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ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1878. Φυλ. Α'·

ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ

’Εκφωνηθείς τήν 20ην Νοεμβρίου 1877, επέτειον έορτήν τοΰ 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου κ ό Όμηρος »,

ύπό τοϋ ΚαθηγητοΟ τή; Εύαγγελική; Σχολής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΊΓ ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΤ.

Κύριοι,

Ην ποτέ καί τδ πάλαι μεγάλη ξύνοδος 
τ&ν Ελλήνων, καθά έν τοΐ- ίπεοιν έτεκμη- 
ρίωσεν Όμηρος, μουσικής δέ αγών έποιεΐτο, 
χορούς τε άνήγον αί πόλεις και άγωνιούμε- 
νοι έφοίτων. Γένη δέ άοιδών ζωηρώς συμ- 
μετέχοντα είς τας παντοίας τοϋ έθνους 
τ^χας, τάς πανηγύρεις έλάμπρυνον κλέα ύ· 
μνοΰντα άρήϊα καί τά τών πολιτών έργα 
τη μούση αύτών μεγαλύνοντα. (1)

(<) Θουκυδ. γ'. 404, 2—6.

"Οτε δέ πάλιν ύστερον τά πλεΐστα ύπδ 
ξυμφορών κατελύθη, τών 'Ελλήνων συχνό
τατοι δμολογουμένως οί άριστοι περιήρχον- 
το παντοχόσε συμπεριφέροντες τδν πυρήνα 
τής 'Ελληνικής διανοίας καί τδ τής 'Ελλη
νικής ήμερώσεως ζώπυρου ύπδ τδ τραχύ 
κάλυμμα τής τυραννίδος καί δεσποτείας, 
και, έορτών έκασταχοϋ άγομένων, τούς ο
μοφύλους παρώτρυνον είς τδν ύπέρ πατρί
δος αγώνα, τδ γενναΐον φρόνημα αύτών δι- 
εγείροντες, τών πεσόντων τήν δόξαν έξυ- 
μνοϋντες, τούς εάεργέτας τιμώντες, μνη
μεία άΐδια είς αύτούς καθιδρύοντες, και,
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τά κοινά πρδς τδ θειον συνάπτοντες, προ- 
έτρεπον άπαντα; είς τήν θεοσέβειαν, την 
φιλοξενίαν καί πρδς πάσαν αρετήν καθό
λου.

Οί δέ τούτων μεταγενέστεροι, άνδρες ιε
ροπρεπείς καί σοφοί, ύπδ τών αύτών εμφο
ρούμενοι εύγενών αισθημάτων καί τά αύτά 
δμοΰ κρίνοντες περί τών εθνικών περιστά
σεων, τήν αύτήν δή πορείαν καί ουτοι έ- 
τράποντο, περί τήν έκπλήρωσιν ασχολού
μενοι τού ίερωτάτου καθήκοντος, περί τήν 
ταχεϊαν διάδοσιν τής χριστιανικές, τής 
Ελληνικής παιδείας έν γένει, καί τούς αύ
τού; έν άλλήλοις περιθάλποντες πόθους.

Τούτων δέ καί τοιούτων σοφότατα καί 
επ’ άγαθώ τής πατρίδος Ανέκαθεν γιγνο- 
μένων, ήτο φύσει άδύνατον οί έκγονοι έ
κείνων, γλυκύν ύπνον εύδοντες, νά δειχθώ- 
σι κατώτεροι τήν τών προγόνων φιλοπα
τρίαν καί μάλιστα ήδη, δτε έν τή γενική 
τών πνευμάτων κινήσει πάς σπουδαίος 
σύλλογος καί συνεταιρισμός οίοςδήποτε καί 
πάσα ιδέα έπιστημονική καί κοινωνική 
σπεύδει διά τοΰ λόγου τάς άρχάς αύτής ν’ 
άναπτύσσρ, νά διαχέη εύρύτερον τά; ιδέας 
αύτής, ένισχύη δέ καί κρατύν^ τούς άπα- 
δούς αύτής, καί καθ’ ίν χρόνον διαπληκτί
ζονται τά ά»αμΐξ συνδιάγοντα έτεροία στοι
χεία, κακοβούλως δ' ύποδαυλίζονται καί 
πολλάκις έξάπτονται τά έθνικά αύτών 
μίση.

Διά τούτο καί οί απόγονοι κατά στίβον 
έπόμενοι τοίς εύωνύμοις πατράσι φιλοτίμως 
συνέστησαν ώς καρτερούς έπικούρους καί 
συναρωγούς γενναίους τών δημοσίων σχο
λείων χαί γι.Ιεχπαιάευτιχοΰς Συ.Ι.Ιύγους 
ϊν’ άθορύβως έργάζωνται μετά ζήλου προ- 
βάλλοντες πρδς τήν αμάθειαν, πρδς τδ 
σκότος, τδν Ουρεδν τοϋ ποτέ βαρβάρους έξη- 
μεοώσαντος 'Ελληνισμού.

Πόσω δέ, Κύριοι, λυσιτελείς είσι πράγ
ματι τοιούτοι Σύλλογοι πολλαχοϋ, καί πό
σω συντελεστικαί τών τοιούτων αί πανη- 
γύρεις, ούδείς έστιν ήδη δ καί έπ’ έλάχι- 
στον άμφιβάλλων. Καί αληθώς’ ώς δ μεγα- 
λόφρων καί ελευθέριος Κίμων πάντα φραγ

μόν άρας άπδ τών κήπων αύτοΰ τώ βουλο- 
μένφ έπέτρεπεν, ϊν’ είςιών άπολαύρ τών 
καρπών, οΰ; άν βούλοιτο, ούτω καί οί έθνι- 
κοί ούτοι Σύλλογοι μακράν οίαςδήποτε πο
λιτικής τύρβης άπέχοντες πάντας τούς έ- 
ραστάς τών γραμμάτων ποοςκαλούσιν ανε
ξαιρέτως, ϊν’ εύωχώνται τοΰ λόγου.

ΊΙ δέ πνευματική αύτή έργασία καί οίο- 
νεί άναγέννησις τών γραμμάτων έν αύταίς 
μάλιστα ταϊς έστίαις, δπόθεν δή άλλοτε δ 
Ελληνισμός άναλάμψας πράγματι κατε- 

φώτισεν ’Ανατολήν τε καί Δύσιν, 'Αρκτον 
καί Μεσημβρίαν, καί έν γένει ή παιδευτική 
καί πολιτιστική αΰτη τάσις παρήγαγεν εκ*  
τοτε εύάρεστα άποτελέσματα.

Άλλ’ έάν πάντως εύφρόσυνόν ές-ι νά βλέ- 
πη τις παρ ήμϊν τοιούτους 'Ελληνικούς, 
ειρηνοφίλους Συλλόγους, οΐτινες λίαν έπω- 
φελώς τδν προορισμόν αύτών έκπληροΰσι, 
Οεωρητέον εύτΰχημα δτι καί έν τή πόλει 
αύτή τή μεγάλη, rij ά.Ιιγιίτονι χαί ποτνι~ 

I άναχτι Σμύρνή, έν η δ βίος ύλικός έστι 
μάλλον καί απολαυστικός, εύτύχημά έστι, 
λέγω, πράγματι δτι έν αύτή έργάζονται 
καί τινες πνευματικώς καί λυσιτελούντως 
έπ’ άγαθώ συντηροΰντες Σχολεία, Μουσεία, 
άλλά δή καί ναόν τώ 'Οιιήρω έπ’ ώφελία 
ίδρυσαντε; παντός τοΰ κατά Σοφοκλέα χει· 
ρώναχτος λεώ (I), είς 8ν συνειςτέρουσιν ούκ 
ολίγοι πολίται, έπιστατοΰσι δ’ έκάστοτε 
άνδρες συνετοί, έπιστήμονες, πολλαχώς 
τάς γνώσεις αύτών τοίς δμογενέσι μεταδι- 
δόντες.

"Ωςτε ήμεί; οί νεότεροι οί τιμήν μεγά
λην νομίζοντες τδ μετά τοΰ ποιητοΰ λέ- 
γειν έκαστος.

«Τούτης τοι γενεής τε χαί αίματος εύ
χομαι είναι» (2) ούδέν καινόν ήδη πράτ- 
τομεν, ούδ’ άλλότριον, έάν συνήλθομεν σή
μερον άθρόοι καί πρόθυμοι, ϊ»α πανηγυρίσω· 
μεν άσμενοι τήν έπέτειον εορτήν τοΰ ήμε- 
τέρου Συλλόγου, άφοΰ δή τών έορτών καί 
τών πανηγύρεων τών γιγνομένων έκάστοτε

(1) Σοφοκλ- άποσπ. 724.
(2) Όμήρ. Ίλ. Ζ, 211.
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τής προςηκούσης λαμπρότητος «ΐινεμος <ζα· 
τής άλλαχοΰ νέφεα σκιόεντα όονήσας .lai- 
.Ιαπι δεσπεσίη χά.Ιυι/τεν γαΐαν όμοΰ καί 
πόντον (1), άπδ δέ τών τερπνών οχθών τοΰ 
Δουνάβεως καί άπδ τών προβλήτων ακτών 
τού Εύξείνου άνά πάσαν τήν ’Ανατολήν 
καί την Δύσιν άπδ πολλοΰ διαχέει τάς 
πομπίμους πνοάς αύτοΰ τάς πνιγηρά; καί 
θανατηφόρους ! Καί δή καί ταράσσεται ή 
Εύρώπη, ή δέ Άρκτος μυκάται ήότε ταύ
ρος, ή Τουρκία ασπαίρει καί πάντες δια- 

τελοΰμεν iv παντί Θ.Ιιβέμενοι' εζωθεν μά- 
χαι, εσωθεν <ρό6οι, κίνδυνοι έχ γένους, 
χίνδυνοι έζ έθνών, κίνδυνοι έχ πύ.έει, κίν
δυνοι if ^·ευδαδέ.Ιΐ/Όΐς (2), άτε διανοούμε
νοι δπόσα δεινά καί μεγάλα παρέπονται, 
ώς μή ώφελεν, είς φθισήνορα πόλεμον!

Άλλά πεποιθότες έπί τήν φωτεινήν τής 
θείας Προνοίας Ακτίνα, ήτις καί έν τώ μέ
σω τών ζοφεροιτάτων τρικυμιών ούδέποτε 
Απολείπει, άλλ’ έν άκαρεϊ διασχίζει τδ 
σκότος προαναγγέλλουσα τήν αιθρίαν, έλ- 
πίσωμεν πάλιν δτι καί έκ τοΰ χάους τών 
πολιτικών ταραχών πάντως άνατελεϊ άνω
θεν Οαυμασίως ή ροδοδάκτυλος Ήώς προ
φανούς τίνος μέλλοντος κρείττονος καί εύ- 
τυχεστέρου ! «θεώ γάρ κατά Πίνδαρον δυ
νατόν έχ με/αίνας νυχτός άμίαντον όρσαι 
φάος, κε.έαινειρές δέ σκότος χα.Ιό'/αι xa- 
θαρώ άμέρας σέ.Ια.» (3)

Τών Όμηρείων λοιπόν σήμερον, ώς είκδς, 
άγομένων μετά σεβασμού παρίσταμαι πρδ 
τοσούτων ένταϋθα σεβαστών μοι προσώ
πων, ί\α κατά τά νενομισμένα δμιλήσω 
περί Ομήρου προςφέρων έκ τών ένόντων ό- 
λίγην τε, φίλην τε δόσιν είς δείγμα τής εύ- 
γνωμοσύνης μου διά τήν άπονεμηθείσάν μοι 

τίύτην τιμήν.Εί τδ κοινόν Απόφθεγμα, Κύριοι, ι’Λ- 

δρός χαρακτήρ έχ .έόγου γνωρίζεται» 
είς πάντα έν γένει άναφέρεται άνθρωπον,

(1) Όμ. Ίλ. Μ. 157.—1. 68,69-
(2) Άποστ. Παύλου έπιστ. Κορινθ. Β'. 7, 

6.-15,26.
(3) Πινδάρ. άποσπάσμ. 3. Ill, Hartung,

είς ανάμνησιν ένδόξων έργων ή πρδς τιμήν 
άνδρών τδ ανθρώπινον γένος πολυειδώς εύ- 
εργετησάντων τδ μέν τής τελέσεως έθος πά
τριόν έστιν, άρχαιότατον, δ δέ σκοπός αύ

τών ιερότατος.’Επειδή λοιπόν σήμερον έορτάζεται παρ’ 
ήμϊν δ κατά Θεόκριτον .Ιώστος άοιάών, 
δαιμόνιος "Ομηρος, ό ήμέτερος ’κείνος ό 
χρύσεος ΧΟ.Ιιήτης, διά τοΰτο καί ένταυθοϊ 
παρατίθεται ’Ομηρική πανδαισία, οί δέ 
ρι,Ιόμηροι κέκληνται, ϊνα μετάσχωσι ταύ

της.«Άστοΐς γάρ χαί ξείνοισιν ίσον νέμει 
ήδε τράπεζα.» (1) Λαμπρά λοιπόν σήμε
ρον ή εθνική αΰτη ξύνοδος τών Ίώνων καί 
τών περικτιόνων καί φαιδρός έστι πράγμα
τι δ φιλεκπαιδευτικός ούτος Σύλλογος. 'Η 
δέ πανήγυρις αΰτη έπιλαμπρύνεται έτι 
μάλλον διά τή; παρουσίας έκλεκτοΰ Ακρο
ατηρίου καί έπισήμων προσώπων, ’Αρχιερέ
ων, Προξένου, Διευθυντών, Προεδρείου, Κα
θηγητών, Διδασκάλων, ’Επιστημόνων, Λο- 
γίων, εύγενών Κυριών, Σπουδαστών καί 
πολλών άλλων Αξιότιμων Κυρίων. Καί έν 

γένει ή ημέρα χαρμόσυνος τώ .Ιιπαρτρ τών 
ΣμυρναΙων άστει (2) εύφροσύνως άναμι- 
μνήσκοντι το ένδοξον παρελθόν αύτοΰ.

"Αχ, πόσω εύτυχής Αληθώς θά ήτο πά
σα ή άνθρωπότης, έάν κατά τδ παράδειγ
μα τή; μικρά; μέν, άλλ’ εύδαίμονος Ελβε
τίας μηδένα άλλον έγίνωσκεν Αγώνα, ή τόν 
τής σεμνής έργασίας, μηδεμίαν δέ άλλην 
ασπίδα παρά τήν τοΰ δικαίου, μηδέν άλλο 
δπλον ή τδ τής διανοίας καί μηδεμίαν άλ
λην σημαίαν ή τήν τοΰ πολιτισμού ! Πόσο) 
δέ πάλιν ιλαρότεροι σήμερον ήθέλομεν εί- 
oOat πάντες, έάν τήν ήμετέραν φαιδρότητα 
μή συνόδευε καί ανία έκ τή; καταστάσεως 
τών πραγμάτων πηγάζουσα τών τής πολι

τείας !
Ναι, Κύριοι, εύγενεϊς μου Κυρίαι. ’Ενώ 

ήμεϊς ένταϋθα τελοΰμεν πανήγ-υριν μετά

(1) θεοκρ. Έπιγραμ. Α'Κ.
(2) Πινδάρ. ’Αποσπ. 42. Σχόλ. είς Β'. Πυ

θίων.
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τοΰτο τδ λόγιαν κατ’ έμέ έπί τοΰ 'Ομήρου 
κυρίως πρέπει νά έφαρμόζηται. Καί πράγ
ματι’ διότι, ώς ό ποιητής καί δημιουργός 
τοΰ παντός κάλλιστα έσοπτρίζεται ίν τή 
δημιουργία αύτοΰ τή Οαυμαοτή, τή συμπε- 
πληρωμένη «Οί ούρανοί διηγούνται δόζαν 
θεού”, ουτω καί τδ λογικόν αύτοΰ ποίη
μα άποτυποΰται όχ’ άριστα εν τοϊς ποιή- 
μασιν αύτοΰ τοϊς δοκίμοις. Καί πάλιν δ,τι 
τδ άνθος πρδς τδ φυτδν, δ,τι τδ άρωμα 
πρδς τδ άνθος, τοΰτο ή ποίησις πρδς τδν 
ποιητήν, καί τοΰτο δ ποιητής πρδς τήν πο
λιτείαν’ διότι ή ποίησις απεικονίζει τήν 
πολιτείαν καί συγκεφαλαιοΐ αύτήν ούσα οί 
ονεί άντανάκλασις τοΰ φωτός τίς ιστορικής 
έποχής αύτίς. "Ωςτε, επειδή ύ ήμέτερος 
"Ομηρος ομοιάζει τόν if.hov, δςτις χε- 
χρυμμένος ώ> έν τοίς νέγεσι δέν fairs· 
ται, δέν γνωρίζεται, είμή έχ τοΰ xa.Ul- 
στοο των έργων αύτοΰ, τήν ήμέραν, (1) 
διά τοΰτο ημείς, έάν έξετάσωμεν έν βρα
χεία συνόψει τόν χαραχτήρα καθόλου τής 
τοΰ 'Ομήρου έποποιίας, προφανώς τότε ε 
ζομεν αύτδν τδν ηρώα τίς ήμέρας, τότε 
καλώς έννοήσομεν τις ήν άνδρών οΰτος ό 
Ομηρος καί τότε δή πάντες άτρεκέως έ- 

ροΰμεν καί δλον τδν άνδρα.
Τδ 'Ελληνικόν έθνος, Κύριοι, κατά τους 

σοφούς μυθολόγους, θαλλός ών γενναίος τίς 
Άριακής φυλής είχεν άρχήθεν καί φαντα
σίαν πυρώδη, ήτις τάς λεπτάς παραλλαγής 
τών δντων καί φαινομένων τάς οόσας έν 
τοΐς δμοίως διά τδ πολύ πϋρ αύτής είς 
ταΰτόν συνέτηκεν. Ή δέ ύπέρτονος αυτή 
δύναμις καί, ώς έπος είπεΐν, τδ φλόγινον 
άνθος και σφρίγος τής φαντασίας έγέννησε 
παρευθύ; τό οΰτως είπεΐν πρώτον ψεύδος, 
δπερ έπηύζησεν έτι μάλλον καί ή άρχήθεν 
ένδεια τής φωνής άδυνατούσης νά έκδηλώ- 
αγ ίδίω όνόματι δλον τδ πλίθος τών δια
φορών, δσας ή διάνοια τοΰ ανθρώπου ήδύ
νατο νά άνεύρη έπί τών δντων και φαινο
μένων. 'Ετι δέ ή φωνή, έπειδή άναγκάζε-

(1) Κ. Οίκον. Γραμμ. ή έγκυκλ. παιδευμ. 
Τόμ. Α'. σελ. 211.

ται καί τδ έπί πολλοί; κοινόν, ήτοι τδ κα
θόλου, τήν ιδέαν, καί τδν κόσμον πάντα 
τδν νοητόν, νά δηλώση κατ’ αναλογίαν 
τών κατά μέρος αισθητών, διά τοΰτο καί 
περιπίπτει εί; μυρία αμαρτήματα έζ ανάγ
κης. Οΰτω λοιπόν ή πλήρης θερμότητας 
'Ελληνική φαντασία καί ή άρχήθεν φύσει 
ού πάνυ εύπορος φωνών γλώσσα ούκ ώκνει 
νά μεταφέρη είς ταΰτόν τά τρόπον τινά 
ά.Ι.Ιή.ίοις δμοια. ’Αφοΰ δέ μετά χρόνον ι
κανόν ό Έλλην αύτδς έπελάθετο δλως τών 
σμικρών έν τοΐς ουσιν έζαλλαγών, τά διά 
μακράς δδοϋ μεταφορών έπιπλασθέντα φαν
τάσματα διά πολυχρονίου έξεως έξέλαβεν 
ώς αύθΰπαρκτα δντα.

Καί δή καί όρη μακρά μετήνεγκεν εί; 
τδν πολυ<έφελον ούρανόν δι’ ένεογοΰς πα- 
ραχθείς φαντασίας, κίί τώ δμβρω τεκμαι- 
ρόμενος λιμνών ύψικρεμεΐς έκτάσει; είδε, 
ζαθέων τε ποταμών ρεύματα βαθέα’ νεφέ
λην δέ δνοφεράν καί έποαβρον ίδών θηρίον 
ένυδρον προςηγόρευσεν ή φώκην τεραστίαν 
έπιπολή; πλέουσαν τών ούρανίων ύδάτων’ 
τήν δέ έν σέλα διά νεφών έλισσομένην α
στραπήν, ώς έν πόντω κυανολαμπεΐ ένθεν 
καί ένθεν φαεινώς άίσσοντα ίχθΰν ή δφιν έ- 
φαντάσθη, καί γίγαντας καί νάννους και 
τράγους καί λύκους καί ταύρους μυκωμέ- 
νους, ίππου; τε θέοντα; άνεβιβασεν εί; τά 
νέφη’ κύκνους δέ νεφώδεις έθεάσατο πετο- 
μένους πρδς τάς αιθέριας λίμνας είς λοϋσιν 
χοωτδ; άργυροειδοϋς’ έτι δέ πρδς άΌεμώ- 
νας, μηλώνας, κήπους έρατεινούς τά έλί- 
χρυσα τών νεφών είδωλα καί ζώδια άφω- 
μοίωσε, δένδρα άνθέων τε καί καρπών κάλ- 
λεσι φαεινοί; κομώντα, καί φυτά άλλα 
παντοίως θάλλοντα. Έν δ’ ούρανώ ό νάρ
κισσος έολαστεν ούρανόν τε καί γήν εύο- 
σμίας έμπλήσας ναρκωτικής, δν περ ή θεά 
Περσεφόνη ραδιναΐς χερσίν ά.τεδρέψατο. ’Ε
κεί καί τά αβρά ήνθησαν άνθη νομή ουσα 
μελιηδή; τοϊς τοϋ ήλίου ίπποι;’ έκεϊ καί οί 
αοίδιμοι κήποι τοΰ Κρόνου έθαλλον’ έκεΐ δ 
Ζεύ; έφύτευσε τδ άγλαδν δένδρον τών Ε
σπερίδων βρίθον παγκάλως χρυσανθών μή
λων, δτε έν καταιγίδι έπλησίασε τή καλή

τ

Ήρ?’ έκεΐ καί τοΰ Διδς ή παλαίφατος δρΰ; 
ή προφητική είς Οεσπέσιον ύψος έκόμα κα- 
λύψασα σύναμα ήλιον καί σελήνην’ τούς δέ 
άστεροφανεΐς τής αστραπής σταλαγμούς, 
ώς έν φλογίνρ βαφή λάμποντας κόκκου; 
ροιάς έποίησε. Καί ένί λόγω τδν νεφελώδη 
ούρανόν ώς παράδεισον μετέωρον είδωλο- 
ποιήσατο. (I)

Άπδ τοιούτων δέ μεταφορών, ώς άπδ 
δντων αύθυπάρκτων, ό "Ελλην όρμώμενος 
ήρξατο ίστουργεϊν περαιτέρω τδν ποικίλον 
μυθολογικόν πέπλον. Είδωλα δέ ειδώλων 
μύρια πολλαχοϋ πολυειδώς τά πάντα συγ- 
χέων άπαύστως μετέπλασσε, γήν τε καί 
ούρανόν, αισθητόν κόσμον καί νοητόν δση- 
μέραι συνέκλυζε. Καί οΰτω δ πολύς φλοίσ
βος τών μύθων ζέων άνέβλυσεν. Είς δέ τήν 
σφαλεράν ταύτην έξιν έπίκουρον ήλθε καί 
τοΰτο, δτι ό κατ’ άνθυπόστασιν ζών τότε 
άνθρωπος δ απλοϊκός άπινδαλματίζετο τάς 
ψυχικάς αύτοΰ διαθέσεις έν τή άνθυφεστώ- 
σει φύσει, ώς έν κατόπτρω, καί τοΰτο τδ 
έργον τής έαυτοϋ φαντασίας δνόμασι δια- 
τυπώσας ώς θεούς καί ένόμισε καί έλά- 
τρευσεν. Ουτος λοιπόν ήν ό νόμος τών κατά 
τόπους ποιηθέντων μύθων·

Οί Ελληνες έγκαταστάντες έν χώρα είς 
πολλούς νομού; δρειναΐς δφρύσι διειλημμέ · 
νη, τή ύστερον κληθείσρ Έλλάδι, έζ άμνη- 
μονεύτων χρόνων έχωρίσθησαν άπ’ άλλή
λων είς πολλάς μικράς βασιλείας. Οΰτω 
δέ άσχετοι πρδς άλλήλους διάγοντες, ά
μοιροι δέ καί τίνος άδρας έθνικής συνεργα
σίας διατελοΰντες ούδέν άλλο προςφορώτε- 
ρον είχον νά ψάλλωσιν ή ΰμνους πρδς τού; 
Θεούς, πρδς τούς ημιθέους, έστι δέ δτε νά 
μεγαλύνωσι καί τάς ιδίας άνδραγαθίας, 
ούδένα άλλον ύπογραμμδν πρδς τοΰτο προ· 
Οέμενοι, είμή αύτήν τήν ώραίαν φύσιν, αύ
τδν τδν άείποτε ύπδ τοΰ Ηλίου περιλαμ- 
πόμενον αϊθριον, γλαυκόν Ούρανόν, αύτήν 
•τήν κοινωνίαν, τά πρδ τών όφθαλμών αύ-

(1) Μέλαν. τοΰ σοφοΰ περί τής πρώτης 
"PX’fc τ,~Κ Μνθο.ΙογΙας VI J, VIII, 1 — 
35.

τών κείμενα. Ή δέ ποίησις αδτη ήν τδ 
μέν είδος λυρική, ατε προερχομένη έκ ψυ
χής αίωρουμένης ύπδ συναισθημάτων κό
σμου ύψηλοτέρου καί είς τδ αίσθημα άνη- 
κούσης, τδ δέ πνεΰμα, θρησκευτική καί ή
θική. ’Ωςτε τοΰ μελπίρδοϋ ή διακονία ήν 
φοβερά, ήτο θεία· Διά τοΰτο δ ποιητής δέν 
ψάλλει ήδη έν τώ ύπαίθρορ, ούδέ δημηγο
ρεί έν τή άγορδ, οΰτε έμβλέπει κάν είς τδν 
Παρνασσόν ή είς τδν Έλικώνα, άλλά, ώς 
ίερεύς καί άφωσιωμένο; φιλοχωρεϊ μάλλον 
έν τώ Ουσιαστηρίω.

Πλήν αί πολλαί έριδες καί αί αδιάλει
πτοι έπιδρομαί αί γιγνόμεναι, ώς είκδς, 
παρά τούτοις τοϊς βασιλευομένοις δήμοις, 
καί μάλιστα ύστερον δ μεταξύ

«Τρώων θ' ίπποδάμων χαί έϋχνημί- 
δων 'Αχαιών 

πόΑεμός τε χαχός χαί φύ-Ιοπις αίνή”(Ι) 
μεταβάλλει τά πλεϊστα τών καθεστώτων. 
Καί δή τό μέχρι τοΰδε διηοημένον είς πλεί- 
στας δσας άσυναρτήτους, έτερορρύθμους καί 
άλληλομαχούσας μικράς πολιτείας, τδ ά- 
συγκρότητον, λέγω, γένος τών χαλκοχι- 
τώνων Αχαιών ύπό τίνος Οεσπεσίας δρμής 
ώθούμενον συναισθάνεται πως τήν ανάγκην 
τής συνάφειας καί ορέγεται τότε νά προα- 
χθή άπδ τή; άσυστασίας πρδς τήν τών 
μελών αύτοΰ συμφωνίαν, άπδ τής νηπιό- 
τητος πρδς τήν έφηβείαν. Τότε δή εύτελής 
τις δίδοται άφορμή καί άπλουστάτη αιτία, 
ή αρπαγή τής Άργείης, τής λευκωλένου 
'Ελένης καί εύθύ; συγκαλοϋνται οί αρχηγοί 
τών διαφόρων πολιτειών είς κοινόν συμβού
λιον. Έξ αύτοΰ δέ προκύπτει ή έθνική ο
λομέλεια τών Ελλήνων καί άποτελεϊται ή 
πρώτη ύπδ ένα καί μόνον στρατάρχην, ή 
Άχαϊχή συμμαχία. — Γεγονός, είπερ τι 
καί άλλο, άξιοσημείωτον έν τή γενική τής 
άνθρωπότητο; ιστορία, ώς εύκρινώ; καθο- 
ρίζον τάς άρχάς τοΰ Εύρωπαϊκοΰ έζευγενι- 
σμοΰ ! — Ή δέ νέα φάσις αύτή τών πραγ
μάτων τρέπει κατ’ άνάγκην καί τδ είδος 
τής ποιήσεως καί τδ πνεΰμα.

(I) Όμήρ. Ίλ. Δ, 80. 15.
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Καϊ τώ όντι’ 'Πγεμόνες, σοφοί, χαϊ πο
λιτικοί άνδρες τού; ημιθέου; έχ τίς σκηνής 
έξελαύνοντες αύτοί αύτοπροσώπως προέρ
χονται ύποδυόμενοι τίς πράξεως τδν άγώ- 
νσ. Καινδν άοα θέατρον ένεργείας ανοίγεται 
είς τάς έμπνεύσεις τών άοιδών άσυγκρίτω; 
εύρύτερον τοϋ προτέρου. Δέν έξαρκεϊ πλέον 
ό ένθουσιασμδς τίς θρησκείας. 'Η ποίησις 
ήδη καΐ διηγηματικής περινοίας προςδεΐται 
καΐ ιστορικής δεινότητος χρήζει. Μεταβαλ
λόμενη δ’ ή ποίησις έπϊ τδ πολιτιχώτερον 
όσημέραι δφείλει πάντως νά συμμορφωθη 
πρδς την ιστορίαν, χαϊ μεταβή εί; στάδιον 
συντονωτέρας ύπηρεσίας, πραγματικωτέρας 
άπομιμνήσεως.

Καΐ ίδού υπδ τήν πένΟιμον σκιάν τών 
τίς ’Ανατολής κυπαρίσσων, μεταξύ τών 
λιγυφθόγγων άηδόνων τί; Ιωνίας καΐ έν 
τώ μέσφ τών ευωδέστατων άνθέων τίς 
καλλιγυναικος Σμύρνης, γεννάταί τις άν
θρωπος περί αυτήν ταύτην τήν έποχήν κε· 
κλημένος νά έπενέγκη δεινήν μεταβολήν 
έν τή ποιήσει έν γένει. Ούτός δ’ έστιν ό 
Με.ΐισσηγενής αθάνατος "Ομηρος. Ουτος 
δ’ πολυΐστωρ οίστρηλατούμενος ύπδ τοϋ 

καινοφανούς θεάματος τοϋ Πανελληνίου ύπό 
ενα καΐ μόνον κοίρανον κατά βαρβάρων 
στρατεύοντος, άδει, έξυμνεϊ ώς ποιητής, 
ώς ιστορικός, ώς ζωγράφος, ώς γεωγράφος, 
ώς άστρονόμος, ώς θεολόγος, ώς ρήτωρ, ώς 
καλλιτέχνης, ώς άστδς ή ώς οικοδεσπότης 
καΐ διασαλπίζει τδ πρώτον βήμα τοϋ γέ
νους αυτοϋ πρδς τήν συναίσθησιν τής δλο- 
μελείας καί άκεραιότητος.

Ό 'Ομηρος αύτοφυές προϊδν έποχί; δρ· 
γώσης πρδς τδν νεωτερισμόν χαράττει τάς 
πρώτα; γραμμάς τοϋ σχεδίου ανεξέλεγκτος, 
άνεπίκριτος, ύπ’ ούδενδ; οδηγούμενο; κα- 
νόνος πλήν τοϋ οικοθεν τιθεμένου καί κατ’ 
άρέσκειαν μετατιθεμένου. Τά καθεστώτα 
δέν θέτουσιν είς τούς πόδας αύτοϋ πέδας 
δυςδιαλύτους. ’Αλλά καΐ άν είδε ποιήματα 
άοιδών άλλων προγενεστέρων, αύτδς δμως 
άνέπτυξεν, εΐπερ τις καΐ άλλος, τήν φυ
σικήν αύτοϋ καΐ ύπερθαύμαστον περί τήν 
ποίησιν δεξιότητα. Ί1 εύρεσις αύτοϋ ύπδ

τήν σπουδαιοτέραν θεωρουμένη έποψιν, τήν 
θρησκευτικήν, ούτε θεϊόν τι πέρα; γινώσκει, 
ούτε ήμιθεϊκδν, ούτε σχεδδν ανθρώπινον, 
έπειδή μεταξύ θείων καΐ άνθρωπίνων ιδιοτή
των άμετακίνητός τις δροθεσία ούχ ώμολο- 
γήθη είςέτι. Αύτδ; λοιπόν ποιητής ποιήσε- 
ω; γενόμενος πλαστουργεί κατά τδ δοκοϋν 
τάς άνθρωπομόρφους τοΰ Όλύμπου δυνά
μεις καΐ αύτδς έξ ιδίας προαιρέσεως τά; 
περικαλλύνει. Αύτδς έμπνέει ζωήν, δίδωσι 
φωνήν, δωρεΐται κίνησιν είς τά, ούτως εί- 
πεϊν, νευρόσπαστα τή; φαντασίας έκεϊνα 
κυήματα’ καΐ αύτδς ούτος πάλιν δι’ ένδ; 
άνασύρματος διασκεδάννυσι ταΰτα, όσάκις 
καΐ δπως αίρετώτερον κρίνη. Όταν δέ πά
λιν στρέψας αύτά καί μεταστρέψα; παντα
χόΟεν άηδώς έχη πρδς τήν παράστασιν, 
τότε δ εύτράπελος "Ομηρος καγχάζων έκ- 
φωνεΐ πρδς τδ πλήθος : ιδού πώς μεταβάλ
λονται καΐ οί Θεοί, «Στρεπτοί όέ τι καί 
θεοί αύτοί.· (1)

’Αλλά τίς έστιν άρα δ άληθής τής δμη- 
ρικής ποιήσεως κύριος ; 'Οποίον τδ κυριώ
τατον έν αύτή τοϋ Όμήρου μέλημα ; Ό 
Ίίγεμών, Κύριοι, τδ πρωτεύον πρόσωπον 
τίς έποποιΐας αύτοϋ, είναι ό άνθρωπος. Ό 
κάλλει τε χαΐ πυρί νεανικώ έκλάμπων άν
θρωπος, δ έν τή έκλάμψει τοϋ ήρωϊσμοϋ καΐ 
τής πολιτικής συνέσεως Έλλην ένδόξω; ύ
πέρ 'Ελλάδος άγωνιζόμενος- Καΐ δή έν τή 
παρουσίφ τοϋ ήγεμόνος τούτου ή μέν Θεό- 
της παραχωρεί τά πρεσβεία τεταραγμένη, 
δ δέ Ποιητής αποκαλύπτεται μεταποιών 
τού; πρώην υπάρχοντας Θεούς είς τοιούτους, 
άνθρωποφυεϊς, άνθρωποπαθεϊς, (2) έλληνό- 
παιδας’ διότι, οΐος νϋν δ τών 'Ελλήνων χα
ρακτήρ έν 'Ελλάδι κατέστη, τοιοΰτος δή 
καΐ δ τής θρησκείας αύτών έν γένει.

(έ) Όμήρ. Ίλ. 1, 497.
(2) Κλήμ. Άλεξ. Στρωμ. VII, σελ. 711, 

Β. «"Ελληνες δέ, ώςπερ άνθρωπομόρφους, 
οΰτω άνθρωποπαθεϊς τούς Θεούς ύποτίθεν- 
ται, καΐ καθάπερ τάς μορφάς αύτών όμοιας 
εαυτοί; έκαστος διαζωγραφοϋσιν, ώς φησιν 
ό Ξενοφάνης.»

τής φιλονεικίας τών θεών άντιφωνοϋσι τάς 
έριδα; τών ήρώων. "Αλλοτε δέ ή μήτηρ των 
ύμνων κίθαρις πεπλησμένη πνεύμα to; εγ
χωρίου άντηχεϊ τδν θρίαμβον ή τήν ήτταν 
τών άλλήλαι; μαχομένων πολιτειών, εξυ
μνεί τήν σωματικήν άνδρείαν, πανηγυρίζει 
τήν άρετήν καΐ τά κλέα τών εύπατριδών 
καΐ έξαίρει τήν τιμήν,· τήν φιλοδοξίαν καΐ 
τδ συμφέρον έκάστου· Καΐ άλλοτε έλεγεια- 
κήν διάθεσιν περιβαλλομένη διαδραματίζει 
κατά φύσιν τά πάθη, δσα ή έν ύπαίθρω 
συγκρούονται ή έν τοϊς στέρνοις είσί πεφω- 
λευμένα καί συμπεπυκνωμένα, καΐ τά δ- 
ποϊα συνήθως τδν οίκον τυρβάζουσι, θορυ- 
βοϋσι τήν πολιτείαν, ταοάττουσι τδ γένος, 

«ΤοΒτό νυ καί γίρας, οΐον όΐζνροΐσι

Κείρασθαί τε κόμην, βα.ΐίειν 
όάχρυ παρειών.» (1) 

Διά πάση; δέ τής τοΰ Όμήρου έποποιΐας έ- 
πιδείκνυται ήθος έπιεικέ; καΐ φιλάνθρωπον, 
πρδς δέ τδ ακριβές δίκαιον άκρα εύλάβεια, 
καΐ πανταχοϋ άποδείκνυται δτι τοϋ Οατρός 
άνθρών τε Θεών τε, τοΰ dido ή βου.Ιή έπί 
πάσι τε.ΐεϊται.

Είπιρ γάρ τε κα'ι αύτίκ' Ό.Ιύμπιος 
ούκ έτί.ΐεσσεν, 

εκ τε καί τε.Ιεΐ, σύν τε μεγά.Ιω 
άπίτισαν, 

σύν σψήσιν xvya.hjai γυναιζί τε καί 
τεσκέεσσιν. (2)

Άλλά πρδς έκδήλωσιν πασών τών λε
πτών αποχρώσεων συνετέλεσε μάλιστα καϊ 
ή μελίρρυτος τών ’Ολυμπίων θεών γλώσσα, 
ήτις έν τοϊς επεοι τοϋ Όμήρου παρέστη κα
τά μόρια, κατά λέξεις, καϊ κατά τύπους ά- 
συγκρίτως πλουσιωτέρα τίς ύστερον έπϊ 
Περικλέου; άναπτυχθείσης Αττικής διαλέ
κτου. Καϊ άληθώς, ή φιλόσοφο; δημιουργία 
τών λέξεων, δ ανεξάντλητος πλοϋτος τών 
τύπων, τδ εύκίνητον καΐ δμαλδν έν τή συν
τάξει, τδ τί; φράσεως εΰηχον, ή σαφήνεια 
καΐ άκριβορρημοσύνη καθιστώσι τά δίδυμα.

(I) Όμήρ. Όδυσ. Δ, 197—198. 
I (ί) Ίλιάδ. 1CO-103.

Ούτος δέ δ ήγεμών τής 'Ομηρική; πλά
σεως έξεικονίζεται βασιλικός μέν τήν παρ
ρησίαν, άλλ’ ακατέργαστο; έτι τά τε φρο
νήματα καΐ τήν συμπεριφοράν, άφετο; είς 
τά; δρμάς τή; αύτοπαθείας, άκυβέρνητος 
εί; πέλαγος ήθική; άβεβαιότητος, πλήν μί- 
γας έπί θρασύτητι βουλήσεως καΐ έπί ρι- 
ψοκινδύνω δραστηριότητι περί τήν πράξιν, 
έν άλλαις λέζεσι σιθηρύγρων κατά τήν 
προςφυά τοΰ Πατριάρχου Φωτίου φράσιν. 
Έντεΰθεν λοιπδν ή ραγδαία τών παθών 
συμπλοκή, ύφ’ ή; ή Ίλιάς καταθορυβοϋται’ 
έντεΰθεν αί τοσαϋται ρήξεις καί συγκρού
σεις καΐ καταστροφαΐ, ών τδ ποίημα βρί
θει· Άλλά καΐ έντεΰθεν άπεναντίου τδ δ- I 
μοιόμορφον τών εικόνων έκεϊνο, ή αφθονία 
τών ωραίων περιγραφών, ή πληθύς τών 
σχημάτων, τδ άπαράμιλλον τοϋ χρωματι
σμού, τά γραφικώτατα ήθη καΐ πάθη, ή 
έπίχαρις κα'ι έναρμόνιο; έναλλαγή τών δια- 
πηδώντων δακτύλων καί τών σεμνώς χω- 
ρούντων σπονδείων, η έκλογή τών ονομά
των καί ή κατάλληλος θέσις αύτών, δι’ 
ών απάντων δ ψάλτης περιποικίλλει τήν 
Οαυματοποιίαν αύτοΰ έν τοΐ; έπεσι, δια- 
σκεδάννυσι τά δημιουργήματα αύτοΰ, γλύ
φει μάλλον ή έξυφαίνει τδν μϋθον.

Ω τίς έστιν ήδη, Κύριοι, δ μή εύφημί- 
ζων την νεανικήν καί μεγαλοφυά τοΰ 'Ο
μήρου διάνοιαν, δι’ ή; παρέστησεν έν τοϊς 
επεσι τήν ώραίαν καΐ νεανικήν τή; ανθρω
πότητα; ήλικίαν ; Τί; δέ δ μή θαυμάζων 
τδ κάλλιστον τή; έξεργασθείσης σκηνογρα
φία; αύτοϋ άπεικονίζον έν τή ποιήσει πρω
τότυπον καΐ παρομοίαν τήν όψι» τή; έπο
χή; αύτοϋ ; Όποία δέ πάλιν ηγεμονική έ- 
ξουσία περϊ τήν διατύπωσιν τί; έπινοία; 
αύτοϋ καΐ περί τήν διαμόρφωσιν τοΰ άμορ- 
φώτου τών ήθών καΐ τή; καταστάσεω; τοϋ 
τότε θρησκεύματος, οϊαν έπέτρεψε τώ ύ- 
ψιπέτη Σμυρναίω ή ύψιπετή; Καλλιόπη ;

Αί χορδαϊ τή; ήδυμελοϋ; αύτοΰ φόρμιγ- 
γος δτέ μέν ψιθυρίζουσι μόνον τάς τοΰ Ό
λύμπου παλιντροπίας, δτέ δέ καταλείπου- 
οαι τόν ύπερνέφελον Ούρανδν διά τήν γήν, 
τους άθανάτους διά τδν άνθρωπον, άντί 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Α'.)

βροτοϊσι, 
τ' άπό

2.
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ίΐ

itya τοΰ ήμετέρου 'Ομήρου απαράμιλλα 
κατά πάντα. Τδ δέ έπιζηλότατον τών πλε
ονεκτημάτων, δι’ ών ό "Ομηρος περιβάλλει 
αύτά τήν χρυσούφαντον καί πλουσίαν πορ
φύραν, έστίν δτι περισαρκοΐ τάς λέξεις πε- 
ριβαλλομένας την κατάληξιν ώς μυώνας 
καί νεύρα, καί παριστόί τά πράγματα δι’ 
αυτών ώς σώματα ζώντα, θαλερά καί ακ
μαία, πλήρη έκφράσεως καί ψυχής. "Ωςτε 
κατ’ αύτά δύναταί τις νά είπη δτι έκ τ^ς 
'Ομηρικής διανοίας άνεπήδτσεν ή σοφωτάτη 
ζαί καλλιφωνοτάτη πασών τών γλωσσών 
βασιλΐς ούχί άσθενής ή νήπιος, άλλά τε
λεία, σφριγώσα καί ώραία Παρθένος, ώςπερ 
έκ τής τοΰ Διδς κεφαλής η Παλλάς ’Α- 
Οηνά. (1)

Τοιαυτης λοιπδν ουσης τής τοϋ Όμηρου 
ίποποιΐας, τί παράδοξον οτι αΰτη καί μέ
χρι τοϋδε διέμεινε ποιητικής ευρέσεω; ά- 
μίμητον αριστούργημα ; κοινδν πρότυπον 
πάσης ποιητικής έξοχότητος ; άξιολογώτα- 
τον προϊόν έν τή δλη τής άνθρωπότητος ι
στορία, χρησιμεΰον είς πάντας αιώνας ώς 
άξιομίμητον καί διδαζτικώτατον παρά
δειγμα ;

Ό δέ χαρακτήρ ό έν τοϊς έπεσι τοϋ 'Ο
μήρου έστιν αύτδ τδ κύριον χαρακτηριστι
κόν τών ήρωϊκών χρόνων, αύτδς ούτος δ 
χαρακτήρ τών Ίώνων. Καί τών μέν ήρωϊ
κών χρόνων χαρακτηριστικόν κύριον είναι 
τό εύφυές, τό ά^,ε.έές, τό yaidpdr, τό έ- 
ζερχές, τό γάριεζ, τό άζάρεΓοζ. Ό δέ χα
ρακτήρ τών Ίώνων έστίν ό Νοϋς (=ροϋς 
παρά τοϋ νέω—ρέω), ή ευκίνητος δηλονό
τι καί ευερέθιστος, ά.Ι.Ιά και αύτοσυκεί- 
ύητος πρακτική διάνοια, ή δι αισθητηρί
ων ύγιων πάντοτε καί πανταχοΰ κατα- 
σκοποΰσα, έπί δέ τόν θεόν καί τήν Ιδίαν 
δύναμιν πεποιθυΐα. Οί "ίωνες ανέκαθεν έ- 
φάνησαν οξείς καί θερμοί, φαιδροί καί δ- 
πωςούν κενόδοξοι, θυμού πλήρεις, έπί ταϊς 
τών σωμάτοιν εύεξίαις βρενθυόμενοι, πρδς 
δέ τά τοΰ βίου δεινά άδιαφοροΰντες, άλλά

(1) Κ. Οίκον. Γραμματ. ή Έγκυκλ. παι- ; 
δευμ. Τόμ. Α'. σελ. 211. ff.

