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6  πρόλογος είναι προς το βιβλίον ο ,τι το ψιμύθιον προς τήν γ υ 
ναίκα* το καλ'ον βιβλίον ου χρηζει προλόγου, η ωραία γυνή  περιφρο- 
ν εΐ το ψιμύθιον. Ά λ λ α  προκειμένου περί του άγιωτέρου και σοφωτέ- 
ρου σύναμα των βιβλίων, περι τοΰ βιβλίου τοΰ θ εο ΰ  και τοΰ Διαβό
λου, πάντη διαφόρως εχει το π ρα γμ α , διότι ο ύ π ε ρ ί  π α ρ ώ ν  υ-  
χ  ί δ ο ς ό λ ό γ ο ς ,  κατά τινα προσφιλή των ήμετέρων δημοσιογρά
φων φράσιν. Ε ν τα ύ θα  πρόλογοι, προοίμια, προδιοικτσεις, προλεγόμε- 
να, επίλογοι, επίμετρα, παραπομπαι, μαρτυρίαι, παρενθέσεις είναι 
άπαραιτήτως αναγκαία, ώς επίσης σχόλια, σημειώσεις και πανθ’ οσα 
ή των συγγραφέων γονιμότης έφεϋρεν όπως, φερουσα το χάος ει> την 
διάνοιαν τοΰ αναγνώστου, διαφωτίζ^ το κείμενον, διότι έκ τού χάους έ- 
ξήλθε το φως, κατά την Γραφήν,

Το βιβλίον τούτο δεν είναι εκείνο, ώ ; βεβαίως υπεθέσατε, οπερ ό έν 
σοφοίς σοφώτατος Σαλωμών έμβριθώς έμελέτησεν έπι χιλίων διαφό
ρων εκδόσεων. Δίν είναι έκεϊνο τοΰ έ-οίου συγγραφευς μεν ύπηρξεν 
ό πανάγαθος θεος— συνέλαβε την ιδέαν— , τυπογράφος δε b εύπιστος 
Δδάμ— παρέσχε την προς σύνθεσιν ύλην καί . . . έχρεωκόπησίν, ο τ ά -  
λας I— , εκδότης δε ό πολύτροπος Σατανάς—  έχάραξε την πολύτιμον  
υπογραφήν του (προς αποφυγήν βεβαίω; παραποιήσεων). Το βιβλίον 
τοΰτο δεν είσθε σεις, καλαι άναγνώστρ-.αι, δεν είναι ή γυνή, διότι ναι 
μέν περι της σοφίας υμών ουδεις ό άντιλέγων, περι της άγιότητος 
ομως πολλοί οι άμφιβάλλοντες, λίαν αδίκως καθ’ ήμ α ς, διότι δ μεν 
ποιητής είπε:

Ce que veut une fem m e esl ecrit dans le ciel, 

ή δ ! τών εθνών σοφία ταυτίζει τήν γυν&Γκα μ ίτο ν  θεόν* δεν λέγει αίίτη;

Ce que fem m e veut, D ieu le veul ;

Το θαυμάσιον, ει και μή σπάνιον, τοΰτο βιβλίον είναι ό Κ α ζα μ ία ς.—  
0  Κ α ζα μ ία ς;—  Ναι b Κ αζαμίας· Τ : άγιώτερον αύτοΰ; δέν απαριθ
μ εί όίπασαν τήν ουράνιον θεραπείαν, ΐ/. τοΰ ο σ ί ο υ  μέχοι τοΰ μ  ε -



γ  α λ  ο μ. ά ρ τ υ ρ ο ς 3 έκ του μικροτέρου μέχρι του μεγαλ^τε'ρου της  
άγιότητος βαθμού; δέν είναι λοιπον το βιβλίον του Θεοΰ; Ά λ λ ’ είνα*. 
σύναζα και το βιβλίον του Διαβόλου—  δηλαδή το πάντων σοφώτε» 
ρ ον— , διότι μεταξύ Θεοΰ και Διαβόλου υπάρχει ανταγωνισμός, το ή~ 
ξεύρετε. Αμα δ θε'ος εκαμε τάς έπτά ημέρας της έβδομάδος και α μ έ
σως δ Διάβολος επλασε τά έπτά θανάσιμ,α αμαρτήματα' δ θεος άνε-* 
παύθη τήν έβδόμην, δ δε Διάβολος κατέστησε τ*λν άγίαν κυριακήν η 
μέραν της αργίας. Μόλις δ θεος ηύδόκησε να κάμ*ρ τον Καζαμίαν. 
Ά λμανάχιον του παραδείσου και αμέσως δ Διάβολος έσοφίσθη να τ&ν 
καταστήσ^ Μηνύτορα των ’Αθιγγάνων, προλέγων δι* αυτού τά μ έ λ 
λοντα. Βλέπετε λοιπον οτι ό Κ αζαμίας είναι το άγιώτερον καί τα 
σοφώτερον ένταυτώ των βιβλίων, το βιβλίον του Θεοΰ και του Διαβό
λου. ’Α λλά, θά είπήτε^ βεβαίως, νά εχγ] b τρισκατάρατος το χέρι του 
εις αύτο εΐναι τοΰτο καλόν; Ούχί, το ομολογώ, εάν έξετάσωμεν το 
π ράγμα υπο τήν εποψιν τής αύστηρας ορθοδοξίας, διότι ό Διάβολος εί
ναι πάντοτε ό Διάβολος, οσω και άν ζητώσί τινες νά τον λευκάνωσιν. 
Ε ίναι άληθές οτι σήμερον δ κόσμος δέν φρονεί περί αύτοϋ τόσω κακά, 
ώς άλλοτε, και μόνον αΐ γραίαι πτύουσι τρις και σταυροκοποΰνται 
άκούουσαι μόνον το ονομά του, έν ω αΐ νέαι διανύουσιν άφόβως, παρ ο
λίγον νά είπω ευχαρίστως, δλόκληρον νύκτα ορχούμεναι μετά κερασφό
ρων διαβόλων μαύρων, πρασίνων, κυανών ή πυροχρόων (το χρώμα ού- 
£έν τής διαβολοτητος αύτών) και ουδέποτε ήκούσθη νά συνέβη
τι άπευκταιον. Δ·.ά τούτο ουδόλως απελπίζομαι περι τής μεταμελείας  
καί^έπ'στροφής αυτού’ α π ’ εναντίας μάλιστα είμαι πεπεισμένος οτι 
οί Α γγλοι, οίτινες πανταχοΰ διέδοσαν το φως τών Γραφών καί τά ά -  
γαθά του συνταγματικού πολιτεύματος, θά δυνηΟώσι μίαν ήμέραν νά. 
τω θέσωσιν άνά χείρας τήν Holy Bible και νά τον καταφέρωσι νά r ,« -  
ρ^δεχOr, είς το κράτος του το σύνταγμα. 'Α λλά μέχρις ου εΧθτρ ή π ο 
θητή έκείνη ήμερα και ή κόλασις, ώς ή Ε λλάο, απόκτησή Π α ρ *  
λ  α μ  έ ν τ ο, ούδένα ή'θελον συμβουλεύσει νά δεικνύτ} προς τον Διά* 
βόλον συμπάθειαν ή νά θαυμάζη τήν κατηραμένην αύτοϋ σοφίαν. Η 
κοίνων'α μας ουδέποτε ή'θελεν άνεχθή τδ τοιοΰτον, εΐ και λίαν ανεκτι
κή. Ανέχεται λ . χ . νά εχ·*| τις σχέσεις φανεράς μετά ληστώ ν, καί 
δικαίως, διότι θεωρεί τοΰτο ώς εργον φιλανθρωπίας, ώς εύγενή τινα  
προσπάθειαν εντίμων πολιτών οπως έπαναγάγωσι τούς κακούργους ε 
κείνους είς τήν τοϋ καθήκοντος κ α ί τής α ρετής οδόν, έξ ής έ'νεχα λό
γων π ο λ ι τ ι κ ώ ν  παρρξετράπησαν, άλλ’ άλλοίμονον εάν οΐ όρατοί 
δαίμονες κατηγορήσωσί. τιν α  επί συνεννοήσει μετά του αοράτου Διαβό
λου, τετέλ εσ τ α ι! Δέν υπάρχει δικαιολόγησις, συγγνώμη, εύσπλαγ- 
χνια προς τοιοΰτον μυσαρον έγκ λημ α. 0  ένοχος θά έκαάετο ζών έν μ έ -  
σαις Α θή να ις , εάν οί κατήγοροί του ήδύναντο νά μείνωσι σύμφωνοι 
επι ένος μονού π ρά γμ ατος, τις θά άγοράσ^ τά καυσόξυλα, τις δη
λαδή θά πλήρωσή τά εςοδα ίής δίκης, διότι άπο τών χρόνων ακόμη

τη ς  ήμέρας* δέν έίπεν ΟυΧος: « Τ  ^ Ε  λ  λ  ά 8 t π ε ν ί η  μ I ν ά ε ί  
κ ο τ ε  σ ύ ν τ  ρ ο φ ό ς έ σ τ  ι ; *

Αλλ* έπόσον τά  πράγματα ήλλαξαν ! 0  επάρατος τής Δύσεως πολι
τισμ ός, οστις μετεμόρφωσε τον μέν ανδρα διά τής β ε λ ά δ α ς  εις 
ψαλίδιον, τήν δέ γυναίκα διά του costum e εις χωνίον, μετεποίησε καί. 
αύτο το αρσενικόν εις ουδέτερον, τον Κ α ζ α μ  ί α ν είς II μ  ε ρ ο λ  ά
γ ι ο ν .  Πλήν καί τι δεν μετέβαλε του νεωτερισμού ή μανία ! ουδ’ 
αυτών τών υπασπιστών τοϋ Τψίστου έφείσθη ! * . . Ούτως οί £γιο& 
έκάστου μη*ος, ώς άν μ ή  είχον ύποστη άρκοΰντα μαρτυρία χαριν> 
τή ς πιστεω ς, έστρεβλώθησαν και ήκρωτηριάσθησαν χάριν τής κομψο- 
τητος (καί οΐ άγιοι κομψευόμενοι! . . . ) ,  &πως χωρήσωσιν έν μ ι$  καί 
μόν7ί σελίδι, άληθεί Προκρούστου κλιντρ.—  τάς δέ εύφυεστάτας έκεινας 
προφητείας, Βυζαντινών κληροδότημα, αίτινες καθωράίζον άλλοτε τά ς  
φάσεις τής σελήνης τών εν μακαρ''^ τ^  λήξει Κ αζαμιώ ν, ένσταλάζου- 
σαι είς τάς μαλθακάς καρδίας τών άκροωμένων το παυσίλυπον τώνι 
μηκώνων βάλσαμον, ίεροσύλως κατήργησεν ώς ψευδείς κ χ\ γελοίας.

Ούτω το σοφώτερον τών βιβλίων, ό Κ α ζα μία ς, μετονομ&σθέν ύ μ ε -  
ρολόγιον, έπαυσε νά προλέγη τό άδηλον μέλλον, οπερ «ν γούνασι 
Διος κείται, καί νά ήξεύρτ) επάνω κάτω οσα καί δ Ζευο ή δ Διας, ως. 
ελεγεν αγαθός τις άνθρωπος, μή δυνάμενος νά πεισθη οτι θεοΰ ονομα. 
δυνατόν νά ήναι ανώμαλον. Καί ύστερον άποροΰμεν π ώ : άπο τίνος 
συμβαίνουσι τόσα αλλεπάλληλα δυστυχήματα, πυρκαΐαι, ιε ισ μ ο ι, πο- 
λ εμ ο ι, ληστεία», καταποντισμοί, χολέρα, δείνας καταστροφάς έ π ά -  
γοντα. Αΐ συμφοραί ομως αύται δέν είναι νέαι* συνέβαινον πάντοτε^ 
π λήν δ Κ αζαμίας τάς προέλεγε καί έκαστος έλάμβανε τά  μέτρα του.
καί προεφυλάττετο llom m e aYerli est a m oilie sauve.— r ιδου ολη ή
διαφορά. ^

Ουδόλως λοιπον παράδοξον άν δ εκδότης τοΰ ’Αττικού ίίμερ^λογιου 
·£ναγκάσθη πέρυσι δι* ελλε'ψιν αγοραστών νά κλείσγ) το διανοητικον 
αύτου έργ-αστήριον το νοήαον κοινον δικαίως έτιμώρησε τον το λμ η 
τίαν καινοτόμον, διότι ήμερ,ολόγιον ανευ προγνωστικού και προφη* 
τειών είναι β;βλίον ολως άχρηστον, ούδ’ αυτής τής πυρπολησεως α- 
ξιον. Προφητείαι καί πάλιν προφητείαf  αύται ή σοφία και ή φρόνη*- 
σις, τά δέ λοιπά μωρία.

Εγείρου λοιπον, φίλη Πυθία, σοβαρά τή ς  μαντείας μούσα, άναβηθι 
τον όλμον του τρίποδος, άνοιξον τά  εμπνευσμένα χ,είλη σου και έπ ι-  
δαψίλευσαι ήμίν τούς άλανθάστους χρησμούς σου Ε ίπ έ τοίς άπογονοις 
τοΰ Περικλεούς καί τήα Ασπασίας παν ο ,τι κρύπτει το καλύπτον το 
μέλλον παραπέτασμα, ίνα μή καθ’ όδον συναντωμενοι έρωτώσιν ά λ λ η -  
Αους: « Τ ι  ν έ α ;  τ ί  ν ε ώ τ ε ρ ο ν ;  τ ί  ε χ ο μ ε ν ; .  τ ι  α λ λ α  ή “ 
ξ ε ύ ρ ε ι ς ;  τ ί  ε φ ε ρ ε  τ ο  ά τ μ ό π λ ο ι ο ν ;

Ε μ π ρ -ς  λοιπον, φίλη μούσα, άλλ οχ,ι, στήθι ! . .  . μή άναπετάστίς. 
το παραπέτασμα · . . εσο γενναία . .  · θυσίασον τάς προφητικάς σο^  
δ4.?νας άπ=ναντι αισθήματος *ύγεν:στέρςυ τής δό;ης . . . Εύσπλαγ*



χνίσθητι τήν νεαράν στρχχιάν χών παραρχημαχοφόρων Ερμων* ή λ ά 
λος γλωσσά σου ήθελε φιμώσει χήν ιδιχήν χων, σχεροΰσα αυτούς εκ
τάκτου πόρου. # . . .

I I .

Κατά τινα ασιατικόν μΰθον σοφός τις ’ Ινδός, ελευθερωθείς άπ'ο χών 
βασάνων τοΰ κόσμου χούχου, παρουσιάσθη εις τον τοΰ Βράχμα παρά
δεισον και εκρουσε χήν θύραν.—  Ετέλεσας εις χ'ο καθαρτήριον χήν κά- 
θαοσίν σου·; ήρωτησεν ό Βράχμας, ό’σχις καί περ θεος είναι πχωχός και 
δεν εχει θυρωρόν.— Ο χι, άλλα συνέγραψα βιβλίον, άπήνχησεν ό σοφός.—  
Τότε εισελθε, διότι είναι το αυτό.-— Μόλις εκείνος είσήλ^ε και έτερος 
μακαρίτης· παρουσιάζεται, κρούων δυνατά χήν θύραν.— Α γ ά λ ι! άγάλι! 
άνθρωπε, μή βιάζεσαι, λέγει αύτψ ό θεος, υπήγες ε’ις χο καθαρχήριον; 
~*-Οχι, άλλα χ'ι πειράζει, δεν είσήγαγες αυτήν χαύτην τήν σχιγμήν 
άμαρχωλόν χινα, δσχις ού μόνον δεν ύπήγεν, άλλ’ ουδέ καν χ'ο έσυλ- 
λογίσθη;—  Βεβαίως, πλήν έ^εινος συνέχαξε βιβλίον.—  Βιβλίον! . 
άλλ* εγώ, δστις σο'ι ομιλώ συνέγραψα δύο και μάλιστα ογκωδέστατα. 
—  Τόσω χειρότερα, έπανέλαβεν ό Βράχμας, κλείων τήν θύραν, ύπαγε 
τ-όν δρόμον σου, ό παράδεισος δεν είναι διά χους τρελούς.»

6  μΰθος δηλοι · . . δηλοΐ πολλά πράγματα, άλλα παρά τάς συμβου- 
λάς χών φίλων,παρά χοΰ μύθου χ'ο έπιμύθιον και χ'ο παράδειγμα τής φί
λης X  ρ υ σ α λ  λ ί δ ο 4, ης χ*  ωραία χών πχερύγων χρώματα έμάρανε 
των φιλομούσων συνδρομητών ή άναλγησία, ϊσταται ή Ελπίς «τελευ^ 
ταία θεά, φεύγουσα και αύ^η τους τάφους 1 », ητις ώς αλλη φρύνη, δι 
απατηλού μειδιάματος, ρίπτει εις λήθτην τ'ο παρελθόν και παριστα fo - 
δόχρουν τ'ο μέλλον.

Εις τ'ο άπατηλ'ον τούτο μειδίαμα ένδιδοντες και τελευταίαν απόπει
ραν άποπειρώμενοι, άναλαμβάνομεν και αύθις τήν ένεκα ού σμικρών 
ζημιών διακοπεΐσαν πέρυσιν εκδοσιν τοΰ Δττικοΰ Ημερολογίου, εΐ και 
ήκιστα εις τοΰτο ενθαρρύνει ήμας ή εν Ελλάδι έπικρατοΰσα πρόληψις δτι 
τα ημερολόγια δεν πρέπει νά ήναι, ώς έν Ευρώπη, κομψά και καλλι
τεχνικά βιβλία, το ήδΰ μετά τοΰ ώφβλίμου συνενοΰντα, κατά το τοΰ 
Ορατίου παράγγελμα (utile dulci), άλλά δυσειδείς φ υ λ λ ά δ ε ς ,  ά- 
ναγκαίαι μόνον προς εΰρεσιν τής ημερομηνίας ή τής τοΰ προφήτου Δ- 
βακοΰμ έορτής.

Τετραετής πεϊρα άπέδειξεν ήμιν οτι μάιην κοπιώμεν προσπαθούν- 
τ«ς νά άνυύώσωμεν και έςευγενίσωμεν τον τόσω χαμαί πεσόντα Κ α 
ζαμίαν, με;ονομάζοντ«ς αυτόν ύμερολόγιον και ώφελίμων συστάσεων

1 F o s c o l o :  Dei Sepolcri 

. . · . .  Anche la Spem e,

Ultima dea, fuggy i sepolcri.

χληροΰνχες τον όδοιπορικόν αύχοΰ σάκκον. Τεσσάρων έχών τ:ροσ- 
πάθειαι δέν δύνανχαι νά έξαλείψωσι προλήψεις προ πολλοΰ έρριζωμ*- 
νας, ουδέ νά μεχαχρέψωσι χήν προς χά νηπιώδη άναγνώσμαχα χάσιν 
άνθρώπων εις μωρά προγνωστικά και αφυείς προρρήσεις τερπομένων. 
Μόνη ή άρχαία Κίρκη ήδύναχο νά μεταβάλλτρ έν άκαρεΐ τους ανθρώ
πους εις ζώα, άλλ’ ούδεις ούδέποχε μετεμόρφωσε ζώα εις άνθρώπους, 
•ύδ’ αύχος b εύφυέσχαχος Αίσωπος, ό'σχις είχε χην τέχνην νά χά κάμντρ 
νά λαλώσιν.

Μή δυνάμενοι λοιπον νά όπισθοδρομήσωμεν, πρώχοι έν Αθήναις άλ
λην oSbv χραπένχες, ουδέ πάλιν έπιθυμοΰνχες άενάως νά υποβαλλώμβ- 
Οα εις αλλεπαλλήλους θυσίας επ ’ έλπ£δι αίσιωχέρου μέλλονχος, βλέπο- 
μεν μεχά λύπης οχι ούδέν άλλο ύπολείπεχαι ήμΐν, μετά τήν τελευταίαν 
χαύχην άπόπειραν, ή νά παραιχηθώμεν έργου επιπόνου, ουδόλως χους 
καχαβαλλομένους κόπους άμείβονχος.

0  μΰθος χή ; Σκύλλης και χής Χαρύβδεως έπενοήθη βεβαίως υπό 
χινος άχυχοΰς χής άρχαιόχηχος εκδότου, θελήσανχος νά σχιγμαχισν; διά 
χών δύο μυθευομένων χεράτων τ'ο άνάλγητον πολλών τυνδρομητών και 
το άδηφάγον ούκ ολίγων άνταποκριτών, άμιλλωμένων τίς πρώτος νά 
καταβροχθίσω τους κόπους και μαράν/) τάς ελπίδας παντός εχοντος 
τήν μωρίαν νά έχδώστρ ή συγγράψτρ τι έν Ελλάδι.

Πόσαι εύγενεις διάνοιαι έντίμως θά ένέγραφον τά ονόματα αυτών έν 
ταΐς δέλτοις τής άναγεννωμένης πολιτείας τών έλληνίδων μουσών, εΐ 
έτύγχανον μικρας τίνος στοργής και προστασίας! Πόσαι λυχνίαι έλλη- 
νοπρεπές φώς διαχύσασαι* ώς ό Ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς  Ε ρ α ν ι σ τ ή ς ,  
ή Ε υ τ έ ρ π η ,  ή Μ ν η μ ο σ ύ ν η ,  ό Φ ι λ ί σ τ ω ρ ,  τά Μ υ ρ ί α  
Ο σ α ,  οΐ Λ αο ι και πόσαι άλλαι δέν έσβέσθχισαν δι’ ελλειψιν ολίγου 
ελαίου, έν <ji μυθώδη ποσά δαπανώνται προς φωτισμόν αιθούσης χο- 
ροΰ, ώς αν ή Τερψιχόρη ήτο ή μόνη μοΰσα, εις ή'ν οΐ άπόγονοι χών διά 
χής έπισχήμης και χών γραμμάχων δοξασθένχων Ελλήνων δεοείλουσι νά 
θύωσιν!

Αλλά διαχί άρά γε οί έν χ·̂  μεγαλ^χέρφ χών ευρωπαϊκών μηχρο- 
πόλεων άποκαθεσχαμένοι πολυχάλανχοι έμογενεϊς άποβάλλουσι μεχ’ ά- 
καχανομάσχου περιφρονήσεως παν χ'ο έξ ‘ Ελλάδος βιβλίον, άπαξιοΰν* 
χες αύτ'ο ελάχιστης συνδρομής ; Αγνοοΰσιν ό'χι άνευ τ ή ς  τόσω  περι- 
φρονουμένης ταύτης μικρας έλληνικής γωνίας, πυρηνος μέλλονχος 
κατά χήν Δναχολήν πολιχισμοΰ, θά έχύγχανον ορφανοί παχρίδος και 
έθνόχηχος, υΙών Ισραήλ δίκην βιοΰνχες ; διόχι χά πλούχη δέν δύναν- 
xat νά δώσωσι παχρίδα και εθνισμόν. ΔιαχΙ λοιπόν χοιαύχη πρός 
παν χο Ιλληνικον άδικαιολόγηχος άπέχθεια, έν ω έν χϊ) άπένανχι χώ -  
pqp, x^ ευγενεΐ Γ α λλί$, έσχί^ πανχός καλοΰ και γενναίου, σοφοί ξένοι 
συνισχώσι συλλόγους και διαγωνίσμαχα προς διάδοσιν χών έλληνικών 
γραμμάχων, και αύχήν χήν λέξιν ‘Ελληνισμός, H e lle n ism e , έν τ η  
γ λ ώ σ σ α  αυχών πολιχογραφ οΰνιες ;



η ' ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

Πχύσωμεν λοιπον διαρρηγνύμενοι Μ  μέν κατά της μιας, έτΙ δε 
κατά τής άλλης προπαγάνδας, διότι ήμεις αυτοί έσμεν οί αληθείς αί
τιοι καί αυτουργοί ττ.ς τοιαύτης τών έλληνικών γραμμάτων νάρκης, 
και άντικρυς οί μάλλον επιβλαβείς του ‘ Ελληνισμού εχθροί.

Αλλ’ ώς εις τάς άπ?ράντους της Αφρικής έρημους ύπάρχουσιν οά
σεις, έν αις b έκ τοϋ καμάτρυ καταβεβλημένος Οδοιπόρος έπαναπαύε* 
ται, οΰτω καί έν τώ μέσω τής γενικής ταύτης πρές τά γράμματα  
άδιαφορίας τών καθ* ήμας χρόνων ύπάρχουσιν ευτυχώς άνδρες, δι’ ους 
δ κερδώος ‘ Ερμης δεν είναι μόνον τής έμπορίας θεος, άλλα καί τών 
γραμμάτων έφορος, εύγενή έπομένως τοϋ πλούτου αυτών ποιούμενοι 
χρήσιν.

Διό περ, ΐερ'ον καθήκον τελοΰντες, έκφράζομεν τάς ευχαριστίας ήμών 
τώ έν Αλεξάνδρειά φιλογενεστάτω κυρίφ Γ . Αβέρωφ, δστις λίαν ευερ
γετικές τ·̂  έλληνικ·^ καλλιτεχνία τυγχάνει, επί τ^ φιλομούσω αύ
τοϋ συνδρομή, δι’ ί ς  εύηρεστηθη νά διευκολύνω τήν έκδοσιν τοϋ άνά 
χεΐρας βιβλίου. Εύχαριστίας επίσης οφείλομεν καί τώ έν Κισνοβίω φι~ 
λοκάλω κυρίω Π. Γουμαλίκφ, προθύμως συνδραμόντι το τοϋ έτους 
1 8 6 9  Αττικόν Ημερ^λόγιον, και ευγενώς ένθαρρύναντι ήμας όπως έγ· 
καρτερήσωμεν είς το πολύμοχθον καί πολυδάπανον τοΰτο εργον.

Απλοι οντες τή ς διανοίας έργάται, καί μικρήν έκ τών ιδίων προσ- 
ενεγκόντες έν r/j διανοητική χαύτ-yj πανδαισία, ήν μετά θάρρους τώ * -  
ναγνώσττ) παρέχομεν, πεποίθαμεν δ'τι, επιεικής προς τάς έλλείψεις 
δεικνύμενος, δεν θέλει άπαξιώσει ή μ α ς τής λευκής αύτοϋ ψήφου, τού- 
λάχιστον χάριν τών έργων, δι* ών διακεκριμένοι λόγιοι εύηρεστήθησαν 
νά κοσμήσω σι τάς σελίδας τοΰ Α ττικοϋ Ημερολογίου, i've γενναιότερον 
τελέσ^ $ν απαντες πρδς τδν ‘ Ελληνισμόν ϊφείλομεν φόρον·

ΔΘΗΝΗΣΙ, τ^ 4 5  Οκτωβρίου 1 8 7 0 .

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΔΣΩΠΙΟΣ.

Α ΤΤΙΚΟ Υ  ΙΜ ΕΡΟΑΦΓΙΟ.ν.

ΕΠΟΧΑΙ.
κτίσεως κόσμου, κατά τούς Ο '·  · *  ........................... * · * · 7 3 7 9

» » κατά τούς Λατίνους ................................  5 8 7 5
» » κατά τούς Ε β ρ α ίο υ ς ................................ 5 6 ?  4

του κατακλυσμού...........................................................................  5 1 3 7
τή ς πυργοποιίας.......................................................  · · 4 6 2 4
τή ς Ιν Μαραθώνι μ ά χ η ς ..................................................  . · · 2 3 6 1
κτίσεως ‘ Ρ ώ μ η ς .............................................................................. 2 3 4 9
του ΓΙελοποννησιακοΰ πολέμου * .................· ............................ 2 3 0 2
τή ς Ιν Χαιρωνεία μ ά χ η ς........................................................... 2 2 0 9
του θανάτου 'Αλεξάνδρου τοΰ Μ εγάλου  ...........  2 194
τής μεταθέσεως του αύτοκρατορικοΰ θρόνου Ικ  'Ρ ώ μ η ς

είς Βυζάντιον ύπύ Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου· · · · 1 541 
τής διαφέσεως τής ‘Ρ ω μ . Αυτοκρατορίας ε ίς ’Ανατολι

κήν και Δυτικήν υπο Θεοδοσίου του Μεγάλου* · .· · 1 4 7 6
κτίσεως Έ ν ετ ία ς ............................................................................ 1 4 5 0
τής καταλύσεως τής Δυτικής Αυτοκρατορίας, Ιπί ‘Ρ ω -

μύλου Α ύγουστύλου........................................................... 4 3 9 5
τής έκδόσεως τοΰ Ιουστινιάνειου Κ ώ δ ικ ο ς....................  1 3 4 2
τή ς γεννήσεως του Μ ωάμεθ...........................................   1 3 0 2
τή ς φυγής αύτου εις Μεδινάν,δτε αρχεται ή κατά τούς 

'Οθωμανούς χρονολογία (Έ γείρ α ), άριθμοΰντας
σεληνιακά έ τ η .................................................................   1 2 8 8

τή ς αύτής, καθ’ η μ άς......................   1 2 4 9
τοΰ χωρισμού τών δύο Εκκλησιώ ν επί Λέοντος Θ ',

ΙΙάπα ‘Ρ ώ μ ης, καί Μιχαήλ Κηρουλαρίου, Π ατρι-
άρχου Κωνσταντινουπόλεως  .................... 8 1 9

άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως ύπο Μωάμεθ τοΰ Β ' · · 4 1 8
τή ς άνακαλύψεως τής ’Α μερικής.........................................  3 7 9
τοΰ καινοτομηθέντος'Ημερολογίου έπ: Γρηγορίου Ι Γ ' ,

Πάπα ‘Ρ ώ μ η ς   .......................* ......................... 2 8 9
τή ς ‘Ελληνικής Έ π α ν α σ τά σ εω ς...................   * · 5 0
νΟθωνος Α ',  βασιλέως τής ‘Ελλάδος............................... 3 8
τής τελευταίας μεταπολιτεύσεο)ς τής ‘Ελλάδος............... 9
Γεωργίου τοΰ Α \ βασιλέως τών Ε λ λ ή ν ω ν .................... 8



Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν
ΤΟΓ ΕΤΟΓΣ <*ωοα'.

’Ινδικτιώνος ετος ιδ '.
‘Ηλιου κύκλος ιε'.
Σελήνής κύκλος ζ\
Σελήνής θεμέλιον κ'.
Κρεο>φαγίας ήμέραι λη'.
Τό Τριώδιον άρχεται ’ ίανουαρίου ιζ\
ΤΗχος πλάγιος ο\ Εωθινόν ια\
‘Η Άπόκρεω Ίανουαρίου λα.
‘Ο Ευαγγελισμός τή μεγάλη πέμπτη 
Νομι*ον Φάσκα Μαρτίου κζ'.
Λατίνων Πάσχα Μαρτίου κη\
Το Άγιον Πάσχα Μαρτίου κη*
‘Η Άνάληψις Μαΐου ς'.
‘Η Πεντηκοστή Μαΐου ις .
‘Η κυριακή των ‘Αγίων Πάντων Μαΐου κγ\
‘Η νηστεία των ‘Αγίων ’Αποστόλων ήμέραι λς*.
‘Η μνήμη αυτών ήμέραι τρίτη
Παραμονή των Χριστουγέννων ημέρα παρασκευή

ΑΙ Ψ ΑΛΛΟΜ ΕΝΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ.

’Ακολουθία Γρηγορίου του Παλααα Φεβρουάριου κ& 
’Ακολουθία Ίωάννου τής Κλίμακος Μαρτίου ζ\
Μέγας κανών Μαρτίου ια\
’ Ακάθιστος ύμνος Μαρτίου ιγ .
’Ακολουθία Μαρίας τής Αιγύπτιας Μαρτίου ιδ '.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ.

ΕΟ ΡΤΑ Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ ΙΚ Α Ι,

Κ α θ ' ά ς  δ εν  έ ρ γ ά ΐorzac ε ις  τ α  δη μόσια  Γ ρ α φ ε ία .

1. Νέον ετος. —  2. Θεοφάνεια.— 3 Ευαγγελισμός.—  4. Μεγά)η 
Παρασκευή και μέγα Σάββατον. —  5. Κυριακή και Δευτέρα τοΰ 
Πάσχα. —  6. "Αγιος Γεώργιος.—  7. Άνάληψις.—  8. Πεντηκοστή. 
—  9. "Αγιοι ’Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. —  10. Κοίμησις τής 
Θεοτόκου. —  11. "Αγιος Δημήτριος.—  12. Αί δύο ήμέραι των 
Χριστουγέννων·

ΕΟ ΡΤΗ  ΕΘ Ν ΙΚ Η .

25  Μαρτίου. ‘Η ανεξαρτησία τής ‘Ελλάδος.

Ε Ο Ρ Τ Α Ι Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Α !.ι
33 ’Απριλίου. Το ονομα τής Α. Μ. του Βασιλέως.
12  Δεκεμβρίου. Τά γενέθλια Αύτοΰ.
11 'Ιουλίου. Το ονομα τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης.
22  Αύγουστου. Τά γενέθλια Αυτής.
21 Μαίου. Τό ονομα τής A. Β. Γ ,  του Διαδόχου.
21 Ιουλίου. Τά γενέθλια Αύτοΰ.

ΩΡΑΙ Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ .

Ό  κατά το ετος τοΰτο κυριεύων πλανήτης είναι ή ’Α φ ρ ο δ ίτ η .

ΤΟ ΕΑ Ρ αρχεται τήν 9]21 Μαρτ. ώρ. 2 λεπ. 55 π.μ.
ΤΟ ΘΕΡΟΣ » » 9|21 Ίουν. » 11 » 17 μ.μ.
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΟΡΟΝ » » 11|23 Σεπτ. » 1 » 11 μ.μ ,

Ο ΧΕΙΜ ΩΝ  » » 10)22 Δεκεμ. » 7  » 34 π,μ.



Ε Κ Λ Ε Ι Ψ Ε Ι Σ .

Κατα το ετος τοΰτο θα συμβώσι τέσσαρες έκλείψεις, δύο μίν τής 
σελήνης, δύο δε τοΰ ήλιου.

Α'. Τήν 2 5  Δεκεμβρίου 1 8 7 0  (6 Ίανουαρίου 1 8 7 1 )  εκλειψις με
ρική τής σελήνης, ορατή εν Ευρώπη, ’Αφρική κβΐ δυτική 'Ασία. 
Θέλουσιν έπισκιασθή επτά δέκατα τής διαμέτρου τής σελήνης καί 
θέλει διαρκέσει ή εκλειψις ώρας 3 .

At ώραι (μέσου χρόνου) καθ’ άς αρχεται ή εκλειψις Ιν ταις πρω- 
τευούσαις πόλεσι των νομών τής ‘Ελλάδος εισίν αΐ εξής :

Έ ν  Ά θήναις εις τάς 9 ώρας 21 λεπτά

Έ ν  Σύρω » 9 * 26 0

Έ ν  Χ α λκ 'δι » 9 D 21 »

Έ ν  Ναυπλίω » 9 » 17 ρ

Έ ν  Ααμί^ » 9 » 16 »

Έ ν  Σπάρτη » 9 2> 16 Β

Έ ν  Τριπόλει » 9 1 r, »

Έ ν  Καλάμαις 9 » 15 >

Έ ν  ΙΙάτραις $ 9 D 13 »

Έ ν  Μεσολογγίω 9 9 12 »

Έ ν  Ζακύνθω » 9 » 10 Η

Έ ν  Κεφαλληνία » 9 » 8 »

Έ ν  Κερκύρα * 9 > 6

Β\ T iv  6] 18 Ιουνίου δακτυλιοειδής εκλειψις τοΰ ήλιου, ορατή 
έν Αυστραλία.

Γ*. Τήν 2 0  Ιουνίου (2 Ιουλίου) μερική εκλειψις τής σελήνης, 
ορατή εν Αυστραλία καί τή  μεσημβρινή Ά σία .

Δ ’. Τήν 3 0  Νοεμβρίου (1 2  Δεκεμβρίου) ολική Ι'κλειψις τοΰ ήλιου, 
ορατή εν τή  μεσημβρινή Ά σία  καί έν Αυστραλία.

ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΤ Δ Υ Σ ΙΣ  ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ.

> ’Ανατολή Μεγεθος
>ο «r< ήλιου ημέρας j

Ζ Β «?· λεπ. ώρ. λεπ. ώρ. λ ιπ .!
ΙΑ Ν Ο Υ Ά ΡΙΟ Σ ............................. 13 1 7 17 5 1 9 43  !

23 11 7 13 5 12 10 ο !
2 21 7 7 5 2 2 10 15 |

Φ Ε Β Ρ Ο Γ Α Ρ ΙΟ Σ ........................ 13 1 6 5 5 5 35 10 41
23 11 6 4 2 5 4 6 11 4

5 21 6 28 5 5 6 11 2 8
Μ Α Ρ Τ ΙΟ Σ ..................................... 13 1 6 16 6 4 11 47

23 11 6 1 6 13 12 12
2 21 5 4 6 6 22 12 3 6

ΑΠΡΙΛΙΟΣ .................................... 13 1 5 2 9 6 3 2 13 3
23 11 3 16 6 4 2 13 2 6

Μ Α Ϊ Ο Σ .........................
3 *21 5 3 6 51 13 47

13 1 4 5 3 7 Ο 14 6
23 11 4 45 7 8 14 23

2 21 4 4 0 7 15 14 3 5
ΙΟ Γ Ν ΙΟ Σ ...................................... 13 1 4 3 8 7 21 14 4 3

23 11 4 3 9 7 2 4 14 4 5
3 21 4 4 4 7 24 14 4 0

ΙΟ ΓΛ ΙΟ Σ ........................................ 13 1 4 4 9 7 21 14 3 2
23 11 4 56 7 15 14 1 9

2 21 5 5 7 7 14 2
ΑΓΓΟΓΣΤΟΣ ................................. 13 1 5 1 4 6 55 13 4 0

23 11 5 2 3 6 41 13 1 9
2 21 5 31 6 27 12 5 6

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ ........................ 13 1 5 41 6 ιυ 12 2 9
23 11 5 51 5 55 12 4

3 21 5 5 8 5 3 9 11 41
Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ ............................. 13 1 6 8 5 24 11 17

23 1 1 6 1 7 5 11 10 5 3
2 21 6 28 4 5 9 10 31

Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ ............................ 13 1 6 41 4 4 8 10 8
23 11 6 51 4 4 2 9 52

3 2 ι 7 1 4 39 9 3 9
Δ Ε Κ ΕΜ Β ΡΙΟ Σ ............................ 13 1 7 9 4 40 9 31

23 11 7 1 5 4 4 3 9 2 8
2 21 7 1 8 4 5 0 9 33  !



Σ Ε Λ Η Ν Η Σ  Φ Α Σ Ε Ι Σ

Ν .
1 4

1Δ Ν Ο Γ Α Ρ ΙΟ Σ .
Π.

2  Σελήνης τελευτ. τέταρτον 8 tt
cop. 3 2  λεπ. π. μ.

21 9 Νέα σελήνη 2 » 7 Ρ ιπ. μ.
28 16 Σελήνης πρώτον τέταρτον 2 ρ 4 9  » μ. μ.

5 Φεβ. 2 4  Πανσέληνος
31 Σελήνης τελευτ. τέταρτον

3 37  » μ. μ.
12 4 ρ 3 5  ρ μ. μ .

19

Φ Ε Β Ρ Ο Γ Δ Ρ ΙΟ Σ . 

7  Νέα σελήνη 3 ωρ., 2 4  λεπ. μ. μ.
27 15 Σελήνης πρώτον τέταρτον 0 ρ 13  , μ. μ.

7 Μαρ. 2 3  Πανσέληνος 5 ρ 14  » π. μ .1

13
Μ Α Ρ Τ ΙΟ Σ .

1 Σελήνης τελευτ. τέταρτον 11 tr ^ωρ. 5 4  λιπ . μ. μ .
2 0 8 Νέα σελήνη 5 ρ 35 ρ π .μ .
29 17 Σελήνης πρώτον τέταρτον 8 » 49 ρ π. μ.

5 \Απρ. 24  Πανσέληνος
31 Σελήνης τελευτ. τέταρτον

3 Ρ 5 8  * μ. μ.
12 7 ρ 26  ρ π . μ.

1 9
Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ .

7 Νέα σελήνη 8 if _ωρ. 38  λεπ. μ. μ·
2 8 16 Σελήνης πρώτον τέταρτον 1 Ρ 2 2  d π. μ.

5 Mat. 2 3  Πανσέληνος 0 ί> 3 5  » π. μ.
11 29  Σελήνης τελευτ. τέταρτον 3 » 5 8  ρ μ. μ.

19
Μ Α ϊΟ Σ.

7  Νέα σελήνη 0 trωρ. 2 0  λεπ. μ. μ.
2 7 15  Σελήνης πρώτον τέταρτον 2 ρ 37  » μ. μ.

3 *1ουν. 2 2  Πανσέληνος 8 ρ 2 ρ π . μ.
10 29  Σελήνης τελευτ. τέταρτον 2 2) 12  ρ π. μ.

18
ΙΟ Γ Ν ΙΟ Σ .

6 Νέα σελήνη 4 trωρ.. 4 λεπ. π. μ.
20 1 4  Σελήνης πρώτον τέταρτον 0 Ρ 49 ρ μ. μ.

λ Ιουλ. 2 0  Πανσέληνος 3 ρ 11 ρ μ. μ.
9 2 7  Σελήνης τελευτ. τέταρτον 2 » 4 4  » μ. μ.

ΣΕΛΗΝΗΣ ΦΑΣΕΙΣ.

!Ν·
17

ΙΟ Τ Λ ΙΟ Σ .
Π.

5 Νέα σελήνη 7 9ωρ. 2  λεπ. μ. μ.
25 13 Σελήνης πρώτον τέταρτον 7 Ρ 26  ρ π .μ .
31 4 9 Πανσέληνος 4 0 » 51 ρ μ. μ.

8 Αύγ. 2 7  Σελήνης τελευτ. τέταρτον 5 Ρ 58  ρ π. μ.

46
Α Γ Γ Ο Γ Σ Τ Ο Σ .  

4 Νέα σελήνη 8 νωρ. 3 7  λεπ. π. μ.
23 4 4 Σελήνης πρώτον τέταρτον 4 Ρ 10 ρ μ. μ.
30 48 Πανσέληνος 7 Ρ 56 ρ π. μ.

6 Σεπ. 2 5  Σελήνης τελευτ. τέταρτον 41 Ρ 45  ρ μ. μ.

44
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ . 

2  Νέα σελήνη 8 <δρ. 4 5  λεπ. μ. μ :
94 9 Σελήνης πρώτον τέταρτον 6 Ρ 47 ρ μ. μ.
28 4 6  Πανσέληνος 7 Ρ 4 9  ρ μ. μ.

6 Ό κ τ. 24  Σελήνης τελευτ. τέταρτον 7 Ρ 7 ρ μ. μ.

44
Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Σ .

2  Νέα σελήνη . 7 ώρ. 5 i  λεπ π. μ.
24 9 Σελήνης πρώτον τέταρτον 1 Ρ 2 9  ρ π. μ.
28 4 6 Πανσέληνος 9 Ρ 49 ρ π. μ.

5 Νοέμ., 2 i  Σελήνης τελευτ. τέταρτον 2 ρ 3 0  ρ μ μ.
42 31 Νέα σελήνη 6 Ρ 4 4  ρ μ. μ.

49
Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ .

7 Σελήνης πρώτον τέταρτον 40 ώρ. 2 2  λεπ., π. μ.
2 7 45  Πανσέληνος 3 Ρ 2 8  ρ π. μ.

15 Δεκ. 2 J Σελήνης τελευτ. τέταρτον 8 Ρ 21 ρ π. μ.
42 3 0  Νέα σελήνη 5 Ρ 36 ρ π μ.

48
Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ . 

6 Σελήνης πρώτον τέταρτον 40 trωρ. 16 λεπ.
26 14 Πανσέληνος 4 4 Ρ 4 0  ρ

3 Ίαν. 2 2  Σελήνης τελευτ. τέταρτον 41 Ρ 34  ρ μ μ.
1 0 2 9  Νέα σελήνη 4 Ρ 34  ρ μ- μ*



Ο Ι  Μ Η Ν Ε Σ

T O V  Ο Θ Ω Μ Α Ν ΙΚ Ο Υ  E T O Y S .

‘0  Σ χ εβ β ίλ  τοΰ < 2 8 7 αρχεται τήν 1 3 ]2 5 Δεκ.

‘0  Τ ζ ί ’Χ -καίέ 9 » τ> » [ Η ] 2 3 Ία ν .

* 0  Τ ζί ’λ -χ ιτ ζ έ 9 » 1 0 ]2 2 Φ εβρ .

‘0  Μουχυρ^έμ * 1 2 8 8 1> d 1 4 ] 2 3 Μαρτ.

Ό  Σαψερ J> » 1 0 ] 2 2 \Απρ.

Ό  ‘Ρεββί iX-iSSiX » » » * d 9 ]2 1 M at.

Ό  ‘PtSSl ίλ -ά χ ιρ » » 2> » 8 ] 2 0 Ίουν.

‘0  Τ ζ εμ *τ ζ ΐ  έλ -Ιβ β έλ » » » » 7 ] 19 Ίο υ λ .

‘0  Τζεμαχζΐ |Χ-άχίρ D » D » 6 ] 1 8 Α ύγ.

‘ 0  ‘Ρεχζέο Τ> » » d 4] 16 Σ έπ τ.

‘0  Σχαβάν » » S| » 4] 16 Ό κ τ .

‘0  Φ εμ εζά ν » » 2 ] Ί 4 Ν οεμ.

Ό  Σχεββάλ * » Β » 2] 14· Δ εκ.

ν>ο

VAΟ
«3
Η
riLοοο

l·· > -ο

>ο-111
3 ά.MU

dL
Β  ·'S

1 3 1 Πα.
14 2 Σα
1 5 3 Κυ.
16 4 Δε.
1 7 5 τ ? .

18 6 Τ ε.
19 7 Πε.
2 0 8 Πα.
2 1 9 Σα.
2 2 Ι 0 Κυ
2 3 U Δε.
2 4 12 Τρ.
,35 13 Τ ε .
2 6 14 Πε.
!27 15 Πα
2 8 16 Σα.
2 9 1 7 Κυ.

30 18 Δ».
31 1 9 τρ .

1 2 0 Τ ε.
2 21 Πε.
3 2 2 Πα.
4 23 Σα.
5 2 4 Κυ.
6 2 5 Δε.
7 2 6 τ ? .
8 2 7 Τε.
9 2 8 Πε.

10 2 9 Πα.
11
I

30 Σα

|ΐ2 31 Κυ.

"Ε χ ε ι ημέρας 3 1 . f0  ή.Ιίος εις rd r  ' Υ δροχόον.

φ Η  Περιτομή τοΰΧριστοΰ και Βασιλείου τοΰ μεγάλου. Αργ.
Προβόρτια των θεοφανείων και Σιλβέστρου Πάπα Ρώ μης. 

Α  Μαλακίου τοΰ προφήτου και Γορδίου μάρτυρος. 
φ 'Η  Σύναξις των θ '  Δπςστ. και θεοκτίστου τοΰ όσιου, 

θεοπέμπτου και θεωνα μαρτ. και Συγκλητικής της οσ.
Παραμονή τών θεοφαν. Νηστεία εν ^  άν ήμέρ$ τύχ7). 

Τά θεοφάνεια τοΰ Κυρίου ημών ’ΐησοΰ Χριστοΰ. 
φ  Η Σύναξις τοΰ Προδρόμου. 'Δργία.

Δομνίκης της όσιας και Γεωργίου τοΰ Χοζ&βίτου. 
Πολυεύκτου μάρτυρες.
Γρηγορίου έπισκ. Νύσσης και Δομετιανοΰ Μελιτηνής. 
Θεοδοσίου τοΰ Κοινοβιάρχου.
Τατιανης μάρτυρος.
Ερμύλου και Στρατονίκου μαρτύρων.
Τών έν ^άίθώ και Σινα Π ατ. Δπόδοσις τών θεδφανείων. 
Παύλου τοΰ Θηβαίου και Ιωάννου τοΰ Καλυβίτου. 
ή  προσκύνησις της άλύσεως τοΰ αποστόλου ΙΙέτρου. 

φ  Τ ο ΰ Τ ε λ ώ ν ο υ  κ α ι  Φ α ρ ι σ α ί ο υ .  Αν τωνίου του 
μεγάλου. Αργία.

Α ρ χ ε τ α ι  τ ο  Τ 0 ι ώ δ ι ο ν· 
φ  Αθανασίου και Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρ2ΐας. Αργία. 

Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου και Αρσενίου Κέρκυρας.

Φ ΕΒΡΟ ΓΑ ΡΙΟ Σ.
φ  Ευθυμίου τοΰ μεγάλου. Αργία.

Μαξίμου τοΰ όμολογητοΰ και Νεοφύτου μάρτυρος. 
Τιμοθέου αποστόλου και Αναστασίου τοΰ Πέρσου. 
Κλημεντος Αγκυρας, και Αγαθαγγέλου μάρτυρος. 

φ Τ ο ΰ  Α σ ώ τ ο υ .  Ξένης τής όσίας. 
φ  Γρηγορίου τοΰ θεολόγου έπισκ. Κωνσταντινουπ. Αργία, 

Εενοφώντος τοΰ οσίου και τής συνοδίας αύτοΰ. 
φ  ή άνακομιδή τοΰ λειψάνου Ιωάν. τοΰ Χρυσοστόμου. Δργ 

Εφραιμ όσίου, τοΰ Σύρου.
Η ανακομιδή τοΰ λειψάνου Ιγνατίου τοΰ θεοφόρου. 

φ  Τών τριών Ιεραρχών, Βασιλείου τοΰ μεγάλου, Γρηγορίου 
τοΰ θεολόγου *α ι ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. Αργία 

φ Τ ή ς Α π ό κ ρ ε ω .  Κύρου και ίωάννου θαυμ. Αναογ.
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Έ χ ε ι  ψί'ρας  2 8 .  Ό  ί'μΐιος είς τους Ίχ θ **ς .

13 1 Δε. Προεόρτια τής Γπαπαντής και Τρύφωνος μάρτυρ3ς. 
φ  Η Γπαπαντή τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού. Αργία.14 2 Τ?.

Ιο 3 Τε. Συμεών τοΰ θεοδόχου και τής προφήτιδος Αννης. *
16 4 Πε. Ισιδώρου τοϋ Πηλουσιώτου.
17 5 Πα. Αγάθης μάρτυρος.
18 6 Σχ. Βουκολου τοϋ άσίου, επισκόπου Σμύρνης.
19 7 Κυ. Φ  Τ ή ς Τ υ ρ ο φ ά γ ο υ .  Παρθενίου, έπισκ. Λαμψάκου, 

και Λουκά τοϋ όσιου.
20 8 Δε. Θεόδωρου τοϋ στρατηλάτου x i t  Ζαχαρίου τοϋ προφήτου.' 

Α ρ χ ε τ α ι  ή ά γ . κ α ι  μ e γ.  Τ ε σ σ α ρ α κ ο σ τ ή .

21 9 Τρ· Νικηφόρου μάρτυρος
22 10 Τε. Χαραλάμπους ίερομάρτυρος. Αργία.
23 η Πε. Βλασίου ίερομάρτυρος και Θεοδώρας τής Αύγούστης.
24 12 1\χ. Μελετίου αρχιεπισκόπου Αντιόχειας.
,25 13 Σα. Μ ν η μ η  τ ο ύ  δ ι α  τ ω ν  κ ο λ λ υ β ώ ν  θ α ύ μ α 

τ ο ς  θεοδωρου τοΰ Τίρωνος. Μαρτίνου τοΰ οσίου.

Γ
14 Κυ. φ  Α' τ ώ ν Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Τ ή ς 0  ρ θ ο δ ο ξ ί α ς. Αυ

ξεντίου τοΰ έσίου.
27 15 Δε. Ονησίμου τοϋ αποστόλου.
28 16 Τρ. Παμφίλου τοϋ μάρτυρας και τών συν αύτώ. 

ΜΑΡΤΙΟΣ.

1 17 Τε. Θεοδώρου τοϋ Τίρωνος.
2 18 Πε. Λέοντος Πάπα Ρώμης.
3 19 Ua. Αρχίππου τοΰ αποστόλου.
4 20 Σα. Λέοντος έπισκόπου Κατάν^ς.
5 21 Κυ. φ  Β ' τ ώ ν  Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Τ-.μοθεου τοϋ έν Συμβολοις, 

καί Ευσταθίου έπισκόπου Αντιόχειας.
6 22 Δ*. Η ευρεσις τών λειψάνων τών έν τοΐς Ευγενίου μαρτύρων.
7 23 τ ? . Πολυκάρπου Ιερομάρτυρος, έπισκόπου Σμύρ/ης.

Η α' και 6 ευρεσις τής τιμίας κεφαλής τού Προδρόμου.8 24 Τε
9 25 Πε. Ταρασίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

10 26 Πα. Ποοφυρίου έπισκόπου Γάζης.
11 27 Σα. Προκοπίου τοϋ Δεκαπολίτου.
12 28 Κυ. Φ  Γ# τ ώ ν Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Τ ή ς  Σ τ α ’υ ρ ο π ρ ο σ κ η -  

ν ύ σ ε ω ς. βασιλείου τοϋ έμολογητοΰ.
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13 1 Δε.
14 2 Τρ.
15 3 Τε.
16 4 Πε.
17 5 Πα.
18 6 Σα.
19 7 Κυ.

2 0 8 Δε.
21 9 Τρ.
2 2 10 Τε.
23 11 Πε.
2 4 12 Πα.
,25 13 Σζ.
!2θ 14 Κυ.
2 7 15 Δε.
28 16 Τρ.
29 17 Τε.
30 18 Πε.
31 19 Πα

1 20 Σα.

2 21 Κυ.
3 2*2! Δε.
4 2 3 ,Τρ.
5 24l· Τ 5.
6ι 2ί3; □«.

7 2ί> Πα.
8; Tir Σα.
9 2ί\ Κυ.

10» 2<) Δε.
11 30  Τρ.
12! 31 Τε

*Ε χει τφερας 31 . 'Ο jjMoc είς τον Κριόν.

Τών έν άσκηση λαμύάντων και Εύδοχίας όσιομάρτυρος 
Ησυχίου μάρτυρος.
Εύτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου μαρτύρων. 
Γερασίμου τοΰ δσίου τοΰ έν Ιορδάνη.
Κόνωνο; μάρτυρος.
Τών έν Αμορίω MB' μαρτύρων, 

φ  Δ' τ ώ ν  Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Τοΰ έν Χιρσώνι Ιιρομάρτυρος 
Καπίτωνος και τών συν αύτώ. 

θεοφυλάκτου Νικομήδειας.
Τών έν Σεβαστείς Μ' μαρτύρων.
Κοδράτου τοΰ μάρτυρος και τής συνοδίας αύτοϋ* 
Σωφρονίου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, 
θεοφάνους τοϋ όμολογητοϋ.
II άνακοαιδη τοϋ λειύάνου Νικηφόρου Κων]πόλιως 

φ Ε '  τ ώ ν  Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Βενεδίκτου τοΰ οσίου. 
'Αγαπίου και τών συν αύτώ Ζ7 μαρτύρων.
Σαβίνου μάρτυρος και Χριστοδούλου τοϋ όσιου.
Αλεξίου τοϋ ανθρώπου τού θεοΰ.
Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.
Χρύσανθού και Δαρείας μαρτύρων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ.
Τ ο ϋ  Λ α ζ ά ρ ο υ .  Τών tv ττΐ Μοντί τοϋ άγ 

άναιρεθέντων Πάτερων, 
φ  Τ ώ  ν Β α ι ω ν .  Ιακώβου τδϋ δμολογητοϋ·

Βασιλείου Ιερομάρτυρος.
Νίκωνος τοϋ όσι«μ. και τών Ρ ^ θ ' μαθητών αύτοΰ. 
Ζαχαρίου τοϋ οσίου και προεόρτια τοϋ Ευαγγελισμού, 

φ  Ο Ευαγγελισμός της υπεραγίας δεσποίννς ήμών θιοτό 
κου και άειπαρθένου Μαρίας. Α ργία.

Η Σύναξις τοϋ αρχαγγέλου Γαβριήλ·
Ματρώνης τής όσίας. Ν ο u. ι κ ο ν Φ ά σ κ α ·  

φ  ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, ίλαρίωνος τοϋ νέου. ’Αργία xatf 
κατάλυσις πάντων καθ’ £λην τήν έβδομάδα τής δια- 
καινησίμου. Λ α τ ί ν ω ν  Π ά σχ α.

Μάρκου τοΰ έπισκ. *Δρεθουσίων και Κυρίλλου διακόνου 
Ιωάννου τοϋ συγγραφέως τής Κλίμακος.
Γπατίου ιερομάρτυρός, επισκόπου Γαγγρών

Σάββα'
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- ω "Έχει ημέρας 3 0 .  Ό  ηΜος εις τον Ταύρον.

||3 4 Πε. Μζρίας όσιας τής Αιγύπτιας.

Γ4
2 Π *. Τ ή ς  Ζ ω ο δ ό τ ο υ  Π η γ ή ς ,  Τίτου τοΰ όσίου και 

θαυματουργού.

ίίΣ
3 Σα. Νικήτα τοΰ οσίου και Ιωσήφ τοΰ ΰμνογράφου.

1 6 4 Κυ. φ  Τ ο ΰ θ  ω μ ά. Γεωργίου τοΰ όσίου,* τοΰ έν Μαλεφ.
17 5 Δε. Κλαυδίου, θεοδώρου καί άλλων πέντε μαρτύρων.
18 6 Τρ· Ευτυχίου^ αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 

Καλλιοπιου μάρτ. καί Γεωργίου έπισκ. Μιτυλήνης.19 7 Τ ε.
2 0 8 Πε. Των αποστολών Ηρωδίωνος, ’Αγάβου, Ρούφου, ’Ασυγ- 

κρίτου, Φλέγοντος καί Ερμοΰ έκ τών θ ’.
21 9 Πα. Εύψυχίου μάρτυρος.
2 2 10 Σα. Τερεντίου, Πομπηίου καί τών συν αύτοΐς.
2 3 11 Κυ. φ Τ ώ ν  Μ υ ρ ο φ ό ρ ω ν .  Αντίπα ίεοομάρτυρος, έπισκ. ί 

Περγάμου.
2 4 1 2 Δε. Βασιλείου τοΰ όμολογ. έπισκ. Παρίου.
2 5 1 3 Τ ρ. Μαρτίνου του όμολογ. Πάπα Φώυ,ης.
2 6 14 Τε. Αρίστάρχου, Πούδη κζί Τροφίμου τών άποστ. έκ τών 0  ..
2 7 15 Πε. Κρήσκεντος μάρτυρος.
2 8 4 6 Πα. Α γάπης, Ειρήνης καί Χιονίας τών αΰταδελφων.
2 9 17 Σα. Συμεών ίερομάρτυρος τοΰ έν Περσίδι.
3 0 18 Κυ. φ  Τ ο ΰ Π α ρ α λ  ύ τ ο υ. ίωάννου τοΰ όσίου, μαθητου 

Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου.

ΜΑΙΟΣ.

1 19 Δε. Πιφνουτίου ίερομάρτυρος.
2 *20 τ Ρ. Θεοδώρου όσίου τοΰ Τρίχινα.
3 24 Τ ε. Ιανουάριου ίερομάρτυρος και τής συνοδίας αύτοΰ.
4 2 2 Πε. Θεοδώρου του Συκεώτου.
5 23 Πχ. φ  Γεωργίου μεγαλοαάρτυρος τοΰ τροπαιοφόρου. ’Αργία.
6 2 4 Σα Ελισάβετ τής όσιας καί Οαυματουργοΰ
7 25 Κυ. φ Τ ή ς  Σ α μ α ρ ε ί τ ι δ ο ς .  Μάρκου τοΰ αποστόλου 

καί εύαγγελιστοΰ.
8 2 6 Δε. Βασιλέως ίερομάρτυρος, επισκόπου ’Αμζσείας.
9 2 7 Τρ. Συμεών Ιερομάρτυρος.

Τών έν Κυζίκω θ ’ υ,αρτύρων, καί Μέμνωνος τοΰ θαυα.4 0 2 8 Τ ε.
11 2 9 Πε. Ιάσονος και λωσιπάτρου τών αποστόλων.
12 3 0 Πα. Ιακώβου τοΰ αποστόλου άδελφοΰ Ιωάννου τοΰ θεολόγου.,

22 ίθ| 
>23 44 
i2 4 :12  
2 5  13  

Ιί26 1» 
■127 4 5

:2 8  4 6

6 2ο
7  2 6 1
8 21 

49  2Μ 
,0  2 *
1 1 

ι ΐ

ίε^εμίου τοΰ προφήτου.
|φ Τ  c ΰ Τ  υ φ λ  ο ΰ . Η άνακομ. τοΰ λειψ.’Αθαν. τοΰ μεγάλ.ΙΙ 

Τιμοθέου και Μ αύρας τών μαρτύρων. 1
Πελαγίας μάρτυρος.
Ειρήνης μεγαλομάρτυρος.

* φ Τ ή ς ' Α ν α λ ή ψ ε ω  ς.ίώβ τοΰ δικαίου και πολυάθλου.|
'· Η άνάμν. τοΰενούρανψφανέντος σημ.τοΰΣταυροΰέν ίερουσ.
·· φ  Ιω.τοΰ θεολόγ. άπος\ καίεύαγ. καί Αρσενίου τοΰμεγ.Α ργ.'
’* Φ  Τ ώ ν α γ ί ω ν  Π α τ έ ρ ω ν  τ ή ς Α ' έ ν Ν ι κ α ί ^  

Ο ί κ ο υ  μ ε  ν ι κ ή ς  Σ υ ν ό δ ο υ .  ‘ Ησαίου τοΰ προ-| 
φήτου καί Χριστοφόρου μάρτυρος.

Σίμωνος άποστολου τοΰ Ζηλωτοΰ.
Μωκίου ίερομάρτυρος.
Επιφανίου, έπισκ. Κύπρου, και Γερμανοΰ, άρχιεπ. Κ|λεωςΊ 
Γλυκερίας μάρτυρος.
’Ισιδώρου μάρτυρος τοΰ έν Χ ίω .
Τ ώ ν  Κ ε κ ο ι μ η μ έ ν ω ν .  Πα/ωμιου τοΰ μεγάλου|| 

και ’Αχιλλίου άρχ. Λαρίσσης. 
φ  Τ ή ς Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς ,  θεοδώρου τοΰ ήγιασμένου.

Γ ο ΰ ά γ .  Π ν ε ύ μ α τ ο ς .  ’Ανδρονίκου καί Ίουνίας. 
Πέτρου, Διονυσίου και τών συν αύτοΐς μαρτύρων. 
Πατρικίου Ιερομ. έπισκ. Προύσης και τών συν αύτώ.

ΙΟ ΓΝ ΙΟ Σ.
Πε. Θαλλελαιου μάρτυρος.
Πα. φ  Κωνσταντίνου και Ελένης, τών μ εγ . £ασ. καί ίσαπ.’Αργ 
Ι α . Βασιλίσκου μάρτυρος.
Κυ. φ  Τών ά γ . Π ά ν τ ω ν .  Μιχαήλ όμολογ. έπισκ.Συννάδων.’ 

Συμεώνος τοΰ έν τώ θαυμαστώ ορει.
Α ρ χ ε τ α ι .  ή ν η σ τ ε ί α  τ ώ ν  ά γ .  *Α π ο σ τ ό λ|ω ν- 

II τρίτη εϋρεσις τής τιμίας κεφαλής τοΰ Προδρόμου. 
Κάρπου τοΰ αποστόλου έκ τών θ ' .
Ελλαδίου Ιερομάρτυρος.
Εύτυχοΰς ίερομάρτυρος. 
θεοδοσίας ιερομάρτυρας, 

φ  ’Ισαακίου ηγουμένου τής μονής τών Δαλμάτων, 
Ερμείου μάρτυρος.
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Τε.

Ε χ έ ι ημέρας 30 . Ό  ήΜος εις ζόν Κ αρκίνον,

Ιουστίνου μάρτυρος τοΰ φιλοσόφου.
Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως· 
Λουκιλλιανοϋ μάρτυρος.
Μητροφάνους αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 
Δωροθέου Ιερομάρτυρος, έπισκόπου Τύρου. 

φ  ίλαρίωνος τοΰ νέου, ήγουμένου τή ς  μονής τώ ν  Δαλ- 
μάτω ν. 1

θεοδότου Ιερομάρτυρος, έπισκόπου ’Αγκυρας.
‘Π ανακομιδή τού λειψάνου θεοδώρου τοΰ στρατηλάτου 
Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς.
’Αλεξάνδρου και ’Αντωνίνης μαρτύρων.
Βαρθολομαίου και Βαρνάβα τών αποστόλων·
’Ονουφρίου και Πέτρου τοΰ έν τώ Αθω. 

φ  Άκυλΐνης μάρτυρος.
Ελισσαίου τοΰ προφήτου και Μεθοδίου άρχ. Κ]πόλεως. 
’Αμώς τοΰ προφήτου.
Τύχωνος έπισκόπου ’Αμαθοΰντος τής Κ ύπρου.
’ίσαύρου μάρτυρος και τών συν αύτώ, και Μανουήλ, 

Σαβέλ και ’Ισμαήλ μαρτύρων.
Λεοντίου μάρτυρος.

ΙΟΓΛΙΟΣ.

’Ιούδα τοΰ άποστόλου. 
φ  Μεθοδίου Ιερομάρτυρος, έπισκόπου Πατάρων.

’Ιουλιανοΰ μάρτυρος τοΰ Ταρσέως·
Ευσεβίου ιερομάρτυρος επισκόπου Σαμοσάτων. 
Άγριππίνης μάρτυρος. 

φ  Το γενέθλιον τοΰ προφήτου, προδρόμου και βαπτιστοϋ 
’ίωάννου. ’Αργία.

Φεβρωνίας έσιομάρτυρος.
Δαβίδ τοΰ όσίου τοΰ έν Θεσσαλονίκη, 

φ  Σαμψών όσίου τοΰ ξενοδόχοο.
Η ανακομιδή τών λειψάνων Κύρου και Ίωάννου τών ’Α

ναργύρων.
φ  Πέτρου και Παύλου τών κορυφαίων αποστόλων. Αργία 

και ιχθύος κ^τάλυσις. 
φ  0  εύναξις τών δώδεκα ’Αποστόλων. Α ργία.

13
14
!15
16
17
,18
19
20 
21 
22

12 3
24
25
26  
2 7

£
30 18

31

Πε.
Πα.

α
Κυ.
Δε.
Τρ
Τ ε
Πε
Πα
Σα
Κυ
Δε.

Τρ
Τε
Πε
Πα
2
Κυ

νΕ χ ε ι ημέρας 3 1 . 0  ηΜος είς τον Λ έοντα .

19

22
23
24
25  
^26 
27

9 Ι2 8

10
11

12

Δε.

Τρ
Γ».

Πε
Πα
Σα.
Κυ.
Δε.
Τρ·
Γε.

Πε.
Πα,

Κοσμά και Δαμιανού τών ’Αναργύρων.
Η έν Βλαχέρναις κατάθ. τής έσθήτος τής Θεοτόκου· 
Υακίνθου μάρτυρος καί ’Ανατολίου άρχ. Κων|πόλεως. 

φ  ’Ανδρέου έπισκόπου Κρήτης, τοΰ ΐεροσολυμίτου.
’Αθανασίου τοΰ έν τώ Αθα> καί Λαμπαδοΰ τοΰ θαυματουρ. 
Σισώη τοΰ μεγάλου.
θω μα τοϋ έν Μαλαιώ καί Κυριακής τής μεγαλομάρτυρ. 
Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
Παγκρατίου Ιερομάρτυρος, έπισκόπου Ταυρομενίας. 

ι Τών έν Νικοπόλει ΜΕ' μαρτύρων 
φ  Ευφημίας μεγαλ. καί Ολγας τής όσ. (κατά το £ωσ.μην.) 

Πρόκλου καί ίλαρίου τών μαρτύρων·
‘Η σύναξις τοΰ άρχ. Γαβριήλ καί Στεφάνου Σαββαΐτου 
’Λκύλα τοΰ άποστόλου καί ’Ιωσήφ Θεσσαλονίκης. 
Κηρύκου καί Ιουλίττης τών μαρτύρων.
Άθηνογένους ιερομάρτυρος.
Μαρίνης τής μεγαλομάρτυρος. 

φ  Τ ώ  ν ά γ .  Π α τ έ ρ ω ν  τ ώ ν  έ ν τ α ι ς  ς*' Οί 
κ ο υ  μ.  Σ υ ν ο δ ο ί  ς. Αιμιλιανοΰ τοϋ μεγαλομάρτ 

Μακρινής καί Δίου τών έσίων.

α γ γ ο γ ς τ ο ς .

φ  Τοϋ προφήτου Ηλιου τοϋ θεσβίτου. ’Αργία.
Συμεών τοϋ διά Χρίστον σαλοΰ, καί ’ίωάννου τοϋ συ 

νασκητοΰ αύτοϋ.
Μαρίας τής Μαγδαληνής τής μυροφόρου.
Φωκα ιερομάρτυρος καί ’Ιεζεκιήλ τοΰ προφήτου· 
Χριστίνης τή ; μεγαλομάρτυρος. 

φ  Η Κοίμησις τής αγίας Αννης.
Ερμολάου ιερομάρτυρος καί Παρασκευής όσιομάρτυρος. 
Πχντελεήμονος τοΰ μεγάλου καί ίαματικαΰ. ’Αργία. 

Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καί Παρμένα τών άπο 
στόλων.

Καλλινίκου καί θεοδότης τών μαρτύρων.
Σίλα, Σιλουανοϋ, Κρήσκεντος, Επαινετοϋ καί ’Ανδρονί 

νίκου τών άποστόλων έκ τών θ ’.
Εύδοκίμου τοϋ δικαίου, καί προεόρτια τοΰ τιμ . Σταυροϋ
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Ε χ ε ι ήμερας 31.  0  ηΜος είς την Παρθένον.

13 4 Κυ. φ  ‘ Π πρόοδος τοΰ τιμίου καί ζωοοποιοΰ Σταυροΰ, καί τών 
επτά παίδων τών Μακκαβαίων, καί Σολου,ονής καί 

 ̂ Έλεαζάρου.
Α ρ χ ε τ α ι  ή ν η σ τ ε ί α  τ ή ς  Θ ε ο τ ό κ ο υ .

14 2 Δε. Η ανακομιδή τών λειψάνων Στεφάνου πρωτομάρτυρος.
Ιο 3 Τρ. Ισαακίου Δαλμάτου καί Φαύστου τών οσίων.
16 4 Τ ε. Τών έν ’ Εφέσω έπτά αγίων παίδων.

17 5 U s. Εύσιγνίου μάρτυρος.

18 6 □ α. φ  ςΗ Μεταμόρφωσις τοΰ Σωτήρος. ’Αργία καί Ιχθ. κατάλ.
19 7 Σα. Δομετίου ίερομάρτυρος.

20 8 Κυ. φ  Αίμιλιανοΰ τοΰ όμολογητοΰ, επισκόπου Κυζίκου.
21 9 Δε. ιΜατθία τοΰ αποστόλου.

22 10 Τρ. Λαυρέντιου μάρτυρος καί αρχιδιακόνου.

23 14 Τ ε . Εύπλου τοΰ διακόνου καί μάρτυρος.
24 12 Πε. Φωτίου καί ’Ανικήτου τών μαρτύρων.

25 13 Πα- Μαξίμου τοΰ όμολογ· ’Απόδοσις τής Μεταμορφώσεως.
26 14 Σα. Μιχαίου τοΰ προφήτου.
27 15 Κυ. φ  ‘ Η Κοίμησις τής Θεοτόκου 'Αργία καί Ιχθύος κατάλυσις.
28 16 Δε. ‘ Η ανακομιδή τής Αχειροποιήτου είκάνος τοΰ I . X .  καί
29 17 τ Ρ. Διομήδους μάρτυρος.

30 18 Τε. Μύρωνος μάρτυρος.

31 19 Πε. Φλώρου καί Λαύρου τών μαρτύρων.
’Ανδρεου τοΰ Στρατ. καί τών συν αύτώ /ΒΦι1Γ μαρτ. 
ΣΕΠ Τ ΕΜ Β ΡΙΟ Σ.

4 2 0 Π ϊ. Σαμουήλ τοΰ προφήτου.
2 21 Σα Θαδδαίου τοΰ αποστόλου καί Βάσσης μάρτυρος.
3 2 2 Κυ’ Φ  ’Αγαθονίκου μάρτυρος.
4 2 3 Δε. Λουπου μάρτ. ’Απόδοσις τής έορτής τής θε·τόκου.
5 2 4 Τρ. Εύτυχοΰς ίερομάρτ. μαθητου ίωάννου τοΰ θεολόγου.
6 2 5 Τ ε. ‘Η επάνοδος τοΰ λειψάνου Βαρθολομαίου τοΰ αποστόλου.
7 26 Πε. Αδριανοΰ καί Ναταλίας μαρτύρων.
8 2 7 Πα. Ποιμένος τοΰ όσίου.
9 2 8 Σα. Μωϋσεως όσίου τοΰ Αιθιοπος.

10 2 9 Κυ. Φ  ‘ Π άποτομή τής τιμίας κεφαλής ’ίωάννου τοΰ Προδρό
μου. Αργία καί νηστεία.

11 30 Δε Αλεξίου, Ίωάννου καί Παύλου τοΰ νέου, άρχ. Κ]πόλεως.
12 31 τ ? . ‘ ίΐ κατάΟεσις τή ς-τψ ίας Ζώνης τής Θεοτόκου.
— ----- ---------- ------------------—----------------— „----------------------------------------
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13 1 Τε. ΐ

14 2 Πε.
15 3 Πα.

16 4 Σα.
17 5 Κ υ. *

18 6 Δε.

19 7 Τ ρ.

20 8 Τ ε. ,

21 9 Πε.
22 4 0 Πα.

ί2 3
11 Σα.

24 12 Κυ. .
25 13 Δε.

■26 14 Τθ. :
2 7 15 Τε.
2 8 16 Π ε.
2 9 17 Πα
|30 18 Σα.

1 19 Κ υ.
2 2 0 Δε.

3 2 1 Τρ.
4 2 2 Τε.
5 2 3 Πε.
6 2 4 □ α.
7 25 Σα.
8 26 Κυ.
9 2 7 Δε.

40 2 8 Τρ.

I.11
2 9 Τε.

|ίΐ2 3 0 Πε.

Ε χ ε ι  ήμερας 30 .  Ό  η ΐιο ς  είς τον Ζυγόν

μεών τοΰ Στυλίτου καί ΐησοΰ τοΰ Ναυή. ’Αργία. 
Μάααντος μάρτυρος και Ιωάννου τοΰ Νηστευτοΰ. 
’Ανθίμου ίερομάρτυρος και Θεοκτίστου τοΰ όσιου.
Βαούλα 1=ρομάρτ. και Μωϋσέως τοΰ προφήτου. 

ρ Ζαχαρίου τοΰ προφήτου, πατρος τοΰ Προδρόμου.
4 Π άνάμνησις τοΰ έν ΚολοσσαΤς θαύματος Μ ιχαήλ τοΰ 

αρχιστρατήγου.
Προεόρτια τής γεννήσεως τής Θεοτόκου, και Σώζοντος 

μάρτυρος.
{Τ ο Γενέθλιον τής Θεοτόκου, ’λργ. και ιχθύος κατάλυσις. 
’Ιωακείμ και Αννης και Σεβηριανοΰ μάρτυρος. 
Μηνοδώρας,Μητροδώρας και Νυμφοδώρας τών μαρτύρων, 
θεοδώρας τής όσίας.

* Αυτονόμου Ιερ. Άπόδοσις τών γενεθλίων τής Θεοτόκου  ̂
Τά εγκαίνια τοΰ ναοΰ τής τοΰ Χριστοΰ ’ Αναοτάσεως, και 

Κορνηλιου τοΰ έκατοντάρχου.
4 ‘Η Υψωσις τοΰ τιμίου Σταυροΰ. ’ Αργία και νηστεία. 

Νικήτα μάρτυρος.
Ευφημίας μεγαλομάρτυρος·
Σοφίας μάρτυρος και τών τριών αυτής θυγατέρων. 
Εύμενίου τοΰ θαυματουργού, επισκόπου Γορτύνης.

Ο Κ ΤΩ Β ΡΙΟ Σ.

φ  Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδοντος τών μαρτύρων. 
Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος, Θεοπίστης τής συμβίου και 

τών δύο αύτοΰ υΙών.
Κοδράτου τοΰ αποστόλου και Ίω να  τοΰ προφήτου.
Φωκα ίερομάρτυρος, επισκόπου Σινώπης.
£ΙΙ σύλληψις τοΰ προδρόμου και βαπτιστοΰ Ίωάννου. 
θέκλης τής πρωτομάρτυρος.
Ευφροσύνης τής οσίας. ( β

φ  ‘ Β μετάστασις Ίωάννου τοΰ θεολόγου. ’Αργία. 
Καλλιστράτου καί τών συν αύτώ ΜΘ μαρτύρων. 
Χαρίτωνος τοΰ όμολογητοΰ και Βαροΰχ τοΰ προφήτου. 
Κυριακοΰ τοΰ άναχωρητοΰ.
Γρηγορίου επισκόπου μεγάλης Αρμενίας.
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13 1 Πα. ’Ανανίου τοϋ άποστόλου καί ί’ωμανοϋ τοϋ μελωδοϋ.
1 4 2 Σα. Κυπριανού Ιερομάρτυρος και ’ίουστίνης τής παρθένου.

ΐΐ» 3 Κυ. φ  Διονυσίου Ιερομάρτυρος τού Αρεοπαγίτου.

16 4 Δε. ‘ Ιεροθέου έπισκόπου Αθηνών.
1 7 5 Τρ· Χαριτίνης μάρτυρος
18 6 Τε. Θωμα τοϋ άποστόλου
1 9 7 Πε. Σεργίου καί Βάκχου τών μαρτύρων.
2 0 8 Πα. Ιίελαγίας τής όσιας.
21 9 Σα. Ιακώβου τοΰ άποστόλου καί Ανδρονίκου τοϋ όσίου.
122 10 Κυ. Φ  Ευλαμπίου καί Εύλαμπίας τών άδελφών μαρτύρων.
;23|11 Δε. Φιλίππου τοϋ άποστόλου, ένός τών έπτά διακόνων.
2 4  12 Τρ. ΙΙρόβου, Ταράχου κχί ’Ανδρονίκου τών μαρτύρων.
2 3 13 Τε. Κάρπου, Παπύλου, Άγαθοδώρου καί ’Αγαθονίκης τών

2 6 ' 14 Πε.
μαρτύρων.

Ναζαρίου καί τών συν αύτώ μχρτύρ. Κοσμά τοϋ μελωδοϋ.
27

ί15
Πα. Δουκιανοϋ μάρτυρος.

2 8 16 Σα. Λογγίνου τοϋ έκατοντάρχου μάρτυρος.
2 9 17 Κυ. φ Τ ώ ν  ά γ ι ω ν  Π α τ έ ρ ω ν τ ή ς  Ζ'  0  1 ο υ μ ε

30 18 Δε.

ν ι κ ή ς  Σ υ ν ό δ ο υ  καί ώσηέ τοϋ προφήτου καί 
Άνδρεου όσιομάρτυρος 

Λουκά τοϋ εύαγγελιστοϋ.
31 19 Τρ· 'Ιω ήλ τοϋ προφήτου καί Ούάρου μάρτυρος.

1 2 0 Τ3.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.
Αρτεμίου μάρτυρος καί Γερασίμου τοϋ όσίου.

2  21 Πε. ίλαρίωνος τοΰ μεγάλου. ,. f 
’Αβερκίου τοϋ θαυματ. καί τών έν Εφέσω Ζ παιδων.3 '2 2 Πχ.

4 23 Σα. ’Ιακώβου τοϋ άδελφοθέου καί άποστόλου·
5 24 Κυ,, φ  *Αρέθα μάρτυρος καί τών συν αύτώ.^

; 6ι *51 Δε. Μαρκίανοΰ καί Μαρτυρίου τών μαρτύρων.

1 7 26> Τρ., φ  Δημητρίου μεγαλομάρτυρος. ’Αργία.
8 27r Τε. Νέστορος μάρτυρος.
>,28i Πε. Τερεντίοο μάρτυρος καί τών συν αύτψ.

1Cη η 1 Πα ’Αναστασίας Ρωμαίας τής όσιομάρτυρος.
1ίU3C> Σα Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας τών άδελφών μαρτύρων.
15l\w1 Κυ . φ  Στάχυος xaV τών συν αύτφ άποστόλων, καί Επίμαχου^

ι I μάρτυρος.
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43 1 Δε.
44 2  Τρ.
45 3 Τε.
4 6 4 Πε.
47 5 Πα.
48 6 Σ χ.
4 9 7  Κυ.
,20 8 Δε.

21
Γ

9 Τρ.
.22 40  Τε.
,23 41 Πε.
Μ 12 Πα.
i25 13 Σα.
26 44 Κυ.
2 7 4 5 , Δε·

2 8 46 Τρ.

2 9 4 7  Τε.

30 1 8 , Πε.

4 49  Πα.
2 2 0  Σα.
3 21 Κυ.
4 2 2  Δε.
5

Γ ρ·
6 2 4 Τε.
7 2 5 Πε.
8 2 6  Πχ.

9 2 7 Σα.
40 2 8  Κυ.
11 2 9 ! Δε.
42 30|Τρ·

Κοσμά καί Δαμιανού των θαυματουργών ’Αναργύρων. 
’Ακίνδυνου καί τών συν αύτώ μαρτύρων.
’Ακεψιμα μάρτ. καί ή κατίθ. τοϋ λειψ. Γεωργίου μεγαλ. 
’ΐωαννικίου μεγαλ· Νικάνδρου καί Ερμαίου Ιερομάρτυρος 
Γαλακτίωνος καί ’ Επιστήμης τών μαρτύρων.
Παύλου τοϋ όμολογητοΰ, άρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως 

φ  Τών έν Μελιτινξ ΛΓ* μαρ. καί Λαζάρου τοϋ θαυματουρ 
Η σύναξις Μιχαήλ τοϋ άρχιστρατήγου καί τών λοιπών 

άσωμάτων δυνάμεων. Αργία.
Ονησιφόρου, Πορφυρίου μαοτ. καί Ματοωνης της όσιας. 
Ολυμπα καί τών συν αύτώ άποστ. καί Ορέστου μοίρτυρ. 
Μηνα, Βίκτωρος καί Βικεντίου μαρτύρων.
'Ιωάννου τοϋ έλεήμονος καί Νείλου τοϋ όσίου. 

φ  Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, άρχιεπ. Κ]πόλεως. ’ Αργία, 
φ  Φιλίππου τοϋ άποστόλου. ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις. 

Γουρία, Σαμωνά καί ’Αβίβου τών μαρτύρων.
Α ρ χ ε τ α ι  ή ν η σ τ ε ί α  τ ώ ν  Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν .  

Ματθαίου τοϋ άποστόλου καί εύαγγελιστοϋ.
Γρηγορίου τοϋ θαυματουργοϋ, έπισκ. Νεοκαισαρείας. 
Πλάτωνος καί ί*ωμανοϋ τών μαρτύρων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.

’Αβδιοΰ τοϋ προφήτου καί Βαρλαάμ μάρτυρος.
Γρηγορ. τοϋ Δεκαπολίτου. Πρόκλου άρχιεπ. Κ]πόλεως. 

φ  Τά Εεοόδια τής Θεοτόκου. 'Αργία.
Φιλήμονος καί τών συν αύτώ άποστ. Κικιλίας μαρτ. 
Γρηγορίου άρχιεπ. ’Ακραγαντίνων καί ’Αμφιλοχίου επ ι

σκόπου Ίκονίου·
Κλήμεντος Ρώμης καί Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς, 

φ  Αικατερίνης μεγαλομ. καί Μερκούριού μάρτ. Αργία. 
’Αλυπίου καί Νίκωνος τών ό ηων, καί μνήμη τοϋ όσίου 

πβτρος ήμών Στυλιανού τοϋ Παφλαγόνος.
’Ιακώβου Πέρσου τού μεγαλομάρτυρος. 

φ  Στεφάνου τοϋ νέου καί Είρηνάρχου μάρτυρος.
Πχραμόνου καί Φιλουμένου τών μαρτύρων, 

φ  Ανδρέου τοϋ πρωτοκλήτου άποστόλου. ’Αργία.
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νΕ χ ει ημέρας 3 4 .  Ό  ήλιος εις ζόν Αίγόχερων.

ι13 1 Τε. Ναουμ τοΰ προφήτου.
14 2 Πε. ’Δββακουμ τοΰ προφήτου.
Ί 5 3 Πα. Σοφονίου τοΰ προφήτου.
<6 4 Σζ. Βαροάρας μεγαλ. και Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ.
17 5 Κυ. φ  Σάββα τοΰ θεοφόρου και ήγιασμενου. 'Αργία.
18 6 Δε φ  Νικολάου επισκόπου Μύρων τής Λυκίας. Δργια. 

’Δαβροοίου επισκόπου Μεδιολάνων.19 7 Τρ.
20 8 Τε Παταπίου τοΰ οσίου.
21 9 Π-: Η σύλληψις τής αγίας και θεοπρομήτορος Αννης.
22 10 Πα. Μηνα, Ερμογενους και Εύγράφου μαρτύρων.
23 11 Σα. Δανιήλ όσίου τοΰ Στυλίτου.
24 12 Κυ. Φ  Σπυρίδωνος τοΰ θαυματουργοΰ. ’Αργία.
25 13 Δ*. Εύστρατίου και των συν αύτώ μαρτύρων.
26 14 Τρ. Θύρσου και τών συν αύτώ μαρτύρων.

'Ρ 15 Τε. Ελευθερίου ίερομάρτυρος.
28 16 Πε. Άγγαίου τοΰ προφήτου.
29 17 Πα. Δανιήλ τοΰ προφήτου και τών τριών παίδων, Διονυσίου 

άρχιεπ. Δίγίνης τοΰ έκτης νήσου Ζακύνθου.
30 18 Σα. Σεβαστιανού μάρτυρος και τών συν αύτώ.
31 19 Κυ. φΒονιφατίου μάρτυρος. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.

1 20 Δε. Προεόρτια τών Χριστουγέννων και μνήμη ’ Ιγνατίου τοΰ 
θεοφόρου.

2 2t Τρ. Ίουλιανής μάρτυρος.
3 22 Τε. ’Αναστασίας μάρτυρος τής Φαρμακολυτριας.
4 23 Πε. Τών έν Κρήτ>ί δέκα μαρτύρων.
5 24 Πα. Παραμονή τών Χριστουγέννων, καί Εύγενίας μάρτυρος.

6 25 Σα· φ Η  κατά σάρκα Γεννησις τοΰ Κυρίου ημών 1ΗΣΟΓ Χ Ρ Ι
ΣΤΟΙ*. ’Αργία τριήμερος καί κατάλυσις εις πάντα 
μέχρι τής παραμονής τών Θεοφανείων.

*Η σύναςις τής Θεοτόκου καί Εύθυμίου ίερομάρτυρος.7 26 Κυ.
8 27 Δε. Στεφάνου τοΰ πρωτομ. καί Θεοδώρου τοΰ Γραπτοΰ.
9► 28ί Τρ. Τών έν Νικομηδεί$ καέντων δισμυρίων μαρτύρων.

ίιοι 29> Τε. Τών έν Βηθλεέμ άναιρεΟέντων ΙΔ' χιλιάδων νηπίων.
111 30> Πε. ’Ανυσίας τής οσιομάρτυρος.
12ί 31 Πα . Μελάνης τής όσΐβς. ’Δπόδοσις τών Χριστουγέννων.

Μ Ω Σ  Α Ι Κ Ο Ν .

' Ο* κατακλυσμ ός επηνεγκε ζήν δενζέραν  exdoctr ζής 
άνθρωπόζηζος. 'Ο Θεος νπήρξεν ό ποιηζής, εκδόζης ό 
Ν ώ ε, ή κιβωζός το ζνπογ ραγεΐον . *Ε κζοζε ούδεμία εγ έ -  
νεζο πλ έον  ν έα  εκδοσις, μόνον άπ ό  καιρόν εις xatpov ή 
χ ο λ έρ α  δ  ιορθόν ει τ ά  εν τι) δεύτερα  εχδόσει π αρ εισ γ ρ ψ
σ αν τα  π α ρ ο ρ ά μ α τα . Ά λ θ ώ τ α ς.

*
*  *

9Αψ ον ό θ ε ό ς  έχτισε τον  κόσμον εΐδεν  οτι έμ ειναν  εν  
ζα ις  χ ερσ ϊν  αυτόν π ο λ λ α ϊ π έζρ α ι, τά ς  οποίας  μή ήζενρων  
τϊ ν ά  κάμη ερριψε χ α μ α ί καί έπ λ ασε δ ι αύζών ζό Μαυ~ 
ροβούνιον κα ι ζήν Ε λ λ ά δ α .

’Δ ν β ι β λ ι χ ο ς μΰθος.
*  *

*

Τήν 'Ε λλάδα βεβαίως θά ένθνμεΐζο ό ζής Ισ π α ν ία ς  
βασιλεύς ΑΙψόνσος ό Γ , δζε ελεγε ζο άσεδες εκείνο : 
<ί Α ν ό θ εός  μ ε είχε σνμβονλευθή καζά ζήν σζιγμήν ζης 
χζίσεως, ό κόσμος θά ηζο άπλονσζερος καί καλλιώζερα  
διαζεζαγμένος .)) Ό  ’ΛΛφόνσος πρέπει νά ηζο φιλέλλην.

’Δ λ θ ώ τ α ς.
*

*  *·

Α ν ό θάναζος ήζο αγαθόν ζι, ή θεόζης ήθελε ζο χρα-
ζήσει δ ι έ α ν ζ ψ % ς  β π φ ώ.

*
*  *

Ή  ζωή είνα ι μ ακροχρόν ιος  άπόκρεω ς καθ' ήν ειμεθα  
πάνζοζε μ ά λ λ ο ν  η ήζζον προσω πιδογόροι.

Α. Δ ο υ μ α ς.



Την ημέραν χαθ ήν διπλωμάτης tixy την αλήθειαν 
ίσεται ούτος ό πρώτος διπλωμάτης τον κόσμον, διότι ού~ 
δεις θέλει πιστενσει α ιτώ , διο καί εύχόλως θέλει τύχει
τοϋ σχοποΰ τον. Ν α π ο λ έ ω ν  Α'.*

*  *·

Τα χρέη είναι χαθ ως τά ελαττώματα· ούδέποτε'γινώ' 
οχει τις άχριβως τον άριθμόν των. Α. δ 0 u α α ς.

*
*  *

Η  υπόληψις είναι τό άρτυμα με το όποιον κατατρώγει 
τις την νπαρζίν του.

*
* *

7 7  υπόληψις είναι ίππος 8ν πάντες θέλουν να ίππεν- 
σωσιν, άλλ* 6ν ούδεις θέλει να θρέ

*
*  *

Ή  νευρική τών γυναικών πάθησις ομοιάζει μ ε στρα-  
τον έν έμπολέμω καταστάϋει δοατελοϋντα καί εν καιρώ 
ακόμη ειρήνης.

■*
* *

Α ί ήμικρανίαι είναι στρατιώται άπολυθέντες, τούς 
οποίους άνακαλοϋσιν έν ώρα πολέμου* τά δε δάκρυα καλ 
α ί Λειποθυμίαι ρ εν εφεδρεία στρατός, ον χαίουσιν εις τα  
δπλα εν καιρώ κινδύνου τής πατρίδος . α. δ ο υ μ ί  ς.

*
*  *

Τ ά δάκρυα κόρης είναι ή μόνη δοκιμασία ητις δννη- 
ται ’-<* κλονήσν, μάρτυρα. L a b o u l a y e .

*
*  *

To κΛαίειν είναι τρόπος τοϋ συλλογίζεσθαι tv ό 9Αρι
στοτέλης ί'σφάλε λησμονήσας* γίνεται δέ μεγάλη χρψ ις

αύτοϋ έν τή ρητορικη τών συζύγων* διότι ό σύζυγος, άμα  
συνταραχθώσιν έκ 'τών δακρύων τά νεϋρά του, είναι 
κατά τό ήμισυ ήττημένος. L a b o u l a y e .

*
*  *

fΟ.ερως είναι φλύαρος η κακόγλωσσος5 ομοιάζει τους
έφημεριδογράφονς. Κ αι όταν έπαινη καί δταν ψέγη, δέν
πρέπει νά πιστεύω μεν είμή τό ήμισυ τών λόγων του.

*
*  *

Ό  έρως εϊναι ώς ή ροδέα , ής τά εύοσμα άνθη έρχον
ται καί παρέρχονται, έν ω αί άκανθαι πάντοτε μένουσιν.

*
*  *

* 0  τοϋ Π ι σ τ ο ύ  Π  ο ι μ έ ν ο ς  ποιητής Γουαρίνης είπε
περί τον έρωτος : Γ  λ ύ κ ε ι α  μ έ ν  ή ρ ί ζ α ,  π  ι κ ρ ο ς
δ έ ό κ α ρ π ό ς ·

* *
*  *

Έ ν  τη γλώσση του ό ερως,  και δταν άκόμη λαλή έν  
καλή τη πίστει, ομοιάζει τά προγράμματα πολλών έμ- 
πορικών η βιομηχανικών εταιριώνy αϊτινες δέν δίδουσι 
τοϊς μετόχοις ούδέ τό δέκα τον τών νποσχεθέν των ωφε
λημάτων .

*
* *

Ό  γέρων δστις λαλ εϊ περι έρωτος πρός νέαν κόρην 
ομοιάζει τον άνεμον τοϋ φθινοπώρου, δστις μαραίνει τό 
ρόδον πριν η τό ά} οίξη.

*
*  *

Ύ πάρχουσι πατέρες μή άγαπώντες τά τέκνα των , 
άλλα δέν υπάρχει πάππος μή λατρεύων τον ίγγονόν του.

Β.  Ο υ γ κ ο ς.



°Οτε οι άγριοι τών Φ Λωρίδων νήσων θέλουν νά β ασα-  
νίσωσιν αιχμάλωτόν τινα, έκλέγουσιν ως καταλληλοτέ- 
ους δημίους τάς γυναίκας και τά  π α ιδ ία .

Δ. Δ ο υ μ α ς.
■*

* *

Λιατι παρεστήσαμεν ώς ήρωα τον Λόν-Ζουάν καc 
μυριοτρόπως έψάλαμεν αυτόν ;  ό τύπος ούτος δεν υπάρ~ 
χει άρά γε ιιεταξυ τών γυναικών, η είναι τόσω κοινός 
ώστε ούδεις τον κρίνει άξιον παρατηρήσεως ;

*
*  *■

*Λν θέλης νάιδης οποία τις διαφορά υπάρχει μ εταξύ  
Γάλλω ν και *Ελλήνων, λάβε άνά χεΐρας τάς γραμμα- 
τικάς άμφοτέρων τών εθνών. Το πρώτον ρήμα^ τής γαλ 
λικής , μετά τά δύο βοηθητικά, είναι τό α γ α π ώ ,  τό 
πρώτον ρήμα τής ελληνικής μετά τό υπαρκτικόν, είναι τό 
τ ύ π τ ω .  Έ χει μεν δ,τι εύγενέστερον εν τώ κόσμω, εδώ 
δε δ^τι βαρβαρώτερον. Φενάκη πάντα ταϋτα, φίλτατε 
άναγνώ στα! Έ ν  τή γραμματική πολλών ανθρώπων y 
Γάλλω ν η*Ελλήνων, τό τ ύ π τ ω  είναι τό βοηθητικόν 
του α γ α π ώ ,  διότι κατά τους γραμματικούς τούτους <ιαΙ 
γυναίκες είναι ώς α ί κοτελετταις* δσον περισσότερον τάς 
χτυπάς, τόσω μαλακώτεραι γίνονται»·

Ά  λ θ ώ τ « ς·
*

*  *

Ο περίφημος Βολιγγβρόκ (Bolingbrolccjj δπως δια - 
τηρή άκμαΐον τό κάλλος τής ερωμένης του έπότιζεν αύ· 
Την με οφεως αίμα. * Υπάρχει μ ία  στ αγών τοιούτου αί
ματος εν τή ώραιότητι πάσης γυναικός, δέκα δε σταγό
νες έν τή ώραιότητι τών ξανθών,

Α.  Η ο u 5 s a y e.

Με οσα και αν ειπεν ό Βαλζάκ\ υπάρχει έν τώ βίω  
τής γυναικός έποχή, καθ' ήν και αύττ) άκόμη ή άσχημία 
παρέρχεται· εΐναι δ£ ή ηλικία εκείνη9 κατά τήν όποιαν  
α ί μεν ώραΐαι άρχίζουν νά χάνωσι τήν καλλονήν των, 
α ί δε άσχημοι νά λέγωσιν ότι υπήρξαν άλλοτε ώραΐαι.

S t a h I.
*

* *
Λ l πλεΐσται τών γυναικών δεν έκπαιδεύονται είμή 

διά νά λέγη ό κόσμος δτι ήξεύρουσιν, άλΧ  ολίγον τάς  
μέλει νά ήζεύρωσι πραγματικώς.

Mrae D'A r c ο η ν i 11 e.
*

*  *

Οι άνδρες δσον οξυδερκείς και αν ηναι, δεν δύνανται 
νά άποκτήσωσιν έν διαστήματι ολοκλήρου βίου άρκοϋσαν 
έμπειρίαν , όπως έξακριβώσωσιν άπασαν τήν ποικιλίαν  
καί βαθύτητα τής τέχνης τών έρωτοπλάνων γυναικών·

Mme C ο 11 i η.
*

*  *·

Παρετήρησας, φιλτάτη μου, δτι α ί γυναίκες έν γ ί
νει δεν άγαπώσιν είμή τους ευήθεις. —  Τί εΐναι αυτά  
όπου λέγετε, δούκισσα ;  Πώς θά συμβιθάσητε τήν παρα - 
τήρησίν σας ταύτην με τήν αποστροφήν ήν εχουσι προς 
τούς συζύγους των ;

Β α λ ζ ί  χ.
*

■υ *

'Η  7*ννή είναι άγγελος δταν  . . .  μάς άγαπ α , δαίμων 
δταν  . . . μάς άποστρέφηται* ό δε γάμος ευτυχία, δταν ό 
άνήρ ή γ α ι . . .  κωφός, ή δε γυνή . · .  τυφλή. Αυτη είναι 
ι) αλήθεια διά  · . · τό παρόν ετος .



Σ Κ Α Λ Α Θ Υ Ρ Μ Α Τ Α

Οί ήθολόγοι τών 'Αθηνών ΐητοϋσι παντί τρόπω νά 
πείσωσι τόν κόσμον οτι παν απήχημα τής έν Ενρώπ^ 
άνεζαρτήτον φιλοσοφίας ήθελεν είναι δηλητήριον θανα-  
τηφόρον δια τήν νεολαίαν μ ας , ώς τό πετροσέλινον διά  
τον ς ψιττακούς.

Τά κακά βιβλία εις τόν αιώνα καθ'9 8ν ζώμεν ον- 
δεμίαν εχονσι πλέον επιβλαβή επιρροήν. ° Εκαστος ήμών 
τοσούτονς ήδη κατεβρόχθισε φαρμακερούς τόμους, ώστε 
V ψνχή κατήντησεν άτρωτος είς τά δηλητήρια, ώς 
ό στόμαχος τον Μιθριδάτον.

* ^  Οί σχολαστικοί μ ας ώνόμαααν, πιθανώς, τό μαν - 
δνλιον ρ ι ν  ό μ α κ τ  ρ ο ν , διότι μόνον ή μύτη των σνγκι- 
νεΐται και τρέχει, τους δέ οφθαλμούς ονδέποτε ήσθάνθη- 
σαν τήν άνάγκην ν' άπομάζωσιν.

Τήν 8ην Νοεμβρίου 1 8 6 9  παρευρισκόμην εν θεω- 
ρείω είς τήν θορυβώδη εκείνην συνεδρίασιν τής ήμετερας 
βονλής3 καθ' ήν οί αντιπρόσωποι τοϋ έλληνικοϋ έθνους 
συνεκρούοντο αντιμέτωποι ώς οί τράγοι τών αρχαίων  
άναγλύφων. Πάντες οί περί έμέ ελεγον οτι τό τοιοΰτον 
θέαμα είναι απελπιστικόν . 'Α λλ  εγώ δέν άπηλπιζόμην7 
ένθνμούμενος οτι κραυγαι χηνών έσωσαν τό Καπιτωλιον .

*  ̂ Πάντες έρωτώσι τινα τά αίτια τής καθεκάστην αν-  
ζανούσης θρασύτητος τής ληστείας. Τό κνριώτερον τού-  
των είναι, νομίζω , οτι οί μέν ένορκοι καταδικάζνοσι τούς

ληστάς ν άποθάνωσι διά τής λαιμητόμου, α ί δέ κατά και- 
ρούς κυβερνήσεις καταδικάίουσιν αυτούς ν άποθάνωσιν 
υπό γήρατος.

¥* ¥ Πριν λάβη τις άνά χεΐρας σατυρικήν εφημερίδα 
τών 'Αθηνών, επρεπε προηγουμένως νά καταπίνη φρϋνόν 
τινα ή βάτραχον , ΐνα βεβαιωθή ουτω οτι είναι είο κατά - 
στασιν τό παν νά χωνεύσ^ι άνευ κινδύνου νά πνιγή υπό 
τής αηδίας·

* ° Εκαστος τόπος εχει τήν πληγήν του* ή * Αγγλία 
τήν ομίχλην) ή Αίγυπτος τάς οφθαλμίας, ή Ε λβετία  
τούς περιηγητάς καί ή *Ε λλ άς τήν μεγάλην ιδέαν .

*¥* Είς τον προθάλαμον υπουργείου τινός άπήντων 
πολλάκις τόν Κ . Ω**, άνδρα εξηκοντούτη ζητοϋντα ι ά  
διορισθή είο ενεργόν υπηρεσίαν!Ο άζιότιμος ούτος πρεσ
βύτης ̂ χρηματίσεις βουλευτής, νομάρχη ς, ταμίας και επ ί  
τινα χρόνον υπουργός, κατήντησεν, ώς εκ τγ\ς μακρας  
είς τά πολιτικά επιμιξίας, νά όμοιάζη τάς νήσσας, α ϊτ ι- 
νες δέν δύνανται νά ζήσωσιν εκτός του’βορβόρου.

* ¥* wΕκαστον έθνος εχει ζώόν τι τό όποιον θεωρεί ώς 
άκάθαρτον. Οί Τούρκοι βδελύσσονται τούς κύνας' οί 
Ιτα λ ο ί λέγουσινι αΌ  χοΐρός μου μέ συμπάθειο' » έν 
'Ελλάδι δέ ήκουσα πολλάκις χωρικούς λέγοντας : «7/ 
γυναΐκά μον μέ συμπάθειο.))

¥* ¥ Ή  * Αφροδίτη, ό κάλλιστος τών αστέρων, όνομάζε* 
ται τό πρω'ί Εωσφόρος, ισως διότι αί γυναίκες, α ί τόσον 
ώραΐαι κατά τήν αρχήν χορού, γίνονται περί το πpωt 
έκ τοϋ καμάτου , τοϋ ίδρώτος, τοϋ καταρρέοντος ψιμυ
θίου και τών καταπεσόντων βοστρύχων , άσχημοι ώς ό 
διάβολος.))



¥* ¥ Π αρά φυλή τινι τής Α μερικής ή γυνή καταδίκαζε· 
rat εις θάνατον , οσάκις άπιστήση είς τον σύζυγον ή τον 
εραστήν αυτής άνευ τής άδειας του* αλλ ά  τήν άδειαν  
ταύτην επ' ούδεμια προφάσει δύναται ό άνήρ ν' άρνηθή 
είς τήν γυναίκα. ‘Ο νόμος ούτος φαίνεται μοι ορθός και 
δίκαιος. Τό μόνον οπερ δικαιούται τις να άπαιτήσy παρά  
γυναικός είναι ι) καλή πίστις εν τή απιστία.

* ¥* Ε ίς τους χορούς έλαβον πολλάκις άφορμήν νά πα~ 
ρατηρήσω δτι ή ομιλία τών δεσποινών και δεσποινίδων 
ουδόλως διακρίνεται δ ιά  τήν ποικιλίαν* ομοιάζει τήν του 
αίγυπτίου Μέμνονος, δστις μόνον καλημέρα και καλή- 
νύκτα ήζευρε νά λίγη.

*¥*  Ε ίς τά  συμπόσια βλέπομεν παν  δ^τι ήδυ και τερ~ 
πνόν φυλαττόμενον διά τό τέλος, τά γλυκύσμ&τα, τον 
καμπανίτην , τά ροδάκινα και τάς προπόσεις’ άλ λ * είς 
τό συμπόσιον του βίου συμβαίνει τό άνάπαλιν ’ ή θεία 
πρόνοια παραθέτει ήμΐν ώς επιδόρπιον παν δ,τι δύσπε· 
πτον καί άηδές, τάς ρυτίδας , τήν ποδάγραν, τήν πλή- 
ζιν καί τήν εγκατάλειψην.

¥*¥ * Ανθρωπος ανεξαρτήτου χαρακτήρος , μισών τούς 
λφσζάς, τούς κηφήνας καί τήν οχλοκρατίαν , πρέπει εν 
cΕ λλ άδ ι νά κάθηται σιωπηλόο με τήν κεφαλήν νεύουσαν 
προς τά κάτω , ώς τά εν τοΐς χαμηλοΐς ναοίς τής ΑΙ- 
γύπτου φυλαττόμενα είδωλα , άτινα, άν  άνωρθοϋντο, ή- 

βέλον θραύσει ή τήν στέγην ή τήν κεφαλήν των .

( Ε ζ  ανεκδότου συγγράμματος του Κ . Έ μ % *ΡοΊδου} .

ΤΟ ΤΙΠΟΤΕ Τ ωΝ ΓΥΝΑΙΚαΝ.

Το τίποτε τών γυναικών είναι λεξις άνεξηγητος, ου ίε- 
ρ.ίαν εχουσα ερμηνείαν, ούδένα έπιδεχομένη ορισμόν* είνα? 
λέξις σινική, σημαίνουσα μυρία οσα, ουδέποτε όμως %ί  έν 
τώ λεξικφ εχει σημασίαν* καί ουδέποτε θέλομεν αποκτή
σει λεξικά οσον ενεστι τέλεια , άν αί γυναίκες δεν λάβωσι 
[Λερός εις την σύνταξιν αυτών. Έν γένει το γυναικείον τ ί
ποτε έμφαίνει δυσαρέσκειαν η έπιθυμίαν, καί πάσας τάς με
ταξύ τών δυο τούτων ορίων κυμαινομένας αποχρώσεις. Ού
τω ς, δταν αγροίκος σύζυγος άρνήται κάτι τι τη φιλτάτη 
αυτου συμβίω, διά το καλόν της πάντοτε, εννοείται, αύτη 
δέ 'κακιόνει καί εκείνος τλν έρωτα τί v /iiy τότε το τίποτε 
σημαίνει: «Είσαι κακός, βάρβαρος, διεστραμμένος, ηρνηθης 
νά με υπάγη; είς τον περίπατον, τον χορόν, την διασκέ- 
δασιν.» "Η «Εΐ/ον μίαν καλήν φίλην με την οποίαν ημεθα 
δύο ψυχαί είς εν σώμα, καί συ μοί άπηγόρευσας νά την 
βλέπω, διότι έτύχαινε νά απαντώ είς την οικίαν της ενα 
συγγενή, ενα έξάδελφόν της, ενα δεν ’ξεύρω πλέον τί . . .

! μέ κατέφαγες μέ την ζηλοτυπίαν σου κατηραμένε!..»  
*Εν τη έτέρα περιπτώσει το τίποτε δηλοί: αΕίδον είς 
τό κατάστημα του Στεφάνου λαμπρόν άδαμάντινον ψελ- 
λιον . . .  ή κυρία Ω-Ω. . ης ο σύζυγος κερδίζει όλιγώτερά 
σου, φέρει εν παρόμ,οιον, έν ω έγώ η καϋμένη. . .  ω ποσον 
είμαι δυστυχής ! . . .»  *Η «Ή  κυρία Λ\Γ . · . ενοίκιασε 
θεωρείον καί πηγαίνει κάθε έσπεραν εις τό Οέατρον, εν ώ



εγώ η ταλαίπωρη οπου τρελαίνομαι δια την μουσικήν και 
μου κάμνει τοσον καλόν εις τά νευρικά μου, πάντοτε είς 
το σπίτι, πάντοτε εις το σ π ίτι! . - . ω χ !θ ά  άποθάνω από 
αύτήν την πλήξ ιν, την αηδίαν, την στενοχώριαν! . . . »

ίΥΖΥΓΟ* ΚβΦΟ* Η SYMBJO* ΒωΒΗ.

Μία φορά και era  καιρό . . . δέν αρχίζουν ούτως οί μύ
θοι \ . . . ητον ενας άνθρωπος τόσον αγαθός, ινα μη εϊπω 
τόσον εύήθης, ώστε τυχών συζύγου βωβής παρεγνώρισε την 
λαχουσαν αύτώ ευτυχίαν καί ήθέλησε να την κάμη νά 
λαλη* διο κατέφυγεν είς τιην τέχνην τών ιατρών. Μετ’ ο
λίγον δέ η βωβή απέκτησε την λαλιάν, και ινα άνακτήση 
τον άπολεσθέντα χρόνον ίρχισε να λέγη τόσον πολλά, ώστε 
πάλιν ό σύζυγος εκρουσε την θύραν του ίατροΰ, λέγων αύτώ 
μεθ’ ικεσιών καί παρακλησεο>ν οτι δσην τέχνην είχεν άνα- 
πτύςεϊ τότε ινα δώση είς την σύζυγόν του την λαλιάν, ΐσην 
νά δείξη καί τώρα οπως την Εανακάμη βωβήν, «Δύναμαι, 
ειπεν ο ιατρός, νά κάμο> γυναίκα νά λαλή, αλλά νά σιωπά 
αδύνατον* απαιτείται τέχνη άνωτέρα τής ίδικής μου, μίαν 
μόνην βλέπω θεραπείαν, κωφότητα συζύγου.»

ΒΗΞ ΚΑΙ ΠΤΑΡΜΟ*.

Ευφυής τις άνήρ οΰτω πως παρίστα είς γνώριμον κυρίαν 
το άδόλεσχον φ7νυάοου άββα: « *0 κατηραμένος άββας 
δέν επαυε νά λαλη, καί η κυρία έΕαδέλφη σας έκαιροφυλά- 
κτησε την στιγμήν κάθ’ $ν εβηξεν ινα μέ έρωτήση περί τής 
υγείας μου, εγώ δέ ήναγκάσθην νά περιμείνω νά πτερνισθ?ί 
οπως τ^ απαντήσω.»

ΡΑΡΑΓΉ ΓΑΜΒΡΟΊ

—  «Διατί δέν άσπάζεσθε την ίερωσύνην ; ηρώτα ποτέ 
Αλέξανδρος ΣΤ7 Λέοντα *Αλλάτιον, έφορον τής έν Ούατι-

κανώ βιβλιοθήκης.—  «Διά νά ημαι πάντοτε, άπηντα ουτος, 
είς θέσιν νά ελθω είς γάμον.»—  Καί διατί λοιπον δέν ύ - 
πανδρεύεσθε —  «Διά νά ημαι πάντοτε ελεύθερος νά γένω 
ίερεύς.» Καί τοιουτοτρόπως ό καλός Άλλάτιος κατέστρεψε 
τον βίον, ταλαντευόμενος άν επρεπε νά έκλέΕη κρινολϊνογ 
η πετραχήλι. Πιθανόν νά μετεμελτ,θη άποθνήσκων οτι δέν 
έξελέξατο το εν η το ετερον, αλλά βεβαίως θά μετεμ,ελείτο 
τριάκοντα η τεσσαράκοντα κατά συνέχειαν ετη, άν ειχε 
προτίμηση ένορίαν αντί γυναικος η γυναι/.α αντί ένοριας.

ΑΓΓΕΛΟ* ΚΑΙ ΔΑΙΜαΝ.

Δύο εικόνες του Π άλμα εύρίσκονται έν ΊΕνετία* ή πρώτη 
παριστα τήν προσδοκίαν τής δευτέρας παρουσίας· ό ζω 
γράφος άπεικόνισεν έν μέσω των αγγέλων τους θελκτικούς 
τής ερωμένης του χαρακτήρας. ?Η έτέρα είναι η τής κολά- 
σεως* έν τή είκόνι ταύτρ ή αυτή γυναικεία μορφή παρίστα- 
ται ύπο δαιμόνων άφαρπαζομένη. ?Η δέ λύσις του αινί
γματος εύχαιρεστάτη. Μετά το πέρας της πρώτης καί t>jv 
εναρξιν τής δευτέρας είκόνος, η του καλλιτέχνου ερωμένη 
εΤχεν ολισθησει έκ του παραδείσου τ'οϋ Πάλμα είς τον 
παράδεισον τής Ευας.

ΕΡΙΓΓΟΛΗ ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΥ

Προς τόν κόμητα δ * Ό ρσε (X  Orsay J .
Έν Παριαίοις, τί) 5 Αύγουστου 1843.

«"Α! φίλτατε κόμη, τί ώραϊον το θηρευτικόν κυνάρεον 
οπερ μοί έστείλατε !

«Το ομολογώ, τρελαίνομε διά τούς καλούς σκύλους.)^ 
» Διατί ;
«Ata τέσσαρας λογους*
»Α . Διότι είναι ωραίοι*
» Β . Διότι είναι καλοί·



» Γ '. Διότι δεν αναμιγνύονται είς τα  πολιτικά*
);Δλ. Διότι, τέλος, είναι σκύλοι.
» ’ Αν οι άνθρωποι ηδυναντο νά συνενώσωσιν όλα αυτά τά  

προσόντα, θά έτρελαινόμην και διά τούς ανθρώπους, α λ λ ά ...
» Ευτυχώς κάμνω έξαιρεσιν δι* υμάς, αγαπητέ μοι φ ίλε .«

«ΛΑΜ Α ΡΤΙΝ Ο Σ»

Η ΤΑΧΥΡΤΕΡΟ* ΦΗΜΗ.

Μοναχός τις κηρύττων ποτέ τον λόγον του Θεου την 
ημέραν του Πάσχα είς ακροατή ptov καλογραιών ελεγεν : 
« ’ίίξεύρετε, άδελφαί μου, διατί ό Σωτηρ, μ ετά  την ’Ανά
σ τα σ ή , ένεφανίσθη το πρώτον είς γυναίκας ; διότι γνωρίζων 
την προς τό λαλείν άκρατον εφεσίν τω ν3 δεν ήδυνατσ νά 
ευρη καταλληλοτέοους κήρυκας οπως έν άκαρει διαδοθνί το  
θαύμα.»

ΤΟ ΕΝ ΑΙΟΕΡΙ *ΥΝΟΙΚΕ*ΙΟΝ.

° 0 π  δ ΐνέος Κοσμ,ος είναι ή χώρα τών παραδόξων, γνω
στόν τούτο πολύ ποίν η έφημερίς τις της Ρίέας ^Γόρκης 
άφηγηθή ύμιν τά  έξης:

« ’Από τίνος χρόνου, λέγει αυτη, πολύς έγένετο λόγος 
περί καινοφανούς συνοικεσίου έκτελεσθησομένου έν /ώ ρω  
ενθα ούδείς γάμος είχε μ-έχρι τουδε τελεσθη· ητο δέ ό χώ 
ρος ουτος ή αίθουσα άεροστάτου. Διαδοθείσης αστραπηδόν 
τής είδήσεως ταύτης, άμετρον πλήθος περιέργων συνέρρευσε 
πλησίον του δημοσίου κεντρικού κήπου. ’Επειδή δέ ή π ε-  
ριεργία έκπαλαι σκανδαλίζει προ πάντων τάς θυγατέρας 
τής Ευας, έννοείται οτι τό πλείστον μέρος τών συνελθόντων 
από κυρίας συνέκειτο.

« Ο  καθηγητής Λόβε ηρξατο πληρών τό άερόστατον «αί 
Ηνωμέναι Π ολιτείας» ούτινος η αίθουσα έχώρει δέκα περί

που άτομα, καί οπερ δι* άνθέων έκοσμειτο.. ΙΙερί δέ τούς δισ- 
χιλίους ανθρώπους εΐ^ον είσέλθει είς τόν περίβολον υπου εύ-
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ρίσκετο τό'μέ αέριον πληρούμενον άερόστατον, δυνάμει εισι
τηρίων, πωληθέ^των άντι πεντήκοντα έκατοςών έκαστον διά 
τάς συνήθεις θέσεις,καί ένός δολαρίου δια τάς ιδιαιτέρας, ένω 
urrcp τάς δέκα χιλιάδας περιέργων έπερίμενον έκτος του πε
ριβόλου. Οί δέ νεόνυμφοι, ό μέν σύζυγος τεσσαρακοντούτης 
περίπου, η δέ νύμφη μόλις εικοσαετής, προσήλθον συνοδευό- 
μενοι καί άνδοβολούμενοι υπό λαμπρού ομίλου νεανίσκων καί 
νεανίδων, καί άνέβησαν θαρραλέως είς το άερόστατον, συν- 
αναβάντων καί τεσσάρων ετέρων ατόμων συγγενών καί φί * 
λων, οϊτινες εμελλον νά συνυπογράψουν έν τω άεοοστάτω 
καί είς τά υψη τών νεφελών το του γάμου συμβόλαιον. Τό 
άερόστατον άνυψώθη τότε ύπερηφάνως είς τούς αέρας, τού 
πλήθους άνευφημοΰντος,προέβαινε δέ άνυψούμενον προς τούς 
αιθέρας ώς τεράστιος γίγας, μέχρις ου μόλις διεκρινετο 
υπό τών κάτωθςν θεατών.

’ΐδού δέ καί τό είς τά υψη τών νεφελών γενόμενον συμ- 
βόλαιον.

α Συμβόλαιον γάμου, ύπογραφέν επί τών νεφελών, έν τω 
μέσω του αίθέρος, έντός τών ορίων τής δικαιοδοσίας καί 
κατά τούς νόμους τής πολιτείας τής Νέας 'Τορκης, την ογ- 
δόην ημέραν μηνός νοεμβρίου.

»Ύπό τό κράτος τοΰ συναισθήματος τής υψηλής παρου
σίας τοΰ Θεοΰ καί άπάντων τών άυλων πνευματικών όντων 
τής δημιουργίας, προσεγγίζομεν οσον δυνάμ,εθα πλησιέστε- 
ρον τών ουρανών, πεποιθότες οτι ό ερως δυο ψυχών, έν 
τη τελειοτέρα αύτοΰ άγνότητι, έξανατέλλει έκ τής άνεξαν- 
τλήτου καί άϊδίου πηγής τής αλήθειας καί τής σοφίας· 

«Η μείς, τά δύο συμβαλλόμενα μέρη, Ζών Φ. Βουντών, 
δόκτωρ τής ιατρικής, έκ τής πόλεως Συρακουσών τής πολι
τείας της Νέας 'Τόρκης,καί Μαρία Α. Ζένκτ,ν, έκ τής πόλεως 
Σαίντ Αουΐ τής πολιτείας Μισσούρη, κηρύττομ^ν οτι άνήκο- 
μεν από τοΰδε καί είς αιώνα τόν όίπαντα ό είς τω  έτέρω



καί συζευγνύμεθα διά τών ιερών του γάμου δεσμών. *0 - 
μνύομεν δημοτελώς καί πανηγυρικώς' οτι θέλομεν σέβεσθαι 
άλλήλους, θέλομεν περιθάλπει καί άγαπα 6 εις τον άλλον, 
ώς άνήρ καί γυνή, άπαντα τον ήμέτερον. βίον, κατά δέ το 
ρητόν τ ή ς *Αγίας Γραφής, άποτείνομεν τήν έξής δέησιν:

«Ους δ Θεος συνέζευξεν, άνθρωπος μή χωριζέτω!»

ΗΛΙΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚαΝ.

Προ τεσσάρων ή πέντε ετών γυνή τ?ς έκλητεύθη ώς μάρ- 
τυς ΰπο του έν ’Αθήναις Κακουργιοδικείου, οοτινος προέ- 
δρευεν ο κύριος *  *  *

—  Πώς ονομάζεσαι; ειπεν αύτνί ο πρόεδρος.
—  Τρ'ανταφυλλιά.
—  Πόσους χρόνους εχείς ;
—  Τριάντα.
—  Πάρε ορκον . . .
—  "Ορκον δέν πέρνω, μόνον βάλε 3 2 .
—  Πάρε ορκον οτι θά είπής την άλήβειαν.
—  "Ορκον ! .  . . οχι 1. . . βάλε 3 5  καί είναι ή αλήθεια*
—  Καλά, γυναίκα, πάρε τώρα ορκον.
—  Ουφ! . . . μέ έπάθιασες . . . γράψε 4 0  καί παίρνω 

καί ορκον.
*Η άγαθη Τριανταφυλλιά ένόμιζεν οτι ο ορκος άπέβλε- 

πε τήν ηλικίαν της.

O T E A O C .

Νεαρά τις σύζυγος, δι’ ήν δμως ό μην τοΰ μέλιτος μίαν 
μόνην εσχε γλυκεϊαν έβδομάδα, συναντώσα εσχάτως στενήν 
της φίλην κατέθετεν είς τήν καρδίαν αυτής τον ίσολογισμον 
τών συζυγικών της ονείρων, τόσω ταχέως φεΰ ! διασκεδα- 
σθέντων.

—  ’■βρχου νά μέ βλέπης συχνά,—  θά σέ παρηγορώ.

—  Καλόν αυτο; αλλά . . .  δέν δύναμαι νά έξέρχωμ,αι 
οταν θέλω.

—  Καί πώς ο σύζυγός σου είναι λοιπον ζηλότυπος ; 
ηρώτησεν ή φίλη.

—  "Α χ! φιλτάτη μου, άπήντ*ησεν ή νεαρά γυνή, έδα- 
πάνησεν ολην μου τήν προίκα διά νά άγοράση το κτήμα 
τοΰ ’Οτέλου.

ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΟ*.

Συζητουμένου ποτέ έν τη Συμβατική τής Γαλλίας Συνε- 
λεύσει τοΰ άρθρου 121 τοΰ συντάγματος, εχοντΟς ώς εξής: 
ό γαλλικός λαός ουδέποτε συνομολογεί ειρήνην προς έχ -  
θρόν χατέχοντα τό εδαφός τον, αντιπρόσωπός τις Μερσιέ 
καλούμενος, έτόλμησε νά εϊπη «καί μήπως έκάματε σύμ- 
βασιν μέ τήν νίκην 3» —  «"Οχι, άπήντησεν ό Βέζερ, άλλ’ 
κάμαμεν σύμβασιν μέ τον Χάρον.»

1 8 0 4 .

Κατά τήν εσπέραν τής έν Σαδόβα μάχης μεταξύ τών 
αυστριακών αποσκευών εύρέθη καί τις διακήρρξις, f)v ό στρα
τηγός Βενεδέκ ειχεν έκ τών προτέρων ετοιμάσει οπως τήν 
δημοσιεύση τήν ημέραν τής είς Πρωσσίαν είσελάσεώς του. 
Πολλά αστεία έρρέθησαν περί αύτοΰ ύπο τοΰ ευρωπαϊκού 
τύπου, λέγει ή γαλλική έφημερίς 3Ε ποχή , άλλ* ούχί δι
καίως, διότι τοιοΰτό τι συνέβη καί είς Ναπολέοντα τον α \

Τώ 1 8 0 4  ό Ναπολέων, σχεδιάζων τότε νά καταβ?! είς 
’Αγγλίαν, είχε διατάξει νά κόψωσιν έν τω νομισματοκοπείο) 
τών Παρισίων νομισματόσημόν τι είς άνάμνησιν τής θριαμ.- 
βευτικής αύτοΰ εισόδου είς Λονδίνον. Τό νομισματόσημόν 
τοΰτο εφερε κεχαραγμένα άφ5 ένος μέν τήν προτομήν τοΰ 
αύτοκράτορος δάφναις έστεμμένην, άφ’ ετέρου δέ τον rflpa- 
κλέα πνίγοντα είς τάς άγκάλας αύτοΰ τόν γίγαντα Αν
ταίον. Πέριξ δέ αύτοΰ ησαν κεχαραγμέναι αί λέξεις: «/Τα-



τάβασις είς 'Αγγλίαν,')) και «Έχόπη έν Αονόίνω τώ 
1 8 0 4 » .

Έ κ  τών νομισματοσήμων τούτων ολίγα μόνον έκόπησαν 
έν Παρισίοις* τά άλλα εμ,ελλον να κοπώσιν έν Λονδίνω. 
Βραδύτερον το σχέδιον άπέτυχε, καί το πρωτότυπον του 
νομισματοσήμου κατεστράφη* ύπάρχουσιν όμως είσέτι τρία 
τοιαΰτα νομίσματα, δύο έν Γαλλία καί εν έν ’Αγγλία·

Ο ΦΙΛΕΛΦΟ* ΚΑΙ Η ΓΕΝΕΙΑ* ΤΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ.

Οι φιλόλογοι είς τάς έαυτών έριδας δέν απέδειξαν πάν
τοτε ίίν σήμερον έχουσιν άβρότητα και άνεξικακίαν. Σήμε
ρον ό προς την γραμματικήν αυτών έρως δεν υπερβαίνει 
την χύσιν . . .  τής μελάνης· άλλοτε δμως έφθασε μέχρις 
έξοντώσεως . . .  γενειάδος. fO περιώνυμος ’Ιταλός φιλόλο
γος καί ελληνιστής Φίλελφος, ό έν Κωνσταντινουπόλει παρ’ 
Ιωάννη Χρυσολωρα μαθητεύσας καί την θυγατέρα αύτοΰ, 
την περικαλλή Θεοδώραν λαβών είς γάμον (1 4 ^ 0 - 1 4 2 7 ) ,  
ηλθέ ποτε εις έριδα, ενεκα ρίζης έλληνικής τίνος λέξεως, 
μετά του ελληνος φιλολόγου Τιμοθέου, περί ου μνημονεύει 
και ο ΐόβιος εν Έγχωμίφ Φιλέλφου. Μετά μακράν καί 
ματαίαν συζήτησιν οί δύο της γραμματικής άντερασταί ά- 
πεφάσισαν νά καθυποβληθώσιν είς τήν κρίσιν καταλλήλων 
διαιτητών* καί ο μεν Φιλελφος έστοιχημάτισεν υπέρ τής ι
δίας γνώμης τό ποσόν εκατόν ταλλήρων, ό δέ Τιμόθεος 
πράγμά τι °Έλληνι τιμ,αλφέστατον τήν · . . γενειάδα του. 
Σοφοί άνδρες έπελήφθησαν του ζητήματος έν τή μεγάλη 
τής Νεαπόλεως βιβλιοθήκη, καί έν όνόματι τών αρχαιό
τερων καί αύθεντικωτέρων κωδίκων έκηρύχθη δ Τιμόθεος 
λττημένος.

Μάτην ό ατυχής φιλόλογος έπειράθη νά σώστ] τήν εις 
θάνατον καταδικασθεΐσαν γενειάδα του' παρακλήσεις, δά
κρυα, προσφορά χρημάτων, τά πάντα είς μάτην. fH τοΰ

Τιμοθέου γενειάς προσεφέρθη θυσία εξιλασμού εις την ώρ- 
γισμένην σκιάν τής γραμματικής, ό δέ άκαμπτος νικητής 
προσεκόλλησεν αυτήν ώς τρόπαιον επί τής διδασκαλικής 
αύτου έδρας, καθώς άλλοτε οί ’Αθηναίοι τάς του εχθρού 
ασπίδας επί του μετώπου τοΰ Παρθενώνος.

ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΖΑΜΙΑ*.

Έπεθύμουν πολύ να ημαι βιβλίον, ελεγέ ποτε γυνή προς 
τον σύζυγόν της, οστις έπέρα τον καιρόν του έν τ?) βιβλιο
θήκη του.

—  Καί διατί τοΰτο, φιλτάτη; ήρώτα εκείνος.
—  Διότι είσαι πάντοτε πληαίον τών βιβλίων.
—  Καί έγώ θά τό έπεθύμουν, υπό τον δρον ομ,ως νά ησο 

ημερολόγιον οπερ κατ’ ετος άλλάζομ,εν.
Έ κ τής συζυγικής ταύτης άπαντήσεως ot παροιμιογραφοι 

παράγουσι τήν"εξής γαλλικήν παροιμίαν;
Γυνή χαϊ Κ αζαμίας χαλά μόνον δ ΐ  ενα χρόνον .
Une femme et un almanach ne valent que pour 

une annee.
K A h T  Α-ΛΟΓΡ A.

*Ότε ό φίλος τοΰ Μαικήνα καί τοΰ Φαλερινου οίνου Ό -  
ράτιος συνεβούλευ? τό εν όλ/γυις πολλά, multa in parva, 
δέν ήδύνατο βεβαίως νά προίδη πόσον μίαν ημέραν το μα
κροσκοπικόν e t c  (et caitera, cetera, ceterumque) 
κ?τΛ., xv.ι-τά-λοιπά  ̂ xal za άλλ α  ή άκριβέστερον καί τα  
εζερα ή χέζερα)  ηθελεν έκπληρώσει τό σοφόν αύτοΰ παράγ
γελμα. Δεν υπάρχει λέξις έν τή γλώσση λέγουσα τοσα 
πολλά καί μεγάλα όσα τό σμικρότατον χτλ . Καί αυτο ετι 
τό τίποτε τών γυναικών οφείλει να κλίνη γονυ απέναντι 
τοΰ χτλ. 'Η πολύτιμος αυτη λέξις έχει άριστοκρατι- 
κωτάτην τήν καταγωγήν* ή γενεαλογία της άναβαίνει μέ-



χρις Ουϊργιλιου και Κικερωνος. Αλλ’ έν τώ μεσαιωνικώ κα
τακλυσμέ κάπως και αυτη έξέπεσε της αρχαίας δόξης καί 
έγενετο το άρτυμα τής φιλολογίας τών συμβολαιογράφων η 
νοταρίων, ώς έκάλουν άλλοτε αυτούς, πριν η η νεωτέρα 
ευφυΐα έφεύρ? τό ολιγοσύλλαβον δνομα συμβολαιογράφος. 
Ανθρωποι φρονιμοι και θετικοί οι της έποχής εκείνης tabul- 

larii ήξευραν οτι τά πολλά τά λόγια εΤ ναιφ τω χιαστά  τό 
οήμώδες, καί δι’ ενός άπλουστάτου et caetera άντικαθίστων 
έν τοις έγγράφοις τάς σχοινοτενείς αναπτύξεις τών σημερινών 
συμβολαιογράφων, οιτινες είς τά προικοσύμφωνα καί αυτούς 
ετι τούς τεντζερέδες καί τενεκέδες δέν άπαξίοΰσι νά κατα- 
γράψωσιν. Ούτως εκείνοι, την μακρολογίαν άποφεύγοντες, 
ελεγον λακωνικώς: Promittentes et caetera . .  . Obli
g a te s  ei caetera . . .  Renuntiantes et caetera . . ά- 
φίνοντες τήν έξήγησιν τοΰ ei caetera είς τήν συνείδησιν 
τών συμβαλλόμενων μερών. 5Αλλ’ έπειδή μεταξύ χρήσεως 
και καταχρήσεως δεν υπάρχει είμή μόνη ή πρόθεσίς, τά 
συμβολαιογραφικά εδέσματα εΐχον καταντήσει τόσον αλ
μυρά, ωστε παν εν αύτοις άρτυμα αύστηρώς άπηγορεύθη* ή 

ε γαλλική σοφία δι^ωνισε του αρτύματος τήν μνήμην 
διά τής έξής παροιμίας: α Dieu nous garde des qui- 
proquos d’apothicaire et des et caetera de notaire.» 
Ητοι <(Να μας φυλαττη ο Θεος απο τοΰ φαρμακοποιού 

τά λάθη και από τοΰ συμβολαιογράφου τά  κτλ . » ’Εξωσθέν 
έκ τών συμβολαιογραφικών γραφείων τό ταλαίπωρον κτλ  
εκρουσε τάς θύρας τών αριστοκρατικών μεγάρων, ενθα παρ’ 
ελπίδα εύμενεστάτης ετυχεν υποδοχής. Οι μεγάλοι ού μό
νον πεοιεποιηθησαν το ορφανον μετα πατρικής τωόντι στορ
γής* αλλα και το υιοθέτησαν, δώσαντες αύτώ έν τη έπι· 
«τολογραφία θέσιν επίζηλον. ’Ε κ τοΰ δόκτορος η διδά- 
κτορος μέχρι τοΰ ιππότου (καί ή Γ£λλάς ευτυχώς άναδει- 
κνυει συχνάκις τοιούτους Ιγα μή έκλειψη τό· ίπποτικόν ει^

δος), έκ του ιππότου μέχρι τοΰ πριγκιπος πασας ταυτας 
τάς βαθμίδας τής κοινωνικής κλιμακος δυναται εν απλοΰν 
χ τ λ  νά ύποδεικνύτ) καί ύπαινιττεται* ώστε ό καλής αγω
γής άνθρωπος οφείλει αύτω δν σεβασμόν φερει καί εις προ* 
σωπιδοφόρον, άγνοών όποιον άτομον υπό το προσωπειον 
κρύπτεται. ’Εν γένει τό κτλ  είναι προς τους τίτλους υ,τι 
προς τόν έμπορον ή πιστις. *Η πιστις είναι η σκια τών κε
φαλαίων, ώς τό κτλ είναι ή σκιά τών τίτλων.^ Πρεπει ο 
έμπορος νά εχη κεφάλαια ιν* αποκτηστ) πιστιν* οφείλει ω
σαύτως νά ε χ η  τίτλους ό θέλων τήν υπογραφήν του διά τοΰ 
αριστοκρατικού κτλ νά αυνοδευτι. *Οπως δε παν σώμα μεγα- 
Ούνει τήν εξ αύτοΰ έκπεμπομένην σκιάν, ουτω καί η πιστις 
είναι πάντοτε άνωτερα τών πραγματικών τοΰ έμπορου κε
φαλαίων. Αυτό τοΰτο συμβαίνει καί έν ταίς έπιστολαίς 
ή τοις έγγράφοις τών τρανών* τά παρακολουθοΰντα τους 
τίτλους κτλ  άνοίγουσι τώ άναγινωσκοντι ευρύτατον ορί
ζοντα υποθέσεων περί τής έπισημότητος, έκλαμπρότητος, 
έξοχοτητος καί διασημότητος τοΰ περί ου ό λόγος υποκει
μένου. ’ Αλλ’ ώς ύπάρχουσιν έμποροι άνευ κεφαλαίων διά 
μόνου τοΰ δολου καί τής άπάτης έμπορευομενοι, ούτως υ- 
πάρχουσι καί τιτλοφόροι μόνον τίτλον εχοντες το ξηρόν 
χτλ. ’Ανήκουσι δέ ούτοι ώς έπ2 τό πλεϊστον εις τήν πολι-. 
τείαν τών γραμμάτων, έπί τίτλοις έπιστημονικοΓς σεμνυνο- 
μενοι καί είσί συγγραφείς πονημάτων, μέλη άκαδημιών, 
ίππόται ταγμάτων διαφόρων χτλ , χτλ5 χτλ , άλλα,^ λίαν 
μετριόφρονες τυγγάνοντες, κρυπτουσι πάντοτε το ονομα. 
των υπό τρεις αστερίσκους ή άλφαβητικον τι στοιχεΐον* 
?Αλλά τί προς τούτο ; ή αναισχυντία άγυρτών τινων οεν 
δυναται νά μαράνη τάς δάφνας τοΰ κτλ, καθώς τού ονηλα· 
του τά ραβδίσματα ούδαμώς προστρίβουσιν υβριν εις το 
κλέος του όνου* άμφοτέοων τήν δόξαν καθιερωσε το εν πο- 
λεμοις ρεύσαν αίμα.



’Ανοίξωμεν το βιβλίον τής ιστορίας ΐνα ττεισδώσιν οί δύσ
πιστοι, «Συνέοη δέ έν ετει από Σωτήρος 4 2 8 6 ,  λέγει ο γνω
στός Χοπφ 4, νά άρπάσωσιν οί πειραταί από της χώρας τοΰ 
κυρίου Βαρθολομαίου Γκίζη ονον οχευτην έκ τών ωραιότερων, 
και φεροντα το σημείον του ιδιοκτήτου, καί νά τον μεταβι- 
βάσωσιν είς Νάξον δπου τον έπώλησαν τώ  κυρίω Γουλιέλμω 
Σανουδω, υιω του κυρίου Μάρκου δουκος της Νάξου καί 
Ανδρου. Ο κύριος Βαρθολομαίος έξηγριώθη επί τοσοΰτον 

διά την αυτφ προσγινομένην υβριν, ώστε όπλίσας τά πλοία 
οσα καί άν είχεν, άπήλθε μέ εχθρικούς σκοπούς είς έκπο- 
λιορκησιν τοΰ φρουρίου επί τής νήσου Σύρου* διηύθυνε δέ 
τας πολιορκητικάς μηχανας του καί προσήγεν αύτάς κατά 
τής άκροπολεως, ωστε παρ ολίγον εκυριευεν αυτήν.» Ευτυ·» 
χώς δμως διά τούς κατοίκους τής Σύρου πλοία τώ Σανουδω 
φιλικά εκείθεν διερχόμενα έλυσαν την πολιορκίαν, καί οί 
περί δνου έρίζοντες Βαρθολομαίος Γκίζης καί Μάρκος Σα- 
νοΰδος μεταβαντες εις Ευριπον συνεβιβάσθησαν τ^ μεσολα
βήσει τών εν.εί κρατούντων Ενετών, μεταμελόμενοι βεβαίως 
οτι έδαπάνησαν άμφότερα τά μέρη υπέρ τάς 3 0 ,0 0 0  βα
ρέων σολδίων χάριν ένος δνου. *0 του κυρίου Βαοθολοααίου 
οεν πρεπει να ηναι δεοαιως ο μονος ονος υπερ τοΰ οποίου 
επολέμησαν άνθρωποι καί έδαπανηθησαν χρήματα.

Πόλεμός επίσης, καί καταστρεπτικός μάλιστα, ηγέρθη, 
κατά τδ 4 6 5 5 ,  μεταξύ Σουηδίας καί Πολωνίας, την φοράν 
ταυτην δμως ουχΐ ενεκα ζώου, τουλάχιστον τετραπόδου> 
όλλά διότι δ βασιλεύς ’Ιωάννης Καζιμίρος, γράφων πρδς 
την περιβόητον τής Σουηδίας Χριστίναν καί άπαριθμων τούς 
τίτλους της, παρέλειψεν t r  x rJ. Ό  άπλοικδς Καζιμίρος εί
χ ε Οε'σει μόνον όνο επί τής επιστολής, οί δέ Σουηόοί τφ  
άφηρπασαν τδ τρίτον  διά τής λόγχης.

1 0 ν η σ ο ς Α γ δ ρ ο  ς. ϋινδώρας τ°Η·· 409.

ίΟΦΟί ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕ*.

Ούδείς δύναται νά προσεχή τον νουν συγχρόνως είς βι
βλία καί γυναίκας. Αι γυναίκες εχουσι χρείαν πολλών καί 
λαμπρών ιματίων, χρυσού, λίθων πολυτίμων, ύπηρετιδων, 
παντοίων επίπλων καί χρυσών άμαξών. 'Ολοκλήρους νύκτας 
καταδικάζεται δ σοφδς τότε ν* άκούη παράπονα καί λή
ρους ώς λ.χ.β  Παρατηρεί έκείνην πόσον κομψότερον ένδύεται 
η εγώ* ή άλλη δέ αυτη τιμάται παρά πασών τών γυναικών, 
έν ω εγώ η ταλαίπωρος περιφρονοΰμαι έν ταίς γυναικείαις 
συναναστροφαίς. Διατί απεβλεψας ασκαρδαμυκτεί την η· 
μετέραν γείτονα $ διατί συνδιελεχθης μετα κορασιων; τι 
έφερες άπδ τής άγορας;» Ουτε φίλον δυναμεθα να εχω - 
μεν, ουτε συνέταιρον* διότι έν τή ημετέρα πρδς τους άλ
λους άγάπτ; διορα η γυνη μίσος καθ έαυτής. Λυσχερες το 
διατρέφειν γυναίκα πτωχήν, αλλά σφοδρά ανιαρόν το άνε- 
χεσθαι πλουσίαν. Προσθετέον δέ τουτοις οτι ουδεις δυνα- 
ται νά έκλέξη σύζυγον οΤαν την θέλει, αλλά λαμβάνει 
τοιαύτην οποία είναι, δργίλην η εύηθη, άγέρωχον η ο- 
ζουσαν* μόΜς μετά to r  γάμον γίνονται τά τής γυναικδς 
έλλείμματα κατάδηλα. . . · Διά παντδς οφείλεις να την 
βλέπης είς τούς οφθαλμούς, καί νά έπαινής την καλλονήν 
της, ΐνα, δπόταν σέ ΐδη παρατηροΰντα άλλην γυναίκα, πι- 
στεύση δτι νομίζεις ταύτην άσχημον. ’Οφείλεις να την κα- 
λ^ς κυρίαν, νά έορτάζης την ημέραν τών γενεθλίων της, 
νά όμνύτρς είς την ευτυχίαν της, να υπισχνήσαι εις τους 
ναούς δώρα καί αναθήματα υπέρ τής υγείας της, να τιμ^ς 
την τροφόν της καί την θαλαμηπόλον της, τον πατρικόν 
δουλόν της, τον τρόφιμον παϊδά τ η ς .. .  . ^Οποιον άν αυτη 
τίμηση, τούτον πρέπει σύ καί άκων νά άγαπησ^ς. Εάν 
παραδώσης αυτή την δλην διεύθυνσιν τής οικίας, καθίστα
σαι δοΰλός της* εάν έπιφυλάξης τι σεαυτώ, νομίζει οτι δέν 
έμπιστεΰεοαι προς αύτην, οργίζεται καί χαλεπαίνει, εάν δε



μη ευρη ταχέως τροπον να την xatartpairric, παρασκευά* 
ζει σοι δηλητήριον. ’βάν αφής έλευβέραν είσοδον είς γραΐ- 
δια, εις μάντεις, τερατοσκόπους καί είς τους πωλοΰντας 
λίθους πολυτίμους καί συρικά υφάσματα, κινδυνεύει ή αγνεία 
καί σωφροσύνη της* εάν δέ πάλιν απαγορεύσεις αύτοΐς την 
εις την οικίαν είσοδον, παραπονείται δτι συνέλαβες δήθεν 
άόικωτάτας έναντιον αυτής υποψίας. *Η μέν ευειδής γυνή 
ταχέως περιστοιχίζεται υπό τών μνηστήρων ή ερωμένων, ή 
δε άσχημος έξέρχεται αυτή είς ζήτησιν τούτων. Δυσκόλως 
φυλάττεις εκείνο οπερ πολλοί άγαπώσιν* οχληρόν δ’ άφ* 
έτερου είναι ή κτήσις εκείνου οπερ ούδείς επιθυμεί ν’ από
κτηση. Ομολογητέον έ/ τούτοις, δτι πολύμικρότερον δυσ- 
τυχημα είναι τό εχειν γυναίκα άσχημον, ή το φυλάττειν 
γυναίκα ευειδή* διότι ουδέποτε καί ούδαμώς δύνασαι νά φύ
λαξης μετ’ ασφαλείας έκείνην, ποός ήν στρέφονται αί έπιθυ- 
μίαι πάντων τών άνδρώ/* *0 μέν προσπαθεί νά τήν θέλξη 
άιά τής καλλονής, ό δέ διά του πνεύματος, τρίτος τις διά 
της λεπτής συμπεριφοράς, άλλος διά τής ευφυΐας καί άλλος 
πάλιν διά τής φιλοδωρίας* κατά τινα τρόπον καί καιρόν θά 
κατακτηθίί επί τέλους το πολλαχόθεν έπιζητούμενον·

ΘΕΟΦΡΑΙΤΟΣ.

ΟΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΜΟΝΑΧΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟ*

ΤωΝ ΕΚΔΙΚΗΤΩΝ.

Ο πύργος τοΰ Χοενφέλς εκειτο επί τής κορυφής άπο· 
κρημνού βράχου παρά τον ΓΡηνον ποταμόν. 'Τψούμενος έν 
μεσω ταπεινότερων λόφων, ό βράχος ουτος έζετείνετο μέχρι 
τοΰ ποταμού, ενθα κατήρχετο κατακρημνως, φρικώδες βά- 
ραθρον σχηματίζων, ’Οκτακοσίους περίπου πόδας υπεράνω 
τής επιφάνειας τοΰ ποταμού, υψονεν ό πύργος την άγέρωχον

αυτοΰ κεφαλήν, έφ* ης την μέν ημέραν έκυμάτιζε σημαία, 
τήν δέ νύκτα εφεγγον δίκην μετεώρων φανοί. Ή  μεγάλη 
λεωφόρος, ή άπο Γερμανίας προς την Γαλλίαν άγουσα, δ ι- 
ήρχετο είς ολίγων λευγών άπόστασιν άπο τοΰ πύργου, καί 
οί οδοιπόροι ησαν ήναγκασμένοι νά διαβαίνωσι τον ποταμόν 
υπό τό άγρυπνον ομμα τοΰ αγέρωχου πυργου. Δεινόν φορον 
έπέβαλλε τοις διαβάταις ό ιδιοκτήτης τοΰ πύργου, καί ευ* 
τυχής εκείνος, δστις κατώρθου νά λάβτ] τήν άδειαν νά εξα
κολούθησή την πορείαν του θυσιάζων τό ημισυ τών πραγμά
των, τά όποια |/εθ’ έαυτοΰ εφερεν.

‘Ημέραν τινά μοναχοί κατήρχοντο τήν απέναντι τοΰ πο
ταμού όχθην διευθυνομενοι προς το πορθμείον. Ησαν τρία- 
κοντά τόν αριθμόν, καί 6 κονιορτός ο καλυπτων αυτούς απο 
κεφαλής μέχρι ποδών ένέφαινεν δτι ηρχοντο μακροθεν. £ -  
φόρουν δέ ράσα λευκά καί ευρύχωρα καί τό πρόσωπον ειχον 
εντελώς κεκαλυμμένον, ώστε μόνον οι οφθαλμοί των ησαν 
ορατοί* έπί δέ τής κεφαλής εφορουν μεγαλα καλυπτρα, τα 
οποία ετι μάλλον καθίστων τήν έμφάνισίν των μυστηριώδη. 
*0 είς κατόπιν τοΰ άλλου επεβησαν τοΰ πορθμείου και εκα- 
θησαν έν άκρα σιγή.

f0 πορθμεύς, ώς πάντες οί άνθρωποι τοΰ επαγγέλματος 
του, ητο είς άκοον φλύαρος, καί ήγάπα και νά λεγη και νά 
άκοόη νέα. Διό, μετά παρέλευσιν στιγμών τινων, βλεπων 
οτι έζηκολούθει ή δυσάρεστος δι’ αυτόν σιωπή, άπεφάσισε 
ν’ άποτείνη τόν λόγον προς τον μονάχον, όστις εφαίνετο ο 
αρχηγός. *0 μονα/ός ουτος ητο άνήρ αναστήματος υψηλοΰ’ 
ή στάσις του ένέφαί/εν ά·'δρα τολμηρόν και αποφασιστικόν.

“’Από μακράν ερχεσθε, πάτερ ά γ ιε ;  εΐπεν ό πορθμευς.
»Ναί, άπήντησεν δ μοναχός μέ φωνήν βαθείαν μετν, άλλ 

αρμονικήν.
))Καί βέβαια ταζειδεύετε δι* υποθεσιν σπουδαίαν, προσ- 

έθηκεν ό πορθμεύς.



»’Αφορά ζωην καί θάνατον, άπεκρίθη* ό μονάχος, άπο- 
στρέφων το πρόσωπόν του, ώς θέλων να άποφύγη πασαν πε
ραιτέρω έρώτησιν.

Πλήν ό πορθμεύς δέν είχε διάθεσιν νά παύση, ώστε πά
λιν ηρώτησε. «Που πηγαίνετε, πάτερ άγιε ; Είς την Γαλ
λίαν ; η είς την ’Ιταλίαν;

Ό  αρχηγός τών μοναχών ετεινε τον βραχίονα, καί χω
ρίς νά προφέρη λέξιν έδειξε προς τον πύργον του Χοενφέλς, 
άφ ου έξηπλουντο τά σκότη της εσπέρας, καί άπο του ο
ποίου ηκτινοβόλουν ηδη οί φανεί.

» Ω ! είναι πύργος δυνατός ! είπεν ο πορθμεύς. Είναι ό 
πρώτος όλων* αλλά μά την αλήθειαν παράξενον μου φαί
νεται πώς πηγαίνετε εκεί. ’’Ανθρωποι ’σάν καί σάς αποφεύ
γουν νά μεταβαίνουν έκεί.

»Π ώ ς; άνεφώνησεν ο μονάχος, δεικνύων ένδιαφέρον τι.
» Τούτο δεν ητο εις τάς ημέρας του κόμητος Ουγου, 

ποοσέθηκεν ό πορθμεύς* άλλ5 άφ* ου ο κόμης Φραγκίσκος ε
ξουσιάζει τον πύργον, ποδάρι ιερέως η μονάχου δέν έπάτη- 
σε το κατώφλιον τοΰ πύργου.

»Και διατ« τον άποφευγουσιν; ηρώτησεν ό μοναχός.
» Διότι θά εληστεύοντο η θά έφονευοντο άφευκτα έκεί 

μέσα, άπεκρίθη ο πορθμεύς.
» ’Αλλά διατί ό κόμης Φραγκίσκος φέρεται τοσοΰτον 

σκληρώς και άπανθρωπως έναντίον αθώων καί άκάκων μο
ναχών;

«Προς δλους φέρετε το ίδιον, εΤπεν ό πορθμεύς. Χθες α
κόμη έμποροι έληστεύθησαν έκεί μέσα εντελώς’ ή αίτια δέ 
διά την οποίαν άποστρέφεται μοναχούς καί ιερείς είναι, νο
μίζω, διότι αυτοί του ταράττουν την συνείδησιν.

»Καί δέν συνέβαινε τούτο πάντοτε ; ηρώτησεν ό μοναχός.
» Α ! οχι άπηντησεν ό πορθμεύς. fO κόμης Ουγος ητο 

δίκαιος καί ένάρετος’ δέν έλάριβανε περισσότερον παρ* δσα

έδικαιόνετο. Εις τάς ημέρας του δέν έπροφθανα πολλαίς φο- 
ραίς νά περνώ τον κόσμον τώρα δμως κάθομαι άεργος σχε
δόν δλην την ημέραν, διότι σπανιώτατα περνούν άνθρωποι.

»Καί τί εγεινεν ό κόμης Ουγος; ηρώτησεν ό μοναχός.
»Πάει νά πολεμηση δια τον άγιον Τάφον καί εκεί άπε- 

θανεν, άπηντησεν ό πορθμεύς. *0 κόμης Φραγκίσκος, ό έξά- 
δελφός του, έμαθε τον θάνατόν του μετά ενα χρόνον καί 
ευθύς έλαβε κατοχήν του πύργου, 'θ  κόμης Ουγος ειχε γυ
ναίκα καί υιόν* αλλά άπό τότε ουτε ηκούσαμέν τι δι’ αυτούς 
ουτε τούς εΐδαμεν ποτέ.

*0 μοναχός έσταύρωσε τάς χείρας, καί μέ φωνήν συγκε- 
κινημένην ηρώτησεν.

»Δύνασαι, φίλε, νά μοί είπ^ς, τί έγειναν αύτα τά  δυο 
πλάσματα ;

»Δεν ηξεύρω, άπηντησεν ο πορθμεύς. *Ηκουσα μονον ο,τι 
λέγει ό κόσμος. "Αλλοι λέγουν δτι και οι δυο απεθαναν* 
άλλοι ισχυρίζονται δτι ο κόμης Φραγκίσκος τούς έφό- 
νευσεν* άλλοι βεβαιοΰν δτι ζοΰν άκομη πλην κλεισμενοι 
είς φυλακήν, καί άλλοι τέλος λέγουν δτι μόνον ό υίος είναι 
φυλακισμένος, ή δέ κόμησσα είναι ελεύθερα. °Ολα αυτά λ έ
γονται.

■Δεν είχεν δ κόμης Ουγος φίλους να ύπερασπίσωσι τά 
αθώα εκείνα δντα; ηρώτησε πάλιν ο μοναχός.

»Πολλοί τών φίλων του άνεχώρησαν μαζή του είς τον 
πόλεμον5 ειπεν ό πορθμεύς* δσοι δέ έμειναν εδώ, δεν ημ*· 
πόρεσαν νά κάμουν τίποτε. Ποιος τολμά νά έμβη είς τον 
πύργον καί νά ζητηση πληροφορίας; *0 κόμης Φραγκίσκος 
ζ?ΐ μεμονωμένος καί δέν εχει φίλους* δλα έκεί μεσα είναι 
μυστηριώδη. *Επέρασαν ηδη επτά χρόνια άφ* ου άνεχώρησεν 
ό κόμης Ουγος, καί νομίζω δτι άν εως τώρα η γυναίκά του 
καί δ υιός του δέν άπέθαναν ακόμη, θ’ άποθάνουν εντός ο
λίγου.



Γ0 μοναχός εκυψε την κεφαλήν καί υπόκωφος στεναγμός 
έξήλθε τών χειλέων του. Οί σύντροφοί του προσέβλεπον έν 
σιωπή άλλήλους. Ό  πορθμεύς διετέλει έν απορία, άλλα δέν 
έπρόφεοε λέξιν. Καθ’ ολον το έπίλοιπον διάστημα έσιώπη- 
σε καμνων καθ’ εαυτόν υποθέσεις περί τών μοναχών. Μετ’ 
ολίγον προσήγγισαν είς την απέναντι όχθην.

Ό  εις κατόπιν τοΰ άλλου άπεβιβασθησαν οι μοναχοί

:στραφη προς τον πορθμέα καί τώ  ίψιθι/ρισέ τι είς 
Ο πορθμεύς άφήκε κραυγήν καί εμεινεν ώς κεραυνόπληκτος.

Ο κόμης Φραγκίσκος του Χοενφέλς εύρίσκετο έν τη με
γάλη αιθούση του πύργου. fi l  αίθουσα αυτη ητο μεγαλο
πρεπής καί κομψώς διακεκοσμημένη* πανταχου έπιπλα 
πλούσια καί κομψά, καθρέπται μεγάλοι, δπλα διάφορα καί 
πανοπλίαι έκόσμουν τούς τοίχους. Τά πάντα προήρχοντο έκ 
τών κατα καιρούς ληστευθέντων διαβατών.

Ο κόμης έπεοιπάτει, φορών την πανοπλίαν του· έμελέτα 
δε καθ’ έαυτόν σχέδιον περί έπιθέσεως καθ’ ένές τών πλη- 
σιοχώρων χωρίων, ’βν τοις λοιποίς δωματίοις τοΰ πύργου 
καί εν τί) αύλτ) έγίνοντο αί προπαρασκευαί τής έκστρατείας 
ταύτης.

*0 κόμης ητο ύψηλοΰ αναστήματος, καί εύρωστος. *Η πε
ρικεφαλαία του εκειτο έπί της τραπέζης, ή κεφαλή του ητο 
γυμνή. Είχε τράχηλον χονδρόν, πρόσωπον άγριον καί παχύ, 
και οφθαλμούς ζωηρούς καί κακούς, πλήρεις αγρίων παθών. 
Ενω έπεριπάτει εντός τοΰ δωματίου είσήλθεν υπηρέτης καί 

άνηγγειλεν οτι μοναχοί τινες έζήτουν κατάλυμα. *0 κό- 
μ?ΐς κτυπών την χείρά του έπί της τραπέζης.—  «Μοναχοί; 
ειπ ε, μοναχοί ένταΰθα ;

«Μάλιστα, κύριε, άπηντησεν ό υπηρέτης.
2θ ί  κατηραμένοιΐ άνεφώνησεν ό κόμης. 'Ρι'ψατέ τους είς

τόν ποταμόν. Πλήν δχι, στάσου, προσέθηκε* μία ιδέα... *Ας 
είσέλθωσι.. .μία  ιδέα, άςελθωσι. Τούς έχω ανάγκην απόψε.

Καί έξηκολούθτισε τόν περίπατόν του ψιθυρίζωνκαθ εαυτόν.
Μετ’ ου πολύ έπαρουσιάσθη πάλιν ό υπηρέτης οδηγών 

τούς ξένους. Οι τριάκοντα μοναχοί, κεκαλυμμένοι, είσήλθον 
ό εις κατόπιν τοΰ άλλου καί έστάθησαν εμπροσθεν τοΰ κο- 
μητος Φραγκίσκου.

