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ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ

ί

0 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΙ
ΕΠΟΧΑΙ

’Αλέξανδρος Ρ. 'Ραγκαβής. 
Άγγελος Βλάχος. 
Άχιλλεύς Παράσχος. 
’Εμμανουήλ 'Ροΐδης- 
’Ιωάννης Σοΰτέος. 
Παναγιώτης Χαλκιόπουλος. 
Ιωαν. ηελουδης ^Διευθυντής τής 

έν Βενετία Μαρχι ανής βιβλιοθήκης). 
Νεοκλής Καζάζης. 
Θεόδωρος Ν. Φλογαΐτης. 
Όδυσσεύς Ίάλεμος. 
’Ισίδωρος Ίσιδ. Σκυλίσσης. 
Άνδρέας Λασκαράτος. 
’Αναστάσιος Γεννάδιος. 
Κλέων Α. 'Ραγκαάής. 
Δη μητριός Κοκκίδης. 
Γεώργιος Τυπάλδος Κοζάκης 
Θεόδωρος Δ. Χελδράϊχ.

Θάνατος του Μιχαήλ Cervantes συγγμαρέως τοΰ Don-Quichotte τή 23 Άπμιλίου τοΰ 1616.
Θάνατος τοΰ Ναπολέοντος, 5 Μαΐου 1821.
Θάνατος τοΰ γεμμανοΰ ποιητοΰ Schiller 9 Μαΐου 1805.
Δολορονία Έμμίκου τοΰ IV τρ 14 Μαΐου 1610.
Διάβασις τών γαλλικών στματευμάτων διά τοΰ ’Όμους τοΰ Άγίου-Βεμνάοδου, τή 16 Μαΐου 1800. 
Θανάτωσις της Άννης Roleyn, συζύγου Έμμίκου τοΰ VIII /δασιλέως τής ’Αγγλίας 19 Μαΐου1536 
Θάνατος τοΰ Χμιστομόμου Κολόμβου, 20 Μαΐου 1506.
Θάνατος τοΰ Καλβίνου εν Γενεύη, 27 Μαΐου 1818.
Θάνατος τής Αύτοκματείμας Ίωσε^ίνης 29 Μαΐου 1814.
Θανάτωσις τής ’Ιωάννας d’ Arc εν Rouen 30 Μαΐου 1431.
Θάνατος τοΰ Βολταΐμ εν Γενεύρ 30 Μαΐου 17 /8.
Θάνατος τοΰ Ίωάννου-’ΐακώβου-Rousseau εν Ermenouville τρ 3 ’Ιουλίου 17 /8.
Μάχη τοΰ Waterloo, 18 ’Ιουνίου 1815.
Ό Cromwell αποποιείται τόν Θρόνον της Αγγλίας 26 ’Ιουνίου 1657.
Βομβαμύϊσμός τοΰ Άλγεμίου ύπό τών Γάλλων 26 ’Ιουνίου 1683.
Άποβιβασμός τοΰ γαλλικού στματοΰ είς Αίγυπτον καί άλωσις τής Άλεςανδμείας 2 ’Ιουλίου 1798. 
Μάχη έν Castiglionne έπιτευχΑεΐσα ύπό τοΰ Βοναπάμτου τή 5 Αύγούστου 1769.
Γέννησις τοΰ Ναπολέοντος Βοναπάμτου έν Ajaccio τρ 15 Αύγούστου 1759.
Θάνατος τοΰ Μεγάλου Φμεδεμίκου βασιλέως τής Πμωσσίας 17 Αύγούστου 1786.
Θάνατος τοΰ Πάπα Sixte-Qaint 27 Αύγούστου 1590.
Θάνατος τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου τοΰ XI 30 Αύγούστου 1483.
Θάνατος τοΰ Μελίκ-έλ“Άδέλ σουλτάνου τής Αίγύπτου καί Δαμασκού, αδελφού τοΰ Σαλαδίνου τή 
31 Αύγούστου 1218.
Θάνατος τοΰ ^δασιλέως Λουδοβίκου τοΰ XIV 1 Σεπτεμβμίου 1715.
Άλωσις τής Βαμσοβίας 8 Σεπτεμβμίου 1831.
Θάνατος τοΰ Βασιλέως τής Αγγλίας Γουλιέλμου τοΰ κατακτητοΰ 1087 τή 9 Σεπτεμβμίου.
Θάνατος τοΰ Olivier Cromwell 13 Σεπτεμβμίου 1658.
Θάνατος τοΰ αειμνήστου ποιητοΰ τής ’Ιταλίας Allighierri Δάντου 14 Σεπτεμβμίου 1321.
Είσοδος τών γαλλικών στματευμάτων είς Μόσχαν έν ετει 1812 τή 14 Σεπτεμβμίου.
Θάνατος τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου τοΰ XVIII 16 Σεπτεμβμίου 1824.

4



— 6 — — 7 —
*Ο Αύτοχ^>άτω/5 καί /δασιλεύ; της Ισπανίας αποθνήσκει εν τινι μοναστήριω τή 21 Σεπτεμβρ. 1558 
Θάνατος τοΰ βασιλέως της Γαλλίας Πιπίνου 23 'Απριλίου 768.
Θάνατος τοΰ Vasko de Gama περιγήμου Θαλασσοπόρου ex ΪΙορτογαλλίας. Αυτός πρώτος ήνοιξεν 

οδόν είς τάς ’Ανατολικάς 'Ινδίας διά μέσου τοΰ ’Ωκεανοΰ τ^ 24 Δεκεμβρίου 1525.
Ό Sehakspeare έγεννήθη τή 23 ’Απριλίου τοΰ 1564 άπέΐανε ύ*έ  τί? 23 'Απριλίου 1616,
Ό Μίλτων εγεννή0η έν Αονδίνω τή 9 Δεκεμβρίου του 1608 άπέθανε άέ τρ 10 Νοεμβρίου 1674. 
'Η ’Ιωάννα Grey έγεννήθη τρ 12 Φεβρουάριου τοΰ 1534 άπεκεγαλίσθη είς ηλικίαν 17 ετών 
εν ετει 1554.
Θάνατος της περιγήμου συγγραγέως τής Γαλλίας κυρίας Stael 14’Ιουλίου 1817.
Θάνατος τοΰ δευτέρου Αύτοκράτορος της δυναστείας τών Mandschoux. Υ ο α η g-T ching. 

7 ’Οκτωβρίου 1735.
Θάνατος τοΰ περιγήμου δανοΰ αστρονόμου Tucho-Brah· 14 'Οκτωβρίου 1601.
θάνατο? τοΰ Νικολάου Poussin, ζωγράγου έν ‘Ρώ/χρ τή 19 Νοεμβρίου 1718.
Θάνατος τοΰ καρδιναλίου τοΰ Polignac, ρήτορας^ ποιητοϋ καί γυσιολόγου, 20 Νοεμβρίου 1671. 
Θάνατος τοΰ Άμπούλ-Φεδά, πρίγκηπος καί γυσιολόγου 'Οθωμανού, 26 'Οκτωβρίου 1331. 
Δολοφονία τοΰ Ώροίίραν τή; ΈΠηκζή; Κυίερνχ,σεω; Καποίιττρίοο 9 Όχτωίρίοιι 1831. 
θάνατο; τοϋ γάλλου γυαιχού Reaumur 17 Όχτωίρίου 1737.

ΜΑΧΑΙ

Άδολγος 5 Β’. βασιλεύς της Σουηδίας.

Ή έν Σαλαμίνι ναυμαχία 20 'Οκτωβρίου 480 π. χ.
Ή έν Ναβαρίνω » 20 » 1827.
Ναυμαχία έν Trafalgar 21 » 1805.
Μάχη τοΰ Rosbach. 3 Νοεμβρίου 1737.
Μάχη τής Lulzen 16 » 1632. εις τήν μάχην ταύτην εγονεύθη i Γΰυνταυο;

ΑΛΩΣΕΙΣ
"Αλωσι; τη? Rochelle υπό του καρδιναλίου τοΰ Richelieu 28 'Οκτωβρίου 1628.
*Αλωσι$ τοΰ Καλαί ύπό τοΰ Έδουάρδου του Γ'. βασιλέως της Αγγλίας. 3 Αύγουστου 1347. 
Άναχώρησις τού Ναπολεοντος είς Αγίαν-'Ελένην \Θ'Οκτωβρίου 1815.
Δολογονία Ερρίκου τοΰ 11 Ιου βασιλέως της Γαλλίας ύπό τίνος 'Ιακώβου Clement καλουμένου 

1 Αύγουστου 1589.
Βομβαρδισμός της Auvers ύπό τοΰ στρατηγού CassA 26 'Οκτωβρίου 1830.
Γέννησις τού ποιητοϋ της 'Ιταλίας Ύ άσσου. 11 Μαρτίου 1544.

ΘΕΑΤΡΙΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΙ
Ή π/?ώτη παράστασις της 'Ανδρομάχης τραγωδίας τοΰ Racine έγένετο τή 11 Νοεμβρίου 

1667.

'Η πρώτη παράστασις του Ο ί δίποδος τραγωδίας του Vollaire εγένετο τή 18 Νοεμβρίου 1718. 
'Η πρώτη παράστασις τοΰ Berenice τραγωδίας τοΰ Racine εγένετο τή 23 Νοεμβρίου 1671. 
'II πρώτη παράστασις τοΰ Β ο y r g e ο i S-G e η lilhomme τοΰ Moltere εγένετο τή 23η 

Νοεμβρίου 1670.
Ή πρώτη παράστασις τής Zaire τραγωδίας τοΰ Voltaire εγένετο τή 13 Αύγουστου 1732.
'Η πρώτη παράστασις τοΰ Βρούτου τραγωδίας του Voltaire, εγένετο τρ 11 Δεκεμβρίου 1/30· 
Έ πρώτη παράστασις τής A 1 ζ i r e η Lesamericains™ Voltaire εγένετο τρ 27 Ια

νουάριου 1736.
Έ πρώτη παράστασις τής ·Μ ε ρ όπης*  τοΰ Voltaire εγένετο τη 20 Φεβρουάριου 1743.
*Η πρώτη παράστασις «L a «Mort de Cesar· τοΰ Voltaire εγένετο διά πρώτην γοράν 

τή 29 η Αύγούστου 1743.
‘Η Seminamis τοΰ Voltaire διά πρώτην γοράν τρ 29η Αύγούστου 1748.
‘Η Nanin· ou le Pr6juge Vaincu κωμωΐδα τοΰ Voltaire τη 16 ’Ιουνίου 1749.
*Η Όργανή τής Κίνα; τοΰ Voltaire, τραγωδία τή 20 Αύγουστου 1753.
Ή Tangr^de τραγωδία τοΰ Βολταίρου τή 3 Σεπτεμβρίου 1760.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ
23 Μαρτίου ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ή ανεξαρτησία της Ελλάδος

ΕΟΡΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ
12 Δεκεμβρίου, Τά γενέθλια τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως Γεωργίου.
25 ’Απριλίου. Ή έορτή τοϋ ονόματος Αΰτοϋ.
11 ’Ιουλίου. Ή έορτή τοϋ ονόματος τής Α. Μ. Βασ. ’Όλγας.
22 Αύγουστου. Τά γενέθλια Αύτής.

Τοϋ Διαδόχου καί των λοιπών Βασιλοπαίδων
21 Μαΐου. Ή έορτή τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου
21 ’Ιουλίου. Τά γενέθλια Αΰτοϋ.
13 ’Ιουνίου. Τά γενέθλια τοϋ Βασιλόπαιδος Γεωργίου.
18 Αύγουστου. Τά Γενέθλια τής Βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρας.
9 ’Ιανουάριου. Τά γενέθλια τοϋ Βασιλόπαιδος Γεωργίου.
21 Φεβρουάριου. Τά γενέθλια τής Β. Μαρίας Μαγδαληνής.
20 Ίανουαρίου. Τά γενέθλια τοϋ Βασιλόπαιδος Άνδρέου.

ΕΟΡΤΑΙ ΘΡΗΣΚΕΓΤΙΚΑΙ
Καθ’ άς δέν εργάζονται είς τά δημόσια Γραφεία.

1. Νέον έτος.—2. Θεοφάνε-.α. 3. Ευαγγελισμός.—4. Μεγάλη Παρασκευή καί 
Σάβύατον.—·5. Κυριακή και Δευτέρα τοϋ Πάσχα—6. Πεντηκοστή. 7. Αγιος 
Γεώργιος.—8. Άνάλυψις.—9. "Αγιοι ’Απόστολοι. —10. Κοίμησις τής Θεοτόκου. 
— 11. "Αγιος Δημήτριος.—12. Αί δύο ήμέραι τών Χριστουγέννων.
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Άπό κτίσ. κόσμ. κατά τούς θ' 7393 
» κτίσεως κόσμου κατά, τούς

Λατίνους 5889
» κτίσεως κόσμου κατά τούς

“Εβραίους 5645
» τοϋ Κατακλυσμού 5160
» τής Πυργοποιί'ας 4638
» τής συστάσεως τοϋ Άμφι-

κτυονικοΰ συνεδρίου 3381
» τής έν Μαραθών. μάχης 2375 
» τής έν Θερμοπύλαις μάχης 2365 
» τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας 2265 
» κτίσεως 'Ρώμης 2362
» Πελοποννησ. πολέμου 2316 
» τοϋ θανάτου τοϋ Περικλέους 2314 
» τής έν Μαντινεία μάχης 2248 
» τής έν Χαιρωνία μάχης 2222 
» κτίσεως ’Αλεξάνδρειάς 2217 
» τοϋ θανάτου Μ.’Αλεξάνδρου 2208 
» άλώσ. ’Αθηνών ύπό Σΰλλα 1971 
» τής μεταθέσεως τοϋ θρόνου

έκ 'Ρώμης είς Βυζάντιον ύπό
Κωνσταντίνου 1565

» τής έν Νικαίγ. Α' Οικουμε
νικής Συνόδου 1560

» τοΰ θανάτου Μ. Κωνςαντ. 1548 
» τής έν Κ)πόλει Β' Οικουμε

νικής Συνόδου 1505
» κτίσεως Ένετίας 1464
» τής μοναρχίας τών Γάλλων 1464 
» τής έν Έφέσω Γ' Οικουμε

νικής Συνόδου 1454
» τής έν Χαλκιδόνι Δ' Οικου

μενικής Συνόδου 1435
» τής έκδόσεως τοϋ ’Ιουστι

νιάνειου Κώδικος 1356
» κτίσεως τής Άγιας Σοφίας 1342 
» τής έν Κ]πόλει Ε' Οικουμε

νικής Συνόδου. 1332
» τής γεννήσεως τοΰ Μωάμεθ. 1316 
» τοΰ θανάτου τοϋ Μωάμεθ. 1255 
» τής έν Κ)πόλει ς·' Οικου

μενικής Συνόδου 1205
» τής^έν Κ)πόλει Ζ’. Οικουμε

νικής Συνόδου 1998

ί

Άπό τοϋ χωρισμού τών δύο εκ
κλησιών

» άλώσεως τής Κ)πόλεως ύπό 
Λατίνων

» τής άνακτήσεως αύτής ύπό 
’Αλεξίου Στρατηγοποΰλου 
στρατηγ. Μιχ. Παλαιολόγου

» τής εύρέσεως τής ναυτικής 
πυξίδος ύπό Γιώγα

» τής εύρέσεως τών διόπτρων 
και τηλεσκοπίων ύπό Σπίνα

» τής εύρέσεως τής πυρίτιδος 
ύπό Σχβάρτζου

» τής χρήσεως τών πυροβόλων 
οπλών

833

673

623

579

572

555

547

450
τής εύρέσεως τής τυπογρα
φίας ύπό Γουτεμβέργου 
άλώσεως τής Κ)πόλεως ύπό 
τών Τούρκων 
τής άνακαλύψ. τής Αμερικής 
τοϋ Γρηγοριανοϋ ημερολογίου 
τής συστάσεως τών 'Ομόσπον
δων πολιτειών τής Βορείου 
Αμερικής 
τής Γαλλικής έπαναστάσεως 
τής ’Ελληνικής έπαναστάσεως 
’Όθωνος Α' βασιλέως τής 
Ελλάδος

» 

» 

»
»
»

»
»
»

»

» 

»

»

»
»

»
»

432
303
262

98
96
64

τής έγκαθιδρύσεως τοϋ ’Ιταλι
κού βασιλείου
Γεωργίου τοϋ Α' βασιλέως 
τών 'Ελλήνων 
τής ένώσεως τής 'Επτάνησου 
μετά τής Ελλάδος 
τής γεν. Διαδ. Κωνσταντίνου 
(21 ’Ιουλίου 1868) 
τοϋ Γαλλογερμανικοΰ πολέμου 
τής άνυδρίσεως τής Γερμανι
κής Αύτοκρατορίας 
τοϋ 'Ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου 
τής προσαρτήσεως τών νέων 
έπαρχιών Θεσσαλίας και ’Η
πείρου μετά τής 'Ελλάδος

52

24

22

21

17
15

14
6

3
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ΠΑΪΧΛΛΙΟΛί
Τοϋ Ετους 1888 (αωπί.)

Ίνδικτιώνος  ..................... 13
Ήλιου Κύκλοι.................................. 1
Σελήνης κύκλοι................................ 2
Σελήνης Θεμέλιον ..."............... 25
Κρεωφαγίας ήμέραι........................... 34
Τό τριώδιον ά'ρχεται ’Ιανουάριου . 13
Εωθινόν ά. Ήχος πλαγ. δ' . ...
Ή Άπόκρεω, Ιανουάριου............. 27
Ό Εύαγγ. τή Δευτ. τής Διακαινησ.
Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου.............. 19

18850 ΚΥΡΙΕΥΩΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 0 ΑΡΗΣ
Αί ωραι τοΰ έτους άρχιζουσιν.

Τό Έαρ τήν 8 20 Μαρτίου εις τάς Ο ώρ. καί 4 λ. μμ.
Τό Θέρος ττμ 9[21 ’Ιουνίου είς τάς 8 ώρ. καί 2 ο λ. π. μ. Μέσου χρόνου
Τό ΦΘινόπωρον τήν 10[22 Σεπτεμβρίου εϊς τάς ΙΟ ώρ. καί οΐ λ. μμ. ’Αθηνών
Ό Χειμών τήν 9[21 Δεκεμβρίου είς τάς Ο ώρ. καί 3 λ. μμ.

Τω 188ο Θά συμβώσι 4 εκλείπεις, εξ ών 2 τοΰ Ήλιου καί 2 τής Σελήνης.

ά) Δακτυλιοειδής εκλεψις τοΰ Ήλιου τήν 41]1G Μαρτίου αόρατος παρ’ήριν, όρατή εϊς τά βόρεια 
τοΰ ’Ατλαντικού Ωκεανού, τήν Βόρειον ’Αμερικήν καί τά βόρεια τοΰ Έίρηνικοΰ ’Ωκεανού.

β') Μερική εκλει^ις τής Σελήνης τήν 18[30 Μαρτίου, ορατή παρ’ ήμϊν εν μέρει, διότι ή Σε
λήνη θά άνατεϊλ>7 μετά τήν αργήν τής έκλείψεως.

’Αρχή τής εκλείψεως είς τάς 4 ωρ. χαϊ 3 λ. μμ.
Μέσον » » » 6 ώρ. καί g λ. μέσου χρόνου Αθηνών.
Τέλος » » » 7 ωρ. και 45 λ.

Κατά τήν με-βστην γάσιν τής έκλείψεως Θά σκοτισθώσι σχεδόν τά 9| 10 τής διαμέτρου τής 
Σελήνης.

γ') ’Ολική εκλει^ις του Ήλιου τήν 27 Αύγουστου (8 Σεπτεμβρίου) αόρατος παρ’ ήμϊν.
ό“) Μερική έκλειες τής Σελήνης τήν 11 [23 Σεπτεμβρίου αόρατος παρ’ ήμϊν.

Σ. Π. Σ. Τάς άποβλεπούσας τήν έν γένει πλήρη κατάρτησιν τοΰ άστρονομι- 
τοΰ μέρους, δσον οΐόν τε πληρεστέρας σημειώσεις, εύγενώς έχορήγησεν ήμϊν ό 
αξιότιμος και λόγιος συνεργάτης τής «Ποικίλης Στοάς» κ. Δημήτριος Κοκκίδης.

Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου .... 21
Τό "Αγιον Πάσχα, Μαρτίου .... 24
Ή Άνάλυψις, Μαΐου............ 2
Ή Πεντηκοστή, Μαίόυ........ 12
Κυρ. τών Άγιων Πάντων, Μαίου. . 19
Ή νηστεία τών Άγιων ’Αποστόλων 

ήμέραι ............................................ 40
Ή μνήμη αύτών, ήμερα Σάββατον
Παραμονή τών Χριστουγέννων ήμέρα 

Τρίτη.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Έχων ήμέρας 51. *Η  ήμέρα ’ίγιι ώρας ίο ααΐ ή νύξ ώρας 14. 

Π.

1
*0 "Ηλιος είς τόν 'Υδροχόον

Τρίτ. Ή κατά Σάρκα Περιτομή τοΰ Κυρίου ημών 9ϊησοΰ Χριστοΰ. χαι μνήμη*άγ.  
Βασιλείου τοΰ Μεγάλου. 9 Αργία χαί χατάλυσις είς πάντα.

Τετ. Προεόρτια τών Θεογανείων χαί Σιλβέστρου Ρώμης.
Πέ/χ. Μαλαχίου τού προγήτου χαί Γορδίου Μάρτυρος.

2
3
4;Πα^ο. Ή Σύναξις τών 70 Αποστόλων χαί Θεοχτίστου Μάρτυρος. 

Νέα Σελήνη 10 ώρ. 12 λεπ. π. μ.
Θεοπέμπτου καί θεωυά τών Μαρτύρων καί Συγκλητικής τής όσιας. 

Παραμονή τών Θεογανείων. Νηστεία.
Τά "Αγια Θεογάνεια τοΰ Κυρίου ήμών Πησοΰ Χριστοΰ. 9Αργία, 
Ή Σύναξις τοΰ Προγ. Π/?ολ καί Βαπτ. Ίωάννου. Αργία.

Έχων ήμέρας 28. Ή ήμερα ίχει ώρας 11 χαί ή νϋξ ώρας 15. 
Ν. Π.

..I
14 
15!I
16

1 
1; 
2
3
4
5
6
7.

8
9

10
11

Κυ^ο.
Δευτ.
Τρίτ. Δομνίχης της όσιας καί Γεωργίου του Χοζεβίτου.
Τετ. Πολυεύκτου Μάρτυρος.
Πέ/χ. Γρηγοριου επισκόπου Νύσσης χαί Δομετιανοΰ Μελιτινής. 
Παρ.
Σάβ.

Θεοδοσίου τού Κοινοτάρχου.
Τατιανης Μάρτυρος.

Σελήνης πρώτον τέταρτον 3 ώρ. 0 λεπ. π. μ. 
Τού Τελώνου χαί Φαρισσαίου. 'Ερμύλου χαί Στρατονίχου μαρτύρων. 

Άρχεται τό Τριώδιον.
Δευτ. Τών έν Ραϊθω χαι Σινα άναιρεθέντων πατέρων. Άπόδοσις τών Θεογανείων. 
Τρίτ. Παύλου τοΰ Θηβαίου χαί Ίωάννου τού Καλυβίτου.
Τετ.
Πέζχ.
Παρ.

ίυρ.

Σάβ.

Ή προσχύνησις τής τίμιας άλύσεως τοΰ 9Αποστόλου Πέτρου. 
9Αντωνίου τοΰ Μεγάλου. 9Αργία.
'Αθανασίου χαί Κυρίλλου Πατρ. Αλεξάνδρειάς' αργία. 

Πανσέληνος 5 ώρ. 54 λεπ. μ. μ.
Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου χαί 9Αρσενίου Κέρκυρας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Τού Άσωτου. Εύθυμιου τοΰ Μεγάλου' αργία.Κυρ.

Δευτ. Μαςί/χου τοΰ όμολογητοΰ χαί Νεογύτου μάρτυρος.
Τρίτ. Τιμοθέου τοΰ 9 Αποστόλου καί 9 Αναστασίου τοΰ ΙΠέρσου.
Τετ. Κλήμεντος 'Αγκυρας καί Άγαθαγγέλου μάρτυρος. 
Πέ/χ. Εένης της όσιας.
Παρ. Γρηγοριου τοΰ Θεολόγου επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 3Αργία 
Σάβ. 'Ύυχρσάξβατον. — Έύενογώντος τοΰ οσίου.

20
21
22
23
24
25
26

Σελήνης τελευταίου τέταρτον 0 ώρ. 13 λ. π. μ.
27 ■ Κυρ. Τής Άποχρέω.— ‘Η ανακομιδή τοΰ λειψάνου Ίωάννου τού Χρυσοστόμου αργία.
28 Δευτ. Έγραίμ τοΰ Σύρου τοΰ οσίου.

1 29 Τρίτ. Ή ανακομιδή τοΰ λειψάνου ’Ιγνατίου τού Θεογόρου
.30.Τετ. Τών τριών Περαργών Βασιλείου τού Μεγάλου, Γρηγοριου τοΰ Θεολόγου χαί 

Ίωάννου τού Χρυσοστόμου. Αργία.
! 31·Π έμ. Κύρου καί Ίωάννου, τών θαυματουργών 9Αναργύρων

Ό "Ηλιος είς τούς ίχθεΐς.

ΙίΠα^ Προεόρτια τής Υπαπαντής καί Τρίγωνος Μάρτυρος
2 ; Σάβ. ‘Η ‘Υπαπαντή τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστοΰ. Αργία. 
3ϊΚ.υ^. Τής Τυρογάγου. Συμεώνος τού Θεοδόχου καί τής προγ. "Αννης.

Νέα Σελήνη 3 ώρ. 57 λεπ. π. μ·
4 Δευτ. Κα0α/3α Δευτέρα. Ίσηδώρου τοΰ Πηλοσιώτου.

“Αρχεται ή Άγια χαί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
5ιΤ/?ίτ. Άγάθης μάρτυρος.
βϊΤετ. Βουκόλου τού όσιου επισκόπου Σμύρνης.
7:;Πέ/χ. Παρθενίου επισκόπου Ααμψάκου χαι Λουκά τού όσιου.
8 ί Πα(ο. Θεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου καί Τααχαρίου τού Προγήτου.
9: Σάβ. Ψυχοσάββατον. Τών αγίων Θεοδώρων. Νιχηγόρου μάρτυρος.

Ι(’Ανάμνησιν ποιούμεθα τού διά τών κολλύβων γενομ.ένου θαύματος^ παρά τού 
αγίου Μεγαλομάρτυρας Θεωδώρου τοΰ Τήρωνος.)

22:10ϊΚυίο. Τής 'Ορθοδοξίας. Χαραλάμπους ιερομάρτυρας. 
Σελήνης πρώτον τέταρτον 0 ώρ. 6 λεπ. μ. μ. 

Δευτ. Βλασίου ίερομάρτυοος καί Θεοδώρας τής Αύγούστης. 
Τρίτ. Μελετίου αρχιεπισκόπου Αντιόχειας 
Τετ. Μαρτινιανοΰ τοΰ οσίου. 
Πέ/x. Αυξεντίου τού οσίου.
Πα/?. Όνησίμου τοΰ 9Αποστόλου. 
Σάβ. Πα^^ίλου μάρτυρος καί τών συν αύτώ.

ΜΑΡΤΙΟΣ 
Κυρ. Β'. Τώυ Νηστειών. Θεοδώρου τοΰ Τήρωνος.

Πανσέληνος 5 ώρ. 36 λεπ. π. μ. 
ίΔευτ. Δέοντος Πάπα Ρώμης.
\Τρίτ. Άρχίππου τού Αποστόλου. 
:Τετ. Δέοντος επισκόπου Κατάνης.
; Πέ/x. Τιμοθέου τού έν Συ/ζβούλοις καϊ Ευσταθίου Αντιόχειας. 
Παρ. 'Η εΰρεσις τών λειψάνων τών έν Εύ/ενίοις μαρτύρων.

Τ 23 ί Σάβ. Πολυκάρπου ιερομάρτυρας επισκόπου Σμύρνης.
8 24 Γ ------ι
9 25

10 26
11 27
12 28

I
23 11
24 12
23 13
26 14
27 13
28 16

2'18
3 19
4 20
3 21
6 22

Κυρ. Τής Σταυροπροσχυνήσεως. ‘Η ά. καί β'. εΰ/οεσις τής τίμιας κεγαλής τοΰΠροδρόμου 
Σελήνης τελευταίου τέταρτον 8 ώρ. 29 λεπ. μ. μ.

Δευτ. Ταρασίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Τρίτ. Ποργυρίου επισκόπου Γάξης.
Τετ. Προκοπίου τοΰ Δεχαπολίτου.

j Πε/χ. Βασιλείου τού ‘Ο/χολογητού.

12



Ν.

17
18
19
20

21
22
23

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
"Εχων ήμέρας 51. *Η  ήμέρα εχεε ώρας 

Π.
15 χαΐ ή νΰξ ώρας 12. "Εχων ήμέρας 50. ‘Η ήμέρα έχει ώρ. 15 ααΐ ή νΰξ ώρ. 11.

5
6
7
8

19

8
9

10
11
12

27
28
29
30
31

Ό "Ηλιος είς τόν Κριόν.
Παρ. Ευδοκίας της δσιομάρτυρος.

‘■Σάβ. ‘Ησυχίου μάρτυρος.
.Κυρ. Α'. Τών Νηστειών. Εύτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου.
Δευτ. Τερασίμου όσιου τοΰ έν 3Ιορδάνη.

Νέα Σελήνη 7 ώρ. 12 λεπ. μ. μ.
Τρίτ. Κόνωνος μάρτυρος.
Τετ. (Μέγας Κανών.) Τών έν 3Αμ.ορΐω 42 μαρτύρων.
Πέ/Λ. Καπ ιτωνος Χερσώνος ίερομάρτυρος.
Παρ. Θεοφύλακτου επισκόπου Νικομήδειας.

’Αρχή τοΰ "Εαρος. *\σημερία  εις τάς 6 ώρ. 30 λ. π. μ. 
Ψάλλεται ο ακάθιστος "Ύμνος τδ εσπέρας.

Σάβ. Τών έν Σεβαστεία 40 μχρτΰρων.
Κυρ. Ε'. Τών Νηστειών. Κορδάτου μχρτυρος.
Δευτ, Σωγ ρονιού αρχιεπισκόπου ‘Ιεροσολύμων.

Σελήνης πρώτον τέταρτον 6 ώρ. 58 λεπ. μ. μ.
Ύρίτ. Θεογάνους τοΰ δμολογητοΰ.
Γετ. ‘Η ανακομιδή τοΰ λειψάνου Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως,

; Πέ/Λ. Βενεδίκτου τοΰ όσιου.
; Παρ. Αγαπίου καί τών συν αύτώ 7 μχρτΰρων.
:Σάβ. Τοΰ Λαζάρου. Σαβινου μχρτυρος καί Χριστοδούλου τοΰ όσιου.
Κυρ. Τών Βαίων. ’Αλέξιου τοΰ ανθρώπου τοΰ Θεοΰ.

i ΐ Μεγάλη Δευτέρα. Κυρίλλου αρχιεπισκόπου ‘Ιεροσολύμων. 
Πανσέληνος 6 ώρ. 15 λεπ. μ. μ.

'(Μεγάλη Τρίτη. Χρύσανθού καί Δαρειας μαρτύρων.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ.

'(Μεγάλη Τετάρτη. Τών έν τή Μονρ 'Αγ Σάββα άναιρεθέντων πατέρων.
(Μεγάλη Πέμπτη. ’Ιακώβου τοΰ δμολογητοΰ.
. Μεγάλη Παρασκευή. Βασιλείου ίερομχρτυρος.
: Μέγα Σάββατον. Νίκωνος μχρ. καί τών 199 μαθητών αύτοΰ.

■ '•.Κυρ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 3 Αργία καί χατάλυσις πάντων καθ3 ολην τήν εβδομάδα 
| τής Διακαινησίμου.
Δεντ. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ τής Θεοτόκου καί αειπαρθένου Μαρίας. 3 Αργία.

' Τρίτ. 'Η σύναξις τοΰ 9Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
Σελήνης τελευταίου τέταρτον 4 ώρ. 18 λ. μ. μ.

Ματρώνης τής όσιας.
‘Ιλαρίωνος τοΰ νέου.
Τής Ζωοδόχου Πηγής. Μάρκου επισκόπου καί Κυρίλλου. 
Ιωάννου συγγραοέως τής Κλίμακας.
Τοΰ Θωμά. ‘Χπατίου ίερομάρτυρος ’Επισκόπου Γαγγρών.

Ttr. 
Πέ/Λ. 
Παο. 
Σάβ. 
Κυρ.

‘Ο "Ηλιος εις τδν Ταύρον.
Δευτ. Μαρίας όσιας τής Αιγύπτιας.
Τρίτ. Τίτου οσίου τοΰ Θαυματουργού.
Τετ. Νικήτα οσίου καί Ίωσή}? τοΰ ύ μυογράφου.

Νέα Σελήνη 7 ώρ. 27 λεπ. π. μ.
Πέμ. Γεωργίου όσιου τοΰ εν Μαλεώ.
Παρ. Κλαυδίου. Θεοδώρου καί άλλων 5 μαρτύρων.
Σάβ. Ευτυχίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Κυρ. Τών Μυρορόρων. Καλλιοπίου μαρ. καί Γεωργίου επισκόπου Μυτιλήνης. 
Δευτ. ‘Ηρωδίωνος τοΰ Αποστόλου.
Τρίτ. Ευτυχίου μάρτυρος.
Τετ. Τεοαντίου Πομπηίου καί τών συν αύτοϊς.

Σελήνης πρώτον τέταρτον 0 ώρ. λ. 56 π. μ.
Πέ/ζ. Άντύπα ίερομάρτυρος επισκόπου Περγάμου.
Παρ. Βασιλείου τοΰ δμολογητοΰ επισκόπου Παριοΰ.
Σάβ. Μαρτίνου Πάπα ‘Ρώμης.
Κυρ. Τοΰ Παραλύτου, Άριστάρχου. Πούδη καί Τροφίμου έκ τών 70.
Δευ. Κρήσκεντος μχρτυρος.
Τρίτ. ’Αγάπης, Ειρήνης καί Χιονιάς τών αύταδέλφων.
Τετ. Τής Μεσοπεντηχοστής. Συμεώνος ίερομάρτυρος τοΰ έν Περσίδι.

Πανσέληνος 7 ώρ. 50 λεπ. π. μ.
Πέ/χ. Ίωάννου τοΰ όσιου.

ΜΑΙΟΣ
1 19
2 20
3 21
4 22
5 23
6 24
7 25I■·
8 26
9 27 

10 28 
11 29 
1230

Παρ. ΠαγνοντΙου ίερομάρτυρος.
Σά§. Θεωάώρου έτίου τοΰ Τρίχινα.
Κυρ. Της Σαμαρειτιόος. ’Ιανουάριου ίερομάρτυρος. 
ά,υ. Θεοάώρου τοΰ Συκειώτου.
Τρίτ. Γεωργίου Μεγαλομάρτυρας καί Τροπαιογόρου. 3Αργία.
Τετ. Σάββα τοΰ Σρατηλάτου καί ’Ελισάβετ τής όσιας.
Πέμ. Μάρκου τοΰ ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστοΰ.

Σελήνης τελευταίο*  τέταρτου 10 ώρ. 18 λ. π.
Παρ. Βασιλέως ίερομάρτυρος επισκόπου 3Αμασειας.

[Σάβ. Συμεώνος ίερομά.ρτυρος.
■ Κυρ. Τοΰ Τυφλού. Τών έν Κυζίκω 9 μαρτύρων.
; Δευ. Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου τών ’Αποστόλων.
(Τρίτ. ’Ιακώβου ’Αποστόλου, άδελροΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου.

/Λ.



ΜΑΙΟΣ ΙΟΎΝΙΟΣ

Έχων ήμέρας 51. ςΗ ήμερα έχει ώρας 14 καί ή^νύξ ώρας 10.

‘Ο ΊΙλιος είς τούς Διόυ/χους
Τετ. Περεμία τοΰ Προφήτου.
Πέ/χ. Τής Άναλή^εως. ‘Η άνακο/χιόη τοϋ λειψάνου ’Αθανασίου τοϋ μάρτυρος.

Νέα Σελήνη 4 ώρ. 53 λεπ. μ. μ.
Παρ. Τής άγιας Μαύρας καί Τιμοθέου μάρτυρος.
Σάβ. Πελάγιας μάρτυρος.
Κυρ. Ειρήνης τής μεγάλομάρτυρος.
Δευτ. ’Ιώβ τοϋ όϊκαίου καί πολυάθλου.
Ύριτ. ‘Η άνά/χνησις τοϋ έν τώ Ουρανώ φανέντος σημείου τοϋ Σταυρού έν Άεροσολ. 

καί ’Ακάκιου, Κοροάτου μαρτ.
Τετ. Ίωάννου Θεολόγου ’Αποστόλου και Εύαγγελιστοϋ καί ’Αρσενίου Μεγάλου’»αργία. 
Πέ/χ, Ήσαίου τοϋ Προφήτου καί Χριστοφόρου μάρτυρος.

Σελήνης πρώτον τέταρτον Τ ώρ. 20 λ. π. /xc
Παρ. Σί/χωνος Αποστόλου τοϋ Ζηλωτοϋ
Σαβ. Μωκίου ιερομάρτυρας.
Κυρ. Τής Πεντηκοστής. Έπιζαν ίου έπισκ. Κύπρου καί Γερμανού άρχιεπ. Κ[πόλεως.
Δευ. Τοϋ άγιου Πνεύματος. Γλυκερίας μάρτυρος.
Τριτ. 'Ισιδώρου μάρτυρος του έν Χίω.
Τετ. Παχωμίου τού μεγάλου καί Άχιλίου άρχ. Ααρισσης.
Πέ/χ. Θεοόωρου τοϋ ήγιασ/χένου μαθητου τοϋ όσ. Παχωμίου.

Πανσέληνος 10 ώρ. 6 λεπ. μ. μ.
Παρ. Ανδρονίκου τοϋ ’Αποστόλου καί Ίουνιας.
Σαβ. Πέτρου Διονυσίου χαί τών συν αύτοϊς μαρτύρων.
Κυρ· Τών άγιων Πάντων. Πατρικίου ιερομάρτυρας.

Αρχεται ή Τεσσαρακοστή τών άγιων 'Αποστόλων.
ΙΟΥΝΙΟΣ

Ν. Π.

13 1
14 2

15 3
16 4
17 5
18 6
19 7

20 8:
21 ®ι

22 ίο"
23 11
24 12
25 13
26 14
27 15
28 16.

29 17!
30 18
31 19

1 20
2 21
3 22
4 23
5 24!
6 25

|
7 26
8 27
9 28

10 29
11 30
12 31 

ί

Δευτ. Θαλλελαίου μάρτυρος.
Τριτ. Κωνσταντίνου καί Ελένης Μεγάλων βασιλέων καί Ίσαποστόλων’ αργία. 
Τετ. Βασιλίσκου μάρτυρος.
Πέ/ι. Μιχαήλ του ό/χολογητοϋ επισκόπου Συνάόων.
Παρ. Συ/χεώνος τοϋ έν τώ Θαυ/χαστώ δρει.
Σαβ. ‘Η γ'. εϋρεσις τής τι/χίας κεφαλής Ίωάννου τοϋ Προδρόμου.

Σελήνης τελευταΐον τέταρτον 1 ώρ. 40 λεπ. π.· μ.
Κυρ. Κάρπου τοϋ 'Αποστόλου έκ τών 70.
Δευτ. Έλλαάίου ϊερομάρτυρος.
Τριτ. Ευτυχούς ϊερομάρτυρος.
Τετ. Θεοάοσιας ϊερομάρτυρος.
Πέ/χ. Ίσααχίου ήγου/χένου τής Μονής τών Δαλ/χάτων.
Παρ Έρμειου Μάρτυρος.

"Εχων ήμέρας 50, *Η  ήμερα έχει ώρ. 18 ααΐ ή νΰξ ώρ. 9.

ί

Ν. Π

13 1

14 2
15 3
16 4
17 5
18 6
19 7

20 8
21 9

22 10
23 11
24 12
25 13
36 14
27 15

28 16
29 17
30 18!

I
1 19
2 20;
3 21
4 22
5 23

6 24
7 25
8 26
9 27

10 28
11 29
12 30

‘Ο "Ηλιος είς τόν Καρκίνον
Σαβ. ’Ιουστίνου μάρτυρος τοϋ φιλοσόφου.

Νέα Σελήνη 0 ώρ. 17 λεπ π. μ.
Κυρ. Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 
Δευτ. Αουχιλλιανοϋ μάρτυρος.
Τριτ. Μητροφάνους αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 
Τετ. Δωροθέου ιερομάρτυρας επισκόπου Τύρου.
Πέ/χ. Πλαρίωνος τού νέου ηγουμένου τη; Μονής Δαλ/χάτων. 
Παρ. Θεοάότου ϊερομάρτυρος επισκόπου Αγκυρας.

Σελήνης πρώτον τέταρτον 3 ώρ. 34 λεπ. μ. μ 
Σάβ. ‘Η ανακομιδή τοϋ λειψάνου Θεοδώρου τού Στρατηλάτου. 
Κυρ. Κυρίλλου αρχιεπισκόπου 3 Αλεξ ανδρείας.

"Αρχεται τό θέρος είς τάς 2 ώρ. καί 30 λεπ. μ. μ 
Δευ. 3 Αλεξάνδρου Αντωνίνης μαρτύρων. 
Τριτ. Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα τών ’Αποστόλων. 
Τετ Όνουφρίου καί Πέτρου τοϋ έν τώ "Αθω.
Πεμ. Άκυλίνης μάρτυρος.
Παρ. Έλισσαίου τοϋ προφήτου καί Μεθοδίου Κ[πόλεως. 

ίΣαβ. Ά/χώς τού προφήτου.
Πανσέληνος 0 ώρ. 53 λεπ. μ. μ. 

Κυρ. Τύχωνος επισκόπου Αμαθούντος τής Κυπρου. 
[Δευτ. Τσαύρου, Μανουήλ, Σεβέλ χαί Ίσ/χαήλ μαρτύρων. 
Τριτ. Αεοντίου μάρτυρος.

Τετ. Ίούόα τοϋ ’Αποστόλου.
Πέ/χ. Με0οόίου ϊερομάρτυρος επισκόπου Πατάρων.
Παρ. Ίουλιανοϋ μάρτυρος τού Ταρσέως.
Σάβ. Ευσεβίου ϊερομάρτυρος επισκόπου Σαμοσατών.
Κυρ. 3 Αγριππίνης μάρτυρος.

Σελήνης τελευταΐον τέταρτον 2 ώρ. 1 λεπ. μ. μ.
Δευτ. Τό γενέθλιαν τού Προφ. Προδρόμου καί Βαπτιστού Ίωάννου’ αργία. 
Τριτ. Φεβρωνίας όσιομάρτυρος.
Τετ. Δαδιά τοϋ όσιου τού έν Θεσσαλονίκη.
Πέ/χ. Σαμψώνος οσίου τού Ξενοδόχου.
Παρ. ‘Η άναχ. τών λειψάνων Κύρου καί Ίωάννου 3 Αναργύρων' αργία.
Σάβ. Πέτρου καί Παύλου τών κορυφ. Αποστόλων’ αργία.

, Κυρ. ‘Η σύναξις τών 12 ’Αποστόλων.
Νέα Σελήνη 5 ώρ. 51 λεπ. π. μ.



ΙΟΥΛΙΟΣ
Έχων ήμέρας 31 Ή ήμέρα έχει ώρ. 14 χαί ή νύξ ώρ. 10

Π.Ν.

13 1|
14 2
15 3
16 4ί
17 51
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1 20
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4 23
5 24
6 25
7 26
8 27
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10 29
(

11 30
12 31

Ό "Ηλιος είς τόν Δέοντα.
Δευτ. Κοαμά καί Δα/ζιανοΰ των 9 Αναργύρων' Αργία. 
Τρίτ. 'Η έν Βλαχέρναις χατάθεσις της έσθήτος της Θεοτόκου. 
Τετ.

; Πέ/Ζ. 
ί Πα(ο.
Σάβ.
Ku/?.

Σαδαΐτου.

Μ

'Ύαχίνθου μάρτυρος καί 9Ανατολίτου Κων]πόλεως.
9Ανάρέου Κρήτης τού Ίεροσολυμίτου.
9Αθανασίου τού έν τώ 'Αθω καί Λα/ζπαόοΰ θαυματουργών. 

Σισίνη τού Μεγάλου
Θω/ζά τοΰ έν Μαλαιω καί Κυριαχής μεγάλο μ.

Σελήνης πρώτον τέταρτον 1 ώρ. 55 λ. π. μ.
Δευτ. Προχοπίου μεγάλομάρτυρος.
Τρίτ. Παγκρατίου ίερομ. έπιεχ. Ύαυρομενιας. 

ί Γ«τ. Τών έν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.
Πε/ζ. Κύγημίας τής μεγάλομάρτυρος.
Πα/?. Π/οόκλου καί Ύλαρίου τών μαρτύρων.
Σάβ. Έ σύναξις τοΰ Αρχαγ. Γαβριήλ καί Στεφάνου τοΰ 
Κυ/?. Άκύλα τοΰ ’Αποστόλου καί Ίωσήρ Θεσσαλονίκης. 
Δευτ. Κηρύχου καί Ίουλίττης τών μ,αρτύρων.

Πανσέληνος 3 ώρ. 58 λεπ. π.
Τ^οίτ. 9Αθηνογένους ίερομάρτυρος.
Τετ. Μα/?ίνης της μεγαλομάρτυρας. 

ΐΠέ/ζ. Αί/ζιλιανοΰ τοΰ μεγαλομάρτυρας. 
ϊΠα^ο. Μακρινής αδελφής τού Μ. Βασιλείου καί Δίου τών 
; Σάβ. Τοΰ προφήτου 'Ήλιου τοΰ Θεσβίτου. Αργία.
■ Κυρ. Συμεώνος τού όιά Χ/?ιστόν Σαλοΰ καί Ίωάννου συνασκητοΰ. 
ίΔευτ. Μαρίας της Μαγάαληνής της ΊΛυροφόρου.

Σελήνης τελευταϊον τέταρττον 11 ώρ. 31 λ. μ. μ. 
ΙΤ^οίτ. Φωκά ίερομά.ρτ. καί ’Ιεζεκιήλ τον προφήτου.
Ύετ. Χριστίνης τής μεγαλομάρτυρας.

• Πέμ. 'Η κοί/ζησις τής άγιας Άννης μητρός τής Θεοτόκου, 
ι· Πα/?. Έ/?/ζολάου καί Παρασκευής τών μαρτύρων.
ιΣάβ. Παντελεήμονος του μεγαλομ. καί ίαματιχού. Αργία.
Κυρ. Προχόρου, Νιχάνορος, Τίμωνος χαι Παρμένα τών ’Αποστόλων 
Δευτ. Καλλινίκου καί Θεοό'ότης τών μαρτύρων.

Νέα Σελήνη 1 ώρ. 49 λεπ. μ. μ.
Τρίτ. Σίλα, Σιλουανου καί Κρίσχεντος έχ τών 70 Άποστ.
Τετ. Εύόόκί/ζου του Δίκαιου καί προεόρτια τού Ύιμίου Σταυρου.

έσων.

i

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
"Εχων ήμέρας 31. *Η  ήμέρα έχει ώρ. 13 ααΐ ή νύξ ώρ. 11.

Ν. Π

Τιτ.
Πί,α. 
Πα(ο.

*0 Ίίλιος είς τήν Παρθένον.
Πέ/Λ. Ή πρόοδος τοΰ τίμιου χαί Ζωοποιού Σταυρού, χαί τών παίδων τών Μαχα- 

βαίων χαί Σολομονής χαί Έλεαζάρου.
Παρ. 'Η άνακοαηόη του λειψάνου Στεγανού του πρωτομάρτυρος.
Σάβ. ’Ισααχίου, Δαλ/ζάτου χαί Φαιστού τών όσιων. 

j Κυρ. Τών εν Έ^έσω επτά αγίων παίδων.
Δευτ. Εύσιγνίου μάρτυρος.

Σελήνης πρώτον τέταρτον 3 ώρ. 22 λεπ. μ. μ..
Τρίτ. ‘Η μεταμόργωσις του Κυρίου χαί Σωτήρος ήμών Ίησοΰ Χριστού. ’Αργία χαί 

ιχθύος χατάλυσις.
Δομετίου ίερομάρτυρος.
Αίμιλιανού τοΰ όμολογητοΰ έπισχόπου Κυζίχου.
Μ,ατθία τοΰ 3Αποστόλου.

Σάβ. Ααυρεντίου μάρτυρος χαί άρχιδιαχόνου. 
Κυρ. Ευπλου τοΰ διαχόνου χαί μάρτυρος. 
[Δευτ. Φωτίου καί Άνιχήτου τών μαρτύρων. 
Τρίτ. Μαξίμου του όμολογητοΰ.

Πανσέληνος 7 ώρ. 1 λεπ. μ. μ.
Τετ. Υιχαίου τοΰ προγήτου.
Πέ/Λ. Ί1 χοίμησις τής Θεοτόκου. * Αργία.
Πα/5. Τοΰ αγίου Μανόηλίου.
Σάβ. Μύ/?ωνος μάρτυρος.
Κυρ. Φλώρου χαί Ααύρου τών μαρτύρων. 

’Δευτ. Άνό/?έου τοΰ Στρατηλάτου μάρτυρος.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ.

Τρίτ. Σαμουήλ τοΰ προγήτου.
[Τετ. Θαάο'αίου τοΰ Αποστόλου χαΐ Βάσσης μάρτυρος.

Σελήνης τελευταίου τέταρτον 6 ώρ. 50 λεπ. π. μ.
[Πέ/Λ. 3Αγαθονίχου μάρτυρος.
[Πα/>. Αούππου μάρτυρος. 
[Σάβ. Ευτυχούς ίερομάρτυρος.
[ Κυο. Βαρθολομαίου χαί Τίτου τών 3Αποστόλων.
■ Δευτ. 3Αδριανού χαί Ναταλίας μαρτύρων.
• Τρίτ. Ποι/ζέυος τοΰ οσίου.

Νέα Σελήνη 10 ώρ. 19 λεπ. μ. μ.
■ Τετ. Μωΰσέως όσιου του Αίθίοπος.
Πέ/Λ. 'Η άποτομή τής χεγαλής Ίωάννου Προδρόμου. ’Αργία χαί νηστεία.

: Πα/’. ’Αλεξάνδρου, Ίωάννου χαΐ Παύλου νέου αρχ. Κων/πόλεως.
ί Σάβ. Έ χατάθεσις τής τιμίας Ζώνης τής Θεοτόκου.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
"Εχων ήμέρας 50. Ή ήμέρα έχεε ώρας 12 καί ή νϋξ ώρας 15. 

Ν. Π.
! ι -- - .

13

24

23
26
27
28
29
30
31

1

Ό "Ηλιος εις τόν Ζυγόν.
Κυρ (’Αρχή τοΰ Ίνδίχτου, ήτοι τοΰ νέου έτους}. 'Η σύναξις τής Θεοτόκου καί μνήμη 

Συμεών ος τοΰ Στυλίτου καί Ίησοΰ Ναυή. ’Αργία.
Δευτ. Μάραντος μάρτυρος καί ’Ιωάννου τού Νηστευτοΰ. 
Τριτ. ’Ανθίμου Νιχοδημίας ϊερομάρτυρος καί Θεοκτίστου όσιου. 
Τετ. Βα&ύλα ϊερομάρτυρος καί Μωύσέως του προγήτου.

Σελήνης πρώτον τέταρτον 7 ώρ. 50 λεπ. π μ.
Πέρ. Ζαχαρίου τοΰ Προγήτου πατρός τοΰ Προδρόμου.
Παρ. 'Η άνάμνησις τού Θαύματος xal Μιχαήλ τοΰ αρχιστρατήγου. 

ί Σάβ. Προεόρτια τοΰ ΓενεΘλίου τής Θεοτόκου καί Σώζοντος μάρτυρος.
Κυρ. Τό γενέθλιαν τής Θεοτόκου.

ίΔευτ. ’Ιωακείμ καί ‘Άννης καί Σεβηριανοΰ μάρτυρος.
: 1 ρ’τ. Μηνοόωρας, Μητροδώρας, Ήυμγοδώρας μαρτύρων.
. Γετ. θεοδώρας τής ’Οσιας.
ί 'Αρχή του Φθινοπώρου.—'Ισημερία—3 ώρ. 30 λεπ. π. μ.

12 Πέρ. Αυτονόμου ϊερομάρτυρος.
Πανσέληνος 9 ώρ 20 λεπ. π. μ.

13 Παρ. Κορνηλίου τοΰ έκατοντάρχου.
14:Σάβ. 'Η ΰψωσις του Τίμιου Σταυρού. ’Αργία καί νηστεία.
15; Κυρ. Νικήτα ράρτυρος.
16; Δευτ. Εύ^ηρίας τής μεγαλομάρτυρας.
17-Τριτ. Σόγιας μάρτυρος καί τών τριών αύτής Θυγατέρων, Πίστεως, Έλπίδος καί 

•18: Αγάπης.
19 Τετ. Εύ/ζ.ενίου τοϋ όαυ/ζατου^ογοϋ επισκόπου Γο/οτύνης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
20 Πί/ζ. Ύρογίμον. Σχβ&χτίου καί Δο^υ.αέόοντος μαρτύρων.

τ,-ί.Λ.·..-.1-----τ... -ι----- - ν εε ι
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
"Εχων ήμέρας 51. ‘Η ήμέρα έχει ώρ. 11 ααΐ ή νΰξ ώρ. 13.

Ό Ήλιος εις τόν Σχορπιόν.
Τριτ. Άνανίου τοΰ ’Αποστόλου, καί 'Ρωμανού τοΰ μελωδού.

Κυπριανού ϊερομάρτυρος καί Ίουστίνης τής παρθένου. 
Διονυσίου τοΰ Αρεοπαγίτου ϊερομάρτυρος. 
Ιεροθέου επισκόπου ’Αθηνών.

Σελήνης πρώτον τέταρτον 2 ώρ. 56 λεπ. π. μ. 
Χαριτίνης μάρτυρος. 
θωμά τοΰ Αποστόλου.

. Στεργίου καί Βάκχου τών μαρτύρων.

. Πελάγιας τής Όσιας.
Τετ. ’ϊαχώ&ου τοΰ 9Αποστόλου καί 'Ανδρονίκου τοΰ όσιου. 
|Πέρ. Ευλαμπίου καί Εύλαμπίας τών άδελγών μαρτύρων.
Παρ. Φιλίππου τοΰ ’Αποστόλου καί θεογάνους του Γραπτού.Λ Λ * _ «Ο Α_ _  ..

24:12
13
14
15
16
17
18

23
26
27
28
29
30

31

Πανσέληνος 10 ωρ. 38 λεπ. μ. μ. 
’Ανδρονίκου των μαρτύρων.

Σελήνης τελευταΐον τέταρτον 1 ωρ. 14 λ. μ. μ.
21 · Παο. Ευσταθίου /ζεγαλο/ζά/οτυ/οος χαί της συνοόείας αύτοΰ. 

ϊστόλου χαί Ιωνά του ηρογήταυ. 
; έπίσκέπον Σινώπης.

,ευτ. 'II σΰλλη^ις τού Προδρόρου χχί Βαπτιστοϋ Ίωάννου. 
γ. Θέκλης της ττρωτοράρτνρος. 

_ της άτίχς.
'Η /εετάστασις Ίωάννου τοϋ Θεολόγου. Άργίχ. 

Νέα Σελήνη 9 ώο. 7 λεπ. π. μ.
9 28 ΙΙαο. Καλνιστοάτου χαί τών συν αύτώ 49 μαρτύρων.

10 29 Σάβ. Χαοίτονος ό/χολογητοϋ καί Βαοοϋχ τοϋ ττρορήτον.
11 30 Χυ/ο. Κυ.οχακοϋ του αναχω.οητοΰ.
12 31: Δευτ. Γ/:ηγο(σίου επισκόπου μεγάλης 'Α,ο/ζενίας.

20
2
3 
ί
Β
6
7
8

22; Σάβ. Κοροάτου του Άπε
23 : Κυο. Φωκά ίεσο,υά/οτυ,οο;
24 α/ ...........
23 τ,οίτ.
26 Τετ. Εΰοοοσϋνης 
27;Πέ/Λ. Ί “

‘ου προγήτου.
2
3
4
5
6

Σάβ. Πρόβου, Ταράχου καί
Κυρ. Κάρπου, Παπύλου καί Άγαθονίκης τών μαρτύρων.
Δευτ. Ναζαριου καί τών συν αύτώ μαρτ. Κοσμά τοΰ ποιητοϋ.
Ύριτ. Αουκιανοΰ μάρτυρος.
Τετ. Δογγίνου τοΰ έκατοντάρχου μάρτυρος.
Πέρ. ’Ωσηέ τοΰ Προγήτου καί Ανδρέου τοΰ έν Χρίσει.
Παρ. Λουκά τοΰ Εύαγγελιστοΰ.

Σελήνης τελευταΐον τέταρτον 7 ώρ. 33 λ. μ. μ.
Σάβ. ’ΐωαήλ τοΰ Προγήτου καί Ούαοίου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Κυρ. ’Αρτεμίου μάρτυρος, Γερασίμου τοΰ όσιου καί τής όσιας ΉΙατρώνης τ< 

πολίτιδος.
Δευτ. Ίλαρίωνος τοΰ μεγάλου καί Σωχράτους πρεσ&υτέρου. 

ί Τριτ. Άβερκιου τοΰ Θαυματ. καί τών έν ’Εγέσω 7 παίδων.
ΆδελγοΘέου καί 9Αποστόλου.

ς Χίου-

7ί
8
9

10
11
12

21
22
23 Τετ. ’Ιακώβου τοΰ
24 Πέρ. *Αρέ0α  μάρτυρος καί τών συν αύτώ.
25 Παρ. Μαρκιανοΰ καί Μαρτυρίου τών Νοταρίων.

Νέα Σελήνη 10 ώρ. 38 λεπ μ. μ.
ί 26 Σάβ. Αημητρίου μεγάλομάρτυρος χαί μυροβλήτου. ’Αργία.
; 27; Κυρ. Νέστορος μάρτυρος.
; 28 ί Δευτ. Στεγάνου τοΰ Σαβαίτου και Ύερεντίου μάρτυρος. 
>29; Τριτ. ’Αναστασίας τής 'Ρωμαίας καί Ά&ραμίου τοΰ οσίου. 
30 Τετ. Ζηνόβιου καί Ζηνοβίας τών άδελγών μαρτύρων.

= 31 j Πέ/χ. Στάχυος καί τών συν αύτώ καί Έπιμάχου μάρτυρος.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
*Εχων ήμέρας 50. Ή ήμερα έχεί ώρας 10 καί ή νύξ ώρας 14. 

Π.

Ό "Ηλιος εις τόν Τοξότην.
1’Παρ. Κοσ/ζα χαΐ Δα/ζιανοϋ τών θαυματουργών 9Αναργύρων.
2; Σάβ. Άχινόυνου χαΐ τών σύν αύτώ 70 /ζαοτύρων.

Σελήνης πρώτον τέταρτον 11 ώρ. 35 λεπ. μ. μ.
3 Κυρ. Άχε/Ί/ζά μάρτυρος.
4; Δευτ. Ίωαννιχίου /ζεγαλο/ζ. Νιχάνήρου, Έρ/ζαίου ιερομάρ.
5 Τρίτ. Γαλαχτίωνος χαΐ Έπιστή/ζης τών μαρτύρων.
β Τετ. Πνό)/». λ..λ-------- -·--------------- ®-

7· Πέ/ζ.
8 Παο.8

Σάβ.

Παύλου τοϋ ό/ζολογητοϋ άρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως. 
Τών εν Μελιτινή 33 μαρτ. Ααζάρου τοϋ 0αυ/ζατουργοϋ.
'Η σύναξις Μιχαήλ τοϋ Αρχιστρατήγου καί τών λοιπών Άσω/ζάτων όύνά- 
/ζεων. ’Αργία.

Όνησιρόρου, Πορρυρίου. μαρτ. χαΐ Ματρώνης τής όσιας.9
10; Κυρ. Έράστου χαΐ τών σύν αύτώ ’Αποστόλων.

Ν. Π.

Έχων ήμέρας 51. Ή ήμέρα ίχει ώρχς 9 ααΐ ή νύξ ώρας 18.

Ό "Ηλιος εις τόν Αιγόχερων.

Κυρ. Ναού/ζ τού προφήτου.
Δευτ. Άββαχού/ζ τοϋ προφήτου. 

ί Σελήνης πρώτον τέταρτον 7 ώρ. 57 λ. μ. μ.
Ύρίτ. Σοφονίου τού προφήτου.
Τετ. Βαρβάρας τής μεγαλομ. χαί ’Ιωάννου τού Δαμασχηνού. 
Πέ/ζ. Σάββα τού Θεοφόρου χαί ηγιασμένου. Άογία.
Πα/?. Νικολάου επισκόπου Μύρων τής Αυκίας. ’Αργία..
Σάβ. 9 Αμβροσίου έπισχόπου Μεόίολάνων.
Κυ/?. Παταπίου τοϋ οσίου.
Δευτ. Έ Σύλλη^ις τής Θεοποορήτορος "Αννης. 9Αργία.

Πανσέληνος 10 ώρ. 34 λεπ. μ. μ.
■ Ύρίτ. Μηνά, Έρμογένους χαί Εύγράφου μαρτύρων.
Ύετ. Δανιήλ τοϋ Στυλίτου.
Πέμ. Σπυρίδωνος τοϋ Θαυματουργού. ’Αργία. 

ΐ Πα/?. Ευστρατίου χαΐ τών σύν αύτώ μαρτύρων. 
ί Σάβ. Θύρσου χαί τών σύν αύτώ μαρτύρων. 
ij Κυ/?. Ελευθερίου ίερομάρτυρος.
ΐ;Δευτ. Άγγαίου τού προφήτου χαΐ Μαρίνου μάρτυρος.

Σελήνης τελευταϊον τέταρτον 1 ώρ. 57 λεπ. μ. μ.
Ύρίτ. Δανιήλ τού προφήτου χαί τών 3 παίόιων, χαί Διονυσίου άρχιεπ. Αίγίνης τοϋ 

έκ τής νήσου Ζακύνθου.
I Τετ. Σεβαστιανού, Ζωής χαί τών σύν αύτοΐς μαρτύρων.
► Πέ/ζ. Βονιρατίου μάρτυρος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
I Παρ. Προεόρτια τών Χριστουγέννων χαί ’Ιγνατίου Θεοφόρου.
L Σάβ. Ίουλιανής μάρτυρος.
! Κυρ. ’Αναστασίας μάρτυρος τής φαρμαχολυτρίας.
I Δευτ. Τών έν Κρήτη 10 μαρτύρων. 
Μ Τρίτ. Παραμονή τών Χριστουγέννων καί Ευγενίας όσιας.

Νέα Σελήνη 3 ώρ. 42 λεπ. μ. μ.
5; Τετ. Έ κατά Σάρκα ΓΕΝΝΗΣΙΣ τοϋ Κυρίου ήμών Ίησον Χριστού. ’Αργία τριήμε 

ρος, κατάλυσις είς πάντα μέχρι τής παραμονής τών Θεοφανείων.
5; Πέ/ζ. Ή σύναξις τής Θεοτόκου καί Ευθυμίου ίερομάρτυρος. 
7; Παρ. Στεφάνου άργιδιαχ. καί πρωτομάρτ. χαί Θεοδώρου Γραπτού.
3 Σάβ. Τών έν Νικορηοεία χαέντων δισμυρίων μαρτύρων. 
9; Κυρ. Τών έν Εηθλεέμ άναιρεθέντων 14 χιλιάδων νηπίων.
3 ■ Δευτ. ’Ανυσίας τής όσιομάρτυρος.
1 Τρίτ. Μελάνης όσιας καί άπόόοσις τών Χριστουγέννων.

Πανσέληνος 11 ώρ. 15 λεπ. μ. μ.
3 11 Δευτ. Μηνά, Βίχτωρος χαι Βικεντίου τών μαρτύρων.
*112^ ----- ----- ....................
3 13
·> 14

i ί
I ! - ------

7 15; Παρ. Γούρια, Σα/ζωνά χαΐ Άβίβου τών μαρτύρων. 
’Άρχεται ή νηστεία τών Χριστουγέννων.

3 1β:Σάο. Ματθαίου τοϋ ’Αποστόλου χαΐ Εύαγγελιστοϋ.
) 17 · Κυρ. Γρηγοριου τού Θαυματουργού έπισχόπου Νεοχαισαρείας. 

Σελήνης τελευταίου τέταρτον 3 ώρ. 32 λεπ. π. μ.
, 13 ί Δευτ. Πλάτωνος χαί’Ρωμανού τών μαρτύρων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
; 19; Τρίτ. Άβόιοϋ τοϋ προφήτου χαΐ Εαρλαάμ μάρτυρος.
20 ί Τετ. Γρηγοριου τού Δεχαπολίτου χαι Πρόχλου Κων)πόλεως.
21? Πέ/ζ. Τά είσόόια τής Θεοτόκου. 'Αργία.
22;Παρ. Φιλήμονος χαί τών σύν αύτώ καί Κιλικίας μάρτυρος.
23 ;^^^. Γρηγοριου έπισχόπου 9Αχραγαντίνων χαί Άμφιλοχίου μάρτυρος.
24 έ Κυρ. Κλή/ζεντος Πάπα ’Ρώμης χαί Πέτρου ’Αλεξανδρείας.

Νέα Σελήνη 2 ώρ. 52 λεπ. μ. μ.
,2$; Δευτ. Αικατερίνης μεγαλομάρτ. χαΐ Μερχουρίου μάρτυρος. Αργία. 
26;Τ^ίτ. Άλυπίου τοϋ Κιονύτου καί Νίκωνος μαρτύρων. 
27^CT· Ιακώβου Πέρσου τού Μεγαλομάρτυρας.
23 Πέ/ζ. Στεφάνου τού νέου χαί Είρηνάρχου μάρτυρος.
29 · Παρ. Παραμόνου χαί Φιλουμένου τών μαρτύρων.
3θ Σάβ. Άνόρέου τοϋ Πλωτοκλίτου ’Αποστόλου. ’Αργία.

. - ---------- — ι—
Ύρίτ. Ίωάννου τοϋ έλεή/ζονος χαΐ Νείλου τοϋ όσιου.
Τετ. Ίωάννου τοϋ Χρυσοστό/ζου άρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως. ’Αργία.
Πέ/ζ. Φιλίππου τοϋ ’Αποστόλου. ’Αργία. (Γήν αυτήν ήρέραν τελείται χαΐ ή /ζνή/ζη 

τοϋ νέου μάρτυρος Κωνσταντίνου τοϋ ‘Υδραίου τοϋ ραρτυρήσαντος έν 'Ρόόω 
έν έτει 1300).
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ

ΚΟΛΑΣΙΣ ΔΑΝΤΟΥ

Φ ΙΛΟΛΟΓΙΚ Η

Φίλτατε Κύριε,

Δέχθητε τήν εκφρασιν τής ευγνωμοσύνης μου δια. τήν άποστολήν τής Ύμε- 
τέρας Ποικίλης Στοάς. Τό έν αντίτυπου κόσμε" τήν βιβλιοθήκην μου, τό άλλο 
δίδω το'ϊς ένταϋΟα έπιδημοϋσιν ‘Έλλησιν εΐς άνάγνωσιν, 'ίνα γνωστότερου γίνετα 
τό Ύμέτερον αξιόλογου εργον. Τό τρίτον έτος είναι τώ δντι λαμπρόν και κατά 
πάντα εξαίρετου, διά τε τήν αφθονίαν τής 'ύλης καί τήυ έκλογήυ, δεικνύει δέ τήυ 
πολλήν φιλοτιμίαν υμών, όπως καταστήσητε τήν Ποικίλην Στοάν εργον πολλής 
σημασίας και βαρύτητας. Προθύμως πέμπω ϋμϊν δια. τό 1885 έκ τών έπισημο- 
τέρων ασμάτων τής άνεκδότου μεταφράσεώς μου τής Κολάσεως τοΰ Λάντου.

Μετά πάσης ύπολήψεως
δλως πρόθυμος

5Α, £Ρ. ^Ραγκαβης
Έν Βηοολίνω τη 15 ’Ιουλίου 1884.

ΑΣΜΑ Ε'.

Ούτω κατέβημεν τοϋ πρώτου κύκλου 
έπί τόν δεύτερον, οστιε έλάττων 
τό πλάτος ήν, πλήν μάλλον θρήνων πλήρης.

Φρικτόν ό Μίνως τούε όδόντας τρύύων, 
άνέκρινε τούε εϊσιόντας πάνταε, 
δικάζων, άφιείε, ώε έσπειρατο.

’Εννοώ, όταν άγενήε ψυχή τις 
παρήν έμπρόε του, έόωμολογεΤτο· 
ό δ’ ό£ύε γνώστης τών αμαρτημάτων, 

βλέπει τοΰ άδου ποϋ καθείς ανήκει, 
και τήν ούράν του ζώννυται τοσάκις, 
όσους βαθμούς νά καταόή τήν στέλλει.
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Πάντοτε πλεΐσται ϊστανται εμπρός της, 
μετ’ άλλας άλλ’ έρχόμεναι εΐς κρίσιν 
λέγουν, ακούουν καί κατρακυλοϋσι.

«Σύ ό έλθων είς τόν οΐκτρόν ξενώνα,» 
ό Μ ίνως ώς μέ είδε μοι προσεΐπε, 
τό σοβαρόν του έργον διακόπτων,

«Ίδέ ποΰ βαίνεις και εΐς τί πιστεύεις. 
Μή σ’ άπατα τό εύρος τής εισόδου.» 
Ό δ’ οδηγός μου, «Τί φωνάξεις ;» είπε

«Μή κώλυε τόν είμαρμένον δρόμον. 
Τό θέλει ό δυνάμενος δ θέλει. 
’Αρκεί σοι τοΰτο. Πλέον μή έρωτα.»

Τότ’ ήρχησαν τής θλίψεως οί γόοι 
ν’ άκούωνται, κ’ ήλθον εΐς μέρος όπου 
πλείστος κλαυθμός μοϋ έπληττε τά ώτα.

Βωβόν φωτός τό μέρος ήν έκείνο, 
καί έμυκάτο ώς θαλασσοκλύδων, 
δν άνεμοι μαστίζουν ενάντιοι.

’Ακάματος ή τών νερτέρων λαίλαψ, 
τά πνεύματα συστρέφει έν σιφώνι, 
συγκρούει κα'ι κτυπα και τραυματίζει.

Πρό τοϋ κρημνού δέ ότε άφικνοϋνται, 
έκεί κραυγαί καί οΐμογαί καί θρήνοι 
τήν άρετήν τήν θείαν βλασφημοΰσι.

Ήκουσα ότι τιμωρούνται ούτως 
οΐ σαρκικών αμαρτιών έργάται, 
οί εις όρμάς τόν νοΰν ύποδουλοϋντες.

Τούς πελαργούς ώς έν χειμώνος ώρα 
φέρουσι κατ’ άγέλας τά πτερά των, 
τά πνεύματα τά πονηρά ή λαίλαψ 

έδώ κ’ έκεϊ, άνω καί κάτω φέρει· 
ούδ’ έχουσιν έλπίδα, ή ποινή των 
ούχί νά παύση, καν νά μετριάση.

Καί ώς οί γερανοί, ψάλλοντες θρήνους, 
εΐς μακρούς στίχους τόν άέρα τέμνουν, 
ομοίως εΐδον έκπεμπούσας γόους 

σκιάς έκείν’ ή συμφορά νά φέρη.
Δι’ δ καί εϊπον· «'Οδηγέ μου, τίνες 
είσίν οΰς δαίρει ό άήρ ό μέλας ;» 

«Ή πρώτη τούτων, περί ών νά μάθης 
ζητείς, αύτός μοι άπεκρίθη τότε,

ήγεμονίς πολλών γλωσσών ύπήρξε. 
’Ακόλαστος, ώς νόμον είχε θέσει,

τό έπιθυμητόν θεμιτόν, ούτω 
ζητούσα τήν μορφήν νά ύπεκφύγη.

ΤΗν ή Σεμίραμις, διαδεχθείσα, 
ώς λέγεται, τόν σύζυγόν της Μίνον, 
καί είχε γήν ής ό Σουλτάνος άρχει.

Έξ έρωτος ή άλλη αύτοκτόνος, 
ήπίστησε πρός τήν Σιχέως κόνιν- 
καί μετ’ αύτήν ή λάγνος Κλεοπάτρα.»

Καί τήν Ελένην εΐδον, δι’ ής τόσα 
έπήλθον άλγη, καί τόν Άχιλλέα, 
τόν θύμα τέλος έρωτος πεσόντα.

Τόν Πάριν, τόν Τριστάνον, καί χιλίους 
μοι εΐπεν άλλους, δακτυλοδεικτών τους, 
οΰς έκ τού βίου ήρπασεν ό έρως. 

Άκούσας ό διδάκτωρ μου νά λέγη 
τούς μαχητάς, τάς παλαιάς γυναίκας, 
καταληφθείς ύπ’ οίκτου, συνετρίβην, 

καί εϊπον· «Ποιητά, θά έπεθύμουν 
τούς δύω νά λαλήσω, τούς χωροΰντας 
όμοΰ, τούς έλαφρούς ώς τόν άέρα.»

Ό δ’ εΐπεν- «’Άμα πλησιάσουν, σπεΰσον, 
καί έν όνόματι τού έρωτός των 
προσκάλεσόν τους. Θά ΐδής νά έλθουν».

Καθώς δ’ άνεμοφόρητοι προσήλθον, 
είρων φωνήν, «Ψυχαί καμοΰσαι, εϊπον, 
διαλεχθώμεν, εί ούδείς κωλύη.»

Καθώς περιστερά! άς καλεΐ πόθος 
ταννύπτερος πρός φωλεάν γλυκεΐαν 
πετώσι, καί ή θέλησις τάς φέρει,

ούτω τούς στοίχους τής Διδοΰς λιπούσαι, 
προσήλθον διά τού σαπροΰ άέρος.

* ”·ι’ 1 1 '< 7 “«Ώ κεχαριτωμενη ψυχή ζώσα, 
ήμας διά τού ζόφου έπεσκέφθης, 
τούς βάψαντας δι’ αίματος τόν κόσμον !

Άν ευνους ήν ήμίν ό παντοκράτωρ, 
τήν σήν ειρήνην θά τώ έζητοΰμεν 
διότι έλεεΐς τάς συμφοράς μας.

"Ο,τι ν’ άκούσης, νά είπής θελήσης,
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θ’άκούσωμεν καί Θά είπώμεν, όσω 
ή καταιγίς κοπάζει καθώς τώρα.

Ή χώρα κεϊται ή της γεννετής μου 
οπού ό Πάδος καταρρεΐ είς όχθην, 
πρός άνάπαυσιν μετά των οπαδών του.

Έρως, ό πλήττων τρυφερός καρδίας, 
πρός τό έμόν κατέσχε τούτον κάλλος, 
οΰ άφηρέθην, πώς, έστί μοι αίσχος!

Έρως ό είς έρώμενον ούδένα 
τό άντεραν μή άφιείς, είς τούτον 
μ’ εϊλκυσε, κ’ έτι βλέπεις, δέν μ’ αφήνει.

Έρως ήμϊν ήτοίμασ’ ένα τάφον· 
προσμένει δ’ ή Κα'ίνα τόν φονέα.» 
Οί λόγοι οΰτοι παρ’ αύτών μας ήλθον.

Άκούσας τάς ψυχάς τάς τεθλιμμένος, 
έκλινα κάτω άτενές τό βλέμμα. 
«Τί σκέπτεσαι ;» ό Ποιητής μοι είπε.

Άποκριθείς δέ εϊπον «Οϊμοι ! πόσαι 
γλυκεΤαι σκέψεις, πόσοι θερμοί πόθοι 
τούς έφερον είς τό θρηνώδες βήμα !»

Στραφείς δέ εΐτα πρός αύτούς, τοΤς εϊπον· 
«Φραγκίσκα, τά σά βάσαν’ άθυμίας 
καί εύλαβών δακρύων μέ πληροΰσι.

Είς τών ήδέων στεναγμών τάς ώρας, 
είπέ, πώς, πόθεν έδωκεν ό έρως 
νά μάθητε τούς άμφιβόλους πόθους ;»

Ή δ’ είς έμέ· «Ούκ έστι θλίψις μείζων 
τοΰ ένθυμεΐσθαι χρόνων εύδαιμόνων 
έν συμφοραϊς. Τόν ποιητήν έρωτα.

Άλλ’ άν τήν πρώτην νά γνωρίσης ρίζαν 
τοΰ έρωτός μας τόσον έχης πόθον, 
θά πράέω ώς ό λέγων έν ώ κλαίει.

Άνεγινώσκομέν ποτέ πρός τέρψιν 
περί τού Λαγγελότου, δς ήγάπα. 
Είμεθα μόνοι, άνευ ύποψίας.

Πολλάκις ή άνάγνωσις τό βλέμμα 
ήμών συνήψε, κ’ ήλλαζε τήν όψιν. 
Άλλ’ έν μας κατενίκησε χωρίον, 

ή φράσις ότι ό γλυκύς της γέλως 
άπεφιλήθ’ ύπό τοΰ έραστού της. 
Τότε καί ούτος ό αχώριστος μου 

μ’ έφίλησε τά χείλη όλως τρέμων. 
Προαγωγός ήν ό τήν βίβλον γράψας. 
Καί τότε δέν άνέγνωμεν παρέκει.»

Έν ω δ’ ώμίλει ταΰτα τό έν πνεύμα, 
τό έτερον έθρήνει τόσον ώστε 
έγώ έλυποθύμουν έ£ έλέου

κ’ έπεσα όπως σώμα θνήσκον πίπτει.

ταΰτα δεχόμενη.

ΑΣΜΑ ΣΤ’.

Ώς δέ συνήλθον αί κλεισθεΐσαι φρένες 
τοΰ οίκτου πρός τούς συγγενείς έκείνους, 
τού καταθορυβήσαντός μ’ έν θλίψει, 

νέα βάσανα καί βασανιζομένους 
πέριζ μου εΐδον, όπου έκινούμην 
κ’ έστρεφόμην κ’ έφερον τό βλέμμα.

ΕΤμ’ έν τώ τρίτω κύκλω, τώ τοΰ όμβρου, 
ψυχρού, τρισεπαράτου κ’ αιωνίου, 
ου δέν άλλάσσει ή κανών ή τρόπος.

Χιών, χαλάζης βώλοι, βαστόν ύδωρ 
διά τοΰ σκοτεινού άέρος πίπτουν.
βρωμά ή γή ή

Ό Κέρβερος, σκληρόν καί φρικτόν κτήνος, 
διά τριών φαράγγων, κυνός δίκην, 
προσυλακτεΐ τούς έμβυθιζομένους.

Ών έρυθρόφθαλμος, μελανογένυς, 
προγάστωρ, καί γαμψόνυχος τάς χεΤρας, 
τά πνεύματα σπαράττει, σπα καί σχίζει.

’Ωρύονται δ’ έν τή βροχή ώς κΰνες, 
στέγοντες έν πλευρόν διά τοΰ άλλου 
οί βέβηλοι, καί στρέφονται άπαύστως.

Ό μέγας όφις Κέρβερος ίδών μας, 
έδειέε χαίνων τούς όζεις όδόντας, 
καί μή σφαδάζον είχεν ούδέν μέλος.

Ό δ’ οδηγός μου, τείνων τάς παλάμας, 
έλαβε χώμα, καί χερσί πληθούσαις, 
τό έρριψεν είς τ’ όδοντώδες χάσμα.

Καθώς ό κύων ύλακτεΐ άγρίως, 
πραύνεται δ’ ώς, τήν βοράν δαγκάση, 
νά τήν καταβροχθίση μόνον θέλων,
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τοιουτοτρόπως τά βαρέα χείλη 
ώρύοντο τοϋ δαίμονος Κερβέρου, 
ώστ’ αί ψυχαί κωφαί νά ήν’ έπόθουν.

Επί πολλών τάς πτέρνας έπατοϋμεν, 
οΰς ή β,οοχή συνήγεν ή ραγδαία, 
ίνδάλμ ατα, κενάς μορφάς προσώπων.

Έκειντο πασαι κατά γής, πλήν μόνης 
μιας. Αύτή ώς είδε διελθόντας 
ήμας, άνέστη άνακαθεσθεϊσα.

«Σύ δς διέρχεσαι τήν κόλασίν μας, 
εΐπεν, ΐδέ με, αναγνώρισαν με. 
Σύ είχες γίνει πριν ή απογίνω.»

Κ’ έγώ τώ είπον «Σ’ άποσπώσιν ίσως 
τής έμής μνήμης οί βασκισμοί σου. 
Ποτέ δέν ένθυμοΰμαι νά σέ είδον.

Είπέ, τις εί, πρός τί εΐς οΐκτρόν ούτω 
κατεδικάσθης τόπον, κ’ είς παιδείαν 
ής μείζων ίσως, χείρων δέν ύπάρχει.»

Ό δ’ εΐς έμέ· «Ή πόλις σου, ή φθόνου 
ύπερχειλώς πεπληρωμένη, είχε 
κ’ έμέ εΐς τήν χορείαν τήν φαιδρόν της

Μ’ έλέγετε Κιάκον οί πολϊται, 
κα'ι διά τήν έπάρατόν μου λαιμαργίαν 
εΐς την βροχήν άπόλλυμαι, ώς βλέπεις.

Και θλιβερά ψυχή δέν είμαι μόνη. 
’Ομοίως δι’ όμοίαν αμαρτίαν 
και αύται πάσχουσιν.» Άλλο δέν είπε.

«Τό πάθος σου, Κιάκα, άπεκρίθην, 
βαθέως μέ λυπεί, μέχρι δακρύων. 
Είπέ μοι δ’, άν ήζεύρης, τί θά γίνουν 

τής διεστώσης χώρας οί πολϊται, 
έάν τις δίκαιος έκεϊ· κ’ είπέ μοι, 
πόθεν αύτοϊς διχόνοια τοσαύτη ;»

Ό δ’ είπε μοι· «Μετά πολλήν τήν έριν 
θά έλθωσιν εις αίμα, κ’ οί τοϋ δάσους 
τούς άλλους θά διώέουν καί θά βλάψουν.

Εΐτα δέ πρέπει, μετά τρεις ήλιους 
νά καταβάλωσιν αύτούς οί άλλοι, 
τή βοήθεια τοϋ λοέοδρομοϋντος.

Έπί πολύ τά μέτωπα ύψοϋντες, 
τά τών έτέρων θά βαρυπατώσι,
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καί τοι θρηνούντων καί αισχυνομένων.
Δύω είσΐν οί δίκαιοι, άλλ’ ου τις 

αύτοϊς προσέχει. Διαφλέγει πάντας 
ύπεροψία, φθόνος, άπληστια.» 

’Εδώ τόν κλαυθμηρόν έπαυσε λόγον.
Κ’έγώ τώ εϊπον· «Έτι δίδαέόν μοι, 
καί χάρισόν μοι άλλας τινάς λέξεις.

Ό Φαρινάβας, ό χρηστός Τεγγαϊος, 
ό 'Ρουστικούκης, ό Άρρίγος, Μόσκας 
κ’ οί άλλ’ οί τά χρηστά πονεϊν φιλοΰντες 

Είπέ ποϋ είναι- δός νά τούς γνωρίσω, 
νά μάθ’ ό ούρανός άν τά δεινά των 
πραϋνη, ή ό άδης τά πικραίνη.» 

Ό δέ· «Εΐσί μετά τών μελαντέρων 
ψυχών.’Αύτούς πιέζουν άμαρτίαι. 
Θά τούς ίδής άν καταβής άκόμη.

Εΐς τόν γλυκύν οτεθ' άνέλθης κόσμον, 
εΐς τών έκεϊ τήν μνήμην σύστησόν με. 
Άλλο δέν λέγω ούδέ άπαντώ σοι.» 

Άλλοίθορον τό πριν εύθύ του βλέμμα 
μ’ ήτένισε, τήν κεφαλήν δέ κλίνας, 
έπεσεν όπως οί τυφλοί οί άλλοι.

Ό δ’ οδηγός μοι είπε· «Τούτους μόνον 
θενά έγείρ’ ή σάλπιγξ τοϋ ’Αγγέλου, 
οτε θά έλθ’ ή έχθρική ισχύς της.

Τότε καθείς τόν θλιβερόν του τάφον, 
τήν σάρκα του θ’ άνεύρη, τήν μορφήν του, 
θ’ άκούση τήν κλαγγήν τήν αΐωνίαν.» 

Ούτω διέβημεν συμμιγή ύλην 
ψυχών καί ύετοϋ βραδυποροϋντες 
τά τοΰ κατόπιν βίου θίγοντές πως.

Κ’ είπον· «Διδάσκαλε, αί ποιναί αυται 
μετά τήν δίκην θά έπιταθώσι, 
θά φθίνωσιν, ή φλογεροί θά μείνουν ;»

Ό δέ· Τήν σήν έρώτα έπιστήμην, 
καθ’ ήν όπόσον έντελής τις, μάλλον 
καί ήδονήν αισθάνεται καί πόνον.

Εΐ καί τό γένος τό τών επαράτων 
ούδέποτ’ είς έντέλειαν βαδίσει, 
έκ τοϋ μετά πλέον τοϋ πριν έλπίζει.» 

Ώδεύσαμεν τόν δρόμον τοϋτον κύκλω,
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λέγοντες πλεϊστ’ ά δέν έπαναλέγω 
άφίχθημεν δ’ εις κατιδν σημεΐον, 

δπου δ μέγας ην έχθρδς, ό Πλούτων.

ΑΣΜΑ ΙΑ'

Διά τοϋ χείλους άπορρώγος όχθης 
κυκλωτεροΰς έκ τεθλασμένων βράχων 
ήλθομεν άνω μάνδρας σκληροτέρας, 

κ’ ένεκα τής φρικώδους δυσωδίας 
τής άνιούσης άπδ τής αβύσσου, 
δπίσω λίθου έστημεν μεγάλου 

τάφου, έφ’ οΰ άνέγνων γεγραμμένα 
ταϋτ’· «’Αναστάσιον τδν πάππαν κρύπτω, 
δελεασθέντα ύπδ τοΰ Φωτίνου.» 

«Βραδεία έστω ή κατάβασίς μας, 
ινα είς τήν δυσώδη έθισθώμεν 
πνοήν, καί μή ψηφώμεν αύτήν πλέον.» 

Αυτά δ οδηγός. Έγώ δέ, «Τρύπον, 
εΤπον, εύρέ, μή ό καιρός είς μάτην 
παρέλθη.»-«Τούτο σκέπτομαι,τδ βλέπεις,» 

ήρζατο, «τέκνον.» Είς αύτούς τούς βράχους 
τρεις βαθμηδόν μειούμεν’ είσί κύκλοι, 
όμοιοι πρδς έκείνους ούς άφήκας, 

κατηραμένων δέ πνευμάτων πλήρεις.
’Αλλ’ ϊν’ αύτών ή δψις σοί άρκέση, 
άκουσοντίς, πρδς τί ή κόλασίς των. 

Κακίας πάσης ούρανομισήτου
έστίν ή βλάβη τέλος· τδ δέ τέλος 
αύτδ δολίως ή βιαίως βλάπτει. 

Ό δόλος δ’ ών κακία άνθρωπίνη, 
οργίζει μάλλον τδν Θεόν, καί κάτω 
οί δόλι’ ύπέρ άλλους τιμωρούνται. 

Ό πρώτος κύκλος έστι τών βίαιων- 
ή βία δ’ έπειδή τριπλώς άσκεΐται, 
είς τρεις καί ούτος τέμνεται κυκλίσκους. 

Είς τδν Θεόν, είς έαυτδν τήν βίαν, 
είς τδν πλησίον καί τά τού πλησίον 
νά φέρη δύναται τις, ώς θά μάθης. 

Βίαιος θάνατος, άλγεινδν τραύμα
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τούς άλλους βλάπτει, τάς δ’ αύτών ούσίας 
δηώσεις, έμπρησμοί, παραβιάσεις· 

δι’ δ φονεΐς, τραυματιστάς κακούργους, 
ληστάς καί άνδραποδιστάς κολάζει 
δ πρώτος γύρος είς βαθμούς παντοίους. 

Οί δ’ έπιβάλλοντες βιαίαν χείρα 
είς έαυτούς καί τά αύτών, είς γύρον 
τδν δεύτερον μετανοούσι μάτην, 

κ’ οί έαυτούς τοΰ κόσμου σας στεροΰντες, 
δ σπαταλών τδ έχειν του καϊ παίζων, 
δ κλαίων όπου ώφειλε νά χαίρη.

Είς τδν Θεδν δέ βίαν έπιφέρει, 
πας δστις βλασφημεϊ καί τόν άρνεΐται, 
τήν φύσιν καί τά δώρά της ύβρίζει, 

δι’ δ έγκλείει δ έλάσσων κύκλος 
τά Σόδομα δμού καί τήν Κούρσαν, 
καί τούς έν τή καρδία θεεμπαίκτας.

Τδν δάκνοντα τάς συνειδήσεις δόλον 
τινές μέν μηχανώνται κατ’ εύπιστων, 
οί δέ καί πρός τούς φειδωλούς τήν πίστιν.

Ό έσχατος τών τρόπων θραύων μόνον 
δν πλέκ’ ή φύσις σύνδεσμον άγάπης, 
άνήκει είς τδν δεύτερον τών γύρων. 

Ύπόκρισις πλήν, πανουργία, ψεύδος, 
κλοπή, άπάτη καί δωροδοκία, 
προαγωγοί, προδόται καί τοιούτοι, 

άλλοίως λησμονούσι τήν αγάπην 
τήν φυσικήν καί τήν προστιθεμένην, 
έέ ής πηγάζ’ ή πρδς άλλήλους πίοτις· 

κ’ είς κύκλον τδν έλάσσονα, τήν θέσιν 
τού κόσμου, ένθα έχ’ ή Δίς τήν έδραν, 
πας ό προδίδων τήκετ’ αιωνίως.»

Κ’ έγώ· Διδάσκαλέ μου, ό σδς λόγος 
εύλήπτως πάνυ διακρίνει τοΰτο 
τδ βάραθρον καί τούς αύτοΰ ένοικους.

Είπέ μοι δ’, οί τοΰ βορβορώδους έλους, 
ούς δέρουσιν δ άνεμος καί όμβρος, 
οί άντιλοιδορούμενοι τραχέως 

πώς δέν οίκούσι τού πυρδς τήν χώραν, 
άν θεία έπ’ αύτών οργή βαρύνη ; 
Έάν δέ ού, τί ούτω τιμωρούνται ;»



■ο δ’ είπε· «Τί έκτρέπεται τοσοΰτο 
τό πνεύμα σου άψ’ ο,τ’ εΤν’ εΐθισμένον ; 
Ή μή ό *οϋς  σου άλλαχοΰ πλανάται ;

Δεν ενθυμείσαι τίνες αί τρεις λέέεις 
αί τάς θεομίσητους διαθέσεις 
διατυπούσαι έν τή Ηθική σου;· 

Κακία, άκρασία, θ η ρ ι ό τ η ς 
παράφρων· ή δ’ ακολασία ότι 
ήττον οργίζει τον Θεόν κ’ ύβρίζει ;

Άν άναλογισθής τον λόγον τούτον, 
κ’ ένθυμηθής τίνες οΐ άνω κ’ έζω 
εϊσ'ιν εκείνοι οΐ κεκολασμένοι, 

θά έννοήσης πώς των φαύλων τούτων 
εΐσΐ κεχωρισμένοι, καί πώς ήττον 
ή θεία δίκη τούς καταμαστίζει.» 

-«■Ήλιε, ός ίας τάς θαμβός όψεις, 
μ’ ήδύνεις τάς αμφιβολίας λύων, 
ώστε διστάζων ώς γινώσκων χαίρω. 

Ολίγον, παλινδρόμησον,» τώ εΐπον.
«’Οργίζει, εΐπας, ή τοκογλυφία 
τήν χάριν τού Θεού. Τον κόμβον λύσον.» 

«Τοΐς μελετώσιν ή φιλοσοφία
διδάσκει, όχ’ εις έν χωρίον μόνον, 
ή φύσις ότι τήν αρχήν της έλκει 

έκ θείας διανοίας τε και τέχνης.
"Αν δ’ έρευνήσης εις τήν φυσικήν σου, 
θά εύρης μετ’ οΰχ'ι πολλάς σελίδας, 

ότι έκείνη έπεται ή τέχνη
ύμών, ώς μαθητής τώ διδασκάλω, 
και οίον έγγονος τού Θεού είναι.

Έκ τούτων τών πηγών, άν ένθυμήσαι 
τήν Γένεσιν, άρχήν νά έχη πρέπει 
καί πρόοδον τό γένος τών ανθρώπων.

Ό τοκογλύφος δ’ άλλην οδόν τέμνων, 
φεύγει τήν φύσιν κα'ι τήν οπαδόν της, 
ώς άλλαχοΰ στηρίζων τάς έλπίδας.

Άλλ’ έπου. Μοΐ άρέσκει νά προβώμεν. 
Ήδ’ οΐ ιχθύς έκεΤ έέανατέλλουν, 
ή δ’ "Αμαζα εις τον Θρασκίαν κεΐται.

Κατέρχεται δ’ έκεΤ μακράν ό δρόμος.»
A. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ

ερνεςτος ρεναν

-,λώ,σ»; χατάτό. τού β£)ίη τον Ιώβ
LbtSv Δύο Κόσ,αω.,» 'JW”t£u’K5’t . ’Αποστόλους, τό. Αγ^Παυλο
ζ'^αίχοΰ. Τώ 1863 έξέίωχί Τό. Β.ο. τ°" πίη·> ίπο*",  St Μτχϊί“° '
τόν ’Αντίχριστο*»  συγ7ΡαΜ/Λατα
ρήμην xsci εποχήν.



ΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ! ΤΡΑΠΕΪΑΪ

Φίλε Κύριε Άρβένη J

ΡΓΑ, πολύ άργά δυστυχώς έσυλλογίσθην 
τήν ύπόσχεσίν μου, και ή έκπλήρωσίς της 
μ’ έστενοχώρησεν αληθώς. Πολλάκις άπεψά- 
σισα και έχάθισα μάλιστα νά γράψω κάτι 
διά τήν Ποικίλην Στοάν σου, άλλά 
πάντοτε δυστυχώς μοΰ έλειπε κάτι· 
πότε καιρός, πότε ίδέαι, πότε κα'ι τά δύο. 
Σήμερον εύρον ολίγον καιρόν, άλλά αί

ίδέαι . . . έπήγαν κα'ι πάλιν περίπατον, και ψοβοϋμαι ότι 0’ αρ
γήσουν νά έπιστρέψουν. Ή προθεσμία σου όμως έγγίζει· τί νά 
κάμω ; Θέλεις νά σοΰ άναγράψω έδώ ένα μικρόν μου διάλογον μεθ’ 
ενός ψιλού μου, περιστραψέντα ιδίως εις τό πολύκροτου ζήτημα 
τών κινουμένων τραπεζίων ; θέλεις, δέν θέλεις, ιδού αύτός, καί 
κάμετον ό,τι θέλεις.

Ό άγαθός ούτος καί παλαιός μου ψιλός, έπί μακράν χρόνον 
έγκαταλιπών τάς ’Αθήνας, κ’ έπανελθών έσχάτως πλήρης νοσταλ
γίας καί πόθου, μ’ έλεγε πρό τινων ήμερών, έν εϊλικρινεΤ πεποιθήσει:

— Τί νά σοΰ είπώ· όσα έλαττώματα κα'ι άν έχη ή άθηναϊκή 
κοινωνία, όσον καί άν τήν κακολογήτε σείς οί ’Αθηναίοι, είνε όμως 
άναντιρρήτως ή εύψυεστέρα κοινωνία άψ’ όσας έγνώρισα.

Ό ψίλος μου είχε γνωρίσει πολλάς κοινωνίας, είνε άνθρωπος 
σοβαρός καί νοήμων, δέν συνειθίζει δέ νά έπαινή μηδέ νά θαυμάζη 
έκ τοϋ προχείρου, ώς τινες τών γνωρίμων μου, απλώς καί μόνον 
ϊνα εύχαριστήση τόν μετ’ αύτοϋ διαλεγόμενον. ’Εννοείται λοιπόν, 
πόσον ή αύθόρμητος έκείνη καί άνυπόκριτος ψιλοψροσύνη διέθηκεν 
εύαρέστως, ούχί πλέον τήν εθνικήν τοϋ έλληνος άλλά τήν πατριω
τικήν τοΰ άθηναίου "ψιλοτιμίαν. Έκολακεύθην ψοόερά, άναλαμβά- 
νων, ψυσικώ τώ λόγω, είς λογαριασμόν μου έν μέρος τοϋ ψιλό— 
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φρονήματος, άλλα παν άλλο έσυλλογίσθην ή νά εύχαριστήσω τόν 
άφελή τής πατρίδος μου θαυμαστήν διά τούς καλούς του λόγους. 
Και ού μόνον έσίγησα άχάριστον άληθώς καί άνάγωγον σιγήν, 
άλλα καί έμόρφασα φαίνεται, ούδ’ έγώ δέν ήξεύρω πώς, πρός τόν 
έπαινον, διότι ό φίλος μου, άπορων προδήλως καί ξενιζόμενος, 
ύπέλαβεν έρωτών με :

— Πώς ; μή τυχόν δέν συμμερίζεσαι τήν ιδέαν μου ;
— Δηλαδή , . . άπήντησα ξηροκαταπίνων έν άμηχανία και στε- 

νοχωρούμενος έκ τής άποτόμου έρωτήσεως, δέν ήμπορώ νά είπώ 
αύτό,. . ότι δέν τήν συμμερίζομαι ... άλλα . . .

— Άλλα δέν τήν συμμερίζεσαι. ’Εννοώ. Είσαι καί σύ ’Αθηναίος, 
ώς όλοι οί ’Αθηναίοι. Μεμψίμοιρος, απαισιόδοξος, κακολόγος, φι
λοκατήγορος, βλέπων αιωνίως τά κακά, καί άγνοών ή ύποτιμών τά 
καλά. Φοβερόν προπατορικόν έλάττωμα, τό όποιον έν τούτοις καί 
αύτό μόνον εΐς εύφυά κοινωνίαν ή μπορεί ν’ άναπτυχθή, καί εινε 
πρόσθετος άπόδειξις πόσον έχω δίκαιον.

'Ο φίλος μου ήτο προδήλως είς παροξυσμόν ένθουσιασμοΰ, κ’ έν- 
θουσιασμοΰ εύεξεγήτου. Έξηκολουθησε σφοδροτέραν τήν πρός έμέ 
άποστροφήν του, έγώ δέ, και τό εύγενές τοϋ αισθήματος του σε
βόμενος καί τής πατριωτικής του άγανακτήσεως πτοούμενος τό 
ρεϋμα, ούδέ διενοήθην καν νά τόν διακόψω. Ότε έφθασεν είς τό 
τέλος τοϋ λόγου του, διότι λόγον σχεδόν άληθή μοϋ έξεφώνησε, 
καί μ’ άπηρίθμησεν όλας του τάς παρατηρήσεις καί μοϋ έξέθηκεν 
όλα του τά έπιχειρήματα, συνεπέρανεν έρωτών με καί πάλιν διά 
τρόπου μή έπιδεχομένου άντίρρησιν :

— Τί λέγεις, φίλε μου; θά μοϋ είπής, ότι δέν εΐνε εύφυής κοι
νωνία ή κοινωνία τών ’Αθηνών, όπου εινε άδύνατον νά παρέλθη τό 
γελοϊον άπαρατήρητον, όσον μικροσκοπικάς καί άν έχη τάς δια
στάσεις, όπου ό σπόρος τοΰ κωμικοΰ φύεται καί άνακλαδοΰται 
είς δένδρον έντός ολίγων μόλις ήμερών, όπου τέλος πάντων ή 

κυριωτέρα διασκέδασις—άς μήν είπω άσχολία—τών άνθρώπων εΐνε 
νά παρατηρώσι τά άστεΤα τών πλησίον των έλαττώματα καί νά τά 
σατυρίζωσι;

— Αύτό ύπέλαβον δειλός, άποδεικνεύει ότι εϊμεθα κωμικοί μάλ
λον ή εύφυεΐς.

— Άποδεικνύει καί τά δύο, παρετήρησεν άπτόητος ό φίλος, καί 
άποδεικνύει προσέτι ότι κοινωνία κωμική εΐνε άναγκαίως καί εύφυής, 
ώς καί τ’ άνάπαλιν κοινωνία εύφυής δέν δύναται νά ύπαρξη 
χωρίς κοινωνίαν κωμικήν. ’Εννοείται, ότι είς τήν τερπνήν αύτήν 
παράστασιν συναλλάσσονται ηθοποιοί καί θεαταί, καί οί σήμερον 
κωμωδούμενοι γίνονται αΰριον κωμωδοί, καί οί γελώντες χθές πα- 

ρέχουσι σήμερον ύλην γέλωτος είς τά χθεσινά θύματά των. Τό 
σπουδαΐον εΐνε, ότι τά άξια γέλωτος γίνονται καταγέλαστα, ότι 
πρός τοΰτο άπαιτεΤται εύφυΐα, καί ότι τήν εύφυίαν αύτήν τήν 

έχετε.— Αί .. τότε κάπως συνεννοούμεθα. Διότι, τί νά σοϋ είπώ, έδυ- 
σκολευόμην κάπως νά παραδεχθώ, όπως καί τόρα άκόμη δυσκολεύ
ομαι, ότι δύναται νά όνομασθή εύφυής ή κοινωνία, ήτις έθαύμασε 
τόν Μακράκην, κ’ έπανηγύρισεν ώς σωτήρα τής πατρίδος τόν Κου- 
ταλιανόν, καί έκλαυσε τά πύρινά της δάκρυα πρό τών οικογενεια
κών δραμάτων τοΰ Ταβουλάρη.