I τά ήθη τρυφερώτεροι καί διά τής άναπτύ- 
I ξεως τών προσόντων αύτών ούδέν άλλο έ- 

πιδιώκοντες ή τδν δημόσιον έπαινον μόνον. 
Έφ’ φ έτιμήθησαν ώς σύμβολον τής ούδέ
ποτε ήρεμούσης κινήσεως καί τής προόδου, 
καί διά τούτο έκλήθησαν δ αείποτε ώραϊος 
καί εύθυμος, δ αείποτε άκμάζων καί νεα
νικός τής άνθρωπότητος λαός.

Καί δσα μέν άγαθά οί Ίωνες έπορίσαντο 
διά τών οπλών καί τής ναυτιλίας αφειδώς 
έδαπάνησαν υπέρ τής σωματικής, τής δια

νοητικής, τής ήθικής καί τής πολιτικής ά- 
ναπτύξεως συναρμολογήσαντες έν τή τέχνη 
τήν δωρικήν στερεότητα μετά τής κομψό- 
τητος, τής καλλονής καί τής χάριτος τής 
’Ιωνικής. Εί'τι δέ πάλιν έξωθεν έξ ’Ασίας ή 
έξ Αίγύπτου μεθ’ εαυτών έκόμισαν, 'Ελλη
νικόν βίον ώς "Ελληνες ήδη έν Έλλάδι δι
άγοντες καί τό γενναϊον άνθρώπινον ήθος 
φύσει πως μάλλον τιμώντες τών έν τή φύ
σει καθόλου,χμέριζ 'Ελληνικήν καί εύμουσί- 
αν είς αύτδ περιήπτον. Κυριεύων λοιπόν 
χαρακτήρ τών επών τού Όμηρου υπάρχει ή 
χάρίΓ.

Ταΰτα δέ λίγων, Κύριοι, ούτε έζείνου 
τού 'Ομηρικού στίχου

• Βή δέ κατ' Ού.Ιύμποιο καρήκωκ
γωόμενος κήρ» (<) άμνημονώ, ούτε δτι ό Φειδίας τήν μεγαλο

πρέπειαν τοϋ ’Ολυμπίου Διδς έποίησεν, έν 
νώ έχων μάλιστα τήν 'Ομηρικήν συνέντευ- 
ξιν τοϋ Διδς καί τής Θέτιδος, (2) ούτε κά- 
κείνου, δπερ δ Ζευς βλοσυρότητα ώς είχε 
μεγάλα αϋχών τοϊς άλλοις θεοϊς έπαπειλεϊ 
τά εξής γνωστά άγορεύων :

• Είδ' άγε πειρήσασΰε, θεοί, ΐκα εΐ-
δετε πάντες 

σειρήκ χρυσείην έζ ούρακόθεν κρεμά- 
σαντες, Πάντες ό' έζάπτεσθε θεοί πάσαί τε 

θέαιναθ» (3) καί δσα άλλα τοιαΰτα. ’Αλλ’ είς ταΰτα καί

(1) Όμήρ. Ίλ. Α, 44.
(2) Στράβωνος β, σελ. 4 37.
(3) Όμήρ. Ίλ. Α, 4 8—21.

τά παρόμοια περιάψας δ "Ελλην αίσθημα c 
καί πάθος άνθρώπινον έποίησε χαριέστερα ( 
περικείρας τδ κατ αρχήν ψυχρόν καί άναυ
δον μεγαλεϊον τής φύσεως. Διά τούτο δ 
Όμηρος τήν ανέκαθεν μεγαλειότητα είς θυ
μοειδούς άνθρώπου μοίραν περιστείλας, ή
τοι τδ έν τή φύσει τή καθ’ άνθυπόστασιν 
γιγνόμενον άνθρωποποιήσας, χάριεν αντί 
μεγαλείου κατέστησε. Τοΰτο δέ καταφα
νέστερου γίνεται, έάν έν νώ λάβωμεν τήν 
παρ’ Όμήρω τής Άθηνάς ιδέαν.

Ή ’Αθηνδ άρχήθεν J απέραντος καί αί- 
γλήεις καί γλαυκός αιθήρ, τούτο τδ Οεϊον 
καί έκπαγλον ον τό τήν αιγίδα πάλλον, 
τδ καταπολεμούν καλλινίκως τούς μελαν- 
τάτους δαίμονας, τήν Γαργώ, τάς έμβρηράς 
νεφέλας καί λαίλαπας, (I) λαβοΰσα έν τοϊς 
Επεσι τοΰ 'Ομήρου είδος καί φωνήν σεμνής | 
καί συνετή; ήρωΐδος, ώς πρεσβυτέρα αδελ
φή τοϋ Αχιλλέως ήμϊν έπιφαίνεται καί τοΰ 
Τηλεμάχου, κόρη πλήρης θάρσους τε καί 
φρονήσεως καί παντοίων χαρίτων. Αΰτη καί 
μόνη τών Θεών έχει κοινήν πρδς τδν Δία 
τήν θυσανόεσσαν αιγίδα δεινήν τε καί 
σμεοδνήν ούταν τής καταιγίδας άσπίδα, 
όμβρον τε καί νεφέλας χρυσαΐς ίλιξι κύκλω 
ειλημμένα;, αστραπή διαπαλλθμέ>ας. ’Ενί
οτε δέ καί τώ κεραυνώ τοΰ πατρδς βροντγ. 
καί άστράπτει ή όβρίμοπάτρη, καί

• Πέπ.Ιον μει κατέχευεκ ίανόκ πα
τρός ίπ οΰάει, 

ποικΐ.Ιοκ, 8ν αύτή ποιήσατο καί κά
με λ'ερσίκ, » (2) 

ώςπερ τις ’Ανδρομάχη ή Πηνελόπη ή άλλη 
άνασσα θνητή (ώς θεά τών βιοτικών τεχνών 
ή πολύβουλος, πηνήτις),

ή άε χιτωκ, ίκόϋσα Αιύς κεφε.ίηγε- 
pitao 

τεύχεσικ είς πό.Ιεμοκ θωρήσσετο άα-
κρυόεντα’ (3) 

εϊς τε τδ φλόγινον άρμα παρά τή "Ηρα έμ- 
βεβηκυϊα διά χρυσογλαύκου αίθέρος τε κίί

(1) Δουγκ.Ίστ. Τ. Γ. σελ. 4 8, 19.
(2) Όμήρ. Ίλ. Ε, 734—5.
(3) Αύτόθι, 736—7.

άέρος καί τής φαεινή; πύλης τοΰ άνω Ου
ρανού εύπετώς έλάσασα, έπί Τροίης δέ κα- 
ταβ&σα είς "λρεως έργον μίγνυται πολύ- 

στονον, καί
τούτον μαινόμενον, 

ή έ μά.Ιιστ εΐωθε κακής όδυκησι πε· 

καρτερώ; διά τοΰ Διομήδους τιτρώσκει, 
δέ "Αρης ούδέν1. συν κόσμε·) ούτε θνητών έν- 
τρεπόμενος ού1.’ αθανάτων, σμερδαλέα υπ’ 
άλγηδόνος ίάχων, άναβαίνει είς αίπυν "Ο
λυμπον, δλοφύρεται μινυρίζων ό δείλαιος 

πρδς τδν Δία καί λέγει
• Σύ τέκες άφρονα κούρηκ, ού.ίομέ- 

νην, άίδη.ίον» (2) 
ό δέ Ζευς χαλεπήνας αύτώ καί πικρά έπι- 
πλήξας άπέπεμψε πρδς Παιήονα, 

όδυνήφατα φάρμακα πάσσωκ ή- 
κέσατ "Λρηκ.» \3) 

Καί τούτων ούτως έπιμίξ άδομένων κυριεύ
ων χαρακτήρ τή; θεάς ΆΟην&ς πάντως 
ή χάρις έστι πρδς τήν άρχήθεν άναυδον τή; 
φύσεως μεγαλειότητα.

Παραπλήσιόν τι συμβαίνει καί δταν τις 
ι Οεάται τδν χαριέστατον άγγελον, τδν δ

ποϊον πολλοί τών ένδοξων ζωγράφων πρδς 
τόν Απόστολον Ματθαίον προςηνώς καθι- 
πτάμενον ζωγραφοϋσιν. Έν τή είκόνι αύτή 
δηλονότι τδ μέν Οεϊον έξανθρωπούται, τδ 
δέ ανθρώπινον άποθεοΰται. Καί πάντως 
μέν δ άνθρωπος μεγαλύνεται, άλλ ούχ ήτ
τον κυριεύων χαρακτήρ τής εικόνος ούχ ή 
μεγαλειότης, άλλ' ή χάρις πάντως υπάρχει" 
διότι τδ μέν θειον μειλίσσεταί πως καί 
προςηνές έπιφαίνεται, άνάπλεων χάριτος 
τώ Ονητώ προςμειδ,ών τε καί χαριζόμενον" 
ένώ τδ ανθρώπινον καί περ μεγαλυνόμενον 
ουδέποτε έξικνεϊται τήν τοΰ Θείου μεγα
λειότητα. Τοΰτ’ αύτό δ' έφαρμόζεται έπί 
τε πάσης άλλης τοϋ Θείου έξανθρωπίσεως, 
καί δή καί τής παρ’ Όμήρω" διότι, έάν τδ

(1) Όμήρ- Ίλ. Ε, 8?0—766.
(2) Αύτόθι. 875-6.
(3) Αύτόθι. '«00.

τυκτόν κακόν, &.1-
^οπρόςα.Ι.Ιον,

.ΐάζειν, (I) 
Ό
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περί ου ν·ν i λόγος μήπω τ{) ώς {ί>ΤιΟβς 
θειον άλλ’ αύτή γε ή φύσις ή μ,γβχ0. 
πρ«πής, ησσων πάντως 0,’,β τής 
θρωπω ήθικής μεγαλε.ότητος, άλλ’ ' ούδέ 
««>cv έν τοϊς Όμήρου Ανθρώποι; ,ώ λογι- 
σηκώ «χαθαρμένος δ θυμός ύπερίσχυε' 
«ιβτι ο άνθρωπος τότε έγγυτάτω τής φύ 
σεωςέτύγχανεν ών χαί πρδς αύτήν τήν φύ· 
».ν ως σμ.κρδν πρδς μέγβ -θ_ωί το(._ο 
καλλών έννοήσωμεν, παραβάλωμεν τή, έ, 
τοίς έπεσι τοΟ Όμηρου άνθρωποε.δή τή; 
Αθήνας ιδέαν πρός τήν παρ’ Αίσχύλω, 

οετ«ς τδν έν Όλλησιν έξανθρωπισθεϊσαν Α
θήναν παραλαβών, πάλιν αυθζς Απεθέωσεν 
ανα >ι5άσας αύτήν είς τδν ήθικδν Όλυμπον. 
Λοιπον δ μεν Όμηρος τούς φυσικούς θεούς 
είς φυσικούς Ανθρώπους χατεβίβαζεν, δ δέ 
Αισχύλος τάνάπαλιν τούς φυσικού; Ανθρώ- 
«ους είς ήθικού; θεούς Α,εβίβαζεν. Άρα δ 
κυριευων χαρακτήρ τού Αισχύλου ή/ι(γα- 
Aoxphtsii έστι καί τό S<Jroc, ένώ δ κυριεύ
ω» χαρακτήρ τού 'Ομήρου έστί πάντως ή 
Ζ«Ρ««·

Καί έν γέχει είπεϊν χαρακτήρ τών επών 
τοϋ Ομήρου καί τών Λυρικών καθόλου, 
Σοφοκλέους λόγου χάριν, Άριστοφά,ους καί 
άλλων, πλήν Πινδάρου, ή χάρις πάντως ύ 
παρχει. Χαρακτήρ δέ τών θεολόγων καί 
φιλοσοφούντων ποιητών, 'Ησιόδου, φέρ’ εί- 
«*1ν,  Αισχύλου, Πινδάρου,;) ριγα.Ιοπρί.^ιά 
<στι Χα1 τό ίψος. Χαρακτήρ δχ τΰ/δστβ_ 
ρον φιλοσόφων συγγραφέων, άμφότερα τώ 
χρύνω είς 2, βυγκραΟέντα, χάρις άμα έ„ί 
καί [nyaJonpi^a. Καί τοιοϋτος έστιν δ 
θείος Πλάτων, τέλειος "Ελλην, ολοσχερή 
τδν Ελληνισμόν καί τήν Ελληνικήν φιλο
σοφίαν, τρόπον τινά, κεχωνευμένην καί τε- 
τελειωμένην έμφαίνων.

Τούτων δέ προτεθέντων τά χαρακτηρι- 
στικα γνωρίσματα τής τοϋ ’Ομήρου έπο- 
ποιίας καί τή; μετά ταΰτα καθόλου ποιή- 
σ*«ς  είσίν εϋδιάγνωστα. Καί τώ οντι. Ή 
"«τριαρχική άπλότ.ς, δ ώραϊος καί Αφελής 
των ήρωων κόσμος, ώς χαριέντως αύτδν 
περιεγραψεν ή καλλικέλαδος Μούσα Όαή- 
ρου, κατά τδν μύθον έξέλιπεν άμα τή ’τής

I Ιλίου άλώσιι*  μετ’ ού πολύ δέ ύστερον 
«?χ»;αι ή τών μεταναστάσεων ταραχώδης 
περίοίος. Καί δή^λαοί μυριοπίηθεΐς καί Α- 
•ειμανιοι άπδ 'Αρκτου δρμώμενοι δίκην 
χείμαρρου κατέρχονται μέχρι τών νοτίων 
ακτών τής Πιλοποννήοου πανταχοϋ τδ κα- 
θεστδς καταλύοντες καί πανταχού τούς 
ιγχωρίους β<άζοντες, ϊνα ζητήσωσ; νέας ί- 
ύρας.^ Η κατάλυσις λοιπδν τής παλαιός 
τών ηρωων δμοσπονδίας, ή άντικατάστα- 
σίς πολιτειών ανεξαρτήτων Αντί πατριαρ
χικών μοναρχιών, τά κοινωνικά συμφέρον
τα τοϋ αύξανομένου πολιτισμού καί έν γέ- 
νει τοιαύτη ταραχώδης πολιτικού βίου κα- 
ταστασις Αδύνατον νά μή έγχαράξη τήν 
σφραγίδα αυτής εις τδν πνευματικόν βίον 
καθολου καί νά μή έπενέγκ, παρομοίαν 
αλλοίωσιν καί εί; τήν ποιητικήν φιλοκα
λίαν.

Έν τοιούτοις καιροί; δ δισταγμός καί ή 
αμφιβολία χαλαροϋσι τούς δεσμούς τής φ.· 
, ιας και τής άλλης προσωπικής σχέσεως. 
U άνθρωπος συναισθάνεται τήν ιδία ν'αύτοΰ 

αςιαν καί έλευθερίαν γινόμενος εμπε,ρο; ά- 
γαθών καί κακών. Τό Γνύθι Σ,ιυτόν ά- 
ποδεικνυτα1 θεωρία καί πράζει άναπόδρα- 
στος άνάγκη. Τδ δέ πνεύμα τδ τέως πα- 
ρκδοθέν άνεπιφυλάκτως είς τδν έξωτερικδν 
κόσμον, ήδη ή συμπαρασύρεται ύπδ τού 
πάθους είς τδν Αγώνα, ή έν τή ιδία καρ- 
, ? ευρίσκει ασφαλή λιμένα καί ησυχίαν 
“ , τοϋ σάλου. "Ενεκα τούτων λοιπδν ί-
κρηξις τρομερά συ,ταράσσει τήν φύσιν τήν 
Ελληνικήν, 3ν τρόπον μέγας σεισμός Ανα- 

κλονιϊ αύτανδρον πολιτείαν. Καί ιδού δ 
Ουρανός συγκλονεϊται, σαλεύεται, διαπλη
κτισμένος ταύτοχρόνως ύπό τε τής έπι- 
κής ποιήσεως, ύπό τε τής δραματικής καί 
υπο τη; φιλοσοφίας. Γιγαντουαχία ήδη 
πραγματική γίγνεται έν Άθήναις ά'ναμέσον 
επουρανίων δυνάμεων καί δυνάαεων έπι- 
γείων.

Εν Ελλάδι λοιπδν ούκέτι έστίν αύτό·
ματος Αγαλλίασις. 'II αμέριμνος ευθυμία 
τής παιδική; ήλικίας εκπνέει διά παντδς 

είς τα χείλη τή; καλλιβλεφάρου παρθένου.

Αναλογισμοί κρύφιοι άρ.τριώσι τδ μέτ«- | ^^^^^^“'Ελλτ. V; ύ

Βίος, τά Πάόη χαί ή Α,·άσταο<.ς της θτ- 
ότητος άνθρωπίνην σάρκα περιβληθεισης εί
ναι σωτήοιον μεγαλούργημα, είναι θαύμα 
θαυμάτων τώ δντι μετίχον συναμα Επο
ποιίας τε καί Τραγωδίας, «ο.ουμενον συμ- 
βολον έπί Σταυρού τά τής Ανθρωπότητος 
πάθη, διατυποϋν τάς τών αιωνων περιπέ
τειας,-ίποκαλόπτον τής λογικής πλάσεως 
τήν έξαγόρασιν καί εύαγγελίζον τδ αίσιο» 
τέομα τών ανθρωπίνων Αγωνισμάτων.

Ό χριστιανισμό; ίπικυροϊ τάς προμηνυ- 
σϊ.ς τής ’Εποποιίας, τή; Δραματικής, της 
Φιλοσοφίας. (I) Άποκηρύττων τήν πολυαρ
χίαν τών Θεών, προχειρίζεται ηγεμόνα τής 
λογικής πολιτείας, τόν Λ^ρω.τοΓ. Επί δέ 
τού θρόνου τής ιδίας αυτής συνειδησεως ή 
Α,θρωπότης έγκαθιδρυθεϊσα αναγορεύεται 
έπίτΜΟί θ^ός. Γενική λοιπδν ή κατα7ροφη. 
’Ανατροπή σεβασμάτων, κατεδαφισις Σχο
λών, άνάπλασις ποιήσεως, ιστορίας, δια 
λέκτων, δικαίου. Τά πάντα καινα. Εντευ- 
θεν δέ η Ηπτωσις τοΰ μυθολογικού ιδανι
κού, καί ή άναγόρευσις άλλου τινδς νέου ά- 
συγκρίτως έντελεστέρου. ουχί απλώς, Ατ
τικού, ή έν γένει 'Ελληνικού, άλλα τουναν
τίον οικουμενικού καθόλου, τοΰ χριστιανι- 
χοΰ ίιίανιχοΰ !

Διό ή μυθοπλαστική τή; Ελληνικής πε 
ρινοίας εξουσία ύποχωρεϊ είς τδ κράτος τής 

• δρ.ζομένη; πραγματικότητας Η *
αλήθεια άπολακτίζει τδν μύθον. Η επο 
ποιία πρόβατα είς ύψτλόν βαθμόν τελειό- 
-ητος άπδ πολλοΰ ήδη ίρξατο κατα μικρδν 
παρακμάζουσα κατά φυσικόν τινα νόμον, 

(<) Κλήμ. Άλεξανδ. Στρωματ. 1,5, σελ.
331 ’Ην μέν ούν πρδ τής τού Κυρ.ου πα
ρουσίας είς δικαιοσύνην "Ελλησιν Λχαγκαία 
ή φι.Ιοσογία......... έπαιδαγωγει γαρ καί
αύτή τδ ‘Ελληνικόν, ώς δ νόμος του; Εβραί
ους, είς Χριστόν. Προπαρασκευάζει τοινυν η 
φιλοσοφία προοδοποιοϋσα τδν υπό Χ?ζβτ 

i τελειούμενον πάντων μέν γαρ αιτψς 
καλών δ Θ'-ός.

πόν της *« ι θυμοδακές πάθος κχτασπα- < 
ράσσει τδ κηώδε; αύτής στήθος!

«*β  πάτοι, 'ι πένθος ΑχαΜα <
γαΐαΓ έ«ί>·« !’(.*)  

Όκτοτε νέφος βαθμηδόν έπ.μελαινόμενον 
επισκιάζει τδ έως τότε μειδιάσαν στερέω
μα τής 'Ελλάδος. Άχλύς, πρόδρομος κα- 
ταιγίδος, διαλύει τάς δμηγυρεις. ΔυςΙυμία, 
κατήφεια, άπορίαι πιέζουσι τάς καρδίας α
πάντων. ’Αντί ήχων Αρειμάνιων καί ύμνων 
θούριων καί φιλονείκων έρεθ.σματων ή λύρα 
έκπέμπει ήδη περιπαθείς μελωδίας, ελεγους 
έρωτικούς αποπνέοντας τήν μελαγχολίαν 
καί προκαλοϋντας τδ ίλεο;, τήν Αγάπην, 
εκφέρει στεναγμούς, γογγυσμούς Οωπευον- 
τας μέν καί αποκοιμίζοντας τα ανήμερα 
πάθη, συνεπάγοντας όμως τήν συντριβήν 
τής καρδίας. ,

Ή λυρική ποίησις προδρομος γενομένη 
δραματικής άνακινή«ω; ύφίσταται ήδη την 
τροπήν εκείνην, ήτις υποσκάπτει την θεο
κρατικήν παράδοσιν, περιφρονεϊ τα δόγμα
τα καί Αναγορεύει πολίτην αύτεζουσιον, τδχ 
ά.τ./Οίΰ- ιϊ^ρωπο,·. Ή ’Ελλάς άποθέτουσα 
τάς όχληράς αυτής Αναμνήσεις καί εις έ- 
πιθυαία; νέας άφιεμένη ένωτίζεται, ωςπερ 
νεάνι; έρωτόληπτος, Φθόγγου; ‘Γ9ι'ίε?ότ" 
τος, άνθρωποπαθείας, ψυχική; θρυψεω;. Οί 
δέ ποικται ήσυχάζουσι, τά χρηστήρια ά- 
πρακτοϋσι καί τά ποιητικά μέτρα πιπτου· 
σιν είς αχρηστίαν. Άντ’ αύτών δ αναφαί
νονται πεζογραφεί, κριτικοί, γραμματικό, 
σμήνος φιλοσόφων μεστών χλεύης, πικρίας 
καί ειρωνείας, δι’ ών ούτο. ου παυουσιν υ- 
ποσκάπτοντες πάσης δο,ασίας τας βασει,. 
Καί τέλος ή μέν 'Ελληνική αυτονομία δλο- 
φύρεται είς τάς άλύσει; τής Ρωμ^ς ! η δ. 
κοινωνία έν γένει διαπλέουσα θαλασσαν α 
μηχανίας κυμαίνεται ώς άπήδαλον σκάφος . 
Άλλ’ αίφνης νέος καί φεγγοβόλος αστήρ α 
νατέλλει καταυγάζων τδν Ουρανόν της 
'Ελλάδος κατά προεγνωσμένον αστρονομι
κόν ρυθμόν, καί παρευθύ; διασκορπίζεται η

(1) Όμήρ. Ίλ. Λ, 254.
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άτε δεομένη μυθοπλαστική; καί τερατώ
δους μεγαλειότητος. Ό δέ ποιητής, ί τήν 
άθόρυβον άντίληψιν τού τ» εξωτιρικι.ΰ κό
σμου χαί τών έν αύτώ συμβαινόντων περι
γραφών, δ ποιητής, ό διανοήματα Εξαγ
γέλλω» ούχί ίδια χαί προσωπικά, άλλά 
διανοήματα χα,θο.Ιιχύχ κύρος Εχοντα χαί 
διά τής συγγένειας αυτών συνα ομολογούμε - 

να, σιγά παρευθύς, δπόταν ή τών κομμά
των Ερις τό καθεστός άνατρέπγ, καί διαλύη 
τήν μεταξύ τοΰ έσωτερικοΰ καί τοΰ Εξωτε 
ρικοΰ κόσμου ύφισταμένην συμφωνίαν.

Έχ τών είρημένων λοιπόν εξάγεται δτι 
μετά τόν Όμηρον ούδείς ούτε ήμέτερος, 
ούδ’ άλλότριος, ούτε αρχαίος, ούτε νεώτε- 
ρος, ούδείς, λέγω, άλλος άναφανήσεται μέ
γας έποποιός δυνάμενος νά ποιήσ^ τήν αύ- 
τοφυά πρωτοτυπίαν τής Ώιάδος. Καί Sv 
ύπήρξέ τις ποιητής, έποποιός, τά Εργα αύ
τοΰ δεν ε'ναι πάντως, ώς ή μεγάλη τής 
ήρωϊκής τοΰ Όμήρου εποποιίας- διότι διά 
τήν δημιουργίαν τοιαύτης απαιτείται τις 
πολιά κατά τό μάλλον καί ηττον άρχαιό- 
της, δπως μεγαλυνθώσι πράξεις καί χα · 
ρακτήρε; άξιοι τών ύψηλών Εμπνεύσεων τής 
Θεά; Καλλιόπης. 7/ 7./<<)<· λοιπόν καί ή 
Όόύσσεια θέλουσι μείνει θυγατέρες τής έ
πικής ποιήσεως μονογενείς, ώςπερ αί πυρα
μίδες τής Αΐγύπτου διατελουσιν άμετρόβιοι 
κα1. μεμονωμένοι έν μέσο» τής έρημου.

(I) Όμήρ. Ίλ. Γ, 179. 
(*) Αύτ. Όδυσ. Α, 170.

Ο Ομηρος λοιπόν «ήμέτερος ύή χεΐχος 
<5 χρύσεος πο.Εήτης,· ώς δημιουργός με
γάλη; ήρωϊκής έποποιΐας, ώς έποποιός, εί
ναι ανέφικτος, μοναδικός τοϊ; "Ελλησι λό
γω τε καί εργω σύμβολον ίνότητο; αύτοϊς 
γενόμενος, είναι θειος άνήρ έν παντί τών 
άνθρώπων τώ γένει,

«Οίος θχητοίσιν όέμας εϊχε.Ιος, οΰ γε 
νόημα·" (I) Λίαν δέ προςφυώς άνέθηκεν είς αύτόν δ Αν

τίπατρος τό επίγραμμα τοΰτο,
Εήρε φύσις, μό.Ιις είρε, τεχονσα ό' 

έπανσατο μόχθων

είς “Εχα Μοΰχοχ Όμηρον oJqx ιρέ· 
if-ασα μεχοιχήχ.

Τά δέ ποιήματα αύτοΰ μεγάλως έηέ- 
δραααν Επί τε τήν πορείάν τοΰ 'Ελληνικοϋ 
πολιτισμού καί έπί τήν τών Εύρωπαίων 
καλλιτεχνικήν διάπλασιν, άτε υπάρχοντα 
πηγή Ανεξάντλητος εΐς τε τήν ποίησιν καί 
τήν τέχνην. Ώς παράδειγμα δέ αναφέρω 
καί μόνον το’·το, δτι ή Ίλιάς τοΰ Όμήρου 
ηνο τό πρώτον μάθημα τοΰ υίοϋ τοΰ Φι
λίππου, τοΰ άνδρός δηλονότι έκείνου, δςτις 

• 'Aufdttpox, βσσι./εΰς r’ Αγαθός, 
χρατερύς ζ’ αίχμητής,· (1) 

ήτο, τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, καί τό ποί- 
ηαα τοΰτο, ώς γνωστόν, Εμεινε πάντοτε 
άγα πητόν Εφόδιον είς τόν ήρωα Μακεδόνα· 

Καί δμως, Κύριοι, έκ τών ένδοξων άν
δρών είτε κατά πόλεμον, είτε κατά σοφί
αν, είτε καθ’ οίονδήποτε πλεονέκτημα άλ
λο, τοσοΰτον έλλείπουσιν οί κατήγοροι, δ
σον άπό τοΰ φωτός ή σκιά. Ουτω δέ μετά 
τών αειμνήστων δνομάτων τών Ενδόξων 
άνδρών δυςτυχώς διέρχονται τού; αιώνας 
καί τά τών κατηγόρων. "Αγνωστοι β-εβαίως 
ήθελον μείνει οί περί τόν Ζωΐλον άνευ τών 
καθ’ Όμήρου κατηγοριών. "Οτι δέ πάλιν 
ού μόνον περί τό καλόν καί υψηλόν, άλλά 
καί ή περί τό αληθές καί ιστορικόν άγαν 
Κριτική είς πολλάς ύπόκειται Αμφισβητή
σεις, είναι βεβαίως καί τό τοΰ Όμήρου. Δι
ότι τοσαύτη καί τηλικαύτη έστί περί αύ
τοΰ διαφωνία παλαιών τε καί νεωτίφ ον 

«■'Γίς ; πόθεν ην άχθρΰχ ; ποθι <ίή 
πάΐις ; ήάέ τοχήες ;« (2) 

ώ;τε Εν άμφιβολίφ τις κεΐται τί περί αύτών 
νά πιστεύση. Οί περί τόν Βαρνέσιον, λόγου 
χάριν (ϊνα παραλείπω τού; άλλους), κατά 
τήν φράσιν έβραΐζοντες, άφοΰ Επί τεσσα
ράκοντα δλα ετη τόν Όμηρο» έμελέτησαν 
καί έν ετει 17Π τύποι; αύτόν Εξέδοσαν, 
άνεκάλυψαν έπί τέλους πράγμα άξιον τώ 
όντι τή; πολυχρονίου αύτών μελέτη; δτι ό 
Όμηρο; ήν αύτοχρημα Εβραίος, ώς δηλοΐ

(<) Κλήμ. Άλεξ. Στρωμ. F, 601.

τό όνομά Όμερος, δπερ έβραϊζ.ώς άνίγι- 
νωσκόμενον, ήτοι έκ δεξιών πρός τ’ Αριστε
ρά, είναι Σόρεμος, Σόλεμος, Σόλομος, ήτοι 
Σολομών, κ*ί  συ-έγεαψεν εβραϊκήν ιστορίαν 
έν Ίλιάδι καί Όδυσαεία, ήτις έστιν ή πρώ
τη Άποκάλυψις. (I)

Εισίν δμως καί τινες τών δξυνουστάτων 
φιλολόγων, οϊτινες έν πάσι μέν εισι θαυ
μαστοί επί τε ιστορική άκριβείφ καί έπί 
πολυμαθιία, αλλ’ έγνωμάτευσαν δτι ό τών 
Ίώνων άοιδών κορυφαίος καί μεγκλοφυί- 
ατατο; Όμηρος κατεπιεν ώς μυθικός ήρως 
διά τοΰ όνόματο; αύτοΰ σύμπαντα; τούς 
άλλους αοιδούς καί ούτωςέκλόνισαν τάς πε 
ρί τοΰ Ιστορικού, τοϋ Σμυρναίου Όμήρου, 
αυτών πεποιθήσεις. Βεβαίως τό μέγα όνο
μα τών πολλά τε καλά τε είδότων περι- 
πύστων άλλω; τούτων συγγραφέων Επιβάλ
λει είς πάντα άνθρωπον σιωπήν. Άλλ’ Ε
πίσης βέβαιον εϊναι ότι καί τά μεγάλα ό
νόματα πολλάκις όμοιάζουσι τήν υπερβο
λικήν τοΰ ήλίου λάμψιν, είς τήν όποίαν οί 
τολμώντες άντιβλέπειν καί αυτοί σκοτίζον
ται καί τά περί αύτούς ούχί καθαρώς δοώ- 
σι. Ταύτης δέ παρερχομένης καί ό σκοτα
σμός παρέρχεται καί τά πράγματα φαίνον . 

ται ώς ύπάρχουσιν.
Άλλ’ ήμεΐς τούτους πάντα; χαίρειν έά- 

σαντε; εμμέχωμεχ εΐς τά πάτρια Εχοντες I 
πάντοτε άνά χεΐρας πρόχειρον διασκέδασιν 
καί αναψυχήν τόν πρώτιστον πάντων τών 
έν τώ κόσμω ποιητών ποιητήν, τόν γηραι
όν, τόν Μελισσηγενή Όμηρον, δςτις δημι
ουργός ποιήσεως γενόμενος παρέδωκεν ά- 
θρόως τε καί αύτεπαγγέλτω; είς τάς Εμ
πνεύσεις αύτοΰ πάν δ,τι μέγα ύπήρχεν έν 
τώ τότε αίώνι, διά δέ τήν ένάργειαν καί 
ζωηράν αλήθειαν αύτοΰ Εν τοϊς Επεσι, τήν 
έναρμόνιον συμμετρίαν έν τή φαιδρά Θεω
ρία περί τοΰ βίου, τήν μεγίστην καθαρότη
τα τής νοήσεως έν τή τέχνη αναπτυσσό
μενης άείποτε μετά τοσαύτη; παιδικής ά- 
πλότητος καί δυνάμεώς τής δημιουργική;

(1) 1. Barncsi V lliadc d'Omcro Volga- 
rizzala. !, Tom. in Padova, 1798, p. 84·.

φαντασίες, τού; μέν νέους ευφραίνει καί κα- 
ταθέλγει, παραμυθεϊ δέ καί πως διατρέφει 
τήν έπελθοΰσαν γεροντικήν ήλικίαν διδα
σκόμενος τοϊ; φιλομήροις. 'Εχοντες δέ έν 
ήμΐν τόν "Ομηρον πάν πρόπαν ημαρ, είς 
δν έποδίδοται ύφ’ απάντων τό ποιητικόν 
γέρας δικαίως διά τε τό περιεκτικόν, τδ 
αύτόματον χαί τό (ipter τής ποιήσεως αύ
τοΰ, έμπνέοιμεν πρός τούς άλλους τόν άγι
ον Ενθουσιασμόν καί τήν κατά Πλάτωνα 
θείαν μανίαν ύπέρ τών διδύμοιν αύτοϋ 
ποιημάτων, ατενα περιέχουσι τήν δλην ακ
μήν τής φύσεως καί τήν πρωτοτυπίαν τής 
δημοτικής ποιήσεως, έπί τών δποίων πνέει 
αύρα τής πνευματικής καί ήθική; εύγενείας 
ύψουμένη; ύπεράνω τής δυνάμεώς τής καθ’ 
αίσθησιν δρμής, καί τά όποια έν γένει ί- 
φθασαν είς άληθή τεχνικήν τελειότητα.

Ή άνάγνωσις τών Επών αύτοΰ άχώριστον 
δεικνύουσα τήν δόξαν τοΰ άοιδοΰ έκ τής δό
ξης τή; Ιωνίας, έκ τού κλέους τής Έλλά- 

ι δος, καί τήν άρχαίαν εύκλειαν τής ήμετέ
ρας Πατρίδο; θέλει Αναπολεί είς τόν νοΰν 
ήμών καί είς αίσιώτερον μέλλον ήμάς θέ
λει Αναρριπίζει. ’Εκ τοΰ ακηράτου λειμώ- 
νο; αύτοΰ τε καί τών λοιπών Ενδόξων Προ
γόνων Εχομεν αμαράντου; νά πλέξωμεν 
στεφάνου; τής ψυχής ήμών καί νά άρυσθώ- 
μεν τήν άρίστην καλλιρρημοσύνην, ήν θη
ρεύει ή πάμμουσος τής'Ελλάδος φωνή, ή- 
τις καί νεκρά νομιζομένη διασώζει άκμαίαν 
τήν μορφωτικήν αύτής δύναμιν, ούτε φθο
νούσα, ούτε εύρωτιώσα, αλλ’ αγλαού; καρ
πού; άποφέρουσα πάντοτε, καί διατελοΰσα 
άφθιτος, ακαταπόνητος καί

«»} μάέα αθάνατος χαί άγήρως ήματα 
πάντα." (ί)

Ό Όμηρος, περί ού, εί καί πολλά πολ- 
λαχοΰ παρά πολλών πολλάκις έλέχθησαν, 
ούδέποτε δμω; ίκανά καί κατ’ άξίαν ρη- 
θήσονται, γέμει αισθημάτων γενναίων καί 
ήρωϊκοϋ θάρρους. ΙΙαρ’ αύτώ παρά τήν ά- 
φήγησιν τών πράξεων τών ήρώων, αϊτινες 
κλονίζουσι τά; ϊνα; τή; φιλότιμου νεότητος,

(Ι)Όμήβ. Ίλ. Θ. 539.
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Μλομιν άπβντήσει μυριοτρόπως έκδηλουμέ- 
V7M τήν έννοιαν τής καλλονής χβι χά. 
ριτοί, θαυμασίαν καί ποικ.λωτάτην χ?ήσιν 
Ίής έμψύχου καί άψύχου 0„ως> π0Τα. 
μών, νεφών, όρέων, ληί,«ν, άν0<ων> μ|λ(σ. 
σω» καί *λλων τ“ι« παραδολαΐς αύτοΰ, 
πολλαχοϋ δέ εύφυιβτάτην ειρωνείαν χαί 
π«σι τούτοις θίλομεν έννοήσει βεβαίως δτι 
έ Ομηρος μετεχε,ρίζ.το γλώσσαν καταλη
πτήν καί δημώδη καί εποίε; κατ’ έθνικόν 
βισΟημα· διότι, εϊγε οί άκροαταί «ύτοϋ χαί 
αναγνώσται ούδαμώς διετίθεντο ύπό τοιού
των εικόνων καί ίντυπώσεων, βεβαίως δέν 1 
ήθελον διατηρήσει ώς κόρην δφθαλμοϋ τά 
ποιήματα του. Μεταξύ δέ τών πλείστων ό
σων καλών τών ίν τοί; ίπεσ.ν δπαρχόντων 
Ομηρου θέλομεν εύρεϊ τό γ.ίνχύτατοχ αΐ- 

αθημ,α τής πατρικής Χα1 μητρικής στορ
γή':, td χατανυχτιχύτατον αίσθημα τής 
σνζνγιχής πίστεως, τό ενγεπχύτάτον αΐ- 
σάηαα τής εΜιχρι,-οΰς φι.Ιίας καί μετ’ αύ
τών πάντως Οέλομεν εφαρμόζει πανταχοΰ 
καί πάντοτε τό χάλλιστον, τό χρυσούν, τδ 
Οεϊον παράγγελμα :

«£k οίω/df αρεστός Λμύτεσθαι περί 
F? Α- 4 Ζ , /Τάτρης.»(1)
κι, ω, απογόνοις γνησίοις τών ενδόξων έ- 
Χ«ί»ων, ήμίν έστιν ηδομένο-.ς τδ τοϋ ποιη- 
τοΰ έκάς-οτε λίγουσι πρδς εαυτούς τε καί ίν 
αλληλοις

"Ήμεϊς τοι Πατίρωχ μέγ’ άαείτοτες 
______ ιύχόμιθ’'tirai.» (2)

(’) Όμήρ. Ίλ. Μ, 243.
(2) Αυτόθι, Δ, 405.

ΠΕΡΙ ΨΓΧΟΙΑΤΡΕΙΑΣ.
Ει»1 τής θεοκρατικής περιόδου τής ’Ια

τρικής, δπασαι »ί νόσοι, χαί δή καί αί τοϋ 
νοδς σιαταράξεις, έθεωροΰντο κατά τδ ί- 
νραϊκδν Δευτερονόμιον ώς τοσαϋται άπειλαΐ 
και τιμωρίας παρά θεού τοΐς άνθρώποις ά- 
«οστελλόμεναι. Έντεΰθεν ή τοϋ ίεοέω; έ- 
πέμδασις πρδς απαλλαγήν άπδ τών ιερών 
*ομι,ομέν«ν νόσων Το-.αύτην πρδ τρισ/ι- 
λίων έ-.ών έπρέσβιυσε τήν τών νόσων φύ- 
*„ έπί γής άντιπρόσωπος τού Ιεχωβά, 
δ Μωυσής, καί πά.τε; οί μετ’ αύτδν προ- 
φηται. Παρ’ Αιγυπτίων λαβών τάς έατρι- 
κας γνώσεις καί αύτδς δ είς ήοωα θεδν ά- 
νυφωθεις _ Ασκληπιός θεοκρατικήν έξήσκει 
τέχνην δια τών Άσκληπειΐων καί τών ιερέ
ων. Εις την Πυθίαν άνήγαγε τήν νομοθεσί
αν αυτού καί δ τής Σπάρτης νοαοθέτης 
Α-ούργος, έν^πολλαί ύπήρχον δ.αιτητι- 
“! άρχαί, δ1 ων έτεινε νά καταστήση ύ· 

για και εύρωστα σώματα. Μόνον δέ τδ έ- 
λευ Ιερόν τής δημοκρατουμένης Ελλάδος 
^Χ·;ον, δ Ιπποκράτης, γράφων έντδς κοι
νωνίας ήδη άνεπτυγμένης, καί ώς φιλόσο
φος ιατρός πρδς τδ λογΙΖδν αποτεινόμενος 
απεφηνατο, δτι ούδεμία νόσος γίνεται άνευ 
φυσική; αιτίας, καί δτι τά θεραπευτικά 
αυτής βοηθήματα φυσικά είσί. Τοιουτοτρό- 
J*  καταρρίξα; τήν θεοκρατικήν Ιατρικήν, 
ηνέωζεν εκτοτε ευρύ πρδς τήν έπιστήμην 
σταδιον δια τών διδασκαλιών τής πείρας 
xal του φυσικού λόγου, καθ’ 8ν τρόπον καί 
ή ψυχοϊατρεία, άντικείμενον έχουσα τάς 
του νοος δ.αταράξεις, άποσκορα/ίσασα τάς 
περί αυτών έπ(κρατούσας μεταφυσικές θε
ωρίας, ήνέωξε τήν αληθή όδδν ποδς τδν 
σπουόαΐον τοΰτον τής έπιστήμης κλάδον.

Λείψανα τής θεοκρατικής ιατρικής, ώς 
xal λείψανα τής μεταφυσικής ίατρείας τού 
διατεταραγμένου νοδς, διατηρούνται είσέτι 

ήμϊν αύτοίς. Άλλ’ ούχ οΰτω καί ό 
σοφός Φώτιος- δτε τδν Αύγουστον τού έ
τους 861 συνεχείς «αί δ£ζνο1 0£ισμο. έ_._ 
κρατούν έν τή βασιλίδι τών πόλεων έπί ή-

Άλλ' έπειδή έν τοί; άρχαιοτέροις χρό
νο·.; ή ψυχοϊατρεία άπέρρεεν έκ τών ιδεών 
τών έπικράτουσών έν τή ψυχολογία, ή δέ 
ψυνολογία περιειλίσσετο εις τά νέφη τή; 
μεταφυσικής, ήτις θεωρεί τδν άνθρωπον 
ύπδ δλως άφηρημένην έννοιαν, καί τόν νούν 
ώς άθάνατον όντότητα διάφορον τού σώ
ματος, είπετο άναγκαίως δτι η ψυχοϊα
τρεία ούδέν g-ερον είναι Μ παθολογία τής 
άνθρωπίνης ψυχής, τούθ’ δπερ ούσιωδώς 
σφαλερόν καί πρδς έαντδ άντιφάσκον, πρός 
δέ τούτοι; καταδικάζον τήν ψυχοϊατρεία, 
εί; διηνεκή ακινησίαν, ή γάρ ψυχή αείποτε 
αμετάβλητος καί πρδς έαυτήν όμοια, ά- 
πεμάκρυνεν άπδ τής εμπειρική; φιλοσοφίας 
καί μεθόδου, ήτις τοσοΰτον έγονιμοποίηοε 
τούς άλλους τής ιατρική; κλάδους, ώς καί 
πάσας τάς φυσικάς έπιστήμας, άπδ τής έ
ποχής τοϋ Γαλιλαίου, τού Νεύτωνος, τού 
Λαβοαζιέρου καί άλλων. Όθεν καί μετά 
τοσαύτας έπιστημονικάς ανακαλύψεις, μετά 
τοααύτα; λύσεις προβλημάτων άδιαλύτων 
τέως θεωρουμένων, καί αύτδ τδ ζήτημα 
τοϋ ανθρωπίνου νοδς άναγκαίως έπελήφθη 
τελευταίου ή έπιστήμη ζωηρότερον, καθό
σον καί τδ άνθρώπινον λογικόν παρίστησι 
τήν τελεοταίαν καί συγχρόνως τελειοτέραν 
φάσιν τή; άναπτύξεώς τής φύσεως. Τοιου
τοτρόπως τήν μεταφυσικήν περίοδον τής 
ψυχοϊατρεία; διεδέξατο ή τή; έπιστήμης 
καί τή; έμπειρική; έρεύνη; περίοδος.

Τοιαύτην λογικήν έμινειρίαν, καί τοι- 
αύτην μέθοδον άκολουθήσας καί ό ένδοξο; 
τής Κώ ιατρός, χωρίς καί νά άπομακρυνθή 
δλοσχερώ; άπδ τής θεωρία;, «σοφίην τή 
ιατρική έπάγων», πολλά; μέν άφήκεν ήμϊν 
ώφελίμου; διδασκαλίας καί ρήτρας άξιω- 
ματικάς, τήν δέ δόξαν αύτού άκεραίαν 
διετήρησεν άπέναντι τής καταστρεπτικής 
ισχύος τών δισχιλίων περίπου ενιαυτών, 
ένώ πολλαί σχολαί, άκολουθήσασαι μόνην 
τήν θεωρητικήν μέθοδον, κατέπεσαν κατα- 
λιπούσα·. ιστορικήν μόνον μνήμην. Τώ ίν- 
τι· ή μέν έμπειρική ή ή έκ τών υστέρων φι
λοσοφία καί μέθοδος, περιχγομένη τήν εύ- 
ρυτάττ,ν καί άνεξάντλητον φύσιν, γόνιμος 

3.

μέρας τεσσαράκοντα τδ δέ καταπεπληγ- 
μ,ένον πλήθος άπέδ-.δεν αύτούς ε.ς την κα 
τά τού πατοιάρ/ου Ιγνατίου καταδρομήν, 
δ τότε πατριαρχιών ίερδ; κα?. οοφδς Φω- 
τ„ς, άνώτερος τών θρησκιοτικών προλή
ψεων τοϋ κατ’ αύτδν αίώνος, ουδόλως έδι- 
στασεν ϊνα κηρύξη άπδ τού άμβωνος γης 
τού θεού σοφίας, δτι οί σεισμοί ούδεμίαν 
ένουσι σχέσιν πρδς τάς άνθρωπίνους πρά
ξεις, καί ότι γίνονται έκ φυσικών αιτίων. 

