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Έν τώ περιοδικφ τών Βρυξελλών συγγράμματι «La Revue de Belgique» 
δ διάσημος καί σοφός τ·ης Liisge καθηγητης κ. Emile de Laveleye, κατε- 
χώοισε τδν ’Ιανουάριον τοϋ 1875 πραγματείαν έπιγραφομένην «Περί τοϋ 
μέλλοντος τών καθολικών λαών, τδ δ’επόμενον έτος (1876) έτέραν «Περί 
τοϋ θρησκευτικού μέλλοντος τών πεπολιτισμένων λαών». Κρίνω δλως πε
ριττόν νά έπιστησω την προσοχήν τοΰ αναγνώστου έπί έργων φερ,όντων 
τό'νομα τοιούτου διακεκριμένου άνδρδς καί πολλοΐς γνωστού διά τάς οίκο- 
νομολογικάς, ιστορικάς, ήθικάς καί φιλοσοφικάς αύτοΰ γνώσεις. Τά δέ 
■ζητήματα, περί ών έποιησατο λόγον δ συγγραφεύς έν ταϊς προκειμέναις 
πραγματείαις, είσί τά έφ’ ημΐν σπουδαιότατα καί πλείστης μελέτης άξια, 
καθδ ένδιαφέροντα τά μέγιστα και ταράττοντα τάς κοινωνίας και την 
κοινήν γνώμην πάσης της δυτικής Εύρώπης.

Έν ττί πρώτγι πραγματεία, δ συγγραφεύς, καίτοι καθολικός, μετά παρ
ρησίας, άλλά και μετά μεγάλης μετριοπάθειας, άποδείκνυσι σαφέστατα 
τάμαρτηματα καί τάς έπικινδύνους ροπάς τ·ης 'Ρωμάνας έκκλησίας, ·ητις· 
σήμερον καθίσταται, όσον ούδέποτε άλλοτε,δ έπιφοβώτερος τών έχθρών τοϋ 
χριστιανισμού, διότι διά παραδόξων καινοτομιών καί νέων δογμάτων, Ιδίως 

■ κατά τά τελευταία ταϋτα έτη, ταράττει και σείει έκ βάθρων λαούς καί 
κυβερνήσεις.

'Η δεύτερα πραγματεία η δημοσιευθεϊσα έν τφ παρελθόντι τευχει τοϋ 
Παρνασσόν, έξηγεΐ δι’ ούς επιβάλλεται λόγους, ώς άπαραιτητως άναγ- 

καΐον, τδ θρησκευτικόν αίσθημα εις τδν άνθρωπον; αίσθημα άλλως έμφυ
τον έν αύτφ,καί συνάμα συζητεΐ δποία τις έσται η μέλλουσα θρησκεία 
τών πεπολιτισμένων λαών.

Παρόμοια δεινά, χάριτι θείγ, ουδόλως έπαπειλοϋσι τδν ελληνισμόν, διότι 
έν Έλλάδι τδ πολιτικόν έδαφος δέν σαλεύεται ύπδ Ανατρεπτικών παθών 
της πολυχρονίου δουλείας, πάσαν διάκρισίν τάξεως αναιρεσάσης, ού'τε ύφί- 
σταται τδ παράπαν Αντιζηλία έκκλησίας καί πολιτείας,. καί ροπή τις 
παράνομος καί πολέμια της μιας πρδς ύποδουλωσιν τ·ης έτέρας, διότι δέν 
Αποτελεί παρ’ ημΐν η έκκλησία,' ώς παρά’ τοϊς καθολικοΐς έθνεσι, κράτος 
έν κοάτει* άπ’έναντίας δέ δ δρθόδοξος κλ-ηρος έστι σαρξ έκ τ·ης σαρκδς καί 
δστοϋι» έκ τών δστέων τοϋ έθνους. ’Άλλως τε δέ παρά τοϊς δρθοδόξοις, ή 
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έκκλησιαστική άρχή ού μόνον δεν αποτελεί τι διακεκριμένόν τής έθνικής 
κυριαρχίας, άλλ’ έν αύτή ταύτγ περιλαμβάνεται και ύπ’ αύτής ρυθμίζεται 
έξαιρουμ,ένων μόνων τών δογμάτων. Αί συχναί και τοσοΰτον σπουδαΐαι 
τών καθολικών δυσχέρεια! καί ταραχαί έκ τούτου άναντιρρήτως πηγά- 
ζουσιν, δτι έξ άνάγκης άναγνωρίζουσι ξένην καί διακεκριμένων τής έθνι·· 
κής κυριαρχίας έκκλησιαστικήν άρχήν. Ούτως ανέκαθεν έζήτησαν οί κατά 
καιρούς Πάπαι διά τολμηρών σοφισμάτων νά καθυποτάξωσι πάσαν κοσμι
κήν άρχήν τή έκκλησιαστική. Τοιοΰτό τι ούδέποτε βεβαίως ύπήρξε παρ’ 
ήμΐν. Διά ταΰτα λοιπδν 5 "Ελλην ούδέποτε θά λησμονήσγι τήν τής έκκλη
σίας καθόλου άγωγήν, δτε έπι μάκρους αίώνας έζει βίον άβίωτον ύπδ τδν 
σκληρόν τής Τουρκίας ζυγόν, καί δτε ή Μήτηρ έκκλησία, άντί νά ώφε- 
ληθή έκ τής παντελούς καταπτώσεως του, άείποτε πάρηγόρησεν αύτδν 
έν τή δουλεί^, συνεμερίσατο άπαντα τά δεινά του, διέσωσε τήν γλώσ
σαν καί τήν έθνότητά του, συνηγωνίσθη έκθύμως, καί τέλος μετέλαβε 
τοΰ κλέους τής έν μέρει άναστάσης πατρίδος. ~

Ό άνθρωπος δμως, καίτοι έμφυτον φέρων τδ θρησκευτικόν αΐ'σθημα, εί
ναι έπιτήδειος πάσης κακίας, δταν έν τφ βάθει τής ψυχής αύτοΰ δέν έν- 

οική τδ αγνόν τοϋτο τής θρησκείας αΐ'σθημα. 'Ο προορισμός αύτοΰ έστιν ή 
εύδαιμονία, ή πρόοδος, ή τελειοποίησις' ό δέ σκοπδς ούτος έκπληροΰταί 
μόνον διά τής θρησκείας και τής παιδείας. Σπουδάζων τήν θρησκείαν του 
καί λαμβάνων δρθήν καί έλευθέριον άνατροφήν, γίνεται χρηστότερος, ηθι
κότερος, θρησκευτικώτερος ό πολίτης’ άλλ’ ούδέν θρησκευτικόν δόγμα, 
ούδ’αύτδς ό υψιστος καί τέλειος Στωϊκισμδς κατορθοϊ νά έκπληρώσγι τούς 
ήμετέρους πόθους, άδυνατών χορηγήσαι ήμΐν δ,τι πεοιέχεται έν τφ Εύαγ- 
γελίω, ώστε ούδέν τούτου κάλλιον άποδείκνυσι τήν άκραν ύπεροχήν τοΰ 
χριστιανισμού. Δέον δθεν άείποτε έ'χειν πρδ δφθαλμών δτι ή ηθική ύγεία 
καί ή τής πολιτείας έπίδοσις έν πρώτοις έ'γκεινται έν τή τηρήσει τών 
έθνικών παραδόσεων, τής πατρφας θρησκείας, έν τή άκραιφνεϊ καί είλι- 
κρινεΐ τών έθνικών πόθων καί συμφερόντων άφοσιώσει.

Ούδείς δύναται νά πνίξν) έντελώς τήν φωνήν τής συνειδήσεως, ή'τις λα- 
λεϊ ζητοΰσα ίκανοποίησιν” πλήν έπιδιώκοντες μονομερώς τήν ύλικήν εύη- 
μερίαν καί τήν τοΰ.δυτικοΰ πολιτισμού ργστώνην, έάν μάλιστα άγώμεθα 
ύπδ τής κτηνωδίας τοΰ χρυσοΰ καί τών ύλικών άπολαύσεων, βαθμηδόν 
θέλομεν παραδοθή είς τήν άδιαφορίαν τών θείων καί εις τήν άσεβειαν’ 
τότε καταστρέφονται αί άρεταί τοΰ τε άνθρώπου καί τοΰ πολίτου, άνε- 
παισθήτως δέ άφανίζεται καί ή ήθική έ'ννοια' δθεν οί έργαζόμενοι δπως 
είσάξωσι παρ’ ήμΐν τάς κυβείας τών εύρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ή δπως 
διαδωσωσι τούς λεγομένους φιλοσοφικούς νωτερισμούς καί άρχάς έναντίας 

τή θρησκείφ εις τδν άμόρφωτον καί εισέτι άπαιδαγώγητον ημών λαόν, 
μεγάλως σφάλλονται, εί καί εύτυχώς σήμερον τά τοιαΰτκ ήκιστα .είσιν
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αύτφ προσιτά, έπειδή μόνον ή έπιμελής και έντιμος έργασία μετά τής 
δημοσίας τάξεως καί ήσυχίας δύναται τφ λαώ χορηγήση τήν ύλικήν ευη
μερίαν' διά δέ τής διαδόσεως κακοδόξων συγγραμμάτων 5 λαός θέλει 
άπολέσει τά γενναία φρονήματά του, καί μόνον άσεβέστερος καί κακοη
θέστερος δύναται νά γίνγ.

Περαίνων δφείλω νά προσθέσω δτι μεταφράσας τάς λαμπράς ταύτας 
πραγματείας τοΰ κλεινού τής Li0ge καθηγήτοΰ, θεωρώ ούχ ήττον καθή
κον νά εί'πω δτι δέν συμμερίζομαι άνεπιφυλάκτως πάσας τάς ιδέας τοΰ 
συγγραφέως^ καί ών Ορθόδοξος χριστιανός, έξαιτοΰμαι τήν συγγνώμην έάν 
άντέγραψά τι άπκδον τή όρθοδόξφ έκκλησίφ.

Έν Μασσαλία, κατα ’Ιανουάριον 1882.
Χτόφανος Α. Βλαστός.

· : /Α'. '

Πολύς σήμερον γίνεται λόγος περί τής παρακμής τών Λατινικών φυλών* 
λέγεται δτι μετά ταχύτητος παρακμάζουσι, καί δτι τδ μέλλον άνήκει 
τή Γερμανική καί τή Σλαβική φυλή·.

Ούδόλως φρονώ δτι ή λατινική φυλή είναι καταδεδικασμένη νά παρακ- 
μάσή· καί τοϋτο, ένεκα τοΰ ρέοντος έν ταΐς φλεψίν αύτής αίματος, ήτοι 
συνεπείς πετρωμένης αιτίας, πετρωμένης δέ, διότι λαός δέν ισχύει νά 
μεταβάλλγ τήν φύσιν αύτοΰ, ού'τε τάς φυσικάς αύτοΰ έξεις νά μετα- 
ποιήστ)’ άλλ’ δ,τι φαίνεται έκ τής ιστορίας τεριγενόμενον,καί ιδίως έκ τών 
συγχρόνων συμβεβηκότων, είναι δτι οί καθολικοί λαοί άσυγκρίτως βραδύ
τερου προκόττουσιν ή τά μή όντα καθολικά έ'θνη, καί δτι ώς πρδς αύτά, 
φαίνονται όπισθοδρομοΰντες. Τδ γεγονός τοϋτο τόσφ πρόδηλον έστιν, ώσττε 
καί αύτοί οί έπίσκοποι, καί τδ έν Γαλλίγ ό'ργανον αύτών τδ «Σύμπαν», 
έ'σχον τοϋτο ώς άντικείμενον τών πρδς τούς άπιστους καθολικούς επιτι
μήσεων των.

Πολλά αι'τια εμποδίζουσί με ν’ άποδώσω τδ γεγονός τοϋτο, καίτοι ά- 

ναντιρρητον, εις φυλετικάς έπηρείας. Βεβαίως ή μοίρα τών έθνών έν μέ- 
ρει έξήρτηται έκ τής φυσικής αύτών κράσεως" μ.άλιστα δέ, έάν έπί τήν άρ- 
χην άναδράμωμεν, δυω μόνα ύπάρχουσιν αί'τια, δυνάμενα νά έρμηνεύσωσι 
τάς διαφόρους τύχας τών διαφόρων λαών,—τδ γένος καί δ τόπος, ήτοι ή 

κράσις εν πρωτοις τοΰ άνθρώπου, καί δεύτερον ή επήρεια τοΰ έξωτερικοΰ 
κόσμου, τδ κλίμα, ή γεωγραφική τοποθεσία, τά προϊόντα τής γής, ή όψις 
τής χωράς, ή τροφή· πλήν, έπί τοΰ παρόντος, δτε πρόκειται περί έθνών, 
οια τα ευρωπαϊκά, έχόντων τόσφ μεμιγμένον αίμα, πρδς δέ τούτοις κα
ταγόμενων άπδ κοινής ρίζης, ούκ έ'στιν εύχερές ν’ άναδέσν) τις μεθ’ δπω-
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σοΰν μαθηματικής άκριβείας τά κοινωνικά γεγονότα είς τήν φυλετικήν? 
ενέργειαν.

Οί ’Άγγλοι κάλλιαν τών Γάλλων ένόησαν τήν άσκησιν τών συνταγμα
τικών θεσμών καί τών δημοσίων ελευθεριών’ τοΰτο άρά γε προέρχεται έκ 
τής έπηρείας τοϋ αίματός των ; δέν φρονώ τοΰτο, διότι μέχ pt τοΰ ΙΤ'αίώ- 
νος περίπου ή' τε Γαλλία καί ή Ισπανία καί ή ’Ιταλία έ'σχον έπαρχια- 
κάς ελευθερίας, παραπλήσιας ταϊς τών ’Άγγλων ή μόνη επίσημος δια
φορά ήτον, δτι αύται εϊχον κυβερνητικόν σύστημα συγκεντρωμένον,καί ώς 
δργανον μίαν μόνην βουλήν, αρκούντως ίσχυράν άναδειχθεϊσαν δπως άν- 
τιστή τή βασελείφ τής Νορμαννικής κατακτήσεως ένωσάσης τήν ’Αγγλίαν1 
ήδυνήθη νά καταστή συγκεντρωτική βουλή, καί τής βασιλείας ού'σης λίαν 
ίσχυρας, οί εύγενεϊς καί οί δήμοι ήνώθησαν ΐνα πολεμήσωσιν αύτήν, ενώ 
άλλοθι εύγενεϊς καί άστοί ύπήρξαν πάντοτε έν πάλη.

Αί τύχαι τής Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας δέν διαφέρουσιν δλως είμή κατά 
τήν IT' έκανονταετηρίδα, δτε οί καθαρισταί (Puritains) κατετρόπωσαν 

τούς Στουάρτους, καί ο Λουδοβίκος ΙΑ', τούς διαμαρτυρομένους έκδιώξας 
τής Γαλλίας, έξερρίζωσε τά τελευταία τής τοπικής αύτονομίας ί'χνη καί 
τά μόνα σπουδαίας άν-τιστάσεως στοιχεία, τά δυνάμενα ν’ άντιταχθώσι 
πρδς τόν δεσποτισμόν/'Οταν βλέπωμεν Λατίνους διαμαρτυρομένους υπερέ
χοντας Γερμανικών μέν λαών, άλλ’ ύποτεταγμένων τή Παπική Έκκλη
σή, δταν έν τή αύτή χώριγ, καί έν τφ αύτφ δμίλφ τής αύτής γλώσσης 
καί τής αύτής καταγωγής, έξελέγχωμεν δτι οί διαμαρτυρόμενοι ταχύτε
ρου καί κανονικώτερον τών παπιστών προκόπτουσι, δύσκολον είναι νά μή 
άποδώσωμεν τήν υπεροχήν τών πρώτων έπί τών δευτέρων είς τό ί'διον 
αύτών θρήσκευμα.

Συχνάκις έν τή συζητήσει τών ζητημάτων τούτων παρεισέδυσαν δογ
ματικά πάθη ή άντιθρησκευτικαί προλήψεις· καιρός είναι νά έφαρμόσω- 
μεν τήν μέθοδον τής συντηρήσεως καί τήν μαθηματικήν τοΰ φυσικοΰ καί 
τοΰ φυσιολόγου άπροσωποληψίαν’ έκ δέ τής απλής τών πραγμάτων έξε- 
λέγξεως άποβήσονται άναντίρρητα συμπεράσματα. Έστί παραδεδεγμένου. 
δτι οί Σκώττοι καί οί ’Ιρλανδοί είσί τής αύτής καταγωγής- άμφότεροι ύπε- 
τάγησαν τοϊς ’Άγγλοις- μέχρι δέ τοΰ IT' αΐώνος ή ’Ιρλανδία εύρίσκετο 
ουσα πολλφ πλέον πεπολιτισμένη τής Σκωττίας' ή χλωρά νήσος ήτο κατά 
τό πρώτον μέρος τοΰ μεσαιώνος εστία πολιτισμοΰ, δτε ή Σκωττία ήτον 
ετι φωλεά βαρβάρων.Άφ’ ου χρόνου δμως οί Σκώττοι ήσπάσθησαν τήν με- 
ταρρυθμισιν, καί αύτούς τούς ’Άγγλους άπέλιπον’ τό κλίμα καί ή φύσις 
τής γής είσί κωλύματα ΐνα ή Σκωττία γίνή τόσφ πλούσια δσφ ήΆγγλία’ 
ου μην αλλα δ Μακωλάϋς λέγει ρητώς δτι άπό τοΰ ΙΖ' αίώνος οί Σκώτ- 
τοι τών ’Άγγλων ύπερτεροΰσιν έν πολλοΐς· άπ’ έναντίας ή ’Ιρλανδία, είς 
τα τών ύπεραλπείων άνηρτημένη, μένει πτωχή, άθλια, υπό τοϋ στασια-
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[ στικοΰ πνεύματος τεταραγμένη, καί άνίκανος φαίνεται ν’άναστή διά τών

Ε ιδίων αύτής δυνάμεων.
j Άλλ’ δποία καί έν αύτή τή Ίρλανδί^ άντίθεσις μεταξύ τής έπαρχίας

I Connaught, άποκλειστικώς καθολικής, καί τής Ulster, έν ή επικρατεί δ
1 προτενσταντισμός ! Ή Ulster πλουτεϊ διά τής βιομηχανίας, ή δέ Connaught
; παρέχει τήν εικόνα τοΰ άκρου άωτου τής άνθρωπίνης ταλαιπωρίας 1
f ’Αποφεύγω νά συμπαραλάβω τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής βόρειας Ά-
i μερικής πρός τάς τής νοτίου, ή τά βόρεια τής Εύρώπης έθνη πρός τά νό

τια’ ήδύνατό τις έξηγήσαι τάς πασίδηλους διαφοράς διά τοΰ κλίματος ή 
τής καταγωγής. ’Έλθωμεν λοιπόν είς Ελβετίαν, καί συγκρίνωμεν τήν κα- 
τάστασιν τών νομών Neuch&tel, Vaud καί τής Γενεύης (ιδίως πρό τής τε
λευταίας τών καθολικών Savoyards μετοικήσεως) τή καταστάσει τής Lu
cerne, τοϋ άνω Valais καί τών ύλωδών νομών’ οί πρώτοι διαφερόντως υπε- 
ρέχουσι τών δευτέρων υπό τε την έποψιν τής έκπαεδεύσεως, τής φιλολο
γίας, τών ωραίων τεχνών, τής εμπορίας, τής βιομηχανίας, τοΰ πλούτου, 
τής καθαριότητος, ένί λόγφ τοΰ πολιτισμοΰ ύφ’ δλας τάς έπόψεις καί έν 
πάσν) τή σημασία τής λέξεως' οί πρώτοι είσί τής λατινικής φυλής, άλλα 
διαμαρτυρόμενοι’ οί δεύτεροι τής γερμανικής φυλής, αλλ’ υπεικοντες τή 
'Ρώμη’ δθεν τό θρήσκευμα καί ούχί τό γένος, έστί τό αί'τιον τής ύπερο- 

χής έκείνων. ■
Νΰν μεταβώμεν είς άλλον τής 'Ελβετίας νομόν,τόν τοΰ Appenzell, δλ,ω,ς 

κατοικούμενον υπό μιάς καί τής αύτής φυλής, γερμανικής. Μεταξύ τών Rho
des έσωτερικών καί καθολικών, καί τών Rhodes εξωτερικών καί διαμαρτ 

τυρομένων, άκριβώς παρατηροϋμεν τήν αύτήν άντίθεσιν ήτις ύπάρχει μετ 
ταξύ τών κατοίκων τοΰ JNeuch&tel καί τών κατοίκων τής Lucerne ή τοϋ 
Uri’ έξ ενός ή παιδεία, ή ενέργεια, ή βιομηχανία, σχέσεις μετά τοΰ έ'ξω 
κόσμου, καί κατά συνέπειαν ή εύημερία' έξ άλλου ή νωθρότης, ή τυφλή 
συνήθεια, ή άμάθεια, ή ένδεια. *

Πανταχοΰ, δπου έν τή αύτή χώριρ τά δύο θρησκεύματα τυγχάνουσιν άν- 
τικρυς ό'ντα, οί διαταρτυρόμενοι είναι οξύτεροι, φιλοτεχνότεροι,φειδωλότερο,ι * 
καί κατά συνέπειαν πλουσιότεροι τών καθολικών. «Έν ταϊς Ήνωμέναις 
Πολιτείαις τής ’Αμερικής, λέγει δ Τοκεβίλλης, οί. πλεϊστοι τών καθολικών 
είσί πένητες·» έν τφ Καναδα, αί μεγάλαι έπιχειρήσεις, αί φιλοτεχνίαι, ή 
εμπορία,τά κυριώτατα έργαστήρια έν ταϊς πόλεσιν εύρίσκονται έν χερσί τών 
διαμαρτυρομένών.

Ό Ώδιγάννης, έν ταϊς σπουδαιοτάταις αύτοΰ Μελέταις «έπί τών έργα-· 
τικών τάξεων τής Γαλλίας,» δμολογεϊ τήν τών διαμαρτυρομένών ύπερο

ί Παραπίμπομεν τδν άνβγνώστην είς τας διαφόρους τών περιηγητών περιγραφάς xal Ιδίως 
τοδ Hepworth Dixon.
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χην κκτά τήν βιομηχανίαν, καί ή μαρτυρία του έ'τι ήττον όποπτος είναι, 
επειδή δέν άποδίδει αύτην τφ θρησκεύματι* «οί πλείστοι τών εργατών τ·?ς 
Νεμαυσου (Nimes), λεγει, και ιδίως οί μεταξοϋφανταί, είσί καθολικοί, ένφ 
οι έργοστασιαρχαι, οί μεγαλέμποροι, ένί λόγφ οί κεφαλαιούχοι κατά πλεί- 
στον μέρος είσί διαμαρτυρόμενοι.»

«'Οσάκις οίκο.γένειά τις διηρέθη είς δύω κλάδους, καί ό είς διετήρησε 
την πίστιν τών πατέρων του, ο δ’ έτερος ήσπάσθη τάς μεταρρυθμιστικάς 

ιδέας, σχεδόν πάντοτε παρατηρεΐται έ'νθεν μέν ένδεια' δσημέραι προο- 
δεύουσα, ένθεν δέ αύξόμενος δ πλούτος.»—«Έν Mazamet, τδ Elbeuf της 
μεσημβρινής Γαλλίας, προσθετει δ ρηθείς συγγραφεύς, πάντες οί έργοστα- 

σιάρχαι, ενός εξαιρούμενου, είσ'ι διαμαρτυρόμενοι, ενώ οί πλείστοι τών έρ- 
γατών είσί καθολικοί- μεταξύ αύτών υπάρχει δλιγωτέρα παιδεία ή με
ταξύ τών εργατικών τάξεων τοϋ άλλου θρησκεύματος.»

Πρδ τής ακυρωσεως τοϋ έν Nantes διατάγματος-, αί διαμαρτυρόμενοε 
ύπερείχον καθ’ άπαντας τούς κλάδους τής φιλοτεχνίας, βιομηχανίας, καί 
οί καθολικοί μη δυνάμενοι νά ύπομείνωσι τδν ανταγωνισμόν, άπδ τοϋ 1662 
ένηργησαν ίνα τοίς απαγορευθη, διά διαφόρων επάλληλων διαταγμ.άτων, 
η άσκησις ποικίλων επιτηδευμάτων, έφ’ οις διέπρεπον. Μετά την έξωσιν 
αυτών εκ της Γαλλίας, οί διαμαρτυρόμενοι μετηνεγκον είς την ’Αγγλίαν, 
εις την 'Ολλανδίαν, είς την Πρωσσίαν τδ δραστήριαν καί φειδωλδν αυτών 
πνεύμα*, επλουτιζον τδν τόπον έν φ κατώκουν.

Καί άληθώς είς διαμαρτυρομένους Λατίνους οφείλει έν μέρει η Γερμα
νία τάς προόδους αύτής. Οί Γάλλοι πρόσφυγες είσήγαγον έν Άγγλίφ δια
φόρους τέχνας, έν αΐς καί την των μεταξοϋφασμάτων, καί δπαδαί τοΰ Καλ- 
βίνου ημέρωσαν καί έπολίτευσαν την Σκωττίαν.

Έν τοίς χρηματιστηρίοις παράβαλλε τάς τιμάς τών δημοσίων χρεωγρά- 
φων τών τε διαμαρτυρομένων καί τών καθολικών κυβερνήσεων. Έπαισθητή 
ύπάρχει διαφορά : Τδ άγγλικδν τών 8 °]0 δάνειον ύπερβαίνει τά 94, καί 
τδ τών 3 °]θ γαλλικόν τιμάται περί τά 66. Τά χρεώγραφα τής 'Ολλαν
δίας, τής Πρωσσίας, της Δανιμαρκίας, τής Σουηδίας ύπερέβησαν την τι

μήν τοϋ άρτιου- άπεναντίας δέ της Αύστρίας, της ’Ιταλίας, της 'Ισπα
νίας, μόλις φθανουσιν είς το ή εις τα αύτοϋ. Σήμερον έν άπάση τη 
Γερμανίφ ή εμπορία τών διανοητικών έργων, βιβλίων, περιοδικών συγγραμ
μάτων, γεωγραφικών πινάκων, έφημερίδων, σχεδόν ολοτελώς εύρίσκονται 
|ν ταίς χερσίν ’Ιουδαίων καί προτεσταντών. Ύπ’ οψιν έχοντες άπαντα 
ταδτα τά συμφωνοϋντα γεγονότα, δυσχερές θεωροϋμεν τδ νά μη παραδε
χθώ τις οτι το θρήσκευμα καί ουδόλως τδ αίμα είσί τά κύρια αί'τια τής 
έκτακτου εθνών τινων ευημερίας. 'Η θρησκευτική μεταρρύθμισις διέδωκεν 
είς τούς λαούς, τούς άσπασθέντας αύτην, ίσχύν τινα, ην ή ιστορία μόλις 
δύναται να νόηση, ’Ίδε τάς Κάτω Χφρας; δύω εκατομμύρια ψυχών,—· 
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έπί εδάφους έξ ήμισείας άμμώδοος καί ελώδους,—- άνθίσταντο τη Ισπα
νία, άπασαν την Εύρώπην κρατούση ύποχείριον, καί μόλις άποτιναξασαι 
τδν βαρύν τής Καστιλλίας ζυγόν, άπάσας τάς θαλάσσας έκάλυψαν ύπδ την 
σημαίαν αύτών* βαδίζουσιν έπί κεφαλές τοϋ νοητικοΰ κόσμου, τόσα πλοία 
κέκτηνται όσα όλη ή ’Ήπειρος γινωμένη, καθίστανται ή ψυχή πασών τών 
μεγάλων της Ευρώπης συμμαχιών, άντέχουσι τη Άγγλίφ καί τη Γαλλίφ 
συμμαχησάσαις κατ’ αύτών, προσφέρονται ταίς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής 
’Αμερικής ώς τύπος της όμ.οσπόνδου ενωσεως, επιτρεπουσης την απεριόρι 
στον έπίδοσιν τ-ης Μεγάλης Δημοκρατίας, καί παρέχουσι τδ παράδειγμα 
τών οικονομολογικών συνδυασμών, οΐτινες τόσφ ισχυρώς συμβαλλουσιν εις 
την ένεστώσαν άνάπτυξιν τοϋ πλούτου, σίτοι τών Τραπεζών και τών δια 

μετοχών' εταιριών.
Ή Σουηδία,-—έν έκατομμύριον ψυχών έπί γρανιτικοϋ εδάφους, επί εξ 

μήνας τούλάχιστον κατακεχωσμένου ύπδ την χιόνα,—παρίσταται έν τη 
Ήπείρφ έπί τοϋ Γουστάβου Άδόλφου μετά της γνωστής εκείνης ορμής, 
νικά την Αύστρίαν διά τών θαυμαστών αύτης στρατηγών Wrangel, 

Torstenson, Banner, καί σώζει την Μεταρρυθμισιν.
Σήμερον η ’Αγγλία είναι η βασιλίς τών θαλασσών, η πρώτη τών βιομη

χανικών καί έπμορικών έθνών’ δεσπόζει εν τη Aotpc 200 εκατομμυρίων, 
ψυχών καί εισβάλλει είς όλην την σφαίραν διά τών άπανταχόσε στελλο- 
μένων άποίκων. Πρέπει νά σπουδάση τις έν τφ συγγράμματι τοϋ sir Charles 
Dilke, Greater Britain, την εικόνα της Άγγλο-Σαξωνικής δυναμεως εν 
όλη τη ύφηλίφ. Αί ηνωμέναι πολιτεΐαι μετ’ άκατανοητου ταχύτητος άνα- 
πτύσσονται' άριθμοϋσιν ήδη 42 εκατομμύρια κατοίκων* πρδς δε τδ τέλος 
τοΰ αίώνος θά έ'χωσιν 100 εκατομμύρια, και από τοΰδε εισιν ο πλουσιω- 

τατος καί ό ισχυρότατος λαός τής γής. .
Μετά δύω αιώνας, η ’Αμερική, η Αύστραλία καί η μεσημβρινή ’Αφρική 

έ'σονται ύπδ τήν κυριαρχίαν τών αιρετικών Άγγλο-Σαξωνων, η δε Άσια 

ύπδ τούς σχισματικούς Σλαύους. -
Οί ύπδ κηδεμονίαν τής 'Ρώμης μένοντες λαοί φαίνονται ωσεί καταδε- 

δικασμένοι είς στείρωσιν* δέν άποικίζουσι πλέον,δέν έχουσι πλέον ούδεμίαν 

διαχύσεως δύναμιν* ή τοΰ Θιέρσου έκφρασις ίν’ απεικόνιση την θρησκευτι
κήν αύτών μητρόπολιν, τήν'Ρωμην, «χηρεία καί στειρωσις, viduitas et steri- 
litas» δύναται έπίσης νά έφαρμοσθη αυτοΐς. ’Έχουσι λαμπρόν παρελθόν, 
άλλά τδ παρόν είναι σκοτεινόν καί τδ μέλλον επιφοβον* υπάρχει αρα γε 
έλεεινοτέρα κατάστασίς τής 'Ισπανίας ; καί ή Γαλλία, ητις πολλά καί 
μεγάλα ωφέλησε τδν κόσμον, σήμερον κατήντησεν άξια οίκτου, ουχι διότι 
ήττήθη είς τά πεδία τών μαχών, — καί γάρ πολεμ.ικα δυστυχή
ματα μάλλον ή ήττον εύκόλως έπάνορθοΰνται, — αλλα διότι φαίνεται 
ώσεί άποτεταγμένη νά ή άκαταπαύστως αίωρημένη μεταξύ τοϋ δεσπο-
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τισμοϋ καί τίς αναρχίας* νΰν έτι δπότε, ΐν’ άναστηθί, έχει άφευκτον 
ανάγκην τίς σύμπνοιας πάντων των τέκνων αύτίς, τά άκρα κόμματα 
έρίζουσι περί πρωτείων, καί κινδυνεύουσι νά έπαναγάγωσιν εμφυλίους 

σπαραγμούς. Αί ύπεράλπειοι σκευωρίαι είσί τό αί'τιον τδν δυστυχιών τίς 
Γαλλίας* αυται έξασθενίζουσι την χώραν διά τίς δηλητηριώδους υπη
ρεσίας των, ην θέλομεν κατωτέρω άναλύσει* αυται διά τίς αύτοκρα- 
τείρας Εύγενίας, όργάνου τοϋ κληρικού κόμματος, προύκάλεσαν την είς τό 
Μεξικδν εκστρατείαν, δπως τούς καθολικούς της Άμερικίς λαούς άνεγεί- 

ργ, και τόν κατά Πρωσσίας πόλεμον, δπως έγείργ φραγμόν είς την πρόο
δον τδν τίς Εύρώπης διαμαρτυρομένων εθνών.

'Η’Ιταλία καί η Βελγική εύδαιμονέστεραι φαίνονται τίς Γαλλίας και 
τίς 'Ισπανίας, άλλ’ άρά γε η ελευθερία είναι στερεώς αποκαταστημένη έν 
ταϊς χώραις ταύταις; περί τούτου σπουδαίοι νόες κμφιβάλλουσι. Τελευ
ταίων, υπό τόν έμφαντικόν τίτλον «L’ Italia Nera» έφημεριδογράφος τις 
της 'Ρώμης έξέδοτο άξιον μελέτης πόνημα περί τίς καταστάσεως τίς 
’Ιταλίας. «Οί τφ Πάπφ ύποτεταγμένοι λαοί ηδη άπέθανον η άποθνησκου- 

σιν»,άνακράζει περίφοβος δ συγγραφεύς,—«I popoli di religione papale ο sono 
gia morti, o vanno morendo».-r—«Έάν η ’Ιταλία προσθέτει, φαίνεται ίττον 

. άσθενοϋσα, τοϋτο προέρχεται έκ τοϋ δτι·ό κλήρος, προσδοκών την παλι- 
νόρθωσιν τοΰ πάπα πρότερον μέν τγ έπεμβάσει της Αύστρίας, καί σήμερον 
δέ τίς Γαλλίας, εισέτι δέν έπετέθη τί ελευθερίά καί τφ συντάγματι ώς 

έσωτερικγ δυνάμει. Τό κληρικόν κόμμα άπέσχετο των εκλογών,πλην τοϋτο 
θά μεταβληθγ* ηρξατο ίδη είς την κονίστραν κατερχόμενον έν Κέαπό- 

: λει, έν 'Ρώμν), έν Βονωνίφ’ η Έκκλησία καλύπτει την χώραν δι’ εταιριών 
ύπδ τά νεύματα τών ’Ιησουιτών, καί αί μοναχικα'ι φρατρίαι καταλαμβά- 
νουσι την νέαν γενεάν, ην άνατρέφουσιν έν τφ μίσει τίς’Ιταλίας καί τών 
νόμων αύτης».—· Αί σκέψεις αύταί είσιν δρθαί* ή ’Ιταλία σήμερον εύρί- 
σκεται έν τγΐ αύτ·ρ τίς Γαλλίας θέσει μετά τό 1789, καί της Βελγικής 
μετά τό 1830. Ή αύρα της έλευθερίας παρασύρει σόμπαν τό έ'θνος, καί 
αυτόν τόν κληρον* η φιλοπατρία, η έλπίς αίσιωτέρου μέλλοντος, δ ενθου
σιασμός της προόδου, πάντων τάς καρδίας έκκαίουσι καί εξίτηλους ποιοϋσι 
τάς διαφωνίας* ούχ ·?;ττον έκραγησεται μετ’ ού πολύ τό άσυνάλλακτον 

τοϋ νεωτέρου πολιτισμού πρός τάς 'Ρωμάνας άρχάς. 'Ο κλήρος, καί πρδ 
πάντων οί ’Ιησου’ιται, ύπείκοντες τί φωνί) τίς 'Ρώμης, ηδη έπιχειροϋσιν 
δπως ύποσκάψωσι τδ τδν έλευθέρων θεσμών κτίριον, μόλις τίς γίς προέ- 
χον* αύτδ δη τοϋτο ακριβώς συνέβη και έν τ$ Βελγική άπδ τοϋ 1840.

Κατ’ αύτάς, εις τών πατέρων τοϋ Βελγικοΰ συντάγματος, ί'σως δ επι
σημότερος, έ'λεγέ μοι πληρτίξ θλίψεως’—«Ένομίσαμεν δτι, ΐνα ίδρύσωμεν 
την ελευθερίαν, ηρκει νά την άνακηρύξωμεν, χωρίζοντες την’Εκκλησίαν 
από τίς. πολιτείας* ηδη δμως πιστεύω δτι ·ηπκτηθΉμ?ν,'ΙΙ Έκκλησία,^τη·
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ριζομένη έπι τών άγροτών, ζητεί νά έπιβάλγ την άπόλυτον αύτίς δό- 

ναμιν* αί μεγάλαι πόλεις, ταΐς καιναΐς ίδέαις έξφκειωμέναι, άνευ άμύνης
1 δέν θά ύποκύψωσι τγ καταδουλώσει* άποκάμπτομεν λοιπδν πρδς έμφύλιον
! πόλεμον, ώς έν Γαλλία* ίδη δ’ εύρισκόμεθα έν έπαναστατικφ δργασμφ,

καί τδ μέλλον μοί φαίνεται μεστόν ταραχών».— Αί τελευταΐαι έκλογαί 
t ίρξαντο ύποδεικνύουσαι τδν κίνδυνον' αί διά τάς βουλάς έκλογαί ένί-
i σχυσαν τούς κληρικούς, ένφ αίδημοτικαί έδωκαν την ίσχύν είς τούς φιλε-
! λευθέρους έν ταΐς μεγάλαις πόλεσιν’ ούτως δ μεταξύ άστών καί άγροτών

άνταγωνισμδς, μία τών αιτιών τοϋ έμφυλίου έν Γαλλίας πολέμου, ηδη 
άνεφύη έν τγ Βελγική' ένόσφ η κυβέρνησις μένει έν ταΐς χερσί φρονίμων 
άνδρών, μάλλον εύδιαθέτων νά ύπηρετησωσι τί πατρίδι ί νά ύπακούσωσι 
τοΐς έπισκόποις, σπουδαίας ταραχάς δέν πρέπει νά φοβώμεθα' πλην, έάν 
οί φανατικοί, οί πκρρησίγ άποδεχόμενοι «τδν Σύλλαβον» ώς πολιτικόν 
πρόγραμμα, μέλλωσι την έξουσίκν νά καταλάβωσι, δείνα! συγκρούσεις θ’ 
άκνλουθησωσι* πρό τίνος δέ χρόνου μικρόν έδει δπως ήμΐν έπαφεθώσιν δ 

εμφύλιος πόλεμος καί η ξένη εισβολή.
Οί καθολικοί λαοί τών δύω μερών τοΰ Άτλαντικοΰ τυγχάνουσιν δντες 

λεία εσωτερικών άγώνων, καταναλισκόντων τάς δυνάμεις των, ί τούλά- 
χιστον κωλυόντων αύτούς νά προοδεύσωσι τόσφ κανονικώς καί ταχέως 

δσφ οί διαματυρόμενοι.
ί πΡό δύω αιώνων άναμφισβητητως η υπέροχη άνίκε τοΐς καθολίκοΐς
I έ'θνεσΓ τά λοιπά ησαν δευτέρας τάξεως δυνάμεις' σήμερον θέσατε έξ ένδς

f μέρους την Γαλλίαν, την Αυστρίαν, την Ισπανίαν, την ’Ιταλίαν καί την
1 μεσημβρινήν ’Αμερικήν, έκ τοΰ άλλου δέ την 'Ρωσσίζν, την Γερμανικήν
I αύτοκρατορίαν, την ’Αγγλίαν καί την βόρειον ’Αμερικήν, καί ούδείς θέλει
F άμφισβητησει δτι ή υπέροχη νΰν μετέβη είς τούς αιρετικούς καί είς τούς

σχισματικούς.
Ό Levasseur κατ’ αύτάς άνέγνω έν τνί Άκαδημί^ έργον περίεργον, έν 

φ δείκνυσιν δτι η Γαλλία κατά τδ 1700 αύτη μόνη παρίστα ώς 31 τοΐς 
%, ί τδ ’/ τοϋ συνόλου τών ηνωμένων δυνάμεων τών είρημένων πέντε 
κρατών, ένφ σήμερον, ύπολογίζοντες έν τί Εύρώπγ έξ πρώτης τάξεως 

| κράτη εύρίσκομεν δτι η Γαλλία παρέχει μόλις 15 τοΐς ήτοι τδ 1 |θ

I τών δλων δυνάμεων.
Ρ "Οθεν δι’ έκαστον άνδρα, άμεροληπτως θέλοντα νά έξετάσν) τά πράγ-

I ματα, μένει άποδεδειγμένον δτι δ προτεσταντισμός είναι τοϋ καθολικι-
ί σμοΰ εύνούστερος κατά την άνάπτυξιν τών λαών* νΰν δέον νά έξεύρωμεν
I ' τούς λόγους τοΰ Φαινομένου τούτου, καί νομίζω δτι δύσκολον δέν είναι νά
Γ 5 ,ί* , f 1ενοείζαψεν αυτους.
I Β'.

| Παρά πάντων σήμερον παραδεδεγμένον θεωρείται δτι η διάχυσις τών
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φωτων έστίν ή πρώτη βοέσις της προόδου· ή εργασία τόσφ έπικερδεστέρπ 

καταντά, δσφ συνετωτερον οίκονομεϊταΓ ν> τής επιστήμης έφάρμοσις, ύφί 
ολας αύτής τάς μ.ορφάς, είς την προαγωγήν, ιδού είς τί σύγκειται δ πλού
τος τοΰ πε πολιτισμένο ο άνθρωποι»· ή φρικώδης απορία τοΰ άγριου γεννά- 
ται έκ της άμαθείκς του’ ή οικονομική λοιπόν πρόοδος έσεται άναλογική 
κκτά τάς επιστημονικής άνακαλύψεις είς τάς τέχνας προσαπτομένας.

Ή παιδεία, γενικώς διασπειρομένη, είναι επίσης άπαραίτητος διά τήν 
έξάσκησιν τών συνταγματικών ελευθεριών εκεί όπου αί άρ/αί άπορρέου- 

σιν έκ της ψηφοφορίας, δέον νά έχωσιν οί εκλογείς γνώσεις ίκανάς, ϊνα κα
λώς έκλέγωσι τούς άντιπροσώπους αύτών, άλλως δ τόπος κυβερνάται κα
κώς’ άπδ αμαρτήματος είς άμάρτημα περιπίπτει, και βαδίζει είς.βέβαιον 
όλεθρον.’Εν δεσποτικώ κρατεί ή παιδεία είναι ωφέλιμος, ούχ'ι δέ καί άπα- 
ραίτητος’ άλλ’ έν μεγάλω έλευθέρφ κρατεί, ή ζητοΰντι νά γίνη ελεύθερον, 
είναι άπαραιτήτως άναγκαία, άλλως πέπρωται νά παρακμάσγ έν άδρα- 
vsic>£ ή έν ταραχαϊς’ δθεν ή έκπαίδευσις είναι ή βάσις της ελευθερίας καί 
της εύπραγίας τών λαών· Πλήν, μέχρι τοΰδε οί διαμαρτυρόμενοι μόνον 
κατόρθωσαν όπως έξασφαλίσωσι τήν καθόλου έκπαίδευσιν’ αί καθολικαί 
κυβερνήσεις, καίτοι ψηφίσασαι, ώς ή ’Ιταλία, τήν άναγκαστικήν έκπαί- 
δευσιν, ή πολλά δαπανώσαι πρδς τδν σκοπόν τοΰτον, ώς ή Βελγική, δέν 
έπιτυγχάνουσι νά διασκεδάσωσι τήν άμάθειαν.

Καθ’δσον άφορίκ τήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν,τά διαμαρτυρόμενα κράτη 
άσυγκρίτως είσίν άνώτερα τών καθολικών’ μόνη ή ’Αγγλία δέν είναι έξί-. 
σου έκείνοις προωδευμένη, ίσως διότι ή άγγλικανική εκκλησία, μεταξύ 
τών διαφόρων τών διαμαρτυρομένών αιρέσεων, τά πλεΐστα προσεγγίζει 

τή 'Ρωμ,άνκ έκκλησίγ’ πάντα τά διαμαρτυρόμενα έθνη προηγούνται άνευ 
ή σχεδόν άνευ άγραμμάτων ή Σαξωνία, ή Δανιμαρκία, ή Σουηδία καί 
ή Πρωσσία* τά καθολικά άπείρως ύστεροΰσιν, έχοντα τουλάχιστον τδ τρί

τον τοΰ πληθυσμοΰ των άγράμματον, ώς ή Γαλλία και ή Βελγική, ή τά 
τρία τέταρτα, ώς ή 'Ισπανία καί ή Πορτογαλλία.

