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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρϊς τούς κ. Γιψτασιάρχας.

Ό ένταΰθα «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» πρδς άλλαις κοινωφε- 
λέσιν έργασίαις αύτοΰ ύπέρ τνίς ένισχύσεως τής εθνικές παιδευσεως και 
της τών γραμμάτων προαγωγής και διαδόσεως, ή'ρξατο άπδ ένδς ήδη έτους 
έκδίδων και δεξιόν λόγου μηνιαΐον περιοδικόν φιλολογικόν καί έν γένει 

επιστημονικόν . σύγγραμμα ύπδ τδ όνομα ΙΙοερνασαος. Έκ τών αχρι 
τοΰδε έκδοθέντων τευχών αύτοΰ. καί έκ τών ύστερων καταδεικνύεται η 
χρησιμότης του. Έπιθυμοΰντες νά παράσχωμεν την δυνατήν ημΐν ύποστή- (ι

ριξιν εις τδ προκείμενον κοινωφελές εργον, συνιστώμεν υμϊν τε και τοϊς 
παρ’ ύμΐν κκ. καθηγηταΐ; αύτδ, ϊνα γένωνται όσοι άν προαιρώνται συν
δρομητή αύτοΰ, δπως διά τούτου ένισχυθή η εκδοσις αύτοΰ.

Έν Άθηναις τη 8 ’Οκτωβρίου 1877.

Ό ΰ.τουονιχ

Θ. Π. ΔΗΑ1ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πηίς τους κκ. Γυίίκασισχχας . και Σχο.Ιάχχας.

Καί αλλοθεν και έκ της ύπ’ άριθ. 651 έγκυκλίου τοΰ καθ’ήμάς ύπουρ” 
γειου, τγ 8 ’Οκτωβρίου 1877 έκδοθείσης, γνωρίζετε οτι ο ένταΰθα φιλο
λογικός σύλλογος «Παρνασσός» έκδίδει χάριν της κοινής ώφελείας, συμ- 
φωνως δε^κα'ι πρδς τήν άποστολήν αύτοΰ περιοδικόν σύγγραμμα φερώνυ- 

μον τοΰ Συλλόγου. Έν τούτφ καταχωρίζονται λόγου άζιαι διατριβαί καί 
ποικίλων γνώσεων πάροχοι σημειώσεις, έ'ργα λογίων. Έπιθυμοΰντες χάριν 
της έκ τής έκδόσεως αύτοΰ ώφελείας νά ένισχυθή κατά τδ δυνατόν αύτδ, 
έθεωρήσαμεν δτι συμβάλλεται ίκανώς είς τοϋτο ή έν αύτώ καταχώρισις 
διατριβών και σημειώσεων αρχαιολογικών άνακαλύψεων, πεο'ι λειψάνων 

άρχαίων ηθών και έθίμων σωζομένων αύτουσίως ή καί κατά τύπον καί 
παραλλαγάς έν ταϊς νΰν συνηθείαις τοΰ ιδιωτικού καί κοινωνικού βίου, 
περί λεζεων καί δρων έν τη διαλέκτφ τοΰ κοινοΰ λαοΰ διατηρούμενων έν 

τυπω παροιμιών ή άζιωμάτων. Ή διά περιοδικού διακοίνωσις τοιούτων 
αντικείμενων, παρέχει άφορμήν άλλως καί τοϊς λογίοις είς περαιτέρω έρεύ- 
νας καί έξιχνιάσεις τών φυλετικών σχέσεων τών διαφόρων κοινοτήτων καί 

τοΰ έθνικοϋ βίου, σώζει δέ ταϋτα καί τοΰ έξαφανισμοΰ είς 8ν δ χρόνος 
καί ή δσημέραι έπισυμβαίνουσα μετατροπή τής βιώσεως τά καταδικάζει.

Οί προαιρούμενοι ίνα καί ουτω χρήσιμον τήν φιλομουσίαν καί ικανότητα 
αύτών καταστήσωσι θέλουσι στέλλει τά έκάστοτε είς γνώσιν αύτών πε- 
ριερχόμενα δπωςδήποτε τοιαΰτα εύρήματα κατ’ εύθεΐαν πρδς τήν έπιστα- 
σίαν τής έκδόσεως τοΰ ούτωσί συσταινομένου περιοδικού δ «Παρνασσός».

Έν Άθηναις τή 23 Ιουνίου 1880.

Ό νπονργος
Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
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Τής έκδόσεως τοΰ περιοδικού επιστατεί επιτροπή συγκείμενη εκ τδν 

χκ. Ειρηναίου Άσωπίου, Εμμανουήλ Δ. 'Ρο'ίδου, Παναγιώτου I. Φέρμπου 

Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου και προεδρευομένη ύπο τοϋ προέδρου τοϋ Συλ

λόγου κ. Τιμολέοντος Άργυροπούλου.

Ή γυνή καί δ. χριστιανισμός, τοΰτο είναι τδ θέμα, δπερ προτίθεμαι ν’ 
Αναπτύξω την εσπέραν ταύτην ενώπιον υμών. Δεν' θά θίξω τά πολλά 
έκεΐνα καί ποικίλα περί γυναικδς ζητήματα, άτινα στενότατα συνδέον
ται μετά τών λοιπών κοινωνικών ζητημάτων τών καθ’ ημάς χρόνων. Δέν 
θά είσέλθω εις καθαρώς παιδαγωγικά ζητήματα περί τοΰ είδους, της 
μεθόδου καί της έκτάσεως τής γυναικείας άγωγής καί παιδείας. Σκοπός 
τής δμιλίας μου είναι νά παραστήσω ώς οϊόν τε συντόμως καί περιεκτι- 
κώς την θέσιν της γυναικδς έν τη κλασική άρχαιότητι, ήτοι παρά τοϊς 
"Ελλησι καί 'Ρωμαίοις, και νά υποδείξω έ'πειτα την μεταβολήν τήν έπε- 
νεχθεϊσαν είς αυτήν διά τοΰ χριστιανισμοΰ. Θά ί'δωμεν έν τή δμιλίιγ ταυτγ, 
δτι ή γυνή δέν κατεϊχεν έν τή άρχαιότητι τήν έμπρέπουσαν αυτή θέσιν 
καί δτι άνυψώθη και έξηυγενίσθη πράγματι διά τοΰ χριστιανισμοΰ. Τις 
άγνοεϊ τήν έ'ξοχον έν τή κοινωνίιιι δύναμιν καί σημασίαν τοΰ δντος έκεί- 
νου, δπερ καλείται γυνή; Είς .τής γυναικδς τάς χεΐρας είναι έναποτεθει- 
μένη ή μεγίστη έν τφ κόσμφ δυναμις είτε έπ’ άγαθφ εί'τε έπί κακφ. 
'Η ιστορία μαρτυρεί περί τούτου, εί καί δ ιστορικός δέν τό λέγει πάν
τοτε, εί'τε παραγνωρίζων τδν κεκρυμμένον τούτον παράγοντα^ εί'τε άπο- 
σιωπών αύτδν, φειδόμενος τόης φιλοτιμίας καί τοΰ έγωϊσμοΰ τοΰ ετέρου 
τών φύλων. ’Αναδράμετε είς τήν ιστορίαν τών παρελθόντων αιώνων καί 
θά ί'δητε δτι ή κατάστασις της γυναικδς είναι ή διακρίνουσα τήν βαρβα
ρότητα άπδ τοΰ πολιτισμοΰ, τήν ανατολήν άπδ δύσεως, τδν έθνισμδν 
άπδ τοΰ χριστιανισμοΰ, τήν αρχαιότητα άπδ τοΰ μέσου αίώνος, τδν μέτ 
σον αιώνα άπδ τών νεωτερων χρόνων. Τίς άγνοεϊ λ. χ. οποίαν άσκεϊ έπί 
της τύχης τών λαών έπιρροήν ή μόνη λέξις της πολυγαμίας ή της μονο
γαμίας ; ’Εγκλήματα, μίση, αντεκδικήσεις, δολοφονίαι, πόλεμοι καί· τά 
παρόμοια, έκ της γυναικδς έ'χουσι τήν πηγήν’ ίδέαι και έ'ργα έκπολιτι- 

- 1 Άπηγγέλβη έν τω φιλολογική Συλλόγω «Παρνβσσφ» τη 22 Δεκεμβρίου 1881.
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στικά, αισθήματα τρυφερά, θυσίαι γενναϊαι, αφοσιώσεις ύπερκνθρωποι, 
3 f e ' \ e/ 3 > X 3/? 3 ~ X 3 ζεμπνεύσεις ιεραι, παν ο,τι ευγενες και εζοχον, εκ της γυναϊκός απορρεου-· 
σιν. Ιδού διατί ή τέχνη και ή ποίησις έπροσωποποίησαν έν πχσγ έποχή 
τάς ή^ικάς δυνάμεις διά γυναικών, ’Ιδού διατί δ χριστιανισμός, ή θρησκεία 
αυτή τοϋ πολιτισμού καί της ελευθερίας, Ανύψωσε κατ’ εξοχήν την γυ
ναίκα καί συνανύψωσε μετ’ αυτής καί Ανέπλασε τήν Ανθρωπότητα.

Ή γυνή άνυψώθη διά τοϋ χριστιανισμού είς τήν έμπρέπουσαν αύτνί 
θέσιν’ τοϋτο κεϊται έκτος πάσης Αμφιβολίας. Άλλ’ Ανυπόστατος είναι 
ό ισχυρισμός, ότι άπασα ή αρχαιότης δέν εΐχεν ιδέαν τοΰ γυναικείου ποοο- 
ρισμοϋ καί τής Αξίας. Ό χριστιανισμός δέν έχει Ανάγκην τοιούτων υπερ
βολών, ούδέ προσγίνεταί τις έντεΰθεν είς αύτον ωφέλεια. ’Αν ή Ανθρώ
πινη φύσις είναι ούσιωδώς ή αύτή πανταχοΰ καί πάντοτε, εύνόητον είναι 
δτι ούτε πρό Χριστοΰ έλλείπουσι παραδείγματα γυναικείου ήρωϊσμοΰ καί 
αρετής, ού'τε μετά Χριστόν σπανίζουσι δείγματα γυναικείας πτώσεως καί 
διαφθοράς. Τό ύ'ψιστον τής ηθικής;ιδεώδες, ή τελειότης έν άνθρώποις είναι 

τι γινόμενον καί ούχί γεγονός.
Καθώς τήν ίδέαν, δτι ανέκαθεν ή γυνή κατεδικάσθη έν τή ’Ανατολή 

είς ύποταγήν ού μακράν Απέχουσαν 'ί-ής δουλείας, Αναιρεί ή Αρχήθεν συ
χνή έν τή ποιήσει έκτίμησις καί- τά εγκώμια τής γυναϊκός, ουτω πρόλη· 
ψις άβάσιμος είναι, δτι παρά τοϊς "Ελλησι καί 'Ρωμαίοις αί γυναίκες έ'ζη- 
σαν πάντοτε έν περιφρονήσει καί ταπεινώσει. Δεν είναι ή ’Οδύσσεια τοϋ 
'Ομήρου κατά μέγα μέρος οίονεί ύμνος τής Πηνελόπης καί βραβεϊον γυ
ναικείας πίστεως ; 'Ίνα μετ’ αυτής Απολαύσγ καί πάλιν τής οικιακής 
εύημερίας, δέν ύποβάλλεται ασμένως δ Όδυσσεύς είς περιπετείας καί κιν
δύνους προφανείς ; καί δτε έν τέλει έπαναβλέπονται, δέν δμοιάζουσι πρός 
ναυαγούς,οΐτινες νυν ευτυχείς έπάτησαν έπίστερεοΰ έδάφους; Πόσον ωραίους 
χαρακτήρας γυναικείας εύγενείας περιέχει έν τφ αύτφ ποιήματι ή είκών 
τής Ναυσικάας, έν τή Τλιάδι ή είκών τής συζύγου τοΰ 'Έκτορος Ανδρο
μάχης, ίνα ταύτην μόνον όνομάσωμεν ! Καί πόθεν έ'λαβεν ή δημιουργική 
τών αρχαιότατων 'Ελλήνων φαντασία τάς εικόνας τών μουσών καί Αλ
λων γυναικείων τοΰ μύθου μορφών, έν αΐς τό εξωτερικόν κάλλος είναι α
πλώς ή Αποτύπωσις, τό απαύγασμα βαθυτέοου περιεχομένου ιδεών ;

Έλέχθη, δτι τοϋτο Ανήκει είς τούς αρχαιοτάτους χρόνους, καί δτι τό 
ποαγμα βραδύτερου μετεβλήθη. Άλλ’ έν τφ μεταγενεστέρω τούτφ χρόνφ 
δέν έδημιούογησεν δ Σοφοκλής τήν ’Αντιγόνην, τήν εύγενεστάτην γυναι- 
κείαν μορφήν τής ελληνικής Αρχκιότητος, δέν έδοξάσθησαν δέ έν τή 
δραματική ποιήσει ή ’Ιφιγένεια, ή ”Αλκηστις, ή Πολυξένη; Καί είναι πι
θανόν, δτι είς ποιητής ήδύνατο νά ύποδείζ·/) τοιαύτας μορφάς, δ δέ λαός 
νά εύαρεστήται είς αύτάς, αν τό παρόν δέν προσέφερέ τι άνάλογον καί 
άπαν τό γυναικείου φΰλου τής αυτής εποχής περιεφρονεϊτ,ο καί έξουθε- 

!
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νεϊτο ; Δυναται τις μεταξύ τώυ ποιήσεων τούτων καί τής πραγματικό
τητας νά φαντασθή διαφοράν μείζονα ή έν τοϊς προϊοΰσι τής πλαστικής 
τέχνης, έν οί; λ. χ. έν τω να ο τής πολιούχου προστάτιδος τών Αθηνών 
παρίστανται αί Άθηναϊαι έν ταϊς ώραίαις θρησκευτικαΐς πομπαϊς; Είναι 
γεγονός, δτι μέχρι τών μεταγενεστέρων χρόνων έν τοϊς μαντείοις καί τοϊς 
ναοϊς, αί νεάνιδες ήσαν ένδεδυμέναι ιερατικήν στολήν καί έκεϊ έτηροϋντο 
ώς μεσάζουσαι μεταξύ θεών καί Ανθρώπων. Καί δ αριθμός δέ τών ποιη- 
τριών, αϊτινες, ώς ή Σαπφώ, ήν τήν δέκάτην Αποκαλοΰσι μοΰσαν, έκλε'ί- 
σθησαν έν τή έλληνική φιλολογίρι, δέν είναι Ασήμαντος καί ανήκει είς 
τάς διαφοοωτάτας έποχάς. "Οτι δέ καί τής φιλοσοφίας δέν ήσαν Αμέτο
χοι αί γυναίκες, δεικνύει ή πληθύς τών γυναικών τών βπαδών τοΰ Πυ

θαγόραν από τής Θεανοΰς,παρ’ αί; ή αοχαώτης πλήν τής οικιακής αρετής 
καί τήν σοφίαν καί τήν παιδείαν έθαύμαζε. Καί δ Σωκράτης ώμολόγη- 
σεν δτι έγένετο μαθητής τή; περίφημου Διοτίμης. Άλλά καί έν τφ ίστο- 
ρικώ βίφ τοΰ λαοΰ δέν έλλείπουσι παρά ταϊς γυναιξί χαρακτήρες εύγε- 
νών ηθών καί φρονημάτων, άτινα είς τάς σπαρτιάτιδας μητέρας έ'φθανον 
■μέχρι τοΰ χαρακτήρας ηρωικής Αρετής. 'Η πολυγαμία δέν ήτο έν χρήσει 
ούτε έν Έλλάδι ούτε έν 'Ρώμγ’ ή διγαμία Αναφαίνεται σπανιώτατα. 'Ο 
γάμος συνωδεύετο ύπό ιερών τελετών’ ποία δέ αξία απεδίδετο είς τόν 
οικογενειακόν δεσμόν, τοϋτο τεκμαιρόμεθα έκ τής λατρείας τής 'Εστίας. 
Έκαστη μεγαλούπολις εΐχεν έν τφ κέντρφ αυτής ναόν τής Εστίας ώς 
άδυτον τής οικογενειακής Αρετής.

Καί παρά τοϊς 'Ρωμαίοις έχ.δηλοΰται ή συνείδησις γυναικείων Αρετών. 
Ή ιστορία τοΰ Κοοιολάνου καί ή Ανατροφή τών δύο Γράκχων ύπό τής 
μητρός αύτών Κορνηλίας δύναται νά καταδείξγ πόσον ή γυνή έπέδρα 
έπί τόν οικογενειακόν βίον. Τήν λέξιν ευσέβεια (pietas) όφείλομεν τοϊς 
Ρωμαίοις, διά τής λέξεως δέ ταύτης δηλοΰται έ'τι καί νΰν τό σπουδαιό
τατου μέσον πάσης Αληθούς ανατροφής’ ποΰ δέ αλλαχού διδάσκεται ή 

εύσέβεια αυτή ή έν τή οίκογενείιγ, έν $ παρά τοϊς 'Ρωμαίοις μΑλλον ή 
παρά τοϊς "Ελλησι καταφαίνεται ή μητρική έπιρροή ; Έν τφ οί'κφ καί 
τφ δημοσίφ βίφ αί γυναίκες Απήλαυο.ν μεγάλου σεβασμοΰ’ αξιοπρέπεια 
καί καθαρότης ηθών συνδέονται αναποσπάστως μετά τής οωμαίας οίκο- 

δεσποίνης (Matrona), ονόματος τιμητικού πάσης έγγάμου γυναϊκός. Ό 
Τάκιτος ένγτφ πρώτφ αίώνι τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας θρηνεί έπί τή 
Απώλεια τής αρχαίας αύστηοότητος τών ηθών τών ρωμαίων γυναικών 
καί τής μητρικής ύπέρ τών υιών μερίμνη;, ήν έθεώρουν ώς καθήκον καί 
προνόμιον νά παρέχωσιν αύτοϊς’ καί δμως ώς δείγμα αρχαίας ρωμαϊκής 
γυναικείας Αρετής ήδύνατο δ Τάκιτος νά προβάλγ τήν μητέρα τοΰ πεν- 
θεοοΰ αύτοΰ Άγρικόλα, τήν ’Ιουλίαν Προκίλλαν. Είς τήν αύτήν δ’ έπο
χήν Ανήκει δ γυναικείος ήρωϊσμός μιας Άροίας. 'Η έξ Ελλάδος προελ-
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θοΰσα λατρεία τίς 'Εστίας ουτω κατίσχυσεν έν Ρώμη, ώστε η λατρεία' 
τ^ς θεάς ταύτης διά τών^έστιάδων παρθένων δύναται νά θεωρηθώ ώς 
κατ’ εξοχήν ρωμαϊκόν έθος.

’Εν τούτοις ταϋτα πάντα δέν άρκοΰσι ν’ άποδείξωσιν δτι τδ γυναικείο? 

φΰλον άπηλαυεν έν τη άρχαιότητι τίς δεούσης έκτιμησεως καί σημα
σίας* άλλαι παρατηρήσεις, έξ εποχών διαφόρων ειλημμένα:, περιορίζουσι 
πολύ την γενικήν έντύπωσιν. Ή έντύπώσις δ’ αδτη είναι δτι η γυνή έπα- 

σχε και έπιέζετο. Άνεφαίνοντο πολλάκις τά φυσικά πλεονεκτήματα τοϋ 
γυναικείου φύλου και ώς τοιαΰτα άνεγνωρίζοντο καί έξετιμώντο* δέν 
ύπίρχε παντελής έ'λλειψις οίκιακίς άρετης, φυσικίς άγαθότητος τίς καρ- 
δίας, συζυγικής καί υίϊκης πίστεώς. Άλλ’ δ,τι δέν ύπίρχε, τοϋτο είναι η 

στεριά καί ρύηρος ήθικη άρχη, ητις δέν προέρχεται έξ άνθρωπίνης αυθαι
ρεσίας, άλλ’ έκ πηγης άνωτέρας. Τούτου δ’ ένεκα τδ δίκαιον τοϋ ισχυρό
τερου έξεδηλοΰτο έν τ-η σχέσει τοϋ άνδρδς πρδς την γυναίκα» Ό άνηρ 
ήδύνατο ευκολότατα ν’ άποπέμψη την γυναίκα αύτοΰ και νά έκλέξη 
νεωτέραν καί ώραιοτέραν. ’Ίσχυεν ώς αξίωμα παρά τοϊς 'Έλλησιν, οτι δ 

άνηρ μόνον ·ηδύνατο νά μετέχη των δημοσίων έ'ργων καί νά κυβερνά καί 
νά άρχη τοϋ οίκου, η γυνή δέ ύπεχρ^οΰτο νά περιθάλπη τδν άνδρα καί 
τά τέκνα, νά έχη έξουσίαν έπί τάς δούλας, μεθ’ ών κυρίως συνανεστρε- 
φετο, πρδς δέ νά νηθη καί ύφαίνη. Έν τούτοις έγκειται προφανώς υπο

ταγή πληρης της γυναικδς^καί μειονεξία, ίτις παρά τοϊς Άθηναίοις έγε- 
νετο διά τοΰ έθουςίκαί τοΰ νόμου είδός τι άποκλεισμοΰ τών γυναικών καί 
παραμέλησις.,της άγωγης αυτών, ίςΐένεκα τδ πλεϊστον αυτών διεφθάρη 
ώσεί διά^δουλείας. Αί γυναϊκες δέν’είχον αστικά δικαιώματα εν Άθη

ναις καί ’έν Ρώμη, έθεωροΰντο1?1δέ|ώς’5μηδέν άπέναντι τοΰ νόμου. Έν τφ 
γάμφ δέ έν|σχέσει πρδς| τά τέκνα αί γυναϊκες ησαν δλως άνίσχυροι άπε- 

ναντι^της^πατρικίς δυνάμεως τοϋ άνδρός. Σπανιωτατα αι μητερες επι- 
δρώσιν έπί τά τέκνα. Ουτω επόμενον ^το, ίνα δσφ μάλλον εν Ελλαδι 

τδ εύγενές ίπποτικδν φρόνημα ηλαττοΰτο μεταξύ τών άνδρών, κοινά δε 
δημοκρατικά φρονηματα^διεδίδοντο, τόσφ οίκτρότερος άπεβαινεν 5 κλή

ρος τών γυναικών, τόσφ συχνότερα η πρδς αύτάς περιφρόνησις και εν λό- 
γοις καί έν έργοις.

Έν Άθηναις^η πτώσις αυτη^ ηρξατο ιδίως άπο τοΰ πελοποννησιακοϋ 
πολέμου, καθ’ βν δ Περικλίς αύτδς έδωκε πρώτος τδ κοινον παράδειγμα. 
Μετά τίς πολιτικίς άρετης^άπώλετο καί η καθαρότης τών συζυγικών 
ηθών. Καί πόθεν ίδύναντο τά ίθη νά ένισχυθώσιν. Έκ της θρησκείας ; 

Άλλά πώς ήδύνατο νά κκτορθώση τοϋτο η θρησκεία δια της μηχανικής 
αύτης έξωτερινης λατρείας καί διάτων ανήθικων αυτής μύθων ; Εν τοϊς 
θεοϊς της Ελλάδος άπεικονίζεται δ άνθρωπος* οί έλληνες θεοί δεν ηδυ- 

ναντο νά ηναι ανώτεροι- έκείνων, ών η φαντασία είχε πλάσει αυτους η 
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λατρεία δέ της φύσεως άγει πάντοτε εις" την διαφθοράν. Καί η φιλοσο
φία δέν ήδύνατο νά έ'λθη εις επικουρίαν* έ'μεινε τδ κτήμα όλιγίστων 
άνευ έπιρροίς τίνος έπί τδν> λαόν. Άλλά καί αυτοί οί φιλόσοφοι δέν έφθα- 
σαν είς βεβαίαν περί τοΰ προκειμένου ζητήματος γνώμην, ούδέ παρεϊχον 
έν τούτφ διά τοΰ βίου αύτών παράδειγμα μιμησεως άξιον. Πώς έ'ζη λ.χ. 

έν τφ οίκογενειακώ βίφ δ βαθυνούστατος τών φιλοσόφων, δ Σωκράτης ς 
"Οτε έν τφ δεσμωτηρίφ ήθελε νά πίη τδ κώνειον, έρχονται οί φίλοι αύ- 
τοϋ νά τδν άποχαιρετησωσιν. Εύρίσκουσιν έκεϊ την σύζυγόν του μετά 

τοΰ τέκνου αύτίς, την γνωστήν έπί εύγεηΐ πρδς τδν άνδρα αύτίς . συμ
περιφορά καταστάσαν Βανθίππην. Ή Ξανθίππη ίδοΰσα τούς φίλους τοΰ 
Σωκράτους είσελθόντας, η'ρξατο θρηνούσα καί λέγουσα* α’Ω Σωκρατες, 
ύστατον δη σέ προσέροΰσι νΰν οί επιτήδειοι καί σύ τούτους». Ό δέ Σω
κράτης, ϊνα άπαλλαγη αύτης λέγη* «Άπαγαγέτω τις αυτήν οί'καδε». 

Καί αυτήν μέν άπίγον δοϋλοί τινες τοϋ Κρίτωνος, ο <$ε Σωκράτης μετά 
τίς γνωστίς ψυχικίς αύτοΰ γαληνης βαίνει πρδς τδν θάνατον, χωρίς νά 
μνημονευση καν της γυναικδς καί τών τέκνων του πρδ τοϋ θανάτου αυ
τού? Οΐ 'Έλληνες δέν ήταν άνθρωποι τίς οικογένειας, τοϋτο δέ είναι εύ- 
νόητον, άν τις άναλογισθη τάς περί πολιτείας άρχάς τίς άρχαιότητος. 
'θ Πλάτων καί δ Αριστοτέλης ούχί άπαξ ύποδεικνύουσι την ίσχυράν 
μειονεξίαν τίς γυναικείας φύσεως, έξαρτώμενοι έν τούτφ έκ τών πλανών 
καί τών κοινών προλήψεων τίς έποχίς αύτών. Καί χαρακτηρίζει μέν δ 
’Αριστοτέλης ώς βάρβαρον έ'θος νά έξισώνται αί γυναϊκες πρδς τάς δού

λας, άλλά καί δέν ύποδεικνύει αύταϊς θέσιν άνωτέραν ί μεταξύ τοϋ κυ

ρίου καί τοΰ δούλου. Μένουσι παρ’ αύτφ αί γυναϊκες έν τ·ρ αύτη μειονε - 
ξί^ καί παρά τφ Σωκράτει, δστις έ'λεγεν, δτι δ μέν άνηρ πρέπει νά ρυθ- 
μίζη εαυτόν κατά τούς νόμους τίς πολιτείας, ή δέ γυνή κατά τάς δια
θέσεις τοΰ άνδρός. Μ ένουσι παρ’ αύτφ αί γυναϊκες έν τη αύτη μειονεξία: 

καί παρά Πλάτωνι, δστις συνιστώ? την κοινογαμίαν λέγει- «Τάς γυναί
κας ταύτας τών άνδοών τούτων πάντων πάσας είναι κοινάς, ίδίιη δέ μη- 
δενί μηδεμίαν συνοικεϊν* καί τούς παϊδας αύ κοινούς, καί’μητε γονέα έκ* 

γονον είδέναι τοϋ αύτοΰ ρ.-ητε παϊδα γονέα» (Πλάτ. Πολ. έ. σ. 347. Δ).
Αί άρχαϊαι κωμφδίαι είναι πλήρεις περιφρονησεως πρδς τδ γυναικεία? 

φΰλον, ούδεμία δέ άμφ ιβολία δτι η κωμφδία ίσταται τί πραγματικότητά 
τοϋ βίου εγγύτερον ί η δραματική ποίησις. Άλλά καί έν τη δραματική 
ποιήσει η έξιδανικευθεϊσα γυναικεία φύσις έκφαίνεται πολλάκις σκληρά, 
δυσαρμονική καί άνόμαλος. Ό θέλων νά πεισθη περί τούτου, ίδς’παρκ- 
βάλη λ. χ. την ’Ιφιγένειαν τοΰ Εύριπίδου πρδς την τοϋ Goethe .καί θά 
ί'δη δτι τδ ηθικόν μεγαλεϊον καί κάλλος της Ίφιγενείας τοΰ Goethe, μό
νον έν χριστιανικώ δρίζοντι ήδύνατο νά παρασταθη. Ή ’Αντιγόνη τοΰ Σο- 
φοκλέους καταδικασθεϊσα νά άποθάνη, διότι παρά την διαταγήν τοΰ .
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«άν ήτο τδ σώμα τοΰ

5

ς, κατά την άρχαίαν έννοιαν, γινόμενος

Κρέοντος ένέταφίασε τδν άδελφδν αυτής, ’λέγει* 
ανδρος ή τοΰ τέκνου μου, δέν θά έπραττον δ,τι έ'πραξα’ διότι άλλον άν- 
δρα καί άλλα τέκνα ήδυνάμην νά αποκτήσω ! » Φρικτδν τδ αξίωμα, άλλ1 
ούδόλως παράδοξον, άφοΰ δ γάμο 

μόνον χάριν της πολιτείας,, δέν ήτο προϊδν αισθήματος, εκλογής -έλευθέ- 
ρας. Συνεβαινεν άρζ, ώστε η άγάπη πρδς τούς γονείς καί τούς άδελφούς, 
επειδή η φύσις αύτή έφαίνετο έξαναγκάζουσα πρδς τοΰτο, νά ηναι ισχυ

ρότερα καί ίερωτέρα ή ή πίστις ή συζυγική καί ή αγάπη.
Επειδή δέ δ γάμος έθεωρεϊτο ώς καθήκον ύπέρ τής πολιτείας, διά 

τοΰτο καί τα τέκνα άνήκουσι τγ5 πολιτεία καί πρδς τδ συμφέρον αύτης 
ρυθμίζεται ή ανατροφή αύτών. Κατά ταΰτα ή αγωγή τών νεανίδων ή 

επρεπε να έλλείπ·/) δλοσχερώς ώς έν Άθήναις, έ'νθα αί νεάνιδες κατεδι- 
καζοντο νά μενωσιν αμαθείς, ή άν, ώς έν Σπάρτγ, έγίνετο καθ’ 8ν τρόπον 

και η τών νέων, ίνα καί αί γυναίκες μετέχωσιν ού μόνον ανδρικών αγώ
νων, άλλά καί πολίτικης αρετής καί δόζης, τοΰτο έγίνετο έπί κατα
στροφή της έμφυτου τή γυναικί τρυφερότητος. Ό ήρωϊσμδς τών Σπαρτια- 
τιδων ύπερεβαινε τά όρια γυναικείας κλησεως καί άρετής, ώστε κατε- 

στρεφετο ουτω παν δ,τι συνιστφ τδ έξαιρετικδν γνώρισμα, τήν ούσιώδη 
δυναμιν καί υπεροχήν τοΰ γυναικείου φύλου. Έν 'Ρώμη φαίνεται δτι καί 

εν τουτω άπεφυγον άμφοτέρας τάς αποπλανήσεις ταυτας” άλλά καί έν- 
ταΰθα την ηθικήν τών άνδρών συνείδησιν έρρύθμιζε μόνον τδ πολιτικόν 
καί φυσικόν συμφέρον καί ούδέν πλέον.

Συγκεφαλαιοΰντες τά μέχρι τοΰδε εί^ημένα, συμπεραίνομεν δτι αί γυ
ναίκες έν τή άρχαιότητι ήσαν θύματα τοΰ έγωϊσμοΰ καί τής ιδιοτέλειας 
τών άνδρών, μή λαμβανομένων ύπ' δψει τών έξαίρέσεων, άς τά ή'θη επο

χής αρχαίας καί αδιάφθορου, έξοχοι μεταζύ τών γυναικών δυνάμεις ή 
ευγενεστερον παρά τοϊς άνδράσι φρόνημα παρήγαγον. Μόνος δ άνήρ 
εφαινετο καθόλου έλευθερος έν άντιθεσει πρδς τούς δούλους καί πρδς τδ 
πιεζόμενον καί καταθλιβόμενον γυναικειον φΰλον. Καί δμως ή διαγωγή 
πρδς τάς γυναίκας υπήρξε πάντοτε διά μέν τούς άνδρας τδ σχολεϊον καί 

-η λυδία λίθος τής ήθικότητος, διά δέ τδν λαδν έν γένει τδ μέτρον τής. 
αναπτυξεως καί τής έν αύτω ένοικούσης ζωτικής δυνάμεως. Διάσημος τής 

άρχαιότητος γνώστης είπεν, δτι ή εύτελής ιδέα, ήν οί "Ελληνες καί οί 
Ρωμαίοι ειχον περί τών γυναικών, ύπήρξεν, ή κυρία άφορμή τής ηθικής 
αυτών πτωσεως. Άλλά τδ αποτέλεσμα τοΰτο είναι καί αιτία' δσφ μάλ
λον δ λαός διεφθείρετο, τόσφ αί γυναίκες έτκπέίνοΰντο καί περιεφρονοΰντο. 
Περιφρόνησις καί δυσπιστία πρδς αύτας κατέστησαν βαθμηδόν κοινόν 
πάντων κτήμα, ιδίως έν Έλλάδι. Διά τής οίκτράς τών γυναικών κατα- 
,στάσεως καί τής έκθηλύνσεως αύτών ή εΐκών τής βαθμιαίας ηθικής κα- 

f

I

1

λ Ά '

Η ΓΓΝΙΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 13

ταπτώσεως τών άοχαίων πολιτειών περιβάλλεται χρώματα ζοφερώτατα, 

καί άπειλεϊ ναυάγιον ήθικδν. καί κοινωνικόν άφευκτον.
Τότε έπεφάνη ή νέα τοΰ Ίησοΰ θρησκεία καί μετ’ αύτης ή ΐβγά οικο

γένεια. Έν τή φάτνή βλίπομεν τήν ίΐαναγίαν γαλουχοΰσαν καί έκτρέ- 
φουσαν τδ θεϊον αύτής βρέφος. Γυναίκες παρίστανται είς τήν ταφήν τοΰ 
Ίησοΰ, γυναίκες είς τδν σταυρόν, γυναίκες είς τήν άνάστασιν. Αγαπά 
δ Ίησοΰς τάς άδελφάς τοΰ Λαζάρου' διαλέγεται πρδς τήν Σαμαρείτιδα' 
κινεί είς μετάνοιαν τήν Μαγδαληνήν. «’Αγαπάτε άλλήλους, καθώς ήγά- 

πησα ύμας»' αυτή είναι ή καινή έντολή, ήν δ Χριστός συνέστησεν είς 
τους οπαδούς αύτοΰ. Την εντολήν δέ ταύτην τής άγάπης, τάχιον παν

τός άλλου ένόησαν καί ένεστερνίσθησαν αί γυναίκες, βαθύτερον παντός 
άλλου ήσθάνθησαν αί γυναίκες, ών δ βίος δλόκληρος είναι συνεχής ιστο
ρία άγάπης.’Επί τοσοΰτον έστερήθησαν αί γυναίκες τής άγάπης, τής άτμο- 
σφαίρας ταύτης τής ζωής, ής άνευ δ άνθρωπος δέν δύναται τφ δ'ντι νά 
ζήσγι, ώστε ή χριστιανική έντολή τής άγάπης ήτο άληθής άπελευθέρω- 
σις άπδ ζυγοΰ σκληροΰ καί άοχαιοτάτου, έν τφ αίσθήματϊ δέ τούτφ τής 
έλευθερίας, τδ γυναικειον φΰλον άνεσκίρτησε καί είς νεαν άνυψώθη ζωήν. 
,Ούδείς ύπέμεινε τοσοΰτον, όσον αί γυναίκες’ άλλά καί είς ούδένα έπεφυ- 

λάσσετο κλήρος τοσοΰτον λαμπρός, όσον είς τάς γυναίκας. Έφ’ όσον τδ 
εξωτερικόν πολιτικόν συμφέρον έκανόνιζε καί τήν ηθικήν ενέργειαν καί 
πήν προσωπικήν άξίαν, τδ γυναικειον φΰλον έ'πρεπε νά μειονεκτή, έ'μελλε 
νά καταθλίβηται. Διά τοΰ Εύαγγελίου έκηρύχθη ή ύψηλή άλήθεια, ότι 
έν τοϊς άνθρώποις δέν ύπάρχει Ιουδαίος ή "Ελλην, δοΰλος ή έλευθερος, 
άρσεν ή θήλυ, άλλ’ ότι πάντες είναι ί'σοι πρδς άλλήλους, πάντες έν είσιν 
έν Χριστφ. Ούτως αί γυναίκες άνεκτήσαντο τήν έλευθέραν προσωπικό
τητα, καί τδ δικαίωμα έπί τοΰ σεβασμού τών άλλων. ΊΙ ηθική έλευθε- 
ρία, τδ , δίκαιον τής προσωπικότητος ήσαν άγνωστα τή άρχαιότητι. Ό 
χριστιανισμός πρώτος έκήρυξεν αύτά καί είς τάς γυναίκας καί είς τούς 
δούλους καί είς τά τέκνα. ΊΙ γυνή έχειραφετήθη διά τοΰ χριστιανισμού. 
Δέν έξετοπίσθη μέν έκ τοΰ κέντρου τής ένεργείας αύτής, έκ τοΰ οίάου' 
άλλά καί δέν έμαραίνετο πλέον ύπδ τήν σκιάν τής οικίας, ώς έ'λεγέ τις 
τών άρχαίων. ’Επετράπη είς τήν γυναίκα νά βαδίζν) ύπδ τδ φώς τοΰ ή
λιου, όστις διά τοΰ Χριστοΰ άνέτειλε τώ κόσμφ, καί δστις έν τφ πνεύ- 
ματι αύτής καί τή καρδία έξήγειρε πληθύν δυνάμεων μέχρι τοΰδε Λιεζο- 
μένων καί καθευδουσών. Καθώς δ κόσμος, ουτω καί τδ άτομον άνεκαινί- 
σθη διά τοΰ χριστιανισμοΰ ύπδ πάσας αύτοΰ τάς ό'ψεις. Ούτως άνεκαινί- 

σθη καί ή οικογένεια καί ήγιάσθη. Διά , τής ρωμαϊκήξ αύτοκρατορίας αί 
διάφοροι έθνικότητες ειχον διασπασθή καί είχε παύσει ή αύθυπόστατος 

πολιτική αύτών ζωή μετά τής ηθικής αύτής έπιρροής έπί τά άτομα.Τότε 
ό χριστιανικός οικογενειακός βίος άνήγειρε προπύργιον ασφαλές κατά τής 
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τελείας άποίτυνθέσεως και τής επανόδου εις τδ κενόν. Έπί τών ερειπίων 
τοϋ πίπτοντος πολιτικού κόσμου ή χριστιανική οικογένεια άπέβη ισχυροί: 
καί σωτήριος ηθική δύναμις, ήτις περιείχε τόν σπόρον ποίσης ιδιωτικές 
καί δημοσίας αρετές. Αί βάσεις τοϋ οικογενειακού βίου, ή σχέσις τών συ
ζύγων πρδς άλλήλους και η ανατροφή τών τέκνων άναπτύσσονται διά τοϋ 

χριστιανισμοί! έν τη πλήρει αύτών έννοίιη.
Έν τφ γάμφ δέν έπαυσεν ή γυνή ν’ άναγνωρίζη τδν άνδρα ώς κεφα

λήν τοϋ οί'κου. «Αί γυναίκες,τοϊς ίδίοις άνδράσιν ύπότάσσεσθε' δτι δ άνηρ 
κεφαλή έστι της γυναικδς» (Έφ. έ. 22, 23). Άλλ’ η υποταγή αυτή α
γιάζεται διά τής αμοιβαίας άγάπης τών συζύγων, διά της άναγνωρίσεως 
τής άμοιβαίας προσωπικότητας. «Όφείλουσιν οί άνδρες αγαπάν τάς εαυ

τών γυναίκας, ώς τά εαυτών σώματα» (Έφ. s'. 28). «“Εκαστος την εαυ
τοί! γυναίκα ούτως άγαπάτω ώς εαυτόν» (αύτ. ε'. 32). «Οί άνδρες ομοίως 
συνοικοϋντες ταϊς ίδίαις γυναιξί κατά γνώσιν ώς άσθενεστέρφ σκεύει τφ 

γυναικείφ άπονέμοντες τιμήν» (Α. Πετρ. γ'. 7). «Τή γυναικί δ άνηρ την 
δφειλομένην εύνοιαν άποδιδότω» (Α. Κορ. ζ' 3). Ή μεταβολή δέ η έπε- 

νεχθεϊσα διά τοϋ χριστιανισμού εις τδν γάμον παρατηρείται μάλιστα έν 
τή μητρική αγάπη. Ούδεμία άλλη ύπάρχει |ν τή άνατροφή δύναμις μεί- 
ζων της τοϋ προσωπικοϋ παραδείγματος. Ό παϊς διά τής αμέσου έπο- 
πτείας, διά της συνήθειας μορφοΰται' τδ δέ διά τοϋ παραδείγματος καί 
τνίς συνήθειας προσκτηθέν αποβαίνει έν τώ βίφ δύναμις ισχυρά καί δυσ- 
καταγώνιστος. Ή λεπ.τοτέρα τνίς γυναικδς φύσις είναι όμολογουμένως άρ- 

μοδιωτέρα είς την άνατροφήν. Αί δυνάμεις της ψυχής συγκεντροϋνται ευ
χερέστερου καί άρμονικώτερον περί κοινόν τι κέντρον, αι σκέψεις προέρ
χονται έκ της καοδίας. Ό προορισμός ουτος ώρίσθη ύπδ τοϋ Ευαγγελίου 
είς την γυναίκα, ή'τις ουτω άνεδείχθη μητηρ αληθής έν τή έξόχφ τής 

λέξεως έννοία. Τοιαϋτα χριστιανών γυναικών πρότυπα έν νφ έχων δ Αι- 
βάνιος είπεν' «Οίαι παρά τοϊς χριστιανοίς γυναίκες είσιν» ! Είς τδν Λιβά- 

νιον, τδν μέγαν τοΰτον τής ρητορείας διδάσκαλον, καίπερ έθνικδν όντα, 

παρέδωκεν ή Άνθοϋσα η μητηρ τοΰ Χρυσοστόμου τδν υίδν αυτής, πεποι- 
θυΐα δτι διά τής μ,ητρικής αύτής δυνάμεως θά έματαίου τάς προσπά
θειας τοϋ Αιβανίου, τοϋ νά έλκυση τδν υίδν αύτής είς τδν έθνισμόν' και 
πράγματι έματαίωσεν αύτάς. Ή είκών, ήν αύτδς δ Αιβάνιος προβάλλει 

περί τής εθνικής νεολαίας τών χρόνων αύτοϋ, καθ’ ούς πάν κύρος καί 
έπιρροη τών γονέων έπί τούς υιούς εΐχεν έκλίπεε, περιέχει σαφή ομολο
γίαν τής έκλύσεως πάσης ηθικής δυνάμεως τής άρχαιότητος, καί ούδε- 

μίαν δύναται τις νά εύρη άντίθεσιν ίσχυροτέραν ή έν οίς δ μαθητής τοϋ 

Λιβανιού Χρυσόστομος λέγει έν ταϊς δμιλίαις αύτοϋ περί τών γυναικών 
τών χριστιανών' «’Άλλοτε, λέγει, αί γυναίκες ήσαν κατώτεραι τών άν- 
δρών, νΰν δέ παν τούναντίον. ’Ίδετε τί ή έμφάνισις τοϋ Χριστοΰ έπί τής

γής παρήγαγεν. Αί γυναίκες ύπερβάλλουσιν ημάς κατά τά εύγενή ήθη, 1 
κατά τδν χριστιανικόν ζήλον καί τήν εύσέβειαν, κατά την αγάπην πρδς 
τδν Χοιστδν,δστις άνύψωσε την γυναίκα». Καί είχε δίκαιον νά λαλήοότω 
περί τής χριστιανής γυναικδς δ Χρυσόστομος, διότι έξ ίδιάς πείρας έγί- J 
νωσκε, τί δύναται νά κατορθώση μητηρ πράγματι χριστιανη. Είχε δί
καιον νά λέγη ταΰτα περί τής χριστιανής γυναικδς δ Χρυσόστομός, διότι 
είς τί άλλο ή είς την μητρικήν άνατροφήν όφείλουσι τδ πάν σχεδόν οί μ.ε- 
γάλοι τής έκκλησίας διδάσκαλοι, αύτδς δ Χρυσόστομος, Γρηγόριος δ Να- 
ζιάνζηνδς, Βασίλειος δ μέγας, δ Θεοδώρητος, δ Αύγουστΐνος και πλεΐστοι 

άλλοι ;
Είναι τω δντι έξοχος ή είκών τής γυναικδς έν τή χριστιανική άρχαιό- 

τητι; Κατ’ αυτήν ή γυνή διεδραμάτιζε πρόσωπον σπουδαιότατου. Έγί- 
νετο ιεραπόστολος έν τφ έθνικφ οί'κφ καί ώς δούλη έπέστοεφεν είς Χρι

στόν λαούς όλους. Αί διακόκισσαι λεγόμεναι παρείχον μεγάλας υπηρεσίας 
είς τούς πτωχούς καί δυστυχείς καί έγίνοντο τδ ζών παράδειγμα 1 τής 
χριστιανικής άγάπης ^τής δι’ έ'ργων έκδηλουμένης. Ύπήρχον έν τή χρι

στιανική άρχαιότητι γυναίκες, αϊτινες ή άπηρνοΰντο τδν κόσμον έν πλήρει 
αύταπαρνησει, φεύγουσαι τήν τότε επικρατούσαν διαφθοράν τοϋ αρχαίου 
κόσμου, ή ύφίσταντο διωγμούς, βασάνους καί αύτόν τδν θάνατον, ανα
πτύσσονται τόλμην και καρτερίαν άπαραδειγμάτιστον. «Ό χριστιανισμός 
κατά τδν διάσημον Τροπλών, παρέσχε διά τής ήθικής καί λατρείας αύ
τοϋ τή γυναικί σπουδαιοτάτην θέσιν. Άπδ τής έπεκτάσεως τοΰ χριστια
νισμού, αί γυναίκες κατέλαβον έν τη ένεργητική ζωή θέσιν, ής πάντως 

έστεροΰντο έπί τής ρωμαϊκής άριστοκρατίας,καί τής τών πρώτων Καισάρων 
βασιλείας. Γνωστόν έστι τί ύπέστη ή Άγριππίνα, θελήσασα νά δώση τδ 
πρώτον παράδειγμα τή αύτοκρατορίιρ έπεμβάσεως γυναικδς είς τήν διεύ- 
θυνσιν τών τής πατρίδος αύτής ύποθέσεων. Άλλά τφ χριστιανισμώ άπέ- 
κειτο άναγκαίως νά μετριάση τάς αποκλειστικής ταύτας ιδέας, καί έξα- 
γάγη τάς γυναίκας τής άδρανοϋς καταστάσεως, έν ή έθ^ικαί προλήψεις 
κατεδίκαζον αύτάς. “Απασαι δέ αί μαρτυρίκι φιλικαί καί έχθρικαί δει— 

κνύουσιν ήμ.ϊν, ότι ή χριστιανική θρησκεία χρήσιν έποιήσατο τής τών γυ
ναικών δυνάμεως καί ένεργείας, ΐνα είσδύση είς τδν εθνικόν κόσμον καί 
φθάση παρά τή έστίη καί τφ έσωτερικώ τής οικογένειας, Έντεΰθεν μέν 
αί διαζεύξεις τών γυναικών ύπδ ,’τών ’έθνικών συζύγων ένεκα τής πρδς 
τήν χριστιανικήν θρησκείαν προσελεΰσεως αύτών, έκεί δέ τά μαρτύρια’ 
συχνάκις δέ οί εις τδν χριστιανισμδν^προσηλυτισμοι έθνικών τινων, Οφείλον
ται είς τδν ζήλον αύτών. Πανταχόθεν δείκνυται παρρησία και άφοσίωσις 
ύπδ τών γυναικών V. «Ανοίξατε, λέγει δ αύτδς συγγραφεύς,^ άνοίξατέ τά 

. 1 Πραγματεία περί τής ένεργείας και τ<δν Αποτελεσμάτων τοΟ χριστιανισμοί έπι τοΟ αστι
κοί τΰν ρωμαίων δικαίου δπδ Τροπλώνος προέδρου ταίί άνωτάτον τής Γαλλίας δικαστήριο» 
κτλ. έξελληνισβεϊσα ύπδ Β. Κ. Νικολοάούλο», έφέτόυ. σ. 241.— 2. ΑίιτόΟι, σελ. 245.
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βιβλία τών κατηγόρων τοΰ χριστιανισμοΰ, άνάγνωτε τάς σατυρας τών 
συγχρόνων περί τών.προόδων αύτοΰ. Τίς έστιν ή πρώτιστη κατηγορία ή 
εις αύτδν άποδιδομένη ; Το δτι έρείδεται κυρίως έπί τών γυναικών. Μετά 
ταΰτα διέλθετε τάς βίβλους τών ερμηνευτών καί διαδόντων αυτόν* πρδς 
τίνας αποτείνονται αί πλεϊσται εύ'γλωττοι σελίδες ; πρδς τάς γυναίκας. 
Τά συγγράμματα τοΰ Τερτυλλιανοΰ άποδεικνύουσι τοΰτο. Μεταξύ τών 

επιστολών τοϋ θείου 'Ιερώνυμου είσί τινες περιέχουσαι άπο^ρίσεις πρδς 
γυναίκας συμβουλευομένας αύτδν περί της έννοιας τών αγίων Γραφών.

