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ΙΟ τριπλήν έποψιν καθίσταται άξιος μνήμης 
ό βίος τοϋ Σχολαρίου’ ύπήρξεν ό διασημότερος 
λόγιος τοϋ ΙΕ’ αίώνος, ό ενθερμ-ότερος ζηλωτής 
τής πατρίου θρησκείας, καί ό πρώτος, μετά τήν 
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, πατριάρχης’ 
άνήρ έν συνόλω, όστις έν ώρα κινδύνου και κατα
στροφής πρός ούδέν έλογίσατο σωτηρίαν καί πα
τρίδα απέναντι τής κινδυνευούσης ορθοδοξίας, ήτις 
λαμπροτέραν έκ τής κατας-ροφής προσκτησαμένη 
αίγλην, νικήτρια τοϋ θανάτου άνεδείχθη, καί αδού
λωτος διατηρηθεΐσα ίδημιούργησε, μετά τεσσάρων 
αιώνων έξαγνισμ.όν, πάλιν τήν πατρίδα,τήν όποίαν 
ή άξιοσημείωτος καί μοναδική εις τά χρονικά ε
πιμονή ένός άνδρός δούλην παρέδωκεν είς τάς 
όρδάς τοϋ Οτμάνου.

Η Ελληνική έκκλησία εΐσέτι δέν άντήμειψε 
πρεπόντως τήν μνήμην τοϋ Σχολαρίου, δστις ού 
μόνον έσωσε τήν ορθοδοξίαν, ένώ ήδύνατο νά 
°ώση τήν Κωνσταντινούπολή, άλλά και ένώπιον 
τού κατακτητοϋ μετά καταπληκτικής παρρησίας 

δόγματα τής ιερά; ήμών πίστεως έξέθηκε, και 
τόν φανατισμόν έκείνου είς αγάπην και σέβας με
τέτρεψε.

α'.

Γεώργιος δ Σχολάριος (1) έγεννήθη, ώς πιθανο
λογείται, περί τά I 400 είς Χίον (2). Νέος μετα- 
βάς είς Βυζάντιον ήκροάσατο τά μαθήματα τών 
έκεϊ διδασκάλων, καΐ ιδίως Ματθαίου Καμαριώ- 
του τοΰ έκ Θεσσαλονίκης (3). Μετ’ ού πολύ διω-

(1) Πιθανώς έπωνομάζετο Φωτεινό:, διότι ουτω κα

λείται κα'ι ό έπ’ αδελφοί ανεψιός του Θεόδοορος- το δέ 

σχολάριος παροδνυμον εσται δοθέν κατά τδν μαθη

ματικόν αύτοΰ Βίον.

(2) ΟύτωΙλέγουσιν οί Λεονάρδος Χίος και Μάςιμος Μαρ- 

γούνιος. Ό Φαβρίκιος (Bibliotheca Graeea, tom. Xlj 

άγνωστον έπί τίνι μαρτυρία,τδν λέγει Κωνςαντινουπολίτην.

(3) “Εν τινι χειρογράφιρ παρά Κρουσίω ( lUfCO-Grae - 

cia σελ. 187) άναγινώσχεται «τοΰ σοφωτάτου καί λογιι»- 

τάτου Ματθαίου τοΰ Καμαριιότου, έξήγησις είς τάς έπι- 

στολάς Συνεσίου, γεγραμμένη οικεία χειρΐ τοΰ αύτοΰ Κα- 

μαριώτον καί έτι Βραχύ υπόμνημα εΐ: τδν αύτδν Καμα- 

ριώτην,δτι άπδ Θεσσαλονίκης δρμώμενος χαί φιλοσοφος ων 

ήλθεν εϊς Κωνσταντινούπολιν, έν τοΐς έτχάτοις δυστυχέσι 

χρόνοις τών βασιλέων τών Ιίαλαιολόγων, καί ώδε μείνας 

μετά τήν άλωσιν τής πόλεως- ύπήρξε διδάσκαλο: τοΰ πα

τριάρχου κυρίου Γενναδίου τοΰ Σχολαρίου, και άλλων τινών 

αρχόντων, περί τά μέσα τής βασιλείας τοΰ Σουλτάνου 

Μουράτου».

Καί Μάςιμος Μαργούνιος έν έπιστολή πρδς Έρσχελον 

έπιβεβαιοΐ τοΰτο.
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ρίσθη διδάσκαλος τής έκεϊ σχολής, ζαΐ ύστερον : 
γενικός βασιλικός κριτής (1)·

Διάσημος νομολόγος, εύγλωττος £ήτωρ, έςο- ■ 
χος Θεολόγος καΐ φιλόσοφος, δ Γεώργιος Σχολά- . 
ριος άπελάμβανε μεγάλης φήμης καΐ ύπολήψεως I 
έν τφ έσωτεριζώ καΐ έξωτερικφ. Ητο τά μάλα | 
οικείος τοΰ μεγάλου δουκός Νοταρά, Κωνσταν- ■ 
τίνου τοΰ Παλαιολόγου, τοΰ μετέπειτα βασιλεύ- 
σαντος, μεθ’ ών διετήρει φιλικήν αλληλογραφίαν, 
καΐ Θεοδώρου τοΰ δεσπότου, είς 8ν έξεφώνησεν 
επικήδειου λόγον, ό περιφανής Φραγκίσκος Φί- 
λελφος, γαμβρός τοϋ Χρυσολωρά, έν Κωνσταν- 
τινουπόλει φιλιζώτατα συνεδέΘη μ.ετ αύτοϋ’ ούχ 
ήττον δέ σχετικοί τοΰ Γεωργίου ήσαν καΐ Μάρκος 
ό Λιπομάνος, πατρίκιος τής Ενετίας, Αντώνιος 
Καμαλδουλέσης, κλπ.

ό αύτοκράτωρ ’Ιωάννης Παλαιολόγος: βλέπων 
δσημέραι κινδυνεύουσαν τήν Κωνσταντινούπολη, 
ένεκα τής προσεγγίσεως τών Τούρκων, ήναγκάσθη 
ΐνα πραγματοποίηση τήν τοσοΰτον ποθουμένην 
ύπδ τών Λατίνων ένωσιν τών δύο έκκλησιών, εύ- 
ελπιζόμενος βοήθειαν άπδ τής Δύσεως πρδς άπο- 
τροπήν τοΰ κίνδυνου. ’Απελθών ούν είς Ιταλίαν, 
ένθα έπρόζειτο νά συγκροτηθώ ή πρδς συζήτησιν 
τών όρων τής ένώσεως σύνοδος, παρέλαβε τούς 
έπισημοτέρους τής αύτοκρατορία; άνδρα;, Γεώρ
γιον Σχολάριον, Γεώργιον Γεμιστόν, λργυρόπου- 
λον καΐ λοιπούς. Γενομένης τής συνόδου έν Φερ- 
ράρα καΐ Φλωρεντία, μετά πολλάς συζητήσεις, ό 
αύτοκράτωρ συνήνεσεν είς τήν παραδοχήν τοΰ 
περιβόητου όρου περί τής έζ τοΰ πατρός καί ΐκ 
τοϋ υίοΰ έζπορεύσεως τοΰ άγίου πνεύματος. 0 
Σχολάριος δμως καΐ άλλοι ήρνήθησαν ΐνα ύπογρά 
ψωσι και άπήλθον εις Βενετίαν, ό δέ ’Ιωάννης 
έπανέστρεψεν άπρακτος είς Κωνσταντινούπολη, 
άναβαλών ές άλλοτε τήν έπιζύρωσιν τής ψευδο- 
συνόδου έκείνης.

Η άρνησις τοΰ Σχολαρίου έναυάγησε πάντα τά 
σχέδια τών Λατίνων, οϊτινες έξανέστησαν κατ' 
αύτού. Καί δή πρώτος ό λατινόφρων Κρής Ματ
θαίος ό Καρυοφίλης έδημοσίευσεν έν έτει 1628 
είς τδ έν Ρώμη τυπογραφεΐον τής προπαγάνδας, 
ύπδ τδ πλαστώνυμον τοΰ Σχολαρίου, πόνημα συ
νηγορούν ύπέρ τής έν Φλωρεντία ψευδοσυνόδου 
(Gennadii, Uefensio concilii), ίσχυρισθεί; πρδς

(1) Γράφων πρδς Φίλελφον λέγε:, «άλλ ύπδ τών έν τώ 
διχάζειν θορύβων ούδ’ άναπνεΐν σχεδόν βυγχιοραύμενος, ζαΐ 
άζων έξαμαρτάνω τι πρδς τούς φίλους. ·

κάλυψη τής πλαστουργίας, δτι δύο ύπήρξαν Γβν- 
νάδιοι, ό ρ.εν νομοδιδάσκαλος συνοδεύσας τδν αύ- 
τοζράτορα Ίωάννην έν τή συνόδω καΐ ύπέρ τών 
Λατίνων συνηγόρησα;, ό δ’ έτερος μονάχος, μα
θητής ζαΐ στενός φίλος Μάρκου τοΰ Εφέσου, δρι- 
μύς τών Λατίνων επικριτής. Τούτω επόμενος καΐ 
ό δμόφρων Λέων ’Αλλάτιος δ Χίος δύο λέγει Γε- 
ωργίους ή Γενναδίους. Αλλά ζαΐ ούτοι άλλήλων 
διίστανται, διότι δ μέν Αλλάτιος άναφέρει, δτι δ 
νομοδιδάσκαλος Γεώργιος έγένετο ζαΐ πατριάρ
χης, δ δέ έτερος, άπλοΰς μοναχός, ούδέν εκκλη
σιαστικόν άξίωμα λαβών, άπέθανε πρδ τής άλώ- 
σεως’ δ δέ Καρυοφίλης τουναντίον, δτι δ νομο
διδάσκαλος άπεβίωσε πρδ τής άλώσεως, δ δέ μο
ναχός έξελέχθη ζαΐ πατριάρχης. Τήν γνώμην 
τούτων, διατεμνόντων τδν Σχολάριον, ήζολούθη- 
σαν πάντες σχεδδν οί Θεολόγοι, έζτδς τοΰ πατρδς 
Ριχάρδου Σίμωνος, ένα παραδεχομένου Γεννάδιον 
είς τήν έν έτει Ί 685 κατά Θωμά Σμιθίου περί 
Μετουσιώσεως διατριβήν του.Σύν τούτφ δέ ζαΐ οί 
Bruckcr, Renaudotius, ένα ομοίως άναφέρουσι 
Γεννάδιον. Οι δέ ΦριδερΧζος Σπαγχέμιο; καΐ Οΰ- 
δΐνος ρητώς άποφαίνονται, ότι πάντα τά είς Γεν
νάδιον άποδιδόμενα υπέρ Λατίνων ποιήματα έ- 
πλαστουργήθησαν ύπ’ άλλων λατινοφρονούντων 
Ελλήνων (1).

Οτι δέ δ Γεώργιος Σχολάριος είνε δ αύτδς δ έν 
Φλωρεντία παρευρεθείς, ζαΐ μετέπειτα πατριαρ· 
χεύσας, ζαΐ οτι έν τή ψευδοσυνόδω έκείνη δέν συ- 
νηγόρησεν υπέρ τών Λατίνων, άρκείτωσαν ταϋτα. 
0 Εμμανουήλ Μαλαξδς (2) άναφέρων τήν μετά 
τήν άλωσιν έζλογήν τοΰ Σχολαρίου ώς πατριάρ- 
χου λέγει, «σύνοδος γβγονυΐα ζατά τδν όρισμδν 
τοΰ Σουλτάνου έκλεξαν ώς πατριάρχην Γεώργιον 
τδν Σχολάριον, cir ιϊχεκ ό laarrqc eic Φ.1ωρι>" 
rlar'o ταυτά λέγει καΐ Ζυγομαλάς ζαΐ Σίλβε* 
στρος. Αύτδς δ Γεώργιος Σχολάριος γράφων πρδς 
τδν αύτοκράτορα Τοαπεζοΰντος λέγει ταϋτα. 
«Καΐ ημείς γάρ πολλά περί τής ένώσεως συνε- 
βουλεύσαμεν, έως άλλοι τήν τοΰ πράττειν έξου- 

> σίαν λαβόντες, άπόντων ημών, ουτω τούτων διέ- 
θεντο ώς άπεέραγήναι ήμά; εκείνων άναγκασθή' 
ναι.» Καΐ πρδς Μάρκον τδν Εφέσου, «άλλά νΰν, 
θεοΰ συνάρσει, τούτων πάντων ζαταπεφρόνηχα, 
και έμαυτδν ζαΟαρώτάτον, καΐ φανερώτατον τή;

(1) Ίδέ χαί Δοσιθε'ου, τόμον ’Αγάπης, ποολεγ.
(2) Πατριαρχική 'Ιστορία, έν Martini Krusii.TurCO- 

graecia. 

άληθείας συναγωνιστήν έταξα, ώστε τά τών πα
τέρων μου δόγματα, καΐ τήν τής ορθοδοξίας α
κρίβειαν άνυποστόλως διαγγέλλειν ζατά τδν σκο
πόν τής σής μεγίστης άγιότητος.» Πρδς δέ, πώς 
δύναται νά Οεωρηθή λατινόφρων ό Σχολάριος, ό 
τοσοΰτον δριμέως γράψας κατά τής έπί πατριάρ
χου Βέκκου πρδς ένωσιν συνόδου, κατά τής αίρέ- 
σεως τοΰ Βαρλαάμ, καΐ Ακίνδυνου, καί ύπέρ τοΰ 
Παλαμά συνηγορήσας ; 0 Μαρτίνος Κρούσιος έν 
Τουρζογραικία λαλών περί τοΰ μετέπειτα πατρι- 
αρχεύσαντος Σχολαρίου έπιφέρει, Qui anno 
•1439 Latinis in concilio Florentino de pro- 
eessione spirit us sancli etiam ex filio as- 
sensus fuerat. Καΐ ό Lebeau (XXI, σελ. 225) 
ένα Σχολάριον παραδέχεται.

Συν τοϊς άλλοις άναφέρομεν καί τδ εξής πρδς 
κατάδειξη τής ύπδ τών λατίνων πλαστογραφή- 
σεως τών συγγραμ.μάτων τοΰ Σχολαρίου. Εν τή 
έν ετει 1 530 έν Βιέννη ύπδ Ιερωνύμου Βιέτορ τυ- 
πωθείση διαλέξει τοΰ Σχολαρίου μετά τοΰ σουλ
τάνου λμουράτη, ό Γεννάδιος έν σελίδι 20 όμιλών 
περί τοΰ άγίου πνεύματος έπιφέρει, «8 έκ τοΰ 
πατρός εκπορεύεται,» οι δ’έζδόται λατΐνοι προ- 
σέθηζαν «8 έκ τοΰ πατρδς καί ίκ τοΰ υίοΰ* έζ- 
πορεύεται, καί έν τή λατινική μεταφράσει et ex 
filio!

ό αύτοκράτωρ Ιωάννης έπιστρέψας είς Κων
σταντινούπολη άπρακτος, καΐ ώσεΐ τηκόμενος ύπδ 
εσωτερικού έλέγχου έζησεν έλεεινώς, παρά πάν
των άποστοεφόμενος, καΐ σωματικά»; μαραινόμε
νος. Καΐ αύτοϊ οί λατΐνοι όμολογοΰσιν δτι ή πρδς 
ένωσιν άπόπειρα τοΰ δυστυχούς έκείνου μ.ονάρχου 
ήτον άποτέλεσμα καθαρ&ς ποΛιτικήι:, ούόετϊ- 
χγος eLlixpirdat; φέρουσα, ά.Ι.ί’ ύπό jiclror τοΰ 
μεγάλου κιτΰυκου ςιγμιαίως ϋπαγοξιευΰεϊσα (JI). 
Τήν 31 όκτοιβρίου 1449 άπεβίωσε, ζαΐ διάδο
χος έξελέχθη ό άδελφός του Κωνσταντίνος δ 
Δράγασης, τέως δεσπότης τοΰ Μορέως. Μόλις 
εφθασεν είς Κωνσταντινούπολη, καΐ έστέφθη αύ
τοκράτωρ, ζαΐ ό τότε πάπας Νικόλαος Ε' τώ 
έγραψεν έξορκίζων ΐνα έπισπεύση τήν ένωσιν.

Η θέσις τοΰ Κωνσταντίνου οίκτρά ήτο κατά 
τήν στιγμήν έκείνην. Οι Τούρκοι έπλησίαζον’ οί 
Ενετοί τδν ήνόχλουν διά τών άπαιτήσεών των, 
υποσχόμενοι βοήθειαν έάν ένυμφεύετο τήν θυγα
τέρα τοΰ δόγη Φόσκαοι' ό Πάπας μόνον, μετά

(1) Lebeau, Histoire de Bas-Empire, τομ. 21, 
«λ, 209. 

τήν τέλεσιν τής ένώσεως, τώ ύπέσχετο βοήθειαν. 
Συναισθανόμενος, δτι ήτο άνάγκη νά κολακεύση 
την Δύσιν, έπί τή έλπίδι άποστολής έπικουοιών, 
έφάνη όπωσοΰν ένδίδων. Συνεζάλεσε σύνοδον έν 
τή Αγία Σοφία, ζαθ’ ήν ό Σχολάριος, ό Πλήθων, 
ζαΐ άλλοι συνεζήτησαν μετά τών Λατίνων καί 
κατέδειξαν τδ έσφαλμένον τοΰ περιβόητου τής 
έ'ώσεως δρου (1). ό αύτοκράτωρ επί τέλους ή
ναγκάσθη νά γράψη είς τδν πάπαν ΐνα στείλη αν
θρώπους μάλλον πεφωτισμένους δπως συζητήσωσι 
ένώσεως.

Κατά τήν έποχήν έκείνην μεγάλως έφημίζετο 
έν τή Δύσει διά τάς θεολογικάς γνώσεις του ό έκ 
Θεσσαλονίκης Ισίδωρος, αρχιεπίσκοπος Κιέβου, 
άσπασάμενος τδν λατινισμόν καΐ καρδινάλιος προ- 
χειρισθείς. Τούτον ό πάπας Νικόλαος έπεμψεν έν 
έτει 1452 είς Κωνσταντινούπολη πρδς έπικύρω- 
σιν τής ένώσεως. Πάντες σχεδδν βλέποντε; τδν 
κίνδυνον συνήνεσαν. Κατά τήν έποχήν έκείνην ό 
Σχολάριος, φαίνεται, δτι ένεδύθη τδ μοναχικόν 
σχήμα, μετονομασθεΐς Γεννάδιος, ζαΐ μονάζων έν 
τή μονή τής Παμμακάριστου (2). έρωτώμενος 
δέ περί τής ένώσεως, έκλείσθη είς τδ κελλείόν του 
ζαΐ λαβών χάρτην έγραψε τήν γνώμην του ώς 
εξής :

« Αθλιοι Ρωμαίοι είς τί έπλανήθητε, καΐ άπε- 
μαζρύνατε έκ τής έλπίδος τοϋ Θεοΰ, καΐ ήλπί- 
σατε είς τήν δύναμιν τών Φράγκων, ζαΐ συν τή 
πόλει έν ή μέλλει φθαρήναι, έσχάσατε καί τήν 
εύσεβεεάν σας. Ιλεός μοι, κύριε’ μαρτύρομαι ένώ- 
πιόν σου, δτι άθώός είμι τού τοιούτου πταίσμα
τος. Γηώσκετε, άθλιοι πολΐται, τί ποιείτε; καί 
συν τώ αίχμαλωτισμώ, 8ς μέλλει γενέσθαι είς ύ
μάς, έσχάσατε καί τδ πατροπαράδοτον, καί ώμο- 
λογήσατε τήν ευσέβειαν; ούαί, ύμΐν έν τω κρί- 
νασθαι!» Ταϋτα γράψας καί προσηλώσας είς τήν 
θύραν τοΰ κελλείου του έκλείσθη ένδον. Η προκ.ή- 
ρυξις μεγίστην άλλοίωσιν έπέφερεν είς τά πνεύμα
τα’ αί μοναχαΐ άνεθεμάτισαν τήν ένωσιν καΐ τους 
αιτίους’ οί δέ τοΰ άγοραίου λ.αοΰ διασπαρέντες είς 
τούς δδούς καί καπηλεία, έκράτουν φιάλας άκρα
του, καί άναθεματίζοντες τούς ενωτικού; έπινον

(1) Ίδέ Πρακτικά της Συνόδου ταύτης συνταχΟέντα ύπό 
Κωνσταντίνου τοΰ Λασχάρεως, έν Δοσιθέου τόμω Καταλ- 
λαγής, σελ· 457 καΐ έπ.

(2) Πρό ολίγου δ Γεννάδιος έγραψε πόνημα. «Κατά τής 
Σιμωνιακής α’ρέσεως, ή απιστίας» ίπερ έστειλε πρδς τόν 
αύτοκράτορα Κωνσταντίνον, ΐνα τόν άποτρε’ψη τής ένώσεως. 
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είς πρεσβείαν τής είκόνος τής Θεομητορος, παρα· 
καλοΰντες αύτήν ΐνα γίνη Αγωγός τής πόλεως, 
ζ.«1 άναβοώντε; « Τήν Λατίνων ούτε βοήθειαν, 
ούτε τήν ένωσιν χρήζομεν. Απέστω άφ ήμών ή 
τών άζυμιτών λατρεία» (1).

Ενώ ταΰτα διεδραματίζοντο, ό βασιλεύ; προ* 
σεπάθει ΐνα τελέση τήν ένωτικήν λειτουργίαν. 
Πολλοί τών ίερομονάχων, ιερέων, ηγουμένων καί 
λοιπών οΰ μόνον δεν παρεδέχοντο νά συλλειτουρ- 
γήσωσι μετά τών έλθόντων Λατίνων, άλλά καί 
έχωρίζοντο ώ; Ασεβών' άλλοι δέ παρητήθησαν. 
Επειδή δέ ό πατριάρχης είχε τελευτήσει, διαρ- 
κούσης της έν Φλωρεντία συνόδου, έμενε κενός δ 
πατριαρχικό; θρόνο; , διότι ούδείς συνήνει ΐνα 
δεχθή τοιοΰτο βάρος κατ' εκείνα; τάς άνωμάλους 
καί σκανδαλώδεις περιστάσεις. Λιά τη; βίας λα- 
βόντες έχειροτόνησαν μετά ταΰτα τόν Γρηγόριον 
Μάμμαν, δστι; βλέπων τό σκάνδαλον αύξανόμε- 
νον, καί τήν άλωσιν προλέγων, παρητήθη·

'Εν τέλει κατωρθώθη μετά μυρίας δυσχερείας 
ΐνα τελεσθή έν τώ ναώ τής λγίας Σοφίας ή κοινή 
μυσταγωγία, καθ’ ήν έμνημονεόθη καί τδ όνομα 
τοϋ πάπα Νικολάου. Αλλά καί αύτοΐ, οί χάριν 
αβροφροσύνης πρδ; τδν βασιλέα, παρευρεθέντε; 
δέν ελαβον προσφοράν άντιδώρου, ώ<· βόε.ίνκτήν 
θυσίαν τε.Ιεσθεϊσαν έν τι) ένωτικΐ) Λειτουργία

Μετ’ού πολύ έπήλθε μέγα σχίσμα μεταξύ τών 
κληρικών τή; βασιλευούσης, χαί έγένετο ή ενω- 
σις ά-Ιηθώς όιαίρεσις. Τοσαύτη δέ ύπήρχεν ή 
κατά τών ενωτικών καταφορά, ώστε οί ιερείς ήρ- 
νοϋντο νά λειτουργήσωσιν ή έκπληρώσωσι τά άλ
λα τοΰ έπαγγέλματός των. Εάν τι; τών ιερέων 
προσεκαλεΐτο εί; κηδείαν νεκρού ή μνημόσυνον 
τεθνεώτος, καί έφαίνετο έκεϊ που τις ίερεύς ενω
τικό;, παοευθύ; ο πρώτο; έκδυόμενο; τδ φελώνιον 
έφευγε σπεύδων, ώ; άπδ πυρός. Γυνή τι; ώδίνου- 
σα, διηγείται ό Δούκας, προσεκάλεσε τδν πνευ
ματικόν της Ιάκωβον καί έξωμολογήθη' έπειδή 
δέ ούτος τήν προέτρεψε νά κοινωνήση, ή γυνή τύν 
ήρώτησεν έάν συνεχωρεϊτο νά μεταλάβη έκ τή; 
χειρός τοΰ ίερέως τη; λειτουργήσαντο; έν τή Αγία 
Σοφία καί συγκοινωνήσαντος' ό γέρων, ένωτικδς 
ών, τή είπε, “ συγχωρημίνον έστη" δ Θεδς συγ
χωρήσει σοι" άπελθε αποβάλλουσα πάντα σκοπόν' 
καί γάρ ίερεύς έστι καί λειτουργός’ άδιάκρίτω; 
κοινώνησον’» ή γυνή δειλιάσασα έπί τή ανεμπό
διστη ταύτη Απολογία, μετεκαλέσατο άλλον 
Νεόφυτον, πνευματικόν τών Ανακτόρων' ούτο; δέ

, (I) Δούκα, Βυζ. Τστορ.

τήν άπέτρεψε λέγων «άσυγχώρητόν έστιν’ εί γάρ 
λάβοι; κοινωνίαν έκ τών χειρών αύτοΰ άρτον έ
φαγες, καΐ οίνον έπιες.»

Η Αγία Σοφία έθεωρεΐτο βέβηλος, χαταγύγιοτ 
δαιμόνων, και βωμός έ.Ι.Ιηνικό? τά πάντα έν 
αύτή ήσαν σκοτεινά' μήτε κηρίον, μηδέ λυχνα- 
ψία' Ιρηαον τό Άγιον τέμενος έφαίνετο προση- 
μαΐνον την έρημίαν, ήν ύποστήναι μέΛΛει δια 
τάς παραβάσεις καί Ανομίας τών κατοίκων (1).

Κατά τδ διάστημα τοΰτο ό Γεννάδιος έγκλει
στος έδίδασκε τά πλήθη, προλέγων τήν άλωσιν, 
καί έκσφενδονίζων τούς κεραυνού; τοϋ αναθέμα
τος κατά τών ενωτικών,

Η πολιορκία ήτο έν τή Ακμή, καί δ τρομερός 
ούτο; δημαγωγό; δέν έπαυε διεγείρων τδν λαόν, 
γράφων κατά τών ενωτικών, καί πλέκων συλ
λογισμού; καί αντιφάσεις, συνεργδν έχων καί 
τδν μέγαν δοΰκα Λουκάν Νοταράν, δστις τοσοΰ- 
τον κατά τών λατίνων έφρύαττεν, ώστε δεικνύων 
τούς Τούρκους Ανέκραζε «κρειττότερόν έστιν είδέ- 
ναι έν μέση τή πόλει φακιολιού βασιλεΰον Τούρ- 
κοιν, ή καλύπτραν Λατινικήν.»

Οί Λατίνοι χαιρεκάκω; έβλεπον τά έπαπει- 
λοΰντα τήν πόλιν δυστυχήματα, καί ώσεί άντεκ- 
δικούμενοι, συνεννοούντο μετά τών έξω Τούρκων. 
Τεσσαράκοντα ριψοκίνδυνοι νέοι Απεφάσισαν ΐνα 
έξέλθωσι καί πυρπολήσωσι τδν Τουρκικόν στόλον' 
άλλ οί έν τφ Γαλατά Φράγκοι ειδοποίησαν διά 
συνθηματικών πυρών τούς Τούρκους, οΐτινες έπι- 
πεσόντε; κατεβύθισαν τδ πυρπολικόν' άπαντες δέ 
οί νεανίαι οίκτρώς Απωλέσθησαν (2),

(1) Δοόχας, σελ. 260.

(2) Historia Politics, σελ. 60 \Turcograecia).

’Αρμένιό; τις ποιητής, σύγχρονος τη άλώσει, λέγει· 

• ίν τούτοι; ό ήγεμών της Σταμπουλ, τους οφθαλμούς έχων 

•στραμμένους πρδς τα Φραγχιχα έθνη, περιέμενεν. Άλλ’ 

οί άνελεήμονες Λατίνοι άναιοως τω ελεγον « άσπάσθητι 

τήν πίατιν μας, χαί δός ήμϊν τήν πόλιν σου.» (Lebeau, 

XXI, σελ. 309. Brosset).

Ό Λεονάρδος Χίος, όυτιχδς αρχιεπίσκοπος Μιτυλήνης, 

αύτόπτη; τή; άλώσεως γράυων πρός Πάπαν Νικόλαον, 

επιπίπτει λάβρο; χατα τών δυστυχών 'Ελλήνων, άποδίδων 

τήν άλωσιν είς τήν μή ένωσιν «Pel’ qilCStO sdegnatO il 

signor Dio meritamente vi lia voluto dare nelle 

mani de vostri nemici. Non bavete voi violate la 

promission dell'unione, la qual voi faceste con so· 

lenne giuramento; Piangcte adunque le vostre mi- 

serie, riprendcte voi medesimi, e non condennate 

gli altri.. . 0 raiseri Greci, et infelici, i quali prohi- 

birono i Latini, che non maneggiassero le cose sa- 

cre, non potre te accordani insienne per pena del 

vostro peccato. . ■ (Sansovisno σελ. 258, 266.)

ό Μωάμεθ γενόμενο; κύριος τής Κωνσταντι
νουπόλεως, μετ’ έκπλήξεως παρετήρησε τήν έν 
τή βυζαντινή πρωτευούση λειψανδρίαν. Εκ τών 
-κατοίκων οί μέν έπεσαν μαχόμενοι παρά τδ πλευ- 
ρδν τοΰ μάρτυρος αύτοκράτορος, οί δ έφυγον 
άμα είδον τήν ήμισέληνον κυματίζουσαν έπί 
τής Αγία; Σοφίας, οί δ’έπιμείναντες έκρύφθη- 
•σαν. Κατανοών δτι μόνον ίλατήριον συγκεντρώ- 
■σεως τών χριστιανών έν τή πρωτευούση ητο τδ 
πατριαρχείου, ώσεί θρησκευτικόν καί έθνικδν 
κέντρον θεωρούμενον, είσηγήσει κάί τών παρα- 
κολουθούντων χριστιανών γραμματέων, προσε
κάλεσε τούς άπάτριδας Ελληνας ΐνα συνελθόντες 
έκλέξωσι πατριάρχην τής άρεσκεία; των, τδν 
όποιον ύπέσχετο νά καθιδούση κατά τά βυζαν
τινά έθιμα.

Τδ δέλεαρ έκεϊνο πλουσίαν παρήγαγεν άγραν' 
κληρικοί καί λαϊκοί άθρόοι έπαρουσιάσθησαν, ώσεί 
λησμονήσαντες τήν άλωθεϊσαν πατρίδα, απέναντι 

τής πατρίου θρησκείας. Τδ όνομα τοΰ Σχολαρίου 
όμοθΰμως έπροτάθη καί άνευ Αντιλογίας παρε- 
δέχθη. ό δέ μοναχός Γεννάδιος, ύπδ τδ ράσον 
άρετάς άναχωρητοΰ έξασκών, άπεποιήθη τήν έξο
χου τιμήν' μετά πολλάς παρακλήσεις συνήνεσεν 
ΐν άναδεχθή τδν φόρτον τοΰ μεγάλου έκείνου α
ξιώματος, θαρρών, δτι ήδύνατο διά τών φώτων, 
τής ευγλωττίας, καί τής αγωγής του, νά μεσο- 
λαβήση μεταξύ τοΰ ξίφους τοΰ κατακτητοΰ καί 
τής δυστυχία; τών συμπατριωτών του, ίλαφρώ- 
τερα καθιστών τά δουλικά δεσμ.ά. Εν τώ ναώ 
τών Αγίων Αποστόλων έτελέσθη ή πρώτη μετά 
τήν άλωσιν χριστιανική λειτουργία' ό μητροπο
λίτης Ηρακλεία; μετ’ άλλων αρχιερέων, καί ένώ
πιον παντός τοΰ χριστωνύμου πληρώματος, έχει- 
ροτόνησε τδν Γεννάδιον Σχολάριον πατριάρχην 
Κωνσταντινουπόλεως καί Νέας Ρώμης.