' οθϊ σε.σμοί, είπεν, ούκ έκ πληθύος αμαρ
τιών, άλλ’ έκ πλησμονής ύδατος γίνονται.» 
Πιοσέξατε δέ είς τή» έκτοτε υπο του η- 
μετέρου σοφού καί ιερού άνδρός υπονοηθεϊ- 
σαν 'φυσικήν τών σεισμών αιτίαν, ητις ε- 
στίν ή έκ τής πλησμονής τού ύδατος, συν- 
άδουσα πρδς τήν περί σεισμών γνώμην 
τών νεωτέρων γεολόγων, οϊτινες άποφαί- 
νονται δτι οί σεισμοί γίνονται έκ πλησμο
νής ύδατος, θερμαινόμενου και έξατμιζομέ- 
νου ύπδ τοϋ έν τοϊς έγκάτοις τής γής ευρι
σκομένου πυρός. _

Άλλά μετά τδν πρώτον τής .άτριχης ε
πιστήμης δημιουργόν, τδν ήμέτερον χαί 
Οεϊον Ίπποχράτην, πολλαί εκτοτε παρηλ- 
θον εκατονταετηρίδες μέχρις ου δ φυσικός 
λόγος χατισχόσει τού χαθαρώς θεωρητικού, 
μένοις οί, αί έκ τής πείρας διδασκαλ.ίαι κα- 
τισχύσωσι τών θεωριών τού σπουδαστηρί
ου, καί μέχρις ού ή ψυχοϊατρεία αποσπα- 
σθή τών μεταφυσικών καί Οεοχρατικών θε
ωρημάτων, χαί χαταστή άντικείμενον Θε
τικής καί γονίμου σπουδής καί μελέτης, 
χαί τύχωσι μέν ούτως οί άτυχεϊς παρά- 
φοονες τών επιστημονικών φροντίδων, δσας 
ή θέσις αύτών απαιτεί, έγερθώσι δε ειδικά 
νοσοκομεία πανταχόσε τού πεπολιτισμε- 
νου κόσμου. Ώσπερ δέ ή καθόλου ιατρική 
ήρέμα καί βαθμηδόν ίδρύθη έπί τού φυσι
κού λόγου, οΰτω συνετελέσθη βαθμηδόν 
καί βραδέως, καί μετά πολλάς τάς δυσχε- 
ρείας, ίδιος έκείνη; κλάδος, ό κλάδος δ ψυ- 
χοϊατρικδς, δστις άσχολεϊται περί την ε
ρευνάν τών έγκεφαλικών ένεργειών, τας αι
τίας τή; διαταράξεως αυτών καί περί την 
θεραπείαν αύτών.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Α'.)
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έστιν είς πρακτικά; ώφελείας,ή δέ θεωρητι
κή ή ή έκ τό)·/ προτέρων φιλοσοφία ζαί μέ' 
Οοδος, έγκλειομένη έντός τών στενών όρίων 
τοΰ άνΟρωπίνου νοδς, έντδς τίς στενής ο
δού ήτις έχει άπδ τών έσω είς τά έξω τή; 
φύσεως δντα, στείρα αποβαίνει είς γονί 

μου; ζαί πρακτικά; ώφελείας ζαί διδάγ
ματα. Άλλ’ δμως δέν έννοοϋμεν καΐ διά 
τοΰτο νά άπαρνηθώμεν πάντας τούς θεω
ρητικούς άγώνας τοσούτων νόων, οϊτινες 
οπωσδήποτε παρεσκεύασαν τήν όδδν είς έ- 
πιτυχεστέρα; ερεύνα; καί μελέτα;’ λέγομεν 
δέ μόνον δτι τά αποτελέσματα τίς ’Αρι
στοτελική; φιλοσοφίας καί μεθόδου έγένον
το άνά πάσας τάς φυσικά; έπιστήμας, έν 
αϊς καί ή βιωτική, πολύ γονιμώτερα, ή τά 
άποτελέσματα τής Πλατωνικής φιλοσοφία; 
καΐ μεθόδου. Τδ δημιουργεί*  άρα έν τή δι
άνοια ήμών θεωρίας, χωρίς νά συμβουλευ- 
ώμεθα τά τε αισθητά όντα κα'ι τά τής 
πείρας φαινόμενα, καί άνάγειν ούτως αύτά 
είς καθολικά; άρχά; ζαί αιτίας, τοΰτο άν- 
τιστρατεύεται είς τήν όρθήν τών πραγμά
των τάξιν καί κρίσιν. Διά τής έζ τών υ
στέρων λοιπδν έρεύνης ταύτης, καί διά τής 
προόδου τών φυσικών γνώσεων, άποσπα- 
σθεΐσα ή ψυχοϊατρεία άπδ τής μεταφυσι
κής, καί πάσας τάς ήθιζάς ζαί διανοητικά; 
ένεργείας τοΰ άνθρώπου άποδιδοΰσα είς τδν 
έγκέφαλον ή τδ έγκεφαλικδν δργανον, ποο- 
έβη διά τών παρατηρήσεων καί τής υγει- 
οΰς φυσιολογίας είς τήν έρευναν τών άλ- 
λοιώσεων καί διαταράξεων τοΰ έγκεφάλου 
ζαί τήν θεραπείαν αύτών.

'Β ψυχοϊατρεία έρευνα πρδς τούτοις καί 
έξετάζει ζαί τινα κεφαλαιώδη ζητήματα 
περί τής έπιρροής τοΰ πολιτισμού, περί 
τοΰ πληθυσμού τών λαών, περί τών πολι
τικών καί οικονομικών καταστάσεων, καί 
άλλων τινών δσα δύνανται νά έπιρρεάσωσι 
τήν άνθρωπίνην διάνοιαν, ή τήν άνθρωπίνην 
ψυχήν. Ή δε ερευνά έπί τοΰ ζητήματος 
τής όσημέραι αύξήσεως τής παραφροσύνης 
καί ή έπί τής νοσεράς κληρονομιάς σπου
δή, άποδεικνύουσα δτι οί παράφρονες είναι 
τά θύματα ανεξάντλητου τινδς διαθέσεως,

ήτις καταβάλλει έν τή πάλη τούς άσθενε*  
στέρους τήν φύσιν ή τούς όλιγώτερον ύπδ 
τής φύσεως πεπροικισμένους, ήνάγκασε τήν 
ψυχοϊατρεία-*  ϊνα μελετήστ περί τών όσων 
δύναται νά θέση φραγμών κατά τής άπει- 
λιτιζής ταύτης πλημμύρας, καί άνύψωσεν 
αύτήν είς θέσιν συμβούλου περί τών αρχών 
τής άνατροφή;. Ούτω δέ ή ψυχοϊατρεία πε
ρικλείει έν έαυτί, ώς ούδεμία άλλη επι
στήμη, τήν σπουδήν τοΰ φυσιχοΰ άνθρώ
που, καί τήν σπουδήν τοΰ διανοητικού αν
θρώπου. Μόνος δέ πράγματι δ άληθής έν 
γένει ίατρδς, σπεύδων άδιαλείπτως είς τήν 
έρευναν τής σχέσεως τών φυσικών πρδ; τάς 
ήθικάς ιδιότητας τοΰ άνθρώπου, ένεκεν τής 
άναποδράστου άνάγκης τής ιδίας αΰτοΰ 
τέχνης, αύτδς καί μόνος γίνεται δ έπιτη- 
δεώτερο; ηθικολόγος τής κοινωνίας, ζαί 
άποβαίνει άληθής ίατρδς σώματος καί δια- 
νοίας.

Ή στατιστική έπεκύρωσε τήν γνώ
μην, δτι τά μέν ήθιζά ελαττώματα τών 
κοινωνιών αύζάνουσι τδν άριθμδν τών πε

ι νήτων καί τών έγκληματιών, ή δέ πρόοδος 
τοΰ πολιτισμού διά τε τήν έπερχομένην λε
πτότητα τής αισθητικής ίνδ; καί τάς πο- 
λυειδεϊς άνάγκας, πολλαπλασιάζει τάς δι
αταράξεις τοΰ νοδς, ή τούς παράφρονα;. 
Τοιουτοτρόπως είς τά τρία τού καθ’ ήμάς 
πολιτισμού κέντρα, τδ Αονδΐνον, τού; ΙΙα- 
ρισίους καί τδ Νεοβόρακον, άπαντώνται οί 
πλεΐστοι τών παραφρόνων. Τδ Αονδΐνον, α
ριθμούν περί τά τρία έκατομμύρια κατοί
κων, παρουσιάζει τήν άνολογίαν τών πα
ραφρόνων ένα πρδς 300, τούτέστι περί τάς 
1 4 περίπου χιλιάδας’ οί Παρίσιοι περί τούς 
1225 παράφρονας’ τδ Νεβόρακον περί τά; 
3,000’ ή Φλωρεντία έχουσα 100 χιλιάδας 
κατοίκων, άριθμεϊ 250 παράφρονας’ ή Νε- 
άπολις, μεταξύ 350 χιλιάδων κατοίκων, 
άριθμεϊ 500 παράφρονας’ ή Μαδρίτη έκ 
250 χιλιάδων, άριθμεϊ 200 παράφρονα;’ 
ή ΙΙετρούπολις, τού; αύτού; σχεδδν έχουσα 
κατοίκους, αριθμεί 1 40 παράφρονας, τδ δέ 
Κάϊρον έζ 350 χιλιάδων κατοίκων παρου
σιάζει 20 μόνον παράφρονας. Έν γένει δέ

ό ήρεμος άγροτικδ; βίος σπανιωτάτην πα- 
ρίστησι τήν διατάραξιν τών διανοητικών 
δυνάμεων, διότι έλλείπουσιν ει; αύτδν πάν
τα τά πάθη, καί πάντα τά ήθικά αίτια 
τοϋ ανεπτυγμένου άνθρώπου, έν οϊ; καί ό 
άκόλαστος βίος. Περιττόν νά ύπομνήσωμεν 
περί τής έπιρροής τών οινοπνευμάτων έπί 
τής άναπτύξεως τής παραφροσύνης, δταν ή 
χρήσις αύτών γίνεται πέραν τοϋ δέοντος 

καί καθ’ έξιν.
'Εντεύθεν καταφαίνεται όποίαν μεγάλην 

εύερνεσίαν παρέχει ή ψυχοϊατρεία διά τών 
σοφών αυτής συμβουλών, διά τών φραγμών 
οΰ; πειράται νά θέση είς τήν ορμητικήν 
πλημμύραν, ήτις απειλεί τήν άνθρωπίνην 
διάνοιαν. Τήν υψηλήν δέ ταύτην αποστο
λήν τής ψυχοϊατρεία; παρακολουθεί η έτι 
υψηλοτέρα καί εύεργετική αποστολή τοΰ
έπαναφέρειν τήν πεπλανημένην διάνοιαν ι 
είς τά φυσικά αύτής δρια. Τδ δέ έπαναφέ
ρειν τδν άνθρωπον είς τήν διανοητικήν, 
πολλώ πλείονα κέκτηται τήν άξίαν ή τδ 
άπαλλάξαι αύτδν άπδ τοΰ θανάτου, διότι 
ούδείς άλλος θάνατο; θεωρείται καί είναι 
τρομερώτεοο;, δσον δ θάνατος ό προσβαλ- , 
λων τδ λογικόν, 'Ο παράφρων άρα είναι τδ 
άντικείμενον τοΰτο, ούχ’ ήττον δμως, ϊνα 
πραγματικότης γένηται, έδεησεν δπω; αι
ώνες παρέλθωσι, καθ’ οΰ; ή αμάθεια, αί 
θρησκευτικοί προλήψεις καί αί βαρβότητες,
πρδ πολλού ήδη άποσκοοακισθε’.σαι άπδ τή; . 
δλης έπιστήμης, κυρίαρχοι έπεκοάτουν τής 
ψυχοϊατρεία;, έπί παντδς άντικειμένου ά- 
φορώντος τού; άτυχε’.; παράφρονας.

Άπδ άντικειμένου σεβασμοϋ καί λατρεί
ας, ώς ήσαν οί παράφρονες έν τοϊς άρχαίοις 
χρόνοι;, καί σήμερον έτι παρά τοϊ; Ασια
νοί;, σεβόμενοι ώς πνεύματα προφητικά καί 
εύεργετικά, άνάγκη ϊνα μεταβώμεν είς χρό
νους πολύ νεωτέρου; καί ίδωμεν εις ποϊον , 
βαθμόν δύναται νά φθάση ή ανθρώπινος ι 
τύφλωσις, δσάζις ωθείται υπδ προλήψεων 
καί θρησκευτικού φανατισμού. ’’ΐίδη άπδ 
τοϋ 1 3ου αΐώνος μεταξύ τών αιρετικών 
τών έν 'Ισπανία καταδιζαζομένων ϊνα ρι- 
φθώσιν ι;’ς τάς φλόγας τής πυράς, ή ι

στορία άναφέρει πολλούς έξ αυτών οϊτινες 
ήσαν προσβεβλημένοι ύπδ δαιμονομανίας, 
ήτις χρονολογείται άπδ τών πρώτοιν τοΰ 
χριστιανισμού αιώνων. Κατά δέ τδν 16ον 
καί 17ον αιώνα, άπδ τοΰ έτους 1560 μέ
χρι τοϋ 1750, ζάθ*  οΰ; χρόνους ή νόσος 
αΰτη μεγάλην έλαβεν άνάπτυξιν, τυφλή 
μανία κατέλαβε τούς αντιπροσώπους τή; 
έπι γής δικαιοσύνης. Λί υστεροπάθειαι, αί 
δαιμονοπάθεια; έγίνοντο ώσεί κολλητικά’, 
νόσοι, έπεκτεινόμεναι ώ; άληθεϊς έπιδημί- 
αι, αϊτινες ιδίως άνεφαίνοντο έν τοϊς μο- 
ναστηρίοις, ένθα ή άναιμία τής μοναστι
κής ζωής, δ ΰπερεθισμδς τής φαντασίας έ
νεκεν τοϋ ασκητισμού, ή έξασθένησι; τή; 
σκέψεως ένεκεν τού θεωρητικού βίου, λ ύουσι 
τδν χαλινόν εί; τάς φαντασμαγορίας τών 
αισθήσεων καΐ τού νοός, αί δέ διανοητικαί 
καί νευρικοί νόσοι πολλαπλασιάζοντας άν
τ ανακλώσαι έν έαυταϊς τάς μυστικά; καί 
τρομακτικά; πίστεις, αϊτινες έδέσποζον 
τών πνευμάτων, συντεταραγμένων ήδη καί 
έκ τής θρησκευτικής Άναμορφώσεως τοΰ 
16ου αίώνος. Οΰτω διαβόητοι είσιν έν τή 
ιστορία αί υστεροπάθειαι καί δαιμονομανί- 
αι τής Έστέλλτς, τής Σαραγούζης, τής 
Λορένη-, τών Ορσελ.λινών τού Λίχ, αί χο· 
ρομανίαι (μανίαι μετά βιαίοιν κινήσεων 
χειρών τε καί ποδών) τής Σβεβίας, οί Οεο- 
χορομανίαι τής Ολλανδίας, τής έπαρχίας 
Galles, καί άλλων πόλεων. Παρά τα ύται; 
έπονται καί έτερα μονομανιών είδη, μαρ- 
τυροΰντα τήν πολλαπλήν καί πολύμορφον 
τοΰ νοός διατάραξιν’ οΐον ή θρησκευτική 
μονομανία, καθ’ ή» οί άτυχε’.; βασανίζον
ται υπό θρησκευτικών ιδεών, τύψει; φέρον- 
τες συνειδότος διά τδν παρελθόντα αυτών 
βίον, εί καί αγνός έγένετο, έτεροι δέ νο- 
μίζουσιν εαυτού; υπό δαίμονο; κατεχόμε 
νοι, καί πάντες οί τοιοΰτοι ασχολούνται 
νυχθημερινδν εί; αυστηρά έργα αγιοσύνης,

1 νηστεύοντες, άγρυπνοΰντε; ή καί μαρτυρού- 
μενοι,ή καί αύτοκτονούμενοι ϊνα υποκύψω- 
σιν εί; τήν διαταγήν τού Θεού’ ή λυπαι- 
μανία, καθ’ ήν οί λυπαιμανεΐς δεσπόζον
τα·. υπό λυπηρών ηθικών παθών, άηδίας
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καϊ θλίψεως, νομίζοντε; ότι παρά πάντων 
κατχφρο,ούνται καί καταδιώκονται*  ή πα- ' 
νοφοβία, καθ’ ήν οί πανόφοβοι εύρίσκον
ται είς συνεχή κατάστασιν φόβου καί τρό
μου άνευ εύλογοφανούς αιτίας, έξ ού καϊ 
τό δνομα τοΰ πανικού φόβου*  ή φιλόδοξο; 
μονομανία, καθ’ ή» οί τοιοΰτοι νομίζουσιν 
εαυτούς ή πλουσίους, 9) ηγεμόνας, προφή- 
τα; 9| Χριστόν, Πάπας έάν τύχωσιν ίντες 
ρωμανο-καθολικοί, μεθ’ υφου; αγέρωχου 
βαδίζοντες καϊ τούς λοιπούς τών ανθρώ
πων περιφρονοΰντες*  ή ερωτομανία, καθ’ 
ήν αί έρωτομανεϊ; ασχολούνται άδιαλείπτως 
περί τό έρώμενον πρόσωπον μετά καρδίας 
όμως πλήρους αγνού έρωτος καϊ δλως πλα- ■ 
τωνικού, είσϊ δέ συχνότερον εύθυμοι, καϊ 
ένίοτε μελαγχολικοί*  ί άνΟρωποκτόνος μο
νομανία, καθ’ ήν οί πάσχοντες κυριεύονται 
πολλάκις υπό άκαθέκτου ροπής πρός τό ά- 
ποκτεΐναι τούς όμοιους αυτών, νομίζοντε; 
αύτούς πολεμίους, 91 κατασκόπους, καί με
ταξύ τών δυστυχών τούτων πλασμάτων 
συγκαταλέγονται ένίοτε καϊ γονείς φονεό- 
οντες τά φίλτατα αύτών, ϊ·α έξαποστεί- 
λωσιν είς τόν ουρανόν καϊ τά άπαλλάζω- 
σιν άπδ τή; διαφθοράς τοΰ αΐώνος, έτεροι 
δέ πάλιν βάλλουσι πυρκαϊάν 91 εί; τά ϊδια 
αύτών πράγματα 9ι καί είς τά τών άλλων, 
9) καϊ κλέπτουσιν*  ή κυνανθριυπία καί ή λυ 
κα»θρωπία, καθ’ ήν οί πάσχοντες έξομΟΙ- 
ούνται πρδς κύνας 9) λύκους, τρέφουσι τά 
μαλλία τής κεφαλής καϊ τούς όνυχας, βα- 
δίζουσι τετραποδιστί, καί τινες άποσύρον- 
ται είς τά δάση ένθα ζώσιν άπό χόρτων καϊ 
ωμών κρεάτων, έκπέμποντε; συγχρόνως καϊ 
κραυγάς τών πρδς ά όμοιάζουσι ζώων. 
Τδ είδος τούτο, συχνόν είς τούς αρχαίους 
χρόνους καϊ τόν μέσον αιώνα, έςέλιπε 
σχεδόν δλοσχεοώ; έπϊ τών καθ’ ήμά; χρό
νων. Τοιαΰτα τά κυριωδέστερα ατυχήματα 
τής ανθρώπινη; διανοία;, καϊ αί κυριώύεις 
μορφαϊ τής διαφόρου μανίας·

Τά άτυχή δμω; ταΰτα πλάσματα κατά 
τάς προμνηοΟείσας ανωτέρω αποφράδας ε
κείνα; έπΟχάς δέν έΟεωροΰντο ώ; πάσχοντα 
έκ νευρώσεων 9, ώς παράφρονε;, αλλ ε- 

φρόνουν μάλιστα δτι τό κακόν παρά τοίς 
τοιούτοις είχε τήν έδραν του έν τή ψυχή, 
μεταξύ δέ ψυχής καϊ σώματος ούδέν κοι
νόν υπήρχεν, άλλά κακοποιόν ήν τδ πνεύμα 
τό προσβαλλον αύτούς*  ήσαν, έλεγον, δαι
μονισμένοι, ήσαν αίτιοι τής δυστυχίας τών 
άλλων άνθρώπων, καϊ διά τοΰτο έθεωρούντο 
ώς παρά θεοΰ καταδεδικασμενοι, 9) μάγοι, 
ου; ώφειλον νά έξαλείψωσιν άπδ προσώπου 
τής γή;· ’Εντεύθεν λοιπόν τά βασανιστήρια, 
αί τιμωρία; καϊ αύται αί πυραϊ άπετέλουν τήν 
ριζικήν αυτών θεραπείαν. Περιφανείς «>έ εί- 
σϊν έν τή ιστορία αί διαδικασία;, δι ών 
κατεδικαζοντο είς τήν έσχάτην ποινήν εκα
τοντάδες καϊ χιλιάδες τοιούτων ατυχών 
δντων. Έν μια μόνη τής ’Ιταλίας έπαρχίικ, 
έν Τοσκάνη, κατεδικαζοντο κατ’ έτος έπϊ 
τοΰ 16ου αΐώνος είς τήν πείράν πλείονες 
τών χιλίων δαιμονισμένων, και σώζονται 
είσέτι προς αίσχος τής δικαιοσύνης πάσαι 
αί δικαστικά! αποφάσεις τής αίματηράς ε
κείνη,; σελίδος τή; ιστορίας τού θρησκευτι
κού φανατισμού καί τής ανθρώπινης τυφλό»· 
σεως. Καϊ δμως, εί καϊ λυπηρόν είπεϊν, 
πολλοί έξοχοι νόες τών ζοφερών έκείνων 
χρόνων, οΐτινες μεγάλης άπήλαυον φήμης 
έν ταϊς έπιστήμαιι, ό ’Αμβρόσιος Παρέ, ό 
Ροδέν, ό Πίκο;, ό Φερνέλ, παρασυρόμενοι 

ύπό τοϋ ρεύματος τών ιδεών του αΐώνος 
αύτών, παρεδέχοντο τδν σωρόν τών πέπλα- 
νημένων τούτων ιδεών, καϊ έδ-.δον εί; αύ
τάς κύρος επιστημονικόν. Έν τούτοις υπέ- 
φωσκεν έκ διαλειμμάτων καί τις άκτ’ις υ
πέρ τών άναξιοπαδούντων ατυχών έκείνων 
δντων. Αί φωναι τοΰ Γουϊέρου, τοΰ Πόρτα, 
τού Μοντεγνίου, τοΰ Γριλλάνδου, άνυψοΰντο 
κατά τώ» βαρβαροτήτων τούτων, έπικα- 
λούμεναι τά άπαράγραπτα δίκαια τής 
προσβαλλόμενης άνθρωπότητος, καϊ τού; 
άγραφου; μέν, άλλ’ άϊδίου; τής συνειδήσεω; 
νόμου;. Τέλος αί φιλάνθρωποι αύται καί 
δίκαιαι ίδέαι προϊόντος τοΰ χρόνου έπεξε- 
τάΟησαν αείποτε περισσότερον, καϊ μολο
νότι αί επιδημικά! έκεϊνα*.  παραφροαύναι 
τοΰ 16ου κα! 17ου αΐώνος έξηκολούθουν 
κα! κατά τδν παρελθόντα αιώνα, ώ; άπο-

δεικνύουσιν οί σπασμωδικοί τοΰ αγίου Με 
δάρδου, οί τρέμοντε; τής Ιίεβένης, ή υστε 
ρομανία τής Ουγγαρίας καϊ Πολωνίας, άλλ’ 
δμως είς τάς νόσους ταύτας άπεδόθη τδ 
προσήκον αύταϊς μέρος, καί οί άτυχεΐς Ε
κείνοι άνθρωποι άνεγνο»ρίσθησαν ώς πά
σχοντες έκ διατεταραγμένη; διανοίας, ώς 
παράφρονε;.

'Αλλά κα! έπ! τής θεραπείας τών παρα- 
φρόνων έπεκράτει πάντοτε ή παχυλωτέρα 
αμάθεια, άν όχι κα! ή βαρβαρότης, κα! ήρ- 
ξατο έμοίως θεραπεία κτηνώδης, ή τής βε
βιασμένης περιστολής. A3.-η δέ είναι ή επο
χή καθ’ ήν οί παντδς είδους παράφρονε; έ 
κρατούντο εγκεκλεισμένοι κατά συνέχειαν, 
έπισεσωρευμένοι ώσέί κτήνη έν τοϊς χειρο- 
τέροι; καϊ ρυπαρωτέροις τών νοσοκομείων 
τόποις, δεδομένος σχοινίοις, άλύοεσι περι
βεβλημένοι κα! μάστιξι τυπτόμενοι. Είς τδ 
φρενοκομείου τοΰ έν τή μεσημβρινή τής ’Ι
ταλία; άκρα, τού Ρηγίου, διατηρείται μέ
χρι τών καθ’ ήμάς χρόνων ώς ιστορικόν 
μνημεΐον τής άμαθείας ούχ! μεμακρυσμέ- 
νης άφ’ ήμών εποχής, θλιβερά τι; σειρά 
τών παραδοξοτέρων συνεκτικών όργάνων, 
ατινα παριστάνουσιν εις τδν θεατήν τδν 
τρόμον 8ν έδοκίμαζον οί παράφρονε; κρα
τούμενοι ώς θηρία, κα! τδν τρόμον συγ
χρόνως δι' ού ήγωνίζοντο νά δαμάσωσιν αυ
τούς. Και έν τούτοι; άπδ πολλών αιώνων, 
έν μι?. τής γή; γωνία ή φιλανθρωπία ανί
δρυσε τήν έαυτής βασιλείαν ύπέρ τών δυσ
τυχών τούτων δντων, καί άφειδώ; προέ 
δραμε τή; επιστήμης. ’’Εν τινι χωρίω τού 
Βελγίου, Glicel καλουμέ.ου, πτωχοί χωρι
κοί διατηροΰσι πρδς θεραπείαν έντδς τών 
οικιών καί τών οικογενειών αύτών τούς α
τυχείς παράφρονα;, οΐτινες, μετέχοντες τοΰ 
βίου, τών έργασιών, κα! τών οικιακών ευ
θυμιών τών φιλοξενούντων αύτούς, γίνον
ται άξιοι τής τοσαύτη; έμπιστοσύνη; κα! 
χριστιανικής άγάπης. Έν τή ήσύχω Εκείνη 
γωνία ή φιλανθρωπία, τδ θρησκευτικόν κα! 
αδελφικόν αίσθημα, τοιαότην έποιήσαντο 
πρόοδον, ώστε ή επιστήμη κα! σήμερον έτι, 
Χαί περ άναγνωρίζουσα τά; ώφελεία; τοϋ 

θεραπευτικού έκείνου συστήματος τοΰ έκεϊ 
επικρατοΰντος άπδ τοσούτου χρόνου, μένει 
πάντοτε άμφιρόεπή; είς τδ παραδέξασθαι 
αΰτδ ώ; βοήθημα λίαν ριζικόν έν τή έφαρ- 
μογή αύτού.

Έν τούτοις ή μεγάλη άνάπτυξι; τού άν
θρωπίνου λογικού, ήτις συνέβη ώς έποχή 
αξιομνημόνευτος περί τά .τέλη τοΰ παρελ
θόντος αίώνο,-, άνυψοϋσα τδ σέβας πρδς 
τήν έλευθερίαν έκαστου, καί άνεγείρουσα 
τήν ιδέαν τής άνθρωπίνης αξίας, δέν ήδύ
νατο ΐνα μή διαχύσ-ρ τά ευεργετικά αυτής 
άποτελέσματα κα! έπϊ τή; όϊζηράς θέσεως 
τών παραφρόνων, διά τής συστάσεως ειδι
κών νοσοκομείων, ή φρενοκομείων έχόντων 
τδ σύστημα τής πραότττος καί τής λογι
κή; θεραπείας. Πρώτον δέ το-.ούτο καθί- 
δρυμα άνηγέρθη, Κύριοι, έν τή Φλωρεντία, 
καί πρώτος φρενολόγος έγένετο δ ’Ιταλός 
Βικέντιος Κιαρίγης, μετά τούτον ό Πινέλ 
έν Γαλλία, ό Λαγκερμάν έν Γερμανία, κα! 
ά Τού» έν Άγγλίγ., οΐτινες άκολουθοΰντες 
την Επιστημονικήν ταύτην άναμόρφωσιν, 
ήλευθέρωσαν τούς παράφρονα; άπό τών ά 
λ.ύαεων, άπδ τών σιδηρών κλουβιών, καί 
άπό τή; μάστιγος, καί μετέφερον αύτούς 
είς τδν ελεύθερον αέρα, εί; τδ φώς τής ή
μέρας, είς τήν ευεργετικήν εργασίαν, εί; 
τήν ζωοποιόν αγάπην, καί καθιστώντες 
αυτούς αντικείμενο» άδιαλείπτω» σπουδών, 
νεαν έθεμελίωσαν επιστήμην, ή μάλλον 
νέον τή; ιατρική; κλάδον, τήν ψυχοϊατρεί" 
αν. Έντδς δέ τών τριών τετάρτων τού πα 
ρόντος αΐώνος, ή ψυχοϊατρεία μεγάλα; έ 
ποιήσατο προόδους καί ανέκτησα το ούτω 
τήν λαμπροτέραν δόξαν έφ’ ή; δύναται νά 
καυχίται ό παρώ» αιών, καθόσον ή μέν δι
ανοητική θεραπεία άνωτέρα έστί τή; σω
ματική; θεραπείας, ό δέ διανοητικός θάνα
το; οίκτρότερος τοΰ φυσικού θανάτου. Παρ’ 
ήμϊν άτυχώς ούδέν είσέτι εγείρεται τοιοϋ- 
τον ειδικόν νοσοκομείου, οί δέ παράφρονε; 
9ι γίνονται άντικείμενον γέλωτος κα! κοι
νής δι ασκέ δασέως, 9) έγκλείονται έντδς 
προνομιούχων τινών εκκλησιών 9, καί μο
νών, τηκόμενοι εί; παρατεταμένας νηστείας 



22 ΠΕΡΙ ΨΥΧΟΙΛΤΡΕΙΑΣ. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ. 23
έξασθενιζούσας ετι μάλλον τήν διάνοιαν,χαϊ 
εύκταϊον τοΐς άτυχέσι πλάσμασιν είμή τύ- 
χωσι καί ίερέως δεισιδαίμονος καί αμαθούς 
καταμετρούντο; τήν μάστιγα ! Έν τή Δύ
σει σήμερον, ένθα άπλετοι διαχέονται αί 
εύεργετικαϊ ίδέαι τοϋ πολιτισμού καί τών 
φώτων, ώς άλλοτε καϊ παρ ήμΐν διεχέον- 
το, ένθα πεφωτισμένοι κυβερνήσεις περϊ 
πάντων μεριμνώσιν, δ πρώτος δρος τής θε
ραπείας τών παραφρόνων απορρέει έκ τοϋ 
σεβασμοϋ πρδς τήν άνθρωπίνην αξίαν, ή δέ 
αγαθοποιός άνακούφισις τής σπουδαιοτέρας 
τών ανθρωπίνων δυστυχιών είναι τδ δρα- 
στηριώτερον θεραπευτικόν βοήθημα, ούτινος 
μέρη άπαρτίζουσιν ή έργασία, ή τάξις, ή 
διδασκαλία, ή αγροτική διαμονή, ή ανά
λογος άνάπαυσις, ή σοφώς διατεταγμένη 
έλευθερία τοϋ άνθρώπου, ή έναρμόνιος μου
σική καϊ άλλα- Τά δέ φιλάνθρωπα ταύτα 
κα’. εύγενή καθιδρύματα άνεγείρονται κατά 
προτίμησιν είς τούς μάλλον κεκαλλιεργημέ
νους τόπους, έν περιάπτοις πεδιάσι, πρδς 
πλείονα επιτυχίαν τού φιλάνθρωπου καϊ 
εύγενοΰς σκοποϋ.

Πλήν τούτων απάντων ή ψυχοϊατρεία 
προύτίθεται καϊ έτέραν ομοίως υψηλήν καΐ 
εύεργετικήν αποστολήν, ήτις, εί καϊ δεν έ- 
ξετιμήθη δεόντως ύπδ τής δημοσίου γνώ
μης, άλλ’ δμως αριθμεί ευτυχώς ούχί όλί
γους θριάμβους άπέναντι τών πολλών προσ 
κομμάτων, πρδς ά ώφειλεν ϊνα παλαίσζ,. 
Έάν άλλοτε ο θρησκευτικός φανατισμός καϊ 
ή δεισιδαιμονία έθεώρουν ώς ένόχους πλεί- 
στους έκ τών παραφρόνων έν έποχή πλη- 
σιεστέρα ήμΐν, ούχ’ ήττον καϊ ή τών δικα
στών άγνοια έπί τινων μορφών τής διανοη
τικής νόσυυ ή τής μανίας, πολλήν έχουσών 
ομοιότητα πρδς τδ έγκλημα, καϊ τοιαύτας 
μορφας άνεφέρομεν έν τοΐς έμπροσθεν, ίξε- 
λάμβανε τάς διαδηλώσεις τής νόσου εκείνης 
ώς πράξεις εγκληματικά;, τιμωρητέας ύπδ 
τοϋ ποινικού δικαίου. Νϋν δε η ψυχοϊατρεία 
σπουδάσασα καϊ άναλύσασα τάς νοερός έ
κείνας μορφας, καϊ μάλιστα τάς πρδς αν
θρωποκτονίαν £επούσας, έχαρακτήρισεν αύ
τάς ώς τοιαύτας, καΐ ύψωσε τήν φωνήν 

αυτής άφχιροϋσα άπδ τοϋ ποινικού δικαί
ου καϊ άποστέλλουσα είς τας επισκέψεις 
τοϋ ιατρού άνθρώπους ούδέν έτερον όντας ή 
ασθενείς. Ίΐ εύγενή; αύτη υπηρεσία Ανήκει 
σήμερον είς τόν ψυχοϊατρόν, δστις έφθασεν 
είς αύτήν διά τίς πάλης τού νεωτερισμού 
κατά τής παλαιάς παραϊύσεως, καί άπδ ή
μέρας είς ήμέραν τά άποτελέσματα ταΰτα 
τής ψυχοϊατρεία; κατακτώσι χώρον καΐ 
μεταξύ τών νομομαθών, διότι τά παρ’ αύ
τής τεθέντα ζητήματα, καί τοι μή γινόμε
να πάντοτε παραδεκτά, ούχ’ ήττον δμως 
ήρξαντο λαμβανόμενα ύπδ σπουδαίαν έξέ- 
τασιν, παρ’ άλλων μέν προσβαλλόμενα, 
παρ’ άλλων δέ υπερασπιζόμενα, τοΰθ’ δ
περ γίνεται είς πάσαν καινοφανή ιδέαν, καί 
4 ψυχεϊατρδς σήμερον προσκαλείται είς τά 
δικαστήρια κατά περιστάσεις περϊ ών άλ
λοτε ούτε κάν αμφιβολίαν ήδύνατο ϊνα έκ- 
φέρη, άλλ*  ή παρούσα αμφιβολία μετατρέ
πεται τήν επαύριον είς γνώμην καϊ πεποί- 
θησιν. 'Οπωσδήποτε παρήγορον έστιν δτι 
βλέπομεν σήμερον τήν νομοθεσίαν επιζη
τούσαν τήν συμβουλήν καϊ τήν βοήθειαν 
τής ψυχοϊατρεία;.

11 επιστήμη δμως αυτή έτόλμησεν ϊνα 
ποιήσηται καϊ Sv προσέτι πρδς τά πρόσω 
βήμα, τδ καταφρονήσαι καϊ αύτδ τδ δυσ
χερέστερου τών ζητημάτων, τδ τού εγκλή
ματος, ούχ1. πλέον έπϊ τών παραφρόνων, 
άλλά καϊ έπί τών έγκληματούντων μέν, 
άλλ’ ύγειών κατά τάς φρένας ανθρώπων, 
διάκρισιν ποιήσασα άναμέσον τοϋ εγκλήμα
τος καϊ τού έγκληματίου, καϊ έκεϊνο μέν 
θεωρήσασα ώς γεγονός τού ήθικού βίου, 
τοΰτον δέ ώς διαφοράν τού ανθρωπίνου εί
δους, πεπροικισμένου μετά διαφόρων ήθικών 
ιδιοτήτων Οί νομοθέται, έν παραδείγματι, 
ύπ’ δψιν λαβόντε; ώς πρδς τήν ποινήν τού 
ενόχου τοιαύτας έλαφρυντικάς τοϋ έγκλή- 
ματος περιπτώσεις, οίον τήν ήλικίαν, τδν 
τόπον καί τδν χρόνον έν οϊς ζή, τδν βαθμόν 
τοϋ πολιτισμού καϊ τής διανοητικότητας 
άύτοϋ, παρέδραμον αύτά τά κινούντα πρδς 
τδ έγκλη.ματεϊν αίτια, πρδς ά φέρονται οί 
άνθρωποι ωθούμενοι έκ τής ισχυρά- φωνής 

τής αισθητικής καϊ όργανικής αύτών έντυ- 
πώσεως, κατά τήν διάφορον ήθικήν διάθε- 
σιν τών εαυτών κράσεων. Τίς δικαστής δύ
ναται νά πιστεύρ έν τή συνειδήσει αύτοΰ, 
δτι ομοίως έλεύθερος είναι είς τδ πράττειν 
τδ αύτδ έγκλημα δι’ αίφνίδιον τής ψυχής 
η τοϋ νοδς δρμήν δ τής αιματώδους νευ
ρικής κράσεως καί δ τής χολερικο-νευρικής, 
οϊτινες είσιν δλως δρμή καϊ πΰρ είς τάς έ- 
αυτών πράξεις καί ένεργείας, καί δ τής 
λευκωματώδους κράσεως άνθρωπος, φύσει 
πράος καί παθητικός, καϊ δ δυσκίνητος καί 
δειλός λυμφατικός, οϊτινες όλιγώτερον τών 
άλλων δεσπόζοντα! καί παρασύρονται ύπδ 
τών παθών καί τοϋ αισθήματος, δντες έν 
γένει μάλλον κύριοι έαυτών, καί περισσό
τερον συνειδότες τάς εαυτών πράξεις Απέ
ναντι τής αίφντ,διότητος τών κινούντων αύ
τούς αιτίων ;

Καϊ αυτή δέ ή βραδεία έπέμβασις τών 
ψυχοϊατρών είς τδ δυσχερές καί σπου- 
δαΐον διά τήν κοινωνίαν άντικείμενον τούτο, 
πολλάς διήγειρε κατά πρώτον έπαιτιάσεις, 
καϊ προεκάλεσε κατ’ αύτών καϊ τήν κατη 
γορίαν, οτι προτίθενται ϊνα άθωώσωσι πάν 
έγκλημα, καϊ ύποτάξωσιν ύφ’εαυτούς πά
σαν δικαστικήν καί ήθικήν τής κοινωνίας 
τάξιν. Είς τάς αδίκους ταύτας κατηγορίας 
ή καλλιτέρα άπάντησις έκάς-ου ψυχοϊατροΰ 
είναι αΰτη ■ δτι δι’ έκαστον νομισθέντα ώς 
εγκληματίαν, καϊ τδν δποΐον ή ψυχοϊατρεία 
άνεγνώρισεν ώς παράφρονα, αύτή ή ιδία 
πάντοτε άπήτησε καΐ απαιτεί κηδεμονικός 
έγγυήσεις ύπέρ τής κοινωνίας, έγγυήσεις 
μάλιστα αύσττ.ροτέρας καί διαρκεστέρας 
τών όσων δ ποινικός νόμος δύναται νά 
προσφέρφ- διότι ή έπιστήμη έκήρυξεν ήδη 
δτι αί νοσεραΐ εκεϊναι μορφαι, δσαι υπενδύ
ονται τήν πρός τό έγκλη.ματεΐν ροπήν, εί- 
σϊν «ί δυσκολώτεραι πρδς θεραπείαν, αί έ- 
πιρρεπέστεραι είς τάς ύποτροπιάσεις, καϊ 
δτι επομένως δ αποκλεισμός τών ατυχών 
τούτων όντων άπό τής κοινωνίας δέον ϊνα 
ή διαρκέστερος καϊ διά μειζόνων προφυλά
ξεων περιβεβλημένος, ή δ,τι δ ποινικός νό
μος δύναται νά έπιβάλη διά τών ποινικών 

αύτού διατάξεων.
Εί δέ καϊ δ ιατρός συχνάκις προσκαλεί

ται ένώπιο*  τών δικαστηρίων, καί μετά σε
βασμού ακροάζονται έπϊ πολλών χειρουρ
γικών, μαιευτικών, καϊ τοξολογικών ζητη
μάτων, δ ψυχοϊατρδς μέχρι τοΰδε σπανιώ- 
τερον προσκαλείται καί δυσκολώτερον εισα
κούεται· άλλ’ έλεύσεται ήμαρ, καθ’ 8ν ή 
πρόοδος αύτής θέλει έπιβάλλει δριστικώς 
τά συμπεράσματα καί τάς γνώμας αύτής 
είς τάς γνώμας τών νομομαθών.

Άπηγγέλθη έν τφ Συλλόγορ «ή 'Ομόνοια» 
Λήμνος τήν 20 8βρίου 1877.

Εύάγγί.Ιος ΈμμακουήΛ.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ.

Παρευρέθην πρό τινων μηνών είς τήν οι
κίαν ένδς ίατροΰ Ιταλού δστις μέ προσεκά- 
λεσεν ϊνα ϊδω τάς διαφόρους ασκήσεις τών 
πτηνών.

« Ή ιατρική δέν προώδευσε, μοϊ λέγει, 
δέν έπιτυγχάνομεν είς τήν θεραπείαν τών 
νόσων τοσούτον δσον οί πρό τινων χιλιάδων 
έτών ιατροί. Διά νά αντισταθμίσω τήν κα- 
τάστασιν ταύτην τών πραγμάτων, προσπα
θώ πάσαις δυνάμεσι νά άποσπάσω τήν προ
σοχήν τών πελατών μου άπδ τά νοσήματα 
καϊ τάς άδυναμίας των είς ά ή επιστήμη 
δέν ισχύει τοσούτον. Ή παραπλάνησες τού 
νοδς τών νοσούντων, μετά τής δεούσης γε- 
νομένη έφαρμογής, είναι εΐς τών ούσιωδε- 
στέρων νόμων τής υγιεινής, Απαραίτητον 
μέσον είς πολλάς θεραπείας, καί ένίοτε ώς 
τό είδικώτερον φάρμακον παρά πολλών έμ
πειρων ιατρών άναδείκνυται. » Οί προσκε
κλημένοι,μεταξύ τών δποίων ήμην καί έγώ, 
ησαν απαντες πελάται τοϋ ίατροΰ.

Έπϊ μιας τραπέζης 5» τεθειμένον λαμ
πρόν κλωβίον, εύρύχωρον, σχήματος σκηνή; 
αγροτική;· Το κλωβίον ήν διρρημένον διά 
διαφραγμάτων άποτελούντων οκτώ δωμά
τια, ίκανώς ευρέα ϊνα τό πτηνόν δύναται
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έλευθέρως νά διασκ»δάζϊ>. "Εκαστον τών 
διαμερισμάτων περιείχεν άνά ίν πτηνδν δια
φόρου φυλή;.

Έμπροσθεν τοΰ κλωβού είσί χατεστρω- 
μένα καί έν έντελεϊ εύθυγραμμία διακόσια 
περίπου παιγνιόχαρτα, τά μέν παριστώντα 
συμβολικά σημεία, τά δέ γράμματα τού 
αλφαβήτου' τά λοιπά περιέχουσι παραδό
ξους χαϊ τερπνά; φράσεις, έρωτήσεις, α
παντήσεις χαί ώροσχοπιχάς μαντείας.

Τά παιγνιόχαρτα ταΰτα διά τή; συναρ- 
μογής των σχηματίζουσιν είδος εξώστου 
έπί τού όποιου τδ πτηνδν άναπηδά, δια
φόρους κινήσεις ποιούν, καί ένθα δίδει διά 
παραστάσεων τάς απαντήσεις είς πάν δ,τι 
τφ γίγνεται έρώτησις.

Ό ίατρδς μάς λέγει, δτι εξέλεξε τους 
μαθητάς τούτους μεταξύ τών φυλών ών τδ 
ανάστημα δέν είναι μικρότερου τού σπορ- 
γίτου, διότι ή σμικρότης της τού έγκεφάλου 
τών κατωτέρου αναστήματος πτηνών δέν 
είναι επιδεκτική καταλλήλου διδασκαλίας. 
"Επειτα έχουσιν άνάγκην βαθμού τίνος φυ
σική; ισχύος πρδς έκτέλεσιν τών διδομένων 
αύτοίς διαταγών.

Μετά τής αύτής αυταπαρνήσεις Λ μι
κρός ουτος επιστήμων μοί έρριψεν έκ τής 
σκηνής του μίαν ώραίαν χαρτομαντείαν, ή- 
τις μοί έφάνη έξόχως ανώτερα έκείνης δι’ 
ήν έπλήρωσα ποτέ δέκα φράγκα είς περί- 
φημόν τινα χαρτομάντη. Μετά σοβαρά; δ’ 
άπαθεία; έδέχθη τά; έπαξίου; χειροκρο
τήσεις, εχων τδ ράμφος έπί τού στήθους 
του.