Καί άλη.θώς κατά τδ σύστημα τοΰ χριστιανισμού, ή γυνή έχει καθή
κοντα νά έκπληρώση, δφείλουσα, ώς δ άνήρ, νά ύπηρετή τδν Κύριον* έχει 
την αύτην ηθικήν άξίαν, ώς καί δ άνηρ* εί καί είναι κατώτερα αύτοΰ 
την δύναμιν, υπερβαίνει δμως αύτδν κατά τήν πίστιν καί την αγάπην. 
’Έπρεπε λοιπδν νά έξέλθν; τής άπραξίας, έν ή ή αρχαία Ρώμη ύπέβαλ- 

λεν αύτην, περιωρισμένην έν βίφ μονοτόνφ καί άλλοτρίφ τής κοινωνικής 
ένεργείας. 'Η νέα δέ διδασκαλία έπέβαλλεν αύτή καθήκον νά ενεργή, νά 
προτρέπει καί μεταχειρίζηται τήν κοινωνικήν αύτής δυναμιν, νά μετέχή 
τών αγώνων των μαρτύρων, ν’ άναβαίνγ ατρόμητος, ώς εκείνοι, έπί τής 
πυρΧς. Νυν μανθάνει τήν αγοράν καί τδ Πραιτώριον, άχρι τοΰδε άπηγο- 
ρευμένα είς τδ φΰλον αύτής, διότι ήν ανάγκη νά δημηγορή εκεί,, νά ύπε- 
ρασπίζηται, νά δλιγωρή τδ ξίφος τής τών έθνικών δικαιοσύνης. Ριφθεϊσα 
είς τήν ενεργητικήν ζωήν, οφείλει νά έμμέν.ή έν αύτή μέ γενναιότητα 
ηρώων, μέ ζήλον τών ’Αποστόλων. Ή πρφην αιχμάλωτος, φαίνεται νΰν 
γενναία κατά τοΰ δεσπότου, έπιθυμοΰντος νά έξουδενώση αύτην. ,'Η σύ
ζυγος δ’ εσεται διερμηνεύς τής πίστεως παρά τφ ίδίφ συζύγφ, έπιτυγ- 
χάνουσα τής συγκαταθέσεως αύτοΰ, ή άνθισταμένη είς τήν δργήν. Παρ
θένος, μήτηρ, χήρα, έν δλαις ταϊς περιστάσεσιν έχει νέα καθήκοντα , νά 
έκπληρώση.Ή πρδς τδν Θεδν καί τδν πλησίον άγάπή έστίν δ κλήρος αύτής, 
καί έν'ταϊς χερσίν αύτής περιελεύσεται κλάδος τις διοικήσεως τής πρώ
της χριστιανικής κοινωνίας. Έν τή Έκκλησί^ έχει αξιώματα, άναλαμ- 
βάνουσα ώς διάκονος (πράγμα άνήκουστον έως τότε) μέρος τι διδασκα
λίας. Μετέχουσα δέ τοΰ άποστολικοϋ αξιώματος, διδάσκει τάς γυναίκας 
καί περιβάλλεται χαρακτήρα έπίσημον. Ιδού, άν μή άπατώμαι, πλήρες 
σύστημα χειραφεσίας- καί έθνικής ίσότητος. ’Ιδού κατάστασις δλως νέα, 
άναφανεΐσα ούχί διά τινων σπανίων συμβεβηκότων, αλλά διά σταθερές 

καί καθημερινής πρακτικής.
Ναί, σύστημα πλήρες χειραφεσίας τής γυναικδς, σύστημα πλήρες τής 

ηθικής αύτής ίσότητος είναι δ χριστιανισμός. Κατάστασις δλως νέα έν 
τή τάξει τών γυναικών άνεφάνη διά τοΰ χριστιανισμού, έπιβεβαιουμένη 

οϋχά όιά ζινων σπανίων συμβεβηχότων, ά.12ά, όιά σζαθερας χαι καθημερι
νής πραχζιχής. ’Ανοίξατε τά βιβλία τής καθημερινής πείρας πάσης εποχής. 
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Άνάγνωτε τήν ιστορίαν τής γυναικδς έν τφ χριστιανισμέ* διείσδύσατε, 
εί δυνατόν, είς τά άδυτα τής χριστιανικής οικογένειας, παραβάλετε αύ- 

τήν πρδς τήν άρχαίαν οικογένειαν, καί θά ί’δητε δτι είναι άδύνατον νά 
μή άναφωνήσητε μετά τοϋ Λιβανιού* «Οιαι παρά τοϊς χριστιανοϊς γυναϊ- 
κές είσι» ! Ναί, άν πας χριστιανός οφείλει μετά καρδίας εύγνώμονος νά 
δοξολογή τήν Θείαν Πρόνοιαν, δτι έδώρησεν ήμΐν τδ Εύαγγέλιον, ή γυνή 
κατά λόγον πολλώ μείζονα οφείλει νά πράττν) τοΰτο* διότι ή γυνή κατ’ 
εξοχήν ήσθάνθη τήν σωτηρίαν τοΰ Εύαγγελίου έπιρροήν, ή γυνή κατ’έξο-, 
χήν άπήλαυσε τών ευεργετημάτων τοΰ χριστιανισμοΰ. ’Άν ή γυνή έχει 
νυν προσωπικήν δπαρξιν καί έλευθερίαν, είς τδν χριστιανισμών οφείλει, 
τοΰτο. Άν ή γυνή έχει νΰν συνείδησιν τής μητρικής αυτής δυνάμ.εως 
καί έλευθέρως δύναται νά άνατρέφη τά ίδια αυτής τέκνα, είς τδν χρι
στιανισμόν οφείλει τοΰτο· ’Άν ή γυνή έξήλθεν έκ τοΰ γυναικωνίτου, άν 
έπαυσε νά θεωρήται άναξία μορφώσεως, σχολεία δέ καί παρθεναγωγεία 
ίδρύθησαν δι’ αύτην, καί ορθής καί έπιμεμελημένης άγωγής καί παιδείας 

τυγχάνει, είς τδν χριστιανισμών οφείλει τοΰτο. Ιδού διατί ή γυ.νή διε- 
κρίθη πάντοτε καί διακρίνεται έπί θερμότητι πίστεως καί άγάπης πρδς 
τδ Εύαγγέλιον* καί δικαίως* διότι άν τδ αίσθημα τής εύσεβείας, είναι 

έμφυτον είς πάντα άνθρωπον, ή χριστιανή γυνή δφείλει μάλιστα νά ήναι 
ευσεβής, άναλογιζομένη, οια. καί δπόσα οφείλει είς τήν θρησκείαν αύτής. 
Άνήρ άσεβής, είναι τι άποτρόπαιον* γυνή άσεβής, είναι τοϋτ’ αύτδ> τέ

ρας* είπέ τις τών έξρχωτέρων έκκλησιαστικών. ρητόρων, δ Bossuet. Ό Ίη- 

σοΰς, είπε που αύτδς δ Ρενάν, θά ήναι πάντοτε κύριος τής γυ/αικείας καρ
δίας. Τήν εύσέβειαν δέ ταύτην δφείλει ή γυνή ώς μήτηρ νά μεταδίδη 
είς τά έδια αύτής τέκνα. «Οί γονείς έκτρέφετε τά τέκνα ύμών έν παι

δεία καί νουθεσία Κυρίου»,, παραγγέλλει τδ Εύαγγέλιον (Έφεσ. ς'. 4). 
Άν ήεύσέβεια είναι ή: βάσις τής άρετής,, δ οίκος δέ είναι ή πρώτη καί 
θεμελιώδης πηγή τής εύσεβείας, ούδεμία άμφιβολία, δτι ή γυνή κατ’ έξο-, 

χήν δφείλει νά έμπνέγ). εξ απαλών ονύχων είς τά τέκνα αύ τής τήν εύσε-. 
βειαν, τήν αγάπην, πρδς τδν, Θεδν καί. πρδς τδν πλησίον, τδν έρωτα πρδς 

την πατρίδα, τδν πόθον, πρδς. πάν δ,τι μέγα, εύγενές, έξοχαν καίγενναϊον.
Άλλά καί ημείς συνανυψώθημεν μ.ετά τής γυναικδς καί συνεξηυγενί- 

σθημεν* καί ημεϊς απολαυομ.εν τών ευεργετημ.άτων, άτινα δ χριστιανι
σμός επεδαψιλευσεν. εις αυτήν. ’Απολα.υομ.εν ώς τέκνα τών εύεργετημά- 
των τούτων, διότι έν τφ χριστιανικώ οί'κφ έδιδάχθημεν, τί έστι μητρική 

αγάπη, πόσον, γλυκύ καί σεμνδν είναι τδ τής μήτρας όνομα., Άπολαύομεν 
ως συζυγοι τών ευεργετημάτων τούτων, διότι έν τφ χριστιανικφ οί'κφ 
έδιδάχθημεν, πόσαι πικρία-. λησμονοΰνται παρά τώ πλευρφ τής συζύγου, 

ποιαν άνακουφισιν τών πολλών καί ποικίλων του βίου τούτου δεινών εύ- 
ρισκει δ άνήρ έν τή συζυγική άφοσιώσει καί άγάπγ. Άπολαύομεν ώς πα·

Τόμος ST’. 1.—Ιανουάριος 1882. 2 



18 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 19

τέρες τών εύεργετημάτων τούτων, διότι έν τφ χριστιανικώ οί'κφ έδιδά- 
χθημεν, δποία πηγη αγαθών και ευδαιμονίας είναι* εις ηχας ό οικογενεια
κός βίος, δταν κατέχωμεν έν αύτφ θέσιν πατρδς και συζύγου έν τη χρι
στιανική της λέξεως έννοια. Άπολαύομεν ώς μέλη της κοινωνίας τών 
ευεργετημάτων τούτων, διότι έκ τού χριστιανικού οίκου, έκ τών κόλπων 
της μητρός μάλιστα απορρέει:πόέν δ,τι εύγενές και έ'ξοχον κοσμεί την 
κοινωνίαν, καί άποτελεϊ την άδιάσειστον βάσιν τοϋ άληθοΰς πολιτισμού 

και της ευνομίας.
Άλλά καί έν τώ χριστιανικώ κόσμφ δέν αναφαίνονται έν πάσγ έποχγ 

συχνά παραδείγματα έκλύσεως τών ηθών τοΰ γυναικείου φύλου ; Μη καί 
έν τφ χριστιανικώ κόσμφ δέν παραγνωρίζεται πολλάκις δ υψηλός τίίς γυ- 
ναικός προορισμός, δέν βεβηλοϋται η ίερότης τοΰ γάμου, δέν παραβιάζε
ται η συζυγική πίστις, δέν καταπνίγεται τό μητρικόν φίλτρον, δέν δια
στρέφεται η γυναικεία σεμνότης, δέν μετατίθεται τό κέντρον τοΰ γυναι
κείου προορισμού έκτος καί μακράν τού οίκου, δέν τυρβάζει η γυνή περί 
παν άλλο η περί δ,τι έχει πολύτιμον, περί την ανατροφήν τών τέκνων, 
περί την επιμέλειαν τοϋ ίδιου οί'κου; ’Αληθές τούτο' άλλά μη η άνθρωπίνη 
φύσις δύναται ποτέ ν’ άποβάλγ τάς άτελείας αύτης; "Οσον δμως με
γάλη άν ύποτεθν; η πτώσις τοΰ γυναικείου φύλου έν τώ χριστιανικώ κό
σμφ, τί είναι η πτώσις αυτή παραβαλλόμενη πρός την φρικώδη καί άκα- . 
τανόμαστον της γυναικός διαφθοράν έν τφ άρχαίφ κόσμφ ; Πόσον δέ ά- 
δίκως ηδύνατό τις νά ίσχυρισθγ, δτι τά η'θη καθόλου τών νεωτέρων χρό
νων, άρα καί τά ·ηθη τών γυναικών, μεθ’ δλας τάς συμφύτους τγ ανθρώ
πινη φύσει άτελείας, δέν έγένοντο διά τοϋ χριστιανικού πολιτισμού . ημε

ρότερα καί εύγενέστερα. Πόσαι καί σήμερον ώς καί έν πάσγ χριστιανική 
εποχί) ύπάρχουσι γυναίκες, εις τάς ένεργείας τών οποίων τά άτομα δφεί- 

λουσι τδ μεγαλεϊον αύτών, η κοινωνία την σωτηρίαν αύτης, η άνθρώπό- 
της την έξημέρωσιν αύτης καί την πρόοδον ! Πόσαι καί σήμερον ύπάρ
χουσι γυναϊκες μαρτυρούσα! καθ’έκάστην έν τφ κρυπτφ,καί είς παντοίας 
ύποβαλλόμεναι θυσίας ύπέρ τοΰ πλησίον ! Πόσα τραύματα θεραπεύονται 

καί νΰν έν τφ χριστιανικφ κόσμφ ύπδ τών γυναικών, αίτινες έν πληρει 
αυταπαρνησει ώς άγγελοι είρηνης καί υπομονές καταπραυνουσι τάς θλί
ψεις τοΰ πλησίον ! ‘Η άρχαία ιστορία παριστα ηρωίδας, άλλ’ είναι άγνω
στος έν τί; άρχαιότητι τοιαύτη άύταπάρνησις, τοιαύτη δπαρξις ουρανίων 

δυνάμεων έν σκεύει ουτω άσθενεϊ. Τό ασθενές τούτο σκεύος έγένετο διά 
τού Εύαγγελίου σκεύος έκλογης* η γυνή άνυψώθη διά τού χριστιανισμού 

καί έξηυγενίσθη.
I. Μοοχάκης.

ΡΑΒΕΛΑΙ

ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΟΥ Ά. *

MEFO23 ΠΡΩΤΟΝ

Η ΕΠΟΧΗ

Έβασίλευε τ·ης Γαλλίας Φραγκίσκος δ Α', καθ’ ·ην έποχην δύο μεγάλα 
γεγονότα κατελάμβανον ώς έξ έφόδου την άνθρωπότητα καί άφύπνιζον 

έκ τοϋ λήθαργου τούς λαούς. Τά γεγονότα ταϋτα ησαν ή θρησκευτική άνα- 
μόρφωσις τού Αουθηρου καί η άναγέννησις τών γραμμάτων έν τγί εσπερία 
Εύρώπγ. Μη νομίσγ τις δτι συνηντηθησαν ώς έκ τύχης έπί τοΰ αύτοΰ 
πεδίου συναγωνισταί οί πρόμαχοι της μιας καί οί μάρτυρες της άλλης 
Μεταξύ αύτών η ιστορία ανακαλύπτει ύπολανθάνοντά τινα δεσμόν, η ιστο
ρία η άναζητοΰσα τά αί'τια τ·ης μεγάλης ταύτης κοινωνικής άναστατώ- 
σεως καί είναι ηδη πλέον η βέβαιον οτι η άναγέννησις τών γραμμάτων 
ένεθάρρυνε τούς άναμορφωτάς, ο'ίτινες είχον άναπετάσει την φοινικίδα 
κατά τ'ης £ωμαϊκ·ης αύλης, καθ’ ην έποχην άκόμη άντηχουν βαρεϊς οί κε
ραυνοί τοΰ Πάππα. "Ενα καί τόν αύτόν έπιδιώκον τες σκοπόν, την χειρα
φέτησή τών λαών, έτεινον έκεϊ έπί τού πεδίου τάς χεϊρας οί άναμορφω- 
ταί τ-ης θρησκείας πρδς τούς άναμορφωτάς τών γραμμάτων καί συνησπί- 
σθησαν διά νά άναΐρέψωσιν δλόκληρον παρελθόν, δ'πισθεν τοΰ δποίου, ώς 

ύπό άσφαλν; προμαχώνα, έκρύπτοντο η άμάθεια καί η δεισιδαιμονία.’Απδ 
της στιγμές ταύτης δ μεσαίων έξαφανίζεται καί άρχεται η νέα ιστορία.

- ■ 1

Ίσταμένου τοΰ ΙΕ' αίώνος άνηλιον σκότος έδέσμευεν άκόμη την διά
νοιαν καί την καρδίαν. Οί λαοί δέν είχον ένα μόνον τύραννον, καθ’ ου νά 
παλαίσωσιν εγειρόμενοι. Δέν είχον μόνους τούς ηγεμόνας, ο'ίτινες άπητουν 
παρ’ αύτών, διά νά ίκανοποιησωσι την φιλοδοξίαν των καί την άπληστίαν, 

χρήματα καί βραχίονας, είχον μυρίους άλλους τυραννίσκους, ο'ίτινες έζη- 
τουν ούχί έλάσσονας θυσίας. Είπον λαός" καί λαός τότε δέν ύπηρχε.Ήσαν 
άρχοντες καί ύττηκοοι, έ'ξαρχοι τοΰ Πάππα καί τοΰ αύτοκράτορος, οΐτινες 
έκυβέρνων έν ονόματι τού θεού δη έν δνόματι τοΰ ηγεμόνος. ’Επι πλέον 
διεϊπον την άνθρωπότητα έρριζωμέναι προλήψεις μακροΰ παρελθόντος, ύπό 

την επήρειαν τών δποίων, ώς ύπδ άτμόσφαιραν. πνιγηοάν, ή διάνοια άπε-

* Άνεγνώσβη έν τφ Συλλόγφ «Παρνασσφ» κατ» Δεκέμβριον 1881.
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ναρκουτο καί έφθινε. Ή χαλάρωσις αυτή ή φαινομένη ώμοίαζε την άφω
νου γαλήνην τοϋ ωκεανού κατά την παραμονήν μεγάλης τίνος τρικυμίας. 
Μακράν ή'ρχισαν ή'δη νά έγείρωνταί τινα νέφύδρια" ολίγον έτι καί τδ πά/ 
άνακινεϊται’ την νωχέλειαν διαδέχεται δ πόθος τής έρεύνης, την ατονίαν 
ή ζωή.

Τήν περίοδον ταύτην εξαγνίζουσιν άπέναντι της ιστορίας τρία μεγάλα 
ντα, τά οποία άν δέν άνέτρεψαν έξ άπίνης τδ σεσαθρωμένον οίκο- 

α τοϋ παρελθόντος έπενήργησαν δμως έπί τοΰ μέλλοντος τών λαών 
καί προεχάραξαν τήν οδόν είς τάς μετερχομένας γενεάς. ’Αληθώς ύπήρξαν 

άνωτεροι τοΰ αίώνός των δ Γενουήνσιος Κολόμβος καί δ Γούτεμ.βεργ, καθ’ 
ήν έποχήν δ μέν πρώτος άνεκάλυπτε τήν άγνωστον Αμερικήν, δ δέ έτε
ρος, δ πρώην εκείνος στιλπνωτής τών πολυτίμων λίθων, έπενόει τήν τυ
πογραφίαν καί συνεταιρίζετο μετά τοϋ Ίωάννου Φύστου, διά νά έκτυπώση 
τήν πρώτην λατινικήν γραφήν. Άλλ’ αύτών ακόμη προηγήθη ή εισβολή 

τών ελληνικών γραμμάτων καί έντεΰθεν ή άνακάλυψις τοΰ άο/αίου κό
σμου, τήν δποίαν ή Δύσις οφείλει είς τήν άτυχή διά τήν άνθρωπότητα 
έκβασιν, τής τελευταίας τοΰ, Βυζαντίου πολιορκίας. ’Ενώ δ Μωάμεθ Β' 

άνεστήλου πρδ τών έπάλξεων τής βασιλευούσης τήν ημισέληνον, οί φα
γάδες τοΰ Ελλησπόντου, φέροντες μεθ’ εαυτών τάς τέχνας καί τά γράμ

ματα, κατήρχοντο πρδς τήν Δυσιν, 'ίνα άφυπνίσωσι τούς λαούς καί προπα- 
ρασκευάσωσι τήν άναγέννησιν. Πόθεν άρχεται αυτή δέν εξναι μαθηματι- 
κώς ώρισμένον, ού'τε δύναται άκριβώς ή ιστορία νά προσδιορίση τήν δρο- 
θετικήν γραμμήν μεταξύ τοΰ αρχαίου καί νέου πολιτισμοΰ.

Ή ’Ιταλία, ή'τις αιώνας όλους υπήρξε τδ πεδίον τής μάχης, ω συν- 
ηντώντο οί ίσχυροί τής γής, διά νά διεκδικήσωσι τήν παντοκρατορίαν, 
ένεκολπώθη τούς φυγάδας καλλιτέχνας καί έπειτα τούς σοφούς καί ένε- 
πνεύσθη πρώτη έκ τής ελληνικής φιλολογίας. Έκεϊθεν έγένετο τδ πρώτον 
σημεϊον. Καί ή’Ιταλία, ή'τις άνέθρεψε τδν Δάντην καί ένεκυμόνει τδν Μι
χαήλ Άγγελον καί τδν 'Ραφαήλ, ή ’Ιταλία, ή κατατετμημένη είς το- 
σαύτας πολιτείας καί δουκάτα, ή έχουσα τούς πλειοτέρους τυραννίσκους 
καί τήν δποίαν έκάστοτε άφύπνιζε,ν δ έφιάλτης τής ξενικής εισβολής, κα- 
τώρθωσεν, έν μέσφ τής γενικής άποναρκώσεως, νά σημάνη πρώτη τδ εγερ
τήριον. Τά άλλα έθνη ήλθον έπειτα, δτε πλέον ή τέχνη εΐχεν άνδρωθή 
παρά τδν Άρνον καί τδν Τίβεριν.

Έπί τής καθέδρας τοΰ αγίου Πέτρου άνήλθον έπί τέλους άνδρες, τών 
οποίων ή φιλοδοξία υπήρξε σωτήριος διά τάς τέχνας κάί τά γράμματα. 
Μέχρι τίνος μία μόνον έπιστήμη ύπήρχεν, ή θεολογία καί αυτή είς ώρι
σμένον τινά κύκλον. Αί άλλαι έπιστήμαι ήσαν άπόσπονδοι. Έκεϊνος δστις 
έφωράτο άναγινώσκων, έκινδύνευε νά νομισθή αιρετικός, δπότε παραδόξως 
ή αγία έδρα ή'λλαξε πολιτείαν καί οί Πάππαι άπδ διωκτών έγένοντο ποος-
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τάται τών γραμμάτων, έστω καί άν άκόμη κατεδίωκον τήν επιστήμην, 
τήν δποίαν έφοβοϋντο. Ένόμ.ιζον δτι έβλεπον είς τή*/ σκιάν της σειομένην 
τήν ουράν τοϋ διαβόλου. Ό Γαλιλαίος, δ Γούτεμβεργ, δ Φαϋστος, ήσαν 
τόσαι ένσαρκώσεις τοϋ Σατανά. Μόνος δ ’Αριστοτέλη; δέν εΐχεν ακόμη 
άφορισθή, έθεωρεϊτο μάλιστα ώς διαφωτίζων τήν θρησκείαν. Τότε δέν είχε 
δημοσιεύσει ακόμη τδ κατ’ αύτοΰ κατηγορητήριου δ Πέτρος 'Ραμύ, 
δστις ί'σως μάλλον διά τοϋτο, έδολοφονήθη τήν νύκτα τοΰ άγιου Βαρθο
λομαίου ή διότι ήτο Ούγενόττος.

Τά γράμματα έφοβοϋντο δλιγώτερον. Είναι αληθές δτι παοενέπεσαν οί 
φωτοσβέσται, δποΐοι ήσαν δ Παύλος δ Β', δ σπάταλος καί επιδεικτικός 
άρχιερεύς τής 'Ρώμης, δστις κατεδίωκε τούς ακαδημαϊκούς τής Ιταλίας, 
έπί τώ λόγω δτι μεταχειριζόμενοι αρχαία κλασικά ονόματα ήσαν πλειό- 
τερον είδωλολάτραι ή χριστιανοί καί δ διαβόητος φαρμακεύς Αλέξανδρος 
Τ', δ Νέοων έκεϊνος μεταξύ τών παππών, δ ’Αλέξανδρος Τ', δ πατήρ τής 
Λουκρητίας καί τοΰ Καίσαρος Βοργία. Άλλ’ έάν άποχωρήσωμεν έκ τοϋ 
καταλόγου δύο ή τρία ονόματα οί έ/απομένοντες μεταξύ τών άοχιερέών 
τής 'Ρώμης κατά τήν ΙΕ' εκατονταετηρίδα ύπηρξαν αληθείς ύποφήται τών 
Μουσών. Τινές έξ αύτών ή'θελον νά φαίνωνται σοφοί- άλλοι ήσαν τφόντι 
τοιοΰτοι καί δ Νικόλαος Ε', πριν ή ακόμη πεοιβληθή τήν τιάραν τοϋ πον- 
τίφηκος κεκλεισμένός έν τή βιβλιοθήκη τοΰ αγίου Μάρκου έν Φλωρεντι^, 
τήν ταξινόμησιν τής όποιας εΐχεν αναθέσει είς αύτόν δ άπδ Μεδίκων Κο

σμάς, κατεγίνετο είς τδ· ν’ άντιγράφη ελληνικά καί λατινικά χειρόγραφα. 
Τότε άκόμη ώνομάζετο Θωμάς δ έκ Σαρζάνης καί Θωμάς Καλανδρϊνος.Καί 
δ Πϊος Β' εΐχεν, άναδειχθή πρότερον μεταξύ τών λογιών, δτε άκόμη έκα- 
λεϊτο Αινείας Σίλβιος. Μή λησμονώμεν δτι μετά τδν Αλέξανδρον Τ', καί 

τήν δλιγοήμερον ιεραρχίαν τοΰ Πίου Γ' άνήλθεν έπί τοϋ θρόνου δ ’Ιούλιος 
Β', δ προστάτης τοϋ Μιχαήλ Αγγέλου καί τοΰ 'Ραφαήλ.. Ό Λέων I', 
δστις ήλθεν έπειτα, άνήκει είς τήν έπομένην εκατονταετηρίδα.

Άλλ’ ή χώρα, δπου ή φιλολογία καί αί τέχναι έφθασαν ταχύτερου τδ 
άπόγειον σημεϊον τής δόξης των ήτο ή Φλωρεντία, έφ’ δσον ήγεμόνευεν 
δ Κοσμάς, δ έκ τοΰ οί'κου τών Μεδίκων καί εΐτα ό Λαυρέντιος. Άπδ τοΰ 
ΙΔ' αίώνος δ Βοκκάκιος καί δ Πετράρχης εΐχον επιχειρήσει τδ μέγα έ'ργον 
τής άναστηλώσεω’ς τών γραμμάτων. Είσήλθον είς τάς μονάς, άνεδίφησαν 
μεταξύ τών κεκονιαμένων χειρογράφων, τά δποϊα ή άμάθεια τών καλο- 
γήοων εΐχεν έγκαταλείψει είς τούς μ.ΰς καί τούς σήτας, άνεϋρον τούς θη
σαυρούς τής άρχαίας φιλολογίας, άνέγνωσαν καί έπεχείρησαν νά έρμηνεύ- 
σωσι. Συγχρόνως δέ έμπνεόμενοι έκ τής άναγνώσεως εκείνων, ώς οί καλ- 
λιτέχναι έκ τής θέας μόνης τών συντριμμάτων τής άρχαιότητος, έπεχεί
ρησαν νά μορφώσωσι καί γλώσσαν καί ποίησιν. Καί ήξεύρομεν πάντες πό
σον δ πεζός λόγος τοϋ ΒΟκκακίοϋ είναι αντάξιος τών στίχων τοΰ Πετράρ- 
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χου.,Άλλ’ άφοΰ οί δυο εκείνοι δραπεταγωγοί τών Μουσών άπεχώρησαν 
τίος σκηνής, παρενέπεσε μικρόν τι διάλειμμα, εως ού έπαφάνησαν δ Πόγ- Ε 
γιος και οι τρεις αδελφοί Πουλκιοι, δ Πολιτιανδς καί δ άπδ Μεδίκων Λαυ
ρέντιος ή δ Πϊκος δ έκ Μιρανδόλης καί όλη εκείνη η πλειάς, ητις έκό- 
ομει τδν οίκον τοΰ ποιητοΰ ήγεμόνος.

Έπι τίίς εποχής ταύτης η Φλωρεντία δύναται τωόντι νά καυχηθ'ρ δτι 

ητο το πρυτανεΐον της ποιησεως και τών σοφών. Έκεϊ έζήτησεν άσυλον Γ. 
ο Ιωάννης Αργυροπουλος δ διδάσκαλος τοΰ Πολιτιανοΰ, φεύγων την δου- 
λωθεϊσαν πατρίδα, έκεϊ έδίδασκεν δ Δημήτοιος Χαλκοκονδύλης την Ελ

ληνικήν, ένω πρδ αύτών είχε διαπεραιωθή εις την ’Ιταλίαν δ Εμμανουήλ 
Χρυσωλαράς. Άπδ της έποχης ταύτης η μελέτη τών Ελλήνων συγγρα
φέων ηρχισε νά γενικευηται και μετά την έφεύρεσιν τής τυπογραφίας έξ- 
έδιδεν δ Λανδϊνος τάς ωδάς τοΰ Όρατίου καί δ Χαλκοκονδυλης’ μετά τοΰ 

Κρητος τα επη του Ομηρου. Τότε επλουτισθη η φερώνυμος τοΰ Λαυρέν
τιου βιβλιοθήκη, τίίς δποίας είχεν ήδη καταθέσει τδν θεμέλιον δ Κοσμάς. 

Ό Λαυρέντιος άπέστειλε πανταχοΰ της γης πρδς συλλογήν τών χειρογρά
φων’ είχεν άνοίξει τούς θησαυρούς του και, ώς έλεγεν δ Πολιτιανδς, έάν 
ποτέ η περιουσία του ήθελεν έξαντληθή, θά ήτο έτοιμος νά πωλήστ; και 
τά έπιπλα τής οικίας του είς άγοράν τοιούτων. Τότε δέ άπεστάλη δ Λά- 

σκαρης εις τδν ’Άθωνα καί άλλας μονάς, δπόθεν έπανήλθε φέρωνμετ’ αύτοΰ 
περί τά δίς έκατδν χειρόγραφα.

’Ώφειλον νά αρχίσω άπδ τοΰ Κοσμά, δστις προηγήθη τοΰ Λαυρέντιου 
εις την ηγεμονίαν της Φλωρεντίας, διότι άπδ τών χρόνων αύτοΰ κατέ
λαβε τους ’Ιταλούς ή βιβλιομανία και ή'ρχισαν νά διατρέχωσι ξηράν και 
θαλασσαν καί κατα τά τεσσαρα σημεϊα τοΰ δρίζοντος είς άνακάλ.υψινάρ- 
χαίου τινδς χειρογράφου, δπως οί θαλασσοπόροι τοΰ ωκεανού είς άνακάλυ- 
ψιν άγνωστων χωρών. Άποτελοΰσιν δλόκληρον μυθιστορίαν αί περιπλανή
σεις τοΰ Πογγιου, δστις διέτρεξεν έκτδς της ιδίας πατρίδος του τήν Γερ

μανίαν και Γαλλίαν καί έπειτα διεπεραιώθη έκεϊθεν τίίς Μάγχης, άνακα- 
λυπτων έδώ μεν χειρόγραφον τοϋ Κοϊντιλιανοϋ ή τών Άργοναυτικών- τοΰ 

Βαλέριου Φλάκκου, έκεϊ δέ τά έπη τοΰ Λουκρητίου ή τοΰ Στατίου.
Ίρεϊς ετεροι είχον έκδραμει μέχρι τοΰ Ελλησπόντου καί της ικικοάς 

Άσιας πρδς τδν αύτδν σκοπδν, δ ’Ιωάννης Άουρίσπας, δ Γκουαρίζης καί δ 
Φραγκίσκος Φίλελφος. Ό πρώτος έπανήρχετο μετ’ ολίγον είς Βενετίαν ά- 
ποκομίζων πλουσιωτάτην λείαν τριάκοντα καί δύο χειρογράφων. Μεταξύ 

αυτών ήσαν τά έπη τοΰ Πινδάρου, τά έργα τοΰ Ξενοφώντος καί τοΰ Λουκια
νού, οι διάλογοι τοΰ Πλάτωνος. Είς άγοράν τών χειρογράφων τούτων δ 
Άουρίσπας, είχε δαπανήσει όλην αύτοΰ τήν περιουσίαν και έπανήρχετο 
πενης. Ο Φίλελφος εύρεν έν Κωνσταντινουπόλει τδ κάλλιστον χειρόγρα
φον, την θυγατέρα τοΰ Ίωάννου Χρυσολωρά, τήν όποιαν ένυμφεύθη’ άλλά ,

μετά επτά έτών άπουσίαν επανερχόμενος δέν έφερεν ή πτωχήν τινα συλ
λογήν χειρογράφων καί τήν άλαζονίαν καί τδ θράσος του, διά τά δποϊα δ. 
φίλερις εκείνος συγγραφεύς, δστις έδίδασκε τήν πρωίαν έν Βολωνίζ και το 
έσπέρας της αύτης ημέρας έν Παδούη, ήγαπήθη δλιγώτερον ή δσον ώφε- 
λεν. Ό-μάλλον άτυχής έκ τών τριών ύπήρξεν δ Γκουαρίνης, δστις έπιστρε", 
φων έναυάγησεν. είς τάς άκτάς της Ιταλίας καί άπώλεσεν ο,τι πολύτι
μον φορτίον συνεκόμιζε. Οί εταίροι αύτοΰ ένεθυμήθησαν τδ ναυάγιον τοΰ 
Αί'αντος τοΰ Όϋλέως παρά τήν Γηρκίαν πέτραν καί άνέφερον είς αύτδν· 
τούς στίχους της Όδυσείας. Αύτοΰ δέ ή θλίψις, καθ’ ήν στιγμήν έβλεπε 
βυθιζόμενων είς τά άδυτα τής θαλάσσης τδν θησαυρόν, ήτο τοσαύτη, ώστε 

έξαίφνης αί τρίχες τής κεφαλής του έγένοντο λευκότεραι τοΰ άφροΰ, δστις 
αντί επιταφίου λίθου έκάλυπτε τήν στιγμήν έκείνην τίς οΐδε πόσα άγνω- >

στα σήμερον κειμήλια.

11

Ένφ ουτω έξαλλος καί δλη έμπνευσις καί ζωή ή ’Ιταλία έξήρχετο 

τών προμαχώνων είς άνοικτδν πεδιον, θηρευουσα ευρυτερον ορίζοντα και 

έδρεπε τά πρωτόλια κρείττονος έποχής, ή Γαλλία άνήκεν άκόμη εις τον 
μέσον αιώνα. Έτέρπετο είς τά θεάματα τών μυστηρίων, τά μεγάλα Διο
νύσια τοΰ καιροΰ έκείνου, δτε άγγελοι και δαίμονες ενεφανιζοντο επί τής 

σκηνής διαμφισβητοΰντες τήν ψυχήν ή τδ δέρμα άγιου τίνος τής ημέρας, 

δστις συνήθως ύφίστατο αληθές μαρτυριον. Ό Κάρολος 'Τ , οστις παντα
χοΰ καί πάντοτε ήσθάνετο πλήξιν, παραδόξως δέν ήσθάνθη τοιαυτην, δτε 
κατά πρώτον παρέστη, είς τήν διδασκαλίαν τοιούτου τινδς δράματος κα’- 
έπέτρεψε διά διατάγματος είς τήν άδελφότητα έκείνην νά διδάσκφ έλευ- 
θέρως έντδς τών Παρισίων. ’Έκτοτε τά θεάματα έδιπλασιάσθησαν καί τά 
παθήματα τοΰ Ίησοΰ. Ένόμιζέ τις δτι ήτο ή παραμονή τής τραγωδίας’ 

αί τελευταϊαι ήμέραι τοΰ Ίησοΰ ήδύναντο νά έμπνεύσωσιν ύψηλδν καί 
μέγα δράμα, νά γεννήσωσι τούλάχιστον ένα Γρηγόριον Ναζιανζηνον. Ουδεν 

έξ αύτών’ οί δεύτεροι διεσκεύαζον τούς πρώτους ή ήσαν απλοϊ μιμηταί, 
ποιηταί λόγων,άνευ έμπνεύσεως, άνευ δυνάμεως. Οί ιεροκήρυκες είχον πολε
μήσει τδ,δράμα άπδ τοΰ άμ,βωνος,τά παρλαμέντα είχον εκδωσει αποφάσεις 
εναντίον αύτοΰ. Τότε ένεθυμήθησαν την ιστορίαν, τας ιπποτικας διηγή
σεις, τδν Βοκκάκιον καί ή τραγωδία, έάν ποτέ υπήρξε τοιαύτη μετεβληθη 

είς κωμωδίαν, άλλά κωμωδίαν άγρόϊκον, άνευ τοΰ αττικού εκείνου άλα
τος, τδ όποιον άπαντφ είς τούς μετεπειτα Γάλλους συγγραφείς. Το μό

νον άξιον λόγου μνημέϊον τών χρόνων έκείνων είναι ό περιλάλητος μίμος 

τοΰ Πατελέν, έργον άγνωστου ποιητοΰ, ύπόθεσιν εχον τα στρατηγήματα 
■ πονηρού τ^ος δικηγόρου—δ Πατελέν ήτο δικηγόρος—όπως προμηθευθρ
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άνεξόδως τά ένδύματα, τχ όπΰΐχ έχρειάζετο, δστις έπληρώθη έπειτα διά £
τοΰ αύτοΰ νομίσματος ύπο τοΰ πελάτου του. Έκ τής κώμφδίας ταύτης |
παρέμεινεν άντί παροιμίας ή φράσις έκείνη, revenons a nos moutons, δι’ ής |

ό δικαστής άνεκάλει είς την τάξιν έξ ύπαμοιβής τδν δικηγόρον ή τδν έμ- ;
ποθον, οσάκις έξήρχοντο τοΰ θέματος.

Φοβούμαι μη τις έξ υμών κατά την στιγμήν ταύτην μοΐ έπαναλάβη 
την φράσιν τοΰ δικαστοΰ και επανέρχομαι είς τά μυστήρια, τά δποΐα αύτά ι
καθ’ έαυτά ούδεμίαν έ'χουσι σημασίαν, ώς ποιητικά έργα, αλί’ έκ τών 
οποίων, δπως έκ τής διονυσιακής πομπής, έγεννήθη ή κωμφδία καί η σά- 

τυρα καί μετέπειτα τδ δράμα. Ή σάτυρα τδ κατ’ άρχάς ήτο Απροκάλυ

πτος, φορτική καί ενίοτε τολμηρά, άφοΰ δέν έφείσθη οΰτε τοΰ Λουδοβί
κου IB', τοΰ οποίου άπδ σκηνής διέσυρε την φιλαργυρίαν. 'Ο Λουδοβίκος 
φαίνεται δτι δέν δυσανησχέτει διά τοΰτο. Προτιμώ, έλεγε, · νά τοϊς προ- 
ξενή γέλωτα ή φιλάργυρία μου η δάκρυα η σπατάλη μ.ου.—Βραδύτερον 

η κωμφδία ήναγκάσθη νά κατέρχηται είς την αγοράν φέρουσα προσωπίδα. 
Οί καιροί είχον αλλάξει. 'Η ψαλίς τοΰ λογοκοιτδΰ περιέκοπτε τάς πτέρυ

γας τής φαντασίας, οσάκις αυτή άνήρχετο μέχρι τοΰ θρόνου $ έσατύριζε 
τδν κληρον. Τότε έπανήλθον είς την άλληγορίαν, άλλ’ ούχί πλέον τοΰ 

Δε-Λορρί η του Μεγκ, άλλά την άλληγορίαν της σατύρκς, οσάκις αΰτη 
δέν δυναται άποινεί νά είπη γυμνήν τήν Αλήθειαν.

’Ο μόνος λυρικός ποιητής μετά τδν Κάρολον τής Αύρηλίας κατά τήν 
περίοδον ταύτην ήτο ό Βιλλων, δ βκλαντιοτόμος, δστις έκλεπε τήδε κά- 

κεΐσε ολίγα σκοΰδα διά νά πλήρωσή τά έ'ξοδα τοΰ καπηλειού, θστις έγνώ- 
ρισε τάς φυλακάς πάσας, μετήλθε πάντα τά επαγγέλματα, καί έφθασε 
δϊς μέχρι τοΰ τόπου · τής αγχόνης του, ό Βιλλων, δστις έδοκίμασε τήν 

πείναν καί συνηντήθη πλέον ή άπαξ μετά τής δυστυχίας καί δστις πολ* 
λάκις μετανοών έλάμβανε τήν γραφίδα καί έμπνεόμενος έξ αυτής τής δυ
στυχίας έγραφε τούς καλλίστους στίχους, οσοι ήδύναντο νά γραφώσι τήν 
έποχήν έκείνην.

Ή τυπογραφία είσήχθη έν Γαλλίη τδ 1470 ύπδ Γερμανών τεχνιτών 
καί ή'ρχισε νά δημοσιεύη άνά μίαν τάς ίπποτικάς μυθιστορίας, δσαι τότε 
διέτρεχον τήν Ευρώπην. Τδ μόνον σπουδαίου έργο/, τδ όποιον είναι ή κα- 

τακλείς τών δσα παρήγαγεν δ ΙΕ' αιών, είναι ή ιστορία τοΰ Comines τοΰ 
πρώτοϋ ιστορικού τής Γαλλίας, μετά τδν χρονογράφον Froissart.’O Gomines 
ύπήρξεν ό έγκωμιαστής τοΰ ΙΑ' Λουδοβίκου, τοΰ ηγεμόνας έκείνου, δστις 
προεχείριζε τούςκουρεϊς του υπουργούς καί τούς δύο δημίους είς ύπασπιστάς 
του καί δστις ένώ διά τοϋ εύγενεστέρου τρόπου .έδηλητηρίαζε τδν αδελ
φόν του, παρεκάλει έπειτα τήν Παναγίαν, τήν καλήν του κυρίαν, νά τφ 
συγχώρηση. Τδ μέγα λάθος τοΰ Κομίνη ήτο δτι ύπήρξεν «ύλικδς πριν ή 
γείνη ιστοριογράφος καί δτι π.ολύ άργά ένθυμείται τά καθήκοντα τοΰ ίστο- 

ρικοΰ και' τότε άκόμη μετά δειλίας έκφέρει τούς άφορισμυύς του.

■ "Ολως άλλοία ήτο ή άναστάτωσις τών γερμανικών λαών. Εκεί προ η- 
γήθη ή θρησκευτική άναμόρφωσις. Ή ποίησίς των έ'φερεν άκόμη τήν πα
νοπλίαν τών Ιπποτών καί έκεϊνοι πλειότερον ή. όί Γάλλοι, άνήκον είς τδν 
μέσον αιώνα. Οί Γερμανοί ήσαν άκόμη Γότθοι. Ή Αναγέννησις έπήλθεν 
άργά πολύ. Μόλις περί τά τέλη τής ΙΖ' εκατονταετηρίδάς, ή'ρχισε νά ύπο-. 
φώσκη τδ λυκαυγές έκεΐθεν τοΰ 'Ρήνου. Τότε ή Γαλλία διήρχε'το τήν 

έποχήν τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ', τδν χρυσοΰν της ποιητικόν αιώνα. Οί Γερ
μανοί ήθέλησαν νά μιμηθώσι τούς γείτονας των, έντεΰθεν τούς Γάλλους, 

έκεΐθεν τούς Άγγλοσάξωνας, πρδς τούς οποίους ήσαν μάλλον συγγενείς. 
Δύο σχολαί άντεμετωπίσθησαν τότε έν Γερμανίγ, Αντίπαλοι. Τής μιάς 
έπρυτάνευεν δ Γελλερτ καί δ Βάϊς* ήγέται τής άλλης ήσαν δ Χάλερ καί 
δ Βώδμερ. Άλλ’ ούδετέρα αύτών Ανέδειξεν αμέσως τότε ένα κάν Αντά
ξιον μιμητήν, έως ου βραδύτερου έτάχθη έπί κεφαλής τής δευτέρας δ 

Κλόπστοκ, δ Μίλτων ουτος τής Γερμανίας, δ Κλόπστοκ, δ ποιητής τής 
Μεσσιάδος. Οί θαυμάσταί τής γαλλικής τέχνης, εδρον καί έκεϊνοι έπειτα 
τδν Αρχηγόν των, δτε έγραφε τδν Ύπερίωνα και τήν κρίσϊν τοΰ Πάριδος 

δ σοφός Βείλανδ, δστις έστράφη πρδς τήν Γαλλίαν τοΰ ΙΗ' αίώνος καί 
έμελέτησε τδν Βολταΐρον, οδτινος έζήλωσε τήν δόξαν.

Άλλά κατά τήν έποχήν ταύτην, καθ’ ήν ή ’Ιταλία πρωταγωνιστούσα, 
διήρχετο τδν 'Ρουβίκωνα, οί Γερμανοί είχον συμπληρώσει μόλις τήν με- 
γαλήν έθνικήν των εποποιίαν, τούς Niebelnngen. Είχον έπαναλάβει καί 

. ·αύτοι τάς ίπποτικάς μυθιστορίας τής Δυσεως. Ό Αάμπρεχτ, διά τοΰ ποιή- 

μκτός του, κατέστησεν ή'δη κοινάς καί είς τούς λαούς τοΰ βορρά, 
■ δσας ή Ανατολή καί Δύσις είχον σωρευσεί παραδόξους διηγήσεις περί τοΰ 

Μακεδόνος Αλεξάνδρου, άπδ τοΰ Ψευδοκαλλισθένους μέχρι τοΰ Άλβερί- 
χου τής Βεσανσώνος. Οί Minnesinger τοΰ IB' καί ΙΓ'αίώνος είχον ψάλει 
τήν ’Άνοιξ'.ν καί τον ’Έρωτα καί ήσαν έτι έναυλα τά άσματα τοΰ Βάλ- 
τερ von der Vogelweide, δστις έζοιμάτο ύπδ τήν σκιάν τής ιτέας, παρά 
τδν μητροπολιτικδν ναόν τής Βυρτσβούργης. Άλλ’ή'δη ή ποίησις τής η
μέρας ήτο ή σάτυρα, ύπδ τδν τύπον τής διδακτικής ποιήσεως. όί καλό- 

'γηοοι καί δ Πάππας, ήσαν τδ προχειρότατον θέμα. Ό Πάππας έκήρυττε 
τήν σταυροφορίαν κατά τών άπιστων, καί δ Βάλτχερ, δ δρέψας τήν πρώ- 

την δάφνην είς τδν ποιητικόν Αγώνα τής Βαρτβούργης, κατηγορεί αύτοΰ 
δτι έσκέπτετο να σφετερίσθή τδ συναζόμενου χρήμα ύπέρ τοΰ πολέμου, 

καί νά υποκίνηση δι’ αύτοΰ ε-ίς έπανάστασιν τούς λαούς1 κατά τοΰ αύτο- 
κρκτορος. Δυνατάί τις νά εί'πη δτι ή ποίησις προέλαβε τδν Λούθηρον, δτι 
δ’εμαρτυρήθη εκείνη πρδ αύτοΰ, άφοΰ δ Freidank, είχεν ήδη εγείρει φω 

νήν κατά τοΰ εμπορίου τών συγχωροχαρτίων. —- Είναι άλογον, έλεγεν, 
δλως άλογον νά πιστεύη τις είς τήν Αφεσιν, τήν οποίαν αμαρτωλός χορη-
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γεΐ εις έτερον αμαρτωλόν. Έάν ό Πάππας, είχε τό δικαίωμα νά συγχωρη 
τκς αμαρτίας, χωρίς νά προηγηθή κάν μετάνοια, έπρεπε νά λιθοβοληθν;, 

εάν καί μία μόνον χριστιανική ψυχή άφινε νά καταβή είς τόν 'Άδην. —τ· 
Ό ΊππηΛάΐηζ τοϋ Οίίγου von Trimberg δέν είναι δλιγώτερον δριμεϊα 
σάτυρα κατά τοϋ κλήρου ή δ εφημέριος Amis τοϋ Στρίκκεο. Ή ποίησις, 
ίονεί προμαντεύουσα τήν έμφάνισιν τοΰ Λουθήρου, εΐχεν ουτω μυήσει 

τους μέλλοντας σ-ρατιώτας τής άναμορφώσεως. Καί ή άναμόρφωσις άνε- 
πτέρωσεν έπειτα τήν σάτυρκν, διότι ένω ήγωνίζοντο άκόμη οί οπαδοί 

τοϋ Λουθήρου κατά τής ρωμαϊκής αύλής, έδημοσιεύοντο συγχρόνως αί 

περιώνυμοι λατίνικαί έπιστολαί τοΰ Ulric von Hutten, δ Έζ,/γχισμός των. 
τρε.ΙΛ&ν τοΰ Μοΰρνερ.

’Ήδη άνέτελλεν δ αιών τοΰ Λέοντος I', δ IT' αιών, καθ’ δν ή μέν ’Ι

ταλία έπεδείκνυε θρίαμβευτικώς τάς πύλας τοΰ Γυβέρτη, τον Δεϊπνον τόΰ 
Leonardo da Vinci, τά έργα τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου καί τοϋ 'Ραφαήλ, 
τήν Δευτέραν παρουσίαν καί τήν Σχολήν τών ’Αθηνών, τά δέ άλλα έθνη 

παρηκολούθουν τό άρμα τοΰ θριάμβου της, καί προσεπάθουν νά μιμηθώσι 
τούς άριστοτ,έχνας της. Ή Φλωρεντία καί ή 'Ρώμη, καί έκ τών δυο 

μάλλον ή πρώτη, ήσαν αί νέαι Άθήναι τής τότε εποχής, αί Άθήναι 
κατά τόν αιώνα τοΰ Περικλεούς. Καί κατήοχοντο άπό τοϋ βορρά, νά μυη- 
θώσι τά μυστήρια τής τέχνης, ένω ή ιταλική φιλολογία διέτρεχε τόν 
κόσμον. "Ήτο πανταχοΰ εύπρόσδεκτος, είχε τούς θιασώτας καί μέχρι αορ

τών τών έλαττωμ.άτων της.
Καί δμως ή Γερμανία δέν συνεταράχθη άμέσως τότε. Εΐχεν είσέλθει είς 

άλλον άγώνα, άπό τήςέκβάσεως τοΰ δποίου έμελλε ν’άποφασισθν) ή τύχη 

καί τά έρια τής ρωμαϊκής αύλής. Τό έργον τοΰ Λουθήρου δέν ήτο εντελώς 
νέον έργον. ’Από τοϋ 1415 δ ’Ιωάννης Ούσσος εΐχεν άσπασθή τάς ιδέας τοΰ 

Γοϋίκληφ.'Οπρώην έξομολογητήςτής βασιλίσσης τής Βοεμίας,άρχηγός ιδίας 
αίρέσεως άπέκρουε τούς αγίους και διεμαρτύρετο κατά τής έξουσίας τοϋ 
Πάππα, διακηρυττων ένα και μόνον θεόν άξιον λατρείας. Ό Αλέξανδρος 
Ε' άπό τοΰ Καπιτωλίου έσφενδόνισε τότε κατ’ αύτοΰ τόν κεραυνόν καί 

προσεκάλει τόν αντάρτην ν’ άπολογηθή. 'Ο Ούσσος παρέστη ενώπιον τοϋ 

έν Κωνσταντίορ δικαστηρίου* άλλά δέν άπηρνήθη τάς άρχάς τοϋ καί προε- 
τοίμησε ν’ άνέλθρ τήν πυράν. Ό μαθητής αύτοΰ 'Ιερώνυμος δ έκ Πράγας 
έφοβήθη κατ’ άρχάς καί ήτο έτοιμος ί'σως νά έγκαλίπη τόν παραστάτην* 

άλλ' έπειτα επανήλθε ζητών μόνος τον στέφανον, ως έλεγε, τοϋ μάρτυ- 
ρος καί άντίκρυσε τήν πυράν χωρίς νά ώχριάση. Ή τέφρα τοϋ καέντας ά- 
ποστάτου έρρίφθη είς τόν 'Ρήνον* άλλ’ οί Ούσσϊται άνεστάτουν άκόμη έπί 
τινα χρόνον τήν Βοημίαν καί τάς άλλας έπαρχίας τής αύτοκρατορίας. 
Μετ’ δλίγον έφάνη δτι γαλήνη διαδέχεται τήν τρικυμίαν, έως ού έτερος

rέπανά·

Μαοτϊ

ΛΑΒΕΑΑΑΙ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΉ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΟΤ Γ'

πυρσευτής ήναψε τάς φρυκτωρίας καί προσεκάλει τούς λαούς είς 

στάσιν.
’Ητο τό δεύτερον έτος τής βασιλείας Φραγκίσκου τοϋ Α', δτε ΐ 

νος Λούθηρος έδημοσίευσε τάς 95 προτάσεις του κατά τών συγχωροχαρ-
τίων τοΰ Πάππα. Ό Αύγουστϊνος μοναχός προσέβαλε τήν άγαμίαν τοΰ 
κλήρου, τήν εκκλησιαστικήν ιεραρχίαν, τήν κοσμικήν εξουσίαν τοϋ ίΐάππκ 
καί έπί πλέον αύτά τά δόγματα καί πλήρης θάρρους έκ τής, θυέλλης; τήν 
δποίαν έξήγειρεν, έζήτει νά άνιδρύση νέαν έκκλησίαν. Ό ιεροεξεταστής 
παραδίδει είς τάς φλόγας τάς προτάσεις του, άλλ’ οί ηγεμόνες τοϋ βορρά 

εΐχον άποδεχθή τήν κήρυξιν τοϋ πολέμου κατά τής άλαζόνος ρωμαϊκής 
αύλής. Έπροστάτευον αύτόν δ έκλέκτωο τής Σαξωνίας, τό πανεπιστη- 
μιον τής Βυτεμβέργης καί συνήρχετο έπειτα ή πρώτη δίαιτα έν Σπίρα τό 
1525, ή'τις ένομιμοπδίει τήν έπανάστασιν τοΰ Λουθήρου. Ό Λέων 1' πα- 
οέδιδε ψ υχγ καί σώματι είς τον διάβολον τόν επαναστάτην.Ό Λούθηρος, 
έφεσιβάλλων ματαίως τήν άπόφασιν τοϋ κακώς πληροφορημ.ένου άρχιερεως 

προς τον κάλλιον πληροφορημένον, έκαιεν είς άπάντησιν έν Βυτεμβεργγ 
πανηγυρικώς έπί τής δημοσίας πλατείας τήν βοϋλλαν τοϋ άφορισμοϋ του. 
Ή δίαιτα του Βόρμς προσεκάλει αύτόν ν’ άπολογηθή. 'Ο Λούθηρος ήρνηθη 
νά ύποταχθή είς τάς αποφάσεις τής διαίτης καί νά αποκήρυξη τά δόγ
ματά του καί άπό τοΰ πύργου τοΰ Βαρτβούργου, δπουέκρυψεν αυτόν ο 

Έκλέκτωρ τής Σαξωνίας διέσπειρεν είς δλην τήν Εύρώπην τάς σατυράς του 
κατά τοϋ Πάππα. Οί μαθηταί του έν τώ μεταξύ εΐχον δημιουργήσει έκα
στος ιδίαν αΐρεσιν. 'Ο Θωμάς Μύντσερ, δ άρχηγός τών ’ άνάβαπτιστών:. 
άνεκήρυττε τήν κοινοκτημοσύνην καί οί χωρικοί έτρεχον άθρόοι ύπό τας 
σημαίας τού σπείροντες τόν τρόμον καί τόν θάνατον. 'Ο ενθουσιασμός των 
είχε μεταβληθή είς μανίαν. Έξανέστη δ Λούθηρος κατά του νέου έχθροϋ< 
έξανέστη δέ καί ή Γερμανία δλη* άλλά δέν έπρόκειτο πλέον μόνον περί 
δογμάτων θρησκευτικών. ’Οπαδοί τοΰ Μύντσερ ήσαν οί χωρικοί, οί άατα- 

πιεζόμενοι χωρικοί, οΐτινες ήγείροντο ΐνα διεκδικήσωσι δικαιώματα και 

ελευθερίας, οσας τοϊς εΐχον άφαρπάσει οί Φεουδάρχαι καί δ κλήρος, ’Ηλθεν 
έπειτα δ έφημέριος τής Ζυρίχης, δ 'Ελβετός Σβίγγλιος, οστις άπεκρουε 
τήν ιδέαν τοΰ προπατορικού-'άμαοτήματος, τάς νηστείας, τάς εύχας, τους 
αγίους καί προσηλύτιζεν άνά έν τά καντόνια τής 'Ελβετικής ομοσπονδίας.