Μετά τήν χειροτονίαν, ό νέο; πατριάρχης συ- 
νοδευόμ-ενος ύπδ τών έξοχωνέρων κληρικών καί 
λαϊκών, μετέβη παρά τώ Σουλτάνω πρδς προσκύ- 
νησιν (1). ό Μωάμεθ ύπεδέχθη τδν Αρχηγόν τής 
ορθοδοξίας εύμενέστατα' καί, άφοΰ ώμίλησαν περί 
διαφόρων Αντικειμένων, τώ ένεχείρισε, κατά τδ 
επί τών Βυζαντινών έθος, δεκανικιού χρυσοΰν 
μετά λίθων πολυτίμων καί μαργάρων έγκεκο- 
σμημένον, έπειπών' « Πατριάρχευε έπ εύτυχία, 
’καί έχε τήν φιλίαν ήμών έν οίς θέλεις, έχων 
’πάντα τά σά προνόμια, ώς καί οί πρδ σοΰ πα-

(l) Μανουήλ Μαλαζοϋ, ίςορ. (Krusii, Turcograecia). 

«τριάρχαι είχον. » Μετά τοΰτο κατήλθεν έως 
κάτω τής αυλής συνοδεύων τδν πατριάρχην, τδν 
όποϊον καί άνεβίβασεν έπί ηύτρεπισμένου ίππου, 
προστάξας ΐνα πάντες οί μεγιστάνες τής αύλής 
του έςέλθωσιν εις συνοδίαν τοΰ πατριάρχου (I), 
0 Γεννάδιο; παρακολουθούμενος καί ύπδ λαμπρά; 
συνοδίας περιήλθε τήν πόλιν εύλογών.

ό Σουλτάνος έξέδωκε καί διάταγμα ΐνα μηδείς 
ένοχλήση ή αντιτείνη τώ πατριάρχη, δστις αφίετο 
ακαταζήτητος, καί Αδιάσειστος, έλεύθερο; παντός 
τέλους καί -δόσεως, αυτό; τε καί οί ύπ’ αύτδν 
αρχιερείς, καί οί διάδοχοι πατριάρχαι. Δι’ ετέρου 
δέ διατάγματος άπηγόρευσε τδν εΐ; τσαμία με

τασχηματισμόν τών έκκλησιών, δρίσα; ΐνα οί 
γάμοι, ένταφιασμοί, καί πάσαι αί άλλαι θρησκευ- 
τικαί τελεταί έκπληρώνται Ακωλύτως, κατά τά 
προΰπάρχοντα έθιμα τής ελληνικής εκκλησίας. 
Κατά τήν πανήγυριν τοΰ πάσχα αί θύραι τής 
ελληνικής έκκλησία; νά ώσιν Ανοικταί τριήμε
ρον (2).

’Επειδή ό ναός τής Αγίας Σοφίας είχε μετα- 
βληθή εις τσαμίον, δ Μωάμεθ έχορήγησε τδν ναόν 
τών Αγίων Αποστόλων, ώς πατριαρχείου. Μετ’ού 
πολύ εύρέθη έν μέσω τή; αύλής τοΰ ναοΰ άνθρω
πός τις πεφονευμόνος" δ πατριάρχης φοβηθείς μή
πως δμοιαι σκηναί συνεχέστερου διαδραματισθώσι, 
δ·.ά τδ έρημον τής συνοικίας, έζήτησε τήν μονήν 
τής Παμμακάριστου, κειμένην έν τή χριστιανική 
συνοικία, ήτις καί τώ έχορηγήθη, μεταβληθέντος 
τοΰ ναοΰ τών Αγ. Αποστόλων εις τσαμίον.

0 Μωάμεθ, έξύνους καί περίεργος, περιήρχετο 
συνεχώς τήν πόλιν άναθεωρών πολλά καί έρωτών 
καί μανθάνων. Μιά τών ημερών εΐσήλθεν ένδον 
τής αύλής τοΰ πατριαρχείου, καί άφιππεύσας εΐ- 
σέβη εις τδν ναόν, δπου καταβάς δ πατριάρχης 
προσηγόρευσε καί προσεκύνησεν αύτόν. Αφοΰ δέ 
δ Μωάμεθ έκάθησεν έπί θρόνου έντδς τής μικρά; 
έκκλησία; άπηύθηνε, διά διερμηνέως, πολλά; έρω- 
τήσει; πρδς τδν πατριάρχην περί τής χριστιανι
κή; πίστεως. 0 Γεννάδιος, άν καί άπροπαρασκεύα- 
στος, έξέθηκε μετά παρρησία; καί σαφηνεία; τά 
κυριώτερα τή; πίστεω; κεφάλαια, τά όποϊα ό 
σουλτάνο; ού μόνον άπεδέχθη εύλαβώς, αλλα καί 
κατευχαριστηθεί; έπί τή σοφία τοΰ Ανδρος, τά 

μέγιστα καί αύτδν καί τούς χριστιανούς εκτοτε

(1) Φραντζη, σελ. 3Θ5·

(2) Hammer, III, σελ. 4—5. —Cantemir, 119·— 

Φραντζη, 308.
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ύπερηγάπησεν. Αποχωρώ·? παρήγγειλεν είς τδν 
■πατριάρχην ΐνα και έγγράφως έκΟέση τήν διάλε
ξή, ήτις καί μεταφρασθεϊσα άραβιστι ύπδ τοΰ 
Άχμέτ κριτοΰ τής Βε^οίας, ένεχειρίσθη αύτώ, 
δστις μετά προσοχής καί εύλαβείας τήν άνέ- 
γνωσε (ί)·

Απδ τής ώρας έκείνης εδειξεν ακατανόητου 
εύνοιαν πρδς τδν Γεννάδιον, πέμπων αύτώ συνε
χώς δώρα, και πάσαν παράκλησίν του προθύμως 
έκπληρών. Κ αι ίΗγετο περί τοΰ σουλτάνου, οτι 
ίνωτισόείς καί. π.Ιηροφορηθείς τά περί τής ά.ίη- 
θοϋς πίστεως τών χριστιανών, ίν άμφιβοΜα ήν 
περί τής ίαυτον (2).

0 Γεννάδιος εύδοκίμως πατριαρχεύσας έπί πέν
τε δτη καί τινας μίνας, συνεκάλεσε σύνοδον 'ίνα 
ύποβάλλη τήν παραίτησίν του. Πάντες οί κληρικοί 
και δ λαδς παρεκάλεσαν αύτδν ΐνα διαμείνη. Αλλ’ 
δ Γεννάδιος άπαυδήσας πλέον έπεθύμει ΐνα απο
μακρυνθώ τίς τύρβης, και πρδς ούρανδν άνατείνη 
τδ πνεϋμά του’ έγραψε τήν παραίτησίν του είς 
τδν κώδικα της μεγάλης έκκλησίας, καί άνεχώ- 
ρησε δια τήν εγγύς τών Σερρών μονήν τοϋ Προ
δρόμου. έν τώ δρει Μενοικέως (3), δπου μελετών, 
γράφων, καί προσευχόμενος, παρέδωκε τω κυρίω 
τδ πνεύμα περί τδ 1460. (4)

Β’.

’Επειδή περί Γενναδίου δ λόγος, ούκ άσκοπον, 
ούδέ τού προκειμένου έκτδς θεωρούμεν ΐν’ άναφέ- 
ρωμεν περί της τότε διεγερθείσης φιλοσοφικής 
πάλης μεταξύ τών λεγομένων Αριστοτελικών, ό>ν 
ηγείτο 5 Σχολάριος, καί τών Νεοπλατωνικών, ών 
ήγεμόνευεν δ πεοίπυστος ΙΙλήθων.

Γεώργιος δ Γεμιστδς δ καί Πληθών (διά τδ 
π.ΐήβος τών γνώσεων) έγεννήθη περί τά μέσα τού 
ΙΑ', αίώνος εΐς Σπάρτην. ’Εάν ή δούλη Ελλάς δύ- 
ναται νά έγκαυχηθή έπί σοφία κατά τδν μεσαιώ- 
να, άναντιδρήτως δ Γεμιστδς εϊνε τδ έπισημότε-

(1) Ό Κρούσιος έδημοσίίυσε το ελληνικόν κείμενον 

μετά της αραβικής μεταφράσεως. (TurcOgr. σελ. 109). 

Τής περιλάλητου δέ ταύτης διαλέξεως έγένοντο πολλαι με - 

τατυπώσεις.

(2) HistOria Politics.— Μαλαςοΰ, Πατρ. Ίστορία.

(3) Μανουήλ Μαλαςοΰ, Π. ‘I. σελ. 420.

(4) Έγραψεν δ Γ έννάδιο; πολλά, θεολογική; πρδ πάν - 

των ύλης, έξ ών ό Φαβρίκιος απαριθμεί περί τά ίκατδν, 

ώς έπί τδ πλεϊςον ανέκδοτα. [Bibliotll. Graec. XI. Παρ. 

Schoell, Hist. Lit. Gr. VII.

pov τής τοιαύτης αίγλης σημεΐον (1). Νοΰς δαι
μόνιος, κριτικός, πανδαήμων-, τον Πλάτωνα κα'ι 
τούς νεοπλατωνικούς τής Αλεξανδρείας έγκολπω- 
σάμενος, δ Πληθών πρώτος έτόλμησεν ΐν’ αποτί
ναξη τδν ζυγόν τής Αριστοτελικής ή σχολαστι
κής φιλοσοφίας, ήτις,· διά τών οπαδών τοΰ Αβε-
ρόη, Αβικέννου καί άλλων Αράβων φιλοσόφων 
άκραν έπίτασιν λαβοϋσα, ηγεμόνευε καθ ολας τάς 
σχολάς τής Δύσεως.

Εν έτει- Ί 433 συνώδευσε τδν αύτοκράτοοα ’ί- 
ωάννην μετά τού Σχολαρίου και άλλων εϊς τήν έν
Φλωρεντία: σύνοδον, άρνηθεΐς νά ύπογράψη τδν 
διαβόητου της ένώσεως τών δύο εκκλησιών όρον.. 
Κατά δέ τήν έν Φλωρεντία διαμονήν του ήνοιξε 
σχολεϊον, έν φ έφοίτων οί επισημότεροι νέοι τής 
Ιταλίας. Κόσμος ό έκ Μεδίκων, κατόχων τότε 

έν τών πρωτίστων αξιωμάτων της άνθούσης δη
μοκρατίας, θελχθεϊς έκ τών μετά τού Γεμιστού 
συνεχών διαλέξεων, έπεφόρτισεν αύτδν νά παρα- 
δώση δημοσία τήν τέως άγνοουμένην Πλατωνικήν 
φιλοσοφίαν, ό Πληθών έπραξε τούτο μετά πολλής
επιτυχίας- τδ όνομα τοϋ Πλάτωνος, δπερ προη
γουμένως εϊχεν άναμνήσει ακροθιγώς πως δ Πε- 
τράρχης, διήγειρε γενικόν ενθουσιασμόν καί είς 
τάς δημοσίας τού Γεμιστού παραδόσεις συνέέρεον 
πάσης ηλικίας καί τάξεως άκροαταί. ό Κόσμος 
έμφορηθεΐς διά τού Πλήθωνος τάς υγιείς άρχάς 
τού υπάτου τών φιλοσόφων, ίδρυσε τήν Πλατω
νικήν Ακαδημίαν, προωρισμένην ΐνα διαδώση τήν 
φιλοσοφίαν έκείνην, κα*.  μεταφράση

εϊπε πρδς τδν πατέρα- «δ θεδς έδωκεν εις τδν πατέρα τδ 

οώρον της θεραπείας τών σωμάτων άλλά βεβαίως τό 

παιδίον τοΰτο έγε·/νήθη ΐνα Οεραπευαη τάςψυχάς.» ‘Ο Μ. 

Φιτσϊνος, ώς γνωστόν, μετέφρασε τά συγγράμματα τοΰ 

Πλάτωνος και Πλωτίνου.

(1) Κατά τήν έποχήν έκείνην είδε τόν Γεμιστόν ό πε

ριφανή; Φίλελφος, όστις γράφων πρό; τινα φίλον του έν 

Ιταλία λέγει" «... δπηρςεν ή Πελοπόννησος πάλαι ποτέ 

"άνάπασαν τήν‘Ελλάδα καί εϊς άνδρα,-καί εΐς πλούτον έπι- 

'■σημοτάτη, άλλά ταΰτα πάντα ήδη έξέλιπον. Αί συνεχείς 

"τών βαρβάρων έπιδρομαί καί τών κατοίκων ή ραθυμία 

"έξεκένωσαν τήν χιόραν παντός άγαθοΰ, ιοστε πλήν ενός 

"Γεωργίου τοΰ Γεμιστού, άνδρδς τερόντι καί σοφού καί 

“σεμνοτάτου τό ήθος, καί ευμάρειαν έχοντος έν τοϊς λόγοις, 

•ούδέν έτερον θέλεις εΰρεϊ έπαίνου τίνος άξιον. Διότι και

• οΐήγεμόνε; έκεϊνοι Παλαιολόγοι, αυτοί ούδέν ηττον υπό 

"της ένδειας περιθλιβόμενοι, καί πρός τούς εαυτών κατα- 

“γέλ.αστοι άποβαίνουσι καί ΐρμαιοντης έκείνων Ιδιοτέλειας· 

"ίθεν πλήν ενός τοΰ Γεμιστού, τ’ άλλα πάντα είναι μετά 

•οίκτου . . . άλλά καί αυτός δ Γεμιστός εϊνε ήδη ύπέρ- 

’γηρος, καί περί τινα αρχήν άπηβχολημένος.» 1441 έκ 

Μεδιολάνων (Μουστοξύδου, 'Ελληνομ. σελ· 387·)

(2) Ό Σπανδουγίνος Καντακουζηνός αναφέρει, βτι περί 

τά τέλη τοΰ IF.' αιώνος ό περιφανής Σισμόνδος Μαλατέ- 

στας, άρχων τοΰ Άριμίνου, σταλείς δπδ τών ‘Ενετών εις 

Πελοπόννησον, έλαβε τά δστα τοΰ Πλήθωνος, καί κατα- 

σκευάσας πολυτελέστατον τάφον έν Άριμίνοι εθαψεν έκεϊ 

ϊύτά. (Sansovino, Orig. Tur. σελ. 194.)

τά συγγράμ
ματα τού Πλάτωνος και τών Ι\εοπλατωνικών.(2)

(1) Περί τούτου λέγει δ Άλλάτιος· Est PlelllO Stylo 

accurate, eleganti, presso, Attici succi pleno, sen- 

teutiis gravi, arguments vehemento, eruditione 

vero, ct antiquarum rerum congeric quandoque 

obscuro atquedifficili; non tamen ob gratias ac ve

neres, quibus ubique dictionem adspergit, molesto, 

adeo ut cum antiquis nec imerito acqniparetnr, sui 

aevi scriptoribus a plerisqne anteponatur. (Diatriba 

de Georgiis). Και δ καρδινάλιος Βησσαρίων· «Τοιουτω 

άνδρί ού μετά Πλάτωνα, έξηρήσθω δέ λόγου Αριστοτέλης, 

ούκ έφυσεν ή Ελλάς. Μέγας Έλλάοι κόσμος εϊς τδν έ

πειτα χρόνον έσεϊται" τούτου κΰδος ούποτ' όλεΐται. ·Παρ· 

Fabricii, Bibl. Gr. X. — Fulleborn, σελ. 5. — 

Schoell, Histoire de la litterature gr. VII.

(2) Ό προστάτης ούτος τών επιστημών άνέθρεψε παρ’ 

αύτώ τδν διάσημον Μαρσίλιον Φιτσϊνον, ον προώρισεν ώς 

απόστολον τής Πλατωνικής φιλοσοφίας. "Οταν ό πατήρ 

τοΰ Μαρσιλίου, ίατρδς Φιτσϊνος, έπαρουσίασε πρδς τδν 

Μέδικον τδν νεανίαν υιόν του, τδν δποΐον ή πρόνοια εϊχε 

προορίσειϊν' άναδείςη τήν δόξαν τής ακαδημίας, δ Κόσμος

0 Γεμιστός, μετά δλιγοχοόνιον, πλήν εύκαρ- 
πον διδασκαλίαν, έπανέστρεψεν είς Πελοπόννη
σον (1), ένθ’ άπεβίωσεν ύπέργηρος περί τά 1451 
έν μέσω τών υιών και τών μαθητών του, έγκα- 
ταλιπών φήμην σοφού καί ενάρετου άνδρδς, δστις 
πρώτος ύπέσκαψε τά θεμέλια τής σχολαστικής 
φιλοσοφίας, μή εύτυχήσας -όμως ΐνα ιδη τδν θρί
αμβον τών ιδεών του (2).

0 Γεμιστός ίδωκε τδ σύνθημα τού μεταξύ 
Πλατωνικής καί Αριστοτελικής φιλοσοφίας πολέ- 
μου διά τής δημοσιεύσεως τού συγγράμματος 
ιΠερι ών Άριστοτέ.Ιης πρός ΠΛάτωνα όιαφέ- 
ρεται.» Χαράττων πορείαν δλως αντίθετον τής 
τών αρχαίων φιλοσόφων προσπαθτ.σάντων ΐνα συν- 
δυάσωσι τά δύο φιλοσοφικά συστήματα, άνεκή- 
ρυξεν οτι Πλάτων καί Αριστοτέλης είσιν ασυμ
βίβαστοι- και έν τή έκδηλώσει ταύτη θεωρεί τδν 
Πλάτωνα πολύ ύπέρτερον τοϋ φιλοσόφου τών 
Σταγείρων, κατακρίνεις τάς δοξασίας τού λβερόη 
καί λοιπών. Ενεκα τού πρδς τδν Πλάτωνα ένθου- 
σιασμοΰ του παρεγνώρισε τήν αξίαν τοϋ Αριστο- 
τέλους, τού αειμνήστου τούτου νομοθέτου τής 
καλαισθησίας καί τών υγιών δοξασιών.

0 Γεώργιος Σχολάριος, άγαν ’Αριστοτελικός, 

έξηγέρθη μ,ετά φανατισμ,οΰ κατά τού Πλήθωνος 
γράψας Κατά τών ΠΛήθωνος αποριών επ’ Ά~ 
ριστοτέΛει (1). Και έν μέν τώ πρώτω βιβλίω ό 
Σχολάριος, ώσεί διά νά προεταιμάση τά πνεύματα, 
συνηγορεί απλώς ύπέρ τοΰ ’α ριστοτέλους καί * *Α-  
βερόη, άποδεικνύων δτι αί άρχαί τούτων συνε- 
φώνουν μάλλον προς τδ πνεύμα τής χριστιανικής 
θεολογίας. Έν τώ δευτέρω δμως μέοει δ Σχολά
ριος δριμ.έως έπιπίπτει κατ’ αύτοΰ τού Πλήθωνος.

0 Γεμιστός άπαντών έγραψε Πρός τάς Σχο~ 
Λαρίου ύπερ ’Λριστοτέ.Ιοσς άντιΛήψεις.

0 Σχολάριος κατανοών, δτι δέν ήδύνατο ν’ άν- 
τιπαραβληθή πρδς τοιοΰτον ανταγωνιστήν έσιώ- 
πησε περιμ,ένων εύνοϊκωτέραν περίστασιν. ’Επλη- 
ροφορήθη, δτι δ ΙΙλήθων έγραφε, κατά μίμησιν 
τού Πλάτωνος, Περί Νόμων, σύγγραμμα όντως 
παράδοξον, άναπτύσσον τάς περί θρησκείας κα*.  
ήθικής δοξασίας τού Ζωροάστρου και Πλάτιονος, 
και παριστών τήν τών Λακεδαιμονίων πολιτείαν 
ώς πρότυπον αγωγής- έν τέλει συνήπτοντο ση
μειώσεις περί τών ελληνικών αρχαιοτήτων, καί 
διαιτητικοί κανόνες. Υπόκωφος διηγέρθη κατά 
τοΰ Πλήθωνος καταλαλ.ιά ώς άντιχοιστιανικοϋ καί 
αποστόλου τού έθνισμ.οϋ. Προαισθανθείς τήν κα
τ’ αύτού προσχεδιαζομένην θύελλαν ανέβαλλε 
τήν δημοσίευσιν τού έργου του. Μετά τδν θάνα
τόν του, δ Δημ.ήτριος Παλαιολόγος, πρδς 3ν προ
φανώς τδ χειρόγραφον παρεδόθη ύπδ τού Γεμι
στού, έλθών είς Κωνσταντινούπολνν τδ ένεχείρι- 
σεν είς τδν Σχολάριον, τότε πατριάρχην, δστις 
παραχοήμα τδ κατεδίκασεν είς τδ πύρ (I). Εν 
τινι πρδς ίωάννην Επαρχον έπιστολή, σωζομένη 
έν τή βιβλιοθήκη τών Παρισίων, ό Γεννάδιος έκ- 
τίθησι τά κατά τήν πυρπόλησιν, καί άνασκευάζει 
διά μακρών τάς τολμηράς τοΰ Πλήθωνος δοξα
σίας. Αν και ή ύπδ τού άντιπροσωπούντος τήν Α
ριστοτελικήν φιλοσοφίαν πατριάρχου καταδίκασις 
τού συγγράμματος τού Πλήθωνος, δέν προσβάλλη

(1) Τό πρώτον μέρος έξέδωκεν έν Παρισίοις (1858) ό 

ομογενής Μηνά; Μηνωιδης.

(2) Λέγεται 5τι δ Δημήτριος Παλαιολογος ήδυνήθη νά 

σώση διάφορα μέρη άπδ τών φλογών σημαντικά δέ άπο- 

σπάσματα ύπάρχουσι καί νύν εϊς διαφόρους βιβλιοθήκας. 

Ή σωζομένη « Συγκεφαλαίωσις τών Ζωροαστρειων καί 

Πλατωνικών δογμάτων » καί τό « Περί ειμαρμένης » λέ

γονται είναι μέρη τής Νομολογίας τοΰ Πλήθωνος. Έν τή 

βιβλιοθήκη τοΰ Μονάχου σώζονται πολλά τεμάχια τοΰ Λ' 

καί Γ' βιβλίου δημοσιευθέντα έν Aretins Bcytr zur ge- 

sch. und Lit· tom. VI καί VII.
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αμέσως τδν Πλάτωνα καί τούς Νεοπλατωνικούς, 
καταδείκνυται δμως πρόθεσις μή έντιμος, πρδς 
δικαιολόγησα τών όσων άλλοτε έγραψε κατά τοΰ 
ύπάτου τών φιλοσόφων, τοΰ οποίου τά συγγράμ
ματα κινδυνώδη ήσαν κατ’ εκείνην τήν έποχήν, 
άφοϋ ή άνάγνωσις ή μάλλον ένσάρκωσις αύτών 
είχεν έπί τοσοΰτον διαφθείρει τδ πνεύμα τοϋ 
Πλήθωνος, μή άρκεσθέντος είς τήν θεοποίησα τοΰ 
Πλάτωνος, άλλά καί συλλαβόντος έν έαυτώ τήν 
άλλάκοτον ιδέαν κυβερνητικής καί θρησκευτικής 
μετα^έυθμίσεως έπί τή βάσει τής Πολιτείας, καί 
τών αρχών τού Πλωτίνου.

0 άγων δμως δέν είχε περιορισθή μεταξύ Πλή
θωνος καί Σχολαρίου.Μετά τδν Σχολάριον Θεόδωρος 
ό Γαζής ( I) καί Γεώργιος ό Τραπεζούντιος (2), υ
πήρξαν διάσημοι ύπερασπισταί τής Αριστοτελικής 
φιλοσοφίας· Βησσαρίων δέ ό καρδινάλιος (3) καί 
Μιχαήλ ’Αποστόλιος (4) ένθερμοι οπαδοί τοΰ 
Πλήθωνος καί τής Πλατωνικής φιλοσοφίας.

0 Γαζής έγραψε κατά τού Πλήθωνος μετά με
τριοφροσύνης, άπομακρυνθείς δμως κα! τής πάλης 
αμα είδε τήν έξαψιν τών πνευμάτων, ό Μιχαήλ 

Αποστόλιος μαθητής καί φίλος τοΰ Βησσαρίωνος^ 
έγραψε κατά Γαζή καί Αριστοτέλους, έπισωρεύων- 
ορμαθόν ύβρεων κατά τού πρώτου, καί τολμηρώς 
άποφαινόμενος περί- γεγονότων, άπερ σχεδδν ήγ- 
νόει.- Τήν 5 Ιουνίου 1462 Ανδρόνικος δ Περιπα
τητικός (4), θεωρών μέν τήν φιλοσοφίαν τοΰ Apt- 
στοτέλους ύπερτέραν,- μή άπο^ρίπτων δμως καί- 
τήν του Πλάτωνος, άνέτρεψε τήν κατά Γαζή ά- 
πάντησιν τοϋ Αποστολίου έντίμως καί διά λογι
κών-καί φιλοσοφικών επιχειρημάτων’ καΐΐν’ άπο
δείξη δτι δέν είχε τήν πρόθεσιν νά ποοσβάλλη τδν 

Εησσαρίωνα, δλως τότε κεκηρυγμ-ένον όπερ τοΰ 
Πλάτωνος, έστειλε τήν άπάντησιν τοΰ νεανίου 
μαθητοΰ του μετά τής άνατροπής του, υποβαλ
λόμενος είς τήν ευθυκρισίαν του σοφού καρδινα
λίου. ό Βησσαρίων, άφοϋ έπισταμένως άνέγνωσεν 
άμφότερα, κατεδίκασε τδν Αποστόλιον, καί επι
δοκίμασε τήν άπάντησιν τού Ανδρονίκου.

0 Γεώργιος δμως Τραπεζούντιος, άμ’άπεβίω- 
σεν ό πρόμαχος τού Πλατωνισμού Γεμιστός, έδη- 
μοσίευσε λατινιστί Σύγχρισιν ΠΛάτωνος χαι Α- 
ριστοΓε.έους-,έπιχέων τήν μελανοτέραν χολήν κατά 
τοΰ Πλήθωνος καί τών οπαδών του. Μεταφράζο
υν τήν έξης περικοπήν’ « Εγεννήθη καί άνετράφη 
» έν τώ μέσω ημών δεύτερος Μωάμεθ, δστις, αν 
» δέν προφυλαχθώμεν, θέλε·, ύπερβή τδν πρώτον, 
» διά τών κακών συνεπειών τής διδασκαλίας του, 
» δσον ό Μωάμεθ ύπερέβη τδν Πλάτωνα. Μαθη- 
» τής καί οπαδός τοϋ φιλοσόφου τούτου ό έν λό- 
» λω Πλήθων έδημιούργησε καί έξέθηκε μετά 
» πολλής τςοόντι τέχνης καί είς γλαφυρόν ύφος 
8 νέους κανόνας ώς πρδς τήν αγωγήν τοϋ βίου’ 
8 καί πιστεύεται, δτι έν τή περιστάσες ταύτη έξή- 
» μεσε πλήθος βλασφημιών κατά τής θρησκείας. 
8 Τόσον ζηλωτής τού Πλάτωνος ήτο ώστε μόνον 
• τά αισθήματα τούτου είχεν ένσαρκισθή καθ’ δ- 
» σον άφορα τδ περί φύσεως θεών, ψυχής κλπ. 
» Τδν ήκουσα έν Φλωρεντία λέγοντα, δτι μετ’ ό- 
8 λίγα έτη πάντες οί έπί τής γής άνθρωποι Οέλου- 
’ σα άσπασθή έν κοινή συνειδήσει καί τώ αύτώ 
8 πνεύματι, μίαν καί τήν αυτήν θρησκείαν. Καί 
8 έπειδή τδν ήρώτησα, άν ή θρησκεία αύτη ήτο 
8 ή τοϋ Χριστού ή ή τοϋ Μωάμεθ, άπεκρίθη, Μή- 
8 τε ή μία, μήτε ή άλλη, άλλά τρίτη τις μή 
» διαφέρουσα τοϋ εθνισμού. Εκτοτε τδν άπεστρά*

(1) 'Ανδρόνικος Κάλλιστος Θεσσαλονικεΰς, διά τήν πρός 

τόν ’Αριστοτέλη κλίσιν του Περιπατητικός έπονομαζ°- 

μενος.

» φην, ώς επικίνδυνον έχιδναν, καί ούδέποτε ή’ 
» δυνήθην ίν’ αποφασίσω καί τδν ϊδω ή τδν ά- 

8 κούσω. »
0 Βησσαρίων άγανακτήσας διά τάς ύβρεις ά- 

Ίτήντησεν in Calomniatorem Platonis. Επειδή 
δμως κατά τήν έποχήν έκείνην είχε πυρποληθή ύπδ 
τοϋ Γενναδίου τδ περί Νόμων σύγγραμμα τού Γε
μιστού, δ καρδινάλιος ούδέ μνείαν ποιείται έν τή 
ανατροπή περί τοϋ δυςυχοϋς διδασκάλου αύτοϋ.(1)

Οί Ιταλοί κατά πρώτον έμειναν άπλοι θεαταί 
τής πάλης’ άλλά μετ’ ού πολύ ή ύπδ τοϋ έκ Με- 
δίκων Κόσμου ίδρυθεΐσα Ακαδημία έκηρύχθη σύσ
σωμος κατά τών διασυρόντων τήν φιλοσοφίαν τοϋ 
Πλάτωνος, τοϋ οποίου έκήρυξαν τήν ύπεροχήν 
τών φιλοσοφικών άρχών. Πρώτοι πρόμαχοι έν Ιτα
λία τοϋ Πλατωνισμού ύπήρξαν ό Μαρσίλιος Φι- 
τσίνος, καί ό περίφημος Ιωάννης Πίκ ό έκ Μα- 
ρανδόλης, κόμη; τής Κογκορδίας’ μετά δέ ταϋτα 
ό Αγγελος Πολιτιανδς, καί Χριστόφορος Λανδίνος, 
πρδς οδ; ήνώθησαν οί Καβαλκάντης, Περεγρίνος, 
Αντώνιος Αλιος, Βαρθελεμής, Βαλόρης, Νούτσης, 
Ούγολίνης, Μιχελότης,Αίππης καί Καρδουάλιος.(2)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΘΑΣ.

(1) Boivin, in M6moires de ΓAcademic Hoyale, 

1736, tom. 11, σελ. 715 κ. έπ.

Ό Λέων’Αλλάτιος συνηγορεί ένθουσιωδώς ύπέρ τοΰ ΙΓλή- 

θωνος, αδίκως συζ,οφαντηθέντο; ύπό τών άνδρών εκείνων 

μεθ’ Sv ύπερησπίσθη τήν.όρθοδοξίαν έν τή Φλωρεντινή 

συνόδω, καί οϊτινες τεθνεώτα τόν κατεδίχασαν. Θρηνεί δέ 

τήν απώλειαν τοΰ περί Νόμων συγγράμματος τοΰΠλήθωνος 

προτιθεμένου μόνον τήν άνάπτυξιν τοΰ Πλατωνικού συστή

ματος καί ούχί τήν άνατροπήν τής θρνσχείας, διέδω

σαν οί αντίπαλοί του.

(2) Schoell, Ilistoire de la Litter. Grec. VII.

Μετά ένα αϊώνα δ έκ Βερόνης Βερναρδΐνο; Δονάτος επι

θύμησα; ν' άνανεώση τήν φιλοσοφικήν λογομαχίαν έδη- 

μοσίευσε λατινιστί τό περί διάφορά; Πλάτωνος καί Αρι- 

στοτέλους σύγγραμμα τοΰ Πλήθωνος έν εϊδει διαλόγου (De 

Platonicae atque Aristotelis pbilosophia differentia). 

Τό σύγγραμμα βμως τοϋτο παραδόξως ούδεμίαν σπουδαίαν 

έντύπωσιν τότε διήγειρε· (Παρ. Roiviu, Polemique, 

αυτόθι).