— "Ε ! σύ, Στενοκέφαλε, άνέκραξεν ό 
ίατρδς πρδς ένα ανδρείαν σποργίτην (διότι 
τοιαύτά τινα δνόματα είχε δώσει είς τά 
πτηνά του) δστις παρευθύ; έφάνη εί; τήν 
σκηνήν, λάβετε τδν κόπον νά μάς άνεΰρητε 
τδ δνομα τού κυρίου, τού δποίου τά γράμ
ματα παριστάνονται εί; τά οκτώ ταΰτα 
χαρτία. 'Ο κύριος ουτος Οά σοΰ κάμη τήν 
χάριν νά τά άναμίξη δ ίδιο; μαζή μέ τά 
ίδικά σου χαρτία, μέ τά ότοία, βλέπει;, 
καθόλα ομοιάζουν.

Τδ δνομα δέ τούτο ήν τδ ίδικόν μου.

Μόλις τά άνέμιξα μέ τά έν τφ εξώστη 
τού πτηνού ευρισκόμενα, και ιδού δ μικρός 
σοφδς, παρεσκευασμένο; ώ; αθλητής, βα
δίζει, αναζητεί διά τών ποδών, εξετάζει 
μέ κομικώς σοβαρόν ΰφος, έφιστών άλλη- 
λοδιιδόχως τδν δεξιόν καί αριστερόν ο
φθαλμόν έπί τών χαρτιών, ώ; έάν έφόρει 
δίοπτρα, ακολούθως αποσπά ίν πρδς ίν 
καί θέτει αυτά είς τοιαύτην ακριβή θέσιν, 
ώστε παρίστανον τδ όνομά μου. Μεγάλη - 
τέρα υπήρξεν ή έκπληξί; μου δτε έβλεπον 
τδν μικρόν τούτον άστεϊον καταγινόμενον 
μετά τού αύτοΰ ζήλου και τής αύτή; εύφυί- 
ας εί; διαφόρου; έρωτήσεις άς τώ άπέτει- 
νον. "Εδωκεν ικ τού εξώστου του τοιαΰτα; 
απαντήσει; αϊτινε; θά ήδύναντο νά ίκανο- 
ποιήσωσι καί τδν φιλεριστικώτερον θεολό
γον τή; Σορβώνης έξετάζοντα τούς μαθη
τάς του.

Πολλοί τών θεατών έθεσαν έντδς πίλου 
τδ πρώτον τυ/δν άντικείμενον, οίον, κλει- 
δίον, χειρόκτιον, νόμισμα" ακολούθως τδ 
δνομα τών διαφόρων τούτων πραγμάτων 
άπηγγέλθη ένώπιον τού πτηνού, αύτδ δέ 
ήρξατο τοΰ έργου, και ή ακριβής αύτών δ- 
νομασία έφάνη μετ’ ολίγον πρδ τών οφθαλ
μών μας, αφού έννοεΧται, δ ευφυής ήμών 
εργάτης κατέβαλεν ικανού; κόπους διά τού 
ράμφους καί τών ποδών του.

Τώ έπρότεινον ακολούθως νά προσποιηθή 
τδν νεκρόν.

Είς τδ πρόσταγμα τούτο έρρίφθη έπί ένδς 
βραχιονίου κρεμαμένου έκ τής κορυφή; τοΰ 
κλωβού καί έκείθεν κατέπεσε, τήν κεφαλήν 
κεκλιμένην πρδς τά κάτω' είς ταύτην δέ 
την θέσιν, έτήρησε πραγματικήν αταραξίαν 
ώ; αληθώς νεκρού.

— Νΰν, έπανέλαβεν δ ίατρδς, ϊνα μή 
έπί τοσοΰτον λυπήσης τού; κυρίου; τού
του;, δεΧξον δτι δ θάνατό; σου δέν είναι 
πραγματικός.

Ό τεχνίτης τότε έταλαντώθη νωχελώς, 
έως ού κόκκος κανάβεως έρίφθη πρδ τών 
οφθαλμών του, έπέπεσε τότε έπ’ αύτοΰ 

Ιμετά τή; αύτή; προθυμίας, ώ; τότε, κατά 
τά; τοΰ χειμώνος εσπερίδας οί ήμέτεροι 

ίππόται (καβαλλιέροι) ^ίπτονται έπί τών 
προσφερομένων αύτοίς πλακουντίων καί α
ναψυκτικών, μετά τινας κοπιώδεις στροφάς 
καί έλιγμούς έντδς τών εύρειών αιθουσών.

— Τώρα, λέγει δ ίατρδς, παράστησον 
είς τού; κυρίου; τούτους τήν εικόνα τής 
οικιακή; σου εύτυχίας, τδ δποϊον πολύ έ- 
πιθυμούσι.

Τδ πτηνδν διευθυνόμενον αίφνης έπί τών 
ποδών του ώς στρατιώτη; είς τά όπλα έρ- 
ρίφθη πλαγίω; ήδύνατό τις νά τδ έκλάβη 
ώς κρίκον άποσπασθέντα έκ τίνος φαντα
στικής άλύσου κανθάρων. Διέγραψε πολλά
κις τδν κύκλον τοϋ έξώστου, κινούν τά 
πτερά του, καί ήλθεν υπερηφάνως ίνα λά- 
βη τήν προσφερομένην ανταμοιβήν.

Κόκκος κανάβεως είναι ή αμετάβλητος 
άμοιβή ή παραχωρουμένη είς τούς έργάτας, 
συμβαίνει δμως ένίοτε, ώστε οί κύριοι ούτοι 
νά μή ώσι διατεθειμένοι είς τήν διά τού 
ράμφους τραχεϊαν χαρτομαντείαν.

Τινες έμειναν κωφοί είς τάς προσκλήσεις 
τοΰ διδασκάλου, καί, άνευ ούδεμιάς εντρο
πής, άπήλθον είς τδν κοιτώνά των, προτι- 
μώντες τδ ήδύ μηόιν noielr (far nienle) 
άντί τή; εύτελοΰ; άμοιβή; κόκκου κανάβεως.

Είς τήν φωνήν τοΰ ιατρού λαμπρό; τις 
δτραγαλίανδς έξήλθε τού κλωβού του. Εύ- 
χαριστηθε1.; διά τήν πέριξ αύτοΰ εύρυχωρί- 
αν, άνετίναξε τά πτερά του, δι’ ών έπληξε 
τδν άέρα χαριέντως, έλευθέρως δέ διηυθέτει 
τάς πτέρυγάς του, δμοιάζων μέ ηθοποιόν 
δφις λησμονών τούς θεατά; κάμνει τήν tou- 
aJitar του ήσύχως έν τή σκηνή.

— Δδς τοϊς κυρίοις νά έννοήσωσιν άλή- 
θειάν τινα, λέγει δ ιατρός-

Τδ πτηνδν έφάνη έννοοΰν τδ σπουδαϊον 
τής άποστολή; ήτις τώ ένεπιστεύθη' έβά- 
διζε βραδέως έξετάζον ένίοτε διά τού 
βλέμματος τήν χρησμοδότιδα έπαλξιν' 
πλεϊστα χαρτία άτινα είχεν ήδη λάβει διά 
τοΰ ράμφους του έγκατελείφθησαν' τέλος 
άπέσπασεν 8ν έφ’ οΰ έθηκεν ύπερηφάνω; τδν 
πόδα του.

~~ Δύνασθε, κύριοι, μάς λέγει δ ιατρός, 
να παρέλθητε οί μέν μετά τού; δέ έμπρο- 

(ΟΜ1ΙΡΟΣ ΦΤΛ. Δ'.) 

σθεν τού πτηνού, τείνοντες τήν χεϊοα πρδ; 
αύτό. θά έννοήσητε διά τίνα προσδιωρί- 
σθη δ χάρτης, δταν άφαιρέσρ τδν πόδα 
του.

Διήλθομεν άλληλοδιαδόχως μέχρι τού 
προτελευταίου ήμών, μικρού τινο; πνευμα
τώδους καμπούρη, είς 8ντδ πτηνδν έδωκε 
τδ δελτίον. Άφοΰ τδ άνέγνωσε μειδιών, τδ 
εδωκεν εί; ήμάς μετά πολλής χάριτος, λέ
γων δτι δέν ήσαν αληθείς είμή αί δύο πρώ- 
ται λέξεις. Ανέγνωμεν: «Ή ύυσμορφία καί 
τό .trtS/ia τεΰ Αισώπου.»

Στίχοι τινές πνευματώδεις έξ απροόπτου 
στιχουργηθέντες, οδς δ καμπούρης διηύθυνε 
πρδς τδν δόκτορα περί τού πνεύματος τών 
μαθητών του, μας έκαμε νά έννοήσωμεν, ό
τι τδ πτηνδν δέν ήπατήθη.

Κυρία τις έδέχθη φιλοφροσύνην. ήτις άλ
λως ήρμοζεν είς τήν ώραιότητά της καί ήτις 
τήν έβασάνισε πολύ.

—· Οί Παρίσιαι Οά τή προσέφερον τδ μή- 
λον, έγραφε.

Μας έγένετο γνωστόν τδ μυστήριον τών 
στρεφομένων τραπεζών υπδ ένδς τολμηρού 
.τυρροιλέα,κατά τήν έκτίμησιν ήν έδωχε τδ 
πτηνδν τούτο. Μικρά τις τράπεζα, ώραΐον 
άθυρμάτιον παιδδς, τεθεϊσα έπί τίνος μο- 
νόποδο; τραπέζης, ήν εϊχον πλησιάσει, εϊλ- 
κυσε τδ πτηνδν καί ένώ έπέτα, έλαβε διά 
τών γαμψών δνύχων του τήν άκραν, τήν 
έκίνησε δέ τοσοΰτον ταχέως ώστε τήν άνέ- 
τρεψεν. Ό γέλως υπήρξε γενικός. Ό κάτοι
κο; τών λειμώνων έφαίνετο ουτω διακωμω
δώ·/ τά; άνθρωπίνους προλήψεις.

ΣπΧνό; τις τών Άρδενών, 2ν μαυροπούλι, 
ώς καί 2ν λαμπρόν πτηνδν τών τροπικών, 
μάς κατέθελξαν έπίσης διά τής έπιτηδειό- 
τητό; των. θά έλεγέ τις, δτι διενοούντο 
νά αποδείξουν, δτι δλα τά τής φυλής των 
εϊχον νοημοσύνην άξίαν ϊνα καλλ.ιεργηθή 
καί λάβη μέρος είς τήν πρόοδον τοΰ ήμετέ
ρου πολιτισμού.

'Ολλανδικόν καναρίνιον σπάνιάς ώραιό
τητος έδωκε πέρας εις τήν συνέλευσιν. 
Έμφανιζόμενον είς τού; οφθαλμούς μας, 
καί ώ; νά ήθελεν άμέσως νά δεσμεύση τήν

4.
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προσοχήν μας, ήρξατο να έκβάλλη έκ τοΰ 
εύκάμπτου καϊ λιγυροφθόγγου λαρυγγιού 
του τούς μελωδικωτέρους ήχους. ’Ακολούθως 
έρρίφθη έπϊ τής δεξιάς τοϋ διδασκάλου του, 
συνεστάλη έντδς τοΰ κοίλου τής παλάμης 
χαί αφού έκάλυψεν αύτό διά τής άριστεράς 
του έπί τινα στιγμήν μδς τδ έδειξεν άκο- 
λούθως έντελώς άποκεκοιμημένον.

Είς την χατάστασιν ταύτην τοΰ υπνου δ 
Ιατρός μέ ύπεχρέωσε νά σκεφθώ δι’ έκεϊνο 
είς 8 είχον ζωηρόν ένδιαφέρο» νά μάθω 
κατ’ έχείνην τήν στιγ-μήν τοΰ μαγικού υ
πνου Τελειωθείσης τής σκέψεώς μου, τδ 
πτηνδν αίφνης έπέταξεν έπϊ του έζώστου 
αύτοΰ, ένθεν έρριψε μετ’ ένεργείας χαρτίον 
έφ’ ου υπήρχε φράσις τις ήτις άκριβώς συν
έπιπτε μέ τινα γεγονότα ά τήν Ακόλουθον 
έμαθον διά τοΰ ταχυδρομείου.

Τδ πτηνδν δίδον μοι τήν ίπάντησίν του 
ϊνα άναγνώσω μέ παρετήρει μετά ζωηρού 
ένδιαφέροντος, τονίζον συνάμα τά έκφρα- 
στικώτερα μέλη. Οΰδεμία αμφιβολία δτι 
δ μικρδς ούτος ψαλμωδδς ήθελε μέ προση
λυτίσει είς τά δόγματά του έάν κατενόουν 
τήν γλώσσαν του. Ή γλυκεία καϊ ένθουσιώ- 
δης διάθεσις τού πτηνού τούτου,ήτις ήδύνα
το νά μαλάξη καϊ τάς σκληροτέρας καρδί- 
ας, έπ’ έμέ έπροζένησε μαγνητικήν έντύ- 
πωσιν.

Είς τδ μέλλον αρά γε ή έπιστήμη δέν 
Οά δυνηθή νά πλουτισθή Οέτουσα είς σχε- 
τικωτέραν αναφοράν τδν άνθρωπον πρδς τά 
πτηνά, ατινα τώ είναι τοσοΰτον σιμπαθή; 
'Ο ίατ ρδς τδ έλπίζει !

Βλέπων τις τήν μικράν ταύτην αγέλην 
οΰτω καλώς διηυθετημένην, δύναται βεβαί
ως νά έννοήση εις δποίας δοκιμασίας ύπε- 
βλήθησαν τά μικρά ταύτα δντα καί δποί- 
συς άγώνας κατέβαλεν δ άκάματος ούτος 
ίατρδς δστις είναι άξιος παντδς έπαίνου.

Διατίθεται τις ούτως βλέπων τούς μι
κρούς τούτους ήθοποιούς ώς δταν βλέπη χα- 
δευμένα παιδία λαμβάνοντα ΰφος πεισμα
τώδες καί χλευάζοντα τούς διδασκάλους 
των δι’ άπειΟειών αληθώς σκανδαλωδών. Ή 
καλή δμως κατάστασις, ή ευχάριστος διά-

Οεσις τών πτερωτών τούτων μίμων, μαρ- 
τυροΰσιν ίκανώς τήν επιμονήν καϊ έπιμέλειαν 
τού διευθυντοΰ των, τοΰ δόκτορος Πανίνη 
{Panini).

Τώ δντΓ θαυμάζει τις βλέπων τήν άβυσ
σον τών έν τή φύσει μυστηρίων καϊ ζηλεύει 
τούς μεταγενεστέρους, οΐτινες Οά ή<αι ίσως 
εύτυχέστεροι ήμών είς τήν σπουδήν τής ά- 
νεξαντλήτου φύσεως,καϊ θά ίδη ίσως πολλά 
ζητήματα άλυτα καϊ ακατάληπτα είς ημάς 
καθιστάμενα δημώδη καϊ υπδ παιδιών κα
ταληπτά I

'Οποίον δ άνθρώπινος νοΰς !

Μετάφρασις Σ. Γι&ργιάόη. 

II ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ 
ΓΕΝ0Π1ΝΣ1ΩΝ.

(Συνέχεια).

'Η άλωσις τής Καισαρείας κατέστησεν 
αυτούς κυρίους θησαυρού άλλως πολυτί
μου (I), τού περίφημου αγίου Πινακίου 
{Saint Graal),Zttsf κατά τδν μεσαιώνα το
σοΰτον έπησχόλησε τήν φαντασίαν τών άν- 
Ορώπων καϊ δπερ άνακαλεϊ συγχρόνως είς 
τήν μνήμην τών ανθρώπων τδ μαρτύριον 
’Ιωάννου τού Βαπτιστού καϊ τάς μάλλον ά- 
ξιοσημειώτους σκηνάς τών Παθών. 'Ο αρ
χιεπίσκοπος Τύρου αναφέρει δτι τδ Ίερδν 
Πινάκιον,δπερ εύρέθη έν τοϊς λαφύροις, έξε- 
τιμήθη άντϊ πολλών χρημάτων καϊ δτι οί 
Γενουήνσιοι έζήτησαν αύτό διά τήν έκκλη- 
σίαν των, ής έμελλε νά ήναι τδ ώραιότερον 
κόσμημα. «Σήμερον, λέγει δ Ιεράρχης, συν- 
εθίζουσι νά δεικνύωσιν αύτδ ώς θαυμάσιόν 
τι είς τούς σημαίνοντος άνθρώπους δσοι δι
έρχονται διά τής πόλεώς των καϊ έπιμένου-

(1) ’Αρχαία έπιγραφή τής Γενούας λέγει 
οτι ή πόλις αΰτη κατέχει δύο θησαυρούς έ
πίσης άνεκτιμήτους, τήν τράπεζαν τού αγί
ου Γεωργίου και τδ 'Iepif Πινάκιον, συμ
φωνίαν ιδεών λίαν χαρακτηριστικών.

σι πιστοποιοΰντες δτι τδ Πινάκιον τοΰτο 
είναι έκ σμαράγδου, διότι τούτου τδ χρώμα 

έχει.
'Ο αρχιεπίσκοπος Γενούας (1), δ διάσημος 

Ιάκωβος de J aragme (2), δ εθνικός ιστο
ριογράφος καϊ ένταυτω συντάκτης συναξα- 
ρίων, εύρε τήν ερμηνείαν ταύτην λίαν α
πλήν. 'Ο συγγραφεύ; τών Γενουηνσίων 
Χρονικών (3) καϊ τοΰ χουσοϋ συναξαρίου 
{Historia Lombariiica seu Legenda sancla) 
υποθέτει δτι κατά τήν λαφυραγωγίαν τής 
Καισαρείας διήρεσαν τά λάφυρα είς τρεϊς 
μερίδας ίσης αξίας, ήτοι τήν πόλιν, τά 
πλούτη καϊ τδ ίερδν Πινάκιον, δπερ εύτυ- 
χώς έλαχεν είς τού; Γενουηνσίους. ΊΙ περι
γραφή αυτή μόλις παρέχει ιδέαν περί τοϋ 
τρόπου δι’ ού δ αρχηγός τής εκκλησίας τών 
Γενουηνσίων παραμορφόνει τά συμβάντα 
προκειμένου περί τής θρησκευτικής ιστορί
ας. Τδ βιβλίον του, δπερ άπήλαυσεν έν τή 
’Ανατολή φήμης τόσον μεγάλης ώστε δυ
νατδν είπεϊν δτι ήν ή 'Ιερά Γραφή τοΰ με- 
σαιώνος, άποδεικνύει διά τίνος έκτακτου 
τρόπου τδ θετικόν πνεύμα έθνους έμπόρων 
δύναται νά συμβιβασθή πρός τήν έξαψιν 
τών πνευματικών. 'Η ’Αγγλία πολλάκις 
παρέσχε τήν αυτήν άντίθεσιν. 'Ο εξ έμπό
ρων ούτος λαός καταληφθείς ύπδ θεολογίας 
πολλάκις εϊδεν άναφυομένους εις τούς κόλ
που; του ζηλωτάς ένθέρμους, οΐτινες παρέ
συραν τά πλήθη, clot δ ιδρυτής τής αίρέσε- 
ως τών Κουακέρων, δ υποδηματοποιός 
Φδξ, δ Οΰέσλυ (IKesiei/), δ ιδρυτής τής καϊ 
νΰν τόσον δημοφιλούς αίρέσεως τών μεθο- 
διστών. Γνωστή τυγχάνει ή έπιτυχία ήν 
έσχον παρά τοϊς Άγγλοσάξωσι τώ» 'Ηνω
μένων Πολιτειών αί αποκαλύψεις τών Μορ
μόνων καϊ τών Πνευματιστών {Spiriles).

(1) Οί Γενουήνσιοι άποκαλοΰσιν αύτδν 
μακάριον ’Ιάκωβον έκ I arazzo, 'ίδε Κα- 
νάλε III, 37C.

(«)’ Εγεννήθη είς Varazzo έν Γενοβεζά- 
τω κατά τδ 1 230.

(3) Ίδε Μουρατόρην, Per. italic scrip.
1 · i\·

Ό Λαβρουΰέρος, δστις διώρα έν ταϊς περιη- 
γήσεσι μίαν τών πηγών τής απιστίας, έμε- 
γαλοποίει άρα τήν έπιρροήν ήν δύναται νά 
προκαλέση ή παραβολή τών θρησκευτικών 
συστημάτων. Βεβαίως, τά πνευματικά τέ
κνα τοΰ Ιακώβου de I aragine αρκετά ει 
χον περιηγηθή Είδον έν τή ’Ανατολή άλλα 
ήθη καϊ άλλας ιδέας- άλλ’ -ή εμπιστοσύνη 
δι’ ής παρεδέχθησαν τάς τόσον συνεχώς μυ
στικά; {mystiques) διηγήσεις τής Λομβαρ- 
θινής Ιστορίας άποδεικνύει αρκούντως δτι 
είχον διαμείνει ένθερμοι καθολικοί. Τδ συ- 
ναξάριον τού Πινακίου δπως διηγείται αΰτδ 
δ αρχιεπίσκοπός τω» μαρτυρεί δτι έπίστευ- 
εν ούτος δτι διετέλουν ύπδ τήν σκέπην 
τών προσβολών τοΰ σκεπτικισμού. Κατά 
τδν άρχαΐον δομινικανόν, τδ άγιον Πινάκιον 
είναι έργον θειον, σύγχρονον τής αρχής τού 
κόσμου (1). ΊΙ κεφαλή τοΰ αγίου Ίωάννου 
τού Βαπτιστού έτέθη έν αύτώ δτε παρουσι- 
άσθη τώ τετράρχη τής Γαλιλαίος, Ηρώδη 
Άντίπα" έχρησίμευσε δέ τώ Σωτήρι δτε 
έτέλεσε τδ τελευταϊον Ιίάσχα καϊ δ Νικό
δημος έν αύτώ συνήγαγε τδ αίμά του κατά 
τήν έκ τού σταυρού κατάβασιν.

Τδ Ίερδν Πινάκιον διετηρήθη έν Γενού^ 
μετ’ έπιμελείας άξίας άντικειμένου οΰτω 
θαυμάσιου- έφυλάσσετο δέ έν τή μητροπο- 
λιτική έκκλησία τοΰ αγίου Λαυρέντιου 
(San-Lorenzo) είς σιδνριύν σχευοφυλάκιον, 
όύ τήν κλείδα μόνον δ εφημέριος είχεν. Ά
παξ τού έτους έδείκνυον αύτδ είς τούς πι
στούς, ίερεύς δέ ίστάμενος έπϊ ύψηλού μέ
ρους έκράτει τδ Πινάκιον διά ταινίας καϊ 
πέριξ αύτού ησαν τεταγμένοι οί ίππόται 
clavigcri, οί τήν φύλαξιν έπιτετραμμένοι. 
Διά τίνος νόμου καϊ είς θάνατον κατεδικά- 
ζετο, κατά τινας περιπτώσεις, δ έγγίζων 
τδ Πινάκιον διά χρυσού, αργύρου, κοραλ
λιού, λίθων (1171) «δπως, έλεγεν δ νόμος, 
έμποδισθώσιν οί περίεργοι καϊ οί μή πιστεύ-

(I) ’Εν μεταγενεστέρου συγγράμματι Τό 
Θ.Ιιΰερόν Πάθος τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοϋ 
Χρίστοΰ, κατά τάς μελέτας τής αδελφή; 
Έμερϊχ, άπαντώνται αί αύταϊ Οεωρίαι.

I
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οντες άπδ τδ νά προβώσιν εΐς έξέτασιν, 
καθ’ ήν τδ Πινάκιον πιθανόν νά υφίστατο 
ζημίαν τινά ή και νά συνετρίβετο, οπερ θά 
ή» ανεπανόρθωτος απώλεια διά τήν Δημο
κρατίαν. 'II άπώλεια θ’ άπεδεικνύετο διπλή 
ένεκεν τής καταγωγή; τοΰ Πινακίου καϊ 
τής πραγματική; άξία; ήν άπέδιδον αύτω. 
Κατά τδν 11Γ. αιώνα ήρξαντο άναφυόμεναι 
άμφιβολίαι περϊ τών δύο τούτων πραγμά
των. "Οτε δ Αακονδαμϊν άφίκετο εΐς Γένου
αν είχε κρύψει άδάμαντα δπδ τήν χειρίδα 
τοϋ έπενδύτου του δπως χαρακώση τδ Πι
νάκων κα'ι βεβαιωθώ περϊ τή; σκληρότητός 
του' άλλ’ δ μοναχός, δστις έδείκνυε τδ λεί
ψανον, άνύψωσεν αυτό ταχέως ϊνα έμποδίση 
τδ πείραμα. Άργότερον δ Ναπολέων μετέ- 
φερεν αυτό εΐ; Παρισίους, δτε δέ τδ άπέ- 
δωκαν, έλειπε τεμάχιον καί οί Γάλλοι βε- 
βαιοϋσιν δτι τδ Πινάκιον δπερ ή βασίλισσα 
Σαβά έδωρήσατο τώ βασιλεϊ Σολομώντι ην | 
άπλούν ύάλινόν σκεύος.

Έδύνατο τις νά πιστεύση δτι ή κατοχή 
τοϋ αγίου Πινακίου ήθελε παραγάγει περίο
δον ποιητικήν- άλλά φαίνεται δτι τδ λιγυ- 
ρικδν πνεΰμα δεν ήν διατεθειμένον είς τήν 
δημιουργίαν μύθων- δ,τι δε περϊ τή; άρ
χαίας εθνικής μυθολογίας γινώσκομεν, έπι- 
βεβαιοϊ τοΰτο. ΊΙ παραβολή τής κελτικής 
παραδόσεως τοϋ άγιου Πινακίου πρδς τά; 
δειμαλέα; θεωρίας τών Αιγύρων περϊ τοϋ 
αντικειμένου τούτου είναι νέα άπόδειξις τοϋ 
πράγματος.

Αί παρα δόσεις τοΰ βασιλέω; Αρθούρου 
καϊ τή; Στρογγύλη; Τραπέζης έγεννήθησαν 
έν Βρετανίρι,χώρα έν ή ή κελτική έθνικότη; 
είναι τόσον ζωηρά, ώστε καϊ μέχρις ήμών 
διετηρήθη, μηδόλως μεταβληθείσα υπδ τών 
'Ρωμαίων και τών Φράγκων. Προμαχών υ
πέρ τών Κελτών τή; Μεγάλη; Βρετανία; 
κατά τδν Σαξώνων είδωλολατρών, ό ’Αρ
θούρος, 8ν οί έγχώριοι βαψωδοί έθεώρουν 
ώ; τδν Εκτορα Γροία; ήν δ στιβαρώτερος 
τών βραχιόνων δέν έδύνατο νά ύπερασπίση, 
κατέλαβεν έν τή φχντασίςρ τών ποιητών 
θέσιν, ήν βεβαίως δέν κατέλαβεν έν τή ί- 
στοοίγ. Έπϊ τών Σταυροφόρων ή παράδοσις 

αΰτη διεδόθη έν Γαλλία καϊ συνεπληρώθη 
διά τών μύθων περϊ ένώσεως τών ιπποτών 
τής Στρογγύλη; Τραπέζης, τάγματος συ- 
στηθέντος υπδ τοϋ πατρός τού Αρθούρου 
κατά τάς συμβουλά; τοϋ μάγου Herdwyn 
(Μερλίνου), εί; 8 έγένοντο δεκτοί μόνον οί 
άποδείξαντες δτε κατέχουσιν άπάσας τάς 
άρετάς αϊτινες άποτελούσι τδν τέλειον ιπ
πότην. ΊΙ παράδοσι; τοϋ άγιου Πινακίου, 
αύτοϋ έκλέγοντος του; φύλακας του,φυσικώ 
τώ λόγω έςυφάνθη έκ τοϋ μύθου τών ιπ πο
τών τής Στρογγυλής Τραπέζης.

Τδ πρώτον ποίημα δπερ εξυμνεί τήν πα- 
ράδοσιν ταύτην συνετάχθη ύπδ τού Γκου- 
γΐώ δέ Προβένς (Guyot de Proving), Ό 
ΓκουγΙώ, δστις έγραψεν είς τήν άρχαίαν 
γλώσσαν τής βορείου Γαλλίας (langue d' 
Oil), άντί νά πιστοποίηση δτι ύπέστη τήν 
έπενέργειαν λιγυρικής τίνος παραδόσειος, 
λέγει δτι αί πηγαί ά; συνεβουλεύθη είσί 
χειρόγραφον, πιθανώς άραβικδν, εύρεθέν είς 
Τολέδον καϊ συντεταγμένον 8ν υπό τού 
Μαύρου Φλεγετανϊς, καϊ χρονικόν λατινικόν 
τοΰ Άνζού. Ή ύπδ τού ΓκουγΙώ χρήσιμο- 
ποιηθεΐσα παράδοσις φαίνεται ούσκ άπο
τέλεσμα συγχωνεύσεω; άνατολικών μύθων 
και χριστιανικών ιδεών, συγχωνεύσεως ής 
Οέατρον 04 ήν ή Ισπανία, ή θεματοφύλαξ 
τού graal (pools, graal ή greal, άρχαίων 
γαλλικών λέξεων, καταγωγής κελτικής ί
σως).

Μετά τού Χριστιανού de Troyes καϊ άλ
λων ραψωδών, τά συναξάρια Ιωσήφ τοϋ έξ 
’Αριμαθείας, τού δήθεν αποστόλου τών Κελ
τών καϊ τής Στρογγύλης Τραπέζης,μιγνύον- 
ται έν τή άρχεγόνφ περιλήψει. Τδ graal 
δέν είναι πλέον τδ Πινάκιον δπερ άγγελοι 
έφερον έξ ουρανού, διαμείναντες φύλακες 
αύτού έπϊ τής γής, άλλά τδ τοϋ Μυστικού 
Δείπνου, δπερ ό Ιωσήφ έκόμισεν είς τούς 
Κέλτας τή; Μεγάλης Βρετανίας καϊ ένεπι- 
στεύθη είς ένα τών ανεψιών του. Εντεύθεν 
η άνακριβής έτυμολογία ή παράγουσα τήν 
λέξιν έκ τού Sang real ou royal (βασιλι
κού αίματος), τοΰ ’Ιωσήφ συναγαγόντος τδ 
αίμα τοϋ Χριστού έν τώ πινακίω τούτιρ.

πόνους τοϋ γήοατος καϊ τοϋ θανάτου, έν| 
λ6γ<ρ έξασφαλίζει αύτοϊς έντελή άνάστασιν, 
ής στερούνται οί κοινοί τών χριστιανών, 
καϊ παρέχει τ’ άγαθά τού Παραδείσου.

Ό Parzival τού Βόλφραμ. παριστα ήμΐν 
ιππότην άξιον άρίατη; τύχης ζητούντα νά 
κατακτήση τδν έπίγειον τούτον παράδεισον. 
Ό Parzival, τυγχάνων πρίγκηψ βασιλικής 
καταγωγής τού Graal, μόλις μετά πολλάς 
δοκιμασίας έπιτυγχάνει τδν υψιστον σκο
πδν δν προίθετο- άλλ’ ή έλλειψις πείρας 
καϊ σκέψεως εμποδίζει αύτδν τοΰ νά κα- 
ταλάβη τδ Graal καϊ τούς θησαυρούς του, 
ή δε διάψευσις τής έλπίδος του συντελεί 
ϊνα καταστή μετριοπαθής. Άποβληθεϊς τοϋ 
κύκλου τών ιπποτών τού Αρθούρου υπό 
τής ίερείας τού Graal, λαμβάνει νέον καί 
σωτήριον τραύμα ικανόν νά θεραπεύση αύ
τδν έκ τή; οίήσεως, διότι δφείλει ν’ άπο- 
βάλη καϊ αύτήν τήν δπερηφανίαν ήτις τώ 
έφαίνετο νόμιμος, ώς άπέβαλε τά πάθη τής 
σαρκδς καϊ τοΰ αϊματος. Τωόντι- καθαρι- 
σθέντος τού πνεύματος, δπως καϊ τής καρ
δίας του, ή ιέρεια άνακηρύττει αύτδν άξι
ον νά βασιλεύση έντδς τών τειχών τοϋ 

Graal.Ή επιρροή τοϋ καθολισμοΰ τόσον μεγά
λη ήτον έν ταΐς ίταλικαϊς δημοκρατίαι;, 
ό>στε τινές αύτών πρδ; στιγμήν έφάνησαν 
δτι διετέλουν είς τάς παοαμονάς τού νά 
μεταμορφωθώσςν είς Θεοκρατικά κράτη, 
οΐον ή εβραϊκή δημοκρατία πρδ τής συστά
σεως τών βασιλέων. Έν Φλωρεντία βασι
λεύς τών Φλωρεντινών άνεκηρύχθη δ Ίη
σοΰ; Χριστός- Άλλ’ ή ιδέα, ήτις έν Φλω- 

| ρεντία πρέπει νά θεωρηθή μόνον ώς μία 
τών πολλών φαντασιοπληξιών λαού ταρα- 

ι ξίου καϊ άττάτου, έν Γενούα άνεδείχθη 
σταθερά, καϊ άκριβώς έν έποχή καθ’ ήν ή 
πίστις τοΰ μεσαιώνος δέν ήτο πλέον άνέ- 
παφος. ΊΙ Γένουα πάντοτε εύλαβεϊτο έξό- 
χω; τήν Παναγίαν- άλλ’ έν τή περιόδω τοϋ 
ιταλικού καθολικισμού ή πίστις αυτή πε- 
ριωρίσθη είς τδ Οεωρεϊν τήν Παναγίαν μό
νον ώς προστάτιδα. Μετά τήν καθολικήν 
ταύτην Παλινόρθωση», ή; τήν ιστορίαν ε-

Δυστυχώ;, απολεσθέντος τοϋ συγγράμματος ’ 
τού ΓκουγΙώ (1Β'. αιών), δπερ περιείχε πλή 
ρη τήν παράδοσιν τού Greal, πρέπει ν’ 
άναδράμωμεν είς τάς απομιμήσεις, ιδίως εΐς 
τάς γερμανικός. ΊΙ περϊ τού άγίου Πινα
κίου παράδοσις, ής τδ πνεύμα ήν έξόχως 
μυστικόν κα'ι ήθικδν, τωόντι ταχέως έγένε
το δεκτή έν Γερμανία καί ένέπνευσεν είς 
τούς ποιητάς τής χώρας ταύτης άσματα, 
ών τήν αισθητικήν άξίαν δέν δύναταί τις 
νά διαφιλονεικήση. Ό Οΰλριχ Φούρτερερ, 
(ζωγράφος έν Μονάχφ) συνήγαγε τώ 1745 
(δτε οί ποιηταί έτελείωσαν τδ έργον των) 
τάς π^ρϊ Πινακίου καϊ Στρογγύλης Τραπέ- 
ζη; παραδόσεις έν τώ ίδίφ ΒιΪΜΙω z&r Us- 

(ΐπιτειΰν.Ίΐ βρετανική παράδοσις δέν διαφέρει τής 
λιγυρική; δσον άφορα τήν άρχήν τού Graal' 
άλλά δέν πιστεύει δτς δ θησαυρός ουτος ύ- 
πήρξέ ποτέ έν Γενούα. Λέγει δέ δτι μετε- 
κομίσθη ύπδ ’Ιωσήφ τού έξ ’Αριμαθείας κα'ι 
κατετέθη είς τδ Gralbourg, ίδρυθέν εΐς τδ 
όρο; Σαλβάζ έν Ισπανία, ύπδ τού βασιλέως 
Τιτόρετ. ΊΙ ιστορία τού Τιτόρετ ή Τιτούοελ 
εΰρηται έν τώ Telurel (1) τού ’Αλβέρτου δέ 
Σάρφεμπεογ, ποιήματι έπϊ πολύ άποδιδο- 
μένορ τω διασήμω ιππότη Βολφράμ δ’ Έ- 
σεμπαχ καϊ μέχρι τού ΙΖ'. αίώνος λογιζο- 
μένω ώς λαμπρώ περϊ ιπποτών βιβλίω, 
φήμην ήν δέν δ'.ετήρησεν. 'θ Τιτόρετ άνε- 
δείχθη δ πρώτος ίερεύς — βασιλεύ; τού Πι 
νακίου, καταοιγάσας άπαντα τά πάθη του 

. καϊ έξασκών πάσας τάς άρετάς ιππότου
καϊ άσκητού- οΰτω δέ άνήλθεν είς τδ τέλει- ' 
ον και νέος ’Ενώχ ή νέος Ήλίας διέφυγε I 
τήν βάσανον τού θανάτου. Τωόντι- τδ 
Graal, κατατεθέν έν τώ ναώ τοϋ Gral- . 
6oiiry (κωμοπόλεως τού Πινακίου), φρου
ρίου ού ή βάσις ήν έκ χαλκού, πληροί τούς 
δυναμένους νά ιδωσιν αύτδ πάντων τών έ- 
πιγείων αγαθών, διαφυλάττει άπδ τού;

(1) Όν άποκαλοϋσι νέον Τιτούλερ, πρδς 
διαστολήν λαμπρού ιστορικού τεμαχίου τού 
Βόλφραμ, δπερ φέρει τδ όνομα τοϋ ίερέως— 

βασιλέως.
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γραψεν i 'Ράγχε χαί ιΐς ήν συνετέλισαν 
δραστήριοι έκιρροαί έξωθεν, άλλη θεωρία 
καταλαμβάνει τάς φαντασίας. Ή Παναγία 
ώφειλε ν' άναδειχθή 8ν τών ούσιωδεστέρων 
ελατηρίων τής κοινωνικής ιεραρχίας. Συμ- 
φώνως πρδς τδν τρόπον τούτον τού σκέπτε- 
σθαι οί Γενουήνσιοι έστεψαν αύτήν δήμο- 
τελώς κατά τδν ΙΖ'. αιώνα (1637), έκτοτε 
δε τδ άνάκτορον τοϋ τοποτηρητοϋ της, τοϋ 
δόγου, προσέλαβι τήν έπωνυμίαν βασι
λικού άνακτόρου, καί ό πρώτος άρχων τής 
Δημοκρατίας τήν ήμέραν τής στέψεώς του 
περιεβλήθη τδ διάδημα καί τδν μαν
δύαν τών βασιλέων. "Απαξ τής θρησκείας 
καί τής πολιτικής είς τοιοΰτον συγχεομένων 
βαθμόν, δύνανται νά προκύψωσι καί αί 
μάλλον απρόοπτοι περιπλοκαί. Ό άρχιεπί- 
σκοπος, θεωρών έαυτδν ώ; άντιπρόσω- 
πον τοΰ Υίοΰ τοϋ Θεοΰ, έπιμένει θέλων 
νά ύψωση τδν έν τή έκκλησίμ θρόνον του 
άνω τοϋ θρόνου τοϋ τοποτηρητοϋ τίς μη- 
τρδς τοϋ Υίοΰ τοϋ Θεοΰ. Οί ιερείς (οί οντες 
αμετάθετοι), οιτινες διοικούν τήν Έκκλησί
αν τών Γενουηνσίων, έθεώρουν έαυτούς πάν
τοτε άνωτέρους τών αρχών αϊτινες τόαον 
ταχέως διεδέχοντο άλλήλας. Έν ταϊς δη- 
μοκρατίαις τδ ασφαλές τοϋ άμεταθέτου 
τών αρχιερέων αποτελεί άντίθεσιν πρδς τδ 
άβέβαιον τής θέσεως τών πολιτικών αρχών, 
δπερ τδ πλεϊστον τοϋ χρόνου καταδικάζει 
τήν πολιτικήν εξουσίαν νά διαδραματίζω 
δευτερεϋον πρόσωπον. Τδ αύτδ συμβαίνει 
καί έν Ελβετία είς τάς καθολικάς τοπαρ
χίας κάί εϊς αύτάς έτι τάς μικτάς. Ό χω
ρικός τοΰ J dials καί τοΰ Σαίν Γκάλ ήξεύ- 
ρει δτι ό δι*  έκλογής διοριζόμενος άρχων 
Θά έξαλειφθή αΰριον, άλλ’ δτι ή έξουσία 
τών έπισκόπων τής Σιών καί τοϋ Σαίν 
Γκάλ δέν Οά ύποστώσι τδ αύτό.

Ή επιρροή τοϋ συγκεντρωτικού καθολι
κισμού δέν χρονολογείται, ώς γενικώς πι- 
στεύουσιν, άπδ τής ίδρύσεως τού τάγματος 
τών Ιησουιτών καί τής συνόδου τής Τρέν· 
της. Ο μεταβαίνων εις Βολωνίαν ευρίσκει 
μνημεία μαρτυροϋντα δτι ή έπιρροή αύτη 
άνάγεται είς άπωτέρους χρόνους. Μ’ δλας 

τάς συγκεντρωτικής τάσεις του, δ καθολι
κισμός έπί πολύν χρόνον περιωρίσθη έντδς 
δρίων τινών. Οί Γιβελϊνοι, έν Γενούα δπως 
καί άλλαχοϋ, ήναντιούντο λίαν είς τάς τά
σεις τών παπών, δ δέ τραχύς τρόπος δι’ 
ού ό Δάντης δμιλεϊ περ’. τών αξιώσεων 
τούτων δλως άνείκειται πρδς τάς τάσεις 
αϊτινες έπεκοάτησαν μετά τήν καθολικήν 
Παλινόρθωσιν. ’Αλλά τού χρόνου προϊόντος 
αί τάσεις αύται έδει νά ύπερισχύσωσιν εις 
τήν χερσόνησον έν τή θρησκευτική δπως 
καί έν τή πολιτική τάξει. Πρώτος ό Δομί
νικος μετέφερεν έν ’Ιταλία τάς περί κύρους 
θεωρίας, αϊτινες ώφειλον νά ύπερισχύσωσιν 
είς άπάσας τάς καθολικάς χωράς· ΓΗ πρώ
τη ’Αναγέννησις, ής θέατρον άπιδείχθη τδ 
πανεπιστήμιων τών Παρισίων, άποτόμω; 
άνεχαιτίσθη έν τή άναπτύξει της. "Αλλως ή 
Ιερά Έξέτασις ούδέποτε έσχεν έν Ιταλία 
τήν άξίαν ήν κατέκτησεν έν Γαλλί$ κα’ι 
Ισπανία. Ή Γένουα δέν έφάνη ήττον τής 
Βενετίας εΰνους πρδς τδν θεσμόν αύτόν. 
’Αλλ’ οί Λίγυρες ώφειλον νά δεχθώσιν αύ
τδν μέχρι βαθμού τίνος, δπως καί οί Ββ- 
νετοί.

Έφ’ δσον δ κανονικός κλήρος άψήρει πά
σαν έπιρροήν άπδ τού λαϊκού κλήρου, υπο- 
χρεουμένου ν’ άρκήται συχνότατα είς τήν 
λειτουργίαν παιδαγωγού ή έπιμελητοδ έν 
ταϊς μεγάλαις οίκίαις, ή θρησκευτική συγ- 
κέντρωσις νέας έτέλει προόδους· Ό μονα
χός δ υπό τοΰ πάπα κατ’ εύθεϊαν έξαρτώ- 
μενος έτεινεν είς τδ νά έπεκτείντι έπί μάλ
λον καί μάλλον τήν έξουσίαν του" ένίοτε δέ 
κατελάμβανε καί τά μεγαλήτερα υπουρ
γήματα τής ίεραρχίας, ώς δτε δ δομινικα
νός Ιάκωβος de t'aragine έγένετο αρχιε
πίσκοπος Γενούας. Άλλ’ οί δομινικανοί έπί 
πολύ εύρον έν έτέρω τάγματι, τοϊς Φραγ
κισκανούς, έχθροπάθειαν παραλύσασαν τήν 
έπιρροήν των. Οί φραγκισκανοί, άσκηταί 
ταραχοποιοί καί δημοφιλείς, βαρέω; έφε- 
ρον τδν ζυγόν 8ν ή δομινικανική πειθαρ
χία Ιπεπειράτο νά έπιβάλη τώ καθολικφ 
κόσμω. ’Εντούτοις δτε δ προτεσταντισμός 
περιέστησεν είς κίνδυνον καί αύτήν τήν υ- 

παρξιν τής £ωμάνας Εκκλησίας, έδέησεν 
δπως άντιμετωπίσωσι τδν φοβερώτερον τών 
έχθρών νά παραδεχθώσι πολίτευμα στρα
τοπέδου πολιορκουμένου ύπδ τού έχθροΰ· 
Αξιωματικός Ισπανός, δ Ίνίγκω δέ Λογίό- 
λα, άξιος διά τής πολιτικής ικανότητάς 
του ν’ άνήκη είς έποχήν γόνιμον εις μεγα
λοφυείς άνδρας, άνεδέχθη νά συμπλήρωσή 
τδ έργον τοί Δομίνικου καί νά έκτελέση έν 
τή Έκκλησί^ τδ έργδν δπερ Φίλιππος δ 
Β'. ίξετέλεσεν έν τή Πολιτείφ (I ).Ή ϊδρυσις 
τοϋ τάγματος τών ’Ιησουιτών, ήτις ούδέπο
τε ούδένα έξελέξατο Γάλλον ώς άρχηγδν ή 
στρατηγόν, έξησφάλισε τήν δριστικήν νί
κην τής καθολικής Εκκλησίας (αύτονομίαν 
κληθεϊσαν έν Γαλλίμ Γαλλικανισμδς) καί 
τδν άπόλυτον θρίαμβον τής συγκεντρώσεως 
έν τή θρησκευτική σφαίρα.

(Ακολουθεί).
ΔΩΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ.

ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΙ$ 
ΙΣΠΑΝΙΑ.

Μία τών μαστίγων αϊτινες κατατρύχου- 
σι τήν Ισπανίαν είναι καί ή στρατολογία, 
άν κρίνη τις έκ τής άπεχθείας τής χώρας 
κατά τοΰ μέτρου τούτου, δικαίως δέ άπε- 
χθάνονταε τήν στρατολογίαν, ιδίως άπδ 
τών έμφυλίων πολέμων, ών ενεκεν πολλοί 
άφηρπάγησαν άπδ τάς άγκάλας τών οικο
γενειών των, πολλαί δέ μητέρες άπώλεσαν 
τά φίλτατα τέκνα των.