— Αύτό δέν σημαίνει τίποτε. Άν έθαύμασαν καί έπανηγύρισαν 
καί έκλαυσαν, ώς λέγεις, μερικοί, άλλοι, πολύ περισσότεροι άναμ- 
φιβόλως, έγέλασαν, καί τοΰτο φθάνει.

— Καί αί κινούμενοι τράπεζαι, άγαπητέ; Λησμονείς τάς κι- 
νουμένας τραπέζας ; Άγνοεϊς ότι κατά τό σωτήριον έτος χίλια 
οκτακόσια όγδοήκοντα τέσσαρα οί εύφυεΐς σου άθηναΐοι ήρχισαν 
πάλιν νά πιστεύωσιν είς τάς κινουμένας τραπέζας, καί νά έπικα- 
λώνται τήν μαντείαν των, ώς αί είς τάς μαγίσσας άποτεινόμεναι 
κρονόληροι γραΐαι ; Ότι πάσαν έσπέραν, άπό μηνός ήδη, συνά
γονται είς τούς καλλιτέρους οίκους τών Αθηνών άνδρες καί γυ
ναίκες, τών οποίων πατρϊς δέν εΐνε ούτε τό Καματερόν ούτε οί 
Κουκουβάουνες, καί κάθηνται σοβαροί πέριξ μικρών τραπεζίων, καί 
έπιθέτουσιν είς αύτά έν κατανυκτική προσηλώσει τάς χεΐράς των, 
καί τά κινοΰσιν έπί τέλους, έννοεΐται, καί τά έρωτώσι περί παρελ
θόντων καί παρόντων καί μελλόντων, καί τείνουσι τό ούς είς τάς 
άπαντήσεις τοΰ ποδός των, καί τάς πιστεύουσι, καί συγκινοΰνται, 
καί έξίστανται ;Ήτο ή σειρά μου τόρα, ώς βλέπεις. Έστάθην ολίγον, ν’ άνα- 
πνεύσω, καί πριν ή μέ διακόψη ό φίλος μου, έξηκολούθησα ;

— Αγνοείς, άγαπητέ, ότι τό ζήτημα τών κινουμένων τρα
πεζών εΐνε σήμερον τό φλογερώτερον ζήτημα τής ήμέρας, πολύ 
σπουδαιότερον παρ’ όσον ήτο τό θέρος τό φοβερόν έκεΐνο ζήτημα 
τοΰ Γραφείου τής ύγιεινής; Ότι αί έφημερίδες τό πραγματεύον
ται πάσαν πρωίαν ύπό έποψιν έπιστημονικήν καί σπουδαίαν; ότι 
οί άναγνώσται τών έφημερίδων αύτών έτριπλασιάσθησαν διά τοΰτο, 
καί ότι άδύνατον εΐνε νά συναντηθώσι δύο Αθηναίοι καθ’ οδόν ή 
είς τό καφενεϊον, χωρίς ν’ άνακοινώνωσιν ό εΐς είς τόν άλλον τά 
άποτελέσματα τών πειραμάτων τής προτεραίας, καί νά σείσωσι σο- 
βαρώς τήν κεφαλήν, λέγοντες μετά καταπλήξεως καί θαυμασμού: 
ποΰ θά καταντήση ό κόσμος!

— Σοΰ έξομολογοΰμαι ότι τ’ άγνοώ όλ’ αύτά, καί—νά σοΰ έξο-
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μολογηθώ καί κάτι άλλο;—ούδέ τά πιστεύω. Είνε, μοϋ φαίνεται, 
ΰπερβολαί, τάς οποίας δημιουργείς έκ τοϋ προχείρου διά νά μέ 
άντικρούσης. Εϊνε δυνατόν α! Άθήναι, μέ πανεπιστήμιον, μέ σο
φούς, μέ έφημερίδας.. .;

— Μέ συλλόγους, μέ περιοδικά συγγράμματα, διέκοψα έγώ,
άνυπόμονος κα'ι κάπως προσβεβλημένος, μέ όλα αύτά, μάλιστα, 
εϊνε δυνατόν νά πιστεύωσι σήμερον εις τών τραπεζών τήν κίνησιν, 
και πιστεύουν εις αυτήν, και καταγίνονται καθ’ έσπέραν είς τήν 
τραπεζομαντείαν. Άν έπιμένης άκόμη νά δύσπιστης είς τούς λό
γους μου, είν’ εύκολώτατον νά σέ πείσω. Πηγαίνεις, άν Θέλης, 
μίαν έσπέραν εις τοϋ.........

— Όχι, όχι, άς μοϋ λείπη. Ή ιδέα μόνον, ότι άνθρωποι πολι
τισμένοι, γνωρίζοντες άνάγνωσιν καί γραφήν, ώπισθοδρόμησαν 
διά μιας τριάκοντα όλα έτη, και έπανήλθον είς τά άγυρτεύματα 
τοϋ ι853, καί ένθυμήθησαν τά περιλάλητα έπιστημονικά άρθρα 
τής Πανδώρας, και έπιχειροϋν νά μαγνητίσουν τά τραπέζια και νά 
τά άναγκάσουν είς άποκάλυψιν τοϋ μέλλοντος, .. ή ιδέα μόνον 
αύτη μοϋ φέρει μελαγχολίαν.

— Μελαγχολίαν ; διατ'ι μελαγχολίαν; έμέ τούλάχιστον μέ φαι
δρύνει φοβερά. Δέν εϊνε άστεΐον νά σέ άπαντα καθ’ οδόν εις φίλος 
σου, νοήμων άλλως καί ίκανώς μορφωμένος, νά σέ σταματά, καί νά 
σ’ έρωτα περιδεής καί τεταραγμένος, τί φρονείς περί τής κινήσεως 
τών τραπεζών ; Δέν εϊνε άστειότερον αύτό, παρά νά σ’ έρωτα τί 
ιδέαν έχεις περί τής άποικιακής πολιτικής τής Γερμανίας; Ήξεύ- 
ρεις, ότι προχθές άκόμη μοϋ έξεμυστηρεύετο εις νέος - διδάκτωρ 
τής φιλοσοφίας, παρακαλώ—ότι ή τράπεζα έμάντευσε τοϋ θείου 
του τό όνομα, τό όποϊον ούδείς τών παρακαθη|.ιένων έγνώριζε ; 
—Ήσο καί σύ μεταξύ τών παρακαθημένων; τόν ήρωτησα.—Βεβαίως, 
άπήντησε.—Καί . . . τό ένθυμεϊσο σύ τό όνομα τοΰ θείου σου; 
—Βεβαιότατα.—Κα'ι ή τράπεζα λοιπόν τό ηυρε ;—Τό ηυρε, φίλε 
μου, τό ηύρε !—Περίεργον, άπήντησα καί διερράγην είς γέλωτα. 
Μελαγχολικά σοϋ φαίνονται αύτά ;

— Μελαγχολικά μοϋ φαίνονται, οχι διότι άποδεικνύουν τόν 
ισχυρισμόν σου, ότι δηλ. ή άθηναϊκή κοινωνία δέν εϊνε εύφυής, 
άλλά διότι άποδεικνύουν κάτι άλλο, πολύ λυπηρότερον.

— Τί, δι’ όνομα θεοϋ ; τί πράγμα ;
— Ότι οί άθηναϊοι εϊνε άκόμη τρομερά άμόρφωτοι καί άστοι- 

χείωτοι, καί ότι ή έπιστημονική των παίδευσις εϊνε όνομα μόνον 
κενόν. Δέν πιστεύω νά σοϋ φαίνεται καί αύτό άστεΐον.

Δέν έξακολουθώ τόν διάλογόν μας, διότι θά ύπερέβαινον τά 
όρια έπιστολής. ’Εννοείται όμως, ότι ό ισχυρισμός αύτός τοϋ φί
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λου μου διόλου δέν μ’ έφάνη άστεΐος, καί έπιφυλάσσομαι άλλοτε, 
ίσως τό προσεχές έτος, νά σοϋ γράψω έν έκτάσει τό διατί.

Έν Άθήναις, τή 15’Οκτωβρίου 1884.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΛΧΟΣ

ΤΟ ΤΑΞΕΪΔΙ
Μοϋ σφίγγει ό καϋμός ’σά θηλειά τό λαιμό 
Καί μεσ’ τήν καρδιά μέ δαγκάνει ’σά φεΤδι. 
Παράξενο θέλω ν’ άρχίσω ταξεϊδι.

Χωρίς, μά χωρίς τελειωμό. 

Τό δρόμο μ’ άργά νά τραβώ, νά τραβώ, 
Άλλά πουθενά καί ποτέ νά μή στέκω, 
Ψυχή νά μή βρίσκω, ή πάντα νά μπλέκω

Μέ κόσμο τυφλό καί βουβό.

Νά νιώθω τριγύρω πλατειά έρημχά, 
Κλεισμένα τά σπήτια, τά ντζάκια σβυσμένα, 
’Ψηλά νά μή φέγγη άστέρι κανένα,

Καί κάτου γυναίκα καμμ,ιά.

Αί! ίσως σέ τέτοιο ταξεϊδι άν ριχτώ, 
Ατέλειωτο, έρμο, ’ς άγνώριστη χώρα, 
Δέ’ θάχω τρομάρα μή γίνω, σάν τάρα,

Τής ψεύτρας άγάπης σφαχτό.

Απρίλιος’ 1883. Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ.
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Δ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚ.Η ΦΡΕΝΟΑΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

ΕΧΡΙ τίνος είχον τήν 
άπλότητα νά πιστεύω 

ότι ή ήμετέοα κοινωνία γα- 
ρακτηριζομενη επι μαρασμφ 
καί λειψανδρία μάλλον, καί- 
τοι γόνιμος είς βουλευτάς, 
τμηματάρχας καί χρηματι
στής ομογενείς, πολλώ ήτ— 
τον δέν είχε νά έπιδείξγ συγ
χρόνους επιφανείς άνδρας, 
έξ έκείνων περί ών, ζώντων 
έτι, ή ιστορία σπεύδει νά 
περισυλλέξγ μετ’ είδωλολα- 
τρικης προσηλώσεως πάσαν 
λεπτομέρειαν τοϋ δημοσίου ή 
ιδιωτικού αύτών βίου, δπως 
διάσωση της λήθης καί τάς 
τελευταίας γραμμάς 
λης αύτών εϊκόνος, ύ 
όποιαν ένεφανίσθησαν 
νής. Άλλ’ έσχάτως, . ·ι
τοϋ έλληνικοϋ έθνους καί είς έκπληξ 
των βιογραφουμένων, c' 
ώ<· ~......~ "αι ή οΐ κοχλίαι

τής δ- 
τό την 
έπί τής 
πρός πείσμα τών

,ζιν αυτών άκόμη τών ζών- 
ιογράφοι, άναφυέντες περιέργως, 
”·Α·· ' , __ > εΐς σπου-

Θ Λ.

σκη-
μεγάλης κοινωνικής

απαισιόδοξων
ή πολιτικής 

πρός τιμήν 
καί αύτών άκόμη αύτοσχέδιοι βιογράφοι, άναφυέντες περιέογ*  

ι μετά τόν ύετόν, προέβησαν ·!
ωί οι αμανΐτι
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δαίαν άληθώς άνακάλυψιν, έφ*  ή έθνική οφείλεται αύτοΐς εύγνωμο- 
σύνη. Άνεκάλυψαν τούτέστι τελευταΐον ούχι ένα ή δύο, άλλα λό
χον ολόκληρον συγχρόνων έπιφανών άνδρών, οΰς άμιλλώνται νά πα- 
ραδόσωσι, ζώντας έτι, είς τήν άποθέωσιν τοϋ παρόντος καί είς τήν 
αθανασίαν τοϋ μέλλοντος ! Ή άνακάλυψις έστίν άληθώς παρήγορος, 
καθόσον κοινή έπεκράτει πεποίθησις δτι ή κοινωνία ημών, διεπο
μένη ύπό τοϋ σκεπτικισμού, τής δυσπιστίας καί τοϋ μικρολό- 
γου έγωϊσμοϋ, ήδύνατο νά όξύνη μόνον τήν γελοιογραφικήν γρα
φίδα τοϋ «Άσμοδαίου» καί νά έμπνευση τούς σατυρικούς ποιητάς 
πλειότερον, ή τούς ένθουσιώδεις βιογράφους. ’Εποχή Γιουβενάλη μάλ
λον ή Πλουτάρχου, δεόμενη έγχειρίσεως πρός καυτηρίασιν τής σήψεως 
καί τής σαπρίας, είς ήν κυλιέται ή νεωτέρα γενεά, ή δαφνών, διά τά 
μέτωπα άγνωστων έπιφανών άνδρών. Άλλ’ άφοϋ αΐ βιογραφίαι είσίν 
άπό τίνος χρόνου είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τοϋ τύπου, νομίζω 
δτι έκπληρώ καθήκον πρός τήν ιστορίαν καί τό ’Έθνος, βιογραφών 
ένα τών παρ’ ήμΐν άφανών έπιφανών άνδρών, δν φοβούμαι μή πα- 
ρέλθγ έν σιγή άβιογράφητον ή άκάθεκτος σπουδή τών βιογράφων. 
Άλλα τόν ήρωά μου, δν πρόκειται νά γνωρίσω είς τό ελληνικόν δη
μόσιον, θέλω αναζητήσει ούχι άναρριχώμενος τάς ύψηλοτέρας καί 
έπιφανεστέρας κοινωνικής κορυφάς, άλλή τούναντίον κατερχόμενος 
είς τής τελευταίας βαθμίδας τής ΐεραρχικής κλίμακος, έν αύτή τή 
κοινωνική ύποστάθμγ. Καί άφοϋ άλλοι βιογραφοϋσι τάς έν τή ήμε- 
τέρη κοινωνίη έπιφαινομένας έπισήμους άσημότητας, έγώ άντίξοος 
αύτών, θέλω καταστήσει φανερός είς τό κοινόν τάς άσημους έπιση- 
μότητας παρ’ ήμΐν, ής άντιπαρέρχεται άπαρατηρήτους ή πρόληψις, 
ή έπιπολαιότης καί ή συνθηματική μωρία τοϋ κόσμου. “Αλλως τε 
θ’ άκολουθήσω κάγώ τήν αύτήν όξύμωρον μέθοδον, ήτις είσάγεται 
όσημέραι έπί πάντων έν τφ όλβίω καί προτύπφ βασιλείφ τής Ελ
λάδος.

★ ★
*

Καί έπειδή ό λόγος περί θαυμασμού καί άποθεώσεως οφείλω μίαν 
προοιμιακήν έξήγησιν. Δέν γνωρίζω διατί ή κλασική άρχαιότης, ή 
κληροδοτήσασα ήμΐν τοΐς έπιγόνοις τήν φιλοσοφίαν τοϋ Πλάτωνος, 
τόν Παρθενώνα καί τάς έξαισίας μυθοπλαστίας τών ’Ολυμπίων, ηυ- 
δόκησε ν’ άπαθανατίσγ καί τήν φιλοσοφίαν τοΰ βορβόρου καί τής 
κτηνωδίας έν τώ προσώπω τοϋ κυνικοϋ Διογένους, δστις παρεξηγών 
τό άπλοδίαιτον καί τήν αύτάρκειαν τοϋ βίου, ήν έδίδασκε τοΐς μα- 
θηταΐς καί άποστόλοις αύτοΰ ό δαιμόνιος Σωκράτης, ύπερηκόντισε 
τό δίδαγμα τοϋ διδασκάλου, καί ήξίωσε νά καταβιβάση τήν άν- 
θρωπίνην φύσιν, ήν ό "Ομηρος έφαντάσθη ίσόθεον, μέχρι τής κο
πριάς καί τοϋ βορβόρου, τοΰ τρέφοντος τούς σκώληκας καί την δυ
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σωδίαν. Νή την Πάνδημον, άν ή κτηνωδία, ή άναισθησία κα'ι ό 
έσχατος κυνισμός εΐσΐν ιδιαίτατα γνωρίσματα τών φιλοσόφων απορώ 
τότε πώς ή ιστορία τών ελληνικών γραμμάτων, ή έπ'ι δισχιλίους 
και πλείονας ενιαυτούς μνημονεύουσα τοΰ Διογένους, δέν έτήρησε 
τον αύτόν, εί μη μείζονα, σεβασμόν πρός τούς χοίρους και τούς καν
θάρους, οΰς ε’ίμαρτο ν’ άποχρυσώσγ μόνον ό δέκατος έννατος αιών. 
Έάν ή εγκράτεια, ή ά'κρα λιτότης, τό έφ’ έαυτοΰ κράτος, ή έλάτ- 
τωσις τών αναγκών, δι’ ής κατά τόν ’Αριστοτέλη ό άνθρωπος γί- 
γνεται θεός η θηοίον, καί πάσαι αΐ σχετικαί άρεταί, ας ό αείμνη
στος Διογένης ύπερηκόντισεν είς υπερβολήν, εΐσΐν οί λόγοι της άπο- 
θεώσεως τοΰ κτηνώδους τούτου φιλοσόφου, νομίζω δτι τό γέρας αύτό 
δέον νά δοθγ έφεξής είς τόν ήμέτερον ηρώα, δν βιογραφώ ωδε, καί 
οστις θέλετε ομολογήσει δτι παρουσιάζει τελειότερον καί ενσυνείδη
τον καν διογενικόν τύπον, άξιον ειλικρινών δαφνών καί δικαίας άπο- 
θεώσεως.

* *
♦

Έτυχέ ποτέ νά περιεργασθήτε άνδρα τινά άνά τάς άγυιάς τών 
’Αθηνών, εύμήκη το ανάστημα, ήλικίας τεσσαράκοντα 'ϊ, τεσσαρά
κοντα πέντε έτών, έτεροσάνδαλον καί μονονού άχίτωνα, τετυλιγμέ- 
νον έντός ρακώδους έπενδύτου, ού τό χρώμα κατέστη αμφίβολον έκ 
της παλαιότητος, φέροντα δι’ δλου τοΰ έτους πίλον έκ ψιάθου διά- 
τρητον καί κατερρυπωμένον, βαδίζοντα διά κανονικών καί βραδέων 
βημάτων, μέ κεκλιμένην την κεφαλήν καί τό βλέμμα προσηλωμένον 
έπί τοΰ έδάφους, τάς χεϊρας ένοΰντα έπί τοΰ ύπογαστρίου, διερχό— 
μενον μετά σιδηράς άπαθείας διά μέσου τοΰ πλήθους, χωρίς ουδέ
ποτε νά προσέχγ εις τήν περί αύτόν κινουμένην, γελώσαν, θορυβού
σαν, αλαλάζουσαν ζωήν ; Καί άν περιειργάσθητέ ποτέ τόν παράδοξον 
αύτόν διογενίζοντα άνδρα, βεβαίως θά έρρίψατε έπ’ αύτοϋ βλέμμα 
οίκτου, ύπολαβόντες αύτόν ώς φρενόληπτον, ύποχόνδριον, τρελλόν, 
άλλόκοτον, σολοικισμόν τοΰ κοινωνικού ανθρώπου. Καί άναμφιβόλως 
ό έκ συνθήκης λογικός καί φρόνιμος κόσμος, ό αξιών δτι ό βίος 
πρέπει νά ή αδιάλειπτος δουλική μίμησις καί τέχνη ύποκριτική, 
δέν δύναται εϊμή έκ πρώτης έντυπώσεως νά χαρακτηρίσγ αύτόν ώς 
δν παράλογον, απόβλητον, άσκοπον καί διαγραπτέον έκ τοΰ κατα
λόγου τής κοινωνικής ζωής. Καί δ'μως πόσοι λογικοί καί πεπολι- 
τισμένοι καί έπίσημοι άνδρες παρ’ ήμΐν δέν θά ήρυθρίων έξ αισχύνης 
έάν έλάμβανον τήν τιμήν νά μελετήσωσιν έκ τοΰ πλησίον τόν ιδιόρ
ρυθμον τούτον άνθρωπον καί νά διαγνώσωσι όποιος χαρακτήρ έξαί- 
σιος ύποκούπτεται ύπό τά κατεσκληκότα έκεϊνα ράκη . . .

* *

’Ονομάζεται Δ. Ίορδανίδης, δηλ. ή τύχη έφόρτωσεν έπί τής ρά- 
χεώς του έν όνομα, ού αύτός ούτε τόν σκοπόν ούτε την ανάγκην 
έννοεϊ. Καί άνευ αύτοϋ αναγνωρίζεται ευκόλως. ’Άλλως τε τά ονό
ματα, τά βαρέα μάλιστα πατρωνυμικά, εΐσΐν αναγκαιότατα μόνον 
δι’ δσους συμπληροΰσι δι’ αύτών τά κενά τής ιδίας αύτών ύπάρξεως. 
Σηιιαίνουσιν ώς έπί τό πλεΐστον έλλειψιν προσωπικότητος. Άλλ’ ό 
ήμέτεοος Ίορδανίδης αποτελεί μόνος πλήρη προσωπικότητα, άζίαν 
μάλιστα ιδιαιτέρας προσοχής. Δέν είνε υιός τοϋ πατρός του έξ 
έκείνων, οϊτινες αντί πάσης έτέρας ένασχολήσεως έκτινάσσουσι τόν 
κονιορτόν τών οικοσήμων καί τών οικογενειακών περγαμηνών είς τά 
δμματα τοΰ κόσμου. Είνε τέκνον τής φύσεως αύτοτελές, γνήσιον, 
άρτιον. Διά τόν αύτόν λόγον δέν ήρευνήσαμεν καί τήν έκθρέψασαν 
αύτόν γήν. Πατρίς δι’ αύτόν είνε ή ύδρόγειος πάσα καί μήτηρ ή 
φύσις. Αί άρχαί άλλως τε καί αί πεποιθήσεις τοΰ άλλοκότου τού
του ανθρώπου δέν όροθετοΰνται ύπό τοΰ αισθήματος τοΰ τοπισμοΰ 
ή τοΰ φυλετισμού καί τής έθνικότητος. Εΐσί κοσμοπολίτικα! καί 
άφορώσιν εις τόν άνθρωπον έν παντί χρόνω καί τόπω. ’Εχει εύρεΐαν 
τήν διάνοιαν καί εύρυτέραν τήν ψυχήν, δυναμένην νά περιλάβγ τήν 
ανθρωπότητα πάσαν. ’Εάν κινήται έκτος τής κοινωνικής μηχανής, 
έάν έτέθη έκτος τών κοινωνικών θεσμών έν καταστάσει ήμιαγρίγ, ώς 
ήθελέ τις ύπολάβει, έάν δέν άνήκη εις τόν νεώτεοον πολιτισμόν, 
τόν μοχθοΰντα ν’ άντικαταστήστι τήν φύσιν διά τής τέχνης, την 
έμπνευσιν διά τής μιμήσεως καί τήν φυσικήν αλήθειαν διά τοΰ αιω
νίου κοινωνικού ψεύδους, έφ’ ω σεμνύνονται οί άνθρωποι τοΰ γένους, 
τής καλής ανατροφής καί τών κοινωνικών τίτλων, άναντιρρήτως 
δμως ανήκει είς εαυτόν, εις τάς ιδίας έμπνεύσεις καί πεποιθήσεις, 
ανήκει εις τήν φύσιν, τήν καθοδηγούσαν αύτόν πάντοτε έν τώ βίω. 
Τίς δύναται νά ίσχυρισθή ότι ό πεπολιτισμένος σήμερον άνθρωπος 
ανήκει εις έαυτόν, εις τήν φοράν τών ιδίων αισθημάτων καί πεποι
θήσεων, άφοΰ τούναντίον ή νεωτέρα πρόοδος έπιβάλλει άτελεύτητον 
κοινωνικήν δουλείαν, τά δέ κοινωνικά άτομα ώσιν έξηναγκασμένα 
νά κινώνται μετά μαθηματικής ακρίβειας, ώς τά λεπτά μηχανή
ματα καί οί λεπτοδεϊκται τοΰ ώρολογίου, άλλάσσοντα άνά πάσαν 
στιγμήν καί ήθος καί γλώσσαν καί πρόσωπον ώς διατάττουσιν οί 
κώδικες τής καλής ανατροφής, τής αύστηοάς έθιμοτυπίας, τοΰ 
έκπολιτισμοΰ καί τής κοινωνικής λεγομένης προόδου ; Ύπό τήν έπο- 
ψιν ταύτην ό Ίορδανίδης δύναται νά χαρακτηρισθν) ώς ό όπισθο- 
δοοιχικώτερος τών ανθρώπων άλλά καί συγχρόνως ώς ό προοδευτικώ- 
τερος. Πάντως δμως δέν άνήκει εις τό ένεστώς. Έάν δέν ήνε άνά- 
μνησις άπωτάτου παρελθόντος, καθ’ δ ή άνθρωπότης δέν εΐχεν είσέτι 
λιποτακτήσει άπό τάς μητρικάς άγκάλας τής φύσεως, ίσως άνήκει
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εις άπώτερον μέλλον, καθ’ δ τό ανθρώπινον γένος ενδεχόμενον νά 
έπανέλθη ποτέ πάλιν έν τή φυσική καταστάσει έξ ής παρεξέκλινε 
κατά τούς πλείστους κοινωνιολόγους και κατά την ποιητικήν δια- 
βεβα ίωσιν του κ. Άχ. Παράσχου, δστις τελευταϊον άπωλοφύρετο 
καί κατηράτο τον έπινοηθέντα άτμόν, τον ηλεκτρισμόν, τούς τηλε
γράφους καί τούς σιδηροδρόμους καί πάσαν έν γένει βιομηχανικήν 
έφεύρεσιν, δι’ ής ή συμπύκνωσις τών μεγάλων πληθυσμών κκθίστησι 
πολυπλοκωτέρας καί ήκιστα ποιητικάς τάς κοινωνικάς, πολιτικάς 
καί διεθνείς σχέσεις της άνθρωπότητος, ήτις, κατά τον περιαλγή 
ποιητήν, έδει νά γ έν άτελεύτητον είδύλλιον του Θεόκριτου ή μία 
είσέτι τών κοσμοπλαστικών σελίδων του Ησιόδου ! . .

★
* ¥

Ό Ίορδανίδης κατώρθωσεν έν μέγα θαΰμα, ν’ απλοποίηση του- 
τέστι τον βίον εις βαθμόν άπίστευτον, γενόμενος κύριος έαυτοΰ καί 
μηδ’ έπ’ έλάχιστον συγχωνευθείς προς τόν δρακόντειον νόμον τής 
κοινωνικής άφομοιώσεως, τής καθιστώσης ανδρείκελα έτεροκίνητα 
τά έν τή κοινωνία άτομα.

Καί δέν κυλίει μέν τόν πϊθόν του, ώς ό έλεεινός τό πάλαι Διο
γένης, ούτε θηρεύει φθείρας έπ'ι του χιτώνός του, οΰτε βωμολοχεϊ 
έκπερδόμενος βλακώδεις λόγους, ώς έκεΐνος εις τά περίεργα συνωστι- 
ζόμενα πλήθη, ούτε λούεται έν τώ βορβόρφ του έσχατου κυνισμού. 
Διαιτάται όμως έν αύστηροτάτγ λιτότητι καί έγκρατείη. Τό πε- 
ριιόν, τό δημιουργούν τήν κλίμακα τής πολυτελείας καί τούς έκα- 
τομμυριούχους ομογενείς, τό έμπνέον τούς αυτουργούς τών χρημα
τιστηρίων καί τής Κωπαίδος καί τούς έν Καμαρίζη δολοφόνους, δέν 
έχει θέσιν έν τώ άκηλιδώτφ ήμερολογίω τού βίου του. Τρώγει 
άπαξ καί σπανίως δίς τής ημέρας τρεφόμενος δι’ άρτου άρτυομένου 
δι’ ολίγων έλαιών, κρομμύου ή τεμαχίων τυρού μεθ’ όσης χλιδής 
ροκανίζουσιν οί έπίσημοι προσκεκλημένοι τά παντοδαπά βρώματα 
τών ανακτορικών γευμάτων. Ού τά πράγματα βλάπτει άλλ’ ή περ'ι 
αύτων δόξα, άποφαίνεται πολλάκις τό έξαίρετον έκεΐνο τού Έπι- 
κτήτου άπόφθεγμα. Καί όμως ή λιτοτάτη αύτή τροφή τώ έπιδαψι- 
λεύει πλείονας σάρκας καί αίμα καί ροδαλάς παρειάς καί γαλήνην 
συνειδήσεως, άγαθά, ών ούδέποτε ήσθάνθησαν τό γόητρον οΐ περί 
τά πολυτελή δείπνα κατασπαταλωμενοι. Έάν αίφνης ό κ. Συγγρός 
ή έτερός τις πολυτάλαντος ομογενής τόν προσεκάλει παρ’ έαυτώ εις 
δεϊπνον μεγαλοπρεπές, άπαστράπτον έκ πλούτου καί αφθονίας, ού 
μόνον δέν ήθελε προξενήσει αύτω τήν έλαχίστην έντύπωσιν, άλλ’ 
ήθελε βεβαίως οΐκτείρει τήν άνθρωπίνην κενοδοξίαν, ότι τοσούτον 
χρήμα καί χρόνος καί ΰπηρέται έν στολή καταδαπανώνται όπως
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ύπηρετήσωσι τήν κοιλίαν δύο ή τριών άνθρώπων. Διά τούτο ούδέ
ποτε έκλιπαρεΐ" κρείττονα τροφήν. Έάν τώ προσενεχθή έκλεκτόν τι 
πρόγευμα αποδέχεται τήν προσφοράν μετά μυρίας ειλικρινείς απο
ποιήσεις. ’Από τίνος χρόνου λαμβάνει τακτικώς τό πρόγευμα τής 
μεσημβρίας έκ τού συσσιτίου τού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, εύ- 
μενώς καί οίκοθεν παραχωρούμενον αύτω. Ζή έργαζόμενος άπό 
πρωίας μέχρι βαθυτάτης νυκτός μηδέποτε δεχόμενος άμοιβήν άνευ 
έργασίας. Όσάκις τώ ύπολείπεται χρόνος έλλείψει ένασχολήσεως, 
μεταβαίνει εις τήν αίθουσαν τής έν τώ Πανεπιστημίφ βιβλιοθήκης 
μελετών έν άκρρι σιγή καί προσηλώσει έπί ώρας ολοκλήρους καί 
άναδιφών τούς αρχαίους ελληνας συγγραφείς, ούς κατανοεί καί θέλ
γεται έκ τής κλασικής άρχαίας φιλολογίας πλειότερον ή όσον τινές 
τών καθηγητών τού Πανεπιστημίου. Καί μολονότι δέν γράφει γλωσ- 
σολογικάς παρατηρήσεις ώς ό κ. Κόντος, ούτε άπαγγέλλει φιλολο
γικά άρθρα άπό τού βήματος τού συλλόγου «Παρνασσού», ούτε υπο
γράφει δημοσιεύων φιλολογικάς έπικρίσεις καί διατριβάς, έν τούτοις 
γνωρίζει κατά βάθος τήν άρχαίαν γλώσσαν, τό έτυμολογικόν καί 
συντακτικόν αύτής, καί έμβαθύνει πλειότερον εις τάς καλλονάς καί 
τό μυστήριον τών προγονικών διαλέκτων. Έάν έγνώριζεν ή κάλλιον 
έάν ήθελε νά συμμετάσχγ καί ούτος τής παιζομένης κοινωνικής 
κωμωδίας, καί ιδίως παρ’ ήμϊν, ένθα έκαστος οφείλει νά ύπενδύη- 
ται πρόσωπον διάφορον τού πραγματικού, άναντιρρήτως ήδύνατο 
έπαξίως νά κατέχγι τήν έδραν τής φιλολογικής Σχολής καί νά δι- 
δάξη τελεσφόρως Ικανούς πτυχιούχους καί ΰφηγητάς αύτής. Άλλ’ ή 
μετριοφροσύνη τού Ιορδανίδου έξικνεϊται πλέον μέχρις άκατανοήτου 
ύπερβολής, μέχρι τού άπιθάνου. Δέχεται τήν γνώμην οΐουδήποτε 
μηδέποτε άντιτάσσων τό έγώ άντί Λ . .

ύ Σωκράτους φοβούμαι μή κατέχει μάλλον ό ήμ 
Έάν έχρησιμοποίει έκ πνεύματος κερδοσκοπίας

—λ.. κοινωνικός, κατά τήν συνή-
άνθρωπος, ήδύνατο νά ύπηρετήσγ μετά 

,τυχέστερον ώς τμηματάρχης παρά τώ ύπουρ- 
διά τήν έν Έλλάδι παιδείαν καί 

τήν μέθοδον τού νά έναλλάσσγ 
τόν κάλαμον τού άνταποκριτοΰ 

καί εις τά μαγειρεία τών 
καί άδιάπτωτον τού χα- 
τού νά ΰποβάλτ) άτέχνως

άπιθάνου. Δέχεται τήν γνώμην οίουΰηποτε 
ί έπιχειρήματος. Τό έν οΤδα οτι 

ούδέν οΐδα τού Σωκράτους φοβούμαι μη κατέχει μαλλυν ύ ήμέτερος 
Ίορδανίδης. Έάν έχρησιμοποίει έκ πνεύματος κερδοσκοπίας τάς 
γνώσεις καί τήν προσωπικήν αξίαν, 
θη τής λέξεως έννοιαν, άνθρωπος, ήδύνατο νά 
ζήλου άληθώς καί έπιτυχέστερον ώς τμηματάρχης 
γείω τής Παιδείας. Άλλ’ άτυχώς 
ευτυχώς δι’ εαυτόν δέν γνωρίζει 
τήν διδασκαλικήν γραφίδα προς 
ξένων έφημερίδων εις τούς προθάλαμους 
ύπουργών. Έκτος δέ τούτου τό αψευδές 
ρακτήρος δέν έμπνέει αύτω την έπίνοιαν συνυφασμένας διατριβάς έπί ύφηγεσία λωποδυτών κακοζήλως ξέ
νους συγγραφείς. Διά τούτο μή θέλων νά επίδειξη καί έκμε 
θή τόν ίδιον έγω’ίσμόν έπιτρέπει νά έκμ

,εταλλευ-
αλλεύωνται άλλοι τήν

1
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μετριοφροσύνην αύτου, ώς διορθωτού τυπογραφικών σφαλμάτων, 
, °τι εκ τής εργασίας ταύτης μόνον κερδίζει τον λιτόν άρτον της 
ημέρας. Ως χρονογράφοι δ’ απλώς μνημονεύομεν οτι την προς τούτο 
ειδικότητα τού Ίορδανίδου χρησιμοποιεί ιδίως ό εύαγγελικώτατος 
των ελληνων κ. Καλαποθάκης, χορηγών αύτώ πεντήκοντα λεπτά 
καθ εκαστην ώς αμοιβήν τών διορθώσεων καί της λοιπής έργασίας, 
ην προσφέρει επεξεργαζόμενος τά εύαγγελικά καί χριστιανικά δη- 
[χοσιευ^Λατα τοΰ αςιοτίιχου ιεραποστόλου !

Ημέραν τινα ό παρ’ήμΐν γνωστός επιχειρηματίας βιβλιοπώλης 
κ. Ανεστης Κωνσταντινίδης έξητήσατο τήν εργασίαν του Ίορδανί
δου επ αμοιβή. Γ

_ ΓΙοσα— τώ λέγει—λαμβάνεις καθ’ έκάστην ώς διορθωτής παρά
τφ κ. Καλαποθάκη ; '

— Πεντήκοντα λεπτά τήν ημέραν.
Εχω ανάγκην ενός καλοΰ διορθωτοΰ, γνωρίζοντος έπισταμέ- 

νως την γλώσσαν. Σοί προσφέρω τρεις δραχμάς καθ’ έκάστην. Δέ
χεσαι νά έργασθής παρ’ έμοί;
“ Α ! ευχαριστώ!—τώ άπαντα. Μέ άρκουν τά 50 λεπτά. Δέν 

αισθάνομαι την ανάγκην περισσοτέρων !
Αλλοτε εμπιστευθείς αύτώ τήν διόρθωσιν τών τυπογραφικών 

σφαλμάτων έργού μου τίνος ήθέλησα ν’ αμείψω τήν εργασίαν ταύ- 
την δι’ ολίγων χρημάτων, τά όποια είλικρινώς άπεποιήθη.

★
¥ ♦

» ° Ίορδανίδης τήν ρεδιγκόταν τού κ. Δεμάθα
ούτε το διπλωματικόν τρικαντόν τού Γενικού Προξένου τής Δανι- 
μαρκιας, ούτε ονομάζεται μέλος εταιριών καί συλλόγων, ούτε φέοει 
χειρόκτια και μυρα έπί τής κόμης, ώς ό εύγενής καί πεπολιτισμένος 
κοσμος του Σολωνείου καί τού καφφενείου Γιαννοπούλου, άλλ’' ούχ’ 
ηττον έστίν άληθώς άξιότιμος άνήρ. Ούδέποτε ψεύδεται ούτε φλυα
ρεί επιδεικνύμενος άλλοτρίας γνώσεις καί δάνειον σοφίαν. Οΐ λόγοι 
Γτ0ΰ εύθεϊς, πλήρεις σκοπού καί λογικής άλη-
θειας. Ουδεν ,παρέλκει τό άσκοπον έν ταΐς διαλέξεσιν αύτού, ας 
προσπαθεί ν’ άποφεύγη πάντοτε. Ή φυσιογνωμία αυτού άποπνέει 
ειλικρίνειαν καί έμπιστοσύνην άπεριόριστον. Σπανίως όμιλεϊ άνακύ- 
πτων έκ τής έργασίας του. Φαίνεται πάντοτε ώσεΐ σύννους καί ύπό 
το βάρος φιλοσοφικής μελαγχολίας. Νομίζει τις οτι έχει έκφοασιν 
σκαιαν^καί απρόσιτόν. Καί όμως όταν τώ άποτείνητε τόν λόγον 
απαντα μετά τοιαύτης λεπτής εύπροσηγορίας, οϊαν ήθελε ζηλεύσει 
και ο μάλλον τετορνευμένος νέος τών σαλονίων, έπί δέ τά χείλη 
αυτου ανατέλλει γλυκύ τι μειδίαμα, δίδον έκφρασιν συμπαθή έφ’ δ-
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λου τού στρογγύλου καί κανονικού προσώπου του. ’Εντεύθεν ό Ίορ
δανίδης, μόνος έξ όλων τών πλανοδίων περιέργων τύπων, ών τάς 
βιογραφίας θέλομεν έκπονήσει προσεχώς, καί περί ούς οί αγυιοπαι ες 
συνωστίζονται λοιδορούντες, συρίζοντες ή λιθοβολούντες, μονος αυτός 
ήδυνήθη νά έπιβάλη άνεξήγητόν τι αίσθημα σεβασμού οθεν δή
ποτε διέρχεται σιωπηλός, άφροντις, κεκυφώς, είς εαυτόν προσέχων 
και άαερψνών οίονεί δι’ δλον τόν περί αύτόν κόσμον. Εκεί που 
πρός τό ΝΑ μέρος τών ’Αθηνών, είς tv τών προαστείΜν τής πολεως, 
Καλύβια λεγόμενον, κατοικεί άπό πολλών ήδη έτών, εντός καθυ- 
γρου και σκοτεινής μονοθαλάμου τρώγλης, έκτίων μηνιαιον μίσθωμα 
τριών ή τεσσάρων δραχμών. 'Εν στρώμα εξ άχυρου, μια ε ρα ετε 
ρόπους, μικρά τις εύρωτιώσα τράπεζα, λυχνία ήμιτεθραυσμενη φω- 
τίζουσα τάς νυκτερινάς έργασίας τού παραδόξου τούτου απο.ωρη- 
τού, καί είκών τις τού ’Εσταυρωμένου άποτετριμμενη εκ του χρο 
νου’ ιδού όλος ό διάκοσμος τού μεμονωμένου ένδιαιτήματος του. 
Ούδέποτε εισέρχεται τις έν αύτώ. Άλλ άν ποτέ περίεργο, τις εισ 
δύση είς τήν ταπεινήν ταύτην καλύβην καί ϊδη τον ορ ανι ην 
κύπτοντα έν θρησκευτική σιγή έπί τών έν τή τραπεζη ,βι λιων,του^, 
συγγράφοντα ή άναπαυόμενον μετά τούς μόχθους τής εν
διαύγεια καί τή γαλήνη τής συνειδήσεως, άίνευ τινός ηθικής βάσα
νου ή καταχθονίου ύπολογισμού έξ έκείνων, οϊτινες διαταραττουσι 
τόν ύπνον καί την ησυχίαν τών έπί μαλθακών καί < ιαχρυσων κ 
νών έξαπλουμένων, θέλει βεβαίως άνομολογήσει οτι ό στωϊκος ουτος 
άνήο έκ τού βάθους τής κοινωνικής του άφανειας και της εγκατα- 
λείψεως, είς ήν κατεδίκασεν αύτός έαυτόν, δύναται να εΐπη οτι 
άνεύρε τό μυστήριον τής ανθρώπινης εύδαιμονίας καί οτι αυτή εν 
έγκειται ούτε είς τόν πλούτον καί τά μεγάλα άξιώματα, ούτε εις 
τόν θόουβον καί τήν έπίδειξιν πολυτελούς βίου, άλλ εν τη εργα
σία, τή μελέτη, τή ηθική έπαναπαύσει καί τή άδιαλειπτφ γαλήν ρ 
τής συνειδήσεως.

Τοιούτος έν συνάψει ό Ίορδανίδης. Αυτάρκεια, λιτότης, κατα- 
νίκησις τών συνήθων μικρομεριμνών τής ζωής, άλήθεια καί φυσικο- 
της, άπλοποίησις τής διαίτης, έργασία, μελέτη, μετριοφροσύνη, πε
ριφρόνησή πρός τάς γελοίας άξιώσεις τής κοινωνικής ζωής, αδια
φορία φιλοσοφική πρός παν δι’ δ,τι ό άλλος κόσμος παλαιει και γογ
γύζει, άςνησις τών κοινωνικών μωριών, δσαι καθιστώσι τους ανθρώ
πους κακοδαίμονας ή άθλιους, ιδού ό βίος του, ημετέρου„ Ιορδανίδου.

Είνε θ,τι είνε καί δ,τι πρέπει νά ήνε. Ούτε ελάσσων ούτε κρεισσων 
εαυτού. Άρτιότης προσωπικότητος. Ούδέποτε πράττει τι παρα την 
ιδίαν πεποίθησιν. Τίς δύναται έκ τών συγχρόνων επίσημων ανδρων,
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ών οί βιογράφοι κατανχλίσκουσι τόσα θαυμαστικά επιφωνήματα, νά 
ίσχυρισθή ότι κατέχει την σπανίαν ταύτην άρετήν ; Ουδέποτε κχ- 
τεχράσθη ούδ’ έν λεπτόν τοΰ γείτονός του. Προσπαθεί νά έλχττώση 
τάς χρείας τοΰ βίου καϊ δχι νά δημιουργήση νέας. Είνε άρά γε μι
κρόν τό κατόρθωμα τοΰτο, έν τί) βαθύτατη τοΰ όποιου έννοια κρύ
πτεται ή λύσις πάντων τών κοινωνικών προβλημάτων, δσα έπασχο- 
λοΰσι την νεωτέραν κοινωνιολογικήν επιστήμην ; Θεωρεί αίσχος και 
κατάπτωσιν της ανθρώπινης φύσεως νά έκστομίση ψεΰδος έλάχιστον 
έπί βλάβη τοΰ όμοιου του. Τίς τόλμη νά διαμφισβητηση ύπέρ εαυ
τό έξοχον τούτο προτέρημα, ή τίς ν’ άρνηθή, ότι δ κοινωνικός βίος 
τελειοποιείται σήμερον διά μόνον τοΰ ψεύδους έν πάση αύτοΰ τη ί- 
εραρχικη έκδηλώσει ; Δέν διαγράφει βεβαίως επιφανή κύκλον ένερ- 
γείας ούτε διαδραματίζει πρόσωπον ιστορικόν της έποχής ό Ίορδα- 
νίδης, διότι ούτε άξιώσεις άρχηγοΰ άντιπολιτεύσεως έχει, ούτε τόν 
νομοθέτην και τόν τά πάντα εΐδότα έπαγγέλλεται. Άλλ’ ό Ίορδα- 
νίδης ανήκει είς τήν σφαίραν τής ιδίας ύκοκειμενικότητος. Ζή δι’ 
εαυτόν καί δι’ έαυτοΰ. Δέν δανείζεται έκ τοΰ έξω κόσμου άλλοτρίαν 
ατομικότητα. Άλλ’ έάν πάντές οί άνθρωποι, οί συνταυτίζοντες τόν 
πολιτισμόν πρός τήν βελάδαν τών άνακτορικών χορών καί τήν άν- 
θρωπίνην αξίαν πρός τά χειρόκτια καί τάς χρυσάς διόπτρας, προσ- 
επάθουν νά ώσιν δ,τι ή φύσις έπέτρεψε νά ώσιν, έάν έκαστον τών κοι
νωνικών ατόμων εύρίσκετο είς τήν οίκείαν θέσιν κατ’ αξίαν καί κατά 
σκοκόν, ώς ό άσημος Ίορδανίδης έν τή έαυτοΰ, τότε άναντιλέκτως 
οΰτε χάσματα κοινωνικά, ούτε φαινόμενα παράδοξα, ούτε επιφανείς 
άνδρας, οΰτε βιογράφους έπιφανών άνδρών, οΰτε χρηματιστήρια, 
οΰτε ομογενείς, οΰτε ληστάς, οΰτε λωποδύτας, οΰτε διευθυντάς άστυ- 
νομίας ήθέλομεν έχει.

Καί γνωρίζω μέν δτι δημοσιεύων τήν βιογραφίαν τοΰ Ίορδανίδου θά 
προσκρούσω πάντως είς τήν μετριοφροσύνην αύτοΰ καί τάς πεποιθή
σεις, καί ίσως ίσως έσομαι έγώ ό πρώτος καί τελευταίος έχθρός 
αύτοΰ, ό διανοηθείς νά έξυμνήσω διά τών ολίγων έπαινετικών πε
ρισσευμάτων, τά όποια κατέλιπον άλλοι σύγχρονοι βιογράφοι, τάς 
άρετάς, τόν χαρακτήρα, καί τόν έντελή φιλοσοφικόν τύπον τοΰ άν
δρός. Αλλά τούλάχιστον θέλω παρηγορηθή έκ τής έλπίδος δτι κα
τέστησα γνωστήν είς τό ελληνικόν δημόσιον τήν προσωπικότητα ά- 
φανοΰς άνδρός, δυναμένην νά χρησιμεύση ώς άξιόζηλον καί άπαραί- 
τητον ύπόδειγιια τών τε βιογραφουμένων καί τών βιογράφων, δσοι 
ύπερεπλημμύρησαν άπό τίνος τάς στήλας τής ελληνικής δημοσιο
γραφίας.

Άθήνησι, Ν οέμβριος 1884.

ΚΩ.ΥΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΪ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΙΑΡΗ
ΑΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.

Α'. Καθ’ ήν στιγμήν, μετά τήν έξοδόν του έκ τοϋ έν Πελεκάνω 
σπηλαίου, έπληγώθη έφώνησεν «ώχ! σκύλοι μάς έφάετε»· τότε έγέ- 
νετο έκ τής φωνής γνωστός ύπό τών ιό βήματα μόλις παρακει
μένων Τούρκων, οϊτινες καταπυροβολοΰντες αύτόν άντεφώνουν, 
«Σκύλε Κριγιάρη έδά θά σοΰ πιούμε τό αΐμά σου» κα! τότε ώρ- 

μησέ τις ϊνα τόν άποκεφαλίση.Β'. Οί λοιποί τών στρατιωτών ούς μεθ’ έαυτοΰ εΐχεν έν τώ 
Σπηλαίω ό Κ. Κριάρης έξώρμησαν ωσαύτως καί διεσπάρησαν τήδε 
κακεΐσε διελθόντες διά μέσου τών έχθρικών πυρών, φονεύσαντες 2 
καί πληγώσαντες ένα έκ τών Τούρκων, καίέσώθησαν καταφυγόντες 
είς σπήλαια καί δάση μέχρι τής έντελοϋς άμνηστείας ήτις έδόθη 

ύπό τοϋ Σουλτάνου.Γ'. Ό Κ. Κριάρης πρό τής έπελθούσης σωτηριώδους πυκνής 
ομίχλης, έν τώ λόφω, μετά τήν πληγήν του, βλέπων ότι κατεδιώ- 
κετο έκ τοϋ σύνεγγυς καί ότι μετ’ ολίγον θά συνελαμόάνετο εΤπεν 
είς τόν πιστώς άκολουθοΰντα αύτόν υιόν του Γεώργιον· «Φύγε νά 
μή σέ σκοτώσουνε κα! σένα». ’Επειδή δέ ό υιός του τώ άντέτεινε 
θέλων ϊνα μέχρι θανάτου μένη πλησίον του, ό Κριάρης άπειλητι- 
κώς τώ είπε, «φύγε μωρέ μά δέν έχω ’γώ μόνον τήν άνάγκη σου, 

άλλά ή Πατρίδα όλη».Δ'. Άφοϋ μέ τήν σύλληψίν του ώδηγήθη είς Χανία, έν μέσω 
ταγμάτων Στρατοΰ, πριν ή έτι μέσον τι θεραπείας προσωρινόν 
ληφθή ύπό τών Τούρκων ύπέρ αύτοΰ, μολονότι πρό τεσσάρων ημε
ρών είχε πληγωθή, τόν παρουσίασαν είς τόν Πασσάν, καί εΓτα είς 
τούς ύποδιοικητάς ή Πασσάδες Χαμίτ βέην καί Φωτιάδην (ούχι 
τόν νϋν Διοικητήν Κρήτης). Ούτοι μόλις τόν είδον (ιδίως ό Φω- 
τιάδης Πασσάς) τώ εϊπον· «Ήντα σοΰ πέρασε μωρέ χοντροκέφαλε 
κι’ έκαμες ; ένα Σουλτάνο μωρέ ήθελες νά πολεμήσης ;» — Ό δέ 
Κριάρης είς άπάντησιν τοΐς είπε· «Τιμή μου τόχα νά πολεμώ μ’ένα 
Σουλτάνο κα! νά τόνε νικώ, μά ότι μοϋ πέρασε τούκαμα, τόν έπο- 
λέμουνα γιά τήν πίστιν μου κα! γιά τήν έλευθέρωσι τσή Πατρί
δας μου, γιατί τόν έθάρρουνα τύραννό τση ως καθώς κχ’ εΐνε κιό
λας». — Τότε θυμωθέντες ουτοι εϊπον πάραυτα· «Πάρετέ τόνε 
μέσα, φυλακή γρήγορα», έν ω τιςέκ τών παρακαθημένων Τούρκων 
τοΐς είπε· «Βάλλαϊ (μά τόν Θεόν)καλά ’μίλησε, παλληκαρίστηκα» t
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'Ο Κριάρης σπανίως και σχεδόν ποτέ καθ’ όλον τό διάστημα 

τοΰ βίου του, ιδία τοϋ πολεμικού, έκλαιε, ή καν έδάκρυε.
Και ίδου έν παράδειγμα καθ’ δ ούτε καν συνεκινήθη.
Όταν κατά τήν έν τώ χωρίω τής ’Επαρχίας Άποκωρώνου Κρή

της, Μελιδονίω τώ ανήγγειλαν ότι ό υιός του Γεώργιος ώρμησε 
διελθών διά μέσου χιλιάδων σφαιρών, ϊνα άρπάση τήν σημαίαν τών 
Τούρκων έμπεπηγμένην έπ’ άκρας δώματος, καί ότι έπληγώθη 
κατά τό στήθος έπικινδυνως κάτωθεν τοϋ δώματος, ύπό τών πυ- 
ροόολουντων Τούρκων έκ τών έσωθεν τών οικιών, ό Κ. Κριάρης 
μαθών τούτο ούτε καν συνεκινήθη, ούτε καν ήρώτησεν άν έτι £ή, 
άλλ’ είπε· «Πάρετέ τόνε νά μή τόνε πάρουνε οί Τούρκοι».

Τά. τοϋ ήρωϊκοϋ βίου τοϋ αειμνήστου πολεμιστοΰ και ήρωος Κ. ΚΡΙΑΡΗ, ό 
αναγνώστες ευρίσκει εν πασίβ δυνατή λεπτοριερεία έν τω κεφαλαίω τών ΒΙΟ
ΓΡΑΦΙΩΝ του έτους τούτου.

, !UZ Ζ-ΑΗΦΗΖ
*
*

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Τόν άγνωστον έζήτ^σα, άκό/ζη ι?έν τόν εα?α, 
άπέ^ασ’ ή νεότης μου μέ μόνην την ελπίδα' 
όπου άν τόν εζήτησα μ.οΰ είπαν μ3 ένα στόμα 
«εκείνος, ’πού ζητείς εόω, οέν εγεννήθ3 ακόμα.»
*Ας ήταν νά τόν ε'ΰρισχα, κι’ ήθελα τοΰ χαρίσει 
την ευτυχίαν τ3 οΰρανοΰ κι’ ο,τ’ ήθελε ζητήσει, 
τά όνειρα, τους πόθου·. μου, τόν νουν τήν ποίησίν μου, 
τό παν, τό παν θά εδιδον κι’ αυτήν τήν ΰπαρξίν μου 
και εις αντάλλαγμα αυτών θά. τοΰ έζήτουν μόνον 
μίαν μόνον λέξιν έρωτος πλασμένην μέ τόν πόνον. 
Ματαίως τόν εζήτησα αυτόν τόν άγνωστόν μου' 
ενίοτε τόν έβλεπα νάρχεται ’ς τ3 δνειρόν μου 
με λάμπουσαν ’ς τό μέτωπον αχτίνα ουρανίαν 
και συμπαθώς μ3 ατένιζε με Πλάτωνος χαρδίαν. 
"Αλλοτε πάλιν υψηλά ‘ς τόν γαλανόν αιθέρα, 
τόν έβλεπα * *ς τής χαραυγής τόν γωτεινόν αστέρα. 
Εις τής Σελήνης τήν μοργήν δΰουσαν εις τά όρη 
πολεμιστήν τόν έβλεπα μέ τό χρυσοΰν του δόρυ.
3Σ τών δένδρων τά φυλλώματα ε&λεπον τήν σκιάν του, 
’ς τήν χαταιγίδα ήχουον γοργά τά βήματά του' 
ένόμιζα πώς ήρχετα μέ τήν ανεμοζάλην 
καί με παλμούς έπρόσμενα, πλήν ήπατώμην πάλιν. 
Εις μελωδίαν μουσικής ήχουον τ δνομά του, 
εις τών ΰδάτων τήν ροήν τά ψιθυρίσματά του.
Παντού, παντού τόν έβλεπα, πλήν μόνον 3ς τους αιθέρας, 
δέν τόν εγώτιζε ποτέ ό "Ηλιος τής ημέρας.
Δέν είνε τής γής κάτοικος εκείνος, όστις δίνει 
τήν ευτυχίαν τ’ οΰρανοΰ, ούτε ποτέ αφήνει 
μεταμέλειας δάχρυον γυνή ποτέ νά χΰσγ 
οΰτε ποτέ δέν λησμονεί, αν άπας άγαπήση' 
Ματαιως τόν εζήτησα' δέν εγεννήθ3 ακόμα' 
ίσως εκεί θά κατοιχή εις τ’ οΰρανοΰ τό δώμα.

1884. ΜΑΡ1ΕΤΤΑ ΜΠΕΤΣΟΥ.
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τών αιτίων τοΰ πλούτου τών εύρω- 
γλωσσών έν συγκρίσει πρός τήν 

τής ήμετέρας πρέπει βεβαίως νά 
χριθμηθή και τοΰτο, οτι αύται, πα- 

ραλαμβάνουσαι έκ τής λατινίδος καί τής 
έλληνικής δύο λέξεις ακριβώς συνωνύμους 

καί τήν αυτήν πολλάκις έχούσας ρίζαν άποδίδουσι, κατά τάς ά- 
νάγκας τής έκφράσεως, ίκανώς διάφορον είς έκατέραν τούτων 
σημασίαν. Ούτω λ. χ. τδ orateur καί rheteur, inclination καί 
penchant, amoureux καί erotique, passionne καί patheti- 
que, fable καί mythe, debilite κα! adynamie καί πλεΐστα 
άλλα τοιαϋτα ζεύγη δύσκολον ήθελε είναι νά μεταφρασθώσι πάν
τοτε ακριβώς διά τής μιας μόνης έλληνικής λέξεως ρήτωρ, κλί— 
σις, μύθος, παθητικός καί τών έκ τούτων παραγωγών. Τοσαύτη 
δέ είναι ή λεκτική ημών πενία, ώστε άναγκαζόμεθα νά σημάνωμεν 
διά τοΰ αύτοΰ ονόματος δύο πράγματα θεωρούμενα μέχρις έσχα
των ώς ίκανώς ανόμοια, άποκαλοΰντες άδιαφόρως πάθη τής τε 
ψυχής καί τοΰ στομάχου ή τοΰ ήπατος τάς ανωμάλους καταστά
σεις. Εύτυχώς, καθ’ όσον πρόκειται περί τών τελευταίων τούτων> 
ή πρόοδος τής έπιστήμης, ή μάλλον ό σήμερον έπικρατών έπιστη- 
μονικδς συρμός, τείνει νά έλαττώση τό μειονέκτημα τής γλωσσι
κής ημών άνεχείας, άρνούμενος πασαν μεταξύ τούτων διαφοράν 
καί άντικαθιστών διά τής έγκεφαλολογίας τήν ψυχολογίαν. Κατά 
τό σύστημα τοΰτο πραγματεία παθολογίας πρέπει, όπως θεωρηθή 

4
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πλήρης, νά περιλαμβάνη πλήν των μαλακύνσεων, τής αποπληξίας 
και τών φυμάτων καί τά άλλα εγκεφαλικά πάθη, ών ή μελέτη καί 
ίασις έθεωρεΐτο πρότερον ώς ύπαγομένη είς τήν άποκλειστικήν 
αρμοδιότητα τών φιλοσόφων, ήθολόγων, ιεροκηρύκων καί τών άλλων 
έχόντων έργον νά παρατάσσωσι λέξεις, αϊτινες κατά τούς νεωτε- 
ριοτάς ούδέν άντιπροσωπεύουσι πραγματικόν. Άπέχοντες πάσης 
είς τήν έριδα άναμίξεως, δυνάμεθα έν τούτοις νά παρατηρήσωμεν 
οτι οί λεγόμενοι ύλισταί, καίτοι άρνούμενοι πάσαν ύπόστασιν είς 
τών ψυχολόγων τήν οντολογίαν, συγκαταβαίνουσιν ούχ ήττον νά 
μεταχειρίζωνται τά αύτά ονόματα προς περιγραφήν τών αύτών 
φαινομένων. Πλήν τώ όντι τοϋ εξοστρακισμού τών λέξεων ψυχή καί 
πνεύμα, αϊτινες σκανδαλίζουσιν αύτούς καθ’ υπερβολήν, ολίγον δια
φέρει τής τών μεταφυσικών τών φυσιολόγων ή γλώσσα. Άπαραλλά- 
κτως ώς εκείνοι, όμιλοΰσι καί ουτοι περί άντιλήψεως, βουλήσεως, 
μνήμης καί φαντασίας καί ούχι περί τοΰ δεινός εγκεφαλικού λοβού 
καί τής διαθέσεως ή καταστάσεως τών άποτελούντων αύτδν κυττά
ρων. ’Αληθές είναι ότι τήν κοινότητα ταύτην γλώσσης κηρύττουσιν 
οί ύλισταί προσωρινήν και μέλλουσαν ν’ άντικατασταθή δι’ άλλης 
έπιστημονικωτέρας, άμα τή τελειοποιήσει τής έγκεφαλικής τοπο
γραφίας. ’Αλλά πολύ μάλλον τής κοινογλωσσίας άξιοσημείωτος 
φαίνεται ήμΐν ή κατ’ ούσίαν συμφωνία τών δύο αιρέσεων έν τώ 
όρισμώ τοΰ πάθους. Τοιοϋτο όνομα δίδουσιν οί ψυχολόγοι είς πά
σαν φυσικήν τοΐς άνθρώποις κλίσιν, οσάκις αυτή αύξάνει καί έν- 
τείνεται ύπερμέτρως έπί ζημία τών άλλων. ’Αλλά καί ό άρχηγδς 
τής φυσιολογικής σχολής Βρουοσαί έν τώ βιβλίω αύτοΰ «Περί έ· 
ρεθισμοΰ καί μανίας» ονομάζει πάθος : «άκαταμάχητον τινα βίαν, 
άναγκάζουσαν τδν άνθρωπον νά μεριμνά άκαταπαύστως πρδς ίκα- 
νοποίησιν μιάς μόνης πρδ πάσης άλλης επιθυμίας.» "Αν είς τούς 
άνωτέρω ορισμούς ποοσθέσωμεν τδν γνωστόν στίχον τοΰ άγγλου 
Θωμά Ούδ (ITood), καθ’ δν πάθος είναι : «Λογισμός βαρύς καί τυ
ραννικός ύποδουλών πάντας|τούς άλλους,» βλέπομεν τούς μεταφυ
σικούς, τούς ύλιοεάς καί τούς ποιητάς συμφωνοϋντας πρδς άλλή- 
λους, έφ’ όσον είναι δυνατή ή μεταξύ τοιούτων άνθρώπων συμφωνία. 
Έπί ταύτης βασιζόμενοι δυνάμεθα νά εϊπωμεν, οτι τδ πάθος ού
δέν άλλο είναι ή μία τις οίαδήποτε ημών έπιθυμία κατά μόνην τήν 

έντασιν καί τήν διάρκειαν διαφέρουσα τών συνήθων. Πάσα άνικα- 
νοποίητος σωματική ή ψυχική (περιττόν νομίζομεν τδ νά προσ- 
θέτωμεν έκάστοτε ή εγκεφαλική) ήμών άπαίτησις προξενεί ήμΐν 
αίσθημα στενοχώριας, μεταβαλλόμενον άμα ίκανοποιηθή είς ζωη
ρόν ήδονήν, τής όποιας ή άνάμνησις γεννά τδν πόθον νά γευθώ- 
μεν αύτής καί πάλιν. Καί άν μέν πρόκειται περί πληρώσεως θρε
πτικής τίνος άναποφεύκτου άνάγκης, τό πάθος, ήτοι ή διαρκής έκ 
τής στερήσεως έπιθυμία, δέν έχει καιρόν ν’ άναπτυχθή, προλαμβα- 
νομένη ύπδ τοΰ θανάτου. Όσον διακαώς καί άποκλειστικώς άν ορέ
γεται υδατος ό διψών καί άρτου δ λιμώττων, δύσκολον φαίνεται νά 
καταταχθώσι ή πείνα καί ή δίψα μεταξύ τών παθών. Τό όνομα τοΰτο 
αρμόζει είς μόνους τούς πόθους ήμών εκείνους, ών ή μή ίκανοποίη- 
σις δέν είναι άφόρητος καθ’ έαυτήν, άλλά φαίνεται τοιαύτη μόνον 
είς τούς ύπ’ αύτών κατεχομένους. ’Αληθές είναι ότι συγκατετάχθη- 
σαν παρά τινων μεταξύ τών παθών ή βουλιμία καί ή πολυδιψία- άλλ’ 
αύται ούδέν φαίνονται έχουσαι κοινόν πρδς τά περί ών ό λόγος πάθη 
τοΰ έγκεφάλου, άλλά μόνον πρδς άλλα ήμών σπλάγχνα, ών ούδείς 
μέχρι τοΰδε ύλιστής έπεχείρησε τήν άφομοίωσιν πρδς τήν ψυχήν. 
Τών δέ μεταξύ ταύτης καί τοΰ έγκεφάλου άμφισβητουμένων σήμε
ρον παθών ή γένεσις περιγράφεται ύπδ τών φυσιολόγων περίπου 
ώς εξής : ότι είς πάν ήμών αίσθημα άνταποκρίνεται τροποποίησις 
τις ειδικών τινων κυττάρων. Αί τροποποιήσεις αυται επέρχονται 
κατά τοσοΰτον εύχερέστερον καί καθίστανται διαρκέστεροι καί 
βαθύτεροι, καθ’ όσον συχνοτέρα είναι ή έπανάληψις τών προκα- 
λουσών ταύτας έντυπώσεων, άμα δέ προβή μέχρι βαθμού τίνος ή 
τοιαύτη άλλοίωσις, έκδηλούται τότε διά ζωηράς έπιθυμίας. Ούτω 
λοιπόν οίαδήποτέ τις έντύπωσις ήμών, άρκεΐ μόνον νά μή ήναι 
άπολύτως δυσάρεστος, άν συχνάκις έπαναληφθή δημιουργεί έξιν 
μεταβαλλομένην βαθμηδόν είς άνάγκην, προκαλοΰσαν διαρκή καί 
άκαταμάχητον ίκανοποιήσεως πόθον. Ό καθ’ έκάστην κρατυνόμε
νος ούτος πόθος καθυποτάσσει καί άπορροφά πάντας τούς άλλους, 
οϊτινες ώχριώσι καί σβέννυνται, άλληλλοδιαδόχως, έν τή ψυχή ήμών, 
ώς οί άστέρες έν τω στερεώματι, άμα ό ήλιος έπιλάμψη, ή καθί
στανται ταπεινοί τοΰ πάθους ύπηρέται. Ή μετά πάλην κατά τδ 
μάλλον καί ήττον πεισματώδη καί μακράν ήττα τής βουλήσεως 
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είναι ώς έπί τδ πολύ έκ τών προτέρων βέβαια. Ή μνήμη εις ού
δέν άλλο χρησιμεύει ή ν’ άναπαριστά ήμΐν άκαταπαύστως τήν 
ήδονήν, ής ηύτυχήσαμεν νά γευθώμενάν δέ δέν έτυχε ν’ άπολαύ- 
σωμεν άκόμη τδ ποθούμενον, εργον τότε τής φαντασίας εΐναι νά 
χαράσση εικόνα αύτοϋ άπειράκις τής πραγματικότητος θελκτικω- 
τέραν. Ή διάνοια εϊς ούδέν άλλο δύναται ν’ άσχοληθή ή τήν έξεύ- 
ρεσιν τοϋ τρόπου και τδν συνδιασμδν τών μέσων, δι’ ών δύναται 
ό πόθος ήμών νά κορεσθή. Πάσα άλλη εργασία είναι αύτη έν άρχή 
δυσάρεστος κα'ι μετ’ ολίγον έντελώς αδύνατος. Ό βίος μεταβάλ
λεται είς διαρκή πυρεττδν μετά παροξυσμών και ύφέσεων. Έπί 
τινα χρόνον ό καλούμενος ορθός λόγος έμπνέει ενίοτε δισταγ
μούς τινας, ύποδεικνύων τά ανυπέρβλητα προσκόμματα ή τούς 
κρημνούς πρδς τούς όποιους φέρεται ό έμπαθής. Έν άρχή ήσθάνετο 
κατά διαλείμματα δισταγμούς κα'ι έπειράτο ένίοτε νά συντρίψη 
τάς άλύσους· άλλ’ ήδη ωθείται ύπδ τοϋ πόθου ώς σφαίρα ύπδ 
τής πυρίτιδος. Πάντα επιπροσθοϋντα φραγμόν έλπίζει νά ύπερ- 
πηδήση, άν δέ είναι άνυπέρβλητος, προτιμά νά συντριβή κατ’ αύ
τοϋ μάλλον ή νά οπισθοδρόμηση. Έν τή κορυφώσει τοϋ πάθους 
δέν ύπάρχει πλέον ούτε νόμος ούτε καθήκον, ούτε άρετή ούτε 
κακία, ούτε κίνδυνος ούτε φόβος, άλλ’ έν μόνον ύπέρτατον καί 
άσυγκρίτως προτιμότερον παντός άλλου άγαθόν, ύπέρ ου πάσα 
θυσία λογίζεται μικρά καί άνευ αύτοϋ άδύνατος ό βίος. Καί κατ’ 
αύτάς άκόμη τάς ύφέσεις τοϋ πυρεττοϋ, ότε έκπέμπει άμυδράν 
τινα λάμψιν τδ λογικόν, ή ότε έν τή όρμή τοϋ δρόμου πρδς τδ 
άντικείμενον τοϋ άκοιμήτου πόθου προσκόπτει τις κατά τής 
πραγματικότητος καί πίπτει χαμαί αΐμάσσων καί μεμολωπισμένος, 
ούδέ τότε δύναται άλλο τι νά πράξη ή νά θρηνήση, ν’ άνεγερθή 
καί νά έξακολουθήση τήν αύτήν όδδν έστω καί άδιέξοδον ή άγουσαν 
είς άβύσους.

Τοιαύτη παρίσταται ή γένεσις, ή πρόοδος καί ή άκμή τοϋ 
έγκεφαλικοϋ δράματος, τδ όποιον καλείται πάθος. ’Ατελής όμως 
ήθελεν εΐναι ή είκών αύτοϋ, άν παρελίπομεν νά προσθέσωμεν 
ότι, όσον σφοδρότερον είναι τοΰτο, τοσοϋτον μάλλον ύπόκειται 
εις πρόσκαιρους μειώσεις καί έντελεΐς ένίοτε έκλείψεις. Όπως 
πάντα τά λοιπά ήμών όργανα, ούτω καί ό έγκέφαλος έχει άνάγ- 

κην άναπαύσεως, άναλόγου πρδς τδ ποσον και τδ ποιόν τής κατα- 
βληθείσης έργασίας. Έκ τούτου συμβαίνει ότι ούδείς άλλος καθί
σταται άπδ μιας εϊς άλλην ήμέραν άνομοιοτερος εαυτώ τοϋ έμπα- 
θοϋς άνθρώπου. Τούς παροξυσμούς τοϋ πόθου, καθ’ ους αισθά
νεται δυνάμεις άρκούσας πρδς καθυπόταξιν τής οικουμένης, δια
δέχεται περίοδος άποθαρρύνσεως, άδρανείας καί σχεδόν άνικανο- 
τητος τοϋ έπιθυμεΤν. Πάντες άνεξαιρέτως οί έμπαθεΐς, οίον δή
ποτε καί άν ήναι τδ κατέχον αύτούς πάθος, όμολογοϋσι τούτο 
μετά ταπεινώσεως καί άθυμίας. Ό έμπαθέστατος Βύρων παοω- 
μοίαζε τότε έαυτόν πρδς κτήνος, ούδεμιάς άλλης απολαυσεως δεκ
τικόν πλήν τής νομής, τής άπλώσεως είς τδν ήλιον και τοϋ ξυσί
ματος τής ράχεως αύτοϋ. Τής δέ χρησιμευούσης τοΐς ψυχολογείς 

ώς κλασικόν πρότυπον πρδς περιγραφήν τής ερωτικής μανίας οε- 
σποινίδος Lespinasse σώζεται έπιστολή περιγράφουσα τήν κατά- 
στασιν ταύτην ώς έξής : «Τίς ήθελε πιστεύσει ότι έγνώρισα καί 
έγώ τί έστιν ήσυχία ; Άλλ’ εΐναι έν τούτοις άληθές, άγαπητέ 
μου, ότι ήδυνήθην νά διέλθω εικοσιτέσσαρας όλας ώρας χωρίς 
ούδ’ άπαξ νά σ’ ένθυμηθώ, καί έπειτα ήμέρας τινας κατα τας 
όποιας ή άνάμνησίς σου μέ άφινε ήσυχον κα'ι άπαθή. Ήσθανομην 
καί τότε ότι ύπάρχει καρδία ήτις σέ άγαπά· άλλά ή καρδία αύτη 
μοι έφαίνετο ώς άποσπασθεΐσα τοϋ στήθους μου καί μή άνήκουσα 
πλέον εϊς έμέ.» Τήν τοιαύτην έν τούτοις έξομολόγησιν διεδέχετο 
μετ’ ολίγον σειρά έπιστολών, πρδς τάς όποιας ούδέν άπαντάται 
έν ούδεμιά φιλολογία τδ δυνάμενον κατά τήν σφοδρότητα τοϋ 
πάθους νά συγκριθή. Άλλά καί ή μέχρις εκστασεως και υστερι- 
σμοϋ άγαπήσασα τδν Ίησοϋν Άγια Θηρεσία ομολογεί μετά πλεί— 
στης άφελείας, ότι έσβύνετο ένίοτε έν τή καρδία αύτής τοϋ θειου 
έρωτος τδ πϋρ : «Συειβαίνει ένίοτε νά καταλαμβάνωμαι, λέγει έν 
τή αύτοβιογραφία αύτής, ύπδ άκατανοήτου τίνος άναλγησίας, 
καθ’ ήν ούτε αμαρτάνω ούτε πράττω καλά έργα, ούτε πόνον αι
σθάνομαι ούτε έχω άνάγκην παρηγοριάς, θεωροϋσα ώς άδιάφορόν 
τι τήν ζωήν καί τδν θάνατον, τήν χαράν καί τήν λύπην. Ή ψυχή 
μου ομοιάζει νεωστί άπογαλακτισθέν δνάριον, χορτοφαγοϋν έν 
λειβαδίω χωρίς νά γνωρίζη τί πράττει καί έν τούτοις αύξαναν καί 
παχυνόμενον διά τής τροφής ταύτης.» Ή τοιαύτη κατάστασις, ή 
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δυναμένη νά όνομασθή ύπνος τοϋ πάθους, φαίνεται αναγκαία όπως 
αντιστάθμιση τήν γενομένην κατά την διάρκειαν τής κρίσεως 
φοβέραν νευρικής δυνάμεως σπατάλην. Άλλ’ εις ούδέν άλλο συνή
θως χρησιμεύει ή νά καταστήση έτι σφοδρότερον τον προσεχή 
νεον παροξυσμόν. Ώς ασφαλές δέ σημεΐον ότι καί έν τοιαυτη κα- 
ταστάσει νεκροφάνειάς διαμένει άμείωτον τό πάθος δυναται νά 
θεωρηθή τούτο, ότι άντί χαράς έπί τή ΐάσει καταλαμβάνεται ό 
παυσας νά πάσχη ύπό άδιηγήτου τίνος αηδίας τοϋ βίου, εύρί— 
σκων οχληραν καί ανούσιον πάσαν συνήθη ασχολίαν καί ηδονήν, 
ασυγκρίτως δέ προτιμότερους των χασμημάτων τούς στεναγμούς.

Έν Άθήναις τή 17η Σεπτεμβρίου 1884.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗΣ

Σόφια τή 23η Αύγουστου 1884.

’Αξιότιμε Κύριε Ί. Άρσένη.

Λίαν ασμένως έδεξάμην τήν από 25ην Ιουλίου ύμετέραν άνακοίνωσιν, και 
σπεύδω έκφράζων μυρίας χάριτας διά τε τά έμπνεύσαντα αύτήν αισθήματα, καί 
διά τόν συνοδεύσαντα αυτήν τόμον τής εξαίρετου «Ποικίλης Στοάς», δν διεξήλΟον 
μετά ζωηρού ενδιαφέροντος. Πράγματι τύ εκλεκτόν τής ύλης, ή πληΟΰς των ει
κόνων, καί ή κομφότης τής κατατάξεως αύτών ώς καί τής έκτυπώσεως, τυγχά- 
νουσι πρωτοφανή έν ‘Ελλάδι, καί ίκανοποιοΰντα τάς απαιτήσεις τοϋ φιλομούσου 
κοινού, έπιτρέπουσιν ϋμίν δικαίαν υπερηφάνειαν. Νϋν δε ασμένως αποοεχ,ομενος 
τήν ύμετέραν εύγενή πρόσκλησιν, μετά πολλής ευγαριστησεως πέμπω ύμιν 
διά τό προσεγές έτος τού ήμερολογιου τού 1885 καταλληλότατου οιηγηματιον, 
τό πρώτον νύν ύπ’ εμού μεταφρασθέν εκ τού Γερμανικού. Εν ταυτω δε και όλως 
ανέκδοτον ποίημα, «Τό Χρυσουν Μυστικόν». Επευχομενος υμιν οιαρκως προΐου- 
σαν επιτυχίαν,

Διατελώ μετ’ εξαίρετου ύπολήφεως.
'Όλως ύμέτερος

ΚΛΕΩΝ Λ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ

01 ΘΗΣΑΥΡΟΟΗΡΑΙ ΤΟΥ ΟΚΕΝΦΕΛΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ρ. A. MOENCII.

[Έκ -τοϋ Γερμανικού.]

καί άπαξ ποτέ καταπλεύσας τόν 'Ρήνον με
ταξύ Κοβλεντίας καί Κολωνίας παρετήρη- 
σε βεβαίως έπί τής δεξιάς αυτού όχθης, 
καί άμέσως μετά τήν ώραίαν κωμοπολιν Λινέ 
τά ερείπια άρχαίας έπαύλεως. Είσί δέ ταύ- 
τα τά τού Μεγάρου-Zur Leyen-νϋν κοινώς

Οκενφέλς καλουμένου.
Ό οδοιπόρος ό διά τοϋ άτμοπλοίου εις Λινέ καταφθάνων,
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καί άποόιόαζόμενος, άφικνεΐται, άφ’ ού βαδίση έπ! δέκα λεπτά 
παρά τήν όχθην, εΐς Λινζερχάουσεν, είδος τι προαστείου τής 
κωμοπόλεως. ΈκεΤθεν δέ <^έρει εύβατος ατραπός εΐς τήν κορυ
φήν τοΰ διακοσίους πόδας ύψηλοΰ καί ύπό αμπελώνων κατάφυ
του λοφίσκου, έφ’ ου εύρίσκεται τό χωρίον Όκενφέλς και τό 
έρείπιον.

Άλλά πριν ή άναρριχηθώμεν μέχρι τής σκηνής τοϋ ιστορή
ματος ήμών, κα'ι θεωρήσωμεν έκ περιωπής τά πέριΕ, παραμείνω- 
μεν μικρόν έτι έν τή κοιλάδι, κα'ι ιδίως παρά τήν χαρίεσσαν 
πολύχνην Αίνζ.

Έπ'ι τών Καρλοβιγγίων ήν αύτη άκόμη χωρίον, καί ζώσιν 
έκεΐ κάτοικοι, ίδόντες τό φώς εντός τών αρχαίων αύτής τει
χών, οϊτινες προθύμως διηγούνται ότι ή πατρίς αύτών ύπήρζε 
ποτέ 'Ρωμαϊκόν φρούριον, καλουμένη τότε Lentiuni. Τοΰτο 
διαμφισβητοΰσιν οί αρχαιολόγοι, διότι ούδέ 'Ρωμαϊκά κτίρια, 
ούδέ νομίσματα, ούδέ όπλα, εύρέθησαν έκεΐ που πλησίον. Άλλ’ 
άδιάφορον δι’ ήμας τό ζήτημα, καί έάν αδίκως ίσως καυχαται τό 
Αίνζ, έπί 'Ρωμαϊκή καταγωγή, ζηλεΰσαν τούς γείτονας αύτοΰ 
'Ρεμάγεν, Σίνζιγ καί Αύδερνάχ, ούδείς άφ’ έτέρου άρνεΐται τήν 
σεόασμίαν αύτοΰ ηλικίαν, καθόσον ήδη έν έγγράφω τινί τοΰ 
18y3 άναφέοεται όνομαστί. Έν δέ τώ δωδεκάτω καί δεκάτω τρί- 
τω αίώνι διεδραμάτισε πρόσωπον σπουδαϊον, μέχρις ου, κατά 
τά μέσα τοΰ τελευταίου τούτου, περιήλθεν είς τήν Αρχιεπι
σκοπήν τής Κολωνίας.

Καί νΰν έπί τό θέμα. Τό φρούριον Όκενφέλς άνήκεν ήδη 
τώ ιππότη Ιωάννη von cler Leyen κατά τάς άρχάς τοΰ ι3ου 
αίώνος. Τίς έκτισεν αύτό καί πότε άγνοοΰμεν όλως. Μετά δέ 
τδν θάνατον τοΰ ιππότου έκείνου, ήλλαέ,ε πλέον ή άπαζ κτήτο
ρας, καί περιήλθε τέλος κατά τδ 162^ είς τούς Βαρόνους cle 
Gerolt zur Leyen. Ό παρών αύτοΰ ιδιοκτήτης τυγχάνει Πρε
σβευτής τής Αύτοκρατορίας έν Αμερική, καί τούτου ή θυ- 
γάτηρ περικαλλής Βαρονίς Δωροθέα, συζευχθεΐσα τώ έκεΐ Έλ- 
ληνι Έπιτετραμμένω, αναμένεται προσεχώς μεταέύ ήμών.

Είς τδ Μέγαρον έπομένως τοΰτο κατώκουν ποτέ άνδοεΐοι 
ίππόται, καί ό αήρ άντήχει έκ τών σαλπισμών καί τής κλαγγής
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τών όπλων. Άπδ τών ύψηλών ανδήρων ένευον μειδιώσαι Δέσποι- 
ναι τοΐς προσερχομένοις, έν ω σιδηρόφρακτοι όπλϊται καί μετα- 
ζοστόλιστοι μείρακες έγυμνάζοντο είς κινδυνώδη παίγνια, άτινα 
διεδέχοντο φαιδρά καί ατελεύτητα δείπνα.

Τί δέ άπέμεινε νΰν έκ πάντων τούτων; Καταρρώγες τοίχοι, 
έφ’ ών άνέρπει ό κισσός, καί κρωγμοί κοράκων, οϊτινες ϊπτανται 
αγρίως περί τά ύπερήφανα έρείπια, τά κατατριβέντα μέν ύπδ 
τοΰ δδόντος τοΰ καιροΰ, άλλά ρίπτοντα είσέτι άγέρωχον βλέμμα 
έπί τής πρό τών ποδών αύτών κοιλάδος.

Άφήγησιν τής πρώτης καταστροφής διετήρησεν ήμΐν ή παρά- 
δοσις. Έπανέστησάν ποτέ αί πόλεις τοΰ άνω 'Ρήνου κατά τοΰ Κυ
ριάρχου αύτών Αρχιεπισκόπου τής Κολωνίας, τοϋτον δέ ύπε- 
στήριζαν οί πιστοί Βαρόνοι τοΰ Όκενφέλς, έπί πολλάς ήμέρας 
ματαιώσαντες πάσας τάς έφόδους τών κατοίκων τοΰ Αίνζ. Άλλά 
τέλος τδ φρούριον έάλω, οί Βαρόνοι έφυγον, καί συνεπλήρωσαν 
αί φλόγες τδ έργον τοΰ σιδήρου. Μετά τής ειρήνης όμως ήλθε 
καί ή μεταμέλεια, καί ή πόλις τοΰ Αίνζ, ούχι πολλά έτη μετά 
ταΰτα, άνακαλέσασα τούς φυγάδας Άρχοντας, έδωρήσατο αύτοΐς, 
αντί τοΰ καταστραφέντος, τδ έν τή πόλει Μέγαρον, όπερ καί 
νΰν έτι οίκοΰσιν οί Βαρόνοι Γερόλτ.

Καί ταΰτα μέν ή παράδοσις, ήτις πολλά καί θαυμάσια διέσωσεν 
ήμΐν περί τών διαφόρων έπί τοΰ 'Ρήνου έρειπίων, άλλ’ ότι καί 
νΰν έτι συμόαίνουσιν έκεΐ, καί ιδίως έν τοΐς έρειπίοις τοΰ Όκεν
φέλς, απίστευτα πράγματα, άγνοοΰσιν ίσως οί πλεΐστοι. Καί δή 
άναόώμεν ήδη έπί τοΰ λόφου. Ή άπ’αύτοΰ θέα έστίν έζαισία. 
Πρό τών ποδών ήιιών παραρρέει ήρεμα δ 'Ρήνος καί μειδιά τδ 
εύμορφον χωρίδιον Λινζερχάουσεν. Δείιόθεν κείται τδ 'Ρεμάγεν, 
μετά τής περιφήμου ’Εκκλησίας τοΰ Άπολλιναρίου, καί σ.ντικρύ 
τής ύψικαρήνου άκρας Έρπαλερλάϊ. Πρδς νότον κείται τδ Σίνζιγ 
μετά τής αρχαίας αύτοΰ 'Ρωμαϊκής έκκλησίας, καί άπωτέρω κλεί
ομαι τδ πανόραμα αί άκοώρειαι τοΰ Όελορούκ, καί τά όρη τής 
Αααχέρης λίμνης. 'Όλως δ’ ύψηλά και αριστερόθεν όρα τις τό 
Νιαρδερδρέϊσιγ, καί όπισθεν αύτοΰ τδ κομφδν μέγαρον 'Ράϊνεκ. 
Τό βλέμμα πλαναται ήσύχως έπί τής ωραίας πεδιάδας, ήν διασχίζει 
ήοη ο σιδηρόδρομος, καί στηρίζεται πλέον ή άπας έπί τοΰ φίλη*
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σύχου χωρίου Κρίπ, παρά τάς έκβολάς τής Άρρης, όπερ, προς 
ειρωνείαν βεβαίως, καλείται καί μικρόν Άλγέριο ν, έν εκα τοϋ 
κατά τό έτος 18φ8 έκδηλωθέντος πειρατικού πνεύματος τών 
κατοίκων.

Τό Μέγαρον Όκενφέλς, ώς έκ τών λειψάνων αύτοϋ καί τών 
έτι ορατών θεμελίων καταφαίνεται μικρόν μάλλον· έν γένει δέ 
τής έποχής έκείνης αί όχυραί αύται έπαύλεις, όπως μή χειρώνται 
εύχερώς ύπό τοϋ τυχόντος ιππότου, ή συνήθους τίνος σπείρας 
τυχοδιωκτών, κατεΐχον κατ’ ανάγκην άκραν δυσπρόσιτον, καί πε
ριβαλλόμενοι ύπό οχυρών τοίχων, έψυλλάττοντο ύπό μεγάλου α
ριθμού οπλιτών. Διά τοΰτο δέ ίδρύοντο πάντοτε έκτος τοϋ φρου
ρίου οικήματα, ή καί χωρίον ολόκληρον, όπου έζων οΐ όπλΐται 
ουτοι, πρόχειροι ουτω τυγχάνοντες.

Πρός τοιοΰτον σκοπόν, κατά πάσαν πιθανότητα, ίδρύθη καί τό 
χωρίον Όκενφέλς, κείμενον είς πέντε λεπτών άπόστασιν πρός βορ- 
ράν τοϋ φρουρίου, καί άριθμοϋν ήδη ^οο κατοίκους. Άπό τοϋ 
χωρίου τούτου φέρει έτι πρός τήν έπαυλιν οδός άρχαία, άλλά 

κεκρυμμένη πλέον ύπό τούς άμπελώνας.
Τόσα είσί τά παρά τής ιστορίας άπομνημονευθέντα. Άλλά 

παρά τοΐς άγαθοΐς κατοίκοις τοϋ Όκενφέλς ύπάρχει καί παράρ
τημα. Ότε κατεστράφη τό φρούριον, διηγούνται οί γέροντες χω
ρικοί, οί Βαρόνοι φυγόντες διά νυκτός, καί μή εύρόντες καιρόν 
πρός παραλαβήν τών πολυτίμων αύτών, κατέθαψαν αύτά είς τά 
ύπόγεια τοϋ φρουρίου, όπου καί ήδη ύπό τά κατεσκληκότα τείχη, 
καί τήν ύπό τών αιώνων έπισωρευθεϊσαν σποδόν κρύπτεται θησαυ
ρός άμύθητος.

Καί ότι μέν τοΰτο τυγχάνει άληθές ούδόλως ίσχυριζόμεθα» 
άλλ’ ή παράδοσις διετηρήθη θοησκευτικώς άπό γενεάς είς γενεάν, 
ή δ’ έν αύτη πίστις έστί σήμερον έδραία ώς καί κατά τήν πρώ- 
την ημέραν. Διατί δέ άρά γε, ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ού- 
δείς άνεζήτησε τά φημιζόμενα πλούτη, καί παρήλθον μάτην έπ’ 
αύτών οί αιώνες ; Ό λόγος άπλούστατος. Διότι φυλάττει αύτά 
ή Δεσποσύνη (Burgfraulein) τοϋ Όκενφέλς, άκέφαλον φάσμα 
κόρης, μεταξύνην φερούσης έσθήτα, καί πλανωμένης, κατά τάς 
παραμονάς τών μεγάλων έορτών, περί τό μεσονύκτιον έν τοΐς
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έρειπίοις. Πολλοί ορκίζονται ότι είοον αύτήν καί ό γράφων τάς 
λέξεις ταύτας γνωρίζει ούκ ολίγους, οϊτινες ώχριώντες καί τρέ- 
μοντες, έδειξαν αύτώ τό σημεΐον, όπου έπεφάνη αύτοΐς τό άπαί- 
σιον φάσμα.

Άνυψούται τό άγριον τείχος 
εις κρημνού κορυφήν άποτόμως. 
Έκεΐ φόβος δεσπόζει καί τρόμος 
Αδελφέ, τί σκιρτάς άνησύχως ;

Βλέπεις, βλέπεις ; Μακρόθεν μοι νεύει 
χειρ λευκή· ή άκέφαλος κόρη 
μέ καλεΐ. Αδελφέ μου προχωρεί· 
Φοβερά τής νυκτός τά έρέβη.

Παναγιά, Χριστέ, πλησιάζει· 
παγετώδης αγκάλη μέ θλίβει. 
Τέλος, τέλος, ιδού ή καλύβη. 
Καίω, μήτερ· τό αΤμά μου βράζει.

Τό άσμάτιον τοΰτο έστί κοινόν μεταξύ τών χωρικών τοϋ Όκεν
φέλς. "Ισως δέ πως άπέτρεψαν τούς τόλμηροτέρους τής έπιχει- 
ρήσεως καί τοΰ έργου αί αληθείς δυσχέρειαι, καί ή άβεβαιότης 
περί τοΰ μέρους όπου άκριβώς έκειτο ό θησαυρός εις τά σκοτεινά 
έκεϊνα ύπόγεια, ύπό τούς σωρούς τών χωμάτων καί λίθων. Άλλ' 
άφ’ έτέρου οί έργάται οί άνασκάπτοντες τούς άμπελώνας τής οι
κογένειας Γερόλτ, ευρισκον ένίοτε ύπό τήν άξίνην αύτών άρχαία 
,νομίσματα, Τανάγρας, καί άλλα σκεύη, όπερ έπί μάλλον έκραταίου 
τήν πίστιν τών χωρικών.

Έν τούτοις είς τήν Μονήν τοϋ Λίνζ έζη άπό τινων χρόνων 
γέρων Καπουκΐνος, είδήμων τών μαγικών ιδιοτήτων τών άριθμών, 
καί καυχώμενος οτι δι’ αύτών έπέλυεν οίον δήποτε ζήτημα. Τοΰτο 
μαθόντες κάτοικοί τινες τοΰ Όκενφέλς, καί πάσαν αύτών τήν 
τόλμην άθροίσαντες, άπήλθον πρός αύτόν, καί ύπέόαλον αύτώ τάς 
έξής δύο άπλάς έρωτήσεις. Έάν ύπήρχον άληθώς θησαυροί ύπό 
τα ερείπια τοϋ Όκενφέλς, καί ποϋ έκειντο οί θησαυροί ουτοι ; Ό
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μοναχός άπήντησε καταφατικώς εις τήν πρώτην έρώτησιν, καί 
ως προς τήν δευτέραν ύπέδειξεν σημεΐον, ένθα ύπήρχε κατακεχω- 
σμένον ύπόγειον, άφ’ ου είσήρχετό τις εις δεύτερον τοιοΰτον, καί 
άπό τούτου πάλιν εις τρίτον. Τοϋ ζητήματος δέ ουτω άμυδρώς 
διαφωτισθέντος, έπί τή ύποθέσει ότι, έάν ύπήρχον Θησαυροί, ού- 
τοι έκρύπτοντο βεβαίως εις μίαν των γωνιών τοϋ τρίτου ύπογείου, 
αποφάσισαν τέλος, μεΘ’ όλων ετών συνδιασκέψεις, άνδρες τινές 
τοϋ Όκενψέλς, έν οΐς φαίνεται πρωταγωνιστών Χριστιανός τις κα
λούμενος, τήν άναζήτησιν τοϋ φημιζομένου πλούτου, καί κρυφίως 
έπελήφΘησαν τοϋ έργου.

Άλλ’ ούδαμώς έπρόκειτο περί παρωνυχίδος. Οΰ μόνον άπητοϋντο 
τά κατάλληλα πρόσωπα, καί τ’ αναγκαία έργαλεΤα, ών τήν κατά τό 
έφικτόν προμήθειαν άνέλαβεν ό χαλκεύς, εις τών διαπεπιστευμένων, 
άλλ’ έπειβάλλετο άκόμη, όπερ άσυγκρίτως δυσχερέστερον, ή πα
ρασκευή τών άπαραιτήτων μέσων προς έξορκισμόν καί άπελευ- 
Θέρωσιν τοϋ θησαυροϋ, ϊνα μή τυχόν άλλως ό βάσκανος δαίμων 
Θραύση αυτών, μεταξύ έργαζομένων τούς τράχηλους, ή τού- 
λάχιστον άρπάση βιαίως τά βαρύτιμα πλούτη. Ήν δέ τών 
μέσων τούτων ή προμήθεια έγχείρημα ού τό τυχόν, δι’ ό καί 
πολύς παρήλθε καιρός πριν ή άθροίσωσιν αύτά πάντα, καί σπου- 
δάσωσι τά κατά τήν τεχνικήν καί μυστικήν αύτών χρήσιν. Έπί 
μήνας όλους άπό τοϋ ενός μέρους έτρεχον εις τό έτερον, δια- 
νυκτερεύοντες, προσευχόμενοι, καί διαρκώς ισχνότεροι καθιστά
μενοι, ώς ό θηρευτικός κύων τοϋ Μυγχάουζεν, όστις, έκ τοϋ δρό
μου, κατετρίοη εις κυνάριον.

’Αλλά τέλος άνταμείφθησαν οί πολλοί αύτών κόποι, καί κατέστη 
δυνατή ή έναρξις τών έργασιών. Ώρίσθη δέ, διά μαγικών μέσων, , 
έτι άκοιβέστεοον τών ύπό τοϋ μοναχοϋ λεχθέντων τό σημεΐον τής 
άνασκαφής, όπερ εύοίσκετο εις τό βαθύτατον μέρος τοϋ φρουρίου, 
ού μακράν τής εισόδου τοϋ πρώτου ύπογείου. Έπετράποντο όμως 
αί έργασίαι μόνον περί μέσας νύκτας, άπό τής δωδεκάτης μέχρι 
τής μιας ώρας, καί τοϋτο οσάκις έστιλοεν εις τόν ούρανόν ή παν
σέληνος, όπερ, ώς εϊκός, παρέτεινε τήν έκτέλεσιν, άλλ’ είχε τό 
πλεονέκτημα ότι παοεΐχε τοΤς θησαυροθείραις έπαρκή περίστασιν 
προς τε τήν μελέτην καί τήν έκτέλεσιν παντός τοϋ χρειώδους.

Καί ή μέν πρώτη φροντίς ύπήρξεν ή περί τό όρισθέν σημεΐον 
διαγραφή μαγικοϋ κύκλου, τρεις μέν σπιθαμάς βαθέος, καί δέκα 
περίπου πήχεων κατά τήν διάμετρον. Άνά δύο πόδας άπ’ άλλή- 
λων έφυτεύθησαν εΓτα έν αύτώ κάθετοι μάχαιραι, καί ηγιασμένοι 
κλάδοι φοίνικος. Ήλλασσον δέ άδιακόπως οί έργάται εις τρόπον 
ώστε μέρος μέν αύτών εύρίσκετο αείποτε ένησχολημένον έντός 
τοϋ κύκλου, έτερον δέ, δι’ άξινών καί άρχαίων ξιφών ώπλισμένον, 
άπετέλει τήν φυλακήν, και περιήοχετο διαρκώς τά έρείπια. Τρίτη 
δέ τέλος μοίρα, οί ουτω καλούμενοι έξορκισταί, μόνον είχον έργον 
τάς προσευχάς, τούς αγιασμούς, καί τούς μαγικούς έξορκισμούς, 
οΰς έτέλουν κατά διάφορα σημεία, καί συμφώνως προς τούς προ- 
γραφέντας τύπους.

Τούτων δέ γιγνομένων, συνηθροίζοντο τό εσπέρας, πότε παρά 
τώ γέροντι ξυλουργώ, καί πότε παρά τώ χαλκεϊ, όπως ακριβώς 
μελετήσωσι καί άπομνημονεύσωσι πάσας τάς άπαιτουμένας μυ
στικός φράσεις. Άνηγγέλλοντο δέ τότε αί ώραι καί τά τέταρτα 
διά κρούσματος σκεπάρνου, άνεκράζοντο μυστικά! τινες προστα- 
γαί, καί πολλά έψιθυρίζοντο, καί διεξήγοντο, άπερ ούδόλως κα- 
τευόουν οί περίεργοι, οί εις τήν Θύραν καί τά παράθυρα έξω κα- 
τασκοποϋντες.

Ίκανώς βαθεΐα ήν ήδη ή ύπό τών θησαυροΘηρών έξορυχθεΐσα 
τάφρος, καί πολλά τ’ άνακαλυφθέντα άργυρα καί χαλκα νομί
σματα, έν οίς καί άργυροϋν κύπελλον, όπερ μεγάλως άνεπτέρωσε 
τάς έλπίδας αύτών, ότε συνέβη τι καταταράξαν αύτούς, καί διά 
μιας έπενεγκόν τήν έγκατάλειψιν τοϋ τοσοϋτον αισίως βαίνοντος 
έργου.

Έν ω νύκτα τινά ήσαν κατά τό σύνηθες ένησχολημένοι εις 
τούς κατά τοϋ διαβόλου ένΘέρμους έξορκισμούς, έσείσθη αίφνης 
ή γή, και ήκούσθη ύπό τούς πόδας αύτών άλλόκοτος δοϋπος. 
Πάντες έσίγησαν περίτρομοι. Τι αρά γε συνέβη ; Μή ένέδωκε 
τυχόν ύπό τάς άξίνας αρχαίος τις Θόλος, ή μή ό βάσκανος δαί
μων κατεβυθίσθη μετά τοϋ Θησαυροϋ εις ^τής γής τά έγκατα ; 
Ούδ εις έγνώριζεν· ούδείς είχε φρένας όπως σκεφθή. Άλλ’ ό Χρι
στιανός συνήλθε πρώτος τών άλλων, καί άνέκραξε· «Θάρρος, 
άνδρες, Θάρρος ! Πλησιάξομεν εις τόν Θησαυρόν. Ό πειρασμός 
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αισθάνεται οτι κατανικήσαμεν αύτόν, κα'ι καταφεύγει εις τά έσχατα 
μέσα· άλλ’ ημείς ούδένα φοβούμεθα. Ή δημηγορία αύτη έπήνεγκε 
τό ποθούμενον άποτέλεσμα, καί μετά πυρετώδους ζήλου έπανελή- 
φθησαν αί έργασίαι, καίτοι αί πελιδναί τών παρισταμένων μορφαί 
ολίγον άντεπεκρίνοντο πρός τόν ισχυρισμόν τοϋ άρχηγοΰ αύτών.

Τό συμβάν τοΰτο, όπερ καί μεθ’.όλας τών ένδιαφερομένων τάς 
προσπάθειας βαθμηδόν διεδόθη, καί τά ήδη εύρεθέντα πολύτιμα 
σκεύη, μεγάλως διήγειραν τήν περιέργειαν τών χωρικών, ήν έπέ- 
τεινον αύτοί οί ΘησαυροΘήραι, βεβαιοΰντες ότι ή έπί τοΰ πονη- 
ροΰ δαίμονος νίκη ολίγον πλέον άπεϊχε. Δι’ ό καί πανταχόθεν 
συνέρρεον οί ξένοι, όπως ϊδωσι τήν σκηνήν τοΰ ύπερανθρώπου συμ
βάντος, έν ω έτεροι, ων τήν πλεονεξίαν ύπεξέκαιεν ή έπιτευχθεϊσα 
μερική έπιτυχία, προσέφερον μέγα μέρος τής περιουσίας αύτών, 
όπως συγκαταριθμηθώσιν εις τήν μυστικήν έταιρίαν.

Τότε όμως άπωλεσε τήν μακροθυμίαν αύτοϋ ό έφημέριος τοΰ 
Όλεμβέργ, do ου τήν πνευματικήν περιφέρειαν άνήκει τό Ό
κενφέλς. Πρό πολλοΰ άκούσας τά συμβαίνοντα, κατεφλέγετο 
ύπό τής έπιθυμίας ϊνα ιδη περατουμένην τήν σκανδαλώδη ταύτην 
ύπόθεσιν δι’ δ καί άπελθών πρός τόν φίλον αύτοϋ δημοδιδάσκαλον 
τοΰ Όκενφέλς, έζήτησε τήν συμβουλήν αύτοϋ. Άλλ’ ό διδάσκα
λος, άνήρ Ηρακλείου άναστήματος, καί άποκλίνων πρός τόν πυρ- 
ρωνισμόν, έμειδίασεν, ύψωσε τούς ώμους, καί είπε—«Οί Θησαυ
ροΘήραι έχουσι τήν άδειαν τοΰ Βαρόνου Γερόλτ, καί ούδέν πράτ- 
τουσι παρά τούς νόμους· έν τούτοις ίσως έπιτευχθή τι.»—Ταΰτα 
δ’ είπών έμακρύνθη.