-Τρία έτη μετ’ αύτόν δ προφήτης τής Λαίδης άνεκηρυσσετο εν ονοματι 
τοΰ Θεοΰ βασιλεύς τής νέας 'Ιερουσαλήμ καί έφαομόζων τόν.νομόν τοϋ. 
Μωϋσέως ένομόθέτει τό διαζυγίου καί τήν πολυγαμίαν. Είχε. τ·. τοϋ ασια

τικού μεγαλείου δ είκοσιπενταετής έκεϊνος νεανίας, 6τε ε'φερεν ε.πι τής 
κεφαλής τό χρυσοΰν στέμμα καί έπί τών νώτων τήν χρυσοϋφαντον πορφύ
ραν, δτε τριάκοντα ΐπποι μετά πολυτελών έφιππίων καί χρυσών άναβολεων 
ήκολούθουν τόν 'ίππον του παρά τό.πλευρόν τοΰ δποίου δύο θεράποντες εκρά- 
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τουν ό μέν γυμνόν ξίφος, § δέ τήν βίβλον καί έπ' αύτής τδ στέμμα του, 
δεκαπέντε δέ γυναίκες, φέρουσαι δλοσυρικά ενδύματα διά χρυσού καί Αρ
γύρου πεποικιλμένα συνώδευον τδν Προφήτην βασιλέα έξερχόμενον τών 

Ανακτόρων του. 'Η θεατρική αυτή πολυτέλεια διήρκεσεν έφ’ δσον μόνον 
ύπήοχον τροφαί είς τάς δημοσίας άποθήκας, άλλ’ άμα δ άρτος έξέλιπε 
καί το θάρρος εξελιπε μετ’ αύτοΰ. Οί πολιορκηται της νέας 'Ιερουσαλήμ 
έποιήσαντο την τελευταίαν έφοδον. Ό ’Ιωάννης, αιχμάλωτος τοϋ επι
σκόπου τίίς Μυνστέρης, παρεδίδετο μετ’ ολίγον είς τάς βασάνους, και τδ 
πτώμά του άνηρτάτο έτι τοϋ ύψίστου πύργου τής πόλεως. Τούς αιματη
ρούς τούτους άγώνας ύπεκίνει πλειότερον ή αύλη της 'Ρώμης. -Άνερρίπι- 
ζεν εκείνη τδ πΰρ, ρίπτουσα έλαιον αντί ύδατος, καί έζήτει νά συγκρά

τηση την ενότητα διά τοΰ τρόμου και της βίας. Την πολιτικήν ταύτην 
ένεκαίνισεν δ Ίνοκέντιος Γ', δ κηρύξας την σταυροφορίαν κατά τών Άλ- 
βινών, καί παραδούς είς τδ πυρ καί την σφαγήν τούς εύαρίθμους εκεί

νους αιρετικούς, δ Ίνοκέντιος, δστις καθιέρωσε τδ φοβερόν εκείνο ιερόν δι- 
καστηριον, τδ δποΐον έμελλε νά δικάση καί παραδώση είς τούς δημίους 
τόσα μετέπειτα θύματα. ’Εφεξής οι διάδοχοι τοΰ αγίου Πέτρου έπέσειον 
έκάστοτε ώς φόβητρου τδν κεραυνόν, δσάκις δέν είχον νά παοαδώσωσί 
τινα είς τδ πΰρ. Ό Κάρολος Ε' δ αύτόκράτωρ έφάνη πολιτικώτερος τών 
παππών καί συνεθηκολόγησεν ενωρίς μετά τώ> διαμαρτυρουένων.

Ή μεγάλη αύτη θύελλα, ητις διεδόνει ολόκληρον την Γερμανίαν, έμελ
λε ν επίσης νά συνταράξη καί τήν γείτονα χώραν, εις ήν, πρόδρομος τής 
άναμορφώσεως είχε μεταδοθή ή τυπογραφία. Ή φωνή τοΰ Λουθήρου Αν- 
τήχει καί εντεύθεν τοΰ 'Ρήνου. ’Ώφειλον νά εί'πω ή φωνή τοΰ Καλβίνου, 
διότι μόνον δι’ αύτοΰ ή Γαλλία συνεχρωτίσθη μετά τών Αναμορφωτών. 

Ό Καλβΐνος ήτο Γάλλος, άλλ’ ήναγκάσθη νά καταδικάση εαυτόν είς 
εξορίαν διά ν’ άποφύγη τδν θάνατον, τδν δποΐον δέν άπέφυγΟν έπειτα οί 

μαθηταί του.
Ό άναχωρητής τής Γενεύης εγείρεται αμείλικτος κατά τών αγίων λει

ψάνων, άτινα είχον σωρεύσει είς τούς ναούς καί τά μοναστήρια οί καλό
γεροι, εξακοντίζει φιλιππικούς κατά τής 'Ρώμης καί ΰπδ τδ πρίσμα τών 
άναμόρφωτικών ιδεών τοΰ Λουθήρου άνελίσσει ί'διον θεολογικδν σύστημα. 
Τδ πεδίον τής μάχης μετατίθεται ,έντεΰθεν τοΰ ’Ρήνου, καί οί Λουθηρα
νοί άναβαπτίζονται Καλβινισταί. Μεταξύ τών δύο αιρέσεων ύπήρχον ούχί 
δλίγαι διαφοραί. Ό Καλβΐνος άπέκρουε τήν έπίκλησιν τών αγίων, τδ κα

θαρτήριον, τδν Πάππαν, τούς επισκόπους καί τούς ιερείς, τάς έορτάς καί 
πανηγύρεις καί δλην τήν εξωτερικήν λατρείαν, καί έπί πλέον τήν άύτού- 
σιον παρουσίαν τοΰ Ίησοΰ έν τή εύχαριστί^:, οπερ παρεδέχετο δ Λούθη
ρος. Ό Καλβΐνος είχέ τι τδ δεσποτικδν καί τραχύ, ήδύνατο νά δνομασθή 

καί μισάνθρωπος έτι. *Η Γενεύη ήσθάνθη πίεσιν φιλοξενούσα τδν Καλβϊ- 

ΐ
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νον, δστις ή'θελε .νά μεταβάλη καί τούς άρχοντας τής πόλεως καί τούς 
νόμους είς όργανα τών ιδεών του. Άποδιώκεται έκεΐθεν’ άλλά μετ’ ολί
γον ανακαλείται καί έπανέρχεται Ορκσύτερος, καταδιώκων τούς Αντιπά

λους του έν δνόματι. τών νόμων καί τοΰ Εύαγγελίου. Άλλ’ άφ’ ετέρου οί 
. δπαδοί αύτοΰ καταδιωκόμενοι έν Γαλλίγ, εύρίσκουσιν ύπδ τήν στέγην αύ-

τοΰ άσυλον καί φιλοξενίαν, άνευρίσκουσι τδν μέγάν διδάσκαλον, δστις 
Ακάματος έργάζεται νυχθημερόν, άναδιφών καί έρμηνεύων τάς Γραφάς. 
Ό Καλβΐνος ήτο τέκνον καί, ούτος τής Αναγεννήσεως,, έβαπτίσθη είς τά 
νάματά της, έμελέτησε τούς άνακαλυφθέντας θησαυρούς τοΰ Αρχαίου κό- 

. σμου, τήν επιστήμην, τδν κόσμον, άλλ’ είς ούδέν άλλο μετεχειρίσθη καί 
τήν έπιστήμην καί τά γράμματα ή είς ύποστήριξιν τών θρησκευτικών 
του καινοτομιών. Μόνη αλήθεια δι’ αύτδν ήσαν αί Γραφαί, καί τήν Αλή
θειαν ταύτην έζητει νά κκταστήσφ προσιτήν είς τούς μή δυναμένους νά 
ύψωθώσι μέχρις αύτής καί νά έπιβάλη έ'στω καί δια τής βίας είς έκείνους, 
οΐτινες ήρνοΰντο νά Αποδεχθώσι τάς άρχάς του.

Ό Φραγκίσκος εύρέθη Αντιμέτωπος τής μεγάλης ταύτης τών πνευμά
των άναστατώσεως. Τδ κατ’ άρχάς δέν είχεν. εννοήσει τδν κίνδυνον ή δέν 
ή'θελε νά καταδιώξν) τούς Αντάρτας, Αλλ’ έπειτα είς Αντάλλαγμα τοΰ 
Concordatum, τδ δποΐον συνυπέγραψε μετά τής παπικής αύλής, ήψεν έν 
μέσαις πλατείαις τήν πυράν, καί παρεϊχεν είς τούς πιστούς τής 'Ρώμης 
υπηκόους συχνόν θέαμα, τδ μαρτύριαν τών καιομένων αιρετικών. — Συλ- 
λάβετε τούς ύπόπτους έπί λουθηρανισμών-ανεφώνει όλος οργή—’δέν θέλω 
νά μείνγι ούτε εις.—’Εάν καί μεταξύ τών τέκνων μου, προσέθετε*,υπήρχε 
τις συνένοχός των, ήθελον έγώ αύτδς τδ προσφέρει θυσίαν είς τδν θεόν. 
— 'Ο Φραγκίσκος έλεγε ταϋτα μετά τούς λιβέλλους, οΐτινες εύρέθησαν 
έπί τών τοίχων τοΰ Λούβρου καί έντδς τοΰ ίδίου θαλάμου. Άλλ’ ήτο 
νεώτερος άκόμη, δτε πειθόμενος είς τάς παρακλήσεις τής Αδελφής του 
Μαργαρίτας τοΰ Βαλουα, συνεχώρει τδν Lefebrre d’ Etaples, έναντίον τών 
διαμαρτυρήσεων τής Σορβώννης καί τοϋ κλήρου. 'Ο Λεφέβρ δεν ήτο μ«- 

θητής τοΰ Καλβίνου ή τοΰ Λουθήρου. Προηγήθη άμφοτέρων. ΎΙΙτο άπλοΰς 
ερμηνευτής, δέν υπέβαλλε* ίδια δόγματα’ άλλ’ είχε διαπράξει το μεγα 
έγκλημα νά μεταφράσ·/) τδ Εύαγγέλιον καί’ τάς έπιστολάς τοΰ. Παυλου 
είς τήν γλώσσαν τοΰ λαοϋ, διά τδν λαόν. ΊΙ ερμηνεία ήτο αποκλειστι
κόν προνόμιον τοϋ Κλήρου. 'Ο Λεφέβρ παρεβίαζε τά κεκτημένα δικαιώ- 

ματά του, τδ μ.ονοπωλεΐον καί διά τοϋτο κατεδιώχθη καί αυτός καί οι 
δπαδοί του, καί αύτδς μ.έν έσώθη διά τής φυγής, άλλοι δία τής μετά
νοιας, ένφ δ Berquin άνεβιβάζετο έπί τής πυράς. 'Ο Λεφεβρ καταδιωκο- 

μενος, κατέφυγεν είς τήν αύλήν τής Μαργαρίτας έν Νερακ καί απο τής 
κλίνης τοΰ θανάτου του, λυπούμενος,. διότι^ είχε παραμείνει είς το άσυ
λον έκεΐνο, Αντί νά ζητήσ^ τδ. μαρτύριαν Αγωνιζόμεχο^ μετά .,τφν άλλών»

r
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άπηυθύνθη πρδς τδν Καλβϊνον, νεανίαν τότε’—·Ό θεδς, είπε-πρδς αύτδν, 
διά σου θά έγκαθιδρύση ποτέ τήν βασιλείαν του έν Γαλλία. -—Είχε τφ- 

όντι μαντεύσει τδν έπειτα άναμορφωτήν, δστις έμελλε νά'συνταράξη τήν 
Γαλλίαν, δπως δ Λούθηρος και οί άναβαπτισταί ειχον άναστατώσει την 
Γερμανίαν.

III

Λουδοβίκος δ IB', δ πατήρ τοΰ Λαόν, ώς ώνόμαζον αύτδν οί ιστορικοί, 
έξέπνεεν είς τά άνάκτορα τοΰ Tournelles, την 1 ’Ιανουάριου τοϋ 1515 καί 
τήν αύτήν ημέραν άνέκηρύσσετο βασιλεύς τής Γαλλίας, δ τέως κόμης 
της Άγκουλέμης και έκ τοΰ οίκου τοΰ Βαλουά Φραγκίσκος δ Α'. Τδν πα

τέρα τοΰ λαοΰ διεδέχετο δ πατήρ τώκ γραμαάτωτ, έπανέλαβον οί ιστο
ρικοί, ένώ δ Λουδοβίκος έκπνέων άνεφώνέι δτι είς μάτην είργάσθη : Ce- 
gros garcon gMera tout. — Ό Λουδοβίκος έγνώριζε καλώς τδν διάδοχόν 
του. Άποθνήσκων ένόμιζεν δτι άφινεν αντί κληρονομιάς την ειρήνην είς 
τούς Γάλλους, διότι είχε συμφιλιωθή μετά της αγίας έ'δρας καί τοΰ Φερ- 
δινάνδου της Τ,σπανίας, δστις έως τότε συνεμάχει μετά τών ’Άγγλων, 
διότι έπί τέλους ·οί 'Ελβετοί, ο'ίτινες είχον εισβάλει είς τδ γαλλικόν έδα

φος, είχον άποσυρθη έντδς τών παλαιών των δρίων. Άλλ’ δ Φραγκίσκος, 
άπληστος δόξης πολεμικής καί στρατιωτικών ανδραγαθημάτων, δ Φραγ
κίσκος, δστις ηγάπα την τύρβην καί τάς επιδείξεις, έσχισε την ειρήνην, 
προβάλλων τάς αξιώσεις τών προκατόχων του έπί της ’Ιταλίας, καί-ιδίως 
τοϋ Μεδιολάνου. ’Ενώ δέ κατά τδ φαινόμενον έζητει την. έπισφράγισιν 

της ειρήνης μετά τών εθνών, μεθ’ ών συνεθηκολόγησεν δ Λουδοβίκος, τά 
έθνη ταΰτα ήρνήθησαν νά έπαναλάβωσι τά δρκια. Οί δέ Ελβετοί ού'τε 
τούς-πρέσβεις καν έδέχθησαν είς άκοόασιν. Καί δ Φραγκίσκος, δστζς δέν 
δυσηρεστήθη διά τοΰτο, έρρίφθη είς τούς αγώνας, δπόθεν δέν έξηλθε πάν

τοτε νικητής.
Έστράφη κατά τών Ελβετών πρώτον δ Φραγκίσκος καί ένίκησε την 

περίφημον μάχην έν Μαρινιάν, ένθα έπολέμησεν ώς άληθής ή'ρως μεταξύ 
τών στρατιωτών, καί δπου θαυμαστής τών άνδραγαθημάτων τοΰ Bayard, 
δπλίζεται ύπ’ αύτοΰ Ιππότης έπί τοΰ πεδίου της μάχης. Ή Γερουσία της 
Ένετίας άνακηρύσσει αύτδν εύγενη, καί η ιστορία αναγράφει την μ.άχην 
ταύτην μεταξύ τών λαμπροτάτων, δσαι έδόξασαν τά Γαλλικά δπλ,χ. 
Άλλ’ ένώ συνθηκολογεί μετά τών Ελβετών την συνθήκην τοΰ Φριβούρ- 
γου, την αίωνίαν συνθήκην, περιπλέκεται είς νέους αγώνας πρδς τδν Κά
ρολον Ε', είς τούς δποίους δέν ύπήρξεν έπίσης. εύτυχης.

Ό αύτοκράτωρ Μαξιμιλιανδς είχε/ άποθάνει καί τρεις παρουσιάζονται 
μνηστήρες της αύτοκρατορίας, δ ’Ερρίκος Η', , δ Κάρολος Ε' καί δ Φραγκί
σκος. Έκ τών τριών, οί έκλέκτορες ήγεμόνες έξελέξαντο τδν Κάρολον. 
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’Εντεύθεν η αντιζηλία καί τι έρις τών δύο βασιλέων, ο'ίτινες μετεβαλον 
την ’Ιταλίαν είς πεδίου τής μάχης. Έκεϊ συνηφθη ·η περιλάλητος μάχη 
της Παβίας τδ 1525, έκεϊ ένικήθη δ Φραγκίσκος καί έγένετο αιχμάλω
τος τοΰ Καρόλου. Καί δμως έπολέμησεν ήρωϊκώς, τδ πλεΐστον μέρος τοΰ 
στρατοΰ του είχε τραπη είς φυγήν, οί σωματοφύλακές του είχο; φονευθή, 
αύτδς δέ δύο πληγάς φέρων, άφιππεύσας έμάχετο, δπως διασώση καν 
την τιμήν του.’Ίσως ή'θελεν άποθάνει έκεϊ ένδόξως, έάν μη δ έκ Βισκαύας 
στρατιώτης Ούρβιέτας διασχίζων τούς μαχομένους, έστηριζε την αιχμήν 
τοΰ ξίφους του έπί τοΰ στήθους, προσκαλών αύτδν νά παραδοθη. ’Άλλοι 
στρατιώται συγχρόνως άφώπλιζον αύτδν της σιδηράς του χειρίδος, άλλος 
άφήρει τδ περιδέραιον τοΰ άγιου Μιχαήλ, έτερος τδ ξίφος, καί αιχμάλωτος 
ουτω τοΰ Καρόλου άγεται είς Μαδρίτην, ένώ η Γαλλία έθρήνει δέκα χι
λιάδας στρατιωτών, ο'ίτινες έκάλυψαν τδ πεδίον.

Μετά έν έτος δ Φραγκίσκος έλευθεροΰται, συνθηκολογησας πρότερον 
μετά τοΰ Καρόλου. Είς αύτδν παρεχώρεΐ τδ δουκάτον της Βουργουνδίας 
καί έλάμβανε την χεϊρκ της άδελφής του ’Ελεονόρας. ’Έτος έν καί εί
κοσι δύο ημέραι συνεπληροΰντο άπδ τής άποφράδος ημέρας, καθ’ ήν συνε- 
κροτεϊτό η έν Παβία μάχη, δτε έπέστρεφεν είς Παοισίους. ’Ελεύθερος ηδη 
ηρνεϊτο νά έπι^φραγίσγ δσα δεσμώτης ύπέγραψεν. Ήτοιμάζετο είς νέους 

νά κατέλθρ άγώνας, άλλ’ ή συνθήκη τοΰ Καμβραί, η συτθήκη z&r Κυ
ρίων, ένθα την πρωτοβουλίαν έσχονή Μαργαρίτα η αύστριακή καί Λου'ίζα 
η τής Σαβαδίας, έθετο τέρμα είς τούς πολέμους τών δύο ηγεμόνων καί 
άπέδιδε τήν Βουργουνδίαν είς τδν Φραγκίσκον. Ήναγκάσθη τότε νά νυμ- 
φευθη τήν ’Ελεονόραν, τήν οποίαν πολύ ολίγον ηγάπα, έκεΐνος, δστις 

τόσον ηγάπα τάς γυναίκας.
Σύγχρονός τις διϊσχυρίζεται δτι ήτο πληγωμένος τδ σώμα καί τδν 

νοΰν ύπδ τών γυναικών. 'Ο Αλέξανδρος έβλεπε τάς γυναίκας, όταν δέν 
είχε τι άλλο τι νά πράξη· ό Φραγκίσκος ένεθυμεϊτο τάς υποθέσεις τοΰ 
κράτους, δταν δέν είχε πλέον νά σκεφθή περί γυναικών.

Κατόπιν δ πόλεμος τών δύο έπκναρχίζει. Έπολέμει δέ συγχρόνως δ 
Φραγκίσκος καί πρδς τδν Έρρϊκον Η', καί έξαπέστειλεν έκ τής "Αβρής 
200 πλοία καί γαλέρας γενουηνσίας είς τά παράλια τής Αγγλίας* άλλ’ δ 
στόλος ,ουτος μή δυνηθείς νά άναγκάσγ τδν έχθρδν είς μάχην ή καν ν’ 
άποβιβάση στρατδν, έπέσ'τρεφε μετ’-δλίγον άπρακτος. Δύο έτη, άφ’ής 
ημέρας άπδ τής παραλίας τής "Αβρής έβλεπε τδν έκπλέοντα στόλον, δ 
Φραγκίσκος έξέπνεεν, άφοΰ πρώτον συνεθηκολόγησε μετά τοΰ ’Ερρίκου Η' 
καί άνέλαβε τήν Βουλώνην.

Ό Φραγκίσκος εΐχεν άντλήσει πάσας αύτοΰ τάς γνώσεις έκ τών ίππο- 
τικών μυθιστοριών. Έμορφώθη κατά τδ πρόγραμμα τών ιπποτών τής 
Στρογγυλής Τραπέζης καί τών αύλικών τοΰ Καρλομάγνου. Δέν είχε πρό- 
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τύπον της ιστορίας τούς ·ηρωας. ’Ήθελε νά διαλάμπει ώς *Αμαδις μάλλον 
•71 ως ηγεμών. Είχεν άναγνώσει έπί πλέον τούς 'Έλληνας άχΙ Λατίνους 

συγγραφείς, καί ή φιλολογική δόξα της ’Ιταλίας δεν άφινεν αυτόν νά 
κοιμάται. Ένεθουσία καί όμως έφοβεϊτο την άναγέννησιν ένδομ.ύχως.Είχε 
πνεϋμα όσον άπγτεϊτο νά έ'χη καλός συμπότης καν καλός στρατιώτης— 
εϊπεν Ιστορικός τις δ ΜιιΙΙΐό— καί-πρόβλεψιν,,.οσην άπητουν αί προετοι
μασία! των διασκεδάσεων του. Υπήρξε διά τοϋτο άτυχης εις τάς διπλω
ματικά; του ένεργβίας* άπόδειξις η παρά τό Καλαί συνέντευξις μετά τού 
Ερρίκου Η' έπί τοϋ χρυσοϋφάντου ςνεδίου, ώς έλέχθη, διά την έπιδειχθεϊ- 

σαν μεγαλοπρέπειαν έκ μέρους των δυο αύλών. ’Αλλά μόλον ότι τά ζη
τήματα έτέθησαν έπι χρυσοϋ άντι έπι πρασίνου τάπητος, ο Φραγκίσκος, 
άντι νά προσέλκυση τον άντίπαλον, αφύπνισε μάλλον την φιλοδοξίαν του, 

καί έν έτος μετά την συνέντευξιν, δ βασιλεύς Ερρίκος συνεθηκολόγει μετά 

τοϋ αύτοκράτορος.
Εΐ'τε έκ πεποιθησεως καί αληθούς θρησκευτικού ζήλου, 'είτε, δπερ άλη- 

θέστερον, διότι η'θελε νά χαρισθη εις τον Πάππαν καί νά κερδίση τόν 

κλνίρον, παρέδιδεν εις τόν πυρ καί‘τον θάνατον δ Φραγκίσκος τούς Ούγε- 
νόττους, ώς ώνομάσθησαν έν Γαλλία οί αναμορφωτικοί, τούς οποίους άνέ- 
μενε βραδύτερον η νύξ τοϋ άγιου Βαρθολομαίου. ’Αλλά δεν ησαν δλιγώτε- 
ρον φρικώδεις αί σφαγαί της Προβηγκίας, ητις έπροστάτευε τούς Άλβιη- 
νού; αιρετικούς. Το Παρλαμέντου κατεδίκασεν αυτούς είς έξορίαν, τάς οι
κίας καί τά δάση των εις το πϋρ, Ό βασιλεύς έπεκύρωσε την άπόφασιν 
καί αΐ Καβριέραι καί τό Μερενδόλον μετά είκοσιν άλλων χωρίων παρεδό 

θησαν είς τάς φλόγας. Τρεις χιλιάδες άνδρες έθανατώθησαν τότε καί δ 
Φραγκίσκος δεν ησθάνθη τύψιν τινά συνειδότος. Παρίστατο συχνάκίς μεθ’ 
άπάσης της αύλης του είς τό μαρτύριον των λουθηρανών καί παρηκολού- 
θει μετά των τέκνων του γυμνόπους καί ασκεπής την λιτανείαν, ητις έγέ- 
νετο προς έξιλέωσιν της ύβρισθείσης ευχαριστίας διά τών λιβέλλων καί 
παρότρυνε τον λαόν νά ύπερασπίση της αρχαίας του θρησκείας πάση δυ
νάμει εναντίον των αιρετικών. Έπί τ·ης βασιλείας αύτοϋ έκάησαν ζώντες 

5 Berquin καί δ Dolet, έδιώχθη δ Καλβϊνος καί δ Marot καί έφερε την 
ύπογραφην τοϋ πατέρας των γραμμάτων τό διάταγμα της 13 Ιανουάριου 
1535, δι’ οδ έκλείοντο τά τυπογραφεία καθ’άπασαν την Γαλλίαν.’Έπειτα 
άφοΰ η φοβερά εκείνη διάταξις νίρθη, άπηγορεύθη έπί ποιν-η θανάτου η· 
έκδοσις οϊουδηποτε βιβλίου άνευ της άδειας τοϋ ηγεμόνος. Ουτω διά της 

μιάς'χειρός άνελάμβανεν δ,τι έχάοιζε διά της άλλης.
Ό άναγινώσκων τάς σελίδας ταύτας τ·ης ιστορίας δεν αναγνώριζε’. πλέον 

τόν προστάτην καί φίλον τοϋ Leonardo de Vinci, δεν άναγνωρίζει τόν 
Φραγκίσκον, τόν δτνοϊον οί σύγχρονοι ιστορικοί,' έταξαν,,έπί τ'δίΛιεφάλης, 

της άνβιγεννησεως των γραμμάτων έν Γαλλία:. 'Q είςΦραγκϊτ»?; άναιρεϊ 
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τόν έτερον. ’Επί τέλους, δ Φραγκίσκος είσηγαγε πρώτος τάς εταίρας είς 
την αύλην, πριν η άκόμη η Αικατερίνη των Μεδίκων δημιουργήσει τό 
πτερωτόν άγημα, escadron volant, καί δ Ερρίκος Δ' στρατολογη.ση την Ga
brielle d’Estrees την Claudine de Beauvillers, την Jacqueline du ΒΓβιιίΙ.Άπό 
της αύλης τοϋ Φραγκίσκου, την δποίαν έκόσμουν οί ποιηταί καί καλλιτέ- 

χναι έλειπεν δ κόσμος των κυριών καί δ Φραγκίσκος περιφερών' την αύλην 
του άπό τοϋ Λούβρου είς τά άνάκτορα τοϋ Φονταινεβλώ $ τοϋ Chambord 
είχε παρ’ έαυτώ τό άνθος τών εύγενών καί τό άνθος τών κυριών. Ό Φραγ
κίσκος έφρόνει ότι δ κάλλιστος κόσμος της αύλης ^σαν αί κυρίαι καί τφ 
όντι έπιλέγει δ ιστορικός Brantome αύλη άνευ κυοιών είναι κήπος άνευ 
άνθέων καί δμοιάζει σατράπου μάλλον τούρκου την αύλην $ χριστιανού 
ηγεμόνος. Μοί φαίνεται δτι δ Brantome είχε δίκαιον. Τό κάλλιστον άνθος 
ητο η Άρτεμίς τοϋ Poitiers, η πρώην ερωμένη τοϋ θαλαμηπόλου ποιητοϋ 
η έρωμενη τοϋ Marot. Μόνη άντίπκλος αύτης θά ητο ίσως η χωρική της 
Μανόσκης, η Madeleine Voitier, την δποίαν έστειλαν νά προσφέργ τάς κλεί
δας τοϋ χωρίου είς τόν εισερχόμενου μονάρχην, έάν μαθοϋσα πόσον τη 
^το επιζήμιος η καλλονή, δεν κατέστρεφε τά ρόδα τοϋ προσώπου της διά 

τών ατμών τοϋ θειου. Προεζάρχοντες της αύλης τοϋ Φραγκίσκου ησαν 
τότε δ du Prat, δ Chabot καί δ πολύς Bonivet, άλλ’ έκυβέρνα η Άρτεμις, 
ητις έπί δύο βασιλέων διετηρησε τό χαρτοφυλάκων.

•Στρεψωμεν η'δη τήν σελίδα διά νά εύρωμεν την εικόνα τοϋ ετέρου Φραγ

κίσκου, οστις εκαλεσεν εκ. της Ιταλίας τούς καλλιτέχνας καί έκ της άλ
λης Ευρώπης τούς σοφούς, έκεϊνον, δστις ίδρυσε .τό. Κολλέγιον καί τά τυ

πογραφεία, τόν ποιητην τοϋ έπιταφίου είς την Λαύραν, έπί τέλους τόν 
Φραγκίσκον της άναγεννησεως.

Οί βασιλείς άρέσκονται νά μετακινώσι τάς λίθους καί τών γραμμάτων 
προτίμώσι τάς τέχνας-—είπεν δ Laurent Picbat καί δ άφορισμός του ουτος 
δεν άπέχει πολύ της αλήθειας. Ύπάρχουσιν ηγεμόνες, οίτινες φοβούνται 

μη η ιστορία αύ'ριον λη.σμονησ-ρ τό όνομά των καί έγείοουσιν οβελίσκους Τι 
άνάκτορα; τά οποϊχ νά έπαναφερωσιν είς την μνημην τοϋ λαού την υπαρ- 
ξίν των. Καί ουτΟι είναι οί δλιγώτερον άδικησαντες, διότι, έάν δεν εύηρ- 
γέτησαν τά έθνη,-δεν ησαν όμως καί Νέρωνες η Καλλιγοΰλαι, ώστε νά 

μη λησμονηθώσιν. ’Αλλ’ δ νικητης τοϋ Μαρινιάν καί ηττήμένος έν Παβί^ 
έδικαιοϋτο φοβούμενος δλιγώτερον την ληθην. Άφοΰ η'γειοε την έπαυλιν 

τοϋ Ghambord προσεκάλεσεν έκ της ’Ιταλίας τόν Primatice καί τόν Cellini 
καί ολην φάλαγγα γλυπτών καί ζωγράφων είς διακόσμησιν τών άνακτό- 
ρων τοϋ Φονταινεβλώ και τοϋ Λουβρου. Τό Αοΰβρον,άπλοΰν δχύρωμα έπί 

Φιλίππου Αύγουστου, ηρχισε νά μεταβάλληται είς άνάκτορον περικαλλές 
έπί Φραγκίσκου Α\ δστις ανέθεσε την έκτέλεσιν είς τόν Πέτρον Lescot, 
μεθ’ ου συνειργάζετο καί δ Goujon. Τό έ'ργον έξηκολούθησεν ή Αικατερίνη 

Τόμος ST'. 1.—’Ιανουάριος 1882. 3 
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τών Μεδίκων, δ 'Ερρίκος Δ', δ Λουδοβίκος ΙΑ' καί συνεπληρώθη μόλις έπί 

Νατό λέοντας Γ', δτε συνηνώθη μετά τοϋ Κεραμεικοϋ.
Ή τέχνη τότε έν ’Ιταλία: είχε φθάσει τδ κατακόρυφον σημεΐον* δέν ήτο 

πλέον τέχνη, ήτο λατρεία. Ό Περουγΐνος, δ Βίγκιος, δ Κορρήγιος, δ 'Ρα
φαήλ, δ Μιχαήλ ’Άγγελος ήσαν ακόμη οί ή'ρωες της ημέρας. Δεν άνήκον 
πλέον είς μόνην την ’Ιταλίαν. ΤΗσαν κοσμοπολΐταΓ άνηκον είς την άν
θρωπότητα. Οί μαθηταί αύτών ήσαν επίσης δνομαστοί, είχον επίσης θαυ- 
μαστάς, προσήλυτους. Ό Φραγκίσκος ένθουσιών προσεκάλεσε τδν 'Ρόσσον 
καί τδν Primatice μέ δλην την συνωρίδα τών μαθητών των, άπένειμεν είς 
αύτούς τιμάς, χρήματα, λατρείαν. Ό Pichat διατείνεται ότι ή εισβολή τών 
’Ιταλών έπήνεγκε καίριον τραύμα είς την τέχνην της πατρίδος του. 'Ο 
'Ρόσσος έφοβεΐτο άνερχόμενος είς Παρισίους· δτι δέν ηθελεν ευρει τινά ικα
νόν νά πλυνγι τδν χρωστήρα του.Ό πρώτος ήδίκησε τούς ’Ιταλούς, δ δεύ
τερος τούς Γάλλους. Οί ’Ιταλοί οΐτινες ηλθον μετάπεμπτοι ύπδ Φραγκί
σκου, δέν ήσαν ού'τε πρωτόπειροι μαθηταί, ού'τε άσημοι καλλιτέχναι.’Εάν 
είχον ελαττώματα, έπταισαν οί άντιγραφεΐς καί μιμηται, οΐτινες δέν ήδύ- 
ναντο νά διακρίνωσιν άπδ τούτων τάς άρετάς. Άφ’ ετέρου ή Γαλλία δέν 
ήτο χώρα βάρβαρος ώς ένόμιζεν δ 'Ρόσσος. 'Ο Poussin και δ le Sueur δέν 

είχον άκόμη άνατείλει, άλλ’ ούτε δ Περουγΐνος καί δ Βίγκιος, δτε δ Γάλ
λος Φουκέ έ'γραφεν έν 'Ρώμγ τήν εικόνα τοΰ Εύγενίου Δ' καί δ Μιχαήλ 
Κολόμβος έπεξειργάζετο έν Νάντν) τδ μαυσωλεϊον τοΰ δουκδς της Βρετ- 

τανίας.
'Έν έτος μετά τήν εις τδν θρόνον άνάβασίν του δ Φραγκίσκος προσε

κάλεσε τδν Βίγκιον έκ 'Ρώμης, τδν ποιητήν τοϋ έφιππου άνδριάντος τοϋ 
Σφόρτσα και τοΰ μυστικού δείπνου,8ν έκαστη τών εννέα Μουσών είχε προι
κοδοτήσει παιδίον έτι. 'Ο Βίγκιος ήτο άρχιτέκτων καί γλύπτης, ζωγράφος 
και μουσικός, ποιητής καί σοφός, δ Βίγκιος ήτο πανεπιστήμων. Ό Φραγ
κίσκος είς τδν γέροντα έκεΐνον άριστοτέχνην ειχεν έμπιστευθη την ση
μαίαν τής άναγεννήσεως, άλλ’ δ Βίγκιος τρία έτη μετά ταϋτα έξεπνεεν 
είς τάς άγκάλας του. Τδ τελευταίου τοϋτο γεγονός άποδεικνύει πόσον δ 
Φραγκίσκος έλάτρευε τήν τέχνην και άνυψοΐ αύτδν ύπεράνω τών συνήθων 

ηγεμόνων.
Δέν ήτο δλιγώτερον φίλος τών γραμμάτων και έθήρευε τδν τίτλον τδν 

δποΐον άπένειμαν είς αύτόν οί μετέπειτα ιστοριογράφοι, άλλά φίλος, έφ’ 
δσον μόνον δέν έφοβεΐτο ν’ άπολέσγ τι ώς βασιλεύς. Τδ Κολλέγιο^ τής 
Γαλλίας οφείλει ή Γαλλία είς τδν Φραγκίσκον. ’Εκείνος έθετο τδν θεμέ
λιον λίθον τω 1529 καί πρώτος ένομοθέτησε τήν έν αύτφ διδασκαλίαν 
τής εβραϊκής' δ Φραγκίσκος καθιέρωσεν ιδίας έδρας τής ελληνικής καί 
λατινικής φιλολογίας. Οί θεολόγοι ήγανάκτησαν' έάν ήσαν δλιγώτερον 
φιλάργυροι ή'θελον διαρρήξει τά ίμάτιά των, διά νά πληρώθή ή ρήσις
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τής Γραφής. Η Σορβοννα και τα Παρλαμέντα έξανέστησαν. Καί τί χρησι
μεύει ή εβραϊκή γλώσσα είς τούς χριστιΛρυς !—άνεφώνησαν. ΤΙ ελληνική 
δέν είναι ή γλώσσα τών σχισματικών; Ό Φραγκίσκος είχε τήν γενναιό

τητα να καταφρόνηση , τας απειλάς τής Σορβόννης καί είς άπάντησιν τών 
διαμαρτυρήσεων τών Παρλαμέντων νά καθιερώσγ καί άλλας έδρας άκόμη. 

Ιοτε εζαλεσεν εχ. ττίς Ευρώπης, δλους τούς σοφούς’ ύπεσχέθη εις αύτούς ...' 
καί χρήματα καί δόξαν. Άλλ’ οσοι έζων είς χώραν δπωςδήποτε έλευθέ- 
ρους θεσμούς έχουσαν δέν ένεπιστεύθησαν εαυτούς είς τάς ύποσχέσεις τοϋ 
ηγεμονος, εφοβοΰντο, ως ό ’Έρασμος, τδν άετδν, τδ σαρκοβόρου τοϋτο ορ

νέου, το οποίον οι σοφοί έςελεξαντο ώς σύμβολου τής βασιλείας.
Μεταξύ τών σοφών, οΐτινες συνηντώντο είς τήν αυλήν τοΰ βκσιλέως τών 

Γάλλων, ήτο καί δ Budd, δ μέγας έκεΐνος ελληνιστής τής έποχής, δ άκά- 
μ.κτος Budd, οστις εμ-εινε δέκα ολα ε'τη οίκουοών καί οστις καί τήν ήμ.έ- 
ραν αύτήν τών γάμων του έκλείσθη έπί ώρας δλοκλήρους είς τδ σπουδα- 
στηριόν του μελετών. Αεγόυσιν άκόμη περί αύτοΰ, δτι δτε . ημέραν τινά 
έπυρπολεΐτο ή οικία του καί τις τών ύπηρετών άσθμαίνων ήλθε νά τφ 

αναγγειλγ τό γεγονός'—Αναγγείλατε το είς τήν σύζυγόν μου — είπεν δ 
Budd—ηςευρετε πολύ καλά δτι δέν άναμιγνύομαι είς τά τής οικίας.—Δέν 

ηζευρω κατα ποσον είναι αληθές τδ ανέκδοτον τοϋτο, άλλ’ άποδεικνύει 
ποσον ητο άφιερωμενος τότε είς τήν μελέτην τών Πανδεκτών καί τών άρ
χαίων νομισμ,άτων. 'Ο Budd ήτο ακάματος, ήτο δ μάλλον έμ,βριθής μεταξύ- 

τών συγχρόνων του ερμηνευτής τών άρχαίων συγγραφέων. Οί τής Σορβόν
νης επετεθησαν ενάντιον αύτοΰ λάβροι’ δ Budd άπαντών έγραψε τδ περί 
μεταβασεως απο τοϋ ελληνισμού εις τδν χριστιανισμόν, ένφ άπεδείκνυε τήν 

επιστήμην αρωγόν τής πίστεως καί ούχί έμπόδιον ή έχθράν. 'Ο Budd ήτο 
σοφος και οι καλογηροι εφοβοΰντο την σοφίαν. Σύγχρονοι αύτοΰ ήσαν οί 
δύο Στέφανοι, πατήρ καί υιός, δ 'Ροβέρτος Στέφανος, δ τελειοποίησές τήν 

τυπογραφίαν καί δ πρώτος έν Γαλλία έκδότης τών Γραφών, δστις διά τδ 
πραξικόπημα τοϋτο άπέθανεν έξόριστος έν Γενεύγ, δ Ερρίκος Στέφανος, 
ο ερανίστης τοϋ θησαυρού τής ελληνικής γλωσσης. Ήδύνατο νά περιορισθ·ρ 
μεχρις αύτοΰ δ τελευταίος ούτος, λέγει δ συγγραφεύς τών τριών αιώνων 
τής γαλλικής φιλολογίας, άλλ’ δ Καλβινισμός τφ έθέρμανε τήν κεφαλήν 
και ο τιμώμενος συγγραφευς μετεβληθη είς λιβελλογράφον καί συκοφάν
την. Πάντες άνομολογοΰσιν, ώς νομίζει δ Άββας Savatier de Castres, δτι 
τδ φέρον τδν τίτλον «Ηροδότου απολογία» έργον του, είναι σόρραμιχα ά- 
νεκδοτων εκλελυμ,ενης ηθικής καί σκανδαλωδών διηγήσεων, έναντίον τών 
μοναχών, ών τά τρία τέταρτα είσί ψεύδη. Άλλ’ άν δ ΆββΧς παρεδέχθη 
τδ έν τέταρτον ώς άληθές, ημείς οί κοσμικοί θά ή'μεθα εγγύτερον τής ά- 
ληθείας, έάν διπλασιάσωμεν τδ,τέταρτον. '.Ο Ερρίκος Στέφανος συγκοου- 
σθείς μ.ετά τής αυλής, συγκρουσθείς μετά τών κκλογήρων καί έξ ύπ’ ά-

t-
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μοιβής φυγάς εις Γενεύην και έκεΐθεν εις Γαλλίαν άπέθνησκεν έγκαταλδ"; 
λειμμένος είς πενιχρόν τι δωμά^,ν τοΰ νοσοκομείου της Λυών.

’Ανώτερος τοϋ Βιιάέ, επίσης προστατευόμενος ύπδ τοϋ Φραγκίσκου ήτο 
δ ελληνιστής Amyot, δ μεταγλωττίσας τούς παραλλήλους τοϋ Πλουτάρ
χου. ΊΙ προστασία τοΰ Φραγκίσκου χρονολογείται άφ’ ημέρας μετέ

φρασε τήν ελληνικήν μυθιστορίαν τα κατα Θεαγενην κάι Χαρικλειαν, την 
δποίαν ήκολούθησαν τά ποιμενικά τοΰ Λόγκου. ’Αλλά τδ μέγιστον αύτοΰ 
έργον ήτο η μετάφρασις τοϋ Πλουτάρχου, ή'τις έξεδόθη κατόπιν τώ 1559 
και την δποίαν δ Amyot άφιέρου είς τδν έστεμμένον μαθητήν του, δστις έν 
τή ίστορί<γ τών βασιλέων τής Γαλλίας γνωρίζεται υπο το ονομα Κάρολος 
Θ', έν δέ τή ιστορία τής άνθρωπότητος ύπδ τδ ό'νομα δ δολοφόνος τής 
νυκτδς τοΰ αγίου Βαρθολομαίου. Ό Amyot ήτο πένης, τόσον πένης, ώστε 

μαθητεύων έν τώ λυκείω ύπηρέτει τούς πλουσίους έκ τών συμμαθητών 
του καί ή μήτηρ του άπδ τδ Melun διά τών λεμβούχων, οΐτινες άνέπλεον 
τδν Σηκουάναν διευθυνόμενοι είς Παρισίους τφ έπεμπε καθ’ εβδομάδα ένα 

άρτον διά,νά μη άποθάνν) τής ςτείνης.
’Ήθελον άφήσει άτελή τήν εικόνα τής αυλής τοΰ Φραγκίσκου, έάν έλη- 

σμόνουν τδν Marot. Ό Clement Marot ήτο θαλαμηπόλος τοΰ βασιλέως, 

δπως δ πατήρ του, τδν όποιον διεδεχθη εις το αςιωμα. Ητο ο ποιητης 
τής αύλής, δ εύνοούμενος τοϋ Φραγκίσκου, τον οποίον ηκολουθησεν εις την 
’Ιταλίαν, έπληγώθη παρά τδ πλευράν του εν τή μάχη τής Παβιας και 
συναιχμάλωτος ώδηγήθη μετ’ αύτοΰ είς Μαδρίτην. Τδ ιδανικόν του, δλος 
δ ποιητικός του κόσμος, ή Έδέμ, ήτο ή αυλή" έκτος αυτής γσθανετο 

βαρέα τά πτερά τής φαντασίας του’ ε'ψαλε τους γαμους και τας εορτας, 
τάς κυρίας τής αύλής, τά επεισόδια τής ημέρας. Τους στίχους του εψελ- 

λιζον τά ρόδινα: χείλη τών ήγεμονιδων, αιτινες τω απηυθυνον απαντήσεις 
καί έπεδείκνυε τήν ύπογραφήν τοΰ βασιλέως είς τους δανειστας του, οσά
κις εΐχεν άνάγκην χρημάτων. Ή χαρά ήτο η σύντροφος τής νεοτητος του 

ή μοΰσα τών πρώτων του έτών. ’Ήμην τρελλος - ελεγεν αυτός επειτα 
δτε έμαστίζετο ύπδ τής συμφοράς — ή'μην τρελλος εις τής νεοτητος μου 
τήν άνοιξιν’ έπέτων ώς ή χελιδών, πότε εδώ, ποτέ εκεί δεν είχον ούτε 
φόβους, ού'τε φροντίδας καί ή νεότης μέ ώδηγει δπου ηθελεν η καρδια.

Sur le printemps de ma jeunesse folle 
Je ressemblais Γ hirondelle qui vole 
Puis 9a, puis la; 1’ age me conduisait, 
Saus peur.ni soin, ou le coeur me disait.

Ή ύψηλή αυτή προστασία έταπεινώθη μετ’ ολίγον μεχρις αδιαφορίας 

καί έγκαταλείψεως. Τρεις ισχυροί έκήρυξαν τότε τδν πόλεμον ενάντιον 
τοΰ έλευθεριάζοντος ποιητοΰ, ή εύνοουμένη τοΰ βασιλέως, ο στιχουργος ■ 
Sagon, δ ίερεξεταστής τής Σορβόννης. Έκ τών τριών οι μάλλον επικιν- |,
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fe·,
* δυνοι ήσαν δ ίερεξεταστής καί ή Άρτεμις τοΰ Πουατιέ. ’Εναντίον τοΰ
> πρώτου δ Marot άντέταξε τήν εύ'νοιαν τοΰ Φραγκίσκου, εναντίον τής

δευτέρας τήν προστασίαν τής Μαργαρίτας τοΰ Βαλουα. Ό Μαρώ μετα- 
φράσάς τούς ψαλμοΰς, έκηρύχθη συνένοχος τών Λουθηρανών, χάοιν τών 
δποίων εΐχεν άναλάβει τήν μετάφρασιν. Ώδηγηθη είς τήν ειρκτήν μετά 
τοΰ Berquin. Ό Μαρώ μετ’ δλίγον ήλευθεροΰτο καί δ Berquin ή'γετο είς 

( τήν πυράν. Τότε άκόμη δ Φραγκίσκος έγελα έπί μόνη τή ίδέιγ δτι δ
‘ Μαρώ έθεολόγει.Άλλ’έπειτα οί άντίπαλοι αύτοΰ ύπερίσχυσαν, ήναγκάσθη

δ δεύτερος νά έγκαταλίπγ τούς Παρισίους, νά καταφύγγ είς τήν αύλήν τής 
Μαργαρίτας καί έκεΐθεν είς Φερράραν. Ένόμισε πρδς στιγμήν δτι ήδύνατο 
νά τω παράσχή ή Γενεύη ξενίαν καί άσυλον. Άλλ’ ήπατήθη· οί οπαδοί 
τοΰ Καλβίνου ήσαν δύστροποι σχολαστικοί, πρδς τούς δποίους δέν ήδύ
νατο νά συμβιβασθγ καί ήναγκάσθη νά έπανέλθγι είς τήν’Ιταλίαν. Ούτως 
εξόριστος, ο πρώην ευνοούμενος, μακράν-τής πατρίδος, μακοάν τής Γαλ

λίας του, απεθνησκεν εν Ταυρινω δ Μαρω, πριν ή άκόμη έορτάσν] τήν 
πεντηκονταετηρίδα άπδ τής γεννήσεώς του.

Δεν ητο μεγαλοφυ'ία, άλλ’ ούτε έλειπεν άπ’ αύτοΰ έ'μπνευσις καί ιδέα 
και προ πάντων η χάρις, δια την όποιαν οί μεταγενέστεροι εΐπον δτι καί 

ο Μαρω ητο ο ποιητης τών ηγεμόνων καί 0 ήγεμών τών ποιητών, ώς 
ειπον δια τον Ronsard, οστις ήλθε μετ’ αύτόν. Έφήρμοσε νέα μέτρα, 
έ'γραψε νέας ωδάς καί μιμηθείς τούς Λατίνους, είσήγαγε τήν έλεγείαν 
και τά επιγράμματα, τά ειδύλλια καί τάς έμμετρους έπιστολάς. Ένφ δέ 

εστιχουργει τα πρακτικά τής αύλής καί έκάστης ημέρας τοΰ βίου του 
τά έπεισάδια, έσατύριζε συγχρόνως τούς έχθρούς "του, εί'τε καλόγηροι, 

είτε ποιηται, εί'τε αύλικοί. Καί μετά τής αύτής χάριτος άπέστελλε τδν 
ποιητην, δστις ύπεγραφε τήν κατ’αύτοΰ καταγγελίαν μέ τδ Άνομα άχρο- 

ΐΐχός εις τους άγρούς νά βοσκήσγ, καί μετά τής αύτής εύστροφίας τών 
στίχων παρηγγελλε νά ρίψωσιν είς τδν ποταμδν τδν B5da, δστις ή'θελε νά 
τον ρίψωσιν έπί τής πυράς.

Qu’on mine aun champs ce coquardeau,
Lequel gate quand il compose 
Raison, mesures texte et glose:

εφωνει προκειμενου περί τοΰ άγροτικοΰ ποιητοΰ, ένώ διά τδν άτίθασσον 
B6da παρεπονεΐτο δτι δ βασιλεύς έφαίνετο τοσοΰτον επιεικής ποδς αύτόν. 