’Ίδετε τήν Ελβετίαν οποία ύπ’ αύτήν τήν έποψιν διαφορά μεταξύ τών 
καθολικών καί τών διαμαρτυρομένών νομών! Οί καθαρώς λατινικοί, άλλά 
διαμαρτυρόμενοι νομοί τοΰ NeuchAtel, Vaud καί Γενεύης Ισοφαρίζουσι 'τοϊς 

Γερμανικούς νομοϊς του Zurich καί Berne, καί είσί πολλφ ύπέρτεροι τών 
τοΰ Tessin, Valais ή Lucerne’ τδ αίτιον τοιαύτης άντιθέσεώς έστι πασι
φανές, καί πολλάκις έπεδείχθη’ ή τών διαμαρτυρομένών θρησκεία στηρί
ζεται έφ’ ένδς βιβλίου, τής «Βίβλου», δθεν δ διαμαρτυρόμενος οφείλει νά 
γινώσκγ τήν άνάγνωσιν. ’ Διδ δ πρώτος καί ύστατος τοΰ Λουθήρου λό-

1 Κατά τόν τελτυταίον γαλλογερμανικόν πόλεμον παρετηρήθη, ότι ο" διαμαρτυρόμενοι 
ήσαν πολλφ πλέον πεπαιδευμένοι τών καθολικών έν τοϊς νοοοκομείοιζ, ότε οί πρώτοι ηρ/ι- 
ζον άναλαμδάνοντες έκ τών τραυμάτων,Ιζήτουνβιδλία,ίνφ οί δεύτεροι ίζ^τουν παιγνιόχαρτα.
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γος ήτο «διδάσκετε τούς παϊδας· τοΰτο είναι χρέος τών γονέων καί τών 
αρχόντων, είναι θεία έντολή»’ ή καθολική άπ’ εναντίας θρησκεία στηρί
ζεται έπί μυστηρίων καί τινων άσκήσεων, ώς τής έξομολογήσεως, τής 
λειτουργίας, τής δμιλίας, μή άπαιτουσών τήν άνάγνωσιν’ ή γνώσις λοι- 
πδν τών γραμμάτων δέν είναι άναγκαία’ μάλλον δέ καθίσταται επικίν
δυνος, διότι φυσικώς κλονεϊ τδ άξίωμα τής τυφλής ύπακοής, έφ’ ής έρεί- 
δεται δλον τδ καθολικόν οικοδόμημα' ή άνάγνωσις είναι ή δδδς ή άγουσα 
είς τήν αίρεσιν’ τδ φανερόν συμπέρασμα είναι, δτι δ καθολικός ίερεύς έσε
ται τή μαθήσει πολέμιος, ή τουλάχιστον δτι δέν θέλει ποτέ καταβάλει 
τάς αύτάς ώς δ διμαρτυρόμενος προσπάθειας ύπέρ τής διαδόσεως αυτής’ 
,ή καλή τής δημοτικής έκπαιδεύσεως διοργάνωσις χρονολογείται άπδ τής 
Μεταρρυθμίσεως' τής παιδείας ού'σης λίαν προσφόρου τή ασκήσει τής πο
λιτικής ελευθερίας καί τή γεννήσει τοΰ πλούτου, τοΰ δέ προτεσταντισμ.οΰ 
βοηθοΰντος τή διαδόσει τών γραμμάτων, έν αύτώ τούτφ πρόδηλος υπάρ
χει αιτία τής τών διαμαρτυρομένών κρατών ύπεροχής,

Γ'.

Πάντες εκ συμφώνου λέγουσιν,δτι ή δύναμις τών εθνών έξήοτηται^έκ τής 
ηθικής αύτών καταστάσεως’ πανταχοΰ άναγινώσκεται τδ ρητόν τοΰτο, 
σχεδόν άξίωμα γενόμενον τής πολιτικής επιστήμης’ δταν τά ή'θη δια- 
φθαρώσι, τότε καί ή πολιτεία άπόλωλε.—Κατάδηλον δέ γίνεται δτι ή 
ήθική στάθμη άνωτέρα τυγχάνει παρά τοϊς διαμαρτυρομένοις λαοϊς ή 

παρά τοϊς καθολικοϊς’ αύτοί οί εύσεβεϊς συγγραφείς δμολογοΰσι τοΰτο, 
δπερ έξηγοΰσι λέγοντες δτι οί πρώτοι έμμένουσι πιστότεροι τών δευτέρων 

εις τά τής θρησκείας, έξήγησιν ήν θεωρώ όρθήν. -
Εξετάσατε τά φιλολογικά έργα τών Γάλλων, ί'δετε έν τοϊς διαφόροις 

θεάτροις τά εύδοκιμοΰντα δράματα’ ή βάσις αύτών πάντοτε είναι ή μοι
χεία έν πάσαις αύτής ταϊς ποικιλίαις καί μορφαϊς, ύπδ πάντας τούς τρό
πους αύτής’ τά μυθιστορήματα καί αί κωμφδίαι τοΰ συρμοΰ πρέπει νά 

ώσιν αύστηρώς άπηγορευμένα τοΰ κύκλου εντίμου οικογένειας. ’Εν Άγ- 
γλίφ, έν Γερμανίφ, ούκ έχουσιν ουτω’ τά φιλολογικά έργα, τά μή φέ- 

ροντα τδν τύπον τής ξένης μιμήσεως, είσί κατά ~s τήν έννοιαν καί τήν 
υφήν τοΰ λόγου τοιαΰτα, ώστε ώτα άγνά δέν δύνανται νά φοβηθώσι.

Καθ’ όσον άφοριή τήν γαλλικήν φιλολογίαν, τδ κακόν, υπάρχει πρδ πολ- 
λοΰ· οί Προβηγκιανοί, κληρονόμοι τής γαλλορωμαϊκής; διαφθοράς, ύμνη
σαν καί παρέσχον χαρίεσσαν, ύπδ τδ όνομα άβράς θεραπείας (galanterie), 

τήν τών ήθών έκλυσιν καί τούς αθεμίτους έρωτας’ ή περί τάς γυναίκας 
θεραπεία ουτω κατέστη τδ επικρατούν σημεϊαν πάντων τών έργων τήί
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φαντασίας, καί έν των γνωρισμάτων τοϋ εθνικού χαρακτ-ηρής’ δ βασιλεύς 
vert galant έτι είναι δ δημοτικώτατος των βασιλέων τ^ς Γαλλίας- έν ταϊς 
χώραις αΐτινες ησπάσθησαν την Μεταρρόθμισιν, το καθαριστικόν πνεύμα 
επέβαλε χαλινόν εις την έκλυσιν των ηθών, καί άντικατέστησεν αυτήν 
δι’ αύστηρότητος ή'τις ί'σως έφάνη ύπέρμετρος, άλλ’ ή'τις ηθικώς έμόρφωσε 

τούς ανθρώπους πάνυ διαφερόντως.

Έν ταϊς καθολικαΐς χώραις, οσοι έβουληθησαννά πολεμ,ησωσι την τ·ης 
Εκκλησίας παντοδυναμίαν, παρέλαβον δπλα, ούχί παρά τοϋ Ευαγγελίου, 
άλλα παρά τοϋ πνεύματος της άναγεννησεως και της αρχαιότητας* δυσί 
τρόποις δύναταί τις νά προσβάλλη τη έκκλησή, εί'τε άποδεικνύων δτι 
άπέστη της τοϋ Χρίστου διδασκαλίας, και κηρύττων χριστιανισμόν καθα- 
ρώτερον και αύστηρότερον εκείνης,εί'τε καθαπτόμενος τών δογμάτων αύτνίς 
διά της ειρωνείας και έπανιστών τάς αισθήσεις κατά τών ηθικών αύτίίς 

προσταγμάτων. Ό Ζοϋίγλης, δ Λούθηρος, δ Καλβΐνος, δ Knox έξελέξαντο 
τον πρώτον τρόπον, δ Rabelais καί δ Βολταϊοος τον δεύτερον- είναι δέ 
φανερόν δτι οί πρώτοι, επί τοϋ Εύαγγελίου έρειδόμενοι, ποέπει νά κρατύ- 
νωσι τδ ιηθικόν αίσθημα, ένφ οί δεύτεροι δεν δύνανται νά έπιτύχωσιν Ιο 
καταφθείροντες αύτό- έκ τούτου πηγάζει δτι σχεδόν πάντες οί Γάλλοι 
συγγραφείς, οί άγωνισθέντες υπέρ της χειραφετηίεως τών πνευμάτων 
εχουσι σημεία αναισχυντίας* ηθελέ τις άφόβως θέσει έν ταϊς χερσί, δεν 
λέγω νεάνιδος, άλλά και νεανίου, τά άπαντα τοϋ Rabelais, τοϋ Βολταί- 
ρου, τοϋ 'Ρουσώ, τοϋ Diderot, τοϋ Courier, τοϋ Stranger; Οί συγγραφείς, 
οΐτινες τηροϋσι την ήθικην, καί ους δίδουσι προς άνάγνωσιν τ·η νεολαία, 
δ Βοσσουέτιος, δ Φενελών, δ 'Ρακίνας, είναι σχεδόν πάντοτε άφωσιωμέ- 
νοι τη Έκκλησίη, καί υπό δεσποτικών άρχών εμφορούμενοι- έκ τούτου 
ωσαύτως πηγάζει δ βαθύς τύπος καθολικισμοΰ τών. πλείστων δσοι έν τ·?ί 
Γαλλία: δεν είναι επαναστατικοί. ’Άλλως έχει έν τη ’Αγγλία καί τ-η Άμε- 
ρικ·ρ· οί θαοραλεώτατοι έρασταί της ελευθερίας συγχρόνως εϊσίν οί την αύ- 
στηροτάτην ηθικην έπαγγελλόμενοι, οί Καθαρισταί καί οί Κουάκεροι* ένφ 
δ Βοσσουέτιος ανέπτυσσε την θεωρίαν τοϋ δεσποτισμοϋ, δ Μίλτών συνέ- . 
ταττε την τ·ης δημοκρατίας, καί οί Καθαρισταί είναι εκείνοι οΐτινες την 
έλευθερίαν έθεμελίωσαν έν τη Άγγλίη καί τνί βορείφ Άμερικ'η- έξ ενός 
οί ό'ντες ευσεβείς καί ηθικοί συγγραφείς κηρύττουσι την δουλείαν, ένφ οί 
έπιθυμοϋντες την έλευθερίαν δεν σέβονται ούτε θρησκείαν, ούτε ηθικην’ 
έξ άλλου δέ άπ’ έναντίας οί αυτοί άνδρες συνάμα προΐστανται της θρη- 
σκείας, της άθικ·ης καί της έλευθερίας.

’Ίδετε νΰν τάς συνεπείας- παραβάλετε τον ιδιωτικόν βίον τών άνδρών 
οΐτινες μετέβαλον τά πράγματα έν Άγγλίφ κατά τό 1648, η εκείνων 
οΐτινες ΐδρύσαν την δημοκρατίαν έν τη ’Αμερική, πρός τόν ιδιωτικόν βίον 
τών άνδρών της γαλλικής έπαναστάσεως- οί πρώτοι πάντες είσίν κνεπι- 

ληπτών ήθών, άσπιλου αρετές, αύστηρότητος άρχών .ούτως είπεΐν ύπερ· 
βαλλούσης’ οί δεύτεροι, εξαιρέσει ολίγων φανατικών, οίοι δ Saint-Just και 
δ 'Ροβεσπιέρρος, είσίν οί πλεί®τ°ι λίαν παραλελυμένων άθών- δ ίσχυρότε- * 

ρος αυτών, δ άληθης άντιπρόσωπος της Γαλλικής Έπαναστάσεως, δ Mira
beau, η θεσπεσία αύτη φύσις, δ θαυμαστός ούτος ρητωρ, γίνεται μισθωτός 
τνίς αυλής, συγγράφει αισχρά βιβλία καί παρηγαγε την διαφθοράν εις τό 
μη περαιτέρω- άντιπαραθέσατε τούς αύστηρούς Καλβινιστάς, τούς νικη- 
σαντας τόν.δεσποτισμόν, τούς ίδρύσαντας την έλευθερίαν έν Άγγλίιη καί 

’Αμερική- δποία διαφορά !
Ό Ε. Quinet, έν τη θαυμασίη αύτοΰ ίστορίιη της Γαλλικές έπαναστά

σεως, παρατηρεί δτι οί τνίς έποχ^ς έκείνης άνδρες, οί κατ’ άρχάς πλήρεις 
άκράτου' ένθουσιασμοϋ, ταχέως άπέκαμον έκ της σπουδής ταύτης, καί 
μετ’ ού πολύ έζητησαν η ύπέστησαν την ησυχίαν έν τη δουλείη υπό την. 
αύτοκρατορίαν- οί έπκναστάται τνίς 'Ολλανδίας πολλώ έπί πλέον ηγωνί- 
σαντο καί ύπέστησαν άπείοως πλείο,να δεινά, χωρίς νά περιπέσωσι τ^ άθυ-. 
μίιη- αί πόλεις αύτών κατά κράτος έπορθοΰντο, πάντες οί κάτοικοι έσφά- 
ζοντο- ούδέν ίίττον ηγωνίζοντο, δλίγοι ό'ντες, πρός πολέμιον τούς θησαυ- 
ρούς καί τάς δυνάμεις τών δύω κόσμων κατέχοντα- δεν ένέδωκαν όμως 
ούτε εις τούς κόπους, ούτε εις την άθυμίαν, καί έπί τέλους ύπερίσγυσαν- 

είχον πίστιν !
'Η υπερηφάνεια, η ύπερβολικη περιφιλαυτία, η κενοδοξία συνέπλεξαν 

τούς διαφόρους τ^ς Γαλλικής Έπαναστάσεως δπαδούς έν πάλη άδιαλλά- 
κτφ καί άδελφοκτόνφ- έσφαξαν άλληλους, άντί νά ένωθώσι πρός έμπέ- 
δωσιν της δημοκρατίας- έν Όλλανδίιη, έν Άγγλίιη, έν ’Αμερική, χάρις εις 
οιόν τι πνεΰμα φιλανθρωπίας, ταπεινοφροσύνης,αμοιβαίας άνοχ·ης,οί άπελευ- 
θεροΰντες την εαυτών πατρίδα της τυραννίδος κατόρθωσαν νά δμοφρονη- 
σωσιν δπως στεοεώσωσι τό έργον αύτών. 'Ίνα θεμελιώση τις κράτος, δ χρι
στιανισμός τοϋ Πένν καί τοϋ Ούασιγκτώνος είναι άμείνων σύνδεσμος η η. 
φιλοσοφία τοϋ Vergniaud,To3 Robespierre,τοϋ Mirabeau- χωρίς δέ νά κρίνωμεν 
τάς δύω αιρέσεις, δυνάμεθα νά έξελέγξωμεν τάποτελέσματα &. έπηνεγκον.

'Οπότε τό θρησκευτικόν έξασθενίζεται αί'σθημα, τό υποκινούν πρός τάς 
καλάς πράξεις αί'τιον, τό νεΰρον τοϋ ήθικοΰ βίου καθίσταται η φιλοτιμία, 
η οί'ησις, η η τοϋ τών άλλων έπαίνου ιχνηλασία. 'Ο A. de Vigny δεινότ 

τατα έδειξε τοΰτο έν τινι κεφαλαίφ τοϋ συγγράμματός του «Στρατιω-. 
τικη δουλεία καί μέγεθος». Ό A. de Musset ταύτά λέγει έν σημαντικω-, 
τάτοις στίχοις- «·η ύπερηφάνειά έστιν ό,τι έτι άπομένει δπωσοΰν καλόν 
έν τφ βίφ». Ό Taine γράφει έν ταϊς σημειώσεσι περί τίίς ’Αγγλίας- «έν 
τη Γαλλίη, ή άρχη της ηθικ·η; στηρίζεται έπί της συνέσεως της φιλοτι-. 
μίας- έν δέ τη Άγγλίιη, έπί τνίς έννοιας τοϋ καθήκοντος* τό πρώτον όμως 
αί'σθημα είναι αυτεξούσιον καί η ένέργεια αύτοΰ διάφορος, κατη τούς
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χαρακτήρας». Έν τή ΛΆν. ΓαΛ-Ιία, δ Prevost Paradol γράφει τάδε: «Δι* 
έκαστον παρατηρητήν δξυδερκη καί αφελή ή ήμετέρα πατρ'.ς παρέχει 
θέαμα, σχεδόν μοναδικόν έν τώ κόσμω, κοινωνίας ής ή φιλοτιμία κατήν- 
τησεν ·% κυρία έγγύησις τής εύταξίας, και προτρέπει εις τήν έκπλήρωσιν 
τών πλείστων τών καθηκόντων καί τών θυσιών, άπερ η θρησκεία και ή 
φιλοπατρία ούκ ίσχύουσι πλέον νά κελεύσωσιν’ έάν είσέτι οί νόμοι δέν 
παραβαίνωνται Αναφανδόν, έάν δ νεοσύλλεκτος στρατιώτης ευπειθής προσ- 
έρχηται ύπό την σημαίαν του και μένη αύτή πιστός, έάν δ ύπόλογος 
ταμίας φείδηται τοϋ δημοσίου πλούτου, έάν δ Γάλλος τέλος πάντων προ- 
σηκόντως έκπληροϊ τά δέοντα πρός την αρχήν καί πρός τούς συμπολί- 
τας αυτοϋ, ιδίως τή φιλοτιμία δφείλομεν. τοΰτο, ούχί τό σέβας τοϋ 
θείου νόμου, πρό πολλοΰ ήδη Αμφισβητουμένου’ ούχί ή φιλοσοφική προς 
άδηλον καθήκον φιλοστοργία, έ'τι δ’ όλιγώτερον πρδς Αφηρημένον <3ν, τό 
κράτος, τό τοσάκις Ανατραπέν καί ύπό τόσων έπαναστάσεων έξευτελισθέν* 
άλλ’ δ φόβος μη Αναγκασθώμεν προφανώς νά έρυθριάσωμεν διά πράξιν ώς 
άτιμον θεωρουμένην,αύτός καί μόνος διατηρεί μεταξύ ημών την άποχρώσαν 
τοϋ εύ ποιεϊν διάθεσιν». Πίστη καί απελπιστική είκών, ήν δ Prevort-Pa- 
radol μετ’ άφάτου λύπης περιγράφει, μάλιστα δ’ δταν προσθέτη’ «Νά μένγι 
ημΐν μόνη η φιλοτιμία ώς στήριγμα, καί νά αίσθανώμεθα δτι καί δτι 
τούτο κάμπτεται ύπό την χεϊρα ώς δ ευκλαστος κάλαμος της Γραφής !».

Άνάγνωτε τάς έν τή Γαλλία προκηρύξεις πρός τόν λαόν και τόν στρα
τόν’ δταν θέλγ) ή Αρχή νά άγη αυτούς, νά διεγείρη τδν ενθουσιασμόν των, 

προκαλεϊται η φιλοτιμία ή η μεγαλαυχία αύτών, ’Ακούσατε τδν Ναπο- 
λέοντα’ α’Απδ τοϋ δψους τών πυραμίδων 40 αιώνες σάς θεωροΰσιν»' ή, 

«Στρατιώται! έπανερχόμενοι είς τάς ύμετέρας εστίας, θά δύνησθε νά λέ» 
γητε" «η'μην εις την μάχην της Ίένης, τοϋ Austerlitz!»—- Περιαυτολογεί'/ 
ή καλώς άκούεσθαι, ιδού ό σκοπός καί τό δρμητηριον. Ό Νέλσων, έν τφ · 
ναυμαχία τοΰ Τραφαλγάρ, απλώς είπε’ «Πέποιθα δτι έκαστος θά κάμη τδ 
καθηκόντου!»—Έν τοϊς δημοσίοις έγγράφοις τών Ανδρών της 'Ολλανδι
κές έπαναστάσεως ιό τές ’Αμερικάνικης, προφέρονται δ πρδς την πατρίδα 

έ'ρως, τδ καθήκον, οΐ θείοι νόμοι’ είναι δέ δηλον δτι τά ταιαΰτα έλατη-' 
ρια Ασφαλέστερα είσί τών πρώτων’ κατ’ ούσίαν, τδ περιαυτολογεϊν δλως 
ματαίαν παρέχει ωφέλειαν’ άμα ώς έ'χη τις ικανόν νοΰν δπως έξελέγξη 
τοΰτο, η φιλοτιμία Αποβάλλει πάσαν ίσχύν ώς κανόνα Αγωγές’ πρδς τού- 
τοις δέ δύναται η κοινή γνώμη νά ή διεστραμμένη, καί τότε ούχί υπέρ 
τές αρετές δύναται νά έπικληθή.

Οί πλεϊστοι τών Γάλλων συγγραφέων εξύμνησαν την τών γραμμάτων 
άναγέννησιν όλιγωρήσαντες την θρησκευτικήν μεταρρύθμισίν, διότι, εύρυ- 
τέρα κατά τάς προαιρέσεις, τοϊς Ανθρώποις έκόμιζεν εύτελεστέραν την 
Απελευθέρωσιν’ τά πράγματα δμως Αποδεικνύουσιν αύτούς ημαρτημένους’
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οί λαοί, οί Ασπασθέντες τήν μεταρρύθμισιγ, φανερώς προκόπτουσι ταχύ- 
τερον τών έμμεινάντων τή Αναγεννήσει’ τοΰτο δέ διότι ή μεταρρύθμισις 
έκέκτητο ηθικήν δύναμιν, ήτις έπέλειψε τη Αναγεννήσει’ Αλλ’ ή ήθική 
δύναμις μετά τές έπιστήμης είναι ή Αρχή τές τών λαών εύημερίας’ ή 
μέν Αναγέννησις ήτον έπανάκαμψις πρδς τήν Αρχαότητα, ή δέ μεταορύθ- 
μισις έπανάκαμψις πρδς τδ Εύαγγέλιον’ καί τδ Εύαγγέλιον, δν Ανώτερον 
της Αρχαίας παραδόσεως, έ'μελλε νά δώση κρείττονάς καρπούς.

Δ'.

‘Η διαμαρτύρησις ωφέλησε τήν Ανάπτυξιν τών Ασπασθέντων αύτήν 
λαών, Αφήσασα αύτούς νά καταστήσωσιν έλευθέρους θεσμούς, ένφ δ κα- 
θολ,ικισμ,δς μοιραίως άγει είς τδν δεσποτισμδν ή τήν Αναρχίαν, συχνάκις 
δ’ εναλλάξ είς-Αμφότερα’ ή φυσική τών διαμαρτυρομένών εθνών κυβέρνη- 
σις είναι ή συγκεκραμένη πολιτεία, ή φυσική κυβέρνησις τών καθολικών 
φαίνεται ούσα δ δεσποτισμός’ ένόσφ μένουσιν αύτφ ύποτεταγμένοι, δια- 
τελοϋσιν ήσυχοι’ έ'χουσι τδ κατάλληλον αύτοϊς πολίτευμα’ πλήν δσάκις 

<; πειρώνται ν’ απαλλαγώσιν αύτοΰ, είς ταραχάς-έξωκέλλουσι καί έξασθενί-
ζονται, διότι εύρίσκονται έν καταστάσει έναντίγ τή αύτών φύσει. Ταϋτα 
διαβεβαιοΰσιν αί έφημερίδες τδ «Σόμπαν» καί ή «Καθολική Πολιτεία», 
όργανα τές Παπικές αύλης, καί δυστυχώς τά γεγονότα φαίνονται δίδοντα 

αύτοϊς δίκαιον.
Έρρέθη πολλάκις διά τί αί επαναστάσεις τών Κάτω Χωρών, τής Άγ- 

: . γλίας, της ’Αμερικής έπέτυχον, ενώ ή Γαλλική φαίνεται Αποτυχοΰσα’ δ
Guizot επίτηδες συνεγραψεν ιδιαίτερον βιβλίον ΐνα διασάφηση τδ ζήτημα 

e τοΰτο, όντως συμπεριλαμβάνον τδ Απόρρητον τοϋ ήμετέρου μέλλοντος’
| ούδόλως διστάζω εγώ ν’ Απαντήσω’ διότι αί πρώται έγένοντο ύπδ δια-
L μαρτυρομέ/ων εθνών, καί ή δευτέρα έν καθολική χώργ. Ό Βολταϊρος ήδη

I είχε διϊδεϊ τοΰτο’ έπυνθάνετο τήν αιτίαν δι’ ήν αί της Γαλλίας καί τής
I Αγγλίας κυβερνήσεις κατήντησκν τόσφ διάφοροι δσφ αί τοϋ Μαρόκου καί
I της Ένετίας’ «Δέν είναι Αρά γε λέγει, ή αιτία δτι, Ανέκαθεν καταμεμ-
[ φόμενοι τήν παπικήν αύλήν, οί ’Άγγλοι δλοσχερώς Απετίναξκν τδν αισχρόν

αύτής ζυγόν, ένφ άλλος κουφότερος λαδς αύτώ τδν αύχένα ύποτίθεται, 
προσποιούμενος τδν χλευασμόν, καί σκιρτών μετά τών Αλύσεων αύτοΰ;» 
Ό Βολταϊρος ελεγε τήν Αλήθειαν, Αλλά δέν είναι έκεϊνος δστις έκίνει τδν 

γέλωτα καί ήγε τδν χορόν ; . .
Σήμερον δυνάμεθα εναργέστατα ν’ Αποδείξωμεν δ,τι οί έ'ξοχοι νόες μό- 

ί λις ήδύναντο κατά τδν ΙΗ' αιώνα νά διΐδωσιν’ ή κεφαλαιώδης επήρεια, ήν
οί τόποι της θρησκείκς περί τήν πολιτείαν καί τήν πολιτικήν οικονομίαν
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ασχολοΰσι, δέν εΐχεν είσέτι Αχθίί είς φως· ηδη όμως λάμπει έν πληρει 

ημέρ^, καί μάλλον καί ετι μάλλον σαφώς έμφαίνεται έν τοϊς συγχρόνοις 
γεγονόσιν.

Ή ενέργεια ην άσκεΐ ή θρησκεία έπί του Ανθρώπου είναι τόσφ βαθεϊα, 
ώστε Αείποτε παρορμάται προς τό νά δώση είς την τνίς πολιτείας διοο- 
γάνωσιν τύπους τη θρησκευτικν; δϊοργανώσει προσληφθέντας-πανταχοΰ όπου 
δ ανώτατος Αρχών θεωρείται ώς Αντιπρόσωπος τοΰ Θεοΰ, Αδύνατον νά κα- 
ταστη η ελευθερία, επειδή η ισχύς τοΰ λαλοΰντος καί δρώντος έν δνόματι 
της θεότητος είναι φύσει και έξ Ανάγκης Απόλυτος- τά έξ ούρανοΰ παραγ
γέλματα δεν συζητοΰνται- Απλοί θνητοί δεν δύνανται Αλλο η νά ύποκύ- 
ψωσιν. Ούδεμίαν γινώσκω έξαίρεσιν τούτου τοϋ κανόνος- έν ταΐς Αρχαίαις 
βασιλείαις της ’Ασίας και έν ταΐς ένεστώσιν Απολύτοις κράτεσιν, εί'τε μωκ- 
μεθανοΐς, εί'τε καθολικοί;, ών οί βασιλείς διώκουν έλέφ Θεοΰ, οί λαοί ·ησαν 
έντελώς ύποδεδουλωμένοι- δ λαός $τον έλεύθερος έν Άθηναις, έν 'Ρώμη, 
επειδή οί Αρχοντες ύπό των συνδημοτών αυτών χειροτονούμενοι, δεν έπηγ- 
γέλλοντο ότι Απεικάζουσι την θεότητα- η ίερωσύνη δέν $τον ιδιαιτέρα 
τάξις,.καί μικράν έξησκει έπηρειαν έν τη πολιτείφ.

Ό Απαρχής χριστιανισμός έ'πρεπε διαφερόντως νά ύποθάλπη την κατά- 

στασιν ελευθέρων και δημοκρατικών θεσμών- βεβαίως, δια τώ ι Ασκητικών 
Ασχολιών Απέσπα τόν Ανθρωπον τών επιγείων συμφερόντων, καί δεν ωθεί 
αυτόν είς την Απαίτησιν τών πολιτικών αύτοϋ δικαιωμάτων- ούδέν ηττον, 
έπαίρων καί καθαίρων τα ηθη, παρείχεν αυτόν ίκανώτερον ΐνα τά έαυτοϋ 
καλώς διοικη, καί ΐνα διατελη ελεύθερος- έν μέσω τών χριστιανικών κοι
νωνιών τών πρώτων αιώνων Ακρα ίσότης έπεκράτει, καί πάσα έξουσία έκ 
τοΰ λαοΰ Απέρρεεν, δ λόγος καί η κοινή γνώμη ·ησαν οί μοχλοί της διοι- 
κησεως- αί Απαρχής χριστιανικαί έκκλησίαι $σαν Ασθενείς δημοκρατίαι 
δημοκρατούμεναι- διό, δτε οί πρεσβυτεριανοί κατά τόν 17' αιώνα έπανώρ- 

Οωσαν την παλαιάν της’Εκκλησίας διοργάνωσιν, παρεσυρθησαν είς τό ν’ά- 
άποκαταστησωσιν έν τ-η πολιτεία δημοκρατικούς θεσμούς.

Οί ύπερασπισταί καί οί έναντίοι τνίς 'Ρωμάνας εκκλησίας, οί μέν εξίσου 
καί οί δέ, συγχέουσι τόν χριστιανισμόν καί τόν καθολικισμόν- οί εχθροί 

τοΰ χριστιανισμοΰ Απονέμουσιν αύτώ τάς Αρχάς, τ’ Αμαρτήματα καί τ’ Α- 

νουσιουργηματα τοΰ καθολικισμού, καί οί συνηγοροΰντες τη 'Ρωμάνιη Έκ- 
κλησία έπιμαρτύρονται τάς Αρετάς, τά Αγαθά καί τά ευεργετήματα τοΰ 

χριστιανισμοΰ- Αμφότεροι έπίσης πλάνη κατέχονται-δ χριστιανισμός την. 
έλευθερίαν έννοεί, δ δέ καθολικισμός είναι δ Ασπονδος αύτης πολέμιος-, 
τοΰτο διαβεβαιοί αύτός δ αναμάρτητος αύτοΰ ηγέτης- η ιστορία τών νό

μων της ’Εκκλησίας δείκνυσιν ημίν έπίμονον πορείαν προς μείζονα καθε- 
καστην τών δυνάμεων συγκέντρωσιν- ηρξατο από της ισονόμου καί κεκρα- 

μενης τών πρωτων αιώνων δημοκρατίας, ΐνα κατά τόν ΙΘ’αιώνα, διά της
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διακηρύξεως τοΰ Αναμάρτητου τοΰ πάπα, Απόληξη είς τόν μάλλον Από
λυτον δεσποτισμόν 8ν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν" κατ’ Αρχάς δημοκρα- 
τουμένη δημοκρατία, έγένετο Αριστοκρατική, δτε ηύξησαν οί έπίσκοποι 
την ϊσχύν τών χώρίς ν’ αποβάλωσι την αύτονομίαν εναντίον τών παπών* 
έ'τι η το μοναρχία συνταγματική, ένόσφ αί σύνοδοι έξησκουν την ύπερτάτην 
έξέτασιν- σήμερον δέ τωόντι έπιπλεϊ τό ιδανικόν της θεοκρατίας καί τοΰ. 
Απολυτισμοΰ* έάν η πολίτικη κοινωνία τείνη, καθώς τά γεγονότα Απρ- 
δεικνύουσι, νά ρυθμίση τά ηθη αύτης πρός τά της ’Εκκλησίας, δφείλει νά 
ύπόταχθη είς κυβέρνησιν απολύτως δεσποτικην, καί ούτως Αποφαίνονται 
οί όπαδοί της 'Ρωμάνας εκκλησίας : δ Βοσσούέτιος έν τ·η «Πολίτικη του 
Αποσπασθείση τών 'Ιερών Γραφών»,ύποτυπών τάς δμολογίας της κυβερνη- 
σεως ητις προσηκει καθολικφ λαώ, λέγει: «'Ο Θεός κατέστησε τούς βα
σιλείς ώς λειτουργούς αύτοΰ, καί δι’ αύτών δεσπόζει τών λαών.»— «Ή 
βασιλική Αρχή έστιν Ανυπεύθυνος.» — «'Ο Αρχών ούδενί δφείλει νά δώση 
λόγον τών διαταγμάτων αύτοΰ.» — «Όφείλομεν νά ύάακούωμεγ τοΐς Αρ- 
χουσιν ώς αύτ·η τη δικα’οσύνη- είσί θεοί, καί ούτως είπεϊν μετέχουσι της 
θείας αυτονομίας.» —- «Τό ύπηκοον δέν δύναται ν’ Αντιτάξη τη βία τών 
Αρχόντων είμη ταπεινάς παραστάσεις, Ανευ αύθαδείας καί γογγυσμών.»— 
Ού'τω λογικώς, έν καθολικφ κράτει, η κυβέρνησις δέον νά η Απόλυτος, 
πρώτον διότι τοιαύτη είναι η της ’Εκκλησίας, ητις θεωρείται ώς πρότυ
πον, έπειτα δέ διότι, οί βασιλείς, Αφοΰ έ'λαβον την ίσχύν Απ’ ευθείας παρά 
τοΰ Θεοΰ η τοΰ Πάπα, ή ισχύς αυτή ούτε νά δρισθη, ούτε νά έξετασθνί 
δύναται.

Άπ’ έναντίας η Μεταρρύθμισις, ούσα έπανάκαμψις πρός τόν Αρχαΐον χρι
στιανισμόν, πανταχοΰ προύκάλεσε πνεΰμα ελευθερίας καί πρός τόν Απο- 
λυτισμόν Αντίστασιν4 έ'τεινε νά γέννηση Θεσμούς δημοκρατικούς καί συν
ταγματικούς- δ διαμαρτυρόμενος, διά τά της θρησκείας δέν ομολογεί είμη 
μίαν μόνην Αρχήν'της βίβλου- δέν ύποκύπτει ένώπίον της εξουσίας ενός. 
Ανθρώπου, ώς δ καθολικός, έξετάζει καί σκέπτεται καθ’ εαυτόν- τών καλϊ. 
βινιστών κάί τών πρεσβυτεριανών έν τη ’Εκκλησία έπανορθωσάντων τη|ν 
δημοκρατικήν διοργάνωσιν, δ διαμαρτυρόμενος διά λογικής συνεπείας έν 
τη πολιτεία μετηνεγκε ταύτά στοιχεία καί τάς αύτάς έξεις- η κατηγο
ρία τοΰ Λαμεναί πρός την Μεταρρύθμισιν είναι πληρέστατα Αληθης. 
«Άπηρνηθησαν την Αρχήν έν τη εκκλησιαστική κοινωνίγ, Αναγκαίως 
έ'μελλον αύτην ν’ αρνηθώσιν έπίσης έν τη πολιτεία, καί νά Θέσωσιν έν 
Αμφοτέοαις τόν λόγον καί την βούλησιν έκάστόυ Αντί τοΰ λόγου καί τ^ς 
βουλησεως τοΰ Θεοΰ. ’Εκ τούτου, έκαστος ών αυτόνομος, > έ'πρεπε: ν’ Απο- 
λαύη πλήρους ελευθερίας,’έ'πρεπε νά η δ κύριος, δ βασιλεύς, δ Θεός έαυ- 
τοΰ.» Ό Μοντεσκιώ· ώσαύτως λέγει- «Ή καθολική Θρησκεία μάλλον προ-
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σήκει τή μοναρχουμένη πο\ιτε.1%, ή δέ διαμαρτυρομένη κάλλιον στέργεί 
τήν δημ.οκρατίαν.»

Ό Λούθηρος, δ Καλβϊνος δεν κηούττουσι την Αντίστασιν προς την τυ
ραννίαν* μάλλον μέμφονται αύτήν, και την πειθαρχίαν έγκωμιάζουσιν, 
ούτε την τελείαν της συνειδήσεως ελευθερίαν παραδέχονται* ούχ ήττον, 

άκόντων αυτών, τδ στοιχεϊον της πολιτικές καί τής θρησκευτικής ελευ
θερίας καί τδ τής κυριαρχίας τοϋ λαοϋ λογικότατα έκ τής Μεταρρυθμί- 
σεως Απορρέει.Άναντιρρήτως, τοιοϋτοι πανταχοΰ Απέβησαν οί φυσικοί αυ
τές καρποί* οί διαμ.αρτυρόμενοι συγγραφείς έξαιτοΰσι τά τοϋ λαοϋ δίκαια, 
καί δπου οί διαμαρτυρόμενοι ύπερισχύουσιν, ελευθέρους έγκαθιδρύουσι θε
σμούς’ οί εχθροί αύτών ουδόλως ήπατήθησαν, καί ώς κακδν ένέδειξαν την 
συνάφειαν ταύτην της Μεταρρυθμίσεως μετά τής ελευθερίας.

«Οί διαμαρτυρόμενοι, λέγει 'Ενετδς έν Γαλλί^ κατά τον IT' αιώνα 
πρεσβευτής,κηρύττουσιν δτι δ βασιλεύς δεν έχει εξουσίαν επί τών ύπηηόων 
του.»—«Ουτω, προσθέτει, βαδίζουσι πρδς πολίτευμ,α δμοιον τφ έν'Ελβετί^ 

ύπάρχοντι, καί πρδς την κατάλυσιν τών μοναρχικών τοϋ βασιλείου νό- 
μ.ων».—«Οί λειτουργοί, γράφει δ Montluc, έκήρυττον δτι δεν ήδόναντο νά 
έ'χωσιν ούδεμίαν άλλην εξουσίαν η την ύπδ τοϋ λαοϋ έκουσίως χαριζο- 
μένην* άλλοι δέ πάλιν έκηρυττον δτι οί εύγενεϊς'δέν ήσαν ανώτεροι αύ
τών». Τοϋτο αληθώς είναι τδ ελευθέριον καί ισόνομον πνεύμα τοϋ καλ
βινισμού. Ό Tavannes συχνά επανέρχεται επί τής δημοκρατικής τάσεως 
τών διαμαρτυρομένων. «Είσί, λέγει, δημοκρατίαι έν μοναρχίαις, έχουσαι 
περιουσίαν, στρατδν, καί κεχωρισμένον ταμεϊον, καί θέλουσαι νά κατα- 
στήσωσι δημοτικήν καί δημοκρατικήν κυβέρνησιν.»—«Ό μέγας νομοδι
δάσκαλος Dumoulin κατήγγειλε τούς λειτουργούς τφ Παρλαμ.έντφ, λέγων 
δτι διανοούνται νά καταστήσωσιν έν Γαλλί^ι δημοτικόν πολίτευμα, καί 
νά συστήσωσι δημοκρατίαν ώς τήν τής Γενεύης, έξ ής έδιωξαν τον κό- 
μητα καί τδν έπίσκοπον, καί δτι επίσης σπουδάζουσι τά πρωτοτόκια ν’ 
ακυρώσωσι, θέλοντες νά έξισώσωσε τούς αγενείς πρδς τούς εύγενεϊς καί 
τούς δευτεροτόκους πρδς τούς πρωτοτόκους, ώς όντας πάντας τέκνα τοϋ 
Άδάμ καί ί'σους ένώπιον τοϋ θείου καί τοΰ φυσικού νόμου.»—Αύται προ- 
δήλως είσίν αί ίδέαι τής Γαλλικής έπαναστάσεως τοΰ 89, καί Αν ή Γαλ
λία είχε παρκδεχθή τήν Μεταρρύθμισιν κατά τδν IT' αιώνα, ή'θελεν έ'κ- 
τοτε Απολαύει βεβαίως τής έλευθερίας, καί τής αύτοδιοικήσεως, Ας καί 
ήθελε διατηρήσει. Κατά τδ 1,622 δ Πάπας Γρηγόριος ΙΖ', γράφει τφ τής 
Γαλλίας βασιλεΐ ίνα τδν παρρτρύνν) εις τδ νά ποιήσφ έκποδών τήν Γε
νεύην, κέντρον τοΰ καλβινισμού καί τού δημοκρατικού πνεύματος.Έν Γαλ
λία, μετά τδν θάνατον Ερρίκου τοϋ Δ', δ δούξ de Rohan, καλβινιστής ών 
έζήτησ? -νά συστήσγ «δημοκρατίαν», λέγων δτι δ καιρός τών βασιλέων 

παρήλθε,
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Κατηγορήθησαν οί διαμαρτυρόμενοι εύγενεϊς δτι έσκόπουν νά χωρίσωσι 
τήν Γαλλίαν εις μικρά δημοκρατούμενα κράτη, ώς έν Έλβετί^ι, καί έν 
έπαίνω έτέθη τοϊς στασιώταις (Ligueurs), δτι διεφύλαξαν τήν ενότητα 
τής Γαλλίας* δ,τι Αληθώς έζήτουν οί διαμαρτυρόμ.ενοι ήτον ή τοπική αύ-. 
τονομια, ή Αποκέντρωσις καί δμοσπονδιακδν πολίτευμα, άναγνωρίζον τάς 
έλευθερίας τών τε δήμων καί τών έπαρχιών* αύτδ τοϋτο σήμερον εις 
μάτην ζητεί ή Γαλλία ν’ Αποκαταστήσφ, καί πάντοτε τδ καθολικδν πά- 

ί θος τής δμοιότητος καί τής ενότητας, δπερ έπήνεγκε τήν αποτυχίαν τής
- έπαναστάσεως καί έπανάγει τδν δεσποτισμόν.

Ό Καλβϊνος θέλει «δ λειτουργδς τοϋ Ευαγγελίου νά -7) έκλελεγμένος 
τή συναινέσει καί τή εύφημί^ τοΰ λαού, τών πρεσβυτέρων προϊσταμένων 
τής Αρχαιρεσίας.»—Τδ σύστημα τούτο οί καλβινισταί έπεθύμουν νά εί— 
άξωσιν έν Γαλλίας.—- Κατά τδ 1620 λέγει δ Tavannes, ή πολιτεία αύτών 
ήτον όντως δημοτική, τών δημάρχων τών πόλεων καί τών λειτουργών 
έχόντων δλην τήν έξουσίαν, ής προσχήμ,ατι μόνφ μεταδίδουσι μέρος είς 
τούς εύγενεϊς τοΰ εαυτών θρησκεύματος* ώστε έάν τούς σκοπούς των έκ- - 
τελέσωσιν, ή τής Γαλλίας κατάστασις ή'θελεν Αλλάξει, ώς ή τής Έλβε- 

·. τίας, πρδς ζημίαν τών Αρχόντων καί τών εύγενών».
"Αμα ώς ή Μεταρρύθμισις έθετο τδ Εύαγγέλιον έν ταϊς χερσί τών 

: αγροτών, απφτησαν οδτοι τήν καθαίρεσιν τής δουλείας καί τήν Αναγνώ-
; ρισιν τών αρχαίων αυτών δικαίων έν δνόματι «τής χριστιακής έλευθερίας»*

ή Μεταρρύθμισις πανταχοΰ ένέπνευσε σφοδράς Απαιτήσεις τών φυσικών 
δικαίων, τήν έλευθερίαν, τήν ίσονομ.ίαν, τήν ανεξιθρησκείαν, τήν τού λαού 

ϊ κυριαοχίαν* ταΰτα πάντα είσίν έγγεγραμμένα έν ποικίλοις τής έποχής έκεί-
ί νης συγγράμμασιν.1
I Αύται αί ίδέαι, κρηπίς τών καινών Αρχών, Αείποτε δεινούς ύπερασπι-

;* στάς εύρον έν τφ προτεσταντισμέ* δ ίερεύς Jurieu συνηγόρησεν ύπέρ αύ-
r τών κατά τού Βουσσουετίου έν συζητήσει τοϊς πΑσι γνωστή’ δ δέ Locke
ί έξέθεσεν αύτάς έπιστημονικώς’ έξ αύτού δ Μοντεσκιώ, δ Βολταϊρος, καί

οί λοιποί τού ΙΗ' αίώνος πολιτικοί συγγραφείς παρέλαβον αύτάς, καί έξ 
i αύτών έγεννήθη ή Γαλλική Έπανάστασις* Αλλά πολλφ πρότερον εϊχον

έφαρμοσθή μετά διαρκούς έπιτυχίας έν ταϊς διαμαρτυρομέναις πολιτείαις,
■ πρώτον έν Όλλανδίοι, εΐτα δ’ έν Άγγλί^ καί ιδίως έν ’Αμερική.

Ή περιβόητος τής 16ης ’Ιουλίου 1581 προκήρυξις, δι’ ής ή έθνική τών 
ι Κάτω Χωρών σύνοδος Ανακηρύττει έκπτωτον τδν βασιλέα τής 'Ισπανίας,
: σαφώς άνκδείκνυσι τήν τού λαού κυριαρχίαν* ΐνα έκθρονίσωσι βασιλέα, έξ
ί ανάγκης έπρεπε νά έκφέρωσι τήν άρχήν.ταύτην* «Οί ύπήκοοι δεν έπλά-

σθησαν ύπδ τοϋ Θεού διά τδν άρχοντα, ϊνα τφ ύπακούωσι καθ’ δτι βού-

1 Ίδε Memoires de 1’ Etat de France sous Charles IX, t, ΙΙΓ,ααΙ Laurent, Revol. fran- 
jaise, t. I.
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λεται νά προστάττη, άλλά μάλλον ο άρχων 3ιά τούς υπηκόους, ών άνευ 
δέν δύναται νά άρχη, ϊνα κυβερνά αυτούς κατά τό ορθόν καί το δίκαιον». 
Ή πρόκήρυξις έπιλέγει δτι οί πολϊται ήναγκάσθησπν, δ'-ως άποφύγωσι 
την τυραννίαν του βασιλέως, νά έπαναστατήσωσι’— «Τοΰτο μόνον τό 
μέσον τοϊς άπομένει ΐνά διατηρήσωσι καί ύπερασπίσωσι την άρχαίαν αυ
τών ελευθερίαν, την τών συζύγων, των τέκνων καί τών άπογόνων των, 
υπέρ ών κατά τούς φυσικούς νόμους δφείλουσι νά θυσιάσωσι καί την ζωήν 
καί τά υπάρχοντα αύτών». Ή τής ’Αγγλίας έπανάστασις κατά τύ 1648 
εγένετο έν δνόματι των αυτών αρχών’ δ Μίλτων καί οί λοιποί της επο
χής εκείνης δημοκράται ύπερήσπισαν αύτάς .μετά θαυμασίας άνδρείας 
πνεύματος καί χαρακτήρος.