Ή στρατολογία άφαρπάζει τδν χωρικόν 
άπδ τδν άγρδν, τούς γονείς καί τήν άρρα- 
βωνιστικήν του, κρατεί δ’ αύτδν ύπδ τάς 
σημαίας τέσσαρα έως ίς έτη, μεθ’ ά όφεί- 
λει νά ύπηρετήσγ, είς τήν εφεδρείαν έπί δύο 
ετη. "Οταν ίπιστρέψΐ) είς τήν πατρίδα, ε-

(I) Είς Γένουαν αί κυριώτεραι οίκογένειαι 
τών Γιβελ ίνων ήσαν οί Δόρια καί οί Σπινό· 
λα. Οί Φιέσκη καί οί Γριμάλδαι ήσαν Γου- 
έλφοι.

χων συνήθως συντετριμμένου τδ σώμα, ώς 
καί τήν ψυχήν, εύρίσκει δτι ή κόρη, ήν ή- 
γάπα, ύπανδρεύθη μέ άλλον, διότι έβαρύν- 
Οη περιμένουσα’ οί γονείς του έγήρασαν. 
"Αν μείνη είς τδν στρατόν άνάγκη νά υπη
ρετήσω 26 έτη δπως άπολαύον) δικαίωμα 
είς εύτελή σύνταξιν, ήν άπορροφώσι σχεδδν 
καθ’ δλοκληρίαν διάφοροι δαπάναι έγγρα- 
φής, κτλ. Αί Ίσπαναί ίμιλούσαι περί τής 
νεοσυλλεξίας λέγουσιν" «Εϊτε αιχμάλωτοι 
γίνώσιν, είτε μείνωσι στρατιώται, είναι 
8ν καί τδ αύτό. Περί τής ζωής τών άγορί- 
ων μας φροντίζουσιν δπως καί περί τών 
σκύλων !»

Σπαραξικάρδιος είναι ή άγωνία τών νε- 
ανίδων κατά τήν ήμέραν τής κληρώσεως 
καί ή άπελπισία κατά τήν ήμέραν τής ά- 
ναχωρήσεως. Δι’ είδοποιήαεως τοιχακολλη- 
μένης είς τήν δημαρχίαν καλούνται άπαν- 
τες οί άπδ 4 9 μέχρι 23 νέοι έν τώ κατα- 
στήματι ταύτης" έξαιροϋνται δέ οί άνίκανοι 
πρδς στρατιωτικήν υπηρεσίαν, τά στηρίγ
ματα τών οικογενειών καί οί δυνάμενοι νά 
πληρώσωσι 50 άγγλικάς λίρας δπως άπαλ- 
λαγώσι τής υπηρεσίας. Αί γυναίκες περιμέ- 
νουσιν έν τή αύλή ένώ έξάγουσι τούς κλή
ρους έκ τής κάλπης, θρηνοΰσαι καί δλοφυ- 
ρόμεναι" αί δυστυχείς γραϊαι μητέρες δέον
ται στρέφουσαι είς τούς μέλανας δακτύλους 
των τδ κομβολόγιόν των" αί άδελφαί, αί 
άρραβωνισμέναι άμα ϊδωσι τήν κακήν ψ·η~ 
<por είς χεΐρας τοΰ άδελφοΰ ή τού έρωμέ- 
νου δλοφύρονται, τύλουσι τάς τρίχας τής 
κεφαλής, κυλίοντσι είς τήν άμμον καί ό
ταν Ελθτ> ή ώρα τοΰ άποχωρισμοΰ .... 
’Ενθυμούμαι δτι είδον είς τδν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν τοΰ . . . δυστυχή νεάνιδα, άφοΰ 
ήσπάσθη τδν άρραβωνιστικόν της, νά 
πέση κατά γής τόσον σφοδρώς, ώστε έκ 
τοΰ μετώπου της άνέβρυσεν αίμα" τόσον δέ 
σπαραξικάρδιου ήν τδ θέαμα, ώστε οί πλεϊ- 
στοι τών τάς άμάξας πληρούντων στρα
τιωτών άπέστρεφον τδ πρόσωπον ύβρίζον- 
τες, δπως κρύψωσι τήν συγκίνησίν των, ή 
έδακνον τά σιγάρα των ψιθυρίζοντες : «Τέ
λος πάντων δέν θ’ αναχώρησή ή άμαξο-
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στοιχία ;» ’'Αλλοτε είδον πλησίον τοΰ 
Andujar νέαν χωρικήν προσπαθούσαν νά 
φθάση την αμαξοστοιχίαν ήτις άπέφερε νε
οσυλλέκτους" ήν δέ ’Ιούνιος μην καί έτρε- 
χεν άνυπόδττος, κλαίουσα καί φωνάζουσα" 
τέλος έπεσεν έξηντλημένη.

"Οσον αφορά τούς νέους, είτε έξ ίταμό- 
τητος είτε έξ αδιαφορίας, έν γένει φαίνον
ται δλως άμεριμνοΰντες" άλλως, λόγορ αι
σθήματος καί ήθικής,αί Ίσπαναί έν άπάσαις 
ταΐς χοινονικαϊς τάξεσιν είσί κατά πολύ 
υπέρτεροι τών άνδρών. Αί δπανδροι σπανί
ως παραβαίνουσι τήν συζυγικήν πίστιν, έχ- 
τδς αν οί άνδρες δέν προδώσωσιν αύτάς, 
δτε θεωρούν έαυτάς άπηλλαγμένας τοΰ δρ- 
χου των. Ό τής τιμής χώδηξ των ε’ναι 
άρχούντως αλλόχοτος, άλλ’ άναγνωρίζεται 
ύπονοουμένως. «Έάν, λέγουσι, δέν μ’ ή
ναι πιστός, ούδ’ έγώ τώ όφείλω πίστιν.» 
Σπάνιον πράγμα είναι έν Ισπανία γυνή ύ- 
πανδρος φιλάρεσκος ή νεάνις προσποιούμενη 
έρωτα έχ πανουργίας" άγαπώσιν είλιχρινώς 
καί άχραν δειχνύουσιν άφωσίωσιν χαί είς 
οντα άνάζια.

Οί νεοσύλλεκτοι δδηγούνται είς τόν πλη- 
σιέστερον στρατώνα, δπου περιμένουσιν αύ
τούς άξιωματιχοί τού μηχανιχοϋ, πυροβο
λικού χαί ιππικού, οΐτινες στρατολογούσι 
διά τά τρία δπλα τούς εύρωστοτέρους τών 
άνδρών" οί λοιποί κατατάσσονται εις τό πε- 
ζικόν χαί διευθύνονται είς τάς διαφόρους 
έπαρχίας δπου εύρίσκονται τά συντάγματα 
των. Οί στρατώνες είσίν ώς έπί τό πλεϊ
στον υγιεινοί, καλώς ώκοδομημένοι καί εύ- 
άεροι. Τό έγερτήριον σημαίνει τό μέν θέρο; 
τήν πέμπτην ώραν, τόν δέ χειμώνα τήν ε- 
χτην.

Οί νεοσύλλεκτοι γυμνάζονται άπο τής 
ένδεκάτης ώρας μέχρι ήμισείας μ. μ. καί 
άπό τής δευτέρας καί ήμισείας μέχρι τής 
τετάρτης. Ό μισθός των ε’ναι 5 άγγλικά 
δηνάρια καθ’ έκάστην, ών "3 I [2 κρατούνται 
διά πλυστικά, έπιδιορθώσεις, κτλ. Εί; έκα
στον νεοσύλλεκτον δίδουσι κυανόχρουν έ- 
πενδύτην, έρυθρά πανταλόνια, xa.idrar έκ 
σάγη; διά τόν χειμώνα κα1. υποδήματα" 

δίς τής ήμέρας τρώγουσι τό rancho, ζω
μόν έξ δσπρίων μέ λίπος. Οί βράζοντες 
λέβητες μεταφέρονται είς τήν αύλήν, έκα
στος δέ στρατιώτης λαμβάνει τήν μερίδα 
του είς τό ξύλινον πινάκιον του καί τρώ
γει αύτήν δπου άν Οέλη, καθήμενος, ή όρ
θιος ή είς τά γόνατα" οί πλεϊστοι δμως 
μεταβαίνουσιν είς τόν κοιτώνα καί έσθίου- 
σιν είς τήν κλίνην των" πρός τούτοις έκα
στος στρατιώτης λαμβάνει μίαν καί ήμίσει- 
αν λίτραν άρτου.

Τούς στρατιώτας μεταχειρίζονται βαναύ- 
σως.Έπί τής δημοκρατικής κυβερνήσεως τού 
Καστελάρ άπηγορεύθη ή μαστίγωσις, άλλά 
δέν λείπουσι τά λακτίσματα καί γρονθοχο- 
πήματα. Οί άνώτεροι αξιωματικοί, οΐτινες 
είσίν άληθώς εύγενεϊς, δέν φέρονται ουτω, 
πλήν οί ύπαξιωματιχοί συνήθως συνοδεύουσι 
τάς διαταγάς των διά πληγών, δπερ έξη- 
γεϊ τήν πολλάκις κατά τήν τελευταίαν έ- 
πανάστασιν έπαναληφθεϊσαν κραυγήν. Λ'άτω 
οί άστέρες χαί τά γα idna.

Τά ισπανικά νοσοκομεία πρό τινοιν έτών 
έθεωρούντο τά χείριστα έν Εύρώπη πλήν 
έκτοτε πολλαί έπήλθον βελτιώσεις καί ήδη 
δύνανται νά παραβληθώσι πρός τά τής 
’Αγγλίας καί Γαλλίας. Ύπάρχουσι δέ τρι
ών ειδών νοσοκομεία έν Ισπανία" τά συν
τηρούμενα ύπό τής κυβερνήσεως, τά συν
τηρούμενα ύπό τών δημοτικών συμβουλίων 
καί τά τών μοναχικών ταγμάτων" τά 
πρώτα καί τά τελευταία διευθύνονται άρι
στα. Οί άσθενούντες γίνονται δεκτοί άιευ 
πολλών διατυπώσεων, περιθάλπονται δέ 
άριστα, χάρις είς τάς άδελφάς τοϋ έλέους, 
αΐτινες παρέχουσι τοϊς πτωχοϊς πάσαν ά- 
νακούφισιν" άλλ’ δ Ισπανός πτωχός άπο- 
στρέφεται το νοσοκομείου, διότι κατέχει 
είς τόν ύπατον βαθμόν τήν αγάπην τής 
οικίας καί τής οικογένειας καί αγαπά νά 
ύποφέργ, καί άποθάνη πέριξ τών οικείων ή 
νά καταλείψη αύτούς. Πρόσφερε είσιτήριον 
νοσοκομείου είς πτωχόν καιόμενον υπο πυ
ρετού έν τή άθλια κλίνη του, θά έγείρρ τήν 
κεφαλήν καί θά σ’ εϊπη μειδιών : «Ευχαρι
στώ, αύθέντα" πλήν ήμεϊ; δέν έχομεν τοι- 

αύτην συνήθειαν. ’Εντούτοις, άν δέν έχη 
οικογένειαν, ή φίλους, συγχατατίθεται νά 
μεταβή είς τό νοσοχομεΐον, καί τότε δέν 
μεμψιμοιρεϊ, άλλ’ έπαναλαμβάνει συνεχώς 
δτι ε’/αι πολύ εύχαριστημένος.

Αί αίθουσαι είσίν ύψηλαί, εύρύχωροι, οί 
τοϊχοι λευκοί, αί κλίναι χωρίζονται δι’ αύ- 
λαιών καί δέν κεϊνται πλησίον άλλήλων" 
είς τόν τοίχον ύπάρχει έσταυρωμένος άνω
θεν έκαστου ύποπροσκεφάλου, είς δέ τήν 
κλίνην κρέμαται μικρά πήρα, έν ή βλέπει 
τις σιγάρα, τεμάχιον άρτον, όπώραν. Ό
ταν δ ασθενής πληρόνη I σελίνιον καί 6 δη 
νάρια καθ’ έκάστην, πράγματι τυγ/άνει ά- 
ρίστης περιποιήσεως και απορεί τις βλέ 
πων δτι μεθ’ δλην τήν κακήν οικονομι
κήν θέσιν τά φιλανθρωπικά καταστήμα
τα διατελούσιν εί; εύάρεστον κατάστασιν. 
Αί συνήθεις άσθένειαι είσίν οί πυρετοί, ή 
φθίσις παρά τοϊ; άνδράσι καί παρά ταϊς γυ- 
ναιξί αί νόσοι αΐτινες είσί συνέπεια τών το 
κετών.

Οί "Αγγλοι ναΰται τών πολεμικών πλοί 
ων όσοι είσίν ήναγκασμένοι νά νοσηλευθώ- 
σιν είς νοσοκομείον παραλίου πόλεως πλη- 
ρόνουσι (τήν πρηρωμήν καταβάλλουσιν οί 
διοικηταί τών πλοίων ή οί πρόξενοι) I σελί
νιον καί 8 δηνάρια έως 2 σελίνια τήν ήμέ
ραν, σπανίως δέ παραπονοΰνται διά τήν πε- 
ριποίησιν ής τυγχάνουσιν. Άπ έναντία; τά 
φρενοκομεία ούδόλως είσί καλώς διωργανι- 
σμένα καί δέν δύνανται νά παραβληθώσι 
πρός τά τής λοιπής Εύρώπης. Όλίγιστα 
τοιαύτα ύπάρχουσι, τό δέ μεγαλήτερον, τό 
τής Βαρκελόνης, δέχεται παράφρονα; είκο- 
σιέξ έπαρχιών, πλήν ούτοι ήθικώς καί φυ
σικώς δέν τυγχάνουσι τής άπαιτουμένης πε· 
ριποιήσεως. Η τροφή είναι άνεπαρκής, δ 
ιματισμός άθλιος καί έν γέ-ει ή ιατρική 
ύπηρεσία χωλαίνεΓτά διά τούς έπικινδύνους 
μανιώδεις μεμονωμένα δωμάτια δέν έχουσι 
στρώματα, ούδεμία δ’ έργασία παρέχεται 
εΐ; τούς δυναμένου; νά έργασθώσιν. ’Απαι
τούνται πολλαί βελτιώσεις, άλλ’ αύται δέν 
είναι δύναταί, διότι οί πόροι τών φρενοκο
μείων σχετικώς είσίν ελάχιστοι.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. Α".)

Είς δλην τήν χερσόνησον δ έργάτης κερ- 
δαίνει καθ’ έκάστην σχεδόν 1 σελίνιον καί 
8 δηνάρια, περισσότερον δέ κατά τήν έπο- 
χήν τού θερισμού καί τού τρυγητού. Οί είς 
τά μεταλλεία εργαζόμενοι κερδαίνουσι καθ’ 
έκάστην 2 σελίνια καί 8 δηνάρια. Είς Κα- 
ταλωνίαν οί έργαζόμενοι ιί; τά έργοστάσια 
ωφελούνται 3 καί ήμισυ σελίνια, οί δέ ύ- 
πηρέται I καί ήμιου σελίνιον.

Αί νέαι εργάζονται κυρίως είς τά Εργο
στάσια τών σιγάρων, δπου δύνανται νά 
κερδαίνωσιν I σελίνιον καί 8 δηνάρια" 
άλλά αί σιγαροποιοί, αΐτινες είσίν εύειδεϊς 
καί ζωηραί, δέν χαίρουσι καλήν ύπόληψιν" 
διό αί μητέρες μετά κόπου καί μόνον έν 
ανάγκη άποφασίζουσι νά στέλλωσι τάς θυ
γατέρας των είς τά έργοστάσια ταύτα.

Ή έν τοίς άγροί; έργασία ε’ναι έπαχθής 
και ολίγα άποφέρει, πτωχόν δ’ έπάγγελμα 
είναι καί τδ τών δπωροπωλών.Αί κατασκευ- 
άζουσαι τρίχαπτα (δαντέλλα;) καί αί ρά- 
πτριαι δλίγα ωφελούνται. Αί δεξιώτεραι 
τών πρώτων κερδαίνουσιν ώς έγγιστα 1 
σελίνιον καί 2 δηνάρια τήν ήμέραν, αί δέ 
δεύτεραι, αΐτινες μένουσιν είς τό κατά
στημα άπό τή; 7 εωθινής μέχρι τής 7 έσπε- 
ρινής ώρας, πληρόνονται 10 δηνάρια άνευ 
τροφής. Ή κατάστασις τούτων ε’ναι ή χει
ριστή" μόνον δέ I ώρας καιρόν έχουσιν δ
πως φάγωσι καί δι’ εξόδων των δφείλουσι 
ν’ άγοράσωσι τό νήμα καί τάς άναγκαίας 
βελόνας· Όλίγαι ^άπτιαι έργάζονται είς 
τάς οικίας μέ ήμερομίσθιον, διότι αί Ίσπα
ναΙ κυρίαι θεωρούσι τιμήν των μόναι νά £ά- 
ψωσι τήν έσθήτά των.

Αί τού λαού κόραι έχουσι πρός τούτοις 
τόν πόρον νά είσέλθωσιν είς τάς οικίας ώς 
ύπηρέτριαι" άλλ’ δταν ήναι νέαι εισέρχε
ται μετ’ αύτών παρά τώ κυρίορ καί ή μή- 
τηρ ή θεία ή έγγαμος άδελφή" διότι ούδε
μία τιμία κόρη έξέρχεται μόνη είς τάς πό
λεις τής Ισπανίας δίχως ν’ άπολέσρ τήν 
ύπόληψιν της" ώστε άντί μιας ύπηρετρίας 
πρέπει νά προσλάβη τις δύο. Περί τούτων 
ούδεμία ζητείται πληροφορία, άλλ’ έξετά- 
ζουσι καί κρίνουσιν έκ τών φαινομένων, 

4’



ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΕ ΑΜΕΡΙΚΙίϊ. 33

τοΰ προσώπου καϊ τοΰ τρόπου τοΰ ύμιλεΐν. 
Μετά τινας ώρας, άν συμφωνήσωσι, μή
τηρ καϊ θυγάτηρ έγκαθίστανται είς τδ μι
κρόν δωμάτιόν των, άρκεϊ νά περιέχη κλί
νην, είς τδ προσκεφάλαιον τής όποιας κρε- 
μώσι τδν έσταυρωμένον καϊ τδ κομβολόγιόν 
των. Ο μισθός είναι διά μέν τήν μητέρα 
22 σελίνια τδν μήνα, άνευ τροφής, διά δέ 
τήν θυγατέρα 12 σελίνια. Μέ τροφήν, συγ- 
κειμ,ένην άπδ 1 λίτραν άρτου καθ’ έκάστην, 
λίπος, λαχανικά καϊ έλαιον, δ μισθδς εΐναι 
•I 2 σελίνια τδν μήνα διά τήν μητέρα καϊ 6 
διά τή» θυγατέρα.

Έν γένει αί ύπηρέτριαι είσϊν άφωσιωμέ-’ 
ναι εις τούς κυρίους των, θεωροϋσι δέ ώς 
ϊδια τά συμφέροντα τοΰ οικου*  δεικνύουσιν 
δμως μεγάλην οικειότητα, δμιλοΰσαι περϊ 
πάντων καϊ καθίμεναι. Έν τούτοις ή τιμι- 
ότης καΐ ή άφοσίωσίς των άνταμείβουσιν 
αφειδώς τήν παράβασιν ταύτη» τών δρων 
τής έθιμοταξίας.

Όφείλομεν νά δμιλήσωμεν καϊ περϊ τής 
έκπαιδεύσεως τοΰ λαοΰ. Τώ 1803 έπϊ 350 
άτόμων 1 ήξευρεν άνάγνωσιν καϊ γραφήν, 
σήμερον δμως ή άναλογία εΐναι 1 πρός 10. 
Μεγάλη ώθησις έδόθη είς τήν δημοσίαν έκ- 
πα’δευσιν έπϊ τής βασιλείας τής Ίσαβέλας, 
δτε έσυστήθησαν σχολεϊα είς τούς στρατώ
νας καϊ εΐς τάς φύλακας, κα'ι μάλιστα έπι 
τής δημοκρατίας τοΰ Καστελάρ, δτε ή έκ- 
παίδευσις κατέστη υποχρεωτική· Εις τά 
χωρία ή κατάστασις τής δημοσίου έκπαι- 
δεύσεως καϊ νΰν έτι έξακολουθεϊ οΰσα έλε- 
εινή*  είς τάς πόλεις δμως είς τά λεγόμενα 
άσυλα κα'ι είς τά διατηρούμενα υπό τοϋδη- 
μοτικοΰ συμβουλίου ή έκπαίδευσις εΐναι ά 
ρίστη. Τά παιδία δλίγα πληρόνουσιν, 1 σε- 
λίνιον τδν μήνα. Πολλά διαμαρτυρομένων 
σχολεϊα παρέχουσιν είς 300 καϊ έπέκεινα 
τέκνα άνή,κοντα είς τδ θρήσκευμα τοΰτο ά- 
ρίσττ.ν κα'ι δλιγοδάπανον έκπαίδευσιν. Είς 
τά γεωργικά έν τούτοις μέρη σπάνια είσί 
τά τή,ς έκπαιδεύσεως μέσα, καθόσον ούδείς 
δεικνύει ένδιαφέρον ύπέρ τής διανοητικής ά
ναπτύξεως τοϋ λαοΰ.

Έν Ισπανία υπάρχει κυρίως έλλειψις ,

I τής έπιστήμης τοΰ όργανισμοΰ*  τοΰτο δέ 
εΐναι καταπληκτικόν δσον άφορα τήν πρδς 
τδν πλησίον βοήθειαν*  ούδέν παρεσκευάσθη 
πρδς συνδρομήν τοϋ χωρικού, πρδς υποστή
ριξε» τοΰ έργάτου, τής οικογένειας του*  δέν 
ά-ακουφίζουσιν αυτόν, έν ω χρόνω μάλιστα 
όλίγα χρήματα Οά άπήλλασσον αυτόν τής 
άσθενείας καί ταλαιπωρίας καϊ θά προε- 
λάμβανον έν τώ μέλλοντι μή γίνη δλοσχε- 
ρώς βάρος είς τάς δημοτικάς άρχάς.

Ήρώτησα πτωχήν γυναίκα άπολέσασαν 
τδν σύζυγόν της, τδ μόνον στήριγμα τής 
οικογένειας, όποιοι ήσαν οί πόροι της καϊ 
τί ή άγαθοεργία Οά επραττεν υπέρ αύτής.

— Τίποτε, αύθέντα, μοϊ άπήντησεν. 
Έδώ οί πλούσιοι δέν μάς βοηθούν.

— Άλλ’ έάν άπετείνεσο είς τδν δήμαρ
χον τοΰ δήμου ;

— Τίποτε δέν Οά λάβω, αύθέντα. Παρ’ 
ήμϊν δέν υπάρχει τοιαύτη συνήθεια καί άλ
λο δέν μοϊ μένει ή νά υπάγω είς τδ νοσο- 
κομεϊον.

Οί πτωχοί ούτοι, δι’ ούς ούδέν πράττει 
ή φιλανθρωπία, είσί πλήρεις άγάπης πρδς 
άλλήλους. Ό Ισπανός χωρικός δσον ταλαί
πωρος είναι, τόσον τυγχάνει φιλόξενος, δέν 
εΐναι δέ σπάνιον νά ϊδη τις είς πολυάριθ
μον οικογένειαν δρφανδν περιθαλπόμενο» 
ώς τά ίδια τέκνα καί συμμερτζόμενον τδν 
μέλανα ή έκ πιτύρων άρτον. Τούς άσθενεΐς 
καί κατακειμένους γέροντας ή γραίας πε
ριποιούνται καί τρέφουσιν υίοί ή γαμβροί. 
Οί δεσμοί τής οικογένειας εισίν ισχυρότεροι 
τής ταλαιπωρίας.

Ό Ισπανός χωρικός οΰτε αγωγήν έχει, 
ούτε ύποστήριξιν, ούτε πόρους' ή κυβέρνη- 
σις τής χώρας είναι κακή, δεισιδαίμων δ' δ 
λαός*  αί άνώτεραι τάξεις είσί διεφθαρμένοι*  
καί όμως, όταν βλέπη τις τδν χωρικόν κα
λδν, γενναιόδωρον, τυφλώς άφοσιωμένον, 
καλδν σύζυγον, άγαθόν πατέρα, γενναϊον 
στρατιώτη», δεξιόν ναύτην, συγχωρεΐ τ’ 
άλλα έλαττώματά του·

Ό πτωχός χωρικός έν ταλαιπωρίαις ζή 
καί έν ταλαιπωρίαις θνήσκει . . .

Μετάφρασις. Ν. Ε. Γ.

εκατομμύρια τετραγωνικών χιλιομέτρων αί 
Ήνωμέναι Πολιτείαι περιέχουσι, κατά τάς 
έκθέσεις τάς δημοσιευθείσας τώ 1875 ύπδ 
τού έπί τής γεωργίας γραφείου, 492,000 
τετραγωνικά χιλιόμετρα άοωσίμων γαιών, 
έσπαρμένων δημητριακά, βάμβακας, γΐιώ- 
μηλα, κτλ., καί 1,360,000 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα λειμώνων κστεχομένων ύπδ έκ- 
μισθωτών. Είς τδν άριθμδν τοΰτον δέν πε
ριλαμβάνονται αί λεγόμενα·. χωρομετρημέ
να! γαϊαι, αϊτινες δέν καλλιεργούνται καί 
αϊτινες κατέχουσι μέν μεγίστην έκτασιν 
(έκατομμύρια χιλιομέτρων), περιέχουσι δέ 
πλούσιας νομάς. "Αχρι τοΰδε ή κυριωτέρα 
κερδοσκοπία έν ταΐς πλείσταις τών Πολι
τειών ήν ή παραγωγή δημητριακών, ιδίως 
άραβοσίτων. Τώ 1875 ή παραγωγή τού 
τελευταίου προϊόντος ύπερέβη τά 475, 
500,000 έκατολίτρων*  άλλ’ αφού η,νεώ- 
χθη πηγή έκποιήσεως κρέατος έν Εύρώπη, 
οί γεωργοί σπουδαίως μεριμνώσιν, άν ίχι 
νά μεταβάλωσι τδ τής καλλιέργειας σύστη
μα, τούλάχιστον ν’ άποκτήσωσι ζώα ά- 
φθονώτερα, είς ά νά έξσδεύωσιν (ώς τρο
φήν) μέγα μέρος τοΰ άραβοσίτου των. "Α
μαξα (βαγόνιον) φέρουσα ζώα λαμβάνει ά
πδ Τσικάγου ή αγίου Λουδοβίκου είς Νέαν 
Υόρκην ή Φιλαδέλφειαν τδ αύτδ άγώγιον 

δσον καί δι’ άραβόσιτον*  άλλ’ ή άξία τού 
πρώτου έμπορεύματος εΐναι πολύ μεγάλη- 
τέρα τού δευτέρου. Ό λόγος ούτος διά τδν 
Αμερικανόν έχει άξίαν μεγάλη» καθόσον 
τ’ άγώγια έν ’Αμερική λίαν ύψώθησαν ώς 
μή ύπαρχουσών πολλών σιδηροδρομικών 
γραμμών συναγωνιζομένων πρδς άλλή,λας.

Ταχεία ή» ή τών ζώων αυξησις έν ’Αμε
ρική κατά τά τελευταία τριάκοντα καί 
πέντε έτη. Κατά τδ 1840 ό άριθμδς τών 
βοών άνήρχετο σχεδδν είς 1 4,971,000*  
τώ 1850 άνήλθεν είς 18,679,000 καί τώ 
1870 είς ‘-’8,679,000*  ούτος ή» ό ύπδ τής 
καταστατικής σημειούμενος άνώτατος δρος. 
Ή παραγωγή είχε καταντήσει πολύ μεγα*  
λητέρα τής καταναλώσεως, αί δέ τιμαί τό
σον έξέπιπτον, ώστε δ άριθμδς τών ζώων 
ήρχισε νά έλαττοϋται. Κατά τά έτη 1871

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΚ 
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

Έπ’ έσχατων νέον είδον έμπορίου συνί- 
στη έν ’Αμερική, έπισΰραν τήν προσοχήν 
τοϋ δημοσίου, διότι πρδ δλίγων έτι έτών 
τδ πράγμα έθεωρεϊτο δλως άδύνατον*  τδ 
έμπόριον δέ τοΰτο, δπερ μεγάλως άνεπτύ- 
χθη εύθύς, συνίσταται είς τήν άποστολή» 
νωπού κρέατος έκ τών λιμένων τών Ηνω
μένων Πολιτειών είς τή» Αγγλίαν.

Πρώτη άποστολή τοιούτου κρέατος έγέ
νετο τδν Οκτώβριον τοΰ 1875 έκ τοϋ λι
μένος .τής Νέας Ύόρκης, δθεν έφορτώθησαν 
δι’ Αγγλίαν 1 GO Tovvot*  έκτοτε δέ τδ φορ- 
τονόμενον ποσδν τ.ύξανε καθ’ έκάστην εβδο
μάδα καί τδν άπελθόντα Απρίλιον ή μεν 
Νέα Ύόρκη έστειλε 30,000 μετρικά καν
τάρια, ή δέ Φιλαδέλφεια 12,000 καντά
ρια. Τδ ποσδν τούτο τών 42,000 μετρι
κών κανταρίων ίσοδυναμεϊ πρός 8 εκατομ
μύρια καθημερινών μερίδων, λογιζομένης 
τής μερίδος πρδς 500 γράμμα. Κατά τούς 
παρελθόντας 18 μήνας, άπδ τδν ’Οκτώ
βριον τοϋ 1875 μέχρι τού ’Απριλίου τού 
1877,ή ’Αγγλία έλαβεν ύπέρ τάς 200,000 
κίντάρια νωπού κρέατος, έκτδς τών εϊσα- 
χθέντων ζώντων ζώων, άτινα δμως άναλό
γως δέν ήσαν τόσον πολλά.

Ότε τδ πρώτον έξήχθη έξ ’Αμερικής 
νωπόν κρέας πανικός φόβος κατέλαβε τούς 
έκεϊ γεωργούς, πιστεύσαντας δτι, άν εξα
κολούθηση τδ τοιοΰτον εμπόρευμα, τά μέν 
ζώα Οά έξαντληθώσιν, ή δέ γεωργία Οά κα- 
ταστραφή η, Οά πάθη, πολύ. Οί φόβοι των 
δμως άπεδείχθησαν άνυπόστατοι καί σήμε
ρον όμολογοϋσιν ont ή Αμερική δύναται νά 
στείλη μεγάλας ποσότητας κρέατος έν Άγ- 
Υ^ί? ή άλλαχου δίχως νά καταστροφή ή 
γεωργία καί ότι τδ νέον έμπόριον δύναται 
νά καταλ.βη τήν Οέσιν του έν τώ κόσμοι 
δίχως νά πάθωσι τών γεωργών τά συμφέ
ροντα.

Επί όλική; έκτάσεως ύπερβαινούσης τά 9
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λοχαγδς Κίγκ, κατ’ έπιστολήν γραφεϊσαν 
έκ Τεξάς τδν παρελθόντα Μάϊον καί δημο- 
σιευθεϊσαν διά τών έφημερίδων, είχε 40 
έως 50 χιλιάδα; κερασφόρων ζώων, δ λο
χαγδς Κένεδυ εϊχε 40,000 και οί Κύριοι 
Κόλεμαν, Μάθις καί Φούλτων τουλάχιστον 
100,000 ! Πολλοί άλλοι κτηνοφόροι έχου
σι χιλιάδα; ζώων. Είς τδ Κολλοράδο εϊς 
εχει 35,000, πολλοί δέ γείτονές του 6 
έ.υ; 12 χιλιάδας. Οί έχοντες 500 ?ως 
1000 ζώα λέγονται μικροί χτητοτρόιροι.

Ινα αί βόες τίκτωσιν ένωρίτερον καί 
αύξήσρ ή τοΰ κρέατος παραγωγή είσήγχγον 
έζ ’Αγγλία; πολλούς καί καλούς ταύρους, 
τδ δέ αποτέλεσμα άπεδείχθη άριστον.

Μετά τούς βόας επέρχονται τά πρόβατα. 
Κατά τήν 19[3Ι Δεκεμβρίου τοΰ 1875 ύ
πήρχον 35,935,000 πρόβατα, ήτοι όλίγα 
άναλόγω; πρδς τού; βόας. Εί; τινα; Πολι
τεία; μόνον διά τά μαλλία άνατρέφουσι 
πρόβατα, όλίγην δέ ποιοΰσι χρήσιν τοΰ 
κρέατος καί μικρά; ποσότητα; έστειλαν ά- 
χρι τοΰδε έν Άγγλί?' ούχ ήττον πιστεύε
ται δτι καί τοΰ προβείου κοέατο; ή εξαγω
γή μετ’ ού πολύ 0’ αύξήση·

Ό άριθμδ; τών χοίρων άνήρχετο κατά 
τήν αύτήν περίοδον είς 25,760,000.

Τίνα ποσότητα κρέατο; δύνανται νά χο· 
ρηγήσωσι τά ζώα ταΰτα ; Κατά τι ύπόμνη- 
μα τοΰ καθηγητοΰ Σέλδων, έπί 28 έκα- 
τομμυρίων βοών δύνανται νά σφαγώσι 6 
έκανομμύρια κατ’ έτος καί νά χορηγήσω- 
σιν 18,900,000 μετρικά καντάρια καθαροΰ 
κρέατος. Έπί 36 εκατομμυρίων προβάτων 
τδ τρίτον δύναται νά σφάζηται κατ’ έτος 
καί νά παρέχη 16,37,80,000 μετρικά καν
τάρια κρέατο;. Οί χοίροι δύνανται νά πα
ρέχω ιι 16,380,000 καντάρια κρέατος' ώσ
τε έτησίω; προσφέρονται πρδς κατανάλω- 
σιν 39 εκατομμύρια μετρικά καντάρια κρέ
ατο; (τδ μετρικδν καντάριον άναλογεϊ πρδς 
78 ήμετέρας όκάδας). Διά τήν τοπικήν ά- 
νάλωσιν άρκοϋσι 19,800,000 καντάρια 
(πρδ; 45 χιλιόγραμμα κατ’ άτομον έτησί
ω;)· άρα μένουσι πρδς εξαγωγήν 1 9,200, 
000 μετρικά καντάρια, ήτοι ποσδν μεγα- 

καί <872 είς τάς άνατολικάς Πολιτείας 
είσήχθη ή συνήθεια τοϋ νά φονεύωσι τού; 
άρρενας βοΰ; ϊνα πορίζωνται τδ δέρμα, ττ,ν 
πηκτήν ύλην (τζελατίναν) ήν παρέχουσιν, 
ή απλώς δπως παρέχωσι τροφήν είς τούς 
χοίρους' έπελθούσης δμως τδ έπιδν έτος ά- 
νατιμήσεω; άνεχαιτίσθη ή σφαγή τών ά- 
θώων (τδν δρον τοΰτον μετεχειρίζοντο ϊνα 
δρίσωσι τήν συνήθειαν ταύτην) καί τφ 
1875 ήριθμούντο 26,871,000 βόες, ήτοι 
950,000 περισσότεροι ή κατά τδ 1873" 
πιθανόν δέ σήμερον ό άριθμδ; τών ζώων 
τούτων νά έξισοΰται πρδς τδν τοΰ 4 870.Έν τή παραγωγή τών βοών πέντε Πο- 
λιτεϊαι κατέχουσι τήν πρώτην θέσιν, ήτοι 
ή Νέα Ύόρκη (1 ,106,300 θήλειαι καί 
663,200 άρρενες), ή Πενσυλβανία (837, 
000 θήλειαι καί 708,100 άρρενες), τδ Τέ
ξας (500,100 θήλειαι καί 23,43,700 άρ
ρενες), τδ Ίλλινόϊς (717,800 θήλειαι κα1. 
4,287,000 άρρενες) καί ή Καλιφορνία 
(363,800 θήλειαι και 1,075,00 άρρενες) — 
ίν συνόλω 9,992,000. Αί πληροφορίαι αυ- 
ται ανέρχονται μέχρι τής 19[31 Δεκεμ
βρίου 1875’ έξάγεται δέ δτι αί πέντε Πο- 
λιτεϊαι αύται διαττ.ροΰσι τδ τρίτον τών 
βοών καί πρδ; τούτοι; δτι εί; τά; δύο πρώ 
τας ή αγροτική βιομηχανία έξασκεΐται 
άλλως ή εί; τά; λοιπάς. Τορόντι' έν έκεί- 
ναις διατηροΰσι κυρίως βόας γαλακτοφόρους 
πρδς παραγωγήν γάλακτος και βουτύρου, 
ή δέ παραγωγή αυτή τόσα; έλαβε διαστά
σεις ώστε άπό τινων έτών ό αμερικανικές 
τυρδς άφθονος είσάγεται έν τή Μεγάλη Βρε
τανία, συναγωνιζόμενος πρδς τδν αγγλικόν. 
Εις τάς Πολιτεία; ταύτα; κυρίως έγένετο 
ή τών βοών σφαγή περί ή; άνεφέραμεν ανω
τέρω. Εί; τάς άλλας τρεϊς πολιτείας τρέ
φονται κυρίω; άρρενες βόες, διότι έκεΐ ώ; 
επί τδ πλεϊστον μετέρχονται τδ έμπόριον 
τών κρεάτων. Τά στενά δρια τοΰ περιοδι- 
κοΰ δέν έπιτρέπουσιν ήμϊν νά έκταθώμεν 
περί τοΰ σπουδαίου ζητήματος τή; κτηνο
τροφία; καί περί τών έν χρήσει διαφόρων 
μεθόδων' σημειοΰμεν δέ δτι ύπάρχουσι 
κτηνοτρόφοι έχοντες αναρίθμητα ζώα. Ό

λήτερον τοϋ έτησίω; ύπδ τή; Μεγάλη; Βρε
τανίες καταναλισκομένου. ’Αλλά καί έπί 
τή ύποθέσει δτι οί ανωτέρω αριθμοί είσίν 
υπερβολικοί, βέβαιον θεωρείται δτι αί ’Η
νωμένοι ίίολιτεϊαι δύνανται άπδ τοΰδε νά 
στέλλωσιν έν Εύρώπη έτησίως ύπέρ τά 10 
έκατομμύρια μετρικά καντάρια κρέατος.

Ή ποιύτη; τοΰ κρέατος ουδόλως εϊναι 
όμοιόμορφος. Τών βοών τοϋ Ίλλινόϊς καί 
τοΰ Όχίβ» εϊναι άρίστη, δχι δέ καί τοΰ Τε
ξάς, τοΰ Άρκβνσάς, τής Καλιφορνία; (έν 
μέρει) καί τών δυτικών μερών. Τοΰτο συμ
βαίνει διότι διάφορα είδη βοών είσήχθησαν 
κσί διότι ή κτηνοτροφία πανταχοΰ δέν ένερ- 
γιϊτβι καλώς δπως έν Εύρώπη.

"Αχρι τοΰδε κυρίως αί Πολιτεϊαι Κεντυ- 
κία;, Ίλλινόϊ; καί Ίνδιά νας βτέλλουσι κρέ
ας έν Εύρώπη. Κατά τάς έπισήμους διατι
μήσεις του 1876 είς Τσίκαγον (τφ έτος ε
κείνο είσήχθησαν έν τή άγορφ έκείνη πρδ; 
πώλησιν 1,090,000 βόες) αί 100 λίτραι 
βοδς (όχι έσφαγμένου) έτιμώντο 4 δολλά- 
pir. καί 40 έκατοστά, έως 4 1 [2 δολλάρια 
(ή άπόδοσις εϊναι 56 έως 58 Ο[θ καθαροΰ 
κρέατος), ήτοι ή τιμή τοΰ καλής ποιότητος 
κρέατος άναλογεϊ πρδς 80 έκατοστά έως 
1 φράγκον τδ χιλιόγραμμον. Είς Νέαν Γ- 
όρκην ή τιμή εϊναι 1 φράγκον έως 1 καί 20 
εκατοστά. ΙΙαραβάλλοντες τάς τιμάς ταύ- 
τας πρδς τάς τή; αγοράς τοΰ Λονδίνου (1 
φράγκον καί 60 έκατοστά έως 2 καί 10 
έκατοστά τδ χιλιόγραμμον), εύρίσκομεν 
δτι συμφέρει ή εισαγωγή έζ ’Αμερική;.

Τά άχρι τοΰδε έν ’Αγγλία είσαχΟέντα 
κρέατα έπωλήθησαν εύκόλως, άλλ’ ούδόλως 
έπενήργησαν έπί τών τιμών τών έγγωρίων. 
’11 τιμή τοΰ αμερικανικού κρέατος δέν δύ
ναται νά έκπέση έν ’Αγγλία, πρδ; τδ πα- 
ρδν τούλάχιστον, διότι τά έξοδα τή; με
ταφοράς εϊναι μεγάλα. "Οπως τδ αμερικα
νικόν κρέας έπε>εργήση σπουδαίως έπί τών 
τιμών τών αγορών τής Εύρώπης, πρέπει νά 
είσάγηται είς μεγάλας ποσότητας καί τα- 
κτικώ;' άλλ’ δπω; έπέλθη τοΰτο, ανάγκη 
υπάρχει ολοκλήρου στόλου ειδικών πλοίων 
έφωδιασμένων διά πολυδάπανων μέσων 

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΪΛ. Α’ ) 

πρδς συντίρησιν τοΰ κρέατος καί πρδς τού
τοι; απαιτείται, δπω; διευκολύνηται ή με
ταφορά (δηλ. δπως στοιχίζη έφθηνότερον), 
τά πλοία ταΰτα νά εύρίσκωσιν έν Εύρώπη 
ναΰλόν τινα διά τήν έπιστροφήν είς Αμε
ρικήν — πράγματα δυνατά.

Τ’ άνωτέρω έφαρμόζονται καί είς τδν 
Καναδάν, δπου ή παραγωγή τών ζώων λί
αν ηΰξηοεν άπδ εϊκοσιν έτών. Ή αποστολή 
κρέατος έν Ευρώπη θά αύξηση έτι μάλλον 
τήν παραγωγήν' άλλά καί έκεΐ, δπως καί 
έν ταϊς Ήνωμέναΐ; Πολιτείαις, μεγάλοι ΰ- 
πάρχουσι δυσχέρειαι διά τήν έκμετάλλευσιν 
τής νέας βιομηχανίας τή; εξαγωγή; κρέα
τος νωποΰ.

Αί δυσχέρειαι αύται τόσον σπουδαΐαι 
εϊναι, ώστε αρμόδιος άνήρ έν ’Αμερική με
τά τίνος φόβου βλέπει τήν σχετικήν άνά - 
πτυζιν ήν έλαβε τδ νέον έμπόριον. Ίΐ τών 
ζώων παραγωγή έντδς δλίγων έτών κολασ- 
σιαίαν δύναται νά λάβη άνάπτυξιν, ιδίως 
είς τάς κεντρικά; καί τάς δυτικά; Πολιτεί
ας. ’Επειδή νέαι 0’ άνοιχΟώσιν άγοραί κα- 
ταναλώσεως, οί κτηνοτρόφοι θ’ ασχοληθώ- 
σι ν’ αύξήσωσι τά ποίμνιά των καί ίσως 
μετ’ ού πολύ άναγκασθώσιν, δπως έκποιώ- 
σι τά περισσεύοντα, νά έλαττώσωσι τάς 
τιμάς είς τοσοΰτον βαθμόν, ώστε πολλοί 
νά καταστραφώσΓ συγχρόνως δέ Οά έλατ- 
τωθή πολύ καί τών δερμάτων ή τιμή- Ταΰ
τα λέγουσιν άνθρωποι αρμόδιοι' πλήν άλ
λοι πάλιν δέν φοβούνται ταΰτα, διά τδν 
λόγον κυρίως δτι ή κατανάλωσι; τού κρέα
τος πανταχοΰ αύζάνει άπδ έτους είς έ
τος. «

Έν τούτοι; τδ βέβαιον εϊναι δτι πολύ α
πέχει ό χρόνος καθ’ βν ή ’Αμερική θά δύνα
ται νά στέλλη εί; μεγάλας ποσότητας καί 
τακτικώς κρέας έν Εύρώπη.

Λ. Ο. Σ.

δ.
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σμδς τών αγαθών, οίον είχε φαντασθή καί 
πολλάκις πραγματοποιήσει η πρώτη χρι
στιανική κοινότης, δέν φαίνεται νά ήναι δ 
κύριος αύτών διαλογισμός, καί πράγμα ά- 
ξιον παρατηρήσεως είναι δτι σύνοδός τις 
συγκροτηθεϊσα κατά τδ 415 καταδικάζει 
πρότασίν τινα τών αιρετικών πελαγιανών, 
συνάδουσαν έξ άλλου πρδς τδ πνεύμα τοϋ 
Χριστού, «δτι οί πλούσιοι δέν δύνανται νά 
σωθώσιν έάν δέν ά,ταρνηθώσι τά αγαθά αύ
τών.»

Πώς ήδυνήθη νά έκπλτ.ρωθή ή παράδο
ξος αυτή μεταβολή ; ΙΙώς είς τήν διαταγήν 
τού Κυρίου Αντικατέστησαν κανόνα ήττον 
αύστηρόν; Ιδού εκείνο δπερ συμφέρει νά 
μελετήσωμεν έάν θέλωμεν νά είσδύσωμεν είς 
τήν έννοιαν τών άνθρώπων έκείνων οΐτινες 
είς τδν καιρόν τών καταδιωγμών έδέχθη- 
σαν, πλούσιοι καί πτωχοί, μετά τού αύτού 
θάρρους τά βασανιστήρια καί τδν θάνα
τον.