Ο Μαρω δεν διεκρίνετο έπί οίκονομίγ. ΎΗτο σπάταλος, οσάκις εΐχεν, 

οσάκις εστερεΐτο κατεφευγεν είς τούς προστάτας. Είχε τήν ύπερηφάνειαν 
να μη επαιτησγ) καί δταν άκόμη έζήτει παρά τοΰ Φραγκίσκου, μετά τοϋ 
οποίου εΐχεν άνοικτδν λογαριασμόν, προσεποιεΐτο δτι έζήτει δάνειον, άλλ’ 
ανευ τοκου. Μεταξύ τών έμμέτρων επιστολών του πρδς τδν βασιλέα δια- 
κρινεται εκείνη, είς τήν δποίαν διηγείται τήν έξαφάνισιν τοΰ Γασκόνου
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θαλαμηπόλου του, δστις ένναησας οτι δ' κύριός του έλαβε χρήματα καί 

τδ βκλάντιόν του ίτο έπχισθητώς έξωγκωμένόν, άγέρθη πζαχ τδ σύνη- 
Οες λίαν πρωί, προέβη εις την έγχείρισιν, καί μη άρκρύμενος τω άφιρρεσε 
και τά ,ένδύματα, άπδ τοΰ καλύμματος της κεφαλές μέχρι των ύποδημ.κ- 
των. Ό λωποδύτης έγένετο άφαντος την επιούσαν, άλλ’ δ Μαρώ είχεν 
άνοικτην πίστωσιν άκόμή παρά τω Φραγκίσκφ. Χρήματα καί δανεισταί 
5έν τίσαν τδ μόνον θέμα τοΰ ποιητοΰ’ έπι πλέον είχε νά σατυρίση τούς 
δικαστάς του Ghatelet, τοϋ οποίου έγνώρισε τάς φύλακας και έγραψε τδν 
'Ά,δην. Άπδ της κοινής είρωνίας και τοΰ σαρκασμού έν τω ποιηματι 
έκείνφ, δ Μαρώ ύψοΰται μέχρις άποτροπιάσεως και φρίκης άπέναντι των 
επιβαλλόμενων βασάνων. Καί δ φιλόγελως εκείνος άοιδός, καλύπτει τδ 
πρόσωπον έπι τη θέμ τοϋ μαρτυρίου και τδ σαρκαστικόν μειδίαμα άπο- 
σβέννυται τών χειλέων του, διά νά άναβλύσωσιν έλευθέρως τά δάκρυα 
άπδ τών οφθαλμών του. Ό Μαρώ είχεν άλλοτε δηλώσει δτι ενώ ήδύνατο 
πολλά νά είπτ) καί εναντίον τών ιερέων καί εναντίον τών καταχρήσεων 
καί πλανών τού Κλήρου, δμως έσιώπα, φοβούμενος την πυράν και τάς 
βασάνους. ’Έπειτα έγκατέλιπε τδ δειλόν τούτο πρόγραμμα, μετηλλαξε 
γνώμην, προςέβαλε καί τό στέμμα τοΰ ηγεμόνος καί την τιάραν τοΰ 
Πάπα, καί δ αύλικδς έγένετο μάρτυς. Ή Γαλλία έλησμόνησε τδν μάρ
τυρα, άλλά δέν έλησμόνησε τδν ποιητην, τόν δποΐον άνεγίνωσκεν δ Αα- 
φονταίν καί. έμιμεϊτο δ Ρουσώ καί δ Βολταϊρος.

'Ο Μαρώ έπί χρόνον ικανόν καταδιωκόμενος, έφιλοξενεΐτο είς τδν οίκον 
της βκσίλίσσης τ·ης Ναβκρρκς.'Ή αύλη της Μαργαρίτας $το έκ διαμέ
τρου άντίθετος πρδς την αύλην τοΰ Φραγκίσκου. Οί δυο άδελφοί. είχον 
εναντίας θρησκευτικάς δοξασίας. Ή Μαργαρίτα έπισημως δέν είχε διακό- 
ψει τάς σχέσεις πρδς την ρωμαϊκήν εκκλησίαν, κρυφίως δμως ύπέθ αλπε · 
την έπανάστάσιν, καί οί οπαδοί τοϋ Λουθήρου εύρισκον έκεϊ άσυλον καί 
προστασίαν. 'Η αύλη τοΰ Νεοάκ ητο τδ συνεντευκτηοιον τών.άναμορφω- 
τικών, ή παρασυναγωγή.Έκεϊ δ Μαρώ άπηγγελλε τούς στίχους του καί δ 
Bonaventure des Pdriers διηγείτο ιστορίας, ένφ η βασίλισσα της Ναβάρρας 
συνέγρκφε τδ Επταήμερον. Την πρωίαν πκρίστκντο είς την λειτουργίαν 
τών καθολικών, τούς οποίους έμίσουν καί έσατύριζον. ’Έπειτα ηρχιζεν η 
συνεδρίασις τοϋ φιλολογικού συλλόγου. Έκεϊ άνεγινώσκετο δ 'Ραβελαι καί 
τδ Cvmbalum mundi, έσατυρίζοντο οί καλόγηροι καί τδ έμπόριον της 'Ρώ
μης καί δ 'Ρουσσέλ έδημηγόρει άπδ τοΰ άμβωνος παρωδών τούς καθολι
κούς ιεροκήρυκας. ’Άλλοτε έκλείοντο είς τά υπόγεια τών άνακτόρων καί 
έώοταζον έκεϊ τδν μυστικόν δεΐπνον. 'Η βασίλισσα της Ναβάρρας δέν ητο 
μόνον μυθολόγος της σχολής τοΰ Βοκκακίου ητο επίσης καί στιχουργδς, 
άλλ’ οί στίχοι αύτης δέν ·ησαν άντάξιοι τοΰ κάλλους της, διά τδ δποΐον 
ώνομάσθη τέταρτη τών χαρίτων. Οί άναγνώσαντες τά διηγήματα τνίς βα-
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Γ σΛίσσης της.Ναβαροκς, κατέγνωσαν αύτης ελευθεριότητα τινα τών ηθών
■ την δποίαν όμως διαψεύδουσι τά γεγονότα. -
ί Ό σύλλογος έκεΐνος μετ’ δλίγον διελύθη. Πάντες δσοι συνηρχοντο έκεϊ

^σαν έρασταί της άναμορφώσεως, ούχί μάρτυρες. Μόνος δ Μαρώ άπεθανέν 
εξόριστος. 'Ο Briconnet άπηρνηθη τάς άρχάς του, δ 'Ρουσσέλ προεχειρίσθη 

είς έπίσκοπον, ή βασίλισσα Μαργαρίτα έγένετο πάλιν καθολική καί ό 
des Periers άπέθανεν αύτόχειρ. Άλλ’ ένφ οδτοι δειλοί έγκατέλιπον τδν 
παραστάτην ·η άνέκοουον πρύμναν δ Αεφέβρ άποθνησκων μετενόει δτι ένε- 
κλείσθη είς την αύλην έκείνην, άντί νά ζητησγ τδ μαρτύριον διατυμπα- 
νίζων τάς άρχάς του.

Άλλά παρά την κλίνην τοΰ θνησκοντος, εί'δομεν είκοσιπενταετη τινα 
νεανίαν, δστις σύννους ηκουε τδ παράπονον τοΰ ψυχορραγοΰντος καί δστις 

ι- ώρκίζετο έκεϊ νά μαρτυρησγ αύτδς ύπέρ της άληθείας. .
ι Ό νεανίας έκεΐνος ένθυμεΐσθε δτι ητο δ Καλβΐνος, Άνέφερον τδν Καλ-
, βΐνον, διά νά φθάσω μέχρι τοΰ 'Ραβελαι. Οί δυο πρώην σύμμαχοι, καί

έπειτα άντίπαλοι μέχρις έξοντώσεως, συναντώνται έν τγ ίστορί^ τών γραμ- 
4 , μάτων ώς οί δύο κύριοι μοχλοί, δι’ ών έσείσθη πρώτον, έπειτα άνετράπη

τδ μεσαιωνικόν οικοδόμημα. Καί δμως οί χαρακτήρες αύτών η σαν τοσοΰ- 
f τον διαφέροντες καί δ Καλβΐνος κατεδίκαζε την έλευθεριάζουσαν ηθικην

τοΰ 'Ραβελαι καί δ τελευταίος πάλιν άπεκάλει τδν πρώτον δαιμονισμένον 
της Γενεύης. 'Ο Καλβΐνος -ητο μελαγχολικός μέχρι μισανθρωπίας, χαρα- 
κτηρ σταθερός ριψοκίνδυνος, δ 'Ραβελαι έγέλα πάντοτε, καί ηδυνηθη 

κρυπτόμενος ύπδ τό προσωπεΐον της Θαλείας νά έπισείη άκινδυνως τδ 
μαστίγιόν του, καί άκινδυνως νά σατυρίζγ καί ηγεμόνας καί μοναχούς 

, καί σοφούς, καί δμως καί βασιλείς καί σοφοί καί καρδινάλεις έχειροκρότη-
σαν πρώτοι την έποποΐί’αν του, την δποίαν άκόμη οί πολλοί δέν ειχον εν
νοήσει, διότι δέν ηκολούθησαν την συμβουλήν του καί δέν έθραυσαν τδ 
δστοΰν διά νά άνευρωσι τόν μυελόν. Μοί φαίνεται δτι καί οί πρώτοι θαυ- 
μασταί του δέν είχον ένοησει καλώς τό ύπολανθάνον πνεύμα τοΰ συγγρα- 
φέως τοΰ Γαργαντούα καί Πανταγρουέλ, άλλως ποό πολλοΰ η'θελον άναβι- 
βάσει αύτόν είς την πυράν. Ό έφημέριος τοΰ Μευδονίου έξελέξατο την ά- 
τραπόν, διά νά μη συναντηθώ έν τγ άναπεπταμένγ.δδφ μετά τών άντι- 
πάλων καί έγέλα την άνθρωπότητα παραπαίουσαν, ένφ δ Καλβΐνος έθρη- 

t νει την πτώσίν της. Ό Καλβΐνος ητο δ Ηράκλειτος της Γαλλίας καί δ
'Ραβελαι ητο δ Δημόκριτος.

'Ο 'Ραβελαι δχυροΰται ό'πισθεν τοΰ γελοίου τών παραδόξων διηγησεών 

του, περιάγει τούς ηρωάς του είς χώρας νέας άγνώστους, άλλ’ ύπδ την 
φανταστικήν ούτοπίαν του περιγράφει την ιδίαν αύτοΰ πατρίδα.

"Οπουδήποτε καί άν διατείνεται δτι άποδημέΐ μετά τοΰ Πανούργου, 
εύρίσκεται πάντοτε έντδς της περιοχής της Τουρραίνης. Δημιουργεί τέρατα
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καί παρωδίας ανθρώπων, διά νά σατυρίση την άπιστίαν της αύλης, την 
αμάθειαν των δικαστών, την αμάθειαν της εποχής του καί παρουσιάζει 
τον Bridoye δικάζοντα τάς ύποθέσεις διά της άναρρίψεως τών κύβων η 
φέρει τον Ίανότον δημηγοοοΰντα ύπέρ της επιστροφές τών κωδώνων της 
Παναγίας—τούς οποίους ηρπασεν δ Γαργαντούας, δπως τούς άναρτήση εις 
τά ώτα τοϋ ήμιόνου του —διά νά σατυρίση τούς λατινίζοντας τότε σχο
λαστικούς.

Ό Βολταΐρος είπε τόν 'Ραβελαι φιλόσοφον έν καταστάσει μέθης, και 
ό Βολταΐρος ήναγκάσθη έπειτα νά άναιρέσγ εαυτόν. Ό Ραβελαι δεν ανή
κει πλέον είς τον μεσαίωνα, άνήκει είς τούς άνδρας της Άναγεννησεως, 
ανήκει δέ προ πάντων είς εαυτόν. 'Γφ αρμόζει ιδία θέσις έν τη ιστορία 
τών Γραμμάτων. Διά τοϋτο έγκλείω μόνον τό'νομά του είς το πλαίσιον 
τοΰτο μετά τών άλλων στρατιωτών της Άναγεννησεως, και το έ'ργον 
καί τόν αρχιτέκτονα θέλω έξετάσει κατ’ ιδίαν είς άλλην τινά έσπερίδα, 
έάν αξιωθώ και τότε ως σήμερον της ύμετέρας ανοχής.

Άλλ’ ήδη έχετε την σκιαγραφίαν της έποχης έκείνης, έξ ής ώρμηθη η 
άναγέννήσις τών τεχνών καί τών γραμμάτων και επομένως η αναγέννη
σές τών λαών. Άπό της έποχης έκείνης ότε άνεφάνησαν οί άναμορφωτα'ι 
τών γραμμάτων και της Θρησκείας, οί λαοί ήρχισαν νά άφυπνίζωνται άνά 
εις, νά άναζητώσι τά άρπαγέντα δικαιώματα. Μέχρις έκείνης, λαός δεν 
ύπηρχεν αλλά άρχοντες καί δούλοι’ απ’ έκείνης άρχεται η ιστορία τοϋ 
λαοΰ. Καί δύναταί τις νά είπη άφόβως ότι έκτοτε έρρίφθη δ σπόρος, έζ 
ού έμελλέ ποτέ νά βλάστηση η έλευθερία, ότι έκτοτε έδόθη τό πρώτον 
σύνθημα τής μεγάλης γαλλικής έπαναστάσεως. "Οσοιδήποτε καί άν άντε- 

πεξήλθον κατά τοϋ χειμάρρου έκείνου έκωλυσαν προς στιγμήν μόνον τόν 
ροΰν του, άλλ’ έπειτα δ χείμαρρος τούς παρέσυρεν είς την άβυσσον, εκεί 
όπου είχε ταφή ηδη δ μεσαίων. Το έγερτήριον είχε σημάνει' οί λαοί ει- 
χον έγερθή καί άπό τών έρειπίων τοϋ παρελθόντος άνέτειλεν η νέα κοι

νωνία.
Κ. Γ. Ξένος.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Α'.

ΕΤνε αληθές ότι πάντα έν τφ κόσμω άκολουθοΰσι κοινόν τινα ροΰν, άκ- 
μάζουσι καί παρέρχονται. Ούτωσί έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις πάσα η με
λέτη καί τό ενδιαφέρον τοϋ κοινού περιστρέφονται περί πάν νέον καί σύγ- 
χρονον έν τοΐς γράμμασι, τη έπιστημη καί ταΐς τέχναις. Εινε η ακάθεκτος 
της κοινωνίας ροπή, πρός την δποίαν δ γράφων δεν δύναται ν’ άντιταχθή, 
προς αύτην οφείλει νά συμβιβάση τάς .πνευματικά; ένασχολησεις καί τάς 
κλίσεις του. Καί τοι δλοψύχως, τό έπ’ έμοί, συμμερίζομαι τήν τοιαύτην 
της έποχης τάσιν, ούχ ήττον δεν δύναμαι ν’ άρνηθώ ότι, ένθουσιώδεις ώς 
εί'μεθα οί "Ελληνες ημείς, άκολουθοΰντες άνευ πολλής περισκέψέως τά έν 
τη λοιπή Εύρώπγ έπιτελούμενα, πεοιεπέσαμεν πάλιν είς τά άκρα. Έν 
ταΐς λοιπαΐς κοινωνίαις οί λόγιοι πυρετωδώς έργαζόμενοι καί παράγοντες, 
τό κοινόν, άπλήστως παρακολουθοΰν τούς πνευματικούς της χώρας του 
αγώνας, κατενόησαν έντελώς, κατέμαθον καί τέλεον έξήντλησαν τό πα
ρελθόν. Ημείς εί'χομέν ποτέ είς παρελθόντα έτη πνευματικόν τινα βίον, 
άλλ’ αίφνιδίως καί πριν έτι ύποστη ή καθ’ ημάς κοινωνία τήν εύεργητι- 
κήν έπίδρασιν τών γραμμάτων, δ βίος οδτος παρέλυσε καί σχεδόν έξέλι- 

πεν. ’Εντελώς άγευστοι τών άριστουργημάτων της άθανάτου ελληνικής 
μεγαλοφυ’ίας, έλάχιστα έπιστάμενοι έκ τών έργων τών μεγάλων κλα
σικών και ρομαντικών της Εύρώπης, άνακρούομεν αί'φνης πρύμναν, άνευ 
τών αναγκαίων πρός νέαν σταδιοδρομίαν έφοδίων, καί τοΰτο διότι τοιοΰ- 

τος έκ της ’Εσπζ^'νχ,ς προσέπνευσεν άνεμος.

Β'.

,Είπον, ώς έν προοίμιο, τά έλάχιστα ταΰτα, διότ; θέλω νά εξηγήσω 
τόν λόγον, οστις μέ παρώρμησε νά άνατρέξω είς τό παρελθόν, ν’ άποτι- 
νάξω τήν κόνιν τεσσάρων όλων αιώνων καί νά έκτυλίξω ένώπιον ύμών 

θέμα, τό δποΐον άλλως τε ένδιαφέρει, ύπέρ πάν άλλο, έλληνικόν, κοινόν. 
Ανάγομαι είς τούς σκοτεινούς έκείνους καί κρίσιμους διά τήν καθόλου Αν
θρωπότητα χρόνους, καθ’ ούς, καταλυθείσης της βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας, ή'ρξατο έπιφαινόμενος έν τγ άλληλοσπαοαττομένη Εύρώπη σθενα-

* Άνεγνώσθη έν τω Συλλέγω Παρνασσό τή 8 Ιανουάριου Ί882. 



Η ΕΑΑΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ " 43
42 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ρδς πνευματικός οργασμός, έπιτελουμένη ισχυρά άντίδρασις και πάλη κατά 
τοϋ παρελθόντος. Ελλάς τότε δέν ύπήρχε. Πρδ της Κωνσταντινουπόλεως 
μετά τοΰ ύστάτου τοΰ Βυζαντίου αύτοκράτορος είχε καταπέσει έντελώς τδ 
ληνικδν κράτος. Ή 'Ρώμη είχε ταφή ύπδ τά ερείπιά της, έφ’ ών έφύετο 
χλόη και έ'βοσκον αίγες’ ή Ελλάς ητο δούλη τών Τούρκων. Άλλά τδ ελ
ληνικόν πνεύμα δέν κατεπνίγη έν τή δυσώδει εκείνη της δουλείας άτμο- 
σφαίργ, ήσθάνθη ασφυξίαν, έπεζήτησεν έλευθερώτερον ορίζοντα, άγνότερον 
άερα καί, καταλιπδν την Κωνσταντινούπολή, έπνευσε πρδς την ’Ιταλίαν. 
ΎΠτο δ σπινθήρ, δστις ή'ναψε την πυρκαϊάν,πυρκαϊκν ή'τις άπετέφρωσεν δλον 
σύστημα κατερειπωμένον, άλλά συγκρατουμενον έ'τι έπί τών βαθύτατα 
έρριζωμένων θεμελίων του. Ό σπινθηρ ούτος εϊμαρτο βαθμηδόν και ήρεμα 
νά φωτίση συμπασαν τήν ανθρωπότητα, νά διάλυση τδ πρδ των όμμάτων 
της παχυλόν σκότος, και νά καθοδήγηση αυτήν πρδς τήν τελειότητα καί 

τήν ελευθερίαν.
Πάντες γινώσκετε τδν μεσκίωνα. Έάν άφαιρέσητε έξ αύτοΰ δλίγας ίπ

ποτικάς σκηνάς, ποιητικά τινα άνθη καί μϋρ’α, διά τών δποίων άποπλα- 
νάται ή αισθηματική τοΰ ανθρώπου, ήλικία, [leaalar δηλοϊ κοινωνικήν έξ- 

αχρείωσιν, πνευματικόν σκότος και πολιτικήν δουλείαν. Προεγράφησαν τής 
εθνικής 'Ελλάδος τά αριστουργήματα, δ Θεοδόσιος κατέστρεφε τήν έπι- 
φανή τής Αλεξάνδρειάς βιβλιοθήκην,5 οί καλόγηροι έ'ξεον τά χειρόγραφα, 
διότι ή μεμβράνη τοϊς προσεπόριζέ τινα σκούδα’ τά άγάλματα τών θεών 
τοϋ Όλυμπου κατεστρέφοντο ύπδ τών φανκτικωτέρων τοΰ Χριστιανικού 
δχλου, διότι ήσαν εί'δωλα, κατοικούμενα ύπδ εξωτικών καί δαιμόνων. Ή 
τέχνη, άπολέσασα τά πρότυπα κ’ επομένως τήν έ'μπνευσιν, μετέπεσεν είς 
άχαριν αγιογραφίαν. Τέσσαρα έδίκτα βυζαντινών αύτοκρατόρων έπέβα- 

λον τήν καταστροφήν τών μνημείων τής ελληνικής συλλήψεως’ οί έθνικο5 
ναοί μετεβλήθησαν είς χριστιανικούς καί άπηγορεύθη τέλεον ή μίμησις τών 
προϊόντων τής ελληνικής τέχνης’ δ καλλιτέχνης έγένετο σκαιδς άγιογρά- 
φος, έ'χων προδικγεγρκμμένην ύπδ τών καλογήοων τήν μορφήν καί τήν 
έ'κφρασιν, διότι τδ ιδεώδες κάλλος, έφ’ ου στηρίζεται τής μεγάλης Ελ
λάδος ή ζωή, εινε παγ’ις ήν έστησεν δ διάβολος, ίνα αποπλάνηση τδν άν
θρωπον έκ τής οδοΰ τής σωτηρίας ! Ό Χριστός—άν τδ πιστεύσητε !—είκονί- 

ζετο δυσειδής’ μάτην δ άγιος Αύγουστϊνος έ'λεγεν : β^Ητο ωραίος έν τώ 

»στηθεί τής μητρός του,ωραίος έν τή αγκάλη τών συγγενών του, ωραίος 
«έπί του σταυοοΰ, ωραίος έν τώ τάφω».’

Ούχ ήτον μεθ’ δλον τδ σκότος τοΰτο καί τήν άπδ τής φύσεως καί τής ' 
άληθείας άποπλάνησιν,έγκαίρως ήρξατο έν τη ανθρώπινη διανοίγ ύπόκωφός

ί
1 Κατα τήν μάλλον δια5=5ομένην παράδοοιν τήν επιφανή ταύτην βι6λιούήζ.ην απετέφρωσεν 

ό χαλίφης Όμάρ.
2 Louis et Ren^rMeuard. Tableau historique des Beaux Arts etc. σελ. 11.

τις αναβρασμός. Άπδ τοΰ Γ αύτοΰ 
αύτοκράτορος, πιεζομένη ύπδ τοΰ 
δεσποτών της, αποφασίζει 

καί δνείί 
δ μοναχός Πέτρος

έλευθέρων πόλεω.ν,

αίώνος ή ’Ιταλία, άπατωμένη ύπδ τοϋ . 
κλήρου, κατασπαραττομένη ύπδ τών 

δεσποτών της, αποφασίζει τήν σόστασιν κοινοτήτων, έλευθέρων πόλεω.ν, 
καί ονειροπολεί μίαν τινα ελευθερίαν. Δύο βραδυτερον αιώνας έπιφαίνεται 
δ μοναχός Πέτρος Άβαιλάρδος, δστις ρίπτει τήν πρώτην άμυδράν τοΰ 

φωτός τής άναγεννήσεως άκτΐνα. Καταλιπών τήν μονήν τοΰ άγιου Διονυ
σίου, ίδρυσε περί τούς Παρισίους τδν πρώτον ναόν τώ Άγίω Πνευματι, καί 
συγκαλών τά πλήθη άποπειράται νά διδάξη κριτικήν καί καλαισθησίαν. 
«Τδ Εύαγγέλιον, έ'λεγε, δέν άνήκει είς τόπον ή χρόνον, άλλ’ είς πάντα 

«χρόνον καί χώραν, είνε αιώνιον Εύαγγέλιον.—"Οπου τδ πνεΰμα τοΰ Κυ- 
«ρίου,έκεΐ καί ή Έλευθερία.Ό πατήρ έπέβαλε τδν Νόμον, δστις εινε φόβος 

«καί δουλεία’ ό υιός τδν Αόγον, δστις έ'στι Σοφία’ τδ άγιον Πνεΰμα προσ- 
«φέρει τήν ελευθερίαν, ήτις εινε άγάπη».5 ’Ίσως πρώτον τότε έλάλει τήν 
ζείδωρου και γλυκυτάτην ταύτην γλώσσαν δ χριστιανισμός, οί δέ λόγοι 
ούτοι καταλαμβάνουσιν αμέσως καί βαθύτατα τήν ψυχήν τοϋ άνθρώπου.

Έν ΙΔ' αίώνι έ'ρχεται δ Δάντης, περιλαμ,βάνων έν τή θείγ του κωμ.ωδίγ 
τούς τρεις κόσμ,ους, τελειοποιών καί μεταμορφών τδ φανταστικόν του κρά
τος, έπιζητών νά έξανθρωπίση τδν μεσκίωνα. Ό έρατεινδς Πετράρχης, ά- 
ποπειράται νά έκθάψη τήν κλασικήν άρχαιότητα, προσκαλεϊ "Ελληνας 
διδασκάλους, άλλά δέν ευρίσκει μαθητάς, και δακρύων κατασπάζεται τδν 
"Ομηρον, χωρίς νά δύναται νά τδν άναγινώσκηΛ Τέζ.νον γνήσιον τοϋ ρω
μαϊκού λαοΰ, υίδς οίνοπώλου και φίλος τοΰ Πετράρχου δ ’Ριένζης, φαντά
ζεται έν τή φλογερή δικνοίγ του τήν άνασύστασιν μιας ρωμαϊκής δημο
κρατίας. Έπωφεληθείς τής άπδ τής 'Ρώμης άπουσίας τοΰ Πάπα Κλήμεν- 
τος <7’, κηρύσσει κατά τών τιμαοιουχων άπηνή πόλεμον, δ δέ λαός άνα- 
γνωρίζει έν μια στιγμή τδν ελευθερωτήν του καί τδν προχειρίζει δήμαρ
χον. Αδιάφορου άν 'Ριένζης ήτο, ώς δ ήμέτερος Δημοσθένης, μάλλον λό
γιος καί ρητωρ ή πολιτικός. Άπώλετο έν μια οχλαγωγία, άλλ’ έ'οριψε τά 
σπέρματα τής ελευθερίας, άτινα δέν έ'πεσαν είς πετρώδη γην. Ή Ιωάννα 
δ’ ’Άρκ άναβαίνει τήν 30 Μαίου 1431 τήν πυράν, ύπερμαχομένη τών 

ελευθεριών τής έαυτής πατρίδας.
’Άλλο τέκνον τοΰ λαοΰ, δ Φλωρεντινός μοναχός ’Ιερώνυμος Σαβοναρό- 

λης, άπελπισθείς έκ πάντων έπεκαλεΐτο τούς Γάλλους είς άπελευθερωσιν 
τοϋ λαοΰ του. Καί πόσον άγίως είχεν άγαπήσει τδν λαόν εκείνον ! 
«Φλωρεντία, έ'λεγε, διάσέ έγενόμην παράφρων . . . Οίϋ.οι θεέ μου! Είμαι 
«τρελός δι’ αύτδν τδν λαόν». 'Ως μόνον έ'χ.ων δπλον τήν ευγλωττίαν του, 
ή'λπισε τήν άπελευθέρωσιν τής ’Ιταλίας, καί εργαζόμενος πρδς τοΰτο πάση 
δυνάμει άνήλθε τδν Μάίο.ν τοΰ 1493 τήν πυράν. Ό Σκβοναρόληζ ήτο διά-

1 Michelet. Histoire de France au XVI siecle. Renaissance. Paris 1855 σελ. LXIll.

2 Λ1τό9ι σελ. LXVll.
I
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πυρος y,xi έμπνευσμένος πατριώτης, άληθής υπηρέτης τοϋ Χρίστου* άλλ’ 
ούδ αύτδν πολύ κατενόησεν, ουδέ της έποχης του τάς τάσεις καί τδ 
πνεύμα. Καταρρίπτουν προ τοϋ φανατικού καί ί'σα Εμπνευσμένου όχλου τά 
είδωλα τών εθνικών, καταδικάζων τούς μεγάλους της διανοίας έργάτας, 
τών οποίων ακριβώς τότε το ζωογόνον πνεύμα ήρξατο ηλέκτριζαν τδ έκ- 
νενευρισμένον κοινωνικόν σώμα, έπέφερεν ασυνείδητον τραύμα καί έχαλά- 
ρου τήν πρόοδον της άναγεννησεως. Διά της αγάπης τοϋ γλυκυτάτου 
Ίησοΰ, διά τοϋ φωτδς της έκταφείσης ελληνικής άρχαιότητος ήδυνατο ό 
Σαβοναρόλης· νά ένθουσιάσ·/) τδν συνταρκσσόμενον ’Ιταλικόν λαόν, νά δια- 
λύσγ τά σκότη, και ν’ άνέλθγ ίσως πάλιν τήν πυράν, αλλά συνέχων δλι- 
γωτέοαν πικρίαν και έλπίζων πλειότερα.

Γ'.

Είχε τότε καταλυθή τδ βυζαντινόν κράτος. Μεθ’ δλην τήν κατάπτω- 
σιν τοϋ ελληνικού πνεύματος, ή βυζαντινή κοινωνία ούδέ γραμμάτων, ούδέ 

τέχνης ήτο άγευστος. Γνωρίζετε, τούς ατυχείς αγώνας τών αύτοκρατόρων 
Κωνσταντίνου και ’Ιουστινιανού, οΐτινες έφαντάσθησαν και έπίστευσαν είς 
τήν άνακαίνισιν μιας καλλιτεχνικής Κωνσταντινουπόλεως, ητις ν’ άντικα- 
ταστήσγ τάς αρχαίας ’Αθήνας. ΎΗσαν άτελεσφόρητοι οί άγώνες ούτοι, δώτι 
τδ ελληνικόν πνεύμα έδέσμευον και έχαλιναγώγουν αί προλήψεις και δ 
χριστιανικός φανατισμός. Άλλ’ ούχ ήττον δ βυζαντινός κλήρος εγένετο δ 
θεματοφύλαξ της δούλης Ελλάδος, παρ’ αύτώ διεσώθη άλώβητος ή ιερά 
τών ελληνικών γραμμάτων κληρονομιά, αύτδς ήτο δ εύγενής άπόστολος 
της έν Ίταλίγ άναγεννήσεως. ’Εν τγ βυζαντινή ποιήσει δεν άπαντώσι με
γάλα έργα, ή δέ φαντασία τών ποιητών τοϋ Βυζαντίου δεν ύπεκαίετο 
ύπδ μεγάλων αγώνων και ελπίδων εθνικών. Έπτερύγιζεν όμως ή ελληνική 
τότε διάνοια περί άλλον τινα ιδεώδη κόσμον, δ δποϊος τή ενέπνεε τρυ
φερά ελεγεία και επιγράμματα, αβρούς ερωτικούς στίχους. Οί στίχοι ούτοι 

άπετέλεσαν τήν 'Άνθυ.Ιογίαν καί τά Ανακρεόντεια, άτινα αληθώς έπι 
τρεις όλους αιώνας άπέδιδον οί σοφοί είς τδν θελκτικόν γέροντα ποιητην 

.τής Τέω, καί άνεμίμνησκον τούς ΓΙτολεμαϊκούς χρόνους.
Τήν ύπδ τούς βυζαντινούς αύτοκράτορας πνευματικήν κίνησιν άντιπρο- 

σωπεύουσιν έν τε τοΐς γράμμασι καί ταΐς έπιστήμαις πλεϊστοι άνδρες, τών 

δποίων καί σήμερον έ'τι τά ονόματα άναγράφει μετ’ Ενδιαφέροντος ή ιστο
ρία. Ό Εύστάθιος, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ύπεμνημάτιζεν έν ΙΑ' 
αίώνι τδν 'Όμηρον, ένφ πολύ ποότερον κατά τδν Δ' αιώνα δ αύτοκράτωρ 
Φλαύϊος Κλαυδιος Ίουλιανός, δ αποστάτης ανεψιός τοϋ Μεγάλου Κων
σταντίνου, φιλόσοφος άμα καί ποιητής, έ'γραφεν έπιστολάς πρδς τούς πο- 
λίτας τών ’Αθηνών, πολιτικάς σατύρας καί επιγράμματα- Ό Έφέσιος έπί· 
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σκοπος Τρίκκης Ηλιόδωρος συνέτασσεν έπί Μεγάλου Θεοδοσίου τούς έ'ρω- 
τας τοϋ Θεαγένους καί τής Χαρικλείας, μυθιστορίαν, τήν δποίαν διέκρινεν > 
ή άκριβής τών χαρακτήρων διατύπωσις καί δ ηθικός σκοπός. Ό χρονογρά
φος μοναχός ’Ιωάννης ΖωναρΧς έν IB' αίώνι συνηρμολόγει λεξικόν* δ πα
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος έσχολίαζε τρεις πρότερον . αιώνας 
τούς 'Έλληνας συγγραφείς. Ό Νικήτας Άκομινάτος Χωνιάτης καί οί αύ- 
τοκράτορες ’Ιωάννης Καντάκουζηνδς καί Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος 
έγραφον ιστορίαν* τοϋ ’Αλεξίου Κομνηνοΰ τδν πολιτικόν βίον περιελάμβα- 
νεν έν τή ΆΑεζΜι της ή ποιητική του θυγάτηρ ’’Αννα, ή σύζυγος τοϋ 
Νικηφόρου Βρυεννίου. Δύο άλλαι βασίλισσαι, ή αύτοκράτειρα Εύδοκία Μα- 
κρεμβολίτισσα, θυγάτηρ τοϋ Κωνσταντίνου καί σύζυγος τοϋ Δούκα, συν- 
έταττε τήν Ιωνίαν, ίστορικο - μυθολογικόν λεξικόν, ή άλλη Εύδοκία, ή 
ωραία καί δυστυχής κόρη τοϋ ’Αθηναίου φιλοσόφου Λεοντίου, άπεπεράτου 
έμμέτρως τήν παρά τοϋ Πελάγιου Πατρικίου ημιτελή βιογραφίαν τοϋ Ίη
σοΰ, καί μετέφερεν είς στίχους τά οκτώ πρώτα βιβλία τής Παλαιάς Δια
θήκης. Ή φιλοσοφία, καίτοι έστερεΐτο αύθυποστάτου παραγωγκοϋ βίου, 
είχε τάς έαυτής σχολάς καί τούς αντιπροσώπους. Ό Μιχαήλ Ψελλδς καί 
δ Εύστράτιος ύπεμνημάτιζον τά φυσικά καί τά ηθικά τοϋ Άριστοτέλους. 
'Ο ’Ιωάννης Δαμασκηνός έγραφε περί ορθοδόξου πίστεως.1

Βαθέως εΤχον συγκινήσει τήν δργώσαν τότε Εύρώπην αί πεοιπέτειαι τής. 
Κωνσταντινουπόλεως. Πανταχοΰ προσεδέχοντο φιλίως τούς δυστυχείς 'Έλ
ληνας μετανάστας, προσέβλεπον αύτούς μετά τίνος σεβασμοΰ, τδν δποϊον 
ένέπνεεν ή δυ στυχία καί ή ίερά ήν έπηγ^έλλοντο αποστολή. Είς τάς χεΐ- 
ρας έφεραν βιβλία, είχον πειθώ καί μέλι είς τδν λόγον, τδ πνεύμα Εγκρα
τές γνώσεων, ών τινων ή Εύρώπη ανήσυχος έπεζήτει τά μυστήρια, έκ- 
καιομένη ύπδ μεγαλοφυιών τοϋ πνεύματος έργατών, ώς δ άβρδς Πετράρ- 
χης, Καί ή ολιγάριθμος έκεινη χορεία τών πτωχών έξοοίστων κατίσχυσεν 
όπως ώθηση τήν ανθρωπότητα πρδς τήν πρόοδον καί είς νέαν πνευματι
κήν εργασίαν.

Ή δυστυχία συνετίζει τδν άνθρωπον. Οί Βυζαντινοί έλησμόνησαν τάς 
παοοιμιώδεις μικροφιλοτιμίας των, τάς άνεξαντλήτους καί άγόνους θεω
ρητικής συζητήσεις, έλησμόνησαν ότι έν Εύρώπγ συνανεστρέφοντο σχισμα
τικούς, ένθυμήθησαν μόνον ότι είνε έν χριστώ αδελφοί των, καί ίσως ί'σως 

εγενοντο μάλλον 'Έλληνες, άφ’ ής έγκατέλιπον τδ βυζαντινόν κράτος. 
Άπειρως μέ συνεκίνησε, καί μετά πολλοϋ ένθουσιασμοΰ άπεστήθισα μίαν 
σελίδα τοϋ σοφοΰ Έκζέρου,^ έν η άναγράφει έν αληθώς φιλελληνικφ πνεύ- 

ματι τάς έν ταΐς αύλαΐς τής Εσπερίας περιπλανήσεις τοϋ αύτοκράτορος 
Μανουήλ Παλαιολόγου, ότε ολίγα έτη πρδ τής πτώσεως ,αύτής. έκινδύ-

1 Α. Πολοζωΐδοο τα Νεοελληνικά κτλ. Τόμ. Α’ σελ. 258—279.
2 Ε. Egger. L’ helKnisme en France χτλ. Tom. ler Lejon V.
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νευεν ή Κωνσταντινούπολή έκ των έπιδρομών τοΰ Βαγιαζήτ. 'Ωραίος τήν 
μορφήν, έφ’ ής ήτο έπιζεχυμένη εύγενής μελαγχολία, σοφός το πνεύμα, 
'Έλλην την καρδίαν δ δυστυχής βασιλεύς, διάπυρος λάτρης τοΰ ελληνικού 
πνεύματος, πεφωτισμένος χριστιανός, περιπαθέστατος επιστολογράφος, 
περιέρχεται την Αγγλίαν και Γαλλίαν θαμβών δια τοΰ θελκτικού, άβροϋ 
και μεγαλοπρεπούς άμα λόγου του την αυλήν Καρόλου τοΰ Τ'. Εινε επαί
της δ "Ελλην βασιλεύς, καί επικαλείται την συνδρομήν των Ευρωπαϊκών 
εθνών ύπέρ τής διασώσεως τοΰ ελληνισμού. Περί τοΰτο έπτερύγιζε τό 
απατηλόν ονειρον η ενθουσιώδης ζωή τοΰ πλάνητος Παλαιολόγου, προς 
την χιμαιρικήν ταύτην ελπίδα προσηλώθησαν πάντες οί πόθοι, οί εύγε- 
νεΐς παλμοί της έλληνικωτάτης νεότητάς του. Καί δεν ήτο δ μόνος 
έλπίσας έπι των συμπαθειών τοΰ Εύρωπαϊκοΰ κόσμου. 'Ο έκ Πελοπονή- 
σου ’Ισίδωρος εγραφεν έν Ίταλίγ λατινιστί περιπαθή προς τούς ηγεμό
νας της Δύσεως έπίκλησιν, όπως δπλισθώσι κατά Μεχμέτ τοΰ Β'. Ό Αρ
χιεπίσκοπος Βησσαρίων, δ παραστάς εις τάς συνόδους της Φεοράρας καί 
Φλωρεντίας, πριν έ'τι μάλιστα έκλατινισθή γενόμενος τω 1499 επίσκοπος 
Τουσκούλοΰ, δεν έπαύσατο Αγωνιζόμενος όπως επιτυχή γενικήν της Ευ
ρώπης συμμαχίαν ύπέρ τών χριστιανών της ’Ανατολής.1

Προ της άλώσεως έ'τι της Κωνσταντινουπόλεως δ Βαρλαάμ, δ Αεόντιος 
Πιλάτος καί δ Δημήτριος θεσσαλονικεύς αναφέρονται ώς οί πρώτοι μυ- 
σταγωγοί, οί εισαγαγόντες τον Δάντην, Πετράρχην καί Βοκάκκιον εις τά 
μυστήρια της ελληνικής φιλολογίας. 'Ο ’Εμμανουήλ Χουσολωρας, τελευ- 

/ τώντος τοΰ !Δ' αϊώνος, άβρδς καί πολυμαθής, διαπεπιστευμένος ώς. Πρε
σβευτής τοϋ Ίωάννου Παλαιολόγου παρά τή Ένετί<γ, δπως έπικάλεσθή 
τήν συνδρομήν της κατά τών Τούρκων, ένέπνευσεν έ'ρωτα θερμόν προς τά 
ελληνικά γράμματα. Εινε αύτός εκείνος δ Χρυσολωοάς, δστις. βραδύτερον 

έκλήθη παρά τών Φλωρεντινών ΐνχ διδάζγ τήν Ελληνικήν γλώσσαν έν 
Φλωρεντίγ, καί κατόπιν έν Μεδιολάνοις καί Παυ’ιγ. 'Ο ’Ιωάννης Άργυρό- 
πουλος, έξ επιφανούς τοΰ Βυζαντίου οί'κου, έγένετο έν Παυ’ίγ διδάσκαλος 
τοΰ ίσχυροϋ τών Μεδίκων αντιπάλου Πάλλα Στρώτση, καί έδίδαξεν επί 

δεκαετίαν, άρχοντος τοΰ Κοσμά Μεδίκου, έν Φλωρεντία τήν ρητορικήν 
καί τήν κατ’ Άριστοτέλην φιλοσοφίαν. Παρά τω Άργυροπούλω τούτω έμα- 

θήτευσεν δ ’Ιωάννης 'Ρεϊχλίνιος, δ γερμανος έπίσκοπος, οστις πρώτος είσ- 
ήγαγε τάς έλληνικάς σπουδάς έν Γερμανί^Λ

Τον βαθύν λόγον τοΰ σοφοΰ Θεοδώρου Γαζη ή'κουσεν ή Μαντούα, ή 
'Ρώμη καί ή Φερράοα, έν τή δποίγ 'ίδρυσε πανεπιστήμιον καί Ανεόείχθη 
δ πρώτος αύτου πρύτανις. Ό Ιωάννης Βησσαρίων, δ άποστατήσας μετά 
τήν άποτυχίαν της έν Φλωρεντίγ Συνόδου ύπέρ τής εκκλησιαστικής ένω-

; 1 Κ. Παπαρρηγοπούλου 'Ιστορία τοΟ 'Ελληνικόν "Εθνους. Τόμος Ε’ σ. 486 ζαι ίξζί.
2 Παρα Παπαρρηγ. ένθα άνωτέρω.
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σεως, έδίδαζε τήν Πλατωνικήν φιλοσοφίαν έν τω πεφημισμένφ Πανεπι- 
στημίω της Βονωνίας. Έν τω οίκω τοΰ σοφοΰ τούτου ιεράρχου συναπετε- 
λέσθη βραδύτερον έν 'Ρώμγ έλληνικώτατον κέντρον, έν ώ οί 'Έλληνες 
λόγιοι μετανάσται Ανέπτυσσον διάφορα φιλοσοφικά και φιλολογικά ζητή
ματα, Αναζωπυροΰντες τον προς τάς έλληνικάς σπουδάς οργασμόν. Έκεϊ 

συναντώμεν, ώς καθηγητήν της ρητορικής καί φιλοσοφίας, τον Γεώργιον 
Τραπεζούντιον, τον οποίον ή σύγκλητος της Ένετίας είχεν άνακηρύζει 
έαυτης πολίτην καί δν τινα, έκτος τής 'Ρώμης, ή'κουσεν ή τε Παταυ’ί'α 
και ή Βικεντίκ.

Δ'.

Ούτοι ήσαν οί πρόδρομοι της μεταγενεστέρκς καθολικής μετχναστεύ- 
σεως. Έν Ίταλίγ Ανεϋρον τον μέγαν έκεΐνον καί ύπόκωφον έ'τι κοινωνικόν 
καί πνευματικόν σάλον, δστις είργάζετο καί προήγγελλε τήν έν ΙΣΤ' αίώνι 
’Αναγέννησιν. ΎΗσαν, χωρίς καν νά τό γνωοίζωσιν, οί δραστικώτεροι έργά- 
ται, οιτινες μετά τών άλλων προδρόμων της Αναγεννήσεως, τοΰ Άβαι- 
λαρδου, Δάντου καί Σαβοναρόλη ύπέσκαψαν τό σκοτεινόν καθεστώς. Ή 

Φερράρα ύπό τον οίκον της "Εστης, ή 'Ρώμη υπό τούς λογίους Πάπας, 
το Μεδιολανον υπο τους Σφορτζα, ή Παταΰί'χ, ή 'Ενετία ήσαν τοσαΰτα 

κέντρα πνευματικού φωτός. 'Η Φλωρεντία, ύπό τον Ίωάννην καί μάλιστα 
τον Κοσμαν τών Μεδίκων, ήτο τό κέντρον πάσης ταύτης τής αναμορφω
τικής ζωής. Έν αύτγ, παρά τό κωδωνοστάσιον, δείκνυται τό θρονίον, έφ’ 
ου συνειθιζε ν’ Αναπαύηται δ Δάντης* άπωτέρω ή κατοικία τοΰ Μιχαήλ 

Αγγέλου’ επιγραφή τις σημειοΐ τόν τόπον, έν ω έ'ζησε καί άπέθανεν δ 
Μακιαβελης’ έπί τής πλατείας της έκάη δ Σαβοναρόλης’ έν αύτή δ Γα

λιλαίος ανεκάλυψε τής γης τήν κίνησιν καί δ Cimabue έδίδαξε τήν. ιστο
ρίαν τής τέχνης.1 Έν Φλωρεντία έπολεμήθη δεινώς δ μεσαίων. Έν αύτή 

μετά την πτώσιν τοϋ Βυζαντίου, έδίδαζεν δ ’Ανδρόνικος Καλλίνικος καί 
εμαθητευσεν δ ’Άγγελος Πολιτιανός. Αύτή ή'κουσε τά φιλοσοφικά δόγ
ματα τοϋ ’Αθηναίου Δημητρίου Χαλκοκονδύλη, πρίν ή μετακαλέση αυτόν 
ο ευμουσος τών Μεδιολάνων δούζ Φραγκίσκος Σφόρτζας. Ή Φλωρεντία, 
κατα τους χρόνους μέχρι τών οποίων ανάγομαι, είνε αί Ίταλικαί Άθήναι 
τών Μεδίκων, ώς έκεΐναι τοΰ Περικλέους.

'Η ώραία, ή μεγάλη καί εκπολιτιστική Ελλάς Ανέτελλε πάλιν έ ν πάση 

αυτής τγ μεγαλειότητι καί τώ φωτί. Τά Αριστουργήματα τών ποιητών 
και λογογράφων της μεταφραζόμενα λατινιστί ύπό τών Ελλήνων τοΰ Βυ
ζάντιου αποστόλων έπέχεον πλειότερον δσημέραι φώς, κ’ έπεσπώντο τής 

ηλεκτρισθεισης ’Ιταλίας τήν αγάπην και τόν θαυμασμόν πρός παρελθόν, 
όπερ επεζητει πάσγ θυσίγ; και δυνάμει νά έπανακαταστήσγ. Ό καρδινά-

1 Louis et Rene Menard. Ένθα χαι άνωτίρω. Ecole de Florence.
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λιος Μπέμπο Απεγοητεύετο έκ τής Αναγνώσεως τών έκκλήσιαστικών του 
βιβλίων και τά απέρριπτε, διότι δεν ησαν γεγραμμένα έν τγ γλώσση. τοϋ 
Εύριπίδου' ή κόμησσα ’Ιωάννα τής Πλακεντίας, ηγούμενη τών Βενεδικτί
νων τοΰ άγιου Παύλου, προσεκάλει τδν Correge, ΐνα τή γράψγ ώς τοιχο
γραφίαν τοϋ εντευκτηρίου της Μονής της την Άρτέμιδα έν άρματι, φερο- 
μένφ ύπδ έλάφων. Ό Λαυρέντιος τών Μεδίκων αποστέλλει τδν Ίωάννην 

Αάσκαριν είς ’Ανατολήν δπως άγοράσγ χειρόγραφα και μνημεία της ελλη
νικής τέχνης, τδν μέγαν έκεΐνον Αάσκαριν, τδν πρεσβευτήν Λουδοβίκου 
τοΰ IB' και Φραγκίσκου τοΰ Α' έν Ένετίγ, δστις έπί τοΰ Πάπα ..Δέοντος 
διηύθυνεν έν 'Ρώμν) ελληνικήν σχολήν. Ό Σφόρτζας τών Μεδιολάνων έμ- 
πιστεύεται τήν ελληνικήν αγωγήν της ήγαπημένης του κόρης Τππολύτης 
είς τδν αδελφόν τοΰ Ίωάννου Κωνσταντίνον Αάσκαριν, δστις χάριν της ευ
φυούς μαθήτριας του γράφει εύμέθοδον γραμματικήν. Είς τδν Φίλελφον 
άνα τίθησιν δ Κοσμάς Μέδικος τήν έντολήν δπως φέργ έκ Κωνσταντινου
πόλεως ελληνικά βιβλία. Είνε πυρετώδης έποχή, κινούμενη ύπδ ταχυτέ- 
ρας τοΰ Ατμοΰ δυνάμεως, τοΰ ένθουσιασμοΰ. 'Ο Φίλελφος έπανέρχεται ευ
τυχής έν, Φλωρεντίγ, διότι κομίζει ελληνικά χειρόγραφα διά της μιας χέι- 
ρδς καί της έτέρας οδηγεί,.έλληνίδα σύζυγον, τήν θυγατέρα τοΰ Ίωάννου 
Χρυσολωρά. Τότε άναζητηθεϊσαι έπανεΐδον τδ φως, ΐνα ίσχυοώτερον τδ 
άποδώσωσιν, αί ποιήσεις τοΰ Καλλιμάχου καί Πινδάρου, τά συγγράμματα 
τοΰ Ξενοφώντος, Διόδωρου, Πλάτωνος καί Λουκιανού, 'Η σπουδή αύτών 
Από τών αρχόντων εισχωρεί βαθμηδδν καί έν τφ λαω.

’Αλλά τήν ’Αναγέννησιν τοΰ ελληνικού πνεύματος κυρίως ύπεβοήθησεν 
ή άνακάλυψις της τυπογραφίας. Τδ έργαστήοιον τών ’Άλδε έν Ένετίιγ 

ήτο ή εύεργετικωτέρα της Ανθρωπότητας έπιχείρησις. Τά αρχαία χειρό
γραφα, άτινα πυρετωδώς έπολλαπλασίαζον οί μοναχοί, χωρίς νά έπαρκή 
ή ανθρώπινη χειρ είς τήν άκάθεκτον της έποχης ζέσιν, τά οποία ή ήμι- 
μάθεια τών πρώτων άντιγραφέων παρέφθειρε καί πολλάκις κατέστρεψεν, 
άπεδίδοντο είς χιλιάδας αντιτύπων, καί, ύπδ τήν ένδελεχή έποπτείαν 
έλλήνων σοφών, όποια συνέγραψαν αυτά οί μεγάλοι έργάται της διά
νοιας. Ιδού μετά πόσου ένθουσιασμοΰ, μετά πόσης φιλελευθέρου καί ει
λικρινούς αγάπης, χαιρετ^ δ Μισελέ τήν άνακάλυψιν τής τυπογραφίας : 
«Ούδείς, λέγει, τόπος ή ναδς ή σχολεΐον ή εθνών σύνοδος ένέπνευσέ ποτέ 
»έν τή καρδίγ μου τήν θρησκευτικήν συγκίνησιν ήν αισθάνομαι είσερχό- 
»μενος είς τυπογραφεϊον. Ό ποιητής - έργάτης τής Μαγχεστρίας έγνωμά- 
»τευσε κάλλιστα : δ Τύπος εΐνε ή αγία Κιβωτός ! Αί έπαναστάσεις τών 
»Παρισίων έδημιουργήθησαν περί τδν τύπον. 'Ο πατήρ μου, τυπογράφος 
»τώ 93, έστησε τδ έργαστήριόν του έν τφ μέσω ’Εκκλησίας, ένθα καί 
«έγεννήθην. Αί Αναμνήσεις αυται τής κοιτίδος μου επανήλθαν μοι ζωη- 
»ραί τφ 1843, δτε ένω έδιωκόμην σχεδδν τής έδρας μου, μοί ήμφισβη-
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»τεϊτο ύπδ φανατικών ραδιούργων καί τοΰ λόγου ή ελευθερία. Τδ αύτδ 
υέσπέρας προσέτρεζα είς τδν τύπον' έπνευστία ύπδ τήν πίεσιν τοΰ άτμοϋ. 
»’Εν τφ έργαστηρίω φώς καί πυρίνη δραστηριότης* ή θαυμασία μηχανή 
» Απορρόφα τδν χάρτην καί απέδιδε ζώσας τάς σκέψεις.Ήσθάνθην τδν θεόν, 

«ένηγκαλίσθην τδν βωμδν έκεΐνον. Τή έπαύριον ή'μην νικητής» ’Αληθώς 
ή 'Ελλάς, ή λησμονηθεΐσκ καί δούλη Ελλάς, περιπτυξαμένη τδν βωμδν 
έκεΐνον τδν άγιον τών "Αλδε, ένίκησε τδν Αμαθή καί δοΰλον μεσαίωνα, 

καί περισυναγαγοΰσα τά ριγοΰντα καί άποπλανώμενα έθνη έθέρμανεν έν 
τω στήθει, έγαλούχησε διά τοΰ γάλακτος τής σοφίας της, καί ένεφύσησεν 

αύτοΐς τδ θειον πνεύμα τού φωτός καί τής ελευθερίας.