"Ενα περίπου μήνα μετά τήν συνέντευξιν ταύτην συνέβη τοΐς 
ΘησαυροΘήραις καί άλλο, άληΘώς άπαίσιον τοΰτο γεγονός. Έσή- 
μαινε τό μεσονύκτιον, καί ήσαν, κατά τό είωθός, έν πλήρει ένερ- 
γεία αί τρεϊς μοΐραι. Οί άνασκάπτοντες κατέφερον όρμητικώς 
τάς άξίνας καί τά πτυάρια, οί ένοπλοι φύλακες περιήρχοντο, άν- 
ταλλάσσοντες συνθήματα, τό άγιασμένον δάπεδον, καί οί έξοοκισταί 
έψιθύριζον παρά τ’ άνημμένα κηρία τούς μαγικούς αύτών λόγους, 
ότε..... άπό τών ύψηλών επάλξεων, ύπό τό πλήρες φώς τής παν-
σελήνου, έθεάθη πρός αύτούς βαΐνον διά τών θάμνων τεράστιον 
φάσμα.

Εις τών φυλάκων, ΐδών αύτό πρώτος, έπέσυρε διά κραυγής φρί
κης τήν προσοχήν πάντων τών έπιλοίπων. Οί έν τώ λάκκω άναρρι- 
χώνται, ταχείς ώς δορκάδες, έκτος αύτοϋ καί οί έκτος μένουσιν 
ώς άπολελιθωμένοι έκ τοΰ τρόμου είς τάς θέσεις αύτών. Πάντες 
θεωροΰσι τό προσεγγίζον σκοτεινόν, άπαίσιον τέρας. Καί κατά πρώ
τον μέν διακρίνουσι μόνον μέλανα κολοσσόν, καί δύο λάμποντα ση
μεία- άλλ’ εΤτα καθίσταται βαθμηδόν καταφανεστέρα ή μορφή αύτοϋ, 
κα! άναφαίνονται κεφαλή, φωσφοροΰντες οφθαλμοί, ώτα καί κέρατα.

Ό φόβος τών θεωμένων προξενεί οίκτον, αί τρίχες αύτών 
ϊστανται όρθιαι, άλλ’ ό Χριστιανός ανευρίσκει αύθις Θάρρος, 
καί κράζει. «Κτυπήσατε τόν διάβολον κατακέφαλα! Αύτη ή τε
λευταία αύτοϋ άπόπειρα. Σχεδόν ένικήθη.» —

Όσον τολμηρά ή διαταγή τόσον δυσχερής ή έκτέλεσις, ένώ ό 
Βεελζεβούλ έπροχώρει πάντοτε ! "Οτε δέ τέλος, φθάς είς τό χεί
λος τής ύπερκειμένης αύλής, έκλινεν ώς ϊνα είσπηδήση μεταξύ 
αύτών, τετέλεσται, πανικός τρόμος καταλαμβάνει τούς πάντας, αί 
άξίναι καί τά όπλα πετώσιν είς τόν άέρα, καί φεύγουσιν οί ταλαί
πωροι ώς ύπόπτεροι, διά τών άγρών καί άμπελώνων, πρός τόν οί- 
κίσκον τοΰ χαλκέως, τόν πλησιέστερον είς τό φρούριον, όπου κα| 
καταφθάνουσι μετ’ ολίγον πάντες, πελιδνοί, ώς εί άρτίως τούς 
τάφους καταλιπόντες.

Τήν έσπέραν εκείνην ό διδάσκαλος τοΰ Όκενφέλς έπέστρεψεν 
οίκαδε λίαν άργά, άλλ’ ούχ ήττον τήν έπομένην πρωίαν, μόλις 

ύπέφωσκε, διηυθύνθη πρός τό φρούριον, καί μεθ’ ήμίσειαν ώραν 
έπανήλθε, παντοειδή φέρων άνά χεϊρας δέματα κηρίων, εύαγγέ- 
λια, σταυρούς, κλάδους φοίνικος, καί τά τοιαΰτα, πρός δέ καί 
τινας άξίνας καί άρχαΤα όπλα.

Τήν αύτήν δέ ήμέραν, άργότερον, καί άφοΰ συνήλθεν ολίγον 
έκ τοΰ φόβου αύτοϋ, έπορεύθη έκεΐσε καί ό Χριστιανός, όπως 
έξετάση τά τυχόν σωζόμενα ίχνη τοΰ φοβεροΰ φάσματος, καί πα- 
ραλάοη τ’άφεθέντα πράγματα. Άλλά, μάτην άναζητήσας, έσκέφθη 
κατ’ άρχάς ότι ό Βεελζεβούλ ύπεξήρεσε βεβαίως αύτά ότε άνε- 
λογίσθη ότι ούδέν έγγίζει ούτος ήγιασμένον. Άνεχώρει δέ πλήρης- 
απορίας, ότε, ρίψας έσχατον βλέμμα έντός τοΰ μυστηριώδους λάκ
κου, εϊδεν είς τό βάθος αύτοϋ μαρμαΤρον λευκόν τι άντικείμενον·
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Ai κλίμακες ύπαρχον έτι, δι’ ο και καταβάς εύχερώς, ελαβεν 
αύτό. Ήν δέ τεμάχιον χάρτου, έφ’ ού διεκρίνοντο ιερογλυφικοί 
χαρακτήρες.

'Ο Χριστιανός έζήτασεν αύτούς έφ’ ικανήν ώραν, άλλ’ ούδέν 
κατανοήσας, ένεθυμήθη τον διδάσκαλον, εις ού τήν σοφίαν εΐχεν 
άκράδαντον πίστιν. Δι’ δ καί σπεύσας προς αυτόν, ένεχείρισε, τό 
χαρτίον. Ό διδάσκαλος ελαβεν αύτό, καί σοβαρός ώς ό Δανιήλ, ότε 
έέήγησε τω Βαλθάσαρι τήν έπί τοϋ τοίχου γραφήν, άνέγνω:

Βεβαίως όπως των δαιμόνων έζορκίσης 
τάς έπηρείας, έκ των σων ήσύχως £ήσε· 
άλλως άρπάζουσι παν ο,τι Θησαύρισές 
καί σύ ώς βλάΔ δικαίως τότε λοιδωρήσαι !

—«Παράδοξον γνωμικόν» — παρετήρησεν ό διδάσκαλος, άπο- 
δίδων τω Χριστιανώ τό χαρτίον. Ούτος δέ, δστις προ μηνών ού— 
δεν έκέρδιζε, καί παρημέλει όλως τό έργον αύτοΰ, ήσθάνθη άνοιγο- 
μένους τούς οφθαλμούς αύτοΰ, και σκεφθείς οτι τό φοβερόν φάσμα 
ούδόλως εΐχεν άδικον, διηγήθη είλικρινώς τω διδασκάλω τά τής 
νυκτός συμβάντα.

—«Ά ήδη έννοώ ύπέλαβε τότε ό πονηρός των γραμμάτων 
μύστης τί πράγματα ήσαν τά ύπ’ έμοϋ σήμερον τό πρωί" εύοε- 
Θέντα πρό τής Θύρας τής έκκλησίας. ’Ιδού αύτά· έφύλαζα αύτά 
ασφαλώς.»—

Ό Χριστιανός άνεγνώρισε τήν περιουσίαν αύτοΰ, καί ό διδά
σκαλος άπέδωκεν αύτήν προθυμως, προσθείς.

—«Χριστιανέ, ακολουθήσατε τήν συμβουλήν τού φάσματος, καί 
εις τό εξής μεταχειρίςεσθε τά εργαλεία ταΰτα ώφελιμώτερον.»—

'Ο Χριστιανός ύπεσχέθη, καί πράγματι έτήρησε τόν λόγον 
αύτοΰ.

Όλίγας δέ ημέρας μετά ταΰτα, προσεκάλεσε τόν διδάσκαλον 
παρ’ αύτώ ό -εφημέριος τοΰ Όλεμβέργ, καί τούτου προσελθόν- 
τος, έσπευσε πρός αύτόν, έσφιγέεν αύτώ τάς χεΐρας περιχαρής, 
καί ήρώτησε.



ΣΤΟΑ 65

—«’Αλλά, προς Θεοϋ, φίλτατε Κύριε διδάσκαλε, εις ύμας λοι
πόν οφείλεται ή τοσοΰτον ταχεία άποπεράτωσις τ/jc σκανδαλωδε- 
στάτης έκείνης ύποθέσεως ; »—

'Ο διδάσκαλοί έγέλασε, ύψωσε τούς ώμους και είπε.
— «Καθ’οσον γνωρίζω, Κύριε ’Εφημέριε, ό διάβολος, άνησυχή- 

σας, ένεδύθη μακράν αλωπεκήν, προσδεδεμένην εις το άκρον πασ
σάλου, και μετά τοιούτων μορφασμών καί αλμάτων έπεφάνη αί
φνης τοΤς Θησαυροθήραις, ώστε έζηφανίσθησαν ώς κόνις προ τοϋ 
ανέμου».

— «Εύγε! Εύγε! ’Ανακράζει ό έφημέριος. Γευματίζετε σήμε
ρον μετ’ έμοϋ ;

Ούτως κατέληζαν τά συμβάντα τών Θησαυροθηρών του Όκεν- 
φέλς, ών ζώσιν έτι πολλοί αύτόπται. Καί ό θησαυρός ; Εΰρίσκε- 
ται πιθανώς έτι έν τή σκοτεινή αύτοϋ κρύπτη.

ΚΛΕΩΝ Λ. ΡΛΓΚΛΒΙΙΣ.
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Έϊ ΓΑΩΣΣΑ
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γλώσσης του "Εθνους, εί- 
ί άσπονδος άντίπαλος των 
τε ενδεχόμενον νά γράφω 

μέ αύστηρότητα εναντίον τους, 
λ, τούς διόχτας τής γλώσσης του 

Έθνους μας ώς μη-συνεθνήτας μας. Κάμνω 
δέ τούτο έλευθέοως, υποθέτοντας ότι, εϊμασθε όλοι συνεθνήτες- καί 
ότι κανένας λογιώτοίτος δεν είναι άπό τούς άναγνώστας μου. ’Άλ
λως, σείς καλά γνωρίζετε ότι προκειμένου περί μομφών, εξαιρούνται
πάντοτε οί άναγινώσκοντες

Καί πάλιν, εις τον Τόπον της ’Ελευθερίας, οποία είναι ή Ελλάς 
των 1821, ή έλευθεροστομία πρέπει νά ήναι ό χαραχτηρας των πο
λιτών. Υποφέρετε λοιπόν νά σάς γράψω ελεύθερα καθώς αισθάνομαι- 
επειδή καί σεις, Κύριοι, θέλει μείνετε παρομοίως ελεύθεροι νά ,ταρα- 
δεχθήτε άν θέλετε τα φρονήματα μου, ή νά τά άπορρίψετε.

Είναι τώρα—πλέον περσσότερον άπό μήνας οπού ’βρίσκομαι στην 
Προτεύουσα, καί έως άπό τές πρώτες ημέρες, ολα μ’ έχπλήξανε 
στον τόπον τούτον τής φυσικής πρωτοτυπίας.

Εις τό μέρος τούτο, όπου οί γέροντές σας θάν ενθυμούνται ακό
μη, ’λίγους σωρούς άπό φτωχικά ερείπια, τρόπαια τής Τουρκικής 
Βαοβαρότητος, οί ίδιοι εκείνοι γέροντες βλέπουν τώρα, ώς άπό μα
γείαν ύψονομένην μίαν ύπερίφανην Ευρωπαϊκήν Πρωτεύουσαν ! Τά 
πολυπληθή σ’ αυτήν ΐδιοτικά παλάτια, άξιο καθένα νά φιλοξενήση

Βασιλείς καί Αΰτοκράτορες- τά μεγαλοπρεπή Δημόσια Καταστή
ματα, φιλανθρωπικά, καλλιτεχνικά, επιστημονικά .... προκα- 
λούντα τήν σύγκρισην Ευρωπαϊκών τοιούτων- οί σιδηρόδρομοι- τά 
’Εργοστάσια................ όλα τούτα ’σάν αύτοσχεδίως έβγαλμένα, ξε-
φυτοωμένα, μέσ’ άπό τή γή- καί όμως άπαξιούντα τήν μετριότητα, 
καί διά μιας φθάνο ντα τήν εντέλειαν ,έχπλήττουν τήν φαντασίαν, 
καί προξενούν θαυμασμόν !

’Αλλά, Κύριοι, άπάνου σ’ όλα τούτα, εκείνο πού περσσόεερο ευ
χαρίστως μέ έχπληξε είναι ή γλώσσα τήν οποίαν όμιλεϊτε ! Ή 
γλώσσα τήν οποίαν όμιλεϊτε στήν Πρωτεύουσα μας, εύρίσκω μέ με- 
γάλον μου θαυυασμόν, νά ήναι ή γλώσσα τού ’Έθνους ! ’Εγώ ενο- 
μιζα νά έξεμάθετε τή γλώσσα τού ’Έθνους, καί νά ’μιλεϊτε τώρα 
λογιωτατίστικα ! Ένόμιζα, ερχόμενος εδώ, νά μήν ήμπορώ νά συν
εννοούμαι μαζύ σας παρά μέ νοήματα, ώςκάμνουν οί άλλοεθνεϊς 
μεταξύ τους ! Ένόμιζα ότι ό λογιωτατισμός θάν είχε τελειομένο 
πλέον τό καταστρεφτικόν έ'ργον του, θάν είχε σάς ξεκάμη άπό Ελ
ληνας, καί θάν είχε σάς κάμν; λογιότατους ! . . . Φαντασθήτε λοι
πόν όποια ή χαρά μου, όταν είδα ότι τό δυστύχημα τούτο δέν 
έγινε- ότι έξεναντίας ό λαός τής Ελλάδος, εις την πλατείαν τού 
Θεμιστοκλέους, διαμαρτυρεϊται κατά των λογιωτάτων ότι δέν τους 
εννοεί, καί ευχαριστείται εις εκείνους όπού τού ’μιλούν τή γλώσσά 
του ! . . . . (Ίδέτε τούτο εις τήν «Έφημερίς» 26 Μαρτίου), καί 
ότι ακολούθως ώς κ’ εγώ τώρα ήμπορώ νά συνομιλώ μαζυ σας, να 
μ’ έννοεϊτε, καί νά σάς εννοώ, καθώς τώ οντι πρέπει σε συνεθνήτες. 
Είναι δέ διά τον ύποτεθέντα μου έκλογιωτατισμόν σας όπού σάς 
γράφω σήμερον εις τό άοιστον τούτο ήμερολόγιον τής «Ποικίλης 
Σ τοάς».

’Εγώ, Κύριοι, στήν Κεφαλονιά ευρισκόμενος, καί βλέποντας τές 
εφημερίδες σας, ένόμιζα ότι, άπαντώντες με τώρα στο δρόμο, ήθελε 
μού λέτε «Ύμεϊς, πότε έπανακάμψετε εις ημάς ;» — Ότι, άν σάς 
έρωτούσα διά τά νέα τής ημέρας, ήθελε μού άποκρένεσθε λ. χ. ότι, 
— «Ή επί τού διά τό έτος τούτο προϋπολογισμού τού Κράτους 
Επιτροπή τής Βουλής, σαφέστατα έδειξε τί απαρέσκει τοϊς Ελ· 
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λησιν.» — Ένόμιζα οτι όταν ήθελ’ έχετε χρεία νά σάς παστρέψη δ 
ύπηρέτης τά ’ποδήματά σας, ήθελε τοΰ φωνάζετε, — «Τά άπό τόν 
υποδηματοποιόν διά τοΰ παιδός χθες σταλέντα μοι, κα'ι ύπότόν κρά- 
βατόν μου τεθέντα, στίλβισον, ώ ύπηρέτα, σανδάλια.·

Άλλ’ ώ τοΰ θαύματος ! δέν εύρηκα, δέν είδα, δέν άκουσα, τίποτε 
άπό τοΰτα ! Εύρηκα έξεναντίας δποΰ καί σείς όμιλεΐτε τή γλώσσα 
ποΰ κ’ εμείς ομιλούμε, τή γλώσσα τοΰ ’Έθνους ! . . . μέ κάποιες 
νοϊξες βέβαια άναπόφευκτες είς τές γλώσσες όλων τών Εθνών, άλλ’ 
δποΰ δέν άποτελοΰν διαφορά. Ή μόνη γλωσσική διαφορά στήν Ελ
λάδα όντας σήμερα, μεταξύ τής κοινής γλώσσης τοΰ Έθνους, καί 
εκείνης τών σχολαστικών λογιωτάτων.

Λέγω δέ μάλιστα ότι ή σημερνή καθομιλούμενη γλώσσα τοΰ 
’Έθνους μας, έχει καί μεγαλήτερην ένώτητα άπό τήν παλαιάν τών 
προπατόρων μας. Σείς καλά γνωρίζετε ότι, είς τάς καλάς ήμέρας 
τών παλαιών μας, δέν ήτον μία ή ελληνική γλώσσα, άλλά πολλές· 
ίσως τέσσαρες· όλες άναγνωρισμένες διάλεχτες, καί όλες άξιούσες 
τήν ονομασίαν γλώσσα. Σήμερα τίποτε τέτοιο δέν συμβαίνει 
στο ’Έθνος μας· έξαιρουμένης τής σχολαστικής ιδιοτροπίας τών 
λογιωτάτων, ή δποία θέλει μείνει στες εφημερίδες τους, διά νά βλέ 
πουν μιάν ημέραν οί άπόγονοί μας, είς ποιας παρεχτροπάς έπεριπλα- 
νήθη τό πνεΰμα μας είς τάς άρχάς τοΰ νεοτέρου τούτου έθνισμοΰ 
μας, πριν φθάσν) νά εύρη σέ κάθε κλάδον τήν αληθινήν θέσιν του.

Θά γελάσετε ίσως, Κύριοι, διά τήν τόσην άπλοϊκότητά μου· 
άλλά ομολογώ ότι, δέν έπάντεχα ποτέ νά έχετε δύω γλώσσες, μία 
διά νά όμιλεΐτε, καί μίαν άλλη διά νά γράφετε. Φαίνεται όμως 
ότι εχθρική κακόβουλη Μοίρα σήμερα στήν Ελλάδα, επιβάλλει καί 
τήν παστιδιασμένη τών λογιωτάτων, ϊνα, άκούοντες, ακούετε, και 
μή συνιεΐτε! . ...

Ή καταχρηστικώς λεγόμενη γ λ ώ σ σ α, τών λογιωτάτων, δέν 
ήμπορεΐ, νά ’ποθή γλώσσα, επειδή δέν εΐναι γλώσσα ’Έ
θνους. Δέν είναι δέ ουδέ καν διάλεχτος, επειδή κανένα μέρος τής 
Ελλάδος δέν τή γνωρίζει διά ’δική του. Άλλ’ είναι παιδιαροκά- 
μομα τών ενηλίκων προκομένων μας, οί όποιοι, καί ξεσχολίζοντες, 

πέρνουν μαζύ τους τήν άγάπην τοΰ σχολείου, καί ήθελε είπώ, κα
τά σχολεϊον τό ίδιο φορεμένο στο πνεΰμα τους, ώς ό σαλίγγαρος 
πέρνει μαζύ του τό σπήτι του. Αγνοούν δέ ώς φαίνεται τήν διανο
ητικήν ζημίαν όποΰ προξενούν εις το Εθνος, κατασταινοντ&ς τες 
χνικώς δύσκολο, τό μόνο μέσον διά τοΰ οποίου διαδίδονται είς τον 
λαόν ή ιδέες.

«Ό λαός μας, άκουσα νά λένε, τά εννοεί τά λογιωτατίστικα.» 
Τό πιστεύω. Το πιστεύω, εναντίον είς τήν χθεσινήν διαμαρτύρησιν 
τοΰ λαοΰ στήν πλατείαν τοΰ Θεμιστοκλέους. Τά εννοεί τά λογιω- 
τατίστικα. Καί μέ τοΰτο, ποία ή ωφέλεια ; . . . Τό πιστεύω πώς ο 
λαός μας τά εννοεί τά λογιωτατίστικα' επειδή καί οί ύπηρέτες εις 
τά Καφφενεΐα τής ’Ιταλίας εννοούσαν τά γοεκικά, όταν εμείς αστει- 
ευόμενοι τούς έλέγαμε. «Μωρέ, φέρε καφφέ,» καί έφερναν καφφε. 
Άλλά ό σκοπός τής γλώσσης δέν είναι τοιοΰτος. Δέν άρκεϊ νά έν- 
νοεϊται ή έννοιά μας άπό κάποιες λέζες. Ή εννοιά μας πρεπει να 
παρουσιάζεται ευθύς, ολόκληρη, καί σ’ όλην της τή λαμπρότητα, σάν 
τό πρόσωπό μας μεσ’ στον καθρέφτη- καί τότε, άλλά τότε μονον, 
ό άκροατής μας τήν άσπάζεται, άν τοΰ άρέσν), καί τήν κάμνει δική 
του.

Άλλ’ άν έξ εναντία; ομιλώντας του λογιωτατίστικα, τόν αφη- 
σ ωμε νά έννοήσγ μόλις τήν έννοιά μ.ας, ή έντυπωσις ποΰ γενεται 
είς τό πνεύμα του δέν θάν έχη βάθος· ’μπορεί διά μία στιγμή νάν 
τοΰ πάρη τήν ψήφο του- άλλά δέν έμβαίνει μέσα στην ψυχή του, 
νά ένσαρκοθγ μέ τόν έαυτόν του, καί νά γένη έννοια και πεποί
θηση έδική του. Ψυχική εργασία τούτη, κπαιτούμενη δια την ανα- 
θροφήν καί άνάπτυξιν τοΰ πλήθους.

Σύ συγγραφέα, είσαι βέβαια πεισμένος είς εκείνα ποΰ γράφεις- 
καί διατί ; διότι βλέπεις μέσα στήν ψυχήν σου όλην όλοκληρην την 
ιδέα σου, μέ τή μεγαλήτερη σαφήνεια καί φκνερότητα. Κάμε να την 
ιδή καί ό αναγνώστης σου μέ τήν ίδια φανερότητα, καί νά ήσαι 
βέβαιος οτι καί αυτός θά πεισθή ώς εσέ.

Ή γλώσσα, Κύειοι, δέν είναι σκοπός- είναι μέσον. Καί 
πρεπει νά καταλάβωμε καλά τούτην τήν άλήθειαν, επειδή από 
τοΰτο κρέμαται, ή νά τήν καλλιεργήσωμεν ώς μέσον προς άλληλο- 
διάδοσιν τών ιδεών μας, καί έτσι νά τήν κάμωμεν ώφέλημην ή νά 
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σφάλωμε τον προορισμόν της περιποιούμενοι αύτήν ώς σκοπό ν, 
καί έτσι, νάν την κάμωμεν άνωφέλευτην, μέ μεγάλην ζημίαν τού 
Έθνους μας. Τό ’ξχναλέγω, κα'ι δεν θέλει πάψω νάν τό ματαξανα- 
λέγω, ότι, ή γλώσσα δεν είναι σκοπός- ούτε είναι χρεία νά φέρω 
επιχειρήματα εις απόδειξην. Ή γλώσσα είναι μέσον- μέσον προς 
άλληλοδιάδοσιν τών ιδεών μας. ’Ακολούθως, καλλιεργώντες την ώς 
μέσον διαδόσεως ιδεών, πρέπει νάν την κάμωμενοσο τό δυνατόν εύ- 
κολονόητην.

Ή γλώσσα δέν είναι σκοπός, είναι μέσον- καί τό μέσον τούτο 
εχει διά σκοπόν του τό νά παρασταίνν) την έννοια μας ευθύς, φα
νερά, ολόκληρα. Ώστε, όποια γλώσσα παρασταίνει την έννοια μας 
γριγορώτερα, όλοκληρότερα, καί φανερότερα, εκείνη είναι και ή 
προκριτώτερη. ’Αδιάφορο δέ άν δέν ήναι γαϊτανόπλέχτη ’σάν τη 
λογιωτατίστικη, ή περίεργη σάν τη γ ρ α β α ρ έ ϊ κ η.

“Αν λοιπόν θά γράψωμε διά τό "Εθνος μας- άν θά όμιλήσωμεν 
εις τούς συνεθνητες μας- δέν είναι αμφιβολία ότι, ή άρμοδιώτερη 
γλώσσα στην οποίαν ήθελε τούς άποτανθούμε, ήθελ’ είναι η γλώσσα 
τους. "Αν τούς όμιλησωμεν άλλη γλώσσα, άν τούς όμιλησωμε λογι- 
ωτατίστικα, τούς δίνουμε γουρούνι στό σακκί. Θά καταλάβουνε 
πώς είναι γουρούνι, μά δέν θάν τό βλέπουνε καθαρά, ώστε νά ’μπο
ρούν καί νά το έχτιμήσουν μέ ακρίβειαν όπως πρέπει.

Καί όμως, τό λυπηρό τούτο άτοπο συμβαίνει σήμερα στην Ελ
λάδα. Στην Ελλάδα σήμερα έχουμε, αντί διά τή φυσική γλώσσα 
τού “Εθνους, τήν τεχνητή λεγάμενη {γλώσσα, τών σχο
λαστικών μας. Ή γλώσσα εκείνη, φτιασμένη στά Γραφεία τών λογι- 
ωτάτων, μέ τήν βοήθειαν λεξικών, γραμματικής, καί συντακτι
κού, άλλης αρχαιότερης γλώσσης !........ ήμπορεϊ νά ήναι έλλογιμώ-
τερη άπό τέ φυσική γλώσσα τού Έθνους, άλλ’ όχι βέβαια καί κα
ταλληλότερη διά τήν φανερότητα καί διάδοσιν τών Ιδεών μας- 
άκολούθως δέ καί αναρμόδια προς φωτισμόν καί άνάπτυξιν τού 
"Εθνους.

Το Έθνος εννοεί τά λογιωτατίστικα, επειδή εννοεί καί τούς 
ξένους, όταν στρεβλόνοντες τού ομιλούν τή γλώσσα του- άλλά τά 
προσόντα τής γλώσσης πρέπει νά ήναι άλλα. Ή γλώσσα πρέπει 

νά ήναι καθρέφτης, όπου νά δίνη ευθύς, καί μέ τή μεγαλήτερη φα
νερότητα δλην τήν ιδέα μας. Νά ήναι τέτοια, ώστε ν’ άνοίγη πά- 
ραυτα καί ολόκληρα τή διάννοιά μας, καί νά υποχρεών-/) τόν ακρο
ατήν ή αναγνώστην μας, νά τήν βλέπη ευθύς, φανερή, ολόκληρη.

Μή δέ νομίσετε, βλέποντάς με νά κατηγορώ τά γαϊτανόπλεχτα 
τών λογιωτάτων, ότι εγώ δέν αγαπώ τόν στολισμόν καί τόν καλ
λωπισμόν τής γλώσσης, επειδή, Κύριοι, λάθος μεγαλήτερο δέν ήθελε 
’μπορέσετε νά κάμετε. Έγώ αγαπώ τόν καλλωπισμόν καί τόν στο
λισμόν τής γλώσσης, περσσότεοο καί άπό κάθε λογιώτατον, τόν 
τ’έόντα, τόν τ’έσώμενον, πρό τ' έ ό ν τα. ’Αλλά τής 
θέλω στολίσματα καί καλλωπισμούς αρμοδίους δι’ αυτήν, καί συμ
φώνους μέ τήν φύσην της, καί συντελεστικούς εις τόν σκοπόν της.

Άν ή γλώσσα σκοπεύη νά μεταβιβάζη τές ιδέες μου στούς ά- 
κροατάς μου, έγώ πασχίζω νά τήν καλλωπίζω μέ μία φυσική, λο
γική, σύνταξη- μέ τήν ακριβή μεταχείρισιν λέξεων καί φράσεων- μέ 
τήν φανερότητα τών ιδεών μου στήν έκφρασίν τους- μέ τήν αρμο
διότητα τού ύφους μου εις τό προκείμενον- κτλ. κτλ. ’Επειδή, άν 
έξεναντίας έβανόμουνα νάν τήν στολίσω μέ στριφνή σύνταξη λογι- 
ωτατίστικη, μέ αρχαίες λέξες καί φράσες ελληνικές, καί μέ άπο- 
κρυφιότητα ιδεών, διά νά δείξω τάχα ότι ή έννοιές μου είναι 
βαθειές καί ύψηλές.... άν, τότε ήθελε μιμηθώ εκείνον τόν λαμπο- 
ποιόν όστις ήθελε κατασκευάζει λάμπες στολισμένες άπό ώραΐες 
καμπάνες γυάλινες μαύρου χρώματος, ή όποιες όμως ήθελ’ εμπο
δίζουν τό φώς, καί άφανίζουν τόν σκοπόν τής λάμπας.

'Η λογιωτατίστικη έχει καί άλλο σοβαρόν ελάττωμα, τό οποίον 
συμμερίζεται υ.έ όλα τά αφύσικα δμοιά της, ανδρείκελα ή νευρο- 
σπαστα, φτιασμένα διά τής τέχνης. Γλωσσικόν άνδρεικελον και ή 
λογιωτατίστικη, δέν όμιλεϊ στήν καρδιά, είναι πηλός δια τη φαν
τασία, καί είναι ναυτίαση διά τό πνεύμα- ώς πραγματικώς είναι 
τά άπό στουπιά παραγεμίσματα τών ανδρεικέλων.

Ή γλώσσα πρέπει νά ήναι ζωντανή. Νά ήναι τέτοια, πού στην 
περίσταση, νά μπορή νάέγγίζη τές χορδές τής καρδιάς μας- νά έξάφτη 
τή φαντασία μας, καινά ύψώνγ τό πνεύμα μας. Καί, όμολογουμενως,
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τέτοια δέν είναι παρά ή γλώσσα εκείνη πού άζούσαμε άπό τή 
μ,άνα μας, ζαΐ πού την όμ,ιλήσαμε μέ τά συνομ.ήλιζά μας, έως την 
ημέρα πριν έμβωμεν είς τό Στρεβλοζομεϊον τού λογιωτάτου, τό λε
γόμενο Σχολεϊον. Άλλά δυστυχώς διά τό ’Έθνος, είς τό Στρεβλοζο
μεϊον έζεϊνο, ζάθε λογιωτατόπουλο έδιδάχθηζε νά άπζρνεϊται τη 
φυσική του γλώσσα, ζαΐ νά τήν άντιζατασταίνη μέ τή φτιασμένη 
στά Γραφεία. 'Ως άλλοτε στήν Ευρώπη έξούριζαν τά φυσικά τους 
μαλιά, ζαΐ τ’ άντεζατέσταιναν μέ άλλα φτιασμένα είς τά Κουρεία !
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σημερνών ονομασιών ;!.... Καί τόσα ά&.λα 'φωτοσβεστικά άρι- 

στουργήματα τών λογιωτάτων ;
Βέβαια, όλα τούτα τά προζοαένα χαίνουν σοφόν τόν συγγρα- 

φέα ! . . . . άλλά σκοτινό τό σύγγραμμα, κζΐ τό ’βγάζουν’ άπό

τήν κατάληψη τού ’Έθνους.
Άλλά καί ύπό τήν έποψην τής δημιουργήσεως τής γλώσσης, — 

ερωτώ, τή φτιάνουμ’ έτσι τή γλώσσα μζς, ή τή χαλάμε ; τή δι

ορθώνουμε, ή τήν κάνομε γελοίαν ;

Κ’ εμείς έζεϊ στήν Έφτάνησο, μέ τόν ερχομόν τών λογιωτάτων, 
έμάθαμε πολλά λογιωτατίστικα. Καί άκούμε τώρα άπό τούς πλοι
άρχους μας νά λένε πώς έχουν τά πλοϊκ τους είς τήν ύποκάθαρσην· 
τούς χωρικούς μας, ότι οί Κριτάδες δέν εύοήζανε τόν Προμελέτη· 
στη Βουλή μζς γένουνται πολλές άλογοτριβές· στήν άγορά μας φω- 
νάζονται πζτάτες χοντροειδέστατες- καί όσοι πάνε στάς ’Αθήνας, 
βλέπουνε τά έρείφια τού Παρθενώνος.... Καί τ’ άκούμε τούτα πολ
λάκις φορές.

Άλλά και πριν τών λογιωτάτων, είς τήν Αγίαν Παρασκευήν είς 
τό Ληςούρι, ή γυναικούλες άπουκζτου στον Νάρθηκα, είς τό έ κ λ ά
σε καί είπε τού παπά τους, έξεφωνίζανε ’θυμώμαι πάντα, μέ 
χέρια καί βλέμματα πρός τόν Ίησούν, «Τήν πορδούλα σου, άφέντη 
μου, τήν πορδούλα σου.»

Γιατί, Δέσποτα, λέτε, «άπό λιμού, λοιμού. ... Μήπως άλλο 
είναι τό ένα, καί άλλο τό άλλο ;

Μπά !
Μά γιατί λοιπόν ; ........
Αί, έτσι, συνηθάμε νάν τό λέμε δύο φορές.
Κ’ ενώ το Έθνος δέν εννοεί τά άπλούστερα τούτα, οί λογιώτα- 

τοι τού ’μπήγουνε κι’ άλλα! «Κατέστη πολλώ ή πρώτερον ευτυ
χέστερος» — «Δέν δύναμαι η νά παραδεχθώ είς άπαντας τήν όρ- 
θύνοιαν» — Τό ή}, άντΐ τής παρά προθέσεως !......

Καί τί νά ’πούυ.ε διά τά άντΐ τών σεες j · · · Διά τά
γράμματα τού άλφαβήτου, άντΐ άριθμών ;!.... κε ΛΙαρτέου 
αωκα. !...........Διά τές πζλζιές ονομασίες τών πόλεων, άντΐ τών

Επιμένω δέ μάλιστα είς τή σύνταξη.
Ή διεστραμμένη σύνταξη είναι άλλο είδος προκοπομανίας, και 

ένταυτώ φωτοσβεσίας τών άκαλλαισθήτων λογιωτάτων.
Ή σύνταξη πρέπει νά ήναι φυσική· επειδή, φυσική, θά ’πή λο

γική. Φυσική δέ είναι ή σύνταξη όταν κάθε 1 λέξη εύρίσζεται το
ποθετημένη σιμά είς τήν σχετικήν της άλλην. ’Έτσι, όταν ήθελε 
είπώ................ «ποός τήν άπογύμνωσιν νεανίσκων τε καί άνδρών,
διά τής προαγωγής κζΐ τών δελεάτων τής άφροδυσίας ηδονής»· 
κάθε λέξη ήθελ’ είναι στή θέση της, στή θέση πού ή φύση τής 
διορίζει· καί δέν-ήθελε λείπει παοά νά μεταφρασθούν καί ή λέξες 
είς το γρεκικόν, διά νά ήναι φανερή ή έννοια τής περιόδου.

Άλλ’ άν έξεναντίας είπώ,....................... «πρός τήν διά τών τής
άφροδυσίας ηδονής δελεάτων καί προαγωγής άπογύμνωσην νεανί- 
σκωντε καί άνδοών,» αί, τότε ή φράση εκείνη γένεται γρίφος. Γρί
φος οπού ήθελε σκοτίσει τόν λογιώτατον τον ίδιον, άν άλλος λογι- 
ωτατώτερός του ’ξάφνου τού τήν έφεον’ εμπρός του.

«Τό ένεκα τής ύπό τού πρώην Διευθυντού τής Άστεινομίας 
Κυρίου Βρατσάλη προσβολής τού Μαλαβάζη ζήτημα,» είναι κουρ
κούτι· είναι Δευτέοα Παρουσία, είς τήν όποια κάθε ψυχή φωνάζει 
διά τό μέλος οπού τής λείπει. ΙΊραγματικώς, τό άρθρον τ ό, με τό 
όποιον ή περίοδος άρχίζει, έχει σχετικόν του τό όνομα ζή τ η μ α, 
πού ’βρίσκεται στήν άλλην άκρη τής χώρας ! Ούτε πού τά με
σάζοντα άλλα είναι λογικώτερα τοποθετημένα.

«Διά τής κατά τών πρό τής Ποδγορίτσας καί Σούντες προσ-βο-
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λής, ό Δερβής Πασάς προέθετο............... κλ.» Θαυμάσω διά την ω
ραιότητά του εκείνο τό δ ι ά τ ή ς κατά τώνπρότής! Καί 
θαυμάζω λογιότατέ μου, πώς ήμπόρεσες νάν τό κατορθώσγς νά 
φτιάσης μίαν τόσο προκομένη τσαπέλα άπό άρθρα καί πρόθεσες!

«Ή οργή του Τσάρου επί τή προς την Ευρωπαϊκήν ετυμηγο
ρίαν έπιδειχθήστ) ύπό της ’Αγγλίας περιφρονήσει........... »

«Περί τών ύπό τών ύπό του Τηλεγράφου άγγελθησών πτωχεύ
σεων έαπόρων βάμπακος ! »

Μά λογιότατοι Κύριοι, δέν βλέπετε ότι τούτα είναι παιδιαροκα- 
μόματα ανάρμοστα εις την ηλικίαν σας ; Δέν άνανογέσθε ότι κα- 
τασταίνοντες τό λεχτικόν σας γελοΐον, μέρος του γελοίου εκείνου 
κατά φυσικόν λόγον θά πέσγ άπάνουσας ; Δέν έκαταλάβαιτε ακόμη 
ότι ό σχολαστικισμός σας φθάνει έως εις την μωρίαν ; Δέν αίσθά- 
νεσθε ότι καταντάτε άποτρόπαιοι κοντά στους τίμιους νοήμονας, 
διά την ζημίαν όπου προξενείτε εις τό έθνος μας διαστρέφοντες την 
ώραίαν γλώσσαν του ; — Σείς είσθε φωτοσβέσται, περσσότερο και 
άπό τούς παπάδες τούς ίδιους· επειδή κάμνετε δύσκολον εις τό 
"Εθνος, τό μόνο εκείνο μέσον όπου φέρνει τές ιδέες εις τό πνεύμα 
του. — Βέβαια, θρησκευτικοί καί πολιτικοί ’πισωδρομηταί, θέλει 
χρεωστούν εις εσάς την αναβολήν της πτώσεώς των.

Σύνταξες τέτοιες είναι φιλολογικά παιδιαοοαινίγματα, παρουσι
ασμένα εις τόν θαυμασμόν αναγνώστου λογιοτάτου- όπου καί 
τούτος όμως φιλοτιμαται νά δείχν·/) εις τούς περιεστώτας άλλους 
λογιωτάτους ότι, διά όσον ό λογιότατος συγγραφεύς τού κρύβει 
σέ γρίφους μέσα την έννοιάν του, τούτος έχει την ικανότητα νά 
τούς άνοίγη τούς γρίφους; καί νά ’βρίσκη τί έχουνε μέσα! Αλλά 
κάθε άλλος οπού δέν βάνει φιλοτιμίαν εις τό νά λύη γρίφους λο- 
γιοτατίστικους, θάν ενθυμίση βέβαια τού λογιοτάτου γριφοφτιάστη 
τό, Si le sens cle vos mots tarcle a se faire entendre,

Mon esprit aussitot commence a se detendre : 
Et de vos vains discours prompt a se detacher, 
Ne suit point un auteur qu’il faut toujours chercher.

Boileau. Art Poetique.

άπάνου-κάτου ώςTo όποιον ήμπορεΐ νά ποθή στη γλώσσα μας 
ακολουθεί,

’Αν λογιότατε 
Τό νόημά σου 
’Αργή νά γένεται 
Καταληφτό,

Τότε στό πνεύμα μου 
Τό διήγημά σου 
Κάνει αποτέλεσμα 
Ναρκοτικό.

Ή φλυαρίες σου 
Μέ άποκοιμούνε, 
Καί ή προσοχή μου 
Σέ φεύγει εύθύς,

Γιατί βαρύνεται 
Μ’ έναν νεκρίτη 
Καί τόν άφίνει 
Μισοστρατίς.

εις τό όποιον μάς 
ν ο μ ά τ ω ν. Εις 

Ιόρκ, μεταβάλ- 
ή Σαμπάνια, σέ 

ι,εται, καί ματαβαφτίζε-

ς, ν’ αλλάζουν τά παλαιά 
πού καί τό Όρλεάν, δια- 

Χάρτην τής Γαλλίας, καί άν 
Παρουσίμ, βρικολακια- 
αοουσίαν τού λογιωτά- 

παρμένο νεότης 
Τούτα καί άλλα 

πού άνθρωποι

Άνυπόφερτον εξίσου είναι καί τό χασομυάλισμα 
ρίχνει ή διαστροφή τών ονομασιών καί ο 
τά χέρια τών φωτοσβεστών λογιωτάτων, τό Νιού-’ 
λεται εις Νεοβόρακον ! ό Βοαλός, εις Ύδροπότης ! 
Καμπανίτης !..............Ή Σεβίλια, ξεβαφτίίύ
Tat ".σπαλη !...........Επειδή ό λογιότατος φύσει όρυχτολόγος δέν
επιτρέπει, ουδέ καν εις τούς ξένους Τόπους 
τους ονόματα ! . . . . Είναι διά τούτο 
γράφεται άπό τόν λογιωτατίστικον 
τιτά του μάς παοουσιάζεται, έν Δευτέρά 
σμένη ή Αύριλία ! .... Ή Σένα, εις τήν 
του, βάνει κι’ αύτή στά πόδια του τό αύθαιρέτως 
όνομα, καί ματαπέρνει τόΣικουάνας!............
τέτοια, είναι ’σά νά ’πούμε τά καλογηρικά ονόματα, 
και Τόποι ύποχρεούνται ν’ αναλαμβάνουν άπό τό χέρι τού λογιο
τάτου ! .. ..
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Μά τότε άνζγνώστη μου κζΐ άκροζτή μου, τρεχάτε ’βρίσκετε 
τους άρχζιολόγους, τούς Όρυχτολόγους, τούς Πζπυρολόγους............
νζ σάς 'ξηγοΰνε- τά προκομένζ τοΰτζ βρικολζκίσυ.ζτζ, διά νά εννο
ήσετε τον προκομένον συγγρζφέζ, που άπό τήν πολή του ποοκοπή 
έγινε ζκζτάληφτος.

Τό ζανζλέγω,— Όλζ τοΰτζ τά προκομένζ, ήμποροϋν νά δείξουν 
ίσως προκομενον τον συγγρζφέζ- άλλά κζμνουν σκοτινό τό σύγγραμ- 
μζ. Εχθετουν δέ κζΐ τούς έτσι σχολαστικίζοντζς εις τό μειδίαμα 
των νοημένων- επειδή τίποτε σχολαστικώτερο, τίποτε γελοιωδέστε
ρο, ζπό τό νά στοχάζεται κανείς πώς δείχνει προκοπή, δείχνοντας 
ότι γνωρίζει τές παλαιές ονομασίες ποτζμών κζΐ πόλεων- μέ ζημίαν 
τής φζνερότητος των ιδεών του.

Παρομοίως άδικζιολόγητη εΐνζι ή άλλζγή άλλων ονομάτων κζ- 
θημερουσίας χρήσεως. Ώ ό ν, άντΐ ζυγό ! ί μ. ά τ ι ο ν, άντΐ φόρεμζ ! 
ε ζ ρ, ζντι άνοιςη ! Τοΰτζ κζι ζλλζ τέτοιζ, εϊνε τώρζ-πλέον όρυ- 
χτες ζπολίθωσες, αναρμόδιες διά μεταχείρισην. Κζι τό ζυγό, καί 
το ωον, εΐνζι ζυγά κζΐ τά δύο- άλλά τό πρώτο εΐνζι ζυγό φρέσκο, 
ενώ τό δεύτερο εΐνζι κλουδίτης.

Αν την άνοιξη τήν εΐπής έ ζ ρ, ό άκροζτής σου θά τρέξη πρώ- 
τζ με τον νοΰν του στά τζυλιά τοΰ Σχολείου, νά ένθυμιθή τήν εξή
γησή του, κζι νά ’νοήση πώς τοΰ ’μιλεϊς γι’ άνοιξη. Ή εργασία 
τούτη γένετζι ζστρζπιδόν εις τόν νοΰν του, ζλλζ γένετζι. Κζι τού
την την εργασίαν θά τήν έπαναλάβγ ό νοΰς του κάθε φορά, διά τό 
καθένα ποΰ τοΰ ενθυμίζεις όσα έμαθε στο σχολεΐον. ’Έτσι, ή ιδέες 
σου, ύποχρεωμένες νά ’περνοΰν άπό τόν περίδρομο τοΰ σχολείου, διά 
νζ φ σουν εις τό πνεΰμζ τοΰ άκροζτοΰ σου, τοΰ φθάνουν άργές, 
αραχνιζσμενες, κρύες, κζΐ γυμνές άπό αίσθημα.

Ίδου διζτΐ ό λογιωτζτισμός ζεγγλώνει σήμερζ στήν Ελλάδα τό 
πνεΰμζ τών παιδιών εις τά Σχολεϊζ, ώστε, κζΐ ήλικιομένζ έπειτζ 
’ςζκολουθοΰνε πάντζ νά παιδιαρίζουνε σχολζστικίζοντζς. Κζΐ ’ιδού 

διζτΐ στήν Πρωτεύουσά μζς εχουμε Οΐκονόμιζ Διαγωνίσματα, εις 
τά όποϊζ βρζβεύοντζι όσοι σχολαστικοί λογιωτατώτεροι. «’Αλλά, έν 
γένει, λέγει ό φιλέλλην Φίνλεης, οΐ Γρεκο’ι έχουν φυσικήν κλήσην εις 
τόν σχολζστικισμον.»

Τοΰτζ, Κύριοι, δέν τά γράφω διά τούς πρεσβυτέρους τών λογιω- 
τάτων- επειδή εκείνοι, κζΐ θέλοντες, δέν ήθελε ’μπορέσουν νά ξελο 
γιωτατισθοΰν. Ό λογιωτζτισμός έπάληωσε τώρζ-πλέον εις ζύτούς, 
κζΐ έκζμε στο πνεΰμζ τους δ,τι ό βρογχίτης πζλζιόνοντζς κάμνει 
στά έντόσθιζ. ’Αλλά τά λέγω διά σζς τούς νέους. Χτυπώ τά κό- 
σκινζ, γιά ν’ άκοΰν ή ζρισάρες.

"Οσοι νέοι θέλετε νά διζκριθήτε κζΐ νά διαπρέψετε εις τήν κοι- 
νωνίζν, άφίσετε τόν φρικώδη λογιωτζτισμόν, νά τόν πάρουν μζζύ 
τους εις τον τάφον οΐ άνίζτοι λογιώτατοι. Κζΐ σείς καλλιεργήσετε 
τή γλώσσζ τοΰ έθνους σζς- εκείνην τήν οποίαν όμιλεϊτε, γράφον- 
τές την όπως τήν όμιλεϊτε, φυσικά, λογικά, χωρίς διαστροφές τής 
συντάξεως.

’Επιστρέφετε, Κύριοι, τήν κζρδιά σζς κζΐ τήν άγάπη σζς εις τή 
γλώσσα τής μητρός σζς, εις τη γλώσσζ τοΰ Εθνους σζς, την μό
νην ζώσζν, κζΐ υιόνην δυνζμένην νά κάμτ] νά ζησουν’ οΐ Κζλλιεργη- 
τζί της, ώς κζΐ μετά θάνζτον.

Κάμετε ώστε ή σχολζστικό της τών πζτερων σζς, νζ ’περάση ζ- 
πάνω άπό τό ’Έθνος, ώς ένας βζρυς εφιάλτης- κζι ξυπνήσετε σεις 
μέ τά στήθη έλεύθερζ, ν’άνζπνεύσετε ευρωπαϊκόν ελεύθερον ζερζ.

Χειραφετηθείτε άπό τό «Αυτός εφα» τοΰ Πζνεπιστημειου. Το Πζ- 
νεπιστήμειον, άρμοδιώτζτον νά μάς διδάξη επιστήμζς, έχει όμως 
χρεία νά διδαχθγί ζ ύ τ ό, ότι ή γλώσσες δέν φτιάνοντζι στά γρζ- 
φεϊζ τών προκομένων, διά νά τάς σπουδάζουν έπειτζ τζ Εθνη, κζι 
νά τές μζθζίνουν εις τά Σχολεϊζ. Αλλά εζενζτιζς, τζ Εθνη αυ- 
θζιρέτως γενοΰν τές γλώσσες τους, ζφίνοντζς εις τούς προκομενους 
των τήν έγνοιζ νά τές σπουδάζουν ζ ύ τ ο ί, κζΐ νά ’βγάνουν κζ- 
νόνες.

Άφίσετε τά γελοϊζ λογιωτζτίστικα- επειδή δέν εΐνζι άπλώς μό
νον γελοϊζ, άλλ’ είναι κζΐ επιζήμια διά τόν έζυτόν σζς, κζΐ διά 
το ’Έθνος.

Άφίσετε τά γελοϊζ λογιωτζτίστικζ. τά όποϊζ εντροπιζζουν την
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εποχήν μας· καί μόνον υπάρχουν εις τάς ’Αθήνας, ώς ό Σουλτάνος 
ύπάοχει στήν Κωνσταντινούπολην, ώς ό Πάπας ύπάρχει στη 'Ρώ
μη· άλλα όλα τούτα, και Πάπας καί Σουλτάνος καί Λογιότατοι, 
είναι αναχρονισμοί τώρα-πλέον διά τήν σημερνήν έξευγένισην καί πρό
οδον τών κοινωνιών.

Τελειώνω, Κύριοι, καί άμποτε αί γοαμμαί μου αύται νά μήν 
γραφήκανε άπάνου στήν ξερή πέτρα. Άμποτε νά έπέσανε σέ γόνη- 
μη καρποφόρα γή, άπό τήν οποία νά ξεφυτρώσουν πνεύματα, τά 
όποια νά τιμήσουν τό 'Έθνος μας.

Ο ΠΥΘΜΗΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Έν Άθήναις, 1884.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΊΌΣ.

Σ. Π. Σ. Αί ’Αθήναι επί ικανόν χρόνον φέτος κατά τούς παρελθόντα; μήνας 
έφιλοξένησαν τό*  εις τό Πανελλήνιον γνωστότατου έγκριτον ποιητήν καί σατυρο- 
γράφον κ. Άνορέαν Λασκαράτον. Ή Π ο ι κ ίλη Στοά δυνηθεΐσα σχεδόν, 
νά περίκλειση εις τάς σελίδας αυτής καί ν’ άναγράψη κατά τό διάστημα τής 
πενταετούς ήδη εκδόσεώς της, εν τή συνεργασία αυτής, μόνη ’ίσως έξ όλων 
τών άχρι τοϋδε έκδοθέντων ελληνικών περιοδικών, ότι εκλεκτόν όνομα έχει νά 
παρουσίαση ό παρ’ ήμϊν κύκλος τών λογιών άνδρών, βεβαίως νυν ΰπερκαυχάται, 
φιλοξενούσα νεώτατα έργα καί του σεβαστού αυτής φίλου κ. Λασκαράτου, πάνυ 
ευγενώς ΰπ’ αύτοΰ δωρηθέντα ήμϊν κατά τό διάστημα τής ενταύθα διαμονής αύ
τοΰ, διά τήν Π ο ι κ ί λ η ν Στοάν τού έτους τούτου. Καί δημοσία οθεν εύ- 
χαριστοΰμεν τόν διαπρεπή ήμών φίλον, διά τήν άγαθήν αύτοΰ καί άξιόλογον 
ταύτην προσφοράν καί προτίμησιν.

Τά άρθρα τού γηραιού διακεκριμένου ποιητοΰ Κεφαλλήνος δημοσιεύονται 
ακριβώς ώς εχουσιν εν τοϊς χειρογράφοις αύτοΰ, κατ’ ιδίαν άπαίτησίν του. Είναι 
δ’ άλλως γνωστή ή τοΰ κ. Λασκαράτου περί τε τήν γλώσσαν καί τήν ορθογρα
φίαν ιδιορρυθμία καί δοξασία αύτοΰ.

:ίή

επιφάνεια τής γη'ίνης σφαίρας έχει έκτασιν 
510 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, 
έκ τών όποιων ή θάλασσα καλύπτει τά 465 
έκατομμύρια, ήτοι τά 3)4 περίπου τής όλης 
επιφάνειας. Εις μικράν δέ μόλις άπόστασιν 
τής άκτής, φθάνουσι μέχρι τοΰ πυθμένος τά 

εργαλεία τών άλιέων καί1 τών ναυτών αί συνήθεις βολίδες, ώστε περ ι 
μόνων τών μερών, ών τό βάθος είναι έλασσον τών χιλίων μέτρων, οί 
φυσιοδΐφαι καί οί γεωγράφοι ειχον ακριβείς τινας πληροφορίας, ταΰτ α 
δέ άποτελοΰσι τό οκτακοσιοστόν περίπου τής έκτάσεως τοΰ ’Ωκεα
νού. Εις τά επίλοιπα τό βάθος παραλλάσσει άπό 1000 μέχρι 9000 

■ες

μέτρων.
Τίνα μυστήρια περικαλύπτει ό παμμεγέθης ούτος όγκος τοΰ ΰδα- 

τος ; Τις ό σχηματισμός τοΰ κεκαλυμμένου εδάφους ; Ποιου είδους 
είναι αί έν τή άβύσσφ σχηματιζόμεναι ύποστάσεις ; Συμβαίνουσι καί 
έκεΐ φαινόμενα παρεμφερή προς τάς δονήσεις τής γής και τας ηφαι
στείου; εκρήξεις ; Είναι ή θάλασσα ήρεμος ή διαρρέεται ύπό ρευμά
των κατά τό μάλλον καί ήττον βίαιων ; Αί ακτίνες τοΰ ήλιου με- 
ταδίδουσιν άρά γε έκεΐ μέρος καιτοι ασθενες, τοΰ φωτός και της 
θερμότητας αυτών ; ’Εάν δέ σβεννύωνται πριν ή είσδύσωσι μέχρι τοΰ 
πυθμένος, είναι δυνατή ή ζωή εις τά παγερά εκείνα καί ερεβώδη 
μέρη, ένθα υπάρχει πίεσις καθ’ εκατοστύας μεγαλειτερα τής ατμο
σφαιρικής πιέσεως; Τίνες οργανισμοί δύνανται ν’ άνθέςωσιν ύπό όρους 
ύπάρξεως τοσοΰτον εκτάκτους ; Εις τας ερήμους εκεινας, τας απρο
σίτους εις παν ζώον άερόβιον ένθα φαντάζεται τις ότι έπεκράτησει 
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άπό καταβολής κόσμου νεκρική σιγή, δέν υπάρχει έλπίς ν’ άνευρε- 
θώσι ζώντα τινά έκ τών ενόργανων εκείνων ορυκτών, ών τά λείψανα 
έκπλήττουσι τόν φυσιοδίφην διατηρηθέντα είς τά αρχαιότατα γεω
λογικά στρώματα ; Δέν δύνανται δέ νά έςηγήσωσι τίνι τρόπω έσχη- 
ματίσθησαν κα'ι διαφόρως έτροποποιήθησαν αί διαστρώσεις έκεΐναι 
τών ορυκτών αί άποτελοϋσαι τό πλεΐστον τοϋ γήινου φλοιοϋ ;

Τοιαύτα τά ζητήματα, τά όποια διάφοροι έπιστημονικαί έκδρο- 
μαί έπειράθησαν νά λύσωσι πρό τινων έτών.

Μεμονωμένα'. τινές ύπήίχον πληροφορίαι περί τών ζώων τών έμ- 
φιλοχωρούντων είς τούς βαθύτερους πυθμένας της θαλάσσης καί τών 
έν αΰτοϊς ύφισταμένων φυσικών όρων, ένομίζετο δέ πρό ολίγων έτι 
έτών οτι ή ζωή παύει- έντελώς είς τά στρώματα τά κατώτερα έκα- 
τοστύων τινών όργυιών, και ότι ή θερμοκρασία της βαθυτέοας ζώ
νης είναι όμοιομόρφως τεσσάρων βαθμών τοϋ εκατοντάβαθμου.

Άλλά κατ’ ολίγον τά πράγματα διέψευσαν τάς τοιαύτας ύποθέ- 
σεις, τώ δέ 1868 δύω άγγλοι φυσιοδϊφαι ό Carpenter καί ό 
Wyville Thomson, έπεχείρησαν πρώτοι μεθοδικήν έπιστημονικήν 
έοευναν τής βαθυτέρας ζώνης τοϋ Ωκεανού, άποδείζασαν ότι μέχρι 
τοϋ βάθους τών 1000 μέτρων είς δ έφθασαν, ή θερμοκρασία ουδόλως 
είναι σταθερά καί ότι είς τά έγγύς παραλλάσσει άπό 6 βαθμών άνω 
τοϋ αηδενικοϋ μέχρι 2 βαθμών κάτω τοϋ μηδενικού- ότι έπομένως 
υπάρχουσι βεβαίως είς τά μέρη έκεϊνα ρεύματα θερμού ύδατος κυ- 
κλοφοροϋντα είς έπαφήν σχεδόν τών ψυχρών ρευμάτων. ΓΙρός τούτοις 
κατέδειξε τήν ύπαρζιν διαφόρων ειδών ζώων τέως αγνώστων. Τώ 
1869 νέα επιστημονική έρευνα γενομένη είς τρία συγχρόνως σημεία 
(τάς άκτάς τής Σκωτίας καί τής ’Ιρλανδίας, τάς νήσους Φηροέρας 
καί τον κόλπον τής Γασκωνίας), επικύρωσε τά αποτελέσματα τής 
ποώτης καί άνεκάλυψε νέα ζώα μέχρι τοϋ βάθους τών 4,456 μέτρων. 
Ζώα ύπάοχουσιν είς τό βάθος τούτο πολυάριθμα ώς πανταχού. Είς 
μεγαλείτερον βάθος οί όροι τοϋ φωτός καί τής διατροφής μένουσιν 
οί αυτοί, αόνη δέ ή πίεσις αύζάνει. Άλλ’ άφοϋ ή ζωή είναι δυνατή 
ύπό υιάνην τήν πίεσιν τού ατμοσφαιρικού άέρος, έπίσης δέ καί ύπό 
τήν πεντακοσιάκις μείζονα πίεσιν στήλης ύδατος 4,500 μέτρων 
ύψους, είναι πρόδηλον οτι ή πίεσις ουδόλως διακωλύει τάς ζωϊκάς 
λειτουργίας, καί ότι όντα ένόργανα ύπάρχουσι καί είς αύτό τό μέγι-
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στον βάθος της θαλάσσης. "Αλλως τε εάν άναλογισθώμεν δτι τά 
ένυδρα ζώα έν γένει, περιστοιχίζονται πανταχόθεν υπό τοΰ ύδατος, 
οτι τά έν τώ σώματι αυτών ύγοά είναι ήκιστα πιεστά, ότι άντι- 
δρώσι δυνάμει της ιδίας ελαστικότητας κατά της έςωτερικης πιέ- 
σεως καί την καταστρέφουσι, πειθόμεθα ότι η πίεσις καίτοι μεγάλη, 
επενεργούσα έζ ίσου πανταχόθεν, ώς τούτο συμβαίνει έν τη άβύσσω, 
δέν έμποδίζει την ζωήν.

Έκτοτε έγένοντο καί άλλαι έπιστημονικαί έρευναι μη στερούμε- 
ναι ένδιαφέροντος.

Τελευταϊον δέ έπιτροπεία γάλλων έπιστηυ-όνων έπιβκίνουσα τού 
πλοίου Τ α λ ι σ μ ά ν καί προεδρευομένη ύπό τού κ. Άλφόνσου Μίλν- 
Έδβαρδς, διηρεύνησεν έπί τρεις μήνας τόν πυθμένα τού Ωκεανού 
άπό τών ακτών της Πορτογαλλίας μέχρι τών Άσορών νήσων, πε- 
ρατώσασα τάς έργασίας της τόν Σεπτέμβριον τού 1883.

Κατά την εκδρομήν ταύτην, τριών ειδών όργανα έχρησίμευσαν 
προς άγρευσιν τών έν τώ πυθμένι της θαλάσσης έμφιλοχωρούντων 
ζώων. Τό μέν πρώτον (drague) συνίσταται εις σάκκον έχοντα ένός 
μέτρου διάμετρον καί δύω μέτρων μήκος, τού οποίου τά χείλη είναι 
προσηλωμένα εις σιδηρούν ορθογώνιον πλαίσιον. Τό πλαίσιον τούτο 
στηρίζεται έπί τεσσάρων σιδηρών ράβδων δεδομένων άνά δύω καί 
δίίστααένων τού κρίκου, εις ον είναι δεδεαένος ό κρατών τόν σάκκον 
κάλως. Τό μεταλλικόν πλαίσιον κρατεί ανοικτόν τό στόμιον τού 
σάκκου σχηματιζομένου έκ δικτυωτού σχοινιού καί καλυπτομένου 
ένίοτε ύπό σκυτίνου καλύμματος, οσάκις πρόκειται νά συρθγ έπί 
έδάφους βραχώδους δυναμένου νά σχίση αυτόν. Ό κάλως ήτο κατε- 
σκευασμένος έκ μεταλλικού σύρματος.

Τό δεύτερον όργανον (chalut) διαφέρει τού πρώτου κατά μόνας 
τάς μείζονας διαστάσεις αυτού, συνεπαγομένας μικράς τινας τροπο
ποιήσεις.

Τό τρίτον, συνίσταται εις δέματα παλαιών δικτύων (fauberts), 
δι*  ών οί ναύται καθαοίζουσι συνήθως τά καταστρώματα. Ταύτα 
συνδυαζόμενα μετά τών ανωτέρω συσκευών, διαστέλλονται έν τώ 
ύδατι ώς σπόγγος καί πληρούνται ζώων μικρών, τά όποια άλλως 
ηθελον άπολεσθη η καταστραφη. Δύω ατμοκίνητοι μηχαναί έχρησί— 
μευον εις την άνέλκυσιν τών αλιευτικών τούτων συσκευών.

6
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Αί βολιδοσκοπήσει; έγίνοντο διά λεπτοτάτου χαλύβδινου σύρμα
τος, το όποιον ασθενεστάτην παρουσιάζον εις τό ύδωρ άντίστασιν, 
κατέρχεται σχεδόν καθετως όταν ήναι τίταμένον ύπό βάρους αρκε
τού. Το βάρος ήτο προσκεκολλημένον έπ'ι κοίλου κυλίνδρου έκ χυτού 
σιδήρου μετά βαλβίδων κλειουσών άμα τη έπιψαύσει τού πυθμένος, 
ώστε παν τό έκ τού βυθού εισερχόμενου έμενεν εντός κεκλεισμένον 
και ανηρχετο εις το πλοΐον. Ανω τού μηχανήματος τούτου ύπήρχε 
θερμόμετρου σκοπόν έχον τήν καταμέτρησή τής θερμοκρασίας τού 
πυθμένος καί σημειούν έκάστοτε αυτήν αυτομάτως. Φιάλαι δέ με
ταλλικά! τεχνηέντως κατεσκευασμέναι, έχρησίμευον εις τό νά λαμ- 
βάνηται θαλάσσιον ύδωρ εις διάφορα ύψη.

Λίαν χρήσιμοι άπεδείχθησαν προσέτι αί ήλεκτρικαϊ λυχνίαι τού 
Έδισώνος, οσάκις ή νύξ έπήρχετο πριν ή περατωθή ή τήν ημέραν 
άρξαμένη έρευνα, πολλάκις δέ άναφθεΐσαι καί ύπό τό ύδωρ, παρή- 
γαγον θέαμα όντως μαγευτικόν. Τό διερευνηθέν μέγιστον βάθος είναι 
3,975 μέτρ., 4,060μ, 4,010μ, 4,165α., 4,255μ, 4,787μ, 4,975μ 
καί τέλος 5005 μέτρων.

Σημ.ειωτεον, ότι ή περί τάς Καναρίας καί τάς Άσόρας νήσους 
θάλασσα, δέν διηρευνήθη ένεκα τής έλλείψεως επαρκούς μεταλλικού 
κάλω, άλλά βολιδοσκοπηθεΐσα άπεδείχθη έχουσα βάθος 5—6,000 
μέτρων καί καλύπτουσα έδαφος ήφαιστιώδες πρόσφατον σχηματι- 
ζόμενον άποκλειστικώς έκ λάβας καί έκ σκωριών. Συμβαίνουσι λοι
πόν βεβαίως έκεΐ ύποβρύχιοι ήφαίστειοι έκρήξεις, άλλά τό μέγιστον 
βάθος, εις τό όποιον συντελούνται τά μεγαλοπρεπή ταύτα φαινό
μενα, άπέκρυψεν αυτά μέχρι τούδε άπό τής προσοχής τών θαλασσο
πόρων καί τών επιστημόνων.

Τά έμφιλοχωρούντα ζώα εις τά βαθύτατα τού διερευνηΟέντος πυθ
μένος τού ’Ωκεανού, άνήκουσιν εις πάσας τάς διακλαδώσεις τού 
ζωικού βασιλείου, εις όλας τάς ομάδας τάς περιλαμβανούσας ζώα 
όντως ύδρόβια, καί βρίθουσιν οί ριζόποδες, οί σπόγγοι, οί πολύπο
δες, οί αστέρες τής θαλάσσης, οί έχϊνοι, τά όλοθούρια, τά μαλάκια, 
τά μαλακόστρακα καί αυτοί οί ιχθύς, ποικίλου άποτελούντες πλη
θυσμόν. Έκαστον δέ είδος είναι πολυαριθμότατον καί πλεΐστα έζ 
αυτών συναγελάζονται. 'Ημέραν τινά τό δίκτυον έπληρώθη έξ ενός 
μόνου είδους θαλασσίου άστέρος (περί τάς 100 χιλιάδας), άλλοτε

1000 περίπου άνήλθον ιχθύς καί ίσος σχεδόν αριθμός καρίδων 
έχουσών έπ'ι τής ουράς άπειρον πλήθος κυανών ώών, άλλοτε άλλα 
ήγρεύθησαν ζώα άποτελούντα πολυμελείς οικογένειας. Έκ τούτων 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι τά ζώα τών βαθέων τόπων διάγουσι 
βίον κατ’ έξοχήν έδραϊον, ότι καί αύταί αί νύμφαι αυτών είναι 
ήκιστα ευκίνητοι καί ότι όταν ζεύγος τι εγκαθίσταται που, οί γόνοι 
αυτού πάντες αναπτύσσονται περί αύτό, ουδόλως απομακρυνόμενοι, 
τούτο δέ οΰχί άνευ λόγου.

Πλησίον τών παραλίων, ή 
αί μυρίαι τών ύδάτων κινήσεις, 
χωρίζωσιν άλλήλων τά έκ 
σκορπίζωσιν 
δεικνύον 
κινώνται 
αυτά εις 
σικών όρων. Εις τά βαθύτερα τού ’Ωκεανού, 
τος, τό φώς μηδαμινόν, οί οροί τής 
τροφή είναι έπαρκής, ' 
ν’ άπομ,ακουνθώσι τών

Τό φώς,
’ X Xχυτχ νζ
άγει δέ

αΰτοΐς 
καί νά 
τούτο

επομένως
άδιαλί

ταραχή τών κυμάτων, τά ρεύματα, 
συντελούσι τά μέγιστα εις τό νά 

τών αυτών γονέων νεογνά καί νά δια- 
τά εις τό αυτό είδος άνήκοντα. 

ιίπτως νέα αντικείμενα, παρακινεί 
μετατοπίζωνται καθ’ όλας τάς διευθύνσεις, 

καί ή ποικιλία τών επί τής ακτής ύφισταμένων φυ- 
ή ηρεμία είναι άπόλυ- 

ύπάοξεως σταθεροί. Ενόσω ή 
ά ζώα τού αυτού είδους ούδένα εχουσι λόγον 

ομακρυνθώσι τών τόπων, όπου έγεννήθησαν, προαγόμενα δέ 
καί γενέσεως χάριν νά άναζητώσιν άλληλα, συσσωρεύονται, ώς εικός, 
εις μεγάλας έκτάσεις νεμόμενα, ούτως είπεϊν, αύτάς άποκλειστικώς.

Φυσιοδΐφαι τινές ένόμισαν, ότι τό φώς είναι απαραίτητον εις την 
παραγωγήν τού χρώματος παρά τοΐς ζώοις. Άναμφισβητητον είναι 
οτι σπουδαίως έπιδρα έπ'ι τής παραγωγής χρωματιστικών τινων ου
σιών, ούδ’ ύπάρχει αμφιβολία ότι τό μέρος τού σώματος τών ζώων 
τό εις τό φώς έκτεθειμένον, έχει πάντοτε χρώμα ζωηρότερον τού 
προς τήν γήν έστραμμένου. Άλλά δέν ύπόκεινται εις την επιδρασιν 
τού φωτός άπασαι αί χρωματιστικαί ουσίαι, τά δε ζώα τών βα
θέων τόπων κοσμούνται πολλάκις ύπό χρωμάτων όμ.οιομ.όρφων μ.εν 
αληθώς, άλλ’ ούχ ήττον λαμπρών. Τά όλοθούρια είναι ροδόχροα ή 
ΐόχροα, οί έχϊνοι φοινικοί, οί αστέρες τής θαλάσσης χρυσοειδεϊς, οι 
ιχθύς πολλάκις μελανοί, ΰπερ δέ περιεργότατον, τά μαλακόστρακα 
xxi αύτζ τζ ρζ,χλΧον ιτχρε^φερ'ή τω ζχρχ.ί.νω, εινζι πχντζ υσνι- 
νοβχφη.

Άρα ή έλλειψις τού φωτός δέν εμποδίζει τήν παραγωγήν τών
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χρωμάτων, σπουδαίως όμως έπιδρα έπί τής άναπτύξεως οργάνων 
πινών. Οί οφθαλμοί είναι πάντη περιττοί είς ζώα βιοΰντα έν τώ 
σκότει. Ό Λαμάρκ, ό Δάρβιν καί μετ’ αυτών πλεΐστοι φυσιολόγοι, 
δικαίως διϊσχυρίσθησαν, ότι όταν ζώον τι ούδεμίαν ποιείται χρήσιν 
οργάνων τινών, τά όργανα ταΰτα περιπίπτουσιν εις ατροφίαν καί 
αφανίζονται.

Ό άσπάλαξ έχει οφθαλμούς μικροτάτους, πολλά εί'δη μυών υπο
γείων είναι τυφλά. Οί γεωσκώληκες καί πάντα τά δίθυρα μαλάκια 
στεοοΰνται τών οργάνων τής όράσεως. Επόμενον ήτο λοιπόν νά εύ- 
ρεθώσι πολλά ζώα τυφλά μεταξύ τών ένδιαιτωμένων εις τά βαθύτερα 
της θαλάσσης καί πράγματι, είς τούς βαθεΐς τόπους, όπου δέν εισδύει 
τό φώς, ύπάρχουσι μαλακόστρακα τυφλά. Τά ζώα ταΰτα ώς καί 
πολλά εκ τών εύμοιρούντων οφθαλμών, έχουσι λίαν ανεπτυγμένα τά 
όργανα της αφής. ’Ιχθύς τινες έχουσι τραχείας κεραίας μακροτάτας, 
τάς οποίας δύνανται νά φέρωσι καθ’ όλας τάς διευθύνσεις καί δι’ ών 
έσευνώσι τό έδαφος ώς ό τυφλός διά της ράβδου του. Μεταξύ τών 
μαλακοστράκων είδη τινα έχουσι τούς εμπρόσθιους πόδας ύπερμέ- 
τρως μακοούς καί τοσοΰτον λεπτούς, ώστε χρησιμεύουσι προφανώς 
είς τό ψηλαφεΐν κυρίως.

Ή ύπερβολική αύτη άνάπτυξις τών οργάνων της άφης δέν εμ
ποδίζει πάντοτε την άνάπτυξιν τών οφθαλμών, είδη δέ τινα έκ τών 
είς τά βαθύτατα έμφιλοχωρούντων έχουσι τά όργανα της όράσεως 
πολύ ανεπτυγμένα, άλλά ταΰτα είναι χρήσιμα είς μόνους τούς τό
πους, όπου εισδύει τό φώς- άρα έξ εκείνων τών τόπων προήλθαν καί 
βαθμηδόν κατέβησαν είς τά κατώτερα στρώματα τά είδη εκείνα.

Καί εύρίσκομεν μεν είς τά κατώτερα ταΰτα στρώματα είδη ανά
λογα προς τά νΰν γνωστά παράκτια είδη, τά τε ζώντα καί τά 
ορυκτά, ούχΐ όμως καί ταύτοειδή.

Τά είδη λοιπόν εκείνα βυθιζόμενα επί μάλλον καί μάλλον είς τά 
ϋδατα, μετεβλήθησαν κατά τό μάλλον καί ήττον, πλεΐσται δέ 
ύπαρχουσιν αποδείξεις τών άλλοιώσεων, ας ύπέστησαν.

Ύπαρχουσιν έν τή βαθεία θαλάσση είδη τινά ιχθύων καί μαλα
κόστρακων έχόντων έκτος τών έν τή κεφαλή οφθαλμών καί άλλους 
πολλούς ποικιλοτρόπως έπί τού σώματος τοποθετημένους, άλλ’ οί 
οφθαλμοί ούτοι παύουσι πολλάκις χρησιμεύοντας είς την οοασιν καί
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καθίστανται όργανα φωτοβόλα, χέοντα περί τό ζώον φωσφορικήν 
λάμψιν. "Εχουσι δέ εί'δη τινά καί ίδια, φωσφορικά όργανα, πλάκας 
φωτεινάς ή αδένας έκκρίνοντας φωσφορικήν βλένναν, ήτις διαχεο- 
μένη έπί τής έπιφανείας τοΰ ζώου’ περιβάλλει αυτό διά φωτεινού 

ένδύματος.
Έδυνάμεθα νά ύποθέσωμεν ότι πάντα τά ζώα τά βιουντα είς τό 

άέναον σκότος τής βαθείας θαλάσσης περιβάλλονται ούτω ύπό γλυ- 
κέως φωτός έξ αυτών τούτων παραγομένου καί έπιτρέποντος αύτοϊς 
νά διάγωσι βίον παρεμφερή προς τόν βίον τών νυκτινόμων ζώων ή 
τών ιχθύων και τών μαλακοστράκων τών έμφιλοχωρούντων είς 
έκατοστύων τινών μέτρων βάθος. Ταΰτα, διατελοΰντα είς είδος τι 
λυκόφωτος έχουσιν οφθαλμούς ύπερμέτρους, ώς τούς τών νυκτινό- 
μων όρνέων. Κατά την βαθμιαίαν αυτών κάθοδον, τά πλεϊστα εί'δη 
ύπέστησαν βεβαίως την τοιαύτην άνάπτυξιν τών οργάνων τής όρά
σεως καί διά τούτο ίσως πολλά έχουσι παμμεγέθεις οφθαλμούς έκεϊ 
ένθα φώς δέν ύπάρχει πλέον. Μή λησμονήσωμεν ότι είς τάς αβύσ
σους τοΰ ’Ωκεανού τά φωτεινά ζώα άποτελοΰσιν έξαίρεσιν. "Αλλως τε 
έάν τό φώς καίτοι άμυδρόν ήτο γενικώς διακεχυμένον είς τά βαθέα 
ύδατα, ήθελεν είναι άνεξήγητον διατί τόσοι άλλοι κάτοικοι τής 
αβύσσου άπώλεσαν έντελώς τήν ΰρασιν.

’Αλλά θέλει τις ίσως έρωτήσει, τά ζώα τών βαθέων πυθμένων 
είναι λοιπόν καταδεδικασμένα νά ζώσιν αιωνίως είς τ’ αφιλόξενα 
εκείνα μέρη ; Δέν δύνανται κατά βούλησιν ν’ άνέλθωσι προς τήν έπι- 
φανειαν καί ν’ άπολαύσωσιν ώς τά άλλα τό ευεργετικόν τού ήλιου 
φώς; Όσον άφορα τά έρποντα ζώα, οίον τά μαλάκια, τούς έχίνους 
κτλ. ή τοιαύτη έρώτησις είναι περιττή. Τά δέ μαλακόστρακα δέν 
είναι κολυμβηταί αρκούντως επιτήδειοι, όπως ύψωθώσι καθέτως είς 
πολλών χιλιομέτρων ύψος. ’Αλλά καί οί ιχθύς φαίνονται έχοντες 
έξεις λίαν εδραίας ώς έκ τής κατασκευής αύτών καί τής μικρας 
άναπτύξεως τών νυκτικών οργάνων.

Τά πλεϊστα είδη αύτών κακώς ύποφέρουσι τήν ταχεΐαν τοΰ πε
ριέχοντας μεταλλαγήν, ώς άπεδείχθη έκ τής καταστάσεως, είς ήν 
εύρέθησαν πολλοί τών διά τών δικτύων άνασυρθέντων ιχθύων, ών ή 
μέν νηκτική κύστις διεστέλλετο, οί δέ οφθαλμοί έξογκοΰντο, αί δέ 
λεπίδες άνωρθοΰντο καί έπιπταν. Δυνάμεθα λοιπόν νά βεβαιώσωμεν, 
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δτι πάντες οί ΐ^θνς ουτοι βιοΰσι πλησίον του πυθμένος καί δτι καί 
εις αύτήν τήν επιφάνειαν του ύποβρυχίου εδάφους όλι'γιστοι περιο- 
δεύουσι, περιοριζόμενοι έντός στενότατων ορίων.

Εις έκαστον βάθος άντιστοιχοΰσι ζώα ιδιαίτερα, ύπάρχουσιν δμως 
είδη τινα προνομιούχα, τά όποια φαίνονται άδιαφοροΰντα εις πάσας 
τάς φυσικάς περιστάσεις καί άπαντώντα εις δλα τά μέρη τοΰ κόσμου 
άπό της άκτής μέχρι του βαθυτάτου πυθμένος. Τοιοΰτος είναι ά. χ. 
ταπεινός τις θαλάσσιος άστήρ, ό λεπιδωτός άμφίουρος.

Παρατηρητέον, δτι γίνεται ενταύθα λόγος περί ζώων ουδόλως δέ 
καί περί φυτών. Καί τωόντι πέραν τών 300—400 μέτρων, τά κε- 
χρωματισμένα φυτά, τά όποια δέν δύνανται νά ζήσωσιν άνευ φω
τός, έκλείπουσιν εντελώς. Τών δέ ζώων τά άπλούστερα είναι οργα
νισμοί μακροσκοπικοί άποτελούμενοι έκ ζώσης, ούτως είπεϊν, π η- 
κ τ η ς είτε γυμνής είτε έντός λεπτού τιτανώδους κελύφους ύπό τών 
ιδίων έκκρινομένου. "Εν τών κογχυλίων τοΰ είδους τούτου άποτελεϊ 
σχεδόν μόνον την ΐλύν την έναποτεθειμένην είς τόν πυθμένα τοΰ 
’Ωκεανού καί τοσαύτην έχουσαν την ομοιότητα πρός την κημωλίαν.

Είδομεν δτι τά έν τή θαλάσση ζώα είναι πολυάριθμα εις τά διά
φορα ύψη, έλαττοΰνται δμως κάτω τών 1500 μέτρων. Έκ τούτου 
είκάζομεν δτι έγένετο βαθμιαία τις έπιλογη, δτι ή έγκλιμάτισις 
ύπήρξεν έπί μάλλον καί μάλλον δυσχερής καθόσον η άβυσσος έγί- 
νετο βαθυτέρα, καί δτι εξαιρέσεις άποτελοΰσι τά είδη τά άνθέξαντα 
μέχρι τοΰ πυθμένος, παρά πάσαν δέ προσδοκίαν πάντα τά κατώ
τερα είδη έξέλιπον, έπεκοάτησαν δέ τά μεσαία 'δ καί τινα τών άνω- 
τέρων, πάντοτε δέ είδη πολύ άπέχοντα τών πρωτογενών. Είναι δέ 
καί τοΰτο άπόδειζις τοΰ δτι ή ζωή δέν ηρχισεν εις τά. βαθύτερα της 
θαλάσσης, άλλ’ έπί τών άκτών, έν πλήρει φωτί καί έν πλήρει άέρι, 
καθότι έκεϊ μόνον αί άρχικαί μορφαί εύρον τούς πολλαπλούς καί 
ποικίλους δρους ύφ’ οΰς ήδυνηθησαν νά μεταβληθώσι, νά γίνωσι τε- 
λειότεραι, νά άγωνισθώσι πρός άλλήλας και νά καταστώσιν δριστι- 
κώς τά γνωστά ήδη ζώα.

Τούτου δοθέντος, δύο άλλα τίθενται ήμΐν προβλήματα. ‘Υπάρχει 
μέρος τής γης όπου κυρίως συνέβη ή μετανάστευσις τών ζώων άπό 
τών παραλίων πρός τά βαθύτερα τής θαλασσίας άβύσσου ; Είναι δέ 
δυνατόν νά όρίσωμεν τήν έποχήν καθ’ ήν ήρξατο ;

Αί γενόμεναι έρευναι άποδεικνύουσιν, δτι ή τοιαύτη μετανάστευσις 
έγένετο έκ πάντων τών παραλίων είτε ψυχρών είτε θερμών. Άλλ 
έπειδή έκ τών έν τή βαθεία θαλάσση ύφισταμένων φυσικών δρων, δύω, 
ήτοι τό ψύχος καί τοΰ φωτός τό άμυδρόν, ύπάρχουσι καί έν ταϊς πο- 
λικαϊς χώραις, ένθα μόνη διαφέρει ή πίεσις, τά έν τώ βάθει έμφιλο- 
χωροΰντα ζώα έχουσι σχέσεις στενοτέρας πρός τά πολικά παράκτια 
είδη ή πρός τά τών εύκράτων καί τών διακεκαυμένων χωρών.

Ή θεωρία τής μεταναστεύσεως τών παρακτίων ειδών, έξηγεϊ πά
σας τάς ιδιότητας τών ζώων τής άβύσσου. Παρατηρητέον δέ, ότι 
καί έκεϊ δπως καί έπί τής στεοεάς, τά άνάλογα είδη τά σχηματι- 
σθέντα ύπό δρους ύπάρξεως διαφόρους, δεν εξωμ.οιώθησαν αλλήλοις 
άφοΰ ύπεβλήθησαν εις δρους κοινούς. 'Έκαστον αύτών καίτοι μετα- 
βληθέν διετήρησε κατά τό μάλλον καί ήττον τόν άρχικόν αύτου 
τύπον.

Ή σύγκρισις τών ήδη συλλεγέντων ειδών πρός τά ορυκτά, άπο- 
δεικνύει δτι ή πρός τά βαθύτερα κάθοδος έπετελέσθη κατά τήν πε
ρίοδον τοΰ σχηματισμού τών δευτερογενών στρωμάτων τής γής, δτε 
πάντα τά είδη τά χαρακτηρίζοντα τήν πρωτογενή έποχήν είχον 
έκλείψει. Καί τωόντι εύρέθησαν έν τώ Ώκεανώ ζώα άνάλογα τοΐς ορυ- 
κτοϊς, άλλά ταΰτα άναμιμνήσκουσι τά είς τά δευτερογενή καί τριτο- 
γενή στρώματα άπαντώντα είδη, ούδέποτε δέ τά είς τά πρωτογενή.

Ή άνακάλυψις τοΰ γεγονότος τούτου ύπήρξε σπουδαιοτάτη διά 
τήν ζωολογίαν πλεϊστα πληρώσασα κενά έν τή ταξινομήσει τών 
ζώων. Βεβαίως δέ ή μελέτη τών συλλεγέντων ζώων θέλει διαφωτί
σει έν πολλοϊς τό ζήτημα τής καταγωγής τών ειδών καί τούς νό
μους τών μεταμορφώσεων αυτών.

Τοιαΰτα έν συντόμω, τά λαμπρά άποτελέσματα τών μέχρι τοΰδε 
γενομένων ύποβρυχίων έρευνών. Καί δμως, αί ύπό τής θαλάσσης 
καλυπτόμεναι άπέραντοι εκτάσεις μόλις άκροθιγώς πως διηρευνήθη- 
σαν, νέαι δέ έπιστημονικαί έκδρομαΐ θέλουσι βεβαίως συμπληρώσει 
εν τώ μέλλοντι τάς ήδη ύπαρχούσας πληροφορίας.

(Nouvellc Revue 1884)

’Εν ’Αθήναις τή 26ή Σεπτεμβρίου 1884.

ΕΛΙΖΑ Σ. ΣΟΥΤΖΟΥ.
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Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝ ΓΛΛΑΛΤ

ν Γαλλικώ μουσείω ύπάρχει πίναξ ε’ικονίζων τόν 
πρόεδρον Ματθαίον Μ ο "λ έ μετά τοΰ δικα
στηρίου αύτοΰ έν τω μέσω μυρίων στασιαστών 
θηριωδώς τεινόντων κατά τής κεφαλής αύτοΰ μα- 
χαίρας και πελέκεις καί όμως ΐστάμενον άτρόμη- 
τον καϊ άπειλοΰντα έν ονόματι τοΰ νόμου την

τιμωρίαν τών στασιαστών. Ό πίναξ ούτος πληροί την καρδίαν 
χαράς καί μεγαλείου, άλλ’ έν ταύτώ έγείρει θαυμασμόν πολλώ ύπέρ- 
τερον καί ύψηλότερον της έκπλήξεως, ήν έμποιεϊ ή θέα στρατιώτου, 
όστις έν καιρώ φονικής μάχης μεθύων έκ φιλοπατρίας ή φιλοδοξίας 
σπεύδει νά παράσχγ τοΐς άλλοις τόν θάνατον, δν κατ’ αύτοΰ έντο- 
ξεύουσι. Καί αληθώς, ώς βέβαιοί ή ιστορία, ό πρόεδρος Μολέ ήν άξιος 
τοΰ έν τφ μουσείω πίνακος. 'Ο καρδινάλιος δέ 'Ρετζ είπε περί αύ
τοΰ, ό’τι βήθελεν άποκαλέσει αύτδν καί αύτοΰ τοΰ μεγάλου Γου- 
στάβου καί αύτοΰ τοΰ πολεμικωτάτου Κονδέ γενναιότερου, έάν δέν 
έφοβεϊτο μή θεωρηθγ τοΰτο ώς βλασφημία». — Άλλά τοιούτου εί
δους προσήλωσις εις τό δικαστικόν καθήκον, ώθοΰσα τόν ιερέα της 
Θέμιδος εις την θυσίαν της ιδίας ζωής χάριν αύτοΰ, αξία αιωνίου 
θαυμασμού, δέν δύναται νά διακρίνη η όλιγίστους τών έπί τών δι
καστικών εδωλίων καθεζου.ένων, καί κατά μακρά χρονικά διαλείμ
ματα.Άλλ’ εύτυχώς ε’.ς έκπλήρωσιν εύδόκιμον τών δικαστικών κα
θηκόντων δέν είναι αείποτε αναγκαία ή θαυμαστή γενναιοψυχία τοΰ 
ατρόμητου Μολέ. Ώς έπί το πολύ ό δικαστής δύναται νά έκτελη 
άπαραβάτως τό δικαστικόν αύτοΰ καθήκον, ούδένα διατρέχων κίν
δυνον ζωής. Διατρέχει όμως άλλον κίνδυνον καθ’ έκάστην ό ακέ
ραιος δικαστής, τόν κίνδυνον της άπωλείας τής εύνοίας τών ίσχυ- 

ρών- καί ό κίνδυνος ούτος, ό τοσοΰτον συχνός, ό τοσοΰτον συνήθης, 
είναι ό μέγιστος της δικαιοσύνης κίνδυνος. Κατά τούτου τοΰ κινδύ
νου πρέπει νά άσφαλίζη ή νομοθεσία τόν δικαστήν, άν θέλη νά σώση 
τήν δικαιοσύνην ή άσφάλισις δέ αύτη συνίσταται εις τήν άσφάλι- 
σιν τής ανεξαρτησίας τοΰ δικαστοΰ.

Παρ’ ήμϊν έπεκράτησεν ή γνώμη, κατά τήν ψήφισιν τοΰ Συντάγ
ματος ημών, ότι ή καθιέρωσις τής δικαστικής ίσοβιότητος άρκεΐ 
εις έξασφάλισιν τής ανεξαρτησίας τοΰ δικαστοΰ· άλλ’ ή γνώμη αύτη 
ήν έντελώς πεπλανημένη. Μακρά ιστορική πείρα τών Εύρωπαϊκών 
επικρατειών απέδειξε τρανώς, οτι ό,τι ιδίως καταστρέφει τήν άνε- 
ζαρτησίάν τών δημοσίων λειτουργών, καί μάλιστα τών δικαστικών, 
καί καθίστησιν αύτούς ύποτελή όργανα τών έκνόμων αξιώσεων τών 
πολιτικώς ίσχυόντων είναι ούχί ό φόβος τής άπολύσεως, (διότι ώς 
επί τό πολύ έν ταΐς εύνομουμέναις πως έπικρατείαις οί δικασταί άγαν 
σπανίως απολύονται, καί άνευ τής συνταγματικής ασφαλείας τής 
ίσοβιότητος), άλλα προ πάντων καί κυρίως ό φόβος τής μή προα
γωγής αύτών- κάμπτει δέ οπωσδήποτε τήν εύστάθειαν αύτών συνη- 
θεστατα καί ό φόβος τής μεταθέσεως. Ό πρωτόδικης ατενίζει εις τήν 
θέσιν τοΰ έφέτου ή τήν τοΰ προέδρου τών πρωτοδικών, ούτος δε 
εις τήν τοΰ αρεοπαγίτου- έκεΐνος εις τήν τον προέδρου τών Έφετών, 
όστις πάλιν έποφθαλμια εις τήν τοΰ Προέδρου τοΰ Άρείου Πάγου, 
(άποβλέποντος καί τούτου εις τό αξίωμα τού Γερουσιαστοΰ, έν αίς 
πολιτείαις ύπάρχει αναπαυτικόν ισόβιον σώμα Γερουσίας, ώς άλλοτε 
εν Έλλάδι). Πάς δέ ύπάλληλος, άλλ’ ιδίως οί έστίαρχοι θεωροΰσιν 
ίσα δυναμένην τή απολύσει τήν μετάθεσιν, διότι έπιβαρύνει αύτούς 
διά μεγάλων δαπανών, ποός δέ άποσπα αύτούς τών βιωτικών έξεων, 
άς έκτήσαντο διατρίψαντες έπί μααρόν έν τινι πόλει- δια τοΰτο δέ 
αναγκάζονται νά ποθώσι τήν έν αρμονία προς τήν έκάστοτε κυβέρ- 
νησιν καί τούς παρ’ αύτη ίσχύοντας πολιτευομένους διαβίωσιν καί 
νά ύποχωρώσιν έστιν ότε ή συνήθως εις τάς άξιώσεις αύτών. Όθεν 
άνάγκη προς τελείαν άσφάλειαν τής άνεξαρτησίαι 
αποτραπή διά καταλλήλων νου.οθετηυ.άτων 
ύπό τής κυβερνήσεως μεταθέσεως, ένθεν δέ ό 
τών δικαίων άξιώσεων προαγωγής. Ανευ 
καστικη άνεξαρτησία δέν ύπάρχει καί δικαιοσύνη μή

■5

ς αυτών.
ς τοΰ δικαστοΰ νά 

ένθεν υ.έν 
φόβος της 
ασφαλείας

ό φόβος της ί 
ματαιώσεως 
τκύτης δι- 
στηριζομένη

ης
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ανεξαρτησίας είναι ψευδός, κουφή σκιά, μυθολογικήέπί δικαστικής 
χίμαιρα. —

Έν Αγγλία 
δέ φόβος προαγωγής ούδ’ έλπίς μεταθέσεω 
ση μετά τοΰ έκεΐ δε> 
τό αγγλικόν δικαστηριακόν σύστημα αί διά τής τελευτής τών μελών 
τών τριών άνωτέρων δικαστηρίων κενούμεναι θέσεις συμπληροΰνται 
διά τοΰ διορισμού τών έπισημοτάτων καί πρεσβυτάτων δικηγόρων· 
ό'θεν οΰδέν δύναται νά έλπίσν) ή νά φοβηθή ό άγγλος δικαστής. 
Άλλ’ ή έν ’Αγγλία δικαστηριακή όργάνωσις είναι πάνυ διάφορος τής 
τών άλλων Ευρωπαϊκών επικρατειών καί έπομένως καί τής κατά 
τό γαλλο-γερμανικόν σύστημα κατασκευασθείσης ήμετέρας όργανώ- 

— Έν τή Βελγική έπικρατεία οί δικασταί είναι παντελώς άμε- 
•οι, έπιτρεπομένης μόνον τής αμοιβαίας τών δικαστών μεταθέ- 
έπί τή κοινή απαιτήσει αυτών τών μετατιθεμένων όθεν ό έκ 

κίνδυνος ύποδουλώσεως τοΰ δικαστοΰ εις 
καί κομματικάς αξιώσεις ούδαμώς καί έκεΐ 

αραγκωνισμοΰ τής ποοα- 
ίναι έλάχιστος, διότι οί μέν τών 
ται διορίζονται έκ δύο διπλών κα- 

τόν δέ

επικρατεί άληθής δικαστική ανεξαρτησία, διότι ού- 
’ ελπίς μεταθέσεως δύναται νά συμβαδί- 

εσπόζοντος δικαστικού συστήματος. Κατά

σεως 
τάθε
σεως 
τοΰ φόβου τής μεταθέσεως
παράβολους πολιτικά 
ύπάρχει. Άλλα καί ό έκ τοΰ φόβου άδικου π 
γωγής τοΰ δικαστοΰ κίνδυνος 
Πρωτοδικών Πρόεδροι καί οί Έφ: 
ταλόγων, ών τον μέν 
άλλον τα άο'κόδια 
διπλών καταλόγων
I Ιάγου, 
καί τών 
ών

:νκ ύποβάλλει τό άρμόδιον Έφετεϊον, 
έπαοχιακα συμβούλια, οί δέ άρεοπαγϊται έκ δύο 

κζθυποβζλλομένων, τοΰ μέν ύπό τοΰ Άρείου 
ής Γερουσίας, οί δέ Πρόεδροι τοΰ Άρείου Πάγου

ων, 
ο σύστημα τοσοΰ- 

ώστε πάντες σχεδόν

γων Λζ,νυπυυχΛΛυυιενων, του μεν

:οΰ δέ ύπό τής Γερουσίας, οί δέ Πρόεδροι τοΰ Άρείου Πάγο1 
Εφετείων εκλέγονται ύπ*  αύτών τών δικαστικών σωμάτ 

πρόκειται νά προεδρεύσωσι. Τό Βελγικόν τοΰτ> 
τον εύδοκίμησεν έν τή γενετείρα αύτοΰ πολιτεία, 
οί δόκιμοι Γάλλοι πολιτικοί συγγραφείς, οίον Laboulaye, Pre- 
vost Paraclol, Jules Simon κτλ. μια φωνή ύπέδει 
μιμήσεως τοις συμπολίταις αύτών. — Έν Γερμανία τέλος, 
έν ΙΙρωσσία, τήν άνωτάτην πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν έπί 
καστών ασκεί τό ακυρωτικόν, ού δΓ άποφάσεως δύναται 
άπολυθή ή νά μετατεθή δικαστής. Παρ’ ήμϊν όμως άτυχώς άχρι 
του νυν και το της προαγωγής δικαίωμα μεταζυ των εχοντων ωρι- 
σμένων έτών δικαστικήν ύπηρεσίαν καί τό τής αυτογνώμονος μετά-

ειξαν ώς άξιον 
καί ιδίως 

τών δι- 
μόνον νά

■ημών τοΰ συλλόγου Παρνασσού Επιτροπή, ής 
δικηγόροι καί ανώτεροι δικαστι- 

ό Γενικός Γοαμματεύς τοΰ έπί τής 
σειράν έτών ύπηρετών έν τώ 
τις καί άλλος μακράν ύπη- 
σύστημα τούτο, είτε κατά

έγκριτοι
ζ

ό έπί ιχζκοαν 
επομένως ειπερ

— Άλλ’είτε κατά τό 
ό πρωσσικόν,εΐ

θέσεως διατηρούνται έτι ακέραια εις χεϊρας τής κυβερνήσεως. Διά 
τούτο, εί καί τά νάματα τοΰ Έλικώνος έκχέονται έν τώ νΰν παρ’ 
ήμϊν πολλώ άφθονώτερα ή άλλοτε, καρκινοβατεί έτι έν τούτοις ή 
δικαιοσύνη καί ούχί παντάπασι σπανίως έκδίδονται αποφάσεις, ποι
νικά! πρό πάντων, καθ’ ΰπαγόρευσιν τών ισχυρών, έκ τούτου δέ δια- 
κλονεϊται έτι τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα. Τό έπ’ έμοί, πρε- 
σβεύων άδιστάκτως τό κατεπειγόντως άναγκαΐον τής ολοσχερούς 
ασφαλείας τής δικαστικής ανεξαρτησίας, ύπέβαλον κατά τήν προλα- 
βοΰσαν βουλευτικήν περίοδον καί νομοσχέδιον, δι’ ού προΰτείνετο ή 
κατά τριετίαν τοποθέτησις άπάντων τών δικαστών έν αίς δικαστι- 
καϊς περιφέρειας ήθελεν ύποδείξει ό κλήρος, τελουμένης τής κληρώ- 
σεως ύπό τοΰ δικαστηρίου τοΰ Άρείου Πάγου έν δημοσία συνεδριάσει. 
Τήν διά τής προτάσεως δέ ταύτης έξενεχθεΐσαν γνώμην μου ήσπά- 
σατο όμοθύμως ή πέρυσι συσταθεϊσα ύπό τοΰ ταήματος τών Νομικών 
καί Πολιτικών Έπιστ·.1(. 
μέλη άπετέλουν ού μόνον 
κοί λειτουργοί, άλλά καί αύτό 
Δικαιοσύνης Υπουργείου, 
ύπουργείω καί κατέχων 
ρεσιακήν πείραν.
τό σύστημα τό πρωσσικόν,είτε κατά τό σύστημα τό βελγικόν, ανάγκη 
οπωσδήποτε τάχιστη νά χειραφετηθώσιν οί δικασταί άπό τοΰ ζυγοΰ 
τής κυβερνητικής έξουσίας τής μεταθέσεως. Ώς εϊπομεν καί πρότε- 
ρον, ή πείρα άπέδειξεν, δτι ό πόθος τής κατά προτίμησιν διατρι
βής έν τούτω ή έκείνω τώ νομώ ή ό φόβος τής ματαιώσεως 
πόθου τούτου δύναται πολλάκις νά έκτρέψ·/) τον 
θήκοντος· άναμφισβήτητον δέ, ότι ποέπ: 
κής έπί τήν δικαστικήν εξουσίαν νά 
ιδιαιτέραν εξουσίαν έν τή συνταγματική 
τελεί ή δικαστική εξουσία, άλλ’ είναι 
καί αληθινός φύλαξ τών

ρ. 9 ιος 7.LI Ajiuiuj,. Ως ειπομεν και 
I πείρα άπέδειξεν, ότι ό πόθος τής κατά π 

έν τούτω ή έκείνω τώ νομώ ή ό φόβος τής _______
δικαστήν τοΰ κα

εί πάσα ισχύς τής έκτελεστι- 
έξαοανισθή, διότι ού μόνον 
τών εξουσιών διακρίσει άπο- 
ποοσέτι ό μόνος εύγρήγορος 

πολιτικών έλευθεοιών καί ό ισχυρότατος 
προμάχων τών άντιπροσωπικών πολιτευμάτων κατά τής δεσποτείας, 
ού ενεκα καί άνετέθησαν αύτή λίαν έλλόγως πολλά δικαιώματα καί 
πολλαί πράςεις άσφαλιστικαϊ τών πολιτικών δικαιωμάτων τών πο
λιτών καί έν άλλοις καί ή έκδίκασις τών δημοτικών έκλογών, προΰ-

τού

πικών
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ποτιθεϊσα άναγκαίως την άφαίρεσιν του δικαιώματος της μεταθέσεως 
άπό των χειρών της έκτελεστικής εξουσίας.