»Τίνες είσθε, εΐπεν ουτος άποτόμως, και τί ζητείτε \
«Κύριε, άπηντησεν εις τών μοναχών, ό πλησίον τοΰ άρ- 

χηγοΰ ίστάμενος, ειμεθα ταπεινοί μοναχοί όδοιποροΰντες 
επ’ άγαθω τινι σκοπώ καί έπιθυμοΰμεν νά διέλθωμεν έν· 
ταΰθα την νύκτα. Παρακαλοΰμεν δέ εύσεβάστως νά μάς δώ- 
σητε τροφήν καί στρωμνήν.

«Όδήγησέ τους είς την αυλήν, εΐπεν ό κόμης, καί ας τοις 
ρίψωσιν οί ύπηρέται τρόφιμά τινα. Πλην ένθυμηθήτε καλώς, 
προσέθηκε μέ άγρίαν φωνήν, είναι η ποωτη και η τελευ
ταία φορά, καθ’ ην μοναχός ήλθε παρ* έμοί χωρίς νά φο- 
νευθτι η νά κρημνισθη είς τόν ποταμόν. Πηγαίνετε τώρα, 
σκύλοι!—  είπέτε τό Πάτερ ημών καί τ^εριμείνατε τάς δια- 
ταγάς μου.

Οι μοναχοί έξήλθον μέ τό βραδύ βήμα, χωρίς νά ειπωσι 
λέξιν, καί κατέβησαν είς την αύλην, δπου τοις έδόθησαν 
τρόφιμά τινα.

Μετά παρέλευσιν μιας ώρας περίπου τοις έδόθη διαταγή 
τοΰ κόμητος νά έμφανισθώσιν άμέσως ένώπιόν του.

Είσελθόντες οί μοναχοί έκ δευτέρου είς την αίθουσαν εί* 
δον μεταβολήν. Το έκτεταμένον δωμάτιον ητο πλήρες ενό
πλων άνδρών, οιτινες έκατόν είκοσι τόν αριθμόν ησαν πα- 
ρατεταγμένοι έκατέρωθεν τής αιθούσης. Προς τό άνω μέρος 
τοΰ δωματίου έκάθητο ό κόμης καί πλησίον αύτοΰ γυνή 
τις. ‘Η γυνή αυτη ητο μόλις είκοσιπενταετής τήν ηλικίαν, 
ευειδής τήν όψιν, αλλά τό πρόσωπόν της είχε την ώ·



χρότητα του θανάτου καί τήν εκφρασιν τής απελπισίας καί 
τής θλίψεως. *0 κόμης διέταξε τούς μοναχούς νά πλησιά- 
σωσι, καί ουτοι ύπήκουσαν σιωπηλβς.

»'Γίνες εισθε; άνεβόησεν άποτόμως.
»Ειμεθα ’Αδελφοί έκ τοΰ τάγματος τών ’Εκδικητών, 

άπηντησεν ό μοναχός, όστις είχε λάβει καί πρότερον τον 
λόγον.

»Τών ’Εκδικητών; έπανέλαβεν ό κόμης. Τοΰτο είναι νέον 
ονομα.

Ν<θδοιποροΰμεν ώς προσκυνηταί.
» Ισως έφθάσατε είς τό τέρμα τής οδοιπορίας σας είσελ- 

θόντες είς τον Πύργον τοΰ Χοενφέλς, διέκοψεν ό κόμης μετ 
είρωνικοΰ μειδιάματος,

»Ναί ίσως εφθάσαμεν είς το τέρμα, εΤπεν ό μοναχός μετ’ 
άλλοκότου έμφάσεως.

))Βλ^πομεν, προσέθηκεν ό κόμης. Σας έζήτησα διά νά 
λάβητε μέρος εις εύχάριστόν τινα τελετήν. Ή  δέσποινα αυ
τη , ή πλησίον μου καθημένη, πρόκειται νά γείνγι άπόψε σύ
ζυγος μου, καί εις έξ ύμών θέλει λάβει τήν τιμήν νά τελέση 
τό μυστήριον τοΰ γάμου.

*11 γυνή ήγέρθη Ιντρομος καί ωχρά. *0 κόμης τη επέ
βαλε σιωπήν. Αύτή δε προσέβλεπεν έν απελπισία τούς μο- 
ναχσυς καί ανέκραξε, «Προσέχετε νά μή συγκατατεθήτε είς 
τήν άπαίτησιν του τέρατος τούτου! *0 Θεός θά μ ’ εκδικη
θεί. Θ άποθάνω πριν γείνω σύζυγός του!

»Σοί λέγω, γύναι, πρόσεχε νά μή μέ παρόργισές! έφώ- 
ναξεν ό κόμης.

»Προτιμώ ν’ άποθάνω ! άνεβόησεν ή γυνη· προτιμώ νά 
φονευθώ παρά σοΰ παρά νά γείνω σύζυγός σου !

Εν τοσούτω οί μοναχοί ύπακούσαντες είς νεΰαα μυστι
κόν τοΰ αρχηγού των έτοποθετηθησαν είς δύο σειράς, άπέ- 
vavrt τών ένοπλων άνδρών. *0 αρχηγός ίστατο επί κεφα

λής αύτών άντικρύζων τον κόμητα* ητο δέ συγκεκινημένος 
είς άκρον' το στήθος του επαλλε καί αί χείρές του σπασμω- 
δικώς έκινοΰντο.

*0  κόμης ηρπασε τήν γυναίκα βιαίως άπο τοΰ βραχίονος, 
καί την εσυρε προς τον αρχηγόν τών μοναχών. Αύτή δέ εί- 
σέτι άνθίστατο, φωνάζουσα καί ύψοΰσα βλέμματα ίκετικά 
προς τον ούρανόν.

Αίφνης ό κόμης παρήτησε τήν χειρά της.
»Τώοα θά σέ πείσω, έφώναξεν* καίέξήλθε δρομαίω; τής 

αιθούσης* μετ’ ολίγον δέ είσήλθε πάλιν, σύρων από τής χει- 
ρος παιδίον ώσεί δεκαετές. Το παιδίον τοΰτο ητο ωχρόν 
καί κάτισχνον, καί το β>,έμμα του είχε τον τύπον τών πα
θήσεων καί στερήσεων.

«Τώρα, γυνή άφρων, μή υπακούσης, άν τολμάς ! ειπεν 
ό κόμης μετά σατανικοΰ μειδιάματος. ’Εάν δέν συγκατατε- 
θής, τί) παιδίον τοΰτο άποθνήσκει αμέσως ενώπιον σου. 
Συγκατάνευσον καί τό παιδίον ζή. *Η επίμονη σου το εκρα- 
τησε φυλακισμένον επί ε ;  ολα ετη· εάν ακόμη έπιμείνης, 
σύ ή ιδία το καταδικάζεις είς θάνατον. .

'Η δέσποινα έξέβαλε γοεράν κραυγήν καί επεσεν αναί
σθητος.

«Κακούργε ! ήκούσθη φωνή βροντώδης ώς κεραυνός. ’Εν 
ροπή οφθαλμού το παιδίον άπεσπάσθη τής χειρος τοΰ κόμη- 
τος, οστις επεσε πληγείς ύπο τοΰ στιβαροΰ βραχίονος τοΰ 
αρχηγού τών μοναχών. Γ0 κόμης ήγέρθη έπί τής χειρός του. 
’Εμπρός! έφώναξεν είς τούς οπλοφόρους του, κτυπησατέ τους· 
καί γυμνόνων το ξίφος ερρίφθη κατά τοΰ αντιπάλου του.

’Εν άκαρεί ή σκηνή ήλλαξεν. Οί μοναχοί είχον καταρ- 
ρίψει τά ράσα των καί αντί φιλησύχων καλογήρων έπαρου- 
σιάσθησαν τριάκοντα ρωμαλέοι ίππόται έν πλήρει πανοπλία 
καί μέ γυμνά ξίφη έν χερσίν.

‘Ο αρχηγός των τούς έπεθεώρησε μέ το βλέμμα, το ό



ποιον επειτα Αροσηλώθη άγριον καί απειλητικόν έπί του κό- 
ρ.ητος.

Χωρίς νά χάσωσι καιρόν οί γενναίοι οπλίται έπέπεσον 
κατά τών στρατιωτών, οΐτινες καίτοι άνώτεροι τόν αριθμόν, 
ησαν ομως ώς άπειρο πόλε (λα παιδία άπέναντι τών γεγυμνα- 
σμένων καί λυσσώντων αντιπάλων των. *Η ράχη κατέστη 
σφαγή.

*0 κόμης, συνελθών ολίγον έκ της έκπλήξεώς του, ειχεν 
όρμήσει κατά τοΰ μυστηριώδους εχθρού του. ’Αλλ’ ό άγων 
έπερατώθη έντός ολίγων δευτερολέπτων, διότι τρεις δυνα
τοί κτύποι έρριψαν άπο τής χειρός τοΰ κόμητος τό ξίφος, 
οπεο συρίζον διά τοΰ άέοος επεσεν έπί τοΰ έδάτους" ό δέ 
αρχηγός τό τε τόν εροιψε χαμαί και τόν έδεσε διά τοΰ σχοι
νιού τοΰ καλογηρικοΰ αυτού φορέματος.

Ή  πάλη υπήρξε βραχεία μέν άλλ’ αιματηρά. Πεντήκοντα 
περίπου έκ τών στρατιωτών τοΰ κόμητος εκειντο νεκροί ή 
πληγωμένοι* οί δέ λοιποί καταλειφθέντες υπό πανικού φό
βου καί διωκόμενοι υπό τών ιπποτών έγκατέλιπον έν αταξία 
τήν αίθουσαν. ‘Η ισχυρά φωνή τοΰ άρχηγοΰ των προσεκάλεσε 
τους ύπ’ αυτόν νά παυσουν ούτοι ύπήκουσαν, θέτοντες τά 
ξίφη είς τήν θήκην* Οί δέ ήττηθέντες είσήλθον πάλιν κατά 
διαταγήν τών νικητών, κατέθεσαν τά  δπλα καί έτάχθησαν 
είς γραμμήν. Δεδεμένος ο κόμης εβλεπε τά  συμβαίνοντα.

Ή  δέσποινα είχε συνελθεί καί έντρομος έπί τή θέα τής 
φρικώδους καταστροφής, έσφιγξεν εις τάς άγκάλας τον υιόν 
της καί κατέφυγεν είς μίαν γωνίαν τής αιθούσης, προσπα
θούσα νά προάσπιση διά τοΰ σώματός της τό αγαπητόν αί»* 
τής τέκνον. ’Αλλά καί πάλιν εβλεπε μ ετ ’ άπορίας, καί οσά
κις ήκούετο ή φωνή τοΰ άρχηγοΰ, ή έκφρασις τοΰ προσώπου 
της έδείκνυε τήν μεγαλειτέραν έκπληξήν.

Ό  αρχηγός τήν έπλησίασε και βραδέως ύψωσε τήν περι
κεφαλαίαν του. "Οτε δέ- έφάνη ή ώραία καί εύγενής αυτού

κεφαλή, έρρίφθη ή γυνή εις τήν αγκάλην του, άφήσασα ύ- 
πόκωφον στεναγμόν, άνακούφισιν μακροχρονίου αγωνίας.

Ουγε ! Ουγε ! σύζυγέ μου ! 2υ είσαι; Γ0  Ούγος τήν ε -  
σφιγξεν είς τά ; άγκάλας καί έναπέθεσε φίλημα τρυφερόν 
έπί τοΰ μετώπου της. Εν τη αιθούση ήκούσθη ψιθυρισμός, 
ό ψιθυρισμός μετεβλήθη είς φωνήν, ή δέ φωνή είς αλαλαγ
μόν' και τέλος παρατεταμέναι ζητωκραυγαί έπλήρουν τόν 
άέρα.

r0  κόμης Φραγκίσκος, άκούων τάς φωνάς άνέβλεψε. Φθό
νος, μίσος, οργή, καί πάντα έν γένει τά  αγενή πάθη έφαι- 
νοντο έζωγραφ/,μένα έπί τοΰ προσώπου του* ό φόβος ομως 
υπερείχε παντός άλλου αισθήματος. "Βρριψε τά  βλέμματά 
του έπί τών στρατιωτών του, άλλ* ουδείς πλέον έφρόντιζε 
περί αύχού.

f0  κόμης Ουγος λαβών τόν υιόν του τόν έκράτησε σφιγ- 
κτώς εις τάς άγχάλας του, καί δάκρυα χαράς κατέβρεχον 
τας παρειάς του όταν τά παιδίον τόν έκάλεσε πατέρα.

Μ ετ’ ολίγον ομως ετερον αισθ/ιμα κατέλαβε τήν καρδίαν 
του. "Οσα ήκουσεν, ο^α ειδε καί τά  ϊχνκ) τών κακουχιών, ά- 
περ άνεγίνωσκεν έπί τοΰ προσώπου τής συζύγου καί τού 
υιού του, έζήτουν έκδίκησιν. Δεικνύωνμέ βλέμμα προστακτι
κόν τόν κόμη τα Φραγκίσκον, είπε ποός τούς στρατιώτας* 
«άπαγάγετε τόν άθλιον τούτον άνθρωπον!»

Οί στρατιώται υπήκουσαν καί ό κόμης Φραγκίσκος εγεινε 
κάτωχρος.

“Ούγε, έξα δελφ ε! χάριν! χάριν ! είπε μέ φωνήν μόλις 
καταληπτήν.

» Χάριν ζητείς ; άπηντησεν ό ετερος. Καί δύναμαι ποτε 
νά λησμονήσω ο,τι ειδον προ μικρού ;

•"Ο ! δι’ ονομα τού Θ εού ! άνέκραξεν ό κόμης, διά τήν 
ίεράν μνήμην έκείνου, υπέρ τού τάφου τοΰ οποίου τόσον γεν- 
ναίως ήγωνίσδης!



» Σιωπή, ειπεν ο Ουγος· Δέν έννοεις, άθλιε,, δτι οί λόγοι 
σου είναι δλως περιττοί; "Ακούσε την άπόφασίν μου, και 
δλοι οι παρόντες ας κρίνωσιν άν εχω δίκαιον η άδικον. Προ 
έπτά ετών έγκατέλιπον την οικίαν μου μεταβαίνων είς τούς 
άγιους τόπους διά νά πολεμήσω υπέρ του Σωτηρος ημών. 
*Αφήκα δέ την σύζυγον καί τον υιόν μου υπό την προστα
σίαν σου, εμπιστευόμενος είς την συγγενικήν σου αγάπην. 
Είς τήν αγίαν χώραν έπολέμησα, έπληγώθην, και ύπέστην 
μυοίους κινδύνους· Προ τριών ετών ή^ιμαζόμην νά έπανέλ- 
9ω οτε αίφνης συνελήφθην υπό τών απίστων. Μετά παρε- 
λευσιν μακροΰ χρόνου κατώρθωσα νά δραπετεύσω έκ της 
φυλακής μου όμοΰ μετά τών εύγενών τούτων ιπποτών καί 
τοτε ακόμη είχον τήν πεποίθησιν δτι ό κόμης Φραγκίσκος 
έσεβάσθη τήν συγγενικήν μου τιμήν. Προ ένός μηνός ήκουσα 
έν Βενετία παρ’ έμπορου τίνος τά ένταύθα διατρέζαντα. 
Μετά τών πιστών φίλων μου εδραμον άμέσω/ καί έβεβαιώ- 
θην καθ* οδόν δτι δυστυχώς δσα μοί είπον ήσαν αληθή. *Ε- 
προμηθεύθημεν λοιπόν τά καλογηρικά ταΰτα ένδύματα καί 
,μετημφιεσμένοι ήλθομεν χωρίς νά διεγείρωμεν όπονοίας. 
Καί νυν, κακούργε, ακούσε τήν καταδίκην σου. Δι’ έκάστην 
θλίψιν τήν όποιαν επέβαλες είς τά άθώα ταΰτα πλάσματά, 
θά λάβγ;ς ϊσην δόσιν. *Η ποινής ήν έπέβαλες είς τον υιόν 
μου θέλει έφαρμοσθή επί σέ. Εντός τής αυτής φυλακές θά 
μείνης δσον χρόνον έμεινε καί τό τέκνον μου, μετά πα- 
οέλευσιν δ’ αυτού θά σέ μεταφέρωσιν έπί τής στέγης του 
πύργου τούτου, καί έκειθεν θά σέ κρημνίσωσιν είς τον πο
ταμόν. ’Απαγάγετέ τον ϊ *Εν μέσω φωνών καί δακρύων ό 
κόμης άπήχθη.

Ό  κόμης Ουγος προσέλαβεν είς τήν υπηρεσίαν του νέους 
καί τίμιους στρατιώτας. Κατήργησε τάς ληστεύσεις καί κα
ταχρήσεις κατά τών διαβατών, καί ή όδός ή πρότερον αδιά
βατος καί έρημος έσυχνάζετο πάλιν υπό τών έμπορων- *Η

σύζυγός του καί ό υιός του άνέλαβον εντελώς τήν υγείαν 
των, καί ευτυχία καί χαρά είσήλθον πάλιν έντος του πύργου.

Οί συνοδεύσαντες αύτόν ίππόται έμειναν παρ αυτω επι 
ενα μήνα, είτα δέ άπήλθον έκαστος εις τα ιδια. Η ποινή 
του κόμητος Φραγκίσκου έξετελέσθη καθ’ δσον αφορά το 
πρώτον αυτής μέρος. Μετά παρελευσιν εζ ετών ο κόμης Ου
γος είδε τον κατάδικον τοσούτον καταβεβλημενον και ε 
λεεινόν, ώστε τώ  έδωκε τήν άδειαν ν απελθτι ελεύθερος 
υπό τόν ρητόν δμως δρον, οτι ουδεποτε πλέον θελει πατή
σει τήν χώραν έκείνην. Ό  άθλιος άνθρωπος συγκατετεθη είς 
τούτο καί μήτε ήκούσθη μήτ* έοάνη πλέον.

(Έ κ  του αγγλικού)

I. Π.



Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

ΡΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗ* ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α’ ΚΑΙ Β' ΜΕΤΑ ΧΡΚΤΟΝ ΑΙΩΝΑ.

Η ελληνική χώρα διά την είς τά βάθη αυτής υπαρζιν 
r/ραιστείου πυρός και μεταλλικών ουσιών εχει πολλά/ου 
παντός είδους θερμά λουτρά ων ή ιαματική δύναμις ήτο 
γνωστή τοις άρχα£οις και λιαν ευεργετική τοις πάυχουσιν. 
Ισως και νυν ετι τά λουτρά ταΰτα, παραβαλλόμενα προς 

τα τής δυτικής καί βορείου Ευρώπης, είσίν, άν οχι καλλί
τερα, τουλάχιστον taa αυτοίς. Και ομως ή ιαματική έκα
στου τούτων δυναμις ουτε έξητάσθη ετι δεόντως παρά τών 
χημικών, ουτε χρήσιμα πάντα τοΓς πάσχουσιν είσί, το μέν 
όια την άγνοιαν τής φυσεως ενός έκάστου, το δέ καί διά 
το επικίνδυνον τής εις αυτά προσελεύσεως. Τούτου ενεκα 
οι ημέτεροι ιατροί συνιστώσι συνήθως τοις παρ' ήμίν πά- 
σχουσι τα τής Ευρώπης καί ολίγα μόνον τών τής 'Ε λλά - 
δος, οσα κάλλιον τών άλλων γινώσκουσιν, οί δέ φαρμακο
ποιοί κομίζουσιν εξ Ευρώπης άδραις δαπάναις ιαματικά ίί- 
δατα, άπερ ενταύθα εύκολώτατα καί ταχύτερον ήδύναντο

4.^ *0 Γερμανός Fiedler έν τω Β' τόμ. σελ. 581 της περιηγήσεώς 
του εις τήν ‘Ελλάδα ποιείται λόγον περί τών έλληνικών ιαματικών 
υπάτων. 0  κ. Λάνδερερ έξέδωκε xb 4836 εν Αθήναις περιγραφήν τών 
έν ϊπατ·^, Δίδηψω και θίρμοπύλαις θερμών ύδάτων, και πάλιν ό αυτός 
τό 1843 ιδίαν πραγματείαν περι τών HeilqTellen Griechenlands έν Νυ
ρεμβέργη. ό  δ£ ί*όσ; περιγρά^ι τά τής ‘ Γπάτης και Αιδηψού έν τοις 
Konigsreiseu 2. 52*

νά λαμβάνωσιν άπο τών ιαματικών τής ’Ελλάδος πηγών, 
άν τούτων ή φύσις ητο ακριβώς γνωστή καί τά τής μετα
φοράς μέσα εύκολα. Μόλις τά τής Κύθνου καί Αιδηψού 
είσί προσιτά τοις τολμηροτέροις τών πασχόντων διά τήν 
τής θαλάσσης ευκολίαν καί διά τήν έκ τής θέσεως αυτών 
έν νήσοις ασφάλειαν άπο τής ληστείας. ?Α7Λ οποσον και 
ούτοι κακοπαθοΰσιν έκ τής παντελούς έλλειψεως τών προς 
τό ζην μέσων* όπόσον ακριβά πληρώνουσι τήν όλιγοχρόνιον 
αυτών διαμονήν υπό τά ελεεινά παραπήγματα καί τους 
ολίγους, μικρούς καί ακαθάρτους ενίοτε και πενιχρούς οικι
ακούς τών λουτρών τού των ? ών οί κύριοι ουδε νά ωφελη- 
θώ’τιν έξ αύτών οίδασιν* όπόσα καρδιοκτυπήματα έκ τοΰ 
φόβου τής ληστείας αισθάνονται οί έχοντες τήν άτυχιαν νά 
έπισκεφθώσι τά τής Υπάτης μάλιστα λουτρά, ειπατωσαν 
αυτοί οι προσελθόντες είς τα τής 'Ελλάδος θερμά υδατα.

Καί όυ-ως υπήρχε χρόνος έν αυτή ταύτη τη ελληνική χω 
ρά, ούχί οτε ήνθει καί ευδαιμονεί αυτη, άλλ’ έν αυτη τη  
πολιτική καί κοινωνική παρακμή αυτής, έν τοις χρόνοις 
το:ς ‘Ρωα,αικοις, οτε ό μέν πλούτος καί ο πληθυσμός 
της χώρας ητο μικρός, τά δέ γράμματα καί αί τέχναι 
εΰρίσκοντο ήδη έν παρακμή. Ύπήρχεν όμως τότε πλήρης 
ασφάλεια είς έγχωριους καί ξένους* ύπήρχεν έφεσις προς 
τήν ευζωίαν καί άπόλαυσιν τών τής φυσεως άγαθών* υπήρ- 
χε φίλεογία καί σπουδή προς έντιμον πορισμόν τών εις τον 
βιον άναγκαίων, Οί χρονοι ουτοι είναι τοΰ α και β μετα 
Χριστόν αίώνος, οτε μετά τους έμφυλίους τών ‘Ρωμαίων 
^λέμους, καί ενεκα τούτων κυρίως, έπήλθεν ή παντελής 
σ/,^όν τής χώρας έρήμωσίς διότι εν ταίς ελληνικαίς

,Χ *· ^  xou Πλουτάρχου, γράφοντος περι τόν 6' μ . X . αιώνα «Μόλις 
Λν, ή Ελλάς παράσχοι τρισχιλιους όπλίτας οσους ή Μδγαρέων
μια ^ ne^ ev πλαταιάς» έν τω περι έκλελ. μυατηρίων κίφ. 
β. ?<ιινον^Λ, ν Υπερβολικά, άλλά δέν άπέχουσι πολυ τής άληθείας.



χώραις έγένοντο οί μεγάλοι έκείνοι τών *Ρωμαίων υπέρ 
τής αρχής η μάλλον τής κοσμοκρατορίας άγώνες, ους ήγωνι- 
σθησαν μέ πολλάς μυριάδας στρατού πρώτον δ Σύλλας κατά 
Μιθρώάτου το 8 7  π . X . ,  μ ε τ ’ αύτούς ο Πομπήϊος κατά 
Καίσαρος το 4 8 ,  ειτα  ό Βρούτος καί Κάσσιος προς τον 
Όκταβιανόν καί ’Αντώνιον το  4 2 ,  καί τελευταιον οί δύο 
ούτοι προς άλλήλους τό 31  εν *Ακτίω. ’ Αλλά μ ετά  τους 
'πολέμους τούτους ιδρύθη έν 'Ρώ μη η μοναρχία, ητις έπανή- 
γα γε την ειρήνην εις παν το ρωμα’ΰόν κράτος, ταύτης δ ’έ- 
νεκα έβελτιούτο η τών κατοίκων ευημερία καθόσον προε- 
χώοει ό χρόνος. ’ Επί τής αρχής μάλιστα  τών αύτοκρατόρων 
Τραϊανού, ’Αδριανού καί τών δύο ‘Α' τωνίνων ήοθά\θη ή τό τε  
άνθρωπότης πατρικήν αρχήν, δ ι αυτής δέ εύνο»/ίάν κατά 
πρώτον, κοινωνικήν ησυχίαν, ασφάλειαν ζωής καί ουσίας καί 
έν γένει ευζωίαν. Ισως οί τών αύτο/ρατορων τούδων χρό
νοι είσί καί διά τ^ν ‘Ελλάδα d  »;#/αριστότατοι πάντων 
διά τινας τουλάχιστον λόγους. *Αδ^ α τ'ύμεν  βέβαια \ά 
γνωρίζωμεν ακριβώς τήν έπί τ*»ν αύτοκρατόρων τούτων 
αληθή κατάστασιν τής ?Ελλάδος υπό πολιτικήν καί κοινω
νικήν εποψιν, διότι οί τών χρόνων τούτων συγγράφεις όλί- 
γας περί τούτου ειδήσεις παρέχουσιν ήμίν* πλήν καί έκ τών 
ολίγων τούτων δυνάμεθα νά ΰποτυπώσωμεν τήν εικόνα ένος 
καί μάλιστα  ελάχιστου μέρους του ελληνικού κοινωνικού 
βίου έν τούτοις τοις χρόνοις. Έ κ  τής επομένης περιγραφής 
τού έν τοις λουτροίς τής Αιδηψού βίου τών τό τε ΓΕλλήνων 
θέλ ει, νομίζομεν, εικάσει ό αναγνώστης, δτι ο τό τε  βίος τού
των ε ίχ ε  πολλά τά  καλά* ητο ού μόνον άνετος, αλλά  κ^ 
λίαν απολαυστικές, καοπούμενος τών πολλών τής φύσ^ς 
καί τέχνης αγαθών. ’£ κ  τού μικρού δέ τούτου μέρους, 
συνετάχθη κ α τ ’ αίτησιν τού φίλου κυρίου ’Ασωπίου, 
σαντος καί έκ τής πολιάς άρχαιότητος νά παρεμβάλω€h το 
άλλως τερπνήν *A tx ix br Ή μ ερο .Ιόγ ιόττον  το ^ Ζ ,ιστον

τούτο άρχαιολόγημα, δύναται νά είκάση ό αναγνώστης ο- 
πόσον ευφρόσυνος καί ήδύς επρεπε νά ηναι καί πας ο λοιπός 
κοινωνικός βίος τών τό τε  Ελλήνω ν.

Έ π ί τής βορειοδυτικής άκρας τής νήσου Εύβοιας είς τους 
προς δυσμάς πρόποδας τού Τελεθρίου ορούς παρά τήν θά
λασσαν εκειτό π οτε ή πόλις Αιδηψός (ή Αιδηψός), γνωστή 
μάλλον διά τά  θερμά αυτής υδατα καί τήν τερπνήν τής 
χώρας φύσιν ή δι’ άλλον λόγον. Πόσον δμως αρχαία ητο ή 
τών ιαματικών αυτής ύδάτων χρήσις προς θεραπείαν νοσημά
των, άγνωστον. ’Αρχαιοτέρα τών σωζομένων γνωστών ήμΐν 
μαρτυριών είναι ή τού ’Αριστοτέλους * ,  μνημονεύοντος τών 
τής Αιδηψού θερμών ύδάτων, μ ετά  ταύτην δέ ή τού παρ’ 
’Αθηναίω $ Φυλάρχου, έζιστορούντος δτι έν Αίδηψω εκτός 
τών άλλων ύδάτων άνεφάν*ι έπί βασιλέως ’Αντιγόνου (περί 
τά τέλη  δηλονότι τού δ* π . X .  αιώνος) ναμάτιόν τ ι ψυχρόν 
καί ήδύ, δπερ πίνοντες οί άρρωστούντες τά  μέγιστα  ώφε- 
λούντο* διό πολλοί προσήρχοντο καί μακρόθεν προς χρήσιν 
τού υδατος. Διότι δμως οί τού βασιλέως τούτου στρατηγοί 
έπέβαλον φόρον τοις πίνουσιν, ήφανίσθη πάλιν 3. ’Αδιαφο- 
ρούντες περί τής τοιαύτης έκ θαύματος έζαφανίσεως τού 
ψυχρού τούτου ιαματικού υδατος, σημειούμεν μόνον οτι ή 
δύναμις τού υδατος τούτου, ή μάλλον τών λοιπών θ:ρμών 
ύδάτων τής Αιδηψού προς ιασιν νοσημάτων ητο κατά τήν

4. Εν μετεωρολογ. 2 , 8 , 9 .

2 . Εν β-δλ. 3 , σελ. 7 3  «Χωρίς τών ί\λων ύδάτων να^άτιόν τι έ- 
φανη ψυχρόν δδωρ προϊέμ.ενον ου τής θαλάσσης. Τούτου Ήΐνον- 
τ«ς οΐ άρϊωστουντες τά μέγιστα ωφελούντο’ διο πολλοί παρεγίνοντο 
και μ»)ςρό9εν τω ίίδατι χρησόμ.ενοι.»

3 . ίσως ή αίτια τής έζαφανίσεως άποδοτέον u-αλλον εις σεισμόν, ές 
ου κα: αναφαίνονται αίφνης υδατα και εξαφανίζονται πάλιν, ή εις 
θαΰιχα, 5πως } Άθηναίψ Ιστορικός Φύλαρχος φαίνεται πιστεύων.
Πρβ. και Fiedler εν περιηγήακ είς Ελλάδα 18 4 0  δ ' ,  σελ»
492,



μαρτυρίαν ταύτην γνωστή άπο του S' αίώνος, ώ στε καί μα- 
κρόθεν προσήρχοντο εις αυτά πολλοί.

Ή  ιαματική ομως η τουλάχιστον η τονική καί ρωστική 
δύναμις τών ύδάτων τούτων της Αιδηψοΰ, ώς καί άλλων 
όμοίων άλλαχοΰ τής Ε λλά δος υπαρχόντων, φαίνεται δτι 
ητο γνωστή άπο πολύ άρχαιοτέρου χρόνου* επειδή καί τά  
τής Αιδηψού και τά τών Θερμοπυλών καί άλλα καλούνται 
συνήθως 'Ηρακλέους λουτρά καί ησαν ιερά του ϋρωος τούτου, 
άτινα κατά τούς μύθους άνέδειξεν ή προστάτις τούτου θεά 
*Αθηνά η ό του πυρος θεός ^Ηφαιστος χάριν αύτου, οπως, λου- 
σθείς ούτος εν αύτοις, άναλάβη τάς έκ τών πολλών άθλων 
χαλαρωθείσας σωματικά; δυνάμεις

Ό  λόγος δέ δι’ δν καθιερώθησαν τω  Ηοακλεί τά  θερμά 
λουτρά είναι πιθανώς ούτος. ’ Εν t  τοις γυμνασιο?ς ύπήρχον 
συνήθως λουτρά θερμά, ενιαχού δέ καί παρά τοις φυσικοις 
θερμοίς λουτροίς ύπήρχον γυμνάσια ^  είς ά έλούοντο οί νεοι 
μετά τάς σωματικάς γυμνάσεις, άποπλύνοντες τον έκ τοΰ 
ελαίου καί τής κόνεως ρύπον το μέν καθαριότητος ‘χάριν το

1. Αριστ. έν Νεφ. 1 0 5 0 , ένθα 6 σχολιαστής παρατηρεί·«Ιβυκός φησι 
τον Ηφαιστον κατά δωρεάν άναδοΰνζι τω ΗρακλεΓ λουτρά θεριών ύ
δάτων* έξ ώνΧ τά θεομά τινές φασιν Ηράκλεια λέγονται. Οΐ δέ φασιν 
δτι τω Ηρακλει μογήσαντι η Α*ίηνα θερμά λουτρά έπαφηκεν* ώς Πεί- 
σανδρος*

τφ δ’ έν θερμοπύλ^σι θεά γλαυκώπις Δθήνη 
ποίει θερμά λοετρά παρά ^ηγμΐνι θαλάσσης* 

άλλος* Ηρακλβΐ π&λλά καμόντι περι θερμοπΰλας Αθήνα θερμά λουτρά 
άναδεδωκεν.» Πρβ Ηροδ. 7 , 126  περι τών έν θερμοπύλαις ύδάτων και 
Στράβωνα 9 , 4 , 13  σελ. 4 2 3 . Αρποκρ. και Ησύχιον έν λέξει Θερμο- 
πυλαι.

Ωσαύτως Ιερά τοΰ θεοΰ τούτου ησαν ετι τά εν Αίδηύω κατά Στοά- 
βω να 9 , 4 , 2 σελ 425 ' τά έν Τραχινι^ (Ευσεβ. Εύαγγ. προπαρ. 5 , 2 2  
σελ. 223  έκδ. Heinichen), τά έν ίμέρα της Σικελίας και τά έν Σεγέσττι, 
τά έν Λίνδφ της £όδου, ϊσως και £σα αλλα άλλαχοΰ υπηρχον.

3 . Ως παρά τ&ν ’Αλφειόν κατά Φιλόστρ. έν βίω ’Απολλώνιου 8 , 18
χαι Suet. Nero 12.

δέ και οπως ένισχύσωσι το σώμα μετά τον ισχυρόν κάματον 
του άγώνος, καί σώσωσι τήν εύκαμψίαν καί ελαστικότητα 
αυτοΰ Προς τοιοΰτον σκοπον τά θερμά λουτρά ησαν συνή
θη παρ’ ^Ελλησιν άπο τών ομηρικών ετι χρόνων, επειδή οί 
ηρωες έσυνήθιζον νά λούωνται μετά τούς πολεμικούς α γώ 
νας, και να καθαοιζωσι το σώμα των 2. 5Αλλ* έπειδήή χρή- 
σις τών θερμών λουτρών ητο συνήθης μετά τούς άγώνας έζ 
αρχής παρ "Ελλησι, πειθόμεθα δτι καθ’ ούς χρόνους αί σωμα- 
τικαι ασκήσεις παρ* αύτοΐς ένομίζοντο άναγκαιότατον αγώνι
σμα προς ύγιείαν καί κάλλος καί ρώμην του σώματος συντε- 
λοΰν, κατα τούτους καθιερωθώ,σαν καί τ ώ  Ήρακλει πάντα 
τα θερμά υδατα; ώς πρώτω αγωνιστή ή μάλλον προτύπω 
τών αγωνιστών, καί προμάχω ή προστάτη αυτών s διά τε 
την μεγάλην σωματικήν αύτοΰ ρώμην καί διά το πλήθος ών 
εςετελεσεν αγώνων Τούναντίον ή συχνή χρήσις αύτών παρ’

1 . Πινδ. Νεμ. 4 , 6 , θερμόν ίίδωρ μαλθακά τέγγει γυΐα* recreat » 
lavando ut mollia fianl, quae tarda, grayia. Dissen.

2. Ως 6 Εκτωρ ο’ικαδε έλθών άπο της μάχης ϊλ . X , 433. ετι δέ 
και οι μακράν όδον διανύσαντες οπως καθαρισθώσίν. Λ0δ. θ, 2 49  και 
άλλαχοΰ.

3 , Διον. Αλικ. £ητ. τέχνη 7 , 2. · 0 ί  άθληται ‘Ερμου τε και Ηρα
κλέους μαθηταί τε και ζ^λωται, ών ό μέν εύρετής τοΰ λόγου η αυτό-

• λόγος, b δέ συν τη ΑΟην  ̂ πάντα κατώρθωσε τά έπιταχθέντα’
και όσημέραι δ* έπι ταις γυμνασίαις έκάστοτε τοιούτους τους έπικελευο- 
μένους εχοντες αυτοίς.» Πρβ. Διλι. Ποικ. Ιστ. 12 , 22 .

4 , Εν;εΰθεν έπεκαλοΰντο αυτ&ν οί άγωνιζόμενοι βοηθάν, και μετά 
τήν νίκην καθιέρουν αύτώ βωμούς (Παυσ. 5 , 8 , 4. 4 4, 5. 6 , 2 3 , 2 ) ,  η 
αναθήματα (Παυσ. 4 0 , 7 , 3) ή τά ιδια οπλα (Η ογ. Ερ. 1 , 1 , 4 ) .  Διά 
τοΰτο ήτο ό αυτός έφορος τών γυμνασίων (Παυσ. 6 . 2 3 , 4 ,)  και τοΰ 
τοπου τών αγώνων, έν οις ιστατο ή άγαλμα αυτοΰ ή βωμ^ς ή καί ναός 
(Παυσ. 4,  30 , 2 . 2 ,  10 , 1. 3 , 14 , 6 . 4 , 32 , 1.  6 , 2 3 , 2 . 8 , 3 2 , 2. 
Πλουτ. θεμ. 4. Εύστάίί. *0δ. Τ. ά. σελ. 2 9 6 ) . Διδ έκαλεΤτο έναγώνιος 
και ιδρυτής πολλών αγώνων οιον τών Ολυμπίων, έν οις έμυθολογεΐ- 
το οτι ένίκησε (βλ. Heffter περι της έν Φόδω λατρείας τών θεών φυλ- 
λ«5. ά, σ. 18). Και καθόλου ιίπεΐν ο Ηρακλής ητο έ πρώτος αθλητής,



άλλων ί  τών άγωνιζομένο>ν καί πασχόντων την ύγιείαν ενο- 
μ ίζετο πάντοτε σημείον τρυφής καί μαλθακότητος καί ώς 
τοιαυτη άπεδοκιμάζετο γενικώς * . *Π μετρία δμως χρήσις 
ητο συνηθεστάτη και αξιέπαινος καί μάλιστα ή τών ψυχρών 
λουτρών ού μόνον διά την καθαριότητα, άλλα καί διότι 
καθίστα το σώμα εύρωστον καί ισχυρόν. Εντεύθεν οί τραχύ- 
τερον βίον ζώ ν τες, έλούοντο είς ψυχρά υδατα, οί δέ Σπαρ- 
τια τα ι μ ετά  τά  γυμνάσια είς τά  του Εύρώτου υδατα 2 .

Μετά τήν περί 'Ηρακλείων λουτρών ποφέκβασιν ταύτην 
επανερχόμενοι εκ  τά  τής χρησεως τών θεριών τής Αιδηψού 
ύδάτων, σημε^Ομεν δτι αυτη γίνεται συχνοτέρα κατά τούς 
χρόνους τής τρυφής καί εύζοηας καί άπολαύσεως* καί τοιοΰ- 
τοι είσίν οί άπο τ',ο ά π. X .  αίώνος, μάλιστα δέ οί τής ρω- 
μαΪΛής αύτοκιατορίας χρόνο», καθ’ ούς πλούσιοι 'Ρωμαίοι καί 
"Ελληνες, άπομεμακρυσ(/ένοι τών πολιτικών, ζώσιν έκτος 
τών μεγάλων πόλεων έν τόποις πλήρεσι φυσικών καλλονών 
και χαριτων, t  α άπολαύωσι τών αγαθών τής φύσεως καί 
διατριβωσι τον χρόνον των μ ετά  οικείων καί φίλων, συμφι- 
λοσοφοΰντες και φιλολογοΰντες. Τοιουτοι τόποι ησαν πολ- 
λα : της "Ρώμης έξ>χαΐ καί μάλιστα παράλιαι πόλεις καί 
τά  εν Βαιαις τής Καμπανίας θερμά υδατα, άπερ κατά Στρά-

καί ώς τοιουτος ήρέσκετο εις πανθ’ δ'σα και οί άθληταί, καί δή και εις 
θερμά λουτρά, τά όποια αύτος δήθεν εδέιξε πρώτος τοις άθληταΐς* τού
του ενεκα *ήσαν ταυτα αύτώ Ιερά, και εΐχέ παρ’ αύτοίς έωαους, εφ* ών 
έθυδν οί νπ αύτου προστατευόμενοι άΟληταί. Ηροδ. 7 , 1 7 6 .

Ί . Εντεύθεν ό Αριστοφάνη; εισάγει τίν δίκαιον λόγον άγοοεύοντα 
υπέρ τής αρχαίας τών Αθηναίων παιδείας κα! r υμβουλεύοντα τον νέον 
Στρεψιάδην (έν στίχ. 9 9 1 ) ,  άπέχεσΟαι βαλανείων* (εν στίχ. 1 0 4 5 )  
#τιή κάκιστόν έστι και δειλόν ποιεί τ&ν άνδρα* έν ω ό άδικος λόγος, 
τήν νεωτέραν παιδείαν συνιστών, συμβουλεύει τάναντία, και σοφιστευό- 
μενος λέγει £τι κα) ό Ηρακλής έλούετο. Βλ. πλείω περι λουτρών τών 
‘Ελλήνων παρά Becker έν ΧαρικλεΓ 3 , 7 2  κ. ί . εκδ. ‘Ερμάνναυ.

2· Πλουτ. Λυκ. 4 2  και 1 6 .

βωνα * ησαν προς τρυφήν και θεραπείαν νόσων επ ι
τήδεια' διότι είς αύτά ηρχετο από *Ρωμης έν καιρώ Θέρους 
μέγα πλήθος ούχί νοσού^των οσον τρυφηλών καί άκολά- 
στων, λόγω μέν χρήσεως τών ύδάτων, πράγματι δέ προς 
άπόλαυσιν θεμιτών καί αθεμίτων ηδονών. Καί έν Έ λ λ ά δ ι 
δε ησαν τοωΰτοι τόποι ούκ ό λίγοι, μάλιστα δέ οί έχοντες 
θερμά υδατα, έν οϊς έπρώτευεν ίσως ή Αιδηψός. Ε π ειδ ή  είς 
ταύτης τά  θερμά υδατα, μανθάνομεν παεά Στράβωνος 2 χ,αί 
Πλουτάρχου 3,  δτι Σύλλας δ τών ‘Ρωμαίων μέγας στρατη
γός, έπανακάμπτων τό S3 π . X .  έξ ’Ασίας από του κατά 
Μιθριδάτου πολέμου καί διατριβών έν ’Α θήνας, επαθε ναρ- 
κώδες τ ι άλγημα, δπερ ό Στράβων ονομάζει ψελλισμόν πο
δάγρας. Πρός θεραπείαν του νοσήματος τούτου άπήλ,θεν εις 
τά  τής Αιδηψού λουτρά, ένθα έχρήτο τοις ύδασι τούτων, 
ράθυμων άμ α  και ΰιημερεύων τοις περί τόν Λιόνυσον 
τεχνίταις.

Ενταύθα δ* αύτοΰ διατρίβοντος, προσθέτει ό αύτος Πλού
ταρχος, προσηρχοντο πολλοί είς έπίσκεψιν έκ τών πέριξ, 
καί τινες κομίζοντες αύτώ άλλα τ ε  δώρα καί ίχθΰς π α γκά - 
λους τής αύτόθι θαλάσσης, ητις λέγετα ι δτι πολλούς καί 
καλούς ετρεφεν, ους ασμένως έδέχετο  ο Σύλλας, δεξιούμενος 
τούς κομίζοντας, ών τινες ησαν περιδεείς διά τήν μετοχήν 
των είς τόν κ α τ ' αύτοΰ πόλεμον, δν ουτος έπολέμησε κατά 
Μιθριδάτου, καταστρέψας πολλάς τής Βοιωτίας πόλεις εν£- 
χ-α τούτου.

Εκ τής μαρτυρίας ταύτης τοΰ Πλουτάρχου γίνεται καί 
τοΰτο δηλον δτι καί θέατρον ητο ενταύθα κατά τούς χρό
νους τούτους κα? ύποκριταί ικανοί νά τέρψωσι και τοιοΰτον 
άνδρα, διότι ήρέσκετο ουτος θεώμενος καί άκροώμενος αύτών.

1 . έν  6 ιβ. 5 , σελ. 2 4 3 .
2 . * 0 ,  4 4 7 .
3 . Έ ν  £itf Σύλλ, 2 6 .



Και τ(ς λόγου αξία πόλις ελληνική δέν είχε θέατρον καί 
γυμνάσιον ; *0 Παυσανίας * , γράφων περί τά μέσα του β 
μ . X . αίώνος, διστάζει νά ονομάση πόλιν τους έν Φωκίδι 
Πανοπέας, διότι ουτε θέατρον εχουσιν ουτε γυμνάσιον. Θέα* 
τρον λοιπόν καί γυμνάσιον μ ετ’ άλλων τινών είσί τά  κυριώ^ 
τα τα  χαρακτηριστικά έλληνίδος πόλεως ! Νυν ούδε η πρω
τεύουσα του ελληνικού βασιλείου ήξιώθη έτι ν’ απόχτηση 
μόνιμον καί του ονόματος άντάςιον θέατρον. Μόνον ’Ιταλί
δων σειρήνων άκούονται ένίοτε φωναί, ούχί ομ«ς πάσα», το- 
σουτον επικίνδυνοι, ώστε να. κλείωσιν οι άκροαταί τά 
ώτά των.

Πλειοτέρας ομως ειδήσεις άναγινώσ/ομεν περί τής Αιδη
ψού έν τοις ήθικοίς συγγράμμασί τού από Χαιρωνείας τού
του φιλοσόφου. ’Εκ του περί φιλαδέλφειας 2 γίνεται δήλον 
δτι τό πλήθος τών ένταύθα έπί βραχύν η μακρόν χρόνον 
ζώντων θεραπείας η καί διασκεδάσεως ενεκα ητο τοσουτον 
μέγα ώς καί τό τών ορχηστών καί κιθαρωδών, ώστε έκ τών 
προς άλληλους αγώνων τούτων έγεννώντο στάσεις καί έρι
δες θανάσιμοι τοις ενταύθα διατρίβουσιν, οιτινες καταλαμ- 
βάνοντες καί κολυμβήθρας καί παστάδας καί άνδρώνας καί 
τους οχετούς τών υδάτων μεταστρέφοντες, έμάχοντο κατ’ 
άλληλων μέχρις έξαγριώσεως καί καταστροφής, πολλά καί 
δεινά πάσχοντες έκ τοιούτων θεατρικών έρίδων.

Ο αυτός έν τοις συμποσιακοις προβλή μασι 3 περιγραφών 
διά πολλών τά  τής Αιδηψού, δίδει εύχάριστον εικόνα ταύ- 
της κατά τόν %' μ . X .  αιώνα, γνωστοποιών ημιν τάς φυ- 
σικάς τής χώρας αυτής καλλονάς καί τόν φιλολογικόν βίον, 
δν διήγον οί έξ άπάσης τής Ε λλά δος καί έξωθεν αυτής συν- 
ερχόμενοι λόγιοι καί άλλοι άνδρες, συμφιλολογοΰντες καί 
συνδιαλεγόμενοι περί ποικίλων αντικειμένων.

1 . Έ ν  Φω/.ικοίς 4 , 4 . 2 . Κ *? .. 17 3 . Εν &βλ. 4 . 4 - 6 ,

«Τής Εύβοιας ό Αιδηψός, λέγει, ου τά θερμά χωρίον έ- 
«στίν αυτοφυές, πολλά προς ήδονάς Ιχον έλευθερίους, καί 
« κατεσκευασμένον οίκήσεσι καί διαίταις, xotrbr οίχητή-  
»pior άποδέδειχται τής Ε λ λ ά δ ο ς .  Πολλών δέ καί π τη - 
»νών καί χερσαίων άλισκομέ\ων, ού/ ήττον η θάλασσα 
«παρέχει τήν αγοράν εύτ(:άπεζον, έν τόποίς καθαροις καί 
»άγχιβαθεσι γενναίον ίχθύν καί πολύν έκτρέφουσα. Μάλι- 
»στα δ ’ άνθει τό χωριον ακμάζοντας εαρος* πολλοί γάρ 
• άφικνουνται τήν ώραν αύτοθι, καί συνουσίας ποιουντες μ ετ ’ 
«άλλήλων έν άφθονες πάσι καί πλείστας περί λόγους υπό 
«σχολής διατρ'.βάς έ/ουσι. Καλ7νΐστράτου * δέ του σοφι- 
«στου παρόντος, εργον ην άλλαχόθ·, δειπνεΐν' άμαχος γάρ 
«ή φιλοφροσύνη καί τό πάντας είς τό αυτό συνάγειν έπ ιει- 
«κώς τούς χαρίίντας, ηδιστον παρείχε* πολλάκις μέν γάρ 
«εμιμειτο τών παλαιών τόν Κίμωνα πολλούς καί παντο- 
*δαπους εστιών ήδεως* αεί δ έ ,  ώς έπος είπεΐν, τόν Κ ε- 
«λεόν, 3 ον πρώτον ίστορούσιν ευδόκιμων καί αγαθών άν- 
*>δρών κατασκευάσαντα σύνοδον καθημερινήν, όνομάσαι 
«πρυτανείαν*»

Εφ εξής πραγματεύεται ό Πλούταρχος περί τών έπί τής 
τραπέζης προτεινομένων τοις σοφούς ζητημάτων, είς ών τήν 
λύσιν λαμβάνουσι μέρος ο τε Καλ/.ίστρατος ούτος, Σύμμαχος 
ο από Νικοπόλέως, Ζήνων ό ιατρός καί άλλοι πολλοί σο
φοί, ους ονομάζει.

*Αν καί έν τοίς έπομένοις χρόνοίς έτήρει ή Αιδηψός τήν 
αυτήν φήμην καί προσείλκυε πολλούς ξένους, άδηλον. Πι-

1 Τούτου ποιεϊται μνείαν ώ; έπιμελτατου τών έν ΠυΟίοις Αμφικτυά- 
ν*»ν κα\ χατωτε^ω έν βιβλ. 7 , 5 , 1 καί 3 , και έν τώ περι έκλελοιτ;. 
μυστηρίων κεφ. 2.

2 . Εν κε«ρ. 10 τοΰ βίου τούτου έξιστερεΐ 6 αύτος διά πολλών τά τής. 
φιλανθρωπίας και έλευθεριότητος τούτου.

3 . Τους πβρι του μυβικοΰ τούτου βασιλέως τής Ελευσίνος μύΙ»υς βλ. 
παρ’ ’Απολλοδώρφ 1, 5 , 1. 3 , 14 , 7 και Πζυσαν. 1 , 1 4 , 2  κ. I.



α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ά .

θανόν δμως δτι μετά της ^σημέραι προβαινούσ/;ς άθλιοτη· 
τος του ρωμαϊκού και βυζαντινοΰ κράτους καί τών είς αύτό 
συχνών έπιδρομών τών βαρβάρων άπώλεσε καί η πόλις αυ
τη την τών λουτρών της φήμην καί τά τής τέχνης κοσμή
ματα. Εντεύθεν ουδέ μνεία αύτής γίνεται παρά τοις ύστε
ρον, δσον ήμίν τουλάχιστον γνωστόν. ’Εκ τών παρατεθέν- 
των δμως χωρίων τών αρχαίων συγγραφέων γίνεται δήλον 
δτι ού μόνον η φύσις έκόσμει κατά τον ^ηθέντα χρόνον την 
τής Αιδηψού χώραν καί θάλασσαν ρ.έ -πολλά δώρα, τα δ* 
•ποια καθίστων τερπνήν καί εύάρεστον την ενταύθα διατρι
βήν τών τε  κατοίκων καί τών χάριν ύγιείας έπισκεπτομέ- 
νων τά λουτρά αύτής ξένων, άλλά καί ή τέχνη καί ή τών 
κατοίκων φιλοξενία καί φιλοκαλία, αύξάνουσα τά τής φύ
σεως κοσμήματα, προσείλκυε μέγαν αριθμόν ξένων παντα- 
χόθεν, ωστε καθίστα τον χώρον τούτον έν καιρω μάλιστα 
εαρος κοινόν τής 'Ελλάδος οίκητήριον. ’Επειδή καί θέατρον 
δραματικών καί μουσικών αγώνων ύπήρχεν ένταυθα, ουτινος 
τήν ακμήν εμφαίνει ή τών κατοίκων σπουδή καί άμιλλα υπέρ 
τών άγωνιζομένων ύποκριτών και μουσικών, ύπερβαίνουσα τά 
δρια τής μετριότητος, καί στοαί καί άνδρώνες ή ξενώνες έκό- 
σμουν τήν πόλιν καί κολυμβήθραι χάριν τών χρωμένων τοίς 
υδασιν ύπήρχον κατάλληλοι, καί άνδρών σπουδαίων καί φιλο- 
ξένων σύλλογοι, οιτινες εις τό τής χώρας τερπνόν καί υγιές 
προσέθετον τήν εκ τής συναναστροφής καί συνδιαλέξεως εύά
ρεστον του χρόνου διατριβήν, ώς βλέπομεν έν τοις τοΰ 
Πλουτάρχου συμποσιακοις ζητήμασι, καθ’ δν ή του σοφιστοΰ 
Καλλικράτους φιλοφροσύνη καί φιλοξενία, έφάμιλλος τής 
του Κίμωνος ούσα, καθίστα τόν οίκον αύτου πρυτανείον τών 
έκεί χαριέντων και λογίων. ‘'Ωστε ό τήν Αιδηψόν έπί μα- 
κρόν ή βραχύν χρόνον έπισκεπτόμενος ξένος δΐτε χάριν ύ- 
γιείας, είτε χάριν διασκεδάσεως, ευρισκεν έν τή μεμονωμένη 
ταύττι της τότε 'Ελλάδος γωνία, πάσας τάς αναπαύσεις



και διασκεδάσεις ο«τ«ς δυναται νά παρέχη φιλόκαλων κα
τοίκων φιλοξενία. ’Αντί τούτων πάντων ευρίσκει 6 νυν έπι- 
σκεπτσμδνος τά  της Αίδτ,ψοΰ λουτρά την αύτην περίπου φύ- 
σιν και πλειστα τών τακτής δώρων, άλλα πλην ολίγων 
πενιχρών σκήνωμά *ων καί υ ι-κοας περιποιησεως έκ μέρους 
τών τηρού.των κέρδους χάριν τά εκεί λουτρά, ούδζν πλέον. 
Τούτου ενεκα *4 εχοντες τ /jv ατυχίαν νά ελθωσιν εις τά  λου
τρά ταΰτα χάριν θίχαπεί'/ς, χαίροντες μετροΰσι τάς παρερ- 
χομένας ημέρας της τύν θερμών τούτων υδάτων χρησεωί, 
οπο ς̂ τα/ότερον συμπληρώσα-ντ-ες τον άριθμον τούτων, έγ · 
καταλείψωσι τον άςενον και άτερπή τούτον τόπον, απερχό
μενοι δέ θρηνούσι διά την r. με τέραν κακοδαιμονίαν, άφ’ 7.ς 
κωλυόμενοι ούδεμίαν βελτίωσήν τοΰ καθ ημάς βίου και 
προκοπήν προς τά κρείττω ποιοΰμεν.

Ere. KAiropxer.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ KOMSMA  

Σ α ρ ο υ κ χ ά ν  Έ μ ίρ ο υ  τ η ς  Ι ω ν ί α ς  

κοπΐν Ιν ΈφεΦώ. 1 2 9 9 -1 3 4 6 .

Ο τε ό Γεγγιοχάν κατε'στρεψε το βασίλειον τοΰ Χ α - 
ρισμ, πολλοί Χαρισμίται έμίραι περισωθέντες είς την Συρίαν 
κατεφθειραν και κατ/;φάνισαν πάσας τάς ενταύθα πόλεις, 
0Το μεν μισθοφο:ο' τοΰ μεν κατα τοΰ δέ οντε;, οτε δέ ΰπηρε· 
τουντες υπό τάς σημαίας γένναιοδωροτέρου σατράπου κατά 
τοΰ τεως μισθοδοτοΰντος φίλου. Την φρίκην καί τον όλεθρόν



φέροντες οί τρομεροί ούτοι e:7rtSpop.etc λυσσωδώς έπολέμουν 
καί κατά τών έν Παλαιστίνη Λατίνων καί κατά τών ομο
θρήσκων ηγεμόνων τής Δαμασκού, 'Αλεπίου, ’ΐκονίου, Μο* 
σούλ, ’Εδέσσης καί Αίγυπτου· Πλην έπί τέλους πάντες οΐν 
Ηγεμόνες ούτοι συμμαχησαντες έπέπεσαν κατά τών λυμεώ
νων τούτων, οίτινες έν ττί περί Γάζαν λυσσώδει μάχη 
(1246) κατεφθάρησαν καί τηδε κακεισε οί περισωθέντες 
^ιεσπάρησαν. Μεταξύ τών Χαρισμιτών τούτων- έμιρών διέ- 
πρεπε καί ό Σαρουκχάν, πάππος του ομωνύμου έμίρου της 
Μαγνησίας, περί ου ό λόγος 1·

Κατά την υπό τών Μογγόλων καταστροφήν τοΰ· μεγά
λου Σελδσουκικοΰ κράτους τοΰ ’ΐκονίου καί τόν θάνατον τοΰ 
τελευταίου αύτοΰ ηγεμόνος ’Αλαδδίνου Γ*. (1299) οι Χαρι- 
σμίται ουτοι μ ετ’ άλλων Τουρκομάνων κατελθόντες έκ τών 
όρέων κατέλαβον τάς απέραντους αύτοΰ έπαρχίας καί ίδρυ
σαν δέκα άνεξαρτητους ηγεμονίας, ών έπισημότεραι ησαν ή 
τοΰ Καραμάνου καί η τοΰ Σαρουκχάν.

«'Κατέσχον ουν ό μέν Καρμάνος ’Αλισούριος: τά πλείω 
τής μεσογείου Φρυγίας καί ετι τά μέχρι Φ^λαδελφείας καί 
τών έγγιστα πάντων από τής περί Μαίανδρον τόν ποταμόν 
’Αντιόχειας* τά δ’ έκειθεν μέχρι Σμύρνης καί τών έντός πα- 
ραλίων τής ’ Ιωνίας ετερος όνομα Σαρχάνης» 2

Περί τοΰ κράτους τοΰ- δευτέρου διάφοροι ύπάρχουσιν ειδή
σεις καί άντιλογίαι παρά τοις βυζαντινοΐς χρονογράφοις. Κα
τά τόν Γρηγοραν καί τόν Χαλκοκονδύλην αμέσως μετά τοΰ 
Σαρουκχάν ετερος ηγεμών όνόματι Σισάν φθάσας κατέλαβε 
τάς περί Μαγνησίαν, Πριηνην καί Έφεσον χώρας. 3 Κατά 
τον Παχυμέρην ομως ό Σισάν η Σασαν ούτος, γαμβρός ών 
καί υπήκοος τοΰ ηγεμόνος τής Φρυγίας (Καραμανίας) Μαν-

4. Degaigues, Histoire des Huns, III, σελ. 61 , 63, 287 και V, 
412 .— 2. Παχυμέρης, Ur σελ. 589 εκ§. Βόννης.— 3. Νικηφόρος 
Γρηγορίς I, 214 εκδ. Βόννης— Χαλκοχονδνλης σελ. 15, 66.

τεκίου (Mantescha) άποστατησας συνεκρότησεν ίδια στρα
τεύματα καί κατέσχε τά φρούρια τών Θυραίων καί την ν£ - 
φεσον έν ετει 1 3 0 8  * , δηλαδη ολίγα ετη μετά την υπό τοΰ 
Σαρουκχάν καί τών άλλων ηγεμόνων διανομήν τών επαρ
χιών τής Λύτοκρατορίας τοΰ ’ΐκονίου.

’Αλλ* ή υπό τοΰ Σισάν κατάληψις τής τε Μαγνησίας καί 
’Εφέσου στιγμιαία, ώς φαίνεται, υπήρξε* διότι ό σύγχρονος 
άραψ Shehab-eddin έξιστορών τά περί συστάσεως τών η
γεμονιών τούτων ούδόλως μνημονεύει τοΰ Σισάν κατέχοντας 
τούς τόπους τούτους* απ’ εναντίας μάλιστα, λέγων ότι ό 
Σαρουκχάν ηγεμόνευε τοΰ Kas-Kerdik (Μαγνησίας), λε- 
πτομερέστερον μ ετ’ ολίγον περιγράφει την ηγεμονείαν τ αύ
την, ητις πρωτεύουσαν εχουσα τήν ομώνυμον πόλω ώρίζετο 
έκ piv τής θαλάσσης από τής Μυτιλήνης, άρκτικοδυτικώς 
άπο τής ηγεμονίας του Ίαξή, μεσημβρινώς έκ τοΰ Τιγγισ- 
λοΰ καί ήρίθμει δεκαπέντε πόλεις, είκοσι φρούρια καί στρα
τόν έκ δέκα χιλιάδων εμπειροπολέμων ιππέων. Συγχρόνως 
δέ ό αδελφός τοΰ Σαρουκχάν ’Αλής πασάς ηγεμόνευε τής 
Τΐικαίας 2.

Ο Σαρουκχάν διά συνεχών πολέμων ισχυρός καταστάς 
έπέβαλεν υπέρογκους φόρους εις τε τόν δοΰκα τής Κάζου 
καί τούς έν Χίω καί Φωκαία Γενουηνσίους 3. Κατά τήν έν 
ετει 1 3 3 5 — 4 3 3 6  πολιορκίαν τής Φωκαίας ό ήγεμών ού
τος συ^μαχήσας τω αύτοκράτορι ’Ανδρον ίκω τώ νεωτέρω 
επολεμησε κατά τών Γενουηνσίων, οίτινες πρότερον δόλω 
συλλαβόντες τόν υιόν αύτοΰ Σουλεϊμάν μ ετ’ άλλων ε ’κοσι 
τεσσάρων ευγενών ώς όμηρους έκοάτουν. Κατά δέ τήν πο
λιορκίαν ταυτην προσέφερεν ό Σαρουκχάν τω αύτοκράτορι 
είκοσι ζέσσαρας ναΰς, στρατόν τής ζηρας ικανόν καί έσιτάρ-

4. Αύτ.— 2 Notices et extraits des munuscrits de la Bib!ioth£- 
que du Roi, ΧΠ Ι, σελ. 339 , 3 6 8 .— 3. Heyd, Le colonic commQr- 
ciali deglf ltaliani in Orientc, Yol. Ϊ , σελ. 437.



χεε τά  αύτοκρατορικά σ τρ α τεύ μ α τα , έ ξ  ού καταδείκνυται ο 
μ έγας πλοΰτο^α ύτοΰ και ή ισχύς * .

Έ ν  ε τ ε ι  1 Ϊ 4 1  λύσας τά ς μ ε τ ά  τοΰ Βυζαντίου συνθήκας 
παρεσκεύασε στόλον πρός λεηλασίαν* πλήν τοΰτο μαθών ό 
άντιβασιλεύς ’Ιωάννης Καντακουζηνός επεμψ ε κ α τ ’ αύτου 
τον στρατηγόν Σεναχειρείμ., δστίς και την χώραν του Σ α - 
ρουκχάν έλ εη λά τη σ ε καί προς ησυχίαν και ειρήνην έξη-.άγ- 
κασε 2 . Μ ετά  τα ύτα  έριζαν μ ε τ ά  τ„ύ ομόρου ήγεμό,ος Ό - 
μάρ περί ορίων έπ ελήφ θη εξα ιρ ετικ ές περ^στάσεως ινα εξα 
ναγκάσει αύτόν πρός παραχώρησιν τής διεκδικουμέντ.ς χ ώ 
ρας. Ειρήνην δέ μ ε τ ’ αύτοΰ συνομολόγησα; εδ ω κ ε τόν υιόν 
του Σουλεϊμάν ινα συνεκστρατεύσγ, προς βοήθε·«ν τοΰ Βυζαν
τίου* επ ειδή  δμως καταληφ θείς υπό πυρετού άτ,έθανεν έν 
’Α π α μ εία , ό ’θμ ά ρ  φοβηθείς την οργήν τοΰ πατρός εσπευσε 
νά παρουσιασθ/j αύτώ καί βεβαίωση, δτι ό Σου'ι εϊμάν ά π έ- 
θανεν έκ  φυσικού θανάτου καί ούχ ί δ η λ η τη ρ :α ο θ εί;, ώς δ 's -  
δ ίδε το .

*Η χηρα τοΰ ’Ανδρονίκου "Αννα αντιπολιτευόμενη τόν 
Καντακουζηνόν δ ιή γ εφ ε, τω  1 3  4 6 ,  τον Σαρουκχάν είς ρνξιν 
τών μ ετά  τού Βυζαντίου συνθηκών* ουτος δέ προθύμως άξιο- 
λογον συγκρότησα; στράτευμα ά νέθ:το  τον αρχηγίαν ε ί ;  
τον μέγαν στρατοπεδάρχην Γεώργιον τόν Ύάγαρΐν. Ί α  σ χ έ 
δια δμω ς τών συνωμοτών έμ.αταίωσεν ό φίλος τοΰ Κ α ντα · 
κουζηνοΰ Ό μάρ *·

Έ ν  ε τ ε ι  1 3 8 0  ό Β α ϊα ζη τη ς κυριεύσας την Φιλαδέλφειαν 
κα τέλα β ε μ ετά  τώ ν άλλων ήγεμονειών καί την τοΰ Σα- 
ρουκχάν δ> έν η τ ό τ ε  κ α τά  πάσαν πιθανότητα  ηγεμάνευεν 
ό υπό τοΰ Χ α τ ζ ή  Κ άλφ α άναφερομενος υιός τοΰ Σαραυκχάν

i .  Καντακουζηνος, I , σελ. 4 8 0 ,  4 8 2 ,  4 9 3 .— Γρηγςιρας, σελ 52,9.—·
H eyd, I , σελ. 3 8 0 — 3 8 1 .—  2 . Καντακουζ. II , σελ. 6 3  και 7 7 . —
3 . Δυτ. σελ. 5 2 9 — 5 3 0 *—  4 . Κιντακουζ. csX. 5 9 1 .—  5 . Χ α λ κ ^ ν -
^ ίλης, σελ. 6 3 .

’ ΐσάκ Τσελεπής 4· Μ ετά  την έν ’ Αγκύρα δ μ ω ; ή ττα ν  καί 
ζώγρησίν τοΰ Βαϊαζήτου ο Ταμερλάνος α ντικα τέστη σ ε το υ ; 
ηγεμόνας τοΰ Σα ρουκχάν καί ’Αϊδινίου είς τά ς  υπό τοΰ νι* 
κηθέντος άρπαγείσας χώρας 2.

Έπί τέλους δ ’ |ν ε τ ε ι  1 4 2 6  ο Ά μ ουρ ά τη ; A*. έξεδ ίω ξε 
τούς ηγεμόνας τοΰ Σαρουχχάν καί ’Αϊδινίου καί κ α τέλα β ε 
τάς χώρας αυτών 3·

Τινές έξα πατηθεντες εκ  τών ύπό Καντακουζηνοΰ λ ε γ ο 
μένων «Σαρχά/η; Λυδίας σατράπης» 4 παρεδεχθησαν οτι η 
πρωτεύουσα τώνΣαρουκχάν Μ αγνησία, η μ,εχρι τοΰδε παρά 
τοις Τούρκοι; τό  ονομα τοΰ ηγεμόνΟς διατηρήσασα, είναι ή 
ε π ί ’τ ώ  ποταμ.ώ Σιπύλω .  ̂ ’Α λλά  τοΰτο δέν είναι άληφές* 
ό αυτός χρονογράφος πολλάκις ρ.νημονεύων τοΰ Σαρουκχάν 
άποκαλεί αύτον «ηγεμόνα της ’Ιω νίας>), άπαξ δ έ  μ.όνον σα*· 
τράπην τή ς Λ υδίας, διότι r c y ε καί μέρους αύτής. *0  Π α χυ- 
μερης δμως, ό Γρ·*γοράς, ό Φραντζής καί ό Χ αλκοκονδύλης 
ρητώς τούτον τή ς ’ Ιωνίας ηγεμρνα άποκαλοΰσι Προς δ έ  
καί ο αραψ S h e h a b - e d d in ,  σύγχρονος τώ  Κ αντακουζηνφ , 
λεπτομερώ ς .περιγράφπ την |ν Ιω νία  ήγεμονείαν τομ Σαοου** 
χάν.Τό δέ σπουδαιότατον πάντων είναι οτι η έπ α ρ χ ία (γ ΐ1β £ ΐ) 
ή φέοουσα μέχρι τής σήμερον τό  ονομα τοΰ Σαρουκχάν είναι 
η τής έν 'Ιωνία Μαγνησίας καί ούχι τή ς έν Λ υδία 7 .

Ε κ τών έν τή  ήγεμονεία τού Σαραυκχάν άνηκουσών δ ε -  
καπεντε πόλεων έπισημ.ότ:ραι ησαν η Μαγνησία καί ή Ε ·

4. λ ivien de Saint-Marlin, Pescr. hist, et geogr. de Γ Asie M i- 
reure. Tom. I I . p. 69*2,— % Χαλκοχονδ σελ 2 4 4 ._  3. Δύτ.—
4. Καντακουζ. II, σελ. 6ο. — 5. Friedlyender BeitrUge zur alteren 
Mttnikande, σε),. 59. — 6 Π?χυμέ?τ ?, σελ 589— Γρήγορα?, Β '. 
σελ 2ΐ ί . — Φ;αντζήί, σ<λ. 7 7 .— Χαλκοκονδ&Κ* σελ. 15, 66.—  
7. Ο Αδουγκλάβιος κ*ί οί σοφοί toi> Γρήγορα σχολιασιαι xpb τ«;χών 
?·.πον τοϋ-o.eAb illo Sarcania dicta * louia, cuius vocis meminit Tur- 
cis Sarcan-ili^ id est regio Sarr.thaaw, ut scribit Leunclavius in Obo» 
mastico Turcico et io Fandeclc.» Anaotatiooes ad Gregoraro σελ. 
4 189 Βόννης.



φεσος, ητις έκτος τής έπικαίρου αυτής θέσεως έτιματο ιδια
ζόντως καί διά την έν αυτη εκκλησίαν τοΰ αγίου Ίωάννου 
τοΰ Θεολόγου* δ to άποβαλοΰσα τό άρχαιον αυτής όνομα έκα- 
λείτο ^Αγιος Θεολόγος (Aghios Theologos). Τότε δ’ ηκ- 
μαζε μεγάλως ή ’'Εφεσος καί έθεωρείτο ώς μία τών έπιση- 
μοτέρων εμπορικών πόλεων τής Μικράς Άσίας, διετέλει δέ 
εις στενάς σχέσεις ου μόνον μετά τών Γενουηνσίων, κατε- 
χόντων την Φώκαιαν και την Χίον, αλλά καί τών Ενετών, 
έχόντων έν αύτίί ίδιον πρόξενον Οί ’Ιταλοί μη δυνά,αενΙΙ 
να προφέρωσιν όρθώς τό όνομα παρέφθειραν τό Αγιος Θεο
λόγος είς Altoluogo, οί δέ Τούρκοι ετι μάλλον παραφθΐί- 
ραντες αύτο καλού σι την Έφεσον μέχρι τούδε ’Αϊασολόύκ
(Aiasoluk).

Πρώτος ό σοφός Κ . Friedlaender έδημοσίευσε δύο πε- 
ριεργότατα άργυρα γιλιάτα έκ τής συλλογής Borrell. κο- 
πέντα ύπ'ο τοΰ Σαρουκχάν έν Μαγνησία είτα δέ ό περι
φανής άκαδημαϊκός Κ . A. de Longperier διεκοίνωσεν οτι 
ύπάρχουσιν έν τω νομισματικώ Μουσείω τής αύτοκρατορικής 
Βιβλιοθηκης δύο ετερα τοιαΰτα νομίσματα, δούς· τοΰ μέν έξ 
αύτών τό άπεικόνισμα όπερ είναι πληρέστερον τοΰ υπό τοΰ 
Friedlaender δημοσιευθέντος, τοΰ δέ έτέρου μόνον την 
επιγραφήν παραθέμενος 3.

Τά τρία γνωστά τοΰ ρτ,θέντος ηγεμόνος νομίσματα φε- 
ρόυσι τάς έξής έπιγραφάς*

1 . Φ  MONETA. QVE FIT . IN MANGLAS1A. DE 
φ  VOLVNTATE. SARCANI. DM. DlCT. LOCI.

2 . φ  MONETA. QVE. F IT . MANGLASlE. 0 .
Φ  DE YOLVNTE. DNI. ElVSDEM. 01.

3. φ  MONETA; QVE: FIT : MNGLASIE: 0 :  
φ :  DE YOLVNTE. DM  ElVSDEM; 0 1 ;

1. Hevd, Vol. II, σελ. 9 1 .—  2. Lateinische Miinzen des Sarcan
έν τω συγγράμματα BeUr-iige zur alteren Munzkuude, σελ. 52.*^:
3. Revue numism., 1800, σελ. 59.

ΤΠμεΐς δημοσιεύομεν έκ τής ημετέρας συλλογής ετερόν τι 
πολύτιμον και ίσως μοναδικόν γιλιάτον τοΰ Σαρουκχάν, 
κοπέν έν Έφέσω, ού τίνος ιδού ή περιγραφή*

Φ ; MONETA QVE. F iT . IN. THEOLOGOS: ?0  Σαρουκ
χάν φέρων έπί κεφαλής στέμμα δια κρίνων πεποικιλμένον, 
καθημενος δέ άντωπός έπί έδρας κεκοσμημένης εκατέρωθεν 
διά τοΰ προσθίου μέρους λέοντος, καί κρατών διά μέν τής 
δεξιάς σκήπτρον περατούμενον είς άνθος κρίνου, διά δέ τής 
άριστεράς σφαίραν σταυροφόρον.

"Οπισθεν. θ ; DE MANDATO. DNi: ElVD E: LOCI X  
Σταυρός πεποικιλμένος έν τοις άκροίς διά κρίνων* έν έκαστη 
δέ τών γωνιών άνά εν άνθος κρίνου.

Αργυρος. Ζυγίζει κόκκους ένετικούς 7 1  ίσους προς 
γραμμ. 3 ,  6 8 .  Elvat γνωστά νομίσματα τών Ζεγγιδών, 
’Ορτοκιδών καί τών Σελδσουκιδών ηγεμόνων, άτινα είναι 
άπομιμήσεις Σελευκιδικών, ΓΡωμαϊκών, Βυζαντινών καί 
Σταυροφορικών νομισμάτων* άλλ’ ολα ταΰτα φέρουσιν άρα- 
βικάς έπιγραφάς καί εχουσιν ίδιάζοντά τινα ανατολικόν χα * 
ρακτήρα *Υπό Μουσουλμάνου όμως ηγεμόνος άπομίμησις 
χριστιανικού νομίσματος τοσοΰτον εντελής δέν υπάρχει ά-> 
χρι τοΰδε γνωστή άλλη η ή γενομένη υπό τοΰ Σαρουκχάν' 
όιό πρέπει νά είκάσωμεν ότι αί στεναί σχέσεις, ας ό ήγεμών 
ούτος είχε μετά τών χριστιανών, επηρέασαν έπί τοσοΰτον 
τάς θρησκευτικάς αύτοΰ πεποιθήσεις, ώστε άνευ έλέγχου συν- 
ειδησεως νά ποίηση χρήσιν τής λατινικής γλώσσης, νά χά 
ραξη έπί τών νομισμάτων του τόν σταυρόν και νά είκονίση 
εαυτόν έπί θρόνου καθήμενον καί κρατούντα σκήπτρον καί 
την σταυροφόρον σφαίραν. Ό  Σαρουκχάν μόνον τόν τύπον 
τή$ επιγραφής διετηρησεν ολως μωαμεθανικόν, άντιστοι^

4. Monete cuficbe dell’ I. R. Museo di Milano, n. X X , XXVnr, 
XXX.



χουσών πληρέστατα τών λέιεων τού ήμετέρου νομίσματος 
ί)Ε  Μ AND ΑΤΟ DomiNI προς τας άραβικάς έκ δ ια τ α 
γής τβυ ηγεμόνος, άς άπο τών μέσων του δευτέρου αιώνος 
της ’βγίρας ηρξαντο νά χαράττωσιν έπί τών νομισμάτων 
αυτών αί ’Αββασίδαι Καλίφαι *.

Ευεζηγητον ά λλω ς είναι δ ια τί ό Σαρουκχάν άπεμιμηθη 
τ ά  γΟ αατα τώ ν  βασιλέων τη ς  Ν εαπόλεως. Τ ά  ώραια τα υτα  
νομίσματα κοπτόμενα εις ρέγαν αριθμόν υπό Καρόλου Β 
( 1 2 8 6 — 1 3 0 9 )  καί τοΰ υίου αυτοΰ ?Ροβέρτου (130^ 9—  
4 3 4 2 )  απέκτησαν τοσαύτην ύπόληψιν είς το έμπόριον τη ς 
’Α νατολής, ώ σ τε  προετιμώντο καί αυτών τώ ν γρόσσων τής 
Έ ν ετία ς· Διά τοΰτο λοιπον ό Σαρουκχάν ά πεμιμηθη τά  περί 
ών ο λόγος νομίσματα , καθώς άπ^μιμηθησαν αυτά καί οι έν 
‘Ρόδω  Μ εγάλοι Μ άγιστροι τοΰ τά γμ α το ς τοδ; άγίου ’ΐω ά ν- 
νου τή ς  Ιερουσαλήμ χ*αί οί την X b v  κα τα κτησα ντα ς τω  
4 3 4 6  *Ιουστινιάναι.

’Αγνοΰμεν τόν σταθμόν τώ ν υπό τοΰ Κ . F r ie d ia » n < l€ e  
δημοσιευθέντων γ ιλ ά τ ω ν  τοΰ Σαρουκχάν καί τών έν τ ω  νο 
μ ισ μ α τι*ω  μουσείω τη ς  αύτοκρατψ .κής βιβλιοθήκης τ ε θ η - 
σαυρισμένων* α λλά  τό τοΰ ήμετέρου νομίσματος βάρος έκ 
κόκκων ένετικών 7 1  καταδεικνύει οτι καί τά  τοΰ Σα
ρουκχάν γ ιλ ιά τα  έκόπησαν κα τά  το  σύστημα τώ ν τής 'Ρ ό
δου, ών ο  ακριβής στα θμ ός, ώς άπεδείξαμεν έν τη  περί τών 
νομισμάτων τών Μ εγάλων Μ αγίστ:ων πραγματεία  πρέπει
νά η vat έκ  κόκκων ένετικώ ν 7 5  ||.

π  λ α μ π ρ ό ς .

I .  Ανέχδοτ* νβ{Αί<τ{Λ3Τα των Μεγάλων Μαγίστρων έν Νεα Π ιν -  
τ sjj.. θ ' ,  « λ .  5 0 2 .  2 .  ΕνΟ. άν.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α

Η ΜΕ̂ ΑΙΩΜΙΚΗ ΗΜΩΝ ΒΑίΙΛΕΙΑ.

Η μεσαιωνί/,η ημών βασιλεία η το , ώ ς ηθελομεν ειπ ει 
σήμερον, μοναρχία απόλυτος' άπόλυτος ομως οχι οπως η αρ
χαία 'Ρωμαϊκή αυτοκρατορία καθ’ εποχήν οί αυτοκρατο * 
ρες, κα τα π α του -τες άσυστόλως τ :ύ ;  θειους καί ανθρωπίνους 
νόμους, άπεθεοΰντο ζώ ν τες , τό δέ δημόσιον δίκαιον ελεγεν  
οτι αό βασιλεύς τοις νόμοις ουχ υπόκε'.ται,» καί ο τι αοπερ 
αρέσει τ ω  βαοιλεί νόμος έσ τ ίν .» Οί ορισμοί ούτοι εισεχω ρη - 
σαν μέν εις τ ε  τά Ί  υστινίάνειον δ'καιον καί είς αυτά τά  έπ ί 
τής Μ ακεδονικής δυναστείας έκδοθέντα Β ασ ιλ ικ ά '  άλλ* οτι 
περιεληφθησαν είς τους νόμους τούτους ώς ίστορικαι ά π λώ ς 
παραδόσεις καί ού*/ί ώς θετικοί ορισμοί, συνάγεται έκ  τού
του, oTt συγχρόνως μ ετά  τών Β ασ ιλ ικώ ν  έξεδόθησαν ετεροι 
ολως διόλου περί βασιλείας νόμοι. Τωόντι ό τ ίτλ ο ς δεύτερος 
τή ς  Ε π α ν α γ ω γ ή ς  τον  vvucv  πρα γματεύετα ι περί τώ ν κ α - 
θ/·*όντων καί τών δικαιωμάτων τού βασιλέο>ς είς άρθρα 1 2 .
Ε κ  τούτων τό άρθρον πρώτον λ έγ ει οτι* « Βασιλεύς έστιν έν- 

νομος επ ιστα σία , κοινον αγαθήν πάσι τοις ύπηκόοις, μ ή τε  
κα τά  αντιπάθειαν τιμ ω ιώ ν , μ η τε  κα τά  προσπάθειαν αγαθο
ποιώ ν, αλλ* ά*.άλογος τίς αγωνοθέτης τά  βραβεία παρεχό
μενος.» Τό δέ actyw  δεύτίρον διαλαμβάνει ο τι σκοπός τή ς 
βασιλείας είναι « των τ ε  δντων καί υπαρχόντων δυνάμεων 
δι’ άγαθ>τητος η φυλακ/} κα ; ασφάλεια, καί τώ ν άπολωλό-*



των δι’ άγρυπνου έπιμελείας ή άνάληψις, καί τών άπόντων 
διά σοφία; ^αί δικαίων τροπαίων καί επιτηδευμάτων η £- 
π ίκτησις.»  Το δέ ά:θρον τέταρτον ορ ζει οτι αύπόκειται έκ- 
δικείν καί διατηρείν ό βασιλεύς πρώτον μέν πάντα τά  έν 
ττ| θεία Γραφή γεγραμμ,ενα, επ ειτα  τά  παρά τών άγίων 
έπ τ*. Συνόδων δογματισθεντα, ετ ι δε καί τούς εγκεκριμέ
νους ρωμαϊκούς νόμους. » Ναι μέν το άρθρον εκτον απονέμει 
τώ  βασιλεϊ πληρέστατων την νομοθετικήν εξουσίαν, έξ  ου 
δικαιούται πας τις νά ερώτηση ζ. κατά τ ί άρα οί ορισμοί της 
'Ε παναγω γής  έτροπολόγησαν σπουδαίως τό άοχαίον δημό
σιον τής ρωμαϊκής βασιλείας δίκαιον; Τί σημαίνει η ύπο- 
χρέωσις του βασιλέως του νά έκτελή  τούς νόμους, δταν 
δύναται κατά τό δοκοΰν νά τροπολογήσ/) αυτούς; *Η τίνα 
πρακτικήν αξίαν εϊχον τά  ύπό τών άρθρων $  καί 4  έπ ιβ α λ- 
λόμενα αύτώ καθήκοντα δταν ούδείς ύπήρ*/ε κεκανονισμένος 
θεσμός δικαιούμενος νά έξετάσνι *άν τά  καθήκοντα ταυτα έ- 
ξετελέσθησαν ή ου ; Τη άληθεία, δύναταί τ ις  νά εΐπη , ή 
Ε π α ν α γ ω γ ή  ώριζε κανόνας ηθικούς μάλλον η φραγμούς 
κατά τής αύθαιρεσίας, κα τ’ αυτούς δέ ό μονάρχης ητο έπ ί- 
σης απόλυτος δσον καί ο αρχαίος 'Ρωμαίος αύτοκράτωο, μη 
υποκείμενος τοις νόμοις καθόσον ηδύνατο νά μεταβάλη αυ
τούς, καί μη περιοριζόμενος εις τό νά πράττη δ ,τι θέλε?, 
καθόσον ούδεμία ύπήρ^εν αρχή δικαιούμενη νά ζητήση αμέ
σως ή εμμέσω ς λόγον περί τούτου.

’Α λ λ ' ή τοιαύτη ερμηνεία τών διατάξων τής Ε π α ν α γ ω 
γής είναι κα τ’ επιφάνειαν μόνον ορθή. Καί αυτά τά  νεώτερα 
συντάγματα δέν όρίζουσιν ανυπερβλήτους φραγμούς είς τήν 
αυτογνώμονα ένάσκησιν τών πολλών δικαιωμάτων τά  όποια 
επιτρέπουσιν είς τήν βασιλείαν. Κ α τά  τά  συντάγματα τα υ
τα  ή βασιλεία εχει το δικαίωμα του έκλέγειν τούς ύπουο-

αύτήν τοΰ νά έκλέγη τούς άνε- 
δικαίωμα τοΰ διαλύειν τήν βου-

γούς* - τις θέλει έμποδίσε! 
πιτηδειοτέρους $ Έ χ ει*  to

λην* τΙς θέλει κωλύσει αυτήν τοΰ νά διαλύη τήν βουλήν ά- 
διακόπω ς; *Κ/ει τό δικαίωμα' τοΰ κήρυττειν τόν πόλεμον' 
τίς θέλει άποτρέψει αυτήν από τοΰ νά κηρύτττ) πολέμους έν 
ού δ έο ν τι; Εχει τό δικαίωμα τοΰ συνομολογείν ειρήνην* 
τίς θέλει απαγορεύσει εις αυτήν τού νά συνομολογώ τοιαύ- 
τας άτιμους καί επιβλαβείς $ νΑμα εχη τό άπεριόριστον δι
καίωμα τοΰ διαλύειν τήν βουλήν, ούδείς υπάρχει έν αύτώ 
τώ  συντάγματι διαγεγραμμένος τρόπος επιτήδειος νά προ- 
λάβη ή τόν θρίαμβον τής αυθαιρεσίας ή τήν μεταξύ τοΰ βα· 
σιλέως καί τοΰ έθνους ρήξιν. Οί δύο ουτοι κίνδυνοι δέν ά -  
ποσοβοΰνται είμή δταν ή βασιλεία εχη τήν σύνεσιν τοΰ \ά 
καθοδτ,γήται είς δλας αύτής τάς πράξεις ύπό τής κοινής 
γνώμης. ’Αλλ* ή σύνεσις καί ή κοινή γνώμη δέν ορίζονται 
ύπο κανενός συντάγματος. ?Γπάρχουσιν, δταν ύπάρχωσιν,. 
έκτος αυτού* καί δταν δυστυχώς δέν ύπάρχωσι, τό συνταγ- 
ματικώτατον τών πολιτευμάτων ή άνατρέπεται ή αποβαί
νει κωμωδία οίκτρά. Το συνταγματικόν πολίτευμα κατά 
τοΰτο μόνον εΐ\αι άνώτερον τής απολύτου μοναρχίας οτι με
τριάζει τήν δύναμιν καί τήν ορεξιν τής αυθαιρεσίας, δέν ε 
ξαφανίζει δμως αυτήν εντελώς. Τα μόνα παντοδύναμα κα τ’ 
αυτής φάρμακα είναι ή σύνεσις τοΰ υπέρτατου άρχοντας 
καί ή τοΰ έθνους κοινή γνώμη*

Τοεαύτη δέ τις κοινή γνώμη περιέστελλε μέχρι τινός καI 
τήν μεσαιωνικήν ημών βασιλείαν περί τήν απεριόριστον χρή- 
σιν τών ά λλω ; άχαλινώτων αύτής δικαιωμάτων. ’Α λλ’ υ
πήρχε κοινή γνώμη έν τώ  μέσω αίώνι; Διατί ό χ ι ;  'Η  κο ι
νή γνώμη δέν έξεδηλοΰτο τό τε  δπως σήμερον διά τής έκλ,ο·
γή<

^αλων τής πολιτείας συμφερόντων, ούόέ ειχε τήν έμπε 
*.ιαν τών νεωτέρων χρόνων. *Ο τι δμως ύπήρχε καί δτι έξεδη- 
Αοΰτο, άτελώς μέν καί ενίοτε άτόπως, έξεδηλοΰτο δμως



76 ΙΣΤΟΡΙΚΑ.

πάντοτε δ:ά τών «αντιπροσώπων της εκκλησίας διά τών δ ή - 
ρ.ων έν τοις ίπποδρομίοις, διά τών αναφορών τών θαμάτων 
καί όι’ αυτών τώ/ έν τή  συγκλήτω  συζητήσεων” καί Ζγι 
μόνον έξεδηλοΰτο άλλα καί είσηκούετο πολλάκις, ενάγεται 
προ πάντων έκ  της ανάγκης εις ίιν περιήλθεν ή βασίλεια 
νά τροπολογήση αυτούς εκείνους τούς όρισαούς του άογαίου 
Φικαιου όι ων τοσουτον απροκαλυπτως ανεγραφετο η παν~ 
τοδύναμος αύτής εξουσία καί νά παραστήση αυτήν έν τω  
νέω δικαίω πολύ εύτχημοτέραν καί ευ-ρεπεστέρα/ καί κα
θίσταται ούδέν ηττον πρόδηλόν εκ π^λείστων περιπετειών 
τής μεσαιωνικής ημών ιστορίας, καθ’ &; οί βασιλείς ήναγ- 
γκάσθ/,σαν η φιλτάτους αυτών υπουργού; νά άποπέμψωσιν, 
η πολιτικά συστήματα νά ρεταβάλωσιν, η άλλας πράξεις ά- 
ποδοκιμασθείσας νά έπανορθώσωσιν.

Έ κ  τών προ μ,ικροΰ δέ ρηθεντω/ εξ/.γεται οτι η κοινή 
γνώμη τό τε δέν έ φ ρ α ζ ε  το  διά βίαιων καί στασιαστικών 
έκρης-ων, δπως συμβαίνει ένίοτε και εις αυτάς τά ; τυραννι- 
κωτέρας άνατολικάς βασιλείας. Βεβαίως έν(οτε οί δήιχοι 
εξετραχηλίζοντο έν τοίς ίπποδρομιοις εις κραυ*. άς άπειλητι- 
κάς καί πράξεις άνατρεπτ'.κάς, οπως συνέβη έν αρχή τ ή ; 
βασιλείας του ’ Ιουστινιανού. 'Α λλά  συνήθως καί αυτοί ο; δ ή 
μοι, πολύ δέ μάλλον η έ**λ η σ ία , η σύγκλητος καί τά  θέ
ματα έξεδήλουν το φρόνημα αυτών κοσμίως καί έπί τοσοΰ- 
τον συστηματικώς ά σ τε καί ήρυ,ήνευον πολλάκΐί πώς ένόουν 
την απόλυτον τής βασιλείας έξουσίαν. “'Οταν 6 πατριάρχης 
Νικόλαός ό Μ υστικός, άφοΰ ε ’ς μάτην έπροσπάθησε ν’ ά π ο- 
τρέψη τον Λέοντα ΣΤ*, τον υιόν του Βασιλείου του Μακεδό- 
νος, άπο τοΰ νά συνάψη τέταρτον γάμον παρά τούς έκ κ λη - 
σιαστικούς καί τούς άστυκους ©οισμούς, επειτα  άπ^.ιλεισεν 
αυτόν απο της εκκλησίας, ενομισε συγχρόνως /ρεος του νά 
ειπη, δτι ναι μέν ό βασιλεύς λέγ ετα ι άγραφος νόμος, τοΰτο 
δμως ■ ουχ Ϊνα παρανοαή καί πράττη απλώς τά  δάκου ντα^

άλλ’ ωοτε τοιοΰτον είναι διά των έργων αύτοΰ τών άγρα
φων, οιος ο νόμος ό έγγραφος.» Ουδέ εις τοΰτο ηρκέσ6η* 
προεβη ετι μ ά λ λ ο ν , καί είς τούς λέγ ο ν τα ς ότι «βασιλεύς ο 
την τετάρτ/,ν γ υ α ι / .α  ζητών καί δει παραχωρείν βασιλική 
έπ ιθυ μ α » , δεν εδΐστ-ασε νά άποκριθή, οτι «μέγα μέν το τής 
βασι?.ειας π ρ ά γ μ α , καί δέον π είθεσθαι βασιλεΰσι μηδέ τοις 
προστάγμααύν αυτών άντιτείνειν* ά λ λ ’ έν έκείνοις τοις προσ- 
τάγμασίν έν-.οίς δ ια φ α ιε τ α ι  τό τής βασιλείας αξίωμα. 
Προστάσσει δικ α ιοπ ρα γείν ; 'Γούτο βασιλικόν αληθώς πρόσ
ταγμα. Κ ελεύει π ά λ ιν , οια τ ά  τ .ΰ  διαβόλου πονηρά ύποβλή- 
ματα? είς θ εό ν  άσεβείν* Τοΰτο ού βασιλικόν* ουκοΰν ουόε 
πιστέον αύτώ, ά λ λ ’ ώς άσεβοΰς ά>δρός ασεβες πρόσταγμα 
παρά φαΰλον ποιητέον.» Μετά τοσουτου θάρρους ύπερεμάχουν 
υπέρ τοΰ νό αοο οί ι:ράρχαι τή ς  έκκλησίας ημών, oaot ησαν 
άξιοι τού ύψηλοΰ αυτώ* λειτουργήματος. ’Αλλά καί αυτοί 
οί βασιλείς, οσ’»ν ά π ο λυτο ι καί ά/ ησαν, τοσοΰτον συν^σθά- 
νοντο τ η /  δύναμιν τής κοινής γνώμης ω στε έπι τέλους ένο- 
μισαν πρίπον νά δι*αιο/ογώσι τήν χρήσιν τής επιτραπείσης 
αύτοίς νομοθετικής έ;ο υσία ς· ώ ς, έπ ί παραδείγματος, 6 ’Α
λέξιος Κομνηνος έν τώ  προοίμ’ω τής λ ά . αύτοΰ νεαράς, λ ε -  
γων «εί μ .δ έ ν  ά ν λο  ή βασιλεία  η έννομος έπιστασια έσ τί, 
νόμοι δ έ , οι τήν π ο λιτε-χ ν  τ/ροΰντες άδιαλώβητον, πορρω 
που άπωθ· υ/ τ ε ς  και έκ διώ χοντες τ ά  τό πολίτευμα κα τα * 
βλάπτοντα, άνείται δ έ  καί το νομοθετειν βασιλεΰσιν* εογον 
ά;α βασιλί/.Ο'/ προς τό  κοινή τγ) πολατεία συμφέρον τήν τών 
νομών εκθίσιν παρά τών κρατουντών άποτελείσθαι.» Εν άλ- 
λαΐς λέξεσιν ή μεσαιωνική ημών βασιλεία ητο μεν απόλυτος, 
άλλα περί τήν χρήσιν τής απεριορίστου αύτής ές  ουσίας, ή -  
ναγκάζετο ποΛ λά*?ς νά σέβετα ι τήν κοινήν γνώμην κοινω
νίας έπί το εύρωπαϊ/.ώτερον μάλλον ή έπί τό άσιατικώτερον 
ώργανωμένης.

Τούτο ομως δεν συνεβαινε πάντοτε. ’Ενίοτε βασιλείς



βίαιοι τον χαρακτήρα, ιδιοποιούμενοι την άμεσον ένάσκησίν 
τή ς δ ικα στικής εξουσίας, άπεφάσιζον άνευ διατυπώσεων καί 
έξετέλουν άνευ αναβολής τά  άποφασισθέντα είς τρόπον δσ- 
τ ις  ήθελε σκανδαλίσει ήμας την σήμερον. Γ0  Θεόφιλος β ε- 
βαιώσας έκ  του προχείρου δτι είς τώ ν αξιωματικώ ν τή ς βα
σιλικές αύτου φρουράς, συγγενής δέ ρα λίσ τα  αύτου έκ κη δ ε- 
σ τεία ς , ή δ ίκ η σ ε, κτίζω ν  τήν οικίαν αύτοΰ, γείτονα τινα χ ή 
ραν, δ ιέτα ξε ν έκ  του παρα/ρήμα νά μαστιγωθτ) ούτος μέν 
δημοσία, νά κατεδαφισθή δέ ή οικία, καί νά δοθώσιν είς 
τήν χ^ραν τό τ ε  οίκόπεδον καί το υλικόν. ?0  δέ Βασίλειος 
Β' 6 Βουλγαροκτόνος, έπειδή έπείσθη έν τινι εκστρατεία  δτι 
6 δομέστικος τώ ν σχολώ ν τή ς δύσεως ήπάτησεν αύτόν περί 
τινας πληροφορίας, άρπάσας αύτόν άπο τών τριχών και τή ς  
γενειάδος τόν ερριψε διαμιάς κα τά  γης. Τά  τοιαύτα δέν έ -  
γίνοντο π ολλά κις, έγίνοντο ομ ω ς. Κ α ί τό περίεργον είναι 
ο τ ι οί βασιλείς του ανατολικού κράτους δσω μάλλον ά π ε- 
μακρύνοντο από τών χρό\ων τή ς 'Ρ ω μαϊκής αύτοκρατορίας 
καθ’ ους ή βασιλική εξουσία ητο δλως ά/αλίνωτος, τόσω  
μάλλον ά π α ιτητικώ τεροι άπέβησαν περί τά  δ είγ μ α τα  τής 
άπ οδο τεα ς προς αύτούς εύλαβείας. Δεν άπεθεώθησαν μέν 
π ο τέ  ουτε ζώ ν τες ούτε μ ετά  θάνατον, χάρις εις τήν έπ ι · 
κρατήσασαν χριστιανικήν θρησκείαν, ά λ λ ’ είναι βέβαιον δτι 
μέχρι του ’Ιουστινιανού οί άνθρωποι ήδύναντο νά προσεγγί- 
σωσι προς αύτούς πολύ εύπρεπέστερον ή από του ’Ιουστι
νιανού καί έφ εξής. Τω όντι ρ-έχρι του ’Ιουστινιανού οί προσ- 
ερχόμενοι ένώπιον τοϋ βα σιλέω ς, εί ρ,έν ησαν πατρίκιοι, κ λ ί- 
νοντες τήν κεφαλήν ήσπάζοντο τόν βασιλέα είς τό  δεξιόν 
μέρος τού στήθους αύτοΰ, καί ό βασιλεύς πάλιν κα τεφ ίλει 
τήν κεφαλήν αύτών* εί δέ ήσαν άλλοι δημόσιοι λειτουργοί, 
εκλινον τό  δεξιόν γόνυ ένώπιον του βασιλέω ς. ’λ λ λ ’ ό ’Ιου
στινιανός είσήγαγεν άλλην πολύ έξευτελιστικω τέρα ν  έθιμο- 
τα ςία ν. β κ τ ο τ ε  άπανΤές οί δημόσιοι του κράτους λειτουρ.

γοι, πολιτικοί τ ε  και στρα τιω τικοί, πατρίκιοι, στρα τηγοί 
καί άλλοι, δσοι ήξιουντο τή ς  τιμ ή ς τού νά έμφανισ&ώσιν 
είς τόν βασι7έα , άμα πα τήσαντες τόν ουδόν τή ς  αιθούσης· 
έν η ιστατο ό βασιλικός θρόνος, επιπτον εις τό  εόαφος επί 
στόμα , δ έστι πρηνείς, οπως σήμερον ποιουμεν το  σημείο ν 
τής μετανοίας έν τή  εκκλη σ ία ’ έπ ειτα  άνασταντες? έβαδιζον 
piypi τών μέσων τής αιθούσης* έκ εϊ επιπτον τό  δεύτερον, 
καί άναστάντες πάλιν έπλησίαζον προς τόν βασιλέα εις τινα 
άπόστασιν* τό τ ε  επ ιπτον τό τρίτον, ρ.εθ δ ήσπάζοντο τα  
γόνατα αύτοΰ, κατόπιν τά ς χειρας καί τελευταϊον τό στο-  
μα. "JEv Ttvi ψαλτηρίω τό όποιον έγράρη περί τά ς άρχάς 
τής ένδεκάτης έκα το ν τα ετη ρ δ ο ς, σώ ζετα ι έζωγραφημενη ε ι -  
κών παοιστώσα προς τά  άνω μέν τόν Σωτήρα, κα τω τέρω  δ ε , 
δεξιά καί αριστερά, τόν άρχάγγελον Μ ιχαήλ καί τόν αρχάγ
γελον Γαβριήλ, καί έν τώ  ρ,έσω υποκάτω  τή ς του Σωτήρος 
είκόνος τόν Βασίλειον Β  ̂ τόν Βουλγαροκτόνον, προ τώ ν  πο- 
δών δέ τού βασιλέω ς εξ  έπισήμους Βουλγάρους προσκυνούν - 
τας αύτόν καί έπί τού τω  πρηνείς π επ τω κ ότα ς* θεαρ.α σήμ ε

ρον οίκτρόν, ά λ λ *  τ ό τ ε  συνηθέστατον.
Σημειωτέον δτι εάν ή παρουσίασις έγίνετο καθ ημέραν 

κυριακήν, αούκ επιπτον κ ά τω  προσκυνούντες, ά λλα  μέχρι 
τών γονάτων έποίουν τό  σέβας τή ς προσκυνήσεως.» Π λην 
τουτου ό μέν Προκόπιος βέβαιοι εις τα  ανέκδοτα αυτού ότι 
καθ’ ήν εποχήν εισήχθη έπ ί Ιουστινιανού ή νεα αυτη εθιρ.ο- 
τα ξία , ή βασίλισσα Θεοδώρα ά πητησε νά ποοσκυνήται όπως 
και ό βασιλεύς. ’Α λλά  βραδύτερον τουλάχιστον δεν συνειθί- 
ζετο  νά προσκυνήται ουτω ή του βασιλέω ς σύζυγος, παρεκ- 
τός ρ,ίνον ισως είς τά ς σπανίας περιστάσεις καθ’ ας βασίλισ
σα ένήσκει τήν πραγματικήν άοχήν. Τελευταϊον παρατηρού- 
ρ.εν οτι επί τών βασιλέων τής μεταρρυθμίσεως π ιθανώ τατα  
κατηργήθ/,σαν ή έπεσον είς άχρηστίαν τ ά  τοιαύτα  παρατ^ά- 
γω δα τή ς εύλαβείας δ είγ μ α τα . 'Αφού οί βασιλείς εκείνοι ά -



πηγορευσαν εις τους υπηκοηυζ αυτών να προσκυνώσι τάξ άΛ 
γιας εικόνας, πως ητο ουνατον ν απαιτωσι συγχρόνως να 
προσκυνωνται αυτοί; Καί επ ειτα  ή εισαγωγή του δευτέρου 
βιβλίου τής μικρόν μετά  την κατάλυσιν τής ^.εταρέυβμίσεως 
συνταχθείσης η άναθεωρηΟείσης ΒασΟ^ήυ τ&ξ ω ; ; τοιοϋτό τ ι  
ίσως υποδεικνύει λέγουσα δτι οί τόποι ούτοι μετέπιπτον 
πάντως καί μετεβάλλοντο «τα ΐς κατά καφους τών πραγ
μάτων μ ετα π οιη σεσι.» Καί πάλιν έν τω  τ ελ ε ί  άζ.ούσα o n  
ή νέα αυτη διάταζις σκοπόν είχ ε νά άποδέίζη τήν βασι
λείαν «βασιλικωτέραν καί φοβερωτέραν.»

'Ο πωςδήποτε βέβαιον είναι δτι έττί τής Μακεδονικτής δ υ 
ναστείας πάντες οί έ ώπιον του βασιλίως έπισήμως εμφανι
ζόμενοι ώφειλον να προσκυνήσωσιν αύτόν κατα τόν άνωτέρω 
διαγραφέντα τύπον* άπαντες μη έΕαφουμενων ρ.ηδέ τών 
λειτουργών του Ύ ψ ίστου. Μ'ΛτροπολΓτα?, αρχ».επίσκοr.oi, 
επίσκοποι καί δλοι οι λοιποί Ιερωμένοι ύπεέά'/.λοντο είς την 
ύποχρέωσιν ταύτην άπαραλλάκτως οπως oi πολιτικοί καί 
στρατιωτικοί αξιωματικοί Μόνος ό τ.ατρκτργτ,ς^ έπεχων έν 
τ^ πολιτεία τάξιν ϊσην σχεδόν τής τού β χσιλέω ς, διετήρει 
την ισότητα ταύτην καί έν ταις ποός .αύτόν σχέσεσιν. Το 
άρθρον 8 του τρίτου τίτλου τής Ε π α ν α γ ω γ ή ς  τοϋ νόμον 
όιαλαμβάνει* «Τής πολιτείας έκ μ :ρ ώ ν  και μορίων αναλογώ ς 
τω  άνθρώπω συνισταμένης, τά  μέγιστα καί αναγκαιότατα 
μέρη, βασιλεύς έστι  κ-αί πατριάρχης.» ’Ε -ι  τη  βάσει τής 
ίσότητος ταύτης, οσάκις οί δύ? ούτοι ά ώτεροι άρχοντες α- 
7τηντωντο είτε έν τοις βασιλείοις, ειτε *ν τή έκκλησία, έ -  
χαίρετίζοντο άμοιβαίως, λέγοντος ιδίως τού βασιλέως « Χ α ϊ·  
ρε, κύριε πατριάρχα,» καί ήσπάζοντο άλληλους. ’ ΐνάν συνέ
π ιπ τε νά κάθηται ό βασιλεύς χαβ ην στιγμήν έπλησίαζεν ό 
πατριάρχης, ό βασιλεύς άνίστατο ϊ%α τον χαιρετίση καί τον 
άσπασθη. Είς τήν ιδιαιτέραν, τή\τ άποκοπτήν λεγομένην, βα
σιλικήν τράπεζαν, δέν έκ'άθηντό μ ετά  τού βασιλέως συνε-



SI

τινες τών άνωτάτων αξιωματικών τής αυλής. Αλλα πρώ
τοι έκάθηντο εις την τράπεζαν ό βασιλεύς και ο πατριαρ- 

ν*ι» ,,λ»ον η^ηΰ ποόέπινον άιχφότεροι, εκαλούντο να κα-

ό'ρα του δασιλεως ητο μικρόν τι ο γ τ ^ ι · * ^  —  -  J
τής πατριαρχικής κ,αθεδρας.  ̂ /

’Αλλ* αί τοιαΰται μεταξύ βασιλέως και κλήρου σχεσεις 
δέν διετηρήθησαν είμή μέχρι τής ύπό Λατίνων άλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Βραδύτερον, καίτοι  ̂ οι ήμετεροι 
ανέκτησαν τήν βασιλεύουσαν ταύτην, τα, πραγματα μετε- 
βαλον έν μέρει δψιν κατά τούτο, ώς καί ώς προς άλλα πολ- 
λά. Οί πολιτικοί καί στρατιωτικοί άρχοντες εξακολούθησαν 
άσπαζόμενοι τον πόδα τοΰ βασιλέως* δ κλήρος όμως ούόε- 
ποτε υπεβλήθη εκτοτε εις το εξευτελιστικόν τοΰτο τής ευ- 
λαβειας δείγμα. *£ν μέν τοις βασιλείοις οί αρχιερείς, οί άρ- 
γιμανδρίται καί οί ηγούμενοι ήρκοΰντο να άσπαζωνται πρώ
τον μέν τήν χειρα τοΰ βασιλεως> ειτα δε την παρειαν εν 
δέ τη εκκλησία ο βασιλεύς ήσπάζετο ένιοτε τας  ̂ /^ιρας 
τών αρχιερέων. ’Εννοείται δτι τότε επραττε το αυτο καί 
ώς προς τόν πατριάρχην, ένω είς άλλ ας περιπτώσεις βασι
λεύς καί πατριάρχης ήσπάζοντο άμοιβαιως έν τώ στόματι. 
Κατ’ έκεινον τόν χρόνον λοιπόν, έξαιρεσει τοΰ πατριάρχου 
οστ?ς ει καί ό βασιλεύς ήσπάζετο ένίοτε τήν χεϊρα αύτου, 
αυτός ώς φαίνεται ουδέποτε ήσπάζετο τήν χεϊρα του οασι-



το εθος, έπ’ εκκλησίας μέν νά άσπάζεται ο βασιλεύς ένίοτε 
την χείρα αυτών, έν τοις βασιλείου δέ νά άσπάζωνται αυ
τοί την χείρα τοΰ βασιλέως. Το εθος τοΰτο ητο λογικόν 
καθο καθιερουν την εν τ^ εκκλησία- μέν υπεροχήν τών λει
τουργών τοΰ 'τψίστου, την έκτος της έκκλησίας δέ υπερο
χήν τοΰ πολίτικου άρχοντος, ένω οί παραλαβόντες τό εθος 
έκεΐνο Ρώσοι έσύγχυσαν τά πράγματα, καθόσον παρ’ αύτοίς 
γίνεται αμοιβαίος ασπασμός τών χειρών μ,εταξύ βασιλέως 
και κλήρου, ειτε έντός τής έκκλησίας είτε έκτος αυτής. ’Εάν 
δε προεκειτο σήμερον νά ρυθμισθή τό ζήτημα τοΰτο παρ* ή
μίν, νομίζομεν δτι έπειδή κατά τά παρόντα εθη οί πολΐται 
εμφανιζόμενοι ένώπων τοΰ βασιλέως χαιρετίζουσι μόνον αυ
τόν εύλαβώς, ούδ’ ο κλήρος δύναται νά υποβληθη είς μεγα- 
λνίτερόν τι δείγμα ευλαβείας. Τούτου δμως τεθέντος, ινα 
τηρηθή ή άρχή της έπί τοΰ προκειμένου ίσότητος, η από 
τής ιγ' έκατονταετηρίδος παρ* ήμίν καθιεοωθείσα, νομίζο
μεν οτι ούδ’ έπ’ έκκλησίας δέον ό βασιλεύς νά άσπάζεται 
τήν χείρα τών λειτουργών τοΰ ΓΥψίστου καί δτι αρκεί νά 
χαιρετίζη τόν αρχιερέα ή ίερέα άσπαζόμενος μόνον τό ύπό 
τουτου προσαγόμενον ιερόν Εύαγγέλιον.

Αι δε αλλαι μεταξύ βασιλέως καί έκκλησίας σχέσεις 
έτροπολογοΰντο κατά τάς περιστάσεις. 'Οσάκις έβασίλευεν 
άνήρ ίσχυρος, ό βασιλεύς εξέλεγε τόν πατριάρχην, *αίτοι 
κατα τύπους τελούμενης τής συνήθους ψηφοφορίας τών μη
τροπολιτών, τοΰ κλήρου καί τοΰ λαοΰ παντός" ωσαύτως δέ 
ο βασιλεύς διώκει τότε κατ’ ουσίαν τά τής έκκλησίας πράγ
ματα. Καί πάλιν οσάκις δ βασιλεύς ητο ανήλικος ή ά- 
νήρ ασθενής, ό πατριάρχης άπέβαινε παντοδύναμος, άγων 
καί φε'ρων τήν σύγκλητον καί τόν λαόν τής Κωνσταντινου
πόλεως. Κατ’ αρχήν μέν τά δύο αξιώματα ησαν έντελώς 
ανεξάρτητα, τό μέν προιξάρχον τοΰ πολίτικου συστήαατος, 
τό δε τοΰ έκκλησιαστικοΰ* ώστε είναι έντελώς εσφαλμένη

h δοξασία πολλών δυτικών δτι τής άνατολικής έκκλησίας 
αρχηγός είναι δ βασιλεύς. ’Εάν πολλοί βασιλείς έπενέβησαν 
εις τά καθαρώς εκκλησιαστικά πράγματα, έπραξαν τούτο 
καταχρηστικάς καί ούχί δυνάμει δικαιώματος άναγνωρι- 
οΟέντος ποτέ παρ* ήμίν ούδέ δυνάμεθα έκ τούτου νά έξαγά- 
γωμεν τό συμπέρασμα δτι παρ ήμιν ο βασιλεύς άρχει τής 
έκκλησίας, καθώς .ούδέ τό άντίθετον συμπέρασμα, δτι ή εκ
κλησία άρχει τής πολιτείας ήδυνάμεθα νά έξαγάγωμεν έκ 
τοΰ δτι πολλοί πατριάρχαι έπενέβησαν καταχρηστικώς εις 
τά τής πολιτείας πράγματα. ’Αλλ’ έπειδή αί ίδεαι δεν ε ί-  

 ̂ον είσέτι ωριμάσει αρκούντως, οπως σήμερον, περί τών 
ορίων τής άμοιβαίας σχέσεως τών δύο δυνάμεων, ή πάλη 
υπήρξε σχεδόν διηνεκής* έζ αύτής δμως ταύτης τής διηνεκούς 
πάλης καθίσταται πρόδηλον οτι ούδεμία παρ ήμίν ώρισθη 
ή έπεκράτησε νενομισμένη υπεροχή, ή τής βασιλείας, ή τής 
έκκλησίας. #Ινα συμπληρώσωμεν δέ δσα ήδυνάμεθα ένταυθα 
νά εΐπωμεν περί τών σχεσεων τοΰ βασιλέως πρός την εκ
κλησίαν, επιφέρομεν δτι κατ’ ετος την ημέραν τοΰ μεγάλου 
σαββάτου δ βασιλεύ^ προσεφερεν εις το ταμείον τής άγιας 
Σοφίας 4 0 0  χρυσίου λίτρας, ητοι δραχμάς 4 2 2 ,0 0 0  περί
που, ή δέ έπιχορήγησις αυτη ηυξησε κατά τό πρώτον ημισυ 
τής ένδεκάτης Ικατονταετηριδος, επι Ρωμανοΰ Αργυροΰ, 
εις 4 8 0  λίτρας.

*0 τρόπος καθ’ δν ποοσηγορεύοντο οί βασιλείς καί τά τέ
κνα αυτών διέφερε κατά τάς λέξεις, άν οχι κατά τήν έν
νοιαν, τοΰ σήμερον καθιερωμένου τρόπου. Οί τίτλοι τής αν -  
τον βασιλικής ή ανζοχρατοριχης μεγαλειόζηζος, τής α ι-  
τον βασιλιχής ή ανζοχραζοριχής νψηλόζηζος δέν ησαν 
τότε έν χρήσει. Μέχρι τοΰ ’Ιουστινιανού οί πρός τόν βασι
λέα ή περί βασιλέως όμιλοΰντες έκάλουν αύτόν ανζοχρά- 
χορα^ χαίσαρα, ανγονσζον (σεβαστόν) ή καί άπλώς βασι
λέα* καί τήν γυναίκα αύτοΰ ανγονσζαν  ή καί άπλώς 6α·



σιλίδα. Απο ταυ ’Ιουστινιανού ομως καί εφεξής είσήχθη7 
έκ παραλλήλου προς την τού βασιλέως καί τής βασιλίδος 
προσαγόρευσιν, η τού δεσπότου καί τής δεσποίνης. Καί ό 
μεν Ποοκοπιος δεινώς κατακραυγαζει κατά τού νέου τούτου 
τίτλου εν τοίς Ανεκδότοις ώς σφόδρα εξευτελιστικού, ή α
λήθεια ομως είναι οτι ο τίτλος ουτος έλογίζετο κατώτερος 
τού βασιλικού, κατα τούτο οτι βασιλεύς καί βασιλίς δέν 
ώνομαζοντο ειμη μονος ο υπέρτατος τού κράτους άρχων καί 
μ,όνη η συζυγος αυτού, ενώ ο τίτλος τού δεσποτου καί τής 
λεσποίνης άπεδοθησαν παρεκτος τών βασιλέων, καί είς άλ
λα πρόσωπα, τους αδελφούς αυτών, τά τέκνα αυτών, τούς 
πατριάρχας καί έν γενει τούς αρχιερείς. Μ ή παραλίπωμεν 
δε να παρατηρησωμεν ιδιαζον τι περιστατικον άναγόμενον 
είς τήν χρήσιν τής λεζεως δεσπότης καί δέσπ οζα  ώς προς 
τους βασιλείς. Δεσπότης ελεγετο ο βασιλεύς, καί δέσποινα 
ή βασιλις, οταν ομως ελεγον πληθυντικώς οί δεσπόται έ- 
νόουν πολλάκις μόνον τόν βασιλέα (ούχί δέ καί τήν βασιλί
δα, την δέσποιναν), ενω λεγοντες οι βασιλείς περιελάμ- 
βανον πάντοτε εν τη προσαγορεύσει ταύτη συνήθως μέν τον 
βασιλέα και την βασιλιόα, ενίοτε δέ τον βασιλέα καί τούς 
μετ αυτού συμβσαιλευοντας, καί τήν τών βασιλέων προσω
νυμίαν έχοντας υιούς, αδελφούς καί άλλους. νΑλλοι τρόποι 
προσαγορευσεως ησαν ή βασιλεία σου, ή ενθεος βασιλεία, ό 
άγιος Αυτοκρατωρ^ ο μεγας και υψηλός βασιλεύς, ή σή υψη
λή καί μεγάλη βασιλεία, ή σή δεσποτεία καί βασιλεία, ή 
αυτοκρατορία υμών, ειρηνοποιε και αγαθέ βασιλεύ, είρηνικώ- 
τατε καί φιλάνθρωπε βασιλεύ· *Η βασίλισσα προσηγορευετο* 
ή εύσεβεστατη Αυγουστα, ή γαληνότατη Αυγουστα. Περί 
εαυτού δε ομίλων ο βασιλεύς ελεγεν ή βασιλεία μον.

Τά τέκνα τού βασιλέως έν γένει μέν προσηγορεύοντο’ τά  
πορφυρογέννητα τών βασιλέων τέκνα ,  ιδίως δέ οι υιοί, οι 
γαμβροί *αι αδελφοί 'τού βασιλέως ειχον, ώς προείρηται, ά*

νέκαδεν την προσωνυμίαν τού δεσπότου. Τούτο συνάγεται 
έκ τού 27 κεφαλαίου τού δευτέρου βιβλίου τής βασιλείου 
τάξεως, έν* ω περιγράφεται πώς ο βασιλεύς Ηράκλειος τον 
δεύτερον αυτού υιόν, τόν δεσπότην Λαβϊδ, άνηγαγεν εις τήν 
τού καίσαρος αξίαν, τόν δέ πρώτον, Ηράκλειον οπως και 
6 πατήρ όνομαζόμενον, άνεβιβασεν άπο τής αξίας του Και- 
σαρος είς τό σχήμα τής βασιλείας. Ετι λοιπον άπο της 7 
έκατονταετηρίδος ό άρχικος τίτλος τών υιών τού βασιλέως 
ητο ό του δεσπότου. Και οτι τούτο συνεβαινε [*·εχρι 
τής καταλύσεως τού κράτους, μαρτυρεί ο Κουροπαλατης 
Κωδίνος, ό μικρόν προ τής άλώσεως άκμάσας, λέγω ν αση- 
μείωσαι οτι οί βασιλέως υίοι, οι δεσποται, προισταντο τών 
αδελφών καί τών γαμβρών τοϋ βασιλέως, δεσποτών και 
αύτών όντων. ’Αλλ’ έκ τούτων τόν μέν πρεσβύτερον υιόν 
πολλάκις οί βασιλείς ποοσελάμβανον συναρχοντα, άπονε -  
μοντες αύτώ τό ονομα καί το σχήμα τής βασιλείας ενίοτε 
δέ επραττον τούτο καί ώς προς τους δευτερότοκους* άλλοτε 
δέ πάλιν τούτους τε, η τους άδελφους αυτών η τους γαμ- 
βρούς άνηγόρευον καίσαρας και νίύβελησιμους. Τουτου γε· 
νομένου οί μέν βασιλείς άναγορευθέντες, ώς τοιοΰτοι προσ
ηγορεύοντο, ό δέ καίσαρ, εύτυχέστατος, (ό δείνα, ευτυχέ
στατου καίσαρος πολλά τά ετη), ό δέ νωβελησιμος, επιφα
νέστατος, (ο δείνα, έπιφανεστάτου νωβελησιμου, πολλά τα 
ετη). Το αξίωμα λοιπόν τού καίσαρος, κατ’ άρχάς προσήκον 
μόνον τώ βασιλεί, άπεδόθη έπειτα, οπως και τό του νωβε- 
λησιμου, ε?ς τινα μέλη τής βασιλικής οικογενειας. Προιον- 
τος όμως τοΰ χρόνου τό τού νωβελησίμόυ επεσεν εις αχρη
στίαν, καί άντ αύτοΰ ο ’Αλέξιος Κομνηνός ('οστις πριν βα- 
σιλεύσνι ύπήοξεν ό τελευταίος νωβελήσιμος) έπενόησε, περί 
τά τέλη τής 11 έκατονταετηρίδος, έτέρας προσαγορεύσεις* 
τήν τοΰ σεβαστοκράτορος5 ^°υ πανυπερσεβάστου, τοΰ 
πρωτοσεβάσζου καί την τοϋ σεβαστού, ητις άλλοτε είς μο-
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νους τους βασιλείς άπονεμομένη, εκτοτε άπεδόθη είς τά με" 
λη της οικογένειας αυτών καί έλογίσθη μάλιστα κατώτερα 
τών τριών άλλων άμέσως προ αύτής άναφερθεισών* Οί δέ 
τίτλοι ουτοι καί ο του καίσαρος παρέμειναν έν χρήσει μ^χ,?* 
τέλους της βασιλείας.

Προς τους ξένους ηγεμόνας γράφοντες οί μονάρχαι τής 
Κωνσταντινουπόλεως δέν άπεκάλουν βασιλείς είμή μόνους 
τούς βασιλείς της Περσίας. Τούς διαδεξαμένους τήν αρχήν 
αύτών έν Άσια καί έν ’Αφρική ηγεμόνας τών Μωαμεθανών 
ώνόμαζον εζουσιαστac ή άπλώς φίλους, Ουτω προς τόν η
γεμόνα τής ’Αφρικής γράφοντες Ιλεγον* «Κωνσταντίνος καί 
'Ρωμανός, πιστοί έν Χριστώ τώ Θεω αύτοκράτοοες, Αυγου'- 
στοι, μεγάλοι βασιλείς 'Ρωμαίων, πρός τον ένδοξότατον καί 
εύγενέστατον έξουσιαστήν τών Μουσουλημιτών.» Καί πάλιν 
πρός τόν ηγεμόνα Αίγυπτου· «Κωνσταντίνος καί 'Ρωμανός, 
έν Χριστώ εύσεβείς αύτοκράτορες μεγάλοι υψηλοί Αυγου- 
στοι, βασιλείς 'Ρωμαίων, πρός τόν ήγαπημένον ημών φίλον, 
τόν εύγενέστατον ’Αμηράν Αίγυπτου.» Τούς άλλους υπο
δεεστέρους ηγεμόνας τών πέριξ έν τη ’Ανατολή έθνών άπε
κάλουν άρχοντας, καί αυτόν τάν τής 'Ρωσίας ηγεμόνα* 
Τούς δέ βασιλείς τής Ευρώπης ώνόμαζον ρήγας. Καί τούτο 
διότι τότε ή λέξις βασιλεύς καί καί αύτοκράτωρ ησαν παρ* 
ήμιν ισοδύναμοι, ώστε οί έν Κωνσταντινουπόλει μονάρχαι 
άπέφευγον οσον ένεστι νά μεταχειρισθώσιν ώς πρός τούς ξέ
νους ηγεμόνας, οχι μόνον τό του αύτοκράτορος ονομα, αλλά 
καί αυτό τό του βασιλέως ινα μή διά τούτου έπιτρέψωσιν 
είς άλλον αξίωμα Ισον του ιδίου αύτών αξιώματος. Έν τού- 
τοις ώνόμαζον άδελφους ού μόνον τόν βασιλέα τής Περ- 
αίχς άλλα καί αυτούς τούς ρήγας τής δύσεως. *Οτε πάλαι 
ποτέ έπαρουσιάζετο είς τόν βασιλέα ό πρέσβυς της Περσίας 
(όστις ώφειλε, πριν πλησιάσει, νά πέση τρις κατά γής καί 
έπειτα νά φιλήση τούς πόδας του αύτοκράτορος, όπως οι

ιθαγενείς), ό βασιλεύς ήρώτα αυτόν «πώς ο αδελφός ημων 
σύν θ ίώ  υγιαίνει ; χαίρομεν έπί τ *  ύγεί* αυτού*» γραφίσ
τες δε προς τούς ρήγας Σαζωνίας, Γαλλίας, Γερμανίας,ε- 
λεγον' «έν ονόματι τοΰ πατρός καί τοΰ υίοΰ και του άγιου 
πνεύματος, τοΰ ενός καί μόνου αληθινού Θεοΰ ημών. Κων- 
σταντΐνος καί 'Ρωμανός, πιστοί έν αυτφ τώ  Θεω βασιλείς 
'Ρωμαίων, προς τον δείνα τόν πεποθημενον πνευματικόν α
δελφόν, τόν περίβλεπτον ρίγα.» Ένίοτε ομως η βια των 
πραγμάτων ήνάγκαζε τούς βασιλείς η μ ** ^  προσαγορευω- 
σιν από τοΰ ίσου τούς ξένους ηγεμόνας. Οτε ε ν τ ή  - 
κατονταετηρίδι δ ήγεμών τών Βουλγάρων 2υμεων, μεγας 
καί πολύς γενόμενος διά τών κατορθωμάτων αυτου, απέδα- 
λε την μετριόφρονα έπωνυμίαν Κ η έζ , ίΙς ηρκουντο οι 
προκάτονοί του καί έπωνομάσθη Τσάρ ητοι βασιλεύς, εόεκι- 
σε καί οί'ήμέτεροι νά άναγνωρίσωσι έπί τινα χρονον την α· 
ξίωσιν ταύτην· καί ένώ πρότερον έγραφον «προς το π επ ο - 
θημένον καί πνευματικόν ήμών τέκνον καί εκ ©εου άρχοντα 
τοΰ γριστιανικωτάτου έθνους τών Βουλγάρων,» ηόη αποτει
νόμενοι πρός αύτόν ελεγον «προς τό πεποθημενον και πνευ
ματικόν ήμών τέκνον, τόν κύριον ο δείνα βασιλέα Βουλ-,α
ρίας.» Ά λ λ ’ έζητησαν »αί ένταΰθα να διασωσωσι λεπτήν
τινα /ροιάν υπεροχής, άποκαλοΰντες τόν βασιλέα τής Βουλ
γαρίας τέκνον καί όχι αδελφόν.

Εΐπομεν δτι πολλάκις οί υιοί προ πάντων του Βασιλέως 
προσελαμβάνοντο ώς άρχοντες, καλούμενοι βασιλείς και ως 
τ ο ι ο ΰ τ ο ι  ανευφημούμενοι. Ά λ λ ’ έπί τής Μακεδονικής δυνα
στείας συνέβη καί ετερόν τι. 'Οσάκις οί νόμιμοι διάδοχοι 
ησαν η ανήλικοι η γυναίκες ασθενείς, άνδρες επιφανείς της 
πολιτείας, ιδίως έπί στρατιωτικοϊς κατορθώμασι, κατελαμ- 
βανον τήν ύπερτάτην άρχην καί διεξήγον ^την ασι̂  ικην 
έζουσίαν ώς βασιλείς, όνόματι μέν από κοινού^μετα^των νο 
μίμων διαδόχων, πράγματι δε αυτοί μόνοι. Ούτως ο ρουγ-



γάριος του στόλου ητοι ό ναύαρχος 'Ρωμανός, ό Αεκαπηνο<> 
συνεβασί>ευσε μετά Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου* 
καί ού μόνον αύτός άλλα καί οί τρεις αύτου υιοί ελαβον 
τότε το βασιλικόν αξίωμα. Ωσαύτως οί στρατηγοί Νικηφό
ρος Φωκάς καί ’Ιωάννης Τσιμισκης συνεβασίλευσαν άλληλο- 
διαδόχως μετά τών ανηλίκων έγγόνων τοΰ Πορφυρογέννη
του. Παρομοίως καί άλλοι ηττον όνομαστοί άντρες κατέ- 
λαβον την βασιλείαν περί τά τέλη της Μακεδονικής δυνα
στείας. Τό δέ παράδοξον είναι δτι ούδείς τών δέκα άνδρών 
δσοι, καιπερ μη άνήκοντες είς τόν Μακεδονικό* οικον, συν
εβασίλευσαν μετά τών νομίμων αντιπροσώπων του οίκου 
τούτου, διενοήθη η τούλάχιστον κατώρθωσε νά καθαίρεση 
τόν οίκον εκείνον. Φαίνεται δτι η κοινή γνώμη τοσοΰτον 
συνησθάνετο την άνάγκην τής διαδοχικής μοναρχίας ώστε 
έπέτρεπε μέν να ένισχύεται αυτη δι’ άνδρών δεξιωτέρων ο
σάκις περιέπιπτεν είς χεΐρας κληρονόμων άσθενών, καί εύ- 
χαρίστως μάλιστα εβλεπε τοΰτο, δέν άνείχετο δμως ποτέ 
τήν ανατροπήν τής διαδοχής υπό τών άνδρών εκείνων. fO 
δέ τοιοΰτος συνδυασμός τής κληρονομικής βασιλείας μετά 
τής αιρετής, δι’ ου κατωρθώθη ή έπί δύο περίπου εκατονταε
τηρίδας διατήρησις τοΰ αύτοΰ βασιλικού οίκου, είναι ίσως 
ενιαίος έν τ^ ιστορία καί δύναται νά χρησιμεύσει ώς νέα ά· 
πόδειξις δτι έν μέσω τής τοσαύτης έκείνης ανωμαλίας τών 
πραγμάτων τοΰ άνατολικοΰ κράτους, ύπήρχεν ούδέν ηττον 
έν αύτώ, μάλιστα κατά τήν έποχήν ταΰτην, κοινόν τ ’ 
πνεύμα καθ’ δ έρρυθμίζοντο τά υπέρτατα αύτοΰ συμφέροντα.

Διά δέ τήν τοιαύτην παγίωσιν τού μοναρχικού αξιώμα
τος έξέλιπον καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν αί ταραχώδεις σκηναί, 
αίτνες άλλοτε συνέβαινον έπί τής συχνής νέων βασιλέων 
χειροτονίας. ’Επειδή διαρκούσης τής Μακεδονικής δυνα- 
στείας ό διάδοχος ητο ώρισμένος, έ διάδοχος ούτος κατ- 
ελάμβανε τήν αρχήν άπλώς διά τής κατά τούς νενομισμέ-

νους τύπους στέψεως, ενώ κατά τούς προηγούμενους χρόνους  ̂
έπειδή τής στέψεως προηγείτο πολλάκις έκλογή είς ήν έπε- 
νήργει ό στρατός καί ό δήμος Κωνσταντινουπόλεως, ή τε
λετή αυτη άπέβαιν$ πολλάκις δραματικωτάτη.

’Εν ετει 491  δτε, άποθανόντος τοΰ Ζήνωνος, έδέησε νά 
προχειρισθ*?) νέος βασιλεύς, οί άρχοντες, οι συγκλητικοί καί 
ό αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως συνήχθησαν κατ’ αυ
τήν τήν νύκτα τήν παρακολουθήσασαν τόν θάνατον τοΰ Ζή- 
νωνος, έν τή στοα ητις προηγείτο τής μεγάλης τών ανα
κτόρων αιθούσης, ϊνα σκεφθώσι καί άποφασίσωσι περί τοΰ 
διαδόχου. Συγχρόνως δμως συνέρρευσεν ό δήμος είς τόν ιπ
πόδρομον καί κατέλαβε τά ώρισμένα δι’ αύτον βάθρα, ό δέ 
στρατός συνεπυκνώθη είς τό έπίμηκες τετράγωνον έν τώ  
όποίω έτελοΰντο οί αγώνες. Οί συνελθόντες είς τά βασίλεια 
άρχοντες, έπειδή έμαθον δτι πολύς έν τώ ίπποδρόμω συνέ- 
βαινε θόρυβος, συνεβούλευσαν τήν αύγούσταν Άριάδνην νά 
προσέλθη είς τό ιππικόν έκείνο αμφιθέατρο ν ινα προσφώνη
ση τόν δήμον, διότι ώς χήρα τοΰ άποθανόντος βασιλέως 
καί θυγάτηρ τοΰ προκατόχου αύτοΰ Λέοντος, έλογίζετο έ -  
χουσα τό κράτος είς χείρας αύτής. Καί τωόντι ή ’Αριάδνη, 
φορεσασα τήν χλαμύδα, άπήλθεν αυτόθι, έν συνοδεία τών 
αυλικών καί τών πολιτικών καί στρατιωτικών αρχόντων 
όσοι κατά τά είθισμένα περιεστοίχιζον τούς βασιλείς έν τώ  
θεωρείω τοΰ αμφιθεάτρου. Παοηκολούθησε δέ αύτήν έκτά- 
κτως είς τ ήν περίστασιν ταύτην καί ό έπίσκοπος Κωνσταν
τινουπόλεως Εύφήμιος. ° Αμα ή Αύγούστα άνήλθεν είς τό 
κάθισμα, δηλαδή τό βασιλικόν θεωρείον, καί έπεφάνη είς 
*ούς αύτοθι ήθροισμένους, δήμο; καί στρατός ανέκραξαν μια 
φωνή* α’Αριάδνη αύγούστα, σύ νικάς. Εύσεβή κύριε, ζωήν 
αύτη. Πολλά τά έτη τής Αύγούστης. ’Ορθόδοξον βασιλέα 
τη οίκουμένή.» Καί έν τώμέσω τών κραυγών τούτων αντή
χησαν αί εύσεβεϊς έπιφωνήσεις' «Κύριε έλέησον, κύριε έλέη-



σαν, κύριε έλέησον.» ffl δέ Αύγούστα προσεφώνησεν αυτούς 
διά λιβελλησίου, η tot διά γραμματέως, όστίς, ιστάμενος 
έττί τών προκειμένων του Θρόνου βάθρων, άνέγνωσε την ακό
λουθον διακήρυξιν*» 'Η ύμετέρα γενναιότης τα πρέποντα 
καί νυν τ̂ ί καθοσιώσει συνήθως έπεδείξατο καί την ευτα
ξίαν έβεβαίωσε, τά όφειλόμενα τή βασιλεία φυλάξασα.» 
’Ενταύθα στρατός καί δήμος άνεβόησαν «'Ημείς δούλοι της 
Αύγούστης. Ευσεβή κύριε, ζωήν αυτή. Πολ^ά τά έτη τής 
Αύγούστης. ’Αριάδνη αύγούστα, συ νικάς. 'Ρωμαίων βασι
λέα τη οικουμένη.» Μετά τάς κραυγάς ταύτας έξηκολού
θησεν ό γραμματεύς άναγινώσκων την διακήρυξιν* ·*Οτι 
καί προ τών ύμετέρων αιτήσεων έκελεύσαμεν τοις ένδοξο- 
τάτοις άρχουσι καί τή ίερα συγκλητω μετά κοινής τών γεν
ναιότατων δοκιμασίας, άνδρα έπιλέξασθαι χριστιανόν *Ρω- 
μαιον καί πάσης γέμοντα βασιλικής άρετής, ώστε μήτε 
χρημάτων, μήτε άλλω τινι, όσον τό γε έν άνθρώποις, άν- 
θρωπίνω πάθει ύποκείσθαι.» Καί ένταυθα πάλιν κραυγή γ ε
νική αντήχησε* «Πολλά τά ετη τής Αύγούστης. ’Αριάδνη 
αύγούστα συ νικάς. Τής φιλοχρίστου βασιλίδος πολλά τά 
ετη. Κύριε, έλέησον. Βασιλεύ ουράνιε, δός ήμιν επίγειον ά - 
φιλάργυρον βασιλέα τη οικουμένη. » *θ δέ γραμματεύς 
έξηκολούθησεν άναγινώσκων* «*Ωστε δέ καθαράν καί τω  
δεσπότη Θεω άρέσκουσαν τήν κρίσιν γενέσθαι, έκελεύσαμεν 
τους ένδοξοτάτους άρχοντας καί τήν ίεράν σύγκλητον, συν- 
τρεχούσης καί τής τών γενναιοτάτων έξερκίτων (στρατευ
μάτων) ψήφου, προκειμένων καί τών άγιων εύαγγελίων, πα
ρόντος του οσιωτάτου καί άγιωτάτου τής βασιλίδος ταύτης 
πατριάρχου, και προκειμένων, ώς είρηται, τών αγίων λο
γιών, γενέσθαι τήν επιλογήν, έφ ω τε μηδένα μηδέ φιλίας, 
μηδέ εχθρας, μηδέ σκοπού, μηδέ συγγενείας, μηδέ άλλου 
τινός ίδίου μεμνημένρν, άλλ’ έχοντα καθαρόν το συνειδός 
καί δλον πρός τόν δεσπότην Θεόν νενευκός, ουτω ποίησα*

σθαι την επιλογήν. ’Επειδή ουν, ώς καί η ύμετέρα καθορόέ 
καθοσίωσις, τό πραγμα μέγα καί περι κοσμικής πρόκειται 
σωτηρίας, προσήκει την ύμετέραν καθοσίωσιν μικρόν ένδου- 
ναι, ώστε καί τήν κηδείαν τοΰ τής θείας λήξεως Ζήνωνος 
προβήνα-ι δεόντως, καί μή έκ προπετους επιλογής γενέσθαι 
τι μετ«μελείας άξιον.»

*0 στρατός καί ό δήμος έφάνησαν εύδιάθετοι νά ύπακού- 
σωσιν είς τάς παραινέσεις ταύτας, τόσω μάλλον οσω ή βα
σίλισσα άπένειμεν είς αυτούς εύλαβώς τήν της καθοσιώσεως 
ίτροσαγόρευσιν, ταύτόν είπείν άνεγνώρισεν είσέτι τήν μεγα
λειότητα αύτών. *Αλλά καίπερ συναινέσαντες είς τήν περί 
αναβολής τής εκλογής πρότασιν μέχρις ου κηδευθή ό νεκρός 
τοΰ Ζήνωνος, ό στρατός καί ό δήμος ήθέλησαν συγχρόνως 
νά έκδηλώσωσιν εύχάς τινας καί ιδίως τήν άπαίτησιν τοΰ 
νά παύση αμέσως ό έπαρχος τής πόλεως. *θθεν ύπό πάν
των έκράγη* «καλά πάσχα τη οικουμένη (διότι ή σκηνή 
αυτη συνέβαινε έν άρχη τοΰ άπριλίου), ευταξίαν καί εύθη- 
νίαν τή πόλει. Πολλά τά ετη τής Αύγούστης. *£ξω βάλε 
τόν κλέπτην έπαρχον τ^ πόλει. Πολλά τά ετη τής βασι- 
λίσσης. Κύριε, ζωήν αυτή* δλα τά καλά έπί σοΰ γένηται, 
Ρωμαία, ει ούδέν ξένον αυξει τό γένος τών 'Ρωμαίων. Τό 

βασίλειον σόν έστίν, ’Αριάδνη αύγούστα. Συ νικάς.» *Η βα <· 
σιλισσα φαίνεται ήτο παρεσκευασμένη είς ταύτην τοΰ πλή
θους τήν άπαίτησιν* δθεν έξηκολούθησεν έν τή προσφωνήσει 
αυτής λέγουσα* « Εύχαριστοΰμεν τώ δεσπότη Θεω δτι πάν
τα δσα ύμιν έστί καί συμφέροντα καί καταθύμια, ταΰτα 
καί προ τών ύμετέρων αιτήσεων είς τόν νουν τόν ήμέτερον 
έρχεται καί πληροΰται. Καί γάρ προ της ένταυθα εισόδου, 
ουνιδόντες χοήζειν τήν ύμετέραν καθοσίωσιν άνδρός έμφοο- 
νος καί τής ύμετέρας εύζωίας προνοοΰντος, φθάσαντες και 
προλαβόντες τάς ύμετέρας αιτήσεις, τόν ένδοξότατον ’lou- 
λίανον είς τήν ύπαρχον αρχήν, τοΰ δεσπότου Θεοΰ έπινεά^



σαντος, προβαλλόμεθα.» ’Εννοείται δτι το πλήθος ευχαρι- 
στήθη διά την ευχερή ταύτην επιτυχίαν τής πρώτης καί 
κυριωτάτης αυτού άπαιτήσεως* διό υπό πάντων έκράγη* 
«ταύτη καλή αρχή* πολλά τά έτη τής Αύγούστης, πολλά 
τά ετη τών αρχόντων.» Μεθ’ δ ό γραμματεύς άνέγνω τό 
τε)ευταίον μέρος τής προσφωνήσεως. «Τής ούν ύμετέρας 
έστί καθοσιώσεως ώσπερ αεί έφυλάξατε, ουτω καί νυν φυ- 
λάξαι τήν ευταξίαν. Τής γάρ ύμετέρας ευζωίας καί πάντων 
τών συμφερόντων ύμίν πρώτον μέν ό δεσπότης Θεός, έπειτα 
δέ καί ημείς ίκανώς ποοενοήσαμεν, καί ευθέως βουλευόμενοι 
μετά τών ενδόξων αρχόντων καί τής ιερας συγκλήτου, συν- 
τρεχούσης καί τής τών γενναιότατων έξερκίτων συναινέσεως, 
προβαλούμεθα άνδρα είς τήν βασιλείαν καί ορθόδοξον καί 
αγνόν. Ά πέστω δέ φθόνος τής καλλίστης ταύτης συμβου- 
λίας καί πολιτείας.»

Μετά τό τέλος τής προσφωνήσεως ταύτης κατήλθεν ή 
Αυγουστα από του καθίσματος έν συνοδεία τών περί αυτήν 
αρχόντων* καί αφού είσήλθον πάντες είς τά βασίλεια, ή 
μέν δέσποινα ύπεχώρησεν είς τά ίδια δώματα, οί δέ άρχον
τες έκαθησαν ινα βουλευθώσι περί τού πρακτέου. Έπειδή δέ 
μεταςύ αυτών έκινήθη φιλονεικία, ό πραιπόσιτος (εις τών 
αυλαρχών) Ουρβίκιος παρετήρησεν είς αύτούς δτι καλώς ή- 
θελον πράξει άν άνέθετον τήν έκλογήν είς τήν Αυγούσταν. 
Τότε ή σύγκλητος παρεκάλεσε τωόντι τόν αρχιεπίσκοπον 
Κωνσταντινουπόλεως νά είσέλθη καί παρακαλέστι τήν βα
σίλισσαν ινα αυτή έκλεξγ] δν βούλεται. Ή  δέ έξελέξατο 
’Αναστάσιον τόν Σιλεντιάριον, δπερ μαθόντες οί άρχοντες 
πάντες εύχαριστήθησαν* καί παραχρήμα ό μάγιστρος επεμ- 
ψεν ε»ς τόν οίκον τού ’Αναστασίου διαφόρους αξιωματικούς 
τής βασιλικής φρουράς ινα άναγγειλωσιν αύτώ τήν γενομέ- 
νην έκλογήν καί συνοδεύσωσιν αύτόν είς τά βασίλεια. Καί 
προσελθόντος αύτου έγένετο ήδη ή κηδεία τού Ζήνωνος.

Τήν δ’ έπιοΰσαν ό νέος βασιλεύς, αφού έδέχθη τάς προσρή
σεις δλων τών αρχών καί ιδίως τοϋ αρχιεπισκόπου Κων
σταντινουπόλεως, άνήλθεν είς τήν στοάν ήτις προηγείτο τής 
μεγάλης τών βασιλείων αιθούσης, καί έκει, προσελθόντων 
κατόπιν πάντων τών άρχόντο^ν καί συγκλητικών, άπήτησαν 
ούτοι παρ’ αύτοϋ νά όμόση, «ώς ούδενί, προς δν είχε πράγ
μα, φυλάττει λύπην καί δτι μετά ορθού συνειδότος ττί βα
σιλεία χρήσεται.»

Τελεσθέντος δέ τοϋ δοκού τούτου 6 νέος βασιλεύς άπήλ· 
θεν είς τόν ιππόδρομον* καί έκεί φορέσας είς παρακειμένην 
τινα επίσημον αίθουσαν στιχάριον, διβητήσιον έπίχρυσον, δ 
εστι τό έπί τοϋ στιχαρίου φορούμενον μακρόν καί πλατύ 
ένδυμα, καί ζωνάριον καί τάς βασιλικάς περισκελίδας τάς 
καλουμένας τουβία καί καμπάγια, είσήλθεν είς τό κάθισμα. 
Τότε τά στρατεύματα τά οποία ϊσταντο εντός του ιπποδρό
μου εκλινον τά δπλα καί τάς σημαίας, ό δέ δήμος ό παρ- 
ιστάμενος είς τά βάθρα εύφήμησεν αύτόν. Μετ’ ού πολύ δέ 
καθήσας έπί άσπίδος ό νέος βασιλεύς μετεωρίσθη υπό τών 
έπιφανεστάτων αρχόντων καί συγκλητικών καί έπεδείχθη 
εις τά παο’-στάμενα πλήθη, είς δέ τών αξιωματικών τοϋ 
στρατού άνελθών είς τό κάθισμα έπέθηκεν είς τήν κεφαλήν 
αύτοϋ τό Ιδιον μανιάκιον, δ έστί τό διακριτικόν τοϋ βαθμού 
του χρυσούν ψέλλιον' καί έν τω άμα ώρθώθησαν αί σημαίαι 
καί τά δπλα καί εύφημήθη ό βασιλεύς παρά τε τών στρα
τιωτών καί τών δημοτών. Μετά δέ τούτο κατήλθεν έκ τής 
άσπίδος καί είσήλθε πάλιν είς τήν αίθουσαν, δπου ό πα
τριάρχης, άφοΰ έποίησεν εύχήν καί έλέχθη τό « Κύριε έλέη- 
σον,» περιέθηκεν αύτώ τήν χλαμύδα τήν βασιλικήν καί 
τόν στέφανον τόν διάλιθον. Ταϋτα περιβαλών τά βασιλικά 
παράσημα, ό βασιλεύς έπέστρεψεν είς τό κάθισμα καί ήσπά- 
σατο τόν δήμον, καί έκραξαν πάντες, ό μέν δήμος έλληνι- 
στί αΣεβαστέ,» οί δέ στρατιώται ρωμαϊστί' «Αύγουστε.»



ωπής δέ γενομένης έπεδόθη προς τόν βασιλέα έγγραφος 
προσφώνησις, πρός τους στρατιώτας *αι τον δήμον, ο δε 
πάλιν παρέδωκεν αύτην πρός τόν γραμματέα, οστις ίστά- 
μένος έπί τών βαθμιδών του καθίσματος άνέγνωσε τάδε* 
«Δήλόν έστιν τό ανθρώπινον κράτος τής άνωτάτω δόξης 
τώ  νεύματι άπαρτίζειν.» ’Ενταύθα άμεσως διεκοψε την ά - 
νάγνωσιν τό πλήθος βοήσαν «άφθονα τή οικουμένη- ώς ε
ζησας ουτω βασιλευσον* αγνούς άρχοντας Tfi οικουμένη,» και 
άλλα τοιαΰτα. Μεθ’ δ έπελθούσης σιγής ο γραμματεύς έξη
κολούθησεν. «Έπειδή τοίνυν εμέ, ει και άκοντα καί άνα- 
βαλλόμενον, ή γαληνοτάτη αύγούστα ’Αριάδνη τη διακρί- 
σει τών ύπερφυεστάτων πρωτευόντων, καί τής ένδοξοτάτης 
συγκλήτου ή έκλογή, καί τών δυνατών στρατοπέδων, του τε 
καθωσιωμένου λαοΰ ή συναίνεσις, πρός τό άναδέξασθαι τής 
βασιλείας τών ’Ρωμαίων την φροντίδα, προηγουμένως τής 
επιείκειας τής θείας Τριάδος, προεχώρησεν . . . . »  Το πλήθος 
πάλιν διέκοψε τήν άνάγνωσιν άνακραξαν* « Κύριε ελεησον. 
Υιέ θεοΰ, συ αυτόν έλέησον. ’Αναστάσιε αυγουστε, τουμ- 
βήκας. Ευσεβή βασιλέα ο Θεος φυλάξει* ο Θεος σε εδωκεν,
6 Θεός <sl φυλάξει,» καί άλλα τοιαυτα. Μόλις δέ δυνηθέν- 
τος τοΰ γραμματέως νά άκουσθη έπανελήφθη ή άνάγνω- 
σις . . .  . « ίπόσον μοι βάρος υπέρ τής κοινής πάντων σωτη
ρίας έπετέθη, ούκ αγνοώ.» Πάλιν δέ παρά πάντων έβοήθη 
α άξιε τής βασιλείας, άξιε τής Τριάδας, άξιε τής πόλεως· 
τούς δηλάτωρας (συκοφάντας) εξω βαλε,» και αλλα τοιαΰ· 
τα# ό δέ γραμματεύς έξηκολούθησεν. «Ά λλα τόν Θεόν τόν 
παντοκράτορα δυσωπώ δπως, otov με εν ταύτη τη κοινοί 
έκλογη γενέσθαι ηλπίσατε, τοιουτον τή τών πραγμάτων 
εργασία κατανοησητε.» Παλιν δε παρα πάντων εκραγη* 
«Είς 5ν πιστεύεις, αυτός σέ σώσει. ‘"Οπως εζησας, ούτως 
βασιλευσον. Ευσεβώς εζησας, εύσεβώς βασιλευσον. ’Αριάδνη, 
ού νικάς· πολλά τά ετη τής Αύγούστης. Τό έξέρκιτον σύ

εγειρον, τας στρατειας σύ εγειρον, τούς δούλους έλέησον· 
ώς Μαρκιανός ούτως βασιλευσον,-» καί άλλα τοιαυτα πολλά, 
Μεθ ο έπήλθε τό τέλος τής προσφωνήσεως, έν τώ όποίω ό 
βασιλεύς ύπέσχετο την είθισμένην κατά πάσαν αναγόρευαιν 
χρηματικήν δωρεάν, ^τις άπετέλει ποσόν μέγα διότι ώρίσθη 
είς 4 7 0  περίπου δραχμάς κατ’ άνδρα, ητοι είς 1 0 νομίσμα
τα, ων τά πέντε έδόθησαν είς χρυσόν καί τά πέντε είς άο- 
γυρον. Είχε δέ τό μέρος τοΰτο τής προσφωνήσεως έπί λέ- 
ξεως ώς έξής* « Τπέρ τής έορτής τής εύτυχοΰς ήμών βασι
λείας άνά πέντε νομισμάτων καί λίτραν αργύρου καταβού- 
κολον (κατα βοΰκαν, κατ’ άνδρα) δώσω.» Τότε παρά πάν
των έβοήθη* «Χριστιανόν βασιλέα ό Θεός διαφυλάξει. Αυ- 
ται κοιναί εύχαί. Αυται αί εύχαί τής οικουμένης. Τόν ευσε
βή, Κύριε, φύλαξον άγιε Κύριε, εγειρον τόν κόσμον σου* 
νικά η τύχη τών Ρωμαίων* ’Αναστάσιε αυγουστε, σύ νικάς* 
Αριάδνη αύγούστα, σύ νικάς. *0 Θεός υμάς δέδωκεν, ό 

Θεος υμάς διαφυλαξει.» Καί ηδη ο αυτοκράτωρ έπιφωνή- 
σας πρός πάντας, «ό Θεός μεθ’ ύμών,» κατήλθεν από τοΰ 
καθίσματος καί άπήλθεν έν παρατάξει έίς την έκκλησίαν, 
οπου έτελέσθη ή νενομισμένη δοξολογία, έκοινώνησεν ό βα
σιλεύς καί ήγιάσθη έπί τοΰ θυσιαστηρίου ό στέφανος, δν φο· 
ρεσας αυθις ό ’Αναστάσιος έπέστρεψεν είς τά βασίλεια. Έν
ταυθα δέ έτέλεσε τήν πανηγυρικήν προαγωγήν τοΰ από 
τής προτεραίας διορισθεντος νέου έπάρχου τής πόλεως καί 
εδωκε μέγα γεΰμα εις τούς άρχοντας.

Τοιαύτη έγένετο ή τοΰ ’Αναστασίου άναγόρευσις, όπωσοΰν 
εύπρεπης^καί κοσμία διότι διεξήχθη προεδρευούσης τής βα- 
σιλίσσης Αριάδνης. Αλλ εν τ?5 αναγορεύσει τοΰ Ιουστίνου 

ια®όχου τοΰ ’Αναστασίου συνέβη άταξία τις, λέγει ό Κων
σταντίνος ό Πορφυρογέννητος, αοια μηδέ Αύγούστης ουσης 
μηοέ  ̂βασιλέως τοΰ χεφοτονηθέντος, άλλά άπρονοητων σχε- 
οον δντων τών πραγμάτων.» Τωόντι άποθανόντος τοΰ ’Α*



ναστασίου έν νυκτί, άνηγγέλθη το γεγονός ύπό τών αύλι- 
κών αξιωματικών τών λεγάμενων Σιλεντιαρίων, είς τόν μά- 
γιστρον καί είς τον άρ/ηγόν μιας μοίρας τής βασιλικής 
φρουράς, τών καλούμενων τότε έξκου£ιτόρων, ινα προσέλ- 
θωσιν είς τό πα7άτιον. Ουτοι δέ συνελθόντες αμέσως αυτόθι 
προσεκάλεσαν τους ανώτερους αξιωματικούς όλων τών ταγ
μάτων τής βασtλtκήc φρουράς καί είπον είς αύτούς ότι «ό 
δεσπότης ημών ώς άνθρωπος έτελεύτησε* δει ουν ημάς πάν- 
τας κοινή βουλεύσασθαι καί τόν τώ Θ:ώ άοέσκοντα κα^τή 
πολιτεία συμφέροντα έπιλέξασθαι.» Ταυτα έγένοντο έτι νυ- 
κτός ουσης. Την δέ πρωίαν οί μέν άρχοντες προσήλθον είς 
τά βασίλεια φοροϋντες τινές μέν μύϊνα (κυανά) ητοι πένθι
μα ενδύματα, τινές δέ καί διάφορα. Ο δέ δήμος συνήχθη 
είς τόν ιππόδρομον καί εύφημησε την σύγκλητον κράζοντες* 
«Πολλά τά έτη τής συγκλήτου. Σύγκλητε 'Ρωμαίων, σύ 
νικάς. Τον έκ Θεού βασιλέα τώ έξερκιτω* τόν έκ Θεού βα
σιλέα τη οικουμένη,» καί πολλά τοιαύτα. Οί έν τοις βασ'ι- 
λείοις έν τούτοις συνελθόντες άρ/οντες καί ό αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως, τεθέντων καθισμάτων έν τ^ προ τής 
μεγάλης αιθούσης στοά, ηρχισαν νά φιλονεικώσι ποός άλ- 
ληλους περί του υποψηφίου βασιλέως, άλλοι άλλους προτεί' 
νοντες καί ύποστηρίζοντες. Τότε έπειδη ό χρόνος κατετρί- 
βετο είς μάτην, ό μάγιστρος παρετηρησεν είς αύτούς οτι ή 
παράτασις αυτη τών συζητησεων είναι επικίνδυνος. ’Εάν, 
προσέθηκε, ταχέως όνομάσωμεν τόν όφείλοντα γενεσθαι, 
πάντες θέλουσιν άποδεχθή την έκλο^ην ημών καί ησυχάσει* 
ενώ μετ’ ολίγον* «ού γενόμεθα κύριοι τής βουλής, άλλ’ ημείς 
έτέροις έχομεν άκολουθείν.)) Δυστυχώς η φιλονεικία έξηκο- 
λούθησε^καί συνέβη ο,τι ειχε προϊδεί ο συνετός μάγιστρος. 
Οι έξκουβίτωρες, συνηγμένοι οντες μετά τοϋ δήμου έν τώ 
τπποδοομίω, άνηγόρευσαν βασιλέα καί άνηγαγον έπί τ ή ς  

άσπίδος χιλίαρχον τινα ’ίωάννην οστις ήτο φίλος τοϋ ’ίου*



ατίνου καί έγένετο f/ετα  ταΰτα επίσκοπο; ΓΙΙ'α*λε ία ς* οί 
δέ Βενετοι, άποδοκιράσαντες την εκλογήν ταύτην, ηρχισαν 
νά λιθοβο/νώσι τυύς ε?κουβίτορας οίτινες άμυν'μενοι έτό- 
ξευσαν τίνάς τών αντιπάλων. "Αλλοι πάλιν έκ τής βασιλι
κής φρουράς, όρμησαντες ηρπασαν πατρίκιόν τινα στρατηλά
την οντα καί άναβιβάσαντες αύτόν είς τράπεζαν, ητοιμάζον- 
το νά τον στέψωσιν* άλλ’ οί έξκουβίτορες δυσαρεστηθέντες 
κατεβίβασαν αύτόν διά τής βίας καί ηθελον τόν φονεύσει 
εάν ό 'Ιουστινιανός, οστις ητο τότε αξιωματικός τών έξ- 
κουβιτόρων, δέν εσωζε τόν ά'νθρωπον παραλαβών αύτόν καί 
παραπέμψας φρουρούμενον είς τόν στρατώνα. *Ηδτ) δέ πάν
τες οί έξκουβίτορες προέτρεπον τον ’Ιουστινιανόν νά δεχθ*5 
την βασιλείαν, άλλ’ ούτος άπεποιηθη. Καί καθ’ όσον άνη- 
γορεύετο τοιουτοτρόπως υποψήφιός τις, οί έκλέγοντες ε- 
κρουον τάς θύρας τάς έλεφαντίνας τών ανακτόρων ζητουν- 
τες παρ α τών κουβικουλαρίων, ητοι τών μετέπειτα έπί τό 
έλληνικώτερον όνομασθέντων χοιτωητών ,  τά βασιλικά πα
ράσημα* οί δέ, άκούοντε; τά ονόματα τών-προβαλλομενων, 
δέν εδιδον τά ζητούμενα. Τελευταϊον οί συγκλητικοί, πει- 
οθεντες οτι ητο ανάγκη νά παυστι ό μέγας ουτος θόρυβος, 
συνεφώνησαν νά προχειρίσωσι τόν Ιουστίνον. Καί τινές μέν 
τών σχολαρίων δυσηρεστηθ/;σαν διά την έκλογήν ’ταύτην 
έπί τοσοΰτον ώστε εις έξ αύτών όρμησας κατά του έκλε- 
χθέντος εδωκεν αύτώ γρόνθον καί εσχισε τό χείλος αύτου. 
Αλλ’ έπεκράτησεν η γνώμη τών συγκλητικών, μεθ’ ης συν- 
ε~άχθησαν οί πλείστοι τών στρατιωτών καί οί δημόται. 
09?ν άπήλθεν ό ’ Ιουστίνος είς τόν ιππόδρομον δπου επεμ- 

ψαν άμ.έσως οί κουβικουλάριοι τά παράσημα ητοι τό όνου-α- 
ομενον σχήμα του βασιλέως. Εισήλθε λοιπον ο Ιουστί,ος 

εις το κατάστημα έν συνοδία του αρχιεπισκόπου ’ίωάννου 
καί τών λοιπών αρχόντων, μετεωρίσθη *πί τής άσπίδος καί 
^εριεβληθη τό χρυσουν ψέλλιον. Δέν άπήλθεν ομως είς την
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παρακειμένων αίθουσαν Ϊνα κοσμ,ηθ^ διά τών ^βασιλικών πα* 
ρ άσημων, άλλ’ οι στρατιώται έσχημάτισαν διά τών ασπί
δων αυτών πρόχειρον στέγασμα, έποίησαν χελώνην, ως έλε- 
γετο τότε, καί έκεί ένεδυθη, έκεί έπέθηκεν αύτώ τον στέ
φανον ό επίσκοπος καί έκεί ελαβεν ό βασιλεύς την λόγχην 
καί την ασπίδα, μεθ’ δ άνήλθεν αυθις εις τό κάθισμα. Τότε 
έκραξαν πάντες· «Ιουστίνε αυγουστε, σύ νικάς.» ' °  δίπροσ- 
εφώνησε τώ  δήμω διά τοΰ γραμματέως τάδε* « Αύτοκρα* 
τωρ καΐσαρ ’Ιουστίνος νικητης αεί σεβαστός. Τη του παντο
δυνάμου Θεοΰ κοίσει, τη τε ύμετέρα κοινή εκλογή πρός ̂  την 
βασιλείαν χωρησαντες, την ούράνιον πρόνοιας έπικαλούμε · 
θα. . . .  .» Ένταυθα παρά πάντων έβοήθη. «. Αφθονα τ?ί οι
κουμένη* ώς εζησας, ουτω βασιλευσον’ άφθονα τ*7ί πολιταα. 
Βασιλεύ ούράνιε, σώσον τόν έπίγειον. Ιουστίνε αυγουστε, 
σύ νικάς. Του νέου Κωνσταντίνου πολλά τά ετη.  ̂ Ημείς 
δούλοι τοΰ βασιλέως.® 'θ  δέ γραμματεύς έξηκολούθησεν·
« .............  ώς άν διά την οΐκείαν φιλανθρωπίαν ένισχυστ] η
μάς, άπαντα τά ΰμϊν τε  κα ίτω  δημ.οσιω επωφελή οντα τε- 
λέσαι.» Πάλιν παρά πάντων έκράγτΓ «Υ ΐέβ εου , συ αυτόν 
έλέησον. Συ αυτόν έπελέξω, σύ αύτόν έλέησον. ’Ιουστίνε 
αυγουστε, σύ νικάς,» καί πολλά τοιαΰτα. Ό  δέ γραμματεύς 
άναλαβών τόν λόγον ειπεν «ύμ ετέρα  καί γάρ φροντίς 
έστ-.ν έν πάσ? εύοδώσει ύμάς θεία προνο% καθόταν, και 
μετά πάσης ευφροσύνης καί περιθάλψεως καί άμεριμηας ενα 
έκαστον ύμών διαφυλάττειν.» Παρά  ̂πάντων έβοήθη· « Ά 
ξιε τής βασιλείας, άξιε τής Τριάδος, άξιε τής πόλεως. 
ΤΙολλ.ά τά ετη τοΰ βασιλέως. Αγνούς άρχοντας τ?, οικου
μένη,» καί άλλαι όμοιαι εύχαί. 'Ο δέ γραμματεύς προσεθη- 
κεν* «'Γπέρ τής εορτής τ ή ς  ημετέρας εύτυχοΰς βασιλείας 
άνά πέντε νομισμάτων καί λίτραν αργύρου ύμιν κατά χά
σμα (αντί του ανωτέρω κατά βούκαν) δωρησομαι.» Τοτε 

• παρά πάντων έκράγη* «χριστιανόν βασιλέα ό Θεος φυλαςοι.