Ε'.

Φυλλομετρών τά διάφορα βιβλία, άτινα μέ δδηγοΰσιν είς τοΰ θέματός 
μου τήν ,έκτύλιξιν, πολλάκις έστην σκε.πτόμενος ότι εύεργετικοΰ τίνος πε- 

ί πρωμένου ή ισχύς έφερεν είς πέρας τοσαΰτα μεγάλα γεγονότα, ΐνα ώσί
τής καθολικής τής άνθρωπότητος Αναμορφώσεως οί γιγαντιαΐοι παράγον- 

I τες. 'Ο πολιτικός βίος τοΰ Βυζαντίου, κατά τδν τελευταΐον πρδ τής άλώ-
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως αιώνα, ούδέν στοιχεϊον περιελάμβανε δυ- 
νάμενον νά έγγυηθή αύτώ βίον μακρδν καί άνταποκρινόμενον είς τδ μέγα 
τοΰ έλληνικοΰ ονόματος παρελθόν. Τίς οΐδεν Αν, τδ έφορών τήν Ανθρω
πότητα θειον πνεύμα, Αναγνώριζαν έν τφ σόμπαντι μίαν μεγάλην δμοίων 
καί αδελφών πλασμάτων οικογένειαν, εΐχεν αποφασίσει νά άποθάντ; τδ 
Βυζάντιον, ΐνα θνήσκοντος αύτοΰ άναγεννηθή ή 'Ελλάς, μεθ’ όλου τού 
γοήτρου καί τής ακτινοβολίας της, όπως έζακολουθήσγ τήν εύγενή έκ- 
πολιτιστικήν αποστολήν της.

'Η ελληνική ποίησις καί ή φιλοσοφία Απεκάλυψαν τήν ελευθερίαν ύπδ 
τήν φωτεινότερα? καί μάλλον αληθή αυτής εικόνα, Ή ελληνική τέχνη, 
ή απέριττος καί φυσική, Ανεβίβασε τδν. νοΰν πρδς εύρύτερον δρίζοντα, έν 
τφ δποίω έπιπλέει δ θεός, δ θεός τοΰ Όλυμπου ή τοΰ Γολγοθά, αλλά 
θεός πάντοτε τής έλευθερίας καί τής αγάπης. Ύπέρ τά ελληνικά γράμ
ματα — πιστεύει δ Μισελε — ή τέχνη έπέφερε τδ καιριώτερον κατά 
τοΰ Αρχαίου, συστήματος τραύμα. Όί Αναμορφωταί τής έκκλησίας, οί πα

τέρες τών. Συνοδών, κηρυσσοντες τήν πυράν κατά πάντων, τών δπόίων ή 
πιστις διεφερε τής εαυτών, δεν ήδύναντο νά κατανοήσωσι τούς βαθεΐς 
και μυστικούς δεσμούς, οιτινες στενώς συνέχουσι τάς διαφόρους έλευθερίους 

τάσεις τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος' δπόσον έπιτυχώς ήδύνατο νά έπιδράση 
η τέχνη απελευθερόυμενη έπί τής φιλολογικής καί φιλοσοφικής Απελευ-

4 Σελ. 207.
2 Σελ. LXXIV.
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θερώσεως. Ταχέως κατενόησαν, άπδ τοϋ ΙΑ' αύτοΰ αίώνος, αί έλεύθεραι 
της ’Ιταλίας πόλεις την στενήν αδελφότητα τής τέχνης μετά τής ελευ
θερίας καί τής πατρίδος, και διετύπουν τούς αγώνας αύτών έν ,μαρμαρί- 
νοις άναγλύφοις, άτινα, καίτοι άμορφα και Ακαλαίσθητα, άναπαρίστων 
ούχ ήττον τάς σκηνάς τής ζωής ένδς λαοΰ. 'Η Βενετία άπδ τοϋ I' αίώ
νος έγένετο τδ κέντρον τών έκ Κωνσταντινουπόλεως καλλιτεχνών. Δέν 
ήσαν ούτοι γλύπται ή ζωγράφοι επάξιοι τοϋ δνόματος τοΰ καλλιτέχνου, 
άλλ’ δπωςδήποτε Αρκεί ότι ήσαν πολλώ ύπέρτεροι τών έν τή Δύσει συνα
δέλφων αύτών. Οί πατέρες της ζωγραφιάς έν ΙΓ' αίώνι, ών γνωστότερος 

ο Cimabue, εμαθητευσαν παρ’ 'Έλλησι διδασκάλοις. "Ελλην άρχιτέκτων 
— ό Βουσχέτος — ώκοδόμ.ησε την Μητ,ρόπολιν τής Πίζης, τής οποίας 
Ανάγλυφου, παριστών τδν 'Ιππόλυτον θηρεύοντα, έθαύμαζον οί μεταγενέ
στεροι αιώνες.

’Ελευθερία καί αλήθεια ! ιδού τδ μαγικδν $σμχ διά τοϋ όποιου ή έκ- 
θαπτομένη ελληνική τέχνη έβαυκάλησε την ’Ιταλίαν. Έθαμβώθη πρδ τοΰ 
κάλλους καί κατενόησε διά της μελέτης ότι τδ μυστήριον της ελληνικές 
χειρδς ,έναπέκειτο έν τή άναπαραστάσει της φύσεως, οποία ζώσα καί κι

νούμενη προσπίπτει είς τοΰ ποιητοΰ - καλλιτέχνου τούς Οφθαλμούς. 
Πρώτος ο Giotto εν ΙΔ' αίώνι αναλαμβάνει ένθους την Αντιγραφήν τής 
φύσεως, καί γράφων τής Παναγίας εικόνας έχει ως πρότυπα ζωηράς μορ· 
φάς ωραίων ’Ιταλίδων δεσποινών. ΎΗτο τδ πρώτον σύνθημα τής έρρωμε- 
νεστέρας κατόπιν πάλης κατά τών Αρχαίων χριστιανικών προλήψεων, πά
λης την δποίαν βραδύτερον έφερεν είς πέρας δ μέγας Βρουνελέσκης διά 
τής έν Φλωρεντίγ Παναγίας των ’ένθεων. 'Ο Βρουνελέσκης είχε την ψυ
χήν τοΰ Δάντου, τδ παγκόσμιον έκείνου πνεΰμα, δδηγούμενον ύπδ άλλης 
τινδς Βεατρίκης, της θείας αρμονίας τοΰ άληθοΰς καί τοΰ ωραίου. Διάπυ
ρος έραστής τνίς ελληνικής τέχνης, της δποίας τά μυστήρια κατενόησε, 
διότι εύγλώττως έν τή έαυτοΰ άπεκαλύπτοντο. ψυχή, ανεζήτησε την τέ- 
λευταίαν έμπνευσιν έν τοϊς έρειπίοις της 'Ρώμης. Τάς πεδιάδας της άλ

λοτε κοσμοκράτορας, έφ’ ών κατήρχε σκοτεινή έρημία, διέτρεχον λησταί, 
οι μισθωτοί τών Κολλώνα καί Όρσίνη. Ό άνθρωπος έλειπε, βασιλεύς της 
ερημιάς εκείνης ήτο δ άγριος βοΰς. 'Η χλόη είρπεν έπί τών άρχαίων 
μνημείων, άτινα περιτειχισθέντα είχον μεταβληθή είς φρούρια. Τά αγάλ
ματα έκειντο έ'τι ύπδ την γην- λουτρώνες έκτενεΐς, ναοί τινες, χάσματα 
καί λάκκοι, ιδού ή είκών της 'Ρώμης, την δποίαν είδε καί άνέπλασεν η 
μεγάλη τοΰ Βρουνελέσκη διάνοια’. Έπανελθών ούτωσί εμπνευσμένος είς 
Φλωρεντίαν, άνφκοδόμησε την Μητρόπολιν αύτής, τδ θαυμάσιον της Αο- 
χιτεκτονικής Αριστούργημα, τδ πρώτον Αληθές έργον της άπελευθερωθεί- 
σης Τέχνης. Καί πόσον είχε παλαίσει κατά τών Αρχαίων της γοτθικής

1 Michelet Kenaissance LXXX.
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σχολής διδασκάλων, πόσα έξουδετέρωσε προσκόμματα, ποιον ζήλον, καί 
άφοσίωσιν κατέβαλεν ίνα φέρη είς πέρας την εύγενή καί ώραίαν εκείνην 
σύλληψιν. 'Ένα αιώνα βραδύτερον δ Μιχαήλ ’Άγγελος ηύ'χετο ίνα όταν 
Αποθνήσκη ώς τελευτκΐον Αντικείμενου της ζωής Αποχαιρετησωσιν οί 
σβεννύμενοι οφθαλμοί του τδ Αριστούργημα τοΰ μεγάλου προδρόμου ΐής 

’Αναγεννήσεως !
ς".

Εΐχεν ή'δη έντελώς Αφυπνισθή ή ’Ιταλία άπδ τοΰ σκοτεινού ’Εφιάλτου, 
οστις τήν κατεΐχεν, δτε άνέτελλεν δ χρυσούς IT' αιών, δστις ώς άληθή 
θρησκείαν καθιέρωσε τήν καλλιέργειαν τοΰ πνεύματος. Αί Αναμνήσεις τών 
’Αθηνών καί τής 'Ρώμης έγένοντο τδ συμπαθέστερου όνειρον,πρδς τδ δποϊον 
έφέρετο πάσα φαντασία, αύτδ έκίνει τούς μάλλον ελευθερίους καί τρυφε
ρούς παλμούς. Έν πλείσταις ίταλικαϊς πόλεσι πολλοί νέοι, ενθουσιώδεις 
καί λόγιοι, συναπεφάσισαν τήν παλιγγενεσίαν τής Αρχαίας 'Ρώμης. Έπα- 
νέλαβον τδν άπλοΰν καί ποδήρη χιτώνα, τά ήθη καί τήν έθνικήν λα
τρείαν, συμπαρασύροντες είς τδ μ.έγα, άλλ’ Απατηλόν τοΰτο δνειρον, πολ
λούς. Μετά τών χριστιανικών έν τή τέχνη καί τή άλλη πνευματική έρ- 
γασία προλήψεων, έφοβοΰντο πολλοί μή συμ.παρασυρθή καί δ χριστιανι
σμός. 'Η φιλοσοφική θρησκεία τοΰ Χριστού, τήν δποίαν είχον ρυπάνει οί 
αγιογράφοι, ής τίνος διέλυσαν τδ γόητρον αί Σύνοδοι καί ή Αμάθεια τοΰ 
κλήρου, ούδέν εΐχεν ίσχυρδν έρεισμ.α. Ή αύλή τοΰ Πάπα Δέοντος ήτο τδ 
έντευκτήριον τών σοφών καί καλλιτεχνών* ή μουσική, τά δείπνα, δ πό
της καί ή κραιπάλη ήσαν αί συμπαθέστεραι μέριμναι τοΰ ρωμαίου ποντί- 
φηκος. Τά Αγάλματα τών θεών τοϋ Όλύμπου Αναστηλούμενα ■ Απεδίωκον 
τδν γλυκύτατον θεάνθρωπον, διότι ή ζωγραφία τοΰ μεσαίωνος τδν ήθέ- 
λησε δυσειδή. ΎΗτο δ αιών, καθ’ §ν έκ τής σμίλης τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου 
έξήρχετο δ Βάκχος καί δ ’Έρως κοιμαψενος, δ δέ 'Ραφαήλ έγραφε τήν 
Φιλοσοφίαν, τάς Τρεις Χάριτας καί τήν Σχολήν των Ήθηνων. Άλλ’ ήσαν 
έντελώς Ανυπόστατοι οί φόβοι τών ύπερμάχων τοϋ χριστιανισμοΰ, διότι 
τήν νέαν θρησκείαν συνεκράτουν αόρατοι καί μυστικοί δεσμοί, βαθύτατα 
συνέχοντες τήν καρδίαν τοϋ Ανθρώπου. 'Ο 'Ραφαήλ καθιέρου τδν εύγε- 
νέστατον τύπον τής Παρθένου - Μητρος τοϋ θεοΰ, δ Αεονάρδος δέ Βίν- 

τση, δ ώραΐος υίδς τής φύσεως καί τοΰ έρωτος, έγραφε τδν Μυστικόν 
άεΐπνον. Ό θεδς-άνθρωπος διά τοϋ χρωστήρος τών μεγάλων καλλιτεχνών 
Ανέλαβε τδ κάλλος, τδ οποίον έν τή φάτνη, τή συναγωγή καί έπί τοϋ 
σταυροϋ άπεθαύμασεν δ άγιος Αύγουστϊνος.

Δυστυχώς δμως ή μακρά αύτη περίοδος, κατά τήν δποίαν νέαι άρχαί, 
ή'ρξαντο έπικοατοΰσαι, κατ’ ούδέν παρήλλαξε τήν πολιτικήν τών πραγ
μάτων κατάστασιν. Ή άναδιοργάνωσις τής 'Ρώμης ήτο θερμουργδν δνει- 
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ρον, τό όποιον έξήψεν έπί μικρόν μόνον τών ένθουσιωδεστέρων την φαν
τασίαν, ή δε ’Ιταλία, κατά τον 17' αιώνα καί παρελθόντος αύτοΰ, κα- 

τετεμνετο πάντοτε εις απείρα μικρά κράτη, μ.ικρορρίηδιοϋργα καί μικρο- 
φιλότιμα, έπιζητοΰντα τήν έπικράτησιν αυτών διά της εντελούς τοΰ γεί- 
τονος έξοντωσεως. Ή Γαλλία, ή Γερμανία καί ή 'Ισπανία, έκκαιόμεναι 
ύπό κατακτητικών σχεδίων, ακολουθοΰσαι και αύται τάς τάσεις τών χρό
νων εκείνων, έπωφθαλμίων τήν ώραίαν ταύτην ποιητικήν χώραν, της 
όποιας οί έμφυλιοι σπαραγμοί εξυπηρετούν κάλλιστα τά ί'δια συμφέροντα 
καί τούς σκοπούς. Αί πόλεις τής ’Ιταλίας, ούδόλως κατανοήσασαι τής 
κλασικής 'Ελλάδος το πνεύμα, δεν ήδύναντο νά καταπνίξωσι τό αί'σθημά 

τοΰ τοπικού έγωϊσμοΰ, και νά φαντασθώσι, νά παρασκευάσώσι τήν απε- 
λευθέρωσιν ούχί μιας μόνης πόλεως, Αλλά της πατρίδος όλης, μιας Ιτα
λίας ηνωμένης καί μεγάλης. ’Από τών μεγάλων καί ευτυχών αγώνων της· 
’Αναγεννήσεως, έλειπεν εντελώς ή ένότης έν τή ενεργείς. Ή καθ’ εκα- 
στα εργασία, ήτις παρήγαγε τοσαύτας προόδους, κυρίως έν τή τέχνη, 
εϊμαρτο νά παραμείνη άτελεσφόρητος, καθόσον δεν έρρυθμίσθη πρός κοινόν 
τινα κ'αί έκπολιτιστικώτερον σκοπόν. Πάντες οί βεβιασμένοι, ουτοι. Αγώ- 
νες ήσαν πολύ πρόωροι προς έπικράτησιν νέων καί έντελ.ώς αντικειμένων 
Αρχών. Το ανθρώπινον πνεύμα ειχεν αποκοιμίσει το σκότος μακρών αιώ
νων, αφύπνισε δ’ αμέσως καταπληκτική λάμψις, ήτις το έθάμβωσεν. Ό 
17' αιών έτεινε πάσας τάς έαυτοΰ δυνάμεις βιαίως, καί ήτο επόμενον νά 
έπέλθη βιαία καί ή έςάντλησις. Τοΰτο βέβαιοί ό επόμενος αιών.

'Η ελευθερία, κατά τούς χρόνους της ’Αναγεννήσεως, κατενοήθη ύπο 
τήν στενωτάτην καί ταπεινήν αύτής έννοιαν. ’Έξω της πόλεως, έν τη 
Ίταλίφ αύτή έτι, ύπήρχεν δ εχθρός. "Οτε δ’ δ εχθρός ουτος έπήρχετο 
τυφλός καί μανιώδης, Ανέφικτος δ’ απέβαινεν ή ύπεράσπισις τών δικαίων 

τής πόλεως, έπεκαλεΐτο αύτη τον καιροφυλακτοΟντα ξένον. Είνε αληθές, 
ώς θά αναπτυχθή έν τω Β' μέρει τής πραγματείας ταύτης, ότι τοιαύτη 
τις ήτο ή πρώτη αιτία, ή προκαλέσασα τής Γαλλίας τήν εμφάνισιν- ή δέ 
προσέγγισις αύτη τών δυο λαών, τοΰ γαλλικού καί ιταλικού, υποβοήθησε 
το ε'ργον τής ’Αναγεννήσεως, διότι ούτωσί μετεβιβάσθη ή έκπολιτιστική 
Αποστολή εις τήν Γαλλίαν. Άλλ’ ούχ ήττον τελευτώντας, τοΰ 17' αίώ- 
νος, έκλείπει από τής ταραχώδους Αναμορφωτικής πάλης ή ’Ιταλία, ή'τις, 
συμφώνως προς τάς Αναμνήσεις, τόν χαρακτήρα καί τάς ευτυχείς περι
στάσεις, ηδυνατο να συνέχιση αύτή τήν μεγάλην τής πάρελθούσης 'Ελ
λάδος Αποστολήν.

Εΰγ. Γ. Ζάλοκώστας.
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Επόμενοι τώ έν τώ πανελληνίω τουτφ καθιδρύματι καθιερωθέντι έθει, 

καθ' θ δ νέος πρύτανις οφείλει, κατά τήν έπίσημον έγκατάστασιν, τών 
αρχών του ΙΙανεπιστημίου νά πραγματευθή θέμα τής έκλογής αύτοΰ έκ 
τής παρ’ αύτοΰ διδασκόμενης επιστήμης, έκρίναμεν ούχί Ανάξιον ύμών τό 

περί τών αρχαίων Ανωτάτων Συνεδρίων τής Γαλλίας (Parlements), τήν 
σκιαγραφίαν δηλονότι τών κυριωτέρων φάσεων τής ιστορίας αυτών, ήτις 
διελευκάνθη ούκ ολίγον ύπό τής προ έτών ή'δη Αρξαμένης δημοσιεύσεως 

τών μυστικών πρακτικών αυτών.
Οί παρέχοντες τυφλήν πίστιν είς τάς αξιώσεις, τάς περιεχόμενα; έν 

ταΐς προς τούς Βασιλείς τής Γαλλίας έγγράφοις παραικέσεσι (remontran- 
ces) τινών έκ τών Συνεδρίων, καί ιδίως τών τής μεσημβρινής Γαλλίας, 
Αποδίδουσιν αύτοΐς Αρχαιοτάτην ύπαρξιν, ής ή αρχή απόλλυται έν τφ 
βκθεϊ σκότει τών χρόνων. Άναμφισβητήτως όμως τό Συνέδριον τών Παρι- 
σίων, τό πρώτον ίδρυθέν καί έξ ου κατηρτίσθησαν τά τών έπαρχιών, 
ύπήρξε προ τοΰ έτους. 1302, διότι τότε δ βασιλεύς Φίλιππος δ Καλός 
διέταξεν αύτό νά συνέρχηται εις τό εξής δΐς τοΰ έτους έν Παρισίοις καί 
άπαξ έν Τολώσση, ένφ, ώς φαίνεται, πρότερον περιεφέρετο εις διαφόρους 
πόλεις, ύποσχεθείς εις τά μέλη αύτοΰ αμοιβήν έκ πέντε σολδίων καθ’ 
έκάστην, τό δέ αρχαιότατον βιβλίον τών πρακτικών αύτοΰ χρονολογείται 
Από τοΰ έτους 1312, και ή μονιμότης τών συνεδριάσεων από τοΰ 1380.

Ού μόνον ή έποχή τής ίδρυσεως τοϋ πρώτου καί σπουδαιότατου τών 
Συνεδρίων είναι αβέβαιος, Αλλά καί ή χρονολογία τής εις τήν δικαστικήν 
δικαιοδοσίαν αύτών προσθήκης πολιτικών, διοικητικών καί νομοθετικών 
καθηκόντων. 'Β πιθανωτάτη όμως πηγή τούτων έγκειται έν τφ Από τής 
14 έκατονταετηρίδος ανατεθέντι αύτοΐς έργφ, τής εις τά βιβλία αύτών 
καταγραφής τών βασιλικών Διαταγμάτων (enregistrement). 'II καταγραφή 
τώ οντι ένηργεΐτο δυνάμει Αποφάσεως' ούδεμία δέ άπόφασις άνευ δίασκέ- 
ψεως, ουδέ διάσκεψις άνευ έξετάσεως, άνευ έξελέγξεως. Είναι Αληθές, ότι 
τή Συνέδρια ήδύναντο ,ν’ άναγκασθώσιν εις τήν καταγραφήν δι’ επιτακ
τικών γραμμάτων τοΰ Βασιλέως, ακροωμένου τοΰ μεγάλου συμβουλίου 
(lettres dejussion), ή καί δι’ Αποφάσεως ανωτάτου δικαστηρίου, δνομαζο- 
μένου lit de justice, έκ τοϋ θρόνου, έξ ού προήδρευεν δ Βασιλεύς, καί 
συγκειμένου ού μόνον έκ τών μελών τοΰ Συνεδρίου, Αλλά καί έκ τών

* Λόγος έκφωνηΟιις έν τω Ιθνικώ Πανεπιστημίφ τή 10 ΊανΟυκρίου 1882 καώ τήν τελε
τήν τής έγκαταστάσεως τών’Ακαδημαϊκών Αρχών το5 ΐτονς 1881-82·.
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7)γεμονων, τών άρχιστρατήγων καί τών αύλικών, τών επισκόπων καί τών 
εύγενών,· έξ δσων δηλονότι ξένων τφ. Συνεδρίφ ήθελεν δ Βασιλεύς' είναι 
δ’ αληθές προσέτι, δτι είς την πολιτικήν, διοικητικήν καί νομοθετικήν 
εξουσίαν τών Συνεδρίων οί βασιλείς μετά κόπου πολλοΰ και άπό τής 16 
έκατονταετηρίδος είσήγαγον διαφόρους περιορισμούς' άλλα τά Συνέδρια, 
συνεπείς τοΰ δικαιώματος τής τών βασιλικών διάταγμ.άτων καταγραφής, 
προσεκεκτηντο, εί'τε νομίμως, εί'τε μή, το δικαίωμα τοΰ νά ύποβάλλωσΐ 
τφ βασιλεΐ παραινέσεις, τά δέ άναγκαστικώς καταγραφόμενα διατάγματα 
δυσκόλως ένέπνεον σέβας είς τδν λαδν και έ'τι δυσχερέστερου έξετελοΰντο. 

Ή καταγραφή καί. αί παραινέσεια υπήρξαν λοιπδν ή αφετηρία τής μεγί
στης δυνάμεως, ήν τά ανώτατα Συνέδρια έκέκτηντο έπί τών πραγμάτων 

τής πολιτείας. Κατά τήν εποχήν τής εύρυτάτης άναπτύξεως τής ισχύος 
ταυτης, πολλαπλά ήσαν τά καθήκοντα τών Συνεδρίων, δυνάμενα νά διαι- 
ρεθώσιν είς πέντε τάξεις, ήτοι:

α') Καθήκοντα δικαστικά, δυνάμει τών οποίων έδίκαζον ώς Έφετεϊα 
καί ως ανώτατα δικαστήρια τάς τε πολιτικής καί ποινικάς υποθέσεις, 
εδικαζον δ’ ενίοτε καί ώς πρωτοβάθμια, ένεκα τής ίδιότητος τών δια- 
δικων. Η αρχή αυτή ου μόνον σέβας, αλλά καί φόβον ένέπνεεν, ούχι αδί
κως, διότι η προδικασία ήτο. μυστική, αύθαίρετος καί ούχί. πάντοτε ελεύ
θερα τών βασάνων, αΐτινες ήτίμασαν ολον τδν μέσον αιώνα.

β) Καθήκοντα νομοθετικά. Έκτος τών συνήθων άποφάσεων, τά Συνέ
δρια έξέδιδον καί κανονιστικά/; αποφάσεις (arrets de riglement), δι’ ών 

ήρμηνεύετο και συνεπληροΰτο ό νόμος.
γ') Καθήκοντα πολιτικά, ενασκούμενα, ώς έρρέθη, κυρίως διά τής τών 

διαταγμάτων καταγραφής καί διά τών πρδς τδν θρόνον παραινέσεων.
δ') Καθήκοντα διοικητικά, ένεργούμενα διά τής έπιτηρήσεως, πολλάκις 

δέ καί διοργανώσεως τοϋ στρατού, τών πανεπιστημίων, τών επαγγελμά

των καί τεχνών, τών τελωνείων, αγορών, θεάτρων, τυπογραφείων, διά 
τής ψηφισεως φόρων, διά τοϋ κανονισμού τής τιμής τών εδωδίμων καί 
αύτής τής πολυτελείας, κτλ.

ε') Καθήκοντα θρησκευτικά. Τά Συνέδρια προεμάχησαν τών Βασιλέων 
τής Β' γενεάς κατά τών Παπών, έκήρυξαν δι’ άποφάσεως οτι αί Σύνοδοι 
υπερεχουσι τοΰ άνωτάτόυ τουτου τής δυτικής θρησκείας άρχοντος, άντε- 
στησαν κατα τής είς την Γαλλίαν εισαγωγής τής ίεράς άνακρίσεως, δπερ 
ί'σως αρκεί, δπως δοθή αύτοΐς άφεσις αμαρτιών, έξήλεγξαν τούς κανόνας 
τών θρησκευτικών κοινοτήτων, άπηγόρευσαν πολλάκις ίεροκηρύγματα επι
κίνδυνα, κατα την κρισιν των, πρδς τήν κοινωνίαν, καί έν γένει άνεμίχθη- 

σαν εις τα τής θρησκείας, δτε μέν έπιτυχώς παλαίοντα ύπέρ τής Ελευ
θερίας τής συνειδησεως, οτε δε φανατικώς πολεμοΰντα κατ’ αύτής, πρδς 
υποστηριξιν τοΰ ύπερισχύοντος θρησκεύματος.
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Τοιαΰται άντιφάσεις μεγαλείου καί σμικρότητος, άρετών καί κακιών, 
δόξης καί καταπτώσεως, υπάρχουσι πολλαί έν τή Εστορίςσ τών Συνεδρίων 
τούτων, καί έξηγοΰσιν ί'σως τάς περί αυτών ριζικάς διαφωνίας τών ιστο
ριογράφων καί τών πολιτειογράφων, ο'ίτινες σπανίως έ'κριναν αυτά κατά 

τρόπον ορθδν καί άμερόληπτον.
Ή ιστορία τών Συνεδρίων δύναται εύλόγως νά διαιρεθή είς δύο μεγά- 

λας περιόδους, ών ή μέν πρώτη λήγει κατά τδ έ'τος 1522, δτε ό βασι
λεύς τής Γαλλίας Φραγκίσκος ό Α', δπως πλήρωσή τδ έκ τών κατά τής 
Ιταλίας πολέμων αύτοΰ έξαντλήθέν ταμεΐόν του, είσήγαγε τδ ολέθριον 
έύστημα τής παρά τής Κυβέρνήσεως πωλήσεως τών θέσεων τών Συνέ
δρων, καί δτε κατά σύμπτωσιν, ούχί τυχαίαν ί'σως, ή'ρξατο έκλείπουσα ή 
μεταξύ τών βασιλέων, καί τών Συνεδρίων αρμονία' ή δέ δεύτερα περίοδος 
λήγει διά τοΰ καταργήσαντος Εριστικώς αύτά διατάγματος τής 7 Σεπτεμ
βρίου 1790.

j Ή πρώτη περίοδος είναι έποχή άγνοτάτης δόξης διά τά Συνέδρια, διότι 
ίτυνετέλεσαν μετά τών βασιλέων 'ίνα καταβάλωσι τδν τιμαριωτισμόν καί 

ίδραιώσωσιν έν Γαλλία τήν βασιλικήν άρχήν έπί τής βασιλείας τών νόμων 
καί τοΰ δικαίου. 'Ο μελετών τήν ιστορίαν τών Συνεδρίων, κατά τήν πε- 

; ρίοδον ταύτην, καταλαμβάνεται ύπδ βαθύτατου σεβασμοΰ πρδς τούς ένα- 
; ρέτους καί φιλοπόνους νομικούς έκείνους, οϊτινες, διά τής διττής καί ά- 

ί' καταμαχήτου δυνάμεως τοΰ νου καί τοΰ χαρακτήρος αύτών, άπήλλαξαν 
ί1 τήν Γαλλίαν άπδ των βαρβάρων καταπιέσεων τής εποχής έκείνης καί 

; άπδ τής θλιβεράς άνισότητος τών τιμαριωτικών νόμ.ων.
I Κατ’ άρχάς τά Συνέδρια συνέκειντο έκ τών μεγάλων τιμαριούχων,

ι λαϊκών τε καί κληρικών, έκ στρατιωτικών, ούχ’ ήττον τών πρώτων ά-
" μαθών, καί έξ άνθρώπων τάξεως κατωτέρας μέν κατά τδ γένος,· άνωτέ-

I ρας δέ κατά τήν προσωπικήν αξίαν. Οί πεπαιδευμένοι καί μετριόφρονες 
ούτοι είσηγηταί τών υποθέσεων, οΰς οί μεγάλοι έκεϊνοι Σύνεδροι περιε- 
φρόνουν, οί άπλοι μέν ούτοι άνθρωποι, άλλ’άληθώς εύεργέται τής άνθρω- 
πότητος, οί καθήμενοι κατ’ άρχάς έπί ταπεινών καί χαμηλών εδωλίων, 
καί μή έ'χοντες δικαίωμα, ψήφου, κατώρθωσαν ούχί διά τής ραδιουργίας, 
άλλά διά τής δυνάμεως τών ..πραγμάτων, διά τής ύπομονής τε καί επι
μονής αύτών, καί διά τής βασιλικής ύποστηρίξεως, τήν βαθμιαίαν άπο- 
μάκρυνσιν τών υψηλών συναδέλφων αύτών, ή'τις έγένετδ τελεία καί Ερι
στική έν έ'τει 1467 διά διατάγματος τοΰ ϊσχυροΰ βασιλέως Λουδοβίκου 
του ΙΑ', άφ’ ένδς μέν άπαιτήσαντος άπδ παντδς συνέδρου νά ^ναι είς τδ 
μέλλον εύπαίδευτος καί νά έ'χγι δίπλωμα Πανεπιστημίου (lettre et graduE), 
ήτοι ορούς άσυμβιβάστους πρδς τήν ευγένειαν τής Εποχής έκείνης, άφ’ 
ετέρου δέ προκηρύξαντος τδ ισόβιον τών θέσεων, δπερ έξήσφάλισε τήν 
ανεξαρτησίαν τών δικαστών άπδ τής κυβερνητικής έπηρείας. ’Έκτοτε ή
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λεγομενη ευγένεια τοΰ ζίφους ύπεχώρησε, και ίδρύθη ή ευγένεια τής τη
βέννου.

Ή μελέτη καί ή γνώσις τοϋ ρωμαϊκού δικαίου, καίπερ, άτελής, ύπήρ· 
ξεν ή πηγή της μεγάλης εκείνης μεταβολής. Διά τοϋ δικαίου τούτου, 
καίτοι λειτουργοΰντος νενοθευμένου έν ταϊς μεσημβριναϊς της Γαλλίας 

χώραις, επικαλούμενου δ’ έν ταϊς βορείαις άπλώς ώς γραπτού Λόγου, τφ 
Συνέδρια κατεπολέμησαν τούς τιμαριωτικούς νόμους, τά βάρβαρα έ'θιμα, 
τάς άλόγους και αδίκους πράξεις' διά βαθμιαίου δέ περιορισμοΰ της δι? 
καιοδοσίκς τών τιμαριωτών ηύξησαν την ιδίαν εαυτών δικαιοδοσίαν, καί 
έξησφάλισαν την εφαρμογήν τοϋ άναφυομένου δικαίου. "Ινα λάβ-ρ τις ιδέα·; 

περί της άκαμ.άτου έογασίας τών συνέδρων και περί της άπλότητος αύτώ'1 
κατά την έποχήν έκείνην, αρκεί νά γνωρίζγ, δτι αί συνεδριάσεις ή'ρχιζοΥ 
τδ μέν θέρος άπδ της 6 π. μ. ώρας, τόν δέ χειμώνα προ της 7, δτι έγί· 

νοντο ώς έπί τδ πλεϊστον διπλαϊ συνεδριάσεις καθ’ έκάστην, δτι οί δι- 
κασταί δέν ήδύναντο νά μεταβαίνωσιν είς το δικαστήριον είμή πεζή καί 
άπερίττως ένδεδυμένοι, δικφυλάττοντες όλην την πομπήν πλουσίων στο-, 
λών διά τάς συνεδριάσεις αύτών, καί δτι κατά τδ έ'τος 1561 είσετι έλάμ- 
βανον ώς μισθόν άτρύτων κόπων 375 λίτρας κατ’ έτος ! τά δέ μικρά 
δώρα, άτινα έδέχοντο τότε παρά τών διαδίκων, εύλόγως ώνομάζοντο 

Apices, συνιστάμενα είς γλυκίσματα, κομφέτα και ζάκχαριν.
"Οτε όμως αί θέσεις τών Συνέδρων ήοξαντο γινόμεναι άντικείμενον εμ

πορίας ύπδ τής Κυβερνήσεως και ύπδ τών κατόχων αύτών, ο'ίτινες μετε- 
βίβ αζον αύτάς εί; άλλους άντί τιμήματος, ή άπλή ζάκχαρις έ'παυσεν ουσα 

γλυκεία, και άντ’ αύτής έζητήθησαν και έδόθησαν γλυκύτερα δώρα' ή 
δέ ύπόληψις, ής άπέλαυον τά Συνέδοια, έ'παυσεν οδσα πάντοτε ασάλευτος 

ώς ποότερον, και ύπέστη πολλάς ύψώσεις.καί καταπτώσεις, άναλόγως τών 
πράξεων αύτών καί τοϋ αείποτε κυμαίνοντος ρεύματος της κοινής γνώ

μης. Τοιοϋτον είναι τδ θέαμα, δπερ παρίστησιν έν γένει, κατά την δευ- 
τέραν αύτης περίοδον, η ιστορία τών Συνεδρίων..

Καθ’ δλην την 16 εκατονταετηρίδα αδιάκοποι ύπήρξαν αί μεταβολαί 
και αί αντιφάσεις, άς ύπέστησαν αί θρησκευτικά! ίδέαι και πράξεις αυ
τών. Ούτως, δτε μέν άπέφευγον νά δικάσωσι τάς έπί αίρέσει κατηγορίας, 
δτε δέ ή'ριζον πρδς τδν Κλήρον, δπως άφαιρέσωσιν άπ’ αύτοΰ την έκδί- 

κασιν τοιούτων κατηγοριών. Ή αύστηρότης, ή μάλλον η ώμότης καί ή 
επιείκεια έπάλαιον καί διεδέχοντο άλλήλας. Τγί 22 Δεκεμβρίου 1550, τδ 
Συνέδριον τών Παρισίων κατεδίκασεν είς τδν διά πυράς θάνατον τδν σύ
νεδρον Anne du Bourg, τδν τοσοΰτον εύγλώττως ύπερασπίσαντα την ελευ
θερίαν τής συνειδήσεως έν δημοσίφ συνεδριάσει και ένώπιον τοΰ βασι- 
λέως Ερρίκου τοΰ Β'. άλλά κατά τδ έτος 1561, τδ αύτδ Συνέδριον άπε- 
φάσισεν έν ολομελείς, δτι ή βαρύτατη κατά της αίρέσεως ποινή ηθελεν
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εΤσθαι ά έξο ρία. Τδ επόμενον έ’τος άπεπόιηθη νά καταγράψγ τδ διάταγ
μα τοΰ’Ιανουάριου 1562, δπερ έχορήγει είς τούς Διαμαρτυρομένους τήν 
ελευθερίαν της λατρείας* άλλά κατά τδν ’Ιούλιον τοΰ 1585, 'Ερρίκος δ Γ', 
δπως κατορθώσν) την καταγραφήν τοϋ πρώτου κατά τοΰ καλβινισμού δια

τάγματος αύτοΰ, ήναγκάσθη νά καλέσφ τδ Συνέδριον δπως συνέλθγ μετά 
τών μεγιστάνων ύπδ τήν προεδρείαν του (lit de justice), τδ δέ Συνέδριον 
μόνον μετά ζωηράς παραινέσεις πρδς τδν βασιλέα κατέγραψε τδ ζητού

μενου διάταγμα.
Δέν πρέπει όμως νά έκπλήττωσιν ημάς πολύ αί τοιαΰται μεταβολαί 

καί παλινφδίαι τών θρησκευτικών ιδεών τών Συνεδρίων, άφοΰ δλόκληρς 
ή κοινωνία τοΰ ις·' αίώνος έ'πασχε τδ αύτδ νόσημα, ή δέ διαφωνία, ή 

διαίοεσις καί ή άντάοασις έπεκράτουν καί έν τω κόλπω τών οικογενειών, 
μηδέ τής βασιλικής εξαιρούμενης. Μήπως, ένώ δ βασιλεύς Φραγκίσκος δ 
Α', διά τών διαταγών του τών έτών 1539 καί 1542, συνέστησεν είς τά 
Συνέδρια μείζονα αύστηρότητα κατά τήν τιμωρίαν τών αιρετικών, αί δέ 

κατ’ αύτών βάσανοι καί αί πυραί ήσαν έν δλτ) τή δόξ-ρ αύτών έπί τής 
βασιλείας τοΰ ccyi.Aw των γραμμάτων», μήπως, τότε ή άδελφή αύτοΰ, 
Μαργαρίτα d’AngouMme, σύζυγος τοΰ 'Ερρίκου ’Αλβέρτου, βασιλέως τής 
Ναβάρρας καί διοικητοΰ τής Γουϊέννης (Guyenne), ή πρώτη έν Γαλλίφ 
γυνή, είρήσθω έν παρόδφ, ή'τις μετέβη είς Συνέδριον, τδ τών Βορδιγάλ- 
λων δηλονότι, και έ'λαβεν αυτόθι τδν λόγον, δέν έ'λαμψεν ώς παρήγορος 
άγγελος τών διαμαρτυρομένων, δώσασα άσυλον έν έ'τει 1533 καί είς αύ
τδν τδν Καλβϊνον; Άλλά τδ παρελθόν τών Συνεδρίων έδικαίου τήν προ
σδοκίαν μείζονος παρ’ αύτοΐς σταθερότητας ιδεών και χαρακτήρας.

Κατά τήν πολιτικήν αύτών πορείαν παοατηρεΐται ή αύτή ταραχή, ή 
αυτή άστασία. Συνεχώς σφετεριζόμενα ξένας εξουσίας καί Οεωρουντα. 
έαυτά ώς έπιτρόπους τών βασιλέων, ύποκύπτοντα δέ είς τήν θέλησιν αύ

τών, δτε έξεδηλοΰτο ίσχυρώς, ώφελήθησαν άπδ τών έν ’Ιταλία πολέμων 
Φραγκίσκου τοΰ Λ', ίνα πεοιορίσωσι τήν έξουσίαν τής μήτρδς αύτοΰ, δου- 

κίσσης d’ AngouIAme, ώς άντιβασιλίσσης, δ δέ βασιλεύς, καίπερ έπικαλε- 
σθείς τήν αρωγήν αύτών πρδς άκύρωσιν τής συνθήκης τής Μαδρίτης 
(1526), ώς μή καταγραφείσης παρ’ αύτών έν τοϊς βιβλίοις των, ήκύρωσε 

τούς περιορισμούς έκείνους καί άπηγόρευσεν αύτοΐς είς τδ. μέλλον πάσαν 
μεταβολήν'τών νόμων, έπιτρέψας μόνον νά ύποβάλλωσι παραινέσεις, ών 

έ'κτοτε έγένετο τοιαύτη κατάχρησις, ώστε πολλάκις ήναγκάσθησαν ν’ ά- 
νακαλέσωσι τάς πράξεις αύτών, ενίοτε δέ έξωρίσθησαν και έφυλακίσθησαν 
πρδς μεγίστην βλάβην τής άπονομής τής δικαιοσύνης και τής ιδίας αυ

τών ύπολήψεως. - Κατά τδ έ'τος 1542, τά Συνέδρια ήρνήθησαν τήν κα
ταγραφήν τοΰ άπδ 23 Μαρτίου διατάγματος, δι’ ού ηύξάνετο δ έπα- 
χθέστατος τφ λαώ φόρος έπί τοϋ άλατος, καί μόνον είς αυστηρής διατα-
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' γάς ύπεχώρησαν* άλλα βραδύτερον μετέσχον τών ταραχών, αΐτινες έλαβον 
χώραν κατά την βασιλείαν Ερρίκου τοΰ Β' (1547-1559) καί κατά την 
Ενηλικιότητα Καρόλου τοϋ Θ', δστις άμα ένηλικιωθείς τοΐς άπηγόρευσε νά 
φέρωνται είς τδ έξής ώς κατά την Ενηλικότητά του, διατάξας νά περιο
ρίζονται εις τά τής δικαστικής αρχής. ’Επί τοϋ διαδόχου αύτοΰ Ερρίκου 

τοϋ Γ' (1574-1589) συνώμοσαν μετά τνίς οικογένειας de Guise κατά 
τοΰ βασιλέως, καί, μετά τον θάνατον τοϋ Ερρίκου de Guise καί τοϋ 
καρδιναλίου άδελφοΰ του, προέβησαν εις ανακρίσεις κατ' αύτοΰ τοΰ βασι- 
λέως! Δολοφονηθέντος δέ τούτου, Επεφήναντο κατά τοΰ διαδόχου αύτοΰ 
Ερρίκου τοΰ Δ', §ν δμως κατόπιν ύπεστήριξαν.

Κατά ·ίήν 17 εκατονταετηρίδα, τά Συνέδρια έλαβον ένεργότατον μέρος 
είς τά της πολίτικης καί συμμετέσχον δλων τών κατά τάς Ενηλικιότη
τας Λουδοβίκου τοΰ ΙΓ' και Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ' ταραχών. Κατά την Ενη
λικιότητα τοΰ πρώτου, μετά την διάλυσιν της γενικής συνελεύσεως τοΰ 
έθνους, λεγομένης τότε fitats Gdndraux, έκ τοϋ δτι περιεΐχεν Εντιπροσώ- 
πους τών τριών τάξεων (dtats), τοΰ κλήρου δηλονότι, της εύγενείας καί 
της μ.εσαίας τάξεως, τδ Συνεδρίαν τών Παρισίων έξέδωκε τή 28 Μαρτίου 
1643 άπόφασιν, συγκαλοΰσαν είς συνδιάσκεψιν τούς πρίγκιπας, τούς δού
κας, τούς όμοτίμους καί τούς αξιωματικούς τοϋ Στέμματος* της δέ αντί-, 
βασιλίσσης Μαρίας τών Μεδίκων απαγορευσάσης την συνέδρίασιν, τδ Συ
νέδρων έπεμψε πρδς αύτην ζωηράς παραινέσεις, ών ή διαγραφή διετάχθη 
δι’ αποφάσεως τοϋ συμβουλίου τής βασιλίσσης. Μετ’ ολίγον τδ Συνέδριον, 

άρνηθέν νά καταγράψή διάταγμά τι κατά τοΰ δουκδς της ’Ορλεάνης, 
έκλήθη είς τδ Λοϋβρον και ή Επόφασίς του έξεσχίσθη, γονυπετούντων τών 
Συνέδρων ! Καθ’ δλην δ έ την ύπουογίαν τοΰ δουκδς de Richelieu, τά Συ
νέδρια ύπέκυψαν είς την σιδηράν θέλησιν τοΰ μεγάλου τούτου Ενδρός.

Μετά τδν θάνατον Λουδοβίκου τοΰ ΙΓ' (1643), τά Συνέδρια έπανεκτή- 
σαντο δλην την ίσχύν καί τδ θάρρος αύτών. Τδ Συνέδριον τών Παρισίων 
ήκύρωσε τδ συμβούλιον της Εντιβασιλείας, δπερ είχε συστήσει η διαθήκη 

τοΰ βασιλεως, καί έν βασιλική συνεδριάσει (lit de justice), προεδρευομένη 
τή 18 Μα'ίου ύπδ τοΰ τότε πενταετούς βασιλεως Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ', 
προεκηρυξεν Εντιβασίλισσαν την μητέρα αύτοΰ. ’Άνναν την Αύστριακήν. 
’Αλλά κατά τδ έτος 1648, βλέπον δτι δεν είσηκούετο ύπδ τοΰ πρωθυ
πουργού Μαζαρίνου, ούτινος απεδοκίμαζε τά οικονομολογικά σχέδια καί 
τήν έν γενει πολιτικήν, και έχον ύπέρ εαυτού τήν κοινήν γνώμην, ούχί 
δ'μως καί τδ νόμιμον, δπερ δεν συμβαδίζει πάντοτε μετ' αύτής, έξέδωκε: 
τήν λεγομένην άπδφασίΓ της έκώσεως (artAt d’union), δι’ ής προσεκάλει είς 
συνδιάσκεψιν κατά τής αύλής τά λοιπά συμβούλια τοϋ Κράτους, μετά4 
βάλλον ούτως έαυτδ είς σώμα κυρίως πολιτικόν* διατάξαντος δέ τοΰ Μα- 
ζάρίνου τήν σύλληψιν δύο Συνέδρων, ήτοι τοΰ προέδρου Blancminil καί 

ί 
ί
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τοΰ Συνέδρου Broussel, <5 λαδς τών Παρισίων έλαβε τά όπλα καί ήρξατο 
ό έμφύλιος πόλεμος, δ γνωστός ύπδ τήν Ονομασίαν «Σφενδόνη» (Fronde), 
είς ον τά Συνέδρια Ενεμίχθησαν τοσοϋτον φανερώς καί ένεργώς, ώστε τδ 
έν Βορδιγάλλοις κατήρτισεν ίδίαις δαπάναις ολόκληρον σύνταγμα, διοικού- 
μενον ύπδ τοΰ Συνέδρου RdnA le Queux, έπονομαζομένου Franquart ύπδ 

τών στρατιωτών αύτοΰ.
Γνωστόν είναι, δτι ή στάσις αυτή ήτο πόλεμος καλάμου, δσον καί 

δπλων, καί δτι ζωηρώς συμμετέσχον αύτής καί αί γυναίκες, οΐον ή δε

σποινίς de Montpensier, άνεψιά τοΰ βασιλέως, ή δούκισσα de Montbazonj 
φίλη τοϋ δουκδς de Beaufort, ή δούκισσα de Longueville, ήτις παρέσυρεν 
έπί τινα χρόνον είς τδ κόμμα τών σφενδονητών καί αύτδν τδν στρατάρ
χην Turenne. Διά τούτο ί'σως δ εμφύλιος ούτος πόλεμος ύπήρξε τόσο >ι επι
κίνδυνος διά τήν Γαλλίαν* αλλά καί γυνή έσωσε ταύτην έκ τοϋ ολέθρου, 
ή βασίλισσα δηλονότι, ής ή μεγαλοφυ’ί’α έδιπλασιάζετο έκ τής τοΰ Μα
ζαρίνου, καί ήτις, έπωφεληθεΐσα έκ τών διαιρέσεων τών εχθρών αύτής, 
κατέπαυσεν δριστικώς τδν πόλεμον κατά τό έτος 1653, οτε έχορήγησε 
καί εις τά Συνέδρια γενικήν Εμνηστέίαν. Έάν δέ τότε αντί τού Ίταλοΰ 
Μαζαρίνου έκυβέρνα δ Richelieu, ούτος αντί Εμνηστείάς' ή'θελε βεβαίως 

κόψει κεφαλάς.
Άλλ’ δ Λουδοβίκος ΙΔ' δεν έλησμόνησεν, δτι τά Συνέδρι α είχον δείξει 

εχθρικήν διαγωγήν κατά τής Αύλής. Δύο έτη μετά τήν Εμ.νήστείαν, δτε 
τδ Συνέδριον τών Παρισίων ή'θελε νά έπιθεωρήστ; νέα τινά οικονομολογικά 
διατάγματα, ούτος είσήλθεν είς τήν αίθουσαν τού μεγάλου τμήματος 
αύτοΰ (Grande chambre) φέρων ένδύματα κυνηγού καί ρ.άστιγα είς τήν 

, χεΐρα, καί απηγόρευσεν έντόνως τήν έπιθεώρησιν. Δέκα έτη βραδύτερον

άντικατέστησε τήν έπωνυμίαν τών Συνεδρίων «-κυριαρχικά δικαστήρια» 
(Cours souveraines) διά τοΰ ονόματος «άκώτερα δικαστήρια» (Cours supd- 
rieuresl καί έξώρισεν ένα έκ τών προέδρων, διαμαρτυρηθέντα κατά τής 
μεταβολής ταύτης* έν έ'τει δέ 1667 έξέδωκε διάταγμα, καταγραφέν 
αμέσως έν βασιλική συνεδριάσει ύπδ τήν προεδρείαν του (Lit de justice) 
καί ύποχρεοϋν μέν τά Συνέδρια νά καταγράφωσιν Ενυπερθέτως παν διά

ταγμα προσαγόμενον αύτοΐς παρ’ Εντιπροσώπου τοΰ βασιλέως, έπιτρέπον 
δ’ αύτοΐς, δσάκις τά διατάγματα τοΐς έστέλλοντο απλώς, νά ύποβάλλωσι 

παρατηρήσεις εντός οκτώ τδ πολύ ήμερων, καί διατάσσον δτι, παρερχο- 
μένης τής προθεσμίας ταύτης, τδ διάταγμα έλογίζετο δημοσιευθέν καί 
ούδεποτε αί παραινέσεις ήδύναντο ν’ Εναστείλωσι τήν έκτέλεσιν.

’Εννοείται δία, συμφώνως πρδς τήν βασιλικήν θέλησιν, ένήργήθησαν καί 
αί θρησκευτικά! πράξεις τών Συνεδρίων, οιον ή καταγραφή τών κατά τών 
Ίανσενιστών βουλλών τού Πάπα (1655), τών διατυπώσεων (formulairt) 
τοΰ γαλλικού κλήρου (1664) τοΰ διατάγματος δι’ού Ενεκλήθη τδ τής

ι
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Νάντης (1685) κτλ. Ταΰτα δμως δεν έξετελέσθησαν άνευ άντιρρήσεων 
τών Συνέδρων.

Μετά τδν θάνατον Λουδοβίκου τοΰ ΙΑ' (1715), τά Συνέδρια έξεδική- 

:άνης άπέδωκεν αύτοΐς πλήρες τδ δικαίωμα τών 
; την διαθήκην τοΰ 

την 5/ομασίαν τοΰ κυριαρχικόν άικα-

θησαν. Ό δούξ τής Όρλει' 
παραινέσεων, τδ δέ Συνέδριον τών Παρισίων ήκύρωσε 
ριεγά.Ιου βασιΛέως και έπανέλαβε ' 
στηρίου. Τρία έτη κατόπιν, δικαίως φοβηθέν τά χαρτονομίσματα τής τρα- 
πέζης τοΰ Law, άπηγόρευσε την παραλαβήν αύτών είς πάντας τούς είσ- 
πράκτορας και άπηύθυνε παραινέσεις πρδς τδν βασιλέα, δι’ ών έδηλωσεν 
δτι ήτο ύπεύθυνον πρδς τδν βασιλέα και πρδς τδ έθνος. Άλλ’ ό άντιβασι- 
λεύς, προστατεύων μετά της αύλης του τδν οικονομολόγον έκεΐνον, έπει- 
ράθη νά κατάργηση έκ ?έου τδ δικαίωμα τών παραινέσεων καί έ'πεμψεν 
είς τά Συνέδρια τδ ύπέρ της τραπέζης έκείνης διάταγμα δι’ ειδικών, απε
σταλμένων ήπατήθη δέ τοσοΰτον έπί της άξίας τοΰ Law, ώστε έπελ- 
θούσης της χρεωκοπίας κατά τδ έ'τος 1720, έξώρισεν είς την πόλιν Ροη- 

toise τδ Συνέδριον τών Παρισίων, τδ διατάξαν την προσωποκράτησιν τοΰ 
άγύρτου !