Άλλ’ ανάγκη προ πάντων νά έξαφκνισθή ή διά των πολιτικών 
μέσων προαγωγή των τής Θέμιδος λειτουργών. 'Ως ανωτέρω παρε- 
τηρήσαμεν, κυρίως παρεκτρέπει τον δικαστήν ή έπιζητουμένη ύπ’ 
αυτού προαγωγή, άναγκάζουσα συνηθέστατα νά κύπτη πολλάκις εις 
τάς αξιώσεις τών ΐσχυόντων ή ίσχυσόντων. Προ παντός λοιπόν 
ανάγκη νά έκλίπη ή περί τήν προαγωγήν δύναμις τής εκτελεστικής 
εξουσίας. Ή τού νομικού τμήματος τού Παρνασσού επιτροπή προέ- 
τεινε πέρυσι διά τής έκθέσεως αύτής νά καθιερωθή, ότι 1) κενουμέ- 
νης μέν θέσεως έφέτου, άντεισαγγελέως παρ’ έφέταις καί προέδρου ή 
είσαγγελέως Πρωτοδικών, δέον νά προτείνη εις πλήρωσιν αύτής ένα 
ύποψήφιον μεταξύ τών κεκτην.ένων τά νό’Λίμα ποοσόντα δικαστών 
ή δικηγόρων έκαστον τών Έφετείων, νά έκλέγγ δέ μεταξύ τών ποο- 
ταθέντων υποψηφίων ένα τό επί τής Δικαιοσύνης ύπουργεϊον αλλά 
νά ύποχρεούται τό ύπουργεϊον νά διορίση τον ύπό δύο τυχόν έκ τών 
Έφετείων ύποδειχθέντα εις πλήρωσιν αύτής, άν συμπέση εις τό αύτό 
πρόσωπον ή εκλογή αύτών 2) κενουμένης δέ θέσεως ’Αρεοπαγίτου ή 
άντεισαγγελέως παρά τώ Άρείω Πάγω καί προέδρου ή είσαγγελέως 
Έφετών, δέον νά διορίζηται ό ύπό τής ολομέλειας τού δικαστηρίου 
τού Άρείου Πάγου ύποδειχθησόμενος· 3) κενουμένης δέ θέσεως 
προέδρου, είσαγγελέως ή αντιπροέδρου τού Άρείου Πάγου, νά προ- 
τείνωσιν άνά ένα ύποψήφιον έκαστον τών Έφετείων καί ό Άοειος 
Πάγος, νά έκλεγη δέ τον διορισθησόμενον τό ύπουργικόν συν.βού- 
λιον νά ύποχρεούται όμως τό 'Υπουργεϊον νά προκαλή τον διορισμόν 
το" τυχόν συγκεντρώσαντος τήν ύποψηφιότητα δύο έκ τών εξ τού
των δικαστικών σωμάτων. Τό έφ’ ήμϊν φρονούμεν, οτι τό σύστημα 
τούτο ασφαλίζει όσον ενδέχεται τήν περί τό καθήκον ανεξαρτησίαν 
τών δικαστικών λειτουργών, έμπνέον γενικώς τήν πεποίθησιν, οτι 
ή πολιτική ήκιστα δύναται νά συντελέση εις τήν παραγκώνισιν αύ
τών, έκπληρούντων πιστώς καί ακριβώς τό εαυτών καθήκον. Άλ"λ’ 
οπωσδήποτε ανάγκη, καί ανάγκη κατεπείγουσα, νά έξαφανισθή τό 
σύστημα τής κυβερνητικής παντοκρατορίας περί τον προβιβασμόν 
τών δικαστικών λειτουργών, δπερ εξολοθρεύει όλοτελώς τήν κυοιω- 
τάτην βάσιν τής δικαιοσύνης, τήν τής δικαστικής άνεξαοτησίας.
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Άλλ’ οΐ εισαγγελείς και αντεισαγγελείς ούδ’ αύτήν καν τήν άπό 
τής μονιμότητας ανεπαρκή ανεξαρτησίαν κέκτηνταΐ' διό ούδέ τό 
άνατεθειμένον αύτοϊς καθήκον ύπό τού Όργανιστικού τών Δικαστη
ρίων νόμου τής πειθαρχικής επί τών δικαστών έπιβλέψεως τολ- 
μώσι νά άσκήσωσι, ούδέ τά τού δημοσίου κατηγόρου καθήκοντα νά 
έκπληρώσωσι θαρραλέως καί ακριβώς. Ή επιτροπή τού νομικού τμή
ματος τού Παρνασσού είχε προτείνει κατά τό προλαβόν έτος νά 
καθιερωθή νομοθετικώς τό όριστικώς μέν μόνιμον τού παρά τώ άνω- 
τάτω δικαστηρίω Είσαγγελέως, ή έγγύησις δε διά τους λοιπούς, ότι 
δέν δύνανται νά άπολυθώσιν άνευ τής συγκαταθεσεως τών προϊστα
μένων δικαστηρίων, συνεδρικζόντων έν ολομέλεια’ είχεν ωσαύτως 
προτείνει νά περιορισθή τό τής μεταθέσεως αύτών δικαίωμα, ύπο- 
βαλλόμενον εις τον όρον τής ήτιολογημένης συγκαταθέσεως τών 
προϊσταμένων εισαγγελέων, προσαρτωμένης εις τό περί μ.εταθεσεως 
διάταγμα καί δημοσιευόμενης διά τής εφημερίδας τής κυβερνήσεως. 
Ούδεμία αμφιβολία, ότι ή νομοθετική καθιέρωσις τών τής ’Επιτρο
πής προτάσεων ήθελε καταστήσει κατά τό μάλλον καί ήττον ανε
ξαρτήτους τούς Εισαγγελείς, καί κατ’ ακολουθίαν ήθελε καταστήσει 
κατά τό πλεϊστον αλήθειαν τήν ποινικήν δικαιοσύνην, ήτις έν τώ 
παρόντι δύναται μάλλον νά θεωρηθή λόγος κενός. Ό νύν διευθύνων 
τό ύπουργεϊον τής Δικαιοσύνης δέν άπεδέξατο μέν τήν γνώμην τής 
είρημένης Επιτροπής, άλλ’ ούχ ήττον ύπέβαλεν έν τή ληζάσν) Συ- 
νόδω νομοσχέδιον, καθ’ ο δέν απολύονται οΐ είσαγγελικοί λειτουργοί 
είμή τή γνωμοδοτήσει τού ύπουργικού συμβουλίου, άποφαινομενου 
έπί τή έγγράφω έκθέσει τού έπί τής Δικαιοσύνης ύπουργού, μνη- 
μονευοιιένη έν τώ τής παύσεως διατάγματι. Τό νομοσχέδιον τούτο 
ήκιστα ήδύνατο νά άσφαλίση τήν είσαγγελικήν ανεξαρτησίαν άλλ' 
ούχ ήττον δέν κατωρθώθη καί τούτο νά συζητηθή καί νά ψηφισθή, 
οΰτω δέ αί είσαγγελικαί άρχαί διατελούσιν έτι ως πρότερον έρμαιον 
κατά τό πλεϊστον τών ΐσχυόντων. Έκ τούτου δέ κυρίως προέρχεται, 
ότι δέν λειτουργεί παρ’ ήμϊν προσηκόντως ή ποινική δικαιοσύνη- οτι 
έν πολλαϊς έπαρχίαις έκπορνεύονται έτι αί κάλπαι κατά τάς βουλευ
τικά; καί δημοτικάς έκλογάς· ότι αύξάνεται όσημέραι ό άριθμός τών 
πλημμελημάτων καί κακουργημάτων ότι οί δημόσιοι λειτουργοί ού 
δένα έχουσι χαλινόν έν τή έπιδρομή κατά τών δημοσίων συμφέρον ■ 
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των· ότι τά δογανα τής εξουσίας διαπράττουσι μυρία αδικήματα, 
πιέσεις καταπληκτικές, οργιά φρικώδη εναντίον τών πολιτών.

Καί ταΰτα μέν περί της ανάγκης της άσφαλίσεως της δικαστικής 
καί εΐσαγγελικης ανεξαρτησίας. Άλλά προς ακριβή καί αποτελε
σματικήν της δικαιοσύνης απονομήν δέν έξαρκεΐ αύτη καί μόνη· 
απαιτείται προσέτι και ο ζήλος 'καί η επιμελεια περί την έκπλήρω— 
σιν τών δικαστικών καθηκόντων. Καί συντελεί μέν μεγάλως εις την 
ύπόθαλψιν τοΰ τών δικαστών ζήλου ή έποπτεία τών εισαγγελέων, προ- 
καλούντων την επιβολήν τών νενομισμένων πειθαρχικών ποινών· δθεν 
καί εις τοΰτο συμβάλλεται τά μάλιστα ή προτεινομένη άνεξαρτησία 
τών Είσαγγελικών λειτουργών· άλλ’ ούχ ήττον τά μέγιστα ήθελε συν- 
τελέσει εις την επιμελεστέραν καί άκριβεστέραν τοΰ δικαστικού καθή
κοντος έκπλήρωσιν ή συμπλήρωσις τών περί τούτου διατάξεων τοΰ’Ορ- 
γανισμοΰ των Δικαστηρίων.— Η επιτροπή τοΰ νοαικοΰ τυ.ήυιατος τοΰ 
Παρνασσού ειχεν ύποστηρίξει πέρυσι διά τής έκθέσεως αύτής, δτι δέον 
νά όρισθώσι προθεσμίαι εις τήν έκπλήρωσιν τών σπουδαιοτέοων εΐ- 
σαγγελικών καί δικαστικών έργων, ών ή παραμέλησις ποοσήκον νά 
έπιφέρ-ρ ά) μέν ποινικήν καταδίωξιν, άνατιθεμένην εις τήν ένέργειαν 
τοΰ ενδιαφερομένου, β ) δε απόλυσιν διαρκή τοΰ άμελήσαντος έκ 
τής ύπηρεσίας έπί τή άποφάσει τοΰ Άρείου Πάγου ή τών Έφετών 
ειδικώτεοον δε είχε προτείνει νά επάγη τήν ποινικήν καταδίωξιν 
κατα του παρα Πρωτοδίκαις Εισαγγελεως ή παραμέλησις τοΰ άνα- 
Οετέου αυτώ καθήκοντος, νά συντάσσν) έκθεσιν κατά πάσαν τριμηνίαν 
περί της καταστασεως τών εν τή δικαιοδοσία αύτοΰ ποωτοδικείων 
νά βέβαιοι δε εν αυτή τά πειθαρχικά παραπτώματα τών τε άλλων 
δικαστικών λειτουργών και τών πρωτοδικών, νά διαβιβάζη δέ ταύ- 
την ανυπερθέτως εις τόν προϊστάμενον εισαγγελέα τών Έφετών, νά 
επαγγ) δε ωσαύτως καί ποινικήν καταδίωξιν κατά τοΰ παρ’ Έφέταις 
Εισαγγελεως ή παραμέλησις τοΰ άναθετέου αύτώ καθήκοντος νά έ- 
νεργή έν ώρισμένη προθεσμία δ,τι δει έπί τών έκθέσεων τών παρά 
πρωτοδίκαις εισαγγελέων, προς δέ τοΰ άναθετέου αύτώ καθήκοντος 
να επισκεπτηται καθ’ ώρισμενα διαλείμματα τά έν τή περιφεοεία 
αυτού πρωτοδικεία, έςετάζγ κατά πόσον συνεμορφώθη προς τό προ- 
μνημονευθεν αυτου καθήκον ό παρά πρωτοδίκαις είσαγγελεύς καί 
ενεργή τά προσήκοντα κατ’ αύτοΰ, άμελήσαντος τυχόν τού καθή-

κοντος- προς δέ νά δημοσιεύωνται άπασαι αί εΐσαγγελικαί έκθεσεις 
άμα τή καταρτίσει αύτών διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνησεως. 
__ Παραπλησίως δέ προς τάς ιδέας ταύτας κατηρτίσθη ύπό τοΰ 
έπ'ι τής Δικαιοσύνης Υπουργείου νομοσχέδιον, καθ’ δ έκαστος τών 
εισαγγελέων οφείλει (άνευ όμως ώρισμένης ποινικής εύθύνης) νά έπι- 
σκέπτηται έντός τοΰ πρώτου δεκαημερ ου απο της ληξεως εκαστης 
τριμηνίας τό γραφεϊον τοΰ παρ’ ώ δια τελεί δικαστηρίου καί να βέ
βαιοί δι’ έκθέσεως άν έγκαίρως έκδίδωνται καί καταρτίζωνται αί 
αποφάσεις καί τά βουλεύματα καί τίνες αί άνακαλυπτόμεναι παρα
βιάσεις καί έλλείψεις "καί τινες οί ευθυνομενοι επι ταυταις, οφειλουσι 
δέ οί παρ’ Έφέταις Εισαγγελείς νά έπισκέπτωνται ένιαυσίως κατά 
τούς θερινούς μήνας τά έν τή περιφέρεια τοΰ Εφετειου γραφεία τών 
Πρωτοδικείων, τών παρά Πρωτοδίκαις Εισαγγελέων και τών ανακρι
τών καί νά βεβαιώσι δι’ εκθεσεως πασαν παραβασιν, πασαι δε αί 
εΐσαγγελικαί έκθέσεις δημοσιεύονται κατά τρίμηνον έν ΐδίω τεύχει 
ύπό τοΰ έπί τής Δικαιοσύνης Υπουργείου. Αλλα και τό νομοσχεδιον 
τοΰτο, σπερ έξωβέλισε μέν τήν αναγραφήν τής ποινικής καταδιω- 
ξεως, ήν είχε προτείνει τοΰ νομικού τμήματος η Επιτροπή, αλλα 
καί ούτως οπωσδήποτε έχοησίμευέ πως ε’ις άναζωπύρησίν τινα τού 
περί τό καθήκον ζήλου, άν έψηφίζετο, έμεινεν άψήφιστον, καί δια- 
τελεΐ επομένως ή δικαιοσύνη καί κατά τοΰτο εν ώ σημειω καί προ- 
τερον, καί άδεώς οί λειτουργοί αύτής άμελοΰσι και νΰν τής εκ- 
πληρώσεως τοΰ καθήκοντος αύτών.

Μία ούχ ήττον τών πρωτίστων καί αναγκαιότατων δικαστικών 
μεταρουθυ.ίσεων είναι ή τοΰ θεσμοΰ περί ένορκων.—Διά τοΰ άρθρου 
45 όρίζων ό παρ’ ήμΐν ’Οργανισμός τών Δικαστηρίων τα προσόντα 
τών ένορκων, κηρύττει ικανούς εις έκπλήρωσιν τών ορκωτικών κα
θηκόντων τούς ήυ.εδαπούς «όσων τα ακίνητα · κτήματα τιμώνται 
τούλάχιστον πεντακισχιλίων δραχμών ή όσοι εχουσιν εισόδημα του
λάχιστον χιλίων δραχμών». Έπελθον δε τό από 2'2 Ιανουάριου 
1837 διάταγμα, ορίζει, ότι «έάν πρός άπάρτισιν τοΰ καταλόγου 
τών ένορκων δέν εύρεθώσιν ικανοί κάτοικοι, εχοντες τα προσόντα 
τοΰ ένορκου, ό κατάλογος συμπληροΰται διά τών μάλλον φορολο- 
γουμένων καί άλλων αίρεσ ίμων πολιτών». Ουτω δε δυναν- 
ται νά έκπληρώσωσιν ένορκου καθήκοντα και παντελώς αγράμματοι
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άνθρωπίσκοι, ουδέ νά άντιληφθώσι δυνάμενοι των δικαζομένων 
υποθέσεων, και παντάπασι πειναλέα άνδράρια, αντί ολίγων κερμα- 
τίων δυνάμενοι νά πωλήσωσι την δικαστικήν αύτών ψήφον, εάν 
θεωρηθώσιν α ί ρ έ σ ι μ ο ι π ο λ ΐ τ α ι ! Ό δέ από φ ’Ιουλίου 1348 
νόμος περί των καταλόγων καί των εκλογών των ενόρκων άνέθηκε 
την αρχικήν μέν του καταλόγου έκαστου δήμου σύνταξιν εις τον 
δήμαρχον αυτού, την δέ γενικήν άναθέωρησιν των επαρχιακών κα
ταλόγων εις τον προϊστάμενον νομάρχην καί διέταξε την μετά την 
άναθέωρησιν έκθεσιν αυτών εις την πρωτεύουσαν έκαστου δήμου, 
έπέτρεψε δέ εις τά επαρχιακά συμβούλια καί εις τόν νομάρχην την 
εκλογήν τών ενόρκων τού έτους μεταξύ τών έν τώ καταλέγω. Άλλ’ 
ώς γνωστόν, οί μέν δήμαρχοι ούδεμίαν καταβάλλουσι προσοχήν εις 
τήν εγγραφήν τών Ικανών καί τήν διαγραφήν τών άνικάνων, οί δέ 
κατάλογοι είκονικώς έκτίνθεται καί είκονικώς επιθεωρούνται, τό 
δέ φοβερώτατον οί Νομάρχαι καί τά επαρχιακά συυ.βούλια, χαρι- 
ζόν.ενοι εις φιλικάς συστάσεις καί άξιώσεις, έκλέγουσιν ώς επί τό 
πολύ τούς χειρίστους, ένεκα δέ τούτου πλημμυρούσι συνήθως έν τοϊς 
τών ενόρκων καταλόγοις παντελώς άμαθεϊς καί άκτήμονες πολΐται, 
καταχρηστικώτατα άπονέμ,οντες τήν ύπάτην ποινικήν δικαιοσύνην. 
Έκ τούτου προήλθε κυριώτατα, ότι τά κακουργήματα πολλαπλα- 
σιάζονται ημέρα τή ήμερα, τήν προχώοησιν όσημέραι ποιείται ή χα- 
λάρωσις τού αισθήματος τής δικαιοσύνης επί μεγίστη ζημία τής 
κοινωνικής καί πολιτικής ευημερίας.

ΙΙοό ικανών ετών δι’ επιστημονικής συγγραφής ύπεστήριξατό επεί
γον τής μεταβολής τού θεσμού τών ενόρκων, άξιώσας ένθεν μέν νά 
τυγχάνωσιν ύποψηφιότητος διά τού ενόρκου τό άςίωμα μόνον οί διά 
τήν περιουσίαν ή τό επάγγελμα αύτών παρέχοντες μείζονας εγγυήσεις 
άαεροληψίας καί άκεραιότητος καί οί διά τήν διανοητικήν αύτών άνά- 
πτυξιν έχοντες σχετικώς τήν ικανότητα νά είσδύωσιν εις τάς σκοτει- 
νάς καί περίπλοκους ύποθέσεις καί νά φωτίζωσιν έν έπιγνώσει τούς 
συναδέλφους αύτών, ένθεν δέ νά άσφαλισθή ή γνησία τών καταλόγων 
σύνταξις καί προ πάντων νά άφαιρεθή άπό τών νομαρχών καί τών ε
παρχιακών συμβούλων το δικαίωμα τής έκλογής τών άπαρτισόντων 
τούς έτησίους καταλόγους ένορκων, άνατιθέμενον εις τά αρμόδια Έφε- 
τεϊα' έπί τή βάσει δέ τών ιδεών τούτων καί ύπέβαλον άλλοτε νομοσχέ- ^Χ·Λ.χ·χ.χ.χ.χ.χ.χ.χ.χ.χ.χ.χ·Χ»Λ·Χ·Λ·Λ·Χ·Χ·.·ί·Λ·Χ·Χ·
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διον ίδιον, όπεο όμως κατρρίφθη εις τά ζεκονιζμένα άρχεϊα τής 
Βουλής, ώς πάντα τά άπό της βουλευτικής πρωτοβουλίας άπορ- 
ρέοντα νομοσχέδια. Άλλ’ έν τούτοις ή γνώμη της μεταρρυθμίσεως 
του περί ενόρκων θεσμού βαθμηδόν έπεκράτησε- και πέρυσι μέν ό κ. 
'Ράλλης, εφέτος δέ ό κ. Κοντόσταυλος, κατηοτισαν επιτροπήν πρό- 
έπεςεργασίαν καί άναθεώρησιν νομοσχεδίου, συνταχθέντος ύπό άλ
λης επιτροπής κατά τό 1874" άποπερατωθείσης δέ της επεξεργα
σίας ταύτης, καί ύπεβλήθη κατά την λήξασαν σύνοδον τό νομοσχέ
διον τούτο.—Τό έπ’ έμοί φρονώ, ότι τό ύποβληθέν νομοσχέδιον 
ικανοποιεί κατά τό πλεΐστον τόν ποθητόν σκοπόν της έξησφαλίσεως 
της άνωτάτης ποινικής δικαιοσύνης. Έν πρώτοις ώς απαραίτητος 
ορος προς έκπλήοωσιν τών τού ορκωτού καθηκόντων καθιερώθη έν 
αΰτώ η γνώσις άναγνώσεως καί γραφής- άλλά προσέτι αναγκαία 
έθεωρηθη η αύξησις τών όρων της περιουσίας καί της προόδου. Άλλ’ 
ούσιωδέστεραι καί σπουδαιότεραι μεταρρυθμίσεις είναι αΐ εις τήν 
σύνταξιν τών καταλόγων καί τήν έκλογήν τών ένορκων άφορώσαι. 
Ό δήμαρχος κατ’ αυτοσχεδιάζει απλώς τόν τού δήμου κατάλογον · 
άλλά τόν σχεδιασθέντα κατάλογον επεξεργάζονται δύο έπιτροπαί, 
πεοιλαμβάνουσαι τρία μέν διάφορα καί έτερογενή στοιχεία, άλλά 
πάντα επιτήδεια εις τήν άναγκαίαν εργασίαν προς άκριβή τού κα
ταλόγου κατάρτισιν, διότι έν μέν τή πρωτοβάθμιο ούτως εΐπεϊν 
επιτροπή λειτουργούσι τό τε δικαστικόν καί τό τού λαού στοιχείου, 
έν δέ τή δευτεροβάθμιο, ήτις καταρτίζει όριστικώς τόν κατάλογον, 
προστίθεται μέν εις ταύτα καί τό διοικητικόν στοιχείου, άυτιπρο- 
σωπευόμενον ύπό τού νομάρχου, τού οικονομικού εφόρου καί τού 
ταμίου, αντιπροσωπεύονται δέ καί τά άλλα δύο στοιχεία έν μείζονι 
βαθμώ, άτε μετεχόντων τής έπιτροπής ταύτης πάντων τών προέ
δρων τών δημοτικών συμβουλίων τής έπαρχίας καί τού προέδρου 
τού πρωτοδικείου, ανατίθεται δ’ εις τά προειρημένα τρία στοιχεία 
άπό κοινού έργαζόμ.ενα τών ένορκων ή έκλογή.— Ισως καί τό νο
μοσχέδιον τούτο έχει τινάς άτελείας- άλλ’ ούδεμία αμφιβολία, ότι 
τό πολυποόσωπον καί πολυσύνθετον τών επιτροπών έγγυάται πολύ 
πλέον τού ύπάρχοντος νόμου τήν άκριβεστέραν τών καταλόγων σύν- 
τχζ'.ν ζκι τήν εν τή εκλογή των ένορκων αποσοοησιν των νυν συσ.- 
βαινόντων ο’.κτοών άτοπηυ.άτών καί επομένως ύπισχνεϊται τήν σκο-

7
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ήτοι
π?ό

καί [Λον'/ις ανακοπής 
δικονοριικός ή[Λών νό- 
καταρτισιν καί κοινο- 
κοινοποιούνται [χετά

ιθείας, παοέ
παντάπασι 
τοΰ κυρίου 

επιτροπή 
συι/.πληοώ-

πιμωτέραν λειτουργίαν τοΰ όρζωτικοΰ συστήματος έπ’ άγαθφ τής 
δικαιοσύνης. Άτυχώς όμως έ'μεινε καί τοΰτο τό νομοσχέδιον, μή κα- 
τορθωθείσης της συζητήσεως καί ψηφίσεως αύτοΰ έν τη ληξάση 
Συνόδω. Εύχηθώμεν τουλάχιστον νά περιβληθγ έν τή προσεχεϊ Συ- 
νόδω τόν μανδύαν τοΰ νόμου. Είναι τοΰτο άπαραιτήτως άναγζαΐον 
διά την άνόρθωσιν της άνωτάτης ποινικής δικαιοσύνης.

Άλλ’ άπαιτεϊται πρός άνόρθωσιν της πολιτείας καί ή σκοπιμω- 
τέρα διοργάνωσις τής άμέσως κατωτέρας ποινικής δικαιοσύνης, 
τής τών πλημμελημάτων, συντελεστικωτάτη δέ εις τοΰτο 
πάντων ή άσφάλισις της ταχείας καταρτίσεως καί κοινοποιήσεως 
τών κατ’ έρήμην άποφάσεων διά τοΰ δρισμοΰ ρητών πρός τοΰτο 
προθεσμιών καί της ταχείας άμα βεβαιώσεως τών δαπανών της κατ’ 
έρήμην διαδικασίας, αλλά προσέτι ή άπαγόρευσις τών έπανειλημμέ- 
νων άνακοπών, έπιτρεπομένης δηλονότι μιας 
έν προθεσμίγ μακροτέρα.—'Ως έχει τό νΰν ό 
μος, ούδεμιάς προθεσμίας βριζόμενης εις την 
ποίησιν τών έρήμην ά-οφάσεων, πολλάκις 
μακρότατον χρόνον ή καί μένουσιν ολως ακοινοποίητοι έπί παραγραφή 
ένίοτε τών αντικειμένων, περί ών αί αποφάσεις. Άλλ’ έπίσης δοθεί- 
σης τής ερμηνείας, δτι επιτρέπεται καί έτέρα άνακοπή, οσάκις ή μή 
προσέλευσις τοΰ άνακόπτοντος δέν προήλθεν έξ άπειθείας, παρέρχε
ται μακρύς χρόνος έως ού τιμωρηθή τό άδίκημα, ούχί δέ 
σπανίως μένουσι καί πολλά τούτων άτιμώρητα.—Ή ύπό 
έπί τής Δικαιοσύνης ύπουργοΰ ζαταρτισθεϊσα πρό τίνος 
κατήρτισε καί νομοσχέδιον περί τής κατά τά είρημένα 
σεως καί μεταρρυθμίσεως τών σχετικών άρθρων τής ποινικής δικο
νομίας, οπερ καί ύπεβλήθη εις τήν Βουλήν κατά τήν λήςασαν Σύ
νοδον άλλ’ έμεινε δυστυχώς καί τοΰτο άψήφηστον μετά τών άλλων 
δικαστικών νομοσχεδίων.

Άλλ’ ούδ’ ύπεβλήθη νομοσχέδιον, ουδέ προεκλήθη ή γνώμη τής 
συνεργασθείσης μετά τοΰ 'Υπουργού έπιτροπής έπί τοΰ ζητήματος 
τής προφυλακίσεως, οΰχί όλιγώτερον σπουδαίου καί κατεπείγον- 
τος. Πανταχοΰ αλλαχού ή προφυλάκισις περιωρίσθη, καί μόνον παρ’ 
ήμΐν διατηροΰσιν άκεραίαν τήν ίσχύν αύτών αί γεγηρακυΐαι διατά
ξεις ποινικής δικονομίας καταθληπτικής. Ή προφυλάκισις κατά τήν 

ομόφωνον θεωρίαν τών συγγραφέων δέν είναι ποινή, προύποτεθεΐσα 
άναγκαίως τήν ένοχήν τοΰ κατηγορουμένου, άλλά μέσον ασφαλιστι
κόν τής τιμωρίας τοΰ τυχόν άποδειχθησομένου ένοχου. Διά τοΰτο 
είναι μέν αύτη πολλάκις άναπόφευκτος, άλλ’ ουχ ήττον εις ύπονοίας 
έρειδομένη, άνυποστάτους συνηθέστατα έλεγχομένους, είναι άδικος 
καθ’ έαυτήν ώς σφαγιαζομένης τής προσωπικής έλευθερίας τοΰ πο
λίτου χάριν τοΰ κοινωνικού συμ.φέροντος. Ένεκα τούτου δέον πρώ
τον μέν νά τάσσηται εις αύτήν άνώτατόν τι χρονικόν ό’ριον ού έπέ- 
κεινα δέν δύναται νά παραταθή, δεύτερον δέ καί κυριώτατον δέον νά 
μή ήναι ύποχρεωτική, άλλά νά έπιτρέπηται τω δικαστή ή δι’ έγ- 
γυήσεως άπόλυσις τοΰ κατηγορουμένου.—Άλλά καί άλλως εις τάς 
πολιτείας είναι χρήσιμος ό περιορισμός τής προφυλακίσεως, διότι ή 
προφυλάκισις καί ό φόβος τής παρατάσεως αύτής είναι συνήθως τών 
φυγοδικιών ή άφορμή, έξ ών σπουδαιότατα ζημιοΰται ή δημοσία 
τάξις. Έν Γαλλία άπό πολλοΰ μετεβλήθησαν αί πρότερον ίσχύουσαι 
διατάξεις καί νΰν έκ τής κρίσεως ολως τοΰ δικαστοΰ έξήοτηται 
ή δι’ έγγυήσεως ή άνευ έγγυήσεως άπόλυσις τοΰ κατηγορουμένου, 
έφ’ οίωδήποτε κακουργήματι καί άν διατελή ύπόδικος. Ωσαύτως ή 
νεωτέρα γερμανική δικονομία εις τήν κρίσιν τοΰ δικαστοΰ έπαφίησι 
τήν άπόλυσιν τοΰ κατηγορουμένου, ούδενος αδικήματος ή κατηγο
ρίας προσώπων εξαιρούμενων γνωστότατον δέ, ότι έν Αύστρίγ προ- 
σφάτως έψηφίσθη καί νόμος, ύποχρεών τό δημόσιον εις τήν άπότισιν 
άποζημιώσεων πρός τούς άποδειχθέντας άθώους· καί μόνον έν Έλ- 
λάδι έπικρατεϊ έτι τό τρισβάρβαρον σύστημα τής έπί παντί σχεδόν 
άδικήματι ύποχρεωτικής προφυλακίσεως καί τής πολυχρονίου παρα
τάσεως τών προφυλακίσεων, έξ ού προέρχονται άδικώταται τής 
προσωπικής έλευθερίας καί πολύμηνοι καί έστιν ότε πολυετείς πα
ραβιάσεις, καταστρέφουσαι έξ ολοκλήρου τούς δυστυχείς ύποδίκους, 
προκύπτουσι δ’ άναγκαίως καί απειράριθμοι φυγοδικίαι, θανασίμως 
τραυματίζουσαι την δημοσίαν τάξιν.—Τό ελληνικόν κοινοβούλιον 
εχει ύπατον καθήκον νά άσχοληθή έπειγόντως καί εις τήν μεταρ- 
ρύθμισιν τών περί ποοφυλακίσεως απηνών διατάξεων τής ήμετέρας 
ποινικής δικονομίας, άπαλλάσσον τήν πολιτείαν μάστιγος τοσοΰτον 
βδελυράς.

Ουχ ήττον άνάγκη νά στραφή ή προσοχή τοΰ τόπου καί εις τήν
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μεταβολήν διατάξεων τινων της πολίτικης δικονομίας, παρακωλυ- 
ουσών την ταχεΐαν κα'ι άκριβή της αστικής δικαιοσύνης απονομήν, 
διότι, άν αρχική και θεμελιακή βάσις αγαθής πολιτειακής κατα- 
στάσεως δύναται όντως νά θεωρηθή ή έρρυθμος και κανονική της 
ποινικής δικαιοσύνης λειτουργία, επιστέγασμα καί κορωνΐς αυτής 
είναι ή ταχεία καί ακριβής λειτουργία της αστικής δικαιοσύνης. 
Καί είναι μέν βεβαίως δυσχερές έργον ή κατάρτισις δικονομικης νο
μοθεσίας, άσφαλιζούσης έν ταύτω την τε ταχύτητα καί ακρίβειαν 
έν τή απονομή της αστικής δικαιοσύνης· άλλ’ ύπάρχουσί τινες δι- 
κονομικαί διατάξεις, ών μακρύς χρόνος απέδειξε τό ελαττωματικόν 
καί κατ’ ακολουθίαν τό μεταρρυθμιστέον. Ό θεσμός της απόπειρας 
του συμβιβασμού, οστις οΰ μόνον προσβάλλει κατά θεωρίαν αύτάς 
τάς άρχάς του δικαίου, άλλα καί ζημιωδέστατος πρακτικώς είναι, 
διότι, κατ’ ούδέν συμβαλλόμενος εις των διαφορών τήν συμβιβα
στικήν διάλυσιν, παρεμβάλλει μόνον προσκόμματα εις τήν ταχεΐαν 
των ύποθέσεων διεξαγωγήν, άναβάλλων μέν τήν εισαγωγήν καί έκ- 
δίκασιν των συνήθων υποθέσεων επί τινα χρόνον, έπάγων δέ διάκρισιν 
μεταξύ συν οπτικών καί συνήθων, έξ ής ποοκαλοΰνται 
πολλάκις δυσχέρειαι περί τήν έκτίμησιν του χαρακτήρος τών ύπο
θέσεων, καί επέρχεται επί ζημία τών διαδίκων άπορρίψεις άγωγών καί 
παραπομπών αυτών από τής συνοπτικής εις τήν συνήθη διαδικασίαν 
ό θεσμός ιδιαιτέρων εμπορικών δικαστηρίων πρός έκδίκασιν πρωτόδι
κον τών εμπορικών ύποθέσεων, οστις ου μόνον ελέγχει επιστημονικήν 
ανακολουθίαν καί προκαλεϊ μαλιστατήν σύγχυσιν καί τό άνομοιόμορ- 
φον, διότι έν τοΐς πλείστοις μέν νομοΐς δικάζουσιν αυτά ταΰτα τά 
πρωτοδικεία ώς έμποροδικεϊα, αυτών δέ τών ειδικών έμποροδικών αί 
αποφάσεις έκκαλοΰνται ενώπιον τακτικών δικαστών, αλλά καί προκα- 
λεΐ πλειστάκις δυσ ερείας περί τον χαρακτηρισμόν τών διαφορών καί 
άλλα ζητήιιατα νομικά, άλλως παρ’ άλλων λυόμενα, έκ τούτου δέ 
φρικώδης βραδύτης καίδαπάναι μέγισται καί άφανισμός πολλάκις τών 
διαδίκων. Ό θεσιιός, καθ’ ον άκυρότης επέρχεται έκ τής παραβιά- 
σεως ουσιωδών δικονου.ικών διατάξεων, ού μόνον οσάκις ύπέστη έξ 
αυτής ή κινδυνεύει νά ύποστή άδικον κατ’ ουσίαν τών δικαιωμάτων 
καί συμφερόντων αύτοΰ ζημίαν ό προτάσσων την ακυρότητα διά
δικος, άλλά καί οσάκις οΰδαμώς έζημιώθη ή κινδυνεύει νά ζη- 

μιωθή, καί άλλοι τινές δικονομικοί θεσμοί περί ών έπραγματεύθην 
άλλοτε κατ’ εκτασιν, είναι προφανώς άναγκαϊον νά μεταρρυθμισθώσι 
πρός άκριβεστέραν καί ταχυτέραν τής άστικής δικαιοσύνης άπονομήν.

Εΰκταΐον νά έπέλθγ έν τή προσεχεϊ τής Βουλής Συνόδω καί 
τών μεταρρυθμίσεων τούτων ή πραγματοποίησις, ψηφιζομένων τών 
προσηκόντων σχετικών νομοσχεδίων.

Έν ΆΟήναις κατά ’Απρίλιον τοϋ lll!U.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΦΛΟΓΑΓΓΙΙΕ

F. SCJPPE
Ό περιπαθής Μουσουργός του γλυκυτάτου μελοδράματος «Jou r el Nuit.»
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έπί

νεμνήσθημεν τοΰ αρχαίου συμμαθητοΰ 
Εύρυάλου.

Άπδ πρωίας ώραίας φθινοπωρινής 
ημέρας, ύπδ “Ηλιον φλογερόν καί ου
ρανόν διαυγή, έπέβην άτμοπλοίου τίνος 
τών τελούντων τδν πλοΰν τοϋ Άργο- 
λικοϋ καί, καταλείπων τδν ανιαρόν τής 

μικρόν, έπόθουν, εί μη νά έπισκεφθώ, νά 
; νήσους καί τάς πόλεις, αϊτινες 

πρδ τών 
άναμι-

πρωτευούσης βίον 
προσίδω τουλάχιστον τάς ωραίας 
έν παρατάξει, ώς καλειδοσκοπίου πίνακες, ανελίσσονται _Γ_ — 
δμμάτων τοΰ διαπλέοντος τον χρυσίζοντα τοΰτον κόλπον, ά··~·" 
μνήσκουσαι τώ ταξειδιώτη τόσας ώραίας σελίδας τής έθνικής ημών 
ιστορίας. Έπλέομεν ήδη έν μακαρία γαλήνη άπδ τής πρωίας καί 
τδ κατάστρωμα τοϋ πλοίου είχε πληρωθή έπιβατών, άφ’ ου καί αί 
ευπαθέστερα· τή ναυτία δεσποινίδες, χαρίεσσαι, διέτρεχον έπ’ αύτοΰ 
τήδε κάκεϊσε, φαιδρύνουσαι τάς ώρας τών ευτυχών αυτών συμπλω- 
τήρων. Ούτω τδ κατάστρωμα είχε μεταβληθή εις φαιδρόν έντευ- 
κτήριον, έν ω έπαλλάξ οί μέν πρεσβύτεροι συνωμίλουν έπί τών 
ζητημάτων τής ημέρας, οί δέ νεώτεροι έχαριτολόγουν καί τά 
παιδία εύθυμα έτρεχον προς τά κιγκλιδωτά πλευρά τοϋ πλοίου, πα- 
ρακολουθοΰντα μετά κραυγών αγωνίας τάς κινήσεις τών παρα- 
πλεόντων έν άμίλλη παρά τό σκάφος δελφίνων. Οί σκαιότεροι τών 
έπιβατών άνεγίνωσκον έφημερίδας, μεγάλως φαίνεται ένδιαφερόμε- 
νοι περί τών νέων τής ημέρας. Μεταξύ τών σκαιοτέρων τούτων 
δύναμαι νά συγκαταλέξω έμαυτόν, διότι άπδ πρωίας, άγοράσας 

συλλογήν πρωινών έφημερίδων διεσκέδαζον, διερχόμενος τάς σοβα- 
ράς γνώμας τών 'Ελλήνων δημοσιογράφων, τάς μέχρις αλμυρό— 
τητος, πολλάκις, δι*  άττικοϋ άλατος ήρτυμένας καί καταγινόμενος 
περί τήν άνεύρεσιν μεταφραστικών μαργαριτών έν ταΐς έπιφυλλί- 
σιν. Ούτω τούλάχιστον ένόμιζον ότι διεσκέδαζον. Τά όμματά μου 
άπδ τής ήδείας ταύτης ένασχολήσεως μοί άπέσπα ή άγκυροβόλη- 
σις τοϋ πλοίου ένώπιον ώραίας νήσου ή ό ήδύς θροϋς τής έσθή- 
τος παρερχομένης ένώπιόν μου καλλονής. Έν διαλείμματί τινι 
τοιούτω παρετήρησα έν τώ απέναντι μου καθίσματι κύριόν τινα 
συνοδευόμενον ύπδ δύο δεσποινίδων, αϊτινες ώς συνεπέρανα έκ τής 
όμοιότητος ήσαν πάντως άδελφαί του. Ή μορφή τοϋ κυρίου τού
του, φέροντος ώραΤον ξανθόν μύστακα και χρωματιστός διόπτρας, 
μοί έφάνη πως γνωστή. Έρριψα έπανειλημμένως τά βλέμματα έπ’ 
αύτοϋ καί ή ύπόθεσίς μου έβεβαιοϋτο έπί μάλλον. Πάντως θά ήτο 
ό παλαιός φίλος καί συμμαθητής Άχιλλεύς Κ. Έπεχείρησα νά 
έγερθώ καί τδν πλησιάσω, άλλά πάλιν έδίστασα. Άλλως γνωστόν 
ότι πολλάκις άπατώμεθα έκ παραδόξων ομοιοτήτων. Έπειτα άνε- 
λογίσθην ότι άπό τριετίας ό φίλος μου Άχιλλεύς διέμενεν έν 
Μονάχω, τελειοποιούμενος έν τή ιατρική, έάν δ’ αίφνης άφικνεΐτο 
έκεΐθεν, θά ήτο άδύνατον νά μη τδ γνωρίσω. Άφήρεσα λοιπόν τήν 
προσοχήν άπό τοϋ έν λόγω κυρίου καί έβυθίσθην εις μηχανικήν 
άνάγνωσιν έπιφυλλίδος τίνος.

Μετ’ ολίγον ο! έπιβάται τής πρώτης θέσεως κατήρχοντο εις τδ 
πρόγευμα. Έγώ, προγευματίσας έν Πειραιεΐ, προυτίμησα νά κατα- 
κλιθώ άναπαυόμενος έπί τής κοκ έ τ α ς μου μέχρι τής εις Ναυ- 
πλίαν άφίξεως ημών. Περί τήν δειλήν ό κρότος τής ποντιζομένης 
άγκύρας μέ άφύπνισε καί μετ’ ολίγον ή λέμβος με άπεβίβαζεν εις 
τήν προκυμαίαν τοϋ Ναυπλίου. Ή αύτόθι διαμονή ημών καθ’ όλην 
τήν έπαύριον ύπήρξεν εύάρεστος καί πλήρης ώραίων έπεισοδίων, 
υπό καλλίστας δ’ έντυπώσεις περί τήν εσπέραν τής έπιούσης έπα- 
νε,Ρχ°μεθα πολλοί τών έπιβατών εις τδ άτμόπλοιον. Έγώ προσε- 

#πάθησα νά τοποθετηθώ πάλιν έπί άναπαυτικοϋ καθίσματος. Έστρεψα 
κύκλω τά βλέμματα, έλπίζων νά έπανίδω τδν άγνωστον κύριον τής 
χθεσινής πρωίας, άλλά δεν κατώρθωσα νά τδν ίδω καί ύπέθεσα ότι 
θά παρέμεινεν έν Ναυπλίω. Έν τούτοις νωχελώς έξηπλωμένος έπί 
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τοΰ αναπαυτικού ανακλίντρου μου άνεγίνωσκον ύπό λαμπρόν παν
σέληνου φώς, ή μάλλον έρρέμβαζον. Οϋτω άφηρημένος ήσθάνθην 
έπί τον ώμον φιλικήν θλίψιν χειρός. Είχον τοσούτω έπ’ άλλα προση- 
λωμενον τον νοϋν, ώστε ουδέ καν ήννόησα άν μ’ έπλησίασέ τις. 
Έστράφην έν τούτοις, έκπληκτος, καί οί οφθαλμοί μου συνήντη- 
σαν τον ίανθόν νεανίαν τής χθές.

— Είσαι σύ;
— Είσαι σύ ;
Σχεδόν έψιθυρίσαμεν όμοΰ. Δεν ήτο ανάγκη πλειοτέρων λόγων. 

Έρρίφθημεν εις τάς αγκόλας άλλήλων καί έπί τινας στιγμάς, θλί— 
οοντες τάς χεϊρας, ήτενίζομεν ασκαρδαμυκτί άλλήλους. Συνηντώ- 
μεθα μετά τριετή αποχωρισμόν, καθ’ ον, ούκ οΐδά πως, όλίγας άν- 
τηλλάίαμεν έπιστολάς. Δεν δύναται νά έκφρασθή τό είδος τής 
ηδονής έν τοιαύτη περιπτώσει. ’Εν τή καρδία ημών απομένει, 
νομίζεις, κενόν τι έκ τής απουσίας τών καλών φίλων, κενόν μή 
πληρούμενον ή μόνον παρ’ αύτών τών ιδίων. Ύπάρχουσιν έν τή 
καρδία ημών θέσεις προωρισμέναι διά πάσαν προσφιλή ύπαρίιν. 
Ή θέσις τοΰ φιλτάτου Άχιλλέως έμενε κενή έν τή καρδία μου 
καί ήδη έπληροΰτο. 'Ομοίαν ήδονήν αισθάνεται μόνον ό γονευς, 
ό έπαναβλέπων έν τή οικογενειακή τραπέζη του τό τέκνον, τοΰ 
όποιου έπί μακρόν άπέμενε κενή ή θέσις. Έσυρα πλησίον μου τον 
φίλτατον Άχιλλέα καί, άφ’ ου διηγήθημεν τά καθ’ ημάς, έδόθημεν 
εις ήδείας αναπολήσεις. Τοιαΰται στιγμαί είσι λίαν πρόσφοροι 
προς τήν άνάμνησιν τοΰ παρελθόντος.

★ ★
4

Άνεμνήσθημεν τοΰ αρχαίου συμμαθητοΰ Εύρυάλου. Καρδία 
χρυσή, διάνοια διαυγής καί φαντασία ζωηρά έκόσμουν τον άτυχή 
φίλον, τον όποιον τοσούτω ήγαπώμεν και έίετιμώμεν πάντοτε, 
άλλά τον όποιον άπηνής θεότης κατεδίωκε, νομίζεις, άπ’ αύτοΰ τοΰ 
λίκνου του. Ή σιδηρά θέλησις, ή εύφυΐα, ή θαυμασία εις εύγε- 
νεΤς άρχάς έμμονή, τά πάντα κατασυντρίβονται έν τώ κόσμω προ 
τοΰ βράχου τής ατυχίας καί οί παρέγγραφοι τής τύχης, άπό δυ
στυχίας εις δυστυχίαν μεταπίπτοντες, κλείουσιν έπί τέλους τά 
όμματα με τό τελευταϊον παράπονον εις τά χείλη. Τουλάχιστον 

ολόκληρος ό παιδικός καί νεανικός βίος τοΰ Εύρυάλου ύπήρίεν 
άλυσσις αλλεπαλλήλων δυστυχημάτων. Νέον άμύστακα ένθυμοΰμαι 
τον άτυχή φίλον, εις τον όποιον μόνη ή γραΤα μήτηρ άπέμενε, 
τον ένθυμοΰμαι σπουδάζοντα διά μυρίων στερήσεων έν τή Πολυ
τεχνική Σχολή τών ’Αθηνών. Κατά τό διάστημα τοΰτο τώ εΐχεν 
έκλίττει καί ή ύστάτη παρηγοριά, τώ εΐχεν άποθάνει ή γηραιά άλλά 
φιλτάτη μήτηρ. 'Υπό τό βάρος τών συμφορών τούτων ό σίδηρός 
χαρακτήρ τοΰ Εύρυάλου έμενεν άκαμπτος· έμελέτα καί έμορφοΰτο 
ώς ολίγοι, τά δε πρώτα αύτοΰ δοκίμια έν τή ωραία τέχνη τοΰ 
Άπελλοΰ ήγγελλον τον μέλλοντα καλλιτέχνην. Πάντες έθαυμάζο- 
μεν καί ήγαπώμεν τον Εύρύαλον. Ημέραν τινα αί ύπέρ αύτοΰ 
εύχαί ήμών έπληροΰντο· έμάθομεν ότι εύγενής άνήρ άνελάμόανε 
δι*  έζόδωντου νά συνδράμη τον φιλόμουσον νέον εις τήν προς τήν 
τέχνην έπίδοσιν. Μετ’ όλίγας ήμέρας, χαίρων καί εύλογών τον προ
στάτην του, άπήρχετο ό εύγενής νέος εις τήν Εσπερίαν καί τον 
συνώδευον αί θερμαί εύχαί τών ένταΰθα φίλων του. Παρήλθον 
σχεδόν τρία έτη έκτοτε, άλλά δεν ήδυνάμην νά μάθω τι περί αύ
τοΰ, έκτος τοΰ ότι ύγιαίνει καί σπουδάζει στήσας. τό έργαστήριον 
αύτοΰ έν Ρώμη. Ήδη ή μετά τοΰ Άχιλλέως συνάντησις μοί άνέ- 
μνησε τον Εύρύαλον· άλλ’ έπί τώ όνόματι τούτω εΐδον τον Άχιλ- 
λέα ώχριάσαντα. Έγνώριζον ότι ό Άχιλλεύς ήγάπα πολύ τον 
Εύρύαλον.

— Ίσα, ίσα, έψιθύρισεν, έπί τή άναμνήσει τού Εύρυάλου ό Ά- 
χιλλεύς, ύπεκίνησες θέμα τοΰ όποιου ή λυπηρά άφήγησις κοσμεί
ται ύπό μυθιστορικής όλως χροιάς. Ό Εύρύαλος εΐνε ήρως άπευ- 
κταίου μυθιστορήματος· καί ρωμαντικός συγγραφεύς θά ήδύνατο νά 
εύρη έν τή άφηγήσει μου ύλην προς συγγραφήν θλιβερός μυθιστο
ρίας. Άλλ’ ό,τι θά σοι διηγηθώ έγώ εΐνε άπλοΰν καί σύντομον τό- 
σω, όσω έζ έναντίου μέγα τό αίσθημά μου καί τής αίμασσούσης 
καρδίας μου ή θλίψις. Ή συμφορά δεν εΐνε φλύαρος καί εΐνε συμ
φορά μου ή συμφορά ισαδέλφου φίλου, άποκλήρου τής τύχης, 
εν τώ βίω τοΰ όποιου ή άτυχία διαδέχεται τήν άτυχίαν καί ή 
συμφορά τήν συμφοράν. ’Ολίγα θά σοι είπω ή μάλλον τίποτε. 
Εχω μετ’ έμοΰ δύο έπιστολάς τού Εύρυάλου, έν αΐς ό ίδιος έχά- 

ραζε τό μυθιστόρημα τοΰτο τής ζωής του.
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Έν τώ μεταξύ έξέβαλε ψάκελλον τοΰ Θυλακίου του ό Άχιλλεύς 
καί συνέπτυξεν αυτόν έν τώ χειρ!· Καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής 
άψηγήσεως του ταύτης διετέλουν έν διαρκεΐ αγωνία. Μυρίαι σκέ
ψεις διήρχοντο τοΰ νοϋ μου κα'ι μυρία ύπέθετον περί τοΰ άτυχους 
ψίλου, εις τόν όποιον εύτυχέστερον ένόμιζον ότι θά ύπομειδιάση 
τό μέλλον, άνταμεΐόον αύτόν διά τήν πρώην δυστυχίαν. Έν τού- 
τοις συνεΐχον τήν περιεργίαν μου κα'ι δέν έτόλμων νά διακόψω 
τήν ΐεράν συγκίνησιν τοϋ διηγουμένου ψίλου μου.

—Ζή; έψιθύρισα σχεδόν μεταξύ τών όδόντων, νομίζων ότι όλη 
ή δυστυχία έκειτο έν τώ θανάτω. Ό Άχιλλεύς ούδέ μ’ ήκουσε κάν, 
προσηλώσας δέ τά βλέμματά του άτενώς έπ'ι τοΰ ψακέλου, έξηκο- 
λούθησε διηγούμενος.

—-Ενθυμείσαι, ύπέλαόε, ένθυμεΐσαι τόν ώραΐον, τόν εύψυα, τόν 
ψιλόσοψον άλλ’ άτυχή πάντοτε Εϋρύαλον 1 Ενθυμείσαι τόν παρά- 
ψορον έξ αισθήματος ψιλόν, τοΰ όποιου ύπό μετριόψρον ψευδώ
νυμον άνεγινώσκομεν έκάστοτε τόσας ωραίας ποιήσεις, τόσα ώραΐα 
κα'ι πλήρη δυνάμεως άρθρα. Άνάπλασον έν τή διανοία σου τήν 
εικόνα τοΰ Εύρυάλου διά νά δυνηθής νά αϊσθανθής κατά βάθος 
τό διήγημα, ήρως τοΰ οποίου ήδύνατο νά ή μόνος ό Εύρύαλος, 
ό ορμητικός έκεΤνος νεανίάς, ό παράψορος εις τούς έρωτάς του, ό 
τυψλούμενος ύπό τοΰ αισθήματος, ό ταχύς εις τάς άποψάσεις του.

'Οπαδός ωραίας τέχνης, τής τέχνης τοΰ Άπελλοΰ, συνοδεύων 
τόν πρός τήν τέχνην έρωτα διά ψαντασίας γονίμου καί εύρείας 
παιδεύσεως, μορψούμενος όσημέραι έν τή τέχνη, χάρις εις τήν 
ψιλάνθρωπον χεΐρα ψιλοκάλου κα'ι εύγενοΰς προστάτου, πήξας τό 
καλλιτεχνικόν έργαστήριον του, έν άποκέντρω τινι τής 'Ρώμης ό- 
δώ, ήράσθη ό Εύρύαλος καί ήράσθη παραψόρως κόρης άνταξίας 
αύτοΰ. Τόν έρωτά του δύναται νά περιγράψη μόνος αύτός. "Ας 
άναγνώσωμεν τάς έπιστολάς του έν αΐς όμως μόνον τό ψωτεινόν 
μέρος τής είκόνος έγραψεν ό ίδιος· τό σκοτεινόν δέν ήθέλησε ή 
μάλλον δέν ήδυνήθη νά τό περιγράψη. Εις έμέ άπόκειται ή Θλιβε
ρά συμπλήρωσις.

Άνέπνευσα. Ή άρχή τής διηγήσεως μ’ έπράϋνεν· έψαντάσθην 
πρός στιγμήν τό δυστύχημα τοΰ Εύρυάλου ούχί τοσούτω μέγα 
καί άνεπανόρθωτον. Ό Άχιλλεύς έκυψε τήν κεψαλήν κ’ έξήγαγε
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τοΰ ψακέλλου τάς έπιστολάς· οί όψθαλμοί του ήσαν ύγροί. Ω
ραία τοΰ Αύγούστου Πανσέληνος άνήρχετο πλήρης μυστηρίου έπί 
αίθριον ούρανόν καί αί ακτίνες αύτής παλμώδεις έπαιζον μετά 
κυμάτων άργυρών. Έκύψαμεν άμψότεροι έπί τής έπιστολής καί 

άνέγνωμεν μετά πάθους.
Έν ‘Ρώμη .........................

Αδελφέ μ.ου Άχελλεΰ,

Προ πολλοΰ άπεχωρίσθημεν ύπό τόν ώραΐον τής ’Αττικής ού
ρανόν. Σύ μέν έτράπης έπ'ι τήν σπουδήν έπιστήμης ψιλανθρώπου, 
σπουδήν άνετον καί εύτυχή καί, έναντίον τοΰ ψαιδροΰ άείποτε χα- 
ρακτήρος σου, έπορεύθης νά ζήσης ύπό ούρανόν μολύόδινον καί 
βαρύν, βυθίζοντα τήν καρδίαν εις τήν άνίαν καί τήν άπόγνωσιν· 
έγώ πάλιν, ό άείποτε μελαγχολικός, ό δικαίως άείποτε κατηψής, 
τοΰ οποίου ό βίος εϊνε άλυσσις δυστυχημάτων, έτρεψα τά βήμα
τα πρός τήν ώραίαν ’Ιταλίαν, ύπό ούρανόν αίθριον ώς ό τής ’Ατ
τικής καί κλίμα εύκρατον ώς τό τής ψιλής πατρίδος. Άλλά μή 
όμιλώμεν πλέον περί δυστυχημάτων ! Φιλάνθρωπος χειρ μοί πα- 
ρέσχε τά μέσα άνέτου σπουδής, πρός ήν τοσοΰτον έτρεψον άείπο
τε πόθον, έρως δ’ άγνός μοΰ ψωτίζει τήν καρδίαν. Πλησιάζω νά 
πιστεύσω ότι άνέτειλαν καί δι’ έμέ ήμέραι εύτυχίας. Σπουδάζω καί 
άγαπώ. Μή γελάσης, Άχιλλεΰ. Συνήθιζες νά έμπαίζης τά αίσθή- 
ματά μου πάντοτε, Θετικώτατε δ ό κ τ ω ρ μου. Άλλά πίστευσόν 
με· είμαι έρωτευμένος. Δέν άγαπώ έξοχου τάξεως κόρην, δέν άνα- 
μένω πολυταλάντους προίκας, δέν μαντεύω οίκους πλήρεις χρη- 
σοΰ καί μετάξης. Δέν Θέλω νά σοι εϊπω άπ’ εύθείας ποιαν άγαπώ, 
διότι Θά μειδιάσεις είρωνικώς, θετικέ μου δ ό κ τ ω ρ. Ενθυμείσαι 
ότι πάντοτε μέ άπεκάλεις ρωμαντικόν, άλλ’ ϊδε τήν εικόνα τής 
ψιλής μου· δέν τολμώ νά τήν άπεικονίσω διά τοΰ χρωστήρος μου, 
μόλις δ’ άποτολμώ νά τό πράξω διά τοΰ λόγου. Φαντάσθητι κόρην 
ραδινοΰ καί συμμέτρου άναστήματος μέ καταμέλαιναν, έόενώδη 
κόμην, μέ όψρεΐς διαγραψομένας Θαυμασίως ύπέρ όψθαλμούς σπιν- 
Θηροόολοΰντας καί εύστρόψους, μέ γραμμάς προσώπου, οίαι δέν 
άπέρρευσαν ούδ’ άπό 'Ραψαήλ ένθεον χρωστήρα, μέ χείλη κοράλ
λινα, μέ βάδισμα Άθηνδς, μέ ψωνήν εύστροψον ώς οί λαρύγγι-
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σμοί της άηδόνος, μέ παράστημα άνάσσης. Διά των οφθαλμών της 
φλέγει καί έπιβάλλεται, διά της φωνής θέλγει καί κεραυνοί σύ- 
ναμα. Γέλα κα! τά χείλη της άνοίγονται εις κανονικάς κινήσεις ώς 
κάλυϊ ρόδου νεοβλαστοϋς· βαδίζει καί νομίζεις ότι πέτα· τδ παν 
έν αυτή είνε καλλιτεχνικόν. Φιλομαθής εις το άκρον καί πολυμα
θής μελετά, μελετά πάντοτε τά ύψηλότερα προϊόντα τής άνθρω- 
πίνης διανοίας καί τήν φαντάζομαι αίφνης Λάουραν, Έλβίραν, 
Νινόν, Βεατρίκην. Εΐνε γείτων μου. Περί τό μεσονύκτιον χθες τήν 
είδον διά τών ύελοπινάκων τοϋ παραθύρου της κύπτουσαν έπί ω
ραίου τόμου· ίσως ήτο ό Ougo. Μή νομίσης ότι παράφορον παι- 
δίον, ώς άλλοτε, άποθεώ έκ πληθώρας αισθήματος τήν έρωμένην 
μου· μή νομίσης ότι έδανείσθην έκφράσεις άπό τοϋ Πετράρχου, 
τοϋ Musset, τοϋ Λαμαρτίνου, ή τοϋ Δάντου, ϊνα δημιουργήσω 
ιδανικόν έρωμένης τύπον, οϊα ίσως ή Λάουρα, οϊα ή Νινόν, οϊα ή 
Έλβίρα, οϊα ή Βεατρίκη. Ή έρωμένη μου εΐνε άπλούστατα καλλι- 
τέχνις — όχι καλλιτέχνις — είνε όπως τάς ονομάζετε........... ηθο
ποιός. Δεν γράφω τι πλειότερον περί τής ωραίας μου 'Ρωμαίας, 
φοβούμενος τήν έκρηΐιν τής εΐρωνίας σου τήν φοβερόν. Σέ φοβού
μαι, άν καί γνωρίζω πόσω καλώς ήδυνήθης νά με έννοήσης πάντοτε.

Έρρωσο 1
Ευρύχλος.

Έθαυ μάσαμεν όμοϋ τήν χάριν καί τήν εύφυϊαν τής γραφίδας 
τοϋ άτυχοϋς Εύρυάλου. Ό Άχιλλεύς έζήγαγε τήν δευτέραν έ- 
πιστολήν. Δεν έπρεπε νά διακόψωμεν τό πάθος τό γεννηθέν έκ 
τής πρώτης καί έζηκολουθήσαμεν άναγινώσκοντες.

Αδελφέ μ,ου Άχελλεΰ,

Παρήλθον τρεις μήνες, άφ’ ότου δέν σοι έγραψα. Σοί γράφω 
σήμερον καί είμαι ευτυχής άναγγέλλων σοι εύχάριστα περί τοϋ 
έρωτός μου. Έπρεπε νά γνωρίζης, άδελφέ, πόσον ό πρός τήν καλ- 
λιτέχνιδα έρως μου μέ κατέχει ολόκληρον. Δέν άποπειρώμαι νά 
σοι ζωγραφίσω τό αίσθημά μου. Θά καταβιβάσω αυτό διά τών λό
γων μου. ’Αλλά πρώτου σοί διηγηθώ τι τούλάχιστον, προσπάθη- 
σον ν’ άποβάλης άπό τοϋ νοϋ σου πάσαν ταπεινήν ιδέαν περί τοϋ 
έρωτός μου. Ό έρως μου εΐνε πολύ άνώτερος τοϋ ό,τι ήθελες 

ύπολάβη. Ή καλλιτέχνις μου, ή ΑΤμα μου, εΐνε κόρη άνωτέρα 
πόσης μικρολόγου σχέψεως. Ή Αΐμά μου, έκείνη ήτις κατώρθωσε 
νά συναρπάση έκ βάθρων τήν καρδίαν μου, είνε θυγάτηρ έντιμου 
συναδέλφου μου, δν ηύχύχησα νά γνωρίσω άπό τίνος. Καίπερ έ- 
χουσα πόρους έπαρκεΤς πρός βίον άνετον όπωσοΰν καί εΰδαίμονα, 
μεθ’ όλας τοϋ πατρός τάς διαμαρτυρίας, άνήλθεν έπί τήν σκηνήν 
έί εύγενοϋς έρωτος καί δύναμαι νά σοι είπω ότι δέν έσφαλε, διό
τι.... θαυμάζεται. Πίστευσόν με. Άνδρες ένταϋθα έζοχοι έν 
τοΐς γράμμασι προβλέπουσιν έίοχον τής κόρης τό μέλλον. Εις χα
ρακτήρας τινας κατεδείχθη άμίμητος. Ή Αίμα μου—ούτω θέλω 
νά τήν καλώ — εΐνε κάτοχος ού τής τυχούσης παιδείας, παιδείας 
ούχί οϊαν έχουσιν οί λ ό γ ι ο ι νέοι τής πατρίδος μας,' άγαπα 
δέ τήν ποίησιν καί τήν μουσικήν ένθέως. Πρό τινων ήμερών έδι- 
δάχθη άπό τής σκηνής τοϋ, έν ω διδάσκει, θεάτρου χαριέστατον 
κωμειδύλιον, γραφέν ύπ’ αυτής. Είνε τύπος άρχαίας 'Ελληνικής 
καλλονής, τύπος καρυάτιδος καί θαυμάζεται έπί τή μοναδική αύ- 
στηρότητι τοϋ ήθους· εΐνε νεαρωτάτη τήν ήλικίαν. Ήδυνάμην 
νά ευρώ καλλιτέραν σύντροφον τής ζωής μου ; Δέν θά έζήλευε 
πάς τις τοιαύτην σύντροφον, ήρκει μόνον νά μή καλείται ή θ ο
ποί ό ς, νά μή ήνε. . . . καλλιτέχνις; Μόνον έν τοιούτω έρωτι έγώ 
νομίζω ότι δέν θά ταφή ό έρως μου πρός τήν τέχνην -καί πρός 
τήν σύζυγον. Μόνον άπό τοιούτου γάμου καί τοιούτου οικογενει
ακού βίου νέαι και μεγάλαι έμπνεύσεις νομίζω ότι δύνανται νά ό- 
οηγήσωσι τον χρωστήρα μου. Δέν μοι άρέσκει ό μονήρης βίος, 
ήδη ότε άπώλεσα τό πάν έν τώ κόσμω, ότε δέν έχω τινα εις τον 
οποίον ν’άνοίζω τήν καρδίαν μου, νά έζομολογηθώ. Δέν μοί άρέ- 
σκει ό μονήρης βίος, άλλά τρέμω τήν φοβερόν πραγματικότητα 
τοϋ γάμου, ύπό τάς συγχρόνους περιστάσεις.

Είμαι εύτυχής, φίλτατε Άχιλλεϋ, διότι δέν ονειροπολώ. Ό γέ
ρων πατήρ τής Αϊμας, έναντίος πάντοτε τοϋ σταδίου, όπερ ήκο- 
λούθησεν ή θυγάτηρ του, σκέπτεται ένωρίς ή άργά νά τήν άπο- 
καταστήση, νά τήν άποσύρη τής σκηνής, τήν όποιαν αυτή άλλως 
λατρεύει. Ό γέρω-ΦραγκΤσκος—ούτως ονομάζεται ό πατήρ—μ’έκ- 
τιμά πολύ καί μέ αγαπά· σχεδόν μέ λατρεύει. Ύπήρζεν έν τή νεό- 
τητι του ζωγράφος· ήδη είναι κτηματικός. Τώ άρέσκει πολύ ή έρ- 
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γασία μου καί μαντεύει, λέγει, δτι θά διαπρέψω έν τή τέχνη. Γνω
ρίζει πόσω έκτιμώ τήν θυγατέρα του ώς καλλιτέχνιδα και μαντεύ
ει πόσω μο'ι άρέσκει. Χθές με παοσεκάλεσεν εις τήν οικίαν του 
διά νά μο'ι συστήση αύτήν καί έγώ έπορεύθην έξαλλος, μεθύων έκ 
χαρας, ζηλοτύπως άποκρύπτων έν έαυτώ τδ αίσθημά μου. Ή έκ 
τοϋ σύνεγγυς γνωριμία τοϋ άγγέλου τούτου μοί έπέρρωσε τήν καλ- 
λίστην ιδέαν, ήν περί αύτοΰ έτρεφον ανέκαθεν· έχει μεγάλας γνώ
σεις καί νοΰν κριτικώτατον. Άποφαίνεται μετά θάρρους καί με
τά σπάνιάς αισθητικής δυνάμεως περί τών μεγάλων ποιητών καί 
συγγραφέων, οϊτινες κοσμοΰσι τήν βιβλιοθήκην της. Με ώδήγησε 
μετά τοϋ πατρός της εις τδ σπουδαστήριον αυτής, ώραίαν αίθου
σαν, έπί τών τοίχων τής όποιας καλλιτεχνικοί εικόνες παριστώσιν 
ώραΤα συμπλέγματα καί παραστάσεις, έμπνευσθείσας εις τούς καλ- 
λιτέχνας έκ τών ώραιοτέρων σκηνών μεγάλων δραμάτων. Μοί ώμί- 
λει περί έκάστης είκόνος ώς ζωγράφος καί έγώ ήσθανόμην έμαυτδν 
ώχριώντα ένώπιόν της. Πλησίον τοΰ παραθύρου παρετήρησα βι
βλιοθήκην μεγαλοπρεπή, πλήρη ώραίων τόμων. Σαίκσπηρ, Goe
the, Shiller, Ougo, Altieri, Racine, Calderon άνέγνων αλλη
λοδιαδόχους έπί τών βιβλίων. Εις άλλην γραμμήν εΐδον τδ έργα 
τών μεγάλων ημών προγόνων καί σποράδην τά σπουδαιότερα έρ
γα τών μεγαλειτέρων τοΰ κόσμου αισθητικών. Έζήτησα τήν ά
δειαν νά παρατηρήσω τόμον τινα καί είδον αύτδν πλήρη χειρο
γράφων σημειώσεων. Ήτένισα δειλώς τήν κόρην καί δ έρως μου 
μετεβλήθη εις θαυμασμόν·

—Άλλ’ έργάζεσθε φοβερά, δεσποινίς, τή είπον.
Έμειδίασε.
—Ναι· εργάζομαι κάποτε, διασκεδάζουσα.
Άπάντησις άνταξία τής νεαράς φιλοσόφου! Έν τή Αίμα δια

βλέπω έξοχον γυναικδς τύπον. Δεν έχω δίκαιον άρα νά τήν άγα- 
πώ καί τήν θαυμάζω ; Θά εύτυχήσω άραγε νά συνδέσω μετ’ αυ
τής τδν βίον; Εύχου το, φίλτατε. Τδ καλλιτεχνικόν μέλλον μου 
έίαρταται άπ’ αύτής. Άνευ αύτής δεν θά δυνηθώ ούτε νά ζήσω, 
ούτε νά έργασθώ.

Ό σάς
Κυρύχλος.

Υ. Γ. Δεν έγραψά τι έτι τώ κηδεμόνι μου. Δεν πιστεύω ή εύ- 
τυχία καί τδ μέλλον μου νά τδν δυσαρεστήσωσι.

Ό αυτός.

Είχομεν άναγνώση ήδη άμφοτέρας τάς έπιστολάς καί έμένομεν 
ακίνητοι, προσηλωμένα έτι έχοντες τά όμματα έπί τής τελευταίας. 
Αίφνης δ Άχιλλεύς συνέπτυξεν άποτόμως τήν έπιστολήν καί,

—Καί ιδού τδ φωτεινόν μέρος τής είκόνος, έψιθύρισε· τδ σκο
τεινόν άπόκειται εις έμέ. Εΐνε ή πρώτη καί τελευταία φορά καθ’ 
ήν συμπληρώ τάς έπιστολάς ταύτας τοΰ άτυχοΰς Εύρυάλου. Έκά- 
στη έπανάληψις νομίζω οτι άφαιρεΤ εϊκοσιν έτη τής ζωής μου.

* *
*

Ό Άχιλλεύς έσιώπησεν έπί μικρόν, έτοποθέτησε τδν φάκελλον 
έν τώ θυλακίω του καί ήρέατο διηγούμενος.

—Είχον περατώση τάς έν Γερμανία σπουδάς μου καί έμελλον 
νά έπιστρέψω εις τάς πεφιλημένας Αθήνας. Ακριβώς κατ’ έκείνην 
τήν έποχήν βαρεία άσθένεια τοΰ έν Νεαπόλει θείου μου Εύρυβι- 
άδου Κ. μ’ έκάλει αύτόθι. Έσπευσα νά μεταβώ. Ότε είχον φθά- 
ση ό άτυχός θεϊος μου είχεν άποθάνη ή δέ θεία μου έκλαιε τήν 
στέρησίν του. Διέμεινα ήμέρας τινας παρά τώ οίκω τής θείας μου, 
παρηγορών αύτήν. Ήτο πρώτη φορά καθ’ ήν έπεσκεπτόμην τήν 
ώραίαν ταύτην πόλιν. Σπουδάσας καί είδικώς απασχοληθείς έν 
Γερμανία περί τήν Νευρολογίαν καί τά Νοσήματα τής Διάνοι
ας ήθέλησα νά έπισκεφθώ, έπί τή εύκαιρία, τδ μέγα τής Νεαπό- 
λεως ΦρενοκομεΤον. Εύτυχώς είχον συναντήση αύτόθι φίλον τινα 
καί μετ’ αύτοΰ άπεφασίσαμεν νά έπισκεφθώμεν τδ κατάστημα τοΰ
το. Έπί ώραίας πλατείας κείμενον τδ ιερόν τοΰτο ίδρυμα έκίνη— 
σεν έκ πρώτης όψεως τδν σεβασμόν καί τήν συμπάθειάν μου. Πό
σοι απόκληροι τής τύχης, πλάσματα τοϋ θεοΰ, ών έσβέσθη τδ ιε
ρόν τής διανοίας πΰρ, διήρχοντο έντδς αύτοΰ δυστυχή κοί μαρα
σμώδη βίον!... Εισελθόντες έν αύτώ εύρομεν ακριβώς αύτόθι τδν 
διευθυντήν αύτοΰ, φρενολόγον διακεκριμένον καί εύγενέστατον, 
οστις ανέΰ-αβεν εύγενώς νά πεοιαγάγη ήμας καί έπιδείξη τούς α
τυχείς ασθενείς του.
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—Χαίρω φίλοι μου, εΐπεν ήμΤν, οτι εύγενεΐς οπαδοί της έπι- 
στήμης τού ’Ασκληπιού, έκ τής χωράς εκείνης, έζ ής άνέθοραν τά 
μεγαλείτερα τού κόσμου έπιστημονικά πνεύματα, έπισκέπτεσθε τό 
ύπό την διευθυνσίν μου ιερόν άσυλον των αποκλήρων τής κοινω
νίας πλασμάτων. Έσυνήθισα νά βλέπω αείποτε, φίλοι μου, ανθρώ
πους, τούς όποιους βιωτικαί συμφορά! έβύθισαν εις τό σκότος 
τής παραφροσύνης. ’Ενώπιον μου έχω, ώς επί τό πολύ, εύγενή 
Θύματα τού καθήκοντος ή όντα των όποιων μεγάλα πάθη άπέρβε- 
σαν την διάνοιαν, χαίρω δε, ότι έχω νά σας έπιδείξω τι έιίτακτον 
σήμερον. ’Ακριβώς προ ολίγων ήμερων μοί έκομίσθη κόρη, ή- 
τις παν άλλο ή τρελλή δύναται νά όνομασθή· είνε ένθους, δαι— 
μονιώσα ιέρεια, οίονεί από μυστηριώδους τρίποδος έκπέμπουσα 
σκοτεινούς χρησμούς. Υπήρξε καλλιτέχνις έκ τών καλλίστων, ηθο
ποιός, καί διατηρεί έτι τύπον σπανίας καλλονής. Ή μόνη μανία τής 
ασθενούς μου εΐνε νά ύποκρίνεται μεγάλων τραγωδιών θαυμαστά 
μέρη καί ν’ άπαγγέλλη ωραίους στίχους. Έν τή παραφορά της 
εΤνε θαυμασία· οΐ ύπάλληλοι καί έπιστάται μετά σεβασμού τρέχου- 
σι νά την θαυμάσωσι. Καθ’ όλον τον έπ,στημονικόν βίον μου, σάς 
βεβαιώ, πρώτην φοράν άπαντώ παράφρονα ώς αυτήν καί θά ήνε 
πιστεύω ή τελευταία. ...

Έν τούτοις διήλθομεν έν προς έν τά πλεΐστα δωμάτια τών άτυ- 
χών άσθενών. Τον βίον έκάστου μετά σοφών συμπερασμάτων άνέ- 
πτυσσεν ήμΤν ό σοφός καί εύγενέστατος διευθυντής.

— Έφθάσαμεν εις τό δωμάτιον τής μοναδικής άρρώστου, έψι- 
Θύρισεν ό διευθυντής.

Ή θύρα ήτο κλειστή· ό διευθυντής τήν ώθησε καί αυτή, μαλακώς 
προστριβομένη έπί τών στροφέων της, ήνοίχθη. ’Ακριβώς κατ’ εκεί
νην τήν στιγμήν άστραπηδόν διήλθε σκέψις τις διά τού νού μου. 
Μήπως ήτο ή έρωμένη, ή σύζυγος ίσως τού άτυχούς Εύρυάλου ; ’Α
δύνατον νά περιγραφή τό θέαμα, ούτινος παρέστημεν μάρτυρες έπί 
τώ άνοίγματι τής Θύρας. Ή πάσχουσα ήτο κατακεκλιμένη έπί τίνος 
άνακλίντρου, εύμελής, ώς άρχαΐον τι άγαλμα. Αίφνης έστράφη άπο- 
τόμως, ύψωσε τήν ώραίαν κεφαλήν της, έτοποθέτησε τήν ώραίαν, τήν 
έβενώδη καί Θαυμασίως άτημέλητον κόμην διά τών δακτύλων της 
τών κρινολεύκων, καί μέ προσεϊδε μετά βλέμματος κεραυνοβόλου.
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Ή στάσις αύτη ήτο θαυμασία ! Έμεινα ώς ένεός προ τοϋ βλέμ
ματος έκείνου. Λέξεις τινες έκύλισαν ώς ουράνιος αρμονία άπό τών 
χειλέων της.

— Πώς κύριε; Θά μέ φονεύσητε; Γήν προσευχήν μου είπατε. 
Ώ> ποια άπαισία σκέψις διέρχεται τής διανοίας σας ; Διατί εΐσθε 
τόσον"άγριος ; . . .

Συνωφρύωσε τούς οφθαλμούς, ήγέρθη αιφνίδιους διά Θαυμάσιων, 
δι’ έρρυθμοτάτων κινήσεων κ’ έγονυπέτησεν ένώπιόν μου.

— Τρέμω, έψιθύοισε καί ήνωσεν εις προσευχήν τούς δακτύ
λους της . . .

'Ο διευθυντής ένευσεν ήμΐν νά έξέλθωμεν καί έκλεισε τήν θύ- 
ραν. Έμενεν έν τή διανοία μου έντετυπωμένη ή θαυμασία αύτη έ- 
ξέλιξις τοϋ πάθους τής άτυχους κόρης. Τήν έθαύμασα. Δέν ήτο 
τρελλή αυτή, ήτο άριστοτέχνις.

— Σας έξέλαβεν ώς Όθέλλον, ύπέλαβεν ό διευθυντής. Μηχα
νικώς διηυθύνθην μετά τοϋ φίλου μου, άκολουθών τον διευθυντήν 
εις τό γραφεΤον του. Αύτόθι έμείναμεν έπ’ ολίγον, όμιλοϋντες 
περί τής Θαυμασίας τρελλής, μετά τοϋ σοφοϋ διευθυντοϋ. Αΐ πα
ρατηρήσεις αύτοϋ ήσαν όντως σοφαί· αίφνης έφερε τήν παλάμην 
εις τό εύρύ του μέτωπον καί συλλογισθείς έπί μικρόν,

— Σαίκσπηρ, Σαίκσπηρ, έψιθύρισεν, άμφιβάλλω αν μέχρι τοϋδε 
καλλιτέχνις ύπεκρίθη θαυμασιώτερον τούς θαυμάσιους τών δρα
μάτων σου χαρακτήρας, θαυμασιώτερον τής... τρελλής Α'ίμας . ..'

— Πώς είπατε ; έψιθύρισα. Αίμα ονομάζεται ή άτυχής αύτη 
κόρη ;

— Αίμα Ίωαννίνη, φίλε μου, ή μάλλον Αίμα Αύλίδου. Ή κόρη 
αυτή, νεαρωτάτη έτι, πρό δύο ετών διέπρεπεν έν 'Ρώμη ώς ηθοποιός 
και έθαυμάζετο έπί πολυμαθεία καί καλλονή. Έτρεφεν έρωτα πρός 
τήν σκηνήν έκτακτον. Έν τούτοις ό πατήρ αύτής, οστις έν Θρή- 
νοις καί παραφορά ώδήγησε τήν κόρην του εϊς τό άσυ/,ον τοϋτο, 
πρό τίνος, συνέζευζεν αύτήν προς νέον Έλληνα—πατριώτην σας 
—καλλιτέχνην, 'έρασθέντα έμμανώς αύτής. Ή Αίμα ήναγκάσθη 
ν αφίση .τήν σκηνήν. Ιδού ή βάσις τοϋ πάθους της κατ εμε. Η 
άπομάκρυνσις άπό τής σκηνής μεγάλως τήν μετέβαλεν. ’Ακατα
νόητος μελαγχολία έκτοτε τήν κατέλαβε· άπεσπάτο τοϋ πατρος,

8
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τοϋ λατρεύοντος αυτήν συζύγου, παντός έν τώ κόσμω και κλει
σμένη έν τώ δωματίω της άνεγίνωσκεν, άνεγίνωσκε και ύπεκρίνετο. 
Ημέραν τινα κατέλαβεν αύτήν ύπερβολική ή μανία. 'Ο πατήρ και 
ό σύζυγος τήν ώδήγησαν ένταϋθα μετά δακρύων καί έκτοτε δια
μένει εις τό άσυλον τούτο. Ήδη ό μέν ατυχής πατήρ άπέθανε, ό 
δέ σύζυγος, άθλιος, πασχών καί πενόμενος έρχεται πρός έπίσκεψίν 
της. Σπανίως έν τούτοις τώ έπιτρέπω νά τήν Ιδη και τούτο χωρίς 
νά άντιληψθ/j αύτοϋ ή ιδία.

Ό διευθυντής έσιώπησε μικρόν, έν ω έγώ διετέλουν ύπό τό 
βάρος ούχί πλέον συγκινήσεως άλλ’ άκαταλήπτου αισθήματος, 
ιλίγγου, φρενήτιδος.

— Άθλια κόρη ! έπανέλαβεν ό διευθυντής. Έν αύτη διαβλέπω 
θαυμάσιον, Πλατώνειον έρωτα πρός τήν τέχνην, έρωτα άποπνι- 
γέντα έν έρωτι ύλικώ και άνθρωπίνω. Δέν εΐνε κοινή ή ασθενής 
μου, Κύριοι.

Ύπό τό κράτος τής συγκινητικής άφηγήσεως τού διευθυντοϋ 
έξήλθομεν τού δωματίου. Έγνωρίζομεν ήδη τά πάντα. Ό αξιό
λογος διευθυντής ώδήγησεν ημάς μέχρι τής αΰλείας τοϋ ωραίου 
κήπου θύρας. ’Ακριβώς κατ’ έκείνην τήν στιγμήν είσήρχετο ωχρός 
τις νεανίας. Είχε τήν όψιν συμπαθή, μικρόν πώγωνα και όμματα 
σπινθηροβολούντο έν τοΤς κόγχοις αύτών.

— ’Ιδού ό ατυχής σύζυγος τής Αϊμας Ίωαννίνη, έψιθύρισεν ό 
“ διευθυντής, ’ιδού ό Εΰρύαλος Αύλίδης.

Παρευθύς άνεγνώρισα τον άτυχή Εύρύαλον και ήθέλησα νά ρι- 
φθώ εϊς τάς άγκάλας του, άλλ’ ό διευθυντής μ’ ήμπόδισε, πληρο- 
φορηθείς μάλιστα ότι συνεδεόμεθα διά φιλίας.

— Μοιραία περίστασις έπανέλαβεν ό διευθυντής σάς ώδήγησεν 
ένταΰθα, όπως παραστήτε αύτόπτης δράματος, τό όποιον, ως βλέπω, 
μεγάλως σάς έπιορεάζει. Άφετε ήσυχον τον άτυχή φίλον σας. 
Εΐνε φθισικός καί όλίγαι ήμέραι βίου τώ ύπολείπονται άκόμη.

Έθλίψαμεν έν τούτοις τήν χεΐρα τού σοφού διευθυντού καί α- 
νεχωρήσαμεν. ’Εννοείται ότι δέν ήθέλησα νά παραμείνω πλέον έν 
τώ τόπω τούτω· τήν έπαύριον άνεχώρησα καί πρό ολίγων ήμερων 
έφθασα εις ’Αθήνας. Ήδη συνώδευσα καί άφήκα τάς άδελφάς μου 
παρά τινι συγγενεΤ εις Ναύπλιον. Γό ταξείδιον τούτο νύν μοί δω-

ρεϊ τήν πολύτιμον συνάντησίν σου καί τήν εύχαρίστησιν ότι ευ
ρίσκω καί άλλον τινα, δυνάμενον κατά βάθος νά αίσθανθή τό φρι- 
κτόν δράμα τού άτυχούς Εύρυάλου ....

Ό Άχιλλεύς διέκοψε τήν διήγησιν καί άμφότεοοι έσιγώμεν ύπό 
τήν έντύπωσιν τών φοβερών αύτής σκηνών. Μετ’ ολίγον έθλίψα
μεν μηχανικώς τάς χεΤρας καί κατήλθομεν εις τό σκάφος τού 
πλοίου. Καθ’ όλην τήν νύκτα αί εικόνες τής διηγήσεως ταύτης 
τού Άχιλλέως έπανήρχοντο αλλεπάλληλοι πρό τών όμμάτων μου, 
καθ’ όλην δέ τήν έπαύριον προσεπαθήσαμεν νά μή έπαναλάβωμεν 
κάν τό όνομα τού Εύρυάλου. 'Ο ατυχής Εύρύαλος βλέπων κατα- 
στρεφόμενα τά εύγενέστερα όνειρά του, έγκαταλειφθείς ίσως παρά 
τού προστάτου του, διέκοπτε τάς σπουδάς του άπελπις! Ήρκει 
ή διήγησις- πάσα σκέψις καί πάν συμπέρασμα θά κατεβίβαζον τήν 
θλιβεοάν έντύπωσιν τής φοβέρας πραγματικότητος. Τό έσπέρας 
ήγκυροβολήσαμεν εις Πειραιά καί άπεχωρίσθην έπ’ έλπίδι προσε
χούς συναντήσεως τού φιλτάτου Άχιλλέως. Εις ούδένα μέχρι 
τοϋδε έπανέλαβον τήν θλιβερόν ιστορίαν καί εΐνε ή πρώτη καί ή 
τελευταία φορά καθ’ ήν έκτίθημι ταύτην. Ούδέποτε όμως θά έξα- 
λειφθώσιν άπό τής μνήμης μου ο! μεγάλοι λόγοι τού σοφού φρενολό
γου περί τής άτυχούς καλλιτέχνΐδος :

— Άθλια κόρη ! Έν αύτή διαβλέπω θαυμάσιον αίσθημα πρός 
τήν τέχνην, ύψούμενον μέχρι τού φανταστικού έρωτος, δν έμάν— 
τευεν έν τή Πολιτεία του ό Πλάτων, έρωτα θειον, άποπνιγέντα έν 
έρωτι άνθρωπίνω.

Έν Πειραιεΐ. Αύγουστος 1881.

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛ'ΔΗΣ
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Κατά τινα παρελθοΰσαν θερινήν αετ-ςιαβρίαν έπί τής κλίνης ιχου, ρεμβάζω*  
έφιλοσόφουν περί άλλων τε αντικειμένων καί δή περί φυσικών καί φυσιολογικών 
φαινομένων, ότε αίφνης ό Μορφεύς έπελθών λάθρα μέ κατέλαβεν έξ άπίνης άο
πλον, άλλά καί δέν κατεκυρίευσε τών αισθήσεων μου όλων, μάλλον εις νάρκην 
μέ έρριψεν, άλλ’ έν τή αγωνία μου ϋπνώσσας καί έγερθείς αίφνης καί άπροδπτως 
εύρέθην έν τοιαύτη ψυχική καταστάσει, ώστε ένόμιζον δτι κάτι τι άηθες συνέ- 
βαινεν ένέ μοί'αργά ίσως, πλήν τέλος άνεγνώρισα, δτι ή τοιαύτη κατάστασις ήτο 
αποτέλεσμα τοΰ βραχέως μέν άλλ’ ήδέως ύπνου. ’Ιδού ποθεν, φίλτατε, όρμηθείς 
άπεφάσισα νά περισυλλέξω δσα περί υπνου οίδα, και δημοσιεύσω τήν σύντονον 
ταύτην καί άτελή διατριβήν, έάν, ώσπερ καί κατά τό παρελθόν έτος, λίαν εΰ- 
γενώς μοι παραχωρήσητε όλίγας σελίδας τοΰ πολυτίμου καί λίαν χρησίμου διά 
τήν ποικίλην ύλην Ύμετέρου ’Εθνικού Ημερολογίου, μή σκοπών ουδέν έτερον ή 
τήν περιέργειαν τών μή εΐδότων νά κινήσω καί τήν σπουδήν τών άρμοδιωτέρφν, 
ίνα έξετάζωσι καί άναδημοσιεύωσι τοιούτου είδους χρήσιμον καί διδακτικήν ύλην.

Χανία Κοήτης, ’Ιούλιος 1884.
Μετ’ αγάπη; γίΧος

Γ. Π. ΚΑΛΑΪΣΑΚΗΣ.

πειδή κατά τήν άνάπτυξιν καί άνάλυσιν τοΰ άπασχολή- 
σοντός με θέματος, οπερ δσον άπλοΰν έκ πρώτης δψεως 
καί άν φαίνηται, τόσον πολύπλοκου εξεταζόμενου εις τά 
καθέκαστα τυγχάνει, θά εύοεθώ πλέον ή άπαξ εις θέσιν ν’ 
αναφέρω περί ζωικής καί φυτικής ζωής, καί επειδή τών 

άναγνωστών τινες ίσως άγνοοΰσι τί έστι ζωϊκή καί τί φυτική ζωή, 
καί επειδή ώς ευνόητου ή άνάπτυξις οπουδήποτε θέιζατος γίνεται 
πάντοτε διά τούς μή είδότας, δια τοΰτο ούχί άσκοπον έκρινα ίνα 

προτάξω έν όλίγοις τήν διάκρισιν τής ζωικής άπό τής φυτικής 
ζωής, άπλοποιών ό’σον ένεστι τά πράγματα ίνα τοϊς πάσι καταλη
πτός γίνω.

Καί ζωή μέν έν γένει είναι ό τρόπος τής ύπάρξεως παντός ζωι
κού δντος, ήτοι ό τρόπος τής ένεργείας τής ύλης πεπροικισμένης μέ 
οργανισμόν, είναι άλλαις λέξεσιν αυτή ή ένόργανος φύσις έν ένερ- 
γείεκ· διότι ζωή δέν υπάρχει ούτε είναι δυνατόν νά ύπάρξη παρ’ 
όπου ΰφίσταται οργανισμός, άρα εις τά ζώα καί τά φυτά. Άλλ’ ή 
έκδήλωσις τής ζωής δέν γίνεται άναγκαίως παντού όπου υπάρχει 
άπλώς όργάνωσις, διότι προς έκδήλωσιν τκύτης προσαπαιτοΰνται νά 
συνυπάρχωσι καί τινες συνθήκαι άναγκαϊαι, έπιδρώσαι άπ’ ευθείας 
έπί τής ένοργάνου ύλης. Έσφαλμένως άρα υποτίθεται καί λεγεται 
δτι ή ζωή έστι τό αποτέλεσμα τής όργανώσεως- διότι ή ζωή έστι 
προσόν τι δυναμικόν συναφές τή ένοργάνφ υλγ, συνεπώς δέν είναι τι 
κεχωρισμένον ταύτης καί ανεξάρτητον, ένεργοΰν αυθυπάρκτως καί 
άνευ τής συνεργασίας ταύτης. Επομένως έκαστον ένόργανον ον, 
δσον άπλοΰν καί άν ή. πληρούν τάς άπαιτουμένας συνθήκας παρου
σιάζει μίαν ή πολλάς τών ζωικών δυνάμεων, ή τουλάχιστον την 
θοέψιν, ήτις έστίν ή άπλουστέρα καί κοινοτέρα πασών τών λοιπών.

Έκδηλοΰται δ’ ή ζωή διά πολλών, πλείστων φαινομένων, ών τά 
μέν είσί κοινά εις τε τά ζώα καί τά φυτά, τά δ’ άνήκουσι μόνον 
εις τά ζώα, καί είσίν ίδια τούτων χαρακτηριστικά. ’Ιδού πόθεν πη
γάζει ή μεγάλη διάκρισις τοΰ βασιλείου τών ζώων καί τοΰ βασιλείου 
τών φυτών. Ύπάρχουσιν άρα δύο εϊδη ζωής, ή ζ ω ϊ κ ή λεγομένη, 
καί ή φυτική, καί τούτων τάς ιδιότητας καί τά χαρακτηρι
στικά σημεία θέλω πειοαθεΐ νά καταδείξω.

Καί φυτική μέν ζωή είναι ή θοέψις ή άνάπτυξις καί ή 
γ έ ν ε σ ι ς· διότι καί εις τά φυτά, ώς εις τά ζώα γίνεται θρέψις, 
ήτοι κατεργασία καί άφομοίωσις τής έξωθεν λαμβανομένης τροφής· 
γίνονται έκκοίσεις, ών άπόδειξις αί διάφοροι έκκρινόμεναι ύλαι καί 
ρητίναι, άς τινες καί περιττώματα καλοΰσι, κυκλοφορία τών χυμών, 
αναπνοή όμοια τή αδήλω τοΰ ένοργάνου δντος αναπνοή, ής κωλυό
μενης, επέρχεται ασφυξία, μαρασμός καί φθίσις άφευκτος καί πρόωρος 
θάνατος· γίνεται άνάπτυξις, ήτοι πολλαπλασιασμός τών διαφόρων 
ιστών τών συνιστώντων τον οργανισμόν τοΰ φυτού, έξ ού αύξησις 
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αύτού καί κράτυνσις· προσέτι δέ γένοσις πρός πολλαπλασιασμόν καί 
διαιώνισιν τού γένους καί τού είδους, γίνονται δήλον ότι καί εις τά 
φυτά έρωτες καί γάμοι άνευ τών όποιων καρποί δέν είναι δυνατόν 
νά γίνωσιν, ώς’ούτε ούδέν ζωϊκόν όν άνευ αυτών, διότι αύτόματος 
γένεσις, άπεδείχθη ήλιου φαεινότερου, δέν συμβαίνει, επειδή ούδέν 
οργανικόν όν παράγεται εΐκή καί τυχαίως έξ ύλης άμορφου καί 
ακατέργαστου, άλλ’ έκαστον έλκει τήν καταγωγήν του έξ άλλου 
οντος συνυπάρχοντος ή προϋπάρξαντος· ή ζωή έ κ τ ή ς ζωή ς. 
Άπόδειξις δέ τών γάμων τών φυτών μικρά μέν άλλα πειστική είναι, 
ότι τά άνθη δέν παράγουσι καρπούς και σπόρους, ή άν τυχόν πα- 
οαγάγωσιν ούτοι δέν ώριμάζουσι, και κυρίως, δπερ σπουδαιότερου, 
δέν γίνονται παραγωγικοί ετέρων όμοιων των, παρ’ έκεΐ, όπου έλαβε 
χώραν γάμος.

Ή δέ ζωική ζωή έκδηλούται έκτος τών άνωτέρω χαρακτηριστι
κών τής φυτικής ζωής, ήτοι τής θρέψεως άναπτύξεως καί”γενέσεως, 
καί δι’ ιδιαιτέρων ιδιοτήτων ίδιων εις τον πολύπλοκου τού ζώου ορ
γανισμόν, οίαί ε’.σιν ή αύτοθελήτως μεταβασις άπό τόπου εις τόπον, 
ιδιότητες, ών τά φυτά όλως στερούνται, ή βούλησις, τό κοινωνικόν, 
τό μεταδοτικόν ό άνθρωπος λ. χ. μεταδίδει έτέροις τάς ιδέας καί 
φρονήματά του, τάς σκέψεις επιθυμίας καί θελήσεις του κτλ. προσέτι 
ί’διαι ιδιότητες τού ζώου ε’.σιν άπασαι αί διανοητικά! δυνάμεις τού 
έγκεφάλου, οίον ή κρίσις , ή σκέψις τό μνημονικόν, ή συνείδησις ή 
φαντασία κτλ. έτι τά αισθητήρια όργανα όρασις, όσφρησις, άκοή, 
γεύσις, καί άφή, άν καί άπό τινα φυτά δέν έλλείπη ή αϊσθησις, ώς 
είναι τό καλούμενου minosa pudica = μή μου απτού, clionea 
muscicapa κτλ.

Ύπήρχόν τινες φιλόσοφοι έν άπωτέροις καιροϊς, ιδίως μεταφυσι
κοί, άγνοούντες όλως τούς φυσιολογικούς νόμους τής ένοργάνου φύ- 
σεως, καί τινες φυσιολόγοι παραγνωρίζοντες τέλειον τήν σπουδαιοτά- 
την διάκρισιν τής ζωϊκής άπό τής φυτικής ζωής, καί δυστυχώς 
έτι καί νύν έν ή ζώμεν έποχή, εποχή προόδου καί διανοητικής άνα
πτύξεως καί μορφώσεως, ύπαρχουσιν ί'σως τινές οί θεωρούντες τόν 
ύπνον ώς τι περιττόν καί άνεξήγητον φαινόμενου, άυαχωρούυτες έκ 
τής έσφαλμέυης ιδέας καί εώλου σκέψεως, ότι ό άυθρωπος, ούτιυος ό 
βίος είυαι βραχύς καί μεστός πολλών περιπετειών καταναλίσκει 

τουλάχιστον τό ήμισυ ή καί τι πλέον τού χρονου τής ύπαρξεώς του 
εις τόν ύπνον, όνπερ λελανθασμένως καί κακώς άποκαλούσιν άδελ- 
φόν τού θανάτου. Πρός τί λέγουσιν ούτοι ή άνάγκη τού ύπνου, ένώ 
ήδύνατο ό βίος νά η βραχύτερος, καί τοιουτοτρόπως θά εί’μεθα 
άπηλλαγμένοι τού περιττού τούτου ύπνου, όστις έπερχόμενος κωλύει 
πολλάκις καί διακόπτει ημάς άπό σπουδαιοτάτας έργασίας καί έπι- 
χειρήσεις ; ή τουλάχιστον δέν έπρεπε νά λογίζωνται ώς έτη ύπάρ- 
ξεως τού άνθρώπου, ή ό χρόνος, καθ’ δν ούτος είναι εγρηγορώς.

Καί τό μέν πρώτον, δηλαδή νά μήν ύπάρχη ύπνος, τούτο αδύ
νατόν έστιν άπολύτως, δι’ ούς παρακατιών θέλομεν εκθεσει λογους 
φυσιολογικούς άπαραιτήτους καί άναποσπάστους εις την διατήρησιν 
τού οργανισμού, τό δέ δεύτερον, καί τοι δύσκολου, εστι κατορθω
τόν, άλλ’ άσκοπου καί εις ούδέν συντελούν εις τό μακρόβιου η όλι- 
γόβιον τού φθειοομένου καί έξαφανιζομένου πλάσματος.

Τίς δ’ έκ πάντων ήμών ό ύπαρχων ή ύπάρξας, οστις δένεύρεθη ουχϊ 
άπαξ άλλά πλεονάκις καί καθ’ έκάστην ή εις τήν εύάρεστον θεσιν 
νά γευθή εύρέως τής γλυκύτητος τού ύπνου καί ν’ άπολαυσν) τας εκ 
τούτου άπορρεούσας μεγάλας εύεργεσίας ή εις τήν λίαν δυσάρεστον 
καί δυσχερή θέσιν νά δοκιμάσν) τήν έκ τής στερήσεως τουτου λύπην 
καί πικρίαν ; Ποσάκις δέν εύρέθημεν εις θέσιν νά δυσκνασχετώ- 
μεν καί νά όργιζώμεθα έκμανεΐς πολλάκις γινόμενοι κατά παντός 
οίουδήποτε αιτίου καί οπωσδήποτε κωλύοντος ή διακοπτοντος και 
μάλιστα άποτόμως καί άπροόπτως τόν έπερχόμενον νήδυμον ύπνον 
ή τήν σειράν βαθέως ύπνου ; Πόσην ηδονήν καί ευχαρίστησιν δεν ευ
ρίσκει τις, όταν ποοευόυ,ενος εις τήν κλίνην του άμεριμνος καί αμέ
τοχος φροντίδων καί άσχολιών, καί έχων μάλιστα την συνείδησιν 
έλευθέραν καί καθαράν, ότι έπετέλεσε τό καθήκον αυτού, παρα
δίδεται εις άναπαυτικώτατον καί ήρεμου ύπνον ; Πόσην δε του
ναντίον λύπην καί ανίαν δέν αισθάνεται, όταν, βεβαρυμενος και 
κεκμηκώς άπό τάς άσχολίας καί θλίψεις τού ματαιου τουτου και 
πολυκυμάντου κόσμου, ζητή, άλλ’ εις μάτην, άνακούφισιν καί ανα
ψυχήν εις τόν Μορφέα ; Ποσάκις δέν εύρέθημεν εις θεσιν νά έπικα- 
λεσθώμεν τον ύπνον ποοστοέξαντες υ.άλιστα καί εις ιατρόν, ϊνα δια 
τής βοήθειας τής έπιστήμης του δώση ήμϊν, ό,τι μάτην κοπιώντες 
καί άλλοθι ζητούντο; δέν ήδυνήθημεν ν’ άπολαύσωμεν, δηλ. τον
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ύπνον ; Τόν ύπνον, λέγω, όστιςίέπερχόμενος καί τό σώμα άναπαύει, 
καί τό πνεύμα^ανακουφίζει καί ήδύνεΓ τόν ύπνον, όστις είναι πολ- 
λάκις τό [χάνον σωτήριον φάρμακον διά τόν άσθενή (α)’ τόν ύπνον, 
όστις εκτός του αναγκαίου καί του απαραιτήτου έχει καί τό ήδύ 
καί τό τερπνόν, τόν ύπνον, ον μάτην οί σοφισταί καί τινες μεταφυ
σικοί, στρεβλούντες καί διαστρέφοντες τά πράγματα έζήτησαν νά χα- 
ρακτηρίσωσιν ώς τι περιττόν, καί άνεξήγητον φαινόμενον ! καί 
τούτο διότι άγνοούσιν όλως έπιπολαίως κρίνοντες, ότι κατά τούς 
φυσιολογικούς καί φυσικούς νόμους, όπως νύν ό’οργανισμός τού 
οργανικού όντος έχει, απολύτως αδύνατόν έστι νά ΰπάοξτ) ζωή άνευ 
ύπνου· διότι τή ζωή συμπαοομαρτούσι τά τής ζωής, ώς τά τής 
ύλης τή ύλη, διότι άλλως ούτε ζωή ούτε ύλη δύναται νά ύπάρξγ . 
ή νά νοηΟν).

Οί άντιθέτως τούτων σκεπτόμένοι άγνοούσιν εντελώς τί έστιν 
ύπνος, καί τί έν τώ ύπνω συμβαίνει, εντεύθεν όρμηθεΐς επιχειρώ νά 
εκθέσω έν ολίγοις τά έν καιρω τού ύπνου συμβαίνοντα εις τήν ένόρ- 
γανον φύσιν ιδία τού ανθρώπου, καί τήν ανάγκην τούτου. Έν παρόδω 
δέ θέλω καταδείξει καί τάς έκ τής καταχρήσεως τούτου βλάβας εις 
τόν οργανισμόν.

Τί έστιν ύπνο; : Παοαλείπων τάς παραδόξους περί ύπνου δοξα
σίας καί θεωοίας στηριζομένας κατά τό πλεϊστον έπί ύποθέσεων φι
λοσόφων τινών, ο'ίτινες άναρμοδίως ήθέλησαν νά έξηγήσωσι σύν 
άλλοις πολλοΐς καί τόν ύπνον, καί οϊτινες αντί νά διαφωτίσωσι καί 
άναλύσωσιν έτι υ.άλλον περιέπλεξαν τό ζήτημα, καί κατέστησαν αυτό

(α) ’Ενθυμούμαι σύν άλλοι; πλείστοις, ότι όταν ποτέ εϊ; Μητέρα τρυφεράν 
καί φιλόστοογον, ή; τό μονογενές έπικινδόνω; πάσχον καί επιθανάτιος ευρισκόμε
νον, κατατρυχόμενον δε πρός τόΐ; άλλοι; ύπό τής επάρατου αϋπνίας οεν εοιΟεν η 
έλαχίστην, ίνα μή εΐπω ούδεμίαν πλέον ελπίδα σωτήριας, κατά την πρωινήν 
έπίσκεψίν μου ανήγγειλα 'ότι ό ολίγος τής προτεραίας νυκτός ύπνος ήλπιζον νά 
φέρη μεταβολήν τινα έπί τά θελτίω εις τήν νόσον, διότι τόν έθειόρουν τρόπον τινα 
σωστικόν, ή δυστυχής μήτηρ ώσεί ήλεκτρισθείσα ήψατο τής χειρός μου ινα τήν 
άσπασθή, θέλουσα ούτω νά δείξη τήν ύπέρμετρον χαράν και ευγνωμοσύνην της 
(honnil ιοίι qui mal j pens».) Κυρία .... (ήτο άςιοσέβαστος λίαν), με συγχω- 
ρεϊτε .... ’Άχ συγγνώμην, ιατρέ μου, παρεφέρθην ή δυστυχής καί ήγνόουν τι 
εκαμον. Ή πρόρρησίς μου ευτυχώς έπαλήθευσεν" ή δε οεκαπενταετις νυν κόρη 
είναι ανθηρά όσον καί ευαίσθητος.
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παραλείπων λέγω, 
ύπνος έστί κατάστασις 
χαρακτηοιζομένη πρωτίστως διά τής άναπαύσεως τών οργάνων τών 
αισθήσεων, τής έλλείψεως πάσης εκούσιας κινήσεως, όφειλομένων α
πάντων εις τήν άνάπαυσιν τής ένεργείας τού έγκεφάλου, ήτις άνά- 
παυσις προσωρινή καί σχετική αποτέλεσμά έστι τής έν τώ έγκεφάλω 
έν καιρω ύπνου ί σ χ α ι μ ί ας.