12 Τ Ο ΡIΑ

ΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ύπό

ΚΑΡΟΛΟΣ ΟΤΊΟΦΡΕΛΟΥ ΜΥΛΛΕΡ.

Αποσπώ' τες έκ της παρ’ ήμών μεταφραζο- 
μένης 'Ιστορίας τών ΕΛΛηνικών Γραμμάτων 
τοΰ περιχΛεοΰς Κ. ΜύΛΛερ τό πρώτον κερά- 
Λάιον, δπου πραγματεύεται περί τής ΓΛώσσης 
τών αρχαίων ΕΛΛήνων παρέχομεν ύμΐν, Κ. 
Συντάχτα, πρός δημοσίευσιν, μετά τής έΛπίδος 
δτε οί νμέτεροι άναγνώσται θέΛουσιν ευχαρί
στως άποδεγδή τήν δσον σοφήν χαί σπουδαίαν 
ταύτην πραγματείαν τόσω περίεργον χαί ποΛύ 
εχουσαν διά πάντας,ιδίως τούς ΕΛΛηνας ήμάς, 
τό διαφέρον. ’ΕΛπίζω μετ όΛίγας ήμέρας νά 
σάς στείΛω χαί τό ΰ' χεφάΛαιον, δπου πραγμα
τεύεται περί τής άρχαιοτάτης θρησκείαν τών 
ΕΛΛήνων.

Περί τής γΛώσσης τών αρχαίων

’ΕΛΛήνων.

Η γλώσσα ούσα τδ πρώτον προϊόν τής Ανθρω
πίνου διάνοιας, είνε τδ θεμέλιον δλων τών αλλη
λοδιαδόχων παραγωγών καί τδ άσφαλέστερον άμα 
σημεΐον τού πόθεν πηγάζει καί όποϊαι σχέσεις 
συνδέουν τδ έν μετά τού άλλου έθνους. Εντεύθεν 
έγεννήθη ή συγκριτική σπουδή τών γλωσσών, ήτις 
μόνη διαφωτίζει πως τάς σχέσε.ς, άς εϊχον οί λαοί 
κατά τάς άπομεμακουσμένας εκείνος έποχάς, είς 
άς ούδέν είδος άναμνήσεως, ουδεμία παράδοσις, 
ούδείς μύθος άναβαίνει. Διά ταύτης τής σπουδής 
ήτις κατά τούς νεωτέρους χρόνους έκαλλιεργήθή 
εύρύτερον καί έπιστημονικώτερον ή πρότερον, έ
γένετο δήλον, δτι μέγα μέρος τών έθνών τοΰ κό
σμου έσχημάτισαν μίαν οικογένειαν, ής αί διάφο
ροι γλώσσα·., έξαιρουμένων ούκ όλίγων ριζικών 
φωνών, άς δέν μάς ένδιαφέρει ενταύθα νά παρα- 
τηρήσωμεν, έχουσι γενικώς τήν αύτήν γραμματι
κήν κατασκευήν καί τού; αύτούς τύπους της πα
ραγωγής καί κάμψεως. Η οικογένεια αυτή τών 
λαών περιλαμβάνει τούς Ινδούς, ών τήν γλώσσαν 
διετήρησεν ήμΐν έν τώ άρχικώ καί άγνοτέρφ αύ
τής τυπφ ή Σανσχριτιχή, τούς Πέρσας, ών ή αρ
χική γλώσσα ή Ζενδική, φαίνεται συνδεδεμένη 
διά τών στενωτέρων μετά τής Ινδικής δεσμών’ 
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(1) Θεόοωρος Γαζής θεσσαλονίΧεύς καταφυγών μετά 

τήν αλωσιν τής πατρίόος του (1430) εις ’Ιταλίαν, ένθα το 

κατά πρώτον αντέγραφε χειρόγραφα· έν 1440 διωρίσθη 

καθηγητής έν Φερβάρα, άποβιώσας (1478) έν Καλαβρία· 

έγραψε τήν γνωστήν γραμματικήν, και άλλα συνταγμάτια.

(2) Γεώργιος Τραπεζούντιος Κρής,'έλθών εϊς Ιταλίαν 

όλίγον προ τοΰ Γαζή· υπήρξε καθηγητής τής Ελληνικής 

φιλολογίας έν Βιχενσία, Βενετία, καί 'Ρώμη άποβιώσας 

έν τή τελευταία μητροπόλει (1485) λίαν γηραλέος, άπο- 

λέσας τήν μνήμην.

(3) ’Ιωάννης Βησσαρίων έκ Τραπεζοϋντος· όιήλθε τήν 

νεότητά του έν τινι μονή τής Πελοπόννησου, ένθα δ Πλη

θών ύπήρξε διδάσκαλός του εις τήν φιλολογίαν καί φιλοσο

φίαν. ’Εκλεχθείς αρχιεπίσκοπος Νίκαιας έν έτει 1438, 

παρευρέθη εϊς τήν Φλωρεντινήν σύνοδον, κηρυχθείς ύπέρ 

τών Λατίνων. Ό Πάπας τόν προεχείρισε καρδινάλιον έν 

έτει 1439· Άπελάμβανε μεγίστης έν Ιταλία καί ’Ανατο

λή ύπολήψεως· δίς παρ’όλίγοννά έκλεχθή πάπας.Άπεςάλη 

ώς πρέσβυς εϊς διαφόρους έπισημους άποστολάς.Τδ μέγαρόν 

του ήτο γενική συνέντευξις πάντων τών άγαπώντων καί 

καλλιεργούντων τάς τέχνας καί έπιστήμας. ’Εν 1468 

έδωρήσατο εις τήν Ένετικήν γερουσίαν τήν πλουσίαν βι

βλιοθήκην του. ’Απεβίωσε (1472) έν 'Ραβέννη. Τό σώμά 

του μετεφέρθη εϊς ‘Ρώμην· έν τή κηδεία παρευρέθη καί δ 

πάπας, παράδειγμα οΰ ούδέποτε ομοιον έγένετο.

(4) Μιχαήλ ’Αποστόλιος Βυζάντιος μαθητής καί φίλος 

τοΰ Βησσαρίωνος, ύπέρ ού συνέθετο τό ύπό Fllllcboi'll δη- 

μοσιευθέν επικήδειου έγκώμιον ήτο πατήρ τοΰ περιβοή- 

του’Αρσενίου Μονεμβασίας, και τοΰ ’Λριστοδούλου ’Απο

στολή».
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■τούς Αρμενίους καΐ Φρύγας, αδελφού; λαούς, τής 
γλώσσης τών οποίων τελευταίος βλαστός είνε ή 
σημερινή Αρμένική, ήτις καΐ έν τή έντελεΐ σχεδόν 
αύτής μεταποιήσει διατηρεί ίχνος τής αρχαία; 
τη; οικογένειας’ καΐ έπειτα το ΕΛ.Ιηνιχόν έθνος, 
έξ ού καταβαίνει ώς δευτερεϋον κλάδος ό Λαός τον 
-ΑατΙον, προ; δέ καΐ τά; Σ.Ιανιχάς rpv-Ιάς, αΐτι- 
νες Sv καΐ ελαβον έλάχιςον μέρο; εις τήν άνάπτυ- 
ξιν τών πνευματικών δυνάμεων τοϋ άνθρωπίνου 
γένους, έν τούτοις διά τήν γλώσσαν των πλησιά- 
ζουσι προς τού; Πέρσα; καί τού; άλλους συγγε
νείς αύτών λαούς. Είς τούς λαού; τούτους πρόσθε; 
τούς Λεττονας, ών διετήρησαν οί ΛιΟουανοΐ μετά 
θαυμασίας ακρίβειας τού; θεμελιώδεις χαρακτή
ρας τοϋ σχηματισμού της γλώσσης’ καί τά γερ 
ριανιχά φύλα καΐ τέλος τά Κελτικά, ών έάν δυ
νάμεθα νά κρίνωμεν τά λείψανα τών γλωσσών έν 
αύτή αύτών ταύτη τή παραφθορά καΐ νοθεύσει, 
δηκνύουσι μέν διαφόρου; άποπλανήσεις έκ τής 
γραμματικής κατασκευής τών άλλων, άλλ άναμ- 
φιβόλως άνήκουσιν εί; τήν αυτήν φυλήν, Παρατη· 
ρητέον ότι ή οικογένεια αΰτη τών τελειοτέρων 
γλωσσών αριθμεί μεταξύ τών μελών τη; τον με- 
γαλείτερον άριθμον τών έθνών,ώσανεΐ ή τελειότης 
τή; κατασκευής έβοήθησε τήν πρόοδον καΐ διάχυ- 
σιν αύτής.Καΐ πραγματικώς ή φυλή τών γλωσσών 
ήτις επεται αμέσως αύτής κατά τε τήν εντέλειαν 
τής συντάξεως καΐ’τήν δυναμικότητα έν τήποιητι- 
κή αναπτύξει, ή σημιτική φυλή, είς ήν άνήκουσιν 
ή Εβραϊκή, ή Συριακή, ή Φοινικική, ή Αραβική καί 
έτεραι γλώσσαι, έπεται αύτής καΐ ώς προ; τήν 
έξάπλωσιν, καίτοι ούκ όλίγον κατωτέρα’ ένώ αί 
τραχεϊαι καΐ πτωχαΐ γλώσσαι τών αυτοχθόνων 
τής Αμερική; ώ; έπΐ τό πλείστον είσί συντεθλιμ- 
μέναι έν στενωτάτω κύκλω καί φαίνεται οτι ού
δεμίαν έχουσι σχέσιν μέ τά; γλώσσας τών άλλων 
φυλών τών αμέσως γειτονικών των. Εντεύθεν δύ
ναταί τις νά συμπεράνη οτι ή υπερτέρα αΰτη έπι- 
τηδειότης εις τήν καλλιέργειαν καί αΰξησιν τών 
γλωσσών συνεβάδισε κατά τούς άρχαιοτάτου; έ
κείνους χρόνους μετά μείζονό; τινο; φυσικής καΐ 
πνευματική; ένεργητικότητος, ή βραχύτερου, μεθ’ 
όλων εκείνων τών ιδιοτήτων, έξ ών ώς δ μέλλων 
πολιτισμός οΰτω έπήγασε καΐ ή αΰξησις τών λαών 
οΐτινες έλάλησαν αύτάς.

Αλλ’ ένώ ή φυλή τοϋ Σήμ κατελάμβανε το με
σημβρινόν τής δυτικής Ασίας, ή 'ΐνύο-γεριιανιχη 
έξετείνετο κατ εύθεϊαν γραμμήν άπό τοϋ νοτιοα
νατολικού πρός τό άρκτοδυτικόν τής Ασίας καΐ 

Εύρώπης’ ή βραχεία διακοπή τής δεσποτείας τής 
ϊνδογερμανικής φυλή; έν ταϊ; μεταξύ Εύφράτου 

καΐ Μικρά; Ασίας χώραις φαίνεται προελθούσα έκ
τών άπό μεσημβρίας προελεύσεων σημιτικών ή 
συριακών τινων φύλων. Εξ ού είνε πιθανόν ότι έν
άρχή οί λαοί τής οϊκογενείας ταύτης διεδέχθησαν 
άλλήλους ώς κρίκοι άλύσεως, αν καΐ σήμερον δέν 
δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν πόθεν ή γραμμή αΰτη 
έκίνησεν, ή πόθεν αί τοϋ ποταμού τούτου πηγαέ 
άνέβλυσαν. Επίσης δέν ήδυνήθημεν μέχρι τοΰδε νά 
σχηματίσωμεν βεβαίαν καΐ καθαράν (δέαν έάν αί 
γλώσσαι αύται έλαλήθησαν υπό τών πρώτων κα
τοίκων τών τόπων είς οΰς άνήκουσιν, ή είσήχθη- 
σαν έν αύτοΐ; έξ άλλεπαλλήλων μεταναστεύσεων, 
οΰτως ώστε λαό; τις .τραχύς καΐ άρχέγονος έλαβε 
παρ’ ετέρου δεξιωτέρας φύσεως τά θεμελιώδη ςτ»· 
χεΐα τής γλώσσης του, είς ά καί αύτός ένεφύ- 
τευσε μέρος τι τής προγενεστέρας του διαλέκτου’ 
καΐ αΰτη υπάρχει πιθανή υπόθεσις μάλιστα διά 
τάς γλώσσας, αΐτινες καίτοι δίδουσαι σημεία γε
νικής τίνος συγγένειας μετά τών άλλων, μεγάλως 
όμως άπομακρύνονται αυτών κατά τε τήν γραμ
ματικήν κατασκευήν καΐ τάς ριζικά; φωνάς.

Αλλ’ έκ τή; συγκριτικής ταύτης σπουδής δυ
νάμεθα νά έξαγάγωμεν πολλά; σκέψεις περί τής 
άρχικής κοινωνικής καταστάσεως τών λαών, δι’ών 
έπειτα χέεται άπροσδόκητον φώς, διαυγάζον πολ
λάς χώρας, αΐτινες κατ’ άρχάς έκαλύπτοντο ύπό 
άδιαβάτου εί; τόν έταστικόν οφθαλμόν τοϋ ιστο
ρικού σκότους.

Οτι οί άγριοι τής Ελλάδος λαοί έκ τών φυσι
κών τραχειών έναρθρώσεων, έκ τών κτηνωδών 
κραυγών, δι’ ών έξέφοαζον τάς ψυχικά; των ά- 
νάγκας, καί έκ τών ήχων δι’ών έπειρώντο νά μι- 
μηθώσι τάς ά; έλάμβανον έκ τής έξωτερικής φύ
σεως έντυπώσει; προήλθον κατά μικρόν είς τήν 
μελωδικήν καΐ εύγενή έκείνην γλώσσαν ήν Οαυ- 
μάζομεν έν τοΐς όμηοικοϊς ποιήμασιν δέν εινε 
υπόθεσις ήν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν. Τουναν
τίον σήμερον έσμέν έπιστημονικώς βέβαιοι ότι 
έκεϊνα τά μάλλον άφηρημένα μέρη τή; γλώσσηί 
καί ά ήκις-α ήδόναντο νά παραχθώσιν έκ τής μι" 
μήσεως τών έξωτερικών εντυπώσεων, πρώτα ώρί- 
σθησαν καί πρώτα έλαβον βέβαιόν τινα τύπον.Καί 
έκ τούτου έν πάσαι; ταΐ; γλώσσαι; τής ήμετέρας 
οικογένειας μεγίστη δμοιότης τών θεμελιωδών 
τούτων τοϋ λόγου μερών. Καί τοιαϋτα είσί τό 
ρήμα εϊναι, οί τύποι τοϋ όποιου έν τή <raraxfi~ 
rixijt Λιθουανική καΐ Ελληνική έχουσι τοσαύτην

ίμοιότητα ώστε δύνανται ν’άνταλλαχθώσιν’αί άν- · 
τωνυμίαι, αΐτινες δεικνύουν τάς γενικωτέρας τών 
προσώπων καί πραγμάτων πρός τό πνεύμα τοϋ 
λαλοϋντος σχέσεις’ τά αριθμητικά, άτινα σημαί- 
νουσιν ιδία; ούχ ήττον άφηρημένα; καί άνεξαο- 
τήτους τών άτομικών έντυπόσεων’ καί τέλος οί 
γραμματικοί τύποι, οΐτινες δεικνύουσι τάς υπό τοΰ 
βήματος άναφορικώς πρός τόν χρόνον καΐ τάς ιδέας 
έκφραζομένας πράξεις καί τά τών πράξεων τού
των άντικείμενα, έμφαινόμενα ύπό τών ονομάτων 
κατά τάς διαφόρους καΐ άμοιβαίας αύτών σχεσεις. 
Δεν δυνάμεθα ν’ άμφιβάλλωμεν ότι δ πλούτος τών 
γραμματικών τύπων οΰς βλέπομεν έν τή Ελλη
νική έγεννήθη έν τή μάλλον άπομεμακρυσμένη 
έποχή τής γλώσσης, άνευρίσκοντες τά ΐχνη πάν
των τούτων είς τάς συγγενείς γλώσσας’ όπερ θά 
ήτο άδύνατον,έάν δέν ήθελον κατέχει αυτούς κοι
νώς πάσαι πρό τή; διαχωρίσεώς των. Οΰτως έπΐ 
παραδείγματι, ευρίσκομεν έν τή Ελληνική καί 
Σανσκριτική τούς άορίστους, οΐτινες έκφοάζουσι 
πράξιν στιγμιαίαν, τρόπον τινά έν άκαρεΐ γιγνο- 
μένην, διακρινομένους τών λοιπών χρόνων, οΐτι
νες σημαίνουσιν αύτήν έξακολουθοϋσαν και ώς 
γραμμήν συνεχή.

Καΐ έν γένει παρακολουθοϋντες τόν δρόμον τής 
γλώσσης άπό τίνος οίουδήποτε έν τή πρώτη αύ
τής καταστάσει σημείου, παρατηρούμεν ότι σύν 
τή ροή τοΰ χρόνου μειοΰται κατά τόν άριθμον 
τών γραμματικών τύπων, τών σημείων δηλ. τών 
πτώσεων, ζτών συζυγιών καΐ τών χρόνοιν’ κατ 
ή ιστορία τών θυγατέρων τή; Λατινικής γλωσ
σών, καθώς καΐ ή τών Γερμανικών, μάς πείθε1 
ότι δ οργανισμός Ttvo; γλώσσης, εύρωστος καΐ 
πλούσιος έν άρχή, κατά μικρόν έξασθενεΐ καΐ είς 
τοιαύτην περιπίπτει ένδειαν ώστε μόλις διατηρεί 
δλίγα λείψανα τών αρχικών αύτοΰ κάμψεων. Αλλ 
αί κλασσικαί γλώσσαι, καί ιδίως ή Ελληνική, διε- 
τήρησαν τό μέγιστον μέρος τών γραμματικών αυ
τών τύπων μέχρι τής επιστημονικής των άνα- 
πτύξεως οΰτως, ώστε όλίγιστον μέρος άπώλετο 
τής άρχαίας Ελληνικής καθ’ δλην τήν προοδευτι
κήν περίοδον τής γλώσσης! ταύτης ’άπό Ομήρου 
μέχρι τών Αττικών ^ητόρων-Και τόν πλούτον τοΰ 
τον τών τύπων δέν δύναταί τις νά εϊπη ώς ούσιώδη 

τής γλώσσης ιδιότητα έάν θεώρηση αύτόν μόνον 
ά; μέσον πρό; έκφρασιν τοϋ συλλογισμού. Εκα
στος γνωρίζει δτι ή τών Σινών γλώσσα, ήτις κυ
ρίως ειπεϊν, συνίσταται καθ’ δλοκληρίαν έκ τής 
«υναθροίσεω; ριζικών φωνών άνευ οίουδήποτε

γραμμ-ατικού τόπου κατορθόνει νά έκφράζη μεθ’ 
ίκανής ακρίβειας τάς φιλοσοφικά; ιδέας’ καΐ ή 
Αγγλική, ήτις παραχθεϊσα έκ τή; άναμίξεως τών 
μάλλον άνομοίων στοιχείων εινε ή μεταξύ τών 
ευρωπαϊκών γλωσσών πτωχοτέρα γραμματικών 
κάμψεων, ικανοποιεί, κατ’ έξομολόγησιν καΐ αύ
τών τών ξένων, πληρέστερον πάση; άλλη; έκ τών 
αδελφών της τά; άνάγκα; ζωηρά; εύγλωττία;.

Βεβαίω; πά; τις άνευ προλήψεων γλωσσομα
θής θέλει παραδεχθή τά; διαβεβαιώσεις ταύτας, 
άλλά προσέτι θέλει υπος-ηρίξει ότι έν τώ πλούτφ 
τών γραμματικών τύπων καΐ έν τή λεπτή βαθ
μολογία καΐ οΰτως ειπεϊν εξατμίσει τοϋ παρε
πομένου αυτής συλλογισμού διοράται πνεΰμά 
θεωρίας καΐ κριτήριον δπερ όφείλομεν νά θαυμά- 
σωμεν καΐ σεβασθώμεν ώ; τήν άναμφισβήτητον 
ένδειξιν τής εύθύτητος καί λεπτότητος τοΰ συλλο
γισμού τών κατά τούς άρχαιοτάτου; έκείνους χρό
νους λαών. Οΰτω ούτε είς μόνος έξ δσων ζώσι σή
μερον έν Ευρώπη άναλογισθείς τάς έντυπώσεις, ά; 
αί κλασσικαί γλώσσαι παράγουσι διά τής άρχαίας 
τών τύπων των άφθονίας καΐ αυτήν έπειτα παρα- 
βάλη πρός ήν είχεν ή μητρική αύτή; γλώσσα, 
δύναται νά μή δμολογήση δτι αί λέξεις περιβε- 
βλημέναι παρά ταϊς γλώσσαι; έκείναι; διά κάμ
ψεων οίονεί μυώνων καί νεύρων, παρουσιάζονται 
ώς σώματα πλήρη ζωής, έκφράσεως καΐ χαρακτή- 
ρος, ένώ έν ταϊς νεωτέραι; ημών γλώσσαι; η λέξις 
φαίνεται ώς έκ φθίσεως κατατακεϊσα. Εκ τοϋ 
πλούτου δέ τούτου τών τύπων προσγίγνεται μία 
ετι ωφέλεια’ αί λέξεις, αΐτινες δπως έκφράσωσιν 

. ιδέαν τινά συμπλέκονται έν έαυταϊς, φανεροϋνται 
άμέσω; τοιαϋται καΐ είς τό ου;, καΐ τοιουτοτρό- 

. πως αί προτάσεις άποκτώσι συμμετρίαν, καί ανευ 
τινός τέχνης σαφήνειαν άντιλήψεως έν τή συντά- 
ξει δυναμένην νά παραβληθή πρός ήν εχει οικο
δόμημα καλώς άρχιτεκτονηθέν. Ενώ είς τάς νεω- 
τέρα; γλώσσας, αΐτινες εϊσίν ένδεεϊς γραμματικών 
τύπων, ή ή έναργής έκφοασις ζωηρών τής ψυχής 
συγκινήσεων είνε πεπεδημένη έκ βεβιασμένη; καί 
δμοιομόρφου τοποθετήσεω; λέξεων ή δ άκούων 
ευρίσκεται είς τήν δυσάρεστου άνάγκην νά άκο- 
λουθή κατ’ ίχνος τήν σχέσιν τών ιδιαιτέρων με
ρών τής προτάσεως. Καΐ ένώ γενικώς αί νεώτεραι 
γλώσσαι χωρίς νά σταματήσωσιν είς τό ου; άνοί- 
γουσι πάοαυτα τήν πρός τόν νοϋν δδον, αι κλασ
σικά! τής άρχαιότητος προσπαθούν νά διαθέσωσι 
προηγουμένως τάς αισθήσεις, βοηθούσαι οΰτω τάς 
δυνάμεις τοΰ πνεύματος διά τής πληρώσεωζ τών
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ώτων έκ τίνος οίονεί μεμακρυσμένης είδήσεως τοϋ 
συλλογισμού δστις οφείλει νά φανερωθή διά τών 
λέξεων.

Τά μέχρι το'.δε έηθέντα άφορώσι μόνον τάς 
γλώσσα; τή; ΐνδογερμανική; οικογένεια;, καθ Ο
σον αύται άπδ τών αρχαίων χρόνων διετηρήθη- 
σαν ήμϊν έν τή άκεραιότητί των διά τών συγ
γραμμάτων καί έκαλλιεργήθησαν ύπδ τών ποιη
τών καί ρητόρων. Διά τών επομένων παρατηρή
σεων προτιθέμεθα νά έξετάσωμεν την ποιότητα 
τή; Ελληνικής γλώσσης αποκλειστικοί; κατά τους 
γνωστούς αύτη χαρακτήρας, έξ ών διακρίνεται 
παραβαλλόμενη πρδς τάς άδελφά; αύτής. Είς τάς 
ϊναρθρώσει; τής φωνής καί είς τούς έξ αύτής π«- 
ραγομένους ήχους ή Ελληνική βαδίζει τήν όρθήν 
έκείνην όδδν τοϋ μέσου, ήτις διακρίνει πάν δια
νοητικόν προϊόν τοϋ Ελληνικού λαού, άπέχουσα 
άπδ τής ύπερβαλλούσης αφθονίας, όσον έκ τής 
ισχνής ένδείας τών άλλων γλωσσών. Παραβάλλων 
τις τήν Ελληνικήν μέ έκείνην ήτις μάλλον πλη
σιάζει πρδς αύτήν κατά τήν πρδς έκφράσει; υψη
λά; καί ανθηρά; δεξιότητα, ήτοι πρδ; τήν τών 
αρχαίων Ινδών, ευρίσκει ότι ή τελευταία υπερέχει 
τή; Ελληνική; έπί ολη σειρά συμφώνων, ά έν μέ- 
οει αποβαίνει αδύνατον νά έκφραση ή μιμηθή 
ευρωπαϊκή γλώσσα, έν ώ ή Ελληνική, καθ’ Ο
σον αφορά τά βραχέα φωνήεντα, κατ’ϊσον βαθμδν 
υπερέχει τή; Ινδική;, ή; ή μάλλον μελωδική ποίη- 
σι; βαρύνει, έάν δυνάμεθα νά τδ είπωμεν, τά ώτά 
μα;, ένεκεν τής μονοτόνου έπαναλήψεω; τοΰ ήχου 
τοϋ βραχέος α. Προστίθεται έπειτα υπέρ τή; Ελ 
ληνικής Θαυυ.ασία αφθονία διφθόγγοιν καί ήχων 
παραγομένων έκ τών συνδυασμών τών φωνηέντων, 
τά όποια μόνον τδ στόμα τών Ελλήνων ήδύνάτο 
νά διακρίνη διά τής ποοσηκούσης λεπτότητο;, 
άλλ εις τα χείλη νεωτέρου τινδς Ευρωπαίου συγ- 
χέονται άνευ τινδς διακρίσεως. Εν τούτοι; αν καί 
οί νόμοι τή; εύφωνίας, οίτινες παρεκίνησαν τούς 
άλλους λαούς ν άποοάλωσι διαφόρου; συνδυασμού; 
συμφώνων καί φωνηέντων όπως δώσωσιν εί; τάς 
γλώσσας των μεΐζον θέλγητρον καί χάριν άν καί 
δι έκείνων τών συγκοπών διέστρεψαν τά; χαοα- 
κτηριζούσα; αύτάς καταλήξεις, ίσχυσαν καί έπί 
τής γλώσσης τών Ελλήνοιν.Ούτοι, καίτοι άκολου- 
θαϋντε; τούς νόμου; τή; εύφωνίας, άπεμακρύνθη- 
σαν άληθώς έκ τοϋ πρωτοτύπου τής αρχική; γλώσ
σης, δπερ μή ευρισκόμενον πλέον έν ιδιαιτέρα τινι 
γλώσση δυνάμεθα νά μαντεύσωμεν έξ όλων τών 
άλλων γλωσσών όμοΰ ληφθεισών. Εν τούτοι;, δια- 

τελοϋντε; αείποτε έρας-αί τοϋ όρθοΰ μέσου, ήδυ- 
νήθησαν δι’έπιτυχοϋς συναλλαγή; ·νά συγκεράσωσι 

μετά τών φωνηέντων τά σύμφωνα, είς τρόπον 
ώστε ή γλώσσα αύτών νά μήν άποβάλη χάριν 
τής ήδύτητο; τήν δυναμιν αύτής, ούτε χάριν τής 
μελωδίας τδν ίδιον αύτής χακακτήρα,άλλά νά τη- 
ρήση έν τοϊς διαφόροις αύτής διάλεκτοι; συνάμα 
τήν εύστροφίαν έκείνην, ήτις άνέδειξεν αύτήν 
κατάλληλον εΐ; τά μάλλον διάφορα είδη τοϋ 
ποιητικού καί πεζού λόγου.

Λέν θέλομεν διέλθει σιωπηλώς έτέραν τινα ση
μαντικήν ιδιότητα τή; Ελληνικής, καί στενώς 
συνδεδεμένην μετά τής άρχαιοτέρα; ιστορίας τού 
λαλήσαντος αύτήν έθνους, καί ήτις όφείλει νά 
προταχθή ώσεί προγνωστικόν άπάση; τή; επομέ
νη; ίστορία; τή; Ελληνικής διαπλάσεως. όπως 
εντελώς έννοηθώμεν έπιθυμοϋμεν έκαστος τών 
ήμετέρων άναγνωστών, έάν κατηρτίσθη κλασι- 
κώς, ν’ άνακαλέσή εΐς τήν μνήμην του τούς κό
που; καί μόχθους ου; ΰπέστη σπουδάζων τούς 
γραμματικούς τή; Ελληνική; τύπου; καί ους κα
τέβαλε πρδς άπομνημόνευσιν αύτών αγώνας, καί 
ποσάκις άπηλπίσθη περί τής κατοχής των ό νοϋς 
αύτών έπιθυμών νά πεισθή περί τών λόγων ιδίως 
δτε (οφείλε νά έννοήση καί άπομνημονευση πώς 
τόσοι τύποι χρόνων παράγονται έκ ριζών άνο- 
μοιοτάτων’ πώς ίν ρήμα σχηματίζει μόνον τδν 
δεύτερον άόρις-ον καί πώς αύτά τά πρόσωπα τοϋ 
άορίστου, οίονεί ίδιοτρόπως, πηγάζουν έν μ.έρει 
έκ τών τύπων τοΰ πρώτου καί έν μέρει έκ τών 
τοϋ δευτέρου αορίστου’ πώς προσέτι έκ πλήθους 
ρημάτων καί ούσιαστικών δέν έμειναν ή είς μόνο; 
ή ολίγοι τύποι, οίονεί ερείπια καί λείψανα παρελ- 
θούση; έποχής. Επειδή βεβαίως ού μόνον ή φύσι; 
ύπέστη ποικιλωτάτας άνατροπά; καί κατακλυ
σμού; πριν ή λάβη τήν παρούσαν αύτής σταθεράν 
καί ήρεμον μορφήν, άλλά καί ή οργανική κατα
σκευή τών γλωσσών έκλονίσθη εί; έποχήν προγε- 
νεστέραν οίαςδήποτε φιλολογίας υπδ βιαίων ανα
τροπών, προξενηθεισών ή έκ τών μεταναστεύσεων 
τών λαών, ή έξ εμφυλίων έπαναστάσεων, αίτινες 
άνέτοεψαν τά μέρη τοϋ οίκοδομ.ήματος τούτου 
δπως δργανισθώσιν άλλως καί εί; νέον συντεθώσι 
σώμα. Καί τούτο μάλιστα ισχύει διά τήν Ελλη* 
νικήν, ήτις παρά πάσαν άλλην παρουσιάζει τήν 
δψιν υφάσματος κατασκευασθέντος διά σοφή; καί 
κανονικής σκέψεως, διαορηχθέντο; δέ μετά ταύτα 
υπδ βιαίας χειρδς καί μεταβληθέντος είς νήματα 
δι’ών έπειτα ύφάνθη νέον ύφασμα.’Εντεύθεν και

ό λόγος τοϋ πολλαπλασιασμού τών διαλέκτων, ■ 
αίτινες εύρίσκονται καί παρά τοϊς Ελλησι καί . 
παρά τοϊς συγγενέσιν αύτών λαοϊς, καί ών μνη
μονεύουν καί τά όμηοικά έπη (1). Καθώς ή 
παρά τώ» Ελλήνων χώρα διατέμνεται υπέρ πά
σαν άλλην θαυμασίως υπό τών ζυγών τών έρέων 
και τών θαλασσών, ούτως ώστε φυσικώ; δέν φαί
νεται έπιτηδεία, ώς αί πεδιάδες τού Εύφράτου 
καί Γάγγου, νά περιέχη λαόν όμ,οιόμορφον έν έ»ί 
μεγάλιρ κράτει συμπεριλαμβανόμενον, καί καθώς 
διά τή; φυσική; ταύτη; διαιρέσεως έξηγεϊται ή 
τοϋ Ελληνικού λαού εί; τόσα; φυλάς διαίρεσι;, ών 
τινε; κατά τού; άρχαιοτάτου; μυθικού; χρόνου; 
καί έτεραι έν τή προγενεστέρα έποχή προκαλοΰν 
τήν ήμετέραν προσοχήν ούτω καί ή Ελληνική 
γλώσσα υπέρ πάσαν άλλην διετμήθη εί; τοσαύ- 
τα; άπ’ άλλήλων διαφερούσας διαλέκτους, άνα- 
λόγω; τή; ποικιλία; τών φυλών καί τόπων. Εις 
πδν έρωτήσαντα ποϊαι ύπήρχον σχέσεις μεταξύ 
τών διαλέκτων τών Πελασγών, Δρυόπων, Λυάν- 
των, Λελέγων, Έπυιών καί τών ετέρων φυλών, 
αίτινες ήσαν διεσπαρμέναι είς τήν Ελλάδα κατά 
τούς άρχαιοτάτου; χρόνου; θά ήτον τολμηρόν ν 
άπαντήση τι;’ τοΰτο όμως φαίνεται έναργές, 
δτι τδ πλήθο; τών φυλών τούτων καί αι συχναί 
αύτών μεταναστεύσεις, έξ ών προέκυψεν ή διά
φορος αύτών σύνδεσις καί συγχώνευσις σχετί
ζονται στενώς μετά τή; άκανονίστου κατασκευής, 
ήν ή Ελληνική γλώσσα δεικνύει έν τοι; άοχαιοτά- 
τοις αύτής μνημείοις, έάν δέν πρέπη τι; ενταύθα 
νά άποδώση τήν πρωτίστην αιτίαν (2).