Βασιλεύοντος Λουδοβίκου τοϋ ΙΕ', νέα άνεφύη διαφωνία μεταξύ 
βασιλείας καί τών Συνεδρίων,’ ένεκα της, αίρέσεως 
άληθής ιδρυτής ύπηρξεν δ διδάκτωρ τοΰ έν Λοβανίφ (L< 
στημίου Μιχαήλ Βάϊος, δ συγγράψας περί τής χάριτος έν έτει 1552,

τής 
τών Ίανσενιστών, ης 

.ouvain) πανεπι- 
εί 

καί ή αΐρεσις έ'λαβε τήν δνομασίαν αύτής έκ τοϋ Ίανσενίου, καθηγητοΰ 
τίς θεολογίας έν Λοβανίω καί Επισκόπου έν “Ύπροις της 'Ολλανδίας. 'Ο: 

’ε καί άνέπτυξε τάς ύπδ τών παπών Πίου τοϋ Ε' 

έν συγγράμματι,

, θεολόγος ούτος έπανέλαβε
καί Γρηγορίου Ε' καταδικασθείσας τοΰ Βαίου θεωρίας έν συγγράμματι, 
έπιγραφομένφ n J ύγουοτϊνοςι>, δπερ δμως δεν έτόλμησε νά δημοσίευση 
ζών, ίδδν τδ φώς έν έ'τει 1640, μετά τδν έκ 

συγγραφέως αυτοΰ. Όφείλομεν ·> ’ 
φαίνεται ήμ.ΐν ήκιστα αξία τοΰ θορύβου καί τών παθών,

τοΰ λοψιοϋ θάνατον τοϋ 
νά όμολογήσωμεν, δτι η α'ίρεσις αυτή 

, άτινα έξήγειρε 
καθόσον ού'τε την έλευθέραν βούλησιν τοΰ ανθρώπου καθιέρου, ού'τε την 
παντοδυναμίαν και παναγαθίαν τοΰ Θεοΰ ώμολόγει, ύποστηρίζουσα δτι 

προ τοΰ αμαρτήματος τοΰ Άδάμ ή χάρις ύπετάσσετο είς τδν άνθρωπον, 
δτι μετά τδ αμάρτημα αύτοΰ, μεμόλυσμενου ό'ντος, μόνη η χάρις, άρα 
ούχί και ή ελεύθερα βούλησις, δύναται νά δαμάσγι τδ κακόν, και δτι ή 
χάρις καταστρέφει την έλευθέραν βούλησιν. Άλλ’ έπειδη οί Πάπαι και 
ίδίως Ούρβκνδς ό II' διά της βούλλας α«Έ έζόχω» in eminenti (1642) και 

Κλημής δ ΙΑ' διά της βουλλας «ό μονογενής^ unigenitus (1743), οί έπί- 
σκοποι και οί Ίησουΐται κατεδίκασαν την αϊρεσιν τών Ίανσενιστών, ένφ 
τότε φιλόσοφοί τινες και πολλοί τών έκ τοΰ κατωτέρου κλήρου τήνήσπά- 
ζοντο κατά τδ μάλλον καί ήττον έμφανώς, τά Συνέδρια, καί ίδί^τδτών

t

5

I
ί

I

t

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 61 

Παρισίων, ζωηράς έτρέφον πρδς αύτήν συμπάθειας. Έφ’ δσον. δμως έ'ζη 
Λουδοβίκος δ ΙΔ', τά αισθήματα ταΰτα δέν έξεδηλουντο1 άλλ’ έπί τοΰ 
διαδόχου αύτοΰ, έπειδη δ κλήρος ηρνεΐτο την μετάληψιν είς τούς δπαδούς 
τής αίοέσεως έκείνης, τδ Συνέδριον τών Παρισίων συνελθδν δλομελώς τη 
5 Μα’ί’ου 1753 έδηλωσεν, δτι έγκατέλιπε τά δικαστικά καθήκοντα, δπως 
άσχοληθή είς την έξασφάλισιν της δημοσίας ησυχίας κατά τών επιχειρή
σεων τοΰ κλήρου ! Ή άπάντησις της βασιλείας δέν έβράδυνε1 τδ μέγα 
ταηαα τοΰ Συνεδρίου έστάλη πάλιν είς Pontoise, ένθα έ'μεινεν έν έξορίιη 
μέχρι τοϋ Αύγουστου 1754, δτε άνεκληθη ένεκα της δημοτικότητος ής 

άπηλαυεν.
Δύο έ'τη βραδύτερου ήρξατο δ επταετής πό.Ιεμος, έξ ού η Γαλλία άπώ- 

λεσε τδν Καναδάν, την νέαν Σκωτίαν, καί τάς Ίνδικάς κτήσεις αύτής, 
η δέ ’Αγγλία ίδρύσατο την έν Ίνδίαις εξουσίαν. Είς μάτην τά Συνέδρια 
έπειράθησαν ν’ άναχαιτίσωσι την πρδς τδν πόλεμον ροπήν, άρνούμενα την 
καταγραφήν τών οικονομολογικών διαταγμάτων, συμμαχοΰντα μάλιστα 
έπί τούτφ πρδς άλληλα διά τών τότε ίδουομένων τάζεων (classes), είς 
μάτην δέ τά μέλη τοΰ Συνεδρίου τών Παρισίων προέβησαν μέχρι παραι- 
τησεως άπδ της θέσεως αύτών. Ή ρήξις μεταξύ της βασιλείας καί τών 
Συνεδρίων ητο πλήρης !

Ή σπουδαιοτέρα πράξις αύτών κατά την έποχήν έκείνην ύπηρξεν ή κα- 
τάργησις τοΰ τάγματος τών ’Ιησουιτών καί ή δήμευσις τών κτημάτων 
αύτών, έν έ'τει 1762. ’Εννέα έ'τη βραδυτερον, ύπουργοΰντος τοΰ Μωποΰ, 
άφοΰ άπέτυχε παν άλλο μέσον ϊνα τά Συνέδρια παύσωσι τών παραινέ
σεων καί τής άρνήσεως της καταγραφής, τδ Συνέδριον τών Παρισίων έξω· 
ρίσθη πάλιν, τά δέ δικαστικά αύτοΰ καθήκοντα άνετέθησαν είς τδ. Συμ
βούλιου τοΰ βασιλέως, όπεο τδ κοινόν ώνόμασεν έμπκικτικώς Aws'Jpior 
τοΰ Μωποΰ. Τδ βίαιον τοΰτο μέτρον έξήγειρε την κοινήν άγανάκτησιν, οί 
δικηγόροι ήρυήθησαν · νά συζητήσωσιν ένώπιον τοΰ νέου δικαστηρίου, και 
βροχή λιβέ'λλων έ'πεσε κατά της αύλης καί τοΰ ύπουογοΰ.

Ή κατάστασις αύτη έ'παυσε μόνον κατά την είς τόν θρόνον άνάβασιν 
Λουδοβίκου 17', άνακαλέσαντος έν έ'τει 1774, τδ Συνέδριον καί έξορί- 
σαντος τδν ,Μωποΰ, δστις έξεδικήθη γενναίως άφήσας είς τδ ’Έθνος, διά 
της διαθήκης του κληροδότημα έξ 800,000 φράγκων. Άλλ’ η πρώτη 
χρήσις, ην τδ Συνέδριον έποιήσατο της έξουσίας του, έγένετο διά τής 
συμπράξεως^μετά κλήρου, τών εύγενών καί τών μεγάλων τραπεζιτών, 
κατά τών οικονομικών σχεδίων τού άρίστου ύπουργοΰ Turgot, δστις άπαυ- 
δήσας άπεσύρθη τής Κυβερνήσεως κατά τδ έ'τος ,1776. Αί σπατάλαι τοΰ 
ύπουργοΰ de Calonne εδρον άσπονδους έχθρούς έν τοΐς συνεδρίαις, άτινα 

τότε προύκήρυξαν την αρχήν, δτι δέα ήδύναντο νά έπιβάηθωσι yc'poi άνευ 
της συναινέσεως των αντιπροσώπων τοΰ έθνους. Ό λαός δμως έγνώριζεν,
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οτι Tot Συνέδρια δέν προεκήρυττον τότε τήν άρχήν ταύτην έκ διαφέρον* 
,τος προς αύτδν, άλλά πρδς ύποστήριξιν τών ιδίων αύτών προνομίων. Δι’ 3 
δτε έν έ'τει 1789 συνεκλήθη ή έθνοσυνέλευσις, ή'τις κατόπιν έκηρύχθη 

Συντακτική, δ μέγας ρητωρ Μιραβω έπωφελήθη, έκ τοΰ δτι τά, Συνέ
δρια διετέλουν έν διακοπαϊς, δπως έκφωνήση τάς λέξεις ταύτας, αΐτινες 
ύπήρξαν ή καταδίκη αύτών: «Άφοΰ εύρίσκονται έν διακοπαϊς, άς μένω- 
σιν έν αύταΐς' δταν δ’ έ'λθη ή ώρα, θέλουσι μεταβή έκ τής άγωνίας εις 
τδν θάνατον». Οΰτο μετά τδ άπδ 2 Νοεμβρίου 1789 διάταγμα, δπερ 
παρέτείνε τήν αγωνίαν ταύτην μέχρις ού έκδοθή δ νέος δικαστικός οργα
νισμός, έπήλθεν δ θάνατος διά τοϋ άπδ 7 Σεπτεμβρίου 1790 διατάγμα
τος, δπερ κατήργησεν δριστικώς τά Συνέδρια, λόγφ δτι τδ έ'θνος δέν συμ
μετείχε τής εκλογής αύτών είς έπίμετρον δέ, τά έπαναστατικά δικα
στήρια κατεδίκασαν είς τήν λαιμητόμον 35 μέλα τοΰ Συνεδρίου τών Πα- 
ρισίων, 57 τοΰ έν Τολώση, 27 τοΰ έν Βορδιγάλλοις καί άλλα προσέτι.

Έκ τής ιστορίας τών άρχαίων Συνεδρίων τής Γαλλίας δυνάμεθα νά 
πορισθώμεν, πολλά διδάγματα. /Αλλά τδ πολυτιμότατον ί'σως, και τδ 
μάλλον άξιον μελέτης καί σκέψεως είναι τδ έκ τοΰ ύστάτου μέρους αύτής 
έξαγόμενον. Τά Συνέδρια κατεστράφησαν, διότι παρεγνωρισαν άναμφισβή- 
τητόν νόμον ηθικής και πολιτικής. Διά τής περισωθείσης αύτών δυνάμεως j
διά τής τακτικής αύτών λειτουργίας, διά συνετής καί άληθώς φιλοπά- 
τριδος συμπεριφοράς, διά βαθμιαίας καί σταθερά; πρδς τά πρόσω πορείας, 
ήδύναντο κατά τήν άρχήν τής βασιλείας Λουδοβίκου τοΰ Ι<7' νά συντέ- 
λέσωσιν άποτελεσματικώς είς τήν ΐδρυσιν νέας τάξεως πραγμάτων, συμ
φώνου πρδς τάς άπαιτήσεις τοΰ έ'θνους καί τοΰ πολιτισμού, ήδύναντο νά 
συμβάλωσιν είς τήν έδραίωσιν τής έλευθερίας καί τής ίσότητος έπί τών 
κρηπίδων τής τάξεως καί τοΰ νόμου" άλλά, περιπεσόντα: άπερισκέπτως 
είς τάς βιαίας αντιλογίας, άντιστρατευόμενα συστηματικώς κατά παντδς 
προτεινομέναυ μέτρου, εί'τε ορθοΰ εί'τε έσφαλμένου, εί'τε δικαίου είτε ά
δικου, άμελοΰντα δέ νά προτείνωσι τά δυνάμενα νά σώσωσιν έαυτά καί 

τήν Γαλλίαν έκ τής έπικειμένης θυέλλης, θυσιάζοντα τά πάντα είς άκαρ- 
πον δημοκοπία; καί καλύπτοντα ύπδ τδ ύπέρ τοΰ λαοΰ καί τοΰ έ'θνους 
διαφέρον τδν πόθον τής διατηρήσεως καί αύξήσεως τών ιδίων αυτών έξού- 
σιών καί προνομίων, άφ’ ένδς μέν έξήγειραν τήν άντίδρασιν τής βασιλείας 
καί τής αύλής, άφ’ ετέρου δέ ήρέθισαν τδν λαδν καί ώθησαν αύτδν πρδς 
τήν βίαν, ής έγένοντο θΰμα. Σκληρά βεβαίως ή έσχάτη τιμωρία αύτών, 
διότι είχον παράσχει σπουδαίας ύπηρεσίας, διότι έν αύτοΐς έμορφώθησαν 
καί άνεδείχθησαν οί Μοίό, οί Lamoignon, οί Talon, οί d’ Aguesseau, οί 
Sdguier, οί Montesquieu καί τόσοι άλλοι διαπρέψαντες είς τήν φιλοσοφίαν 
τήν νομικήν καί τήν πολιτικήν, καί διότι μεταρρυθμιζόμενα ήδύναντο νά 
καταστώσιν ώφελιμώτατα καί είς τδ μέλλον. Άλλά τδ παρελθόν λησμο-

νεϊται, τδ δέ μέλλον μάς διαφεύγει! Τά συνέδριά κατεστράφησαν καί αί. 

σύνεδροι έθανατώθησαν, διότι κατά τδ σαφδν λόγιον, ό απείρων άνεμους 
θερίζει τρικυμίας 1

Κ. Δαμασκηνός,

Η ΤΑΝΑΓΡΑΙΑ ΚΟΡΗ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΕΡΩΣ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΩ ΡΑΟΤΛ

Έν Παρισίοις τή 1 Σεπτεμβρίου 187 . .

"Οταν, φίλε μου, πρδ δύω έτών ήλθες νά μέ άποχαιρετήσης, ήμην, 
ώς ένθυμεΐσαι, συλλογεύς έ'νθερμος, κατά τι μανιακός καί μισάνθρωπος, , 
άγαπών μάλλον νά ζώ μεταξύ τών νεκρών ή μεταξύ τών ζώντων καί 
προτιμών μικρόν κυανόχρουν έκ πορσελάνης δοχεΐον όλων τών χαρτοφυ-, 
λακίων ύπουργών ή τραπεζιτών. Ό ούτως άγαπών τήν τέχνην καί τά 
βιβλία δέν έ'χει τι νά αίσχύνηται διά τήν άεργον ζωήν του' έσυνείθησα 

είς αυτήν ένωρίς, ώς έκ τής πυρετώδους αύτής μανίας μου ή'τις μέ καθί- 
στα άνίκανον διά πάσαν τακτικήν έργασίαν. Πρδ εί'κοσι λοιπόν μηνών 
έπανηρχεσο έξ ’Αθηνών καί έπειδή έγνώριζες τήν άδυνκμίαν μου, μοί έκό- . 
μισες δώρον έν τών μικρών έκείνων πήλινων άγαλματίων, τά οποία άνευ- 

ρισκονται έν τοϊς τάφοι; τής Βοιωτίας παρά τήν Τανάγραν, μίαν τών 
θελκτικών έκείνων πλαγγόνων, αίτινες άφ’ ού διήλθον δισχίλια ετη ύπδ 
τήν γήν, έξυπνώσιν αί'φνης, δροσεραί καί χαρίεσσαι, ώς αί παρθένοι. έκεΐ- 

ναι τοΰ μύθου, α'ίτινες άπεναρκωθησαν είς τδ βάθος σπηλαίου ύπδ μάγου. 
*Ω ! πώς δλα τά κομψοτεχνήματα μου τής Σινικής, τής ’Ιαπωνίας καί 1 
τών Σεβρών' μοί έφάνησαν ωχρά καί άκομψα πλησίον τοΰ άληθοΰς αύτοΰ 
θησαυρού! Τήν έθαύμαζον έπί ώρας ολοκλήρους έν έκστάσει, όύδ’ οί έμ- 
παιγμοί σου μέ άπέσπων αύτής. Τήν βλέπω άκόμη έκεϊ, έπί τής εστίας 
καί ούδέ ή μικροτέρα πτυχή τοΰ χιτώνός της έξηλείφθη τής μνήμης μου' .!. 

Ητον όρθια, άσκεπής, λεπτή έπίχρυσος ταινία άνύψου τούς’ μετάξινους 
αύτής πλοκάμους, έπιχαρίτως δεδεμένους περί τήν κεφαλήν δθεν διεσπεί- 
ροντο δραπέται τινές βόστρυχοι. Οί κυανοί οφθαλμοί της ύπδ τάς καστα
νάς βλεφαρίδας καί τά ήμιχαίνοντα ρόδινα χείλη έξέχεον άβέβαιον άρωμα 
εύγενείας καί άγαθότητος. "Ολον τδ σώμα καί αύτοί ακόμη οί βραχίονες 
περιεκαλύπτοντο ύπδ λεπτοΰ χιτώνος λευκοΰ, έπί τοΰ οποίου διήρχοντο 
άπδ δεξιών πρδς αριστερά αί πτυχαί ροδόχρου ίματίου τόσον λεπτοφυούς
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ώστε ήσθάνετό τις'ύπ’ αύτδ την σάρκα ζώσαν καί πάλλουσαν, τόσον δέ 
σεμνοϋ ώστε καί Έστιάς ήδύνατο νά φθδνήση την περιβολήν ταύτην.Άλλά 
δέν έτελείωσα, φίλε [ίου, άφες με έν τη εύδαιμονίφ τών αναμνήσεων.

Λεπτή κυανή γραμμή διήρχετο κατά μήκο; τοϋ χιτώνΟς καί άνεμι- 
γνύετο μέ τδ λευκόν καί τδ ροδόχρουν χρώμα, ώς τδ λευκόν τδ ροδόχρουν 

καί τδ κυανοΰν αναμιγνύονται είς τάς. συνθέσεις τοΰ 'Ραφαήλ. Μικρά ερυθρά 
σανδάλια περιέβαλον τούς ώς θεάς πόδας της, και οί περιδένοντες αύτά 
ιμάντες έ'φερον τά ίχνη ελαφρού χρυσώματος τδ όποιον δ χρόνος έσεβά- 
σθη. ’Ά ! άφ’ ής στιγμής την είδα, η μικρά Ταναγραία μου δέν έ'παυσε 
κατέχουσα την καρδίαν μου! γΗτο η ερωμένη μου, ή παρηγορία μου, 
καί ενώπιον αύτής διηρχόμην Ολοκλήρους ημέρας θαυμάζων αύτην σιω- 
πηλώς. ’Ησθανόμην δι’ αύτην έρωτα συγχρόνως καί θαυμασμόν. Ή φυ
σιογνωμία της ήτο τόσον σοβαρά εί καί γλυκεία, τδ παράστημά της 
τόσον εύγενές καί σεμνόν, ώστε θά ηρυθρίων καί νά σκεφθώ καί νά ομι
λήσω ένώπιόν της άλλως ή δπως ενώπιον μητρδς η αδελφής. Ειχον έν 
τή αιθούση μου δύο μικρά έκ γύψου έκμαγεϊα της ’Αφροδίτης τών Με- 
δίκων καί της τοΰ Καπιτωλίου* τά έζηφάνισα. "Οταν ήλθες νά μέ άπο- 
χαιρετίσης παρετήρησες την αλλαγήν αύτην καί μέ περιέπαιξες έπι μίαν 
περίπου ώραν" άλλα δέν πρέπει ποτέ νά περιπαίζη τις τδν ένθουσιασμδν, 
πρέπει νά τδν συμμερίζηται η νά τδν καταδικάζη.

Άνεχώρησες διά Ούασιγκτώνα καί μετά σόΰ άπώλεσα τδν μόνον φίλον 
τοϋ οποίου ή συναναστροφή ήδύνατο νά μέ άπασχολή της λατρείας της 
φιλτώτης μου. Τότε κατέστη δι’ εμέ διττώς άγαπητή, ητο δι’ εμέ ή 
άπεικόνισις της γυναικδς καί ή άνάμνησις τοΰ άπόντος φίλου. Πώς νά 
σοί περιγράφω τάς ημέρας τάς οποίας διηλθον ενώπιον αύτης μέ έσταυ- 
ρωμένας τάς χεΐρας, ύγρούς τούς Οφθαλμούς, άνακαλύπτων άδιακόπώς νέα 
θέλγητρα, εύλογών τδν τεχνίτην δστις έπλασε τδ άριστούργημα αύτδ καί 
τδν φίλον δστις μοί τδ έδώρησε! Έμειδία πάντοτε, έμειδίων δέ καί έγώ 
θεωρών αύτην καί δταν προσηλουν τδ μειδίαμά μου είς τδ ίδικόν της 
ένόμιζον δτι τά χείλη της έφρόνουν δτι ήθελε νά όμιλήση καί νά μέ εί'πη, 
ί'σως,σέ άγαπώ! . . Κατηντησα νά μη έζέρχωμαι τοϋ οί'κου μου* αί άλλαι 
γυναίκες μοί έφαίνοντο άηδεΐς* η ύπηρέτριά μου μέ ένόμισε παράφρονα 
καί διέδιδε μάλιστα τοΰτο. ’Ά ! πτωχοί τώ πνεύματι δσοι δέν έννοοΰσι 
την παράφορον τοΰ ώραίου άγάπην ! Ό θαυμασμός μου κατέστη έρως, δ 
έοως λατρεία καί η λατρεία μανία; Τότε μόνον ένόησα τούς "Ελληνας 
της άρχαίας 'Ελλάδος άπευθύνοντας τάς προσευχές καί τάς θυσίας των, 
πρδς μάρμαρον τοΰ Φειδίου ή τοΰ Πραξιτέλους! Ποσάκις άνεμνησθην την 
Γαλάτειαν καί τδ γενόμενον θαύμα τδ όποιον νομίζουσι μΰθον- και τδ 
όποιον δμως ό έρως μου καθ’ έκάστην ηύ'χετο νά έπαναληφθή. Μειδιάς 
'Ραούλ καί έχεις ίσως δίκαιον* άλλ’ ή καρδία μου είναι ούτω πεπλασμένη, 

ώστε θέλει νά ζωογονή δ,τι θαυμάζει καί δέν θαυμάζει χωρίς ν’ άγαπ^.
Τρεις μήνες παρηλθον ούτως. Έπιμελώς καλυπτομένη ύπδ ύελίνου κώ

δωνος, ή φιλτάτη μου έφωτίζετο καθ’ έκάστην πρωίαν άπδ τάς άκτίνας 
τοΰ φθινοπωρινού ήλίου, δστις άντενακλάτο έπί τών βοστρύχων καί τοΰ 
στήθους της. Άπδ καιροϋ ηδη δέν ητο πλέον δι’ εμέ η άδελφή, ερωμένη, 
έπί της όποιας ή καρδία μου συνηθροιζε έν δλγι τη παραφορά την άγά

πην της.
Ό χειμών έφθασεν* έφοβηθην δι’ αύτην τδ σκότος καί τδ ψΰχος καί 

κατεσκεύασα μικρόν άργυροΰν κιβώτιον έν ώ την έκλειον καθ’ εσπέραν, 
καί την έθετον πάλιν ύπδ τδν ύέλινον κώδωνά της τοϋ ήλιου άνατέλλον- 
τος. ’Αλλά συχνά, κατά την νύκτα, ήγειρόμην κρύφα ώς έγκλημ.ατίας καί 
άνοιγα περίφοβος τδ κιβώτιον διά νά βεβαιωθώ δτι η έρωμένη μου, ητο. 

έκεϊ! . .
Μισανθρωπότερος παρά ποτέ άπηγόρευσα την είσοδον είς πάντας καί 

έζησα κατά μόνας μέ τδ άντικείμενον τής άδιακόπου λατρείας μου. ’Ή- 
μην ζηλότυπος ώς μαΰρος* ούδείς έκτδς έμοΰ έπρεπε νά βλέπη. την τα
ναγραίαν μου. Ό έλάχιστος θόρυβος μέ άνησύχει* έζων έν μεγίστη τα
ραχή διακοπτομένη ύπδ μακροτάτων ώρών θαυμασμού, καθ’ ας η άπο- 
διωκομένη ταραχή μέ κατέτρωγεν. Άλλ’ ημην έπί τέλους εύτυχης, ηγά- 
πων, έθαύμαζον. Οί'μοι ! η εύτυχία μου δέν διηρκεσε έπί πολύ.

Κατά τδν Νοέμβριον ό ήλιος έσπάνιζε καί άρχισαν βροχαί. ’Ησθανόμην 
έμαυτδν βαρύθυμον καί μελαγχολικδν, καί η ταναγραία μου έμειδία με- 
λαγχολικώτερον ύπδ τδν έπ’ αύτης βαρύνοντα ομιχλώδη ούρανόν. Πρωίαν 
τινά έζάγων αύτην τοΰ κιβωτίου ησθάνθην αίφνίδιον τρόμον" ένόμισα δτι 
τά χείλη της ειχον ώχριάσει, δτι ό λευκός της χιτών άπέκτησε μέλανάς 
κηλίδας. Μετά δύω ημέρας η κυανή γραμμή έμαύρισεν, τδ έπιχρύσώμα 
της ταινίας άπώλεσε την λάμψιν του καί κατέστη άμυδρδν κίτρινον. ’Έκ 
τότε ή ζωή μ.ου κατέστη διαρκής βάσανος. Έπεριποιούμην την τανα
γραίαν μου ώς παιδίον άσθενές, καί την ηρώτων πολλάκις αν πάσχη. 
Φοβούμενος τδν αέρα καί τήν ύγρασίκν δέν ή'νοιγον πλέον τά παράθυρά 
μου καί διετήρουν έν τφ δωματίφ συγκεκερασμένην θερμοκρασίαν. Μά- 
ταιαι προσπάθειαι! άνωφελές φίλτρον ! Τδ κακόν προύχώρει γιγαντιαίως 
καί ησθανόμην πλησιάζουσαν τήν όλεθρίαν ημέραν καθ’ ήν ή φιλτάτη 
μου θά έπιπτεν είς τάς άγκάλας μου κόνις, άχρους ... . νεκρά! Σκεπτό- 
μενος τοΰτο, πράγματι ένόμισα δτι θά παραφρονήσω* καί τόσον κατεβλή- 
θην ώστε μέ κατέλαβε πυρετός καί έπί τινας ημέρας κρύπτων άπδ δλους 
τδ πάθος μου έσκεπτόμην άν θά άποθάνω πρδ τής ταναγραίας μου ή 

εκείνη πρδ έμοΰ.
"Οταν ίάθην άπεφάσισα νά θεραπεύσω μέ πάσαν θυσίαν τδ καταβιβρώ- 

σκον τδν θησαυρόν μου κακόν. —Αλλά, ί'σως σκέπτεσαι, φίλε 'Ραούλ, 
Τόμος ΣΤ' 1.—’Ιανουάριος 1882. 5
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on άνθρωπος είδήμων έπρεπε νά έννοήση δτι τάχιστα Αφανίζονται ύπδ 
τδν ομιχλώδη τδν Παρισίων ούρανδν τά χρώματα τών μικρών ταναγραίων 
κορών, καί δτι έπρεπε νά λάβω τήν Απόφασίν μου. '

Τδ όμολογώ’ άλλος τις θά κατέφευγε πρδς αρχαιολόγον, εγώ συνεβου- 
λεύθην ιατρόν.

— Κύριε, τώ είπον, νεαρά κόρη την οποίαν Αγαπώ, εύρίσκεται είς θέ-
σιν προξενούσαν φόβους. Γεννηθεΐσα ύπδ ούρανδν θερμότερον τοϋ ίδικοϋ 
μας, μετηνέχθη αί'φνης είς την ύγράν αύτη; καί παγεράν παρισίακήν 
ατμόσφαιραν. ’Ολίγον κατ’ ολίγον Απώλεσε τήν δροσερότήτα, τδ χρώμα, 

τήν λάμψιν της· τά χείλη της είναι ωχρά καί οί γλαυκοί όφθαλμ.οί της 
άνευ ζωής. Συμ.βουλεύσατέ με τί πρέπει νά κάμω ! .

— Δεν δύναμαι νά ί'δω τήν κόρην αύτήν, μοί είπεν ό ιατρός.
— ’Αδύνατον' δεν δύναται νά έξέλθρ καί δεν πρέπει ούδείς νά τήν 

ί'δγ. ’Άλλως είναι ανωφελές.
— Αοιπδν κύριε, αν ή κόρη αύτη έγενήθη είς μεσημβρινά κλίματα έκα

μαν πολύ κακά νά τήν φέρωσι.ν είς ΙΙαρισίους· πρέπει νά έπαυέλθγ είς 
τήν πατρ'ίδα της. Αί νεάνιδες, κύριε, όμοιάζουσι τά άνθη' πρέπει νά αύ- 
5* / cr if ’ςανωσιν οπού εσπαρησαν.

Ή ποιητική άύτη παρατήρησις τοϋ ίατροϋ μέ συνεκίνησε.
— Τώρα δέ, ιατρέ, καί μίαν δι’ εμέ συμβουλήν. Πάσχω Απδ πυρετούς, 

είμαι ασθενής καί μελαγχολικδς, τδ ψΰχος μέ βλάπτει ...
— Ταξειδεύσατε, κύριε, Αναχωρήσατε διά μεσημβρινότερα κλίματα, 

καί έπανέλθετε πρδς ημάς μετά τών χελιδόνων.

Ηύχαρίστησα τδν ίατρδν καί έπανήλθον οί'κοι περίφροντις. .
Έξήγαγον.τήν μικράν μου άπδ τής αργυράς κλίνης της, καί έρρέμβασα 

έπί μακρδν θεώμενος αύτήν. ’Έπιπτε χιών, δ ούρανδς ήτο θολδς καί συν
νεφώδης. Έν τώ βλέμματι της κόρης ύπηρχέ τι τδ μελαγχρλικδν κα'· ένε- 
φαίνετο θλιβερά έκφρκσις νοσταλγίας.

— Λοιπδν ώρκίσθην νά σέ σώσω δι’ οίαςδήποτε θυσίας ! Θά έπανί- 
δης, φιλτάτη μου, τήν Τάναγραν, καί θά τήν ί'δω καί εγώ μετά σοϋ.

"Αμα άπεφάσισα τούτο ήσθάνθην έμαυτδν κατά τι άνακουφισθέντα. 
Έπετάχυνα τάς ετοιμασίας της άναχωρήσεως' έθεσα πάλιν τήν τανα
γραίαν μου είς τδ κιβώτιόν της, κατεσκεύασα δερματίνην θήκην διά νά 
τήν φέρω πάντοτε μετ’ έμοϋ καί έπεβιβάσθην έν Μασσαλία.

"Εφθασα είς ’Αθήνας φέρων τδ πολύτιμον κειμήλιόν μου. Νά σοί είπώ 
τί έκαμα κατά τδν πλοΰν, τί είδον είς τήν πόλιν τσΰ Κέκροπος, δέν δύ
ναμαι τή αληθείς, διότι όλαι αί σκέψεις μου ήσαν άλλου προσηλωμένα!. 
’Έψαυον κατά πάσαν στιγμήν τήν μικράν θήκην, και Αφοΰ έπειθόμην δτι 
ήτο Ακόμη έπ’ έμοϋ ήσύχαζον έπ’ ολίγον. Νομίζω δτι διερχόμενος είδαν

ς νά τήν ί'δω ζωογονουμένην έν ταΐς άγκάλαις μου

τδν Παρθενώνα1 τδν έθαύμασα κατά τήν έπιστροφήν μου, αλλά έν τή 
καταστάσει έν ή εύρισκόμην τότε ού'τε κάν τδν παρετήρησα.

’Ίΐρχιζεν ή'δη τδ έαρ πρόωρον καί είς τά ωραία ταϋτα μέρη καθαρά 

καί χλιαρά ατμόσφαιρα περιέβαλε τά πάντα’ ή'μην σκεπτικός καί μελαγ- 
χολικός· είχον τήν εαρινήν έκείνην μελαγχολίαν της ψυχής ήτις αίσθανο- 
μένη έαυτήν γηράσκουσαν βλέπει τά πάντα περί αυτήν άναγεννώμενα. 
Μία καί μόνη σκέψις έν τούτοις μέ κατεΐχεν ή έλπΐς νά ί'δω αναγεννωμέ- 
νην τήν φιλτάτην μου, νά τήν ί'δω ζωογονουμένην έν ταΐς άγκάλαις μου 
ύπδ τάς Ακτίνας τοΰ ήλιου της πατρίδος. Εύρον άμαξαν καί άνεχώρησα 
διά τήν Βοιωτίαν. Διεβημεν τήν Δεκέλειαν, τδν Πάρνηθα καί περί τήν 
δεκάτην της εσπέρας έφθασα ενώπιον έλεεινοΰ χανίου, μίαν μόνην λέξιν 

έννοών άπδ δσα μοί έλεγαν τήν λέξιν Σχηματάρι. Διότι Σχηματάρι είναι 
τδ χωρίον τδ πλησιέστερον κείμενον είς τήν άρχαίαν Τάναγραν, τήν οποίαν 
οποίαν δ μέν "Ομηρος καλεΐ Γραίαν, οί δέ νεώτεοοι Γρημάδαν.

Ή νύξ ήτο θερμή, αιθρία, αστερόφωτος καί προανήγγελλεν ώραίαν τήν 
έπομενην ημέράν. Έξηπλώθην , έπί έλεεινης κλίνης, σφιγγών έπί τοϋ 
στήθους τήν μικράν θήκην μου.

— Περίμενε δλίγας ώρας, φιλτάτη μον θά αναζήσγς, θά αναπνεύσγς 
τδν Αέρα της πατρίδας σου κεκορεσμένου άπδ τδ άρωμα τών Ανθέων τά 
δποΐα έδρεπον άλλοτε αί άδελφαί σου’ τά χρώματά σου θά άναφανώσι 
δροσερότερα καί ή χαρά ή'τις θά άναλάμψγ έπί τοϋ μετώπου σου θά ή- 
ναι ή γλυκυτέρα αντιμισθία τών κόπων μου.

Δεν έκλεισα βεβαίως τούς οφθαλμούς κατά τδ έπίλοιπον τνίς νυκτός. 
Τεσσαρες ή πέντε χωρικοί μένοντες είς τδ αύτδ μέ εμέ δωμάτιον, έκά- 
πνιζον καί ήστειεύοντο είς διάλεκτον δυσδιάγνωστον. Άνεμνήσθην τάς 
ιστορίας τών λγστών καί κρατών ίσχυ'ρώς τδ μικρόν μου κιβώτιόν περιέ- 

μενον Ανυπομόνως τήν Ανατολήν τοΰ ήλιου. Ί
Αί πρώται Ακτίνες τής αύγής έχρύσιζον μόλις τδν ορίζοντα οτε έγώ 

διηυθυνόμην πρδς τάς περιφήμους νεκρΟπόλεις. Ή σπουδή τών βιβλίων καί 
τών χαρτών μέ εξοικείωσαν έπί τοσοΰτον πρδς τήν χώραν, ώστε εύρον ευ
τυχώς χωρίς νά έρωτήσω τδν δρόμον. Ό ή'λιος δέν είχεν Ακόμη άνατεί- 
λει οτε έφθασα είς μίαν τών νεκροπόλεων. Διότι δέν είναι μία μόνον νε- 
κρόπολις έν Τανάγρα* ύπάρχουν πολλαί. διεσπαρμέναι έφ’ όλης τής πεδιά- 
δος τοΰ Αάρι, μεταξύ τών χωρίων Σχηματάρι, Μπράτσι, Λ’άτανι καί Στα- 

νιάτες τά όποια σχηματίζουν κύκλον περιφέρειας έξ χιλιομέτρων πέρί τά 
έρείπια τής Αρχαίας πόλεως. Είς σέ δστις έπεσκέφθης τήν Τάναγραν δέν 
είναι ξένα: τά όνόματα ταΰτα καί δύνασαι διά τής φαντασίας νά ακολού
θησες τδ δρομολόγιου μου. ’Αλλά, καθ’ ήν στιγμήν περιεπλαυώμηυ μέσω 

τών ήυεωγμενων έκείνων τάφων πάσα αρχαιολογική σκέψις ήτο μακράν 
έμοϋ. ’Έλεγον μόνον κατ’ έμαυτόυ: Έδφ Αρά γε ή έκεΐ, έκοιμήθη έπί
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εί'κοσιν αιώνας! Περιέμενον την ανατολήν τοϋ ηλίου ώς περιμένουσι κατά 
την νύκτα της παραμονής τοϋ νέου έτους τον κτύπον τοΰ ωρολογίου τδν 
άναγγέλλοντα τδ μεσονύκτιον. Και πράγματι ητο νέον έτος Ji μάλλον νέα 
ζωή ή'τις έπρόκειτο νά άρχίσγ δι’ έμέ.

Έπροχώρησα μέχρι της κορυφής μικρού γυμνοϋ λόφου έφ’ ου αί πρόσφα
τοι άνασκάφαί είχον αφήσει πολλά ί'χνη. Δέν ήξεύρω πώς έπείσθην δτι ή 
φιλτάτη μου είχεν εκεί άναπαυθή. ’Ακατανίκητος ελξις μέ έσυρε πρδς τδ 
μέρος εκείνο καί δέν ήδυνάμην νά άπομακρυνθώ.’Έρριψα είς τδν άέρα λί
θους, μεταξύ τών οποίων παρενέβαλα θραύσμα πλάγγόνος" τδ θραύσμα 
αύτδ έπεσεν έντδς ένδς τών περικυκλούντων με τάφων, εγώ δέ έκάθησα 
δλως τρέμων έπι τοΰ χείλους τοΰ κενοΰ αύτοΰ τάφου έ'χων έπί τοΰ ορίζον
τας προσηλωμένους τούς οφθαλμούς. 'Η καρδία μου έπαλλε, ©ά η'μην πολύ 

ωχρός!
Τέλος πρδς τδν Ώροπδν λάμψις ζωηροτέρα έχρύσωσε τδ ροδόχρουν τοϋ 

ούρανοΰ" άκτϊνές τινες πρόδρομοι της ημέρας διέσχισαν τδ κενδν καί συγ
χρόνως τδ ^σμα τών πτηνών αντήχησε ςτερί έμέ. Μετά δύο λεπτά δ α
κτινωτός· δίσκος τοΰ ηλίου ένεψανίσθη είς τά βλέμματά μου και δ γλαυ

κός της Τανάγρας ουρανός έφωτίσθη έν δλν) του τγ λαμπρότητι.
Νευρικώς, πυοετωδώς ή'ρπασα την θήκην μου, την ήνοιξα και έξήγα- 

γον τρέμων την λατρευτήν εικόνα την δποίαν ειχον νά ί'δω άπδ δέκα 
ημερών, αιώνα δλόκληρον δι’έμέ! Τότε έπετελέσθη φαινόμενον παράδοξον, 
άληθές θαΰμα, φίλε μου, διότι ύπάοχουσιν ακόμη θαύματα διά τούς πι
στεύοντας. Ζωογονηθεΐσα άπδ τάς άκτΐνας τοΰ ηλίου τδν οποίον δέν ή'λ- 
πιζε πλέον νά έπανίδν) η φιλτάτη μου έφαιδρύνθη μέ παλμόν χαράς. 
Τά πρδ ολίγου ωχρά χρώματά της άνέλαμψαν ζωηρότατα. Τά χεί
λη της έγένοντο ροδινότερα, οί οφθαλμοί της γλαυκότεροι, τδ μειδίαμά 
της γλυκύτερου . . . Ό λευκός αύτης χιτών άπέβαλε τάς μελανάς κηλϊ- 
δας τήν θλιβεράν περιβολήν τοΰ πένθους καί τής έξόρίας. Τά πάντα/έν 
αύτγί έδείκνυον τήν ζωήν, τήν εύδαιμονίαν, τάν χαράν, τήν άνακτηθεϊσαν 
τέλος πατρίδα. Ένόμισα δτι μετεμορφώθη έν τώ φωτί ταναγραίου ©α- 
βώρ . . . Μέ κατέλαβε συγκίνησις τόσον μεγάλη και απρόοπτος ώστε διά 
πρώτην φοράν, ά μή φοβάσαι φίλε μου, άφήκα τήν αγαπητήν μου νά 
έκφύγγ τών χειρών μου.

Έκ φόβου έκάλυψα τούς οφθαλμούς καί έλιποθύμησα. 'Όταν συνήλθον 
τήν έζήτησα διά τοΰ βλέμματος, παοεμέρισα τάς άκάνθας αί τινες άνε- 
φύησαν είς τδ βάθος τοΰ άνασκαφέντος τάφου. ’Ώ ! έκπληξις ! Ή μικρά 
μου, έγλύστρησεν απαλά απαλά χωρίς νά κτυπήση έπί τών λίθων τοΰ τά-, 
φου καί άνεπαύετο ύπδ τάς άκάνθας μειδιώσα πάντοτε, μειδιώσα, μει
δίαμα πλήρες παρακλήσεως, ωσάν ή'θελε νά εί'πη. .

— ’Ώ ! άφες με έδώ !

——Λοιπόν ! ναί, αγαπητή μου, είμαι δοΰλός σου, μόνον διά σέ ζώ, 
καί δέν θέλω νά άποθάνγς έξ αιτίας μου έν Γαλλία ύπδ τούς παγετώδεις 
αύτης ανέμους ! ©έλεις νά μείνγς είς τήν πατρίδα σου, είς τήν παλαιάν 
κοιτίδα σου .. . ©ά μείνης ! Οί άνθρωποι είναι ιερόσυλοι, ανόσιοι δταν ά- 
ποσπώσι τά άνθη άπδ τούς κλώνους οΐτινες τά κρατοΰσιν. Είναι δέ μυριά
κις ανοσιότεροι δταν κομίζώσιν είς μακρυνήν εξορίαν, είς Αονδϊνον είς Βε- 
ρολΐνον, είς Παρισίους τά χαρίεντα άνθη είς τά όποια ή ελληνική τέχνη 
έ'δωκε ζωήν. ’Ήμην άνόσιος καί τώρα θά έπανορθώσω τδ λάθος μου. Ή 
θέλησίς σου είναι άκράδαντος καί βεβαία. ©ά κοιμηθής ευτυχής έν αύτφ 
τώ τάφφ ή μάλλον θά μειδιάς τδ καθαρόν της αιωνιότητας μειδίαμα.

Άλλά ... άν άλλοι πάλιν ιερόσυλοι σοί άφαιρέσωσι τήν ησυχίαν τήν 
οποίαν έγώ σοί άποδίδω ; ώ, όχι ! Δεν είναι τοΰτο δυνατόν. Ώς έγώ θά 
ί'δωσι τάφον άνεφγμένον i> ω άνεφύησαν άκανθαι καί δέν θά έπιχειρή- 
σωσι σκαφήν έπ’ έλπίδι παρθένου τάφου. Δέκα θά παρέλθωσι μετ’ έμε 
αιώνες καί δμως ή νεότης καί ώραιότης σου θά άνθώσι άκόμη ύπ’ αύτάς 

τάς άκάνθας.
Ουτω λαλών έ'σφιξα τδ τελευταίου τήν άγαπητήν μου είς τάς άγκά- 

λας,μου, έκείνη δέ μέ ηύχαρίστησε δι’άποχαιρετητηρίου μειδιάματος. Πα- 
ρεμέρισα τάς άκάνθας έκ τοΰ βάθους τοΰ τάφου, ευρον είς τά πέριξ βρύα 

καί θύμον καί κατεσκεύασα απαλήν κλίνην έφ’ ής τήν άπέθεσα, άφοΰ 
. τελευταίου τήν άπεχαιρέτισα. ’Έπειτα έ'ρριψα έπ’ αύτης χόρτον διά νά 
τήν άπο κρύψω άφ’ δλων τά βλέμματα, τήν έκάλυψα μέ τάς άκάνθας ίνα 
διαφυλάττηται άπδ τδν άνεμον καί έγονυπέτησα έπί τινας στιγμάς’άφοΰ 
δ’ έ'χυσα θερμά δάκρυα άπεμακρύνθην βιαίως διά παντός άπδ τών τό
πων έκείνων.

Περιεπλανώμην χωρίς νά γνωρίζω ποΰ πηγαίνω έ'χων πλήρη τήν κε
φαλήν άπδ πυρετώδεις οπτασίας. Εύχαρίστησις πικρά καί δμως βαθεΐα 
τοΰ άγαθοΰ τδ όποιον έ'πραξα άνεμιγνύετο έν έμοί μετά της ταραχής 
τών Θλίψεων καί τών άναμνήσεων. Μετά μίαν ώραν, μετά πολλάς ώρας 
ίσως, ήσθάνθην τήν γλώσσάν μου ζωηράν, τδν λάρυγγα καίοντα. Έζή- 
τησα πηγήν τινα, δέν ύπηρχε' καί έβάδιζον πάντοτε. Τέλος διά μέσου 
τών θάμνων είδον μακράν δύο ανθρωπίνους μορφάς καί έ'τρεξα πρδς αύτήν 
τήν διεύθυνσιν.

Έκ πηγής σκιαζομέυης ύπδ ιτέας νεαρά κόρη καί γραία γυνή έπλήρω- 
σαν τάς ύδρίας των καί διηυθύνοντο βραδεϊ βήματι πρδς γειτονικόν ' 
χωρίον.

’Οπτασία παράδοξος μέ έξέπληξεν. ’Ονειρεύομαι; Τήν έ'θαψα, άπεχω- 
ρισθην αύτης διά παντός καί δμως ιδού αύτή ένώπιόν μου ! Τήν άφήκα 
άκίνητον καί αύτή περίπατε? πρδ έμοΰ. Ήγέρθη τοΰ τάφου καί έπα- 
ρουσιάσθη πάλιν είς έμέ διότι δέν ήθελε νά μέ έγκαταλείψγ. Έπλησίασα

I
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την νεάνιδα καί. την παρετήρησα έκπληκτος . . . Αύτη ήτον! Κάτωθεν 

τών όυω γλαυκών και ύγρών δφθαλμών της έφ’ ών ελαμπεν ή άγαθότης, 
εζωγραφιζετο ρίς εύθεια και ρόδινα χείλη, τά αυτά εκείνα, τά οποία προ 

ολίγου ε'σφιγγον έπί τών ίδικών μου. Λεπτή επίχρυσος ταινία άνύψου τούς 
μετάξινους αύτής πλοκάμους έπιχαρίτως δεδεμένους περί την κεφαλήν 
δΟεν διεσπείροντο δρκπέται τινές βόστρυχοι. 'Όλον το σώμά της περιεκα- 

λυπτετο ύπό λεπτού χιτώνος λευκοϋ οπόθεν έξήρχοντο οί εύκαμπτοι και 
ισχυροί αύτης βραχίονες·. 'Ροδόχρουν ίμάτιον διερχόμενον από δεξιών προς 
άριστεοά άφινε νά μαντεύγ τις το θελκτικόν σχήμα στήθους ζωογονού
μενου ύπο τοΰ έαρος της ζωής. "Ημην έν έκστάσει οτε ή νεαρά τανα
γραία έστράφη προς έμε. Της έκαμα σημεΐον ότι ήθελα νά πιω* μοί έτεινε 
την υδρίαν της καί ένόμισα ότι το ύδωο της Τανάγρας ήτο νέκταρ. 'Η 
συνοδευουσα αύτήν γραία μοί είπε δύω λέξεις τών οποίων άργότερα έμαθα, 

την σημασίαν: ΚαΛ&ς ώρίσατε' ώς άπάντησιν δ’ έγώ προσέκλινα. Ή νεά- 
νις με εθεωρει προσεκτική, είδεν ότι είμαι κεκμηκώς καί μοί έδειξε διά. 
τοΰ δακτύλου το χωρίον διά νά μέ πείσγ νά τήν ακολουθήσω. Καλώς 

, είχον μαντεύσει άπο το βλέμμα, άπο τήν γλυκύτητα τοΰ μειδιάματος 

της ότι ή. φιλτάτη μου ήτο αγαθή όσον καί ωραία ! Τήν ήκολούθησα, τούς 
οφθαλμούς έχων έπ’ αύτης-προσηλωμένους καί δνειροπολών ευδαιμονίαν 
άγνωστον·

"Α ! 'Ραούλ, μειδιάς, καί μαντεύεις τά επίλοιπα. Έν τή καλύβρ όπου 
ωδηγήθην έκάθητο γέρων φουστανελλοφόρος δστις μέ ύπεδέχθη μέ τάς 

αύτάς'μυστηριώδεις λέξεις: κα,-Ιως ώρίσατε, καί έσφιξε τήν χεΐρά μου ώς 
παλαιός φίλος. ''Οταν συνήλθον κατά τι έκ της συγκινήσεώς μου έσκέφθην 
νά της αποτείνω λέξεις τινάς ίταλιστί.Ύπεδέξαντο τήν φράσιν μου μετ’ . 
άναφωνήσεως χαράς. Μέ ήννόουν. 'Ο γέρων ήτο ναύτης, έζησε πολλά έτη 
είς Σμύρνην όπου δμιλεΐται ή ιταλική δσον καί ή ελληνική. Μοί άπηύ- 
Ουνε πληθύν έρωτήσεων είς άς σχεδόν δέν άπήντων, διότι μόνον είς 
τήν νεαράν ταναγραίαν έπρόσεχον. Ειχεν ανάψει κλάδους τινάς καί 
γονυπετής προ τοΰ πυρός μάς.ήτοίμαζε καφέν* ούδέν τών κινημάτων της 
μοί έξεφυγε, πάσα δέ πτυχή τής έσθητός της έπεβεβαίου τήν ιδέαν, μου 

ότι ό Θεός έκαμε χάριν έμοϋ θαΰμα καί δτι ή φιλτάτη μου έξηλθε μεγε- 
Θυνθεϊσα έκ τοΰ τάφου. 'Ο γέρων παρετήρησε τήν συγκίνησίν μου καί μέ 
ήρωτησεν άν έπασχα. Έγώ δέ τοΰ άπήντήσα δτι έλυπούμην νά έγκατα- 
λίπω τήν Τάναγραν.

— Άν είναι τοΰτο μόνον, μοί άπήντησε, δύνασθε νά περάσετε ημέράς 
τινάς μαζύ μας διά νά είπητε είς τούς έν Εύρώπνι φίλους σας οποία είναι 
ή ελληνική φιλοξενία.

Έδεχθην άνευ παρακλήσεων, εύτυχής λογιζόμενος δτι δύναμαι νά.προσ-. 
βλέπω άκόμη τήν.θείαν τής ταναγραίας μου ώραιότητα.’Ενφ έπίνομεν τον 

II ΤΑΝΑΓΡΑΙΑ KOPH 71

παφέν. έςηρίζετο όρθια έπί τής θύρας περιτυλίσσουσα τούς ώραίους· βραχίονάς 
της διά τοΰ ροδοχρύου ίματίου. ’’Ητο ή φιλτάτη μου εις τήν θέσιν είς ήν 
τήν έβλεπον καθ’ έκάστην έν ολγ τή λάμψει τής ζώσης καλλονής της ! 
«Αύτή είναι» ! έφώνησα άκουσίως . .·. Έπλησίασε τόν πατέρα της, έλαβε 
τήν χεΐρά του καί άντήλλαξαν λέξεις τινάς ελληνιστί. Έσκέπτοντο ί'σως 

νά μέ θεραπεύσωσι!.
Προς τί νά σοί διηγηθώ τάς εύδαίμονας στιγμάς άς διήλθον μετ’ εκεί

νης ! Ή Άθηνά, αυτό ήτο τό όνομά της, έγνώριζεν αρκετά τήν ιταλικήν 
ώστε νά μέ έννοή, έγώ δέ δέν έγνώριζα αρκετά ώστε νά τής ομιλώ πολύ 
Συνδιελεγόμεθα άνταλλάσσοντες μειδιάματα,! Αύτή είναι ή γλώσσα τοΰ 

έρωτος, άληθής παγκόσμιος γλώσσα.
Τήν τρίτη'ν ημέραν ή'μην ήδη αποφασισμένος* δ θεός μοί τήν άφήρεσεν, 

δ Θεός μοί τήν άποδίδει* γεννηθήτω τό θέλημά του. "Εσυρα τόν γέροντα 
παρά τήν πηγήν, έξεθείάσα τήν καλλονήν τής θυγατρός του καί τήν έζή- 
τησα είς γάμον. Μοί άπήντησεν δτι θά άφήσγ) τήν θυγατέρα του κυρίαν 
τής θελήσεώς της. ’Αλλά, δέν άνέγνωσα είς τούς όφθαλμού'ς της, . δέν 
προησθάνθην άπο τό σφίξιμον τής χειρός της, δτι τοιαύτη ήτο καί αύτής 
ή θέλησις ; Τήν αύτήν εσπέραν τήν ήσπάσθην είς τό μέτωπον καί μετά 
δύω ημέρας ήμεθα μία ψυχή είς δύω σώματα.