Ή Γαλλική Έπανάστασις δεν έξεϋρεν δ,τι ονομάζεται αί άρχαϊ τοϋ 89’ 
συνήργησε μόνον νά τάς διαδώση έν τή Εύρώπη, καί δυστυχώς έν τη 
Γαλλία ούδέποτε έσεβάσθησ^ν αύτάς, ούδέ την ίερωτέράν πασών, την 
ελευθερίαν τής συνειδήσεως’ οί Καθαρισταί καί οί Κουάκεροι διεκήρυξαν 
καί έφήρμοσαν αύτάς πρό 200 ετών έν τή Αμερική’ έκεϊθεν δέ καί έξ Άγ- 
γλίάς η Εύρώπη, προς το τέλος τοϋ ΠΙ’ αίώνος, έλαβε νύξιν αυτών.

’Ήδη άπό το 1620’, το σύνταγμα της Βιργινίας ίδρυσε τό συνταγμα
τικήν πολίτευμα,τά δικαστήρια των ορκωτών,καί την αρχήν δτι οί φόροι 
δέον νά ψηφίζωνται ύπδ τών άπο'τεινόντων αυτούς. —-Έξ αρχής ή έπαρ- 
χία τής Μασσαχουσέτής κατέστησε την αναγκαστικήν έκπαίδευσιν καί 
τόν τέλειον χωρισμών τής έκκλησίας από της πολιτείας’ αί αιρέσεις δια- 

τελοΰσιν ύπό τόν aotvov νόμον, αύταί μόναι έκλέγουσαι τούς λειτουργούς 
των’ ή άντιπροσωπευτική δημοκρατία έκεϊ ύπήρχεν έπίσης έντελής ώς έπί 
τών ημερών ημών’ οί δικασταί αύτοί κατ’ έτος είσίν έκλελεγμένοι ύπό τών 
δημοτών’ άλλά γεγονός πλείστου λόγου άξιον συνέβη κατά τό 1633’ εις 

άνήρ έφάνη τότε άπαιτών ούχί μόνον την άνεξιθρησκείαν, άλλά καί τήν 
τελείαν τών Θρησκευμάτων ισότητα ένώπιον της πολιτείας,καί έπί της βά- 
σεως ταύτης ιδρύει επαρχίαν’ ουτος δέ είναι δ Roger Williams,όνομα ολίγον 

γνωστόν έν τή ήμετέρη Ήπείρώ, πλήν άξιον ν’ άναγραφή μεταξύ τών τών 
μεγάλων της άνθρωπότητος εύεργετών. Αύτός πρώτος έν τούτφ τώ κόσμφ, 
τώ πρό τετρακισχιλίων έτών καθημαγμένω ύπό της μισαλλοδοξίας,πριν έτι 
ή δ Καρτέσιος συστήση τήν έλευθέραν έν τή φιλοσοφία: έρευναν, καθιεροϊ 
τήν έλευθερίαν τής συνειδησεως ως πολιτικόν δίκαιον. — «'Ο διωγμός έν 
ζητήματι τής συνειδησεως, συχνάκις έλεγε,είναι προφανώς καί οίκτρώς έναν- 
τίος τη τοϋ Χριστοϋ διδασκαλία».—- «'Ο κυβερνών τό πολιτικόν σκάφος 
δύναται επ’ αύτοΰ νά διαφυλάξη τήν τάξιν καί νά τό δδηγήση εις τόν 
λιμένα, καίτοι σύμπαντος τοϋ πληρώματος μή άναγκαζομένου νά παρευ- 
ρεθη εις τήν λειτουργίαν».—Ή πολιτική έξουσία δέν άρχει ή μόνον τώνσω- 
μ-άτων καί τών κτημάτων τοϋ ανθρώπου’ δέν δύναται νά παρεμβαίνη εις

πράξις,
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τό θρησκευτικόν ζήτημα, έστω καί όπως έμποδίση ’Εκκλησίαν τινα ν’ άπο- 
στατήση ή νά γένηται αιρετική.»— «Άφαιρεϊν τόν τής τυραννίας ζυγόν 
άπό τών ψυχών, ούχί μόνον έστί δικαία προς τούς ύποδεδουλωμένους λαούς 

άλλά προσέτι ή ιδρυσίς της δημοσίας έλευθερίας καί τάξεως έπί 
τοϋ συμφέροντος τής συνειδησεως πάντων.»—Πρέπει ν’ άναγνώση τις έν 
τγί θαυμαστή ίστορίιη τοϋ Bancroft, πώς δ Roger Williams έθεμελίωσε τήν 
πόλιν Providence καί τήν έπαρχίαν Rhodehland επ’ αύτών τών άρχών,τότε 
παρ’άπάσης τής Εύρώπης άποκηρυττομένων,εξαιρέσει τών διαμ.αρτυρομένων 
Κάτω Χωρών. 'Ότε τώ 1641 είσήχθη σύνταγμα έν τη ρηθείση έπαρχί^, 
άπαντες οί πολϊται προσεκλήθησαν νά ψηφίσωσιν’ αύτοί οί ίδρυταί ώνό- 
μασαν αυτήν δημοκρατίαν, καί τφόντι ήτο τοιαυτη καθ’ δλην τήν ση
μασίαν τής λέξεως, καί δποίαν τήν ένόει δ 'Ρουσσώ, αύτός άπ’ εύθείας 
έκυβερνάτο δ λαός’ πάντες οί πολϊται, άνευ διακρίσεως δόγματος, ήσαν 
ίσοι ενώπιον τοϋ νόμου, καί έδει πας νόμος νά ή έπικεκυρωμένος έν ταϊς 
δημοτικαϊς συνόδοις’ ώστε ήτον ή καθαρωτάτη αύτοδιοίκησις, έξ όσων 
εϊδόν ποτέ αί άνθρώπινοι κοινωνία'.. Καί ή'δη έπέκεινα τών δύω αιώνων 

διαμένει άνευ ταραχών, άνευ έπαναστάσεων.
Οί Κουάκεροι έν τη Pensylvania καί New-Jersey παρόμοιας έδωκαν άρ- 

χάς ως βάσεις τής πολιτείας’ ή έξουσία κεΐται έν τώ λαώ, «We put the 
power in the people»’ αυτή ή βάσις τοϋ τής New - Jersey συντάγμα
τος’ ιδού δέ αί κυριώταται διατάξεις’ «Ούδείς, ή ούδεμία δμάς άνθρώ- 
πων ίσχύν έχει έπί τής συνειδησεως’ ούδείς έν ούδενί χρόνω, δι’ ούδενός 
τρόπου, επ’ ούδενί λόγω θέλει διωχθή ή ζημιωθή παρ’ οίουδήποτε, ένεκα 
τών θρησκευτικών αύτοϋ δοξασιών’ ή γενική σύνοδος έκλεχθήσεται μυ

στική . ψηφοφορίη’ πάς τις δύναται 
λογεϊς δώσουσι τόϊς άντιπροσώποις ι 
άντιπρόσωπος - δέν έκπληροϊ καλώς 
διωχθή. Δέκα έπιμεληταί, ύπό τής

νά έκλέγη καί νά έκλέγηται’ οί έκ- 
αύτών ύποχρεωτικάς έντολάς’ έάν δ 
τά εντεταλμένα, δύναται νά κατα- 
βουλής έκλελεγμένοι, έξασκοϋσι τήν 

έκτελεστικήν έξούσίαν’ οί δικασταί καί οί κλητήρες ύπό τοϋ λαοϋ έκλ,έ- 
γονται έπί δύω έτη’ οί δικασταί προεδρεύουσι τών δρκωτών, άλλ’ ή δι
καστική έξουσία άσκεϊται ύπό τών δώδεκα πολιτών,, τών άποτελούν- 
των αύτό τό δικαστήριον’ ούδείς φυλακίζεται ένεκα χρεών’ τά δρφανά 
άνατρέφονται δαπάναις τοϋ κράτους’ ή έκπαίδευσις είναι δημοσία υπη
ρεσία ύπό τοϋ δημοσίου ταμείου άποτιομένη».— Σχεδόν τάς αύτάς άρ- 
χάς έχουσι τά συντάγματα τής Pensylvania καί Connecticut’—αυται αί 
ίδέαι, ότι δ άνθρωπος είναι, κύριος έαυτοϋ, ότι είναι έλεύθερος, ότι ούδείς 

δύναται νά τφ ζητήση ύπηρεσίαν ή φόρον άνευ τής ρητής αύτοϋ συναι- 
νέσεως, ότι ή κυβέρνησις, ή δικαιοσύνη, πάσαι αί άρχαί έκ του λαοϋ έκ- 
πορεύονται, τό σύνολον τών άξιωμάτων τούτων, άπερ αί νέαι κοινωνία: 
προσπαθοΰσι νά έφαρμόσωσιν, άναντιρρήτως προέρχεται έκ τής γερμανι-
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κής παραδόσεως, ποδς τουτοις δ’ εύρίσκεται κατ’ άρχήν έν ταΐς πλείσταις 

φυλαΐς πρδ της αύξήσεως τής βασιλικής εξουσίας" ούδέν ηττον όμως, εάν 
αί Αρχαϊ αύται,αί κατά τον μέσον αιώνα καταπνιγεΐσαι ύπδ τοϋ φεουδα
λισμού, και από τοΰ ΙΕ' αίώνος ύπδ τής βασιλείας, συγκεντρωθείσης και 
Απολύτου γενομένης, ανέλαβον ζωήν έν Έλβετίγ, Όλλανδί^ καί ’Αμερική, 
τούτο είς τδ δημοκρατικόν τής Μεταρρυθμίσεως πνεΰμα Οφείλεται, και 
μόνον έν τοΐς διαμαρτυρομένοις έθνεσι διετηρήθησαν, καί έξησφάλισαν 

τοΐς λαοΐς τούτοις την τάξιν καί την ευημερίαν" εάν ή Γαλλία δέν είχε 
καταδιώξει, σφάξει ή φυγαδευτεί τά τέκνα της, άτινα άπεδέξαντο την 

Μεταρρυθμίσω, βεβαίως ή'θελε δυνηθή ν’ Αναπτύξτι τά σπέρματα τής ελευ
θερίας καί τής αύτοδιοικήσεως, έ'τι διατηρηθέντα έν ταΐς έπαρχιακαΐς συ- 
νόδοις’ είναι Αλήθεια πάνυ καλώς αποδεδειγμένη ίν τινι πονηματι τοΰ 

Gustave Garrison, πρδ ικανών ήδη ετών γεγραμμένω, καί αί μελέται καί 
τά σύγχρονα συμβάντα καθ’ έκάστην- φέρουσι νέας Αποδείξεις πρδς έπιβε- 
βαίωσιν. ’Εν ταΐς συνόδοις τής Rochelle καί Grenoble, έν τή γενική τής 

Orleans συνελεύσει, τδ φιλελεύθερον πνεύμα, ώς καί τδ συνταγματικόν, 
φαίνονται έπίσης ισχυρά ώς έν τφ Άγγλικω Παρλαμέντο), καί ακούεται 
ή γλυφυρά καί υγιής γλώσσα τοϋ Καλβίνου, ή τόσον καλώς πεπλασμένη, 
δπως πραγματεύηται περϊ_ τών μεγάλων τής θρησκείας καί τής πολιτι
κής συμφερόντων" — «Θά ευρωμεν τρόπον νά ύπερασπίσωμεν κατά τοΰ·βα» 
σιλέως τάς ήμετ,έρας Αβασιλεύτους πόλεις», έλεγαν οί διαμαρτυρόμενοι" 

. καί Ανενδοιάστως, εάν εΐχον έπικρατήσει, ήθελον ιδρύσει συνταγματικήν 
βασιλείαν ώς έν Άγγλίοι, ή όμόσπονδον δημοκρατίαν ώς έν ταΐς Κάτω, 
χώραις.Οί Γάλλοι εύπατρΐδαι,έάν εΐχον διαφυλάξει τδ πνεύμα τής Ανεξαρ- 
τησίας καί τής έννόμου αντιπολιτεύσεως τδ έκ τής Μεταρρυθμίσεως προσλη- 
φθέν ήθελον θέσει δρια τή βασιλική έξουσίιγ,καί ή Γαλλία ήθελεν Αποφύγει 
τδν Ασιατικόν δεσποτισμδν τοΰ Λουδοβίκου ΙΑ' καί τών διαδόχων αύτοΰ, 
δστις συνέτριψε καί έξηχρείωσε τούς χαρακτήρας.—Φραγκίσκος ό Α', δούς 

τδ σημεΐον του διωγμοΰ τών διαμαρτυρομένων, καί 'Ερρίκος δ Δ', Αποτα- 
ξάμενος τφ προτεσταντισμοί, παρέβησαν τδ αληθινόν τής Γαλλίας συμφέ
ρον,ώς έ'πραξαν καί οί εύπατρΐδαι. Τδ λόγιου «Paris vaut bien une messes, 
έν φ οί πλεΐστοι τών Γάλλων συγγραφέων διορώσιν έλεγχον νοΰ πρακτικού, 
είναι δείγμα Αποτρόπαιου κυνισμού.— Τδ νά γ'ινη τις μίσθαρνος, ν’ άπαρ- 
νηθή τήν θρησκείαν του δι’ ύλικδν ό'φελος, φανερώς είναι πράξις ήν πας τις 
δφείλει νά στιγματίσ·^. Ή Γαλλία σήμερον υποφέρει τήν τιμωρίαν τού
του, ώς καί υπομένει είσέτι τάς ολέθριας συνεπείας τής σφαγής τής τοΰ 
άγιου Βαρθολομαίου νυκτδς, καί τής Αναιρέσεως τοΰ έν Nantes διατάγμα
τος, τών δύω τούτων μεγάλων τολμημάτων κατά τής ελευθερίας τής συ» 
συνεισήσεως.

"Ο,τι πρδ πάντων έν Γαλλίιρ λείπει είναι τόδε" άνδρες, οϊτινες, χωρίς
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ν’ Απόποιηθώσι τήν παράδοσιν, νά παραδέχωνται όμως καί τάς νέας ιδέας" 

οί δημοκρατικοί έν γένει φαίνονται έναντίοι ή Αδιάφοροι πρδς πάν δόγμα" 
καί ώς είς τούς προγόνους αυτών,είςτούς έπαναστάτας τοΰ παρελθόντος αίώ
νος, έκλείπει αύτοΐς ή βάσις, έφ’ής νά θεμελιώσωσι στερεόν οικοδόμημα. 
Οί συνήγοροι τών θρησκευτικών ιδεών ζητοΰσι ν’ άναζωπυρήσωσι τδ πα
λαιόν πολίτευμα,καί έμποδίζουσι πάσαν μεταρρύθμισιν" νυν ή Γαλλία έχει 

τήν ευκαιρίαν νά ίδρύσν) θεσμούς έλεύθέρους" άλλ’ άρά γε οί μοναρχικοί 
δεν θ’ άνοίξωσι τδν δρόμον ΐνα έπανέλθη εις Ναπολέων, διά τής τυφλής 
αυτών επιμονής, έμβάλλοντες τήν χώραν είς Αναρχίαν ; Έπί Λουδοβίκου 
Φιλίππου, κατά τδ 1850, και σήμερον έ'τι, οί συντηρητικοί τήν πατρίδα 
των καταστρέφουσιν έμμένοντες πιστοί είς Απηρχαιωμένους τύπους" ή δη

μοκρατία-σήμερον είναι ή μόνη έφικτή έν Γαλλίφ κυβέρνησις,καί αύτόί οί 

δημοκράται ί'σως έμποδίσωσι νά έμπεδωθή, διότι δ καθολικισμός έβά- 
πτισεν αύτούς είς τδ πνεϋμα τής μισαλλοδοξίας καί τοΰ άπολυτισμοΰ" ή 
Γαλλία δυσκόλως θά διαφύγη νέαν παλινόρθωσιν τής Απολύτου εξουσίας, 
Αν πρώτον δέν Απαλλαγή τών καθολικών παραδόσεων" ή 'Ρωμάνα θρη
σκεία κακώς προδιέθεσε τούς Γάλλους δπως ζήσωσιν ελεύθεροι, δπως Αλ- 
λήλους Ανέχονται, δπως αύτοδιοικώνται.

Παρά τοΐς καθολικοΐς λαοΐς, ή έπιείκε'α ένίοτε υπάρχει έν τοΐς νόμοις, 
πώποτε δμως έν τοΐς ήθεσιν. Ούαί έκείνω δστις,έπί τής ελευθερίας τής συ- 
νειδήσεως έρειδόμενος,Αποφασίσει νά ύπακούσν) ταΐς ύπκγορεύσεσι τοΰ έαυ- 
τοΰ συνειδότος" κατάπτυστος γίνεται τοΐς οίκείοις καί τοΐς άδιαφόροις, 
πολλφ μάλλον ή τοΐς γνησίοις εύλαβέσιν. Οί άπιστοι έπιτηδειότερον θεω- 
ρουσι νά καταγελώσι τοΰ ίερέως, ή νά διαβάλλωσιν αύτδν,ειτα δέ νά κύ- 

πτωσιν ενώπιον του έν πάσαις ταΐς σπουδαίαις του βίου περιστάσεσιν. *Γ- 
πείκοντες τώ ζυγώ τής ορθοδοξίας, ήν έμπαίζουσι,καίτοι υφιστάμενοι αυ
τήν, αλλοις, τοΐς εύρίσκουσιν αύτδν λίαν βαρύν, δέν έπιτρέπουσι νά τολ- 
μώσι φανερώς τδ ν’ Απαλλαγώσιν αύτοΰ" διά τής έκφοβίσεως καί τής 
ειρωνείας έπιβάλλεται ή ταύτότης, καί ή ελευθερία καθίσταται κενός 

τύπος.
Πάντα τά καθ’ ημάς έθνη προσπαθοϋσι νά συστήσωίσι τδ Αντιπροσω

πευτικόν καί συνταγματικόν πολίτευμα" τδ πολίτευμα τοΰτο, έν Άγγλίφ 
άναπτυχθέν, καί έπί τοΰ χώρου τών παλαιών Γερμανικών θεσμοθεσιών 
γονιμοποιηθέν ύπδ τοΰ προτεσταντισμού, φαίνεται μη δυνάμενον νά έμφυ- ’ 
τευθή διαρκώς έν ταΐς χώραις" καί τοΰτο διότι ό Αρχών τής πολιτείας, 
εί'τε βασιλεύς, εί'τε πρόεδρος, δέν δύναται νά $ Αληθής συνταγματικός 
Αρχών, έάν ή θρήσκος, καί έξομολογήται ώς ευπειθής μετανοών, κυβερ- 
ναται δέ ύπδ τοΰ πνευματικόν του, ύπακουοντος τφ Πάπφ. Διά τοΰ μέσου 

τής έξομολογήσεως λοιπόν δ πάπας Αποκαθίσταται Αληθής παντοκόάτωρ 
εάν μή ώσιν οί Ίησουΐται, οί τδν πάπαν ιθύνοντες. Αί προνομίαι Ας πα·»
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ραχωρεϊ τδ σύνταγμα τω παρακατέχοντι την εκτελεστικήν εξουσίαν,ουτω 
τότε ένεργοδυται παρά ξένης δυνάμεως καί πρδς βλάβην τοϋ κράτους. 
Άφθονοΰσιν έν τή ιστορία: τά παραδείγματα1 λίαν ευπειθείς ταϊς τών εαυ

τών πνευματικών άπαιτήσεσιν, δ Λουδοβίκος ΓΔ' ανακαλεί τδ έν Nantes 
διάταγμα, ό ’Ιάκωβος Β' τής Αγγλίας και δ Κάρολος Γ της Γαλλίας άπο- 
βάλλουσι τδν θρόνον των, δ δέ Λουδοβίκος Ι^Γ' την τε μοναρχίαν και την 
ζωήν αύτοΰ’ δ Φερδινάνδος καί δ Λεοπόλδος, οί Αυστριακοί, καταφθεί- 

ρουσι τάς εαυτών χώρας διά φρικωδεστάτων διωγμών, δ Αύγουστος κα'ι 
δ Σιγισμοΰνδος τής Πολωνίας παοασκευάζουσι τδν διαμελισμδν τοϋ άτυ
χους τούτου κράτους, είσαγαγόντες είς αύτδ τους Ίησου’ίτας καί την μι
σαλλοδοξίαν. Μετά θρήσκου καί καλώς έξωμολογημένου ήγεμόνος τδ σύν

ταγμα καθίσταται πλάσμα άπλοϋν η φενακισμός’ υποτάσσει τδ έθνος 
τοϊς θελήμασιν άγνωστου ίερεως, οργάνου τών σκοπών τής αύτοΰ ’Εκκλη
σίας, η άγει αύτδ πρδς ανταρσίαν, έάν άρνήται δ τόπος νά ύποστή τοιοϋ- 
τον ταπεινδν ζυγόν1 έν τή Αύστρίρρ, δ αύτοκράτωρ Φραγκίσκος ’Ιωσήφ 
έμεινε συνταγματικός, διότι κατόρθωσε ν’ άντιστή τώ πνευματικώ του’ 
έν διαμαρτυρομένγ χωργ, τδ συνταγματικόν πολίτευμα φυσικώς άναπτύσ- 

σεται, ,ον επί τοΰ πατρίου εδάφους, ενώ έν καθολική χώργ, ον αιρετικής 
εισαγωγής, ύποσκάπτεται ύπδ τοΰ κλήρου, έκτδς μόνον έάν συμφέργ τοϊς 
κληοικοϊς, ϊνα την αρχήν αύτών στερεώσωσι, καί ούτως η παραστρέφεται 
ύπδ τών κληρικών, ή άνατρέπεται ύπδ τών νεωτεριστών.

Ε'.

’Άλλο αί'τιον της τών καθολικών λαών έκπτώσεως1 τδ θρησκευτικόν 
αίσθημα είναι άσθενέστερον παρ’ αύτοϊς έν ταϊς συνετάϊς καί κυβερνώσαις 
τάξεσιν, $ παρά τοϊς διαμαρτυρομένοις1 τοϋτο τδ γεγονός, φρονώ, αύδείς 
θέλει αμφισβητήσει1 αί τών επισκόπων εφημερίδες καθεκάστήν δμολογοϋ- 

σιν αύτδ, καί άπαιτοϋσι διά την θρησκείαν τδ αύτδ σέβας ου τίνος άπο- 
λαύει έν τή Άγγλίφ καί έν τή ’Αμερική. Οί εχθροί παντδς θρησκεύματος 
μέμφονται τούς ’Αμερικανούς καί τούς ’Άγγλους δι’ αύτδ τοϋτο, δπερ κα- 

λοΰσι μικρολόγον δεισιδαιμονίαν, διά την αύστηράν τηρησιν τής άργίας 
.τής κυριακης, διά τάς κοινάς προσευχάς καί νηστείας, ένί λόγφ διά την 
όέκαμπτον αύτών εύσέβειαν. Δύω έξηγοΰσι λόγοι διά τί ή θρησκεία δια
τηρεί πλείονα ζωήν καί ίσχύν παρά ταϊς άνωτέραις τών διαμαρτυρομένων 
τάξεσι. Πρώτον δ καθολικισμός, διά τών ποικίλων αύτοΰ δογμάτων, διά 
τών ενίοτε παιδαριωδών αύτοΰ τελετών, διά τών θαυμάτων καί τών λι- 
τινειών, ισταται έξω τνίς ατμόσφαιρας τών καθ’ ημάς ιδεών, ένφ δ προ
τεσταντισμός, ένεκα τής άπλότητος αύτοΰ καί τής ποικίλης και εύμετα·*
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βλήτου αύτοΰ μορφής, δύναται αύταϊς νά προσαρμοσθή. Ό Βέηαπ πάνυ 
καλώς λέγει1 «ή νέων αιρέσεων γένεσις, ην οί καθολικοί τοϊς δαμαοτυρο- 
μένοις ώς δεϊγμχ· άσθενείας προσάπτουσιν, άπ’ εναντίας δηλοϊ στι τδ θρη
σκευτικόν αΐ'σθημα είσέτι ένυπάρχει έν αύτοϊς, άφοϋ τυγχάνει δημιουργόν’ 

ούδέν δέ μάλλον νεκρόν έστι τοΰ μη κινούμενου.»
■ Ή άπάθεια, μεθ’ ής τελευταϊον έγένοντο παραδεκτά δυο νέα δόγματα, 
άτινκ πρό τίνος ηθελον διεγείρει ζωηοοτάτην άντίστασιν καί προκαλέσεί 
σχίσμα, είναι σύμπτωμα όντως μεγίστης καταπτώσεως της νοητικής ζωής 

έν μέσω τοϋ καθολικισμού1 ή ύπέρμετρος δεισιδαιμονία άφεύκτως άγει είς 
την απιστίαν* η πρόκλησις της 'Ρωμάνας ’Εκκλησίας πρδς τδν δρθδν λό
γον παρακινεί τούς άρνουμένους νά καταβάλωσι την χρησιν αύτοΰ είς άπο- 
δοκιμασίαν παντδς εί'δους θρησκείας. Γάλλος φιλολόγος, δ G^ruzez έν σκια
γραφία πιστότατα έξεικονίζει την τοιαύτην κατάστασιν- «Οικογενειάρχης 
πιστεύων είς τδν Θεόν χωρίς νά πιστεύγ είς τδν άγιον Κουπερτϊνον, εύρί- , 

σκεται λίαν περιπεπλεγμένος μεταξύ θυγατέρων θρησκομανών και υιών 
άθεων. Κύριος διαφυλάξοι ημάς άπδ τής άθε'ίας καί τοϋ Κουπερτινισμοϋ.» 
Προδηλότατα δ Κουπερτινισμδς γενν^ την άθε’ίαν, καί άμφότεροι την Γαλ
λίαν ήγαγον όπου νϋν βλέπομεν αύτήν, επειδή δέν ύπάρχει πλέον τόπος 

δι’ έλλογον θρήσκευμα.
Ό καθολικισμός γενν^ τόσον τελείαν περί τά τής θρησκείαςΑδιαφορίαν, 

ώστε αυτή ή δύναμις, ή άναγκαία όπως άποχωρισθή τις μετά παρρησίας 
ελλείπει αύτή1 βλέπομεν διαμαρτυρομένους τδν καθολικισμόν άσπαζομέ- 

νους, διότι πίστιν τινα διατηροΰντες, ζητοΰσι τήν άληθή θρησκείαν, καί 
φρονοΰσίν ότι ή 'Ρώμη τοϊς πάρέξει αύτήν. Όλίγιστοι καθολικοί γίνονται 
διαμαρτυρόμενοι, διότι κατήντησαν έναντίοι ,ή άδιάφοροι πρδς παν δόγμα1' 
καί αύτή έτι ή αδιαφορία λυσιτελής έστι τή Έκκλησίφ, έπεΐδή~'άώλυ§ϊ 

όπως δλοτελώς διαφυγή τις τήν εξουσίαν αυτής, καί, ώς έπί τδ πολύ, έπί 
τέλους άναλαμβάνει τά τέκνα τών έχθρών της. Ό δεύτερος λόγος, δ τούς 
καθολικούς λαούς ά'γων είς τήν άπιστίαν καί εις τήν άπέχθειαν τοϋ κλή
ρου, είναι ότι, τής εκκλησίας φαινομένης έναντίας είς τάς ιδέας καί είς 
τάς φιλελεύθερους τοϋ ήμετέρου αίώνος άρχάς, όσοι εύρίσκονται αύταϊς 
είλικρινώς προσηρτημένοι, πολλάκις άναγκάζονται άκοντες νά μισώσι τήν 
εκκλησίαν καί νά έναντιώνται αύτή. Ή πλήρης μίσους φωνή τοϋ Βολ- 
ταίρου’ «τήν μιαράν συντρίψωμ.εν (icrasons I’ infdme»), λογικώς καί παν- 
ταχοϋ καθίσταται τδ σύνθημα, ώμολογημένον εί'τε μή, τών φιλελευθέ
ρων’ άδιαλείπτως δ φιλελεύθερος προσβάλλει καί δφείλει νά προσβάλλή 
τούς ίερεϊς καί τούς μοναχούς, έπειδή ούτοι ζητοΰσι νά καθυπο,τάξωσι τήν 
κοινωνίαν τφ πάπφ καί τοϊς αύτοΰ έπιτοόποις, τοϊς έπισκόποις’ δέν δύ

ναται νά σέβηται δόγματα δυνάμει τών δποίων προσπαθοΰσι νά τφ ά.φαι-



378 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ρέσωσι τήν ελευθερίαν. Έξητάσαμεν ή'δη τό πρζγμκ καί τά αίτια αυ- 

τοϋ, νϋν ίδωμεν κοά 5ποϊχ τ’ άποτελέσματα.
Καί πρώτον δέν είναι κατορθωτή ή άπό τις εξουσίας τής ’Ρώμης απαλ

λαγή, όσον άφορή εις λαούς κατ’ αύτής άποστκτοϋντκς έν δνόματι απλής 
άρνήσεως ή διαλεκτικής άπορία;" ουδέποτε έ’θνος, έπειράθη προς επι
τυχίαν τοϋ σκοποϋ τούτου δραστικότερου τής Γαλλίας· πρός τούτο μετ’ 
άπαραμίλλου ένεργείας καί έκφάνσεως πκντοίοι; μέσοι; έχρήσατο" ταϊς 

φιλοσοφικά?; σκέψεσι και τή τών μύθων παιδι^, τή σατύρη της κωμωδία; 
και τή τοϋ βήματος εύγλωττία, τη δφδί τών εμπρηστών, τή σκαπάνη 
τών άνατροπέων καί τ<5 πελέκει τοϋ δημίου.

Τελευταίου, έν Βερσαλλίαις οί κληρικοί την δημοσίαν παρέδωκαν έκ- 
πκίδευσιν τοϊς Ίησουίταις, καί έπειράθησαν νά έπαναγάγωσι βασιλείαν 

δλω; άφωσιωμένην τή έκκλησί^’ η έπήρρεια αύτής δσημέρκι μεγάλως αυ
ξάνει, καί, ώ; έν τη Βελγική, θά κατκστή ποτέ άήττητος- τοϋτο δέ προ
έρχεται έκ τοϋ δτι έν τοϊς δογματικοί; ζητημασι δέν άποκτείνεται είμη 

δ,τι ανταλλάσσεται- εάν έν τή πολιτική ήσαν παραδεκτά τά των γεγο
νότων διδάγματα, ώ; έν ταϊ; φυσικά?; έπιστήμαις, η αλήθεια αυτή ή'θε- 
λεν ώς {άξίωμκ γίνει δέκτη ύφ’ άπάντων τών μη έχόντων προλήψεις' δ 
ορθολογισμός δέν θά διάρρηξη την δόναμιν τής ’Εκκλησίας' μάλλον θά 
κρατυνη αυτήν διά τοϋ τρόμου ον ουτος εμπνέει, μη σύμφωνων τα?; μυ- 
χιαιτάταις τή; άνθρωπίνης καρδίκς άνάγκαις. Ή απόπειρα λοιπόν τοϋ κκ- 
ταστρέψαι τον καθολικισμόν άνευ άνταλλαγής τίνος τοϋ σκοποϋ δέν επι
τυγχάνει, άλλά γεννά τό στασιαστικόν -πνεύμα" παρατηρήσατε πόσον τό 

πνεύμα τοϋτο πανταχοΰ κοινόν είναι το?; καθολικό?; λαοϊς, έν τή ’Αμε
ρική ώς και έν τή Ευρώπη, ένφ" οί παρατηρητκί είσιν έκπεπληγμένοι μή 

’άπαντώντέ.ς αυτό μηδέ έν ταϊς ριζοσπαστικά?; δημοκρατίαις τών Ηνω
μένων Πολιτειών. Οί διαμαρτυρόμενοι σέβονται τόν νόμον καί την εξου
σίαν’ οί καθολικοί, μη δυνάμενοι μήτε νά ίδρύσωσι τήν έλευθερίαν μήτε 
ν’ άπέ/ωσιν αύτής, τόν δεσποτισμόν καθιστώσιν άναγκαϊον, συνάμα δέ 
δέν υπείκουσιν ύποτκσσόμενοι αύτώ.Έκ τούτου μάζα άποστασίκς άείποτε 

ενεργός· δτε δέ τό κακόν φθάνει εις τό έ'πακρον, ή χώρα στρέφεται άπό 
τής άναρχίας εις τόν δεσποτισμόν, καί άπό τοϋ δεσποτισμοϋ εις τήν άναρ- 
χίαν, καταναλίσκουσα τάς δυνάμεις έν τή πάλη άδικλλάκτων κομμάτων. 
'Γοιαύτην εικόνα νυν παρίστησιν ή ’Ισπανία καί άλλα κράτη, βαθμηδόν 
φθάνοντά εις παρομοίαν κατάστασιν. Πόθεν τό κακόν ; ’Ιδού κατ’ έμέ τα 
αΐ'τιον.

Ή τακτική καί κανονική ελευθερία δέν είναι έφικτή άνευ ηθών" οί δε 
λειτουργοί τής θρησκείας είσί κατ’ ουσίαν οί μόνοι τφ λαφ δμιλοϋντες 
περί ηθικής καί καθήκοντος. Ουδόλως ύπο τοϋ ό'χλου αίδουμένους, τίς 
διαδεχθήσεται αυτούς έν τφ άπαραιτήτφ τούτφ έ'ργωη βεβαίως ούχί οί
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έρθολόγισταί. Ό Guizot θαυμασίω; εΐπεν* «Ό χριστιανισμός είναι μέγα 
[ σεβασμού διδασκαλε?ον· εάν, όπως τήν έλευθερίαν υπεράσπιση, δ φιλελεύ

θερος βολταιριανισμός άνασείη τήν ίσχύν τοϋ καθολικισμού, ώς έξ ανάγ
κης δέον νά πράξη, άπόλλυται καί αυτό τό πρός τήν νόμιμον έξουσίαν 
σέβας, άντ’ αύτοϋ δ’ άναφύεται πνεϋμα άντιστάσεως, διαβολής, μ.ίσους 
καί έπαναστάσεως.»1 —Οί λαοί δένζώσιν ήσυχοι, είμή εντελώς ύποτασσό- 
μενοι τή 'Ρώμη, ώ; πρότερον έν Ίσπανιη, καί σήμερον έν Τυρόλφ· εάν δέ 

ζητήσωσι ν’ άπελευθερωθώσί, δυσκόλως τήν άνκρχίαν διαφεύγουσι.

'Ότε πρόκειται περί κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, τή βοηθείφ τοϋ κλή
ρου τά πάντα ράδια' άνευ αύτοϋ, ·ή -άκοντος αύτοϋ, τά πάντα δυσχερή, 
ενίοτε δέ καί άδύνατα' παράδειγμα ή στοιχειώδης έκπαίδευσις. ,

Ψηφίσατε τήν ύποχρεωτικήν έκπαίδευσιν τή συνδρομή τοϋ ίερέως, ώς 

έν το?ς διαμαρτυρομένοι; κράτεσι, καί θά έπιτύχητε τοϋ σκοποϋ" άπ’ εναν
τίας, έάν ό ίερεύς πολέμιος τύχη ή αδιάφορος, ώς έν τοϊς καθολικοί; κρά- 

τεσιν, δ νόμος δέν τηρεϊται. Ίδετε τήν σχολαστικήν τής Ιταλίας στατι
στικήν' έάν τφ ίερεϊ έπιτρέψητε, ώς έν τή Βελγική, νά είσέρχηται εις τό 
σχολεϊον λόγφ αρχής, παρασκευάζει τήν νίκην τής θεοκρατίας’ έάν- δέ 
τόν άποπέμψητε, καταστρέφει τό σχολεϊον, προκαλών τήν λειποταξίαν’ 

πρός τούτοι;, έν ταϊς ύψηλαϊς ύμετέραις σχολά?; θά έμπνεύσητε άρά γε 

τοϊς διδασκάλοις πνεύμα άντιστάσεως καί έχθρότητος πρό; τόν κλήρον, 
ϊνα τό μεταδώσωσι τοΐς αύτών μαθηταϊς; Έν ταύτη. τή περιπτώσει, 
άφεύκτως θά καταλύσητε τό θρησκευτικόν αίσθημα καί θά μορφώσητε 

άθεον λαόν’ ή λογική δέ ύμάς ώθεϊ εις τοϋτο, καί «δ ορθολογισμός» ·πκ- 
ρακαλεΐ υμάς- άλλ’ έστέ παρεσκευασμένοι πρός τοϋτο ; Έν το?ς διαμαρτυ- 

ρομένοις λαοϊς, έν ’Αμερική και έν Όλλανδίφ, ύπάρχουσι λαϊκά · σχο
λεία άνευ θρησκευτικής διδασκαλίας, πλήν έμπλεα τών χριστιανικών άρ- 
χών" έν καθολική χώρα λαϊκή σχολή αδύνατον νά ύπαρξη εί μή μετά 
σφοδρά; πάλης κατά τοϋ κλήρου, οστις θέλει ζητήσει νά τήν κκταστρέψη 

όθεν είμκρμένως γενήσεται άντιθρησκευτική.
Καθ’ όσον άφορή εις τά κοινωνικά ζητήματα, τά περιπλέκοντα έργάτας 

καί κεφαλαιούχους, ό χριστιανισμός λύει αύτά, διότι διά τής κηρυσσομέ- 
νης αδελφότητος και αύταπαρνήσεως φέρει τήν ίσχύν τόϋ δικαίου μεταξύ 

δεσποτών καί έργατών, όντως χριστιανών ούδεμίκ δύναται ■ ν’■ άναφύηται 
δυσχέρεια, διότι ή δικαιοσύνη θά προίσταται τής διανομής τών προσόδων

1 ·Δι’ ήμίς τούς Γάλλους, ϊγραφε πρό τίνος ό Ε. Deschanel, Ιλευθερία και έπανάστασις 
ςίβί συνώνυμα, διότι άρχή καί ύποδούλωσις λίαν συνεχώς ξσαν ώσαΰτως συνώνυμα».
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δυστυχώς πάνυ καλώς αίσθανόμεθα το φοβερού χάσμα,, τδ γεννηθέν έκ 

τής παρακμής των θρησκευτικών αισθημάτων, άπορροίας τής άναγκαστι- 
κης πάλης προς τδ μόνον είδος θρησκεύμ.ατος γνωστού ήμϊν' έν τοϊς δια- 
μαρτυρομένοις άπ’ εναντίας, οί της θρησκείας λειτουργοί είσι σεβαστοί παρ’ 
άπασών των της κοινωνίας τάξεων, καί τή μεσιτεί^ αυτών, αί συγκρού
σεις δεν είναι τόσον πικραί ύπδ την χριστιανικήν έπίορο.αν, ής είσί τά 
αίδέσιμα όργανα.

Έν τ-ϊί λαμπρά αυτού ίστορίο: της Γαλλικής Έπαναστάσεως, ο Ε. Quinet 
τρανώς άποδείκνυσ.ν δτι, εάν αυτή ή τερκστία άπόπειρα άπελευθερώσεως 
δεν έπέτυχεν, αιτία της αποτυχίας είναι αί του κλήρου άντενέργειαι, καί 

συμ,περαίνει λέγων, ότι δεν είναι δυνατόν ριζικώς νά επανορθωθώ δ άστυ- 
κδς καί πολιτικός Οργανισμός κράτους, χωρίς επίσης νά μεταρρυθμισθή καί 
η θρησκεία' δ λόγος είναι ότι η άστυκή καί πολίτικη κοινωνία παραλαμ- 
βάνει τά στοιχεία της θρησκευτικής κοινωνίας, καί επί τοϋ αυτού παρα
δείγματος καθίσταται.

Ό ίερεύς τοιαύτην έ'χει λαβήν επί τών ψυχών, ώστε ταϊς επιβάλλει 
τδ ιδεώδες αυτού, έκτδς άν έκριζώση τις τδ θρησκευτικόν αίσθημα, δΓ ου 
αύτάς κυβερν^" άλλ’ έν τοιαύτή πείρ<γ τά έθνη κινδυνεύουσι ν’ άπολεσθώ- 
σιν. Ή τακτική πρόοδος είναι δυσκολωτάτη έν ταϊς καθολικαϊς χώραις, 
διότι τής ’Εκκλησίας σκοπουσης νά έπιβάλλν; πανταχοΰ την εξουσίαν της, 
αί ζωτικαί τού έθνους δυνάμεις σχεδδν άποκλειστικώς καταναλίσκονται 

εις τδ ν’ άποκρούωσι τάς τού κλήρου άξιώσεις. Παρατηρήσατε τί συμ
βαίνει έν τή Βελγική' πάσα η τών κομμάτων σπουδή συγκεντροΰται έπί 
τούτου καί μόνου τού ζητήματος, καί τά λοιπά συμφέροντα, ώς καί αύτά 
τής έθνικής άμύνης^καί τήςημετέρας αύτονόμου ύπάρξεως μένουσιν αύτω 
ύποτετ'αγμένα' ή πάλη κατηντησε τόσω ζωηρά, ώστε δίς ηδη εύρέθημεν 
έν τή άκμή σφοδοάς συγκινήσεως, μόνον, δέ χάρις εις την φρόνησιν τού 
άνωτάτου άρχοντας δίς κατωρθώσαμεν ν’ άποφύγωμεν τδν κίνδυνον" αί 
αναλισκόμενα’, εις την πάλην πρδς τδ κληρικόν κόμμα δυνάμεις, είσί δυ
νάμεις διά την πρόοδον άπολωλύϊαι, έπειδή καί όταν ύπερισχύωσιν, η 
νίκη αυτή άλλο άποτέλεσμα δεν φέρει, η δτι έμποδίζει ημάς τού νά πέ- 
σωμεν ύπδ τδν ζυγόν τών έπισκόπων.

Ή άγαμία τών ιερέων, η απόλυτος υποταγή πάσης έκκλησιαστικής 
ιεραρχίας εις μίαν καί μόνην βούλησιν, καί δ πολλαπλασιασμός τών μο
ναχικών ταγμάτων άποτελούσι πρδς τά καθολικά έθνη κίνδυνον,Sv άγνο- 
ούσι τά διαμαρτυρόμενα. Θαυμάζω άνθρωπον θυσιάζοντα τάς οίκογενεια- 
κάς απολαύσεις ΐνα προσαρτηθή τοϊς πλησίον του, καί τή άληθείγ, δ άγιος 
Παύλος έχει δίκαιον, λέγων" δ έχων δύσκολον εντολήν, Οφείλει νά μή νυμ- 
φευθή" άλλ’ δταν άναγκαστικώς άπας δ κλήρος μένγι άγαμος, πηγάζει έκ 
τούτου, έκτδς τού σπουδαιότατου κινδύνου διά τά ήθη, μέγας διά τδ κρά-
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τος κίνδυνος"—οί ίερεϊς ούτοι άποτελούσιν ιδιαιτέραν τάξιν, συμφέρον έχου- 
σαν ιδιαίτερον καί άλλότριον τφ τού έθνους.

Τί άληθίνή τού καθολικού κλήρου πατρίς είναι ή 'Ρώμη, ώς αυτός ού- 
τος διακηρύττει" οθεν, έάν ή χρεία τδ καλέση, θά θυσιάστ) την εαυτού 
πατρίδα εις την σωτηρίαν ή εις την έξουσίαν τού πάπα, άναμαρτήτου 
άρχηγοΰ τής θρησκείας του, καί αντιπροσώπου τού Θεού έπί τής γής" πρώ
τον καθολικός, καί έπειτα, άν τδ συμφέρον τού καθολικισμού τδ έλτιτρέπ'/ι, 
Βέλγος, Γάλλος, ή Γερμανός" τοιαύτη ή καθολική έποψις, καί λογικώς άδύ- 
νατον νά ή άλλη.

“Ότε τδ φιλελεύθερον κόμμα έκυβέρνα τήν Βελγικήν, καί Ναπολέων δ 
Γ, πρδ τού ’Ιταλικού πολέμου, παρουσιάζετο ώς δ τής ’Εκκλησίας ύπέρ- 
μαχος, πλεΐστοι Βέλγοι ιερείς είπόν μοι" άπδ τής μεσημβρίας έλεύσεται ή 
έλευθέρωσις" σήμερον δέ, οί τά τών ύπεραλπείων φρονοΰντες Γερμανοί ου
δόλως κρόπτουσιν δτι, χάριν τής ’Εκκλησίας, ήθελον προδώσει τήν Γερμα
νίαν. Βαυαρδς αντιπρόσωπος άρά γε δεν εϊπεν έν πλήρει βουλή’ «Εις μά- 
την συλλέγετε νέα συντάγματα’ είσί καθολικοί' πρδς τούς πολεμίους άπο- 
στήσουσι !»