Ότι δ’ έν καιρω ύπνου έν τώ έγκεφάλω συμβαίνει ισχαιμία, τό 
τοιούτον καί έξ αναλογίας πρός άλλα όργανα εικάζεται’ διότι εις 
άπαντας τούς μύς καί άπαντα τά όργανα παρατηρεϊται ύπεραιμία 
τις φυσιολογική, όταν εύρίσκονται ταύτα έν ένεργητικότητι, ολι
γαιμία δ’ έν απραξία καί ηρεμία’ άρα καί έν τώ έγκεφάλω, ούτινος 
τα κυττάρια υπαγόμενα εις τούς αυτούς φυσιολογικούς νόμους με- 
τεχουσι τών αυτών γενικών ιδιοτήτων τοϊς λοιποϊς τού οργανισμού 
κυτταρίοις, καί ούτινος, ώς οργάνου πολύ ένεργούντος, ή ένέργειά 
εστι κατ’ έξοχήν σπουδαία, έν τώ έγκεφάλω, λέγω, εΰρισκομένω έν 
ώρα ύπνου έν ηρεμία τοιούτον τι πρέπει άναμφηρίστως νά συμβαίνγ· 
αρα ο εγκέφαλος έν ένεργεία ευρισκόμενος είναι μάλλον υπεραιμικός, έν 
απραξία δέ καίήσυχία όλιγαιμικός. Κακώς κατά συνέπειαν καί έσφαλ- 
μενως φρονούσί τινες ότι ό έγκέφαλος τού ύπνώττοντός έστιν υπεραι
μικός, ενώ ολως τάνάπαλιν συμβαίνει’ λίαν δέ σφαλερά καί άβάσιμο; 
η ιόεα τινών φρονούντων ότι ό ύπνος έστί το αποτέλεσμα ύπεραιμίας 
τού έγκεφάλου· έπειδή ώς οί περιώνυμοι Claud Bernard, Durham, 
Hammond, Schiff καί άλλοι πειραματικώς ηύτύχησαν νά παρατη- 
ρησωσιν επί κρανίων ανθρώπων καί ζώων τυχαίως ή τεχνητώς 
ανεωγμένων, έπεοχομένου ύπνου, τά άγγεΐα τού έγκεφάλου συστέλ-
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λονται, ώς έκ τής έν αΰτοΐς όλιγωτέρας ποσότητος αίματος, ή 
κυκλοφορία βραδύνεται, ή δέ έπιφάνεια τού έγκεφάλου καταπίπτει 
γινομένη ώχροτέρα.

Ό λόγος δέ της ύπαρξεως τού υπνου εύρηται κυρίως έν τώ φυσι
ολογικοί και τεχνητώ θεμελιώδει νόμω, καθ’ δν πάσα δράσις ακο
λουθείται ύπό άντιδοάσεως, πάσα προσπάθεια ύπό άναπαύσεως καί 
πάσα εργασία μοιραίως ύπό κοπώσεως. Ούδεμία τών λειτουργιών 
τής ζωικής ζωής δύναται νά ύπαρξη διηνεκώς καί άνευ διακοπής 
εις ενέργειαν, άλλά αετά τινα χρόνον άλλοτε άλλον, άναλόγως τής 
φυσικής ή τής διά τής έξεως επίκτητου άντιστάσεως επέρχεται 
κόπωσις εις τά λειτουργούντα όργανα, άρα καί ανάγκη άναπαύσεως 
αύτών ή απραξίας. Καί ό εγκέφαλος δέ ώς όργανον κατ’ εξοχήν έν 
δ'.ηνεκεΐ σχεδόν λειτουργία εύρισκόμενον, αφού καταναλώση δλην αυ
τού τήν ενεργητικότητα, καί εξάντληση άπάσας αύτού τάς διαθεσί
μους δυνάμεις, άφιχθείς εις τον ύπατον βαθμόν κοπώσεως, έπί τέλους 
άποκάμνει καί ύπείκει εις τον γενικόν νόμον τής ύλης, δεόμενος εΐπερ 
τις καί άλλος, άναπαύσεως ήτοι ύπνου.

Διατί δέ ό έγκέφαλος, ούτινος τά κυττάριά είσι πλέον τών λοι
πών τού λοιπού οργανισμού κυτταρίων εκτεθειμένα εις ένεργητικότη
τα, καί συνεπώς εις κατανάλωσιν μεγαλειτέραν ώς έκ τών ύψηλών 
αύτών λειτουργιών ήθελε κάμει έξαίρεσιν τών λοιπών τού σώματος 
οργάνων;

Οΐ δύο προάγγελοι, ούτως είπεϊν, τής προσεγγίσεως τού ύπνου, 
ε’.σίν ή χ ά σ μ η καί ή β α θ μ ι χ ί α έ λ ά τ τ ω σ ι ς τ ή ς πε- 
ρ ι φ ε ρ ι κ ή ς α ί σ θ η τ ι κ ό τ η τ ο ς, άλλ’ ή χάσμη, ήτις ούδέν 
έτερόν έστιν ή ισχυρά κατ’ άντανάκλασιν ενδελεχής άναπνοή, καί 
μάλιστα ή έπανειλημμένη δηλοϊ, ότι έπίκειται μεγάλη άνάγκη ά- 
ναπαύσεως τού οργανισμού- ένώ ύπνος έπερχόμενος άνευ ταύτης, δει
κνύει ευχαρίστησιν μάλλον καί συνήθειαν, ήτις όμως έπέχει τόπον 
έξεως ήτοι δευτέοας φύσεως.

Ούχί δ’ άπαντα τά όργανα ούδ’ άπασαι αί αισθήσεις ούτε άπα- 
σαι αί λειτουργία', καταλαμβάνονται όμού καί συγχρόνως ύπό ύπνου, 
άλλ’ έν έκαστον τούτων καί διαδοχικώς" υπάρχει τρόπον τινα με
ριστικό ς καί γένι κ ό ς ύπνος. Ένίοτέ τινα μόνον όργανα ή 
τινες αισθήσεις, ή διανοητικά! λειτουργία’, τού έγκεφάλου ύπνώτ- 

τουσι, καί τότε λέγεται ό ύπνος μεριστικός, άλλά καθόσον προχω
ρεί ή κατάστασις αύτη, ό ύπνος καταλαμβάνει καί τά λοιπά όργα
να καί αισθήσεις καί διανοητικάς λειτουργίας καί τότε λέγεται γε
νικός.

Εισβάλλει δ’ ώς προεϊπον, ό ύπνος έκ τής περιφερείας προς τό 
κέντρον- καί πρώτον καταλαμβάνεται ή ορασις καί ή περιφερική αί- 
σθητικότης, αί διάφοροι έντυπώσεις καί αισθήσεις παράγονται ά- 
τελέστεροι, αί άντιλήψεις εΐσίν άσθενεϊς, ή προσοχή καί ή σκέψις ο
μοίως, ή άφή άμβλύνεται, καί ό πόνος καθίσταται ήττον έπαισθη- 
τός, μέχοις ου εντελώς έκλειψη, ή ορασις άμβλύνεται έπίσης ό οφ
θαλμός καμμύει, καταπιπτόντων τών βλεφάρων, άφού πρότερον ό 
βολβός ποιήση περιστροφικάς τινας κινήσεις άβεβαίους ή στραφή 
πρός τά άνω, οί μύς τής άντιστάσεως ήττον άνθίστανται, χαλα- 
ρούνται περιπίπτοντες εις πόρισιν, διά τούτο καταπίπτει ο,τι κρα- 
τή τις έκ τής χειρός, ή κεφαλή μή στηριζομένη άρκούντως κλίνει 
πρός τά κάτω, τό δέ σώμα ζητεί τήν όριζοντείαν θέσιν ώς άνα- 
παυτικωτέραν, διότι κατ’ αύτήν οί διάφοοοι τού σώματος μύς στη
ρίζονται ή εύρίσκονται εις χαλάοωσιν. Ή άκοή δέ τελευταία κοι
μάται άφού πρότερον ώς φύλαξ καί φρουρός άγρυπνος έπεστάτησεν 
εις τον έπερχόμενον ύπνον τών λοιπών αισθήσεων.

’Επέρχεται δ’ ό ύπνος ούτω πως άφού ό οργανισμός έκδηλώση 
την προσεχή έλευσίν του, ώς ειπον, είτε διά τής χάσμης εί'τε διά 
τής πρός τον ύπνον επιθυμίας (envie de dormir)- ήτοι διά τού 
νυσταγμού, σμικοόν καί κατ’ ολίγον αί σχέσεις τού οργανισμού 
ήμών μετά τού έξωτερικού κόσμου άρχοντα', περιοριζόμεναι καί έλατ- 
τούμεναι, καί τέλος διακόπτονται, τό δέ σώμα ήμών άπομονούται 
άπό τήν περιβάλλουσαν φύσιν καί καθίσταται άπαθές καί άδιάφο- 
ρον εις τάς έςωθεν επιδράσεις, ώσεί αύται είχον παύσει έξασκούσαι 
οίανδήποτε επιρροήν έπ’ αύτού. Ένί λόγω ό ύπνος κυριεύων τόν ορ
γανισμόν δεσπόζει αύτού καί τον κρατεί ύποχείριον, ούτως δ’ έξ 
αδυναμίας καταβαλλόμενος καί ύπείκων άνωτέρα άνάγκη παραδί
δεται έρμαιον αύτού.

Ο άνθρωπος δύναται νά κοιμάται καθήμενος έφιππος όρθιος ή 
καί βαδίζων, άλλ’ ή συνήθης καί κανονική στάσις τού σώματός του 
δι ύπνον είναι ή όριζοντεία, έν ή άπαντες οί μύς καί ιδία οί μάλ-
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λον εκτεθειμένοι εις κόπους εύρίσκονται εις πλήρη χαλάρωσιν, μέ 
ολίγον άνάρροπον την κεφαλήν έπί προσκεφαλαίου, καί τοϋτο ϊνα κω
λύεται διά λόγους της βαρύτητας καί έτέρους της κυκλοφορίας νό
μους ή εις την ίνδοκράνιαν χώραν συσσώρευσις καί στάσις τού αί
ματος, ούτινος τ’ αποτελέσματα καί αί συνέπειαι ήθελον είσθαι ού- 
χί εύάρεστα τώ οργανισμό.

Ό ύπνος λοιπόν είναι άνάπαυσις, είναι παύσις προσωρινή τών λει
τουργιών της ζωικής ζωής παντός ζωικού όντος, μέ την διαφοράν 
οτι ή άνάπαυσις της νυκτός είναι ύπνος, ή δέ της ημέρας διαρκής 
άνάπαυσις λέγεται αργία. Άλλ’ ή άργία είναι εναντία εις τόν 
σκοπόν της φύσεως καί εις τούς ιδιαιτέρους φυσιολογικούς νόμους 
τού οργανισμού, άνευ τών οποίων ζωή δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξγ). 
'Η άργία της ημέρας τόσον ή διανοητική, όσον καί ή σωματική πα
ραλύει τόν οργανισμόν καί καθιστά αύτόν χαύνον, έξασθενεΐ δέ τά 
όργανα διά της απραξίας, καθιστώσα αύτά σμικρόν κατά σκικρόν 
άτροφηκότα καί ανίκανα εις έκτέλεσιν τών ποικίλων καί διαφόρων 
λειτουργιών των. Τουναντίον δ’ ό ύπνος έπανορθοϊ τάς άπωλείας 
τού οργανισμού, οστις άντλεϊ, ούτως είπεΐν, καί προσπορίζεται δυ
νάμεις, όπως τήν έπομένην ρωμαλεώτερον άνθίσταται καί παλαίη 
εις πάσαν έξωθεν έπίδρασιν, καί ανακτά έν τώ χρόνω τούτω ό,τι 
έν ένεργείγ άπώλεσεν, είναι τρόπον τινά ό ύπνος έπανορθωτικός τών 
έν ώρα έγρηγόρσεως απωλειών τού οργανισμού. Διότι ό οργανισμός 
έν πάση ώρμ καί στιγμή διά της αναπνοής της τε βρογχικής καί 
της άδηλου, διά τών διαφόρων έκκρίσεων, διά τού κόπου, οστις 
λίαν συμβάλλεται εις τήν κατανάλωσιν καί φθοράν της ύλης, ένί 
λόγω διά της ένεργείας καί τών διαφόρων λειτουργιών τών οργάνων 
του, άπόλλυσι μέρος τών συστατικών του, άνευ δέ ύπνου έπί τέλους 
ήθελεν έξαντληθή ύπείκων εις τον νόμον της φθοράς. Άλλ’ ό σω
στικός ύπνος τά πάντα έπανορθοϊ, τά πάντα άναπληρεϊ, καί έπανα- 
φέρει εις τήν προτέραν θέσιν προσπορίζων άφθονα τή ύλή μέσα πρός 
έξακολούθησιν της ύπάρζεως.

Διά νά ύπαρξη δέ ύπνος, είναι άνάγκη όμού μέ τήν έλάττω- 
σιν ή τήν προσωρινήν παύσιν της ένεργείας τών λειτουργιών τής 
ζωικής ζωής νά συνυπάρχή καί ύπεροχή τής φυτικής ζωής έπί τής 
ζωικής, ήτοι τά μέν φαινόμενα τής ζωικής ζωής νά εύρίσκωνται

ΣΤΟΑ ι 2.ύ 

εις υ.είωσιν, τά δέ τής φυτικής ζωής εις σχετικήν ή άπόλυτον αύ- 
ξησιν· διότι κατά τόν Robin «διαρκούντος τού ύπνου αί ζωικαί 
ιδιότητες τού οργανισμού παρουσιάζουσι τόν μεγαλείτερον βαθμόν 
ένεργητικότητος,» δήλα δή όταν ό άνθρωπος κοιμάται α ίζωϊκαί ιδιό
τητες τού οργανισμού εύρίσκονται έν σχετική άπραξία καί άνα- 
παύσει, άλλαις λέξεσι, καθεύδουσι καί ήρεμούσιν άλλ’ ένίοτε ούχί 
άπασαι όμού καί τελείως,, διότι τινές καί ιδία αί τών έγκεφαλι- 
κών λειτουργιών έγρηγορούσιν, ώς τούτο παρατηρεΐται κυρίως έν 
καιρώ ονείρων, όίτινα έναργώς πλέον δηλούσιν, ότι τινές τών διανοη
τικών λειτουργιών, ότέ μέν ή σκέψις ότέ δέ ή φαντασία, άλλοτε 
δέ τό νοητικόν κτλ. έκάστη ιδία ή καί δύο καί πλείονες όμού εύ
ρίσκονται έν έγρηγόρσει καί λειτουργία.

Εις τρεις περιόδους εύχερώς πάνυ δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τόν 
ύπνον τήν. πρώτην, όταν άρχηται άλίσκων τά διάφορα όργανα ό 
ύπνος, τήν δευτέραν, πλήρη τού ύπνου περίοδον, κατά τόν βαθύν 
ύπνον, καί τήν τρίτην ήτις προηγείται τής έγέρσεως. Καί κατά τάς 
τρεις ταύτας περιόδους έπακολουθούσιν δνειροτ άλλ’ όταν συμβαίνωσι 
κατά τόν βαθύν ύπνον, τότε ώς έπί τό πολύ λησμονούνται, μεσολα- 
βούντος χρονικού τίνος διαστήματος μέχρι τής έγέρσεως, καί νομί- 
ζομεν ότι δέν ώνειρεύθημεν, ένώ ώνειοεύθημεν άδολεσχήσαντες πολ
λάκις έπί πολύ, ώς μάρτυρες αύτήκοοί μ,ας έπιβεβαιούσι τό τοιούτον. 
Ευκολώτερον ένθυμούμεθα τούς κατά τό τρίτον στάδιον όνείοους, ή 
τους κατά τό πρώτον, καί υ.άλιστα όταν συυ.πίπτη ν’ άφυπνισθώ- 
μεν κατ’ εκείνην τήν ώραν, διότι κατ’ αΰτάς τάς περιόδους ο 
ύπνος είναι έλαφοότερος.

Οί δνειροι όθεν είσί κατάστασίς τις έγρηγόρσεως μεριστικής τών 
εγκεφαλικών λειτουργιών μετά τών άντιστοιχούντων έξωτερικών ορ
γάνων διά τούτο βλέπομεν καί άκούομεν άνθρώπους όνειρευομένους, 
δμιλούντας, άγορεύοντας, άδοντας καί έκτελούντας διαφόρους πολ
λάκις δύσκολους καί έπικινδύνους κινήσεις, ας τινας έν έγρηγόρσει 
αδύνατον ή δύσκολον θά ήτο νά έκτελέσωσιν.

Ηκουσα πρό χρόνων περί μαθητού τινες εις τό έν Σύρω γυμνά- 
otov, οστις ήγείρετο τήν νύκτα έν τώ ύπνω του, έλυε μετ’ έκπλη
κτικής ευκολίας καί ταχύτητος τά δυσκολότερα μαθηματικά προ
βλήματα, καί πάλιν κατεκλίνετο. τήν δέ ποωίαν έγειρόμενος ουδέ- 
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μίαν είχε συναίσθησιν τών κατά τήν νύκτα ύπ’ αυτού πεπραγμένων
Πόσοι δέ καί πόσοι ναϋται ύπνοβατούντες δέν ανέρχονται εις 

τούς ύψηλοτέρους ιστούς του πλοίου έκτελοϋντες έργα καί κινήσεις 
μετά τοσαύτης προσοχής και θαυμασίας δεξιότητος, μεθ’ όσης δυσ
κολίας έν έγρηγόρσει ήθελον αποπειραθεί νά έκτελέσωσιν ;

"Ινα δέ νοηθϊ) καλώ; ή σχέσις τών εγκεφαλικών λειτουργιών με
τά τών άντιστοιχούντων εξωτερικών οργάνων, ανάγκη νά ή γνω
στόν ότι διά νά εκτελεσθή οίαδήποτε αίνησις ή ενέργεια διά τών 
διαφόρων οργάνων, διά τών οφθαλμών έν παραδείγματι, τής γλώσ- 
σης, τών χειρών τών ποδών κτλ. ανάγκη πρώτον τό κεντρικόν ορ- 
γανον ό έγκέφαλος αυτομάτως ή τυχαίως ή έξωθεν έπηρεαζόμενος 
νά συλλαβή ιδέαν τινά καί άπόφασιν, νά τήν μεταδώση είτα εις τήν 
βούλησιν καί αύτη νά διατάξν) τό άρμόδιον δργανον νά τήν έκτελέ- 
ση· έπί τή ύποθέσει, διά νά άφθή τις πράγματός τίνος ή νά πε- 
ριπατήση ή νά όμιλήσνι κτλ. συλλαμβάνει πρώτον τήν ιδέαν, αύτη 
μεταβιβάζεται εις τό μέρος έκεΐνο τοϋ έγκεφάλου, ένθα ένοικεϊ καί υ
πάρχει ή βούλησις, καί αύτη διατάσσει τά έκ τοϋ έγκεφάλου εκ
φυόμενα νεύρα καί πεπροικισμένα μέ τήν ιδιότητα τής αφής, τής 
κινήσεως τής λαλιάς, καί καταλήγοντα εις τάς χεϊρας, πόδας, γλώσ
σαν κτλ. ταϋτα δ’ ύπακούοντα, ιδού έκτελοϋσι πειθηνίως άνωτέ- 
ραν διαταγήν. Άλλ’ έννοεϊται ότι διά νά έκτελεσθώσι πάντα ταϋτα 
ποοϋποτίθεται ότι ύπάρχει άκερκιότης καί πλήρης αρμονία τών σχέ
σεων τών νεύοων τών έκ τοϋ έγκεφάλου έκφυομένων, καί τών δια
φόρων οργάνων, εις ά καταλήγουσι τά νεύρα ταϋτα· διότι έν έναντία 
πεοιπτώσει ύπάρχει πα.ράλυσις, ήτοι κατάστασις μελών τινων τοϋ ορ
γανισμού τοιαύτη, έν ή τά νεύρα τής κινήσεως άδυνατοϋσι νά ύπα- 
κούσωσιν εις τήν θέλησιν. Ύπάρχουσιν όμως καί αύτόματοι καί ά- 
κούσιαι κινήσεις ουδόλως ύποκείμεναι εις τήν βούλησιν ώς λ. χ. αί 
ρυθμικαί καί κανονικαί συστολαί τής καρδίας, αί περισταλτικά! καί 
έλικοειδεϊς κινήσεις τών έντέρων, καί άλλαι τινες μερικαί κινή
σεις, ώς αί ένστικτοι κτλ.

Ούδέν δ’άκριβέστερον καί άτοπώτερον ή ν’ άποκαλώσι τόν ύπνον 
αδελφόν τοϋ θανάτου, διότι ό ύπνος είναι ζωή, ένώ ό θάνατος είναι 
το τέλος τής ζωής. Ό θάνατός έστιν έντελής παϋσις τής θρέψεως 
καί τών άλλων ©αινοαένων τής ζωικής καί φυτικής ζωής· τούναν- 

τίον δ’ ώς προεϊπον, έν καιρω ύπνου, άν καί τά όργανα, άτινά ε’ισι 
πεπροικισμένα μέ τήν ιδιότητα τής τε ζωϊκής ζωής, ήτοι τά όργανα, 
έν οίς ύπάρχει ή δι’ ών έκδηλούται ή ζωϊκή ζωή, εύρίσκονται φαι- 
νομενικώς εις μίαν κατάστασιν παθητικήν ύπό τήν έποψιν τής απρα
ξίας, όμως έν ούδεμιά έτέρα πεοιπτώσει τά φαινόμενα τής φυτικής 
ζωής εύρίσκονται εις μεγαλείτερον βαθμόν ένεργητικότητος ύπό τήν 
έποψιν τής θρέψεως καί άφομοιώσεως, άν καί κατ’ ακριβείς παρα
τηρήσεις ή αναπνοή ή κυκλοφορία καί ή θερμοκρασία εύρίσκονται 
ένεκα τής ήττονος ένεργείας των εις μείωσιν διά τούτο έν καιρίϋ 
ύπνου εύκολώτερον ψύγεταί τις, έξ ού καί ή ανάγκη βαρυτέρων καί 
θερμοτέρων καλυμμ.άτων τοϋτ’ αύτό δέν συμβαίνει πάντοτε καί διά 
τήν πέψιν, διόπερ, ώς έπί τό πολύ καί σχεδόν πάντοτε, έπιβλαβής 
ό αμέσως μετά τό φαγεΐν ύπνος. ’Απερχομένου δέ τίνος εις ύπνον, 
είναι έπάναγκες νά έχωσι παρέλθει δύο τουλάχιστον ώραι μετά τό 
άριστον, τόσος δηλαδή χρόνος, όσος περίπου απαιτείται ΐνα γείνη 
ή πρώτη λεγομένη πέψις, διότι άλλως, άν τις αμέσως μετά τό ά
ριστον κατακλιθή, κατέρχονται μέν διά τοϋ πυ λωροϋ αί τροφαί, 
αλλ’ άπεπτοι, έξ ού ώς έπί τό πολύ έπακολουθοϋσι διαταράξεις 
τοϋ γαστροεντερικοϋ σωλήνος, νά έχη τόν στόμαχον ελεύθερον καί 
°υχί βεβαρυμένον καί πολλάς καί μάλιστα δυσπέπτους τροφάς, νά 
εχη τό πνεύμα καί τ'ν συνείδησιν ήρεμον καί ήσυχον, ϊν’ απόλαυση 
ήσυχου καί ώφελίυ.ου ύπνου, έπειδή άν τ’ άνάπαλιν συμβαίνη γίνε
ται ύπνος τεταραγμένος καί ανήσυχος, καί ονειοοι τρομακτικοί 
έπακολουθοϋσι.

Ό ύπνος τής νυκτός είναι πάντοτε ό ωφέλιμος καί άν αγκαϊος, 
ό δε τής ημέρας, έκτος τοϋ έν ώρα θέρους μετά μεσημβρίαν (sieste), 
είναι περιττός καί ούχί πάντοτε ωφέλιμος. ’Εγειρόμενος τις λίαν 
πρωί αισθάνεται ευεξίαν τινά καί ζωηρότητα σωματικήν καί διανοη
τικήν, άρα τό τοιούτον ύγιεινόν τουναντίον δ’ έγειρόμενος αργά 
αισθάνεται έαυτόν κεκμηκότα καί δύσθυμον ώς έπί τό πολύ- άλλά 
το ευθυμον ή τό δύσθυμον έξαρτάται πολλάκις καί έξ άλλων αιτίων. 
Η αγνοια δέ καί ή ποόληψις άποδίδουσι τάς διαθέσεις ταύτας τής 

ψυχής εις τήν έπήρειαν τής σελήνης καί τών αστέρων, καί ετέρων 
υπερφυσικών φαινομένων έτεροι δ’ εις τούς χυμούς, καί έκαστος ό
πως αυτώ δοκεϊ' ένώ ή μάλλον αληθής αιτία τής τοιαύτης ψ’>-



ΠΟΙΚΙΛΗι 28

καί σωματικής καταστάσεως ότι είναι μάλλον αποτέλεσμα 
ευάρεστου ή τρομακτικού ονείρου· καί καθώς έν έγρηγόρσει εΰάρεστόν 
τι $ δυσάρεστον διαθέτει εΰαοέστως ή δυσαρέστως τήν τε ψυχήν καί 
σώμα, ούτω καί έν όνείοω. Ή ρυθμική δέ καί κανονική διαδοχή τοϋ 
τε ύπνου καί της έγρηγόρσεως δεν ειναί τι τυχαΐον καί άσκοπον, άλλ’ 
είναι τι φυσικόν φαινόμενον καί άλλοθι παρατηρούμενον λ. χ. ή 
νύξ διαδέχεται τήν ημέραν, ό χειμών τό θέρος καί ούτω καθεξής.

Ή δέ άνισότης της διάρκειας της νυκτός κατά τάς διαφόρους ώ
ρας του έτους, καί τούτο οΰχί άσκοπον, άλλ’ είναι πρόνοια σοφή 
της φύσεως. “Αξιόν δέ σημειώσεώς έστιν ότι οσοι άκολουθούσι κα- 
νονικώς τάς μεταλλαγάς αΰτάς των ωρών τού έτους ώς πρός τον 
χρόνον της διάρκειας τού ύπνου, οί τοιούτοι άπολαύουσι δαψιλώς τά 
ευεργετήματα της φύσεως.

Ή επί τού δεξιού πλευρού κατάκλισις είναι ή καταλληλοτέρα 
πρός ύπνον, καί οΰχί ή ύπτια, ώς τινες φρονούσι, διότι κατ’ αυτήν 
ή καρδία δέν πιέζεται ύπό τού βάρους τού δεξιού ήμίσεως τού θώ- 
οακος, άλλ’ άφίεται έλευθέρα εις τήν ευχερή έκπλήρωσιν της λειτουρ
γίας της· κατ’ αυτήν δ’ οί μύς τών κάτω άκρων κεκαμμένων όντων, 
εύρίσκονται εις μείζονα χαλάρωσιν, επομένως άναπαύονται κάλλιον 
κατά δέ τήν έπί τ’ αριστερά, πιεζομένης τής καρδίας, καί παρεμπο- 
διζομένης της έλευθέρας αυτής κυκλοφορίας, επέρχεται στενοχώρια 
τις καί δύσπνοια καί τρομακτικοί όνειροι.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

Ό ύπνος λέγεται τέλειος, όταν ύπάρχη έντελής παύσις τής 
συνειδήσεως, πλήρης άνάπαυσις τών αισθήσεων καί τών λειτουργιών 
τού εγκεφάλου- μόναι δ’ αί λειτουργίαι της φυτικής ζωής τελούν
ται κανονικώς.

Λέγεται προσέτι ά τ ε λ ή ς, όταν ό εγκέφαλος έξακολουθη λαμ- 
βάνων εΐσέτι έν μέρει γνώσίν τινα τών έξωθεν έντυπώσεων διά μέσου 
τών έξωτερικών αισθήσεων- ή δέ θέλησις, ήτις έφορεύει τούς μύς 
της κινήσεως δέν είναι εντελώς πεπαυμένη, ή μνήμη καί ή φαντασία 
έπίσης, κρίσις δ’ ακριβής δέν υπάρχει.

"Υπνος μ ε τ’ ό ν ε ί ρ ω ν. Κατά τούτον ούτε κρίσις διαυγής, 
ούτε αϊσθησις υπάρχει, ή δέ φαντασία λειτουργεί μετ’ έκτάκτου δυ-

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΜΑΛΑΣ
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του.

νζμεως, είναι τρόπον τινα ακούραστος· αί ΐδέζι διαδέχονται άλλήλας 
μετά τοσαύτης ταχύτητος καί ανακολουθίας, ώστε όταν εγείρεται 
τις μετά τοιοϋτον ύπνον, καί τοι ολίγον κοιμηθείς, νομίζει ότι προ 
πολλοϋ χρόνου έκοιμάτο- διά τοϋτο έν καιρω ύπνου βλέπει τις έν όνεί- 
ροις δ,τι ούτε ποτέ ηκουσεν, ούτε έφαντάσθη.

Έν καιρω ύπνου ό έγκέφζλος διηνεκώς λειτουργεί καί ζητεί νά 
έζαζολουθήση τάς όρεύνζς του έν όνείροις, αλλά λειτουργεί πολλάκις 
άνευ σκοποϋ καί λογικού μηχανικώς, άφίετζι, ούτως εΐπεϊν, αχαλί
νωτος καί έλεύθερος, ώς πλοϊον έν πελάγει άνευ πηδαλίου περιπλζ · 
νώμενον τή δε κάκεϊσε εις την φοράν τών καιρών παρόμοιόν τι συμ
βαίνει ενίοτε κζί έν έγρηγόρσει, όταν ό άνθρωπος είναι ζφγρημένος 
καί δέν δεσπόζη της κοίσεως κζί φαντασίας του, άλλ’ άφίνει αυ
τήν ελευθέραν νά περιπλανάται άσκόπως.

Άλλ’ όταν βλέπη τις τόν Κορδιλλάκον άποπερζτοϋντζ έν ύπνω 
μίαν φιλοσοφικήν μελέτην του, τόν Βολταΐρον μίαν ωδήν του, τόν 
Τορτίνην μίαν μουσικήν πΌίησίν του, τόν μηχανικόν ή τόν μαθη
τήν λύοντζ πρόβλημά τι, κζί τοι άνζγνωρίζων ότι ή έςις τοϋ εγ
κεφάλου καί ή μηχανική έμπειρίζ έχουσι μέρος εις τά έργα τζϋτα, 
δέν δύναται ή ν’ αναγνώριση έν αΰτοΐς τήν έπιστζμένην έργασίζν 
τοϋ πνεύματος, καί δτι ή σκέψις διατηρεί είσέτι πολλοστόν τι 
ρος τής έπιρροής τής προτεραίας έπί τών οργάνων, κζί δτι αύτη 
βοηθεϊ εις τήν έργασίζν των τζύτην αντί ν’ ζντζνζκλγ απλώς 
έντυπώσεις, ώς έν κζτόπτρω (Albert Lemoin;.

Ή γνώμη τοϋ Cabanis ζν 
μζτζ τοϊς 
κζτάστασις 
σιολογική· 
βούλησις, 
άνενεργεία 
τζϋτα 
τουναντίον δέ 
χει ύπερεθιβμός τις 
εκ τής ευθείας οδού

Δυνάμεθζ προσέτι 
έγρηγόρσεως έκ τοϋ

αε

τ ζ

τζς

ητοϋντος νά έξομοιώση τά παραλή 
όνείοοις είναι ανυπόστατος, διότι τά παραληρήματα ε 

παθολογική τοϋ έγκεφάλου, τά δέ όνειρα •/.χτχβζχ'ί' 
πειδή κατά τόν ύπνον, οΰχΐ ότι δεν ύπάρχει ' 

αλλά διότι τά διάοοοα οονανζ ενεζζ της 
; των άντιτζττουσι ποιοίν τινκ ζντιστζσιν, 

τά όργανα νά ύπζκούσωσιν εις τά διζτζγιζ,ζτζ 
συμβαίνει κζτζ τά παραληρήματα- κατ' 

εις την ψυχικήν λειτουργίαν, ητι 
τό λογικόν καί την κρίσιν. 
νά διακρίνωμεν τά όνειρα άπό τά 
άσυνζοτήτου τών ιδεών, τοϋ ζλλοκο

;ισι 
ις φυ- 

ολως διόλου 
νζοζης κζί 

άονούντκι 
τής ψυχής· 
αυτζ ύπζρ- 
έκτροχιάζει

σχ.έψεις

7O’J

9

τός

τών



ι3ο ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 131
ής ταχύτητος, άντιοάσεως καί άλληλου- 

τών αισθήσεων. Τά όνειρα δθεν δύνανται νά ήναι 
•ή εύάρεστα, εύγενή ή αγενή, 
και εύχάριστον είνε εις όσους 

ν’ άπολαύσωσιν ευτυχίας ΐδανικώς
στερούνται ;

.ΐς έν όνείροις, 
ί εΐσιν οί δυστυχέστεροι τών θνητών ; Το

ασυνκοτητκ

έγουσι την 
καί ηθικώς 

Πόσοι 
ενώ έν 
τοιοΰ- 

τοΰ αοράτου καί 
ιέποντος σοφού θείου ; Μάτην ας φΆοσοφώσιν οί ταναν- 

ι τα πάντα είσίν «όνειρα φρούδα θνητών παν- 
ό αελλον.» 
αί έλάχιστοι κινήσεις νομίζονται μέγιστοι καί 

δτι άκούομεν βοοντά 
επληζε ι

36 καί 70 ώρας συνεχώς καί ήγέρθησαν οΰδέν έτερον αισθανόμενοι 
ή ότι άφυπνίσθησαν έκ βαθέως ύπνου. ’Αλλά καί όλιγοϋπνίας ή καί 
έντελούς αϋπνίας ύπάρχουσιν έν τή 
παρατηρήσει άπειρα παραδείγματα, ώ

©ίλου του, δστις δέν έκοιυ,άτοΓ > ’ t ι

επιστήμη καί τη καθημερινή 
ώς έκεϊνο, όπερ αναφέρει

κόνων, τής φαντασίας,

Ζία«
ή συνεχή, τρομακτικά

Πόσον δέ παρήγορον 
τύχην όνειρευόμενοι
έστω και φρούδας, οϊας έν έγρηγόρσει πάντη 
καί πόσαι καί ποσάκις δέν καθίστανται εύτυχι 
τή πραγματικότητί 
τον δέν άποδεικνύει έναργώς την σοφήν πρόβλεψιν τι 
τά πάντα δι 
τία φρονούντες- διότι 
τελώς άγνοαύντων ·

Έν τώ ύπνω καί 
οί μικροί κρότοι μεγάλοι- φανταζόμεθα λ. χ. u ν. ι-------Γ„
κεραυνούς κτλ. διότι μικρότατος τις κρότος παρήχθη καί 
ούς ήυ.ών νομίζομεν ότι εύρισκόμεθα εντός ύδατος ή ότι κατα1 
χιών άπλετος καί καταψυχόμεθα, διότι άπεκαλύφθημεν πρός 
γμήν, κκί ή περιβάλλουσα ψυχρότερα τού σώματος ημών ατμόσφαιρα 
έπέδοασεν έφ’ ήμών, ή ότι εύρισκόμεθα έν τρικυμιώδει μετά σφο- 
δοών άνέυ.ων πελάγει, διότι αύοκ τις διήλθεν άνωθεν ήυ.ών- Φαντα- 
ζόμεθκ ότι κκτακαιόμεθα, διότι ήσθάνθημεν κνησμόν τινα εις τι μέ
ρος τού σώματος ήμών. Ού μήν, άλλά καί τινες τών έντυπώσεων 
πολύ ζωηρότερα'. έν όνείροις ή έν έγρηγόρσει γίνονται- άκούομεν λ.χ. 
ήχους καί τόνους φωνών πολύ έντονωτέρους τών πραγματικών, βλέ- 
πομεν χρωματισμούς πολύ ζωηρότερους ή έν έγρηγόρσει- αί δέ οπτα
σία'. καί αί διάφοροι άπαται τών διαφόρων αισθήσεων φθάνουσιν εις

ί

ο

στι-

βαθμόν άνώτερον τών πραγματικών.
Διάοκεια τού ύπνου.
'II διάρκεια τού ύπνου έόαρτάτκι έκ πολλών, πλείστων περιστα

τικών τά μέγιστα έπηρεαζόντων τον οργανισμόν- άλλ’ ό μέσος όρος 
τής διαοκείας τού ύπνου είναι έως επτά ώρας. Τοσούτος ύπνος αρ
κεί νά έπανορθώση τάς απώλειας τού οργανισμού, ας έν έγρηγόρσει 
ύπέστη.

Πκοαλείπω νά υ,νηυ.ονεύσω ένταύθα παραδείγυ.ατα έςαιρέσεων, 
ών βρίθει ή έπιστήυ.η, καί καθ' κ άνθρωποι έκοιυ.ήθησκν έως 24,

τον 
τον

4.

οργανισμόν ώς πρός την 
Becquerel· 

έζηκριβωμένον άν 
a

διάρκειαν

κατά τήν 
νάρκη τις 

ή έγγυμονούσα δέν αίσθά- 
πτως τά σκιρτήματα 

ς τήν ηλικίαν, τόσον μεγαλει 
ύπνου αισθάνεται- διότι κατ’ αυτήν 
οργανισμού εΐσι μεγάλαι, διότι καί αί λειτουργίαι 
μέγάλαι, έπειδή μέρος τούτων χρησιμεύουσιν εΐ; 
ιστών τού οργανισμού.

Graves τού εύγενούς ’Άγγλου 
σώς καί όμως είχε καλώς.

Τά έπηρεάζοντα λοιπόν 
τού ύπνου αίτιά εΐσι κατά

1) Ή ηλικία. Καί πρώτον δέν είναι 
ένδομήτριον ζωήν ύπάρχτ) ύπνος κανονικός διαλείπων 
συνεχής ή ύφέσιμος εις τό έμβρυον- διότι 
νεται διαρκώς καί άδιαλεί 
δέ ό άνθρωπος νεότερο 
τού 
τού 
νων 
τών

Τά βρέφη καταναλίσκουσι τό πλεϊστον τού βίου 
ή τρώγοντα- καθόσον δέ προχωρεί ή ηλικία ή 
έστίν ήττον επείγουσα, ή δέ διάρκεια τούτου 
Καί εις τούς γέροντας δέ 
μικρότεραι καί ή ανάγκη 
ύπνος όλιγώτεοος.

2) Τό φύλον. Έν γένει 
ανδρες, άν καί ή κατανάλωσις τού ίσ·

τού εμβρύου. Όσον
;ρκν ανάγκην 

■ήν έποχήν αί άπώλειαι 
τών όργά- 
άνάπτυξιν

των 
ανάγκη 

συνεπώς

κοιμωμενα 
τού ύπνου 
μικροτέοα. 

έπειδή αί άπώλειαι τού οργανισμού εΐσι
τής έπανορθώσεως μικρότερα, άρα καί

αί γυναίκες κοιμ.ώνται πλειοτερον ή οι 
ού τού οργανισμού είναι έλάσ 

σων πλήν τό τοιούτον οφείλεται καί έζαρτάται 
θείας έν μέρει καί έκ τ

3) Ή κράσις. Ή ανάγκη τού ύπνου έκδηλούται ολιγ 
γουσα εις τούς εύρώστους, τούς ύγιεϊς, τούς αιματώδεις- 
δ’ οί αδύνατοι, οί νευρικοί, οί εύερέθιστοι οί λυμφατικοί 
ζονα ανάγκην ύπνου.

4) Η ιδιοσυγκρασία. ’Άνθρωποί τινες αισθάνονται τι 
τού ύπνου εις μεγαλείτερον βαθμόν, παρ’ άλλοι ύπό τά 
ρισκόμενοι περιστάσεις, καθ’ άς ολίγων ώρών ύπνος είν 
δι’ αυτούς.

.-Τ...... .............. ........ - και εκ τής συνη-
τού πλείονος χρόνου, ον δύνανται νά διαθέτωσιν. 

γώτερον έπεί- 
τουναντίον 
έχουσι μεί—

ανάγκην 
αυτάς εύ 
ι άοκετός
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κατ’
σπου-
άπω- 

μεγαλειτέραν 
. Ή διά τοϋ νοός εργασία 

, άν καί ενίοτε αύτη,

5) Ή έξις. Αύτη συμβάλλει μεγάλως εις τό νά κοιμάται τις πο
λύ ή ολίγον άλλ’ ή στέρησις τοϋ αναγκαίου ύπνου συντελεί επίσης 
πρός βλάβην τής υγείας, ώς θέλομεν παρακατιών ίδεϊ.

6) Τό έπάγγελμα. Ύπάρχουσι επαγγέλματα τινα, άτινα 
ανάγκην έπιβάλλουσιν όλιγώτερον τοϋ δέοντος ύπνον, έξ ού 
δαϊαι δύνανται νά έπακολουθήσωσιν. Έν γένει δ’ οί πλείονας 
λείας τοϋ οργανισμού υφιστάμενοι έχουσι συνεπώς 
άναπληρώσεως αυτών ανάγκην, άρα και ύπνου 
απαιτεί πλείονα ή ή σωματική κόπωσις ύπνον, 
ένεκα τοϋ ερεθισμού, δν έπί τοϋ έγκεφάλου προξενεί, φέρν) πολλάκις 
αϋπνίαν, ήτις έπαναλαμβανομένη πολλάκις καί συνεχώς συνεπιφέρει 
οΰχί ευάρεστα εις τόν οργανισμόν αποτελέσματα.

7) Τό κλίμα. Ό ύπνος είναι αναγκαιότερος εις τά θερμά ή εις 
τά ψυχρά κλίματα- διά τούτο καθόσον πλησιάζει τις εις τόν ιση
μερινόν βλέπει παρά τοΐς κατοίκοις συνήθειας άγνωστους παρά τοΐς 
κατοίκοις τής Ευρώπης- διά τον αυτόν λόγον ό μετά μεσημβρίαν 
ύπνος καθίσταται σχεδόν εϊπεΐν αναπόφευκτος καί μάϋιστα κατά 
τά θερμά θέρη.

8) Ή τροφή καί τά ποτά. Οί καταναλίσκοντες μεγάλα ποσά άζω- 
τούχων τροφών έχουσι καί μεγαλΐιτέραν άνάγκην ύπνου, τουναντίον 
δέ συυ.βαίνει εις τούς διά φυτικών ουσιών τρεφόμενους.

9) Άσθένειαι. ’Ιδίως αί σχέσιν έχουσαι μετά έγκεφαλικής ιδιοπα
θούς ή συμπαθητικής παθήσεως νόσοι έπηρεάζουσι λίαν τον ύπνον, 
ότέ μ.έν προξενούσα', ύπνηλίαν, ή ύπνον άτελή τεταραγμένον ή μετ’

, ότέ άϋπνίαν έντελή. Κατά δέ τήν άνάρρωσιν έκδηλοϋται 
:ρα ή άνάγκη τοϋ ύπνου, δν παντί σθένει πρέπει νά προ
ς νά ίκανοποΓ/ί, διότι τόσον ή μεγάλη κόπωσις, όσον καί ή 

γαλειτέραν άνάγκην άναπαύσεως προκα- 
■νον.

ια δύνανται νά έπηρεάσωσι τόν
ω.

όπου κ ί ν η σ 
μ ε γ α λ ε ι τ έ ρ 

νεϊται, έκεΐνο καί 
ή έν 

_. _ ...». 
ονείρων 
μεγαλει 
σπάθη ■ 
μεγάλη ατονία έχουσαι μεγ 
λοϋσιν εύχερέστερον τόν ΰπ·

10) Πολλά άλλα αϊτ
τήν άπαρίθμησιν συντομίας χάριν παραλεί 

Κατά τούς φυσιολογικούς 
καϊθρέψις κ α ΐ ά ν ά π 
νως όσον περισσότερον οργανόν 
αύςάνει πλειότερον ετέρου άπ

ύπνον, ών

νόμους
ζ τ υ ς ι ς

τι κ
ζατουν-,

ι ς, έ κ ε ϊ 
α, έποαέ- 

ρέφεται καί 
σμικροτέργ ένεργεία;ν

διατελοϋντος- διά τούτο βλέπομεν τούς χειρώνακτας καί άχθοφόρους 
έχοντας άπαντας τούς μϋς καί ιδία τούς τών βραχιόνων καί κνημών 
πλέον άνεπτυγμένους καί ύπερτοοφοϋντας- έπίσης βλέπομεν τούς 
διά τοϋ νοός έργαζομένους, ότι όσον πλειότερον καταγίνονται καί 
έργάζονται, τοσοϋτον μάλλον αύξάνουσι καί πολλαπλασιάζουσι 

ων, καί οξυδερκέστεροι καί έμβριθέστε- 
διότι

τά κεφάλαια τών γνώσεων τ. 
ροι καί έμπειρότεροι γίνονται- 
οπερ έκτελεΐ λειτουργίαν τινά διά τή 
νης έργασίας όξύνεται, κοατύνετζ 
δι’ ών λειτουργεί

Άλλ’ ό οργανισμός έχει πρός τά 
τά άγγεϊα τής κυκλοφορίας πρός 
δή κυκλοφορία δέν δύναται νά γείνη 
φλεβών, 
νεύρων, 
αυτών, 
νανται, 
οίά εΐσι

όξυδερκέσ
:ό μέρος έκεΐνο τοϋ έγκεφάλου, 

διαρκούς καί έπανειλημμέ- 
πολλαπλασιάζει τά στοιχεία

■ί
και

οΐαν άναλογίαν έχουσι 
καρδίαν, 

άγγείων, 
ούτω καί οργανισμός δέν είναι δυνατόν νά

νεύρα.

άνευ

)

ης

καθώς δηλα- 
άρτηριών καί 
ύπάρξτ) άνευ 

Άλλ’ ώς ό οργανισμός ούτω καί τά νεύρα, ένεκα 
ήτοι τών συνιστώντων αύτά στοιχείων ή άτόμων, δεν δυ- 
έξαιρέσει ολίγων τινών, μή υποκειμένων εις τήν βούλησιν, 
τά νεύρα τής καρδίας, τών έντερων κτλ. νά εύρίσκωνται εν 

διαρκεϊ ένεργεία, έπειδή έπέρχεται εις αύτά κόπωσις ή κάματος, άρα 
έχουσιν άνάγκην άναπαύσεως, ήτοι ύπνου.

Άλλα τό ύπεοβάλλον τοϋ ύπνου ή ό 
σις αυτού, έπειδή κρατεί τά στοιχεία 
λειτουργίας τοϋ έγκεφάλου εις πλειοτέραν 
ναντίον τών Φυσιολογικών νόν.ων, δέν δύναται 
τά, καί καταστήση άτονα καί άνεπιτήδεια εις τήν 
ρωσιν τών λειτουργιών των βαθμηδόν δέ καί κατ’ 
άνθρωπον εις κατάστασιν νωθράν καί βλακώδη.

Μετά παρατεταμένον ύπνον ό άνθρωπος εγείρεται 
εαυτόν κεκμηκότα, δύσθυμον, χαϋνον, άτονον, οκνηρόν, ή δ 
γασίαν διάθεσις αυτού είναι μικρά, ή όρεξις είναι ήλαττωμένη 
καρηβαρία τις έπακολουθεϊ- παρατεταμένος δέ ύπνος μ 
άζωτούχων τοοφών καί έλλείψεως έργασίας ή γυμναστική 
αθετουσιν εις τήν άοθρίτιδα καί τήν πληθώρα»/- άρα 
σμος διατηρήται έν καλή καταστάσει, πρέπει ό άνθρωπ 
το παν μέτριον άριστον.»

πολύς ύπνος ή ή κατάχρη- 
τοϋ οργανισμού ώς καί τάς 

ού δέοντος άπραξίαν έ- 
ή νά έζασθενήσγ αύ- 

άκριβή έκπλή- 
όλίγον φέρει τόν

αισθανόμενος 
: πρός έρ- 

Ί, καί 
άφθονων 

ι 
ϊνχ ο οργανι- 
πος νά τηρή

ροδί-
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Ό δέ όλιγώτερον τοϋ δέοντος ύπνος καί αί συχναί κατ’ έπανάλη- 

ψιν στερήσεως τούτου κωλύουσαι την έπανόρθωσιν τών απωλειών του 
οργανισμού, έζασθενοϋσιν αυτόν μέχρι μαρασμού· παράδειγμα εστωσαν 
μανιακοί τινες, οϊτινες ώς έκ τής μεγάλης στερήσεως τοϋ ύπνου έν 
τώ μαρασμω εύρίσκουσι τήν αΐωνίαν ησυχίαν. Αί έπανειλημμέναι δέ 
μάλιστα άϋπνίαι έκτος ότι προδιαθέτουσι τόν οργανισμόν, καθιστώ- 
σαι αυτόν έπιδεκτικόν εις τινα νοσήματα ολέθρια εις αυτόν, φέρουσι 
καί πρόωρον κάματον, τούτον δ’ ακολουθεί 
νησις τοϋ οργανισμού, οί χαρακτήρες τοϋ 
ται κατάδηλοι, καί τέλος έπιταχύνεται 

ετηρήθη ότι όσοι ώς έκ τοϋ έι 
είσίν ήναγκασμένοι συνεχώς 

'■ ; όπως παρεμποδίσωσι
καπνού καί καφφέ 

οί νυκτοφύλακες 
ποοσθετέοι οί k

προδιαθέτουσι τόν ό*
ινα νοσήματα ολέθρια εις αυτόν

Jet μεγάλη ατονία καί έζασθέ- 
■ροώρου γήρατος γίνον- 

ς τής ζωής.
'ων εί'ι 

κατ’έπανκληψ 
απερχόμενον 
ώς λ.χ.

ών οδών, οί 
χαρτοπαίκται 

■ ό ηθικός χαρακτήρ

ΗΜΕΡΑΙ ΤΙΝΕΣ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ό ολέθριου τέλθί 
^αγγέλματος 
καί 
τόν 

κτλ.

’Ιδίως δέ παρ 
καί έκ συνήθειας 
ν’ άγρυπνώσι, καί οϊτινες < 
πνον κάμνουσι κατάχρησιν 
στρατοί φύλακες φυλακών, 
οί αρτοποιοί κτλ. Τούτοις 
παντός εί'δους κραιπάλης παραδιδόμενοι __
σπουδαίως άλλοιοϋται, γίνονται ευερέθιστοι, ή όρεςίς των διαταράσ- 
σεται, ή πέψις έπίσης, αί διανοητικαί των δυνάμει 
τοϋνται καί έςασθενοϋσι, καί τινες μάλιστα τούτων 
χρις ήλιθιότητος ή μανίας· άλλων ό οργανισμός 
ολίγον φθίνει μέχρις ού τέλος ύποκύψωσιν εις τόν 
φύσεως, ήτοι εύρωσιν έν τώ θανάτω τήν αΐωνίαν

ιν 
ύ- 

οί άπό -
νοσοκόμοι, 
καί οί είς 

αυτών

β
qsejKi

ϊΐ

Χανέα Κρήτης. Ιούλιος 1884.

ζ βαθμηδόν έλκτ- 
κκτκντώσι μέ- 

σμικρόν καί κατ’ 
γενικόν νόμον τής 
γαλήνην.

1 ΕΩΡΓΙ02 II. KAAA'SAKHS

γ \ ι γ r r ’S' ι ’ ’Τ ’ 110*'Y 0V ΧΡονον οιετριψα εν Ισπανία, ώστε 
δέν έχω τήν άξίωσιν ότι δύναμαι νά κρίνω έπα- 
κριβώς τόπον, άπαιτούντα, πλεΐον παντός άλλου, 
χρόνον καί προσοχήν· δέν προτίθεμαι λοιπόν ν 
αφηγηθώ ένταϋθα εΐμή μόνον έντυπώσεις όλως

εξωτερικός, έξ εκείνων α'ίτινες καταλαμβάνουσιν τόν περιηγητήν 
και τον μάλλον έπιπόλαιον έν τή διαβάσει του.

Ο άπό Μαδρίτην εις Άλικάντην σιδηρόδρομος εΐνε ό πρώτος 
οστις τίθησι τήν πρωτεύουσαν καί τό κέντρον τής ’Ισπανίας εις 
συγκοινωνίαν άδιάκοπον μετά τής θαλάσσης. 'Ο τόπος οΰτος ό 
επι τοσοϋτον χρόνον πεισματωδώς κεκλεισιιένος, έχει τοϋ λοιπού 
μέρος τι έλεύθερον, εις τούτο δέ τό μέρος τείνει ν’ άποκατα- 
σταθή η επικοινωνία. Εύρον λοιπόν άπλούστεοον καί άμα άσφα- 

εΐς Μαδρίτην νά έπιβώ κατ’ 
οδρόμου, εΐτα νά 

Άλι κάντην άτμοπλοίου 
εις Μαδρίτην σι- 

μετ

λέστερον όπως υπάγω κατ ευθείαν 
άρχάς τού άπό ΙΊαρισίων εις Μασσαλίαν σιδηρ 
έπιβίβασθώ έπί τού άπό Μασσαλίας εΐ 
καί έπί τέλους νά λάβω τόν άπό Αλικάντης 
δηρόδρομον όπου σέ υποθέτω, άναγνώστα μου, άφικομενον 
έμού.

Ή πόλις τής Μαδρίτης, έν τή γεωγραφία καί τή,ιστορια, 
ναται νά κληθή πόλις νέα· μόνον κατά το ί36ο επί 
τού Β’. έγένετο πρωτεύουσα. Έκτοτε έγένετο τών βασιλέων 
ένδιαίτημα καί έπωνομάσθη ή Gorte- ύπό τούτο δέ τ ονομα οη-

δύ-
Φιλίππου
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λοϋται καί ύπό της κυβερνήσεως. 'Ο βασιλεύς Κάρολος ό Γ'., με
τά τής μνήμης τοϋ οποίου συνδέονται όλοι τής ’Ισπανίας οί στο
λισμοί, έμόχθησε πολύ δι’ αύτήν τή έχορήγησε μουσεία, σχολεία, 
νοσοκομεία, περιπάτους, άλλ’ ήδυνάτει νά τή παράσχη ό,τι μόνον 
διά τοϋ χρόνου άποκτάται, δηλαδή ιστορίαν, παραδόσεις καί μνη
μεία δοξαζόμενα ύπό των άναμνήσεων. Τής Μαδρίτης λοιπόν ή 
έπίσκεψις γίνεται έν βραχυτάτω χρόνω, και όταν τις είδε τό παλά- 
τιον, όπερ είναι νεώτερον οικοδόμημα, καί τό armeria, ή τό μου- 
σεΐον τοϋ πυροβολικού, είδε τά πάντα. Δέν ομιλώ περί τοϋ μεγά
λου μουσείου, όπερ μετά τό τής Φλωρεντίας καί των Παρισίων, 
εΐνε τό πλουσιώτερον τοϋ κόσμου· χρήζει τόμων, καί τούς έχει. 
Τά μνημεία άπερ έν πάση άρχαία πόλει κατέχουσι τήν πρώτην 
θέσιν, αί έκκλησίαι, ούδέν ενδιαφέρον παρουσιάζουσιν έν Μαδρίτη. 
Ούδέν πλέον ύπολείπεται εις τόν άρχαιολόγον ή νά περιπατή 
καί νά περιφέρηται τήδε κάκεϊσε, τοϋθ’ όπερ Θέλομεν πράξει καί 
ημείς· καί έπειδή πρώτος κανών τοϋ περιφέρεσθαι εΐνε τό αύτε- 
ξούσιον, θέλομεν καί ημείς βαδίσει τυχαίως, χωρίς νά σεβασθώμεν 
κατά πολύ τήν τάξιν.

Ή Μαδρίτη ούδέν κατασκευάζει καί ούδέν παράγει· εΐνε πόλις 
τής καταναλώσεως καί τής εισαγωγής. Τά καταστήματά της εΐσι 
γενικώς κεκοσμημένα διά τών κοινοτέρων δειγμάτων πα ρισι νώ ν 
ε ί δ ώ ν, καί τά εύτελέστερα δ’ έτι έμπορεύματα έπιδεικνύουσιν 
έκεΤ τήν χρυσόκαλον πολυτέλειάν των. Δι’ αύτήν μάλιστα τήν αι
τίαν ή Μαδρίτη εΐνε πόλις ένθα δαπανά τις πολλά διά νά ζήση· 
διά δέ τούς ξένους είνε δαπανηροτέρα καί τών Παρισίων καί τοϋ 
Λονδίνου. Τά ξενοδοχεία νηπιάζουσιν έτι, καί τά θεωρούμενα έκ 
τών πρώτων έν ’Ισπανία ήθελον είσθαι έκτης τάξεως έν Ελβετία. 
Παραμελοϋσι, πιθανώς δέ καί άγνοοϋσι, καί τούς στοιχειωδεστά- 
τους κανόνας ού μόνον τής περιποιήσεως άλλά καί τής καθαριό- 
τητος έτι δ’ ό έπιθυμών νά τήν διδάξη εις αύτούς θά έματαιοπόνει. 
Ό λαός ούτος έχει ίσχύν τινα άδρανείας, ήτις θά κάμη αύτόν 
ν’ άντιστή έπί πολύ πρός παν ό,τι ημείς μέν καλοϋμεν βελτίω- 
σιν εκείνος δέ ξενικήν εΐσέλασιν.

Θεωροϋντες τά πράγματα ώς έχουσι πράγματι, έκεϊνο όπερ 
δυνάμεθα νά συμβουλεύσωμεν εις ένα περιηγητήν είνε νά έκλέξη 

ι37 
οίκημα έν μια casas de heuspedes, αί όποϊαι άναλογοϋσι πρός 
τάς έσκευασμένας τών Παρισίων οικίας, καί πρός τά boarding 
houses τοϋ Λονδίνου. Έν τή κατοικία περιλαμβάνεται συνήθως 
καί τό πρόγευμα, και είτις θέλει, δύναται νά ζητήση νά τώ φέρουν 
καί τό γεϋμα του οϊκαδε.

Οί ξένοι, οίτινες έν Λονδίνω περιφέρονται, ώς στόμαχοι κε
νοί άναζητοϋντες ξενοδόχον, όλιγώτερα καταφύγια θέλουσιν ευρει 
έν Μαδρίτη. Τή άληθεία μόνον οί Παρίσιοι άξίζουσι νά όνομα- 
σθώσι παγκόσμιος πόλις.

’Επίσης ούδαμοϋ άλλαχοϋ ύπάρχει δεινή περί τήν μαγειρικήν 
τέχνη, έκτος τών Παρισίων· τό είδος τοϋτο τής ύπεροχής εις αύτούς 
καί μόνον διέμεινε. Ή ισπανική μαγειρική έχει έγχωρίαν άπόχρωσιν 
τήν τοϋ κρόκου, καί έγχωρίαν οσμήν τήν τοϋ σκόρδου καί έλαίου. 
Τό έθνικόν φάγητόν εΐνε τό puchero, τό όποιον εΐνε απλώς 
τό βραστόν κρέας· ό,τι διαστέλλει αύτό τοϋ ίδικοϋ μας είνε ή 
συντροφιά τών έρεβινθίων όνομαζομένων garbanzos. To ollao 
podrida, τό όποϊον άναφέρεται συχνότατα έν τοΐς βιβλίοις, νεί 
ποικιλία τις τοϋ puchero. Μετά ταϋτα έρχονται οί νεφροί μέ 
τάς ντομάτας, τό όρύζιον κατά τήν Βλαχικήν μαγειρικήν, τά 
όρνιθοπούλια πρός τά όποια περίστεροί άρτιγέννητοι δέν κατα
δέχονται νά ομοιάσουν. Μικροϋ δεΐν νά λησμονήσω τήν άπαραί- 
τητον tortilla, τήν ομελέταν. Ό μέλας οίνος, ό προσφερόμενος 
πανταχοϋ ώς συνηθέστατος ύπό τό όνομα val de Penas δέν 
πίνεται· είνε άληθές ότι ούτε αύτοί τόν πίνουν καί φαίνεται ότι 
ο προορισμός του συνίσταται μόνον εις τό νά κηλιδόνη τά άσπρό- 
ρουχα. Ό γνήσιος val de Penas, όταν είναι παλαιός, δέν στε
ρείται άξίας καί έχει γεϋσιν τινα πικρίας άρκούντως ύγιεινής. 
Ό καθαρός οίνος τής Ξερές, κατ’ ούδέν ομοιάζει πρός έκεϊνον 
τον όποιον κατασκευάζουν διά τούς Άγγλους καί όστις κάμνει 
καλά νά όνομάζηται sherry· όσον δ’ άφορά τόν οίνον τής Μα- 
οριτης άπέθανε ποό πολλών έτών, δυνάμεθα μάλιστα νά είπωμεν 
οτι ενεταφιάσθη, διότι δέν εύρίσκεται πλέον ή έντός υπογείων 
τινών άτινα καθ’ έκάστην έκλείπουσι.

At ούχί τοσοϋτον ποιητικά! αύταί πληροφορίαι εΐνε πρός 
χρήσιν τοϋ δυσκόλου περιηγητοϋ όστις δέν ήξεύρει νά ταξειδεύ-
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ση, διότι ό αληθής πρέπει νά γνωρίζη νά συμμορφοΰται πρός τάς 
περιστάσεις καί νά μή ζητή άπό τήν δαμασκηνέαν νά παραγάγη 
άπίδια. Έπειτα δέ διατ'ι τή άληθεία ν’ άλλάξουν τήν μαγειρικήν 
των οί ’Ισπανοί άφοΰ τοΐς άρέσει ; Περί ορέξεως ούδείς λόγος. 
"Αλλως τε οί ’Ισπανοί έχουσιν δλίγας άνάγκας, εισιν εγκρατέστα
τοι, καί έν αύτώ τώ όχλω δέν εύρίσκονται μέθυσοι. Ζώσι συνε
χώς έξω, συχνάζουσι πολύ εις τά Θέατρα καί δέχονται ολίγον κατ’ 
οίκον. Ύπάρχουσιν έν τοσούτω μεγάλαι έξαιρέσεις, άλλ’ αί οΐκίαι 
αύται είσίν, ούτως εϊπεΐν, κοσμοπολίτιδες.

Δύω τινα παρέχονται άφειδώς, τό πϋρ καί τό ύδωρ. ’Ενώπιον τοϋ 
σιγάρου καί τοϋ πούρου όλοι οί ’Ισπανοί εισιν ϊσοι καί αυτός ό 
έπαίτης σταματά τόν μεγαλείτερον εύγενή διά νά ζητήση ν’ άνά- 
ψη. Αί τό εϊπωμεν έν παρόδω, δέν πρέπει νά φαντάζεσΘε ότι έ- 
πιτυγχάνει τις ποϋρα μετά τής αυτής εύχερείας μεΘ’ ής εύρίσκει 
φωσφόρα κα'ι ποοτοκάλλια· τά καλά είσι σπανιωτατα καί εύρίσκον
ται εις τάς πλουσίας·χεΐρας καί δέν θά τά εύρητε εις τά λείψανα 
τοϋ καπνού. Διά τούτο τό σιγάρον είνε γενικής χρήσεως· τό κα
πνίζουν πανταχοϋ καθ’ έκάστην ώραν. Ούδεμίαν γυναίκα είδον 
καπνίζουσαν, άλλ’ ούδεμίαν έπίσης είδον νά φαίνηται αύστηρά πρός 
τούς καπνίζοντας. Έν τοΐς Θεάτροις, καθ’ όλα τά διαλείμματα, οί 
άνδρες μεταόαίνουσιν εις τούς σταυλους νά καπνίσωσι, καί όταν 
κατέρχηται ή αύλαία άκουει τις έκφεύγοντα πανταχόθεν τόν ξη
ρόν κρότον χημικού πυρείου.

Δέν γνωρίζω τόπον όπου νά φροντίζωσιν όλιγώτερον διά τό πϋρ· 
ρίπτουσι τά. φωσφόρα πανταχοϋ, έπί τών ταπήτων, έπί τών ψιά- 
Θων, άδιαφόρως, καί έν τοσούτω ούδεμίαν είδον πυρκαϊάν. Νομί
ζει τις ότι αί οΐκίαι προφυλάττονται ύπό τών πλακών τών άσφαλι- 
στικών εταιριών, τάς όποιας φαίνονται ότι φέρουσιν όλαι ώς φυ
λακτά· ούδειιία οικία, ούδέν παλαιόσπιτον, ούδέν έοείπιον ύπάο- 
χει, τό όποιον δεν είνε κεκοσμημένον διά τής αιωνίου ταύτης πλα- 
κός, ής ή θέα παράγει έπ'ι τέλους έπί τών νεύρων τό άποτέλεσμα 
έπωδής βαρβαρικής μουσικής. Τούτο συμβαίνει ίδια εις τούς ξέ
νους τούς ζητοϋντας τόν δρόμον των νομίζουσιν ότι άναγινώ- 
σκουσι τό όνομα τών οδών, καί πίπτουσιν άμετατρέπτως έπί τής 
άγγελίας τής άσφαλιστικής έταιρίας. Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τά
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ορτύκια· καθ’ έκάστην ώραν τής ημέρας καί τής νυκτός άκούει τις 
τήν γνωστήν μικράν έκείνην φωνήν των έξερχομένην έκ τών ύπό 
τούς έξώστας κρεμαμένων κλωβών. Τί τά κάμνουν αρά γε τά τόσα 
ορτύκια; τά φυλάττουν διά νά τά τρέφουν ή διά νά τά τρώγουν, 
ή διά τό κυνήγιον τών όμοιων των;

Αί οΐκίαι δέν έχουσιν έν Μαδρίτη ιδίαν αρχιτεκτονικήν· όμοι- 
άζουσι πρός τάς ήμετέρας. Άλλ’ αί μεγαλοπρεπείς οΐκίαι έχουσι 
πάντοτέ τι τό άξιοπαρατήρητον, τάς μεγάλας δηλαδή τής εισό
δου θύρας, έχούσας πλήθος σιδηρών καί χάλκινων κοσμημάτων, 
καί πολυτελέστατα κλείθρα, άληθή άριστουργήματα. Εννοεί δέ τις 
ότι ή ’Ισπανία ύπήρξε χώρα τοϋ σιδήρου.

Αί θύραι αύται μοί ένθυμίζουσι μίαν συνήθειαν έξαλειφθεΐσαν 
έκ τής χώρας ημών καί διατηρηθεΐσαν έν ’Ισπανία· τήν τών νυ- 
κτοφυλάκων. Οί Serenos, ώς τούς όνομάζουσιν, άρχίζουσι τούς 
περιπάτους των περί τάς ιο-ιι τής έσπέρας. Δέν άρκοϋνται 
όμως φωνάζοντες τάς ώρας ή τάς μεταβολάς τοϋ καιρού, άλλ’ έκ- 
τελοΰσιν έπίσης καί τήν ύπηρεσίαν Θυρωρών· κρατοϋσι τάς κλείδας 
τών οικιών. Όταν έπιστρέφητε έξώρας οϊκαδε σάς άνοίγουν τήν 
θύραν, σάς οδηγούν μέχρι τοϋ δωματίου σας καί είνε κατευχαοι- 
στημένοι λαμβάνοντες έν δεκάλεπτον. ’Απορώ πώς οί Θυρωροί 
τών Παρισίων, ή οί οίκοφύλακες, ώς αύτοκαλοϋνται οί θυρωροί, δέν 
ποιούνται χρήσιν τής συνήθειας ταύτης· δέν θά ήσαν πλέον κύ
ριοι τών ιδιοκτητών των, τούτο είνε άληθές, άλλά Θά έκοιμώντο. 
Ίσως προτιμώσι τάς φροντίδας τής έξουσίας, τών ηδονών τής ά
ναπαύσεως, καί άρέσκονται μάλλον εις τήν άσκησιν τής τυραννίας 
από τήν άπόλαυσιν τού ύπνου. Ό Sereno, περικεκαλυμμένος διά 
τού μανδύου του, ώπλισμένος διά τής μακράς του λόγχης, άπό 
τής άκρας τής όποιας κρέμαται φανός, είνε ό τελευταίος καί πε
ζός αντιπρόσωπος τών ίσπανικώννυκτών, ώσπερ ή Θρη
νώδης μελοποΐία του ό μόνος ύπό τούς έξώστας έπιζήσας κώμος. 
Δεν είδον τήν ’Ανδαλουσίαν, έν ή εύρίσκεται εΐσέτι, λέγουσιν, 
ή Ισπανία τών μυθιστορημάτων· άλλ’ έν Μαδρίτη τούλάχιστον, 
ποτέ δεν συνέπεσε νά εύοεθώ ούδ’είς άναρρίχησιν τινα διά μετάξι
νης άναβάθρας, ούδ’ εις διάλογόν τινα διά κιθάρας. Οί guitarcros 
σήμερον είσίν οί τυφλοί έπαΐται, καί ύπάρχουσι πολλοί τυφλοί εις
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τον τόπον τούτον, όπου ό ήλιος καίει τούς οφθαλμούς· περ'ι τό 
εσπέρας τούς βλέπει τις προ των θυρών παίζοντας θλιβερώς τό 
μονότονον άσμα των.

Τώρα άνάσσει τό κλειδοκύμβαλον. Ύπάρχουσι κλειδοκύμβαλα 
εις όλας τάς οικίας και εις όλα σχεδόν τά καφενεία, όπου τό εσπέ
ρας θέλγουσι τών παρευρισκομένων τά ώτα με τάς πόλκας καί με 
τά βαλς. Καλοϋσι τούς ύπηρέτας κρούοντες τάς χεΐρας, καθώς 
βλέπομεν τούτο εις τήν Χαλιμάν τά καφενεία δέν εΐνε θαυμάσια· 
εις τινα μάλιστα έζ αύτών προσφέρουσιν εΐσέτι τόν καφέ έντός 
ποτηρίων. Τά παγωτά, bebidas heladas, είνε κάλλιστα καί τά 
έν μεγίστη χρήσει. Ποτόν τι όλως τοπικόν εΐνε ό μετά λεμο
νιού ζύθος. Σάς φέρουσιν έν πινάκιον, χύνουσιν έντός αύτοΰ πα- 
γωτήν λεμονάδα, ακολούθως φιάλην ζύθου άφρόεντος, κα'ι τόκράμα 
τούτο πίνετε διά κοχλιαρίου. Δι’ έκεϊνον όστις τό αγαπά εΐνε 
καλόν.

’Αλλά τό πάγκοινον ποτόν εΐνε τό ύδωρ. Ή κατανάλωσις αύτού 
ύπερβαίνει πάν όριον. Πίνουσιν ύδωρ καθ’ όλην τήν ημέραν, πωλούσιν 
ύδωρ εις πάσας τών οδών τάς γωνίας, έν τή τραπέζη σάς προσφέ
ρουν μέγιστα ποτήρια ύδατος· έμελλον νά εϊπω ότι ύδωρ εύρίσκε- 
ται πανταχού ότε ένεθυμήθην τούς ποταμούς. Οί υδροφόροι, όλοι 
σχεδόν Γαλίκιοι, τό φέρουσιν ύπό μάλης έντός μικρών βαρελίων, 
ή έντός μεγάλων μετάλλινων άμφορέων. Οί πωληταί τού ύδατος, 
ώσπερ έν Παρισίοις οί πωληταί τού κοκκοβαλάνου, κρατούσι 
κάνιστρά τινα έκ λευκοσιδήρου κεκοσμημένα διά χάλκινων σφαιρών 
στιλπνοτάτων καί ύποδιηρημένα εις τρόπον ώστε νά διατηρώσιν 
ιδιαιτέρως ύδωρ έντός χιόνος, ποτήρια καί azucarillos, είδος πο
ρώδους ζακχαροκαλάμου δυναμένου ν’ άντικαταστήση έπωφελώς τό 
άμυλον. Άλλως τε τό ύδωρ θέλει καταστή πολύ κοινότερον ακό
μη έν Μαδρίτη άφ’ ότου διώρυζαν τόν ισθμόν τής ’Ισαβέλλας. 
Οί μεσημβρινοί εχουσι τή αλήθεια ύπερβολικήν ανάγκην όπως δρο- 
σισθώσιν. Οί αχάριστοι σύτοι εις τούς όποιους ό θεός παρέχει το- 
σούτον θαυμαστόν ήλιον δέν ήςεύρουν ποιους τρόπους νά εύρω- 
σΐν όπως ποοφυλαχθούν άπό αύτόν· όχυρούνται κατ’ αύτοΰ ώς κατ’ 
έχθρού· δέν δύνανται νά εύρωσι αρκετά παραπετάσματα, αρκετά 
παραθυρόφυλλα, αρκετούς τάπητας, άρκετάς ψιάθους όπως τόν ά- 
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ποπέμψωσιν. 'Οσάκις έπισκέπτομαι τήν Μεσημβρίαν διέρχομαι τόν 
καιρόν μου παλαιών πρός τά δικτυωτά, όπως άφήσω νά είσέλθη 
ό ήλιος, καί δεχθώ με ανοικτάς άγκάλας τόν Θεόν τής φύσεως. 
Μόνον οί αρκτικοί ήζεύρουν νά ύποφέρουν τόν ήλιον διότι ως φαί
νεται δέν τόν συνείθισαν. Έν τοσούτω ύπάρχει μέγιστον ψύχος 
έν Μαδρίτη, διότι κεϊται έπί οροπεδίου πολύ ύψηλοΰ καί πλησίον 
τών όρέων τής guadarrama. Ή παροιμία λέγει «Τρεϊς μήνας 
χειμών καί κόλασις έννέα». Κόλασιν λέγοντες.έννοούν τήν θερ
μότητα.

Υπάρχουν, ώς γνωρίζετε, έν ’Ισπανία πολλα'ι έορταί· δέν ήζεύ- 
ρω άν άνεκάλυψαν εις κάνέν μέρος τήν εβδομάδα τών τεσσάρων 
Πέμπτών, άλλ’ οί ’Ισπανοί εύρον τήν τών τεσσάρων Κυριακών· 
τά πάντα εΐνε άφορμή έορτής δι’αύτούς· ούτω κατά τήν άρχήν 
τού καλοκαιριού λαμβάνουσι δύω ή τρεις ημέρας διά desesterar 
καί διά desalfombrar δηλ. διά νά σηκώσωσι τούς τάπητας καί τάς 
ψιάθας, τόν δέ χειμώνα λαμβάνουσι τρεϊς εΐσέτι ημέρας διά νά 
τά έπαναθέσωσι.

Άγωμεν πρός τό μέρος τού Prado. Δύνασθε, άν θέλετε, νά 
προμηθευθήτε μίαν άμαέαν, θά πληρώσητε έν φράγκον τόν δρό
μον· όταν αί άμαζαι, εΐνε διαθέσιμοι φέρουσιν έν ειδει σημαίας 
μικρόν χαρτίον έπί τού όποιου φαίνεται γεγραμμένον Sealquila, 
δι’ ένοίκιον· άλλά φυσικώς μόνον πεζός δύναταί τις νά περιφέρη
ται καλώς. Δύνασθε λοιπόν ν’ άκολουθήσητε άδιαφόρως τήν οδόν 
Alcala ή τήν carrera San Geronimo, καί αί δύω σας οδηγούν 
εις τό Prado. To Prado εΐνε βουλεβάρτον δενδρώδες κεκοσμη- 
μένον διά πολλών σειρών έδωλίων ένθα οί κάτοικοι τής Μα
δρίτης περιπατούσι καθ’ έκάστην. Τό διά τόν περίπατον έκλεχθέν 
διάστημα περιορίζεται μεταζύ τής κρήνης τής Κυβέλης και τής 
τού Ποσειδώνος καί ονομάζεται αίθουσα τού Prado. Άντικρύ 
τού Prado εύρίσκονται οί κήποι τού Buen Retiro, όπου διά νά 
νπαγη τις πρέπει νά διέλθη πλησίον ένός οβελίσκου όνομαζομέ- 
you «τό μνημεϊον τής 2 Μαί'ου» καί έγερθέντος εις μνήμην τών 
ανδρών έκείνων οίτινες, τήν 2 Μαιου τού ι8ο8 έδωκαν τό πρώτον 
σύνθημα τού ύπέρ άνεζαρτησίας πολέμου. Ή dos Mayo (2 Μαΐου) 
φυλάττεται πιστώς έν Μαδρίτη. Έν τώ ήμερολογίω φαίνεται ύπό
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τόν τίτλον anniversario par los difundes primeros martires 
de la libertad espanola, έθνική εορτή, Θλίψις έν τή αύλή. Κα
τά τήν ημέραν ταύτην και αΐ έφημερίδες δημοσιεύονται μελανοστε- 
φεΤς. Γνωρίζω παρισινούς τινας εις ούς απαρέσκει τό μνημεϊον 
τής 2 Μα'ί'ου, και οϊτινες φαίνονται ώσεί άγνοοϋντες ότι όλαι αί 
νέαι όδοι τών Παρισίων καί όλοι οί νέοι εύγενεϊς τής Γαλλίας, 
φέρουσιν ονόματα ύπενθυμίζοντα νικάς καί κατακτήσεις, τών όποι
ων ή μνήμη εινε πιθανώς πολλά ολίγον άρεστή εις τούς ξένους. 
’Ολίγον πορρωτέρω είνε τό μουσεϊον έξακολουθών τις ούτω φθάνει 
εις τόν σταθμόν τοϋ σιδηροδρόμου, πλησίον τής έκκλησίας καί τοϋ 
μοναστηριού Atocha, όπου εύρίσκεται μία θαυματουργός Πανα
γία πολύ φημιζομένη καί όπου αί βασίλισσαι τής ’Ισπανίας πη
γαίνουν νά σαραντίσουν.

Ώς βλέπετε ή Μαδρίτη δέν είνε πλούσια ούτε κατά τά μνη
μεία, ούτε κατά τάς παραδόσεις, ούτε κατά τά άξιοπερίεργα αν
τικείμενα, καί ευκόλως ήθελε τις τήν έξαντλήσει άν δέν άνευρι- 
σκεν έν αύτη έπί μάλλον καί μάλλον σπάνιον καθιστάμενον, του- 
τέστι λαόν πράγματι πρωτότυπον, άπότομον, έν τι έχοντα τήν 
φυσιογνωμίανχαρζκτηριστικωτάτην καί λίαν έγωϊστικήν.

Έν γένει, οί ’Ισπανοί άγνοοϋσι καί αύτοί άν πρέπη νά κολακεύ- 
ωνται ή νά προσόάλλωνται όταν τοΤς λέγουν ότι είνε λαός πα
ράδοξος, στοχάζονται ότι τούς έκλαμόάνουσιν ώς βαρβάρους, 
καί ότι θέλουσι ν’ άρχίση έκ νέου ή ’Αφρική άπό τών Πυρη
ναίων. "Ας ένθαρρυνθώσι· τή βοήθεια τών σιδηροδρόμων δέν θά 
διατηρήσωσιν έπί πολύ έτι τήν σφραγίδα ταύτην τής άτομικότη- 
τος, ήτις τούς διακρίνει είσέτι τοϋ ομοιομόρφου σωροϋ, καί θέ- 
λομεν ιδει τί θά έχωσι κερδίσει τότε όταν άντί νά διαφέρωσι τών 
λοιπών, θά όμοιάζωσι πρός όλον τόν κόσμον. Ήρξαντο ήδη. Οί 
άνδρες όμοιάζουσι πρός τούς άπανταχοϋ καί ένδύονται ώσπερ έν 
Παρισίοις καί έν Λονδίνω· τό μόνον όπερ άνήκει αύτοΤς άποκλει- 
στικώς, είνε ό μανδύας καί ό τρόπος τοϋ φορεϊν αύτόν. Ώς πρός 
δέ τάς γυναίκας ύπέκυψαν καί αύται, ώς πανταχοΰ ύπό τό κράτος 
τοϋ συρμοϋ. Εύτυχώς ύπολείπεται εις αύτάς ή κεφαλή των, οί οφ
θαλμοί των, ή κόμη των καί ή μαντίλια.

Δέν γνωρίζω τόπον έν ώ αί ώραΐαι γυναίκες νά ήνε πολυπληθέστε- 
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ραι. Έν ταϊς έκκλησίαις, τοϊς θεάτροις, τοϊς περιπάτοις, ταΐς όδοϊς 
βρίθουσι. Μεταξύ 20 γυναικών εύρίσκεις 23 θελκτικωτάτας, διότι 
τινές αύτών ίσοδυναμοΰσι πρός δύω- άλλά δέν πρέπει νά τάς πα- 
ρατηρή τις παρά όταν ήνε νέαι- τάς καταβάλλει τό γήρας. Φαίνε
ται ότι μέρος τών θελγήτρων τά όποια διαχέουσιν αί ’Ισπανίδες 
πρό τών ξένων, άπορρέουσιν άπό τής χάριτος τής γυμνής κεφαλής 
των καί τής μαντίλιας. Ή δόξα τής Ίσπανίδος εΐνε ή κόμη της- 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν ή δόξα της διότι αύτη εΐνε τό διάδημά της. 
Βλαστάνουσι εις τόν ήλιον καί εις τήν έλευθέραν ατμόσφαιραν 
όπως τά φυτά, καί αί μεγαλείτεραι κυρίαι περιπατοΰσι γυμναί 
τήν κεφαλήν όπως καί αί μικραί. Ή μαντίλια είνε έκ μαύρης με- 
τάξης βελουδοκέντητος, ή έκ τριχάπτου· πολλάκις άντικαθίσταται 
ύπό άπλοΰ έκ τριχάπτου πέπλου. Ή κόμη τών ’Ισπανίδων δέν είνε 
πάντοτε μέλαινα ώς καί ή χροιά των δέν είνε πάντοτε φαιά· έστιν 
ότε άπαντά τις καί ξανθάς κόμας· αί δέ χροιαί εινε έν γένει έκ 
τοϋ άμαυροΰ καί διαπύρου έκείνου λευκοϋ τό όποιον σπινθηροβο
λεί εις τό φώς. Αί ώραΐαι αύται κίτριναι κεφαλαί, φωτιζόμενοι 
ύπό μεγάλων μαύρων οφθαλμών καί δύω σειρών λευκοτάτων όδόν- 
των, φαίνονται νά ώρίμασαν εις τόν ήλιον ώς τά ροδάκινα τοϋ 
Montrail ή αί λευκαί σταφυλαί τοϋ Fontainebleau. Τό προοωπον 
τής κωμωδίας. «Εις κύριος άκολουθών τάς κυρίας» εύρίσκεται έν 
αμηχανία ένταϋθα' διότι ένεκα τής ομοιομόρφου διευθετήσεως τής 
κόμης καί τής ένδυμασίας, εΐνε άρκετά δύσκολον νά διακρίνη τις 
τας γυναίκας τάς όποιας τώ είναι δυνατόν ν’ άκολουθή,καί έκείνας άς 
οφείλει νά έγκαταλείπη, καί τοσοΰτον μάλλον καθ’ όσον καί αί μέν 
καί αί δέ ύφίστανται άνευ αμηχανίας τά βλέμματα τοϋ Θαυμα
σμού Άλλη τις λεπτομέρεια είνε ότι δέν συνειθίζουν έν ’Ισπανία 
να δίδουν τόν βραχίονα εις τάς γυναίκας καί οί άνδρες βαδίζουσι 
παρ αύτάς. Σημειώσαι ε, ότι αί ’Ισπανίδες όλων τών τάξεων καί 
όλων τών ήλικιών μεταχειρίζονται τό ριπίδιον μετ’ ίσης τελειό- 
τητος. Άς φέρωσιν όσον Θέλουσι έξ ’Ισπανίας ριπίδια, άλλά δέν Θά 
δυνηθώσι ποτέ νά φέρωσι τόν τρόπον τοϋ μεταχειρίζεσθαι αύτά- 
τοΰτο το πλεονέκτημα φαίνεται ότι εΐνε τοϋ αίματος καί τής 
καταγωγής· αί δεσποινίδες πρέπει νά γεννώνται μέ τά ριπίδια. 
Λεγουσιν ότι αί γυναίκες τά μεταχειρίζονται ένίοτε ώς ήλεκτρι-
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κούς τηλεγράφους, τά μεταχειρίζονται επίσης και ώς άλεξήλια 
και διώκουσιν, άνευ έτέρας προστασίας, τον ήλιον ουτινος γνω- 
ρίζουσι ν’ άποφεύγωσι την καϋσιν κα! νά κρατώσι τάς ακτίνας.

Πολύ έπεθύμουν νά μη φανώ-ότι δεικνύω άπερισκεψίαν πλησι- 
άζων τάς έκκλησίας κα! τά Θέατρα· άλλ’ εις όλας τοϋ κόσμου τάς 
πόλεις έκεΤ κατ’ έξοχήν εύρίσκεται ή περισσότερα προς παρατή- 
ρησιν ύλη.

"Οπως έν ’Ιταλία, ουτω κα! έν ’Ισπανία αί περισσότεροι έκκλη- 
σίαι δεν έχουσιν ούτε Θρανία ούτε καΘέδρας, μόλις δ’ εϊς τινας 
βλέπει τις έν τώ μέσω τοϋ νάρΘηκος ψίαΘον άχυρίνην. Ένθεν 
κάκεϊΘεν φαίνονται μικραί τινες κα! στρογγυλοί ποδοψίαΘοι έπ! 
τών όποιων γονυκλιτοϋσιν α! γυναίκες, κα! τοϋτο όμως εΤνε έξαί- 
ρεσις· όλαι σχεδόν ρίπτονται φύρδην μίγδην έπ! τών πλακών. Μή 
νομίσητε όμως ότι κάμνουσι τοΰτο μέ τάς άκρας τών δακτύλων, 
με τάς άκρας τών ποδών, μέ τάς άκρας τών χειλέων· ρίπτονται 
έλευΘέρως κα! χριστιανικώς έπ! τών δύω των γονάτων όπου τύχη. 
Μετά την πρώτην προσευχήν, κάΘηνται έπ! τών πτερνών των, ή 
όλως κατά γης, πλαγίως φέρουσαι τούς πόδας. "Οπως μόνον α! 
’Ισπανίδες ήξεύρουσι νά κρατώσι τό ριπίδιον, ούτω μόνον αύτα! 
ήξεύρουσι τό μυστήριον τοϋ γονυπετεΤν ή τό άνακάθεσΘαι μετά 
χάριτος, μαλθακότητος κα! άνευ άγώνος. ’Ακούετε την βοήν, 
άκούετε την πρόσθιξιν τής μετάξινης 
λάμψει δύω μαύρων άστέρων, 
τριχάπτων κα! αίφνης 
κα! κάμπτεται έν εϊδει 
νονται 
λύπαι.

Ή εισέρχεσΘε εις έκκλησίαν τινα όθεν τό φώς εΐνε έπιμελώς 
έξωστρακισμένον, ή άπό τοϋ ήλιου εις τό σκότος αιφνίδια μετά- 
έασις σάς έκθαμβοι προς στιγμήν, εύρίσκετε ύπό τούς πόδας σας 
σωρόν μουσελινίων καί σινικών ύφασμά των, κα! τέλος κατορθοϋτε 
νά διακρίνητε δύω οφθαλμούς λάμποντας, δύω χείλη κινούμενα, 
την άριστεράν χεΐρα έκκοκίζουσαν τό κομβολόγιον, τήν δεξιάν ά- 
νακινοϋσαν τό ριπίδιον, άκαταπαύστως, άδιακόπως. Ποτέ δέν στα
ματά τό ριπίδιον κα! κατά τήν λειτουργίαν άκόμη, κα'ι έν καιρώ

έσθήτος, βλέπετε έν τή 
νά διέρχωνται νέφη μεταξών καί 

τό παν έκτείνεται έπ! γης ώσπερ τό κϋμα 
όφεως ελιγμών αί δέ λευκά! έσθήτες φαί- 

καταβαίνουσαι οιωπηλώς ώς άλλαι χιόνος μεγάλοι το-

ΜΑΡΚΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΒβΝΙΚΗΣ ΓΡΛΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΧΛΛΑΔΟΣ

’Επί τη ευχαιρίχ υπονχεθείτης ημΐν Αχτρινης πεοί τού σοροΰ άνορός καί επιφανούς λογίον 
χ. Μάρχου 'Ρενιίρη, Διοιχητον της Έδνιζης Τραπέίης, ώς Ιστορικοί, χχτεχωρίσχμεν την 
ειχύνχ άλτου, χχρχχθέϊσχν επί τη ρχσει υπχρχοΰσης νωτογρχγίχς πχίχιοτερχς επογης. ’Aru/ώς 
η &χτρ£η χυτή πχρείείγθη, οιότι οέν εστάλη εγ/.ν.ίρως. Ό ζ. ΜΑΡΚΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ. εγευνήΟη εις 
Τεργέστην χατά τό 181ο έχ γονέων Κρητών. ’Άριστος οιοά/.τωρ της νομικής της έν Πατανίω 
Σχολάς, σιετέλεσεν Άρειοπχγΐτης, οιχπρεπης ντμιχός, ΙΙρεσζυς της Έλλάσος τω 1861 εις Κων
σταντινούπολή, χχί χχθηγητής έζ. τών έπιρανεστέρων τού ’Εθνικού ΠανεπϊΟτηρίον. Ώς συγγρα»εύς 
οιεχρίθη πάντοτε Αχ τά νορικά, φιλοσοφικά καί φιλολογικά πονήμχτχ αύτοΰ. Τά περί Φ ι λ ο σ ο- 
ρ ί α ς της ‘Ιστορίας, περί τού πχτριάργου Κ υρ ί λ λ ο υ, Ίστοριχαΐ Μελέται, 
περίβλεπτα αυτού συγγράρρατα άποτελούσι σειράν έργων πολλής σηρασίας χαΐ βχρύτητος.
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δταν άνοίζωσι τάς 
καπνού· είμαι 

επίσης και άλλαι

ι ηά 

έτι τών Άγιων, δταν δλα τά γόνατα έγγίζωσι τήν γην, καί δλα 
τά μέτωπα νεύωσι προς τά κάτω, άκούεται ό άδιάκοπος μικρός θό
ρυβος τού ριπιδίου άνοιγοκλειουμένου.

■Έτι πλέον έν τώ θεάτρω· έκεΐ δά βλέπει τις τάς θυγατέρας 
τής Ίβηρίας έν δλη αυτών τή λαμπρότητι, έκεΐ σχηματίζουσιν 
αληθή στέφανον άνθέων. Δέν ύπάρχει λαός αγαπών τό θέατρον 
περισσότερον τών ’Ισπανών τρέχει εις αυτό παραφόρως. Ή Μα
δρίτη ήτις δέν έχει όοο,οοο κατοίκων, έχει δέν ήζεύρω πόσα 
θέατρα, καί τά βλέπει τις πάντοτε πλήρη. Αί αϊθουσαι εϊσ'ιν εύ- 
ρύχωροι, κομψαί καί καλώς διακεκοσμημέναι. Τά δέ ιδιαίτερα δω
μάτια εινε θαλαμίσκοι ένθα κάμνουν δλας των τάς έπισκέψεις. 
Καπνίζουν συχνάκις εϊς τούς σταύλους, και 
θύρας τών δωματίων, εισέρχονται παρευθύς νέφη 
δυστυχώς ήναγκασμένος νά εϊπω δτι εισέρχονται 
αναθυμιάσεις ήττον άνεκταί. ’Επειδή δέ τό δημόσιον δέν άνανε- 
οΐ τάς σκηνάς, άναγκάζονται βεβαίως ν’ άνανεώσι τόν κατάλογον 
τών δραμάτων εις τρόπον ώστε οί παραστάται δέν έχουσιν έν 
γένει τόν καιρόν όπως έκμάθωσι τό μέρος των και ό ύποβολεύς 
άναγγέλλει άδιακόπως, άκουόμενος πανταχοϋ τής αιθούσης. Ό 
τόπος ομοιάζει καθ’ δλα τόπον άργίας και ηδονής. Καί ημέράς 
τινας δίδονται έν τώ θεάτρω δύω παραστάσεις, μία μετά με
σημβρίαν και ή άλλη τό εσπέρας, ώς παρετήρησα τούτο έν Βα- 
λάνοις. Πηγαίνετε εις Praclo έν καιρώ περιπάτου καί θά νομίσητε 
δτι εύρίσκεσθε εϊς πόλιν έχουσαν πλείους τού εκατομμυρίου 
κατοίκους, μή έχοντας ούδέν άπολύτως νά κάμωσι. Αί δενδρο- 
στοιχίαι πασαι μυρμηκιώσι, δλοι οί στοίχοι τών εδράνων κατέ- 
χονται· αί παρακείμενοι οδοί εΐσι παρεμφερείς πρός τά βουλεβάρτα 
τών Παρισίων έν καιρώ έπιστροφής έκ πυροτεχνήματος. Κατά τάς 
καλοκαιρινός εσπέρας, αί γυναίκες εσπερινά φορούσαι ένδύματα, 
γυμναί τήν κεφαλήν και γυμνα'ι τόν τράχηλον, περιπατούσιν ώρας 
ολοκλήρους καί ύπό τήν λάμψιν τού φωταερίου βλέπει τις στίλ
βοντας, ύπό τά τρίχαπτα, χιλιάδας οφθαλμών, οϊτινες δίκην κυα
νών άδαμάντων έζακοντίζουσι σπινθήρας.

ΕΤδον καί ιπποδρομίας έν Μαδρίτη, άλλά τό βρεττανικόν τήν 
καταγωγήν έθιμον τούτο δέν είσήλασεν εις τά άνθη τού τόπου.

10
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Ό λαός δέν πηγαίνει, και άνευ τού όχλου δημοσία εορτή δέν 
ύπάρχει. Ή αληθής εορτή έν ’Ισπανία εΐνε ή ταυρομαχία.

Ό ήλιος φθάνει εις τούς 5ο ή 6ο βαθμούς, ή όδός Alcala, ή 
έπιυηκεστέρα και εύρυτέρα τής Μαδρίτης οδός, κατακλύζεται ύπό 
θαλάσσης φλογών, έντός τών όποιων πνίγονται οί δύω πτωχοί τών 
ακακιών στοίχοι. Τά λιθόστρωτα σπινθηροόολοΰσιν ώς νά ήσαν έκ 
στίλόοντος χάλυόος, καί καίουσι τούς τολμώντας νά τ’ άψηφίσω- 
σιν οφθαλμούς. Άλλ’ άν διά νά ίδωσι τούς ταύρους οί ’Ισπανοί, 
έπρεπε νά τοποθετηθώσιν έπί σωροϋ ανημμένων ζυλων, δεν θα εοι— 
σταζον. Διά νά δυνηθώσι νά ύπάγωσιν εις τάς ταυρομαχίας, εύχα- 
ρίστως θά έστεροΰντο τοϋ ύδατος καί τοϋ φαγητού ολόκληρον 
έόδομάδα, αί γυναίκες θά έδιδον ένέχειρα τά σάλιά των, καί ή 
ωραιότερα τοϋ κόσμου δεσποινίς, ήτις δέν δύναται νά δώση ή ότι 
έχει, θά τό δώση. Δέν γνωρίζω τίποτε έν Γαλλία άζιον νά συγ- 
κριθή πρός τήν μέθην ταύτην ολοκλήρου λαοϋ· έν ’Αγγλία γνω
ρίζω μόνον τήν ήμέραν τοϋ Derby, τήν γιγαντιαίων Κρονιων 
ήμέραν ταύτην, καθ’ ήν ή πρός τάς ταυρομαχίας όρμέμφυτος 
κλίσις τοϋ άγγλικοΰ λαοϋ, εύρίσκει άπέραντον στάδιον. Καί εις 
τούς δύω τόπους, κατά τάς δύω ταύτας έορτάς άνακαλύπτεται 
άνεπιφυλάκτως καί άπροκαλύπτως ή άληθής έθνική φύσις.

Τό ταυροωαχεΤον (plaza de Tores) έν Μαδρίτη, κεΐται πλη
σίον τοϋ Prado, έζω τής πόλεως. Άλλως τε δέν εΐνε άνάγκη νά 
γνωρίζη τις τόν δρόμον. Ακολουθείτε τόν χείμαρρον, άκολουθεΤτε 
τά κύματα τών άνδρών τών γυναικών καί τών παιδιών, άτινα κα- 
ταόαίνουσι τάς πύρινους πλάκας τοϋ Alcala, καί τούς στοίχους 
τών άμαζών, ας έφιπποι χωροφύλακες μετά κόπου πολλοϋ ταζιθε- 
τοϋσι. Τήν ήμέραν ταύτην βλέπει τις έπίσης έκθαπτομένας, παν
τός είδους άμάζας, αϊτινες δέν βλέπουσι τό φώς ή μόνον τάς 
έορτασίμους ημέρας ώς αί Calesinos, είδος ροδοχρόου δίφρου 
ή άλλου ήδέος χρώματος καί κεκοσμημένου διά φανταστικών σχε
δίων. ’Ιδού ταχυδρομικοί άμαζαι συρόμενοι ύπό 8 ή ίο ήμιόνων, 
αϊτινες ταράττουσι τούς κωδωνίσκους των καί καλπαζουσιν εν μεσω 
τοϋ κονιορτοΰ, καί, ώς νεωτάτη εισαγωγή, ίδου τα λεωφορεία τοϋ 
σιδηροδρόμου τής Σαραγούσης, άτινα διαπρεπουσι περί τήν ελ- 
κοσμημάτων, καί παρουσιάζουσι τό ώψέλιμον παρά τό φαντασιώ

’47

δες. Όλαι αύταί α'ι άμαζαι κάμνουσιν άνά 20 ταζείδια καί δέν 
δύνανται νά έπαρκέσωσι· δέν ομιλώ περί τών άμαζών τών πλου
σίων, αϊτινες όμοιάζουσι πρός τάς τών άλλων τόσον πολύ όσον τό 
νόμισμα τών εκατόν σολδίών ομοιάζει πρός τό νόμισμα τών πέντε 
φράγκων.

Οί ’Ισπανοί δέν έχουσι ταυρομαχίας τήν Κυριακήν, διότι τοϋ- 
το θά τούς έστέρει μίαν έορτάσιμον ημέραν· τάς έχουσι τήν Δευ
τέραν. Τό γραφεΤον, έν τή όδώ Alcala, εΐνε ανοικτόν 3 ημέρας 
πρότερον. Μεγάλα τοιχοκολλήματα έκτεθειμένα καθ’ όλην τήν 
πόλιν παριστώσι σχεδιάγραμμα τοϋ ταυρομαχείου μετά τών βαθ
μιδών καί θεωρείων, περιλαμόάνουσι προσέτι τά ονόματα τών ταυ- 
ραγωγών· καί ταΰτα εΐνε χρήσιμα εϊς τάς ταυρομαχίας· ό πρώτος 
ταυραγωγός σήμερον εΐνε ό δούζ τοϋ Βεράγουας· τό τειχοκόλ- 
λημα δεικνύει ώσαύτως τό όνομα τών μαχητών, lidiadores, καί ή 
παράστασις ώς καί ή άναχώρησις τών ταχυδρομείων, προαγγέλλε
ται μετά τής ακολούθου έπιφυλάζεως «έπιτρέποντος τοϋ καιροϋ.»

Αί ταυρομαχίαι άρχίζουσιν εις τάς 5. καλόν είνε νά φθάση τις 
ολίγον πρότερον όπως ίδη πληρούμενον τό άμφιθέατρον. Ή plaza 
ήμπορεϊ νά χωρέση ιά,οοο σχεδόν θεατών καί εΐνε πάντοτε πλή
ρης· ή μετά μεσημβρίαν ταυρομαχία θεωρείται ώς ή ταχυδρομικών 
άμαζών μιταυρομαχία, media corrida, ή δέ ολόκληρος ταυρομαχία 
corrida entera έκτελεΐται διά δύω παραστάσεων, μιας τήν πρωίαν 
καί άλλης τό εσπέρας. Κατά τάς ημέρας ταύτας φονεύονται δε- 
κατέσσαρες ταύροι καί εις τήν πόλιν ταύτην ήτις δέν έχει 3οο,οοο 
ψυχών εύρίσκονται ι5,οοο περίπου άνδρών γυναικών, παιδιών σπευ- 
δόντων εις τήν αιματηρόν ταύτην κονίστραν. ΈτελεΤτο, έσχάτως 
μετά μίαν κυριακήν ολόκληρος ταυρομαχία πρός όφελος τοϋ δημο
σίου τής πόλεως νοσοκομείου, ένεκα δέ τοϋ ίεροΰ σκοπού (pia— 
doso objelo) τοϋ θεάματος εΐχον αύζήσει τάς τιμάς. Πρωίαν καί 
εσπέραν, άνω καί κάτω, τά πάντα ήσαν πλήρη.