Αύται^κοιναί ευχαί τής οικουμένη,» καί τά τούτοις παρό
μοια. Έπειπόντος δέ τοΰ αύτοκράτος «ό Θεός μεθ’ ύμών,» 
τα λοιπά έγενοντο ως και έπί τής τοΰ ’Αναστασίου άνα· 
γορεύσεως,

*£πί δέ τής Μακεδονικής δυναστείας, έπειδή εκλογή δέν 
ένίνετο, οΰδεμία ύπήρχε^χρεία \ά ζητηθή ή συναίνεσις τοΰ 
στρατού καί τοΰ δήμου, ώστε ή άναγόρευσις ητο άπηλλαγ- 
μενη τών δραματικών τούτων περιπετειών καί έτελεΐτο ό- 
μαλωτερον καί τυπικώτερον, άν καί ούχ ηττον μεγαλοπρε- 
πώς. Οί συγκλητικοί καί οί αξιωματικοί τής βασιλικής 
φρουράς κατελάαβανον έν στολή διάφορα ώρισμένα μέρη 
τών ανακτόρων ινα ύποδεχθώσι καί συνοδεύσωσι τον ‘νέον 
βασιλέα. Καί άφου τά πάντα ητοιμάζοντο, έξήρχετο ουτος 
από τοΰ τμήματος τών ανακτόρων τοΰ όνομαζομένου Αΰ- 

Ί  . γουστεως, φορών σκαραμάγγιον (στρατιωτικόν μανδύαν) καί 
σαγίον πορφυροΰν (στρατιωτικόν ωσαύτως ίμάτιον) έν συνο- 
οια τών κοιτωνιτών καί προέβαινε μέχρι τοΰ ’Ονόποδος, 
άλλου τών ανακτόρων τμήματος. Έ κ ε ί περιέμενον οί πα
τρίκιοι καί έγίνετο ή πρώτη επίσημος υποδοχή, ή, καθώς 
ελεγον τοτε, δοχή. 'Ο τής καταστάσεως (ό τελετάρχης) 
έκραζε «κελευσατε,» οί δέ πατρίκιοι έπηύχοντο «είς πολ
λούς καί άγαθούς χρόνους.» Έκείθεν ό βασιλεύς, συνοδευό- 
(λενος ήδη καί ύπό τών πατρικίων, προέβαινε μέχρι τοΰ 
μεγάλου κονσιστωρίου, ήτοι τής μεγάλης αιθούσης όπου 
συγκροτούντο αί συνεδριάσεις τής συγκλήτου καί όπου πε- 
ριεμενον ώ ύπατοι καί οί συγκλητικοί. ’Ενταύθα άφικόμενος 
ο Βασιλεύς ΐστατο ύπό τόν ουρανόν τοΰ θρόνου, πατρίκιοι δέ 
και συγκλητικοί ^πίπτοντες προσεκύνουν αύτόν καί άφοΰ 

 ̂ ανισταντο ενευεν ό δεσπότης είς τόν πραιπόσιτον, ό δέ πραι- 
ποσίτος είς τόν σιλεντιάριον, καί ό ,σιλεντιάριος έλεγε ((κε
λευσατε,» πάντες δέ έπηύχοντο «εις πολλούς καί άγαθούς 
χρόνους, d Εντεύθεν ό βασιλεύς άπήρχετο είς την εκκλησίαν



άνχμέσον τών ταγμάτων τήι βασιλικής φρουράς καί τοΰ 
δήμου, οστις, διερχομένου του βασιλέως, έποίει το σημειον 
του σταυρού. 'Ο βασιλεύς είσήρχετο προ πάντων εις το μη- 
τατώοιον, ίτο ι είς το έν τ?) εκκλησία άποκεχωρισμένον τμ ή- 
αα δπερ έχρησιμευεν ιδιαζόντως εις το να άκροάται τών α 
κολουθιών, νά αναπαύεται, έν ανάγκη και νά περιβάλλεται 
τά ώρισμένα εις διάφορους τελετάς ιματια. Επι τής στέ
ψεως ο βασιλεύς περιεβάλλετο ενταύθα τά βασιλικά {μάτια 
τά καλούμενα διβητησιον και τζιτσάκιον, μεθ’ δ είσώί-.υε 
μετά του πατριάρχου, και άψας κηρούς είς τάς άργυράς πυ 
λας, και προσευχηθείς είς τά άγια Ούρια, και άψας πάλιν 
κηρούς, άνήρχετο είς τον άμβωνα μετά του άρχιερέως. ’Εκει 
ό πατριάρχης έποίει πρώτον ευχήν επι τής χλαμυδος, και 
μετά το τέλος τής ευχής οί βασιλικοί θεράποντες ̂  ένέδυον 
διά τής χλαμύδος τον βασιλέκ* επειτα όε εποίει ευχήν επί 
τ ου .  στέμματος, καί μετα το τέλος τής ευχής, αυτος^ό πα- 
τριάοχης επεθετε το στέμμα επι της κεφαλής του ό^σπο* 
του.' "Αμα τούτου γενομένου δ λαός άνέκραζε τρις* «άγιος, 
άγ:ος, άγιος, δόξα έν ύψίστοις Θεφ, και έπί γης ειρήνη,» 
καί επειτα- «δ δείνα  μεγάλου βασιλέως καί  ̂ αύτοκράτορος 
πολλά τά ετη.» καί άλλας τοιαύτας εύχάς. Ο δέ βασιλεύς 
φορών το στέμμα κατηρχετο άπο του άμβωνος και άπηρχε- 
το είς το μητατώριον, δπου καθησας έπί του θρόνου έδέχετο 
τήν προσκύνησιν δλων τών άνωτέρων πολιτικών και στρα
τιωτικών αξιωματικών οίτινες εισερχόμενοι αλληλοδιαδό
χους επιπτον κατά γής καί έφίλουν τά  δύο γόνατα αύτου. 
Καί τελεσθειστ,ς τής προσκυνησεως ελεγεν ό πραιπόσιτος 
«κελεύσατε,» καί έπηύχοντο πάντες το «είς πολλούς καί 
αγαθούς χρόνους.» Τότε έξελΟίντων αύτών έτελειτο ή συνή- 
Οης δοξολογ'α και εκοινωνει ο βασιλεύς·  ̂ , , ^

Τοιαύτη έγίνετο η έγκαθίδρυσις του νέου βασιλέως επι 
τής Μακεδονικής δυτκστέίας. Συγκεφαλαιοΰντες δε η*η οσα

ηδυνάμεθα νά ειπωμεν ενταύθα περί τής Μεσαιωνικής ημών 
βασιλείας κατά τήν εποχήν.ταύτην, παρατηρουμεν οτι ή 
οασιλεια  ̂ εκείνη ητο άπεριόριστος άμα καί περιωρισμένη, 
Ασιανή άμα και Εύρωπαϊκή, κληρονομική άμα καί αιρετή. 

Καί ίσως διά τών ποικίλων αυτής τούτων χαρακτήρων ήδυ- 
/̂■.θη και μονον^νά έπαρκέση έπί τοσοΰτον είς τάς ποικίλας 
υσχερείας υφ ων δεν επαυσε τοΰ νά πολεμήται έν διαστή- 

ματι έτών επτακοσίων καί επέκεινα, ίσταμένη είς τά μεθό
ρια τής ανατολής καί τής δύσεως, καί είς τό μεταίχμιον 
τοΰ αρχαίου καί τοΰ νεωτέρου κόσμου.'

Κ . Π ΑΠ ΑΡΡΠΓΟ Π Ο ΓΑΟ Σ.

ΑΡΟΚΑΥΚΟ* Ο ΠΑΡΑΚΟΙΜΩΜΕΝΟ*.

i i  ιστορία τών βυζαντινών χρόνων υπέρ πάσαν άλλην 
παρέχει τώ αναγνώστη τάς ποικιλωτέρας εικόνας τών χα 
ρακτήρων τών κατά τήν έποχήν ταύτ/)ν πρωταγωνιστή σάν- 
των προσώπων. rfl συγχώνευσις τοΰ ελληνικού μετά τοΰ 
ρωμαϊκού πολιτισμού καί ή αμοιβαία άλληλεπίδρασίς άμ- 
φοτερων υπο την σκεπήν τής χριστιανικής θρησκείας παρή-* 
^α^ον  ̂ την άζιοσημείωτον ταύτην ποικιλίαν καί άντίθεσιν,' 
ητιΛς ε̂ ν Τ ω ’ πΡοσελκυει τήν περιέργειαν τοΰ αναγνώστου 
και idzi αφορμήν εις μυριας σκέψεις περί τοΰ προορισμού 
καυτής τύχης τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Η ^κηνή^έπί τής οποίας συνεκεντρούτο, κατά τά τελευ
ταία ιό ίως ετη  ̂τής Αυτοκρατορίας, ολόκληρος ή πολιτική 
ενέργεια ην η αύτοκρατορική αυλή, διάφοροι δέ ύπηρχον αί 
εις αύτην πρόσοδοι και τά μεσα δι’ ών ήδύνατό τις ν ά διέλ- 

η 01 αυτών. ’Εννοείται λοιπόν ο'κοθεν δτι δσω μάλλον ην 
-εριεσταλμένον τό στάδιον τής πολιτικής ένεργείας κατά 
τοσοΰτον καί ό συναγωνισμός υπήρχε μείζων, καί ή χρήσις



τών προσφορών πρός τον επιδιώκομενον σκοπόν μέσων ούχί 
πάντοτε άνεπίμεμπτος. 'Ω ς έκ τούτου ή ιστορία της αυλής 
τών διαφόρων αρτοκρατόρων παριστα πολλάκις τάς άπαισιω- 
τέρας εικόνας φαύλου ραδιουργίας, ητις ώς παράσιτον φυτόν, 
έξαπλώνουσα πανταχόθεν τάς ρίζας και τούς κλώνους αυ
τής, άπερρόφα ολόκληρον την ικμάδα της αυτοκρατορίας, 
καί βαθμηδόν κατεμάρανε ταύτην μέχρις ου υπό τον βαούν 
πέλεκυν του Μωαμεθανισμού κατέπεσεν.

*JBv έκ τών προσώπων έν τώ χαρακτήρι του οποίου αν
τικατοπτρίζεται, ώς είπείν, η τελειότερα παράστασις της 
πολιτικής βυζαντινής ραδιουργίας ην Αλέξιος ό Απόκαυκος, 
ουτινος τήν βιογραφίαν διά βραχέων, άναλόγως του έπ ιτε- 
τραμμένου ήμιν χώρου, θέλομεν σκιαγραφήσει.

fO 'Απόκαυκος ζήσας έπί τών Ανδρονίκων κατήγετο έξ 
αφανούς καί άσημου οικογένειας τής Βιθυνίας. Περί τών πρώ
των τής νεότητος αύτοΰ χρόνων δέν διεσώθησαν ίστορικαί 
πληροφορίαι. ’Αλλ* δμως ό μεταγενέστερος αύτου βίος καί 
4 πολιτεία δύνανται νά χρησιμ.εύσωσιν ώς τεκμήριον άλάν- 
θαστον τής φαύλης καί ήμελημένης αύτοΰ παιδεύσεως. Κα
τά πρώτον υπηρέτη σε ν επ’ όλίγω μισθω ώς ύπογραμματεύς 
παρά τφ  Μακρηνφ, οστις ην τών δημοσίων χρημάτων είσ- 
πράκτωρ, καί μετέπειτα παρά τώ άρχοντι Νικολάω. Εκγυ- 
μ.ναοθείς δέ εις τήν υπηρεσίαν ταύτην προσήλθεν είς τον 
έφορεύοντα τά δημόσια άλατα Δομέστικον ’ίωάννην Καν- 
τακουζηνον, στρατηγόν τότε τών έσπερίων θεμάτο)ν, οστις 
έπιθυμών νά τη ρήση τήν ύπηρεσίαν ταύτην καί διά το έπιον 
ετος, επεμ.ψε τον Άπόκαυκον μετα χρημάτων οπως πείση 
τόν βασιλέα ’Ανδρόνικον τόν πρεσβύτερον νά παραχώρηση αυ- 
τω τήν διάθεσιν τών άλών. *Αλλ’ ο 5Από*αυκος σφετεριστείς 
τά  χρήματα παρέσχε ταΰτα τώ  βασιλεί ώς ίδια, καί υπο
σχόμενος δτι πλείους προσόδους θέλει προσφέρει είς τόν δη
μόσιον θησαυρόν, έπέτυχεν αυτός ύπερ έαυτου δ,τι υπέρ τοΰ

Δομεστίκου άνέλαβε νά ένεργήση. Δυστυχώς ή έκπλήρωσις 
τής ύποσχέσεως περί αύξήσεως τών προσόδων δέν έπραγμα- 
τοποιήθη, καί αντί νά πληρωθή χρημάτων τό δημ.όσιον 
ταμειον έπληρώθη τό ιδιαίτερον τοΰ ’Αποκαύκου, ώστε έπα- 
πειλείτο ποινική κατ’ αύτοΰ καταδίωξις, $)ν προϊδών δ- 
τι δέν ήθελε δυνηθή νά ματαιώση, προσέφυγε πρός ’Αν
δρόνικον τόν νεώτερον έν διχοστασία διατελοΰντα πρός 
τόν βασιλεύοντα τότε ’Ανδρόνικον τόν πρεσβύτερον· Κά
τω ρθω σε δέ τη μεσολαβήσει τοΰ Σεργιάννη παρά τω μεγά- 
λω Δομεστίκω Καντακουζηνω δπως προσληφθη είς τήν ύ
πηρεσίαν τοΰ βασιλέως τούτου. ’Αλλ* δμως έν βραχεί $ια- 
στήματι χρόνου λησμονήσας τήν ευεργεσίαν ταύτην άπεπει- 
ράθη έκ συνεννοήσεως μ.ετ’ άλλων δυσμενώς πρός τόν Καν- 
τακουζηνόν διακειμένων να διεγείρη κατ’ αύτοΰ τήν Οργήν 
καί το μίσος τής αύτοκρατείρας Ξένης μητρός τοΰ ’Ανδρο
νίκου, καί διά τών ένεργειών αύτής νά έπιτύχη τήν αποπομ
πήν τούτου. Α'ά παντοίων λοιπών συκοφαντιών κατώρθωσαν 
νά έμπεδώσωσιν τήν πεποίθησιν τής Ξένης δτι 6 Καντακου- 
ζηνός έπεζήτει μετά τόν θάνατον του ’Ανδρονίκου, οστις έ -  
πικινδύνως διετέλει νοσών, ν’ άποκλείση αύτήν καθόλου τής 
ίγεμονείας, τήν αρχήν δέ πασαν νά συγκεντρώσ-η είς χειρ ας 
τής αύτοκρατείρας ν Αννης, ητις εξ αλλοδαπής ελκουσα τήν 
καταγωγήν καί μικράν κεκτημένη επιρροήν, ήΦελεν εύκό« 
λως πείθεσθαι εις τά νεύματα αύτου καί τάς ορέξεις. rfl Ξέ
νη έπωφελουμένη τής έπελθούσης άναρρώσεως τοΰ 'Ανδρονί
κου, κατήγγειλε πρός αύτόν τούς φιλοδόξους τοΰ Καντακου- 
ζηνοΰ σκοπούς καί δι’ έπιμόνων παρακλήσεων καί νουθεσιών 
επειρατο τήν προς αύτόν έμπιστοσύνην τοΰ Αύτοκράτορος 
νά όιασείση. Εύτυχώς ή σκευωρία αυτη, ης άκουσίως έγένε* 
το οργανον ή Ξένη, έναυάγησεν απέναντι τής άκρας πεποι- 
θήσεως τοΰ Αύτοκράτορος περί τής ειλικρίνειας τοΰ χαοα- 
κτήρος καί τής πρός αυτόν άφοσιώσεως τοΰ Καντακουζηνοΰ.



Ο δε Ά π ο κα υκ ος β λ έπ ω »  ματαιω θέν το  σχέδιον καί εαυ
τόν εις την οργήν καί το  μίσος του Καντακουζηνοΰ εκ τεθ ε ί·  
μενον, εσκεφ θη οτί το  κα τα λληλότερον μέσον οπως συμ
φιλιωθεί καί αυθις μ ε τ ’ αύτοΰ ην η τώ ν συνεταίρων του προ
δοσία , καί η ομολογία τη ς ιδίας ένοχης. ’Α μέσω ς οθεν δι* 
επ ιστο λής του κα τη γγειλεν  εις τον Καντακουζηνόν άπάσας 
τα ς  κ α τ  αυτοΰ εξυφανθείσας σκευωρίας, εαυτόν ώς π ρω τα 
γω νιστήν ομολογών, και αιτουμενος συγγνώμην διά την 
προς τον ευεργέτην αύτοΰ αγνωμοσύνην. Διαβεβαίου δέ τήν 
μετάνοιαν αύτοΰ δια τώ ν φοβερωτέρων όρκων. Τήν ε π ισ τ ο 
λήν ταύτην ένεχείρισεν ο ίδιος προς τον Καντακουζηνον έν 
τ ω  ναφ , τελούμενης τή ς  θείας μ υστα γω γία ς, καί έπέμεινεν 
οπως ο μ εγα ς Δομεστικος άναγνωση ταύτην αυθωρεί* ίνα 
μάρτυρας τώ ν έν αυτη γεγραμμένων εχ η , ώς ελ εγ εν , αύτο το 
φρικτώς ιερουργούμενον σώ μα τοΰ ’ΐτ-,σοΰ Χριστοΰ, καί τούς 
άφανώς προηγούμενους και παρεπομένους αγγέλους. Οί δρκοι 
ουτοι συνεκινησαν μεν τον Καντακουζηνον καί άμνηστείαν 
α υτφ  παρεσχε τών πεπραγμενώ ν, ά λλα  ήκ ιστα , ώς θέλομ.εν 
ιδει πα ρακατιοντες, την πονηραν φυσιν του Αποκαύκου ή - 
δυνήθησαν νά μετα β ά λω σιν .

Τ^ συμπράξει τοΰ Καντακουζηνοΰ διωρ(σθη υπο τοΰ β α -  
σιλέω ς στρατηγός τοΰ κα τά  Περσών στόλου, ά λ λ ’ έ π ε ι -  
δή  καί αυθις είς π οικίλας ύπ έπ εσε καταχρήσεις έςεβ λ ^ - 
θη τοΰ α ξιώ μ α τος τούτου, καί μέχρι τής τελ ευ τή ς τοΰ ’Αν
δρονίκου δ ιετέλεσεν  άνευ ύπηρεσίας. Μ ετά  τον θάνατον τοΰ 
’Ανδρονίκου ένεχειοίσθη αύτω υπο τοΰ Καντακουζηνοΰ, οστις 
εν ό/όματι τοΰ διαδόχου τήν άνωτάτην τώ ν πραγμάτων 
ε ιχ ε  διο.κησίν, ή τοΰ μεσάζειν  υπηρεσία, τουτέστιν  ή τώ ν 
δημοσίων πραγμάτω ν διοίκησις, ούχί ομως καί ή τοΰ δη 
μοσίου ταμείου διαχείρισις, ήν ό Καντακουζηνος ύπεσχέθη 
μεν α υτω , ά λ λ  εκ δυσπιστίας (ραίνεται προς τον χαρακτήρα 
τού άνδρος ανέβαλε νά παραδώστμ Το τοιοΰτον δυσηρέστει

τον ’Απόκαυκον, ώ σ τε  τυχώ ν ευκαιρίας, έν ω  ημέραν τΐ'.ά  
συνδιελέγετο μ ετά  τής αύτοκρατείρας, παροντος και τού μ ε 
γάλου Δομεστίκου, έπειράθη νά κατηγορήση αύτόν ώς παρά 
την θέλησιν τα ύτης άρνηθέντα νά πάραδωση αυτω  την δ ια - 
χείρισιν τών δημοσίων χρημά τω ν, παοεκαλει όζ  την βασιλο- 
μήτορα οπως άποδοκιμάση τήν τοιαύτην άπειθειαν τοΰ μ ε 
γάλου Δομεστίκου. Κ α ί παρά μέν τή ς βασιλομητορος 'κακώς 
ά πεπέμφ θη ό *Από/,αυκος διά τήν προς τον Καντακουζηνον 
αγνωμοσύνην. Ο δε Καντακουζηνος άγανακτησας ά φ ειλετο. 
άπ* αύτοΰ τήν τώ ν κοινών πραγματω ν διοικησιν. Κ αι π α - 
λίν δμως ό Ά πόκαυκος τή  μεσολαβήσει τοΰ πατριάρχου και 
τινω ν άλλων περιφανών τή ς αυτοκρατορία: προσώπων κατω ρ- 
θωσε νά συνδιαλλαγή προς τον Κ αντακουζηνον, οπως δι αύ
του άπολαύη τή ς εύνοιας τή ς αύτοκρατείρας, και είς τ ά  ανώ
τα τα  τή ς πολιτεία ς α ξιώ μ α τα  άκωλυτον εχνι την πρόοδον.

’Εφ* όσον αί προς τον ’Απόκαυκον ευεργεσιαι τοΰ Καν- 
τακουζηνοΰ έπ ολλα π λα σιά ζοντο , κ α τα  τοσοΰτον και ο φθό
νος και ή κάκεντρέχεια  εκείνου ηυξανον’ καί εις τοσοΰτον 
προέοησαν, ώ σ τε  τήν καταστροφήν αυτήν τοΰ Κ α ντα κουζη- 
νοΰ έμηχανεύθη καί διά τής μάλλον δολόπλόκου συκοφαντίας 
τήν έκτέλεσ ιν  τού άνοσίου τουτου έργου επειραθη να επιτυχτ). 
Προσελθών ημέραν τινά προς τόν πατριάρχην άφοΰ πρώτον, 
ινα πιθανώτερος κα τα  σ τη  5 διά μακρών ητιολόγησε την όφει- 
λομένην ευγνωμοσύνην προς τόν Καντακουζηνον, προσέθηκεν 
ο τικ α ίτο ι ύπό τοιούτου κα τεχομενος αισθήματος, δεν ηόύνα- 
το  ενεκα τή ς  άδολου καί καβαράς φιλίας ήν και μ ετα  τοΰ 
πατριάρχου ε ίχ ε , '/απόκρυψη τήν άπόφασιν τού Κ αντακουζη· 
νού οπως έκβάλη αύτόν τοΰ πατριαρχικού θρόνου, και εγ ^ α - 
τα ςή σ η  πατριάρχην τόν φίλον αύτοΰ Π αλαμάν. Ο πατριάρ
χης έπί τω  άκούσματι τούτω  θορυβηθείς ήθελησε να βεοαιω - 
θη πόθεν ή είδησις αυτη περιήλθεν εις τ α ;  άκοάς τού Α..ο- 
καύκου, πλήν εις μάτην προσεπάθησε να άποσπασν) λ ε π τ ό -



μερεστερας πληροφορίας, επεισθη όμως έπί τέλους, έν των 
φρικωδών όρκων τοΰ Άποκαάκου συγκινηθείς,περί τής αλήθειας 
τών λεχθέντων. Τούτο έννοήσας ό Άπόκαυκος,ινα έπιτηδείως 
λίαν σαγηνεύση τον πατριάρχην, ηρξατο μετά ζωηρας εύ · 
γλωττιας έκθετων αύτώ την άπειρον πρός αύτόν άφοσίωσίν 
του, κα! τά εύγενή αισθήματα έξ ών ένεφορείτο, πρός βε- 
βαίωσιν δέ τών λεγομένων προέτεινε τώ πατριάρχη ώς νύμ
φην τοΰ υιού ^αύτοΰ μίαν τών θυγατέρων του. 'ο  πατριάρχης 
ασμένως έδέξατο τήν πρότασιν καί άφού τά περί τοΰ συνοι
κεσίου τούτου συνεφώνησαν, έτράπησαν άμφότεροι εις τήν εο· 
ρεσιν τών μέσων δι’ ών τό σχέδιον τοΰ Καντακουζηνοΰ ήδύ- 
νατο νά ματαιωθή. Αμέσω; ό Άπόκαυκος ύπέδειξεν ώς τό 
ασφαλέστερον καί βεβαιότερον μέσον τό νά έμπνεύσωσιν ύ- 
πονοιας τή βασιλίκι περί τής πίστεως τοΰ Καντακουζηνοΰ 
και τήν πρός αυτόν δυσμένειαν ταύτης νά προχαλέσωσιν. 
Παρεκίνει οθεν τόν πατριάρχην πρός επιτυχίαν τούτου νά 
προσφύγωσιν εις παντός είδους ψευδείς παραστάσεις καί συ
κοφαντίας, διότι, έλεγεν, ό μ ετ’ έπιτυχίας θέλων ·,ά κατα
πολεμήσει τόν έχθρόν δέν πρέπει ν’ άποβλέπη εις τά μέσα 
ων ποιείται χρήσιν, άλλ’ είς τήν επιτυχίαν μόνον τοΰ τελι
κού σκοποΰ, είς τήν καταστροφήν τοΰ άντιπάλου. Διό ποοέ- 
τεινε τώ  πατριάρχη_νά προσελθη εις τήν Αύτοκράτειραν'καί 
να κατηγορήσϊ) τον Καντακουζηνόν ώς βουλευόμενον νά 
οφετερισθή τήν ΰπερτάτην αρχήν, εκποδών ποιούμενος αύ- 
τήν τε καί τα  τέκνα αύτής. Αφού διά τοιούτων μ,η^ανη · 
μα των έπεισε τόν πατριάρχην όπως κηρυχθή πολέμιος' τοΰ 
Καντακου,ηνοΰ καί είς τήν αύτοκράτειραν συκοϊαντήση αυ
τόν, θέλων νά προσεταιρισθή καί έτέρους έκ τών τ ά ’πρώτα 
αξιώματα τής πολιτείας φερόντων εις τήν κατά Καντα- 
κουζηνοδ σκευωρίαν, έπορεύθη είς τόν Άσσάνην Άνδοόνικον. 
Ουτος ην πενθερός τού Καντακουζηνοΰ, είχε δέ δύω τέκνα 
Ιωαννην καί Μανουήλ, άτινα προ έξ έτών υπό τοΰ βα-

οιλέως καθείρχθησαν εις Βήραν, φρούριόν τι τής Θράκης, καί 
μετά τόν θάνατον αύτοΰ έξηκολούθησαν κρατούμενα αύ- 
τόθι. Ό  Άσσάνης κατεθλίβετο διά τήν συμφοράν ταύτην 
τών τέκνων καί πολλάκις ίκέτευσε τόν γαμβρόν αύτοΰ 
Καντακουζηνόν νά άπελευθερώση ταΰτα έκ τοΰ δεσμω
τηρίου* άλλ’ ό Καντακουζηνός έπί διαφόροις λόγοις την 
έκπλήρωσιν τής ευχής τοΰ Άσσάνη άνέβαλεν. Επωφελού
μενος οθεν ό Άπόκαυκος τής περί τών τέκνων φιλόστορ
γου μερίμνης τοΰ Άσσάνη εύκόλως κατώρθωσε νά πείσει 
αύτόν* ότι ό μόνος αίτιος τής κακοπραγίας  ̂ τούτων ην ό 
Καντακουζηνός, οστις έκ φ θ ό ν ο υ  όρμώμενος επέτυχε, ζών- 
τος μέν τοΰ αύτοκράτορος, τήν φυλάκισιν αυτών, ηδη οε 
διανοείται διά βίου νά κράτηση ταΰτα έγκλειστα έν τώ  
δεσμωτηρίω. 'Η έλπις τής άπολυτρώσεως τών τέκνων αυ
τού έξώθησε τόν Άσσάνην είς τήν μερίδα τών τού Καντα
κουζηνοΰ άντιπάλων, καί ένθερμον τοΰ Άποκαυκου κατε-
στησε συνεργόν. ν

Μετά τόν Άσσάνην άπευθύνθη πρός τούς άόελφους Κων
σταντίνον καί Ίσαάκιον τόν μέγαν δούκα,^ ών ύπεξίκαυ- 
σε κυρίως τήν φιλοδοξίαν κατορθώσας διά^μυρίων άπα- 
τηλών παραστάσεων καί νά πείση αυτούς ότι μετά τήν 
πτώσιν τοΰ Καντακουζηνοΰ αύτοί έσονται οί φυσικοί 
καί αναγκαίοι διάδοχοι και Ινεκα τής περιφα-ούς αύτών 
καταγωγής, καί ενεκα τής κοινωνικής αυτών θεσεως. -υ^ε 
βούλευσε δέ καί αυτούς πρός επιτυχίαν τούτου νά καταγ· 
γείλωσι ψευδώς πρός τήν αυτοκρατειραν τόν Κατακουζηνόν 
ώς μελετώντα νά σφετερισθή τήν βασιλείαν άφοΰ̂  προηγου
μένως αύτην τε καί *ά  τέκνα αύτης φονεύσει. Αι’ όρκων περι 
τής έχεμυθίας άμφοτέρων βεβαιωθείς έσπευβε πρός^τόν Ιω- 
άννην Γαββαλάν τόν μέγαν δρουγγάριον (ναύαρχον) άνθρω
πον δειλοΰ καί εύπιστου χαρακτήρος ύς φαίνεται, καί ειπεν 
αύτώ δτι αύτηκοος ύπήρζε μάρτυς τής οργής και τοΰ μίσους



τοΰ Καντακουζηνοΰ κατ αυτοΰ ώς προδόσαντος είς τούς 
Τριβαλους* είς ούς πρεσβευτής έπέμφθη, τά συμφέροντα τής 
έπικρατείας, και δωροδοκηθένΐος υπ αυτών. *0 Γαββαλάς 
προς ον άνεκοινώθη ή ε’ίδησις αυτη έξεπλάγη λίαν καί θεούς 
κ αί ανθρώπους περί τής άθωότητός του έπιμαρτυρόμενος, 
άμφίβαλεν αν ητο ποτέ δυνατόν νά πιστεύση ό Καντακου- 
ζηνος εις τοιαύτας κατ’ αύτοΰ συκοφαντίας» ’Εν τούτοις ο 
Αποκαυκος διά μυρίων δσων ψευδολογιών έπέτυχε νά πείση 

καί αύτον περί τής άλη θείας τών άγγελθέντων, ώς μόνον 
δ* μέσον σωτήριας υπεόε:ξεν αύτώ την ανάγκην τοΰ νά 
συμμετασχη τής κατά Καντακουζηνοΰ συνωμοσίας προς 
καταστροφήν αύτοΰ καί απαλλαγήν άπο τοΰ επικειμένου 
κίνδυνου. "Όπως δέ ίύχερε&τερον προσέλκυση είς εαυτόν 
τον Γ α β β α λα ν  ύπεσχέθη αυτω ώς σύζυγον την θυγατέρα του. 
Εκτος τών ειρημένων συμπεριελαβον εις ττν συνωμοσίαν 

ταύτην  ̂καί τόν μέγαν στρατοπεδάρχην Χοϋμνον, ουτινίς 
την ανεψιάν είχε σύζυγον έκ δευτέρου γάμου, καί τόν Ζαμ- 
πεαν υιόν τής  ̂ έκ Σαβωΐας ακολούθου της βασιλίδος, πρός 
tOv ο,.οΓον, ινα δυσμενή προς τον Καντακουζηνόν κατα~ 
στήση, εΐπεν δτι ό Καντακουζηνος επανερχόμενος είς Βυ
ζάντιον έσκόπευε ν’ άποπέμψΐ] μετά της μητρός του έκ 
του κράτους, ώς αλλοδαπούς καί δίκην κηφηνών λυμαινο- 
με\ους τά κοινά τών 'Ρωμαίων. Δ ά νά έξασφαλισθή δέ καί 
περί τής έχεμυθίας αύτοΰ ετι μάλλον, ύπεσχέθη καί αύτώ 
εις γάμον την θυγατέρα του.

Τοιαύτας μεταχειρισμένος μηχανορραφίας κατώρθωσεν ό 
Αποκαυκος νά συμμετάσχωσι τής κατά τοΰ Κ α ν τα κ ο υ ζη 

νοΰ συνωμοσίας τά σπουδαιότερα τής Αυτοκρατορίας πρόσω
πα, ό πατριάρχης αύτος, ό μέγας Δούξ ’ίσαάκιος, ό μέγας 
στρατοπεδάρχης Χοΰμνος, ό δρουγγάριος Γαββαλάς κτλ. 
ώς καί οί μάλλον έμπεπιστευμένοι παρά τ η  βασιλίσση 
ε ' or̂  και ο Ζαμπεας κατελέγετο. Πάντας τούς είρημένους

συνεκάλεσαν εις τον οίκον τοΰ Π ατριάρχου ινα^ κοινοί σ κ ε -  

φθώσι περί τοΰ  κ α τα λλη λό τερ ο υ  τρόπου δ ι’ ου ώς αληθείς 
νά παραστησω σιν είς την  Α υτοκράτειραν τ ά ς  κ α τά  τοΰ Κ α ν

τακουζηνοΰ συκοφαντίας α υτώ ν. Σ υ ζη τή σ εω ς γενομενης ά -  
πεφασίσθη οπω ς ε/.αστος κ α τ ’ ίδιαν προσερχόμενος είς  την 
Αυτοκράτειραν κ α τ α γ γ έλ λ η  τον Καντακουζηνόν ως επ ιβ ο υ - 

λευόυ.ενον τη ν  ζο>ήν αύτής τ ε  κα ί τώ ν υιών α υ τή ς , κα ι κ α τα  · 
δεικνύει την άνάγκην τή ς  άπο τώ ν  κοινών π ρ α γμ α τω ν  ά π ο - 

μακρύνσεως αύτοΰ. Η τοια ύτη  παρά π ολλώ ν  κα ί διάφορων 
προσώπων κ α τ ’ ιδίαν έκ ά σ το τε  γενομεν/] προς τ /jv Α υτοκρα - 

τειραν α ποκά λυψ ή τώ ν  φθοροποιών σ χ εδ ίω ν  τοΰ Κ α ν τ α -  
κουζηνοΰ έθεωρήθη ώς το  άσφ αλεστερον μέσον οπω ς κλονι*· 
ση τήν προς αύτον πεποίθησιν  κα ι πάσαν άμφ ιβολιαν περι 

τής άληθεία ς τώ ν  λεγομ ένω ν ά'ρη.
Τήν ύστεραίαν έπαρουσιασθησαν ά λλη ^ ο δ ια δ ο χω ς π*ος 

τήν Α ύτοκράτειραν, ο μ έγ α ς Δούξ ’Α σσάνης, 6 Χ ο ΰ μ ν ο ς, ό 
Ζ α μ π έα ς μ*-τά τή ς  μητρος αύτοΰ κα ί ό Γ α β β α λ ά ς , ο ίτιν ες 
κ α τά  τ ά  συμπεφ ω νημένα άπεκάλυψ αν τ α  άποτροπαια  όήθεν 
σχέδ ια  τοΰ Κ αντακουζηνοΰ καί προσεπαφησαν τήν ε μ π ισ τ ο 

σύνην αύτής προς αυτόν να ύια σεισω σιν . Αλ7\ η Α υτοκρα· 
τειρα ούδεμίαν είς  τούς λόγους αυτών π α ρ έσ χ ε προσοχήν, 
οθεν ήναγκάσθησαν ν’ ά π ελθω σιν  άπρακτοι την  προς άρτους 
οργήν μ ά λλο ν  καί δυσμένειαν α ύτής δ ιεγ είρ α ν τες. Τ α ΰ τα  
μαθών ό ’ Α ποκαυκος ώς κα ί οί περί αύτον έσκεφθησαν ό τι 
ην άνάγκη δρα στικω τέρα ς ένεργείας παρά τ ή  Α ύ το κ ρ α τείρ ^  
δ ιό αύτός ό πατριάρχης άνέλα βε να παρουσιασθνΐ βέβαιος ών 
οτι ο προς το  α ξίω μ α  αύτοΰ σεβασμός ηθελεν  έμ π νεύσει 
μείζονα  εμπιστοσύνην και π ιστιν  περι τώ ν  κα τα γγελλόμ ε
νων τοΰ Κ αντακουζηνοΰ άποφ άσεων. ’Α ληθώ ς ^ π α τ ο ’.αρ- 
χη ς συμπράκτορα ε/ω ν τον ’ Ασσάνην κα ί πενθερον τοΰ Κ αν
τακουζηνοΰ έπ έτυ χ ο ν  εις τήν  α π ο σ το λή ν  τα ύ τ η ν , π ο λ λ ά  

τ ε  καί ά λλα  ψεύδη πρδς ύποστηριξιν τώ ν συκοφαντιών αύτοΰ



επικαλούμενος, καί ιδίως την <xpvwv τοΰ Καντακουζηνοΰ 
οπω ; όωση τήν θυγατέρα αύτοΰ * g ) 4 w  είς γάμον τώ  
όιαόοχφ. Εκ τουτου καί μόνου, ελεγεν, δύναταί τις άναμ- 
φιβολως νά εικάση δτι ό Καντακουζηνός ύποκρόπτει σκο
πούς άνοσιους μή άρεσκόμενος είς τοιαύτην επιφανή συγγέ
νειαν, άλλα Οισταζων \ά δώση τήν θυγατε'ρα εις γ ά 
μον προς εκείνον ον έκ τής βασιλείας διανοείται νά έκδιώ- 
-·?· τά ί επανειλημμένα? ταύτας παραστάσεις ένδοΰσα 

τέλος ή αυτοκράτειρα μ ετά  πολλής ψυχικής συγκινήσεως και 
περιόακρυς ήναγκάσθη έαυτήν καί την σωτηρίαν τών τέκνων 
αυτής εις τον ̂ πατριάρχην και τούς περί αύτον νά παραδώση.

, Αί*εσω« ™τοι ίρξαντο τον κατά του Καντακουζηνοΰ 
πόλεμον, ̂ άναοειχθέντος άρχοντος του Βυζαντίου του Ά π ο - 
καυκου. f3 μητν,ρ του Καντακουζηνου, ό υιός αύτοΰ ’Αν
δρόνικός, ή νύμφη τοΰ ετέρου υίοΰ του Ματθαίου πε W -  
σθησαν έν τώ  οϊζφ αύτών. Ά π α ν τες  οί έν Βνζαντίω φίλοι 
τοΰ Καντακουζηνοΰ ετεθησαν ύπό κράτησιν καί αι πεοιου- 
σιαι αύτών όιηρπάγησαν, προφανή δέ κατά τής ζωής αύ
τών ηπειλειτο κίνδυνος εάν μή άπεδίδρασκον έκτος τών 
τειχώ ν της πόλεως. Ταΰτα πάντα μαθών ό Καντακουζηνός 
ευρισκόμενός τότε έν Διδυμοτείχω, έξεπλάγη σφόδοα καί 
αμέσως ̂ απεφασισε νά πέμψ-/) πρεσβείαν πρός τήν Αυτοκρά- 
τειραν ινα όιαβεβαιώσν, ταύτην περί τής άφοσιώσεώς του 
και  ̂τάς κα τ’ αύτοΰ ύπονοίας διασκεδάσει.

Α λλ’ ό Απόκαυκος καί οί συνέταιροι αύτοΰ άμα μαθόν- 
τες την προσέλευσιν τών πρέσβεων διέταξαν την σύλληψιν 
αυτών και φυλάκισιν, μόλις δε  μ ετά  παρέλευσιν πολλών ή . 
μερών άφοΰ ή αυτοκράτειρα έπληροφορήθη τά κατά τών 
πρεσοεων ^ολμηθεντα καί ήγανάκτησεν έπί τοις γεγενηαέ- 
voij, προσηχθησα^ ούτοι ένώπιον αύτής, συμπαρισταμένων 
του πατριάρχου, τοΰ ’Αποκαυκου καί τών λοιπών συγκλητι
κών. Η αύτοκράτειρα^λίαν εύμενώς ήκροάσατο τά ύπο τών

πρέσβεων έκτεθέντα προς απολογίαν τοΰ Καντακουζηνοΰ, 
καί την ικεσίαν αύτών οπως διά γραμμάτων καλέση τον 
Καντακουζηνόν ένώπιον δικαστηρίου ΐνα δωση εύθύνας τών 
πεπραγμένων. Παρατηρήσας δ Άπόκαυκος την αύτοκράτει- 
ραν άμφιταλαντευομένην καί ρέπουσαν οπως δεχθϊ) τάς προ
τάσεις τών πρέσβεων, περίφοβος δέ γενόμενος μή τά  ύπ’ 
αύτοΰ έσκευωρημένα κατά Καντακουζηνοΰ ματαιωθώσιν, 
άναστάς έπέταξε τοις πασι σιωπήν, καί λαβών τον λόγον 
ηρξατο άσυστόλως νά ύβρίζη τον Καντακουζηνόν ώς προ
δότην τής βασιλείας καί τούς πρέσβεις αύτοΰ. Τον Ά π ό - 
καυκον έμιμήθ/;σαν καί οί λοιποί μ ετ’ αύτοΰ συμ,παριστά- 
μενοι συνέταιροι, ώ στε ή αύτοκράτειρα περιδεής έκ τού 
έγερθέντος θορύβου, τών διαπληκτισμών, καί τών ύβρεων 
ήναγκάσθη νά σιγήστ) καί ν’ άφήστ) τούς πρέτβεις ν’άπέλθω - 
σιν άπρακτοι.

Τοιουτοτρόπως ό ’Απόκαυκος δι’ έπιτηδείας ραδιουργίας 
καί τοΰ παρατόλμ,ου θράσους αύτοΰ κατώρθωσεν ού μόνον 
νά καταστήσ/ι τον Καντακουζηνον έκπτωτον τής αρχής 
καί πολέμιον πρός τήν Αύτοκράτειραν, αλλά καί πάσαν έλ - 
πίδα συνδιαλλαγής νά ματαιώστ). Ταΰτα πάντα δέ ήνάγ- 
κασαν τόν Καντακουζηνόν ν’ άνακηρυχθτί πραγματικώς έν 
Αιδυμοτείχω βασιλεύς καί είς πόλεμ,ον νά παρασκευασθνϊ ο
πως είς τό Βυζάντιον μετά στρατιάς ‘είσελάσας κα τα - 
βάλν) διά τής βίας τούς αντιπάλους αύτοΰ. ’Αλλ* δμως 
καί τοι είς πολεμίαν εύρισκόμ,ενος θέσιν πρός τούς έν Βυ- 
ζαντίω, ούδέποτε έπαυσε σέβας καί άφοσίωσίν έχων πρός 
τήν αύτοκράτειραν, ήν έθεώρει ώς άτυχες θΰμα τής κακεντρε- 
χείας τών αντιπάλων αύτοΰ, διό καί είς τάς έκκλησίας 
διέταξε τό όνομα πρώτον αύτής κα! τοΰ διαδόχου νά μνη* 
μονεύηται, καί μ ετέπ ειτα  τό έαυτοΰ καί τής συζυγου του 
Ειρήνης, καί πάσης καταλλήλου έπελαμβάνετο άφορμ,ής 
δπως συνδιαλλαγ?) πρός ταύτην. ’Α λλ’ ό Άπόκαυκος κύ-



ριος γενόμενος τώ ν  π ρ α γμ ά τω ν  έν Β υ ζα ν τ -ω , εκίνει πά /τα  
λίθον κ α τ ’ αύτοΟ, προβλέπω ν ο τι ή επάνοδος του μ εγ ά λ ο υ  
δομ εσ τίκου  άμεσον συνέπειαν ήθελεν  Ιχ ε ι  την  ιδίαν αύ

τοΰ κα τα στροφ ήν. Διό καί τά ς υπο του Καντακουζηνοΰ πρός 
τόν πατριάρχην καί πρός την αυτοκράτειραν π ροτάσεις περί 

συνδια λλα γής καί ειρήνης διά π α ντός τρόπου προσεπάθει νά 
μ α τα ιώ σ η , καί ο τε  ημέραν τιν α  έπληροφορήθη παρά τώ ν 

κ α τα σ κ ό π ω ν , ους εν τ η  συνοδεία τ η ς  αύτοκρατείρας ε ίχ εν  

θ εσ ε ι, ο τι αυτη εύμενώ ς υπέρ Κ αντακουζηνοΰ έξεφ ρ ά ζετο  
κα ί ην δ ια τεθ ειμ έν η  νά συν δια λλα γή  μ ε τ ’ αύτοΰ, π α ρα λα 
βών τόν πατριάρχην καί τούς λοιπούς συυεταίρους έ π α - 
ρουσιάσθησαν α μ έσω ς πρός την  αυτοκράτειραν, κα ί π α -  

ρα στήσα ντες τόν κίνδυνον π ά ση ς το ια ύτη ς συνδιαλλαγής 
έπεεξα νά γκα σαν α ύτήν , δι* οοκου νά β εβχιώ ση  οτι ούδέπο» 
τ ε  άνευ τη ς συναινέσεως αύτ&ν θ ελ ει κηρύξει σ υ γ γ ν ω - 
στέον  τόν Κ αντακουζηνόν κα ί έπιτρεψ ει α ύτώ  την  έπ ά ν ο- 
δον εις Β υζά ν τιο ν . Τοσοΰτον δ ’ έφ όβιζεν  αύτούς η ιδέα  

τή ς  μ $ τά  τοΰ Καντακουζηνοΰ συ ν δ ια λ λα γ ή ς, ώ σ τε  ου δ έπ ο τε 
κ α τέλ ιπ ο ν  την  αύτοκράτειραν μόνην, ά λ λ ’ ινα έπ ιβ λ έπ ω σ ι 
τα ύτη ν  καί παρακω λύω σι πάσαν ιδιαιτέραν συνεννόησιν μ εθ ’ 
δποιουδήπ οτε έκ  τώ ν  φ ιλικώ ς πρός τόν Καντακουζηνόν 
δ ιχ κ ειμ έν ω ν , τούς π λείσ το υ ς έκ  τώ ν  θα λ α μ η πόλω ν αύτής 
διά  χρυσου διέφθειραν οπω ς κ α τα γ γ έλ λ ω σ ιν  αύτοις τ ά  έν τη  

αύλτί συμβαίνοντα κ α 2 αυτοί έκ  δ ια δ ο χή ς έν τοις ά ν α κ τό - 
ροις τό  π λ εΐσ το ν  διημέρευον, ό δ έ  π α τριά ρχης διηνεκώ ς έν 

αύτοις έν δ ι^ τά το  φ ύλαξ τ α χ θ ε ίς  υπό τώ ν ά λλω ν  τή ς  β α 
σιλ ίδ ο ς.

Διά  νά ά ντίπ ρά ξω σι δέ κ α τά  τώ ν εικαζόμενω ν σχ εδ ίω ν  

του Κ αντακουζηνοΰ, άνηγόρευσαν ττ) συναινέσει τή ς  β α σ ιλ ί
δας καί τ ή ς  σ υ γ κ λή το υ  αύτοκράτορα τόν υιόν τα ύ τη ς καί 
διάδοχον ’ίωάννην, δν έστεψ εν ό π α τριά ρχης. Κ α τ ά  τη ν  η 

μέραν τή ς  στέψ εω ς οί ·τ?λεΓστο5 έ ν. τώ ν  περί τόν ’Απόκαυκον

Τ'ΟΟηχθησαν είς  άνώ τερα  α ξιώ μ α τα  καί βαθμούς, καί ό μέν 

Ίσα ά / .ος ?Ασάνης ά ν εδ είχ θη  π α νυπ ερσέβαστος, ό δ έ 'Χ ο υ -  

μνος καί ’Ανδρόνικος 5 Π αλαιολόγος, γαμβρός του  *Α πο- 

καυκου, μ εγ ά λ ο ι σ τρ α το π εδ ά ρ χ α ι, ό Γ α β β α λ ά ς π ρ ω τοσέβ α - 
στος καί δ 5 Α πόκαυκος μ έγ α ς Δούξ. Ό  πατριάρχης τ έ λ ο ς , 

επ ειδή  δέν ήδύνατο εις άνώτερον βνά προαχθή α ξίω μ α , μ ε -  
τήλλα ξεν  έπ ί τό  πλουσιώτερον τήν  άρχιερατικήν αύτοΰ ·στο- 
τήν ένθείς έπ ί τή ς  λευκ ή ς κα λύπ τρα ς τη ς  περί την  κεφ αλήν 

αυτου διάφορα χρυσά κ ο σ μ ή μ α τ α , καί τ ά ς  εικόνας του ’Ιη 
σού Χ ριστού τής Θ εομήτορος κ α ί ’ίωάννου του β α π τισ το υ  
έγγράψας. "Ο π ω ς δ ’ οί αύτοκράτορες τήν  υπογραφήν αύτών 

δι’ έρυθράς έθετον  μ ελά ν η ς, ουτω  κα ί αύτός πρός διάκρισιν 
τών ά λλω ν έπ οιείτο  ε κ τ ο τ ε  χρήσιν κυανήζ μ ελά νη ς.

Προαχθείς ό ’Απόκαυκος είς τό  ά ξίω μ α  τοΰ μ εγά λου  Δού
λος, οπερ ην τό  ά νώ τα τον  τώ ν  έν τ ή  π ο λ ιτεία  καί δ ι’ ου 
συνεκέντρωσεν είς εαυτόν άπασαν τήν διοίκησιν τώ ν  σ τρ α 
τιω τικώ ν  καί οικονομικών π ρ α γμ ά τω ν, έτρά π η είς τήν  κ α -  

τα δίω ξιν  α πάντω ν τώ ν  ο π ω σ δ ή π ο τε  δυναμένων ν’ ά ντιπρά - 

ξωσι κ α τ ’ α ύτοΰ , ιδ ίω ς  τώ ν  -προς τόν Κ αντακουζηνόν 
ευνοϊκώς δ ια τεθ ειμ έν ω ν  καί μ ά λ ισ τα  τώ ν  συγγενώ ν αύτου. 

ούδ’ αύτής τή ς  μητρός τοΰ Κ αντακουζηνοΰ έφείσθη $ν έν 

δεσμω τηρίω  έγκκθείρξα ς διά  τώ ν  άπανθρωποτέρων τρό
πων έβασάνισε μ έχρ ι τώ ν  τελ ευ τα ίω ν  του βίου σ τιγ μ ώ ν . 

Φύλακας τά ξα ς άνθρώπους α ναιδείς καί βαρβάρους έδω κ εν  
αύτοις εντολήν  οπω ς μ ε τ ά  πικρίας καί ύβρεων προσφέρων- 

τα ι. ίί χορηγούμενη αυτή τροφή ού μόνον ην γλίσχρος κα ι 
ανεπαρκής πρός εύεξίαν τοΰ σ ώ μ α το ς, ά λ λ α  κα ί διεφθαρ
μένη, άν δ έ π ο τ ε , μ ε τ ’ επιμόνους α ιτή σ εις , έδ ίδ ο το  ζ ω 
μός, οί προσφέροντες τούτον φ ύλακες ένέβαλον ένώπιον αύ
τής έντός του π εριέχοντος τόν ζω μόν άγγείου τούς άκαθάρ- 
τους αύτών δ α κ τύ λ ο υ ς, ινα δήθεν έρευνήσωσι μή έν α υτώ  

κρ ύπ τω ντα ι γ ρ ά μ μ α τα  π α :ά  του υίου α ύτής. ΓΗ Κ αντακου *
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ζην)], γυνή εν πολυτελεία  και τρυφή βιώσασα, τοσαύτην έκ 
τούτου ήσθάνετο αποστροφήν ώ στε προτιμώτερον έθεώρει νά 
υποφέρω έκ  της πείνης η νά γευθή καν τάς ουτω πως μολυ- 
νομένας τροφάς. ’Εκτός τούτου ούδεμίαν παρέλιπον οί φρου
ρά άφορμήν οπως σωματικώς καί ψυχικώς βασανίσωσι ταύ
τη ν , διό ουτε έν καιρώ παγετώδους χειμώνος έχορήγουν τά  
αναγκαία ενδύματα οπως προφυλαχθή από του ψύχους, 
ουτε πυρ προς θέρμανσιν του δωματίου ηναπτον, και άνά 
πάσαν στιγμήν έξεφόβιζον ταύτην διά διαφόρων απαίσιων 
ειδήσεων περί τοΰ υίου αύτής, ποτέ μέν λέγοντες οτι συν- 
ελήφθη καί δέσμιος ά γετα ι είς Βυζάντιον, άλλοτε δε οτι 
έφονεύθη, καί η κεφαλή αύτου άποκοπείσα θέλει προσαχθή 
είς αύτήν χάριν παρηγορίας. Ύ π ό  τοιούτων ψυχικών συγκι· 
νήσεων καί σωματικών βασάνων κατατρυχομένη ή Κ α ντα - 
κουζηνή ήσθένησε βαρέως καταληφθείσα ύπό σφοδροτάτου 
πυρετου. *Αν καί ή συνδρομή ιατρού ην άναγκαιοτάτη άπη- 
γορεύθη αύστηρώς, καί ούδείς βεβαίως ήθελε τολμήσει νά 
παραβη τήν άπαγόρευσιν, εάν ή αύτοκράτειρα δέν έλά μ β α - 
νε τυχαίω ς γνώσιν τή ς άσθενείας τής Καντακουζηνής, και 
δέν διέτασσε τόν ίδιον αυτής ιατρόν νά μεταβη αμέσως 
πρός έπισκεψιν τής νοσούσης. Γ0 πατριάρχης καί οι π ε
ρί τόν Απόκαυκον πλτροφορηθέντες τοΰτο δι’ όρκων καί α 
πειλών κατώρθωσαν νά πειθαναγκάσωσι τόν ιατρόν ούδεμίαν 
νά δώσ?ι συμβουλήν καί ούδέν θεραπευτικόν νά δ^ατάξτι 
φάρμακον, ώ στε ή έμφάνισις αύτου ολως άνωφελή; ν’ άπο- 
£γ. Ύ π ο  τό κράτος τοιαύτης πιέσεως διατελών ό ιατρός 
καί συνοδευόμενος υπό φυλάκων οτε εισήλθεν είς τό δ ω μ ά - 
τιον τής Καντακουζηνής, δέν ήδυνήθη πραγματικώς ούδε
μίαν νά παράσχω έκ τής τέχνης αύτου βοήθειαν, κατώρθω · 
σεν δμως διά νεύματος νά έξηγήση είς τάς περιποιούμενα ς 
τήν Καντακουζηνήν γυναίκας δτι ήν ανάγκη φλεβοτομίας. 
[Α λλά καί τήν προσαγωγήν τοΰ φλεβοτόμου άπηγόρευσαν

οί φύλακες, ώ στε ή Καντακουζηνή στερούμενη πάσης θερα
πείας κατεβλήθη έπί τέλους υπό τής νόσου έτε7νεύτησε 
θύμα γενομένη τής άπηνοΰς τοΰ ’Αποκαύκου καταδιώξεως.

’Εκστρατεύσας ό ’Απόκαυκος κατά τοΰ Καντακουζηνοΰ 
οπως έκδιώξη αύτόν έκ τών πόλεων τής Θράκης, §ς κατεί- 
χεν, καί άποτυχών είς τήν έπιχείρησίν του ταύτην, ά π επ ει- 
ράθη νά διεγείρη κατά τοΰ Καντακουζηνοΰ τούς συμμά
χους αυτοΰ καί ιδίως τόνΚοάλην, ηγεμόνα τής Σερβίας' ά λ- 
>ά ψευσθείς είς τάς ελπίδας του, προσέφυγεν έπί τέλους είς 
τό άνήθικον τής δο7.οφονίας αύτοΰ μέσον, καί διά μυρίων έ ·  
παγωγών υποσχέσεων κατώρθωσε νά πείστι ’Αλουσιανόν τινα 
έπιτηδειότατον τοξότην, διετελοΰντα δέσμιον ώς ύποπτον 
επί Καντακουζηνισμώ, ινα έκτελέση τό άποτρόπαιον αύτοΰ 
σχέδ ιον. ΓΤ ::ό  σφοδράς κατεχόμενος ό ’Αλουσιανός έπιθυ- 
μιας ν’ απαλλαγή τών δεσμών καί εκ τών υποσχέσεων τοΰ 
Αποκαύκου δελεασθείς, μετέβη είς Βερροιαν, ενθα διέτριβεν 

ό Καντακουζηνός, καί ένεδρεύσας είς τόπον τινά, είς δν καθ* 
εσπέραν μετέβαινε χάριν αναψυχής, άπεπειράθη νά τοξεύση 
κατ αύτοΰ. Α λλ’ εύτυχώς τό βέλος έξέπεσεν έκ τής νευ- 
ράς καί ούτως ήναγκάσθη κατά τήν εσπέραν εκείνην ν’ ά - 
ναβάλη τήν έκτέλεσιν τοΰ μελετωμένου κακουργήματος. 
Τήν ύστεραίαν προσελθών είς τόν αύτόν τόπον ήθέλησε καί 
αυθις νά τοξεύση, άλλα καί πάλιν τό βέλος διέφυγεν έκ τών 
χειρών του καί άπρακτος ήναγκάσθη ν’ άπελθη. Τήν τρίτη ν 
εσπέραν, άφοΰ τά  πάντα μ ετά  πολλής φροντίδος παρεσκεύα- 
°εν, έπελήφθη τοΰ έργου, ά λλ’ δμως έν ω είλκε τό τόξον 
διεοράγη ή νευρά καίτοι νεωτάτη ούσα. Τούτου γενομένου, 
επηλθεν αύτώ άρ,έσως ή ιδέα δτι θεία δύναμις φρουροΰσα τόν 
Καντακουζηνόν έματαίωσε τάς αλλεπαλλήλους αύτοΰ από
πειρας, καί ύπό μετανοίας καταληφθείς, εδραμε πρός τόν 
Καντακουζηνόν, προσπεσών δ ’ είς τούς πόδας αύτοΰ γιτήσατυ 
συγννώυ,ην( 'Ο Καντακουζηνός καί#ί περί αύτόν εύχαριστή.



σαντες τόν Θεόν έπ ί τη  σωτηρία, ου μόνον δέν έκακοπαίη- 
σαν τον μ ετα μ ελη θέν τα ’ Αλουσιανόν, άλλα καί πλουσίως έ -  
φιλοδώρησαν. Ά λ λ ’ η̂ αποτυχία  του Άλουσιανοΰ ουδόλως ά- 
πεθάρρυνε τον Ά πόκαυκον τή ς  έκ τελ έσ εω ς τοΰ σχεδίου αυ
τού, δ ιότι δίς μ ετά  ταύτην έπειράθη νά δολοφονήση τόν Καν
τακουζηνόν, πρώτον μέν είς Χαριούπολιν,πέμψας αυτόθι ά π *- 
λευθερωθέντα τινά δεσμώ την όνόματι Λογγΐνον έπ ί τώ  σκο
πώ  τού τω , καί μ ε τ έ π ε ιτ α , ο τε ό Καντακουζηνός εύρίσκετο 
εις ^Απρων, μισθωσάμενος ετερον δολοφόνον, 2καράνον του - 
νομα, άνδρα περι τά ς σφαγάς καί τούς φόνους επ ιτή δειο ν , 
δν έπράόωκεν είς τόν Καντακουζηνόν ό Πέρσης Ά μ ζ ά ς , προ- 
λαβών την έκτέλεσ ιν  του άποτροπαίου αύτου έγ κ λ ή μ α το ς.

’Εν τούτο ις η διάστασις του Καντακουζηνου πρός την 
αύτοκράτειραν Ά ννα ν, αί ενεκα τα ύτης ύπάρχουσαι άνωμα- 
λ ία ι έν ταΓς έπαρχίαις, καί αί διηνεκείς άποστολαί στρα
τευμ ά τω ν  καί επικουριών, ού μόνον τό  δημόσιον έξήντλουν 
ταμείον, α λλά  καί την επικράτειαν ολόκληρον έςησθένουν 
καί τούς έχθρούς αύτής έκ τώ ν ομόρων χωρών ένεθάρρυνον, 
είς υποδουλώσεις πόλεων καί επαρχιών ολοκλήρων. Ούδεμία 
δ ' ύπεφαίνετο ελπ ίς κατισχύσεω ς τών αύτοκρατορικών, καί 
υποταγής τοΰ Καντακουζηνοΰ* διό οί π λείστοι τών έν Β υ - 
ζα ντίω  συνεβούλευον τόν μ ε τ ’ αύτοΰ δι’ οιουδηποτε τρόπου 
συμβιβασμόν καί τήν κ α τά π α υσ ή  τοΰ διά τών ραδιουργιών 
καί τής ακράτου φιλαρχίας τοΰ Αποκαύκου έξεργεθ^'ντος 
εμφυλίου πολέμου. 'Γ π έρ  τής ειρηνοφίλου π ολιτικής έφάνη- 
σαν έπί τέλους ρέποντες καί αύτος ό πατριάρχης καί ό 
Γα β β α λα ς. Τοΰτο πληροφορηθείς ό Ά πόκα υκος, οστις διά  
τώ ν κατασκόπω ν αύτοΰ δ ιετέλ ε ι έν γνώσει απάντων τών 
πραττομένω ν, καί τόν έπαπειλούμενον κίνδυνον έκ τή ς  το ι- 
αύτης συμφιλιώσεως τοΰ Καντακουζηνοΰ μ ετά  τή ς αύτοκρα- 
τείρας προβλέπων, εσπευσε νά έπανέλθη είς Βυζάντιον έκ  
Διδυμοτείχου εν6α*εϊχε μ ετα β ή  οι>*ος «ύτοπ£οσώπο>ς δ ιευ -

θύνη τήν κα τά  Καντακουζηνοΰ εκστρατείαν. Άφιχθείς είς 
Βυζάντιον διεσκεδασε διά παντοίων μηχανορραφιών π α - 
σαν ένεογειαν πρός συμφιλίωσιν τή ς Αύτοκρατείρας μετά 
τοΰ Καντακουζηνοΰ, καί τόν πατριάρχην ώς καί τόν Γ α β -  
βαλάν επ εισε ν’ ά π έχω σι τών ειρηνοφίλων αύτών σχεδίω ν 
ώς έπιβλαβών καί είς αύτούς καί είς αύτόν τόν ίδιον. *0 - 
πως δέ προσέλκυση μάλλον τόν Γαββαλάν καί πειθήνιον 
καταστήση ύπεσχέθη αύτώ  καί αυθ.ς τήν θυγατέρα του είς 
γάμον, π λείστα ς δούς αύτώ  ενόρκους διαβεβαιώ σεις περί τή ς  
τη  ρήσεως τής ύποσχέσεώς του τα ύ τη ς. Εις τα ύτα ς πεισθείς 
ό Γαββαλας μ ετά  παρέλευσιν χρόνου τινός η τή σ α το  την τέ- 
λεσιν τοΰ γάμου. Ά λλ’ όμως ό ’Απόκαυκος οστις παν άλλο 
διενοείτο ή τήν πραγματοποίησή τώ ν ύποσχεθέντω ν,έξεΰρε 
λίαν επιτήδειον πρόφασιν, ινα αναχαίτιση τόν άκρατον 
έρωτα τοΰ Γαββα λά  πρός τήν νύμφην, είπών αύτώ  οτι καί 
τοι πολύ μοχθήσας δέν ήδυνήθη νά πείση τήν κόρην οπως 
συναίνεση είς τόν γάμον, καί οτι μόνη αιτία  τή ς  άρνή- 
σεως τα ύτης ην ή πολυσαρκία τοΰ μνηστήρος. Ό  Γ α β β α - 
λάς ούδόλως έδίστα σε νά πιστεύση είς τήν ίδιότροπον ταύ
την τής νύμφης πρόφασιν, έπιθυμών δε νά διαψεύση διά 
τοΰ ίδίου αύτοΰ παραδείγματος τήν απατηλήν αύτής ιδέαν 
οτι τοΰ ερωτος τά  οξέα βέλη δέν τραυμ,ατίζουσιν επίσης έ -  
πιχινδύνως τά  πολύσαρκα ώς καί τά  ισχνά σ ώ μ α τα , έκά - 
λεσεν ιατρόν τινα ές  ’Ιταλίας έλθόντα καί πλ ουσίαν αύτώ 
οπεσχέθη αμοιβήν εάν έπ ετύ γχα νε τόν όγκον τοΰ σώ ματος 
αυτοΰ \ά περιστείλ,τ). Γ0 ιατρός έπελήφ θη αμέσω ς τή ς  θερα
πείας, καί μ εθ ’ όλης τή ς υπομονής, ήν ένέπνεε τοΰ δ ια 
καούς αύτοΰ πόθου ή έκπλήρω σις, υπεβλήθη ό Γαββα λας 
είς τήν διαγραφείσαν αύτώ δίαιταν καί τήν χρήσιν τώ ν δ ι
δόμενων φαρμάκων. Ά λλ*είς μ ά την, διότι ή προέχουσα τής 
γαστρος αυτοΰ καμπύλη έμαρτύρει τό  α λυσ ιτελές τής θε
ραπείας. Έ ν τούτοις ό μ.έγας δούξ Ά πόκαυκος προβλέπων



οτι ηδύνατο έπί τέλους νά έξαντληθη ή υπομονή του Γ α β - 
βαλα καί φοβούμενος την έχθραν καί τό μίσος δπερ ήθελε 
προκαλέσει κατ αύτοΰ η γενομένη απάτη, άπεφάσισε την 
καταστροφήν καί τούτου* δθεν συνεννοηθείς μ ετά  τινων έκ 
τών πιστότερων οπαδών παρήγγειλεν αυτοΓς νά μεταβώσι 
πρός τόν Γαββαλάν καί νά παραστήσωσιν αύτώ οτι οϊκοθεν 
καί χάριν φιλίας προσήλθον, ινα ύπό ά*ραν εχεμύθειαν άνα- 
κοινώσωσιν αύτώ οτι η αύτοκράτειρα ην λίαν παρωργισμέ- 
νη κα τ’ αύτοΰ. Την εΐδησιν ταύτην άκούσας ό Γαββαλάς 
έταράχθη σφόδρα καί σύννους καί περίλυπος γενόμενος διά 
την άγγελθείσαν δυσμένειαν της αύτοκρατείρας, έν μεγίστη  
δ ιετέλει άθυμία. *Υποκρινόμενος ό ’Απόκαυκος δτι έν άγνοια 
πάντων δ ιετέλ ει προσελθών εις τόν Γαββαλάν ηρώτα περί 
τη ς  αιτίας τής τοσαύτης αύτοΰ άθυμίας καί άφοΰ ο Γαββα
λά ς πεποιθώς είς την παλαιάν αύτών φιλίαν, ου μόνον έξή - 
γησεν αύτω την αιτίαν άλλά καί συμβουλήν παρ’ αύτοΰ περί 
τοΰ πρακτέου τιτησατο, παρήνεσεν αύτόν %ά διάθεση ουτω 
πω ς την περιουσίαν αύτοΰ ώ στε, εάν ενεκα διαβολών καί συ
κοφαντιών στεοηθ^ τών αξιωμάτων αύτοΰ, νά δυνηθη τούλά- 
χιστον νά διασώσιρ ταύτην. Είς την παραίνεσιν ταύτην τοΰ 
’Αποκαύκου πίστεύσας ό Γαββαλάς ηρξατο την περιουσίαν 
αύτοΰ ποικλοτρόπως έξασφαλίζων παρά τοίς φίλοις, δπερ μα- 
βών ό Ά πόκαυκος ά π έστειλέ τινας τών οικείων πρός την αύ- 
τοκράτειραν ινα είδοποιήσωσιν αύτην περί τών ύπό τοΰ Γ α β - 
βαλά τεκταινομένων, καί καταγγειλωσίν αύτόν δτι σκοπόν 
ε ίχ ε  την περιουσίαν αύτοΰ διά παντός τρόπου έξασφαλίσας 
ν’άποστατηστ) πρός τόν Καντακουζηνόν. Ή  εΐδησις αυτη έ κ ί-  
νησεν άληθώς την κατά τοΰ Γαββαλά οργήν τής αύτοκρατεί
ρας καί έχθρικώς πρός’αύτόν διέθεσε ταύτην. ’Αμέσως εσπευ- 
σενό ’Απόκαυκος νά ειδοποίηση διά τινων φίλων αυτοΰ t c v  

Γαββαλάν δτι τόν έσχατον διέτρεχε κίνδυνον,καί νά προτρέ- 
ψη αύτόν νά λάβ^.την δέουσαν πρόνοιαν περί τής ιδίας σω^

τηριας. *0 Γαββαλάς, πε φοβισμένος ηδη ών καί νομίζων δτι 
εφθα^εν η στιγμή τής απώλειας αύτοΰ, ούδεμίαν δ’ έν τη  
απελπισία του προσδοκών άλλοθέν που βοήθειαν, προσέφυγεν 
είς τόν ναόν τής αγίας Σοφίας, δπου άποδύς την έσθή τα , r r  
σπάσατο τό μοναχικόν σχήμα.

Προσελθών τό τε  είς τόν ναόν ό ’Απόκαυκος καί ίδών τόν 
'Γαββαλάν φέροντα τό μοναχικόν ένδυμα ηρξατο να όδύοη- 
•ται καί την ατυχίαν τής θυγατρός αύτοΰ, ^τις έστερήθη τοι- 
Ιτούτου μνηστήρος, νά θρην^β Εννοείται δμως οικοθεν δτι 
δεν υπήρξε λίαν δυσχερές είς τόν ’Απόκαυκον νά παρηγορη- 
θ·?ί έκ τής λύπης αύτοΰ, άφοΰ μάλιστα  ό Γαββαλάς φωραθείς 
οτι εμ ελλε ν’ άποδράσγ) έκ τής μονής τής παμμακαρίστου 
οπου τ ?  διαταγή τής αύτοκρατείρας μετηνέχθη , έρρίφθη είς 
τό δεσμωτήριον. ^

Ού μόνον τοΰ Γαββαλά, άλλά καί πάντων τών ευγενών 
καί συγκλητικών, οίτινες δέν έγένοντο τυφλά τών θελήσεων 
αυτοΰ όργανα^ καί οίτινες την μ ετά  τοΰ Καντακουζηνοΰ ε ι 
ρήνην συνεβούλευον, ύπήρξεν ό ’Απόκαυκος εχθρός αδιά λλα 
κτος καί ολέθριος. Τούς πλειστους έ ξ  αύτών η έν τα ίς οί- 
-κίαις, η έν φροντιστηρίοις έκράτει ύπό αύστηρόν περιορι
σμόν, επειδή δέ καθ’ έκάστην ό αριθμός αύτών έμεγεθύνετο, 
καί σχεδόν ύπήρ/εν ένδεια τόπου πρός κάθειρξιν τών χ α τα - 
διωκομένων, άπεφάσισε την κατασκευήν εύρυχώρου δεσμω 
τηρίου παρά τοίς άνακτόροις Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου.
Επί τφ  σκοπώ τούτω άφελών την πεπαλα'.ωμένην στέγην 
οικου τινός παρακειμένου, ’Ιουστινιάνειου καλουμένου, καί ά - 
ποφράςας άπάσας τά ς εισόδους διέτα ξε την κατασκευήν έξ  
άμφοτέρων τών έσωτερικών πλευρών μικρών οίκίσκων, ινα έγ - 
κλείωνται έν αύτοις οί δεσμώ ται καταβιβαζόμενοι άνωθεν 
διά σχοινιών. Διά τοΰ τρόπου τούτου διενοεϊτο νά κ α τα σ τη - 
ση άνέφικτον πάσαν απόπειραν άποδράσεως τών δεσμωτών 
*α ί συνεννοήσεως αύτών μ ετά  τών φυλάκων, οίτινες άνωθεν



έπ ί τώ ν τοίχων ίστάμενοι καί είς άπόστασιν άπο τών φυλασ
σόμενων δέν ήδύναντο κρύφα να συνδιαλεχθώσι μ ετ* αυτώ ν.,

Το δεσμωτήριον τοΰτο δπερ προώριστο νά χρησιμεύσει, 
ως τάφος τώ ν  ζώ ντω ν θυμάτων τη ς άπηνοΰς κ α τ α δ ιώ - 
ξεω ς τοΰ ’Αποκαύκου, έγεν ετο  το θέατρον τής ίίία ς  αύτου 
καταστροφής. Β λέπ ω ν  τά ς μέν δυνάμεις τοΰ Κ αντακουζη
νοΰ προαγομένας, την δέ δυσμένειαν τών έν Βυζαντίω  αρχόν
τω ν καί τοΰ πλήθους αυξανόμενην καί την κ α τ’ αύτοΰ ά\- 
τιπολίτευσιν  όσημέραι έπιτεινομένην, έπέσπευδεν δλαις δ υ - 
ναμεσι την άποπεράτωσιν τής κατασκευής τοΰ δεσμωτηρίου, 
καί συχνά αυτοπροσώπως τά ς έργασίας έπ εσ κ επ τετο , έ λ π ί -  
ζων διά τής καθείρξεως έν αύτώ  πάντων τώ ν οπ ω ςδήποτε 
εις τά  φιλόδοξα αύτοΰ σχέδια  άντιπραττόντων καί το  έλ ά - 
χιστον ^ιμεΐον άντιδράσεως νά κα τα πνίξη .

*Ο τε ημέραν τινά κ α τά  το  σύνηθες ύπο πολυαρίθμων δο
ρυφόρων συνοδευόμενος προσήλθεν είς τό  δεσμω τήριον, τούς 
μέν άκολουθοΰντας αύτόν φρουρούς άφήκεν έξω θεν , αυτός 
δ εισήλθε μόνος διά τή ς  αύλής τώ ν τοΰ Κωνσταντίνου 
ανακτόρων. Έ ν  τ^  αυλή τα ύτη  έφυλάσσοντο τ ό τ ε  προσωρι- 
νώς π λειστοι δεσμ ώ τα ι έκ  τών επισημότερων τοδ Βυζα\- 
τιου π ολιτώ ν , οι οποίοι β λεπ οντες τη ν  ημέραν προσεγγίζου- 
σαν τή ς  έν τ ώ  παρασκευαζομένω δεσμω τηρίω  έγκαθείρξεω ς 
αύτών ύπο τοσαύτης κατελήφθησαν άπελττισίας ώ σ τε  ά π ε- 
φάσισαν, είς τον έσχα τον  έκτιθεμενοι κίνδυνον η νά φονεύ- 
σωσι τόν ’Απόκαυκον η , άποτυγχάνοντες τοΰ σκοπού αύτών, 
νά βραχυνωσι τά ς ημέρας βίου πολυστενάκτου. Διό ευθύς ά
μ α  είδον τόν Απόκαυκον μόνον καί άφρούρητον προσελθόντα 
έσκέφθησαν οτι κα τα λληλότερα  περίστασις πρός επιτυχίαν 
τοΰ σχεδίου αύτών δέν ήδύνατο νά παρουσιασθη, οθεν κρυφά 
συνεννοηθεντες άπεφάσισαν τήν έκτελεσ ιν  αύτοΰ. Πρώτος ό 
'Ραούλ άνήρ στιβαρός καί θαρραλέος άρπάσας ροπαλον έ κ τ ύ - 
πησεν αύτόν κα τά  κεωαλής. ’Α λ λ ’ ή π ληγή δέν ητο κ α φ ία >

ο δέ ’ Απόκαυκος έτράττη είς φυγήν ζη τώ ν  είς μάτην βοή
θειαν, δ ιότι ούδείς ην παρών έκτος ένός ακολούθου, οστις 
συνεπλάκη μ ετά  τοΰ 'Ραούλ προσπαθών ν’ άποκρούση αύτον. 
’Α μέσω ς πολλοί άλλοι έκ  τώ ν καταδίκω ν, έν οις καί ό α ν ε
ψιός αύτοΰ δούξ ’Α λέξιος, καθειρχθείς έν τ ώ  δεσμω τηρίω  
ενεκα τών πρός τόν Καντακουζηνόν συμπαθειών του, εφώρ- 
μησαν κ α τά  τοΰ ’ Αποκαύκου καί διά λίθων καί ξύ7,ων τ ύ -  
π το ν τε ; αύτόν έρριψαν χαμαί καί έφόνευσαν. Στερούμενοι οι 
δεσμ ώ τα ι μαχαιρών, διά σκεπάρνου τίνος τώ ν οικοδόμων ά - 
πέταμον τήν κεφαλήν τοΰ μεγάλου Δουκος, και το μεν σώ
μα αύτοΰ άνήρτησαν έπ ί τών τε ιχ ώ ν , τήν δέ κεφαλήν έπ ί 
ακοντίου ένέπηξαν. ’Εκ τών πολυαρίθμων δορυφόρων τοΰ ’Α 
ποκαύκου ούδείς προσεπάθησε νά παράσχτ, αύτώ συνδρομήν, 
ά λ λ ’ εύθύς άμα ή είδησις τοΰ φόνου διεδοθη, πάντες τή δ ε  
κάκεισε διεσ/.εδάσθησαν έντός τής πόλεω ς, ούδέ τό  έλ ά χ ι- 
στον ίχνος συμπαθείας έκδηλώ σα ντες πρός άνδρα μ εθ ’ ου διά 
τοΰ φόβου ή χάριν ύλικών συμφερόντων συνεάέοντο.

Δ υστυχώ ς ό φόνος τοΰ ’Αποκαύκου ?κ ισ τα  συνετελεσε 
πρός σωτηρίαν τών έν τ ώ  δεσμω τηρίω  φυ7.ασσομενων αρ
χόντων καί συγκλητικώ ν, ώς καί τοΰ λοιποΰ πλήθους, διότι 
άν καί ήδύναντο αυθωρεί νά έςέλθω σι καί διά τή ς άποδρά- 
σεως νά διαφύγωσι πάντα ένδεχόμενον κίνδυνον έκ  τώ ν τή ς 
πολιτικής φατρίας τοΰ ’Αποκαύκου οπαδών, θαρροΰντες είς 
τά  υψηλά τε ίχ η  τών ανακτόρων, διέμειναν εν τη  αυλή. 
Τήν δ ’ ύστεραίαν ή σύζυγος τού ’Αποκαύκου όια δώρων και 
χρημάτων παραπείσασα τά  π ληρώ μα τα  τών πλοίων έκ Γ α 
σμούλων συγκείμενα εθεσεν αύτά ύπό τά ς διατα γά ς τοΰ Τ ζε- 
φραίτου οί/.έτου τού ’Αποκαύκου, άνδρός αιμοχαρούς καί ά -  
πανθρώτυου, οστις όπλίσας αύτούς ώδήγησεν είς τό  δ εσ μ ω - 
τήριον, ένθα εύρόντες τούς δεσμ ώ τα ς αόπλους καί άπαρα- 
σκεύους πρός πάσαν άντίστασιν, άλλους μέν έν αυτώ τώ  δ ε 
σμωτηρίω ά :;έσφαξαν, άλλους δ* έν τοις παρακειμένοις ναοίς



οπου προς σωτηρίαν αυτών κατέφυγον.
Είς τοιοΰτον τραγικόν τέλος άπέληξεν ό βίος του ’Απο* 

καυκου, οστις πρός ενα καί [/.όνον σκοπόν τείνων τήν είς έαυ- 
τόν συγκέντρωσιν άπάσης τής εξουσίας, ούδενός έφείσθη μέ
σου, προς επιτυχίαν αύτοΰ. 5Αφ’ ης έποχής, ύποσκελίσας τόν 
Καντακουζηνόν, είς τά  ανώτατα τής πολιτείας προήχθη α
ξιώματα, ή κυριωτέρα αυτού μέριμνα ην νά συνάψη είς γά 
μον την θυγατέρα αύτου μετά  του βασιλόπαιδος Ίωάννου. 
Διά του γάμου τούτου ήλπιζε νά κατασταθή απόλυτος κύριος 
τών έν Βυζαντίω πραγμάτων επωφελούμενος έκ της άνηλι- 
κιοτητος καί απειρίας τοΰ νέου βασιλόπαιδος, διό όλίγας 
ημέρας προ τού θανάτου του άπεφάσισε νά ύποβάλη ρη
τήν περι τούτου πρότασιν εις την αυτοκράτειραν, φοβούμε
νος δε μη αποφατικήν λάβττ) άπάντησιν, και διανοούμενος νά 
έκδικηθη αύτήν διά την άρνησιν, παρεσκεύασε την έξής κ α τ’ 
αυτής επιβουλήν. Διά τίνος τών έμπεπιατευμένων αυτού ί -  
πεμψε προς τόν τοτε Πάπαν f Ρώμης Κλήμεντα επιστολήν 
γεγραμμένην δήθεν παρά τής αύτοκρατείρας δι’ ης ώμολόγει 
αυτη οτι καθ' ύπόκρισιν καί εξ ανάγκης άσπασθείσα τά  δόγ
ματα τής έν Κωνσταντινουπόλει άνατολικής εκκλησίας ενεκα 
τοΰ γάμου αύτής μετά τού αύτοκράτορος, αληθώς διετέλει 
άε£τοτε πιστή είς τήν έκκλησίαν τών 'Ρωμαίων καί πνευμα
τικόν αυτής πατέρα και διδάσ/.αλον άνεγνώριζε τόν Πάπαν, 
παρεκαλει επομένως αύτόν νά συγχώρησή] αύτήν διά τήν κα- 
τα  το φαινομενον μόνον αποστασίαν από τής ‘Ρωμαϊκής εκ 
κλησίας, καί ύττέσχετο οτι εύθύς άμα τό κράτος έκ των εμ 
φυλίων πολέμων καθησυχάση θέλει έπισήμως καί φανερώς 
άνακηρυςει καί αυθις τήν αληθή αύτής πίστιν. Τήν έπιστο- 
λήν ταύτην άναγνούς ό Πάπας Κλήμης μεγίστης ένεπλεί- 
σθη χαράς καί αμέσως άπηντησεν έπαινών τήν πίστιν αύτής 
είς τά πατρώα δόγματα καί τήν αγαθήν αύτής προαιρεσιν 
τού προσελθείν καί αυθις έπισήμως είς τόν καθολικισμόν*

Απευχόμενος δέ τήν ταχίστην πραγματοποίησή τοϋ σχε
δίου τούτου, έξέφραζε τήν έλπιδα οτι και άπαντες ot άπο 
τών δογμάτων τής αληθούς πίστεως άποσκιρτησαντες ηθι- 
λον μιμηθή τό παράδειγμα ταύτης.

Τήν έπιστολήν ταύτην λαβών ο ’Αποκαυκος παρα τών 
απεσταλμένων έφύλαξε μυστικήν επι τώ  σκοπώ τού διακοι- 
νώσαι ταύτην, εάν ή αύτοκράτειρα άποκρούση τον γάμον τοϋ 
βασιλόπαιδος μετά τής θυγατρός αυτού. Εγινωσκε δε κα
λώς οτι ούδέν άλλο ηδύνατο νά έξάψη τοσοΰτον τό μίσος 
καί τήν απέχθειαν τών Βυζάντιων οσον η υπονοια τής απο
στασίας προς τήν καθολικήν εκκλησ-αν τής Ρώμης. Επω
φελούμενος οθεν τού τοιούτου θρησκευτικού φανατισμού ευκό
λως ηλπιζε νά κατορθώση καί τήν εξωσιν τής αύτοκρατεί
ρας καί τοΰ βασιλόπαιδος καί τήν είς εαυτόν συγκέντρωσιν 
τής ηγεμονίας άπάσης τής χώρας. ’Αλλ ευτυχώς ό θάνατος 
αύτοΰ εθεσε τέρμα είς τά κακοβουλα ταύτα και πονηρά 
σχέδια> ηρε τά διά τών μηχανορραφιών αυτοΰ παρεμβαλλό
μενα διηνεκώς προσκόμματα είς τήν συμφιλίωσιν τού Καν
τακουζηνοΰ μετά τής αύτοκρατείρας, και συνετελεσεν εις την 
κατάπαυσιν τών εμφυλίων πολέμων υφ ών κατετρυχετο η 
έπικοάτεια.

Κ . Ν. Κ Ω ΙΤ ΙΙΣ .

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  ί Ι Γ Ι Λ Λ Ι  Α 

Ε Ε Ρ Ι ΤΩΝ ΕΝ ΔΘΗΝΔΪΣ ΜΟΝΩΝ.

Μεταξύ τών έν τή πλούσια βιβλιοθηκη του Ανιοταφιτι- 
κου Μετοχιού άποτεθησαυρισμένων χειρογράφων ευρηται και 
τό έπιγραφόμενον α Νομική συναγωγήν, πολύτιμον και τοϋ· 
το προϊόν τής άριστουργοϋ χειρος Δοσιθεου τοΰ πανυ. Εν 
τούτω περΐέ^ονται καί τά  έξής τρια περίεργα σιγιλλια περι 
τών έν ’Αθήναις μονών τής Καισαριανης, της Πεντέλης καί



τών ’Ανάργυρων, τά  όποια σπεύδω ινα δ ακοινώσω προς ευ
χαρίστησήν τή ς  περιεργειας τώ ν  άττικολογούντω ν.

Έ ν  Κωνσταντινουπόλεί, 1 ’Ιουλίου 1 8 7 0 .
Κ . ΣΔΘΑΣ.

Α '.

Κ  A I Σ Δ Ρ I A Ν Π.

f  νΙσον άπαράλλακτον του πρωτοτύπου γράμματος τοΰ 
πάλαι αοιδίμου κυρ Διονυσίου, έπικυρωθέντος καί έπί τής 
πατριαρχεία; του κυρ Διονυσίου.

f  Διονύσιος έλέω  Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό
λεω ς νέας 'Ρ ώ μης καί οικουμενικός πατριάρχης.

Καί τοΰτο συν άλλοις εθος έπικρατοΰν ένεργεΐται παρά 
τή  καθ ήμας τοΰ Χρίστου μ εγ ά λ η  έκκλησία  διηνεκώς, έ π ι-  
κυροΰν δηλονότι τον τή ς  ημέρας πατριάρχην οικουμενικόν, 
τά  τών προ αυτοΰ άοιδίμων πατριαρχών σωζόμενα γράμ
μ α τα , οσα έ ~ ’ εύ λο γ ο ς αιτίοις εφθασε γενέσθαι, περί διά 
φορων εκκλησιαστικών υποθέσεων^ τοΰτο μ έν , πρός κραταιο- 
τεραν ασφάλειαν τών δ ι εκείνων τών γραμμάτω ν τυπω θέν- 
των πραγμάτω ν, καί δαψιλευθέντων τινών προνομίων, τοΰτο 
δ έ , πρός διαμονήν μειζονα χρονικής παρατάσεω ς, διά τής 
τών γραμμάτων καί πραγμάτων άνανεώσεως, τούτω  γάρ 
καί μόνω τ ώ  τρόπω, διά τη ς κα τά  καιρούς άνανεώσεως π έ -  
φυκεν ού μακράν τά  πράγματα παρατείνεσθαι* επ ειδή  τ ο ι -  
γαροΰν ένεφανίσθη καί ήμίν ηδη γράμμα παλαιγενές π α 
τριαρχικόν, τοΰ πρόπαλαι αοιδίμου πατρίάρχου κυρ Διονυ
σίου, διαλαμβάνον, περί τοΰ ιεροΰ, καί σεβασμίου μοναστη
ριού τή ς υπεραγίας μου Θεοτόκου τής Καισαριανής έπ ικ εκ λη - 
μενου, τοΰ κα τά  τό  Υ μήττιον ορός τώ ν ’Αθηνών κειμένου* 
συν τ ώ  μ ετο χ ίω  αυτοΰ, τή ς Θ εοπίστης λεγομένου, ώς άνέκα* 
θεν , καί έζ αρχής, από τή ς  πρώτης αυτοΰ κατάρξεως, έφίτ»

νη Ελεύθερον γεγονός, καί άσυδοτον, παρά τ ε  τής το τε  λ α * 
τίνικής αυθεντειας, ωσαύτως καί τής έκκλτισιαστικής συγ- 
κατανεύσεως, καί συμπραξεως, πάσης τ ε  δουλωσύνης άνω - 
τερον, καί παρ’ αυτοΰ τοΰ κα τά  τόπον μητροπολίτου ’Αθη
νών, άκυρίευτον* φησί γάρ ουτωσί κα τα  λέξιν  τό  τοΰ κυρ 
Διονυσίου γρά μμα' ακαί τόν κα τά  καιρούς δε λαγχάνοντα  
» αρχιερέα 'Αθηνών, τών τής μονής μηδέν πραγματεύεσθαι 
»παρακελευόμεθα, μ ηδέ κατάρχειν αυτήν έν οίω δ ή τ ιν ι  
» π ρά γματι, μηδέ δούλην αύτοΰ ύπονοείν, ή ύπό τήν έξο υ - 
»σίαν αύτοΰ είναι, μη'^έ ύπό τήν χώραν αύτοΰ υ π ο τ ά τ τ ε -  
»σθαι λ έγ ο μ εν , έπειδή έκπα λα ι τήν έλευθερίαν αύτής διά  
» γραμμάτων άρχαίων ευρομεν εχειν , ά λ λ ’ ούδέ τόν ήγοόμε- 
»νον αύτόν, ή τούς. τή ς  μονής αδελφούς όρίζειν έχ ε ι , ή έξου- 
«σιάζειν, ή κρίνειν, ή έξετά ζειν , επειδή; έκ  παλαιας έ π ι-  
*κρατείας ούδένα τών άποιχομένων αρχιερέων, ευρομεν ε -  
»χειν τοιοΰτόν τ ι ,  άνευ καί μόνου τοΰ ίδίου μνημοσύνου, 
» τοΰτο γάρ καί μόνον έδόθη α ύτώ , τό μνημονευεσθαι, τά 
’♦δ* ά λλα  πάντα έν έλευθεοία κείσθαι τή  μονή παρελάβομεν, 
ϊκ α ί ημείς ομοίως τήν έλευθερίαν αύτής υπερασπιζόμενοι 
ϊ  έπικυροΰμεν, καί έπιβεβαιοΰμεν αύτην, καί παρακελευόμβ- 
3)θα, μ η τε  αρχιερέα, μ ή τε  ιερέα, μ ή τε  τινά τών λαϊκών 
»μ η δέπ οτε χείρα δυναστείας όρέγειν, κ α τά  τής μονής, η 
»τώ ν α ύ τή ς '»  τα ΰτα  μέν ουν τά  α ύτολεξεί κείμενα , έν τ ώ  
διαληφδέντι τού κυρ Διονυσίου γ ρ ά μ μ α τί, καί μέχρι τή ς 
δεΰρο, τό  ιερόν αύτό μοναστήριον, πάντη έλεώθερον εύρί— 
σκέτα ι, καί άσόδοτον από παντοίχς ασυδοσίας βασιλικής τ ε  
καί εκκλησιαστικής. *Επί δέ τούτοις ένεφανίσθησαν καί ετερα 
γρά μ μ α τα , τής τ ε  λατινικής αύθεντείας, καί τή ς  έκκλ,ησια- 
στικής έξουσίας, διαλαμβάνοντα εΐναι τοΰ αύτοΰ μοναστη
ριού τή ς  Καισαριανής, τό κα τά  τά ς ’Αθήνας γυναικείον κα* 
τα γώ γιον, τό καλούμενον μ έγα  μοναστήριον τή ς  Παναγίας 
Παντανάσσης, πρρσηλωθέν αύτώ κα τά  τούς αρχαίους χρό



νους υπό τίνος Νικολάου Μ πονεφατζή την κλήσιν εχοντος, 
ώς Utov εκείνου πράγμα, και κ τή μ α  προΰπάρχον, αύθεντι- 
κοίς τ ε  γράμμασι, καί έκκλησιαστικοΐς έπικυρωθέν, τοΰ έ- 
έλεύθερον συνδιατελείν τουτ* α υτω , καί άδούλωτον, εως τ ε  
τής παρούσης ημέρας, συν τ ώ  διαληφθέντι μ ετοχίω  αύτου 
τή ς ΓΙαντανάσσης, έδεήθησαν δέ οί έν αύτώ  συνασκούμενοι 
πατέρες έπικυρωθήναι καί παρ’ ήμΐν τά  παλαιγενή αύτών 
γρά μμα τα , κα τά  τήν έκκκλησιαστικήν συνήθειαν, προς κρα- 
ταιοτέραν α σφ ά λεια ν  τούτου χάριν τήν αίτησιν αύτών, ώς 
εύλογον εύμενώς ά π εδεξά μ εθα , καί τώ  εθει τοΰ οικουμενι
κού τούτου θρόνου, κα τά  τούς προ ήμών αοιδίμους πατριάο- 
χα ς χρώμενοι, ά τε  ούχ ηττον τώ ν ά λλω ν, τή ς  τών αγίων 
απανταχού έκκλησιώ ν, του θεοΰ προκοπής καί β ελ τ ιώ σ εω ; 
φροντίζοντες, γράφομεν^ καί άποφαινόμεθα συνοδικώς, μ ετά  
τώ ν περί ήμας ίερωτάτων αρχιερέων, καί ύπερτίμων, τών 
έν άγίω  πνεύμ,ατι α γαπητώ ν ήμών αδελφώ ν, καί συλλει
τουργών, ινα, πάντα μέν τά  πα λα ιγενή, καί αρχαία γράμ
μ α τα , οσα διαλαμβάνει περί τοΰ μοναστηριού αύτοΰ, της 
Παναγίας τή ς Καισαριανής, καί τοΰ ύποκειμένου αύτώ μ ε τ ο 
χιού, τοΰ καλουμένου μεγάλου Μοναστηριού, τής ύπεραγίας 
Θεοτόκου τή ς  Π αντανάσσης, ε/ω σι καί παρ* ήμίν το  κΰοος, 
καί τήν ίσχύν, α μ ετά θ ετα  διαμένοντα, εις τον έξής άπαντα 
χρόνον, καί ά μ ετά τρεπ τα * το  δ έ ιερόν αύτο μοναστηριον τής 
Καισαριανής, συν τ ω  ϊδίω μ ετο χ ίω  τή ς Παναγίας Π αντα
νάσσης, κα τά  τά  άρχαία αύτοΰ προνόμια, ύπάρχη διά παν
τός π ά ντη , καί παντοίως ελεύθερον, κα ζ άσύδοτον τελ είω ς 
μ ετά  πάντων τώ ν κτη μ ά τω ν  καί αφιερωμάτων αύτών κινη
τώ ν τ ε  καί ακινήτων, καί άδούλωτον, καί ά κα τα π ά τητον , 
καί άνενόχλητον, καί άνεπηρέαστον, μηδενός τών πάντω ν 
ιερωμένου ή λαϊκοΰ, καί αύτοΰ τοΰ κα τά  τόπον μητροπολί
του ’Αθηνών, εχοντος άδειαν, κατεπεμβαίνειν  αύτου π ο τ ε , 
καί κα τεξουσιά ζειν , ^ 'ζ η τ ε ίν  λ α μ β ά ν ειν τ ι ο λ οτελώ ς, άο-

κουμένω μόνω τώ  μνημοσύνω αύτοΰ, καθάπερ έδόθη αύτφ> 
καθ’ ά π α ξ , τό  μνημονεύεσθαι δηλονότι έν α ύ τώ , κ,ατά π ά 
σας τάς ίεράς τ ελ ετ ά ς ·  έν δ έ  τώ  μ ετο χ ίω  τή ς  Π αντανάσ
σης, ωσαύτως τή ς έλευθερίας, καί ασυδοσίας έπικρατούσης, 
πάντα τά  αύτου εισοδήμα τα, καί τά ς κληρονομιάς τών ά - 
ποθνησκουσών έν αύτώ  μοναζουσών γυναικών, ε χ η , καί κερ- 
δαίν*/} τό  μοναστηριον τής Καισαριανής άπαντα, μή τολμ ώ ν 
τας τινός τώ ν έ ξ  έτέρας μονής ίερομονάχων είσέρχεσθαι, καί 
άποκείρειν τινα τών προσερχομένων γυναικών τή  μοναστική 
πολιτεία  παντάπασιν* πλήν τούτων τών τή ς Καισαριανής 
πατέρων, ύφ* ών καί εφημερεύεται τό μετόχιον , καί έ π ι-  
σκέπ τεσθα ι, κα τά  τήν περίληψιν τών έν αύτοίς άρχαιοτάτων 
γρα μμάτω ν, καί ά π αξαπλώ ς είπ είν , οσα έξ αρχαίας φιλο
τιμίας έπίβραβεύθησαν τώ  αύτώ μοναστηρίω, σύν τ ώ  μ ε τ ο 
χίω  αύτοΰ, παρακελευόμεθα διαμένειν κεκυρωμένα, καί α
παρασάλευτα, κα τά  τά  γρά μματα  τώ ν προ ήμών αοιδίμων 
πατριαρχών* ός δ ’ άν όψέποτε φανείη άθετών τ ι  τών τυ π ω - 
θέντων περί τή ς έλευθερίας αύτοΰ, καί χείρα δυναστείας έ -  
πιβαλείν αύτο βουληθείη, π λεον εκ τικώ ς π ω ς, καί ζημιώ σα ι, 
καί βλάψαι α ύτο , οποίας άν ειη τά ξεω ς , καί βαθμοΰ. . . . .  
"Οθεν εις ενδειξ ιν, καί άσφάλειαν έγένετο καί τό  παρόν έπ ι- 
βεβαιωτήριον σιγιλλιώ δες γράμμα, καί έδόθη τ ώ  δ ια λ ει- 
φθέντι μοναστηρίω τή ς Καισαριανής* αχοη*, έν μηνί Ίρ υ - 
νίω, ίνδ. ά.

Β.
Π Ε Ν Τ Ε Λ Η .

*j* *Ισον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου σιγιλλιώδους 
γράμματος τοΰ μοναστηριού τή ς ύπεραγίας τή ς  Θεοτόκου 
τή ς Μ εντέλης (sic), τοΰ κα τά  τήν επαρχίαν ’Αθηνών.

f  Διονύσιος έλέω  Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό
λεω ς νέας 'Ρ ώ μης καί οικουμενικός πατριάρχης.



Έπειδή συν άλλοις έθος άρχαίον καί τούτο έπικρατίΐ 
τη καθ’ ημάς του Χρίστου μεγάλη εκκλησία, τό άνακαινί- 
ζειν δηλονότι τόν κατά καιρούς πατρ άρχην τά τε προ αύ
τοΰ πατριαρχ^κώς γεγονότα γράμματα, έπί διαφόροις αί* 
τίαις ταις συμπιπτούσαις, μετ’ εύλογοφανοΰς διακρίσεως, 
οπως διά τοιούτου άνα/.αινισμοΰ, μή φθάσωσι γενέσθαι τοΰ 
χρόνου ταχύ παρανάλωμα* καί δη παραστάντες έν εχ είρ ισ α ν  

καί ήμίν κατά τό παρόν, πατριαρχικόν σιγιλλιώδες, του 
πάλαι άοιδίμου πατρίάρχου κύρ 'ΐερεμίου, οί έκ τής μονής 
πατέρες της ύπεραγίας θ:οτόκου τής Μεντέλης (sic) καλου- 
μένης, ητις έν ταις ’Αθήναις διατελεί, διαλαμβάνον, την 
ύπ’ εκείνου τοΰ πατρίάρχου φιλοτιμηθείσαν αύτή έλευθερίαν 
καί ασυδοσίαν* φησί γάρ ρητώς τά τοιάδε κατά λέξιν" «ινα 
»είη jb μοναστήριον αύτό πάντ?) έλεύθερον, καί άδέσποτον, 
«χρέος εχον μ,όνον απαραίτητον μνημονεύειν άόκνως έκά- 
»στω τε, έν ταις ίεραις τελεταίς, τό όνομα τοΰ κατά τόπον 
«ίεοωτάτου μητροπολίτου ’Α θηνώ ν, οστις ούδεμίαν άλλην έ -  

»ξουσιαν έχέτω έν αύτώ, μηδέ κατεπεμβαινέτω αύτοΰ, 
•μηδέ βία ζητείτω τι τοΰ μοναστηριού, ά λλ’ η μόνον τό  
»χεφοτονείν έκείσε έν αύτω, εί δεήσει, άναγνώστας, υπο
διακόνους, καί διακόνους, καί εις τό τοΰ πρεσβυτέρου προ- 
»βιβάζειν αξίωμα* εί δέ προκαλεσάμενον αύτόν είς τοΰτο 
vτών ένασκουμένων, αύτος δέ δυσχερές τό τοιοΰτον ύπο- 
» λάβει, τεχνικώς τοΰτο ποιων δωροδοκίας ενεκα, η αξία 
^παιδεία κατ’ αύτοΰ παρ* ήμών γενήσεται, μη δυναμένου 
»ολως επειτα αντιλέγειν, ή άντιπείθεσθαι τόν ρηθέντα κα- 
»τά  τόπον μητροπολίτην, ομοίως παρακελεύεται, ίνα τά  
»κτήματα καί πράγματα, άμπέλιά τε καί χωράφια, και τά  
»λοιπά πάντα, οσα προσηλώθησαν καί είς τό έξης προσηλω- 
»θήσονται τω είρημένω μοναστηρίω αύτω, ώσιν άναφαίρε- 
»τα , και ανεκποίητα* μηδενός άποσπάσθαί τι τούτων, έν 
»άεγ(χ καί a^ociawxj άλυτο)* τά νάο τώ Θεώ άφιερωθέντα

k ί · 4 1 » ·  · I I * t ί  Γ

ΪΟ  ΕΝ ΊΟΠ-ΧΑΝΕ ΊΖΛΜΙΟΝ ΙΟ Ι ΣΟΪΛΤΑΝ ΜΑΧΜΟΪΤ Β'.



χ>άναπόσπαστά είσι  ̂ καί ^ιαγέτωσαν οί έν αύτώ ένασκούμε- 
»ναι κοινοβιακώς, μηδίν ϊδιον εχοντες, άλλά πάντα κοινά,
» ζώντες καί αυτοί είρηνικώς έν Χριστώ, εν εργον εχοντες 
»υμ<νεϊν τον Θεόν, και μνημόνεύειν πάσης ψυχής χριστιανών* 
»προς τούτοις άποφαινόμεθα, ινα οί έν αυτω ασκούμενοι 
))πάντες συναθροιζόμενοι έκλέγωσιν ηγούμενον καί άποκα- 
»θιστώσιν αυτόν ήγουμενεύειν* έν τω μοναστηρίω αυτω καί 
»τη έκλογη μόνη αύτών γενέσθω ί  ηγοόχενος κατά καιρούς, 
»κα! μηδείς άλλος διακρινέτω αύτοις κατά τούτο* διαφυ- 
•λαττέτωσαν δέ καί διατηρείτωσαν τά του κοινοβίου πάν- 
»τα καλώς, ώς καί τά έν τω άγιωνύμω *Ορει κοινοβιακά 
»διάγουσι μοναστήρια.» κάπί τούτοις έδεήθησαν έπικυρωθή
ναι καί παρ’ ημών, όσα προεγράφη, καί πεφιλοτίμηται τώ 
αύτώ μ,οναστηρίω* τούτου χάριν άποδεξάμενοι την αΐτησιν 
αύτών, ώς εύλογον ουσαν, κατά την συνήθειαν του καθ' η· 
μας άποστολικου καί πατριαρχικού οικουμενικού τούτου θρο- 
νου, γράφομεν, καί άποφαινόμεθα συνοδικώς, μετά τών περί 
τ,μας πρωτάτων αρχιερέων, καί ύπερτίμων, τών έν άγίω 
’πνεύματι αγαπητών ήμών αδελφών καί Συλλειτουργών, ινα 
τό κατά τάς ’Αθήναις διαληφθέν αύτο ιερόν μοναστηριον, 
τ̂ .ς ύπεραγίας Θεοτόκου, το καλούμενον της Μεντέλης, καθ’ 
$ν λαβόν έχει προ χρόνων έλευ$ερίαν? διά τοΰ είρημένου 
πατριαρ/ικοΰ σιγιλλιώδους γράμ,ματος τοϋ κυρ 'Ιερεμίου, ύ- 
πάρχη καί νυν ωσαύτως, καί είς τον έξής άπαντα χρόνον, 
πάντη ελεύθερον, καί άσύδοτον μετά τών υποκειμένων αύ- 
τφ κτημάτων, καί αφιερωμάτων, κινητών τε καί ακινήτων, 
καί λοιπών παντοίων πραγμάτων, ων κίκτηται νυν, καί εί 
τι άλλο ρ,ετέπειτα προσκτήσεται, καί άκαταζήτητον, καί 
άνενοχλητον, καί ανεπηρέαστος καί δλως άκαταζήτητον^ 
ώς είρηται παρά τε τοϋ κατά καιρούς μητροπολίτου ’Αθη
νών, καί παντος άλλου προσώπου, ιερωμένου η λαϊκού, μη- 
δενι μηδέν τελείως παρέχειν όφειλον, ώς άπαξ άπηλλαγ-



μένον πά<5ης δόσεως, καί δουλώσεως, εχη δέ μόνον έν αύτ& 
ό ίερώτατο; μητροπολίτης ’Αθηνών, το κανονικόν αυτοΰ μνη- 
μόσυνον, άπαραιτήτως, καί το προσκαλούμενος ύπο τών πα
τέρων ποιειν τά; χειροτονίας, δσας δεήσει γενέσθαι έν αύ- 
τοΐς, άναγνωστων δηλονοτι, υποόιακονων, και διακόνων, και 
πρεσβυτέρων, κατά την έκκλησιαστικήν διατύπωσιν* την δε 
διαγωγήν αύτών εχωσιν οί πατέρες κοινοβιακώς ώς διείλη- 
πται, κατά τά μοναστήρια του άγιου *Ορους, κατ’ ούδέν 
ίδιορρυθμούντες, αλλά τά παντα κοινώς, και κοινά κατε- 
χωσι* περι δέ τής εκλογή; τοΰ κατά καιρούς ηγουμένου αυ
τών, μηδείς εχτρ άδειαν, η εκλεγειν, η προχειρίζεσθαι, η ε- 
πιβεβαιοΰν αύτόν, άλλ’ οί πατέρες μόνοι συναθροιζόμενοι κοι
νή διασκέψει έκλέγωσι, καί καθιστώσι τόν ηγούμενον αύ
τών, οστις άν περ φανείη παρ’ αΰτοΐς άξιος, καί αρμόδιος 
άνεμποδίστως' δς δ’ άν φανεί?] έναντίος καί απειθές τοις 
γεγραμμένοις, καί διανοηθειη οψεποτε διασεισαι καί διατα- 
ράξαι την ελευθερίαν αυτήν τοΰ μ.οναστηριου, η ζητήσαι 
λαβεΐν τ ι καί ζημιώσαι αυτό, η καθ’ όποιοΰν τρόπον βλά- 
ψαι καί καταβιάσαι, καί δυναστεΰσαι αύτό, οποίας αν εΐη 
τάξεως . . . .  "Οθεν εις ενδειξιν έγένετο καί τό παρόν πα
τριαρχικόν συνοδικόν έπιβεβαιωτήριον γράμμα, καί έπεδόθη 
τφ διαληφθέντι μοναστηρίω τής 'ϊπεραγίας Θεοτόκου τής 
Μεντέλης. Έν ετει αχοη', μηνί Ίουνίω, ίνδ. ά.

Γ ' .

ΤΩΝ ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΓΡΩΝ * .

+ Λιονύσιος έλέω ©εοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό
λεως νέας 'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης. > ( 

Τών ύπό χρόνου τελούντων, ώς μή αεί ωσαύτως έχον*

1. Νϋν μ,ετόχιον Top άγιου Τάφου, έν ouvcwt* 4γίο» Νικολάω 
Ριγ/,ζβχ.

των, άμαυρομένων τώ χρόνω διηνεκώς ούκ άλλως ή έπί 
πολύ τών τοιούτων διαμονή πέφυκε γίνεσθαι, τοις ώς εφι
κτόν πραγματευομένοις (Λιτήν, εί μη που τοίς κατά καιρόν 
άνακαινίσμασι, τοΰτο γάρ πως μακροζωίαν οίδε ποιείν, οί; 
χρόνος ρέων άεί φθοράν κατά φύσιν έπάγει, καί λήθης πα · 
ραπέμπει βυθοις τά φθάσαντα* διό καν τοις έκκλησιαστι- 
κοις ύπομνήμασιν, οί κατά καιρούς πατριάρχαι. τά τών προ 
αύτών αοιδίμων πατριαρχιών έπί διαφόροις αίτιαις φιλοτιμ,η- 
θέντα γράμματα, πατρικής κηδεμονίας παραστατικά τυγ- 
χάνοντα, καί τής άρμοζούσης έκκλησιαστικής άντιλήψεως, 
τοις χρήζουσιν αύτής πρός έδραίαν διαμονήν, τών οφών θεο
φιλών ένεργειών, καί ψυχωφελών κατορθωμάτων, μετ’ εύ- 
μενείας έπικυροΰσι, καί νεωτέροις ίδίοις έπικρατύνουσι γράμ- 
μασιν, οπως διαρκέστερα γινόμενα, τά χρηστά τών πραγ- 
ματων, τήν χρονικήν άποφύγη καταστροφήν καί έξάλειψιν. 
’Επειδή τοιγαροΰν καί τανΰν ές ’Αθηνών άπάρας, ό έσιώτατος 
εν ιερομον άχοις καί πνευματικοίς κυρ* Νικηφόρος, καί συγκο- 
μισαμενος ένεχειρισεν ήμιν πατριαρχικόν σιγιλλιώδες γράμ
μα τού ποτέ μακαρίτου πατρίάρχου κύρ ’ΐώαννικίου, διαλαμ.- 
οάνον, οτι ίερεύς τις ποτέ Δη μητριός έν ’Αθήναις τό έπικλην 
Κολοκύνθης, θεοσεοοΰς υπάρχων διαθέσεως, καί εύλαβής τά 
^ια, τής ενάρετου ζωής εραστής, καί τών προς Θεόν άφορών- 
των κατορθωμάτων σπουδαστής, αφιέρωσε τώ Θεω κτιτορι- 
κον τινα ναόν, τών άγιων καί θαυματουργών ’Αναργύρων Κο- 
&μά καί Δαμιανού, δν έκ προγόνων είχε, κτήμα προπατορικόν, 
εν ω αυτός τε καί οί προ αύτοΰ έκ τοΰ γένους αύτοΰ κατα ■ 
γομενοι, ψάλλοντες διετέλουν τά της ίερωσύνης, προσανατε- 
θεικώς τε αύτώ πάσαν τήν πατρικήν αύτοΰ κληρονομιάν, 
*«ι ήν έκέκτητο κτήσιν, ένδον τε τής περιοχής τού ναοΰ, 
*αί εκτός, κελλία δηλαδή, καί δένδρη έλαιών, καί όσπή- 
τια άνώγαια καί κατώγαια, καί αμπελώνας, πρός δέ τού- 
^ ις σκεύη ιερά, καί βιβλία τής εκκλησιαστικής ακολουθίας,



κα τά  τήν πέρίληψιν τής διαθηκης αύτου, έν ή κ α τ’ είδος 
εμ π εριέχετα ι απάντα, κα τά  τά  οροθέσια ίνός έκαστου τών 
άφιερωθέντων αύτου κτημάτω ν, άποκαΐέστησεν αύτον, καί 
απασάν τήν λοιπήν αύτου πατρικήν κληρονομιάν, γυναι- 
*£ίον μ.ονάστήριον κοινοβιακόν, και φροντιστήριον ψυχών, 
και σέ μνείαν α ρ ετή ς διαδεξάμενος κοινοβίακώς διάγειν τά ς 
έν αύτω μοναζούσας, καί πάσαν την ζωάρκειαν αυτών κοι
νήν εχειν, οπως διά τής κοινόπραγίας καί κοινής συναντιλή- 
ψ'ε<3ς κοϊναρέσκ?ιά μεταξύ τούτων συνακμάζη, και ό καρπός 
τή ς  κα τά  Θεόν αγάπης έτίανθή, δι’ ής άπαν αγαθόν, καί 
θέάρεστον άτίοπερατούται, καί εύχερώς δ του Χρίστου ζυγός, 
ώς γρήστος βντος καί ελαφρός, τοϊς βαστάζουσιν αύτόν φ έ
ρεται, κάπί τούτοις τό θεάρέστον αύτο ερνον, τής κοινοβια- 
κής δηλαδή διαγω γής, τω  διαληφθέν τι πατριαρχικώ γράμ- 
μ α τι Ήροσηδφαλίσαντο οί φρόντιζειν λα/όντες, τής αύτου 
συντ^ ησεω ς, καί συστάσεώς, έν ω κοινοβιω, καί σεβασμίω 
μοναστηρίω προ χρόνων ικανών έύρίσκετο διαιτώμενος, καί 
έπ ισ τα τώ ν , ουτος αύτός 6 διαληφθείς έν ίέροαόνάχοις κυρ 
Νικηφόρας οπό τού προ άρχιέρατεύσαντος έν ’Αθήναις κυρ 
'Αν&'μόυ * ,  κοινή γνώμη καί έπισκέψεε τής περί αύτόν 

.συνόδου προτραπείς καί τα χθείς κατασκηνούν έν αύτώ , διοι- 
κεΓντε καί έπιστατέΤν αύτο, καί έπιμελεϊσθαι κατά πάντα 
τή ς συστάσεως αύτου, καί αύξήσεως* οπερ έδεήθη μετά  
Πολλής ικεσίας έπάυρωθήναι καί παρ* ήμών, πρός έ^ικρα- 
τεστέραν άσφάλέιάν. Τούτου χάριν ώς τήν φροντίδα τών 
άπανταχου αγίων του θεού εκκλησιών θεόθεν έρ.πιστευθέν- 
τ ε ς ,  καί τών έύάγών οίκων, καί Ιερών σεμνείαν, καί μονα- 
στηρίων τήν έπισύστασιν καί κραταίωσιν, υπέρ τ ι  άλλο tto- 
θούντες* τήν αΐτηδιν αύτ$ύ καί θερμήν ικεσίαν ού παρέβλέ· 
ψαα«ν, ά λ λ ’ έύμένώς άπεδέξά μεθα , καί τ ω  κανονικώ £θει

4. A'ft6§t%><T6 τω 161% , ^ιι^εχ^ις 6  Ιουλίου υπο ίακ·>6ου.

χρωμενοι, τοδ καθ’ ήμας πατριαρχική καί απο^τολικ^ν του·' 
του θρόνου, γράφρμεν καί ^ ο δ ^ ώ ς  άποφαινρμεθα μετά 
τών περί ημάς ίερωτάτων άρχνφρεων καί υπ?ρτίμων, των $ν 
άγίω πνευματι αγαπητών ήμών αδελφών καί συλλ^ν?ονρ* 
γών, tva του πατριαρχικού συνοδικού τε ^γι^λι^δςα^ εκεί
νου γράμματος τοΰ κυρ ’ΐωαννικίον, ωσαύτως καί τής διαθ/ρ 
κης καί διατάξεω ς καί κοίνοξίακής ψποτυπώσεως ταμ προει
ρημένου παπά Δημητρίου ξχόντων το κυρ^ς καί τήν ισχυν? 
καί το ά μ ετά π τω τον, εξς τό έ ;ή ς  το  έν ’Αθν^αις αυτό ε κ ε ί*  
νο μοναστηριον τό £π’ όνόμ,ατι τιμώμενον τών άγιων
Λ ·  * * “

 ̂ ορούς
καί νόμους τφν κοινοβίων, πβ§*τα δηλονότι τώ ν  έν α ύτφ  
συνασκουμένων μ,οναζουσών κ 3ΐλογρ$ιώγ5 οσα εισερχόμενα 
φέρουσι, καί οσα μ-ετά τήν ά^όκαρσιν κτήσω νται, είναι καί 
κεϊσθαι κοινά πρός χρήσιν καί κ υ β ερ ν ά ν  τής άπασων συνο- 
δίας αύτών, καί μ,ηδερ.ίαν άδειαν εχειν τινα τών πρός συγ« 
γενών έκάστης, των εν $ύτφ  τ φ  κοινοβίω συνασχουμένων 
μοναζουσων, μ ετά  θάνατον εκείνης κληρονομιάν λαμβάνειν 
τής αύτής, καί πράγμα πολύ η ολίγον τής περιουσίας τής 
θανούσης αποσπάν, καί ώς κληρονομιάν ίδιαν δί^οφέρεσθαι, 
άλλά μένειν έν τώ  μοναστηοίω τά  πάντα κινητά όντα καίV ι i I ·

ακίνητα, καί σώζεσθαι καί φυλάττεσθαι είς χρήσιν του κοι
νοβίου άπαοάτρεπτον, διατελή τ ε  τό αύτο κοινόβιον άκα τα- 
πατητόν καί άδούλωτον, μ,ηδενές ολως τολμώντος καθαρ- 
πάσαι ή σφετερίσασθαι πολύ ή ολίγον ές  αύτου, μόνου τού 
ονόμ.ατος τού κατά καιρούς προϊσταμένου άρχιερέως μνημο- 
νευομένου έν α ύτώ , κα τά  τάς ίεράς τελετά ς* ό δέ οσιώτατος 
έν ίερομ.ονάχοις καί πνευματικοίς αύτός κυρ Νικηφόρος εχη  
ώς καί πρότερον τήν φροντίδα τοΰ αύτοΰ κοινοβιακοΰ μ.ονα-



στηριου διαιτώμενος, καί κατοίκων έν αύτώ έφ’ δρω ζωής 
αύτου, καί φροντίζη της αύξήσεως και βελτιώσεως αύτου, 
ιερουργών τώ Θεω, καί μνημονεύων τών κτιτόρων, καί πάν
των τών εύσεβών χριστιανών, παρ’ ούδενός ενοχλούμενος η 
επηρεαζόμενος έν τώ έπιβλέπειν καί έπιτηρειν το μοναστή
ριον θεαρέστως* δς δ’ άν όψέποτε φανη έναντίος της τοιαύ- 
της έπικυρώσεως, καί πλεονεξία σατανική νικώμενος άπο- 
σπασαι κατατολμηστι τι τών τ^υ μοναστηριού πραγμάτων, 
επι προφάσει κληρονομιάς, ώς συγγενής τίνος τών τελευτω - 
σών καλογραιών, καί άδικήσει καί ζημιώσει τό κοινόβιον, 
ιερωμένος μέν ών αργός εστω πάσης ιεροπραξίας, καί έστε- 
ρημένος παντός εκκλησιαστικού εισοδήματος, καταφρονών 
δέ, καί άφωρισμένος άπο θεοΰ, καί ασυγχώρητος ώς άξιος 
τελείας καθαιρέσεως* λαϊκός δέ, άφωρισμένος εΐη άπο θεοΰ 
κυρίου παντοκοάτορος, καί κατηραμένος καί άσυγχώρητος, 
καί άλυτος μετά θάνατον, αί πέτραι, τά ξύλα, ό σίδηρος 
λυθησονται, αύτος δέ ούδαμώς, καί ή μερίς αύτοΰ ε?η μετά 
.τοΰ ’Ιούδα, καί προκοπήν ού μη ϊδοι, εχων καί τάς άράς 
τών άγιων τριακοσίων δέκα καί οκτώ θεοφόρων πατέρων 
τών έν Νικαία, καί τών λοιπών Συνόδων. σθθεν είς ενδειξιν 
έγένετο καί τό παρόν έπικυρωτικόν σιγιλλιώδες γράμμα, καί 
εοόθη τω  αύτώ κοινοβίω. Έν ετει σωτηριω αχοζ^ νοεμβρίου, 
ινδικτιώνος α\

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Φίλε xvfi8 Ειρηναίε.

Ύ πεσχέθην πρ^ καιρού δτε ήθελον συγγράψει τ ι διά 
τό ύμέτερον ^Ημερολόγιον* έπέστη δέ ηδη δ χρόνος της 
έκπληρώσεως τοΰ λόγου μου.

Μή δυνηθείς ενεκα τών κατά τό ετος τοΰτο εκτάκτων 
εργασιών μου νά φέρο) εις πέρας ο ,τι είχον σχεδιασα*νον, 
αναγκάζομαι νά έξαγάγω έκ τών εγγράφων μου κ * ί  νά 
προσφέρω υμΤν τό εγκλειστον τεμάχιον πονήματος τίνος 
είς 6, οσάκις εστι μοι σχολή, καταγίνομαι, άντικείμενον 
εχοντος (δέν ηθέλατε τό μαντεύσει π ο τ έ ) . . . .  τόν βίον 
τοΰ Ομήρου.

Τίνες υπήρξαν αί τύχαι του μεγάλου π οιητοΰ ; τό 
ζήτημα τοΰτο ή κριτική μόνη άπεδείχθη ανίκανος νά 
λύση, διότι δέν προσέλαβεν επίκουρον τήν ποίησιν. Φρο
νώ όμως οτι ή κριτική καί ή ποίησις ήνωμέναι δύνανται 
νά λύσωσι τό αίνιγμα καί ν’ άναστήσωσι τόν ποιητήν 
μετά  τής εποχής έν ή εζησεν. Ευτυχής εγώ άν ανοίξω 
τήν οδόν είς τους μέλλοντας ποιητάς τοΰ έλληνικοΰ γέ
νους.

Τήν ιδέαν οτι ο ^Ομηρος κατεχώρισεν είς τήν Ίλ ιά -  
ία  τήν ομιλίαν τοΰ Γλαύκου καί τοΰ Διομήδους χαρι- 
ζόμενος πρός τους βασιλείς τής Λυκίας άπογόνους δντας



τοϋ πρώτου και φιλοξενώντας ϊσως τόν ποιητήν, οφεί
λω εις τόν Freret καί τόν B0ttiger.

Δέν θέλει φαννί παράξενον, ελπίζω , ocv εις πόνημα 
π εΡ\ Ομήρου υίοθέττσοε λέξεις καί φράσεις 'Ομ^ρικάς ας 
πολύ στέργει ή κοινή ημών γλώσσα.

’E r  ’AOijratc, r>)>- 7  ΊουΜον 1 8 7 0 .

(0  υμέτερος 
Μ. ΡΕΝ ΙΕΡΙΙΣ.

Ο Μ Η Ρ Ο Υ  T Y X A U

Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο  Ν.

Γ0  κήρυξ^τοϋ ανακτος Άντιλόχου διατρέχει τό ιερόν 
άστυ τϋς Ξάνθου καλών εις αγοράν τοός μεγαθύμους 
Λυκίους· καί ε'ίτε αύτος, είτε τών ’Ολυμπίων τ ις , υπό 
την μορφήν αύτου κεκαλυμμένος είς έκαστον ανδρα παρι- 
στάμενος λέγει.

«Σπεύσατε, τών Αυκιων ηγήτορες, είς την αγοράν, 
οπως ακουσητε περι του ξένου οστις νεωστί άφίκετο είς 
του γενναίου ’Αντιλόχου τύ δώμα' τούς αθανάτους κατά 
το εΐόας ομοιάζει.»

Ουτω λε'γων, έτρύνει τήν ψυχήν έκαστου. Καί έν ά- 
καρ*1 της αγοράς αι εόραι έπληρωθησαν άντρων άγει- 
ρομένων. Εθαύμαζον δε βλέποντες πλησίον τοϋ άνα- 
κτος Αντιλόχου σεβάσμιον γέροντα. ΙΙεφιλημένος έφαί- 
νετο τών θεών οιτινες Ιπέχεον έπί του μετώπου καί τών 
δφ&αλμών αυτοΟ χάριν θεσπεσίαν.

, >Α? 0°  ^ ληρώ θη ή δμήγυρις, δ Ά ντίλοχος άναστάς < -  
γόρευσε προς αυτούς καί ειπεν·

«’Ακούσατε, τών Αυκίων ηγήτορες καί άρχοντες, οσα 
^ ψυχή μ ι κελεύει νά ειίπω. Ό  ξένος ουτος,% ούκ 
οστις, περιπλανώμενο^ άφίκετο είς τό έμον δώμα, ε ίτε  
έξ εσπεριών είτε εξ εώων άνθρώπο>ν, καί περιβαλών μέ 
τάς χεΐρας τά γόνατα της α $θ£*ς Φιλονόης, Ιλιτά^ 
νευσεν ουτω. «Φιλονόη, θύγατερ του θείου Ιπποδάμου* 
τον σόν πόσιν καί τά  σα γόνατα οκετεύω, τών θ$ών δεό
μενος οπως δώσωσιν ύμ,ΐν ζωήν βλβιον* παραχωρήσατε, 
είς έμέ πλοιον Ϊνα έπανέλθω είς την φίλην πατρίδα, ε
πειδή έπί πολύν χρόνον μακράν τών φίλων πλανώμαι.» 
Ταύτα άκούσας, τής χΐιρος λαβών τον ξένο-ν άνέστησα 
αυτόν, καί έκάθισα im  φαεινού θρόνου, καί είπαν. Σ ε
βάσμιε ξένε, νυν μεν εσθιε καί πίε μ,εθ’ ήμών, χαί άφου 
σπείσωμεν είς τον τερπικέραυνον Αία, οστις τούς αί^οίους 
ίκέτας προστατεύει, παραδόθητ* είς ήσυχον ύπνον, 'Α μα 
δέ ώς φανη ή ροδοδάκτυλος Ηώς, καλέσαντες είς α 
γοράν τούς μεγάθυμους Αυκίους, θέλομεν τελέσει είς 
τούς θεούς ίεράν θυσίαν* επειτα δέ καί περί τής σής πα-·· 
λινοστίας θέλομεν σκεφθή, οπως άνευ κόπου καί άνίαςι 
έπανέλθης, ώ ξένε, είς τον οίκόν σου, δσον μακράν καί* 
αν η, μηδέ πάθης κακόν πριν η έπί τής πατρίου γης έ~ 
πιβής, ενθα επειτα θέλεις ύποστή οσα οτε εγεννήθης σοί 
εκλωσεν η μοίρα.
»Ημεις δέ, ώ άνδρες Αύκιοι, ώς υπο τών προπατόρων έ- 

μ.άθομεν, ας ετοιμάσωμεν τά *του πλου. Ουδέποτε ούδείς 
οστις έρχεται είς τά ήμών δώματα ικέτης, ενθάδε έπί 
πολλάς ημέρας μένει οδυρόμενος. ’Αγαπώντες τήν πατρί
δα, συμπονουμεν τούς άπάτρ*δας’ τιμώμεν δέ τούς ξένους 
σεβόμενοι τούς θεούς οιτινες αυτούς πέμπουσιν.»

’Επί τούτοις πάντες άνευφήμησαν οί Αύκιοι* νά τ ιμη -  
θη δ ξένος καί σταλη με δώρα είς τήν γεννήσασαν 
τον γην* δ δέ Άντίλοχος έξηκολούθησεν’



« Ας συρθτ) λοιπον ναΰς μέλαινα είς την θείαν θάλασ
σαν, πρωτόπλους. ΥΛμεΐς δέ οί σκηπτούχοι βασιλείς, ελ -  
θετε είς τά Ιμά Χώματα, ινα τον ξένον έν τοις μεγάροις 
φιλοζενήσωμεν. Μηδέ τις άρνηθή* καλέσατε δέ τον θειον 
άοιδον Δημόδοκον, διότι είς αύτον οι θεοί έχάοισαν την 
άοιδήν ινα τέρπτι τούς ανθρώπους.»

Ούτως είπών, προηγείτο, έχων μεθ’ έαυτοΰ τον σεβά
σμιον ξένον, αύτούς δέ ήκολούθουν οί σκηπτούχοι. ’Ε -  
πληροΰτο δέ το μέγα του άνακτος δώμα άνδρών άγει- 
ρομένων, γερόντων καί νέων. Ηλθε καί δ κηρυξ άγων έκ 
τής χειρος τον ερατεινόν άοιδον 8ν ή μούσα έξόχως έφί- 
λησε, γενομένη δαψιλής προς αυτόν καλών τε  καί κα
κών* τών οφθαλμών μέν αυτόν έστέρησεν, εδωκε δέ την 
ήόειαν άαιδήν. Αυτόν δέ έκάθισεν δ κηρυξ έπί άργυροή- 
λου θρόνου, έν μέσω τών δαιτυμόνων, πλησίον μακρου 
κίονος, έκρέμασε δέ εκ πασσάλου την λιγύφωνον φόρ
μιγγα υπέρ τής κεφαλής του, καί ήρμήνευσεν αύτον πώς 
νά την λαμβάνη δρέγων την χεΐοα.

Αφοϋ δέ έθεράπευσαν την επιθυμίαν τής βρώσεως καί 
του πότου, η Μούσα ένέπνευσε τον άοιδον νά ψάλη εκ 
τοΰ έπους ου το κλέος εφθανε τό τε εο>ς τον εύρύν ούρα- 
νόν* πώς Γλαύκος δ 'ίππολόχου καί δ υίος τού Τυδέως 
συνηντήθησαν είς τά πεδία τοΰ Ίλίου, διψώντες μάχην* 
καί πώς δ μεγάθυμος Διομήδης πρότερος ήρώτησεν αύ- 
τον τις έστι* προς αύτον δε άπεκρίθη δ φαίδιμος υίύς τοΰ 
Ιππολόχου.

Τί εξετάζεις, μεγάθυμε Τυδείδη,
Την γενεάν ; Καθώς τών φύλλων, ούτω 
Καί τών άνδρών αί γενεαί διαβαίνουν.
Τών φύλλων μέν κατά γης άλλα ρίπτει 

άνεμος, άλλα δέ το δάσος φύει

Κατά την ώραν τής άνοίξεως. Ούτως 
’Ανθρώπων γενεαί φύονται καί λήγουν.
Αν δέ καί την Ιμην νά μάθης θέλεις 

Γενεάν, είς πολλούς γνώριμος είναι.
Έ σ τ ί  πόλις Έφύρη, είς τοΰ ίπποτρόφου 
*Αργους τον κόλπον, δπου πάλαι υπήρξε 
Σίσυφος, τών άνδρών δ φρονιμώτερος, 
Σίσυφος Αίολίδης' αύτύς Γλαΰκον 
Έγέννησε, δ δέ Γλαΰκος τον γενναΤον 
Βελλεροφόντην, δν θεοί καί κάλλος 
Καί ερατεινήν έχάοισαν άνδρίαν.
Η θεία δέ *Αντεια αύτον, γυνή τοΰ Προίτου, 

Μανιωδώς έοωτεύθη' άλλά δέν πείθει 
Τον ένάρετον νέον νά κατανεύση* 
rH δέ δργισθεισα, λέγει ψευδώς τοΰ Προίτου. 
«Ν’ άποθάνγς, ώ Προιτε, ?; τύν αύθάδη 
Βελλεροφόντην νά φονεύσης, οστις 
Την τιμήν μου νά φθείρτ, άπεπειράθη.»
Ούτως ελεγεν’ δ δ’ άναξ υπο χόλου 
’Εκυριεύθη μεγάλου, άκούσας τοιαΰτα.
Καί αύτον μέν ν’ άποκτείνη, δέν τοΰ έφάνη 
Καλόν* άλλά τον πέμπει είς τήν Αυκίαν 
Έγχειρίσας αύτώ θανατηφόρα 
Σύμβολα έν πινακίω π τυκτώ  γραμμένα, 
Παραγγέλλων αύτον ταΰτα  νά δείξη 
Τοΰ πενθεροΰ, οπως ευρη δλέθριον τέλος. 
Ούτως αύτος υπο τήν συνοδίαν 
Τών θεών άνεχώρει* άλλ’ όταν ηλθε 

τοΰ Ξάνθου τάς ροάς, αύτον έδέχθη 
Βροθύμως τών Αυκίων Ιοβατης αναξ.
Εννέα τον φιλοξένησεν ήμέρας, 

ίΕννέα θυσίασε βοΰς" άλλ η δέκατη



Ροδοδάκτυλας ’Ηώξ οταν έφάγ?*,
Έ ζή τη σ ε νά ;δ$ ποιος παρά Προίτου 
Του γαμβρού αυταυ γνωστά σύμβολά φέρε**
Την σκληράν δε λαβών παραγγελίαν 
Είς πολλάς τον άπέστμλε εκστρατείας 
Καί κινδυνώδεις* έκ πασών δέ, σώος 
Καί νικητής έπέστρεψεν $ ήρ^ς 
Βελλεροφόντης, Nor,?? τότ$ ο άναξ 
Γόνον θεοΰ γνήσιον αυτόν* τον δίδει 
Την θυγατέρα’ τής τιμής τρϋ δίδει 
Τής βασιλείου ήμισυ μέρρς* κτήμα 
Εςρχον, ές αγρών καί φυτευμάτων,

Του χωρίζουν οί Αύκιρι* Τέκνα τρία 
Έγέννησεν ή γυνή Βελλεροφόντου,
Ισανδρον, Λ«οδάμειαν, προς δέ "ίππόλοχον*
Αλλά τον μέν Ισανδρον κτείνει δ Αρης 
Βροτολοιγος είς μάχην, τούς ενδόξους 
Σολύμους πολεμουντα* την δέ κόρην 
Αρτεμις ή χρυσήνιος ωργισμένη.

Γ0 δυστυχής πατήρ, ιδών τοσαύτην 
Απέχθειαν των θεών, μόνος πλανατο 

Ε :ς το Αληϊον πεδίον, τήν αυτοΰ τρώγων 
Καρδίαν καί φεύγων τών ανθρώπων ϊχνας.
Ο Ιππόλοχος μ ’ έγέννησε, καί είς Τροίαν 

Μ’ επεμψε, καί εντολήν μ εδωκε τοιαύτην*
Πάντοτε ν* αριστεύω, καί τών άλλων 
Εξοχος νά ’μαι καί νά μήν αίσχύνω 

Ποτέ το γένος τών καλών πατέρων,
Οίτινες έν Έφύρν) καί τ*§ εύρεία 
Λυκία δεδοξοςσμένοι εζησαν* Τ<^ουτου 
Αίματος ών καί γενεάς καυχώμαι.

Ταυτα μεν εψ*λλεν δ άοιδύς ό περικλυτός* ό δέ γέρο>ν

ξένος το ίμάτιον λαβών διά τών χειρών εσυρεν αύτύ 
κατά κεφαλής καί έκάλυψε το σεβάσμιον πρόσωπδν* ε
πειδή αίδείτό τούξ ΛυκΙους χύνων utfo οφρΰς δά
κρυα. "Ο τε i t  δληξεν άό'ων έ W -'ος άοιοος, σπογγίζων 
εκείνος τά  δάκρυα άφηρεσε τής κεφαλής τδ ιματιόν καί 
ποτήριον άμφικύπελλον λαβών Ισπενδε ^οις θεοΊς.

Καί πάντας μέν τούς άλλους έλάνθανε χύνά>Λ> δάκρυ*’ 
δ Ά ντίλοχος δέ μόνος ένόησεν αύ*ον κα&ήμενος πλησίον 
του καί αύτον ήκουδτε βάρέ(*>4 σ*ΐεναζοντα. Και ευθύς εις 
τούς καρτέροθύμους Αυκίους εΐπεν. y

«’Ακούσατε* τών Λυκίων ήγήίορές κοΛ άρχοντες. Η
δη μέν έκορέσθη ή ψυχή ήμών δαιτος και φόρμιγγδζ 
νΰν δέ έρωτήσωμεν τον πατέρ& ξένβν αν που ειδεν ιδιοις 
έφθαλμοίς τον θεϊον ^Ομηρον ή άλλου π ε ρ ι ν έ ο υ  λόγον 
ηκουσε περί αύτοΰ* Τεσσαρακοστόν ήόη ε ΐο ς  έστιν εξ ου 
ίντεΰθεν άπήλθεν δ άριστος τών άοιδών* Εγίο δεν £υ*- 
νήντη£& αύΐτον ουτε είόον, διό^ΐ δέν με είχε τέζει η πύ 
τνια μήτηρ, άλλά έν Αυκί<* έβασίλευε ΐο τ ε  ο αμεμπΐος 
’Αλκίνοος. Είς τά  μέγαρα αύτοΰ εφίλοξενήθη δ ήδυέπής 
τών Μουσών θεράπων καί ως Θεος ετιμηθη, ελαοε δέ ξέ-*  
vta πολύτιμα, χρυσοΰν ποτήριον καί χρυσήν φόρμιγγα. 
’Αντί δέ τούτων εψαλεν δ Ομηρος ΐήν  δμ.ιλίαν τοΰ Γλ&υ 
κου κχί τοΰ Τυδείδου^ καί υπ αύτοΰ εόιδαχθη αυτήν δ 
ίμέρόφωνος Αημόδοκος·’Ελεύσεται ήμέρα οταν π ο τΐ θέ 
λέι' άπολεσθή τύ Εερον άστυ τής Ηάνθου καί τί> γένος 
τών Λυκίων’ άλλά τύ κλέος ήμών θελει ιΐεριέρχεσθαι^δ- 
θάν&ϊον τά  στόματα τών ανθρώπων είς τα  επή *οΰ Ο 
μήρου. Πολλά προσέφερεν δ άναξ tit; τον άοιδον Ίν* 
πείστι αύτον νά μένχι έν Λυκία, κ α ί τέμενος έκ φυτειών 
καί άγρών, καί τήν μονογενή θυγατέρά, άλλά δεν επειθε 
τά ξ αρένας τοΰ πολυτρόπου άνδρύς θελοντος νά γνωριση 
κολλών Ανθρώπων α σ?ε* καί ήθη. ’Επί ήμέρας ρέμβ*-



το μόνος καί σκυθρωπός εις τά  έρημότερα πεδία, κατα* 
τρωγων τήν καρδίαν του ώς Βελλεροφόντης καί άποφεύ- 
γων άνθρώπων ομιλίαν, έωσοΰ έγένετο άφαντος. ’'Εκτο- 
τε  πολλάκις ήλθαν εις ημάς φήμαι τών περιπλανήσεων 
αυτοΰ, ήλθον καί άοιδοί ψάλλοντες νέα αύτοΰ Ιπη ' άλ
λα προ καιρού πολλοϋ άγνοοΰμεν άν ζή % έδάμασεν αυ
τόν η Μοίρα.

, Ταΰτα ενώ ελεγεν δ ’Αντίλοχος, νέα δάκρυα έβρεχον 
τ α ; παρειάς τοΰ σεβασμίου γέροντος. ’Αφοΰ δέ όλίγον ά- 
νελαβεν, ειπεν. «Ά ντίλοχε άναξ, βεβαίως καλόν είναι 
το  ακούειν άοιδοΰ τοιούτου, τοϊς θεοϊς όμοιου κατά τήν 
αυόήν· έπειδή δέν υπάρχει τ ι  χαριέστερον η όταν η ευ
φροσύνη κα τέχη  τόν δήμον απαντα, δαιτυμόνες δέ έν 
τοις μεγάροις θέλγωνται άκροαζόμενοι τοΰ άοιδοΰ, κα

ημένοι κατα σειράν, βρίθουσι δέ αί τράπεζα·, σίτου καί 
κρεών, 5 δέ οινο^όος άντλών έκ τοΰ κρατήρος κιρν* είς 
έκαστον αύτών. ’Εγώ όμως περιφερόμενος μεταξύ λαών 
μη φοβουμένων τούς θεούς καί μη τιμώντων τούς ξένους, 
εστερούμην προ καιροΰ τοιούτου θεάματος. Διά τοΰτο* 
κατεβληθην ύπό άθυμίας άναμιμνησκόμενος τά  αγαθά 
της οικιακής εστίας. Καί μέ παρηγορεΐ μέν -η ύπόσνεσις 
υμων οτι εντός ολίγου θέλω ίδή τόν καπνόν άνυψούμενον 
απο της φίλης πατρίδος καί άσπασθή άπτόμενος τό έ -  

αφος αυτής αλλά θέλει άρά γε μέ δεχθή εις τόν ουδόν 
τοΰ πατρώου οικου πρόσωπον γνωστόν καί πεφιλημένον· 
Αν δε θελης νά μάθης καί περί τών τυχών τοΰ κλει

νού Ομηρου,^ έγνώρ-.σα αύτόν προ ετών πολλών εις Κνωσ- 
σον τής περιρρύτου Κρήτης έν τοϊς μεγάροις τοΰ άνα- 
κτος Αίθωνος, οστις έπί δώδεκα ήμέρας έξένισεν αύτόν 
όους καί πολύτιμα δώρα. 'θ  περικλυτός άοιδός ήτοιμά- 
ζετο^νά έκπλεύση πρός Αίγυπτον, τήν πάσης σοφίας μ η 
τέρα ο οε Αιθων παρεκίνει αύτβν ν’άφήσγι τόν πολύπλαγ-

κτον βίον καί νά ήσυχάση είς τήν πατρίδά του, ψάλ- 
λων τούς θεούς καί τούς ήρωας* δ δέ Ομηρος άπεκρίθη. 
«Είσί θεαί Σειρήνες εν λειμώνι άνθηρώ καθήμεναι α ιτι- 
νες ψάλλουσι προς τούς διαβαίνοντας. « Σ τή τε , ταλαίπω - 
»pot θνητοί, ΐνα τήν ήμετέραν φωνήν ακουσητε* ούδείς 
»διέβη εντεύθεν πρίν άκροασθή τών ήμετέρων στομάτων 
»τήν μελίφθογγον αύδήν’ καί τό τε  εύφρανθείς απέρχεται 
®πολλά είδώς* επειδή ούδέν έν τή πολυκάρπω γή καί έν 
»τώ άστερόεντι ούρανώ γινόμενον μένει ήμίν άγνωστον.» 
Οστις τών διαβατών προφυλαχθή φράττων τά  ώτα διά 

μελιηδέος κηρού, απέρχεται δπ(ος ήλθεν* οστις δέ περι
μένει θελγομενος υπο τών σειρήνων τής λιγυρας άοιδής, 
αύτος λησμονεί καί γυναίκα καί νήπια τέκνα καί εστίαν, 
καί οίστρήλατος πλαναται έπί τής εύρείας γής, καί ού
δέν γήινον δύναται νά κορέση τήν δίψαν τής ψυχής αύ·- 
του. Τών Σειρήνων ήκουσα καί εγώ τήν φο>νήν* εκτοτε 
δε ήρξατο ή πλάνη μου ητις τέρμα καί λιμένα θέλει 
εχει τον θάνατον.» Τοιουτοι ησαν οί λόγοι ους ήκουσα 
έκ του στόματος του ^Ομήρου. Αύτον δέν είδα πλέον, 
αλλά φήμη περιήλθεν είς τήν ακοήν μου έσχάτως δτι 
άνήρπασαν αύτον Φοίνικες, λ/,σταί άνδρες, καί έπέοασαν 
αύτον είς τήν άξενον Λιβύην.»

Ταυτα ώς ήκουσεν, άνεφώνησεν έκ τής έδρας του δ 
αόμματος άοιδος Δημόδοκος.—  άπόλωλας, δαιμόνιε "Ο 
μηρε, ποθεινέ φίλε, μήστωρ τής ερατεινής άοιδής. Ε ί; 
τον όλεθρόν σ’ εφερε το σον μένος, ή ακράτητος προς τήν 
σοφίαν δρμή. Οπου τής γης διέτριψας, σ’ έθαύμασαν καί 
σέ ήγάπησαν καί σοί προσέφεραν νέαν πατρίδα* σύ δέ, 
γόνος ών τών θεών, έθεώρεις τον άνθρώπειον βίον ώς νό
στον προς άγνωστον άλλην πατρίδα. Είθε χυτή γή μέ 
κατακαλύψει, πρίν ή μάθίο δτι άπέθανες μεταξύ δυσμε
νών ανθρώπων χωρίς νά έχτ,ς πλησίον σου φίλον, προς 8ν



νά έρέξ'ϊ£ θνίσκων την χείρα καί ε’ίπγ,ς ύστατον επος 
μένον £σ-ζ*ί εις την μ,νημην τών όπισθεν γενεών* Απω- 
λέσαν του λοιπού οί θεοί τούς υ μ νους, άπώλεσαν οί η - 
ρωές το'κλέος. Νύξ ερϊβεννη έπήλθεν* ούδείς εσεται πλέον 
δ δμίλών μετά τής Μούσης. ·

Ούτως ώδύρετο ό γέρων Αημόδοκος, ώσανεί τότε 
κατά πρώτον στερούμενος το γλυκύ φώς τών οφθαλμών* 
σιωπή δέ άλγδινή κατέλαβε τούς δχιτυμόνας.

Έ ν  τούτοις το προσωπον του σεβασμίου ξένου παρί- 
στανέ πάλην αντιθέτων αισθημάτων, καί πότε μέν λύπη, 

δέ γαλήνη ύπερισχυεν, έωσου ύπο μ ει διών ειπε.
«Δημό<$οκϊ> ποιον έπος σοί δ^έφυγε το ερκος τών δ- 

•δό'ντων; Ουδέποτε θέλει σιωπήσει ή γλαφυρά φόρμ,ιγξ* 
τής δαιτος Ιταίρα. Εσονται δε ποτέ άοιδοί άλλοι μ ε- 
γαλητεροι τοϋ "Ομηρου.»

Είς τούς λόγους τούτους άνέστη Στασινος, δ νέος τών 
Μουσών θεράπων, γένος τής εύώδους Κύπρου, καί μετά 
Αργίλου βλέμματος προσβλέπων εις τον ξένον, έξεφώνη- 
σε* *δέν ομοιάζεις^ ώ ξένε, δεν δμοΐάζεις άνδρα φόρμιγ- 
γος καί άοιδής επιστάμενον, αλλά μάλλον ναύκληρον 
τινα έμπορον, φορτίων καί κερδών μ,νημονα, δστις 
φρονείς καί λέγεις δτι ποτέ θέλει άναφανή Ομηρος.»

’Ανέστη καί δ ξένος, καί είπε*
«Δηαόδοκε, διατί δέν έρχεσαι εις επικουρίαν μου οπως 

έξελέγξω  τοϋ παιδος τούτου τούς λόγους; Σύ μΛνος έκ 
τόσου *ύληθοι>ς, σύ μόνος δ αόμματος, δύνασαι νά μέ 
αναγνώρισης. ’Απέθανον αίταντες οί ομήλικες ημών, καί 
έαειναμεν ώς δύω Ιρημοι βράχοι δερόμενοι ύπο τών άνέ- 
μων καί τών κυμάτων. Έ γ ώ  είμ’ Ομηρος ού τύ κλέος 
φθάνει Ιω ςτον  εύρύν ούρανόν.»

Ο Η Φ Α Κ Τ Ο * .

Ο Ηφαιστος ήτο παράδοξος θεός* άν εΐχε την εύτυ- 
χίαν νά ητο άνθρωπος, θά έλάμβανε την τιμήν νά δνο- 
μασθή τυχοδιώκτης.

Ελθετε, άναγνώσται, μαζή μου νά τον παρακολουθη- 
σητε άπο τής γενετής του άχρι τής ένουρανίσεώς του 
ινα πεισθήτε δτι ήτο δπως ανωτέρω έχαρακτηρίσθη.

Γνωρίζετε δλοι πόσον τρυφερας καρδίας θεος ητο δ 
Ζευς, καί γνωρίζετε ακόμη πόσον ητο δύσκολον είς τάς 
εκείνου τοϋ καιροϋ* εύαισθ^τους νύμφας νά μένωσιν α
συγκίνητοι είς τάς τρυφεράς καρδίας, πόσον ήγάπων 
νά τιμώσι τούς θεούς μέ τάς σχέσεις των. *Αν μη ή μυ
θολογία έκάλλυνε μέ τά  εύανθή αύτής χρώματα την 
εικόνα τοϋ βίου τής έποχής τών θεών, καί άν μη ή έκ 
τής συμπλοκής τής ιστορίας μετά τής μυθοπλαστίας 
σύγχυσις καί ή έπικαθημένη έπί πάντων δμίχλη ημαύ- 
ρου την εποχην έκείνην, ηθέλαμεν βλέπει έν τώ  τό τε  χρό~ 
νω την άπόκρυφον ίστορίαν τών νεο>τέρων χρόνων καί 
τών τόπων, ενθα άλαζών δ πολιτισμος εχει άναλάβει 
*>πο την κραταιάν αύτοϋ προστασίαν την έπανάληψιν 
τών δραμάτων καί τάς σκηνάς τής άνω έποχής.

Ο Ομηρος, δστις πολύ ήγάπα την ύπόληψιν κα ιτι- 
μην τοϋ Διος καί τής Ηρας, είπε τον ^Ηφαιστον υίον 
τοϋ ανδρογύνου τούτου, καί το ειπε μέ τά  σωστά του, 
διότι at στρεβλώσεις τών λόγων καί τών πραγμάτων ύ- 
πύ το εύφημον βνομα ποιητικαί adecac δέν ησαν τότε 
τόσον πολύ τοϋ συρμοϋ. Οί νεώτεροι, οΐτινες ειχον την 
εύλογημένην συνήθειαν νά μετακινώσι καί ν’ άλλοιώσι, 
κατά τά φυσήματα τής φαντασίας των καί τάς ορέξεις 
τών άγαπώντων τάς καινοτομίας, τά  καθεστώτα τής



αγνής α ρ χα ιότη τα ς, εύηρεστηθησαν νά είπωσιν, οτε ή Η 
ρα, μαθοΰσα οτι δ Ζεύς έγέννησε την ’Αθήναν άνευ τ ή ς  
συνδρομής τή ς  συζύγου του η ά λλης τίνος δαμαρτος^ 
ζηλεύσασα το  π αράδειγμά το υ  έγέννησε καί α υτη  τον 
^Ηφαιστον άνευ τή ς  βοήθειας τοΰ Διος· « Ηρα δε χο>ρις 
εύνής έγέννησεν Η φαιστον» λ έγ ει ο θεολόγος Α πολλό— 
δωοος, μ ε  την διαφοράν δ τι ή μέν ’Αθήνα έκ, τή ς  κεφ α 
λή ς του Διος «συν δπλοις άνέθορεν», δ δ’ "Η φαιστος ένεν- 
νήθη όπως δλοι σχεδόν οι άνθρωποι, φαλακρός και νωόός.

Έ κ  τή ς  ανω τέρω  γενεαλογίας γενναται το  ζ ή τ η μ α , 
« αφ* οί) ή *Ηρα έγέννησε τον 'Η φ αιστον κ α τά  μίμησιν 
του γεννήσαντος την ’Αθήναν άνδρός τη ς  Διος, διά τ ι  μυ
θολο γείτα ι δ τι δ ^Ηφαιστος έμαιεύσατο τον Δία διά το υ  
π ε λ ε κ ε ω ς  ;»  *Ας μέν·/) το  ζή τη μ α  παραφυάς του  Ο μ η 
ρικού, δ ιό τι ή λύσις του δέν είναι διά την ράχιν τοΰ Α τ 
τικού Η μερολογίου, ουδέ τώ ν  δυνάμεων τή ς  εμής γρα* 
φίδος. Έ κ  τώ ν ανυπάρκτων γεγονότω ν τού τω ν  ε π λ α - 
στουργηθησαν π ολλα ι έκδόσεις φλυάρων μύθω ν, καθ ους 
και καινοτροπίαι έθών είσήχθησαν εις Σάμον καί ά λ -  
λ α χ ό σ ε, περί ών μακρύν π οιείτα ι λόγον έν τ α ις ^ ε ις  
^Ομηρον παρεκβολαΐς αυτοΰ δ μακαρίτης Ε υστάθιος Αρ
χ ιεπ ίσ κο π ος Θεσσαλονίκης. Η Ηρα τον ακριβόν τ η ς  
τούτον  υίον παρέδωκεν εις τον Ναξιον Κηδαλίωνα να 
τον  διδάξη χ α λ κ ευ τικ ή ν , καί ώ ς έκ τώ ν υστέρων μ α ν - 
θάνομεν, έδ ιδά χθη τα ύτην  άξιόλογα. Τών θεών οι πα ϊδες 
έδιδάσκοντο τ ό τ ε  τ έχ ν α ς , δ ιότι δ κόσμος ήγεν ά ζιόλογα  

άνευ έπ ιστη μ ώ ν .
*Ο λοι γνωρίζομεν ο τι δ Η φαιστος ή το  χω λός* την 

αληθή αιτίαν τή ς  πηρώσεώς του  τα ύ τη ς άγνοοΰμεν, διό
τ ι  άοπάσασα αύτήν ή συνωφρυωμένη φιλολογία την ε -  
τύ λ ιξεν  εις τούς γρίφους της καί την κ α τέστη σ ε πολύ
πλοκο ν.