’Έτι ήττον τού ίερέως δ μοναχός άναγνωρίζει ιδίαν πατρίδα" ύπηρέτης 
τού παπισμού, κεχωρισμένος παντός έγχωρίου δεσμού, ζή μόνον διά τήν 
’Εκκλησίαν, ήτις είναι παγκόσμιος, καί δεν αποβλέπει ή εις τήν βασιλείαν 
αύτής, ήτις έσεται ή ιδία αύτοΰ βασιλ.εία. Τίνι τρόπφ ή πολιτεία θέλει 
τήν έαυτής ανεξαρτησίαν διατηρήσει ένώπιον τού κλήρου καί τών μονα
χικών ταγμάτων, ζητούντων νά άρχωσι, καί τούς λαούς κρατούντων διά 
τών ίσχυροτέρων, διά τών μάλλον άνυποστάτων μέσων ; Έν ταϊς διαμαρ- 
τυρομέναις χώραις οί λειτουργοί τής θρησκείας είσίν έγγαμοι καί κέκτην- 
ται οικογένειαν’ ούτως έχουσι ταύτά συμφέροντα, καί διάγουσι τδν αύτδν 
βίον τών λοιπών πολιτών" δινφημένοι είσίν εις μέγαν άριθμδν αιρέσεων, 
δθεν δεν ύπείκουσι τω αύτφ συνθήματι' ίεραρχικώς δεν υπάγονται τή 
βουλήσει ξένου άρχηγοΰ, έπιδιώκοντος τδν δνειρον τής παμβασιλείας" είσί 
μέλη τού έθνους, διότι καί ή’Εκκλησία των είναι έκκλησία έθνική" είσίν 
άνεξάρτητοι τής πολιτείας, ώς έν τή ’Αμερική, ή ύποτεταγμένοι τφ κρα
τεί, ώς έν τή Άγγλί^" δεν διϊσχυρίζονται, ώς έν τή Γαλλία ή τή Βελγική 
νά ώσιν οί κυριάρχαι τού κράτους.

Ό χωρισμός τής Εκκλησίας άπδ τής πολιτείας είναι αρχή ήν πανταχοΰ 
πειρώνται νά έπίβάλωσι" κατορθωτόν τούτο έν τοϊς διαμαρτυρομένοις κρά- 
τεσιν, ώς συν έβη έν τή ’Αμερική, διότι δ κλήρος εαυτόν υπέβαλε τούτφ, 

άλλά ματαίως θά διακηρυχθή έν τοϊς καθολικοϊς' ή Έκκλησία, διϊσχυρι- 
ζομενη δτι. τά εγκόσμια πρέπει νά ύποτάσσωνται τοϊς πνευματικοϊς,ώσπερ 
τδ σώμα προσήκει τή ψυχή, δέν θέλει παρκδεχθή τήν. κατάστασιν τού 
χωρισμού ή τότε μόνον, δταν θά δύνηται νά ώφεληθή έξ αύτής, 'ίνα κα-



382 f ΠΑΡΝΑΣΣΟ^
τορθώσρ τδ ποθούμενον. 'Όθεν δ χωρισμός ούτος έσεται δέλεαρ η φε να

ζισμός* δεν δύνασθε εν τφ αύτώ προσώπφ νά χωρίσητε τδν εύσεβη Απδ 
τοϋ πολίτου, καί συνήθως τά αισθήματα τοϋ πρώτου έμπνέουσι τάς πρά
ξεις τοϋ δευτέρου. Οί λειτουργοί της θρησκείας έξασκοΰσιν έπί τών θεω- 
ρούντων αύτούς ώς διερμηνείς τ^ς θεότητος πολλώ μείζονα ίσχύν η οί άρ

χοντες Αντιπρόσωποι της πολιτείας, διότι δ ίερεύς την αιώνιον ευδαιμο
νίαν ύπισχνεϊται, καί απειλεί τάς ατελεύτητους τ-ης κολάσεως βασάνους, 
ένφ ό λαϊκδς διατίθησι μόνον επιγείους καί πρόσκαιρους τιμωρίας καί άμοι- 
βάς. Διά της έξομολογησεως κυριεύει δ ίερεύς τοϋ βασιλέως, τών δημο
σίων υπάλληλων, τών εκλογέων, καί διά τών εκλογέων τών βουλών* έν 
ρσφ εγκρατής έστι τών θείων μυστηρίων, δ χωρισμδς της ’Εκκλησίας άπδ 
της Πολιτείας εΤνζι απλώς κινδυνώδης πλάνη. Κυβερνάν συν τφ κληρφ 
ταύτό έστι τοΰ ύποτάξαι αύτφ τδ έ'θνος* κυβερνάν δέ κατ’ αύτοΰ, τοΰτό 
έστιν έμβάλλειν είς μέγαν κίνδυνον πασαν εξουσίαν* κυβερνάν παρ’ αύτφ 
καί άγνοεϊν αύτδν,τοϋτο σωφρονέστερον, Αλλ’ εκείνος τοϋτο δέν επιτρέπει- 

«Ό μη μεθ’ ημών έστί καθ’ ημών», λέγει* οθεν δέον νά καρτερησγ τις, 
καί ν} νά ύπακούγ η νά άνθίσταται αύτφ* ού'κ είμι δέ ίκανδς νά εί'πω τίς 
η Ασφαλεστέρα εκλογή. ,

Τά καθολικά της ’Ηπείρου έθνη παρά της Αγγλίας καί της ’Αμερικής 
παρέλαβον άρχάς καί θεσμούς, άτινα, έκ της μεταρρυθμίσεως γεννηθέντα, 
ύπδ την έπηρρειαν αύτ^ς παρέχουσιν Αγαθά Αποτελέσματα* Αλλ’ ·ί)δη Αρ- 
χόμεθα βλέποντες έπί τ·ης ’Ηπείρου ποΰ ταΰτα άγουσιν, όταν πολεμώνται, 

η καρποϋνται ύπδ ύπεραλπείου καί δεισιδαίμονος κλήρου* είς αταξίαν 
καταληγουσιν δταν δ όχλος την πίστιν άπώλεσεν, ώς έν τγ Ίσπανίφ καί 
τγ Γαλλίφ, καί είς την κυριαρχίαν τών έπισκόπων, όταν δ όχλος διατηρρ 
την πίστιν, ώς έν τη Βελγικό).

'Η ατενής καί άνέυ προληψεως μελέτη τών συγχρόνων γεγονότων φαί
νεται λοιπδν λήγουσα είς τοϋτο τδ θλιβερώτατον συμπέρασμα* δτι οί κα
θολικοί λαοί δέν θέλουσι κατορθώσει νά διατηρησωσι τάς έκ της μεταρ^ 
ρυθμίσεως παρκχθείσας έλευθερίας* έάν ούτοι η σαν κεχωρισμένοι, ύποτασ- 
σόμενοι τη Απολύτφ τ·ης ’Εκκλησίας δυναστεία, ί'σως άν ήδύναντο άπο- 
λαυειν ήσυχου εύδαιμονίας, καί μέτριου καί ηδέος βίου* άλλ’ έξωτερικδς 
κίνδυνος φαίνεται Απειλών αυτού; έντδς βραχέος μέλλοντος, εί μη Αρνη- 

θώσι νά ύπακούωσι τη φωνή τών επισκόπων.
Ό Buckle, μεταξύ τών προτερημάτων τοϋ ημετέρου καιροΰ έλόγιζε 

καί τδ τ·ης Αδιαφορίας, της Απαλλατούσσης ημάς τών θρησκευτικών πο
λέμων* τδ προτέρημα τοϋτο, έάν γ προτέρημα, δέν θέλει διατηρήσει η 
έποχη ημών* τδ παν προμηνύει ότι μεγάλη ετοιμάζεται σύγκρουσις, 5)ς η 
θρησκεία έ'σεται έν τών κυριωτέρων αιτίων* η'δη κατά τδ 1870 αϊτώνύπε- 
ραλπείων ίδέαι έρριψαν την Γαλλίαν είς τδν κατά της Γερμανίας πόλε-
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λεμον* εάν 'Ερρίκος δ Ε', η Ναπολέων δ Δ' άναβώσιν έπί τδν θρόνον βε
βαίως τοϋτο γενησεται τη συνεργείς τοΰ κλήρου, δστις θ’ Απαιτηστι νέαν 
σταυροφορίαν ινα έλευθερώσγι τούς Αδελφούς αύτοΰ, τούς καταδιωκομέ- 

νους πέραν τοΰ 'Ρήνου, καί ών την έπικουρίαν θά ύποσχεθ-ρ* τά κράτη, 
έν οΐς υπερισχύει τδ κληρικόν κόμμα, πιθανώς θά παρασυοθώσιν είς τδν 
ίερδν πόλεμον. ’Γδού η κηρυττομένη πολίτικη έν Γαλλία ύπδ τοΰ «Σύμ- 

παντος», καί Αλλαχοϋ ύπδ τών δημοσίων δργάνων τοΰ παπισμού. Την 
παλινόρθωσιν τών νομίμων δυναστειών έν ταϊς τρισί λατινικαϊ; χώραις, 
τ·ρ Τσπανίφ, τ·ρ Ίταλίιρ καί τί} Γαλλίας, την 'Ρώμην τφ πάπα παραδι- 
δομένην καί την ύπερτάτην έπιτηρησιν τη έκκλησίφ, την έπανάκαμψιν 

είς τάς άληθεϊς τοΰ κυβερνάν Αρχάς, tfrol είς τάς ύπδ τοΰ Συλλάβου καί 
της καθολικής παραδόσεως άναγορευομένας, ιδού τδ μεγαλεπίβολον $'/ε~ 
διον, δπερ άπανταχοΰ οί ύπεράλπειοι έπιδιώκουσι νά έκτελειώσωσιν* άρά, 
γε θά έπιτύχωσι ; τίς οΓδεν ; Αλλ’ έάν ηττηθώσιν έν αύτγ τίϊ προσβολ/ρ 
κατά τοϋ προτεσταντισμού, ποία έσεται ή τύχη τών ηττημένων ; Φρίσ- 
σει τις διανοούμενος τάς συμφοράς Ας ετοιμάζει τη Εύρώπη, τδ ό'νειρον 
τοΰ ν’ άποδοθρ τη έκκλησίικ ή παγκόσμιος βασιλεία, ην νΰν έπιδιώκει 

μετά πλείστης όσης ώς ούδέποτε τόλμης καί λύσσης.

; ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ
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; Άπδ πολλοΰ η'δη πολλών η προσοχή άποσπωμένη Απδ της τών πα-

I λαιοτέρων χρόνων έρεύνης, απδ της ζητησεω; τών καθ’ έκάστην λαμπρό
τερου άναδεικνυμένων τ·ης Αρχαιότητος σημείων διευθύνθη πρδς την πε
ρίοδον έκείνην τοΰ βίου τοΰ έ'θνους ημών, ητις ύπδ μείζονος σκότους πε- 
ρικαλυπτομένη βαθυτέρας έχργζε καί τ·ης σπουδής, τελειοτέρας καί άπο- 
τελεσματικωτέρας της μελέτης. Ούχί τοσοΰτον εγκαίρως Αλλ’ έπί τέλους 

καί παρ’ ημϊν κατενοηθη η Αξία, έγνώσθη η θέσις, §ν πρέπει νά κατέ- 
χωσιν οί χρόνοι οί τδ όνομα τών Βυζαντινών Αναβεβλημένοι έν τγ καθ’ 
όλου ενεργείς τοΰ έθνους, έν τη κατά μέρος μορφώσει.

Περιττή δλως ύπάρχει η κατάδειξις καί της Αναγνωρίσεως τ·ης αξίας 
της περί τ/,ν αρχαιότητα ένασχολησεως αλλά καί πρόσκορος ί'σως καθί

σταταιη έπανάληψις της . ιδέας ταύτης, μετά την τηλικαύτην έρευναν 
μετά την γιγάντειον έργασίαν, δι’ ης κατεδείχθη και εξακολουθεί νά 
άναπετάννυται ολόκληρον τδ θέάτρον τοΰ Αρχαίου κόσμου έν πάσαις ταϊς 

* ΆνεγνώσΟη 3 Μαιου έν τφ έν Πε ρχ'.ιΐ φιλολογικφ σνλλόγφ «Έλικώνι». 
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σχέσεσι τοΰ καθ’ όλου βίου. Έγνώσθη άρκούντως τδ ύψος τής διανοίας, 
έξετιμήθη δεόντως ή παλαιοτέρα τέχνη καί διατελεΐ θεραπευόμενη, τδ 
μέν διά τών παντοίων έρευνών, τδ δέ διά της μεταγγίσεως τών άρχαίων 
υποδειγμάτων εις συμπλήρωσιν νεωτέοας εργασίας, εις την κατά τδ δυ- 

νατδν προσέγγισιν καί ποιόν τινα συγχρωτισμόν τών δύο πρδς τδ αύτδ 

τεινόντων σημείων, τοΰ παλαιού καί τοΰ νέου ελληνισμού.
Τίς όμως δέν διαβλέπει έν τή ενεργείς ταύτγ τδ χάσμα τδ μεταξύ 

τών δύο μακράν άλλήλων κειμένων ; τίς δέν άναγνωρίζει δτι έν τή ζη
τούμενη ταύτη συνενώσει διάστασίς τις έν μέσφ παρεμπεσοΰσα άπεχώ- 
ρισε τά δύο ένδς καί τοΰ αύτοϋ σώματος μέρη, διάστασίς καί πρδς τά δύο 
μέρη άποκλίνουσα αλλά καί άπ’ άμφοτέοων άφισταμένη ; Διέτρεξαν τδ 

ευρύ αυτών στάδιον άναβάντες μέχρι τοΰ ύψίστου της άκμής αύτών οι 
προπάτορες· κατά φυσικόν λόγον έπήλθε βαθμηδόν ή παρακμή, ήναγκά- 
σθησαν καταβαίνοντες μίαν πρδς μίαν της καταπτώσεως τήν βαθμίδα νά 

κατέλθωσι μέχρι τοΰ σημείου της καταστροφής, άλλά καταστροφής κα- 
ταλιπούσης όπισθεν λαμπρά ί'χνη διαβάσεως, διδασκάλους εις τδν άεί χρό
νον. Έφραγγελώθησαν ύπδ τών Μακεδόνων έν Χαιρωνενη ήναγκάσθησαν 
νά σύρωσι τών σταυρόν αύτών έπί τών 'Ρωμαίων έν Κορίνθω, έσταυρώθη- 

σαν έπί τοΰ Γολγοθά τοΰ ελληνισμού έν Κωνσταντινουπόλει ύπδ τών βαρ
βάρων, έτάφησαν ίδίαις αύτών χερσί καί έφαίνοντο τουλάχιστον τεθαμ- 

μένοι έπί μάκρους αιώνας.
Ιδού ή είκών τοΰ αρχαίου βίου μέχρι τής άποτινάξεως τοΰ έπί τέσσα- 

ράς που αιώνας περικαλύψαντος τδ έθνος δουλικού πέπλου, μέχρι της άνα- 
γνωρίσεως άπδ τοΰ τελευταίου ορίου άλλου τινδς σημείου άπώτάτω κει
μένου καθ’ 3 εις δλως διάφορον εύρίσκεται τδ έθνος θέσιν, καθ’ § πνοή 
ώγία αγίου ενθουσιασμού τά πάντα ένεσάρκου, ή έλευθερία. Τά μεταξύ 
δμως τών δύο τούτων σημείων ώς έν μέσω δύο μεγάλων αλλά καί λίαν 
μ.εμακρυσμένων λαμπτήρων κείμενα, μέρος μέν ύπδ της αίγλης τούτων 
άμυδρώς πως διεφαίνοντο, μέρος δέ, τδ πλεΐστον, εις τδ διά μέσου σκό
τους βυθιζόμενα δυσχερή ή μάλλον άδύνατον έν πολλοΐς παρεΐχον τήν 
προσέγγισιν ώς έξ αυτής της θεσεως αύτών, ώς έκ της άπομακρύνσεως 

καί τελείας ήν ύπέστησαν άπομονώσεως.
Όπωσδήποτ’ άν η όμως, ώς μέλη ένδς καί τού. αύταΰ σώματος, ώς 

άποτελοΰντα μέγα τμήμα της έθνικής ολομέλειας, ώς μεσάζοντα τέλος 
μεταξύ παλαιού καί νεωτέρου πολιτισμού ήσαν πάντως έρεύνης άξια, έπί 
πάσι διά μόνην τήν μεταβατικήν αύτών θέσιν, διότι δηλ. συνέδεον ό,τι 

ένδοξον άνέτειλεν έν τή άρχαιότητι πρδς τήν άπομίμησιν αύτοΰ έν τοϊς 
νεωτέροις χρόνοις· διότι έχρησίμευον ώς γέφυρα μεταξύ τών δύο άντικει- 
μένων σημείων’ καί γέφυρα τοιαύτη έχρηζε φωτισμού, οδός δεικνύουσα 
τήν πορείαν τοΰ έθνους ανάγκη ήτο νά καταστή βατή, ν’ άρθώσιν ύπδ
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ΐοϋ μέσου οι κατάπεσόντες όγκοι, τά λείψανα τού παλαιού μεγαλείου 
νά έξετασθή τδ έδαφος αύτής.

,. Τδ έκ τής έργασίας ταύτης άποτέλεσμα μεγάλως συνεβάλείο ή'δη εις 
τήν τακτοποίησιν τής ιστορίας τών χρόνων έκείνων έν σχέσει άείποτε πρός 
τέ τήν παλαιοτέραν καί τήν έν τοϊς μετά ταΰτα χρόνοις τοΰ έθνους, καθ’ 
όσον ένεκα τής δέσεως αύτών πολλά τών έν τοϊς χρόνοις έκείνοις διά τών 
έν τοϊς παλαιοτέροις ερμηνεύονται καί διά τής γνώσεως έκείνων κατα
νοούνται, ώς καί πολλά τών περί ημάς μόνον διά τής άνελίξεως τής σει
ράς τής άπδ τής άρχαιότητος διά τών .χρόνων τής σκοτεινής θέσεως τοϋ 
έθνους εύχερώς έξηγοΰντα».

Τούτο τδ τελευταϊον ύπέρ πάν άλλο σημεϊον έν τή τέχνη μάλιστα 
δικαιολογείται, ή'τις τά πάντα άπδ τής άρχαιότητος παραλαβούσα καί 
παραδόσεις καί ύφος καί χαρακτήρα καί έν γένει πάν τδ ύπδ τδν κύκλον 
αύτής, διεμόρφωσεν άναλόγως τών απαιτήσεων τών χρόνων, άναλόγως 
τής ιδιοφυίας τών έργατών τών τήν ύλην παραλάβόντων. Ταΰτα μετ’ 
άσφαλείας δυνάμεθα ή'δη νά εί'πωμεν μετά τάς γενομένας καί έπί τοϋ 
κλάδου τούτου έρεύνας, αίτινες πρδς ταϊς άλλαις μελέταις κατέδειξαν 
αληθώς πόσον άναγκαία ύπήρχεν ή γνώσις καί τού μέρους τούτου, ινα 
κατανοηθή ή άλλως άπότομος φαινομένη μετάβασις άπδ τής παλαιοτέ- 
ρας θέσεως αύτής εις ήν αίφνης σήμερον περιήλθε.

Διά τής έρεύνης ταύτης κατενοήθη άρκούντως ή δδδς ήν ή τέχνη τα- 
μούσα παρουσιάζεται ώς ολως νέα κατά τήν Εσπερίαν καί ώς έκεϊθεν 
μετά ταΰτα παραδοθεϊσα ώς προϊόν αύτής ταύτης, ένω ούδέν άλλο ή 
ελληνική καθαρώς ύπάρχει πολλά μεταβολάς λαβοΰσα πολλή άποβαλούσα 
τδ πλεΐστον όμως διατηρήσασα. Τδ Βυζάντιον εινε δ οχετός δ διαβιβάσας 

άμα τοΰ καταστρεπτικού άνεμου τοΰ 1453 έπιπνεύσαντος, είνε ο οχετός, 
ειπον, δ διαβιβάσας εις. τήν Δύσιν τά ύποδείγματα τής έν αύτώ περισω- 
θείσης καί. προηγουμένως διά τής 'Ρώμης μετακομισθείσης εις αύτδ τέ

χνης. Έν τή Δύσει συνηντήθησαν τά σπέρματα ταΰτα τής άπδ τής Ανα
τολής μορφώσεως μετά τοΰ λεληθότως αύξηθέντος ζήλου πρδς τήν άρ- 
χαίαν τέχνην άπδ τής καταστροφής τής Κορίνθου. Έκ τής συναντήσεως 
ταύτης ήτις συνήνου τήν άνάπτυξιν τής ’Ανατολής καί τήν πρόοδον τής 
τέχνης κατά, τήν Δύσιν προήλθε μέσον τι μεταξύ άμφοτέρων, ού προϊόν ή 
όλη νεωτέρα τέχνη ή μάλλον δ διακλαδισμδς αύτής εις πλείω τμήματα 
εις τάς σχολάς τάς διαφόρουςί μίαν καί τήν αύτήν άρχήν έχούσας, άπδ 
μιάς καί τής αύτής πηγής άπορρεούσας.

Πώς ή'δη μετηγγίσθη ή τέχνη, ποιαν διέύθυνσιν λαβοΰσα πού έστράφη, 
τινα τά κατά διαφόρους χρόνους χαρακτηριστικά αύτής, πώς άνεπτύχθή 
καί διηρεθη, πού καί πότε έλαβε μείζω άκμήν, ταΰτα συν άλλοις διεκ- 
φεύγουσι τήν ζήτησιν τήν νΰν, άλλου θέματος, άλλου κύκλου συστατικά. 
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Έν τή καθ’ δλου δμως πορεία αύτής παρουσιάζει παραλλαγάς τινας αξίας 
έοεύνης, ιδιοτροπίας παραδόξους έκ πρώτης δψεως φαινομένας έν δλοις 
τοΐς σταδίοις αυτής, α'ίτινες έν δλη τή παρεκκλίσει αύτών άπδ τοϋ συ
νήθους άπδ τοϋ κοινοϋ και πεπατημένου περιέχόυσι τοσαϋτα τά σημεία 
τής αληθούς καταγωγής, ήν ή'δη ύπετυπωσαμεν, ώστε καί μόνα ταϋτα 
θά ή'ρκουν πλήν τών πλείστων άλλων λόγων εις έ'νδειξιν τής στενής, τής 
στενωτάτης σχέσεως τών παλαιοτέρων έργων, τής παλαιοτέρας τέχνης 

πρός την νεωτέραν.
Ή σχέσις όμως. αυτή εί'τε ύπδ της παραδόσεως περικαλυφθεΐσα, εί'τε 

ύπδ παντοίων άλλων λόγων παραφθαρεΐσα περιήλθεν ήμΐν άγνώριστος δλως 
η τδ πλεΐστον δυσδιάκριτος άποβασα, καί μόλις μετά μακράν ζήτησιν και 
βαθυτέραν σπουδήν καί κρείττω μελέτην άφαιοουμένη τδν της παραδόσεως 
η τδν τών άλλων τών παρακωλυόντων αίτιων πέπλον μόλις έμφανίζεται 
καταδεικνύουσα την Αρχήν τήν αληθή, τήν καταγωγήν τήν γνησίαν.

Ούτως έν τών εις τδν κύκλον τής τέχνης τών χρόνων τούτων τής γρα
φικής προσπεσόντων ζητημάτων έπί πολύ έτήρησέ με μετέωρον έν τή 
άσφαλεϊ έκδοχή αύτοϋ, έν τή τελείς καί πλήρει πασών, τών απαιτή
σεων ικανοποιήσει, έν τή Αναπαύσει καί τώ Ανακουφισμφ 3ν αισθάνεται 
τις μόνον πρδ τής Ανευρέσεως τοϋ αληθούς. Είνε δέ τοϋτο έξ έκείνων άτινα 
άδύνατον είνε νά μή προσέπεσαν εις πολλών τήν παρατήρησιν καί ακρι
βώς ώς τοιοΰτο παρατάθημι πρδ υμών αύτδ, μ.ετά τής δυνατής αύτοϋ ερ- 
μ,ηνείας, τής δυνατής λύσεως. Διότι γνωρίζω μέν ότι ύπάρχει, ότι φέρε
ται λύσις τις κοινή αύτοϋ τε καί πάντων τών όμοιων αύτφ, άλλά τοι- 
αύτη, ώστε ού'τε έντελή ησυχίαν πνεύματος δύναται να παράσχη- πολλά 
δέ καί τά δυσχερή έ'τι περιλαμβάνει. Εινε τής φύσεως έκείνης τών ζη
τημάτων άτινα εμφανίζονται μέν σπαν.ίως, άλλ’ όταν έμφανίζωνται νομί
ζει τις εύχερή, ή μάλλον την λυσίν αυτών ευκολον υποτοπαζων εις άλ
λοτε καί άλλοτε άναβάλλει καί ούτως Απδ Αναβολής εις Αναβολήν, είτε 
διότι παρουσιάζονται έν χρόνφ άλλης εργασίας εί'τε καί δι’ άλλους λόγους 
άρκεϊται είς απλήν, εις έπιπολαίαν έξέτασιν, έν ω βαθύτερα ζητησις αλ- 
λοίαν τοϋ θέματος προάγει πολλάκις είς φώς τήν ό'ψϊν.

Πρόκειται περί ιδιοτροπίας τής τέχνης τής τών Βυζαντινών, τής αγιο
γραφίας, περί ιδιοτροπίας τοΐς πάσι γνωστής, κοινοτάτης, πλήν ί'σως μη 
δουσης αφορμήν είς βαθυτέραν έξέτασιν τοϋ παράγοντος λόγου. Πρόκειται 
πεοί τοϋ χρωματισμού εικόνων τινών έν τή τέχνη, περί τής μεταβολής 

τών χρωμ.άτων έπί εικόνων τινών ή καί έπί μερών τινων μόνον τών εικό
νων μεταβολής τοιαύτης ώστε νάντίκειται πρδς τδ φυσικδν, να παρου- 
σιάζη πολλάκις ολως παραμεμορφωμένην τήν ό'ψιν καί τών ωραιότερων 
προσώπων, νά άλλοιοΐ τδ έξωτερικδν καί αύτόΰ τοϋ προτύπου τής γρα- 

φίδος τών μεγαλειτέρων τεχνιτών τής Θεοτόκου.
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Μηδείς δ’ ύπολάβει με διά τούτων ύπαινισσόμενον ί'σως έπί μομφή τών 

ελεεινών εικόνων κατασκευασμάτων τών παρατασομένων έν Άθήνάις* πού 
τών βαθμιδών τής αγίας Ειρήνης ή έν τή πόλει ημών ύπδ τάς στοάς τάς 
περί τήν Αγοράν συμπεπιλημένων έν κιβωτίοις, ή πλήρούντων κατά δε
κάδας συνδεδεμένας τάς πήρας πωλητών τοϋ εί'δους τούτου άνά τάς κώ- 
μας· Αναξιοπρεπές τή αληθείς καί νά φαντασθή τις δτι έπί τοΐς τοιού- 
τοις πιθηκομόρφοις τάλλα τέρασι συνήγαγον ύμάς έπί τδ αύτό. Πολύ μα
κράν τούτων θά τραπώμεν.

Τις είσελθών είς τδν ναδν τής αγίας Τριάδος ένταΰθα δέν είδε τήν 
έκεΐ άνακειμένην μεγάλην έπηργυρωμένην εικόνα τήν μέλαιναν φέρουσαν 
τήν όψιν, τήν εικόνα τής Θεοτόκου Μυρτιδιοτίσσης έπικαλουμένης ; ή είς 
τίνος-τδν νοϋν δέν έπήλθεν εί'τε ταύτην είδεν εί'τε τήν κατά ταύτά έν 

τώ μητροπολιτικώ τών ’Αθηνών ναφ μείζω, ή καί άλλην άλλαχοΰ τής 
αύτής παραστάσεως ή καί άλλης, είς τίνος λέγω τδν νοϋν δέν έπήλθεν ή 
ζητησις τρΰ λόγου δι’ ΐίν τδ πρόσωπον τής Θεομήτορος ή οψις ή δ,τι ύψη- 
λδν έν τή αρετή διαγράφουσα, ή σύμπασαν τήν δύναμιν τής άγνότητος 
ύποτυποΰσα, ή ό'ψις τοϋ αγλαίσματος τοϋ παρθενικοϋ κόσμου καί, τοϋ 
μεγαλείου τής μητρικής τρυφερότητος, μετεμορφώθη ούτως απαισίως άλ- 
λοιωθεϊσα διά του ,σκιερωτέρου τών χρωμάτων, είς άλλης φυλής άλλων 
χωρών απείκασμα μεταμορφωθεϊσα. Παρά.παντί τώ θεασαμένφ έκτδς τής 
εικόνος ταυτης καί άλλας ή έντελώς μελαίνας ή οπωσδήποτε, σκιερώς 
άπεικονιζομενας θά έξηγέρθη βεβαίως. ή απορία πώς ού,τω. γραφόμεναι 
πολλαπλασιάζονται αί μεταγραφαί αύται έν τή. Βυζαντιακή Αγιογραφία, 
διατι δε να εξακολουθή ό πολλαπλασιασμός ουτος καί σήμερον έ'τι δτε ή 

τέχνη άπαλλαγεΐσα τών περιώρισμ,ένων δεσμ.ών χρόνων προγενεστέρων, 
ελευθερως επι ολως διαφόρων βάσεων στηριζομένη διάφορα καί τά έαυτής 
απεργάζεται προϊόντα. .....

Δικαία ή απορία πλήν έν στιγμή προσπίπτουσα παρά πολλοΐς ούχί εύ- 
καιρφ εις τοιαυτας ζήτησείς, ευκόλως καί λησμ/ονεΐται άμα ώς εληξε καί 
ή ύποχρέωσις ύφ’ ής πολλοί ήναγκάσθησαν νά περιέλθωσιν είς τοιαυτας 
τεχνικας ζητήσεις, ατε προ τοιουτων εικόνων τυχόντες καί μ,ή_δυνάμ.ενοι 

πως άλλως να πέρισπασωσι τον νοϋν έν κηδεία τινί ή δοξολογία ή άλλη 
αναγκη μορφουση και τεχνικούς πάρατηρητάς. "Ενεκα τοϋ άκαίρου δμως 
τουτου, ουδέ τον προσήκοντα λόγον εύρίσκομεν τής τοιαύτης άλλοιώσεως, 
αρκουμ.εθα δ’ εις την κοινοτεραν τών παραδόσεων τήν παρά τώ λαφ φε- 

ρομενη,ν περ.ι τών εικόνων τούτων, δτι (ώς έκ θαύμ,άτος αληθώς) φλδξ Αφ’ 
ης διεσωθη η εικωγ, ήλλοίωσε τήν τής γραφίδος τοϋ ζωγράφου τέχνην, 

μετεβαλε τελεον τήν- δύναμ.ιν τών χρωμάτων.
Και αληθώς τοιαυτη η φερομενη αιτία τής ίδιοτρόπου ταύτης παοα- 

στασεως τών μορφών διαφόρων αγίων, ή ώς έκ θαύματος διάσωσις τής
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είκόνος εκ πυρδς ί ί έπίδρασις τούτου επί μόνης της επιφάνειας τοΰ άπει« 
κάσματος καί διεκφυγη άπδ της παντελοΰς καταστροφές, είς ένδειξιν τοΰ 

δποίου παρέμεινε μόνος ό μεταχρωματισμός.
Είίτερ τις καί άλλος τάς παραδόσεις τοϋ λαοϋ σεβόμενος και παρακο- 

λουθών και θεραπεύων διά της περίσυναγωγης καί έρεύνης ώς έγκλειού- 
σας αληθείς άδάμαντας πνευματικής έπιτάσεως, ώς άποκαλυπτούσας έν 
δλη αυτών τη μυθώδει πολλάκις περιβολη αύτδν τδν βίον, αύτάς τάς συ
νήθειας, αύτδν τδν χαρακτήρα τοϋ έθνους έξ ου άνέτειλον, αλλά και ώς 
πλεϊστα διδάσκουσας τά συμβάλλοντά είς ερμηνείαν πολλών άλλως δυσ
εξήγητων ζητημάτων, δυσλύτων άλλως προβλημάτων, δέν δύναμαι έν 
τ·?) λύσει ταύτη νάνεύρω τι τδ ησυχάζον με, δέν δύναμαι νά άναπαυθώ 
ούτε έπαρκη νά θεωρήσω την ούτως άπότομον και άνευ βαθυτέρας έρεύ
νης ερμηνείαν ταύτην δι’ ·ης ευχερέστατα φαίνεται λυόμενου έν οπωσδή

ποτε πέριπλοκώτερόν πως ζητημα έν τη τών Βυζαντινών τέχνη.
Διά τ·ης παραδοχές της ερμηνείας ταύτης εγείρεται πάραυτα η άπο- 

ρία πώς δέν περιωρίσθη δ λαδς εις τηρησιν μιας οίασδηποτε εκείνης είκό- 
νος της ύπδ τών φλογών άλλοιωθείσης, άλλ’ εξακολουθεί πολλαπλασιά- 
ζων την αύτην μορφήν κατά τδν αύτδν τρόπον, ένεκα τοΰ οποίου δυσ- 
διάκριτον δύναταί ποτέ τδ πρωτότυπον νά καταστη' καί ιδού έπανερχό- 
μεθα είς την πρώτην ζητησιν, την άρχικην έρευναν καί αναδρομήν εις τδ 
πρώτον αί'τιον τοϋ τοιούτου άπεικονισμοϋ. ’Έπειτα έάν άληθεύη τδ τοι- 
οϋτο, διατί πλεϊστα τών άντιγράφων δέν φέρουσι την ό’ψιν πασαν της εί- 
κόνος μέλακναν αλλά μόνον τά κατά τδ πρόσωπον της Θεομητορος καί 
τοΰ Σωτηρος, τά δέ κατά τά πρόσωπα τών περιπετομένων άγγέλων απει
κονίζονται χρώματι φωτεινώ, έπί τών μεγάλων πάντοτε τών έπηργυρωμέ- 
νων εικόνων; έάν δ’ άοητέ πως την έπαργύρωσιν θά ί'δητε δτι καί τά 
κατά τδ λοιπδν τ·ης είκόνος ουτω φωτεινοί; τοϊς χρώμασιν απεικονισμένα 

είσίν.
Τδ τελευταΐον η παράδοσις η αύθεντική αύτη ούδέν φέρει περί άνα- 

φλέξεως τών εικόνων τούτων, δπερ δείκνυσιν δτι η παρά τφ λαώ φερο- 
μένη δέν δύναται νά έ'χη άσφαλη την βάσιν. Ιδού π. χ. τί λέγεται έν 
τη αυθεντικότερα τών παραδόσεων τη περί της πολυπληθέστερα; τάς με- 
ταγραφάς φερούση είκόνος της Μυρτιδιοτίσσης, τη συντεθε'ιση μεν παρά 
τον θεοφιλέστατου και σοφωτάτου κυρίου κυρ Σωφρονίου επισκόπου Κυθή

ρων τοϋ Παγκάλου, άντιγραφείση Si παρά τοϋ ελάχιστου όούλου αυτής μα
καρίτου εύγενοϋς Σομενίκου Βεσερίον, ιδού λέγω τί λέγεται περί τ^ς κα- 

ταστάσεως τ·ης είκόνος ταύτης καί εύρέσεως.
«Ευρισκόμενος εις ταύτην την νήσον των Κυθήρων ένας ερημότοπος, λε

γόμενος Μυρτίάια, (όιατ'ι όλος άασωμένος άπό μυρτίαις και ακατοίκητος, 
μόνον τά ζώα των αγροίκων εκεί εβοσκον), έπραττεν εκεί κάποιος ευλαβής
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XpiOTtavSc., και αυτός οβηγηθείς άπό κάποιαν θεωρίαν θπόυ ειάεν είς τόν 

ύπνον του, έχοντας περισσήν εύλάβειαν μί τήν κυρίαν Θεοτόκον, έπήγαινε 
συχνότερα είς αυτόν τόν τύπον, και στέκωντας εκεί, στογαζόμενός τοΰ 
τόπου τήν αγριότητα, ήκουσε φωνήν άοράτως όπου τοΰ έλεγεν' άν με γυ- 
ρεύσης εάώ σιμά ευρίσκεις τήν εικόνα μου, και είνε καιρός όπου ήλθα, και 
εΰρίσκομαι εδώ, διά νά δώσω βοήθειαν ετούτου τοϋ τόπου».

Καί κατωτέρω’ «Και θαρρώντας πώς ή φωνή αυτή ήτο όιά καλόν, πα
ραμερίζοντας ολίγον ωσάν νά έγύρευε τό ποθούμενον, θεωρεί μέσα εις μίαν 
μυρτιάν μίαν εικόνα τής ΰπεραγίας Σεσποίνης ημών Θεοτόκου καί αειπάρ
θενου Μαρίας». Καί κατωτέρω' «. . . εκτισετ εκεί μικρόν ναόν τής Θεο

τόκου, και έθεσεν είς αύτδν τήν ρηθεϊσαν αγίαν εικόνα καί τήν έπωνόμασε 
Μυρτιδιότισσαν, ωσάν όπου τήν εύρεν είς ταϊς μυρτίαις». Ταΰτα μόνα άνα- 
φέρονται έν τη παραδόσει ούδέν δέ περί πυρδς καί τών τοιούτων. Διδ 

άπορών πώς έπεκράτησεν η περί τοιούτου τινδς ιδέα μη δυνάμενος δέ νά 
εύρω ικανοποιούσαν έν αύτη, ώς έκ τών άνω φαίνεται, λύσιν, ετράπην έπί 
την άσφαλεστέραν ζητησιν τούτου, άπδ μόνης της ιδέας δρμώμενος δτι 
παρά πολλοϊς καί άλλοι; ευχάριστοι τυγχάνουσιν αί τών τοιούτων .άλλως 
μικρών φαινομένων ζητημάτων έρευναι.

Ό τρόπος ουτος ύφ’ θν πολλαί μορφαί ηλλοιωμέναι παρίστανται πρέπει 
νά θεωρηθη ώς άπλη ιδιοτροπία της αγιογραφίας τών Βυζαντινών, οΐας 
συνήθεις έχει ώς τύπους καθιερωμένους ή τέχνη είς πάντας τούς χρόνους, 
"ϊνα κατανοηθ·^ δέ καλώς η δύναμις καί έπικράτησις της συνήθειας μάλ
λον η της ιδιοτροπίας ταύτης άνάγκη νάναδράμωμεν είς την παλαιοτέ- 
ραν τέχνην άφ’ ^ς η νεωτέρα έξεπηδησε είς την παλαιοτέραν θρησκείαν, 

παρ’ ης ούκ ολίγα άναμφηρίστως η ημετέρα έδέχθη οσον άφοργ είς τούς 
τυπους καί τά άλλα τά κατά την λατρείαν.

Έ τέχνη παρά τοϊς παλαίοϊς έκόσμει κατά πρώτον λόγον τάς τών Θεών 
οικήσεις, παρέσχε δέ καί έν τη κατ’ οίκον λάτρείγ τά κατάλληλα κατα
σκευάσματα, τά άνάλογα άγάλματα. Κατά τούς παλαιοτέρους χρόνου; 
τά άγάλματα ταΰτα αί παραστάσεις της θεότητος ησκν μονότονοι επα
ναλήψεις της αύτης σχεδδν μορφές διά συμβόλων τινών διακρινομένης της 
μιάς θεότητος άπδ της έτέρας' $σαν δέ τά τοιαΰτα άγάλματα περίβλε
πτα, άνετίθεντο είς τού; ναούς καί έ'κτοτε ιερά έθεωροϋντο· ώς πρδς την 
τέχνην δλως άτελη έτι τού; πόδας συμβεβηκότας έ'χοντα μέχρι τοϋ'Δαι
δάλου, τάς χεϊρας καθημένας καί πρδς μηροί; τεταμένα;,τού; οφθαλμούς 
πλαγίως τεταγμένους, τδ στόμα ύπεσταλμένόν τώ συνηθει μειδιάματι,την 
ρίναν σιμην πως, τδν δέ πώγωνα σφηνοειδή. Πλην δμως τούτων τών παντί 
προσιτών τη αίσθησει έκ παλαιοτάτου ή'δη άνέκειντο έν τοϊς ναοί; καί 
τινα άλλα κατασκευάσματα άμορφα τά ξόανα καλούμενα, λίθοι δηλαδη 
άπεξεσμένοι η ξύλα τδ πλεΐστον, ών δμως τδ σχήμα άγνωστον άτε κ&->
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καλυμμένων έσθήσι καί άλλη κοσμημάτων ποικιλίη. Τδ παρακεκαλυμμε- 
νον τοϋτο είχε λόγον τινά βεβαίως καί λόγον ού τδν τυχόντα, εαν πως 
βαθύτερου έξετασθή. Ώς δηλ. ή μορφή τής θεότητος ήτο άγνωστος εις 
αυτούς, ούτω καί άπεικάσματα τούτων δέν έτόλμων ουδέ νά χαραξωσιν 

οί παλαιοί, άλλά καλύπτοντες ουτω τεμάχιον λίθου η ξύλου, άφινον έκα
στον νά μορφοϊ οΐον έπέτρεπεν ή φαντασία τδ εξωτερικόν τοϋ όντος οπερ 
έλάτρευεν, οίονει φοβούμενοι μέ πολύ καταπέση παρά τφ πλήθει ή ίδεα 

τοΰ θείου διά της άτελοΰς της τέχνης άπεικονίσεως έν ουτω μεμακρυσμε- 

νοις χρόνοις.
Καί έφέροντο λοιπδν τοιαϋτα πλεΐστα καί έθεωροϋντο ίερωτερα πάντων 

τινά δέ καί έξ ούρανοΰ καταπεσόντα τά μάλιστα έλατρεύοντο ώς διίπετή 
καί σεβασμόν μείζονα διεχεΐτο παρά πασι πρδς τά τοιαϋτα ξόανα ενεκα 
τοΰ άγνωστου παρά τοϊς πολλοΐς τοΰ καί μάλλον θαυμαζομένου* διότι 
εϊνε άλήθεια ό'τι θαυμάζομεν συνήθως δ,τι άγνοοΰμεν, κατάμαθόντες δε 

κρίνομεν μόνον ούτως η άλλως άπαλλασσομενοι τής υπερβολής.
Τηλικαύτη ήτο ή δύναμις της παρά τφ λαφ διαδόσεως τοΰ σεβασμού 

τούτου, τόσον εϊχεν έρριζωθή παρ’ αύτφ ή ιδέα τνίς θείας προελευσεως 
ώστε ούτε ή τών χρόνων πάροδος ούτε ή πρόοδος της τέχνης συν ολοις 
ταϊς άπαιτήσεσιν αύτής κα'τίσχυσαν νά καταβάλωσι την διά μακροΰ ποοσ- 

γενομενην ταύτην πεποίθησιν. Έξ εναντίου μάλιστα οσον απεμακρυνοντο 
άπδ τών χρόνων έκείνων τών μυθικωτέρων την άναβολην έχόντων έπί 

τοσοΰτον έξγρετο δ πρός τά παλαιά ένθουσιασμός, επι τοσοΰτον εκρατυ- 
νοντο έν τή περί τών παλαιοτέρων τής τέχνης κατασκευασμάτων ιδε$ 

αύτών.
’Έφθασεν ή άκμή της τέχνης' ολη η δύναμις τών άκτίνων τοΰ ήλιου 

τής μορφώσεως άπέκρυψε πάσαν την προγενεστεραν άτελειαν, πάς δεσμός 
έν τοϊς διακλαδισμοΐς της τέχνης άπερρίφθη έλευθερα δ’ ηδη εις παντα 
τά εΐ'δη αύτίίς σφριγώσα ίδρυε τδ τρόπαιόν της στεφόμενον δι’ ένος Παρ- 
θενώνος, δπλιζόμενον διά της πολιούχου τών ’Αθηνών, άσπιδα φερον τοΰ 
Φειδίου τδν τερπικέραυνον Όλύμπιον, καθωραϊζόμενον δια της συναντη- 

σεως τών έξοχωτέρων διανοιών άπαστραπτουσών επί τοΰ αετώματος τών 
Προπυλαίων καί μακράν δι’ άκτινοβόλου δυνάμεως εικονιζόμενον και δια

φημιζόμενου μέχρι τών ημερών ημών, έν τοϊς δνομασιν εκεινοις ατινα 
την ιστορίαν δλην τών χρόνων εκείνων περιλαμβανουσι* προ της αίγλης 
ταύτης κατά φυσικώτατον λόγον ύπεχωρησε διαλυόμενη πάσα ατελέια, 

πρδ τοΰ φωτός τδ σκότος, πρδ τοϋ ήλιου οι αστέρες, προ της ημέρας η 
νύξ, πρδ τοΰ έαρος δ χειμών, πρδ του ’Ικτίνου και Μνησικλεους, προ του 
Φειδίου η άρχη πάσης τέχνης, δ Δαίδαλος.