Αί αρχαιότατα·, έκεϊναι φυλα'ι, ά; έν άρχή ευ- 
ρίσκομεν έν Ελλάδι, καί έξ ών έπειτα οί Πελα
σγοί καί Δέλεγες υπήρξαν αί εΰρύτερον διαχυθεϊ- 
σαι, άναμφιβόλω; πολύ έπραξαν διά τήν πρώτην 
καλλιέργειαν τοϋ έδάφους, διά τήν θεμελίωσιν 
θρησκευτικών οργανισμών καί τήν πρώτην διά- 
ταξιν κοινωνικής καταστάσεως. Οί Πελασγοί διε
σπαρμένοι εί; πολλά μέρη τής Ελλάδος, καί κύριοι 
τών γονιμωτέρων χωρών, τής Θεσσαλίας, τή; 
κοιλάδος τοϋ Πηνειού, τών κατωτέρων χωρών

(1) ΈνΤλιάδι (Β, 80 ί. Δ, 437) άναφέρεταιή διαφορά 

της διαλέκτου μεταξύ τών συμμάχων τών Τρώων, καί έν 

Όδυσσεία (1Θ175) μεταξύ τών έν Κρήτη Ελληνικών 

φυλών.

(2) Τάς ένταϋΟί έκτιθεμένας ιδέας άνεσκευασεν ό Har

tung, είς ήν έγραψε περί τοϋ συγγράμματος τούτου έπί· 

κριαιν έν τοϊς Χρονικοί; τής Επιστημονικής κριτικής (An- 

nali di critica scientifica) 4844-, μηνίΜαρτίω σ· 366.

τή; Βοιωτίας, τών πεδιάδων τής Αργολίδος καί 
Σικυώνος, πριν ή περιπλανηθώσι κατά στίφη έπί 
τή; Ελλάδος, παρουσιάζονται ήμϊν λαδ; έραστή; 
τή; διαμονή; ταυ, σπουδάζων νά θεμελιώση πό
λεις, νά έξασφαλισθή διά γιγαντωδών τειχών καί 
μετά θερμού ζήλου ν’ άποδώση λατρείαν εΐς τάς 
δυνάμεις τοΰ Ούρανοΰ καί τής Γής, αίτινες τώ 
έγονιμοποίησαν τάς πεδιάδα; καί τώ παρέσχον 
τήν ευτυχίαν εΐ; τά ποίμνιά του.

Αι μυθικαί γενεαλογίαι τοϋ Αργους ήλθον είς 
άμιλλαν, ούτως είπεϊν, μέ τά; τής Σικυώνος, καί 
άμφότεραι αί πόλεις αϋτα·. άνήγαγον τήν κατα
γωγήν αύτών είς τήν μάλλον μεμακρυσμένην αρ
χαιότητα διά σειρά; πατριαρχικών ηγεμόνων, ών 
τδ μίγιστον μέρος δέν ΰπήρξεν ή καθαραί προσω
ποποιήσεις τοϋ τόπου, τών έρέων, καί ποταμών 
του. Καί οί Λέλεγες μεθ’ ών συνηνώθησαν οί Λο- 
κροί πρδ; βο^ράν τής Ελλάδο: καί οί Επυιοί έν 
ΓΙελοποννήσω άν καί φαίνεται OTt εσχον ήττον 
σταθεράς κατοικίας καί υπήρξαν έπιρρεπεϊς είς 
είδος τι πολεμικώτερον ζωής, όποϊοι κατά τδν 
Θουκυδιδην διετηρήθησαν μέχρι τών χρόνων του 
εί; τά; ορεινά; χώρα; τής άρκτικής Ελλάδος, 
ούχ ήττον εξύμνησαν τού; ήρωα; τή; φυλής των 
καί ιδίως τδν Δευκαλίωνα καί τού; απογόνους του 
ώς θεμελιωτά; πόλεων καί ναών τών θεών. Αλλ 
ούδέν σημεϊον έχομεν άνωτέρα; αύτών πνευμα- 

, τική; προκοπής ή ασμάτων, έν οις ν’ άναφαίνηται 
ό ίδιάζων χαρακτήο τών φυλών τούτων’ και υπάρ- 

’■ χει άμφίβολον έάν θά δυνηθώμέν ποτέ ν’ άναγνω- 

ρίσωμεν τά χαρακτηριστικά σημεία φυσιογνωμίας 
ιδία; εΐ; τά; παραδόσεις τών θεών καί ηρώων τών 
φύλων, άτινα κατωκησαν τάς χώρας ταύτα;. Καί 
είνε λυπηρότατου οτι μετά τών ήμετέρων πηγών 
φαίνεται αδύνατον νά έκφέρωμεν βάσιμόν τινα 
γνώμην περί τών διαλέκτων τών φυλών τούτων" 
καί ίδίω; διότι έχομεν πολύ έλλιπή γνώσιν, στη- 
ριζομένην εΐς ολίγα; έπιγραφά; καί χωρία γραμ
ματικών άκόμη καί περί αύτών έτι τών διαλέ
κτων, αίτινες κατά τήν ιστορικήν έποχήν εις έ
κάστην έλαλοϋντο πόλιν, καθ δν χρόνον δεν είχον 
λάβει φιλολογικήν τινα άνάπτυξιν υπό τών ποιη
τών καί συγγραφέων.

’Αλλ’ έτι μάλλον άξιολογωτέρα διά την ιστο
ρίαν τή; διανοητική; καλλιέργεια; τών Ελλήνων 
εινε διάκρισί; τι; τών φυλών καί τών διαλέκτων, 
αίτινες έσχηματίσθησαν κατ εκείνην τήν έποχήν, 
είς ήν ή υπεροχή τών φυλών καί των πολεμικών 
λαών καί έρως τι; περιπετειών έδωκε τδ όνομα
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τίς ήρωΐκής. ’Εκ τοΰ χρόνου τούτου βεβαίως ήο- 
ξατο ή μεταξύ τών φυλών και διαλέκτων τής 
Ελλάδος άμιλλα, ήτις ύπήρξε μεγίστης σημασίας 
διά τε τήν κατάστασιν τής κοινωνικής ζωής, καΐ 
τήν διεύθυνσιν τής πνευματικής, διά την ποίησιν, 
τήν τέχνην καΐ φιλολογίαν. Σπουδάζων τις βα- 
θύτερον τάς διαλέκτους τής Ελληνικής γλώσσης, 
αΐτινες μανθάνονται εϋκολώτερον διά τής ιστορίας 
τής φιλολογίας τοΰ Ελληνικού λαοΰ, διακρίνει 
έναργώς δτι αύται διαιρούνται είς δύο μεγάλα 
συμπλέγματα, ών το Sv εϊναι οΰσιωδώς διάφορον 
τοΰ άλλου. To Sv έξ αύτών σχηματίζει τήν λεγο- 
μένην AlOtlixiir διάλεκτον'διά τού ονόματος τού
του οί Ελληνες γραμματικοί άναμφιβόλως ένόη- 
σαν διαλέκτους λίαν διαφερούσας μεταξύ των, 
άφοΰ διά τούτου έσήμαΐνον τήν μή Ιωνικήν, τήν 
μή Αττικήν καΐ τήν μή Δωρικήν. Κατά τήν ύπό- 
θεσιν ταύτην τρία τέταρτα τοΰ Ελληνικού έθνους 
συνέκειντο έξ Αίολέων, καΐ έθεωρήθησαν ώς αίο- 
λικαΐ άπασαι αί διάλεκτοι, αΐτινες, ώς φαίνεται 
έξ άρχαιοτάτων επιγραφών, άπεϊχον άπ’ άλλήλων 
πολύ πλέον ή δσον έκ τής Δωρικής, ώς έπΐ παοα- 
δείγματι αί διάλεκτοι τής Θεσσαλίας, τής Αι
τωλίας, τής Βοιωτίας καΐ Ηλιδος. Αλλ’ οί ιδίως 
καλούμενοι Αίολεϊς, οΐτινες έν τή μυθολογία φέ- 
ρουσι το ονομα τούτο, έκατοίκησαν κατ’ αυτόν 
τον άρχαιότατον χρόνον πρδς μεσημβρίαν τού 
ΙΙηνειοΰ είς τήν θεσσαλικήν πεδιάδα, κληθείσαν 
βραδύτερον θεσσαλιώτιδα, καΐ έκεϊθεν μέχρι τού 
Ήαγασητικοΰ κόλπου. Κατ’ αύτδν έκεΐνον τον 
μυθικόν χρόνον ευρίσκομεν κλάδον τινα τής αύτή; 
Αίολίδος φυλής είς τήν μεσημβρινήν Αιτωλίαν 
,κατέχουσαν τήν Καλυδώνα' άλλ’ή μερΐς αΰτη τών 
Αίτωλών ήφανίσθη βραδύτερου έκ τής ιστορίας, 
ένώ οί Αίολεϊς τής Θεσσαλίας, οΐτινες ώνομάζοντο 
και Βοιωτοΐ, δύο γενεάς μετά τά Τρωικά, μετη- 
νάστευσαν είς τήν χώραν, ήτις παρ’ αύτών ώνο- 
μάσθη Βοιωτία καΐ έκεϊθεν όλίγον ύστερον, συμ- 
μιχθέντες μετ’ άλλων φυλών, εί; τά παράλια κα
τά; νήσου; τής Μικρά; Ασίας, αΐτινες έκτοτε έ- 
λαβον το δνομα τή; Ασιατικής (1) Αίολίας. Μό

(1) Ήμεϊ; ενταύθα θεωροϋμεν Αΐολεΐ; μόνον έκείνους, 
οΐτινες έθεωροΰντο πραγματικώς άνήκοντές εις τήν Αιολι
κήν φυλήν, καΐ ούχί πάντας τούς ύπό των ήρώων διευθυνο 
μένους οδ; ό ’Ησίοδο; έν τω άποσπάσματι τών ή ο ι ώ ν ςου 
καλεϊ τε'κνα τοϋ Αιόλου, καίτοι ή γενεαλογία αΰτη αα; δί
δει τό δικαίωμα νά ύποθε’σωμεν 3τι ύπήρξε στενή σχέσις, 
έπιβεβαιουμένη προσέτι καΐ ύπό άλλων μαρτυριών, μεταξύ 
τών φυλών τούτων Κατ’ αύτήν τήν έννοιαν οί Μήνωες τών

νον είς αύτήν τήν τελευταίαν Αίολίαν γνωρίζο- 
μεν τήν ομώνυμον διάλεκτον, διά τών λυρικών 
ποιητών τής Λεσβιακής σχολής περί τής αρχής 
καΐ τοϋ χαρακτήρος τής όποία; θέλομεν ομιλήσει 
είς Sv τών επομένων κεφαλαίων. Περί τής δια
λέκτου ταύτης, καθώς καΐ περί τής Βοιωτικής 
θεωρούμενης έν τή άρχική αύτής μορφή, δυνάμεθα 
γενικώς νά εϊπωμεν, δτι έχει άρχαϊόν τινα τύπον, 
και ύπέρ πάσαν άλλην πλησιάζει πρδς τήν άρ- 
χαιοτάτην πηγήν τής Ελληνικής γλώσσης. Τούτου 
ένεκα ή Λατινική, ήτις έχει τοσαύτην σχέσιν μετά 
τής αρχαιότατης Ελληνικής φαίνεται τοσοΰτον 
συγγενή; μετά τής Αιολικής διαλέκτου’ καθώς 
έπίσης είς τήν Αιολικήν κατά γενικόν κανόνα δια- 
κρίνεται ή μεγίστη σχέσις ήτις ύπάρχει μεταξύ 
αύτής καΐ τών λοιπών γλωσσών τής ίνδογερμα- 
νική; οικογένειας. Μόνον άπλή τις τροποποίησις 
τής Αιολικής ήτο ή διάλεκτος τών Δωριέων ήτις 
έν άρχή μέν έσχε τήν έδραν της είς μικρότατου 
τι μέρος τής άρκτική; Ελλάδος, εφεξής δμως διά 
τής ισχυρά; έκείνη; κινήσεως τών λαών, ήτις 
έκλήθη ή κάθοδος τών Ηρακλειδών, διεχύθη 
εί; τήν Πελοπόννησον καΐ εις άλλας χώρας. Η 
διάλεκτο; αΰτη διακρίνεται διά τινα τάσιν πρδς 
τούς άνοικτούς καΐ πλήρεις [ ήχου; τού Α καΐ Ο, 
ώς καΐ διά τινα προσπάθειαν τοΰ ν' άποφεύγη τδ 
Σ είς 8 ύπεισήλθεν δνομαστΐ παρά τοϊ; Σπαρτιά- 
ταις τδ Π. Λίαν άπομεμακρυσμένη έκ τού άρχι- 
κού τύπου εϊνε ή δευτέρα καΐ κυρίως διάλεκτος 
τής Ελληνικής, ή Ιωνική,άναπτυχθεϊσα τδ πρώτον 
είς τήν κυρίως λεγομένην Ελλάδα, καΐ έκεϊθεν 
μετενεχθεϊσα εί; τά παράλια τής μικρά; Ασίας 
διά τών έξ Αθηνών μεταναστευσασών ιωνικών α
ποικιών καΐ παρ’ ο ίς ύπέστη μικράν τινα μετα
βολήν. Είσί δέ διακριτικαΐ αύτή; ιδιότητες ήδύ- 
της τι; καΐ ευκολία, παραγόμεναι ιδίως έκ τής 
συναντήσεως πολλών φοινηέντων, έν οίς προεξέ- 
χουσιν ούχί πλέον οί μακοοΐ ήχοι τού Α καΐ Ο 
άλλά τουναντίον οί λεπτοί έκεϊνοι τοΰ Ε καΐ Τ, 
ώ; μεταξύ τών συμφώνων ύπερισχύει τδ Σ. Οπου 
δήποτε ή Ιωνική έν τοϊς φωνηέντοις καΐ συμφώ-

ΌρχομενωνκαΐτηςΊωλκοϋ, οίτινε; έδεσπόζοντο ύπό τοϋ 
Άθάμαντος καΐ Κρητεω;, Αΐολέων, ήσαν αιολικής κατα
γωγή;· καΐ ούτο; εϊνε λαό; κατέχων έπίσημον θέσιν μετα
ξύ τών μυθικών εκείνων χρόνων τή; ‘Ελλάδος διά τε το 
εύσταθες τών πολιτικών του οργανισμών, τό εύγενέ; Oappo; 
μεθ’ου άνέλαβε θαλασσίους έκστρατείας, καί τά κολοσσιαία 
μνημεΐά του. “Ορα Ήσίοδ. τέμ· 28 εκδ. Gaisford 23 

παρά Gottling,
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νοις άπομακρύνεται τής Αιολικής, παρετηρήθη 
ότι προσέτι άπομακρύνεται καΐ τοΰ άρχικοΰ τυ- 
που καΐ τούτο ιδίως δηλοΰται έκ τής μετά τών 
συγγενών γλωσσών συμπαραβολής αύτής δπερ 
πρέπει νά θεωρηθή ώς ιδία τ·.ς μεταμόρφωσις 
έπιβληθεϊσα βαθμηδόν εις τήν γλώσσαν έν αυτώ 
τώ έδάφει τής Ελλάδος. Πιθανόν ή διάλεκτος 
αδτη νά έλαλήθη ού μόνον ύπδ τών ίώνων, άλλά 
προσέτι καΐ όλίγον διαφόρως ύπδ τών άρχαίων 
Αχαιών, ους «ί γενεαλογικαΐ παραδόσεις τών 
απογόνων τοΰ Ελληνος μάς παριστάνουσιν ώ; 
Αδελφούς τών ίώνων (1). Διά τοΰ τρόπου τούτου 
δύναταί τις εύχερέστεραν νά έξηγήση διά τί διά 
τήν εποποιίαν,ήτις ίξυμνεϊ τάς πράξεις τών ηρώων 
τής Αχαϊκής φυλής ώρίσθη διάλεκτος, ητ'.ς δσον 
κιΐ Αν διαφέρη έν πολλοί; μέρεσι τής τών ίώνων, 
εϊνε έν τούτοις γενικώς καΐ τά μάλιστα αύτή συγ

γενής.
Εκ τών βραχέων τούτων ιστορικών παρατη

ρήσεων περί τών Ελληνικών διαλέκτων εϊν’ ευκο- 

λον νά προίδωμεν όποϊα ούσιώδη στοιχεία θέλο
μεν ευρει αναπτυσσόμενα είς τούς πολιτικούς ορ
γανισμούς καΐ έν τή φιλολογία τών διαφόρων 
φυλών τής μ-εταγενεστέρας ιστορίας- Είς τους Αι
ολικούς καΐ Δωρικούς λαού; δυνάμεθα νά περι- 
μένωμεν νά εΰρωμεν τά ήθη καΐ τάς θεσμοθεσια; 
κανονισμένα έκ τών άρχαίων έκείνων συνηθειών 
καΐ αρχών, αΐτινες ίσχυσαν μεταξύ τών Ελλήνων 
τών αρχαιότατων χρόνων. Τούλάχιστον αί διάλε
κτοι αύτών άποδεικνύουν δτι κατεβληθη μεγάλη 
προσπάθεια πρδ; διατήρησιν τών άρχαίων τύπων, 
αλλ’ ούδεμία ουσιώδης φροντΐ; πρδ; τελειοποίη
σή αύτών. Καΐ καθώς πάντα παρά τοϊς Δωρι- 
εΰσιν άναθρώσκουσι μετά ζωηρότητας ζ.αι μάς 
παρουσιάζονται διά λάμψεως πολύ λαμπροτέρας 
ή παρά τοϊς Αίολεΰσιν, καθώς ή διάλεκτός των 
πάντοτε προτιμά τούς μακοούς, ίσχυρους καΐ τρα
χείς φθόγγους, διατηρούσα αύτού; μετ άκαμ
πτου έπιμονής, οΰτω δικαίω τώ λόγω δυνάμεθα 
νά περιμένωμεν ν’ άνεύρωμεν εϊς αύτούς φυσικήν 
τινα τάσιν δπως ύπερισχύση έν παντΐ τώ οίκοδο- 
μήματι τοϋ πολιτικού αυτών καΐ οικιακού διοργα- 
νισμού πνεύμα αύςηράς εύλαβείας διά τά αρχαία 
έθιμα. Απεναντίας οί ϊωνες δεικνύουσιν έν τή δια- 
λέκτφ αύτών τήν κλίσιν δπως μεταβάλωσι τούς

(1) Κατα τήν παράδοσιν δ ’Αχαιό; καΐ δ Ίων ήσαν υίοΐ 
τοΰ Ξάνθου, αδελφού τοϋ Δώρου καΐ Αιόλου καΐ υίοΰ τοϋ 
Έλληνο;. Μ.
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αρχαίους τύπους άναλόγως τής φιλοκαλίας καΐ 
ιδιοτροπίας των, καΐ έτι μάλλον καθαράν τινα 
τάσιν πρδς καλλωπισμόν καΐ τελειοποίησή, είς 
ήν οφείλει άναμφιλέκτως ή διάλεκτο; αυτή καίτοι 
παράγωγο; καΐ νεωτέρα, τήν τιμήν τοΰ δτι έφάνη 
ή πρώτη έν τή/τεριφήμω γλώσσιρ τής ποιήοεως.

Π. Μ.

ΟΠΟΙΑ. ΤΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ

ή

ΠΕΡΙΗΓΙΙΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑΟΥ ΜΙ ΙΟΝ». (1)

Εν τούτοι; άνέτειλε καΐ ή όγδοη ήμέρα άπδ 
τού απόπλου, ή δέ θάλασσα ήτο πάλιν τεταραγ- 
μένη καΐ ό δυστυχής συνταξειδιώτης μου νήσττ,ς 
άφ’ ής ώρας άνεχωρήσαμεν έκ Λιβερπούλης. Ενεκα 
δέ τής άσιτίας καΐ τού έμετού είχε καταντήσει 
οίκτρδς καΐ αγνώριστος' τόσον έγεινεν -ισχνός, ω
χρός καΐ άδύνατος. Νεκρού βψιν εϊχε καΐ τοιοΰτον 
ήθελέ τις τδν ύπολάβει άν δέν παρείχε συνεχώς 
σημεία ζωής ώς έκ τών ενεργειών τής ναυτίας! 
Μάταιαι άπέβησαν έμοΰ τε καΐ τοΰ άρχιτρικλίνου 
αί πολλαΐ περιθάλψεις καΐ εί; ούδέν ίσχυσαν κατά 
τού ολέθριου θαλασσίου πάθους, τδ όποιαν ήθελε 
φέρει είς αύτδν θάνατον άν παρετείνετο ολίγα; 

έτι ήμέρας δ πλούς.
— Θαρσεϊτε, ταγματάρχα, έλεγον αυτώ άπδ 

καιρόν είς καιρόν, ιδού φθάνομεν.
Καΐ ελεγον ταΰτα μή συλλογιζόμενος,δτι ή είς 

Αμερικήν άφιξις ήτο άγγελία θανάτου εϊ; τδν δυσ

τυχή φίλον μου.
Από τή; ογδόης έκείνη; ήμέρας δλων τών έπι

βατών οί οφθαλμοί ήτένιζον μακράν εϊς τδν ορί
ζοντα προσπαθοΰντε; νά διακρίνωσι τδ πλ.οιαριον 
δπερ έμελλε νά μάς έφοδιάση διά ναυηγοΰ. Αλλ’ 
έπήλθεν ή νύξ τδ δέ πλοιάριον δέν έφάνη.

Περί τής ένδεκάτην ώραν οί πλείονες τών έπι
βατών άπεσύρθησαν κατά τδ σύνηθες είς τούς κοι- 
τώνάς των, έγώ αμω; άνέμεινα έπΐ τοΰ κατα
στρώματος έλπίζων νά ίδω τήν έμφάνισιν τοΰ 
ναυηγοΰ καΐ τήν περίεργον έπΐ τοϋ άτμοπλοίου 
έπιβίβασίν του. Δέν άνέμεινα δέ έπΐ ματαίφ, διότι 

περί τδ μεσονύκτιον δ έπΐ τού ύψηλοτάτου ιστού 
παραφυλάττων σκοπός ανέκραξε αίως!» (L'ght 

oh !) καΐ πάραυτα ήσθάνθην δτι ή ταχύτη; του 
άτμοπλοίου ήλαττώθη. Εδραμον έπΐ τά πρόσω,

1 (!) Συνεχεία άπό φυλλαδίου 6G.
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άλλ’ ούδέν διέκρινα, ένώ οί τοΰ πληρώματος μέ 
έβεβαίωσαν δτι άμυδρδν φώς έφαίνετο καί είκαζον 
ότι τδ φώ; εκείνο ήν τοϋ κομιζοντος τδν ναυηγδν 
πλοίου' τέλος πάντων μετά παρέλευσιν ένδς τε
τάρτου τδ διέκρινα καί έγώ. Τότε ήρώτησα ένα 
τών παρισταμένων αξιωματικών πόσον άπείχομεν 
τής ξηράς.

— όγδοήκοντα μίλλια άπδ τοϋ έγγυτάτου Α
μερικανικού ακρωτηρίου.

Εκ τούτου α; φαντασθή τις τδ παράτολμον τών 
άμερικανών ναυηγών, οϊτινες έπί μικρότατων 
πλοιαρίων, έξ έκείνων μέ τά όποια διαπλίαυσι 
τούς ποταμούς, παραδίδονται είς τά άφρίζοντα 
κύματα τοϋ ώκεανοϋ, διατρέχοντες καί έτερον 
μέγιστον κίνδυνον, τον κίνδυνον νά συγκρουσθώσι 
μετά τών τρισμεγίστων ατμόπλοιων, καθ ήν ώ
ραν προσπελάζουσι διά νά μεταβιβάσωσι τδν 

ναυηγόν.
Επομένως έφοβήθην και έγώ όχι ολίγον δτε 

ειδον τδ εύθραυστον έκεϊνο άκάτιον διευθυνόμενον 
πλησίστιον πρδς ημάς. Και δτέ μέν άναρπαζό- 
μενον ύπδ τοϋ κύματος, άνήρχετο είς τά ύψη και 
έφαίνετο ώς η κορυφή ύγροϋ οβελίσκου, δτέ δέ 
κατερχόμενον μεθ’ ορμής κατεβυθίζετο είς τήν 
άβυσσον τής θαλάσσης έν μέσφ δύο άφριζόντων 
κυμάτων, όσω δέ έπλησίαζε τόσω φοβερώτερον
καθίστατο τδ θέαμα, άπαξ μάλιστα έπί τοιαύτην
ακμήν ήλθε τδ πλοιάριον, ώστε έφοβήθην μή κα- 
ταπέση έπί τοϋ καταστρώματος τοϋ άτμοπλοίου 
ή συντριβή κατά τών πλευρών αύτοϋ.

Τέλος πάντων ή αγωνία έληξεν εύτυχώς διότι 
ό ναυηγδς έπωφεληθεΐς έκ μιας τών ανυψώσεων
έκείνων, έρρίφθη, άνιπτάμενος ούτως είπεϊν, και 
εδραξε τά σχοινιά τοϋ άτμοπλοίου’ άμέσως δέ τδ 
πλοιάριον άπεμακρύνθη μεταβαΐνον είς άναζήτη- 
σιν άλλων άτμοπλοίων, διότι τά τοιαΰτα πλοιά
ρια φέρουσι πολλούς ναυηγούς τούς δποίους άμα 
διανείμωσιν εϊς τά ατμόπλοια έπανέρχονται είς 
τήν ξηράν καί εφοδιάζονται μέ άλλους.

Τήν δ έπαύριον άπδ πρωίας έκυκλοφόρησεν ή 
είδησις δτι είχομεν ναυηγδν καί παρευθύς οί πλεϊ- 
στοι τών επιβατών, κεντηθέντες ύπδ περιεργείας 
έτρεξαν νά ϊδωσι τδ πρόσωπον τοϋπρωτοφανέντος 
τούτου Αμερικανού’ καί άλλοι μέν τδν ήρώτων 
πολλά περί Νεοβοράκου, άλλοι δέ τώ έζήτουν 
τάς τελευταίας έφημερίδας, διά νά μάθωσι βε
βαίως τάς έμπορικάς τιμάς. 0 δέ πλοίαρχος τήν 
ήμέραν έκείνην μας άνήγγειλεν ότι, άν τι απευ
κταίου δέν συμβή, τήν έπαύριον Οά προγευμα- 

τίσωμεν είς Νεοβόρακον. Επομένως μάς- προσέ- 
φερε τδ άποχαιρετιστήριον γεϋμα, ώς υπάρχει πα
ραδεδεγμένη συνήθεια είς τά τοιαΰτα ταξείδια, 
συνοδευόμενον μετά καμπανίτου οίνου, δτε πα- 
ρετέθησαν τά τραγήματα, εϊς τών έπιβατών άνα- 
στάς προέτεινε πρόποσιν ύπέρ τοϋ πλοιάρχου, δ
θεν δ οϊνος έρρευσε πάλιν είς τά ποτήρια τών 
συνδαιτημόνων καί κατά τήν περί προπόσεων Α
μερικανικήν έθιμοταξίαν, έξήλθον άπδ τά στό·- 
ματα όλων ώς έν χορώ, αί εξής έπιφωνήσεις. 
(ήμιφώνως) Χϊπ, χίπ, χίπ, ούρρά ! 
(ύψιφώνως) Χίπ, χίπ, χίπ, ούρρά !
(στεντωρία τή φωνή) Χίπ, χίπ, χίπ, ούρρά! ! !■

0 πλοίαρχος άνταπεκρίθη ευχαριστών διά πομ
πώδους άγορεύσεως, καί ίδού: πάλιν τά χίπ και 
τά ούρρά έπανελήφθησαν άπαραλλάκτως ώς άνω- 
τέρω.

Τήν δέ έπαύριον άπδ πρωίας είδομεν μακράν 
εις τδν ορίζοντα τήν γην, ή μάλλον τήν σκιάν 
αύτής, παραλλάσσουσαν πρδς νέφος ίόχρουν’ χάρις 
δμως εϊς τήν ταχύτητα τής Περσίας, ήτις διή- 
νυε τήν στιγμήν έκείνην είκοσι μίλλια καθ’ ώραν, 
τδ νέφος βαθμηδόν έλαβε μορφήν καθαρωτέραν, 
ώστε διεκρίναμεν άνευ τηλεσκοπίου χλοεράς νο- 
μάς, τάς οποίας ένέμοντο πανταδαπών ζώων άγέ- 
λαι, λεύκάς οικίας γραφικώτατα διεσπαρμένας έπί 
τών λόφων καί ούσφράνθημεν τής γής τήν αρω
ματικήν και ίσχυράν έκείνην οσμήν, τήν όποίαν 
μόνοι οί έπί πολλάς ήμέρας θαλασσοποροΰντες 
αισθάνονται.

Προσεκάλεσα τότε και τδν σίρ ΐωάννην Κλίν
τον νά ϊδνι τδ ώραϊον αύτδ θέαμα, άλλά τόσον 
ήτο έξησθενημένος, ώστε ήναγκάσθην νά ζητήσω 
τήν συνδρομήν τοϋ θαλαμηπόλου διά νά τδν έν- 
δύσω καί αναβιβάσω έπί τοϋ καταστρώματος, 
δταν όμως είδε τδ μεγαλοπρεπές καί γοητευτικόν 
έκεϊνο τής φύσεως πανόραμα δέν ήδυνήθη νά 
περιστείλη τήν χαράν του, άλλ ήρχισε νά γελά 
ώς παιδίον, καΐ θλίψας μου τήν χεΐρα μετά κα- 
τανύξεως,

— ΐΐμην τρελλδς, είπε, ζητών ν άποθά- 
νω ! σύ είσαι ό σωτήρ μου, είς σέ δφείλω τήν 
ζωήν μου.

— ί2 ταγματάρχα, άπεκρίθην έν συγκινήσει,
πόσον οί λόγοι σου ούτοι μέ χαραποιοϋν. Δέν θα 
ύπάγωμεν λοιπδν είς τούς κατα^ράκτας τοϋ Νια- 

ϊά?α ί s ,
— Διατί δχι; θά ύπάγωμεν, άλλά μόνον οια 

νά τούς θαυμάσωμεν. Εννοείται δέ ότι μετά προ

σοχής θά άπέλθωμεν είς τάς δχθας, διότι τδ μέρος 
είναι λίαν έπικίνδυνον.