Ο υτω  ά λλοι λέγουσιν δ τι ητο  χ ω λ ό ς έκ γ εν ετή ς, διά 
τοΰτο καί ή *Ηρα αίσχυνομένη έπί τή  ά τελ εία  τα ύ τη  τοΰ  
Ιργου τη ς  τον ερριψεν έξ ούρανοΰείς τήν γην* αί δέ ’Ω κεα - 
νίδες θ έ τ ι ς  καί Εύρυνόμη τον έσωσαν π εσόντα . * Α λλοι 
φέρουσιν δ τ ι , έπειδή δ Η φαιστος παρεμβαίνων έν τα ις  
μ ετα ξύ  τοΰ έργολάβου Διος καί τή ς  ζηλοτύπου *Ηρας 
Ιρισιν, ιζθέλησε να Αυστ; την  μ,ητέρα του , δεσμευθεισαν 
6πο τοΰ άνδρός τη ς  Διος, τον ερριψεν ούτος έξ ουρανού. 
Επειδή δέ τ ό τ ε  δ ουραίος η το  προσγειότερος δσον τ ώ 
ρα, έν δ ια σ τή μ α τι μιας μόνον ήμέρας κα τέπ εσεν  (άριβά- 
ρισεν) έξ  ούρανοΰ εις Λήμνον καταφερόμενος, έν ω τώ ρα  
άπ& τοΰ  προσγειοτέρου σημείου τοΰ  ούρανοΰ (τοΰ  ά σ τέ - 
ρος Σείριου) ινα φθάσ*/) εις τήν Γην έκσφενδονιζομένη σφ αΐ- 
ρα χρειά ζοντα ι το υ λά χισ τον  5 5 0 , 0 0 0  έτώ ν , (π εν τα κ ό - 
σιαι έβδομηκοντα χ ιλ ιά δ ες έτώ ν) αν υποθίσω μεν δ τι θά 
διατρέχη 4 0 0  μ ίλ ια  τήν ώραν ! ί !  νϊσω ς υψώθη δ ούρα- 
νος ινα μ ή  καί αύτος άκόμη π ά θ /j ύπο τώ ν ούδέν ά λ ύ - 
μαντον άφέντων κα τοίκω ν τή ς  γής. Έ κ  τή ς  π τώ σ εώ ς τοι> 
δέ τ α ύ τη ς  δ "Η φαιστος έχω λά νθη , κ α τά  τήν  άλλην περί 
τοΰ χ ω λ ά σ μ α τό ς  του  εκδοσιν.

Εν Λ ημνω δε πεσόντα τον υπεδέχθησαν Σ ί/χ ιες  ά ν - 
δρες, οίτινες ησαν θρακική φυλή καί π ρώ τοι ο ίκ ισ τα ί 
τής Λήμνου. Είρήσθω  δ ’ έν παρόδω , δ τι δταν οί Ά ρ γ ο - 
ναΰται άπέβησαν εις Λήμνον ευρον αύτήν οικουμένην υπο· 
γυναικών μόνον, α ιτινες ειχον φονεύσει τούς άνδρας τω ν  
καί ειχον έκ λ έξει βασίλισσάν τω ν  τήν "Γψ ιπ ύλην. Έ -  
πω φεληθέντες όέ τη ν  καλήν τα ύτη ν  ευκαιρίαν τ ιν ές  τώ ν  
Αργοναυτών εμειναν εν Λ ήμνω ,' π ροτιμ ή σ α ν τες τοΰ χρυ
σόμαλλου δέρατος τή ς  άγρίας Κ ολχίδος τήν συναναστρο
φήν τώ ν  ωραίων καί άνάνδρ&>ν κυριών τή ς  Λή?χνου.

Ο φίλος Η φαιστος δέν εμεινε διαρκώς έν Λ ήμνος 
φοβηθείς Ισως τά ς  μισάνδοους έκείνας γυναίκας, δθεν έ -



πανήλθεν εις τόν *Ο λυμπον παρά τ η  φίλη μητρί του 
χ,α.1 παρηγόρει αύτην καί συνεβούλευεν αύτην πώ ς νά 
κράτη την καρδίαν τ η ;  καί νά μη τα ρ ά ττη τα ι έκ τώ ν 
εργολαβικών π α ρα π α τημ ά τω ν  του φ ιλτά του  τη ς  Δ ιό ;. 
Κάπου κάπου δέ έλεγ ε  καί κανένα λόγον προκαλοϋντα 
μ ειδ ία μ α  είς τ ά  πικρά χ είλ η  τ ή ;  πολυβασανισμένη; τ α ύ 
τη ς δ ά μ α ρ το ;. Καί π ά ντες δέ οί θεοί καί αί θέαιναι 
έζεχαρδίζοντο άπ ο  χά γ έ ίο ια  δταν δ χ ω λ ό ; καί ά σχ η 
μ ο ; Η φ α ισ το ;, άσθμαίνων έκ του κόπου, περιφερόμενος 
έκέρνα αύτοις τό  νέκταρ, στηριζόμενος υπό χρυσών βα
κτηριώ ν.

Ό  ^Ο μηρος,δστις έγνώριζεν δλα τά  π ρά γμ α τα  του κ α ι
ρού του τά  έν ούρανώ καί έπί γ η ς, ορατά τ ε  καί αόρατα, 
ένεκα τ ή ;  έω ς τ ό τ ε  ακόμη έζακολουθούση;, εί καί σ π α - 
ν ιω τέρα ς, σ χ έσ εω ; καί συγκοινωνίας τώ ν ούρανιώνων μέ 
το υ ; γήινου; καί χ ο ϊκ ο ύ ;, ήςευρεν δ τι ό Η φ α ιστο ; ειχεν 
έν ’Ο λύμπω  ίδιον οίκον, άφθαρτον, λά μ π οντα  ώ ;ο ί  ά σ τ ε -  
ρ ε ;, ευπρεπή, χάλκινον, τόν δποΐον αυτός δ ίδ ιος, αν 
κα ί χ ω λ ό ;,  ε ίχ ε  κατασκευάσει* έν α ύτώ  ειχ ε  καί τό  ερ- 
γαστήριόν το υ , τ ο υ ; άκμονα;, τ ά ;  α υτοκίνητου; φύσας, 
καί ε ί ;  αυτό κ α τεσκ εύ α ζε τά  περίφημα έκεΤνα έργα το υ , 
σκεύη , δπ λα , μ ηχα νά ς, δι’ ών έξηγόραζε τόν θαυμασμόν 
τώ ν  θνητώ ν, την  εύνοιαν τώ ν  άθανάτων καί τώ ν δε
σποινών τά  περίεργα β λ έμ μ α τα , καί δι’ ών παρέσχεν ά -  
φθονον υλην ε ί ;  το υ ; άρχαίου; μ ά λ ισ τα  π ο ιη τά ; καί μ υ - 
θο π λά σ τα ς, οΐτινες δέν παρηνώχλουν τους έπ ινεμ ητήρα ; 
τώ ν μιλιώ ν δραχμών τοϋ  Βουτσινα.

Οί α ρχα ιότα τοι τώ ν  θεών καί τώ ν άνθρώπων ησαν ά - 
π λ ο ύ σ τα το ι, έπήρκουν μόνοι ε ί ; τά ς άνάγκας τω ν , οί Η - 
ρωες έμαγείρευον τό  φαγητόν τω ν , αί εύμορφοκοπέλαι, 
καί βασιλόπαιδες άν ησαν, έπλυνον μόναι ε ί ;  τόν π ο 
τα μόν τά  ίμ ά τ ιώ 'τω ν , καί τ ά  έφόρουν άσιδήρωτα,· καί

διήγον έν γένει βίον άφ ελή, δπωσοϋν φυσικόν, ώ ;  ή κ ι
σ τ α  τεχνικόν , κα τα σκευαστόν. Οθεν καί δ Η φαιστος 
είργάζετο μ,όνος το υ , δέν ε ιχ ε  βοηθούς, δέν ε ίχ ε  συν
τρόφους ούτε δούλους. Οί νεώ τεροι, η δ ιότι δέν ήδύ- 
ναντο νά έννοήσωσι την  β ιω τικήν τοϋ χρυσοϋ αίώνος, η 
διότι ηθελον νά δικαιολογήσω σι τόν ίο ιό ν το υ  άβροδίαι- 
τον βίον μ έ προηγούμενα, άπέδωκαν καί ε ί ;  τ ο υ ; θεούς 
καί είς τους πα λαιτέρους το)ν θνητούς τά ς  ιδίας πολυ
τελ εία ς , τοϋ π ολιτισ μ ο ϋ  τω ν  τά  έκτρώ μ.ατα , δθεν είπαν 
καί έγραψαν π ε ζ ώ ; καί ίπ π ευ τικώ ς ο τι δ 'Η φαιστος εί- 
χεν έργάτα ς καί δούλους τούς κύκλω π α ς, Βροντήν, 
Σ τερόπην, Πυράκμονα καί ά λλους, καί πρός το ύ το ις  μή 
έννοοϋντες π ώ ς ή το  δυνατόν έν τ ώ  ούρανώ νά ύπάρχη 
καί γύφτικο  έργαστήριον, τό  κατεβίβασαν είς τήν  γην, 
τό  έστησαν έν χώραις δπου υπάρχουσιν η φ α ίστεια , κ τ λ .

Ισω ς είναι καί ουτος έκ τώ ν  λόγω ν, ενεκα τώ ν οποίων 
έφυγεν, άνέβη υψηλότερα δ ουρανός, 'ΐνα μή δύνανται οί 
άνθρωποι νά άναμιγνύωνται είς τά ς  υποθέσεις το υ , καί 
διά τοϋ το  οσα οί άρχαϊοι έλεγον περί τοϋ τ ό τ ε  Ο λ ύ μ - 
που ησαν κά π ω ς π ιθα νά, δσα δέ οί νεώτεροι είκοντο.Ιο - 
γονσι περί αύτοϋ είναι πατόκορφα άνόητα καί χρήσιμα 
μόνον είς τό  έμπόριόν τω ν .

Ε ρχόμεθα  ήδη είς τά  οικιακά π ρ ά γμ α τα  τοϋ κυλλοπο- 
όιω νο; Η φαίστου. 'Η  μακαριότης τοϋ  έρημικοϋ βίου δεν 
ητο τ ό τ ε  γνω στή· ή γή ε ιχ ε  περισσότερον θερμογόνον 
καί ολιγώτερον ψυχογόνον* ή το  αδύνατον νά υπάρξη 
αναισθησία εκ τ ικ ή ’ τά  γεώ δη καί υλικά φρονήματα ησαν 
εν πλήρει ά κμ η , καί αί πα γω μένα ι καρδίαι ήτο  άγνω 
σ τ ο ; τ ό τ ε  κομπορρημοσύνη, ε ίχ ε  δέ λυθή υπό τώ ν  ’Α μα
ζόνων καί τό  περί γάμου τώ ν  χω λώ ν  ζή τη μ α . Διά γοϋν 
τα ϋ τα  δ Η φ α ιστο ; έλα βε σύζυγον νόμιμον, ή τ ι ;  ώ νομ ά - 
ζ ετο  Χ ά ρ ις . Φ α ίν ετα ι δ μ ω ; δ τι κά π ω ς ήπ α τήθη  ώς πρός



το ονομα δ γέρων "Ομηρος, 2ταν έποίει την ’Ιλιάδα, 
κ αί διά τούτο, πληροφορηθείς έκ νεωτέρων ούρανόθεν ει
δήσεων οτι ή Αφροδίτη ήτο ή τον ^Ηφαιστον συζευχθει- 
σα γυνή, ‘ διορθώνει τδ Ίλιαδικδν λάθος του έν ττί Ό - 
δυσσεία.

Τδ απομεσήμεραν έκαστου τών Σαββάτων κλείει τδ 
χρηματιστήριον τής έθν. βιβλιοθήκης, διά τούτο δέν ήδυ- 
νήθην νά πληροφορηθώ τι συνέβη, καί κατόπιν φέρεται 
ως σύζυγος του Ηφαίστου ή ’Αγλαΐα, ώς λέγει δ κομιστής 
τής είόήσεως ταύτης ’Ησίοδος. Ηθελεν ’ίσως είναι το λ - 
μηρδν νά είκάση τις οτι και α: τρεις ειρημέναι κυρία*, 
υπήρξαν άλληλοδιαδόχως γυναίκες του 'Ηφαίστου, και 
οτι παρήτει τήν προτέραν χάριν τής νεωτέρας, η δτι έκά- 
στη τδν κατέλιπε, διότι ήτο ^Ηφαιστος, χωλδς, κακομοί
ρης, καψαλιασμένος, γύφτος. Περί τής ’Αφροδίτης μόνον 
λέγετα ι, και τδ λεγόμενον δέν στερείται πιθανότητας, 
οτι αύτδς δ Ηφαιστος τήν κατέλιπε, διότι δέν τδν ήθε- 
λεν Ηφαιστον σιδηρουργδν, άσβολωμένον μέ σφυρίον 
και πυράγοαν καί· βρεχτούραν, του ελεγε νά νιφθή, νά 
καθαρισθγ), νά φορέση φουστανέλλαν, νά κρεμάση σπαθί, 
να βάλϊΐ περικεφαλαίαν, νά γίνη βροντόφο>νος, παλλη- 
καρας, Αρης. Τήν φιλόκαλον ταύτην άπαίτησιν τής ’Α
φροδίτης τήν παρεξήγησεν δλος δ κόσμος, και μυρίαι 
έδημιουργήθησαν συκοφαντίαι* αί κακαι γλώσσαι είναι 
πάντοτε άκονισμέναι καί εις τδ φαρμάκι βεβαμμέναι 
οταν πρόκειται περί ώραίας, ή δέ ’Αφροδίτη ει/ε τδ δυ- 
στύχημα νά ηναι θεά τής εύμορφίας, καί είς τοΰτο η 
ταλαίπωρος εύρε τδν διάβολόν της. *Οπως έν γένει αί ώ~ 
ραΐαι, ουτω καί ή εύγενεία της ήτο άπόνηρος, καί ήγνόει 
πώς νά υποκρύπτη τάς αδυναμίας της καί πώς νά άφαι- 
ρή άπο τοΰ μειδιάματός της τήν φυσικήν του γλυκύτητα. 
Καί αύτδς δ Ομηρος, άγνοώ τί παθών, παρεπείσθη ύπα

συκοφάντιδος γλώσσης, καί εγραψεν άρρητ’ άθέμιτα πε
ρί τής πτω χής ’Αφροδίτης καί τοΰ Ηφαίστου, κ τλ .

Φαίνεται δτι έπί "Ομήρου δέν εΐ^εν ετι κατασκευά
σει τέκνα δ ^Ηφαιστος, ή άλλως δ Ομηρος δέν ήξίωσε 
νά ειπη άν ειχεν ούτος γόνους* ή τής τοιαύτης σιωπής 
αιτία κρύπτεται εις τής άληθείας τά  ένδόμυχα, είς τδ 
πείσμα τών φιλολόγων’ άλλ’ δ καθ’ Ομηρον άπαις Η
φαιστος, σχών τήν δυστυχίαν νά πέση είς τδν γόνιμον 
κάλαμον καί τήν ύγράν φαντασίαν μεθομηρείο>ν συγ
γραφέων, κατέστη ού μόνον πολυπαιδότατος, άλλά καί 
λ^στοπατέρας, διότι είπαν υίούς αύτοΰ μεταξύ πολλών 
άλλων καί τούς ληστάς Περιφήτην ή Κορυνήτην, καί 
Κερκύονα, ους δ άείμνηστος εκείνος Θησεύς, δ τής ’Αριά
δνης τήν ησυχίαν ταράςας, έφονευσεν έρχόμενος διά ξη- 
ρας έκ Τροιζήνος είς ’Αθήνας. "Η συκοφαντία, ήτις πα
ρακολουθεί: σχεδδν πάντοτε τας δπωσοΰν ζωηράς καί 
φιλοσόφους καί έλκεσιπέπλους κυρίας, ώς τά  φροκαλίζον- 
τα  τούς δρόμους κράσπεδα τής έσθήτός των, έζήτησε 
νά πλέξη μεταξύ Αθήνας καί 'Ηφαίστου κάποιαν ιστο
ρίαν, άλλά δέν φαίνεται νά έπέτυχεν, άν καί δέν έξηγή- 
θη ακόμη τίς ήτο ή τοΰ άνθρο>πόφεως Έρισίχθονος μήτηρ, 
καί άνερμήνευτος μένει ή τής παρθένου ’Αθήνας άκρα φι
λοστοργία προς τδ τέρας τοΰτο* άλλά δέν είναι καί ή- 
θικδν πραγμα νά γίνηται ή κακία έξηγήτρια μυστηρίων. 
Είναι άλήθεια οτι ή’Αθηνα αύτη.ήτο κόρη δπωσοΰν ωραία, 
καί έπαγωγδς ώς πασαι αί γλαυκώπιδες, καί είς ταύτην 
τήν καλλονήν αύτής εδιδε πολλήν δύναμιν τδ πολεμικδν 
ηθός της καί ή σοφία της, δέν ητο είκών ζω ής, άλλά 
ζωή καθαυτό. Οί Ηφαιστοι άείποτε τά  χάνοντ  οταν 2- 
νώπιόν των φανή Άθηνα. Είναι έν γένει φιλόκαλοι καί 
£γ«ν εύαίσθητοι καί άφίναυσι καί τδν άκμονα, καί τήν 
£φΰρ*γ δταν τοιαΰτα: παρουσιάσει; καθιστώσι τήν καρ-



διαντων^ άλλην κάμινον παρά την του χαλκείου τό)ν? 
αλλ α: ΑθηναΤ ηξεύρουσι μόνον ν’ άνάπτ(οσι τάς καμί
νους καί νά φεύγωσι γελώσαι, καί άδιαφοροΰσαι άν ο ί 
μεταγενέστεροι φλυαρώσιν.

Οι λόρδος τής ’Αγγλίας εχουσΐ πολλάς έκαστο; κα
τοικίας (residences), διότι αψίκοροι οντες έπιθυμοϋσι ν’ 
άλλάζωσι διαμονήν, άφ’ ου εχουσι την αδυναμίαν νά μη 
αλλαζο^σιν άρχάς καί ιδέας, εε μη άν ποτε τύχη ή με
τατροπή τών ών πρεσβεύουσιν άρχών νά ηναι ωφέλιμος 
τη  πατρίδι των. Ουτω καί δ λόρδας ?> μάλλον δ λορδός 
Ηφαιστος εμενε μέν σταθερός εις τάς καμινευτικάς του 

άρχάς καί είς τάς καρδιακάς του άσφυξίας, άλλ’ δμως 
ηγαπα την άλλαγην τών κλιμάτων’ ιηγάπα καί τόν 
ουρανόν καί την γην, δμοιάζων κατά τοϋτο πρός τους 
αγαπώντας καί την τεσσαρακοστήν καί τάς πέρδικας. 
Οθεν οσάκις κατέβαινεν εκ του ’Ολυμπου, η τόν έπέτα 

η Ηρα η δ Ζευς, ηρχετο είς Λήμνον, επειτα μετέβαινε 
εις Λιπαρας, εις Ιεράν, είς Ιμβρον, είς Σικελίαν καί άλ- 
λαχοσε, και ινα μη κάθηται αργός ώς στυλίτης, ειχεν 
είς δλους τούτους τους τόπους καί εργαστήρια καί δια- 
σκεδαστηρια.

Επειδή δε οπωςδηποτε θεός ήτο καί αυτός, έτίμησαν 
αυτόν ο: φιλόθεοι πρόγονοι ημών μέ ναούς, ιερά, έορτάς, 
τούτο δμως δέν τους έκώλυσε του νά σωρεύσο^σιν είς την 
ράχιν τής αύτου θεότητος μυρία ανέκδοτα καί νά τόν 
καταστησωσι καταγελαστον καί εν Ολύμπω καί εν τή  
καθ ημας γελοία κοιλαδι. Περι των ανεκδότων τούτων 
γενησεται λόγος τό έπιόν ετος (1 8 7 2 )  δπερ είναι καί δί- 
σ&κταν, και δια τούτο δύναταί τις κα τ’ αυτό νά ηφαι- 
στολογηση άνετώτερον καί νά συμπληρώση τόν τυχο- 

ιωκτικον βιον καί τας περιπετείας του άνδρός τής φι· 
λοπαίγμονος Αφροδίτης καί έραστοϋ τής ύπόδρα τοί*ς

θαυμαστάς της βλεπούσης πονηρας Παλλαδος· Εκεΐ δϊ 
θά προστεθώσι καί αί πηγαί καί αί βεβαιοϋσαι τα  λεγά
μενα παραπομπαί, αΐτινες είναι οί θύσανοι και οί κροσ- 
σοί, έφ’ οίς στηρίζει την έμβρίθειάν της και καμαρώνει η 
χιψά φιλολογία. Λοιπόν au revoir το 1 8 7 2 .

Δ. ΠΑΝΤΔΖΗΣ.

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΑΥΓΓΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΑΡΑΔΟ*!*.

Crescit cum magia haeresis,. 
cum haeresi magia.

(thomas stapleton)

A'.

Λεν γνωρίζω παραδοξοτερον τοΰ ανθρώπου >,ώον εν αυ- 
τω συγκεντροΰνται, κατά τι άρχαιον γερμανικόν λόγιον, 
άποδιδόμενον ευτυχώς εις τον διαβολ,ον, ολων των προ 
αύτοΰ γεννηθέντων ζωικών πλνασματων κατα τας πρωτας 
τής δημιουργίας ημέρας τά τε προτερήματα και τά ελα τ
τώματα: «είναι ρυπαρός ώς ο σΰς, αναίσθητος ώς ο βοΰς, 
γελοίος ώς ό πίθηκος, έκμανής ώς ό λέων, δηλητηριώδης 
ώς ό δφις.» ' Η πεοι τοΰ ανθρώπου ήκιστα κολακευτική αυ · 
τη είκών τοΰ διαβόλου ? καίπερ δυναμενη ν αμφισβητηθη 
ύπό τών ένδιαφερομ,ένων, νομίζω οτι είναι η άληθεστερα 
ολων τών έγωϊστικών καί περιφιλαυτων εκείνων επαίνων, 
ους ό άνθρωπος επλασεν υπέρ έαυτοΰ. Μάλλον φιλόδοξος 
άλλ* ήττον ευτυχής τών άλλων ζωων, διατελουντων αεί
ποτε σχεδόν έν γαληνη καί όμονοία, είναι ο αιμοχαρής 
δήμιος πάντων τών επί γης έμψυχων πλασματων. "Ολων 
τών άλλων ζώων ή ιστορία είναι απλή, άνευ έπεισοδίω*,



άσπαστη τω  θεω καί ευάρεστος' μόνον του ανθρώπου ό βίος 
παρερχεται έν άγωνια, και πάλη από τής πλάσεως αυτοΰ 
μέχρι τής μοιραίας ’ίσως εκείνης στιγμής, καθ’ $ν φοβερά 
και άπαισια θελει ηχήσει ή σάλ π ιγζ  ζής ζελευζαΐας π α 
ρουσίας  ! άπο τών πρώτων ετι τής πλάσεως αυτού χρόνων 
ύπέπεσεν εις την αμαρτίαν' δέν αναφέρω περι τοΰ πρώτου 
αμαρτημ.ατος, κατα το οποίον ισως ειχον οί έν μακαρία 
τη λ.ηζει προπάτορες ημ.ών και τι δίκαιον, έπιθυμ.οΰντες νά 
δοκιμασωσι τον άνευ λογου άπηγορευμένον αύτοις καρπόν* 
λέγω  περι τοΰ φόνου του *Αβελ ύπδ του αδελφού του, 
προελθοντος κατα μεν την Γραφήν επι τώ  λόγω, οτι ό 
Θεος άπεδέξατο μάλλον εύαρέστως την θυσίαν τοΰ Ά β ε λ  η 
τοΰ Καιν, κατα δε το Ταλμούδ, έπίσης ίερδν και άςιό- 
πιστον τών .Εβραίων βιβλίον, δια λογους δογματικών θεο- 
λογικών συζητήσεων* παραλείπω ολους τους Πατέρας τής 
Εκκλησίας, ολους τους ποιητάς, οίτινες έγραψαν διαφορο- 

τροπως και κατα την ιδιοσυγκρασίαν αύτοΰ έκαστος περι 
τοΰ αποτροπαιου τουτου έγκλημ,ατος·

Ιπ ο  τοιούτους οιωνούς άρξάμενος τον έγκληματικόν αυ
τού βι ον 6 άνθρωπος, άδηλον που θέλει καταστρέψει αυτόν* 
αι άενναως έπί τής κεφαλής αυτοΰ έπισωρευόμεναι κατάραι 
τών αιώνων έπληθύνθησαν τοσοΰτον, ώστε παράδοξον πώς 
διατηρείται εισετι μολυνον καί λυμαινομενον τον ώραίον 
τούτον γήινον πλανήτην το φοβερόν τοΰτο τής κ α τα 
στροφής καί τής έρημώσεως θηρίον. ’Αναμφιβόλως άπο 
πολλών ήδη ̂  αιώνων άπέστρεψεν ό πλάστης το πρόσωπον 
άπο τοΰ πλάσματός του, άφησας νά διέπη αύτο καθ’ ολο
κληρίαν ό διάβολος, δστις άείποτε παρουσιάσθη άγαθός 
χ α ι καλοκάγαθος  τοΰ άνθρώπου προστάτης* άδηλον δέ άν 
έν τω  αλλω κόσμω τής 'Λ τζαποδόσεως  ό Θεος η ό 2α- 
τανας άριθμοΰσι πλείονας υπηκόους έκαστος είς τά  βασί^ 
/εια του.

Β'

"*11 παραδοξοτέρα εποχή τοΰ άνθρωπίνου βίου ύπήρξεν 
άναμφιβόλως ό Μεσαίων* ευτυχής καί αξιοζήλευτος έποχη, 
βρίθουσα καλογήοων καί ιπποτών, μήτηρ τρισόλβιος τών 
ίεροκρισιών, τών νυκτών τοΰ άγιου Βαρθολομαίου καί ολων 
εκείνων τών γραφικών καί ρο>μαντικών σκηνών, δι* ών 
κοσμοΰνται καί περιβάλλονται οί ποιητικοί εκείνοι χρόνοι. 
Είναι η ευδαίμων έποχή τής άνθρωπότητος, $τις τοσαΰτα 
ωραία ίχνη τής διαβάσεώς της κατέλιπεν, ώστε νά ποθήται 
είσέτι παρά τών Γάλλων, καλούντων αύτήν le boa vieux  
temps. *Ητο αληθώς τότε ό καλός καιρός  τής βασι
λείας τών ιπποτών, αισθηματικών, άνδρείων και φιλότιμων 
άνδρών, ους τοσοΰτον* έπιτυχώς έξύμνησεν η μ.οΰσα τοΰ 
Κερβάντη* έθυσίαζον ούτοι το αίμα, τήν ύπαρξιν αύτών διά 
την φίλην τής καρδίας των, δ~ως σήμερον πολλοί ποιηταί 
θυσιάζουσι τοσοΰτον μέλαν, καταναλίσκουσι τοσοΰτον πΰρ 
της πεπηγμένης αύτών καρδίας διά τήν ξανθήν φίλην, ήτις 
τού; έγνώρισε τούλάχιστόν ποτε ή σκληρά. 'Αλλά πάντων, 
Χαί αύτοκρατόρων, καί βασιλέων, καί κομητώ ν, καί βαρό
νων καί ιπποτών εύδαιμονέστεροι βασιλείς της έποχής 
εκείνης ήσαν οι καλόγηροι, παχείς ώς πας ρασσοφόρος, 
εχοντες μειδίαμα έραστου είς τά χείλη, λαγνείαν σατύρου 
εις τδ βλέμμα καί πανουργίαν και δολιότητα οφεως είς 
την καρδίαν. Εύπειθείς καί φιλήδονοι, ησαν οπαδοί τήςθρη- 
«κείας τοΰ Επικούρου μ-άλλον ή τοΰ Ίησοΰ.

’Αρεσκόμενοι είς τάς τρυφάς καί τάς διασκεδάσεις, ει- 
χον έφεύρει, όπως πάλαι οί 'Ρωμαίοι τό άμφιθέατρον 
τών μονομάχων, έν ω διεσκέδαζον προς τούς θηρομαχοΰντας 
εκείνους δυστυχείς, οίτινες δέν ειχον την τιμήν νάλέγων- 
ται Cives Rom ani, οπως άλλοτε ο Νέοων έπυρπολει την 
'Ρώμην, ϊνα παρηγόρηση τήν ανίαν της εύαισθήτου ψυχ ίς



του και τοσοΰτοι άλλοι εύγενεις και φιλάνθρωπος ηγεμόνες 
ενετρύφησαν πολλάκις είς βάρος καί λογαριασμόν τών πι
στών υπηκόων των, καί οί αγαθοί του Μεσαίωνος καλόγη^· 
ροι ειχον έφεύρει τά ποιητικά καί’πρωτότυπα έκεινα θεάμα
τα του Auto-da-fe, περικαλλείς σκηνογραφίας άνημμένων 
πυρών7 καιομενων ανθρώπων, στεναγμών βρυχηθαών καί 
ολα ταΰτα χάριν της δόξης καί τοΰ μεγαλείου τοΰ ’Ιε
χωβά! . . . Ύπέρμαχοι εκθυμοι τής ελευθερίας τής έπι- 
στημης καί τής θρησκείας ειχον καθείρξει έν φονικοις δεσ- 
μωτηρίοις η αναβιβάσει έπί τής πυράς δλους τους μεγάλους 
εκείνους μωρούς, δλους τους αίοεσιάρχας καί προδρόμους τών 
νεων ιδεών, οιτινες έφαντάσθησαν οτι ηδύναντο ν’ άναπλά- 
σωσι και ν άναμορφώσωσι την ανθρωπότητα, καί οιτινες 
ώνομάζοντο Γαλιλαίος, Ουσσιος, ΓΡογήρος· Βάκων.

Εν ιδίως1 ετάραττε την ευσεβή γαλήνην τής ψυχής τών 
οσίων τούτων πάτερων, ή μαγεία. φοβερά αυτη λέξις αν
τηχεί είς τά ώτα αύτών καί διηγειρεν αύτοίς τοιαύτην έν- 
τυπωοιν, οιαν εμποιεί σήμερον είς πολλούς αγαθούς καί 
φιλολάους βασιλείς ή σατανική λέξις δημοκρατία' ητο λέ
ξις, εις τό άκουσμα τής οποίας τά ευαίσθητα αύτών νεΰρα 
κατείχοντο ύπό παραδόξου συγκινησεως καί έζάψεως, 
ύφ ης καταλαμβάνονται σήμερον οί ίπποι κατά τό θέρος 
έπί rfj ελάχιστη τής μυίας ένοχλήσεf  ή μαγεία! απαίσιος 
λέξις, ενεκα τής οποίας ηδύναντο νά κάμωσι τοσαύτας πρε- 
σευχάς, τοσαύτας νηστείας, τοσαύτας ψυχρολουσίας όσας 
έν ταις έρη-χοις τής Θηβαίδος ό αγαθός εκείνος πατήρ άγιος 
Αντώνιος. Αλλά προσέτι καί τοσαύτας ιεροκρισίας, καί 

τοσαύτας πυράς καί άλλα τοιαΰτα εργα πίστεως παρεσκεύα- 
ζον οί άκακοι ουτοι πατέρες, ηρκει μόνον νά έξιλεώσωσι 
τό θείον 5ιά τής θυσίας τών αιρετικών θεραπόντων τής 
μαγείας* η μαγεία, η δυσφημισθεισα καί συκοφαντηθείσα 
αυτη πρόδρομος ολων τών έν σπαργάνοις ευρισκομένων τότε

φυσικών επιστημών, υπήρξεν ό σκοπός, έφ’ ου έτάνυον τά 
έχεπευκή αύτών βέλη οι περί τόν άκαμάρτητον ποντίφηκ* 
καλόγηροι τοΰ Μεσαιωνος* όεν ητο πλέον η ιερα επιστημη 
τών μάγων τής ’Ανατολής’ δέν ητο ή έπιστήμη εκείνη, η 
άνακαλυφθεΐσα ύπό τών ποιμένων τής Χαλόαιας, εξηγοΰν- 
των τούς νόμους τής φύσεως καί προγινωσκόντων τάς ποι
κίλας μεταβολάς τής ατμόσφαιρας* οί μΰσται τών έπιστη- 
|λών τούτων, μεταβιβασθεισών δια τών Αράβων εις την Ευ
ρώπην, έθεωροΰντο αυτό τοΰτο οπαδοί τοΰ Σατανά, φοβεροί 
δέ άφορισμοί έξηκοντίζοντο κατ’ αυτών παρα τής εκκλη
σίας. Καί δμως όπόσην όφείλουσιν ευγνωμοσύνην αί νεώ- 
τεραι έπιστήμαι πρός τούς κατηραμένους τούτους αιρετικούς I 
'Οπόσα όφείλνΟυσιν εις τόν μέγαν ’Α).βέρτον, τόν Αραβα 
'Ραζήν, τόν 'Ραϋμοΰνδον Αούλλιον, τόν "Ρογήρον Βάκωνα 
καί άλλους τοιούτους άλχημιστας και μάγους η φυσική, 
η χημεία, η αστρονομία ! Ποσάκις ουτοι, μΰσται διάπυροι 
τής έπιστήμης, διήλθον μακράς νύκτας υπαίθριοι, διερευ- 
νώντες τούς μυστηριώδεις νόμους τών αστέρων, τό εζοχον 
πανόραμα τής κτίσεως, αντλοΰντες εξ αυτών ποίκιλα επι
στημονικά πορίσματα καί άποδείξεις, δι’ ών βαθμηδόν 
προήγετο καί έκρατύνετο η επιστημη ! Ποσάκις νυχθημε
ρόν σπουδάζοντες έν άπομεμονωμένω έρημητηρίω κατώρ- 
θουν μετά μάκρους μόχθους καί αγρυπνίας νά σαφηνίσωσιν 
έλάχιστον έπιστημονικόν πρόβλημα, προοδοποιοΰντες ουτω 
την πρός τά πρόσω τελειοποίησιν τών φυσικών έπι^τημών ! 
’Ωχροί, κατάπονοι έκ τής έργασίας καί τών διανόητικών 
πόνων, έφαίνοντο αληθώς φάσματα μάλλον ή άνθρωποι, οι 
άθληται ουτοι τής έπιστήμης, οί τοσοΰτον σκαιώς κατασυ- 
κοφαντηθέντες καί προγραφέντες ύπό τής άμαθεΐας τών 
συγχρόνων τω ν .. . Καί αύτή ευτυχώς η ποίησις άμεί-ίι- 
χτος άντεπεξήλθε κατ’ αύτών. ’Εκτός πλείστων άλλων 
ποιητών ό δαιμόνιος άοιδός τής Θείας Κωμωδίας, ό Γιβϊλ-



λίνος ’Αλεγιέρης, παρεστησεν (χυτούς δεινώς τιμωρούμενους: 
εν τινι τών φρικαλέων εκείνων κύκλων τοΰ "Αδου του διά 
τής ζοφεράς αύτου γραφίδας και φαντασίας. ’Αλλά πάντας. 
τούς: αντιπάλους τών μάγων και άλχημ.ιστών ύπερέβαλεν 
η Εκκλησία* ο άφορισμ,ός, ή κατάρα, η πυρά καί τά άλλα 
φοβερά έκεινα οπλα τών Παπών κατά τον Μεσαίωνα, ε ι- 
χον τεθή είς χρησιν κατά τών άποτροπαίων τούτων μυστών 
τής έπιστήμ.ης*·ό Γαλιλαίος καθείργετο κτ,ρυττων τήν κίνη- 
σιν τής γής καί άντιδοξών προς τον ’ΐησοΰν τοΰ Τϊαυή, δια- 
τάττοντα χάριν τών άρειμανίων αύτοΰ και πολιορκητικών 
σχεδίων τον ήλιον να σταθη, ό ΓΡογήρος Βακων, ό κατά 
τινας έφευρών τήν πυρίτιδα, διήνυσεν ολον αύτοΰ τον βίον 
εν τή ειρκτή, άλλοι άπέθνησκον έπί τών βασάνων μάρτυρες 
τοΰ Ιπιστημονίχοΰ αύτών έρωτος* πάντες ουτοι έθεωρουντο 
αποτρόπαιοι μάγοι, έθεωρουντο αιρετικοί, καί το μόνον άντ(- 
δωρον τής επιστημονικής αύτών φιλοπονίας ητο ή πυρά 
και τά  άλλα εϊδη τών βασάνων, τών έφευρεθέντων πρός 
τερψιν τών ευτραφών έκείνων τοΰ Μεσαίωνος πατέρων* φα
νατικός συγγραφεύς τοΰ 1 7 ου αιώ'-ος, Θωμάς Σταπλετών 
καλούμενος, κατέστη γνωστός Ενεκα τοΰ λογίου τουτου:

Crescit cum raagia baeresis, cam haeresi magia.

Φυλλάδιά και συναξαρια άλλεπαλληλως έδηιιοσίεύοντο7 
περιγράφοντα την καταστροφήν και την τιμωρίαν τών μ ά - 
γων, τών τέκνων τούτων τής γεέννης* ό λαός έπεκρότει 
έκθύμως είς τάς γελοιογραφίας ταύτας. ’Αλλ’ ολα τά συ- 
ναζαρ'α, ολας τάς ττερί τών μάγων παραδόσεις, μία ιδίως 
υπερεβαλεν, η περι τοΰ μάγου Φαύστου παράδοσις. ΓΥποστα- 
σα ποικίλας μεταβολάς καί μεταμορφώσεις, γενομένη αντί* 
κείμενον τής φαντασίας πλείστων ποιητών άπο τοΰ Mar
lowe μεχοι τοΰ Coethe, είναι ή παραδοξοτέρα σάτυρα καί 
άρά κατά τής υ γ ε ί α ς ,  γραφεισα ύπό ευσεβούς Γερμανού,

και την οποίαν μέλλομεν νά διηγηθώμεν είς τούς άναγνώ- 
στας του ’Αττικού 'Ημερολογίου, προτρέποντες τούς ευσε
βείς έξ αύτών νά ποιησωσι τρις τουλάχιστον το σημειον τοΰ 
σταυρού προ τής άναγνώσεως καί μετα τήν άνάγνωσιν^ 
καθότι μέλλομεν νά σχετίσωμεν αύτούς μετά μάγων καε 
διαβόλων.

Γ .

'θ  δόκτωρ Φαυστος, κατά τήν γερμανικήν παράδοσιν7 
ητο υίος χωρικού εκ Βεϊμάρης* είχε πλούσιον θειον κάτοι
κον τής Βυρτεμβέργης, δστις καί άνέλαβε την άνατροφήν 
του άνεψιοΰ του, υίοθετήσας μαλιστα αυτόν, καθο στερούμε
νος κληρονόμων* κατά πρώτον έσπούδασε θεολογίαν, την 
σπουδαιοτέραν επιστήμην τοΰ καιρού εκείνου, ης ό Φαύστος 
έγένετο διδάκτωρ* ά λλ’ έκεενος ητο άφρων, πεοιεφρόνησε τήν 
Αγίαν Γραφήν καί διήγε βίον διεφθαρμένον καί άσεβή.

Ό  δυστυχής Φαύστος, άπαξ έξολισθήσας τής οδού τής 
αρετής, δέν ηδύνατο νά έπανελθη καί πάλιν είς τόν εύθύν 
ϊρόμον. «"Οστις, λέγει η παράδοσις, γίνεται ερμαιον τοΰ 
διαβόλου, δέν δύναται ουτε ν’ άναπαυθή, ούτε νά ύπερασπι- 
οθή ύπ* αύτοΰ. "Ηκουσεν δτι έν Κρακοβία, εις τό βασίλειον 
τής Πολωνίας, υπήρχε μεγάλη σχολή τνίς μαγείας επίσημο- 
τάτη, |νη διέπρεπον άνδρες καταγινόμενοι είς τά  χαλδαϊ
κά, περσικά, αραβικά καί έλληνικά γράμματα, εις τά  
βύμβολα, τούς χαρακτήρας, τούς έξορκισμούς, τάς γοητείας 
Χαί άλλους τύπους και τρόπους όνομασθέντας ούτως άπο 
τών δαρδανίων τεχνών, δηλ. τάς νεκρομαντείας, τά  φίλ
τρα, τάς μαγείας, τήν μαντείαν, τάς έπωδάς καί παρό
δ ια  τοιαυτα βιβλία, λόγους καί δρους. Ταΰτα υπήρξαν λίαν 
ευάρεστα διά τόν Φαΰστον, διο καί ένησχολήθη νυχθημερόν 
οπουδάζων, κατα συνέπειαν δέν ήθέλησε πλέον νά όνομασθά



ΦίΟΛτγ.ς. Ούτως έγένετο άνθρωπος κοσμικός και ώνομάσδη 
διδάκτωρ τής ιατρικής, ύπήρξεν αστρολόγος καί μαθημα
τικός, ’Αμέσως κατέστη φαρμακοποιός, έθεράπευσε πολλούς 
ανθρώπους διά φαρμάκων, δια χόρτων, ριζών, ύδάτων καί 
κλυστηρίων. . . . »

Ούτως ό Φαυστος έγένετο πολυμαθέστατος* έγίνωσκεν 
έ'λας τάς έπιστημας τοΰ καιροΰ του· ητο θεολόγος, ιατρός, 
άστρολόγος, μαθηματικός καί καλός ρήτωρ, ητο τέλος ισχυ
ρός νοΰς^διενοήθη λοιπόν ν'άπαρνηθ^ τόν Θεόν του. ‘Εσπέραν 
τινά είχεν είσέλθει είς σκοτεινόν καί μυστηριώδες δάσος, 
κατά τάς μεγαλύτερος πιθανότητας κείμενον παρά τή Βυρ
τεμβέργη· έκεί δια διαφόρων καταχθονίων καί σατανικών 
φίλτρων έκαλέσατο παρ’ έαυτώ τόν διάβολον περί την έννά- 
την πρός τήν δεκάτην ώραν· ό έξορκισθείς καί προσκληθείς 
διάβολος, δστις είναι 7άαν εύγενής καί είς ούδένα άρνεΐται 
τήν γνωριμίαν του, προσκαλούμενος, πολλώ μάλλον είς άν- 
δρα σοφόν, οιος ο δόκτωρ ’Ιωάννης Φαΰστος, προσήλθεν είς 
αύτόν, οστις ύπεσχέθη νά παραδώσνι είς τόν διάβολον καί 
τήν ψυχήν καί τό σώμα καί νά υπάκουη είς δλας αύτοΰ 
τάς θελήσεις, έπί τώ δρω ΐνα καί ό διάβολος προσφέρη, 
χρείας τυχουσης, τάς ύπηρεσίας αύτοΰ είς τόν Φαΰστον ο 
διάβολος, δστις έλέγετο Μεφιστοφέλης, άπεδέχθη ευχαρί
στως τήν πρότασιν ταύτην* τό συμβόλαιον συνετάχθη, ο 
δέ ταλαίπωρος δόκτωρ έπώλησεν ηδη τήν ψυχήν αυτοΰ είς 
τόν διάβολον.

Παραθέσωμεν τό μετά τοΰ διαβόλου συμβόλαιον τοΰ 
Φαύστου;

Ιωάννης Φαΰστος, δόκτωρ, διά τοΰ παρόντος ιδιοχείρου 
μου έγγράφου έπικυρώ συμφωνίαν γενομένην: ένασχοληθείς 
είς τήν άνάλυσιν τών στοιχείων καί λαβών τά άπονεμηθέντα 
μοι υψηλά δώρα τής φύσεως, τά όποια δέν ήδυνήθην νά συ- 
νοικειώσω μετφ τής διανοίας μου καί διότι ’ίσως δέν έδίδα-
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ξα  ΤΟυς ανθρώπους ά λ λ ω ς , ηδη παρεδόθην είς εν π ν εδ μ α , 

Μ εφοστοφέλην καλούμ,ενον, υπηρέτην τοΰ έν τ $  ’Α να τολή 

ηγεμόνος τή ς  κο λά σεω ς, διά  συμβολαίου μ ετα ξ ύ  αύτου καί 
έμ.οΰ, δτι αύτός μέν θα μ έ  οδηγήση κα ί θά μ,έ δ ιδ ά ξη  δπω ς 
μ.οί η το  προωρισμένον καί θά ύπείκη  εις έμ ε  κα θ’ δ λα , εγ ώ  

δέ τ ω  ύπεσχέθην καί έπ ιβ εβ α ιώ  εντα ύθα  δτι έπ ί 2 4  ε τ η  
από τ η ς  ημερομ,ηνια:, $ν φέρει το  παρόν έγγραφον, ζώ ν 

εως τ ό τ ε  ακριβώς, έπ ειδη  θ έλ ω  δ ιδ α χ θ ή  την τέχν η ν  του 
καί την  επ ισ τή μ η ν  το υ , θά δ ια τελ ώ  υπό την  οδηγίαν του , 

δ η λ . θά μ έ  διοικη καί θά μ.έ κάμνη παν καλόν μ,εθ’ δλων 
τών αναγκαίων τη  ψυχή μου, τγ  σαρκί μου, τ ω  α ιμ α τί μου 

καί ττ) υγεία  μου, θ έλ ω  δ έ δ ια τελ ε ι υπήκοος αύτοΰ ές α εί. 
Εν τούτοις άπαρνοΰμαι παν τό  άναφερόμενον είς  την ζωην 

τοΰ Κυρίου τώ ν ουρανών καί τώ ν θνητών δλω ν, κη ρύττομ α ι 

δέ καθ’ δλα ώ ς άνήκων τ ώ  άνω ρηθέντι πνεύμ.ατι. Πρός α 
σφάλειαν δ ε μ εγα λητέρα ν  κα ί έπιβεβαία>σιν έγραψα ίδ ιο -  
χείρως την παρούσαν ομολογίαν καί υπέγραψα αύτην διά  

του α ίμ α τός μ.ου, δπερ έπ ί τ ώ  σκοπώ  το υ τω  εξηγα γον  από 

τών φλεβών μου έν γνώ σει κα ι συναισθή$ει, έν διανοία καί 
βουλησει* ά πεφ ά σισα , έσφράγισα καί β εβ α ιώ .»

Τοΰ παραδοξου καί πρωτοτύπου τούτου επι καλλιεπεία 
καί /άριτι εγγράφου άποφασισθέντος, ο διάβολος άπέκτη- 
σεν ο\ν. τά παραχωρηθέντα αυτω δικαιώματα έπί τοΰ άτυ
χους δόκτορος.

Ό  Φ αΰστος ε ίχ ε  τά ς δυσάρεστους αυτοΰ πρός τόν δ ιά 

βολον υποχρεώ σεις, ά λ λ ’ ά π ελά μ β α νε καί π ο λ λ ά ς  α νεκλά 
λητους ηδονάς, οιας συνήθως άπολαμ.βάνουσ’.ν οί μ .ετά  τ ο ι-  
ούτων πνευμά τω ν εχο ν τες δοσοληψίας. Μιαν κυριακην οί 
μ α θηταί του Φαύστου ηλθον είς τόν οικόν του , δ π ώ ; γευμ,α- 
τίσω σι, φ έροντε; μ εθ ’ εαυτώ ν τρόφιμα κα ί οίνον. 'Η  παρά- 

δοσις δέν αναφέρει πόθεν ε ίλ κ ε  την  κ α τα γ ω γ ή ν  ό οίνος, 

ά λ λ  ημείς έπιθυμοΰμεν νά π ιστεύσω μ εν  οτι προήχθη από
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τώ ν άμπέλω ν τη ς Ίωαννησβέργης, επίφθονου σήμερον ιδιο
κτησία ς τών Μ εττερνίχων* το  αληθές δμως είναι δτι ό οίνος- 
έθέρμανε τά ς ψύχρας τώ ν  Γερμανών εκείνων κεφ α λά ς, ώ σ τε  
λόγου γενομένου περι καλλονής γυναικών,. εις τών συνδαιτυ
μόνων, δστις η γά π α , φαίνεται, λίαν το  κλασικόν κά λλος,, 
έξέφρασε τόν διάπυοον πόθον νά ιδη, ει δυνατόν? την ωραίαν 

εκείνην νύμφην του Ευρώ τα, ητις

πολλάς Ιφθψιους ψυχάς αιδι προιαψεν “ίρώων . · . .

fO σοφός δόκτω ρ, μη έπιθυμών νά δυσαρεστηση τους μ α - 
θητάς το υ , προσεκάλεσε διά τώ ν μαγικών αυτοΰ φίλτρων 
την θυγατέρα τή ς Λ ήδας, άπηγόρευσεν δμως αυτούς νά π οι- 
ησωσι την ελά χισ τη  ν κίνησιν, άμα ηθελεν αυτη παρουσία - 
σθή ένώπιον αυτών* ’Εν δλη αυτής τη  διαβοητω ά γλα ία  
καί καλλον/ί ένεφανέοθη ή ωραία Ε λ έν η  εις την π α ρ α - 
παίουσαν* εκείνην δμηγυριν τώ ν κεχηνοτων Γερμανών* οι α
τυχ είς  έρ ω τό λ η π το ι! ποσάκις έπήλθεν αύτοίς κα τά  νουν η 
σατανική επιθυμία νά έναγκαλισθώσι το  πνεΰμα εκείνο της 

ερωμένης τοΰ Πάριδος I . . . .
?Α λ λ ’ ά λλα  έπέκλω θεν  η ευνους μοίρα διά τόν Φαΰστον* 

περί μεσονυκτων ώρας έπεφάνη αύτώ καί πάλιν μέ χ ε ϋ η  
ερυθρά ώς κ ερ ά σ ια , μ ε  κύκνειον τ ρ ά χ η λ ο ν ,  μ ε  πρόσω π ον  
ώ ρα ιότατον  κ α ί σ τίλ βον  ! Μ εσονύκτιον! ωραία καί γοη
τευ τ ικ ή  ώρα διά τους έραστάς, τους ποιητάς καί τους λ ω - 
π ο δ ύ τ α ς ! Τοιαύτην ώραν έπεφάνη είς τόν Φαΰστον ή Ε λ έ 
νη* ο π τω χ ό ς άστρολόγος έπόθησε τό τε  ν* άσπασθή τά  χ ε ί 
λ η  τ η ς , τά  ροδόχροα καί ά π ιστα  έκεενα χείλΤ), τά  όποια 
τοσοΰτον διαπήρως έφίλησε πάλαι π ο τέ  ο καλός εκείνος τη ς 
*ΐδης πο;μην,

. · . , οιε πρώτον Λακεδαίμονος έξ ερατεινής
επλεεν άρπάξας έν ποντβπόροισι νέεσσιν,
ντίσω δ’ έν Κρανάϊ) έμίγη φιλότητι καί εύν .̂ · ..

κα ί έκ τοΰ υ μ ε^ ίο υ  της εύδαίμονος εκείνης νυκτος έγεννηθντ

τώ  Φαύστω ώραίον καί δροσερόν τέκνον, τό  όποιον ώνόμασεν 
Ίοΰστον Φαΰστον. . . .

’ Α λλ’ αί ήμέραι τοΰ δόκτορος Φαύστου παρηρχοντο, καί 
ο δυστυχής άμαρτωλός τυπτόμενος υπό τοΰ συνειδότος, 
καθό πω7.ησας τήν ψυχήν αυτοΰ είς τόν διάβολον, όσημέραι 
έθλίβετο, καταντήσας μ ά λ ισ τα , ώς διαβεβαιοι ή παράδο
ξες, είς κατάστασιν μισανθρωπίας* ούδένα πλέον ήθελε νά 
ίδη, ούδ’ αύτόν τόν συνέταιρον αύτοΰ Μ εφοστοφέλην, καί 
διηρχετο τά ς ημέρας αύτοΰ στενάζω ν καί κλαίω ν.

Μίαν ημέραν παράδοξος ιδέα τόν κα τέλα βεν ' έπεθύμησε 
νά ίδη τόν σΑδην* αμέσω ς κα τά  τό  μεσονύκτιον τή ς  η μ έ 
ρας εκείνης είς τών διαβόλων, ό Β ελ ζεβ ούλ , μ ετα β ά ς είς 
τό σπουδαστηριον τοΰ Φαύστου, παρέλαβεν αύτόν, τόν ά π ε- 
τύφλωσβν καί τόν μετεμόρφωσεν είς πίθηκον· ΓΥπό τοια ύ
την χαρίεσσαν μορφήν δ Φαΰστος ώδηγήθη εις τά  απαίσια 
έκείνα άντρα τών δαιμόνων τή ς κολάσεως καί έποίησε την 
ίκ ισ τα  εύάρεστον υποχθόνιον περιήγησιν δ ι’ ξλων τώ ν φ ο
βερών εκείνων κύκλων τοΰ νΑ.δου, έν οες πλανώνται τ ιμ ω 
ρούμενα». αί σκιαί τών. έν αύτώ κολα ζομένω ν ά λλά  τά  φο
βερά εκείνα θεάματα τών βασάνων τή ς κολάσεω ς έπέδρασαν 
μ εγά λω ; έπ ί τοΰ Φαύστου, ώ στε ό Β ελζεβ ούλ τόν έξή γ α γ ε 
τα χέω ς από τοΰ φοβερού εκείνου άντρου τοΰ πυρός καί τή ς 
γεέννης^ διότ ι ό Φ αΰστος δ εν  ή δύνατο επ ί π ολ ύ  ν ά  μείνι\ 
ενεκα τώ ν τρικυμ ιώ ν, τώ ν κ εραυνώ ν5 της ομ ίχλη ς, του  
καπνού ,  του πυρός ,  τοϋ ψ ύχους κ α ί τοϋ θ ά λ π ο υ ς . Το 
γεγονός τοΰτο τή ς εις τόν αΑδην πρός έπίσκεψιν τώ ν δ α ι
μόνων καταβάσεως τοΰ Φαύστου εύρέθη ίδιοχείρως γεγρ α μ - 
ρενον έντός βιβλίου μ ετά  θάνατον έν τω  γραφείω του.

Ό  Φαΰστος είχεν έκφράσει τόν πόθον αύτοΰ πρός τόν 
διάβολον τόν λεγόμενον Β ελ ιά λ  νά ΐδγι τούς συναδέλφους 
τουν οί διάβολοι ούδα^,ώς έδυστρόπησαν* ειχον αρκετήν 
άορότητα, ούδ’ έπίθουν νά προοβάλωσι την φιλοτιμίαν



του άγαπητοΰ αύτοις δόκτορος, έπισκεφθέντος αυτούς, κα~ 
θά γνωρίζομ,εν, πρότερον έν τη  ούχί τοσοΰτον ευαρεστώ αυ
τώ ν κατοικία* κα τά  συνέπειαν ε τ υ χ ε  της υπ έρτα τες ευτυ
χίας νά υποδεχθη ολους εκείνους τούς άξιοτίμ,ους κυρίους έν 
τ ώ  γραφείω του. Πρώτος ηλθεν ό Β ελ ιά λ , «ό εχων μορφήν 
έλέφαντος, όφθαλμ,ούς πύρινους, μεγάλους όδόντας λευκούς 
ώς η χιών καί όπισθεν τρεις κυμαινόμενους όφεις*» ακολού
θως διά του Β ελ ιά λ  παρουσιάσθησαν εις τον κύριον όόκτορα 
a t αύτών διαβολικαί έξοχότητες*. ο 'Εωσφόρος, «μ εγα ς 
άνήρ, εχω ν χρώμα έρυθράς βαλάνου*» ε ίτα  ό Β ελ ζεβ ο ύ λ , 
«εχω ν  κεφαλήν βοός μ έ όφθαλμ,ούς φρικώδεις καί ουράν 
δράκοντας’ » κατόπιν ό ’Ασταρώθ, «εχω ν μορφήν οφεως, 
ουράν κεχοω ματισμένην, σμακροτάτους κατακιτρίνους πόδας 
καί γαστέρα ολίγον λευκήν καί ύποκίτρινον» μ ετα  τα ύτα  
ό Σατανάς, «ομοιος όνω, ητο κερασφόρος καί ειχ ε  την ου
ράν γα λής·»  μ ετά  τούτους ηλθεν ό ’Ανναβρύ, «εχω ν  κεφ α
λήν κυνος λευκού καί μελανός καί τεσσάρων όργυιών μ α - 
κρά ώ τα *»  μ ετέπ ε ιτ α  ο Δυθικάν, «ομοιος περδίκι άλλ* ορ- 
γυιαιος το  ανά στημα*» καί τελευτα ίος ο Δράκων, σ τετρά - 
πους, κίτρινος καί πράσινος, εχω ν τό  σώμα σπινθηροβολούν, 
μελανόφαιον καί την ούράν υπέρυθρον.»

Ουτοι ησαν οι έπ τά  κορυφαίοι του καταχθονίου τά γ μ α 
το ς ’ μ ε τ ’ αύτούς έπεσκέφθησαν τόν Φλΰστον π λείσ το ι τών 
κατω τέρω ν δαιμ,όνων τής κολά σεω ς, εχοντες τά ς παραδό
ξους μ.ορφάς δλων τών γνωστών καί αγνώστων κατοίκων 

τού ζωικού βασιλείου.
Ά λ λ *  ηδη οί χρόνοι παρήρχοντο* τά  είκοσι τεσσαρα ετη  

τή ς  συνομ.ο7νθγηθείσης ζω ής τού Φαύστου μ ετά  τού διαβόλου 
προσήγγιζον ηδη εις τό τέρ μ α , ο δέ ατυχής δόκτω ρ, β λ ε- 
πων εαυτόν π α ντελώ ς υποκείμενον είς τόν διάβολον και

ει* ά λλ  η
■ελευταιαν

έξαρτώμενον απ’ αύτού, έθλιβε το ^αί έμ .ελαγχολ 
έποχή τής κ α τα δ ίκ ες  έπηρχετο φοβερά. Τήν ι

έβδομ,άδ α τώ ν 2 4  ετώ ν το πνεύμα επεφάνη είς τόν Φαύ* 
στον. Έ π έδ ειξεν  είς αύτόν τό  συμβόλαιον, άναμίμνήσκον 
τήν φοβέραν ύποχρέωσιν τού Φαύστου πρός τόν διάβολον, 
οστις ά νήγγελλε τώ  μ,ετ' αύτου συμβληθέντί, οτι τήν 
προσεχή νύκτα ξμ ελ λ ε  νά τόν έπισκεφθη οπως παραλαβή 
τήν ψυχήν του.

fO πω λήσας τήν ψυχήν αύτοΰ μάγος ηοχισε νά μετανοη* 
ά λλ’ ό καιρός τής μ,ετανοίας ε ίχ ε  παρέλθει ί,δη* ό άμαρ- 
τω λός εμ ελ λ ε  νά παραδώση τήν Ivoyov αύτοΰ ψυχήν είς 
τάς γεέννας τή ς κολάσεω ς. Ιίερί τό  μεσονύκτιον, ο τε  ήδη 
οί μαθηταί τού Φαύστου ειχον άποσυρθή εις τούς θαλάμους 
των οπως άναπαυθώσιν, ό διάβολος μ ετέβ η  είς τό  γραφειον 
τού δόκτορος* «περί τήν δω δεκάτην καί ήμίσειαν ώραν 
τής νυκτός, λ έγ ει ή παράδοσις, έπ ή λθε μ έγα ς καί σφοδρός 
άνεμος κα τά  τής οικίας, κλονίσας αύτην πανταχόθεν, ώ σα - 
νει ήθελε νά τήν τινάξη είς τόν αέρα, να τήν άνατρέψη καί 
νά τήν καταστρέψη ολόκληρον* οί μ α θη τα ί διενοήθ/.σαν περί 
τής καταστροφής αύτών, άνεπήδησαν από τά ς κλίνας τω ν 
καί παρηγορούντο άμοιβαίως, φοβούμενοι \ά έξέλθω σι του
θαλάμου  Τήν δέ πρωίαν οσοι έξ  αύτών δέν είχον
κοιμηθή καθ’ ολην τή^ νύκτα, είσελθόντες είς τόν θάλαμον 
τού Φαύστου δέν εύρον αύτόν, ούδέν ειδον, έκτος τού θαλά
μου πλήρους α ίμα τος, ό έγκέφαλος ητο έρριμμένος έπ ί τών 
τοίχων ώσεί ό διάβολος τόν ύ γ ζ  ρίψει πανταχού, υπήοχον 
επίσης οι όφθαλμ.οί του καί τινες όδόντες έκ εί, θέαμ.α φρι- 
κώδες πα ριστώ ντες καί άποτρόπαιον* τέλος δέ τά σώμα 
του εύρέθη έκτος τού θαλάμ.ου, δεινόν ίδείν, δ ιότι ό δ ιά 
βολος τού είχ ε  συντρίψει τήν κεφαλήν καί θραύσει τά  
ο σ τά .»

Τοιαύτη υπήρξε, κα τά  τήν παράδοσιν, ή ιστορία τού 
♦αυστου, διδαχζιχη  δ ια  π ά ν τ α  χαΛόν χ ρ ισ τ ια ν ό ν , οστις  
# p en u  r  ά π α ρ ν ή ζ α ι ζόν  δ ιά β ο λ ο ν  κα£ ζ ά  μ εζ' αύζον



σχεχιζόμ ϊνα, νά  ψοβήζαι ζόν Θεόν και ν άτΐοφεύγη 
ολας τάς  μ αγ είας  και χά φίλζρα χου διαβόλου. 'Αμήν. 
Γένοιζο .

Δ'.

ΓΗ περί του Φαύστου αυτη παράδοσις του Γερμανού 
W idinann, μέγαν κρότον έμποιήσασα κατά τους καλούς 
έκείνους χρόνους του Μεσαίωνος, δέν έμελλε νά παρέλθη έν 
λήθη, ώς τοσαΰτα άλλα τής έποχής εκείνης συναξάρια. 
fO Φαΰστος οδτος τής παραδόσεως, δστις κατά τινας ητο ο 
ετερος τών εφευρετών τής τυπογραφίας, εμελλε νά διαδοα- 
ματίση σπουδαίον πρόσωπον έν τη δραματική φιλολογία* 
τό τερατώδες συναξάριον του φανατικού Γερμανού, του 
οποίου ελάχιστα τεμάχια  έπεδείξαμεν τω  αναγνώστη, έγ έ 
νετο η πηγή πληθύος δραμάτων· άλλά τά  μάλλον σπου
δαία δράματα τά γραφέντα έπί τής υποθέσεως ταύτης, καί 
τοι υπό διάφορον τύπον είναι ό κατά τό 1 5 8 9  διδαχθείς έν 
’Αγγλία Φαΰστος τοΰ δραματικού ποιητοΰ Marlowe καί 
τό μέγα του αιώνος ήμών ποιητικόν άριστούργημα, ό Φαΰ
στος τοΰ ολυμπίου Goethe. Το δραμα τοΰ Μαρλόου, καί 
περ έν πολλοίς έλευθεριάζον καί αντίθετον τών ίδεώ ;, αι
τ ί ε ς  ένέπνευσαν τήν πρώτην παράδοσιν, ούχ* ήττον ενεκα 
τής έποχής, καθ’ ?}ν έγράφη, στερείται τής φιλοσοφικής 
εκείνης καί θρησκευτικής ανεξαρτησίας, ίίτις έπιπνέει έν 
τω  δράματι τοΰ Γκαίτε* καί μολαταΰτα τό εργον τοΰ 
Μαρλόου κατεκριθη ώς ασεβές έν ’Αγγλία, άποκηρυξάση ώς 
τερατώδη αίρεσιν τήν δι* ένός έν τώ  δράματι φιλήματος 
τοΰ Φαύστου καί τής 'Ελένης άλληγορικήν συμφιλίωσήν τοΰ 

χριστιανικού κόσμου πρός τόν άρχαίον έθνικόν* έν τω  δρά- 
ματι τοΰ Μαρλοου ή τιμωρία τοΰ Φαύστου έπέρχεται φρι- 
κώδης, αμείλικτος καί μοιραία, ένω έν τω  τοΰ Γκαίτε

ίπέρχεται ή φιλοσοφική συμφιλίωσις καί ή συγγνώμη. ’Α
κριβές βαρόμετρον τών ιδεών, αιτινες έπενήργησαν έφ’ έκα
στου τών ποιητών, *Οσον είναι απαίσιος ό θάνατος τοΰ 
•Φαύστου εν τε  τή γερμανική παραδόσει καί τω  άγγλικω 
δράματι, τοσοΰτον ήρεμος καί γαλήνιος, ώς ό θάνατος τοΰ 
φιλοσόφου, παρίσταται έν τώ  εργω τοΰ Γκαίτε, άποιχο- 
μένης τής ψυχής τοΰ Φαύστου έν μέσω τοΰ άκτινοβόλου 
θεάματος υπερφυσικών κόσμων, έν μέσω τής μυστικής με
λωδίας τών Χερουβίμ καί τών άλλων ουρανίων πνευμάτων, 
υφ ής καί αυτός ό διάβολος κατανύσσεται καί έξίσταται. 
Απέκειτο είς τόν όλύμπιον Δία τής Γερμανός, είς τόν 

πανθεϊστήν συγγραφέα τοΰ Βερτέρου ν’ άποδώση δικαιοσύ
νην είς τους έπί τοσούτους αιώνας κατασυκοφαντηθέντας 
μύστας τής επιστήμης ! ’Εν τω  έξόχω αυτοΰ ποιήματι, έν 
>ω τοσοΰτον ποιητικώς καί μεγαλοποεπώς έγένετο ή συν
διαλλαγή τοΰ άρχαίου πρός τόν νεώτερον κόσμον., οί προ- 
γεγοαμμένοι μάγοι έτυχον δλης εκείνης τής τιμής, δλης 
Ίής δικαιοσύνης^ ητις ήτο άνταξία πρός τους άτρύτους δια» 
νοητικους πόνους τών αγνώστων καί αφανών σχεδόν προ
δρόμων τών μεγάλων τήν σήμερον ευεργετών τής άνθρωπό- 
τητος, τοΰ Τίεύτωνος, τού Κεπλερου, τοΰ Λαβοαζιέρου, τοΰ 
Φούλτωνος καί τοΰ Κυβιέρουί

ΝΕΟΚΑΗΣ ΚΔΖΑΖΗΣ.

Η ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΑΙι ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

'Η ιστορία τών γραμμάτων καί τών τεχνών έν τη νεω- 
τερα Γερμανία περιέχει μέγα πρόβλημα* διά τί ή κατά τόν 
Η* αιώνα άρξαμένη καί κατά τόν ΙΕ' καί ΙΣΤ* λαμπρώς 
άναπτυχθείσα άναγέννησις τών γραμμάτων καί τών τεχνών 
2ν ’Ιταλία, καί έκείθεν έν Γαλλία, ’Αγγλία, ^Ολλανδία καί 
Ισπανία διαδοθείσα, δ ιά τ ί , λέγομεν, ή άναγέννησις αυττ?



καθυστέρησεν έν Γερμανία μέχρι τής δευτέρας πεντηκον- 
ταετηρίδος τοΰ lH r αίώνος, δηλαδή μέχρι τοΰ Λέσιγγ, τοΰ 

Βίγκελμ.αν, τοΰ Γκαίτε.
Έν ’Ιταλία το μέγα τοΰτο ιστορικόν γεγονο* της άπο του 

μεσαιωνικού ληθάργου άφυπνώσεως καί διανοητικές άναπλά- 
σεως ηρξατο πεντήκοντα ενιαυτούς προ τοΰ Δάντου και τοΰ 

Γιόττου έν τω άρχαίω γλυπτικω τής Γΐίσσης εργαστηρίω καθ’ 
$ν ημέραν άνεφάνη το κεκολοβωμένον, πλην ώραίον σύμ
πλεγμα τών τριών Χαρίτων τής Σιέννης. Εκτατέ, χάρις τω 
ένθουσιασμω τών τε αβασίλευτων πολιτειών και τών ηγε
μόνων, τών·ποιητών, τών σοφών, τά τών αρχαίων συγγρα
φέων αντίγραφα και τά της τέχνης έργα πανταχοΰ άνεζη- 
τοΰντο. Προς τοΰτο το πλείστον συνεβάλοντο, τήν πρωτο
βουλίαν λαβόντες, οί πάπαι περι τά τέλη τής ΙΕ* καί τάς 
άρχάς τής ΙΣΤ* έκατονταετηρίδος, οτε δ* ό Λούθηρος έπε- 
σκέφθη τήν *Ρώμ.ην ή ’Αναγέννησις, τής οποίας ή φλωρεν
τινή περίοδος επαυεν ερχόμενης ήρεμα τής βενετικής, είχεν 

έν τω Βατικανω τήν κυριωτέραν αύτής εστίαν καί κατά τάς 
παραμονάς τής θρησκευτικής μεταρρυθμίσεως ή ΓΡώμη έξε- 
προσώπει πάλιν τον άνώτατον τής ανθρωπότητας πολι
τισμόν.

Τα λοιπά τής ’Εσπερίας εθνη δέν έβράδυναν νά παρασυρ· 
θώσι καί ταΰτα υπο τής άκαθέκτου όρμ,ής τοΰ προς τήν αρ
χαιότητα έρωτος. Τά γράμματα καί αί καλαί τέχναι έξέ* 
φρασαν τότε διά ποικίλων ιδεών τά δύο έκείνα έξο^α συν
αισθήματα, ατινα οί ’Ιταλοί ώς άνθη αμάραντα είχον δρέψει 
άπο τών ιερών λειψάνων τού αρχαίου κόσμου, το συναίσθημα 
τοΰ καλοΰ καί τής εύμορφίας καί το συναίσθημα τής ευθυ
μίας, τής ζωής. ’Από τούτων ένεπνεύσθησαν έπί Φραγκί
σκου Α  ̂ καί Ερρίκου Β' οί Γάλλοι τεχνϊται, οίτινες έν τι| 
ιδία πατρίδι έδιδάχθησαν ύπό τοΰ Λεονάρδου Βιγκ(ου κα; 
Xου Βενβενούταυ. Κελλίνη. Ά π ο  τών συναισθημάτων τούτων

ενεπνεύσθη καί ό σύγχρονος εκείνων Γάλλος συγγραφεύς 
*Ραβελαί, ουτινος οί μετά τερατωδών μεσαιωνικών σκωμ- 
μάτων μεμ.ιγμ*ένοι ρεμβασμ,οί περιέχαυσιν αύχ ηττον άπαν- 
ταχοΰ την κλασικήν ιδέαν ζήθι όιιοΛ,ογονμένως τή φύσει, 
ζήθι κατά τε τό πνεναα και τό σώμα.

Έν ταίς Κάτω Χώραις θέλει όσον ουπω άναλάμψει ύπο 
τήν άμεσον έπίδρασιν ’Ιταλών διδασκάλων νέα ζωγραφική 

σχολή, ή σπουδαιοτάτη ίσως τών τοΰ ΙΣΤ ' καί 1Ζ' αίώνος 

κατά τον χρωματισμ.όν,ίδία δέ ή 'Ολλανδία είσήρχετο πομ- 
πωδώς διά τών Ελληνιστών αύτής, εφάμιλλων τών Έρ- 
ρικων Στεφάνων, είς το άνευρεθέν μέγαρον τής κλασικής 
παιδεύσεως.

Μετ’ αύ πολύ αί ακτίνες τής ’Αναγεννήσεως διασγίζουσι 
τον ομιχλώδη τής ’Αλβιώνος ορίζοντα καί θέλγουσιν αύτήν 
διά τών περιλάμποων φαντασιών τοΰ Σπένσερ καί τών γοη
τειών τοΰ Σαίξπηρ, ούχί κατωτέρων κατά τήν ^άριτα τών 
τοΰ ’Αριόστου. *Η διαυγή τον ούρανόν εχουσα, ήμερα τά  
ίθη καί τραγικούς τούς έρωτας ’Ιταλία είναι ούχ ηττον 

πατρίς τοΰ σαιξπηρείου πνεύματος ή αί κατεψυγμέναι σκωτ- 
τικαί καί σκανδιναυϊκαί χώραι, ένθα θρηνωδώς ύπο το Φώς 
τής σελήνης πλανώνται τά φάσματα τών φονευθέντων. γΟ  
εράσμιος Φερδινάνδος φέρει μεθ’ έαυτοΰ τά ιλαρά θέλγητρα 

. του ούρανου καί τών παραλίων τής Νεαπόλεως, έπί τής μυ
στηριώδους λιμνοθαλάσσης τής Βενετίας ύψουται το άτίαι- 
σιον μ.έγαρον τοΰ ’Οθέλλου, έν Βερώνη δέ παρά τήν λίμνην 
Γάρδαν έν ώρα άνθοστολίστου έαρος ή αηδών δι* αοράτου αρ
μονίας καθηδύνει τάς νύκτας τοΰ έραστοΰ τής ’ίουλ,ιέττας.

Η 'Ισπανία ειχε τότε τόν Μιχαήλ Κερβάντην δστις νέος 
ων ειχε διατρίψει έν /Ιταλία καί οστις ώς ιππότης ήγωνί- 
σθη υπέρ τής χριστιανικής πίστεως είς τά υδατα τής Ναυ· 
κάκτου. 'Ο Κερβάντης, καίων διά τής χειρός τού ίερέω* 
τά παράδοξα τοΰ Μέσου αίώνος μυθιστορήματα έν τφ καλλ*



στω αύτου πονήματι, τώ Δον Κιχώτω, ειρωνευόμενος της 

Γλυκερίας τούς πλατωνικούς έρωτας, οιτινες άλλοτε ησαν 

τόσον αρεστοί εις τούς ίππότας, καί άντ’ αύτών παρεισ
άγων το άλεθες πάθος δια τοΰ Καρδενίου. του Δον Γρη- 
γοοίου και Αοδοβίκου του αιχμαλώτου η διά τών καλλ{- 
στων της 'Ισπανίας και ’Αραβίας άνθέων, της Αουκίνδης, 
της Κλάρας, της Δωροθέας, της Ζωραίδος, ανήκει βεβαίως 
εϊπερ τις καί άλλος εις την 'Αναγέννησιν.

’Εκ του γενικού δυ.ως τούτου προς την διανοητικήν άνά- 
πλασιν ενθουσιασμού λείπει εν έθνος, ή Γερμανία. νΗ$η 

επί τής έποχής του Τακίτου οι Γερμανοί προειχον κατά τον 
πολιτισμόν τών λοιπών βαρβάρων τής τότε Ευρώπης, καί 
ό *Ρωμαίος ιστορικός έμβλέπει έν αύτοΐς τό σπουδαιότατον 

φόβητρον διά τήν κοσμοκράτορα πατρίδα του. Έπελθόντος 
του Χριστιανισμού πρώτη ή Γερμανία άνέγνωσε τήν αγίαν 

Γραφήν είς τήν κοινήν διάλεκτον μεταπεφρασμένην ύπο τοΰ 
επισκόπου Ουλφίλα. Κατά  τόν Θ ' αιώνα έγέννα τόν Μέγαν 
Κάρολον, τόν πρώτον ιδρυτήν σχολείων κατά τήν Δυσιν. ‘Η  

Γερμανία,είχε παραγάγειτ/?; καλλίστην έποποιίαν τοΰ Μέσου 

αιώνος, έπί τών οχθών τοΰ ΓΡήνου είχεν άναστήσει τάς πα- 
λαιά; τής ’Αλεξάνδρειάς πανθεϊστικάς καί νεοπλατωνικάς 
ιδέας διά τών Βεγγάρδων, αυτη είχεν έφεύρει τήν τυπο
γραφίαν, είχε πρώτη έκδοσει έν Βασιλεία τόν Πλάτωνα. 
Ή  Γερμανία είχεν αρχιτέκτονας Ισους πρός τόν Βρουνελ- 
λέσκον, ειχε τήν μητοόπολιν του ’Αργεντοράτου ούχί κατω- 
τέραν τής μητροπόλεως τής Πίσσης, είχε ζωγράφους παρα* 

στήσαντας τό δράμα τών Παθών μεθ* οσου αλγεινού μυστι- 
κισμοΰ καί οί Ιταλο ί τής έποχής τοΰ Φραγκία καί τοΰ 

Περουγίνου, είχε τέλος έν αρχή τής ΙΣΤ' εκατονταετηρίδας 
τόν 'Ολβάϊν καί τόν ’Αλβέρτον Δυρερ. ’Αλλ’ ό ’Αλβέρτος 

Αύρερ έν τί) περιφήμω αύτοΰ χαλκογραφία τη παριστώση 

*την Μελαγχολίαν δέν είχεν άοα συνείδησιν τής άκαταμα·

χητου εκείνης άναγκης, ητις επι οιακοσια και πεντηκοντα 
ετη έμελλε νά έμποδίση τήν Γερμανίαν από τοΰ νά τραπη 
τήν νέαν όδόν έφ* ης ή Εύρώπη άπασα έβάδιζεν ;

*0 έν στάσει άκαθέκτου απελπισίας καθήμενος έκεΐνοςγί· 
γας, ό έχων τάς πτέρυγας κρεμαμένας έν τω μέσω άχρηστων 
οργάνων καί έργων ατελών, δέν είναι αρα τό πνεΰμα τής 

Γερμανίας άλυσοδετον, άνίσχυρον, έν τώ σκότει καταδε- 
δικασμένον ; Διά τής πλησίον δέ τοΰ γίγαντος ανοικτής θυ
ρεός, δι* ής ουτος δέν τολμά νά παρατήρηση, φαίνεται ή 

γελώσα φύσις, ή θάλασσα, οί λόφοι, τά δάση, κύματα δέ 
φωτός ρέουσιν έπί τής γής έξ ούρανοΰ. Μεταξύ δμως τοΰ 

ήλιου καί τής Γερμανίας παμμεγέθης νυκτερίς ιπταται, άνα- 
γεγραμμένην έπί τών μαύρων αύτής πτερύγων λέξιν έχουσα 

^τις έξ ηγει άπασαν τήν σκηνήν Μελαγχολία.

Α'.

Πρώτη αιτία τοΰ φαινομένου δπερ ύπεδείξαμεν είναι ή 

θρησκευτική μεταρρύθμισις. Η θρησκευτική μεταρρύθμισις εί- 
ναι το άκρον έναντίον τής τών τεχνών καί τών γραμμάτων 

Αναγεννήσεως. Τοΰτο βλέπομεν γενόμενον καί έν Φλωρεντία 

κατά τά τελευταία έτγι τοΰ ΙΕ 7 αιώνος, οτε ό πρόδρομος τοΰ 
Λουθήρου δομινικανός Σαβοναρόλας ήθέλησε νά έπαναφέρη 
τούς ’ΐταλούς είς τήν κατά τούς πρώτους τοΰ Χριστιανισμού 

χρόνους αύστηρότητα τών ηθών καί έκαυσεν έπί πληθούσης 
τής αγοράς τας εικόνας, τά άγάλματα καί τά πολύτιμα 
οκεύη,άπαντα προϊόντα τής ’Αναγεννήσεως. Τοΰτ’αύτό επρα- 
ξε καί ό Προτεσταντισμός, δστις ώς θρησκευτικόν μόνον σχί- 
σμα έν αρχή φανείς έγένετο έπειτα άλ,ηθής άντίδρασις κατά 
τών έπί είδωλολατρεία υπόπτων τεχνών τής χερσονήσου. 
Η γερμανική τέχνη έσταμάτησεν είς τόν ’Αλβέρτον Δύρερ, 
εικόνες έρρί^θησαν είς τάς φλόγας, ή δέ σφύρα τοΰ θρησκευ-



τικου φανατισμού κατεκερμάτισε προ τών θυρών τών λεη

λατούμενων εκκλησιών τά  ωραία γοτθικά άγαλμάτια. fH  

αρχιτεκτονική επεσεν επίσης, η δέ ποίησις δίκην φυτου 

νεαρού, ούτινος άπεκόπη ή ρίζα, έξηοάνθη. Τα δυστυχήματα 

του τριακονταετούς πολέμου καί ή ψυχρά άργοτερον άπομί- 

μησις τών Γάλλων συγγραφέων παρέτειναν την άκαρπον 

καί άγονον ταύτην περίοδον, ητις δύο μ*όνα μνημεία έν άρ- 

y η παρουσιάζει, τήν γερμανικήν μετάφρασιν τών Γραφών 

καί το πολεμικόν άσμα δπεο εισερχόμενος είς Βόρμς εψαλ- 
λεν ό Μαρτίνος Λούθηρος.

Δεν ήθέλομεν ομ,ως ευρει τήν τελείαν τοΰ προβλήματος 

λύσιν, άν έμ,ένομεν εις το πρόσωπον τοΰ μεγάλου άναμορ- 
φωτοΰ καί δέν προεβαίνομεν ετι περαιτέρω, άναζητοΰντες 

αύτήν έν αυτω τώ έθνικώ τής Γερμανίας χαρακτήρι. Τω όν- 
τι, άν ό Λούθηρος ύπηρξεν εύτυχέστερος ‘Ιερωνύμου τοΰ έκ 

Πράγας ή Ιωάννου τοΰ Ούσσίου, άν μεθ’ έαυτοΰ τόσον όρ- 

μητικώς παρέσυρε ούχί μόνον τά πλήθη, άλλά καί σοφούς 
καί ηγεμόνας καί επισκόπους καί άπασαν τήν φεουδαλικην 

άριστοκρατείαν, οφείλεται τοΰτο εις τό δτι έξεπροσώπει τήν 

ιστορικήν τής Γερμανίας παράδοσιν, ής ητο ούτως είπείν η 

ένσάρκωσις. *11 παράδοσις αύτο έχρονολογείτο από τών αρ
χαιότατων χρόνων, βάσις δ’ αύτής ητο ή κατά τής ’Ιταλίας 

εχθρα, τό μίσος κατά τών κατακτητών 'Ρωμαίων. *Η ιδέα 

αυτη αναφαίνεται διά ποικίλων πράξεων έν ττ5 ιστορία καί 

άνευ διακοπής, από τών χρόνων ήδη καθ’ους 6 ’Αρμίνιος διέ- 
φθειρε τούς λεγεώνας τού Αύγούστου είς τά  έλώδη δάση 

τοΰ ‘Ρήνου, μέχρι τών χρόνων καθ’ ους ό Λούθηρος εσ/ιζεν 

είς τήν θύραν τής εκκλησίας τής Βιττεμβέργης τάς βούλλας 

τοΰ Λεοντος 1. *0 κατά τών αύτοκρατόρων πρώτον, είτα δέ 

κατά τών παπών κληρονόμων τής παντοκρατορίας τών Και·* 
σάρων άγων υπήρξε τό μέλημα καί ή ζωή τής Γερμανία* 

έπί χίλια κ α ί πεντακόσια ετη, τόν δέ αγώνα τοΰτον άνέ*

λαβον άπο τοΰ δεκάτου αίώνος καί εφεξής πολλαί γενεαί 
Γερμανών αύτοκρατόρων. Αύτος ό γερμανικός χαρακτήρ, 

αυτ/τ ή Γερμανία ως ·έόνος έταπεινουτο, οτε ά Ερρίκος Δ̂  

περιέμενε γυμ,νόπους έν τη χιόνι τάς διαταγάς Γρηγορίου 

τοΰ Ζ / καί τέλος πένης άπέθνησκε παρά τοις ’Εοούρωσι 

(Liege), καί οτε ό Μαξιμ,ιλιανός τής Αύστρίας δίκην έπαίτου 

περιεπλανάτο άνά τήν ’Ιταλίαν. *Η Γερμανία άπασα εκλαυ- 
σε τόν σοφόν καί δημοτικόν αύτής αύτοκράτορα Φρειδερίχον 

τόν Β , οτε ούτος φαρμάκω κατέστρεψε τόν βίον εϊς τ ι χω - 
οίον τής ?Απούλιας, τον Κορραδίνον τοΰ Ό/ενστάουφεν, 

παίδα έκκαιδεκαέτη,ουτινος ή ξανθόκομ.ος κεφαλή επεσεν έν 

Κεαπόλει ύπό τόν πέλεκυν τοΰ Άνδηγαυοΰ, τόν 'Ερρίκον τοΰ 

Λουξεμβούργου είς δν ματαίως ήτένιζεν ό Δάντης, κείμενον 

ύπό τάς κυπαρίσσους τοΰ νεκροταφείου τής Πίσσης. *Η Γερ

μανία εκραξεν είς βοήθειάν της τήν μεγάλην φατρίαν τών Γι- 
βελίνων τούς οποίους δέν ήδυνήθη νά σώση τής προγραφής, 
καθ’ ολον δ’ αύτόν τόν αγώνα τ?5 παρέσχον άκουσίως αρωγόν 

χείρα οί όνειροπολοΰντες τό αιώνιον Εααγγέλιον, οίτινες περιέ- 
μενον κατά τά  τελευταία ετη τού 1Γ' αίώνος καί τό τέλος 

τής ρωμαϊκής’Ε/,κλησίας· ’Αρνόλδον τον έκ Βριξίας,τόν μαθη

τήν τοΰ Άβαιλάρδου,δστις προσεπάθησε νά έγκαταστήση έν 

Ρώυ.η τήν δημοκρατίαν" τόν Δάντην έξοριζόμενον τής Φλω · 

ρεντίας διά τάς πολιτικάς ιδέας του. Έχάρη δέ χαράν μεγά

λην δτε ό πρέσβυς Φιλίππου τοΰ Καλού έρράπισε τήν παρειάν 

τοΰ Βτνιφατίου καί δτε έγένετο τό μέγα σχίσμα, συνέπεια 

τοΰ οποίου ύπήρξεν ή είς Αύενιώ/α φυγή τών παπών* δσον 

ουπω δέ κατά τήν διαρπαγήν τής ?Ρώμης έν πλήρει προ- 
τεσταντική έπαναστάσει θά πέμ,ψη τούς στρατιώτας Καρό
λου τοΰ πέμπτου οπως μ,εταχειριοθώσιν ώς στρατώνας τάς 

αίθούσας ας είχε κοσμήσει ή γραφίς τοΰ Ραφαήλου. Ούόό- 
λως λοιπόν πρέπει νά έκπληττώμεθα άν μετά τοσουτων 

χρόνων μίσος ή Γερμανία άπασα ήγέρθτ, άμα ό μοναχός



Λούθηρος έπεχείρησε νά συντρίψη τάς άλύσεις, St1 ών 6 Βο· 

νιζάτιος την είχε δέσει μετά της ρωμαϊκής ’Εκκλησίας.

’Επίσης δέ άν ή Γερμανία δέν σομμετέσχε τής·*Ανα- 
γεννήσεως δέν πρέπει διά τούτο νά έπιρριφθτ) η εύθυνη μόνον 

είς τον Λούθηρον. Εις μόνος άνθρωπος, δσον ισχυρός καί άν 

ύποτεθή, δέν δύναται νά έπιβάλη έπί τών τεχνών καί τών 

γραμμάτων διαρκή τινα καί σύμφωνον προς τάς ιδίας ιδέας 

διεύθυνσίν, ετι δι’ όλιγώτερον δύναται ν’ αναχαίτιση άπο- 
τόμως τήν πρόοδον αύτών. "Ινα γίνη τούτο πρέπει φυσι- 

κώς ο άνθρωπος ουτος νά εχη πρώτον οίονεί συμβοηθούς 

πάντα τά περι αυτόν. ’Αναμφιλέκτως ό Λούθηρος έπανήλ- 
θεν έκ τής ‘Ρώμης πλήρης οργής, έμαθε μετά ταΰτα δτι 
ένώπιον τοΰ Λέοντος και τών καρδιναλίων έδιδάσκοντο αί 

ακόλαστοι κωμωδίαι τοΰ Μακκιαβέλη, ένόησε το κακώς 

τηρούμενον απόρρητον τών ούχί τόσον χριστιανικών ηθών 

τής 'Ρώμης, άτινα εν τε τή ιδιαιτέρα τοΰ Μακκιαβέλη αλ

ληλογραφία καί τοις άπομνημονεύμασι τοΰ Κελλίνη κατα
φαίνονται, βραδύτερον δ* έπεσκέφθη βεβαίως τό περίφη- 
μον τοΰ καρδιναλίου Βιβιένη σπουδαστήριον, δπερ ό ‘Ρ α -  

φαήλος έκόσμησε τοσοΰτον έλευθέρως, ώστε οι άνωτέρω π ά -  

παι ήναγκάσθησαν νά φράξωσι τήν είσοδον αύτοΰ, άλλ’ ό
πως δήποτε ταΰτα πάντα ποοεμάντευεν ό Λούθηρος, ταΰ
τα  πάντα ούδέν έμαοτάρουν κατά τής τότε έν ’Ιταλία  

άνθούσης τέχνης, ουδέ κατά τής άρχαιότητος. Ά λλω ς τε 

καί η Γαλλία διά στόματος τοΰ 'Ραβελαί διεμαρτυρήθ/ι, 
καί έν αύτή τ /j ’Ιταλία έξέφεοεν αράς ό Δάντης κατά τών 

καταχρήσεων τούτων, τάς οποίας καί ο Βοκάκκιος καί δ 

Πετράρχης, άμφότεροι κληρικοί, κατειρωνεύθησαν. Παρα- 
δεκτέον λοιπόν δτι οΐ αύτοί λόγοι, οιτινες έπετάχυναν τήν 

θρησκευτικήν αναμόρφωσή έν Γερμανία, άπεμάκρυναν απ’ 
αύτής καί τήν ‘Αναγέννησιν. {Η  ιστορική αύτής παράδοσις 

καί τό πρός την— ’Ιταλίαν μίσος έπέφεραν ένταύτω έπα\ά -

στασζν εις τάς θρησκευτικός αύτής ιδέας καί άντίδρασιν εις 

τάς τέχνας καί τά  γράμματα αύτής.
cO Λούθηρος έπίστευσεν δτι ή διαμαρτυρομένη Γερμανία 

έπανήλθεν άπαξ διά παντός είς τήν χριστιανικήν αύστηρότη· 

τα, καί δτι διά παντός έσώθη από τοΰ έθνισμοΰ τήςέπταλό· 
φου Βαβυλώνος. Είδε τόν ’Αλβέρτον Δύρερ έν άκαρεε κατα -  

λείποντα τόν πατροπαράδοτον μυστικισμόν τής ίερας γρα

φικής καί γράφοντα τήν έν τω μουσείω τοΰ Μονάχου ε ι
κόνα τοΰ άγιου Παύλου, έρειδομένου έπί τής μακρας σπάθές 

του καί ρίπτοντο; βλέυμα φοβερόν έπί τοΰ τρέμοντος αγίου 

Μάρκου, τοΰ άγιου Ίωάννου παρουσιάζοντας μεθ* ύψη- 

λόφρονος αξιώματος τό Ευαγγέλιόν του τω άγίω Πέτρω 

δίκην μαθητου ταπεινω καί ύπείκοντι καί μετ’ έκπλήξεως 

εν αύτώ άναγινώσκοντι. ^Εβλεπε παρ’ αύτώ δ πρώην αύ- 
γουστιανός τής ’Ερφούοτης τόν ησυχον Μελάγχθονα, τόν 

άλλοτε πιστόν είς τόν "Ομηρον, τόν αντάξιον τής μεδικείας 

'Ακαδημίας καί τής φιλίας τοΰ Λέοντος πλατωνικόν, παρα^ 

συρόμενον ύπό τοΰ πάθους καί λιβελλογραφοΰντα κατά  

τοΰ πάπα. Τότε, πιστεύομεν, ένόμισε τό εργον αυτοΰ τετε- 

λεσμένον καί άπαρασάλευτον, καί έν τω παραφόρω αυτοΰ 

ενθουσιασμώ εγραψεν έπί τών τοίχων μοναστηριού τινός τής 

Βιττεμβέργης ερήμου πλέον καταστάντος ό Μ γος τον χν- 
ρίον fit'ret είς τόν αιώνα„

Β ' .

βΗ  έκ τής ιστορίας πείρα διδάσκει ημας δτι αί επανα
στάσεις, είτε πολιτεκαί είτε θρησκευτικαί, διαφεύγουσι πάν
τοτε την χείρα ητις εδωκεν είς αύτάς τήν πρώτην ώθησιν,. 
και δτι άμα λάβωσιν άπαξ μίαν τινά διεύθυνσιν σφάλλουσ: 
^ ά  τής μοιραίας καί απροβλέπτου αύτών όδοΰ τά  κάλλιστα  

σχέδια, Δεν είναι βεβαίως ήμέτερον εργον νά μελετησωαεν



ενταύθα θεωρητικώς τάς διαφόρους φάσεις καί περιτροπά; 
δς ελαβεν {, θρηβκεία έν Γερμανία' τοΰτο μόνον θέλομεν νά 
χαταδείξωμεν, οτι τα γερμανικά γραμματα β.<α /Μ\
βαθμηδόν το κατ’ άρχάς ηρξαντο άπό τοΰ 1-Τ  αιωνος ν 
άποσπδντα» τοϋ Χριστιανισμού, επανερχόμενα είς τον Ελ 
ληνισμόν. -Αλλ’ έπειδη πασα έπανάστασις άογοτερον γενο- 
μένη είναι και σπουδαιότερα, η νεα 1 ^ρμανια έ εύυ η το# 
εθνισμόν πολίι πλέον η πρότεοον ή ’ ΐταλια. Και αυτη μεν 
είχε μόνον πλησθη ένθουσιασμοϋ και νεανικού πάθους, η 
δέ*Γερμανία έξέφερεν ιδέας, ώργάνωσε συστήματα, εθεμελι- 
ωσε νέαν μεταφυσικήν' ή λογική ηγαγεν αυτήν φυσ,κώς 
άπο τοϋ Σπινόζα είς τόν Γκαίτην, άπο τοΰ Κάντιου και τοϋ 
Έγέλου είς τόν ‘ Ερρίκον Έϊνον. Φερε δη έξετάσωμεν και 
άναλϋσωμεν τάς φάσεις τής κρισεως ταύτης.

Αυτη άρχεται διά τοϋ σκεπτικισμού καί τής πανθειστι- 
κής προεισηγήσεως τοΰ Εφραίμ Λεσιγγ και τοΰ Σ,ανό ,α. 
' θ  Λέσιγγ είναι οίονεί ή ένσάρκωσις τοϋ γαλλικοΰ πνεύματος 
τοΰ IH' α ώ/ος, ό δε Σπινόζας είναι ό γοτθικός της Γερμα
νίας μυστικισμός ύπό επιστημονικήν μορφήν άναγεννωμενος, 
είναι' κατά τον "Εγελον ό καθαρός καί άπεριόριστος αιθήρ, 
έν ω άπο ενός ηδη αίώνος έμβάπτεται ή έπιστήμη των

Γερμανών. , ,
Ό  Αεσσεγγ, θιασώτης τοΰ Σπινόζα ων, εκπροσωπεί εν τοις 

γερμανικοί; γράμμασι την πρός τά  θρησκευτικά άδιαφορίαν. 
’Ακριβώς κατά τό 1 7 8 1 ,  ετος του θανάτου αυτου, εξεόιό»- 
το έν μικρά τινι πόλει τής ανατολικής Πρωσσιας 6ι*>λιον 
άγνωστον μέν έπί τινα χρόνον, κατα περίεργον ομως σ->μ 
πτωσιν διαλάμψαν έν τοις γερμανικοί; πανεπιστημίου α
κριβώς καθ’ ήν στιγμήν επιπτεν έν Γαλλία η Βαστιλλία 
καί ίρ χ ιζε τό μέγα δράμα τής Γαλλικής Έπαναστάσεως. Το 
βιβλίον τούτο είναι η Κριτική τοϋ καθαρόν λόγον του Εμ
μανουήλ Κάντιου, οστις περιορίζων τό ανθρώπινον πνεύμα

μόνην την συνείδησιν τών τροποποιήσεων του εγώ καί 
έμποδίζων αυτό νά γνωρίση τά έξωτερικά δντα καί πράγ
ματα οιά εισι καθ’ έαυτά, ώργάνου τόν μεταφυσικόν σκε
πτικισμόν καί διεκηρυττεν 8τι ό Θεός, τό ιδανικόν τοΰτο ον, 
sivat μόνον ύπόθεσίς περί ης ούδέν νά εϊπωμεν, ούδέν νά 
ηξεύρωμεν δυνάμ,εθα. *Εκτοτε τά θεμέλια τής τών Γερμανών 
φιλοσοφίας ειχον τεθή. ‘Ο Κάντιο; έγέννησε τόν Φιχθιον καί 
ούτος τόν Σχελλίγγιον, ό δέ *Εγελος δι’ άκριβοΰς τίνος καί 
αύστηρου τόπου κατώρθωσε νά συνενώση τάς άντιμαχομένας 
•εωρίας, άς έπί ήμίσειαν έκατονταετηρίδα οι προκάτοχοί του 
είχον έκφέρει. ’Από τοΰ Κάντιου η φιλοσοφία διαφόρους με- 
ταβολάς ύποστάσα κατήντησεν είς τό συμπέρασμα δτι ο 
<£εός δέν υπάρχει είμή έν τω πνεύματι τοΰ σκεπτομένου 
περί αύτοΰ, έν άλλαις λεξεσιν οτι ό άνθρωπος ταυτίζεται 
μετά τοΰ Θεοΰ, καί ό Ερρίκος "Εϊνε ήδυνήθη νά γράψτ] κατά 
τό 1 8 3 5  οτι ό πανθεϊσμός είναι τό κοινον μυστήριον καί ή 
κεκαλυμμένη τής Γερμανίας θρησκεία.

‘Η φιλοσοφία αυτη εχει στενήν σχέσιν πρός την φύσιν 
αύτήν τής νεωτέρας γερμανικής ποιήσεως. ’Από τοΰ Κάν
τιου μέχρι τών τελευταίων ‘Εγελιανών άν δέν παρήγαγε 
τήν ποίησιν ή φιλοσοφία, τούλάχιστον ένεθάρρυνε καί έβοή- 
βησεν αύτήν καί βεβαίως ούδεμια άλλη φιλοσοφία ητο μάλ
λον κατάλληλος οπως προαγάγτι τά γράμματα η ή φιλο
σοφία αυτη, τής οποίας άν οχι όμοία, τούλάχιστον άνάλο^ 
γος ητο ή ελληνική ή προαγαγουσα τά ελληνικά γράμματα. 
ΤΑ δντι ή ελληνική φιλοσοφία είχε μεν προσωποποιήσει τήν 
γήν5 τόν ούρανόν, τήν θάλασσαν, άλλ’ είχε πλάσει τούς 
αθανάτους θεούς κατ εικόνα καί καθ’ ομοιωσιν τών καλλί- 
στων καί εύφυεστάτων θνητών, τών ‘Ελλήνων.

"Οτε ό "Ελλην είσήρχετο είς τά μαρμάρινα προπύλαια 
τών ναών τής πατρίδος του, μετά ψυχικής αταραξίας καί 
άνευ ου δ τά χτϊζ**:: Ar:r: 77. r\"'λ··<> τα



τών μακάρων θεών, ών τό μέτωπον φωτεινήν αίγλην περεε- 
στεμμένον μεθ’ ησυχαστικού μεγαλείου ύψούτο μέχρι των 
αετών του ναού, καί τότε βεβαίως μεταξύ του θνητού κ as 
του αθανάτου ούδεμία υπερφυσική σχέσις υπήρχε, διότι ό 
άνθρωπος^ειχε συναίσθησιν τής ιδίας άξίας, και ή συναίσθη- 
σις αυτη ητο ίση προς τό μεγαλεΐον του θείου, οπερ ή τέ
χνη τών ανθρώπων είχε δημιουργήσει.

νθθεν οί λόγοι του Γκαίτε λέγοντος δτι ώς φυσιοδίφης 
ητο πανθεϊστής, ώς καλλιτέχνης δμως και ώς ποιητής ητο 
πολυθεϊστής ούδεμίαν περιέχουσιν άντιφασιν, άλλ’ ακριβώς 
απ’ εναντίας έκφράζουσι τόν σύνδεσμον τών φιλοσοφικών 
θεωριών και τών προϊόντων τής τέχνης έν τη νέα Γερμανία. 
Ή  σπουδαία αυτη ερευνά περι τάς φιλοσοφικάς θεωρίας καί 
ό υπέρ τής τέχνης καί του καλού ενθουσιασμός ειχον κατα
λάβει τάς ψυχάς τών ποιητών τής Γερμανίας, κατά την έπο·- 
χήν τής έν τ^ χώρα ταύτη ’Αναγεννήσεως. Τότε οί Γερμα
νοί ποιηταί δέν έσκόπουν, ώς οί Γάλλοι κατά τόν ΙΗ/ αιώ
να, νά έπαναφέρωσιν είς την ζωήν διά παντοίων μιμητικών 
τε/νασμάτων είδη καί ιδέας νέκρας ηδη προ πολλοΰ, αλλά 
ν’ άναζωογονήσωσι τά παλαιά ίερά σύμβολα καί νά διαιω- 
νίσωσι τήν λατρείαν εκείνην τής φύσεως, τήν οποίαν πρώ
τοι έν τοις πλαστικοις του 'Ελληνισμού μύθοις άνεγνώρισαν 
ο Πρόκλος καί ό Πορφύριος, δ Γιορδάνος Βρούνος από 
της πυράς ώμολόγησεν, αί δέ μάχαιραι τών ^αββίνων τού 
’Αμστελοδάμου δέν ήδυνήθησαν νά καταπνίξωσιν έν τη  
καοδία τού Σπινόζα. Ταύτης τής πρός τήν φύσιν λατρείας η 
μάλλον τής θρησκείας ό ειρηνικός ’Εμμανουήλ Κάντιος ά- 
κουσίως καί διά τοΰ σκεπτικισμού αυτού προύκάλεσε τήν αί- 
φνιδίαν καί λαμπράν έξέγερσιν* έν ω δε περίτρομος ή Ευ
ρώπη μ ετ’ αγωνίας περιέμενε τήν λύσιν τού μεγάλου δρά
ματος τής Γαλλικές ’Επαναστάσεως, δ Έ γελος έτέλει τα 
άρχαϊα μυστήρια wx\ άνέπεαπξν ύμνον ;τοός την Δήμητρα,

δι όν βεβαίως θά έσκίρτησε σκίρτημα άγαλλιάσεως ή σκιά 
τοΰ ’ίουλιανου.

Οθεν η Γερμανία τοΰ Σπινόζα καί τοΰ Γ£γέλου ύπερέβη 
την Ιταλίαν τής Ι-.Τ εκατονταετηρίδος κατά τήν τής άρ
χαιότητος λατρείαν, ουχι μόνον διότι έμυήθη τήν πανθεϊστι- 
κήν πιστιν, ητις ήτο τό τελευταϊον δόγμα, ή τελευταία 
φασις τής ελληνικής σοφίας, αλλά καί διότι διά τής κριτι
κής και διά βαθειών ερευνών, διά τής αρχαιογνωσίας είσέδυ 
Ρ'εΖΡι τών ρ·υχαιτάτων τοΰ ελληνικού πνεύματος. ’Από τοΰ 
1 7 6 4  καί εφεξής έπανειλημμένως διεφώτισε τήν αρχαιό
τητα. Η ιστορία τής τέχνης παρά τοϊς άρχαίοις ύπό Βιγ- 
κελμαν εθηκε τάς βάσεις τής αρχαιογνωσίας, ό δέ Λαοκόων 
τού Λεσσιγγ, εργον μεγίστης αξίας καί σπουδαιότητος, έν 
έξετίθεντο αί πρώται άρχαί τοΰ καλού, άς έν τε τώ δ εμ ά τι 
καί τή γλυπτική έπρέσβευσεν ή άρχαιότης, δύναται νά θεω- 
ρηθη ώς ή βάσις τής αισθητικής παρά τοις νεωτέροις. Ή  
Γερμανία πρός τούτοις διά τοΰ Ερρίκου Φοσσίου καί τού 
Γοττλοβίου 'Εϋνίου έδωκε τήν μεγίστην ώθησιν είς τήν φι
λολογίαν καί κατε κράτη σε δι’ αύτής τών ελληνικών γραμ
μάτων καί βραδύτερον διά τού Φρειδερίκου Κρεΰζέρου έξη- 
οεύνησε τήν μυθολογίαν διά τής αύτής μεθόδου, £,ν εί/ον 
πάλαι μεταχειρισθή οί ’Αλεξανδρινοί. Διά χειρός τού Αύ
γουστου Βοικχίου έτάκτοποίησε τήν άπειρον υλην τών έλ - 
ληνικών έπιγραφών, εργον ουτενος ούδέν πλήν τοΰ θησαυ- 
ροΰ τοΰ Ερρίκου Στεφάνου είναι έν τη φιλολογία έφάμιλ- 
λον έν ω δέ ο Γκαίτε καί ο "Εγελος έξέπνεον, 6 ’Οττφρεί- 
δος Μύλλερος άπεδύετο είς άκριβεστάτας έρεύνας περί τήν 
ιστορίαν τών γραμμάτων, τήν έθνογοαφίαν καί τάς τέχνας 
τής άοχαιότητος. ’Αλλ’ ουτος υπήρξε μάρτυς τής επιστήμης, 
άποθανών έν Δελφοις έπί τών έρειπίων τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλ
λωνος έκ τής έπηρείας τών καυστικών άκτίνων θερινού ή
λιου, *0 τάφος αύτοΰ κειται πλησίον τών ’Αθηνών έπ’ αύ*



του εκείνου τοΰ ίεροΰ εδάφους ένθα έγεννήθη ο Σοφοκλής* 
Στήλη λευκοΰ μαρμάρου δεικνύει το χώμα οπερ καλύπτει 
τά οστά τοΰ άνδρός, πέριξ δ’ αύτής φύονται άνά πάν έαρ οι 
ωχροί άσφόδελοι, άνθη φίλα τοις νεκροίς, καί αί πορφυροκά
λυκες άνεμώναι* είς τάς πλησιοχώρους δ’ αμπέλους ύπο τάς 
άμυγδαλέας τοΰ Κολωνοΰ, αΐτινες ραίνουσι τά ύδατά τοΰ 
Κηφισσού διά τών χιονωδών καί μυροπνόων αύτών άνθέων, 
ή αηδών jiirvperat έτι καί νυν ώς έπί τών χρόνων του 
Οιδίποδος.

’Εκ τών προηγουμένων κατάδηλον γίνεται οτι ούχί τυ- 
χαίως, άλλ’ έκ σπουδαίων καί βαθείας ρίζας έχόντων αίτιων 
παρήχθη η πέραν τοΰ 'Ρήνου άναγέννησις αυτη τοΰ Ελληνι
σμού, άναγέννησις ^τις πολύ ύπερηκόντισε καί την έν ’Ιτα
λία χαί την έν Γαλλία γενομένην' τά αΐτα δέ ταΰτα είναι 
πρώτον μ&ν η έκ τής θρησκευτικής μεταρρυθμίσεως έλευ- 
θερα συζητησις, έπειτα η προς τά θρησκευτικά αδιαφορία, 

ί τέλος δέ ό σκεπτικισμός, ή φυσιολατρεία, η αρχαιογνωσία» 
Ματην η ρωμαντική σχολή, προεξαρχόντων τών Σλεγέλων 
καί βοηθοΰντος τοΰ έμφύτου ττι Γερμανία μυστικισμοΰ, ή- 
γωνίζετο κατά τής είσαγομένης ποιητικής θρησκείας ης ·  
Γκαίτε ητο ό μέγας ποντίφηξ, μάτην μετέφραζε τον Καλ- 
όερώνα καί τον Σαίξπηρ, έξέθαπτε τά μεσαιωνικά άσματα 
τών Γερμανών τρουβαδούρων καί υμνεί τον ίπποτισμόν καί 
τάς γοτθικάς εκκλησίας* αυτη αυτη πολλάκις παρεσύρθη 
ύπο τών θέλγητρων τοΰ Ελληνισμού, παράδειγμα δέ προ
φανές τών λεγομένων έστω ό Γοδοφρείδος Βύργερος, οστις 
άφ’ ου έποίησε την Λεονώραν, το αριστούργημα τοΰτο τής 
ρωμαντικής μούσης, ύμνησε τον ύμέναιον τής Αφροδίτης 
μετά πάθους λυρικοΰ καί χρωματισμού ζωηροτάτου, αντα
ξίων τού Λουκρητίου. Ούχ ηττον άπαντες οι Γερμανοί συγ
γράφεις, οί τε κλασικοί καί οι ρωμαντικοί, καί εκείνοι ών η 
ψυχή, ώς η τοΰ Σχιλλ^οου. κατ/ιγετο ύπο δύο α'-θ^;ά·των,

τής λατρείας του καλοΰ καί τοΰ προς την έλευθερίαν καί 
το δίκαιον έρωτος, καί έκείνοι οιτινες, ώς ό *Αρνδτ καί ο 
Καίρνερ, έξήπτον τόν πατριωτισμόν τής τότε αίματοφύρτου 
Γερμανίας, είς $ν είχεν είσελάσει καί fjv είχε κατακερματί
σει ό Γάλλος κατακτητής, άπαντες, λέγομεν, προ καιροΰ 
έστρεφον μετά θαυμασμού τά βλέμματα πρός τόν έξαίσιον 
άνδρα, ουτίνος ούδένα βλέπομεν έφάμιλλον έν τοις γράμμα- 
σιν ούδενός νεωτέρου έθνους, τόν Γκαίτε. *0 μεγας έθηχός, 
ώς τόν άπεκάλουν, έζη τότε έν μικρά τινι πόλει τοΰ δουκά
του τοΰ Βειμαρ ήσυχάζων καί ώς θεός λατρευόμενος. Είδε 
τούς τρόμους τής Γερμανίας έπί τής Γαλλικής ’Επαναστά
σεως καί τάς καταστροφάς αύτής έπί τής Αύτοκρατορίας 
μετά τής αύτής αταραξίας μεθ’ ης παίς έτι ειχεν ίδει 
έν Φραγκφούρτγ) τόν επταετή πόλεμον. Φοιτητής έτι ών 
τετράκις ειχεν αίσθανθή τούς παλμούς τοΰ έρωτος, άλλά 
καί ή Μαργαρίτα καί ή Φρειδερίχα καί ή Καρλόττα καί ή 
Αίλη ταχέως έλησμονήθησαν. Είκοσιπενταέτης τήν ηλικίαν 
γενόμενος ε?/ε γράψει κατά τάς ύπαγορεύσεις τής τεταραγ- 
μένης αυτού καρδίας τόν Βερτερον, τό βιβλίον Ικείνο οπερ είχε 
θίξει τάς λεπτοτάτας χορδάς τών γερμανικών καρδιών* έν ω 
δ’ ή γερμανική νεότης έφερεν ώς σύμβολα πένθους τάς ροδο- 
χρόους ταινίας τής Καρλόττας, αύτος άνεγίνωσκε τόν Σπι* 
νόζαν καί έγραφεν οτι τόν φιλόσοφον τοΰτον άναγινώσκων 
ήσθάνετο αύραν ειρήνης καί ησυχίας προσίτνέουσαν αύτόν.
Εκτοτε έλαβε διά παντός οριστικήν τροπήν ο ηθικός τοΰ 

ποιητού βίος. ’Ηδυνήθη μέν διά τής τέχνης νά πλάση τρυ- 
φεράς καί περιπαθείς καρδίας ώς τήν τής Μαργαρίτας ή 
τεταραγμένας ώς τήν τοΰ Φαύστου, ήδυνήθη νά έκφράστ) έν 
τ?ϊ διηγήσει τοΰ Γουλιέλμου Μέίστεο τήν παθητικωτάτην 
καί άφελεστάτην τών άνθρωπίνων θλίψεων, τό πνεύμα δ
μως αύτου κατώκει ήδη τάς ύψηλάς καί αιθέριους έκείνας 
«φαίρας, ας ούδείς χειμών ταράττει καί όπόθεν μετά τής



«παθοΰς περίεργε ίας ολυμπίου θεοΰ ερριπτε τά βλέμματα 
έπί του μεγάλου δράματος της άνθρωπότητος· Παρεκάθησα, 
ελεγεν, είς το συμπόσιον τών Γ Ελλήνων, καί ώς οί παλαιοί 
αύτου συνδαιτυμόνες ένόμιζεν δτι έν τη του καλοΰ απο
λαύσει εγκειται ή ευτυχία. Πρός τοΰτο δέ άπήλθεν είς την 
’Ιταλίαν, την χώραν τοΰ φωτός, ης τό κάλλος είχε διίδει 
παίς ετι ών έν ταίς χαλκογραφίας τοΰ Πιρανέση, άλλ εκλει- 
σε τους οφθαλμούς μη θέλων νά ϊδη την ’Ιταλίαν τοΰ Xpt- 
στιανισμ.οΰ καί μυστικισμοΰ* δέν είδε λotπόvj δέν ήγάπη- 
σεν είμή την άρχαίαν ’Ιταλίαν καί έκεί υπό την σκιάν τών 
αθανάτων ερειπίων τής παλαιάς Ί?ώμης πλήρης αναμνή
σεων εζησε βίον άνδρός άρχαίου. Μετά πόσου ένθουσιασμοΰ 
διηγείται εν τινι έλεγεία τάς έντυπώσεις άς τό κλιμ,α τής 
Ιταλίας ένεποίει έπ* αύτοΰ. «Ήγόρασα, λέγει άλλαχοΰ, κο- 
λοσσιαίαν κεφαλήν τοΰ Διος, εθηκα αυτήν αντίκρυ τής κλί
νης μου καί αυτη φωτίζεται καταλλήλως οπως δύναμαι ν’ 
απευθύνω πρός αύτήν τάς πρωϊνάς εύχάς μου »

Γ£βδομ.ηκοντούτης ήδη τήν ηλικίαν ήθέλησε νά ψάλτ) καί 
τόν ισλαμισμόν καί νά ύμνηση τόν παράδεισον τού προφή
του, παρευθύς δέ έμιμήθησαν αύτόν οι λυρικοί τής Γερμανίας 
καί έψαλαν καί ουτοι τήν Περσίαν, τήν ’Αραβίαν, τόν Βό
σπορον καί τάς άτελευτήτους ήδονάς τών πιστών.

Κατά τά 1 8 0 5  ειχεν άποθάνει ό Σχίλλερος, ό αγαπητός 
αύτοΰ φίλος, ό.θάνατος δ’ ουτος άπέσπασε δάκρυα άπό τών 
οφθαλμ,ών τού Γκαίτε. *Οτε δ’ αίφνιδίως εν τινι περιπάτω 
άπέθανεν έν τη άμάξη πλησίον αυτοΰ ή φίλη σύζυγος, εΐπεν 
άταράχως δτι θέλουσιν έκπλαγή οι έν τη οικία βλέποντες 
έπανερχομένην νέκραν έκ τοΰ περιπάτου τήν κυρίαν Γκαίτε. 
Καί δτε δέ κατά τά 4 8 3 0 ,  καθ’ ήν στιγμήν τό δεύτερον 
έξέδιδε τόν Φαυστον, εμ,αθε τόν έν 'ρώμη θάνατον τοΰ 
υίου αύτοΰ, παντί σθένει προσεπάθησε νά πραΰνη τήν κατα- 
λαβοΰσαν αύτόν-θλίψιν, άλλ* ή φύσις ένίκησε καί ολίγος

5εϊν άπέθνησκεν ύπό άσθενείας ητις κεραυνοβόλος είχεν 
έπιπέσει επ’ αύτοΰ, άγοντος τότε τό ογδοηκοστόν τής ηλι
κίας ετος’ δύο μόνον ετη έπέζησε τω υίώ. Οί νέοι ποιηταί, οί 
μιμηταί του προσήρχοντο ώς προσκυνηταί είς τό Βείμ,αρ καί 
έθεώοουν ώς ναόν τήν οικίαν του. «Το έξωτερικόν αύτοΰ, 
λέγει ό Ερρίκος ^Εϊνε, ήτο τόσω έπιβλητικόν δ.σω καί ό 
λόγος αύτοΰ ό ζών έν τοίς συγγράμ,μασί του. Γ0 χρόνος εί
χε καταστήσει πολιάς τάς τρίχας, δέν ήνάγκασεν δμ.ως τήν 
κεφαλήν του νά κύψη, άλλ’ ΐστατο αυτη υψηλή καί ύπερη- 
φανός. Όσάκις ό Γκαίτε ώμίλει, έφαίνετο μείζων έαυτου. 
*Οτε τόν έπεσκέφθην είς Βέϊμαρ μ.οί έφάνη ώς δ όλύμ.πιος 
Ζεύς καί παρετήρουν πέριξ αύτοΰ μ,ήπως ίδω παρακαθήμε- 
νον τόν κεραυνοφόρον άετόν, τό σύμβολον τοΰ πατρός άν
δρών τε θεών τε. ’Ενόμ,ιζον δτι πρός αύτόν ελληνιστί μ.ό- 
νον ώφειλέ τ ς̂ ν. άποτείνvj τόν λόγον, έπί πολλάς χειμερι
νούς νύκτας έσκεπτόμην τί νά είπω δταν εύρεθώ ένώπιον του 
καί δτε τέλος τόν είδον, ούδέν ήδυνήθην νά εΐπω, ούδέν νά 
αρθρώσω, μετά πολλήν δέ ταραχήν τω είπον. . . .  δτι τά 
δαμάσκηνα τής Σαξωνίας είναι νόστιμα! Καί ό Γκαίτε έ -  
γέλασεν. . . . »

*Απεθανε καθήμένος έπί τοΰ ανακλίντρου, άτάραχος, άνευ 
αγωνίας, πλήρεις τηρών τάς διανοητικάς δυνάμεις καί τό 
πρόσωπον εχων έστραμμ,ένον πρός τόν ήλιον. Αί δέ τελευ- 
ταίαι λέξεις αύτοΰ ούδέ χαιρετισμός πρός τούς φίλους ησαν, 
ούδέ προσευχή ένώπιον τοΰ μεγάλου μυστηρίου, άλλ’ ύμνος 
πλήρης πάθους πρίίς τό ούράνιον φως, δπ.ερ έκπνέων έπ εκ*- 
λέσθη, ώς οί ίίρωες τοΰ Σοφοκλέους. . . . .

Έ κ  τών άναγνωστών τοΰ ημερολογίου τούτου οί εχοντες 
οξυτέραν τήν μνήμην θά ένθυμώνται βεβαίως συμβάν τ* ο-« 
περ διηγείται ό Πλούταρχος καί δπερ έπί τοΰ αύτοκράτο- 
ρος Τιβερίου είχεν έκπλτ,ξει τούς τελευταίους λάτρες των 
θεών τοΰ Ελληνισμού· Κατά την διηγησιν τοΰ Πλουτάρχου



πλοιόν τι επλεεν έν τω Κορινθιακω κόλπω παρά την Αι
τωλίαν καί εύώχουν οί έν αύτω, άπολαύοντες καί τής εύ- 
χαρίστησεως ^ν παρέχει η θέα τοσούτων καλλονών τών 
ένθεν καί ένθεν τοΰ κόλπου χωρών δι* ών διήρχοντο, δτε 
φωνή ήκούσθη έκ της ξηρας λέγουσα δτι ό μέγας Παν ά- 
πέθανεν. Έ κ  τών βυθών της θαλάσσης ήκούσθησαν όδυρμοί 
καί στεναγμοί ώς άπάντησις είς την φωνήν ταύτην, καί αί 
κραυγαί αύται καί οι στεναγμοί άντήχησαν είς τά άμφιθεα- 
τρικώς υψούμενα σκιόεντα ορη. Οί μάρτυρες τοΰ θαύματος 
τούτου ανήγγειλαν είς ‘Ρώμην τά συμβάντα, ό δέ Τιβέριος 
έζήτησε την έξήγησιν παρά τών άστρολόγων ούδεμία υ
πήρχε πλέον αμφιβολία οτε ό μέγας Πάν ωχετο !

Καί έν τούτοις ήπατήθησαν. ’Επί αιώνας ένομίζετο ότι 
ο Ελληνισμός είχε ταφή μετά τής Αίγυπτου, τής Έτρου- 
ρίας, τής Συρίας, τής Γερμανία', δτι δ Ζευς έτάφη μετά 
τοΰ Βάαλ, τοΰ Όσίριδος, τοΰ ’θδίν, μετά τών κροκοδείλων 
τοΰ Νείλου καί τών αίλούρων τής Μεμφιδος, άλλ* οι ταΰτα 
φρονοΰντες είχον λησμόνησει δτι ο Ελληνισμός δέν ητο μό
νον λατρεία, ητις ώφειλε νά πέση ώς αί άλλαι είδωλολα- 
τρείαι, άλλ* ητο φιλοσοφία, ητο ποίησις, καί ώς έκ τούτου 
άθανατος ώς άθάνατοι είναι αί ίδέαι, τά συναισθήματα, τά 
πάθη, ών ουτος ύπήρξεν έν 'Ελλάδι το ζών σύμβολον καί η 
τελειότερα μορφή. Όσάκις ο άνθρωπος βυθίζηται, ώς λέγε: 
ό Πλάτων, είς τον άπειρον πόντον τοΰ καλοΰ, όσάκις συν- 
αισθάνηται τήν αξίαν τοΰ πνεύματός του, του κάλλους 
του, τής ισχύος του, όσάκις άκούτρ τήν μητρικήν τής φύ- 
σεως φωνήν καί πείθηται οτι παν ο,τι υπάρχει καλώς υ
πάρχει, δτι ό αισθητός βίος δέν είναι κατώτερος τοΰ πνευ
ματικού, δτι ή χαρά είναι δώρον θειον, τότε δταν ταΰτα 
σκέπτηται γίνεται *Ελλην, πρεσβεύει τήν θρησκείαν τ?5ς 
«ρχοιίας 'Ελλάδος. Αί ίδέαι αυται, αί έλληνικαί ίδέαι, εΤνα* 
ζίώνιοι ώς ή άνθρωπότης. 'Οσάκις δ’ ή επάνοδος, οδτω$

είπειν, αυτη προς τόν 'Ελληνισμόν παρασύρη τους λογιους 
καί τούς καλλιτέχνας έθνους τινός, τότε φυσικώς γίνεται 
’Αναγέννησις τού έθνους εκείνου. ’Εν Εύρώπη δις εϊδομεν τό 
φαινόμενον τοΰτο, άπο τοΰ ΙΓ # αιώνος μεχο; τοΰ 1Ζ εις την 
’Ιταλίαν, Γαλλίαν, ’Αγγλίαν ? ‘Ολλανδίαν, rΙσπανίαν, άπο 
δέ τοΰ 1 7 5 0  μέχρι τών ημερών ήμών είς τήν Γερμανίαν. 
Θά ύπάρξη άρά γε καί άλλη ’Αναγέννησις έν τω μέλλοντι 
ί  μετά βεβαιότητος πλέον δυνάμεθά νά είπωμεν οτι ωχετο 
δ μέγας Πάν ; ‘Η ιστορία θέλει τό δείξει.
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νυξ, διάφανης καί περιοδική σκιά, λείψανον άμυδρόν 
του βαθυτάτου έκείνου σκότους, όπ»ρ έσκέπαζε την άβυσσον, 
ττρίν η παντοδύναμος θέλνησις του Θεοΰ διακρίνη τά στοιχεία 
καί δημιουργήση τον κόσμον. Συ λαμβάνεις τό νίμισυ τού
λάχιστον ολόκληρον της δυστυχους ήμών ύπάρξεως, έν ω 
τό ετερον ημισυ καταναλίσκεται είς την διεξοδικήν ημών 
νηπιοτητα, είς την κενόσπουδον παιδαγωγίαν, είς τάς παν- 
τοδαπάς νόσους, είς τάς αλλεπαλλήλους συμφοράς καί τάς 
άδιακόπους θλίψεις του βίου^ώστε μόλις πολλοστημόριον μό
νον υπολείπεται πρός άνάπτυξιν του ήμετέρου λογικού και 
άληθή άπόλ^αυσιν της ζωής. Συ επιταχύνεις την αύξησιν της 
•οργανικής ούσίας* άλλ’ εις σε έδόθη ομοίως και νά άνάπτγις 
τόν πυρετόν, νά διεγείρης τούς πόνους τοΰ άρρωστου, νά 
παράγης και νά καταστρέφης αύτοΰ την οντότητα. Όταν  
έκτείν-ης έπί τής γης τόν μελανόν πέπλον σου, διακόπτον
ται πρός καιρόν ot μόχθοι καί οί περισπασμοί τών ανθρώ
πων, ανακουφίζονται δέ τά κεκμηκότα μέλη του φιλοπόνου 
γεωργού, τοΰ τεχνίτου καί τοΰ οδοιπόρου. *0 αγαθός ανα
παύεται γευόαενος άφθονο ν τό νέκταρ τής γλυκυθυμίας, ο 
φίλος τής μελέτης αναρριπίζει τάς ιδέας αύτοΰ, ό άστρονό* 
μος ανευρίσκει d; τόν ουρανόν νέους πλανήτας, ό δέ νουνεχές

διαβουλευόμενος διευθετεί πάσας αύτοΰ τάς ύποθέσεις. *Εξ 
εναντίας δέ οί τύραννοι, οί λτισταί, οί κακοΰογοι, οί επίβουλοι 
τών άλλ*ων ταράττονται καί παραληροΰσιν έπί τής κλίνης, 
οί δέ έμπαίζοντες την θρησκείαν, οι καπηλευόμενοι τά ιερά 
ύπέρ τών κοσμικών, οί προδίδοντες καί πίστιν καί τιμήν καί 
έθνος διά πρόσκαιρά τινα ωφελήματα καί οί έμπορευόμενοι 
τα ναυάγια τής πατρίδος άγρυπνοΰσιν ύπό τής συνειδήσεως 
ώς ύπό ’Εριννύων βασανιζόμενοι.

ΤΩ νύξ συγχώρησόν μοι νά έμβατεύσω είς την μυστηριώ
δη ^ώραν τής τεραστίας σου δυνάμεως, καθώς εύλαβείς τινες 
ελαβον τήν άδειαν νά καταβώσιν είς τόν ''Α.δην, άλλ,οι δ’ 
έπλησίαζον έντρομοι είς τά ιερά καί κατάπυκνα δάση, οπως 
μυσταγωγηθώσι τής θεομούσου σοφίας τά έλευσίνια, ή καί 
ερωτήσωσι τό μαντείον περί τής μελλούσης αύτών τύχης. 
’Επιθυμώ, καί συμφέρει ίσως νά μάθωσιν οί άπλούστεροι, 
οτι σύ περιλαμβάνεις τά σπέρματα τής ζωής καί τοΰ θανά
του* άλλά προ πάντων οτι διά σοΰ όπωσοΰν ανακαλύπτεται 
τής αθανασίας τοΰ ανθρώπου τό άκατανόητον μυστήριον* 
Διότι καθ’ υπνους ή ψυχή ήμών περιπολουσα ώς άϋλος συνα
ναστρέφεται μετά τών πνευμάτων, τηλεσκοπεί ώς άπό ύ
ψους είς έκτεταμένην πεδιάδα, ή αχανή θάλασσαν τό άπει
ρον μέλλον καί, εύ^οκοΰντος τοΰ ‘ϊψίστου, δύναται νά προ- 
φ*)τεύση είς τούς θνητούς τήν ειμαρμένην.

’Αλλά πριν φθάστ] τις είς τόν σκοπόν τούτον τής όνειρο -  
μαντείας, πόσα άπαντα έν τφ μεταξύ παρεμπίπτοντα πε
ρίεργα! Πόσα καί ο ύπνος αύτός έπιφέρει άποτελέσματα 
επί τε τών φυτών καί τών ζώων!

Πράγμα παράδοξον είς πολλούς, άλλά κατά πάντα έπι- 
στημονικώς βέβαιον, τά φυτά ύπόκεινται καί αύτά μέχρι 
τινός εις τήν δύναυιΐν τοΰ υπνου. ’Επικρατούσης τής νυκτός, 
τά φύλλα καί οι καυλοί αύτών άπορροφώσι τό όξυγόνον, ά- 
ποκρίνουσι δέ το ανθρακικόν πνεύμα* καθώς τοΰτο πράττου·



σι πάντοτε αί ρίζαι. Και την μέν ημέραν γεννώνται τά έ
λαια καί τά κάλια, την δέ νύκτα τά οξέα. Πολλά φυτά 
κοκκινιζουσι το βάμμα του ηλιοτροπίου το πρωί, αλλά περι 
ττ>ν μεσημβρίαν παύουσιν ούτως ένεργοΰντα. Το καλυκώδες 
βρυόφυλλον (bryopbyllum calycinum), οξύ την γεΰσιν 
άνατέλλοντος του ήλίου, γίνεται άχυμ,ον, μεσουρανουντος, 
δύοντος δέ μεταβάλλεται είς πικρόν. (Link: Elementa 
philosophise botanica*).

Πολλών φυτών φύλλα κλείονται πολύ, η ολίγον περι 
το έσπέρας, ενια δέ μάλιστα κεκλεισμένα συστρέφονται καί 
σπειροειδώς. rH λευκή νυμφαία κλίνει τότε πρός τό υδωρ, 
άνεγείρεται δέ περί την αύγήν* άλλοτε φέρονται οι κλάδοι 
πρός την γην, οίον οί του achynanthes lapaceum. Αί 
σπάόικες πολλών γερανίων καί βατραχίων, αλλά καί οί μ ί
σχοι τών καρπών νεύουσιν είς τά κάτω, η διαφόρως άλλως 
κινούνται, καθώς πάσχουσι τούτο η σαρκόχρους όξαλίς, τό 
κυανουν |/.ελίλωτον καί ό οξυφοίνιξ. Αυτο^ ταυτα συμβαί- 
νουσι και όταν τά φυτά μένωσι κεκρυμμένα είς σκοτεινόν 
τόπον, διότι στρέφονται πάντοτε πρός τό τεχνητόν, η φυσι
κόν φώς. ’Αλλ’ ό ΰπνος καταφαίνεται μάλιστα έπί τών 
ζώων, διαφέρει δέ μόνον, καθόσον ύπάρχεΓάτελης επί τών 
μή έχόντων βλέφαρα, καί η άνάπαυσις αύτών γίνεται άτά- 
κτως καί είς απροσδιορίστους ώρας. ’Αλλά τά πτηνά, τά 
«ναμηρυκίζοντα, τά τετράχειρα, δηλ. οί πίθηκοι, κοιμώνται 
τακτικώς άφ'έσπέρας μέχρι πρωίας.

Οί ίχθυς κρύπτονται όπίσω τών πετρών, οπως κοιμηθώ- 
σιν, οί κροκόδειλοι είς την ίλύν τών ποταμών, αί χελώναι 
είς τας τρώγλας, ό λύκος, ή τίγρις είς τάς λόχμας καί τ« 
σπήλαια* μ,όνος δέ σχεδόν ό λέων ώς πεποιθώς είς τής αλ
κής αυτοΰ τήν υπεροχήν κοιμάται άφόβως έν μέσω τής πεδιί* 
δος. Τά πλεΐστατών πτηνών ζητοΰσι τούς υψηλούς τόπους* 
τινά όμως, καθώς ή ύπολαις, τά στρουθιά καί τά στεγανό-*

ποδα κοιμώνται καί κατά γης, άλλα πάντα συνέρχονται 
τότε κατά ζεύγη, ή άγέλας.

’Εν γένει τά ζώα κοιμ,ώΐΛενα περιστέλλονται, όπως έλατ- 
τώσωσιν ε!ς τό περιέχον τήν επιφάνειαν αύτών, οί ίχθΰς καί 
οί όφεις συσπειρο&νται, αί χελώναι ελκουσω είς τά εσω τήν 
κεφαλήν, τά πτηνά συγκαλύπτουσιν αυτήν, ή τουλάχιστον 
τό ράμφος υπό τήν άριστεράν πτέρυγα* τό σαρθέριον, ό κόων, 
ό έχινος φαίνονται, ώς σφαιραι, ή δέ ίκτίς σκεπάζει τούς 
οφθαλμούς διά τής ουράς. Οί πυργιται ώς έπί τό πολύ κοι
τώντας όρθιοι* τά μακροσκελή στηρίζονται έπί ένός μόνον 
σκέλους κτλ., καί οι ίπποι προσέτι κοιμώνται ίστάμενοι* 
εκτός δέ τών κητών σπανίως τά ένυδρα ύπνώττουσι νηχό- 
μενα, καθώς ο θαλάσσιος κύων. Πάντα ταΰτα κατακλίνον- 
ται έπί τής κοιλίας, ό δέ κάστωρ καί τά άλλα θηλαστικά 
οτέ μέν έπ’ αυτής, ότέ δέ έπί τών πλευρών.

*0 4άνθρωπος κατακλίνεται άλληλοδιαδόχως έπί τών 
πλευρών καί τών νώτων* καί ύπτιος μέν διαμένων αναπαύε
ται πλειότερον, δταν τύχη κατάκοπος* άλλ’ ύπαρχούσης με
γάλης καί κατεπειγούσης τής ανάγκης ένίοτε, ό ύπνος έπέρ- 
χεται καί κατ’ άλλας τοΟ σώματος θέσεις, καθώς συμβαίνει 
είς τά παιδία καί τούς νέους· πολλοί μάλιστα στρατιώται, 
η ταχυδρόμοι (οίοι ησάν ποτε οί Τάταροι της Τουρκίας) κοι
μόνται καί έφιπποι.

Ούδέν τών άλλων ζώων αισθάνεται τόσω άκάθεκτον την 
χρείαν του υπνου, δσω ό άνθρωπος, μάλιστα δέ μετά τάς 
ίιανοητικάς εργασίας* δθεν δταν καθυστερώ του φυσικού τού
του χρέους ή άπόδοσις, προστίθεμεν επειτα καί τόν τοκον 

τό κεφάλαιον. Αί γυναίκες κοιμώνται όλιγώτερον παρά 
τους άνδρας, τά δέ παιδία καί οί γέροντες αισθάνονται με- 
γαλ^τέραν τήν χρείαν τοΰ υπνου.

"Οσα ζώα εχουσι ταχεΐαν τοΰ αίματος τήν κυκλοφορίαν, 
*ισθάνοντα', ή καί κινούνται όξντερον αν τών καί ό ύπνος



γίνεται ελαφρός ένταυτώ καί βραχύς. Κ α τά  τούτο τά π τη 
νά ύπερτερούσι τών θηλαστικών* άλλά τά  γαμψώνυχα, ε’ιτε 
άρπακτικά καί σαρκοφάγα, ενεκα δέ τούτου καί τών άλ
λων άλκιμώτερα, έχουσι τον ύπνον βαθύτερον παρά τά  ψο- 
φοδεή και τά  ποηφάγα. *0 δέ άνθρωπος κοιμάται βαθύν 
μέν ύπνον έπί της παιδρκής ηλικίας καί ώς άνηρ, έλαφρό- 
τεοον δέ κατά το γήρας καί ώς γυνη.

Τοιαύτη διαφορά εκτείνεται καί είς άλλας περιστάσεις. 
Ό  ύπνος υπάρχει τω  δντι βαθύς μέν κα τ’ άρχάς, ελαφρότερος 
δέ μ ετά  τα ΰτα , ώ στε περι τά  τέλη  έγειοόμεθα καί ύπο τού 
έλα/ίστου ηχου, η της τυχούσης ένοχλήσεως.

f0 ύπνος έπέρ/εται κατά φύσιν, άφοΰ τά  αίσθητηρια κο - 
πιάσωσι καί το σώμα καταπονηθή* άλλά συνήθως καθίστα
ται αναγκαίος κατά τινας καιρούς, ώς καί άλλαι περιοόικαί 
χρείαι. Ο οκνηρός, άν καί ούδόλως έκινήθη, ουτε ένηργησε, 
καταφερεται δμως είς ύ'πνον’ άλλ* ό άδύνατος καί άρρωστος 
πάσχει αγρυπνίαν* δθεν ο ύπνος γίνεται κρίσιμος είς τάς 
νόσους καί προαγγέλλει αίσίαν την ανάρρωσή. Φεύγει ό ύ
πνος τον άνθρωπον, δταν 6 νούς ένασχολήται έντόνως είς 
ερευνάν τινα, η ή καοδία ταράττηται ύπο παθών διαφόρων, 
δεδόσθοί και ιλαρών, οποία ή ελπίς καί ή χαρά. ’ Επειδή δ
μως καί τών ψυχικών τούτων κινήσεων η δρμη έξαμβλύ- 
νεται βαθμηδόν, άν χρονίζωσι, σπανίως ό υπνο<> αναστέλλε
τα ι. Ούτως ό Κλέγκοον παρετηρησεν δτι οι καταδεδικα- 
σμένοι νίδη είς θάνατον μόνον την πρώτην νύκτα μένουσιν 
ύπο τής λ,ύπης άγρυπνοι, άλλά την προηγουμένην αμέσως 
της κεφαλικής ποινής διάγουσιν ήσύχως καθεύδοντες· Οδτω 
καί ό 'Αλέξανδρος έκοιμάτο ύπνον βαθύν καί κατά τήν προ 
τής έν ’Αρβηλοις,] η έν Ίσσω  μάχης νύκτα* ο δέ μέγας Να
πολέων άνεπαύετο καί αύτός άταράχως κατά την πρό τής 
έν Αουστερλιτς.

Ό  ύπνος ύ^ίκειται είς την δύναμιν τής εςεως, καθώς

καί τόσαι άλλαι ένέργειαι του άνθρωπίνου σώματος* διότι, 
ό ηχος τού κινουμένου μύλου ούτε καν διακόπτει τού π α 
ρακοιμωμένου μυλωθροΰ την άνάπαυσιν* *0 πυρετόν, at 
φλεγμοναί, αί νηστειαι, ό καφές, τά οξέα, ή κατάχρησις τών 
αφροδισίων καί οί σπασμοί, έμποδίζουσιν, η συντέμνουσι τόν 
ύπνον* ομοίως δέ καί ot ύπερβολικοί κόποι του σώματος3 η 
του πνεύματος ώς ταράττοντες άναλόγως την κυκλοφορίαν, 
ενίοτε δέ καί τώ ν ποδών τό  ψύχος, ώς έρεθίζον διά συμ- 
φορησεως τοΰ αίματος τόν εγκέφαλον* άλλά τό  γενικόν ψύ
χος άποκοιμίζει, καθώς τούναντίον ή ύπερβολίκη θερμ,ότης 
του πεοιέχοντος έπιφέρει αγρυπνίαν. Το άνάπαλιν τά  ναρ
κωτικά φάρμ,ακα καί τά  μεθυστικά ποτά είς μεγάλη ν πο
σότητα λαμβανόμενα φέρουσιν ύπνον. ’Ε κ  τών αισθητηρίων 
τ\ άκοη τελευταία  τών άλλων έξαμβλύνεται, πρώτη δέ καί 
έξεγείρεται έπί τοΰ έλαχίστου κρότου. *θθεν άμα έξ  ονό
ματος καλέσωμεν τόν καθεύδοντα, ευθύς άνίσταται* ουτω 
*αί ή μητηρ άφυπνίζεται κλαυθμυρίζοντος, % όπω ςδηποτε 
Χινουμένου τοΰ βρέφους* παλαιός δέ τις σαμβυκιστης κοι- 
μώμενος πά ντοτε, έφ’ δσον εμενε μη παίζων· έξύπνει παρευ- 
^ς, άμα έθίγοντο τοΰ οργάνου, δπερ επαιζεν, αι χορδαί. 
Πολλάκις φιλάργυροι έξηγείροντο, δτε ετίθετο είς τάς χείρας 
αυτών βαλάντιον πλήρες χρημάτων. Γ0 λέων κοιμάται β α - 
®έως ώς βαρυηκοος. Τουναντίον δε πρώτον πάντων τών α ί- 
°θ*ΐτηρίων άναισθητει η δρασις καί τελευτα ία  ομοίως άνα- 
λαμβάνει την συνηθη ενέργειαν. Οι γε'ροντες προ πάντων 
*ποκοιμίζονται ευκολ^ωτατα ως μη έλκυομ.ένης τής προσο
χές αύτών ύπό τών πέριξ πραγμάτων*

Ο Αδισσών άναφερει νΑγγλον τινά κοιμώμενον ληθαργι-
*ως κατ’ ετος άπό τής Ε ' μέχρι τής ΙΕ ' Αύγούστου* άλλοι 
k> i t  · / >/ λ Λ f ο » /0 εναντίας ανσρωποι μόλις ολιγας ωρας αναπαύονται.

Οί μαλθακοί καί τρυφηλοί κοιμώνται δυσκολως. Είς 
™IV έκ τής μακράς κατακλίσεως χαύνωσιν τ ί ς  κυκλοφο·



ρίας τοΰ αίματος καί τής πέψεως άποδίδοται ή πληθώρα 
του φλέγματος τών ανθρώπων τούτων' επειδή ώς γαστρί- 
ρ.αργοι έπιφορτίζουσι τον στόμαχον ποικίλην τροφήν, ητις 
μ.ένει έπί πολύ άπεπτος* διά τούτο πνιγόμενοι υπο του 
σιέλου καί τών πτυάλων μεταχειρίζονται έξ ανάγκης συ- 
χνάκις καθάρσια, έξ ών άποκτώσι κατ ολίγον χρονικήν γα- 
στρίτιν. ΓΗ νηστεία έμ,ελλε νά ώφελήστ) αυτούς πολύ μάλ
λον* καθόσον συμφέρει νά συμμετρώμεν καί την τροφήν 
προς τούς κόπους, ώστε εί τις μένει αργός καί ακίνητος 
έπρεπε καί νά τρώγη ολίγον* διότι αδύνατον νά τραφη ο 
άνθρωπος, άν μη άποβάλλτ} άναλόγως διά τών έκκρίσεων 
μέρος τών λαμβανομένων σιτίων. Τοιαύτη σχεδόν υπάρχει 
η κατάστασις κυρίως τών εκκλησιαστικών τής άνωτέρας τά- 
ξεως, οιον αρχιερέων, ηγουμένων καί καθεξής. Διάσημος τις 
ιατρός τής 'Ρώμης, ό Lancisi, είς τήν προκειμένην δίαι
ταν, δηλ. τήν γαστριμαργίαν καί τήν ακινησίαν, αποδίδει 
τον συχνόν θάνατον τών έκκλησιαστικών τής αυλής το» 
πάπα. ^Ετερος δέ ούχ ηττον καί αύτος ένδοξος, ο Bagli- 
Υ1 λέγει οτι ή νεωτέρα ‘Ρώμη ολως εκκλησιαστική καί 
πυρέσσουσα καί χρείαν εχουσα αλλεπαλλήλων καθάρσεων, 
διαφέρει πολύ τής αρχαίας δλως πολεμικής καί όργώσης 
ύπο δημοκρατικού ζήλου. Εις τήν αυτήν σχεδόν κατηγορίαν 
υπάγονται καί ανάλογα σχεδόν πάσχουσι καί πολλοί έκ 
τών λογίων διά τον έδραίον βίον καί τήν συνηθη είς αύτούς 
αγρυπνίαν.

ff l  πολυϋπνία αποβαίνει έν γένει βλαβερά εις πάντας. 
Ώ ς μέτρον δέ του υπνου άρκει καί μόνη ή ηλικία* ουτω το 
[χέν βρέφος πρέπει νά κοιμάται δσον θέλει, ό νέος οκτώ, 
ένίοτε καί δέκα ώρας, ό άνήρ εξ μέχρι τών οκτώ, ό δέ γέ
ρων οκτώ καί δέκα/συχνάκις δέ καί ετι πλέον.

Τά σκλτίά στρώματα μ.ετοίως άναπαύουσίν* άλλα τά 
καΟ* ΰπ?οβ ά. ώ: άν'χλ'ίγ^ς κα» θερμότατα, βλά*



'τίΤουσι, πολύ δέ μάλλον τά  εκ πτίλων. Τά σφόδρα παχέα  
και πυκνά έγκοίμητρα* η σκεπάσματα ώς βαρύτατα καί 
θερμά ένοχλοΰσι· μεταλλάσσονται δέ έν γένει καί αύτά 
κατά τήν ώραν τοΰ έτους. Διά τούτο το έκ πτίλω ν, ώς 
θερμόν ένταυτω καί έλαφρότατον, πρέπει να προτιμάται 
ύπο τών εύπορούντων έν καιρώ χςιμώνος.

rO ύπνος άποβαίνει επικίνδυνος έν τόποις λίαν περιωοι- 
σμένοις, η δπου έπιπολάζουσι καί άναδίδονται μιάσματα, 
ή κεΐνται άνθη καί άλλα σώματα όδμηρά, ή έν^ιαιτώνται 
πολλοί άνθρωποι. 'Ό κοιτών πρέπει νά εχη ίκαρον φώς καί 
νά καταπνέηται, αί δέ θυρίδες καί αί θύραι νά μένωσιν ά- 
νοίκταί δι’ όλης της ημέρας, εί δέ δυνατόν ούτε νά χρησι- 
μεύση δι’ άλλην χρείαν παρά την τού υπνου.

Τα παραπετάσματα οσα σκεπάζουσι την κλίνην, έμπο· 
δίζουσι την κυκλοφορίαν τού καθαρού άερος’ δθεν συμφέρει 
^  λείπωσι. Κακή συνήθεια υπάρχει προσέτι καί ή κατα- 
σκευή θόλων, η έστεγασμένων τόπων (alcove) πρός τοποθέ- 
τησιν της κλίνης.

Συχνάκις κινήσεις λαβούσαι αρχήν, ττριν άποκο:μηθη ό 
άνθρωπος, έζακολουθοΰσι καί μετά τόν ύπνον* δθεν έπί τών 
δυσχερών καί βιαίων οδοιποριών στρατιώται έκοιμώντο καί 
περιπατοΰντες, άφυπνίζοντο δέ δτε ό λόχος, η τό στράτευ
μα έστάθμευεν, Οι μηναγύρται μουσικοί παίζουσιν ένίοτε 
το τρίχοοδον καί κοιμώμενοι.

Ούτως άρα έν μέρει καί άτελώ ς, ώς φαίνεται, διακόπτε
ται ή αίσθητικότης, καθώς καί η βού7,ησις, ώστε έκ τών 
ένεργειών τού σώματος αί μέν διαλείπουσιν, αί δέ έξακο- 
λουθούσι συνεχώς, καθώς π ολλά όργανα ένεργούσιν άκ α τα - 
πχύστως, άλλα δέ μόνον πρός καιρόν.

Μή θαυμάσης 7,οιπόν αν καί πλεϊσται νόσοι προέρχονται 
άπό τής καρδιάς, ή τών πνευμόνων* διότι έ/. πάντων τών



οργάνων ταΰτα άδιακόπως εργάζονται άπό της γενέσεως; 
αύτής μέχρι του θανάτου.

’Εν γένει άμα κατενεχθώμεν είς. ύπνον, ή βουλή σι ς αφα
νίζεται, απόντες οί μύες ήμών πάλλουσι,. καθώς προ της λει· 
ποθυμίας καί του θανάτου, μεθ' ών συγγενεύει τοσοΰτον ό 
ύπνος! Εκτοτε δέ κάμπτονται βαθμηδόν καί διά τούτο 
άπολύομεν δ,τι έτυχε νά κρατώμεν εις τάς χείρας. Μετά- 
ταΰτα αύξάνει μέν ή διαφόρησις, τελειοΰται δε διά της Θερ
μότατος καί της ακινησίας η πέψις, καί πλεονάζει ή άνα· 
μυζητική δύναμις* δθεν τότε μάλιστα τά μιάσματα είσχω- 
ρουσινείς τά έντός του σώματος, καί διά τούτο κινδυνεύο- 
μεν προφανώς κοιμώμενοι είς έλώδεις τόπους.

Πολλά μαστοφόρα φαίνονται όνειρευόμενα* αλλά κατ’ 
εξοχην ονειρεύεται ό άνθρωπος άπό τών πρώτων έπτά έτών 
της ηλικίας αύτοΰ. Τινές όμιλοΰσι καθ’ ύπνον περί πάντων 
τών καθ’ έαυτούς* δθεν έρωτών αύτούς δύνασαι νά μάθης. 
τότε δ,τι Χιαβουλεύονται καί φυλάττουσιν ώς απόρρητον, 
’βγνωρίζομεν δικηγόρον ενταύθα εύφυέστατον καί φαντα
σίας πλήρη, τον μακαρίτην Βέλλιον, οστις είχε τούτο τής 
υπνολαλίας τό παράδοξον πλεονέκτημα’ άλλοι δε ονειρεύον*- 
ται o,Tt άλλος τις ψιθυρίζει εις τά ώτα αυτών*

Ό  νοΰς δ’ έξάπτεται τοσοΰτον, ώστε πολλοί συνέθεσαν 
τά άριστα τών πονημάτων όνειρευόμενοι* ούτως ό Cardan, 
συνέταξεν εν έκ τών συγγραμμάτων αύτοΰ, ο Κονδιλλιάκ 
ευρισκεν έπεξειργασμένον εωθεν τό εργον. *0 Βολταιρος ώ- 
νειρεύΒη ποτέ μίαν έκ τών ωδών της ΊΕρρικάδος (Henriade) 
ολως διάφορον παρ δ,τι ητο ηδη* ό Kruger ομολογεί δτι 
βοηθούμενος έκ τών ονείρων ελυσε μαθηματικώς προβλήμα
τα, καθώς καί a Maignan καί άλλοι.

ΐπ ε ιδ ή  καί τά ζώα φαίνονται σπώμενα, η έκτελουντά 
τινας κινήσεις, δταν όνειρεύωνται, δθεν ίχνηλατούσι καί ύ— 
λακτουσι, συμπεσα&ομεν δτι ή βούλησις ενεργεί έπί. τών

μυών μέχρι τινός, καθώς καί έπί τών φωνητικών οργάνων 
διά της υπνολαλίας, άλλ* ευρίσκει αύτούς δυσπειθείς· τούτο 
δέ συμβαίνει έπί τοΰ έφιάλτου,· δτε ζητούρ.εν ν’ αποφυγώ
ν, εν τινα κίνδυνον  ̂ άλλ’ ώς έπί τό πλείστον μένομεν ά- 
κΐνητοι-

Πολλάκις άφυπνισθέντος τοΰ άνθρώπου, διακόπτεται η 
cs'.px τοΰ ονείρου* έπειτα δέ άποκοιμνιθέντος πάλιν, έπα- 
ναλαμβάνεται ή συνέχεια αύτοΰ, ώς θεατρική τις παράστα- 
€ΐς. Τ ά όνειρα συμφωνοΰσΐ πρός τούς συνήθεις ημών λογι
σμούς, τάς κινήσεβς, τάς ασχολίας, τόν χαρακτήρα, τά πά- 
&/), τάς έπιθυμίας * , προσέτι δέ καί τήν κατάστασή αύτήν 
τού σώματος* οθεν πολλάκις έξ αύτών ποριζόμεθα ου μόνον 
προφητείας, άλλά καί παραινέσεις.

Π φαντασία τού Σωκράτους ήτο προσβεβλημένη έκ τών 
περιστάσεων τής κατ’ αύτοΰ κατηγορίας. Έγνώριζεν ό σο- 
φος τήν άστασίαν τοΰ λαοΰ καί τήν δύναμιν τής συκοφαν
τίας* έπειτα άνεπόλει κατά τύχην καί τους στίχους τοΰ» 
χοιητοΰ* δθεν προεϊδε τόν θάνατον αύτοΰ* διότι θεότης 
«νήγγειλεν είς αύτον*

Ηματί xrv τριτάτω ΦΟίην ερί6ωλονixe'io.

Ουτω καί ή Καλπουονία ϊσως προείδε τόν Θάνατον τοΰ 
Καίσαρος’ διότι έφαντάζετο συνεχώς τήν κατά τοΰ άνδρός 
ε/Θραν, έγνώριζε πόσον ήτο ρέκτης καί άκατάπληκτος ό α 
καδημαϊκός Βρούτος, πόσον δέ φθονερός καί έπίμονος ό 
στυγνός'καί φαρμαμερός Κάσσιος. . . .·

Ό  Καλιγούλας, άν καί τύραννος παράφορος, είχεν δμως 
νοΰν καί έ κρίνε ν άριστα τήν άοχήν τών ονείρων* δθεν έφό-

$· έίικε και εν τοΤς υπν®ις εις τοβάθος του σώματος «Ισδύσασα 
τών έκτος άποχωρήσασα αισθητών τδν καιά τ& σώμα διαθέσεων αίσθά- 
*««6αι τ.άντων, ών &οένδ;«ι, τούτων ώς ηδη παρόντων λαμβάναν <£*■?· 
**σί*ν κτλ» ζΓαληνό*)



νευσεν άόυσωπητως π άντα ς, δσοι ώνειρεύθησαν οτι έδολο©ό- 
νησαν αυτόν.

Ώ ς  έπί το κλειστόν τ ά  όνειρα περιστρέφονται είς άττόν- 
τας ανθρώπους και εις α ρ ά γμ α τα , τών οποίων στερουμ.εθα, 
καί είς τ ά  πιθανά μ ά λ λ ο ν , η τά  βέβαια. Τ α  άξιομνημόνευ 
τ α  δμως καί σπουδαία συμ,βαίνουσι μ ετά  την πέψιν διά  
τοΰτο ένισχύονται ύπό της νηστείας καί τών ερεθιστικών 
π οτώ ν, οίον τοΰ τέ  καί τοΰ καφέ.

*0  ένυπνιασμ.ός μ ά λισ τα  άποδεικνύει τόσον εξέχει η ψυ
χή  και υπάρχει τής ΰλης ανεξάρτητος' διότι ενώ τά  αισθη
τήρια πάντα κοιμώ νται, τά  δε διάφορα μέρη του σώματος 
αναπαύοντας αυτη εξακολουθεί ένεργουσα σχεδόν ομοίως, 
εως οτου τό σώμα άνανήψαν εκ τών κόπων έπαναλάβη την 

μ ε τ  αυτοΰ κοινωνίαν καί συναναστροφήν, ώστε κ α τ ’ αύτον 
τόν λόγον θεωρούμενα τ ά  ένύπνια φαίνονται, ώς παίγνια , 
η όιατριβαί τή ς ψυχής μεμονωμένης ηδη καί έλευθέρας 
(Religio medici by sir T. Brown).

’Α λ λά  τό τε  καί ή δύ',ααις τής Α υγή; π ολλα π λα σ ιά ζετα ι’
' \ ν » «. » V „ ' Τ · \ > /

οιοτι τα  εργα αυτής εκτελουνται και ταχύτερα και εναργε* 
στερα* ό μογίλαλος γίνεται ρητορικώτατος, ο κατηφης εύ
θυμος καί φαιδρός, ο δέ εύήθης ευφυέστατος καί άγχίνους. 
Διά τοΰτο πλησιάζοντος τοΰ θανάτου, ώς άπολυομένης ηδη 
τής ψυχής, οί λόγοι του ανθρώπου έξέχουσι κατά την έμ- 
βρίθειαν, τήν ευκρίνειαν καί τήν σύνεσιν.

"Αςιον παρατηρήσεως προσέτι ύπαρχει οτι τά  πάθη κι- 
νοΰσι σφοδροτερον τήν ψυχήν, δταν κοιιχώυιεθα. Ούτως 71 
χαρά καί ή λυπη ποοΕενοΰσι πολύ πεοισσοτέραν ηδονήν καίI | I
θλίψιν· ά λ ) ά· καί ή πρός τόν θεόν εύλάβεια τό τε  αναφλέ
γ ετα ι άναλογω ς, καθώς καί τά  άλλ,α αισθή ματα .

Τέλος τις ούναται νά διαγοάψη τήν δημιουργικήν δυνα- 
μιν τής ψυχής, οτε τοσαΰτα παριστάνονται αντικείμενα, 
οιον θάλασσαι- καί πεδιάδες καί όρη καί κήποι καί πόλεις

καί τοσαΰτα ά λ λ α , η δε ψυχή φαίνεται καί θέατρον και υ

ποκριτής καί θεατής συνάμα ;
Βεβαίως π άντα τά  ενύπνια ουτε τ ά  μακράν ήμών συμ

βάντα άνακαλύπτουσιν, ουτε τό μ.έλλον προφητεύουσι* π ολ
λά ομως έξ αύτών εχουσι τό  πλεονέκτημα το ΰ το , ώ στε  
καθώς έπί τοΰ μ,αγνητικοΰ, είτε τεχνη το ύ , ομοίως καί έπί 
του φυσικού υπνου η ψυχή άπολυομ.ένη ηδη τών δεσμών  
του σώματος καί ά π ηλλαγμ ένη  τών αισθητών βλέπ ει είς 
μακράν άπόστασιν τόν τ ε  χρόνον καί τον τοπον, τουτέστε  
διακρίνει τά  μ έλλοντα  καί τά  παρελθόντα, τά  έγγύς καί τά  
πορρω δ ιεσ τώ τα , καθώ ; βλέπομεν άπο τής άκροκεραίας ά -  
χανή θάλασσαν, είτε είς τά  εμπροσθεν, εϊτε είς τά  όπίσω  

άφορώντες.
"Ο τι λοιπόν τινα όνειρα γίνονται μ,αντεία τοΰ μ έλλοντος, 

καθώς και ό Τερτυλλιανός δοξάζει, ούδείς αμ φ ιβάλλει, άν 
πιστεύη τάς ‘Α γίας Γραφάς καί εχη  γνώσιν τής εθνικής ίστο- 
ρίας. Διαμένει μόνον άδηλον καί άμ.φισβητούμ.ενον, άν ό 
ασαφής ουτος οίωνισμ.ός πηγάζν) έκ λαθραίας τίνος δυνά- 
μεως τής ψυχής κατά τήν άφτ,ρημ.ένη* αύτής έπί τοΰ ύπνου 
χα,τάστασιν, ή έκ κοινωνίας τινός μ ετά  του ύπερτάτου  
οντος, ή καί έξ  ένεργείας τινός τών πνευμάτων.