Έν όλη όμως ταύτγ τή μετατροπή έν ολγ τή δ^κδοχή, τή. ανατροπή, 
δύναταί τις εΐπεϊν, τοΰ παλαιοτέρου κόσμου διά τοΰ εμφανισμοΰ τοϋ νέου

I

ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ. TEXNHS ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΩΝ 391 

έν σημείου έν τφ βίφ τοϋ άνθρώπου διετη'ρησε την πρδς τά παλαιά σχέ- 
σιν αυτου απαραμειωτον, συνεδεσεν ο,τι επιβλητικόν περι,εϊχον οί άρχαιό- 
τεροι χρόνοι πρδς τούς νεωτερισμούς τών νεωτέρων πρδς τάς απαιτήσεις 
της τέχνης. Τδ σημεϊον τοϋτο ητο ή θρησκεία καθ’ όσον έρχεται εις συ

νάφειαν πρδς την τέχνην διά της εξωτερικής λατρείας. Κατά τούς χρό
νους αυτούς της ύπάτης δυνάμεως της τέχνης, οΰς ουτω διά βραχέων 
άνωτέρω διέγραψα δέν έ'παυον έπαναλαμβανόμενα τά έργα εκείνα,άτινα 
εϊδομεν ως ίερωτερα θεωρούμενα, πρδς τοϊς άριστουργήμασι της προόδου, 

της άκμής της τέχνης διετηροΰντα καί έπολλαπλασιάζοντο καί τά ξόανα 
τιμώμενα μάλιστα ενεκα τής παλαιότητος αύτών περισσότερον καί θαυ- 
ματουργότερά ύπολαμβανόμενα. Καί άπόμιμήσεις δέ συχναί πιστώς έγί- 

νοντο, και εν ι'ση ετίθεντο αυται μοίρφ πρδς τδ πρωτότυπον, ού την μορ
φήν πιστώς άπεικόνιζον.

Εκτος τών ιερωτερων τούτων άπεικασμάτων ότι έξετιμ,άτό σφόδρα ή 
παλαιότης έν τή τέχνη γενικώς κατάδηλον γίγνεται έξ άλλων έργων 
περιόπτων δλογλύφων ή άναγεγλυμένων άτινα πρδς τή δυνάμει τής γλυ
φίδας χρόνων καλών συνδεουσιν όλα τά χαρακτηριστικά τίίς παλαιοτέράς 

εργασίας, μάλιστα εν τώ ιματισμφ. Καί τρόπος έργασίας δ λεγόμενος 

^ιεΐαβαΐϊκόζ επι τφ χαρακτηρισμφ τουτφ διακρίνεται, τφ συνδυασμ,φ δηλ. 
τοΰ άρχαιοπρεποΰς καί σεβαστοτέρου πρδς την άνάπτυξιν πρδς την εύκι- 
νισίαν τών χρόνων τίίς προόδου τής τέχνης.

Έκ τούτων σαφώς καταφαίνεται η έπί τήν τέχνην έπίδρασις τοΰ θρη

σκεύματος αλλα και ο σεβασμός πρδς πάν τδ αρχαιοπρεπές, δστις δύνα- 
ται ηδη ευκρινώς νά τεθή ώς λόγος τίίς διατηρήσεως, διαδόσεως καί πολ

λαπλασιασμού τών αρχαιότερων τίίς τέχνης προϊόντων καί κατά τούς 
χρόνους καθ’ οΰς αυτή άπελύθη παντός δεσμοΰ παρακωλύοντος τήν άνά- 
πτυξιν αυτής. Έκτος όμως τουτου διά τής ιδιοτροπίας ταύτης τής άρ- 

χαιας τέχνης καταφαίνεται καθαρώς ή σχέσις τοΰ όλου άρχαίου κόσμου 
προς τον νεωτερον, καταδεικνύεται πώς άμ.φότεροι χειραγωγούνται, πώς 
πολλά τών νεωτερων έκεϊθεν έ’χοντα τήν άρχήν μόνον διά τής γνώσεως 
καί μελετης εκείνων κατανοοΰνται, καί τόύμπαλιν δέ πώς δ νεώτερος 
βίας έν πολλοΐς άναγκαιότατος τυγχά/ει εις ερμηνείαν πολλών τοΰ πα- 

λαιοτερου, εις 3 κυρίως άποβλεπει καί τδ νΰν προβαλλόμενου εις ζήτησιν, 
δ συμπας επι τοΰ προκειμενου λόγος, προστιθείς καί έν σμικρδν, έν έλά- 
χιστον ί'σως δείγμα πρδς τοϊς ήδη ισχυροτάτοις κειμένοις καί διά τών 
παραδόσεων άναγεγραμμένοις.

Μετά τους χρόνους τής άκμής ήρχισεν ή βαθμιαία κατάπτωσις τής τέ-. 
χνης, ο διακλαδισμδς τών διαφόρων ειδών: κατά ποικίλας σχολάς ποικι

λίαν εργασίας αντιπροσωπευουσας" ο,τι συνέβαινεν έν τφ παλαιοτέρφ τοΰ 
βίου σταδιφ μεταγγίζεται καθ’ όλας τάς διευθύνσεις καί κατά τήν τών, 
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χρόνων πάροδον επιτείνεται μάλλον ή προς τήν άρχαιότητπ εύλάβεια. 
Ή αρχαίο της χορηγεί πολλάς έκ τών σκέψεων, πολλά τών εθίμων αύτής 
επιτεινόμενα: καθ’ δσον απομακρύνονται αύτής οί χρόνοι καί ζωηρότερον 
δεκτά γιγνόμενα παρά τφ εύφαντασιώτφ τοΰ λαοϋ μάλιστα δε τά άπο- 
βλέποντα είς τδν κύκλον της θρησκείας. Μετά την νίκην τοΰ άπό της 

γωνίας της Παλαιστίνης άρκντος τον εαυτού σταυρόν άρνίου κατά της 
λύσσης τών θηρίων, τών άνθρωπομόρφων τεράτων τών καθεσθέντων έπί 
τοΰ θρόνου της έπταλόφου, τών διαδόχων τοΰ 'Ρωμύλου, νέα ένεκαινίσθη 
κατάστασις πραγμάτων, ήλλοιώθη η ό'ψις τών πραγμάτων έπιπ-νεύσάσης 
της αύρας τών θείων τοϋ χριστιανισμού άληθοιών. Νέα κατάστασις πραγ* 
μάτων νέας άπαιτησεις, νέα μέσα λατρείας και τρόποι, εις ούς κατ’ άνάγ- 
κην ύπεβλήθη καί ή τέχνη, ώς ύπηρέτις της θρησκείας αείποτε διατελε- 
σασα. Καί έξηκολούθησεν η νέα άποκατασταθεΐσα τάξις πραγμάτων, 
μέχρι τελείου όργανισμοδ παραλαμβάνουσα τά πάντα άπό τών ήδη ετοί
μων παρασκευασμένων τοΰ καταπίπτοντος έθνισμοΰ. Έν ταϊς π-εριστάσε·- 
σιν αύτής αΐτινες τό πλεΐστον κατ’ άρχάς παραβολικαί η αλληγορικαί 
παρουσιάζονται δεικνύεται η αλήθεια τούτου. Και τί άλλο σημαίνει η έν 
άγίφ Ίωάννν) τώ Αατερανφ παράστασις τοΰ Κυρίου Ίησοΰ Χρίστου, νέου 
άγενείού έν μέσφ ζφων την σύριγγα παίζοντας; Έν τγί είκόνι ταύτη ανα
γνωρίζεται δ Όρφεύς θέλγων τά περί αύτδν συνειλεγμένα ζώα διά της 
μουσικής, ειλημμένος έκ της αρχαίας μυθολογίας* Τί άλλο σημαίνουσιν 
αί άλληγορικαί .παραστάσεις τών φοινίκων, αμπέλων, περιστερών, τών 
καρπών τής ροιας κτλ., άτινα καί η νεωτέρα έ'τι ένεκολπώθη τέχνη ;

. Έκτος δμως τούτων σπουδαιότατον δείγμα της μεταβιβάσεως πάντων 
σχεδόν τών τοΰ παλαιοτέρου θρησκεύματος εινε ή έν μ.έν τή ήμετέρα έκπ 
κλησίοι μέχρι τοΰ ΙΔ' αίώνος μ. X., έν δέ τή τών δυτικών μέχρι της σή- 
μερον διατηρησις δλογλύφων παραστάσεων τών αγίων, δι’ ών παραστά
σεων λεληθότως ύπετρέφετο ο πρός τά άρχαιότερα σεβασμός, ή πρός την 

πηγήν, άφ’ ης άφωρμήθησαν ταΰτα λατρεία.
Ιδού η γέφυρα δι’ ης μετηνέχθη συν τοΐς άλλοις έθίμοις και τό τής 

διατηρήσεως τών πατροπαραδότων έν μείζονι θεραπεί^’ τοϋτο δέ σύναν- 
τηθέν μετά τής εμφύτου τάσεως είς τόν άνθρωπον τοΰ νάποβλεπφ μετά 
θαυμασμού, μετ’ έκπλήξεως πρός τάγνοούμ.ενα, δικαίως δύναται νά τεθή 

ώς λόγος τνίς ύπ’ έξέτασιν ιδιοτροπίας.
’Αντί τών παλαιοτέρων αγαλμάτων άπομακρυνθεντων τής εκκλησίας 

της ’Ανατολικής αί εικόνες, άντί της σμίλης ο χρωστήρ. Εικόνες τινες: 
αγίων εί'τε έν ναοΐς εί'τε έν οί'κοις διατηρούμεναι ύπό παλαιότητος έ'λαβον 
αλλοίαν τινά ό'ψιν, τά χρώματα άπώλεσαν την αρχικήν αυτών δυναμιν 

ύπό τοΰ φωτός, ύπό τοΰ έν τοΐς ναοΐς καπνού, ύπό τών άσπασμών τών 
χριστιανών. Αί αύται εικόνες μεταγραφόμεναι άπετυποϋντο άκριβώς ως
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εΖχον μ.ετά ηλλοιωμένων έπί τό σκοτεινότερον τών χρωμάτων. Αί μετα- 
γραφαι αυται ή οί δεύτεροι άπεικανισμ.οί ύφιστάμενοι τάς αύτάς έπιδρά- 
σεις κατά φυσικώτατον λόγον άπέ.βαινον σκιερώτεραι μέχρις ού μετά δευ- 
τεραν ή τρίτην τοιαύτην έπανάληψιν κατήντησκν δλως μέλαίναι. Έάν 
προστεθή είς ταΰτα δ κανών της Βυζαντιακής αγιογραφίας καθ’ 3ν, ένεκα 
τοΰ έπιβαλλοντος τά χρώματα ωχρά καί σκιερά άπετελοΰντο, δύναται. 
εύχεοέστερον νά κατανοηθή πόσον ταχέως έπήλθεν η μεταβολή. Ταύτο- 
χρόνως δέ δύναται νά παρατηρηθώ καί δ έν τή Βυζαντιακή τέχνν) χρό
νων καλών, τών περί ημάς, συνδυασμός τών παλαιοτέρων χαρακτήρων 
πρός την νεωτέραν άνάπτυξίν. Έάν δηλ. μετά προσοχής παρατηρήσρ τις 
θά ί'δη τά μέν σχήματα κανονικότατα καί τό διάγραμμα καί τά τών 
λεπτομερειών, μόνην δέ ύπόμνησιν τής παλαιότητος τόν χρωματισμόν.

"Ετερος ισχυρός λόγος τού δτι ούχί τό πύρ άλλά τάνω ρηθέντα αί'τια 
εινε τάμεσα αποτελέσματα της μεταβολής ταύτης, εινε δτι πολλαί ει
κόνες σκιεροΐς χρώμκσιν εικονιζόμεναι φέρουσι μέρη τινά ούχί ούτως (Απει
κονισμένα, μάλιστα δ’αίέπηργυρωμέναι ύπό την έπαργύρωσιν τών δποίων 
έ'στιν ίύεΐν την διάφορον άπόχρωσιν σαφή. Έν ώ δηλ. τά ποόσωπα της 
κυρίας παραστάσεως μέλανα παρίστανται, ήττον μ.έλανα ή διατηρούντα 
φωτεινόν χρώμα τά κατά τούς περιπετομένους αγγέλους καί τά ενδύ
ματα γράφονται. Διατί τούτο ; Είνε γνωστή ή συνήθεια καθ’ ήν οί χρι
στιανοί έκτος της τοΰ Σωτήρος ού τούς πόδας άσπάζοντάι ή την χεΐρά, 
έπί πασών τών άλλων έκδηλοΰσι τήν λατρείαν αύτών διά τοΰ έπί τοΰ 
προσώπου ασπασμού· συχνοί τοιΟΰτοι ασπασμοί καταστρέφουσι τό μέρος 

εκείνο της είκόνος, ήτις ούτως εύκόλως μεταβάλλει ό'ψιν. Έπί'δέ τών 
επηργυρωμενων εικόνων δπου μόνα τά πρόσωπα άφίενται άκατακάλυπτα 
προσθέσατε τήν έπίδρασιν τοϋ καπνίσματος τών κηρίων καί τών θυμια
μάτων καί έ'χετε προχειροτάτήν τήν μετατροπήν αύτών.

Διατί τώρα τό ούτως άλλοιωθέν πρόσωπον καί νά πολλαπλασιάζηται 
έπ’ άπειρον ; Τούτου δ λόγος έν έκτάσει έδόθη ήδη έν τοΐς άνω, κατά τά 
περί τών άρχαίων ξόανων, άτινα πάντα μεταφερόμενα ένταΰθα εύνόητον 
λίαν παρεχουσι τφ εξεταστή τήν άφορμ,ήν τής διαδόσεως τών τοιούτων 
έργων, άμα δέ καί ώς έν έτι έπιχείρημα ποοσγίγνονται άρκούντως ισχυ

ρόν τοΰ δτι μόνη ή παλαιότης ή έπιδράσασα έπί τοΰ πνεύματος τών χρι
στιανών, μόνη αύ'τη καί ούδείς άλλος λόγος παρέσχεν άφορμήν είς τά 
τοιαΰτα άπείκάσματα. Διότι έάν άληθώς τό πύρ παρεμόρφου τάς εικόνας, 
ή άλλη πλήν τών ρηθεισών αίτιων, τίς δ λόγος τοΰ νά μή άφεθή μόνον 
τό ύπό τοΰ πυρός διαστοαφέν ούτως άπείκασμα, δπερ ούτω πλείστου θά 
έτιματο ; Διατί νά έξισωθή διά τής άπομιμήσεως πρός πολλά άντίτυπα 
αύτοϋ καί νά καταστή τέλος δυσδιάκριτον άπ’ αύτών, νά προέρχωνται 
δ’ εντεύθεν άμφιβολίαι αΐτινες παραβλάπτουσι διασαλεύουσαι τάς. πε
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ποιθήσεις πολλών ώς προς τδ άλ/,θές ’ή μή τής προελεύσεως των τοιου- 
των, πράγμα δπερ θά ήδύνατο σκάνδαλα νά γέννησή έν τή έκκλησή ; 
’Έπειτα έχομεν και τοιαϋτα ευτυχώς παραδείγματα εικόνων διαστρα- 
φεισών ύπδ κεραυνού έν έζοχικοϊς να’ίσκοις, έπί υψηλών κορυφών ή έν ανα
πεπταμένα^ πεδιάσι κειμένοις, οΐτινες όμως ούτε έπεδιορθώθησαν, ούτε 
έπανελήφθησαν ομοίως.

Ειπον δτι ο αύτδς λόγος δι’ δν παν τδ παλαιότερον έλατρεύετα μετά 
μείζονος δυνάμεως μετά πλείονος ζήλου παρά τοϊς άρχαίοις δ αύτδς άνε- 
λιχθείς η'δη καταδείκνυται ώς αφορμή της και έν νεωτέροις χρόνοις ύπ’ 

έζέτασιν έπαναλήψεως τών άπεικασμάτων έν τή αγιογραφίαν ώς είχαν αί 
παλαιότεραι εικόνες. Έζεφράσθην μετά μετριότητας· ή αλήθεια εινε δτι 
παρά τοϊς νεωτέροις έπολλαπλασιάζετο ή εις τά άρχαιότερα άφοσίωσις, 
κατήντησε φανατισμός. Μόλις άπδ τών κατακομβών δπου διά τδν φόβον 
τοϋ έθνισμοΰ ήσαν κεκρυμμένοι ύπερέβαλον την κεφαλήν οί χριστιανοί, 
μόλις ή'ρχισεν έλευθέρως νά λειτουργή τδ θρήσκευμα, οί ύπδ την μάστιγα 
τών διωγμών τυγχάνοντες άρτι άνακύπτοντες άνέλαβον τδ θάρρος τοϋ 
νικητοϋ, σύν τούτφ δέ και την σύσφιγξιν είς ενότητα διά τών ιερών αύτών 
παραδόσεων θεωροϋντες ταύτας ώς δπλον κατά των οπωσδήποτε δυνα- 
μένων νά άναφανώσί που έζεγερτικών τάσεων τοϋ παταχθέντος ήδη έθνι- 
σμοϋ, ώς άμυντήριον κατά τών τελευταίων, τών κινδυνωδεστέρων πλη
γών της έν σφαδασμοϊς έκπνεούσης ήδη άρχαίας λατρείας. Πρώτη τών 
φροντίδων ήτο ή διαγραφή τών τύπων τών έζωτερικών της λατρείας είς 
ούς προσέδραμεν άρωγδς ή τέχνη διά τε της σμίλης καί τοϋ χρωστήρος. 
Τοϋ χρόνου προϊόντος παρεδίδοντο ταΰτα άπα χειρδς είς χεϊρα, έζηπτετο. 
μάλλον δ πρδς τδ νέον θρήσκευμα ζήλος καί ούτως δ,τι μετά τίνος ιδιαι
τέρας προσοχής ώρίσθη ώς θεμελιώδες έν τή πρώτν) ιδρύσει τών της έκ- 
κλησίας θεσμών τοϋτο έθεωρεϊτο ώς τδ Παλλάδιον έν τοϊς μετά ταΰτα 
τών ίερωτέρων, τών λεπτότερων αισθημάτων τοΰ θερμώς αποδεχόμενου 
τά τοΰ δόγματος αύτοΰ.

θέσατε ταΰτα πάντα ύπδ τδ πρίσμα της άπαιδευσίας τών χρόνων οΰς 
έ.ν άχλύϊ παντοίων περιπετειών, έν τφ σκότει τών της στασιμότητας αιώ
νων διηλθε τδ έ'θνος καί θά ί'δητε εύκρινέστερον την αλήθειαν ού είπον 
ήδη, δτι μετά πολλφ μείζονος έπιτάσεως έμφανίζεται έν τίί χριστιανική 
θρησκεία η έμμονη εις τά πάτρια, η έν τή τών παλαιοτέρων τίί ούτως 
έλευθεριαζούσγ ένεκα τών μάλλον κεχαλασμένων δεσμών, ένεκα αύτης 
ταύτης τής φύσεως αύτής, ήτις καί περ την ενότητα την πνευματικήν 
τοΰ έθνους άντιπροσωπεύουσα, ούτω διεσπασμένη ουτω διακεχωρισμένη 
ύπδ πολλάς διευθύνσεις παρίσταμαι. "Οταν έβυθίζετο τδ έθνος είς τδ πέ
λαγος τδ σκοτεινόν τής άπδ τής ακμής άπομακρύνσεως, δσον ή παρακμή 
ταχεία έφήπλου τδν πέπλον αυτής επ’ αύτδ, έπι τοσούτφ έζητεϊτο κα-
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ταφύγιον, λιμην ασφαλής έν τφ άπελπισμφ τφ πανταχόθεν περιβάλλοντα 
λιμην ύπισχεούμενος βελτίωσιν της καταστάσεως. Είς μόνος φανός ποδς 
τοιοΰτον λιμένά έν τφ σκότει διεκρίνετο, δ πολλά έπαγγελλόμενος τη
λαυγής τίίς θρησκείας φωτίζων λαμπράς παραδόσεις. Πρδς τούτον τρα- 
πέντες συνεδέθησαν μετά τών παραδόσεων ούτως ώστε ταύτας ώς τδ 
ιερώτερον κειμηλιον έφύλασσον, ώς κόρην έτηρουν όφθκλμοΰ πρδς πάντα 
τά λοιπά άδιαφοροϋντες, άποβλέποντες δ’ είς δτι πκλαιόθεν έδέζαντο καί 
χρώμενοι τοϊς παραδιδομένοις ώσπερ θεσμοϊς ίεροϊς καί άπαραβιάστοις. 
Εικότως. Διότι στρεφόμενοι περί τούς χρόνους αύτών ούδέν εύρισκον τδ ελ
πίδα τινά παρέχον, πολλφ δέ μάλλον πολλά τάπελπίζοντα, πολλά τά 
μετεώρους τηροΰντα, έν φ άνάπαυσιν έλάμβανόν έν τοϊς άπδ τών πάλαι 
διοχετευομένοις.

Έκ τίίς προσκολλήσεως αύτών ταύτης είς τά παλαιά, προήλθε τοιαύτη 
περί ταΰτα σπουδή, ώστε έντδς μικροΰ φανατισμός διαδέχεται την άπλήν 
τών πάλαι θεραπείαν, φανατισμός ύφ’ ου ούδέ κατά κεραίαν έννόουν νά 
παρεκκλίνωσι τών παραδεδομένων, νάποστώσι τών δεδογμένων τοϊς προ- 
γόνοις. Ήγάπησαν ταΰτα ούτως ώστε παρέδοσαν τδ σέβας καί την άγά- 
πην πρδς ταΰτα τοϊς άμέσως διαδεζαμένοις, παρ’ ών έν έπιτάσει πάντοτε 
παραδιδόμενα έ'θιμά τινα περιήλθον μέχρις ημών άπαραμείωτα, καί τοι 
σήμερον πλέον καταπεσόντος παντδς ένθουσιασμοΰ καθ’ έξιν μάλλον άπλην 
επαναλαμβάνονται έν διαδοχή χωρίς κάν νά εινε γνωστός δ λόγος τής 
τοιαύτης έπαναληψεως.

Έκ τούτων η'δη πάντων εύκολώτατα συνάγεται ώς άμεσον πόρισμα 
δτι λόγος τίίς τοιαύτης πρδς τά άρχαιότερα προσηλώσεως εινε δ σεβα
σμός ον έπέβαλλον ταΰτα έν ημέρας πονηραϊς, δ σεβασμός έκεϊνος βν άλ
λως ευρίσκομεν έμφυτον είς τδν άνθρωπον, ον κατά τήν ημέραν έκάστην 
συναισθανόμεθα πρδ πολιάς κεφαλής, δστις ύπαγορεύεταί ήμϊν πρδ βεβα- 
ρυμένου ύπδ έτών σώματος. 'Ως πεοί πλείστου ποιούμεθα τήν πολιότητα 
ταύτην έπιθυμούντες νά παραμένν; ώς Μέντωρ έν ήμϊν, ώς έμπειρος δδη- 
γδς, ούτως άναζητοΰμεν παρηγοριάν πολλάκις έν τοϊς ήθεσιν, έν τή δι
δασκαλία τών παλαιοτέρων. Καί έπαναλαμβάνομεν καθ’ έκάστην δ,τι έν 

έκείνοις καλόν λογιζόμεθα καί παραδίδομεν τοϊς μεθ’ ημάς κατά λόγον 
τής έπιδράσεως ήν έσχον έφ’ ημών δσα παρελάβομεν. Ό αύτδς λόγος έτη- 
ρήθη έν τοϊς έργοις τής τέχνης καί έπί τών ημερών ημών" παν τδ τήν 
άρχαιότήτά π?ριβαλλόμενθν άγιώτερον έκλαμβανόμενον, ώς θαυματουργόν 
τινα δύναμιν ένέχον Οεωρούμενον, ύπέρ παν άλλο τίθεται προτιμώμενον 
καί τών έςοχωτέρων πολλάκις. έργων έν τή άγιαγράφίι?.. .

Ιδού δ άληθής λόγο.ς, δι’ ον εικόνες τινές αγίων τήν συνήθη 
βαλοΰσαι μέλαιναν περιβάλΰ.ονται, ιδού ή αιτία ή εύλογος τής διαδόσεως. 

καί τοΰ πολλαπλασιασμού τών τοιούτων άπεικασμάτων, έχουσα μέν τήν

έψιν άπο-



396 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
I 0Λ1ΜΠ0Σ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΪΤΟΥ 397

αρχήν ώς έδείχθη έν παλαιοτάτοις χρόνοις δπόθεν τφ χρόνφ κατηλθε 
μέχρις ημών, ένισχυθεισα δέ τά μάλιστα καί έπιταθεϊσα, οπότε δέν έλει- 
τούργει αδέσμευτος καί έλευθέρα η τέχνη, οπότε δ χρωστηρ τοϋ καλλι
τέχνου δέν ωθείτο ύπδ τών ύπκγορεύσεων της φαντασίας, άλλ’ έλατηριαν 
είχε τδν πορισμδν τών πρδς τδ ζην, ώθησιυ δ’ είς τοϋτο την φιλοκαλίαν 
τών χρόνων καθ’ούς αύτδ; μέν ητο μ,ηχανη ή δέ θέλησις αύτοϋ ύπηγετο 
εις τάς άπαιτησεις καί ιδιοτροπίας τοϋ έκάστοτε έπιφορτίζοντος αύτδν 
την οίανδηποτε γραφήν είκόνος τινδς, μη δυνάμ.ενος νά έκδηλώσ-ρ άλλως 
την έπί τούτο θλίψιν αύτοϋ η άναγράφων είς γωνίαν τινά της είκόνος τδ 
έκφραστι/ίώτατον διά την θέσιν της τέχνης. -

Θέλοντας ό βλάχος 
μη θέλοντας ό ζωγράφος 
φόρεσε Χριστέ μου. 
κόκκινα παπούτσια.

Έν Πειραιεΐ τη 1 Μαΐου 1882.
Ί&κωβος X. Δραγάτβ^'
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ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ 01 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥ

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΛΥΤΟΧώΡΟΤ !

ΚΕ ΔΡΟΣ

Τάς χώρας έκείνας, πρδς άς άλλοτε προσέβλεπον μετ’εύλαβείας οί των 
ποιημάτων ηρωες, καί έπεκαλοϋντο την έπίφοίτησιν δυνάμεως θείας και 
ίσχυράς οί τών άγώνων παλαισταί, τάς χώρας έκείνας, έν αίς άστραπτε 
τών άμαρτωλών η πάλλα και έβρόντα τδ έκηβόλον καρηοφύλλι τοϋ χρό
νου την βαρεϊαν μάστιγα κατά τ'ίς βαρείας και μακρΧς δουλείας, ίς τά 

σπέρματα και την κακοδαιμονίαν έπέπρωτο καί νΰν έ'τι νά αίσθάνωνται, 
δτε έν τ·η εκπολιτιστική ιών εθνών σημαία έν ιερόν καί πολυπόθητου 
σύμβολου έπιγέγραπται ελευθερία χαΐ πρόοδος, τάς χώρας ταύτας μελε- 
τώσιν ώς έπί. τδ πολύ καί περιεργάζονται οί ξένοι, άγνοοϋντες δ’ ημείς 
τδ παράπαν άδυνατοϋμεν νά έγκύψωμεν είς ιδίαν έρευναν, και οί μέύ 
παροδικάς καί ανερμάτιστους δλως τάς διατριβάς αύτών ποιούμ,ένοί δια- 
λισθαίνουσιν έστιν οτε σφαλλόμενοι περί την άκριβ·^ έξέτασιν καί άκραι- 
φνη τών πραγμάτων έκτίμησιν, ημείς δέ άναπαλλοτρίωτον έχοντες προ
γονικές ούσίας δικαίωμα εφησυχάζομε-/ έπί τφ άναφαιρετφ τουτφ της 
ιδιοκτησίας τίτλφ εις τδν χρόνον μόνον έλπίζοντες καί τά πάντα έξ αυτοΰ 

προσδοκφντες.

Τδ έφ’ ημΐν, έκ της βαρυπενθούσης καί ύπδ τδν δουλικόν ζυγόν στο- 
ναχάς βαλλούσης φιλελευθέρας χώρας, έν $ οί μεγάλοι Θεοί τά εαυτών 
’Ολύμπια δώματα είχον, όρμώμενοι, έξ ιδίας δ’ άντιληψεως τών πραγμά
των πείραν έχοντες, Θέλομεν προσπαθήσει, δ,τι δυνατόν, νά διαφωτίσω- 
μεν τούς άγνοοΰντας περί της καταστάσεως τών μερών έκείνων, της τέ 
νΰν καί της έκπαλαι, της είκονιζομένης πιστώς καί ώς έν κατόπτρφ έμ- 
φανιζομένης τρανώς έν ταϊς τάξεσιν «ηθη καί έθιμα».

Καϊ πρώτον ηδη τοϋ λόγου έχόμενοι θέλομεν διαλάβει περί τ·ης Κέ
δρου, καθ’ οσον νομίζομεν, δτι ώς έκ της φυσικής ιδιότητος, ην κέκτη- 
ται, καί ώς έκ τών λοιπών δυνάμεων καί ιδιοτήτων, ύφ’ ών περιβάλλεται 
τδ φυτ-δν τοϋτο, καταφαίνεται ο τε έν γένει εύσεβης χαρακτηρ τών κα
τοίκων, η ηθικη άςια τών εκεί άνθρωπων, και η έμμονη αύτών είς τά 
πάτρια.

Ή Κέδρος, ύψικάρηνον καί εύθυτενές δένδρον, έν τγ αγία μέν Γραφ-Pj 
άναφέρεται ώς πολυγόνον καί πολύδοξον καί περικαλλές φυτόν έν τφ Λι- 
βάνω ιδίως φυόμενου- «καί ή δόξα τοΰ Λιβάνου πρδς σέ ηξει έν κυπαρίσσφ 
καί πεύκο) καί κέδρφ, άμα δοξάσαι τδν τόπον τδν άγιόν μου, καί τδν 
τόπον τών ποδών μου δοξάσω» (Ήσαίας κεφ. ε', 11) καί αλλαχού «’Άν
θρωπος ώσεί φοϊνιξ άνθησει καί ώσεί κέδρος ή έν τφ Αιβάνφ πληθυνθη- 
σεται».—Καί έτι «αί κέδροι τοΰ Λιβάνου,άς έφύτευσας, έκεΐ στρουθιά έν- 
νοσσεύσουσι» (Δαυίδ ψαλμ. 103).—Κατά παράδοσιν δ’εύρηται, δτι αυτή 
μετά της πεύκης καί κυπαρίσσου συναπετέλεσαν τδ τρισμακάριστου τοϋ 
Σταυροΰ ξύλον, δπερ δ έπί τών θυγατέρων αύτοϋ άσεβησας Αώτ,τ·η νουθε
σία καί έπιταγΰ) τοΰ Αβραάμ, είς ον έποιησατο την τοΰ εγκλήματος 
αύτοϋ κατάθεσιν, πρδς. άφεσιν τη; έκ τοΰ άσεβηματος τούτου άμαρτίας,: 
μετά πολλάς βασάνους άρδεύσας άπαξ θεί<γ δυνάμει έκ τριών δαυλών έν 
τφ δρει πεπηγμένων, είς έν άφωμοίωσε, καί δπερ άκαταλληλώς έκκοπέν* 

κατα την του Νκου του Σολομώντος οίκούομίαν έρριφθη ώς άχρηστον, 
καί μη σαπέν μετά τοσούτων ενιαυτών πάροδον έχοησίμευσε. κατά. τύχην 
παράδοξον πρδς την έπ’ αύτοϋ άνάτασιν τοΰ αγίου σώματος τοΰ θεανθρώ

που Σωτηρος Χρ'στοΰ.
Τ*ης μέν άρωμκτικνίς αύτης ιδιότητος έκ τ*ης ούσίας εών καρπών αύτης 

«κεδρομπούμπουλα» παραγομένης ποιοΰνται χρησιν έν Όλύμ,πφ καί ιδίως 

εν Λυτοχωρω, εις πολλας άλλας περιστάσεις καί δη καί είς προφύλαξιν 
τοΰ οίνου άπδ της καταστροφής καί μεταβολ-ης αύτοϋ είς δξος- είσί. το- 
σουτον ηδέις και ευχυμρι οι καρποί ουτοι, ώστε καί εύωδίάν άλλοίαν μ.ε- 
ταδιδουσιν εις τε τδν οίνον έν γενει καί είς τδ οίνοδοχεϊον αύτό’ διά τοϋτο 

πρδ παντός άλλου φροντίζουσι κατά την συγκομιδήν τών σταφυλών νά 
συλλέγωσιν ίκανην ποσότητα αύτών, ούς βράζουσι κατατρίβοντες και τι-.
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θέασω έν τφ οί'νφ, δστις όντως διατηρείται Αμετάβλητος καί αρωματι

κότατος καθίσταται.
Αί λοιπαί δμως ιδιότητες και θεϊαι δυνάμεις τής κέδρου είσί τοσαϋ- 

ται τδ πλίθος καί τοιαΰται την έ'ννοιαν, ώστε 'ίνα μή παραδοξολογώμεν 
άναγκαζόμεθα, δπως άναφέρωμεν δύο μόνον έξ αύτών, άποδιδομένας είς 

τήν έκ τοϋ ξύλου αύτής παραγομένην τέφοαν, ήν μετά πολλής τής έπι- 
μελείας καί εύσεβείας περισυνάγουσιν" αύται δ’ είσί α') ή ποάνκαρπία 
αύτής μεταδιδόμενη είς τήν άμπελον καί β') ή στερότης και ύιαγύ.Ιαςις 
τών καρπών μεταβιβαζόμενη ιδίως έπί τής μηλέας καί έπί τής συκής.

"Απαντες οί κηδόμενοι τής σωτηρίας τής Αμπέλου καί τών ώς εί'ρηται 
φυτών άπδ παντός φυτοφθόρου σκώληκος καί πάσης άλλης φθοράς καί 
βλάβης τοποθετοϋσιν έν τφ μέσφ τής εστίας ξύλον κέδρου καιόμενον καί 
διατηρούμενον άπδ τής παραμ-ονής τών Χριστουγέννων μέχρι τής ημέρας 
τών Θεοφάνείων, άλλά καί μόνον κατά τάς ώρισμένας ταύτας άγιας ημέ
ρας, ήτοι, τήν παραμονήν καί τάς τρεις τών Χριστουγέννων, τοΰ αγίου 
Βασιλείου, τήν παραμονήν κοςί τήν ημέραν τών Θεοφάνείων- ήδη σποδού 
ικανής ποσότητος σχηματισθείσης κατά τάς πρότας ημέρας, τοποθετεί
ται αυτή καταλλήλως έν τή έστί^: καί τοϋ. άγιου Βασιλείου αφ’ εσπέρας 

μέν γίνεται έν αύτή τδ λεγόμενον πήύημα της τύχης διά τοϋ σίτου, καθδ 
έκαστον μέλος τής οικογένειας ύφ’ ένδς κόκκου Αντικαθιστάμενου ρίπτε- 
ται είς τήν πυράν, καί ώς έκ τής μεγάλης θερμότητος καί τής διασταλ

τικής δυνάμεως, ήν προσκτάται, άναπηδ^ καί διασπάταΓ καί, Αν μεν ή 
άναπήδησις γείντ) προς τήν πυράν, έκλαμβάνεται δυσοίωνου τδ πήδημα 
τότε Απώλειαυ περιουσίας σημαϊνου καί καταστροφήν έάν δέ προς τά 
έκτδς, Απομάκρυνσιν τοΰ οίωνιζομένου δηλοΐ", καί πρδς τά δεξιά μέν με
τατοπιζόμενου, καλήυ καί εύκτήν, πρδς τ’ αριστερά δέ, τούναντίον, κακήυ 
καί πολλής λύπης πρόξευου εμφαίνει άποκατάστασιν’ έν ή περιπτωσει 
ουδόλως έκ τής θέσεώς του δ κόκκος μετασαλεύεται, δ θάνατος προσφι
λέστατου δντος, ή νόσος τις δλεθρία προμηνύεται καί βέβαιος θεωρείται. 
Τήν έπιοΰσαν δέ, άμα τή λήξει τής ίεράς έν τφ ναφ τελετής, δ πρώτος 
έπισκεπτόμ-ενος τδν οίκον συγγενοΰς ή γνωστής τίνος οικογένειας πάντοτε- 

δέ άρρην, ποιεί έτέραν τότε τελετήν, τδ δια,κύπ, καθ’ β ρίπτων έπί τής 
εστίας δρακα άλατος καί άναμιγνύς αυτό μετά τής τέφρας εύχεται υπέρ 

σύμπαντος τοϋ οί'κου καί τών ύπ’ αύτδν Αρχόμενος Από τής κεφαλής τής 
οικογένειας, τοϋ πατρδς, ή τής μητρδς, καί καταλήγων μέχρι τοΰ τελευ
ταίου καί έλαχίστου τών λοιπών έμψυχων τε και άψυχων οντων και 
αύτής τής γαλής καί τοΰ κλιβάνου καί πτύου συμπεριλαμβανομένων, καί 
άδει τδ ολως πρωτότυπον Άγιοβασιλειάτικον, τδ καθ’ δλην τήν λοιπήν 
•ημέραν ύπδ τών κωδωνάτων καί σπαθάτων επαναλαμβανόμενον καί έ'χον 

ούτως :
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I «"Άγιος Βασίλης έρχεται, Γηννάρης ξημερώνει·
ΐ Βασίλη μ’πόθεν ερχεσαι, καί πόθεν καταβαίνεις;
i Άπδ τδ Δάσκαλ’ έρχομαι, στη μάννα μου πααίνω.
* ”Αν έ'ρχησ’ άπ’ τδ Δάσκαλο, πες μας τήν άλφα βήτα.

"Η άλφα βήτα ήταν χλωρή, κ’’ άπόλυε κλωνάρι, 
Κλωνάρι, χρυσοκλώναρο, χρυαδ, μαλαματένιο* 

Καί τώρα καί τοΰ χρόνου..

Τήν τελετήν ταύτην παρακολουθεί έτέρα, πανηγυρικότερου φέρουσά 
χαρακτήρα, ή τής ήμ.έρας τών Θεοφάνείων, καθ’ ήν δ πρώτος τοϋ οίκου 
έπισκέπτης καθήμενος πλησίον τής πυράς καί άνασκαλίζων τδ κέδρινον 
ξύλον ψάλλει τδ εις τήν βάπτισιν τοΰ Χριστοϋ Αναφερόμενον τροπάριον 
π.οσεπιλέγων τάδε :

« Πολλά είπαμε τδ φωτισμό 
καί ό Θε^δς ’μέραις καί χρόν’α· 
ας πούμε τδν άφέντη μας, 
γΐά νά χαρή ή καρδιά του.

Στδν ’Ιορδάνη ποταμό, στον άγιο τδν τόπο·
' δ Κύριος βαφτίζεται καί σώζ’ οΰλον τδ κόσμο.

Καί καταβαίν’ μ’ά πέρδικα, άσπρη καί πλουμπισμένη 
με τά φτερά της ανοιχτά καί βρέχει τδν άφέντη. 
Καί πάλιν ξανατρέχεται καί βρέχει τήν κυρά της· 
Καί πάλιν ξαναβρέχεται καί βρέχει τά φτερά της.»

Ούτως αποτεφροΰται μέχρι τής ημέρας ταύτης ή κέδρος, καί μετά τδν 
τής Αγίας βαπτίσεως άγιασμδν, καθ’ §ν πάντα τά υδατα εξαγιάζονται, 
παραλαμβάνει εύλαβώς τήν τέφραν έν τών τής οικογένειας μελών καί βα- 
πτίζει αύτήν έν ό περιέχεται Αγγείφ εις τά ρείθρα τοϋ ποταμοΰ, έ'νθα 
τελείται δ μεγας Αγιασμός, καί ούτως έ'χουσαν φέρει αύτήν καί ρίπτει είς 
τα τεσσαρα άκρα τής Αμπέλου καί έπί τής βάσεφς τοΰ κοραοΰ τής συκής 
καί τής μηλεας, ψάλλων σύναμα μεγάλτ) τή φωνή καί τδ τής ημέρας τρο
πάριον· καί τής μέν συκής δ τοιοΰτος Αγιασμός θεωρείται αναγκαίος, διότι 
πιστεύεται, δτι αυτή έστίν ή ύπδ τοΰΊησοΰ διά τής άρας αποξηρανθεϊσα, 
καί δτι τοιουτοτρόπως ώς καί διά τής Απδ τών κλώνων αύτής έξαρτήσεως, 
ετερων σύκων τής Αγριας λεγομένης συκής κατά τήν 24 ’Ιουνίου, μνήμην 
τοΰ Προδρόμου, καί αύτή προφυλάσσεται άπδ τής άποξηράνσεως καί τά 

σΰκα μεχρις ώριμάνσεως άβλαβή καί Ακέραια διατηρούνται. Τής δέ μη
λεας, καθ’ δσον νομίζετα.ι, δτι τδν καρπόν αύτής καί τδ δένδρον έμίανον 
πρώται αί χεϊρες τών πρωτοπλάστων, τήν μόνην καί ρητήν τοΰ Πλάστου 
παραβάντες εντολήν τοΰ μή γεύσασθαι τών καρπών τοΰ δένδρου τής γνώ- 

. σεως τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακοΰ.
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Μη ύπο^νζψ.ζΐίζοντέζ τι τών έντζϋθζ, μηδέ διασκευήν τινζ άλλην 

ποιοΰντες, άλλ’ έκθέτοντες απλώς ζζί πιστώς, οσχ %χ\ ημείς άλλοτε εί'" 
δομ,εν κζί έπράξζμεν μάλιστζ, τοι; τε πζτρίοις έ'θεσιν επόμενοι κζί ανώ

τερων σεβαστών έπιτζγζΐς προΟύμως ύπζκούοντες, έπιπροσθέτοικεν <$ίχ 
βραχέων, δτι ή δύνζμις τίς ίδιότητος τζύτης τίίς κέδρου τοιαότη κζί τη- 
λικκύτη λεγετζι ούσζ, ώστε μ,όνον ή την κόνιν αύτης εχουσα και δια 
ταύτης έπικεχρισμένη συκη δόναται νά καρποφόρος κζί την σκιάν αύτης 
άβλαβη πζρέχουσζ, διότι πάσης άλλης συκηςη σκιά καί απροσπέλαστος 

θεωρείται καί πολλών κακών παραίτιος γίγνεται, διαμενόντων άτε δη πο
νηρών καί άκαθάρτων πνευμάτων έν αύτίί τών <ιάνε^ί,χ&νι>. καλούμενων’ 
οΰτω δέ καί δ έπ’ζύτίς ζνζρριχώμενος πικρώς μετανοεί, πίπτων κατ’ 
ζύτίς πολλάκις και μώλωπας δεινούς άντί σύκων ηδέων έκ της πτώσεως 
άποκομ.ίζων, δπερ δμως άποδοτέον κυρίως είς τδ εύθρζστον του ξύλου της 

συκίς καί είς τδ λείαν τοϋ εξωτερικού φλοιού αύτης.
Τδ πολυφάρμακον καί θειον τοϋτο φυτδν και πρδς τέρψιν. καί άναψυ- 

χην παρέχεται είς τάς πεπονημένας τών γεωργών καί. τών έργατών χεϊ- 
ρας, έπιθυμούντων καί προτιμώντων πάντοτε παντδς άλλου τών έκ πεύ- 
κης καί κέδρου δοχείων ύδζτος' ού μην άλλα καί παρά τοϊς παισίν ύπάρ- 
χει προσφιλέστατου άντϊκείμενον διά την στεφάνην τοϋ δοξαριού (τόξου) 
ίν διά τε την στερεότητα καί τδ ευλύγιστου έκ ταύτης κατασκευάζουσι, 
καί τδ κυριώτατον αύτών άπασχόλημα άπδ 1 ’Ιανουάριου μέχρι τών άπό- 
κρεω άπόκαθίσταται.

Στρατόπεδα ολόκληρα παίδων καθ’ δλον τδ χρονικόν τοϋτο διάστημα 
καί κατά την άπδ τίς τακτικές αύτών ασχολίας άπεργίζν, ηγουμένων 
πάντοτε τών ρώμη τε καί ηλικία: άνωτέρων, έξέρχονται είς τά πέριξ δάση 
καί κύπτοντες σύρουσιν έν παρατάξει τάς πολύκλωνους καί υπερήφανους 
κέδρους καί κατά πολύ μεγάλας ποσότητας. άποθηκεύουσιν αύτάς μέχρι 

τίς Κυριακής τίς τυρινης, καθ’ ην παρασκευάζονται πρδς καϋσιν ορίζεται 
καί επισκευάζεται δ της κεδοοθυσίζς τόπος καί κζλοΰντχι οί φιλοθεάμο- 
νες καί εύλαβεϊς τών κέδρων πανηγυρισταί. Έν ημέρα, δτε. δ νοϋς καί ή 
καρδία έκάστου συγκεντροΰται περί έν σημείου, της άνυψώσεω.ς άπδ τών 
γήινων είς τά ουράνια καί τά θεία, δτε ευσεβής ένδύ εται τά δπλα τοϋ 

φωτός τη προσευχή καί τη νηστεί^ προετοιμάζων έαυτδν, δπως καταστη 
εύπρόσδεκτος είς τδν νυμφώνα τοϋ Αυτρωτοϋ, καί άποχαιρετ^ί την τύρβην 

τών ευωχιών καί έγκαρτερεΐ ζτενίζων ποδς τδ εύ'θυμον καί πολυτίμητου 
μέλλον, έν ημέρ^ καθ’ ην προδιαγράφεται τίς εργατικής πορείας τδ ,πο- 
λύπονον σχέδιον καί δρίζεται δ της έργασίας καί τοϋ καθήκοντος διάπλους 
πρδς τδν τερπνότατου καί πλήρεις χαρίτων της οικογενειακής εύδαιμονίας 
λιμένα, οί πάντες άποδέχονται τάς αθώας ταύτας προσκλήσεις καί τιμώ- 
στν άνευ τινδς έξαιρέσεσς καί υπεκφυγής τούς μικρούς κεδροφόρους και

έκτάκτους θαμώνας τών δασών, τούς άποτελοϋντας έκάστοτε καί,καρα- 

δοκοϋντας την ύπ’ αύτών καθιερωθεϊσαν χεΑροφογίαν. Κρότος πυροβόλου, η 
τίνος μικρού λαμίου (μικροΰ πυροβόλου έξ Ορειχάλκου) άγγέλλει την ,ενζρ- 
ξιν της πανηγύρεως μετά τδ δείπνου καί δίδει τδ σύνθημα τίς γενικίς 
απάντων προσκλησεως’ άρχεται κατά τάξιν ί μετακόμισις τών κέδρον 

J είς τούς σταθμούς τών θυσιών (μπαΐρια),’παρατίθενται πέριξ τά λείψανα
τών κατ’ οίκους τραπεζών πρδς τούς προσκεκλημένους καί τούς έπισκεπτο- 
μένους τών φίλων καί γνωστών, καί δαυλδς άνημ.μένος πληροί φωτδς τούς 

ί μέχρι 4—5 μέτρων ύψουμένους κεδροκώνους’ τών πρεσβυτέρων τις ποιείται
= έ'ναοξιν τοΰ χοροϋ, οί νέοι συγκροτοϋσιν αύτδν έν ρυθμω καί οί πάντες πε-
c ρατοϋσι τδν αποχωρητηρίου τούτον κύκλον παρακολουθοΰντες την αρμο
ί νίαν της έγχωρίόυ μουσικής καί $δοντες τά τίς έποχης (άποκρεάτικα)

δημώδη ^σματα εναλλάξ άνδρες τε καί γυναίκες, ών τινα παραθέτομεν 

r ένταϋθα ώδέ πως έ'χοντα.