ό ταγματάρχης έθεραπεύθη έντελώς καί ρι- 
ζικώς άπδ τής σπληνδς άφοϋ έξήχθη ή πολλή 
χολή έκ τοϋ σώματός του, τδ όποιον άνεκινήθη 
έπί έννέα ήμέρας ώς καθαριζομένη φιάλη. Αφορμή 
λοιπόν τής θανατηφόρου άθυμίας του. ήτο ή χολή’ 
επομένως άμα έξέλιπε τδ αίτιον συνεξέλιπε 
καί τδ άποτέλεσμα’ ό δέ ταγματάρχης παρατη- 
ρήσας τήν έκπληξίν μου, είπε’

— ’ίδού τί είναι ό άνθρωπος, φίλε μου! Εν 
άπλοϋν εμετικόν μεταβάλλει τάς ψυχικά; δια
θέσεις μαςχάνομεν τήν τόλμην διά μιας άφαιμά- 
ξεως κάι πολλάκις £>' καθάρσιον κατευνάζει τήν 
έξημμένην ήμών φαντασίαν καί θεραπεύει τήν 
παραφρονούσαν κεφαλήν μας. Πώς λοιπδν μετά 
τοιαΰτα έξευτελιστικά πράγματα τολμά δ άν
θρωπος ν’ άλαζονεύηται και νά ματαιοφρονή !. . .

Αντί ν’ άποκριθώ είς τήν φιλοσοφικήν ταύτην 
παρέκβασιν τοΰ ταγματάρχου τδν ένηγκαλίσθην 
μετά τρυφερότητος, διότι μοι έφαίνετο ότι άφ ής 
ώρας, χάρις είς τήν ναυτίαν, παρητήθη τών άπαι 
σίων σχεδίων του, ειχον έπ’ αύτοϋ δικαίωμα κυ- 
ριότητος. Τδν ήγάπων ώς αγαπά ό πατήρ τδν 
υίόν του.

Μετά τινας στιγμάς τδ άτμόπλοιον ήγγυροβό- 
λησεν.

Είχομεν φθάσει είς Νεοβόρακον.

Γ'. 

Ο.ΙΙγα rira περί τής Ιστορίας τοΰ Νεοβοράκον.
— Απούις τής πό.Ιεως.— Περί τοΰ Castle- 
Garden καί τ&ν μεταναστών.

Πρώτος τών θαλασσοπόρων ό άγγλος Ερρίκος 
Ούδσων κατέπλευσεν είς τδν όρμον τοϋ Νεοβο- 
ράκου τή 3 Σεπτεμβρίου I609. Οι δέ άγριοι 
αύτόχθονες ίδόντες τδ άλλόκοτον έκεϊνο πλοϊον 
καί τδν Ούδσωνα έν μεγαλοπρεπεϊ έρυθρά στολή 
ίστάμενον έπί τοϋ καταστρώματος, έφαντάσθη- 

. σαν ότι ήτο ό Θεδ; Λ/ανιτοΰ έρχόμενος πρδς έ- 
πίσκεψίν των. Οθεν προσέπεσον πρηνείς καί ήρχι- 
σαν ν’ άναπέμπωσι κραυγάς άγαλλιάσεως καί 
φόβου.

0 Ούδσων λοιπδν άπέβη είς τήν ξηράν, οί δέ 
ίνδοί τδν έλάτρευσαν έπί τινα καιρόν καί προσε- 

,φέρθησαν πρδς αύτδν ώς προσεφέροντο είς τούς 
ξυλίνους καί λίθινους αύτών θεούς τούς Λίανιτοΰ. 
Καί κατ άρχάς μέν ό θαλασσοπόρος έδέχθη έν

ύπομονή τήν δχληοάν λατρείαν, κατόπιν δέ έπι- 
θυμών ν’ άποδείξη τάς πρδς αύτούς εύνοϊκάς δια
θέσει; του, καί νά καταπείση αύτούς ότι δ Μα- 
νιτοϋ είναι όχι μόνον καλός θεός, άλλά καί καλός 
ήγεμών εφερεν έκ τοϋ πλοίου βαρέλιον πλήρες £α* 
κίου καί τδ διένειμεν είς τδ παριστάμενον πλήθος 
τδ συνιστάμενον έξ άνδρών, γυναικών, γερόντων 
καί παιδιών.

Επειδή δέ καί τδ ποτδν ήν έξαίσιον καί δ προσ- 
φέρων αύτδ δ Μανιτοϋ, οί ίνδοί κατενθουσιά- 
σθησαν καί έπιον τόσον, ώστε κατέπεσον όλοι οί- 
νοβαρεϊς. Πρδς άνάμνησιν τοϋ γεγονότος ή νήσος 
έφ ής κεΐται νϋν τδ Νεοβόρακον έκλήθη Μανα- 
χαγτνικάξ ή κατά παραφθοράν Μανχαττάν, δπερ 
μεθερμηνευόμενου σημαίνει “τόπος ένθα άπαντες 
έμεθύσθησανκ.

Ταχέως δμως οί ίνδοί ένόησαν ότι ήπατήθησαν 
καί ότι δ Ούδσων θεός δέν ήτο, διδ καί έτράπη- 
σαν πάλιν έπί τούς έκ ξύλου καί λίθου άληθεϊς 
Μανιτοϋ. Ούχ ήττον καί μετά τήν είς αύτούς λυ- 
πηράν ταύτην άνακάλυψιν προσεφέρθησαν πάν
τοτε πρδς αύτδν μεθ ύπακοής καί πραότητος.

0 Ούδσων, έξ οΰ καί δ φερώνυμος ποταμός έ
κλήθη, άφοΰ περιήλθε διάφορα μέρη τής Αμερικής 
καί πανταχοϋ έτυχε φιλικής υποδοχής παρά τών 
Ινδών, έπέστρεψεν είς Ευρώπην καί διεκοίνωσεν εϊς 
τήν Ολλανδικήν κυβέρνησιν, ήν άπό τίνος χρόνου 
υπηρέτει, τήν σπουδαίαν άνακάλυψιν του. Η δέ 
Ολλανδία ήτις τότε έθαλασσοκράτει έχουσα είκοσι 
χιλιάδας πλοία καί εκατόν χιλιάδας ναύτας, ένώ 
ή Αγγλία ούδέ ναυτικόν ούδ’ έμπόριον είχεν, άπέ- 
ς-ειλε τώ 1614 δύο πολεμικά πλοία διευθυνόμενα 
υπό τοϋ Αδριανοΰ Μπλδκ καί Ενδρικτώνος Χρι
στιανού.

ί’πδ τήν έπιτήρησιν λοιπόν τών δύο τούτων 
πλοιάρχων έκτίσθησαν αί πρώται έν Νεοβορακω 
εύρωπαϊκαί οικοδομά! έν δλω τέσσαρες τδν άριθ
μδν καί εις προμάχων άνεγερθείς τδ επόμενον 
έτος πρδς άμυναν κατά τών έπιδρομών τών ά
γριων. Ονομάσθη δέ ή μικρά αύτη άποικία «Νέον 
Αμστελλόδαμον» καί έπί πολλά έτη έχρησίμευεν 
είς τούς όλλανδούς ώς στρατιωτικός καί εμπορι
κός σταθμός, δθεν έγίνετο έξαγωγή κυρίως μη
λωτών.

Καί παρά πάσι μέν γνωστδν είναι έν πόσω βρα
χεί χρονικώ διαστήματι δ’μηδαμινδς έκεϊνος Ολ
λανδικός σταθμός μετετράπη είς πόλιν έκ τών 
μεγαλητέρων καί πλουσιωτέρων τής οικουμένης, 
οί πλείστοι όμως άγνοοΰσιν δποίας σειράς γεγο- 
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νότων διελθοΰσα ή θαυμασία αΰτη μετατροπή 
έγένετο, και τοΰτο ήμεϊς έν συντόμω θέλομεν ε
φεξής διηγηθή.

Η νήσος Μανχαττάν δέν ητο άνεπίφθονον εύ
ρημα, διδ πολλούς έσχε τούς έραστας καί έν τοϊς 
πρώτοις τούς Αγγλους, οίτινες καιροφυλακτήσαν 
τες καί εύρόντες άρμοδίαν περίστασιν άφήρπασαν 
αυτήν άπδ τάς χεϊρας τών Ολλανδών τώ <664. 
Οί Ολλανδοί άφήρεσαν αυτήν άπδ τών Αγγλων 
τω 4 673 καί οί Αγγλοι πάλιν τήν κατέσχον Ιν 
έτος ύστερον, έπαληθεύσαντε; ουτω μετ αξιοση
μείωτου έπιμονής τον κατακτητικόν νόμον «Φύ
γε έκιϊΰΐΥ σύ,όιά κάκαθήσω έγώ.» Τότε δέ μό
νον οί Αγγλοι μετωνομασαν το Νέον Αμστελλό- 
δαμον Νέακ Ύόρκηκ Νεοΰάρακοκ} πρδς τι
μήν ίωάννου Δουκδς τής ί'όρκης είς 3ν έδωρήσατο 
αυτήν Κάρολος δ β\

Πολλά έχει τις είπεϊν περί τής ιστορίας τής 
καθ’ δλας τάς έπόψεις τεράστιας αυτής πόλεως, 
άλλά τοΰτο δέν είναι έργον τοΰ παρόντος' λέγο- 
μεν δέ μόνον ότι μεγάλα; ύπέστη δοκιμασίας έω- 
σοΰ μεγαλυνθή, δτέ μέν πιεζομένη ύπδ δεσποτι- 
κών κυβερνήσεων ύπηκουσών είς τά νεύματα προ
ληπτικών καί τυραννικών βασιλέων τής Αγγλίας, 
δτέ δέ σπαραττομένη άπδ έσωτερικάς διαμάχας 
καί έπιδρομάς τών έν τή Καναδική Γάλλων καί 
τοιαΰτα παραπλήσια πάσχουσα έωσοϋ απέκτησε 
τήν ανεξαρτησίαν της.Διότι άπ’αύτής τωόντι άρ- 
χεται ή τε ήθική καί υλική πρόοδος και άκμή 
τοΰ Νεοβοράκου καί όλων τών άλλων ηνωμένων 
πολιτειών τής Αμερικής.

Ούχ ήττον δέν πρέπει νά άποσιωπήσωμεν καί 
τινα; γενναίας πράξεις τής άγγλικής κυβερνήσεωί 
δι’ ών εύηργετήθη δ τόπος. Ουτω λόγου χάριν ή 
πρώτη δαπάνη τή; κυβερνήσεως συντηρουμένη 
σχολή ίδρύθη έν Νεοβοράκφ τώ 170 2' ή πρώτη 
έφημερίς έξεδόθη τώ 1725' ή πρώτη δημοσία 
βιβλιοθήκη συνεκροτήθη τώ <729, κομισθέντων 
έπί τούτου κατ ευθείαν έκ Λονδίνου χιλίων έξα- 
κοσίων ογδοήκοντα τεσσάρων τόμων καί έν τέλει 
ή πρώτη άκαδημία συνέστη τώ <732.

Η Αγγλική άποικία βαθμηδόν μεγαλυνομένη 
καί ένισχυομένη, ήθέλησε κατά φυσικόν λόγον ν’ 
άπαλλαχθή τών οχληρών δεσμών τή; προστασίας 
καί νά εξάσκηση έλευθέρως καί άνεξαρτήτως τά 
δικαιώματά της. όθεν τώ 1765 συνεκροτήθη έν 
Νεοβοράκω συνέλευσις, ήτις ύπέγραψεν αναφοράν 
περιέχουσαν παράπονα κατά τής μητροπόλεως καί 
άπαίτησιν ταχεία; θεραπείας. Τελευταϊον δέ νέο;

τι; περί φόρου νόμος, βαρύς μέν είς τούς άποίκους, 
όχι δέ καί πολύ ωφέλιμος είς τούς Αγγλου; πα- 

ρέσχεν αφορμήν γενικής τοϋ έθνους έπαναστάσεως, 
ήτις έληξιν, ώ; γνωστδν, εί; τήν άνακήρυξιν τής 
δημοκρατίας τών Ηνωμένων πολιτειών τή 4 ίου- 
λίου <776.

Δέκα έτη.μετά τδ άξιομνημόνευτον τοΰτο γε
γονός δ πληθυσμός τοϋ Νεοβοράκου έδιπλασιάσθη, 
άν καί κατά τδ βραχύ τούτο διάλειμμα δ Ικτε
ρικό; πυρετός έθέρισε μέγα μέρος τών κατοίκων. 
Εκτός δέ τούτων καί άλλα πολλά ύπέφερεν ή πό
λις μεταταΰτα- Εν έτει δηλαδή <832 ή άσιατική 
χόλερα περιελθούσα τήν οικουμένην καί παντού 
φέρουσα τδν θάνατον καί τδ πένθος κατεκλίνθη έν 
Νεοβοράκφ έπί στρωμνής τεσσάρων χιλιάδων καί 
τετρακοσίων πτωμάτων. Παρελθούσης τής θεομη
νία; ταύτης ήλθεν ή πυρκαϊάκαί έν υιά νυκτί πλέον 
τών έξακοσίων οικιών άπετεφρώθησαν ύπδ τών 
φλογών' καί ή μέν έκ ταύτη; ύλική ζημία ύπε- 
λογίσθη εί; εκατόν εκατομμύρια φράγκα, πό
σοι δέ άνθρωποι έχάθησαν είς τήν περίστασιν ταύ
την ουδέποτε έγένετο γνωστόν. Αί φλόγες παν- 
ταχόθεν καί διαμιά; έκραγεϊσαι ήπείλουν παντ ελή 
καταστροφήν, επομένως διά νά περισταλή δσφ τδ 
δυνατόν έν τή εστίοε της ή γιγάντιος αΰτη πυρ- 
καϊά κατέφυγον είς τδ κρήμνισμα, καί δι ύπονό- 
μων άνέτρεψαν παμπόλλους άνεπάφου; οικίας.

Μετά τήν χολέραν καί τήν πυρκαϊάν έπήλθεν 
εϊς έπίμετρον τή; δυστυχία; ή έμπορική κρίσι; τοΰ 
1836 καί <837 διασείσασα έκ θεμελίων τήν δη
μοσίαν πίστιν. Τδ δέ 1845 άλλη πάλιν πυρκα'ίά 
έξε^ράγη μικροτέρα μέν τής πρώτη;, άλλ ούχ ήτ
τον έπενεγκοΰσα 35 έκατομ.μυρίων φράγκων ζη
μίαν. Τοιαΰτα δυστυχήματα ήθελον καταστρέψει 
οίονδήποτε άλλον λαόν έχοντα όλιγώτερα ζωτικά 
στοιχεία, παρ’ όσον δ αμερικανικός.

Αλλ’ αί χρηματικαί ζημίαι δέν άπελπίζουσι 
νεαρόν και γεννάϊον έθνος, παρατόλμω; επιχειρη
ματικόν καί έργατικώτατον, κυβερνώμενον δέ καί 
έμψυχούμενον ύπδ θεσμών φιλελευθέρων καί εύερ- 
γετικωτάτων εί; τού; έκ τή; άλλοδαπή; προσερ- 
χομένου; ξένους! Διό τδ κακόν έν βραχεί διαστή' 
μάτι έθεραπεύθη μέ τοιαύτην έντέλειαν,ώς-ε μετά 
τινα; μήνα; αί ζημίαι έκαλύφθησαν μέ κέρδη καί 
οί .Αμερικανοί είσήλθον εί; τήν δδδν τή; ευτυχίας.

Διεξελθόντε; ήδη έν συνόψει τήν ιστορίαν τοΰ 
Νεοβοράκου,ά; έξετάσωμεν τώρα αύτδ όπως έπα- 
ρουσιάσθη ήμϊν καθ’ ήν στιγμήν γράφομεν τπ* 
άνά χεΐρα; περιγραφήν.

Τδ πρδ παντδ; άλλου έκπλήττον τδν είσερχό- 
μενον εις τήν ήγεμόνα ταύτην πόλιν (empire 
city) ώ; άποκαλούσιν αύτήν έγκαυχώμενοι οί Α
μερικανοί, είναι ή έμπορική κίνησις, ή διαδηλΟυ- 
μένη έκ τής πυρετώδου; ταραχή; τών κατοικούν- 
των τδ κάτω άοτυ.

θεέ μου, όποία κίνησις! φαίνεται ώς άν ή πό
λις ολόκληρος μετεκομίζετο, ή ώς άν υπήρχεν έμ
πορική πανήγυρις.

Οστις πατήση τήν γήν τής κατ έξοχήν έμπο- 
ρικής ταύτης πόλεως έννοεΐ άμέσως πόθεν πη
γάζει ή ευδαιμονία τών φιλέργων Αμερικανών. 
'Ο χρόκος riκαι χρυσός λέγουσι (Time is mo
ney) καί έπειδή πρδ παντός άλλου έπιδιώκουσι 
τδν πλούτον, δέν άφίνουσιν ούδέ λεπτόν τής ώρας 
νά παρέλθη έπί ματαίφ. Εν Νεοβοράκςο τωόντι 
δέν βλέπει; ούδέ ένα άνθρωπον καθήμενον είς τδ 
καφφενεϊον, ή παρά τδν αίγιαλδν ίστάμενον καί 
χάσκοντα, όχΓ ή αεργία είναι όνειδος ού τίνος εί
ναι άπηλλαγμένοι οί Αμερικανοί. Απ εναντίας 
μάλιστα βλέπεις δωδεκαετή παιδία έξασκοϋντα 
τδ επάγγελμά των μετά διπλωματική; δλω; σο- 
βαρότητος, άναλαμβάνοντα σπουδαία; έπιχειρή- 
σεις καί διαχειριζόμενα μεγίστας χρηματικά; πο
σότητας.

Τοιαΰτα·. υπήρξαν αί πρώτα·, έντυπώσει; όσα; 
μοί έπροζένησεν ή θέα τού Νεοβοράκου, καί τάς 
κοινοποιώ είς τούς άναγνώστας μου, διά νά τού; 
παρασύρω οΰτω; είπεϊν μετ’ έμού καί νά έξετάσω
μεν τά πράγματα τοϋ νέου κόσμου συνταξει- 
δεύοντες.

Οί περιηγηταί είναι συνήθως περίεργοι καί εύ- 
λόγως, διότι πώς είναι δυνατόν νά ταξειδεύση τις 
άπδ τού ένδ; εί; τδ έτερον ήμισφαίριον καί νά μή 
ίδη ή άκούση πάν β,τι κινεί τήν περιέργειαν"τών 
έφθαλμών καί τού πνεύματος ; Εν τούτοι; ύπάρ- 
χουσιν άνθρωποι διατρίψαντες δεκαετίαν ολην εί; 
ξένον τόπον καί δμω; ούδέν ίδόντες, ούδέν άκού- 
σαντες τών έν τω τόπςο έκείνω συμβαινόντων' 
άλλ’ οί τοιού;οι άνθρωποι δέν είναι περιηγηταί’ 
είναι άνθρώπινα κιβώτια.

Παρατήρησα; λοιπδν, ένώ έτι εύρισκόμην έπί 
τού άτοπλοίου, γιγάντιόν τινα πύργον άλλοκότου 
κατασκευή;, κείμενον παρά τδν αίγιαλδν καί εί; 
τδ άπώτατον άκρον τοΰ Νεοβοράκου, ήρώτησα 
Ιρλανδόν τινα έξαμερικανισθέντα, υπάλληλον τοϋ 
λςμεναρχείου, τδ όνομα καί τήν χρήσιν τή; παρα
δόξου ταύτη; οικοδομής.

— Η οικοδομή αΰτη, μοί άπεκρίθη, ονομάζε

ται ■ffuffoyo./aaii’orfCastle-GardeD) καί έχρη- 
σίμευε παλαιόθεν άντί φρουρίου. Κατόπιν δέ ύπέ
στη διαδοχικώς πολλά μεταβολάς, άπδ φροερίου 
δηλαδή μετετράπη εί; κατάστημα δημοσίας έκ- 
θέσεως, άπδ κατάστημα έκθέσεως εί; λυρικόν θέα
τρον, άπδ θεάτρου εί; μουσουργεϊον, καί άπδ μου- 
σουργείου εί; άποβατήριον διά τού; παμπληθείς 
μετανάστας,οίτινες έρχόμενοι εί; Νεοβόρακον, με- 
ταβαίνουσιν είς τά ένδότερα τή; Αμερική;.

— Λοιπόν σήμερον τδ Πυργοφυλακεϊον κατήν- 
τ/σε ξενοδοχεϊον ; ήρώτησα.

— Δέν είναι ξενοδοχεϊον, μοί άπεκρίθη, άλλά 
κατάστημα άνήκον εί; τήν δημ,αρχίαν, έν τώ ο
ποίοι οί μετανάσται φιλοξενούνται δωρεάν. Διότ1 
σημειώσατε ότι οί πλεϊστοι τών μεταναστών ά- 
ποβαίνουσι κατά προτίμησιν εί; Νεοβόοακον' 
έρχονται δέ κατά μέσον όρον δωδεκάκι; χίλιοι 
κατά μήνα, τουτέστιν εκατόν τεσσαράκοντα τέσ- 
σαρε; χιλιάδες άνά έκαστον έτος, μή ύπολογιζο- 
μένων τών εύπορωτέρων ταξειδιωτών τών δι' άτ- 
μοπλοίων έρχομένων, οίτινες συμποσούνται είς 
χιλίους πεντακοσίους κατά μήνα. Τών μετανα
στών τούτων τά τρία τέταρτα είναι συνήθως Γερ
μανοί τδ γένος, τδ δ Ιν τέταρτον ώς έπί τδ 
πλεϊστον Ιρλανδοί. Οί Γερμανοί είναι τδ πρώτι
στον καί ζωτικώτερον στο-.χεϊον τών δυτικών Α.- 
μερικανικών άποικιών, ένθα όλοι σχεδόν συσσω
ρεύονται, διακρίνονται δέ έπί εγκρατείς, φιλερ- 
γεία καί σωματική ρώμη, διότι ούτοι άντέχουσι 
μάλλον τών άλλων κατά τών άναθυμιάσεων τών 
προερχομένων έκ τή; έκχερσώσεω; τών δασών" 
είναι δέ καί μονιμώτατοι, έρχόμενοι μέ σταθεράν 
άπόφασιν νά γίνωσι πολϊται Αμερικανοί, νά ζήσω- 
σι διά τή; έργασίας των, έκεϊ δέ και νά τα- 
φώσι μετά θάνατον' διδ άποχωριζόμενοι διά παν
τός τή; πατρίδος των, ούδέποτε πάσχουσιν ύπό 
νοσταλγίας. Είναι δμω; άληθές, ότι οί Γερμανοί 
μεταναστεύοντες, μετακομίζουσι μεθ’ εαυτών καί 
τάς οικογένεια; των καί ό,τι άλλο άγαθδν έχουσι. 
Διότι πρέπει νά ήξεύρετε ότι ή Αμερικανική Κυ- 
βέρνησις, άν καί λίαν φιλόξενος,άπηγόρευσεν δμως 
αύστηρώς τήν είς τδ κράτος είσοδον τών μετανα
στών έκείνων, όσοι δέν έχουσι τόσα χρήματα,ώστε 
νά έπαρκέσωσιν εΐ; τά έξοδα τής μετοικεσίας καί 
τής πρώτης έγκαταστάσεως. Συνεπεία δέ τού μέ
τρου τούτου, πλεϊστοι μετανάσται άνήκοντε; εις 
τήν κατηγορίαν τών πάντη άπόρων, άπεπέμφθη- 
σαν εί; τάς έαυτών πατρίδας διά μέσου τών προ

ξένων των.



ί
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— α! εΐπεν δ σίρ Ιάκωβο; άκούσας τοΰ; τε
λευταίου; τούτους λόγους, ί^ού κατά πόσον άλη- 
θεύουσιν οί ήθιζολόγοι διαβεβαιοΰντες ότι τό αρ
γύρων δέν είναι μ·ία τών αρετών ! Εγώ τουναν
τίον νομίζω δτι τόσοι στενώ; συνδέεται μετ αυ
τών, ώστε πολλάκις είναι δύσκολον νά διάγνωση 
τις άν πολύ ή όλίγον συντείνη είς την υπόληψιν 
τών ανθρώπων έν τή κοινωνία:.

— Οπω; άν έχη, ύπέλαβον γελών, καλόν εΐ
ναι εις τόν έπιθυμοΰντα ν απόκτηση την υπόλη- 
ψιν τών άλλων, νά συνενώνη είς τάς πολλάς του 
άρετάς καί πολλά χρήματα.

— ΙΙοδ τοΰ 1855, έξηκολούθησε λέγων δ υ
πάλληλος τοΰ λιμεναρχείου, πριν δηλαδή ή δη- 
μαρχία τοΰ Νεοβοράκου μετατρέψη τδ Πύργο- 
yvJaxcfor είς άποβατήριον, χάριν τών μετανα
στών, οί ταλαίπωροι Γερμανοί, πολυειδώς καί 
πολυτρόπά-ς έμαστίζοντο υπό τών κακοήθων αν
θρώπων τής πόλεως’ καΐ έπειδή ούδέ τόν τόπον 
έγνώριζον ούδέ τήν γλώσσαν, ένεπαίζοντο καί 
έληστεύοντο έλεεινώς’ πολλάκις μάλιστα τοϊ; έ- 
κλεπτον καί τδν τελευταϊόν αυτών οβολόν καί 
αύτά τά ένδύματά των. Σήμερον δμως χάρις εί; 
τό Πυργοφυλακεΐον, τδ δποΐον δύναται νά περι- 
λάβη δέκα χιλιάδας περίπου ανθρώπους, καί εί; 
τάς δδηγία; καί τήν παρά τή; κυβερνήσεως χο- 
ρηγουμέ'ην ύποστήριξιν, οί μετανάσται κερδίζου- 
σιν όσα άλλοτε τοϊ; διηρπάζοντο ύπδ τών αγυρ
τών. Σήμερον δ μετανάστης άπδ τοΰ πλοίου τοΰ 
κομίσαντος αυτόν έξ Ευρώπης μεταβαίνει κατ 
ευθείαν εί; τδ Πυργοφυλακεΐον, δπου δηλοποιεϊ 
τήν ηλικίαν,τό επάγγελμα, τούς χρηματικούς πό
ρους του καί τδ μέρος ένθα επιθυμεί νά έγκατα- 
σταθή Μέχρις ού δέ άποσταλή εί; τδ προσδιορι- 
σθέν μέρος, ύποβάλλεται είς ιατρικήν έπίσκεψιν 
καί είς θερμολουσίαν.

— 11 τελευταία αυτή διατύπωσις, ύπέλαβον 
τότε, δέν θά είναι βεβαίως πολλής δυσαρέσκειας 
πρόξενος είς τούς έντδς τών πλοίων δίκην σαρ- 
δελλών έστιβασμένου; μετανάστας.

— Οχι πάντοτε, άπεκρίθη ό Ιρλανδός' έσχά 
τως μάλιστα έκίνησε τήν ίλαρότητα ολοκλήρου 
τής πόλεως ό τρόμος γραίας τινδς γερμανίδος, 
ήτις ένόμισεν οτι έφθασεν ή τελευταία αύτής ώρα 
δτε τήν έβ ασαν νά είσέλθη εί; τδ ύπδ του κανο
νισμού έπιβαλλόμενον λουτρόν.Η ταλαίπωρος δέν 
είχε, φαίνεται, ποτέ λουσθή, διότι άμα τήν διέ
ταζαν νά έκδυθή ήκουσε δέ καί τδν πάταγον τοΰ 
καταδρέοντος υδατος, εξέβαλε φοβέρας κοαυγάς, 

έπικαλουμένη τήν άντίληψιν όλων τών άγιων τοΰ 
παραδείσου καί πεσοΰσα κατά γής παρεκάλει τού; 
παρεστώτας νά μή τήν θανατώσωσι· "Γήν διεβε- 
βαίωσαν έπανειλλημμένως δτι δέν έπεβουλεύοντο 
τήν ζωήν της, άλλά μόνον τήν ακαθαρσίαν της' 
δλα δμω; άπέβησαν έπί ματαίω καί έκείνη τρέ- 
μουσα, ουδέ καν ήκουσε τού; λόγου; των, έωσοϋ 
τελευταϊόν έξητήσατο καί τήν έπέμβασιν τοϋ προ
ξένου της.Άλλ’έννοεϊται οίκοθεν δτι δ πρόξενος δέν 
προσεκλήθη, ή δέ γραία έβλήθη διά τής βίας 
έντδς τοΰ φοβερού λουτρού.

—Επομένως εΐναι περιττόν νά έρωτήσωμεν, 
εΐπεν δ σίρ Ιάκωβος, είς τδν όποϊον ή ναυτία 
είχεν αποδώσει άπασαν τήν χαρακτηρίζουσαν 
αύτδν εύθυμίαν, έάν ή γυνή αΰτη ήξευρε νά κο_ 
λυμβα.

— Ας έπανέλθωμεν έν τούτοι; εί; τούς μετανά- 
στας, εΐπεν δ υπάλληλος, ούτοι δζαμένουσι δυο 
ήμέρας εί; τδ Πυργοφυλακεΐον διατρεφόμενοι δω
ρεάν, μετά τάς δύο δμως ήμέρα; εϊναι υπόχρεοι 
νά παραχωρήσωσι τήν θέσιν των είς άλλους.

— Αλλ αύτδ τδ όποιον μοί λέγετε, είπον, 
άποδεικνύει αφιλοκέρδειαν πρωτοφανή, όποίαν εΐ- 
χον οί παλαιοί πατριάρχαι.

— Ω .' οί σημερινοί πατριάρχαι, κύριε, δέν 
όμοιάζουσι τούς παλαιούς, τών όποιων εΐναι μέν 
όλιγώτερον αφελείς, πολλώ δέ φιλοκερδέστεροι. 
Καί διά νά κατανοήσητε όποία τι; είναι ή παρά 
τής πόλεως τοϋ Νεοβοράκου χορηγουμένη φιλοξε- 
νεία, ανάγκη νά μάθητε πόσον είναι βαθεϊς εί; 
τού; υπολογισμούς των οί Αμερικανοί οί δεινότε
ροι λογισταί τής οικουμένης, πράγμα τδ όποϊον 
οφθαλμοφανώ; θέλετε πληροφορηθή, άμα συνανα· 
στραφήτε μετ’ αύτών έπ’ ολίγα; ήμέρας.

— Καί όποιος εΐναι ό περί μεταναστών 
υπολογισμός ;

— Εσταθμίσθη ή ατομική έργασία αύτών καί 
εύρέθη δτι εκας-ος αύτών αξίζει κατά μέσον δρον 
χίλια πεντακόσια δολλάρια.

—Τώρα έννοώ, είπεν είρωνικώς ό σίρ Ιάκωβο; 
Κλίντων, τδν φιλάνθρωπον σκοπόν τοΰ Πυργοφυ* 
λακείου, τδ όποϊον, ώς έκ τής καταφανούς δέσε
ως του, προβάλλεται ώ; γρίφος είς τούς νεήλυδας 
ο'ίτινες γινώσκουσιν έκ παραδόσεως δτι οί Αμερι
κανοί δέν είναι τόσον άγιοι !

0 σίρ ’Ιάκωβος έκρινεν, ώς βλέπετε, τδν αμε
ρικανικόν λαόν, τδν όποϊον εΐσέτι δέν έγνώριζε» 
μετά τή; έμφυτου έκείνης έχθρική; αντιπαθεί0?· 
τήν όποίαν οί "Αγγλοι διατθέφουσι κατά τών 

Αμερικανών, οΐτινες άφ’ ετέρου τήν άνταποδίδου- 

σιν είς αύτούς μετά τόκου μάλιστα.
Εν τώ μεταξύ τούτιρ, έπιθεωρηθέντων τών 

πραγμάτων μα; μετά μεγίστης ταχύτητας ύπδ 
τών αρμοδίων τελωνιακών υπαλλήλων, έξήλθομεν 
είς τήν ξηοάν καί μετεκομίσθημεν αστραπηδόν 
έπί μεγίστη; άμάξης περιεχούσης δέκα 
εί; τδ ξενοδοχεϊον ό "Αγιος Νιχό.1αο<:·

("Επεται συνέχεια.)