Σύστημα έχον άζιόλογα άποτελέσματα καί συντεϊνον εϊς τό νά 
διατηρήται ή τάζις μεταζύ τοσοϋτον πολυαρίθμου, καί ταραχώ
δους πλήθους, εΐνε ή δι’ ιδιαιτέρου άριθμού σημείωσις έκάστης 
θέσεως. Όχι μόνον όλα τά θεωρεία, άλλ’ όλα τά θρανία καί αΐ 
βαθμίδες πασαι έχουσι τούς άριθμούς των. Ύπάρχουσιν έπίσης
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αριθμοί δι’ έκάστην σειράν, δι*  έκαστον τμήμα, εις τρόπον ώστε 
αί 15,οοο θεατών εύρίσκουσι τήν δίοδον καί τάς θέσεις των άνευ 
δυσχερείας- ώς συμπλήρωμα τοΰ συστήματος τούτου είνε ή δι’ α
ριθμών συμπλήρωσις τών έξωτερικών Θεωρείων δηλ. τών πρός τό 
μέρος τής σκηνής. Διά τής οδηγίας ταύτης δύναταί τις ν’ άκο- 
λουθήση καί ν’ άνευρη τούς ίδικούς του καί νά παρατηρήση καί 
έπισκεφθή όντινα καί ό,τι κατά βούλησιν.

"Αμα φθάσητε, είσέρχεοθε κατά πρώτον εις τήν κονίστραν. Εΐ
νε έλευθέρα- οί έρασιτέχναι περιπατοΰσιν, έκεΐθεν δέ δυναταί τις 
νά κρίνη καλλίτερον περί τής διατάξεως τοϋ ταυρομαχείου καί 
νά Ιδη αυτό πληρούμενον. Εΐνε εύρύχωρον άμφιθέατρον μέ ού- 
ρανόν άνοικτόν, καί οΐον ούρανόν ! Τά θεωρεία μόνον εΐνε κλειστά 
καί κατ’ άκολουθίαν τά Θρανία τά όποια εύρίσκονται ύπό τά θεω
ρεία- άλλ’ ή εύρύχωρος έκ γρανίτου περιφέρεια ή περιβάλλουσα 
τόν λαόν εύρίσκεται έν έλευθέρα άτμοσφαίρα. Μεγίστη διαφορά 
ύπάρχει μεταξύ τοΰ πρός τόν ήλιον μέρους και τοΰ πρός τήν 
σκιάν· τό μέρος τής σκιάς εΐνε φυσικώς τό μάλλον έπιζήτητον, 
άλλ’ εΐνε καί τό άκριβώτερον, καί τοσοΰτον εΐνε τό γενικόν 
πάθος διά τό Θέαμα τοΰτο, ώστε τά θεωρεία άναζητοΰνται πολύ, 
εύρίσκονται πολύ δυσκόλως.

Τό μέγα ύέλινον Θεωρεΐον εΐνε τό βασιλικόν- παρ’ αύτώ εύρί
σκεται τό τοΰ προέδρου τών ταυρομαχιών, οστις είνε ό άστυνό- 
μος τής αιθούσης καί δίδει τά συνθήματα. Άντικρύ τοΰ βασιλικού 
θεωρείου εΐνε ή μουσική, έπαναλαμοάνουσα τά σημεία διά σαλ
πίσματος- έκεΐ ωσαύτως εύρίσκεται ή θύρα τοΰ toril, ή στενή 
δίοδος όθεν ό ταΰρος έξερχόμενος έκ τοΰ σκότους όρμά εις τό 
πεδίον τής μάχης καί τόν ήλιον. Έκεΐ προσέτι εύρίσκεται καί τό 
νοσοκομεΐον άναγκαΐον παράρτημα τών αιματηρών τούτων καί 
ένίοτε θανατηφόρων άγώνων. Όπως δ’ ένωση τάς περιποιήσεις 
τής ψυχής πρός τάς τοΰ σώματος, ϊσταται εις ίερεύς έκεΐ έτοιμος 
νά παράσχη εις τούς Θνήσκοντας τάς τελευταίας τής Θρησκείας 
βοήθειας.

Ό περίβολος σχηματίζεται ύπό τοίχου ξυλίνου έχοντος ΐφ πε
ρίπου ποδών ύψος, ό ταΰρος τόν προσβάλλει ένίοτε τόσον μανιω- 
δώς, ώστε άποσπα τεμάχια, καί οί ξυλουργοί, παρόντες πάντοτε, 

έπισκευάζουσιν αύθωρεί τά ρήγματα. Έν τώ μέσω τοΰ πρώτου 
τούτου οχυρώματος, έπεκτεινομένη καθ’ δλην τήν περιφέρει
αν, εύρίσκεται βαθμίς έφ’ ής οί καταδιωκόμενοι έκ τοΰ σύνεγγυς 
ύπό τοΰ ταύρου Θέτουσι τόν πόδα των όπως πηδήσωσι πρός τ’ άλ
λο μέρος, όπου εύρίσκεται σταύλος μετά δευτέρου φραγμοΰ. Συμ
βαίνει ένίοτε, συχνάκις μάλιστα, νά ύπερπηδήση ό ταΰρος, διά τε
ραστίου άλματος, τό πρώτον οχύρωμα- τότε οί διωκόμενοι πηδώ- 
σι καί αυθις πρός τό μέρος τής κονίστρας άχρις οΰ ό ταΰρος, εί- 
σέλθη εις τήν άνοιγομένην πάραυτα θύραν αύτοΰ.

Ό δίαυλος.οΰτος, ό περιβάλλων τό ταυρομαχεΐον μόνον διά 
φραγμοΰ τοΰ αύτοΰ μέ τό πρώτον ύψους χωρίζεται τών Θεατών- 
άλλ’ όπως προφυλαχθή τών προσβολών τοΰ ταύρου έπιτίθεται εις 
δύο σχεδόν ποδών ύψος διπλή γραμμή σχηματιζομένη ύπό δύω κά- 
λων έπί πασσάλων προσηλωμένων, καί έπέχουσα τόπον περιβόλου. 
Αί θέσεις αί έγγίζουσαι τόν φραγμόν τοΰτον είσίν αί μάλλον 
έπιζητούμεναι.

Έκεΐ βλέπουσι τήν μάχην έκ τοΰ συστάδην, καί έκτος τούτου 
ό ταΰρος ύπερπηδά τόν πρώτον φραγμόν καί περιστρέφεται μα
νιώδης έν τώ στενώ σταύλω. Δύναται έν τή διαβάσει του νά τώ 
δωσωσι ραβδισμούς, νά άποσπάσωσι τάς ταινίας του, καί νά έκσφεν- 
δονίσωσι κατ’ αύτοΰ τάς δριμυτέρας καί μάλλον άλλοκότους φρά
σεις.

Έν τοσούτω αί βαθμίδες καί τά θεωρεία πληροΰνται, ή ώρα 
προχωρεί καί ούδεμία πλέον ύπάρχει θέσις κενή. Ούδέν πεοιερ- 
γότερον τοΰ πλήθους τούτου τοσοΰτον ένθέρμου όσον καί τό κα- 
Θετως πίπτον θάλπος- αί γυναίκες εΐνε γυμνοκέφαλοι, ώς πάντοτε, 
καί μόνον ύπό τοΰ ριπιδίου προφυλάττονται. Μακρόθεν ήθελέ τις 
νομίσει ότι βλέπει μυρμηκιώντα καί κινούμενα πλήθη άχυρίνων 
πίλων- εινε τα χαρτινα στρογγύλα ριπίδια έπί τής άκρας μικράς 
ράβδου, τά όποια πωλοΰσιν έξω άντί ολίγων σολδίων καί τά όποια 
μεταχειρίζονται μάλιστα καί οί άνδρες. Περί τό τέλος τής ταυ
ρομαχίας, όταν ό ήλιος άφήσει πλέον τό άμφιθέατρον, οί καπνί- 
ζοντες καίουσι τά μικρά ταΰτα άλεξήλια όπως άνάψωσι τά σι
γά ρα των.

Εις τας 5, εις τόν ήχον τών σαλπίγγων, εισέρχονται αο σχεδόν 
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χωροφύλακες έφιπποι όπως κενώσωσι τήν πλατείαν· τοΰτο ονομά
ζεται τό desbejo. Οί ζηλωτα'ι ή afieionados, οί βαδίζοντες έτι, 
επανέρχονται εις τά θρανία των καί τά θεωρεία. Ή πλατεία εΐνε 
έλευθέρα, καί ιδού ή έπίσημσς τών μαχητών είσοδος.

Έπι κεφαλής οί picadores έφιπποι· ουτοι, καί προ πάντων οί 
ίπποι των, θά δεχθώσι μετ’ ολίγον τάς πρώτας τοϋ ταύρου προσβο- 
λάς· φοροϋσι πίλον μάλινον λακόφαιον, κεκοσμημένον διά στενών 
ταινιών, χιτώνιον, μεταξίνην ζώνην, τάς δέ κνήμας έχουσι κεκαλυμ- 
μένας διά σιδήρων, ιδία δέ τήν δεξιάν, διότι έκ τοϋ μέρους τούτου 
θά προσβάλωσι τόν ταϋρον, τούς δέ πόδας των στηρίζουσιν έπί με
γάλων αναβολέων ώς όπλα φέρουσι λόγχην μακράν άπολήγουσαν 
εις σίδηρον δύω δακτύλων. Οί picadores, φαίνονται μόνον εις 
τήν πρώτην πράξιν τοϋ δράματος· αυτοί δέν πρέπει νά φονεύσουν 
τόν ταϋρον, άλλά μόνον νά τόν κεντήσουν καί νά τόν παρορ
γίσουν. Οί ίπποι των, άν δύναταί τις νά όνομάση ούτω τούς μόλις 
κινουμένους σκελετούς, τούς όποιους άναβαίνουσι, φέρουσι ταινίαν 
έπί τών οφθαλμών· ό δεξιός προπάντων οφθαλμός εΐνε έξ ολοκλή
ρου κεκαλυμμένος, διότι κεΐται πρός τό μέρος τοϋ ταύρου, προ 
τοϋ όποιου βαδίζει ό ίππος μετά συστολής εύκόλως έννοουμένης.

Μετά τούς picadores έρχονται οί Mubos, φέροντες ένδυμα- 
σίαν χορευτών, δηλ. βραχείας άναξυρίδας έξ όλοσηρικοϋ, περικνη
μίδας καί μετάξινον χιτώνα· όλα ταϋτα εΐνε κεχρωματισμένα διά 
τών λαμπροτέρων καί έλκυστικωτέρων χρωμάτων. Εισέρχονται άνα- 
πτύσσοντες έμπροσθεν αύτών τάς κώπας των καί τούς μετάξινους 
μανδύας δι’ ών έκθαμβοϋσι, παροργίζουσι, παρεκτρέπουσι τόν ταϋ
ρον. Έρχονται άκολούθως οί banderillos, τήν αυτήν σχεδόν φο- 
ροϋντες ένδυμασίαν. Ούτοι κρατοϋσι μικρά τόξα κεκοσμημμένα 
διά χάρτινων ταινιών καί λήγοντα εις όξεΤαν σιδηράν αιχμήν, ήν 
πρέπει νά έμβυθίζωσιν εις τοϋ ταύρου τόν τράχηλον.

’Ιδού τέλος τό πρώτιστον πρόσωπον τής τραγωδίας, άν έν τού- 
τοις ό ταϋρος δέν διαφιλονεικήση αύτώ τόν τίτλον τοϋτον· εΐνε ό 
άλλοτε καλούμενος matador, καί τώρα άπλούστερα ονομαζόμε
νος «τό ξίφος» espada. Οί espadas εΐνε συνήθως δύω ή τρεις 
καί εις έκάστην ταυρομαχίαν φονεύονται έν γένει έξ ταϋροι. Ή 
ένδυμασία τών πρώτων τούτων προσώπων είνε σχεδόν όμοια πρός 

τήν τών συντρόφων των, άλλ’ εΐνε πλουσιωτέρα· τινές έξ αυτών 
άξίζουσι 4 εως Χ'^· φράγκων. Ή διευθέτησις τής κόμης των 
εΐνε άρκετά περίεργος, έχει όψιν άγριας γραίας γυναικός. Οί 
espades έχουν διακριτικόν τι σημεϊον τόν άλουργή ή πορφυ- 
ροϋν μανδύαν, τήν muleta, ήν μόνον ουτοι δύνανται νά φέρωσι. 
Όταν έχωσιν εις χεΤρας τό ξίφος, κρατοϋσι διά τής αριστερός 
τήν muleta έπί μικρός ράβδου· διά τής αίματοχρόου ταύτης ση
μαίας παροργίζουσι τόν ταϋρον καί διαφεύγουσι τήν μανίαν αύ
τοΰ. Τό πλήθος γνωρίζει τά πρόσωπα όλων τούτων τών άγωνιστών 
καί καλεΤ αύτούς διαβαίνοντας. Οί περιφημότεροι σήμερον εΐνε 
ό Γάτος, ό Κουχαρές, κα'ι ό Γαϊτάνος· τούς είδα καί τούς τρεις 
πολλάκις εις άγώνα.

Ή συνοδεία περατοϋται δι’ ήμιόνων κεκοσμημένων διά ταινιών 
καί κωδωνίσκων καί συρουσών σχοινιών μετά συνοχμοϋ. "Οταν 
τελειώση ή μάχη, αί ήμίονοι αύται θά έλθωσι νά παραλάβωσι τά 
πτώματα τών έκκοιλιασθέντων άλογων καί τόν εύγενή ταϋρον· τά 
μεταφέρουσι καλπάζουσαι καί σύρουσαι αύτά έπί τής άμμου.

Καί τώρα ότε σας έδειξα τόν στρατόν τών μαχητών, θά σας 
διηγηθώ τινας έκ τών σκηνών ών έγενόμην θεατής.

Ώς δράμα άληθές καί τοϋτο, δέν ήθελεν είναι πλήρες, άν 
έλειπε τό κωμικόν του μέρος. Τό μέρος τοϋτο παρίσταται, άναγκά- 
ζομαι νά τό είπω, ύπό τοϋ έπιστάτου τής έξουσίας, τοϋ alguazil. 
Ένδεδυμένος ώς κλητήρ κωμωδίας, ολόμαυρα, φέρει πρός τούτοις 
πϊλον μέ μαϋρα πτερά, ύφίσταται άκαταπαύστως τοϋς χλευασμούς 
καί τούς συριγμούς τοϋ λαοϋ. Ό πρώτος alguazil, έφιππος, 
αιτεί παρά τοϋ προέδρου τήν άδειαν όπως άρχίση τήν ταυρομα
χίαν. Ό πρόεδρος ρίπτει αύτώ τήν κλείδα τοϋ toris, τήν όποιαν 
λαμβάνει, άν δυνηθή, έντός τοϋ πίλου του, καί τήν όποιαν φέρει 
εϊς τόν φύλακα· είτα δέ φεύγει καλπάζων καί περικυκλούμενος 
ύπό συριγμών.

Μια έκ τών ώραιοτάτων στιγμών τοϋ θεάματος εΐνε ή είσοδος 
τοϋ ταύρου. "Ολοι οί μαχηται εΐνε διεσπαρμένοι έπι τής κονί
στρας· τριάκοντα χιλιάδες διαπύρων οφθαλμών στηρίζονται έφ’ ενός 
και μονού σημείου. Ή θύρα άνοίγεται καί διέρχεται ώς χείμαρρος 
το μεγαλοπρεπές ζώον. Ό ταϋρος, κατατεθαμβημένος ύπό τών 
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πύρινων τοϋ ήλιου κυμάτων, έκπεπληγμένος, κατεπτοη μένος ύπό 
τών ύποδεχομένων αυτόν φωνών καί έκ τής θέας όλων έκείνων τών 
ανθρωπίνων κεφαλών, τρέχει δεζια καί αριστερά μετ’ απίστευτου 
έλαφρότητος. Οί chulos τόν πλησιάζουσι καί ταράττουσι τάς κόπ
πας των πρό τών οφθαλμών του- όταν ό ταΰρος μέλλη νά έφορ— 
μ ή ση κατ’ αυτών, ούτοι φεύγουσι διαγράφοντες καμπύλας, καί άφι- 
κνοϋνται οΰτω μέχρι τοϋ φραγμοΰ. Θέτουσι τόν πόδα των έπί 
τής βαθμΐδος και πηδώσιν έκ τοϋ άλλου μέρους, έν ω ό ταΰρος ό- 
στις έμελλε νά πλήζη αύτούς, πλήττει διά τών κεράτων του μα- 
νιωδώς τάς κόππας καί τάς σανίδας. Ούδέν έέισοΰται πρός τήν 
κομψότητα καί τήν θαυμασίαν εύστροφίαν τών δρομέων τούτων· 
καθ’ ήν στιγμήν νομίζει τις αύτούς προσόληθέντας, άπλή ήμι- 
στροφή τούς σώζει. Είδον ένα έ£ αύτών οστις θά έτραυματίζετο 
πάντως, ότε οί θεαταί συνέλαβον τήν ιδέαν νά ρίψωσι τούς πίλους 
των πρός τόν ταΰρον, οστις έστράφη νά ριφθή έπί τοΰ νέου τού
του Θύματος. Ό άνθρωπος έσώθη καί έσπευσε νά εύχαριστήση 
έκείνους οϊτινες έσωσαν αύτόν ούτω έπιτυχώς.

Ό ταΰρος καλπάζων διατρέχει τόν κύκλον τοΰ περιβόλου, καί 
οί chulos, τόν πόδα έχοντες έπί τής βαθμΐδος, πηδώσιν άνωθεν 
τοΰ δρυφράκτου καί διαβαίνουσι πρό τών οφθαλμών του ώς άστρα- 
παί. Άλλά σκιά τις άνορθοΰται ένώπιόν του· εΐνε ό picador 
έφιππος, προτείνων τό δόρυ· ό ταΰρος ϊσταται έν δευτερόλεπτον, 
ώσεί κατεμέτρει τόν άγνωστον τοΰτον έχθρόν, άκολούθως όρμα, 
τήν κεφαλήν πρός τά κάτω έχων, έπί τοΰ άνθρώπου καί τοΰ ζώου, 
καί διά τρομεροΰ τής κεφαλής κτυπήματος άναρπάζει άπό τής 
γής καί ταράττει αύτούς έπί τών κεράτων του. ’Ενίοτε διά τοΰ 
πρώτου κτυπήματος ρίπτει αύτούς κατά τοΰ φραγμοΰ ώσεί έζε- 
σφενδονίζοντο ύπό τοΰ καταπέλτου· τότε ό picador κυλιέται μετά 
τοΰ ϊππου του έν τώ κονιορτώ, καί’έπειδή τό βάρος τών ένδυμά- 
των του καί τών παραμηρίδων παρακωλύει αύτόν νά κινήται έλευ— 
θέοως, τόν έσχατον Θά διέτρεχε κίνδυνον, άν οί εύκίνητοι chulos 
τρέχοντες μέ τάς κόππας των μή άπεμάκρυνον τόν ταΰρον. Δυ
στυχώς ένίοτε φθάνουσι λίαν άργά, ή ό έέηγριωμένος ταΰρος δεν 
έννοεΤ ποσώς νά έγκαταλίπη τήν λείαν του. Είδον picador άνατρα- 
πέντα, όν ό ταΰρος κατεπλήγωσεν άσπλάγχνως- τό αΤμα έκοκκίνι- 

ζε τόν χιτώνα του καί μετήνεγκον αύτόν εις τό νοσοκομείου, όπου 
έμάθομεν ότι άπέθανε μετ’ όλίγας ήμέρας. Άλλως τε τά τοιαΰτα 
εΐνε πολύ σπάνια, καί φαίνεται ότι οί άνθρωποι ούτοι εΐνε ρωμα- 
λεώτατοι- είδον τόν καλήτερσν picador τής έποχής, τόν Καλδερόν, 
οστις καί τοι θορυβηθείς ύπό τής ορμής τής πτώσεώς του καί 
παρασυρθείς έκτος τής κονίστρας, άνεφάνη έντούτοις μετά έν τέ
ταρτον τής ώρας ύπό τήν βοήν τών χειροκροτημάτων ό Θρίαμβος 
τοΰ picador συνίσταται εις τό νά μείνη έπί τοΰ έφιππίου ότε 
ό ταΰρος, άφ’ ού έκκοιλιάση τόν ίππον, άνυψοΐ αύτόν μετά τοΰ 
ίππέως καί διά κλονισμών τρ'ις καί τετράκις έπαναλαμβανομένων, 
άναγκάζει αύτούς νά καταλίπωσι τήν γήν καί φέρει αύτούς, ούτως 
εΐπεΐν, έπί τοΰ ίσχυροΰ του τραχήλου. Τότε πρέπει νά γνωρίζη 
ό μαχητής νά τηρήση τήν ίσόρροπον θέσιν του άχρις ότου ό 
ταΰρος, άποσπών άπό τών πλευρών τοΰ ’ίππου τά καθημαγμένα του 
κέρατα, άπαντήση εις τάς προσκλήσεις τοΰ chulos.

Καί ό ϊππος ; ω ! ό ’ίππος! δέν πρέπει τις νά όμιλή πολύ δι’ 
αύτόν, ώς ούτε νά τόν βλέπη· εΐνε τό ειδεχθές, τό άκάθαρτον, τό 
άηδές μέρος τοΰ θεάματος. Λέγουσιν ότι οί σπουδασταί τής ια
τρικής αισθάνονται συχνάκις λιποθυμίαν εις τό πρώτον μάθημα τής 
κλινικής· τοιούτου είδους μάθημα θά λάβουν καί όσοι μεταβώσιν 
εις τάς ταυρομαχίας. Πρέπει έν τοσούτω νά ειπω διά νά ήμαι ά- 
φηγητής ειλικρινής, ότι ό ταΰρος βυθίζει καί θάπτει τά κέρατά 
του εις τό στήθος ή τήν καρδίαν τοΰ ϊππου. Καί- όταν μέν εις τό 
στήθος, τό δυστυχές ζώον προχωρεί έτι βήματά τινα, έν ω τό αί
μα του τρέχει ποταμηδόν, καί κάμπτεται υπό τό βάρος τοΰ pica
dor· μένει έκτεθειμένον έπί τής άμμου καί άποθνήσκει έν σπασμοΐς, 
τους όποιους δέν παρατηροΰσι, διότι τά βλέμματα έλκονται άλ- 
λαχοΰ. Όταν δέ ό ϊππος εΐνε έκκοιλιασμένος μόνονέζακολουθεϊ νά 
τρέχη· ό picador τόν καταπληγόνει διά τών πτερνιστήρων του, 
οι ιπποκόμοι τόν καταβάλλουσι διά τών όαβδισμών των. Τό πλήθος 
κραυγάζει : Fuora ! Fuora ! ζέζω ! έζω !). Καί τοι δ’ έν τοιαύτη 
καταστασει διατελών ό ’ίππος ούτος Θέλει ραφεΐ καί χρησιμεύση έκ 
νέου. Ενίοτε εις ταΰρος φονεύει καί άφίνει έπί τής άμμου τέσσα- 
ρας, πεντε, ές 'ίππους· άλλοτε διατρέχων ώς νικητής τό πεδίον 
τής σφαγής, rugiens et quaerens quem devoret, άπαντα ύπό
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τούς πόδας του τό πτώμα 'ίππου τίνος· τότε στρέφει κα! περι
στρέφει τόν αδρανή τούτον όγκον καί τόν ταράττει ώς ειδεχθή 
σημαίαν. Εΐδον ένα ταϋρον εύρόντα προ τών ποδών του τό σώιια 
'ίππου όστις έφαίνετο άποθανών, άλλ’ όστις έζη εΐσέτι, καί κινήσαν- 
τα αυτόν διά τής κεφαλής του, ό δέ 'ίππος ώς προσβληθείς ύπό 
βολταϊκής στήλης, έστηρίχθη έπι τών λειψάνων τών κνημών του 
καί έφυγε καλπάζων καί λακτίζων άπελπιστικώς.

"Ας άποτρέψωμεν τά βλέμματα άπό τοϋ άηδοϋς τούτου θεάματος 
καϊ άς άκολουθήσωμεν κατά προτίμησιν τόν ταϋρον. 'Ο picador, 
ώς σάς είπον ήδη, φέρει μακράν λόγχην άπολήγουσαν εις σιδηράν 
αιχμήν, δι’ ής κεντά τόν τράχηλον τοϋ ταύρου. Τό ζώον, τετραυ- 
ματισμένον και αϊματόφυρτον ήδη, διστάζει ένίοτε καί ποδοκτυπά 
τήν άμμον πριν άρχίση έκ νέου τήν προσβολήν· σιδηρά αιχμή έμ- 
ποδίζεται ύπό τής λαβής νά εϊσελάση βαθύτερον· άλλ’ είδον μίαν 
ήμέραν τήν λόγχην νά εΐσέλθη ολόκληρος μετά τής λαβής, υπό 
τό δέρμα τοϋ ταύρου, χωρίς νά κατορθώση ό picador νά τήν 
άποσπάση· ό ταϋρος έν τή παραφορά του έπληττε τόν άέρα διά 
τής μακρύς ταύτης λόγχης ώς διά ράβδου. Φέρει πάντοτε τό βέ
λος τοϋτο τοϋ Νέσσου προσκεκολλημένον εις τάς πλευράς του, 
έπήδησε δι’ ενός άλματος εις τόν φραγμόν καί εις τόν δίλον 
μόλις ήδυνήθησαν νά τώ άποσπάσωσιν αυτόν. Μέ είπον ότι τό γε
γονός τοϋτο ούδέποτε άλλοτε συνέβη.

’Αλλά τόν λαόν προ πάντων, τόν λαόν πρέπει νά ΐδήτε, διότι 
και αύτός έπίσης άποτελεΐ μέρος τοϋ θεάματος. Ά ! τί φωναί ! 
οίος ένθουσιασμός 1 ο'ία μέθη ! οϊα παραφορά ! όταν ό ταϋοος 
καταγάγη καλόν κτύπημα, όταν συντρίψη τόν άνθρωπον και τόν 
ίππον έπί τοϋ φραγμού, και όταν τους ρίψη εις τόν άέρα ώς νά 
έπαιζε ζυγά ή μονά, τότε τόν χειροκροτοϋσι μετά μανίας. Bravo, 
toro ! bravo ! Άλλ’ άν ήνε δειλός, άν άρνήται τήν μάχην, άν 
φθάνων προ τού picador κινή τήν κεφαλήν και φεύγη, τότε άκού- 
ονται κατάραι. Δέν θά σάς μεταφράσω, ούτε θά σάς έπαναλάβω 
ίσπανιστί, ούδέ εϊς τήν λατινικήν θά σάς εϊπω, ήτις παραβλέπει 
τήν εΰσχημοσύνην, τάς ύβρεις τάς όποιας έπισωρεύουσι κατά τών 
ζώων και τών άνθρώπων. Τά έδρανα εΐνε πλήρη· ό λαός εΐνε ό 
κύριος, καϊ όλος ό κόσμος είνε λαός. Υπάρχει έν τή άνθρωπίνη
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φύσει όταν αυτή δέν εΐνε κατηυνασμένη καϊ καταδεδαμασμένη ύπό 
τής θρησκείας, τής άνατροφής κα! τού αισθήματος τής άέιοπρε- 
πείας, ένυπάρχει τι τό σκληρόν καϊ τό άγριον τό όποιον καθεύ- 
δει, καϊ τό όποιον σπινθήρ τις άρκεϊ’όπως διεγείρη καϊ άναρρι- 
πίση. Ούτως οί λέοντες και αί τίγρεις έζημερωθέντες πρός και
ρόν έέάπτονται όταν αίσθανθώσι τήν σάρκα ή όσφρανθώσι τό αίμα. 
Εις τό θέαμα τοϋτο τών ταύρων, παρατηρήσατε τάς γυναίκας και 
τά παιδία, έν οΐς, περισσότερον παρά εις τούς άνδρας, ό χαρα- 
κτήρ διατελεϊ έν καταστάσει όρμεμφύτου· θά ΐδήτε τά παιδία νά 
χειροκροτώσι μετά παραφοράς· θά ΐδήτε τάς μεγαλοπρεπείς δε
σποινίδας, διαπύρους ώς τόν Βάκχον, τούς ρώθωνας έχούσας εις 
τόν άέρα, τήν κόμην εις τόν άέρα, τούς ώμους εις τόν άέρα, νά 
έγείρωνται έκάστην στιγμήν δι’ άκαταμαχήτου ορμής καί νά είσ— 
πνέωσι μετά μέθης τήν θέαν τοϋ ήλιου και τό άρωμα τού αίματος.

Όταν ό ταϋρος εΐνε άδρανής, όταν δέν προσβάλλη παρακολου- 
θεϊται ύπό συριγμών καϊ φωνών. Έπανεϋρον εις τήν κονίστραν τό 
περίφημον άσμα τών Λ υ χ ν ί σ κ ω ν. Έπι τοϋ ήχου τούτου τό 
πλήθος ψάλλει, alcoral ! alcoral! εις τ’ όπισθαύλιον ! εις τ’ ό- 
πισθαύλιον! ή φωνάζει Fuego! Fuego! ζητεί δηλαδή ράβδους 
πυροτεχνημάτων, διά τών όποιων κεντά τόν τράχηλον τού ταύ
ρου, καϊ αϊτινες πλήττουσαι έπι τών ώτων καθιστώσιν αύτόν μα
νιώδη. Δέν συνέπεσε νά ϊδω τάς banderillas de fuego τάς όποι
ας άλλως τε σπανίως παραχωρούσι καϊ τάς όποιας δέν δικαιούνται 
ν’ άπαιτήσωσιν ότε ό ταύρος προσέβαλεν ήδη ένα picador. Όταν 
τό πλήθος έέαφθή γίνεται έπίσης μανιώδες ώς ό ταύρος- φωνάζει, 
συρίζει, κινεί τά ρινόμακτρά του, και αί χιλιάδες αύται τών κινου- 
μένων βραχιόνων είνε περίεργον θέαμα. ’Επειδή ό έκτος καϊ ό τε
λευταίος ταύρος τής ήμέοας έφάνη δειλός, όλη ή αίθουσα ήρχισε 
νά ψάλλη έρρύθμως: otrotoro ! otrotoro ! διά νά φέρουν καϊ 
έβδομον δι’ έζόδων τού έργολάβου. Βλέποντες τούς picadores νά 
εΐσέρχωνται εϊς τήν κονίστραν, ένόμισαν έπί μίαν στιγμήν ότι ό 
πρόεδρος ένέδωκεν εις τήν κοινήν αϊτησιν, καϊ τόν έχειροκρότη- 
σαν ζωηρώς· άλλ’ άφ’ ου έφονεύθη ό έκτος, έγεινεν άφαντος.

Οί picadores εΐνε ή πρώτη πράζις, οί banderillores εΐνε ή 
δευτέρα· άφού ό ταύρος έίολοθρεύση ήδη ικανούς ίππους καί
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δεν τολμά πλέον νά ποοσβάλη, φωνάζουν : Banderillos ! καί 
αί σάλπιγγες προαγγέλλουσι τήν είσοδον τών νέων μαχητών. 'Ο 
άγων εΤνε έπικίνδυνος, άπαιτεϊ τελείαν ταχύτητα καί άκρί— 
βειαν, συνίσταται δέ εις το νά τοποθετηθή ό μαχητής έναντίον 
τοΰ ταύρου καί διαπερών τούς βραχίονας μεταξύ τών κεράτων 
του, νά τώ έμπήξη εις τον τράχηλον δύω μικρά βέλη, όταν χα- 
μηλώση τήν κεφαλήν του διά νά όρμήση κατά τοϋ έχθροΰ του. 
Σπανίως εΤδον τούς banderillos ν’ άποτύχωσι εις τοΰτο, τίνες 
δέ το έκτελοΰσι μετά ζήλου. Ό εύγενής ταύρος έρεθιζόμενος 
ύπο τών άκιδωτών τούτων βελών, ώς μεγάλη καρδία σπαρασσομένη 
ύπο τών νυγμάτων καρφίδος, κινεί τήν κεφαλήν μετά μανίας, 
καί όσον περισσότερον τήν ταράττει, τόσον περισσότερον τά βέλη 
εισέρχονται εις τήν σάρκα του. Κατασκευάζουσι τάς banderillas 
μετά φαντασιώδους ποικιλίας, άλλοτε μέν κοσμοϋντες διά χάρτινων 
διατομών, άλλοτε δέ διά στεφάνων καί ρόδινων ταινιών. Ημέράν 
τινα οτε τό θέαμα εϊχε εύσεβή σκοπόν, τά τόξα έφερον πολλάς 
μικράς χαρτίνας πυξίδας, α’ίτινες περιεΐχον περιστεράς, καί ήνοί- 
γοντο όταν ή αιχμή έπληττε τόν ταύρον. Ή πλήρης χάριτος αυ
τή έφεύρεσις μοί έφάνη στεφθεΤσα ύπο επιτυχίας μεγίστης.

Ό δυστυχής ταύρος ταλαιπωρούμενος καί βασανιζόμενος ύπο 
τών άοράτων καί άκατασχέτων βελών έκβάλλει μυκηθμούς, πλη- 
ροϋντας τον άέοα καί έπικρατούντας, ως ό κεραυνός, τής φωνής 
τών άνθρώπων. Ήθελεν εϊπει τις ότι φωνάζει μεγαλοφώνως εχθρόν 
άξιον εαυτού, όπως καί εις τά δράματα τού Σαίκσπηρ σαλπισμοί 
άναγγέλλουσι τήν μεταβολήν τής σκηνής καί τήν είσοδον νέων μα
χητών. ’Ιδού οί σαλπισμοί, ιδού ή τρίτη πραξις, ιδού ή άληθής μά
χη, ή άληθής μονομαχία, καί τό εύγενές ζώον μέλλει νά εύρεθή 
κατά πρόσωπον μετά τού άνθρωπου.

Ό espada προχωρεί ενώπιον τού θεωρείου τού προέδρου όπως 
ζητήση τήν άδειαν νά φονεύση τον ταύρον. 'Ομνύει μετά πολλών 
χειρονομιών ότι θά έκτελέση τό χρέος του, άκολούθως άναροίπτει 
εις τον αέρα τόν μικρόν του πίλον καί προοαινει μόνος προ τού 
ταύρου· διά τής δεξιάς κρατεί ξιφίδιον, άληθή τολδικήν λεπίδα, 
διά τής άριστεράς τό αίματόχρουν έριούχον του, τήν muleta. 
Προχωρεί, εκτείνει τό έρυθρόν έριούχον έπί τής μικράς του ρά-
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βδου καί τό ταράττει προ τών οφθαλμών τού ταύρου, όστις έφορ- 
μά τυφλώς έπί τής άπατηλής ταύτης λείας. 'Ο espadas πρέπει 
νά έκλέξη, όπως πλήξη, τήν στιγμήν, καθ’ ήν ό ταύρος νεύει τήν 
κεφαλήν διά νά κτυπήση διά τών κεράτων του.

"Ο,τι δήποτε καί άν είπη τις, είνε τρομερά, έπίσημος, μεγα
λοπρεπής ή στιγμή έκείνη καθ’ ήν ό άνθρωπος ϊσταται όρθιος άκί- 
νητος, άπέναντι τού ταύρου, προσηλωμένου έχων τόν οφθαλμόν καί 
ύψωμένον τό ξίφος. Πρέπει νά έχη καρδίαν, χεΐρα καί χαλύβδινα 
νεύρα. Ή ξιφοβολή πρέπει νά δοθή κατ’ εύθεΐαν έν μέσω τών ώμων, 
δηλαδή μεταξύ τού άριστερού ωμού καί τής ωμοπλάτης, καί μία 
μόνη πολλάκις ξιφοβολή άρκεΐ. Τό ξίφος τότε εισέρχεται άχρι τής 
λαβής καί ό ταύρος, άφ’ ού κλονισθή προς στιγμήν κάμπτεται καί 
πίπτει. ’Ενίοτε εΐδον espadas άναγκαζομένους νά δώσωσι πέντε 
έξ ξιφοβολάς πριν φονεύσωσι τόν ταύρον, καί τότε συρίζονται 
μέχρις ύπερβολής. Τό πλήθος δέν συγχωρεΐ ποσώς τήν εις τό πλευ
ράν τού ταύρου διδομένην ξιφοβολήν, τήν διαπερώσαν τούς πνεύ
μονας. ΕΤνε τότε άληθής φόνος, τό ζώον φονεύεται άνευ μάχης 

καί άποθνήσκει πεπνιγμένον.
Ή μεγαλειτέρα καί δυσκολωτέρα έπιδεξιότης συνίσταται εις τό 

νά ύποδεχθή τις τόν ταύρον, περιμένων μέ ύψωμένον ξίφος όπως 
άνεγείρη τήν κεφαλήν του καί τότε τόν άφήση νά όρμήση. Μίαν 
ήμέραν ό Κουχαρές ήτον άπέναντι ταύρου, έχων ύψωμένον τό ξί
φος ότε τρομερά τις φωνή έφώναξε: Ah! que no Ιο recibe od ! 
δέν θά δυνηθή νά τόν άντικρούση ! Και παρευθύς ήρχισαν νά 
ψάλλωσιν έρρύθμως : ah que no I ah que no ! Ό Κουχαρές ά- 
γανακτήσας έδέχθη τήν προσβολήν άλλά χωρίς νά καταβάλη τόν 

ταύρον.Τό πληγωμένον ζώον φέρει τό ξίφος έντός τού ώμου του. Οί 
chulos φθάνουν μέ τάς κάππας των, έπί τών όποιων ρίπτεται ό 
ταύρος. Κατά τά θορυβώδη σκιρτήματά του άποτινάσσει τό ξίφος, 
τό όποιον πετά εις τόν άέρα. "Αλλοτε ή χαλύβδινος λεπίς έξα- 
κολουθεϊ νά βυθίζηται ύπο τό ίδιον αύτής βάρος καί ύπο τών κι
νημάτων τού ταύρου καί χώνεται μέχρι λαβής. Τότε φέρουν έτε
ρον ξίφος. Πρέπει νά έχωσι τεραστίαν δύναμιν οί ταύροι διά νά 
δύνανται νά τρέχωσι καί μάχωνται μετά τοιούτων πληγών, κα!
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πράγματι έχουσι γενναιότητα ίσην τή δυνάμει των. Εΐνε οδυνηρόν 
νά θαυμάζη τις τήν αγωνίαν τοΰ εύγενοϋς ζώου καί τήν πάλην 
αύτοΰ κατά τοΰ θανάτου ύφ’ ού προσεόλήθη. Κάμπτεται έπί τών 
έμπροοθίων ποδών του, έπειτα έγείρεται, περιπατεΐ, καί βαδίζει εί- 
σέτι, άκολούθως στρέφεται περί έαυτό, έκβάλλει τό αίμα ποταμη- 
δόν έκ τοΰ στόματός του, καί κυλιέται τέλος έπί τής ράχεώς του 
όπως ποτέ πλέον μή άνεγερθή. Τότε φθάνει ό cachetore, ό έγ- 
χειριδοφόρος, τό τελευταΤον τοΰ δράματος πρόσωπον, οστις λαμ- 
όάνων έκ τών κεράτων τόν έκπνέοντα ταΰρον, βυθίζει τό έγχει- 
ρίδιον εις τόν νωτιαίον του μυελόν, καί παρευθύς πάσα κίνησις 
παύει. ’Ακούεται ό κρότος τών κωδωνίσκων· αί ήμίονοι εισέρχον
ται όπως παρασύρωσι τά πτώματα τών ίππων κατ’ άρχάς. Προσδε- 
δεμένοι εις τήν άκραν σχοινιού, κυλίονται ούτοι έπί τής άμμου, 
καλπαζουσών τών ήμιόνων. Διά τοΰ αύτοΰ τρόπου μεταφέρουν καί 
τό σώμα τοΰ ταύρου. 'Ρίπτουσιν άμμον έπί τών ιχνών τοΰ αίμα
τος, καθαρίζουσι τήν πλατείαν καί νέα άρχεται ταυρομαχία.

Αί ταυρομαχίαι διαδέχονται ή μία τήν άλλην, άλλά δέν όμοιά- 
ζουσιν άλλήλας- ούδέποτε είδον δύω όμοιας· ό κίνδυνος, ή μάχη, 
ό θάνατος, παρουσιάζουν άπειρους ποικιλίας. Καί αύτοί οί μαχη- 
ταί εΐνε άνόμοιοι, οί espadas έχουν τάς καλάς καί τάς κακάς των 
ημέρας. Οί τρεις πρώτοι σήμερον έν Μαδρίτη εΐνε, ώς είπον, ό 
Κουχαρές, ό Γαϊτάνος, καί ό Γάτος· ό Κουχαρές δέν εΐνε πλέον 
νέος, άλλ’ εΐνε πλούσιος, καί ένεκα τούτου δέν άγαπά πλέον νά 
κάμη τρέλλας, έχει όμως μεγάλην πείραν καί γνωρίζει κατά βάθος 
τόν ταΰρον. 'Ο Γαϊτάνος, λέγουσι, γνωρίζει τήν τέχνην άκαδημαϊ- 
κώτερον, τοποθετείται καί ϊσταται θαυμασίως ένώπιον τοΰ ταύρου· 
τόν είδον έν μια μόνη ταυρομαχία νά φονεύση διαδοχικώς τούς 
τρεις ταύρους του διά μιας καί μόνης ζιφοόολής· ό Γάτος εΐνε 
νέος, μειδιά πάντοτε καί άνήκει εις τήν τάζιν τών φαντασιοκόπων· 
εΐνε σήμερον ό εύνοούμενος τοΰ δημοσίου. Άνεγνώσατε ώραίαν 
τινα γερμανικήν τραγωδίαν ύπό τόν τίτλον «Ό αθλητής τής 
Palen». Αύτήν διενοούμην βλέπων τούς toreros, καί τήν έπαρσιν 
τήν όποιαν έχουν διά τήν τέχνην των, καί τήν μέθην ήτις τούς 
κυριεύει έν τώ Θριάμόωτων. "Οταν ζιφοόολή τις έπιτύχη καλώς, 
φρενητικαί χειροκροτήσεις άκούονται πανταχόθεν, τότε ό espada
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περιφέρεται κύκλω τής κονίστρας όπως συναγάγη τά εύγε· τώ ρί- 
πτουσι ποΰρα, τά όποια συνάζουσιν οί άκόλουθοί του, καθώς εις τό 
θέατρον συνάζουν τάς άνθοδέσμας, τάς όποιας ρίπτουν εις τάς 
χορεύτριας· τό μέγιστον σημεΤον τοΰ ένθουσιασμοΰ ένός θαυμα- 
στοΰ εΐνε νά ρίψη τόν πϊλον του- πίπτουσιν ούτοι κατά δωδεκά
δας καί τούς συνάζει ό espada, έπειτα δέ τούς ρίπτει τυχαίως 
έντός τοΰ πλήθους και οί πίλοι έπιστρέφουν πάντοτε εις τάς χεϊρας 
τών κυρίων των. Ύπάρχουσι φανατικοί ρίπτοντες καί τά ένδύματά 
των έτι. Ή άπό τών θριάμβων προερχομένη μέθη, ώς καί ή έκ 
τών συριγμών παραγομένη μανία, ώθοΰσι τούς espadas εις τά 
κινδυνωδέστερα παιγνίδια καί ένίοτε εις τόν θάνατον.

Καί τώρα άς κάμη έκαστος, όπως θέλη, τάς έπί τών ταυρομα
χιών φιλοσοφικός του σκέψεις· έγώ περιωρίσθην εις τήν άφήγησιν.

Έζελθών έσπέραν τινα τοΰ ταυρομαχείου, τήν στιγμήν 
καθ’ ήν έπιπτεν ό έκτος ταΰρος, διηυθύνθην εις τόν σταθμόν τοΰ 
σιδηροδρόμου διά νά έπιστρέψω εις Γαλλίαν. Εύρισκόμεθα εις 
ένα έκ τών μηνών έκείνων τοΰ παραδείσου, τούς όποιους οί ’Ισπα
νοί καλοΰσι μήνας τής κολάσεως, καί εις ταύτην τήν έποχήν όλοι 
έγκαταλείπουν τήν Μαδρίτην, άλλ’ έπειδή όλοι τήν έγκαταλεί- 
πωσι συγχρόνως, τά μέσα τής μεταόάσεως καταντώσι δυσκολώ- 
τατα. Δύνασθε νά παρουσιασθήτε τή ι ’Ιουνίου π. χ. εις τό ταχυ- 
δρομεΤον τής Μαϊόνης, θά σάς ύποσχεθοΰν μίαν θέσιν διά τάς ιό 
’Ιουνίου. ’Εν τοιαύτη περιπτώσει μόνον εις τό αύθαίρετον δέν δύ- 
ναταί τις νά καταφύγη. ”Αν τά έχητε καλά μέ τήν Αύλήν, κατορθώ
νετε νά σάς δώσουν διοικητικώς μίαν θέσιν ληφθεΤσαν 
ήδη, τοΰθ’ όπερ πρέπει νά ήνε πολύ εύχάριστον διά τόν άλλον 
ταέειδιώτην. Κατώρθωσα λοιπόν νά έπιόώ τοΰ σιδηροδρόμου, καί 
ιδού άναχωροΰμεν διά Βαρκελόνην, τήν βιομήχανον πόλιν, τήν 
Μαγκεστρίαν τής ’Ισπανίας. Ή Βαρκελόνη έχει τέσσαρας σίδηρο, 
δρομικούς σταθμούς, εΤς δέ έκ τών σιδηροδρόμων τούτων, ό τής 
Άρενύσης διευθύνεται πρός τά σύνορα τής Γαλλίας. Εϊς Άρε- 
νύσην λαμόάνομεν τήν ταχυδρομικήν άμαέαν, ήτις μετ’ όλίγας 
ώρας μάς φέρει ε’ις Περινιάν. ’Εδώ μέ ζητούν τό διαβατήριόν μου 
καί έννοώ ότι είσήλθον εις τόν τόπον μου.

(Τζών Λεμολν) ΛΡΙΣΤ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ.



ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟΙ! ΕΛΛΗΣΙΝ.

α) ϋερεφρόνησες τών γυνν-εκών.

ί αρχαιότατοι "Ελληνες, ώς καϊ πας λαός έν άπο- 
λιτεύτω καταστάσει διατελών, έθεώρουν τάς γ υ- 
ναϊκας ώς όντα πολύ υποδεέστερα τών άνδρών, 
και τούτου ένεκα άξια περιφρονήσεως.

Εις τόν σχηματισμόν της τοιαύτης περί τών γυναικών θεωρίας συνε- 
τέλει βεβαίως ή παρατηρούμενη φυσική ασθένεια τοϋ τε γυναικείου
σώματος καί τοϋ γυναικείου πνεύματος. Την ασθένειαν της φύσεως 
αύτών καϊ την υπεροχήν της ανδρικής συντισθάνοντο καϊ αύταϊ αί 
γυναίκες. Ούτω βλέπομεν τήν ’Ιφιγένειαν έν Ταύροις μέν λέγουσαν 
τά έξης προς τόν αδελφόν Όρέστην

« — άλλ’ άνήο μέν έκ δόμ.ων
» θανών ποθεινός· τά δέ γυναικός ασθενή» (*).

’Εν Αύλίδι δέ τάδε πρός τήν μητέρα Κλυταιμνήστραν άναβοώσαν
« Εις γ’ άνήρ κρείσσων γυναικών μυρίων όράν φάος»
Οί αρχαιότατοι Έλληνες παρεδέχοντο γελοίας τινάς πεοϊ της 

τοϋ άνθρώπου δημιουργίας θεωρίας- ήτοι τόν μέν άνδρα έθεώοουν ώς 
τόν υ.όνον δημιουργόν τοϋ τέκνου, τήν ίδέ γυναίκα ώς άπλοϋν δο- 
χεϊον, έν ω παρακατατίθεται τό έκ τοϋ άνδρός προερχόμενον ζωογό
νου στοιχεΐον. Ή δοξασία αύτη έκφαίνεται σαφώς έν τώ ύψηλώ 
σεβασμώ πρός τήν θεάν ’Αθήναν, ήτις τήν ύπαρξιν αύτής ώφειλεν

(1) Εύριπ. Ίφ. έν Ταύροις ς'. 975.
(2) Εύρ. Ίφ. έν Λύλ. 1374.

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΕΫΛΑΝΗΣ
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εις τόν έαυτης πατέρα, τόν γεννησαντα αΰτην έκ της έαυτοΰ κεφα
λής άνευ γυναικείας συνδρομής· διό ανακράζει ό Απόλλων έν ταΐς 
Εύμενίσι τοϋ Αισχύλου-

«Ούκ έ'στι μητηρ ή κεκλημένου τέκνου 
»Τοκεύς, τροφός δέ κύματος νεοσπόρου· 

■ Τίκτει δ’ ό θρώσκων, ή δ’ άπερ ξένω ξένη 
»Έσωσεν έρνος, οίοι μη βλάψγ Θεός.» 1

1 Αΐσχύλ. Εϋμ. 658.
2 Εύριπ. Όρ. 540.
3 Νίκανορ. παρ’ Άντωνίιρ Λιβεράλτ) (συλλογή μεταμορφώσεων, 17).
4 Αίλιαν. ποιη. ΐστορ. 13, 1.

Την αΰτην γνώμην άποφαίνεται και ό Όρέστης, λέγων προς τόν 
Τύνδαριν·

«πατήρ μέν έφύτευσέ με, ση δ’ έτικτε παϊς, 
»τό σπέρμ’ άρουρα παραλαβοϋσ’ άλλου πάρα» 2 3 4

’Εκ της τοιαύτης περ'ι γυναικών θεωρίας συμπεραίνομεν πόσον εύ- 
τυχης έθεωρεΐτο παρά τοϊς άρχαίοις Έλλησιν η οικογένεια εκείνη, 
έν η άρρεν τέκνον έγεννάτο καί μάλιστα οπότε έκινδύνευε νά έξα- 
λειφθγ η έξ άρρένων γραμμή, συνεπιφέρουσα την άπόσβεσιν τοϋ 
οικογενειακού ονόματος. Τούτου ένεκα βλέπομεν δτι μέν Λάριπρος, 
διέταξε την σύζυγον αύτοϋ Γαλάτειαν ΐνα φονεύσν) τέκνον άν έγεν
νάτο θήλυ :ι, ό δέ πατήρ της ένδοξου Αταλάντης έξέθηκε την θυ
γατέρα αύτοϋ είπών« ού θυγατέρων, άλλ’ άρρένων δεϊσθαι». '*

δ) Άττοκλεεσμός τών γυναεχών.

’Από τών χρόνων ηδη τ·ης τρυφεράς ηλικίας φαίνεται ή νεάνις 
κεκλεισμένη έν τώ γυναικωνίτη καί ύπό την διεύθυνσιν της μητρός 
άνατρεφομένη. Έκεΐθεν σπανίως έξηρχετο- έξερχομένη δέ άπέφευγε 
μετά μεγίστης προσοχής την τών άνδρών συνάντησιν. Ούτω βλέ
πομεν ότι ή τοϋ ’Αλκινόου θυγάτηρ Νκυσικεία έξέρχεται μέν τοϋ 
οίκου προς πλύσιν ίματίων, συνοδεύεται δμως ύπό Θεραπαινίδων καί 
έπιστρέφουσα εις την πόλιν μεγίστην πρόνοιαν λαμβάνει δπως μη 
φανη ύπ’ άνδρών συνοδευομένη. Ή δέ ’Αντιγόνη έν ταΐς Φοινίσ- 
σαις τοϋ Εΰριπίδου παρίσταται μέν έξερχομένη τοϋ γυναικωνίτου,

11
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άλλά μετά προηγουμένην παρά τής μητρός άδειαν και έν συνοδία 
γέροντος, μεγάλην πρόνοιαν λαμβάνοντος όπως μηδένα ή νεάνις 
συνάντηση. 1

1 Εΰριπ. Φοιν. 90.
2 134.
3 Όρέστ. 94; 108.
4 Εύριπ. Ήρακλειδ. 477.

Αί ώκεανίδες Νύμφαι έν τώ τοΰ Αισχύλου Ποομηθεΐ αΐδοϋνται 
δημοσία φαινόμεναι καί μάλιστα άμελήσασαι τοΰ νά ύποδεθώσι 
ενεκα της σπουδής τοΰ νά μάθωσι την αιτίαν τοΰ θορύβου, δν εϊχον 
άκούσει, ότε ό Προμηθεύς εις τόν βράχον έδεσμεύετο.2

Αί μάλλον προβεβηκυϊαι κόραι καί αί ύπανδροι γυναίκες, εϊχον 
πλείονά τινα έλευθερίαν. Τοΰτο φαίνεται έκ τής άπαντσεως, ήν, 
έν τώ τοΰ Εΰριπίδου Όρεστη, δίδει τη Ήλεκτρα ή Ελένη. Αύτη 
παρακινεί την Ήλέκτραν νά άπέλθτ) σπείσουσα έπί τοΰ τάφου της 
Κλυταιμνήστρας· ή δέ Ήλεκτρα έρωτ^ διατί δέν πέμπει έκείνη πρός 
έκπλήρωσιν τοΰ χρέους τούτου την θυγατέρα αύτής Έρμιόνην. Ή 
Ελένη άπαντ^, ότι ή Έρμιόνη, παρθένος ούσα, δέν δύναται νά έμ- 
φανισθγ δημοσία3. Ή δικαιολόγησις αύτη άπευθυνομένη πρός 
την Ήλέκτραν, ουσαν έπίσης παρθένον, ηθελεν εϊσθαι γελοία, είμή 
ή Ήλέκτρα ήτο πεπεισμένη, οτι αύτη, έξερχομένη, ένεκα τής μάλ
λον προβεβηκυίας ήλικίας, όλιγώτερον της νεωτέρας Έρμιόνης προ- 
σέκρουεν εις τό πρέπον. Καί όμως ό τρόπος, καθ’ δν έπήνουν τάς 
οίκοι διαμενούσας ύπάνδρους γυναίκας, άποδεικνύει, οτι έδύναντο 
αύται νά έξέλθωσιν, άν ήθελον, μη έξερχόμεναι δέ έπραττον τούτο 
ούχί έξ άνάγκης, άλλά μάλλον ένεκα φόβου τοΰ μη προσκροΰσαι 
εις τό πρέπον, ώς δηλοΰται και έκ τών έξης·

«γυναικί γάρ σιγή τε καί τό σωφρονεϊν
• κάλλιστον, είσω δ*  ήσυχον μένειν δόμων·.1* 

καί
«ένδον μένουσαν τήν γυναϊκ’ είναι χρεών
• έσθλήν θύραζε δ’ άξίαν τοΰ μηδενός.»

Ύπήρχον δέ καί περιστάσεις, καθ’ άς αί|γυναΐκες έξήρχοντο μετά 
θάρρους δημοσίιρ έμφανιζόμεναι καί δήένξυλλόγοις γυναι- 
κ ο π λ η θ έ σ ι, π. χ. έν καιρφ τελετών, γάμων καί άλλων έπι- 

σήμων περιστάσεων *.  Κατά τούς τραγικούς ποιητάς ένεφανίζοντο 
ένίοτε καί νεάνιδες, άλλά πάντοτε παρόντων καί τών γονέων, έν 
πανηγυρικαΐς τελετάϊς καί έστιάσεσι, γιγνομέναις έν τώ άνδρών. 2 
Καθόλου πάσα γυνή, νέα ή προβεβηκυϊα, παρθένος ή ύπανδρος, 
ποονοουμένη τής ύπολήψεως αύτής, άπέφευγε τά άνδρικά βλέμματα, 
έμφανιζομένη δέ πρό τών άνδρών συνωδεύετο πάντοτε ύπό γυναι
κών ή τών γονέων αύτής. Ούτως ή Πηνελόπη δέν έμφανίζεται εις 
τούς μνηστήρας, είμή άναγκαζομένη καί συνοδευομένη ύπό γυναικών 
ϊστατο δέ πάντοτε έν άρκετή άποστάσει. 3. Ή ’Ανδρομάχη δέν 
λησμονεί νά παραλάβγ εις συνοδίαν δύο δμώας, έξερχομένη μετά 
σπουδής, όπως μάθη τήν αιτίαν τοΰ τής Εκάβης κωκυτοΰ ’. 
Ή αύτή ’Ανδρομάχη παρ’ Εύριπίδγ μεταξύ τών τής γυναικός κα
θηκόντων ύπολογίζει τό οίκοι πχραμένειν καί τό σιγάν πρό τοΰ 
έαυτής άνδρός ’. Σημειωτέον, ότι οί καλώς άνατεθραμμένοι άν
δρες έσέβοντο τήν τοιαύτην τών γυναικών συστολήν, καί άπέφευγον 
τήν δημοσίαν αυτών συνέντευξιν καί συνομιλίαν. 6

γ) 'νποταγή τών γυναικών εις τούς άνδρας.

Ή τών γυναικών εις τούς άνδρας ύποταγή ή μάλλον ή δουλεία 
ήτο έμφυτος εις αύτάς. Άπ’ άρχής ύπείκουσα ή γυνή εις τήν θέλη- 
σιν τών έαυτής γονέων καί δή τοΰ πατρός, δέν έγκατέλιπε τήν δου
λικήν ταύτην κατάστασιν, είμή οτε μετέβαινεν εις έτέραν ήτοι τήν 
τοΰ συζύγου δουλείαν. Δέν είναι δέ διόλου δύσκολον νά έννοήσωμεν, 
οποία έπρεπε νά ήναι ή κατάστασις τής έγγάμου γυναικός, ζώσης 
μετ’ άνδρός, δν μόλις έγίνωσκε καί εις δν έπωλήθη, καθ’ δλην τήν 
σημασίαν τής λέξεως, καί οστις, άσχολούμενος άκαταπαύστως περί 
τάς έκδρομάς καί τάς στρατιωτικάς έκστρατείας, δέν είχε ούτε τήν 
ευκαιρίαν, ούτε τήν διάθεσιν τοΰ νά ζητ·/) τήν έαυτοΰ εύδαιμονίαν

1 Ίλιάδ. Σ, 495. Εύρ. Άλκ. 954. πρβλ. Άπολλ. *Ρόδ.  Λ, 819.
2 Αίσχ. Άγ. 249. πρβλ. περί τών ΰπ’ ελευθέρων γυναικών λουομένων ξένων. 

Όδυσσ. Γ, 464. Δ. 252.
3 Όο. Λ, 330.
4 Ίλ. X, 450.
5 Τρωάο. 640.
6 Εύρ. Ίφ. Αύλ. 130. 834.
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εις τά θέλγητρα του οικιακού βίου. 1 « Όπως πεισθώμεν δτι ή γυνή 
ούδεμίαν είχεν αυθεντίαν έπ'ι του οίκου του άνδρός αύτής, εΐμή 
μόνον έπί τών δούλων και τών ανηλίκων τέκνων, αρκεί ν’ άναλογι- 
σθώμεν, ότι αύτή ή μήτηρ ύπέκειτο εις τον υιόν, άμα άνδρωθέντα. 
Τούτο γίνεται δήλον έκ της απειλητικής διαγωγής του Τηλεμάχου 
προς την μητέρα αύτοΰ Πηνελόπην κατά την απουσίαν του Όδυσ- 
σέως. Ό Τηλέμαχος είναι κύριος της πατρικής οικίας, ή δέ Πηνε
λόπη μηδέν έχουσα έπ’ αύτής κυριότητας δικαίωμα, δύναται νά έγ- 
καταλείψτ) αύτήν, απερχόμενη πρός νέους γάμους. 2 Την εις τούς 
συζύγους ύπακοην τών γυναικών καθορώμεν καί έν αύτή τή τών δι
καιωμάτων αυτών έζασκήσει. Ούτως ή Κλυταιμνήστρα, καίπερ δι- 
καιουμένη ώς μήτηρ νά συνοδεύσγ) την θυγατέρα αύτης ’Ιφιγένειαν 
κρατούσα την γ α μ η λ ι ο ν λαμπάδα, διατάσσεται παρά τού 
συζύγου αύτης Άγαμέμνονος νά ύπακούστ) εις τούς λόγους αύτοΰ, 
προτοέποντος αύτην ν’ άπέλθ·/) οΓκαδε καί έπιμεληθή τών τέκνων. 3

5) Λεάθεσες τών θυγατέρων ύπό τών πατέρων.

Οΐ πατέρες έν Έλλάδι κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους διέθετον 
τάς θυγατέρας αύτών κατά τό δοκοΰν. Εις ήλικίαν γάμου άφι- 
κομένας έζέδιδον άνδρί ή πωλοΰντες αύτάς 5 -δ παρέχοντες ώς 
άθλον έκπληρωθείσης ύποσχέσεως, ή έπιδειχθείσης άνδοίας καί έπι- 
δεξιότητος. Έν έποχή, καθ’ ήν αΐ ιδιότητες αύται έζησφάλιζον 
τά πολυτιμότερα συμφέροντα, δέν είναι διόλου θαυμαστόν, άν 
αύται είχον έπιρροήν τινα έπί της εκλογής, ήν ώφειλε νά κάυ,η 
ό πατήρ, την θυγατέρα αύτοΰ άνδρί μέλλων έκδοΰναι. Ό Νηλεύς 
ύπισχνεϊται την εαυτού θυγατέρα εις έκεΐνον, όστις έκ φυλάκης 
ήθελεν έζελάσει τάς βοΰς τού Ίφίκλου. ° Ό Πελίας συμφωνεί 
νά έκδώση τήν άξιέραστον "Αλκηστιν εις έκεΐνον, όστις ήθελε κα
τορθώσει νά ζεύξη εις τό αύτό άρμα λέοντα καί κάπρον. 6 Τήν

1 'Ησίοδ. εργ. Ήα. 521. Σοφ. Τραχ. 149.
2 Όμήρ. Όδ. □. 115.
3 Εύρ. Ίφιγ. έν Αΰλ. 728—741. Πρβλ. καί Μήο. 1026.
4 Άριστοτ. Πολ. 2, 6, Ίλ. Π, 190. Όουσ. Ζ, 159.
5 Όδ. Λ, 287.
6 Άπολλόδ. 1, 9. 15. Πρβλ. Εύστ. εϊς ιΟμ. 247.

Ίόλην, τήν του Εύρύτου θυγατέρα, ούδείς δύναται νά νυμφευθή, ’ 
όστις δέν ήθελε νικήσει τόν πατέρα Εύρυτον καί τούς υιούς εις 
τήν τοξικήν. 1 Καί ό 'Ίκαρος ύπισχνεϊται τήν εαυτού ώραίαν θυ
γατέρα, τήν Πηνελόπην, εις έκεΐνον έκ τών έραστών, όστις ήθελε 
νικήσει τούς άλλους δρόμω. 2 ’Ήδη προ τού ’Ικάρου είχε δείξει 
τό τοιούτο παράδειγμα ό Δαναός, άλλ’ ό σκοπός αυτού ήτο διά
φορος, διότι μετά τόν φόνον τών τοϋ Αΐγύπτου υιών ούδείς ήθελε 
νά νυμφευθή τάς τού Δαναού θυγατέρας, όθεν, όπως τούτων απαλ
λαγή, μετεχειρίσθη τέχνασμά τι- έσύστησε δηλαδή γυμνικόν άγώνα 
καί εις τόν νικητήν έδιδε τό δικαίωμα τού νά έκλέξν) ήν άν θέλγ 
έκ τών θυγατέρων. Φαίνεται δέ, ότι ό Δαναός ήναγκάσθη πολλάκις 
νά έπαναλάβγ τό πείραμα τούτο κατά τόν αριθμόν τών θυγατέρων 
του. 3 Πολύ έπικινδυνωτέρα ήτο ή τού Οΐνομάου συνθήκη. Ούτος 
έχων μονογενή κόρην τήν Ιπποδάμειαν, καί φοβούμενος μήποτε κατά 
τόν χρησμόν φονευθή ύπό τού γαμβρούτου, δέν ήθελενά ύπανδρεύσγ 
αύτήν, εΐμή μετ’ έκείνου, όστις, ήθελε τόν νικήσει εις ίπποδρόμιον 
ένόμεζε δέ, πεποιθώς εις τήν ταχύτητα τών 'ίππων καί τήν εαυτού 
έπιτηδειότητα, ότι ούδείς ήθελε νικήσει αύτόν. Κατά Παυσανίαν 
δέκα οκτώ έκ τών μνηστήρων νικήσας έφόνευσεν ό Οΐνόμαος. 4 

Ή δέ δωροδοκία τού Μυρτίλου, δι’ 
λοψ, φέρει ούχ*  ήττον τόν τύπον τού πνεύματος τής έποχής εκείνης. 
Ό Εύηκος, πατήρ τής Μαρπήσσης, μετεχειρίσθη τόν αύ 
πρός τούς μνηστήρας τής θυγατρός αύτού, καί, ώς διηγούνται 

θηκε πρό τού ανακτόρου τά: 
στήρων νικών έφόνευε πρός 
βλέπομεν, ότι οΐ πατέρες έν 
εκινούντο ύπό τού πόθου τού

πποδρόμιον 
τήν εαυτού
Παυσανίαν

Οΐνόμαος. 4 
ής ένίκησε τόν Οΐνόμαον ό Πε- 
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ς αύτοΰ, καί, ώς διηγούνται, έξέ- 
ς πάντων, όσους έκ τών μνη- 

οτροπήν τών λοιπών. 5 Εντεύθεν 
ΐς άγρίαις αύτών άπαιτήσεσι δέν 
άποκτήσωσι άξιόν τινα γαμβρόν, 
ταύτα τά μέσα διά νά έυ,ποδίσωσι k ι

1 Άπολλ. 2, G—1.
2 Παυσ. 3, 12, 2.
3 Παυσ. αυτόθι. Άπολλόδ. 2, 1.4. Πρβλ. καί Πιν. Πυθ. 9, 183—220.
4 Παυσ. 6, 21, 6, 7. Πρβλ. Σχολ. Πινδ. (Όλ. 1. 114, 127).
5 Σχ. Όμ. (Ίλ. 1.553). Παρόμοια τινα άναφέρονται καί περί τής Πηλλη- 

ης, θυγατρός τοϋ Σίθωνος, βασιλέως τών Θρακών. (Κοντ. 10). εις Λυκ. 583. 

Παρθεν. Έρωτ. 6.
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μετ’ αιτίας τινός τον γάμον τών θυγατέρων αύτών. Παράδειγμα 
τελείου δεσποτισμοϋ πατρός πρός θυγατέρας, παρέχει ή ιστορία τοϋ 
Θεσπίου, βασιλέως τών βεσπιών ξενίζοντος τον Ήρακλέα. 1

1 Άπολλόδ. 2, 4, 10.
2 Ήροδ. 4, 154.
3 Άπολλόδ. 2, 7, 4 Διόδ. Σικ. 1,278. Παυσ. 8, 48. 5.
4 Διόδ. Σικ. 1,280.
5 Κον. 9. Παυσ. 1,43,7.
6 ΠαρΟ. Έρωτ. 2.

ε) Λύστηρότης τών πατέρων προς τάς θυγατέρας.

Γνωρίζοντες ήδη τήν τύχην τών αθώων νεανίδων, ευκόλως δυνά- 
μεθα νά έννοήσωμεν, οποία ώφειλε νά ήναι ή κατάστασις εκείνων, 
αϊτινες, μη θέλουσαι νά έξαρτάται ή αΰτάς άφορώσα ύπόθεσις έκ 
τής μάλλον η ηττον μείζονος τών μνηστήρων ευκινησίας, έπιτη- 
δειότητος ή άνδρίας, έτόλμων νά έκλέξωσιν αύταί τούς εαυτών συ
ζύγους, ή εκείνων, αϊτινες, μή δυνάμεναι διά νομίμου τρόπου νά 
ίκανοποιήσωσι τήν κλίσιν αύτών, έπελανθάνοντο τών προς τούς συ
ζύγους καθηκόντων ή τής τών οικογενειών αύτών τιμής. Τάς εις 
έγκλημά τι περιπιπτούσας ή ώς έγκληματικάς θεωρουμένας θυγα
τέρας παρέδιδον οΐ πατέρες εις βέβαιον θάνατον 2, ή έπώλουν αύ- 
τάς ώς δούλας 3 4 5. Ό Τππόνοος έξαπέστειλε τήν εαυτού θυγατέρα 
ΙΙερίβοιαν, έπιλαθομένην τών τής τιμής καθηκόντων, προς τον Οΐνέα, 
διατάσσων αυτόν νά φονεύση αυτήν άλλ’ ό Οΐνεύς εύτυχώς γυναί
κας δεόμενος έγημε, καίπερ έγκυον, τήν ώραίαν Περίβοιαν παρά τήν 
τοϋ πατρός διαταγήν Ή παράδοσις αύτη χρησιμεύει ώς παρά
δειγμα αυθαιρεσίας καί έλλείψεως φιλοφροσύνης παρά τοΐς άρχαίοις 
ήρωσιν.

Ό Κρότωπος έφόνευσε τήν θυγατέρα του Ψαμάθην, μαθών ότι 
έτεκε τέκνον έκ παρανόμου έρωτος ’. Πολυμήλη ή τοϋ Αιόλου θυ- 
γάτηρ ήθελεν έπίσης φονευθή διά τον προς τόν Όδυσσέα αυτής 
έρωτα, είμή διά τών δεήσεων έσωζεν αυτήν ό αδελφός θ. Ό Άλ- 
κιμέδων έξέθηκε τήν εαυτού θυγατέρα Φιλλώ έπί τίνος ορούς εις 
βοοάν τών αγρίων θηρίων μετά τοϋ τέκνου αυτής, όπερ έκ τοϋ
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Ήρακλέους είχε γεννήσει ’. Ό Άκρίσιος έκ φόβου έκλεισε τήν εαυ
τού θυγατέρα Δανάην μετά τοϋ τέκνου αύτής, τοϋ ένδοξου Περσέως, 
εις τινα λάρνακα, ήν έρριψεν εις τήν θάλασσαν 2. 'Ομοίως ποι
νής έτυχε καί ή άτυχής Ροιώ παρά τοϋ πατρός αύτής Σταφύλου. 
Αί δέ άδελφαΐ αύτής Μολπαδία καί Παρθένος έρρίφθησαν εις τήν 
θάλασσαν3, φοβηθεϊσαι τήν οργήν τοϋ πατρός αύτών διά τήν απώ
λειαν τοϋ τρυγηθέντος οίνου, δν χοϊροί τινες έχυσαν έκ τών πίθων, 
αύτών κοιμωμένων *.  Παράδειγμα φρικαλέας βαρβαρότητος πα
ρέχει ή ιστορία τοϋ Έχέτου, βασιλέως τής ’Ηπείρου, δστις πρός 
τοΐς άλλοις αύτοϋ κακουργήμασι 8 κα'ι τής εαυτού θυγατρός έξώ- 
ρυξε τούς οφθαλμούς, ρίψας αυτήν εις σκοτεινήν φυλακήν6. ’Απολ
λώνιος ό 'Ρόδιος λίαν καλώς έτήρησε τό πνεύμα τής έποχής, 
εις ήν ανάγεται τό ύποκείμενον τής έποποιίας αύτοϋ, παρεισάγων 
Τ,ν τοϋ ’Αλκινόου γυναίκα Άρήτην ικετεύουσαν τόν άνδρα αύτής 
θειμώς, δπως υπεράσπιση τήν Μήδειαν κατά τής πατρικής οργής, 
κάι παριστώσαν τήν τών πατέρων σκληρότητα ώς γενικόν τινα 

κανόνα 7 :
«λίην γάρ δύσζηλοι έής έπί παισί τοκήες».

Ό ’Αλκίνοος άποποιεΐται νά βοηθήση τήν Μήδειαν πριν γίν-ρ 
τώ Ίάσωνος γυνή· τούτο δέ λίαν συμφωνεί μετά τοϋ πνεύματος 
αύ:ής τής έποχής. Ή Μήδεια παρθένος εΐσέτι ούσα άνήκεν εις 
τή κυριαρχίαν τοϋ πατρός, υπανδρος δέ γενομένη μετέβαινεν εις 

τή τοϋ άνδρός.

στ’) Λεαγωγή πρός τάς ξένας γυναίκας.

Σκ τής θεωρίας καί ύπολήψεως, ήν οί άοχαιότατοι "Ελληνες 
εΐχν περί τών ιδίων αύτών γυναικών καί θυγατέρων καί εκ τής 
διαωγής, ήν έδείκνυον πρός αύτάς, δυνάμεθα ευκόλως νά συμπε-

ίΠαυσ. 8, 12. 2. 
ί Άπολλόδ. 2. 4. 1. 
ί’Απολλόδ. β, 4. I. 
-Διόδ. Σικ. 5,631 (=1,379). 
!Όμ. Όδ. Σ. 85. 
Ι’Απολλ. ‘Ρόδ. Άργ. 4. 1093. 
Άύτ. 1089
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ράνωμεν πόσον ευτελείς έθεώρουν τάς ξένας γυναίκας καί πόσον πε
ριφρονητικός έφέοοντο πρός αύτάς καί ιδίως τάς αίχααλωτιζοριένας. 
Αί γυναίκες αύται, οίαιδήποτε καί άν ήσαν έθεωροΰντο πάντοτε ώς 
μέρος τών λαφύρων. Μετεχειρίζοντο ταύτας οί κτήτορες ώς δούλας, 
άπγτουν παρ’ αύτών ύπηρεσίας εύτελεστάτας καί άτιμοτάτας, άν- 
τήλλασσον άμοιβαίως, έζέθετον ώς βραβεϊον τών δημοσίων αγώνων, 
συνεζομοιουμένας τοϊς ϊπποις, τοϊς βουσί καί τοϊς τοίποσιν, ένίοτε 
όμως καί έλησμόνουν έν ταϊς άγκάλαις αύτών τάς αηδίας της πο
λυχρονίου άπό της οικογένειας αύτών απουσίας καί έγλύκαινον τήν 
τραχύτητα μακράς τίνος καί έπιπόνου έκστρ ατείας.*

Άθήνησι 17 ’Οκτωβρίου 1884.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ. ΣΠΑΘΑΚΗΣ

Έν έκάστω άνθρώπω ένυπάρχει, ό ”Οφις, ή Εΰα, καί ό Άδάυ 
Ό Όφις είναι ή αί'σθησις καί η φύσις, ή Εΰα ή σαρκική όρεξις 
καί ό Άδάμ ό λόγος. Ή φύσις έμβάλλει ήμάς συνεχώς εις πειρα
σμόν, ή σαρκική όρμή συνήθως εκτείνεται, άλλά τό άμάρτην,α δν 
τελειοϋται άν μή ό λόγος δέν συναινέσ·/]. Άφώμεν λοιπόν τόν ’Όφν 
καί τήν Εΰαν άφοΰ δέν δυνάμεθα νά έμποδίσωμεν αύτούς, άλα 
συνάμα, δεηθώμεν τοΰ Κυρίου, όπως ή χάρις αύτοΰ ένδυναμώσ·/) ν 
ήμϊν τοσοΰτον τόν Άδάμ, ώστε, νά μέντ) νικητής, ό δέ Ίησοΰς Χο- 
στός, νικηφόρος, δεσπόζη έσαεί έφ’ ύμών.

(Db Saint Augustin) 1884. μελπόμενη βαλςαμακη

1 Ίλ. Ψ, 702.

LES TALONS LOUIS XV-

Α110ΦΕΥΓΕΤΕ ΤΑ ΥΨ1ΙΛΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ

’Εσμέν ύπερβέβαιοι δτι αΐ φίλαι άναγνώστριαι της «Ποικίλης 
Στοάς» άπλήστως θ’ άναγνώσωσι τάς έπωφελεστάτας ταύτας πα
ρατηρήσεις. Δι’ αύτών καταδηλοϋται ή αξιολύπητος χοήσις τών 
γνωστών ξυλουποδημάτων, άτινα εΐσιν τοϋ συρμοΰ ύπδ τ’ όνομα 
«Talons Louis XV,» καί μάλιστα σήμερον ιδίως, ότε οί ύποδη- 
ματοποιοί ειδικώς έπεδόθησαν εις τήν κατασκευήν τών μηχανημά
των τούτων, άτινα εΐσιν τόσον επιβλαβή όσον καί γελοία. Τούτου 
ένεκεν καί φ° 0 υ αύξησιν έπήνεγκον τοϊς μισθοΤς τών έργατών, 
μάλιστα μετά τάς πολλάς αύτών απεργίας. Ή στιγμή είναι κα
τάλληλος, εύκόλως δέ δυνάμεθα νά δώσωμεν νά έννοήση τό ώραΤον 
φύλον τάς συμβουλάς ταύτας, αϊτινες άναμφιβόλως θά ώφελήσωσι 
τόσον τό βαλάντιον, όσον καί τήν ύγείαν αύτών.

« ’Εάν ώς τινες δικαίως λέγουσιν, τά ύψηλά τακούνια καθι- 
στώσιν τό βάδισμα τής γυναικός χαριέστερον, συμφωνοΰμεν· έάν 
συντελή εις τό νά δεικνύη τήν κνήμην λεπτοτέραν, καί τον πόδα 
λεπτοφυή, επίσης συμφωνοΰμεν, έπιβεβαιοϋντες καί χειροκροτοΰν- 
τες τήν ’ιδέαν ταύτην. Άλλ’ όμως εΐσιν πρόξενα πολλών κακών, καί 
πρώτον μέν ολίγον ταρασσόμενα, μεταβάλλουσι τό κέντρον τής 
ισορροπίας τοϋ σώματος, καί ώς έκ τούτου ή γυνή ή φέρουσα τάς 
ύποδέσεις ταύτας, κλίνει άηδώς πρός τά έμπροσθεν, καί πολλάκις 
καταβάλλει συνεχείς κόπους διά νά συγκρατηθή έν ισορροπία έν 
μέση όδώ, άποσπώσα διά τών κλονήσεων αύτής τόν δίκαιον γέλωτα 
τών διαβατών. Ταϋτα δέ πάντα διατί; διά νά έξωραίσωσι τόν πόδα 
των, ύφιστάμεναι καί πόνους πολλούς καί κόπους ούκ ολίγους. 

Γενναιότης! Bravo!
Άλλ’ αί προσπάθειαι αύται εΐσιν πολύ πλέον ολέθριοι, πολύ
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πλέον έττίφοδοι, καί λίαν λυπηρά! αί συνέπειαι καί οί φόβοι πτώ
σεων, ότε ή γυνή εύρίσκεται ώς κοινώς λέγουσιν εις μίαν «position 
interessante» (έγκυος), ήν έννοεϊ πας τις βλέπων τό έπίπονον 
τοϋ σώματός της ύφος, ο άναγκαστικώς οφείλει νά διατηρή διά 
τών ύποδέσεων τούτων, αϊτινες έπιφέρουσιν και καΘιστώσιν μέγα

μέρος τών μιώνων νά συνθλίόωνται καί άνηλεώς ίνά πιέζωνται. 
°ύχ ήττον καί τά κοίλα μέρη τής κοιλίας εύρίσκονται τοσοΰτον 
ίσχυρώς πεπιεσμένα, ώστε ή έν αυτά εύρισκομένη άθωοτάτη ΰπαρ- 
ζις, ήτις δέν έζήτει ειμή μόνον ν’ αύξηση καί ν’ άναπτυχθή, συ- 
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χνάκις γεννάται πρόωρα· έπειδή δέ δέν είναι εντελώς έσχηματι- 
σμένη, δέν παρέρχονται πολλαΐ. ήμέραι καί άποθνήσκει.

« Τά ύψηλά τακούνια δέν καθιστώσι μόνον τό βάδισμα 
έπίπονον, άλλά καί αυτήν άκόμη τήν άπλήν στάσιν άμφίόολον, 
καθ’ ότι ή έλαχίστη άπροσεξία, ή παρατυχών λίθος δύνανται νά 
έπιφέρωσιν πτώσιν, ό δέ χαρίεις έκεϊνος καί μικρός ποΰς, ό ύπο- 
κρυπτόμενος έντός τοϋ μικροσκοπικοϋ καί έπιόούλου ύποδήματος, 
ταρασσόμενος κλονίζεται καί αυθωρεί άνατρέπεται. Καί τότε τί 
έπακολουθεϊ ; Πρώτον μέν δυνατόν νά συμόή θραϋσις, ήτις έπί 
μακοόν χρόνον κρατεί τήν πεπτωκυΤαν έν τή κλίνη, ενίοτε δέ μετά 
τήν ϊασιν, άναγκάζεταί τις νά χωλαίνη. Δεύτερον δυνατόν νά έ- 
πέλθη έξάρθρωσις ήτις αναγκάζει τήν άσθενή νά διέλθη ημέρας 
ούκ όλίγας έπ! καθέδρας· άναρίθμητοι δ’ εΐσίν οί πόνοι ους προ
ξενεί ή τοιαύτη οίκτρά πτώσις. Τό ύψος τών τακουνίων και ό ύπερ- 
φυής έκσφενδονισμός τοϋ σώματος πρός τά πρόσσω, εΐσίν τά κύρια 
αίτια, άτινα άναγκάζουσι τόν πόδα νά κλίνη πρός τά έμπροσθεν 
τοϋ σανδαλιού· τούτου ένεκεν αί κληδώσεις τών δακτύλων εΐσίν 
λίαν συμπεπιεσμέναι, καλυπτόμενοι ενίοτε ύπό ίσχυροϋ τίνος δέρ
ματος, ό άποκαλοϋοιν «τϋλον», προξενοϋντα εις πάντα άνθρωπον 
οστις ύπ’ αύτοϋ μαστίζεται πόνους τερατώδεις, καθ’ ότι είναι άλη
θής σκώληξ κατατρώγων, καί ύποδεικνύων τήν έμφάνησίν του δι’ 
αιφνίδιων πόνων, ο'ίτινες δέν άφίνουσιν ούδέ λεπτόν τής ώρας 
ήσυχον τήν πάσχουσαν. Και εις μέν τόν πρώτον τϋλον συνήθως 
προστίθεται καί δεύτερος, κα! εις αύτόν τρίτος, τοιουτοτρόπως δέ 
πολλαπλασιαζόμενοι πολλαπλασιάζουσι καί τούς πόνους, καί δύ
σκολου καΘιστώσιν τήν έντελή έκρίζωσιν αύτών.

’Εάν δέ ό μέγας τοϋ ποδός δάκτυλος προσκρούη ίσχυρώς εις 
τά άκρα τοϋ ύποδήματος, ό όνυξ εισέρχεται έντός τοϋ δέρματος 
καί παράγει τόν σεσαρκωμένον όνυχα όστις όσον καλώς καί έάν ή 
κεκομμένος,θά ύπάρχη πάντοτε έτοιμος όπως πάλιν έπαυξήση. Τότε 
βλέπει τις τήν όνυχοειδή αύλακα νά έξογκοΰται, σχηματίζουσαν 
στρογγύλον έξόγκωμα έρυθρόν, άποστάζον αίμα, καί έλκη γεννών. 
’Εντός βραχυτάτου χρονικοϋ διαστήματος τό βάδισμα καθίσταται 
δύσκολον καί έπίπονον, έάν όχι καί έντελώς αδύνατον τότε οφεί
λει τις νά προστρέξη εις έγχείρησιν ής μόνον ή ιδέα προξενεί
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φρίκην, δηλ. «έκρίζωσιν τού όνυχος». Τά ύψηλά τακούνια 
έκθέτουσιν ύμάς καϊ εις έτερον κίνδυνον κατά τον κ. Jean-Pietra- 
Santa», δν περιγράφομεν έν όλίγοις.

’Αμερικανική τις έφημερίς τής Βοστώνης άναφέρει δτι όφθαλ
μοϊατρός τις τής πόλεως έκείνης, άνεκάλυψεν ότι τά ύψηλά τ α- 
κούνια των ύποδημάτων, εΐσίν μία αιτία τής άδυναμίας, καί 
τών οφθαλμικών άσθενειών. Νεάνις τις ύπανδρος προσήλθεν ημέ
ραν τινά εις τόν ιατρόν, ϊνα συμβουλευθή αύτόν διά τήν αΐφνί- 
διον έξασθένησιν τής όράσεώς της. [Σημειωτέον δ’ ότι προηγου
μένως είχε μεταχειρισθή πλήθος ιατρικών καί διαφόρους θεραπεί
ας άνευ αποτελέσματος]. Ή περιοδική αυτή μυωπία ήτο δι’ αύτήν 
συνεχές μαρτύριον. Ό όφθαλμοϊατρός έξετάσας αύτήν έπιστα- 
μένως, τή άπέτεινε διαφόρους έρωτήσεις καί ζητήματα ούκ ολίγα, 
παρακαλέσας δέ ταύτην, έζήτησε νά ϊδη τόν πόδα αύτής. Ή νεά- 
νις έφερε μικρόν μικρότατον ύπόδημα έκ δέρματος έριφίου μέ 
λεπτότατα και λίαν ύψηλά τακούνια. Ό δέ ποϋς αύτής το- 
σοϋτον ήτο έσφιγμένος ώστε ήρχιζε νά έξογκοϋται, έγγίζων εις 
τά άκρα τοϋ ύποδήματος.

— Υπάγετε, Κυρία μου οϊκαδε, τή εΤπεν ό όφθαλμοϊατρός, καί 
φροντίσατε εις τό μέλλον νά φέρητε έν άπλοϋν ζεύγος ύποδημά
των μέ έλάχιστον τακούνι ον.

Καί πράγματι μετά παρέλευσιν δύο μόνων μηνών ή άσθενής 
νέα ήτο έντελώς ύγιής, ζωηροτάτη, αί δέ κινήσεις καί τό βάδισμα 
αύτής ήσαν φυσικώταται. Όθεν.άποδεικνύεται έκ τούτου ότι ύπάρ- 
χει έντελής άρμονία μεταξύ τών διαφόρων μυώνων τού σώματος, 
έξηγοΰσα τρόπον τινά διά τού φαινομένου τούτου τήν σχέσιν ήν 
έχουσιν πρός άλληλα τά νεύρα τού τε ποδός καί τών οφθαλμών, 
έν γένει δέ ολοκλήρου τού σώματος.

Διά νά άποπερατώσωμεν τήν περιγραφήν ταύτην, σημειοΰμεν 
τάς κυριωτέρας φοβεράς συνέπειας αύτών, καί πρώτον μέν δύναν
ται νά προξενήσωσι τύλους, καί μυρίας άλλας καϊ ποικίλας έξογκώ- 
σεις. 2ον) ΚαΘιστώσιν τό βάδισμα έπίπονον και δύσκολον. 3ον) 
Τήν γαστροκνημίαν πάσχουσαν έξ ατροφίας. φον) Έκθέτουσιν τόν 
φύσει ώραϊον πόδα εις έξαρθρώσεις καί ποικίλας άλλας άσθενείας 
5ον) Δύνανται νά προξενήσωσιν καί αύτήν άκόμη τήν άπ ο 6ο-
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λ ή ν, καί τήν είσοδον τού όνυχος έντός τοϋ δέρματος. Τέλος δέ 
δύνανται διαφοροτρόπως νά βλάψωσι τήν ύγείαν.

Λοιπόν, εύγενεΐς Κυρίαι, φέρετε πάντοτε ύποδήματα τών όποιων 
τά τακούνια νά ώσιν ούτε πολύ ύψηλά ούτε πολύ χαμηλά, 
πρός ίδιόν σας όφελος. Τοιουτοτρόπως θά ήσθε έπίσης καλώς ύπο- 
δεδημέναι, καί θά έχητε τόν πόδα σας σχεδόν τόσον λεπτοφυή (mi
gnon) ώς καί πρότερον. Διά τής άποφυγής δέ ταύτης δέν θά έκ- 
τίθεσθε εις τάς φοβερός, συνάμα δέ καί σοβαράς ρηθείσας συνέ

πειας, άς σάς άπηριθμήσαμεν.

«Genie —Charles — Lis»

’Ιούνιος 1884.

Έκ παραδρομής παρελήφθησαν αί γραμμαί αύται, αϊτινες έπρε
πε νά τεθώσιν ολίγον άνωτέρω, καί κάτωθεν άκριβώς τού όντως λαμ
πρού άρθρου «Ήμέραι τινές έν ’Ισπανία» τού έξοχου συγγραφέως 
Τ ζ ώ ν Λ ε μ ο ά ν, ου τήν μετάφρασιν λίαν έπιτυχώς έποιήσατο 
χάριν τής «Ποικίλης Στοάς» ό αξιόλογος ημών συνεργάτης καί 
χαρίεις λογογράφος κ. ’Αριστοτέλης Κουρτίδης, γνωστότατος εις 
τόν κόσμον τών γραμμάτων έκ πλείστων ωραίων έργων.

Ό Τζών Λεμοάν (Zohn Emile Lemoine) έγεννήθη έν 
Λονδίνω έκ γονέων Γάλλων τώ ι8ΐφ. Ήρξατο τών σπουδών του έν 
’Αγγλία καί έπεράτωσεν αύτάς έν Γαλλία. Προσοικειωθείς άμφο— 
τέρας τάς γλώσσας, καί ένωρίς έπιδοθείς εις τήν μελέτην τών 
ανθρώπων κα'ι τών γεγονότων έν ή έγεννήθη χώρα, εΐκοσιεξαέτης 
μόλις μετέσχε τής συντάξεως τής «Έφημερίδος τών Συζητήσεων» 
γράφων τάς έξ ’Αγγλίας άνταποκρίσεις. ’Αλλά δέν έμεινε ξένος καί 
εις τά τήν πατρίδα του άφορώντα, ιδίως δέ κατά τό 1870 έπε- 
τέθη δριμύτατα κατά τών βασιλοφρόνων τής Γαλλικής Έθνοσινε- 
λεύσεως. Ό Τζών Λεμοάν διαπρέπει έπί φιλελευθέροις φρονή- 
μασι, τό δέ ύφος αύτοϋ είνε δεικτικόν, οξύ, σαρκαστικόν άλλά
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καί πλήρες εικόνων καί ζωής. Οί άναγινώσκοντες τήν «’Εφημε
ρίδα των Συζητήσεων» βλέπουσι, βεβαίως, τά ήμίσειαν μόνην στή
λην τής έφημερίδος ταύτης κατέχοντα άρθρα του, τά όποϊα έχουσι 
τόσον πνεΰμα καί προζενοϋσι τόσην έντύπωσιν κατ’ άντίθετον λό
γον τοϋ μεγέθους των καί περί ένός τών όποιων πρό ολίγου τό
σος έγένετο λόγος έν αύτώ τω Άγγλικώ κοινοβουλίω. Καίτοι δ’ά- 
καταπαυστως καί ουτω λαμπρώς δημοσιογραφιών συνέγραψε καί 
πλεΤστα έργα μεγάλην έχοντα άζίαν. Ή Γαλλική ’Ακαδημία έκτι- 
μώσα τήν δεινότητα τής γραφϊδος αύτοΰ ήνοιζεν εϊς αύτόν τάς 
πύλας της, ό δέ Λεμοάν είνε ό μόνος οστις κατέκτησε τό άκα- 
δημαϊκόν έδώλιον ώς δημοσιογράφος ιδίως. Άλλ’ έκτος τής φιλο
λογικής τιμής καί άλλη έπεφυλάσσετο αύτώ ώς άμοιβή τής φιλο
πατρίας του καί τών ύπέρ τών φιλελευθέρων ιδεών άγώνων του. 
Ό Τζών Λεμοάν είνε καί γερουσιαστής.

ΟΙ ΜΥΡΜΗΚΕΣ

εταξύ τών εντόμων οί μύρμηκες έφείλκυσαν 
πάντοτε τήν προσοχήν τών παρατηρητών της 
φύσεως. Μεταξύ τών νεωτέρων φυσιοδιφών είνε 
ιδίως ό «Sir Sohn Lubbock», οστις έπί 
πολλά έτη κατέγεινεν εις μεθοδικάς παρατη

ρήσεις τών μικρών τούτων ζώων καί περιέγραψε λεπτομερώς τόν 
βίον αύτών έν ίδίοις συγγράμμασι. Τό συμπέρασμα τής μελέτης
του είνε ή πεποίθησις, δτι ό μύρμηζ ώς πρός τήν νοημοσύνην προσ
εγγίζει μεταζύ πάντων τών ζώων περισσότερον εις τόν άνθρωπον.
Τούτο μέν φαίνεται έκπληκτικόν έάν δμως μάθωμεν τάς θαυμα- 
σίας έκδηλώσεις τής ψυχικής ένεργείας τών μικρών τούτων δντων, 
τάς κοινωνιζάς αύτών διοργανώσεις, τήν νενομισμένην κατάταζιν 
τών δήμων αύτών, τήν τεχνικοτάτην κατασκευήν τών πόλεων καί 
δημοσίων οδών αύτών, τόν τρόπον δι’ού τιθασσεύουσιν ο’.κόσιτα ζώα, 
άνατρέφουσι δούλους, πολεμούσι καί έπιχειρούσιν έχθρικάς έπιδρομάς 
καί μεγάλας έκστοατείας, ούδεμία άμφιβολία υπολείπεται, δτι έν 
τφ μικρώ έγζεφάλω αύτών έδρεύει νους καί δτι συγχρόνως οδηγούν
ται εις τάς πράξεις των ύπό παθών καί διαφόρων αισθημάτων, οία 
τού Έρωτος, τής ηρωικής γενναιότητας καί τού πατριωτισμού.

Οΐ μύρμηκες έχουσι μνήμην, ικανότητα κρίσεως καί διακρίσεως 
καί πνεύμα τάξεως. Κατατάσσουσι λ. χ. τούς σκώληκας τους ά- 
ναπτυσσομένους έκ τών ώών τών θηλέων εις διαφόρους τάζεις κατά 
τό μέγεθος, άς ό «Lubbock» παραβάλλει πρός τάξεις σχολείου. 
Οί σκώληκες μεταβάλλονται εις χρυσαλίδας καί οί νέοι μύρμηκες 
δέν δύνανται μόνοι των νά έκτυλίσσωνται έκ τών ύμένων τού κουκ-
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κουλίου- διά τούτο οί μύρμηκες βοηθούσιν αυτούς καί τούς περι
ποιούνται μετά μητρικής φροντίδας καί στοργής. Άφ’ ετέρου εινε 
γενναίοι καί επιδέξιοι πολεμισταί. Έκαστον είδος έχει ίδιαν μέ
θοδον του πολεμεϊν καί πάντες πολεμούσι κατά στρατηγικούς κα
νόνας, ούς μανθάνουσι διά τακτικών στρατιωτικών γυμνασίων. Διά 
τούς Άφίδας ή Φυτοφθεΐρας , οΐτινες είνε ούτως ε’ιπεΐν αί άγελάδες 
των, φροντίζουσι ως άριστοι γεωργοί. Έάν κλάδος τις, επί τού ο
ποίου υπάρχει αποικία άφίδων ξηραίνεται κατά τύχην, οί μύομηκες 
της εργατικής τάξεως αί'ρουσι αυτούς μετά προσοχής καί μεταφέ- 
ρουσιν επί κλάδου χλωρού. Καί άλλα διάφορα μικρά έντομα έχουσιν 
ώς οίκόσιτα καί περιποιούνται έν τοϊς φωλεοΐς των.

‘Η επιμέλεια καί καρτερία τών μυρμήκων είνε τά μάλα άξιοθαύ- 
μαστος. ‘Ο «Lubbock» παρετήρησε μύρμηκα ένασχολούμενον νά 
μεταφέρη σκώληκας έξωθεν τού φωλεού προς ήλιασμόν καί νά τούς 
έπαναφέρη εντός τού φωλεού μετά ταύτα. ‘Η εργασία αύτη διήο- 
κεσεν άνευ διακοπής άπό της 6 ώρας π. μ. μέχρι της 10 μ. μ. 
καί τό άκούραστον ζωύφιον μετέφερε κατά τό χρονικόν διάστημα 
τούτο 187 σκώληκας. Έχουσι δέ καταμερισμόν τινα τών εργασιών, 
διότι άλλοι ασχολούνται εις την διατροφήν καί περιποίησιν τών 
σκωληκων, άλλοι έπιβλέπουσι τάς οικίας όπως τάς έπιδιορθώσωσι 
καί καθαρίσωσι, καί άλλοι εξέρχονται προς ζήτησιν τροφών. Τό 
πλέον άξιοπερίεργον παράδειγμα κοινωνικής διοργανώσεως βλέπει τις 
εις τά είδη τών μυρμήκων, άτινα έχουσι την συνήθειαν ν’ άρπάζωσι 
καί διατηρώσι δούλους. Οί αίματόχροες μύρμηκες ποιούσι 
μεγίστας εκστρατείας προς άρπαγην χρυσαλίδων έκ τών φωλεών τών 
μ ε λ ά ν ω ν μυρμήκων. Άνατρέφονται δέ αί χρυσαλίδες έν τοΐς 
φωλεοΐς τών αίματοχρόων ϊνα χρησιμεύσωσι ώς δούλοι, ιδίως 
διά τάς οίκιακάς έργασίας.

Ό «Lubbock» παραβάλλει τάς πόλεις τών μυρμήκων πρός τό 
Λονδϊνον καί τό Πεκΐνον. Ή ευταξία τών τοιούτων κοινοτήτων 
είνε πληρεστάτη- πάντες εργάζονται έν άκρα άρμονία. Έκαστος
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μύρμηξ διακρίνει αμέσως τούς συμπολίτας του άπό ξένου. "Οσον καί 
άν δμοιάζγ ούτος κατά την μορφήν καί χροιάν μετά τών ιδίων, 
αμέσως τόν γνωρίζουσιν ώς έτεροεθνή καί τόν καταδιώκουσι καί φο- 
νεύουσιν ....

Ό Lubbock είνε τής γνώμης ότι αί διανοητικαί δυνάμεις τών 
μυρμήκων ριόνον κατά τό ποσόν καί ούχι κατά τό ποιόν διαφέρουσιν 
έκείνων τοΰ ανθρώπου. ’Εγκέφαλος ίσος πρός κόκκον άμμου δύνα- 
ται νά ένθυμηθή, νά συλλογισθή, νά διακρίνν) καί νά άναπτύσση 
διαφόρους άρετάς καί ικανότητας ! Πώς είνε δυνατόν νά μη άπο- 
δώσωμεν νουν εις ό'ντα, άτινα έκτελοΰσι πράξιν όμοίαν εκείνης, ην 
παρετηρησεν έτερος φυσιοδίφης, ό Leuckart, ήτοι την έξης : 
Περί κορμόν δένδρου έπισκεπτομένου ύπό πολυαρίθμων μυρμήκων ό 
φυσιοδίφης ούτος έδεσε ταινίαν ύγρανθεΐσαν δι’ αφεψήματος καπνού 
(δηλ. Νικοτιανης). Οΐ μέν μύρμηκες οί άνωθεν της ταινίας ευρισκό
μενοι μετά όλίγην σκέψιν έπήδησαν διά τοΰ άέρος κατά γης. Οί 
δ’ έκ τών κάτω άνερχόμενοι έμειναν αρκετόν χρόνον ένώπιον τοΰ κω
λύματος, προφανώς άμφιβάλλοντες καί άμηχανοΰντες περί τοΰ πρα- 
κτέου. Τέλος τούς είδε κατερχομένους πάλιν καί μετ’ ολίγον έπα- 
νερχομένους καί κομίζοντας έκάστους κόκκον άμμου. Ούτως έκτισαν 
διά τής άμμ.ου είδος ανυψωμένου λιθοστρώτου δρόμου έπί τής διά 
τοΰ καπνού μολυνθείσης ταινίας έκείνης, διά τοΰ όποιου ήδύναντο 
νά διέλθωσιν έλευθέοως καί άκινδύνως ώς διά γεφύρας.

Τέλος λέγει ό «Lubbock»1 μεταξύ τών έκστρατειών καί πολέ
μων τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος καί έκείνων τών έ ρ υ θ ρ ώ ν μυρ
μήκων ούδεμία άλλη διαφορά υπάρχει, είμή έλαχίστη κατά τάς 
διαστάσεις μόνον Οί μύρμηκες τοΰ είδους τούτου έκτελοΰσι μακρά 
ταξείδια, κυριεύουσι δι’ έφόδου ολοκλήρους πόλεις καί κοινότητας 
εχθρικών μυρμήκων καί έπανέρχονται μετά τήν μάχην θριαμβεύον- 
τες μετά αιχμαλώτων καί λαφύρων.
Ή εισβολή ύπό στρατεύματος μυρμήκων γενομένη πρό έκατόν πε
ρίπου έτών έν τή νήσω Γρενάδγ ύπενθυμίζει τάς μεγάλας στρατειάς 
τών αρχαίων Ελλήνων, Γερμανών καί Σαρακινών. Διηγούνται, ότι 
κατήρχοντο έκ τών όρέων άπειρα στίφη αύτών ώς χείμαρροι καί 
έπλημμύρουν τάς πεδιάδας. Μΰς καί ερπετά καί άλλα διάφορα ζώα 

1. Έν τω συγγοάν./ζατί αύτοΰ «Ants, Bees and Wasps».
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εύχερώς έγένοντο λεία αύτών. Καί τό ύδωρ δέν έμπόδισεν ή έπ*  ο
λίγον χρόνον την πορείαν αυτών. Τά πρώτα στίφη περκρρονοϋντα 
τόν θάνατον έπήδων εις τούς ρύακας καϊ τά κατόπιν έπί τών νώτων 
τών πρώτων, έως δτου έσχηματίζετο γέφυρα πτωμάτων έπί της 
οποίας τό κύριον στράτευμα ήδύνατο νά διέλθη καί νά φθάση ασφα
λώς εις την άπέναντι όχθην. Καί τό πυρ αύτό, όπερ ριετεχειρίζοντο 
οί κάτοικοι πρός καταστροφήν των δέν ήδύνατο νά τούς σταμα- 
τήσγ). Έπηδων κατά μυριάδας εις αύτό έως ότου έντός ολίγου 
έσβέννυτο. Ή ζημία, ήτις έγένετο εις τούς κατοίκους τής νήσου ήτο 
τοσοϋτον μεγάλη, ώστε ποσόν πεντακοσίων χιλιάδων φράγκων έπρό- 
σφερον εις τον έφευρετήν μέσων έζολοθρεύσεως τών μυρμήκων. Άλλ’ 
εις μάτην. Μόνον ραγδαία καί άφθονος βροχή κατά καλήν τύχην 
καταπεσοϋσα άπήλλαξε τόν τόπον τής τρομεράς ταύτης μάστιγος, 
παρασύοουσα τά ζωύφια μετ’ αυτής εις τήν θάλασσαν.