ί- 
ί 
ί

ΐ

«Τώρα τδ βραδύ βραδάκι 
στ’ άστρο και στο φεγγαράκι, 
σταύρωσα ενα κορητσάκι· 
Καλγ; ’σπέρα κορητσάκι, 
για, χαρά στο τδ παιδάκι. 
Και τοϋ λέγω, ποϋ κοιμάται· 
Στα κρεββάτ,’,α μου κοιμούμαι, 
κ>’ άπδ κάναν δεν φοβούμαι, 
εχω πόρταις άσημέϊναις, 
κλειδαρειαΐς μαλαματέϊναις»·

Τδ κλίμα πώχεις ’στην αύλη, 
δταν άνθη καί λουλουδη, 
δλον τδν μαχαλά μύροι. 
Μ’ έμύρισε καί μέν’ τδν νε’δ, 
έμέν’ τδν νε’δ, μέν’ τδν λυγνό. 
Εϊιγα, κόρη μ’ σ τά κάγκελα 
πότιζε τά τριαντάφυλλα. 
Εύγα, κόρη μ’ στον ηλιακό, 
πότιζε τδν βασιλικό. 
Βασιλικός θέλ’πότισμα, 
θέλει καί κορ'οολόγημα. 
Βασιλικός θέλ’ τσάκισμα, 
θέλει νερό και σκάλισμα.

Μις μ’άρρα, καύμένη μάνα μ’, μη μ’άρραβωνιάζης κόμα 
’κόμα ετούτον τδν χειμώνα καί τδνίάλλο πάρα πάνω. 
Νά διαλέξω καί νά πάρω τοϋ γραμματικό την κόρη· 

Τόμος ST' S. — Μάιος 1882 26
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Γράμματά δέν παραξέρεΓ θα τήν πάρω, τήν μαθαίνο»· 
Kat τήν άλφα ζαί τή βήτα ζαί τα ’μσδ τέ· πινακίδια.

Στή ρίζα τής τριανταφυλλιάς 
θα στήσω μοναστήρι- 
θά βάλω χίλίαις καλογρηαϊς 
διαζόσοι καλόγεροι. 
Κ’ έγώ θά γενω ’γούμενος 
νά ταϊς άντιδωρίζω. 
Ν' άντιδωρώ ταϊς εδμορφαις 
ζ>’ αύταΐς ταϊς μαυρομάταις, 
π&χουν το μάτι σαν ήλιά, 
το φρνδι σάν γαϊτάνι, 
το έρμο τδ’ματόφυλο, 
σά ’λληνιζδ κονδύλι, 
ζι’αύτδ τδ δόλ;ο τδ κορμί 
λυγνδ σάν κυπαρίσσι.

Άλλά προ τής κεδροπομπής καί παννυχίου παύσης εύωχίας προηγεϊταί 
τδ «^'άονια»’ μετά τδ δεϊπνον δ πατήρ ή άλλος τις των έν τώ οέκω έξαρτ^ 
διά μίτου άπό τίνος ράβδου, ή άπδ τοϋ ζυμομοπλάστου, τεμάχιόν τι πλα- 
κοϋντος, ή χαλβά, καί προσκαλεΐ κατά τάξιν ~πάντας τούς ομοτράπεζους 
και φίλους, δπως διευθύνωσιν άνοίγοντες κωμικώς τδ στόμα, ήτοι χάσκον- 
τες, είς τδ ύπ’ αύτοϋ επίτηδες παραγόμενον καί κρατούμενον εκκρεμές, νά 
άρπάσωσιν αύτδ, ο'ίτινες είς πάσαν άποτυγχάνουσαν κίνησιν έπαναλαμ- 
βάνουσιν άκουσίως διά τών όδόντων καί τών χείλέων τδν άστεϊον οδον- 

τόηχον ®2’ά7Γ> Χ^Λ^' Πολλάκις δμως και επεται τής κοινής διασκεδά- 
σεως τδ «jaovca» περατοΰν αύτδ τήν πολυποίκιλου τών εορτών ευθυμίαν 
καί έπισφρα^ίζον ούτω τήν άμέσως έν τή ύποφωσκούσγ) ήμέρφ,τή καθαρά 
Δευτέρφ, έπί τά βιοτικά καί τά θεία έργα αγγελλόμενων προάσκησιν.

Κατά ταύτην οί πρότερον φίλοι τοΰ χορού καί τών διαχύσεων, τυγχά- 
νουσιν δλως ξένοι και άνοίκειοι τών παιδιών καί τών έμ.πνεύσεων τοϋ 
Βάκχου’ τούς πάντας ήρεμος και κατανυκτικδς συγκαλεϊ είς προσευχήν 
τοϋ Ναού δ κώδων' άναμιμνησκόμενοι τοϋ εσπερινού έπ’Εκκλησίας αδελ
φικού άσπασμοϋ καί πάσαν έχθραν καί διαφοράν ιδίαν έγκαταλείποντες 
καί εις κόρακας βκλλοντες, προσεύχονται εύσεβώς, άκούουσιν εύλαβώς και 
έν συντετριμμένη καρδίη τής πρδς τδν "Υψιστον δεήσεως καί ειτα άπερ- 
χονται τήν έπί τά ί'δια έκαστος λαμβάνοντες. τροπήν’ καί δ μεν πλοίαρ
χος καλεΐ τδ πλήρωμα καί παρασκευάζεται πρδς άπόπλουν, δ έμπορος 
άνοίγει τάς πιστώσεις και χρεώσεις αύτοϋ, δ ξυλευόμενος άπερχεται πρδς 
ξύλευσιν, δ έργάτης τοϋ άμπελώνος άναλαμβάνει τδ κλαδευτήρων, δ κτί
στης τήν στάθμην καί τδν λίσγον καί δ χαλκεύς εισέρχεται είς τδ χαλ- 
κεΐον, δ πεταλωτής είς τδν άκμονα καί τδ σφυρίον του, δ δέ διδάσκαλος

φαιδΓδς καί ολος ζωή καί προθυμία έπαναβλέπεϊ καί δέχεται φαιδρούς είς 
τδ σύνηθες τών Μουσών έντευκτήριον τούς νεαρούς μαθητάς του’ ή σύζυ
γος τοΰ άκαμάτου γεωργού έτοιμάζει τήν έβδομαδιαίαν τών εργατών 
τροφήν, ή δέ Ουγάτηρ τοΰ χωρικού καί νοικοκυροποΰλα συννοιάζεται καί 
διορθοϊ τά σύνεργα τοΰ έργαλειοΰ της, καί ή εύσεβής καί γραϊα μήτηρ τοΰ 
ναύτου λιτανεύει έν τή Έκκλησίφ καί έν συνεχείς κατ' οίκον παρακλή
σεων δέεται τοΰ Παντοδυνάμου, δπως άξιωθή νά περιπτύξγ είς τάς άγ- 
κάλας της έπανακάμπτον έκ τής άλλοδαπής τδ σπλάγχνον της τδ τέκνον. 
'Η τακτική είς τδν Ναδν τοΰ Κυρίου φοίτησις καί ή άγαθή καί παραδειγ
ματική πρός πάσας τάς λοιπάς γυναίκας συμπεριφορά είνε δ άπαρά- 
€ατος τής εύσεβείας κανών καί τδ βαθμόμετρον τής στοργής αύτής καί 
άφοσιώσεως’ ή δέ καθ’ ημέραν νηστεία και τδ 1 καί πάσα άγα-
θοεργία, ή μόνη ύπέρ αύτής μέριμνα πρδς σωτηρίαν κατά τήν ημέραν τής 
κοινής άναστάσεως.

Καί αλλαχού τής Μακεδονίας, ώς έν ΒοδενοΓς, Στρυμωνίδι' (Στρωμνίτσγ) 
καί τή Χαλκιδική, τελούνται τά έθιμα τών πυρών, ούχί δμως καί τών 
κέδρων’ περί τούτων σημειώσομεν έν οίκείφ τόπφ έν τφ δευτέρφ καί 
τρίτφ μέρει τής πραγματ,είας-ήμών ών τδ πρώτον περι
λαμβάνει τδν «’Όλυμπον καί τούς κατοίκους αύτοϋ», τδ δεύτερον «τά 
κατά τήν' Στρυμωνίδα πόλιν» καί τδ τρίτον «τά κατά τήν Χαλκιδικήν»·

Τοΰ λόγου περί εύσεβείας ένταΰθα ρυέντος, καί τδν περί τής κέδρου 
καταστρέφόντες ή'δη, παρατηροϋμεν, δτι έν οί^δήποτε τελετή καί συνα

θροίσει τδ Θειον χωρεϊ, κρατεί καί ισχύει, ή δέ περί τής άποστάσεως άπ’ 
αύτοϋ τοΰ ανθρώπου δογματικώς καί περί τής επικοινωνίας τής θεότητος 
μετά τών άνθρωπων φιλόλογικώς ιδέα τοσοΰτον κατίσχυσεν, ώστε ού μό
νον αί θρησκευτικαί δοζκσίαι άλώβητοι διατηρούνται, άλλά καί τών Μυ
θικών χρόνων αί ιδιότητες τοΰ Θείου πάσαι διατρανοΰνται έν τή έπικρα- 
τούσή γνώμη παρά τοΐς κατοίκοις τοΰ Όλύμπου, δτι άλλοτε μέν οί άν
θρωποι τοσοΰτον ήσαν καλοί καί δίκαιοι, ώστε ή'πτοντο άκρφ δακτύλφ 
τής επιφάνειας τής κατοικίας αύτοϋ, τού στερεώματος τού Ούρανοΰ, δτε 
δμως ή'ρξαντο άμαρτάνοντες καί τά πρδς τδν Θεδν καί τούς άλλους καθή

κοντα αύτών παραμελούντες, καί αύτοί έκτοτε διέστησαν καί κακοδαί- 
μ.ονες εγένοντο, καί ό Θεδς άπεμακρύνθη είς τά υψη τής Παντοδυναμίας 
Αύτοϋ άνυψουμενος καί κρατυνόμενος.

Ά0. Δ. Λασπάπουλος

ί Κατα την πρώτην καί τελευτα'αν εβδομάδα της Μεγάλης τεσσαρακοστής πολλαΐ τών 
γυναικών δφίστανται αδτοθελήτως τήν τής άσιτίας ποινήν* .και τήν μέν Τετάρτην μεταλαμ- 
βανυυσι του Μεγάλου Αγιασμού, γευόμεναι έλαφρδ.; τροφής δαμασκηνοζώμου «χουσίαφίου» 
καλουμένου, το δε Σάβοατον κοι.νωνοδσι τών άχράντων μυστηρίων καί τοιουτοτρόπως τρώ- 
γουσιν ίπεαα τήν συνήθη τή; νηστείας τροφήν* ζαλοΟνται δέ, ή μέν νηστεία αδτη τριήμε
ρον, αδταΐ δέ τριημεριώτισσαι.
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Τί άνήκει τή ίστορίφ καί τί τφ μύθφ έν τώ έπεισοδίφ τής Φραγκίσκης; 
Πόθεν έ'λαβεν ο Δάντης τά στοιχεία της λυπηράς αύτοϋ διηγήσεως; Τίς 
ό σχέσις μεταξύ τοΰ ποιητοϋ καί τοϋ θύματος ;

Τοιοϋτον τδ πρόβλημα δπερ έθεσεν δ κ. Κάρολος Ύριάρτης έν τώ κομψώ 
αύτοϋ βιβλιαρίφ’ έρευνα ακριβής γενομένη ύπδ ευσυνείδητου ιστορικού κα'ι 
αρχαιολόγου, γινώσκοντος την χώραν και την ιστορίαν των 'Ρωμανιών. 
Πρδ δλίγοιν μόλις όμεοών δ συγγραφεύς «ένδς Condottiere κατά τδν ΙΕ' 
αιώνα» έξέθετε τδ σχέδιον τών έν τοϊς άρχείοις αναδιφήσεων αύτοΰ.Άνα- 
γινώσκοντες τδ νέον αύτοϋ σύγγραμμα τδ έπιγοαφόμενον «Φραγκίσκα ή 
έξ Άριμήνου» έννοοϋμεν ότι είχε συλλέξει πλεϊστα δσα έγγραφα περί τοϋ 
επεισοδίου τούτου ων δέν είχε κάμει τότε χρήσιν, ευρε δέ κατάλληλον 
την περίστασιν δπως πράξη τοϋτο, δτε άνεβι^άζετο έπί τής σκηνής ή 
ύπόθεσις αυτή, ένδιαφέρον δέ είναι νά έξετάσωμεν τί υπολείπεται έκ τοϋ 
μύθου. 'Όθεν θέλομεν συνοψίσει τδ αποτέλεσμα της έρεύνης τής ,άρξαμέ- 
νης ύπδ τοΰ συγγραφέως, δστις προσέλαβεν άρωγδν την γνώμην τών χρο
νογράφων τοϋ ΙΔ' αίώνος καί τά έν τοϊς άρχείοις τών μονών άνευρεθέντα 
κείμενα, συζητεϊ δέ . βήμα πρδς βήμα έκαστον τών συμβάντων.

Τά δύω θύματα καί δ φονεύς άνήκον εις τάς άοιστοκρατικάς έκείνας 
οικογένειας αϊτινες έμελλον νά θεμελιώσωσι δυναστείας έν ταϊς πόλεσι 
της άνω ’Ιταλίας. Οί Πολέντα και οί Μαλατέστα ύπερεϊχον έν ταϊς Ίτα- 
λικαϊς δημοκρατίαις 'Ραβέννης καί Άριμηνου. Τίνες οί ύποκριτα'ι τοΰ δρά
ματος ; Τίνα τά θύματα ; Τίς δ φονεύς ;

«Ή Φραγκίσκα, λέγει δ συγγραφεύς, ήν θυγάτηρ Γουΐδου δέ Ααμβέρτο 
δέ Πολέντα, άρχοντος τής 'Ραβέννης, έπονομαζομένου il M'inore πρδς διά- 
κρισιν άπδ τοΰ Γουίδου il Vecchio. Πολέντα δ’ ώνομάζετο άρχαϊον φρούριον 
έν τή χώρφ τής 'Ραβέννης παρά τδ Βερτίνορον. Άπδ τοΰ φρουρίου ώνο- 
μάσθη η οικογένεια, ήτις πλουτίσασα άποκατέστη έν αύτή τη 'Ραβέννη. 
Ό Γουίδος, τφ 1275 ύπάνδρευσε την κόρην αύτοϋ Ίωάν/η τώ Μαλατέστιγ, 
υίφ τοΰ Μαλατέστα Βερουκκίου άρχοντος τοϋ Άριμήνου.'Ο ’Ιωάννης οδτος 
ειχεν άδελφδν Παΰλον, δστις, ώς διηγείται δ μΰθος, κατελήφθη έν έπ’ 
αύτοφώρφ μοιχεία μετά της νύμφης αύτοϋ, ειδοποιηθείς δέ δ ’Ιωάννης 
παρά τινων τών οίκετών έφόνευσε συγχρόνως άμφοτέρους.

Πηγή έξ ής άντλεϊ δ συγγραφεύς είναι τδ Codice Membranaceo, συλ
λογή χειρογράφων συγγραφεϊσα κατά διαταγήν τοΰ Πανδόλφου Μαλατέ-
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στα πρδς χρήσιν της οικογένειας του. Τδ χειρόγραφον τοϋτο λέγουσιν δτι 
εύρίσκεται έν πρωτοτύπφ έν τή βιβλιοθήκη τοϋ Άριμηνου.

Ιωάννης Μα.Ιατέοτας 6 Ίσχιακός.

«Ό ’Ιωάννης είναι υίδς τοΰ Μαλατέστα δέ Βερουκκίου, άρχοντος τοΰ 
Άριμηνου, γεννηθέντος τφ 1212 καί νυμφευθέντος τρίς' έκ τών τριών 
δέ τούτων συνοικεσίων, άπέκτησεν δ Βερούκκιος δκτώ τέκνα. 'Η δευτέρα 
σύζυγος αύτοϋ Κογκορδία έ'δωκεν αύτφ τρεις υιούς. Ίωάννην τδν φονέα 

Παΰλον τδ θϋμα και Μαλατεστϊνον.
Έν ,έ'τει 1275 ενεκα ύπηρεσιων προσενεχθεισών έν Πολέντφ ύπδ τοΰ 

άρχοντος τοΰ Άριμηνου, δ ’Ιωάννης ένυμφεύθη τήν Φραγκίσκαν Άριμή
νου’ δ ’Ιωάννης ούτος ήν υίδς πρωτότοκος. Δέν γινώσκομεν άκριβώς τήν 
χρονολογίαν της γεννήσεώς του, άλλ’ έκ συμβολαιογραφικής πράξεως εξά
γεται δτι δ άδελφδς αύτοϋ Παΰλος έγεννήθη τφ 1252, έκ δέ τοΰ χρό
νου τής έξουσίας αύτοϋ ώς Ποδεστά, θέλομεν συμπεράνει τήν της γεν- 
νήσεως αύτοϋ. ΎΗν δέ άπότομος καί δύσμορφος, έλάττωμά τι δ’ ένδς' τών 
Ισχίων ήνάγκαζεν αύτδν νά χωλαίνη, δθεν καί έ'λαβεν έν τή ίστορίφ τήν 
προσωνυμίαν Giovanni il Sciancato (’Ιωάννης δ Ίσχιακδς), έκαλεϊτο δέ 
προσέτι καί Gianciotto καί ΣβηοιοΗο.’Έχων γενναιότητα άκαταδάμαστον, 
ταχύ τδ αποφασιστικόν καί τδ μίσος άσπονδον, άπ’ αύτης της ηλικίας τών 
εί'κοσι έτών άπέκτησε μεγάλην φήμην πολεμιστοΰ. Έθεωρεϊτο δ’ ώς δ 
φυσικός διάδοχος τοΰ Μαλατέστα Βερουκκίου' ήδη υπερήλικος, άλλ’ άπο- 

θανόντος ύπερεκατονταετοΰς.
Έκάλπαζεν ημέρας καί νυκτδς έπί κεφαλής τών φρουρών,καί ένφ δ πα

τήρ αύτοϋ, άλλαχοΰ άπησχολημένος, δέν ήδύνατο νά προστατεύη τάς 
κτήσεις αύτοϋ, έ'σπευδε πρδς τδν κίνδυνον, καί πολλάκις έξήρχετο τής 
πάλης νικητής. Σύνηθες ήν κατά τήν έποχήν έκείνην νά έκλέγωσι μεταξύ 
τών έξησκημένων είς τά τοΰ πολέμου καί της διοικήσεως άνδρών ξένον 
έν ω ειχον πεποίθησιν,δπως έμπιστευθώσιν αύτφ τήν έξρυσίαν έν ταϊς πό
λεσι τών Ιταλικών δημοκρατιών ύπδ τδ όνομα Ποδεστά. ’Ήδη άπδ τοΰ 
1273 μέχρι τοΰ 1304 άπαντ,ή συνεχώς τδ όνομα τοΰ Ίωάννου ώς Πο
δεστά έν Φορλίφ, έν Φαγεντί^ καί έν Πισαύρφ.

Έκ τοΰ. άναμφισβητήτου τούτου γεγονότος δτι ήν ήδη Ποδεστά τφ 
1278 δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν τήν ηλικίαν αύτοϋ, διότι δέν ήδύνατο 
νά καθέξη τήν ύπουργίαν ταύτην έάν δέν είχε ήδη συμπεπληρωμένον τδ 
τριακοστδν τής ηλικίας αύτοϋ έ'τος. "Οθεν δ ’Ιωάννης έγεννήθη περί τδ 
1248 καί ήν περίπου τριακονταετής δτε ένυμφεύθη τήν Φραγκίσκαν.

Τφ 1275 έσπευσεν πρδς βοήθειαν τοϋ Γουίδου δέ Πολέντα, δπως συν- 
δράμή αύτδν είς τήν αποπομπήν έκ 'Ραβέννης τής φατρίας τών Τραβερ- 
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σάρων, ή δέ χειρ τής Φραγκίσκης ήν ώς άνταμαιβή τής προσενεχθείσης 
ύπηρεσίας.

"Αγνωστον μέχρι τοΰδε ήν ότι ·ί\ Φραγκίσκα άποθνήσκουσα, άφήκεν 
αύτώ κόρην Κογκορδίκν, ήν δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν έν τή ίστο- 
ρία. Μετά τδν φόνον τής συζύγου του δ Ίσχιακδς ένυμφεύθη έν δεύτερα- 
γαμία Ζαμβρκσίναν, χήραν τω 1282 τοϋ Τίναυ Ούγολίνου Φαντολίνη φο- 
νευθέντος έν τή μάχη τ·Οΰ Φορλίου. Ό ’Ιωάννης, μετά τδν θάνατον τοϋ 
πατρδς αύτοϋ Μαλατέστα τοϋ έκατονταετοϋς, έκυριάρχησεν έν Άριμήνω, 
ως αρχών. Αύτδς δ’ ήν, δ ,έγείρκς τδ πρώτον τδν Rocca Malatestiana άνα- 
σκευασθεΐσαν μετά παρέλευσιν έκατδν πεντήκοντα ετών ύπδ τοΰ Σιγι.- 
σμόνδου. Τώ 1 304, δ Ίσχιακδς άπέΟανεν έ.ν αύτφ τφ Άριμήνφ.

Παντός ό ωραίος, τϊ θΐψα.
«Ό ουδέποτε άπ’ έμοϋ χωρισθησόμενος», ώ.ς. ειπεν ή Φραγκίσκα, ή.* 

αδελφός τοΰ Ίωάννου καί. ώς αύτδς υιός τοΰ Μαλατέστα δέ Βερουκκίου, 
Εκαλείτο δέ Paolo il Bello διά την καλλονήν αύτοϋ. Καίτο.ι νεότερος τοϋ 
άδελφοϋ του Ίωάννου είχεν έν τούτοις νυμφευθή πρδ αύτοϋ, και ήν μό~ 
λις. δεκριπενταέτης δτε τφ 1269 συνεζεύχθη μετά της Όραβίλης Βεατρί

κης, θυγατρδς καί διαδόχου τοϋ Ούβέρτου κόμητος τοΰ Chiaggialo δεκκ- 
πενταέτιδος. Ό Ούβέρτος είχεν άποθάνει άνευ άλλων τέκνων την 15ην 
Μαρτίου 1263, ό δέ Μαλατέστας Βερούκκιος πρόχειρί.σθη: εις. την θέσιν 
αύτοϋ ούτως, ώστε ή Όραβίλη Βεατρίκη ή κόρη τοΰ άποθανό.ντος κόμητο.ς 
είχεν άποστερηθή τών δικαιωμάτων αύτής.

Την 28 Αύγουστου 1269 συνεβίβασαν την διαφοράν νυμφεύοντες τδν 
ΙΙαΟλον μετά της Όραβίλης, ητις υπέγραψε- τδ έγγραφον της παραιτη-» 
σεως αύτής έκ της διάδοχης τοΰ πατρός της. Τδ έ'γγραφον τοϋτο δει
κνύει την ηλικίαν της νύμφης ητις ήν δεκαπενταέτις, εύρίσκεται. δ’ έν 
πρωτοτύπφ έν τφ Archivio Brandolini τοϋ ΓοιΊί,γεγραμμέναν λατινική δια- 
λέκτφ. Καταγράφω δ’ ούτω λεπτομερώς τάς π-ηγάς διότι έκ τοΰ έγγρα
φου άποδε-ικνύεται γεγονός σπουδαΐον οτι δηλ. οί Μαλατέστα συνήπτον 
γάμους πολιτικούς ώς οί ηγεμόνες. Ούτω βλέπομεν ότι τδ μέν 1269 Παϋ- 

λο; δ Μαλατέστας δ νεότερος τών υιών τοϋ Βερουκκίου ένυμφεύθηδεκκ- 
πενταέτης τήν Όραβίλη,ν. κόρην τών κομητών τοΰ Chiaggialo, όπως καλύ- 
ψωσι περιβολήν εξουσίας ητις πράγματι ήν σφετερισμδς, τδ δέ 127 5 'ίνος 
άποκτήσωσιν ή έπικυρώσωσι την συμμαχίαν τών Πολέντα νυμφεύουσιν έτε

ρον τών υιών αύτών, χωλόν, τραχύν καί αιμοχαρή μετά της γλυκείας 
κόρης τών Πολέντα. ‘Η μνηστή τοΰ Παύλου, Όραβίλη έγκαταληφθήσε - 
ταιένεκεν της νύμφης.. αύτής, αύτη δέ συλληφθεϊσα έπ’αύτοφόρφ έάν 
ούχί ένμο,ιχείφ (τοΰθ’οπερ πρόκειται ν’άποδειχθή), άλλά τούλάχιστον 
?ν έρωτικνί συνενοήσει μετά τοϋ ίδιου άνδραδέλφου, πίπτει ύπδ τάς πλη- 
γάς. τοΰ συζύγου όμοΰ μετά τοΰ έραστοΰ αύτής». .
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Τις η Οέσις τοΰ Δάντη άπέναντι τών προσώπων: τοϋ δράματος καί πώς 

θέτει δ συγγραφευς τίμ- Φραγκίσκης τής Ιζ Άριμήνου τδ Τημεΐον τής επα
φής μεταξύ τοϋ ποιητοϋ καί τοΰ θύματος ;

Ό Δάντης, λέγει δ κ. Κάρολος Ύριάρτης, σύγχρονος ών : τής Φραγκί- 

σκης ήν δεκαετής την ήμέρπν τοΰ γάμου της Φραγκίσκης μετά τοΰ Ίσχια- 
κοΰ. "Οτε δέ, πλήρης δργής δ Μαλατέστας έφόνευσε τά δύο θύματα, δ 
ποιητής είχε φθάσει είς ανδρικήν ηλικίαν καί έ'ψαλλεν ήδη. Πώς ήν δυ

νατόν ή μεγάλη αύτη καρδία, ή τόσον τφ έ'ρωτι προσιτή, ή ύ^ηλή αυτή 
ψυχή έρασθεϊσα πάθους αθανάτου νά μείνη άδιάφορος πρδς τήν συγκίνη- 
σιν τήν ύπδ τοσούτου συμβάντος παραχθεϊσαν ; Δέν ήν, ούτως είπεϊν, 
μάρτυς τοΰ φόνου; Είχε φίλους έν Πισαύρω, έν Φορλίφ, έν 'Ραβέννη· τδ 
1282 έδύνατο νά γνωρίζη τδ έν τών θυμάτων έν Φλωρεντίφ, τδν Παΰ- 
λον Μαλατέσταν, λοχαγόν τοΰ λαοΰ καί συντηρητήν τής ειρήνης τής κοι· 

νότητος τής Φλωρεντίας.
Ιδιαίτατη περίστασις τοΰ βίου του κατέστησεν αύτώ περιπαθή τήν 

άνάμνησιν τοΰ ετέρου. Άφ’ ού ώς πάντες οί έπί τής εποχής του Ιταλοί, 
έ'κλαυσεν έπί τή διηγήσει τοϋ φόνου τής Φραγκίσκης ητις μεταδιδόμένη 

άπδ πόλεως εις πόλιν ύπδ τής φήμης κατήντησε έντδς ολίγου χρόνου συγ
κινητικός καί δημώδης μΰθος, ήλθεν δ ποιητής, δ πρεσβευτής καί ήττσμ 
θείς στρατιώτης, τήν καρδίαν έκ τής λύπης βαρεϊαν έχων, είς 'Ραβένναν 

δπως γευθή τδν τής έξορίας άρτον έν τή πατρίδι τής Φραγκίσκης. Τ« 
λέγω, έν αύτή τή οίκί# έν η έγεννήθη, έν αύτή τή εστίφ τοϋ Γουΐδου 
Νοβέλλου δέ Πολέντα άρχοντος τοϋ τόπου, ποιητοϋ ώς αύτδς, μεγάλου 
πολεμιστοΰ, υίοΰ τοΰ Όστασίου δέ Πολέντα καί έγγονοϋ τοΰ Γουίδου εκεί

νου τοΰ Minore τοΰ πατρδς τοΰ θύματος.
Δέν ήλθεν έκ τύχης δ Δάντης είς 'Ραβένναν* δευτέραν ταύτήν φοράν 

ή'ρχετο δ ψάλτης τής Θείας Κωμωδίας εις τήν πόλιν τοΰ Θεοδορίχου* πλη- 

σιέστερον δέ ών τή πηγή, ήδυνήθη νά συλλέξη τάς περί τοΰ σκοτεινοϋ 
δράματος φήμας. Πρδς άπόδειξιν δέ τών ήδη παλαιών αύτοϋ σχέσεων 
μετά τών Πολέντα άρκεϊ ν’ άναγνώση τις τήν έπί κεφαλή τής ωδής περί 
τοϋ θανάτου τοΰ 'Ερρίκου Ζ' άφιέρωσιν τοΰ ποιητοϋ τώ Γου'ίδω τφ Νέφ.

Έπεστήριξάν τινες ότι δ Δάντης ήθέλησε γραφών τδ έπεισόδιον τής 
Φραγκίσκης καί τοΰ Παύλου, ν’άνταποδόσγ τήν δφειλήν τής φιλοξενίας, 

Συγκρίνων’ όμως τις τάς χρονολογίας βλέπει έξ εναντίας οτι δ άρχων τής 
Πολ.έντας είναι δ έκφράζων τφ Δάντη τήν ευγνωμοσύνην αύτοϋ διά τής 
παροχής ύποστηρίξεως ούδέποτε διαψευσθείσης τιμώσης δέ τήν μνήμην 
αύτοϋ καί τήν πόλιν τής 'Ραβέννης. Όύδόλως άμφισβητεΐται ότι ή θεία 
Κωμωδία καί ιδίως αί πρώται φδαί, ή Κόλασις, έγράφησαν έν 'Ρώμη περί 
τδν μήνα ’Απρίλιον τοϋ ^τους 1300. Ό Δάντης ήν πρεσβευτής τής δη

μοκρατίας τής Φλωρεντίας δτε Βονιφάτιος δ Η' διέταξε τδ πρώτον Ίω- 
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βιλαϊον. Έχει, έν θρησκευτική συννοίφ έγραψε τάςπρώτας φδάς, τήν Κό- 

λασιν, χχ\ επομένως την πέμπτην την περιέχουσαν τδ συγκινητικόν έπεί- 
σόδιον.

Πλησιάζομεν ήδη πρδς τδ ίστορικδν γεγονός* μόλις δεκαπέντε χωρίζου- 

σιν ν>γ.χς ετη, δεκαπέντε δ’ έτη είνχι ελχ-μπτον διάστημα έν τώ βίφ 
μύθου δστις προώρισται νά κατασταθή αιώνιος.

Ό Δάντης άπδ τοϋ 1307 έτους περιπλανάται έν ταϊς 'Ρωμανίαις. Μό
νον δέ κατά τδ 1317 δένεται την φιλοξενίαν τοϋ Γοϋίδου τοϋ Νέου, έντή 
αύλή τοϋ οποίου διατρίβει μέχρι τοΰ θανάτου αύτοϋ έπελθόντος την 14 Σε
πτεμβρίου 1321. Δέν είχε πλέον πατρίδα. Ή προσφερομένη αύτφ φιλοξε
νία συγχρόνως ένδειξις σεβασμού υίοϋ εύλαβοΰς καί φόρος ποιητοϋ πρδς 
τδν μεγιστον ποιητήν της εποχής του. Ό Δάντης, καλύψας ύπδ τδν πέ
πλον της ποιήσεως τδ εύόλισθον της μάμμης τοϋ Πολέντα μετεποίησε διά 
τών προτερημάτων τοϋ πνεύματός του τδν άπιστον σύζυγον ώς θΰμα συγ- 
κινητικόν.'Όθεν ή ύπερηφανος καί ευαίσθητος αυτή ψυχή ήδυνήθη άνευ τύ- 
ψεως συνειδότος νά συγκαθίση εις την εστίαν τοϋ έγγονοΰ της Φραγκίσκης. 
"Οτε δ> ποιητής άπέθανεν, ό ‘Γοϋίδος θέλων νά παράσχ-ρ αύτφ τάς τελευ
ταίας τιμάς, μετέφερεν αύτδν εις τδν ναόν τοϋ'Αγίου Πέτρου τοϋ Μεγάλου 
επί τών ώμων τών πρώτων πολιτών τής 'Ραβέννης, διέταξε γενικόν πένθος 
καί άνέγνωσεν επικήδειου λόγον ύπ’ αύτοϋ συυταχθέντα έν φ απέδιδε αύτφ 
μέγαν έ'παινον διότι άντικατέστησευ έν ταϊς ώδαϊς αύτοϋ την ’Ιταλικήν 
άυτί τίίς λατινικές διαλέκτου .’Ενώπιον πάσης τής 'Ραβέννης,κατέθεσεν έπί 
τοϋ τάφου την δάφνην τών ποιητών, έοκόπευε δέ ν’ ανεγείρω τφ Δάντ’ρ 
μνημεϊον άυτάξιου της μ.νημης αύτοϋ, δτε αί πολίτικα! ταραχαί άπεμάκρυ- 
νόν αύτδν της αρχής. Έπεφυλάττετο τώ Βέμβφ, έπάρχω τής 'Ραβέννης 
παρά τοϊς Βενετοϊς καί πατρί τοϋ περίφημου καρδιναλίου νά δώσ·ρ Εριστι

κόν καταφύγιου είς τά λείψανα τοϋ ποιητοϋ, παρκγγείλαντι τδ σχέδιον 
τοΰ μ.νηματος παρ’ένί τών μεγίστων τών έν Βενετίγ καλλιτεχνών τοΰ ΙΕ' 
αίώνος τφ περιφημφ Πέτρφ Λομβάρδφ (1483).

. Τοιαύτη ή σχέσις μεταξύ τοΰ θύματος καί τοϋ ποιητοϋ. Είτα ό συγ
γραφεύς επιλαμβάνεται αύτής της έξιστορησεως τοϋ δράματος κατά τούς 
λατίνους χρονογράφους καί τούς πρώτους σχολιαστάς τοϋ Δάντου.

. Δεν θέλομεν ακολουθήσει αύτδν έν τή λεπτομερεϊ ταύτη έρεύννι* άπαν- 
θίζομεν μόνον έκ τοΰ περιέργου τούτου τομιδίου την διηγησιν τοϋ Βοκκα- 
κίου, δστις ώς λέγει ό κ. Ύριάρτης είχε συμβουλευθή φίλον τινα τοϋ Δάν
του, ύπηρέτην αύτοϋ καί σχετικδν, Piero Messer di Gardino έκ 'Ραβέννης. 
'Η διηγησις χρονολογείται άπδ τοΰ έτους 1373.

. «... Αέγομεν λοιπδν δτι ή Φραγκίσκα ήν θυγάτηρ τοΰ Μέσσερ Γοϋί- 
δου Πολέντα άρχοντος τής 'Ραβέννης καί τής Κερβίας. Μετά δεινόν πό
λεμον μεταξύ τούτον καί τών άρχόντων . τοΰ Μαλατέστα έξ ’Αριμηνου 
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διεπραγματεύθησαν περί ειρήνης, καί τινες μεσάζοντες έπήνεγκον τήν 
πραγματοποίησιν αύτής. 'Ίνα δέ ή σταθερωτέρα, συνεφώνήσαν άμφότερα 
τά μέρη νά έξασφαλίσωσιν χύτην διά της συναφής οικογενειακών δεσμών, 
καί άπεφάσισαν δπως δ Μέσσερ Γοϋίδος δώσγι είς γυναίκα τφ Γιαντσιότφ, 
υίφ τοϋ Μέσσερ Μαλατέστα, την νέαν καί ώραίαν κόρην αύτοϋ, καλού- 
μένην Μαδόνναν Φραγκίσκαν. 'Άμα ληφθείσης της άποφάσεως ταύτης, οί 
φίλοι τοϋ Μέσσερ Γουίδου έλαβον γνώσιν αύτης καί εις έξ αύτών ώμίλη- 
σεν αύτφ ώς έξης’ «Πρόσεχε είς δ,τι θέλεις πράξει, διότι έάν δέν προσέξγς 
ύπάρχουσιν έν τφ προτεινομένφ τούτφ συνοικεσίφ, περιστάσεις τινές ^υ·*· 

νάμεναι νά έπενέγκωσι μέγα σκάνδαλον. Πρέπει νά γινώσκγς τδν y_orpoo- 
κτήρα τής θυγατρός σου καί πόσον είναι ύπερηφανος. Έάν ίδγι τδν Γιαν- 
τσιότον πριν -η δ γάμος τελεσθή ού'τε σύ, ούτε άλλος τις οίοσδηποτε, θέ

λετε δυνηθη νά την πείσητε δπως συντελέσγ αύτόν. 'Ώστε έάν εύαρε- 

στ^σχι, ιδού τί τδ ποιητέον. ’Άς μή έλθη δ Γιαντσιότος ένταυθα αυτο
προσώπως, άλλ’ άς άποσταλή εις τών άδελφών αύτοϋ, δπως νυμφευθή 

αυτήν έξ επιτροπείας». Ό Γιαντσιότος ήν γενναιότατος καί πάντες έπί-. 
στευον δτι μετά τδν θάνατον τοΰ πατρός του ήθελεν άναλάβει την αρχήν* 
δθεν, καίτοι ήν δύσμορφος καί ίσχιακδς (sciancato) δ Μέσσερ Γοϋίδος έπε- 
θόμεε νά καταστήση αύτδν γαμβρόν του μάέλλον τών άλλων άδελφών. 
Άναγνωρίζων δ’δτι πάντα τά ύπδ τοϋ φίλου λεχθέντα αύτφ ήσαν δρθά 
καί ήδύνατο νά συμβώσι, διέταξεν κρυφίως δπως τά πάντα γίνωσιν ουτω. 

Έν τή δρισθείσ-ρ εποχή Παΰλος δ άδελφός τοΰ Γιαντσιότου ήλθεν είς 'Ρα
βένναν έχων πλήρη πληρεξουσιότητα δπως νυμφευθή την Μαδόνναν Φραγ- 
κίσκαν. Ό Παύλος ήν ώρκΐος, θελκτικός καί εύπρεπης τούς τρόπους. Έν 
φ δέ διήρχετο μετ’ άλλων εύγενών την αύλην τής κατοικίας , τοΰ Μέσσερ 
Γοϋίδου, άκόλουθός τις τής Μαδόννας Φραγκίσκης ή'τίς έγνώριζεν αύτδν, 
ύπέδειξεν αύτδν ταύτη άνωθεν έκ. παραθύρου λέγουσα* «Ιδού δ μέλλων 
σύζυγός σου». Καί ούτως ένόμιζεν η άγαθη γυνή. Άπδ τής στιγμής δέ 

ταύτης η Φραγκίσκα άφιέρωσεν αύτφ τάς σκέψεις καί τδν έρωτα αύτής, 
Είτα έγένετο ούτώ τεχνηέντως τδ συμβόλαιον τοΰ γάμου ώστε η Μαδόννα 

έλθοΰσα είς Άρίμηνον, ηννόησε τδν δόλον μόνον την επαύριον τοΰ γάμ.ου, 

δτε είδεν εγειρόμενου παρ’ αύτή τδν Γιαντσιότον.
«ΙΙρέπέι νά πιστεύσωμεν δτι δτε είδεν δτι την ήπάτησαν, ήγανάκτησε 

σφοδρώς καί ουδόλως ήθέλησε ν’ άποβάλγ έκ της καρδίας αύτης τδν έρωτα 
8ν είχεν ή'δη αίσθανθή διά τόν Παΰλον* έάν κατόπιν παρέδωκεν έαυτήν 

αύτφ ούδέποτε ήκουσα λεγόμενον καί δέν γινώσκω είμή δ,τι γράφει δ. 
συγγραφεύς. Είναι μέν δυνατόν, άλλά νομίζω μάλλον δτι είναι μΰθος δν 
έβάσίσεν δ Δάντης έπί τοΰ δυνατοΰ τής πράξεως μάλλον ή έπί θετικής 

ιδέας.
«Ό Παΰλος καί ή Μαδόννα Φραγκίσκα έξηκολούθουν νά ζώσιν έν τή
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αύτή οίκειότητι, άπελθόντος δέ τοϋ Γιαντσιότου εις την γειτνιάζουσαν 
χώραν όπως έκτελέσή τά καθήκοντα τοϋ ΓΙού'εστά, ήρχισαν νά συνα- 
ναστρέφωνται μάλλον άσυστόλως.Υπηρέτης δέ τις άφοσιωμένος τφ Γιαν- 
τσιότφ παρατηρήσας τοϋτο, διηγήθη τφ κυρίφ τοϋ δ,τι έγνώριζεν, υπο
σχόμενος, έάν τδ έπεθύμει, νά κάμγ αύτδν νά ψαύσν) διά τοϋ δάκτυλον. 
Ό Γιαντσιότος, ταραχθείς μεγάλως επανήλθε κρυφίως είς Άρίμηνον,. οτε. 
δ ύπηρέτης ίδών τδν Παΰλον είσερχόμενον είς τδ οίκημα της Μαδόννας 
Φραγκίσκας, έ'φερε τδν σύζυγον είς την Ουράν τοϋ κοιτώνας, ην εύρεν έ'σω- 
θεν κεκλεισμένην. *0 Γιαντσιότος έκάλεσεν έξωθεν την σύζυγόν του, καί 
έκτύπησε βιαίως την θύραν ριπτόμενος ολφ σώματι κατ’ αυτής. ΤΙ Μα- 
δόννα Φραγκίσκα και δ Παύλος τδν άνεγνώρισαν και νομίζοντες δτι δύ- 

νανται ν’ Αποφυγωσι τάς συνέπειας τής διαγωγές των ή τουλάχιστον νά 
έλαττώσωσιν αύτάς, απεφάσισαν νά άνοίξωσιν, δ δέ Παϋλος διέφυγεν 
έξαίφνης διά καταπακτής συγκοινωνούσης μεθ’ ετέρου δωματίου, Άλλ.’ 
ένφ έρρίπτετο έν αύτή δ Παϋλος έκρεμάσθη έκ τοϋ ύφώσματος της 
έσθήτός του εις καρφίον έξέχον έκ τοϋ γόμφου τοϋ καλύμματος της κα

ταπακτές. >
«Ή Φραγκίσκα ήνέφξε την θύραν νομίζουσα δτι έάν ευρισκεν δ σύζυγός 

της τδ δωμάτιον κενδν, θά ήν δλως αναίτιος· άλλ’ ούτος μόλις είσελθών 

παρετήρησε τδν Παΰλον κρεμάμενον καί έ'δραμε πρδς αύτδν τδ ξίφος έχωνι 
είς την χεΐρα όπως τδν φονεύστ). Ή Φραγκίσκα τδν είδε καί δπως άπο- 
τρέψιρ τδν κτύπον, έρρίφθη ταχέως μεταξύ τοϋ Παύλου καί τοϋ Γιαν

τσιότου, δστις, έχων η'δη την χεΐρα έγηγερμένην δπως κτυπήσγ δι’ δλης 
αύτοΰ τής δυνάμεως, δέν ήδυνήθη νά κρατηθή, καί εναντίον της Οελή- 
σεώς του, πριν ή φθάσν) είς τδν Παΰλον διεπέρασε/διά τοΰ ξίφους τδ στή- 
θος τής Φραγκίσκης. ’Άπελπις ώς έκτου συμβάντος, » Γιαντσιότος, δστις 
ήγάπα αυτήν υπέρ τήν ζωήν του άπέσυρε τδ ξίφος και κτυπήσας τδν αδελ
φόν του, τδν έφόνευσεν. Έγκαταλέίψας δ’ εκεί τά πτώματα, άπήλθεν αί- 
φνηδίως είς τήν θέσιν του. Τήν έπομένην πρωίαν κατέθεσε τους δύω έρα- 

στάς έν τφ αύτφ τάφφ έν τω μέσω τοϋ κοινοΰ πένθους».
Τδ χειρόγραφον είναι εκτεταμένου, ό συγγραφεύς τδ διερευνφ, τδ εξηγεί, 

διαστέλλει τδν μΰθον άπδ της ιστορίας καί μας λέγει μάλιστα τί βι- 
βλίον οί έρασται κατ’ έκείνην τήν ημέραν «δέν άνέγνωσαν περαιτέρω». 
Τδ βιβλίον τοϋτο ήν τδ μυθιστόρημα τοϋ Λαγκελότου du Lac, ιππό

του τής Στρογγυλής Τραπέζης. 'Όθεν έξάγεται δτι τφ 1285 τά παλαιά 

ίπποτικά τών Γάλλων μυθιστορήματα ήσαν ήδη περίφημα έν Ίταλίςς,
Παραπέμπομεν τούς άναγνώστας είς αύτδ τδ βιβλίον, δέν θέλομεν δέ. 