θέσει;

ΑΣΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ.

Ο Δ1ΓΕΝΗΣ ΚΑΙ Ο Χ ΑΡΟΣ.

Οΰτως έπιγράφεται τδ παραπόδας Κυπριακόν 
δημοτικόν ασμα, δπερ πάνυ φιλοτιμώ; παρέσχεν 
ήμϊν είς δημοσίευσιν δ περί τά καλά ζηλωτής 
κύριος Γ. Λουκάς δ Κύπριος. Ημείς δ’ ένομίσαμεν 
καλόν νά προτάξωμεν σύντομον άνάλυσιν τής υ- 
ποθέσεως τού άσματος τούτου πρδς εύχερεστέραν 
κατάληψιν τών στριφνοτέρων αυτού χωρίων.

Εν Κύπρω διασώζεται ενιαχού έτι καί σήμε
ρον Sv τών ήμετέοων προπατορικών έθίμων,ή πά
λη. Οί άθληταί παρουσιάζονται συνήθως εί; τά; 
πανηγύρεις καί πολλάκις ό είς τών άντιπάλων 
εϊναι Οθωμανός ή Αραψ, ΐνα η λαμπρότερος δ 
άγων καί περιφανεστέρα ή νίκη. Εί; δέ τούς γυ- 
μνικούς τούτους άγώνας άδεται καί τδ περί ού δ 

λόγο; ασμα.
«0 Χάρων άπαίσιος τήν όψιν καί μελανά έν- 

δεδυμένος έρχεται εις τήν πανήγυριν ζητών συμ
βουλήν παρά τή; μητρός αύτού. Εκείνη δέ τδν 
προτρέπει νά φείδεται τών ωραίων νεανίδων, τών 
βρεφών κα' τών γραιών, (φοβουμένη ϊσως καί περί 
έαυτής. ό Χάρων τότε δυσαρεστηθεί; καί βα
ρύθυμων κεντόί τδν ίππον του καί φθάνει είς κή
πον, ένθα πολλοί άρχοντες έσυμποσίαζον, εύθυ- 
μοΰντες. θί ταλαίπωροι τδν προσκαλοΰσι νά πα- 
ρακαθήση καί αύτδς εις τήν τράπεζαν, άλλ δ ά- 
μείλικτος Χάρων άονεϊται, λέγων ότι ήλθεν έκεϊ 
όχι διά νά φάγη, άλλά διά νά άπαγάγη τδν άρι- 
στον αύτών. — Καί τίς ό άριστος ; έρωτοΰσιν— 
0 έχων μάκρους δακτύλου; καϊ αραιούς όδόντας, 

αποκρίνεται υβριστικώς δ Χάρων.
Τότε δ Διγενής, δ διαβόητος άθλητής, μανείς 

ύπδ τής δργής καί πάν τδ προστυχδν άνατρέψας 
άναβοά πρδς τδν Χάρωνα οτι εΐναι έτοιμος νά πα
λαίση καί έάν νικηθή νά λάβη δ Χάρων τήν ζωήν 
αύτού, άν όμως νικήση νά τώ χαρισθή ή ζωή.»

βουλή

εν·
πα-

«Κατέρχονται λοιπόν είς τήν παλαίστραν καί 
μετά τριήμερον πάλην ό Διγενή; άναδείκνυται 
νικητής καί δοξολογίας άναπέμπει πρδ; τδν Τψι- 
στον, δτι υπερίσχυσε καίτοι έχων άζδρ«ω/<έ»·ο>· 
αντίπαλόν. Άλλ ιδού φωνή έξ ουρανού επιπλήττει 
τδν Χάρωνα ώς άμελοΰντα τών χρεών του καί 
παλαίοντα αντί νά λαμβάνη ψυχάς».

0 Χάρων τήν έπίπληξιν άκούσας μεταμορφώνε
ται πάραυτα είς χρυσούν αετόν καί καθήσας έπί 
τής κεφαλή; τού Διγενή σκάπτει αύτήν διά τών 
ονύχων............»

0 Διγενή; ψυχορραγεί, καί τριακόσια παλλη- 
κάρια έρχονται πρδς έπίσκεψιν του, άλλ’ ό φό
βος τούς κρατεί αμφιρρεπείς πρδ τής θύρας. Τέ
λος πάντων εισέρχονται, καί τότε ό Διγενή; 
δίδων εί; τάς παρακλήσεις των διηγείται τά 
λαιά του κατορθώματα’ διηγείται δτι αφού έφό- 
νευσε πληθύν δλην δρακόντων καί λεόντων είς 
τδν άγροκαλαμίώνα καί έγέμισεν εννέα βοείου; 
σάκκους έκ τών ρινών καϊ τών γλωσσών αύτών, 
έδίψησεν αύτός τε καϊ δ ίππος του, και υπήγε 
νά τδν ποτίση είς τδν Εύφράτην ποταμόν. Εκεϊ 
βλέπει ίστάμενον γιγαντόσωμον Χαρακίνδν καί 
έπειδή ήξευρεν δτι οί άλλόφυλλοι αιτίαν έζήτουν 
αείποτε Ένα έπιτεθώσι κατά τών χριστιανών, πα- 
ρεξηγοϋντες καί τούς άθωοτέρου; λόγου; των,τδν 
χαιρέτα προσαγορεύων αύτδν άρις-ον τών ανδρειω
μένων’ άλλ’ δ άγριο; Σαρακινδς είς άνταπόδο- 
σιν τοΰ χαιρετισμού αρχίζει νά τδν κτυπά. Τό
τε δέ δ αθλητής Διγενή; ύψώνει τήν φοβεράν 
χεϊρά του καί τήν καταβιβάζει έπί τή; κεφαλή; 
τού Σαρακινού, δστις ήν τόσςο μέγας ώστε οί 
ρώθονές του ήδύναντο νά χρησιμεύσωσιν αντί ιπ
ποστασίων’ ώ; κεραυνό; αντήχησε μακράν τό 
κτύπημα, καί τις γέρων προβεβηκώς άκούσας τδν 
πάταγον δέν ήπατήθη άλλ έννόησε πάραυτα δτι 
δ Διγενή; διέπραξε καί έτερον άθλον. Μετ’ ού 
πολύ τωόντι φθάνει άσθμαίνων δ Σαρακινδς καΐ 
επιδεικνύει τήν πληγήν του, ζητών βοήθειαν’ 

’ άλλ’ ητο αργά πλέον, δ κύκλωψ έπεσε κατά γής 
σωρός άψυχος. »

Ό Χάρο; ’μαυροφόρησε μαΰρα ναβαλικευει

Χρυσό-σπαθίν έζώσθηχε χαί πά’ ’; τδ πανα(γ)ύρι

Γιά νά 'βρη καί τήν μάναν του γιά νά του παραγγείλη· 

«Γυ>ί μου μήν πε'ρνη; ίμορφαις μήν πόρνη; ταϊ; γριάδε;, 

Μήνπέρνη; τά μιχρά παιδιά νά κλαίουν ή μανάδες» 

Καϊ λέ(·,)ει τη; δ Χάρωντα;

*Αν δέν περνώ ταϊ; όμορφα·.;, άν δέν πόρνοι γριαοε; 

*Αν δέν πέρνω μιχρά παιδιά, τί Χάρωντα; λογοϋμαι;
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Φτερνηστηριάν τοΰ μαύρου του (1) πάνω 'ς βουνδν έβγαινε! 

Δικλα (2) ’πο' έχει δικλα ’π 'δω θωρεΐ “να (3) περιβόλι 

Κ’ έχ’ ήσαν άρχοντες πολλοί τραπεζοχαθημένοι 

Κι’ άπολο(γ)οΰνται (4) άρχοντες στε-ουσιν χαΐ λαλούν του. 

Καλώ; ήοτεν ό Χάρωντα; νά φά ’νά πκή μετά μας 

Νά φά(γ)η άγρι τοϋ λαοΰ νά φά’δφτδν περδίχχι 

Νά φά’ άγροκεράμιδον ποΰ τρων' άντρειωμενοι 

Νά πκή (δ) γλυχόποτον κρασί ποΰ πίνουν φουμισμε'νοε 

Ά ποΰ τδ πίνουν άρρωστοι χαΐβρέθουνται γιαμενοι 

Κι- άπολο(γ;ϊτα·. (6) Χάρωντας στε'κεται καί λαλεΐ τους 

—Δέν ήρτα ’γώ ό Χάρωντας νά φά’ νά πιώ μαζύ σας 

Παρά ’ρτα γΐώ (7) δ Χάρωντας τδν χάλλίον σας (8) νά

Kt’ άπολο(γ)οΰνται άρχοντες στε'χουσι χαΐ λαλοΰν του 

Και ’πε' μας, ’πέ μας Χάρωντα ποίδς ενι ό καλός μας ; 

Κι’ άπολο(γ)ήβη Χάρωντα: και λέ(γ)ει καΐ λαλεΐ του;· 

“Ενι και μαχροδάχτυλος ενι κι’ άναρκοδόντας.

Ποΰ (9) τ’άκουσεν ό Διενής (10) άρχώθη (II) χ’έθυμώθη, 

Κλώτσοντών ταβλών εδωκεν χλώτσονχαΐ τώντσαερων( 12) 

Καί τά χανατοσχουτελα πέτα τα τοΰ άέρα.

Κι’ άπολο(γ)ήθη Διενής τοΰ Χάρωντα χαι λε'(γ'ει· 

Κι’ άν με νιχήσης, Χάρωντα, έβγαλε τήν ψυχήν μου 

Κι’άν σε νικήσω Χάρωντα χάρισ’μου τήν ψυχήν μου. 13) 

Χεριαϊς χερ’αΐ; έπιάσασι κ’έπηγαν σ’ τήν παναίστραν (14) 

Κι’ άπολο(γ)ήθη Χάρωντας καΐ λέ(γ)ει καΐ λαλεΐ του 

Κι’ άλαβροπίάσ με (15) Διενή, νά σέ άΐαβροπίάσω 

Κι’ αλαβροπιάν’ ό Διενής καΐ σφιχτοπίάν’ δ Χάρος. 

'Κεϊ ’πό ’πιανεν δ Χάρωντας τά γ^αίματα.’πιτοΰσαν (16) 

’κεϊ ’πό ’πιανεν δ Διενής τά κόκκαλα έλυοΰσαν 

Κ’ έόώχαν κ ’ έπαλλίώννασι τρεις νύκτες, τρεις ήμέραις 

’Σ τά τρία τά μερόνυχτα δ Διενής νίκα τον.

Κι’ άνοιςεν ταϊς άγκάλαις του καΐ τδν θεόν δοξάζει· 

«Δοξάζω σε καλέ Θεέ ποΰ ’σαι ’στά ’ψηλωμένα 

«Κι' άποΰ γινώσκεις τά κρυφά χαΐ τά φανερωμένα 

«Τδ πλδσμα άποΰ μοΰ’ πεψες (17) έβγήκι άντρειωμένον» 

Ίίρτε φωνή ’ποΰ τδν Θεόν κι’ άπδ τους ’Αρχαγγέλους. 

Καΐ δέν σε 'πεμψα, Χάρωντα, παλιώματα νά χάμνης 

παρά ’στειλά σε, Χάρωντα, ψυχαΐς γιά νά μου βγάλλης. 

Χρυσός άτδς (18) έγείνηχε ’ πάνω ’στήν κεφαλήν του 

Κ' έσκαπτε μέ τδ νύχιν του νά βγάλη τήν ψυχήν του 

Κι' δ Διενής ψυχομαχεί σέ σιδερά παλάτια 

Σέ σίδερα παπλώματα σέ σιοερα κρεββάτια· 

Π ’ άπ’ έξω τριγυρίζουν των τριακόσια παλληκάρια 

Θέλουν νά ’ μποΰσιν νά τδν δουν κι’άκόμ’ άκροφο(β)οΰνται 

Κ’/ένας κοντός, κοντούτσικος καί χαμηλοβρακάτο;

Τδ σχιάθι (19)’ςήν μασχάλην του ’μπαίνει καΐ χαιρέτα τον

(I) ’Εννοείται έδωκε καΐ μαΰρον εννοεί τδν ΐππον του. 

(2) Κυττάζει. (3) Οωρεϊ ’να — βεωρεΐ ένα. (4) Κατά τι- 

νας έκλείπει τδ γ. ίο) νά πίη. (6) έχλείπει τδ γ. (7) τδ 

έγώ παρά Παφίοις λέγεται έγώνι. (8) τδν καλλίτερον.

(9) λείπει τδ εύβυς, δπερ έννοεϊται. (10) Είς τών 

αρχόντων έπίσημος διά τήν θαυμαστήν ανδρείαν του.

(II) άγριώθη. (12) καθισμάτων. (13) πιθανώς τήν 

ζωήν μου (14) παλαίστρα (15) έλαφροπιασμε (16) μέ δρ- 

μήν έξε'ββεον ώς έν τω άσχω οίνος δταν ούτος αίφνης σπά- 

ση. (17) έπεμψας. (18) άετός. (19) σχιάδιον.

Καΐ για σου για σου, Διενή, άρχαΐς άρχαΐς π’ άγάπας 

’σταΐς δσχιαΐς (1) τοΰ φεγγαρίοΰ έδιάλεγες κ’έπάτας, 

Π’ άπ’ εςω τριγυρίζουν σε τριακόσια παλλικάρια 

Θέλουν νά ’μποΰσιν νά'σε' δοΰν κι’ άκόμ’ άκροφο(6)οΰνταο 

Κι’ άπελο(γ)ήθη Διενής και λέ(γ-)ει καΐ λαλεΐ τους 

Τΐέτουςνά 'μποΰσιν νά με δοΰν τίποτες μέ (2) φοβούνται 

Καΐ έσω του (3) έμπέησαν (4) χαΐ γλυχοχαιρετοϋ» τον 

Κι' δ Διενής έπρόσταξε ψωμΐν για νά τους βάλουν 

Κι’άπολο(γ)οΰνται χ’είπαν του χαΐ λέ(γ)ουν καΐ λαλοΰν του· 

Κ’ εμείς έδώ δέν ήρταμεν νά φαμεν γιά (5) νά πιοΰμεν 

Ήρταμεν νά ’ρωτήσωμεν πάνω ’ς παλιούς πολέμους 

Κι’ άπολο(γ)ήθη Διενής χαΐ λέ(γ)ει καΐ λαλεΐτους· 

Σείς ’πο 'κεϊ τρώτε ψωμΐν χ’ έγώ’ ποδά ’ξη(γ)οΰμαι’ 

«Κάτω ’σταΐς άχραις (6) τών αγρών ’στον άγροκαλαμιώνα 

εννιά βούργιαις(7)έγέμωσα οΰλον(8) μούττες χαΐ γλώσσαις 

Κ’ ή μούττες έν (9) τους δράκοντες κ’ ή γλώσσαις έν 

[τους Λιόντες 

Ποΰ τδ φαρμάκι τδ πολύ διψώ έγώ χΐ’ δ μάΰρος 

στέκομαι διαλογίζομαι ποΰ θά τόνε ποτίσω 

Εϊς τδν Άβράτην (10) ποταμόν τρέχω νά τόν ποτίσω 

Εϊς τόν Άβράτην ποταμόν Σαραχινδς χαΐ βλέπει (11) 

στέκομαι διαλογίζομαι πώς νά τδν χαιρετήσω 

Κι' άν τοΰ ’πώ τριανταφυλιά τριανταφυλιά ’χει άγχάθια 

Κι’ άν τοΰπώ γαροφαλιά γαροφαλιά ’χει κόμπους 

κι’ άν τοΰ πώ βεργόλεγνον φοβούμαι μέν λυ(γ)ίση. 

Κι' άς τδν χαιρετήσωμεν σγιάν (12) πρέπει σγίάν αξίζει· 

Ώρα καλή —Σαραχινέ, φώς τού: άντρειωμένους. 

’Κείνος καλοχαιρέταν τον ’κείνος ξυλιαΐς τ’ άκτύπα 

Κ’ άπολο(γ)ήθη Διενής καΐ λέιγ)ει καΐ λαλεΐ του 

Καΐ βρέ μωρέ Σαραχινέ ’έν (13) να σου άχτυπήσω 

χαΐ μιά ξυλιά τοΰ χάλασε έπάνοι ’ στδ κεφάλι 

Καΐ ’έν (14)ττον πέτρα νά ραή γιοφύρι νά χαλάση 

'έν ήτον παλλιοκάστελλον να“ ρτη ’πδ πάνω κάτω 

Καΐ μέσα ’στά ρουθούνια του φόραδοι (15) έσταλίζαν 

’πδκάτω ’ςαΐς μασχάλαις του περδίκκια καχκουρίζαν (16) 

καί πάνω 'ςήν βαχούλλαν του ζευγαλατίά χαΐ κάμνουν (17) 

Κ’ έκράτεν ή πατούνα του έννύ μοδιών (18) χωράφια 

Μία χώρα ήταν ’κεϊ κοντά.........................................

Κάπου στράφτει κάπου βροντδ κάπου χαλάζι βίχνει (19) 

κάπου θ-;>δς έθέλησε τήν χώραν μα; νά κλείση 

Κ’εϊχεν έναν καρ(δ)ιοπαπποΰν'ποΰ τουςπαλλίοδς άνθρώπους 

Μηδέ στράφτει μηδέ βροντά μηδέ χαλάζι βίχνει 

μηδέ θειδς έθέλησε τήν χώραν γιά νά κλείση 

παρά ξυλιάν τοΰ Διενή χαράς τον ’που τήν έφα’

(1) Σκιάς. (2) ίσον με τδ μή καί τότε τδ έπόμ. σύμ

φωνον διαπλασιάζεται κατά τήν προφοράν.(3) εϊς τήν οικίαν 

του (4) εϊσήλθον (ο) ή (6) παρ’ άλλοις άκριαις. (7) δέρ

μα ζώων καΐ κατ’ έξοχήν βοδς, χρήσιμον εϊς κατασκευήν 

σάκκων.

(8) δλον. (9) εϊναι. (10) ϊσως Ευφράτην. (11) εϊς τήν 

σημασίαν τοΰ φυλάττει. (12) καθώς (13) έν άντί Οά 

(14) ίσον μέ τδ δέν (15) φόραδοι (θηλικόν) άντί ΐπποι.

(16) ούτως καλείται έκεϊ τδ κελαδισμα τών περδίκων.

(17) ζευγαρώνουν. (18) μέτρον σίτου ϊσοδυναμοΰν μέ 8 

χαφίζια, έτερον μέτρον σίτου 8περ εϊναι ίσον μέ 18 δκ. 

ώστε τδ μόδι = μέ 144 όκ. (19) βίπτει.

Κ’ ή ώρα δεν έτέλειωσεν ή ώρα ’ποΰ τδ λέ(γ)ω 

καΐ νά σου τδν Σαραχινδν ’στδν κάμπον γεμωσμένον (1) 

Μέσα ’στήν χώραν ’μπέηχεν καΐ γλυκοχαιρετά τους 

Κι’ άπολο(γ)ήθη ύστερα χαΐ λέ(γ)ει καΐ λαλεΐ τους 

έλατε ούλοι άρχοντες νά ’δήτε τδν γιαρΕν μου (2) 

£να σχυλΐν καχδ σκυλΐν ήρτε κ’ έσκότωσέ με. 

Μαζεύθησαν οί άρχοντες νά ’δοΰαιν τόν γιαρΕ του 

ίνν^ά πα(γ)ί5ες έκοψε χ’ τρεις ’πισωκεντητετ. 

ψηλώσασιν τδ χαΐριν του νά ’δοΰσιν τδν γ>αρα του 

και βλέπει; τδ Σαραχινδν χαμαί μαλλιά κουβάρι 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Παναγιώταν Σούτσον μύθοι έμμετροι ϊν παρα
θέσει πρός τούς τον Αίσωπον, έζ ών άνε- 
π.Ιάσθησαν. 'ΕκδΙδονται δαπάναις Νικήτα 
Γ. Πάσσαρη. 'Εν 'Αθήναις 1865.

Οτι οί μύθοι συντελοΰσι μεγάλως είς τήν ·ήθι- 
κήν μόρφωσιν τοϋ λαοϋ καΐ ιδίως τών παίδων 
εϊναι πράγμα γνωστδν, καΐ διά τοϋτο πολλοϋ ε
παίνου άξιοί είσΐν οί τοιαΰτα παιδαγωγικά βι· 
βλία έκδίδοντες. Είναι δμως έπίσης δμολογούμε- 
νον δτι οί γράφοντες βιβλία πρδς χρήσιν τών παί
δων πρέπει νά ήναι πολύ προσεκτικοί καΐ περί 
τήν έκλογήν τοϋ θέματος καΐ περί τδ λεκτικόν, 
διότι τί ωφελεί άν τδ παιδίον άναγινώσκη πράγ
ματα ανώτερα τής διανοητικής του άναπτύξεως, 
ή άν άπαντά άνά πάσαν σελίδα λέξεις τάς ο
ποίας δέν εννοεί ούδ’ αύτδς δ διδάσκαλός του 
άνευ τής συνδρομής λεξικοί);

0 Κ. Μ. Ανδρεάδης δ Κύπριος, μεταφράσας 
•πρό τινων ετών τού; μύθους τοϋ Λαφονταίνου 
κατ’ έκλογήν καΐ έμμέτρως, άπέφυγεν έπιδεζίω; 
άμφοτέρου; τούς σκοπέλους τούτους, διότι καΐ ή 
εκλογή του ήν επιτυχής καΐ ή γλώσσα τοϊς πά· 
σιν εύληπτος’ καί περί έκείνου μέν εϊπεν άρ- 
κετά άλλοτε ή Χρυσαλλΐς, άς ίδωμεν δέ τώρα 
όποϊον εϊναι καΐ τδ άνά χεϊρας φιλοπόνημα τοϋ 
Κ. Π. Σούτσου.

0 ποιητή; έν μιόί επιστολή δίκην προλόγου 
προτεταγμένη τών μύθων λέγει τόσα αύτδς περί 
έαυτοϋ εγκώμια, ώστε ήθέλομεν σιωπήσει, άν δέν 
έπρόχειτο είμή μόνον επαίνους νά πλέξωμεν" άλ
λ’ έπειδή ό μυθογράφο; λέγει έν τή έπιστολή του 
περί τών μύθων τοϋ Αισώπου «Επί τοιούτων

(I) Μεγάλη πεδιάς χαΐ γεμωσμένο; λέγεται έπ’ άνθρώ- 

πων δρμητικώς τρεχόντων.

(2) πληγή.

σκελετών επρεπεν ΐνα (sic) θέσω σάρκας, ή ύπεί- 
κων είς τήν σοβαράν σχολήν τοϋ Φαίδρου καΐ χαλ- 
κοϋν έκτυπών πάν έπος, ή μιμούμενος τήν έλα- 
φράν καΐ χαριεστάτην γραφίδα τοϋ Λανφονταίνου 
ήτις πολλάκις έστΐ άσθενής καΐ χαλαρά.

« Ούδένα έξ άύτών έμιμήθην, άλλά γράφων 
πρδς ήθοποίησιν τοϋ λαοϋ καΐ τών παίδων, πρώ
τον μέν χρήσιν έποιησάμην ύφους καταληπτού, 
δμαλοΰ καΐ άφελοϋς, μελοποιών τά έπη μου κα
τά τάς τέσσαρα; αρχαία; διαλέκτου; τή; ‘Ελλά
δος, τήν ’Ιωνικήν, Αιολικήν, Δωρικήν καΐ Αττι
κήν, ών πλείστους μαργαρίτας δ ‘Ελληνικό; λα
ό; διατηρεί, ώ; περί τούτου έκτενέστερον δμιλή- 
σω. » Επειδή λοιπόν ό συγγραφεύς τοσαϋτα με
γάλα καί πρωτοφανή υπόσχεται, ένομίσαμεν κα
θήκον ήμών νά κοινοποιήσωμεν εί; τούς φιλανα- 
γνώστας τήν ταπεινήν γνώμην μας τήν δποίαν 
έσχηματίσαμεν άναγνόντε; τδ άνά χεϊρας βιβλίον.

Καί πρώτον μέν κατεπείσθημεν δτι όντως δ 
ποιητής ούδένα έμιμήθη άλλ’ δλως πρωτότυπος 
υπάρχει, διότι ούδαμοϋ άλλοθι είδομεν τήν βέ· 
ουσαν δμοιοκαταληξίαν 

δσουρλουλού 
καΐ μουρλουρού / 

δσταρ λαλά
τραντάφυλλα! (Μϋθος 27)

Εμάθομεν δέ δτι τδ ΐίνα είς τάς τέσσαρα; άρ
χαίας διαλέκτου; τή; ‘Ελλάδος, ών έποιήσατο 
χρήσιν δ συγγραφεύς,συντάσσεται άνανταποδότω; 
ή τίθεται καΐ άντί άπλοϋ άπαρεμφάτου, ώ; άνω- 
τέρω’ ΐνα θέσω σάρκας.

Ας ίδωμεν δέ τώρα έάν δ ποιητή; ήναι κα
ταληπτό; καί δμαλός, ώ; έγκαυχάται.

Εί; τδν 12 μύθον λέγει «κ’έβλεπε; τ’άγίνωτα 
κι’ δλα τ άλλα άφίνωτα;»

Είς τδν 26 μύθον «δ δφις τήν μυΐαν ‘ 
άπδ τόν κρόταφον 

κάτω του νεκράταφοΓ 
νά τήν φέρ’ είς τό πλευρόν 
μάνιζε μήν ήμπορών. »

Τΐ δ’ ύστερον νά είπωμεν περί τής παρομοι- 
ώσεως τοϋ πνιγομένου μύρμηκος πρδς τδν στρα
τηγόν Πονιατόφσκην!

Καΐ έτερον σπουδαϊον έλάττωμα έχουσιν οί 
μϋθοι τοϋ Κ. Σούτσου, τδ άκατάλληλον πολλα- 
χοϋ τών έπιμυθίων, οία τά έν τοϊς μύθοις 32, 
41, ένθα ή πραγματική έννοια τών μύθων έντε- 
λώς διέλαθε τήν προσοχήν τοϋ ποιητοΰ καΐ τήν 
άτοπον καΐ έπίψογον μετά τών μύθων άνάμιξιν
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πολιτικών σοφισμάτων καί προσωπικοτήτων. 
Είς τδν μύθον 23, λόγου χάριν δέν έννοοΰμεν 
πρδς τί παρενείρει τδν ναύαρχον Κανάρην καί 
παριστά τους Ελληνας άγνωμονοϋντας πρδς αυ
τόν’ ουδόλως πιστεύομεν ότι ό ένδοξος ναύαρχος 
ό δι’ ΰψίστων τιμών καί ύψίστων αξιωμάτων 
υπδ τής μικράς και πτωχής πατρίδος αύτοΰ τι

μηθείς έν γνώσει ανέχεται τοιαύτην στυγεράν συ
κοφαντίαν κατά τοΰ Έλλ. έθνους-

Αλλ’ 5 ποιητής άγάλλεται, φαίνεται, στιγμα- 
τίζων τδ ‘Ελληνικόν όνομα, δθεν είς τδν 85 μύ
θον λέγει.

Πρώτιστον ελάττωμά σου 
Ελλην ! ί άγπύ^αϋύπ).

Καί είς τδν 33
τής μικράς αυτής ‘Ελλάδος χωρεϊ Ελληνα ί γή ; 

έξ αύτοΰ ή τόση έρις, ή πολλή πυργοποι'ί'α 
και πρός τούς μεγάΛους Μ$ας ή τυφΛή άχα- 

ριστία.
Είς τδν πρώτον μύθον τδν έπιγραφόμενον 

γάτα χαΐ ποΓτιχύς, ή γαλή
©έλουσα ή πονηρή 
νά τούς παίξη τδ λωρί, 

Εκρεμάσθη άπδ μίαν τοΰ οικήματος δοκόν, 
κ’ έκαμώθη, ότι τέλος είχε λάβει τραγικόν’ 
νέκρωσε τούς οφθαλμούς της τοΰ Βελζεβουήλ ή 

κόρη’ 
νεκρδν έκαμε τδ γύρω κίτρινόν των περιθώρι’ 
έσφιγξε τούς όνυχάς της καί τούς κράτησε κλει

σμένους’ 
άφησε τούς μύστακάς της άκινήτους καί πεσμέ

νους’ 
κ* έλεγες έπιτραχήλι εφημέριος θά βάλη 

τ’ αλληλούια νά ψάλη.
Καί ενταύθα δέν βλέπομεν ποία ή ποιητική 

άνάγκη ή βιάσασα τδν ποιητήν ν’ άναμίξη τήν 
θρησκείαν μετά τών ποντικών, καί νά παραστή- 
ση τδν ιερέα τοϋ ύψίστου ίερουργοϋντα εΐς τήν 
κηδείαν μιας γάτας.

Τοιαΰτα έν συνάψει είναι τά έλαττώικατα, τά 
όποια άσχημίζουσι τούς μ-ύθους του Κ. Σούτσου. 
‘Γπάρχουσιν όμως έν αυτοϊς καί πολλαί ποιητι- 
καί άρεταί τάς όποιας δέν πρέπει νά παοέλθωμεν 
έν σιωπή.

Ούτω, φερ είπεϊν, οί μύθοι 3, 15, 4 8, 20, 
29, καί 42 δέν στερούνται χάριτος- είς τδν 42 
μάλιστα συνήρμωσεν ό ποιητής μετά πολλής τέ
χνης πολλά τής μυθολογίας κοσμήσας ουτω τδν 
μύθον καί διττώς αύτδν ωφέλιμον καταστήσας

είς τούς παΐδας. Τήν καλήν ταύτην αρχήν εύχό- 
μενοι νά μιμηθώσι και άλλοι καί νά ποικίλωσε 
διά τής στιχουργίας τήν ξηράν διδασκαλίαν τής 
αρχαίας μυθολογίας, περατοϋμεν τήν παρούσαν 
σύντομον κρίσιν περί τοΰ βιβλίου τοΰ Κ. Σούτσου 
τδ όποιον καί περ ενιαχού επιλήψιμου, ούχ ήττον 
όμως είναι βιβλίον ώφελιμώτατον καί ώς τοιοΰ- 
τον συνιστώμεν αυτό είς τούς γονείς καί διδα

σκάλους.
Νομίζοντες δέ δτι θέλομεν ευχαριστήσει τούς 

άναγνώστας τής Χρυσαλλίδας, δημοσιεύομεν έν® 
έκ τών άνωτέρω μνημονευθέντων μύθον τδν τεσ
σαρακοστόν δεύτερον.

©.
ΜΥΘΟΣ 42.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ.
Εϊς τον Όλυμπον επάνω, θεών ήτον ευωχία- 

προσεκλήθη καί δ μέγας ‘Ηρακλής άπδ τδν Δία, 

ώς τδν Άτλοντα συντρέξας κ ’ εΐς τούς κόλπους του έντδς 

τήν έπουρανίαν σφαίραν συγκρατησας τοΰ παντο'.- 

ό Ζευς ’ς τ’ άνω τής τραπέζης μεταξύ χρυσών κιόνων 

υπεδέχετο τδ φθάνον πλήβας τών συνδαιτημόνων·

Πρώτος έφθασεν ό Κρόνος- δρε'πανον ή δεξιά του, 

όιρολόγιον ψαμμώδες ειχεν ή άριστερά του· 

έδρευσε πλησίον τούτου ώς άρχαίτατος θεδς 

"Ιανος δ γηραιός.

πρόσωπα δέ είχε ύο τδ χαθέν ακτίνας στέλλον

εί; τδ παρελθόν, εν βλέπον, άλλο βλέπον εις τδ μέλλον..