Έπρότεινα είς τήν Άθηνάν νά μείνω μετ’ αύτής έν. Τανάγρα:. Πάσα 
ώρα παοερχομένη μοί άπεκάλυπτεν έν τή θείο: αύτής φύσει νέους θησαυρούς 
καλλονής άπλότητος καί άγαθότητος. Χάριν αύτής εύχαρίστως ήθελον άρ- 
νηθή καί τήν πατρίδα μου ώς οί ήρωες εκείνοι τοΰ Όμηρου οί γευθέντες 
τοΰ λωτοΰ. Άλλ’ ή Άθηνά ήθελε νά ίδη τήν Γαλλίαν, όπου αί γυναίκες 
δέν ήσαν ένδεδυμέναι ώς αύτή.Ή άνυπομονησία νά έγκαταλείψη τήν γε
νέτειραν προήρχετο άπο άγαθήν καί μετριόφρονα σκέψιν* άπό τόν φόβον 
δηλαδή μήπως άν καί πλησίον της εύρισκόμενος νοσταλγήσω. Ό γέρων 
τήν ένεθάρρυνε πάσγ δυνάμει.

— Πήγαινε, Άθηνά μου, έλεγε, πήγαινε νά δείξγς είς τάς Γαλλίδας 
δποΐαι είναι αί Έλληνίδες κόραι.

"Εφερα τήν μεγάλην ταναγραίαν μου είς τάς ’Αθήνας διά νά τήν με- 
τεμφιέσω εύρωπαΐστί. Ένεδύθη κομψότατα απλήν μεταξίνην έσθήτα άνοι- 
κτοΰ χρώματος. Μοί έφάνη ώραιοτέρα άκόμη ύπό τά νέα της ενδύματα 
διότι έφερεν αύτά μετ’ έλευθερίας καί χάριτος.

Μετά δεκαπέντε ημέρας τής έδείκνυον έν Παρισίοις τάς μικράς της 
άδελφάς τάς. φυλακισμένας έν τοΐς έρμαοίοις τοϋ Λούβρου. Διετήρησεν. 
δλην τήν γαλήνιον εύθυμίαν της έν μέσω τών θορύβων τής μεγάλης πό

λεως. "Ημεθα εύτυχεΐς καί πλέον έρωτευμένοι· ή τήν πρώτην ημέραν. Ή. 
Άθηνά μανθάνει τήν γαλλικήν καί μέ διδάσκει ολίγον τήν ελληνικήν. 

Ή σελήνη τοΰ μέλιτος έσται πασιφαής πάντοτε δι’ ημάς. ’Ά! φίλε
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μου ! κρίνε περί της εύτυχίας μου ! η μικοά ταναγραία μου ζη καί ειναϊ 
σύζυγός μου ! Ή ταναγραία μου ητο ωχρά' σήμερον είναι ρόδινος ώς τά 
ρόδα ! Τδ θέρος τδ ευρίσκει επίσης γλυκύ έν Παρισίοις ώς καί έν Τανά
γρα" τδν χειμώνα θά τδν διέλθωμεν έν Έλλάδι πλησίον τοΰ καλοΰ γέ- 
ροντος. Καί εις σέ φίλε μου, δφείλω δλην την εύτυχίαν μου ! Ζώσα Τα
ναγραία ητις

Τά πρώτα νέα ελληνικά νομίσματα έκόπησαν κατά τδ 1868’ ιδού δέ
X_ . _ ' . ’ Ζπόσα έκ τούτων έκόπησαν. 

κομμ,άτια τών 
» της
» τών

μέ άγαπ^ καί . .. μικροί μέλλοντες ταναγραίοι. 

Αιμίλιος

ΡΑΟΥΛ Till AIMIAIQl

'Ρώμη 3 Σεπτεμβρίου 187. . ·

έ'χω έν τη συλλογή μου ζαί άλλην Ταναγραίαν. Τρέχω νάΦίλε μου, 
την θάψω παρά την ίδικην σου.

(έκ τοΟ γαλλικοί)) Δ. Π. Λ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΛΤΟΠΟΙΪΛ

Ή ουτω καλουμένη λατινική νομισματική ένωσις καθιερώθη διά συν
θήκης ύπογραφείσης την 23 Δεκεμβρίου 1865 μεταξύ Γαλλίας, Βελγίου, 
’Ιταλίας καί 'Ελβετίας καί ης αί επίσημοι έπικυρώσεις- άντηλλάγησαν την 
13 ’Ιουλίου 1866. Εις την συνθήκην ταυτην δι’ ης έκανονίσθησαν τά τοΰ 
στάθμου,, τοΰ τίτλου καί τοΰ μεγέθους τών νομισμάτων ώς καί της κυ
κλοφορίας αύτών καί καθιερώθη τδ φράγκον ώς νομισματική μονάς, η Ελ
λάς προσ·ηλθε διά νόμου άπδ 10 ’Απριλίου 1867, δημοσιευθέντος την 4 
Δεκεμβρίου 1868 καί έν τγ έπισημω έφημερίδι της Γαλλίας. 'Η έφαρμογή 
τοΰ νέου νόμου ώρίσθη άπδ της 1 ’Ιανουάριου 1869 έπετράπη δμως η έκ- 
τύπωσις καί πρότερον νέων έθνικών νομισμάτων. ’Έκτοτε ή μέν έφαρμογή 
τοΰ νέου νομισματικού συστήματος άναβάλλεται άπδ έτους εις έτος άλλ’ 
έκόπησαν πολλάκις ελληνικά νομίσματα έν τοΐς γαλλικοΐς νομισματο- 
κοπείοις καί περί τούτου θέλομεν ένταΰθα διά βρχέων διαλάβει.

Την χάριν τών σφραγίδων τών ελληνικών νομισμάτων η ελληνική κυ- 
βέρνησις άνέθηκε τω άρχιχαράκτγ τοΰ έν Παρισίοις νομισματοκοπείου Άλ- 
βέρτω Βάρρε, έδει δέ ταΰτα νά ώσι συμφώνως τή νομισματική συνθήκη 
χρυσά μέν 1) τών 100 δραχμών 2) τών 50 δραχμών 3) τών 20 δραχ
μών 4) τών 10 δραχμών 5) τών 5 δραχμών' άργυρά δέ 1) τών 5 δραχ
μών 2) τών 2 δραχμών 3) της 1 δραχμής 4) τών 50 λεπτών 5) τών 

20 λεπτών καί χαλκά 1) τών 10 λεπτών 2) τών 5. λεπτών 3) τών 2 
λεπτών 4) τοΰ 1 λεπτοΰ.

47,419
479,682

60

Πάντα τά νομίσματα ταΰτα

2 δραχμών άξίας Δραχ. 94,838
1 δραχμής » » 479,682

50 λεπτών » » 30

■ Τδ δλον άξίας δρ. 574,550 . 
φέροντα νεανικήν την κεφαλήν τοΰ βασι-

λεως έκόπησαν έν τφ νομισμ,ατοκοπείφ τών Παρισίων καί.φέρουσι τδ χα
ρακτηριστικόν αύτοΰ γράμμα (Α) καί πάρεργα σύμβολα άγκυραν καί μέ
λισσαν. Έκ τούτων η μέν άγκυρα είναι τδ σύμβολον (different) τοΰ άρχι- 
χαρακτου ’Αλβέρτου Βάρρε, η δε μέλισσα τδ σύμβολον τοΰ άρχιεργοστα- 
σιάρχου βαρόνου 'Ρενουάρδου de Bussiere.

Τφ 186 9—1870 παρηγγέλθησαν εις τδ νομισματοποιεΐον τοϋ Στρα
σβούργου Γαλλικού τότε δντος, τά χαλκά ελληνικά νομίσματα, ών τάς 
σφραγίδας εχάραξεν ομοίως δ Βάρρε. Έκ τούτων έκόπησαν’ 

14,994,162

23,945,158
7,481,724

14,975,677

κομμάτια
»

»

1,499,416,20
1,197,257,90

149,634,48
149,756,77 

2,996,06 5^5 .

άξίας
»
» 
» 

άξίας 

νομισμι

10
5
2
1

Τδ
σημεΐον

λεπτών
»
»
»

δλον τη

Δρ.
»
»
»

Δρ.
.ατοκοπείου του Στρασ- 

τοΰ άγιου 
ών η μέν άγκυρα είναι τδ σύμβολον τοΰ χαράκτου Βάρρε, δ

Τά νομίσματα φέοουσι 
βούργου (ΒΒ) καί πάρεργα σύμβολα άγκυραν καί τδν σταυρόν 
Μαυρίκιου, έξ ώ 
δέ σταυρδς τοϋ αγίου Μαυρίκιου τδ σύμβολον τοΰ άοχιεργοστασιάρχου τοΰ 

νομισματοκοπείου Στρασβούργου ιππότου Delebecque.
Τώ 187 3 καί 1874 έκόπησαν έν τώ νομισματοζοπείφ τών Παρισίων 

καί τά επίλοιπα συμπληρωτικά νομίσματα τών δύο δραχμών, της μιας 
δραχμής, τών 50 καί τών 20 λεπτών, άτινα η Ελλάς έδικαιοΰτο νά κόψη 
δυνάμει τοΰ άρ“ 
δραχμών έφ’ έκάστης ψυχής τοϋ πληθυσμού 

1873 έκοψε"
839,431

1802,211

τδ

:ρθρου 9 της νομισματικής συμβάσεως, ήτοι έν άναλογίγ 6 
ί τής επικράτειας. Καί τώ μέν

κομμάτια τών 2

» της 1

τδ δέ 1874

2,249,465
4,500,573
2,223,127

κομμάτια της 1
»
»

τών 50
τών 20

I

Δραχμών άξίας Δρ. 
δραχμής » »

Τδ δλον Δρ.

Δραχμής αξίας Δρ. 

λεπτών » »
» » ϊ>

Τδ δλον Δρ.

1,678,862
1,802,211

3,481,073

2,249,465
2,250,286.50

444,625.40

4,944,376.90
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Καί τά νομίσματα ταΰτα φέρουσι τά αύτά καί τά κατά τδ 1868 κο- 

πεντα πάρεργα συμ,οολα καί το γράμμα του νομισματοκοπείου τών Πα
ρισίων.

'Ω; παρατηρεί δ άναγνώστης μέχρι τοΰδε κομμάτια τών 5 Δραχμών 
δέν είχον έκτυπωθη, ταΰτα δέ παραγγελθέντα τώ 1875 έξετυπώθησαν 

έν τφ νομισματοκοπείφ τών Παρισίων κατά τδ έ'τος τοΰτο καί κατά τδ 
επόμενον 1876, έτυπώθησαν δέ

τφ μέν 1875 κομάτια 1,197,799
τω δέ 1876 » 1,894,774

Έν συνόλφ » 3,092,573

άξίας Δρ. 5,988,995

» » 9,473,870

» » 15,462,865

Κατά τδ αύτδ έ'το^ς 1876 έκόπησαν ·τδ πρώτον καί χρυσά νομίσματα
τφ νομισματοκοπείφ τών Παρισίων ήτοι

76 κομμάτια τών 100 Δραχμών άξίας Δρ. 7,600
182 » 50 » . » » 9,100

37362 20 β » 747,240
18959 10 » 189,590
9294 5 Β 5) 46,470

65873 έν συνόλφ 2) 1,000,000

Παντα ταΰτα φέρουσι τά αύτά μετά τών άλλων πάρεργα σύμβολα καί 

το γραμμα τοΰ νομισιματοκοπείου τών Παρισίων. Καί δ μέν τύπος τών 
χρυσών τών 20, 10 καί 5 Δραχμών έ'χει άγένειον την κεφαλήν τοΰ βα- 
σιλεως ως εν τφ δοκιμίφ (essai) τφ έκτυπωθέντι κατά τώ 1869, τά δέ 
χρυσωτών 100 καί 50 Δραχμών καί τά άργυρα τών 5 είναι νέας σφρα- 
γιδος ομοίως ύπδ τοΰ Βάορε χαραχθείσης μέ την κεφαλήν τοΰ βασιλέως 

μυστακοφόρου. ■·
Τέλος τφ 1878 παρηγγέλθη καί δευτέοα έ'κδοσις χάλκινων νομισμά

των, ητις αρξαμενη τφ 1878 έν Βορδιγάλλοις έπερατώθη τώ 1879 έν Πα- 
ρισιοις διαλυθεντος τοΰ νομισματοκοπείου τών Βορδιγάλλων. Ό όλος δ’ 

αριθμός τών εκκοπεντων νομισμάτων έν άμφοτέροις τοϊς νομισματοκοπείοις 
ανηλθεν είς 30,776,000 κομμάτια άντιπροσωπεύοντα άξίαν 1,500,000 

Δραχμών. ■

Έκόπησαν δ’
7,140,092

11,526,210
3,750,000
7,132,400

έν μεν τφ νομισματοκοπείφ Βορδιγάλλων τφ 1878 
κομμάτια τών 10 λεπτών άξίας Δρ. 714,009.20

β 5 »
» 2 »
» 1 »β

» » 586,310.50
» » 75,000
» » 71,324

Δρ. 1,436,643.70

357,908
471,790
397,600

κομμάτια τών 10 
5 
1

Έν δέ τφ νομισματοκοπείφ Παρισίων τφ 1879 τά 
λεπτών άξίας

β »
Ώ »

Τδ δλον

Δρ. 35,790.80 
», 35,589.50
β 3,976

Δρ. 63,356.30

η'τι έν συνόλφ κομμάτια 
τών 10 λεπτών

5
2
1

7,498,000
11,998,000
3,750,000
7,530,000

»

30,776,000
Διά τά νομίσματα δέ ταΰτα κατεσκευάσθησαν ύπδ τοΰ Βάρρε νέαι σφρα

γίδες φέρουσαι την κεφαλήν τοΰ βασιλέως μυστακοφόρου, καί τά μέν έν 
τω νομισματοκοπείφ Παρισίων έκκοπέντα φέρουσι τά αύτά πάρεργα σύμ
βολα, τά δ’έν τφ νομισματοκοπείφ Βορδιγάλλων τδ γράμμα τοΰ νόμισμα- ■ 
τοκοπείου Κ καί πλην της άγκύρας,του συμβόλου τοΰ χαράκτου Βάρρε, τδν 
σταυρδν τοΰ αγίου Μαυρίκιου, τδ σύμβολον τοΰ άρχιεργοστασιάρχου Dele- 
becque, ήτοι τδ αύτδ οίον φέρουσι καί τά έν Στρασβούργο) τώ 1869 καί 

1870 κοπέντα, διότι έκεΐθεν ο Delebecque μετετέθη είς Βορδίγαλλα.
"Ωστε η βλικη αξία τών έκκοπέντων ελληνικών νομισμάτων έν συνόλφ 

V « C £ Λ,εχει εςης..
χρυσ£ νομ-ίσματα 
άργυρέ πεντόδραχμα 
συμπληρωτικά άργυρέ νομίσματα 
χαλκα

1,000,000
15,462,865
8,999,999.90
4.496,065.35

άξίας Δρ.

3

»
»

Δρ.
»
»
»

Τδ δλον Δρ. 29,958,949.25

Τά δέ συμπληρωτικά νομίσματα έ'χουσιν ώς έξης"

τών δύο δραχμών άξίας
της μιας δραχμής

τών
τών

1,773,700
4,531,358
2,250,316.50

444,625.40

8,999,999,90

2)

3

50 λεπτών
20 »

Τδ δλον Δρ.

Μεγάλη είναι η δυσαναλογία έν τη ελληνική νομισματοποϊί'α τών χρυ
σών πρδς τά άργυρα νομίσματα, δυνάμει δέ της νομισματικές συμβάσεως 
έκαστον κράτος δικαιούται νά κόψη άπεριόριστον άριθμδν χρυσών νομισμά
των. ’Άν οί παρ’ ημΐν έλάμβανον ύπ’ δψιν δτι η έκκοπη χρυσών νομισμά
των θά έδείκνυε τδν πλοΰτον της Ελλάδος καί θά έχρησίμευεν ώς η με-

1
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γαλητέρα κανά την ’Ανατολήν προπαγάνδα τοϋ Ελληνισμού δέν θά πχγή- 
μ,έλουν τοΰτο καί θά έσπευδαν παντί τρόπφ νά πληοώσωσι την εθνικήν 
ταύτην αναγκην. Άφοϋ δ’ ή κυβερνησις δέν προβαίνει είς τδ μέτρον τοΰτο 
απορουμεν πώς δεν αποφασίζει μια τών παρ’ ήμΐν? τραπεζών νά κόπτη 

κατ’ έτος ποσόν τι χρυσών νομισμάτων έξ ου ού μόνον δέν ή'θελεν αύτη 
ζημιωθή άλλά καί θά άπελάμβανε μικρόν κέοδος".

Η Ελλάς ως εμφαινεται εν τφ άνω πίνακι έκοψεν άπαξ μέχοι τοϋδε 
χρυσά νομίσματα αξίας ενός εκατομμυρίου ενώ τό μικροσκοπικδν δουκάτον 
τοϋ Μονάχου έκοψε κατά τό 1878 καί 1879 χουσά είκοσαφραγκα αξίας 
δυο εκατομ.μυριων φράγκων, και ούτω συμβαίνει ώστε έν τη κύκλοφορίγ 
μεταξύ τών εικοσαφράγκων τών μεγάλων κρατών νά άπάντώνται συ

χνότερα είκοσάφραγκα τοϋ Μοναχοϋ ή εικοσάδραχμα τοϋ βασιλέως Γεωρ
γίου, διότι καί τά ολίγα κοπέντα φυλάττονται κεκλεισμένα έν τφ άπο- 

άποθεματικώ της έθνικής Τραπέζης.
Τελευταίως η Ελλάς διά συμβάσεως ύπογραφείσης την 20 Δεκεμβρίου 

1881 προέβη μετά τοϋ έν Παρισίοις οίκου Oeschger Mesdack et Cie είς 
συμφωνίας περί έκτυπούσεως νέων χαλκών νομισμάτων. Τά νομίσματα 
ταϋτα θα ήνομ όμοιας σφραγίδος της καί διά τά έν κυκλοφορίγ έκτυπω- 
θεντατφ 1878 καί θά άνέρχωνται είς

160,000 κομμάτια τών 10 λεπτών αξίας Δρ. 1,600,000 
144,000 » τών 5 » » » 720,000

τδ δλον 304,000 »
ΤΙ έκτύπωσις η'ρξατο ήδη 

κέση δέ δώδεκα μήνας καί 

είς 23 άποστολάς.

» Δρ. 2,320,000. 
έν τώ νομισματοκοπείφ τών Παρισίων θά διαρ- 
τά νέα νομίσματα θά άποσταλώσιν ένταΰθα

Δικαιούται δμως ή 'Ελλάς νά κόψη συμπληρωτικά άργυρά νομίσματα 
αξίας δρ. 3, 100,000 εις στρογγυλούς αριθμούς, τδ μέν ένεκα της αύξή- 

σεως του πληθυσμοϋ της μετά την τελευταίαν άπογραφήν τοΰ 1879 κατά 
222000, τδ δέ ένεκα της προσαρτήσεως τών νέων έπαρχιών ών δ πλη- 
θυσμδς άνερχεται είς τριακοσίας περίπου χιλιάδας. Έλπίσωμεν δ’ δτι ή 

έκκοπή. αύτη ταχέως θά διαταχθή. Μ. π. Λάμπρος. -

ΙΣΤΟΡΙΑ ΨΙΤΤΑΚΟΓ

Κατά.την νύκτα τής 17 Μα’ίου 1771 τρομερά καταιγίς έκτων συχνο

τήτων κατά τάς βορείους θαλάσσας έρριψε τδν Άτρόμητον, βρίκιον άγ- 
γλικόν δώδεκα πυροβόλων έπί άγνωστου βράχου τδν όποιον δέν ήδύναντο 
ευθύς έξ αρχής νά άναγνωρίσωσιν ένεκα τοϋ σκότους.
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'Ο ’Ατρόμητος ήτο έν τών τεσσάρων πλοίων τών άποσταλέντων πρδς 
έρευναν είς τδν Ειρηνικόν Ωκεανόν, ύπδ τήν διοίκησιν τοϋ Αντιναυάρχου 
Ιακώβου Κουκ.

Κατ’ αύτήν τήν έποχήν δ ένδοξος θαλασσοπόρος ειχεν ή'δη Ανακαλύψει 
μέρος τών Αύστραλίων νήσων, καί δ βασιλεύς τής’ Μεγάλης Βρετανίας 
Γεώργιος Δ' έχαιρεν έκ τών προτέρων έπί ταΐς νέαις γεωγραφικαϊς κάτα- 
κτήσεσι τοϋ νοήμονος καί πιστοϋ αύτοΰ υπηκόου.

Ή τρικυμία ειχεν αποχωρίσει τδ πλοϊον τοΰ δποίου έπέβαινεν δ αντι
ναύαρχος άπδ τών άλλων πλοίων καί μεγάλη ύπήρξεν ή έκπληξις . τοϋ 
Κούκ κατά τήν ανατολήν τής ημέρας δτι εύρέθη απέναντι μικράς άνθηράς 
νήσου, ή'τις δέν ήτο σημειωμένη έντφ ναυτικφ του χάρτη καί ή δποία 
έ'χουσα περιφέρειαν έν δλφ 300 τετραγωνικών μέτρων, έκειτο δέκα πέντε 

μίλια βορειονατολικώς τής Μελβούρν.
'Όπως δήποτε δ Κούκ ύπέθεσεν δτι ή περί ής δ λόγος νήσος ήτο 

Ακατοίκητος καί διά νά βεβαιωθή διέταξε τακτικήν έρευναν, είς τδ Ακαλ
λιέργητου καί δασώδες αύτής εσωτερικόν.

Ούδέν ίχνος ιθαγενών ή αγρίων ζώον άνεΰρον οί ναΰται τοΰ ’Ατρόμη
του, μόνον σωρείαν πολυχρώμων πτηνών έκ τοΰ εί'δους τών ψιττακών. Οί 
.μόνοι ουτοι νησιώται οίτινες έσχημάτιζον τήν έν τή νήσω δημοκρατίαν 
έθυμώθησαν έν ποικίλη καί κακοήχφ γλώσση διά τήν έπίσκεψιν τών έπι- 
δρομέων. '

'Αλλά μάτην έστέναζον' πάσα άντίστασις ήτο ανωφελής καί ύπδ συ
νεχή πυροβολισμόν οί πτερωτοί κάτοικοι τοΰ παρθένου αύτοΰ τόπου με- 
τέβησαν άπδ τής ζωής είς τήν αιωνιότητα.

Ό Κούκ άφίκετο καί έθεσε τέρμα είς τήν σφαγήν, ή'τις δμως ήτο 
άναγκαία ώς έκ τής έλεεινότητος είς ήν εύρίσκετο ή προμ.ήθεια τών ζωο
τροφιών των. "Ολη ή αποικία έμαδήθη καί έψήθη καί βοηθούσης τής φαν
τασίας οί ναΰταί μας ένόμιζον δτι έτρωγον περιστεράς ή φασιανούς.

Ό άν.τιναύαρχος καί οί αξιωματικοί δέν άπηξίωσαν νά τιμήσωσι τούς 
ψιττακούς, καί πάντες καθήμενοι έπί τής χλόης καί έχοντες προ αύτών 
βαρέλιον ρουμίου κζτεβρόχθιζον τά κρέατα τών δυστυχών πτηνών.

Έν τοσούτφ τδ βοίκιον ήδυνατο νά έπαναλάβη τδν πλοΰν καί; ό και
ρός ήτο εύ'διος. Ευθύς δ’ έδόθη ή διαταγή τοΰ άπόπλου.

"Οτε έγέρθησαν, δ Κούκ εύρεν ύπδ τδν πϊλόν του ώραιότατον ψιττα
κόν στακτόχρουν καί έρυθρδν, δστις μόνος αύτός διέφυγε τήν σφαγήν.

Ό άντιναύαρχος έλαβεν αυτόν καί παρετήρησεν δτι ήτο νεώτατός* έπ- 
ήλθε δ’ αύτώ ή ιδέα νά τον φέρη είς Αιβερπούλ είς άνάμνησιν τής άνα- 
καλύψεώ.ς του καί νά τδν προσφέρη ώς δώρον. είς τήν Μιλαίδην Σουρσίλλ 
τήν σύζυγον τοΰ ύπουργοΰ τών Ναυτικών.

Έχαρίσθη λοιπόν ή ζωή είς τδν δυστυχή αύτδν ορφανόν καί ώρας τι-
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νάς άργότερον εύρίσκετο έπί τοϋ ’Ατρόμητου, εντός τοΰ θαλαμίσκου τ*οΰ 
■ αντιναυάρχου, δστις έγραφεν έπί τοϋ χάρτου του τδ δνομα οπερ έδωκεν 

εις την μικράν νήσον, καλέσας αυτήν νήσον τών ψιττακών (Parrots island).
Μετά πέντε μήνας δ ’Ιάκωβος Κούκ άπεβιβάζετο είς Αιβερπούλ.
Ή πόλις εύρίσκετο έν εορτή καί λέμβοι ή'ρχοντο πρδς προϋπάντησήν 

τοΰ ενδόξου ναυτίλου.
Ό Κούκ έπλησίαζεν ή'δη έπιβαίνων τιμ.ητικής λέμβου τήν παραλίαν, 

οτε αί'φνης ήκούσθη έκ τών κυμάτων φωνή κράζουσα
— Βοήθεια ! βοήθεια !
Έπήλθε στιγμ.ή φόβου και έκπλήξεως.
Βεβαίως άνθρωπος έπεσεν είς τήν θάλασσαν άνθρωπος έπνίγετο.
Πάντων τά βλέμματα έστράφησαν πρδς τήν θάλασσαν. , .
Καί είδον τδν δυστυχή ψιττακόν κραυγάζοντα πάντοτε αλλά μέ έξη- 

σθενημένην πλέον φωνήν.
Βοήθεια ! . .
Ό Κούκ έτεινε πρδς αύτδν τήν λαβήν τοΰ ξίφους του έφ’ ού δ ψιτ

τακός άνερριχήθη και επανήλθε είς‘τδν κύριόν του καταβεβρεγμένο; και 
κρυολογημένος. . .

’Ενθουσιασμένος δ Κούκ. διά τδ δείγμα αύτδ της νοημοσύνης τοΰ πτη
νού του τδ όποιον ένεθυμήθη χωρίς νά διδαχθή τήν λέξιν τήν δποίαν με
ταχειρίζονται οί ναΰται ευρισκόμενοι έν κινδύνφ, τφ έπιδαψίλευσε πολλάς 
περιποιήσεις ϊνα μή τδ ακούσιον λουτρδν τφ έπιφέοη κακά επακόλουθα.

Είς τδ ύπουργεϊον τών ναυτικών δ ήρως μας παρουσιάσθη ενώπιον 
εκλεκτής δμηγύρεως καί διδαχθείς ύπδ τοΰ κυρίου του ή'ρθρωσεν άλλά διά 
φωνής κατά τι έρρινου τδ όνομα τής Μιλαίδης Σουρσίλλ ή'τις έδέχθη 
αύτδν ώς πολύτιμον δώρον και ύπεσχέθη νά τδν περιποιήται έξόχως.

Ή Μιλαίδη έτήρησε τδν λόγον της καί πολύν έ'τι μετά τδν θάνατόν 
της χρόνον δέν υπήρχε καθ’ δλον τδ βασίλειον, ούδ’ έν τοΐς βασιλικοΐς πτη- 
νοτροφείοις. τοΰ Βίνδσορ ψιττακός πολυμαθέστερος καί έξυπνότερος. Πάντες 
δέ τδν έθώπευον.

Ό βασιλεύς Γεώργιος τώ έδιδε γλυκίσματα.
Έφώναζε μέ τόσην χάριν, Ζήτω δ Βασιλεύς! Ή βασίλισσα Βικτωρία τδν 

έφόρτονε διά σακχαρωτών' ούδείς δέ άπήγγελλε μέ μεγαλητέραν λεπτό
τητα, Ζήτω ή βασίλισσα ! Καί δ λόρδος δήμαρχος δστις έγνώριζε πόσον 
όραϊα έψαλλε τδν βασιλικόν ύμνον ύπέστήριζεν δτι άν δέν άνηκεν είς τήν 
■εύγενη γενεάν τών ψιττακών τδ πτηνδν αύτδ ή'θελέ τις τδ έκλάβει ώς 
τδν πιστότερον τών δημαοχικών ύπαλλήλων τοΰ ’Άστεος.

• . · · · ■ · · · · · · · · · · · · · ♦ · · · - ·
. Παρήλθε πολύς χρόνος ! Καί δ δυστυχής ψιττακός μεταλλάξας κυρίους, 

κατήντησεν άπδ ’Άγγλου υπηκόου Γάλλος: καί άπδ πολίτου τοΰ ’Άστεος 
κάτοικος τών κλεινών Παρισίων.

Ή σκηνή μεταφέρεται είς τά περί τούς Παρισίους Οχυρώματα έν οικίας 
καταληφθείσγ] ύπδ τών οπαδών τής Κοινότητος ο'ίτινες ύπδ τά άνεγερ- 
θέντα δδοφράγματα προφυλλάττονται κατά τών έκ Βερσαλλιών έπερχομέ- 

νων στρατιωτών.
Ήσύχασεν ολίγον δ πυροβολισμός1 και απαίσιοι οί στρατιώται τοΰ Δή

μου πίνουσιν άρροφητί τδν οίνον τής καταληφθείσης οικίας.
Τά ποτήρια κενοΰνται καί πάλιν πληροΰνται. Μετά τδ δεύτερον επέρ

χεται τρίτον δπερ άκολουθεΐ τέταρτον καί ουτω καθ’ έξης, "ίβρεις δε 
καί βλασφημίαι σείουσι τήν δροφήν.

— Goddem, έφώνησε κατ’ εκείνην τήν στιγμήν δ ψιττακός μας, δστις 
δέν ήδύνατο νά λησμονήσγ] τά άγγλικά του.

— Βρέ τδ διάβολο, είπεν δ λοχίας στρεφόμενος καί δεικνύων αύτδν είς . 
τούς άνδρας του κύτταξέ τον πώς θυμόνει. . .

Έξεκρέμασε τδν κλωβόν καί τδν έθηκεν έπί τής τραπέζης' έ'λαβε δίπυ- 
ρον, τδ ένέβαψεν είς τδν οίνον καί τδ παρουσίασεν είς τδν ψιττακόν, δστις 
επειδή άπδ εί'κοσι τεσσάρων ωρών δέν είχε φάγει τίποτε προσεπάθησε νά 
τδ λάβγι.

—: Σιγά, σιγά ! είπεν δ λοχίας. άποσύρων τήν χεϊρα, θά σοΰ τδ δώσω, 
αλλά ύπδ ένα ορον νά φωνάξ-ρς μαζύ μας' Ζήτω.

Και οί πολιτοφύλακες ένεθάρρυνον τδν λοχίαν δστις έφώνει*
. — Φώναξε λοιπόν, βρωμοποΰλι, ή σέ πνίγω.

Μόλις έτελείωσε καί ήκούσθη δεινός πυροβολισμός καί τά δβούζια ,ή'ρ- 
χισαν νά πίπτωσιν έπί τών πέριξ.

— Διάβολε τί τρέχει. .. έφθασαν λοιπόν οί Βερσαλλίανοί; Καί ©γερ
θείς έτρεξε νά τοποθέτησή τούς άνδρας του είς τδ δδόφραγμα, πέραν τοΰ 
οποίου μεθ’δλον τδν καπνόν διεκρίνοντο ή'δη οί τακτικοί στρατιώται.
λ Ό ψιττακός έμεινε μόνος έν τφ κλωβώ του έπί τραπέζης πλήρους κε-, 
νών φιαλών καί είχεν ένώπιόν του τδ είς. τδν οίνον βεβρεγμένον δίπυρον, 
τδ άντικείμενον τών πόθων του.

Ή πείνα είχε καταντήσει αφόρητος . . . Ψιττακός τοιαύτης ηλικίας, 
διότι ητο ηδη υπερεκατοντουτης,δέν ήδύνατο νά ύποστή τήν δίαιταν τοΰ 
δόκτορος Τάννερ* ώστε άπεφάσισε νά ύποκύψή είς τά πάντα χάριν ολί

γου άρτου ή δρυζίου.
Καί έσυλλάβιζε τήν φράσιν τήν δποίαν τώ έπέβαλον νά έπαναλάβή.
Κατ’ αυτήν την στιγμήν πυκνός καπνός έπλήρωσε τδ φυλακεΐον'δ ψιτ

τακός δεν ειδεν εν τή οδφ τους κοινωνιστάς προσβληθέντας ύπδ τής μ.υ- 
δραλιοβολου καί φεύγοντας έν άταξί^· δέν είδεν αξιωματικόν τοΰ στρα

τού τών Βερσαλλιανών έπί κεφαλής στρατιωτών πλησιάσζ.ντκ είς τδ. 
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παράθυρον καί ύπερπηδήσαντα αύτό. . . Ούδέν τούτων' έν μόνον ένόμισεν, 
δτι έπέστρεφον οί δήμιοί του καί δτι θά έτρωγεν Sv συγκατετίθετο νά 
φωνάξγι μετ’ αύτών.

Καί διά τής οξείας φωνής του ανέκραξε δίς, Ζητώ ή Κοινότης.

Βροχή σφαιρών έρρίφθη είς τδ φυλακεΐον καί δ δυστυχής ύπερωκεάνειος 
ψιττακός έπεσε θϋμα της πείνης καί της κοινότητος.

(Έχ τοΟ γαλλιχοδ).
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Εί γάρ κεν καί σμΛκρον επί σμικρδν ζαταθοϊο 
καί θαμά τοϋτ’ εροοις, τάχα κεν καί τδ γένοιτο. 

Ήσιόδρ ’Έργ· καί Ήμέρ | 360.
, ι

Κατά πόσον αί άνά την 'Ελλάδα καί διαφόρους άλλους της ’Ανατο

λής τόπους εύρισκόμεναι χριστιανικά! έπιγραφαί μέχρι πρό τινων δεκαε
τηρίδων ήσαν παρημελημέναι, άποδεικνύει ή σμικρότης τοϋ χώρου, ον 
αύται κατέχουσιν έν τγ ύπδ τοϋ Boeckh καταρτισθείσγ τών χριστιανικών 

έλληνικών επιγραφών συλλογή (Corpus Inscriptionum Graecarum 1334 — 
1862). ’Επ’ εσχάτων δμως καί αί είς την χριστιανικήν τοϋ ελληνικού 
έθνους περίοδον άνήκουσαι έπιγραφαί έκίνησαν τδ ενδιαφέρον τών λογίων 
καί κατέστησαν τδ άντικείμενον αξιέπαινου έρεύνης.

Έκ τών χριστιανικών δέ τούτων έλλην.έπιγραφώνπλείστας δσας άνεΰρον 
καί έδημοσίευσαν διά τύπων δ τε αοίδιμος Κ. Πιττάκης δ ’Αθηναίος καί δ 
καθηγητής τοϋ ήμετέρου Πανεπιστημίου κ. Σ. Κουμανούδης. Ούκ δλίγας 
δέ έφερον εις φώς καί άλλοι τινές εύρωπαϊοί τε καί ημεδαποί ειλικρινείς 
θιασώται καί φίλοι τών σεμνών τούτων λειψάνων άποιχομένων χριστια

νικών γενεών.
Φρονοΰμεν, δτι δέν είναι δίκαιον νά παραδίδ-ρ τις είς λήθην τδν πα

τέρα αύτοΰ χάριν τοΰ πάππου. Άμφότεροι πρέπει έξ ίσου νά τιμώνται και 
μετά της αύτης εύλαβείας νά θεραπεύωνται. Καί ή χριστιανική έποχή 
τοΰ ήμετέρου έ'θνους δέον νά έρευνΧται μετά της αύτης έπιμελείας, οίας 
καί ή κλασική τής έλλαδικής χώρας περίοδος. Καθώς δέ ή έ'ρευνα καί ή 
διάσωσις τών έλληνικών επιγραφών τών άναφερομένων είς τήν κλασικήν 
τοΰ έθνους ημών έποχήν πολλά μέχρι τοΰδε διεφώτισε σκοτεινά αντικεί
μενα άφορώντα είς τήν ιστορίαν καί τδν βίον καθόλου τής άρχαίας Ελ
λάδος, ουτω καί ή άναζήτησις καί περισυναγωγή τών επιγραφών τής χρι-

ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ 81 

στιανίκής περιόδου πολλά επαγγέλλεται νά διευκρίνήσν) ζητήματα άναφε- 

ρόμενα εΐ'ς τε τήν ιστορίαν τής ελληνικής χριστιανικής εκκλησίας καί τδν 
θρησκευτικόν βίον τών μακαρίων ήμών προγόνων.

Έκ τής πεποιθήσεως δέ ταύτης καί μόνης δρμώμενοι δημοσιεύομεν 
παρά πόδας έπιγραφάς τινας χριστιανικής άποκειμένας μέχρι τοΰδε έν 
Άκροπόλει άνεκδότους, ώς καί τινας άλλας νεωστί ύφ’ υμών άνακαλυ- 
φθείσας έπί διαφόρων άρχαίων άθηναϊκών οικοδομημάτων.

1.

IC XG Κοιμητήρών

ΚΥ αη Ίωάννου καί Μαύρας

ΤΙΡΙΟΝ 
eiuj^NNH

Γέγραπται έπί πλακδς Πεντελικοϋ μαρμάρου, ύψους 0,41 μέτρ. γαλ- 
λικοΰ καί πλάτους 0,14. Εύρέθη κατά τάς έν έτει 1877 έν τφ Άσκλη- 
πιείφ γενομένας άρχαιολογικάς άνασκαφάς καί άπόκειται έτι καί νΰν έν 

τφ αύτφ τόπφ·
2.

t ΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ βΛΛλΔΙΟΥ Οίκητήριον Έλλαδίου 
ΑΣΠΡΟΥ ΛΑ<\ ΧίΟΝΗΟ Μαγείρου άμα Χιόνης

Γέγραπται έπί στήλης τετραγώνου μαρμάρου Πεντελίκοϋ, ύψους 1,05 
καί πάχους 0,14. Εύρέθη καί αύτη κατά τδν αύτδν χρόνον, olov καί ή 
άνωτέρφ έν τφ ίδίφ τόπφ, ένθα άπόκειται μέχρι τήν σήμερον.

3.
α'

f KYEPle οι ΟΦΘ(ΧΛ]ΑΟΙ 
Ρ^ΝΤωΐΝ] eic GG εΛΠΙΖΟΥ- 
CIN Κ[<\1 CY AIaujC ΤΗΝ ΤΡΟ
ΦΗΝ (\YTujN GN eYK0JPI&

β'

....ΤωΝ [(ΧΓλίΠΟΝΤωΝ ΤΟΝ
ΚΥΡΙΟΕΝ].....

Άμφότεραι αί έπιγραφαί αύται φέρονται γεγραμμέναι έπί τών τεσσά-
Τόμ,ος ST' 1.—Ιανουάριος 1882. 6 

Κύ[ριε οί όφθαλ]μοί πάν- 
τω[ν] είς σέ έλπίζουσι καί 
σύ δίδως τήν τροφήν αύ
τών έν εύκαιρίιγ].

,... Τών [άγα]πόντων 
τδν Κυριο[ν]......
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ρων κρασπέδων τετραγώνου πλακδς εκ. μαρμάρου Πεντελικοΰ, εύρεθείσης 

έν τφ αύτφ τόπφ, οϊφ ν,χΐ xi προηγούμεναι. Ή πλάξ δέ αυτή, ως έκ 
τών επ’ αύτνίς έγκεχαραγμένων γραφικών λογίων (ψαλμ. ρμδ' 16, Ι,ς·' 11) 
είκάζομεν, ύπηρχεν έντετοιχισμένη επί τοϋ ύπερθυρου εστιατορίου κοινο- 
βιακοϋ τίνος ιδρύματος, § πτωχοτροφείου, κειμένου κατά τδν μεσαίωνα 
έν τφ χώροι τοϋ Ασκληπιείου.

4

ΜΝΗΑλ Μνήμα
ΔΙΔΥΑΟΥ Διδύμου

Γέγραπται έπί πλακδς μαρμάρου Πεντελικοΰ ύψους 0,50 καί πλάτους 
0,18. Εύρέθη κατά τδν αύτδν χρόνον, οίον καί αί ανωτέρω, έν ταΐς τοΰ 
’Ασκληπιείου άρχαιολογικαΐς άνασκαφκϊς. Άπόκειται δέ νϋν είς τδ δεξ ών 
μέρος στις κάτω εισόδου της Άκροπόλεως παρά τδ φυλακεΐον τών Απο
μάχων.

5
t KYAHTHP1ON > Κοιμητηρίου

[ΕΠΡΗΝΕΟΥ ,. [Ειρηναίου.

Γέγραπται έπι πλακδς λίθου Πεντελικοΰ ύψους 0,25 καί πλάτους 0,20. 
Εύρέθη έν τφ αύτφ τόπφ καί χρόνφ, ο'ίφ καί αί ανωτέρω. Νϋν δέ άπό- 
κειται έν τφ παρά την κάτω εί'σοδον της Άκροπόλεως προσωρινφ Μου- 
σείφ τών τοϋ ’Ασκληπιείου άρχαιολογικών συλλογών.

ΚΥΑΗΤΗΡΙΟΝ 
[IEPluJNYAOY

ΕωΝΙΟΝ

6.

Κοιμητηρίου 
[Ίερω]νύμου 

αιώνιον

Γέγραπται έπί πλακδς λίθου Ήμηττίου ύψους 0,57 καί πλάτους 0,29. 

Άπόκειται νϋν ες τδ δυτικδν μέρος τοΰ παρά την κάτω εί'σοδον της Ά
κροπόλεως κειμένου φυλακείου τών ’Απομάχων. Ό χρόνος δέ καθώς καί 
δ τόπος τ·ης εύρέσεως τ·ης έπιτυμβίου ταύτης πλακδς αγνοείται.

7.

OYTOIC B&C- 
Κ&ΝΙΕΙΟΥ]

OYTEOJC KOCT&NTI&C1
ΠΥΝ&ικοα <\[υτου]

Ουτ[ο]ς βασκαν[είου] Ούτ[ο]ς Κωνστ[αντίας] γ[υναικδς] α[ύτοΰ]
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Γέγραπται έπί τμήματος πλακδς λίθου 'Γμηττίου. ’Εκ τοΰ σκαιοϋ δέ 
καί άτεχνου σχήματος τών γραμμ.άτων εικάζεται, δτι' η επιτύμβιος αύτη 
επιγραφή άνηκει είς τούς ύστερους χρόνους της Βυζαντιακης εποχές καί 
ιδίως τοϋ Γ η ΙΑ' αίώνος. Έπειδη δέ έν τη επιγραφή ταύτη δίς άπαντφ 
η λέξις «ούτος» συμπεραίνομεν, δτι η πλάξ αυτή έκάλυπτε διπλοΰν τά
φον συζύγων χωριζόμενον διά κτιστοΰ διαφράγματος. ’Γά έν τφ β' στίχφ 
της δεξιάς πλευράς της πλακδς φερόμενα γράμματα Γ καί συνεπλη- 
ρώσαμεν, τδ μέν πρώτον διά της λέξεως «Γυναικδς», τδ δέ δεύτερον διά 
της λέξεως «Αύτοΰ». Ποΰ εύρέθη η πλάξ αύτη, καί πότε, ούδείς γινώ- 
σκει. Άπόκειται δέ νϋν είς τδ δυτικδν μέρος τοΰ φυλακείου τών Απομά
χων, παρά τδν βόρειον τοίχον τοΰ Μουσείου έν φ ύπάρχουσι κατατεθει- 
μέναι αί τοΰ Ασκληπιείου άρχαιολογικαί συλλογαί.

8. 

KCUHHTHPION] 
ΓΟΥΕΡΙ& Κ<\1] 
ΝΕίΕΛΟΥ]
ΤΩΔΕ

Κο[ιμητηριον] 
Γου[ρία καί] 
Νεί[λου 
τόδε

Γέγραπται έπί τμήματος πλακδς λίθου 'Γμηττίου, Ποΰ καί πότε εύ
ρέθη ή επιγραφή αύτη άγνοεϊται. Άπόκειται δέ νϋν έν τ?ί πρώτη πρδς 
τί) άριστερ^ τφ είσερχομένφ αιθούση τοϋ έν τη Άκροπόλει αρχαιολογικού 

Μουσείου.
9

[ΚΟΙΑΗΤΗΡΙΟΝ] [Κοιμητηρ,ιον]
[<ΧΙΑ1]ΛΙΑΝΟΥ [ Αίμι]λι«νοϋ

Γέγραπται έπί τμήματος πλακδς λίθου Πεντελικοΰ. 'Η έν τφ β' στίχφ 

φερομένη λέξις πιθανδν νά ηνε καί τδ ό'νομα «Στυλιανός». 'Ημείς ένταΰθα 
συνεπληρώσαμεν «Αίμιλιανδς» καθ’ δσον τδ όνομα τούτο, ένεκεν τοΰ. πέ- 
ριξ τών Αθηνών κειμένου ναοϋ τοϋ αγίου Αΐμιλιανοΰ, φαίνεται νά. ^το 

κατά την βυζαντιακην εποχήν έν μεγίστη παρά τφ λαφ χρησει. Άπόκει- 
ται δέ η πλάξ έν τη αύτη αιθούση τοΰ είρημένου άρχαιολογικοϋ μουσείου.

10. .

[MNHCOHT1 ΤΟΥ ΔΟΥ1ΑΟΥ £[ΟΥ] [Μνησθητι τοϋ δού]λου σ[θυ] 
ΟΔΕ ΚΥ[ΡΙ£] ώδε Κύ]ριε
[ΕΝ ΤΗ Β<\]ζΙΛΗ<Χ ΞΟΥ έν τη βα]σιλείγ σου
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τη αύτ-η αιθούση του έν τη

Ένέγκκτε τφ Κυρίφ
Γδόξαν καί τιν.άνΐ

Γέγραπται έπί τμήματος λίθου Πεντελικοϋ. Που και πότε εύρέθη τυγ

χάνει δλως άγνωστον. Άπόκειται νυν έν 
Άκροπόλει άρχαιολογικοΰ μουσείου.

11.
eNeNKctTei
ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ
· ····«

Γέγραπται έπί τμήματος πλακδς λίθου Πεντελικοϋ. Ούδείς γινώσκει τδν 
τόπον καί τδν χρόνον της εύ^έσεως τ·ης επιγραφής ταύτης. Καθ ά δέ έκ 
τοϋ έπί της πλακδς ταύτης έγκεχαραγμένου ρητοΰ τ·ης 'Αγίας Γραφής 
(ψαλμ. κη', 1) είκάζομεν, αύτη ύπηρχεν έντετοιχισμ,ένη έπί τοϋ υπερθύ
ρου έκκλησίας τινδς κείμενης έν τη Άκροπόλει. 'Η πλάξ δέ αύτη άπό- 
κειται νϋν έν τ·η αύτ$ί αιθούση τοϋ άνωθι μνημονευθέντος Αρχαιολογικού 
μουσείου.

12.

Ο 6YTeA[H]C t Ό εύτέ[λη]ς
• · · · ·

Γέγραπται έπί τμήματος πλακδς λίθδυ πεντελικοϋ, καί Απόκειται έν 
τφ αύτώ τόπφ, οίφ καί η ανωτέρω. Ποϊαι δέ λέξεις έλλείπουσιν έκ ταύ
της τ·ης επιγραφές, καθώς καί άν αύτη ηναι επιτάφιος η μη, δέν γινώ- 
σκομεν. Καί η πλάξ αύτη Απόκειται έν τ·η αύτη αιθούση τοΰ εΐρημένου 
μουσείου.

13.

[ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ] 
ΔΗΜΗΤΡΙ[ΟΥ] 
Κ&Ι Kui[NC Τ&ΝΤΙΝΟΥ] 
ΔΟΤ ...

Γέγραπται έπί τμήματος πλακδς λίθου Ύμηττίου. ’Αγνοείται δέ δ τε 
χρόνος καί ό τόπος τ·ης εύρέσεως αύτΐίς. Νϋν δέ άπόκειται έν τη β' πρδς 
τ·η Αριστερά τφ είσερχομένφ αιθούση τοΰ έν τ·η Άκροπόλει άοχαιολογί- 
κοϋ μουσείου.Πιθανώς δέ τδ έν τφ δ' στίχφ ΔΟΤ νά ηνε ΤΟΔ[£] κατ» 

άναγραμματισμόν.
14

ψ r£luPriOCTM/3iOHNO[N] Γεώργιος Μητροπολίτης] Άθηνώ[ν]
Γέγραπται έπί τοΰ άνατολικοϋ τοίχου της παρά τά προπύλαια κειμέ- 

νης πινακοθήκης. Έκ τών έν Άθηναις άρχιεοατευσάντων είσίν ημϊν γνω
στοί ύπδ τδ όνομα «Γεώργιος» τέσσαρες Μητροπολϊται’ α'. δ άπδ τοϋ 
έτους 914—922 έπισκοπησας. β'. δ έπί τοϋ Πατριάρχου Μιχαήλ τοΰ

[Κοιμητηριον] 
Δημητρί[ου] καί 
Κωνσταντίνου]

Δοτ. . .

ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ 85
Χρυσοβέργη άρχιερατεύσας, δστις άπαντφ έν τη έν Κων]πόλει κατά Σω- 
τηρί/ου τοΰ Παντευγένου γενομένη Συνόδφ (1145—1160)· γ'. δ κατά 
τδ έτος 1180 άκμάσας Γεώργιος δ Ξηρδς, καί δ', δ προκάτοχος Μιχαήλ 
Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου Μητροπολίτης Γεώργιος δ Βούρζης, δστις έτε- 
λεύτησε τφ 1190. Έκ τών τεσσάρων δέ τούτων μητροπολιτών, πολύ πι

θανόν νά άνηκη η περί δ λόγος έπιγραφη εις τδν πρώτον, “ή *<κί είς 
άλλον προγενέστερον αύτοΰ 'Ιεράρχην, καθ’ δσον καί η γραφή είναι δλώς 
έξαιρετική,.καί άτάσθαλος καί τδ σχήμα τών γραμμάτων τυγχάνει πηντη 
άτεχνον. Καθόλου δμως παράδοξον δ είς ον Ανήκει ή έπιγραφη αύτη Μη
τροπολίτης Γεώργιος νά είναι δ πρώτος τών ’Αθηνών Άοχιποίμην δ κα- 
τοικησας έν τη παρά τά προπύλαια πινακοθήκη, ·ητις διετέλεσεν έπισκο- 
πικη κατοικία μέχρι τώς άλώσεως της πόλεως ύπδ τών Φράγκων (1240).

15 

f Εκτισθη ο [ναός των] ασωματων Πεσκαλίου 
ετει ,ζπε εν μηνι δεκεμβριου α'

Γέγραπται έπί μιάς τών πρδς δυσμάς τοΰ Άδριανείου γυμνασίου ιδρυ
μένων στηλών ένθα ύπηρχεν δ πρδ έτών καταδαφισθείς ναδς τών Παμ- 
μεγίστων Ταξιαρχών. Τδ σχήμα τών γραμμάτων είναι σύμμετρον καί δ 
τρόπος της τούτων γραφής κανονικός. Έκ της έπιγραφης δέ ταύτης γί
νεται ημϊν γνωστδν τδ έτος καθ’ 3 έκτίσθη δ ιερδς ούτος ναδς, καθώς καί 
τδ έπώνυμον αύτοΰ. Διά της έπωνυμίας δέ «Πεσκαλίου» ·ηθέλησε φαίνεται 
δ την έπιγραφην ταύτην έγχαράξας νά σημάνη ίδ την δνομασίαν τνίς θέ- 
σεως ταύτης, η τδ έπώνυμον τοΰ κτητορος τοΰ περί ού δ λόγος ναοΰ.