Όπόταν, έν τή ήρωϊκή ταύτη εποχή, οί 
Πατέρες δμιλοϋσι συχνάκις περί τού πλού
του, ποιούσι τοΰτο όπως υπενθυμίσωσιν είς 
τούς χριστιανούς δτι ενεκεν αύτοΰ δύνανται 
ν’ άπωλέσωσι τήν ούράνιον Ανταμοιβήν. 
Συμβάν τι τού βίου τού Ιησού Χρις-οΰ έβε- 
βαίωνε τήν τρομεράν ταύτην Απειλήν. "Αν
θρωπός τις πλησιάσας αύτδν λέγει’ «Διδά
σκαλε αγαθέ,τί ποιήσας, ζωήν αιώνιον κλη
ρονομήσω ; Είπε δέ αύτώ δ ’Ιησούς. Τάς 
έντολάς οίδας. Μή μοιχεύσης’ Μή φονεύ- 
σης’ Μή κλέψης’ Μή ψευδομαρτυρήστε’ Τι
μά τδν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου. 
Ό δέ είπε’ Ταΰτα πάντα έφυλαξάμην έκ 
νεότητός μου· Άκούσας δέ ταΰτα δ Ιησούς 
εϊπεν αύτώ’ *Ετι  έν σοι λείπει’ πάντα δσα 
έχεις πώλτσον καί διάδος πτωχοί;, καί έ
ξεις θησαυρόν έν ούρανοϊς, καί δεύρο, άκο- 
λούθει μοι. Ό δέ άκούσας ταΰτα, περίλυπο; 
έγένετο’ ήν γάρ πλούσιος σφόδρα. Ίδών δέ 
αύτόν δ Ίησοϋ; περίλυπου γενόμενον, είπε’ 
ΙΙώς δυσκόλως οί τά χρήματα έχοντες είσε- 
λεύσονται είς τήν βασιλείαν τού Θεού.Εύκο- 
πώτερον γάρ έςί κάμηλον διά τριμαλιάς ρα-

Ο ΙΙΑΟΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΔΙΩΓΜΩΝ.

Δέν υπάρχει θέμα μάλλον οικιακόν διά 
τούς γράφοντας μετά τδν θρίαμβον τίς 
’Εκκλησίας έκείνου δπερ διαπραγματεύεται 
περί τίς σκληρότητος τών πλουσίων. 'Ο ά
γιος Χρυσόστομος, δ άγιος Αύγουστϊνος, δ 
άγιος Βασίλειος, δ Σαλβιανδς, δ άγιος 'Ιε
ρώνυμος κα1. πολλοί άλλοι καταδεικνόουσι 
τήν Αλαζονείαν, τάς βιαιοπραγίας τών κα- 
ταδοναστών έκείνων οΐτινες συχνάκις άπο· 
στεροϋσι τούς μικρούς, ρίπτοντες αύτούς 
εί; τάς φυλακάς, πληροΰντες αύτούς ύβρε
ων καί μή ύποχωροΰντες μηδ’ ένώπιον τοϋ 
φόνου. «Δέν υπάρχει πλέον, λέγει δ Σαλβι- 
ανδς, ή υψηλή έκείνη άγιότης τών πρώτων 
αιώνων, κατά τούς δποίους οϊ οπαδοί τοϋ 
Χριστού, άνταλλάσοντες τά φθαρτά αγαθά 
έναντίων τών ουρανίων θησαυρών, ήγόραζον 
τά αιώνια πλούτη αντί τίς πενίας έν τώ 
κόσμω τούτω ! 'Η φιλαργυρία, ή πλεονεξία, 
ή αρπαγή διέχθησαν τάς άρετάς ταύτας.» 

Οί καιροί τωόντι ήλλαξαν, καί αύτδς δ 
θρίαμβος τής ’Εκκλησίας μετέβαλε τά πάν
τα παρά τοίς πιστοϊς· Είς τάς τάξεις αύ
τών συνεχωνεύθησαν τά μάλλον διάφορα 
καί αμφίβολα στοιχεία. Πολλοί προσήλθον 
δπως άκολουθήσωσι τδν χείμαρρον καί διά 
μόνον τδν λόγον δτι ή χριστιανική πίστις 
κατέστη ή θρησκεία τού Κράτους. Σκοπδς 
τών έκκλησιαστικών συγγραφέων είναι νά 
νουΟετώσι τούς . πλουσίους ϊν’ άπέχωσι 
τών έγκλημάτων καί τών βιαιοπραγιών, ών 
ένεκεν παραμελούν τά έργα τής έλεημοσύ- 
νη;" οί ευτυχείς τού αΐώνος τούτου άς δι- 
ατηρώσι τά υπάρχοντά των, λέγουσιν,αρκεί 
δμως νά συνδράμωσι τήν δυστυχίαν ! Ή 
πενία, λέγουσι μάλιστα πατέρες τινές, εί
ναι αναγκαία έν τώ κόσμω τούτω’ είναι η 
κατεπείγουσα ανάγκη, τδ ίσχυρδν κέντρον 
δπερ ωθεί τδν άνθρωπον είς τήν έογασίαν’ 
άνευ αύτού ή κοινωνία Οά κατεβάλλετο έκ 
τής άδρανείας καί τού θανάτου. 'Ο έζισα- I

Έν τινι περιφήμορ πραγματείιρ περί τών 
αποστασιών τής έποχής του, δ άγιο; Κυ
πριανός έδείκνυεν ωσαύτως τούς πλουσίου; 
μοιραίω; βαδίζοντας εί; τήν Απώλειαν ένε
κεν τού πόθου αύτών πρδ; τά πλούτη. 
«Είναι, λέγει, τόσοι δεσμοί οΐτινες κατα- 
δαμάζουσι τδ θάρρος αύτών.». Καί έπανε- 
λάμβανε μετά τοϋ Ίησοϋ Χριστού. «Έάν 
θέλης νά ήσαι τέλειος, πώλησον τά υπάρ
χοντά σου καί διάδος πτωχοί;.» Π.δ αύ- 
τοϋ άλλοι Πατέρες είχον γράψει. «Οί πλού
σιοι σκέπτονται περισσότερον είς τούς θη
σαυρούς αύτών ή είς τδν ούρανόν’ δ Κύριος 
κατεδίκασεν αύτούς προηγουμένως.»

"Εν βλέμμα ριφθέν έπί τών συγγραμμά
των τών ΙΙατέροιν άποδεικνύει τδ άποτέ
λεσμα διδασκαλίας, δ νεωτερισμός καί ή 
αύστηρότης τή; όποιας ύπενθύμιζον τούς 
έμπαιγμούς τών έθνικών, καί ήτις περιώ- 
ριζε δυστυχώς τδν κύκλον τής διαδό- 

σεως.Γινώσκω δτι πρόσφατοι Ανακαλύψεις α
πέδειξαν δτι ή διάδοσις τοΰ χριστιανισμού 
είς ούς πρώτου; αιώνας δέν περιωρίσθη, 
ώς μερικοί ένόμισαν, είς τάς ταπεινοτέρας 
τάξεις καί δτι πολλαί ίσχυραί οίκογένειαι 
ηκουσαν τδν λόγον τού Κυρίου. Άλλ’ έκτδς 
τών σπουδαίων ανακαλύψεων τοϋ Κ. Ρόσ- 
ση, γινομένων έπί πολλών μνημείων τή; 
Αρχαία; Ρώμης, άκριβ.ϊ; διαβεβαιώσεις δέν 
έπιτρέπουσιν ούδεμίαν Αμφιβολίαν ώ; πρδς 
τά στοιχεία έκ τών δποίων έσχηματίσθη- 
σαν πρδ πάντων οί πρώτοι χριςτανικοί σύλ
λογοι. Ό Μινούτιο; Φήλιξ, δ Τερτυλλιανδς, 
ό άγιος Ιερώνυμος, συμφωνούσι νά μάς ά" 
ποδείξωσι τδ πλήθος τών πιστών στρατο- 
λογουμένων έκ τών μικροτέρων τάξεων τή; 
ρωμαϊκής κοινωνία;. «Ύπάρχουσιν δλίγοι 
πλούσιοι μεταξύ ήμών», λέγει δ ’Αφρικανός 
θεολόγος, καί βραδύτερον δ Λακτάντιος 
μάς δεικνύει τήν έπιστροφήν τών πτωχών 
εύκολωτέραν τής τών εύνοουμένων υπδ τής 

τύχης.Τωόντι πολλά προσκόμματα εκλει- 
ον τήν δδδ« είς έκεΐνον δστις, ζών έν τ?| 
εύπορία, ήσΟάνετο κλίσιν τινά πρδς τδν

φίδος διελθεϊν, ή πλούσιον είς τήν βασιλεί

αν τοΰ θεού είσελθεϊν »
Τοιαύτη ήτον ή κοινή γνώμη, τοιαύτη 

ήτον ή διδασκαλία τής πρώτης ’Εκκλησίας. 
'Η τρομερά είκών τού πλουσίου ριφθέντος 
έν τώ άδη, ένώ δ παράδεισο; ήνοίγετο είς 
τδν πτωχόν Λάζαρον, ήτο παρούσα είς δλα 
τά πνεύματα. Είς τάς απαντήσεις καί πα- 
ραβολάς τού Σωτήρος ίπισυνήπτοντο καί 
άλλαι διδασκαλίαΓ έπανελάμβανον τας Αλ
ληγορίας τού Βιβ.ΙΙου τοΰ 'Ερμα καί τδ 
λαμπρόν δραμα δπερ είκονίζει τοιχογραφία 
τις τών κρυπτών τή; Νεαπόλεως. 'Η ’Εκ
κλησία έμφανισθεϊσα ύπδ τά χαρακτηριστι
κά γυναικδς τίνος έδείκνυεν εί; τδν Έρμάν 
πύργον τινά τδν όποιον ουράνιοι έργάται 
ώκοδώμουν ύπεράνω τών υδάτων μέ λίθου; 
τετραγώνου; καί άπαστράπτοντα;. Πλησίον 
τοΰ οικοδομήματος υπήρχον άλλοι, ά/ισΟι, 
έσχισμένοι, άπροπαοασκεύας-οι, τούς δποίους 
συνέτριβον καϊ άπέρριπτον καί μερικοί τών 
δποίων έπιπτον έντδς πυραύνου : «Δέσποι
να, λέγει δ Έρμάς έκθαμβος, ποιοι είναι 
οί Ακατέργαστοι ούτοι λίθοι τούς οποίους 
δέν μεταχειρίζονται προ; οικοδομήν τού 
πύργου ;» Ίΐ γυνή άπεκρίθη «Οί λίθοι ου- 
τοι είναι οί πλούσιοι οΐτινες ήσπάσθησαν 
τήν χριστιανικήν πίστιν, άλλ’ δπόταν ε- 
πέλθη δ καταδιωγμδς, τά πλούτη αύτών 
τούς ώθοϋσιν είς τήν άρνησιν τού Θεού.» — 
’Εγώ τότε έπανέλαβον «Δέσποινα, πότε θά 
γείνουν χρήσιμοι εί; τδν Θεόν ; — «Όπό- 
ταν τετραγωνισθώσι καί άπαλλαχθώσιν 
έ*  τού απατηλού πλούτου, άπεκρίθη’ τότε 
θά δυνηθώσι νά είσέλθωσιν εί; τήν οικοδο
μήν τοΰ Κυρίου. Στρογγυλό; τις λίθος δέν 
δύναται νά γίνη τετράγωνο; έάν δέν πελε- 
κηθή καί χάση μέρος τι τού όγκου αυτού- 
ωσαύτως καί οί πλούσιοι τοΰ αΐώνος τού
του δέν καθίστανται ωφέλιμοι είς τδν Θε
όν είμή όπόταν άποβάλωσι τά πλούτη 
των. Κρίνων άφ’ εαυτού’ υπήρξας πλούσιος 
καί Ανωφελής’ τώρα δύνασαι νά χρησιμεύ- 
ση; καί είσαι άξιος νά λάβης τήν ζωήν. Σύ 
λοιπόν υπήρξας έπίσης είς έκ τών λίθων 

τούτων.»
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χριστιανισμόν. Είτε έφύλαττεν, είτε έθυ- 
σίαζε τά αγαθά του, πολλαί κατάραι ύψώ 
νοντο ίκ ττ,ς τάξεως τών εθνικών εναντίον 
τοΰ νεοφώτιστου. Ο Τερτυλλιανδς περιγρά
φει ττ,ν καταδρομήν ή» πολλοί χριστιανοί 
ύπέστησαν εκ μέρους τών προκρίτων, 'θ ά
γιος Παυλΐνος δ Νόλης γράφει, β Ποΰ είναι 
τώρα οί συγγενείς καί οί παλαιοί μου φί
λοι ; Ποΰ είναι έκεΐνοι μετά τών δποίων 
συναναστρεφόμην άλλοτε; Είμαι αποθαμ
μένος δι’ αύτούς καί ώς λέγει ί Γραφή διατε· 
λώ ξένος μεταξύ τών αδελφών μου. ’Εκεί
νοι οΐτινες άλλοτε μέ ήγάπησαν άπεμα- 
κρύνθησαν πάντες άπ’ ε’μοΰ' κρύπτονται είς 
τήν παρουσίαν μου καί κατήνττ,σα δι’ αύ
τούς άντικείμενον αποστροφές.» Κατά τήν 
αύτά,ν εποχήν, δ φόβος τοιαύτης έξεγέρσε- 
ως έπέφερε δισταγμόν εις τον ρήτορα Βι- 
κτορΐνον δστις ήσθάνετο κλίσιν πρδς τδν 
χριστιανισμόν. Φθάσας είς τδν βαθμδν τοϋ 
ίκ.Ιαμπροτάτου, έφοβεΐτο τήν έκρηξιν τής 
δργής τών εύγενών οΐτινες ήσαν οί περισσό 
τεροι εθνικοί' λαβών δέ τδ βάπτισμα άρχι
ζε νά παραφέρηται καί νά καταρ&ται «τρί· 
ζων τούς όδόντας καί καταναλισκόμενος ύ
πδ χόλου »

’Εάν ήθελε νά διατηρήση τάν περιουσίαν 
του δ νεοφόιτιστος ευρισκεν είς τδν αύτδν 
καιρόν πρόσκομμα παρά τοΐς νέοις αύτοΰ 
άδελφοΐς. Είς τούς πρώτους αιώνας ττ,ς 
’Εκκλησίας, δπόταν ά διδασκαλία τοΰ Ίη- 
οοΰ Χριστοΰ δέν είχεν είσέτι εισχωρήσει 
βαθέως είς τά πνεύματα, δ άγιος Ιάκωβος 
έμέμφετο τούς πιστούς ύπενθυμίζων εΐς αυ
τούς ότι ένώπιον τοΰ Κυρίου εξαλείφονται 
αί ανθρώπινοι διαιρέσεις. «Έάν είσέλθη είς 
τάν συνάθροισιν ημών, έλεγεν αύτοίς, άν
θρωπός τις λαμπρά ένδεδυμένος, φέρων χρυ- 
σοΰν δακτύλιον καϊ συγχρόνως πτωχός ρα
κένδυτης, μά προσφέρετε είς τδν πρώτον 
τιμητικήν Οέσιν, είς δέ τδν άλλον είπατε' 
Στήθι όρθιος' η κάθησον είς χαμηλόν θρα
νίο». «Νά περιφρονή τις τδν πτωχδν καϊ 
νά περιποιήται τούς κατέχοντας υψηλήν 
θέσιν, τοΰτο άντιβαίνει είς τδν νόμον τοΰ 
Θεοΰ.» Έν τούτοις ή υπεροχή τών πτω

χών έγκωμιαζομένων ποικιλοτρόπως, τά 
δικαιώματα αύτών κηρυχθέντα ύπδ τοΰ 
’Ιησοΰ Χριστοΰ δτι θά ηναι σχεδδν οί μόνοι 
οΐτινες θέλουσιν άπολαύσει τίς βασιλείας 
τών ούρανών, είχε καταντήσει τινάς υπε
ρήφανους, οί δέ πλούσιοι χριστιανοί ένίοτε 
ύπέφερον ένεκεν της αλαζονείας αύτών. 
Ωφειλον λοιπδν, δπως άρέσκωσιν είς μερι

κούς, νά έγκαταλείψωσι τά πάντα άκολου- 
Οοΰντες ουτο» τδ παράγγελμα τοΰ θείου 
Διδασκάλου ; Δέν ήθελον αδικήσει ούτω τά 
ίδια τέκνα των τά δποΐα ό άγιος Ιερώνυ

μος παραγγβλει νά μή άφίνωμεν ένδεή ; 
Καϊ τί θά ητο ένώπιον τών άρχαίω.ν ηαϊ 
ένώπιον πολλών χριστιανών άνθρωπος ά
νευ πόρων ; —— άντικείμενον χλεύης καϊ 
περιφρονήσεως. Ό ποιητής Ίουβενάλιος τδ 
έξέφρασε διά τοϋ έξής δίστιχου.

Λ’ίί liabel infelix pauperlas durius
in se Quam quod ridieulos homines faeft.(l)

Διήγησίς τις άφορώσα τδ μαοτύριον τοϋ 
Αγίου Κουεντίνου παρέχει ώς πρδς τδ άν- 
τικείμενον τοΰτο περιστατικόν τι άςιον 
προσοχής. Ό άγιος, όρθιος ίστάμενος ένώ
πιον τοΰ δικαστηρίου, είναι άνθρωπος υ
ψηλή; περιωπής απογυμνωθείς τής περιου
σίας αύτοΰ όπως προσφέρη αυτήν είς τούς 
πτωχούς. Ό δικαστής τδν έπερωτά. « Ές 
όλου τοΰ πλούτου έκείνου, 8ν σοϊ έγκατέ- 
λειψαν οί εύγενεΐς γονείς σου, ήθέλησε; νά 
υποβιβασθής, χάριν ματαίας τινο; αίρέσε
ως, είς τοιοΰτον βαθμδν πενίας, ώστε φαί
νεσαι σήμερον δ τελευταίο; τών ενδεών 
έντρέπομαι διά τάν τιμάν τής οικογένειας 
σου.»

'11 άγάπη τών επιγείων αγαθών, ή φρον- 
τϊς περϊ τοΰ μέλλοντος τών τέκνων, τδ 
άνθρώπινον σέβας, η κακά υποδοχή ήν έ
νίοτε εΰρισκον παρά τισι χριστιανοί;, έκώ-

(!) Ούδέν ή δυστυχής πενία έχει έν έαυ- 
τί, σκληρότερο» ή ότι καθιστά τού; ανθρώ
που; γελοίους.

τού; παρά εί; τούς πτωχούς' ή ιδέα αυτή 
είναι σφαλερά,διότι έχουσι δικαίωμα είς τήν 
ανταμοιβήν ώς οί άλλοι. Ό ίδιος Ίησοΰς 
Χριστός δέν έμετρίασε τήν αύστηρότητα 
τών πρώτων αύτοΰ λέξεων συσταίνω» είς 
ήμάς νά έλπίζωμεν είς τήν παντοδυναμίαν 
τοϋ Θεού ; Δέν ηύλόγτσε τούς πλουσίους 
οίκου; τοΰ Ματθαίου - καϊ τού Ζακχαίου ; 
Πώς δυνάμεθα νά θρέψωμεν, νά ένδύσωμεν 
τού; ενδεείς,καθώς διατάσσει,ίάν ημείς πρώ

τοι είμεθα πένητες ;»ΊΙ ιστορία τών καταδιωγμών, είς τή» δ- 
ποίαν σπεύδω νά έπανέλθω, μάς δεικνύει 
άλλην ένθάρρυνσιν πλέον άμεσον καϊ πλέον 
σημαντικήν δοθεϊσαν είς έκείνου; οΐτινες, 
χωρίς ν’ άπαρνηθώσι τήν περιουσίαν των, 
θέλουσι προσκολληθή εί; τδν νόμον τοΰ 
Χριστού. Εΐς βιβλίο» τι τού Ώριγένους α
παντώ τδ πρώτον παράδειγμα.

Χριστιανό; τις ίνόματι ’Αμβρόσιος, δ 
ευεργέτης, δ φίλος τού μεγάλου θεολόγου, 
συμπεριλήφθη εί; τδν καταδιωγμδν τοΰ 
Μαξιμίνου καϊ ήπειλήθη διά θανάτου. Ό 
άνθρωπος ουτος, γεννηθείς μέ μεγάλα 
πλούτη, διετήρησε τήν περιουσίαν του καϊ 
έν δνόματι τού πλούτου τούτου δ ’Ωριγένης 
τδν παροτρύνει είς τδ μαρτύριον. Ό Χριστός 
είπε «πάς 0ς άφήκεν οικίας, ή αδελφούς, ή 
άδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, 
ή τέκνα, ή άγρούς, ένεκεν τοΰ ονόματος 
μου, εκατονταπλασίονα λήψεται, καϊ ζωήν 
αιώνιον κληρονομήσει » Τοιοΰτον υπήρξε τδ 
θέμα δπερ η ζωηρά ευγλωττία τοΰ Ώρι- 
γένους ανέπτυξε, δεικνύοντας εί; τδν Άβρό- 
σιον ότι ένεκεν τοΰ πλούτου αυτού Οέλειτύχει 
ά·ωτέρας ανταμοιβή;. «Έπεθύμουν, λέγει, 
έάν οφείλω ν’ άποθάνω ώς μάρτυς, νά έγ- 

' καταλείψω οικία; καϊ άγρούς δπω; λάβω 
έκατονταπλασίονα τδν μισθόν 8ν υπόσχεται 
ό Κύριος! Καθώς έκεΐνοι οίτινε; δέν ύπέστη- 
σαν τήν δοκιμασίαν τών βασανιστηρίων πα
ραχωρούν τά πρωτεία εί; τού; άγιους οΐτι
νες έδειξαν σταθερότητα έν τώ μέσω τών 
φλογών καϊ τών βασάνων, ούτως ήμεΐς, οϊ- 
τινε; είμεθα πτωχοί, όφείλομεν, και έάν δ 
στέφανος τοϋ μαρτυρίου μά; στεφάνωση, νά

λυον πλουσίους τινά; ών η καρδία έκλινε ’ 
πρδς ττ,ν νέαν πίστιν. Σταθμίζοντες καϊ 
έρμτ,νεύοντες τούς λόγους τοΰ Διδασκάλου 
οί εύτυχεΐ; τοϋ κόσμου τούτου έδίσταζον, 
νομίζοντες ότι τά άγαθά τής μελλούσης 
ζωής ησαν άπηγορευμένα είς αύτούς, ώ; 
έκ τούτου έρρίπτοντο εί; τάς ηδονής τής 
έπιγείου ζωής. Ή διάδοσις τοΰ χριστιανι
σμού καϊ η σωτηρία έκείνων οΐτινες τδν εί
χον άσπασθή ύφίσταντο πολλάς ζημίας.

Σπουδαία τις πραγματεία τοΰ Τερτυλλι- 
ανοΰ, άν απευθύνει πρδς την σύζυγόν του, 
μάς δεικνύει μίαν έκ τών όψεων τοΰ κινδύ
νου. Οί μικτοί γάμοι, οΐτινες ή·ωνο» τούς 
χριστιανούς μετά τών είδωλολατρών καϊ 
τούς οποίους καταδικάζει δ άγιος 11«ΰλος 
καϊ άλλοι πατέρες, δέν είχον ένίοτε άλλτν 
αιτίαν. «Ό μεγαλήτερος άριθμδς τών σκαν
δάλων τούτων, λέγει δ εύγλωττος ’Αφρι
κανός, προέρχεται έκ τών πλουσίων γυ 
ναικών. Πολλαί έξ αύτών, άγέρωχοι διά τά 
πλούτη των ώς καϊ διά τήν εύγένειάν των, 
έπιθυμοΰν λαμπράς κατοικίας ένθα δύναν- 
ται νά έπειδείξωσι την πολυτέλειαν των. 
Ύπάρχουσιν όλίγαι έν τή Εκκλησία:, καϊ 
έάν ύπάρχωσι», αύται είναι άγαμοι. Τί θέ
λουσι πράξει λοιπδν αί γυναίκες αύται ; 
Θέλουν ζητήσει παρά τοΰ διαβόλου σύζυγον 
δυνάμενον νά χορηγή είς αύτάς φορεία, 
ΐπποιίς καί λαμπράς καλύπτρας. Χριστιανή 
έρυθρικ νά ένωθή μετά χριστιανού πτωχού 
καϊ νά καλλωπισθή οΰτω διά τή; άγίας πε

νίας.»'Γοιούτο κακδν άπητει ταχεϊαν θεραπεί
αν καϊ Κλημης δ ’Αλέξανδρέ»; ήθέλησε νά 
καθησυχάση την ψυχήν τών πλουσίων δει· 
κνύων εΐ; αύτού; οτι ήδύνατό τις νά κερδη- 
ση τδν ούρανδν χωρίς ν’ άπαρνηθή τ’ άγα
θά αύτοΰ. Τδ ούσιωδέστερον, κατ’ αύτδν, 
είναι νά κάμη τις χρήσιν κατά τούς κανό
νας τής άγάπης. Τοιοΰτος ύπήρξεν δ σκο
πός τής περίφημου αύτοΰ πραγματείας. 
Ποιος .χ.Ιονσιος ύόναται τά o-aiffij ; «Διά
φοροι αιτία·., γράφει, συντελοΰσιν δπω; πι- 
στεύσωσιν οί εύτυχεΐ; τού κόσμου τούτου 
ότι ή σωτηρία είναι δυσκολωτέρα εί; αύ
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ύποκύψωμεν ένώπιον ήμών, καθότι πεοιε- 
φρονήσατε τά πλούτη καί τήν άπατηλήν 
δόξαν τού κόσμου ?,> πολλοί έπιδιώκου- 
σιν.»

'Η φωνή τοΰ Ώριγένους δέ» ώφειλε νά 
μείνη μεμονωμένη καί άνευ ήχους. Είκοσιν 
έτη βραδύτερον είς Νουμηδίαν δμιλος χρι
στιανών προσεκλήθη νά όμολογήση τδν Κύ
ριον είς τά βασανιστήρια. Μεταξύ τών άγιων 
δέσμιων εύρίσκετο πιστός τις όνόματι Αίμι- 
λιανός. Καί τοι άνήκων είς τδ τάγμα τών 
ιπποτών, δ άνθρωπο; ουτος έν φυλακή δι 
ατελών έπέβαλλεν αύτώ τήν αύστηροτίραν 
νηστείαν. Ένώ έκοιμάτο βλέπει ένύπνιόν 
τι. «Μοί έφάνη, λέγει, δτι ευρισκόμην έκ
τδς τή; φυλακή; καί δτι άπήντησα καθ' 
όδδν έθνικόν τινα αδελφόν μου κατά σάρ- I 
κα. Οΰτος μέ φωνήν απότομον καί υβριστι
κήν μοί λέγει τί γίνομαι, πώς ζώ ύστερη 
μένος τροφή; καί βυθισμένος έν τώ σκότει. 
Έγώ δέ άπεκρίθην. «Διά τούς στρατιώτας 
τοΰ Χριστού δ λόγος αύτοΰ είναι λαμπρδν 
φώς καί τροφή έπανορθωτική. —Γνωρίζεις, 
έπανέλαβεν, δτι δ θάνατος σάς περιμένει 
δλους, έάν επιμένετε.» Φοβούμενος μήπως 
μέ περιπαίζη, ήθέλησα νά έπιβεβαιώσνι τήν 
εϊδησιν ταύτην ήτις έπλήρου δλας τάς έπι- 
θυμίας μου. «Καί ή διαταγή αφορά πάν
τα; ;« τώ λέγω.—Αύτδς έξακολουθεϊ. «Τδ 
ξίφος κρέμαται έπί τών κεφαλών ήμών. 
Άλλ’ είπέ μοι, σεϊς πάντες οϊτινες άπηρ- 
νήθητε τήν ζωήν, θέλετε λάβει έν τώ ούρα- 
νώ ίσην ανταμοιβήν, ή διαφόρους στεφά
νους ; — Δέν ανήκει είς έμέ, άπεκρίθην, νά 
εϊπω τήν γνώμην μου έπί τοσοΰτον υψηλού 
άντικειμένου’ έν τούτοι; υψωσον τού; ο
φθαλμούς καί πτρατήρησον τδ πλήθος τών 
αστέρων. Πάντες δέν λάμπουσι μέ τήν αύ
τήν λάμψιν, καί έντούτοις πάντες είσί φω- 
ταυγεϊς.» 'Π περιέργεια τού έθνικοΰ δέν 
ίκανοποιήθη είσέτι. — «Καλώς, έάν ύπάρ- 
χή διαφορά, ποιοι θά ήναι έκεϊνοι μεταξύ 
ήμών τούς οποίους θέλει προτιμήσει δ ύμέ- 
τερος Θεός ; — Ύπάρχουσι δύο τούς δποί
ου; δέν θέλω νά σοί εΐπω καί τών όποι
ων δ Κύριο; γινώσκει τά ονόματα.» — Έ-

πέμενεν είσέτι ένοχλών με δπω; λάβη ά- 
πάντησίν τινα. ο Οί εκλεκτοί, είπον, θά ή
ναι έκεϊνοι τών όποιων δ θρίαμβο; είναι 
πράγμα σπάνιον καί δύσκολον, έκεϊνοι δι’ 
οδ; έ[ρίθη’» Ενχοπώτιρόχ ίστι χά^>/.1οκ 
διά τρι/ια.Ιιΰΐ ρΛφΙδος dte.lfair, ή ίΐ.Ιού- 
oior eic tr>r βασι.1:ίαχ too &ιοΰ tiot.l- 
θιΐκ.ι, 

Τοιαύτη ύπήρξεν ή πεποίθησι; ήτις cM- 
ψωσε πολλάς κλονιζομένα; καρδία; καί 
προσεκάλεσεν εί; τού; κόλπους τής Εκκλη
σίας έκείνου; πρδς τούς δποίου; ή θυσία 
τώ» έπιγείων άγαθών ήθελε προξενήσει μέ- 
γιστον κόπον. «Πλούσιος ή εΰγενής, γράφει 
ιερός τις συγγραφευς, είναι τδ αύτδ πράγ
μα’ διότι οί εύγενεϊς είναι πλούσιοι, ή έάν 
ύπάρχωσι πλούσιοι ά»ευ εύγενεία; ή πε
ριουσία των άνα πληροί ταύτην.» Περιστατι- 
κόν τι σπουδαίο» ήθελεν έλλείψει είς τήν 
μελέτην ταύτη», έάν δέν έρανιζόμην έκ 
τών πράξεων τών μαρτύρων μερικότητά τι- 
να άξίαν σημειώσεως καί τήν δποίαν δέν 
ευρίσκω άλλοθι.

Διακεκριμένη θέσις άποκαθίστα παράδο
ξον καί άσυγχώρητον, ένώπιον τών εϊδωλο- 
λατρών, τήν έγκατάλειψιν τής άρχαίας λα
τρείας. Οί απόκληροι άς άκολουθήσουν τδν 
νόμον τοΰ Εσταυρωμένου, τοΰτο δέν προ
ξενεί μεγάλην έντύπωσιν, οί εύγενεϊς δμως 
καί οί πλούσιοι δέν ώφειλον νά υποπέσωσιν 
εις τδ λάθος τούτο. Έν τοϊς σπουδαίοις 
κέ·-. ροις οί μεγάλοι ώφειλον νά μένωσιν, έ
άν δύναμαι νά έκφρασθώ οΰτως, δ ίερδ; 
λόχος τού έθνισμοΰ. Είς τούς άρχαίους 
χρόνους, δπόταν δ πρώτο; σπόρος τή; πί- 
στεω; έρρίφθη εί; Βούργον, οί γερουσιασταί 
καί οί κυριώτεροι πολΐται ήσαν προσκεκολ- 
λημένοι είς τήν λατρείαν τών ειδώλων, οί 
δέ πιστεύσαντε; ήσαν οί πτωχοί κατά τδ 
ρήμα τού Χριστού πρδς τούς Ιουδαίους «ό
τι οί τελώναι καί αί πόρναι προσάγουσιν 
υμάς είς τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ. »

ΙΙολλοί αιώνες μέλλουν νά παρέλθουν 
πριν παύση ή άντίστασις αΰτη. Θά ήναι οί 
εύγενεϊς οϊτινες Οέλουσι πολεμήσει είς 'Ρώ
μην υπέρ τή; άποκαταστάσεω; τού βωμού

τή; Νίκης. Ουτοι θέλουσιν ένανςιωθή έν 
Βιέννη ύπέρ τή; καθιδρύσεω; εορτής τινδς 
τής Εκκλησίας, είς δέ τήν Αφρικήν δ άγι
ος Αύγουστϊνος θέλει λυπηθή εύρίσκων τάς 
καρδίας αύτών τοσοΰτον πεπορωμένα; καί 
τάς τάξεις αύτών αδιάσπαστους. Πάσα 
προσπάθεια τείνουσα όπως άποσπάοη τοιού 
τον δεσμόν έκίνει τήν δργήν, καί είς έπι
στολήν τινα ένώ δ αύτοκράτωρ Ίουλιανδς 
εγκωμιάζει τήν άνεξιθρησκείαν αύτού κα
ταφέρεται βιαίως έναντίον τοϋ ’Αθανασίου 
δστις έτόλμησε, λέγει, νά βαπτίση διακε
κριμένα; τινάς γυναίκας.

Εί; ούδέν άλλο μέρος καταφαίνεται ή όρ- 
γή, ί» ή έπιφροφή τών μεγάλων διήγειρεν, 
δσον είς τάς πράξεις τών μαρτύρων. Έπί 
Διοκλητιανού έν ’Αφρική, έν τφ μέσω δμί- 
λου πιστών, εύρίσκετο γερουσιαστής τι; κα
λούμενος Δατίβος. '11 βάσανος ήνάγκασεν 
αύτδν νά προφέρη λέξεις τινάς διακεκομ
μένα; » Βοήθει μοι, Χριστέ ! Έλέησόν με ! 
Σώσον τήν ψυχήν μου ! Στήριξον τήν καρ
δίαν μου ϊνα μή ταραχθώ ! Δός μοι τήν 
δύναμιν νά υπομείνω τά βασανιστήρια !». 
’Ακολούθως βλέπει μέ άδιαφορίαν νά κό
πτουν τά μέλη τού σώματός του χωρίς νά 
αισθανθώ οδύνην. Ό άνθύπατος δργίζεται 
καί έρωτά τδν λειποτάκτην τούτον τής α
ριστοκρατίας’ «Μέλος τή; ένδόξου γερουσίας 
τής πόλεως ταύτης είσαι υπόχρεως, τφ λέ
γει, νά δώσης τδ καλόν παράδειγμα καί ού- 
χί νά φανής παρήκοος εί; τάς διαταγάς 
τοΰ ήγεμόνος ». ΙΙρδ; τού; χριστιανούς 
άνωτέρου βαθμού οί δικασταί πολλαπλα- 
σιάζουσιν έπ’ άορίστφ τού; έξορκισμού; καί 
τάς μομφάς- « Εύγενής ών, έξευτελϊζεσαι 
παραδεχόμενος μωρά; δοξασίας καί κατα- 
βιβάζεσαι είς τήν τάξιν τών δούλων— 
Σκέψου είς τήν δόξαν τής οικογένειας σου 
—φανού άξιος τών προγόνων σου, μή γίνης 
δ περιγελώ; τού γένους σου.— Γόνος πλου
σίων καί εύγενών γονέων, δέν δύνασαι νά 
μιμηθή,ς τά τέκνα τών ποταπών οικογενει
ών—Αλλαχού πάρεστι χριστιανός τις, μέ
λος έπίσης τών εύγενών, τδν όποιον ίκε- 
τεύουσι νά μή καταισχύνη τήν τιμήν τή;

γερουσία; «σπαζόμενος τδν χριστιανισμόν.
"Αλλοτε θέλω ομιλήσει περί τών προσ

κομμάτων, άνεξβρτήτως τών βασανιστηρί
ων, άτινα οί εθνικοί προσεπάθουν ν’ άντι- 
τείνουν είς τδν ζήλον τών έπιστροφών. Έ
κεϊνο τδ όποϊον είπομεν καί τδ δποϊον ί- 
κράτει έκτδς τής Εκκλησίας τάς υψηλά; 
τάξει; τής αρχαία; κοινωνίας, ήτο ίσως τδ 
δυσκολώτερον νά συντριφθή. Οί άνθρωποι 
δέν έδημιούργησαν αύτό,άλλ’ είναι απαύγα
σμα τών συνθέτων αισθημάτων τή; ήμετέ
ρας φύσεως, δηλαδή τοΰ ένστικτου τή; κα
τοχής, τοΰ ανθρωπίνου σεβασμού καί τής 
άλαζονείας τής φατρίας- Πλήν ή τρομερά 
ώρα είχε σημάνιι διά τδν παλαιόν κόσμον 
καί ή άφευκτος προπαρασκευή τή; υπερα- 
σπίσεως, ήτις έφαίνετο δτι ήθελε καταστή
σω αύτδν άπόρθητον, έπρεπε νά καταρρεύση 
μεληδόν ένώπιον τού δρμητικοΰ κύματο; 
τή; νέας πίστεως.

(Έκ τή; Πολιτική; καί Φιλολογικής Έ- 
πιθεωρήσεως). Κ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Περιμένεται κατ’ αύτάς έν Εύρώπη, δ διά
σημος Αμερικανό; περιηγητής Στάνλε, όσ- 
τι; είχεν άπέλθει πρδς άναζήτησιν τού 
Λιβιγκστώνος καί δοτς; κατώρθωσεν, δπω; 
πρδ αύτού δ "Αγγλο; Κάμερων, νά διέλθω 
άπδ μεσημβρία; πρδς δυσμάς τήν ίσημερι- 
νήν ’Αφρικήν. Άναχωρήσας έκ Ζαγγιβάρης 
άφίκετο τδν άπελθόντα Αύγουστον είς άγι
ον Παύλον δέ Αοάνδα, έπί τής δυτική; πα
ραλίας, μετά 115 άνδρών τής συνοδίας 
του. Είχεν έκκινήσει τήν 5 Νοεμβρίου 
187G (έ.ν.) έκ Νυαγκουέ καίέπλησίασε πρδ; 
τδν ισημερινόν’ γράφει δέ δτι άφοΰ διήλθε 
διά ξηρά; τδ Ούρεγιώ, ώφειλε νά διαβή τδν 
Λουαχάμπαν ποταμόν, διότι ή όδδς ενεκεν 
τών πολλών δασών ήν άδιάβατος διά ξη
ρά;, καί έξηκολούθησε πλέων τήν αριστερά*  
όχθην. Καί τοι άδιαλείπτω; προσεβαλλετο 
υπδ τών ιθαγενών, έδυνήθη διά 18 μονο-
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ξύθων νά καταβή τδν ποταμόν, Εν ώ ύπάρ
χουσι πολλαί νήσοι, δυστυχώς δε καί κα- 
ταρράκται αδιάβατοι, ών ένεκεν ό περιη- 
?ητής ώφειλε πολλάκις νά άποβή είς τήν 

ηράν καί νά διατάξη νά σύρωοι τά μονό
ξυλα. Ό μέγας Αουαχάμπας έχει πλάτος 4 μέχρι 16 χιλιομέτρων. Είς τήν 2αν μοίραν βορείου πλάτους, λέγει δ Κ. Στάνλε, δ 
ποταμό; ρέει πρδ; τά βορειοδυτικά, έπειτα 
πρδς δυσμάς καί τέλος πρδς τά νοτιοδυτι
κά. Ό ποταμδς ούτος πολλά φέρει ονόμα
τα, πλησίον δέ τοϋ ’Ατλαντικού καλείται 
Ζαΐρ καί Κον'γχο ή Κόγχο' £έει δέ μέχρις 
άποστάσεως τουλάχιστον 3 χιλιάδων χι
λιομέτρων καί αρδεύει λεκανοπέδιον Εκτει
νόμενου άπδ τής 26ο μέχρι τή; 4 7ο με
σημβρινού μήκους.

Έκ Μπόμας ή συνοδία άνεχώρτ.σε δι’ ά· 
τμοπλόου καί άφίκετο είς Καμπίνδαν καί ί- 
κείΟεν εί; άγιον Παύλον, πολλά ποθούσα 
ύπδ δυσεντερίας, στομακάκης καί ελκών, 
Οί ύπδ ελκών προσβληθέντες ανάγκη νά 
μείνωσι πρδς θεραπείαν τέσσαρας ή πέντε 
μήνας πριν άποσταλώσιν είς τάς πατρίδα; 
των (έν τή άνατολική παραλία).

Αί πορτογαλλικαί άρχαί (διότι δ άγιος 
Παύλος ε’ναι κτήσις πορτογαλλική) λίαν 
καλώ; περιεποιήθησαν τού; γενναίου; περι
ηγητής, ή δέ κυβέρνησις εθηκεν είς τήν διά- 
θεσιν τού Κ. Σεάνλε κανονιοφόρον δπως με
ταφέρω αύτδν εί; Λισσαβώνα. Ο γενναίος 
περιηγητής είχε φθάσει, κατά τάς τελευταί
ας ειδήσεις, είς *Αδεν  καί άπδ ήμέρας εί; 
ήμέραν περιμένεται έν Εύρώπη.

Ώ; γνωστόν τά έξοδα τής περιηγήσεως, 
άτινα είναι μέγιστα, κατέβαλαν δύο εφη
μερίδας, μία άγγλική καί μία άμερικανική.

Άπδ τού 1862 μέχρι πρδ μικρού είχον 
φυτευθή έν ’Αλγερία, κατ’ έπισήμου; Εκθέ
σεις, δύο εκατομμύρια ευκαλύπτων, άδια- 
λεϊπτως δ’εξακολουθούν νά φυτεύωσι τοιαύ- 
τα δένδρα, άτινα άποδεικνύονται πολυειδώς 
χρήσιμα. Πρώτον μέν ζαθιστώσι τδ κλίμα 

υγιεινόν, δεύτερον δέ γόνιμον τήν γήν καί 
τρίτον π^ρέχουσιν έντδς ολίγων έτών τήν 
άναγκαίαν εί; τού; κατοίκου; ξυλείαν, ώστε 
οΰτω προλαμβάνεται ή παντελής κατας-ρο- 
φή τών δασών, ή δικαίως άνησυχοΰσα τού; 
έν Ευρώπη οικονομολόγου;. 'Ω; καί άλλοτε 
είπομεν, τά φύλλα τών ευκαλύπτων ε’ναι 
ληξιπύρετα.

'Ο Κ. Φωτρά, όστις έπί πολλά έτη ή- 
σχολήθη είς μετεωρολογικά; παρατηρήσεις 
περί τής έπιρροής τών δασών έπί τής βρο · 
χή; καί τή; υγρομετρική; καταστάσεω; τή; 
ατμόσφαιρας, συμβουλεύει νά φυτεύίωσιν 
έν Αλγερία πεύκα; καί άλλα ρητινώδη 
δένδρα, άτινα έχουσι τήν ιδιότητα νά ελκύ- 
ωσι τήν βροχήν.

ο ο
•

Τδ έμπόριον τού πετρελαίου, καί τοι ά- 
χοι τούδε μέγιστο·/ έξήχθη ποσδν,εξακολου
θεί ν’ άκμάζη έν Αμερική. Έν τή Πενσυλ- 
βανία, τή δικαίως έπικληθείση Πετρι.Ιαιού- 
γω, τώ 4869 είχον άνοίξει φρέατα 991 ’ 
τώ 1870 φρέατα 1007' τώ 1871 φρέατα 
94 6' τώ 1872 φρέατα 1032' τώ 1873 
φρέατα 53θ’ τώ 1874 φρέατα 433’ ήτοι 
έν συνόλω άπδ τού 1869 φρέατα 5000, 
ώς έγγιστα. "Εκαστον τών φρεάτων παρέχει 
πετρέλαιον έπί δύο ή δύο καί ήμισυν έτη. 
Τήν 1 ’Ιανουάριου 1876 ύπήρχον έν ένερ
γεία είς Πενσυλβανίαν 3314 φρέατα, άλλ’ ή 
ολική παραγωγή σχετικώς πρδς τήν τού 
1874 είχεν έλαττωθή κατά τδ ήμισυ, συμ- 
ποσωθεϊσα εί; 5 Εκατομμύρια βαρέλλια. Καί 
δ Καναδάς παράγει πετρέλαιον’ ύπάρχουσι 
δ’ ήδη έν ένεργεία 200 φρέατα, είς ά Εργά
ζονται πρδ; άντλησιν ή διάτρησιν 200 ή 
300 ατμοκίνητοι μηχαναί.

Π. Σ.

καθολικών Εκκλησιών: 4854 καί 4855. Τό
τε είχεν άρχίσει νά Ενεργή η Έπιτηρητική 
’Επιτροπή Ένώ αΰτη προέβαινεν είς τήν τι
μωρίαν τών κακούργων, οί φιλήσυχοι κά
τοικοι έδύνβντο ν’ Ενθυμηθώσιν ότι είναι 
χριστιανοί’ συνέλεγον δέ σύνδρομά; καί ή 
άποκετάστασις τή; υλική; ευημερίας συν
έπιπτε μέ τήν κατάθεσιν τού θεμελίου λί
θου τών Εκκλησιών. Καί τά σχολεία τότε 
ήρχισαν νά συνιστώνται. Έν τούτοι; τ, πο
λυτέλεια τών οικοδομών τούτων ε’ναι υπερ
βολική καί δυσανάλογος.

Τδ Μογγομερύ καί τδ Μάρκετ-στρήτ 
(Market 3ίΓ««1)είσίν αί μεγάλαι άρτηρίαι τής 
κάτω πόλεως’ διέρχονται δε διά τών Εμ
πορικών καί βιομηχανικών συνοικιών. Έν 
αΰταϊς βλέπει τις τήν μεγάλην τών κατοί
κων συγκέντρωσιν, ένώ αί λοιπαί δδοί είσί 
κατά ΐδ μάλλον ή ήττον Ερημοι. Οί πλεϊ- 
στοι τών Εμ,πόρων έχουσι τά; οικία; των 
Εν τή άνω πόλει, αί πλεϊσται δέ τούτων 
είσί πλήρεις κονιορτού καί φέρουσι διάφορα 
χρώματα.