’Εκ τών αρχαίων φιλοσόφων, ους συμφέρει έν πάσι νά 
συμβουλευώαεθα, οι περιπατητικοί ελεγον δτι αί ψυχαί τώ ν  
ανθρώπων περιέχουσιν ώς μαντειόν τ ι ,  ώ στε προαισθάνονται 
το μ έλλον, ή διότι τό πνεΰμα καταλαμ βάνεται ύπό θείας 
τίνος έμπνοίας, είτε διότι κινείται έλευθέρως αποχω ρίζομε- 
νον του σώ ματος. Κ α τ ’ αυτούς προσέτι δ κόσμος ύπήρχε 
πλήρης πνευμάτων κοινωνούντων πρός ά λ λ η λ α  καί μ ετά  
τών ανθρωπίνων ψυχών. *0  Π λάτω ν ένόμιζεν δτι θειον π νεύ
μα ανακαλύπτει τό  μέλλον είς τόν άνθρωπον. ?0  Π υθαγό
ρας παρεδέχετο καί αυτός τήν προμαντείαν τών ενυπνίων. 

. 0  ’Αριστοτέλης έθεώοει τα ΰτα  ώς θείας εμπνεύσεις. Κ α -



τά τον Δημόκριτον καί το σύστημα τών Γνωστικών τά 
εξωτερικά αντικείμενα άντανακλώσιν είς ημάς τας εικόνας 
αυτών κατά την νύκτα. Τότε δέ ή ψυχή βλέπει καθαράν 
τήν αλήθειαν, διακρίνει τά ενεστώτα, τά παρελθόντα καί 
τά  μέλλοντα καί κοινωνει μετά του ΘεοΟ. *0 Στρατών έ- 
φρόνει δτι τά όνειρα παριστάνουσι προς ήμας την αλήθειαν 
διότι τήν νύκτα ό νους ημών υπάρχει ένεργότερος και κα- 
θαρώτερος παρά την ημέραν. 'θ  'Ηράκλειτος ένόμιζεν δτι ό 
ύπνος δίδει νέαν προς ήμας υπαρξιν καί περιστοιχίζει τον 
άνθρωπον διά νέου κόσμου. νΟ~ως σπουδάσωμεν καλώς 
τήν ψυχήν, ελεγεν ό Ζήνων, ανάγκη πασα νά σπουδάσωμεν 
επιμελώς τά όνειρα* διότι τότε ή ψυχή άπηλλαγμένη τών 
αισθητηρίων φαίνεται καθαοώτερον.

Ή  Πεντάτευχος πλήθει οπτασιών. Οί προφήται εϊδον 
πολλά τοιαΰτα όνειρα. Δι* αυτά ό Ιωσήφ έδοξάσθο καί ά- 
νηγορεύθη κυβερνήτης τής Αίγυπτου. Διά τήν περί αυτά 
επιστήμην έτιμήθη καί ό Δανιήλ παρά τοΰ βασιλέως τών 
Ασσυριών* άλλ’ ένταΰθα περιοριζόμεθα είς τήν συλλογήν 

ολίγων παραδειγμάτων έκ της έξωτερική; ιστορίας μόνον.
Ο δικτάτωρ Σύλλας, ολίγον σεβόμενος την αλήθειαν ·έ- 

ξερχομένην έκ τοΰ στόματος τών άνθρώπων, έθεώρει αυτήν 
ιεράν, όσάκις έκοινωνείτο διά τοΰ Μορφέως. "Οθεν ελεγεν 
οτι ύπερ πάντα όφείλομεν μάλιστα τά ονειοα νά πι- 
στεύωμεν.

Ολιγω πρίν φονευθή ό ^Ιππαρχος, τύραννος τών ’Αθηνών, 
ωνειρεύθη δτι ή ’Αφροδίτη έρράντιζε κατά τοΰ προσώπου 
αυτοΰ αιμα λαμβανόμενον εκ τίνος φιάλης·

Ο κοιμώμενος διατηρεΓ, ώς εϊπομεν ήδη, τας εξεις καί 
το ηθος τοΰ άγρυπνοΰντος* οθεν τά θλιβερά καί τρομακτικά 
όνειρα άνήκουσι μαλιστα εις τάς ένοχους συνειδήσεις, τά δέ 
αγαθά πέμπονται τουναντίον ώς ανταμοιβή τών αγαθών 
καί έναρέτων ψυχών.

^ϊσως διά τήν άμετρον αυτοΰ φιλοδοξίαν ό ’Αλέξανδρος 
•πολιορκών τήν Τυρόν ειπεν δτι ό 'Ηρακλής έτεινε προς αυτόν 
τάς χείρας έκ τοΰ -ύψους τών έπάλξεων^ υπό δέ τοΰ φόβου 
τής έπαπειλουμένης άλώσεως πολλοί τών Τυρίων ώνειρεύθη- 
σαν καί αυτοί δτι τό άγαλμα τοΰ Απόλλωνος ήτοιμάζετο 
νά καταλίπη τήν πόλιν.

Παραλείπομεν καί τό όνειρον τοΰ ’Αγησιλάου, οστις-, δια- 
ταχθείς καθ’ ύπνον υπό τοΰ ’Αγαμέμνονος πριν έκστρατεύ- 
ση κατά τής ’Ασίας, έθυσίασεν έν Αυλίδι ελαφον. Αλ~ 
λ* οί κάτοικοι παροξυνθέντες έκ τουτου, ώς παραβιασθεισης 
τής ανεξαρτήτου χώρας, ήρπασαν το θύμα εκ τοΰ €ωμού* 
οθεν άπέτυχε τοΰ σκοπού τής εκστρατείας καί μετά πολλάς 
μάλιστα ν{/.ας κατά τών Περσών.

"Αν ό Σύλλας, πρίν όρμήσν) κατά τής 'Ρώμης, ένείθαρρύνθη 
παρά τής *Ηρας έπιφανείσης κατ* όναρ καί παραδούσης τον 
κεραυνόν καί τά λοιπά, ούδέν παράδοξον* διότι οί τύραννοι 
ονειρεύονται τήν νύκτα τό αίμα, οπερ χύνουσι τήν ημέραν.

Γ0  βασιλεύς τών Βανδήλων ήρχεν είρηνικώς τής ’Αφρι
κής καί έδόξαζε τήν άρχαίαν τής 'Ρώμης αντίζηλον Καρ- 
χηδόνα. Γ0  αδύνατος ’Ιουστινιανός έφοβείτο νά κινηθη κατ 
αύτοΰ, διότι συγκλητικοί τε  καί στρατηγοί έκνενευρισμένοι 
ηδη ύπό τής τρυφής καί τής δουλείας ετρεμον, οτε άνελο- 
γίζοντο τόν Κ αρχηγόν ικόν πόλεμον, μόνον δε ο Βελισαοιος 
καί ολίγοι τινές ανδρείοι μαχηταί ένθύμιζον εις το συμβου- 
λιον τήν άρχαίαν δόξαν τής ^Ρώμης καί έγνωμοδότουν τήν 
εκδίκησή. Έν τω μεταξύ τούτου τοΰ φόβου έμφανίζεται 
ίερεύς τις καί λαβών τόν λόγον διηγηθη δτι είδεν άγγελον 
"Θεού κατ’ έκείνην τήν νύκτα διατάττοντα νά προτρεψρ τον 
αύτοκράτορα νά διώξη τόν ’Αρειανισμόν και τους Βανόή
λους έκ τής *Ρώμης, ύποσχόμενος νίκην βεβαίαν έν όνόμαη 
τοΰ Θεοΰ. Το ενύπνιο ν τούτο ένεψυχωσεν απαντας· Η ελ· 
■πίς άνεπλήρωσε τήν δειλίαν, ή i s  τόλμη τον δισταγμόν·



°Ό9εν έκδοθεισών διαταγών, άνεχώρησεν ο Βελισάριος, η 
Καρχηδών έκυριευθη, ό Γελιμήρος έξεθρονισθη, ή δέ ’Αφρική 
ύπετάγη πάλιν ά'πασα είς το  Βυζαντινόν κράτος.

Τοιαΰται οπτασίαι αληθείς ή προσποιηται, γέννημα 
βίαιων παθών, οργής, ζηλοτυπίας, μάλιστα δέ πα τριω τι
σμού και ζήλου θρησκευτικού εφερον πολλάκις ανάλογα α 
ποτελέσμα τα .

’Ε κ τοιούτων αισθημάτων κινηθείσα καί η ’Ιωάννα δ ’ *Αρκ, 
ή αύρηλιανή κόρη, ενθουσίασε τούς άπηλπισμένους Γάλλους 
ινα όρμ,ήσωσι κατά  τών "Α γγλων, καί ήλευθέρωσε την π α 
τρίδα αύτής έκ τής δουλείας.

At ιέρεια: τών αρχαίων καί οί ποιηταί έτιμώντο έζαιρέ * 
τω ς διά τήν μαντικήν αύτών σοφίαν. Χρυσή κύλιξ έχλάπη 
έκ  τού ναού τοΰ Έρακλέους* ό ηρως έπιφανείς καθ’ ύπνον 
εις τον Σοφοκλέα έδήλωσε τον ιερόσυλον- ό δέ ποιητής 
κατεμήνυσεν αύτον είς τον “'Αρειον Π άγον δθεν συλληφθείς 
ήναγκάσθη νά ομ,ολογήση δτι αύτός ητο πραγματικώς 6 
κλέπ τη ς.

Πολλαί μ,ητέρες έλέγετρ  οτι ώνειρεύθησαν τας παραφοράς 
καί κακουργίας τών υιών. Ούτως ή Γ£κάβη ειδεν δτι έγέν
νησε δαυλόν διάπυρον. e0  γεννηθείς υιός αύτής Πάρις όιή.- 
γειρε πραγματικώς τήν "Ελλάδα κατά τής Τρωάδος καί ή 
πόλις τού Ιλίου έγενετο παρανά7,ωμα τού εχθρικού πυρός. 
*H Ολυμπίάς ένυπνιάσθη δτι έτεκε δράκοντα. *0  γεννηθείς 
αύτής υιός ’Αλέξανδρος κατέφαγε τώ  δντι άπασαν τήν ’Α
σίαν. Ή  μήτηρ Διονυσίου τού τυράννου έφαντάσθη κα τ’ οναρ 
οτι έγέννησε μικρόν Σάτυρον, r0  υιός αύτής ειχ ε παν είδος 
κακίας. fJH μήτηρ του τυράννου Φα7άριδος ειδε το  άγαλμα 
τού Ερμου κρατούν είς τάς χεΐρας ποτήριον, δθεν ερρεε κρου- 
νηδον το αίμα.

Καθώς ό Θεος επλασε τον άνθρωπον κ α τ’ εικόνα και 
καθ’ όμοίωσιν, καί δ άνθρωπος κατά δυστυχίαν παρέστησε*

έκπαλαι τδν Θεόν, κατά τήν ιδίαν αυτού <ρύσιν άποδιδούς 
εις εκείνον δσα αύτός πάσχει πάθη, τόν έρωτα, τό μίσος, 
τόν θυμόν κ τλ .

Διά τούτο, καθώς δ °Όμ.ηρος ελεγεν δτι τά  όνειρα ησαν 
θεία καί παρά τού Διος έπέμποντο, πολλοί Πατέρες τής ’Εκ
κλησίας άπέδωκαν αύτά εις τήν θείαν εύνοιαν.

’Αλ>/ ίσως δέν έχομεν ανάγκην νά καταβιβάζωμεν τόν 
Θεόν άπό τού υψους τής ουρανίου αυτού μεγαλειοτητος εις 
τά χαμαίζηλα καί ταπεινά ήμών πράγματα. *Η ψυχή αύ- 
τού τού ανθρώπου, ώς πολλάκις εϊπομεν*, αισθάνεται καί 
προνοεί, δηλ. βλέπει μ,ακράν, έάν μή έπιπροσθήται ύπό τών 
7:αθών, καθώς τό τηλεσκόπιο ν ή καί γυμνός οφθαλμός ύπό 
τής ομίχλης καί τών νεφών.

’Επίσκοπος τής Ρίεαπόλεως, πρό πολλών έτών τελευ τή -  
σας καί ύπό τών χριστιανών ώς άγιος τιμώμενος, ενεφανί- 
σθη καθ' ύπνον προς ιερέα τινά διατάττω ν νά ειπη πρός τόν 
Φεοδινάνδον τόν έξ ’Αραγωνίας νά άνασκάψη τινά τόπον, 
τούτου δέ γενομ,ένου, εύρέθη βιβλίον πεοιέχον προρρήσεις 
περί τή ς μελλούσης εισβολής τών τ ε  ^Ισπανών καί τών Γ ά λ 
λων είς τό βασίλειον.

f0  Σουλτάν ’Οσμάνης εΐδεν οτι έπορευετο είς Μέκαν, 
καθ’ οδόν δέ ή κάμηλος αυτού άνέβη είς τούς ούρα νους, 
έμειναν δέ μ.όνον αί ήνίαι αύτής είς τάς χειρ ας αυτού. Οί 
μάντεις προείπον δτι εμ ελλε ν’ άπο7.έσγ) τό βασίλειον* καί 
τω δντι μ ετ ’ όλίγας ημέρας ό ’Οσμάν έπνίγη!

’Αλλά πολλά τών ακολουθών φαίνονται πιθανώτερα διότι 
τά τοιαύτα ύπάρχουσι καί κοινότερα ώς έκ τής άναλογίας 
τών περιστάσεων. f0  Γράκχος μελετών τήν ανατροπήν τής 
Γερουσίας ειδε τόν αδελφόν αυτού κα τ' οναρ προλέγοντα 
^ρός, αύτόν έπικείμενον τόν θάνατον. *0  ’Αννίβας φοβούμε ■ 
νος μή έμποδισθη έπί πολύ έμπροσθεν τής πολιορκουμέν^ς 
ύ“ ’ αυτού πόλεως τών Συρακουσών, ώνειρεΰθη ποτέ δτι έδεί*



πνει εν τινι τών μεγάλων ο!/.ιών τής πόλεως εκείνης* τ^  
δέ επαύριον η πόλις έκυριεύθη.

Ο ’Αλκιβιάδης ένυπνίάσθη δτι *ίτο ένδεδυμενος τά  ίμά
τ ια  τή ς έταίρας αύτοΰ’ όλίγας £έ'ημέρα ς ύστερον οί στρα- 
τιώ τα ι τοΰ σατράπου φονεύσαντες καί σκυλεύσαντες αύτον 
άφήκαν γυμνόν έπί τής οδού. Τότε η παλλακίς αύτοΰ άφυ- 
πνισθεισα έκ, τοΰ θορύβου έξήλθε βιαίως τής οικίας, επεσεν 
έπ ί τοΰ νεκρού, κατέβρεξεν αύτόν διά τών δακρύων, και έ - 
.κάλυψε διά τού ίδιου αυτής μανδύου.

Δις τό αύτό φάσμα άνεφάνη προς τόν άτρομη τον Βρούτον 
έπαπειλοΰν ώς βέβαιον τόν θάνατον^ οστις καί πραγματεκώς 
μ ε τ ’ ολίγον έπήλθεν.

Ό  Μέγας Κωνσταντίνος διετάχθη καθ’ ύπνον να λάβη 
•ώς σημείον τόν σταυρόν, δν ειδε τήν ήα,έραν είς τά  νέφη 
κατηστερισμένον. Ε κτοτε τό λ-άβαρον αναπλήρωσε τούς νι·» 
κηφόρους τή< 'Ρώ μης αετούς, ό στρατός ώρμησεν ενθους είς 
τη ν  μάχην, ό Μαζέντιος έφονεύθη, η Ί?ώ μ η έν.ικήθη, οί θεοί 
τοΰ ’Ολύμπου έδιώχθησαν έκ  τοΰ Πανθέου, τό δέ κράτος 
δλον έκηρύχθη χριστιανικόν.

Την προτεραίαν τοΰ θανάτου ^Ερρίκου τοΰ δευτέρου η σύ
ζυγος αύτοΰ Αικατερίνη παρεκάλεσεν αύτόν νά μη καταβή 
εις την μονομαχίαν* διότι είδεν αύτόν κα τ' οναρ ώχρόν καί 
ύπό λύθρου κεκαλυμμένον.

°Ενα μηνα πρίν ό *Ραβαλιάκ δολοφονήση τόν άναθόν 
Ερρίκον τέταρτον, η έκ Μεδίκων Μαρία έζύπνησε, καθώς η 

σύζυγος του Καίσαρος, πνιγμένη εις τά  δάκρυα καί ολολύ- 
[ζουσα! ’ Επειδή δέ ό ? Ερρίκος έζή τει νά μάθη την αιτίαν 
τού τοιούτου φόβου, ειπεν δτι είδεν αύτόν δολοφονημένοι 
Κ α τά  δυστυχίαν δμως ό 'Ερρίκος κατεφρόνησε τήν οπτασίαν 
ταύτην λέγων « Les songes ne so»t que des men- 
jaoages U

Γ ειτόνισσά μου η Κ · Μ.., λέγει ό κόμης Σεγκιούρ, ά γ-

^ΐΛ^υστάτη και αξιέραστος, $ν ούδείς δύναται νά μη π ίστεύ- 
ση, δταν αύτην άκούση, ούτε νά μη άγαπηση, εάν ίδή αύτην, 
μοί διηγηθη έσχάτως δτι ητο βεβυθισμένη είς μεγίστην λ ύ 
πην διά τ$ιν νόσον τοΰ παιδιού αύτής. Διήλθεν ημέρας καί 
νύκτας πολλάς άύπνος καί ανήσυχος ύπύ φόβου καί θλίψεως* 
αλλά τέλος τό παιδίον διεσώθη έκ τοΰ προφανούς κινδύ
νου, τά  συμπτώ ματα έξέλιπον κ τ λ ,  οθεν υποχωρούσα καί η 
ίδια μητηρ εις τάς παρακλήσεις τών συγγενών άπεχώρησεν 
«ίς τόν κοιτώνα καί άπεκοιμηθη ήσυχος. *Εξαίφνης δμως 
κατά τά  μέσα τής νυκτός έφαντάσθη δτι είδε πλησίον τής 
κλίνης τόν ιατρόν καλοΰντα αύτην σπουδαίως. «Τί πράτ
τεις  δυστυχής μητηρ I καθεύδεις 1 καί δμως τό τέκνον σου 
αποθνήσκει.»

Μόλις άκούσασα ταΰτα άνεβόησεν ή άθλία μητηρ, έξύ- 
πνησεν, ηγέρθη, εδραμεν είς τό δωμάτιον, οθεν προ ολίγων 
ωρών άνεχώρησεν άφοβος, έκάλεσε στενάζουσα τήν τροφόν, 
αυτη δέ έζυπνήσασα έζη τη σ ε νά μάθη τήν αιτίαν τού το ι
ούτου φόβου. Το παιδίον σου, ειπεν, ύγιαίνει καί κοιμάται 
^συχον είς τάς άγκάλας μου. ’Αλλ* οί λόγοι ουτοι ούδαμώς 
ένεθάρρυναν την μητέρα, τοσοΰτον έκ τοΰ ένυπνίου τεταραγ- 
μένην. Λαμβάνει λοιπόν λύχνον εις τά ς χειρας καί ερχεται 
πλησίον τού παιδιού* ώ δυστυχία ! ή ώχοότης καί συστο
λή τοΰ προσώπου, ή αναστροφή καί ένατέ'^σις τών όμμά - 
των αύςάνουσι τήν φρίκην’ αρπάζει τό τε  τό βρέφος έκ τού 
κόλπου τής τ ίτθη ς, κάθηται καί σπουδάζει παντοιοτρόπως 
νχ άναζωπυρηση την ζω ην, θερμαίνουσα τό παιδίον* άλλα 
τό δυστυχές αύτό έψυχορράγει ηδη καί έξέπνευσεν είς τά  
γόνατα τής μ ητοός!

*Ομολργώ δτι η μητρικη φιλοστοργία βλέπ ει τήν νύκτα 
τούς κινδύνους, δσους έφοβεΐτο την ημέραν* άλλ* ή μήτηρ 
αυτη ητο άποχρώντως άφοβος ! .  · .  · Και άν δοθη δε οτι ή 
έκπληρωσις τοΰ νυκτερινού τούτου χρησμού ητο σύμπτω σή



τυχαία, κινεί ομως την καρδίαν, έξιστά τον νουν καίταράτ- 
τει το λογικόν.

Φίλος τοΰ συγγραφέως της παρούσης διατριβής ύ-ώπτευε 
μέν άορίστως δτι άπευκταιόν τι συνέβη είς λεχώ συγγενή 
αυτοΰ μακράν απούσαν* ά λλ’ ούδαμ.ώς έφοβείτο, ουτε καν 
ητο πολύ υπο τής ιδέας προκατειλημμένοΑιφνιδίως δ ’ εί
δε τήν γυναίκα ταύτην κατ* οναρ ώχραν καί δλως κατά 
πάντα ήλλοιωμ,ένην, ώστε ούδείς ηδύνατο νά γνωριση αύ
τήν* και ομως αύτός περιεποιήθη τήν δυστυχή εκείνην, ώς άν 
μ.ή αμφίβαλλε παντελώς περί τής ταυτότητος. ^Επειτα λα
βών αύτήν μ.ετέφερεν έκ τής κλίνης είς σκίμ.ποδα· επειδή 
δέ κατ* αύτήν την περ(στασιν άνεσύρθη είς τά άνω τοΰ 
ιματίου το κράσπεόον, είδεν οτι ητο λελυμένον καί πεπτω- 
κός τών περισκελίδων αύτής τό δέμα* οθεν εσπευσε νά λά- 
β>7 αύτο έκ τοΰ έδάφους καί έγχειρήση προς αύτήν* άλλά  
τοτε παρετήρησεν οτι ητο τοσοΰτον πρησμένον το μ.έλος, 
ωστε έφοβήθη. Μετά τινας δέ ημέρας έμαθεν οτι ή γυνή 
Ιπαθε δεινοτάτην φλ^εβίτιν κατόπιν τοΰ τοκετού κατ’ έκει 
«ό ακριβώς το μέλος, ουτινος ητο λελυμένη ή περισκελίς, καί 
μ-όλις δ ι’ αλλεπαλλήλων τοπικών αφαιμάξεων (δηλ. 8 0  
βδελλών) διεσωθη.

Ό  φόβος καί ή υποψία έδύναντο κάλλιστα νά παραστη- 
σωσι πάσχουσαν τήν γυναίκα’ άλλ’ ο προσδιορισμός καί τοΰ 
τοπου τής νόσου υπερβαίνει πάσαν έξήγησιν.

Διά τοΰτο οί διαλογιζόμενοι πόσον ολίγον γνωρίζομεν 
καί τόν κόσμον καί τήν ιδίαν ήμών φύσιν ουδόλως δισ τά - 
ζουσι νά παραδεχθώσι πολλάς τοιαύτας τής ψυχής οπτα
σίας, αίτινες συμβαίνουσι μάλιστα συχνάκις πλησιάζοντας 
τοΰ θανάτου.

Διά τοΰτο και ό γενικός τών ανθρωπίνων δεισιδαιμονιών 
και προλήψεων σατυριστής καί κωμωδό; Βολταίοος έπί- 
στευε και αυτόςάποχρώντως είς τήν αλήθειαν τινων ονείρων

καί ελεγεν οτι έθεώρει αύτά ώς κυρίαν καί φυσικήν αρχήν 
τών πρώτων προφητειών. ’Α λλ1 όσα βλέπομεν γινόμενα 
καί οσα πράττομεν ημείς αύτοί, δταν έγρηγορώμεν, διαφε* 
ρουσιν άράγε πολύ τών ονείρων ;

Το κατ’ εμέ άγαπώ μάλλον τά  όνειρα τής νυκτός ή τά  
τής ήμέρας, πρώτον ώς σύντομα, δεύτερον δε ως άβλαβή  
σχεδόν, ή τουλάχιστον ταράττοντα πολύ όλιγώτερον διότι 
τήν μέν νύκτα όνειρευόμεθα μόνοι, τήν δε ήμ,έραν πολλοί 

ομοΰ συνερχόμενοι.
Ά νάγνω ς, λέγει ό Σεγκιούρ, μεταξύ πολλών άλλων β ι

βλίων τάς έπιστολάς τοΰ Κ,ικερωνος πρός Αττικόν, καί τάς 
έπιστολάς τής κυρίας Σεβινιέ πρός διαφόρους. Διά τών ζωη- 
ροτάτων εκείνων εικονογραφιών μεταφερομεθα εις άττωτά- 
τας χώρας καί παρελθόντας αιώνας. Ευρισκόμεθα έν μ,εσω 
τής "Ρώμης, παριστάμεθα είς τήν συνέλευσιν τοΰ λαοΰ, είς 
τ ά ; συνεδριάσεις τής Γερουσίας, εις τούς θριάμβους, είς τάς 
έκστρατειας, είς τάς δημοτελείς έκείνας έορτάς και πανη- 
γυοεις καί δημοθοινίας* έπειτα δε εν τη  λαμ,προτατη αυ
λή τοΰ μεγάλου τής Γαλλίας μονάρχου θαυμάζομεν τήν 
δύναμιν τής βασιλείας, τήν έπιμονήν τών άποφάσεων, τάς  
ραδωυργίας έπί τής ειρήνης, τήν άταξίαν έπί τοΰ πολέμου, 
τήν διαφθοράν τών ήθών5 τήν ύποδουλωσιν τών πνευμάτων, 
καί τό ύποφώσκον λυκαυγές τών έπιστημονικών άνακαλνό- 
ψεων. Έ ν  γένει τότε ζώμεν μεταξύ τών ‘Ρωμαίων καί τών 
Γάλλων, μεταλαμβάνομεν τής γνώμης αύτών, φοβούμ,εθα, 
έλπίζομεν, χαίρομεν καί θ^ιβόμεθα ώς αυτοί, κατα τάς 
διαφόρους περιστάσεις, αιτινε; ηγον καί έφερον τούς λαούς 
εκείνων τών έποχών. *Ή κοινωνία τών 'Ρωμαίων καθώς καρ
τών Γάλλω ν, φαίνεται εμποοσθεν ήμών δραστήρια καί ένερ- 
γητικωτάτη* διότι ή δύναμις αύτών συγκινεί καί τόσα ά λ
λα εθνη! ’Α λλά κλείομεν τό βιβλίον καί αμέσως τό παν 
ά-ώ λετο ! Ούδέν έκ τών υποκειμένων εκείνων άνδρών ή



γυναικών., ών έθαυμάζομεν την ευφυΐαν, την δόξαν, τ έ  
πλεονεκτήματα, τάς άρετάς, τά κάλλος, τών οντων εκείνων,, 
ψν ώνειδίζομεν τά  έλα ττώ μα τα  ούδέν ύιτάρχει πλέον έπί' 
της σκηντ,ςϊ

Τοσαυτη ταραχή παθών, τοσοΰτος δμιλος χαρακτήρων 
παντοίων, τοσαύτη συμπλοκή διαφόρων συμφερόντων δια 
ρ.κχς έπαυσε καί σιωπή πένθιμος το παν διαδέχεται. Τί 
άπέγινεν η δοξα, που άπέβη ό φθόνος και τά μίσος  ̂ τίνα 
καρπόν έπέφερον τοιοΰτοι πόλεμος οίτινες έβαψαν τήν γην 
διά τού ανθρωπίνου αιμ,ατος ; Ποσάκις τά  πράγματα μ ετε- 
βλή&ησαν ε κ τ ο τ ε ! A ι σκηνογραφίαι τοΰ θεάτρου μετηλλά-· 
γησαν’ άλλαι δραματικαί παραστάσεις έκτελουνται,. νέοι ύ- 
ποκριταί αναφαίνονται τουτέστι νέα α π ά τη , ητ*ς ούτε 
πλειότερον διαρκείς

"Όταν τά όνειρα της ημέρας ύπάοχωσι τόσον άστατα καί 
αβέβαια, διατί καταφρονοΰμεν τά  της νυκτός > Μήπως δέν 
άνήκουσι καί ταΰτα είς τόν άνθρωπον; προέρχονται έκ. μυ
στικών δυνάμεων αυτοΰ, ή δεν άίοδεικνύουσι πλειότερον 
τών άλλων μάλιστα ότι καίπερ φαινόμενος φθαρτός και πρόσ
καιρος ένταΰθα, περιλαμ.βάνει δμως έν εαυτωαιωνιότητος δι
καιώματα καί προωρίσθη είς ζωήν άλλην καί άλλον κόσμον ;

*Ω νύξ παράτεινον ε τ ι , εί δυνατόν, τάς σιωπηλάς ώρας; 
σου* καί έμπνεε μοι διά παντός ιδέας μέν ωφελίμους καί 
ευσεβείς, αίσθήμ,ατα δέ άξια γενναιόφρονος καί άληθοΰς 
πολίτου.

* 1. Ν. ΛΕΒΔΔΕΓ2*

Π Ε Ρ Ι Τ Ο Υ  Η Λ ΙΟ Υ '.

Παρά πολλοίς ίσως ή μετά τοΰ ήλίου σχέσις δέν είναι 
«λλη ή ό καθημερινός χαιρετισμός τών ακτινών αύτοΰ (τού
λάχιστον ένταυθα έν ’Αθήναις δυνάμεθα νά καυχηθώρδν οτι

5 ίλιος εΐνε τοσοΰτον υγιής,, ώ στε σπανιώτερον συμβάν δέν 
υπάρχει ή το νά μεΐντι κεκαλυμμ,ένος άπό νέφη έπί όλην 
ημέράν')· v/hyi κά τω ς άκρ»&σττν*ν γνωριμίαν αύτοΰ θά* 
ττροσπαθ^σω οπως έν ολιγοις κατακτήσω αύτόν γνωστότερο* 
καί εις τούς άναγνώστας τοΰ ’Αττικού Ημερολογίου.

Περί τής φφ’ήμών άποστάσεως καί του άληθοΰς μεγέθους
τοΰ ήλίου έπί μακρόν αί δοξασίαι ήσαν άβέβαιαι καί ολως
βύθχίρετοι. rQ μέν ’Αναξαγόρας έδέχετο αύτον ϊσον μέ τήν
Πελοπόννησον, οι δέ Στωϊκοί καί μείζονα τής γης* άλλος:
ομως αρχαίοι ένόμιζον οτι έχει μόνον τό φαινόμενον μέγεθος,-
μη λαμβάνοντες ύπ’ οψιν τήν ώς έκ της άποστάσεως φαι-
νομένην σμίκρυνσιν αύτοΰ.. Πλήν ένόσω ή άπόστασις του
ητον άγνωστος, δέν ήτο δυνατόν νά προσδιορισθ/ί καί τό
[λέγεθος αύτοΰ. Γ0  προσδιορισμός δμως της άποστάσεως τοΰ
ήλίου άπό της γης είναι λίαν δυσ/ερής,. διότι τό φαινόμε-
νον διά τοΰ· οποίου ή άπόστασις αυτη προσδιορίζεται άκρι-
βέστερον ή διά πάσης άλλης μεθόδου, δηλαδή αί προ τοΰ
δίσκου, τοΰ ήλίου φαινόμεναι διαβάσεις της ’Αφροδίτης συμ-
βαίνουσι τόσον σπανίως^. ώστε άπό αίώνος είς αιώνα ή
*αί πλέον Ινίοτε, δυναται νά γίντ, νέος π^οσδιορισμ,ός, Διά
τών διαβάσεων λοιπόν τοΰ παρελθόντος αίώνος ή άζόστα--
δ·ς αυτη εύρέθντ ουσα 3 4  | σχεδόν έκ. λευγών,ένω κατά τούς
προτέρους αιώνας καί ή μέθοδος αυτη ήτον άγνωστος καί
τηλεσκάπιον δέν ύπήρχεν όπως γινωσιν ακριβείς παρατηρή-
<*ις. Ί  
7 * 
ων, αν
Υ«λην
τ*). Διά τοιούτων λοιπόν φαινομένων εύρέθη οτι ή άπό τη ς 
γής άπόστασις τοΰ ήλίου είναι 3 3  2 4 0  0 0 Ο λεΰγαι. Δυνα
τόν καί κατά τόν προσδιορισμόν αύτόν νά υπολείπεται λ ά -  
6ος μικρόν, ίσως όλίγαι έκατοντάδες χιλιάδων λευγών, του-το 
ν -ω ; θά ευρεθη διά τής διαβάσεως τή ς ’Αφροδίτης, τ ή ς

Γπάρχουσιν ομως και άλλα τινά ουράνια φαινόμενα δι 
καί ούχί μέ τήν αύτήν άκρίβειαν, τούλάχιστον μ ε  μ ε- 
προσέγγισιν δυναται νά προσδιορισθή ή άπόστασις αύ*



κατά τό 1 8 7 4  συμβησομένης. Τ ότε έλ^πίζομεν οτι το υπθ· 
λειφθησόμενον λάθος θα ήνε μόνον ολίγων δεκάδων χιλιάδων 
λευγών. Σημειωτέον ομως οτι προς προσδιορισμόν τής σχε
τικής άποστάσεως του ήλίου και τής σελήνης άπο τής γής 
^Αρίσταοχος ά Σάμιος (περι τά  2 7 0  π . X .)  ευρε μέθοδον 
ητις άν και πρακτικώς δέν παρέχει ά/.ριβή εξαγόμενα, θεω- 
ρητικώς ομ,ως εινε όρθοτάτη.

Τα άνω ρηθέντα περι άποστάσεως του ήλίου ίσχύουσι διά 
την μέσην άπόστασιν αύτου, διότι τής τροχιάς τής γής 
περι αύτόν ρ,ή ουσης κυκλικής, ά λλ’ ελλειπ τικής, ή άπο · 
στασις ήμών άπ* αύτου είνε ότέ μ.έν μ,είζων (κατά  τόν 
’Ιούλιον), ότέ δ ’ έλάσσων (/.ατά τόν ’ Ιανουάριον), πλήν ή 
διαφορά δέν είνε πολύ σημαντική. '

Γνωστής ουσης τής άποστάσεως σώμ.ατός τίνος, εύ*ολως 
δύναται νά προσδιορισθη τό άληθές μέγεθος αύτοΰ έκ τοϋ 
φαινομένου. Ούτως έκ τής φαινομένης μέσης διαμέτρου του 
ήλίου ουσης 3 2 "  0 ν ,  9  επετα ι δτι ή διάμετρος αύτου είνε 
1 0 8  σχεδόν φοράς μεγαλητέρα τή ς γής δηλ. 3 0 8  χ ιλ . 
λεύγας περίπου. *11 άπόστασις τής σελήνης άπο τής γής 
είνε μόνον 8 3  περίπου χ ιλ . λευγών, έπομένως ή γή και ή 
σελήνη ή μέν είς τό κέντρον ή δέ πέριξ αύτής χωροΰσιν 
εντός του ήλίου μέ τάς άμοιβαίας άποστάσεις των.

Προ τής εύρέσεως του τηλεσκοπίου αι διά μόνης τής ά- 
πόψεως τοΰ ήλίου γενόμεναι υποθέσεις ησαν ολως αυθαίρε
τοι, διότι έκτος τοΰ άπλέτου φωτός, ούδέν άλλο ηδύναντο 
νά ιδωσι τό τε . ’ Από τών πρώτων δμως τής εύρέσεως του 

τηλεσκοπίου χρόνων παρετηρήθη ο ήλιος δι’ αύτοΰ, και εκ* 
το τ ε  μ,όνον ήρξαντο υποθέσεις περι τής φυσικής κα τα σκευή 
του εχουσαι βάσιν τινά .

’Αμέσως οί πρώ τοι διά τοΰ τηλεσκοπίου παρατηρήσου- 

τες τόν ήλιον Φαβρίκιος και Γαλιλαίος παρετήρησαν οτι 
έπί τοΰ δίσκου τοΰ ήλίου φαίνονται κηλάδες. τ^νες, αϊτινε*

?μως ουτε πάντοτε αί αύται δείκνυνται, ουτε εινε πάντοτε 
εξίσου πολλαί ή μεγάλαι, ά λλ ’ ότέ μέν παρίστανται πλείονες, 
οτέ δέ και ούδεμια. Φαίνονται δε κινουμεναι έκ Δ. πρός Α. 
ούχί δμως πάσαι μέ τήν αύτήν τα χ ύ τη τα . ’Εκ τούτου αμέ
σως έξήγαγον άμφότεροι οί παρατηρηταί ουτοι δτι ό ήλιος 
στρέφεται έκ Δ. πρός Α* περι ίδιον άξονα, συγχρόνως δμ.ως 
οτι και αι κηλίδεζ κινούνται, δίότι έάν εμενον άκίνητοι, ή 
περιστροφική ταχύτης θά ήτον ή αύτή διά πάσας. σ£νεκα 
τής δυσχερείας τής προχυπτούσης έκ τής ιδίας κινήσεως 
τών κηλίδων ο χρόνος μιας περιστροφής τοΰ ήλίου προσδιο
ρίζεται δυσκόλως καί ούχί δλως άκριβώς. Κ α τά  τόν δεινόν π ε 
ρί τά  τοΰ ήλίου Σποίρερον (Spoerer) ό χρόνος ουτος είνε 2 5  
ήμ. 5  ώρ. καί 3 8  λεπ τώ ν, ένώ ή κλίσις τοΰ ισημερινού τοΰ 
ηλίου πρός τό έπίπεδον τής τροχιάς τής γής (τήν έκ λ ειπ τι- 
χήν) είνε 7  σχεδόν μοιρών. *Υπό πάντων τών παρατηρη
τών τοΰ ήλίου εύρέθη οτι αί κηλίδες δέν παρουσιάζονται 
έζίσου καθ’ δλον τόν δίσκον αύτοΰ, ά λλ’ αί πλεισται περι

ίν τινα , διότι 
ία. fH περίο
δέ τών κ η ·

λιδων ένίοτε εινε τόσον πολύ, ώ στε ή έπιφάνεια κη λί- 
^ων τινών είνε πολυ μεγαλητέρα τής γής. ΡΗ διάρκεια τών 
Κηλίδων δέν είναι ή αύτή, ούτε διατηροΰσι πάντοτε τό  
αύτό μέγεθος καί σχήμα, άλλα μεταβάλλουσι τα ΰτα . *Ομάς 
ΧΛΐλίδων διήρκεσε τό 1 8 4 0 ,  κατά τάς παρατηρήσεις το3 
Σουαβοΰ, πλέον τών 2 0 0  ήμερών.

*Η θεωρητική άστρονομία ού μόνον τήν άπόστασιν καί 
ε* ταυτης τό μέγεθος, άλλα και τήν μάζαν τού ήλίου π α 
ρέχει τά  μέσα νά προσδιορίσωμεν, έπομένως και τήν πυκνό
τητα αύτοΰ, διότι δταν ηνε γνωστή ή μάζα και τό μέγεθος 
ευκόλως εύρίσκεται και ή πυκνότης. Η μάζα  λοιπόν τοΰ 
ν ιο υ  είνε 3 3 5  0 0 0  φοράς μεγαλειτέρα ή ή τής γής· έπ ει-

1 ί  *

τον ισημερινόν αύτοΰ. "Εχουσι δέ και περίοδ 
οτέ μέν φαίνονται πλεισται δσαι, ότέ δέ ούδεμ 
δΐ)ς αυτη είνε 11  περίπου έτών. Το μέγεθος



δίϊ ομως δ ήλιος κατ’ ογκον είνε \ 2 6 0  0 0 »  φοράς νζγζ» 
λητερος αυτής, επεται δτι ή πυκνότης αύτοΰ είναι το τέ
ταρτον της πυκνότητος τής γης. Τούς περι τούτου θαυμά
ζοντας δυνάμεθα νά βεβαιωσωμεν οτι η τρυτανη δι ης ζυ· 
γίζομεν τήν μάζαν τοΰ ήλιου εενε πολυ ακριβεστερα τή ς  
χειροπιαστής πολλών κατοίκων τής γής.

’Εάν θελήσωμεν νά συγκρίνωμεν τήν ελξιν τοΰ ήλίου έπί 
τών επ’ αύτοΰ σωμάτων, μέ τήν έπί τής γης, οφείλομεν 
έκτος της μάζης νά λάβωμεν ύπ’ δψιν και τον δγκον αύ
τοΰ. Ή  έντασις λοιπον της ελξεως έπί τοΰ ήλιου εινε 2&  
περίπου φοράς μεγαλητέρα τής έπί της γής, δηλαδή μία 
οκά έπί τής γής είνε 2 8  οκάδες επι τοΰ ήλιου. Εαν ειχο* 
μεν λοιπον συγκοινωνίαν μετ’ αυτοΰ θα εσυμφερε να π ω - 
λώμεν έκεί προϊόντα, λαμβάνοντες δμως είς ανταλλαγήν 
νομίσματα έκ τών έπί τής γής έν χρήσει άνευ ζυγιου. Ελη- 
σμόνησα ομως oTt είς τούς αστρονόμους αποδίδει το κοινον 
γνώσεις δλως υπερφυσικός ένίοτε, δέν είναι λοιπον παράδο
ξον νά νομίση τις δτι δυνανται νά ευρωσι καί τα μεσα 
τής συγκοινωνίας μετά τών λοιπών ουρανίων σωμάτων. Η- 
ρωτήθην μάλιστα, καθώς ένθυμοΰμαι, έάν τίνε δυνατόν δι 
αεροστάτου νά μεταβώμεν είς τήν σελήνην, το πλησιεστε- 
ρον καί έπομένως μάλλον εύπρόσιτον, πρόσθες δέ και άκ£ν- 
δυνον κατά τήν γνώμην τοΰ έρωτησαντος σώμα. Τα μεσα 
δμως τής συγκοινωνίας ήμών μετά τών ούρανίων σωμάτων 
εινε μόνον τό τηλεσκόπιον καί άπο τινων έτών το φασμα- 
τοσκόπιον, ένίοτε δέ διάτνας παρατηρήσεις καί το pola- 
TOSCOpe. Δι’ αύτών λοιπονι μόνον δυνάμεθα νά μεταβώμεν 
κατά νοΰν μόνον εις τά ούράνια σώματα, $ μάλλον νά μετα- 
φερωμεν αύτά έπί τής γής, τήν δέ κατασκευήν αεροστάτων ή 
καί σιδηροδρόμων άπο τής γής προς τά ούράνια σώματα ά- 
φίνομεν είς τούς τά νέφη ιππεύοντας, διότι οί άστρονομοι 
ποοτιμώσι τον-έπί τής γής περίπατον.

Πλήν έκτος τών κηλίδω/ο ίλιος διά μεγάλου τηλεσκο
πίου παρατηρούμενος φαίνεται λαμπρότερος εις τινα μέρη 
αύτοΰ καί μάλιστα πλησίον κηλίδων ή μερών είς & τοι- 
αΰται μέλλουσι ν’ άναφανώσι. Τά λαμπρά ταΰτα μέρη κα- 
λοΰνται λαμπάδες Καί άλλας τινάς δέ μικρότερα; ανωμα
λίας παρουσιάζει έν μεγάλω τηλεσκοπίαν ή κατά τά διά
φορα μέρη αύτοΰ λαμπρότης τοΰ ήλίου, άς δμως παραλείπο* 
μεν ινα εϊπωμεν ολίγα περί τών ύποθέσεων τής φυσικής 
αύτοΰ κατασκευής.

*Οτι 6 ήλιος είναι σώμα αύτόφωτον ούδείς πώποτε άμ- 
φίβαλε* τοΰτο δμως καί άμέσως άπεδείχθη κατά τούς νεω- 
τέρους χρόνους Hi ίδιου προς τοΰτο οργάνου τής φυσικής. 
Αλλά τι εινε ό ήλιος; Έ κ τών άρχαίων έθεώρουν αύτον 6 
μέν Ξενοφάνης νέφος πεπυρωμένον, ο δέ ’Αναξαγόρας μύ
δρον διάπυρον καί άλλοι άλλοίον.

'Ανευ ομως άκριβοΰς παρατηρήσεως αύτοΰ δέν ητο δυνα
τόν νά ύποτεθίϊ τι πιθανότητά τινα έχον. Πολύς δέ χρόνος 
παρήλθε καί άπο τής εύρέσεως τοΰ τηλεσκοπίου μεχρισοΰ 
υπόθεσίς τις κάπως πιθανή ίσχυση περί τής ούσίας αύτοΰ, 
μόλις δέ διά της νεωτάτης έφευρέσεως τής τοΰ φάσματος 
αναλυσεως καί άλλων τινών νεωτέρων παρατηρήσεων α ί 
περι τοΰ ήλιου υποθέσεις είσί πιθαναί.

Παράδοξος κατά το φαινόμενον είνε δτι πάσαι σχεδόν αί 
περι τοΰ ήλίου ύποθέσεις τών νεωτέρων χρόνων, πλήν τών 
τελευταίων, βάσιν εχουσι τήν παραδοχήν σκοτεινού πυρήνος 
τοΰ ήλιου υπο φωτοσφαίρας περιβαλλόμενου. Τοΰτο λόγον 
εχει οτι άφοΰ εδείχθη δτι ή γή δέν είνε το κέντρον τοΰ 
παντος, άλλα κοκκος άμμου έν τώ άχανεΓ, οί άνθρωποι δέν 
ηδύναντο ευκόλως νά δεχθώσι σώμα μέγα ώς τον ήλιον, υ:·η 
δυναμενον νά κατοικηθή. Διά νά ηνε δμως τοΰτο δυνατόν 
άναγκη ό πυρήν τοΰ ήλίου νά μή γνζ σώμα διάπυρον. *Α- 
παζ τής ακούσιας ταυτης σιωπηλής παραδοχής γενσμένης.



πάσαι at υποθέσεις, at δεχόμεναι πυρήνα σκοτεινόν, έξ ά* 
νάγκης ησαν έσφαλμέναι. Τοιαυτα τά αποτελέσματα τής 
άτοπου ταύτης φιλανθρωπίας τών κατοίκων της γ^ς, οϊτι- 
νες καί καλά προ παντός έρωτώσι τους άστρονόμους έάν 
κατοικώνται τά ουράνια σώματα καί ύπό ποίας φύσεως ον- 
των. ΟύδεΙς δυναται νά κατακρίνη την εύλογον ταύτην πε
ριέργειαν, άλλά καί ούδεις πρέπει ν’ άπαιτ^ παρά τών α
στρονόμων υποθέσεις δλως φανταστικάς, μη έχούσας αφε
τηρίαν τινά εύλογον.

Ό  Δομίνικος Κασσίνης λοιπόν καί ο Λαλάνδος έθεώρουν 
τάς κηλίδας ώς κορυφάς τών όρέων του σκοτεινού πυρήνος 
τής γης, έξεχούσης τή; περιβαλλούσης αύτόν φωτοσφαίρας. 
Γ£τέρα δμως ύπόθεσις, επίσης σκοτεινόν πυρήνα δεχομένη, 
ητις καί μέχρι τών νεωτάτων χρόνων γενικώς έπεκράτει, 
εχει δέ είσέτι οπαδούς τίνας εινε η* του Αγγλου Ούίλσω- 
νος, $ν έτροποποίησε καί "Ερσχελος ό πρεσβύτερος καί ό 
’Αραγώ, οστις ιδίως κατέστησε ταύτην γνωστήν καί γενι
κώς παραδεκτήν.

Κατά την ύπόθεσιν ταύτην ό ?λιος συνισταται έκ πυρή
νος σκοτεινού περιβαλλομένου ύπό δύο άτμοσφαιρών, τής 
αύτοφώτου εξωτερικής φωτοσφαίρας καί έτέρας άτμοσφαί· 
ρας μη αύτοφώτου, εύρισκομένης μεταξύ τής φωτοσφαίρας 
καί του σκοτεινού -πυρήνος.

Είς τήν ύπόθεσςν ταύτην εδωκε κυρίως άφορμήν τό φαι- 
νόμενον δτι at πλεισται τών κηλίδων τοΰ ήλιου καί μάλι· 
στα αί μεγάλαι δέν φαίνονται απλώς ώς σκοτεινά μέρη τοΰ 
δίσκου του ήλίου περιβαλλόμενα αμέσως ύπό τοΰ φωτός, 
άλλα μεταξύ τούτου καί τοΰ μελανού μέρους τών κηλίδων 
υπάρχει μέρος ήμίφωτον. ΓΗ δοξασία δ' αυτη ελαβε γένεσιν 
ιδίως έκ τής παρατ/ρήσεως δτι τό ίδίως μέλαν μέρος τής 
κηλίδος, τό έν τώ κέντρω, φαίνεται κείμενον βαθύτερον σχε- 
τικώς πρός τό περιβάλλον ήμίφωτον μέρος αύτής και το

φωτεινόν· τοΰτο δμως διά τών παρατηρήσεων μέ τά κάλλι· 
στα τών νεωτέρων τηλεσκοπίων δέν βεβαιοΰται. Κατ* αυ
τήν λοιπόν τήν θεωρίαν αί κηλίδες δέν εινε άλλο τι ή ρω- 
γαί συμβαίνουσαι άπό διάφορα αίτια έν τ?ί φωτοσφαίρα τοΰ 
ήλίου καί τήν ήμίφωτον, όταν δέ τοΰτο γίνγ), βλέπομεν τόν 
σκοτεινόν πυρήνα τοΰ ήλίου.

fH ύπόθεσις αυτη έγένετο γενικώς δεκτή ίδίως διά τής 
επαγωγού εύγλωττίας τοΰ ύπό τήν αιγίδα αύτοΰ παραλα- 
βόντος αύτήν Άραγώ καί έπί μακρόν διετηρήθη. *Οπως δ ’ 
έξηγήσωσω οι παραδεχόμενοι αύτήν τό παράδοξον τής μή 
θερμάνσεως μέχρι πυρακτώσεως τοΰ πυρήνος έκ τής θερμό- 
τητος τής ατμόσφαιρας, έδέχοντο δτι ή μέση ημίφωτος 
ατμόσφαιρα εΤνε ολως άδιαθέρμαντος, δηλαδή δέν άφίνει 
νά διέλθτ) δι’ αύτής ή θερμότης. ’Αλλά καί τής μή δυνατής 
ταύτης ύποθέσεως σώματος δλως άδιαθερμάντου δεκτής γε- 
νομένης, μάλιστα τοσοΰτον πλησίον πηγής τοσαύτης θερμό- 
τητος, πάλιν τό διά τών πολλών ρωγών, τών κηλίδων, διερ- 
χόμενον ποσόν τής θερμότητος, ήθελε θερμάνει τόν πυρήνα 
τοΰ ήλίου. Κατά δέ τόν Κιρχόφφ^ον ή ύπόθεσις αυτη ώς 
άντικειμένη είς άσφαλείς φυσικάς γνώσεις, επρεπε ν άπορ- 
ριφθη καί έάν αί κηλίδες δι’ ούδεμιάς άλλης έξηγοΰντο.

Πρός παραδοχήν νέων υποθέσεων περί τοΰ ήλιου έγένετο 
αφορμή καί ή κατά τό 1 8 5 9  γενομένη περίφημος άνάλυσις 
τοΰ φάσματος. Ώ ς γνωστόν διά ταύτης δυνάμεθα \ά δια- 
κρίνωμεν έάν πηγή τις φωτός εύρίσκεται είς ρευστήν ή στε- 
ρεάν, ή είς άεριάμορφον κατάστασιν τών μέν στερρών καί 
ρευστών φωτεινών πηγών τό φάσμα είνε συνεχές καί συνί- 
σταται έκ τών έπτά γνωστών χρωμάτων, τών δέ άεριομόρ- 
<ρων τό φάσμα είνε διακεκομμένον καί συνισταται έκ λαμ
πρών ταινιών καί γραμμών, αιτινες είναι χαρακτηριστικαί 
τών απλών υλών, έξ ών ή πηγή τοΰ φωτός συνισταται. Έ κ  

τοΰ περίφημου θεωρήματος τοΰ Κφχοφφίου περί άποπομ-



πής xat άπορροφησεως τών θερμαντικών καί φωτεινών αχτί
νων, επεται  ̂ οτι σώμα διάπυρον έκπε'μπον ακτίνας μήκους 
(χρώματος) ώρισμένου, μόνον του αύτου μήκους ακτίνας δύ- 
ναται να άπορροφηστι. Έάν λοιπον λάβωμεν ουσίαν τινα φω- 
τοβόλον ρευστήν ή στερράν και προ αύτής θέσωμεν την αύ
τήν ουσίαν εις κατάστασιν άεριόφωτον καί κατωτε'ραν θερ
μοκρασίαν εύρισκομένην, έν τώ  φάσματι τοΰ όλου σώματος 
εις την θέσιντών λαμπρών χαρακτηριστικών γραμμών τής 
άεριομόρφου υλης θά φανώσι γραμμαί σκοτειναί. ΓΗ μέθοδος 
αυτη της άναλύσεως έφηρμόσθη καί επί τοϋ ήλίου, τού ό
ποιου το φάσμα περιέχει πλείστας σκοτεινάς γραμμάς, τάς 
τοΰ Φραουνχοφέρου χαλουμένας. Έ κ  τ ή{  ύπάρξεως λοιπον 
αυτών καταδεικνύεται ή υπαρξις ατμόσφαιρας περί τον εις 
ρευστήν κατάστασιν ευρισκόμενον ήλιον. "Οτι δέ ό ήλιος 
εΰρίσκεται εις ρευστήν κατάστασιν φαίνεται άπο τάς άλ- 
λοιώσεις τής άποψεως αυτοΰ, διότι παρατηρούνται έκτος 
τών κηλίδων καί [χέρη μάλλον καί ηττον φωτεινά, μάλιστα 
εικαζεται οτι ενίοτε το υψος λαμπρών τινών μερών, τών 
προηγουμένως περιγραφεισών λαμπάδων εΤνε σημαντικόν. 
"Οπως δέ είπομεν, αυται άναφαίνονται καί καταστρέφονται.

οΰνολον λοιπον τής άπόψεως τοΰ φωτοβόλου μέρους τοΰ 
ήλιου μάς πείθει δτι αυτό εΰρίσκεται είς ρευστήν κατάστα- 
σιν. 'Η παραδοχή αυτη οτι ό δλος ήλιος εΰρίσκεται εις 
ρευστήν καί διάπυρον κατάστασιν, άνευ παραδοχής πυρήνος 
σκοτεινού και άτμοσφαίρας άδιαθερμάντου περιβαλλούσης 
αυτόν,πέριξ δέ ταύτης τής φωτοσφαίρας, περιβαλλομένης πά
λιν υπο ατμόσφαιρας, ής ή υπαρξις αμέσως άποδεικνύεται 
και υπ ουδενος άμφιβαλλεται, δέν μάς αναγκάζει να κά- 
μωμεν ούδεμίαν ύπόθεσιν εναντίαν τών γνωστών φυσικών 
φαινομένων, όπως εινε ή παραδοχή σώματος δλως άδιαθερ- 
μαντου καίτοι πλησιεστάτου πηγής άφθονωτάτης θερμότη
τος. Μενει δε μόνη ή τών κηλίδων έξέτασις. Περί αυτώ|

έπάρχουσι ίΰο νεώτεραι υποθέσεις, &ς συντομωτατα 6ά 
προσπαθήσωμεν νά έκθέσωμεν. Κατά τον Κιρχόφφιον και 
τόν Σποίρερον, ύποστηρίζοντα την γνώμην αύτοΰ, αί κηλίδες 
εινε νέφη σχηματιζόμενα έξ άποψύξεων τοπικών έν τί) ατ
μόσφαιρα τοΰ ήλίου. Φαίνονται δέ ταΰτα όλιγώτερον σκο
τεινά περί τα άκρα αύτών, διότι αυτόθι ή άπόψυξις  ̂φυσικω 
τώ λόγω εινε άσθενεστέρα παρά είς τό μέσον. Πρός ύποστη- 
ριξιν δέ τής ύποθέσεως ταύτης δτι εινε νέφη,  ̂ φέρουσιν ως 
λόγον καί τό φαινόμενον δτι συνήθως αι κηλίδες άναφαι- 
■νονται είς μέρη δπου σχηματίζονται προηγουμένως λαμπα- 
δες, αιτινες διά τής μεγάλης θερμότητος αύτών προξενουσιν 
εξατμίσεις καί έντεΰθεν άπδψυξιν. Εις ύποστήριξιν δέ τοδ 
δτι εινε νέφη αί κηλίδες άναφέρουσι καί τό παρατηρηθέν φαι- 
νόμενον δτι κηλίς έφάνη καλόπτουσα έτέραν κηλίδα, δπως 
καί έν τη ήμετέρα σφαίρα νέφος καλύπτει ετερον νέφος. 
Πολλά τά υπέρ τής ύποθέσεως ταύτης συνηγοροΰντα, πιθα· 
νωτέρα δμως μοί φαίνεται έτέρα τις ύπόθεσις η τοΰ εν Λει
ψία φίλου μου καθηγητοΰ Τσελνερου (Zoellncr).^ ^

Κατά τήν ύπόθεσιν ταύτην αί κηλίδες δέν εινε άλλο τι 
ί  τεμάχια τοϋ έπί τής έπιφανείας τοΰ ήλίου σχηματιζομέ- 
νου φλοιοϋ, δστις ποτέ θά περικαλύψη αύτόν, οπως ήδη πε
ρικαλύπτει τοιοΰτος τήν γήν. 'θ  δέ ήλιος είσέτι δέν έκαλυ- 
φθη, διότι έίνε πολύ μεγαλήτερος τής γής καί ώς γνωστόν 
μεγαλητέρα μάζα άποψύχεται βραδύτερον έτέρας μικρο- 
τέρας. Τό φαινόμενον τοΰ δτι αί κηλίδες καταστρέφονται 
εξηγείται κάλλιστα, διότι πρός τό παρόν αί κηλίδες δέν 
έμφαίνουσιν άλλο τι ή τήν τάσιν προς τον σχηματισμόν τοϋ 
φλοιοΰ, τά  τεμάχια δέ αύτοΰ ώς μικρά ευκόλως καταστρε·; 
φονται ύπό τής είσέτι μεγάλης θερμότητος τοΰ ήλιους 
Προϊόντος δμως τοΰ χρόνου (εννοείται δέ δτι χιλιοετηρωες 
ολαι ώς στίγμα! μονον πρεπει ^ά λογίζονται κατβ^ την 
5τραγμάτωσιν αύτών) τά τεμάχιά τοδ φλοιού θά {ΐενωσδ



διαρκώς καί τότε βαθμηδόν θά καλυφθγϊ ολόκληρος ή επι
φάνεια του ήλίου ύπο του φλοιού αύτοΰ. Ή  ύπόθεσις αυτη 
παραδεχομένη την ρευστήν κατάστασήν τοΰ ήλιου καί τήν 
περιβάλλουσαν αύτον ατμόσφαιραν, εξηγεί κάλλιστα τάς 
κηλίδας, προς τούτοις δέ είνε σύμφωνος και μέ τά έν #τοίς 
λοιποίς σώμασι τοΰ ήμετέρου πλανητικοΰ συστήματος φαι-  
νόμενα καί προσέτι συνδυάζεται και μέ τά τών απλανών. 
Τοΰτο ας ζητήσωμεν νά ίδωμεν έν όλι'γοις. *Ως γνωστόν διά 
της άναλύσεως τοΰ φάσματος εύρέθη δτι ο ήλιος περιέχει 
σίδηρον, χαλκόν, ψευδάργυρον, βάριον, νάτρ*ον, κάλιον, τιτά
νιον, μαγνήσιον καί χρώμιον ίσως δέ κόβαλτον καί νίκελον* 
δέν περιέχει δμως είς ποσον τοσοΰτον, ώστε νά δυνηθώμεν 
νά βεβαιώσωμεν ή ύποθέσωμεν τήν υπαρξιν αύτών, χρυσον? 
άργυρον, υδράργυρον καί άλλα τινά. Έκ τής άπαριθμήσεως 
ταύτης επεται δτι ό ήλιος τούλάχιστον έν μέρει συνίσταται 
άπο τας αύτας μέ τήν γην άπλάς ουσίας, κα'^τοΰτο ευκόλως 
μάς δίδει ένδόσιμον οπως παραδεχθώμεν δτι κοινή ή αρχή τοΰ 
ήλίου καί τής γης δπως καί τών λοιπών σωμάτων του πλα- 
νητικοΰ ήμών συστήματος. Αύτό μόνον δμως δέν θά ήρκει 
νά μάς πείση περί τής αλήθειας τοΰ συμπεοάσματος α̂ τοΰ̂ . 
διότι ή άνάλυσίς τοΰ φάσματος πολλών απλανών κατέδει* 
ξε τήν έπ αύτών υπαρξιν πολλών απλών ούσιών γνωστών 
ήμίν έπί τής γης. Αλλα δμως φαινόμενα ιδίως αστρονομι
κά, δπως ή διά πάντα τά φάσματα τοΰ πλανητικού ήμών 
συστήματος έκ Δ. προς Α. κίνησις είτε περί τον ήλιον, είτε 
περί τον ίδιον άξονα καί άλλα τινά, ειχον φέρει είς τδ συμ 
πέρασμα της κοινής αρχής πάντων τών σωμάτων τοΰ πλα
νητικού συστήματος πολύ προ της άνακαλύψεως της άναλύ- 
'σεως του φάσματος, γνωστά! δέ είσιν αί περί τοΰ τρόπου 
ίτοΰ σχηματισμοΰ υποθέσεις τοΰ Καντίου καί ιδίως ή τοΰ 
ιΛαπλασιου„ ’Εάν λοιπον δεχθώμεν τήν κοινήν ταύτην άρ*5 
χήν τών σωμάτων το5 πλανητικοΰ συστήματος, έξ ανάγκης

θά δεχθώμεν δτι καί τά αύτά φαινόμενα θά συμβώσεν είς 
πάντα τά σώματα αύτοΰ, μέ μόνην τήν διαφοράν οτι κατά 
το διάφορον μέγεθος, διάφορος καί ο χρόνος τής τελέσεως 
αύτών. "Ο-ως λοιπον δεχόμεθα δτι ή γή εύρίσκετο άλ
λοτε είς διάτ;υρον κατάστασιν καί βαθμηδόν ή επιφάνεια 
αύτής κατά πρώτον έψυχράνθη, ουτω καί 6 ήλιος θά καλυ- 
φθη άπο φλοιόν, διότι καί αύτοθι ή άπόψυξις, άν καί πολύ 
βραδύτερον έκ τοΰ μεγέθους, θά άρχίστ) άπο τής έπιφανείας 
αύτοΰ, *Η ύπόθεσις αυτη συνδυαζιται κάλλιστα καί μέ το 
φαινόμενον τής πολύ μεγάλης σχετικώς λαμπρότητος τοΰ 
Δίός, διότι ώς γνωστόν ουτος δέν εχει μέν ίδιον φώς, άλλ 
αντανακλά ήλιακόν, το ποσον δμως το άντανακλώμενον εινε 
τοσοΰτον, ώστε μάς άγει είς το συμπέρασμα δτι υπάρχει 
καί έλάχ ιστόν τι ποσον ίδίου φωτός τοΰ Διός, οπερ φυσικόν, 
διότι είς τον Δία ή άπόψυξις ενεκα τοΰ μεγέθους δέν προέ- 
βη τοσοΰτον δσον είς τήν γην. Πλήν τούτου δέ ή ύποθεσις 
αυτη συνδυάζεται καί μέ τά φαινόμενα τών άπλανών άστέ- 
ρων. Βλέπομεν δηλαδή φωτονεφέλας (nebuleuses) ουσας 
είσέτε είς κατάστασιν άεριόμορφον, δπως δεχόμεθα’καί δλον 
το πλανητικόν ημών σύστημα οτι ώς εν δλον εύρίσκετο, 
βλέπομεν άλλους είς ους ήρχισεν ή συμπυκνωσις, άλλους είς 
ους άπετελέσθη καί τοιοΰτοι είσίν οί συνήθεις απλανείς, άλ
λους οιτινες είνε άλλοιωτοί τήν λαμπρότητα κατά περιόδους. 
Οι τελευταίοι ourot κατα τόν Τσέλνερον καλύπτονται κατά 
μέρη ύπο φλοιοΰ καί στρέφονται περί ίδιον άξονα περιστρο
φής' καθόσον λοιπον στρέφουσι διάφορα μερη τής άνίσως 
λαμπράς έπιφανείας αύτών, φαίνονται καί άνίσως λαμπροί. 
Καί δλος ό ήλιος λοιπον, άμα ώς ό σχηματισμός τοΰ φλοιοΰ 
άρχίση διατηρούμενος, θά ηνε άστήρ άλλοιωτός. 0-»τω και 
αί κηλίδες κάλλιστα έξηγοΰνται καί ή περί αύτών ύπόθεσις 
είνε δλως σύμφωνος μέ τά λοιπά εν τώ ουρανω φαινόμενα> 
άνευ παραδοχής παραδόξου τινός. Πλήν έκτος τών κηλίδων^



φαίνονται είς τον ήλιον καί αί καλούμεναι προεζοχαϊ (pro· 
iuberances). Καί εις προτέρας δηλαδή όλικάς εκλείψεις 
του ήλίου, ιδίως δμως κατά την τής 8 *Ιουλίου(ν) 4 8 4 2  
«αρετηρηθησαν περί τον δίσκον του ήλίου φωτειναί τινες 
προεξοχαί, εις τον ^λιον βεβαίως άνηκουσαι καί ούχί είς 
τήν σελήνην, δώτι προίούσης ταύτης έκ Δ. προς Α. έκαλύ- 
πτοντο αί έρυθρωπαί η κροκκοβαφείς αυται προεξοχαί. Το 
φαινόμενον αύτό έφάνη πάντοτε καί καθ’ δλας τας μετά 
το 1 8 4 2  παρατηρηθείσας έλικας έκλείψεις. Το σχήμα τών 
προεξοχών αύτών μεταβάλλεται κατ* αύτο το μικρόν χρο
νικόν διάστημα τών ολικών εκλείψεων, καί είς έπομένας εκ
λείψεις δέν αναφαίνονται ποσώς αί αύταί. Φαίνονται δε 
καί πολλάκις υπερκείμεναι τοϋ δίσκου του ήλίου. Πλήν τών 
προεξοχών δε άναφαίνεται κατα πάσαν ολικήν εκλειψιν 
περί τόν ύπο τής σελήνής κεκαλυμμένον δίσκον του ήλίου 
λαμπρά στεφάνη, ης δμως το φως εινε άσθενέστερον τοΰ 
λοιπού ήλιακοΰ. Το φαινόμενον τής στεφάνης εύκόλως εξη
γείται διά τής εύλογου παραδοχής οτι αυτη είνε η άτμο- 
σφαίρα του ήλίου, ης ή υπαρξις βέβαια* δέν φαίνεται δ’αυτη 
συνήθως έκ του πολλου φωτός τοΰ κυρίου σώματος του ή
λιου. Αι προεξοχαί κατά τήν πιθανωτέραν παραδοχήν είνε 
ή νέφη, ή μάλλον αναθυμιάσεις έν ττί άτμοσφαίρα του η
λίου. Τοΰτο δέ τοσοΰτο μάλλον φαίνεται, διότι άφότου ο 
Γάλλος ’ΐάνσενος τώ 1 8 6 8  ευρεν δτι καθ’ έκάστην στιγμήν 
δυνάμεθα νά ίδωμεν τάς προεξοχάς καί ούχί μόνον κατά 
τάς έκλείψεις, παρατηρείται το σχήμα αύτών έν ησυχία* 
Αύτό λοιπόν εινε δπως τό τών νεφών τής ήμετέρας άτμο- 
σφαίρας καί μεταβάλλεται ταχέως καί κατα τόν αύτον 
τρόπον δπως ταΰτα. Κατά τας απεικονίσεις, &ς μοί έδει- 
ξεν ό Τσέλνερος, άμέσως νομίζει τις δτι βλέπει νεφελοειδή 
φαινόμενα. Τά ολίγα ταΰτα έτόλμησα νά προσφέρω είς του; 
^ριλομούσους άναγνώστας τοΰ ’Αττικού 'Ημερολογίου. £φΐ

ουτοι καλομαθημένοι από την καλλιέπειαν άλλων εύφραδε- 
στέρων καί καλητέρων καλάμων, δέν ευρωσι χρυσά και καλά 
τά ύπ* έμοΰ γραφέντα, ας μέ συγχωρήσωσι δεότι καί έπί 
τοΰ ηλίου ίχνη χρυσά ή τουλάχιστον άργυρου δέν εινε έπαι- 
σθητά είς τάς ήμετέρας παρατηρήσεις. *Αλλοι είδημονέστε- 
ροι έμοΰ ας συμπληρώσωσι κάλλιον τά ολίγα ταΰτα.

Δ· Κ . ΚΟΚΙΔΗ Σ.

Ο Γ Η ΙΝ Ο Ι ΚΟ Μ Ο *.
( ’Απόσπασμα ανεκδότου συγγράμματος)

*Η έπιστημη εινε επίσης αρχαία δσον καί τό ανθρώπινον 
γένος, άλλ’ ή πορεία καί ή άνάπτυξις αύτής υπήρξε παρα- 
δόξως βραδεία καί βαθμολογική. ’Απητοΰντο αί συνηνω- 
{λέναι προσπάθειαι καί αί μελέται πολλών αιώνων, ινα διευ
κολυνθεί η περιγραφή τοΰ γήινου κόσμου, καί συναθροισθώσιν 
«ι άπαιτουμεναι γνώσεις πρός κατάληψιν τής φύσεως καί 
τής έκτάσεως τοΰ έδάφους, έφ’ ου τό άνθρώπινον γένος γεν· 
ναται καί αναπτύσσεται.

Ο άνθρωπος περιήλθε τόν μικρόκοσμον αύτοΰ λίαν βρα
δέως καί κατά μεμετρημένα, ούτως είπειν, βήματα, αί δέ 
γεωγραφικαί αύτοΰ γνώσεις άνεπτύχθησαν καθ’ δν τρόπον 
εχαστον άτομον άρχεται νά έξοικειοΰται μετά τής γνώσεως 
των έν τώ τόπω τής γεννήσεως αύτοΰ άντικειμένων, από 

παιδικής ήλικιας μέχρι τέλους τοΰ σταδίου του* τό 
Παιδίον άρχεται τό πρώτον ν’ άντιλαμβάνηται τών περι- 
δτοιχιζόντων αύτό άντικειμένων έν ω έγεννήθη οϊκω* μετ’ 
ολίγον κατέρχεται είς την αύλήν τής κατοικίας αύτοΰ, βρα· 
έτερον περιέρχεται τόν κήπον, καί τής αύξήσεως αύτου 
^ροαχθείσης, προχωρεί είς την οδόν, ειτε διέρχεται τάς πε
διάδας καί μεταβαίνει είς τάς πλησιοχώρους πόλεις. ’Δρ«*



γότερον ή περιέργεια αύτου φέρει αύτον άπωτέρω, επισκέ
πτεται έπί τών εύρέων νώτων τών θαλασσών άφεστώτας 
τόπου(, καί έπανέρχεται εις την γενέθλων αύτου χώραν, ώς 
ο πολύπλαγκτος ’οδυσσεύς «πολλών ανθρώπων ίδών άστεα 
καί νάον γνούς.»

Τοιαύτητις ύπηοξεν ή πρόοδος τής άνθρωπότητος έν τ$ 
γνώσει τής διαμονής, ήν ή θεία πρόνοια ώρισεν αύτώ ώς κα
τοικίαν κατα τό βραχύ διάστημα του έαυτής βίου. Ό  opt· 
ζων τών αρχαίων γεωγράφων, τό πρώτον συνεσφιγμένος 
εντός στενοτάτου κύκλου, άνεπτύχθη κατά μικρόν, καθόσον 
οί πρόμαχοι ούτοι της έπιστήμης, οί καλούμενοι περιηγηταί, 
είσέδυον πλειότερον έντος αγνώστων χωρών, καθόσον οί 
Ιΐτολεμαιοι καί οί Στράβωνες άπεκάλυπτον είς τούς έκπε· 
πληγμένους αύτών συγχρόνους τήν εκτασιν καί τήν καλλο- 
νήν άγνώστων γαιών* τήν ημέραν, καθ’ ήν τό πλήρωμα τοΰ 
αθανάτου Γενουηνσίου Χριστοφόρου Κολόμβου έχαφέτισε διά 
τών κραυγών τής χαράς καί τής εύγνωμοσύνης τάς ομιχλώ
δεις άκτάζ του νέου κόσμου, ή γεωγραφία συνέτριψε τά δε· 
σμά αυτής καί ερριψε τά παιδικά αύτής πέδιλα, νέος is 
ηρξατο βιος διά τε τήν επιστήμην και τήν ανθρωπότητα.

Πλήν που πρέπει νά θέσγι τις τήν κοιτίδα τής έπιστΐ' 
μης ταύτης, δ ι ’ ης ό άνθρωπος εγνω τήν κατοικίαν αύτοΟ; 
Έ κ πάντων τών λαών τής άρχαιότητος τις έστιν ό πρώτοζ 
λαβών άκριβείς γνώσεις τής έκτάσεως τών γειτνιαζουσών 
αύτώ χωρών ;

Κατά τινας συγγράφεις, δεκαπέντε αιώνας π. Χρ. κατα 
τήν εποχήν τοΰ Φαραώ τής Αίγυπτου Σεσώστοιος, υπήρχα 
γεωγραφικοί πίνακες πλείστων χωρών, καίτοι δυσκόλως πεί
θεται τις οτι οί Αιγύπτιοι, οίτινες ούδαμώς υπήρξαν θαλασ
σοπόροι, προεξέτεινον τάς γεωγραφικάς αύτών γνώσεις το- 
τουτω μακράν, ώστε νά χαράξωσι πίνακας άλλης η 
Εαυτών χώρας; ώστε κατά πάσαν πιθανότητα ο πρώτος

μνημονευόμενος ουτος χάρτης περιωρίζετο είς μόνην τήν Αί
γυπτον* τό δ’ αύτο ρητέον καί περί τών γνώσεων τών λοι
πών ασιατικών λαών, μή έξαιρουμένων και τι\ων μετα

γενεστέρων.
Οί ’ίνδοί έν τοις ήμισφαιρίοις αυτών περιλαμβάνουσι μό

νην τήν ’ίνδοστάνην, τήν Περσίαν καί τήν νήσον τής Τα- 
προβάνης, οί δέ Σίναι ούδέν ετερον εκτός του έαυτών κρά
τους γινώσκουσιν. "Η Γένεσις εινε τό πρώτον άρχαϊον βι- 
βλ(ον, τό περιέχον γνώσεις τινάς γεωγραφικάς. *0 δέ Μωϋ- 
σης τίθησι πρός δυσυ.άς τής ’Ασίας τήν δευτέραν κοιτίδα 
τοΟ μετά τόν κατακλυσμόν άναγεννηθέντος ανθρωπίνου γέ
νους* ό ιερός συγγραφεύς ομιλεΐ περί του όρους ’Αραράτ, α
ναφέρει περί μεγάλων ποταμών, πλήν ούδαμώς έκφράζεται 
περί τής έκτάσεως τής γης.

Μετά τόν Μωϋσήν ό ^Ομηρος, ό ιερός ποιητής τών Ε λ 
λήνων, εινε δ αρχαιότερος τών συγγραφέων, έξ οσων μετέδω
σαν ήμίν έν συνόψει τάς γεωγραφικάς γνώσεις τών συγχρό
νων των* ή έν τώ  Σ* τής ’Ιλιάδος άπαντωμένη έκτεταμένη 
περιγραφή τής ύπό του 'Ηφαίστου κατασκευασθείσης άσπί- 
δος δύναται νά θεωρηθή ώς μικρά τις ποικίλη εγκυκλοπαί
δεια τών θαυμασίων του ύπό τών αρχαίων Ελλήνων έγνω- 
βμένου κόσμου.

*Η του "Ομήρου κοσμογραφία, ήν βλέπομεν χαραχθείσαν 
εν τ?ί ’Αχιλλείω άσπίδι, παριστά τήν γην ώς δίσκον πλα - 
τυν, περικυκλούμενον ύπό τής θαλάσσης, ή μάλλον ύπό του 
*οταμοΰ ’Ω κ ε α ν ο ύ ,  οστις σημειοι επίσης τά opta του 
γνωστού κόσμου. Ό  ούρανός εινε στερεός θόλος, καλύπτω ν 
τον γήϊνον δίσκον και έρειδόμενος έπί κιόνων βασταζομέ- 
νων υπό του θεοΰ νΑτλαντος. Καί ένταΰθα όφείλομεν νά 
*αρατηρήσωμεν οτι παρομοία τις ποιητική αύθαιρεσία απαν
τάται έν τ?) κοσμογραφία πλείστων έκ τών λαών τής ip*  
χαιότητος. Οι Σκανδιναυοί εθετον την γην έν ισορροπία έπί



εννέα κιόνων, οί δέ ’ίνδοί, οί του Βράχμα λατρευταί, παρέ* 
στησαν αύτην φερομένην έπί τεσσάρων έλεφαντων* άλλ’ έάν 
ήρωτώντο έπί τίνος ιστανται οί έλέφαντες otkot, είτε οί εν
νέα κίονες, καί όποιον τι ηδύνατο νά ηνε το ισχυρόν τούτο 
σώμα, το δυνάμενον να ύποστηρίζη τοσούτω ύπερμεγέθη δγ- 
κον, βεβαίως δέν θά ηδύναντο ν’ άπαντησωσιν

Πλην συμπληρώσωμεν την περιγραφήν τής ομηρικής κο
σμογραφίας. rO άποτελών τούς ούρανούς στερεός θόλος δια- 
τρέχεται ύπο τών αστέρων, οιτινες φέρονται έπί αργυρών 
αρμάτων, συρομένων ύπο ορμητικών νεφών. *Οταν ό ^λιο; 
έμφανιζηται είς τούς ημετέρους οφθαλμούς, [ εξέρχεται έκ 
τών ρείθρων του ώκεανοΰ άπο του μέρους τής ’Ανατολής, 
καί το εσπέρας βυθίζεται η λούεται έν τώ αύτω ποταμό 
κατά την δύσιν του* καθ’ ολον δέ το διάστημα τής νυκτός 
φέρόμενος έπί χρυσού δίφρου, άναβαίνει κάτωθεν τής γής το 
ρεύμα του αιωνίου ώκεανου. Έ κεί, τουτέστιν ύπο τήν γην, 
υπάρχει ετερόςτις θόλος, ουτινος η κυρτότής άνταποκρίνε- 
ται πρός την τοΰ ούρανοΰ* ουτος δέ έστιν 6 σκοτεινός καί 
ζοφώδης τάρταρος, η αιώνιος διαμονή τών Τιτάνων, τών 
πεπτωκότων τούτων άγγέλων τής τών εθνικών μυθολογίας.

Τοιοΰτο υπήρξε τό πρώτον κοσμογραφικόν σύστημα, έξ 
οσων οί άνθρωποι έφαντάσθησαν. Προσθέσωμεν δέ δτι έν τω 
κέντρω τοΰ δίσκου τούτου, τοΰ περιβαλλόμενου ύπό τών 
ύδάτων, ό ^Ομηρος εθετο φυσικώ τώ λόγω την 'Ελλάδ* 
μετά τοΰ άρχιπελάγους τών μικρών αύτής νήσων, ης κέν- 
τρον ην ό "Ολυμπος, διαμονή τών θεών τής μυθολογίας, δν 
τροπον τά ιερά βιβλία θεωροΰσι κέντρον τής γής την Πα
λαιστίνην, καί τα τών ’Ινδών την ’Ινδικήν κτλ . *Η Μεσό

1 Οί άπλοι Όθωμ,ϊνο!, οιτινες πρεσ£εύουσι τ^ν γηϊνον σφαίραν έπι 
κερατος βοος έρειδομ,ένην, και μεταβιβαζομ,ένην άπο τοΰ ένος eU τ® 
έτερον, Ιρωτώμενοι ίπαντώσιν δτι ο 6ους ισταται έπι -κελαριού Xs ’ 
λώνης ή κήτους,~$περ κολ«^β^ έπι άπεράντου ώκεανοΰ#

γειος θάλασσα καί ό Ευξεινος Πόντος χωριζουσι την γην είς 
δυο άνισα μέρη, τό μέν βόρειόν το δέ μεσημβρινόν* το στε
νόν, έφ* ου άνεγειρονται αί ΉράχΛειαι στrjJat, ένονει άμ· 
φοτέρας τάς θαλάσσας ταύτας πρός τόν δυτικόν ώκεανόν, 
καί οί πλείστοι τών μεγάλων ποταμών Νείλος, Τρίτων, 
Φασις, ’Ηριδανός κλπ· έκπηγάζουσιν έξ ώχεανοϊο ρείθρων.

’Αλλά τό κοσμογραφικόν τοΰτο δόγμα, τό έπικρατοΰν 
καθ’ άπασαν την άρχαιότήτα καί καθ’ δ αί ήράκλειαι στη- 
λαι είτε τό πεχτδν στενόν * έθεωρείτο ώς το δριον καί η 
εσχατιά τών δυτικών ακτών τοΰ κόσμου, εμελλε μετ ολί
γον νά έκλειψη. Θαλασσοπόροι, έκπλεύσαντες έκ τών φοι
νικικών λιμένων, καί μηδόλως άναχαιτισθέντων ύπό τής ε
πιγραφής μη περαιτερω  ! διέβησαν τά ηράκλεια στενά, διέ- 
πλευσαν τόν ωκεανόν πέραν τοΰ τέως άδιαβάτου τούτου 
ορίου, καί έσχημάτισαν κατά την εκτασιν τών άφρικανι- 
κών ακτών διαφόρους αποικίας, έν αϊς έξείχεν η Καρχηδύν, 
προσεγγίσασα την ανατολήν πρός την δύσιν* βραδύτερον δε 
προέβησαν καί μέχρι τών Βαλεαριδών καί τών ΚασσιτερΕ- 
δων νήσων τής ’Αγγλίας.

fO “Ηρόδοτος συμμερίζεται επίσης τάς γεωγραφικάς ιδέας 
τής έποχής του, καί διαιρεί τόν κόσμον εις όύο μέρη, την 
Ευρώπην καί ’Ασίαν, τής όποιας τό εσωτερικόν καθίσταται 
γνωστόν μεταγενεστέρως κατά την ένδοξον καί νικηφόρον 
εκστρατείαν τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Χάριν δέ είς τάς 
εργασίας τοΰ ’Ερατοσθένους, τοΰ Στράβωνος, τοΰ Πολυβίου 
*<*ί τοΰ Πτολεμαίου, οιτινες διατρεχουσι πάντας τούς τότε 
γνωστούς τόπους συλλέγοντες γνώμας καί γεγονότα, η γεω
γραφία άρχεται ν’ άποβαίνη θετική επιστημη. *0 ’Ερατο
σθένης μάλιστα (ζών 2 0 0  π. Χρ. ετη) έξέτεινε τά δρια τής

1 Περίεργον εινε δτι σιίυιερον παρ* Όθωαανοΐς διατηρεί δ ήράκλείο; 
τήν ονομασίαν ταύτην: σ έ π τ  ε-μ. π  ο γ α ζ



Λιβύης, καί έσχημάτισεν ουτω τρίττιν ήπειρον του κόσμου, 
ητις εις τούς μετά  ταυτα χρόνους έλαβε το ονομα τής *Α - 
φρίκης.

‘Ο γεωγραφικός χάρτης κατά την εποχήν του Στρά
βωνος, του «πινακος τούτου τών γεωγραφικών γνώσεων 
τώ ν ‘ Ρωμαίων, δεικνύει δτι παρά τώ  λαώ τούτω  ή γή 
κα τέληγε προς άνατολάς κατά τά ς πρώτας τ η ;  Ασίας 
χώρας. Αλλ* δ βαρβαρικος χείμαρρος, δ υπεοχειλίσας 
μ ε τ ’ δλίγον καί καταπνίξας τί>ν έξευγενισμον τη ς Δύ- 
σεως καί παρασύρας το  ευρύ αυτής κράτος, άπέδειξεν είς 
τούς Ρωμαίους οτι ή γη ήτο  μεγαλητέρα παρ’ δσον £- 
φαντάζοντο αύτήν. Οθεν υπεχώρησαν εις τούς νεήλυδα; 
τούτους, τούς έξελθόντας έκ τών αγνώστων κευθμώνων 
τή ς Ασίας, £κ τώ ν έρημων εκείνων υπερβορείων χωρών, 
τώ ν δποίων μόλις παρεδέχθησαν τήν υπαρξιν έπί τη  δια· 
βεβαιώσει του Στράβωνος.

‘ Η γεωγραφική στάθμη περιελάμβανε ήδη υπο τήν 
κα τα μ έτρη σή  αυτής το ήμισυ περίπου *του γήινου κό
σμου, καί ήρχισαν μ ά λιστα  νά υπποτεύωνται το αληθές 
αυτού σχήμα* οι τ ε  αστρονόμοι και ο: μα θηματικοί, οί 
μέν έκ τής σφαιροειδούς οψεως τών άστρων παρακινού
μενοι, οί δε υπο τώ ν αριθμητικών υπολογισμών, ήρξαν- 
το  νά διορώσι το  γήϊτογ σφαιροειδές, καί παρεδέχοντο 
το δυνατόν περΕπλου δλοκλήρου τή ς γής.

Τέλος πάντων οί Π ορτογάλλοι θαλασσοπόροι του 1Β 
αίώνος, οδηγούμενοι υπο του θαυμασίου δδοδείκτου ά - 
στέρος, τής μαγνητικής πυξίδος, παρεδόθησαν θαρρα- 
λέω ς είς το  π έλαγος, καί κατώρθωσαν νά προσορμισθώ- 
σιν είς το άκρωτήριον τής Καλής Έ λπ ίδ ο ς. Τω  δέ 1 4 9 2 ,  
τήν ένδοξον ταύτην εποχήν τής συμπληρώσεως τών αν
θρωπίνων γνώσεων έπί τής ήμετέρας σφαίρας, δ Χ ριστό
φορος Κολόμβο^-ανακαλύπτε; τον νέον κόσμον, τον τέο>ς
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έπι'σης άγνωστον καί άπλησίαστον εις τον άνθρωπον 
6σον δ ήλιος ή ή σελήνη, καί οστις εμ ελ λ ε  νά διπλάσιά* 
ση τήν εκτα σιν  τή ς  γής καί νά χρησιμεύση ώ ς βάσις 
εις μελλούσας ανακαλύψ εις, έξ ών ά π εδείχθη ή γνώσίς 
του γηΐνου σφαιροειδούς καί τή ς  τω ν πόλων π ιέσ εω ς.

Τ έλος κ α τά  τον τελευτα ίο ν  τούτον αιώνα έ ξη τά σ θ η - 
σαν καί περιεγράφησαν μ ετά  τή ς  εφ ικ τή ς ακρίβειας τ α  
δψη καί αί δ ιακλα δώ σεις τώ ν  ορέο^ν, τά  βάθη τώ ν  ώ -  
κεανών, ή γεω λογική  καί ή έρυκτολογική  σύστα σις τώ ν  
α λλεπαλλήλω ν στρ ω μ ά τω ν  του γτ,ΐνου φλοιού, καί τά  
χροκαλέσαντα  α ίτια  τά ς  μ εγά λα ς μ ετα β ο λ ά ς καί τους 
μ ετα σ χ η μ α τισ μ ο ύ ς τώ ν ήπείρων καί τώ ν  θαλασσών. 
Ό ,τ ι  δέ συντελεί κ α τά  τά ς ημέρας ήμών προς έξα κ ρ ί- 

βωσιν τώ ν  φαινομένων τού τω ν καί προς τήν πρόοδον 
τής κοσμ,ογραφίας, είνε ή συντόμευσις τώ ν  άπεράντω ν 
α π οστάσεω ν, ά ιτινες κ α τά  τά ς  προηγουμένας έποχάς 
παρενέβαλλον ανυπέρβλητα κ ω λ ύ μ α τα  εις τή ν  πρόοδον 
τώ ν ανθρωπίνων ερευνών.

Σήμερον, χάρις εις τά ς  ευκολίας τώ ν  συγκοινο>νιών, 
ί  γή έςηρευνήθη μέχρι τώ ν  μάλλον άποκέντρων α ύτής 
γω νιώ ν, καί ό άνθρωπος άπέβη κο σ μ οπ ολ ίτη ς. Ημέρα 
τη  ήμερα αί εγ ω ϊσ τικ α ί εθνικότητες έκλείπουσιν υπο την 
όμοιβαίαν συνάφειαν τώ ν  λαών τή ς  γ ή ς, το  δέ ανθρώ
πινον γένος, ώς το  ά τομον, τείνει έπι μάλλον νά ά π ο - 
σπασθη του  πατρίου έδάφους, ινα ένωθή έν ομοιομόρφω 
τινί τύ π ω  χαοακτήρος καί ιδεών. Λ άβωμεν £ν π α ρά δειγ
μα. Κ α τά  τήν έποχήν τή ς  Ρω μα ϊκής κοσμοκρατορία: ,  
αί Α λπεις άπετέλουν ανυπέρβλητον ερκος, οπερ ό ιε χ ώ - 
Ρ'·ζε το  κράτος τώ ν  Καισάρων άπο του  τόπου τώ ν βαρ
βάρων’ πλήν σήμερον ο π ερ ιη γη τή ς, ερχόμενος έκ π ά ν- 
των τώ ν μερών του κόσμου, δ ιέρ χετα ι εύχερώ ς τά ς  γρα* 
φ ικ ω τά τα ς τα ύ τα ς  χώ ρα ς, α ΐτινες έπί ολοκλήρους α ίώ -

η



νας υπήρξαν ή άδιαφιλονείκητος διαμονή τών αιγάγρων 
καί τών αετών’ οί σιδηρόδρομοι διερχόμενοι διαμπερή 
άναμέσον τών γρανιτωδών πλευρών τών άλπείων τού
των γιγάντων, τών διατρηθεςσών υπο τών συνηνωμένων 
προσπαθειών τής επιστήμης καί τής βιομηχανίας, έπ ι- 
τρέπουσι.ν είς την ’Ιταλίαν νά τείνγ) την χεΊρα πρδς τά  
γειτνιάζοντα εθνη. ‘Η τών Ούραλίων αλυσις μέλλει ν* 
άποβή επίσης Ούρα, άνοιγησομένη προς την δίοδον τοΰ 
έξευγενισμοϋ, άνυπομονοϋντος νά είσελάση είς την καρ- 
δίαν τής ’Ασίας.

Αί Οάλασσαι, αΐτινες έπί πλείστους αιώνας άντέταξαν 
τά  μεγαλήτερα προσκόμματα είς τάς τών εθνών συγκοι
νωνίας, σήμερον άποβαίνουσι τά  ευχερέστερα μέσα προς 
έπαύξησιν τών σχέσεων αυτών. Τδ Εύελπι άκρίοτήριον,

οποίον ή ναυτική τής Πορτογαλλίας δύναμις μόλις 
κατώρθωσε νά προσεγγίσω κατά τδν 1ΣΤ# αιώνα έν πο- 
λυετεΐ διαστήματι, διά τά  σημερινά ταχύπλοα εινε α
πλούς τις σταθμδς, είς 8ν, άφιστάμενον τής Μασσαλίας 
4 ,0 0 0  λευγών, φθάνουσιν έν διμήνω διαστήματι. Περί τά  
τέλη του λήξαντος αίώνος τδ τής Σινικής ταξείδιον ά - 
πήτει δέκα ολοκλήρους μήνας, ενώ σήμερον τδ άτμό- 
πλουν έκτελει έν διαστήματι τεσσάρων μηνών τδ τ α 
ξείδιον τούτο, οπερ άναπαριστα τδν ημισυ γυρον του 
κόσμου, τούντεΰθεν δέ συντομευθήσεται κατά τδ ημισυ 
διά τής ορυχής του ισθμού τής ’Αρσινόης (Suez).

Τά στενά, ειτε οί θαλάσσιοι βραχίονες, οί άποχωρί- 
ζοντες δύο χώρας, είσίν άπλοι λιμένες έκαστος αυτών. 
Ουτω τδ Λονδϊνον απτεται τών Παρισίων, ή Μασσαλία 
είνε γείτων τής ’Αλγερίας, ή Στοκχόλμη τής Πετρουπό- 
λεως κτλ . Οί μέγιστοι τής ’Αφρικής ποταμοί, ώς δ τών 
Αμαζόνων καί δ .Μισσισιπής, καλύπτονται ύπδ πελω

ρίων άτμοπλόων, ατινα περιφέρουσιν έπί τών άφθονων αύ-

τών ύδάτων άναμίξ τάς σημαίας τών εθνών τών δύο 
κόσμων. Εινε δέ αδύνατον νά προί’δ^ τις τάς μεταβολάς 
καί τά  θαύματα, άτινα ή άνθρωπίνη κοινωνία θέλει ιδει 
πραγματοποιούμενα, δταν είς μέλλον, κατά τδ μάλλον 
καί ήττον προσεχές, ή επιστήμη, άποκτήσασα ισχυρότερα 
τών σήμερον εν ένεργεία μέσα, θέλει ίδει άνοιγομένας εδ- 
ρείας καί δμαλάς οδούς άναμέσον τών δρέων τών Κορ
διλιέρων καί τών ‘ ΐμαλαί'ων, άναμέσον του Ούράλ καί 
τοϋ Καυκάσου, άναμέσον του ισθμού τοϋ Παναμα* 
οταν, τέλος πάντων, ή άεροπορία, συστηματοποιηθεισα 
καί άποκατασταθεϊσα δριστικώς, θέλει πραγματοποιή
σει τδ διηνεκές ονειρον τής άνθρωπότητος τοϋ περιπα- 
τu r  επί πτερύγων άνέμον.

\\φ’ οΟ ή σφαίρα τής γής συμφωνεί καταφανώς καί 
συμβαδίζει μετά τών νόμων τής αρμονίας εν τε  τώ  
βτρογγύλο* αύτής σχήματι καί έν τή γενική κατασκευή, 
ώς καί έν τή  τακτική διά τοϋ αίθερίου διαστήματος πο
ρεία αύτής, άκατάληπτον ήθελεν είναι άν έπί τοϋ πλα
νήτου τούτου τυχαία έγίνετο ή διανομή τών ήπείρων 
καί τών θαλασσών. Ναι μέν, αί προβολαί τών άκτών 
καί αί κορυφαί τών δρέων δέν άποτελοϋσι μεγάλην γεω 
μετρικήν εύρυθμίαν’ καί ή ποικιλία δμως αυτη εινε ά - 
πόδειξις ζωής ύπερτέρας καί μαρτυρεί τήν υπαρξιν πο- 
λυαρίθαο>ν κινήσεων, α'ίτινες συνετέλεσαν είς τήν καθω- 
ράϊσιν τής γήινης έπιφανείας. Η γενική ιχνογραφία τών 
ήπείοων, ή τυχαία μέν άλλά καί αρμονική, εινε οίονεί 
ορατή παράστασις τών νόμων, καθ’ ους έν τή διαδοχή 
τών αιώνων έγίνετο ή εξωτερική πλάσις τοϋ πλανήτου, 
καί κατά τδν πολύν Ίωάννην "Ρεϋνώλδον «ούδεις υπάρ
χει θεμελιώδης χαρακτήρ έν τή  έπιφανεία τής γ ή ; μή 
ών συνάμα καί χαρακτήρ γεοψετρικός.»

Έ ν  δσω οί γεωγράφος ήγνόουν τδ με^ζον τής έ7?ιφα-



νείας της υδρογείου σφαίρας καί την α λη θή αυτής μορ
φήν, ευκόλως κατανοεί τις διατί οί άνθρωποι, π ερ ιλα μ - 
βάνοντες διά του ασθενούς αυτών οφθαλμού δρίζοντκ  
λίαν στενόν, είδον την εικόνα του χάους έν τη  δ ια σ τα υ 
ρώσει τών γεωγραφικών γραμμώ ν. Δεν ηδύναντο νά κα- 
τανο^σωσι κατά  τίνας νόμους έγένετο ή διανομή τών  
χέρσων, έπειδη ηγνόουν το  σ χή μ α  αυτών* μη άποπεοα- 
τω θείσης δε της άναλύσεως τών γηΐνων σ χη μ ά τω ν, δέν 
ηόύναντο νά ποιησωσι την σύνθεσιν αυτώ ν, έκτος μόνον 
άν έπρόκειτο νά βεβαιώσωσί τι άΆ υ αποδείξεων η νά 
περιπέσωσιν εις μυθώδεις κοσμογονικάς ιδέας.

Εν τ η  παιδική αυτών ηλικία οί λαοί, έκ προτέοων 
εχοντες την β εβ α ιό τη τα , δτι ζωη και κίνησις βασιλεύει 
έπι τη ς γης τής τρεφούσης αυτούς, έθεώρησαν πάντες  
ανεξαιρέτως την φύσιν ώς ενα άπέραντον οργανισμόν, 
υψίστην κεκτημένον καλλονήν. Κ ατά  τούς μέν, ητο ζώον 
κ ατά  τούς δέ, φυτον, και κ α τ’ άλλους, το  σώ μα θεοϋ. 
Α ί ώς προς το άντικείμενον δέ τοΰτο  ίδέαι αύτών συνι- 
στώσιν εν γένει το  πολυτιμότερον μέρος τών προφορικών 
εΓτε γραπτώ ν αύτών παραδόσεων, καθότι έν ταις διη- 
γησεσι τα ύ τα ις , ενθα καταφ αίνεται το έξαρμα του π οιη
τικού αύτών πνεύματος, συνεκεφαλαίουν έπι το αύτο  
τά ς περι κ α ταγω γή ς αύτών τ ε  και τή ς γής δοξασίας 
τω ν. Οσον δέ άφορα την συγκριτικήν μ ελέτη ν τής ιστο
ρίας, τών ηθών και τής ίδανικότητος έκάστου λαοϋ, ού- 
δέν θά υπήρχε βιβλίον ώφελιμώτερον εκείνου, έν ώ η θε-  
λον είναι συνηνο^μέναι άπασαι αί κοσμογονικαι συλλήψεις, 
οσας άχρι τοΰ νυν έφαντάσθησαν οί άνθρωποι* άλλω ς τ ε  
δέ, ώς π ά * τις ευκόλως εννοεί, αί παραδόσεις αύται τ ο -  
σούτω μάλλον εισιν άπλαι και στοιχειώ δεις, καθ’ δσον ή 
τά  π άντα  περιέχουσα φύσι$, τής οποίας κατά μ έγα  μ έ * 
Αος εισΐ το α π α ύγασμ α , ητο γαλήν tco τέρ α , ώς ούτως εί*

πέιν, έν τη  έκδηλώσει τώ ν φαινομένων αύτής. Οί άρ- 
κτώοι λα ο ι, οιτινες υποχθονίους κατασκευάζουσι κ α τ ο ι
κίας προς άττοφυγην τοϋ ψύχους, και τών οποίων δ τ ό 
πος έπ: πολύν τοϋ έτους χρόνον μένει καταπεπηγο)ς η 

* χιονοσκεπής, δέν δύνανται νά φαντασθώσι περι τή ς αρ^ 
μονιάς τής σφαίρας τ  αύτά οία και οί μεσημβρινοί άν
θρωποι, οιτινες κατοικοϋσιν εις τούς πρόποδας υψ ηλότα
των ορέων, καί οί δποιοι μ ε τ  έκτάσεως και θαυμασμοϋ  
θεωροϋσι τά  μ εγά λα  φαινόμενα τοϋ πλανητικού βίου, 
τούς ετησίας ανέμους, τά ς λα ίλα π α ς, τάς αιφνίδιους 
υψώσεις τών ύδάτω ν, την τα χεϊα ν αύξησιν τώ ν ισχυρών 
τροπικών δασών. Κ ατά τούς ’Ινδούς, τ ά  π άντα  έν τη  
φύσει είσίν έν κινήσει, πλάσις καί δημιουργία ά κ α τα π α υ-  
στος, τρομερά δραστηριότης* κ ατά  τινα δέ βίβλον αυ
τώ ν, δ αιώνιος έργάτης Βράχμας επλασε την γήν θεω
ρών την ιδίαν αύτου εικόνα έν τώ  ώκεανω τοϋ έκ τοϋ  
μετώ που αύτοϋ καταρρέοντος ίδρώτος.

Πολλάς εχουσιν οί Ινδοί παραδόσεις περί τοϋ σ χ η μ α -  
τισμοϋ τή ς γής καί περί τής διανομής τώ ν ηπείρων, αι 
π λεισται δέ τών κοσμογονικών τούτω ν υποθέσεων δια- 
κρίνονται ώς έκ τή ς τόλμ η ς αύτών καί ώς έκ τοϋ βαθέως 
*ρριζωμένου αισθήματος τή ς τά  π άντα  έμψυχούσης ζω ής. 
Οσον δέ παράδοξοι καί άν φαίνωνται ήμίν αι ποιητικαι 

αύται θεωρίαι, ούχ ή ττο ν  δμως εισιν άληθέστεραι τών  
ξηρών έκείνων ονομασιών, εις ας περιορίζεται ολη ή γ ε ω -  
μάθεια δυστυχώ ν τινων σοφών. Κ ατά παλαιάν τινα δο
ξασίαν τών ’ίνδών, άνάλογον προς την δοξασίαν π ο λ 
λών αμερικανικών λαώ ν, ή γή είνε φορτίον τε-θειμένον 
έπί π αμμεγέθους έλέφ αντος, δστις είνε σύμβολον συνέ- 
σεως καί σοφίας, γ ιγα ντια ία  δέ χελώ νη, έκπροσωποϋσα  
την άγρίαν ε^σέτι δύναμιν τή ς φύσεως, χρησιμεύει ώς 
έδηγος, περιάγουσα το  π α μ μ έγεθο ς ζώον έπί γ α λ α κ τω -



δους θαλασσής, ήτις εινε απεριόριστος ώς το άπειρον.
' Ρρ^δυτερον, αί των ’Ινδών ίδέαι περι της σφαίρας μ ε -  

τηλλαξαν κατά τάς εποχάς καί τάς αιρέσεις. Κατά την 
των Βραχμανων δοξασίαν, ή γή εινε λ<*»τδς, έξανθησας 
&πι της επιφανειας των υδάτων. Το άνθος το μεγαλυν- 
θεν είνε αί δύω χερσόνησοι του Γάγγου καί αί λοιπαί 
«σιατικαί χώραι, αι δε έπί του ωκεανού διεσπαρμένα* 
νήσοι εισι κάλυκες μόλις διανοιγεϊσαι, καί αί άπώταται 
γαΐαι φύλλα μαλακώς έξηπλωμένα. Οί Γά ττοι καί ή Νιλ- 
γέρη είσίν οί στήμονες τοΰ εκτεταμένου άνθους, έν δέ 
τφ  μέσω υψοϋνται τά Ουμαλάία, δ ίερδς ύπερος, έντδς 
*οϋ £πρίου διενεργειται τοϋ κόσμου ή πλάσις. 40  άνθρω
πος, ως τά  μικρά εκείνα έντομα, τά  δποι* τδ ρόδον 
θεωροϋσιν ώς τδ άπειρον, κτίζει τάς άδιαγνώστους αυ
τού πόλεις παρα τα νεκτάρεια τοϋ άνθους, ενίοτε δέ άνα- 
π^τάννυσι τάς πτέρυγας καί δλισθαίνων είς τήν θάλασ
σαν, άπο την κάλυκα τών ’Ινδιών καί τήν τοϋ Όρμουζ 
^ τ ή ς  Σοκοτόρας. Οσον δέ άφορα τδν κορμδν, ουτος 
εξαφανίζεται έν τω  πυθμένι τοϋ ώκεανοϋ καί άπό άβύσ- 

εις άβυσσον βυθίζει τάς ρίζας αυτοϋ μέχρι τής καρ
διάς τοϋ Βράχμα.

Τής άλλοκοτου πλην καί υψηλής άμα ιδέας ταύτης* 
^τις τουλάχιστον άπέδιδεν είς τήν γην τήν κίνησιν καί 
τήν ζωην, πολύ κατώτεραί είσιν αί δογματικαί θεωρίαι 
τών Σύρων ιερέων καί τών ‘Εβραίων ταλμουθιστών, οι- 
τινες, την μ.εταβολήν φοβούμενοι, έθεώρουν τδν γήινον 
©γκον ώς σώμα ακίνητον, έπερειδόμενον στερεώς έπί α
πέραντων στηλών λιθίνων καί μετάλλινων, αιτινες βυ
θίζονται καί χάνονται έντδς τοϋ άρχεγόνου χάους. Τάς 
αρχαίας ταύτας καί παχυλάς υποθέσεις άνευρίσκομεν έν 
τη  εύγενεστέρα μυθολογώ τών "Ελλήνων, κατά την δ- 
ποίαν η σφαίρα τ ή ; γης υπήρχε τεθειμένη έπί τών ώ '

μων γίγαντος γονυκλιτοϋ;. Η ιδέα αυτη συνε^ασκε πε 
ρισσότερον πρδς τδ πλαστικδν πνεϋμα τ ή ; Ελλάδος, 
ήτις ένόμιζεν ότι εβλεπε πανταχοϋ τας αναλογίας τοϋ 
ανθρωπίνου σώματος, άποθε<οθέντος ως εκ τής ισχύος 
καί τής καλλονής. Καί κατά βάθος μεν η ιδεα εμεινεν η 
αυτή, άλλ’ δ τύπος κατέστη ποιητικωτερος, καί επόμε
νο); ευάρεστοτερος είς τδ πνεϋμα τών νηπιαζόντίον λαών. 
’Ανάλογους τρέφοντες ιδέας καί οι αυτόχθονες τοϋ κο- 
λομβιανοϋ οροπεδίου τής Βογότας διηγοϋντο πώς ποος 
τιμωρίαν ενδς εγκλήματος ή καλη θεα Βοχικα κατεδ'.· 
κασε τδν γίγαντα Χίβχακον να φερνι επ ωμων τον βγ· 
κον τής γης, οστις έπεστηρίζετο πρότερον έπί στυλών ̂ εκ 
στερεωτάτου ζύλου. Οί σεισμοί δεν προηρχοντο εζ άλ
λου τινδς η εκ τών κινήσεων τας οποίας εκαμνεν ο Α
τλας ουτος τοϋ νέου κόσμου ώς εκ τοϋ καματου η εκ 
τής άδημονίας.

ΓΩς πρδς δέ τ * ς  ιδέας τάς άναφερομένας είς την δια
νομήν τών ήπείρων καί τών έπί τής έπιφανειας τής υφη* 
λίου θαλασσών, άναγκαίως αϋται ησαν λιαν πεπλανη- 
μέναι παρ’ άπασι τοις άρχαίοις Ιθνεσιν, ατινα ηθελον 
νά κρίνωσι περί τής γής ολης έκ μόνων τών χωρών τών 
μ&λλον η ήττον γνωστών.

Κατά τά  δμηρικά επη, άτινά είσιν αυτη ί  εκφρασις 
των ιδεών τών παλαιών "Ελλήνων περ  ̂ της φυσεως και 
τής κοινωνίας, ή γή εινε μέγας δίσκος, περιτυλισσόμε'·* 
νος υπδ υψηλής ©ρέων ζώνης, περί την οποίαν ο π οτα - 
μδς Ωκεανδς κυλίει τά  μεγάλα αυτοϋ κύματα. Έν τω  
μέσω τοϋ δίσκου υψοϋνται πρδς ουρανδν αί τρεις στρογ* 
ΥυλοειδεΧς κορυφαί τοϋ Όλυμπου, ένθα ύπάρχουσι τΑ 
δώματα τών μακαρίων θεών, καί δ Ζευς, ένθρονισμένβς 
έπί τής υψηλοτέρας κορυφής, βλέπει δια τών νεφών το 
πλήθος τών θνητών κινούμενον τίΐν ποοών *1τ&5-



Αί γαΤαι, τεμνόμεναι είς δύω διά τής Μεσογείου, ε κ τ ε ί 
νονται μέχρι του κύκλου τοΰ δίσκου, παρεμφερείς προς 
τά  ανάγλυφα άσπίδος. Ανωθεν τοΰ ’Ολύμπου οί αθάνα
το ι θεώνται τάς χερσονήσους τής ‘Ε λλά δος, τά ς λεύκάς 
νήσους τοΰ Αιγαίου, τά ς παραλίας τής Μικρας ’Ασίας-, 
την πεδιάδα τής Αίγυπτου, τά  ορη τή ς Σικελίας, έφ’ ών 
διαιτώ ντα ι οί Κ ύκλωπες, καί τάς ‘Ηρακλείους στηλας, 
τεθειμένας εις τά  ορια τοΰ κόσμου. Υπερθεν δέ τοΰ δ ια 
σ τήμ α τος τούτου, έν ω κατοικοΰσιν οί άνθρωποι, ύπαρ
χ ε* ο κρυστάλλινος θόλος τοΰ στερεώ ματος, υποβαστα
ζόμενος διά τών στύλων τοΰ Α τλαντος καί τοΰ Καυ- 
κάσου.

Έ ν  τοσούτω  αί ανακαλύψεις τών περιηγητών καί ο: 
υπολογισμοί τών Ελληνο)ν αστρονόμων επρεπε βαθμη
δόν νά έπιφέρωσι τροποποίησίν τινα είς την πρώτην 
ταύτην θεωρίαν. Ο Στράβο^, είς τών μεγίστω ν άλλω ς 
τ ε  περιηγητών τής ά ρχα ιότητος,—  διότι διέίρα με την 
γην άπο τών βρέων τής Αρμενίας μέχρι τών παραλιών 
τής Τυρρηνικής θαλάσσης καί άπο τοΰ Εύξεί^ου Πόντου 
μ έχρι τών συνόρων τής Αιθιοπίας, — είχεν ηδη ιδέαν ά - 
κριβεστάτην περί τής πραγματικής διανομής τών τοΰ 
παλαιοΰ κόσμου ηπείρων καί μ ετά  θαυμασίας άγχινοίας 
συνεζητει τά ς αμοιβαίας σχέσεις τών μερών τών ά π ο τε- 
λούντων τδ  σύνολον τοΰτο* υπερβαίνων μ ά λιστα  τά  ορια 
τώ ν εγνω σμ ένοι χωρών, ά πετόλμα  νά λέγν;, οτι υπήρχεν 
ισως μ ετα ξύ  τής δυτικής Ευρώπης καί τής ανατολικής 
’Ασίας γή κα τω κημένη , φέρουσα ισορροπίαν είς τδν πα
λαιόν κόσμον. Έ ν  τη  επιστημονική δέ αυτοΰ τόλμγ), έ -  
μάντευεν ο ,τ ι μ ετέπ ειτα  άνεκάλυψεν ή νεωτέρα γ εω λ ο 
γ ία , δτι δηλ. «ου μόνον άπλοι ογκοι βράχων καί νήσο^ 
μεγάλαι $ μικραί, αλλά καί ήπειροι ολόκληροι δύνανται. 
νά έγερθώσιν εκ τών κόλπων τώ ν θαλασσών.» ?Ως 3k

εξέθηκεν ο μέγας Ρίττερ μ ε τ ’ α ισθήματος, ούτως είπειν^ 
φιλικοΰ, δ Στράβων είνε δ άληθης ιδρυτής τής γεω γρα 
φικής έπ ιστη μ ης, καί τδ εργον αυτο.ΰ άνελαβον οί νεολ- 
τεροι σοφοί, μ ετά  τοσούτων αιώνων περίο δον, ί,ν κ α τ έ -  
στησεν άγονωτάτην δ ρωμαϊκός καισαρισμός καί η βαρ- 
βαρβαρότης τοΰ μεσαίωνος.

I, Μ. ΡΑΠΧΑΡΧΕΒ.



Σ Υ Μ ΜI Κ Τ A

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

I.

Apres uue longue guerre,
L’enfant aile de Cythere 
Voulut, en donnant la paix,
Tenir a Vienne un Congres.
II convoque en diligence 
Les Dieux qu’on put reunir,
Et par une contredanse 
On vit le Congres s’ouvrir.

Καθ' δν χρόνον ό Ναπολέων έμελέτα την έκ τής νησο* 
*Ελβας είς Γαλλίαν παράτολμον έ κείνην άπόβασιν, ητ.ς είς 
τούς βρά/ους της r Αγίας 'κλένης κατέληξεν, οι δυνατοί τής 
γής συνήρχοντο έν Βιέννη τής Αυστρίας, δτως δικάσωσι περί 
τ?,ς τύχης λαών τε καί ηγεμόνων. *11 έν Βιέννη σύνοδος ύ- 
πήρξεν η μουσική παρεμβολή, ούτως είπειν, τοΰ γιγαντι- 
αίου δράματος, δττερ άρχεται έκ τής άλώσεως τής Βαστίλ- 
λης καί τελευτά είς την έν Ούατεολω καταταστροφην. "Οσα 
περικαλλή καί έξαίσια ή χαοίεσσα του Άριόστου μούσα έ φ 
θανε, πλάττουσα τούς μαγευμένους τής ’Αρμίδας κήπου:, 
ίσα μεγαλοπρεπή καί θαυμάσια έν τω κόσμω τών ονείρων 
η ανατολική φαντασία τών ’Αράβων μυθογράφων άνήγειρε, 
ταΰτα πάντα έποαγματοποιήθησαν έν τη πρωτευούση Φραγ 
κίσκου τοΰ Α^ κατά το ετος 1 8 1 4  καί 1 8 1 5 ,  δτως έπι·

σ/,μότερον πανηγυρισθ? το τέλος τοΰ πολέμου καί έγκαινι- 
σθη το κράτος τής ειρήνης. Ουδέποτε πόλις έν τω κόσμω 
έόεξατο συγχρόνως εντός τών τειχών αύτής τόσους βασι* 
λεις καί τόσας βασίλισσας, τόσους ηγεμόνας καί τόσας ή- 
γεμονίδας, τόσους πρίγκιπας, τόσους στρατηγούς καί τόσους 
διπλωμάτας, τόσους επισήμους άνδρας καί τόσας αριστο
κρατικός δέσποινας, ώς η Βιέννα κατά τήν έποχήν έκείνην. 
Πρρπει νά όπισθοδρομησωμεν κατά τρεις αιώνας, μέχρι τοΰ 
έτους 1 5 1 5 9 οπως άνεύρωμεν παραπλήσιόν τινα εστεμμέ
νων κεφαλών συρροήν, αλλά καί τότε ακόμη δ αύτοκράτωρ 
τής Γερμανίας Μαξιμιλιανός δ Α' δέν ύπεδέχετο έν Βιέννη 
είμή τρεις μόνον βασιλείς, τόν τής Πολωνίας, τόν τής Βοε- 
μίας καί τόν τής Ουγγαρίας, έν ω κατά τήν έποχήν τής 
Συνόδου τά αύτοκρατορι/.α τοΰ Μπούργ (Burg) ανάκτορα 
κατωκοΰντο ύπο δύο αύτοκρατόρων, τεσσάρων βαοιλέων, δύο 
αυτοκρατειρών, μιας βασιλίσσης, δύο πριγκίπων διαδόχων, 
δύο μεγάλων δουκισσών καί έτέρων τριών πριγκίπων, άλλων 
άλλαχοΰ διαμενόντων. *0 'Αλέξανδρος τής 'Ρωσσίας, τοΰ ό
ποιου τό ίπποτικόν ηθος καί ή ευπροσήγορος πολιτεία παντα · 
χου άφήκε τάς μάλλον ευάρεστους αναμνήσεις, ό Ουιλλιέλμος 
i τής Πρωσσιας, πάντοτε σοβαρός καί οτε ακόμη ώρχειτο, ο 
άγαθώτατος Μαζιμιλιανος Β* τής Βαυαρίας, ό μεγαλόσχημος, 
γάοτωρ καί οργίλος βασιλεύς τής Βυρτεμβέργης, οστις ελαβε 
τον θρόνον παρά τοΰ Ναπολέοντος καί έξ ου τω 1813 άπε- 
ο~άσθη, ό βραχύς καί ισχνός Φριδερίκος ΣΙ' τής Δανίας, υιός 
τής ωραίας αλλά δυστυχοΰς έκείνης Μαθίλδης Καρολίνας, η- 
τις έν εξορία τόν βίον έτελεύτησε, μόλις τό τέταρτον καί ει
κοστόν έτος άγουσα, θυμα στυγεράς σκευωρίας γενομέντ,—  
Ί αφελή καί μελαγχολικήν χάριν άποπνέουσα αύτο/ρατει- 
Ρ* Ελισάβετ, ή βασίλισσα τής Βαυαρίας, ή ειπερ τις άλλη 
ωραία Αικατερίνη, μεγάλη δουκισσα τοΰ ’Ολδεμβούργου και 
προσφιλής τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου άδελφη, η μεγά·



λη δού'.ισσα τοΰ Σαξ-Ούεΐμάρ, —  ο μέγας δούξ Κωνσταν

τίνος, ο διάδοχος τής Βαυαρίας καί ο της Βυρτεμβέργης καί 

τρεις άλλοι πρίγκιπες, πάντες ουτοι έν τοις άνακτόροις του 

Μπούργ έξενίζοντο. Χάριν δέ τών εστεμμένων τούτων ξένων 

ή νεαρχ του αύτοκράτορος Φραγκίσκου οικογένεια ηναγκά- 

σθη νά άπέλθ/ι έκεϊθεν καί έγκατασταθη έν τ^  παρά τη  

Βιέννη καλλιρούτω του Σχαινβρούν έπαύλει *, ητις είδε την 

δόξαν του ΙΝα-ολέοντος, την ταπείνωσιν της Μ αρ ίας-Λουί- 

ζας, τον θάνατον τοΰ βασιλέως τής 'Ρώ μης. ?Η επαυλις 

αυτη εχει τ ι το μοιραΐον επ ι τής τύχης τοΰ Ναπολέοντος* 

εν αυτη κατοπτρ ίζετα ι άπασα η δ',ξχ καί άττασαι αύτοΰ αί 

λυπαι καί συμφοραί. *Εν Σχαινβρούν τω  1 8 0 9  ο Γάλλος  

αύτοκράτωρ, τροπα'ουχος έν Ουαγράμ βλέπει το πρώτον τήν 

εικόνα εκείνης, ητις έντος ολίγου μέλλει νά γέν?) σύνευνος 

αύτοΰ καί βασιλεύση τών Γάλ.λων* κατο ικεί τό Σχαινβρούν 

μ ετά  τοΰ βασιλέως τής "Ρώμης, πέντε ετη βραδύτερον, δ ιά 

γουσα β ίο ν ταπεινόν καί μονήρη, δίκην έξορ ίστου η α ίχ μ α λ ώ -  

τιδος, ή χθες ετ ι κραταιά τ ώ ' Γάλλω ν αύτοκράτειρα, μικρόν 

έν ’Ιτα λ ία  παοά τής Συνόδου έπαιτοΰσα δουκατον* —  ένι I

Σχαινβρούν τελευτά τω  1 8 3 2  άδοξον βίον, το άγνωστον 

φέρων όνομα τοΰ δουκός τού ΓΡ-:ϊστάδ, ά υιός τοΰ Ρϊαπο- 

λέοντος καί τής κόρης τώ ν Καισάρων, βασιλεύς τής "Ρώμης.

S ic  transit gloria m u n d i!
’Α λ λ ’ οπως ετι μάλλον ό αύτοκράτωρ Φραγκίσκος τίμ η σ η  

τούς σεπτούς αύτοΰ ξένους, προσεκλ θησαν έν Βιέννν? οί χο- 
ρευταί καί αί χορεύτρια ι τοΰ μεγάλου μελοδραματικού τών 
Παρισίων θεάτρου (O p era), ό τών ηθοποιών θίασος έδιπλα- 
σιάσθη διά της έλεύσεως τών διασημοτέρων τής Γερμανίας 
υποκριτών, νέαι παραστάσεις είς τήν περίστασιν προσφυείς διε-

ι
1 Το προάστειον Scbcenbrunn, οτζερ γερρανιοτ: κ α λ λ ι ρ ρ ό Ό  

βημαίνϊΐ, ίπέχβΐ-τής Βόννης πέντε

τάχθησαν, οπως άκαταπαύστως τήν ευθυμίαν διαχέωσι, καί 
έπτροπή συνέστη ινα διά νέων καθ’ εκάστην εορτών ποικίλλη 
τάς διασκεδάσεις, τό ενδιαφέρον αναζωογονούσα. βΗ φρουρά 
τών εύγενών ηύξύνθη διά τής προσαρτησεως νέων ευπατριδών, 
ίπποι λαμπροί παρηγγέλθησαν είς άπαντα τής Γερμανίας 
τά ιπποφορβεία καί αί στολαί τοΰ στρατού έκαινουργή- 
θησαν, ινα μή έν τω μέσω τής γενικής υπέρ τής ειρήνης 
άγαλλιάσεως φέρωσιν ϊχνη τόν μισητόν πόλεμον άναμιμνη- 
σκου-αι. Γιάντα δέ ταύτα έπηνεγκον, ώς είκός, υπέρογκους 
δαπάνας, ών δυναται τις ευκόλως νά σχηματίση ιδέαν ά- 
ναλογιζόμενος δτι διά μόνην τήν αύτοκρατορικήν τράπεζαν, 
ενθα παρεκάθηντο οί τοΰ Φραγκίσκου ξένοι, έδαπχνώντο 
καθ’ εκάστην πεντήκοντα χιλ . φιορίνια, δ έστι 1 4 2 ,5 0 0  

δραχμών, αί δέ άκολουθίαι αύτών πολυτελώςείστιώντο, δη - 
[λοσίοις άνα)ώμασιν, έν τραπέζαις ών τήν επιμέλειαν ειχον 
οι ανώτεροι τοΰ στέμματος άξιωματικοί. Διόπερ ούδολως 
υπερβολικόν άν αί έκτακτοι δαπάναι, αί χάριν τής Συνόδου 
γενόμεναι κατά τούς πέντε τής διαρκείας αύτής μήνας, 
«νέβησαν τό ποσόν τών τεσσαράκοντα έκατομρυρίων φράγ
κων. Τοσοΰτοι δέ ησαν οί έκεί συρρεύσαντες ξένοι, τό άνθος 
^ ς  ευρωπαϊκής αριστοκρατίας, καί τοιαύτη επομένως πάν
των τών πραγμάτων ή υπερτίμησή, ώστε η αυστριακή κυ- 

έ̂φνησις έδέησε νά χορηγήση είς άπαντα; τούς υπαλλή
λους αύτής επιμίσθια καί αποζημιώσεις. Ό  τής ’ Αγγλίας 
πληρεξούσιος λόρδος Καστλερήγ (Castlereagb) έπλήρονε 
*ατχ μήνα διά μόνον ένοίκιον κατοικίας πεντακοσίας ά γ -  
1'λι>;άς λίρας, ητοι υπέρ τάς 14 ^0 0 0  δραχρών, δπερ είναι 
υ.ϋ8ώδες διά τήν Βιένναν, ά λλ ’ η Β ιέν α  γ-,το κατά τήν έ -  
^ χ η ν  εκείνην ή πρωτεύουσα τής Ευρώπης* δέκα μυριάόες 
~“ριπου ξένων, πάντων πλ,ουσίων καί εύγενών, ερριπτον ά» 
^ιδώς τόν χρυσόν, μόνας τας *>.δονάς θηρεύοντες.



II.

Au bureau de Terpsichore 
l)es le soir, jusqu’ a I’aurore 
On agilait des debats 
Sur l ’imporlancc d’un pas.
Minerve dit en cotere:
Cessez au moins un instant,
Si vous ne vuulez pas faire 
A Vienne un Congres dansant.

πτώσις τού γίγαντος εκείνου, οστις έπί δλόκληρον ει
κοσαετίαν ειχε δεσμεύσει έπί τοΰ θριαμβευτικοί) αυτού άρμα* 
τος την άλλοπρόσαλλον Νίκην, υπήρξε τοσούτω παράδοξος, 
κατατίληκτίκή, άνέλπιστος, ώστε και αυτοί ετι οί καταβα- 
λόντες αύτον, ώς εί προς το γεγονός έδυσπίστουν, ένόμιζον 
εαυτούς έξ ονείρου έγειρομένους. ’Αναγινώσκων τις τάς πε· 
ρ.γρα<ράς τών τελετών, τών όμηγύρεων, τών παντοειδών 
έορτών και διασκεδάσεων είς άς ψυχή τε και σώματι έν 
Βιέννη παρεδόθησαν, πάσαν αύλικήν έθιμοταξίαν άποβάλλον- 
τες, ηθε7χν ειπ-ip δτι οί νυν διαιτηταί τής τύχης τών λαών 
το πρώτον ηδη άναπνέουσιν έλευθέοως, μετά πολυχρόνιόν 
φοβερόν εφιάλτην.

CH έπί τη νίκη χαρά είναι τοιαύτη, ώστε είδος τι μέθης 
καταλαμβάνει αυτούς. Τήν άγαλλίασίν των μυριοτρόπως έκ· 
δηλουσι, παντοίας φιλοφροσύνας άμοιβαιως μετερχομενο'·? 
καί μυρίας υποσχέσεις σταθεράς φιλίας δίδοντες καί λαμβα- 
νοντες. ’Ανταλλάσουσι καθ’ έκάστην επισκέψεις έπί το οι- 
κειότερον, άνευ τής έλαχίστης εθιμοτυπίας, δίκην παλαιών 
καί δεδοκίμασμένων φίλων’ άντιδωρουνται άλλήλοις στρα
τιωτικά συντάγματα, μέχρις ού άντιδωρηθώσιν βασίλεια, 
επαρχίας, πόλεις, ή αριθμόν τινα ψ υ y ώ ν, καί κοσμοϋσι τ *  
ευγενή αύτών στήθη άντεπιστχλλό^ενοι παράσημα παντος 
«χηματος κα: πάσης ονομασίας, έ/. τώ* φερόντων τ *

όνομχτα τών άγιων του μηνολσγίου, (/.έχρις εκείνων ών ο? 
άνάδοχοι κατοικοΰσι τούς ζωολογικούς κήπους, οϊα τά πα- 
ρααημα τοϋ έΛέφαντoc, του μελανός άετοϋ, του έρυθροϋ, 
τοϋ .Ιευχοϋ καί αύτο ετι τοϋ άνευρέτου φοίνιχος. ’Αλλά 
βαίνουσι καί περαιτέρω* άπεκδυόμενοι τήν βασιλικήν πορφύ
ραν περιβάλλονται ώς άπλοΐ θνητοί τήν οικιακήν έσθήτα 
(robe de chambre). Ούτως έπί ττ\ γενεθλίω ήμερα του 
αύτοκράτορος Φραγκίσκου, ό τής rΡωσσίας ’Αλέξανδρος καί 
ο τής IIρωσσίας Ουιλλιέλμος εισέρχονται παρ’ αύτφ έξαί- 
?νης τήν πρωίαν  ̂ κατά τήν έγερσίν του, καί τω  προσφέ- 
ρουσιν, ο μέν οικιακήν έσθήτα, φέρουσαν εσωθεν τήν πολύ
τιμον του σαμουρ£ου δοράν, ό δέ αργυρά σκεύη, οιον λεκά
νην καί προχυτ/jv, λαμπρώς έν·Βερολίνω κατειργασμένα. Ί ΐ  
πτώοις του Εωσφόρου, ώς ή Αύστρία έκάλει τον Ναπολέον- 
τα, ού μόνον πληροί τάς καρδίας των χαράς, άλλά καί κα- 
διστά αυτούς εύπροσηγόρους προ; πάντας, περιποιητικούς, 
©ιλόφρονας καί σχεδόν είπειν, άν τούτο ητό ποτε δυνατόν, 
φιλελευθέρους καί δημοκρατικούς. Ουτω πολλάκις περιεφέ- 
ρόντο είς τάς ρύμας τής Βιέννης, πολιτικά ένδεδυμένοι, βαί- 
νοντες πεζ?), άνευ ακολουθίας, άμοιβαίως, ώς καλοί φίλοι, 
επί τών βραχιόνων στηριζόμενοι. Ημέραν δέ τινα στρατιω- 
^*ής έπιθεωρήσεως, πλήθος άπειρον συνωθείτο δπως ιδη τόν 
Αλέξανδρον, δστις συνήθως έξήρχετο μετά. τοϋ υίου τής 
Ιωσηφίνης Ευγενίου Βωαρναί, δν ύπερηγάπα* μεταξύ δέ του 
πλήθους ό αύτοκράτωρ παρατηρεί κάτοικόν τινα τής εξοχής 
«περ τούς άλλους σπεύδοντα. Διασ^ίσας τότε τό πλήθος και 
^λτ,σιάσας πρός αύτόν « Καλέ μου άνθρωπε, λέγει αύτω ο 
’Αλέξανδρο:, έπεθύμησας νά ϊδγ,ς τόν αύτοκράτορα τής 
Ρωσσίας, ίδέ με λοιπόν καί είπε δτι τώ ώμίλησας. λ 'Α λ 
λοτε δέ πάλιν ευχαρίστως άποβάλλουσι τήν βαρειαν τής 
βασιλείας πορφύραν δπως περιβληθώσι τό έλαφρόν τών άπό- 
*Ρ?ω όόμινο καί όρχοΰνται, ώς άπλοι θνη^ί; εις τά{ μεγα-



2*G  ΣΪΜ Μ ΙΚΤΑ.

λοπρεπείς του Μπούργ αίθουσας, ενθα έτελοΰντο αί χαρίέ- 
σ τα τα ι έκειναι μετα μ φ ιέσεις, αί m o m o n s  καλουμεναι» 
’Εκεί μεγαλόσχημος τις  βασιλεύς ε ζ η τ ε ί , ύπό το ανεύθυνο*/ 
τή ς προσω πίδος.καί τοΰ όόμινο^ νά διασκέδαση την κα τά  
τή ς  Συνόδου άγα' άκτησίν του, ά λλά  τό τοΰ σώματος κο· 
λοσσιαϊον έπρόδιδε τόν πολύσαρκον τη ς  Βυρτεμβέργης β α 
σιλέα . ’Ε/.εί επίσης καί ό σοβαρός Ο υϊλλιέλμος τή ς  ΐίρωσ* 
σίας, καί ουτος προσωπίδα καί δόμίψ) φέρων, παρετηρήθη 
όρχούμενος μ ετά  κομψ οτάτης προσωπιδοφόρου, η τις τριφερώς 
περιέσφιγγε διά τών λευκών καί ωραίων αύτής βραχιόνων τήν 
εύκαμπτον αύτοΰ όσφύν, κρύπτουσα ύπό ΙΝεαπολίτιδος μ ε  · 
ταμφιεσμόν αυτοκράτειραν, η άλλην ϊσως Δυβαρήν Λουδο
βίκον τινα I L·* αναζητούσα. ΓΗ ηδονή ητο ή θεά τής Συνόδου 
προστάτις καί ώφειλον οί βασιλείς \ά τελέσω σι μικράς y άρε ν 
αύτής θυσίας, οπως εύκολώτερον έπ ιτευχθή  ή τόσω  πολυπό
θητος ειρήνη* διό τή  προτάσει, ώς λ έ γ ε τ α ι , τοΰ αύτοκρά* 
τορος ’Αλεξάνδρου ομοφώνως άπεφασίσθη ύπό τοΰ β α σιλι
κού έκείνου Αρείου Π άγου, πρός άποφυγήν τοΰ οχληρού τής 
έθιμοταξίας καί πάσης περί πρωτοκαθεδρίας ενδεχόμενης 
διαφωνίας, \ά παραδεχθώ σι τήν ηλικίαν ώς μόνον γνώμονα 

πρω τείω ν, κα τά  τήν είσοδον καί εξοδον τώ ν  άνακτόρων, 
τούς έφ’ ίππου ή δ ι’ άμάξης περιπάτους, τά ς έορτάς καί ό* 
μηγύρείί, ένί λόγω  τά ς διασκεδάσεις. "Ως έξής δέ ώρίσθησαν 

τά  πρω τεία , συμφώνως πρός τήν έκάστου ηγεμόνος ηλικίαν ί

Α' " θ  βασιλεύς τής Βυρτεμβέργης, γεννηθείς τ ω  1 7 5 4
Β ' Ο βασιλεύς τή ς  Βαυαρίας, » » 1 7 5 6
Γ* * 0  βασιλεύς τής Δανίας, » » 4 7 6 8

Δ Ό  αύτοκράτωρ τής Αυστρία*:, » » 4 7 6 8
Β  Ό  βασιλεύς τής Πρωσσίας, » » 1 7 7 0
Σ Τ ' Ό  αύτοκ:άτω ο τή ς Αυστρίας, τ> » 1 7 7 7

’ Αλλά το καθ’ ηλικίαν τούτο τυπικόν είς μό* ας τάς

σκεδάσεις έφηρμόσθη, τώ ν  ηγεμόνων ουδέποτε μ α τα σ χόν τω ν  
τών επισήμων τή ς Συνόδου συνδιασκέψεων· "Ως πρός δέ τά ς 
αύτοκρατείρας, βασίλισσας καί ήγεμονίδας, ή ιστορία ούδέν 
λέγει τίνι τρόπω έλυσαν τό  λεπ τόν  τοΰτο καί άκροσφαλές 
ζήτημα* πάσα ομως ύπάρ/ει πιθανότης ότι δέν ελαβον γν ώ 
μονα τήν ηλικίαν.

i l l .

Venus et la Jouisrance
Qui savaient bien que la danse
Ajoutait a leurs appas,
Voulaient qu’on ne cessat pas.
La Sagesse doit se taire 
Dit en riant le Plaisir,
A Vienne Tunique affaire 
Est de trailer le plaisir.

Ή  είς Βιένναν είσοδος τοΰ αύτοκράτορος Αλεξάνδρου καί 
τοΰ βασιλέως τής Προ>σσίας Σεπτεμβρίου 1 8 1  4 ) ,  καί ή 
συνάντησις αύτών μ ετά  τοϋ αύτοκράτορος Φραγκίσκου παρά 
τή αριστερά όχθη τοΰ ά στρου, πέραν τή ς  γεφύρας τοΰ Θ α - . 
βώρ, ού μόνον μ εγα λοπ ρεπ έστα τη  πα ρίστα τα ι, ά λλά  καί λίαν 
εγκάρδιος. Π7νείσται όσαι ειλικρινούς καί σταθεράς φιλίας ύ - 
ποσχέσεις άντηλλά/θησαν, και οί τρεις ηγεμόνες περιπαθώς 
άλλήλους ήσπάσαντο και τά ς χείρας εσφιγξαν. "Ο τε  δέ μ ε τ  
cύ πολύ ό αύτοκράτωρ Φραγκίσκος έδωρήσατο τω  άδελφ ώ  
« ύ το ϋ ’Αλεξάνδρα) τό  σύνταγμα τοΰ ΧΓ)>λεο, ή προσδιορι- 
^θεισα αύτώ  σημαία, 7)ν ή αύτοκράτειρα τή ς  Αύστρίας διά 
τών ίδ{ων αύτής ψειρών ε ίχ ε  π ολυτελώ ς κεν τή σ η , άνενέου 
τήν φιλίαν τώ ν δύο ηγεμόνων* φέρουσα τό αισθηματικόν 
τοΰτο λόγιον : 0Ενωσις άδίάλυζος μεζαζυ ζών αύζοχρα* 
τόρων ’Αλεξάνδρου χαϊ Φαγχίσχου. Ό  δ έ ’Α λέξανδρος, 
οστις άπηντησεν αντιπροσφορών εν σύνταγμα τή ς αύτοκρα-
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τορικής τής ^Ρωσσίας φρουράς, ινα δείξη όπόσον έτιμ<* 
οπερ έγένετο αύτώ δώρον, ήθέλησεν αυτός ουτος νά παρα*- 
δώσγι την σημαίαν τοις νέοις αύτου στρατιώταις, έν γραμ.μ*ί 
παρά το Πράτερ παρατεταγμένοις. "Οθεν λαβών ix. τών χε ι-  

ρών τής αύτοκρατείρας την σημαίαν καί παρουσιάζων αύτην 

ε?ς τούς στρατιώτας et Στρατιώτας ειπεν, ένθυμήθητε οτι· 

οφείλετε νά άποθάνητε ινα την ύπερασπίσητε, ινα ύπερα
σπίσητε τον υμέτερον αύτοκράτορα και τον συνταγματάρ
χην υμών ’Αλέξανδρον τής Ρωσσίας. » ’Αλλά, φευ! τών 

ανθρωπίνων! ερωτος δρκοί, συμποσίου προπόσεις, φιλίας υπο
σχέσεις, έπεα πτερόεντα. Δεν ειχον είσέτι παρέλθη τρεις 

μήνες, καί ό μέν της 'Ρωσσίας μέγας δουξ Κωνσταντίνος 

άνεχώρει έκ Βιέννης, δυσηρεστημένος ών κατά τής Συνόδου, 
μή ένδιδούσης είς τάς περι προσαρτήσεως τής Πολωνίας ά* 

ξίώσεις του αδελφού αύτου ’Αλεξάνδρου, και έδημοσίευε 

τ/ιν πολύκροτον έκείνην καί άρειμάνιον προς τούς Πολωνούς 

διακήρυξιν, δ ι’ ης ήπείλει σχεδόν τήν Ευρώπην άπασαν* ό δέ 

αύτοκράτωρ Φραγκίσκος, έτιλαθόμενος τή ί άόιαΛύτον μ ε 
τά τον αύτοκράτορος *Λ.Ιεζάνδρον ένώσεως, ήνοΰτο κρύφα 

κατ’ αύτου διά μυστικής μετά τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας 

συνθήκης. Την συνθήκην ταύτην γενομένην τη 2 ’ίανουα- 
ρίου 1 8 1 5 ,  είσηγήσει του Γάλλου πληρεξουσίου Ταλλεϋ- 
ράνδου, ευρεν ό Ναπολέων, έκ της Ελβας έπανερχόμενος, 

έπί τής τραπέζης τών ανακτόρων του Κεραμενκοΰ, ενθα οί 

ψοφοδεείς καί σκαιοί Λουδοβίκου τοΰ 1Η' υπουργοί άπερισκέ- 
πτως έκ τής βίας τής φυγής ειχον άφήση, καί άμέσως διε- 

βίβασεν αύτην είς τόν ’Αλέξανδρον, δστις εκτοτε επαυσεν 

εύνοών τόν τε Ταλλεϋράνίον καί τούς Βουρβόνους. Αλλά  

τά  προσκρουόμενα συμφέροντα ουδόλως εμπόδιζαν τήν φι- 
λήδονον πορείαν τής Συνόδου, ης ή εναοξις είχεν έπισήμως 

πανηγυρισθή διά μεγάλης τελετής, έν η ε.θερμοί πρός τόν 

Θεόν δεήσεις άνεπέμφθησαν έπί τη  τ:αύσει τοΰ πολέμου

καί έγκαθιδρύσει τής ειρήνης παρ’ αύτών εκείνων, οιτινες 

χθες ακόμη έδέοντο του Γΐψίστου δπως εύοδώστι κατά τοΰ 

εχθρού τά  φονικά των δπλα, διότι καί αύτόν τόν Θεόν τής 

αγάπης είς Θεόν πολέμου ή εις Θεόν ειρήνης οί δυνατοί τής 

γής, κατά τάς άνάγκας καί τάς περιστάσεις, μετατρέπουσι. 
Συμπόσια έπί συμποσίων, χοροί έπί χορών, δείπνα έπί δεί
πνων, παραστάσεις έν τοις θεάτροις καί έν τοις ά^ακτόροις, 

μεταμφιέσεις, άρματοδρομίαι (carrousels),κυνηγεσίαι, στρα- 
τιωτικαί έπιθεωρήσεις, λαχεία, παγοδρομίαι, πολυειδή θεά

ματα, παντοειδείς τελεται, έορται καί όμηγύρεις καθιστώσι 
τήν Βιένναν παράδεισον τρυφής^ μέχρι τής -ημέρας καθ’ ήν 

υπόκωφος τις φωνή έξ "Ελβας έρχομένη θέλει διαλύστι τό 
ονειρον.

Ουδέποτε συμφέροντα τοσούτω σπουδαία καί πολύπλοκα 

συνεζητήθησαν έν τω μέσω τόσω ποικίλων διασκεδάσεων 

καί ευωχιών. Πολλάκις βασίλειόν τι κατεκερματίζετο ή 

εμεγεθύνετο ύπό τόν ηχον πολυοργάνου ορχήστρας, άναρ- 
ααστικούς χορούς παιανιζούσης, και αποζημιώσεις, μάτην 

xpo πολλοϋ ζητούμεναι, αίφνης παρεχωροΰντο έπί τραπέ
ζης, ήν δέν έκάλυπτεν ό πράσινος τής διπλωματίας τάπης, 
άλλ’ή λευκή τής εύθυμιας οθόνη. Ποσάκις τό πολίτευμα 

χώρας ή έθνους τινός δέν έσχ&διάσθη έν τω μέσω τής τύρβης 

πολυαρίθμου και θορυβώδους Θήρας ; καί ποσάκις έν ταις α ί- 

Θούσαΐς τοΰ Μπούργ ή πολιτική δέν έξύφανε τόν πολύπλοκον 

ιστόν της, προσωπίδα καί άπόκρεω σχήμα φέρουσα j Έ ν ώ 

δέ οί βασιλείς διεσκέδαζον καί οί πιστοί ύπήκοοι άπέτιον, 
κατά τό σύνηθες, τάς δαπάνας τών βασιλικών εκείνων εύω- 
χιών, οί διπλωράται, ύπό τοΰ πρίγκιπος Μετερνίχου ποοε- 
δρευόμενοι, επαιζον τούς λαούς τής Εύρώπης έπί τοΰ πρασί
νου τάπητος τής ’Αρχιγραμματείας τού Κράτους* έκαστος 

δέ διπλωματικός κύβος έπέφερε τώ νικητή μυριάδας κεφα- 
κατά τήν επίσημον τής Συνόδου γλώσσαν, διότι η



λέξις αυτη κεφαλή είχε καθιερωθη είς άπάσας τάς συμβά
σεις, τάς είς κερματισμόν /ώρας η βασιλείου άτ;αρίθμησιν 
άφορώσας. Οι καλοί εκείνοι διπλω μάται, εί μέν δέν έκρα
ξαν π ολλά υπέρ τών λαών, ευρον ομως τον τρόπον νά συμ- 
βιβάσωσι τά  σπουδαία μετά  τών διασκεδάσεων, την σοβα
ρότητα μετά της ευθυμίας, καί ού μόνον άνενδότως ή σχο-  
λοΰντο εις την παλινόρθωσή τών βασιλέων καί ηγεμόνων, 
τούς οποίους ό Ναπολέων είχε καταστηση έκπτώτους, ά λ λ  
άνηγόρευον τοιούτους καί χάριν παιδιας. Ούτως ημέραΥ τ ι-  
νά, έν τη τραπέζη του πρίγκιπος Ταλλεϋράνδου, φιλονει- 
κία μεταξύ τών συνδαιτυμόνων ηγέρθη όποιος τις ο κ α λ
λίτερος τυρός. Ό  λόρδος Καστλερήγ έπηνει τό στίλτον  της 
’Α γγλία ς, ό Ά λδίνης τό σζρακίνο  τών Μεδιολάνων, ό 
Ζελτνερ τό γκροννέρ τής Ε λ β ετ ία ς , ό βαοώνος δέ Φ άλκ, 
απεσταλμένος τής 'Ολλανδίας, τόν τυρόν του Λιμβούργου, 
ον 6 Μέγας ΓΊετοος τοσοΰτον ήγάπα, ώστε ουδέποτε έτρωγε ν 
εζ αυτού, ει μη ει / ε  προηγουμένως μέτρηση όια του ο ια -  
βήτου το τεμάχιον. Ό θεν  εύρισκοντο έν τη αυτη άμφι 
βολία έν ή καί ώς πρός τόν θρόνον της Νεαπόλεως, ον τινές 
μέν έλεγον ότο ώφειλον νά άφήσωσι τώ Μουράτη, άλλοι δέ 
νά άφαιρέσωσιν, ο τ ’ εμφανίζεται είς τών θαλαμηπόλων του 
Ταλλεϋράνδου καί αγγέλλει αύτώ την έκ Γαλλίας άφιξιν 
ταχυδρόμου.

—  Τί κομίζει; ηρώτησεν ο πρίγκιψ.
—  νΕγγραφα της αυλής καί τυρούς της Βρίας (B r ie ) .
—  Τά έγγραφα εις τό γραφείον καί είς τών τυρών αμέ

σως επί τής τραπέζης r
Η διαταγή πάοαυτα έξετελέσθη.

—  Ά π έσχον, κύριοι, έπανέλαβε τότε ό πρίγκιψ, αποτει
νόμενος πρός τούς προσκεκλημένους αύτου, νά επαινέσω προ 
ολίγου εν τών προϊόντων του γαλλικού έδάφους, άλλά κρί
νατε υμείς αυτοί.

*0 τυρός διέρχεται κύκλω τής τραπέζης καί οι εύγενεϊς 
συνδαιτυμόνες γεύονται αύτου, σκέπτονται καί όμοθυμαδόν 
κηρύττομαι τόν τυρόν τής Βρίας βασιλέα τών τυρών. Καί ώ- 
φειλον νά πράξωσι τούτο χάριν φίλης δυνάμεως, έπρεπε νά 
δώσωσι τήν μικράν ταύτην ίκανοποίησιν είς τήν Γαλλίαν, 
«φ* ου διά τής σννθήκης τών Παρισίων (2  Μαρτίου 1 8 1 4 )  
τής είχον άφαιρέση τόσα πολλά καί δώση ώς έπίμετρον τήν 
κυβέρνησιν τών Βουρβόνων. ’Αλλ* οί περίδοξοι τού Ταλλευ*  
ράνδου ομοτράπεζοι δέν έδείκνυον πάντοτε τήν αύτήν σύμ
πνοιαν προκειμένου περί κεφαλών, ούχί τυρού ά λ λ  ανθρώ
πων. 'Ημέραν τινά είς τών ίσχυροτέρων μοναρχών, ύπεα 
πάντα άλλον είς τήν καταστροφήν τού Ναπολέοντος συντε- 
λέσας, συνδιαλεγόμενος μετά  τού λόρδου Κ αστελρήγ, κα’. 
δυσηρεστημένος ών δι’ ην αί απαιτήσεις του άπήντων παρα 
τη Συνόδω άντίστασιν, ερριψεν έν τη μεγάλη αύτοϋ άγανα* 
κτησει τό χειρόκτιόν του έπί τής τραπέζης.

—  Ή  Γμετέρα Μεγαλειότης έπιθυμει τ ά /α  τόν π όλε
μον ; ηρώτησεν άταραχως ό Ά γ γ λ ο ς  διπλω μάτης.

—  Πιθανόν, κύριε.............
—  ’ΐίγνόουν οτι υπάρχει συνήθεια νά τόν κάμνουν ά\ευ 

τών λιρών τής ’Α γγλίας.
Καί έν τούτοις ή άπάντησις αυτη, καίπερ τοσούτω ά γ έ-  

ρο)χος, ύπήρξε δυστυχώς ό τής αγγλικής διπλω ματίας επ ι
τάφιος τής Πολωνίας. Ά λ λ ’ ό έν τή 2υνόδω έπί ζωηρότητι 
διακριθείς ητο άναντιρρήτως ο τής Βυρτεμβέργης Νεμβρόδ. 
Ο βασιλεύς Φριδερίκος ητο θυμώδης όσω καί γάστωρ* είχε  

ύέ γαστέρα τοιαυτην, ώστε έδέησε νά σχηματισωσι πέριξ 
τής αύτοκοατορικής τραπέζης, ενθα είστιατο, εύρεϊαν ημισέ
ληνον οπως δυναται νά έξοικονομη τας νεμβροδικάς τού 
σώματος αύτοϋ διαστάσεις. Φύσει δεσποτικός καί οργίλος 
ων, αενάως έμεμψιμοίρει έπί τ $  βραδυπορία τών διπλω μα- 
τικών συνδιασκέψεων, f/έχρςς ού η)νθε τό  πλήρωμα τού θυ-
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μοΰ του. Παρευρεθείς εν τινι τούτων, καί λόγου γενομένου 
περί τών άπαιτήσεων νεωστί άφιχθέντων Γερμανών τινων 
απεσταλμένων, οργίζεται καί έγείρεται άφηνιών. ’Απέναντι 
αύτου ίσταται τράπεζα η τις, μή εχουσα δυστυχώς τήν σω
τήριον ημισέληνον, άνυψοΰται ύπο τήν ώθησιν τής άπεράν- 
του αύτοΰ γαστρος καί μ ετά  σφοδρού πατάγου καταπίπτει. 
Τοσούτω δέ τούτο τον έρεθίζει, ώστε εισέρχεται αμέσως 
είς τα  δωμάτιά του καί τήν αύτην έκείνην εσπέραν αναχωρεί 
έκ Βιέννης, αύστηρώς παοαγγέλλο)ν τοις αύτου πληρεξουσίους 
νά μή ένδώσωσι το παράπαν είς τάς απαιτήσεις τών Γεο- 
μανών απεσταλμένων, οιτινες καί μ ετ ’ ού πολύ άπήλθον ά 
πρακτοι. Η τύχη ήδίκησε τόν άνδρα θέσασα αύτον έπί θοό- 
νου* ή θέσις του ητο έντος κοινοβουλίου, διότι ή φύσίς τον 
ειχε προίκιση μ ετα  πλειστων οσων κοινοβουλευτικών άοε* 
τών* πόσους αντιπάλους δέν θά ειχε κατ,αβάλη διά μόνης 
της ευγλωττίας της κραταιας αύτου γαστρός ! . . .

IV.

A ces mots on recommence,
Les masques entrent en danse;
Mars, Hercule et Jupiter 
Valsent un nouveau landler.
Soudain Minerve en furie 
Dit dans son courroux : «je crois 
Qu’a ce Congres la Folie 
Presiderait mieux que moi.»

Μεταξύ τών πολυαρίθμων της ναπολεοντείου επο
ποιίας ηρώων, οιτινες κατά τήν εποχήν τής Συνόδου ει- 
χον προσέλθη εις Βιένναν, ουχ ήττον τών άλλων περι
φανής έτύγχανεν δ 'Αγγλος ναύαρχος σιρ Σίδνευ Σμιθ, 
και περ ιδιωτειών καί ούδένα φέρων έπίσημον χαρακτή-
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fa . τΟ βίος του άνδρός παρέχει ήμιν προσφυές παρά
δειγμα δτι ούχί πάντοτε πρέπει νά άναζητώμεν μεγάλα 
αίτια εις τήν γέννησιν μεγάλων γεγονότων, καί δτι ως 
έπί τδ πλεϊστον Οφείλονται ταΰτα είς τυχαιόν τ ι.

Κατά τδ 4 7 9 6 ,  υφισταμένου του μεταξύ Α γγλίας 
καί Γαλλίας πολέμου* * Αγγλος πλοίαρχος παρά τήν Χ ά - 
•βρην σταθμεύων συλλαμβάνει γαλλικόν τ ι πειρατικόν, 
οπερ ενεκα μεγάλης νηνεμίας δέν δύναται νά άπαγάγη. 
Γάλλος ναύτης κόπτει κρύφα τδν κάλων του συλληφθέν- 
τος πλοίου, έφ’ ου είχε μεταβή δ τε  πλοίαρχος καί τδ 
πλήρωμα τοΰ αγγλικού, ή δέ έπελθοΰσα άμπωτις κ α 
θέλκει αύτο είς τδν Σηκουάναν, ένθα, είς άνωτέρας δυνά
μεις ύπεΐκον, αναγκάζεται νά παοαδοθή* δ δέ Αγγλος 
πλοίαρχος, μετενεχθείς είς Ιίαρισίους, έγκαθείργεται 
τδ πρώτον έν τη  ειρκτή της A b bay e, είτα δέ έν τη  
τοϋ Temple. Καί τδ μέν Διευθυντήριον σκέπτεται 
νά εισαγάγω αύτον είς δίκην ώς ένοχον πυρπολησεως εν 
Τουλώνη καί κατασκοπείας έν Βρέστη, οί δέ Αγγλοι 
'μάτην προτείνουσιν είς άνταλαγην τδν υπ αυτών α ιχ - 
μαλωτισθέντα Γάλλον πλοίαρχον Βεργερέ (Bergeret). 
Έν τούτοις νύκτα τινά άνθρωποι, την στολήν φέροντες 
τοΰ έπιτελείου τών ΠΑρισ/ων, παρουσιάζονται πρδς τδν 
τής ειρκτής φύλακα έπιδεικνύοντες αύτω έγγραφον τοΰ 
ϋπουργοΰ τών στρατιωτικών, δι ου διετάσσετο ουτος να 
παραδώση αύτοϊς τδν αιχμάλωτον, οπως είς άλλην ειρ
κτήν μετενεχθη. fH εύτολμος παρρησία τών α ξιω μ α τι
κών εκείνων καί αί διαμαρτυρίαι τοΰ αιχμαλώτου, παν- 
τί τρόπω άρνουμένου νά μεταβή είς άλλην ειρκτήν, π ει- 
θουσι τδν φύλακα περί τής άληθείας τοΰ πράγματος καί 
παραδίδει τδν αιχμάλωτον. Αέγουσιν δμως οτι μέγα 
χρηματικδν ποσδν, εύγενώς τεθέν εις χειρας τοΰ φύλα- 

παρήγαγε τήν μεγάλην έκείνην εύπιστίαν, 7ίλήν



το ύ το  δέν ά π εδ είχθ η . *Ο λω ς δε περιττόν  νά προσθέσω - 
μεν ο τι οί μέν α ξιω μ α τικ ο ί, συν οίς καί ο γνω στός μ η 
χανικός Φ ιλ ιπ π ώ , ησαν μετημφ ιεσμένοι φίλοι του  α ιχ μ α 
λ ώ το υ  έκ τη ς  μερίδος τώ ν  βασιλικώ ν, έτοιμ ω ν π ά ν το τε 
να προδώσωσι την  Γα λλία ν  χάριν του κόμ μ α τος* ώ ί 
προς δέ τό  έγγραφον, οί μέν θέλουσιν αυτό π λα στόν , οί 
δέ άγορασθέν αντί 3 0 0 0  αγγλικώ ν λιρών παρά του  επί 
τώ ν  σ τρ α τιω τικ ώ ν  υπουργοΰ.