Εϊς αύτοΰ τοΰ χ ρυσο^βόφου ανακτόρου τούς κοιτώνας 

έχουσα εις τ' όχημά της έζευγμένους τούς ταώνας, 

και κρατούσα εϊς τήν χεΐρα 

ήλθε μήκωνας ή Ήρα· 

τήν συνώδευεν ή Ίρις, εϊχε δέ είς τδ πλευρά

τ' ουρανού τδ τρίγρουν τόςον θαυμαστώ; πεποικιλμένον 

κ εϊς τδ κάνιστρον κρατούσα ρόδα κρίνα θαλερά, 

έφερεν αύτδ επάνω ξανθής κόμης στηριγμένου.

“Εφεραν τήν Άφροδίτην Χάριτες τρεις ίλαραϊ, 

κ’ έσυραν τήνάμαξάν τη; κύκνοι καί περιστερά!, 

καί αυτής δ επενδυτής δ χρυσούς καί γ«λανδς 

ελαμπεν ώς άστροφόρος της Ελλάδος ούρανος.

Έφθασεν δ κοσμοσείστης Ποσειδών τριαινοφόρος 

έχων κράνος του άστράπτον ώς τδν ήλιον, έν όρος· 

μετ’ αύτδν και θεδς άλλος παμμεγέθη; πλήν χωλαίνων 

έφθασεν άπδ της Αϊτνης τούς κρατήρας άναβαίνων 

ήτον ‘Ήφαιστος ό κτίσας μέγαρον εϊς ούρανδν 

κ’ είς παν όροφος κοιτώνος θείς έν άστρον φαεινόν.

Κα! δ Ή ρακλής πρδς πάντα; τούς θεούς μετ εύλαβεια; 

προσεφέρετο καί μέχρι; εύγενοΰς γονυκλισίας.

’Αλλά καί τυφλός θεός τις έφθασεν εί; σάκκον κλείων 

κάρυα εξ άδαμαντων μαργαρίτα; καί χρυσίον, 

ό θεδς δέ ήτον ούτος 

ό τήν γην δεσπόζων Πλούτο;· 

γέροντος τήν βακτηρίαν έφερεν ή δεξιά του, 

και τρισμέγιστα ΰπηρχον εϊς τού; πόδας τά πτερά του, 

σύμβολα τοϋ ερχομού του τοΰ συνήθως βραδυτάτου 

καί τοΰ άπομακρυσμοϋ του τοΰ συνήθως ταχυτάτου.

‘Ο ημίθεος της Οίτης άπεστράφη πρδς τδν Πλούτον 

δέν γνωρίζει;, ό Ζεύς είπεν, ‘Ηρακλή ! τδν θεόν τούτον ; 

τδν γνωρίζω ειπ’ δ ήρως μετά γλώσσης θρασυτάτης· 

ήτον δλων τών κακούργων, όσους έσοαξα προστάτης. 

« ά τοΰτο ούδέν σέβας έγώ φέρω τρ'ες αδτόν 

• διαφθορεύς ύπάρχει αύτδς ίλών τών θνητών. ·

Επιμύθιου.

Τών ανθρώπων ή μανία 

πρδς τδν πλούτον, είν’ αιτία 

τών σφαγών κλοπών καί δόλ.ων, 

καί πηγή τών κακών 8λων.

Η ΕΡΥΘΡΑ ΤΑΙΝΙΑ.

(Έκ τοΰ ’Ιταλικού;.

Η νέα Αρχιδούκισσα τής Ρωσσίας Αικατερίνη 
κεκυφυία περιήρχετό ποτέ διά τών διόδων τοΰ 
μεγάρου της, πλησίον δ' αύτής ΐστατο ή ωραία 
πριγκηπέσσα Δασκώφ(Ι) άκόλουθος καί μυστικο- 
«ύμβουλός της.

ή Αικατερίνη έκράτει έν χερσίν έπιστολήν καί 
έφαίνετο συγκεκινημένη λίαν. Αμφότεραι έμενον 
άφωνοι. Η πριγκηπέσσα άναγνοΰσα καί αυτή α
κολούθως τήν έπιστολήν, έφάνη έπίσης τεταραγ- 
μένη, στραφείσα δέ πρδς τήν Αικατερίνην είπε’

•— Παράδοξον ! καί τίς είναι τόσον τολμηρός, 
«στε νά σοί άπευθύνη τοιαΰτα ;

— 0 Γρηγόριος, άπεκρίθη ή Αικατερίνη υψοϋ- 
σα τούς ώμους.
— 0 άνόητος ! προσέθηκεν ή πριγκηπέσσα Δα- 
«κώφ· μόλις δυνάμεθα νά κρύψωμεν τδν ένα, προ
στίθεται ήδη καί άλλος ! Είναι δμως άδύνατον! 
Κατήγκω. Ημείς, ώς βλέπεις, διακινδυνεύομεν καί 
τήν έλευθερίαν καί αύτήν τήν ζωτ,ν μας.

— Τδ γνωρίζω, άπεκρίθη ή αρχιδούκισσα' άλλ’

ί“) Περί τού βίου τή; πριγκηπέσσης Δασκώφ, ένδς τών 

κυρκοτέρων προσώπων τοΰ παρόντος διηγήματος, ϊδε έκτε- 

νεστερον τδ σύγγραμμα τής κομήσση; Δώρας Ίστριάδο; 

■Αί γυναίκες έν τη ’Ανατολή» Τομ. Β. βιβλ. Α. έπιστολήν 
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όμως πρέπει νά γείνη. Εάν καί έτερον προστεθή, 
τί σημαίνει; όπωσδήποτε ημείς εύρισκόμεθα είς 
κίνδυνον.

— Μή πρδς Θεού, μή τόσον μέ άποθα^ρύνης! 
Εχομεν είσέτι έλπίδας, δυνάμεθα νά σωθώμεν, άν 
θέλωμεν’ άπασαι ημών αί ελπίδες δέν κατεστρά- 
φησαν.

Μετά μικράν σιωπήν ή Αικατερίνη έσχισε τήν 
έπιστολήν, τά δέ τεμάχια αύτής έέριψεν έντδς 
παρακειμένου λίθινου τρύτωνος.

— Τί κάμνεις; υπέλαβεν ή πριγκηπέσσα έ- 
ξάγουσα κατεπειγόντως τά ριφθέντα εκείνα τε
μάχια έκ τοΰ στόματος τοΰ Τρύτωνος’ δέν γνωρί
ζεις δτι ενταύθα έρευνώνται τά πάντα; Καλλίτε
ρον νά τά καύσωμεν, καί τότε μόνον δυνάμεθα 
νά ήμεθα ήσυχοι.

— Ανυπόφορος κατήντησεν ό βίος μου! προσέ
θηκεν ή Αικατερίνη.

— Τδ βλέπω, Κατήγκω ! θά παύση δμως, μή 
άμφιβάλλης.

— Θά παύση βεβαίως, άλλ’ άφ’ ου άποθάνω- 
μεν άμφότεραι. Τότε τί τ όφελος ;

— Οχι! δέν θ’ άποθάνωμεν ημείς, άλλ’ οί 
εχθροί μας’ χρειάζεται μόνον φρόνησις, πρόνοια 
καί ύπόκρισις προσέτι, άλλά πρδς θεοΰ’ άς παύ- 
σωσι πλέον οί έρωτες. Ακουσον λοιπδν τί τρέχει. 
Χθές τδ εσπέρας ή αύτοκράτειρα προσεβλήθη είς 
τδ στήθος, ώ; μοί ειπεν ό ίβάν Πλατώφ, σφοδρώς.

— Μέ προσεκάλεσε μάλιστα νά υπάγω τδ ε
σπέρας πρδς αύτήν, άπήντησεν ή Αικατερίνη.

— Νέον τι τρέχει. Τίς οίδε, άν σήμερον είναι 
ή τελευταία ημέρα, καθ’ ήν σέ καλώ άρχιδούκισ- 
σαν! Σύ δμως ουδόλως περί τούτου σκέπτεσαι· 
Τδ πάν άν χαλάση σου είναι άδιάφορον.

— Είναι άληθές ! άπεκρίθη ή Αικατερίνη, κι
νούσα τήν κεφαλήν.

— Λοιπδν, ούδέν δύναταί νά σέ παρηγόρηση. 
Δυστυχής!

— Μή σέ μέλη, καλή μου φίλη, δέν θέλω τδν 
ϊδεί πλέον, σοί τδ υπόσχομαι, θέλω τδν λησμο
νήσει διά παντός.

— Είθε, υπέλαβεν ή πριγκηπέσα. Επειτα, 
αίφνης στραφείσα είπε, κάποιος έρχεται ! στρα
τιωτικήν στολήν βλέπω είς τδ βάθος τής διόδου 
Σάς χαιρετά: μάλιστα 5 άξιωματικός. Α ! τί βλέ
πω, είπεν, είναι ό Αρχιδούξ.

— Α ! αύτδς είναι, άφες με νά είσέλθω λοι
πόν είς τδν πύργον, έφώνησεν ή Αικατερίνη ζη
τούσα νά συμπαρασύρη τήν άκόλουθόν της.
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σα Δασκώφ, ήτοιμάζετο, άν καΐ δυσαρέστως, νά 
έκτελέση ττ,ν προσταγήν, άλλ’ δ λρχιδούξ ττ,ν 
άπώθησε, νεύσας πρδς τήν σύζυγόν του ΐνα αυτή 
τοΰτο πράξη.

— Λ ' όχι, όχι, προσέθηκεν είς τδ ού; του 
ή κόμησσα έρυθριάσασα, μή μεταχειρίζεσαι τοι- 
ούτους αστεϊσμούς, Πέτρε.

’Αλλ’ ούτος χωρίς ν’ άποκριθή ποσώς είς του; 
λόγους ττ,ς έξηκολούθησε,

— Σάς διατάττω, κυρία, έγώ ό Πέτρος, να 
θέσητε τδ πέδιλου είς τήν κόμησσαν.

11 Αικατερίνη έκινήθη βραδέως, παρετήρησε 
μέ περιφρονητικόν καΐ ένταυτώ άγριον βλέμμα 
τδν σύζυγόν της'είτα δέ λαβοΰσα τδ πέδιλον ένε- 
χείρισεν αύτδ είς τήν κόμησσαν, ήτις λαμβάνου- 
σα τοΰτο μεθ ορμής, έψιθύρισε. Πόσον ό κύριός 
μα; άγαπά ένίοτε ν άστεΐζηται.

— Εύχαριστήσωμεν τήν ώραίαν μας Κυρίαν, 
ύπέλαβεν δ Πέτρος, καΐ ώμεν διά παντδς έτοι
μοι, δπως τδ αύτδ πράξωμεν δι’ αύτήν.

11 Αικατερίνη δέν άπεκρίθη.
Εκράτει δ’ είς χεΐρας έουθράν ταινίαν άπο· 

σπασθεϊσαν έκ τών πέδιλων τής κομήσσης Βο
ροντζώφ.

— Τήν δέ ταινίαν, κυρία, τήν κρατείτε υμείς ;
— Εάν ή αύτοΰ ύψηλότης τδ επιτρέπει,προσ- 

εϊπεν ψυχρώς ή Αοχιδούκισσα, έπεθύμουν νά 
κρατήσω τήν ταινίαν, ώς ενθύμημα τής ώρας 
ταύτης.

— Εμειδίασεν ό Πέτρος, καΐ μή δώσας ούδε- 
μίαν άπάντησιν έξηκολούθησε τδν περίπατον. 
Οτε δέ έφθασε πλησίον τοΰ πύργου, ή κόμησσα 

, Βορονζώφ είπε πρδς αύτδν, συσφίγγουσα τδν 
βραχίονα του-

— Αξίζει; φιλήματα, φίλε μου. Επΐ τέλους 
, έδωκας είς τδ νήπιον έκεϊνο ίν μάθημα, οπερ τώ 

ήρμοζε.
— Δέν εΐναι παν ο,τι άπεφάσισα νά πράξω.
— Τί δ’ άλλο ;
— Φυλάττω εΐσέτι έντδς μυστικοΰ κιβωτίου 

πέπλον τινά μ.οναχικδν, κεντημένου ύπδ τής 
γραίας Μάρφης και πεποικιλμένον δι’ ένδς μαρ- 
γαριτίνου στέμματος.

θί λόγοι ούτοι έπροξένησαν τοσοΰτον γέλωτα 
είς τήν κόμησσαν, ώστε δέν ήδύνατο πλέον ν’ 
άναβή τάς βαθμίδας' είπε δέ πρδς τδν φίλον τη;· 
— Καΐ πότε διανοήσαι νά έκβάλής τδν πέπλον;

— Εχε υπομονήν έπΐ ίλίγας ήμέρας, ύπέλαβεν 
5 Πέτρος.

— Οχι δέν πρέπει πλέον νά φύγωμεν ! Μάς ι 
ειδεν, έρχεται μάλιστα πρδς ήμάς, δους τδν βρα

χίονα τή άδελφή μου.
Ο Πέτρος πλησιάζων προσέφερε τδν βραχίονα 

τή κομήσση ΒορΟντζώφ, διαλεγόμενος μετ αύ
τής. Μεταξύ δέ τή; θεραπείας του εδρίσκετο καί 
ό παχύς θαλαμηπόλος Λουβενίν. Εφόρει δ ούτος 
χρυσόκεστον μυλωτήν, καί τοι έν καιρώ θέρου;, 
κατά Ιούλιον μάλιστα, και φενάκην.

Ολίγον μακράν τής άρχιδουκίσσης συζύγου του 
ό Πέτρο; ήστεΐζετο μετά τής κομήσσης Βορον
τζώφ, ήν συνώδευεν. Διεΐδεν ή Αικατερίνη ότ'· 
αντικείμενον τοΰ γέλωτος καΐ τών σαρκασμών 
των ήτον αύτή, άλλ’ δμως έμεινεν ήσυχος Η 
ποιγκηπέσσα Δασκώφ άπέναντι τοΰ Πέτρου έκλι- 
νεν έδαφιαίως καί ή Αικατερίνη μόνον τήν κεφα
λήν, μή άτενίσασα ούδαμώς πρδς αύτούς.

— Αγαπητέ Λουβενίν, εΐπεν δ λρχιδούξ πρδς 
τδν θαλαμηπόλον, είδες ποτέ Θεούς καταβαίνον- 
τας έπι τής γής ;

— όχι αύθέντα ! τούς είδον δμω; άναβαίνον- 
τας. ιδού, μία φιάλη Βουργονίου έυ.περιέχει Θε
όν προσόμοιον τοϊ; άλλοις' δθεν ό Θεδς τή; φιά
λης, ώ; πολλάκις τδ παρετήρησας, σέ άνυψοϊ με
τέωρον καΐ σέ άναβιβάζει εί; τούς ουρανούς.

— Εύγε.! εύγε ! είναι νόστιμου............... ΐίδη
δμως ό λόγος ούχί περί Θεοΰ, άλλά περί Θεάς, 
ΐ'παγε Λουβενίν — δεικνύων τήν Αικατερίνην— 
πρόσφερε τά σεβάσματά σου είς τήν Αθήναν,πρό
σεξαν δμως νά τά προσφέρης έδαφιαίως, έννόησας;

Η Αικατερίνη προσβληθεΐσα, προσέθηκεν είς 
τδν προσερχόμενον γελοτοποιόν.

— Είπέ εις τδν άποστείλαντά σε, δτι οί Θεοί 
οίκοΰσι πολύ ύψηλά, ώστε οί θνητοί δέν δύναν 
ται νά τού; ύβρίζωσι.

— Βλέπετε, Λρχιδούξ, άντεϊπεν ή κόμησσα, 
δέν έπιτρέπεται ποσώς ν’ άστεΐζηταί τι; μέ ταύ
την τήν κυρίαν, ούδέ νά τήν προσβλέψη μάλιστα. 
Υπάγωμεν ’Λρχιδούξ' ένταϋθα είναι καύσων άνυ- 
πόφορος.

Στρεφομένη ή κόμησσα Βοροντζώφ, — έφόρει 
δέ αυτή κατά πρώτον τότε πέδιλα ύψηλό- 
πτερνα, καινοτομία τής τότε έποχής— άπέβαλεν 
*ν τών πέδιλων καΐ έκυπτεν ΐνα ύποθέση αύτδ, 
άλλ’ ό Πέτρος τήν {μπόδισε λέγων'

— όχι Μάσχυγκα, ή εύρωστία σου δέν σοΐ 
τδ .επιτρέπει' καΐ στραφείς πρδς τάς κυρίας είπε. 
- — Κυρίαι, λάβετε τήν καλωσύνην νά θέσητε
τδ πέδιλον τής καλής μας φίλης. Η πριγκηπέσ-

— Εχει καλώς, καΐ είσήλθον είς τδν πύρ
γον.

Αί δύο φίλα·. έξηκολούθουν τδν περίπατον.
Ϊ1 Αικατερίνη ήτο ωχρά ώς θάνατος. Στραφεϊσα 

ή πριγκηπέσσα Δασκώφ πρδς τήν Δρχιδούκισσαν 
είπε ,πρδς ταύτην.

— Τή άληθεία ή υβρις δέν ήδύνατο νά ηναι 

σοβαρωτέρα.
— Αληθέστατου.
—· Αλλ’ δμω; προσέθηκεν η Αικατερίνη, μέλ

λεις νά ίδης τί θά ποάξω' ώς γνωρίζεις δυσκόλως 
οργίζομαι, άλλ’ είς άπαξ όργισθεϊσα, πρόκειται 
περί ζωή; καΐ θανάτου.

— Εστω !. Ούτω θ' άποστομώσης καΐ τούς 
εχθρούς σου, οΐτινες σέ ένόμιζον δειλήν, ή μάλ
λον συνετήν σέ άπεκάλουν μ,ετριάζοντες τήν εκ- 
φρασιν.

— Καΐ συμφέρει νά ήναι τις συνετός, έάν θέ- 
λη νά έπιτύχη. 11 έκδίκησις τόσον μάλλον είναι 
γλυκυτέρα καΐ ασφαλέστερα, καθ δσον μάλιστα 
προμελεταται καΐ αναβάλλεται. Αλλά διανοηθώ- 
μεν καΐ περί ήμών. Ακουσον, έπιφορτίζεσαι δπως 
έγχειρίσης έπιστολήν πρδς έκεΐνον .

— Θά είναι τής υπηρεσίας, άπεκρίθη ή πριγκή- 
πισσα.

— Πορεύσου εί; τδν στρατώνα, έκεϊ ευρήσκεις 
φίλους τινας τοΰ Γρηγορίου. Τούτους χαιρέτισον 
έξ ονόματος μ.ου, εϊτα ύπαγε είς τήν έκκλησίαν 
τοΰ Καζάν καί δδς έλεημ.οσύνας είς τούς πτωχούς. 
Ιδού λάβε, χρήματα.

— Πώς, έχεις χρήματα, φίλη μου ; προσέθη
κεν ή πρηγκηπέσσα γελώσα.

— Σιωπή! άντεϊπεν ή Αικατερίνη, παρατηρού
σα είς τά πέριξ, έ γάλλος πρέσβυς . ..

— ’Εννοώ, λοιπόν ή μικρά έκδοσις τοΰ Μολιέ- 
ρ ου1 ήν έλαβες χθες·. . .

— Εμπεριείχε μεταξύ τών φύλλων τραπεζικά 
γραμμάτια, άπεκρίθη ή Αικατερίνη, ό Μαρκήσιος 
μοΰ έγραφεν δτι, έπειδή καΐ έγνώριζεν δτι έπε
θύμουν έκδοσιν τινα μέ σημειώσεις, (α) μοΐ έπεμ
πε μίαν, ήτις ήλπιζε νά μέ εύχαριστήση. Σέ βε- 
βαιώ δέ φίλη μ.ου δτι ούδέποτε άνέγνωσα τδν 
Μολιέρον μέ τόσην εύχαρίστησιν.

— Τδ πιστεύω. Άλλ' άς άποχωρισθώμεν. ί- 
πάγω νά έκτελέσω τάς διαταγάς σου. Ϋγίαινε.

(α) Ό συγγραφεύς παίζει μέ τό διφορούμενου τής λέξεως 

α COD DOte, · ήτις σημαίνει, σημειώσεις, ώς έπίσης καΐ 

τραπεζικά γραμμάτια. Σ, Μ.

Β'.
•

Η αύτοκράτειρα ’Ελισάβετ εδρίσκετο έντδς μι- 
κοοΰ δωματίου παραδεδομένη αύσα είς μεγάλα; 
άνησυχίας, καΐ ρίγος διήρχετο διά τών δστέων 
της, μ δλον τδν καύσωνα τοΰ ήλίου καΐ τοΰ καί- 
οντος έν τή θερμάστρα πυρός.

Η δυστυχή; Πουλχερία ΐβάνοβνα, ή πρώτη θα
λαμηπόλος της, δέν ήξευρε ποΰ τήν κεφαλήν κλϊ- 
ναι' τόσον συνεχείς καΐ άντιθετικαΐ ήσαν αί προ- 
σταγαΐ τής κυριάρχου, ήτι; δέν έπαυε τού νά 
κρούη τδν κωδωνίσκον.

Η αύτοκράτειρα έξηπλωμένη έπΐ ανακλίντρου, 
κατείχετο υπδ μεγάλης άθυμίας. Πλησίον δ’αύ
τής, έπΐ τραπέζης, εύρίσκετο κιβώτιου ήνεφγμέ- 
νον, πλήρες περιδέραιων καί κειμηλίων παντδς εί
δους, άτινα αύτη μηχανικώς πως έλάμβανεν ένίο
τε είς χεΐρας. ό ιατρός τη;, έκάθητο είς παρακεί
μενον τραπεζών γραφών συνταγήν. Ητο δ’ ούτος 
σοβαρός τις Γερμανός, ύψηλδς καΐ πολύσαρκος. 
Εί; δέ τήν άπέναντι πλευράν τοΰ δωματίου, ϊστα- 
το χωρικός Ρώσσος, όστις, διά τήν έπιτηδειότητα, 
ήν είχε τοΰ νά προξενή τδν γέλωτα είς τήν αύ- 
τοκράτειραν πάντοτε, είχε λάβει τδν βαθμόν πρίγ- 
κήπος καί ναυάρχου.

Οτε δ’ ούτος, όνόματι πρίγκτ.ψ Νικήτας, είδε 
τδ πρός αύτδν στραφέν βλέμμα τής κυριάρχου 
του, προύχώρησε πρδς κάτοπρον, κείμενον άπέ- 
ναντι τής αύτοκρατείρας, καΐ τά νώτα έχων έ- 
στραμμένα πρδς αυτήν, έβάδιζεν αποτεινόμενος 
πρδ; τήν έν τώ κατόπτρω άντανακλωμένην ει
κόνα της.

— Τίνι τρόπω τόσον ωραία κυρία εΐσήλθεν έν 
τώ θαλάμω τή; κυριάρχου μου ; Πιστεύεις άρά γε 
ότι οί ώραϊοί σου όδόντες θέλουσι σέ προστατεύ
σει, ή τά ροδόχροα χείλη σου, άτινα άξίζουσι φι
λήματα ;

Απελθε, πάραυτα, άγαπητή μου' άλλως θά σέ 
άποπέμψω έγώ αύτό;.

Καΐ ταΰτα λέγων προύχώρει, πλήττων τδ κά
τοπτρου διά ^ινομάκτρου. Η ’Ελισάβετ, γελάσασα 
διά ταύτην του τήν άστειότητα, προσεϊπεν,

— Τί πράττεις Νικήτα, φίλε μου ; θέλεις ν ά- 
ποδιώξης τήν αύτοκράτειράν σου; Σοΐ έπιτρέπεται 
τοΰτο ;

— Α ! τί γοητεία ! ύπέλαβεν ό πρίγκηψ. Ηδη 
σέ άναγνωρίζω άλλά τί έρχονται λέγοντές μ.οι ότι 
είσαι ασθενής; Μά τήν γενειάδα τοΰ πατρό; μου, 
έπεθύμουν μεγάλως νά γνωρίσω πώς είναι αί ώ-
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ραίαι καΐ υγιείς γυναίκες, λί σύ ησαι άσθενής. 
Φλυαρίας οί αύλικοΐ ούδέν γνωρίζουσι.

0 ιατρός ανυπόμονος γενόμενος ένεκα τών πο- 
ταπών έκείνων κολακειών καί αποτελείωσα; τήν 
συνταγήν καί ποιήσας υπόκλισιν έξήλθε.

— Νομίζω, Μεγαλειοτάτη, προσέθηκεν ό ναύ
αρχος, δτι άνάγκη πάσα νά καθαρισθή ταχέως ή 
καπνοδόχος τής θερμάστρας ταύτης, διά τάς τό- 
σας συνταγάς, αϊτινες άπό τίνος καιρού καίονται.

— Ελένη ! έφώνησεν ή αύτοκράτειρα, ή δέ πρώ

τη κυρία ευθύς ένεφανίσθη.
— Δός μοι τόν έπενδύτην, καί παρατήοησον 

τίς είναι εις τόν άντιθάλαμον.
— Δύο κυρίαι, Μεγαλειοτάτη.— Ποίαι κυρίαι; 
—Αί προσκληθεΐσαι ένταύθα,δπως συμφιλιωθώσι. 

ή’Ελισάβετ διενοεΐτο τίνες ήδύναντο νά ήσαν,' 
μη άναπολούσα ποσώς τήν τοιαύτην περίστασιν, 
οτε ό Νικήτα; ήλθεν εις βοήθειάν της, προσθέσας, 

— Α! μήτέρ μου, είναι έκεΐναι αί δύο, αϊτινες 
έσυγχύσθησαν εϊς τήν αγοράν κατά τήν έορτήν 
τού άγίου Πέτρου κα'ι Παύλου, καί αϊτινες, καθ’ ά 

έλέγετο, ύβρίσθησαν.
Εν τώ μεταξύ τούτφ, ήκούσθη ό ήχος τών 

κωδώνων, τών σημαινόντων τήν ώραν τής προ
σευχής. Η Ελισάβετ ήγέρθη καί ήθέλησε νά γο- 
νυπετήση ένώπιον εΐκόνος κειμένης εϊς τινα γω
νίαν τού δωματίου, άλλ’ αίφνης έπεσε κατά γής 
ώς έκ τής αδυναμίας, ώστε ήναγκάσθησαν νά 
τήν μεταφέρουν είς τήν κλίνην.

‘Η όψις της κατέστη έρυθρά, οί δέ οφθαλμοί 
της έμενον ήνεωγμένοι, προφερούσης λέξεις ασυ

νάρτητους.
Κατ έκείνην τήν στιγμήν άνθρωπός τι; είσήλθε 

©έρων μακρόν τό γένειον, ένδεδυμένος δέ μονα
χικά καί καί εί; χεΧρα; κρατών ξυλίνην βακτη
ρίαν άκατέργαστον.

Ητο Κύρυλλος, ό πνευματικός τής αύτοκοατεί-
ρας, ό ύπ αύτή; άγαπώμενος καί τιμώμενο; ώ; 
πατήρ. ΪΙρχετο δ’ έκ Μόσχας, ένθα εύρίσκετο 
τό μοναστήριόν του, έπιχειρισθει; τό μακρυνόν 
τούτο ταξείδιον, διότι έπληροφορήθη τήν έπικίν- 
δυνον ασθένειαν τή; Κυριάρχου. Ούτος ήτο ό 
πνευματικό; καί φίλος της, άφ ής έποχή; ήτο 
Αρχιδούκισσα καί είχε κινδυνεύσει πολλάκις ΐνα 
τήν δπερασπίση άπό τή; πατρικής θηριωδίας, κα
ταπείθουν τού; γεννήτορα; της νά τή συγχωρώσι 
νεανικά τινα σφάλματα.

‘Η ’Ελισάβετ άναγνωρίσασα πάραυτα τόν γέ
ροντα, ήρχισε νά κλαίη.

— Ίδού ό γέρων ύπέλαβεν, δστις έρχεται νά μ’ 
εΰλογήση. ‘Ως φαίνεται δεινώ; πάσχω.

Είπέμοι Κύρυλλε, τί σέ φέρει ένταύθα ; ’Εγκα- 
τέλειψας ίσως τήν Μόσχαν, καί ήλθε; είς Πετρού- 
πολιν πρός ζήτησιν έλεημοσύνης, δχι ! δχι! έλθέ 

πρό; με, άγαθέ πάτερ, δό; μοι τήν χεϊρά σου νά 
τήν άσπασθώ. Α ! τί παραλλαγαί καιρού ! είπε 
μοι μέ αναγνωρίζεις; ήλθε; αραγε πεζός

‘θ μοναχός ένευσε καταφατικώς καί ηύλόγησε 
τήν αυτοκράτειραν, ήτις έκυψε τήν κεφαλήν, ψιθυ- 
ρίζουσα' ειτα είπε πρός τόν ιερέα,

— Καί πώ; μ* ευρίσκεις, άγαπητέ μοι πάττερ;
— ‘Ο θεός νά σέ προστατεύση άπεκρίθη ό μο

ναχός μέ μόλις εύκατάληπτον φωνήν’ βλέπω ότι 
1 πάσχεις δεινώς, καί ή αναπνοή σου αύτή είναι
δύσκολο;’ έτοιμάσθητι νά πορευθήε, ένθα πάντες 
δφείλομέν νά πορευθώμεν. Μάρτυ; μου αυτός ό 
θεό; δτι ούδέποτε σέ έκολάκευσα, καΐ τούτο ούδέ 

τώρα θέλω πράξει.
— όχι, δίκαιε Θεέ ! άνεφώνησεν ή ’Ελισάβετ, 

περικαλύπτουσα τό πρόσωπον διά τών χειρών. 
ν’ άποθάνω μέλλω .... ν’ άποθάνω ! καί έτρεμον 

δλα τη; τά μέλη.
— Βοήθειαν ! βοήθειαν ! σά; ζητώ γονυκλι- 

τώς, βοήθειαν δι’ έλεος Θεού !
Ούδείς έτόλμα νά όμιλήση’ ό μοναχό; μόνος 

προσηύχετο.
‘Η Ελισάβετ ήγέρθη, ύψώνουσα δέ τήν πυγ

μήν, έκραξε,
— ΣεΧς δέ οί άλλοι, οϊτινες μ’ έλέγετε δτι δέν 

θ’ άποθάνω, άλλ’ δτι είμαι υγιής καί άνθηρά πα- 
ράποτε ; ψεύσται! ιερόσυλοι ψεύσται ! άνδρες τε 
καί γυναίκες άνευ αίδοΰ; ! ήπατήσατε τήν Κυ
ρίαρχόν σας. Πάντες ένταύθα ψεύδονται άπό το» 
μικρότερου μέχρι τού άνωτέρου* ώφειλε νά έλθη ό 
γέρων ούτος δπω; μοί εϊπη τήν πάσαν αλήθειαν. 
Πορεύεσθε άπ’ έμού κατηοαμένοι ! Είθε κύριος ό 
θεό; τών δυνάμεων νά πράξη ύπέρ υμών κατά 
ταύτην τήν ώραν τού θανάτου, δ,τι υμείς έπρά- 
ξατε ύπέρ έμού κατά ταύτας τά; ύπερτάτα; 

στιγμάς............
Οί πάντες έξήλθον μέ τοιούτον τάχος, ώ; ό 

άνεμος άνυψώνει τ’ άχυρα.
Τρόμος κατελάμβανε τόν παρατηρούντα τήν 

’Ελισάβετ είς ήν εύρίσκετο θέσιν κατ’ έκείνην τήν 
ώραν. Π λάμψις τής οργής ή άπαστράπτουσα έν 
τοϊς οφθαλμοί; αύτής ώμοίαζε τήν τού Τσάρου 

Πέτρου τού Πατρός της.
ίϊπιται rvii/w)

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Ο ΤΥΠΟΣ ΕΝ ΚΙΝΑ.