Ταύτα πάντα δέν ε’ναι Επαγωγά’ καί 
δμω;, πράγμα ά.τίστευτον, άμα μείντ,ς ό- 
κτώ ήμέρας είς άγιον Φραγκίσκον αρχίζει | 
νά σοί ήναι ευχάριστος ή διαμονή. Όλοι 
σχεδόν οί ξένοι κάτοικοι, ιδίως οί Γερμα
νοί, δτε ήλθαν Ενταύθα, Εν καί μόνον ο’/νει- 
ροπέλουν — νά κερδήσωσι ταχέως καί νά έ- 
πανακάμψωσιν εί; τήν πατρίδα των- δταν 
δμως Επέστη δ χρόνο;, καθ’ 8ν έμελλαν ν’ ί 
άναχωρήσωσι, μετέβαλαν γνώμην ή μάλ
λον φρόνημα. Μίνουσιν δθεν, ή, άν άποφα- 
σίσωσι ν άναχωρήσωσι, συχνότερου Επα
νέρχονται μετά τ.να χρόνον. Ή καλιφορ- 
νιακή αΰτη ζωή έχει βεβαίως θέλγητρα, 
τά όποια ούδείς αποφεύγει. Τά πάντα είναι 
μεγάλα, τά πάντα εύκολα, τουλάχιστον 
έν τή ιδέα τών άνθρώπο/ν οΐτινες νομίζου- 
σιν εαυτού; ικανού; διά πάντα, καί Ενταύ
θα ύπερισχύει ή ιδέα αΰτη. Άπαντε; αι
σθάνονται εαυτού; ανεξαρτήτους. Τδ διά
στημα ε’ναι άπειρον, καί τδ διάστημα τού
το σοί άνήκεΓ έπίσης δέ καί τδ μέλλον. ’Π 
πεποίΟησις αΰτη, ή βαθέω; έρριζωμένη είς
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τάς ψυχάς, βοηθεϊ τά; τολμηρά; Επινοήσεις, 
σέ δδηγεί κατά τάς έδρας τή; ταραχή; καί 
άβεβαιότητος, έμψυχόνει τού; άποτεθαρημέ- 
νου;, υποστηρίζει αυτούς έν ταί; δοκιμασί- 
αις. Ή ήθική άτμόσφαιρα, ώ; καί δ άήρ 8ν 
άναπνέεις, Επενεργεί έπί τού φυσικού καί Ε
πί τοϋ πνεύματος ώ; δ καμπανίτης. ’Ανά
λογος είναι καί δ βίο; 8ν διάγουσι. Διατε- 
λεί; έν ταλαιπωρία ή έν άφθονία. Έάν ή- 
σαι πτωχός, ΕργάσθητΓ είσαι κύριο; τής 
τύχης σου’ καί Εργάζεσαι τωόντι. Κατά 
τάς πρώτα; ήμέρας, κατά τάς μακαρία; Ε
κείνα; ήμέρας, καί πρδ δλίγου έτι, δέν ήτο 
σπάνιον νά ίδη; ινγεχεΤς (gentlemen) προσ- 
φέροντα; τά; υπηρεσία; των έν ταϊς γωνί
α.; τών δδών ώ; αχθοφόροι. Εβλεπε τι; 
αυτού; φέροντας Επί τών ώμων, οδ; Ε- 
κάλυπτεν άριστον εκ καλού Εριούχου έν
δυμα, σάκκου; άλεύρων, κιβώτια οδοιπο
ρικά, κλειδοκύμβαλα. Έκάστη πορεία ή- 
ξιζεν Εν δόλλαρ. Σήμερον δμω; πολύ άπέσ- 
χομεν τή; άρχετύπου ταύτη;, εξαιρετική; 
καί φαντασιώδους καταστάσεως. "Εκαστο- 
εύρε τήν Εργασίαν του, έστρωσε»·, δπως 
λέγουν. ’’Ελλειψις βραχιόνων δέν υπάρχει 
πλέον, άλλά ή τιμή τή; Εργασία;, ή μυ
θώδης καθ’ ήμάς, έμεινε·/ ή αύτή. Μή νό
μιζε δμω; δτι τά πρδς διατροφήν καί συν- 
τήρησιν είσί τόσον ύπερτετιμημένα δσον 
περιηγηταί τινες Οέλουσι νά πιστώσωσιν. 
Εί; τά πρώτα ξενοδοχεία πληρόνεις τήν 
ήμέραν τρία δόλλαρ (17 1[2 φράγκα, ώς 
έγγιστα), τά πάντα δέ περιλαμβάνονται 
έν αύτοί;, έκτδς τού οϊ/ου. Πρόσθετα έξο
δα δέν υπάρχουσι. Σοί παρέχουσι δέ άρι
στον δωμάτιον καί σέ τρέφουσι δαψιλώς. 
’ίσως τά φαγητά, δπως μαγειρεύονται, δέν 
σ’ άρέσκουσΓ πλήν η ποιότη; δέν ε’ναι κα
κή. Πρδς τούτοις έχει; δλα; τάς άναπαύ- 
σει; τών αμερικανικών ξενοδοχείων. Δι’ ώ- 
ραίον καί μέγα σα.Ιόχιοχ, φωτιζόμενον ύ
πδ έξ μυξωτήρων φωταερίου καί θερμαι
νόμενου άπδ πρωία; μέχρις Εσπέρας, πλη- 
ρόνω πέντε δόλλαρ, ένώ .Εν Λονδίνω, ΙΙαρι- 
σίοις, Βιέννη Οά έδαπάνων περισσότερα. Οί 
μεταλλουργοί καί δσοι άμερίμνως έχουσι

11
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περί κομψότητος εύρίσκουσιν οικίας Ιν αίς 
άριστα οίκοΰσι καί διατρέφονται άντι ένδς 
καί ήμίσεος δόλλαρ τήν ήμέραν.

’Εκπλήσσομαι ευρίσκων πανταχοΰ μεγί- 
στας προόδους. Είς τά δημόσια κτίρια, είς 
τά γραφεία τών μεγάλων τραπεζιτών, είς 
τάς ιδιωτικά; οικίας, είς τά δημόσια σχο
λεία, είς τά εργοστάσια καί είς τά βιομη
χανικά καταστήματα έφήρμοσαν τάς τε
λευταίας κατακτήσεις τών θετικών έπιστη
μών, τής φυσικής καί τής μηχανικής. Τδ 
αέρισμα τών δωματίων, δπερ παρ’ ήμίν 
δια τελεί είς νηπιώδη κατάστασιν, είναι 
θαυμάσιου. Τά ληφθέντα μέτρα πρδς φω
τισμόν κα'ι διοχέτευσιν τοΰ υδατος, πρδς 
θερμασμδν, δι’ δλους τους κλάδους τής υ
πηρεσίας, είναι δσον ένεστιν έντελή. Παρά
βαλε τά μεγάλα άτμόπλοα τοΰ Ειρηνικού 
πρδς τά τοΰ ’Ατλαντικού, και θά ίδη; δτι, 
δσον άφορά τήν πολυτέλειαν καί τήν τέρ- 
ψιν, τά τελευταία υστερούσι πολύ. Ό ά
γιος Φραγκίσκος προδήλως ύπερέβη τδ 
Λονδϊνον καί τήν Νέαν Ύόρκην- Τοΰτο μό
νον θά κατέπληττέ τινα καί αν ή πόλις 
αδτη δέν ητον δασι;, ήν άφ’ ένδς μέν αι 
ίοημοι τής αμερικανικής ήπείρου, άφ’ έτέ
ρου δέ δ Ειρηνικός καί ό ’Ινδικός ’Ωκεανός 
χωρίζουσιν άπδ τού πεπολιτισμένου κό
σμου. Τό πράγμα δμως δέν χρήζει έξηγήσε- 
ως. Ένταΰθα τά πάντα πρέπει νά δημι- 
ουργηθώσι, νά οίκοδομηθώσιν έκ θεμελίων, 
οΰτως είπεΐν. Δέν άναχαιτίζονται, οΰτε κω
λύονται διότι ύπάρχουν πριν άλλα κτίσμα- 
τα. Τδ παρελθόν ; ’Αλλά παρελθόν δέν υ
πάρχει' τούτο δέ είναι τδ μυστικόν τοΰ 
καλιφορνιακοΰ βίου. Πρόσθες δτι υπάρχει 
άργύριον διά πάντα" ήτοι η έχουσιν ή δέν 
έχουσιν" άν δέν έχωσι, Οά άποκτήσωσιν, δ
περ τδ αύτδ, διότι εχουσι πίστωσιν. Πρδ 
ούδεμιάς δαπάνης όπισθοχωροΰσιν" επωφε
λούνται δέ πάσας τάς εφευρέσεις τάς έξελ- 
θούσας έκ τών κερδοσκοπικών κεφαλών τοΰ 
παλαιού κόσμου καί τών ανατολικών Πολι
τειών, οίκειοποιοόνται αύτάς καί τάς έφαρ- 
μόζουσιν έν έκτάσει.

Καί τδ κλίμα έχει τά θέλγητρά του — 

συνεχές έαρ, μάλιστα κατά τδν χειμώνα, 
δπερ οΰτε χιόνα γινώσκει, οΰτε πάγον' άπ’ 
εναντίας δέ κατά τό θέρος έπικρατοΰσι ψύ
χος καί ομίχλη. Κατά τήν τελευταίαν ταύ
την ώραν τοΰ έτους οί φιλάσθενοι, καλώς 
πράττοντες,. άναχωροΰσιν" δπως δ’ άπαλ- 
λαγώσι τοΰ δριμέος ψύχους τοΰ ’Ιουλίου 
καί Αύγούστου διαπλέουσι τδν κόλπον καί 
καταφεύγουσιν εις Όάκλανδ, τοϋ πλοΰ μί
αν καί μόνην διαρκοΰντος ώραν. ’Εκεί τδ 
κλίμα είναι συγκερασμένον καί δέν έπικρα- 
τεί καύσων, διότι τδ μέρος κείται μεταξύ 
τής ομιχλώδους χώρας τής Χρυσής Πύ
λης καί τών θερμών πεδιάδων τοΰ εσωτερι
κού.

Ένταΰθα δέ μή λη,σμονήσωμεν τήν ά- 
φθονίαν τών άνθέων, τών όπωρών καί τών 
ιχθύων, πράγματα άτινα εύκόλως πας τις 
δύναται νά έχη" μόνη δέ ή θέα τών θησαυ
ρών τούτων τής φύσεως, έκτεθειμένων είς 
τάς άγοράς, ευφραίνει τήν καρδίαν 'Αφθονα 
πορτοχά.1ια πωλοΰνται, έρχόμενα έκ μα
κρών άποστάσεων, έκ τών μεσημβρινών με
ρών τής Πολιτείας, έκ τοΰ Los Angelles, έκ 
τοΰ San Diego, κτλ. τά πλεϊστα δέ είσά- 
γονται δι’ ιστιοφόρων, άτινα διανύουσι τδν 
άπδ Ταίτης καί λοιπών νήσων πλοΰν είς 
20 έως 30 ήμέρας.

"Εκαστον βήμα σοι άναπολεϊ τάς μεγά
λας άποστάσεις αϊτινες σέ χωρίζουσιν άπδ 
τόν παλαιόν κόσμον. Ένταΰθα άπαντά τις 
τήν άπωτάττ,ν ’Ανατολήν καί τήν άπωτά · 
την Δύσιν, έν άγίω Φραγκίσκφ δέ μανθά
νει τις δτι ή γή είναι στρογγύλη καί δτι τά 
άκρα συνάπτονται. Ή δδδς Μογγομερύ γέ- 
μει διαβατών αργών, ύπηρέτριαι δέ καί 
Γερμαναί μαγείρισσαι έπιστρέφουσιν έκ τής 
άγοράς. Οί Γερμανοί είσί λίαν πολυάριθμοι 
ένταΰθα καί ένίοτε μόνον τήν γλώσσαν 
τούτων άκούει τις. Παρέκει πλήττουσι τά 
ωτά σου οί άκατάληπτοι φθόγγοι τών τέ
κνων τοΰ Ουρανίου Κράτους' δύο δέ τού
των, πελιδνοί έξ οργής, έξυβρίζονται, ώς 
υποθέτω. Δέν προτείνουσι τήν πυγμήν, 
διότι έν Κίνα τοΰτο είναι σημείον σεβασμού, 
άλλά κλίνουσι τήν κεφαλήν κινοΰντες αύ· 

τήν ίσχυρώς. Οί φίλοι των, άποτελοΰντις 
κύκλον, γςλώοι διακεχυμένως. Οϊα δύσ
μορφος κοινωνία! Έν τή γωνία τής όδοΰ 
εύρίσκεται έν μέσω ομίλου ’Ιρλανδών άν
δρών καί γυ-αικών, γνωριζομένων έκ τής 
διαλέκτου καί τών χαρακτηριστικών των, 
τών γυναικών έχουσών ανάστημα ύψηλόν 
καί φερουσών πέπλου; (μαντίλια;). Οί Με
ξικανοί δέν έξέλιπον δλοσχερώ;, κατέχουσι 
δέ μίαν τώι συνοικιών τη; άνω πόλεως. 
Είσί μιξογενείς, άλλ’ υπερισχύει ί άνδα- 
λουσιανδς, ήτοι αραβικός τύπος Οί αληθείς 
’Αμερικανοί, οί έκ τών Πολιτειών άνδρες, 
οί Γιάνκη, αποτελούσε τήν μειονοψηφίαν. 
Έν αρχή ησαν κατά τδ μάλλον ή ήττον 
οί μόνοι κύριοι καί νΰν δέ δίδουσι πρώτοι 
τό παράδειγμα τής προόδου, έκφέρουσιν ι
δέας καί διευθύνουσι τδ κυριώτερο» έμπό
ριον, άλλά δέν είναι κύριοι τής άγοράς. 
'Αλλα στοιχεία έπελθόντα διαμφισβητού- 
σιν αυτοί; τήν κυριαρχίαν, πρώτον τό πο
λύ τών ξένων μεταναστών, Ιρλανδών, Γερ
μανών καί Κινέζων, δεύτερον δέ, έν ανα
λογία όσημέραι αύξούστι, οί 'Αγγλοι κεφα
λαιούχοι· Ί1 Γαλλία αντιπροσωπεύεται ύ
πδ άξιοσεβάστων τινών έμπορικών οίκων 
πρώτη; τάξεως" παρέχει δέ καί τώ άγίορ 
Φραγκίσκω, ώς καί τοί; λοιποϊς μέρεσι τοΰ 
κόσμου, μοδίστρας, κομμωτάς καί ένίοτε 
ηθοποιούς. Οί Γάλλοι δέν άγαπώσι νά με-> 
ταναστεύωσι καί προτιμώσι νά θηρεΰσωσι 
τύχην έν τή ιδία πατρίδι. ΊΙ μικρά αύ- 
στριακή αποικία αποτελείται σχεδόν απο
κλειστικοί; έκ Δαλματών, ών τινες ίδρυσαν 
έμπορικά καταστήματα καί ωφελούνται 
καλώ;, άλλοι δέ είσί μεταπράται, όπωρο- 
πώλαι ή λευκοσιδηρουργοί (τενεκετζήδες). 
Είσί δέ άνδρες καλοκάγαθοι καί φιλόξενοι, 
γενική; άπολαύοντες υπολήψεω; καί μηδό
λως μέν πρός εαυτούς έρίζοντες, σπανίως δέ 
πρός τούς ξένους

Ή Γερμανία στέλλει είς τδν κοσμοπολί
την τοΰτον πληθυσμόν πολλά καί καλά τέ
κνα της, άτινα είσί φιλόπονα, νηφάλια καί 
άγαπώσι τη» οικονομίαν. Οί Γερμανοί κα
τέχουσι δύο κυρίως άρετάς, ά; δέν έχουσιν 

οί Άγγλοσάξωνες" ήξεύρουσι δηλ. νά περί· 
μένωσι καί άρκοΰ,ται καί είς τά ελάχιστα 
κέρδη" πρδς τούτοις εργάζονται καί ζώσιν 
έφθηνότερον. Κοινωνικώς είσίν ανώτεροι τών 
έν ταϊς Πολιτείαις ομογενών των, τά δέ τέ
κνα των ήξεύρουσι καί δμιλοΰσι συνήθως 
τήν γλώσσαν τών πατέρων των καί δια*  
μένουσι Γερμανοί, καί τοι γινόμενοι Κα- 
λιφόρνιοι Παρευρέθην είς παράστασιν γερ
μανικού θιάσου. Ή αίθουσα τοΰ θεάτρου, 
ήτις έχει σχεδόν τάς διαστάσεις τής αιθού
σης τοΰ θεάτρου τή; Λειψίας, ήτο πλήρης· 
Εί; τάς νοτίου; καί κεντρικά; Πολιτείας ή 
δεύτερα γενεά ΐζ,αρίίριχακίζιταί εϊσελθε 
δμως εί; έν τών γραφείων τής ίδού Μογ- 
γομερή καί Οά νομίσης δτι είσαι είς Βρέμη*  
ή είς ’Αμβούργο*.  Εϊσελθε είς τδ εσωτερι
κόν οικογένειας τινδς, δπερ εΰκολον, διότι 
ό Γερμανό; τοΰ άγιου Φραγκίσκου είναι φι
λόξενος, καί Οά ϊδζ,ς δτι θά σ’ ύποδεχθή 
καλώς δ οικοδεσπότης, αρκεί νά ηναι ί- 
σπέρας, άφοΰ έκλεισε τδ γραφεϊόν του.

Ή όδδς είναι μακρά, διότι άπερχόμεθα 
είς τήν άνω πόλιν" ύπάρχει δμω; ό τροχιό
δρομος, ή, άν Οέλης, απέρχεσαι πεζός, διότι 
ό περίπατος ουτος είναι λίαν υγιεινός. Έάν 
είσέτι φέγγη, διέρχεσαι άνευ δυσχερεία; τι- 
νός τήν συνοικίαν, τήν δλίγον άσφαλή τήν 
νύκτα καί κακήν φήμη*  άπολαύουσαν, τών 
Κινέζων. Άναβαίνων άπειρους βαθμίδας 
φθάνεις είς υψώματα, εκτεθειμένα είς δλους 
τούς άνεμους, άλλά ύγιεινά, δθεν βλέπεις 
απασαν τήν πόλιν. Εκεί κατά προτίμησιν 
οίκούσιν οί Γερμανοί καί οί Μεξικανοί. ’Α
νέρχεσαι την τελευταίαν βαθμίδα — κλί
μακα — άναρριχάσαι έκ τής όδοΰ, ήτις εί
ναι χαράκωμα, είς τδν νάρθηκα τής οικί
ας, καί εύρίσκεσαι έν πλήρει Γερμανία. ΊΙ 
οικοδέσποινα, ένώ σέ περιποιείται, δέν 
παύει έχουσα προσηλωμένον τδ βλέμμα είς 
τά καθαριώτατα θυγάτρια, Ι’ερμαν δας ω
σαύτως, αϊτινες παραθέτουσι τδ δεΐπνον, δ
περ είναι έξαίρετον. Τρώγων άλάντα τής 
Φραγκοφόρτης, χοιρομήριον τής Βεστφαλί
ας καί κενών βαύκαλιν οίνου τοΰ Λιμπ- 
φράουενμίλλ, ό Γερμανός ένθυμεϊται τούς 
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άπόντας αδελφούς του καί δάκρυον λάμπει 
είς τούς Οφθαλμού; τών συνδαιτημόνων. 
ΙΙαντοΰ χαί πάντοτε δ Γερμανός είναι αι
σθηματικός’ άλλω; δέ ένταΰθα φαίνεται ό
τι οί άνδρες περισσότερον τών γυναικών έ- 
ξοικοιοϋνται προς τού; τρόπου; τοϋ νέου 
κόσμου. Αύται διαμένουσι κατ’ εξοχήν Γερ
μανοί, καλαί οίκοοέσποιναι, έξαίρετοι μου- 
σικαί, έχουσαι τήν ψυχήν πλήρη ποιητικών 
ονειροπολήσεων. ΑύταΙ διευθύνουσι τήν οι
κίαν, έπιμελοϋνται καί άνατρέφουσι τά τέ
κνα, έπιτηροϋσι τό μαγειρείου καί συνεχώς 
μαγειρεύουσι μόναΓ μ’ όλα; δέ τάς πολυ
πληθείς έργασία; εύρίσχουσι καιρόν νά ά- 
σχολώνται εί; τήν άνάγνωσιν τοϋ Σίλλερ 
καί τοϋ Γκαίτ, τό δ’ έσπέρας μουσουργοϋ- 
σιν έπί τοϋ κλειδοκυμβάλου, άδουσαι συγ
χρόνως μελωδικότατα. 'Π διασκευή τών 
δωματίων, ή διάταξις τών επίπλων καί 
τών άνθέων, ή έκλογή τών εικόνων, τά 
πάντα φέρουσι τόν τύπον τών μετριοφρόνων 
τούτων υπάρξεων, τών τρεφομένων έκ τής 
έργασίας, τών ώραϊζομένων καί έξευγενι- 
ζομένων διά βαθείας παιδείας καί πρακτι
κής γνώσεως τών τεχνών.

Νύκτα τινά, άρκούντως αργά, έξηρχό- 
μην έκ μιάς τών συναναστροφών τούτων, 
έν ή λίαν εύαρέστω; είχον διέλθει τήν ε
σπέραν' βέβαιος δέ ων δτι Οά εΰρισκον τήν 
οδόν δέν έδέχθην νά μέ συνοδεύσωσι. “Γύ
ρισε τήν κινεζικήν συνοικίαν,» μ*  έλεγον 
πανταχόθεν, καί ήρχισα βαδίζων. ’Λλλ’ ή 
νύξ ήν σκοτεινή, ψυχρά δέ καί μαύρη ομί
χλη ηΰξανε τό σκότος, καί είς άγιον Φραγ
κίσκον ή Γερμανία άπέχει τής Κίνας 8ν 
μόνον βήμα. Αίφνης εύρέθην έμπεπλεγμέ- 
νος είς μακράν οδόν προδήλως κατοικουμέ 
νην υπό κίτρινων όντων. Σπεύδω τό βήμα, 
άλλ’ έπειδή είχον άποπλανηθή, ευρέθην είς 
τήν μεγάλην όδόν τή; κινεζική; συνοικίας. 
Έξ όσων έδυνήθ/ν νά κρίνω έν τώ σκότει, 
ή όδός είναι δλω; έρημος. Αί χαμηλαί οί- 
κίαι περιβάλλονται ύπό μελαινών σκιών. 
Τηδε κακεϊσε φανό; έκ βυσσινοχρόου χάρ
του αίωρεϊται έπί εξώστου έρυθροχρόου. 
Έρυθραί λάμψεις πλανώνται είς τό λιθό- 

στρωμα (έκ ξύλων), διασταυροϋνται, ύπο- 
πηδώσιν είς τά; έξοχά; τών όδών καί σβέ- 
νυνται κατωτέρω. Είς έκαστον βήμα προσ
κρούω κατά τών σημάτων τών εργαστη
ρίων, μακρών καί στενών σανίδων καθέ- 
τως κρεμαμένων έκ τριγώνων σιδήρων ζαί 
κινούμενων ύπό τών άνέμων. Ο απαίσιος 
βρυγμός τών στροφίγκων ένοϋται πρός ύ- 
ποκώφους, βραγχώδεις, ασθενείς καί συγ
κεχυμένους ήχους. Έν ταϊ; οίκίαι; ψιθυρί- 
ζουσι, διότι τά άνω σήματα προύδωκαν 
τήν παρουσίαν παρεισάκτου. Εξακολουθώ 
νά καταβαίνω’ είς τινα δέ μέρη παντελές 
έπικρατεϊ σκότος καί μόνον ψηλαφών δύ
ναμαι νά προχωρώ- Άλλαχοϋ πάλιν άβέ- 
βαιαι άνταύγειαι, Κύριος οιδε πόθεν έρχό- 
μεναι, έρπουσιν εί; τό έξέχον μέρος τών 
χρυσωμένων παραθυροφύλλων έργαστηρίου 
τινός, φωτίζουσι τάς καβαλιστικάς έννοιας 
παραδόξου θηρίου ή τούς καβαλιστιχού; ε
ρυθρούς καί μέλανας χαρακτήρας σήματος. 
Παρέχει χάρις είς τό έρυθρδν καί ώχοον 
φώς μεμονωμένου μυξωτήρος φωταερίου δύ
ναμαι ούχί ν’ αναγνωρίσω, άλλ’ νά μαν
τεύσω πόσην άπόστασιν δφείλω νά διανυσω 
είσέτι. 'Π σφοδρότης τοϋ άνέμου ηϋξησε. 
Τά νέφη, διωκόμενα ύπό λαίλαπας, κατήλ- 
Οον είς τά; δδούς καί είσδύουσιν είς τάς 
πλάκα; τών πεζοδρομίων’ ύπδ τάς παροδι
κά; των δέ σκιάς τά σήματα προσλαμβά- 
νουσι σχήμα ανθρωπίνων όντων είς διπλήν 
τεταγμένων γραμμήν, λυσσωδώς σειόμενα, 
δρμώντα κατ’ έμοϋ, άλλήλοις κρουόμενα 
καί σατανικώ; ορχούμενα. Διέρχομαι πρδ 
οικία; ήνεωγμένης, έξ ής έξέρχεται άμυ- 
δρόν φώς καϊ έν γ ακούω άνΟρωπίνου; φθόγ
γους*  έν αύτή ύπάρχει χαρτοπαίγνιον. Ά- 
νήρ φυλάττων σκοπδν μένει κεκολλημένος 
έν τώ τοίχω*  άμα δέ μ’ ειδεν, έσπευσεν είς 
τό εσωτερικόν τή; οικίας ϊνα ειδοποιήσω 
τού; έν αύτή. Ένόμισεν δτι είμαι αστυνο
μικός υπάλληλος. Τό κατ’ έμέ έξακολουθώ 
βαδίζων ταχέως δσον μ*  έπέτρεπον αί όλι- 
σθηραί βαθυ-ίδες καί ήδη δύναμαι νά δια
κρίνω πλησίον μίαν τών παραπλεύρων ό
δών καί τό ού; μου άκούει ασμένως τδν

άμάξης ή λεωφορείου καθ.στερή- | χόντων εϊναι

V » . Α. 1 «έ.»*  <Τ
κρότον _
σαντος*  έν ετι βήμα καί εισέρχομαι εί; χώ
ραν πεπολιτισμένην. Άλλά κατά τήν στιγ- | 
μήν έκείνην στίφος γυναικών ορμά χατ’ έ
μοϋ έν τή γωνία αδιεξόδου όδοΰ. Αί άρπυι- 
αι αύται μ’ άρπαζουσιν έκ τών ενδυμάτων 
καί μέ περιβχλλουσι διά τών λεπτών χει
ρών των. Είσί κατεψυμμιθιωμέναι καΐ ά- 
ποπνέουσι φοβέραν δυσωδίαν. Μετά πολλούς 
άγώνας καΐ διαγκωνίσας αύτάς κατόρθωσα 
νά σωθώ καθιδρωμένος έκ τή; χολάσεως 
ταύτης, ακολουθούμενος ύπό τών δωρεών 
τω», διότι ώς έχ τών ήκρωτηριασμένων 
ποδών των δέν έδύναντο νά τρέξωσι κατό
πι» μου καί μετά ήμίσειαν ώραν έφθασα είς 
τό ξενοδοχείων μου.

Ή κινεζική συνοικία, ουσχ ήμελημένη 
καί κακώς ύπδ τή; άστυνομίας έπιτηρου- 
μέ»η, ένώ ή άστυνομία αΰτη χατορθοϊ κάλ- 
λιστα νά διατηρή τήν τάξιν είς τήν λοιπήν 
πόλιν, συνεχώς άποδεικνύεται θέατρον κα
κουργημάτων*  άλλ’ αύτουργσί τούτων είσί 
πάντοτε λευκοί ερχόμενοι έκ τών μεταλ
λείων δπως τελέσωσι τά χρόνιά τίυν, 
παίξωσι τά δουβλόνιά των, ιρίγωσι κί- 
τρι»ον άνθρωπον καί, άνεξαιρέτως, λω- 
παδύτωσι τούς διαβάτας. Είσιν οί έπίγονοι 
τής γενεάς τών κακούργων, ού; ή Έπιτη- 
ρητιχή Έπιτροπή έξώντωσε συνοπτικά)- 

τατα.
Τόν νυκτερινόν τοΰτον περίπατον διεδέ- 

χθησαν πολλαί έπισκέψεις έν τή αύτή συν 
οικία, γενόμεναι τή» ημέραν*  συνοδευόμην 
δέ ύπδ άνδρών έχόντων σχέσεις πρός Κινέ 
ζου; μεγαλεμπόρους. Ύπολογίζουσιν εί; 80 
ή 100 χιλ.ιάδα; άνδρας τδν άριθμόν τών 
έν Καλιφορνίφ Κινέζων μεταναστών, ών I Ο 
εως 20 χιλιάδες διαμένουσιν εί; άγιον 
Φραγκίσκον. Τινέ; έσύστησαν άξια λόγου 
καταστήματα καί άρίστη; άπολαύουσιν ύ- 
πολήψεως. Έπαινοϋσι πολύ τήν τιμιότη
τα, νοημοσύνην καΐ ευκολίαν δι’ ών κατα- 
νοοϋσι καί παραδέχονται τόν τρόπον τοϋ 
έμπορεύεσθαι τών Αμερικανών καί Ευρω
παίων*  είσάγουσι δέ μεταξωτά καΐ διάφο
ρα περίεργα αντικείμενα. Εις τών προεξαρ-

' ι ί Φάγκ-Τάγκ. Ούτος έγκα- 
τέστη άπό τής πρώτη; τών δμοεθνών του 
μετα»χστεύσ«ως (I 852) καί κατώρθωσε ν’ 
άποκτήορ έντίμω; άξίαν λόγου περιουσίαν. 
Αί δύο γυναίκές του καί τά τέκνα του έ
μειναν είς Καντώνα, από καιροΰ δέ είς και
ρόν διαπλέει τόν Ειρηνικόν πρός έπίσκε- 
ψίν των. Σπανίως οί Κινέζοι μετανάσται 
συνοδεύονται ύπδ τών οικογενειών των’ διά 
τοΰτο έν Αμερική ολίγα; Κινέζας βλέπει 
τις*  έν τούτοις άπό τοϋ παρελθόντος έτους 
πολλοί έμήνυβαν τάς συζύγους των. Καί 
ό Φάγκ-Τάγκ μέλλει νά φέρη τάς προσφι
λείς συζύγους του δπω; δώση, ώ; μ’ έλε
γε, τό καλόν παράδειγμα. 'Η άφιξις τιμίας 
γυναικός θ’ άνυψώση τό ήθικδν τής άποι- 
κίας καί θ’ αφαίρεση, μέχρι βαθμοϋ τίνος, 
τόν χαρακτήρα τοϋ πρόσκαιρου. Πολλαί οί- 
κογέιειαι Οά μείνωσιν έ» τή χώρα, Οά δια- 
δοθώσι καί 0’ άποτελέσωσιν 8ν τών μονί
μων στοιχείων τοϋ πληθυσμού τών Ιίολι- 
τειών τοϋ Είρηνικοΰ*  τοΰτο δέ έσεται ά” 
ναστάτωσις πλουσία είς συνεπείας άνυπο- 
λογίστους.

Άχρι τοΰδε οί Κινέζοι ησαν μεταβατι
κοί, μηδενός διανοηθέντος νά έγκαταστα- 
θή όριστικώς έ» Αμερική*  κατάγονται δέ 
έκ τών μεσημβρινών μερών, έκ τών δύο 
μεγάλων έπαρχιών Κουαγκτούγκ και Κου- 

’ --5·- άνωτέ-
έπί τό

. Τινές 
τινός, άλλοι είσί 

δέ φέρουσι μικρά 
τες στιβαρούς βραχίονας καί 

σταθεοάν έχον-
* 'Α_ 

ώς είπομεν, κατέλιπον τήν πατρί- 
μέ τήν έλπίδα νά ί

είσί
τε-
κε-

. ----- , - , ,
τήν Νότιον Άαίοικήν, τί; Φιλί 

ί · · -- ■Γ·

αγκσή καϊ άνήκουσίν εί; τάζιν 
ραν τών COuliS' (l) είσί δ’ ώ; 
πλεΐστον χωρικοί εΰποροΰντες. 
κάτοχοι παιδείας 
χνϊται’ πολλοί 
φάλαια, άπαντ 
είσιν απλοί τούς τρόπου;, 
τε; άπόφασιν νά κερδήσωσι χρήματα, 
πάντες, ώ, 
δα των μέ τήν έλπίδα νά έπιστρέψωσι*  
προνοοΰντες δέ περί ενδεχομένου θανάτου, 
λαμβάνουσι μέτρα ώστε το πτώμά των νά

Μ) Κουλή ονομάζονται οί ύπό Ευρωπαίων 
έπι έτη έκμισΟοϋμενοι, έν γνώσιι -ή; κυοερνή- 
σεω;, Κινέζοι έργάται, οΐτινες απέρχονται εΐς 

__  , -ι ■’· 'ιππίνας, τδ Μα- 
ί κάον, τήν Χαδάναν, κτλ. — Σ. Μ.
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'Ο αριθμός τδν καθοΧικΑν υπολογίζεται 

είς πεντήκοντα χιλιάδας καί είς τδ θρήσκευ
μα τοΰτ· άνήκουσιν απαντε; ·· Ιρλανδοί 
καί Μεξικανοί καί πολλοί Άγγλοαμερικα- 
νοί" έάν δέ δ αριθμός ουτος δέν ηναι υπερ
βολικός, άποτελίϋσι τό τρίτον τοΰ πλη
θυσμοί τοϋ αγίου Φραγκίσκου. Οί ιερείς δ- 
λοι σχεδόν είσίν Ευρωπαίοι, ’Ιρλανδοί ή 
τέκνα Ιρλανδών καί ’Ιταλών. Οί κληρικοί 
έρχονται εξ Ευρώπης, έκτος δλίγων έκ Κα
ναδά. 'Π ’Αμερική, άσχολουμένη είς τήν ά- 
πόλαυσιν τών έπιγείων αγαθών, δλίγου; 
δίδει δοκίμους, τό αύτό δε ^ητέον καί πε
ρί τών καλογραιών. 'Η ήγουμένη τοϋ έν ά- 
γίω Ιωσέ (San-Josi) μεγάλου μοναστηρι
ού τής Παναγίας τοϋ Ναμούρ μ’ είπεν δτι, 
πρός πλήρωσιν τών κενών τών προσγινο- 
μένων έκ τοΰ θανάτου καί τών νόσων τών 
άγιων τούτων θυγατέρων, αναγκάζεται νά 
καταφεύγη είς τά έν τή Βελγική μοναστή 
ρια τοΰ τάγματός της ή νά μεταβαίνρ ή 
ιδία έν Γαλλία, ’Αγγλία: καί Γερμανία πρός 
άναζήτησιν δοκίμων.

Οί Ίησουΐται έχουσι δύο μεγάλα φρον
τιστήρια — τόν άγιον Ιγνάτιον είς άγιον 
Φραγκίσκον καί τήν αγίαν Κλάραν είς τήν 
δμώνυμον πόλιν, κειμένην τεσσαράκοντα 
μίλλια πρός μεσημβρίαν τής πρωτευούσης. 
Είς άγιον ’Ιγνάτιον δέχονται εκατόν οίκο- 
τρόφους καί πεντακοσίους πεντήκοντα έξω*  
τερικούς, είς δέ τήν αγίαν Κλάραν περισ
σοτέρους οίκοτρόφους- Έν άμφοτέροι; τοίς 
φροντιστηρίοις ’Ιταλοί είσίν οί μοναχοί, 
διδάσκονται δ’ άπαντα τά έν τοίς γυμνα- 
σίοις ή λυκείοις, οί Έλληνες καί Λατίνοι 
συγγραφείς καί κυρίως αί θετικαί έπιστή- 
μαι, μάλιστα ή χημεία καί ή μηχανική. 
Είς τούς μαθητάς άφίνουσι περισσοτέραν 
έλευθερίαν καί πρωτοβουλίαν ή δσην παρα- 
χωροΰσιν είς τά δμοια έν Εύρώπη καθιδρύ- 
ματα. Αύται είσίν αί δυο καί μόναι παρα
χωρήσεις πρός τό αμερικανικόν πνεΰμα" 
κατά δέ τ’άλλα διετήρησαν τήν διδασκα
λίαν, τήν πειθαρχίαν καί τάς τάσεις τών 
έν Ευρώπη δμοιομόρφων καθιδρυμάτων. 
Τωόντι" νομίζει τις, άμα διαβή τόν ουδόν 
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τών μεγάλων τούτων καί άκμαζόντων κα
ταστημάτων, δτι αναπνέει τήν ατμόσφαι
ραν τής Εύρώπης, καί, πράγμα παράδοξον, 
είς τό περιστατικόν τοΰτο δφείλουσιν έν 
μέρει τήν μεγάλην δημοτικότητα των. 
ΙΙλούσιος ’Αμερικανός έμπορος, δ-.αμαρτυ- 
ρόμενος τό θρήσκευμα, μ’ είπεν' · Είσήγα- 
γον τούς υιούς μου, πρώτον διότι ή έκπαί- 
δευσις είναι στερεωτέρα δσον είς ούδέν άλ
λο σχολείον, καί δεύτερον διότι οί νέοι 
μανθάνουσιν έν αύτφ τήν ύπαεοήν καί ά- 
ποκτώσι καλούς τρόπους" εξέρχονται δέ 
ώς ά; έπέστρεφον έκ περιηγήσεως ίν Ευ
ρώπη.» Τήν κρίσιν ταύτην έπικυροϊ ή κοι
νή γνώμη καί τό δτι τά φροντιστήρια τών 
’Ιησουιτών, δπως τό εν Γιωργιουπόλει 
(Georgetown) πλησίον τής Ούασιγκτώνο; έ
χουσι μεταςύ τών μαθητών των πολλούς 
διαμαρτυρομένους καί τινας Εβραίους. Αί 
τόσον διαδεδομένα! έν Εύρώπη προλήψεις 
κατά τών ’Ιησουιτών είοίν άγνωστοι έν ’Α
μερική.

Έάν οί ’Ιρλανδοί άποτελώσιν ένταΰθα 
τό πρώτον καθολικόν στοιχείον, έάν οί Γερ
μανοί, ώς αντιπρόσωποι τών δογμάτων τής 
μεταρρυθμίσεως καί τών έλλογοφρόνων ι
δεών, είσίν οί φυσικοί αντίπαλοι τών Κελ
τών, ό ανταγωνισμός τών δύο τούτων φι
λών, δ παροιμιώδης ένταΰθα, ώς καί είς 
τάς λοιπά; Πολιτείας, μετριάζεται ύπό 
τοϋ κοινοΰ κατά τών Κινέζων μίσους" άλλά 
’Ιρλανδοί, Γερμανοί καί Κινέζοι φαίνονται 
δτι έκλήθησαν νά αύξήσωσιν έπί τοΰ έδά- 
φους τής Καλιφορνία;, νά διαδοθώσιν, ίσως 
ήμέραν τινά ν’ άγωνισθώσι κατά τήν αξί
αν πρό; τού; έξ Άγγλοαμερικανικοϋ αίμα
τος. Διό η φυσιογνωμία τοϋ άγιου Φραγ
κίσκου φέρει τύπον κατ’ έξοχήν κοσμοπο- 
λιτικόν. Λί οίκίαι, αί οδοί, αί δημόσιοι 
οίκοδομαί άνακαλοϋσιν είσέτι εί; τήν μνή
μην τήν ’Αμερικήν, άλλά μέγιστον μέρος 
τών κατοίκων έγεννήθησαν μακράν τής 
χώρας ταύτης" έφεραν άλλας ιδέας καί άλ
λα ήθη καί έθιμα. Γερμανοί, Κέλται καί 
Μογγόλλοι αντιμέτωποι! ’Από τής μεγά
λη; μεταναστεύσει·); τοϋ πέμπτου αίώνος
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Δεξιά πρός βορράν έκτείνονται οί βράχοι 
τού Coast-range, αριστερά ή παραλία, α
πέναντι δ’ ήμών δ Ειρηνικός. Είς βραχυτά- 
την άπόστασιν ύψοΰνται τρεϊς σκόπελοι. 
'Ο μεσαίος καλύπτεται άπό άπειρα υδρόβια 
πτηνά, μαύρα καί άκίνητα ώ; τόν βράχον 
8ν κατέχουσΓ νομίζει δέ τις δτι άποτελοϋ- 
σι μέρος τούτου. Έπί τών άλλων σκοπέ
λων συναγελάζονται θηρία κολοσσιαίων δι
αστάσεων, ών τά μέν κοιμώνται, τά δέ 
φαίνονται δτι παίζουσιν, ένώ άλλα μάχον
ται ύλακτοϋντα λυσσωδώς. Είσίν αί περί
φημοι φώκαι (seals), ών άφθονία ύπάρχει 
έπί τών άναριθμήτων υφάλων τών διεσπαρ
μένων κατά μήκος τή; παραλία; τής Κα- 
λιφορνίας" άλλ’ οί κάτοικοι ή έπισκεπταί 
τών τριών τούτων προνομιούχων νησιδίων 
άπολαύουσι τή; ιδιαιτέρας προστασίας τή; 
Πολιτείας, διότε διά νόμου άπαγορεύεται 
τό νά ένοχλήσωσιν αύτούς. Περί τάς ύφά- 
λους πλήθος τών ζώων τούτων συνωθεϊται, 
συγκρούεται, ά»έρχεται έπιμόχθως τόν βρά
χον κάί πάλιν πίπτει εί; τήν θάλασσαν. 
Άλλόκοτον καί άγριον τό θέαμα ! * Ανω τής 
παραλίας ύπάρχουσι νέφη. Τά πάντα είσί 
μαγικά. Πρός συμπλήρωσιν δέ τοϋ μαγικού 
αποτελέσματος τοϋ θεάματος, άλλο τέρα;, 
πελώριος φάλαινα, φαίνεται είς τήν σκηνήν, 
καί τοι μακράν ίσταμένη.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην θόρυβος άπέ- 
σπασέ με τών σκέψεων μου" στραφείς δέ εί- 
δον πληθύν γυναικών έν μεγάλη στολή, 
πλήθος κυρίων κομψών, ώπλισμένων διά με
γάλων τηλεσκοπίων. Είχον έξέλθει απαν- 
τες τοϋ χίοσχίου καί ώρμησαν είς τά κάγ- 
γελα ίνα ιδωσι τήν νεοελθοϋσαν. Διά τών 
άνοικτών Ουρών διακρίνει τις τραπέζας πε- 
φορτωμένας τραγήματα καί γλυκίσματα 
δρεκτικώτατα — τάς μικροπρέπειας τοϋ 
πολιτισμού ένώπιον τοϋ αγρίου μεγαλείου 

τής φύσεως.

δ κόσμος δέν εΐδεν δμοίας άντιθέσεις. 'Ο
ποία φυλή Οά έξέλθη τής συνάφειας τών 
λαών τών τόσου διαφόρου καταγωγής, θρη
σκείας, πολιτισμού ; Έν τίνι μέτρω θά 
συγχωνευθώσιν; 'Οποία έσεται ένταΰθα ή έ- 
πιρροή, ή πάντοτε τόσον έπαισθητή, καί 
τοι άνεξήγητος είσέτι, τοϋ παρθένου έδά- 
φους έπί τών νεουμένων αύτό ; Τί ήθικδν 
κέντρον σχηματισθήσεται περί τάς μελλού- 
σας γενεάς ; Ταΰτα είσί μυστήρια τής 
Προνοίας, είς ά δέν Οά αποπειραθώ νά είσ- 

δύσω.

Είς Νέαν Ύόρκην δδηγοϋσι τόν ξένον ά
πό τών πρώτων ήμερών τής άφίξεώς του είς 
τό Κεντρικόν Πάρκον, είς Ούασιγκτώνα είς 
τό Καπιτώλιον, είς Τσίκαγον είς τούς Σι
τοβολώνας, εί; δέ άγιον Φραγκίσκον είς 
Cliff-house' ταΰτα είσί τά θαυμάσια τών 
μεγαλουπόλεων τούτων. Τό κατ’ έμέ δίδω 
τά πρωτεία είς τό Cliff-house. Αδύνατον 
ν’ άπολαύση τις θέαμα μάλλον άλλόκοτον 
καί θελκτικόν. ’Εκτός τοϋ μικρού καφενεί
ου, ού τό δώμα χρησιμεύει ώς άστεροσκο- 
πεϊον, τήν λοιπήν σκηνογραφίαν διηυΟέτη- 
σεν ή φύσις, τής ανθρωπίνου χειρός μηδέν 
πραξάσης. Έν αύτώ μ’ ώδτγησεν έφ’ άμά- 
ξης δ Κ. Μοϋκε. "Οπισθεν ήμών άφήκαμεν 
τάς οικίας τής πόλεως, έπειτα τά νεκρο
ταφεία τά μεταβεβλημένα είς κήπους. Ά- 
πωτέρω ή χώρα φαίνεται ώς σωρεία άμμου 
άνευ χλόης, ούδέν δέ δένδρον φαίνεται καί 
νέφη μέλανα διέρχονται τήν άμμον, έμπο- 
δίζοντα ήμάς νά ίδωμεν τόν Ώκεακόν" 
μετ’ δλίγα δμως λεπτά δ ίππος ίσταται 
πρό τής θύρας οικίας, εί; ήν είσερχόμεθα, 
έξερχόμενοι δέ έκ τοϋ άλλου μέρους, πρός 
τόν υελόφρακτον κήπον, εύρισκόμεθα απέ

ναντι τοΰ απείρου.
'II θάλασσα συντρίβεται κατά τοΰ φυσι

κού δώματος δπερ ύπέρκειται τής οικίας.