Δύο ετη  μ ε τ έ π ε ιτ α  δ Βοναπάρτης έπι/ειρει την  κ α τά - 
κτησιν  καί έκπ ολίτευ σιν  τή ς  γηραιας Α ν α το λή ς. Σ το α - 
τ ιώ τ α ι τον  *Αρεως καί δ π λ ιτα ι τή ς  έπ ισ τη μ η ς απέρ
χ οντα ι μ ε τ  αυτοΰ εις Α ίγυπτον. Π ανταχοΰ τή ς  χώρας 
εκείνης τώ ν  μ ε γ ά λ ο ι  άναμνησεο^ν τά  γ α λλικ ά  όπλα χ ω -  
ρουσι νικηφόρα, οί δέ τή ς  Γ α λ λία ς σοφοί ου παύονται 
θα υμ ά ζοντες τ ά  γ ιγα ντια ια  μνημεία  τή ς  επί του μα ρμά 
ρου γραφείσης ιστορίας τώ ν  Α ιγυπτίω ν. ’Α λ λ ’ ή τύ χ η  τοΰ 
Βοναπάρτου εγ κ α τα λ είπ ει αυτόν, κ α τά  την εις Συοίαν 
εκσ τρ α τεία ν , απέναντι τώ ν  τή ς  Π τολεμα ίδος τ ε ιχ ώ ν , ά - 
τ ιν α  εβαψε τό  α ίμα  τώ ν  σταυροφόρων καί άπήθανάτισεν 
η ευσεβής μοΰσα του Τάσσου. ΓΗ κ α τά κ τη σ ις  τή ς  Συρία; 
-γ κ ειτα ι εν τ η  α λω σει τή ς  Π τολεμ α ίδος, τοΰ μόνου αυ
τή ς  φρουρίου, καί ή Π τολεμ α ίς δέον νά ά λω θή . Ά λ λ ά  
μ ά τη ν  θραύεται κ α τά  τώ ν  επ ά λξεω ν  αυτής ή γα λλική  
ανδρία* τό  φρούριον π εισ μ α τω δ ώ ς υπερασπίζουσιν οί 
Ά γ γ λ ο ι, είς επικουρίαν τώ ν  Α ράβων προσελθόντες καθ’ 
ην σ τιγμ ή ν  δ Διεζάρ πασσας, καί περ λίαν γενναίος, έ -  
θεώρει πασαν ά ντίστασιν  ανω φελή. Μ άτην δ Βοναπάρ
τ η ς  περιμενει εξ ίόπ π ης τό  τή ς  πολιορκίας πυροβολι
κόν* τό  πυροβολικόν έγένετο λεία  τώ ν  Ά γ γ λ ω ν , οϊτινες 
ιόρύουσιν αυτό έπί πάντω ν τώ ν  οχυρω μάτω ν. Γά λλου  δέ 
μηχανικού χειρ , ή του  μητραλοίου Φ ιλ ιπ π ώ , διευθύνει τό. 
κα τα  τώ ν  Γ ά λλω ν πυρ. Τ έλος μ ετά  δ/μηνον μα ταία ν

'πολιορκίαν, καθ’ *?ΐν πολίορκοΰντες και πολιορκουμενοι 
δέν έμάχοντο πλέον είμ η έπί π τω μ ά τω ν  και ερείπιων, 
δ Βοναπάρτης α να γκά ζετα ι νά λύση αύτην, κ α τα ρ ώ μ ε- 
νος του άνδρός, δστις έγένετο ή αφορμή τή ς  α π οτυχία ς 
του. Καί τ ω  δντι είς μόνος άνθρωπος άνέζωπύρησε τό  
έκλειπον θάρρος τοΰ Διεζάρ, εκυρίευσε το  πυροβολικον 
τών Γ ά λ λ ω ν , ώ χύρωσε καί ήδυνηθη νά υπεράσπιση τό 
σον έπ ιδεξίω ς καί έπ ιτυ χ ώ ς τό  άλλο>ς ευαλω τον φρου- 
ριον, ώ σ τε  έμ α τα ίω σ ε  την μεγάλην εκείνην έκσ τρ α τεία ν , 
ητις τ ίς  οίδεν οποίον μέλλον ηθελεν έγχα ρά ξη είς τ ά  
π ρά γμα τα  τ ή ς  Α ν α το λ ή ς. Ό  άνηρ δέ ούτος η το  δ Α γ
γλος εκείνος πλοίαρχος, ον τό  τυχα ΐον  συμβάν απλής 
παλίρροιας κα θ ισ τα  α ίχμ α λω τον  τώ ν  Γ ά λ λ ω ν , και ο σ τις  
-οφείλε* την σωτηρίαν αυτοΰ είς την εύπιστίαν η την έ -  
ξώνησιν αγνώ στου δεσμοφύλακος’ η το  ο ναύαρχος σιρ 
Σίδνεϋ Σ μ ίθ , περί ού δ Ν α π ο λ έω ν  ε λ ε γ ε  : « Ce diable 
de Sidney Smith m a fait manquer ma fortune. » 
Αικαίως λο ιπ όν  δυ ν α μ εθα  να ειπ ίο μ εν  ο τ ι  αν τι μ ε γ α λ ε -  
-τ ,β ο λ ο ς τ τ ,ς  Συρίας ε κ σ τ ρ α τε ία  ά π έ τ υ χ ε ,  κ α ι άν ή γνι- 
οαιά κ α ι σ τ ά σ ιμ ο ς  Ά ν α το λ τι δεν α ν εζω γο ν τ(θγ! και ^ ιε— 

π λά σ θ η  άπο το ν  μ έγ α ν  το ΰ  Ν α π ο λ έο ν το ς  νοϋν, αφ ορμ ή  
κυρία τ ο ύ τ ο υ  έγ έν ετ ο  π ο τ α π ο ς  τ ι ς  όεσμ οΦ υλα ^ * το υ  ο-  

ποίου ούδε καν τ ο  όνομα η ιστο ρ ία  δ ιέσ ω σ εν  ή μ ϊν . ?Ο π ό - 
σον ε ν ίο τ ε  ε ύ τ ε λ ϋ  τ ά  α ’ί τ ια  τ ώ ν  μ εγ α λ τ ,τ έρ ω ν  γ εγ ο ν ό 
τω ν ! Ά λλ’ τ, ν α π ο λ εό ν τειο ς  έπ ο π ο ιΐα  β ρ ίθει τ ο ιο ύ τ ω ν  
π α ρ α δ ειγ μ ά τω ν  : « 'Ο Σερρουριέ (Serrurier) κ α ι ’Ε δ ο υ -  
βίλ (H edouville) δ δευτερότοκος ώδευον δμοΰ είς την  
Ισπανίαν μ ετα ν α σ τεύ ο ν τες, δ τε  συναντα αυτούς περίπο

λος. Καί δ μέν Ε δουβ ίλ , νεωτερος και τα χύ τερ ο ς ω ν, 
’υπερπήδα την μεθόριον γραμμήν, θεωρεί εαυτόν ευ τυ 
χ ή , α π έρ χετα ι είς Ισπανίαν κ α ί ζή  βιον αβιω τον ο S s  
Σερρουοιέ, άναγκασθείς να οπισθοδρομηση, γίνετα ι στρα^



τ ά ρ χ η ς  τής Γαλλίας * » . "Ω στε δλως μάταιον νά άναζη' 
τη  τις  τόν λόγον έν τοϊς άνθρωπίνοις·'τά πάντα τύχη.

, 0 ύ Χ1 ΧάΡιν περιεργίας, άλλ’ υπό εύγενεστέρων,
αισθημάτων έλαυνόμενος ό Σίδνευ Σμίθ είχεν ά -έλ θ ίι εις 
Β'.ένναν. 'Η αεργία έν γ άπδ του < 8 0 7  διετέλει, ουδό
λως νίρεσκεν είς τον ενεργητικόν αύτοΰ χαρακτήρα, καί 
ή Σύνοδος έφάνη αύτώ κατάλληλος εύκαιρία δπως πραγ
ματοποίηση οσα ή εύγενης αύτοΰ καρδία τω  δπαγό- 
ρευεν. 'Υπηρετησας ώς εθελοντής έν Σουηδία, καί δια- 
κριθείς έν τω  κατά τής 'Ρωσσίας πολεμώ (1 7 8 8 )  έ τ ι·  
μηθη διά τοϋ παρασήμου τής Σπάθης. Φ ιλία καί εύγνω- 
μοσύνη συνέδεεν αύτον πρδς τδν έκθρονισθέντα Γουτσά- 
βον-Άδόλφον, ούτινος τδν θρόνον κατέλαβε, μ ετ ’ έπελ- 
θοϋσαν επαναστασιν, ο του Ναπολέοντος στρατηγδς 
Γάλλος Β^ρναρδόττης. Αιο προθυμως άνεδέχθη νά συνη* 
γορήση υπέρ τοϋ έκπτω του ηγεμόνος ένώπιον τοϋ βασι- 
λικοϋ εκείνου Άρείου Πάγου, ένθα καθ’ έκάστην άντή- 
χουν α; λέξεις νοιιψότης, δικαιοσύνη, ίπανόρθωσις. Ά λ 
λ ’ ή πολίτικη είναι έπιλήσμων, καί πρδ παλλοϋ έρρέθη 
δτι δέν εχει^ αισθήματα. Τά μάλλον λογικά επιχειρή
ματα δέν εύρίσκουσι χάριν παρ’ αύτή, καί τδ μόνον 
συμφέρον τής στιγμής διέπει τά ς σκέψεις της. 'θ  Βερ- 
ναρδόττης, σύμμαχος ών τδ πρώτον καί πολέμιος μετά 
ταϋτα  τοΰ Ναπολέοντος, είχε συντελέσ·/) εις την κατα
στροφήν αύτοΰ, διό περ έκέκτητο δικαιώματα είς την 
εύνοιαν τ ή ς> Συνόδου, ητις είχεν ίδ η  λησμονήση δτι ο 
Γουσταοος- Αδολφος ειχεν απολέση τδν θρόνον του μό
νον και μόνον διότι δεν ηθέλησε νά υποκύψη εις τάς θε
λήσεις τοΰ Γάλλου αύτοκράτορος.

Ά λ λ  δ Αγγλος ναύαρχος συνηγόρων υπέρ τοΰ σε-

1 Las-Cases: Μ.* m o r i a l  d e  S a i n t  e-H e l i n e ,

πτοΰ αυτοΰ πελάτου δέν έπελανθάνετο καί τής τύχης 
μυριάδων άνθρώπων πολλώ μάλλον εκείνου δυστυχεστέ- 
ρων, καί ούδένα έχόντων έν τή  Συνόδω αντιπρόσωπον. 
'Ησαν δέ ουτοι οί μαΰροι, τούς οποίους τοσάκις έν τω  
πολυταράχω αύτοΰ βίω είδε δίκην κτηνών πωλουμένους, 
καθώς έπίσης καί τά  ούχ ηττον άτυχή έκεϊνα θύματα 
τής αφρικανικής πειρατείας, την Μεσόγειον λυμαινομέ- 
νης. Έ ν  ένόματι λοιπδν τής φιλανθρωπίας έξητεΐτο  
παρά τών έν Βιέννη συνελθόντων ηγεμόνων την κα τά ρ- 
γησιν τής σωματεμπορείας τών μαύρων καί τδν έξοπλι- 
σμδν στόλου, ούτινος ηθελεν αναλαβη την αρχηγίαν 
πρδς έξολοθρευμδν πασών τών Βαρβαρικών ηγεμονειών. 
’Α λλ ’ οί βασιλείς πάν άλλο έσκέπτοντο η νέαν σταυρο
φορίαν, καί δ νέος ουτος Πέτρος δ ερημίτης ήναγκάσθη 
νά περιορίση τά ς φιλανθρωττιχ.ας αυτοΰ απαιτήσεις εις 
άττλήν αιχμαλώ των εξαγοράν διά τοΰ εκ συνδρομών 
χρυσου. Μεταφέρων δέ είς Αυστρίαν τά  άγγλικά έθιμα, 
έθεώρτ,σε τήν εστίασιν ώς το καταλλτ,λοτεοον προς επ ι- 
τευξιν τοΰ σκοποΰ του μέσον. Διο Ιπρότεινε γεΰμα δι 
εράνου, οπερ ασμένως οί ηγεμόνες απεδέςαντο, ευρι- 
σκοντες οτι ήτο εύκολώτερον να φάγονν και να τζιον> 
χάριν τής φιλανθρωπίας, παρα να εζοπλισωσι στόλους 
χατά τών πειρατών. Καί τοΰ μεν γεύματος το γραμμα 
τιον είχεν δρισθή τρία δλλανδικα δουκάτά, δεκα δε φιο
ρίνια το του χοροΰ, οστις εμελλε να παρακολούθηση . Ο

1 Σύμπασα ή δαπάνη της άνηπειρατικης ταύτης έορτης δέν υπε- 
ρέοη τάς 15 000  φιορινίων, η τ ·ι  42 ,750  δραχμώ ν, έν ω ή γενομενη 
έ'νεκ* τοϋ συμποσίου και του χορού, άτινα ολίγους μήνας μετέπειτα  
προσηνεγκον οί τοΰ Λονδίνου έμποροι εις τους έκ της Συνόδου^ ερχομέ
νους Ηγεμόνας, άνέβη το μυθώδες ποσον τών 2 0 ,0 0 0  λιρών, ήτοι 
500,000 φράγκων. Ω στε ύπβλογίσθη 8τι αν ή Σύνοδος ει*ε συνελβη 
έν Λονδίνω ηθελεν έπιφέρτ) δαπάνας τριπλασίας τών έν Βιέννη, ητοι 
1 20 ,000 ,000  φράγκων, 40 μδνον έκεί δ ιπ α γηθέντωγ·



όέ τότε έν άρίστοις άριστος τής Βιέννης ξενοδόχος ?Ιο)άν 
νης (\ a n n ) άνελαβε την ετοιμασίαν τής φιλανθρωπικής 
εκείνης πανδαισίας, ής πεντηκοντα και εκατόν φιλαν- 
θρο)πικοι στομαχοι μετέσχον. Π ολυτελεστάτη τράπεζα  
εστεμμένων συνδαιτυμόνων άνταξία,καί ημικυκλίου σχή
μα εχουσα, πλόυσιοπαρόχως παρετάΟη έν τή  μεγάλη  
τών ανακτόρων του Αύγάρτεν (A u g arten ) αιθούση, ενθα 
συνωθεΐτο άλλοτε ή αύλη τής ΜαρΕας-θηρεσίας και ’Ιω 
σήφ του Β . Μεγαλοπρεπή κοσμήματα και σημαΐαι απάν
των τών εθνών διεκόσμουν την αίθουσαν, εις έκαστον ά- 
κρον τής οποίας ύπήρχεν ορχήστρα, ιπ π είς  δέ, κατ’ α
ποστάσεις σταθμεύοντες, άνηγγελλον διά σαλπίγγων την 
άφιξιν^τών ηγεμόνων, ώς ειθισται έν τη  αγγλική σκηνή, 
οπερ έδηλου δτι δ ναύαρχος δέν είχε λησμονησν) τό θέα- 
τρον του Σαικσπηρου.

Οσοι δέν έφοβηθησαν την κόλασιν και άνέγνωσαν τόν 
Βολταΐρον ένθυμοΰνται βεβαίως τό περίφημον έκεινο 
γεύμα, έν ώ παριστα τόν ηρωά του Αγνόν (Caudide) 
συντοώγοντα εν τινι ξενοδοχείο) τής 'Ενετίας μεθ’ έπτά 
εκπτώτων βασιλέων, μεταξύ τών δποίων και δ ά τυ 
χης εκείνος Θεόδωρος, έφημερος βασιλεύς τής Κορσικής, 
ον πολιορκοΰσι δικαστικοί κλητήρες. Έ ν  τή  φιλανθρω
πική τοΰ Σμίθ τραπέζη δέν υπήρξαν αληθώς ουτε έκπτω
τοι βασιλείς, ούτε δικαστικοί κλητήρες, καί έν τούτοις 
τό γεύμα τής Βιέννης ενθυμίζει τό τής 'Ενετίας, διότι 
καί έν Αυγάρτεν θά ευρεθή βασιλεύς άνευ χρημάτων.

Την ποώτην τών φαγητών παράθεσιν συνώδευεν η 
μουσική παιανιζουσα διαφόρων έθνών μέλη, μ ε τ ά  δέ 
τη·ν δευτέραν δ ναύαρχος, ώς άληθές τέκνον τής Μεγάλης 
Βρεττανίας, ελαβε τον λόγον, άρχόμενος έκ π α ν το ειδ ώ ν  
υπερ τής ειρηνης προπόσεων καί καταληγων είς μακράν 

ύπερ τής εςαγο^ας τ ώ ν  αιχμαλώ τω ν άγόρευσιν, μή λη -

σμδνησας, ώς είκός, καί την περίφημον τής Π τολεμαί- 
δοc πολιορκίαν. Τό δέ αποτέλεσμα πρέπει βεβαίως νά 
έκολάκευσε την ρητορικήν του φιλοτιμίαν, όιότι π ο λ-  
λαί χιλιάδες δουκάτων συνελέχθησαν. Οί αύτοκράτορες 
είχον έγγραφή έκαστος δια χίλια , οι δε λοιποί #ατα  
την ουσίαν η φιλανθρωπίαν αυτών.

Γ0  Σίδνεΰ Σμίθ είχεν ηδη τελειώση τόν λόγο* του, 
αί παραθέσεις ειχον παύση’ οί γενναιότεροι οίνοι τής 
Ουγγαρίας, τοΰ Ρήνου, της Γαλλίας και της Ιταλίας 
ειχον μεταβή άπό τάς κονιορτώδεις φιάλας είς τά  άρ- 
γυρα κύπελλα κ*ί έκεΐθεν είς τούς άριστοκρατικούς τών 
συνδαιτυμόνων λάρυγγας* άπαντες δέ ήτοιμάζοντο νά 
άφησωσι την τράπεζαν, οτε αίφνης, έν τω μεσω δυο 
συμφωνιών τοΰ H ay d n , παρουσιάζεται δ οικονόμος τοΰ 
’ίωάννου, έπίχρυσον δίσκον φέρο)ν καί ζητών, ώς ήτο  
δίκαιον, παρ εκάστου των συνόαιτυμονων το ποσον των 
τριών δουκάτο)ν, τίμημα τοΰ συμποσίου* τής φο)ταψιας 
καί τής μουσικής. 'Ο οικονόμος εΐχεν άρχίστ) την συλ
λογήν καί είσπράξη ηδη τόν έρανον τοΰ αύτοκράτορος 
’Αλεξάνδρου καί τοΰ βασιλέως τής Δανίας· φθάσας δέ 
ένώπιον 'τ ή ς ' βαυαρικής Αύτοΰ Μεγαλειότητος ο τοΰ 
Ιωάννου υπάλληλος παρουσιαζει αυτω την αιτησιν του, 

εύγλώττως συντεταγμένην διά τών έξ χρυσών δουκά* 
των, άτινα έπί τοΰ δίσκου εστιλβον. Ο αγαθός Μ αξι- 
μιλιανός φέρει άταράχο)ς την χειρα είς τό όεξιον θυλα - 
κιον τοΰ λευκοΰ του υπενδύτου (g ile t), ειτα δέ είς τό  
αριστερόν, τέλος είς άπαντα ανεξαιρέτως τά  θυλάκια 
τοΰ ενδύματος του, ούδέν ! . . . ’Επαναλαμβάνει ζωηρό- 
τερον την ερευνάν, άλλ’ ή βασιλική αύτοΰ χείο δέν άνευ- 
ρίσκει άπανταχοΰ η το κενόν, το αναλγητον εκείνο κε
νόν, όπεο άλλοτε, δτε ητο ακόμη ήγεμονόπαις, οί το 
κογλύφοι τών Παοισίων τοσοΰτον έδυσκολεύοντο νά



πληρώσωσιν ! Είναι πλέον βέβαιον, 5 βασιλεύς δέν ένει 
χρήματα,^ ή θέσις του είναι δεινή, τί νά κάμ^ ; Δια
τρέχει δια τοΰ βλέμματος άπασαν την τράπεζαν καθ’ 
όλα, αύτής τάς διαστάσεις, καί εις το άκρον διακρίνει 
τον υπασπιστήν του, κόμητα Κάρολον 'Ρεχβέρν (de 
■ GC t-rg), μετα τοΰ Ουμβόλδου συνδιαλεγόμενον. ' θ  
βασιλεύς νομίζει^δτι έσώθη καί δτι ή αμηχανία του I -  
παυσεν, άλλ’ 6 'Ρεχβεργ είναι κατά το δη λεγόαενον 
■Ιογιωτατος, είναι συγγραφέας, έξέδωκε rpo μικροΰ β ι- 
Ολιον και ισα ίσα περί αύτοΰ συνδιαλέγεται, ώστε πώς 
είναι ουνατον νά διακόψη τοσοΰτον εύάρεστον συνοαι- 
λιαν και νά προσέξ^ εις τά  απελπιστικά τοΰ Μαξι'μι- 
λ-.ανοΰ τηλεγραφήματα ; Έ ν  τούτοις δ τοΰ Ίωάννου 
υπάλληλος ακαμπτος ΐστα τα ι ενώπιον του, τείνων πάν
τοτε τον κατηραμένον δίσκον. Το δε βλέμμα τοΰ βασι- 
^ « ς  αλληλοόιαδόχως στρέφεται άπο τοΰ οικονόμου εις

/Λ1 τθίί τ °ν οϊ^ονόμον.
ρυ ρια, στ&νο^τωρεϊται καί η άμηχανία του είναι το ι- 

«υτη ω στε παρ Ολίγον νά κράξν): « Τρία δουκάτα ! 
τρια οουκατα ! .  . .  . Τό βασίλειόν μου διά τρία δουκά
τα » ως Χαρα Σαικσπηρω δ 'Ριχάρδος Γ 'τ ή ς  Αγγλίας:
« Ενα ίππον ! έ'να ίππον ! . . .  . Το βασίλειόν μου δι 
ενα ίππον ! »

, ϋ * 1 θέ?  άλλοκότου ταύτης σκηνής, βασιλέως 
μη εχοντος τρία δουκάτα, γέλως, §ν μάτην πειρώνται 
να κ-α^ησωσι, καταλαμβάνει τούς συνδαιτυμόνας ά - 
^.αν.α,. ^αί  ̂ τη αλήθεια μόνοι οί δικαστικοί κλητήρες 
α ειπον ινα ο άγαθύς Μαξιμιλιανύς όμοιάση καθ’ δλο- 
κληριαν τον ατυχή τοΰ Βολταίρου Θεόδωρον. Έ ν  τού- 
τοις ο πρίγκιψ Ευγένιος είχεν ηδη εγεοθή, ϊν’ άπαλλάξνι 

-ν βαυαρικήν Αϋτοΰ Μεγαλειότητα άπο την έπα/θή 
παρουσίαν τοΰ ά^οίκου εκείνου οικονόμου, δστις διά

τής άφορητου αυτοΰ επιμονής έδείκνυεν οτι ήτο καλή- 
τερος είσπράκτωρ ?j επιδέξιος αύλικός* ’Αλλ’ δ αύτοκρά- 
τωρ ’Αλέξανδρος προλαμβάνει τδν Ευγένιον, καλών διά 
νεύματος τδν οίκονόμον καί κενών έπί τοΰ δίσκου τδ 
βαλάντιόν του, ούχί δμως καί χωρίς νά γελάση άπδ 
καρδίας, *0  δέ άγαθδς Μαξιμιλιανδς άφοΰ μεγάλως ήρυ- 
Ορίασε κατέβαλεν έπί τέλους τήν ταραχήν του, γελάσας 
καί ουτος μετά τών άλλων διά περιστατικδν, οπερ ίσως 
τω άνεπόλει τής νεανικής του ηλικίας τάς περιπετείας.

Τοιοΰτον πέρας έλαβεν ή πολυθρύλλητος έκείντο υπέρ 
τών μαύρων καί κατά τών πειρατών σταυροφορία, ή τις  
ενθυμίζει μάλλον τδν Αγνδν τοΰ Βολταίρου η τούς ή · 
ρωας τοΰ Τάσσου. ’Αλλ’ οΝ έπιτυχία πλήρης δέν έσ τε 
ψε τάς ευγενεΐς τοΰ Αγγλου ναυάρχου προσπαθείας, 
αυται ομως δέν άπέβησαν καί πάντη αλυσιτελείς, γενό - 
μεναι έν Αγγλία καί άλλαχοΰ αφορμή έκδόσεως νόμων 
κατά τής σωματεμπορείας. Μετ’ ου πολύ δέ μεταβάς 
συν τή οίκογενεία αυτοΰ είς Παρισίους, ένθα άποκατέστη 
καί άπέθανε κατά τδ 1 8 4 0 ,  συνέστησε φιλανθρωπικήν 
τινα εταιρίαν, ής έξελέχθη πρόεδρος καί ής τά  μέλη 
έκαλοΰντο *izzjtotai έΛενθερψζαι χών Λευκών έν 'Aypt- 
ΧΪ1 αίχμαΛώτων. ’Οφείλει δέ καί ή 'Ελλοςς μικρόν τινα 
φόρον ευγνο^μοσύνης πρδς τούς ιππότας τούτους, διότι 
συνεργία αυτών, κατά τδ 1 8 1 6 , έζηγοράσθησαν 4 5 6  
εν Αλγερία αίχμάλοοτοι, έζ ών 3 μέν ησαν Αυστριακοί, 
ο: δέ 1 5 3  ^Ελληνες.

Υ.

Taisez-vous, Mademoiselle,
Lui dit lenfant infidele,
Laissez ces propos oiseux,
Et livrez-vous a nos jeux.



Assez longtemps sur la terre 
Votre soeur nous fit gemir,
Laissez nous apres la guerre 
Respirer pour le plaisir.

At συνδιασκέψεις εβαινον λίαν βραϊέο^ς καί η πολί
τικη νωχελώς υφαινε τον πολύπλοκον αυτής ιστόν* άλ
λά τις έσκέπτετο περί πολίτικης έν τω  μέσω τόσο)ν 
θεαμάτων, ώς έν πανοράματι άκαταπαύστως ποικιλλο- 
μένουν ; Καί ει ποτε ποος στιγμήν ο τής Συνόδου ορί- 
ζων έθολοϋτο καί καταιγίς έπαπειλεΐτο, τά  αύτοκρα- 
τορικά άνάκτορα ηστραπτον έκ τόσων φώτων, άντήχουν 
έκ τοσούτων φθόγγων μουσικής καί κραυγών χαρας, διέ- 
χεον τοσαύτην ευθυμίαν καί άγαλλίασιν, ώστε τις ήδύ- 
νατο νά υποπτεύση δτι τά πάντα δέν ησαν ροδόχροα 
εν τη πόλει τών Καισάρων ; Οτε δέ οι ισχυροί τής γης, 
οί έλέω θεου άρχοντες, περί μόνης ηδονής έμερίμνων, 
ώς ει είχον αναγράψω ώς σύνθημα δτι πρώτη τον άν 
θρωπον άνάγκη είναι νά εντνχή,  και οτι ή είς την 
εντνχίαν άγονσα καλείται ηδονή, τίς ηδύνατο νά προ-, 
μαντεύση δτι τό σύνθημα δεν ηθελεν έπεκταθή καί έπί 
τών άρχομένων ; Τίς ηθελεν είπεΐ δτι άπό την λα μ- 
πράν εκείνην δμήγυριν, ηδονήν καί ευτυχίαν άπο- 
πνέουσαν, ηθελον έξέλθη τοσούτω μυσαραί κατά τών 
λαών συνθήκαιΦ, . .

Ουτω τά  ρόδα έκάλυπτον τάς ά*άνθας καί ό βίος έςηκο- 
λούθει νά ηναι χ ρυσουν δνειρον} διαδοχή μαγευτικών είκό- 
νων, άλυσίς έορτών ώς αί ήμέραι άλλήλας διαδεχόμενων, 
Εκάστη πρωία καί νέον έξύφαινε πρόγραμμα διασκεδάσεως 

χάριν τών ολβίων εκείνων, άείποτε έτοιμων νά πλησιάσωσι 
τά  διψαλέα χείλη των εις τής ήδυπαθείας τήν κύλικα, $ν 
χθες μέχρι πυθμένος είχον κενώση. Πασών δέ τών έοοτών



τούτων ψυχή τ ε  καί εμπνευσις ητο η τής Αυστρίας Μαρία- 
Λουίζα τής Αορραίνης, τρ{τη σύζυγος του αύτοκράτορος 
Φραγκίσκου, οστις τετράκις ηλθεν εις γάμον. Γεννηθείσα έν 
Βιέννη τή  1 4 Δεκεμβρίου 1 7 8 7 ,  άλλά το γένος ελκουσα μη
τρόθεν έκ του περιφανούς οίκου τών Ε στε, δν 6 Αριόστβς 
και ό Τάσσος εξύμνησαν, εινε κληρονομήση τοΰ προς τάς
< / , > / V / - > > r  < » ν /
ωραίας τεχνας εκείνου ζήλου, εφ ω οι ενόοςοι αυτής προ
γονοί τοσοΰτον είχον διαπρέψτ). Είς δέ τό αίσθημα τοΰτο 
εύρυ στάδιον ήνοιγεν η χαρίεσσα αύτής φαντασία, αρωγήν 
λαμβάνουσα έκ δύο Γάλλων καλλιτεχνών, του αρχιτέκτο
νας Μορώ καί του διάσημου του Ναπολέοντος ζωγράφου 
’ίσαβέϋ, έπιδεξίων τών σχεδίων αύτής εκτελεστών. Ούτως 
αί ύπό την εμπνευσιν αύτής γινόμεναι έορταί περιεβάλλοντο 
καλλιτεχνικόν Ttva χαρακτήρα, την ιταλικήν καταγωγήν 
τής αύτοκρατείρας μαρτυροΰντα* ησαν δέ αύται ώς έπί τό 
πλείστον δραματικαί ή μουσικαί παραστάσεις έν τοίς δώμα- 
σιν αύτής έκτελούμεναι. 'Γπερνικησασα τάς έν τή διευθύν- 
σει του θεάτρου ένυπαρχούσας δυσχερείας, ε ίχ ε  κατορθώση 
νά σχηματίσει φιλοδραματικούς και φιλαρμονικούς θιάσους, 
άξιους εύρυτέρου, άν ούχί έκλεκτοτέρου, κοινού, έν οις διέ- 
πρεπον τά  μάλλον έπίσημα έπί γεννήσει καί άξιώμασιν ονό
ματα. Ή  επί τοσοΰτον χρόνον άλλοτε περιφρονηθείσα τέχνη 
μεγάλο)ς βεβαίως ικανοποιείτο έν Βιέννη, βλέπουσα ευ* 
γενείς δέσποινας καί αβροδίαιτους εύπατρίδας κύπτοντας 
καί αναλαμβάνοντας του υποκριτοΰ τό προσωπείον. Καί τω  
οντι υπήρξε ποτε καιρός καθ’ δν η τέχνη αυτη τοσουτω π ε- 
ρι?φρονείτο, ώστε άπηγορεύετο τοις ύποκριταίς η έν ταΐς εκ
κλησία ις ή έν τοις κοιμητηοίοις ταφή, οι δέ τής Γαλλίας εύ- 
γενείς έθεώρουν προσβολήν νά δειπνήσωσιν μετά  τοΰ Μολ- 
λιέρου έν τή  τραπέζι Λουδοβίκου τοΰ 1Δ*. Ά λ λ ’ ευτυχώς ή 
μέν Γαλλική Έπανάστασις κατηργησε πάσαν κατά των υ
ποκριτών ατιμωτικήν διάταξιν, ό δέ Ναπολέων έξηυγένισε

Μ



την τέχνην, τιμήσας διά τής φιλικής αύτοΰ εύνοιας τον ύ
πατον τών λειτουργών της, τον περιώνυμον Ταλμαν.

. . . .  Την έσπέραν εκείνην 6 θίασος τής αύτοκρατείρας δέν 
έδίδασκεν ουτε τον Wallenstein τοΰ Σχιλλέρου, ουτε τούς 
Kivaux d’eux naemes τοΰ Μαζέρ(^) άτινα μ ετά  τόσης ε
πιτυχίας ειχεν ηδη παραστηστ?. 'Α λλο είδος θεάματος, μ ά λ 
λον εκείνου καινοφανούς, έκάλει έν τοίς δώμασι τής Μαρίας- 
Λουίζας τούς εστεμμένους ξένους* άπετέλουν τοΰτο eixo- 
τες ζώσαι (tableaux vivants). Παρίστα δέ η πρώτη Α ου* 
δοβιχοτ τον ΙΑ' είς τού ς πόδας της κυρίας ΛαβαΛΜέρ, 
τή ς  ωραίας έκείνης και περιπαθούς γυναικός, ητις άφίνει τάς 
Βερσαλλίας καί απέρχεται είς τάς Καρμηλίτιδας, ινα κλαύ- 
σρ τά  ολισθήματα λίαν ευαίσθητου καρδίας.

Προ πολλοΰ έλέχθη οτι ό ερως άνδρίζει τούς αδυνάτους 
και δαμάζει τούς δυνατούς, καί τοΰτο ίσως ποούτίθετο νά 
άποδείξτι η είκών έκείνη, διότι τίς μάλλον αγέρωχος Λου
δοβίκου τοΰ ΙΑ'; ’Ενίοτε άπλή τις λέξις, μικρόν τ ι πεοι- 
στατικον απεικονίζει τον χαρακτήρα τοΰ άνδρός έπ ιτυχέ· 
στερον η εκτενής περιγραφή, καί ό Λουδοβίκος διά μίδες 
μόνης λέξεω ς είχεν ηδη προδώσνι το άγέρωχον αύτοΰ. 'Hu.έ- 
ραν τινά καθ’ ην κατηρχετο τήν μεγάλην τών Βερσαλλιών 
κλίμακα, ινα έπιβάς τής άμάξης έξέλθγ), ή άμαξα εφθασε 
προ τής θύρας, δτε ουτος ευρίσκετο είσέτι έπί τής τελευταίας 
τής κλίμακος βαθμ,ίδος, άλλά τοΰτο έφάνη αύτω ελλειψις, 
ολιγωρία προς τήν βασιλικήν αξιοπρέπειαν καί ύπερηφάνως 
διετράνωσε τήν άγανάκτησίν του διά τοΰ λεπτού έκείνου 
καί άμεταφράστου: j ’ai failli attendre, ήτοι όΜγον deir 
rd  περιμείηύ !

Τοιοΰτος ητο ό εραστής τής Λαβαλλιέρ, άλλά πριν ή 
σχετισθτ; το  πρώτον έν Φονταινβλώ, κατά το 1664, μ ετά  
τής δεκαεπταετοΰς εκείνης κόρης, είς ήν τόσα πικρά δάκρυα 
παρεσκεύαζεν, ειχεν ηδη α'.σθανθή δτι δ εοως είναι ό υ,όνος

θεος δστις εξακολουθεί είσέτι θαυματουργών. Ούτως Ϊνα κα- 
ταστη αρεστός πρός τινα κόρην, καί περ πάσης καλλονής 
έστερημένην, είχεν έκμάθ^ λίαν ευκόλως τά  ιταλικά* άναγ- 
κασθείς δέ βραδύτερον χάριν έτέρας γυναικος, πολλώ έκείνης 
καί κατά τήν γέννησιν καί κατά το κάλλος υπερτερας να 
σπουδάση τ^ν ισπανικήν,ουδέποτε ήδυνήθη νά λαλήστι αυτήν 
εύχερώς. ’Α λλ’ ή πρώτη ήτο ερωμένη, ή δεύτερα σύζυγος’ 
έκείνη μέν ή ’ΐταλίς Μαρία Μ αντσινη , άνεψιά τοΰ καρδινα
λίου Μαζαρίνου, ήν ο Λουδοβίκος, ενεκα τοΰ ζωηροΰ αυτής 
πνεύματος, τοσούτω σφοδρώς ήράσθη, ώ στε ήθελε νά ελθη 
μ ε τ ’ αύτής είς γάμου κοινωνίαν, αυτη δέ ή ίνφάντις Μαρια- 
Θηρεσία, κόρη Φιλίππου τοΰ ,  ητις τόσας καί τόσας αν
τιζήλους ήναγκάσθη νά άνεχθή. «Σύ είσαι βασιλεύς, σύ 
κ).αίεις, καί έγώ έν τούτοις άπερχομαι,» ελεγεν αυτώ ή 
Μαρία Μαντσινη, άναχωροΰσα είς ’Ιταλίαν κατά διαταγήν 
τής βασιλομ,ήτορος *Αννης τ ή ς  έξ Α υστρίας, άλλ ή καλή 
Μαρία ήπατάτο, ό άληθής βασιλεύς ητο 6 θείός τ η ς , τήν φο
ράν ταύτην δμως ή *Αννα.

’Ε ξ ολων τών καλλονών, αΐτινες ώς άστερες άλληλοδια- 
δόχως άνέτειλαν έπί τοΰ όριζοντος τών Βερσαλλιών και έ- 
φαίδρυναν τάς ούχί πάντοτε εύθυμους ημέρας τοΰ περιφανούς 
μονάρχου, μόνη ή Λαβαλλιέρ άφήκεν όπισθεν αύτής φωτο
βόλον αύλακα, διότι μόνη ήγάπησε τον βασιλέα και ουχι: 
τήν βασιλείαν, ώς ή φιλόδοξος Μοντεσπάν. Οποια διαφορά 
μεταξύ τών δύο τούτων γυναικών ! ΓΗ περικλεής Σεβινιε, 
γράφουσα κατά το 1 6 8 0  προς τήν έαυτής θυγατέρα, ελ εγ ε: 
«πρέπει νά τήν φαντασθης (τήν Μοστεπάν) ακριβώς το άν- 
τίθετον τοΰ μικροΰ τούτου ίου (τής Λαβαλλιέρ), οπερ έκρυ- 
πτετο ύπο τήν χλόην καί συνεστέλλετο νά η ναι εύνοουμένη, 
νά η ναι μητηρ, νά ήναι δουκισσα. Ουδεποτε γυνη θα πλασθή 
κατά τοιοΰτον τύπον.»

’Εκ τών τριών εκείνων περίφημων εύνοουμένων, αιτινες,



2G0 ΣΓΜ Μ ΙΚΤΑ.

7j μία την άλλην έπισκιάζουσα, διεδέχθησαν ά λλη λα ς έν 
τ^  καρδία Λουδοβίκου του 1δ ', καί αΐτινες έλ έω  έρωτος, 
κά λλους, ευφυΐας ένέγραψαν τά  ονόματα αυτών είς της βα
σιλείας εκείνης τάς δ έλτο υ ς, έν αϊς τοσαύται δόξαι είσίν 
εγγεγραμμένα^ μόνη η Λαβαλλιέρ φέρει σελίδα π εριπ αθή, 
του έρωτος το  μύρον καί τή ς  μετανείας την λίβανον ά π ο - 
πνέουσαν. "Ως το  μικρόν εκείνο ρόδον τή ς  Π α),αιστίνης, ο -  
πεο κ έκ τη τα ι την θαυμασίαν ιδιότητα  νά μέντ) π ά ντοτε ά -  
μάραντον, ουτω καί ό βίος αυτής παριστα τ ι  τό  άενάως 
θάλλον, διότι τό  πρός τόν εραστήν αίσθημα τή ς Λαβαλλιέρ 
εξα γνίζει ή πρός τόν Θεόν αγάπη τής Λ ο ν ΐζ α ς  του ’Ε 
λέους. "Ο τε κα τά  τό  1 6 8 3  ό Βοσσουέτης άπή7.θεν είς τά ς  
Κ α ρμηλίτιδα ς ίνα τ^  άναγγείλη τον θάνατον του δουκός 
του Ούερμανδοά, ενός τώ ν τεσσάρων αυτής μ ετά  του Λου
δοβίκου τέκνω ν, άφθονα δάκρυα κατέβρεξαν τά ς παρειάς 
α ύτής, ά λ λ ’ άμέσω ς συνελθούσα είπε πρός τόν ένδοξον ιε
ράρχην: «Δ ια τί άρά γε νά κλαίω  τόσω  τον θάντατον υίου, 
ούτινος δέν έκλαυσα ε ίσ έτι αρκούντως την γέννησιν ;»  Ουτω 
πω ς δέ σκιαγραφεί την Λαβαλλιέρ ή δούκισσα τής Αύρηλίας: 
«Τ ά  β λ έμ μ α τά  της είχον άνέκφραστον θέλγητρον  ητο λ ε 
πτοφυής τό α νά στημα, οί δ έ  οφθαλμοί της μοί έφαίνοντο 
πολυ ωραιότεροι τώ ν τής κυρίας Μ οντεσπάν. "Α πασα η σ τά 
σις της ητο κοσμία* έχώ λα ινε μικρόν τ ι ,  πλήν τούτο δέν τη  
προσέτριβεν ασχήμιαν.» ’Α λλά  πληρεστέραν αύτής εικόνα 
κα τέλιπ εν  ήμϊν έν τοις Απομνημονεύμασιν αύτου ό άββας 
Σιοαζυ: «ΓΗ δεσποινίς δέ Λ αβαλλιέρ, λέγ ει ουτος, δέν ητο 
έκ  τών έντελώ ς εξαίσιων εκείνων καλλονών, αιτινες δ?ε- 
γείρουσιν ώς επ ι τό πλείστον  θαυμασμόν μάλλον ή αγάπην.

Ητο λίαν αξιέραστος καί ό στίχος ούτος τοΰ Λαφονταίνου 
Et la grace plus belle encore que la beaute 

ηθελεν είπεϊ τις οτι έγένετο δι’ αύτήν· Ely εν ώραΐον τ ·  
χρώμα, ξανθήν τή'τκόμην, προσφιλές τό μειδίαμα, κυανούς

ΣΓΜ Μ ΙΚΤΑ

τους οφθαλμούς· τό  δέ β λέμ μ α  αύτής ητο τόσω  γλυκυ 
συνάμα δ έ  καί κόσμιον, ώ σ τε  ταύτοχρόνως έφειλκυε την 
καρδίαν καί τόν σεβασμόν. Πνεύμα είχεν ολίγον, ά λλά  δέν 
επαυε διά συνεχούς άναγνώσεως καλλιεργούσα αύτό καθ’ έ -  
κάστην. ’'Ανευ φιλοδοξίας, άνευ κακιών, έπ εμ ελ είτο  μάλλον 
νά συλλογίζηται τό άντικείμενον του ερωτός τη ς  η νά άρέσκη 
αύτώ* διήγεν ολως προσηλωμένη έν έαυτή καί έν τ ω  έρωτι 
το ύ τω , οστις ύπήρξεν ό μόνος καθ’ άπαντα τόν βίον τη ς ’ 
υπέρ πάν άλλο τήν τιμήν π ροτιμώ σα ? ουδόλως έδ ίσ τα σ ε 
πολλάκις νά έκθεση έαυτήν είς θάνατον μάλλον ή νά δώση 
ύπονοίας τή ς άδυναμίας αύτής* ηρεμον, ελευθέριον, δειλόν ε ί 
χε τό  ήθος* ούδέποτε λησμονήσασα οτι. κακώς έπ ρ α ττεν , ε ύ -  
ελ π ίσ τει πά ντοτε οτι ηθελεν έπανέλθη είς τήν εύθείαν δδόν, 
τό δέ χριστιανικόν τούτο αίσθημα έφείλκυσεν έπ ’ αύτής ά 
π α ντα ; τους θησαυρούς τής θείας εύσπλαγχνίας »

Ί ΐ  Λ αβαλλιέρ έγεννήθη τω  1 6 4 4  καί άπέθανε κα τά  
τό 1 7 1 0 ,  διανύσασα έν τη  μονί) τών Καρμη7Λτίδων εξ  καί 
τοιάκοντα ετη .ι

Τοιαύτη ή ηρωίς τής πρώτης είκόνος.

Υ ί.

'A  l ’in stan t a la b a rrie re  
P our e n tre r  dans la ca rr ie re ,
S ’ o ffrent tre n te  chevaliers 
Le front cou vert de lau riers .
On lisait sur leurs bannieres 
Ces m ots: l o y a l  e t f i d e 1.
Ce sont les charges d ’afta ires 
Du Congres au carro u sel.

’Ερωτικόν καί τή ς δευτέρας είκόνος τό  θέμα* καί πάλιν 
στεναγμοί καί πάλιν δάκρυα καί πάλιν λΰπ α ι, ά λ λ ’ ή σκη



νή μετεβλήβη· τάς περιφανείς Βερσαλλίας άντικαθιστα ή 
ιστορική Τροιζήν, τον αιώνα Λουδοβίκου του ΙΔ* οί χρόνοι 
τών ημιθέων καί τών ήρωίδων καί την περιπαθή Λαβαλλιέρ 
η δυστυχής έκείνη του Μίνωος κόρη, ην η φιλέκδικος Κ υ - 
πρις τόσω σκληρώς εκδικείται’ διότι φιλέκδικος ή τών ερώ
των μήτηρ.

fH άρχαιότης υπήρξε φίλερως· θεοί καί θεαί θύουσιν ώς 
άπλοι θνητοί τω  ερωτι, τυράννω άνδρών κα τ’ Εύριπίδην. 
Δεσμώτης ών τής γής ό άνθρωπος ενεκα τής παραφοράς 
τών παθών αύτου καί μή δυνάμενος νά άνυψωθη μέ/ρι του 
ούρανοΰ, κατεβίβασεν αύτόν έπί τής γής, καταστήσας τήν 
θεότητα συνένοχον πασών αύτοΰ τών ακολασιών. ’Εντεύθεν 
ή στενή έκείνη συγγένεια θεών τε  καί ανθρώπων ή Κ υ- 
πρις έξαλείφει πάσαν μετα ξύ αύτών άπόστασιν, καί οί μέν 
αθάνατοι έρώσι συζύγων τών θνητών, οί δέ θνητοί συν- 
εύνων τών αθανάτων. Ούαί δέ τω  θνητώ έκείνω οστις ή 
θελε παραγνώρισή τήν ισχύν τής θεάς* ή φιλομειδής άλλά 
φιλέκδικος μήτηρ τών έρώτων θέλει τόν τιμωρήση άπηνώς, 
έμπνέουσα αύτώ πάθος παράλογον, ασελγές, αθέμιτον, κα- 
ταστροφας επιφερον, ως τιμωρεί τήν Μύρραν ητις ερά τοΰ 
ίδιου αύτής πατρός Κινύρου, ώς έκδικεϊται τάς τρε?ς αύτοΰ
θυγατέρας Όρσεδίκην, Λαογόρην καί Βραισίαν, αιτινες « διά
μήνιν ’Αφροδίτης άλλοτρίοις άνδράσι συνευναζόμεναι, τόν 
βιον έν Αιγύπτω μετήλλαξαν 1 », ώς πράττει, τέλος, πρός 
τήν Φαίδραν, τήν ολιγωρίαν τοΰ Ίππολύτου έκδικουμένη.

.................Κυπρις ούκ άρ’ ήν θεος,
Ά λ λ ’ ειτι μεΐζον άλλο γίγνεται θεοΰ,
'Ή τήν δε κάμε και οόμους άπώλεσεν,

κράζει παρ’ Εύριπίδτ) 2 ή τής Φαίδρας τροφός. Καί τω  όντι

4 *Α«ολλβ*. βι6. Γ'. κεφ. 14, §  3.
2  ίππβλ. 359 .

τις μείζων αύτής θεά ; τις  μάλλον αύτής δεσπόζει έν ού- 
ρανώ και έπί γής } βροτοι τ ε  και μάκαρες πείθονται αυτη 
ώς άλλη μοίρα.

"Ο τε δέ ό νεφεληγερέτης Ζευς διάκειται πολεμίως πρός 
τούς έν Ίλ ίω  μαχομένους "Ελληνας καί έκ τής κορυφής τής 
*ΐδης συμφοράς κατ’ αύτών μηχανάται, πώς άλλως ή βοώ· 
πις νΗρα εξάπτει τό ερωτικόν αύτοΰ πάθος, ινα ύστερον 
ρίψη αύτόν είς βαθύν ύπνον καί ελθη είς επικουρίαν τών 
"Ελλήνων, ή περιβεβλημένη τόν περίφημον έκείνον κεστόν 
τής ’Αφροδίτης, δι’ ού αυτη δαμάζει τά  πάντα;

.............................................. ω τε σύ πάντας
3αμν$ αθανάτους ήδε θνητούς ανθρώπους. 1

Διό βλέποαεν μάκαρας καί βροτούς θύοντας αύτη καί δια- 
τρέχ όντας τόν κόσμον έπί πτερύγων ερώ τω ν έκ  δέ τών 
ποοσφιλών εκείνων συνεντεύξεων καί θείων ιδιοτροπιών, έφ* 
ών ή σεμνή Φοιβη έρυθριώσα έπέλα μ πε, γεννώνται ήρωες 
καί ημίθεοι, οϊτινες έλέω  ερωτος αναβιβάζονται μέχρι τοϋ 

ί' ’Ολύμπου. Εντεύθεν ή τοσαύτη εκείνη πληθύς αθανάτων,

Ε ώστε ό μέν Πλίνιος ελεγεν οτι ό ουρανός ήχο μάλλον κα
τηχημένος η ή γή, ό δέ Πετρώνιος οτι ή Ιτ α λ ία  ήτο το - 
σοντω ιερά , ώστε ητο εύχολώτερον νά άπαντήση τ ις  
θεόν η άνθρωπον.

Ά λ λ ω ς  τ ε  έν χώρα αίθερία, διαυγεί καί φωτοβόλω, ώς 
ή Ε λ λ ά ς , ενθα γή καί ούρανός ένούνται έν αρμονική συμ
φωνία όπως ψάλλωσιν ύμνους χαράς καί άγαλλιάσεως, ό 
άνθρωπος δέν ηδύνατο να φαντασθη καί παραστήση το 
θειον άνάλγητον, αιμοχαρές, φρικαλέον, ώς είς τάς π α γ ετώ 
δεις τών Σκανδιναυών ζώνας, άλλ’ ήννόησε τήν θεότητα, οια 
είς αύτόν άπεκαλύπτετο, προσφιλή, χαρίεσσαν, γελώσαν, φί
λην τοΰ καλού, έπομένως φιλέρωτα καί καλλιτεχνικήν. *0®εν

* Ί λ ιιϊ . Ε ',  198 .



βλέπομεν ενθεν μέν γλαυκώ πιδας καί χρυσοκόμους θεατς 
εριζουσας επι τής ίδης περι κάλλους, η παραιτούσας τ*. 
μαρμαίροντα του κραταιοΰ ’Ολύμπου δ ώ μ α τα , τά  αμβρο
σίαν άποπνέοντα, δπως μεθέξωσιν έπί τών πεδίων τοΰ Ί ·  
λίου τή ς τύ χη ς τοΰ πολέμου χάριν εύνοουμένων ηρώων, εν
θεν δέ τούς καλούς εκείνους θεούς τέχνας καί έπιστήμας 
μετερχομένους, καί έπί δύο μυριάδας αιώνων διέποντας τάς 
τύχας τών θνητών, άνευ άφορισμών, βασάνων, σκληραγω 
γιών, θρησκευτικών π ολέμω ν, αιωνίων ποινών, οικουμενικών 
Συνόδων, παπών άναμαοτητων, διαβόλων και κολάσεω ς, 
ά λλά  παίζοντας καί γελώ ντας :

"Ασβεστος δ ’ α ρ 9 ένώρτο γέλως μακάρεσσι θεοΓσιν,
Ή ς  ίδον ’Έφα* στον διά δώματα ποιπνύοντα 1.

Κ α τά  τούς ηρωικούς εκείνους χρόνους, δτε ό ερως χρω
μ α τίζει καί φ ω τίζει τό πάν, καί ή αλήθεια περιβάλλεται 
εισετι τδν χρυσούφαντον τοΰ μύθου π έπ λον, ή γυνή δέν ε ί
ναι οποία τις παρίσταται ημιν βραδύτερον —  αγαθή τ'.ς 
δέσποινα δμω ής δίκην νήθουσα εριον καί τδν οίκον φρου
ρούσα. Εν έποχη καθ’ αυτη ύπο τ ή ;  μορφήν τών 
Πιεοίδων εκπροσωπεί παρά τοις θεοις πάν δ ,τ ι  εύγενές, υ* 
ψηλόν και ίδεώόες δεν ητο δυνατόν νά παοιστα έπί τής 
γής πρόσωπον ευτελές καί αφανές, πρόσωπον άβρας η δού
λ η ς. Διό βλέπομεν αύτην τιθεαένην έν ίση τοΰ άνδρδς υιοί- 
ρα, εστιν οτε οε και υπερτεραν αυτου. Eivat συνάμα τρυφερά 
καί ριψοκίνδυνος, περιπαθής καί επιχειρηματική, ώς αί έπι 
τών ιπποτικών χρόνων τοΰ ’Αριόστου ηρωίδες. Etvat η a<Loo- 
μ η , τδ όρμητηριον, η ψυχή παντδς γενναίου καί λαμπρού 
κατορθο>ματος· διαποέπει πανταχοΰ ενθα η δοξα ύπο κιν
δύνων π εριστοιχίζεται, είναι άληθής ηρωίνη. Καί ότέ μέν 
συντρέχει τολμηρούς έπιχειρηματίας προς κατάκτησιν περ§.-

1 Ίλιάδ. Δ', 5 9 9 —

φρουρήτου θησαυρού, ώς ή Μ ήδεια τδν ’ΐάσονα προς άπα- 
γωγήν τοΰ χρυσού δέρατος, ότε δε ευρισκεται πλησίον κιν- 
δυνεύοντος ηρωος, δπως σώση καί καταστήση αύτον νικη
τήν, ώς ή ’ Αριάδνη τδν Θ ησέα, ά λ λο τε δέ ζενίζει βα σιλό- 
παιδα τήν καταστραφεισαν πατρίδα φεύγοντα, ώς ή Διδώ 

τον Αινείαν,

E t cam pus ubi T ro ja  fu it,

καί ά λ λ ο τε πάλιν καθίσταται τδ άντίποινον άλληλομαχουν- 
των λαών. Ο ύτως ή άρπαγή τή ς  Ιού ς, θυγατρος ’Ινάχου ( ; ) ,  
βασιλέως τοΰ *Αργους5 ύπο εμπόρων Φοινίκων, οιτινες μ.ετα- 
γοσσιν αυτήν είς .Αίγυπτον προκαλεί τήν άτταγωγην τής Ευ
ρώπης υπο τών Ε λ λ ή ν ω ν  προς εκδικησιν τής Ιούς* η άρπα
γή τή ς Μ ήδειας ύ“ ό τοΰ Ιασονος θελει επενεγκη βραδυτε- 
ρον τήν τή ς Ε λ έν η ς ύπο τοΰ Πάριδος και γένη ή αφορμή τοΰ 
τρωικού πολέμου, ουτινος εν τώ ν περιπαθεστερων επιισοόειων 
είναι ό άπο/ωρισμός τής ’Ανδρομάχης ά~ο τού Εκτορος.

’Α λ λ ’ έκτος τών μεγάλω ν τούτων τής καταστροφής ή -  
ρωϊδων, ών το  άπαράμιλλον κάλλος ρίπτει μεταζύ Ασίας 
καί Ευρώπης τδν δαυλόν τής διχονοίας, όποσας άλλας ουχ 
ήττον αύτών διάσημους δέν παριστα ήμίν ή άρχαιοτης! Η 
άρχαιότης βρίθει ήρωίδων καί 6 ελληνικός βίος δυνατόν ε ί·  
πείν δτι άρχεται διά τών γυναικών. 'Οττόσαι δεν ένεγρα- 
ψαν τά  ονόματα αύτών έν ταίς δέλτοις τ ή ς  έποχής εκ ε ί
νης, διά θαυμα^ιας άφοσιώσεο^ς ή οικιακών αρετών, ώς ή 
’ Α ντιγόνη, ή Πολυξένη, ή ’ϋ λ έκ τρ α , ή Πηνελόπη, ή Εύρυ- 
δίκη, ή Ιφ ιγ έν εια ;— διά στυγερών έγκλημ ά τω ν ή άθεμι- 
των έρώτων, ώς ή ’ Ινώ, ή ’Εριφύλη, ή ΐθενεβοια , η Κ λυ 
ταιμνήστρα, ή ’ΐοκάστη, ή Φαίδρα, ή Μύρρα καί άλλαι π ο λ - 
λαί ; Τά κ ά λ λη , αί άρεται, τά  εγ κ λ ή μ α τα , οί ερ ω τες, αί 
περιπέτειαι καί αί συμ,Φοοαι ολων αυτών τών ηπατημενων
• Λ »  ,  ~  ^  ^η εγκα τα λελειμμενω ν γυναικών όιεγειρουσι μιση? ερίόας^



αντεκδικήσεις και γίνονται αφορμή αιματηρών φυλετικών 
πολέμων. ’Αλλά παρά τη κλαγγή τών δχλων και τω  βορύ· 
βω τών μαχών έγείρεται η μούσα του ραψωδού καί βραδύ- 
τερον ή του ποιητοϋ, ίν’ άπομάξη τόσα δάκρυα καί ψάλη 
τόσας συμφοράς, ας η σμίλη του γλύπτου θέλει διαιώνιση 
έπί του μαρμάρου. Σύμπασα ή άρχαιότης ζή διά τών έρωτι- 
κών τούτων μύθων έν αύτοις ευρίσκει άνεξάντλητον πηγήν 
πόνου, λύπης, δακρύων, στεναγμών, εύσπλαγχνιας, φόβου, 
τρομου, συγκινήσεων. Έ τ ι  δέ καί νυν μετά  παρέλευσιν τό 
σων αιώνων το άρχαίον πυρ δέν έσβέσθη, άλλ* υπό την ίε- 
ράν τέφραν ολοκλήρου κατακλυσθέντος κόσμου υπολανθάνει, 
έτοιμον πάντοτε νά άναζήση είς την πρώτην του ποιητοϋ 
εμπνευσιν, άναφλεχθη καί καταστη πυρκαϊά. Προ μικρού, 
χθες ακόμη, η περιφανής τραγωδός 'Ριστόρη συνεκίνει σύμ- 
πασαν την πολίν του Θησέως, άνεγείρουσα έκ τών σεπτών 
αύτου ερειπίων τό παρελθόν πάλλον καί άσπαίρον, διά τής 
Μηδείας του Αεγουβε * καί τής Φαίδρας του ΓΡα/,ίνα, 
παναρχαια θέματα, παραίτια αιωνίων δακρύων, άτινα η ά- 
παραμιλλος τοϋ Ευριπίδου μοϋσα ερριψεν ώς μήλον εριδος 
είς τους έπερχομένους τραγικούς. Καί τω  οντι, όπόσαι μη- 
τεοες εκ ζηλοτυπίας άποκτεινουσαι τα  τέκνα των, όπόσαι 
σύζυγοι υπο πάθους άσελγοϋς καταλαμβανόμενα ι διά τους 
προγονούς αύτών καί έκ τούτου αύτοκτονούμεναι —  όπόσαι 
Μήδειαι καί όπόσαι Ψαιδραι μετά  την Μήδειαν καί τόν 
Ιππόλυτον του Ευριπίδου ! Ουδέποτε περικλεείς βασίλισ- 
σαι κατέλιπον μνήμην τοσούτω πολυθρύλλητον καί περι- 
<>οητον, οσω αι όυο αυται τών μυθικών χρόνων ήρωϊδες· 
Ούδεποτε τροπαίουχος Σεμίραμις η Κλεοπάτρα εσυρεν έπί 
τοϋ θριαμβευτικού αύτής άρματος τόσους δραματουργούς, 
γλύπτας, ζωγράφους, άγαλματοποιούς, μουσουργούς, τό·

t  Eraesl LegouTe, -τραγικίς Γάλλος εκ τών νΰν δι*τ:ρι?:ςνιων.

βους ποιητάς καί καλλιτέχνας, όσους έπί τοϋ νεκρικού αύ
τών φερέτρου η παιδοκτόνος ερωμένη τοΰ ’ΐάσονος καί ή 
ασελγής τοϋ Θησέως σύνευνος.

’Αλλ’ δπερ αληθώς θαυμάσιον έν τη άρχαιότητι, μεγά- 
λως τιμών την άβράν τών Ελλήνω ν αισθησιν, έστίν οτι 
πλησίον τοϋ άναποφεύκτου καί ούτως ειπείν μοιραίου κα
λού, υπάρχει, άν ούχί η θεραπεία, τούλάχιστον η καταδίκη 
αύτοϋ, τούθ' όπερ ού παρά πάσι τοις άρχαίοις εθνεσιν άπαν
τα. Έ ν  τω  μέσω φιλερώτων ηρώων, έρωτοληπτων ήρωίδων 
καί άκολασταινόντων θεών, —  έν τώ  μεσω τών άσελγειών 
λα ί τών' βδελυγμιών αΐτινες, ώς μέλαν νέφος, επισκιά- 
ζουσι τό κλέος τοσούτων βασιλικών οίκων, έκ τής ομηρι
κής δημιουργίας έξελθόντων, αναφαίνεται έκ τών άπωτά· 
τω ηδη χρόνων τού έλληνικοϋ βίου ή έθνική συνείδ/;σις, 

•ίτις, δίκην εφόρου θεότητος, έζανίσταται κατά πάσης προς 
την φύσιν η τήν ανθρωπότητα ύβρεως, αυστηρώς τιμωρούσα 
αύτήν. ΓίΙ τών αρχαίων ειμαρμένη δέν είναι τόσω τυφλή καί 
τόσω άδικος ώς έκ πρώτης άφετηρίας δύναταί τις νά εικάση* 
ναι μέν ποιείται χρήσιν τοϋ τυχαίου καί τοϋ κακοϋ οπως 
ένεργήση, σποδός όμως πάντοτε αύτής τό δίκαιον. Μή κα- 
τέχουσα ετερον μέσον ένεργείας η τά άκρατον τών ανθρω
πίνων παθώ4',  προσβάλλει τόν φόνον διά τοϋ φόνου καί τ ι 
μωρεί τό έγκλημα διά τού έγκληματος:

άνιι δέ π λ η γ ή ς  φονιάς φονίαν 
π λη γ ή ν  τινέτω . . .  .

ώς 7νέγει ό Αισχύλος * ,  άλλ* ή δικαιοσύνη ιπ τατα ι υπεράνω 
τών άνθοωπίνων τούτων παραφορών, ας έν τή άγνοια των 
καθοδηγεί πρός έπιτευξιν τοϋ παρ’ αύτής έπιδιωκομένου

μυστηριώδους σκοπού, Χ , λ ,
Ουτω τό ηθικόν τών Ελλήνων αίσθημα όεν ηόυνατο ψυ-

4 Χοή®. 310.H



χρώ^ αιματι να άνεχθή του Θυέστου τάς άθεμιτομιζίας κα? 
του Ατρεω; τά ανοσιουργήματα, διό βλέπομεν την παρά· 
όοσιν τιμωρούσαν, δι αλλεπαλλήλου σειράς καταστροφών 
και δυστυχημάτων, τό έγκλημα διά του εγκλήματος μέ- 
XP‘ τρίτης γενεάς, μέχρι του ι/.ητραλοίου ’Ορέστου, τελευ
ταίου του *Ατρέως απογόνου, ινα διδαξη οτι έκ δυσώδους 
ρι,ης δυσώδεις καρποί παραγονται, εκ κακού κακόν νεννάται. 
Α λλ ουδαμοΰ τών ελληνικών μύθων η επιδρασις τής θείας 
δίκης φαίνεται τόσω έναργής, τόσω ζωηρά, όσω έν τω τοΰ 
Οιόίποδος, άτυχους θύματος πατρικών αμαρτημάτων. Πρίν 
ή ετι γεννηθη είναι ηδη υπό της αμείλικτου μοίρας καταδε- 
δικασμένος είς την δυστυχίαν, ΐνα είσακουοθώσιν αί κατά 
του Λάιου άραι του Πελοπος· προώριστο νά ή πατροκτό* 
νος, συζυγος της μητρός αύτοΰ, αδελφός τών ιδίων τέκνων. 
Διό βδελυρός είς εαυτόν γενόμενος έςορύττει τούς όφθαλ- 
μ.ους του καί φεύγει καταρώμενος τους άγνώμονας αύτοδ 
υιούς* η δε Ίοκαστη, ·μή ύπομένουσα π'/έον τάς βασάνους 
οιου τοσ^υτω άποτροπαιου, διόει όιά τών ιδίων αύτής ψει
ρών τέρμα εις τά δεινά της. ’Αλλά τό άπαίσιον τούτο 
δράμα δεν εληζεν ετι* τελευτά διά πράΕεως ούχ ήττον τών 
άλλων στυγεράς, όιά τής έν Θήβαις άδελφοκτονίας καί 
του τής ’Αντιγόνης φρικώδους θανάτου* η Νέμεσις έκδικεί- 
ται επι τού Ετεοκλεους και Π^λυνείκους την διά του Οι* 
δίποδος προσβληθεΐσαν του Λάιου πατρότητα καί τήν άνό- 
σιον μετά τής μητρός του ’ΐοκάστης συνοίκησιν.

Καί ουτω μεν ή τών ηρωικών /ρονων παράδοσις, ή δέ 
τών πατριαρχικών αφηγούμενη παραπ7νήσιόν τι γεγονός, τήν 
άνοσιουργίαν τών θυγατέρων του Λωτ, ούδένα είς τή ν’πρά* 
civ μ ώμον προστρίβει, ει και εν πλήρει γνώσει καί διά δό
λου τελεσθεισαν. ’Α π’ έναντίας μάλιστα τά αιμομικτικά 
αύτών τέκνα καθίστανται οί γενάρχαι δύο ισχυρών καί 
πολυαρίθμων λαών, τών Μαδιανιτών καί τών ’Α μμ*νΐ-

τών *, τοΰθ οπε* παρ’ ^βραίοις έθεωρ-ιτο ώς αποτέλεσμα τ?;ς 
τού θεοΰ ευλογίας· ‘Οποια επίσης διαφορά μεταξύ τής άθεμί- 
τουργοΰ θάμαρ καί τής έρώσης Φαίδρας ·, Και τήν ανοσι- 
ουργίαν τής καλής Θαμαρ, εκδικούμενης τον πενθί,ρον της 
’Ιούδαν, ή πατριαρχική παράδοσις ού μονον ουδολως κατα
δικάζει άλλά καί δίκαιοι; Αεδικαίωζαι Θάμαρ i f f  ώ, 
οί ενεχεν ονχ εδωκα αύτην Σαλώμ τω υίω μου ; λέγει ό 
αγαθός πενθερός περι τής έπί τρίτω γάμω άνυπομόνου νύμ
φης του έν ω ή άτυχης Φαίδρα διά τοΰ αίματός της ά· 
ττοτίει την πρός τον προγονόν αύτής Ιππόλυτόν αθέμιτον 
έρωτα. Οποοον διαφορως περι ηθικής οι Ελληνες και οι
'Εβραίοι έφρόνουν !

Διό μετά θυμηδίας και εθνικής φιλαυτίας ολεπομεν 
τούς κραταιούς τής γής χειροκροτοΰ>τας έν Βιέννη, κατα 
τό 1 8 1 5 ,  τήν παράστασιν τών καλών έκείνων ελληνικών 
ρθω ν, οιτινες, άείποτε την μοΰσαν του ποιητοΰ και την 
γραφίδα ή σμίλην τοΰ άριστοτέχνου έμπνεύσαντες, άριδή- 
λως άπέδειζαν οτι ό Ελληνισμός ούδέποτε έπαύσατο ζών. 
’Εν ετει 1 8 0 2  ό Γάλλος ζωγράφος Γκερέν έξέθετεν έν Π α- 
ρισίοις καλλίστη* σύνθεσιν, μεγάλως έπαινεθείσαν’ παριστα 
δέ αυτη τήν Φαίδραν καί τόν Ιππόλυτον. Τρία δέ καί 
^έκα ετη βραδύτερον το καλλιτέχνημα τοΰτο ελαμβανεν 
ώς ποότυπον ό τής αύτοκρατείρας θίασος, ΐνα όιά ζώσης εί- 
κόνος παραστηση τον Ιππόλυτον ενώπιον τοϋ Θηοεως 
ίπερασπίζοντα εαυτόν κατά της κατηγορίας της Φαίδρας. 
Ουδέποτε δέ το δράμα τοΰ Ρακινα, καί περ τής καλλονής 
τής αμίμητου αύτοΰ ποιήσεως άπεκδυμένον, εσχε μάλλον 
εύγλώττους διερμηνείς τής πριγκιπίσσης Ταβλονόβσκας και 

τοΰ κόμητος Βουνά.

1 Γεν. Ιθ\  37 χ«ι 38.
2 Γey. ΛΗ', 2 · .



V li.

Enfin de tout on se lasse:
Les bals, les jeux et la chasse 
Avaient ete discutes 
Et resumes en traites.
Que ferons-nous davantage,
Dit Γ Amonr ? Donnons la paix,
Et cessons ce badinage 
En terminant le Congres.

LB PRINCE DE LlGXE.

Παρίστα ή τρίτη είκών, η καί τελευταία, το δωίεκά- 
θεον του ’Ολύμπου* διό μεγίστη κατεβάλλετο έν τοις ανα

κτόρου σπουδή καί επιμέλεια οπως η παράστασίς άποβή 
άνταξία θεών, οίϊς έξυμνησεν ό "Ομηρος, έγλυψεν ό Φειδία; 
καί έόέχθη ό Παρθενών. Μέχρι της έποχής τής Συνόδου 05 
αθάνατοι έξηκολουθουν άπολαμβάνοντες της ύπολήψεως τών 
θνητών, καί περ έκπεπτωκότες* είναι ομως άληθές δτι η 
εποχή το ηνείχετο, ητο εποχή πτώσεων. Ό  κεραυνοβόλος 
Ζευς τής ναπολεοντείου έποποιίας είχε καταρριψη έκ τοΰ 
ύψους του θρονου, έκ του ούρανοΰ τής βασιλείας τοσούτους 
και τηλικούτους Ταντάλους, ώστε αί πτώσεις ειχον καταν- 
τήση κοινόν καί σύνηθές τι πράγμα, ούδένα ώς έκ τούτου 
προστριβουσαι μώμον, άλ7.ά θεωρούμεναι μάλλον ώς πρόσ- 
καιρόν τι δυστύχημα, δυνάμενον έν πρώτη ευκαιρία νά θερα- 
πευθή. *Η δέ άναμενομένη ευκαιρία είνεν ηδη παρουσιασθή, 
ητο η Συνοοος σεν ειχεν αυτη συνελθη μονον και μονον 
ινα έλέω Θεοΰ παλινόρθωση τούς έλέω ισχύος κατακρημνι- 
σθεντας Ταντάλους, ών εβριθεν η Βιέννα κατά την έποχην 
εκείνην ·

νΠστε δυνατόν ειπείν δτι οί έκπεπτωκότες ηγεμόνες ήσαν 
έγγύτερον τοΰ άπολεσθέντος θρόνου, παρ’ δ,τι ησαν βασι· 
7νεΓς οί έπ αύτοΰ καθήμενοι. *Αν δέ έν τω  άκρω αύτής

βασμω προς τήν νομιμότητα καί το θειον δίκαιον ή Σύνο
δος δέν έπελήφθη κα! τής παλινορθώσεως τής δυναστεία; 
τοΰ Διος, ητις υπήρξε τό πρότυπον άπολύτου μοναρχίας, 
θέλω νά εΐπω πατρικής κυβερνήσεως, τοΰτο δέν προήλθε 
βεβαίως έκ λόγων θρησκευτικών. Απαγε τής βλασφημίας! 
οί ηγεμόνες είναι ώς έπί τό πλειστον λίαν ανεξίθρησκοι, έ- 
νίοτε μάλιστα τοσούτω, ώστε μεταβάλλουσι δόγμα μετά 
τής μεγαλειτέρας εύκολίαζ, άνευ τοΰ έλαχίστου φόβου τής 
κολάσεως* τήν κόλασιν τήν έχουν διά τούς υπηκόους. Τις α
γνοεί τό περίφημον έκείνο λόγιον Ερρίκου τοΰ Δ ;

Paris vaut bien une messe,

οτε κατα τό 1 5 9 4 ,  διαμαρτυρόμενος ετι ων, έπολιόρκει τήν 
/.αθολικωτάτην ταύτην μητρόπολιν; Λόγοι λοιπόν λιαν 
ισχυροί δέν έπέτρεψαν τη Συνόδω νά άποδώση εις τόν Δια 
τον ν Ολυμπον, όν προ πολλοΰ οι άρματωλοί και οι κλ ε- 
τ:ται κατείχαν, άλλά, μή θέλουσα έξ άλλου μέρους νά φανη 
δτι σιωπηλώς πως παραδέχεται τήν παράνομον εκείνην κα
τοχήν, έπενόησε τήν τών ολυμπίων θεών παράστασιν, ως εκ- 
ορασιν σεβασμοΰ πρός τήν νομιμότητα καί τό θειον δίχ.αιον, 
συνάμα δέ καί διαμαρτυρίαν κατά τής αρπαγής. Οι έ~ ι- 
Έολαίως τά  πράγματα κρίνοντες δέν ειδον έν αύτίί είμή 
απλήν τινα παιδιάν, άλλ’ οί βαθύτερον έγκύπτοντες τήν έ - 
βεώρησαν πάντοτε ώς μίαν τών σπουδαιοτέρων καί πολιτι- 
κωτέρων πράξεων τής Συνόδου, μετά τήν ύπό του Ταϋλλε- 
ράνδου άνακήρυξιν τοΰ τυρού τής Βρίας ώς βασιλέως τών 
τυρών. Καί έν τούτοις παρ’ ολίγον νά άποτύχη, τόσω είναι 
«ληθές οτι τά μεγαλείτερα γεγονότα κρέμανται πολλάκις 
ά“ό ίστοΰ άράχνης, καί έδέησεν ή μεσολάβησις τής αυτό- 
λρατείρας ι να μή τόσοι κόποι καί τοσαύται έτοιμασίαι ά- 
ποβώσιν είς μάτην.

"Απαντα τά μέρη τοΰ ολυμπιακού δωδεκαθέου είχον



οιανεμηθή τοις ύποκριταίς* έλαyz όζ το πρώτιστον, τό του 
πατρος άνδρών τε θεών τε, εις τον ήγεμονόπαιδα του 
Σαξ-Κοβούργου, τόν μετέπειτα (1 8 3 0 )  αγαθόν Αεοπόλδον 
Α του Βελγίου, ωστε ό σύνταγματικώτερος τών βασιλέων 
ηρξατο του πολιτικοί» του βίου παριστών τό πρόσωπον τοΰ 
δεσποτικωτερου τών θεών καί μοναρχών,τό του Διάς. Την λευ- 
κώλενον "Ηραν ύπεκρίνετο η κόρη του νΑγγλου ναυάρχου 
Σίδν^ϋ Σμιθ, την γλαυκώπιδα ’Αθήναν η ωραία Πολωνίς κό- 
μησσα 'Ροσαλία Ρζεβούσκα’ παριστα τόν θουρον "Αρην ό κό
μης Zichy καί την φιλομειδή ’Αφροδίτην η δεσποινίς de 
W ilhem^ κυρία τής τιμής τής πριγκιπίσσης la T o u r-et-  
Taxis, τόν άτυχή δέ και χωλόν "Η φ α ιστον,... ούδέν 
περι τούτου λέγουσι τά ήμιεπίσημα πρακτικά τής Συνόδου, 
άλλ*ύπηρχε βεβαίως καί δ "Ηφαιστος, διότι μόνον δ ’Α
πόλλων δέν είχεν είσέτι εύρεθή. rO νέος κόμης de W urbna  
ητο ό μόνος οστις ήδύνατο νά παραστήση άξιοπρεπώς τό 
πρόσωπον τούτο’ διό έγένετο αύτώ πρότασις ην ασμένως ει- 
χεν άποδεχθτί. ?Αλλ’ ό κόμης, οστις συνήνου έν αύτώ άπαντα 
τα ποοσοντα, τά όιά τό λαμπρόν τούτο πρόσωπον άπαιτού- 
μενα, ειχε δυστυχώς και κάτι παρά τό πρόγραμμα* τό άνω 
χείλος του εκοσμείτο ύπό ωραίου μύστακος, έφ* ω έσεανύνετο 
ώς ο αρχαίος Απόλλων έπί τη κλασική του λύρα. Και τή α
λήθεια όπωςδηποτε καί άν φαντασθή τις τόν υιόν του Διός 
καί τής Αητούς, έπί του ’Ολύμπου μεταξύ τών άλλων θεών 
η έπί τού φαεινού αύτοΰ άρματος, έπί τοΰ Έλικώνος μετά 
τών μουσών η ποιμαινοντα τά ποίμνια του βασιλέως ’Α
δμητου, ούδείς ούδέποτε είδε τόν θεόν τοΰ φωτός φέροντα 
έπί τών χειλέων κόσμημα λοχαγού ούσσάρων. ?Αλλ’ ό κόαης 
ούδεμίαν είχε διάθεσεν νά άποχωοισθή του προσφιλούς έκεί- 
νου συντρόφου, μεθ' ου είχε συνδεθή έκ τής εφήβου ηλι
κίας. Διό πρεσβευτής εστάλη πρός αύτόν, ό επιτετραμμέ
νη τά τ ίς  ολυμπιακής παραστάσεως, οπως άρχίσρ δια*

πραγματεύσεις καί πείση τόν άμείλικτον κόμητα να προσε- 
νέγκη τόν μύστακα εκατόμβην τοις όλυμπίσις. Επιχειρή
ματα, παρακλήσεις, θωπείαι, ικεσίαι τά πάντα είς μάτην, 
ο κόμης μένει άκαμπτος, ώς ο δίος *Αχιλλεύς είς τά δεινά 
τών * Αχ αιών, ή δέ ομηρική αυτη άνάμνησις ούχί δλως άπο 
σκοπού, καθότι ό πρεσβευτής, κατά περίεργόν τινα σύμπτω- 
σιν, εκαλείτο "Ομηρος (Omer). "Αν δέ είχε και τινα συγ
γένειαν μετά του ομώνυμου ποιητου^ τοΰτο δεν φαίνεται 
πολύ πιθανόν* τίς οΐδε μόλα ταΰτα $ ο Γραβ δεν ισχυρισθη 
οτι ό ποιητής τής ’Ιλιάδος κατήγετο εκ τής Βελγικής; Εν 
τούτοις ή τοΰ κόμητος επιμονή διαδίδεται καθ’ άπασαν τήν 
Βιένναν ώς άποφράς τις εϊδησις, τούς πάντας άνησυχοΰσα 
καί ταράττουσα. *0  μυσταζ τοΰ κόμητος είναι η κοινή ενα- 
σχόλ^ησις, τό θέμα πάσης δμιλίας, τό ζήτημα τής ημέρας. 
*0 κόμης θά τόν θυσιάσ^ εις τόν βωμόν τοΰ Απόλλωνος, ά 
θά προτίμηση να επισύρω κατ’ αύτοΰ τήν μήνιν τοΰ θεοΰ ; 
σκοτεινόν μυστήριον οπερ κρύπτει είσέτι ή αυλαία. . . .

’Αλλ’ ή τήν εικόνα τοΰ 'Ιππολύτου παρακολουθήσασα α
νάπαυλα εληξεν, ή αύλαία αίρεται καί ιδού 6 περιφανής 
yΟλυμπος μετά τών αθανάτων! "Εκφρασις θαυμασμοΰ κατα
λαμβάνει τήν σεπτήν όμήγυριν έπί τ?1 θέα τών ολυμπίων έν 
άπάστι αύτών τη δόξη καί λαμπρότητι έμφανιζομένων. Με
γαλοπρεπής είναι ό Ζευς, λευκώλενος ή γλαυκώπις ή 
’Αθήνα, φιλομειδής ή ^Αφροδίτη, θοΰρος ο Αρης καί ο Φοί
βος *Απόλλ«ν . . . .  άνευ μύστακος* δ θεός θριαμβεύει, ό κό
μης νικαται. ’Αλλά τίς έκαμε τό μέγα τοΰτο θαΰμα; πώς ε- 
πείσθη ό άκαμπτος κόμης; ώς έπειθοντο και οί ηρωες τής 
’ίλιάδος, διά τής μεσολαβήσεως τοΰ θείου. Δεν ειπαμεν οτι 
ο τής τελετής ιεροφάντης εκαλείτο "Ομηρος; ή δε ενταύθα 
ένεργήσασα θεότης ητο ή αύτοκράτειρα τής Αύστρίας* ειπε 
και ό μύσταζ επεσε προ τών ποδών τοΰ . . . .  κουρεως.

Ε .  ΔΣΩΠΙΟΣ.
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1 ΑΓ ΕΙΡΚ Τ Α Ι Ν ΕΑ Π Ο Λ ΕΩΣ ΚΑΙ Σ ΙΚ Ε Λ ΙΑ Σ  ΕΝ  Ε Τ Ε Γ  

ΣΩΤΗΡΙΑ 1860.

Κατά τινα τών τελευταίων ήμερων του Σεπτεμβρίου 
4 8 6 0 ,  ή Νεάπολις διετέλει έν μεγίστη κινήσει και ταρα
χή . Ίο  πλήθος ώθούμενον και άντωθουμενον συνέρρεεν εις. 
τήν δ δον Τολέδου* αμαξαι, ίππεις, στρατιώται, έθνοφύλα- 
κες, Λαζαρώνοι, πολιται της Νεαπόλεως, ξένοι έκ πασών 
τώ ν ευρωπαϊκών χωρών, άπαντες ούτοι άπετέλουν χάος 
ανθρώπινον αί δέ περίπολοι της έθνοφυλακής μόλις" η - 
δύναντο νά άναχαιτίσωσι την δρμήν του λαοϋ καί τ η -  
ρησωσιν έν τω  μέσω μικρόν τ ι  διάστημα κενόν. Οι έξω- 
σται καί τα  παραθυρα τών πολυωρό<ρ&>ν οικιών, σημαιο- 
στόλιστοι καί υπο πολυχρόων υφασμάτων κοσμούμενοι^ 
κατειχοντο υπο θεατών, θεωρούντων το υπ’ αύτούς κυ- 
μαινόμενον καί άνά π&σαν στιγμήν αύξάνον πλήθος* ά
πασα δε ή γραφική Ιϊαρθενόπη παρείχε θέαν εορτής καί 
ΧαΡ*ζ·

—  Τί τρ έ χ ε ι; ήρώτησα αξιωματικόν τινα τών γα - 
ριβαλδείων ζουάβων, δστις καί αύτδς δυσκόλως προέ- 
βαινεν άναμέσον τοΰ ζώντος εκείνου τείχους.

—  Σήμερον πρωίαν εφθασαν δισχίλιοι Καλαβροί, ινα 
καταταχθώσιν εν τώ  ήμετέρω στρατώ, άπηντησεν έκει- 
νος θελουσι διέλθη την οδόν Τολέδου καί καταλύση έν 
τώ  στρατώνι τών βουρβονικών ανακτόρων. Οι Καλαβροί, 
προσεθηκεν, εισι καλοί στρατιώται καί πλήρεις ένθουσια* 
σμοΰ προς τδν Γαριβάλδην. Ιδού έρχονται.

Έμείναμεν άμφότεροι έν εύρισκόμεθα θέσει, διότι 
πασα σ υγκ οινω ν ί^ α τέστη  τ ό τ ε  δλως αδύνατος. Έ γ ώ

εστρεψα τδ βλέμμα πρδς την μεγαλοπρεπή τοΰ Τολέ
δου δδδν, κατά τδ ΚαφεψεΙογ της Ευρώπης.

Έκεΐθεν έκινειτο βραδέως έθνοφυλακής απόσπασμα, 
διατηροΰν έλευθέραν την έν τω  μέσο) τοΰ δρόμου διά- 
βασιν. Προεπορεύετο ή μουσική παιανιζουσα τδν ύμνον 
τοΰ Γαριβάλδη* ειπετο δέ μικρόν τι σώμα γαριβαλδινών. 
ΑΣ έρυθραί στολαί, τά  ερυθρά τής κεφαλής καλύμματα 
καί οί λευκοί τών αξιωματικών μανδύαι άπετέλουν θέα
μα ώραιον. Πρδ αύτών δέ έβάδιζον δώδεκα σαλπιγκταί 
σαλπίζοντες καί αύτοί τδν ρηθέντα ύμνον* ησαν δέ πάν
τες παιδες 1 4 — 16  έτών, καί έσάλπιζον μετά  μεγί
στου ένθουσιασμοΰ, ώς εί έκρέματο έκ τής φωνής τών 
σαλπίγγων ή κατάπτωσις τών τειχώ ν τής Ιεριχοΰς. 
’Ηκολούθουν οι Καλαβροί, οί πλειστοι την έγχώριυν έν- 
δυμασίαν φέροντες, άπαντες ισχυροί καί άρειμάνιοι, υψη
λότεροι καί ρωμαλεώτεροι τών Νεαπολιτών και την οψιν 
εχοντες ήλιοκαή. Ειδον πρδ ήμερών σικελικόν στρατδν 
διεοχόμενον τήν δδδν Τολέδου, εΐτα  άπόσπασμα τής αγ
γλικής λεγεώνος, έσχάτως δέ τούς ζουάβους τοΰ Tapt- 
βάλδη έκ Μεσσήνης έλθόντας, άλλ’ οί Καλαβροί δεκρίνον
το τών άλλων διά τε  τδ άνδρικδν τής μορφής καί τδ ώ - 
ραΐον τής κεφαλής.

Αμα δ’ έφάνησαν, ζητωκραυγαί καί έπευφημίαι ά - 
τελεύτητοι έπλήρωσαν τδν άέρα. Δέν είναι εύκολον νά 
περιγράψωμεν τδν ένθουσιασμδν έκεΐνον. Τοιούτου ένθου- 
σιασμοΰ έγινόμην καθ εκάστην μάρτυς, δτε μέν εν τω  
στρατοπέδω* τής Καπύης, δτε δ Γαριβάλδης έπέστρεφεν 
έκ μάχης η έκ κατοπτεύσεως τής Καζέρτας, οτε δέ έν 
τώ θεάτρω τοΰ 'Αγίου Καρόλου, κατά τήν δημοφιλή 
παράστασιν τής Άποβάσεως τοϋ Γαριβάλΰη i r  Σικελία* 
Δεν ητο πλέον ένθουσιασμδς, ητο μανία* καί τοιοΰτος ύ- 
^ήρχε καί σ ή μ ερ ον  έπ ί τ ή  έ μ ο α ν 'σ ε ν  τ ώ ν  Καλα βρώ ν. Έ ς



27β ΣΤΜΜΙΚΤΑ.

άπαντων τών χειλε'ων μία μόνη φωνη ηκούετο : Ζήτω ό 
Γ α ρ ιβ ά Λ ΰ η ς ! Ζήτω ή ΊταΛ Ια  ! εκ δέ τών παραθύρων καί 
εξωστών βροχή άνθέων επιπτεν έπί τών υπερηφάνως 
βαινόντων τέκνων τ ή ; Καλαβρίας.

Αν εβλεπε τί> θέαμα τοΰτο Φερδινάνδος δ Β '. . άν 
ήτο παρών κατά την είσοδον τών Καλαβρών είς Νεάπο
λην ! . τ ί  ηθελεν άρά γε είπεϊ, αυτός δ δ<ά τοΰ τρόαου 
αυτούς κυβερνήσας ; .  .

Και τω  οντι ή Καλαβρία ύπο την τριακονταετή δε
σποτείαν του σκληρού τούτου μονάρχου παρημελήθη καί 
κατετυραννήθη είς τρόπον άπίστευτον. Περί σχολείων 
καί δημοσίας παιδεύσεως ουδέ καν λόγος έγίνετο* μόνον 
ί^ρεις και καλόγηροι άνεδέχοντο την αγωγήν τών παί
δων, διδάσκοντες αυτούς τά  θαύματα τών άγίων και τά 
► ερατουρ·^ηματα τών διάβολων, τον φόβον της κολάσεως, 

την δεισιδαιμονίαν καί παν δ ,τι ήδύνατο νά άποκτηνώ- 
>υστυχε!ς υπηκόους καί καταστήση αυτούς άν-

I .

Κατά τά  τελευτ«ια  έτη Φερδινάνδρου του Β ' ο βα- 
ρώνος Νικοτέρας καί Κάρολος Πισακάνης, δούξ του 'Α
γίου ’Ιωάννου, άπέβησαν μ ετ ’ δλίγων άνδρείων εις τά  
καλαβρικα παραλία, ινα προκαλέσωσι τύν λαον εις έπα- 
νάστασιν. 'Η έπανάστασις κατεβλήθη, άλλ’ έκτοτε ή 
Καλαβρία καί ή Σικελία κατεκλύσθησαν υπο στιφών 
αστυνόμων, κατασκόπων, δεσμοφυλάκων και στρατιω 
τών, αποφρας όέ έποχή ηρξατο διά την δυστυχή εκεί
νην χώοαν. Αι είρκταί έπληρώθησαν δέσμιων. Μετά δέ 

η̂ν εν Βελλετρη μάχην μειδίαμα μόνον ήδύνατο νά γένη 
^βόφασις καθείρ£«ως. Νά προφέρη τις τ& #νομα του

ση τούς ί 
δράποδα.

ΣΓΜΜΙΚΤΔ. 277

βασιλέως ην επικίνδυνον, διότι και οι τοίχοι αύτοι at- 
χον ώτα* τρέμοντες και χαμηλή τη φωνή ελεγον έν ταις 
οίκίαις : Ό  κύριός μας. Την πρωίαν ευρίσκοντο αί οίκίαι 
έρημοι. Τί έγίνοντο οί οίκήτορες ; Την νύκτα αστυνομι
κοί κλητήρες είσδύοντες συνελάμβανον πάντας τούς έν 
αύταΐς καί άπήγον είς τάς είρκτάς τής αστυνομίας. Ε 
κεί διέμενον έτη ολόκληρα η έπέμποντο είς το κάτεργον, 
εάν αί μαστιγώσεις και τά  βασανιστήρια κατίσχυον νά 
βιάσωσιν αυτούς είς έξομολόγησιν. Καί έν Καλαβρία, ώς 
εν Νεαπόλει καί Σικελία, ήν έν χρήσει ή cuffia del si- 
lenzio, τό φψωτήριον^ όπερ κατέπνιγε τάς οίμωγάς τών 
βασανιζομένων.

Οί άναγνώσται του ’Αττικού Ημερολογίου ένθυμουν- 
ται βεβαίως τάς έντονους διαμαρτυρίας τοΰ ευρωπαϊ
κού τύπου κατά τής δεσποτικής κυβερνήσείος Φερδινάν- 
δου του Β ', ητις ολόκληρον τριακονταετίαν κατεδυνά- 
στευσε τήν ώραίαν έκείνην χώραν, καταστήσασα αυτήν 
Βοιωτίαν τής "Ιταλίας. ’Εξωνημέναι τινές έφημερίδες έ -  
τόλμησαν νά διαφιλονεικήσωσι τήν πραγματικότητα 
τών γινομένων ή νά παραστήσωσιν αυτά διά χρωμάτων 
ήττον μελανών' σήμερον δμως ούδείς ό άμφιβάλλων 
περί τής τρομοκρατίας του Βουρβόνου τής Νεαπόλεως.

Έν τώ  πρώην βασιλείω τών Δύο Σικελιών Εκαστον 
Λστυνομικον τμήμα καί ιδίαν είχεν ειρκτήν, μυστικήν 
**λουμένην. Έ ν  πολλαις διαταγαΐς του άστυνομικοϋ έ
παρχου Νεαπόλεως, Λιβορίου Ρωμάνου, γίνεται λόγος 
*ερί τών μυστικών τούτων ειρκτών.

« Επειδή σκοπος τής καθείρξεως του καταδίκου, φέ-
μία τών ανωτέρω διαταγών, είναι νά κρατήται ά - 

β?*λώς δ υποτιθέμενος ένοχος καί νά έμφανίζηται κβκτ’ 
*$Τϊ|σιν ένώπιον του δικαστηρίου, ούχί δέ νά καθυποβάλ- 
ληται εις στερήσεις καί κακοπαθεί**, οπερ άπ^δει προς



τους νόμους της φιλανθρωπίας καί τοΰ δικαίου, δ αστυ
νομικές έπαρχος δ ια τά ττει;

Α' νά καταργηθώσιν άπαξ διά παντος αι μυστικαί 
καλούμεναι είρκταί, είς πάντας τούς έν τη πρωτευούσνι 
οίκους της κατακρατησεως (case di detenzione).

Β νά συστηθη έπιτροπη ής εργον εσεται ή έκτέλεσις 
της παρούσης διαταγής.

Έ ν  Νεαπόλει, 9 'Ιουλίου 4860.

Ό  αστυνομικές έπαρχος 

Λ ι β ό ρ ι ο ς ω μ ά ν ο ς »

Γ0  γενικές διευθυντής της άστυνομίας, η μάλλον δ 
άντιβασιλεύς της Σικελίας, Μανισκάλκος, πρώην κατά
σκοπος, χωροφύλαξ και κλέπ της, είχε την άστυνομικήν 
η μυστικήν αυτοΰ ειρκτήν έν Μορρεάλη, πλησιοχώρω τοΰ 
Πανόρμου προαστείω. Εγγραφον επίσημον καί πάσαν 
περιβεβλημένον αυθεντικότητα, καθό έπικεκυρωμένον 
υπο μελών τινων τής τό τε ( Ί 8 4 8 )  προσωρινής κυβερνή- 
σεως, υπο προξενικών αρχών, αξιωματικών άγγλικου 
τίνος πολεμικοΰ πλοίου και πολλών επίσημων πολιτών 
τοΰ Πανόρμου, ουτω περιγράφει την περί ής ό λόγος ειρ
κτήν, ώς ειχεν αυτη κατά την 1 4  ’ίανουαρίου 4 8 4 8  :

» Είς τά  βάθη τοΰ άποτροπαίου τούτου κτιρίου ευ- 
ρίσκετο υψηλόν τ ι  έρμάριον, το ημισυ δλοκληρου τοί~ 
χου κατέχον. Ματαίως ικανός χρόνος κατεβλήθη προς 
ευρεσιν τρόπου, δι’ ου ήδύνατο νά άνοιχθή τύ μέγα τού
το Ιπιπλον, δτε μετά νέαν προσπάθειαν, πιθανώς διά 
τής θίξεως έλατηρίου, ηνοιξεν αυτομάτως καί Ιδειξεν 
έσωτερικώς θύραν καλώς κεκλεισμένην. ’Επί τή  ιδέα οτι 
δπισθεν αύτής κρύπτονται ίσως δυστυχή θύματα τής 
αστυνομικής αυθαιρεσίας, διερρηχθη αυτη άμέσως. Νε-

χρικη δυσωδία έξήλθεν έκεΐθεν, φανοί δέ άνήφθησαν ΐνα 
ίξακριβωθή ποΰ φέρει ή θύρα. Έ ν  πρώτοις έφάνη δω μά- 
τιον, οπερ, κατά τά  έν αύτώ ευρισκόμενα έπιπλα, έχρη- 
σίμευεν ώς ειρκτή. Εφ ωτίζετο διά λύχνου άνωθεν κρε- 
μαμένου, φώς θολερον καί ασθενές διαχέοντος. Μετά τ& 
δωμάτιον τοΰτο εΐπετο ετερον σκοτεινόν* ητο το δω μά- 
τιον τών βασάνων. Ιχνη αΐματος έκάλυπτον το έδαφος 
και τύν τοίχον. Έ π ’ αύτοΰ έφαίνετο κοίλωμα, δπου, ώς 
ήδύνατό τις νά έννοήση, υπήρξεν άλλοτε άνθρωπος εγ -  
κτιστος. Αλλη θύρα εφερεν είς το τελευταϊον χώρισμα 
οπερ ην σκ&ξεινότερον καί κρυφιώτερον. Τρόμος κατέλα
βε τούς είσελθόντας, άνακαλύψαντας έν γωνία σωρύν αν
θρωπίνων οστών, κεφαλάς ακόμη τριχοσκεπεΐς, ολοκλή
ρους σκελετούς, ανθρώπων μέλη σηπόμενα ηδη. Οι την 
ειρκτήν ταύτην έπισκεφθέντες,—  ήν δέ ή τοΰ αγίου Δο
μίνικου— , έπορεύθησαν ακολούθως είς την τοΰ αγίου Ι
σιδώρου, ενθα, έκτος πολλών βασανιστικών εργαλείων 
και άνθρωπίνων οστών, εύρέθη καί πτώ μα μέχρις είκοσιν 
ί  μερών.

Παραπλησιον άστυνομικον δεσμωτηριον έν Κατάνη μοί 
περιέγραψεν δ γνωστός έξόριστος τής Νεαπόλεως ’Ιωσήφ 
Μασσάρης, δ φίλος τοΰ Γιοβέρτη καί τοΰ Καβούρ και, 
ως έκεϊνοι, είς τον άλλον κόσμον μεταστάς. *Ο τε δέ διά 
τής βίας ή ειρκτή αυτη ήνοίχθη, ήκούσθη είς τά βάθη 
αύτής στεναγμός ανθρώπινης φωνής, ώς έξ υπογείου 
έξερχόμένος. Μετά πολλάς έρεύνοίς άνεκαλύφθη έπί τοΰ 
εδάφους θυρίδιον καί έπ* αύτο βαθεΐα δπή· Εφερον κλί
μακας καί φανούς καί άνέσυραν έκεΐθεν δν τ ι  £χον μα- 
κρον γένειον καί μακράν κόμην, δπερ, ήμίγυμνον καί 
ίακένουτον, μόλις διετηρει πλέον μορφήν ανθρώπου. Ο 
δυστυχής είχε ζήση έκεΐ πολλά έτη υπο τήν γήν, δ7»ου 
%ριπτον αύτφ διά τής θυρίδος δλίγην καί άθλιαν τροφήν^



Μετά την άπόβασιν ταυ Γαριβάλδη είς Μαρσάλαν, ο 
μεν Φερδινάνδος κατέλιπε το Δρέπανον (Trapani), οί δέ 
έν τη  νήσω Αίγούση (Favognana) ευρισκόμενοι πολιτι
κοί κατάδικοι άπηλευθερώθησαν. Μεταξύ δέ αύτών συνη- 
ριθμειτ© και δ Νικοτέρας. Όλιγώτερον ευτυχής τοΰ φίλου 
αυτοΰ καί συνεπαναστάτου Καρόλου Πισακάνη, δστις ά - 
πέθανεν ένδόςως κατά τών βασιλικών μαχόμενος, δ Νι- 
κοτέρας είχε καταδικασθή ύπύ τοΰ έν Σαλέρνω δικαστη
ρίου είς διά βίου δεσμά. Τούς πρώτους Ιξ  μήνας της κα· 
θείρςεως αυτοΰ διηνυσεν άνευ φωτός έντος υπογείου είρ- 
τής τοσούτω οίκτοάς, ώ στε ή βροχή καταδύουσα έπλημ- 
μύρει αύτήν. Δύο δέ σολδίων άρτος ήν ή έπιούσιος τροφή 
τοΰ εύγενοΰς εκείνου θύματος της τόσω άκριβά άγορα- 
ζομένης έλευθερίας;

Liberta \a cercando ch’£ si cara,
Come sa chi per lei vita rifiuta. 1

II.

Οί νόμοι της Νεαπόλεως είσίν έκ τών αρίστων της- 
Εύρώπης, άλλ’ ησαν έν χρήσει μόνον διά τούς κακούρ^ 
γους, κλέπτα ς, ληστάς καί φονεΐς. Οί πολιτικοί ένοχον 
δέν υπηγοντο είς αύτούς, άλλ’ είς τήν θέλησιν της αστυ
νομίας, ή μάλλον τών δύω τελευταίων βασιλέων. fH δι
καστική άπόφασις πολίτικης τίνος δίκης, έπί ολως αδί
κου καί παρανόμου κατηγορίας βασιζομένης, έπεστράφη 
τω  προέδρω τοΰ δικαστηρίου Νεαπόλεως Μορέλλη μ ετά  
της ιδιοχείρου σημειώσεως τοΰ υπουργοΰ της αστυνομίας. 
« Η Αύτοΰ Μεγαλειότης επιθυμεί βαρεΐαν καταδίκην.»

1 Dame.

Γ0  δίκαιος Μορέλλης ίγραψεν ύπο τήν σημείωσιν τοΰ υ
πουργοΰ: «Έξαιτοΰμαι τήν παραίτησίν μουβ» καί ελαβεν 
αύτήν. *0  Μορέλλης ήν έξαίρεσις Νεαπολίτου υπαλλή
λου, άλλά καί άν ευρίσκοντο πλείονες τοιαΰται εξαιρέ
σεις, ώς συνέβη ποτέ έν τώ  δικαστηρίω τής Κατάνης, τ ί  
τζδύναντο αύται άπέναντι τής νεαπολιτανικής άστυνο- 
μίας, ής ή έξουσία έξηπλοΰτο έφ’άπασών τών άρχών τής 
χώρας ; *Η άστυνομία κατεκράτει τούς δέσμιους, τήν 
ίπόλυσιν τών δποίων δ ιέτα ττε το δικαστήρων’ ή άστυ
νομία μετώοαλεν ή έπεξέτεινε τάς ύπο τών δικαστηρίων 
ώρισμένας ποινάς.

Ποιναί, αιτινες διά τής νομοθεσίας καί τοΰ συντάγ
ματος τοΰ 1 8 4 8  κατηργήθησαν, ώς οί βασανισμοί καί 
αί μαστιγώσεις, είσήχθησαν καί αυθις. Τη 1 Φεβρουάριου 
1 8 6 0  έδημοσιεύθη ή άκόλουθος διαταγή:

α Κύριε έπαρχε,

ΓΗ Α. Μ. δ βασιλεύς διέταξεν ώστε κατά το ένεστώς 
ϊτος νά δΐατελώσιν έν ένεργεία αί επιτροπαί, αι επ ιτε- 
τραμμέναι τήν εφαρμογήν τών ραβδισμών επί τών ταραζ  
ζόνζων ΖηΥ δημοσίαν ζάζιγ και ησυχίαν ώς καί έπί τών 
κλεπτών.

Γνωστοποιώ ύμιν τήν θέλησιν ταύτην τής Α. Μ. ινα» 
φροντίσητε περί τής έκτελέσεως αύτής.

Έ ν  Νεαπόλει, ττ̂  4 Φεβρουάριου 1860.

* 0  ύπουργος τής αστυνομίας

Ά  ι ώ σ σ α ς .»

διαταγή αυτη είναι άνανέωσις άλλης προγενεστέ- 
ρας τοΰ 1 8 4 3 ,  έν fi τά αυτά πρόσωπα (οί πολιτικοί 
νοχ^ι) ταράκται τή ς δημοσίας ασφαλείας και τά ςεω ς
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καλούνται, και αυτη πάλιν εχει σχέσιν προς άρχαιοτέραν 
την τής 5 Αύγούστου 1 8 2 2 . ΓΗ του 1 8 4 3  έδημοσιεύθη 
έπί του τρομερού αστυνόμου, στρατηγού Καρρέτου, του 
αιματηρού δημίου του σικελικού λαοΰ, καί είναι ή εξής:

«Δηλοποιεΐται δτι το εξαιρετικόν σύστημα, το κατά 
τών ταραξιών τής δημοσίας άσφαλείας καί τά ξεω ς, την 
5  Αύγουστου 1 8 2 1  είσαχθέν καί εκτοτε κατ’ ετος έπεκ- 
ταθέν, διατελει καί σήμερον έν πληρει ίσχύϊ.

« Εστω  προς τούτοις είς γνώσιν τοΰ κοινού δτι ή 
ixtaxzoQ και καλώς εγνωσμένη τιμωρία, ^ν η αστυνο
μία καί παρά την άπόφασιν τών δικαστηρίων έχει το 
δικαίωμα να επιβαλλη, θελει εφαρμόζεσθαι κατά μέτρον 
τοσούτω άνώτερον, δσω πονηρότερος δ χαρακτηρ τοΰ 
ενόχου, και οτι θελει εφαρμόζεσθαι μη θεωρουμένου τοΰ 
ααθμοΰ καί τοΰ γένους* διότι πρόκειται περί τών ιερών 
δικαιωμάτων τής δημοσίας τάξεως καί δημοσίας ασφα
λείας.

Έν Νεαπόλει, xyj 4 \ ΊουλίοΛ 1843.

Ο υπουργος τής άστυνομίας 

Στρατηγός, Κ α ρ ρ έ τ τ ο ς .  »

Έ κ  τών άνω γίνεται δήλον δτι ή άστυνομία εΐχε 
την άπόλυτον έξουσίαν έπί πασών τών άρχών, καί δτι 
έκ τοΰ 1 8 2 2  αί μαστιγώσεις καί οί ραβδισμοί ησαν έν 
^ρησει έπί πολιτικών ανακρίσεων. Προς άπόδειξιν δέ τοΰ 
τρόπου ^ εθ’ ού αί νεαπολιτανικαί άστυνομίαι έξησκουν 
το εξαιρετικόν σύστημα καί την άπεριόριστον ταύτην 
■εξουσίαν, και κατα πόσον εγινετο χρήσις αύτών έναντίον 
τής δικαιοσύνης, θελω αναφέργ; ευθύς παραδείγματά τινα 
2ΐαί ταΰτα έκ τών νεωτάτων χρόνων·

Ο βαρώνος Ποέ^ιος διετέλεσεν έπί τινας μήνας πρω-
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θυπουργος τής συνταγματικής κυβερνησεως τοΰ βασι- 
λέως Φερδινάνδου τοΰ Β '. Μετά τά  συμβάντα τής 1 5  
Μαΐου 1 8 4 8  συνεληφθη καί άπηχθη είς το δεσμωτήριον 
τής Νησεως, οπού διέτριψε 1 0  περίπου έτη σιδηροδέ
σμιος. 'Ο κατάδικος, μεθ’ ού ήν συνδεδεμένος, -ησθένει 
έπί δλοκλήρους 6  μήνας ασθένειαν έπικίνδυνον* αδύνατον 
υπήρξεν είς τον Ποέριον νά επιτύχν) ω στε κατα το διά
στημά τοΰτο νά λυθή άπο τοΰ πάσχοντος συγκαταδικου 
του· Τά μαρτύρια τοΰ Ποερίου ελαβον ευρωπαϊκήν φη* 
μην. *0  βαρώνος Ποέριος ουδέποτε ανεκριθη, ουτε κ α τε- 
δικάσθη υπο δικαστηρίου. Ο περιώνυμες μαρτυς, 8ν ε- 
γνώρισα έν Ταυρίνω, αύτύς ουτος μοί εξεθηκε το ιστορι- 
κον τοΰτο γεγονός. Είναι δέ γνωστόν οτι την 2 7  Δε
κεμβρίου 1 8 5 8  έξωρίσθη μετά 9 0  άλλων είς Αμερικήν, 
άλλά βεβαίως άγνοοΰσιν οι πλειστοι οτι τ) εξορία ην κα· 
τηργημένη έν τή  νεαπολιτανικη νομοθεσία, καί οτι επο
μένως καί ένταυθα ή άστυνομία αύθαιρέτως επραξεν

Τη 2 Νοεμβρίου 1 8 5 9  ή επίσημος έφημερίς τοΰ βα
σιλείου τών Δύω Σικελιών κατεχώρισεν άρθρον, δι’ ού έπ 
©νόματι τοΰ νέου βασιλέως προσεκαλοΰντο οι υπάλλη
λοι νά τηρώσιν αύστηρώς τούς έπιτοπίους νόμους, ’ΐδού 
περικοπή τοΰ άρθρου τούτου: «Μεταξύ τών αναριθμη* 
των κυβερνητικών φροντίδων ή Α· Μ* δεν παύει δ ια τα τ- 
τουσα νά τηρώνται άκριβώς ot νόμοι·® Κατα συνέπειας 
τής επίσημου ταύτης κοινοποιησεως δ έπίτροπος τής ε-

1 I I I  την δηλοποίησιν του λαου τοΰ βασιλείου των Δύω Σικελιων, 
τ }ν  κοινοποιη&εισαν προς πάσας τάς ευρωπαϊκάς αύλάς, τον Φεβρουά
ριον 4860. Εν τώ άομοδίω χ*'ρίω εΰρισκονται τά έ ξ ις : «Δια διατάγ
ματος της 27 Δεκεαβρίου (1858) έξωρίσθησαν είς Αμ.ερικτ,ν (και ή « -  
ξορία ΒΙν υπάρχει πλέον έν νεαπολιτανικ^ νομοθεσι^ VI «τομα. 
Μεταξύ αύτών συγ*αταριθμοΰνται και 44 άποθανοντες* °*
«ίς τ'ο πλοΐον έπιβιβασθέντων ησαν 5, ών δ καιρός της καταδίκης 
σχίδΐν έκπνβύσ .̂



παρχίας Κατάνης Ιγραψε τω  βασιλικώ τοποτηρητή τής 
νήσου τήν ακόλουθον επιστολήν:

κΈ ζοχώ τατε,

Εν τη  κυβερνητική έφημερίδι της Σικελίας της 2  Νο
εμβρίου εΰρίσκεται ή εξής δηλοποίησις (έπεται ή δηλο- 
ποίησις).

Θεωρών το σοβαρον αυτής νομίζω χρέος μου νά ερω- 
τησω την Υ. Ε . άν οί υπάλληλοι τών επαρχιών της Σι
κελίας πρεπη άπο του νυν νά άφήσωσι τήν αυτοΐς δοθεί - 
σαν αύθαιρετικήν όνναμιν, καί νά τηρώσιν αύστηρώς τούς 
νόμους.

Έ ν Κατάνη, τ9) 8 Νοεμβρίου 4859 .

Πρίγκιψ Φ  ι τ  ά λ ι α ς.»f Vx r * / *Ιοου η απαντησις:

«Κύριέ μου,

’Απαντών είς τήν επιστολήν υμών τής 8 του παρόν
τος λέγω δτι δταν ή κυβέρνησις θεωρήση άναγκοαον ά- 
ποτείνεται προς τους υπάλληλους αυτής κατ’ ευθείαν καί 
διά τών υπουργών. "Οθεν εξακολουθείτε ώ ; πρότερον 
συμμορφούμενοι μόνον πρδς τάς διαταγάς του γραφείου 
του τοποτηρητου.

Έ ν  Πανόρμω, τή 16 Νοεμβρίου 1859 .

Διά τον τοποτηρητήν 
ό γενικός άστυνομικος διευθοντής

Μ α ν ι σ κ ά λ κ ο ς . »

Είναι άρά γε ανάγκη περισσοτέρων πειστηρίων ινα ά -  
ποδειχθγί ή αστυνομική παντοδυναμία ; Γ0  μόνος κυ- 
^ιαρχης τής Σικελίας ήν ο Μανισκάλκος, ώς ο μόνος

κυριάρχής τής Νεαπόλεως δ Άϊώσσας. ’Αμφότεροι είχον 
άμεσον άλληλογραφίαν μετά του βασιλέως, άμφότεροι 
έλάμβανον τάς διαταγάς παρ’ εκείνου, άμφότερόι ισταν- 
το υπεράνω τών νόμων, υπεράνω πάντων τών υπαλλή
λων τής δικαιοσύνης’ δι’ αύτούς είς μόνος υπήρχε νόμος* 
"ή-θέλησις τής Α. Μ,

Καί τίνες ησαν ουτοι ; θ έλω  περιγράψη μόνον τδν 
Μχνισκάλκον, διότι αύτδς είναι δ σκληρδς έφευρετής τών 
έν Νιαπόλει καί Σικελία είσαχθέντων βασανιστηρίων.

fO Μανισκάλκος, υίδς υπηρέτου έν Νεαπόλει, νεανίας 
ετι ών έγένετο χωροφύλαξ. Κατά τύχην έγνώρισε τδν 
άγριον Καρρέττον, τδν δήμιον τής Σικελίας, ω ήρεσεν ή 
ίκανότης αύτου/θ Καρρέττος μετεχειρίσθη αύτδν είς πολ- 
λάς δυσκόλους άποστολάς, καί κυρίως πρδς τήν κατασκο
πείαν τοΰ στρατού, ινα προδίδη τούς υπόπτους άζιωμα- 
τικούς. *0  χωροφύλαξ έξεπλήρωσε τδ εργον μετά σπάνιάς 
έπιτηδειότητος, καί ώς έκ τούτου προεβιβάσθη μ ετ  ού 
πολύ είς βαθμδν αξιωματικού. 'Η πτώ σις του Καρρέττου 
(1 8 4 8 )  άνεχαίτισεν έπ* ολίγον τδ στάδιον του Μανι- 
σκάλκου, δστις μάλιστα εμελλε νά καταδικασθή ενεκα 
παρεκτροπών τινων, ώς κλοπής, κιβδηλίας, ληστείας, 
κτλ . ’Αλλ’ ή 1 5  Μαίου τδν εσωσεν. *0  βασιλεύς πρδς ά- 
ποζημίωσιν τδν άνηγόρευσε λοχαγδν καί εσύστησεν αυ
τόν τώ  Φιλαγγιέρη, δστις βαθμηδδν τδν άνέδειξεν διευ
θυντήν τής αστυνομίας Πανόρμου. Εν τή  θέσει ταυτη 
διεκρίθη τοσούτω διά χαμερπών και άνόμων πράξεων, 
ώστε δ βασιλεύς ηρξατο μ ετ’ αύτου άμεσον αλληλογρα
φίαν καί άνέδειξεν αύτδν γενικδν διευθυντήν τής ά στυ- 
νομίας καί ύπουργδν τών εσωτερικών. Ως τοιουτος εδδ® 
σποζεν έφ’ δλης τής χώρας μόνον τώ  βασιλει υπείκων.
Ο Μανισκάλκος, καίπερ τοιουτου αξιώματος κάτοχος 

ών, ούχ ήττον έτύγχανε τδ άντικείμενον μεγίστης π ε-



οιφρονήσεως. rH πριγκίπισσα Μοντεβάγου, η μόνη η τις  
<*ιετήρει είσέτι έν Πανόρμω σχέσεις τινάς μετά τών άρ- 
λ ών έδωκε τώ  1 8 5 9  χάριν τών παίδων μεγαλοπρεπή 
χορόν. Πάντες οι της πόλεως εκείνης εύπατρίδαι συν- 
ωθοΰντο έν ταις αίθούσαις. αυτής, οτε αίφνης έμφανίζε- 
ται δ αποτρόπαιος Μανισκάλκος, τά  τέκνα αυτοΰ συν- 
οδεύων. Γενική άγανάκτησις καταλαμβάνει τούς πάντας, 
άλλα πώς νά άφήσωσιν άμέσως τον χορόν ; ητο δύσκο- 
λον* ούχ ήττον όμως δέν ελειψαν νά διατρανώσωσι την 
προς τον βδελυρδν αστυνόμον δικαίαν αυτών άπέχθειαν' 
ούδείς τών παίδων έχόρευσε μετά τών τέκνων τοΰ Μα- 
νισκάλκου, ούδείς τών προσκεκλημένων άντήλλαξε μ ετ ’ 
αύτοΰ λέξιν* δ άστυνόμος ήναγκάσθη νά άπέλθη μένεα 
πνέων.

III.

Τά βασανιστήρια έφηρμόζοντο ύπο παντδς άστυνομΐ- 
κοΰ υπάλληλου* δέν εννοώ δέ την μάστιγα και την ρά
βδον, άλλά διάφορα βασανιστικά εργαλεία. Τοιαΰτα δέ 
ησαν:

Α!9 Κομβοσχοίνια, τιθέμενα περί την κεφαλήν τοΰ δέ
σμιου καί σφιγγόμενα τοσούτω, ωστε έσχίζετο το δέρμα 
καί έξήρχοντο οί οφθαλμοί τοΰ δυστυχοΰς.

Β Σιόηρα καθίσματα άνευ βάσεως, ύπδ τά  δπota εύ- 
ρίσκοντο πύραυνα μ ετ ’ άνημμένων άνθράκων, διά μη
χανισμού κινούμενα προς τά άνω καί προς τά  κάτω.

Γ  Ηλοι έκ σίδηρου πεπυρακτωμένοι, έμπηγνύμενοι 
μεταξύ τών ονύχων καί της σαρκός.

Δ Δέσιμον της κεφαλής έν τώ  μέσω τών σκελών 
Τοΰτο ιδίως μετεχειρίζετο δ δεσμοφύλαξ Βροΰνος.

Ε* Σίδηροι κρίκοι. Συγγενής τις τοΰ Μανισκάλκου,

Λουδοβίκος Μανισκάλκος, έποιεΐτο χρησιν τών σιδηρών 
τούτων κρίκων, οιτινες δι έλατηρίου σφιγγόμενοι συνέ- 
θλιβον τά  μέλη τοΰ βασανιζομένου.

ΣΤ Καταδυσις είς την θάλασσαν. Εν ταις παραθα- 
λασσίαις πόλεσιν ο δέσμιος έκλείετο έντδς σάκκου, καί 
φερόμενος έπί λέμβου είς την θάλασσαν έβυθίζετο είς 
αύτην, μέχρις ου δμολογήση τδ ποθούμενον.

2 Δέσιμον μεταξύ δύο πασσάλων. Τοΰτο έγίνετο έν 
τη τής Μεσσήνης ειρκτή τοΰ άστυνόμου Καρρέγα- Αί μέν 
χεΐρες έδένοντο έπί τοΰ ένδς, οί δέ πόδες έπί τοΰ ετέρου 
πασσάλου, ώστε το σώμα έκρέματο ελεύθερον είς τδν 
αέρα. ’Αστυνομικδς δέ κλητήρ άναβαίνων έπί τοΰ δυ
στυχοΰς επληττεν αύτον διά τών ποδών, έν ω άλλοι έρ- 
ράβδιζον η έμαστίγουν αύτον έκ διαλειμμάτων. ΨάΛΛε\ 
ψάλλε ! (canta) εκραζε τότε δ πλησίον ίστάμενος Καρ- 
ρέγας* τδ δέ ψάΛΛε ήτο ταύτόσημον τώ  όμοΛόγησογ. Η 
πραξις έπανελαμβάνετο, εως ου δ βασανιζόμενος ήναγ- 
κάζετο νά δμολογηση. Ως έπίμετρον δέ σκληρότητος καί 
άπανθρωπίας, δ Καρρέγας ούδέποτε άπηύθυνε θετικάς ε
ρωτήσεις. ΨάΛΛε έσημαινε διηγήθητι δ ,τι ήξεύρεις, ένο- 
χοποίησον τήν οίκογένειάν σου, τούς φίλους, τούς γείτο
νας* ένοχοποίησον άνθρώπους, ους μόνον έξ ονόματος γ ι-  
νώσκεις* μή παΰε ένοχοποιών οίονδήποτε, δσάκις άκούεις 
τήν λέξιν ψάΛΛε. . . .

Ο οικονόμος τής κομήσσης τοΰ 'Αγίου Μάρκου, Σωτήρ· 
Αικάτας, καταδιωκόμενος έν Βαγερία ενεκα τών πα
τριωτικών αύτοΰ φρονημάτων, κατέφυγε καί έκρυβη έν 
τη οικία στενοΰ τίνος φίλου του. Τοΰτο μαθόντες οί 
Κατάσκοποι περιεκύκλωσαν τήν οικίαν καί είσελθοντες 
Ερεύνησαν πασαν αύτής γωνίαν, άλλ’ εις ματην. Μαστι
γώσεις καί παντοειδείς αίκισμοί δέν κατίσχυσαν νά έξα- 
γάγωσι έκ τοΰ στόματος - τοΰ ιδιοκτήτου τδ μυστικόν.



&ΓΜΜΙΚΤΛ*

Τότε είς τών κατασκόπων, πρώην δολοφόνος, Συλλαμ
βάνει την άκόλουθον σατανικήν ιδέαν. ’Αναγκάζει την 
ώραίαν καί νεαράν σύμβιον τοΰ ιδιοκτήτου νά καταβή 
έπί τής δδοΰ, καί έκει ένώπιον του συζύγου της δια τά τ- 
τε ι τούς δημίους νά την έκδύσωσι λέγων αυτη οτι θέλει 
μείνη έν τη δδω γυμνή, Ιως ου φανέρωση τδ καταφύ- 
γιον του Αικάτα. Η αιδώς, δ τρόμος, ή άγανάκτησις, 
απερ εβλεπε ζωγρ^αφιζόμενα έπί του προσώπου τοΰ άτυ- 
χοΰς αυτής συζύγου, καθόσον οί δήμιοι προέβαινον εί; 
τδ  βδελυρδν εργον των έκδύοντες αυτήν, την Ανάγκασαν 
έπί τέλους νά δμολογηση. Οθεν δ Αικάτας άπτίχθη είς 
τδ δεσμωτηριον τής αστυνομίας καί κατεβασανίσθη το - 
σούτω φρικωδώς, ω στε φιτίμη διεδόθη δτι άπέθανε. Τότε 
κατά παράκλησιν τών συγγενών αυτοΰ δ γενικδς εισαγ
γελείς  Πασκέντας προσήλθεν είς την είρκτ^ν, ινα ίδιοις 
βμμασιν εξακρίβωση την άληθειαν τών λεγομένων’ άλλά 
δέν τώ  έπετράπη rj είσοδος, καθότι δ Αικάτας ητο δέ
σμιος τής άστυνομίας καί ούχί τής δικαιοσύνης* τέλος ή* 
δυντ^θη νά είσαχθη είς τδ δωμάτιον τοΰ κατηγορουμένου.

Εκειτο ουτος έπί κλίνης· διηγηθη τά  βασανιστήρια 
δσα υπέστη καί εδειξε τάς πληγάς, τάς καλυπτούσας ά- 
παν τδ σώμά του. Δύω ιατροί προσκληθέντες, ώμολόγϊ)' 
σαν τ*))ν ζωην αυτοΰ κινδυνεύουσαν. fH άγανάκτησις κατέ
λαβε τδν Πασκένταν, δστις συνέταξε πρωτόκολλον περί 
τής καταστάσεως τοΰ δυστυχοΰς, άλλ’ ήναγκάσθη υπο 
τής άστυνομίας νά τδ καταστρέψη.

‘Ο Μανισκάλκος είχε παρ’ αυτω άξιωματικόν τινα 
τώ ν χωροφυλάκων, Κινίγκην καλούμενον, υίδν χωρικοΰ, 
πρώην κλέπτην έξ έπαγγέλματος. Τδν Κινίγκην τοΰτον 
επεμψεν είς τί)ν πόλιν Νικοσίαν όπως άνακαλύψη τούς φο* 
νεΤς άστυνομικοΰ υπάλληλου, Γοργόνου ονομαζομένου, 
ενεκα τών <ppt**£v αυτοΰ καί άπεχθών πράξεων υπ®



*ΰών εγχωρίων φονευθέντος. *0  Κινίγκης έφυλάκισε 3 0  κα 
τοίκους τής Νικοσίας, έξ ών έξελέξατο δυο, τον 'Ροζά- 
ptov Χψ,αίραν καί τον Πίζολον. Πάντα τά βασανιστικά 
εργαλεία, μαστίγωσις, πείνα, δίψα, άφαίρεσις του άέρος 
έφηρμόσθησαν είς αυτούς, οιτινες ομως δέν ηδύναντο νά 
ίμολογήσωσί τ ι ,  διότι ούδέν έγίνωσκον. fO Χίμαιρας εί
χεν ώραίαν καί νεαράν σύζυγον είκοσιδύο* ετών* έφυλάκι- 
σαν λοιπον αυτήν, εδειραν, έγύμνωσαν, μετά τα ΰτα  γυ
μνήν εδεσαν έπί θρονίου καί ουτω παρέδοσαν είς τά ς 
βιαιοπραγίας τφν κατασκόπων. Έ ν  τοιαύτη καταστά- 
<ιει εμεινε τρία ολα ημερονύκτια άνευ τής παραμικρας 
τροφής. Τέλος ήμιθανης ήναγκάσθη νά δμολογηση δτι δ 
σύζυγός της έξέφρασέ ποτε την ιδέαν νά φονεύση τον 
Γοργόνην. Ο Κινίγκης έπανήλθεν είς την ειρκτήν, ένθα 
κατεκρατοΰντο δ Χίμαιρας καί δ Πίζολος, φέρων την 
έςομολόγησιν τής γυναικός* μολαταύτα άμ.αότεροι έπ έ- 
μενον άρνούμενοι. Τότε έφηρμόσθη είς αυτούς είδος βχ- 
σανισμοΰ τοσούτω αισχρού καί βδελυρου, ώστε δέν εί
ναι δυνατόν νά περιγραφή. Τοιουτοτρόπως οί δυστυχείς, 
ομολογησαντες πάντα όσα το τέρας ήθελε, παρεδοθησαν 
είς το δικαστηριον τής Κατάνης. Εκεΐ έκ νέου ηρνηθη- 
σαν καί διηγήθησχν τά  φοικώδη αίτια, τά  άναγκάσαν- 
τα αυτούς είς έξομολογησιν τών ανυπάρκτων. ’Ιατρών 
επιτροπή έβεβαίωσε την λυπηράν αλήθειαν τών λεγομ έ
νων. Το δικαστηριον έκηρυζε την εξομολόγησην αύτών 
άνίσχυρον, επέβαλε νέαν άνάκρίσιν, ήθώωσεν αυτούς καί 
διέταξε την άπόλυσίν των. Καί ομο>ς εμειναν ετι καθειργ- 
μένοι κατά διαταγήν του Μανισκάλκου. II άπόφασις τοΰ 
δικαστηρίου ξεδόθη την 2 0  Δεκεμβρίου 1 8 5 6 ,  άλλ* άμ,- 
φότεροι διετέλουν έν τώ  δεσμωτηριω μέχρι τής είς Σικε
λίαν άποβάσεως τοΰ Γαριβάλί»η, οτε ό νεαπολιτανικος 
στρατός κατ/λιπε την Κατάνην (1 2 Ιουνίου I 8 6 0 ) .



0  Μανισκάλκος ήθελε νά φυλακίσ/) έν Πανόρμω υπο· 
πτόν τίνος Καζιμίρον Εύσιρνάνον, οστις εφυγεν. ’Αντ’ αύ- 
του δέ καθεΐρξε την γηραιάν αυτοΰ μητέρα, την σύζυγον, 
τούς υιούς καί τά ς θυγατέρας, οίτινες άνεξαιρέτως υπέ
στησαν τά  βασανιστήρια.

Εν Μέζφ-Μορρεάτα, προαστείω του Πανόρμου, άτομά 
τινα, κινδυνεύοντα νά καθειρχθώσιν ώς ύποπτα, έκρύβη- 
σαν. Η αστυνομία, ίνα υποχρεώσν) αυτά νά έμφανισθώ- 
σιν, άπεδίωξε τάς οίκογενείας έκ τών οικιών, εκλεισεν 
ι* υτας και κατέθεσε τάς κλείδας έν τώ  άστυνομικώ κα
ί, α στη μα τι, και οι δυστυχείς, γυναίκες, παιδία, γέρον* 
Γ· ες, εμειναν πολλάς ημέρας και νύκτας είς τούς δρόμους.

Εν Βιλλαβάτν), πλησίον τοΰ Πανόρμου, ωσαύτως κά - 
ιοικοίτινες άπέφυγον την ειρκτήν διά τής φυγής· Η α
στυνομία εθεσεν έν ταΐς οίκίαις αύτών κατασκόπους καί 
χοίροφύλακας μέ την διαταγήν νά πράξωσιν δ ,τι θέλου- 
σιν, Αι βιοπραγίαι άς αυτοί διέπραξαν ησαν τοιαΰται, 
ώ στε οί φυγάδες παρουσιάσθησαν οίκειοθελώς, δπως ά- 
ποσπάσωσι τούς συγγενίις αυτών έκ τών χειρών τών 
δημίων.

Τοιαΰτα έτελοΰντο οργιά κυβερνητικής αυθαιρεσίας 
εν τή  ώραιοτέρα καί πλουσιωτέροι χώρα τής υφηλίου, 
τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος υπερμεσοΰντος, έπί τής βα
σιλείας. Φερδινάνδου τοΰ Β ' καί τοΰ υίοΰ αυτοΰ Φραγ
κίσκου τοΰ Α , ηγεμόνων έπί άκρω χριστιανισμώ σεμνυ- 
νομένων* ώστε πάνυ δικαίως έρρέθη δτι έπί τών Βουρ- 
βώνων «η Νεάπολις ήν παράδεισος υπο δαιμόνο)ν κα- 
τοικούμενος.» ’Αλλ’ άν πολλοστημόριον τών κυβερνητι
κών τούτων κακουργημάτων, πάσαν αυθεντικότητα π ε- 
ριβεβλημένων, διεπράττετο έν τή  μικρά καί άτυχει *Ε λ- 
λαόι, τή ανέκαθεν υπο πολλών αναγκών πιεζομένη, ο
ποίαν άρά γε σταυροφορίαν δέν ήθελε κηρύξη κα τ’ αυτής

η πεπολιτισμένη Ευρώπη, ή έπί ολόκληρον τριακονταε
τίαν τά  βουρβονικά βασανιστήρια έν τω  βασιλείω τών 
Δύο Σικελιών απαθώς άνεχθεισα ! ’Αλλά τοιαύτη ή τύχη 
τών μικρών λαών* ή φωνή των θά ηναι πάντοτε άσθενής 
καί οί λόγοι των ούδεμίαν θά εύρίσκωσιν ήχώ , διότι ο 

'άνθρωπος ανέκαθεν υπήρξε καί εσεται δ χαμερπης τοΰ 
πλούτου καί τής ισχύος κόλαξ.** £  *  *  *

Η ΙΕΡΑΚΟΘΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕίΑΙαΝΑ.

Φίλτατε Ειρηναίε,

Την τερπνοτάτην σου πανδαισίαν, ην ύπο το μετριόφρον 
ο»ομα ’Α ττικ ό ν  'Βμερολόγιον παρέχεις καθ’ έκαστον ετος 
προς το ελληνικόν δημόσιον, άπεκάλεσαν πολλοί μεσαιωνι
κήν αποθήκην. Καί δικαίως* διότι διά τής ένδε7χχους σου 
φροντίδος καί μερίμνης κατώρθωσας οπως ot περί το Ιίμε- 
ρολόγιον λόγιοι τον Μεσαίωνα λάβωσι κυρίως τών άρθρων 
αύτών αφετηρίαν. Καί δη οί χατα τόν Μεσαίωνα ίππόται, 
αί Ά θήναι επί τών τελευταίων σοφιστών, ή εορτή τοϋ 
όνου χατα τόν Μεσαίωνα, οί τελευταίοι όοϋχες τών 
Αθηνών, αί χατα τόν Μεσαίωνα Jtoivai καί άλλα τών 
παρελθόντων έτών, καθώς καί τοσαυτα ώραια άρθρα τοΰ 
παρόντος έπιβεβαιοΰσι την ονομασίαν ταύτην. Τίς ή αίτια της 
προς τόν Μεσαίωνα προσφάτου ταύτης τροπής τών ημετερων 
λογίων, ού του παρόντος. ’Αλλ’ άφοΰ σύ τόσον εύγενώς ήθέ- 
λησας νά μέ προσκαλέστις—  παρ’ αξίαν ολως—  οπως κάγώ 
συνεισενέγκω τι διά τ ό  ’Α ττικ ό ν  ΓΗμερολόγιον, πέμπω 
σοι άρθρον περί μεσαιωνικόν περιστρεφόμενον άντικειμενον 
ε λ ά χ ισ τα  μέχρι τουδε ύπό τών ημετερων έξετασθέν, την 
ίερακοθηρίαν δήλον δτι. Μή νομίσεις δέ τούτο μέγα τι, ουδέ



σπουδαιον, εί δ έ  και μικρόν τερπνοτητος έν αύτώ  5α5/ς^ 
μηδόλω ς τη  έμ $  άποδος ά τέχνω  γρασίδι, άλλ* ίδιον τού 
θέματος καί μόνου θεώρησον.

Ιε^ακοθηρία λ έγ ετα ι η διά τών ιεράκων ού μην ά λλά  
καί όι άλλων άρπακτικών πτηνών γιγνομένη θηρα, η έν χρη- 
σει παρά τοις του Μεσαίωνος εύγενέσιν. Οί τ ό τ ε  εύπατρ{- 
δ « ι καί μ εγιστά νες, οί όπισθεν μέν τοΰ ονόματος αυτών σ ύ- 
ροντες οίκόσημον οίονδήποτε, προ αυτού δε τιθέμενοι τ ί 
τλον ευγενείας, έθεώρουν την ίερακοθηρίαν ώς την ώ ραιοτέ- 
ραν καί άριστοκρατικωτέραν τών διασκεδάσεων. Καί αληθώ ς 
ωραία, μεγαλοπρεπής καί ποιητική ην ή θηρα αυτη, οπως ώ -

.  „ , · -  ι -» % - Χ υ
οαίος· κα τεπ εσ ε λοιπον και άντιπαρήλθε καί ή ίερακοθηρία
ώς και τόσα ά λλα  τοΰ Μεσαίωνος εθίμα  καί σήμερον ά π λ ή  

και μονη η άνάμνησις εμεινε καί αί παραδόσεις α υ τή ς, 

έν βιβλίοις σητοβρώτοις καί κεκονιαμένοις έγκεκλεισμ ένα ι. 
Κ α λώ ς ή κα κώ ς;— τις οιδε ; Το βέβαιον είναι οτι σήμερον 

τ ά  πάντα καί αυταί αί διασκεδάσεις πεοιεβλήθησαν τον στυ
γνόν τής π εζό τη το ς  μανδύαν. Κ αί ή θηρα την αύτην ή κ ο -  

λούθησεν οδόν. Σήμερον διά \ά θηρεύσης σοΙ άρκεΓ καλόν  

αγγλικόν δ ικανόν καί κα λή α γγλική πυρΓτις· ένδόεσαι τ ά

I
ταμιευσας εν τώ  κυνηγετικώ  σου σακκιδίω . Ουδέ ρωμαντι- 
κή τις συναπά,ντησις, ουδέ ποιητικόν τ ι  συμβάν—  έκτος έν-

fH ίερακοθηρία άριθμει χρόνους παλαιούς. Π άντα τ ά  βάρ
βαρα εθνη τών άνατολικών καί βορείων μερών τή ς ’Ασίας 
μετεχειρίζοντο τους ίέοακας καί ά λλα  άρπακτικά πτηνά 
προς Θήραν. *0  ’Α ριστοτέλης  ̂ και ό Αίλιανος ^ άναφερου- 
otv δτι παρά τοις ίθαγενέσι Θραξίν έγινώ σκετο ή ιερακοθη- 
ρία, καί έν Σκυθία δέ οι νομάδες λαοι διά  τών ιερακών εθη- 
ρευον. Οι Τάρταροι ηγάπων την ίερακοθηρίαν και εζ  αυτών 
οί καταλαβόντες την Σινικήν είσήγαγον αύτην καί έ π ε ξ έ -  
τεινον κα τά  τοιουτον τρόπον, ώ σ τε  καί μέχρι τή ς  σήμερον εν 
διασωθεισιν είκοσι μ,εγιστάνων τή ς Σινικής βλέπομεν τον ίε- 
ρακα κρατούμενον έπ ί τή ς  πυγμής. Εις αυτά τά  κ εχ ρ ω μ α τι- 
σμένα τών ’ Ινδιών χειρόγραφα ό ίε'ραξ παρίσταται έπ ικ α θ η - 
μενος έπ ί κεχρυσωμένης πέρδικ,ος. Παρά τοις "Ελλησιν ομως 
καί τοις 'Ρω μαίοις δέν φαίνεται ή ίερακοθηρία ουσα έν 
χρησει, πολύ δ έ δλιγώτεοον παρά τοϊς Α ιγυπτίοις, οιτινες 
κατέτασσον μ ετα ζύ  τώ ν ίεοών αυτών ζω ω ν τους ίερακας. 
Παρά τοις ’Ετρούσκοις, εί καί ή του ίέρακος π τή σις έθεωρεΐτο 
δυσοίωνος, μετεχειρίζοντο δμως αύτον προς Θήραν, εαν πρε- 
πη νά κρίνωμεν ές  είκόνος νεανίου κρατούντος ίέρακα, ύ- 
παοχούσης έν τ ή  συλλογή τών έτρουσκικών άγγείω ν τοδ 

Caylus 3.
Οί Φράγκοι έγνώριζον πιθανώς την ίερακοθηρίαν κ α 

θώς καί οί Γ α λ ά τα ι, δ ιότι υπήρχε παρά τοις πρώτοις νόμος 
δι’ ου εις βαρύ κ α τεδ ικ ά ζετο  πρόστιμον δ ύποκλέψας ιέρα-
κα νεγυρινασμένον. Σιδώνιος δέ ο Απολλινάριος, ποιων ε γ -  

/ * * Γ ' «  Ν ' «ν' ° ’ £  ' Τκο)μιον Βεκτιου τίνος, Γαλατου ανόρος, λεγει οτι ουόείς ει-
γε την ικανότατα αύτού είς τδ δαμασαι κύνα, ίππον καί

ίέρακα.
Κ α τά  τήν μεγάλην μετανάστευσιν τών εθνών, τά  βάρ-

1 Ζώων Ιστορία, θ ’% λς^, έχδ. Didot.
2  Ζώων Ιστορία , Α^, μ ε  ·
4 Yasi antichi, τόμ.. Β*, σελ. 8 2 . πίν. X X IV . άριθ. 3 .



βαρα στίφη τά έκ της ’Ασίας προελθόντα εισηγαγον έν Ευ
ρώπη την ιερακοθηρίαν. ’Εν ’ΐταλία ή έερακοθηρία τούντεΰ- 
θεν εις τοσαύτην περιέστη άκμήν, ώστε οι Λομβαρδοί βα^ 
σιλείς έμμανώς είς αύτήν επιδιδόμενοι εαυτοίς καί μόνοες 
έπεφύλαττον την διασκέδασήν ταύτην* Κάρολος δέ ό Μέγας 
διά ρητού νόμου άπηγόρευσε την ίερακοθηριαν εις τούς δού
λους ίδιως δ εν Γαλλία η ιερακοθηρια ελαβε μεγίστην 
έπίτασιν. Οί Μεροβίγγιοι καί Καρολοβίγγιοι βασιλείς άνα- 
φέρονται ώς μέχρι μανίας έπιδιώξαντες την διά τών ίερά
κων Θήραν. Όνομαστί δέ Κάρολος ό Ι Σ Τ '(1 4 0 6 )  διωρ- 
γάνωσε το σώμα τών ίερακοθηρών, είς τόν αρχηγόν αύτών 
τόν τίτλον μέγας ίεραχοθήρας (grand-faulconnier) ά- 
ποδούς. Ο μέγας ουτος ίερακοθήρας, τέως maitre de la 
iaulcoonerie καλούμενος, έθεωρεΓτο ώς εις τών πρώτων 
τοδ βασιλείου μεγιστάνων, ή δέ αρχή αύτοϋ ην διαδοχική 
καί μέχρι τοΰ έτους < 7 0 0 , οπότε κατηργηθη, άναφέρονται 
τα ονόματα είκοσι καί πέντε τοιούτων αρχόντων fQ fp0- 
βερτος de la M ark 4 περιγράφει λεπτομερώς τά του μεγά
λου ίερακοθήρα καθήκοντα καί προνόμια. ’Ελάμβανε κατ’ 
ετος παρά τοΰ κράτους μισθόν 4 ,0 0 0  φλωρινίων, ειχε δέ ύπό 
την άμεσον αυτοΰ επίβλεψιν πεντήκοντα μέν εύγενεΐς λαμ· 
βάνοντας 5 0 0 — 6 0 0  φράγκα μισθόν, προσέτι δέ καί βοη- 
θούς ίερακοθήρας μισθουμενους άντί 2 0 0  καί 4 5 0  φράγκων. 
Ο αριθμός τών υπο τήν έποπτε{αν αύτοΰ ίεράκων ΰπερεβαινε 

τούς 3 0 0 ,  έπετρέπετο δέ αύτώ νά θηρεύη δπουδήποτε τής 
Γαλλίας εΰηρεστεϊτο, μηδενός δυναμένου νά τόν έμποδίση.

4 Capilul. Carol! Magni ann. 769 cap. II. Omnibus servis Dei 
tenationes el silvaticas yagationes cum canibus el ut accipitres et 
falcones non babeant interdicimus.

2  Renier, Encyclopedic moderne, έν λ. Fauconnier.
3 Robert de la Mark, Histoire des choses carieuses, passees sous 

les rois Louis X ll  ^rFransois I.

Οί άνά τήν Γαλλίαν έμποροι ίεράκων έτέλουν εις αύτόν 
φόρον ετήσιον, δν διενέμετο μετά τών ύπ* αύτόν εύγενών* ά- 
πηγορεύετο δ’ έπί ποιν9ί δημεύσεως τών αγαθών, η πώλη- 
σις ίεράκων άνευ της συγκαταθέσεως του μεγάλου ίερακο
θηρα. Περίεργον δέ καί κωμικήν τελετήν περιγράφει δ αύτός 
dela Mark γιγνομένην έν τίί αύλτί τής Γαλλίας, καθ’ έκα
στον ετος τόν μήνα Σεπτέμβριον κατά την εορτήν τοΰ Σταυ- 
ροΰ, «’Από τοΰ μηνός Μαίου ηδη οι ίερακοθήραι άπεσύροντο 
τής αύλής, διότι τότε ή τών πτηνών Θήρα άπηγορεύετο ενε
κα τής ώοτοκίας, κατελάμβανον δέ τήν θέσιν αύτών οί έ- 
λαφοθήραι καί οί κυνηλάται, μέ τάς κεράτινους σάλπιγγας 
αύτών, ένδεδυμένοι καταπράσινα καί κρατοΰντες μακράς 
ράβδους έκ ξύλου πρασίνου καλουμένας ga illes  δι’ ών ε- 
τυπτον τούς ίερακοθήρας. Τήν ημέραν ομως τοΰ Σταύρου 
έν μηνί Σεπτεμβρίω, παρόντων πάντων τών αύλικών καί 
τοΰ βασιλέως καθημένου έπί του θρόνου αύτοΰ, είσήρχετο έν 
πομπ§ καί παρατάξει ό μέγας ίερακοθήρας άκολουθούμενος 
άπό τούς εύγενεις καί τούς βοηθούς αύτοΰ καί έξεδίωκε τούς 
κυνηλάτας καί τούς έλαφοθήρας, οΰς οί ίερακοθήραι άντεκ- 
δικούμενοι διά τά τοΰ Μαίου κτυπήματα έδερον καλώς, οί 
κύνες άλυσσοεδένοντο καί μόνοι οί ίέρακες έφαίνοντο άνά 
τοΰ βασιλέως τά μέγαρα. *Π τελετή αυτη βραδύτερον κα- 
τηργήθη, διότι έξ αύτής προέκυπτον πολλάκις αίματηραί 
συγκρούσεις * .

Καί έν άλλαις δέ τής Ευρώπης αύλαΐς υπήρχε τό τοΰ 
ίερακοθήρου αξίωμα’ έν αύτη ετι τή βυζαντινή άναφέρεται 
ό χρωτοϊεραχάριος ώς είς τών άνωτέοων τοΰ κράτους μεγι 
στάνών, άναφέρονται δέ καί οι γεραχάριοι 2.

’£πί Λουδοβίκου τοΰ ΙΒ  ̂ καί Φραγκίσκου τοΰ λ! ή ίερα-

1 Dueange, έν λ. Falco.
2  Παχυμέρης, 6ι6. Α*, κεφ. 8 .— βιβ. I ', κεφ. 25.



κοθηρία έν Γαλλία άνεπτύχθη έμμανώς. fO Λουδοβίκος καθ’” 
έκάστην ημέραν, πρίν η μεταβή είς την εκκλησίαν, έθήρευε 
δία τών Ιεράκων, καί ό ευνοούμενος αύτου Albert de Luy- 
nes είς την περί την ίερακοθηρίαν έπιδεξιότητα οφείλει την 
μεγάλην αύτοΰ προαγωγήν. Κατά την εποχήν ταύτην 
οί άρχοντες, οί πρίγκιπες καί πάντες οί εύπατρίδαι έδαπά- 
νων μέγιστα ποσά δπως άνατρεφωσιν ίερακας, καί αύταί δέ 
αί εύγενείς δέσποιναι έθεώρουν την ίερακοθηρίαν ώς την καλ- 
λίστην τών διασκεδάσεων. ’Επί τούτω έξέλεγον ώραίοϋς 
ίέοακας ους περιεποιοΰντο καί έπεμελουντο καί δέν άπη- 
ξίουν δπως έξέρχωνται του οϊκου κρατούσαι έπί τής πυγμής 
τον ίέρακα, περίπου καθώς σήμερον αί ήμέτεραι κυρίαι τά 
κυνάρια αύτών. ’Αλλά καί αύτοί οί επίσκοποι καί αύτοί οί 
άββάδες έν τη οδω ίκράτουν έπί τής πυγμής τδν ίέρακα, 
qv εισερχόμενοι είς τήν έκκλησίαν άπέθετον έν ταις βαθμίσι 
του ίεροΰ. ’Αναφέρουσι μάλιστα περί του θησαυροφύλακος 
τής έκκλησίας τής Auxerre δτι εί/ε τδ ποονόμιον νά 
λειτουργη φέρον έπί τής πυγμής τδν ίέρακα. ’Εν αύταίς ταις 
δημοσιαις τελεταις οι αξιωματικοί του κράτους, ένω διά τής 
μ' ας χειρδς έκοάτουν τήν ράβδον του αξιώματος αυτών, διά 
τής πυγμής τής έτέρας ύπεβάσταζον τδν ίέρακα.

Η αποστολή η προσφορά ίέρακος έθεωρείτο ώς τδ λαμ- 
πρότερον δώρον τδ οποίον ήδύνατο νά προσενέγκη εύγενής 
προς εύγενή. 'Ο βασιλεύς τής Δανιμαρκίας, δ δουξ τής 
Κουρλάνδας καί οί μαρκίονες τών 'ΐερών νήσων έπεμπον 
κατ ετος ιέρακας πρδς τδν βασιλέα τής Γαλλίας· ύπδ 
πλειστων δέ του Μεσαίωνος συγγραφέων περιγράφονται at 
πομπαι κα· παρατάςεις αί καθ’ έκαστον ετος γιγνόμεναι έν 
τή αυλή του Λούβρου έπί τή υποδοχή τών δώδεκα ιεράκων, 
οιτινες έπεμποντο προς τδν βασιλέα τής Γαλλίας ώς δώρον 
υπδ τών ίπ-οτών του άγιου ’ίωάννου τής Ιερουσαλήμ, ενεκα 
τής προς α τους-παραχωρήσεως τής Μελίτης παρχ Καρόλου

του Ε ', μετά την άλωσιν τής 'ρόδου ύπδ Βαγίαζητου του 
Μεγαλοπρεπούς. Τά πτηνά ταΰτα άπεστέλλοντο διά τίνος 
τών ιπποτών, πρδς δν δ μονάρχης εδιδε λόγω άντιδωρεας 
τδ ποσδν τριών χιλιάδων λιτρών καί τά έξοδα τοΰ ταξειδίου»

Καί έν Γερμανία δμως ή ίερακοθηρία ην έν μεγίστη τιμ^ 
καί πολλοί αύτοκράτορες υπερβαλλόντως αύτην ήγάπων. Ού
τως άναφέρεται περί τοΰ πρώτου Φρειδερίκου ^1151 — 1 1 9 θ )  
οτι αύτος δ ίδιος έγύμναζε τούς έπιτηδείους πρδς τήν Θή
ραν ιέρακας. Φρειδερίκος δέ δ Β' ( 124 2 — 4 2 5 0 ) , δςτις φη
μίζεται ώ ; δ έμπειρότερος τών χρόνων αύτοΰ ίερακοθή- 
ρας, καί έν αύτοίς τοις πολέμοις παρελάμβανε τούς ιέρακας^ 
θτ,ρεύων δι* αύτών κατά τάς στιγμάς τής άνέσεως, ας ό 
εχθρός τω  παρείχεν. Οί αύτοκράτορες Έροϊκος δ Γ  (4 0 3 9 )  
καί Ερρίκος ό Δ* (1 0 5 6 )  έγλυψαν ίέρακα έπί τής αύτοκρατο* 
ρικής σφραγίδος καί τών νομισμάτων αύτών.

Παρά τοις ’Αγγλοσάξωσιν άναφέρεται δτι ή ίερακοθηρία 
διετήρησεν υπόληψιν μείζονα ίσως καί αύτής τής έν Γα λ
λία. °Ότε ό βασιλεύς τής ’Αγγλίας ’εδουάρδος μετέβη 
είς Γαλλίαν, πρδς έπίδειξιν καί πλούτον συμπεριέλαβε μεθ’ 
έαυτοΰ τριάκοντα ίερακοθήρας μετά τών ιεράκων καί σημά
των αύτών. *0 δ* είς ’Αγγλίαν άποσταλεϊς έκτακτος πρεσ
βευτής πρωτοστράτωρ Anne de Montmorency, κατά τήν 
θριαμβευτικήν αύτοΰ είς Λονδίνον είσοδον, είχεν εικοσιεξ 
Γάλλους μεγιστάνας φέροντας έπί τής πυγμής ιέρακας κε- 
κοσμημένους χρυσοίς περιδεραίοις. Λέγεται περί ’Ερρίκου 
τοΰ Η/ δτι τοσούτω έπένθησεν ίέρακα τελευτήσαντα, ωστει 
επί πολλάς ημέρας ούδέ μετά τών υπουργών του συνειργά· 

* σθη, ούδέ τροφής πολυποίκιλου έγεύθη. Αγγλος τις συγγρα- 
φεύς λέγει δτι ή σημαντικότης καί οι διάφοροι τής εύγε- 
νείας βαθμοί διεκρίνοντο έν ’Αγγλία διά τών ποικίλων ειδώ^ 
τών ιεράκων. Ουτω τδν γυποίέρακα ή κιρκον μόνοι οί βασι·* 
λεϊς μετεχειρίζοντο, τδν ιδίως ίέρακα οί πρίγκιπες, τδ\> 4**



ποδημητικον ίέρακα οί κομήτες, τον αΐσάλωνα οί βαρόνοι, 
τον φασσοφονον οί ίπποται, τον αστερίαν αί κυρίας τον ε
λεών οί ιερείς, τδν πύγαογον οί νέοε * .

Την πολυτέλειαν ομως τών ’Ασιανών καί ιδίως τών Μωα
μεθανών ουδέ κατά φαντασίαν ήδύναντο νά φθάσωσιν οί 
της Δυσεως μεγιστάνες. Ούτως άναφέρεται περί του Βα- 
γιαζήτου οτι διετήρει σώμα έξ έπ τά  χιλιάδων ίερακοθηρών, 
καί περί άλλου τίνος καλίφου, τού όποιου οί ίε'ρακες ησαν κε- 
κοσμημένοι διαχρύσοις καί διαλίθοις περιδεραίοις 2 .

’Εάν τις άναλογισθ? πάντα ταΰτα, είκονίση δ ’ έν νώ την 
σκηνήν Θήρας δι’ ίεράκων, τούς ίππότας τρέχοντας άπό ρυ- 
τήρος, τάς δέσποινας καί τάς τρυφεράς δεσποινίδας έμψυ- 
χούσας τούς προσφιλείς αυτών, τούς ίερακοφόρους, τούς κύ- 
νας, τούς ίππους, καί τών κεράτων τούς ήχους καί τά  ζω η
ρά έλελεΰ, ουδόλως θελει απορήσει άν οί συγγράφεις, οί τρου- 
βαδουροι, ot μυθιστοριογοάφοι και οι τοΰ Μεσαιωνος ποιηταί 
ελαβον την ίερακοθηρίαν προσφιλή τών συγγραμμάτων αύ
τών ύπόθεσιν.

Καί άλλοι μέν μυθιστοριογράφοι καί ποιηταί περί αύτής 
έγραψαν καί δη μνημονεύεται καί του ιππότου De Thou 
ποίημα Hieracosopliion, και ετερον ποιητοϋ αγνώστου 
έπιγραφόμενον «Livre da roi Modus et de la reine 
Raccio, traitant des deduits, plaisirs, manieres et 
fa^ons de l’exercice de vainnerie et faulconnerie, 
εις όκτωσυλλάβους στίχους, άλλά καί αύτός ό Θεσπέσιος 
Δαντης εν ττϊ Θ εία K q)^ g)Sc(i , πολλάκις μνημονεύει τών 
ίεράκων καί τής ίερακοθηρ(ας έπιφέρων προς τοις άλλοις καί 
τήν έξής ώραίαν παραβολήν:

1 Deschanel et F ofcon , Dictionnaire des sciences, έν λ. Faucon.
2 Memoires de S. Calaye sur le cbeyalerie. τόμ. Γ\
3  Reliqua librortim Frederici II, De arle renandi cum ayibus.

Come Tfalcon, ch’ έ stato assai sull’ali,
Che senza yeder logoro o uccello,
Fa dire al falconiere: om b  tu cali:

Discende lasso, onde si muove snello 
Per cento ruote, e da lungi si pone 
Dal suo maestro, disdegnoso e fello;

Cosi ne pose al fondo gerione, κτλ.

*0 βασιλεύς Κάρολος ό Θ' συνέταξεν έν Παρισίοις τω  I 6 2 5  
βιβλίον έπιγραφόμενον la cliasse royale, composee par 
Charles IX , καί ο αύτοκράτωρ Φρειδερίκος ό Β ' έγραψε 
πραγματείαν ίερακοθηρίας, έκτυπωθείσαν έν Λειψία κατά τό 
1 7 8 $ ,η ς  χειρόγραφον σώζεται έν τη Ουατικανή βιβλιοθήκη 
(Παλατινη σειρά) ύπ άριθ. Ί 0 7 1 . Καί έν άλλαις δέ τής Ευ
ρώπης βιβλιοθήκαις εύρίσκονται χειρόγραφα πραγματευόμενα 
περί ίερακοθηρίας, ών πολλά περσικά καί άραβικα.

'Ηθελον νά παοενείρω, φ ίλτατε Ειρηναίε, καί ολίγα πε- 
.̂ί τοΰ τρόπου τής δαμάσεως τών ιερακων και τής άνατρο- 

φής αύτών, άν δέν έθεώρουν ταΰτα ολως πάρεργα, ίσως δε 
καί κοπιαστικά δι’ άναγνώστας τό τερπνόν ποθοΰντας. Ε - 
παρκοΰμαι λοιπόν νά ειπω οτι τούς μέν πόδας του πρός 
Θήραν ώρισμέ/ου ίέρακος περιέκλειον εντός λωριων έκ δέρ
ματος, τήν δέ κεφαλήν έκάλυπτον μέ πιλι'διον φέρον λο- 
φιάν, έμποδίζον όλοτελώς τόν ιερακα να βλέπ7], και τον 
τράχηλον έκόσμουν διά περιδεραίου πολλάκις χρυσοκέντητά 
η καί χρυσοΰ, Έ κράτει δέ αύτόν ό ίερακοθήρας επί τής πυγ
μής τής χειρός κεκαλυμμένης, προφυλάξεως χάριν, ύπό χ ε ι -  
οίδος έκ δέρματο*.

Τούς ίερακας έγύμναζον πρός έπτά ειδών Θήραν 1) προς 
τήν τοΰ λαγωοΰ, 2) πρός τήν τής κορώνης, 3) πρός τήν τής 
κίσσης, 4) πρός τήν του έρωδιοΰ, 5 ) πρός τήν τοΰ ίκτίνου, 
6) πρός τήν τών αγρών, τούτεστι προς την Θήραν τής π£ρ-



όικος, τοΰ δρτυγος, τοϋ φασιανού καί 7) προς την τών ποτα
μών και τοΰτο προς την θηρα; τών αγρίων χηνών καί τών 
άλλων παρυδάτιων πτηνών. Καί η μέν θηρα τοΰ Ικτίνου, 
της κισσης, της κορώνης καί τοΰ ερωδιού ητο προσφιλής 
τών πριγκίπων διασκέδασις, αξιοθέατος μόνον διά την πα- 
ρατεταμένην πάλην την γιγνομένην μεταξύ τοΰ ίέρακος καί 
τών πτηνών τούτων, ούδεμίαν παρειχεν ώφέλειαν καί έγί- 
γνετο διά τοΰ ιδίως ίέρακος καί τοΰ γυποϊέρακος. Είς την 
Θήραν δε τών λοιπών πτηνών, είς flv έπεδίδοντο οί εύγενείς 
πάντες καί ίίτις έκτος της θέας ητο αξιοσύστατος καί διότι 
παρείχε τοις έπιχεφοΰσιν αύτην λείαν άφθονον καί καλήν, 
μετεχειρίζοντο τον πύγαργον, τον αισάλωνα, τον αστερίαν, 
τόν έλειόν.

Η εύγενεστέρα καί σπανιωτερα ίερακοθηρία ην ή τοΰ 
{κτίνου η περδικοιερακος. « ”0~ως προσελκύσωσι τυΰτον έκ 
τών υψηλών της άτμοσφαίρας στρωμάτων, λέγει ό L e  
M aoiit οπου συνήθως διάγει, λαμβάνουσι μεγάλην γλαύ
κα τήν οποίαν περιδένοντες μέ ουράν άλώπεκος άφίνουσι νά 
πλανάται εις τας πεόιάδαί. ' θ  ίκτΐνος μετ’ ού πολϋ κατα
φθάνει καί ιδού εκσφενδονίζεται κατ’ αύτοΰ ό ιέραξ καί τό -

α?Χ*ται πάλη αιματηρα, εν η έκαστος τών ανταγωνι
στών -μεταχειρίζεται άπασαν αύτοΰ τήν στρατηγηματικήν 
τέχνην.»

Τοΰ έρωδιοΰ η θηρα ην υπο άλλην εποψιν άζιοθεατος, 
•ιότι το πτηνον τούτο καί νά <ρύγη πολλάκις κατώρθου καί 
τόν ίέρακα νά καταβάλη διά τών ισχυρών αύτοΰ ραμφ:συ.ά- 
των. Πρός τήν Θήραν δέ αύτοΰ άπ>)τείτο κύων οπως τον ά- 
νς,υρη και τρεις ιέρα^ες, ο μεν οπως άνυψώση αύτόν εις τον 
άερα, δέ δπως τόν κράτη καί ό τρίτος οπως επιπέση κατ* 
αύτοΰ. Ερανιζομεθα εκ τίνος περί Ιερακοθηρίας σύγγραμμα·

1 Histoire NalureHe des Oiseaux.

τος τοΰ άρχοντος d’Arcussia τήν έξης περιγραφήν Θήρας έ- 

ρωδιού.

«Ο υτω  δ έ  β α ό ίζον τες εύρεθημεν μ ε τ  ου πολυ εις τα ς  

παρά το  λαγω τροφ εΐον π εδ ιά δ α ς , δ τε  οί κυναγωγοί τοΰ κυ 

ρίου (le L ig n e  άνεκάλυψαν τρεις ερωδιούς κα ί εσπευσαν νά 

μάς το  ά να γγείλω σιν . *0  κύριος (le L ig n e  ά π εφ ά σισε νά 

τους προσβάλγι* έδ ω κ ε  λοιπόν εις ε μ ε  λευκόν γυποίερακα 
καλούμενον Μ α ρ γ α ρ ίτ η ν ,  αύτος ελ α β ε  τον ώραίον Ε ν γ ε ι 
νή καί εις τώ ν  βοηθών τ η ς  Θήρας τρίτον ιερακα τον 
Σπίνον, Μ όλις οί ερωδιοί ήννόησαν την προσεγγισίν  μ α ς 

καί φεύγουσι μακράν, πολύ μακραν* ημ είς σφ ενδονίζομεν 

τούς ιέρακας, οιτινες ε π ’ αρκετόν χοονον δεν τους ά νεκά λυ- 

ψχν. Τ έλο ς εις κατορθοϊ τοΰ το  καί έ π ιπ ίπ τ ε Γ  οί ά λλο ι 
δύο τον άκολουθοΰσι μ έ  τόσην ορμήν και ε π ιτ η δ ε ιο τ η τ α , 
ώ στε ώ ς τ ά χ ισ τ α  προσβάλλουσιν ενα, οστις ει και εμ μ α ν ώ ς 
ύπερ^σπισεν έαυτόν, συνελήφθη ύπο τώ ν  ιεράκων οιτινες μ α ς 

τόν εφερον. Έ ν  τούτοις οί ά λλοι δύο ερω διοί, ίδόντες^ την  

1 τύχην τοΰ συναδέλφου, ιπ τα ν τα ι και ιπ τα ν τα ι κ α τ  ευ "  

θειαν πρός τον  -ήλιον, ινα καλυφθώ σι _μέ τήν  λάμψιν τώ ν  
ά κτί ων το υ . α’ΐδού οί ερωδιοί, μοί ειπ εν  ο κύριος L ig n e , 
τομς β λ έ π ε ις ;  έκ ει υψ ηλά, υψηλά* θά πέμψ ω  τόν ίέρακα 
μ ου .»— α Φ οβούμαι, ά π ή ν τη σ α , οτι δέν θα κατορθώ σωμεν τ ί 

π ο τε, είναι πολύ μ α κρ ά ν.» Α λλ* ό κύριος L ig n e  σφενδονιζει 
τόν ίέοακά το υ 7 έγ ώ  τον ακολουθώ καί μ ε τ  ολίγον τα  ευγ&νή. 
πτηνά κατέφ θασαν τον ε^α. Π αλη συνήφθη άφ ης εζήλθον 

μέν οί ίέρακες ν ικ η τα ι, ά λ λ  εδ εη σ ε  '.α σ τειλ ω μ εν  εις β οή

θειαν καί τά  λ α γ ω ν ικ ά , δ ιό τι ό ερωδιός είχε κρυφθή πεσώ ν 

έντός β α θεία ς λ ό χ μ η ς .»