Ακολουθήσει τδν συγγραφέα κατά τήν αύστηράν έ'ρευναν ήν Αναλαμβά
νει· θ’ άναφέρωμεν μόνον τδν έπίλογον αύτοΰ, άφοΰ παρατηρήσωμεν δτι 
δεικνύει τδν τόπον καί τήν ώραν τοϋ κακουργήματος καί κατκναλίσκει
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ύπέρ τάς δέκα σελίδας δπως κατάδειξή τδν βκθμδν της ένοχής τοΰ θύ
ματος κατά τάς διηγήσεις τής εποχής'τάς σταθμίζει καί τάς παραβάλλει 
καί τής λατινικής γλώσσης μή Αποτρεπούσης έν ταϊς λέζεσιν άπδ τής 
κακολογίας, δόναται νά φανή Αρκούντως Αδιάκριτος. «Πλήρης λύπης, διά 
τδ θϋμα, λέγει δ συγγραφεύς τής Φραγκίσκης τής έξ Άοιμήνου, οί μέν 
είδον έν τή Φραγκίσκγι τρυφερόν πλάσμα θυσιασθέν εις τήν φιλοδοξίαν 

ένδς πατρδς, καί πάντες, ποιηταί, ζωγράφοι, γλύπται καί αύτοί οί μου- 
σικοί, έγραψαν ακολουθοϋντες τδν Δάντην, μορφήν γλυκεΐαν, πλήρη νεό- 
τητος, χάριτος καί καλλονής. Έξερχομένην τής κλίνης έν ή, διά σκληροϋ 

δόλου τής οικογένειας της, εύρε τδν Sciancato Απότομον, τραχυν καί σκλη
ρόν, άντί τοϋ ωραίου Παύλου, παρέστησαν αύτήν πίπτουσαν πληοη πά
θους είς τάς άγκάλας εκείνου δστις κατ’ άρχάς είχε φέρει αύτήν είς τδ 
θυσιαστήριον. Μετ’ ολίγον κατόπιν νέων αναδιφήσεων, έπί τή φήμη ήν 
διέσπειρον οί πρώτοι Αρχειοδϊφαι οΐτινες έσχον τήν περιέργειαν νά έμβα- 
θύνωσιν είς τδ ζήτημα, έπήλθεν Αντίδρασις- ποιητής δέ τις σατυριστής, 
ύπγνίχθη μάλιστα δτι κατά τήν στιγμήν τοϋ σφάλματος καί τοϋ θανά
του αύτής ή Φραγκίσκα «δέν είχεν έντελώς τήν δροσερότητα τής πρω'ίάς» 
καί έσχηματίσθη σχολή ή'τις έβλεπεν έν τή κόρν) τοϋ Πολέντα γυναίκα 
έν τή επιστροφή τής ηλικίας εύρισκομένην, σαγηνευθεϊσαν έν τφ φθινοϊ- 

πώρφ αύτής ύπδ νεανίσκου.
«Ή Αλήθεια εύρίσκεται έν τφ μέσφ. Ή Φραγκίσκα ήν ωραία, εύγενής, 

υπερήφανος, ύψηλοϋ χαρακτήρας. Αύτδς ό Δάντης, ό τόσον μ.έτριος περί 
τά καθέκαστα, βέβαιοί τήν δραστηριότητα αύτής. Αύτή είναι ή'τις απο
κρίνεται ενώ δ Παύλος δέν γνωρίζει είμή νά κλαύσ-ρ, και αύτή ρίπτει κατά 

πρόσωπον τοϋ συζύγου της τδ ανομα «Κάϊν».
α'Η Φραγκίσκα πρέπει νά ήν δεκαοκταέτις κατά τήν έποχήν τοϋ γάμου 

της τφ 1275. Ιζατά δέ τδ.έτος τοΰ θανάτου της, ήν εΐ'κοσι δκτώ έτών. 
Δυσκόλως δύναταί τις νά θέσνι.έν άμριβολί^ τδ γεγονδς δτι ό άνδράδελ- 
φος αύτής Παϋλος ήλθε νά τήν νυμφευθή έξ έπιτροπείας καί δτι αΰτη 
Απ’ αύτής τής πρώτης ημέρας ήσθάνθη δι’ αύτδν τδ πάθος δπερ θέλει 
γίνει αίτιον τοΰ θανάτου Αμφοτέρων μετά δέκα έτη. ’Ανάγκη νά συμπε- 
ράνωμεν δτι άπδ πολλοϋ χρόνουύπήρχεν έρωτική συνεννοησις.'Ότε δέ βλη- 

θεϊσα πίπτει είς τάς άγκάλας τοϋ έραστοΰ αύτής, εγκαταλείπει τφ συ- 
ζύγφ κόρην’χαλουμένην Κογκόρδιαν. .

«Ό δέ Ιωάννης ;ήν ύπερτριακοντούτης δτε ένυμφεύθη αύτήν, καθ’ 3 
γενόμενος ΙΙοδεστά. Ή μορφή αύτοΰ είναι γνωστή, δ δέ χαρακτήρ αύτοΰ: 
Αναφαίνεται είς πάσαν σελίδα τών χρονικών τοϋ δεκάτου τετάρτου αίώ
νος. Είναι ό άξιος πρόγονος τοΰ Σιγισμόνδου Μαλατέστα περί ού διελά- 
βομεν έν τή τελευταία ημών μελέτη (un Condottiere au XV stecIe) συμ
φωνεί δέ δ ’Ιωάννης έντελώς μέ τ όν περί Μαλατέστα παράδασιν.
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«'Ο Παΰλος είναι «ωραίος ώς ή ήμερα» και έν αύταϊς δέ ταϊς συμβο- 

λαιογραφικαϊς πράξεσι της έποχής και τοϊς παπικοϊς έγγράφοις άναφέρε- 
ται ύπδ τδ Ενορία Παύλος ό ωραίος. Είναι πρίγκηψ τών μυθιστοριών της 
Χαλιμάς άλλ’ υπάρχει νέφος έπί της συμπάθειας ήν έμπνέει'διότι έξ έτη 
πρίν ή ίδή την Φραγκίσκαν ένυμφεύθη την Όραβίλην Βεατρίκην καί κατά 
τδ έ'τος αύτδ τής σχέσεώς των, άπέκτησεν έκ της συζύγου του υίδν, τδν 
Ούβέρτον, καί μετ’ ολίγον κόρην, την Μαργαρίταν.

«Ό ωραίος ούτος Παύλος ολίγον έλειψε νά μεταδοθή είς την ιστορίαν 
ώς εύειδής, μη γνωρίζων άλλην τέχνην πλήν τοϋ έρωτος. Είπον περί αύτοϋ 
δτι ήν ερωτευμένος μάλλον έν ταϊς τής ειρήνης διασκεδάσεσιν, ή τοϊς τοΰ 

πολέμου έργοις, ο δέ Βεμβενοϋτο έξ ’Ίμολα, εις τών πρώτων σχολιαστών 
τοΰ Δάντου, κατέστρεψε τήν φήμην αύτοϋ.

«Ή Φραγκίσκα,ένεργητική καί βαθύνους, κατ’ άνακολουθίαν έχουσαν τήν 
άνάλογον αύτής έν πάσγ ίστορίφ αρχής κόσμου, έγοητεύθη ύπδ τοΰ ύπε- 
ρηφάνου βαδίσματος τοΰ ίππου του, ύπδ τής λευκότητος τής ό'ψεώς του, 
καί τής κομψής τροπής τών τριχών του. Οδτος είχε βεβαίως πάν τδ άρέ- 
σκον τή γυναικί. Άλλά πρέπει ν’ άποδοθγ δικαιοσύνη παντί καί αύτοϊς 
τοϊς έρωτολήπτοις τοΰ δέκατου τρίτου αίώνος' έάν δέν ήν ή'ρως ώς ό 

Ίσχιακδς, Σκιπίων ό Άμμιράτος ό έμμισθος ιστοριογράφος τών πρώτων Με- 
δίκων άπέδειξεν έν τούτοις δτι ό Παΰλος είχεν άναμιχθή είς τά τής κυ- 
βερνήσεως,έν έτει δέ 1283 ήν λοχαγδς τοϋ λαοΰ καί συντηρητής τής ει
ρήνης έν Φλωρεντίφ. ’Αληθές δτι τήν 1 Φεβρουάριου τοϋ αύτοϋ έτους βέ
βαιοι δτι σπουδαϊαι ύποθέσεις καλοΰσιν αύτδν είς’Αρίμηνον καί ζητεϊ άδειαν 

ή'τις τφ χορηγείται (licenza di andarsene a casa).
«Χρονογράφοι τινές, θέλοντες νά έκδικήσωσι τήν ηθικήν, έπωφεληθέντες 

τούτου ίσχυρίσθησαν δτι δέν έβιάζετο νά έπανεύργ τήν σύζυγόν του Όρα- 
βίλην, τήν θυγατέρα τοΰ Chiaggialo, άλλά μάλλον τήν σύζυγον τοΰ 
άδελφοΰ του, περί ής μάλλον έφρόντιζεν. Είδον δήθεν αύτδν καλπάζοντα 
έτι περί τδ «Poggiodi Sail Arcangelo» άλλ’έν άρχαιοτέροις έγγράφοις δέν 
φαίνεται ίχνος αύτοϋ μετά τήν ύποτιθεμένην εποχήν τοΰ φόνου αύτοϋ, 

έν φ δύναταί τις ν’ άκολουθήσγ τώ ί'χνη τοΰ φονέως μέχρι τοΰ 1304.
«Καθ’ ήν στιγμήν άπαιτεϊται νά έμφανισθή μόνον δπως εύαρεστήση δ 

Παΰλος ήν είκοσιτριετής, γεννηθείς τώ 1252. Είναι πιστή αύτφ μέχρι θα
νάτου και αύτδς ύποκύπτει περί τήν ηλικίαν τών τριάκοντα τεσσάρων ετών.

«'Ό,τι πλέον εί'πν) τις είναι παρακεκινδυνευμένον. Έπεραιώσαμεν τήν 
άνάκρισιν καί δέν θά κηρύξωμεν αύτήν ένοχον. Ή άνθρωπότης έχει θη
σαυρούς φιλανθρωπίας διά τοιαύτας εύθραύστους ίστορικάς ύπάρξεις καί 
ίσως κάλλιον ήν νά ,μή άπλώσγ τις χεϊρα έπί τών μυθευμάτων τούτων. 
Έν τούτοις, έν συνόλφ προτιμώ τήν ιστορικήν αλήθειαν ώς αντικείμενου 
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μελοδράματος, μάλλον τοΰ μύθου δστις έδώκε τφ κ. Άμβοοσίφ Θωμ£ τήν 
εύκαιρίαν νά γράψγι νέαν μουσικήν σύνθεσιν.

«Τά πάντα ύπαρχον έν τγί ίστορίγ, δ πόλεμος, δ έρως, τδ δράμα, ή σκη
νική, πάν τδ δυνάμενον νά δώσγ ύπόθεσιν έπιτυχή καί συγκινητικήν" 
άλλά τδ δικαίωμα τών ποιητών είναι άναμφισβήτητον, ύπδ τδν δρον νά 
έχωσι μεγαλοφυί'αν, είς ούδένα δέ επιτρέπεται να κάμγ τδν σχολαστικόν. 
Δέν επιμένω, άλλά δέν θά έπεθύμουν νά μετέβάλλον τήν χρονολογίαν ήν 
Οπισθοχώρησαν μέχρι τοΰ 1170.

«’Αληθώς, ή αληθής Φραγκίσκα, ή τής ιστορίας κινεϊται ί'σως Ολίγον 
έλευθέρως έντδς τών οικογενειακών αύτής δεσμών ούς ί'σως έπεθύμει τις 
στενωτέρους χάριν τής μνήμης αύτής καί ή έρωτική οίκειότης διαρκεϊ 
κάπως πολύν καιρδν, διά τήν καλήν αύτής ύπόληψιν ώς συζύγου καί μη- 
τρός. Άλλ’είς μάτην ήθ,έλομεν στιβάσει έγγραφα καί άνέλθει είς τάς πη- 
γάς όπως μάθωμεν έάν ήν μάλλον δυστυχής ή ένοχος καί έάν άπέτισεν 
άπροσεξίαν ή κακούργημα. Ό μέγας. ποιητής θέλει μείνει δ μέγας ιστο
ρικός άπέναντι τών μεταγενεστέρων».

(Έκ ιού γαλλικού). Α. ί». 'Ραγκαδής
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. Τδν εί'δετε συχνάκις νά διατρέχη διά κατεσπευσμένου βήματος τήν 
πεδιάδα, τδν άνεγνωρίσατε δέ δχι μόνον έκ τής στολής καί τοΰ πιλικίου 

του άλλά καί έκ τής ένεργητικότητος τών κινημάτων του. Διότι είναι 
καί ή στιγμή δι’ αύτδν πολύτιμος καί δέν έχει δικαίωμα νά βραδύνγ. 
Δρομεύς άκούραστος, έκτελεϊ τδ καθήκόν του άπδ τής πρώτης μέχρι τής 
τελευταίας ημέρας τοΰ έτους χωρίς ποτέ νά άναπαυθή. Καί άν ή'λιος καυ
στικός άναγκάζει τούς πάντας είς άκινησίαν, καί αν κάμνει ψΰχος τρομε
ρόν, άν πνέει άνεμος σφοδρός ή πίπτει χιών, άδιάφορον αύτδς πρέπει νά 
μεταβή μέχρι τοΰ πλέον άπομεμάκρυσμένου χωρίου τής περιφέρειας του, 

ίνα φερν) τάς έπιστολάς, καί τά έντυπα τά δποϊα κατ’ εκατομμύρια εμ
πιστεύονται οί άνθρωποι είς τήν φροντίδα τοΰ ταχυδρομείου.

Αί μεγάλαι οδοί δέν είναι κατεσκευασμένοι δι’ αύτόν' πρέπει νά τάς 
διασχίσν;, νά βαδίσγ διά μέσου τών δασών καί τών βάλτων ίνα εύρη τήν 
μικρών καλύβην είς τδ βάθος τής έρημίας.

Περιπατεϊ έξ έως οκτώ λεύγας τήν ημέραν, άεννάως λοξοδρομών, διερ- 
χόμενος ρύακας, άναρριχώμενος είς βράχους,ύπερπηδών χαράδρας, πληγόνων 
τούς πόδας έπί τών βάτων καί τών άκανθών. Τδ περιδιαβάζειν δέν τοΰ 
είναι επιτετραμμενον> διότι ή ώρα τής επανόδου είναι ώρισμένη' «ι έπιστο-

< .. 1 ·
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λαί τάς δποίας φέρει «ρέπει νά άναχωρησωσι διά τοΰ πρώτου ταχυδρο
μείου, τάς περιμένουσιν είς τδ γραφείου, ζαί η παραμικρά τοΰ προγράμ
ματος του παράβασις δύναταΓ νά έπιφέρν; δυσαρέσταυς, συνέπειας.

Θά η'μεθα άχάριστοι άν παρεγνωρίζομεν τά; υπηρεσίας τοϋ άδιαφθόρου 
αύτοϋ ταχυδρόμου, ώ τιμιότης και δ ζήλος τοϋ οποίου άενάως Εξελέγχον
ται, δστις μάς φέρει κατά την ώρισμένην ώραν τάς έπιστολάς. καί τάς 
Εφημερίδας μας, τάς ειδήσεις τάς οποίας περιμένομεν μετ’ άνυπομονησίας 
καί δστις" συντρέχει είς τδ νά μάς έπουλώσγ την πικρίαν της άπουσίας 
καί τοΰ χωρισμού.

Έγνώρισα ενα δστις άπδ εικοσαετίας έξησκει αύτδ τδ επάγγελμα. 
Πρώην στρατιώτης κατώρθωσε χάριν τ*ης άψογου κατά τδν στρατδν δια

γωγής του και προστατών τινων νά λαμβάνγ πεντηκοντάδα τινα φράγ
κων άπδ τδ ταχυδρομείου της κοινότητος.

'Ο Μαρτέν δέν ύπερηφανεύετο διά την Εκτακτον αύτην θέσιν ένόει 
δμως την σπουδαιότητα και τά καθήκοντα αύτής* και δέν παρεπονεΐτΟ 
ποτέ.

"Ολοι είς τά πέριξ έγνώριζαν τδν μόλις λευκαινόμενον χάλκόχρουν αύτδν 
άνθρωπον, τοΰ οποίου ιί πόδες είχον την στερεότητα καί την εύκαμψίαν 

'τοϋ χάλυβος* δλοι τδν έξετίμων διότι δ αύστηρδς αύτδς τών νόμων τη- 
ρητγς ποτέ δέν ηρνεΐτο υπηρεσίαν τινα έφ’ όσον αυτή συνεβιβάζετο μετά 

τών καθηκόντων του.
Δέν ύπηρχε γωνία της περιφέρειας του την δποίαν νά μη διέτρεξεν 

ακολουθούμενος πάντοτε ύπδ τοϋ μεγάλου κυνός του, έγνώριζεν δλας τάς 
παρόδους—ολα τά μονοπάτια.

Δέν Ερριπτεν αύτδς, ώς άλλοι, διά νά άποφύγρ δρόμον ημισείας ώρας . 
είς λάκκον τινά άσημόν τι Εντυπον φέρον δυσανάγνωστου επιγραφήν καί 
μόνον όταν ητο ολως άγνωστος η διεύθυνσις έπανέφερεν επιστολήν είς 
τδ ταχυδρομεϊον. ΎΙΙτο δοΰλος της ύπηρεσίας, ακριβής ώς ώρολόγιον 
καί η εχεμύθειά του καί τούς περιεργοτέρους άπεθάρρυνεν. Τδν έχαιρέτιζον 
πάντες φιλικώς όταν εφθανεν είς χωρίου τι, τά παιδία τδν έπλησίαζον 
καί αύτοί δέ ον κΰνες τδν ύπεδέχοντο μέ χαροποιάς ύλακάς. "Ολοι τοϋ 
προσέφερον ποτηριού οίνου $ τεμάχιον κρέατος. ’Αλλά σπανίως έδέχετο, 
διότι δ καιρδς έβίαζε, και δέν άρέσκετο νά αναλαμβάνη δχληράς ύπο- 
χρεώσεις.

Ημέραν τινά τοϋ ’Οκτωβρίου άνεχώρησε πρδς έκτέλεσιν της συνήθους 
περιοδείας του. Ό καιρδς ^το άνυπόφορος, βροχή πρδ μιάς καί πλέον 
εβδομάδος Επιπτευ άδιακόπως, αί δδοί κατάντησαν βάλτοι, οί ρύακες με- 
τεβληθήσαν είς ποταμούς* τά ολίγα έπί τών δένδρων μέυοντα φύλλα 
έβράχησαν έπί τοσοΰτον ώστε δέν ηδύναντΟ νά προσφέρουν καταφύγιον. 

*0 γραμματοκομιστής καταβεβρεγμέυος μέχρις δστέων έβάδιζεν άταράχως 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΟΜΙΣΤΗΣ 415

ώς παλαιδς στρατιώτης δστις δέν συζητεΐ δσα άφορώσι τδ καθήκον.
Είχεν άδη διανείμει μέρος έκ τών γραμμάτων του άλλά πολύ άπεΐχεν 

άκόμη τοΰ τέλους της περιοδείας του, δτε διηλθεν ένώπίον ξενοδοχείου 
η μάλλον άθλιου οινοπωλείου κειμένου έν τφ μέσφ δάσους.

—- Αί'! κύρ. γραμματοκομιστή, στάσου λοιπδν μιά στιγμή, νά μοϋ δώ- 

σγς κάτι πληροφορίαις ’ποϋ χρειάζομαι καί ώς τόσφ θά περάσν) ή βροχή.
Ή πρόσκλησις αυτή- τφ άπευθύνθη παρ’ άνθρώπου δστις ΐστατο είς την 

θύραν τοϋ οινοπωλείου καπνίζων τήν πίπαν του.
Ή βροχή έμαίνετο κατ’ Εκείνην την στιγμήν, δρμητικδς δέ άνεμος την 

Ερριπτεν. έπί τοϋ προσώπου τοΰ Μαρτέν καί τδν εμπόδιζε νά βαδίζιρ.
Ό γραμματοκομιστής ήτό Εμπρόθεσμος άλλως τε καί αί απαιτήσεις 

της ύπηρεσίας δέν άπαγορεύουσι. νά δεχθνί τις;στιγμιαίου άσυλου προσφε- 

ρύμενον είς τοιαύτας περιστάσεις.
Είσήλθε λοιπδν καί έκάθησε παρά τδ πϋρ τδ όποιον έλαμπεν έν τή 

εστία. 'Ο προσκαλέσας αύτδν ερριψε ξηρούς τινας κλάδους οΐτινες τάχιστα 
ηναψαν’ τδν ήοώτησε δέ τάς ώρας της άναχωρησεως τών ταχυδρόμων, τφ 
άπηύθυνε πληθύν Ερωτήσεων ώς πρδς αύτδν τδν ίδιον, τήν υπηρεσίαν του, 

καί παν τέλος δ,τι τδν αφορά.
— Μέ γνωρίζεις λοιπόν ; είπεν δ γραμματοκομιστής.
— Διάβολε ! δλος δ κόσμος σέ γνωρίζει καί σέ άγαπά* ολος δ κόσμος 

ξεύρει τί άξίζει ό μπαρπά Μαρτέν. Δέν θά μοϋ άρνηθής πιστεύω νά πΑγς 
μαζύ μου. Αί'! κυρά 'Ροζιέ δύω ποτήρια ράκη καί άπδ την καλλίτερη.

'Η κυρά 'Ροζιέ Εφερε τά ζητηθέντα καί επέστρεψε είς τδ έ'ργον της.
—- Τί κοπιαστική ποϋ είναι η δουλιά σου μπάρμπα Μαρτέν! ’Έχεις 

πολλά γράμματα νά δώσγς ακόμη ; Θά εχγς βέβαια ακόμη νά πας είς τδ 
Λάνδ, είς τδ Πλεσσί ! ξέρω μάλιστα κάποιον ποϋ σέ περιμένει έκεΐμέ άνυ- 
πομονησίαν.’Έχω νά περάσω άπδ εκεί* άν θέλγς πέρνω εγώ τά γράμματα.

— Ευχαριστώ θά τά δώσω μόνος μ,ου.
— Νά πώς φαίνεται δ καλδς υπάλληλος. Μά Εχεις και δίκαιο.
’Εξακολουθεί νά δμιλή οΰτω μετ’άδολεσχίας ητις δέν άπεθάρρυνε τδν 

γραμματοκομιστήν* έ'λαβε τδν σάκκον του τδν δποΐον έκεϊνος είχε θέσει 
πλησίον του, τδν εξήτασε διά νά δοκιμάσν) τδ βάρος του καί τδν Εστρεψε 

διαφοροτρόπως.
— ’Άφησε, σέ παρακαλώ τδν σάκκον μου, είπε ξηρώς δ Μαρτέν, άνε- 

κάτωσες δλα τά γράμματα, δέν θά ήμπορέσω πλέον νά τά εΰρω.
Ό άλλος έζήτησε ταπεινώς συγγνώμην διά τδ λάθος του.
— Τδ κακδν δμως δέν είναι άνεπανόρθωτον, έπανέλαβε, κάθησε έκεϊ 

είς τδ τραπέζι καί εύ'κολα θά τακτοποίησές τά γράμματα κατά τδν δρό

μον ποΰ θά πάργ.ς.
Ό γραμματοκομιστής έκένωσε τδν σάκκον ενώπιον του καί ήρχισε νά
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τακτοποιώ τάς έπιστολάς. Ό δέ σύντροφός του προσεποιήθη ότι άπεσύρθη 

κατά τί, άλλ’ ευρε τρόπον νά ρίπτη λαθραίως βλέμματα ύπεράνω τοϋ 

ώμου του. «
Έν ω κατεγίνετο εις την εργασίαν αυτήν δ Μαρτέν ήκουσεν όπισθεν του 

μανιώδη γρυλλίσματα.
— Μπάρμπα Μαρτέν, έλα λοιπόν νά πάρης τόν σκΰλόν σου άλλως θά 

φάγη τόν ίδικόν μου, τοΰ εΐπεν ο νέος του γνώριμος.
Ό γραμματοκομιστής ήγέρθη και έσυρεν άπδ τόν λαιμόν τόν κϋνά του 

τοϋ όποιου η μανία ήτο δλως άντίθετος προς την συνήθη του ήμερότητα.
Τό περιστατικόν αύτδ τοΰ έφάνη παράδοξον και ή'ρχισε νά αίσθάνηται 

δυσπιστίαν προς τδν δμιλητικώτατον αύτδν ξένον.Έπρόκειτο νά Θέση πάλιν 
τάς έπιστολάς του έντδς τοΰ σάκκου δτε δ ξένος διά νά ίδή φαίνεται άν 

έπαυσεν η βροχή ή'νοιξε την θυραν.
Παρευθύς ο χνεμος είσώρμησεν άκράτητος έν τφ δωματίφ τδ όποιον 

έπληρώθη πυκνοΰ καπνοΰ και διεσκόρπισε τάς έπί τής τραπέζης έπιστολάς.
Τδν γραμματοκομιστήν διέφυγεν έκφρασις δργής.
— ”Α 1 δέν είναι τίποτε, ειπεν ό άλλος, οί δυο μας εύθύς θά τά μα-

ζεύσωμεν. 1
Και χωρίς νά λάβη ύπ’ ό'ψιν την άρνησιν τοϋ Μαρτέν δστις ήρνεΐτο την 

βοήθειάν του καί ήθελε νά τάς άνευρη μόνος ή'ρχισε νά συλλέγη τάς 

έπιστολάς.
"Οταν συνήθροισαν δσας ήδυνήθησαν νά εύρουν, ό γραμματοκομιστής 

τάς έξητασεν καί έσκυθρώπασεν ώς νά μή ευρισκεν άκριβώς τδν άριθμόν.

— Μήπως λείπει καμμία ; είπεν ό σύντροφός του·
— Μοϋ φαίνεται on ήτον X7.0ij.rt μία επιστολή.
— Ούμ ! θά γελάστηκες ή θά την άφησες είς τδ ταχυδρομείου.

— Ήμπορεϊ.
Καί όμως έπανέλαβε τάς έρευνας του καί έξήτασε κάτωθεν όλων τών 

έπίπλων, δέν εύρε τίποτε καί συνεπέρανεν δτι ήπατήθη είς τούς ύπολογι- 
σμους του, διότι είχε παρατηρήσει δλας τάς κινήσεις του συντρόφου του, 
καί δέν τοϋ έφαίνετο πιθανόν νά άπέκρυψεν έπιστολήν τινα" έ'σπευσεν έν 
τοσούτφ νά έξέλθη μετανοών δτι έ'θεσε τδν πόδα έν αύτη τή οίκίιη. Ό 
άνθρωπος μέ τδν όποιον συνωμίλησε τοΰ ένέπνευσε πραγματικήν άπέχθειαν 
καί είχεν ώς αρχήν, συμμορφούμενος πρδς τά παραγγέλματα της έχεμυ- 
Οίας τά όποια ή ταχυδρομική υπηρεσία έπιβάλλει εις τούς υπάλληλους της, 
νά άπομακρυνη άφ’ έαυτοΰ όποιον δήποτε δστις δέν τοΰ ένέπνεεν έμπι- 

στοσύνην.
Ή καταιγίς έκόπασε κατά τι- ή βροχή, ή'τις έξηκολούθει πάντοτε δέν 

ήργισε νά παύση καί λαμπρός ήλιος έφώτιζε την πεδιάδα δταν ό γραμ- 

ματοκομιστής έ'φθασεν είς τδ πλησιέστερον χωρίον.
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Γυνή τις ίστατο είς την θυραν τής οικίας της περιμένόυσα την διάβα- 
σίν του. ’’'Ητο νέα ακόμη καί ούχί μέν έξοχου ώραιότητος άλλ’είχε προ
σώπου χάριεν καί συμπαθές.

— Κύρ Μαρτέν, τοΰ είπε, πρέπει νά έχης ένα γράμμα δι’ έμέ.
— ’Όχι, κυρά Άνδρέου, δέν έχω τίποτε.
— Παράδοξον’ καί όμως δ άνδρας μου. έ'πρέπε νά μοΰ γράψή σήμερον, 

δέν ’ξεύρεις πόσον μέ ανησυχεί η σιωπή του.
Ώχρίασε δέ καί μόλις ήδύνατο νά στηριχθη.

Ό γραμματοκομιστής τήν ύπεστήριξε καί τής έ'φερε κάθισμα έφ’ ού έρ- 
ρίφθη. Δυο χαριτόβρυτα παιδία προσήλϋυν έπ’ αύτής τεθλιμμένα καί τε- 
ταραγμένα βλέμματα.

■— Θά λάβης αύ'ριον γράμμα, κυρά Άνδρέου, είπεν δ γραμματοκομιστής’ 

αργοπορία μιας ημέρας εύκολα εξηγείται’ ήμπορεϊ νά τδν εμπόδισε τί- 
νά είχε καμμία δουλιά, νά μην έπρόφθασε τό ταχυδρομεϊον.

,εύρω καί δέν ήμπορώ νά εξηγήσω τήν σιωπήν του. Είναι 
διά τήν πόλιν διά μίαν ύπόθεσιν ή δποία θά τοΰ 

καί είχε νά πάρη καί μίαν μικρήν κληρονομιάν.Άλλ’ 
μοΰ έμήνυσε ότι θά ήρχετο άπόψε* είχε πάρει τά μέ- 

■ου. Αύ'ριον πωλείται τδ ύποστατικδν τοΰ Μάρ καί θέλει νά τδ άγο-: 
ΐ'τε δλον εί'τε μέρος. Είναι περίστασις δποϋ δέν εύρίσκεται δύο φοραϊς’ 
θά προτιμούσα χίλιαις φοραϊς νά μ.ήν ή'ρχετο παρά νά έλθη χωρίς 
είδοποιήση.
, f

έ'χουν κακά σχέδια εναντίον του καί τήν νύκτα εύκολα ήμπό- 
έκτελέσουν. ’Ξεύρεις ότι είναι δύο δρόμοι άπδ τήν πόλιν δι’ 
είναι μακρύτερος άλλά πλέον άσφαλής. Φοβοϋμαι μήπως έ'λθη 

νά ίδη άπδ εκεί. Μόνον

- Διατί ;
- Διότι
ν<ζ τα
? <■/ ο ένας.

■δ τδν Καμμένο Μύλο διότι έ'χει καί κάποιον

ροϋν 
έδώ· 
άπδ 
νά τό συλλογίζωμαι τρέμω. .
-, Ό γραμματοκομιστής προσεπάθησε νά καθησυχάση τούς φόβους της, 
άλλ’ εκείνη έκίνει την κεφαλήν.

— Δέν ήμπορεϊς νά ύποθέσης, έπανέλαβε, τί δυνανται νά κάμουν με
ρικοί «.’θρωποι δταν τά έχουν μέ κάποιον.

Έφάνη άμφιταλαντευομένη καί έπειτα προσέθηκε :
-τ-Δέν φοβοϋμαι διότι δ άνδρας μου θά περάση μέ πολλά χρήματα 

άπδ έπικίνδυνον μέρος, άλλά καί διότι είναι είς τδν τόπον μας ένας άθλιος 
δ όποιος θέλει νά τδν σκοτώση. Τδ μισός του είναι παλαών/Όταν ή'μουν 
νέα ήθελε νά μέ ύπανδρευθή, άλλ’εγώ δέν ήμποροϋσα νά τδν ύποφέρω’ 
ποτέ δέν μου έσυγχώρησε τδ δτι δέν τδν ήθέλησα καί δι’αύτδ μισεί καί 
έκέϊνον τδν όποιον έπροτίμησα άπ’ αυτόν. Μισεί τδν Γεώργιον καί εμέ 
διότι έχομεν τδ ίδικόν μας ένφ αυτός εΰρίσκεται είς πτώχίαν καί άθλιό- 

Τ0[λο$ ST’ 8.— Μίϊος 1882 27 .
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τηΐα ώσάν νά ήσαν ύπόλογοι οί τίμιοι άνθρωποι διά τάς δυστυχίας αί 
δποΐαι συμβαίνουν εις τούς δκνηρούς και τούς μέθυσους. Καί δέν είνα^ 
αύτδ μόνον* προ τίνος καιροί» εγινεν ενα έγκλημα’ έλαβαν ύποψίας άλλά 
λείπουν αί αποδείξεις’ εγώ τάς έχω, καί ό ένοχος τδ ήξεύρει Αύτδ είναι 
επικίνδυνον μυστικόν διά γυναίκα ή δποία μόνον παιδία έχει δλόγυρά της. 
Χθες μέ έπλησίασε διά νά μέ ψαρέψη* δέν τοϋ έκρυψα την άπέχθειάν μου. 
Έκατάλαβε δτι τά ήξεύρω όλα καί ήρχισε νά μέ ύβρίζη και νά μέ απειλή. 
Γνωρίζω δτι περιφέρεται συχνά την νύκτα είς τούς βράχους τοϋ Καμμένου 
Μύλου’ άν δ άνδρας μου πέραση άπ’ εκεί είναι χαμένος, μπάρπα Μαρτέν.

— Και πώς ονομάζεται αυτός 5 κακούργος ; '
— ’Ιωάννης Βροϋνος. Δέν είναι παράξενο δτι δέν τον ξέρεις, διότι άφ’ 

δτόυ έγύρισε δλο κρύπτεται.
*0 γραμματοκομμιστής συνοφρυώθη’ άνεμνήσθη οτι ήκουσε τον οίνο- 

πώλην νά καλή δι’ αύτοΰ τοΰ ονόματος τδν άνθρωπον μετά τοΰ οποίου 
συνηντήθη. Έφοβεΐτο μήπως τοΰ έκλάπη η επιστολή, άλλ’ άνεμνήσθη 
δλων τών περιστάσεων και άπέβαλε την ιδέαν αυτήν. ΤΗτο βέβαιος δτι 
δέν την είχεν’ ησύχασε καί προσεπάθησε νά ήσυχάση καί την χωρικήν’ 
τής ύπεσχέθη δπως δήποτε νά ύπάγη πρδς προϋπάντησιν τοΰ συζύγου 

της καί νά τοΰ συστήση φρόνησιν.
"Εσπευσε νά άναχωρήση και δταν έμεινε μόνος οί φόβοι του άνεπτύ- 

χθησαν πάλιν. ’Άρχισε νά άμφιβάλλη’ και ολίγον κατ’ ολίγον κατελήφθη 
ύπδ τρόμου τδν όποιον δέν ήδύνατο νά έξηγήση’ έπετάχυνε τδ βήμα καί 
εύρεν άσυνήθη ελαφρότητα εις τδ νά υπερπηδά τούς βράχους καί τάς χα
ράδρας’ δυστυχώς αί έπιστολαί κατ’ εκείνην την ημέράν ήσαν έξαιρετι- 

■ κώς πολλα'ι καί δ κακδς καιρδς τδν ήργοπόρησεν έτι μάλλον.
"Εφθασεν άργότερν τοΰ συνήθους είς τδ γραφεΐον έξετάσας δέ έπληροφο- 

ρήθη δτι είχε παραλάβει επιστολήν διά την κυράν Άνδρέου.
’Έμεινεν ώς κεραυνόπληκτος, άνεμέτρησε μετά τρόμου την εύθύνην την 

όποιαν έφερεν’ ή ανησυχία του δ’ έκορυφώθη δταν ένεθυμήθη δτι έπανει- 
λημμένως ήλθον νά έρωτήσωσιν μόλις έφθασε τδ ταχυδρομείου άν ύπήρχεν 

επιστολή διά την κυρίαν Άνδρέου.
"Ετρεξεν είς τδ γραφεΐον τών λεωφορείων δπου έπληροφορήθη δτι δ Γεώρ

γιος Άνδρέου έφθασεν άλλ’ άνεχώρησεν άμέσως πεζή διά τδ χωρίόν του.

Ά είδησις αδτη τω έπέφερε τρομεράν συγκίνησιν. Τδ φάσμα καταστρο
φές, τής οποίας αύτδς έφερε την εύθυνην ώρθώθη ένώπιόν του, είδε τδν 
άνθρωπον αύτδν δστις ή'ρχετο φέρων την χαράν έν τη καρδΐι^, εύρίσκοντα 
έξ αιτίας του τδν θάνατον ενώπιον τοΰ οΐ'κου του καί την δυστυχίαν έπιρ- 
ρίπτομένην έπί τίίς χήρας καί τών ορφανών. Τά μελανότερα νέφη έτάρατ- 
τον την φαντασίαν του. Δέν έδίστασε καί χωρίς ού'τε κάν νά είσέλθη εις 

τδν οίκόν του άνεχώρησε.
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"Οσοι τδν είδον διερχόμενον βεβυθισμένον είς τάς σκέψεις του, μηδέ 
κάν παρατηροΰντα περί αύτδν, ηρώτων ποία σπουδαία έργασία ήδύνατο 

νά προκαλέση την κατεσπευσμένην αύτήν πορείαν άνθρώπου καταπεπο- 
νημένου έκ τοΰ κόπου.

■ Άφ’ ου διηλθε τδ τέταρτον τοΰ δρόμου έξήτασε περί τοΰ Άνδρέου 
καί ήρώτησε μήπως τδν είδον.

Πράγματι είχε διέλθει πρδ ολίγου. Ή χαρά της εις τδν οίκον έπανό- 
δου έδιδε πτερά είς τδν μέν, καί είς τδν δέ η ελπίς τοΰ νά άποτρέψη 
δυστύχημα. Δέν υπήρχε πλέον άμφιβολία’δ δυστυχής είχε λάβει τδν δρόμον 

δστις τδν έφερε πρδς τδν Καμμένον Μύλον. Ό γραμματοκομιστής έσκέ- 
φθη δτι άν έλάμβανε πλαγίαν τινά άτοαπδν, δύσκολον καί κινδυνώδη, θά 
κατώρθώνεν ί'σως νά φθάση πρώτος.

Έτάχυνε τδ βήμα καί έφθασεν είς τδ όλέθριον τοπεΐον τής νυκτδς ού'σης 
ήδη προκεχωρημένης. Τδ μέρος ήτο κατάλληλον δι’ ένέδραν’ είδος σπη
λαίου ήνοίγετο μεταξύ τών βράχων, εκατέρωθεν δέ πυκνά δένδρα έσχη- 
μάτιζον φραγμόν άδιάσπαστον’ μαΰρα νέφη έκάλυπτον τήν σελήνην πα~ 
ρέχοντα τρομερόν τι είς τήν δλην τοποθεσίαν.

Έστάθη άνά μέσον τών ύπδ τοΰ άνεμου ταραττομένων δένδρων, ένό- 
μισεν οτι ή'κουσε τδν ήχον πλησιαζόντων βημάτων’ ή το βεβαίως δ Γεώρ
γιος Άνδρέου τδν δποΐϋν κατ’ ολίγα μόνον βήματα προέλαβεν’ έσπευσε 
πρδς προϋπάντησιν του δτε άντήχησε πυροβολισμός καί σφαίρα τδν έκτύ- 
πησεν είς τδ στήθος.

Ό δολοφόνος έξήλθεν έκ πλησιόχωρου φυλλώματος άλλά καθ’ ήν στιγ
μήν έπλησίαζε τδ θΰμά του διά νά τδ άποκτείνη καί τδ άπογυμνώση εύ- 
ρέθη ένώπιον νέου προσώπου, ή δέ δυσαρέσκειά του έξεδηλώθη διά τρομε
ρές βλασφημίας’ άνεγνώρισε τδν Γεώργιον Άνδρέου, καί ή λεπίς μαχαίρας 
έλαμψεν έν τή χειρί του, άλλά δέν έλαβε καιρόν νά τήν μέταχειρισθή, 
διότι ισχυρόν κτύπημα ράβδου έπί τής κεφαλής τδν έρριψε χαμαί.

Περίτρομος γυνή έρρίπτετο κατ’ αύτήν τήν στιγμήν έπί τοϋ πτώματος 

τοΰ γραμματοκομιστοϋ.
— Δυστυχία μου ! τδ ήξευρα εγώ’ τδν έσκότωσεν.
Ή κυρά Άνδρέου δέν ήδυνήθη νά άντιστή είς τήν άνησυχίαν της καί 

καί κατά τήν ώραν καθ’ ήν ύπέθετεν οτι θά έφθανεν δ σύζυγός της ήλθε 
νά τδν προϋπάντηση, άκουσασα δέ τδν πυροβολισμόν προσέτρεξεν.

— ’Ιωάννα, τή είπε δ σύζυγός της ησύχασε δέν έχω τίποτε
— Δέν είσαι σύ ; . · . ποιον λοιπόν έδολοφόνησεν ;
"Εκυψαν έπί τοΰ σώματος τοϋ Μαρτέν καί τδν άνεγνώρισαν ύπδ τήν 

λάμψιν τής σελήνης ήτις έφώτιζε κατ’ αυτήν τήν στιγμήν τδ πρόσωπον 
καί τήν στολήν του.
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Τδν μετέφερον εις την οικίαν των . οπού έ'ζησεν έπί εί'ζοσι τέσσαρας 
Ακόμη ώρας, διηγήθη πως τοϋ έκλάπη ή επιστολή εν τή όποίφ δ Γεώρ
γιος Άνδρέου Ανήγγελλε την έπάνοδον του, πως απεφάσισε νά προλάβη 
μέ οΐαν δήποτε θυσίαν τάς συνέπειας τής αμε λείας του, ώστε καί την ζωήν 
του αυτήν νά δώση ώς Αντάλλαγμα τής ζωής τοϋ οικογενειάρχου τον 
όποιον Ακουσίως έξέθηκε είς κίνδυνον.

Καί ούτως δ;Μαρτέν θϋμχ τοϋ καθήκοντος έσωσε διά της ζωής τρα 
ολόκληρον οικογένειαν.

(έκ τοϋ γαλλικοί) Α. Π. Λ.

ΠΩΣ ΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΠΙΟ ΞΕΝΩΝ

Ό ήμέτερος Σύλλογος έκλεξάμενος τελευταίως μέλη αύτοϋ λογίους αλ
λοδαπούς καταγινομένους περί τά Ελληνικά γράμματα άπέστειλεν αύτοϊς 
τά προσήκοντα διπλώματα.'Τινές τών έκλεχθέντων άπεκρίναντο ελληνιστί, 
τούτων δέ τάς έπιστολάς καταχωρίζομεν κατωτέρω, ΐνα καταδειχθή πό 

σον καλώς ικανοί τών έν Ευρώπη λογίων γράφουσι την ήμετέραν γλώσσαν.

,Έν Γοτίγγη τή 16]28 Μαρτίου 1882.

Σεβαστοί γιοι Κύριοι

Μέ μεγίστην χαράν έλαβα το δίπλωμα και την επιστολήν σας καί μέ 
μεγίστην εύγνωμοσύνην Αποδέχομαι την τιμήν, την οποίαν μοί προσηνέγ- 
κατε, έν ω με έξελέξασθε μέλος αντεπιστέλλον τοΰ φιλολογικού Συλλό

γου Παρνασσοΰ.
Θά ύποπειράσω νά γίνω μέ τρόπον τινά άξιος ταύτης τής τιμής καί 

βεβαίως η ελληνική ποίησις πάντοτε θχ μοι είναι πολλά Αγαπητή, άν 

καί εντός τών πλησίων μηνών (και ί'σως ετών) πανυ Αλλοΐα πράγματα 
θά Απαιτήσωσι τδ μεγαλήτεοον μέρος' τής ένεργείας μου.

Τώρα Ακόμη έν έργον μου Ανήκαν είς την ελληνικήν ποίησιν εύρίσκε- 
ται έν τφ τυπογραφείφ, η μετάφρασις δηλαδή τοΰ δράματος «Οί τριά
κοντα ’Αλεξάνδρου 'Ρίζου τοΰ 'Ραγκαβή». ’Αλλά μόλις έμπορώ νά γράφω 
έργον μου, αύτδς γάρ δ ποιητής μετέφρασε ταύτην την φοράν μέγα μέρος.