Τά θαύματα του βίου τών μυρμήκων μάς διδάσκουσιν, ότι καί 
έν τώ μικροκόσμω ή φύσις έκδηλοΐ ούχ ήττον ή έν τώ μεγάλω τήν 
παντοδυναμίαν καί τό μεγαλεϊον αύτής, όπερ πάντοτε διεγείρει τόν 
θαυμασμόν τού άνθρώπου, άν καί πολλάκις ό νους του δέν έπαρκεϊ 
'ίνα άντιληφθή τού παντός.

Έν ΆΟήναις τή 25η Αύγουστου 1884.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΧΕΛΔΡΑΙΧ.

ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑΐΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ
(’Απέθανεν έν Λονδίνω τή 5η Σεπτεμβρίου 1884).

νεκρολογία τοϋ δύσαντος έτους^άναφέρει έν όνομα 
έπιφανές, τό τοϋ Π. Βράϊλα ’Λ.ρμ.ένιη, πρε- 
σβευτοϋ τελευταΐον τής Ελλάδος παρά τή Βρεττα- 
νική Κυβερνήσει. Έν τώ προσώπω τοϋ διαπρεπούς 

τούτου άνδρός, ού τ’ όνομα περίδοξον έχει φυσιογνωμίαν έν τε τή 
πολιτική καί τή φιλολογική ιστορία τής Ελλάδος, καί ή «Ποικίλη
Στοά» έστεοήθη μεγατίμου αύτής συμβούλου καί συνεργάτου, διότι 
ούχί άπαξ ό έπίσημος άνήρ δι’ ωραίων καί σοφών γραμμών έν ΐκα- 
νοϊς γράμ,μασιν, ένθουσιωδώς έπήνεσε την έκδοσιν τοϋ ήμετέρου έργου, 
καί πολυτίμως ύπεσχέθη ήμΐν τήν διά τό έτος τούτο έξοχον αύτοϋ 

συμμετοχήν.
Νϋν δημοσιεύουσα ή «Ποικίλη Στοά», πρώτη έκ τών ελληνικών 

ήμερολογίων καί περιοδικών, έπιτυχή εικόνα τοϋ αειμνήστου Μέ
τρου Βραΐλα, διερμηνεύει τήν εύγνωμοσύνην τοϋ Ελληνικού 
Έθνους, συνοδεύει δέ ταύτην διά τών έκτενών, άναλόγως τοϋ χώρου 
τοϋ ήμετέρου ημερολογίου, βιογραφικών τούτων σημειώσεων, άς 
εύηρεστήθη έγκριτος άνήρ έν τοΐς έλληνικοΐς γράμμασι νά παρα- 
σκευάση χάριν τοϋ ήμετέρου ημερολογίου.

Έν τώ προσώπω τοϋ Μέτρου Βραΐλα τό Ελληνικόν ’Έθνος 
άπώλεσε τό έξοχώτερον τέκνον μεταξύ τών έπιζώντων. Καθ’ ήν έπο- 
χήν, έξέλιπε ίσως πάσα διακεκριμένη άξια, ή δέ χώρα ήμών άπομέ- 
νει κενή έξοχων άνδρών, ή πατοΐς ήμών έστερήθη τό καύχημα καί 

εγκαλώπισμα αύτής.
Ό Βραΐλας άνεφάνη όντως εις τών σπανίων ευγενών τύπων τοϋ 

νεωτέρου Ελληνικού "Εθνους. Ό κοινωνικός καί πολιτικός βίος αύτοϋ 
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άποτελεϊ ολόκληρον επίδοξον ιστορίαν. Ό βίος τοΰ Π. Β ρ ά ϊ λ α, 
είναι θέμα προς εύρυτέραν μελέτην σπουδαίων σημείων τοΰ πολιτι- 
κοΰ βίου της πατρίδος ήμών, αί δέ παρ’ αύτοΰ, ώς δημοσιογράφου, 
ώς διδασκάλου, ώς συγγραφέως, και ώς βουλευτικοΰ 'ρήτορος έξε- 
νεχθεϊσαι κρίσεις καί γνώμαι περί πάντων τών ζητημάτων, άτινα 
άπησχόλησαν τόν βίον της Ελλάδος, είναι τόσαι, ώστε δέν έπαρκεϊ 
ούδαμώς ό χώρος της «Ποικίλης Στοάς» εις αναγραφήν αύτών.

Διέπρεψεν έν τοϊς πρωτίστοις τών Ελλήνων, ώς φιλόσοφος, ώς 
συγγραφεύς, ώς πολιτικός, έν τοϊς ύπάτοις πολιτικοϊς άξιώμασιν, έν 
τη Έπτανήσω καί τή Έλλάδι, έπί πάσι δέ κατεδείχθη ό έξοχώ- 
τερος καί μέγιστος άνήρ, ό μόνος ΐ'σως Έλλην τής παρούσης καί 
τής παρελθούσης γενεάς, άξιος τοΰ ονόματος.

Γεννηθείς έν Κεοκύρα άρχομένου τοΰ ΙΘ’. αΐώνος, έσπούδασε το 
πρώτον έν τή αύτόθι Ίονίω ’Ακαδημία, τή ύπό τοΰ αοιδίμου Λόρ
δου Γκίλφορδ θεμελιωθείση, καί τοσοΰτον μεγάλας προσενεγκούση 
υπηρεσίας τώ Έθνει κατά τήν άναγέννησιν τών ελληνικών γραμμά
των. Έκεϊθεν άπήλθεν εις Παρισίους, ένθα ήσχολήθη περί τήν φιλο
σοφίαν εΐδικώτερον, συμμαθητεύσας καί έφάμιλλος γενόμενος τών 
διαπρεπέστερων έκ τής σχολής έκείνης γάλλων φιλοσόφων, έξ ών 
έπιζή ακόμη ό Bartheleiny Saint-Hilaire, μετ’ άξιοθαυμάστου δέ 
ζήλου, άκροασάμενος τοΰ κλεινοΰ γάλλου φιλοσόφου V. Cousin. 
Μετά πολυετή έν τή Εσπερία σπουδήν, έπανήλθεν εις τήν ιδίαν 
αύτοΰ πατρίδα, διωρισθείς καθηγητής τής φιλοσοφίας έν τή Ίονίω 
’Ακαδημία. ’Από τής έποχής ταύτης άναφέρεται ιδιαιτέρως τό όνομα 
τοΰ Π. Β ρ ά ϊ λ α, καί ή φήμη του διασαλπίζεται πανταχοΰ ύπό 
τούς αίσιωτέρους οιωνούς. Έν τή θέσει ταύτη έδίδαξεν ικανά έ'τη, ή 
δέ διδαχή αύτοΰ όντως έτίμησε τήν ’Ακαδημίαν, προπαοασκευάσασα 
ένταύτώ αμέσως έπιφανή αύτφ θέσιν, μεταςύ τών έξοχωτέρων τής 
συγχρόνου Εύρώπης φιλοσόφων. Μικρόν μετά τήν μεταπολίτευσιν 
τοΰ 1862, άνεδείχθη καθηγητής τής φιλοσοφίας έν τφ ένταΰθα 
Έθνικώ Πανεπιστημίω, έκ σεβασμού όμως πρός τόν έτερον μέγαν 
τοΰ Έθνους διδάσκαλον αείμνηστον Φίλιππον Ίωάννου, 
δν έκλήθη ν’ άντικαταστήσγ, άπαλλαγέντα ύπό τής έπαναστατικής 

Κυβερνήσεως, ώς φιλικώς διακείμενον τή πρώην Βασιλείς, δέν άπε- 
δέξατο τήν θέσιν ταύτην. Τό γεγονός τοΰτο είναι είς έάίζηλος χα
ρακτηρισμός τής χρηστής τοΰ Β ρ ά ϊ λ α φύσεως.

Καί πρό τής έποχής ταύτης ό Β ρ ά ϊ λ α ς, ήσχολεϊτο είς τήν 
πολιτικήν, άπό τής ένώσεως όμως και έντεΰθεν άφωσιώθη άποκλει- 
στικώς είς τόν δημόσιον βίον. Τό πρώτον έν Κερκύρα, οτε έπί προ
στασίας έθεωρεϊτο ό ανώτατος άρχων τής παιδείας, είτα δ’ ένταΰθα 
έξέδωκεν άπό τών μέσων τοΰ 1864 μέχρι τών άρχών τοΰ έτους 186/ 
ελληνιστί καί γαλλιστί τήν έφημερίδα Ελλάδα (Hellas). Γε
νόμενος δ*  ειτα έν Έπτανήσω βουλευτής καί γερουσιαστής, άπε- 
στάλη καί μετά τήν ένωσιν αύτής, πληρεξούσιος εις τήν έν Άθήναις 
Β'. Έθνοσυνέλευσιν. Έν Άθήναις έγένετο ύπουργός τών εξωτερικών 
καί βράδιον κατέστη πρεσβευτής, ώς τοιοΰτος ύπηρετήσας διηνεκώς 
άπό τής άνασυστάσεως τών πρεσβειών έναλλάξ έν Πετρουπόλει, εν 
Παρισίοις καί έν Λονδίνω δίς. Λήγοντος δέ τοΰ έτους 1878 καί άρ
χομένου τοΰ 1879 άνεδείχθη έκτακτος πληρεξούσιος τής Ελλάδος 
έν Κωνσταντινουπόλει, εις καθορισμόν τής νέας μεθοριακής γραμμής, 
ένθα διέπρεψε διά τήν πατριωτικήν καί θαυμαστήν αύτοΰ πολιτείαν, 
κατά δέ τό 1880 έν Βερολίνω χάριν τοΰ αύτοΰ ζητήματος, συνέ
πεια τής τότε έν τή μητροπόλει τής Γερμανίας συγκληθείσης συνδια- 
σκέψεως τών μεγάλων Δυνάμεων.

Ό ΓΙέτρος Βράελας διέπρεψεν ώς συγγραφεύς, άλλά καί ούχί 
ολιγώτερον ώς πολιτικός καί διπλωμάτης. Καθ ην εποχήν ως κα
θηγητής τής Ίονίου Ακαδημίας, έδοξαζε διά τοΰ όνοματος του 
τήν θέσιν ταύτην, άκριβώς εν τώ χοόνω εκεινω εξεδωκε το πρώτον 
αύτοΰ σύγγραμμα τό «Περί πρώτων ιδεών κα! άρχών δοκί- 
μιον», έν ω έδημιούργει ίδιον σύστημα φιλοσοφίας. Μετά δεκαετίαν 
δέ έξέδωκεν όλόκληοον φιλοσοφικόν σύστημα ύπό τόν τίτλον «Θεω
ρητικής κα! πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία». Τό έξοχον αύτοΰ 
τοΰτο έργον συνεπλήρωσαν έντελώς αί ομοίως εν Κερκυρορ τώ έτει 
1864 έκδοθεϊσαι «Φιλοσοφικά! Μελέται» αύτοΰ.

Αί συγγραφαί αύται καί έτεοαι σοφαί αύτοΰ πραγματεϊαι άνέδει- 
ξαν τόν Π. Β ρ ά ϊ λ α ν, ένα τών επισήμων παρ’ ήμϊν λογίων, καί
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διαπρεπών έπιστημόνων. Ώς φιλόσοφος ό Βράϊλας δέν είχεν 
εντελώς ίδιον σύστημα. Έν αύτώ όμως παρέμεινε ανθηρός ό φιλόπατρις 
Έλλην και ύ πιστός Χριστιανός. Ήκολούθησε κυρίως τόν μέγαν 
αύτοϋ διδάσκαλον Cousin, δστις ώσαύτως οΰδέν ίδιον σύστημα έν 
τή φιλοσοφίη καθιέρωσεν. Έν τώ συστήματι δέ του διδασκάλου, καί 
ό ήμέτερος Β ρ ά ϊ λ α ς άνεφάνη πιστότατος οπαδός. Έννοών καί 
οΰτος την φιλοσοφίαν άχώριστον της θρησκείας, έν πολλοϊς δέ μάλι
στα έκείνην υπηρετούσαν ταύτη, εις άπάσας τάς φιλοσοφικάς αυτού 
πραγματείας καί άλλας περισπουδάστους μελετάς, άνεφάνη ύπέρμα- 
χος άδιάσειστος υπέρ τού Χριστιανικού δόγματος. Τούτου ένεκεν, 
άκλονήτως υπηρετών την ιδέαν του ταύτην, ήσχολήθη εις την με- 
τάφρασιν έκ τού γαλλικού «Τών Φιλοσοφικών Μελετών περί Χρι
στιανισμού» τού Νικολάου Αΰγούστου, (έν Κερκύργ 1854—1857), 
τών άλλως λίαν γνωστών έν τή ,ήμετέργ νεοελληνική φιλολογία.

Οΰ μόνον δέ διά της μεταφράσεως ταύτης, ό Βράϊλας έδείχθη 
θερμός θιασώτης τού Χριστιανισμού, άλλά καί εις πλείστας αυτού 
ομιλίας, πραγματείας, καί συγγράμματα ίδια, κατά καιρούς διαφό
ρους δημοσιευθείσας, είτε έν ΐδίοις φυλλαδίοις, είτε έν περιοδικοϊς 
ήμετέροις, ό έπιφανης άνήρ ήγωνίζετο πάντοτε εις την πραγμάτωσιν 
καί έπιδοκιμασίαν της αρχής αυτού ταύτης.

Περί τά τέλη τού βίου αυτού, έτερον έξοχον σύγγραμμα, όπερ η 
φιλογένεια τόύ έθνικού ευεργέτου, Κωνσταντίνου Ζάππα, 
εντολή τού οποίου καί συνετάχθη, δέν άφηκε νά παραμείνη άγνω
στον ύπό τόν πέπλον της λήθης, σύγγραμμα όντως περίβλεπτον, 
«Περί Θεού και Ψυχής Διδασκαλία», δεικνύει πόσον ό Π. 
Βράϊλας, μέχρις της δύσεως τών ύστάτων αυτού ημερών, πα- 
ρέμεινε ένθερμος λάτρις τού Χριστιανικού δόγματος. Διά τούτο 
πάντοτε έν τή ύπό μυριάδων Ελλήνων άναγνώσει τών έργων αυτού, 
θ’ άποθαυμάζηται τό έν αύτοϊς έδραΐον τών πεποιθήσεων, καί ή σα
φήνεια τής έκφράσεως τού έπισήμου τούτου Έλληνος.

νελεύσει καί έν τή πρώτη περιόδω τής Βουλής, έπέδειξε ρητορικά 
προτερήματα, πραγματευθείς πολλά ζητήματα μετάζ δεινότητος, 
εΰχερείας καί πολυμαθείας, καί ώς ύπουργός άνέπτυζε σπανίαν 
δεξιότητα. Ή διπλωματική δέ αυτού έμπειρία έζεδηλώθη έκτοτε 
λαμπρώς. Ώς πρεσβευτής χρηματίσας άπό τού 1867 μέχρι τής 
τελευταίας τού βίου αυτού στιγμής, παρέσχεν άξιοσημειώτους ύπη- 

ρεσίας εις τό Ελληνικόν Έθνος.

Ό θάνατος τού Πέτρου Βραΐλα έν έποχή, καθ’ ήν μαστίζει 
έτι δυστυχώς τήν πατρίδα ήμών φοβερά λειψανδρία, ύπήρξεν ατύ

χημα έθνικόν. Τ’ όνομα τού άνδρός πάντοτε θά εύλογή ή ευγνωμο
σύνη τού Ελληνικού Έθνους, άείποτε δέ θά παρακολουθή αύτό ή 
εύχή, υπέρ τής άναδείζεως άνδρών όμοιων πρός τόν Πέτρον 
Βραΐλαν, κατά τήν δύναμιν ού μόνον τού πνεύματος καί τών γνώ

σεων, άλλά καί τού αισθήματος καί τού χαρακτήρος.

Έν ΒΕΝΕΤΙΑ τή 28 Σεπτεμβρίου 1884.

Π. , .

Ό Πέτρος Βράϊλας, άνήρ ποικίλης καί παντοδαπής παι
δείας, περιπλέον δέ άνήρ ευρωπαϊκής φήμης καί ύπολήψεως, έν 
συνόλω ύπήρξε διαπρεπής πολιτικός δημοσιογράφος. Έν τή Έθνοσυ-
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A.

«Νά ή'/ζουν πουλί νά πέταγα, νά πήγενα του ’^ήλου, 
«Νά εγλβπα τ’ άάέλρικ /χα£, τά σόλ’α παλληχά^οία, 
«Τί γίνονται τά ο^ορανά, στά έρημα, τά ?ένα.

όν πόθον τούτον τον περιπαθή του κλέφτου 
τραγουδιστού, αισθάνεται σήμερον διακαώς 
καί ή Πατρίς υπέρ τών έν ’Ιταλία ξενιτευο- 
ριένων αδελφών μας· νέα Νιόβη ή πενθηφο
ρούσα Ελλάς κλίνει την βαρυπενθή αυτής κε
φαλήν επί λαγήνου δακρυδόχου ήμιθραυσμένης,

κλαίουσα την αιμοχαρή τών τέκνων της σφαγήν, άποκάμνουσα ύπό 
τών θρήνων, τείνει τό δακρύβοεκτον όμμα καί τής καρδίας τον βίαιον 
παλμόν προς τά έπιζήσαντα τέκνα, πλανώμενα έν’Ιταλία, άπ’αυ
τών πεοιμένουσα τών δεινών τήν απαλλαγήν· αιμοσταγής καί εις 
τάς χεϊρας αυτής βαστάζουσα πληγάς άνεωγμένας, κατηράσθη κα- 
τάοαν φοβεράν κατά τών σφαγέων της, ηύλόγησε τάς νεανικάς κε
φάλας των, καί ηύχήθη ευχήν διάπυρον πρός τον ουρανόν ύπέρ 
έκείνων, οΐτινες, πειθόμενοι τοϊς ρήμασι αυτής, άντήλλαξαν τούς 
βαθμούς αυτών καί τάς τιμάς, τούς συγγενείς καί τάς πατρικάς 
εστίας, τήν ζωήν καί τό αίμα, αντί τής έλευθερίας τής Πατρίδος. 
Καί διά τοΰτο ή ευχή τής Πατρίδος ή άλεξίκακος όδηγεϊ τά δια
βήματα αυτών, τό άπρόσμαχον τούτο οπλον προασπίζει αύτούς κα-

ΣΊΌΑ

τά τών έπιβουλών καί τής συκοφαντίας. Καί ήμεϊς δέ, οί παθόν- 
τες πολλά καί πάσχοντες, καί ημείς οί άνυπομόνως μασσώντες τον 
χαλινόν, τον αυτόν αίσθανόμεθα διακαή τού κλέφτου πόθον τών 
άδελφών ήμών τήν άναχώρησιν καί τό άβέβαιον μέλλον έν οδύνη 
είδομεν, πάλλοντες δέ παρηκολουθούμεν τά διαβήματά των. Κα
θώς ό άπό έρήμου βράχου ύψηλού ίστάμενος συγγενής, παρακολου
θεί διά τών οφθαλμών έπί τών κυμάτων τό φέρον τόν συγγενή αυτού 
πλοϊον, καί πάντα αυτού έλιγμόν καί πάσαν τής θαλάσσης κύμανσιν 
μετά φόβου ένταύτώ καί έλπίδος παρατηρεί, καί θερμούς πέμπει διά 
τής '/ειρός άσπασμούς, καί τό λευκόν μανδήλιον άνεμίζει, ούτω καί 
οί έπί τής έρημίας ταύτης τής ήθικής έναπομείναντες ήμεϊς, πικρά 
θρηνούμεν τόν αποχωρισμόν τών φιλτάτων έξορίστων, καί ή διά
νοια ήμών καί οί πόθοι, άφιπτάμενοι άπό τά ένταύθα δεινά καί τά 
αίσχη, έκείνους παρακολουθεί, ή εις τήν Σμύρνην πλέοντας καί τήν 
Κωνσταντινούπολή, ή εις τήν άδελφήν ’Ιταλίαν περιπλανωμένους, 
καί έκαστος μετά σπουδής έπιζητεϊ τήν πρόσκαιρον λήθην τών ήμε- 
τέρων άτυχιών εις τάς περί έκείνων αγγελίας.

Διό περιχαρείς έλάβομεν έσχάτως ειδήσεις περί τών τριών εύγε- 
νεστάτων έκείνων νέων αξιωματικών, οΐτινες έλάμπρυναν τήν έπα- 
νάστασιν τού Ναυπλίου. (4).

Οί ’Ιταλοί ένθουσιωδώς έδεξιώθησαν αύτούς τε καί τούς άλλους 
άπαντας φυγάδας, ούτω άμείβοντες τήν αδελφικήν φιλοξενίαν, δι’ 
ής έπαρηγορήσαμεν καί περιεθάλψαμεν τό 1848 οί άπανταχού "Ελ
ληνες, τούς ’Ιταλούς φυγάδας. Ψυχών εύγενών ίδιον είνε, τό ένθυ- 
μεΐσθαι τάς χάοιτας, καί διά τούτο δέν έλησμόνησαν οί ’Ιταλοί, 
ότι κατά τό 1848, φυγάδας καί αύτούς καί πλάνητας όντας, ή 
Ελλάς, καίτοι φρουοουμένη αύστηρώς ύπό τής Αυστρίας, ήνοιξε τάς 
άγκάλας αυτής καί τούς περιεπτύχθη καί τούς έθέρμανε, καί ώς 
καλή μήτηρ άπέμαξε τά δάκρυα αυτών, καί έν ταϊς ήνεωγμέναις 
αυτών πληγαΐς, ένεστάλαξε τό βάλσαμον τής παρηγοριάς, αψηφού
σα καί άπειλάς καί βίας· δέν έλησμόνησεν έκεϊνα ή ’Ιταλία, άλλ’ά- 
ποδίδουσα χάριτας αντί χαοίτων, καί άναλογιζομένη τήν ταυτό
τητα τών δυστυχιών καί ήμών καί έαυτής, τόν Ναυπλιακόν άγώνα 
ένθουσιωδώς άπεδέχθη καί ώργα εις άντίληψιν αυτού, έθρήνησε τήν

(1) Τοΰ Πρχΐίου, τοϋ Μάνου ζαϊ τού Ν. ΣμοΜηχη.
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πτώσίν του, καί πρός τούς φεύγοντας αύτοΰ μαχητάς έτεινε τάς 
άδελφικάς άγκάλας.

Παντού οπού έφερον τά βήματα οί αδελφοί ήμών προέδραμεν ή 
φήμη, ύπεδέχετο αύτούς ή φιλοξενία, καί παρηκολούθει ή φιλία καί 
τό σέβας. Πας οίκος έλογίζετο εύτυχής ό ξενίσας εκείνους, καί πας 
ύπερηφανεύετο ’Ιταλός ό σφίξας αύτών τήν χεϊρα. Οί άνδρες πάρε- 
καλούν νά τούς θεωρώσιν ώς αδελφούς, ταύτην νομίζοντες μεγίστην 
τών τιμών, οί γέροντες τοιούτους ηύχοντο νά ΐ'δωσί ποτέ, καί τούς 
ίδιους υιούς, αί δέ μητέρες έδείκνυον πρός τά τέκνα, άτινα άτενί- 
ζοντα αύτούς ήοώτουν «Σείς είσθε οΐ "Ελληνες εκείνοι; » Παντού 
τιμή καί σέβας, καί παντού αγάπη καί ενθουσιασμός. Τίς τών άλ
λων αξιωματικών δέν ζηλεύει τήν τύχην έκείνων ; Τίς, άποβλέπων 
πρός εαυτόν, δύναται νά μήν έντοαπή, νά μην καταφρόνηση αύτός 
εαυτόν, νά μήν τυφθή ύπό τού συνειδότος ;

Τοιαύτα τής ανδρείας τά γέρα, τοιούτοι της τιμής καί τού καθή
κοντος οΐ στέφανοι, ούτως άμοίβονται οί τυφλώς πειθόμενοι τοϊς ρή- 
μασι της Πατρίδος καί ποοθύμως θυσιάζοντες τό αίμα αύτών, άντί 
της ελευθερίας εκείνης.

Άλλ’ έν τω λιπαρφ έκείνω καί μυριπνόω λειμώνι της φιλοξενίας 
καί της τιμής περιπατοΰντες, συχνά ώλίσθανον έπί τών γλοιωδών 
όφεων τού δόλου καί της συκοφαντίας, ών αί συρίζουσαι κεφαλαΐ 
άνεΐρπον μέχρις αύτών· άλλά ταχέως κατεπατούντο καί έθλίβοντο. 
Πρό της άφίξεως αύτών πολύ, καί ένω έτι έπολέμουν έπί τών 
επάλξεων τού Ναυπλίου, απόστολοι μοχθηροί καί γράμματα, έκεϊ
θεν στελλόμενα, έλεγον πρός τούς ’Ιταλούς, «πρός αύτούς συμπα
θείτε; αύτούς νομίζετε στρατιώτας άγνούς της πατρίδος καί μάρ
τυρας τών έλευθεριών αυτής ; Ακούσατε, ’Ιταλοί: Οί άνθρωποι αύτοί 
ήθέτησαν τόν όρκον αύτών, ήντάρτησαν κατά τού βασιλέως αύτών, 
καί έσπάραξαν τά πατρικά αύτού σπλάγχνα, όχι πειθόμενοι είς τήν 
φωνήν τού καθήκοντος καί τού συνειδότος, άλλά καταπροδίδοντες 
αίσχρώς καί άτίμως τήν στρατιωτικήν τιμήν καί τούς όρκους καί 
τήν εύδαιμονίαν τής πατρίδος καί τό μέλλον αύτής, τό μέγα, όπερ 
ήμεϊς κρυφίως προητοιμάζαμεν, καταπωλούντες ταύτα πάντα, αύτοί 
καί σύμπασα ή άντιπολίτευσις, άντί ολίγων ξενικών άργυρίων. Τήν 
άλήθειαν έλαλήσαμεν καί μάρτυς ήμών ό Κύριος.»
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Τοιαύτα έγραφον έντεύθεν πρός τούς ’Ιταλούς, καί τόν φιλέλληνα 
Θωμαζαΐον, καί έτεινον δολίως τήν αιμοσταγή χεϊρα πρός κοινόν 
άγώνα ύπέρ τής Μεγάλης ’Ιδέας. Συγχρόνως δέ προσεπάθουν νά δι- 
αιρέσωσι τούς έξορίστους άδελφούς ήμών, φυσώντες μϊσος καί φθό
νον έν αύτοϊς, καί ύποσχόμενοι πρός έκεϊνον μέν τήν άρχηγίαν τής 
’Ηπείρου, πρός τούτον δέ τήν’τής Κρήτης, καί πρός άλλους άλλα.1 

Άλλ’ οί άδελφοί ήμών, τάς μέν πρός τούς ξένους συκοφαντίας 
καί τάς ύβρεις, άμα έμφανιζόμενοι διέλυον, όπως ό λαμπρός ήλιος 
άνατέλλων διαλύει τήν μελανοτάτην ομίχλην, πρός δέ τάς προτά
σεις έκείνας τάς διαβολικάς ούδ’ έπρόσεξαν, άλλά παρερχόμενοι έλε
γον πρός τούς διαβόλους : «περιμείνατε, καί θά ίδήτε!.» Καί οί 
’Ιταλοί δέ άμα ίδόντες αύτούς, άνεγνώρισαν οίοι άνδρες ήσαν «αύτοί, 
έλεγον, προδόται ; αύτοί άργυρώνητοι, οί μή συγχωρούντες μηδέ 
τήν έλαχίστην τής φιλίας προσφοράν, άλλά πτωχικώς συνεπαρκού- 
μενοι καί άλλήλους συμβοηθούντες; Τώρα νοούμεν, τινες είνε οί προ

δόται καί τινες οί άργυρώνητοι. »
Παρά τάς θελκτικάς όχθας τής Μείζονος λίμνης, ένθα ή φύσις 

ένδύεται τήν λαμπροτέραν αυτής στολήν, πρός δέ τήν φύσιν άνθα- 
μιλλάται ή τέχνη, ή δέ πατρική τού Βίκτωρος ψυχή 'ίδρυσε τοϊς 
Λομβαρδοϊς άγλαόν έλευθερίας ναόν, πέριξ δέ αύτού άγάλλονται τά 
εύγνώμονα αύτού τέκνα, καί οί πάντοθεν κατά τήν ώραν ταύτην 
προσερχόμενοι ξένοι, άπολαμβάνοντες άφθόνως άπαντα τής φύσεως 
καί τής τέχνης τά άγαθά, έκεΐ ίδομεν έσχάτως διά τού όμματος 
τής ψυχής, τούς τρεις νεωτκτους ήμών άδελφούς, κινούντας έμ- 
φροντι καί βαρύθυμον βήμα. Έσκίρτησεν ή καρδία ήμών εις τήν οψιν 
τών φιλτάτων έκείνων μορφών. Έκινήθη δέ καί τών ’Ιταλών καί τών 
άλλων ξένων ή περιέργεια καί ό θαυμασμός, άντιφιλοτιμουμένων ύπέρ 
τής ξενίσεως αύτών, θαυμαζόντων τό εύγενές αύτών ήθος, άπορούν- 
των δ’ έπί τή βαρυθυμία μόνων αύτών έν τή κοινή έκείνη έορτή τής 

τε φύσεως καί τών άνθρώπων.
Άλλ’ ούτε τά κάλλη τής φύσεως, ούτε τής Λομβαρδικής χώ

ρας ή μαγεία, ούτε τό άσυ,α τής άηδόνος, καί τό έπί τής λίμνης 
σεληναϊον φως, ούτε τών ’Ιταλών ή άδελφική φιλοξενία καί ή γε
νική τιμή καί ό θαυμασμός ήδυνήθησαν νά διαλύσωσι τό έπί τών

1 Τώ Νότη Βύττχρίι, τώ 'Α.ρτίμγ, τώ Ζιμβραχάχρ.
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νεανικών εκείνων μετώπων έπικαθήμενον νέφος, άλλ’ έτι μάλλον επέ
τειον την θλίψιν αύτών την πίκραν. Διότι έσύγκρινον της Ελλά
δος την δυσπραγίαν πρός την όλβιότητα καί την ελευθερίαν τών 
’Ιταλών. Ούτος ό πικρός διαλογισμός έπίεζε την ψυχήν αύτών διαρ
κώς. Άλλα τήν όλβιότητα εκείνων δέν έτόλμουν νά φθονήσωσιν, 
ούτε νά μεμ,ψιμοιρήσωσι κατά τής Θείας Προνοίας, γνωρίζοντες κα
λώς τόν κύριον καί μεγαλειότατον αίτιον τής εύδαιμονίας τών ’Ι
ταλών καί τόν τής άτυχίας τής Ελλάδος.

Καθώς δέ πάλαι ποτέ τά τέκνα τοϋ ’Ισραήλ έκλαιον παρά τόν 
ποταμόν τής Βαβυλώνος έπί τώ μνησθήναι αύτούς τής Σιών, ούτω 
καί οί νέοι ήμών άδελφο’ι παρά τάς οχθας τής Μείζονος λίμνης 
έκλαιον έπί μνησθήναι τής Ελλάδος, πρός δέ τούς εύφραινομένους 
καί άδοντας ’Ιταλούς, προσκαλοΰντας πρός ωδήν καί αύτούς, έλε- 
γον «Πώς άσωμεν τήν ωδήν τής Πατρίδος έπί γής άλλοτρίας;» 
έπανελάμβανον δέ καθ’ έαυτούς τόν όρκον έκεϊνον τόν φοβερόν τών 
υιών ’Ισραήλ. » Έάν έπιλάθωμαί σου, 'Ιερουσαλήμ, έπιλησθείη ή 
δεξιά μου, κολληθείη ή γλώσσά μου τφ λάρυγγί μου, έάν μή σου 
μνησθώ, έάν μή προανατάξωμαι τήν ‘Ιερουσαλήμ έν άρχή τής εύ- 
φροσύνης μου.>

Άλλά που έφερον τό βήμα οί τρεις έκεϊνοι νέοι στρατιώται τής 
Πατρίδος, καί τίς διαλογισμός ή τίς βούλησις ώδήγει αύτούς ;

Καθώς ό νέος Τηλέμαχος μετά τοϋ εταίρου αύτοϋ Μέντορος διά
βαινε τά όρη τά Πελοποννησιακά καί τάς κοιλάδας, καί ερχόμενος 
εις Λακεδαίμονα πρός άναζήτησιν τοϋ Μενελάου, ϊνα συμβουλευθή 
τήν πείραν έκείνου, πώς ν’ άπελευθερώσγι τήν πατρικήν εστίαν άπό 
τών λυμαινομένων αύτήν κηφήνων, ούτω καί αύτοΐ διήρχοντο τήν 
Λομβαρδίαν, πρός άναζήτησιν τοϋ Γαριβάλδη !

Άλλά κράτησε άναγνώστα, τόν βίαιον τής καρδίας παλμόν, καί 
άκουσον τήν διήγησιν τών νέων άδελφών μας.

Β .

« Φθάσαντες εις Βελγεράτην (γράφουσιν οί άδελφοί ήμών), εύρο- 
μεν τήν πόλιν πανηγυρίζουσαν μουσική, άσματα, χοροί καί συνα
θροίσεις άνθρώπων ένθουσιώντων έφαίνοντο, ώς περιμένοντές τι. Έ-
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κάθήσαμεν έκεϊ κάπου, μακρυνοί θεαταί τής εύδαιμονίας τών’Ιταλών. 
Αίφνης άκούομεν έρχομένην τήν μουσικήν τής ’Εθνοφυλακής παια- 
νίζουσαν τό Ίταλοφιλές ασμα (Eviva Garibaldi, Italia e Liber- 
ta)· προηγείτο δέ πλήθος πολύ ένθουσιωδώς ζητοκραυγάζον έφιππον 
άνδοα. Έπλησίασαν ό άνήρ έστάθη πρό ήμών- ήτένισεν ήμάς μετά 
προσοχής καί φιλοφρόνως ήρώτησεν, άν ήμεϊς είμεθα οί Έλληνες καϊ 
μάς έτεινε τήν χεΐρα. Ούτος ήτο έκεϊνος. Άφωνοι ήτενίζομεν αύτόν. 
Μή έρωτάτε νά σάς πεοιγράψωμεν τόν Γαριβάλδην, διότι μάς έφάνη, 
ότι άχλύς τις περιέβαλλεν αύτόν καί τότε καί μετά ταϋτα, οσάκις 
τόν έβλέπομεν, καί τόρα δέ άκόμη, έχοντες αύτόν πάντοτε κατά 
διάνοιαν έμπροσθέν μας, τόν βλέπομεν διά τής άχλύος έκείνης, μό
νον δέ τούς μεγάλους καί γλαυκούς οφθαλμούς διεκρίνομεν, άφ’ ών 
έροεεν ή άγάπη καί έξήστραπτεν ό ένθουσιασμός· άγαθότης καί παν
τοδυναμία, γλυκύτης”καί μεγαλεϊον, άπέπνεον άπ’ αύτοϋ- τόν έπλη- 
σίασες ; άμέσως τόν έλάτρευσες καί έγεινες ίδικός του.

Λαβών ήμάς άπό τής χειρός, μάς παρεκάλεσε νά τόν συνοδεύσω- 
μεν εις Ίντραν, όπου έπήγαινεν. Ή πόλις πάσα έπί ποδός έπερίμε- 
νε τόν ήρωα, καί έδραμον εις προϋπάντησίν του- ή μουσική τής έθνο- 
φυλακής έπαιάνιζε, πάντες έζητωκραύγαζον τόν Πατέρα καί έλευθε- 
ρωτήν, αί γυναίκες τοϋ έρριπτον άνθη, οί γέροντες έδείκνυον αύτόν 
πρός τά παιδία. ’Εκεί μάς προσεκάλεσεν εις τό γεύμα, καί μάς έσύ 
στήσε πρός τούς φίλους καί συστρατιώτας του, λέγων- «σάς συ
σταίνω τούς νέους τούτους 'Έλληνας, ο'ύς θέλω ν’ άγαπάτε ώς άδελ- 
φούς, διότι άδελφοί ήμών είνε πάντες οί πολεμοϋντες ύπέρ πατρίδος 
καί έλευθερίας. Ή δέ σύζυγος τοϋ συνταγματάρχου Σιμωνέτη, παρ’ 
ω έξενίζετο ό Γαριβάλδης, μάς είπεν «Αγγείλατε πρός τάς Μητέ
ρας καί τάς άδελφάς σας, ότι αί ’Ιταλίδες συμπάσχουν εις τά δει
νά των, καί ότι εύχονται άπό βάθους ψυχής νά τάς ίδωσι καί αύτάς 

μίαν ήμέραν εύτυχεΐς.»
Τή δ’ έπαύριον, μάς προσεκάλεσε ν’ άναβώμεν πρός περίπατον εις 

ύπόρειάν τινα τών ’Άλπεων. Μεστοί παθών παντοίων άλληπληττο- 
μένων, θαυμασμού, ήδονής, άλγους, ευφρόσυνης, ζήλου, συνοδευσα- 
μεν τόν Γαριβάλδην. Ή φύσις μάς έφαίνετο προσμειδιώσα καί δεξι- 
ουμένη ήμάς- πάντοθεν έπνεε δροσερά αύρα έλευθερίας, δροσίσασα τά 
βράζοντα ήμών στήθη. Έκαθίσαμεν παρά τώ Γαριβάλδγι. Θέα λαμ-
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πρά, έξανοίγετο άπό τού ύψους εκείνου 
Θάλλουσα καί σφριγώσα ή Ιταλία έπαν

πρό τών οφθαλμών ήμών. 
ηγύριζε έν ώδαΐς μυρίαις καί

χοροΐς τά Μεγάλα αύτής Ελευθέρια- ό άνεμος έφερε μέχρες ήμών 
εύηχον ευθυμίας θρούν καί πανηγυρικού; άλαλαγμούς ελευθερίας, 
καί κατά στιγμάς έπληττε τάς άκοάς μας του ’Εθνικού άσματος ή 
επωδός,

Eviva Garibaldi Italia e Liberia.
Καίπέριξ ή θάλασσα συνωρχεϊτο καί συνεώρταζεν.’Αλλ’ όταν έστρέ- 

ψαμεν τό βλέμμα πρός τά άριστερά, πόνος καί λύπη έδηξε τήν καρ
δίαν ήμών, διότι έκεΐ μάς έφάνη διά μαύρης ομίχλης καί πυκνών νε
φελών, ότι έξανοίγομεν τήν ποθητήν Ελλάδα. Ποια άντίθεσις ! Πώς 
νά μείνωμεν άνάλγητοι είς τό θέαμα έκεΐνο ; Καί ένθυμήθημεν τότε 
τούς στίχους τού Βεραγγέρου, οστις ύμνών τούς θριάμβους τού ιε
ρού άγώνος, «ωραίος είνε (έλεγεν) ό ουρανός τής ’Ιταλίας, άλλ’ ή 
δουλεία τόν άμαυροΐ- φέρεμε πλοϊον φέρεμε είς τήν 'Ελλάδα, έκεΐ ένθα 
άνατέλλει λαμπρόν φώς έλευθερίας έκεΐ, έκεΐ ποθώ ν’ άποθάνω.»

Il est bien beau le ciel de Γ Italie, 
Mais Γ esclavage en obieureiel’ azior- 
Vogue plus loin, mocher, je t’en supplie, 
Vogue ou la-bas remait un jour si pur 
L’ est la, c’est la, que je voudrais mourir.

Ό Γαριβάλδης είδε τόν πόνον η[Λών ζκΐ έννόησεν αυτού την αιτίαν. 
Έλαβεν ήμάς τής χειρός καί είπε. «Τό δάκρυ αύτό τό πικρόν,φίλτατοι 
Έλληνες, τό έχυσα καί έγώ άλλοτε πολλάκις έπί τού αύτού τούτου 
ύψους- τό άλγος όπερ τρώγει τήν καρδίαν σας τήν στιγμήν ταύτην, τό 
ήσθανόμην έπί πολλά έτη καί έγώ έπί τού αύτού τούτου τόπου- έπί 
τής ύπορείας ταύτης τών "Αλπεων ήρχόμην συχνά, ότε ή Πατοίς 
μου ήτο άκόμη δούλη- διά τούτο σάς έφερα καί σάς τάρα, φίλοι νέοι, 
έδώ. Πρό τεσσαράκοντα έτών διήρχετο μέ μακρά βήματα τά όρη 
ταύτα ή ’Ελευθερία, φεύγούσα τούς έν Γαλλία καί Γεου.ανία καί ’Ι
σπανία καί ’Ιταλία καί Πολωνία αύτής ναούς, οΰς βεβηλώσαντες 
έφρούρουν οί τρεις στεφηφόροι δήμιοι, ό 'Ρώσσος, ό Πρώσσος καί ό 
Αύστριακός- το φώς αύτής διερχομένης έξύπνησε τούς βαθέως κοιμω- 
μένους ’Ιταλούς, οϊτινες, κείμενοι χαμαί, ετεινον ποός αύτήν ΐκετη- 
ρίους χεΐρας, φωνάζοντες «’Ελευθερία, έλα πρός ήμάς, Ελευθερία 

ελα». Άλλ’ έκείνη, μόλις στρέψασα τό βλέμμα είπε πρός αύτούς. 
«Δέν είσθε άκόμη άξιοι έμού σείς, οϊτινες, κείμενοι, μ’ έπικαλεϊσθε- 
προς άλλους άνδρας βαίνω έγώ, πρός τούς παΐδας τών Ελλήνων, 
οϊτινες σπενδοντες άφειδώς σπονδάς αίματος άγνού, μ.’ έπικαλούν- 
ται νά στήσω έκεΐ τά ίεοά μου τεμένη- είσθε άνάξιοι, ώ ’Ιταλοί, 
εμού καί τών Προγόνων- δειχθήτε άξιοι αύτών, καί δέν θά λησμο
νήσω τά τέκνα τής ’Ισπανίας»- καί αύτη ή Θεά πρός τούς ύπέρ 
Πίστεως καί Πατρίδος μαχομένους ύμών Πατέρας, καί ζώντας μέν 
ένέπνευσε είς τά στήθη αύτών άνδρίαν ΐσην τής τών Πατέρων, πί
πτοντας δέ έστεφε μέ στέφανον δόξης άειθαλλή, τάς δέ ψυχάς αύτών 
ώδήγει είς τόν ναόν τής άθανασίας. Άλλ’ ήμεϊς οΐ ’Ιταλοί έκείμεθα 
άκόμη έπί πολύ, άνοίγοντες ένίοτε τούς οφθαλμούς καί ζητούντες 
τήν έλευθεοίαν παρά τών καταπατούντων ήμάς ξένων, καθώς οί πα
νάθλιοι υπήκοοι τού Πάππα, μόλις βλέποντες ξένον, άποκαλυπτό- 
μενοι καί όδυρόμενοι έλεεινώς, τείνουσι τήν χεϊρα, μή λαμβάνοντες 
δέ ύβοίζουν, ούτω καί ήυ.εϊς τότε έψωμοζητούμεν παρ’ αύτών τών 
έργατών τού έξευτελισμού μας ξένην τήν έλευθερίαν, δουλικώς ύβρί- 
ζοντες καί άπειλούντες- διότι σπέρματα δουλείας κατώκουν τότε 
τήν ’Ιταλίαν καί έφρόνουν δουλικά. Άλλ’ ήλθε καιρός, ότε ό σπό
ρος έκεΐνος ό κακός έσάπισε καί ήφανήσθη, άλλος δέ γενναίος έσπά- 
ρη έπί τής ’Ιταλίας. Τότε νέα γενεά, άσπιλος τών κακών τών προ- 
τέρων, μεστή δέ θάρρους καί ένθουσιώδους οργασμού, έβλάστησεν 
έν Ίταλίγ, καί ή ’Ιταλία άντιφιλοτιμουμένη πρός τήν Ελλάδα, 
ήγέρθη καί έκοαύγασε «θέλω καί έγώ νά γείνω έλευθέρα». Άλλ’ ή 
πρός τήν έλευθερίαν άγουσα οδός είναι σκολιά καί δύσκολος καί έν 
αύτή ή πτώσις τού ενός είναι γέφυρα τού ετέρου. Ή Ελευθερία ει
σακούει εύθύς πάσαν έπίκλησιν γενναίαν ή ειλικρινή. Πρέπει νά τήν 
λατρεύσγ τις περιπαθώς, άπασαι αί δυνάμεις τής ψυχής καί τού 
νοός νά τείνωσι ποός αύτήν καί μόνην άμετατρέπτως, νά ήνε τις τόσον 
μεστός αύτής, ώστε ούδείς άλλος πόθος νά χωρή έν αυτώ- καί τότε 
μόνον προσέρχεται ή Θεά. Εισχωρεί έτερος διαλογισμός έπιθυμία ή 
φροντίς; Ή Θεά εύθύς άποστρέφει τό πρόσωπον άπό τούς άναξίους 
αύτής. Έπρεπε νά μάς ίδήτε τότε, φίλτατοι νέοι, άλλά καλλίτερα 
ότι δέν μάς είδατε, διότι θά μάς έκαταφρονεϊτε. Τότε άκόμη δέν 
έλατρεύαμεν τήν έλευθερίαν, ώς Θεάν. Οΐ μέν νέοι ήμών περιέφερον 
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εις τάς οδούς μακράς κόμας και βάδισμα μελαγχολικόν δήθεν ’δ 
άρειμάνιον καί τάς άλλας επιδείξεις, τά συνήθη οίκτρά δείγματα 
τής άνανδρου άργείας. Άλλοι δέ, ο'ύς ό λαός, άηδιάσας τούς φιλάρ- 
γους, άφιλοπάτριδας καί άνικάνους πολιτικούς, άνύψωσεν άπό της 
κοπριάς, έλπίζων αύτούς καλλίτερους έκείνων, έδοξομάνησαν καί έ- 
τυφλώθησαν καί έκαστος έζήτει διά παντός τρόπου νά γείν-ρ πρώτος, 
εμπορευόμενος τόν άκριτον ενθουσιασμόν τών νεωτέρων, καί την εύή- 
θειαν του λαού, εις λόγους φοβεροί, εις έργα άθλιοι. Άλλ’ ή ελευ
θερία θέλει λατρείαν πυρώδη, καί ώς τό πυρ άγνήν, άναλάμπουσαν 
άπό ψυχής ενθουσιώδους· διά τούτο άπέστρεφε τό πρόσωπόν του 
άφ’ ήμών, διά τούτο μάς ωκτειρον οί ξένοι, καί έχαίροντο οΐ εχθροί, 
οί δέ άγνοί ’Ιταλοί κατετρώγοντο ύπό τής εντροπής καί τής οδύ
νης, καί ανυπόμονοι καραδοκούντες ευκαιρίαν, άφρίζοντες έμάσσων τόν 
ξενικόν χαλινόν. Διότι ένόμιζον ότι ή ’Ιταλία είχεν ανάγκην βιαίου 
τιναγμού, καί πολέμου πανεθνούς, έν ούτινος τή φλογί νά κατακαύ- 
στ; καί άφανίσή, καθώς έν τή Οΐτ-ρ ό πρόγονός σας Ηρακλής, τάς 
δουλικάς κακίας. Καί ήλθεν ή πολυπόθητος ευκαιρία. Κατά τό 1848, 
οί λαοί, άποφασίσαντες νά γείνουν έλεύθεροι, ήγέρθησαν, συνέτοιψαν 
τάς άλύσεις αύτών καί έπεκαλέσθησαν τήν ’Ελευθερίαν. Έσείσθη δέ 
ή Ευρώπη εις τά βήματα τής Θεάς. Τότε ήγέρθη καί ή ’Ιταλία ά- 
κούσασα τού φιλοπάτριδος βασιλέως τού Καρόλου ’Αλβέρτου τήν 
έθνεγέρτειραν φωνήν.

Ήγέρθη, άλλ’ έπεσε καί δεινώς έτραυματίσθη- διότι δέν εϊχομεν 
ακόμη μάθει νά ήμεθα έλεύθεροι, διότι ήλπίσαμεν εις τούς ξένους, διότι 
ένομίζαμεν, ότι θά κινήσωμεν τήν συμπάθειαν αύτών, αδοντες έλε- 
γείας καί επικαλούμενοι τάς σκιάς τών ήρώων τής παλαιάς 'Ρώμης 
καί τών μεγάλων τής ’Ιταλίας άνδρών, οΐτινες αίσχυνόμενοι καί 
στενάζοντες άπέβλεπον προς τούς αναξίους αύτών άπογόνους. Άλλ’ 
όμως ό τιναγμός έκεϊνος έγένετο άρχή πικρίας, διότι τό πάθημα 
έγεινε μάθημα, διότι τραυματισθέντες έψαύσαμεν τάς πληγάς ήμών, 
καί έγνωρίσαμεν τά τρωτά ήμών μέρη.

Τέλος έν τή ξηρή ήμών κεφαλή τό μέγα δίδαγμα τών αιώνων, οΐ
τινες στεντορίως φωνάζουσι πρός τά έθνη. «Θέλετε νά άπολαύσητε 
τήν ’Ελευθερίαν; σπήσατε αύτή έν σιγή καί κατανύξει άγνήν καί α
φειδή τού αϊματος ύμών σπονδήν, καί προσφέρετε χαρμοσύνως τάς
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ψυχάς καί τά σώματα, εύπρόσδεκτον αύτή εκατόμβην οί λόγοι καί αί 
επιδείξεις, ή άνους οΐησις καί ή άκαρδος φιλαυτία είνε ό σίδηρος, δι’ 
ού ή τυραννία κατασκευάζει τάς άρρηκτους υμών άλύσεις. Ούτω ή 
αιτία τού κακού έγεινε αιτία της ίάσεως. Έν τώ πυρί της Νοβάρας 
περιέκαυσε τάς κακίας αύτής ή ’Ιταλία καί έκτοτε έξαγνισθέντα τά 
τέκνα αύτης ώρκίσθησαν νά ζήσουν ελεύθερα, η ελεύθερα νά άποθά- 
νωσι. Φέροντες δ’ έτι έπί τού τραχήλου τον βαρύν ζυγόν, έν έμφρονι 
σιγή, έν άδιασείστω άποφάσει καί έν άμειλίκτω κατά τών έχθρών 
μίσει ήλειφόμεθα άπαντες πρός τόν ύπέο τών όλων άγώνα. Τότε, 
φίλτατοι "Ελληνες, έπρεπε νά μάς ίδήτε, διότι θά έννοούσατε άμέσως, 
οτι εί'μεθα άνδρες άξιοι τής έλευθερίας. Άπεβάλαμεν τάς πρότερον 
κακίας, τήν θρασύδειλον έπίδειξιν καί τόν ζωώδη έγωϊσμόν, καί ένε- 
κολπώθηυιεν άπαντες τήν πίστιν, ότι τότε μόνον θά γίνωμεν έλεύθε- 
ροι, όταν έκαστος ’Ιταλός έν σιωπηλή άποφάσει πράξη τό πρός τήν 
Πατοίδα καθήκον. Τήν άπόφασιν ήμών ταύτην ύπεβοήθει καϊ τών 
τυράννων ή τύφλα, οΐτινες ένόμισαν, ότι τάς επαναστάσεις κατα
βάλλει ή βία, όπως ή βία τού άνεμου καταβάλλει τόν σπόρον άπό 
τών δένδρων ή τών φυτών, καί διασκορπίζει έπί τής γης, άγνοούντες, 
ότι τοιουτοτρόπως ό σπόρος ευκολώτερον σπείρεται, καί ταχύτερον 
βλαστάνει. Αί φυλακαΐ έγέμισαν, τών εϋγενεστάτων πολιτών άγογ- 
γύστως ύπομενόντων τά φοβερά τού Βόμβα βασανιστήρια, οίον ό εύ- 
γενής Ποέριος καί ό Σεττεμβρίνης μετά τού τρυφερού υιού, οΐτινες 
έπροτίμησαν νά σαπίσωσιν έν ταΐς φυλακαϊς, παρά νά ζητήσωσι χά- 
ριν παρά τού τυράννου τής Πατρίδος. Ά 
στευσαν τότε εις ’Αγγλίαν 
λεΐον, ποτισθέντες έκεϊ τ<
άνδρείαν ψυχής, καί τήν άληθή φιλοπατρίαν, έπιστρέφοντες δέ έδί- 
δαξαν ήμάς, πώς τά έθνη καί άποκτώσι τήν έλευθερίαν 
ρώσι, γενόμενοι ούτω οί μεγάλοι έκεϊνοι 
όδηγήσαντες τούς συμπολίτας αύτών εις 
τής έλευθερίας, τού μεγαλείου, καί τής δόξης.

Δέν εΐξεύρω έγώ τί λέγουσιν οί φιλόσοφοι περί τού αν 
ή έλευθερία ή όχι- τούτο μόνον εΐξεύρω, 
είνε δυνατόν νά διδαχθή τις αύτήν. Τό ευεργετικόν τούτο σχολεϊον 
τής άνθοωπότητος, όπερ κατά δυστυχίαν πολύ άργα έγνωρίσαμεν ή-

13

παρά νά ζ·
ής Πατρίδος. ’Άπειροι έξόριστοι, μετηνά- 
ι. εις το μέγα έκεϊνο τής Ελευθερίας σχο- 
ό άγνόν αύτής νάμα καϊ ένστερνισθέντες 
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μεϊς οί ’Ιταλοί, συσταίνω, φίλτατοι 'Έλληνες, και πρός τούς νέους 
ύμών συμπατριώτας.

Τήν δέ άπόφασιν ήμών ταύτην νά έλευθερωθώμ,εν καί τήν καρ
τερίαν εις τά δεινά εύλόγησεν ό Θεός, δστις βοηθεΐ μόνους εκείνους, 
οΐτινες βοηθοϋσιν εαυτούς. «Καί έγένοντο άνθρωποι απεσταλμένοι 
παρά Θεού, όνομα αΰτοΐς, Βίκτωρ καί Καβούρ». Ναί, αύτοί, λα- 
βόντες της χειρός, ήγειραν τήν πεπτωκυϊαν ’Ιταλίαν καί έστεψαν 
αυτήν διά του λαμπρότατου τών στεμμάτων. Ό Βίκτωρ είνε ό κοινός 
ήμών Πατήρ καί εύεργέτης’ ούδέποτε έθνος ευδαιμόνησε ένεκα ενός 
άνδρός, καί μάλιστα βασιλέως, όπως ή ’Ιταλία ένεκα του φερωνύμου 
ήμών βασιλέως Βίκτωρος1 ’Εμμανουήλ. Αιώνες θά ύμνώσι τήν άρετήν 
αύτοΰ καί τήν φιλοπατρίαν. Προς τόν Καβούρ συχνά έδυχογνώμησα 
κατά τόν βίον, άλλά πάντοτε, μάλιστα δέ τώρα, καίτοι δέν θά λη
σμονήσω ποτέ τήν ύποδούλωσιν τής ’ιδιαιτέρας πατρίδος μου τώ ξένω, 
αναγνωρίζω οτι αυτός, ητο ο νους, ο εζ. του επαναστατικού χάους 
δημιουργήσας τήν ’Ιταλίαν. Έμπροσθεν του τάφου αύτοΰ κλίνω 
εύλαβώς τό γόνυ, καί απαρηγόρητος θρηνώ τήν κοινήν τών ’Ιταλών 
όρφανίαν. Καθώς κατά τάς εκρήξεις τών έν τή Σικελία ήφαιστείων 
μας, λάβα καί λίθοι πυρακτωμένοι πολλοί καί πυρ έξερεύγονται άτά- 
κτως, αίφνης δέ εις ή δύο λίθοι παμμέγιστοι τινάζονται προς τά ύ
ψη, καί ή έκκρηξις παύει, ήσυχία δ’έπέρχεται πάλιν καί ήρεμία, ούτω 
καί κατά τόν βίαιον εκείνον καί ταραχώδη σεισμόν τής ’Ιταλίας, άνα- 
φανέντες ό Βίκτωρ καί ό Καβούρ, έφερον τήν νόμιμον τάξιν καί τήν 
εύδαιμονίαν, κατέστησαν τήν γήν ταύτην λειμώνα έλευθεοίας λιπα
ρόν, καί 'ίδρυσαν έπ’ αύτής τόν άγλαότατον τών Ναών της. Εις τάς 
πεδιάδας ταύτας τάς εύδαίμονας, καί τά όρη, τά δενδροσκεπή, άνα- 
πνεύσατε τήν ζωοπάροχον ταύτην αύραν, καί ακούσατε τόν εύφρό- 
σινον τούτον θρούν πάντα ταΰτα ΰμνοΰσι του Βίκτωρος ’Εμμανουήλ 
την φιλοπατρίαν. Καί όμως ήτο ποτέ καιρός, όχι μ,εμακουσμένος, ότε 
ζοφερόν νέφος έκάλυπτε τήν ’Ιταλίαν, παντού έφαίνοντο τά στιγμιαία 
τής τυραννίας, καί έπί τών ανθρώπων καί έπί τών πόλεων καί έπί 
τών πεδιάδων τούτων καί έπί τών ορέων, φόβος δέ καί ύποψία έσκίαζε 
τό πρόσωπον του ’Ιταλού,κεκυφότος καί νεύοντος πρός τήν δούληνγήν,

1 Βίκτωρος, δηλαδή Ν ι κ η τ ο ϋ, ή Ν ι κ ή τ α.
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όχι πρός τόν έλεύθερον ουρανόν, σιγή δ’ έπεκοάτει βαθεΐα, ύπό θρήνων 
μόνον καί άλύσεων διακοπτόμενη· διότι τότε οΐ ’Ιταλοί ήθελον νά ήνε 
δούλοι καί άφινον τούς τυράννους αύτών νά τυραννούν.’Ίδετε τώρα οϊα 
θαυμασία διαφορά, οϊα μεταβολή! Είξεύρετε διατί; διότι ήθελήσαμεν 
νά έλευθερωθώμεν, διότι ύπακούσαμεν τέλος πάντες εις τήν βροντε
ρήν ταύτην τής έλευθερίας φωνήν: «Περιμένω σήμερον άπό έκαστον 
’Ιταλόν, άφήσαντα πάντα άλλον διαλογισμόν, νά πράξη τό πρός 
τήν πατρίδα καθήκον». Διότι όλοι οί ’Ιταλοί, ηγουμένου τού Βί
κτωρος έν άδελφικώ χορώ, σφικτά κρατούντες τάς χεΐρας άλλήλων, 
έδράμομεν εις τόν βωμόν τής πατρίδος, προσφέροντες ολοκαύτωμα 
εις αύτόν καί έχθρας καί μίση, καί ηρωισμόν καί φιλαρχίαν, καί 
πλούτον φιλοτιμίας, καί αξιώματα καί τήν ζωήν, έπεκαλέσθηυεν 
τήν ίεράν αύτής εύχήν, καί ώπλισμένοι το απροσμαχον τούτο όπλον, 
ώρμήσαμεν κατά τών έχθρών, ζητούντες θάνατον ή έλευθερίαν. Διά 
τούτο έλάβαμεν τήν έλευθερίαν, ήτις μάς ήλθε φέρουσα όλα τά α
γαθά, όσα κατασταίνουσι τούς ανθρώπους εύδαίμονας, έν τώ κόσμω 
τούτφ· καί ήμεϊς ΐδρύσαμεν εις αυτήν μέγαν Ναόν, πέριξ δ’ αύτοΰ 
βλέπετε ήμάς πανηγυρίζοντας σήμερον καί εύδαιμονούντας καί απο
λαμβάνοντας τών κόπων τούς καρπούς.

Διά τούτο πέριξ αύτοΰ ζώμεν κατά τούς νεογνούς καί δημοφιλείς 
νόμους, εις οΰς πάντες μέν καί πρώτος ό Βίκτωρ ώρκίσθημεν πίστιν, 
πάντες δ’ εί’μεθα έτοιμοι διά τού ίδιου αίματος νά ύπερασπισθώμεν, 
καί οΐτινες αύτοφυώς άλληλοδιαδόχως και ειρηνικώς προαγομ.ενοι, 
προσαρμόζονται εις τάς άνάγκας τού λαού- καί ύπό τό πολίτευμα 
τούτο άπολαμβάνομεν έλευθερίαν τής συνειδήσεως καί τού λόγου καί 
ατομικήν έλευθερίαν, στηριζομένην έπί τού πρός τόν Νόμον σεβα
σμού, όποιαν ούδέποτε ούδέν έθνος έπί τής γής, έκτος τών πολιτών 
τής εύδαίμονος ’Αγγλίας καί τής ’Αμερικής. Διά τούτο ή δημοσία 
πίστις έστερεώθη διά τής τιμιότητας ήμών τοσούτον, ώστε έγείρα- 
μεν δηαόσια έργα, άτινα πρό ολίγων ετών θά έφαίνοντο μύθοι’ διά 
τούτο προήχθησαν, τέχναι, έμπόριον καί ναυτιλία, οποίαν πρότερον 
ουδέ νά έλπίσωμεν έτολμώμεν διά τούτο καί εις τά δημόσια ταμεία 
καί εις τά ιδιωτικά,ό πλούτος ύπερεκχειλεΐ’ διά τούτο ή Πατρίς ήμών 
άπό άτιμου καί δούλης ύψώθη ύπέρ τούς τυράννους της πάντας καί 
κατεπάτησε τήν όφρΰν αύτών, καί κατήντησαν νά φοβούνται τό ό-
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νομά της εκείνοι, οιτινες πρότερον δεν κατεδέχοντο καί νά τό προ- 
φερωσι. Διά τούτο τόρα δχι μόνον δέν ψωμοζητοϋμεν παρά των 
άλλων την ελευθερίαν, αλλά εΐμεθα έτοιμοι νά τείνωμεν ημείς έλευ- 
θερώτειρα χεϊρα ποός πάντας τούς τυραννομένους λαούς· διά τούτο 
άπολαμβάνομεν την θείαν εκείνην εύδαιμονίαν, ήν φέρωσιν εις τα 
έθνη η Ευνομία και ή Ελευθερία, αί δύο αχώριστοι άδελφαί. Κυτ- 
ταςατε ! απο των ’Άλπεων μέχρι της Σικελίας, άπό της μιας μέχρι 
της άλλης θαλάσσης ή ’Ιταλία αισθάνεται την μεταβολήν ό γεωρ
γός και ο ποιμήν, ό χωρικός καί δ ναύτης, δ ορεινός της Καλα
βρίας, καί ό ταλαιπωρημένος εργάτης τών πρώην παπικών τελμά
των, αισθάνεται έλάφρυνσιν καί ελεύθερα αναπνέει· καί ό ευφρόσυνος 
θρους έν παντί χωρίω καί έν παντί έργοστασίω καί έν παντί λιμένι, 
προμηνύουσι την αρχήν εύδαίμονος αίώνος. Τά πάντα, καί άνθρωποι 
και ουρανοί καί γη ύμνουσι την αρετήν καί φιλοπατρίαν του Βίκτω- 
ρος καί τών ’Ιταλών». Τοιαΰτα είπών ό Γαριβάλδης, έσιώπησε, καί 
εβλεψε διά τών γαλανών οφθαλμών τόν μέγαν ωκεανόν.

Έν Άθήναις τή 24 ’Οκτωβρίου 1884.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ.
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Λύτερβ» «Λ,, ApSpou, τοϋ πχρ’ «Μοϋς ί^ττ,μο·^ **1  ίγτρίτον Ιογίο» χ. Νετχ.

Κ,αζάζη. ■
Ό χ ΝεσχΑή; Κκϊάϊη; άπό νεασά; ήΐεχία; άτχτληίεί; εις τό στάΛόν τών ■/ρχ.μμο.τωτ, Μ'χνί 

ίέ ΛάπόΑλβ» άξ^όγ^ χ«ί ^«τυτί,αω-ζ συ77?«?ώχ, όλί7« παρ’ή/Λ, Ι^β,ίί, Jnu ^ο.ίω; 
,^τρο, τών άριστων παρ’ χ/χϊν ί0-/07=ά?ων, συ7χεντρώχ πσλυρ,άόεεαν,. εύρυίαν χαί ποαεΑη, 
παείείαν. Ή «ΙΙωχίλη Στοά» Λά τσϋτσ λσ7ίίετ«< ευτυχή; ?<λσ?ε«ϋσ« ε·5 τάή στήζα; ««ή;, 
ώραιότατον νυν χαί χαταΑΑ,Αότατσν αύτσΰ άρθρων, MvW«0£< ίί ΐάαετέρω; τή; Ιξοαρίτσ» ονηρ- 
7ασία5 τοϋ χ. Ν. Καξάίη, τον όποίτυ τν,ν αξίαν, Ιξετίρησε κ«ί «·χε7ώρισε πάντοτε.

ΗΝ 25 ’Οκτωβρίου τοϋ ι8γ5 άνεχωρησα έέ 
Ίένης, διευθυνόμενος εις Βερολΐνον, ινα δι- 
έλθω τον άρχόμενον χειμώνα. Ό βίος τών 
μικρών πόλεων ουδέποτε υπήρέε ουσαρεστος 
διά τον χαρακτήρα μου και τάς κλίσεις μου. 
"Οσην καί άν παρέχη μονοτονίαν, όσας έλ- 
λείψεις καί άν παρουσίαση ή μικρά πόλις,

ούχ ήττον χρησιμεύει έκάστοτε εύάρεστον ασυλον τών.θλίψεων.τής 
καοδίας, τών ανησυχιών τού πνεύματος, τών τάσεων_αύτοϋ προς τι 
άνώτερον τοϋ κοινού βίου, τοϋ συνήθους καί (τοϋ τετριμμένου. 
Μακράν τής τύρβης τοϋ κοινωνικού βίου, οΤος. έζελίσσεται εν.τα.ις 
μεγάλαις πόλεσι, δύναταί τις νά περιορισθή έν έαυτώ, οίονεί ζε- 
νος, άδιάψορος προς τό παρόν, έν τή μελέτη τοϋ σπουδαστηρίου 
άκροώμενος τής φωνής τών αιώνων, ή έπιοιδομενος εις τας τολ
μηρός οπτασίας τοϋ μέλλοντος. Δέν σκοπώ καί κατ’ έλάχιστον νά 
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συζητήσω ή νά διατυπώσω τήν έλαχίστην αμφιβολίαν περί τής έπι- 
δράσεως τών μεγάλων τοϋ πληθυσμού κέντρων έπ'ι τοϋ κοινωνικού, 
πολιτικού κα! έθνικού έν γένει βίου τών λαών. Αί μεγάλαι ϊδέαι 
αναπτύσσονται καί έκδηλούνται έν όλη αύτών τή ένεργεία καί ίσχύϊ 
έπί τών εύρέων σταδίων τής κοινωνίας, τά τοιαύτα δέ κατ’ έξοχήν 
εκτείνονται έντός τών μεγάλων πόλεων. Αυται ώς έπί τό πλεϊστον 
ύπήρξαν τά ζωηρότερα κέντρα τής ιστορικής τών άνθρώπων έρ- 
γασίας, άπό τής Ίλιουπόλεως και τής Νινευί', μέχρι τού Λονδίνου 
καί τών Παρισίων. Ύπό τήν άκατάπαυστον συγκρουσιν ποικίλων, 
άντιθέτων ιδεών καί τάσεων, ώς ύπό τήν τριβήν άνομοίων σωμάτων, 
έξελίσσεται, διατυπούται, δημιουργεΤται ό έθνικός βίος καθ’ όλας 
αύτοϋ τάς άπόψεις καί σχέσεις. ’Ενταύθα κεΐται ιδίως ό νοΰς, 
ένταΰθα ή καρδία και ό βραχίων τοϋ έθνους. Καί όταν άπασα ή 
χώρα, ής τήν θερμουργόν εστίαν έγκλείει ή μεγάλη πόλις, ή πρω
τεύουσα, ήθελε κινδυνεύσει, αΰτη δέν άπόλλυσιν άμέσως τό κράτος 
τής προηγουμένης ισχύος, διεκδικούσα έτι πάση δυνάμει τήν έθνι— 
κήν αύτονομίαν καί άτομικότητα. Ή βασιλεύουσα τοΰ θνήσκοντος 
βυζαντιακοΰ κράτους, έν τή τελευταία τής ύπάρξεώς του στιγμή, 
μένει είσέτι ή έπιφανής πρωτεύουσα τής έθνικής δυνάμεως, διεκ— 
δικοΰσα μέχρκ; έσχάτων τήν άνεξαρτησίαν τοΰ έθνους. Ή πρω
τεύουσα πόλις έκπροσωπεΐ τήν ιστορίαν ενός λαού, έν αύτή 
συγκεντρούται ή πνευματική καϊ ηθική αύτοϋ δύναμις, δέν έλεγε 
δέ ύπερβολήν, έν τή τολμηρά αύτοϋ συλλήψει, ό κατ’ έξοχήν ποιη
τής τής Γαλλίας, τοσάκις είπών καί έπαναλαβών περί τής γαλ
λικής πρωτευούσης : όταν ήνε κρυολογημένοι οί Παρίσιοι, πάσχει 
ύπό συνάγχης άπασα ή Γαλλία.

Καί έν τούτοις κατέλειπον δυσαρέστως τήν μικράν έκείνην 
άκαδημαϊκήν πόλιν Ίένην. Όλίγας μόνον περιλαμβάνει χιλιάδας 
ψυχών, άλλ’ όποια πνευματική ζωή, όπόση ηθική καί έθνική έρ- 
γασία διά τήν γερμανικήν, διά τήν παγκόσμιον έπιστήμην, έτε- 
λέσθη έν τή πόλει ταύτη, τή άριθμούση έπτά μόνον χιλιάδας 
άνθρώπων ! Μετά τήν άρχαίαν Ελλάδα καί τήν ’Ιταλίαν τού Μέσου 
αίώνος καί τής ’Αναγεννήσεως, δέν παρουσιάζει ή ιστορία τό πα
ράδειγμα άλλης χώρας, ένθα τά μικρά τοΰ πληθυσμού αύτής κέν
τρα προσήνεγκον τοσαύτας ύπηρεσίας εις τήν άνάπτυξιν τοΰ κα

θόλου βίου τοΰ έθνους, όσον τήν Γερμανίαν. Τό πρόβλημα τούτο 
δέν είνε βεβαίως δύσλυτον, άνευ δυσχερείας δυνάμενον νά έρμη— 
νευθή έκ τοΰ αύτονόμου καί άνεξαρτήτου κοινωνικού καί πολιτικού 
βίου τών μικρών πολιτειών, αϊτινες άπετέλουν τήν Ασθενή έθνικήν 
ένότητα. Τινα τά άποτελέσματα τής τοιαύτης έθνολογικής διαιρέ— 
σεως διδάσκει ή ιστορία διά θλιβερών παραδειγμάτων καί έν Έλ- 
λάδι, καί έν ’Ιταλία, καί έν Γερμανία. ’Εντεύθεν ό ’Αριστοτέλης, 
ό μέγιστος τών πολιτειοδιφών τής άρχαιότητος, ωκτειρε τήν διαί- 
ρεσιν τής Ελλάδος, εύχηθείς, βραδύτατα δυστυχώς, τήν ύπό μίαν 
άρχήν ένωσιν τών 'Ελλήνων. Ύπό τό αύτό δέ πνεύμα, άλλ’ άποτο- 
μώτερον έπεκαλέσθησαν τόν δαίμονα τής ιταλικής ένότητος ό 
Δάντης καί ό Μακιαβέλλης, τού δευτέρου μή διστάσαντος νά προ- 
τείνη τά άπαισιώτατα τών μέσων καί τά δραστικώτατα τών φαρ
μάκων πρός έπιτυχίαν. 'Άπαντες έπίσης οί φιλοπάτριδες τής 
Γερμανίας, άπό τοΰ Χοϋττεν καί τοΰ Σίκιγγεν, τοΰ Λουθήρου και 
τοΰ δευτέρου Φρειδερίκου μέχρι τών άνδρών τής πολυθρυλήτου 
συνελεύσεως τοΰ ι8φ8 έν τή έκκλησία τοΰ Παύλου έν Φραγκο- 
φορτίω, κατά τόν ένα ή τόν άλλον τρόπον, διά τής μοναρχίας ή 
ή διά τής έλευθερίας, ώνειροπόλησαν τήν πραγμάτωσιν τής γερμα
νικής ένότητος. Άλλ’ έάν κοινωνικώς, πολιτικώς, ή τοιαύτη διαί- 
ρεσις παρουσιάζη άτονίαν καί έξασθένησιν τοΰ έθνικοΰ οργανι
σμού, έν τούτοις εις αύτήν οφείλεται κατ’ έξοχήν ή πνευματική 
έργασία, ής περιφανείς παρέσχον καρπούς έν τή άρχαιότητι ή 
Ελλάς, έν τώ Μέσω αίώνι καί τή Άναγεννήσει ή ’Ιταλία, καί 
κατά τάς τρεις ταύτας τελευταίας έκατονταετηρίδας ή Γερμανία. 
Ύπό αύτονόμους, ανεξαρτήτους άλλήλων, άλλ’ άμιλλωμένας 
άμοιβαίως κυβερνήσεις, ή πολιτικώς άσθενής καί άτονος φυλή άνε- 
δείχθη ύπέροχος, παραβαλλομένη πρός τάς άλλας τών χωρών τής 
Εύρώπης. ’Εκείνοι, τούς όποιους άνήρ φιλόπατρις, πλήρης άγα- 
νακτήσεως άπεκάλεσε λαόν ύπηρετών καί λ ι β ρ ε ο φ ό ρ ω ν, πλέον 
ή άπαξ έπέβαλον τόν νόμον έν τή διεθνεΤ πνευματική έργασία 
τής Εύρώπης. Άπό τοΰ Λουθήρου μέχρι τού Έγέλου, τό γερμα
νικόν πνεύμα είσήλθεν εις τήν ύψίστην συνείδησιν τοΰ νεωτέρου 
κόσμου διά τής ηθικής μόνον αύτοϋ δυνάμεως, χωρίς νά έπιβληθή 
ύπό τής λόγχης νικηφόρων λεγεώνων. Άλλά τούτο δέν έπετεύχθη
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διά τίνος άνωτέρας έπιβολής ίσχυρας κυβερνήσεως, όσον δι*  αύτής 
ταύτης τής ένεργείας κα'ι δυνάμεως τοϋ πνεύματος, έξίσου ίσχυ- 
ρώς έκδηλουμένης έν τινι μικροσκοπική πόλει, οσον ήθελεν έκδη- 
λωθή καί έν λαμπρά και μεγάλη πρωτευούση.

Τό πανεπιστήμιον ύπήρξεν έν Γερμανία ό ισχυρότατος μοχλός 
τής μεγάλης ταύτης κοσμοϊστορικής έργασίας. Άπό τοϋ δέκατου 
τετάρτου αίώνος, καθ’ δν συμπίπτει ή πρώτη σύστασις γερμανικού 
πανεπιστημίου έν Βιέννη τό πρώτον, εΐτα δέ έν Άϊδελβέργη, 
μέχρι τοϋ αίώνος τούτου, τής έπί τό γερμανικώτερον όργανώσεως 
τοϋ πανεπιστημίου τοϋ Στρασβούργου, τό πανεπιστήμιου, ή alma 
mater αυτή πόσης έθνικής συνειδήσεως, πνευματικής έλευθερίας 
και ηθικής ρώμης τοϋ γερμανικού λαού, συνετέλεσεν εις τήν έκδή- 
λωσιν κα'ι πραγμάτωσιν τών μυχαιτάτων τοϋ έθνους πόθων. ’Ανε
ξάρτητον έν τή διοικήσει αύτοΰ, πολιτεία έν πολιτεία, ύπό ίδιους 
διαβιοϋν νόμους καί έθιμα, σεβαστόν ένώπιον τής αρχής, όσον καί 
έν τή συνηδείσει τοϋ λαού, έπιβάλλεται αύτοδικαίως, χωρίς νά 
έπισύρη τήν έλαχίστην κατ’ αύτοΰ υποψίαν ή άντίδρασιν. Έν ταΐς 
μικραΤς πανεπιστημιακαΤς πόλεσιν ό καθηγητής, ό σπουδαστής, 
περιψρονοϋσιν έν πόση ειλικρίνεια τόν αστόν, τόν χειρώνακτα, τόν 
βιομήχανον, τόν Φιλισταϊον έντή γραφική αύτών γλώσση. 
Περίεργος έν τή πράξει βραχμανισμός έν μέσω τής ζωηράς, εύ- 
κινήτου δημοκρατικής κοινωνίας τοϋ δεκάτου έννάτου αίώνος, έπι- 
βάλλων τήν διαίρεσιν έκείνην, ήν μόλις άνεχόμεθα σήμερον έν τή 
ιστορία τής παλαιτάτης ’Ανατολής. Εύτυχώς ή ύπεροψία αυτή τής 
ακαδημαϊκής κλάσεως ούδεμίαν προξενεί ένόχλησιν εις τά νεύρα 
τοϋ άγαθοΰ Φιλισταίου. Έν γηραιώ οίκοδομήματι, άναπολοϋντι 
τόν βίον καί τούς χαρακτήρας τοϋ γερμανικού Μέσου αίώνος, ή 
έπιστήμη λαμβάνει άρχαιοπρεπή τύπον, έπιβολήν, ήν ούδείς άποι- 
νεί δικαιούται νά άμφισβητήση. Άπαντες αισθάνονται, ότι τό έξ 
αύτοΰ έκπεμπόμενον φώς δέν είνε προωρισμένον νά φωτίση μόνον 
καί νά θερμάνη τήν μικράν έκείνην χωρογραφικήν διαίρεσιν, εις 
ήν άνήκει καί ύφ’ ής έποπτεύεται τό πανεπιστήμιον, άλλά πλέον τι 
έτι είνε προωρισμένον νά έπιτελέση έν τή έκπομπή τών ξωηφόρων 
ακτινών του, νά ρίψη αύτάς καθ’ όλην τήν γερμανικήν πατρίδα, 
έπ’ αύτοΰ τοϋ κόσμου. Μή έχει ή έπιστήμη πατρίδα; ή δημιουρ

γική έκείνη έντασις τοϋ πνεύματος, ή προωρισμένη νά σαλεύση, 
νά συγκινήση, νά μεταβάλη καί νά μεταμορφώση τόν ψυσικόν καί 
τόν ηθικόν κόσμον, νά άνεύρη καί νά διατυπώση τούς νόμους αύ
τών, νά τούς έψαρμόση καθ’ όλην αύτών τήν σημασίαν καί έκτασιν, 
δέν είνε κλήρος τής όλης άνθρωπότητος, άνευ διακρίσεως ψυλής, 
έθνους, ή πατρίδος ; Ό Φίχτης έλεγεν, ότι ή άληθής πατρίς τοϋ 
πεπολιτισμένου άνθρώπου είνε έκείνη ή χώρα, έν ή κατ’ έξοχήν 
πρωταγωνιστεί τό πνεύμα, άείποτε ποικίλλουσα, καθ’ όσον ό πολι
τισμός, ώς άπόδημον πτηνόν, μεταναστεύει άπό τόπου εις τόπον. 
Τοιαύτη είνε ή άληθής, ή ούσιώδης άποστολή τών πανεπιστημίων, 
οϊα κατ’ έξοχήν έκδηλοϋται έν Γερμανία, τούτου δ’ ένεκα ή γερ
μανική έπιστήμη άείποτε έσχε βαθύν κοσμοπολιτικόν χαρακτήρα- 
Καθ’ όλην τήν μακράν αύτοΰ έργασίαν τό πανεπιστήμιον διετέ- 
λεσεν αύτόνομον, άνεξάρτητον τής κρατούσης πολιτικής, εις τήν 
αιτίαν δέ ταύτην άποδοτέα άναντιρρήτως ή διαρκής αύτοΰ εύρω- 
στία, δι’ ής κατώρθωσε νά π ρωταγωνιστήση έκπαλαι έν τε τώ πνευ- 
ματικώ καί τώ κοινωνικώ βίω τής Γερμανίας. Σνυήθως τά πανεπι
στήμια λειτουργοϋσι μακράν τών πολιτικών πρωτευουσών, έλαχί
στην άρα ύψίστανται τήν έπίδρασιν τής διοικήσεως, ξένα διατε- 
λοϋντα πρός τάς άπόψεις καί τά συμφέροντα τής ημέρας καί 
μηδέποτε παραιτούμενα τής άτομικότητος αύτών καί τής άνεξαο- 
τησίας, τοσοϋτον άναγκαιούσης πρός πραγμάτωσιν ιδιαιτέρου 
βίου, άνεξαρτήτου, έπιστημονικοϋ. Ύπό τό πνεύμα τής τοιαύτης 
αποστολής δέν υπάρχει ίσως μέγας άνήρ, πρωτεύσας έν τοΤς χρο- 
νικσϊς τού γερμανικού πνεύματος, όστις δέν έδίδαξεν έν πανεπι- 
στημίω γερμανικώ, όστις δέν φέρει τό έπίσημον αύτοΰ κύρος. 
Πριν ή ό Λούθηρος άποταθή εις τήν γερμανικήν κατά πρώτον, 
καί μετά ταϋτα εις τήν εύρωπαϊκήν κοινωνίαν, ύψών τήν σημαίαν 
τής Μεταρρυθμίσεως, είχε διατυπώσει τούς δισταγμούς αύτοΰ 
κατά τού Καθολικισμού, τήν πίστιν ύπέρ τής νέας ιδέας, άπό τής 
έδρας γερμανικού πανεπιστημίου, ϊνα έκτοξεύση ακολούθως τάς 
περιωνύμους κατά τοϋ παπικού καθεστώτος προκλήσεις του άπό 
τών πυλών τής έκκλησίας τής Βιττεμβέργης. Τό πανεπιστήμιον 
είνε ή ψυχή τής Γερμανίας, μεγάλη καί ύψίφρων δύναμις, ήτις 
έκράτησεν έν χρόνοις έθνικής καταπτώσεως άνέπαφον τήν συνεί_ 
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δησιν, τήν τιμήν, τήν ανεξαρτησίαν τοϋ γερμανικού πνεύματος 
διά πασών τών περιπετειών τής εθνικής αύτοϋ δοκιμασίας. Και 
παρέχει αληθώς περίεργον μελέτην εις τον ψυχολογοϋντα περί 
τοϋ βίου τών λαών ό λαός έκεΐνος, δστις καθ’ ήν στιγμήν ύφίστα- 
ται τήν έσχάτην τών ταπεινώσεων ύπο τοϋ Ναπολέοντος, διά τών 
συγχρόνων μεγάλων άνδρών αύτοϋ, ένος Έγέλου έν Ίένη, ενός 
Γκαίτου έν Βαϊμάρη, άσημάντοις μικροσκοπικαΤς πόλεσιν, έπιβάλ- 
λει τον νόμον τοϋ πνεύματός του εις τήν σύγχρονον κοινωνίαν, 
μ.ηδ’ αύτών τών κατακτητών έξαιρουμένων.

’Αλλαχού τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου ή πρωτεύουσα είνε ή θερ. 
μαίνουσα τό έθνικόν πνεύμα, ή έπιβάλλουσα τούς νόμους αύτοϋ 
έπί τής λοιπής χωράς· αύτη είνε τό κέντρον τής έθνικής εστίας. 
’Ενταύθα συμβαίνει τό έναντίον. Ό Κάντιος άγνοεΐ πάντα άλλον 
κόσμον έκτος τής πανεπιστημιακής πόλεώς του Κανιξοέργης. 'Ο 
Φίχτης, ό Έγελος, ό Σχελίγγιος, ό Σχίλλερος διδάσκουσι κατά 
πρώτον τά ποικίλα αύτών συστήματα έν τή μικροσκοπική Ίένη, 
ό Σαβινύ διαγράφει τό πρόγραμμα τής ιστορικής σχολής τοϋ δι
καίου έν Μαρβούργω, καί διά νά παραλίπω τοσαϋτα άλλα άφθονα 
παραδείγματα, έν αύτή τή Ίένη σήμερον ό Χαΐκελ άνέπτυξε πα- 
ραλλήλως μετά τοϋ Δαρβίνου τήν μεγάλην κοσμολογικήν θεωρίαν 
τήςέξελίξεως τών όντων.

Ήμην κατειλημμένος ύπό τοιούτων έντυπώσεων καί σκέψεων, 
καταλείπων τό ήρεμον άναχωρητήριον τής Ίένης. Όπισθεν έμοΰ 
άπεμακρύνετο μετά τοϋ τάχους τής δυνάμεως τοϋ άτμοϋ ή πολυ
θρύλητος πεδιάς, ήτις ούδέποτε θέλει έκλίπει άπό τής μνήμης τοϋ 
γερμανικού λαού ώς πένθιμος ημέρα έθνικής καταστροφής, καθ’ ήν 
τοσοϋτον άπαισίως έξεδηλώθη ή άτέλεια τοϋ πολιτικού οργανισμού 
τοϋ γερμανικού έθνους, μηδέ τοϋ πρωσσικοϋ έξαιρουμένου, καί ή ύ- 
περοχή τοϋ κατακτητοϋ, τοϋ έπιβαλόντος τή πατρίδι τοϋ τιμαριω
τισμού διά τής δυνάμεως τών όπλων τόν νέον νόμον τής έπαναστά- 
σεως καί τής έλευθερίας, άλλ’ άμα καί ώς ή άφετηρία τής έθνικής 
έξεγέρσεως καί παλιγγενεσίας τοϋ γερμανικού λαού. Έν τή ένταϋ- 
θα τελεσθείση καταστροφή είχε καταδειχθή ήλιου φαεινότερου, 
διά τών πραγμάτων, ή άχρηστία τοϋ καθεστώτος έκείνου, τοϋ δη- 
μιουργηθέντος έν Πρωσσία ύπό τοϋ μεγάλου Φρειδερίκου, άπέ- 

ναντι τοϋ ύπό τοϋ Ναπολέοντος έκπροσωπουμένου ήδη νέου, τοϋ 
όποιου τήν κοσμοϊστορικήν σημασίαν εϊχεν άποθαυμάσει ό Έγε
λος, ίδών έν τώ προσώπω τοΰ νέου αύτοκράτορος τήν έκπρο- 
σώπησιν τοϋ παγκοσμί ου πνεύματος. Μετά τό φοβερόν έκεΤνο 
πάθημα τής παντελούς άνικανότητος τής Πρωσσίας καί τής Γερ
μανίας, έξηκολούθησεν ή μεγάλη έξέγερσις τοϋ γερμανικού έ
θνους, ής κέντρον κατέστη ήδη ή πρωτεύουσα τοϋ πρωσσικοϋ 
κράτους, καί ής ταχύ έπακολούθημα ύπήρξαν οί μεγάλοι ύπέρ 
άπελευθερώσεως, ύπέρ βωμών καί εστιών, άγώνες τών Γερμανών έν 
έτει ι8ΐ4, ή μάχη τοϋ Βατερλώ καί τό έπιστέγασμα τών άγώνων 
τούτων, ή έν έτει i8jo καταστροφή και ή συνεπεία αύτής άνάρ- 
ρησις τής νέαςγερμανικής ένότητος καί αύτοκρατορίας, ύπό τάς 
πολεμικός δάφνας τής Γραβελότης καί τοϋ Σεδάν, τελεσθεισών 
πασών τών προρρήσεων περί τής παλιγγενεσίας τοϋ έν τώ άσύλω 
τοϋ Κυφχάουζερ άποκειμένου αύτοκράτορος Φρειδερίκου τοϋ 

Βαρβαρόσσα.
Περί τό μεσονύκτιον άφικόμην εις ΒερολΤνον. Ή νέα καισαρική 

πρωτεύουσα τής Γερμανίας έκοιματο έν τή άστική έκείνη γαλήνη, 
ήτις χαρακτηρίζει κατ’ έξοχήν τάς γερμανικός πόλεις. Ούδ’ ή 
έλαχίστη κίνησις διέκοπτε τήν ηρεμίαν πένθιμου νυκτός άρξαμένου 
ήδη χειμώνος. Εις τά βάθη τοΰ ούρανοϋ διεκρίνοντό που άμυδραί 
άκτϊνες οίονεί έκπνεόντων άστέρων, ριπτόντων τό άμφίβολον αύ
τών φώς έπί τής κοιμωμένης πρωτευούσης. ’Έχει ή φύσις τά μυ
στήρια αύτής, άλλ’ ούδέποτε παρίστανται τά μυστήρια ταϋτα 
τοσοϋτον τραγικά, τοσοϋτον δυσερμήνευτα καί άνεξιχνίαστα, δσον 
έν καιρώ νυκτός. Ύπό τήν μυστηριώδη αύτής άναβολήν, σκοτεινήν 
ή άκτινοβόλον, ό άνθρωπος αισθάνεται έαυτόν μάλλον έγρηγο- 
ροϋντα, μάλλον ζώντα, μάλλον σκεπτόμενον. Κατά τήν στιγμήν 
έκείνην τής έξεγέρσεως τών λογισμών καί τών πόθων άναπτύσσε- 
ται μοιραίως τό άλυτον πρόβλημα τοϋ παρελθόντος, τοϋ παρόντος 
καί τοϋ μέλλοντος, ένώ ή μυστηριώδης φωνή τοϋ άγνώστου ακούεται 
ειρωνικώς έπιφωνοϋσα : τίς θέλει μέ διασαφήσει; ’Αμφι
βάλλω άν ποτέ γενναία τις δημιουργική σκέψις, έξ έκείνων, αϊτινες 
καταλείπουσι περιφανή ίχνη έν τή ιστορία, έξήλθεν άπό τοϋ έργα- 
στηρίου τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος έν άλλη ώρα, ή έν καιρώ νυ -
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πλανωμένου νυκτοφύλακος. Τά τελευταία φώτα τών οίκων
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κτός. Ή στιγμή αύτη είνε ή κατ’ έξοχήν άποσπώσα τόν νοΰν άπό 
τής τύρβης τοΰ ύλικοϋ κόσμου, τοϋ κόσμου των αισθήσεων κα'ι τής 
άπατης, ϊνα παράσχη εις αύτόν έλευθέραν είσοδον εις τό άπόκρυ- 
φον ενδιαίτημα τοϋ άπό τών βέβηλων οφθαλμών άποκεκρυμμένου 
άγνωστου. Έν καιρώ νυκτός παρακολουθοΰσιν οί τρεις έκεϊνοι 
Μάγοι τών Χαλδαίων, οί τελευταίοι άναμφιβόλως τών παλαιών 
άστρολόγων, τό μυστικόν άστρον, ϊνα χαιρετίσωσιν έν τώ λίκνω 
αύτοϋ τόν νέον βασιλέα τοΰ κόσμου, τήν άπό τής πενιχράς φάτνης 
τής Βηθλεέμ άνατέλλουσαν νέαν ιδέαν. Πολυσήμαντος συμβολική 
παράστασις, καθ’ ήν ή νύξ ζωοποιεί τό πνεΰμα, ένθαρρύνει τήν 
σκέψιν, έν μέσω τής σκοτίας καί τής σιγής άναπτύσσουσα τόν κό
σμον τοϋ άγνωστου καί τοϋ μέλλοντος.

Τό μεσονύκτιον είχε σημανθή ήδη. Μόνος έξήλθον άπό τοϋ 
σταθμοϋ τοΰ σιδηροδρόμου, διευθυνόμενος μετά τοΰ συνοδοΰ μου 
έν τή ώρα έκείνη πρός τήν πάλιν. Ούδείς άλλος θόρυβος άκούε- 
ται άνά τό έν καιρώ ημέρας τοσοϋτον πολυτάραχον άστυ, ή ό 
ήχος του ......... .. ...
τής πόλεως έσβέσθησαν, άγρυπνε! δέ μόνον ό φανός τοΰ άεριό- 
φωτος, ό μετά τοΰ νυκτοφύλακος φρουρών κατά τήν στιγμήν έκεί- 
νην τήν μεγάλην πρωτεύουσαν τοϋ γερμανικοϋ κράτους. Παράδο
ξος μοϊρα, έσκεπτομην, τών άνθρωπίνων πραγμάτων. Έγρήγορσις 
καί ύπνος· ζωή καί θάνατος. Τοιαύτη ή είκών τοϋ βίου καθ’ ολας 
αύτοϋ τάς σχέσεις καί τήν έξέλιξιν. Ό άνθρωπος διά τοϋ ύπνου 
λαμβάνει νέας δυνάμεις ζωής, κινήσέως καί ένεογείας πρός τήν 
οδοιπορίαν τοΰ βίου, διά δέ τοϋ θανάτου άναδημιουργεΐται αυθις 
πρός νέαν παλιγγενεσίαν. Άμφότεραι αύται αί δυνάμεις ένέχουσιν 
έν έαυταϊς συγχρόνως τά στοιχεία τής καταστροφής καί τής δη
μιουργίας, ούδ’ έπί στιγμήν άποχωριζόμεναι άλλήλων, τής μιας 
δ’ άείποτε ύποβοηθούσης τό έργον καί τήν άποστολήν τής έτέρας.

Ή στιγμή έκείνη τής μονωσεως καί τοϋ φαινομενικού θανάτου 
ήτο ύψίστη. Ήδυνάμην έπί βραχύ χρόνου νά ριφθώ μετά πεποι- 
θήσεως, άνευ διακοπής, εις τήν άβυσσον τών βαθυτάτων λογισμών, 
ν’ άναμνησθώ τοϋ παρελθόντος, νά έρευνήσω τό παρόν, νά μαν
τεύσω τό μέλλον. Ύπάρχουσιν όνειρα έγρηγόρσεως, όπτασίαι, μαν- 
τεύματα, ών τήν προσεχή ή βραδεϊαν πραγμάτωσιν ούδείς δύναται 

ν’ άμφισβητήση ώς τελεσθησομένην ημέραν τινά, θάττον ή βράδιον. 
Ύπό τοιοΰτον νευρικόν έρεθισμόν διατελών, ένόμισα κατά τήν 
στιγμήν έκείνην, ότι είχον τό άπόκρυφον προνόμιον δευτέρας 
όψεως καί άκοής, οτι έβλεπον ένώπιόν μου τήν εικόνα τοΰ μέλλοντος 
τοΰ γερμανικοϋ τούτου κράτους, αύτοϋ τοϋ Βερολίνου, κατά τόν 
νόμον τής γενέσεως καί τής φθοράς, κατά τήν μοίραν τών άνθρω
πίνων πραγμάτων. Τό μέγα κράτος, τό ήδη παγκόσμιον σημασίαν 
κεκτημένον, τό ήδη άξιοΰν ότι ϊσταται έπ! τών κορυφών τοϋ πολι
τισμού, τό έπιδρών ούσιωδώς έπί τής τύχης μικροΰ ή μεγάλου 
μέρους τοΰ κόσμου, θάττον ή βράδιον θά έκλίπη καί τοΰτο άπό τής 
ιστορίας, άμα τελέσαν τήν άνατεθειμένην αύτώ έργασίαν. Ούδείς 
δύναται ν’ άποτρέψη τήν έπικρεμαμένην καταδίκην· ούδεμία 
δύναμις, ούδεμία σοφία, είτε θεία, είτε άνθρωπίνη. Ή έπιστήμη 
αύτοϋ, ή ισχύς αύτοϋ, ή φρόνησις αύτοϋ θά παρατείνωσιν ίσως 
έπί μακρόν ή βραχύν χρόνον τόν ιστορικόν βίον του, άλλά ν’ 
άποτρέψωσι τό πεπρωμένον τοΰ βίου τέρμα, άδύνατον. Καί έσται 
ώς τό φύλλον τό πεπερασμένον. Ώς ή σύστασις τού όργανικοΰ 
άτόμου άποσυντίθεται διά τοΰ χρόνου, ούτω καί ή σύστασις τοΰ 
έθνους. Τά ζωτικά στοιχεία τής φυσικής και ηθικής αύτοϋ ισχύος 
έξαντλοΰνται μετά τινα χρόνον, ό οργανισμός γηράσκει, ούδαμώς 
πλέον δυνάμενος νά κινηθή καί νά λειτουργήση. Τότε έπέρχεται 
ή καταστροφή, ή διαγραφή άπό τών δέλτων τής ζωής καί ή έναπό- 
θεσις αύτοϋ έν τοΐς μουσείοις τής ιστορίας, δίκην παλαιοντολο
γικού μεγαθηρίου, άναμένοντος τήν άρχαιολογικήν έρευναν καί 

έτυμηγορίαν τοΰ μέλλοντος.

«Έσσετ’ ήμαρ, ότ’ άν ποτ’ όλώλη Ίλιος ίρή 
καί Πρίαμος καί λαός έϋμμελίω Πριάμοιο.»

Κοιμοϋ, λαμπρά πρωτεύουσα τοΰ νέου έθνικοΰ καί πολιτικού 
κολοσσού, τοΰ καλουμένου γερμανικόν κράτος. Άδηλον άν τις τών 
κατοικούντων σε, τών έγκαυχωμένων έπί τη άπό σοΰ καταγωγή του, 
φαντάζεται κατά τήν στιγμήν ταύτην τό μέλλον σου. Νομίζω ό 
ξένος έγώ, ό βλαστήσας καί άναπτυχθείς έπί έρειπίων, ό θάμνος, 
άνευ τής έλπίδος ίσως νά ίδω τάς κορυφάς τοΰ έθνικοΰ δάσους, εις 
ό άνήκω, σειομένας ύπό τής αύρας τής ύπερτάτης έκείνης ζωής καί
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ένεργείας, της χαρακτηριζούσης τήν ύπαρξιν των δρώντων έτι καί 
λειτουργούντων λαών, δτι βλέπω ενώπιον μου τήν εικόνα σου, όταν 
θά είπης τόν τελευταΐον τής ιστορικής σου ύπάρξεως λόγον. Φέρω 
μετ’ έμαυτοΰ το ένστικτον τών έρειπίων, τής καταστροφής έγώ, ό 
γεννηθείς καί μελετήσας τά τοΰ βίου τούτου έν τή πατρίδι μου 
ύπό τήν έπιρροήν τών έρειπίων καί τοϋ θανάτου. Άλλοτε ή γή, 
έν ή ειδον τάς πρώτας αύγάς τοϋ βίου, ήτο λαμπρά, λαμπροτέρα 
σοΰ, άν καί δέν είχε τό κολοσσιαΤόν σου μεγαλεϊον. Ό έν αύτή 
κατσικών λαός ήξίου, καί δικαίως, ότι κατάγεται άπό Θεών, ότι 
συνειργάσθη μετ’ αύτών καί συνηγωνίσθη, πάν δ’ δ,τι έδημιούργησε 
καί έτέλεσε, φέρει μέχρι τής σήμερον τήν σφραγίδα τοΰ θείου, τοϋ 
άκηράτου κάλλους. Οΰδείς ώς αύτός άνήρθη εις τολμηρότερα, 
μάλλον άνέφικτα υψη. Κατά τάς ωραίας ήμέρας τής ιστορικής 
αύτοΰ εύκλειας έβλεπε τάς θειοτέρας οπτασίας, άς άκολούθως άπε- 
τύπου έν άκρα ποικιλία έπί τής διφθέρας, έπί τοΰ μαρμάρου καί 
ένεψύχου διά τής άψυχου ύλης. Αί πολιτεΤαι αύτοΰ δέν ήσαν 
βεβαίως τέλεια πρότυπα κοινωνικής έλευθερίας καί ίσότητος, καί 
έν τούτοις ό ηθικός αύτών οργανισμός ήτο τοιοΰτος, ώστε θαυμα- 
σίως άνεπτύσσετο το πνεΰμα καί ύπεστηρίζετο ή έθνική καί ιστο
ρική αύτοΰ έργασία. Άπό τοΰ Προμηθέως μέχρι τοΰ Άριστοτέλους 
έξεπροσώπει ό λαός ούτος τό άνθρώπινον πνεΰμα έν ένεργεία· 
ύπήρξεν ό πρώτος λαός τής ιστορίας, ό συλλαβών καί διατυπώσας 
πλήρη τήν άτομικότητα τοΰ άνθρώπου, έγένετο προνομιοΰχον φώς, 
τοΰ όποιου αί άκτίνες μέχρι τής σήμερον περιπλανώνται έπί τής 
ιστορικής άτμοσφαίρας, καί ών έκάστη είνε ικανή ν’ άνάψη τήν 
λαμπάδα αύτοσυστάτου πολιτισμοΰ. Καί έν τουτοις ό λαμπρός ού
τος έθνικός καί πολιτικός όργανισμός διελύθη ημέραν τινά εις τά 
έξ ών συνετέθη. Τά αίτια ήσαν ποικίλα, εσωτερικά καί έξωτερικά : 
νόσος τοΰ όργανισμοΰ καί έπιδρομαί τών βαρβάρων. Ή σοφία 
τής ’Αθήνας, ή δάφνη τοΰ ’Απόλλωνος, ή ισχύς τοΰ Διός, τό πο
λεμικόν μένος τοΰ Άρεως δέν κατώρθωσαν ν’ άποτρέψωσιν άπό τοΰ 
έκλεκτοΰ λαοΰ τήν κοινήν μοίραν. Κατήλθον έντεΰθεν οΐ βάρβαροι, 
έκ τής άνηλίου ταύτης γής εις τήν πατρίδα τής Μεσημβρίας, ϊνα 
θερμανθώσιν ύπό τών άκτίνων τοΰ ήλιου, ξανθοί, άγαθοί κατ’ ού- 
σίαν, άλλ’ ούδεμίαν έχοντες συνείδησιν έτι πολιτισμοΰ καί ήμερώ- 
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σεως. Ή Άθηνά τοΰ Φειδίου ούδεμίαν ένεποίησεν αύτοΤς έντύ- 
πωσιν, άναμφιβόλως δέ κατωτέραν έκείνης, ήν παρεΐχεν άμορφον 
ξόανον θεότητός τίνος τής Βαλχάλλας των. ΕΓτα άπό τών έρημων 
τής Αραβίας καί άπό τών στεππών τής ’Ασίας έπέδραμον άλλοι 
βάρβαροι, ϊν’ άποτελέσωσι τής έξοντώσεως τό έργον. Ούτω καί 
διά σέ θέλει σημάνει μίαν ήμέραν ή ιστορία τοΰ μοιραίου τέλους 
τόν κώδωνα. Τό πανίσχυρον κράτος θέλει καταστή λεία άλλοφυ- 
λων βαρβάρων· άτονος, νωθρός, έξησθενημένος φυσικός καί ηθικός 
βίος ούδέν θέλει τότε δυνηθή ν’ άντιτάξη πρόχωμα κατά τής 
πολεμικής μανίας τών έπιδρομέων. Τό άπό Καρολομάγνου άγον 
τήν πρώτην άρχήν ιστορικόν κατασκεύασμα θέλει καταρρεύσει 
δίκην κολοσσιαίου σκελετοΰ, προσβαλλομένου ύπό τοΰ πρώτου 
άτμοσφαιρικοΰ ρεύματος. Τότε έπί τοΰ Βερολίνου τούτου, τοΰ 
κέντρου, τοΰ έγκεφάλου τής γερμανικής ένότητος, θέλουσιν εύφραν- 
θή οί έχθροί, ώς ηύφράνθησαν τοσάκις εις άναλόγους περιστάσεις 
οί νικηταί τής Νινευή καί τής Περσεπόλεως, τής 'Ιερουσαλήμ καί 
τής Αλεξάνδρειάς, τών ’Αθηνών καί τής Ρώμης. Τά κοινοβούλια, 
τά μουσεία, τά πανεπιστήμια, αί βιβλιοθήκαί σου θέλουσι προφυ- 
λάξει άπό τών δυσκρασιών τής άτμοσφαίρας τούς άλαζόνας νικη- 
τάς. Καί ίσως τά έν αύτοΐς άποτεθειμένα βιβλία, ένθα τόσαι σκέ
ψεις καί τόσαι θεωρίαι, άπό τής αίσιοδόξου προωριομένης 
αρμονίας τοΰ Λεϊβνιτίου, μέχρι τοΰ άπαισιοδόξου έκμηδενι- 
σμοΰ τοΰ Σχχοπεγχάουερ καί τοΰ Χάρτμαν, χωρίς συνείδησιν τοΰ 
πραττομένου, θέλουσι προορισθή ύπό τίνος νέου Όμάρ νά θερ- 
μάνωσι τά καταπεπηγότα μέλη νικηφόρου λεγεώνος. Έπιζήσας τις 
σκεπτικός θά έπιφωνήση τότε άδιάφορος: Ματαιότης ματαιοτήτων, 
ζητών φιάλην ζύθου, ϊνα φιλοσοφήση έπί τής ματαιότητος ταύτης 
τών άνθρωπίνων πραγμάτων, καλώς γινώσκων ότι πάν τό γεννώμε- 
νον προώρισται άμα καί ν’ άποθάνη. Καί έν τούτοις, μεθ’ όλην 
τήν άνάγκην τής καταστροφής ταύτης, ή ψυχροτέρα κεφαλή είνε 
άδύνατον νά μή αίσθανθή άρρητον οδύνην ένώπιον τοΰ τοιούτου 
θεάματος τοΰ θανάτου, όταν ή μεγάλη πόλις, τό κέντρον καί ή 
έστία τοσαύτης διανοητικής θερμότητος, μεταβάλληται έπί τέλους 
εις παγετώδες νεκροταφεΐον, τό δέ κρανίον τοΰ φιλοσόφου, έν ω 
άλλοτε έλειτούργει άνήσυχος δημιουργικός έγκέφαλσς, μετασχη-
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ματίζεται εις κύπελλον ευωχίας βαρβάρου στρατιώτου. Ούτω πα
ρέρχονται οί αιώνες, και παρέρχεται μετ’ αύτών ή ζωή καί ή δόξα, 
καί παν ο,τι ήτο γενναΤον καί μέγα, καί εύγενές καί λαμπρόν, παν 
ο,τι έν γένει έλάτρευσε καί ήγάσθη ή άνθρωπότης.