Τής κορών/ς καί τής κίσσης ή Θήρα παρουσίαζε τοΰτο το 
εξαιρετικόν οτι τά πτηνά προσπαθοΰντα κατ #ρχας να σω- 
Αώσι δια τήζ φυγής, μόλις εβλεπον το αδύνατον, κατεφ*ν*



γον είς όενδρον, άφ* δπου (Λετά δυσκολίας εζήγον αυτά οί 
ίερακοθήραι.

Ως πρός την έν τοις άγροίς καί ποταμοίς Θήραν μετε* 
χειρίζοντο και τους κύνας* έσφενδόνιζον δέ πρώτον τόν ιέ* 
ρακα οστις πλανώμενος υπέρ την πεδιάδα έπέπιπτεν έπ'ι 
του λαγωού ον εζηγειρον οί κύνες. *Εν τη Θήρα τών χηνών 
οι̂  ίερακοθήραι προσεγγίζοντες κρυφίως τάς λίμνας, έν αις 
αυται έσύχναζον, εκρουον αίφνιδίως τύμπανα* αι χήνες 
έκφοβουμεναι έπέτων είς τόν αέρα στιφηδόν, τότε δ’ έσφεν
δόνιζον κατ* αύτών τους ίέρακας, οίτινες πολλούς συνελάμ- 
βανον. Πολλάκις |δέ δια νά διαφύγωσι τόν έχθρόν έρρί- 
πτοντο είς τό υόωρ, όπόθεν πλέον οί κύνες κολυμβώντες 
εξήγον αύτάς.

Τής ίερακοθηρίας δ’ έν γένει ή κατάλληλος ώρα ην ώς 
συνηθέστατα ή πρωία η η έσπέρα, πριν έπέλ07] ολοτελώς 
το σκοτος. Οί ίερακοθήραι έξήρχοντο έφιπποι κρατούντες 
τον ίερακα έπί τής χειρός φέοοντα τό πιλίδιον δπερ άφή- 
ρουν άπ αυτού μόλις έφαίνετο πτηνόν είς τόν ορίζοντα. *Αμα · 
ο ι̂εραξ κατώρθου νά συλλάβτ] την λείαν, έφερεν αύτήν πρός 
τον κύριόν του, οστις εύθυς πρός ανταμοιβήν τώ εδιδεν νά 
φαγν] τεμάχιον κρέατος.

 ̂ Σήμερον ή ιερακοθηρία μετά τήν έφεύρεσιν τής πυρίτιδος 
έξεπεσε, καί έν Ευρώπη περιέπεσεν δλως είς αχρηστίαν, εί 
και εν Αγγλία και Γερμανία έγένοντο διάφοροι προσπάθειαι 
προς άναβίωσιν αυτής. Ουτω καθ’ έκαστον ετος συνέρχεται 
εν τώ βασιλικω πυργω τής Loo, έν ταίς Κάτω Χώοαις, πο
λυάριθμος lTaipia,Hawking-elub καλουμένη, ύπό τήν προ· 
εδρείαν αύτου τού βασιλέως ης σκοπός είναι ή διά τών ίε
ράκων θηρα τών έρωδιών. *£ν Α γγλία δέ ό λόρδος Oxford, 
άποθανών περι τά τέλη τού παρελθόντος αίώνος, ειχεν ανα
νεώσει τήν διασκέδασιν ταύτην καί διετήρει καί ρ-έγαν άριθ-

μόν ίεράκων, ίερακοθήρας καί ύπηρέτας επιμελούμενους τους 
ίέρακας. Καί ό ετι δέ ζών δουζ de St. Albans, οςτις φερε<- 
ετι τόν κληρονομικόν τίτλον μέγας ίερακοθήρας τής Αγ
γλίας, εχει πληθύν ίεράκων, δι’ ών σπανίως μόνον θηρεύει 
περιστεράς. *0 τίτλος τού μεγάλου ιερακοθηοου ην εν χρή* 
σει μέχρι προ ολίγων έτών έν τ̂ ί αύλη τού Πεδεμοντιου *.

’Εν 'Ασία δμως καί ’Αφρική ή ιερακοθηρία ακμάζει καί 
σήμερον. Είναι ή προσφιλής τώ ν’Αράβων διασκεδασις, έν δε 
ττ\ Σαχάρα γυμνάζουσι τούς ίέρακας προς τήν Θήραν τής 
πέρδικος, τής περιστεράς, τού λαγωοΰ καί τής ελάφου. Εν 
Περσία, δέ καί τω Τουρκεστάν, δέν άνατρέφουσιν ως έν Ευ
ρώπη τό πάλαι έκαστον ίέρακα δι’ εκάστην Θήραν, άλλ’ α
πλώς έκμανθάνουσιν αύτώ τό θηρεύειν.

*Εν Αιγύπτω διδάσκουσι τόν ίέρακα προς τήν Θήραν τών 
έλάφων συλλαμβάνοντες αύτόν νεαρόν ετι, ολιγοστευοντες 
την τροφήν του καί φέροντες αύτον προ τών προβάτων, ων 
πολλάκις έπιπίπτων έξορύσσει τούς οφθαλμούς.

Καί έν *Ινδίαις δέ ή ιερακοθηρία είναι έν χοήσει παρά τε 
τοις έντοπίοις καί ταϊς εύγενέσι τών άποικιών Άγγλίσιν, 
ων τινες, μετά μανίας επιδίδονται είς αύτήν.

Ταύτα, φίλτατε Ειρηναίε, δσα ήδυνήθην νά έρανισθώ πε$1 
τής ίερακοθηρίας κατά τόν Μεσαίωνα, περικόπτων καί διοα- 
θών καταχώρισον έν τώ  ’Α τπκω  ‘Ημερολογίω.

Χαίρε.

Έ ν  Άθήναις, Αύγουστου <ρθ£νοντος.

* 0  αείποτε σός 

Μ ΙΧΑΗ Λ Π . ΛΑΜ ΠΡΟΣ.

1 Enciclopcdi a popolare 1845, έν λ. Falconeria.



Ο Ε Ο Κ  Ρ I U  Α Μ

*udicia Dei. Ordalia *.—  Purgationes volgares.—* 
Ordalies.—  Epreuves.

Τοιοΰτον σεπτόν όνομα εφερον άλλοτε δ-καστικαί τινες 
δυκιμασιαι, ότέ μέν έλαφραί ότέ δέ βαρείαι, είς £ς ~ οοσ- 
ετρεχον Χατα τόν Μεσαίωνα, έν ελλείψει άλλων ενδείξεων, 
οπως 5ε6αιωθώσι περί της άθωότητος η της ένοχή; ϋ -ό - 
πτου τινός η κατηγορουμένου, προσέτι δέ καί όπω'ς λύσω- 
σι τάς μ εταςυ διαδ’.κων αμφισβητήσεις. Θεωροΰντες δέ έν 
αυταϊς θείαν τινά όπέρ τοϋ δικαίου μεσολαβησιν, καί όρ- 
μωμενοι εκ τής ιδέας οτι ό Θεός ήθελε θ α υ μ α το υ ρ γ ά  μ ά λ 
λον ή άφήση άπροστάτευτον τήν αθωότητα καί τήν α λ ή 
θειαν, εκάλεσαν αύτάς θεοκρισίας. "Ο τι τό  θειον προστα
τεύει τήν άθωότητα είναι βεβαίως ιδέα παρήγορο<, ά λ λ ’ 
είναι επίσης-καί τολμηρόν, Ϊνα μή είπ ω μ ε, άσεβές, τό νο· 
μ ι,ε ιν  οτι θελομεν βλέπει άπαταπαύστως θαύυ.ατα νάριν 
αυτής τελούμενα, δ τι ό αδύνατος θέλει πάντοτε ΰπερισνύει 
του «,χυρού, οτι τά  στοιχεία θέλουσι μεταβά λει © ύσιν,δτι 
τα  όργανα τοΰ άνθρώπου, έπειδή υποτίθεται ένοχός, θέλου- 
σιν αποποιηδή αύτώ τάς συνήθεις λειτουργίας των καί ότι, 
τέλ ο ς , ο θανατος _ του έπιόρκου θέλει εκδίκηση έντός τοΰ 
έτους τα  ιερά λείψανα τοΰ αγίου έφ’ ών ψευδώς ώμοσεν ή 
την θειαν εόχαριστίαν, ης επίορκων μετέλάβεν. ’Εν τούτοις 
τοιαυτη υπήρξε κατά τόν εννατον, δέκα τον καί ενδέκατον 
αω να η τοΰ δ,καίου θεωρία παρά τοϊς πλείστοις εύρωπαϊκοίς 
λαοις, ιό ιως όε τοις γερμανικοΐς, ώς εί ποτε ή ρωμαϊκή νο-

ί 4 ν5γν-ώαβ,η ίν ?Λολογ«φ >.υλλόγω Π α ρ ν α α α ώ .
, , τ,1ί. «««ν ιχή ς Μίξεως Ordaf, £()ev  ̂ γΕρμίνιΧή U r-

he.l (Xfi9i«) O f* D u c a n g e; Ulossarium ad scrip .i ^  medi» e.
■ ofim a lamilalis, O r d a l i a  P

Ηγεσία είχε ταφή 4 υπο τά  ερείπια τοΰ αρχαίου κόσιχου, 
και πολλά/ας η δικαιοσύνη διενεμ-ήθη αύτοις παιχθείσα διά 
ϋταυροφόρων κύβων η άλλων τυχηρών παιγνίων^ μέχρι τών 
οποίων αί θεοκρισίαι έπεξετείνοντο.

’Αλλ* οσω παράλογος καί άν φανη έκ πρώτης αφετηρίας 
η θεωρία αυτη τοΰ δικαίου, ούχ ηττον υπήρχεν ή φυσική καί 
λογική τών ιδεών της έποχής έκείνης απόρροια. «Την αξίαν 
τών νόμων, λέγει ό Φιλαγγιέρης, πρέπει πάντοτε νά σ τα - 
θμίζω^εν προς την κατάστασιν τής έποχής έν η έγένοντο.» 
*Οσω όλιγώτερον ανεπτυγμένη τυγχάνει ουσα η κοινωνία, 
τόσω ζωηρότερος υπάρχει ό πρός τήν ανεξαρτησίαν ερως· 
είναι δέ τοΰτο Xj  μόνον άγαθόν τής φυσικής του άνθρώπου 
κχταστάσεως. Ή  ανεξαρτησία δέν ά πόλλυται, είμή έν τ η  
κοινωνία, ή δε άπώλεια αυτη γίνεται βαθμηδόν. ’Εφ* δσον 
πολλαπλασιάζονται καί έπεκτείνονται τά  αγαθά τής κοι
νωνίας, έφ’ δσον δηλαδή αυτη τελειοποιείτα ι, έλα ττοΰτα ι 
το τής φυσικής καταστάσεω ς πλεονέκτημα, καί τό άποβαλ - 
λόμενον τής ανεξαρτησίας μέρος άναπληροΰται ύπό άλλων 
κοινωνικών ωφελημάτων. Έπομένως έν βαρβάιω κοινωνία 
μείζων έσεται ό πρός τήν ανεξαρτησίαν ερως ή έν κοινωνία 
μάλλον πεπολιτισμένγ), διότι όλιγώτερά εισιν έκει τά  άπο·· 
λαμβανόμενα κοινωνικά ευεργετήματα, καί διότι ή βάρβα
ρος κατάστασις προσεγγίζει μ,άλλον πρός τήν αρκτικήν τοΰ 
άνθρώπου, έν η ό πρός τήν ανεξαρτησίαν ερως είναι τό  πρώ
τιστον τών αισθημάτων. Ή  δέ ακάθεκτος αυτη πρός τήν 
ανεξαρτησίαν ροπή είναι τό  έν τα ις βαρβάροις νομ,οθεσίαις 
τάς θεοκρατίας έγκαθιδρύον, διότι ό άνθρωπος υπό τοΰ α ί-

1  Ορα π α ρ ά  Μ  ο  n  t  e s q u ί e u; Esprit des lols, Hr. X X V l I T ,

cha. IV— XIV , τας χώρας έν αίς υπηρςαν έν χρτ,οει 8 τε θεοδοσίαν;;; 
*ώ διξ , β Σαλικος νόμος προσέτι δε καί οί τών Βαρβάρων νόαοι, ο*ς ε
πίσης καί τον λόγον δι’·£ν τί δωΐι,αϊκον δίκαιον ένιαχοΰ υ.εν διεσώ^χ, 
Ινιαχοϋ δέ άπωλέσΟη.



σ θη μ α το ς τουτου εμφορούμενος ύτΓείκει μ ά λλο ν  ευχαρίστω ς, 
είς τδ  κράτος θεοΰ τίνος η ε ις  τη ν  τώ ν ανθρώπων εξουσίαν* 

Α ύτο  είναι το αίτιον ου ενεκεν οί ιερείς, καθο τού θείου δ ι 
ερμηνείς, μ εγ ά λ ω ς π ά ν το τε  έπέδρασαν έπ ί τή ς κυβερνήσεως 

τώ ν  βαρβάρων λα ώ ν, άρχοντες καί δ ικ α σ τα ί π ο λ λ ά κ ις  γ ι 
νόμενοι' ιδού δ ια τ ί οί πρώ τοι τώ ν λαώ ν βασιλείς η θέλησαν 
να ηναι ιερείς * ,  ιδού, τ έ λ ο ς , ό λόγος διά τον όποιον τά  

π ρ ώ τα  τ ή ς  νομοθεσίας σπ έρ μ α τα  υπήρξαν πα ντα χοΰ κ α τά  
τ ο  μ ά λλο ν  η η ττο ν  άπόρροια τή ς θεοκρατίας 2 . « Οι επ ίσκο
π οι εσχον απεριόριστον εξουσίαν έν τη  αυλή τώ ν Ο ύϊσιγότ· 

θων βασιλέω ν* αι σπουδαιότεραι τώ ν υποθέσεων έν συνόδοις 
ά π εφ α σίζοντο . Ο φ είλομεν δ έ τ ώ  κ ώ δ ικ ι τώ ν Ο^ίσιγότθων 
ά π α ν τα  τ ά  α ξ ιώ μ α τ α , ά π άσας τά ς  άρχάς καί θεωρίας τή ς  

τ ά  νυν ίεροκρισίας, οί δέ μοναχοί ά π λ ώ ς αντέγραψαν κα τά  
τώ ν  Εβραίων νόμους, ά λ λ ο τε  παρά τώ ν  επ ισκόπω ν γενο- 
μένους 3 .»  νθ θ εν  ούδέν άπορον άν εύρίσκωμεν τά ς θεοκοισίας 

έν πλτιρει ίσχύϊ κ α τά  τόν Μ εσαίωνα, δ ιό τι μόνη κ α τά  την· 
επ οχή ν  έκείνην ύπάρχουσα αρχή ή ’Ε κ κ λ η σ ία , κύριος δ έ  χ α 

ρακτήρ τώ ν  είσβα λόντω ν καί τήν Αύτοκρατορίαν κ α τα σ τρ ε- 
ψαντων λαών ό πρός τ ην ελευθερίαν κα ί ανεξαρτησίαν ερως. 

Αιο β λ έ  πομεν τον κατηγορούμενον π οοτιμ ώ ντα  νά έκ τεθ '/i είς 
δοκιμα σία ν , ης τ ό  α π ο τέλ εσ μ α  ν ομ ίζει έκ  τώ ν βουλών το ΰ

1  0  Ερεχθευς είναι έ πρώτος έν ‘Ελλάδι βασιλεύς οστις έχώρισί. 
τ ή ν  κοσμικήν άπο της πνευματικής εξουσίας. «Πανδίονος δέ άποθα- 
νόντο;, οί παιδες τά πατρώα έμερίσαντο. Και τήν βασιλείαν ΕρεχΘευς 
λαμβάνει, δέ ίερωσυνην τη ς ’ Αθήνας και τοϋ Ποσειδώνος τοΰ Ερι · 
χδονίου Βούτας.» (Απολλοδώρου β·.β. Γ ', κεφ. Ι Ε ' ,  §  1 .

2 .  0  Μωϋσής παρ* ςΕβραίοις, ό Μίνως κα'ι 6 ‘Ραδάμανθυς έν Κρήτη, 
ο Ζάλευκος παρά τοΓς έν Ιταλία: ΛοχροΓς, ό Λυκου;γος έν Σ π ά ρ τη  ί  
Ζάμολξις παρά. Θρ^'ΐ και Γέτα ίς, ό Μανεθων έν Δ ίγΰπτω , ό Νσυμάς. 
παρά Ρωμαίοις καί αλλαχού άλλοι πλεΐοτοι οσοι νομοθέται παρέστ*ο~ 
σαν έαυτους έχοντας μυστηρίώδε-.ς σχέσεις μετά τοϋ 6είου καί έντ&ΰ- 
Ιιν  λαμβάνοντας τους νόμους, ού; τοις λαοϊς αύτών μετέδωκαν*

3 M o n t e s q u i e u ,  έ’νθ* ά .'ω τ· 6ιβ, ΚΗ' y κ εο. 1*

'Γψίστου έξα ρτώ μ ενον, η νά καθυποβληθ^ εις τη ν  κρίσιν τώ ν 

ανθρώπων άφ’ ης ά π α ξιο ί νά κ ρ έμ α τα ι. Προθόμως δ έετα ι 
του Θεού, προστάτου τ ή ς  ά θω ό τη το ς, ινα κα τα στήσει αύτον 

ισχυρόν κα ι θριαμβεύσω κ α τά  τή ς  δοκιμασίας, ά λ λ > ούδέπ ο- 
τε ήθελε τα π εινω θή  τό σ ω , ώ σ τε  νά ίκετεύστ) τήν  δικα ιοσύ
νην καί νά έπ ικ α λ εσ θ ή  τή ν  αρωγήν δικα στοΰ , άν το ιο ΰτός 
τις έ μ ε λ λ ε  νά τόν κρίνη. *Ενθεν μέν  έκ  δεισιδα ιμονία ς, εν - 

θεν δ έ  έ κ  θηριωδίας έλαυνόμενος, έθεώ ρει ή ττο ν  κινδυνώδες 
καί ηττον  τα π ειν ω τικό ν  ένοπλον μ ε τ ά  τοΰ κατήγορου ή του  

άντιδίκου του πά λην ή ελλο γον  μ ε τ ’ αυτού συ ζήτησιν , έφ ης 

Si/.αστής εμ ελ λ εν  ύστερον νά ά π α γ γ είλ η  την αυθαίρετον αυ
τοΰ ετυμηγορίαν. Π εποιθώ ς είς τήν μεσολάβησιν παντοδυνά

μου τινός χειρός, έτο ιμ η ς π ά ν το τε  νά προστα τευση την  ά -  
δωότητα, είς ούδέν έλ ο γ ίζ ετ ο  τήν ύπερβάλλουσαν τοΰ α ν τι

πάλου ίσχυν ή τέχν η ν * καί εί αί περί νί/.ης έλ π ίδ ες  α ύ- 
του άπέβαινον φροΰδαι κα ί ή τ τ ά τ ο , ούδόλω ς έμ έμ φ ετο  τ ο  
δίκαιον κα ί τό  άλάνθαστον τή ς  δοκιμ α σία ς, ά λ λ ’ είς τ ά ς  α 
νεξερεύνητους βουλάς τή ς  προνοίας ά π έδ ιδ ε  τδ  άγνωστον αί
τιον τή ς συμφοράς αύτοΰ. Γ0  νόμος λοιπόν ό τά ς  θεοκρισίας 
*αθιερών, κα ίτο ι δέν ή γγ υ ά το  τήν τοΰ  π ολίτου α σφ ά λειαν, 

ενέπνεε του λά χισ τον  την ιδέαν τή ς τοια ύτης α σφ α λεία ς, η τ ις  
μέγα μέρος τή ς  π ο λ ιτικ ή ς έλευθερίας κα θισ τά  Τοιαυτη δ έ  η 
πρός τό άλάνθαστον τώ ν θεοκρισιών π ισ τ ις , ώ σ τ ε  κα θυ π έβ α λ* 
λον είς α τιμ ω τικ ή ν  ποινήν ή είς θάνατον κ α τεδ ίζα ζο ν  π ά ν τα  
Χατηγοοούμενον, εσ τω  κα ί εύπ α τρ ίδη ς, οστις ηθελεν ή τ τ η -  

έν τη  τ ή ς  μονομαχίας δοκ ιμασία , έν ώ  α π ’ έναντίας άν 

ο εύγενής ουτος ε ίχ ε  κηρυχθή ένοχος τοϋ αύτοΰ ε γ κ λ ή μ α 
τος δέν ή θ ελ ε  κ α τα δ ικ α σ θ ή  είμη είς χοημα τικόν τ ι  πρόστι» 
p-ον. Το τ ή ς  ανεξαρτησίας πνεύμα δέν ςπ έτρ επ εν  οπω ς ο 

®άνατος τοΰ π ολ ίτου  έξα ρ τά τα ι έκ  τή ς  κρίσεως τώ ν  αν

θρώπων, ί τ ο  άνάγκη θείου τινός δ ια τά γ μ α το ς  ινα τού ά -  

ΙαιοεΟη υπα ρξις, έφ ’ ης ούδεις ο υ δ έπ ο τε ηθελεν  ά νεχθή νά



εχη  η κοινωνία δικαίωμα ζωής καί θανάτου καί επ’ αύτώ 
νά έγκαυχάται, Και τώ  οντι παρά Γερμανοίς, λέγει δ Τα- 
κίτος «ή τιμωρία τοΰ ένοχου θεωρείται ηττον ώς ποινή, 
^ν η του ά'ρχοντος εξουσία κέκτηται το δικαίωμα να έπι- 
βάλλ>], η ώς εμ-πνευσις καί ρητή διαταγή της έπί τών μα
χών έφορου θεότητος.» "Αλλως τ ε ,  καθά παρατηρεί ό Φι- 
λαγγιέρης 2 , παρ* ατασι τοίς είσέτι βαρβάοοις λαοίς αι κε- 
φαλικαί ποιναί έθεωρουντο ώς θυσίαι έξιλαστικαί τοίς θεοίς 
γινόμεναι. Τοιοΰτο τό πνεύμα τών Νόμων τής Α εκαν- 
δρίας  (Leges decemvirales)., διόπερ saeer esto, ιερός 
έστω, έσήμαινε θανάτω  τιμωρηθητω. Τ  >ύντεύθεν αι κεφα- 
λικαί rcotval έκλήθησαν SU p plicia , ικ εσ ίας  ινα διά τούτου 
δηλωθη οτι ησαν θυσίαι προσφερόμεναι τοίς θεοίς ώργισμέ· 
νοις ενεκα τών διαπραχθέντων έγκλημάτων. Διά τόν αύ
τόν έπίσης λόγον παρά μέν τοίς άοχαίοις Γερμανοίς αύτοί 
ούτοι οί ιερείς ησαν οί τών εγκληματιών δήμιοι, παρ’ άλ- 
λοις δέ λαοις ό δήμιος εκαλείτο μ έγας θύτης.

« ’Εν ταίς άοχαιαις δημοκρατίαις, λέγει ο πολύς Λω· 
pxv 3̂  τ ό Κράτος άπερρόφα τόν πολίτην, τά  δέ δικαιώμα
τα  του ατόμου, ώς τοιούτου, παρεγνο>ρίζοντο. Το στοιχείον 
τοΰτο τής ανθρώπινης φύσεως, καταπνιγέν έν τοίς στενοις 
τής άρχαιότητος άστεσιν, άνεπτύχθη είς τά  δάση τής Γερ
μανίας. Οί Γερμανοί δέν καθείργον εαυτούς εντός πόλεως* 
μόλις υπάρχει κοινωνικός τις δεσμός μεταξύ τών μελών 
μιας καί τής αύτής φυλής* τό άτομον είναι τό παν, η πο
λιτεία ούδέν. ’ Εν τη άγρια ταύτη ανεξαρτησία η αξία τή; 
ατομικότητας έξαίρεται. ’Α ποτελεί δέ αυτ/ι τόν κυριώτερον, 
χαρακτήρα τών Βαρβάρων, οίτινες μετέδωκαν ήμίν τήν ά-

1 Τ a c i t i; De moribus et populis Germania*.
2 F  i 1 a n g i e r i: La Scienza della Legislazione, tom. IU> 

pag. 147 .
3 L a u r e n t :  Etudes sur Thistoire de l’bumanite, lorn. V, pag. 20·

νάγκην τής έλευθερίας, τήν διακρίνουσαν τά  νεώτερα εθνη. 
Το τής ατομικότητας πνεϋμα είναι βαθέως έγκεχαραγμέ- 
νον έν ταίς θρησκευτικαίς ίδέαες τών αρκτικών λαών* οί άρ- 
χαίοι καθυπέβαλλον τήν θρησκείαν τη πολιτεία, οί Γερμα
νοί δέν εΤχον ίερατείον έκαστος οικογενειάρχης ητο ιερεύς. 
Τό τής ατομικής ανεξαρτησίας αίσθημα παρακολουθεί τόν 
Γερμανόν είς άπάσας τοΰ βίου τάς σχέσεις. Η ρωμαϊκή οι
κογένεια συγκεντροΰται έν τω  προσώπω τοΰ πατρός* αύτός 
μόνος απολαμβάνει νομ.ικής ύποστάσεως, ή εξουσία του 
δέν εχει opta καί τελευτά  διά τοΰ θανάτου η τής θελησεως 
αύτοΰ. Καί παρά Γερμανοίς ώσαύτως οί οικογενειακοί δε
σμοί ούκ ολίγον ίσχύουσιν, ά λλ’ όπισθοχωροΰσιν απέναντι 
τής άκατασχέτου άνάγκης τής έλευθερίας* τό άτομ.ον δύ- 
ναται νά διάρρηξη τούς δεσμούς τούς ύτ:ό τής φύσεως καθιε- 
ρωθέντας. «Ει τις επιθυμεί νά άπαρνηθη τούς γονείς αύτοΰ, 
λέγει ο ΣαΜ κός νόμος , θέλει παρουσιασθή ένώπιον τής 
συνελεύσεως τοΰ λαού, κομίζω ν τέσσαρας έκ κλήθρου ρά- 
οόους, ας θέλει θραύσει έπί τής κεφαλής του, διακηούτ- 
των ότι ούδέν πλέον κοινόν μεταξύ αύτοΰ καί αύτών υ
πάρχει. » 1

Το'.οΰτοι ήσαν οί φιλοπόλεμοι τής "Αρκτου λαοί, οί την 
Αυτοκρατορίαν καταλύσαντες καί τό πνεΰμ.α τοΰ άτομισμοΰ 

τής έλευθερίας ένσταλάξαντες είς τόν γεγηρακότα ηδη 
*αι τόν προορισμόν αύτοΰ τελέσαντα ρωμαϊκόν κόσμον. Διό 
*& τη  διάφορον άτταντώμεν παο* αύτοις τρόπον τοΰ έπ ιζη · 
τεΐν καί καθιερούν τό δίκαιον, διά του ξίφους, τοΰ ορκου, 

λόγω τών θεοκρισιών. *Η δικαστική μονομαχία ή σ τρα -  
ϊίωτική άπόδειζις, ώς ηθελεν είπεί ό ’Ακροπολίτης, έκ τών 
^ρχαιοτέρων άναντιρρήτως δοκιμασιών, ύπήρχεν άπό τών ά- 
~ωτάτω ήδη χρόνων έν τοις εθεσι καί έν τοίς νόμοις, ού 
μονον τών αρκτικών άλλά καί άλλων λαών, έπίσης ώς ε 
κείνοι έπ ’ άνδρία καί ανεξαρτησία σεμ.νυνομ£νων, εξαιρέσει



ίσως τών ύπό τον Σαλικόν νόμον υπαγόμενων. αΟι Γερμανοί, 
λ εγ ει, ο Μοντεσκύίος * ,  οιτινες ουδέποτε υπετάγησαν, άπέ- 
λαυον απεριορίστου ανεξαρτησίας* αι οίκογένειαι έμάχοντο 
ενεκα φόνων, κλοπής, ύβρεων.. Το εθος τούτο μετερρυθμί- 
σθη, τών πολέμων είς νόμους καθυποβληθέντων. ®Όθεν έγί- 
νοντο ουτοι τή  τοΰ άρχοντος διαταγή χαί έποπτεία , οπερ 
προτιμότερον τής γενικής εκείνης προς τό βλάπτεσθαι ακο
λασίας.»

*0 νόμος τών Βουργονδίων, δην.οσιευθείς έν ετει 5 0 2 ,  
παρέχει ήμίν τό πρώτον κείμενον δπερ'καθιέρωσε τή ν μονο
μαχίαν ώς δικαστικήν άπόδειξιν 2 . Δήλον άλλως τ ε  οτι δέν 
πρόκειται ένταυθα περί τίνος νέας διατάξεω ς, άλλά περί 
τής νομιμοποιήσεως έθους παρά τοις πλείστοις λαοίς προ 
πολλού ύπάρχοντος. Και τω  δντι ό Φρόθων (Frothon), έπί 
Τιβερίου έν Δανία βασιλεύων, διέτα ξε τούς υπηκόους αύτου 
νά λύωσι διά τοΰ ξίφους τάς πρός άλλήλους διαφοράς, κρίνων 
τήν λύσιν ταύτην εύγενεστέραν ή άπλήν τινα διά λόγου 
συζήτησιν. Διά τήν αυτήν επίσης αιτίαν βλέπομεν τούς 
’Ομβρικούς, τούς Κ έλτας καί άλλους ομοφύλους λαούς είς 
το  αυτό προστρέχοντας μέσον, δπως περάνωσι τάς παρ’ αύ· 
τοίς άναφυομένας διενέξεις ετι δε καί δίκας, καί θεωροΰντας 
τόν νικητήν ώς εχοντα υπέρ αύτοΰ τό δίκαιον. « ’Ομβρικοί 
δταν πρός άλλήλους εχωσιν άμφισβήτησιν, καθοπλισθέντε; 
ώς έν πολέμω μάχονται’ καί δοκοΰσι δικαιότερα λέγειν οί 
τούς έναντίους άποσφάξαντες Παρά δέ Γαλάτα ις, καθά 
Ιούλιος ΚαΕσαρ ιστορεί 4 , έπί τω  θανάτω τοΰ πρωτίστου 

τών Δρυϊδών, ό κατά τόν βαθμόν άμέσως αύτω επόμενος

4 Αυτόθι κεφ. ΙΖ ',

2  όρα τούτο παοά F a u s l i n  H e l i e :  Traite de l’instructio· 
criminelle, ton . I, pag, 2 4 1 .

3 ilapi Σ τ  ο β α ίω , Ανθολογία I .

διεδέχετο συνήθως έν τω  άξιώματι τόν θανόντα, άλλ* ει 
πλείστοι όμοβάθμιοι μνηστήρες παρουσιάζοντο, τότε ή δια
φορά διά τοΰ ξίφους έλύετο. * Ωσαύτως οί Φράγκοι (Fran cs), 
ei Γερμανοί, οί Λομβαρδοί, οί Σαξονες, οί Δανοί, οί Νορ- 
μανδοί, οί Βαυαοοί καί άλλοι αρχαίοι λαοι έποιουντο 
χρήσιν τής δικαστικής μονομαχίας, δπως άποδείξωσι τήν 
εαυτών αθωότητα καί άποφασίσωσι περί τοΰ δικαίου ή μή 
τής ύποθέσεώς των^ πεποιθότες δτι ό Θεός ήθελε μεσολα
βήσει καί άναδειξει διά θαύματος τόν άθώον καί τόν ένοχον, 
τόν άδικηθέντα καί τον άδικήσαντα. Οί δέ βασιλείς τών 
Γότθων καί τών Λομβαρδών, θεωροΰντες τούς υπηκόους αυ
τών μάλλον πρός τόν πόλεμον ρέποντας ή πρός έκπ ολίτευ - 
σιν όργώντας, διώρισαν δικαστάς ινα τά  τής δικαστικής 
μονομαχίας κανονίσωσιν, οί δέ Σάξονες, οί Νορμανδοί καί 
άλλοι λαοί τό παράδειγμα έκείνων ήκολούθησαν. Εν το ύ - 
τοις ό νομοθέτης άνέστειλε τό κατά δύναμιν τήν εισβολήν 
τοΰ βαρβάρου τούτου εθίμου* διό βλέπομεν αύτό κατά τον 
7/ καί Θ/ αιώνα είσαγόμενον μ ε τ ’ επιφυλάξεων και περιω- 
μσμένον κύκλον ένεογείας κατέχον. Βραδύτερον δμως, έπί 
τ?ίς δευτέρας τών βασιλ.έων τής Γαλλίας γε/εάι,, ιδίως δε 
έπί Λουδοβίκου τοΰ ’Ακάκου (Louis le D ebonnaire), ή 
δικαστική μονομαχία λαμβάνει τοιαύτην έπίτασιν, ώ στε ού 
fovov άντικαθιστα τάς άλλας δοκιμασίας, άλλά καί καθί* 
οταται σχεδόν ή μόνη τής ποινικής δικονομίας όιατύπωσις ^  
Γνωστόν άλλως τε  δτι είς αύτήν οφείλεται ό περιώνυμος νο-/ 
{ΐθς? ό καθ’ άπασα/ τήν Εύρώπην έν ίσχύϊ, ό καθιερών δτι οί 
ώοΐ τοΰ υιού συγκαταριθμοΰνται μεταξύ τών υιών τής οικο
γένειας καί δυνανται τόν πατέρα άντιπροσωπεύοντες να κ λ η - 
ρονομήσωσιν έν ίση μοίρα μ ετά  τών θείων αύτών, έν π ερι
ζ ώ σ ε ι  καθ’ ην ό πατήρ άπέθνησκε προ τοΰ πάππου. Ο νό-

i  F a u s  t i n  H e l i e ,  Ινθι άνωτ., σελ. 243.



μος ουτος έγένετο έπί του αύτοκράτορος *Οθωνος του Με
γάλου, τω  9 4 0 ,  συνεπεία μονομαχίας σύμβασης μεταξύ 
θείου καί ανεψιού, έν η ό τελευταίος άνεδείχθη νικητης.

rH ^Εκκλησία, ενθεν μ,έν έκ φιλανθρωπίας κινούμενη, 
ενθεν δέ είς αίσθημά τι ζηλοτυπίας ύπείκουσα, καθό τής 
μονομαχίας διαφευγούσης την έκκλησιαστικήν άρμοδιότητα, 
κατεδίκασεν αύτήν ώς άπάνθρωπον διά τής τρίτης έν Ουα- 
λεντία (855), διά τής τρίτης η πρώτης οικουμενικής έν 
Λατράνω (1 4 79 ) καί διά τής τέταρτης η δευτέρας οικου
μενικής αυτόθι (1 2 1 5 ) συνόδων, ετι δέ καί διά πλείστων 
οσων παπικών βουλλών* ούχ ηττον δμως η δικαστική μονο
μαχία περιεβάλλετο πολλάκις το κύρος έπισήμων κληρι
κών. Ουτω; ό αύτοκράτωρ τής Γερμανίας Ερρίκος ό Α* 
(8 7 6 — 9 3 9 ) λέγει οτι ό νόμος αύτου, 6 τήν μονομαχίαν 
καθιερών, έν περιπτώσει φόνου, πρός έξέλεγξιν του αγνώ
στου φονέως, έγένετο τη συγκαταθέσει καί έπιδοκιμασία τών 
αρχιεπισκόπων Μεδιολάνων, 'Ραβέννης, Τριουηρίας (T rier, 
Treves, Augusla Trevitorum ) καί άλλων ευσεβών έπι- 
σκοπων. 'Ωσαύτως καί ό υιός αύτου Οθων ό Β* έπέτρεψε, 
κατά τό 9 8 3 , ταίς καλογραίαις, τοις κανονικοίς (chanoi- 
nes), τοίς μοναχοίς καί άλλοις κληρικοϊς, έπί αμφισβητή
σει αύθεντί'κότητος τίτλω ν, νά προστρέχωσιν είς τόν βρα
χίονα προμάχου (champion), ινα δια μονομαχίας έξελ έγ - 
χωσι τό νόμιμ,ον αύτών. Παραπλήσια δε παραδείγματα πα 
ρέχει ήαίν καί ή ύπό 'Ροβερτσώνος ιστορία Καρόλου του Ε*. 
Κ ατά  δέ τό 1 0 3 2  ό τής Ούολτέρρας κλήρος ελαβε παρά 
του αύτ οκράτορος r Ερρίκου του Β ' τό πρανόμιον νά λύη διά 
μονομαχίας τάς παρ’ αύτώ άναφυομένας διαφοράς *. *Εξ 
τεσσαράκοντα ε τ /j βοαδύτερον ή εύσεβεστάτη κόμησσα Μ ατ-

1 D e P o t l e r :  L ’esprit de l’Eglise, tom. I l l , pag. 3 1 1 , not. 1-**
F i l a n  g i e r i ,  εν£* άνωτ., τόμ. III, σελ* 446 , <π;μ. 1»

θίλδη, ή συν τ ί  καρδία αύτής τοσαϋτα τ ώ  περιωνυμω Γρη- 
γορίω τ ώ Ζ ' (Ίλδεβράνδω), πάπα 'ρώ μης, δωρησααενη, επ ε- 
βαλε τήν μονομαχίαν τοίς έν 'Ρηγίω τής Λομοαρίκας Β ε -  
νεδικτίνοις /.ατά χωρικών, άξιούντων τήν αποόοσιν α
γρού τίνος, δπό τών μοναχών κατεχομενου* α λλ η πάλη 
δεν έξετελέσθη ενεκα τών παραστάσεων των καλογέρων,, 
αϊτιωαένων μαγικάς σκευωρίας, άμα ώς « ίο ν  τον υπερασπι
στήν τών αντιπάλων ρίψαντα έπί τής κεφαλής τοϋ προμα 
νου αύτών, ώς είθίζετο, γυναικείον χειρόκτιον, ποίκιλα φ ε- 
ρον χρώματα. Μεταξύ δέ τών πολλών τής εποχής εκείνης 
άλλοκότων εστι και τούΥ  Ιππότης ώμοσεν εξ εύλαβείας ν« 
πολεμηση ετερον ιππότην καί νά παραδωση αυτόν εκκ η- 
σία τινι, 'οπερ καί έγένετο* οί δέ εύσεβεΐς έκεϊνο* κανονικοί, 
ο ι'δ ιά  του παραδοξου τούτου δωρήματος τιμηθεντες, κα τέ
στησαν άνδράποδον τον ήττηθέντα ιππότην « s a n s  q u  l l  
p u t ja m a is  s o i t i r ,  e t  se  te n a it  c e a n s  (d an s le  te m p le  
c a th o liq u e ) c o m m e  e s c la v e  e t lu t in  . . . .  » Ουχ ηττον
δέ περίεργον καί το έξής* έν πολλαΐς τής Γαλλίας επισκο- 
παις ύπή χον καί τά μ ο ν ο μ ά χ ε  (m o n o m a c ln e ) ητοι τοποι 
ποοσδιωρισμένοι διά τάς μονομαχίας, αιτινες διετασσοντο 
ύπο τοΰ δικαστοϋ τού αρχιεπισκόπου εις τας μεταξύ των 
δούλων τής εκκλησίας εκείνης διενέξεις 2 , διότι και η 
κλησία είχε δούλους· ό δέ Μουρατόρτ,ς αναφέρει επισκοπους 
τινάς τής ’ Ιταλίας λαβόντας, κατά τάς άρχάς του ΙΑ αιωνος, 
τό τών μονομαχιών  προνόμιον. φαίνεται όε οτι οι κληρι
κοί ελυον διά του ξίφους τοϋ προμάχου τας υποθεσεις αυ
τών καί άνευ τής συγκαταθέσεως τών άρμοδιων ^ ιδκοπ ω ν, 
διότι ή κατά το ετος 1 0 8 U έν Ίουλιοβοννγι (L i l le b o n n e )  
συγκροτηθεΐσα σύνοδος καταδικάζει είς χρηματικόν τν % ο ς -

\ D o  P o t t e r ,  αυτόθι.

S f i l a n g i e r i ,  αυτόθι*
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1 D e P o t t e r ,  ενθ. άνωτ.

βαίωσε δι’ όρκου τον ενδιαφερόμενον Γοντράδον, βασιλέα 
της Βουργονδίας, καθό άνδράδελφόν της, οτι ό Κλοταίρος 
ητο υιός τού παρ’ αύτής δολοφονηθέντος, ώς λέγεται, Χ ιλδ ε- 
ρίπου, έπαναπαυθέντος πάντοτε έπί τη συζυγκχ$ αύτής π ί- 
στει* τριακόσιοι δέ μάρτυρες και τρεις έπίσ/οποι ώμ,οσαν συν 
αύτηλ βεβαιοΰντες δ,τι έντελώς ήγνόουν ( 5 8 5 ) .  Γ0  δέ ά^α- 
#oc Γοντράδος άνεγνώρισεν αμέσως τον ΚΛοταίρον ώς avt* 
ψιόν αύτοΰ *·

’Αλλά πρίν η δώσωμεν μ.έλαιναν ψήφον κατα τών θεο· 
κρισιών, ώς βαρβάρου έποχής έπίνοημ,άτων η κατειρωνευθώ- 
μεν το γελοιον αύτών και το ευπιστον τών ανθρώπων τής 
έποχής έκ=ίνης, ρίψωμεν βλέμμα έπί τών ώραίων τούτων 
λόγων, περιφανούς συγγραφέως, υπό παντός άλλου βεβαίως 
η το£ θεομανοΰς πνεύμ,ατος τών μεσαιωνικών χρόνων έμ - 
φορουμένου.

«ΓΩς έν Γρώμη τό υδωρ εστη έντός κοσκίνου ινα σώ- 
ση τήν 'Εστιάδα, ην εμελλον νά ένταφιάσωσι ζώσαν, λέγει 
ό Μισχλέ 2,·ώ ς ή καλή έκείνη θεά, τήν οποίαν ή Κλαυδια 
έπεκαλέησθη, έπέτρεψεν ώστε ή άμ.όλυντος ζώνη νά καθέλξη 
βαρύ πλοίον, ουτω καί κατά τόν Μ σαίωνα αί θεοκρισίαι 
σώζουσ'* τού; αδυνάτους. fO προϊστάμενος ίερεύς δέν ήρνεΐ- 
το  νά πρά;η θαΰμα χάριν τής εύσπλαγχνίας. όποιον  δέ 
μάλλον άζιάγαστον θαΰμα ή αύτή αυτη ή εύσπλαγχνία κα
τά τούς βαρβάρου; έκείνους χρόνους; rH ’ Εκκλησία έ*άλυ- 
π τε  τό πάν διά τής μητρικη; αύτής έσθήτος. Προύτιμα 
μ.άλλον νά. σώστι τυχόν ένοχους τε  και αθώους. ’Εόοξα~ 
ζεν δτι έν τή τοΰ υδατος δοκιμασία ό άθώος ήθελε κα- 
ταβυθισθή* τό υδωρ, ώς καθαρόν κτίσμα τού Θεου^ δέν έ- 
δέ/ετο εί μή τούς καθαρούς.·.. ’Αγαθοί ιερείς, άγιοι έπίσκο-

Α S i s m o n d i .  Histoire des Francais, tom. I, pag. 386, 
2  M i c h e l e t :  Origines du droit fran^ais L ll .



ποι τις δέν ηθελεν άσπασθή τήν θήκην ύμών ; τίς δέν ήθε
λε  τιμήσει τά  ιερά ύμών λείψανα; Σείς έσώ ζετε θαρραλέως 
τον αμαρτωλόν μ έ κίνδυνον τής ιδίας υμών σωτηρίας. ’Α λλ ’ 
εις τοιαυτας ευσεβείς άπατας ό Θεός φυλάττει τόν χα ρά - 
οεισον του.»

I .

Α[ θεοκρ σίαι έγίνοντο έν ταίς έκκλησίαις κατά τάς μή 
νηστιμους καίέορτασίμους ημέρας, έπί παρουσία τών επ ι
σκοπών, των ιερέων καί τών πολιτικών δικαστών. ’Εν τοΐς 
«ΡΧ«οις έκκλησιαστικοΐς βιβλίοις άπαντώσιν ού μόνον 
ιδιαι πρός τήν περίστασιν εύχαί, άλλά καί ιδία λειτουργία, 
ω ς μαρτυρεί συν ά'λλοις καί τό άρχαϊον τη ς έν Αύγούστη 
Σουεσσιώνων (Soissons) έκκλησίας χειρόγραφον, τό καλού- 
μενον Mandatum, ένθα γίνεται λόγος περί τής διά τοϋ 
ΐ υΧΡοΰ ί’δατος  δοκιμασίας * . Έ ν  γένει ομως τό έν τοιαύ- 
ταις περιστάσεσιν έν χρήσει τυπικόν, τουλάχιστον τό κατά 
τα ς σπουδαιοτέρας θεοκρισίας, τ *ν  τοϋ πυρύς καί τήν τοΰ 
ζέοντος νδατος, ήτο τό έξης. Προηγείτο τ/ς δοκιμασίας τρι
ήμερος τοϋ κατηγορουμένου νηστεία, καθ’ ήν μόνον άρτον καί 
υόωρ ελάμβανεν· εΤτα δέ έξωμολογεΐτο καί μετέβάινεν είς 
την εκκλησίαν, ένθα γονυπετής ήκροάτο τμν ευχών τοΰ ίε- 
ρεως^Μετά τάς εύχάς άνίστατο, διότι έτελεϊτο  ή λειτουργία, 
ω ρκι,ετο  περί τής άθωότητος αύτοΰ καί μετελάμβανε τών 
άχράντων μυστηρίων. Έ π ειτα  δέ είσήγετο είς τό ΰέοος έκ εΐ- 
νο τής έκκλησίας ένθα έγίνετο ή δοκιμασία, ένεδύετο καθα
ρά ενδύματα, έρραντίζετο καί έποτίζετο  ύπό τοΰ ίερέως άγια
σμα, ήσπάζετο τό Εύαγγελιον καί τόν Έσταυρωμένον καί 
καθυπεβάλλετο διά τής δοκιμασίας είς τήν τοΰ Θεοΰ κρίσιν,

Ί Memoires pour Γ histoire. Trevoux, Αοίιΐ 17 Η , pag. 1408 .

άφ’ οδ προηγουμένως ό ίερεός ε ίχ ε  ψάλη τήν συνήθη λ ιτα 
νείαν καί έκφωνήσει τόν είς τήν περίστασιν προσήκοντα εςορ- 
κισαόν * .  Έ ν  έποχή καθ’ ήν τό δίκαιον τοσούτω έθριαμοευεν, 
ώ σ τε  καί δ ιά  βιαίω ν ε ίσ ετι μέσω ν ε π ε ζ η τ ^ ίτ ο , η ο & 
βαίως άδικον οί ύπερ τοΰ δικαίου εργαζόμενοι ιερείς νά μη 
άμείβωνται διά τους κόπους αυτών* δθεν ούδέν δικαιοτερον 
ή' τό  τέλος οπερ έτέλουν τή Ε κ κ λη σ ία  πάντες οί χάριν του 
δικαίου είς τάς δοκιμασίας υποβαλλόμενοι. Παρα το^δί
καιον ομως ύπήρχον έκκλησίαι προνομιούχοι,^ λαοουσαι 
παρά τοΰ δεσπόζοντος κυριάρχου προνομιον, ουτι-ίος α λ - 
λαι δέν άπέλαυον* ήτο δε τούτο ή χρήσις τοΰ δικαστι
κού λέβητας καί τοΰ μαρμαρίνου κάδου μ ετ ’ αυτής της 
ρήτρας δ η  χαθ’ απασαν την τοΰ αρχιδιακόνου δικαιοδο
σίαν δέν επιτρέπεται άλλος λίβης και άλλος χάδος·  ̂ ο όε 
λέβης καί ό κάδος ήσαν τά  απαραίτητα εργαλεία τής δια 
τοΰ υδατος δοκιμασίας. Ά λ λ ’ αί προνομιούχοι έκεϊναι εκ · 
κλησίαι ού μόνον πρός λουτήρας διηγωνίζοντο, άλλά^ και 
πρός σιδηρουργεία ήμιλλώντο. Παρά τό υδωρ, οπερ οι ιερο- 
δουλοι ήτοίμαζον ψυχρόν ή θερμόν, κατά τά ς περιστάσεις, 
κατειργάζοντο καί τόν σίδηρο'·, πυρακτοϋντες μυδρους, υν- 
νία άροτρου, χειρίδας (gantelets), καί παν ο ,τ ι άπήτουν αι 
άνάγκαι τού διά τοΰ πυρός ζητουμένοο οικαίου.^ O d i  σι 
δηοος δν μετεχειρίζοντο έν τοιαύτη περιστάσει δέν ηόυνατο 
νά'χρησιμεύση πρός άλλο τ ι ,  καθό ηγιασμένος διά τών ευχών 
τού έπισκοπου, ευχών ομως ας ΙννοκενζΊος ο Γ* απηγορευσ-ν.

At δοκιμασίαι ήσαν διάφορων είδών^ καί βαθμών, κατά 
τήν κοινωνικήν τού κατηγορουμένου τάξιν, και την τής κ α 
τηγορίας βαρύτητα. Κ ,αίτοι δέ άπασαι είς τό αύτο κατεληγον 
αποτέλεσμα, τήν άθώωσιν ή τήν καταδίκην αυτου, υπηρ-

1 Op* Memoires de l’Aeademie des inscriptions, tom. X V , pag.
624 .—  M u r a I o r i: Dissertalio X X X V IlI .



χον ομως και τινες λιαν έλαφραί, $ς ό κατηγορούμενος άφό> 
έως ηδύνατο να ύποστή? καθό μ η  έπιφέρουσαι ουτε πόνον 
ουτε βλάβην, έν ω άλλαι απ’ έναντίας ητο έν α το ν  νά θεω- 
ρηθώσιν αυται αύται ως ποιναί, τοσούτω ησαν άλγειναί καί 
βαροαροι. Ίοιαύται ιδίως έκείναι δι’ ών έξηγνίζοντο οί εύ- 
γενεΐς, ό κλήρος και οί τής άνωτέρας τάξεως’ συνήθως ό
μως άπεφευγον αυτάς, του νόμ,ου η τού έθους επιτρέποντας 
τούς άντικαταστάτας, το δέ εθος τούτο είχεν ήδη πρδ πολ- 
λου καθιερώσει ή αρχαιότερα ί'σως τών δο*ιμ,ασιών, ή δικα 
στική μονομαχία διά τών champions ηρομάχων  ή κατά  
τους Βυζαντινούς μονομάχω ν. Διό καί ουτοι ύπο τήν αύ
την ονομασίαν συμπεριελαμβά^ντο^ κυρίως δμ,ως εκαλούντο 
avoues, λεζις και σήμερον ετι έν χρήσει ύτ:6 ά λ λ η ν  δμ.ως 
σημασίαν. Οί άντικατασταται ησα^ πολλάκις άνθρωποι, οΐ- 
τινες μ,ετηρχοντο το επάγγελμα τών δοκιμ.ασιών, καθώς οί 
παρ ημιν τραμπούκοι επαγγέλλονται το τών έκλογών^ ώ
στε εγίνωσκον άπαντα τά  τής τέχνης μηχανεύμ,ατα, οπως 
άποφυγωσιν η ελαττώσωσι το έπώδυνον ή το επικίνδυνον 
τών δοκιμασιών. Εν περιπτωσει δμως αποτυχίας δέν καθυ- 
π εβαλλοντο, ως οι τών δικαστικών μονομαχιών πρόμα
χοι, είς θανατον ή είς τήν τού καρπού άποτομ,ήν^ ουτε έθεω- 
ρούντο ατίμ,οι ως εκίίνοι. ’Εν τω κώδικι τών Θουριγ
γιών. άοχαιω τής Γερμανίας λαω, υπήρχε νόμος καταδι- 
κάζων είς την όια ζέοντος υδατος δοκιμ.ασίαν πάσαν έπι 
συζυγική απιστία κατηγορουμένήν γυναίκα, εστω καί δ έ 
σποινα, δτε ούδείς άντ’ αύτής παρουσιάζετο πρόμαχος. Τοι- 
ούτοι ησαν ως έγγιστα και οί τών άλλων βαρβάρων λαών νό
μοι σπανιως όμ.ως συνεβαινε όεσποινα νά μή ευοη τοιούτον* 
έπρεπε να ηναι λίαν ^υσε'δής ή πανταπασιν άπορες. ’ Εν
τεύθεν τεκμαιρόμ.εθα το συμφέρον οπερ ειχον νά προσελκύ- 
σωσι τήν εύνοιαν άνδρών έγνωσμ,ένης άνδρίας, δυναμένων 
εν άναγκη να υπερδ(5πίσωσιν αυτάς. Τό τοοω δέ γνωστόν

κατά τούς ίπποτικούς χρόνους εθος τοϋ μονομαχείν προς 
χάριν τής ιδίας δεσποίνης, οπερ άπηθανάτισεν ο Αριοστος 
διά τού άπαραμ,ίλλου αύτου ποιήματος, εθος διατηρηθέν 
καί οτε ή μονομαχία κατηργηθ/) ώς δικαστική άπόδειξιςΤ 
ούδεμίαν άλλην καταγωγήν ή έκείνην εχει. Εις τήν αύτην- 
επίσης αρχήν άποδοτέος καί ό έν χρησει είσετι ιπποτικος. 
νόμος, ό υποχρεών τόν εραστήν νά μονομ.αχήσ7) ύπερ τής, 
ά γα π ω μ ένης δεσποίνης καί διεκδίκηση τά  δίκαια αύτής* 

Πολλαί καί ποικίλαι άναφέρονται αί κατά τόν Μεσαίωνα 
δοκιμασίαι, άλλά δι’ ελλειψιν χώρου μόνον έπί τών περιερ- 
γοτέρων θέλομ,εν έκταθή, έκ τών έλαφροτέρων είς τάς βα~  

ρυτέοας μ,εταβαίνοντες ως έςήςΐ

II.

yJ  ρτοκριοία—  Judicium panis. Φαίνεται αυτη έκ τών  
’Αγγλοσαξόνων ελκουσα την καταγωγήν, ού μόνον διότι έν  
μεγάλη χρήσει παρ αυτοϊς υπήρξεν, αλλα και διότι υπο 
αγγλοσαξονικήν καί ούχ̂ ί λατινικήν ονομασίαν έν τ^ νομο
θεσία αύτών φέρεται: « . . . .  vada.t a.d judicium quod. 
Anglice dicitur C orm ed  . . .»  λέγουσ* περί του ενόχου 
οί τού βασιλέως Κα'ηώτου νόμοι ή δέ λέξις C or Sited διά  
τού panis conjuratum παρά Δουκαγγίω μεθερμηνεύεται* 

f ) π εβ  άλλον το δέ είς τήν δι’ έξωρκισμένου άρτου δοκ ι -  
κασίαν οί έπί έγκλημασιν, ιδίως δε οι επι κλοπτί κατηγο
ρούμενοι, καί έγινετο ως ακολούθως, Εδίόετο αυτοις τε μ α ·  
χιον άρτου, βάρους ώρισμενου, οπερ ο βερευς ειχε προηγου
μένως 'έξορκισει καί χαράξει διά τού ζω οποιοί σημείου του 
σταυρού· επρεπε δέ ό άρτος νά ηναι έκ κριθής καί άζυμος.
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Λααβάνων δε αύτον ό κατηγορούμενος έδέετο τοΰ Θεοΰ ο· 
πως το τεμάχιον εκείνο του άρτου έπενέγκη αυτω θάνατον, 
εί ποτε έψεύδετο. Καί εί (Λεν κατέπινεν τόν άρτον άκωλύ- 
τως καί μή ήσθάνετο επειτα πόνους, έθεωρείτο αθώος, εί 
δέ, καταπίνων αύτόν, έξέπεμπεν έκ του στόματος άφρούς 
καί οί οφθαλμοί του έδάκρυον, ένί λόγω εί εφαίνετο πάσχων 
καί πνιγόμ,ενος, έκηρύττετο ένοχος καί κατεδικάζετο. Ό  
Βολταίρος ψέγει κατά τό σύνηθες την δοκιμασίαν ταύτην, 
καί προτιμά εκείνην είς $ν ό ’Αρλεκίνος αύτοπροαιρέτως 
καθυπεβλήθη, οπως άποδείξη την άθωότητά του, κατά τής 
άποδιδομένης αύτώ κλοπής. Ο ’Αρλεκίνος είσάγεται παρά 
τώ  δικαστή, δτε ουτος ητο είς τόν δείπνον, τρώγων καλά 
καί πίνων καλλήτερα, κατά τό δημώδες. *0 δικαστής έρω
τα περί τής κλοπής τόν ’Αρλεκίνον, ούτος δέ χωρίς νά χά 
ση καιρόν πλησιάζει πρός τήν τράπεζαν, λαμβάνει τήν φιά
λην καί τό ποτήριον του δικαστου (άλλος ϊσως ήθελε θεω
ρήσει τό ποτήριον περιττόν, άλλ’ ό ’Αρλεκίνος ητο άνθρωπος 
καλώς άνατεθραμμένος) καί κενών αύτήν λέγει: « Kupts 
δικαστά, τό κρασί αύτο νά μου γένη φαρμάκι, άν έκαμα 
δ,τι μου λέγουν!» Κατά τόν Δουκάγγιον, ή συνήθης παρά 
Γάλλοις άρά «que ce morceau de pain m’etouffe, si 
ce que je  dis n’est vrai» ητοι «τό τεμάχιον τοΰτο τοΰ 
άρτου νά μέ πνίξη, άν δ,τι λέγω δέν είναι άληθές» περιήλ- 
6εν έν τ^ γλώσση έκ τοΰ έθους έκείνου. Τοιοΰτό τι δέ λέ
γεται συμβάν έν ’Αγγλία, έν ετει 1 0 5 4 ,  Έδουάρδου τοΰ 
'Ομολογητοΰ βασιλεύοντος. *0 κόμης Γόδουϊν (Godwin) 
δστις, ώς γνωστόν, μέγα διεδραμάτισε πρόσωπον έν τή 
ιστορία τής πολυκυμάντου έκείνης εποχής, καί τοσούτω έπί 
ίσχύϊ προέβη, ώστε βασιλείς άνηγόρευε, κατηγορείτο ύπό 
τής κοινής γνώμης ώς έξορύξας προ έτών τούς οφθαλμούς 
’Αλφρέδου, άδελφοΰ τοΰ τότε μέν πρόσφυγος, μετέπειτα δέ 
^ασιλεύσαντος ’ί$ουάρδου. Γνωστόν δέ έπίσης δτι άνεβη



ουτος έπί τοΰ θρόνου τ^ συνεργία αύτου τούτου του Γοδουϊν, 
«ς δρον θέσαντος τον μετά τής θυγατρός αύτου *Εδ£θας καί 
Ίϊδουάοδου γάμον. 'Ημέραν δέτινα καθ’ήν ό πο7.ύτροπος κό
μης είστιάτο έν τή βασιλική τραπέζη άπέθανεν αίφνης, έν ω 
καταπίνων τεμάχιον άρτου διεβεβαίου τον βασιλέα περί 
της άθωότητός του κατά τής άποδιδομένης αύτω κατηγο
ρίας. Ουτω πως δέ οί τής έποχής χρονογράφοι αφηγούνται 
το περίεργον τοΰτο περιστατικό ν, τό ευφυές μάλλον η τό α
ληθές τής διηγησεως θηρεύοντες. Λεγουσι λοιπόν δτι ό οί- 
νοχόος πλησιάζων πρός την τράπεζαν ινα πληρώ στ] οϊνου 
τό κύπελλον του κόμ-ητος ώλίσθησε προσκρούσας τόν πόδα, 
άλλά δέν επεσε στηριχθείς έπί του ετέρου, α Ω ! ώ ! ειπε 
τότε ό Γόδουϊν ύπομ.ειδιών, ό αδελφός ηλθεν εγκαίρως είς 
βοήθειαν του άδελφουι»—  «Βεβαίως, άπηντησε ζωηρώς ό 
βασιλεύς, ωχρός γενόμενος καί ρίπτων όργίλον βλέμμα έπί 
τοΰ κόμ,ητος, ό άδελφός εχει πάντοτε ανάγκην τοΰ άδελ- 
φοΰ, εϊθε'δέ καί ό έμ,ός νά ητο άκόρ.η ζώ ν.» —  «Βασιλεύ, 
έπανέλαβε σοβαρώς ό κόμης, παρατηρών τοΰ κυρίου του την 
ώχρότητα, διατί άρά γε όσάκις λέξις τις ένθυμ,ίζει τό άνε- 
πανόρθωτον εκείνο δυστύχημα μ.έ θεωρείς μετ’ οργής ώς άν 
ίμην ο ένοχος ; Ναι, τό αποδέχομαι, άν συνετέλεσα δπωςδη- 
χοτε είς τόν θάνατον τοΰ πρίγ*ιπος ’Αλφρέδου, άς έπιτρέψν] 
ό Θεός διά πραγματικού θαύματος, ώστε τό τεμάχιον τοΰτο 
τού άρτου νά έπενέγκη τόν θάνατόν μ,ου.» Ταΰτα δέ λέγων 
ό Σάξων εφερεν εις τό στόμα οπερ άνά χείρας έκράτει τεμά
χιον άρτου, καί άμέσως πίπτων ύπτιος έξέπνευσε πεπνιγ- 
μένος.»

’Αλλά προϊόντος τοΰ χρόνου ό άρτος άπώλεσεν, ώς φαί
νεται, τήν μυστηριώδη έκείνην ίύναμιν, διό έδόθη αύτω είς 
επικουρίαν τεμάχιον τυρού, βάρους ώσαύτως ώρισμένου. Κα- 
τεσκευάζετο δέ ό τυρός έκείνος έπίτηδες, έξ αίγείου γάλα
κτος, άμελχθέντος κατά τόν Μάϊον, τοΰ γάλακτος παντος



άλλου μηνος θεωρουμένου ανίσχυρου πρός την τού εγκλήμα
τος άνακάλυψιν. « ’Εγώ ήξεύρω νά κάμω την διά του άρτου 
και τυροΰ δοκιμασίαν, καί αμέσως θά ίδωμεν τίς το ελα- 
βε,» λέγει είς τών ηρώων τοΰ Βοκκακκίου 1 περι κλαπέν- 
τος τίνος χοίρου προκειμένου, τοΰθ’ οπερ προύποτίθησιν οτι 
7] δοκιμασία αυτη ητο έν χρησει παρ’ ’ΐταλοίς, τοΰ ΙΔ^ 
αίώνος ύπερμεσοΰντος. Εις την επιτυχίαν δέ αύτής πρεπες 
βεβαίως νά συνετέλει καί το σχοινοτενές τών άναγινωσκο- 
μένων άφορισμών, διότι καί οί παρά Βαλούζη, Δουκαγγίω 
καί άλλαχοΰ άπαντώντες δέν διαπρέπουσιν έπί λακωνι- 
σμώ. Ούτως έπεκαλοΰντο «το/ Θεόν, τόν έλευθερώσαντα 
τον Μωυσήν καί ’Ααρών άπό τών χειοών τών Αιγυπτίων, 
τόν Δαυίδ άπό τής χειρός τοΰ Γολιάθ, τόν ’ίωνάν άπό τής 
κοιλίας τοΰ κήτους, τόν Πέτρον άπο τών κυμάτων, τόν 
Παύλον άπό τών δεσμών, την Θέκλαν άπό τών θηρίων, 
την Σωσάνναν άπο τής συκοφαντίας τών γερόντων, τους 
τρεις παίδας άπο τής πυρί καιομένης καμίνου, τον Δα
νιήλ άπό τοΰ λάκκου τών λεόντων, τόν παραλυτικόν άπο 
τοΰ κραββάτου, τόν Λάζαρον άπό"τοΰ τάφου κτλ καί έδέον- 
το τοΰ ’Αβραάμ, ’Ισαάκ καί Ιακώβ, τών δώδεκα χιλιάδων 
αγγέλων καί άρχαγγέλων, τών τεσσάρων ευαγγελιστών Ματ
θαίου, Μάρκου, Δουκά καί Ίωάννου, τών δύο κορυφαίων άπο- 
στόλων, τών δεκαέξ προφητών, τών είκοσι τεσσάρων πατέρων 
τών αίνούντων τόν Θεόν,» και άπαντος έν γένει τοΰ ουρα
νίου διπλωματικού σώματος «ινα κλεισθή ή φάρυγξ τοΰ κα
τηγορουμένου, δεθη ηγλώ σσά του» καί έπέλθωσιν αυτω 
άλλα τοιαΰτα καλά «οπως γένη καταφανές οτι δέν υπάρ
χει άλλος Θεός πλην τοΰ άληθοΰς Θεοΰ, τοΰ μέλλοντος 
νά κρίνη ζώντας καί νεκρούς, καί τόν αιώνα διά τοΰ πυρός.» 
Είναι άληθές οτι οί έξορκισμοί ουτοι ενεκα τοΰ ποικίλου καί
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άλλοκότου τών επικλήσεων δέν έστεροΰντο φιλολογικής 
τίνος άξίας, προτιμητέα δμως καθ’ ημάς η άπάντησις τής 
'Ελληνίδος εκείνης Θεανοΰς, ητις προσκληθεισά ποτε νά 
καταρασθη τόν Άλκιβιάδην, κατά τών θείων άσεβησαντα, 
ηρνηθη λέγουσα, ευχών, ού καταρών ιέρειαν γεγονέται'. 
καί η άγαθή Θεανώ δέν ητο ιέρεια τοΰ άληθοΰς Θεοΰ.

II.

Σζανροχρισία.—  Judicium ad crucem, vel crucis. 
’Απέναντι θυσιαστηρίου δύο διάδικοι η δύο αύτών άντιπρό- 
σωποι, η τέλος ό κατηγορών καί ό κατηγορούμενος ισταν- 
ται ορθιοι, σιωπηλοί, άκίνητοι, τούς μέν πόδας ηνωμένους 
εχοντες, τούς δέ βραχίονας αναπεπταμένους δίκην έσταυρω- 
ρωμένου, έν ω ό ιερεύς απαγγέλλει τό Εύαγγέλιον τών Πα
θών, ψάλλει τούς ψαλμούς η τελεί την θείαν μυσταγω
γίαν *Οστις δέ έκ τών δύο δοκιμαζομένων καταβιβάστι 
έκ τοΰ καμ,άτου τάς χεϊρας, η έξελεγχθή όπωςδηποτε κι
νούμενος, προ τοΰ προσδιορισθεντος έκ τής' άποφάσεως χρό
νου, πριν ή ό ιερεύς άναγνώση τό Εύαγγέλιον, είπη τούς 
ψαλμούς η τελέστ] τήν θείαν λειτουργίαν, θεωρείται ήττη- 
μένος άπορριπτομένων τών άπαιτήσεών του ή κηρύττεται 
ένοχος καί καταδικάζεται κατά τήν φύσιν τής ύποθέσεως. 
’£ν ετει 775 ό άρχιεπίσκοπος τών Παρισίων καί ό άββάς 
τοΰ άγίου Διονυσίου διεφιλονείκουν τήν έπί τίνος μονής κυ
ριότητα, ό δέ Μέγας Κάρολος άδυνατών νά κρίνη περί τής 
διαφοράς των καθυπέβαλεν αύτούς εις τήν διά τοΰ σταυρού 
δοκιμασίαν. *θθεν δ τε αρχιεπίσκοπος καί ό άββάς έξελέ- 
ζαντο έκαστος άνά ενα ρωμαλέον αντιπρόσωπον, οίτινες πο-
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ρευθεντες ε 'ς τ ινα  εκκλησίαν ετειναν κ α τά  τ ά  νενομ-ΐσμέν® 
τους βραχίονας έν ε ϊδει εσταυρωμένου, έν τω  μέσω πολλοί/ 
πλήθους, ώς π ά ν το τε , άέργων κ α ι περιέργων. Οί αγαθοί εκεί
νοι Παρισινοί παρηκολούθουν τη ν  π ά λ η ν  μετ* ευσεβούς π ε -  
ριεργιας, ά λ λ α  π ά ν το τε  Παρισινοί δέν ελειπον νά σ το ιχ η μ α - 
τ ι ,ω σ ιν  ot μεν υπερ τοΰ ενος, οί δέ  υπέρ τοΰ έτέρου τώ ν π α 
λ α ισ τώ ν, ώς πράττουσι κ α ί σήμερον οι ευφυείς αύτώ ν α πό 
γονοι εν τα ις  του Σ ιαντιλλΰ  ιππ ο δρο μ ία ις? κηρυττόμενοι 
ά λ λ ο ι υπερ τή ς Λαίδυ, ά λ λ ο t υπέρ τή ς Φαγης καί ά λλο ι 
π ά λ ιν  υπέρ τίνος άλλου ούχ η ττο ν  εύγενους κ α ί γενναίου 
ζώου. Δ υστυχώ ς δ ιά  τον αρχιεπ ίσκοπον ό άνθοωπός του , παο*

' ' * ' /Ο/Λ ' * ‘ολ ίγον να ε ιπω  το  ζωον του , κατε£ ι£ασ ε πρώτος την χείρα  
κα ι η μονη εμεινε τ ώ  άββα  ^ . Πιθανόν ό πανιερώ τατος νά 
μη  ε ιχ ε  ό ίκα ιον, βέβαιον ομω ς ο τ ι ε ίχ ε ,  κ α τά  το  σύνηθες,
π ο λ λ ά ς  μονάς καί μ ο ν α χ ά ς  υποτελείς . Ε π ίσ η ς  δ ιά
σταυροκρισίας άνηγέρθησαν τ ά  τ ε ίχ η  τ ή ς  Ούηρώνης, καθώς 
ά λ λ ο τε  παρ’ 'Εβραίοις δ ιά  σ α λπ ίσ μ α το ς κατέπεσ αν τ ά  τή ς 
Ιεριχους. Τ α  διαφ^ρόμενα εις τήν περίστασιν μέρη ησαν έξ 

ένός μεν ό αρχιεπ ίσκοπος μ ε τ ά  του κλήρου τή ς Ούηρώνης, έκ 
του ετερου δε οί του δήμου άντιπρόσω ποι. Κ α ί οί μέν έλ ε - 
γον ο τ ι η πόλις οφείλει νά δαπανήση πρός φρούρησιν έα υτή ς, 
οι δ ε  . . . .  ο ,τ ι συνήθως λεγουσιν οί δήμ ο ι, προκειμένου περί 
εςοδω ν . Μ ετά  π ο λ λ α ς και μ α τα ια ς  συζητήσεις τό  π ρ α γμ α  
άφέθη είς τήν κρίσιν του Θεοΰ. *θθεν δύο εύπα ίδευτο ι κ λ η 
ρικοί, χρηστών ηθών καί ά νεπ ιλ ή π το υ  δ ια γ ω γ ή ς  (ώς ίσως 
τ ό τ ε  υπήρχον) τά ς  δύο άντιφερομένας μερίδας άντιπροσω - 
πεύοντες,^ ό μέν ’Α ρεγάος τή ν  π ό λ ιν , ό δέ  Πακίφικο^ τόν 
κλήρον, είσήχθησαν είς την εκκλησ ίαν  του άγιου Ίωάννου 
κ α ί υπέστησαν τή ν  δ ιά  του σταυροΰ δοκιμασίαν . *Η νίκη 
εστεψε τή ν  καρτερίαν του άντιπροσω πεύοντος τόν κλήρον
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νέου, οστις εμεινεν έν τνί θέσει του (^-έχρις εσ χά τω ν , έν φ  δ 
α ντ ίπ α λ ο ς  αύτοΰ έπεσε κ α τ ά  γή ς ώς κεοαυνόβλητος^1 . Ε 
κ α λ ε ίτο  έπισης σταυροκρισία κα ί τό εξής όλως τυχηρόν π α ί-  
γνιον* έντός χειρομάκτρου η κ ά λ π η ς ετίθεντο  δύο ξύλινοι 
κύβοι κα ί έσημειοΰτο έπ ί τοΰ έτέρου αύτών τό  σημείον τοΰ 
σταυρου* ίερεύς ή π α ίς  άνεκίνει αύτούς, εΤτα δέ  είσήγον την 
χείρα  οί ά ντ ίδ ικ ο ι, κ α ί ό έξάγω ν τόν σταυροφόρον κύοον ε- 
θεωρείτο άθώος κ α ί άπελύετο  τή ς κατη γορ ία ς.

*0 Μ έγας Κάρολος κατήργησεν, ώς γνω στόν, έν τοις θε · 
σπίσμασιν αυτοΰ (Capitul.) τήν  δ ικαστικήν μονομ αχία ν , α λ 
λ ά  καθιέρωσε τά ς  θεοκρισίας, ινα δι* αύτώ ν ό κατηγορού
μενος δυνητα ι νάά ποδεικνύη  τήν ιδίαν ά θω ότη τα . Εν δε  τ^ί 
δ ιαθήκη αύτοΰ, τ ^  γενομένη τω  8 0 6 ,  ο κ τώ  προ τοΰ θ α ν α - 
του του έτη  2 , έν η διεμερίσατο τή ν  Αύτοκρατορίαν είς τούς 
τρείς αύτοΰ υιούς, ύπάρχει ή περίεργος αυτη ρήτρα « ο τι ά -  
ποθανόντων τούτω ν οί λαοί του εχουσι τη ν  αδειαν  να εκ λε· 
ξωσιν ο ίονδήποτε βούλονται η γεμόνα , αρκεί μόνον νά ηναι 
ουτος έκ βασιλικοΰ α ίμ α το ς .»  "Οπερ όμω ς ε τ ι μ ά λλο ν  π ε 
ρίεργον είναι ή εξής τή ς δ ιαθήκης δ ιά τα ς ις  « ο τ ι, ει π ο τε  η -  
θελεν έγερθή διαφορά τ ις  μ εταξύ  τώ ν τριών δ ια δό χω ν , να 
μ ή  προσδράμωσιν ουτοι είς μ ά χη ν  ή είς μ ο νο μ αχ ία ν , jxX k  
είς τή ν  δ ιά  τοΰ σταυροΰ δοκιμασίαν .»  Π λήν ά λλω ς εδοξε 
τ η  τ ύ χ η , κ α ί ή συνετή έκείνη δ ςά τα ξ ις , δ ι ής προσεπάθει 
νά άποφ ύγη τόν μ ετα ξύ  αδελφώ ν πόλεμ ον, δεν έπληρώ θη 
ούτε ύπό τώ ν υιών ουτε υπο τώ ν ανεψιών αυτοΰ. Εκ τώ ν  
τριώ ν νομίμω ν υιών του Π επίνου, βασιλέω ς τή ς Ιτα λ ία ς ,

1 U g h e 11 i : Italia  S acra , tom . V , p ag . «10.—  C a n t u :  Do
cum ent! alia storia universale, tom . I I , pag. 607.

2 0  Μέγας Κάρολος έγεννηθη έν ττί Ανω Βαυαρί^ τω 742, εστεφθη 
αύτοκράτωρ της Δύσεως έν Ρ ώ ^ η, κατά τ& 800, υπο Λέοντος του Γ , 
χαι άπέθανεν έν Ακυϊσγράνψ, εδρα της Αυτοκρατορίας, τήν 28 Ιανουα- 
fb y  814, ετη 47 δασιλεύσας καί το 71 αγων.



Κάρολου, καί Λουδοβίκου, δν κατά τ *  είθισμε'να εινε κα-

Ε Γ *  κ° Γ ί νΑτ?,? 6 τελευταίο? μόνον' έ-
πεζησε και διεδεχθη αυτόν είναι δέ οδτος ό διά τά άτυγή-
ματα και το μακρόθυμον αύτοϋ γνωστός τη προσωνυμία 
Λουδοβίκος 0 Λ *α *0<· (Louis le Debonnaire). Κ αί έπί 
μεν της βασιλείας του ή θεοκρισία αδτη άπηγορεύθη ύπο 
της εν Ακυισγρανω, τώ 8 1 6 ,  συνόδου, ινα &  ή δοχιμασία 
V γινόμενη δια του σταυρόν, δν δ Χριστός διά τών παθών 
α.υ1°υ , ,  ;a r e ’ Χαταψρονηθγ τή προπετεία οίονδήποτε <· 
οι όε υιοι του Λουδοβίκου, είς διενέξεις περιελθόντες, διέλυ- 
σαν αυτας ό<άτήςέν Φοντεναί φονικωτάτης μάχης (2 5  ’ίου. 
νιου 4 ), ενθα, ώς λέγεται, δέκα μυοιάδες εύγενών επε-

S r a a 51- άνα;Λνησΐν * *  ° " ° ία? W * * ”  τοΰ πεδίου 
το 1 8 6 0  ανηγερθη. ·Η διά τό αιματηρόν περίφημος αδτη
μ  χη, εξαντλησασα τάς δυνάμεις τής Αύτοκρατορίας καί 
οιευκολυνασα επομένως τάς ξενικάς έπ'.δρομά;, έπήνεγκε 
την πτωσιν της καρολοβιγγιανής μοναρχίας καί την έγκαθί- 

ρυσιν του τιμαριωτικού πολιτεύματος. Τις οιδεν όποιαν 
Φα^ν η ί,λε λαβει η Ευρώπη, ει ποτε 6 Λουδοβίκος δεν κα
ταργεί την σταυροκρισίαν, καί οί υιοί αύτου ποοσέτρενον ει* 
αυτήν! ‘ Γ Λ *

III.

, .  ΤΙνροχρισία Judicium ignis, probatio per ignem. 
Ητο αυτη ή κατ εξοχήν τοΰ αριστοκρατικού καί κληρικού 

κοσμου όοκιμασία, εις ην καί αύταί ετι αί βασίλισσαι καθυ- 
πεοληθησαν. Εγίνετο δε κατά διαφόρους τρόπους' άλλοτε 
μεν ο κατηγορούμενος διηρχετο, τούς οφθαλμούς κεκαλυμ-

Ί Capit. ann 816 , c. 27. «Examinatio crucis, quae Christi pa*- 
sioue glorificata esl, ne-cujuslibet lemeritate conlemplui habeatur.»

μένους και τούς πόδας γυμνούς εχω ν, έπί δώδεκα συνήθως 
Ιαω ς έπί εννέα πεπυρακτωμένων ύννιων άροτρου, και η όο- 
κιμασία αδτη ητο τόσω κοινή παρά τω  >^λη?ω, ωστε εκαλεί
το ό νόμος Τών μ οναχώ ν  άλλοτε δέ διεβαινεν ανα μέσον 
-πυρών (b u cb ers) η έπί διαπύρων άνθρακων, άλλοτε όε πά
λιν ώοειλε νά μετακομίζω, διά τής χειρος εις εννεα ποόων 
άπόστασιν, η νά άνασορη δίς η τρις, κατά την «ποφασιν, 
σιδηροΰν μύδρον τριών ώς Ιγγιστα λιτρών βάρους, μάλλον 
ί  ηττον πεπυοακτωμένον, άναλόγως της του εγκλήματος 
δεινότητος. ’Εν δέ τή τελευταία ταύτη περιπτωσει^ η χειρ 
τοΰ κατηγορουμένου, μετά τήν δοκιμασίαν, άσφαλωςπερι- 
ετυλίσσετο έντός σάκκου, έπί τοϋ όποιου ο τε δικαστής και 
ό κατήγορος εθετον τά ς ιδίας αύτών σφραγίδας· μετα τρεις 
ημέρας ή γειρ έκτυλιχθεϊσα έξητάζετο, καί ει μεν ητο παν- 
τη άβλαβης, ίί ή έπελθοΰοα πληγή παριστα ίδιους τινας 
χαρακτήρας, ό κατηγορούμενος έκηρύττετο αθώος, άλλως όε 
κατεδικάζετο \  Ούϊλλιέλμος ό Β ', βασιλεύς της Αγγλίας 
κατηγόρησε ποτε (1 0 9 8 )  Σάζονάς τινας επι εγκληματι οπερ 
έθεωοείτο τό τε  τό  πάντων στυγερωτατον καί τα μαλιστα 
έτιμω οεϊτο, δτι δηλαδή έθήρευσαν έντος, τών ? βασιλικών 
δασών καί εφαγον έκ τής τοΰ μονάρχου Θήρας. Αρνηθεντες 
δέ ο υ τ ο ι  τό  έγκλημα έζήτησαν τή/ δια τ ο ϋ ^  μύδρου απο- 
δειξιν δτε δε τρεις ημέρας μετά τήν δοκιμασίαν ανήγγει
λαν τώ βασιλεϊ δτι αί ψείρες αύτών ουόεμιαν εόεικνυον Βλά
βην «Κ αί τί πρός τοΰτο; άπήντησε, μη τάχ α  ο ϋεος εί
ναι αρμόδιος περι τούτου διχαστής ;  Έ μ οΙ άπόχζιται να

* ουτοι ησαν οί συνηθέστεροι τής πυροκρισίας τροποι, εγι- 
•νετο δμως αδτη καί άλλως, διότι τό εφευρετικόν πνεύμα

4 0 ?α Mem. de I’Accad. des luscrip. ένθα άνω·;., σίλ. 62 5 .

2  C a n t n ,  ενθα άνωτ.7 σελ. 700.



τών τής εποχή; νομοθετών φθάνει είς το επακρον.' "Οθεν 
αντί να διέλθη ό κατηγορούμενος διά τοϋ πυρός' εφερεν αυ
τό έπι τών ενδυμάτων του. 'Ωσαύτως, άντί νά μετακομίζει 
η να άνασύρνι διά της χειρός τόν πεπυρακτωμένον μύδρον, 
εισηγεν αυτήν έντός διαπύρου σιδηράς χειρίδος 4.  ’£ κ  δέ 
τής δοκιμασίας ταύτης φαίνεται γεννηθεισα ή παρά Γ ά λ - 
λοις συνήθης φράσις « J e n  mettrais mes mains au feu,» 
φρασις ητις καί παρ’ ήμίν έν χρήσει λ βάζω τό νε’οι μου 
είς ΐή ψωηά.Ώ

Ο Βολταΐρος λεγει 2 οτ! οσω μυθώδης και άν ηναι ή 
του Μεσαίωνος ιστορία, ούδέν παρουσιάζει παράδειγμα τής 
, ι*  "Γθΰ ^πυρακτωμένου μύδρου άποδείξεως, ώς έπίσης τής 
επί τών έννέα πεπυρακτωμένων ΰννίων διαβάσεως, θεω
ρών ώς μύθους πάντα τά περί τούτων λεγάμενα. Αλλ’ ό 
Βολταΐρος ητο φύσει δύσπιστος, διότι τά γεγονότα ταϋτα 
άναφέρονται ύπό συγγραφέων λίαν αξιόπιστων, καθ ο εκκλη
σιαστικών. Ούτως ή τής ’Αγγλίας ιστορία παρέχει ήμίν πα
ράδειγμα τοϋ πρώτου τής δοκιμασίας τρόπου. Κατά τί, 
4 0 8 3 ,  Εμμα, ή μητηρ τοΰ προειρημένου Έδουάρδου τοϋ 
Ομολογητοΰ, κατηγορηθεΐσα ύ~ό τοϋ κόμητος Γόδουϊν έπί 

άθεμίτοις σχέσεσι μετά τοΰ έπισκόπου τοΰ Ούϊνκέστερ, καί 
θελουσα νά άποδείξγ, τήν αύτής αθωότητα έζήτησε τήν διά 
τοΰ πυρος δοκιμασίαν, $ν ύ-έστη, διελθοΰσα, μ ετ ’ οφθαλ
μών κεκαλυμμένων καί ποδών γυμνών, έπί έννέα πεπυρα- 
κτωμενων ΰννίων αρότρου άνευ τής ελάχιστης βλάβης, καθ’ 
δ έγραψαν οί τής έποχής μοναχοί καί έπανέλαβεν ό σεβά- 
σμίος πάτερ Δορλεάνης

1 Mem, de l’Acad. des Tuscrip., ενθ. άνωτ, . . . .
2  Dictionnaire. Philosophique, έν λέξ. Epreuve.

it 5 ρα ί- 1 ® a r ?' Histoire ecclesiastique tom. X l n ,  pag. 45. 
Παραβλ. V ο 1 t a i r e; Essai, ch, XLV  J el M i c h a u d; Bio- 
graphie Umverselle, * 7  αρθρ. Edouard le Confesseur.

*A.v δε προς στιγμήν όπισθοδρομτίσωαεν κατα μιαν εκα- 
τονταετηρίδα καί έξ Αγγλίας είς Γερμανίαν μεταβώμεν, 
θέλοιιεν ίδεϊ οτι καί η διά τοΰ πεπυρακτωμένου μυόροι» 
δοκιμασία (Judicium ferri calidi— F erri cadentis ju -  
ditium— judicium igniti ferri και άλλως) η ή δια μυ· 
δρου άπόδε&ς, ώς καλεϊ αύτήν ό ’ Ακροπολίτης, δέν στε
ρείται καί αυτη εστεμμένων ήρωίδων. Καί πρώτην, κατ 
αρχαιολογικήν τάξιν, άπαντώμεν τήν αγίαν Ριχάρόην 
(Ste Richarde), σύμβιον Καρόλου του Γ η Παχέος 
(Charles-Ie-Gros), αύτοκράτορος τής Γερμανίας και &ασι- 
λέωςτής Γαλλίας ( 8 8 1 — 8 8 8 ) ,  ητις κατηγορηθεΐσα υπο 
τοΰ σκαιοΰ αύτής συζύγου ώς άθεμιτουργήσασα μετά τοϋ 
Αιουτυάρδου (Liutward) επισκόπου Ούερκελίας, άπεφμιωσε 

διά τού πεπυρακτωμένου μύδρου τόν συκοφάντην, ανάόει- 
ξασα έαυτήν παρθένον ένώπιον άπάσης τής αυλής, έκπεπληγ- 
μένης διά περιστατικόν όπωσοΰν παράδοξον μετα όωόεκαε- 
τή συζυγικόν'βίον 1. Λιόπερ ούχί άδίκως πάπας Λεων ό ® 
(1048— 1054) κατέταξεν αύτην εις τά θαυματουργα 

πλάσματα μεταξύ τών άγιων. , , »
’Αλλά πολύ μάλλον περίεργα τά κατά Μαρίαν την Α- 

ραγοναίαν, σύζυγον τοΰ αύτοκράτορος τής Γερμανίας Οθω- 
νος τοΰ Γ' ( 9 8 3 — 1 0 0 2 ) .  Είκοσι και έπέκεινα συγγραφείς 
διηγήθησαν καί μετ’ αύτούς ό πάτερ Μαιμβοΰργος έπανέ- 
λαβε καί άλλοι πλεϊστοι μετά τόν Μαιμβούργον ειπον οτι 
ή Μαρία αυτη ήράαθη ποτε κόμητός τίνος ’ΐταλοΰ, οστις t-  
τυγεν ών ό τελευταίος τοΰ βιβλικού Ιωσήφ απόγονος. Ε
πειδή δέ η αυτοκράτειρα άνήκεν είς τήν μεγαλην τών 
Πουτιφάο οικογένειαν, δέν ελειψε νά ε’ί-η τώ σεπτώ αυτής 
συζύγώ οσα ηρκουν όπως ουτος άποκεφαλίσ·/) τόν κομητα

i Ορα D e Po t t e r :  L’Esprit de l’Eglise, tom. V, pag. 335, not,
Παραβλ. S i s m o o d i ;  Histoire des F ran cis , tom. Ill,pag.



της Μοδενης, ως ηνες καλοΰσί τόν Ιταλόν S. ' 0  *

συζυγον ητις, την κεφαλήν αύτοΰ άνά χεϊρας κρατούσα,

ύπ^ο τ  πΡ'ς -τ0ν Γ τ0'/'Ρατ°Ρ5' ?Va ^ίά θε0κ?ίσία« (-'•“ρτυοήση 
π ο β λ »θο  aUT>ζ Γ " τ ν - αί τύΜ  ^*««>™νης. 'Οθεν ύ- 
ν  r  . ? · «  Tr,v α του πεπυρακτωμένου μύδρου ά πό- 

θ  ε ξίν ε5 ηλΘϊ ^ Τ Ρ 0ί’ τ ?!ί λαβοϋσα αύτον «νά νείρας καί 
° *  U0? P ° V -  * *  κεφαλής”αύτίς. Συνεπεία δέ V ? δ ο *  

μασιας τα υτηςή  Μαρία έκάη ζώσα, κατά δ ^ α γ η ν  τοϋ «ώ .  
τοκρατοροί. Αν δε τωρα προσθέσωμεν είς την ίδ η  άοχούν- 

ως τραγικήν ταυτην ιστορίαν καί τόν βίαιον θάνατον αύτοΰ

* *  * *  Στεφανίας * £  του , ^ η μ ο υ  pWfAf0U Ύ πάτ0ϋ Κρεσεντ,οϋ · , ν , J g P f

ρείον Σ Λ Τ "  αποκεί ,αλίσει> «ποιον τώ  όντι σα^.σπή-
* Ρ, 1 ’ α ’ ίον Τ71« ί^-^σης τών διαγωνιζομένων ήαώνποιητών! j  4 T i p  .  ψ ™

2 f t : " ”>»■>»·· χ ζ ζ
V , ’  !  " 1  « 1  *« *ο λ ο γ ί.( '

J ; Υρ ς παρατηρεί όια τών τεσσάρων αύτής όφθαλυ,ών ότι 
εις κόμης τ *  Μ ο δ ε ^  ύπήρ*ε κατα την L X£  l Z  

νην, τον δεκατον αίώνα, καί δτ. προσέτι όλως άγνωστον 
■τυγχάνει το ονομα τής διάσημου εκείνης νήρας τ ί £ 
«φοβως τον πεπυρακτωμένον σίδηρον μαλαϊτούσης. Καί υπο'- 
μονή «νόησαν ταΰτα μονον, ά λλ’ ί  μεμψ{μ0φ0ς γ ραΓα _  

Χοάτο'ο°Τ  ̂° μ£τα ΑΡαΤοναία« Μ«ρί*ί γάμος τού αύτο- 
Λ? ' ς ,εΐναί “ υ™ Χ Ρ ψ « μύθος, καί έπομένως είς τούς αυ- 

*«» ° * *  άγνωστου ^  
«μος κα-, ο τ ρ α γ έ ς  τής Μαρίας θάνατος· πλήν'μή ΤΙΰτζύ. 

ητε τίπ οτε, φίλο! άναγνώστα., ί, γραία ζηλεύει τήν νέαν

2 5 Λ  - ί ε?· Tiv ^  * · “ * *  ό β Π
ν ΐ ω ^ ς  « 0 Α γιος, σ τ ε ρ ε ίς  ένΜαγουντία αύτοκράτωρ, τή  

>· «  Memiires pour «usloire. ΤΓέΓοαι, Αούι 1711, pag. 1429>

1 9  ’Ιουλίου 4 0 0 2 .  Κ α ίτοι η αυτοκράτειρα Κουνεγόνδα ή- 
ζιώθη μ ετά  θάνατον τή ς τών μ ην ια ίω ν  τ ιμ ή ς , κ α τα τα - 
χθεισα μ ετα ξύ  τών άγιων, οπερ άναντιρρήτως μαρτυρεί του 
βίου αύτής τό  σεμνόν και εύσεβές, εί καί ό κανών ουτος 
πολλάς εχ ει τά ς εξαιρέσεις, ύπήρξεν δμως έποχή καθ’ b  ο 
σεβαστός τη ς  σύζυγος ^ λα β εν  ύπονοίας περί τή ς συζυ
γικής αύτής π ίστεω ς* το  ε ίχ ε  φαίνεται ο τόπος. Ε ύτυχώ ς 
το πυρ διέλυσε πασαν μ ετα ξύ  αύτών ψυχρότητα* καί ή μέν 
Κουνεγόνδα διήλθε γυμνόπους έπ ί έννέα, κ α τά  δέ τόν 
Κράμμερ δώ δ εκα  πεπυρακτωμένων ύννίων άροτρου, ούδε- 
μίαν ύποστάσα βλάβην, καθ* ά λ έ γ ε τ α ι , ό δέ Γ£ρρίκος, έν 
τή δοκιμασία παρών, έζήτησε συγγνώμην παρα τή ς προσφι
λούς αύτω συζύγου, ώς αδίκως ύποπτεύσας τήν διά τοΰ 
πυρος δοκιμασθεΐσαν αύτής αρετήν Α λλά τ ά  θαυματουρ- 
γ ή μ α τα  του πατρος Πέτρου ’ Αλδοβρανδίνου, του οποίου η 
εύχή είη έπί του αναγνώστου, καλουσιν ήυάς είς Ιτα λίαν. 

Κ α τά  τό  έτος 1 0 6 3  Πέτρος, 6 Φλωρεντίας έπίσκοπος, κα- 
τηγορειτο δημοσία οτι σιμω νιαχώ ς  s im o n ia c a m e n t e  εις 
τήν έδραν έκείνην είχε περιέλθει* οί δέ αύτου κατήγοροι, 
οί π λ-ίσ το ι έκ τής έν Βαλλομβρόζα ίδρυθείσης τ ό τε  μονής 
τών Βενεδικτίνω ν, δέν έπαυον κηρύττοντες οτι ησαν έ το ι
μοι νά ύποστηρίξωσι τήν κατηγορίαν καί διά τή ς του π υ - 
ρος δοκιμασίας, τοσούτω οί άγιοι πατέρες ησαν π επ εισ μ έ
νοι περί τή ς του πανιερωτάτου ενοχής. Μ ετά πολλώ ν δ έ  
έτών απόπειρας καί παρά τήν ρητήν απαγόρευσή, ’ Α λεξά ν
δρου του Β , π άπα 'Ρ ώ μ η ς, δίς έπαναληφθείσαν, έτυχον τού 
ποθουμένου. °θθεν  τήν πρώτην τετά ρ τη ν  τή ς τεσσαρακο- 
σ ΐή ς του σωτηρίου έτους 1 0 6 7 ,  του λαοΰ δεομένου και α - 
δοντος εύ^άς οπω ς έπικαλεσθή τήν του Θεου άντίλτ,ψιν έπ ί

1 Ορα C r a m m e r :  Admiranda vita S. Henrici et S. Cunegoa» 
dae.—  M i c h a u d ;  Biographie Universelle, έν αρθρ. C unegoade,.



τής δοκιμασία*, $τις έν όνόμα τί του ε > λ λ ε νά τελεσ„ , 
υο παραλλήλου πυραί άνηγέρθησαν δέκα ποδών μ η , ^  

πέντε πλάτους και τεσσάρων καί ήμίσεω; 5ψους έκά στΤ  £  
χωρισμένο» απ’ άλλήλων ί , ’ ένος .α ί ήμίσεως πο£  ’  ^  
νωπ,,υ, ες εύφλεκτου ξυλείας έστρωμένης. * θ τ ε  δ* αί -υ

Γ *  αν^ θησα  ̂ f  ‘ ™ W f r v  αΰτάς διάστημα έ π λ η ρ Χ  
διάπυρων ανθρακων, ό πάτερ Άλδοβρανδινος τελε'σα^ 
την λειτουργίαν διήλθεν έπ* αύτών γυμνο'πους, βοαδεΓ τώ

Αλ>« τό μεγαλειτερον αύτοΰ θαΰμα δέν είναι 
εισ/,λβεν εις την πυράν και έξήλθεν ά β λ α β ή  άλλ’ · „  ε(·

’Α>βάνου ’ ^ Τ '  Ιξήλθε κ^ !νάλ">< επίσκοπος
Α Λβανου  ̂ εις τα α ί μ α τ α  ταΰτα μ ετ’ ού πολύ προνειρι-

κ α θ ϋ Γ  Ι - Τ * 07̂  έγεν5τ° « ΰ  πάπα

7 ^  -Γ Ι ό ^ ς ΐ ί

διναλικην πορφύραν, έν έποχ^ μάλ(στα , αθ- ^  ό^ ν  κ λ ί  
ρος ητο το παν, *  δέ τέχνη πολλά εΙ/ε μ„στή<Η« &  
να ειπω πολλά εκαμνεν ό Θεος θαύματα; Ουτω κατα τ ήν 
πρωτην σταυροφορίαν, δτε οί τοΰ ίριστοΟ στοατιώται ’κ 
μυριω; *ινων πιεζομενοι έπολιορκοΰντο ύπο τών Μωαμεθα-

pag. 2 ί 6 . — D e P o t u ' r '  ”i an" ’ 1 0 6 3 ; ”* 3 ?  et segg· ‘ 0Π>· , 7 > 
Canlu, έ'ν9« άνωτ. « λ  7 0 7  π ' Γ ' ’ ^  Ε . ’ σ ύ "  3 5 2 — 3 6 0 —  

τ .* ( ' ϊ τ ^ ΐ ι  τοίς « ΰ ο ι Γ ί σ τ ο ΡΤ ο Τ ς .Χ °5 ™ ! Ί«·>*ν*ης>

νών έν ’Αντιόχεια ( 1 0 9 8 ) ,  ην διά δόλου ό Βοεμόνδος είχβ 
ν.αταλάβει, η απελπισία πλείστους άνέδειξε παρ’ αύτοις 
προφήτας, ών οί έμπνευσμένοι λόγοι μεγάλως άνεζωπύρη- 
σαν το θάρρος τών καταβεβλημένων σταυροφόρων, ’ Αλλως τε  
δέ έν τοιαύτη έκστρατεία. καί έν τοιούτω στρατώ ούδέν 
κοινότεοον καί φυσικώτερον η όπτασίαι, προφητεΐαι, θαύ
ματα. Προς επισφράγισαν δέ τών καθ’ έκάστην διαδιδομέ- 
νων θαυμάτων, ιερεύς τις έκ Μασσαλίας, Πέτρος Βαρθελε- 
μής καλούμενος, άνήρ ομως υπόπτου διαγω γές (of loo
se manners), κατά τόν Γιββωνα * ,  παρουσιασθείς είς τό 
συμβούλιον τών άρχηγών διεκηρυξεν οτι ό άγιος ’Ανδρέας, 
έμφανισθείς αύτώ καθ’ υπνους, τω  έφανέρωσεν ότι έν τη τής 
Αντιόχειας εκκλησία του άγίου Πέτρου υπάρχει κεχωσμένη 

η ιερά λό γχη , δι* ής έςεκέντησαν την πλευράν του Χρίστου. 
Οίκοθεν δέ έννοείται ότι οί δυνάμενοι νά άποκτησωσι τοιου- 
τον όπλον θά καθίσταντο άηττητοι. *0θεν μ ετά  τριήμερον 
γενικήν νηστείαν καί προσευχήν έσκαψαν βαθέως έν τώ  ύπο- 
δειχθέντι τόπω μέχρις έσπέρας, έπί παρουσία δώδεκα μαρ· 

L  τύρων, άλλ* ούδέν ευρον* την νύκτα όμως ό Βαρθελεμής κα · 
ταβάς είς τόν λάκκον επανήλθε φέρων την πολύτιμον λόγ
χην, έν τω  μέσω τών άνευφημιών φρενητιώντος έκ χαράς 
λαού’ είναι άληθές οτι ολόκληρος σχεδόν νύξ είχε μεσολα- 

I  βήσει. Τοσούτω δέ η λόγχη έκείνη ένεθάρρυνε καί άνεζω~ύ- 
ρησε τόν άπελπιν τών σταυροφόρων στρατόν, ώστε μ ετά  τρεις 
ημέρας, ημέραν τής εορτής τών αποστόλων Πέτρου καί Παύ
λου, έζορμιίσαντες κατέστρεψαν τήν στρατιάν του ύτ;ερηφά- 
νου Κερβογά έν τη άξιομνημονεύτω έκείν*/) τής Αντιόχειας 
μάχη, ενθα επεσαν, κατά τούς συγχρόνους ιστορικούς, τ έ σ -  
σάρες χιλιάδες Χριστιανών καί δέκα μυριάδες Μουσουλμά-

1 G i b b o n :  History of the Roman Empire, ιοί. Y Il, pag. 263 
Legend of rbe holy lance).
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τοειδή δεινά ειχον περιορίσει την έξ  άντρων 6 0 0 . 0 0 0  σ τ ρ α 
τιάν, άπηντησεν μ ια  φωνή: « Γ εν ν η θή τω  το  θέλη μ α  τ ο ΰ  
Κυρίου!» Τ ό τ ε  ό Β α ρ θελεμ ή ς, γυμνούς τούς πόδας εχω ν κ α ί  
μόνον ένδυμα φέρων άπλουν άμφιον, έρρίφθη έν τ ω  μ έσ ω  
του πυρος β α στά ζω ν  την αγίαν λ ό γ χ η ν , ης το  σίδηρον π ε -  
ριεκάλυπτε λ επ τό ν  σηρικόν ύφασμα. Κ α ί το ι δ έ  έξή λ θ ε  τ ώ ν  
φλογών αβλαβής κρατών άνέπαφον επίσης τό  λ επ τό ν  τ ή ς  
λόγχης επ ικ ά λ υ μ μ α , καθ’ α λ έγ ο υ σ ι,κ α ί ώς τεκμα ρτόν έκ  του  
ενθουσιασμού δν διήγειρεν παρά τ φ  σ τρ α τώ  η ώς έκ  θαύμα

τος διάσω ^ίς το υ , ούχ η ττο ν  ομω ς μ ε τ ά  τινας ημέρας ά π έ -  
θανεν έν άκραις όδύναις, όμνύων ύπέρ τή ς  ά θω ό τη τό ς του  
καί καταρώ μενος τώ ν  α π ερίσκεπ τω ν αύτοΰ θα υ μ α σ τώ ν , ο ι- 
τινες τόν ήνάγκασαν νά α π οδείξο  αύτην διά  του πυρός * .  
Έ κ  τ ή ς  έπ ο χ ή ς έκείνης ή ιερά λ ό γ χ η  ά π ώ λ εσ ε  πάσαν γοη
τείαν καί δ ικα ίω ς ε ίχ ε  παυσει νά θαυματουργεί. Το έλ εε ι-  
νόν τοΰ πατρός Β αρθελεμ ή  τ έλ ο ς  π ά ντα  άλλον ηθελεν απο
θαρρύνει η τόν άτρόμητον τώ ν  Μ εδιολάνων ιερέα Λιπράνδον, 
οστις τρία ε τ η  βραδύτερον, κ α τά  τό  1 1 0 2 ,  άνέλα βε νά 
απόδειξη διά  τοΰ πυρός δτι ό τ ή ς  π ό λ εω ς άρχιερεύς Χ ρ υ- 
σόλαος η Γροσολάνος διά  σιμω νιακής κλίμ α κος είχεν ύψωθη 
είς τό  α ξίω μ α  έκεινο. Οθεν ρίψας λίβανον καί ά γ ια σ μ α  έπ ί 
τής άναφθείσης δι* αύτόν πυράς είσήλθεν άναμέσον τώ ν  φλο
γών, αιτινες διεχωρίσθησαν ένώπιον το υ , ώς ά λ λ ο τε  τ ά  υ δα - 
τα  τή ς έρυθράς θαλάσσης ένώπιο / τώ ν ‘Εβραίων, καί έξήλθεν  
αβ λαβής, τοΰ πλήθους χειροκροτοΰντος καί άνευφημοΰντος, 
Χατά τό  σύνηθες. Μόνη ή χειρ καί 6 ποΰς αύτοΰ υπέστησαν 
έλαφρόν καύμα έν ω  δι* ά γ ιά σ μ α το ς έρράντιζε τ ό  πυρ, το ΰ το  
δη ηρκεσεν δπω ς άμφισβητηθ/) τό  θαΰμα καί Π α σχά λης ό Β ' 
άπ α λλά ξη  τ ή ς  κατηγορίας τόν επίσκοπον* οποία μικροπρέ
πεια καί μεροληψία 2 J

4 M i c h a u d ,  ενθ* άνω τ., σελ. 296— 299.
2  D e  P o t t e r ,  ενθ* £y<ax., τόρ.. Ε ', σελ. 382— 385.



Ή  τοΰ πυρός δοκιμασία έξετάθη έκ τών ζώντων είς 
τους νεκρούς, διότι διά του τρόπου τούτου έβασανίσθη επί 
τινα χρόνον τό γνήσιον τών άγίων λεγομένων λειψάνων, ώς 
το του θαυματουργού Φήλικος, οπερ τρις έτέθη έ“ ί τοδ 
πυρός και τρις αί ευσεβείς φλόγες έσεβάσθησαν τά ιερά αύ
του οστά, καθ’ $ λέγεται. ’Αλλά τό μέσον τούτο δέν διε- 
τηρηθη έπι πολύ έν χρησει, διότι φαίνεται δτι τό πυρ δ τέ- 
πιπτεν συχνακις εις λάθη, ώς έν άλλη περιστάσει συνέ
βη ποτέ εις τινα έν Ιτα λ ία  άγίαν, ητις, κακώς άκούσασα 
τάς εύχάς τών εύσεβών λατρευτών της, άπηντησεν δι’ όμ
βρου εν ω έζήτουν παρ αυτής ξηρασίαν. Είς το πυρ ωσαύτως 
έρρίπτοντο καί τά βιβλία οπως έκ τής πυρπολησεως η μή 
αυτών κριθη το ορθόδοξον η το αιρετικόν τών έμπερίε/ομέ* 
νων. Μετά την ύπό ’Αλφόνσου του ΣΤ , βασιλέως τής Ι 
σπανίας, γενομένην άλωσιν του Τολέδου (2 5  Μαίου 4 0 8 5 )  
υπό τών Αράβων κατεχομένου, και έπί πενταετίαν πο- 
λιορκηθέντος, φιλονεικία ήγέρθη αν η θεία ακολουθία ε
πρεπε νά τελήται κατά τόν τρόπον τών 'Ρωμαίων η κατά 
τόν καλουμενον μοζαραβικον, η δέ λύσις διά μονομαχίας 
άπεφασισθη. *θθεν δύο ίππόται καταλλήλως ώπλισμένοι κα- 
τήλθον έφιπποι επί του πεδίου και έμονομάχησαν κατά 
τους έν χρησει παρ’ αύτοις κανόνας. ‘Η νίκη έκηρύχθη 
υπέρ τής μοζαραβικής λειτουργίας, του Αον 'Ρουΐς δέ Μαρ- 
τανζα^άνατρέψαντος εκ του ίππου τόν αντίπαλον αύτου, 
δστις επεσε θνησκων. ’Αλλ* η βασίλισσα Κωνσταντία, ητις 
μεγαλως ηύνόει την κατά τόν ρωμαϊκόν τρόπον ακολου
θίαν, έζητησεν επί τής διαφοράς την διά του πυρός δοκι
μασίαν. Και τοι άπαντες οί τών ιπποτών νόμοι τό τοιοΰ
τον άπηγόρευον, η θέλησις τής βασιλίσσης ούχ ηττον έξε- 
τελέσθη. Τα δύο αντίθετα λειτουργιολόγια, τό τών Μοζα- 
ράβων και τό τών Ρωμαίων, έρρίφθησαν είς τό πυρ, δπερ 
πιθανόν κατεδικασεν άμφοτερων την ορθοδοξίαν, εί καί έρ-

ρέθη δτι τό μοζαραβικον έκ τών φλογών άβλαβες ανεχη- 
ύησεν, illaesus prosiliit * .  Τοΰτο μόνον βέβαιον δτι ο 
’Αλφόνσος ει^ε περισσότερόν νουν τής Κωνσταντιας,επιτρεψας 
εΐς τινας έκκλησίας νά δέωνται του Θΐου κατα το ρωμαϊ
κόν λειτουργιολόγιον, εις άλλας δέ νά τηρησωσι τό έν χρττ 
σει μοζαραβικον. Ούχ ηττον άξιομνημόνευτον παράδειγμα 
άπαντώμεν έπί ’Ανδρονίκου του Πρεσβυτέρου, υίου καί δια- 
δό/ου Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου, έπί τών ημερών τοΰ ο
ποίου ή Κωνσταντινούπολή άνεκτήθη άπό τών Λατίνων^αυ- 
τοκρατόρων (2 5  ’Ιουλίου 1 2 6 1 ) .  πεντήκοντα έπτά ετη, 
τρεις μήνας καί δεκατρείς ημέρας βασιλευσάντων, καί έτε- 
λέσθη ή τών δύο Εκκλησιών όλιγόβιος ενωσις. Γνωστή έ
πίσης έκ τής ιστορίας ή πολυκύμαντος τοΰ Μιχαήλ βασι
λεία, τό κατά τοΰ ήγεμονόπαιδος ’ίωάννου Λασκάρεως στυ
γερόν αύτοΰ κακούργημα καί ό συνεπεια τούτου άφορισμος 
τοΰ αύτοκράτορος ύπό τοΰ πατριάρχου Αρσένιου, η^καθαί- 
ρεσις αύτοΰ καί ϊ\ άναγορευσις τοΰ Γερμανού, ειτα δε η τοΰ 
’ίωσήφ και ή τών Άρσενιατών και ’ίωσηφιστών πολύκροτος 
θρησκευτικη έρις. Ή  ερις αυτη, ης μετέσχον άπασαι της 
κοινωνίας αί τάξεις, έκ τών αύτοκοατορικών πριγκίπων μέ
χρι τοΰ έλαχιστου μονα^οΰ, διηρκεσεν επεκεινα τών τεσ 
σαράκοντα οκτώ έτών, Ουτω κατα το 1 2 8 4 ,  οτε προ 
πολλοΰ ό Μιχαήλ, ό ’Αρσένιος και ό Ιωσήφ είχον άποθα- 
νε», βλέπομεν τά δύο κόμματα εΐ πέρ ποτε βιαιάτερον έρι· 
ζοντα- Καί οί μέν ’ίωσηφισται έσεμνύνοντο έπί τω  άρχηγώ 
αύτών Βέ/.κω, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, οί δε *Αρ- 
σενιάται έπί τη συμπραξει πολλών μοναχών, ούς ο Μιχαήλ 
έι/ε πολυτρόπως βασανίσει, ενεκα τής πρός την ενωσιν ά* 
ποστροφής αύτών καί έθεωρουντο έπομένως μάρτυρες. "Οθεν

4 R o u s s e u w  St .  H i l a i r e :  nistoire d'Espagne, tom. I l l , 
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ο αύτοκράτωρ ’Ανδρόνικος, ύπο συρ,βιβαστικου ττνβύμάτος 
Εμφορούμενος, προσεκάλεσεν αυτούς ενώπιον του έν \Αδρα- 
μ υ ττείω  της Μικρας ’Ασίας, ενθα άπεφασίσθη νά καθυπο- 
βληθη ή διαφορά είς την τοΰ Θεοΰ κρεσιν, διά τής τοΰ πυ
ρός δοκιμασίας, νενησομένης ώς έξής. "Εκαστον κόμμα ώ -  
ρίσθη νά έκθέση οι* ιδίου έγγράφου το δίκαιον τής ύποθέ- 
σεώς του, άμφότερα δέ τά  έγγραφα η οι τόμοι, κατά την 
τών πατριαρχών γλώσσαν, νά βληθώσιν έπί τοΰ πυρός, το  
δε διασωθησόμενον νά θεωρηθη παρά πάντων ώς το μόνον 
ορθόδοξον. Ουτω δέ και έγένετο’ την ημέραν του μεγάλου 
σαββάτου οί τών δύο κομμάτων άρχηγοί συνήλθον έν τινι 
εκκλησία, ένθα έν μεγάλη πομπή παρευρίσκοντο ό αύτοκρά- 
τωρ, η αυλή, ό πατριάρχης καί πλήθος άπειρον’ μ ετα  δ έ  
τά ς άναγνωσθείσας εύχάς καί ψαλείσας λιτανείας οί δύο 
τόμοι, στερεάν θήκην περιβεβλημένοι, έτέθησαν ύπό ευ
λαβών χειρών έπί άργυροΰ τρίποδος ύπο τον όποιον έκαιε 
πΰρ. ’Α λλά πρός κοινήν απάντων έκπληξιν τό  πΰρ, έστο* 
άσέβεια ή άλλοιαι θρησκευτικαί πεποιθήσεις, έμάλαξεν έν - 
τός δύο ωρών τά ς τόσον έτών ίσχυράς Ικείνας δοξασίας 
καί συνήψε έπ’ ολίγον, μέχρι τής τελικής τών ’Αρσενιατών 
νίκης, τά  δύο διεστώ τα κόμματα. αΓΩς γοΰν ένεβλήθησαν 
(οί τόμοι έπί τοΰ πυρός), λέγει ό ταΰτα ίστορών Π αχυμέ- 
ρης καλάμη ησαν πρός κάμινον καί άμφότεροι* και τό  
πΰρ ούκ ήγνόει τήν έαυτου δύναμιν, καί συνεπτυγμένων ά - 
ραρότως έπελαμβάνετο, ώ στε καί μιας ή καί δευτέρας ώρας 
σποδόν γενέσθαι καί άμφοτέρους.» Ουτω διηγείται ό βιο
γράφος τοΰ Μ ιχαήλ καί ’Ανδρονίκου τά  κατά τήν δοκιμα
σίαν έκείνην, έξαγοράζων τό δύσπιστον τής διτιγήσεως δι’ ί ·  
τέρας λίαν εύσεβοΰς, έν η παριστα δύο αγίας εικόνας τήν 
μέν τής Θεοτόκου « έπ ί πολλαις ήμέραις δακουρροοΰσαν, ά -

1 AvSgov. Εβλαιο)* Δ ',. κεφ. 22*

μάρας έξ οφθαλμών χέουσαν, ώ στε καί σπόγγοις τό  έκρέον 
συνάγεσθαη) τήν δέ τοΰ «λαμπρού έν μάρτυσι λάμποντος 
Γεωργίου αίμα δαψιλώς άναβλύζουσαν

Αυτά είσι τά διασημότερα παρά τοις ιστορικοΐς άπαντών- 
τα παραδείγματα τής διά τοΰ πυρός δοκιμασίας, καταρ- 
γηθείσης υπό τοΰ πάπα Στεφάνου τοΰ Ε ' ( 8 8 6 — 8 9 1 )  καί 
τοΰ αύτοκράτορος Φριδερίκου τοΰ ( 124  5 — 1 2 5 0 ) .

IV.

'Υδροκρισία. Μ ετά τό πΰρ έρχεται φυσικώ τώ  λόγω τό  
αντίθετον στοιχειον τό υδωρ, ΐνα πληρωθη τό τοΰ προφη- 
τάνακ,τος. ΛιήΛθομεγ δια πυρός χαϊ υδατος, καί εζήγαγες 
ήμας είς άναψυχην 2, ή τό τοΰ εύαγγελιστοΰ Κ α ί ποΛΙά- 
χις αύτον καί είς πυρ εβ α ίε  καί είς ΰδαχα, ινα άποΛέστχ 
αύτόν  3* μετεχειρίζοντο δέ τό υδωρ κατά δύο τρόπους, θερ
μόν ή ψυχρόν,

*11 διά θερμοΰ ή ζέοντος υδατος δοκιμασία (Judicium, 
probatio aquae calidse yel ferventis) ήτο σχεδόν συγ
γενής πρός τήν προηγουμένην, διότι τό αυτό είχεν ώς έγ 
γιστα τυπικόν, ή αυτή τάξις ανθρώπων, ή άνωτέρα, έν άμ» 
φοτέραις καθυπεβάλλετο, καί ή αυτή ευκολία ώς πρός τούς 
άντικαταστάτας τοις κατηγορουμένοις παρεχωρειτο. ?Ως 
πρός τό δραματικόν δμως ή τοΰ ζέοντος υδατος ήτο πολύ 
εκείνης ύποδεεστέρα.

Ευρισκόμεθα πάντοτε έν τ^ αυτη έκκλησία, ά λλ’ ή σκνι- 
νή μεταβάλλεται* τό σιδηρουργειον "^τατοέπεται είς μα

1 Αυτόθι βιβλ. Δ', κεφ. 3 0 .
2  Ψ αλμ. Ε Ε ' ,  1 2 .
3  Μαοκ. Θ’, 2 2 ,



γειρείον, άντι πεπκρακτωμένων μύδρων, ΰννίων, χειριδών 
και άλλων τοιούτων τής κολάσεως μάλλον η τοΰ Θεοΰ έργα- 
λειω ν,εχομεν ένώπιον ήμών λέβητα ενθα βράζει 5δωρ, καί 
«ς το ομολογήσωμεν, όλέβης 0ύδέν εχει το πο.ητικόν. νΗ -  

, ειπε? τις οτι ό ίερεύς, έξ εύσπλαγχνίας κινούμενος πρός 
τον πτωχόν εκείνον άνθρωπον, δστις δίκην ικέτου ϊσταται 
προ αυτου γονυπετής, ετοιμάζει αύτω ζωμόν. Τό ώχρόν 
του προσώπου του προδίδει κακοπάθειαν καί τώ όντι προ 
τριών ήμερων είναι άσιτος, οΰδέν άλλο λαβών είμη ολίγον 
άρτον καί ολίγον υδωρ. Α λ λ ’ ο5τος είναι ό κατηγορούμενος, 
και ο ιεβευς όιδει αύτώ μόνον εύχάς· έντός δέ τοΰ λ έ -  
6ητος ̂ τίθεται ούχί κρέας πρός ζωμόν, άλλά λίθος ή δακτύ
λιος, ον ο δικαστής βυθίζει δώ  σχοινιού, κατά τό μάλλον 

71 εαθεω«’ “ ναλόγως τής τοΰ εγκλήματος βαρύτητοί,
κα, ον ο κατηγορούμενος ή ό άναπληρών αύτόν οφείλει νά 
εςαγαγη εμβάλλων έντός τοΰ υδατος, θερμοΰ η ζέοντος, 
κατα την άποφασιν, τήν χείρα ένίοτε δέ καί τόν άπογεγυ- 
μνωμενον αοτοΰ βραχίονα, χωρίς νά ύποστή βλάβην. Η δέ  
ΖεΙρ η και ο βραχίων αύτοΰ περιετυλίσσετο, ώς έν τ ή  διά 

Τ  έσφραγίζετο καί μετά τρεις ήμέοας,
ες-.τασεως γενομενης, άπεφασίζοντο τά κατ’ αύτόν. Λοθά- 
ριος, ασιλευς τής χώρας τής ενεκεν αύτοΰ κληθείσης Λο· 
ΰαριγγιας ή Λορραινης, έκ τής γεννεάς τοΰ Μεγάλου Καρό
λου, ειχε κληρονομήσει έκ τών αδυναμιών, ά λλ’ ούνί καί 
εκ τών  ̂ αρετών τοΰ διάσημου εκείνου άνδρός. Νομφευθε^ς 
κατα το 8 o b  την ©ευτοεργην (Theatberge) μετά έ'ν έτος 
απεοαλεν αυτήν δ ,ω ς «νετώτερον συζή μ ετά τής παλλα- 
χιίος αυτου Ουαλδράδας (Waldrada), αδελφής τοΰ έπ<- 
σκοπου Κ ολω νίας, $ν πρό πολλοΰ ήγάπα, καί ητις ούδόλως 
συγκατενευε ,α  επηται τη  βασιλίσση, άφ’ 05 έπί τοσοΰτον 
χρόνον καθειςε την πρώτην θέσιν. ’Ηνανκάσθη δέ, ενεκα 
των γενομε·?ων α*τώ παραστάσεων, νά δεχθή έκ νέου την

Θευτβέργην* άλλά θέλων διά παντός νά την άπομακρύνη 
δη$γειρε κατ’ αυτής κατηγορίαν, καθ’ *̂ ν προς τοις άλλοις 
παρίστατο αυτη ύποπεσοΰσα προ του γάμου της είς αιμο
μιξίαν μετά του αδελφού αύτής Ουμβέρτου, οστις, καίπερ 
κληρικός, είχε σύζυγον. eH βασίλισσα έζήτησε τότε, κατά 
τά έθιμα τής εποχής, νά απόδειξη την έαυτής άθωότητα διά 
τής του ζέοντος υδατος δοκιμασίας, $ν ύπέστη δι’ αντιπρο
σώπου, δστις έπιτυχώς καί ά'νευ βλάβης έξήγαγε τον δα
κτύλιον πρός θρίαμβον τής Θευτβέργης, άν ούχί τής αλή
θειας. Τοΰτο είναι το έπισημότεοον έν τ*?ί ιστορία άπαντών 
παράδειγμα της δοκιμασίας ταύτης, ού μόνον δ&ότι β α 
σίλισσα ύπήρξεν ή ήρωίς, άλλά καί διότι είναι ό πρόλο
γος μακρου τίνος δράματος, κωμικο-τραγικου, περί τά 1 5  
ετη διαρκέσαντος, έν ώ άλληλοδιαδόχως μετεχουσι σύνοδοι, 
πάπαι, αύτοκράτορες, καί οπερ λήγει έν ΓΡώμνι δΓ έτέρας 
δοκιμασίας, άλλοίας δμως φύσεως ΓΩς γνωστόν δ θρίαμ
βος τής βασιλίσσης δέν διήρκεσεν έπί πολύ, ό Λοθάοιος κα- 
τώρθωσε δι* αποφάσεων συνόδων νά την διαζευχθη καί νά 
προσέλθγ; είς γάμον μετά τής περιβοήτου Ούαλδράδας, ον 
δμως ό πάπας Νικόλαος ό Α' ηκύρωσε δι’ έτέρας συγκρότη* 
θείσης έν 'Ρώμη τω 8 6 3 .  Τοΰτο δέ έδωκε χώραν είς α τε 
λεύτητους διενέξεις μεταξύ αύτοΰ καί τών τής Λορραίνης 
έπισκόπων, οιτινες ού μόνον δι* άναθεματισμών άπήνττισαν 
είς τούς τοΰ πάπα άναθει/.ατισμούς, άλλ* έπεισαν έχΐ τ έ 
λους καί τόν αύτοκράτορα Λουδοβίκον τόν Γερμανόν, αδελ
φόν τοΰ Λοθαρίου, νά άσπασθτί τήν ύπόθεσίν των /α ί να έκ*· 
στρατεύση κατά τοΰ Νικολάου. Κατά δέ τινα περίεργον 
σύμπτωσιν ό Λουδοβίκος είοβάλλει είς 'Ρώμην άπροσδοκη- 
τως, καθ’ ην στιγμήν ό πάπας τελεί αύτοπροσώπως λιτά -

1 όρχ D e  P o t t e r ,  ενθ® άνωτ., tom. V III, pag. 8 - ^ 3 .  Πχ- 
£χ§λ. Sismoodi, ev3 α άνωτ., tom. I l l ,  pag, 143— 158.



νείαν εναντίον τοιι· ιερείς καί στρατιώται, σταυροί καί λ ό γ - 
χαι, εικόνες και ξίφη συναντώνται έπί της αύτής π λατείας. 
Τ οτε άρχεται σκηνή αλλόκοτος, απερίγραπτος, πρωτοφανής 
εις τα χρονικά τών λιτανειών, μεστή τραγικών καί κωμι
κών επεισοδίων είναι θέαμα δυνάμενΟν να κίνηση εις γ έλω 
τα  τον Σατανάν η εις δάκρυα τους αγγέλους, όπερ τό αυ
τό’ είναι ήττα πληρέστατη, άνανδρος πανικός φόβος, λειπο- 
ταςια τρομερά· καλογηροι και καλογραίαι, μοναχοί καί μ ο - 
νοχαί, ιερείς και έπισκοποι πάντες ρίπτουσι τάς σημαίας 
τής πιστεως,κραυγάζουαι, λειποτακτοΰσι, συνωθοΰνται, συμ- 
πλέκονται, τραυματίζονται, βοώσι, βλασφημοΰσι, φεόγουσι 
πανταχόθεν διωκόμενοι. Οί στρατιώται τοΰ Λουδοβίκου ούδέν 
έσεβάσθησαν· «οί σταυροί, προσέτι δέ καί ό αληθής σταυρός 
της άγιας 'Ελένης, κατεθραύσθησαν καί έρρίφθησαν είς τόν 
βόρβορον, αί άγιαι εικόνες κατεπατήθησαν, οι ιερείς έδάρη- 
σαν καί έκακοποιήδησαν, οί ναοί έβεβηλώθησαν καί αι κα- 
λογραίαι ητιμ,ασθησαν 1.» Και ταΰτα πάντα διότι ό Λοθά
ριος προύτίμα τήν Ούαλδράβαν τής Θευτβεργης, τόν άπη- 
γορευμένον καρπόν εκείνου, ον ηδύνατο άναμ-αρτήτως νά δρέ- 
ψη. Αλλα τό πολύπλοκον τοΰτο δράμα πλησιάζει προς τήν 
λυσιν^του, ήν ο Νικόλαός κατελιπε κληροδοτημα ’Αδριανώ 
■τω Β , έπί τών ήμερων τοΰ όποιου ό Λοθάριος μετέβη εις 
Ρώμην, οπως τύχη άφεσιν τών κατ’ αύτοΰ υφισταμένων εκ
κλησιαστικών επιτιμίων. Ό  πάπας μεγάλως περιεποιήθη 
τον βασιλέα, πλήν δεν έδεχθη αύτόν είς μετάληψιν, πριν η 
ορκισθή έπί της θείας ευχαριστίας, καθώς καί οι περί αύτόν 
αυλικοι, ότι είχε διακόψει πάσαν μετά τής Ούαλδράδας 
σχεσιν, κατά τά ύπό^τοΰ προκατόχου του Νικολάου δ'ιατα- 
χθεντα. Ητο δέ ό έπί τής θείας εύχαριστίας όρκος (pur- 
gatio p er sanctam cu cliaristiam i μία τών κανονικών

1 D o  Ρ o t t c r,^?yO« άνωτ., pag. 49 .

δοκιμασιών, δυνάμει τών λόγων τούτων τοδ άποστόλου 
Παύλου. "Ωστε ος &r έσθίρ tdr άρτον τοϋτον ή λΙυι) τό 
ποτήριον τον Κυρίου άναζίως, ένοχος εσται τοϋ σώμα
τος *α ί αίματος του Κυρίου Κ  "Οθεν κοινώς έπίστευετο 
οτι ό τολυ-ών νά κατασταθή επίορκος ηθελεν άναποφευκτως 
άποθάνει‘εντός τοΰ έτους. Ά λ λ ’ ό Λοθάριος καί οί περί αυ
τόν δέν ήδύναντο πλέον νά όπισθοδρομήσωσιν, ω στε περι
δεείς καί τρέμοντες ώμοσαν τον επιφοβον ορκον. Ο παπας 
έδωρήσατο τό τε  τώ  βασιλεϊ κλάδον φοίνικος, παριστώντα 
τήν επιτυχίαν πάσης αύτοϋ έπιχειρήσεως,^ μικραν τινα^ ρά
βδον ( fe r u la ) ,  έκδηλοΰσαν εξουσίαν νά άποβαλλη τους ε- 
πισκοπούς, οίτινες ίθελον αντιτείνει εις τα  σχέδια του, 
καί, τέλο ς, λέαιναν εκπροσωπούσαν τήν Ούαλδράδαν. ’Α λλά 
μόλις ό μ ετά  δώρων μοίρας προικισθείς Λοθάριος κα τελιπ ε 
τήν 'Ρώμην, αμέσως προσεβλήθη υπό όξυτάτου πυρετοΰ και 
εις Πλακεντίαν μετενεχθείς, έτελεύτησε τή  8  Αύγουστου 
8 6 9 ,  τοΰθ’ οπερ παρά πάντων έθεωρήθη ώς τής έπιορκιας 
αύτοΰ άποτέλεσμα. Τήν αύτήν δέ τύχην έλαβον καί οί χ α - 
ριν τοΰ βασιλέως έπιορκήσαντες αύλικοί, άποθανοντες εντός 
τοΰ έτους, καθ’ ά βεβαιοΰσιν άπαντα τά  τών Φράγκων χρο
νικά. 'Η  δέ βασίλισσα Θευτβέργη, πρώτιστη τοΰ δράματος 
ήρωΐς, άπεσύρθη έν τή  έν Μ ετζ μονή τής άγίας Γλοσσάνδης, 
ής δ ιετέλει ηγούμενη, ένθα καί άπέθανεν.^

ΓΗ διά τ ή ς  θείας ευχαριστίας δοκιμασία εσχε και ετερον 
έστεμμένον ήρωα, δύο άντί ενός έπί κεφαλής φεροντα στέμ 
ματα, τόν περιώνυμον Γρηγόριον τόν ζ \  Καθυπέβαλε δε εαυ
τόν ό 'Ιλδεβράνδος εις τήν κανονικήν ταύτην δοκιμασίαν 
εκουσίως, ινα' διάψευση τά ς κατηγορίας, ας οί περί τόν αύ- 
τοκράτορα τής Γερμανίας, Ερρίκον τόν Α ,  επίσκοποι ειχον 
κατ’ αύτοΰ εκτοξεύσει έν τή  Ούορματια (Yormatia,

Ν

Φ'Α’ "ΐτρος Κορινθ. ΙΑ*, 27 .



Augusta Vangionum, τά  νυν W orm s) σ υ γ κ ρ ο τη θ είς  
τ ω  1 0 7 6  συνελεύσει·, κηρύξάντες αύτον έκ π τω το ν  του πα
πικού θρόνου. ’Ε γένετο  S i  η δοκιμασία έν τ ω  φρουρίω τή ς  
Κανόσσης, οπερ παρά τω  ?Ρηγίω  τη ς Λομβαρδίας κ α τειχεν  
η κόμησσα Μ α τθίλ δ η , του αύτοκράτορος μεταμελομένου 
καί δίκην ικέτου ίσταμένου ένώπιον του π ά π α , δστις προη
γουμένως διά τη ς έν 'Ρ ώ μ η  συνόδου (1 0 7 6 )  είχεν αναθε
μ α τίσ ει αύτόν καί α π α λλά ξει του όρκου τούς υπηκόους αύ
το υ . Τρεις δλας ημέρας ό άτυχης 'Ερρίκος, γυμνόπους και 
τον σάκκον τη ς μετανοίας περιβεβλημένος, νηστις καί pt- 
γώ ν , περιέμενεν έν τ ω  δευτέρω του φρουρίου περιβόλω το  
έλεος τοΰ άγερώχου 'Π^δεβράνδου. Τ έλ ος, ταίς πρεσβείαις τϋς 
π ο λ λ ά  ίσχυούσης Μ ατθίλδης, έγένετο δεκτός παρά τ ω  π ά 
πα, έν τ ω  τοΰ φρουρίου παρεκκλησίω  τοΰ αγίου Μ ιχαήλ, εν
θα έκ  ταπεινώ σεω ς είς ταπείνωσιν προβαίνουν ώμοσε τά ς 
μ άλλον ά τιμ ω τικ ά ς συνθήκας, ά ;  π εντεκα ίδεκα  ημέρας 
βραδύτερον θέλει παραβή. Τ ό τε  δέ ο Γρηγόριος, τελ έσ α ς 
την θείαν μυσταγω γίαν έπ ί παρουσία τών Γερμανών μ εγ ι
στάνων, προσεκάλεσε τόν αύτοκράτορα νά πλησιάση πρός 
τό  θυσιαστήριον, και λαβών τόν άγιον άρτον (sainte ho- 
S tie )  μ ετέλ α β ε  μαρτυρόμενος τόν Θεόν υπέρ τή ς ά θω ό τη - 
το ς αύτοΰ και λέγω ν Δέομαι τοΰ 'ϊψ ίστο υ  όπως
διασκεδάστι πάσαν υπόνοιαν, ει μέν είμ ι αθώος, θανατώστ]
με δέ αμέσως, εί ένοχος................» Αούς δε τεμάχιον τοΰ
άγιου άρτου τ ώ  αύτοκράτορι ειπεν αύτώ νά έμ όση , έάν εύ- 
αρεστήται, τον αύτόν όρκον, ά λ λ ’ ό ‘Ερρίκος μυρία οσα προ- 
φασιζόμενος άπεποιηθη * .

Τοιοΰτον πέρας εσχεν ή περίφημος έκείνη έν Κανόσση, κα
τά  τό ετος 1 0 7 6 ,  τών δύο άντιπάλων συνέντευξις, ή νέαν

1 V o i g t .  Histoire de Gregoiro Y II, traduite de allemaud, 
par l’abbe J  a g e r, pag. 3 2 5 — 3 3 5 .

tsvuv τ ώ  Γοτιγοριω επιπροσθεισα. Α λ λ  , -
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n im a v ili τά  πολλά έλογίζοντο περιττά. ’Αλλ’ εΐσέλθω- 
μεν καί πάλιν είς τήν εκκλησίαν ή σκηνή μεταλλάσσει τ ε 
λευταίαν φοράν, το μαγειρεΐον μεταβάλλεται εις λουτρώ
να, ό λέβης μεταμορφοΰται εις λουτήρα, το θερμόν υδωρ 
μετατρέπεται εις ψυχρόν, ό ίερεύς καταπίνει έκ τής βίας 
το ν?μισυ τών ευχών, και ο κατηγορούμενος παρίσταται αυ
τοπροσώπως, διότι ενταύθα δέν έπιτρέπονται άναπληρω- 
ται* πρόκειται περί άνθρώπου τοΰ λαοϋ, άνθρώπου άνήκον- 
τος είς τό σχυ.Ιο,Ιόγι. Ί ΐ  μεταβολή είναι τελεία, οί δέ ίε- 
ροδουλοί εισιν άπαντες είς κίνησιν* οι μέν πληροΰσιν υδα
τος τόν κάδον, οί δέ άφαιροΰσι τά ένδύματα τοΰ κατηγο
ρουμένου, καί άλλοι πάλιν έτοιμάζουσι σχοινιά. 'θ  κάδος 
*'·-'α ΐ) ηδη πλήρης καί ό ίερεύς έξορκίσας τό υδωρ ραντίζει 
οι αύτοΰ τόν κατηγορούμενον, ον δύο ίερόδουλοι, δέσαντες 
σφιγκτά τήν δεξιάν αύτοΰ χείρα μετά τοΰ άριστεροΰ ποδός, 
και τόν αριστερόν πόδα μετά τής δεξιάς χειρός, άνυψοΰσι 
μέχρι τοΰ κάδου καί ουτω γυμνόν καί δεδεμένον ρίπτου- 
σιν έντός αύτοΰ, έντός λίμνης, ποταμοΰ, ή καί αύτής έτι 
τής  ̂ θαλάσσης, κατά τήν ά^όφασιν καί τάς περιστάσεις. 
Καί εί μέν καταπίπτει καί βυθίζεται, κηρύττεται αθώος, εΐ 
οε άντωθεΐται ύπό τοΰ υδατος καί επιπλέει, θεωρείται ένο
χος, διατί ; «Διότι, λέγει ό 'ΐγκμαρος (H in cm ar), ό μέγας 
τών δοκιμασιών φιλόσοφος, ή φύσις τοϋ υδατος ητις είναι 
καθαρά, μή άναγνωρίζουσα πλέον τήν φύσιν τοΰ άνθρώπου, 
ην το μέν βάπτισμα έξήγνισε, τό δέ ψεΰδος έκ νέου έμόλυ- 
νεν, απωθεί αύτόν ώς ασυμβίβαστον.» Εύτυχώς τό ύδωρ, τό 
απατηλόν τών ποιητών στοιχεϊον, σπανίως είχε τήν ιδιο
τροπίαν νά μή συμβιβάζηται (είς τοΰτο δέν ομοιάζει ποσώς 
την γυναίκα πρός ο συνήθως τήν παραβάλλουσιν)- είναι όμως 
αληθές οτι καί οί κατηγορούμενοι έδείκνυον λίαν ήπιον χα
ρακτήρα, χάρις είς τά σχοινιά ναι τούς νόμους τής βαρύτη- 
*ος. "Αλλως τε δε πάν ένταΰθα θαΰμα ηθελεν άποβή πρός

βλάβην τοϋ υφισταμένου την δοκιμασίαν, παριστών αύτόν 
ασυμβίβαστον καί άντικρυς ένοχον, διά τούτο ϊσως και ό 
Θεός σπανιώτατα έλάμβανε μέρος, και ουδαμοϋ ειρηται οτι 
κατηγορούμενος παρεπονήθη ποτε δια τοιαυτην άποχην. 
’Ενίοτε δμως ο,τι δέν εκαμνεν ό Θεός τό εκαμνεν άγιός 
τις πάτρων τού κατηγορουμένου, οστις τον ένεθυμεΐτο ίσα 
ίσα οτ’ έπρεπε νά τόν λησμονηστι· Ουτω πολίτης τοΰ 
Λονδίνου κατηγορηθεις ποτε επι κλοπίί, υττεβληθη εις την 
άνωτέρω δοκιμασίαν, άλλ’ άντί νά καταβυθισθή, ώς εμελλε 
καί ώς ήλπιζε, το μεν υδωρ απεβαλεν αυτόν εκ των κόλ
πων του ώς άσυμβίβαστον, οι δε δικασται εκ τής κοινω
νίας ώς ένοχον, ώστε ό άτυχής έπλήρωσε διά τής άγχόνης 
τόν παράκαιρον τού πατρωνος του ζήλον. ^

’Ισχυρίζονται τινες οτι τήν διά τοϋ ψυχροΰ υδατος δο
κιμασίαν έπενόησεν Ευγένιος ό Β (8 2 4 — 8 2 7 ) , παπας 
’Ρώμης, ό έπικληθείς πατήρ των πτωχών, θέλων διά ταύ
της1 νά αντικαταστήσω τούς έπί τών άγιων λειψάνων γι
νομένους ορκους, οις μεγαλως κατεχρώντο, πλην τοΰτο παρ 
άλλων ώς μή άκριβές εξελέγχεται, καθότι ή έν Ούορμα- 
τία τώ  8 2 9  συγκροτηθεϊσα συνέλευσις καταδικάζει αύτήν 
ώς εθιμον προ πολλοΰ ηδη έν χρήσει. 'Η γνώμη τοΰ Μου* 
ρατόρη φαίνεται ή πιθανωτερα* λεγει ουτος οτι η επινόησις 
τής διά τοΰ ψυχρού υδατος δοκιμασίας οφείλεται άναντιρ -̂ 
ρήτως είς μέγαν τινά πανοΰργον, διότι ούδείς ώς αυτός ε- 
παιξε τόσω εύφυώς δικαστάς καί έπροστάτευσε τόσφ έπ ι- 
τυνώς κακούργους, εί καί άλλως πως δοξάζει ό ΐό ία περι 

'· αύτής γράψας Γάλλος Ά μεΒώ ν * (A roeilhon).
Κ ατ’ άλλους όμως συγγραφείς ούχι ό έπί τοΰ υδατος ε 

πιπλέον, άλλ’ ό έν αύτώ βυθιζόμενος έθεωρειτο ένοχος και 
είς τοΰτο συμφωνεί καί ή λογική και η παράδοσις. Ου-

J  δρ* Μέπι. de I’Acad, des Inscript., tom. 3 7 , pag. 536— S70.



τ ω ς  ή τοϋ Νώε κ ιβ ω τός, ής έπέβησαν άνθρωποι άναθοί κα ί
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ελληνικήν ταύτην φράσιν τήν ψ υχήν ά ν τ α .ΙΜ ζ α ς  τοΰ χ ρ υ 
σίου * ,  ό δέ Σατανάς έσημείου τά  τέκνα  αυτου, ώς ό Θεος 
δια τοΰ β α π τίσμ α τος τά  ίδικά του. δοκιμασία αυτη είναι 
έκ τώ ν  αρχαιότερων, διότι εϊδομεν αύτην παρά Κ ελτα ις καί 
θέλομεν τήν άπαντήσει καί είς ετ ι  άπω  τέραν εποχήν. Κ α - 
ταργηθεισα ύπό Λουδοβίκου του *Αχάκου> διά θεσπίσματος 
του έτους 8 2 9 ,  καί έπιζήσασα τί] απαγορεύσει διετηρήθη 
μέχρι τοΰ 1 2 1  5 ,  οτε τελ ικ ώ ς κατηργήθη ύπό τ~75ς τετά ρ τη ς 
έν Λατεράνω συνόδου. Άναφανείσα δέ έν Ούεσφαλία κα τά  τον 
ΙΣΤ^ αιώνα περιηλθεν είς Γα λλία ν , ενθα καί πάλιν ά πηγο- 
ρεύθη τώ  1 6 0 1  ύπό του Π α ρ λ α μ έν τ ο υ  τώ ν Παρισίων, ?Εν 
γένει δέ αί δοκιμασίαι ηρχισαν τά  καταργώνται έν Ευρώπη 
περί τά  μέσα  τοΰ ΙΓ 7 αιώνος’ σποραδικώς ομως άνευρίσκο- 
μεν α ύτά ; καί μ ετά  τήν έποχήν έχ,είνην μέχρίς ετ ι  τών 
καθ’ ημάς χρόνων: α ί τελ ευ τα ία ι άναφερόμεναι τοΰ πυρός 
καί τοΰ υδατος δοκιμασίαι έσχον χώραν έν Φλάνδραις κα τά  
τό ετο ς 1 8 1 5  καί  1 8 1 6  2·

’Α λ λ ’ έάν δ πολιτισμός καί ή διάδοσις τοΰ ρωμαϊκού δ ι 
καίου έςωβέλισαν αύτάς όλ£γον κ α τ ’ ολίγον έκ  τη ς  νεαράς 
Εύρώπης, αί κυριώτεραι δμ ω ς, ώς ή τοΰ πυρός καί ή τοΰ υ
δ α τος, σώζονται έ τ ι  καί νυν έν τ*?} μητρί π α τρίδ^  τη  γ η - 
ραιά ’Ασία καί τί) μελαίντ] ’Αφρική, παρ’ ’ίνδοις, Σίναις, 
Σίαμοεΰσι καί άλλοις λαοίς, χάριν βεβαίω ς τώ ν  φ ιλοθεα μό- 
νων περιηγητώ ν. Ο ύτω ς έν τη  'Ρ α μ α ϊά ν α  3 ή ώραία Σ ιτα  
διά ττυροκρισίας άποδεικ,νύει τήν έαυτής α θω ό τη τα , έν δ έ τ φ  
Σ ιά -ν ά μ ε  3 ό Σιαυέσε διά τοΰ αύτοΰ μέσου έξα γ ν ίζετα ι έκ  
τη ς  άποδιδομένης αύτω  αιμομιξίας. Εισί δ έ προσέτι έν χρ·η- 
σει παρ" *Ινδοις, έκτος τή ς  τοΰ ιχθύος, τοΰ δηλητηρίου, τοΰ

1 Ορζ M a u r y :  La magie et lastrologie, pag. 48o, net. 2.
2 M e y e r ;  Esprit des institutions jadiciaires, tom. I , pag, 330, 

h  σηα.
3 noirj^a ινδικόν·



ξοανου, και η δοκιμασία της πλάστιγγος δι’ ης ό κατηγο
ρούμενος ζυγίζεται* και ει μεν άνυψοΰται, θεωρείται άθώος, 
ει όέ κατέρχεται, τιρωρειται. Αλλά αάλλον περίεργοι αί 
παρα τοΐς^ κατοίκοις τοϋ Σιάμ, καθ’ δ περιηγηταί άναφέ- 
ρουσιν. Ειθιζον άλλοτε οί καλοί ούτοι Σιαμοείς νά έκθέτω - 
σι τόν κατήγορον καί τον κατηγορούμενον είς την εκλογήν 
τών όδόντων τίγρεως, έκείνος δέ ουτινος το θηρίον έφείδετο 
εθεωρεϊτο φυσικφ τ φ  λογω^ άθώος, ώ στε ό ισχνότερος καί 
άσθενεστερος ειχεν ύπερ αύτοΰ πολλάς έλαφρυντικάς περι
στάσεις, ως λεγουσιν οι όικηγοροι. II  δοκιμασία αυτη, πρέ
πει νά τό όμολογήσωμεν, ητο επιτυχέστατη, διότι ούδε
μίαν έπ εδέχετο  νόθευσιν. "Ο τι δέ οί κάτοικοι τοΰ Σιάμ δέν 
στερούνται έφευρετικοΰ νοός μαρτυρεί καί τοΰτο οτι, μ ετα 
ξύ πολλών άλλων μέσων δι’ ών δικάζουσι τά ς ποινικάς καί 
πολιτικάς δίκας, ποιούνται χρήσιν έξωρκισμένων τινών κ α · 
ταποτιων, ατινα τα  ένδιαφερόμενα μέρη όφείλουσι νά κ α - 
ταπιωσιν, ή δέ νίκη κηρύττεται ύπέρ τών κρατούντων αύτά 
εν τώ  στομαχω  πλειονα χρόνον. Παρά δέ τοίς γνω στοτέ- 
ροις λαοίς τής ’Αφρικής, ώς οί τοΰ Μονομοταπα καί οί τοΰ 
Κουογια, αί δοκιμασίαι γίνονται ώς έπί τό  πλεϊστον δι’ ε 
μετικών ή δεδηλητηριασμένων ποτώ ν, καί παρά μέν τοις 
πρωτοις άθωοΰται^ ό κατηγορούμενος, άν δέν άποβάλη τ ό  
εμετικόν, παρά δε τοις άλλοις, άν έμέση τό δηλητήριον. 
Αιαν όε περίεργος ή έν τή  αύτή ήπείρω, παρά τοίς κατοί- 
κοις τοΰ Αοάγκου, γινομένη πεζοδρομία μεθύσων, πρός ά- 
νακάλυψιν μάγου η μαγίσσης. Ό τα ν  έγερθή παρ’ αύτοΓς ύ- 
πονοια ότι μάγος τ ις  ή μάγισσα εμφωλεύει εν τινι χωριω, 
άπαντες οί κάτοικοι ύποχρεοΰνται νά πίωσιν έπί παρουσία 
τών δικαστών ποτόν τ ι ,  κατασκευαζόμενον εκ τίνος ρίζης 
καλούμενης σ ψ π ό κ ό α ς, ητις πρός άλλοις έχει καί τήν ιδιό
τη τα  νά φεργ είς μεθην. Μ ετά δέ ταΰτα οι καλοί εκείνοι 
Λοαγγκαίοι άρχοντας τρέχοντες έντός ώρισμένων όοίων, ό δ έ

πίπτων κηρύττεται ένοχος μαγείας καί έςαποστελλεται εις 
τήν αιωνιότητα άπό τίνος υψώματος παρα τοΰ άνευφημοΰν- 
τος λαοΰ. Είς τήν τοΰ ποτοΰ τούτου δοκιμασίαν υποβαλ- 
λονται κ α ί αί τοΰ βασιλέως σύζυγοι, δταν έπί μοιχεία κα
τηγορώντας οπερ ένθυμίζει τό  παρ’ Έβραίοις υδωρ τή ς 
ζηλοτυπίας. Ά λ λ ’ οί παρά τήν δυτικήν όχθην του Γ α γ γ ο υ  
κάτοικοι τοΰ Μ αλαβάρ ύπερβαίνουσι πρός τό  εφευρετικόν 
καί αύτούς ετ ι  τους κατοίκους τοΰ Σ ιά μ , οίτινες ύψωσαν 
τάς τίγρεις είς τό δικαστικόν άξίωμα. Αί τίγρεις είναι βε- 
βαίως κ α λ α ί κα ί άξιαι καί ούδεις δύναται νά άντειπη κ α τ’ 
αύτών, άλλά βρυχώνται κ α ί ή δικαιοσύνη πρέπει να ηναι 
σοβαρά, σιωπηλή, άφωνος, ούτως είπεΐν, και τοΰτο όεν όιε- 
φυγε'τήν έξυδέρκειαν τών Μ αλαβαριτώ ν. Διό παρ  ̂ αυτοίς ο 
έπί στυγερώ έγ κ λ ή μ α τ ι κατηγορούμενος ρίπτεται εντός πο- 
ταμοΰ ένθα συνεδριάζουσιν ορκωτοί. . . .  ίχθυς, ες  έκεινων 
οίτινες έδίκασαν τόν ’ίωναν, καί άν έντός ώρισμένου χρόνο» 
διαφύγη τήν έτυμηγορίαν τών όδόντοιν τών δ ικα στώ ;, θεω
ρείται άθώος κα ί άπ α λλά ττετα ι πάσης περαιτέρω καταόιω -

ξεως * ·  , .  , ,
Εύτυχεϊς λαοί ενθα ή δικαιοσύνη οιανεμεται παρα λει

τουργών ούδεμίαν έπιδεχομένων δωροδοκίαν . .  . .
Τάς θεοκρισίας ή Ε κκλησία  ήνέχθη μάλλον η έπροστά- 

τευσε, πολλάκις μάλιστα καί κατεδίκασεν η άπηγόρευσε 
διά συνόδων καί παπικών βουλλών. Μεταξύ δέ  ̂τών μελών 
τοΰ κλήρου άλλοι μέν έπολέμησαν, ώς δ άγιος Α γοβαρόος, 
επίσκοπος Αουγδούνου, ά λλο ι δε ώς ό Ρημών "Ιγκμαρος υ- 
περήσπισαν αύτάς, μ ετ ’ εύφυίας αξίας καλλιτέρας υπο- 
θεσεως. Έ στηριζε δε ό "Ιγκμαρος^ την περί θεοκρισιών θεω · 
ρίαν αύτοΰ έπί τών Γραφών ώς έξής. « Έ π ί μέν του κατα - 
κλυσμοΰ, ελεγεν, ό ©εός έκρινε δι’ υδατος, έπί δέ της κατα -

1 Filangieri, εν9« άνωτ., tom, HI, pag. 184»



στροφής τών Σολομών διά πυρός· καί έκεϊ μέν άνέδειξεν ί -  
,ον τ °ν Νώε, ένταΰθα δέ το πΰρ έμαρτύρησεν ύπέρ τοΰ 

Λωτ’ εν όέ^τή δεύτερα παρουσία ό Θεός θέλει κρίνει ωσαύ
τως Οια τοΰ πυρδς, καθ’ 1 ό απόστολος Πέ ος βέβαιοί '*· ό 
Μωΰσής ενομοθετησε να ποτίζεται διά τοΰ υδατος τοϋ έ- 
λεγμου ή επί μοιχεία ύποπτος γυνή* ό άπόστολος ’Ιωάν
νης εξήλθε σώος καί άβλαβης έκ πίθου ζέοντος έλαίου 3, 
ή έν Βαβυλ&νι πυρί καιομένη κάμινος έφείσθη τών τριών 
παιοων, ή έροθρά θάλασσα τοίς μέν ’ΐσραηλίταις έγένετο 
σωτήριος, τούς  ̂ όέ Αιγυπτίους κατεπόντισε" καί ό Ίησοΰς 
περιεπάτησεν έπί τοΰ υδατος, άλλ’ αΰτό τοΰτο το υδωρ 
παρ ολίγον κα τέπηγε τον άπόστολον Πέτρον, όλιγοπιστη- 
σαντα  ̂ οια τοΰ υδατος δοκιμασία δυνατόν νά παοαβληθή 
προς το άγιον βάπτισμα, διότι καί έκεϊ ώς ένταΰθα τό υ- 

ωρ αγια,εται, εΰχαί άναπέμπονται τώ 0 :ώ  καί άνθρωπος
τ ° ί5 ω Ρ » Ταΰτά εΐσι βεβαίως εΰφυα,

«λλ* ουοείς όύναται νά άρντ,θη δτι είναι άσεβές νά κατασο- 
φι^ωμεθα τά ίερα κείμενα άναζητοΰντες έν αύτοις ότέ μέν 
την νομιμοποίησήν τών θεοκρισιών, ώς ό "ΐγκμαρος διά τών 
ανωτ-ρω, ό ,ε  δε την τής δουλείας, ώς πλειστοι έπραξαν,

J {Ψ ο · ι ο Αβρααμ ειχε δουλους καί οτι δήθεν οί από
στολοι άναγνωρίζουσι διά τινων έδαφίων τό νόμιμον αυ
τή , . Εν τούτοις όψείλομεν νά όμολογήσωμεν οτι ή ’Εκ-

rf B 11 ε τ ρ ο υ Γ*', 7 . «01 δέ νΰν ουρανοί καί ή γη τω αύτώ λόγω 
τεμαχισμένοι,«σ,ι, *  ο ρ t τηρούμενοι εί5 ήμίραν κρίσ6ως καί άπω- 
Αειας k(ov i  3 ς β ω ν ανθρώπων.®

e « r , TKV' S *  έλιίου δοκιμασίαν 6 γνωστός Αγγλος πλοί-
~ Λ?£·ν 6V. ·̂?Τ,αεί’ κ ιτά  τ °ν παρελθόντα αίώνα, παρά τοίς

χ  νγολοις (Chingolais) ειδολολάτραις κατοίκοις τής ίνδικί,ς ντ,σου ityoScwiu (Ceylan) και περιγράφει αύτί,ν σ·>νοδευοι«ν*)ν ύπο πολλών
Χ1Ρϊ ~ λ’1®ιων τών άλλοτε έν Εϋρώχη κατά τήν *upo- 

Βρισιάν απαντωμένων.  ̂ r
3 Ί ά εδάφια ταΰτα είσι τά έξης;
Δ Π ? ο ς Κ ο ρ ι νΛ  Ζ· 20 . «Εκαστος έν τ?  κλήσεί f  έκλτίβη, έν

κλησία έΦεώρησεν άείποτε τάς θεοκρισίας ώς κοσμικά μαλ· 
λον η θρησκευτικά μέσα, διό καί έκλήθησαν αυται purga- 
tiones volgares πρός διαστολήν τών purgationes cano- 
Bicai ύπό τής Έκκλησίας τοίς κατηγορουμένης^ κληρικοις 
έπιβαλλομένων, καί αΤτινες ησαν ή τοϋ “Ορκον, ή τής 
Ευχαριστίας, υπο Αλέξανδρου του Β (1 0 6 7 -Τ -4  )
καταργηθείσα, καί η του ‘Jy lo v  Πνεύματος. Κατά όε την 
τελευταίαν ταύτην δοκιμασίαν ωφειλεν ο κατηγορούμενος 
κληρικός νά έκφωνηση εύκοινώς την ευχήν Λοζα Ẑ J ? a ~ 
τρι και τω Ύίω και τω Ά γ ίω  Π νεύματι* εί δε οπωςδηπο- 
τε έκωλυετο προφέρων τάς λέξεις *Αγίω Πνεύματι^& ιω- 
ρειτο ένοχος και καθηρειτο. Ούτως έν ετει 1 0 5 5 ,  ο 1λοε· 
βράνδος ετι υποδιάκονος ών, άπεστάλη είς Γαλλίαν παρά 
του πάπα Βίκτορος του Β ' ινα έκριζώση την  ̂ όσημεοαι 
προοδεύουσαν σιμωνίαν. αΑμα δέ ώς άφίκετο έν Γαλλία 
συνεκρότησεν αμέσως σύνοδον* μεταξύ τών εκει κατήγορου 
μένων αρχιεπισκόπων υπήρχε και άνηρ τις σοφος καί πλού
σιος, 8στις διά του χρυσου ειχεν άποφιμώσει τους έαυτου 
κατηγόρους· Παρουσιασθείς δέ ουτος θαρραλεως ένώπιον 
τών συνελθόντων πατέρων ειπε: «Που είσιν οί κατηγορουν- 
τές με; *Ας έμφανισθη δ βουλόμενος νά μέ καταδικάση.»