Σας πέμπω σήμερον ώς τεκμήριον της bona voluntas μου έν φυλλάδιον 
παλαιόν της Gegenwart και μεταφράσεις τινάς μικρών ποιημάτων ελλη
νικών ού'πω τετυπωμένας. Πέμπω πρδς τοϋτο την Inauguraldissertation 
μου ΐνα δ επιμελούμενος έμπορή νά μανθάνη έκ της Vita ποιον περίπου 
εϊνε τδ νέον καί ανάξιον μέλος τοΰ Συλλόγου.

. 'Ότι είμαι (καί εύχομαι είναι) υίδς τοΰ ού πάνυ ώς πέπεισμαι έν τή 
Έλλάδι λησμονηθέντος φιλέλληνος Adolf Ellissen ί'σως δέν είνε άγνωστον.

’Ελπίζω οτι ού λίαν αργά θά έχω τήν τιμήν καί χαράν νά γνωρίζω 
και αύτοψεί τά μέλη τοΰ Συλλόγου έν ταϊς Άθήναις.

Δέξασθε έν τφ μεταξύ την διαβεβαίωσιν τής πρδς τδν φιλολογικόν Σύλ
λογον Παρνασσόν εξαιρέσου μου ύπολήψεως.

Ο. A. ELLISSEN
Doctor Philosophise

Υ. Γ. Τούτους τούς στίχους έγραψα είς ’Αθήνας ’ς τήν ημέραν τοϋ μι- 
σευμοΰ μου (τήν 15 ’Ιουνίου 1838) διά τδν φίλον μου Λεωνίδα Μαυρομι- 
χάλην τδν Σπαρτιάτην.

Άθήναι! σ’ άποχαιρετώ 
’Αγαπητή μου πόλις ! 
Θέλεις ΐόή τδν φίλον σου 
Στιγμάς ΰλίγας μόλις . . . 
Ώ ζωογόνε ήλιε

. - Αύτής έδώ τής σφαίρας
Καί τής παρούσης εφορε 
ΒαρυπενΟοΰς ήμέρας 
"Οσον φαιδρός ’ς τούς εύτυχ εις 
Χύνεις λαμπρδς άκτίνας 
Τόσον ζοφώδης φαίνεσαι 
’Σ τδν λείποντα ’Αθήνας.

Έν τω μοναστηρίφ Βενεδικτείφ τοΰ Κασσΐνου ορούς, τή 46 Μαρτίου 1882.

Κύριε Πράεβρε

Μετά πολλής καί ειλικρινούς χαράς έδεξάμην τήν ύμετέοαν έπιστολήν 
Αναγγέλλουσάν μοι οτι δ φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός μέ έξελέξατο 
μέλος έπίτιμον αύτοϋ. Ευχαριστώ έγκαρδίως τφ Συλλόγφ Φιλολογικφ καί 
τφ άξιοτίμφ προέδρφ αύτοϋ έπί τή μεγάλη νεμηθείση μοι τιμή, ή επι
βάλλει μοι τδ χαριέστατον προσήκον ού μόνον μετά νέας καί μείζονος 
σπουδής νά σπουδάσω περί τά γράμματα ελληνικά Α αείποτε έθαύμαζόν τε 
ώς όντως «κτήμα ές Αεί» καί ώς καλλίστην κληρονομιάν ούχί τοΰ μέν ή 
τοΰ δέ, αλλά παντός τοΰ κόσμου πεπολιτισμένου τοΐς μαθηταΐς μου πρδ 

οφθαλμών τιθείς, Αλλά καί νά λάβω μέρος ένθερμον εις πάντα άφορώντα 
τά τής 'Ελλάδος, συμφέροντα, άλλως τε καί έν τή παρούση τών πραγ
μάτων καταστάσει.

Δέν πρέπει, Αναμφιβόλως, καί οί φιλόμουσοι λησμονοΰντες τδ τοϋ Άρι- 
στοφάνους

fySot τις fjv εχαστος είδείη τέχνην
νά περιεργασωντα*. τά τών πολιτικών καί διπλωματικών, ούχ ήττον δμως
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δέν δύναμαι, ορών τά παρόντα πράγματα, ΐνα μη έκφράσω την ευχήν 
όπως, λυθησομενου μετά πολλάς ή έλίγας ημέρας τοΰ ζητήματος άνατο- 
λικοΰ πρεπόντως σωθγί τδ αξίωμα καί τδ διάφορον τών 'Ελλήνων τών 
ποτέ άνδρειοτάτων προμάχων της ελευθερίας και τοΰ πολιτισμού πρδς': 
την τών βαρβάρων βαρβαρότητα και δουλείαν. Τδ δέ νΰν.έχον παρακαλώ 
τδν "Υψιστον δπως εύλογήσγ καί άνανεώσγ καί είς νέαν άναστήσν; άκμ.ήν 
την τε πάσαν τών Μαραθωνομάχων πατρίδα καί μάλιστα την δρθώς κα- 
λουμενην «'Ελλάδα 'Ελλάδος», «τ·ης πάσης 'Ελλάδος παίδευσιν», καί δη 
καί «κοινόν παιδευτήριον πάντων ανθρώπων», τάς άοιδίμους καί ίο στε
φάνους’Αθήνας λέγω, τδ «δαιμόνιου πτολίεθρον», έν ω «Έρεγθείδαι τδ πα
λαιόν όλβιοι . . . άποφερβόμενοι κλεινοτάτην σοφίαν».

Δέν έχω άνάγκην νά ύμϊν ύποδείξω πόσον επιθυμώ νά ΐ'δω την πόλιν 
δμολογουμένην ποτέ είναι «όνομαστοτάτην παρά πάσιν άνθρώποις» καί έτι 
σήμερον τόσον παρέχουσαν άξιον θέας καί έπισΰρον πάσαν τήν προσοχήν 
τών σκεπτομένων την. Διά τοϋτο φωνή τις φαίνεται μοι νά ψιθυοίζη άεί 
είς τδ ώτίον τδ φσμα παλαιόν. "Ιωμεν είς ’Αθήνας. Έλπίζων μετ’ ου 
πολύ νά εκπληρώσω τδν πόθον μου, κατά τδ παρόν πρέπει ν’άγαπώ νά 
έγκαρδίως ασπάσωμαι οδ επιθυμώ άπδ καιροΰ συν Πλαύτου στίχω έν τω 
ΣτΙχφ του (μιμήσει τών Φιλαδέλφων Μενάνδρου),

Salvete Athenae quae nutrices Graeciae.
Έν τελεί, κύριε πρόεδρε, δέξασθε τήν. διαβεβαίωσιν της εξαίρετου πρδς 

ύμάς ύπολήψεώς.
’Ερρίκος *Ρίχ*ν$αχ

Έν Άθήναις τ^ 2S Μαρτίου 1882.
Κύριοι^

Σάς παραλώ νά έκφράσητε είς τδν Σύλλογον Παρνασσόν τάς εύχαρι- 
στήσεις μου διά τήν τιμήν τήν οποίαν μοί περιεποίησε, ψηφίσας με μέλος 
επίτιμον.

Τδ δίπλωμα τδ δποϊον έλαβον πάντοτε θά τηρήσω ώς σημεϊον τής τι
μής ταύτης.

Λαμβάνω τήν άφορμήν νά Σάς διαβεβαιώσω περί τής εξαιρέσου πρδς 
ύμάς ύπολήψεώς μου.

I, Β. D’ ARCY

Έν Κερκύρφ τή 4 Απριλίου 1882.
Κύριε Πρόεδρε

Προχθές έλαβον, δταν έφθασα έδώ, τδ γράμμα έν τω δποίω μέ πληρο
φορείτε, δτι δ φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός μέ έψηφίσατο μέλος έπί- 
τιμον. Έν τή διαμονή μου έν Άθήναις δυστυχώς δέν τδ έγνώριζον, καί 
έτσι δέν ήμπόρουν νά σάς έκφράσω προσωπικώς τήν εύχαριστίαν μου διά 
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τήν μεγάλην τιμήν, της οποίας δ Σύλλογος μέ ήξίωσε. Δι’ 8 βιάζομαι, 
πρίν νά έπιστρέψω είς τήν πατρίδα μου νά σάς γράψω διά νά σάς παρχ- 
καλέσω, νά δεχθήτέ εσείς καί νά προσφέρητε καί είς τά άλλα άξιότιμα 
μέλη τοΰ Συλλόγου τήν διαβεβαίωσιν τοΰ. βαθύτατου μου σεβασμοΰ καί 
τής μεγάλης εύχαριστήσεως, μετά τής όποιας άνέγνων τδ γράμμα σας. 
Τδ δίπλωμα επιτίμου μέλους τοΰ Παρνασσοΰ, τδ δποϊον μοί έστείλατε, 
εινε καί θά μείνν) δι’ εμέ άείμνηστον καί άξιοτίμητον σημεϊον τής εύ
νοιας καλών κάγαθών 'Ελλήνων. Τά έργα μου—«καδ’ δύναμιν»—-βεβαίως 
εινε μικρά, άλλά ή άγάπη μου πρδς τήν ώρχίαν καί άγαπητήν πατρίδα 
σας εινε μεγάλη, καί μετά της μεγίστης εύχαριστίας βλέπω, δτι άναγνω- 
ρίζετε τόσον εύγενώς ταΰτα τά αισθήματα μου.

JEAN PIO,

Έν Γράτς τή 20 Μαρτίου 1882.

Κύριοι

Έκλέξαντες έμέ μέλος έπίτιμον τοΰ ύμετέρου περίφημου συλλόγου εξο
χότατα έτιμήσατε τάς ολίγου αξίας μου περί ελληνικών μελετάς. Εύχα- 
ριστών δέ σάς έξ δλης μου καρδίας σάς βεβαιώνω, δτι, είπερ τι άλλο, αδτη 
ή σημείωσις θά εϊνε άφορμή νά σπουδάσω πλέον περί τής ύμετέρας γλώσ- 
σης καί φιλολογίας.

Διατελώ μετά τής προσηκούσης πρδς ύμάς ύπολήψεώς.

Dr. GUSTAV MEYER
τακτικός καθηγητής τοϋ Γν Γράτς πανεπιστημίου.

Έν Μονρε&λ (Καναδή) τή 14 Μαρτίου 1882.

Τω έν Άθήναις έπισήμφ φιλολογικφ Συλλόγφ Παρνασσφ κάί πάσι 
τοϊς τούτου μέλεσιν χαίρειν.

Κύριε Πρόεδρε

Μεγίστην μέν υπέρ τοΰ έκλεχθηναί με ώς μέλος άντεπιστέλλον τοΰ 
ύμών Συλλόγου χάριν έχω καί άποδίδωμι. Πάντα δέ τά τών τοιούτων 
μελών προσήκοντα πειράσομαι έκπληρεϊν, καί κατά μου δύναμιν δτι χρη
στότατου έμέ τί! ύμών ένδοξοτάτγ κοινωνίγ παρέχειν.

'Ο.πάντων ταπεινός καί εδγνωμονέστατος δοϋλος
L. A. HUGUET LATOUR.

Έν Μονάχφ τή; Βαυαρία; 27]3, 1882.
Κύριε Πρόεδρε

’Έλαβον τδ έγγραφόν σας άπδ 13 Φεβρουάριου καί τδ δίπλωμα δι’ ου 

ί
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5 ΰπο την ύμετέραν προεδρείαν Σύλλογος μ’ εξέλεξε μέλος αύτοϋ άντε·’ 
πιστέλλον..

Ευχαριστώ, ύμΐν, κύριε πρόεδρε, καί δι’ ύμών δλοκλήρφ τφ Συλλόγφ 
διά τήν τιμήν, ής με ήξίωσε, βεβαιοϋμαι δέ ύμϊν, οτι θέλω προσπαθή
σει, οση μοι δύναμις, ν’ άνταποκριθώ εις τήν ύμετέραν εύμενή διάθεσίν.

Λαμβάνω τήν τιμήν νά διαβιβάσω ύμΐν τήν εκφρασιν τής βαδείας μου 

ύπολήψεως υποσημειωθώ όλως πρόθυμο ς
ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΡΟΟΜΒΛΧΕΡ.

Έν Φρει5οϋργω 3 Απριλίου 1882.

Κύριε Πρόεδρε,

Λαβών πρδ ολίγων ημερών τδ δίπλωμα διά τοϋ όποιου γνωστοποιού
μαι, οτι ό έν Άθήναις φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός μέ έξελέξατο 
μέλος αύτοϋ επίτιμον, σπεύδω νά έκφράσω ύμΐν τήν εύγνωμοσύνην μου 
διά τήν τιμήν, ήν δ Σύλλογος εύηρεστήθη νά μέ περιποίηση, και νά δια
βεβαιώσω υμάς δτι μετά χαράς θεωρώ έμζυτδν μέλος εταιρείας, ή. οποία 
ώς ειδον έκ τοϋ κανονισμοϋ αύτής, έπιδιώκει τόσον γενναίους σκοπούς 
πρδς άνάπτυξιν τοϋ ελληνισμού.

Μετ’ εξαίρετου πρδς ύμάς ύπολήψ,εως
BERNHARD SCHMIDT 

καθηγητής

ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΘΗΡΑΣ

Αί κάτωθι δημοσιευόμεναι παροιμίαι Θήρας είναι έκ τής συλλογής δη·« 
μωδών προϊόντων τοϋ κ. Πέταλα ήν ήγόρασε πρό τινων ετών δ Σύλλογος, 
Μεταξύ τών δημοσιευομένων ένταϋθα είσί καί τινες έκδεδομέναι, άλλά 
παρατίθενται ένεκα τής γλωσσικής αύτών αξίας.

1. Μήτε πικρός και ρίξης με, μηδέ γλυκύς και φ^ς με.
2. ’Ά(ν) δέ(ν) σφαή τδ πρόβατο, τ’ άλειμάν του δέ(ν) φαίνεται
3. ’Ή μέ τρέλλα ή μέ γνώσι δ καιρός θά τελείωση.
4. Σάν τδ μπόι μου εϊνε πολλοί, μά σαν τή γνώμη μου κανείς·
5. Καλλίτερα δ’ανεΰτρα παρά δουλεϋτρα,
6. Πέντε βουδ’α δυδ ζευγάρια.
7. Κι’ οί άγιοι φοβέρα θέλου(ν)
8. Τοϋ Γεννάρη τδ φεγγάρι παρά λίου είνε ’μέρα,
9; Στάλα μέ στάλα τδ νερό τδ μάρμαρο τρυπ<γ το,
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■ Τδ πράγμα π’ άγαπφ κάνεις γυρίζει καί μισγ το.
40. Τά λόγια κόβγουν άντερα.
11. Κατά μιάς ’πήγε δ Βρηδς ςτδ παζάρι κ’ ήλλαχε και σάββατα.
12. Σελλάτο βοΰδι αγόραζε και γάδαρο καμπούρη, 

Γυναίκα στενοκάπουνη και χοίρο μακρομουοη.
13. Γιά νά κλάψη μϊά γυναίκα εινε τόση δυσκολιά, 

Σά νά βρέξη τδ χειμώνα, δταν εϊνε συννεφιά.
14. Ήπήαμε νά πιάσωμε καί μας έτσακώσανε.
15. Κάλλια μοναχός παρά κακά συντροφιασμένος.
16. Έληά τοΰ παπποϋ σου,συκιά τοϋ κυροΰ σου κι’ άμπέλι τοΰ χεριοΰ σου.
17. Λιμό γαδοϋρι, σάκκον άχερα.
18. Ή γυναίκα κάνει τδν άντρα.
19. Ό λόγος σου μ.έ ’χόρτασε καί τδ ψωμί σου φά ’το.
20. Ό λωλός μέ τή λωλάδα του γεμίζει τήν κοιλάρα του.
21. 'Ώστε που ήλωνίζαμε, Βασίλη κυρ Βασίλη,

ΚΓ όντας ήπολωνίσαμε όξω παληοκασίδη.
22. Παιδιοϋ κι’ άγιοΰ μήν τάξης,

Κι’ άν τάξης, μή γελάσης.
23. 'Ο κλέφτης τδ γυβέντισμα γ’ά πανηγύρι τό ’χει,
24. Ζημιά ςτδν κάμπο γίνεται, ςτδ σπίτι άποσώνει.
25. Τδ μυριστικό κωδώνι άπδ ’κείνο ποΰ ’χει δόνει. ,
26. ’Σ τών τοελλώ τή χώρα Άδραβάνης ’πίσκοπος.
27. ’Άν ήκουε δ Θεός τών κουρουνώ, δέν ή'φινε ’λύθι ’ςτή συκιά.
28. Άπδ τά χείλη πηγαδιοϋ δέ(ν) λείπει πρασινάδα, 

’Αγάπη χωρίς πείσματα δέν έχει νοστιμάδα.
29. Οπου λυπάται τοΰ κάτη τδ ψωμί, τρώει δ μπεντικδς τά ροϋχάτου,
30. ”Ας βγάλουνε τά μάτια των μέ τσή χρουσαϊς βελόναϊς.
31. Τά πίσω φείδια έχουν τσ’ δρυιαϊς.
32. Είς έσε τδν γενεράλε τδ κατατράμ’ είνε χαζίρι, στείλε τάσπρα νά 

τδ πάρης.
33. Κάλλια κόκκινο πρόσωπο παρά κίτρινη καρδιά.
34. Τδ καλό δέν πέφτει χάμαι,
35. Άργδς δουλειά δέν έ'χει, τδν κάτη λεΐ καί δένει.
36. Άϊ-Γεωργη βοΰθά μου'—?-Σεΐ καί σύ τδν πόδα σου.
37. "Αϊ μου Γεώργη ’φαϊνέ μου τδ πανάκι μου— ’φαΐνέ το νά ’φαίνεται.
38. Άπδ πήττα, τ|οΰ δέν τρώω, δέ(ν) μέ μέλλει κι’ άν, καή.
39. Τίχ τδ γείτονα μ.ου λέω καί γΐά λόου μου γυρευγω.
40. Θωρώντας τή γειτόνισσα τδ κάν’ ή μιά τήν άλλη. .
41. Τ’ αγαπά καρδ’ά τ’ ανθρώπου, τδ καλλίτερα τοϋ κόσμου.
42. Χίλια λόγια έναν άσπρο καί πάλι κρίμα ςτ’ άσπρο.
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43. 'Εζατδ συλλοαϊς ένα χρέος δέν πλερώνουν.
44. "Αβουλος ό νοΰς, διπλός ό κόπος.
45. "Οτα(ν) θέλγς νά παρηγορηθγς, βλέπε τδ χειρότερά σου κι’ όχιτδν 

καλλίτερό σου. '
46. "Οταν έχγς δέκα κρατεί, κι’ δταν έχγς δυο ξεπόλα.
47. Τά δέ(ν) δείχν’ ■η τέχνη, τά φανερών’ η τύχη.
48. Χίλια μίλ’α έναν τάκο καί πάλι χίλ’οι τάκοι ένα μίλι.
49. Όπου κοπελομάνη, δέ(ν) γεροντοξεχνφ. ■ '
50. Κοιμάται καί’μερώνει, ξυπνφ καί μεγαλώνει.
51. Τά κακά σκυλλά δέν έχουν ψόφο.
52. Τδ κακδ σκυλί ψωριάζει, μά δέ ψοφ^.
53. Πουλολόου και ψαρά έρημο τδ σπίτιν του.
54. Θά σηκωθοΰν γ πέτραις γ μικραϊς νά δείρουν τγς μεγάλαις.

55. *Η δυδ πέτραις κάνουν τ’άλεΰρι.
56. Σάν ψηλώσ’ δ νους τ’ ανθρώπου, άμε κάθου γύρευγε.
57. Πότ’έγιν’ή κολοκύθα, πότ’ ημάκρυν’ή ουράν τση. ■ ΐ
58. Όπου ’χ’ άμ,πέλία, βάλλ’ άργάταις και καράβια καλαφάταις.

59. Όπου λυπάται άπδ τη σφήνα, χάνει άπδ την καρκοΰνα.
60. "Οσο θέλεις φούσκωνέ τα, μέ τδ ζύϊ θά τά πάργς.
61. "Ασπρος γεννητ’δ κόρακας και κόκκινος μαλλιάζει

Καί μαύρος καταστηνεται καί τοΰ κυρόΰ του μοιάζει.

62. "Ασπρος ή'λιος, μαύρη ’μέρα.
63. Ποΰ ’χει παιδιά και τσάτσαλα, ’ςτδ γάμ’ άς μη πη(γ)αίνγ.
64. Τδν άκάλεστο’ςτδ γάμο ’ςτην άκρια τονέ καθίζουν’ η 

άποκάτ’ άπδ τδ σκάν’ο.
65. Ή γοϋλα κάστρι πολεμά και μέ τδ ’δεΐ(ν) διαβαίνει.
66. Ό άντρας μέ τδ τζουβάλι κ’ η γυναίκα μέ τδ κουτάλι, σπίτι ποτές. 

δέ(ν) γίνεται.
67. Τά στραβά μας παραθύρια, τά τορνέτα μας τά ’σάζουν,

68. Φτωχδς άγιος μνημη δέν έχει.
69. Τά δαχτυλίδ’α ηφύανε, τά δάχτυλα ^μείνανε.
70. Ό φτωχδς ήκάθουντα κ’’ δ Θεδς ·δγνο’άζουντα.
71. Ή αύγη θέλει τδ δείξει τίνος μάνα(ς) θενά λείψγ).
72. Ό καιρδς πουλεΐ τά ξύλα κι’ δ χεψώνας τ’ άγοράζει.
73. Σέ τοϋτο τδ λωλδ χωρ’δ παπάς δέν ήταν κ’ ήρθα ’γώ.
74. Όπου κρυφά παντρεύγεται, φανερά πομπεύγέται.
75. Ή κοιλιά παραθύρια δέν έχει.

76. Τ’ άπορριξιμλδ καράβι σ’ άγαθδ λιμ’όν’ άράσσει* $ 
Τ’άνηπόρπιδο καράβι σ’ άγαθδ λιμ’όν’άράσσει.

-77. Κάθε θάμμα τρίμερο και τδ παραθάμμα πέντε.

78. Ό χόντρος άπ’τη σκάσιν του ηξεροκακνάκίαζε.
79. Ό φρόνιμος την πίκρα του παρηορ’ά την έχει.
80. Θέλεις θέριζε και δένε, θέλεις δένε καί κουβάλίε.
81. ”Ας μπαίνγ δ κόμπος κ’’ άς λέ’ δ κόσμος.
82. Όντες θέλγς σπέϊρέ.με, τδ' Μάϊ θέρισέ με.

, 83. Πέντε μ^νες, πέντε κόμποι κ’ ένας μήνας πέντε κόμποι.

. 84. Τδ κρίμα, ναγγαστρόνεται, μετά καιρδ γεννιέται.
: 85. Ή άνάγκη της εύγενικαϊς άδίάντροπαις τσ·η κάνει.

86. Τδν άδ’άκριτό σου φίλο, μηδέ'συ.’ντραπνϊς εκείνο.
: 87. Ή γλώσσα κόκκαλα δέν έχει και κόκκαλα τζακίζει.
- 88. Τά ξερά κουκιά χτυπούνε?ςτδν τοίχο ; .

89. "Ακούε σακκι δεμένο κα'ι ’ςτδν τοΐχ’ άκουμπισμένο.
■ 90. Μένει ποτές κρέας ’ςτδ μακελλε’ό ;

91, Τά μοϋ ’καμες γειτόνισσα ’ςτδν ιδικό μου γάμο, 
Νά μ’άξιώσγ δ Θεδς διπλά νά σου τά κάμω. ;

. 92. Τδ παιδίσου ’πάντρεψες, γείτονά σου τό ’καμες ;
■ "Οχι καλδ γείτονα, παρά κακδ γείτονα.

93. Δέν είνε τ’ άξαζούμενο, μόνο τδ χρειαζούμενο.
94. Σύδεκνε κ’’ άνη ’μιλούμε, συχνογόριζε την πηττα.
95. Μέ τδ νοϋ πλουταίν’ η κόρη, μέ τδν ύπνο η άκαμάτρα.
96. Πηττα ’μπρδς και πηττα πίσω, θά ’βγω θέλω νά ’μιλήσω ’ς τσνί γει· 

τόνισσας τδ δίκιο.
97. "Οτι μέλλει, νά’ρθγ θέλει.
98. Τά λία λόγιά είνε χρυσά καί τά μηδέ καθόλου μαλαματένια.
99. Δανείζού, καλοπλήρωνε καί πάλι στρέφε κ’ έπαιρνε.

100. Τράβα'πόνο ~γ’ά ’μορφιά. '
101. ’Πίσω εινε τά κοφτερά. ...
102. Μεγάλη μπουκιά νά τρώς και μεγάλο λόγο νά μη λές.
103. Σά,μάθνι δ σκύλος την.πάπάρη

’Ή .τδ σκύλο σκότωσε .$.τδ.φούρνο χάλασε.
10,4. .Μήτε σύ; παπά,-βλογιά, μητέ έγώ τη λειτουργλά.
105. Τά γρόσα’τδ Χοιστδν έπαραδώσαν.
106.. Ή άρρώ’στλκ έρχεται μέ,τδ τσουβάλι, και φεύγει μέ την τρ^ίχα.
107. "Οντα· ζυμ.’ώνγς,'χόρταινε κι’οτα χοιροσφαΐζγς,

Κι’ δτα γεμώζγς τδ 'βουτσί κι’ δτα τ’ άποστραγγίζης. ' '
108, Τά δώσγις, έχεις' τά, φας, κερδέξγς.

Τό ’’χεις' έκεϊ και κοίτεται, δέ ξέρεις τί σου γίνεται.
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Τδν λήξαντα μήνα δ Σύλλογος συνήλθεν εις δυο τακτικάς συνεδρίας, 

έκηρύχθη δ' ή λήξις τών εργασιών του παρόντος έτους τ·ρ 19 τοΰ μηνδς 

τούτου.
Ό Σύλλογος άποβλέπων είς τδ στενόχωρου τοΰ νΰν καταστήματος αύτοΰ 

μή έπαρκοΰν πρδς άνετον θεραπείαν τών διαφόρων αύτοΰ άναγκών και τών 
αναγκών τών σχολών αύτοΰ έψηφίσατο όπως άνατέθνί εις την εφορείαν τοΰ 
Συλλόγου καί την κοσμητείαν τής σχολής τών . άπορων παίδων ΐνα συν- 
νενοουμένη μετ’ ειδικής επιτροπής ποοβή εις την αγοράν οικοπέδου πρδς 
οικοδομήν καταστήματος και έδωκε αύτνΐ τδ δικαίωμα ΐνα συνάψγι άνά- 

λογον δάνειον. Μέλη της επιτροπής ταύτης έξελέξατο ό Σύλλογος τούς 
κκ. Στ. Ίωαννίδην, Τιμ. Λούην, Ίω. Καμπούρογλουν, Ίω. Πατρίκιον, Ν. 
Δαούτην και Βασ. Πατρίκιον. Ή επιτροπή αύτη συνελθοΰσα η'δη μετά 
τής εφορείας καί κοσμητείας είς συνεδρίαν έξελέξατο πρόεδρον μέν αύτής 
τδν τοΰ ,Συλλόγου κ» Τιμ. Άργυρόπουλον γραμματέα δέ τδν κ. A. Ρ. 

ΊΡαγκαβήν.
Άπεβίωσε μέλος προσφιλές τοΰ Συλλόγου δ ΆναστάσδΟί, 1Ιάλ· 

έκ τών άρχαιοτέρων τακτικών μελών.Ή εφορεία παρηκολούθησε τήν 
κηδείαν αύτοΰ ψήφω δέ τοΰ Συλλόγου άπεστάλησαν τά συλλυπητήρια 

πρδς τήν μητέρα αύτοΰ.
Τδν λήξαντα μήνα έν τφ σχολειακφ ταμιευτηρίω τής μέν σχολής τών 

άπόρων παίδων παρουσιάσθησαν παϊδες 127 καταθέσαντες δραχ, 639.35, 
έν δέ τφ τής πρακτικής 201 καταθέσαντες 123.50 δρ. Τδ άπ’άρχής κα- 

τατεθέν ποσδν άνέρχεται είς δραχ. 1726,45.
Έξελέγησαν έ'φορος τής σχολής τών απόρων παίδων Αθηνών δ κ. Κ. 

Βάμβας, κοσμήτορες δ’ οί κκ. Μ. Κατσίμπαλης, Κ., Διγενής Α. Μαρινό- 
πουλος, Θ. Μιχαλόπουλος, Κ. Ξένος και Δ. Κ. Παππαγεωργίου. Διευθυν 
τής τής πρακτικής δημοτικής σχολής δ κ. Φ. Παρασκευαίδης,μέλη δέ τής 
εφορείας αύτής οί κκ. Α. Αιακόπουλος, Ίω. Τσέτσης καί Γ. Δέρβος.'

Έξελέχθη ομοίως διευθυντής τοΰ άναγνωστηρίου παρατηθέντος τοΰ κ. 

Γ. Δέρβου δ κ. Στ. Βάλβης. Μέλη δέ τής εξελεγκτικής επιτροπής οί κκ. 
Θ. Μπαλτής, Άπ. Βαρζέλης καί X. Μαντζάκος.

Έξελέχθησαν μέλη τώ/ κοσμητειών τών έπαρχειακών σχολών Κάλα
μων μέν κοσμήτορες οί κκ.Ίω. Κυταριώλος, Άρ. Πανταζόπουλος, Ν. Στρα- 
τηγόπουλος, Μ. Άσημακόπουλος καί Γ. Βολανόπουλος* έλεγκταί δ’ οί κκ. 

Π. Αυκουρέζος καί Θ. Στραβοσκιάδης, Σύρου δ’έπίτιμος έ'φορος δ σ. αρχιε
πίσκοπος Μεθόδιος,κοσμήτορες οί κκ. Π. Κοσκορόζης, I. Νικολαίδης, Δ. Βο~
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κοτόπουλος, Ν. Καλβοκορέσης καί Μ. Ναύτης* έλεγκταί δ’ οί κ. κ. Ε. 
Αυκούδης, Σ. Μάτεσης καί Δ. Μαρίνος. Τών λοιπών σχολών οί κοσμήτορες 
Θά έκλεχθώσιν κατόπι. >

Έξελέχθησαν μέλη τακτικά ένεργά οί κκ. Α. Χαραλάμπης, ,Α. Δημη- 
τρίου, Άλ. Καρατζάς, Ίω. 'Ράγκος, Π. Αέκας, Α. Αιμπεράκης καί Β. 
Πατρίκιος. Τακτικά δέ πάρεδρα οί κκ. Ίω. Τσάτσος Θέος καί Α. Παππα- 
Ίωάννου.

ΧΡΟΝΙΚΑ

— ’Εν 'Ρωσίιγ άριθμοΰνται ‘σήμερον πλέον τών πεντα- 
κοσίων γυναικών αιτινες έ'λαβον δίπλωμα ιατρικής.Άλλ’επειδή μεταξύ τών 
μηδενιστών συνελήφθησαν πολλαί τών θηλέων τούτων διδακτόρων καί 
επειδή έν γένει διάγουσιν αί πλεϊσται άτακτον βίον προσπαθοΰσι νά πα- 
ρακωλύωσι παντί σθένει τάς σπουδάς αύτών. Ουτω τελευταΐον δ διοικητής 
τής Μόσχας εξέδοτο διάταγμα καθ’ ό άπηγορεύθη ή κατάταξις γυναικών 
έν τφ Πανεπιστημίφ, έπί λόγφ οτι τά ανώτερα γράμματα δέν παρέχου- 
σιν ωφέλειαν τινα είς τάς γυναίκας.

— Ή Τουρκική Κυβέρνησις διώρισεν άνώτερον διευθυντήν τών έν Κων- 
σταντινουπόλει βιβλιοθηκών τδν Σαλίχ έφένδην, δστις ήρξατο συντάσσων 
γενικόν κατάλογον τών έν αύτοϊς ύπαρχόντων βιβλίων καί χειρογράφων. 
Άνεκάλυψε δ’ η'δη ίκανά πολύτιμ.α χειρόγραφα, μεταξύ τών δποίων άντί- 

γραφον γεωπονικού άνεκδότου, τοΰ δποίου τδ πρωτότυπον εύρίσκετο έν τγί 
καταστραφείση βιβλιοθήκν) τής ’Αλεξανδρείας.

—Έν Γερμανίφ προ τίθενται νά μεταβάλωσι τδν δργανισμδν τών λεγο
μένων πραγματικών γυμνασίων (realschulen) καί τών ιδίως γυμνασίων, ού
τως ώστε αί τρεις πρώται τάξεις άμφοτέοων τών γυμνασίων νά έ'χωσϊ 
τδν αύτδν περίπου οργανισμόν καί δ μαθητής νά δύναται άδιαφόρως νά 

. ποιήται έ'ναρξιν τών σπουδών του έν οίφδήποτε τούτων. Κατά τάς με- 
ταβολάς ταύτας έν τοϊς πραγματικοϊς γυμνκσϊοις α' τάξεως ή σπουδή τής 

Αατινικής, ή'τις είναι νΰν στοιχειωδεστάτη, έπεκτείνεται καί έλαττοΰται ή 
διδασκαλία τών επιστημών. Έν δέ τοϊς πραγματικοϊς γυμνασίθ|ΐς β' τά
ξεως έπεκτείνεται τδ φιλολογικόν καί ήθικδν μέρος τής διδασκαλίας. Έν 
τοϊς κυρίως γϋμνασίοις τέλος ή διδασκαλία τής Ελληνικής θά γίνηται είς 
δύο μόνον τάξεις.

— Ή Σινική κυβέρνησις διέταξε τήν μετάφράσιν τοΰ . Κωδικός 
Ναπολέοντος πρδς χρήσιν τών δικαστηρίων τοΰ Ούρανίου Κράτους.

—Έν τή Άκαδημείφ τών Επιστημών τών Παρισίων δ ναύαρχος Serres 
υπέβαλε σχέδιον πλήρες άνασυστάσεως τής άρχαίας ’Αθηναϊκής τριήρεος. 
Ό ναύαρχος Jurien de la Graviere άναπτύσσων τά τών άρχαίων πλοίων

τοΰ
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επαινεί τδ έν λόγφ σχέδιον καί παροτρύνει τούς ναυτικούς νά καταγίνω- 
σιν είς την μελέτηντίίς άρχαίας ναυτικέςτακτικής, διότι σήμερον αυτή 
πολλά δύναται νά παράσχη διδάγματα εις τούς μεγάλους στόλους ιδίως 
οσον άφορ^ την κίνησιν τών τορπιλλοφόρων.

— Έν τφ έν Βενετία έκδιδομένω έγκρίτω Ίταλικφ περιοδικφ l’Ateneo

Veneto έδημοσιεύθη μετάφρασις της ΓαΛατείας τοϋ Σπυρ. Βασιλειάδου, 
ύπδ τοϋ κ. A. Gavlato. 'Ο αυτός A. Garlato έν νεωτέρίρ τεύχει τοΰ αύτοϋ 
περιοδικού έδημοσίευσε μελέτην «το δράμα έν Έλλάδι. Σπυρίδων Βασι- 
λειάδης». ;

-—-Έδημοσιεύθη έν Παρισίοις ύπδ τδν τίτλον «σκέψεις βασιλίσσης» ύπδ 
τοϋ Αουδοβίκου Ούλβάχ βιβλίου έν ώ περιέχονται σκέψεις παντόϊαί της 
βασιλίσσης της 'Ρωμανίας Έλισσάβετ, ·ητις είναι γνωστή είς τδν φιλολο
γικόν κόσμον ύπδ τδ δνομκ Κάρμεν Σίλβα.

— Έγένοντο δεκτοί έπισημως έν τη Γαλλική ’Ακαδημείιγ οί δύο τε
λευταίων έκλεχθέντες Άκαδημειακοί, Παστέρ διάδοχος τοΰ Αιττοέ και 
Σερβουλιέζ διάδοχος τοΰ Δυφώρ. Άμφότεροι κατά τά είκότα έπλεξαν τδν 

πανηγυρικόν τών προκατόχων, των, άπηντησε δ’ αύτοϊς άναλύων τά έργα 
των δ 'Ρενάν. Άπεβίωσε δ’ έτερος άκαδημειακδς δ Σαμπανιϋ.

** it

' Τέχναε ζαε STctexiJjxac.— Σταυροφορία Ηρξατο έν Άγγλί^ε κατά 
τίίς κατασκευές τ·ης ύποβυθίου σηραγγος έν τώ πορθμφ τοΰ Καλαί. Τδ 
έγκριτον αγγλικόν περιοδικόν ΖΘί υ/Ζώρ ε'λαβε την πρωτοβουλίαν κα'ι 

διωργάνωσεν άναφοράς και συλλαλητήρια έν όϊς υποδεικνύεται η βλάβη 
ητις ύπδ στρατηγικήν, πολιτικήν καί έμπορικην έποψιν νενησεται τη 
Άγγλίιγ.

' Έπιστεύετο μέχρι τοϋδε οτι τδ άλας καταστρέφει τάς τριχϊνας και 
οτι τα αλατισμένα χειρομηρια είναι άβλαβη. Πρόσφατοι έρευναι τοΰ κ. 
Φουρμαν υποβληθεισαι τη Άκαδημειο: τών ’Επιστημών τών Παρισίων 
αποδεικνυουσιν οτι ατυχώς τούτο δέν είναι ακριβές καί δτι έν χοιρομηρίιρ 
εχοντι τριχϊνας διατηρηθεντι δεκαπέντε μήνας έν τφ άλατι αί τρίχινες 
εζησαν, εις τα φαγόντα δ’ έξ αύτοϋ ζώα άνεπτύχθη η τριχίνωσις.

Ο κ. Lacerda μελετησας τά κατά την δηλητηρίασιν συνεπείς δήγ
ματος δφεως συνιστφ ως θεραπευτικόν μέσον την ύπερμαγκανικην πά
τασσαν, ην δυνανται εν φιάλιδιοις νά φέρωσιν *έφ’ εαυτών οί άναστρε- 

φομενοι εν χώραις έχουσαις δφεις δηλητηριώδεις. Καί έν Ίνδίαις δ’ έγέ- 
νετο επιτυχής χρησις τουτου κατά τών δηγμάτων τών φοβερών έκείνων 
οφεων καί ιδίως τοΰ κροταλίου.

·—- Πειραματα γίνονται νΰν έν Γαλλία: έπιτυχόντα μέχρι τοϋδε περί 

τές β&λτιώσεως τών οίνων διά τοϋ ηλεκτρισμού. Ό Ηλεκτρισμός σήμερον 
έφαρμόζεται πρδς βελτίωσιν τών οινοπνευμάτων, ώστε κάλλιστα δύναται 

νά έφαρμοσθί) είς την βελτίωσιν τών οίνων.

*; .

Ά«ογροιφεζά. —- Οί καθ’ άπαντα τδν κόσμον διεσκορπισμένοι Έ- 
βοαϊοι ανέρχονται είς στρογγυλούς, άριθμούς είς 7,000,000. Έκ τού
των έν Εύρώπη κατοικοΰσιν 5,668,500 Ητοι 2,700,000 έν 'Ρωσί^ι, 
1,500,000 έν Αύστροουγγαρία, 650,000 έν Γερμανίά, 400,000 έν 'Ρου- 
μανίίγ, 100,000 έν* Τουρκί^, 90,000 έν 'Ολλανδή, 80,000 έν Γαλ

λία, 70,000 έν Άγγλίη, 40,000 έν Ιταλία, 7,000 έν Έλβετίη, 6,000 
έν Ισπανία:, 5,000 έν Έλλάδι, 4,500 έν. Σέρβις, 3,000 εν Βελγίιρ, 
2,000 έν Σουηδία, 1000 έν Πορτογαλλίιγ. :— Έν Άφρικί} 432, 000 
ήτοι έν Μαρόκω 200,000, έν Άλγερί^ 64,000, έν ’Γύνιδι 60,000, έν Τρι- 
πολίτιδι 100,000, έν Αίγύπτφ 8,000.—Έν Άσίιη 363,000 ήτοι έν Τουρ
κία 150,000, έν Καυκάσφ 30000, έν Περσίιη 20000, έν Ίνδίαις 150000, 
έν Τουρκεστάν 12000, έν Σινική 1000.—Έν ’Αμερική 308,000 ές ών 
300000 έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις, και 8000 έν τ·ρ Νοτίφ ’Αμερική. 
Έν Ώκεανί^ τέλος 20000.

—Στατιστικός τις κατέγινε περί την άπαρίθμησιν τών κλειδόκυμβάλων 
έν Γαλλία· Τφ 1820 κατεσκευάζοντο έν Γαλλία 4000 κλειδοκύμβαλα 

έτησίως, τφ 1830 ό άριθμδς τούτων άνηλθεν είς 6500, τφ 1850 είς 
12000, τφ 1860 είς 22,000 σήμερον δέ εις 30,000, έξ ών έξάγονται 
4000 περίπού.’Άν ύπολογίση τις δτι έκαστον κλειδοκύμβαλον διατηρεί
ται τριάκοντα περίπου έτη καί επομένως λάβη τδ 1850 ώς έτος ύπολο- 
γισμοΰ, εύρίσκει δτι έκτοτε μέχρι σήμερον έν Γαλλία κατεσκευάσθησαν 
καί εύρίσκονται 700,000 κλειδοκύμβαλα. Ύπολογιζομένου δτι αί οίκίαι 
τών πόλεων ανέρχονται είς 3,000,000 εύρίσκεται δτι έν αύταϊς άνα- 
λογεϊ έν κλειδοκύμβαλου έπί τεσσάρων Η πέντε οικιών. Ύπολογιζο- 
μένης δέ της τιμίίς τών κλειδόκυμβάλων είς 600 φράγκα κατά μεσόν 
βρον καί ύπολογίζων τις έν Γαλλία είς 50000 τά ένοικιαζόμεναΙ τοιαϋτα, 
ών ένοίκιον είναι 50 φράγκα έτησίως, άριθμών τις δέ είς 10 έτη

σίως φράγκα τά έξοδα διάτηοησεως καί τά πρδς άγοράν μουσικών τε
μαχίων, εύρίσκει δτι έν Γαλλία τά κλειδοκύμβαλα παρέχουσιν έτησίαν 

κίνησιν 20 εκατομμυρίων φράγκων.

* *
Λ· .
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Γεωγραφία καί περεηγήσεες.—-Έζδίδεται προσεχώς τγ συνδρομέ 
καί μελέτν; Γάλλων μισσιονάρίων μέγας χάρτης ,τές κεντρφας ’Αφρικής,
έν η θέλουσι σημειωθη ού μόνον οίύπδ Ευρωπαίων η'δη ίδρυθέντες έκπολι- 
τιστικοί σταθμοί, άλλά καί τδ δρομ,ολόγιον τών κυριωτέρων άνευρενητών 
τών τελευταίων ετών.

■Ή εποχή της γεννησεως καί τοΰ θανάτου τοΰ Χριστοφόρου Κολόμβου
ώς καί δ τόπος της γεννησεως αύτοΰ συζητοΰνται έ'τι. Κόρσος τις άββάς 
Καζανόβας καλούμενος, συνέταξεν. υπόμνημα ενώ διεκδικεΐ ότι έν Κορ- 
σικί; έγεννηθη δ μέγας θαλασσοπόρος. ΊΙ έργασία αύτοΰ βασίζεται έπί 
τών Αναμνήσεων καί τών παραδόσεων τοΰ τόπου, καθ’ άς δ Κολόμβος 
έγεννηθη έν Κορσικγ, έκεΐθέν δέ μετέβη είς Γένουαν.

— Ό πλοίαρχος Cheyne προστίθεται νά διέλθγ δι’ Αεροστάτου τδν 
βόρειον πόλον. Θά έκκίνησγ έκ του όρμου τοϋ αγίου Πατρικίου (Saint- 
Patrick-Bay) όπου ύπάρχουσιν ορυχεία Ανθράκων δι’ ών θά κατασκευάσφ
τδ Αναγκαίου πρδς πληρώσιυ τοΰ άεροστάτου Αέριον. Υπολογίζει ότι έκ 
τοϋ σημείου τούτου μέ εύνοϊκδν άνεμον θά χρειασθγ είκοσιτέσσαρας ώρας 
όπως διέλθγ τδν πόλον. "Εκαστον Αερόστατον θά κομίζγ τροφάς διά πεν- 
τηκον'τα ημέρας καί θά καταλείπγ κάτωθεν : αύτοΰ τηλεγραφικόν σύρμα
διά νά συγκοινωνεί μετά’τοϋ κεντρικοϋ σταθμοΰ.

— ’Εν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τές ’Αμερικής μελετάται ή έκτέ- 
λεσις μεγάλου έργου. Πρόκειται περί κατασκευές σιδηροδρόμου μέλλοντος

’Αλάσκα μέχρι τοϋ ακρωτηρίου τοϋ πρίγκηπος τές Ούαλλίας, έκεϊθεν δ’

τηριον έπί της ασιατικές Ακτής τές κείμενης κατέναντι τοϋ Βεριγγείου 
πορθμού καί είς άπόστασιν 40 μιλιών περίπου έκ της δυτικές ακρας τοϋ 
βορείου μέρους της Αμερικανικές στερεάς, ούτος δ’ έ'σται δ μ,όνος κατά

αύτοΰ μετά τών σιβηρικών σιδηροδρόμων, οιτινες -ή'δη συγκοινωνοϋσι διά 
ΙΙετρουπόλεως καί Μόσχας μετά τών εύρωπαϊκών πρωτευουσών/