Κατά τήν σινικήν χρονολογίαν ή τυπογραφική 
-τέχνη άνεκαλύφθη έν Κίνα τώ 50ώ έτει π. Χ· 
έπί τής βασιλείας Μίγκ Τσίγκ τού α’. δευτέρου 
αύτοκράτορος τής ταρταρική; δυναστείας. Εί καί 
μικράς έκαμον μεταβολάς καί βελτιώσεις άπό τής 
ϊφευρέσεως αύτής, έν τούτοις τ' άποτελέσματα 
τίς τέχνης ταύτης, καί τοι άτελεστάτης, είναι 
παρ’ αύτοϊ; μεγάλα καΐ απίστευτα. ’Ανέκαθεν δ 
συντηρητικώτατος ούτο; λαός τιμών τά γράμμα
τα υπερβαλλόντως, ώφειλε κατά φυσικόν λόγον 
ν’ άνασχοληθή είς τήν εύρεσιν τών μέσων, δι’ ών 

ήδύνατο νά καταστώσι τά βιβλία προσιτά εί; 
πλείστους άναγνώστας, δσον ήτο δυνατόν, καί εί; 
τούτο άποβλέπων έξ αρχής τό κατώρθωσε. Διά 
τή; εύτελού; τιμή; τών εργατικών ημερομισθίων 
καί τή; άπλότητο; τών μηχανών αύτών, οί Κινέ
ζοι κατώρθωσαν νά παραγάγωσι βιβλία καλά καΐ 
ευωνα. Τά σινικά τυπογραφικά καταστήματα δέν 
έχουσι χειροκίνητα καΐ άτμοκίνητα πιεστήρια, 
οΰτε πολλά καΐ βαρύτιμα μεταλλικά στοιχεία 
καΐ πάντα τά λοιπά, ατινα τά εύρωπαϊκά σήμε
ρον περιλαμβάνουσιν, άλλά μόνον μικρόν άριθμδν 
εργαλείων εύτελεστάτων, δύο ψήκτρας χρησιμευ- 
ούσας άντί πιεστηρίων, ααΐ ολίγα τμήματα ξίλου 
συντελούντα είς κίνησιν τών τυπογραφικών των 
εργαστηρίων.

Τό εύρωπαίκόν άλφάβητον συνίσταται είς ολί
γα τινά γράμματα, τάόποΧα πολυτρόπως συνδυα- 
ζόμενα χρησιμεύουσιν εί; πολλά; γλώσσας πρό; 
έκφρασιν τών διανοημάτων. Παρά Σίναι; έξ έναν- 
τίας έκάστη λέξις εκφράζεται δι’ ιδιαιτέρου τινδς 
γράμματος' τά είκοσιτέσσαοα τού ήμετέρου άλ- 
οαβήτου γράμματα κείνται διατεθειμένα εί; ιδι
αίτερα χωρίσματα έπί μεγάλη; σανίδο; εύπρό- 
«ιτα εί; τά; χεϊρας τού στοιχειοθέτου, δθεν λαμ
βάνει τά διάφορα στοιχεία καΐ στοιχειοθετεί. Αν 
δέ οί Σίναι, οϊτινες έχουσι 37,000 διαφόρων 
στοιχείων επιδεκτικών μεταβολών τινων, μεταχει- 
ρίζοντο τά αύτά τή; στοιχειοθεσία; μέσα, ό ς-οι- 
χειοθέτη; διά νά δυνηθή νά έκπληρώση τό εργον 
του, έπρεπε νά ήναι έκατόγχειρ Βριάρευς. 'Αντί 
λοιπών κινητών χαρακτήρων, οί Κινέζοι μεταχει
ρίζονται είς τύπωσιν φιλολογικών καΐ φιλοσοφι
κών βιβλίων ξιλίνου; πίνακας, έπί τών όποίων χα-

ράττουσι τ’ άποτελούντα μίαν σελίδα σημεία. 
Ο πίναξ έξ άπίου ξύλου κατασκευαζόμενος, έχει 
ίκανόν πάχος καί μέγεθος δύο σελίδων' έπιμελώς 
ό’ έςεσμένος, καΐ τριβόμενος μέ ζύμην έξ έψημέ- 
νης όρύζης, καθύσταται λείος καί έπιτήδειο; νά 
όεχθή τόν τύπον τών χαρακτήρων.

At πρός τύπωσιν σελίδες γραφόμεναι υπό επι
δέξιου γραφέως έπί χάρτου λεπτού, έφαρμόζονται 
έπ1. τού πίνακο; υγρόν είσέτι έχοντος τή; σρύζης 
τό έπίχρισμα, τούτο άπο^ροφα. τήν μελάνην, δι’ 
ή; έγράφησαν οί χαρακτήρες, χωρίς νά μεταβάλ- 
λη τό σχήμα τω«, ό δέ χαράκτης περικόπτει τ’ 
άγραφα μείναντα μέρη τού πίνακος εί; τρόπον ώ
στε νά μείνωσι μόνον έξέχοντα τά γράμματα. Τά 
λάθη διορθούνται έμπηγομένων τεμαχίων ξίλον 
έν τώ πίνακι, πλήν ή χάραξι; είναι τόσον εύκολος 
καί τόσον εύτελής ό έργατικό; μισθός, ώστε πολ
λάκις άναξέουσι τόν πίνακα, καί χαράττουσιν 
αύτόν έκ νέου' δταν τό σχήμα τών γραμμάτων 
χάση τήν ευκρίνειαν καί καθαρότητά του, ό γλύ
πτη; επισκευάζει τόν πίνακα, μετά "δέ ταύτην 
τήν έπιδιόρθωσιν χρησιμεύει πρός τύπωσιν ούχί 
μικρού αριθμού άντιτύπων. όταν πρόκηται νά τυ- 
πωθώσι συγγράμματα είς ολίγα άντίτυπα, άντί 
ξυλίνων μεταχειρίζονται πίνακα; έκ μίγματο; 
κυρού καί ^ητίνης, έφ ών χαράσσονται εύχερέ- 
στερα οί χαρακτήρες. Τοιουτοτρόπως τυπόνεται 
έφημερί; τι; ήμερησία έν Καντώνι. Διά νά δοθ^ 
δέ ιδέα τις περί τής εύτελούς γλυπτική; έν Κίνα, 
σημειούμεν τά εξής' δτε κατά τό 1816 άπόστο* 
λοι τής βιβλική; εταιρίας ήθέλησαν νά τυπώσω- 
σιν έν Καντώνι τήν Αγίαν Γραφήν σινιστι, οίχα- 
ράκται διά νά χαράξωσιν έπί πινάκων τά πρός 
έκτέλεσιν τού έργου τούτου αναγκαία δεκακισχί- 
λια σημεία, έζήτησαν ώς αντιμισθίαν μόνον δέκα 
λίρα; αγγλικά;. Βραδύτερον έτι δ Στανίσλαο; Ίου- 
λ'.ανός, σοφός περί τά σινικά καΐ διδάσκαλο; τής 
σινική; γλώσσης έν τή βασιλική βιβλιοθήκη τή; 
Γαλλία:, έπρότεινεν είς γλύπτα; τών Παρισίων νά 
τώ χαράξωσιν έπί ξύλου έννενήκοντα χιλιάδας δι
αφόρων χαρακτήρων σινικών, αναγκαίων πρός 
τύπωσιν συγγράμματος, άλλ' άμα ήκουσεν, δτι 
έζήτουν τριακόσια; περίπου χιλιάδας φράγκων, 
παρήγγειλε -.ό έργον είς Κίναν' ή δέ τιμή τών 
χαρακτήρων, μέχρι Παρισίων άνέβαινεν εις 3.600 
φράγκα.

Νύν ίδωμεν πώς γίνεται ή πίεσις έν Κίνα. Ο 
ΐργάτη; ό παρ’ ήμΐν έκτελών τήν πίεσιν, κρατεί 
δύο ψήκτρα;, καί διά μέν τής μιας μελανόνει τόν
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πίνακα, διά δέ τής άλλης πιέζει τδν έπιτιθέ" 
μενον έπί τοΰ πίνακος υγρόν χάρτην έπισύρων 
αυτήν ελαφρώς. Διά τοιαύτης έπιδεςιότητος έκτε 

λοΰσι τήν ( , 
ται νά τυπώνη καθ’ ημέραν έως δεκακισχίλια άντί- . 
τυπα. Τδ Sv μόνον μέρος τοΰ χάρτου διά τδ δια

φανές αύτοΰ τυποΰται. όταν δέ Οέλωσι νά συνά-

V—·■ ■σωσι βιβλίον, επειδή έκαστον φίλλον άποτελεΐ 
δύο σελίδας, διπλόνεται ουτω πως, ώστε τά άτύ- 
πωτα μέρη νά συναφθώσιν έσωθεν,ή δέ πτυχή τοΰ 
φίλλου νά σχηματίση τδ περιθώριον τοΰ βιβλίου, 
καί τ’ άντίθετα άκρα ν’ άποτελώσι τδ κάτω μέ

ρος ένθα συνάπτονται.
Δεν υπάρχει έν Εύρώπη, λέγει ό Κ. Αβελ Ρε- 

μ.ουζά,έθνος έχον βιβλία τόσον εεύωνα'καί εύχρη
στα ώς οί Σϊναι. Κανέν τέλος δέν έπιβάλλεται έπί 
τής φιλολογίας, καί δύναταί τις ν’ άγοράση σύγ
γραμμα τρίτομον ή τετράτομου, έχον μέγεθος μέ
γα, άντί τριών περίπου φράγκων. Τά τέσσαρα βι
βλία τοΰ Κονφουκίου μετά τών σχολείων αύτών 
έπωλοΰντο έν Καντώνι άντί τεσσάρων φράγκων 
σχεδόν,κατά τδν χειρόγραφον κατάλογον ενός τών 
αύτόθι βιβλιοπωλών. Τά λεξικά, αί έγκυκλοπαι- 
δίαι, αί πολιτειογραφικαί περιγραφα'ι, αί περί , 
τεχνών πραγματεϊαι, οί κώδικες τών νόμων καί 
τά φιλοσοφικά συγγράμματα, καί ένί λόγω δλα 
τά βιβλία, δσα συντελοΰσιν, 'ίνα καταστήσωσιν 
κοινοτέραν τήν παιδείαν είναι διαδεδομένα έν Κί
να εΐς τδν ΰπέρτατον βαθμόν’ ‘Η δέ κυβέρνησες 
συντρέχει τδ έφ’ έαυτή τάς τοιαύτας εκδόσεις. 
Κατά τδ 1 773 ό αύτοκράτωρ Κίαν Λδγγ διέτα
ξε νά τυπωθή γενική τις βιβλιοθήκη, συγκειμένη 
έκ τών επισημότερων συγγραμμάτων, καί ήτις 
κατά τδ βασιλικόν διάταγμα έπρεπε ν’ άποτελέ- 
ση εκατόν έξήκοντα χιλιάδας τόμων, καί νά σχη
ματίση τέσσαρας βιβλιοθήκας όνομασθησομένας 
τέσσαρας θησαυρούς’ ή τύπωσις τής τεράστιας 
ταύτης συλλογής δέν ήτο τυπωμένη μέχρι τοΰ 
■1 837, ήτοι μ.ετά έξήκοντα έτη άπδ τής έκδό- 
σεως τοΰ διατάγματος.

Τά μέχρι τοΰ 1818 τυπωθέντα συγγράμματα 
άνέβησαν είς 78,125 τόμους.

ήν έργασίαν ταύτην, ώστε είς μόνος δύνα- λεπέρ ;
...

Τδ ίν μόνον μέρος τοΰ χάρτου διά τδ δια-

ύωβιν είς έν τά τυπωμένα φύλλα καί σχηματί- πως τήν κεφαλήν. Οτε κατά πρώτον τήν είδον δ:

Η ΔΕ2ΠΟίΣΥΝΉ ΔΕ ΜΑΛΕΠΕΡ «).

— Πώς Γ αυτή είναι ή δεσποσύνη δε Μα- 
είπεν ό ίερευς υψών τούς όφθαλμούς έκ- 

πεπληγμένον.
— Καί δέν τήν αναγνωρίσατε ; ανέκραξα έγώ.
— “ θχι, εν άληθεία, άπεκρίθη κινών περιλύ- 

Ιέν
I είχε πλέον τδ φαιδρόν καί δροσερόν τούτο πρό· 

σωπον* ούδόλως ώμοίαζε τήν εικόνα ταύτην.
Σιωπή έπειτα επεκράτησεν’ τά δέ άμπελολκή- 

ματα πιτυλίζοντα εΐ. τήν έστίαν άνέδιδον ζωηράν 
λάμψιν, ήτις άνεπλήρονε τδ φώς τών καταναλω- 
θέντων σχεδόν κηρίων. ‘Η βροχή είχε παύσβι, 
και ό φθινοπωρινός άνεμος μελαγχολικώς έσύριζε 
μεταξύ τών παραθύρων. Σημάναντος δέ τοΰ μεσο- 

■ νυκτίου, ό Μαρκέσιος ή έρθη, διότι τήν επαύριον 
έμελλε ν’ άναχωρήση πολύ πρωί, ημείς δέ ει- 
χομεν συμφωνήσει νά συνοδεύσωμεν αυτόν μέχρι 
τής λεωφόρου. Πριν όμως άποσυρθή έθλιψε τήν 
χεΐρα τοϋ πατρός Λαμβέρτου ειπών αύτώ μέ ήμί- 
σειαν φωνήν καί Οέτων τδ βαλάντιόν του έπί τής 
εστίας. — Τά χρήματα ταΰτα εινε διά τούς πτω
χούς σας καί κατ’ έτος θέλω άνανεόνει τήν προ
σφοράν μου. »

Τήν νύκτα έκείνην ουδόλως έγώ έκλεισα τούς 
όφθαλμούς καθώς καί ό Κύριος δέ Χαμποβέρ, 
καθότι αργά μετά τδ μεσονύκτιον ήκουον αύτδν 
περιπατοΰντα εϊς τόν θάλαμόν του. Άμφότεροι 
έσυλλογιζόμεθα τό ώραΐόν καί άτυχου πλάσμα, τδ 
όποιον ύπήρξεν ό πρώτος αύτοΰ έρωςκαί τδ όποιον 
μετά τριάκοντα πέντε ετη βραδύτερου ή άγνάι 

καρδία μου ήράσθη. Καί ακόμη έμμανώς τήν ή- 
γάπων. Τό ολέθριου πεπρωμένου της, άποδίδον 
αύτή διαβολικήν γοητείαν, έξήπτε τήν φαντασίαν 
μου’ τό κακούργημά της αύτό, άλλόκοτον αίσθημα 
θαυμασμοΰ καί φρίκης μοί έπροξένεΓ μ’ έφαίνετο, 
δτι δ λββάτος ήτο χιλιάκις άξιος θανάτου, ώς 
ύψώσας χεΐρα έπ’ αύτής, καί δτι αυτή τδν έξεδι* 

κήθη δι’ άποφάσεω; αξίας τοΰ γένους της. Ζηλο
τυπίαν καί μανίαν άνέκφραστον μοί διήγειρεν ή 
ένθύμησις τοΰ άτυχούς τούτου αντιζήλου, δστις 
μέ δλον τδ άξιοθρήνητον τέλος του ύπήρξε κατ 
έμέ εύτυχής, καί τήν ευτυχίαν του ευχαρίστως 
καί έγώ ήθελον πληρώσει διά τής αύτής τιμής. 
Οί συλλογισμοί ούτοι πυρετόν μ’ έφερον’ άνυπο- 

νως τάς ώρας έμέτρων έωσότου νά έξημερώσφ

(I) Συνέχεια άπ!» φυλλαδίου 66. <

τό φάντασμα διήρχετο άδιακόπως πρδ τών κε- 
κλεισμένων οφθαλμών μου άλλοτε μέν μειδιών, 
άλλοτε δέ σκυθρωπόν καί δακρύβρεκτον. ’Εν τού
τοι; δτε τήν πρωίαν ό θεΐός μου μέ έκάλε- 
σεν έγώ έκοιμώμην βαθύτατον ύπνον.

‘Ο Μαρκέσιος ήτο ήδη ίτοιμος, καί ούτως άνε- 
χωρήσαμεν.

Αί γλυκεϊαι ακτίνες τοΰ φθεινοπωρινοΰ ήλιου 
έλουον δλόκληρον τήν κοόάδα, τής οποίας τήν 
άνθηράν χλόην ό πρωινός παγετός δέν ειχεν ά/.όμη 
κιτρινίσει' ή δέ ριγηλός πυραλίς έκελάδει υπό τούς 
μεγάλους φράκτας τής λευκακάνθης, κα! τινβς πε
ταλούδες ώραΐαι έπέτων πέριξ τών ανθισμένων 
λιβανωτίδων. Άλλ’ άνωθεν τής ζώνης ταύτης, 
βπόθεν έπνεον οί έρχόμενοι έκ τών κλιμάτων τής 
Μεσογείου θερμοί άνεμοι, ύψώνοντο αί κορυφαί 
τών όρέων κεκαλυμμένων ήδη μέ τδ χιονώδες έ- 
πανωφόοιόν των.

Πριν δέ φθάσωμεν εΐς τήν λεωφόρον δ Μαρκέ
σιος έστράφη καί έθεώρησε διά τελευταίαν φοράν 
τήν τοποθεσίαν έκείνην’ οί όφθαλμοί του προση- 
λώθησαν έπί τών δύο όρέων, τών διαχωριζομένων 
διά βαθείκς άνωμκλίας καί κατεχόντων τήν Με
σημβρινήν κατωφέρειαν, καί ε'ψιθόρισε άναστενά- 
ζων. — Ιδού τδ στενόν τοΰ Μελεπέρ !

Μετ’ δλίγον άφίχθημεν είς τήν λεωφόρον, ένθα 
αί άμαςαι έπερίμενον. ‘d δέ Χαμποβέρ, άφοΰ μοί 
έτεινε τήν χεΐρα καί μ*’έβεβαίωσεν μετά προθυ
μίας περί τή; πρδς έμέ εύνοίας του, έστράφη πρδς 
τόν Γερουσάκ καί είπε συγκεκινημένος. — Τώρα, 
δτε έπανίδωμεν άλλήλους, μέ λυπεί πολύ αύτδς 
9 χωρισμός μας, παλαιέ φίλε μου I

— Καί έντούτοις έπεράσαμεν τάς όλίγας ταύ- 
τας ώρας κατατεθλιμένοι ! υπειψιθύρισεν ό καλός 
θεΐός μου, άφήσας βαθύν στεναγμόν ! Καί αύτη ή 
κατάρατος εΐκών είνε ή αιτία................. »

Επειτα ένηγκαλίσθησαν οί δύο φίλοι, καί ό μέν 
πρέσβυς άναβάς έλαφρώς έφ’ άμάξης έκυψε έκ τής 
θυρίδος καί μα; άπεχαιρέτισεν έκ νέου ημείς δ’ έ· 
μείναμεν έκεϊ, τών αμαξών άπομακρυνθεισών έντδς 
αυματώδους κονιορτοΰ, άκολουθοΰντες διά τών ό- 
•φθαλμών τδν υπόλευκου τυφώνα, ταχέως φεύγον- 
τα πρός τόν ορίζοντα.

Αμα έπεστρέψαμεν εΐς τόν οίκον, ή πρώτη 
φροντίς τοΰ Γερουσάκ υπήρξε νά, προστάξη τήν 
μικράν υπηρέτιδα νά άναβιβάση ε · τδ άνώγεον τό 
αντικείμενου τής είδωλολατρεία ^χου, λέγων μοι 
ήσύχως. — ‘Η θέα τής άποτρο ίου ταύτης γυ- 
ναικδς θέλει ταράττει πάντοτε ορεξίν μου έν

ώρα γεύματος’ πάντοτε ήθελον άνακαλεΐ είς τήν 
μνήμην μου τά συμβάντα αύτής. Επειτα είναι και 
πεπαλαιωμένη, δ βραχίων ατελής καί δ μικρός 
δάκτυλος λείτει δλω; διόλου’ λυπούμαι μέν διά 
τδν Χαμποβέρ, άλλά νά σοΰ εΐπω τήν αλήθειαν 
τήν άποστρέφομαι, καί διά τοΰτο έκαμα καλά καί 
ελάφρυνα τήν έστίαν όσον τδ δυνατόν ταχύτερου.

Δέν τω άντέτεινα λ έξιν’ δέν ήΟέλον ούτε νά 
τώ ζητήσω τήν εικόνα ταύτην, ήν έγώ τοσούτον 
έξετίμων, περί τής οποίας δμως αύτδς τόσον ολί
γον έφρόντιζε, φοβηθείς μήπως, φανερόνων τήν 
επιθυμίαν τοΰ να τήν άποκτήσω, προδώσω τδν 
μυστικόν έρωτά μου. Άπεφάσισα δμως νά τήν 
άρπάσω λαθραίως. Καιρός δέν μοί έμενε νά χάσω, 
καθότι τήν έπαύριον έμελλον νά έπιστρέψω είς το 
σχολείου. Πτο δέ εύκολου νά τδ κατορθώσω εί- 
σχωρών είς τό άνώγεον,κείμενον εί; τδ τρίτον πά
τωμα,καί λαμβάνων τήν εικόνα νά τήν παραδώσω 
είς τινα χωρικόν έπιφορτισθησόμενον διά αδρά; 
αμοιβής νά τήν φέρη είς τό μέρος ένθα συνήθως 
διευθ υνόμην, άναμένων τήν ταχυδρομικήν άμαξαν. 

Πριν δμω; υπάγω πρδς άναζήτησιν τοΰ εμπιστευ
μένου μου, άνευ τοϋ όποιου ούδέν ήδυνάμην νά 
πράξω, έκάλεσα τήν Βαβελοϋ καί τή είπον έπι- 
βούλως.

— Πώς κατώρθωσας καΰμένη νά μεταφέργ,ς 
τήν εικόνα έκείνην εΐς τδ άνώγεον καί νά τήν το
ποθετήσεις εΐς κατάλληλον θέσιν ;

— Νά, τήν έβαλα δπισθεν τής θύρας, τδ προ
σώπου πρδς τδν τοίχον, μοί άπεκρίθη’ άλλην δρε- 
ξιν δέν είχον παρά νά τήν βάλω καί είς καλήν 
θέσιν μέσα είς έκεΐνα τά παλαιοκούρελα.

— Καί κλειδόνει ό θείος μου τδ άνώγεον εκείνο ; 
ήρώτησα άδιαφόρως.

— 'λ 1 ναι, νομίζει δτι τό κλειδόνει, ειπεν 
υψοΰσα τούς ώμους’ άλλά τδ κλειδιού μένει πάν
τοτε είς τήν θύραν διότι έμβαίνομεν καθημερινώς, 
πότε διά τό Sv πράγμα καί πότε διά τδ άλλο.

Εύχαριστηθείς άπδ τάς πληροφορίας ταύτα; 
άνεχώρησα- διήλθον δέ δλην τήν ήμέραν έκείνην 
είς τήν εξοχήν τδ πυροβόλου υπδ μάλης εχων, 
έπί προφάσει νά θηρεύσω, άλλά πράγματι μόνον 
διά ν’ άπαντήσω νέον τινα χωρικόν δστις ήδύνα- 
το νά μοί χρησιμέυσε είς τδν σκοπόν μου. Τέλος 
έπέτυχον τινα καί, άφοΰ έβεβαιώθην περί τής έχε- 
μυθίας του δι’ ενός πενταφράγκου, τώ ώρισα συ- 
νέντευξιν τήν αύτήν έσπέραν μετα:ύ ένδεκάτης 
ώρας καί τοΰ μεσονυκτίου εις τήν άκραν τής δεν- 
δροστιχίας.

t
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Ητον ήδη αργά, ή νύξ προέβαινε ταχέως, καί 
θλιβερά σιωπή πέριξ έπεκράτει. Εϊσελθών είς τδν 
οίκον ούδένα εύρον, μόνος δ λύχνος ίκαιεν έν τή 
μικρφ αιθούση, καΐ οί κύνες έκοιμώντο ήσύχως 
έπΐ τών καθεδρών' ‘Γπέθεσα λοιπόν, δτι ό Οεΐός 
(/.ου είργάζετο είς τδ σπουδαστήριόν του βεβυθι- 
σμένος είς τήν μελέτην και δτι ή μικρά υπηρέτρια 
ένησχολείτο είς τδ μαγειρεϊον. ‘Η περίστασις 
μ’ έφάνη εύνοϊκωτάτη' άνέβην τήν κλίμακα τήν 
καρδίαν πάλλουιαν, τήν κεφαλήν πυρέσσουσα* ώς 
άρπαξ έτοιμος ν’ άρπάσνι τήν λείαν του. Φθάσας 
είς τήν άνωτάτην βαθμίδα εΰρέθην κατά πρόσω 
πον τοΰ Γερουσάκ, δστις έξήρχετο έκ τοΰ δωμα
τίου, τοΰ συγκοινωνοϋντος μέ τήν άναβάθραν, έχων 
τάς διόπτ ρας άνασυρμένας καΐ τδν λύχνον κρατών 
τοϋ σπουδαστηρίου του.

— ‘11 δυστυχής Μαρία είναι κάκιστα, μ’ είπε, 
περίλυπος καΐ καταβεβλημμένος' έλίγαι στιγ 
μαΐ τή μένουν. ‘Ο ίερεύς ήδη τή μετέδωκε τά 
άχραντα μυστήρια.

— Ώ I δυστυχία! άνεφώνησα μέ ειλικρινή 
απελπισίαν.

Τδ δωμάτιόν τής Μαρίας ητο πλησίον τοϋ ά- 
νωγείω' επειδή δέ αΐ δύο θύραι ύπήρχον πλη
σίον ή μία τής άλλης δέν ήθελον δυνηθή νά έκτε- 
λέσω τδ σχέδιόν μου χωρίς νά μέ ϊδο>σιν οΐ περι- 
κυκλοΰντε; τήν θνήσκουσαν. ‘θ άγαθδς θεϊός μου 
βλέπων με τοσοΰτον τεταραγμένον έλαβε τδν 
βραχίονα μου καΐ μ’ έσυρε μετ' αύτοΰ κάτω είς 
τήν αίθουσαν, δπου ευρομεν τήν μικράν υπηρέτιδα 
όδυρομένην.

— *Η καϋμένη Μαρία, μάς έλεγεν ή αγαθή
κόρη, πολύ κατεφρόνησε τδν εαυτόν της. ’Επροτί- 
μησ: νά άποθάνη είς τό μαγειρείου παρά νά πλα
γιάσει πριν έτοιμασθή τδ γεΰμα . . . ‘Εννόησεν 
δμως τδν θάνατον της, διότι ένώ ήτοίμαζον τήν 
τράπιζαν, είπεν είς τήν Γοατόνην, ήτις ήτο πλη
σίον της, νά τρέζτρ νά φέρει τδν έφημέριον. . . . 
διά τοΰτο καΐ ήλθε μέ έκείνην τήν ^αγδαίαν βρο
χήν τήν έννάτην ώραν. . . . σήμερον τδ πρωί τή 
έδωκα τά δώρα τοΰ Μαρκεοίου, τεσσαράκοντα 
φράγκα, τά όποια καΐ λαβοΰσα μέ εΐπεν δτι ή
σθάνετο καλήτερα' .... άλλά . . . τώρα κον
τεύει ν’ άποθάνη ή καϋμένη..............

Καΐ τωόντι κατά τήν στιγμήν ταύτην εϊσελθών 
δ έφημέριος μάς άνήγγειλεν, δτι είχεν έκπνεύσει 

0 σχεδδν αιφνίδιος θάνατος τής Μαρίας ήτο έξ 
έκείνων τών οικιακών δυς-υχημάτων,ατινα πρόσω· 
ρςνώς μόνον διαταράττουν -ήν οικίαν ένδς αγάμου.

‘Ο άγαθδς θείός μου κατεθλίβετο έπαναλαμβά— 
νων πάντοτε. — Αξιόλογος νέα . . . δέκα έτη μ£ 
υπηρέτησε μή δοΰσά μοι ποτέ αιτίαν παραπό
νου . . . δυσκόλως θέλω τήν άναπληρώσει. . . .

Εγώ δμως έμέτρων τήν ώραν, καθ’ ήν (μέλ
λον νά έκφέρωσι τδν νεκρόν καί τόν καιρόν δσος 
μοι έμενε διά ν’ άρπάσω τήν δεσποσύνην δέ Μα
λεπέρ.

— Τίς άρά γε νά κλτρονομή τήν άτυχον ταύ
την νέαν ; είπεν έξαίφνης ό θεϊός μου’ έχω εϊς 
χεΐρας μου ολους τούς μισθούς της και δτι είχεν 
οικονομήσει' θά ανήκουν είς τούς συγγενείς της, 
έαν έχη' πρέπει νά πληροφορηθώμεν.

Αλλ δ πατήρ Λαμβέρτος έκίνητε τήν κεφαλήν' 
καθήμενος δε παρά τήν τράπεζαν ένησχολεϊτο νά 
συντάξη τδ δηλωτ.κδν τής τελευτής, ’λφοΰ δ’ έτε- 
λείωσεν άπέθεσε, χωρίς νά προφέρη λέξιν, τδν 
χάρτην ύπδ τούς οφθαλμούς τοΰ Γερουσάκ. Εκεί
νος δέ ά-ερέίφθη πρδς τά όπίσω κατάπληκτος 
θεωρών πρδς τδ μέρος τής εστίας' έπλησίασα 
τότε καΐ έγώ μηχανικώς καί άνέγνων άνωθεν τοΰ 
ώμου αυτού τά έξής. « ίήμερον τήν 4 2 Οκτω- 
βρί υ 18 . . . άπεβίωσεν έν *Αγίω ΓΙέτρς.» τοΰ 
Κορβία, ή Μαγδαληνή Μαρία δέ Μαλεπέρ, χήρα 
Φραγγίσκου Πινατέλ. »

— "Ω ! ανέκραξα μέ κίνημα φρίκης, ή Μαριώ! 
. . . αυτή ήτον ! . . .

{Ο έφημέριος Λαβέρτος καΐ δ θείος μου έμειναν 
έστηριγμένοι έπΐ τής τραπέζης, τάς χεΐρας έχον
τες ηνωμένας" νομίζω, δτι έδέοντο, ή δέ Βαβελοΰ 
ώλόλυζεν όπισθεν τής^ρας. ’Εκάθισα καί έγώ 
τότε εϊς μίαν γωνίαν τήί- έστίας καΐ τήν κεφαλήν 
έχων έντδς τών χειρών, 'έμεινα είς τήν αυτήν θέ
σιν δλην τήν έσπέραν τεταπεινωμένος, συγχυσμέ
νος καί άποσβολωμένος. Περί τδ μεσονύκτιον εί
σήλθον είς τδ δωμάτιόν μου' μετ όλίγον ήκουσα 
τινά ύπδ τδ παράθυρόν μου καλοΰντά με χα
μηλή τή φωνή, άνοίξας δέ αύτό είδα τδν έμπιστευ- 
μένον μου, δστις είχεν άπαυδήσε·. νά μέ περιμένη 
είς τήν άκραν τής λεωφόρου.

— Λοιπόν, κύριε Φρειδερίκε, είπεν ύψούμενος 
έπΐ τής άκρας τών ποδών του, ποΰ είναι ή εϊκών φ 
’Εάν δύνασθε καταβιβάσατε αύτήν έκ τοϋ παρα
θύρου. ,

— Φύγε άπ’ έδώ ! τώ άνεκρίθην, δέ έχω τί
ποτε, μή μέ ζαλίςτις !

Δεκαπέντε (-η μετέπειτα, άπό τοϋ θανάτου τοΰ 
Γερουσάκ, τοΰ δποίου ήμην δ γενικός κληρονόμος, 
έπανιΰρον τήν δεσποσύνην δέ Μαλεπέρ είς τήν αύ
τήν θέσιν όπισθεν τής θύρας τοϋ άνωγείω. Οί μϋς 
είχον όλίγον περιφάγει αύτήν, ό δέ μικρός δάκτυ
λος, ά τόσον ένοχλών τόν θειον μου είχεν εντελώς 
έκλείψιι. ’Επσ'ώρθωσα δμως τήν ώραίαν έκείνη* 
εικόνα, καί αί έ,ερον στολίζει τό δωμάτιόν τής 
συλλογής τών .όνων μου.
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