ταυτη μενέτω. Δούλος έκλήθης; μή σοι μελετώ* άλλ ει και 8ι»ν*σα- * 
λεύθερος γενέσθαι, μάλλον χρήσαι. Ο γάρ έν Κυριω κληθείς δου « ,  
^ελεύθερος Κυρίου εστίν* έμοίως xat έ ελεύθερος κληθείς, ου
στι Χρίστου·» _ . >

Δ' Π ρ ο ς Τ ι μ οθ. ΖΊ\ 4» «όσοι είοιν υπο ζυγόν δούλοι, τους ί
διους δέσποτας πάσης τιμίς άξιους ήγείσθωσαν’ ϊνα μή το 
βεου χαι ή διδαβχαλίχ β λ α σ ^ ^ τα ι. Οί δέ πιστούς εχοντες δέσποτας 
μή χιταφρονείτωσχν, Ετι άδελφοι είσιν’ άλλα μάλλον ου ευε̂ ωσα̂ ν, ο 
τι πιστοί είσι χαι αγαπητοί, οι της ευεργεσίας άντιλα^βανομενοι. ΐαυ- 
τα δίδασκε χαι παρακάλει.» Παρχβλ. Προς Κολοσσ. r f2 i ·

Π ρ ο ς Τ ι  τ. Β ’ 9 . «Δούλους ίδίβις δεσπόταις υποτάσσεσαι, εν πα- 
βιν ευάρεστους είναι, μή αντιλέγοντας, μή νοσφιζομένους, αΜε πιστιν 
πασαν ένδειχνυμένου; αγαθήν* ινα τήν διδασκαλίαν του σωτηρος Χμων

βεοί χοσμώσιν εν παοιν.» Παραδλ. Προς Εφεσ· i -Τ , 5 .
2 3



Απαντες εσιωπων, ο τε  ό 'ΐλδεβράνδος στραφείς προς άύτόν 
άπηντησε λεγω ν: «Π ιστεύεις οτι τό "Αγιον Πνεΰμά έστιν  
ομοούσιον τ φ  Πατρί καί τώ  Τ ί ώ ; »  —  «τό  π ιστεύω .» —  
«Τ ο τε  λοιπον, επανελαβεν ο υποδιάκονος, έκφώνησον τους 
λόγους τούτους: Λ όξα τώ Π α τρ Ι m l  τω Υίώ κ α ί τώ  'Λ -  
γΐω  Π τ ε ψ α τ ι·»  ά λ λ ’ ό αρχιεπίσκοπος δεν ήδυνήθη νά ειπν, 

iw Π π ΐΊ ΐα τ ι ,  ει και πολλάκις έπειράθη. Τό ουαοάν 
τούτο έθεωρήθη παρ’ άπάντων ώς θεία τις δίκη· ό ένοχος 
ερρίφθη εις τους πόδας του Ίλδεβράνδου, ώυ.ολόγησε την 
ενοχήν του καί καθ>;ρέθη έκ τοΰ έκκλησιαστικοϋ αύτοΰ α
ξιώ ματος. Μ ετά ταΰτα δέ άπήγγειλεν εύκρινώς καί άκω - 
λυτω ς ο ,τι δέν ε ίχ ε  δυνηθη κ α τ’ άρχάς νά προφέρη. ?Η 
τη ς  δοκιμασίας ταύτης έντύπωσις υπήρξε τοσούτω ‘μεγάλη, 
ω σ τε πεντε και τεσσαράκοντα επίσκοποι καί ετεροί έπ τά  
και είκοσι κατώτεροι κληρικοί ώμολόγησαν τό αύτό έγ κ λ η 
μα  και εκοοσίως παρητήθησαν τών εκκλησιαστικών αύτών 
οαθμών, άνευ τής ελά χισ τη ς,έπ ί καταδιώ ξει απειλής 1.

Τών συγγραφέων εν tot, παντη αδαείς περί τήν άρχαιομά* 
τυγχάνοντες, άπέδωκαν τά ς θεοκρισίας τώ  θέοαανεΐ 

του Μεσαίωνος πνεύματι· ά λ λ ’ ό Μεσαίων έπολλαπλασίασε 
μονον αυτάς και εξέτεινε τήν χρήσίν των, καταστήσας τάς 
κρίσεις του Θεοΰ ποινικόν, ώς είπειν, κώδικα της βαιβάοου 
μεν, αλλα και περίεργου εκείνης έποχής. Αί θεοκρισίαι έΐσί 
Χληροόοτημα τής αρχαιότητάς,·δ,ότι αρχαιότατη επίσης καί 
η ιόεα οτι το θειον αείποτε διάκειται υπέρ τοΰ δικαίου κα ί 
τη ς αθωοτητος, καί ή ιδέα αυτη έστίν ή έγκαθιδρύσασα βή
τα ς- Διο Βλεπομεν τάς δοκιμασίας έν χ ρ ή σ ει 'παρά τοϊς 
πλειστοις των λαών άρχαίων τ ε  καί νεωτέρων, διότι παντα· 
χου και πάντοτε ό άνθρωπος έν τα ις αύταις ευρισκόμενος 
αναγκαις, τα  αυτά επινοεί μέσα. Ουτω τ :; παρ’ Έβραίοις

1 Α °  i g t; Hist. djjGreg. Υ Ι Γ ,  pag. 26 .

)«γώ ενον  υδωρ τοΰ έλεγμοΰ ή τής ζηλοτυπίας οπερ, τλ- 
νομενον ύπό τής υπόπτου συζύγου, εμ ελ λ ε  νάέπενεγκη αυ
τή μαοασμόν τοϋ δεξιοΰ μηροΰ και έξόγκωσ,ιν τής κοι
λίας, εί μέν Ι τ ο  ένοχος μ οιχεία ς, νά καταβταθή δε «υτη 
ποόξενον έγκυαοσύνης, εί έτύγχανεν άθω α, ου ητο ε ί
δος τ ι  δοκιμασίας, V  \  έπ εζη τειτο  ή τοδ Θεοΰ κρισις, 
άλλά καί ό τύπος τών μεταγενεστέρων δοκιμασιών, ίκοτι 
καί έν τώ  ναώ ύπό τοΰ ίερεως έτελ είτο  καί υπο άρών και 
άλλων θρησκευτικών διατυπώσεων συνωδευετο ,  Διο φέρε
ται αυτη υπό τοΰ Ίγκμάρου μεταξύ τών προς ύπεράσπισιν 
τών θεοκοισιών έπι·/εφημάτων, καθ’ 5 έν χρήσει παρά τω  
έ/λεκτώ  ' λα ώ , καί έν βιβλίω θεοπνεύστω άπαντώσα. Και 
ταΰτα μέν π«ρ’ ΓΕβράίοις, αλλαχού δ ε , προκειμενου περι 
τίνος εγκλή μα τος, όυτινος αγνοείται ο αυτουργός, Β λεπ ο- 
μεν φύλακα διηγούμενον τώ  ήγεμόνι αύτοΰ οτι απαντες οι 
συνάδελφοί του τοσούτω ειχον αγανακτήσει όια την μη α - 
νακάλυών τοΰ ένοχου, ώ σ τε , άλλήλους υποπτευόμενοι, « η -  
σαν ετοΐυ.οι νά λάβωσιν άνά χεϊρας πέπυρακτωμενυυς μυ · 
δρους, νά διέλθωσι διά τοΰ πυρός καί νά όμοσωσι το θειον,» 
οπως Ικαστος απόδειξη τήν ιδίαν ά θω ότήτα . Τίς  ̂δε άναγι- 
νώσκων τούς λόγους τούτους δέν -ήθελε, νομίσει .οτι πρόκει
τα ι περί υ,εσαιωνικής τίνος δοκιμασίας;  Εν τούτοις ο ηγε- 
μών εκείνος είναι ό Κρέων, ή ένοχος ή Α ντιγόνη καί ο ό ι*  
τοΰ φύλακος λαλών ό θειος Σοφοκλής λέγω ν'

’Ή μ εν δ ’ έτοιμοι καί μυορους αΐρε.ν χεροΐν,

Κ αί πϋρ ϊιερπειν, καί' 0εού; όρκωμοτειν 

Τί) μήτε δράσαι, μήτε τ<:> ξυνειδίνα-.

Τό φράγμα «ουλεύααν-.ι, μ ή τ ’ είργασμένω * .

1 Ά ρ ι β μ ο ι Ε'> 11— 31— ί ω β η *  ο υ. Ιρχβίολογί*, «ιΓ/,. Γ’, 
κεφ. ΙΑ, § *>»

2 *Α ν τ ι γ ο ν **3,



, Κα1 ®0 'J έν τ δ  παραδείγματα τοότω , ίπερ είναι τ& 
αρχαιότερον καί τδ μόνον ϊ«τω ; παρ’ "Ελλτκτιν άπαντών, 
τρεϊς μεσαιωνικοί δοκιμασίαι, ή τοΰ πεπυρακτωαέ- 
νου σίδηρου, ή διά τοϋ πυρδς διάβασις καί δ δρκος. Τδ 
δέ μή άλγεινδν καί έπιζήμιον τής πράξεως έθεωρεϊτο 
κα ίέντα ϋθα  ώς σημεΐον άθωότητος. 'Η διά τοϋ πυρδς 
διάβασις ητο γνωστή καί παρά ΤυρρηνοΤς, διότι παρά 
Ουΐργιλίω ειρηται δτι οί τοϋ ορούς Σωράκτου ίερεΐς τοΰ 
Απόλλωνος ήδύναντο νά διέλθωσιν άνευ φόβου διά π ε- 

πυρακτωμένων ανθράκων

 et medium freti pietate per ignem *
Cultores multa premimus vestigia pruna.
· ' · · · ·  ημείς δ εν πυρι ευσεβιη Οαρρουντες, 

πολλά επ άνθράκεσι προτιβαίνομεν ιχνια λάτρεις.

Κατά τον Σέρβιον, ώς έξ Ούάρρωνος παραλαβών παρέ- 
δωκεν, οί ίερεΐς ούτοι οί έπί καιομένων ανθράκων βαίνον- 
τες  εϊθιζον νά έπαλείφωσι διά τίνος φαρμάκου τους ταρ
σούς τών ποδών. " θ τ ι  δέ τοΰτο ήτο μυστικόν τ ι όλίγοις 
μόνον γνωστδν, τεκμαίρεταί τις καί έκ τών λόγων τον 
Στράβωνος ίστοροΰντος τά  έξής 2: «Ύ π δ  δέ τώ  Σωρά- 
κτφ  δρει Φερωνία πόλις έστίν, ομώνυμος επιχώρια τινί 
δαίμονι, τιμωμένι? σφόδρα ύπδ τών περίοικων,” ής τέμ ε
νος έστιν έν τώ  τόπω θαυμαστήν ίεροποιΐαν εχον. Γυμνοϊς 
γάρ ποσί διεξίασιν άνθρακιάν καί σποδιάν μεγάλην οί κα - 
-»·Λυμενοι ύπο τής δαίμονος ταύτης απαθείς' καί συνέρ- 
χ *τ« ι πλήθος ανθρώπων άμα τής τ ε  πανηγύρεως χάριν, ί  
συντελεΐται κα τ’ έτος, καί τής λεχθείσης θέας.» Τοιαΰτα 
μέσα πρδς άποφυγήν άλγους καί βλάβης μετεχειρίζοντο

1 .  1 1 .  AineidOi, X I , 787—  Μίτχτρ. Εΰγ. Β ίΐλ γ ά ;* ,;.
2  > «  7  f c f  ι χ ϋ  ν< ζΧΙ, Ε ', σελ. 226.

χαί οί τοΰ Μεσαίωνος avoues' έν τή  έφημερίδι μάλιστα 
τών ’Επιστημόνων (Journal des Savants) τοΰ έτους 
.1 6 8 0  άναφέρεται πρδς τοΰτο καί συνταγή, άλλην δέ 
τοιαύτην δίδει καί δ Βολταΐρος, ούδένα δμως ήθέλαμεν 
συμβουλεύσει νά προσδράμνι εις τα ύτας, όπως άνανεώση 
τά  θαύματα Πέτρου τοΰ Πυρίνου, καί τοι ούδεις αμφι
βάλλει σήμερον δτι τοιαΰτα μέσα υπήρξαν καί υπάρχου- 
«τιν, ώς άποδεικνύει καί τδ ύπδ Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως 
άναφερόμενον παράδειγμα, οΰτινος έγένετο αυτόπτης. 
« Έ μ ο ί δέ, λέγει, καί τις τών γνωρίμων διεπιστώσατο 
οφθαλμοί? ίδίοις γύναιον κατιδεΐν, τδ γυμνοϊς ποσίν ε
ναλλάξ έπιβαΐνον πεπυρακτωμένου σιδήρου, εις φλογος

έρύθημα , * 1) . ( _ .
>Αλλ> ού μόνον διά του πυρός αλλα και οια τοΰ υοα· 

τος έβασάνιζον οί αρχαίοι την άληθειαν, διο και αί 
πλεΐσται τών κρηνών ησαν ορκωμοσίας και δοκιμασίας 
τόποι· Περίφημος έν τη  άρχαιότητι η παρά την έν Σι
κελία Παλικην ομώνυμος κρηνη και δια τόν κρότον, 
και διά το επι έξ πόδας άνυψούμενον θειοΰχον υδωρ, ώς 
επίσης και διά τούς έν αυτη τελουμένους δρκους. Ούτως 
οί ομνύοντες έγραφον τά  ομνυόμενα έπι πινακιδίου οπερ 
εροίπτετο είς το υδωρ* καί εί μεν εύώρκουν, τό πινακί- 
διον επεπόλαζεν, ει δε έψευδόρκουν, έβυθίζετο, «και τοις 
έπιορκησασι σύντομος ή τοΰ όαιμονίου κόλασις ηκολου- 
θει διότι άλλοι μεν έτυφλοΰντο, άλλοι δε κατεφλέ~ 
γοντο, καί άλλοι άλλως πως ύπό τ ώ ν  εγχωρίων θεών 
Παλίκων έτιμωροΰντο 3. Ούχ ηττον γνωστόν τό έν Έ «  
φ ω  ίερώ τη ’λρτέμιδι της Στυγός υδωρ, οπερ είχε 
την μυστηριώδη δύναμιν νά έζελέγχη τ*,ν τών γυναικών

4 Ε ν θ α  ά ν ω : . ,  σχολ. 8 2 2 .
2 Δ ι ο δ ώ ρ ο υ ,  Ι Δ,  8 9 .  ^
3 Στέ γ- Β υ ζ ά ν τ ι ο ς ,  έν λ«ξ, Π α λ ι κ η.



u p .. ην, ως ή παρα την Ναυπλίαν περίφημος τή'· Κανά-

·"  «η ί ’L9XvΥ ν 4 2 .
S L 7 ?  υ* οκλ% *  ,1· ® β ^  ',τϊίς Στυγδς δδωρ έπέ·

, β " « X  2 γυνη ? ε?ουσα έ7ϊ1 τοΰ τραχήλου μη- 
ρ£νθ« δεόεμένον γραμμάτων έπί τοΰ 5ττοίοί ή τ ο ν ε -
γραμμενος « βρχος θν έποιήσατο. Καί #  μέν εύώ ρκει,τδ  
Τή« πηγής υδωρ, οπερ μόνον μέχρι μέσης x * ^ r?  ϊφβ«- 
νεν, εμενεν στά^μον έν τή θέσει του* εί δ Η π ιώ ρ χει! τδ  
υ ωρ ω-ργιζετο κ,αί, άνα&ΰνον μέχρι τοΰ τραχήλου, έ -  
καλυπτε το γραμμάτίον 2. >Αλλ> ή άρχαιότης 0δ %ον 
περι τ η ; των γυνα,κών ^ ε τ ή ς  έμέρίμνα, άλλά χαΓπεοί 
? ? τ ω !  πΛΡθέ^ ν» ^ τ ι  δέν έφίλει τόσω τήν άχολασίαΐ 
οσω τινες ευαρεστούνται νά λέγωσι* διδ καί παρά την 
φαερωτα^ Αφροό-ίτην καί τάς εύλισίζώνους ίερείας της

χαΓαΓσδν * ς ^Ροστ“ τ ι? παρθένος Ά ρτεμ ις
’ρ / ' · *^ τ · ^ ϊ1χ «ν7 *  αγρονόμοι νύμφαι. Ούτως έν

W  * * * *  * * * * *  τδ τοΰ Πανδς U -
. ‘ f  η εί« κάλαμους μεταμορφωθεΐσα καί ί  έκ
ΧδζλόίΙΛίΟν έ ίζ  (7·?>0? ν ν γ  Μττλ ΓΊ ~ λ

’*/, . [ Τ Λ  1 υπο του θεου μεταττοιηθεΐσα νύμ- 
9»  υριγξ εδικα^ε λεπ τότα της φύσεως δίκας. Εις τδ ίε-

! Γ 0ΘαΓ 70 r j y,Xot!OV’ ά ρ ρ η τ ο ν  εις τάς γυναίκας, μόνον 
««ρθενοι etew yovw , δπως άπόδείξωσιν δτι Αφροδίτης

ί  Χ ·  ν ν OSf $V έν * δταϊ« τ ίν  παρθενικήν λαμπάδα.
Η τον έλεγχον υφισταμένη νεανις προεπέμπετο υπο τοΰ 

δήμου μέχρι των Ουρών τοΰ σπηλαίου, ένθα εΜ ο χ ετο  
«κεκο^μημεν* ^  νενομισμένη,» είτα  δέ αί
θυραι εκλειΟνΐό. Καί εί μέν εΤχεν άδίκως κατηγορηθή, *

1 Π α υ σ α V t ο υ. Β' ,  3 8 ,  2 .

K« 4 A “ * t»»W  Χώ Κ λ«τ(9 ώντ«, « Λ .  Η', Χ«φ.
. *  Ρ *  ° Ε υ σ τ ά θ ι ο ν ,  Καθ’ .ίΓβ^νην ίσ^ινίαν, 6ι6λ«

ϋ  και 0  , *· *

χούετο έκ τοΰ σπηλαίου λιγυρόν τ ι  μέλος καί ’ένθεον, 
μετά δέ μικρόν «ί θύρα-. αυτόματοι ηνοίγοντο και ή 
■παρθένος άνεφαίνετο έστεφανωμένη την κεφ αλής π υ- 
τ ιθ ' κόυ.αις. Έ ά ν  δ* ήτο τήν παρθενίαν εψευσμένη^ εσιω- 
π α ’ μέν η σύριγξ, οίμωγή δέ τις άντί μουσικής εκ του 
σπηλαίου έξεπέμπετο, καί αύθις δ δήμος απεχωρει^και 
άοινεν έν τώ  σπηλαίω τήν γυναίκα- Τηντρίτην δε ημέ
ραν παρθένος ιέρεια τδν τόπον περιερχομενη, την μεν σύ
ριγγα ευρισκε χαμαί, τήν δέ γυναίκα ουδαμου.^
‘ Ταΰτα διηγείται δ Τάτιος * δβτις καλώς εγινωσκε 
τά  καθ’ έκαστα τοΰ σπηλαίου, όιοτί ή ηρωις του η γχ  
οιτ’όβουτος, άλλά πολυπαθής λευκίππη ήναγκάσθη να 
εΐσέλθη είς αδτδ, δπως φιμώστ, τάς κακας της ■εποχής 
γλώσσας. Ά λ λ ’ έξήλθε πυτιοστεφης την κεφαλήν προς 
καταισχύνην τοΰ συκοφάντου καί θρίαμβον « υ  εραστου 
. η ,  οστις, κατά τδ τής δοκιμασίας διάστημα, ελ εγ ,
καθ’ έαυτδν άδημονών: «ΛΟ τ ι/ εν  παρθένος η λευκίππη,
πεπίστευκα, άλλά τδν Πανα, ώ φ ιλτατη, φοβούμαι θεος 
εστι φιλοπάρθενος καί δέδο«α  μή δεύτερα καί συ συριγξ 
γένη.» Τδ διήγημα τελευτή  ώς δλαι αι κωμωδ'.αι δ 
Κλεοφών νυμφεύεται τήν Αευκίππην π ρ ο ς  οικοδομήν τ ο ,  
άναγνώστου καί θρίαμβον τής ηθικής. Εν μονον πραγ 
μα δ καλδς Τάτιος παρέλειψε νά έρευνηση και η * ™ * *  
άν έκ τών εισερχομένων είς τδ σπηλαιον παρθένων ω 
ραιότεραι ήσαν αί έξερχόμεναι ή αί έν «υτφ  άφανεις γ ι-  
νόμεναι* τοΰτο ηθελεν ίσως δώσει νύξιν τινα περί της 
-ύ ν η ςτω ν . Ά λ λ ’ &ς έλπίσωμεν δτι ούδεν θηριον κατε 
βρόνθιζεν αυτάς καί δτι οί ίερεΐς ήσαν ευτυχέστεροι 
τής ίεοείας, ητις ούδαμοΰ εδρισκε την γυναίκα.

ΕΙΡΗ Ν Α ΙΟ Σ ΑΣΩΟ ΙΟ Σ,

1 Ε  ν θ χ ά ν  »  τ . ,  6ι«λ. Η', *E<f- 6  1 3 ·



Π Ε Ρ Ι  Μ Α Γ Ν Η Τ Ι ί Μ Ο Υ

Σύντομος σημείωσις.

Je  ne crois pas que nous ayons parma 
nous un seul systeme^qu’on ne retrouve 
chez les anciens; ce n ’est qu’avec les 
deeombres de 1 antiquite que nous avons 
eleve tous nos edifices modernes.

YoLTAiRE.

, ° ‘ Φωτεροί έγκαυχώνται, πρδς τοϊς άλλοι-, είς τήν 
ανακαλυψιν τοϋ μαγνητισμού' καί δμως ούτος ητο γνω
στός άπδ τούς άπω τάτω  χρόνους, εί καί προσηγορεύετο 
οιαφοροις όνομασίαις, άναλόγως άείποτε τών έπικοα- 
τουσών θρησκευτικών δοξασιών καί επιστημονικών θεω
ριών οθεν ποτε μεν έξελαμβάνετο ώς άπλοϋν ιαματικήν 
μέσον, ποτέ δέ ώς εΐδός τ ι  γοητείας, καί άλλοτε ώς 
c/.α τις ενεργεια. Τό βέβαιον ομως δτι τά  ύπδ την ονο

μασίαν  ̂μαγνητισμός γνωστά παρά τοϊς καθ’ ημας ί*- 
τροϊς μέσα πρδς θεραπείαν τών νοσημάτων, ήσαν άείπα- 
π οτε εν-χρήσει καί παρά τοϊς άρχαίοις καί νεωτέροις 
λαοΐς, ιδίως δε παρά τοϊς Ίνδοϊς, Αι’γυπτίοις, Πέρσαις, 
Ελλησι, Ρωμαίοις καί Γαλάταις. Μάλιστα καί οί άρ- 

χαϊοι τετραχώ ς, ώς οί τών καθ’ ημάς χρόνων, μ ετεχ ε ι-  
ριζοντο τδν μαγνητισμόν, δηλαδή διά τής επαφής, τής 
εμφυσησεως, τής έντρίψεως καί τής χειρονομίας.

Περί εκάστου δε τών τρόπων τούτων τής χρήσεως 
-Οϋ μαγνητισμού, θελομεν άναφίρει ένταυθα εν βραχυ

λογία ολίγα τινά παραδείγματα. Καί πρώτον

Περι τοϋ δια, τής επαφής μαγνητισμόν.

Ου τω καλείται ο τροπος τοϋ θεραπεύειν τάς νόσους^ 
όταν άπλώς έφαπτώμεθα τοΰ πάσχοντος.

Καθ’ ά βέβαιοί δ Πλούταρχος, έν τω  τοϋ Πύρρου βίω, 
ό μνησθείς τής ’Ηπείρου βασιλεύς είχε τήν δύναμιν τοϋ 
θεραπεύειν τούς ασθενείς έφαπτόμενος αύτών.

Γ0  δέ Φιλόστρατος έν βία» ’Απολλώνιου κεφ. 1 6 ,  διϊ- 
σχυρίζεται δτι δ έν λόγω ’Απολλώνιος διά μόνης τής 
επαφής μετεκάλεσεν εις τήν ζωήν νεάνιδά τ ι ν α ,  θεωρου- 
μένην νεκράν καί πρός κήδευσιν μαλιστα φερομενην.

Κατά δε τήν τοϋ Τακίτου διήγησιν (Historiar., libr. 
IV ), ό Ούεσπασιανδς διατελών έν Αίγύπτω έθεράπευσε 
διά μόνης τής επαφής τυφλήν τινα' καί άλλοτε έτιρ ν
τινα παραλυτικόν. . ,

‘Ο Σπαρτιανός (έν Άδριανώ) αναφέρει δτι δ αυτοκρα- 
τωρ ’Αδριανός έθεράπευσε δια τής επαφής τυφλόν τ.να 
έκ Πανονίας· δ δέ ίαθεις ούτος τυφλός έφαπτόμενος τοΰ 
Άδριανοϋ τόν έθεράπευσεν έκ τοϋ προ πολλοϋ χρόνου
βασανίζοντος αύτόν πυρετοϋ. , -ν ινν

‘Ο δέ ιερός Αυγουστίνος (D e C iv. D e i., l ib r .  A  ) 
ομολογεί δτι πλεΐστοι ειχον τήν ικανότητα τοϋ θερα
πεύειν τάς νόσους δια μόνης τής επαφής. ^

Βεβαιοϋσι καί ούκ ολίγοι τών Γάλλων ιστοριογράφω ν  

δτι τινές τών άρχαίοιν τής Γαλλίας βασιλέων, και ιοιως 
δ Κλόβιος, έθεράπευον τάς χοιράδας έφαπτόμενοι τοϋ 
πάσχοντος ( Ορα L a u v o n t: D e S tru m is).

Κατά δέ τήν μαρτυρίαν τοϋ ίάτροϋ Πεκλινου (ODSeC- 
v a t. M ed ic., lib r . I l l ) ,  εζη κατά τό ετος 1 8 ό 6  έν Αγ- 
γ λ ί?  άνήρ τις G rea trak es  καλούμενος, δστις διά μόνης 
τής επαφής έθεράπευεν έντελώς τούς παραλυτικούς, τυ 
φλούς, κωφούς, πυρέσσοντας καί τούς υπό πλείστων αλ-
λων νόσων πάσχοντας.

Ουτω καί κατά τούς νεωτέρους χρονους, πλεΐστοι 
όσοι, ώς λέγουσι, καί μάλιστα δ Μέσμερος, έθεράπευσα* 
διά τοϋ τρόπου τούτου οΰκ δλίγας ασθενείας ( Ορ· r< ^



te t; M anuel d e l etudiant m ag n etis .,p ag . 3 8 . 5 5 ,  9 1 ) .

Π ερ ι τοΰ d ia  τής έμφυσήσεως μ α γ ν η τ ισ μ ό ν .

_ 0δ,τω ^βγεται δ τρόπος τοϋ θεραπεύειν τάς νόσους διά 
της έμφυσήσεως επί τοΰ πάσχοντος μέρους. Τελοϋαεν δέ 
«υνηζ)ως ττ:, εργασίαν ταύτην τιθέμενοι έπί τοΰ εν λόγω 
μέρους τετράπτυχον σινδόνα \  χειρόμακτρον καί έμ<ρυ- 
<?ώντες ακολούθως έπ’ αυτοΰ.

Καθ ά δε μαρτυρεί δ Βαρέλιος (C entur. 4 3 , O bserv. 
T h  υ” ?'?Χον *ιό μ η  έν Ίνδίαις, έπί τών ήμερών αύτοΰ, 
άνθρωποι θεραπεύοντες τά νοσήματα-διά μόνης τής έμ.- 
φυσησεως. 4 Γ

*  , ^ 7, τοΰτο βέβαιοί κα! δ ’Ωριγένης (Κατά Ινέλσ., 
bib λ. A ) περί τινων εθνικών.

Ο δέΒαρθολϊνος (Hist, auctorum , cont 2 ρ 1 7 8 )
διατείνεται δτι έπιληπτικός τις Εάθη διά ^  έν τώ  
ωτι αυτοΰ γενομένης έμφυσήσεως.

Ουτω και ο ιατρός Μαρκελλϊνος (T ract, m edico-phv- 
SIC., p. 1 1 6 ) αναφέρει ότι γραΰς τις άνεζωπύρησε τάς 
εκλιπουσας^ όυνάμεις βρέφους τινός, διά τής έν τώ  στό- 
ματι αυτοΰ εμφυσησεως.

Διϊσχυρίζεται καΛ £ ιατρός 'Ρολιάνιος (παρά τώ Βαρ- 
θολίνω εν τώ Β βιβλ., κεφ. 7 8 )  ότι ή τελουαένη κατά 
την στιγμήν τών έπιληπτικών παροξυσμών έμφύσησις 
εν τω ωτί τοΰ πάσχοντος πολλάκις μέν παύει τους πα
ροξυσμούς, άείποτε δέ ανακουφίζει τόν πάσχοντα.

Ο δέ [ερός Αυγουστίνος (αυτόθι, βιβλ. X IV ) διατεί
νεται ότι ύπάρχουσιν άνθρωποι δυνάμενοι νά θεραπεύω- 
<τι τους ασθενείς δια τής έμφυσήσεως.

Διαφόρους ωσαύτως, κατά τούς νεωτέρους χρόνους, 
τοιαυτης φύσεως θεραπείας άναφέρουσι πλεϊστοι τώ ν  
«ερι μαγνητισμού «ογγραψάνιων, κα! συν τοϊς ά λλο ις δ

Ποτέτος (αυτόθι, σελ. 4 7 , 9 1 ), δ ‘Ρικάρδος (M agneti- 
sme praliq., p. 3 7 ), δ Λαμιγνάνας (M agnetisme, p. 9 ). 
καί άλλοι.

Περι τοϋ διά τής έντρίψεως μαγνητισμόν.

Αί έν τρίψεις ένεργοΰντα& εττ· του πάσχοντος μέρους, 
ε’ίτε διά τών δακτύλων ε’ίτε καί διά τής παλάμης, άναλό
γως μεν τών περιστάσεοίν, άείποτε δε ελαφρώς καί μ ετ’ 
έπιτηδειότητος.

Καθ’ ά δέ διηγείται δ προρρηθείς Φιλόστρατος (αυ
τόθι, βιβλ. Γ ,  κεφ. i 2») οί ίεροφάνται τών ’Ινδών ένηρ- 
γουν εξαίσιους διά τών έντρίψεων θεραπείας νοσημάτων* 
μάλιστα μνημονεύει χωλοϋ τίνος νεανίου ιαθέντος εντε
λώς διά τοΰ τρόπου τούτου τής θεραπείας, καί άριστα 
ακολούθως περιπατούντος.

Τάς έντρίψεις μετεχειρίζοντο ωσαύτως εις πλείστας 
όσας νόσους και οι Αιγύπτιοι άπο τών άπωτάτω ακόμη 
χρόνων fOp. Alpini: De Medic. A egypt., livr. IV . 
cap. 1 5 ).

Τάς έντρίψεις ταύτας τάς οποίας τοσάκις μεταχειρί
ζονται οί κατά τά μέρη μας εμπειρικοί ιατροί, καί 
πλεϊστοι τών τζμιβαρβάρων καί αγρίων λαών, συμβου- 
λεύουσι πρόσδε διάφοροι τών διασημοτάτο^ν τής άρχαιό- 
τητος ιατρών, καί μάλιστα δ θείος 'Ιπποκράτης (Περί 
άρθρ. *λπ·, βιβλ. Β/ ), δ Γαληνός (Περί τής ύγ·, βιβλ. Ε*) 
καί 'Αλέξανδρος δ Τραλλιανδς (βιβλ. Α*. σελ. 6 7 ) ,

Έ ν  δε τή του καρδιναλίου Ξιμενες βιογραφία £ν ?γι-  
νώσκομεν οτι άπελπισθείς ποτε ύπο τών ιατρών δ έξο
χος ούτος άνηρ, κατέφυγεν εις τινα γραΰν, ητις διά τών 
έντβίψεων καί μόνον άπήλλαξεν αύτον πολυχρονίου καί 
δριμέος νοσήματος fO p, Liber de gestis "FrancisQ* 
Xim enes, p. 363 ).



Π ερί τον διά τών χειρονομιώΐ* μαγνητισμού.

Ο τρόπος ούτος συνίσταται ζΐς το κινεϊν τάς χειρας 
έκ του άνω προς τά  κά τω , καθέτως κα! κατέναντι του 
πάσχοντος μέρους ετέρου ατόμου.

Πλήθος θεραπειών ένεργηθεισών Χιά τών έν λόγω χ ε ι
ρονομιών άπαντώμεν άναφερομένας υπο τών νεωτέρων, 
τώ ν και περι μαγνητισμού ιδίως συγγραψάντων. Οθεν 
οί βουλόμενοι νά λάβωσιν γνώσιν αυτών παραπέμπον- 
ται εις τά  εξής ιδίως πονήματα* Potet: Cours de Ma
gnetisme, p. 53 .—  Journal de Magnetisme, N° 55 
και είς ολα τά περι του αντικειμένου τούτου νεώτερα 
συγγράμματα.

Απεναντίας ή ζωηρά έπι τών αντικειμένων τών ο
φθαλμών προσηλωσις θεωρείται ώς πρόξενος κακού η 
και παντελούς καταστροφής τοΰ έν λόγω αντικειμένου* 
διο και βάσκανος οφθαλμός η βασκανία  καλείται.

Βασκανίας δέ παραδείγματα άναφέρουσι πλεϊστοι δσοι 
συγγράφεις· αί δέ τών διαφόρων έθνών θρησκεϊαι, μη έ -  
ξαιρουμένης και τής χριστιανικής, άναγράφουσι δεήσεις 
και έξορκισμούς κα τ’ αυτής.

Ενταύθα δέ άρκούμεθα ν' άναφέρωμεν δύο τινά έκ 
τών ιδίων παραδείγματα.

Κατά το πρώτον τού γάμου μου ετος έσχον μικράν 
τινα νήσσαν, $ν (καθδ σπάνιον τό τε  έν θηρα πτηνδν) η 
σύζυγός μου άνέτρεφε και έθώπευε δίκην κυνός. Τδ π τη 
νδν τούτο διέκρινε την σύζυγόν μου τών περιεστώτων 
και άνταπεκρίνετο εις την φωνήν αύτής ώς πρδς την 
ιδίαν αυτού μητέρα. Πρδς τοϊς άλλοις συνείθιζεν ή σύ
ζυγός μου νά εχη αύτδ, κατά την ώραν τού γεύματος, 
πλησίον αύτής και νά το> δίδγι ψιχία άρτου, ατινα έ - 
λάμβανεν έκφράζον.την εύχαρίστησίν του διά κραυ-

νών καΐδιαφόρων χ ύ σ ε ω ν . Έ ν  μ ι?  &  τών ίμερων 
παρευρεθέντος εις το γεύμα φίλου τίνος και ιδ ο ν το ςτ*  
έν λόγω τοϋ νησσαρίου κινήματα ανέκραξε. « ι χ  
δποϋ Ινει αύτό τό παπάκι.» Μόλις δ φ ίλ ο ς  είχεν εκ
φωνήσει τούς ειρτ,μένους λόγους καί προσβληθεν το νησ- 
σάριον υπό ισχυρών σπασμών έτελεύτηβεν.

yΑλλοτε πάλιν καθημένη ή σύζυγός μου εις τον ̂ εξώ
στην και κρατούσα έπί τών γονάτων αύτής τον οκτά
μηνον πρωτότοκον υίόν μου έθώπευεν αύτόν. Ην δε το 
βρέφος ευειδές, εύτραφές καί λίαν ζωηρόν. Εν όε τω  
μεταξύ τούτω  είχεν έλθει έν τή οικία ήμών γυνη τ ις , 
ήτις ίδοϋσα τό έν λόγιο βρέφος άνέκραξεν. « 0! .  τ ι  ευ- 
μορΦον παιδάκι.» Μόλις είχε προφέρει τάς λεξεις ταυ- 
τα ?;  και τό μέχρι τής ώρας έκείνης ύγιέστατον βρέφος 
τοοσβληθέν ύπό κλονικών σπασμών εβασανισθη εφ ικα 
νήν ώραν. 'Η δέ δύστηνος γυνή έντρομος και θρηνούσα 
πικρώς προσεπάθει νά μάς άποδείξη δτι δέν ειχε προφέ
ρει τούς λόγους έκείνους έπί κακώ σ κ ο π ώ ,  μηδόλως πει- 
θομένη είς τάς έπανειλημμένας ήμών διαβεβαιώσεις οτι 
δέν άπεδίδομεν τήν αφορμήν τών σπασμών εις τα  κα
τά  περίεργον συγκύρησιν παρ’ αύτής ρηθέντα.

νΑξιον δέ ένταΰθα σημειώσεως νομίζω καί εϊδόςτι δ-- 
οάσεων έξηγουμένων ύπό τών νεωτέρων διά τής του 
μαγνητισαοϋ ένεργείας.—  Ωδτως άναγινώσκομεν εν τ ω  
& ω τοϋ ’Απολλώνιου δτι καθ’ b  στιγμήν εδολοφονειτο 
εν 'Ρ ώ μ η  δ αύτοκράτωρ Δομετιανός έδημηγόρει εν Β φ ί- 
σω δ ρηθείς Α πολλώνιος, δστις διακόψας τον λογον 
αίφνηςΡ α ν έ κ ρ α ξ ε -  ΠΛήζζ, !
φείς πρός τό άκροατήριον, π ρ ο σ έθ η κ εν .- E w e r  ο χύ- 
ραννος! ^

Διηγούνται ώσ*ΰτως δτι Γάλλος τις Μιχαήλ καλού-



μένος είδεν εκ Παρισίων, εν ετε·. 1 8 3 8 ,  τόν δολοφονούν 
μενον έν ’Αλγερία στρατηγό λ ^ a u in e m o n t !

 ̂ Αποπερατοϋμεν δέ τά ς συντόμους τα ύτα ς σημειώσεις 
οια τών εφεξής τόΰ διάσημου Ανδρ.άλου λέγοντος: tfEn 
les niant, on ne fera pas qu ils n’existent point; ex -  
perimentez, et puis vous jwgerez; mais ne comnien- 
cez pas par les appeler u i paradoxe, une erreu r; 
car des lors il n’y a pas de progres possibles dans 
la science.»

ΙΩ Σ Η Φ  ΔΕ ΚΙΓλΛΛΑΣ.

ΟΙ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  Ε Ν Ρ Ω Μ Η·.

χαζά, ζην Λ 9̂ Μ . X . εκατονταετηρίδα

Ο τε ο Μαικήνας, δ καλούμενος π ρ οστά τη ; τών γραμ
μάτων και καλών τεχνώ ν, έκάλεσε περί εαυτόν ποιητάς 
και κα λλ ιτέχ ν α ς, εσκόπει κυρίως νά διαφΐείρν] δι’ αυ
τώ ν το αρχαΐον γενναΐον φρόνημα, νά τρέψη την νεότη
τα  ε:ς τα ς ηδονας καί την ραστώνην. 'Ο ράτιός, Προπέρ- 
τιος και Κατουλλος καί ή λοιπή τοΰ λεγομένου αίώνος 
τοΰ Αυγουστου χορεία τώ ν ποιητώ ν, εκραταιωσαν υπέρ 
παν αλλο την Αυτοκρατορίαν* καί εις τόν Μαικήναν δστις 
ενεπνεε παντας τούτους οφείλει η τυραννία ευγνωμοσύ
νην ισην προς τόν νικησαντα την  νίκ/,ν. τοΰ ’Ακτίου. Διά 
τοΰ νεου βιου, ον είσηγαγεν ο Μαικήνας εν ΡώμΤι, κα - 
τεστησεν  ου μόνον αγαπητούς, άλλά καί αναγκαίους 
τους Ελληνας και ενώ χθες ο- Κικέρων νίντλει άπό της 
υγιοΰς φιλολογίας τώ ν Ελλήνων την άπαράμιλλον αύ
τοΰ ευγλω ττία ν , νΰν 5 ’Οβίδιος διδάσκων είς τούς νέους

1 ΔνεγνωσΟ'$ έν τ»  Συλλόγω Πχρνα^σώ.

την τέχνην τοΰ εραν, προέτρεπε ν άποστηθίζω σι τούς
Ελληνας ερωτικούς .

Sit tibi Callimachi, sit Coi nata poeta 
Sit quoque \inosi Teia Musa senis 
Nota «it et Sapho , quid enim lascivius ilia.

fH λατινική γλώ σσα δεν έπηρκει ττρός εκφρασιν τών 
νέ(ον ιδεών καί τών νέων αισθημάτω ν, καί ηδη πρό τοΰ 
Αύγούστου δ Αουκρητιος* άποδεικνύων την έκ τοΰ. έρω
τος τύφλωσιν λ έγ ει’

Nigra μελίχροος e s t : immunda et foetida, άκοσμος 
Cassia παλλάοιον : nervosa et lignea δορκάς:
Parvula, pumilio, χαρίτων ΐα, iota nierum s a l :
Magna atque immanis κατάπληξις, plenaque honoris: 
Baiba, loqui non quit, τραυλίζει: rnula pudens est -*·
At flagrans, odiosa, loquacula, λ*μπά§μ>ν ill.

Έ κ  τούτου ^ραίνεται δτι ηδη πρό τοΰ Αύγουστου ηρ- 
χισεν ή εισβολή τή ς ελληνικής γλώ σσης εις την λ α 
τινικήν, καί οτι δ Μαικήνας μ,όνον ελειττεν όπο^ς απας 
0 παρακμάζουν ελληνικός βίος μ ετοχ ετευθή  εις Ρω- 
μ,ην. Καί παρατηρήσατε δτι ές δλων τών ΙπνΒετων ατινα 
οί χαριτολόγοι ΓΡωμ.αΐοι προσηνεγκον πρός τα ς διάφορους 
κράσεως καί μορφής γυναίκας μ,όνον ί, αιδημων προσα
γορεύεται λα τιν ισ τί, διότι κα τά  τόν αρχαίοτροπον Ρο^- 
μαικόν βίον αυτό καί μόνον τό σεμνόν έπίθετον προσή- 
κεν εις την γυναίκα. β

Κ ατά τά  τελευτα ία  ετη  τής Δημοκρατίας οι Ε λλη 
νες ειχον πολλάκις επιχειρήσει πο7νέμους κα τά  τής Ρώ
μης* ά λλ ’ είς πάντας έφάνησαν παραδόξως α τυ χ είς . Συ
ν εμάχη σαν μ ετά  τοΰ Μιθριδάτου κα τα  τώ ν Ρωμ,αιων 
καί δ Μιθριδάτης ηττηθη* μετέσχον τοΰ πειρατικού π ο
λέμου καί δ Πομπτίιος κατέστρεψ ε τούς πειρατάς* έβοη- 
θησαν τόν Πομ.πηϊον κα τά  τοΰ Καίσαρος και ο Καισαρ



*ατέστρεψδ τον Πομπηιον* τδν Καίσαρα δολοφονούσιν § 
Βρούτος και δ Κάσσιος κα! αι ’Αθήναι υποδέχονται δι* 
«νευφημιών κα! ψηφισμάτων τους δολοφόνους του Καί- 
σαρος και έγείρουσι πρδς αυτούς εικόνας χαλκας παρά 
τά ς εικόνας του Αρμοδίου κα! τοΰ ’Αριστογείτονος. Κα! 
οτε δ Βρούτος κα! δ Κάσσιος άνέλαβον τδν άγώνα κατά 
του ’Οκταβίου κα! τοΰ συμμάχου αυτοΰ ’Αντωνίου, 
πασαι σχεδόν αί έλληνικα! χώραι συντάσσονται πρδς 
εκείνους* άλλ’ δ Βροΰτος κα! δ Κάσσιος κατατροποΰν- 
τα ι περ! Φιλίππους. Ο Αντώνιος διχονοεϊ πρδς τδν Ό ·  
κτάβιον κα! οί πλεϊστοι τών 'Ελλήνων συντάσσονται 
μ ετά  τοΰ ’Αντωνίου, άλλά κα! ούτος επίσης ή ττα τα ι. 
Β λέπετε δτι ή ατυχία τών Ελλήνων ητο σπανία τω όν
τι. Είναι άληθές οτι οί νικώντες έφέροντο εύμενώς συ
νήθως πρδς αυτούς, άλλ* ή εύμένεια αυτη ητο νικητοΰ 
■προς ηττηθέντα* κα! 5 ΚαΊσαρ συγχωρών τάς ’Αθήνας 
ειχεν αποτείνει πρδς τούς ’Αθηναίους την πικρώς εΐρωνα 
ταύτην έρώτησιν’ * ποσάκις ύμας ύπδ σφών αυτών άπολ* 
λυμένους ή δόξα τών προγόνων περισώσει;»  Ο Ό κ τ ά - 
βιος κα! ούτος δεν έτιμώρησε τούς ^Ελληνας διά τούς 
άγώνας αύτών υπέρ τοΰ ’Αντωνίου, άλλά μάλιστα πβ- 
ριέθαλψεν αυτούς, κα! γενόμενος αύτοκράτωρ Αύγου
στος ιζγάπα πάντοτε τίιν ελληνικην εύφυΐαν κα! άνε- 
στρέφετο μεθ’ Ελλήνων. Δυστυχώς δ Μαικήνας, δ δια- 
φθορεύς τών άλλων, διέφθειρε κα! τδν Αύγουστον, δστι^ 
χαριζόμενος είς αύτδν, ώς λέγει 5 Τάκιτος, ηύνόει προ 
παντδς τούς Ελληνας μίμους κα! γελωτοποιούς.

Έ π ! Αύγούστου ίδίως οί ^Ελληνες έθεωροΰντο επ ιτη - 
δειότατοι παλαιστα! κα! σχοινοβάται* δ Αύγουσος ίδία 
χϊιρ! εστεφε τούς άγώνας τούτους τών ΓΕλληνων οΤτι- 
νες έπ! τοσοΰτον έξετιμώντο ώς άκαταμάχητοι, ώ στε 
διπλούς άπεδίδετο Ίπαίνος είς τδν *Ρωμαϊον τδν νική-

σοντα ^Ελληνα. Είς δε τά  συμπόσια αύτοΰ παρευρίσκοντο 
πάντοτε πρδς τέρψιν τών συμποτών, κωμωδοι, γελω το - 
ποιο!, άλλά πρδ πάντων ""Ελληνες άρεταλόγοι, άνθρωποι 
τούτέστιν, οιτινες την έπιστημην εκείνην την διαλά(/.- 
ψασαν άλλοτε διά τοΰ Σωκράτους, τόΰ Πλάτωνος, τοΰ 
Άριστοτέλους κατέρριψαν είς την αύτην τών γελωτοποιών 
τάξιν κα! Ιτερπον τδν αύτοκράτορα κα! τούς λοιπούς 
πλουσίους Ρωμαίους κατά τά  δείπνα φωνασκοΰντες π ε
ρί αρετής. Έ ν  τούτοις δ Αύγουστος δέν περιεφρόνει την 
ελληνικην παιδείαν, απ’ εναντίας διδαχθείς την έλλη- 
νίδα φωνήν υπδ τοΰ ’Απολλοδώρου τοΰ έν Περγάμω και 
την φιλοσοφίαν υπδ τοΰ Σφαίρου, τοΰ Άρείου κα! τών 
υιών αύτοΰ Διονυσίου και Νικάνωρος, 'ίγάπα θερμώς 
την κλασικήν εποχήν κα! πρδ πάντων την κοσμικήν ποίη- 
σιν τών Ε λλήνω ν, και πλεισται μάλιστα κωμωδίαι 
ελληνικά! τή  διαταγή αύτοΰ παρεστάθησαν. Οί π λεϊ- 
στοι τών 'Ρωμαίων ώμίλουν καλώς την ελληνικην* δλί- 
γον πρδ τοΰ θανάτου του δ Αύγουστος ευρισκόμενος εις 
την νήσον Καπρέαν έκάλεσε περ! αύτδν Ρωμαίους κα! 
"Ελληνας άδιακρίτως και διένειμε πρδς μεν τούς ^Ελλη
νας ενδύματα ρωμαϊκά, πρδς δέ τούς Ρωμαίους ενδύ
ματα ελληνικά, ύποχρεώσας αυτούς νά λαλώσι την τής 
ένδυμασίας αύτών γλώσσαν·-

Οί εμφύλιοι πόλεμοι πρδ μικροΰ ειχον παυσει, τδ ρω- 
μαϊκδν έθνος παρεδόθη μέν άπληστως είς την πολυτέ
λειαν κα! την κραιπάλην, άλλ’ ήτο πρωτόπειρον ήγά - 
πων τά  πολυτελή δείπνα, άλλά δέν ειχον καταλλήλους 
μαγείρους, ήγάπων την κομψήν και πολυτελή Ινδυμα- 
σίαν, άλλά δέν ειχον καταλλήλους θαλαμηπόλους* είσέρ- 
ρευσαν λοιπδν αίφνιδίως έν Ρώμη μάγειροι, κομωται, 
θεραπαινίδες, κουρεϊς Ελληνες, αύτο! δίδοντες τούς κα
νόνας τής φιλοκαλίας κα! τάς ενδυμασίας τοΰ συρμοΰ.



Περί τύν ιππόδρομον αί ελληνιδες έταΐραι άποστηθίζου- 
σαι τον Μένανδρον καί τύν *Αλεξιν κατεβρόχθιζον ολο
κλήρου; περιουσίας καί άπεγύμνουν τούς νέους τών κα λ- 
λιστών οικογενειών. Αυτά τά  ρωμαϊκά δνόματα τών 
γυναικών μετετρέποντο είς το ελληνικόν, καί δ Κά- 
τουλλος, δ Προπέρτιος καί δ Τίβουλλος εψαλλον τάς ερω
μένας αυτών την Κλαυδίαν,τήν 'Οστίαν καί την Πλαυ- 
τίαν υπο τά  ονόματα τής Λεσβίας, τής Κυνθείας, τής 
Δηλείας. Ο Οβίδιος έλάτρευε γυναίκα Ρωμαίαν, *3ν δ 
μως καλέ! Κόρινναν* μέ τοσοΰτον ποιητικά καί χαρίεν- 
τα  χρώματα παρίστατο ετι δ ελληνικός βίος είς τά  
ομματα τών θετικών Ρωμαίων.

Ο Τιβέριος, ούτινος δ βίος πολλαχώς έσυκοφαντήθη, 
προσηνέχθη επιεικέστατα προς την Ε λλά δ α , κα τα στή - 
σας την ’Αχαΐαν καί Μακεδονίαν αντί δημοσίων καισα- 
ρικάς επαρχίας, δπως άπαλλάξγ) αύτάς άπο τών. κα - 
ταχρίσεων’ ούχ ήττον δμ,ως έφάνη δυσμενής προς τούς 
εν Ρώμη Ελληνας διά τον λόγον δτι μ ετ ’ αυτών είσήλ- 
θεν έν Ρώμη σπανία κακοήθεια καί υποκρισία, ffv ήγά· 
πα δι’ εαυτόν δ Καισαρ, έδίδασκεν δμως είς τούς άλλους 
την σο>φροσύνην. Η ακολουθία του Τιβερίου συνέκειτο 
έκ τριών τάξεων* ή τρίτη τούτων άπετελειτο έξ 'Ε λλ ή 
νων, λαμβανόντων διακόσια σεστέρσια ώς άμοιβήν* ένω 
δέ τάς δύο πρώτας τάξεις έκάλει τάς τών φίλων του, 
είς την τών 'Ελλήνων τάξιν δέν εδωκε το σεμνόν τοΰτο 
ονομα’ άνεστρέφετο συνεχώς μετά ΓΕλληνο>ν σοφιστών 
καί ρητόρων, ένίοτε δμως άγανακτών διά την επιπολαιό
τη τα  η παρεξηγών τούς λόγους αύτών πολυειδώς αύτούς 
έβασάνιζε καί έχλεύαζεν. ’Ηρώτησέ ποτε τον Ζήνωνα, τον 
έπιτηδευόμενον πολύ κατά τούς λόγους, ποία ητο ή τό 
σον δυσχερής διάλεκτος ην μετεχειρίζετο. *0  Ζήνων ά
πηντησεν δτι ή τ ο ,η  δωρική διάλεκτος, $ν έλάλουν έν

*Ρόδω* 5 Τίβερης έξέλαβε τήν άπάντησιν ώς ειρωνίαν 
διότι ειχε διατρίψει πολύν καιρόν έν τη νήσω ταύτν) καί 
επομένως έφάνη δτι δέν ειχε μ.άθει τήν διάλεκτον αύτής* 
δθεν διέταξε νά τον φονεύσωσι. Μετά τήν τράπεζαν συ- 
νείθιζε νά προτείνη διάφορα ζη τήμ α τα , ατινα έλάμβανεν 
έκ τών καθημερινών αύτοΰ άναγνώσεων* οδτω, π . χ . ήρώ- 
τα αύτούς, ποία ήτο ή μήτηρ τής Εκάβης ; ποΊον ονομα 
εφερεν δ ’Αχιλλεύς είς τήν αύλήν τοΰ Λυκομήδους ; ποία 
ήσαν τά  ασματα τών Σειρήνων ; Ο γοαμματικος Σέλευ
κος έπληροφορειτο έκ τών δούλων τοΰ αύτοκράτορος 
ποιον βιβλίον άνεγίνωσκε καθ’ήμέραν καί εύρίσκετο ούτως 
έτοιμος είς τά  ζητήμα τα, άτινα ήδύναντο νά τώ  άποτα- 
θώσιν- c0  Τιβέριος εμαθε το πραγμα, άπεμάκρυνε τύν Σ έ
λευκον άπο τής αύλής αύτοΰ καί μετά ταΰτα  τον έθανά- 
τωσεν* ή τιμωρία ήτο σκληρά άλλ’ ούχί καί δλως αμέ
τοχος δικαιοσύνης. Συνέτασσε ποιήσεις έλληνικάς καί έ- 
μιμείτο προ πάντων τον Εύφορίωνα, τον Ρικανον καί 
τον Παρθένιον’ διότι τούς ποιητάς τούτους ήγάπα προ 
πάντων καί τά  εργα καί τάς εικόνας αύτών Ιθεσεν είς τάς 
πλεΐστας δημοσίας βιβλιοθήκας μεταξύ τών ένδοξοτέρων 
άρχαίο^ν συγγραφέων* έννοειται δέ δτι άμέσως έσπευσαν 
οί πλεΐστοι τών σοφών τής έποχής έκείνης νά γράφωσι 
μελέτας καί σχόλια έπί τών εύνοουμένων ποιητών’ δ ά- 
ριθμος τών σχολίων ήτο άκαταμ,έτρητος. *Αλλ ένω έλά 
λει καλώς τήν ελληνικήν γλώσσαν, άπέφευγε νά δμιλή 
αύτήν συνεχώς, φοβούμενος μή διά τοΰ παραδείγματος 
αύτοΰ αύξήσν) τήν γενικήν τάσιν τοΰ έξελληνισμοΰ. Διά 
τοΰτο δέν ήθελε πρύ πάντων νά δμιλη Ιλληνιστί έν τη  
Συγκλήτω* καί ποτε μεταχειρισθείς τήν λέξιν μονοχώ· 
Mory έζήτησε συγγνώμ,ην παρά τών Συγκλητικών διά την 
ξένην ταύτην εκφρασιν. Αλλοτε είς ψήφισμα τής Συγκλή
του περιείχετο ή ελληνική λέξις άνάγ.Ιϋφον' άμέσως έ-



πρότεινε να μεταβληθη δ δρος ούτος άντικαθιστώμενος 
διά λατινικού, %, αν δέν ητο δυνατόν, νά μεταχειρισθώσι 
περιφρασιν υπεχρεωσε δέ π οτε στρατιώτην ούτινος η. 
μαρτυρία εζητεΤτο ελληνιστί νά καταθέση τά  πράγμα
τα  λατινιστί. " θ τ ε  δ’ έπ! τέλους δ Τιβέρ^ος κα τέλιπ ε 
την Ρώμην μεταβάς είς την νήσον Καπρέαν, ητις απ’ 
αυτου έγένετο διαβόητος, έλαβε μεθ’ εΓαυτοΰ συνοδίας 
Ελλήνων οιτινες βεβαίως μετεσκεύασαν αυτοί, την Κα

πρέαν είς Ολυμπον, τον Τιβέριον είς Δία. Διότι, πα- 
ραλείποντες οίκτράς τινας σκηνάς έν Καπρέα, μόνον έλ - 
λ/ινικη φαντασία ηδύνατο νά κόσμηση την νήσον ταύτην 
τοσοΰτον γραφικως. Πασα ή χαριεστάτη ελληνική μυ*? 
θολογια έλαβεν εδώ ζωήν άληθή* και έξαίσιον ητο τα  
θέαμα της νήσου. Δώδεκα οικήματα % μάλλον ναο! π ε- 
ριεΐχον τους δώδεκα θεούς του Ό λυμπου, ών ηρχεν α 
Τιβεριος Ζευς. Καλλιπλόκαμοι Ωραι ησαν αί θεραπαινί
δες αύτοΰ. Ο στολισμός τών θεών ήτα ανάλογος προς 
τα ς παραδόσεις* οσάκις ό ϊ ο Τιβεριος παρακολουθού- 
μενος υπο τών ενδεκα θεών έξήρχετο περιπατών, έπ ι 
μεν λόφων εφαινοντο at νύμφαι Όρειάδες, γυναίκες κάλ- 
λιστα ι ^τής ’Ιταλίας πάσης, φαίδρα! και εύθυμοι* υπο 
σκιάν αμφιλαφή δένδρων, ’Αμαδρυάδες νωχελώς έξηπλω- 
μέναι, στηρίζουσαι τήν κεφαλήν έπι της παλάμης προσ- 
εμειδίων είς τούς διαβαίνοντας θεούς* έπ! τεχνητώ ν 
σπηλαίων αί Δρυάδες έχόρευον μεγαλοπρεπείς χορούς, 
ένφ δ Ερμης έστελλετο* έκλέγων τήν άρίστην υπέρ του 
Διός* έκ διαυγών ύδάτων αι Νηρηίδες έξήρχοντο και η 
κόμη «ύτών πλήρης σταγόνων υδατος έφαίνετο κεκοσμη- 
μένη δι άδαμάντων. Έ δ ώ  δ θεος Πάν, έκει ή *Α ρτε- 
μ ις, μακράν δ Α πόλλω ν.

'θ  διάδοχος τοΰ Τιβερίου Καλιγόλας, άντ! ττ,ς 
*«τρικήζ εχειντ «&ηνης ^θέλησε σπουδαίως νά προσ-

*υνηθή ώς θεός* ’έφερε λοιπον έκ της 'Ελλάδος εις ΤΡώμην, 
τά  ωραιότερα και έπισημότερα άγάλματα τών θεών, ά - 
πέκοψε τάς κεφαλάς αύτών κα! έθεσεν έπ* αύτών τήν Ιδι- 
κήν του’ έπεκλήθη δέ, Ζευς Αατΐνος. Ενεκα της μανίας 
ταύτης ηύνόει κυρίως τούς Ελληνας γλύπτας, μ ε τ  αύ- 
τούς δέ τούς Ελληνας ρήτορας. Είς λούγδουνον έκήρυξεν 
άγώνα ρητορικής, είς ελληνικήν κα! λατινικήν φωνήν, 
ύπεχρέωσε δέ τούς ήττωμένους νά στέφωσιν αύτο! τούς 
νικητάς, κα! νά ψάλλωσι τούς επαίνους αύτών. Εύφυε- 
σ τά τη  άληΦώς σκληρότης, διότι θά δμολογήσητε δτι ού- 
δέν τούτου πικρότερον.

Ο Κλαύδιος ιδγάπα ίδίως τούς ηθοποιούς Ελληνας 
κα! διέταττεν ώς έπ! το πλειστον αυτούς νά παριστώσι 
τάς ελληνικάς κωμωδίας. ’Ελάλει πάντοτε έλληνι- 
σ τ ! προς τούς πρεσβευτάς τών Ελλήνων, εγραψεν έλ - 
ληνιστ! 2 0  βιβλία ιστορίας τών Τηρρυνών κα! 8  τών 
Καρχηδονίων. *Ινα δέ γίνη καταφανές ποίαν ίσχύν ει- 
χον οί ^Ελληνες τό τε , καί έν αυτη τη  αύτοκρατορικη 
αυλή, άρκεΐ νά άναφέρωμεν τά  δνόματα τοΰ Καλλίστου 
τοΰ Ναρκίσσου, τοΰ Πάλλαντος, τοΰ Πολυβίου. Ο Κ ά λ- 
λιστος ισχυρός ών έπ! Καλιγόλα, έγένετο ετι ισχυρό
τερος έπι Κλαυδίου, διότι επεισε τόν αύτοκράτορα δτι 
λαβών διαταγήν παρά τοΰ Καλιγόλα νά φονεύση αύ
τον, δέν ύπήκουσεν. Δαπανών άφειδώς εδιδε πολυτελή 
γεύματα έντός εστιατορίου κεκοσμημένου διά τριάκοντα 
στηλών έξ άχάτου λίθου. *0  Πάλλας οστις έκαυχατο 
δτι κατάγεται έκ τών βασιλέων τής ’Αρκαδίας, εΐχε 
πάντοτε οψιν αύστηράν κα! άγέρωχον* προς τούς υπη- 
ρέτας αύτοΰ άπετείνετο διά νευμάτων διότι δέν ησαν 
άξιοι ν’ άκούσωσι τής φωνής αύτοΰ. ’Επιτετραμμένος 
τήν διοίκησιν τών χρημάτων, άπολαμβάνων τής άπε- 
ρορίστου έμπιστοσύνης του Κλαυδίου, αύτος μετά  τοΰ



Ναρκίσσου καί του  Πολυβίου, ηρχον π ρά γμ α τι τη ς  'Ρ ώ 
μ η ς. Ερωμένος περιπαθώς τη ς  κ α λλιτεχν ία ς, έκομ ίσα το  
περί εαυτόν τ ά  άριστα τώ ν καλλιτεχνικώ ν έργων. Αι στή - 
λαι του τρικλινιου αυτοΰ είσίν έκ πρασίνου μαρμάρου τ η ς  
Λ ακεδαίμονος. Τδ έδαφος παριστα το  ώραΐον μωσαϊκδν 
τ η ς  Περγάμου, τον άσάρωτον οίκον. Μ εταξύ τώ ν λ ε ι
ψάνων του  συμποσίου, τδ  οποίον είκονίζει ο τ εχ ν ίτ η ς , 
θαυμαστή είναι ή περιστερά, $ τ ις  πίνει ύδωρ άπο π ο
τηριού, ή όε σκιά τή ς  κεφαλής αυτής έκτείνετα ι έν τ ώ  
υδα τι. Οί το ίχο ι είσί κεκαλυμμένοι έκ μαρμάρων σπα
νίων, τ ά  οποία χρησιμεύουσιν ώς γυσα είς ιλαράς ζ ω -  
γραφίας. Τά μ ετα ξύ  τώ ν στηλώ ν στολίζοντα ι διά τώ ν  
χάλκινων έργων του Μύρωνος, τοΰ θαυμαστοΰ τούτου 
κα λ λιτέχνου  τή ς  αρχαίας Ελλάδος, ουτινος τά  εργα 
κ α τά  τούς χρόνους έκείνους ειχον αξίαν θησαυροΰ* έκο- 
σμ.οΰντο έπίσης διά συμ π λεγμ ά τω ν τοΰ Π ραξιτέλους, 
δια κα λλίστω ν νυμφών. Ε ίς τά ς  τέσσαρας γο^νίας τή ς 
αιθούσης μ εγά λα  άργυρα αγγεία φέροντα ανάγλυφα κ α τά  
τη ν  ακραγαντινην μέθοδον παριστώ σι κυνχγέσια είκο- 
νιζοντα τά ς  έν το ις συγγράμμασι τοΰ Ηενοφώντος π ερ ι- 
π ετε ια ς  ισταντο δε έπί τραπεζώ ν έκ π ολυτίμω ν ξύλω ν, 
ών έκαστη εχει αξίαν ενος εκατομμυρίου σεστερσίων. 
Ο Πολύβιος η το  γραμματεύς τοΰ Κλαυδίου ευφυής, 

α λα ζώ ν, πεπαιδευμένος, θεω ρείται ύπο τοΰ Σενέκα ώ ς 
έκ τώ ν  μάλλον διακεκριμένων άνδρών τή ς έποχής έ- 
κείνης. ’Η γάπησε θερμ ότα τα  ττ^ν Μεσσαλίναν, κα ί, το  
π ισ τεύ ετε  ; ητο ζηλότυπ ος. Φ α ν τα σ θή τε δπόσας β α - 
σάνους υφ ίστατο £ ζηλότυπος αύτδς εραστής τή ς  έπί 
ακολασία παροιμιώδους Μεσσαλίνας. ' θ  Νάρκισσος η το  
επ ιτετρα μ μ έν ος την αλληλογραφίαν τοΰ αύτοκράτορος* 
ή το  σώφρων, χαρακτήρος σκυθρωποΰ καί δυσθύμου, 
άλλά δραστήριος, «γενναίος, π ιστός είς τον Κλαύδιον*

*Ο τε  η Μ εσσαλίνα, η τοΰ Κλαυδίου σύζυγος, ένυμφεύθη 
δημοσία τδν ώραΐον Σίλιον, δν υπεδείκνυεν αυτη ώς α υ - 
τοκράτορα, έν τ ώ  μέσω  τοΰ φόβου καί τή ς  ταραχής 
τώ ν  περί τον Καίσαρα, μόνος δ Νάρκισσος έτόλμ,ησε νά 
συλλάβη καί νά φονεύση την Μεσσαλίναν. 'Ο  Κλαύδιος 
ένυμφεύθη μ ετά  τα ΰ τα  την ’Αγριππίναν την μητέρα τοΰ 
Νέρωνος. 'Η  ’Αγριππίνα τα χ έω ς  έπεβουλεύθη τδν α ύ το - 
κράτορα υπέρ τοΰ υίοΰ αύτής* προσλαβοΰσα δέ συνένο
χον τδν Π άλλαν, δν ειλκυσε διά του ερω τος, έσ κ έπ τετο  
νά δηλητηριάση τδν Κλαύδιον* άλλ ο Νάρκισσος αγρυ* 
πνος φύλάξ, άπέτρεπεν άπδ τοΰ Κλαυδίου π αντα  κίν
δυνον, άνθιστάμενος κ α τά  τή ς  Ά γριππίνας και ά π ο - 
κρούων πασαν αύτής πρότασιν. 'Η  Ά γριππίνα έπ ί^ τέ· 
λους άπεμάκρυνεν έπ ιτηδ είω ς τδν Νάρκισσον, καί άμ α 
ούτος ελειψεν, έδηλητηριάσθη δ Κλαύδιος. Ό  δέ Νάρ
κισσος μαθών τδν θανατον τοΰ αυτοκρατορος ηυτοκ^ο— 
νησε, κ α τά  σύμπτω σιν πλησίον τοΰ τάφου τή ς  Μεσσα
λίνας ης ά λ λ ο τε ε ίχ ε  δ ια τά ξει τδν θάνατον* προέλαβε 
δέ ουτω  την ’Αγριππίναν η τις  ε ιχ ε  σπεύσει ν’ άποστείλνι 
θεράποντας δπως φονεύσωσιν αύτόν. Τοσοΰτον φόβον 
ένέπνεεν είς αύτην ή άφοσίωσις καί ή τό λμ η  τοΰ Ναρ
κίσσου πρδς τδν Κλαύδιον. Την μνήμην αύτοΰ π ο λ λ α - 
γω ς έξύβρισαν δ Σουετώνιος, δ Τάκιτος* ε ίχ ε  π ολλα ς 
κακίας βεβαίω ς, ά λ λ’ ή ρωμαϊκή φιλαυτία  μη άνεχο- 
μένη τούς άνδρας τούτους, δσον ηδυνηθη έξηυτελισεν  
αύτούς* δ Ζωναρας εχω ν ένώπιον αύτοΰ συγγράφεις μη 
σωζο'-'ένους ή μ ερ ο ν  ιδού τ ί  λ έγει περί τοϋ Ναρκίσσου. 
« 'Η  Ά γριπ πίνα , πριν φονεύση τδν Κλαύδιον, τδν Νάρ
κισσον εις Καμπανίαν προέπεμψε, ώ ς το ίς  υδασιν^έκεΐ 
πρδς την ποδάγραν χοησόμενον' ού γαρ) παρόντος εκεί
νου, τοιοΰτον τ ί  δεδρακέναι ισχυσεν αν τοιοΰτός τοΰ 
Δ εσπότου φύλαξ έτύ γχα νε. θανόντος δέ τοΰ  Κλαυδίου



κα! αυτός επίσης διεφθάρη μέγιστον δυνηθείς Πρ6 δέ 
του σφαγήναι εργον λαμπρόν διεπράξατο. Τά γάρ γράμ
μα τα  του Κλαυδίου οσα απόρρητα κατά τ ε  τής Ά γριπ- 
πίνας κα! καθ’ έτέρων τινων εχων, οία τά ς έπιστολάς 
αυτοΰ διοικών άπαντα προκατέκαυσεν.»
„ Ανάγνωτε την ρωμαϊκήν ιστορίαν κα! άτταντώντες 
^Ελληνας στήτε" έν τω  βίω και τών άβελτέρων έξ αύτών, 
υπάρχουσιν ήμέραι λαμπρα! υπάτου αρετής κα! υψίστης 
άφοσιώσεως.

Ενεκα ομως τής καλής ταύτης υποδοχής ής έτύγ- 
χανον οι Ελληνες έν Ρώμη, ή κυρίαρχος αυτη πό
λις εγενετο πολλάκις τό Οέατρον ανήκουστων κακοη- 
θειων, διότι οι πλεϊστοι τών τυχοδιωκτών έκείνων έζή- 
τουν έκ παντός τρόπου πλούτον, τιμ ά ς, ευζωίαν. *Αν- 
θρωποι εύφυέστατοι, τά  πάντα τολμώντες, ζώ ντες έν

μ έτφ  κοινωνίας καταρρεούσης, έρρίπτοντο ώς γύπες 
εις τας οικίας τών πλουσίων, ειτε ώς παιδαγωγό!, ειτε 
ως παρασιτοι, ειτε ώς ιατροί, ειτε ώς μάντεις. Οί 'Ρω 
μαίοι επιστευον τυφλώς είς αυτούς, ους έξηκολούθουν 
πάντοτε θεωροΰντες ως οντα ανώτερα. Ινα καταφανή 
πόσον τολμηρό! έγένοντο οι άνθρωποι ουτοι, αρκεί ν’ ά - 
ναφέρωμεν οτι ότε ο αυτοκράτωρ Κλαύδιος έδίκαζέ ποτε 
εν Ρωμη, είς Ελλην ομίλων ένώπιον τοΰ δικαστηρίου, 
απετάθη αίφνης πρός τόν Καίσαρα κα! ανέκραξε «Κα! σύ 
είσαι γέρων και ηλίθιος.» Έ ν τούτοις οί μάλλον σοοφρο- 
νοΰντες τών Ρωμαίων, ήρχισαν νά δυσανασχετώσι κατά 
τής τοιαύτης καταστάσεο>ς τών πραγμάτων* εβλεπον 
οτι τό κακόν έπλεόναζε κα! ύπήρχεν ανάγκη περιστο
λής «Ποιοι είναι οι άνθρωποι ους μάλλον έπιζητοΰσιν 
οί έψίπλουτοι ήμών, ους εγώ μετά ίδιαζούσης μερίμνης 
αποφεύγω^; ανακράζει δ Γιουβενάλης έν τη  τρίτη αυτοΰ 
<τατύρα« Ρ ω μ α ίοι! §ι! εν πράγμα ταράσσομαι* διότι

Ρώμη έγένετο πόλις ελληνική, ’ΐδού οι Ελληνες αυ
τό !, οιτινες άναχωροΰντες έξ ολων τών σημείων τής 
"Ελλάδος έκ τής υψηλής Σικυώνος, έκ τής ’Αμυδώνος, 
έκ τής VΑνδρου, έκ τής Σ ά μ ο υ ,  βαδιζουσι πάντες ευθύ 
πρός τόν βόρβορον τοΰτον τής 'Ρώμης. ’Ιδού αύτο! εν τώ  
μέσω τών μεγάλων οικιών* μ ετ ολίγον θα αρχωσιν εν 
αύταϊς. 1 Εχοντες πνεΰμα τα χύ , αταραξίαν μεγαλην, ο
μιλίαν ευχερή, εύφραδεστέραν τοΰ ρητορος Ισαιου, ε -  
χουσι τά  πάντα υπέρ αύτών. ΐδου εις. Ποιον επάγγελ
μά υποθέτεις οτι ε^ει \ Παν ό ,τι επιθυμείς· Είναι γενι
κός άνθρωπος. Γραμματικός, ρήτωρ, γεωμέτρης, ζ (άγρα
φος, οίο^νός, γελωτοποιός, ιατρός, μάγος, ο Ελλην 
γνωρίζει πάντα τά  επαγγέλματα, αρκεί νά πείνα. Ειπε 
πρός αύτόν ν’ άναβή εις τόν ουρανον, θ αναβή. Και 
πράγματι μήπως προήρχετο έκ τής χώρας τών μαύρων 
τών Σαρματών η τών Θρακών ο Δαιόαλος εκείνος οστις 
άνέλαβε πτέρυγας ; 'Ο χι* έγεννήθη έν μέσαις ^Αθήναις.»

'Η ρωμαϊκή υπερηφάνεια δεν ηδύνατο ν άνεχθή τάς 
τιμάς τάς άποδιδομένας εις τους Ελληνας και ο Γιου
βενάλης μετά περισσοτέρας πικρίας εξακολουθεί* «Και 
θέλετε νά μή φύγω τήν πορφύραν τών ανθρώπων τού - 
το>ν ; Ό  γελοίος αύτός βν ερριψεν δ άνεμος έν τφ  μεσω 
ήμών είς μέν τά συμβόλαια θά θέση την σφραγώά του 
προ έμοΰ, είς δέ τό δεϊπνον θά καταλάβη τήν θέσιν τής 
τιμής. Δέν σημαίνει λοιπόν τίπ ο τε, έαν κατα^ την παι
δικήν ήλικίαν άνέπνευσα τόν αέρα τοΰ ορούς Άβεντίνου 
κα! έτράφην μέ καρπού; τής //>£*; ~&ν Σαβίνων ; Ujt- 
πει νά τό δμολογήσωμεν* ο ώ εις  άλλος ώς αύτο! εχει 
τήν τέχνην νά κολακεύη τόν πάτρωνα* ευρίσκουσιν ευ
φυΐαν είς κτήνος κα! ώραιότητα εις τεραζ*. Εις έλεεινον 
λειπόσαρκον άποδίδουσι τοΰ Ηρακλεους το σώμα κα! 
*χήν ίσχύν τοΰ ήρωος οστις έκράτει άπεσπασμένον από



τοΰ εδάφους τδν ’Ανταίον. Γ0  πάτρων εχει τί;ν έξεΐαν 
καί δύσηχον  ̂φωνήν του άλέκτορος, του άσπαζομένου
την όρνιθα αυτοΰ ; Οποίον θαυμάσιον οργανον ! ............
Καί ήμεΐς έπίσης δυνάμεθα νά ειπωμεν τά αυτά, ά λλ’ 
εχουσι την τέχνην νά καθίστανται πιστευτοί. Ούδεις υ
ποκριτής υπερβαίνει αύτούς* ούδ’ αύτδς δστις υποκρίνεται 
τδ πρόσωπο ν τής θαΐδος, η παριστα την Λωρίδα δλό- 
γυμνόν και λαμβανει την μορφήν καί τδ σχήμα γυναι- 
κος τοσοΰτον επιτηδείως, ώστε ή απάτη είναι πληρης 
καί αδύνατον νά δποθέσωμεν οτι εχει παν δ,τι ουδέποτε 
ή γυνη εχει. Να ί ! δ ’Αντίοχος, δ Στρατοκλής, δ Δημη- 
τριος, ο γλυκυφωνος Αίμος, παντες οί ηθοποιοί αυτοί εί
ναι μηδέν ένώπιον τών ανθρώπων εκείνων* πας "Ελλην 
γ&ννάται υποκριτής ! Γ ελ ά τ ε ; θά γελάση ίσχυρότερον 
ημών’ έάν δ πάτρων δακρύσν), ιδού αύτδς πλήρης δα- 
κρύων χωρί; ουδόλως πράγματι νά ταραχθή. Αίσθάνεσθε 
ψΰχος εν^καιρώ χειμώνος ; Αμέσους περιβάλλεται σ τε - 
νώς τον όιφθερωτδν αύτου μανδύαν. Παραπονεΐσθε κατά 
του καυσωνος ; Αμέσως δ ίδρώς ρέει άπδ του μετώπου 
του. Λοιπον η παλη είναι άνισος* εχουσι πολλά προτε
ρήματα αυτοί οίτινες δύνανται ήμέραν καί νύκτα κα τ’ 
άρέσκειαν νά λαμβάνωσιν δποιονδηποτε προσωπειον* νά 
κατοπτρίζωσι πιστώς τήν διάθεσιν του πάτρωνος αύτών. 
Πρδς τούτοις ούδέν εχουσιν ίερόν* ούδέν διαφεύγει την 
λαγνείαν α υτώ ν ούδέ ή μήτηρ τής οίκογενείας, ουδέ η 
νεαρά καί άγνη αύτής θυγάτηρ, ούδ’ δ μόλις έφηβος σύ
ζυγος, δ αγένειος είσέτι, ούδέ δ υίδς δστις εμεινεν άγνδς
μέχρι τής άφίξεως αυτών* έν έλλείψει θά έπιπέσωσι 
κατά τής μάμμης »

θά  δμολογησητε δτι ή είκών αυτη είναι λίαν υπερβο
λική εν αυτή διαλανθανει δ φθόνος, ή ζηλοτυπία του 
Ρωμαίου, οστις βλέπει προτιμωμενον τδν ξένον, τδν

^Ελληνα, δ κατακτητης τδν ιξττηθέντα* δ Γιουβεναλης 
τδ δμολογεΐ* δέν άνέχεται νά παραχωρήται ή πρωτοκα
θεδρία είς τους "Ελληνας. "Ο τι έν μέρει εχει δίκαιον ό 
Γιουβενάλης είναι άναμφισβητητον, άλλ είναι επίσης 
άναμφισβητητον* δτι εξογκώνει τά  πραγματα, δι αυτο 
τοΰτο, δτι είναι σατυρικδς ποιητης. Ο Λουκιανος, αν 
ούχί μετά  τής αύτής πικρίας, μετά μείζονος ομως ειρω
νείας καί πιστότερον περιγράφει τδν χαρακτήρα καί τον 
βίον τών 'Ελλήνων έν 'Ρώμνι έν τω  «περί τών έπί μισθώ 
συνόντων» λόγω. „

Οί παρά τών πλουσίων ‘Ρωμαίων έπιζνϊτούμενοι Ε λ
ληνες, ήσαν οί φιλόσοφοι, οί γραμματικοί και οι ποιηταί 
άλλ’ έλάχιστοι ήσαν άξιοι τοΰ ονόματος τουτου. Ο: 
πλειστοι άγύρται δλως κατεχρώντο την μανίαν τών 
"Ρωμαίων έπιθυμούντων νά εχωσι περι εαυτους, σο^ρειαν 
"Ελλήνων σοφών. Έθυραύλουν λοιπδν ίματισμένοι λ α μ - 
πρώς καί έθρύπτοντο περί τούς πλουσίους Ρωμαίους, α - 
κολουθοΰντες αύτούς, είς τούς περιπάτους, εις τά  θέα
τρα, είς τάς στοάς, ώς έρασττς έρωμένην, και έδωροδό- 
κουν τούς ύπηρέτας, δπως κατορθώσωσι νά είσαχθώσιν. 
’Εάν δ’ έπί τέλους έκαλοΰντο, ηδον τά  επινίκια,  ̂ έλπί· 
ζοντες δτι ετυχον τοΰ κέρατος τής Ά μαλθείας η έμελον 
ν’ άμέλξωσιν ορνίθων γάλα. Ά λ λ ’ αί χρυσαί έκεϊναι ελ
πίδες άπεδεικνύοντο ταχέω ς επίχρυσοι μόνον. Συνήθως 
εν τοις άνακτόροις τών πλουσίων οι πωγωνίαι και πα- 
ρηκμακότες απόγονοι τοΰ Πλάτωνος εζων βιον Τ α ν .α - 
λου, περιστοιχιζόμενοι υπδ πλούτου, ού δέν ήδύναντο ν’ 
άπολαύσωσι, πολλαχώς δέ περιφρονουμενοι και εςς εργα 
δλως άλλότρια τοΰ φιλοσόφου καί διδασκαλου αναγκαζό
μενοι ν’ άσχολώνται* διότι έπεζητουν αυτους ώς περίεργα 
έπιπλα μάλλον ?) ώς διδασκάλους. «'Ων μέν γάρ ενεκα 
τών μαθημάτων έπιθυμειν φησας παρείλιοφε σε, δλιγο#



*ώ τω ^ μ Ιλει. Τί γάρ κοινόν, φασι, λύρ* καί ονω ; ϋάνυ 
/αΡ? ω * εντετηκασι τω  πόθω τής Ομηρου σοφίας 
η της Δημοσθένους δεινότητος % της Πλάτωνος μεγάλο- 
φροσύνης, ών b  τις έκ τής ψυχής άφέλη το χρυσίον, 
και το άργύριον καί τάς περί τούτων φροντίδας, το κα- 
ταλ*πόμενόν εστι τύφος καί ήδυπάθεια', καί άσέλγεια, 
καί υβρις *α ι άπαιδευσία. Δείται δη σου επ’ εκείνα μέν 
ουοαμώς. Επει δέ πώγωνα έχεις βαθυν, καί σεμνός τις 
u  την πρόσοψιν, καί Εμάτιον 'Ελληνικόν ευσταλώς περι- 
^εολησαι καί πάντες ισασί σε γραμματικόν η ρήτορα, η 
φιλόσοφον, καλόν αύτώ δοκεί άναμεμίχθαι καί τοιουτον 
τινα τοίς προϊοΰσι καί προπομπεύουσιν αυτου* δόξει γάρ 
εκ τουτου και φιλομαθής τών ελληνικών μαθημάτων 
καί ολως πεοί παιδείαν φιλόκαλος* ώ στε κινδυνεύει, ώ 
γενναίε, αντί τών θαυμαστών λόγων τον πώγωνα καί 
τον τρίβωνα μεμισθωκέναι »

Προς αποόειξιν όε τής οικτρας τών φιλοσόφων τούτων 
καταστασεως ο Λουκιανος διηγείται το συμέαν τώ  στω ϊ- 
κώ Θ^σμοπολιδι δστις σοβαρός καί βαθυπώγων φιλόσο
φος ών, ετυχε διδάσκαλος πλούσιας 'Ρωμαίας, ητις ά- 
ποδημοΰσα ποτε μετα τοΰ έραστοΰ αύτής καί τοΰ φιλο- 
σοφου, ανεθηκεν είς τοΰτον, ώς οντα χρηστόν, καί φιλό
στοργο ν, τί)ν επιμελειαν τής κυνός αύτής Μυρρίνης, ί̂ ν 
παρέλαβεν είς την αγκάλην δ θεσμόπολις, πολλά άτο· 
πα παρ αύτής παθών καί έπί τέλους καί το γελοίον 
τοΰτο δτι τό κυνάοιον έγέννησεν έν τη αγκάλη αύτοΰ* ώ - 
<ττε έσκωπτον ηδη τόν φιλόσοφον δτι αντί Στωΐκοΰ Κυ- 
νικος γεγίνηται.

Έ π ί τέλους αύτός δ Λουκιανος εξηγεί πόθεν έγεννη- 
*θη έκτοτε ή περί 'Ελλήνων κακη δόξα καί κατά πόσον 
αυτη ήτο δίκαια· « Ο μεν γάρ κατήγορος καί σιωπών 
jB-ξιόπιστος ο δ Ε λλ$γ , καί ράδιος τον τρόπον, καί

πρός πασαν αδικίαν εύκολος* τοιούτους γαρ παντας ή-’ 
μας είναι οϊονται* καί μάλα εικότως* δο*ώ γαρ και τή ς  
τοιαύτης δόξης αύτών, *?,ν εχουσι περί ήμών κατανενοη- 
κέναι την αιτίαν. Πολλοί γαρ οι εις τας οικίας παρελ- 
θόντες, υπέρ τοΰ μηδέν άλλο χρήσιμον ειδεναι, μαν
τείας καί φαρμακείας υπέσχοντο, καί χάριτας έπι τοίς 
έρωτικοίς, καί έπαγωγάς τοίς εχθροις, και ταΰτα  π ε- 
παιδεΰσθαι λέγοντες καί τρίβωνας αμπεχόμενοι, y.at 
πώγωνας ούκ εύκαταφρονητους καθειμένοι. Εικότως ούν 
την όμοίαν περί πάντων υπόνοιαν εχουσιν, ους αριστους 
ωοντο τοιούτους δρώντες καί μαλιστα επιτηροΰντες αυ
τών την εν τοις δείπνοις #αί έν τή. άλλη ξυνουσια κολα
κείαν καί την πρός τό κέρδος όουλοπρεπειαν, *

Τοιαύτην υπέστη άλλοίωσιν δ Ελλην επι τής ρω
μαϊκής κυριαρχίας, διότι οι ευγενέστατοι τών χαρακτή
ρων τοΰτο εχουσι τό έλά ττω μ α  δτι ευχερώς έκτρεπον- 
τα ι είς την κακίαν, άλλά καί τοΰτο το προτέρημα οτι· 
έν αύτή τη κακία σώζουσι τας αφορμας τ7ίς εξαίρετοι* 
αύτών φύσεως. *0  Ελλην τοΰ αιώνος τοΰ Περικλεούς, ο 
"Ελλην 8ν περιγράφει δ ΓιΟυβενάλης, δ Ελλην ο σημερι
νός, μίαν καί την αύτην εχει χαρακτήρος υπόστασιν* δεν 
είναι άλλος, είναι δ αύτός, άλλά τροπολογούμενος καθό
σον τροπολογούνται at περί αύτον περιστάσεις. Φυσις ευ- 
γενης, καρδία εύαίσθητος, νους άντιλαμβανομενος τα 
χέω ς καί έν πάση αύτών τ ή  έκτάσει τάς έννοίας τόλμ η - 
ρος εις τά  συμπεράσματα, άποτυγχάνων πολλάκις, αλλ 
ένίοτε στεφόμενος ύπό λαμπρας έπιτυχίας’ άκηδης, φυ
γόπονος, δλίγον μεριμνών περί τοΰ υλικοΰ βιου, λατρευων 
δμως τάς καλάς τέχνας, την ποίησιν, τας ωραίας πόλεις, 
τά  ωραία κτίρια, τοός ώραίους άνδρας’ αγαπών τας 
συζητηθείς, τάς καινοτομίας, την πολιτικήν, τα ς ψηφο
φορίας* μη Ιχων σταθερά αισθήματα και ενεκα τουτου



jjιί) εχων πάθη φοβερά καί απαίσια* πάλαι μέν έξορίζων 
τον ’Αριστείδην, διότι έκορέσθη τη ς  άρετής αύτου* χθέί; 
δέ ακόμη τον *Οθωνα, διότι έκορέσθη άγαπώμενος υπ αυ- 
του . Τολμηρδς καί αψίκορος ευδοκιμεί μάλλον είς τδ  έμ - 
πόριον καί την ναυτιλίαν ?) είς την βιομηχανίαν, ητις α
π α ιτεί σύντονον, εύτακτον καί έπίμονον έογασίαν* εχων 
τά ς υψίστας τών άρετών καί στερούμενος τώ ν κοινοτά- 
τω ν , φιλονεικει περί δβολου έν ήρέμω καταστάσει καί 
θυσιάζει περιουσίαν ολην έν σ τιγμ ή  ένθουσιασμοΰ, διότι 
δ ένθουσιασμδς πρδ πάντων έπικρατεΧ τώ ν λοιπών αί* 
σθημάτων του. Τοιοΰτος ών δ Ελλην έμεγαλουργησε 
μεν περί πάσας τά ς εύγενεστέρας τώ ν ανθρωπίνων δυνά- 
μεο>ν καί προαιρέσεων, ά π έτυ χε δέ δπου ά π α ιτεΐτα ι 
πνεύμα θετικδν, έπιμονη, χρόνος, εύχερώς δέ ήλλοιώθη 
υπδ τών έξωτερικών περιστάσεων. ’Αλλά καί σήμερον 
ε τ ι ,  δότε αυτω  βίον άνετον καί πλούτον καί θέλει πά
λιν άναλάμψει έν τη  χώρα τα ύ τη  αύτδς έκεινος δ αρ
χαίος κα λλιτεχνικδς κόσμος, τοΰ δποίου ή άπώλεια θεω 
ρείται αίωνία.

Δ. ΠΔΠΔΡΡΗΓΟΠΟΤΛΟΣ.



VOLUPTfi DU BEAU.

S o n n e t .

Quand le soir, au-dessous du temple de Thesee,
Je  m’assieds sur les rocs d’alo^s revetus,
Je sens Tamour du beau dans mon ame apaisee 
Dominer les amours troubles et combattus.

A l’entour, comme au loin, la lumiere irisee 
Ondule sur lHym ette et court dans l’llissus, 
Caresse en l’enlacant Γ Acropole brisee,
Puis en dome etoile resplendit au-dessus.

Au front du Parthenon cette lumiere aimante 
Flotte, et dessine encor quelque forme charm ante; 
Le temple est radieux, pur, sublime, ideal.
On le contemple, emu d’ineffable tendresse,
Dc la beaute complete on savoure l ’ivresse,
On etreint l’art parfait dans Teclat sideral.

Athenes, 8 Juin 1870.
Lon sb Golbt.

A. M,le M...........

Yous naquites dans Athenes; 
C’est un radieux berceau, 
Empreint des gloires lointaines 
Et du chaste amour du beau.



De votre essence premiere, 
Gardez le pur id eal;
L'ideal c’est la lumi<>re,
Refoulant l ’ombre du mal.

LOOSE CoLET,

ΡΟΔΟΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝ .

(Εις το λεύκωμα τής Κυρίας ΕΛΈΝΗΣ * *  *)

’Στη σμαραγδένια λαγκαδιά άϊτος δροσολογιέται.
Πότε σε σύννεφο πετα,
Πότε το £οδο χα-.ρδτα

Που ς’ τον κρεμο γεννιέται.

— Πές μου, λεοέντη τούρανοΰ κα! τών πουλιών καμάρι, 
Γλυκά το fooo του μιλει*
Είδες ς’ τή φύσι τήν καλή

Άνθο μέ τόση χάρι ;

— Περνάς κα! ξεκουράζεσαι συχνά ς9 τή γειτονιά μου,
Τοΰ λέϊ κ ’ ή πούλια*— Σταυραϊτέ,
Είδες χαμόγελο ποτέ

Κα! φως σαν τή ματιά μου \

— Σώπα, λουλούδι που περνάς κι’ αστέρι που χλωμαίνεις. 
’Εμένα μ ’ ετυχε νά διώ 
’Ανταμωμένα κα! τά δυώ

Στήν οψι τής ΕΛΕΝΗΣ !
Γ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ,



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ «ΑΝΤΙΑΟΧΟΥ»
ΕΠ ΪΚ Ο Γ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ.

( I 8  6 0).

Λκουσον, τέκνον, ακουσον κ’ εγώ, κ’ εγώ επίσης 

βιαίας είς το στήθος μου ^αθάνθην συγκινήσεις*
■sc’ εγώ άπο του ερωτος τήν φλόγα έφλογίσθην 
κ’ έδέχθην βάπτισμα πυρος καί εραστής έχρίσθην·
Δι, πείσου* άλλοτε κ’ εγώ υπήρξα νεανίας, 
θρασύς ναυβάτης, ίτοιμος διά τάς τρικυμίας . . .

Δεν έγεννήθην μονάχος και γέρων, *α ί άκόμα 

6 τύπος του φιλήματος άπδ ευώδες στόμα, 
ϊσως ύπάρχη, τέκνον μου, είς τά ωχρά μου χείλη, 
θά ρ ^ ει! και διά σέ θεος ελέους θ’ άνατείλ^ ! 

θέλουν σβεσθή οΐ πόθοι σου και τά αισθήματα σου*

Οά ελθτι ώρα νά ίδής οίκτρον τον ερωτά σου . . .
Ολα !j ελπίδες, όνειρα και ερως τής καρδίας, 

εις τήν λαμπάδα φλέγονται φρικώδους αλήθειας,
Καί ή θρησκεία μόνη 

Ειν’ ερως οστις τον πτωχόν θνητόν άποθεόνει !
Πότε, ώ! πότε θέλομεν, υΙέ μου, έννοήσει 
οτι δέν δυναται ποτέ ούδεις νά εύτυχήστ;,

Εάν εις τήν καρδίαν 
Δέν περιλάβιρ τον θεον, δέν κλείστρ τήν θρησκείαν ;
Οί νήπιοι ! τον Γψιστον άντι νά τ^ροτιμώμεν, 
τής Ευας τής άπατηλής τήν κόρην άγαπώμεν, 
και θάπτομεν τον Ερω τα, τον έρωτα τον θειον 
ένω ζητεί τον ούρανον-εις κάλλος γυναικειον.

Τ ί άσωτεία Ερωτος ! Τί ερωτος σπατάλη !
Πλήν εκδικείται καί αυτός γινόμενος αιθάλη . . .  
ά  τέκνον, δέν γονυπετει προ γυναικος θεότης, 
ουδέ μέ σάρκα τρέφεται ποτε ή άϋλότης* 
ο υπερήφανος Θεος νά καταντγση κτήνος 

και τής πιστάδος νά δεχθ^ τ )  μόλυσμα εκείνος ! . , .



Απάτη ! έπί της στρωμνής, υβρίζεται, σφαδάζει- 
και πτώματα ή νυμφική παστάς ένταφιάζιι . . t 
12 ! σώσον, σώσον, τέκνον μου, τον ερωτά σου φέρων» 
φέρων αύτον πρό του Θεοΰ έπάνω τών αιθέρων.
Μή τον ύβριζες αγαπών της γής ποτέ παρθένον,
Καί πέμπε τον θυμίαμα προς τον έσταυρωμένον.
Και άν δέν λάβτρς άμοιβήν τ'ον ούραν'ον πλουσίαν, 
εάν δέν λάβτ,ς τήν Εδέμ, θά λίβτ,ς ησυχίαν.

Α Χ Ι Λ Λ Ε Γ Σ  Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Σ .

Μ Ε Α Α Γ Χ Ο Λ ΙΚ Ο Σ  Π Ε Ρ ΙΠ Α Τ Ο Σ

i'Jth τής κυρίας Μ .

/
Εχθές έδιάβαινα μαζ^ μέ τδ μικρό μου Τάκη, 
μέ τή δροσοΰλα τής νυχτιάς και μέ τδ φεγγαράκι;
Στο περιγιάλι πήγαινα μέ λυπημένο βήμα,
Κ έκύτταζα τ'ο/ ούραν'ο και τ ’ ασημένιο κύμα’ 
τον ούραν'ο που μιά φορά χαρούμενη θωροΰσα, 
πριν νά χτυπήσ* έ θάνατος εκείνον π ’ αγαπούσα.
Κ* εβλεπα πέρα το βουν'ο στής θάλασσας τήν ακρη, 
αχ! μου τον θύμιζε κι’ αύτδ κ’ έχυσα μαΰρο δά/.ρυ.
Και μτ,ά βαρκούλα έκεΓ κοντά στο πέλαγος γυρνοΰσε, 
τ αγέρι τήν αγκάλιαζε, τ& κΰμ’ αύτή φιλούσε.

Ποσαις φοραις έμπήκαμε πιασμέν’ από τά χέρία,
και στο σκοτάδι τής νυχτιάς μας φέγγανε τ’ αστέρια . * .  

Πόσαις άκούμπαε φοραΐς στα στήθη μου επάνω, 
και μ ελεγε «θέλω νά ζω, δεν θέλω ν* άποθάνω.»

Τότ* εστρεψα στον ουρανό* δυώ αστέρι’ άδελφωμίνα 

είδα νά λάμπουνε μαζή, μά εσβυσε τ'ο ένα . .  .
Εσ τέναξε, κ' έσήκωσε τ’ αδύνατό του χέρι,

Και δακρυσμένος μουδειξε πώς χάθηκε τ’ αστέρι. · ;

ΠΟΙΗΣΕΙΣ.

& Ε Φ Α Α Η  Ε Σ Τ Ε Μ Μ Ε Ν Η , Κ Α Μ ΙΑ  Ν Α Υ Α Γ Ο Σ ,

«Οιμοι I Παρήλθε τ ΐ  εαρ πλέον,
κ ’ είς φύλλα £όδων δέν στίλβει δρόσος.

* 0  οφθαλμός μου δέν παύει κλαίωV 
εφυγεν ερως σφοδρος και τοσος ϊ·

«Και της καρδίας ή ηρεμία 
μέ πόνου κύματα άντηλλάγη, 

καί την ταράσσει ή τρικυμία 
άγριωτέρα ή τά πελάγη.

«Δέν εχεις λάμψιν λοιπον, σελήνη, 
σύ, ουρανέ μου, αστέρα ενα}

"Οπου αν στρέψω, σκότος και δίνη.* 
δέν βλέπω ξύλον, ουδέ λιμένα.

«Σώσον με, κόρη, δός μοι σανίδα* 
λάβε μισθόν σου τά δάκρυα μου  ̂

τόσην αγάπην, τόσην Ιλπίδα,
τοσοΰτον μέλλον, τον έρωτα μου.

Δέν σε Ιλκύει θυσία τόση ;
Δίκαιον εχεις· ηδη προ χρόνων 

ζωήν, καρδίαν σοΙ εχ ω  δώσει.
'Α λ λ ’ εχω  νέα, δάφνην και στ όνον.

«Την δάφνην λάβε' είς σε ανήκει.
ΐΐονουν κρανίον §£Λ» θέλει στεφος.

Ε ις  σέ τά πάντα, είς σέ ή νίκη.
Έ μ έ  ac πνίξ-fl κΰμα καί νέφος.»

Ταυτα ελάλει ό νεανίας.
Πας ό ακούων τον Ιλυπήθη* 

πασα καρδία πλήν τ ή ί καρδίας 
τής αναίσθητου συνεκινήθη.

ΣΠΓΡΙΔΑΝ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ,.



Ο Χ Ο Ρ Ο Σ .

rp  μεθη του χορού γλυκεία, 
εν ατμόσφαιρα αρωμάτων9 
ώ καλλονών λαμπρά χορεία, 
και πλήθος έναγκαλισμάτων!

Ω ζωηρά πληθύς τών φώτων, 
ω δραμα διακεκομμένοι 
στιγμαίων πόθων και Ιρώτων, 
γλυκύ Ιρύθημα παρθένων,

ηδυπαθές ύπάνδρων βλέμμα, 
νεανιών παλμοί καρδίας, 
κυκλοφοροΰν γερόντων αιαα 
μετ’ άσυνηθους ευεξίας !

Χορος ! Χορος I ώ νύς όλβία, 
άνεσπερος φαιδρά εσπέρα! 
ουδ’ ή αυγή, ούδ' ή πρωία 
δέν εινε περιπαθεστέρα.

Πετουν τά ζεύγη* αι δούναι 
άφίπτανται, όμου κ’ ή μνημη 
και α! φροντίδες μας εκείνα^ 
τών ποιητών το «Φευ» καί «Οιμοι ί»

Έ κ εί θερμή πνοή χειλέων 
τήν παρειάν σου περιπτύσσει· 
ώς να σοί λέγη: Φθάνει πλέον, 
το θάλλον στήθος κόρης φρίσσει.

I  ύμνον / σαλευον εύφροσυνως, 
ως τι ευόλισθον είς χείρα, 
ώς υπο Ζέφυρον ό κρίνος, 
ώς ύπο πλήκτ^ον φαιδρά λύρα.

Και τής δσφύος θλιβομενης, 
ή κόρη κάμπτεται και κλίνει, 
κ ’ επί άγκάλης ποΟουμένης 
το σώμ’ άκράτητον αφινει.

Στιγμαι ευφρόσυνοι, γλυκεΐαι, 
πληρουσαι φαντασίας βιον.
Σκέψεις διέρχονται μυρίαι 
κ* είς άγονον βλακος κρανιον.

'Ο  ύπναλέος δεν χασμαται.
‘ Ο ποιητής ό ^ωμαντίζων 
τί γίνεται, μή ερωτατε.
Θά άπεσύρΟη που καπνίζων. · . ·

Ι Ω . Κ Δ Μ Π Ο ΤΡΟ ΓΛΌ ΤΣ.

Ε Υ Χ Η

(Έ κ  τών τοΰ 'Ρώσσου ποιητοϋ Πούσκιν).

*Ο κόταν οθάση μόρσιμος ή ωρα του θανάτου 
καί ώ ςτι ονειρον βραχύ παρέλθ/) ή ζωη μου, # 
οταν κατόπιν στεναγμού του στήθους μου έσχατου 
σ'γηστ, ή καρδία μου και παύστι ή πνοη μου, 
τα  νείλη μου ok τά νεκρά ο\ά *****  θα κλώσουν, 
δταν εις τέφραν καί σποδόν μεταβληθή τό σωμα, 
οπεο ψυχή περιπαθής κ’ ο! πόθο, θέ ν αφησουν,—  
δέν θέλω να μέ βάλωσιν δπό το κρυον χω μα, _ 
δέν 01) ω σύντροφοί νεκρών, έν μέσο. τών μνημάτων 
ύπο άψυχων καί Ιγώ νά κυκλωθώ πτωμάτων.
Δέν θέλω τής καρδίας μου, εν $ ζωή ακμαία,
Ιν ή  φ λογώ δη  ϊθαλλον αισθήματα και νεα,
■τ'ο αίμα τό πυριφλεγές ο σκώλης νά 0ο<ρηηι 
κα! ταπεινόν τοΰ 6ίου μου τό ζώπυρον να σουση. 
“Ω ! δχι, οχ»! τό θνητόν δς λάβη λείψανον μου 
%q εΰγενες καί φοβερόν τής φύσεως στοιχεΐον,



οπερ άπαύστως Ιπί γής Ιμψύχονε το ον μου, 
ας καταστρεψη, ναι, το πυρ το πτώμα μου το κρύο».
Η κονις μου ας φέρεται εις μακρυνάς νεφέλας, 

εις κο^σμουςάλλους αφανείς, όμου με τας θύελλας.
Α ς ηναι άσπιλος, αγνή άπο παντός γήινου, 

από τών φαύλων κακιών, τοΰ γέλωτος, τοΰ θρήνου, 
αντι ^πλακός δε κ^υεράς, άντι κοιμητηρίου, 
το μεγα συμπαν, τ* άπειρον το μέγα τοΰ Κυρίου 
ας μ ηναι κλίνη νεκρική— και κάτω φωτοβόλος 
ας εςαπλοΰται καί γλαυκός τών ουρανών ό θόλος.

Κ. Ε 2Π .

Ε ΙΣ  ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΜΕΝΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗΝ

Τή . . .  .

*Αν πάντε; οι θαυμάζοντες τά κάλλη σου σιγώιιν, 
αν μόνον Κροισον ηδονής κοινώς σε θεωρώσιν, 
εγώ δέν μένω σιωπών, Ιγώ διά τής λύρας 
προσφέρω εις το κάλλος σου τον οβολόν τής χήρας.

Ταλαίπωρε ! σοΙ ή'ρμοζεν ή Λάουρα νά ήσαι 
ενος Πετραρχου κ εις ωδας λαμπρας νά Ιςυμνήσαι. 
Τοΰ Λαμαρτίνου επρεπε νά ήσαι ή Έλβίρα 
καί επρεπε νά σέ ίδη τοΰ Βύρωνος ή λύρα.

Γνωρίζεις; άλλοτε Θεος τό κάλλος Ικαλείτο 
καί ή θρησκεία τοΰ καλοΰ θρησκεία μόνη ήτο.
’Ά ν τήν Τρωάδα εβλεπον ο! Τρώες τεφρουμένην, 
πλήν συνεχώρουν κ* εκλινον τό γόν'εις τήν Ελένην.

Φεΰ ! ά'λλοι ησαν ο\ καιροί καθ’ ους ο! Πραξιτέλεις 
φυσώντε; χάριν καί ψυχήν ε·ς λίθους τής Πεντέλης 
το κάλλος κτήμ * ήθελον νά κάμουν τών αιώνων, 
φρουροΰντες οΰτως, ώς θεοί, αύτό κατά τών χρόνων.

"Αλλοι καιροί ! Μειράκιον ό κόσμος τότε ήτο* 
έσορίγα καί-μέ τούς θεούς ευθύς συνεννοείτο.
’Ήδη γηράσκει θεωρών τό πάν άδιαφόρως 
καί γάμον ε’ιρωνα τελεί μέ τόν χρυσόν ό κόρος.

Τ ί βαίνει ηδη Ικζητών καί πόθους μάγους πλάττω ν; 
Νομίζει δτι θά φανη εις Τησοΰς, είς Πλάτων 
νά τόν μεθύση μ ’ όνειρα αθανασίας νέα;· · · ·
— Φ εΰΐ εγεινε κωφάλαλος ή άνθρωπότης γραία*

Α ι !  είς τοιαύτην εποχήν μεγάλων πόθων στειραν 
τίς θ’ άναλάβη υπέρ σοΰ, ώ καλλονή, τήν λύραν ;
Τήν λύραν άφησαν πολλοί ώς κόσμημα μουσείων 
και μόνους θέλουσι θεούς τήν Λίραν, τό Χρυσίον.

Συγχώρει, κόρη, άσθενώς εαν λαλουν τα χείλη.
Τούς ψάλτας ή κυρίαρχος θεά προγράφει 'Ύ λ η .
‘Η καλλονή κατήντησε θεά προγεγραμμένη, 
καί ή λατρεία τοΰ καλοΰ είς ευαρίθμους μένει.

Τόν θάνατόν σου Ιννοείς '·, ούχί τόν τελευταιον, 
άλλά τόν άλλον θάνατον, καθ ον τις ζτ) εκπνεων, 
καθ’ ον τις βλέπει πρό αύτοΰ ζώντας νεκρούς περώντας, 
άνθρώπους ανευ καρδιώ ν και αισθηματων ζώντας.

Ώ ς  Καρυάτις σοβαρά Ιντός σωρού φορτίων, 
ώς κρίνος τρυφερόφυλλος εντός άοσμων βρυων^ 
ματαίως σπε'ρεις πέρις σου τ ’ άμβροσια σου μΰρα. 
Ούδέν τοίς είσαι αν πρό σοΰ χρυσή πρόκυψή λιρα.

Τ ί &ν Ιγκλείης είς αυτά τά τρυφερά σου στήθη 
ψυγήν αγγέλου ευαγή ; Αύτοί οί ζώντες λίθοι,
^ εάν όέλης άνθρωποι άπλώς τής έργασίας 
όγκους χρυσού θηρεύουσιν, ούχί άγνάς καρδίας.

Φέρετε μίαν Έριννύν, μίαν Μορμώ εμπρός των, 
ενδύσατέ την μέ χρυσόν— Σκιρτών ό οφθαλμός των, 
θά ειπη οτι πώποτε τοιοΰτον είδε κάλλος 
.‘ΑΛί οτι Φοίβος είς ·τήν γην ανετειλε και άλλος.



Ταλαίπωρε ! σοί ηρμοζεν ή Λάουρα νά ήσαι 
ενος Πετραρχου, είς ώδάς λαμπράς να έξυμνήσαι. 
Ιου^Λαμαρτινου Ι'πρεπε νά ^σα. ή Έ λ β ίρ α  
και επρεπε να σέ ίίή  τοΰ Βύρωνος ή λύρα.

ΤΙΜ . Δ. ΔΜ ΠΕΛΔΣ.

ο  Γ | Ε Ρ Ω Ν  Α Ζ Ω Ρ ,

Ο Μ ΙΚΡΟΣ Κ ΓΩ Ν .

Τ ις λέγέι πώς άνάςιος ε?ν> ό Ά ζώ ρ Ιπαίνων.
ο απαλοθριξ δ Ά ζώ ρ, δ γέρων εύγεν^ς;

1 ηρασκεί θωπευόμενος καί τήν ουράν του σα'νων,
— ‘Ωραίος, ώς αύτός, κανείς.

Και ευτυχές! ουδέποτε αισθάνεται φιλίαν,
ειμη προς μόνους τούς πιστώς θωπεύοντβς αύ:όν 

Δεν θα γνωριση βέβαια ποτέ τήν άθυμίαν 
αποτυχόντων εραστών.

K a U a  δείνα αισθήματος μη άνταμε,βομένοο 
ουοεποτε_θα όποστή- μέ δόσιν άρκετήν 

ρωμαντισμου, ποιήματος κακώς στίχουργημένου 
6εν θά τον ίδτ)ς ποιητήν.

Ε-.ναι τρυφή τών κυριών λυποϋνται αυται, ναίρουν 
, . W « X « » v  «  αόριστον, τίς οίδε δια τ ί ; *
Αμέσως τον πιστόν Ά ζώ ρ είς την αγκάλην φέρουν. 

Ω ! τυχη επιθυμητή!

Σ ιγ ?  εύγλώττως ό ’Αζώρ, ώς ά'γαλμα άρχαΐον.
Πόσοι το οωρον εχοντες θνητοί τή ς λαλιάς 

χρήσιν αυτου ποιοΰν αίσχράν, φλυαριών ματαίων 
π/ηροΰντες τόσας άγυιάςΐ

Δέν βλέπει Γσως όνειρα οταν βαθύ κοιμάται.
Καλλίτερα* κατήντησε και έξυπνοι πολλοί

νά βλέπουν όνειρα μωρά.— τοσοΰτον άπαταται, 
πας δστις ονειροπολεί.

Λοιπον αίσθάνετ’ 6 ’Αζώρ* εχει ψυχήν Ιπίσης 
καί μάλλον διορατικήν καί μάλλον ίσχυράν

τή ς  του άνθρώπου, έπειδή τόν οδηγεί ή φύσις 
ν? άρκήται σαίνων τήν ουράν.

(Τον ά'νθρωπον, ημίθεον— ώ ς θέλει νά καλήται—  
κατέστησε νευρόσπαστον τών πόθων ή ψυχή.

'Ο  ά'νθρωπος επιθυμεί και εις ούδέν άρκείται, 
ούδέποτε πλήν ευτυχεί.)

Τοιοΰτος είναι ό 'Α ζώ ρ ό απαλοθριξ κύων.
Παρήγορος τή ς  θλίψεως καί σύντροφος ^αρας,

του γέλω τος £ιπίδιον, ^ινόμακτρον δακρύων, 
ευγνώμων μέχρι τή ς ουράς.

Τούς στίχους τούτους δέχθητι, Ά ζ ώ ρ , καί μή γαύγισες, 
καί τοι στερούμενος λεπ τή ς ανθρώπων ακοής.

Πολλά τών ζώων λογικά δέν μ* εννοούν επίσης,
— μ ’ εν θώπευμα σύ μ" εννοείς. Τ

1 3  Μαίου 1 8 6 9 ,
ΙΩ . Κ ΔΜ Π Ο ΓΡΟ ΓΛ Ο ΓΞ}

Ο Ν Ε Α Ν ΙΑ Σ  ΠΑΡΑ ΤΟ Ν  ΡΥΑ Κ Α .

( Έ κ  τών τοΰ Σχιλλέρου).

Πρό τή ς πηγής Ικάθητο μελαγχολών ό νέος 
κ ’ ευώδη άνθη επλεκεν είς στέφανον χλωρόν, 

κ* εβλεπε πώς ανάρπαστα ύπο πνοής βορρέως 
είς τών γλαυκών εσύροντο κυμάτων τον χορόν. 

«Ό μ ο ίω ς αί ήμέραι μου παρήρχοντο έν βία, 
ώ ς φεύγει καί παρέρχεται τοΰ £ύακος ό £οΰς, 

όμοίως ή νεότης μου ώχραίνεται ταχεία,
ώς άπανθοΰντας βλέπομεν στεφάνους δροσερούς.



«Μη μ ’ Ιρωτατε διά τί ή λύπη μέ μαραίνει 
είς τήν πρωίαν τ ή ; ζωής τήν ετι χρυσαυγή.

Τό παν άγάλλεται, τό παν ή ανοιξις εύφραίνει, 
δταν μέ άνθη πρόσφατα στολίζηται ή γή.

\Αλλά οι φθόγγοι οι πολλοί, άλλ’ ή ζωή ή τόση 
τής Ιξυπνώσης φύσεως, ητις γελα χαράν,

εις τοΰ άλγοΰντος στήθους μου τά βάθη δέν γεννύσι 
ούδέν εί μή άπόγνωσιν βαρειαν και σκληράν.

«Τί πρός εμέ αι χαομοναι, τί πρός Ιμέ τα κάλλη 
οσα σκορπίζει χαροπόν τό εαρ πανταχοΰ J

Μίαν χαράν εγώ ζητώ, ούδέ μ* άρέσκει άλλη* 
εινε έγγύς και πάντυτε αακράν μου τοΰ πτωχοΰ.

Με πόθον τους βραχίονας ανήσυχο; άπλόνων, 
είς τους αέρα; φάντασμα ζητώ αγαπητόν.

- Α χ  ! δέν το φθάνω* τό κενόν περιλααβάνω μόνον, 
και μένει ή καρδία μου σπαράσσουσα φρικτόν.

«Κατάβηθι περικαλλής, χαρίεσσα νεάνις,
τό μέγαρόν σου φεύγουσα τό μέγα και κλεινόν.

Μέ άνθη Ικ τής δαψιλούς τοΰ εαρος στεφάνης
τόν κόλπον σου, ώ φίλη μου. θά στρώσω τΓ·ν σεμνόν.

"Ακουσον* δλον αντηχεί τό άλσος υπ’ ασμάτων 
και κελαρύζει διαυγές τό ρείθρον τής πηγής.

Χωρεί καλύβιον μικρόν, και έκ τών μικροτάτων, 
εν ζεύγος άγαπώμενον μετ* εύτυχοΰς στοργής.»

Σ ϋ Γ Ρ ΙΔ Ω Ν  I L  ΛΑΜΠΡΟ

ο-ο-ο-ο- Ο-Ο-Ο-Ο-

Μ Υ θ  Ο I.

Ο Ν ΟΣ Κ Α Ι ΑΗΛΩΝ.

’Έ ίς  άνο'ξεως καιρόν 
;Εις χωρίον σκιερόν 
Περιεπλανάτο μόνος 
J£a i αμέριμνος ό Όνος,

"Ο τ ’ είς θέσιν ανθήραν 
Πρώτην ετυχε φοράν 
’Αηδόνα ν’ άπαντήση 
Καί νά τήν παρατηρήσν).

Τίρος Ικείνην προχωρήσας 
Και μέ χάριν χαιρετίσας 
Ειπεν* «’Ήκουσα πολλά 
Περι σοΰ. πτηνόν, καλά*
"Ε ν εις , λέγουν, θαυμασίαν
Τέχνην και φωνήν σπάνιάν. 
Πάντες περι σοΰ λαλοΰσι  ̂
Και συμφώνως σ ’ επαινουσι. 
Έ κ  πολλοΰ είς τήν καροιαν
Τρέο^ι) τήν επ ιθυ μ ία ν  
Νά V  άκούσω, γ λ υ κ υ λ α λ ε*  

*Όθεν άρχισε και ψάλε.»

’Ήρχισε λοιπόν έκείνη 
Θελκτική φωνή ναχυνη 
Μελιρρύτους μελωοιας 
Μετά τέχνης θαυμασ.ας, 
Κ > ηκουε σιγών ό ονος 
Τήν μολπήν τής άηδόνος.

ϋΟτε δ’ επαυσεν έκείνη 
Ούτως ηρχισε νά κρίνη. 
«Εύγε* μελωδείς βεβαίως 
Τεχνηέντως και γλυκεως, 
'Ό μ ω ς άκουσον και μίαν 
Τ α π ειν ή ν  μου νουθεσίαν·
Ε ίς  τό αντίκρυ χωρίου 
Τής επαύλεως πλησίον 
Μουσικός γνωστός εκεί 
Πετεινός τις κατοικεί.
Ή  φωνή Ικείνου άλλη.
Και ή τέχνη του μεγάλη. 
”Αν αυτός καταδεχθή 
Μαθητήν νά σε όεχθη 
Βεοαιώθητι, θά γείνης 
Κουκουζέλης και ‘Ρουοινης.»

Φίλε μου, εις ονων κρίσεις 
Μή ο ρ θ ό τ η τα  Ιλπισης. 

α λ . Κ Α Τ Α &  ίΤ Ζ Η Ν Ο Σ.

Ν Υ Κ Τ Ε Ρ ΙΣ  Δ ΙΠ ΡΟ Σ Ω Π Ο Σ .

Μία γραία Νυκτερις 
εξελθοΰσα ένωρις

άπο τό άνάκτορόν της, 
διά νά ε ύ ρ η  ^τροφήν 
ή κααμίαν αδελφήν ^

ή κανένα άόελφον της,

επλανάτ* Ιδώ κ εκεί
δλη μελαγχολική*  ̂ /

— τίς είξεύρει την αιτίαν
άλλά μετ’ ολίγον νά* 
ΐσταται, κ’ εύβίκ γυρν# _

πρός τήν τρύπαν τηζ με 6ιαν . .  .



Ά λ λ ’ ή βία ή πολλή 
ξεύρετε δέν ωφελεί*

οίχω ς νά παρατηρήσν), 
εν ω έτρεχε μ* ορμήν, 
ελαβε και τήν τιμήν

ένα γάτον ν' άπαντήση · ··  ·

Γάτον, οστις γενικόν 
όλεθρόν τών ποντικών

εμελέτα και επόθει. . . .
'Q c  τήν ειδεν 6 κακός 
« Ά . νά ενας ποντικός»

εκραςε καί άνωρθώθη« . . .

— Φίλε μου, μέ συγχωρείς, 
άνακράζ’ ή νυκτερίς·"

δίχως καν νά μέ κυττάξη,
Π ο ν τ ι κ ος I άκουτ’ εκεί ! 
και πετουν οι ποντικοί

μέ πτερά ; Θεό; φυλάξοι------

— Λάθος έκαμα λοιπόν. · 
και εκάθησεν είπών

ταυτα ό καλός μας γάτος.
Τρέχει πάλιν μέ ορμήν 
κ άλλος φ ί λ ο ς  *ς τήν στιγμήν

τήν καλοκυττάζει . . . . νά τ ο ς . .

Ουτος πόλεμον δεινόν 
κατα τών μικρών πτηνών 

εΓχε πρό τολλοΰ όμόσει ’ 
οθεν ώ ς τήν ειδ* ευθύς, 
εκραξεν ανορθωθείς

«εν πτηνόν I δέν θά γλυτώση · · . . <>

— Άπατασαι μια χ α ρ$, 
κράζει πάλιν ή κυρά

μέ τό ύπουλόν της ήθος* 
κ ’ έχουν τρίχας τά πτηνά ; 
είμαι ποντικός, καί νά

νά τό τριχωτόν μου στήθος· * . . »
«ι*

Και τόν κίνδυνον αύτόν 
τόν διέφυγε μέ τόν

μέ τόν ΰπουλόν της τροπον.
Αι, παρόμοιαι σκηναί 
δίν εΐν* άρά γε κοιναι

κ ’ είς τάς σχέσεις τών ανθρώπων ;
Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  I .  Φ Ε Ρ Μ Π Ο Σ .

Μ ΕΛ ΙΣΣ Α  ΚΑΙ Ο ΡΝ ΙΣ .

ciYQ μέλισσα, εκραξεν όρνις θρασεία,
Θαυμάζω πώς χαίρεις νά ζης Ιν άργια.
Ά φου σέ γνωρίζω, ποτέ δέν σέ ειοα 
Μικρας Ιργασίας νά εχης  φροντίδα.
Βιουσα Ιν μέσω εύοσμων άνθώνων 
Τήν τέρψιν ζητείς καί τήν άνεσιν μόνον.
Κ αλώς πράττεις. Κάθου αργή επ ’ άνθέων 
Και τρώγε. Τ ί άλλο χρειάζεσαι πλέον ;
Πρός τί υπέρ άλλων και σύ νά μόχθησες ,
Ά ρκεΐ αν σύ μόνον χαρτ,ς κ* εύθυμη σ^ς.
Ά ρκεΐ, δτ’ ημείς μετά μόχθων κίχί κόπων 
Γεννώμεν αυγά πρός τροφήν τών ανθρώπων.»

Ή  δ’ εΓπεν* «Ά σ κ έπ τω ς μηδένα δικάσι^ς.
Μδέ τήν κυψέλην πριν γνώμην Ικφράσ^ς.
Έ ά ν  άνευ κρότου ή μέλισσα μέν^
Έ π ί  μυροβόλων φυτών καθημενη,
Φαντάζεσαι δτι αργεί κ ’ ησυχάζει 
Διότι τήν ώραν, καθ’ ην κοπιάζει,
Τό παν δέν ταράττει διά τών κραυγών της, 
ι Ω ς ορνις όπόταν γενν^ τό αύγόν τη ς ',*>

Πολλοί, καυχώμενοι καί βοώντές,
Ούδέν ^ εργα μικρά ποιούσι.
Τάς επιδείξεις άλλοι μισούσι*
"Εργων μεγάλων Ιργάται δντες.

ΑΛ. ΚΑ*ΛΚ0ΥΖ#η02'



Ι Ο Α Ι ΐ Ε Ι Ο Γ Ρ Ι Φ ί Κ Ι

EMHOPIKH ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 

ΣΥΡΟΊΓ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟ Σ \ 8 7 0 .

Δ Ν Ω Ν ΓΜ Ο Ι Ε Τ Δ ΙΡ ΙΔ Γ

§ 1. 'Ελληνική άτμοπ ίοΐα .
Λ , ο ί χ - η σ ,  ί  *  ί  ν χ α μ ε λ  η' f . Ή λ. Κεχαγ,ας, Δ. Βα<ρ,«&£- 

xr,(, Π. Ελ. Λαοοπουλος, Π. 'Ράλληί Ά λ . Λομεστίνης 
Ε ρ γ α σ ί α ι .  ‘Η ο·.’ ατμόπλοιων Ισωχερική συγκοινωνία ίιτ: 

προνομιφ δονάμίΐ νόμου.—  ’Ατμόπλοια δέκα.—  Σιδηρουρ- 
γειον.— Λυτήριον.— Νεωλκειον.

§. 2. Ε ταιρία  τών καταστημάτων θεάτρου καί 
λέσχης.

ν η  εγγυησει τοΰ δήμου δια τοΰ τόκου, καί τη Ιξοφλήσει κατ’ 

Βωκ~ησ"αι ΤΙνθς μετ°χών’ ώστε V* ^ νω(ϊι ™ΰτα δημοτικά’-

§. 3 . Ε τα ιρ ία  τοΰ νέου ναυπηγείου.
Γπο τον αύτον όργανισμον τών καταστημάτων.

§- k* Φιλαρμονική εταιρία.

Έ π ί Ιτηοίω μικρά <τονορομΫ) προς Ικπαίδευσιν νΙων ά π ό ρ « ν  
ι<* οργανικήν καί φωνη*αιήν μουσικήν.

5 . 9 Ασφαλιστική και προεξοφλητική εταιρία  
η «*Ομόνοια.»

Γ ε υ θ υ ν τ ή ς .  Κ. Α. Σιγαλός μετά εξ συμβούλων, Εκλεγόμε
νων κατ’ ετος ΰπο τών μετόχων.

Έ  ρ γ α σ ί α ι .  Άσφάλειαι πλοίων, ναυτοδανείων κα! ταξειδευόν- 
των Ιμπορευμάτων.—  Προεξοφλήσεις γραμματίων.

6 . 'Ελληνική ναυτική εταιρία .

Δνί ε υ θ υ ντ ή ς. Γ. Α. Καλαποδόπουλος μετά εξ συμβούλων, 
έκλεγομένων κατ’ ετος υπο τών μετόχων.

Έ  ρ γ α σ ί α ι. Α7) Δάνεια ναυτικά ΰπεγγυότητι πλοίων. Δάνεια 
εμπορικά ΙπΙ προεξοφλήσει γραμματίων ή τριτεγγυήσει.

Β ') Άσφάλειαι πλοίων, ναυτοδανείων καί ταξειδει,όντων Ιμπορευ- 
μάτων.— Άσφάλειαι τής ζωής τών ναυτικών, κατά τών έκ τής 
ναυτικής των υπηρεσίας παθημάτων.

Γ ')  Παρα/.αταθήκαι έντοκοι.

§. 7 . Ελληνική ασφαλιστική και προεξοφλητική 
εταιρία ή « 'Αρμονία.»

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς .  X . Βουρδουμπάκης μετά Ιννεαμελοΰς συμβου
λίου ετησίας Ικλογής τών μετόχων.

Έ ρ γ α σ ί α ι .  Άσφάλειαι πλοίων, ναυτοδάνειων καί ταξειδευόν- 
των εμπορευμάτων.

§. 8 . 'Ελληνική ασφαλιστική εταιρία ή a cΕρμουπολας»

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς .  Β , Χειλας και δωδεκαμελές συμβούλιον ετη - 
σίας εκλογής τών μετόχων.

Έ ρ γ α σ ί α ι .  Άσφάλειαι πλοίων, ναυτοδάνειων καί ταξεΐδευόν- 
των Ιμπορευμάτων.

§. 9 . 9Ασφαλιστική καί προεξοφλητική εταιρία  
δ «ΊΙοσειδών.»

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή . ς .  Θεμιστ. Βρατσάνος καί δωδεκαμελές συμβού- 
λιον Ιτησίας Ικλογής τών μετόχων.

Έ ρ γ α σ ί α ι .  Άσφάλειαι πλοίων, ναυτοδανείων καν ταξείδευόν** 
των Ιμπορευμάτων».



§. 1 λ  HινδυνασφαΜστική εταιρία ή iCEAnlc^
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς .  Νικόλαος Μπαλής καί εννεαμελές συμ*ούλιον 

ετήσιας *κλογης τών μετόχων.

Ε ρ γ α σ ί α ς .  ’Ασφάλεια, πλοίων, ναυτοδανεΐων καί ταξ»·.5ευόν- 
των Εμπορευμάτων.

$. Η . Έ.Ι.Ιηπχη άσψαΜστιχή Ιταιρία ή «Ό λγα.»
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς .  Μ. Παπανικολής καί δωδεκαμέλες συμβούλιου 

ετήσιας εκλογής τών μετόχων.
Κ ρ γ α σ ' α ι. ’Ασφάλεια* πλοίων, ναυτοδάνειων καί ταξειδευόν- 

των Εμπορευμάτων.

§. 1 2 . ΕΛΛηνική άσφαΜστική χαι προεξοφλητική 
εταιρία ή α5Αμφιτρίτη,»

Δ ι ε υ θ υ ντ ή ς. Νικ. Κεφάλας και εννεαμελές συμβούλων ετή
σιας εκλογής τών μετόχων.

'£  ρ γ α σ ί α ι. Άσφάλειαι πλοίων, καί ταξειδευόντων έαπορευ- 
ματων. 4 1

§· 1 3 . Ασφαλιστ. εταιρία  «η Ενωσις τών *ΙΓα.ρρ ιχνών.»
Δ ι ε υ θ υ ντ η ς. Κατα τριμηνίαν, είς Ικ δωδεκαμελους συμβου

λίου τριετους έκλογής τών μετόχων.
Ε ρ  γ α σι α ι. Ασφαλεία*. πλοίων καί ναυτοδανείων.

§· 1 4 . 5' ΛσφαΜσζιχυν κατάστημα τά  αΨ αρρα».

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς .  Κατα τριμηνίαν, εΓς Ικ δωοεκαμελους συμβου- 
λίου τριετους εκλογής τών μετόχωννι

Ε  ρ γ α σ ί α ι. Άσφάλειαι πλοίων καί ναυτοδανείων.
/

§. Ι ο .  Εταιρία μετοχικών φορτηγίδων ή «Κ αρτερία»·
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς .  Κωνστ. Κολιόπουλος καί τετραμελές συμβού- 

λιον εκλογής τών μετόχων κατ’ ετος.
Έ  ρ γ α σ ί α ι. Έκφόρτωσις Εμπορευμάτων άπό τών πλοίων, ει'τε 

οορτωσις τοίούτων.—  *]ί«τά φορτηγίδάς (μαοΰναι).

ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΑΙ ΕΝ  Σ ϊΡ Ω ι ΔΩΔΕΚΑ.

Τά όνομαστότερα βιομηχανεΐα.
*Αλευροποιείον Σταύρου Δ. Χρυσοΰ με ατμομηχανήν οι αλευρον» 

πάστας (καί άλεσιν πίτυος).
Όμοιον Γεωργίου Βέλτσου με άτμομηχανήν αλευροποιίας.

» Γ . Μπούμπουλη με άτμομηχανήν αλευροποιίας.
» Γεωργίου Δαμιανού με ατμομηχανήν αλευροποιίας.
» Δαμιανού καί Φιλοπούλου ομοίως.

Βυρσοδεψεΐον Π. Καλουτα, μέ άτμομηχανήν δ’ άλεσιν πίτυος. 
'Όμοιον Έ μ μ . Σαλούστρου, μέ όμοίαν άτμομηχανήν.

» I. Κουρκουτάκη με όμοίαν άτμομηχανην.
» Α. Μαρινάκη.

Καί άλλα δευτερεύοντα βυρσοδεψεία.
Σιδηρουργεΐον καί χυτήριον τής ελληνικής άτμοπλοΐας με ά

τμομηχανήν.
Χυτήριον με άτμομηχανήν.
Διάφορα σιδηρουργεία καί άγκυροποιεία ανευ ατμομηχανών. 
Έλεοχρωματοτριβείον άτμομηχανικόν Μ. Καταιμαστή. 
Ναυπηγεία.^-Μακαραδοποιεία.— Σιδηρουργεία ναυτικα,^
Δύο ξοανοποιεία.— Δύο καρεκλοποιεια ευρωπαϊκού £υθμου. 
Διάφορα τυποβαφεία καλαμκαιριών.

ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΑ.

Νοσοκομείον.— Όρφανοτροφεΐον άξενων (£0 παιδων). 
Όρφανοτροφείον θηλέων (όσονούπω άρχόμενον τής προσλήψεως

κορασίων.)  ̂ f
Γυμνάσιον:—  Σχολεία διάφορα δημοτικά χαί ιδιωτικά άξενων 

καί θηλέων άπό παιδαγωγικών μέχρις Ελληνικών.



Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

ΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΗΛΥΣ1Α.

Ευσεβής τις περιηγητής άφήκέ ποτε την έαυτοΰ πατρίδα, ινα πορευ- 
θεις εις ‘ Ρώμην άσπασθτί το ιερόν του πάπα σανδάλιον* άλλά τοΰ  
ταξειδίου αί περιπέτειαι έρριψαν αύτον απ’ έναντίας είς Κωνσταντινού
π ο λ ή , όπου Ιχών άέχων προσεκύνησε τον σουλτάνον.

4Η ιστορία τοΰ περιηγητοΰ εκείνου όμοιάζει πως την ίδικήν μας' αλ
λαχού προετιθέμεθα νά συμπορευθώμεν μετά τοΰ αναγνώστου, και άλ- 
λαχόσε φερει ήμας τών πραγμάτων ή φορά. ‘ Γπεσχέθημεν έν τ·ϊί α γγε
λία νά είσαγάγωμεν αύτον είς τήν έκθεσιν τών ’ Ο λυμπίω ν, ητις τά  
βέλτιστα τή έλληνικ^ τέχντ) καί βιομηχανίας προοιωνίζεται, καί είσάγο- 
μ ε ν α υ ίο ν  άπ* έναντίας είς τά ’ΐΐλύσια* αντί έκθετών παρουσιάζομεν 
αύτώ μάκαρας.

Ο φίλος κύριος Φωστηρόπουλος ειχε πρό μηνών υποσχεθή ήμιν τάς 
κλείδας τής Εκθέσεως, πρίν ή αυτη άνοιξη τάς πύλας της είς το κοι- 
νον, άλλ αίφνης αποποιείται ήμιν τήν είσοδον, λόγω οτι υπο εργασίας 
κωλυομενος δέν δύναται νά άνευρη τάς κλείδας. Είς τάς επανειλημμένα* 
ημών παρακλήσεις αντιτάσσει το τρομερόν εκείνο Non possum us.
,* ^ 7! οτειν*’^ α Φ^λον ποιητήν καί διακεκριμένον επιστήμονα, 

άλλα δυντυχί,»: τά ’Ο λύμπια έπασχολοΰσιν αύτον έπί τοσούτω, ώστε 
ο^δέ καν άνϋύλλιον τής χαριέσσης αύτοΰ μούσης δύναται νά πέμψτ) είς 
τον ποιητικόν τοΰ Αττικού ‘ Ημερολογίου ανθώνα. Τέλος, άνερχόμεθα,
χαριν πάντοτε τών ’Ο λυμπίω ν, τήν κλίματα τοΰ ύπουργείου τών Οι
κονομικών, τήν ούχί πάντοτε είς ταμεϊον .  . . άνοικτ'ον άγουσαν, άλλά  
και εκει δέν εύρίσκομεν τάς ποθητάς τής Έκθέσεως κλείδας, εί κα! 
πολυ επεθυμει τοΰτο ό γεραοός αύτής πρόεδρος. Σέξτος ό Ε ' έκοπίασεν 
αναντιρρητως ολιγώτερον ΐνα εύρη τάς τοΰ παραδείσου.

Εν τούτοις δ τυπογράφος δέν έπαυε ζητών ϋλην, οπως συμπληρώση  
το ψύλλον . . .  ‘Ο καιρός κατηπειγε, τι νά γέν7ΐ ; . . .

Ιδοΰ διατί άντι ’Ο λ υ μ π ί ω ν  Ή  λ  ύ σ t α.
Το αντάλλαγμα δέν είναι βεβαίως αντάξιον τής περιεργίας τοΰ ανα

γνώστου, άλλ* ή παροιμία δ£ν λέγει:
L a  plus belle fem me ne peut donner que ce qu elle  a ;

Τ Α ΗΛΥΣΙΑ.
, 3 ^ et άναγνώσται καί χαρίεσσαι άναγνώστριαι, το ετος 4 8 7 1  

π ροαγγέλλεται βέλτιστον* λήγει είς μονάδα, ή δέ μονάς, το ήξεύρετε, 
παριστα παντα τοΰ κόσμου τά άγαθά. «Πάντα γάρ έκ της πάντα δυ
νάμει περιεχούσης μονάδος «^ιακεκόσμηται,» λέγει 6 σοφός ?Δνατόλιο$

&ιά τοΰ στόματος Γερασηνοΰ τοΰ μαθηματικού 1 . Υ πανδρείας όνειρευε- 
σθε, εύαίσθητοι νεάνιδες ; υπανδρείας θά έχητε, ή μονάς καλείται ε υ* 
δ α ι μ ό ν ι α ,  και δέν υπάρχει ευδαιμονία άνευ γάμου, λέγουσιν ό- 
λαι τοΰ κόσμου αί προξενήτριαι. Μακροβιότητα τέκνων επ ιθυμείτε, 
σείς οι τάς άλύσεις τοΰ ‘ Γμεναίου αίροντες; μακρόβια τέκνα τέξεσθε, δ ι
ότι ή μονάς σημαίνει ζ ω ή ν  έμπρός λοιπόν, μή καθευδετε, διότι το 
«τος παρέρχεται γρήγορα’ Η σ α ί α χ ό ρ ε υ ε . ' . .  Σείς δέ αι του 
συρμού βασίλισσα*., αι §όδα καί κρίνα είς τάς μυστηριώδεις τής κυρίας 
Λιζιέ φιάλας άναζητοΰσαι, θαρρείτε ! ή μονάς καλείται π  λ  ά σ τ ρ ι α. 
‘‘ Ημικρανίας και νεύρων π α θή σ ες μέμφεσθε, σείς αι νύκτας όλοκληρους 
έν ταις άγκάλαις . . . τής Τερψιχόρης διανύουσαι (προς παραμυθίαν 
τοΰ κακοΰ βεβαίως); μήΊτπίτ,πίζεσθε ! ή μονάς σημαίνει θ ε ο ν, και 
πότε θεος έφάνη προς ύμας ανάλγητος ; Συνδρομητές πληγώνοντας—
άνευρέτους φοίνικας καί έπομένως π λίύ τη  επιδιώκετε, ω τών βιβλίων
έκδόται καί συγγραφείς ; ζητήσατε και εύρήσετ», ή μονάς έμφαίν6ι 
ο υ σ ί α ν .  Διοίκησιν φρόνιμον καί νουνεχή έπιποθειτε, σείς οί 
βελτίωσιν τών δημοσίων εργαζόμενοι ; ατενίσατε θαρραλέως προς .ο 
μέλλον, διότι επέστη ήδη ό χρόνος' «τήν μονάδα έκάλευν οι Πυθαγόρειοι 
ν ο ΰ ν, είκάζοντες τώ ένί* έν άρεταΐς γάρ εικαζον αυτήν φρόνησες τό 
γάρ ορθόν εν*» ο δέ νους είναι έμολογουμένως το μόνον^ π ρ ά γ μ α , οπερ 
δέν τρέχει τάς άγυιάς τών Αθηνών. Ού μήν άλλά καί ισχυν κατά ξη- 
ράν τε και θάλασσαν το νέον έτος προαγγέλλει εις η μ ά ς, διότι και α ρ̂  
μ α  και ν α ΰ ν οί τοΰ Ίτα λιώ του  μαΟηται τήν μονάδα ώνόμαζον, Σεις 
δέ, αγαθοί οίκοκυραίοι, έμποροι και β'.ομηχανοί, περι ων ουδεις μέρι
μνα, έκτος τοΰ είσπράκτορος και τοΰ ημερολογίου, σεις τι έπι&υμειτε ; 
ειρήνην βεβαίως, όπως ήσύχως έκποιήσητε προς 1 0  ο,τι προς 3  ήγο - 
$ασατε, θαρρείτε λοιπόν ! ή μονάς καλείται τ ά . ξ ι ς  σ υ μ φ ω ν ί α ς ,  
ούδααοΰ δέ δυνατόν νά υπάρ;^ τάξις ανευ ειρήνης, καί συμφωνία ανευ 
τά ξεω ς.’Αλλά . .  . μή ταράττ^σθε . . .  ή μονάς χαλείται^ επίσης χ ά ο ς  
καί σ κ ο τ  ί α, πλήν τί πρδς τοΰτο ; έκ τοΰ χάους έςήλθεν ο ,τι λαμ^  
πρόν καί ώραίον— ό κόσμος' ώς προς δε την σκοτίαν ή̂ ευεργετική τοΰ 
αεριόφωτος έταιρία προ πολλοΰ τοσούτω μ ε τ ’ αύτής έξωκείωσεν ή μ α ς, 
άνάπτουσα τους φανούς της οτε οί φιλήσυχοι πολίται άποσύρονται προ, 
ίίπνον, ώστε κατεστημεν άληθεί; νυκτάλωπες νυκτεριδες. Σείς οε, χ α -  
ρίεσσαι νεάνιδες, διατί άρά γε ήλλάξατε τήν ^οδόχοουν καί φυσικήν ο- 
ψιν σας, αμα ώς ή*ούσατε τήν βιβλικήν λέξιν χ  ά ο ς Το χαος δεν 
δεν θά υπάρξν), είμή είς τά καταστήματα τών κυριών Λιζιέ και Ιακώβ, 
και τοΰτο επ’ ολίγον* οί Πρώσσοι δέν θά άφήσωσιν βεβαίως^άσκεπείς 
τάς έβενόχρους υμών κεφαλάς* δεν είναι τοσω κακοί και βαρ^αροι, ως 
οί Γάλλοι έκ μίσους τους παριστώσι. Τους Γ ά λ λ ο υ ς  δέν πρέπει νά π ι- 
στεύητε πάντοτε §ur parole* δέν συκοφάντοΰσι καθ έκάστην και τάς 
^ήνας, ενθυμούμενοι τάς τοϋ Κ απιτω λίου; δέν λέγουσι bele comrne unp

% Τά Θεολογούμεν* τής ’Αριθμητικής. Π ε ρ ί  Μ ο ν ά δ ο ς



oie; έν τούτοις χηνών πτερά κοσμοΰσι τά εαρινά υμών καλύμματα, ταΰ
τα 81 ευφυείς κεφαλάς. Μή αμφιβάλλετε λοιπον οτι πρωσσικά damenbii- 
te (πίλοι γυναικείοι) θά άντικαταστήσωσι ταχέως τά γαλλικά cha
peaux* ol δέ Πρώσσοι έπιτ·.>'χάνουσι θαυμάσίως περί τά καλύμματα τής 
κεφαλής, ϊδετε— παρά W ‘-rip έν τ^ έρμαϊκτί οδώ— πόσον είναι ωραία 
ή του στρ&τγιγου Μόλτκε περικεφαλαία ! . · Προ δύο η τριών έτών, ή 
αλλοπρόσαλλος τών συρμών θεά έθετε παρά τήν εύλύγιστον υμών όσφυν 
οξυ άργυρόηλον έγχειρίδιον, ‘ Ισπανίδων δίκην* τίς οίδε δέ μή i τά πάν. 
τα διέπων σήμερον Αρης άποπερατώστ) αυριον τον όπλισμ'ον, δίδων υ- 
μΐν άντι manchon ασπίδα και άντι πίλου περικεφαλαίαν ! .  . 01  Γερ* 
μανοί άγαπώσι τόσω τήν αρχαιότητα ! . . Πλήν τί προς τούτο ; ό χρυ- 
σοΰς τών διασκεδάοεων έρίζων θέλει μείνει άνέφελο,, καθαρές ώς ή παρ- 
θενική σας καρδία. Δέν θά λείψωσιν οί χοροί καί αί συναναστροφαι, 
αί μεταμφιέσεις καί αι snrprises, τά ευθυμα εις Πεντέλην π  ί κ-ν ί κ 
(βασιλέως τίνος . . τών βουνών επιτρέποντος) καί ol επι δροσερας χλόης, 
υπο ποιητικάς πλατάνου;, τερπνοί περίπατοι* αρκεί μόνον νά δείξητε 
καί σεις ολίγην καλήν δ .α ’εσιν, άναζητοΰσαι τήν δροσεράν χλόην έν 
τ α ς  κήποις τών ήρωίδων τής Σάν^ηο, τάς δέ αειθαλείς πλατάνους είς 
τών ποιητών τους ρεμβασμούς. {Η δέ σκηνή τοΰ έθνικοϋ ήμών θεάτρου, 
ελεύθερα τέλος πάντων άπb τοΰ βασκάματος τών ίταλίδων σειρήνων, θέ
λει καταβάλει, πεπείσμεθα, πάσαν έφικτήν προσπάθειαν ινα μή κατα- 
στήστ) λίανέπαισθητήν τήν ελλειψιν έκείνων'άλλά δέον καί υμείς νά συν- 
τελέσητε φοιτώσαι είς τάς παραστάσεις, διότι θεωρεία ανευ κυριών είναι 
ανοιΕις ανευ £όδων. Καί πάλιν αί φιλαρμονικαί τοΰ Συντάγματος καί 
τής ‘ Ομονοίας πλατείας αί τον θαυμασμόν καί τήν ζηλοτυπίαν τοϋ 
άγαθοΰ επαρχιώτου κινοϋσαί, θά έρίζωσι περι πρωτείων προς άλλη- 
λα ς} ή μ-έν διά τών φανών καί καφεψείων της, ή δέ διά τών έν τ-ξ 
σκοτί$ ποιητικών αύτής αρμονιών —  τί ποιητικώτερον τής μουσική; 
έν τφ σκότει ; —  Ά λ λ *  ol φιλόνομοι ’Αθηναίοι θά προτιμώσι πάν
τοτε τήν πρώτην, ίνα δείξωσι τήν προ; το σύνταγμα ( ;)  μεγάλην 
αύτών άφοσίωσιν. Καί πάλιν ή ευεργετική· του σιδηροδρόμου έταΐ- 
ρία δι’ ώραίου προγράμματος, κολύμβημα, λεμβοδρομίαν καί άλλους 
έπιποντίους αγώνας άγγελλοντος, θέλει σας προσκαλεσει είς τά λου
τρά τοΰ Φαλήρου, όπως παράσχη ύμίν μικράν αναψυχήν κατά τών ήλι- 
ακών τοΰ Ιουνίου καί ’ Ιουλίου μυδροβόλων. Γραφικόν δε θέαμα θέλιι άρ 
χούντως Ικανοποιήσει τήν έντδς τών λουτήρων τής πρώτης καί δευ - 
τέρας κλάσεως δοκιμασθείσαν περιεργίαν και υπομονήν ήμών. Ανδρες, 
γυναίκες, παιδία —  ολα ευφυέστατα, κατά τ^ λέγειν τών μητέρων — ,  
πρεσβΰται, νέαι, γραίαι — άλλ’ υπάρχουσι γραιαι — ; λευκώλενοι έξ ’Α
θηνών, και βοώπιδες, άργυρόπεζαι έκ Πειραιώς καλλοναί, κύριοι, κυ- 
ρίαι, ύπηρέται, ύπηρέτριαι, τιτθίδες, μωρά, κυνάοια, —  άπαν τδ άλλο— 
κοτον τοΰτο πλήθος θορυβώδες, βΐαίον, άσθμαίνον, έρμητικον έκπηδ^ έκ 
τοΰ σιδηροδρομικού πανδαιμονίου, εισβάλλει είς τήν φαληρικήν πεδιάδα* 
Κοπάζει τά παρά τ^ς τραπ:ζας καθίσματα, καί ώθοΰν καί αντωΟου^,ενον

«πε'·δει πρός τί,ν παραλίαν, ώϊει ου-
τοΰαι χαλοιίους εδωδίμων πλτ.ρ.ις, οι · Ρ δερμάτινον

τοι ^ ο υ , ι ν  ύπό μ Α ,ς  ™  e V ‘

τ ή ς,  τον ζωγράφον ^  τ ν  f c M « tv
νοούμενη Λουδοβίκου .ou 1C ,  -Τνά·. *  θάλσσσα ;  ήρωτα ή_Λου-
τ ί ς  έρυθρίς Οαλα»οης· ’ * . t_ g . ___Και τ.οο εΐνχι ol ‘ Εδραίοι;
6αρρΰ·— Αιέοτη,ινα διελβωσιν ° ^ β | α .  ^   ̂ 0 δτω χαί «ν Φαλτ,ρ·? ol
Διίλβον. —  Και οί Α ιγύπτιοι, ί λ  · ~αι βεβαιως και εφέτος-
χαλο'ι ’ Αθηναίοι ή?ωτ">ν περυοι, _  n oi ε[ναι τό χολύμδη-
—  «Που «να ι ή  λεμβοδρομία ; Τ · · & λ η ;ιχ ·0< ό'ρυ-ο; β*
μ α ; —  Θά γ ^ . ·  Α λ λ . τι π ,ος τ  ¥ VYip,tS<cv χαι 6*
y.xi πάλιν πυρ» ποο; tiy-V  ‘ _  ‘  .  Φ α β ο ρ ι *
t v n t f  από τάς - , ^  „ ρ . χ 4ρ*.»ς^ ? ωνάς, χρα-
τ α ς  μελωδίας, διαχβπτομε ς, φ μ α κ α ρ ό ν ι α ,  μ ι α

ζούσας: μ. ί *  Ψ V  ° ’ Λ ·  χ α φ έ δ ε ς ,  μ ί _ «  f t -
δ Ο σ τ  μ π ι φ, μ  ι *  σ α λ  α τ  , αίσθητικήν της έται-
τ ζ ι ν ά τ ο, διότι —  ως φαίνεται, κ >. ^ -  πέραν
ρί ας - ,  έν^τή ποικιλία το καλόν * ^ τ ^ ^ α , μ έ ν η ς  Μουνυχίας Ου-
τοΰ λόφου οχθη, πι£ ? ΐ · J  κλαυθμηρον θά ψάλλωσιν ασμα: 
γατέρες τοΰ Ντ,ρέως και της Δωριδος κλαυθμά

Δυστυχής ! Παρηγοριά.^
Μόνη σου εμενε να λες 
Πεοασμένα μεγαλεία, _
Καί διηγώντάς τα νά κλαις

M i ο ίς  U  παράδοξον S , έν_τ|
'Αττικόν ‘ Ημερολογιον υπισχνειτα. τοι« ^  t i ;  έπ* ρχίας, δ ι» ; 
έοέτος ληστρικά; τινας ουυ,αοριας ..ε?ι_ρ/ -^ ,ώ ξ ε ις  περιφρονου-

τ'ν Χ Λ . :^ ο ύ ς . Τ ο ΰ ·
οας,ώ ; οι πλανήτες ττ,ς Ι.α λια ς * £ « £ « ύ_ , ρϊκ , ντ ι ^  6 ζήλος των επ ι-  
το Οά γίνηται επιττ.δες, ινα . · χϊ1 έν Ά αεριχή, ένβα αί « -
τετραμαένων τί,ν χαταδιωξιν, ως V  » πχϋόντα; άποζιίαι-
οφαλιοτιχαί έταιρίαι προχ_αλουοι π υ ρ χ α ια ^ ι« , ^  ώς

οϋσαι, ετι,μάλλον παρα τω x,5tvl? .’{,-υγείτέρους τών φρονίμων χαι 
πάντοτε, το'υς μωρού, χαι τους ε υ θείς  S  Μ α κ ά ρ ι ο ι
ευφυών, ί’να πλιιρωδή και επι γ «  το « ^ “«γγ Saa 6 i
ο I π τ ω χ ο ί  τ φ π ν ε  ,, μ  α ■ » ·  · ώς ϊ 4 ν „ τ ε ,  μεγα -
μείνωσιν, ώς εχουσινουτω ς ^  τους μελαγχροινους,
λ«ο'//,υ.όνων γυναιχων, αι ςινΊαι νχ πρ ,



«1 αδύνατοι τάς ευτραφείς, αί δέ ευφυείς γυναίκες θά μωραίνωνται 
διά μωρούς ανδρας. Οσαι δέ καί άν έπέλθωσι πολιτικαί μεταβο- 
λα ί, κατά το μάλλον η ηττον εθνοσωτήριοι, οί μέν φαλακροί θά λέ~ 
γω σι πάντοτε οτι ειχον άλλοτε πλουσιωτάτην κόμην, αί δέ φύσει δυ· 
®ειδεί^ γυναίκες οτι ησαν ώραιόταται πρίν ή . . . κατα^άλνι αυτάς τρο
μερά τις ασθένεια η ή σφοδρά έκείνη λύπη . . .  Καί πάλιν οί φλύαροι 
θά μέμφωνται τήν φλυαρίαν, οί δημοσιογράφοι θά όμιλώσι περί αρ
χώ ν, οί Κλέων*ς περί αύταπαρνήσεως καί οί νέοι υπουργοί θά κατη<- 
γορώσι τους παλαιούς, το δε άδιόρθωτον κοινδν θά πιστεύ^ είς τά  
προγράμματα των, ώς ώρκίζετο εις τά τών προκατόχων των. Καί έ* 
φέτος, ώς πάντοτε, ρέχρι της δευτέρας παρουσίας, αί Φρΰναι θά 

λαλώ σι περί ήθικής, αί πορφυροβαφείς π*.ρί τών £όδων της γείτονος, 
αί νεάνιδες περί σταθερότητος, αί χηραι περί τών αρετών τοΰ μ α κ α 
ρίτου, α! ΰπανδροι περί τών προτερημάτων τοΰ μωροΰ τω ν, καί έν 
ελλείψει τοιούτου περί τν.ς χάριτος τής λ  α ί δ,υ ς ή τής μ  π  ι ζ ο ΰ, 
αί γραίαι περί τής ηλικίας τών . . . άλλω ν, αί οίκοδέσποιναι περί τών 
ελαττω μάτω ν τών υπηρετριών ή τής οικίας, απασαι δ! αί γυναίκες 
ανεξαιρέτως περί συρμών καί φορεμάτων· Τ ί νά τά  κρύπτωμεν, καλαί 
άναγνώ στριαι; σεις υπήρξατε ανέκαθεν φιλάρεσκοι' το πρώτον πραγμα  
οπερ έζήτησεν ή μητηρ Ευα, πρίν η έξέλθ·/) τοΰ παραδείσου, ί'να κάμ^  
τάς επισκέψεις τη ς, ητο ώραίον πράσινον φόρεμα.

Α λλ’ έν τώ μέσω τής κοσμικής ταύτης τύρβης, μή λησμονήσωμεν 
τά  πρδς οικοδομήν γινόμενα. Ουτω καί εφέτος, ώς καί πέρυσιν, αί ευ
σεβείς τής Κεκροπίας οίκοκυραί άμοιβαίνς θά διηγώνται τά κατά τήν  
άγίαν καί μεγάλην τεσσαρακοστήν μαγειρικά των άθλα, οπως μή κα- 
ταλύσωσιν αυτήν καί άπολέσωσι τον ποθητδν παράδεισον. Αλλαι δε 
'/Γττον έκείνων εύρωστοι καί μάλλον άβροδίαιτοι, θά παρατ,ονώνται οτι 
ήφανίσθησαν άπο τήν νηστείαν καί τάς αγρυπνίας. Αλλ* αί καλαί αΰ- 
ται δέσποιναι,—  αί'τινες θέλουσι νά άποκτήσωσι τήν βασιλείαν τών ού* 
ρανών ανευ κόπων καί πόνων . . . στομάχου— ,λησμονοΰσι τον άγαθδν 
Πρόδικον, είπόντα τ ώ ν ο ν τ ω ν  α γ α θ ώ ν κ α ί κ α λ ώ ν ο ϋ δ έ ν  
ά ν ε υ  π ό ν ο υ  κ α ί  έ π ι μ ε λ ε ί α ς θ ε ο ί  δ ι δ ό α σ ί ν  ά ν 
θ ρ ω π ο  ι ς, χωρίς βεβαίως νά προΐδν} οτι καθ* ώρισμένην τινά τοΰ 
έτους εποχήν, ή μέν δυσειδή*: σηπία δύναται νά σώσγ), το δ ' χάριεν καί 
άθώον δρνιθίδιον νά άπολέστ;. Καί πάλιν ή χαρά χών άγαν ορθοδόξων 
θέλει φέρει το πένθος είς πολλάς οικογένειας, καί οί υπέρ άναστάσεως 
τοΰ Χριστοΰ πυροβολισμοί θά στείλωσιν είς τον Διάβολον πολλούς καλούς 
χριστιανούς.Καί εφέτος ώς καί πέρυσιν οί Παγκρατισταί,οί αγαθοί ουτοι 
μαθηταί τοΰ όσίου Παγκρατίου,οΰ ή ευχή ειη *®’ απάντων ήμών, δέν θά 
λείψωσι νά προφητεύσωσι πυρκαϊάς, σεισμούς, λιμούς, καταποντισμούς, 
γολέριν και παντοειδείς καταστροφάς άνά πάσαν τήν Ελλάδα, ά λλ ' οί 
κάτοικοι τής πρωτευούσης δέν εχουσι λόγον νά φοβηθώσιν (ούδέν δέ το 
κωλδον τβΰς έπαρχιώτας νά γένωσιν Αθηναίοι),διότι αί μέν^Αθήναι είναι 

ώρα ιερά— τά ’Π λύσιχ— , τ ^ δ έ  θέρο; έποχή πρδς οικοδομήν.Αρκεί νά

δίέλθτ] τις εν αύτ·^ τδν ’Ιούνιον, ’Ιούλιον καί Αύγουστον ίνα καθαρισθτ; 
άπδ τάς αμαρτίας του, σώσνι τήν ψυχήν του καί κερδίστρ τδν παρά
δεισον* ίδου διατί τδ καθαρτήριον δέν υπάρχει μεταξύ τών δογμάτων  
τής ανατολικής 'Εκκλησίας* θά εΐχομεν τότε αντί ένός δύο. Ν αι, τδ 
ήξεύρω, πολλοί ’Αθηναίοι, κατά τήν εποχήν ταύτην, θά έδιδον λίαν  
ευχαρίστως τήν έν τώ παραδείσιο μικράν γωνίαν, ην έν ίδρώτι τοΰ προ
σώπου των άπέκτησαν, άντί δροσεροΰ παρά τη Μουνυχί$ οικίσκου, 
άλλά δέν πρέπει νά μιμώ μεθα τους χλιαρούς τούτους ορθοδόξους.

Μακάριοι λοιπον οί θερμότητα καιομένης καμίνου υποστάντες και 
μ ή  ΰποκύύαντες, οτι υκδ άγγελων δροσισθήσονται.— Μακάριοι οί δ ι-  
ψήσαντες καί μάτην παρά του ν ε ρ ο κ ρ ά τ ο υ  υδωρ αίτήσαντες, δτι 
ώς νήσσαι έν ταις ούρανίαις δεξαμεναΐς κολυμβήσουσι. —  Μακάριοι 
οί πόιήσαντες έλεημοσύνην καί τδ εύγενές αυτών αίμα δόντες τροφήν 
τοίς κώνωψ ι καί άπάστρ ττί άγελτ) τών πεινώντων ζωυφίων, δτι αύτοί 
Ιλεηθήσονται παρ’ απάντων τών ζώων, άπερ ή φιλανθρωπία τοϋ ευσε- 
βοΰς Νώε διέσωσεν ήμ ίν. —  Μακάριοι εκείνοι ών τήν £ινα αί μυίαι 
στάδιον ολυμπιακών άγώνων έξελέςαντο, οτι διά τών πτερών αύτών είς 
ούρανδν άναβήσονται.— Μακάριοι εκείνοι ους ό άθηναικδς κονι^ρζδς είς 
μυλωθρους μετεποίησεν, δ'τι αύτοί γεύσονται τοΰ έν ούρανοίς άληλε-  
σμένου σίτου.— Μακάριοι οί τάς κλεινάς Αθήνας κατά τδ σωτήριον έτος 
1 8 7 1  κατοικήσοντες, οτι αύτοί πάντων τών έπιγείων καί ουρανίων 

αγαθών άπολαύσουσιν.
Χαίρετε λοιπδν καί άγαλλιασθε, ώ φίλοι Αθηναίοι, τών Ηλυσίων μ ά -  

καρες, δμείς έστε τδ άλας, δι' οΰ έν τη ήμ έρ? εκείνη τδ ουράνιον συμ- 
πόσιον άρτυθήσεται, ού δυνατδν δέ συμπόοιον άνευ άλατος.

Α Λ Θ Ω Τ Δ Σ
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ Δ ΙΟ ΡΘ Ω ΣΙΣ .
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