ΠΕΓΙΟΔ. ΤΠΣ ΓΗΣ.
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ΙΑ'·

ΓΙΟΣΕΜΓΓΠ.

(Άπό 13—22 ’Ιουνίου).

Tpdnoc τοΰ πιριηγεΐσβαι. — Mod terror. — MaftfidCa — Τά rcapttror ifiicoc· — 
Τά γηραιά Writ pa (big trees). — 7/ κοι.Ιάς τοΰ Γίοσιμίτη. — Οί μικροί χαταρ- 
ράχται. — ΚουΑτιρβίΛ.

Ή έχδρομ-η εις τά γτ,ραιά δένδρο, τά 
big trees τής Μαριπόζας, καΐ είς ττ,ν κοιλά
δα τοΰ Γ’οσεμίτη δέν είναι πράγμα εύκο- 
λον*  έντούτοις οί κάτοικοι τοϋ Φρίσκου (ά*  
γιου Φραγκίσκου) ήρχισαν νά ευρίσκωσιν 
αυτήν καλήν. Ό άξιων δτι είναι κομψός 
τούς τρόπους, ό σεβόμενος έαυτδν, δφείλει, 
δέν λέγω νά έκαμε τδ ταξείδιον τοΰτο, άλ
λά νά συνέλαβε τδ σχέδιον καΐ νά ήγγει- 
λεν είς τούς φίλους του. Όλιγίστους άπήν
τησα έπισκεφθέντας τά δυσπρόσιτα έκεϊνα 
μέρη, άλλ’ απαντες θά μεταβώσι — τδ 
προσεχές έτος. "Οσον «φορά τούς δρόμους, 
μόνον τμήματα ύπάρχουσιν" άλλως ταύτας 
μετ’ ού πολύ θά καταστήση περιττάς δ 
κατασκευαζόμενος σιδηρόδρομος, δστις εί
ναι προωρισμένος νά συνδέση τά μετάλλου*  
χα μέρη πρδς τάς μεγάλας γραμμάς. ’Εν
τούτοις υπάρχει δημόσιος άμαξα, ούσα δι
αρκώς πλήρης μεταλλουργών, ήτις έρχεται 
καΐ απέρχεται τακτικώς.

Πολλά λείπουσι πρδς τέρψιν τοϋ περιη- 
γητοϋ" βοηθοϋσι λοιπδν άλλήλους δπως δύ
νανται. Δύο αντίζηλοι έταιρεΐαί συνέστησαν 
υπηρεσίαν αμαξών δπως ένθαρρύνωσι και έκ- 
μεταλλευθώσι τάς άγροτικάς όρέξεις τών 
πλουσίων τής δδοΰ Μογγομερύ καΐ τών ξένων 
περιηγητών ους τά άτμόπλοα τής Γ’οκουχά- 
μας καΐ δ σιδηρόδρομος τοϋΕίρηνικοϋ φέρουσιν 
είς άγιον Φραγκίσκον. Πράκτορες απέρχονται 
άπδ οικίας είς οικίαν,άπδ ξενοδοχείου είς ξε
νοδοχείου, δπως σοί έκθέσωσι τά θέλγητρα 
τών άπροσίτων έκείνων μερών, σοί ύπο- 

σχεθώσιν άσφάλειαν καΐ πάσαν ευκολίαν 
καΐ τέλος λάβωσι τήν υπογραφήν σου. Ο
ταν συμπληρωθή ίκανδς περιηγητών άριθ- 
μδς, εϊκοσιν έως τριάκοντα, πληρόνεις τδ 
γραμμάτιόν σου" ταχυδρομικοί ίπποι πρδς 
άλλαγήν στέλλονται εΐς τινας έπαύλεις 
{ranchos) καΐ τήν ώρισμένην ήμέραν τίθε
σαι είς κίνησιν. 'II άπόστασις, ϊνα μεταβί,ς 
καΐ έπιστρέψης, είναι 440 μίλλια. ’Αγωγι
ού διά τοϋ σιδηροδρόμου, διά τής άμάξης 
καΐ έφ’ ίππου, όγδοη κοντά δολλάρια είς 
χρυσδν (480 φράγκα). Έξ δλων τών τρό
πων τοϋ περιηγεϊσθαι δ δεύτερος μοί φαί
νεται δ ήττον ευάρεστος.Παραιτεϊσαι τοϋ δι
καιώματος τής έλευΟερίας σου καί διέρχεσαι 
δέκα περίπου ήμέρας έν στενωτάτη σχέσει 
πρδς άγνωστους’ πλήν δέν έχεις μέσα εκ
λογής καΐ μόνον ούτοι δύνασαι νά μετα- 
βής είς τδ μέρος τοΰτο τής Σιέρρα Νεβάδα 
καΐ νά περιηγηθής δίχως νά έκτεθής είς ά
τοπα, ίσως είς κινδύνους.

(13 ’Ιουνίου). Τήν τετάρτην μετά μεσημ
βρίαν ώραν άνεχωρήσαμεν έξ αγίου Φραγ
κίσκου’ άφίνομεν δ’ έν αύτώ τδν χειμώνα 
δπως ευρωμεν τδ έαρ είς ’Οακλανδ καΐ τδ 
θέρος είς τδν έπόμενον σταθμόν. Είς Λα- 
θρδπ έγκαταλείπομεν τήν μεγάλην γραμ
μήν τοϋ κεντρικού σιδηροδρόμου καΐ ίκο- 
λουθοΰμεν τήν παράπλευρον όδδν, καλου- 
μένην τμήμα τής Βιζα.Ιίας, διότι δφείλει 
ν’ άπολήξη είς τήν πόλιν ταύτην, κειμέ- 
νην είς τδ μεσημβρινόν μέρος τής Καλιφορ- 
νίας,’ μεταξύ los Angeles καί Σαν Δ-.έγου. 

II Βιζαλία έσεται ήμέραν τινά ή άκμαία 
πρωτεύουσα τής κομητείας Τουλάρ, ήτις 
πάλιν έσεται, λέγουσι, πλούσιος σιτοβολών" 
ήδη είναι γή ακαλλιέργητος, κεκαλυμμένη 
απδ δάση καί έλη. ’Ενταύθα δ λόγος πάν
τοτε περί τοϋ μέλλοντος. Σήμερον δ νέος 
σιδηρόδρομος, δστις θά διέλθη τδν άγιον 
Ιωακείμ καθ’ δλον τδ μήκός του, ισταται 

είς Μοδέστον, είκοσι μίλλια άπδ τοϋ Αα- 
Ορόπ. Τδ ξενοδοχεϊον τής μικράς ταύτης 
πόλεως καί δ πολυάριθμος όμιλος 8ν εδρί- 
σκουσιν, είναι πολλοΰ λόγου άξια πράγμα
τα- ’Ηδη άρχεται τδ Μεξικόν’ νομίζει δέ 
τις δτι άπέχει χίλια μίλλια άπδ τοϋ ά
γιου Φραγκ'σκου. 'Ανδρες μέ έπανωφόριον 
καί περικνημίδας άνδαλουσιανάς άδολε- 
σχοΰσι καΐ καπνίζουσι πρδ τής Θύρας, με- 
ταλλουγοί δέ σπένδουσιν, "Απαντες είσιν ώ- 
πλισμένοι καί μετά μεγάλου κόπου δ ή
μέτερος δδηγδς ευρίσκει δι’ ήμάς θέσιν έν 
τη κοινή τραπέζρ, μεθ’ 8 έκαστος άπέρχε- 
ται είς τδ μικρόν δωμάτιόν του" άλλά τά 
λεπτά εκ σανίδων διαφράγματα ούδόλως 
προστατεύουσιν ήμάς ούτε κατά τοϋ θέρ 
ρους,ούτε κατά τής τδν άέρα μολυνούσης ά- 
ποφοράς τοϋ αψινθίου καί τοϋ καπνοϋ. Μετ’ 
ου πολύ ή οικία μεταβάλλεται είς ένα καί 
μέγα κοιτώνα, τάς δέ θορυβώδεις συνδια
λέξεις διαδέχονται οί εύρυθμοι καί ένεργη- 
τικοί ^ογχασμοι τών έκπολιτευτών τής Δύ
σεως (σών δυτικών μερών).

^Απόστασις άπδ άγιου Φραγκίσκου είς 
Μοδέστον έκατδν καΐ έ - μίλλια-

(14 Ιουνίου). Πρίν άνατείλη δ ήλιος 
προσκαλοϋσιν ήμάς δπως έγκλείσωσιν είς ά 
μάξιον με θρανία, οπερ τιτλοφοροΰσι ταχυ
δρομικήν άμαξαν" t δ^υθυνόμεθα δέ κατ’ 
ευθείαν πρδς τά όρη. Τδ έδαφος — πεδιά
δες κεκαλυμμέναι άπδ άγριους σίτους ή 
χόρτα, άμφότερα κεκαυμένα υπδ τοϋ ήλί- 
ου παριστα δψιν άπειρου τάπητος τε 
φρόχρου, καΐ μεταδίδει είς τδ όχημα ήμών 
κίνησιν πλοίου ήγκυροβολημένου είς θάλασ
σαν κυματόεσσαν. Πολλοί έπιβάται ώχρι- 

ώσιν, δ δέ καύσων καί δ κονιορκτδς καθι- 
στώσι δυσχερεστέραν τήν θέσιν ήμών. Ούδ’ 
ίχνος δδοϋ βλέπω. Οί τέσσαρες ίπποι σύ- 
pouotv ήμάς ήρέμα άνά μέσον τών άγρών, 
ούαΐ δ’ ήμΐν άν ένίοτε έπήρχετο αύτοϊς ή 
φαντασιοπληξία νά καλπάσωσιν. 'Οπόσον 
ευχάριστος εκδρομή ! Καΐ δμως διασκεδά
ζει τις. Ύπάρχουσι τρεϊς ή τέσσαρες σπου
δαίοι καΐ σιωπηλοί άνδρες, Γιάγκη, μετά 
τών συζύγων των, καΐ πολυάριθμος οικογέ
νεια έγκατεστημένη είς Όμάχαν" ήν δέ 
τοΰτο τδ θορυβώδες στοιχεΐον — νέα τις, 
δ τύπος τών υψηλής περιωπής κυριών, νέ
οι, δ άδελφδς καΐ οί φίλοι του, οί κομψοί 
τών άπωτάτων δυτικών μερών" ύπάρχουσι 
πρδς τούτοις πατήρ καί μήτηρ, άλλ’ είσί 
τά παρεπόμενα- Δέν δύναμαι, φαίνεται δτι 
έπιποθοϋσι τοΰτο, νά λάβω μέρος είς τάς 
συνδιαλέξεις των, διότι δφείλω νά περιποι- 
ηθώ τδν άπέναντί μου, πάσχοντα έκ ζά
λης.

Είς Χορνίτας, δπου γευματίζουσιν, ή νε- 
άνις είσήλθε πρώτη είς τήν αίθουσαν τοϋ 
ξενοδοχείου" είδον δ’ αύτήν καταλαβοϋσαν 
άνετον Οέσιν, ένώ οί γονείς της περιπλα
νώντας περί τήν τράπεζαν ζητοϋντες μέ
ρος.

Έξερχόμενοι τής πόλεως δυνάμεθα νά 
διακρίνωμεν, άνά μέσον κεχρυσωμένης, κο- 
νιορτώδους καί φωτεινής σκέπης, τά κυανό- 
χροα περίχωρα τής Σιέρρα-Νεβάδα" μετ’ 
ού πολύ δ"έ ή οδός, διότι ένταΰθα υπάρχει 
τοιαύτη, εισέρχεται είς μικράν κοιλάδα. 
’Αμφοτέρωθεν υψοϋνται τά πρώτα άντιστη- 
ρίγματα τών υψηλών όρέων, συμπλέγματα 
δέ ωραίων δρυών τέρπουσι τήν δρασιν. Παν
ταχοϋ βλέπει τις δποίαν καταστροφήν έ- 
πέφεραν οί μεταλλουργοί διά τής ύδραυλι- 
κής μεθόδου. Κατωτέρω είσερχόμεθα είς τά 
δάση.

Τήν έκτην εσπερινήν ώραν φθάνομεν είς 
Μαριπόζαν, ήτις είναι τδ κέντρον τών μάλ
λον πεφημισμένων μεταλλούχων διαμερι
σμάτων. Είς τά πέριξ ευρηται τδ περίφη- 
μον μέρος δπερ παρεχωοήθη τώ Φρέμοντ. 
Ενταύθα έκέρδησαν καΐ άπώλεσαν μεγί-
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στα; περιουσίας- σήμερον δμως τά πράγ
ματα μετεβλήθησαν, ώς φαίνεται έ» τής 
φυσιογνωμίας τής πόλεως χαί τών κατοί
κων της. Αί άμαξαι ήμών ϊστανται πρδ 
μικρού ξενοδοχείου, διατηρουμένου υπδ 
Γερμανών. Ό ξενοδόχος καί ή σύζυγός του, 
καθδ συμπατριώτην, μ’ ύπεδέχθησαν άνοι- 
κταϊς άγκάλαις. Έν τή αιθούση δμιλος με 
ταλλουργών καί άλλων άνθρώπων, άπαισί- 
αν έχόντων την δψιν, διαφιλονεικοΰιι τδ 
δεϊπνόν των πρδς νέφη μυιών, ή δέ πνιγη
ρά άτμοσφαϊρα άποπνέει μεγάλην δυσω
δίαν.

Εύτυχώς τήν έβδόμην ώραν έπιβαίνομεν 
καί αύθις τών αμαξών, αϊτινες ήδη είσί 
μικρά οχήματα κατάλληλα διά τάς δρει- 
νάς ίδούς' έπωφελοϋμαι δέ τήν ευκαιρίαν 
δπως αλλάξω συντροφιάν καί έπιτυγχάνω 
Οαυμασίως. Εύγενής γέρων, δστις εύρωπαϊ 
κούς εχει τρόπους καί δστις είς τους δια 
φόρους σταθμούς μ’ έθεώρει μέ ήθος οίκτίρ- 
μων, μέ λαμβάνει ύπδ τήν προστασίαν 
του- είναι δέ μέγας κάτοχος εργοστασίων 
είς Πίττσμπουργ (Ιΐενσσυλβανίαν) καί συνε
χώς επισκέπτεται τήν Ευρώπην. Έν άπο- 
φράδι ώρα, λέγει, έσχε τήν άτυχή ιδέαν 
νά ποίηση εκδρομήν έπί τής όδοΰ τοΰ Ειρη
νικού, καί, πράγμα έτι θλιβερώτερον, ν’ 
άπέλθρ δπως ϊδρ τά μεγάλα δένδρα τής 
Μαριπόζας. Οί συνοδοιπόροι του είσ'ιν είς 
στρατηγός τής πολιτοφυλακής τής Βιργι 
νίας, άνήρ καλδς τδ φαινόμενον καί, δπω; 
οί πλεϊστοι τών Νοτίων, εύγενή; τού; τρό
πους, ό υίό; του κα! έτερος νέος. Δεκΐδς 
γενόμενος έν τω δμίλω τούτω, μή ων υπο
χρεωμένο; νά κρατώ τήν κεφαλήν τοΰ χον
δρού κυρίου τού Χαμσάϊρ. (τοΰ ύπδ ζάλης 
πάσχοντο;), ούτε νά συνδιαλέγωμαι πρδς 
τήν πονηράν δεσποινίδα τής Όμάχας, α
ναπνέω μάλλον έλευθέρως καί δύναμαι ν’ 
απολαύσω άνέτω; τήν δρόσον τή; εσπέρα; 
καί τήν καλλονήν τής χώρας. II δδδ; εισ
δύει είς στενήν φάραγγα κεκαλυμμένην ύπδ 
λαμπρών κωνοφόρων φυτών, ακολουθεί τά 
σχίσματα αυτής καί τρέπεται είς τδ δά
σος. Άπδ καιρού είς καιρδν ή πεδιά; τή; 

Καλιφορνία;, κιτρίνη, ωχρά, έστιγμένη μέ 
μέλανα χρώματα, φαίνεται άνά μέσον τών 
άδένδρων μερών ή άνω τών κορυφών τών 
δένδρων, τών μαγικώ; κεχρυσωμένων κατά 
τήν ώραν ταύτην ύπδ τού δύοντος ήλιου- 
άλλ’ ή έπελθοΰσα νύξ άποδεικνύει μεγαλή- 
τερον τδ σκότος έν τώ δέσει. Τέλος, τήν 
έννάτην ώραν άμυδραί ακτίνες φωτδς καί 
αί λυσσώδεις ύλακαί πολλών κοινών δη- 
λοΰσιν δτι άφίχθημεν εί; τδν πρδς 8ν δ- 
ρον.

Εύρισκόαεθα έν μέσο δάσους παρθένου, 
είς τήν έπαυλιν τών Κ. Κ. While el Hal
ettes, εΰπόρων γεωργών ύποδεχομένων πε- 
ριηγητάς. Ίΐ οικία έχει δψιν κομψού πύρ
γου, τά δέ δωμάτια βλέπουσι πρδς τον 
ύελόφρακτον κήπον. Λύχνος φωτίζει τήν 
μικράν αίθουσαν, ήτις είναι φιλαρέσκως ηύ- 
πρεπισμένη. Τδ δεϊπνον φαίνεται άριστον, 
διότι τά πάντα άρέσκουσιν είς τούς πεινών
τας, μέ θέλγει δέ κυρίως ή οικοδέσποινα, 
ήτε; έσχε τήν καλοκαγαθίαν νά μοί παρα
χώρηση τδν κοιτώνά της, πρότυπον καθα- 
ριότητος καί κομψότητος, λαμπρώς ηύπρε- 
πισμένον, έχοντα κιθάραν, κτλ. . . .

Άπδ Μοδέστου μέχρι τής έπαύλεως τών 
Κ. Κ. While καί Hatches ή άπόστασις εί
ναι όγδοήκοντα οκτώ μίλλια.

(15 ’Ιουνίου). Τδ άσμα τών πτηνών, 
μουσική συμφωνία ήτις φαίνεται κατερχο- 
μένη έξ ούρανοϋ, καί ή διά τής κινητής Ου
ράς είσερχομένη δρόσος άφυπνίζουσιν ήμάς, 
περί ώραν δέ έκτην κα'ι ήμίσειαν έπιβαίνο
μεν τών αμαξών. ΊΙ όδδς ύψοΰται ταχέως 
καί οί έπιβάται διασπείρονται εί; τάς μι
κρά; άτραπούς τάς σχηματισθείσας ύπδ 
τών ύδάτων κατά τήν βροχεράν ώραν. Τδ 
δάσος έπί μάλλον καί μάλλον πυκνότερον 
γίνεται, μόλις δέ εισδύει ό ήλιος είς τδν 
γοτθικδν τούτον Οόλον, τδν ύποστηριζόμε- 
νον ύπδ μυρίων ερυθρών στηλών, τών ύψη- 
λών, λείων ή ραβδωτών, αϊτινες είς θαυμά
σιου ύψος κρύπτουσι τάς κορυφάς των είς 
θόλον φύλλων. Τά λόχμια βρίθουσιν έν τή

σκιά. Είς τδ βάθος τών φαράγγων ύπάρχει 
μέλαν βάθος, αόρατον καθ’ δλα τά μέρη, 
τήδε κακεϊσε δέ άντανακλάσεις τρομώδεις 
διαχέουσιν άμυδράς καί άβεβαίου; λάμψεις 
έπί τών άνθούντων θάμνων, έπί τών ποι- 
κιλοχρόων αζαλεών, διαφόρων άλλ.ων άνθέ
ων καί έπί τών δένδρων. Παρέκεί τδ λυ
καυγές διαδέχεται καί αυθις ή νύξ- αίφνης 
δμως δι*  άοράτου τινδς οπή; δ ήλιο; έκ- 
πέμπει τήν λαμπράν αυτού λάμψιν- τότε 
δέ, ύπδ βροχήν χρυσού κονι.ρτοΰ, τδ δά
σος έκθέτει απασαν τήν μεγαλοπρέπειάν
του.

Όποια άρά γε είσί τά δένδρα ταΰτα ά- 
τινα διά τών διαστάσεών των καθίσταν
ται σεβαστά καί διά τής ποικιλίας των 
τέρπουσι τήν δρασιν ; ’Αναγνωρίζω τά; ή- 
μετέρα; έν Εύρώπη δρύς, τάς ήμετέρας 
σφενδάμνους, πολλά άλλα δένδρα τοΰ ή
μετέρου ήμισφαιρίου, άλλ’ ύπερισχύει ή 
ποικιλία τών κωνοφόρων, ή ίδιάζουσα τή 
Καλιφορνίφ. Όσον άφορά τά δρη, εύρισκό- 
μεθα μέν έν αύτοίς, πλήν δέν τά βλέπο
μεν. "Οτε έφθάσαμεν εις τινα κορυφήν 
(5300 πόδας άνω τής έπιφανείας τής θα
λάσσης) χάρις εί; κίνησιν τοΰ έδάφους έ- 
δυνήθημεν νά ^ίψωμεν τελευταίαν βλέμμα 
είς τήν πεδιάδα ήτις, δι’ δπτικής άπατης, 
φαίνεται ύψουμένη έπί τού δρίζοντο; ώς ψί- 
αθος άνηρτημένη άπδ τοίχου. Κυανόχρουν 
κεντητόν κράσπεδον έπιτρέπει νά μαντεύ- 
σωμεν τήν έν τώ μέσω αλυσιν κα! πρδς 
τά βορειοδυτικά τήν τής άκτής. Ή άτμό- 
σφαιρα είναι πεπληρωμένη άπδ ατμού; δι
αφανείς, γή δέ καί ουρανδ; συγχέονται. 
Πρδς άνατολάς, πρδ τών ήμετέρων ποδών 
καί πρδ; τδ μέρος τής Σιέρα Νεβάδα, ή; 
άνήλθομεν τήν πρώτην βαθμίδα, βλέπομεν 
τάς κορυφάς δένδρων, άνω δέ ήμών έρυθρά 
στελέχη περιβεβλημένα παχείαν χλόην. 
Βράχων ούδέν βλέπομεν ίχνος, έκτδς σπα
νίων καί χαμηλών μελάνων γρανιτών. Έν 
ταΰθα, δπω; καί βορειότερου, εί; τδ μέρος 
δθευ διέρχεται ό σιδηρόδρομος, ή Σιέρρα 
Νεβάδα διά τών μακρών καί στρογγύλων 

γραμμών της άναπολεϊ μάλλον τά Ίούρα ή 
τά; “Αλπεις.

Την δεκάτην ώραν καταβαίνομεν είς μι- 
κράν κυκλοειδή κοιλάδα, πλατυτάτην καί 
χλοεράν. “Εκοψαν τά άλλα δένδρα καί ά- 
φήκαν μόνον μεγαλοπρεπείς τινα; έλάτας. 
ΊΙ ίπαυλι; τού Κ. Κλάρκς δεικνύει πρδς τδ 
μέρος τοΰτο άκρον πολιτισμόν- ένταΰθα δ’ 
ωσαύτως λήγει ή κατ’εύφημισμδν καλου- 
μένη αμαξιτή δδός. Ούδέν καταπληκτικό
τερων ή ή άντίφασις μεταξύ τών οίκίσκων 
τού φιλοξενούντος ήμάς καί τών τούτους 
σκιαζόντων γιγάντοιν (δένδρων).

Έκ τή; έπαύλεως τού φυτουργοΰ τούτου 
μέχρι τών μεγάλων δένδρων ή άπόστασις εί
ναι δύο μίλλια- άλλ’ δφείλομεν νά περι- 
μείνωμεν τήν άφτξιν τών προσώπων ατινα 
τήν πρωίαν ταύτην κατά τήν άναχώρησιν 
ήμών έφροντίσαμεν νά άφήσωμεν δπισθεν, 
τδν χονδρδν κύριον μετά τής συντροφιάς 
του καί τών έξ Όμάχας, τής νεάνιδο; με
τά τών λάτρεων αύτής, τοΰ άδελφοΰ καί 
τών γονέων της. Τέλος, άπαντες συνήλθον 
καί έξεκινήσαμεν, ίππεύοντες μικρού; ’Ινδι
κούς ϊππους.

Τά μεγάλα δένδρα τής Μαριπόζης άπο- 
δεικνύονται άξια τής φήμης των. Νόμος 
ψηφισθείς ύπδ τοΰ νομοθετικού σώματος 
τής Πολιτείας θέτει τδ διαμέρισμα τούτο 
ύπδ τήν σκέπην τής κερδοσκοπίας καί τών 
έρημώσεων τών μεταλλουργών- δυστυχώ; 
δμω; δέν δύναται νά προστατεύση αύτδ 
κατά τών πυρκαϊών, ών αύτουργοί είσίν οί 
Ινδοί. Ούδέν τών δένδ ρων τούτων δύναται 
νά κοπή- ύπάρχουσε δέ άνω τών τετρακο- 
σίων άτινα, χάρις είς διάμετρον έπέκεινα 
τών 30 ποδών, είς περιφέρειαν πλέον τών 
90 ποδών καί είς υψο; σχεδδν ή πλείον 
τών 300 ποδών, εϊσ! τετιμημένα διά τοΰ 
ονόματος big-lrees. Πολλά άπέβαλαν τήν 
στεφάνην των ή έν μέρει κατεστράφησαν 
ύπδ τού πυρδς, τής μάστιγος ταύτη; τών 
δασών τής Καλιφορνία;. Αλλα, καταρρι- 
φθέντα ύπδ τοΰ άνέμοί», κεϊνται είς τήν 
γήν καί καλύπτονται ήδη άπδ άναρριχητι- 
κά ή ερποντα φυτά καί νέου; βλαστού; φυ-
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ομένους π«ρά τά γιγ«ντιαΐα ταύτ*  »τώ· 
ματ·. *Εν  τών στελεχών τούτων, κοίλον 
Sv, αποτελεί φυσικήν υπόγειον όδόν' διήλ
θομεν δ' αύτδ έφιπποι χαθ*  δλον τδ μήκος 
δίχως νά κλίνωμεν τήν κεφαλήν. Εΐς έτε
ρον δένδρον, δρθιον καί χλοερδν έτι, δύνα
ται νά είιέλθη είς τδ ίσωτεριχδν ίππεύς 
χαΐ νά έξέλθη διά τής αυτής δπής. Τά δύο 
ταΰτα δένδρα άποτελούσι τδ μεγα θέλγη- 
τρον τών περιηγητών. "Οπως οί 'Ρώσσοι 
προσκυνηταί, οί βαπτισθέντες εΐς τά υδατα 
τοϋ Ίορδάνου, ούτως οί περιηγηταί, άφοΰ 
διήλθον διά τής υπογείου όδοΰ ένδς τών ς-ε- 
λεχών τούτων καί έπεσκέφθησαν έφιπποι 
τδ εσωτερικόν τοΰ έτέρου, έχουσιν άναπε- 
παυμένην τήν συνείδησιν δτι έξεπλήρωσαν 
τδ καθήκόν των, καί μόνον περί άναχωρήσε- 
ως διανοούνται. Τά μέγιστα τών δένδρων 
τούτων έκοσμήθησαν διά τών δνομάτων δι 
αφόρων ένδόξων άνδρών' έν δέ φέρει τήν ε
πιγραφήν : Φερδινάνδος Αεσέψ.

Τδ έδαφος, είς 8 ή φύσις εΰηρεστήθη νά 
δημιουργήση τους γίγαντας τούτους, κεϊ · 
ται 8 χιλιάδας πόδας άνω τής θαλάσσης 
καί είναι κοίλωμα τοΰ όρους κεκαλυμμένον 
άπδ πυκνδν παρθένον δάσος. "Απασαι αί 
γενεαί συνθλίβονται έν αύτώ ή μεν π«ρά 
τήν δέ, άπδ τοΰ μόλις έκκολαφθέντος σπό
ρου μέχρι τών πατριάρχων, είς ους ή γνώ
μη τοΰ λαοΰ άποδίόει χιλιάδας έτών. Ό 
θάνατος καί αί ασθένειας οΰδενδς δημιουρ
γήματος φείδονται, καί ένταΰθα δ’ ώσαύ
τως ευρίσκει τις είς έκαστον βήμα τά ίχνη 
του καταστρεπτικού έργου των. Ύπάρχουσι 
στελέχη, ών δ βίος ποοδήλως έσβέσθη βαθ
μηδόν καί φυσικώς' πλήν ύπάρχουσιν ώ
σαύτως καί νεαρά δενδρύλλια ατινα φθί- 
νουσιν άνευ γνωστής αιτίας' ύπάρχουσι 
δένδρα πάσης ήλικίας άτινα δ κεραυνός, τδ 
πΰρ τών Ερυθροδέρμων ή ή θύελλα κατέ
στρεψαν πρωίμως. Άλλά τά ζώντα άποτε- 
λοΰσι τήν πλειονότητα. Τά big trees, οικο
γένειας κωνοφόρων μ'ε λεϊον στέλεχος, έ- 
χοντα δριζοντείους καί σχετικώς βραχείς 
κλάδους, είσί γνωστότατα έν Εύρώπη καί 
τινα εύρηνται είς τοδς βοτανικούς κήπους 

καί είς πολλούς ιδιωτικούς κήπους. Ό ταΰ
τα κνακαλύψας "Αγγλος ίδωκεν αύτοίς τδ 
έν Ευρώπη μεϊναν δνομα Ού.Ιεγχτΰπα. (β) 
Ό δρισμδς ούτος, αντιπαθητικός είς τούς 
’Αμερικανούς, μετεβλήθη είς Σεκονόϊαΐ γι- 
parttaial (Sequoia gigantea), έκ τοΰ Ονό
ματος Έδοΰ αρχηγού, έκ Πενσυλβανίας, 
νομίζω, δστις είχε διακριθή διά τήν πρδς 
τούς λευκούς φιλίαν του καί τάς έκπολι- 
τιυτιχάς τάσεις του. Αί oexovotai θά πα- 
ρεΐχον λαμπρότερου θέαμα άν διετέλουν 
μεμονωμέναι άντί νά περιβάλλωνται ύπδ 
άλλων δένδρων, ών πολλά απέκτησαν ttft- 
δδν τάς αύτάς διαστάσεις. "Ανευ δέ τής 
βοήθειας τοΰ δδηγοΰ, θ’ άπέβαινε δυσχερές, 
άν μή αδύνατον, νά δ.ακρίνρ τις έκείνας ά
πδ τάς τελευταίας. Τδ μέγα, τδ άτελεύ- 
τητον γόητρον τών μερών τούτων έγκειται 
έν τή ποιητική καλλονή τής θέσεως καί έν 
τή καταπληκτική δυνάμει τής φύσεως.

Άλλά μετά τήν ποίησιν έρχεται ό πεζός 
λόγος. Ή καλύβη τοΰ Κ. Κλάρκς είναι πε- 
πληρωμένη "Ομιλος περιηγητών, τρεπο- 
μένων τήν αντίθετον όδδν, ειχεν έλθει έν 
τή κοιλάδι τοΰ Γίοσεμίτη καί θά σεμμεθέ- 
ξη μεθ’ ήμών τών ολίγων δωματίων τής οι
κίας, ’Π μικρά αίθουσα καί τδ εξωτερικόν 
τοΰ ύβλοφράκτου κήπου βρίθουσιν άνθρώ
πων, διότι ή χλόη τών παρθένων δασών ό
λίγον δμοιάζει πρδς τούς λειμώνας τών πε
πολιτισμένων χωρών. "Οπως περιπατήσει 
τις έν αύτή απαιτείται νά έχη έπίτηδες υ
ποδήματα, μή λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών 
δφεων, ο'ίτινες δέν είναι μέν βόες συσφιγ
κτήρες, άλλ ους προτιμά τις ν’ άποφεύγη. 
Αί μέν κυρίαι κατέχουσι τά θρανία, οί δέ 
άνδρες κάθηνται είς τδ σανίδωμα ή στηρί
ζονται είς δοκούς. 'Η κομψή καί έρωτότρο- 
πος νεάνις κατέκτησεν ήδη τούς νεωστί έλ- 
θόντας' διά τών βλεμμάτων, τών χειρονο
μιών, τών έπαγωγών τρόπων της, τών θο
ρυβωδών γελώτων, έν άνάγκη διά λέξεων

(α) ’Εκ τού ονόματος τοΰ διάσημου Άγγλου 
στρατηγοί Ούελιγκτ&νος, τοΰ νικήσαντο; Να- 
πολέοντα τόν Α'. — Σ. Μ. 

έπιτακτικών, δηκτικών, κατορθοϊ νά έλκύη 
αυτούς καί νά τηρή πλησίον της . . .

Άπόστασις άπδ τής έπαύλεώς τοΰ Τ’Άϊΐβ 
καί Hatches μέχρι τοΰ Κλάρκς 24 μίλλια' 
μέχρι τών μεγάλων δένδρων καί επιστροφή 
42 μίλλια.

(I 6 Ίσυνίαυ). Τήν έβδόμην εωθινήν ώραν 
ίππεύομεν. Χάρις είς ειδικόν δδηγδν, 8ν έ- 
δυνήθημεν νά εύρωμεν, άφίνομεν δπίσω 
τήν συνοδίαν. Άπδ τοΰ άγίευ Φραγκίσκου 
εϊχομεν βαδίσει πρδς τά νοτιοδυτικά, ήδη 
δέ διίυθυνόμιθα πρδς άρκτον. Ή όδδς, ά- 
τραπδς στενή μέν άλλά κεκαλυμμένη ύπδ 
βρύων καί μή έχουσα λίθους, ύψοΰται βαθ
μηδόν πρδς τήν κορυφήν ήτις χωρίζει ήμάς 
άπδ τής κοιλάδος τοΰ Γ’οσεμίτη. Περί ή
μάς τδ δάσος, τδ έπίσης πυκνδν και άκ- 
μαίον όσον καί εκείνο είς 8 χθές διήλθομεν, 
έκτείνει τά πλούτη του καί μεταδίδει μα
κράν τάς ρητινώδεις ευωδίας του. Είς διά
φορα μέρη λεπταί στήλαι καπνοΰ Ανέρχον
ται κατ’ ευθείαν είς τδν ούρανόν. Ωραία 
δένδρα, κατά τδ ήμισυ καταναλωθέντα ύπδ 
πυρκαίάς ήν μόνον ραγδαΐαι βροχαί έδύ- 
ναντο νά αβέσωσι, κλίνουσι στένοντα έπί 
πελωρίων στελεχών κειμένων μεταξύ θά
μνων καί ήδη έν μέρει άσβεστοποιημένων 
ύπδ τών φλογών. Πανταχοϋ αί διάφοροι ή- 
λικίαι παρουσιάζονται αί μέν παρά τάς δέ. 
Είς τά παρθένα δάση γεννώνται, αυξάνον
ται, ζώσι,φθίνουσι καί θνήσκουσιν οίκογενει- 
ακώς. Τήν ένδεκάτην ώραν άνέβημεν είς ύ
ψος έπτά χιλιάδων ποδών άνω τής έπιφα
νείας τής θαλάσσης' έν τώ μονήρει δέ τού
τω χώριρ ύπάρχει εαρινή καλύβη έν ή κα
τοικεί φυτουργδς μετά τής οικογένειας του. 
Όνομάζεται δέ τδ μέρος Οίκία τής μέσης 
ύύοΰ (Η alf -way-house), διότι ευρηται είς 
τδ ήμισυ τής όδοΰ μεταξύ τής έπαύλεώς 
Κλάρκς καί τής εισόδου τής περίφημου κοι- 
λάδος. Ό καύσων είναι αφόρητος.

Μετά τριών ωρών ανάπαυλαν, ώδεύσαμεν 
έπί τρεϊς ώρας—πάντοτε είς τδ δάσος— 
καί άφίχθημεν είς τά χείλη βαράθρου. Δισ- 

χίλια μίλλια κάτω ήμών, είς βάθη ατινα 
περιβάλλουσιν ήδη σί σκιαί τών δρέων, έ- 
λίσσεται λευκδν ρυάκιον' ό ποταμός δ’ ου
τος ή μάλλον ό πλατύς χείμαρρος είναι δ 
Μερσέδ (Merced). 'Η βαθεϊα αύτη ρωγάς, ή 
στενή, τεταραγμένη καί πλήρης φυτών, 
δένδρων κωνοειδών, δλίγων μόνον όντων 
μικροτέρων τών μίγάΛωχ άέζΆρωζ τής 
Μαριπόζας, είναι ή κοιλάς τοΰ Γίοσεμίτη, 
δ σκοπός τής δδοιπορίας μας. Τδ έσχατον 
ύψος, δπερ χρησιμεύει ώς άστεροσκοπείον, 
ώνομάσθη κορυφή τίς 'Εμπτεύσεως. Α
πέναντι ήμών, πρδς τδ άλλο μέρος τοΰ 
Γίοσεμίτη, εΐς μόνος καί πελώριος όγκος 
γρανίτου σχεδδν τετραγώνου κατακρημνί- 
ζει τάς καθέτους πλευράς του είς τήν κοι
λάδα' άπεκάλεσαν δέ τοΰτόν οί Μεξικανοί 
Π2οΙαρχο> (El Capitan). Άποτέρω πρδς 
τδ βορειοανατολικόν, έξ άμφοτέρων τών 
μερών τής άβύσσου, προεξέχουσι βράχοι, 
έπιχώματα, καταστρώματα, κείμενα έπί 
λείων καί σχεδδν όριζοντίων τειχών' τήδε 
κακεϊσε δέ στενά έναέρια έπιχώματα κο
σμούνται άπδ σειράς έλατών. Είς τδ βά
θος, πρδς τήν αύτήν διεύθυνσιν δ δρίζων 
περιορίζεται ύπδ βράχου έκ γρανίνου, λίαν 
πλησίον κειμένου κατά τδ φαινόμενον, καί 
όντος ύψηλοτέρου τών περί τήν κοιλάδα δ
ρέων' αί κορυφαί δέ τούτου φαίνονται δτι 
είσί μεμιγμέναι καί παρέχουσιν είς τδν ο
φθαλμόν μίαν καί μόνην γραμμήν σχεδδν 
ευθείαν καί δριζόντιον. Καθ’ ά λέγουσιν ή
μΐν, είναι ή ύψηλοτέρα κορυφή τής Σιέρρα 
Νεβάδα.

Καταβαίνομεν διά στενής, πετρώδους καί 
κατωφερούς ατραπού, ήτις ούδαμοΰ είναι 
σκοτοματική' παρακολουθεί δέ τδν βράχοκ 
τής Έιιτζνεύσεος καί εισδύει κατωτέρω είς 
τδ δάσος. Άπδ καιροΰ είς καιρόν άνά μέ
σον τοΰ φυλλώματος βλέπομεν τδ άφρόεν 
ύδωρ τών καταρρακτών, ών δ θόρυβος ά
διαλείπτως παρακολουθεί ήμάς' είς δέ τών 
καταρρακτών τούτων, καλούμενος Άρρα- 
βωησμΐνός (Bridall fall) πίπτει είς μί
αν στήλην εξ ύψους έννεακοσίων ποδών. 
Έδέησε νά περιπατήσωμεν δύο οίρας δπως
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φθάσωμεν είς τάς δχθας τοΰ Μιρσεδ καί έ- 
κεϊθεν μίαν ώραν δπως άφιχθώμεν είς τδ 
κατάλυμα ήμών.

Η άπόστασις άπδ τίς έπαύλεως τοΰ 
Κλάρκ είς Γίοσεμίτη είναι είκοσιτέσσαρα 
μίλλια·

(I 7 ’Ιουνίου). Τδ νομοθετικόν σώμα τίς 
Καλιφορνίας όσχε τήν ευτυχή ιδέαν νά ά· 
γοράση υπέρ τής Πολιτείας τήν κοιλάδα τοΰ 
Γίοσεμίτη καί ν’ άποκλείση αυτής τους 
μεταλλουργούς. "Οπως διατηρήσρ άθικτον 
τήν καλλονήν τών μερών τούτων παρητήθΊ 
τών έν τοϊς έγκάτοις τής γής θησαυρών.

Τρεϊς άποικοι έπέτυχον τήν άδειαν νά 
έγκατασταθώσιν είς τήν κοιλάδα’ έκτδς δέ 
τών προϊόντων άτινα πορίζονται έκ τών 
αγρών των ωφελούνται καί τά δολλάρια 
ατινα οί περιηγείται, οί άχρι τοΰδε άλίγοι, 
δωροΰσιν αΰτοϊς. Χάρις είς τους άνθρώπους 
τούτους ευρίσκεις είς τήν άπομεμακρυσμέ- 
ντ,ν ταύτην γωνίαν απλήν τροφήν καί κα- 
ταφύγιον. Κατά τάς θερμοτέρας ήμέρας τοϋ 
ήλιου, έκτδς άν προτιμάς τήν σκιάν τοΰ 
δάσους τοΰ παρά τάς οικίας, μένεις έν τώ 
ύελοφράκτφ κήπο» άναπαυόμενος έπι αγρο
τικών θρανίων. ’Απέναντί σου κατέρχεται 
ό Γίοσεμίτη έκ τής κορυφής βράχου έχον- 
τος ύψος δύο χιλιάδων καί έξακοσίων πο- 
δών’ είναι δ’ ουτος δ περίφημος καταρρά
κτης, είς τών μεγαλητέρων, νομίζω, έν τώ 
κόσμιρ καί ή δόξα τής κοιλάδος, καί διαι
ρείται είς τρία, ών τδ υψηλότερου είναι χί
λιοι έξακόσιοι πόδες. Ή πίββις τής ατμό
σφαιρας, ή παραγομένη έκ τής πτώσεως τοΰ 
•υδατος, καί ή ενέργεια γεύματος δφειλομέ- 
νου είς τδν κάθετον σχηματισμόν τοΰ βρά
χου, άναχαιτίζουσι τήν κάθοδον τοΰ άφρό- 
εντος δγοοΰ καί δίδουσιν αύτώ σχήμα α
πειραρίθμων αλεξιπτώτων."Οτανήναι αιθρία, 
κρότος κεραυνού, μετριαζόμενος υπδ τής ά- 
ποστάσεως, μιγνύεται πρδς τδν θόρυβον 
τοΰ δάσους. Είς τούς πρόποδας τοΰ βράχου 
στρογγύλοι γρανίται άποτελοΰσιν άμφιθέ- 

ατρον" κατά τούτων δέ συντρίβεται ο όγκος 
ούτος τού ύδατος.

Ό περιηγητής ό ερχόμενος μακρόθεν δ
πως άπολαύστ) τάς έρημίας δάσους παρθένου 
ταχέως άπαυδεϊ έκ τών κοινών συνδιαλέ
ξεων αγνώστων άνθρώπων καί έκ τών θο
ρυβωδών συζητήσεων νέων μή συμπληρώ - 
σάντων τήν άγωγήν των. Απδ τής πρωίας 
ταύτης οί πάντες συνηνώθημεν’ διαιρεθέντες 
δέ είς τρεϊς δμίλους, έπιβάντες μικρών 
ίππων καί οδηγούμενοι υπδ τών ενοικια
στών τούτων οί φίλοι μου άνεχώρησαν δ
πως έπισκεφθώσι τά θαυμάσια τοΰ Γίοσε- 
μίτη, τούς διαφόρους καταρράκτας, τήν 
Λίμηιχ-χάτοπζρο»·, τούς βράχους τής μη- 
ζροπό,Ιεως. Έγώ σκοπεύω νά ίδω δ,τι μ' 
ελκύει, καί νά τδ ίδω μόνος, μάλιστα ά- 
νευ όδηγοΰ. Ό οικοδεσπότης έχει ήθος πα
τριαρχικόν, δπερ μ’ άρέσκεΓ έκτδς δέ τοΰ 
ζητήματος τών δολλαρίων, μοί έμπνέει έμ- 
πιστοσύνην. Ζητώ παρ’ αΰτοΰ συμβουλήν. 
«ΓΗ κοιλάς, λέγει, γέμει βφεων, άρκτων 
καί Ινδών, άλλ’ οί μέν Ινδοί είσί φίλοι, οί 
δέ όφεις καί αί άρκτοι δέν θά σέ βλάψω- 
σιν, έκτδς άν προσβάλ^ς. Άπόφυγε τά 
βρύα καί τά πυκνά χόρτα δπως μή πατή*  
ση; έρπετδν, καί άγε έν είρήνρ.»

Χονδροειδής γέφυρα ζευγνύει τδν Μερ- 
σέδ. Τά διαυγή καί πρασινόχροα ΰδατα τοΰ 
χειμάρρου τούτου, δστις γέμει τρωκτώ'ν 
(πεστροφών), άνακαλοΰσιν είς τήν μνήμην 
μου τδ I'x^ovrif.icpiiour (Grundllraun), δ 
Πλοίαρχος τδ Μπακενστάϊν (Banftensteill), 
καί ή υψηλή κορυφή τής Σιέρρα Νεβάδα τδ 
Τοδτεγγεμπίργε (I'odlcngebirge^ δρμώμεον 
έκ τοΰ ’Αουσέ. Είναι ή κοιλάς τής Στυρίσς 
δρωμένη διά διόπτρας. Είνίι μέν αληθές 
δτι τδ Άουσέ (.4ussee) στερείται καταρρα
κτών καί τδ Γίοσεμίτη λιμνών, άλλ’ ή δ- 
μοιότη; είναι καταπληκτική’ τά αύτά διαυ
γή ΰδατα βλέπει τις καί τήν αύτήν άντί- 
Οεσιν μεταξύ τής μειδιώσης βλαστήσεως 
τής κοιλάδος καί τής αύστηρδς γυμνότητος 
τών ύπερκειμένων βράχων, μέ τήν διαφο
ράν δτι τά πάντα ένταΰθα είναι κολοσσι
αία· Είς τάς έλβετικάς "Αλπεις ή όμοιότη;