16

f KYEPie ΒΟΕΗΘεί] Τω C ωΔΟΥΛω Κύ[ρίε] βο^θει] τώ σφ 
T<\P<\C Ιω ΗΓΟΥΑΕΝω δούλφ Ταρασίφ ηγουμένφ

KtdJ I€P€ujC] ίερεί]

Γέγραπται 0,42 άνωθεν τοΰ κυματίου τοΰ στυλοβάτου τοϋ αύτοΰ κίο- 

νος έφ’ ου άναγίνώσκεται καί η Ανωτέρω έπιγραφη. 'Η έν τφ γ' στίχω τε
λευταία λέξις ISPGluC είναι καθ’ δλοκληρίαν έφθαρμένη καί μδνον τδ 
έν τφ τέλει αύτης C διακρίνεται. Ποιος δέ είναι δ μνημονευόμενος ούτος 
ηγούμενος Ταράσιος, ώς καί ποϊαι είσίν αί πρδς τδν ναδν τών Άσωμάτφν 
σχέσεις τοΰκληρικοϋ τούτου τυγχάνει δλως άγνωστον. Πολύ δέ πιθανδν δ 
περί ου δ λόγος ηγούμενος νά εύηργέτησε τδν ίερδν τοΰτον ναδν, κληροδο- 
τησας αύτώ κτήματα, η συνδραμών αύτφ δι’ άλλων Αφιερωμάτων.

Πανάρετος Κωνσταντινίδης’λοχιεπίσχοπος Μεσσηνίας.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Την 17 Ίανουαρίου έγένετο έν τφ Πανεπιστήμιο) η έτησία Συνέλευσής 
τών μελών τές αρχαιολογικής εταιρίας. Πρώτος λαβών τδν λόγον δ πρόε
δρος τοϋ. Συμβουλίου κ. Ε. Καστόρχης έξέθηκε γενικώς τά της εταιρίας, 
ύπέμνησε τάς άνάγκας αύτης, Ανήγγειλε την Ανθηράν οικονομικήν κατά- 
στάσιν της εταιρίας, άλλ’ ύπέδειξε συγχρόνως διά ζωηρών έκφράσεων τάς 
ύβρεις, άς ύφίστανται αί απανταχού της 'Ελλάδος αρχαιότητες. Ό κ. Κα- 

στόρχης παρετηρησε πρδς τοϊς άλλοις, δτι ένώ κατά τά πρώτα έ'τη της 
συστάσεως της εταιρίας έξεδίδετο ύπ’ αύτης ίδιον περιοδικόν σύγγραμμα 
περιεχον πραγματείας έπί διαφόρων Αρχαιολογικών Αντικειμένων, τδ πε

ριοδικόν τοΰτο έπαυσε νά έκδίδηται. ’Ακολούθως ο γραμματεύς της εται
ρίας κ. Σ. Κουμανούδης άνέγνω λεπτομερέστερου καί διεξοδικώτερον τάς 
πράξεις του Συμβουλίου, οΐον την κατάταξιν της αιγυπτιακές Συλλογής 

τοΰ φιλογενοϋς Ίω. Δημητρίου, καί την έν τώ Μετσοβείω Πολυτεχνείφ 
-κοσμιωτεραν καί έπιστημονικωτέραν τοποθέτησιν τών άπδ τοΰ Βαρβα- 
κείου Μουσείου μετενεχθεισών Αρχαιοτήτων, ώς καί αλλας τινάς μικράς 
Ανασκαφάς καί Αρχαιολογικά ευρήματα. Τέλος δ ταμίας της εταιρίας κ. 
Π. Γιαννόπουλος έξέθηκε την οικονομικήν κατάστασιν της έταιρίας καί 
κατέθηκεν έντυπον τδν ’Ισολογισμόν έσόδων καί έξό'δων διά τδ έτος 1881. 
Προσέθηκε δέ καί Πίνακα τών Απολογισμών της έταιρίας άπδ του έτους 
1858 μέχρι τοΰ 1881. Κατόπιν έξελέχθησαν οί κκ. I Ζωγράφος, Σ. Π. 
Λάμπρος καί A. Ρ. 'Ραγκαβης μέλη της έξελεγκτικ,ές έπιτροπης.

’Εν δευτέρα συνεδριάσει γενομένρ την 31 Ίανουαρίο'υ άνεγνώσθη ή 
έκθεσις τές έξελέγξεως, αί δ’ έκλογαί τοΰ νέου συμβουλίου, αϊτινες πρού- 
κειτο νά γίνωσιν, άνεβληθησαν.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ SXOAH

Συνεδρία της 6 ’Ιανουάριου 1882.

Ό κ. ΚαΐΛεμ περί τές μνείας αιγυπτιακών σταθμών έν άθηναϊκαϊς 
έπιγραφαΐς.

Ό αύτός .περί τοΰ άργυροΰ Αθηναϊκοΰ τετοαδράχμου έφ’ ού τδ όνομα

Κόΐττος. ' ' -
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'Ο κ, 'Ραμσαι περί τών έπί βράχων μνημείων έν Φρυγία καί Καπ
παδοκία·

Συνεδρία τής 20 Ίανουαρίου

'Ο κ. Καΐ.Ιερ περί τίνος Αντιτύπου τοϋ πλούτου τοΰ Κηφισσοδότου.
Ό κ. περί τοΰ χρόνου τές τελέσεως τών Παμβοιωτίων.

'Ο κ. 'Ραμσαι δεικνύει δακτυλιόλιθον έξ Ερυθρών.

ΕΙΔΗ SEIS

Έντδς τοΰ μηνδς Φεβρουάριου περατοΰταιέν τφ Πολυτεχνείο) η κατάτα- 
ξις έν μιά τών αιθουσών μέρους της μετενεχθείσης συλλογές τών Αρχαίων 
Αντικειμένων της Αρχαιολογικές έταιρίας, άτινα ύπέρχον τέως έν τφ Βαρ- 
βακείφ. Εύθυς μετά την άποπε^άτωσιν τές είς θέαν τοΰ κοινοΰ έκτεθη- 
σομένης αιθούσης ταύτης, θέλε» Αρχίσει η κατάταξις^καί τών'λοιπών Αν
τικειμένων άτινα θέλουσι περιληφθέ έν μια άλλη αιθούσγ.

— Έξεδόθη ώς παράρτημα τοΰ δδηγοΰ τών ’Αθηναϊκών Μουσείων τοΰ 
συνταχθέντος ύπδ τοΰ κ. ’Αρθούρου Μιλχαϊφερ γερμανιστί, οδηγός τών συλ

λογών τών έν τώ Αίγυπτιολογικφ μουσείφ τοΰ φιλογενοϋς Ίωάννου Δη
μητρίου συνταχθείς ύπδ τοΰ κ. Άχιλλέως Ποστόλάκα.

.— Έπί τές ένεργουμένης ισοπεδώσεως της πρδς την δδδν Πειραιώς 
καί Απέναντι τοΰ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα άγούσης έγκαρσίου δδοΰ, 
Ανευρέθη τάφος περιέχον ασημαντά τινα πήλινα Αγγεία καί πλάξ έπι- 
τύμβιος μετά της έπιγραφης

I . . . Π . . . Ω . .
ΑΝΘΙΠΠΟΫ 
ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΕΥΞ

-— 'Ο καθηγητης κ. Π. Χιώτης δημοσιεύει έν τφ περιοδικφ τές Ζα

κύνθου ’Επιθεωρησις την έξές έπιγοαφην έξ ’Ολυμπίας.
Ή πόλις Ζακυνθίων

Φιλόξενου Άπολλοφάνους
Ζακύνθιον νικησαντα 

’Ολύμπια παϊδας πάλην 

Διί Όλυμπίφ.
— Εύρέθη έν Συρρέντφ είκών Αρχαία της Κλεοπάτρας. Τδ έργον είναι 

τεχνίτου 'Έλληνας καί προέρχεται έκ τοΰ έξοχικοΰ ανακτόρου οπερ δ 
αύτοκράτωρ Άδρ.ιανδς κατεϊχεν. έν Τίβουρι. Συζητησις έγερθεΐσα μεταξύ 

τών αρχαιολόγων καθιεροΐ-την. γνησιότητα της είκόνος.
— Ή Τουρκική κυβέρνησις προτίθεται την ίδρυσιν έν Κωνσταντινουπό-
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λει σχολάς τών καλών τεχνών είς ην πλην τών διδατκομένων μαθημά
των θά προσαρτηθίί και μουσεϊον ωραίων τεχνών. Είς την αύτην σχολήν 
θά άνατεθγ καί η φροντίς περί της διατηρησεως τών ιστορικών μνημείων 

τών Τούρκων.
■ C* κ. Παύλος Γιραρδ άρχαΐος μαθητης της ενταύθα Γαλλικής σχο

λάς έδημοσίευσε θέσιν> έπί διδακτορική διπλώματι «τδ έν Άθηναις 

Άσκληπιεϊον». Έν τί) θέσει ταύτ-ρ δ κ, Γιραρδ υποστηρίζει δτι τδ 
Άσκληπιεϊον ίν ναδς άμα τοϋ ’Ασκληπιού καί ίατρεϊον έν φ θαύματα 
έπετελοϋντο. Έν τφ Άσκληπιείφ τούτφ ύπαρχον θερμαί πηγαί καί άλλα 
μυστήρια, χρησιμεύοντα πρδς ίατρείαν τών πασχόντων δι’ υπερφυσικών 
τρόπων.

Ό κ. Άρθροΰρος ’Έγγελ μαθητης τίίς ένταϋθα Γαλλικές Σχολάς 
ετοιμάζει πρδς δημοσίευσιν πραγματείαν περί τών έν Άθηναις νομισμα

τικών συλλογών.
— Έν Παρισίοις άπεβίωσεν δ Άδριανδς Αογγπεριέ μέλος τίίς Άκα- 

δημείας τών επιγραφών καί γραμμάτων διακεκριμμένος και σοφδς αρχαιο

λόγος άμα καί νομισματολόγος πολλά γράψας. Είχε τιμηθη πρδ έτών ύπδ 
τ^ς ελληνικές κυβερνησεως μέ τδ ρναράσημον τών Ταξιαρχών τοϋ τάγμα

τος τοϋ Σωτ·ηρος.
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Τδν ληξαντα μ^να συνεδρίασεν άπαξ κατά τδν κανονισμδν δ Σύλλογος 
έγενοντο δέ καί τά έξης δημόσια άναγνώσματα.

Ό κ. Ευγένιος Γ. Ζαλοκώστας τακτικδν ένεργδν μέλος άνέγνω διατρι
βήν Ή 'ΕΛΛάς κατά τήν Αναγέννησιν μέρος Α.'.

Ο κ. Κ. Βάμβας τακτικδν ένεργδν μέλος άνέγνω διατριβήν περί σχο- 
Ιειακΰν ταμιευτηρίων.

Ό κ. Γ. Βιζυηνδς τακτικδν ένεργδν μέλος άνέγνω διαφόρους αύτοΰ 
ποιήσεις.

Ό κ. Ίάκ. X. Δραγάτσης άντεπιστέλλον μέλος άνέγνω διατριβήν τά, 
θέατρα τοΰ Πειραι&ε καί ό κοχρος Λιμήν.

Ή άμερικανικη εταιρία τών έπιστημών προσεκάλεσε τδν σύλλογον έπι- 
σημως είς τδ κατά τδν προσεχή ’Ιούλιον συγκληθησόμενον ύπ’ αύτης έν 
,Μονρεάλ τοϋ Καναδά έπιστημονικδν συνέδρων. Ό Σύλλογος άπεδέξατο 

ι εύμενώς την πρόσκλησιν ταύτην της άμερικανικϋς εταιρίας καί άνέθετο 
είς τδ άντεπιστέλλον αύτοΰ έν Καναδγ μέλος κύριον Χουγέ-Λατούρ ταγ-» 
ματάρχην τοϋ άγγλικοϋ στρατού την αντιπροσωπείαν αύτοΰ. .

J·’ ’ ■ ■ J' : 'I \ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 89

j ' Ή εταιρία πρδς διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων έν Άγγλίιρ άπε-
στείλε πρδς τδν Σύλλογον καί τάς νέας αύτης δημοσιεύσεις,.

Τί) αιτήσει της κοσμητείας της σχολάς τών άπόρων παίδων έν Σύρφ 
δ Σύλλογος ένέκρινε την έκδοσιν λαχείου έκ δρ. νέων 10,000 ύπέρ τίίς 
σχολής ταύτης. Άπεφάσισε δέ νά ζητηση παρά τοϋ ύπουργείου τών εσω
τερικών την πρδς τοϋτο άπαιτουμένην έ'γκρισιν.

, Άπεστάλη η έ'κθεσις τίίς έξελεγκτικης έπιτροπίίς τίίς έν Καλάμαις
! σχολάς τών άπόρων παίδων, έν $ μαρτυρεΐται η καλή κατάστασις της
I σχολ'ης ταύτης καί η τάξις τών λογαριασμών.

Άνωνύιαου καταβαλόντος τδ άπαιτούμενον ποσδν πρδς σύστασιν σχο
λής άπόρων παίδων έν Κατζάροϋ τοϋ δήμου Λετρινών της ’Ηλείας δ σύλ
λογος ένέκρινε την σύστασιν ταύτην και άπεφάσισεν ΐνα άποστείλη δω
ρεάν τά άπαιτούμενα βιβλία καί τούς πίνακας. Άνέθηκε δέ την έπο- 
πτείαν της σχολής ταύτης τφ έν Πύργφ άντεπιστέλλοντι μέλει κ. Ίω. 
Κρεστενίτγ.Ούτφ δέ έν Ήλείφ διατηρεί δ Σύλλογος τρεις σχολάς την έν 

ί Νέα: Πικέρνγ) τοϋ δήμου Βουπρκσίων, την έν Τραγανού τοϋ δήμου Μυρτουν-
τίων και την έν Κατζαροϋ τοΰ δήμου Λετρινών.

Δοθείσης εύεργετικης παραστάσεως έν τφ θεατρφ Έρμουπόλεως ύπέρ 
τίίς αύτόθι σχολ'ης τών άπόρων παίδων συνηχθη τδ ποσδν 1250 δραχ. 

F 'Γπεβληθη τφ Συλλόγφ πρότασις ύπδ τοΰ κ. Ν. Δημαρά όπως κατ’
αΐ'τησιν τοΰ διευθυντοΰ τοΰ τηλεγραφείου ’Αθηνών κ. Κ· Μαρουδη διαθέσν) 
η ένταϋθα σχολή τών άπόρων παίδων άριθμόν τινα μαθητών πρδς διανο

μήν τηλεγραφημάτων διά τακτικής θητείας συμφώνως μέ τδ έν ταΐς εύ- 
ρωπαϊκαΐς πρωτευούσαις έπικρατοϋν σύστημα. Ό Σύλλογος παραδεχθείς 

κατ’ αρχήν την πρότασιν άνέθηκε τώ κ. Δημαρ^ την μετά τών αρμο
δίων περαιτέρω συνεννόησιν καί κατόπιν θέλει άποφασίσει τάς λεπτο

μέρειας.
Τί) προτάσει τοΰ κ. Τιμ. Ήλιοπούλου έγένετο δέκτη η σύστασις έν- 

τευκτηρίου τών μελών άνοικτοϋ καθ’ άπασαν την ημέραν καί την νύκτα. 
Άπεφασίσθη δ’ η καταβολή ύπδ τών βουλομένων νά μετάσχωσι τοΰ έν- 
τευκτηρίου τούτου δέκα νέων δραχμών πρδς διασκευήν δωματίων. Έννε- 

νηκοντα οκτώ τών έν Άθηναις μελών άπεδέξαντο την συμμετοχήν αυτών 
καί ούτώ διασκευασθέντων τών δρισθέντων δωματίων έγένοντο τά έγκαί- 
νια καί τδ< έντευκτηριον έίρξατο τών έργασιών του.

’ Τοΰ κ. Σπ. Κ. Παπαγεωργίου διορισθέντος καθηγητοΰ έν τφ γυμνασίφ
Κερκύρας έξελέχθη άντ’ αύτοΰ διευθυντής τοϋ αναγνωστηρίου δ κ. Μ. Κρί- 
σπης. Τοΰδέκ.Έμ. Δραγούμη διευθυντοΰ τ·ης πρακτικής δημοτικές σχολής 
τοΰ συλλόγου άναχωρησαντος είς Σύρον καί παραιτηθέντος της διευθύνσεως 
της σχολής έξελέχθη διευθυντής δ κ. Α. Αιακόπουλος κοσμητωρ τ·ης αύτίίς 
σχολής, κοσμητωρ δ’άντί τοΰ κ.Ά. Λιαζοπούλου έζελέχθη δ κ. I. Τσέτσης.
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Έξελέχθησαν τακτικά ενεργά μέλη οί κκ. Γ. Ζητουνιάτης στρατιω

τικές ιατρός, Π. Χρυσανθόπουλος τμηματάρχης τοΰ' ύπουργείου των Ναυ
τικών, Γ. Βιζυηνδς διδάκτωρ της Φιλοσοφίας, Σπυρίδων Σακελλαρόπου- 
λος καθηγητής, Τιμ. Αούης, Δ. Χασιώτης, Α. Δαμβέργης, Β. Πρωτόπου- 
λος ύφηγηταί, Άντ. 'Ροντήρης, Σταμ. Βάλβης διδάκτορες τοϋ δικαίου. 
Τακτικόν πάρεδρον δ κ. Α. Πάγκαλος Αρεοπαγίτης. Άντεπιστέλλοντα. οί 
κκ. Ν. Γεωργιάδης έν Βώλφ, Άλ. Μελετόπουλος έν Πειραιεϊ, Βΐτος Πα- 
λοϋμρτος έν Νεαπόλει. ’Επίτιμα ό κ. Έρ. 'Ρίκεμβαχ Βενεδικτίνος μοναχός 
καθηγητής έν Μοντεκασσίνφ, Αύγουστος Βδλτζ καθηγητής έν Δαρμστάτν) 
’Αντώνιος 'Ρούβιος καθηγητής έν Βαρκελόνγ, ’Ιωακείμ 'Ρούβιος, πρόεδρος 
της άκαδημείας Βαρκελόνης, Ζαχαρίας Λίγκενταλ έν Γροσκμέλλεν, Φερδι- 
νάνδος Γρηγορόβιος έν Μονάχφ καί Φερδινάνδος Χίρς έν Βερολίνφ.

Άπεβίωσεν έν Νεαπόλει δ Άλφόνσος Λχγγουΐτης διακεκριμμέ- 

νος ελληνιστής, άντεπιστέλλον τοϋ Συλλόγου μέλος άπδ τοΰ 1879.

t

ΣΥΜΜΙΚΤΑ
ι

ρίου (766,29). Πάσαι δ’

Μετεωρολογική αποψες τοΰ 1881.—Κατά τάς ύπδ τοϋ 
’Αστεροσκοπείου ’Αθηνών εύμενώς άνακοινωθείσας ήμϊν ειδήσεις τδ μετεω
ρολογικόν έ'τος 1881 παρουσίασε τά έξης φαινόμενα έν Άθήναις.

'Η μέση βαρομετρική θλΐψις τοΰ έ'τους ήν χμ. 752,01 η αύτη περίπου 

και της τοΰ 1880 ητις 752,96. Καί έλαχίστη μέν θλΐψις ήν την 9 
Φεβρουάριου (735,51) μεγίστη δέ την 2 Νοεμβοίου (766,29). Πασαι δ’ 

αί παρατηρήσεις αδται είναι άνηγμέναι εις την επιφάνειαν της θαλάσσης 
καί είς θερμοκρασίαν 0 τοΰ ύδραργύρου.

Ή μέση θερμοκρασία τοΰ έ'τους ητο είς βαθμούς της έκατονταβάθμου 
διαιρέσεως (Κελσίου) 18,31 ή'τοι άνωτέρα κατά τι έκείνης τοΰ 1880 ητις 

ήν 17,70. Καί μεγίστη μέν θερμοκρασία ήν την 25 Αύγουστου (39,1) έλα- . 
χίστη δέ την 23 Φεβρουάριου (0,8).

'Ημέρας καταπτώσεως ύδατος εί'τε ώς βροχής, εί'τε ώς δρόσου έ'σχομεν 
94 ένφ πέρυσιν εί'χομεν 108. Έκ τούτων δέ 13 μέν ησαν ημέραι δρόσου, 
81 δέ βροχής. Χιόνος ούδεμίαν εί'χομεν ημέραν τδ λήξαν έ'τος, ώς επίσης 
ούδεμ ίκν δμίχλης ή πάγου. Καίτοι δμως αί ημέραι καταπτώσεως ύδατος 
ήσαν δλιγώτεραι τδ ποσδν τοϋ καταπεσόντος ύδατος είναι άνώτερον τοΰ 

περυσινοϋ, διότι τω μέν 1880 άνήοχετο είς 335,49 ενώ τδ 1881 είς 
358,42.

Ημέρας άστραπών έν συνόλω έ'σχομεν 17, βροντών δέ 8.
’Άνεμοι δ’ έ'πνευσαν έν συνόλω κατά 140 ημέρας ΒΑ κατά 131ΝΔ. 45
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*

Ν 19ΒΔ. 15Δ. 7Β. 3ΝΑ καί 3Α. ώστε ώς πάντοτε έν Άθηναις έπέκρά- 
τησαν οί ΒΑ καί ΝΔ άνεμοι.

Θερμότεροι μήνες τοΰ έ'τους ήσαν ώς συνήθως δ ’Ιούλιος καί Αύ'γουστος 
μέ τήν μέσην θερμοκρασίαν έκεϊνος μέν 27,66 ούτος δέ 29,03. Ή μεγί
στη θερμοκρασία της 25 Αύγούστου (39,1) ήν έκ των άξιων λόγου έν 
Άθηναις; Ό ’Ιανουάριος δ συνήθως ψυχρότερος μην παρουσίασε κατά τδ 
έ'τος τοΰτο μέσην θερμοκρασίαν 11,71 ήπιωτάτην έν παραβολή πρδς άλλα 
έ'τη. Αλλά καί δ χειμών έν γένει ήν ήπιώτατος παρουσιάσας μέσην θερ
μοκρασίαν 10,36 άπέναντι 5,51 τοϋ 1880.

*
★ *

Ι1ρόγραμ.μ.α δεαγωνεσμ.οΰ Άτθεδογραφέας,— Ό Σύλλογος 
προεκήρυξε διαγωνισμόν πρδς.σύντάξιν εγχειριδίου Άτθιδογραφίας κατά τδ 
πρότυπον της παρά Γερμανοΐς καλουμένοις Heimat Kunde. Τδ έγχειρίδιον 
τοΰτο, προωρισμένον διά τούς μαθητάς τών σχολών τοϋ Συλλόγου, πρέ
πει νά περιέχγ’

Τ) Περιγραφήν σαφή καί εύ'ληπτον τής πόλεως τών Αθηνών μετά τών 
κυριωτέρων οδών, πλατειών, κήπων, δημοσίων καί δημοτικών κτιρίων καί 
τινων τών ύπδ καλλιτεχνικήν ή ιστορικήν έ'ποψιν άξιων λόγου ιδιωτικών 

οικιών.
2) Περιγραφήν βραχυτάτην τών πλησιεστάτων περιχώρων καί τοΰ Πει

ραιώς, Φαλήρου, Κηφισσίας, Δαφνιού, Έλευσΐνος, Σαλαμΐνος καί Μαραθώνος.
3) Τήν έξήγησιν τών κυριωτάτων δρων τής Γεωγραφίας, άφορμωμένην 

κατά τδ δυνατόν άπδ τής φυσικής κατασκευής τοΰ Αθηναϊκού πεδίου καί 

γενικώτερόν πως τής ’Αττικής.
4) Τάς στοιχειώδεις γνώσεις περί τών κυριωτέρων έν Άθηναις μνημείων 

τής άρχαίας καί μεσαιωνικής τέχνης.

5) Τα στοιχειωδέστατα περί τών έν Άθήναις καί Πειραιεϊ κυριωτάτων 
εμπορικών καί βιομηχανικών καταστημάτων καί τραπεζών.

6) ' Τήν έξήγησιν τών στοιχείων τοΰ δημοτικού οργανισμού καί τοΰ 
καθ’ ημάς πολιτικού βίου, άφορμωμένην έκ τής περιγραφής τών δημοτι

κών καί δημοσίων καταστημάτων.
7) Τάς κυριωτάτας γνώσεις περί τής ιστορίας τής πόλεως άπδ τών άρ* 

χαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς.
8) ’Ολίγα περί τών μεγάλων τού έ'θνους εύεργετών έν σχέσει πρδς τήν 

περιγραφήν τών έν Άθήναις φιλανθρωπικών καί έκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Τδ βραβευθησόμενον έγχειρίδιον πρέπει νά σύγκητάι κατά μέν έλάχι- 

στον όρον έκ τεσσάρων, κατά δέ μέγιστον έξ οκτώ τυπογραφικών φύλλων.
Ή διάταξις τής ύλης άφίεται είς τούς διαγωνισθησομένους, Άλλ’ έν
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Γστ) άξίγ θά προτιμηθή ή συγγραφή ή παρέχουσα εύσυνόπτως καί οδηγίας 
περί τής περαιτέρω μελέτης έκάστου θέματος.

Τά χειρόγραφα εινε δεκτά έν τφ γραφείφ τοϋ συλλόγου μέχρι τής 30 
’Ιουνίου συμπεριλαμβανόμενος, δ δέ άγων κριθήσεται ύπδ ιδίας επιτροπές, 
ητις θ’ άπαγγείλγ την ετυμηγορίαν αύτης την 15 Αύγουστου, δτε καί ά- 
πονεμηθήσεται εις τδν νικητήν τδ έκ 500 δραχμών άθλον έν τή αιθούση 
τών συνεδριάσεων τοϋ συλλόγου.

Τά χειρόγραφα δέον νά σταλώσιν άνωνύμως καί νά φέρωσι λόγιαν έπι- 
γεγραμμένον καί έπι του συνοδεύοντος αύτδ ενσφραγίστου φακέλλου τοϋ 

/ \ ν 7 fπεριέχοντας το ονομα τοΰ συγγραφεως.
Ή βραβευομένη συγγραφή κηρύσσεται κτήμα τοΰ συλλόγου, ού δαπά- 

ναις θέλει έκτυπωθή, χορηγουμένων είς τδν συγγραφέα δωρεάν διακοσίων 
Αντιτύπων.

*
* *

Ή τέχν»] τοΰ όνεερεύεβθαε.—Ό διδάκτωρ κ. Δελώναί ανέπτυξε 
πρδ τής έν Παρισίοις έταιρίας της βιολογίας περίεργον θέμα. ’Ισχυρίζεται 
δτι ού μόνον, δύναται νά κατορθώσγ νά δνειοευθή τις κοιμώμενος άλλά 
καί νά ΐ'δγ τούς δνείρους οΰς επιθυμεί. Ή θεωρία αυτή ή'τις έκ πρώτης 
όψεως φαίνεται ούτοπία, έχει λογικήν βάσιν. Τά όνειρα ισχυρίζεται προέρ

χονται έκ της έγκεφαλικής ένεργείας κατά τδν δπνον, κατορθών τις λοι- 
πδν νά ένεργήσγ εισροήν αίματος είς τδν έγκέφαλον έ'χεί δνείρους. Πρδς 
τοΰτο δ’ άρκεϊ νά κοιμηθή τις έ'χων χαμηλά την κεφαλήν καί καλύπτων 

αύτην. Εκτός τούτου τά διάφορα μέρη τοΰ έγκεφάλου άνταποκρίνονται 
είς διαφόρους ένεργείας, τδ έμπρόσθιον μέρος έπί παραδείγματι άνταποκρί- 

νεται είς τάς ένεργείας τάς άφορώσας τά ύψηλοφρονέστερα καί εύγενέ- 
στερα αισθήματα, τάς έπιστήμας, τάς τέχνας* ώστε δι’ έπιδέματος έκ 
βάμβακος έφηρμοσμένου έπι τοΰ μετώπου δύναται τις νά κατορθώστ) νά 
ί'δτ] όνειρα τοιούτου είδους. ’Άν τούναντίον έφαρμόση τδ αύτδ είς την 
παρεγκεφαλίδα ητις προεδρεύει τοΰ οργανικού βίου θη ίδγ τις όνειρα άνα- 
φερόμενα είς τάς διαφόρους αισθήσεις. Άν κοιμηθή τις δεξιά θά έ'χν) 
έφιάλτην, Αριστερά θά όμιλή κατά την νύκτα. Σχετικώς πρδς την θεω
ρίαν ταύτην ύπενθυμίζομεν οτι ύπάρχουσι φυσιολόγοι πιστεύοντες δτι όνει
ρά τινα, καθ’ά δ ύπνων είδε σειράν γεγονότων άναπτυσσομένην καί φαι- 
νομένην μακροχρόνιον, πράγματι διήρκεσαν μόνον μίαν στιγμήν. Ιδού πα
ράδειγμα τοΰ τοιούτου φαινομένου* δ άκαδημειακός κ. A. Maury διηγεί

ται δτι νύκτα τινά κοιμώμενος ένυπνιάσθη δτι έ'ζη έπί της τρομοκρα
τίας καί εύρίσκετο ενώπιον τοΰ επαναστατικού δικαστηρίου. Ύφίσταται 
την άνάκρισιν, ύπεοασπίζεται εαυτόν καί καταδικάζεται είς θάνατον. 
Άγεται είς τδ ικρίωμα, η σανίς κλονίζεται, ή μάχαιοα ολισθαίνει καί..«

έξεγείρεται αί'φνης. ’Αναγνωρίζει δέ τότε δτι η αιτία τοΰ ονείρου του ήτο 
σίδηρόν τι τής κλίνης πεσδν κατά τοΰ τράχηλου του. Άνθρωπός τις πα
ρών βέβαιοί αύτδν δτι τδ σίδηρογ τοΰτο εΐχεν άποσπασθή κατ’ αύτην 
άκριβώς την στιγμήν, έξ ού άποδεικνύεται βεβαίως δτι δ μακρύς αύτδς 
εφιάλτης μετά πασών αύτοΰ τών περιπετειών ήτο τδ γέννημα μιας μό
νης στιγμές. Άρα τδ όνειρον είχε δισρκέσει μόνον μικρόν τι μέρος ενός 
δευτέρου λεπτού.

¥
* *

Το αβμ,α τών εχθΰων.—Έν τή Γερμανία·?) έπιθεωρησει Vom Fels 
zum Meer δ καθηγητής Carus Sterne δημοσιεύει άρθρον έν ώ άποδεικνύει 
δτι ά παροιμία «άφωνος ώς ίχθΰς» είναι Ανακριβής. Έκ τών ιχθύων λέγει 
πολλοί συρίζουσιν, φδουσιν ή καί βοώσιν. Οί αλιεϊς γινώσκουσι τδν ύπό- 
κωφον σιρυγμόν §ν έκπέμ.ει είδός τι έρυθρίνου τοΰ γνωστοΰ ύπδ τδ έπιστη 
μονικδν όνομα Trigia hirundo, $ θαλασσία χελιδών. 'Έτερον δ’είδος έρυ
θρίνου κοινού ιδίως είς τάς Σικελικάς Ακτάς η Trigia volitansψιθυρίζει 
ίδιοτρόπως, οί δέ Αγυιόπαιδες της Μεσσήνης προσφέρουσι ταύτην έν οί'δει 
κλωβώ τοϊς ξένοις ένεκα τοΰ περιέργου άκούσματος. Ή Sciaena aquila 

; ητις φοίτα τάς Ίταλικάς ίδίγ άκτάς, κατά την έποχήν τοΰ γόνου αύτής
^δει, δύναται τις είπεϊν, καί τοΰτο φαίνεται έδωκεν Αφορμήν είς τδν μΰθον 

| τοϋ φσματος τών Σειρήνων. 'Ο ’Αλέξανδρος Ούμβόλδος διηγείται δτι έ'ν
[' τινι τών ταξειδίων του μετά δυσκολίας ησύχασε τούς ναύτας τοΰ πλοίου

του έκφοβισθέντας έκ τών ασμάτων στίφους ιχθύων έκ της, οικογένειας 
Sciaena. Ό κ. Sterne άναφέρει έν τέλει πολλά παραδείγματα συναυλιών 
ιχθύων έπί τή βάσει αξιόπιστων μαρτυριών, συμπεραίνει δ’ δτι τδ βάθος' 

! της θαλάσσης είναι διά τούς κατοίκους αύτής Απέραντος μουσική συμφωνία.

’ ¥ ¥

i ■ ΊΙ κοελάς τοΰ θανάτου έν Ίά€α.—Πολλάκις έγράφη δτι έν τή
νησφ Ίάβιγ ήφαιστειώδει καθ’ δλην αυτής την έκτασιν ύπάρχει. 'Η κοιλάς 

γνωστή ύπδ τδ όνομα κοιλάς τοΰ θανάτου. Τδ έν Καλιφορνίο^ έκδιδόμε- 
νον περιοδικόν Crouica de los Angeles ιδού τί γράφει περί της κοιλάδος 
ταύτης.

ί «Προσεγγίζοντες είς την κοιλάδα ταύτην ή'τις δαμάζεται Grevo-Oupas

ήσθάνθημεν ίσχυροτάτας Αναθυμιάσεις καί είδος σκοτοδίνης, συνάμα δέ 
καί πνιγηράν οσμ,ήν. Ένόσφ δέ έπλησιάζομεν πρδς τά δρια τής κοιλάδος, 

; τά συμπτώματα ταΰτα έξηλείφοντο καί ήδυνήθημεν νά έξετάσωμεν έν
ι άνεσει τδ πρδ τών οφθαλμών ημών έκτυλισσόμενον θέαμα. Ή κοιλάς αυτή

έχει περιφέρειαν-ενδς περίπου μιλλίου* τδ σχήμά της είναι ωοειδές καί τδ
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βάθος αύτής κατωτέρω τών πέριξ λοφίσκων 30—35 ποδών. 'Η κοιλάς 
είναι κατάξηρος άνευ ούδεμιάς φυτείας καί πλήρης σκελετών έσκορπισμέ- 
νων πανταχοΰ,σκελετών ανθρώπων, τίγρεων, άγριοχοίρων, έλάφων, πτηνών 
κτλ. Καθ’ άπασαν την έ'κτασιν αύτής δέν παρα τηρείται ούτε άτμδς,-οίίτε 
ρωγμή έν τώ έδάφει, δπερ φαίνεται συμπαγές και σκληρόν ώς πέτρα. Οί 
περιβάλλοντος τήν κοιλάδα ταύτην τής απελπισίας άπότομοι λοφίσκοι 
είναι κεκαλυμμένοι ύπδ δένδρων καί θάμνων ανθηρότατης βλαστήσεως. 
Κατέβημεν βοηθούμενοι ύπδ ράβδων έκ βαμβού ένα τών λοφίσκων τούτων 

μέχρι 18 ποδών βάθους· εντεύθεν δέ κατεβιβάσαμεν μέχρι κάτω κΰνα. 
Εις διάστημα ήσσον τών 5 δευτερολέπτων κατέπεσεν άκίνητος, άνέπνευ- 
σεν δμως έτι έπί 18 λεπτά. "Ετερος κύων ον κατεβιβάσαμεν ύπέκυψεν 

είς τους θανατηφόρους ατμούς τής κοιλάδος έντδς 10 λεπτών. ’Όρνις άν- 
θεϊξε μόλις έν και ήμισυ λεπτόν και μάλιστα κατέπεσε πριν φθάσγ κάτω. 
Πρδ ημών έ'κειτο ανθρώπινος σκελετός. Τά δστχ χποχ.τ&ΰΐ'/ ένταϋθα. λε
πτότητα και τδ χρώμα τοϋ μαρμάρου, τά δέ τών άνθοώπων, οΐτινες ά- 
πωλέσθησαν είναι σκελετοί κακοποιών οίτινες άλλαχόθεν καταδιωκόμενοι 
κατέφυγον είς τήν κοιλάδα άγνορΰντες τά δηλητηριώδη μιάσματα τής 

, άτμοσφαίρας. Τά γειτονικά όρη είναι ηφαιστειώδη άλλ’ ούδεμίζ θειούχος 
οσμή παρατηρεϊται, ουδέ σημεϊόν που έκκρήξεως».

«ΐΗλολογ.έα. —Τοΰ περίφημου καί έν Έλλάδι λίαν γνωστού έχχνχ2ο· 
παιδικού 2εζιχοϋ (Conversationsiexicon) τοϋ γερμανοϋ Meyer έκδίδονται νϋν 
ειδικά λεξικά (Fachlexica), περιέχοντα τήν ύλην διαφόρων κλάδων τοϋ 

επιστητού έκαστον καί ύπδ γνωστών άνδοών συνταχθέντα.
— Ό γερμανδς καθηγητής Fauelmann ή'ρξατο νεωστί έκδιδόναι ’ιστορίαν 

τής τοπογραφίας μετά εικονογραφιών. Έκ τοΰ άξιολόγου τούτου έ'ργου 
μανθάνομεν συν τοϊς άλλοις τδ περίεργον, δτι έν προγενεστέρ^ι έποχή οί 
ξυλογράφοι έχρώντο έΑ καί τφ αύτφ ξυλογλύφφ όπως παραστήσωσι διά
φορα πράγματα, λ. χ. ό περίφημος Schoeffer έτύπωσε βιβλίον, έν ώ Κά
ρολος δ κληθείς μέγας κατά πάντα έτέρω άπλφ ίππότγ ομοιάζει, δυω- 
καίδεκα διάφοροι επίσκοποι έχουσι μίαν καί τήν αύτήν μορφήν καί ή Ρώμη 
δμοιάζει πληρέστατα τή ξυλογραφίφ τής πόλεως Μαγδεβούργου κτλ. 
'Ο γράφων όμως τα χρονικά ταΰτα είδε τι έ'τι περιεργότερον έν τή έν 
Μονάχφ τής Βαυαρίας βιβλιοθήκη, παλαιάν ισπανικήν μετάφρασιν τής 
ρωμαϊκής ιστορίας τοϋ Λιβίου, δήλα δή, μετά εικόνων, έν αίς οί ρωμαίοι 
έφερον άκριβώς ίσπανικάς μεσαιωνικάς στολάς.

— Προσεχώς έγερθήσεται τφ γερμανφ σύγγραφεϊ Zschokke άνδριάς 

έν τή γενεθλίφ αύτοΰ πόλει Aarau. 'Ο Zschokke έγεννήθη έν έτει 1771 
καί άπέθανε τώ 1848, άνήκει τή λεγομένη ρωμαντική σχολή τής νεω- 
τέρας έποχής, έγραψε πλεϊστα διηγήματα καί φανταστικά τεμάχια, έν 
άπασι όμως τοϊς έ'ργοις αύτοΰ διακρίνεται καί αξιέπαινος καθίσταται διά 
τδν ήθικδν σκοπόν ον πάντοτε έπιδιώκει.

*
* *

Τίχναε καί —-Αί έργασίαι τής ύποβυθίου έν τώ πορθμφ
τής Μάγχης σήραγκος προχωροΰσιν. Άπδ τής αγγλικής άκτής τοΰ Λούβρου 
ή στοά έ'χει ήδη 800 μέτρων μήκος, άπδ δέ τής γαλλικής άκτής τοΰ Κα- 
λαί ολιγώτερον. Έντδς πέντε ή έξ έτών θά συναντηθώσιν οί έργάται καί 
έντδς δεκαετίας ή σήραγξ θά παραδοθή είς κοινήν χρήσιν, θά έ'χγ δέ μή
κος τριάκοντα δύο χιλιομέτρων. Άλλ’ ένφ ταΰτα ένεργοϋνται ύποβυθίως, 

συνήλθεν επιστημονικός καί τεχνικός όμιλος, έν Βράϊτον όπως μελετήσει 
τδ ζήτημα τής κατασκευής σιδηροδρόμου μεταξύ Αγγλίας καί Γαλλίας 
βαίνοντος έπί στοών ύπερθαλασσίων

— Ό μέγας περιηγητής Νορδεενσκιδλδ προτίθεται όπως κατά τδ προ
σεχές θέρος ποιήσγι νέαν θαλασσοπορίαν είς τάς άρκτικάς χώρας.

— Έν Βερολίνφ ίδρυθήσεται μουσεϊον εμπορικής γεωγραφίας. Είς τούς 
κατά τόπους προξένους τής Γερμ.άνίας άνετέθη ή φροντίς περί συναγωγής 
άντικειμένων διά τδ Μουσεϊον τοΰτο.

— Ό έν τω έν Αειψίίγ πανεπιστημίφ καθηγητής τής υγιεινής Κάρολος 
Reclam συνιστα έν τφ τελευταίφ φύλλφ τοΰ έπ’ αύτοΰ έκδιδομένου πε
ριοδικού συγγράμματος σ'Η Ύγιεία» ^Gesundheit^ ώς άμιοτοα χρώμα τής 

ενδυμασίας ήμων τό πρδς τό 2ευχόν τεΐνον, χτζ διατηρούν τήν έσωτερι- 
κήν θερμότητα κατά τδν χειμώνα καί ύπερασπίζον ημάς άπδ τής έξω- 
τερικής κατά τδ θέρος, ώς δυσθερμάγωγον. Τδν ισχυρισμόν αύτοΰ τοΰτον, 
δστις δμως δέν είναι βεβαίως πάντη νέος, ενισχύει δ καθηγητής διά παρα
τηρήσεων έπί τοΰ χρώματος τών τριχών πολλών άλλων .ζώων καί έπί τοϋ 
χρώματος τής ενδυμασίας πολλών βαρβάρων λαών, οΐτινες, μή είδότες 
βεβαίως τούς έπιστημονικούς λόγους, προτιμώσι πάντοτε τδ λευκόν χρώμα, 
οδηγούμενοι, ύπδ μόνης τής πείρας. 'Ο αύτδς διδάκτωρ Reclam έν τω 
αύτφ περιοδικφ. γράφει, ότι, κατά τάς παρατηρήσεις αύτοΰ καί τοΰ συνά
δελφου αύτοΰ Friedlaender ή πίσσα, ήτ περιέχει ενίοτε ό ζύθος xal ήν πο2- 

2άχις άφρύντιδες πίνομεν, είναι θανατηφόρον διι2ητήριον άπδ τοΰ οποίου 
έκαστος οφείλει ΐνα φοβήται προσεχών δταν πίνγ ζύθον, δπως μή σύν 
αύτφ καταπίνγ καί μικρά τεμάχια πίσσης, ώς συνήθως συμβαίνει, διότι 
2ν τύχγ έφ’ άπαξ ΐνα διαφύγγ τδν θάνατον δέν θέλει δμως διαφύγη 
αύτδν καί πάντοτε.
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— Κάλλιστον παράδειγμα μιμήσεως το?; ήμετέροις διδασκάλοις πχ^ 
γει δ κ. Φουρνιέ δημοδιδάσκαλος χωρίου τινδς παρά τήν Νίκαιαν, δστις 
συνέστησε μ.εταξύ τών μικρών μαθητών του εταιρίαν πρδς προστασίαν 
τών πτηνών καί καταστροφήν συνάμα τών επιβλαβών τη γεωργέ έν- 
τόμ.ων. Παρέχονται βραβεία τοΐς έπιμελεστέροις και άλλαι άμόιβαί. Τά 
έκ τούτου προελθόντα καλά άποτελέσματα κατεφάνησαν αμέσως, διότι 
έν διαστήματι πέντε μηνών τοϋ θέρους οί μικροί μ,αθηταί προεφύλαξαν 
96 φωλεάς περιεχούσας 329 πτηνά, κατέστρεψαν -4555 φωλεάς βόμβυ- 

κος τοϋ πομπευτοΰ περιεχούσας τουλάχιστον 1363500 σκώληκας/1 585 
άκρίδας, 5891 1 κοχλίας, 194328 διαφόρους σκώληκας καί 35721 παν- 
τοΐα έντομα, έν συνόλφ 1665578 καταστρεπτικωτάτους τη ,γεωργίφ 

έχθρούς.
— 'Ως γνωστόν ύπάρχουσιν έν τή Έσπερίςι και πρδ πάντων έν Γερμα

νίά πολλαί δανείζουσαι βιβλιοθήκαι, αΐτινες έπι μικρ^ χρηματική άμοιβ·ρ 
δανείζουσι τοΐς πολλοΐς βιβλία. 'Ο άμερικανδς ιατρός Haines, σφόδρα συ

νιστώ την άπολύμανσιν τών βιβλίων τούτων, διότι κατά παρατηρήσεις 
έαυτοϋ καί πολλών άλλων ιατρόν, πλεΐσται άσθένειαι και πρδ πασών δ 
τύφος και ή εύφλογία διαδίδονται καταπληκτικώς διά τοϋ χάρτου. Ή 
συμβουλή τοΰ ίατροΰ τούτου καίτοι παρ’ ήμΐν δεν είναι διαδεδομένάι αί 

βιβλιοθήκαι αύταί είναι λίαν ήμΐν ωφέλιμος.
— Έν τώ τελευταίφ τεύχει τοϋ έπιστήμ.ονικοΰ έν Παρισίοις έκδιδο- 

μένου περιοδικού Nature δ κ. Tedeschi di Ercole ποιείται λόγον κατά ση
μειώσεις τοϋ έν Κερκύρφ προξένου τής Γαλλίας κ. Mallet τοϋ έν Αίτωλικφ 
τελευταίου γεωλογικοϋ φαινομένου, περί ού έγένετο μνεία καί έν τώ τε
λευταίφ τεύχει τοϋ Ε\ έτους τοϋ ΖΖαμκασσο#. Ό κ. Tedeschi αποδίδει τδ 

φαινόμενου τοΰτο είς ήφαιστείαν ενέργειαν ήτις έχει σχέσιν μέ τδ έν -Με-· 
θάνοις ηφαίστειου, τδ μόνον, μη περιλαμβανόμενων τών νήσων, ηφαίστειου 

τής Ελληνικές χερσονήσου.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΑΑΕΝΤΑ

Σειρά πλήρης Γαλλικής γραμματικής έρανισθεΐσα έκ πηγών αρίστων 
πρδς χρήσιν τών απανταχού- Ελλήνων, ύπδ Β. Νικολα’ίδοΰ. Paris. Ernest 
Leroux editeur. 18δ2. 8ov η'. 541.

Ενδέκατον έτος , τοΰ έν Σέρραις Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συ/.λό
γου, έκθεσις άναγνωσθεΐσα' τη 31 Μα'ί’ου 1881 κατά την έπέτειον τοΰ· 
Συλλόγου εορτήν, ύπδ τοΰ γραμματέως Ίωάννου Τσινοπούλου. Έν Θεσσα
λονίκη έκ τοΰ τυπογραφείου η «Μακεδονία» Θάνου καί Βασιλειάδη, είς 
8ον, σ. 23. 1882.

Έπετηρίς τών ταχυδρομείων της Ελλάδος διά τδ έτος 1881 πρός χρή
σιν τών ταχυδρομικών ύπαλλήλων καί τών άνταποκρινομένων, έκδοθεϊσα 
παρά της Γενικής διευθύνσεως τών ταχυδρομείων^ Νοέμ.βριος 1881. Έν 
Άθηναις έκ τοϋ 'Εθνικού Τυπογραφείου, είς 8ον σ. 111.

I. Γ. Τσακασιάνου Στιχοΰργήμ.ατα. Έν Άθηναις έκ τοΰ τυπογραφείου 
της Κορίννηςς 1881. ' ’· ■

'Οδηγός τών απλών τοπογρκφικών περιγραφών ύπδΆντ. Μηλιαράκη.Έν 
Άθηναις 1882 έκ τών καταστημάτων Άνδρέου ΚορομηλΧ, είς 8ον σ. 46.

Πραγματεία η Σταδιοδρομία τών λαών ώς πρδς τήν άνταπόκρισιν καί 
συγκοινωνίαν ύπδ Δ. Γ. Παπα^εωργίου ταχυδρομικού υπαλλήλου. Έν Ά
θήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Ένώσεως, 33 δδδς Σοφοκλέους 1882, 
σελ. 36.

Τά συμφέροντα τοϋ έθνους ή'τόΐ έθνική φωνή πρδς τούς έν τή Αλλο
δαπή καί ιδίως πρδς τούς έν Όδησσώ φιλογενεΐς 'Έλληνας ύπδ Γεωργίου 
Φ. Βεγλέρη. Έν Άθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Παρνασσοΰ 1881, σ. 24.

Ό δήμος ποίημα κλέπτικον Σπυρίδωνος Τρικούάη, έκδίδοται δαπάνη 
Θ. II. Πισιμίση. Έν Ζάκυνθο», βιβλιοπωλείου «Αί Μοΰσα;» Θ. Π. Πισι- 
μίση, 1881 σ. 16. -

"Υπουργείου ’Εσωτερικών. Στατιστική τής Ελλάδος. Πληθυσμός 1879., 
Έν Αθήνας έκ τοϋ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοΰ, 1881 σελ. 143. ·

Π. Χιώτου Ζακυνθίου, Προσφώνησις κατά' τά Αποκαλυπτήρια· τοΰ Άν.- 
δριάντος τοϋ Βύρωνος έν Μεσολογγίω. Έν Άθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου 
τής Κορίννης 1881.

Περί τοϋ δίστιχου τοϋ ή'ρωος Αθανασίου-Διάκου καλολογική διατριβή 
Σταματίου Δ. Βάλβη διδάκτορος τής νομικής, άποσπασθεΐσα έκ. τοΰ Γ 
τόμου τσϋ Αθηναίου. Άθήνησιν, έκ τοϋ. τυπογραφείου Έρυ.οΰ (παρά τήν 
οδόν Μουσών, Αριθμός 2) 1881 σ. 27.



Διά συνδρομάς άπευθυντέον. πρδς τδν εκδότην κ. Σαράντην II. Οικονό
μου (έ>όδφ ’Αθήνας. παρά τφ τελωνείω). Διά πληροφορίας δέ κκ! κατα- 
^^ίσεις πρδς τδν κ. Π. I. Φέρμπον γραμματέα της έπι της έκδόσεως 

ΛΓ τοΰ περιοδικού έπιτροπίίς (έν τφ καταστηματι τοΰ Συλλόγου δδδς Νομι- 
V σμ.ατοκοπείου άριθ. 4), ·

Έν ταϊς έπαρχίαις άπευθυντέον διά σύνδρομά; και καταχωρίσεις έν τοϊς 

γραφείοις τών ύπδ τοϋ Φι^οίογιχοΰ Σι,.ΙΑόγου Παρνασσού συντηρούμενων 
σχολών τών ’Απόρων Παίδων, έν δέ τφ έξωτεριζφ παρά τοϊς άνταποκρι- 

ταϊς τοΰ Συλλόγου.

Ό Παρνασσός έκδίδοται τδ τέλος έκάστου μ,ηνός.

»

ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΑΗΡΩΤΕΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Έν Έλλάδι δραχμα! νέαι τίτοι φράγκα . ·» . .
Έν τγϊ ’Αλλοδαπή . . ν . . . ; . .

’Έξω τών ’Αθηνών είς ούδένα στέλλεται δ Παρνασσός lot.') 
σταλ$ ·η συνδρομή. · ·

15
20

μη προαπο-

Σώματά τι>α τοΰ Αζ Βζ Γζ Δζ και Εζ τόμου τοΰ Παρνασσόν εύρίσκονται 
και πωλοΰνται έν τφ τυπογραφείω Παρνασσω.

At σύνδρομα! τών επαρχιών γίνονται δεκτά! είς τραπεζικά γραμμάτια 

της ’Εθνικής και’Ιονικης Τραπέζης. Τοΰ δ’ εξωτερικού είς τραπεζικά γραμ
μάτια γαλλικά κα! ίτκ)»ικά.