Ύπό τοιαύτας μελαγχολικάς σκέψεις διήλθον άπασαν τήν νύκτα, 
ώσεί διετέλουν ένώπιον τοϋ θεάματος πραγματικού Θανάτου, ώσεί 
είχον διέλθει μακρύς ήμέρας καί νύκτας έν μέσω άληθοϋς έρημίας 
καί έξοντώσεως. Πολλάκις περιεπλανήθην έπί τών έρειπίων άπωχη- 
μένης δόξης, άλλ’ ούδέποτε προσεβλήθην τοσοϋτον ίσχυρώς ύπό 
τοιούτων έντυπώσεων, όσον κατά τήν νύκτα έκείνην. Άνέμενον 
τό πρωινόν ψώς μελαγχολικής ήμέρας, ϊν’ άναπαυθώ άπό τής κο- 
πώσεως, καϊ έκλειον ήδη μόλις τά βλέψαρά μου, ένώ ήκούετο έξω
θεν, έπί τοϋ λιθοστρώτου τών οδών, ή κίνησις τής ήμέρας τής θο
ρυβώδους ταύτης μεγαλουπόλεως, έξεγερθείσης ήδη άπό τοϋ ύ
πνου, και άρχομένης τοϋ άγώνος τοΰ βίου μετά τής ματαίας πί- 
στεως τής αιωνιότητας και τής άθανασίας.

Μετά μικράν άνάπαυσιν έξηγέρθην καί έξήλθον άνά τάς οδούς 
τής πόλεως.

Τό Βερολΐνον κεΤται έπί τίνος ξηράς, άμμώδους, μονοτό- 
νου πεδιάδος τής Πρωσσίας, οίονεί κατά πρόνοιαν. "Απασαι 
σχεδόν αί πόλεις τής Γερμανίας έθεμελιώθησαν μετά τίνος ψιλο- 
κάλου έκλογής, ώς άσυλον εύάρεστον κατοικίας τών άνθρώπων, 
παρέχον τήν ώθησιν πρός συγκέντρωσιν πληθυσμού. Ή όχθη ενός 
ποταμού, ή γειτονία μεγαλοπρεπούς γηραιού δάσους, άναμιμνή- 
σκοντος ποιητικός παραδόσεις τοϋ παρελθόντος, είνε αί άπαρχαί 
καί τά κύρια συστατικά τών πλείστων γερμανικών πόλεων. Κατοικεί 
ή ποίησις, ή συμμετρία, ή αρμονία τής ψύσεως, άναλόγως διατυποϋ- 
σα κατά τό μάλλον και ήττον καί διαπλάττουσα τόν χαρακτήρα 
τών κατοίκων. Παν έν τούτοις τούναντίον παρατηρεΤται έν Βε- 
ρολίνω. Δυσχερώς δύναται τις νά συνάντηση τοποθεσίαν μάλλον 
μελαγχολικήν, μάλλον κατηψή, έστερημένην πάσης χάριτος καϊ εύ- 
κοσμίας. Ήσκέψις, ή πρωτοστατήσασα έν τή Θεμελιώσει αύτοϋ, έν 
τή έκλογή ώς πρωτευούσης τοϋ πρωσσικοϋ κράτους, ήκιστα άπέ- 
βλεπεν άναμψιβόλως εις τήν δημιουργίαν πνευματικού και πολιτι
κού κέντρου, όσον εις τήν έκλογήν καταλλήλου σκοπιάς πρός ϊ- I, 
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δρυσιν στρατιωτικού σταθμού. Οί αρχαίοι τής Πρωσσίας Εκλέκτο
ρες, οί διάδοχοι τών ιπποτών τοΰ τευτονικοΰ τάγματος έρριψαν 
τδ βλέμμα έπί τής έηράς καί μελαγχολικής ταύτης πεδιάδος, άπο- 
βλέποντες μόνον εις τήν στρατιωτικήν διοργάνωσιν καί ύπεροχήν 
τού μικρού έτι τιμαρίου των. Τών σκέψεων τούτων εμφορούμενοι, 
έζήτησαν έκπαλαι ν’ άναδείέωσι τό Βερολΐνσν κέντρον τών στρα
τιωτικών αύτών έργασιών, έν μέσω κατοίκων αμφιβόλου γερμανι
κής γνησιότητος καί καταγωγής, Σλάβων καί άλλων στοιχείων έθ- 
νολογικής πανσπερμίας, άτινα έκράτει μόνον συνδεδεμένα ό στρα
τιωτικός τών σιδηρών εκλεκτόρων βραχίων. Κατά τόν δωδέκατον έτι 
αιώνα, καθ’ δν οί Παρίσιοι διαχέουσιν ήδη άνά πάσαν τήν Ευρώ
πην τό φώς τοΰ πολιτισμού καί τής έπιστήμης, τό Βερολΐνον είνε 
γνωστόν ώς άσημος μόνον κώμη άλιέων, μόλις δέ κατά τόν δέκα- 
τον πέμπτον καθίσταται πρωτεύουσα τοΰ έκλέκτορος τής Πρωσ
σίας· άλλ’ ή άποστολή αύτοΰ είνε ιδίως στρατιωτική, θεραπεύονται 
έν αύτώ κατ’ έέοχήν αί τέχναι τοΰ πολέμου, καί ένώ ή λοιπή Γερ
μανία μετά τής σιδηράς έκείνης έπιμονής, τής χαρακτηριζούσης 
τό γερμανικόν πνεΰμα, δημιουργεί άκαδημείας καί πανεπιστήμια, 
ούτω δέ προάγει τάς άρχάς τής Μεταρρυθμίσεως καί τής έλευθε
ρίας τής συνειδήσεως, δι’ ών τοσοΰτον τεραστίαν λαμβάνει άνάπτυ- 
ίιν ή νεωτέρα έπιστήμη, ή άκαδήμεια τοΰ Βερολίνου μόλις ερχο
μένου τοΰ δεκάτου ογδόου αίώνος ιδρύεται, τή πρωτοβουλία τού 
Λεϊβνιτίου. Τό στρατιωτικόν πνεΰμα κατισχύει έν τώ έργω τών 
σιδηρών ηγεμόνων τοΰ κράτους τούτου κατά παράδοσιν, καθ’ 
ύψηλοτέραν έμπνευσιν, διότι δι’ αύτοΰ μέλλει μόνον νά πραγμα- 
τωθή ημέραν τινά τό ποθεινόν ιδεώδες τής γερμανικής ένότητος. 
Τούτο δέ τό πνεΰμα, μεθ’ όλας τάς άπό τοΰ μεγάλου Φρειδερίκου 
γενομένας προσπάθειας πρός έπιστημονικήν άνυψωσιν τοΰ Βερολί
νου διά τής προσκλήσεως έπιφανεστάτων τών χρόνων έκείνων άν- 
δρών έν τή αύλή τοΰ Βερολίνου, κρατεί διηνεκώς μέχρι τής σή
μερον. Ύπό τήν ώθησιν μεγάλων σοφών καί μεγάλων φιλοπατρί- 
δων, τοΰ Ούμβόλδου, τοΰ Φίχτου τοΰ Σχλαγερμάχερ, ίδρύθη τε
λευταΐον, έν έτει 181 ο, έν χρόνοις πτώσεως καί έθνικής άγωνίας, 
τό πανεπιστήμιον τού Βερολίνου, ΐνα συντελέση μετά τών λοιπών 
εις τήν άνάπτύζιν τής γερμανικής έπιστήμης, εις τήν έυύψωσιν τοΰ 
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έθνικοΰ φρονήματος διά τής σκοπίμου διδασκαλίας. Και το πανε- 
πιστήμιον τοΰτο προσήνεγκεν αληθώς μεγάλας ύπηρεσίας και εις 
τήν επιστήμην καί εις τήν ένότητα τής Γερμανίας. Άπό μιας τών 
έδρών αύτοΰ άπήγγειλεν ό Φίχτης τούς περιωνύμους αύτοΰ «Λό
γους εις τό γερμανικόν έθνος»· και ένέσκηψε τότε πΰρ έξ ούρα- 
νοΰ, θερμάναν καί συγκινήσαν τήν γερμανικήν συνείδησιν. Ότε 
δέ ό έπιδιωκόμενος σκοπός έπληρώθη, κα'ι τό Βερολΐνον άνέλαβε 
τήν πολιτικήν ύπεροχήν μεταξύ άπασών τών γερμανικών πόλεων, 
άπό τοΰ επιστημονικού αύτοΰ ίεροΰ διετυπώθησαν κατά τόν άνή- 
συχον τοΰτον αιώνα τά ύψηλότατα τών δογμάτων τής έπιστήμης, 
καί συνεξητήθησαν τά σπουδαιότατα τών προβλημάτων τοΰ βίου. 
Τό εϊχεν άποκαλέσει ό Έγελος, άναλαμβάνων τάς παραδόσεις του, 
έν έτει 1818, τό κεντρικόν πανεπιστήμιον, «όφεΐλον νά καταστή 
τό κέντρον πάσης πνευματικής άναπτύξεως κα'ι πάσης έπιστήμης 
καί άληθείας,» ή δέ πρόρρησις αύτοΰ άληθώς έπληρώθη. Πόσα 
άνεπτύχθησαν πρωτότυπα συστήματα έν τώ καθιδρύματι τουτω 1 
όπόση έπιστημονική πάλη διεξήχθη μεταξύ σχολών καί δογμάτων, 
ειρηνική, άναίμακτος, αλλά τοσοΰτον συντελέσασα εις τήν πνευ
ματικήν καί ηθικήν παλιγγενεσίαν καί άναμόρφωσιν τοΰ γερμανι
κού λαοΰ 1 Καί έν τουτοις, μεθ’ όλα ταΰτα, μεθ’ δλας τάς έπιφα- 
νεΐς αύτοΰ ύπηρεσίας εις τήν έπιστήμην καί τό ανθρώπινον πνεΰμα, 
φοβοΰμαι μή τό πανεπιστήμιον τοΰτο στερείται τής ύψηλής έκεί— 
νης άνεξαρτησίας καί αύτονομίας, τής αύτοσυνειδησίας, άνευ τής 
οποίας, περκρανώς- διατυπουσης τόν λόγον αύτής, δέν δύναμαι 
νά έννοήσω τήν άληθή άνάπτυξιν, τήν πραγματικήν παίδευσιν ένός 
λαοΰ, έστερημένου τών συνθηκών τής έλευθέρας οκέψεως καί ένερ- 
γείας. Τό πανεπιστήμιον κεΐται άκριβώς απέναντι τοΰ βασιλικού 
άνακτόρου. Έγένετο τούτο άρα κατά τύχην, ή έμφαίνει βαθυτέραν 
έννοιαν, οΐονεί έπί σκοπώ γενόμενον ; Όποια πρός άλληλα άν- 
τίθεσις τών δύο τούτων ύπερτάτων ένός λαοΰ συμβόλων, τοΰ 
πνεύματος καί τής ισχύος!

Ότε κατά πρώτον παρετήρησα τήν άντίθεσιν ταύτην, εΐπον κατ’ 
έμαυτόν: τοΰτο θά φονεύση έκεΐνο. Άλλ’ όπότερον έν τούτοις ; 
Έσται ή δύναμις τής έπιστήμης ισχυρότερα έν τώ μέλλοντι, ϊνα 
συντρίψη τό κΰρος καί τήν δύναμιν τής στρατιωτικής ταύτης πο

λιτείας, ής ή κορυφή κεΐται έν τώ άνευ πολλών έξωτερικών αξιώ
σεων άνακτόρω τών Πρώσσων ήγεμόνων, άλλ’ ίσχυρώ έσωτερικώς 
καί έχοντι βαθεΐαν τήν συνείδησιν τής έθνικής αύτοΰ έργασίας, 
ϊνα μεταμορφώση τούς ύφισταμένους τύπους τής πολιτικής απο
λυταρχίας διά νέου, έλευθερωτέρου πολιτικού καθεστώτος, έρειδο- 
μένου έπί τών έθνικών έλευθεριών, έπί τής ίσοπολιτείας, έπί τής 
κοινωνικής καί πολιτικής αύτοδιοικήσεως, κατά τό διάγραμμα καί 
τά διδάγματα τής έπιστήμης ; Ή τούναντίον, ύπό τήν άνωτέραν 
έπίδρασιν καί αύθεντίαν τοΰ ισχυρού τούτου μεγάρου, ή έπιστήμη, 
ή μαντική αυτή Πυθώνισβα τοΰ μέλλοντος τών λαών, θά συντρίψη 
πάσαν αντίθετον δύναμιν, βουλευομένην νά περικόψη τάς πτέρυγας 
αύτής; Πάντοτε ή άτμόσφαιρα καί γειτνίασις τών αύλών, ύπήρξαν 
δυσμενείς, όλέθριαι διά τάς γενναίας, τάς μεγάλας ιδέας. Ό δια— 
πνέων άνεμος είνε πνιγηρός, λίαν δέ δυσχερώς τελείται ή λειτουρ
γία τού οργανικού συστήματος τοΰ πνεύματος, κινδυνεύοντος νά 
ύποστή τόν έξ ασφυξίας θάνατον έξ έλλείψεως έπαρκοΰς έλευθε
ρίας φωτός κα'ι άέρος. Δέν αποπειρώμαι κατά τήν στιγμήν ταύτην 
νά διατυπώσω ταύτην ή έκείνην τήν λύσιν τοΰ προβλήματος τού
του. Ό,τι έπιθυμώ νά έλπίξω είνε, ότι ή δύναμις τών καιρών καί 
τής ιστορίας, ή όσημέραι κρατυνομένη κοινωνική πρόοδος τών 
λαών έσονται ίσχυρότεραι τών έφημέρων προσκομμάτων, τών ύπό 
τών ανθρωπίνων συμφερόντων παρεντιθεμένων. Πλέον ή άπαξ τά 
χρονικά τοΰ ανθρωπίνου γένους παρέσχον περιφανή τούτου ά- 
πόδειξιν. Έάν ή έπιστήμη δέν εϊπεν έτι πλήρη τόν λόγον αύ
τής, έάν έχη έτι ένώπιον αύτής εύρύ, έλεύθερον έν τώ μέλλοντι 
τό στάδιον τής σκέψεως καί τής έργασίας, ή δύναμις αύτής θά 
ύπερνικήση έπί τέλους, μεθ’ όλα τά αντίθετα περί έπιτυχίας προ- 
οιωνίσματα. Οί θεωρητικοί τοΰ Βερολίνου σήμερον, κατά πλειονό
τητα τούλάχιστον, δέν έδίστασαν νά θυσιάσωσι προ τοΰ χρυσού 
μόσχου τής πολιτικής έπιτυχίας καί αύθαιρεσίας, τοΰ έγκατεστη- 
μένου κατά τά τελευταία ταΰτα έτη έν τώ παρά τήν λεωφόρων 
Φιλυρών (unter den Linden) μεγάρω, κα'ι νά ύποκλίνωσιν εις τάς 
αύθαιρέτους αύτοΰ διαταγάς, έν όνόματι τής πολιτικής ανάγκης. 
’Ενθυμούμαι τόν ιστορικόν τής νέας γερμανικής Αύτοκρατορίας 
Τράϊτσκε, τόν πρώην φιλελεύθερον πολιτικόν συγγραφέα, διδά- 
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σκόντα έν τώ πανεπιστημίω τής Άϊδελβέργης την ιστορίαν άπό 
άλλοίας πάντη άπόψεως, ή σήμερον ένώπιον των αύτοκρατορικών 
ανακτόρων τοϋ Βερολίνου. Quantum mutatus ab illo ! Έν δια- 
στήματι βραχύτατου χρόνου μετεμορφώθη εις θεωρητικόν τοϋ 
ήδη έγκαινισθέντος νέου αύτοκρατορικοϋ καθεστώτος, εις τον πι- 
στότατον τών Σεϊδών τοϋ σιδηροϋ άρχιγραμματέως. Καί πόσοι 
άλλοι μετέπεσον άποτόμως εις τά αντίθετα τών προηγουμένως 
ύπ’ αύτών διδαχθέντων δογμάτων! Οί θεωρητικοί τής ελευθερίας τής 
συνειδήσεως έγένοντο απόστολοι μυσαροϋ τέρατος, τοϋ Άντιση- 
μητισμοϋ, καί σήμερον διδάσκεται άπό ακαδημαϊκών έδρών κα'ι από 
τοϋ άμβωνος τών έκκλησιών τής Διαμαρτυρήσεως παρ’ αύλικών 
ιεροκηρύκων τό δόγμα τής μισαλλοδοξίας, άνευ τοϋ όποιου τον 
τελευταΐον διατρέχει κίνδυνον τό νεότευκτον τοϋτο γερμανικόν 
κράτος! Μεθ’ όλα ταϋτα, προσδοκώ την άντίδρασιν τοϋ μέλλον
τος. Έν τή ύπό απειλητικών νεφών βεβαρημένη ταύτη άτμοσφαίρα 
τοϋ Βερολίνου προσδοκώ θαττον ή βράδιον τον ήλιον τής έλευ- 
θερίας, ΐνα διασκεδάση τον άρχοντα ζόφον τοϋ ένεστώτος. Ύπό 
τάς δάφνας τών μεγάλων ύπέρ έθνικής άπελευθερώσεως τών Γερμα
νών αγώνων, καί την έπελθοϋσαν πολιτικήν κατά τής έπαναστάσεως 
άντίδρασιν ένΠρωσσία, εϊχε προκηρύξει άλλοτε ό Έγελος τόνέον 
πρωσσικόν κράτος ώς την πραγμάτωσιν τής πολιτικής άληθείας τοϋ 
αίώνος, άλλ’ οί μαθηταί αύτοϋ, έκ τής αύτής έξελθόντες άφετηρίας, 
έτράπησαν εις άντίθετον οδόν καί έξήγαγον μετ’ ολίγον έναντία 
πάντη συμπεράσματα. Εις ταύτην δε τοϋ νέου Έγελισμοϋ άναμ- 
φιβόλως τήν έργασίαν οφείλεται κατ’ έξοχήν ό θρίαμβος τής έπα
ναστάσεως τοϋ 18zj8, ού μόνον έν Γερμανία, άλλά καί πολλαχοϋ 
τής Εύρώπης.

Τό πανεπιστήμιον τοϋ Βερολίνου ύπομιμνήσκει κατά πάσαν στιγ
μήν τούς εύγενεΤς έκείνους θεμελιωτάς αύτοϋ, οϊτινες έν μέσω 
τής ύφισταμένης τών καιρών άνησυχίας έθηκαν τά πρώτα θε
μέλια τής συστάσεώς του έν πόλει, έπαπειλουμένη έκάστοτε 
ύπό νέας έχθρικής έπιδρομής. Διά τά τολμηρά έκεΤνα πνεύματα 
έφαίνετο ή ϊδρυσις τοϋ πανεπιστημίου έν τή πρωσσική πρωτευούση 
ώς τις νέα άποκάλυψις τοϋ γερμανικού πνεύματος, συνειδότος εαυ
τό καί έννοοϋντος τά τελέση τήν πραγμάτωσιν του. "Απαντες οί 

πρωτοστατήσαντες έν τή θεμελιώσει αύτοϋ ύπήρξαν μαχηταί τοϋ 
λόγου καί μαχηταί τών έργων, ούδαμώς έννοοϋντες ν’ άποχωρίσωσι 
τό συμφέρον καί τήν πρόοδον τοϋ έθνους άπό τής άναπτύξεως και 
τής έπιδράσεως τής έπιστήμης, ής έτίθεντο ήδη έν τώ πανεπιστη- 
μίω βαθύτατα θεμέλια. Άλλ ή έργασία τής γενεάς ταύτης ήκιστα 
δύναται νά κατανοηθή προσηκόντως, τέλεον, άνευ τής μελέτης καί 
κατανοήσεως τής μεγάλης έκείνης προσωπικότητος, ήτις συνοψίζει 
ένέαυτή κατά τινα τρόπον έν άρμονικώ τύπω τό σύνολον τής τότε 
τελεσθείσης έργασίας έν Γερμανία ύπέρ τής έθνικής παλιγγενεσίας. 
Ή γενεά έκείνη, έν ή τοσοϋτον περιφανώς έπρωταγωνίστησαν έν 
τή ύπέρ τής πατρίδος έργασία άνδρες έξοχοι, ό Ούμβόλδος και 
ό Φίχτης έν τή πολιτική καί τή έπιστήμη, ό Γναϊζενάου, ό Σχιάν- 
χωρστ καί ό Βλύχερος έν ταΤς τέχναις τοϋ πολέμου, καθ’ ήν έξή— 
γειραν τό καταπεπτωκώς φρόνημα τοϋ έθνους άνδρες ύψηλής άρε- 
τής καί άφοσιώσεως, ό Arndt, ό Jahn, καί ό έπί τοϋ πεδίου τής 
μάχης έκπέμψας τον τελευταΐον τής φιλοπατρίας ποιητικόν στενα
γμόν νεαρός καί πολύελπις Korner, ή γενεά έκείνη, ής ή έπανα- 
στατήσασα κατά τής ξενικής έπιδρομής συνείδησις τοσοϋτον περι- 
φανώς διετυπώθη έν τώ βαθυτάτω έκείνω διστίχω ενός τών άνδρών 

τούτων, τοϋ Arndt;
«Der Gott, der Eisen xvachsen liess, 
der wollte keine Knechte,»1

1 « Θεός ο χατασχενκστής του σίδηρου t ίπίτρεψι τήν δουλειάν. » Τό Λστεχον τούτο
βιί»< i.vKytypa.p ρίναν έπί τού έν Bovvy ^ττβίντοξ ανδριάντος τού γιλοπάτριδος ποιητοΰ.

δέν δύναται προσηκόντως νά κατανοηθή, νά έκτιμηθή ή ποικίλη 
αύτής έργασία, άνευ τής έγγυτέρας κατανοήσεως καί μελέτης 
τής έξοχωτάτης πολιτικής προσωπικότητος τών χρόνων τούτων, 
τοϋ βαρώνου Στάιν. Ούδείς τών μετ’ αύτοϋ συνεργασθέντων 
κατά τήν περίοδον έκείνην τής έθνικής έξεγέρσεως τής Γερμανίας 
κατά τοϋ έκ Γαλλίας κατακτητοϋ είργάσθη μετ’ ίσης νουνεχείας, 
ούδείς κατενόησε τοσοϋτον άκριβώς τήν άπόκρυφον νόσον, ύφ’ ής 
έταλαιπωρεΐτο ή Γερμανία, ταύτης δέ διαγνωσθείσης, ούτος έτερος 
ή ουτος ήτο ό συμβουλεύσας κα'ι παρασχώντά δραστικώτατα τών 
φαρμάκων προς καταπολέμησιν. Ή έμφάνεια αύτοϋ, ή μνήμη, έμει-
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ναν προσφιλείς παρά τώ γερμανικώ λαώ, δικαίως δέ δύναται νά 
θεωρηθή, άνευ ύποτιμήσεως τής έργασίας τών συγχρόνων του, ώς 
ό κατ’ έέοχήν έγκαινι'ύων έν τώ νεωτέρω πολιτικώ βίω τής Πρωσ
σίας τήν περίοδον έκείνην, ήτις άρχεται μέν άπό τής καταστροφής 
τής Ίένης, διά μυρίων δέ περιπετειών καί κολοσσιαίας έργασίας κατα
λήγει εις τόν θρίαμβον τοϋ i8jo καί εις τήν άποτέλεσιν τής γερ
μανικής ένότητος.

Ή μνήμη τοϋ μεγάλου πολιτικού άνδρός, τοΰ έν χρόνοις τα- 
πεινώσεως και δυστυχίας μή άποδειλιάσαντος ένώπιον δυσχερέστατων 
προβλημάτων, άλλά μετά πίστεως καί τόλμης άρζαμένου τοϋ πο
λυμόχθου έργου τής πολιτικής διοργανώσεως τής Πρωσσίας, τής 
έθνικής άπελευθερώσεως τής Γερμανίας, έπρεπε ν’ άναγραφή όρα- 
τώτερον καί καταληπτότερον, ή έν τή άπλή μόνον εύγνωμοσύνη 
τοϋ έθνους, έν τοΐς άρχείοις μόνον τής ιστορικής ύστεροφημίας. 
Ή κατασκευή άνδριάντος, ή πραγματικωτέρα άπομνημόνευσις τοϋ 
φυσικού τύπου καί τών χαρακτήρων τοϋ άπωχημένου άνδρός, έπα- 
νάγει ζωντανωτερον τό παρελθόν εις τήν μνήμην καί τόν σεβα
σμόν τοϋ παρόντος, εϊς τήν διδασκαλίαν τών έπερχομένων γενεών, 
καί εις τήν ηθικήν καί έθνικήν αύτών έποικοδόμησιν. Γινώσκει ό 
τεχνίτης ν’ άποτυπώση έπί τοϋ άνδριάντος, ού μόνον τό σώμα τοϋ 
διαιωνιζομένου ύπό τής τέχνης αύτοϋ, άλλ’ αυτήν τήν ψυχήν, αύτό 
τό πνεύμα, αύτόν τόν έσωτερικόν άνθρωπον ό δέ παΐς, ό νεανί
σκος, τό έθνος, θά ύποστώσιν άναντιρρήτως έκ τοΰ άψύχου τούτου 
τύπου τήν έπίδρασιν έκείνην, ήτις έσται τό έλατήοιον τής έν τώ 
μέλλοντι σκέψεως και έργασίας αύτών. Ή άρχαία Ελλάς, έν τή 
ύπερτάτη αύτής άκμή, είχε πληρωθή άνδριάντων τών ύπέρ τής 
τιμής καί τής δόέης τής πατρίδος ποικίλως άγωνισαμένων. Ούτω 
τό παρελθόν συνδέεται στενώτερον καί πραγματικώτερον μετά τοϋ 
ένεστώτος καί τοϋ μέλλοντος διά τής τοιαύτης άπομνημονεύσεως 
τών αισθητών τύπων τών άπωχημένων μεγάλων άνδρών, τών κατ’ 
έέοχήν έκδηλούντων τήν ηθικήν ΰπόστασιν τοϋ λαού, άφ’ ου έ£ήλ— 
θον. Ή άλυσις τής ιστορικής έργασίας δέν διακόπτεται διά τοΰ 
θανάτου, έζακολουθοϋσι δ’ ουτοι έν πανομοιοτύπω όμοιωματι δρών- 
τες καί έμπνέοντες τούς μεταγενεστέρους.

Τήν 20 ’Οκτωβρίου ιδγά έμελλε ν’ άποκαλυφθή ό άνδριάς 

τοϋ βαρώνου Στάϊν, έργον μεγάλου καλλιτέχνου, προώρως θανόν- 
τος, τοϋ Σχειφελμπάϊν. Τό όνομα τοϋ διοργανωτοϋ τής πρωσσικής 
πολιτείας μετά τήν έν Ίένη πανωλεθρίαν τοϋ ι8ο6 παρίστησι θαυ- 
μασίαν τοϋ γερμανικού έθνους σελίδα, ένα τών μάλλον έργασθέν- 
των άνδρών ύπέρ τής γερμανικής ένότητος. Μετά τούς θριάμβους 
τοϋ ι88ο, ή έπάνοδος εις τόν Στάϊν ήτο έπιβαλλόμενον ύπό τών 
περιστάσεων καθήκον. Ό άνήρ ουτος άληθώς ήτο ό πρώτος θείς 
τά θεμέλια τής πολιτικής έκείνης έν Πρωσσία, ήτις έν βραχυτά- 
τω μέν διαστήματι χρόνου προύκάλεσε τήν έέέγερσιν τοώ ι813 
καί τήν έκδίκησιν τής ύβρισθεισης τιμής τοϋ γερμανικού λαού, 
κατόρθωσε δ’ έπί τέλους νά συμπλήρωσή τήν στέγην τοϋ οΐκοδο- 
μήματδς τής έθνικής ένότητος διά τών τελευταίων έπιτυχιών. Μετά 
τήν πτώσιν τής Ίένης ισχυρά κατάπληέις κατέλαβε τό πνεύμα τοϋ 
γερμανικού έθνους. Τις έτόλμα ν’ άντιβλέψη πρός τόν μεσουρα- 
νοϋντα ήλιον τοϋ Γάλλου αύτοκράτορος, χωρίς ν’ άποτυφλωθή ύπό 
τών έκπεμπομένων ίσχυροτάτων άκτίνων ; Δέν προσεκύνησαν αύτόν 
πάσης τάέεως καί πάσης σκέψεως άνθρωποι; στρατηγοί καί φιλό
σοφοι ; ιστορικοί καί πολιτικοί ; Δέν είχε κηρυχθή ύπέρ τοϋ αύ
τοκράτορος άπασα σχεδόν ή καθολική Γερμανία, άπό τών 
άκτών τοϋ Ρήνου μέχρι τών τοϋ "Ελβα, άπό τοϋ Μονάχου καί 
τής Στουτγάρδης μέχρι τής Δρέσδης; δέν προσεκύνησεν αύτόν 
ύπηρετήσας ό έπιφανέστατος τών ζώντων ιστοριογράφων, ό Ιωάν
νης von Muller, δέν έδικαιολόγησε διά τής μεταφυσικής αύ
τοϋ διαλεκτικής τόν κστακτητήν ο Έγελοο, δέν έκολακεύθη ύπό 
τών έπιδεικτικών προσρήσεων τοϋ έκ Κορσικής τυχοδιώκτου τό 
μάλλον άνεέάρτητον τών πνευμάτων τής Γερμανίας, ό Γκαίτης 
έν Έοφούρτη,1 καθ’ ήν στιγμήν έμελλον νά διαμοιρασθώσι προαιώ
νια στέμματα, καί νά δημιουργηθώσιν έκ τοϋ μηδενός νέοι θρόνοι; 
Καί έν τούτοις, μεθ’ ολον τό καταπληκτηκόν αύτοϋ έν Γερμανία 
κύρος έπηκολούθησε τάχιστα ή διαμαρτύρησις άπό τής πεσούσης, 
άλλ’ άμέσως διαμαρτυρηθείσης Πρωσσίας. Τό κράτος τοϋ Μεγά-

1. Ό Ναπολέων, πα^ατ-ζήοήσαζ τόν Γχαίτην <ι«λ0όντα εις την αίθουσαν της υποδοχής έν Έ(ο- 
ρού/?τη, ειπεν αύτω : Εϊσθι Άνθρωπος] χαΐ έχάλεσεν αύτόν ριλίχώτατα «<$ Πα/?ισίους.
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λου Φρειδερίκου, τό μετά τοσαύτης αρχιτεκτονικής δεινότητος 
συντεθέν, έπνεε σχεδόν τά λοίσθια. Ό βασιλεύς, αί άρχαί εϊχον 
άποχωρήσει άπό τής πρωτευούσης, αυτή δέ ή βασίλισσα Λουϊζα, 
έξοχος τύπος άρετής, καί ώς γυνή, καί ώς βασίλισσα, σκαιΰς προ- 
πηλακισθή ύπό τοϋ νικηφόρου αύτοκράτορος. Έν μέσω τών έντυ- 
πώσεων τής καταστροφής καί τής άπογνώσεως, έζητεΐτο ό πο
λιτικός έκεϊνος άνήρ, ό άρχιτεκτονικός, ό δημιουργικός, ϊνα 
περισυναγάγη τά τήδε κάκεϊσε διεσπαρμένα ζωτικά στοιχεία τής 
έθνικής ένεργείας, καί δι’ αύτών υπεράσπιση τά ιερά τής κατα- 
βληθείσης πατρίδος. Έν τή άπαρχή τοϋ κολοσσιαίου τούτου άγώ- 
νος, ώς τις άνωθεν άποκάλυψις, έπιφαίνεται ή μεγάλη φυσιογνωμία 
τοΰ βαρώνου Στάϊν. Ύπήρχεν άληθώς τό ύλικόν τής έργασίας έν 
τή συνειδήσει τοϋ γερμανικοϋ λαοΰ, έν τή φανερά ή λανθανούση 
έξάψει τών πνευμάτων καί τή άγανακτήσει, έζητεϊτο δέ μόνον ό 
παράκλητος τής έθνικής σωτηρίας άνήρ, ό άνήρ τών έργων, ϊνα 
παράσχη σάρκα εις τά περί αύτόν αισθήματα. Καθ’ ους χρόνους 
ό κοσμοπολιτικώτερος τών θεωρητικών τής γερμανικής έπιστήμης, 
ό Φίχτης, συνελθών εις εαυτόν, μετά τάς έθνικάς συμφοράς, κα
θίστατο ο φανατικώτερος φιλόπατρις, ό πρακτικός πολιτικός, ήδύ- 
νατο νά κατανοήση, ότι ούδέν ήθελε συναντήσει πλέον δυσχερές 
πρόσκομμα έν τή άρχομένη τής έθνικής έξεγέρσεως καί συντάξεως 
έργασία. Ύπό τοιαύτας περιστάσεις καί έντυπώσεις έπελάβετο ό 
Στάϊν τοΰ έργου του μετά τής πεποιθήσεως έκείνης, τής χαρακτη- 
ριζούσης τά έξοχα πνεύματα, τά άδιαφοροϋντα προ παντός ταπει
νού προσκόμματος, προ πάσης δυσχερείας, πεποιθότα δέ μόνον εις 
τό δίκαιον τοϋ άγώνος των. Κατήγετο έκ παλαιτάτου γερμανικού 
γένους, όπερ ήτο μέγα προσόν διά τούς χρόνους εκείνους τής κοινω
νικής καί πολιτικής άντιδράσεως κατά τών ύπό τής γαλλικής 
έπαναστάσεως έγκαινισθεισών άρχών τής ίσοπολιτείας, ών ή γοη
τεία, θερμάνασα έπί στιγμήν τήν ψυχήν τών εύρωπαϊκών λαών, 
προεκάλει ήδη μείζονα τήν άπέχθειαν τής τιμαριωτικής εύγενείας· 
ήτο άνεκτός άρα παρά ταΐς τέως άρχούσαις κοινωνικαΤς τά- 
ξεσιν, ούδεμίαν διεγείρων καθ’ έαυτοϋ άντιπάθειαν ή ύποψίαν περί 
ειλικρινούς πολιτικής ένεργείας. Έν τούτοις, σπανίως πολιτικός 
άνήρ εϊχεν αίσθανθή μείζονα άφοσίωσιν πρός τόν λαόν, ύπέρ ού 

έμελλε νά έργασθή, άφοσίωσιν πραγματικήν, ήκιστα έμπνεόμενος 
ύπό τών ένστικτων καί τών προλήψεων τής τάξεως, άφ’ ής έξήρ— 
χετο. Ό χαρακτήρ αύτοΰ άνεμίμνησκε τούς μεγάλους άνδρας τής 
έλληνικής καί ρωμαϊκής άρχαιότητος, άνθρώπους άμα καί πολίτας, δι’ 
ους τό κοινόν άγαθόν έτίθετο ύπέρτερον τών ατομικών συμφερόντων. 
Τοιοϋτος ήτο ό Στάϊν. Πρόγραμμα αύτοΰ ήτο ή άνατροφή καί ή έξύ- 
ψωσις τοΰ έθνους, δι’ ής έκάστη πνευματική δύναμις τού άτόμου 
δύναται ν’ άναπτυχθή προσηκόντως, δι’ ής θέλει έξεγερθή πάσα 
εύγενής τοΰ βίου τάσις. Δέν άπέβλεψεν εις μίαν τάξιν, περιφρο- 
νών τόν λαόν, όπως άλλοι προ αύτοΰ πολιτικοί μεταρρυθμισταί, 
όπως ό 'Ριχελιεύς· άλλά βάσιν τοΰ πολιτικού του προγράματος έθη— 
κεν αύτόν τόν γερμανικόν λαόν, ώς τόν άντιπρόσωπον τής ύψί— 
στης τών δυνάμεων τής έθνικής άναπτύξεως, τόν λαόν, άνευ δια— 

κρίσεως καταγωγής καί γένους.
Τό μέχρι τοΰδε πολιτικόν καθεστώς τής Πρωσσίας, οΐον άνήλ- 

θεν εις τήν άνωτάτην αύτοΰ περιωπήν έπί Φρειδερίκου τοΰ δευ
τέρου, λαβόν τόν προσωπικόν αύτοΰ τύπον, έμενε στάσιμον ήδη 
άπό μακροΰ χρόνου, άνεπίδεκτον προόδου καί βελτιώσεως. Οί διά
δοχοι τοΰ μεγάλου βασιλέως έστεροΰντο τής ύπερόχου αύτοΰ 
αξίας, ϊνα συνεχίσωσι τήν τολμηράν έκείνου πολιτικήν, ήτις έν 
βραχεί χρονικώ διαστήματι κατέστησε τήν Πρωσσίαν σπουδαιότατον 
παράγοντα τής πολιτικής τάξεως τής Εύρώπης. Καί έκτος τούτου, 
αί συνθήκαι, ύφ’ άς διετέλει νΰν ή Εύρώπη, δέν έπέτρεπον πλέον, 
ούτ’ ήνείχοντο τό καθεστώς προσωπικής κυβερνήσεως. Ό ήρως τοΰ 
Έπταετοΰς πολέμου είχε πολιτικόν αύτοΰ δόγμα: τ ά πάντα 
ύπέρ τοΰ λαοΰ, ούδέν διά τοΰ λαοΰ, άγνοών έτερον 
τοΰ βασιλέως παράγοντα έν τή διοικήσει τών κοινών. Άλλ’ ή έπελ- 
θοΰσα διά τής γαλλικής έπαναστάσεως ιστορική μεταβολή εϊχεν 
άνατρέψει καθ’ ολοκληρίαν τά θεμέλια πολιτικής τάξεως, έρει- 
δομένης έπί τοΰ ιστορικόν μόνον τίτλον διεκδικοΰντος δόγματος 
τούτου. Άντιθέτως πρός τήν έν ίσχύϊ κοινωνικήν όργάνωσιν τής 
Πρωσσίας ό Στάϊν άνέλαβε τήν έπί νέων άρχών καί θεμελίων διορ- 
γάνωσιν τής πολιτείας καί τής διοικήσεως διά τών συνηνωμένων 
δυνάμεων τοΰ λαοΰ, άπασών τών τάξεων μετεχουσών κατ’ άναλο- 
γίαν έν τή καθολική ταύτη συνεργασία. Ούτως έτελεϊτο έν ειρήνη,
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άνευ ισχυρών συγκρούσεων, ζωτικωτάτη, άλλα κα'ι ριζικωτάτη πο
λιτική μεταμόρφωσις έν τώ βίω τής Πρωσσίας, πράγματι έπανά- 
στασις. Έέεδηλώθησαν μέν έπί τινας στιγμάς τά συμφέροντα τής 
άντιδράσεως, δυσαρέστως έχοντα προς τό έγκαινιζόμενον καθε
στώς, άλλ’ ή άνάγκη τής κατεπειγούσης μεταβολής ήτο τοσοϋτον 
πασιφανής κα'ι ύπό τών πραγμάτων έπιόαλλομένη, ώστε πάσα άπό- 
πειρα άντιπράέεως έναυάγησεν άπό τής πρώτης στιγμής. Άλλως 
τε ό χαρακτήρ τοϋ Στάϊν δέν ήτο έκ τών ύποχωρούντων άπέναντι 
τοΰ πρώτου προσκόμματος. ’Αληθής πολιτικός άνήρ, πεποιθώς εις 
τό καθήκον αύτοϋ κα'ι εις τό δίκαιον τοΰ άγώνος, όν έν όνόματι 
τής πατρίδος καί τών κοινή συμφερόντων άνέλαόεν, ούδ’ έπί στιγ
μήν ήσθάνθη έαυτόν κλονούμενον ένώπιον άντιδράσεών τινων καί 
έπιόουλών, τής πολιτικής ραδιουργίας καί μοχθηρίας, τότε 
δε μόνον έστη, όταν έέηναγκάσθη νά έγκαταλίπη τό ύπό τοσοϋτον 
αισίους οιωνούς άρέάμενον καί διεέαγόμενον έργον του, ϊνα ύπο- 
χωρήση εις τήν άπαίτησιν τοϋ άνηλεοϋς κατακτητοϋ, κατανοή- 
σαντος όποιος έπικίνδυνος καί θανάσιμος έχθρός διά τά γαλλικά 
συμφέροντα έν Γερμανία, δΓ αύτό τό κϋρσς τοΰ άνικήτου αύτο- 
κράτορος, είργάζετο μετά τοσαύτης έπιτυχίας καί άποτελεσμάτων 
έν Πρωσσΐα, ϊνα άνακαινίση τήν έν Ίένη πεσοΰσαν δύναμιν τοϋ 
κράτους τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου. Καί ήναγκάσθη μέν ό Στάϊν 
νά καταλίπη τάς ήνίας τής πρωσσικής κυόερνήσεως, άλλ’ ό σπόρος, 
όν έν βραχεί διαστήματι χρόνου έρριψεν έν Πρωσσΐα, τάχιστα 
έόλάστησε καί έκαρποφόρησεν, ουτω δε έπήλθον έκ τής έργασίας 
ταύτης αί μεγάλαι έκεΐναι έπιτυχίαι τοϋ 181 γ καί ή έκτοτε ούδ’ 
έπί στιγμήν διακοπεϊσα πλέον έργασία ύπέρ τής γερμανικής ένό- 
τητος.

Ή άρχή, έφ’ ής έζήτησε νά στηρίέη τήν νέαν διοργάνωσιν τοΰ 
πρωσσικοϋ κράτους ό Στάϊν, ήτο ή πολιτική έλευθερία καί ή ισο
νομία ύπό πάσας τάς έν τή κοινωνία σχέσεις. Φλέγόμενος ύπό τοΰ 
έρωτος τής έλευθερίας, άλλ’ ούχί όποια έπραγματώθη κατά τούς 
χρόνους έκείνους έν Γαλλία, καταλήΗασα εις τήν αύταρχικήν κυ- 
όέρνησιν τοϋ Ναπολέοντος, έζήτησε, διοργανών τήν πρωσσικήν 
πολιτείαν, νά συνδυάση τάς δημοκρατικός τάσεις τοΰ αίώνος μετά 
τίνος εύκοσμοτέρας μονιμότητος, λαμόάνων ύπ’ όψει άμα καί τά

συντηρητικά στοιχεία καί συμφέροντα τής κοινωνίας. Έν τή οικο
νομική έπιστήμη ήσπάζετο μέν κατ’ άρχήν τάς θεωρίας τοΰ Άδάμ 
Σμίθ, τάς άρχάς τής έλευθέρας κινήσεως καί ένεργείας τών οικο
νομικών δυνάμεων τών έθνών, δΓ ών κατ’ έέοχήν άναπτύσσονται 
καί τελεσφοροΰσιν αί παραγωγικοί αύτών δυνάμεις, ούχ ήττον 
ή προς τάς θεωρίας ταύτας πίστις αύτοϋ δέν ήτο άπόλυτος. Τή 
πολιτεία δέν έπετρέπετο νά καταλίπη έλεύθερον πάντη τό στάδιον 
εις τον οικονομικόν συναγωνισμόν, όστις άπολύτως άναγνωριζόμε- 
νος, άνευ περιορισμού τίνος, ώς άφετηρία τοΰ έθνικοΰ πλούτου, 
ήθελε τό μέν καθιερώσει τον χρηματισμόν ώς μόνον έλατήριον έν 
τώ κοινωνικώ βίω τών λαών, άνευ άνωτέρου άλλου έλατηρίου ή έν- 
διαφέροντος, τό δε τήν έκμετάλλευσιν τών πολλών ύπό τών ολίγων, 
τών άνικάνων ύπό τών πονηρών, ϊνα καθιέρωση θάττον ή βράδιον 
νέον οικονομικόν τιμαριωτισμόν έν τοΐς κόλποις τής νεωτέρας κοι
νωνίας, καί μετ’ αύτών τήν σύγκρουσιν τών άκτημόνων μετά τών 
κτηματιών, ής τά άποτελέσματα τοσοϋτον οίκτρά καταδείκνυνται 
κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας τοΰ αίώνος τούτου, παραγαγόν- 
τα τάς άνατρεπτικάς έκείνας τάσεις καί αιρέσεις, τάς έπιζητού- 
σας σήμερον διά τοΰ πυρός καί τοΰ σιδήρου τήν πραγμάτωσιν φαν
ταστικής οικονομικής πολιτείας, κατ’ άντίθεσιν τής μέχρι τοΰδε 
γνωσθείσης έν τή ιστορία. Ό Στάϊν, άνήκων κατ’ έέοχήν εις τήν 
ίδανιστικήν έκείνην σχολήν τών συγχρόνων του, φίλος καί συνεργά
τες τοΰ Ούμόόλδου καί τοΰ Φίχτου, έφρόνει ότι ύπέρ τά ύλικά 
συμφέροντα τής κοινωνίας κεΐνται τά ηθικά, άτινα κατ’ έζοχήν πρέ
πει νά λαμόάνη ύπ’ όψει καί ό νομοθέτης καί ό πολιτικός άνήρ. 
Οΰτω δέν άνεγνώριέε τήν άπολύτως έλευθέραν έκδήλωσιν τών οι
κονομικών δυνάμεων τών κοινωνικών τάίεων, άνευ συμπράέεώς τίνος 
καί έποπτείας τής πολιτείας, ήν έθεώρει ζωτικώτατον παράγοντα έν 
τώ βίω τών λαών, ένόμιζε δέ άναγκαΐον τον καθορισμόν τών ορίων 
τής έλευθέρας τοΰ άτόμου ένεργείας καί τής έποπτείας τής πολι
τείας, άμφοτέρων έντός τοΰ προσήκοντος, μή ύπερτιμών τήν ση
μασίαν άλλά καί μή καταστρέφων τό κΰρος αύτής, άναγκαιούσης 
έκάστοτε προς παρακώλυσιν πάσης ένδεχομένης συγκρούσεως τών 
ποικίλων κοινωνικών δυνάμεων. Δέν εϊχε γράψει κατά τήν περίοδον 
έκείνην καθολικής έν τή εύρωπαϊκή ιστορία άνησυχίας ό Γουλλιέλ-



22 1

220 ΠΟΙΚΙΛΗ

μος Ούμβόλδος, ό συναγωνιστής, ό συνεργάτης τοϋ Στάϊν, τοϋ 
οποίου ούτος πλέον ή άπαξ έπεκαλέσθη τήν σύμπραξιν, ύπό τάς 
συγχρόνους έντυπώσεις τής σψαλερας εκείνης Θεωρίας, τής τοσαΰτα 
δεινά παρασχούσης τή Γαλλία κατ’ έξοχήν, καθ’ ήν πολίτευμά τι 
άδιαφόρως δύναται νά έπιβληθή ταύτη ή έκείνη τή ιστορική περι- 
όδω ή κοινωνία, δέν είχε γράψει ό Ούμβόλδος,' ότι τό πολίτευμα 
πρέπει ν’ άπορρέη άπό τής έσωτάτης συνειδήσεως 
ενός λα οΰ, ύπό τήν έπίδρασιν τής προηγηθείσης αύτοϋ ιστο
ρικής έργασίας, ύπό τό κύρος τής έθνικής αύτοϋ ιδιοφυίας; Τοι- 
αύτας άρχάς έζήτησε νά πραγμάτωση ήδη έν τή οργανώσει τής 
πρωσσικής πολιτείας ό παράκλητος διοργανωτής αύτής. Ούτως 
άνεγνώρισε μέν έν πάση αύτής τή σημασία τήν άρχήν τοϋ Selfgo— 
vernmenl, γερμανικήν άρχήν, ούκ όλίγας παρασχοϋσαν ύπηρεσίας 
τή νεωτέρα ιστορία, κατ’ έξοχήν δ’ έκδηλωθεϊσαν και άδρώς καρ- 
ποψορήσασαν κατά τούς τελευταίους τούτους αιώνας έν τώ πολι- 
τικώ βίω τών άγγλοσαξωνικών ψύλων, χωρίς έν τούτοις νά προγρά- 
ψη παντάπασιν άπό τοϋ προγράμματος του τό άνώτερον κύρος καί 
τήν εύεργετικήν ένέργειαν τής πολιτείας. Αί δύο άντίθετοι 
άρχα'ι τοϋ άτόμου καί τής πολιτείας έφρόνει ότι έπρεπε νά έλθω- 
σιν εις σύμπραξιν καί άρμονίαν, ούχί δέ νά καταστώσι πολέμιαι, 
κατά τό πρόγραμμα τών ύπό τήν διδασκαλίαν τής Κοινωνικής Συν
θήκης διατελούντων θεωρητικών τής γαλλικής πολιτείας, ήτις έν 
όνόματι ψευδούς έλευθερίας καί ΐσότητος άρξαμένη δεινού κατά 
τής αύτενεργείας τοΰ άτόμου άγώνος, κατέληξεν έπί τέλους εϊς 
τήν καισαρικήν παμβασιλείαν τοΰ Ναπολέοντος, παραγαγοϋσα τό 
παράσιτον έκεϊνο ψυτόν τής νεωτέρας ιστορίας, ούκ ολίγον έγχύ— 
σαν δηλητήριον καί εϊς τάς ρίζας, καί εις τά ψύλλα, καί εις τούς 
καρπούς τοϋ δένδρου τών πλείστων εύρωπαϊκών έκείνων λαών, παρ’ 
οίς έπί μακρόν ή βραχύν χρόνον κατόρθωσε νά έπεκτείνη τούς 
κολοσσιαίους αύτοϋ, δηλητήριον μόνον άντί τοΰ χυμού τής ζωής 
καί τής εύρωστίας περιλαμβάνοντας πλοκάμους, τά μάλιστα έπη- 
ρεάσαν τήν κανονικήν άνάπτυξιν τοΰ νεωτέρου πολιτικού βίου έντός 
καί έκτος τής Γαλλίας, καί βλάψαν τά δόγματα τής έλευθερίας 
καί τής ΐσότητος, άτινα μετά τοσαύτης πίστεως ένέγραψεν έπί 
τής σημαίας της ή γαλλική έπανάστασις, άλλ’ άτινα ήδη, ύπό τήν

ΣΤΟΑ
δολοψόνον άγκάλην τοϋ θριαμβεύσαντος καισαρισμού, καθίσταντο 
μονονουχί άντικείμενον μίσους καί άποστροψής, καί τών λαών έξί- 

σου καί τών βασιλέων.Ό Στάϊν έσκέπτετο καθ’ ολοκληρίαν άντιθέτως. Έζήτει νά πο- 
λεμήση τήν έπανάστασιν, καθά λέγει ό Treitschlce,' δι’ αύτών τών 
όπλων της, άναγνωρίζων τάς ύπ’ αύτής προκηρυχθείσας άρχάς, 
άλλά μή έπιτρέπων απόλυτον ενέργειαν, περιορίζων δ’αύτάς έν τώ 
προσήκοντι καί τώ δυνατώ τής ένεργείας κύκλω. Ζηλωτής κατά θεω
ρίαν αύτών, κατανοών τό πνεύμα τοΰ αίώνος, τήν έπιβαλλομένην 
ά νάγ κ η ν ύπό τής ιστορικής προόδου τών λαών τής πραγματώ- 
σεως τών άρχών τής έπαναστάσεως, ούχ’ ήττον κατείχετο ύπό αι
σθήματος εύλαβείας πρός τό παρελθόν, τό ίστορικώς παραδεδομέ- 
νον, τοΰ όποιου δέν παρεγνώριζε τήν σημασίαν καί τούς σχετικούς 
τής ύπάρξεως λόγους. Ούτως έζήτει τήν συνδιαλλαγήν τοϋ παρελ
θόντος τούτου πρός τό ένεστώς, ψρονών ότι μόνον διά τής κοινής 
αύτών συμπράξεως θέλει έπιτευχθή ή προσήκουσα λύσις τών κοι
νωνικών καί πολιτικών προβλημάτων. Ή θεωρία τής έπαναστάσεως 
ήξίου διά μιας πράξεως, διά μιας μονοκονδυλγας, νά δια— 
γράψη άπό τοϋ ένεστώτος βίου τών λαών, τό ιστορικόν παρελθόν 
αύτών, ώς μάταιον, άνευ σημασίας καί κύρους όνειρον. ’Από τοϋ 
Pobe σπιέρρου μέχρι τοΰ Ναπολέοντος, οί πολιτικοί δικτάτορες 
τής Γαλλίας έπεκαλοϋντο τόν ορθόν λόγον, τόν νέον τούτον 
έκ μηχανής θεόν πρός σύνταξιν καί δημιουργίαν τοΰ θρη
σκευτικού, κοινωνικού καί πολιτικού καθεστώτος τών λαών· τούναν- 
τίον ή ιστορική Σχολή, άντιδρώσα κατά τών τοιούτων ύπερψιάλων 
άξιώσεων τής έπαναστάσεως, ούδέν έτερον έπεθύμει ν’ άναγνωρίση, 
έκτος τής πραγματικότητος καί τού κύρους τού ιστορικού δεδο
μένου, ώς μόνου κεκτημένου δίκαιον ύπάρξεως, άλλ’ αδιαφορούσα 
κα! αυτή άν τούτο συμβιβάζεται πρός τήν ήδη ύψισταμένην άνά- 
πτυξιν, άν δύναται νά ίκανοποιήση τάς συγχρόνους άνάγκας καί 
σχέσεις. Ό Στάϊν κατόρθωσε νά διαγράψη τά προσήκοντα μεταξύ 
τών δύο τούτων άντιθέτων άρχών όρια, νά είσαγάγη τό ιδεώδες 
έντός τού πραγματικού, έπ’ άμψοτέρων ρίπτων τά θεμέλια τού κα-

1) D eu I s c h e G e s c h i c h i e irc neunzebnten Jahrhuuderl.
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θεστώτος εκείνου, τό όποιον έμελλε νά μεινη άξιομνημόνευτον, πε
ριφανής σταδιοδρομίας αφετηρία έν τώ πολιτικώ βίω τής Γερ
μανίας. Ή δι’ αύτοΰ έπιτευχθείσα διοργάνωσις τής πρωσσικής πο
λιτείας ήτο ή πρώτη απόπειρα συνδιαλλαγής των δογμάτων τοΰ 
ΐστορικοΰ δικαίου κα'ι τών τής έπαναστάσεως· δυσχερής αληθώς 
απόπειρα έν μέσω τών άντιθέσεων, τών ύποψιών, τής πάλης τών 
δύο τούτων άρχών κατά τούς έπισφαλείς έκείνους χρόνους, άλλ’ ής 
ή πραγμάτωσις μαρτυρεί τόν ύπέροχον αύτοΰ νοΰν και χαρακτή
ρα, κεκλημένον ν’ άνταγωνισθή κατ’ έσωτερικών καί έξωτερικών 
προσκομμάτων, κατά τής άντιδράσεως τών όποιων ηύτυχησε νά 
έξέλθη νικητής έπί τέλους καί θριαμόεύων.

Τό πολιτικόν πρόγραμμα τοΰ Στάϊν ήτο πλήρες. Άνελάμβανε 
νά διοργάνωση όλον τό σύστημα τής διοικήσεως τής Πρωσσίας 
έπί τή βάσει τών θεσμών, ους έπέβαλλεν ήδη ή άνάγκη τής νέας 
τών πραγμάτων καταστάσεως, έχων ύπ’ όψει τήν άπό τοΰ Μεγά
λου Φρειδερίκου τελεσθεΐσαν κοινωνικήν καί πολιτικήν πρόοδον 
έν Εύρώπη, άνατρέπων τό αύταρχικόν έκείνου σύστημα, καί 
έγκαθιστών έν τή πολιτεία τάς άρχάς τής έλευθερίας καί τής ισο
νομίας, άνταποκρινόμενος εις τήν έπί τών χρόνων του γερμανικήν 
συνείδησιν, ήτις διά τής έπιφανοΰς σχολής τοΰ Κάντιου καί τοΰ 
Φίχτου, άπό χρόνου ήδη είχε διατυπώσει ώς άναπόφευκτα στοιχεία 
τοΰ άτόμου καί τής κοινωνίας τήν τελείαν έλευθερίαν τών άνθρώ- 
πων, τήν ισότητα καί τήν άτομικότητα. Ό πρακτικός πολιτικός άνήρ 
δέν ήδύνατο νά μή έκτιμήση τάς άρχάς ταύτας· ή νέα όργάνωσις 
τής πρωσσικής πολιτείας έπρεπεν έξ αύτών προ παντός ν’ άπορ- 
ρέη, κεκτημένη ούτω πάντα τά ζωτικά στοιχεία τής βιωσιμότητος 
και τής προόδου. Μεγάλη, δυσχερής έπιχείρησις άληθώς, άλλ’ ήτις 
έστέφθη ύπό έπιτυχίας, χάρις εις τήν πρός έκτέλεσιν αύτής ισχυ
ρόν ένέργειαν τοΰ Στάϊν καί εις τήν γενναίαν καί ειλικρινή σύμ- 
πραξιν τών ποικίλων συνεργατών, μηδαμώς ύστερησάντων τής άφο- 
σιώσεως αύτοΰ έν τώ καθήκοντι καί τή έργασία.

Πρώτη βάσις τής πολιτικής ταύτης διοργανώσεως ήτο ότι ό λαός 
ώφελε νά είσέλθη έν τώ μέλλοντι εις τό στάδιον τής πολιτικής 
ένεργείας. Καθά ό ίδιος δι’ ύπομνήματός του ύπέόαλλε τώ βασιλεΐ 
τής Πρωσσίας, μεταξύ τών τάξεων, τών άποτελουσών τήν πρωσσι-
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κήν κοινωνίαν, ύφίστατο διαρκής ύποψία καί πάλη, ούκ ολίγον συν. 
τελοΰοα εις τήν έξασθένησιν τής πολιτείας. Ήδη, έλεγε, τό πα
λαιόν σύστημα είνε καιρός νά μεταόληθή· άπασαι αί έν τή πολι
τεία κατ’ άνάγκην δρώσαι κοινωνικά! δυνάμεις έπρεπε νά συγκεν- 
τρωθώσιν έν ένί καί τώ αύτώ σημείω πρός ένα καί τόν αύτόν σκο
πόν, ούτω δέ νά έπαναλάόη αύθις ή Πρωσσία τήν άρχαίαν αύτής 
δύναμιν έν τή ομοσπονδία τών εύρωπαϊκών Πολιτειών· αίρομένων 
τών άντιμάχων στοιχείων άπό τής κοινωνίας, θ’ άποτελεσθή ισχυρόν 
τι σύνολον, δυνάμενοννά χρησιμοποίηση τάς δυνάμεις του έπ’άγα- 
θώ τής πατρίδος. Πρός τοΰτο έζήτει τήν πραγμάτωσιν ίσου δι
καίου δι’ άπάσας τάς τάξεις τής κοινωνίας, μηδεμιας ύποχρεουμένης 
νά θεραπεύση τά συμφέροντα τής έτέρας· άλλ’έζήτει έπίσης παρ’ 
άπάντων τών πολιτών ίσα καθήκοντα, άνταποκρινόμενα πρός τά 
δίκαια αύτών. 'Έκαστος έν τή πολιτεία άνθρωπος έλευθέρως δικαι
ούται νά έξασκή τάς δυνάμεις του, τήν ικανότητά του, ένόσω δέν 
ύπερόαίνει τά όρια, τά διαγραφόμενα αύτώ ύπό τής θρησκείας, τής 
ηθικής καί τών πολιτικών νόμων. Εις πάντας πρέπει νά ήνε έπιτε- 
τραμμένη ή ιδιοκτησία. Ή ύπό τών διοικητικών άρχών κηδεμονία 
τών δήμων είνε έπισφαλής, κακή κατάστασις, καταόάλλουσα πάσαν 
άρχήν κοινοπραξίας. Ούδείς έν τή πολιτεία δικαιούται νά καταστή 
ίδιος έαυτοΰ δικαστής, είτε σωματεΐον, είτε άτομον. Τοιουτοτρόπως 
πρέπει νά διαχωρισθώσι τά όρια τής δικαιοσύνης καί τής διοικήσεως. 
Ό αύτός νόμος πρέπει νά ϊσχύη καί νά έφαρμόζηται δι’άπαντας τούς 
πολίτας, τούς τε άνωτάτην κοινωνικήν τάξιν κατέχοντας, ώς καί τούς 
τήν κατωτάτην. Ούδείς στερείται τής έλευθερίας αύτοΰ έν τή πολι
τεία, έκτος τών έγκληματιών μόνον, τών παραόαινόντων τάς άρχάς 
τής θρησκείας, τής ηθικής καί τούς νόμους. 'Ο ύπηρέτης είνε προ- 
σωπικώς έλεύθερος· πάσα δ’ αύτοΰ συνθήκη, ήτις εΤνε σύμφωνος πρός 
τάς άρχάς τής πολιτικής έλευθερίας, δεσμεύει αύτόν πρός τάς 
ύποχρεώσεις μόνον τής ύπηρεσίας του. Ή πνευματική μόρφωσις άνυ- 
ψοί τούς λαούς, ταύτης δέ ή άνωτέρα βαθμίς έξαίρει τήν θέσιν, ήν 
έν τώ κύκλω τών πεπολιτισμένων πολιτειών κατέχουσιν. Αΰτη είνε 
ή άληθής ζωτική συνθήκη, δι’ ής δύναται νά έπιτευχθή ή πρόοδος 
έν τή κοινωνικήτ άξει, τή ίσχυί καί τή εύδαιμονία τών λαών. ’Ο
φείλει δέ ή πολιτεία νά προαγάγη τήν μόρφωσιν ταύτην .
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Τοιαύτας γενναίας σκέψεις ύποτυπώσας ό Στάϊν προς τον βα
σιλέα, άνέλαβε Trj 6 ’Οκτωβρίου ι8ογ τήν άνωτάτην διεύθυνσιν 
τής πρωσσικής διοικήσεως, προέβη δ’ αμέσως εϊς τήν πραγμάτωσιν 
τοϋ προγράματός του. Κατά πρώτον έπρεπε νά τεθώσιν άσψαλή τά 
θεμέλια τής νέας ταύτης πολιτικής διοργανώσεως. Ή μεταρρύ- 
θμισις ήρζατο ούτως έκ τών κ άτ ω. Άπεδόθη τό δίκαιον πλήρους 
ίσοπολιτείας, έλευθέρας αύτενεργείας εις άπαντας τούς πολίτας, 
άνευ έζαιρέσεως. Ύπέρ τά τρία τέταρτα τοϋ όλου πληθυσμού τής 
Πρωσσίας έστεροΰντο τής προσωπικής ταύτης έλευθερίας. Οί χωρι
κοί ήσαν έτι δουλοπάροικοι, στερούμενοι πάσης αυτονόμου τοΰ εδά
φους διαθέσεως, απέναντι τής βουλήσεως, τοΰ κυρίου των μηδεμίαν 
έχοντες έλευθέραν προσωπικήν αΰτοβουλίαν, είτε άτομικήν, είτε 
κοινωνικήν. Ή κατάστασις αύτη έπρεπε νά άρθή ήδη «ώς έν άντι- 
θέσει διατελοΰσα πρός τά άρχέγονα κα'ι αναπαλλοτρίωτα δίκαια τής 
άνθρωπότητος». Καί ούτως ή τάΕις τών χωρικών έκηρύσσετο έλευ- 
θέρα, καλουμένη ν’ άποτελέση έν τώ μέλλοντι τόν πυρήνα τής νέας 
κοινωνικής τάζεως, έρειδομένης έπί τών βάσεων τής ΐσότητος 
καί τής ισονομίας. Ή κατάργησις αυτή τών προνομίων τής εύγε- 
νείας έμελλε νά δυσαρεστήση κατά ψυσικήν ακολουθίαν τούς στη
ρίζοντας έν Πρωσσία τήν κοινωνικήν αύτών καί πολιτικήν προσω
πικότητα καί υπαρζιν εις τό γένος, εις τήν καταγωγήν. Δέν πα
ρουσιάζει εύκόλως ή ιστορία έκάστοτε παραδείγματα άψιλοκερ- 
δείας καί άψοσιώσεως πρός τήν νέαν ιδέαν, οΤον τό τής άζιομνη- 
μονεύτου έκείνης νυκτός τής Αύγούστου 1789 Παρισίοις. 
Άλλ’ ή άνάγκη τής έπιβαλλομένης ύπό τοΰ Στάϊν κοινωνικής με- 
ταρρυθμίσεως έκρίνετο τοσοϋτον δίκαια καί κατεπείγουσα, ώστε 
και αύτή ή άντίδρασις, ή γνωστή έν τή πρωσσική ιστορία ύπό τό 
άνομα τών . Junkerthum, ήναγκάσθη έκοΰσα ακόυσα νά ύποχω- 
ρήση, άναγνωρίζουσα τό νέον καθεστώς τής άναιμάκτου ταύτης 
μεταβολής.

Έτέρα, ούσιωδεστάτη μεταρρύθμισις έν τώ πολιτικώ βίω τής 
Πρωσσίας, άπορρέουσα άπό τών άρχών τούτων, ήτο ή έπί τό ψι- 
λελευθερώτερον διοργάνωσις τών δήμων, σχοΰσα καί αυτή τάς αύ- ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑΐΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ

1) S. Stern, Stein und sein Zeilaller.
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τάς μετά της των χωρικών χειραφεσίας συνέπειας. Ό κάτοικος 
τών πόλεων άπήλαυε μέν έπί τοΰ προηγουμένου καθεστώτος πλή
ρους προσωπικής έλευθερίας καί αύτονομίας, κατ’άντίθεσιν προς τον 
αγρότην χωρικόν, άλλ’ έν τή διοικήσει καί τή διαχειρίσει τών κοι
νοτικών αύτοϋ δικαίων ούδεμία έπετρέπετο αύτώ έλευθερία ένερ
γείας. 'Ο κατά τον Μέσον αιώνα αυτόνομος κοινοτικός βίος τών 
γερμανικών πόλεων, ου άνωτάτη έκδήλωσις ύπήρξεν ή έλευθέρα καί 
εύδαιμονεστάτη ηθικώς καί ύλικώς άνσεατική Συμπολιτεία, ή το- 
σαύτας παρασχοϋσα υπηρεσίας τή ποικίλη άναπτύξει τοϋ γερμα
νικού έθνους, ειχεν έκλίπει κατόπι τών μεγάλων καταστροφών τών 
έμφυλίων πολέμων, τών κατερημωσάντων τήν Γερμανίαν, άντ’ αυ
τού δέ ύπεισήλθεν ή μοναρχική συγκέντρωσις τού δεκάτου ογδόου 
αίώνος, μετά τής αύτοδιοικησίας φονεύσασα καί πάσαν τάσιν έ
λευθέρας τών πολιτών αύτοόουλίας καί αύτενεργείας. Ή σιδηρά 
στρατιωτική μοναρχία τοϋ μεγάλου Έκλέκτορος καί τοΰ μεγάλου 
Φρειδερίκου είχε περιορίσει διά τών ισχυρών αύτής συσφιγκτήρων 
πάσαν έλευθέραν κίνησιν καί ένέργειαν τού κοινωνικού σώματος. 
Ουτω κατά μικρόν έζέλιπε πάς αύτόνομος πολιτικός βίος, άλλά 
μετ’ αύτοϋ καί τό αίσθημα τής κοινοπραξίας, τό βαθύ ένδιαφέρον 
πρός τε τήν έν μέρει καί τήν καθ’ όλου πατρίδα, τό τοσοϋτον 
οϊκτρώς καταδειχθέν, έν όλη αύτοϋ τή άπαισίω είκόνι, κατά τήν 
περίοδον έκείνην τής εχθρικής είσόολής. Ούδεμιάς ύφισταμένης 
κοινοτικής άμοιόαιότητος καί συνεργασίας τών πολιτών, έξέλιπε διά 
τοϋ χρόνου αύτό τό αίσθημα τής φιλοπατρίας ύπό τήν έπίδρασιν 
ατομισμού διαλυτικοϋ, έθνικής άδιαφορίας καί δισταγμού, τοσοϋτον 
άπαισίως έκδηλωθέντων κατά τούς χρόνους έκείνους έν τώ βίω τοϋ 
γερμανικού λαού, άπό τών κορυφών τής μεταφυσικής σκέψεως τών 
θεωρητικών αύτοϋ, μέχρι τής κατωτάτης περί πατρίδος συνειδή- 
σεως τοΰ πολίτου καί τοϋ χωρικού. Ήδη ή πείρα τής έπελθούσης 
καταστροφής κατεδείκνυε τήν άνάγκην τής μεταρρυθμίσεως τοΰ 
ύφισταμένου συστήματος τών δήμων. Διά νόμου τής ΐφ Νοεμβρίου 
1807 τό σύστημα τούτο διωργανοΰτο έπί τή βάσει τής αύτονομίας 
καί έλευθέρας τών πολιτών ένεργείας, αίρομένης πάσης κηδεμο- 
νευτικής ροπής άπό τοϋ κέντρου. 'Ο πολίτης έχειραφετεϊτο, πάρει, 
χοντο δ’ αύτώ περιφανή δικαιώματα, έπί τή προσδοκία ότι θάττον ή 
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βράδιον έμελλον ν’ άναπτυχθώσιν έν τοΐς μυχοϊς τής συνειδήσεων 
αύτοϋ ανάλογα προς τήν πατρίδα κα'ι τήν πολιτείαν καθήκοντα. 
Καί ή προσδοκία αυτή δέν διεψεύσθη. Δέν διδάσκει έκπαλαι ή ιστο
ρία, διά μεγάλων χαρακτήρων κα'ι παραδειγμάτων, τήν άναμφισβή- 
τητον αλήθειαν, οτι άνευ τής ύπάρξεως προηγουμένως αύτονόμου 
δημοτικού βίου, αδύνατον ν’ άναπτυχθή κα'ι νά καρποφορήση έλευ- 
θέρα κα'ι γενναία πολιτική συνείδησις, άφετηρία πάσης σκέψεως, 
πάσης αύτοβουλίας καί ένεργείας τών τε άτόμων καί τών κοινωνι
κών ομάδων; Ή άλήθεια αυτή έμελλε τάχιστα νά λάβη ύπόστασιν 
έν Πρωσσΐα, ή δέ έπελθοΰσα έν έτει 1813 μεγάλη έξέγερσις τοϋ 
γερμανικοΰ λαοΰ, άδιαφόρου έτι τήν προτεραίαν, μαχομένου δέ ήδη > 
μετά φανατικοϋ πείσματος ύπέρ βωμών καί έστιών, πρέπει ν’ άπο- 
δοθή άναμφιλέκτως εις τήν νέαν ταύτην δημοτικήν διοργάνωσιν 
τής πρωσσικής πολιτείας.

Τοιαυτας έπαναστατικάς, άλλά λογικάς καί ύπό τών πραγμάτων 
πιστουμένας, είσάγων ό Στάϊν μεταρρυθμίσεις έν ΓΙρωσσία, δέν 
παρεγνώριζεν άμα τήν σημασίαν τών καθεστώτων, το ιστορι
κόν δίκαιον τής συγχρόνου κοινωνίας. Ή τέως τοσοϋτον πανίσχυ
ρος άριστοκρατική τάξις τών άρχαίων γαιοκτημόνων ειχεν ωσαύτως 
τής ύπάρξεως αύτής τον λόγον, ούτ’ ήδύνατο νά διαγραφή άπό 
τοϋ έγκαινισθέντος νέου πολιτικού συστήματος διά μιας μ ο ν ο- 
κονδυλχας, ώς άτόπως ειχεν έπιζητήσει ή γαλλική έπανάστασις 
έν τή καταστρεπτική αύτής πρώτη όρμή. Έν τώ νέω όργανισμώ τής 
πολιτείας ή τάξις τής εύγενείας έκλήθη έπίσης νά έργασθή καί νά 
λειτουργήση. προσηκόντως ώς ούσιώδες τοΰ κοινωνικού οργανισμού 
στοιχεΐον,· κατ’ άπομίμησιν τής πολιτικής καταστάσεως έν ’Αγ
γλία, ένθα μεθ’ όλον τον άνταγωνισμόν τοϋ παρελθόντος καί τοϋ 
παρόντος, τής συντηρήσεως καί τής προόδου, ή πάλη μεταξύ εύ- 
γενών καί λαού έσχεν άείποτε εύεργετικά έπί τοΰ έθνικοϋ συνό
λου άποτελέσματα. Ό Στάϊν ώρμάτο άπό τοιαύτης άρχής βεβαίως 
έν τή συλλήψει τοϋ πολιτικού του προγράμματος· άλλ’ έσκέπτετο 
άμα καί θετικώτερον, έπικαλούμενος τήν ύποστήριξιν καί συνερ
γασίαν τών εύγενών, εις οΰς καί αύτός κατελέγετο, έξουδετερών 
όσον τό δυνατόν πάσαν αύτών άντίδρασιν καί άντενέργειαν έν τε 
τώ παρόντι καί έν τώ μέλλοντι, ουτω δέ συνάπτων έπί τό αύτό,
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προς κοινήν συνεργασίαν, πάσας τάς τέως διεστηκυίας καί άντιμά- 
χους έν τή πρωσσική κοινωνία δυνάμεις.

Ή μεταρρύθμισις έπρεπε νά είσέλθη πανταχοϋ, καθ’ άπάσας τάς 
σχέσεις τοϋ κοινωνικοΰ καί πολιτικοΰ βίου, προς έπίτευξιν τοΰ προ
ορισμού της. Ουτω, κατά τό πρόγραμμα τοϋ Στάϊν, ή έκκλησία, 
τό σχολεΤον, ό τύπος, τά κατ’ έξοχήν μορφωτικά ταΰτα στοιχεία 
πάσης κοινωνίας, έπρεπε νά ύποστώσι τήν έπίδρασιν τοϋ νέου πνεύ
ματος, ύπό τήν έπιρροήν τοΰ όποιου ήρξατο τοϋ έργου του. ’Από 
τών έκκλησιαστικών καθεστώτων έπρεπε νά έκλίπη τό πνεΰμα τής 
μισαλλοδοξίας, τό όποιον χαρακτηρίζει μέν κατ’ έξοχήν τον Καθο
λικισμόν, άλλά δέν ύπήρξε ξένον καί πρός τινας έκκλησιας τής Δια- 
μαρτυρήσεως. Άνευ τής έλευθερίας τής συνειδήσεως δέν δύναται 
νά πραγματωθή ή κοινωνική καί πολιτική τών λαών έλευθερία. 
Ύπό τούς οιωνούς αύτής μόνον άναπτύσσεται μετά τοϋ έπιστη- 
μονικοΰ πνεύματος, τοΰ χαρακτηρίζοντος λαόν έλεύθερον καί ηθι
κώς αύτόνομον, τό αίσθημα τής άμοιβαίας ένότητος τών πολιτών, 
καί κατ’ άκολουθίαν τής άλληλεγγύης καί τής κοινοπραγίας. Άλλά 
μετά τής έκκλησιας έπρεπε κατ’ έξοχήν νά μεταρρυθμισθή καί δι- 
οργανωθή έπί νέων βάσεων, συμφώνων πρός τό πνεΰμα καί τήν 
άποστολήν τοΰ αίώνος, πρός τήν τελεσθεϊσαν κατά τούς χρόνους 
έκείνους πρόοδον, τό ΣχολεΤον, έν πάση αύτοϋ τή ποικιλία, άπό 
τοϋ πανεπιστημίου μέχρι τοϋ δημοτικού τών άγροτικών πληθυσμών 
διδακτηρίου. Ουτω προσεκλήθησαν σοφοί άνδρες πρός ϊδρυσιν πα
νεπιστημίου έν Βερολίνω, έκπροσωπήσοντος πλήρη τήν πνευματικήν 
άνάπτυξιν καί κίνησιν τοΰ αίώνος, ύπό τούς οιωνούς τής έλευθερίας 
τής συνειδήσεως καί τής έπιστήμης· συγχρόνως δέ έδημιουργοΰντο 
ή διωργανοϋντο, κατ’ ένιαΤον πρόγραμμα καί σκοπόν, τά δευτερεύον- 
τα σχολεία τής Πρωσσίας, άλλά κατ’ έξοχήν έφιστάτο ή προσοχή 
τής κυόερνήσεως περί τήν προσήκουσαν διοργάνωσιν τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως. Άνευ τοιαύτης, ό δημοτικός καί κοινωνικός έν γένει 
βίος τών έθνών δέν δύναται νά έκδηλωθή έν όλη αύτοϋ τή ίσχύϊ καί 
ένεργεία. Αύτός ό Στάϊν ήτο θαυμαστής τής μεθόδου τοϋ Ελβετού 
Πεσταλότζη «ώς έρειδομένης έπί τής έσωτερικής φύσεως τοϋ άνθρώ- 
που, έξωτερικευούσης πάσαν έσωτερικήν πνευματικήν δύναμιν, έξε_
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γειρούσης και τρεφούσης πάσαν εύγενή τοΰ βίου αρχήν, άποκρουού- 
σης πάσαν μονομερή άνάπτυζιν, ούτω δέ δημιουργούσες φυσικώς κα'ι 
ήθικώς κρατεράν γενεάν, ύποσχομένην κρεΤττον τή πατρίδι μέλλον.» 
Ή συνείδησις ένός λαοΰ, τδ έθνικόν αύτοΰ φρόνημα δέν δύνανται νά 
προαχθώσι και μορφωθώσι κατ’ άλλον τρόπον, ή διά τής πνευματικής 
κα'ι ηθικής αύτοΰ μορφώσεως. Τοΰτο κατενόησεν ό Στάϊν έπιβαλ- 
λόμενον ύπό τών τότε πραγμάτων, έχων δέ συμπράκτορας διαπρε
πείς έν τή έπιστημονική τοΰ γερμανικοΰ έθνους έργασία άνδρας, 
διεζήγαγε μετ’ έπιτυχίας τό δυσχερές τοΰτο έργον τής πνευματικής 
μορφώσεως τής Πρωσσίας, ιν’ άναγνωοισθή αμέσως ότι έν πάση 
μάχη, έν ή έθριάμβευσε τό πρωσσικόν έθνος, παρά τόν στρατιώτην 
έμάχετο κοί ό δημοδιδάσκαλος· βαθεϊα έννοια, δηλοΰσα ότι δέν άρ- 
κεΐ μόνη ή στρατιωτική παίδευσις κα'ι διοργάνωσις ένός λαοΰ, άλλ’ 
ότι πρέπει νά συμβαδίζη μετ’ αύτής συμπράττουσα καί ή διανοη
τική αύτοΰ παίδε υσις

Συγχρόνως ό Στάϊν εϊργάζετο ύπέρ τής έπί φιλελευθέρων βά
σεων μεταρρυθμίσεως απάντων τών κοινωνικών καί πολιτικών θεσμών 
καί δικαίων τοΰ πρωσσικοΰ λαοΰ. Τοιουτοτρόπως άνεγνώρισε τήν 
έλευθερίαν τοΰ τύπου, άνευ τής όποιας ή δημοσία συνείδησις δέν 
κατορθοΐ νά έκδηλωθή προσηκόντως, καταργήσας πάντα τά τέως 
περιορίζοντα αύτήν δεσμά, συγχρόνως δέ παρέσχε πλήρη έλευθε
ρίαν ένεργείας εις τό άτομον, έκδηλώσεως δέ τών δυνάμεων αύτοΰ 
καθ’ άπάσας τάς σχέσεις τοΰ βίου. Άπαντες οί κλάδοι τής δη
μοσίας ύπηρεσίας έν Πρωσσία άνεπτύχθησαν καί διωργανώθησαν 
κατά τό σύστημα τοΰτο τής έλευθερίας, μή άνεχομένης κοινωνικός 
διακρίσεις καί άνισότητα· έντεΰθεν ή ύπηρεσία κατέστη προσιτή 
εις άπάσας τάς τάζεις, έκάστου πολίτου δικαιουμένου νά συναγω- 
νισθή έν τώ έλευθέρω τούτω σταδίω πρός κτήσιν τής προσηκού- 
σης τή ίκανότητι αύτοΰ καί τή εύφυι'α πολιτικής λειτουργίας, άπό 
τών κατωτάτων μέχρι τών άνωτάτων βαθμιδών. Ούτω διεγρά- 
φετο πάν προνόμιον πράγματι άπό τοΰ κωδικός τής πρωσ
σικής κοινωνίας, ήδύνατο δέ ό λαός, ό τέως έζηρημένος άπό τών 
ύπερτάτων λειτουργιών τής πολιτείας, νά συμμετάσχη αύτών, νά 
έργασθή έν φιλοτιμία, ούτω δέ νά λάόη μεϊζον ύπέρ αύτής ένδια- 

φέρον, καθιστάμενος άληθώς ύπό τήν έποψιν ταύτην πολίτης τής 
καθολικής πατρίδος, ής ένόει έαυτόν έκαστος άναπόσπαστον στοι- 
χεϊόν, προόδου δέ παράγοντα καί εύημερίας.

’Αλλά τό σπουδαιότατον τής πολιτικής έκείνης διά τοΰ Στάϊν 
παλιγγενεσίας τής Πρωσσίας γεγονός, τό έπιδράσαν τά μέγιστα 
ού μόνον έπί τοΰ βίου τοΰ πρωσσικοΰ κράτους ή τοΰ γερμανικοΰ 
έθνους, άλλ’ αύτής τής Εύρώπης, ήτο ή στρατιωτική όργάνωσις 
τής χώρας, άστραπιαίως τελεσθεϊσα, μετά πυρετώδους διεζαχθεϊσα 
ταχύτητος, οϊα ούδαμοΰ σχεδόν μνημονεύεται μέχρι τής στιγμής 
ταύτης έν τή ιστορία. Μετά τήν μάχην τής Ίένης ό πρωσσικός 
στρατός ήτο άποσυντεθειμένος, έζηντλημένος, καί λόγω φυσικής 
καί λόγω ήθικής δυνάμεως καί πεποιθήσεως. Ή άλλοτε έπί τοΰ 
Επταετούς πολέμου διά τοϋ Μεγάλου Φρειδερίκου πρωταγωνιστή- 
σασα δύναμις ύπέκυψε προ τής άνωτέρας μεθόδου, διοργανώσεως 
καί διευθύνσεως τοΰ γαλλικού στρατού, οίος έσχηματίσθη ύπό τήν 
σιδηράν βούλησιν τοΰ Ναπολέοντος καί τών στρατηγών του. Ύφί- 
στατο μεταζύ τών δύο στρατών ή έπομένη διαφορά, έζ’ ής έπή- 
γαζεν ή ύπεροχή τού γαλλικοΰ στρατοΰ. Ύπό τάς άρχάς τής έπα
ναστάσεως, άρχάς πλήρους ίσότητος, τά άνώτατα άέιώματα ήσαν 
προσιτά εις πάσαν τάζιν. Έν τή οπλοθήκη τοΰ στρατιώτρυ άπέκειτο 
ή ράβδος τοΰ στρατάρχου· έντεΰθεν ό ζήλος, ό ένθουσιασμός, ή 
μέχρι θυσίας άφοσίωσις έν τή ύπηρεσία τής πατρίδος. Μεταέύ 
στρατοΰ καί λαοΰ ύπήρχε πλήρης ένότης, αύτη δέ ένέπνεε τούς 
μεγάλους χαρακτήρας, τούς διακριθέντας έν Γαλλία κατά τούς 
θυελλώδεις έκείνους χρόνους. Τούναντίον έν τούτοις συνέβαινεν 
έν Πρωσσία- ή στρατιωτική ύπηρεσία ήτο τό τελευταϊον καταφύ- 
γιον τοΰ όσημέραι έκπνέοντος τιμαριωτισμού, ούτω δέ ή άνι- 
κανότης καί ή τών ΐσχυόντων εύνοια ήσαν τά μόνα κατά τό 
μάλλον και ήττον προσόντα άνωτέρων καί κατωτέρων άζιωματικών, 
έλαχίστων έζαιρουμένων. Ό Στάϊν, εύρών καί έν τή όργανώσειτών 
πολεμικών δυνάμεων διακεκριμένον στρατιωτικόν έπιστήμονα, έζ 
άστών έλκοντα τό γένος, διά τής έζόχου αύτοΰ ίκανότητος κατα- 
λαβόντατά πρώτιστα στρατιωτικά άέιώματα τής πατρίδος του, τόν 
Σχ^άρνχωρστ, έπεχείρησε τήν διοργάνωσιν τοΰ πρωσσικοΰ στρατοΰ 
κατά τό αύτό πρόγραμμα, καθ’ ό ήρζατο κα'ι τής λοιπής διοργανώσεως 
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τοΰ πρωσσικοϋ κράτους· διά τοΰ νέου όργανισμοΰ τοΰ στρατοΰ έτέ- 
θησαν μέν εις αργίαν ή αποστρατείαν άπαντες οί ανίκανοι στρατη
γοί καϊ αξιωματικοί, έπετράπη δέ καί εις τούς μή εύγενεΐς ή κα- 
τάληψις και τών ύψίστων αξιωμάτων, τής ίκανότητος καί ούχί τής 
καταγωγής συντελούσης προς τοΰτο. Διά τής εισαγωγής νέων δυνά
μεων εις τδ στρατιωτικόν σώμα, ήρξατο τοΰτο κραταιούμενον, βα- 
θεΤα δ’ έν βραχεί χρόνω έπήλθε μεταβολή μεταξύ τοΰ άρχαίου καί 
τοΰ νέου στρατοΰ διά τής όργανώσεως ταύτης. Έκτος τούτου, τολ
μηρά έτελεΐτο συγχρόνως έργασία πρός τήν όσον ένεστιν ού μόνον 
έπιτυχή καί έπιστημονικήν, άλλά καί ταχεΤαν στρατιωτικήν γύ- 
μνασιν καί διοργάνωσιν τοΰ πρωσσικοϋ λαοΰ. Κατά τους όρους 
τής έν Τιλσίτη συνθήκης μεταξύ Ναπολέοντος καί βασιλέως τής 
Πρωσσίας, ή πραγματική τοΰ έν ένεργεία στρατοΰ δύναμις δέν 
ήδύνατο νά ύπερβαίνη τάς φθ χιλιάδας· ή δέ οικονομική κατά- 
στασις τοΰ τόπου δέν έπέτρεπε τήν συντήρησιν μείξονος άριθμοΰ 
στρατιωτών. Άλλά διά τοΰ άριθμοΰ τούτου δέν ήδύνατο νά έπι- 
τευχθή ό σκοπός τής άρξαμένης έπιχειρήοεως, τής άπό τοΰ κατα- 
κτητοΰ άπελευθερώσεως τής Πρωσσίας καί τής Γερμανίας. Κατά 
τάς σκέψεις τοΰ Σχ^άρνχωρστ, άπητεΐτο στρατός διακοσακισχιλίων 
άνδρών, προσηκόντως γεγυμνασμένος καί καθωπλισμένος. Έντεΰθεν 
ένεκαινίοθη πρωτοφανής μεταρρύθμισις έν τοΐς στρατιωτικοΤς χρο- 
νικοΐς, τά μέγιστα έπιδράσασα έπί τής πολεμικής έκγυμνάσεως 
τοΰ πρωσσικοϋ λαοΰ, άνυψώσασα έν τάχει τό στρατιωτικόν αύτοϋ 
φρόνημα καί ήθος, ουτω δέ δημιουργήσασα έν βραχεί χρόνω τήν 
στρατιάν έκείνην, τήν τοσοϋτον λαμπρώς άναδειχθεΐσαν καί πρω- 
ταγωνιστήσασαν έν τοΐς πολέμοις τής άπελευθερώσεως. 
Ίνα έπιτευχθή ή τολμηρά αύτη μεταρρύθμισις, θάττον ή βράδιον 
μέλλουσα νά έπισύρη τήν ύποψίαν, τήν οργήν τοΰ κατακτητοΰ, ή 
στρατιωτική θητεία ήλαττώθη έφ’ όσον χρόνον ήτο δυνατή ή έν- 
τελής έκγύμνασις τών έκάστοτε κατατασσομένων στρατιωτών, οϊτι- 
νες, άποπερατώσαντες τήν στρατιωτικήν αύτών άνατροφήν, άφίεντο 
έλεύθεροι, έτέρων κατατασσομένων πρός τόν σκοπόν τοΰτον. Οί 
άφιέμενοι έκ τοΰ ένεργοΰ στρατοΰ έμελλον ν’ άποτελέσωσι τήν 
έθνοφρουράν (Landwehr), σκοπός τής οποίας ήτο ή έν ώρα κιν
δύνου συμπλήρωσις τοΰ ένεργοΰ στρατοΰ. Επίσης έσχηματίξετο 
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έτερον στρατιωτικόν σώμα, ή έθνοφυλακή (Landmiliz), ύποβαλλο- 
μένη εις τήν ύποχρέωσιν νά ένδύηται καί έξοπλίζηται μόνη, άλλά 
πρός τόν σκοπόν τής έν ώρα κινδύνου βοήθειας τών στρατιω
τικών δυνάμεων τής χώρας, καθ’ ήν περίστασιν αύται ήθελον άπο- 
δειχθή άνεπαρκεΐς. Τοιουτοτρόπως «έμελλε νά ένσταλαχθή εις τήν 
συνείδησιν τοΰ έθνους τό αίσθημα τής αύτονομίας, νά δοθή δ 
αύτώ εύκαιρία, ϊνα γνωρίση εαυτό, νά προνοήση ύπέρ έαυτοΰ.» 
Έν βραχεί διαστήματι χρόνου έπετεύχθη ή δημιουργία ϊσχυροτά- 
της δυνάμεως, ικανής ν’ άντιβλέψη πρός τήν δύναμιν τοΰ έχθροΰ, 
νά διεκδίκηση τήν προσβληθεΐσαν τιμήν τοΰ τόπου, έπανάγουσα 
καί πάλιν εϊς τήν πραγματικότητα τούς ηρωικούς έκείνους χρόνους 
τοΰ μεγάλου Εκλέκτορας καί τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου, τών δη
μιουργών τούτων τής πρωσσικής πολιτείας. Βαθύ αίσθημα έθνι- 
κοΰ φρονήματος κατέλαβεν άπασαν τήν Γερμανίαν, ήτις κατενόει 
ήδη έν τή τελουμένη ύπό τής πρωσσικής κυβερνήσεως έργασία τήν 
άρχομένην περίοδον τής έθνικής παλιγγενεσίας. 'Ο γερμανικός 
λαός δέν καθυστέρει τής έργασίας ταύτης τοΰ Στάϊν καί τών περί 
αύτόν. Οί λόγιοι αύτοϋ, οί συγγραφείς, οί ποιηταί, άπαντες οί βα- 
ρέως φέροντες τήν έθνικήν έξουδένωσιν τής πατρίδος των, κατήρ- 
ξαντο σταυροφορίας, έμπνεύσαντες εις τό έθνος τό βαθύ έκεΐνο 
αίσθημα ίεροΰ ένθουσιασμοΰ, ού τά άποτελέσματα έμελλον νά έκ- 
δηλωθώσι μετά τινα χρόνον έν τοΐς πεδίοις τών πολέμων. "Οταν 
περί τούς χρόνους έκείνους τής μονοκρατορίας τοΰ Ναπολέοντος 
ή Στάελ, διά τοΰ περί «Γερμανίας» συγγράμματος της, θέλουσα 
έμμέσως νά παραβάλη τό γερμανικόν έθνος πρός τό γαλλικόν, .καθ’ 
όλας τάς σχέσεις τοϋ βίου, καί νά κατάδειξη τά προτερήματα λαοΰ 
παραγνωρισθέντος, κρείττονος δέ μοίρας άξιου, άφιέρωσε τό τε- 
λευταΐον τοΰ συγγράμματος της κεφάλαιον εις τόν ένθουσιασμόν, 
ώς ένα τών ύψίστων παραγόντων τής ιστορίας τών λαών, είχεν ίσως 
ύπ’ οψει τήν εικόνα, ήν παρίστη περί τούς χρόνους έκείνους ή 
Γερμανία. «Οί άνθρωποι, έλεγέ που, βαδίξουσι πάντες πρός βοή
θειαν τής πατρίδος, όταν άπαιτώσι τοΰτο αί περιστάσεις- άλλ’ άν 
έμπνέωνται ύπό τοΰ ένθουσιασμοΰ τής πατρίδος των, ύπό πόσων 
ωραίων συγκινήσεων δέν αισθάνονται ‘έαυτούς κατειλημμένους ! 
Τό έδαφος, τό ίδόν αύτούς γεννηθέντας, ή γή τών προγόνων των, 
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ή καταβρέχουσα τούς βράχους αύτών Θάλασσα, μακραί αναμνή
σεις, μακρά έλττίς, τά πάντα έέεγείρονται περί αύτούς ώς πρόσ- 
κλησις προς μάχην έκαστος παλμός τής καρδίας των εΤνε σκέψις 
άγάπης καί ύπερηφανείας.» Τοιαύτη ήτο ή είκών, ήν παρέστησε 
τότε ή Γερμανία. Τό ήθος και τό φρόνημα συνηντήθησαν έν αρ
μονία κα'ι ένότητι, έ£ ής έμελλε νά δη μ ιουργηθή νέα ιστορική 
περίοδος διά τό γερμανικόν έθνος.

Βραχύ ήτο τό χρονικόν διάστημα, καθ’ ό έπετελέσθησαν τά με
γάλα ταϋτα έργα τής έέεγέρσεως τής Πρωσσίας καί τής Γερμανίας 
ύπό τοϋ Στάϊν καί τών μετ’ αύτοϋ, άπό τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 
ι8οχ μέχρι Νοεμβρίου τοϋ επομένου έτους. Άλλ’ οί έζ αύτοϋ 
παραχθέντες καρποί ύπήρέαν εύτυχέστατοι. Καί ήδη ή πρωσσική 
κυβέρνησις κατενόει έαυτήν ικανήν ν’ άναλάβη έντός βραχέος 
χρόνου, εύκαιρίας παραστάσης, τήν διεκδίκησιν τών δικαίων της. 
’Αληθώς οί καιροί προσήγγιζον. Έζηγείρετο μέν κατά τοϋ έπι- 
δρομέως ή καθολική Ισπανία, έπιδεικτικώς δ’ έέωπλίζετο συγχρό
νως ή Αύστρία. Ό Στάϊν τότε ένόμισε πρόσφορον τήν περίστασιν 
νά διατύπωση τάς περί τοΰ καθήκοντος τής Πρωσσίας σκέψεις του 
έν έπιστολή, ήτις δυστυχώς έπεσεν εις χεϊρας τών Γάλλων καί 
έδημοσιεύθη έν τώ Γαλλικώ Μηνύτορι τοΰ έτους ι8ο8. Πλήρης 
οργής ό Ναπολέων άπήτησε παρά τοΰ βασιλέως τής Πρωσσίας 
τήν άπομάκρυνσιν τοΰ Στάϊν, ήτις καί έπετεύχθη διά τής παραιτή- 
σεως τοΰ μεγάλου ύπουργοΰ, ενώ έκ Μαδρίτης αύτοκρατορικόν 
τοΰ Ναπολέοντος διάταγμα έπεκήρυττε τον Στάϊν ώς έχθρόν 
τής Γαλλίας καί τής ρηνικής 'Ομοσπονδίας, καί διέτασσε τήν δή- 
μευσιν τών κτημάτων του. Προγεγραμμένος ό Στάϊν, ήναγκάσθη 
νά ζητήση άσυλον, έν Αύστρία μέν κατά πρώτον, έν 'Ρωσία δέ 
παρά τώ αύτοκράτορι άκολούθως, άναπτύέας καί έν ταϊς δύο ταύ- 
ταις χώραις τήν αύτήν ένέργειαν καί δραστηριότητα, ήν είχε 
προηγουμένως άναπτύέει έν Πρωσσΐα πρός τήν πολιτικήν αύτής 
παλιγγενεσίαν. Αί ένέργειαι τοΰ έζόχου πολιτικοΰ άνδρός δέν 
άπέβησαν άνευ άποτελέσματος. Τό πνεΰμα αύτοϋ παρηκολουθει 
τούς συμμαχικούς στρατούς, οϊτινες έν Ούατερλώ συνέτριψαν 
δύναμιν, επ’ ούδεμιάς άρχής ηθικής καί δικαίου έρειδομένην, καί 
ήτις ύπό τό προσωπεϊον τής έλευθερίας καί τής παλιγγενεσίας τών 

λαών διεπράίαντο τά μέγιστα τών αδικημάτων κατά τής έθνικής 

αύτών άνεέαρτησίας καί αύτονομίας.
Μετά τήν άποκατάστασιν τής έλευθερίας τής πατρίδος, έπα- 

νήλθεν ό Στάϊν, ϊνα δρέψη τούς καρπούς τών άγώνων του. ‘Ο 
πολιτικός μεταρρυθμιστής τής νέας Πρωσσίας δέν ήτο λίαν προσ
φιλής παρά ταϊς άνωτέραις τάέεσι τής πατρίδος του, άλλά μεγάλη 
ήτο ή δημοτικότης αύτοϋ παρά τώ λαώ, άναμιμνησκομένω μάλλον 
εύγνωμόνως τής κολοσσιαίας εκείνης εργασίας τοΰ 1807, ήρτις πα- 
ρέσχεν εις αύτόν τήν εθνικήν άμα, τήν κοινωνικήν καί τήν πο
λιτικήν έλευθερίαν. Τά μετά ταϋτα έτη μέχρι τοΰ Θανάτου του, 
συμβάντος τήν 29 ’Ιουνίου 1831 διήλθεν έν γαλήνη, εί καί ούκ 
όλίγην άναμφιβόλως ήσθάνετο πολλάκις οδύνην, ίδών τό έργον 
αύτοϋ παραγνωρισθέν πλέον ή άπαξ καί κιβδηλευθέν ύπό τής μετά 
τήν Σύνοδον τής Βιέννης Θριαμβευσάσης έν ΓΙρωσσία πολιτικής 
άντιδράσεως. Έπί τοΰ τάφου του έγράφη: «Ταπεινός πρό τοΰ Θεοΰ, 
μεγαλόψυχος πρός τον άνθρωπον, πολέμιος τοΰ ψεύδους καί τοΰ 
άδικου, κράτιστος έν τώ καθήκοντι καί τή πιστει, άκλόνητος έν 
τή προγραφή καί τή έζορία, τής δουλωθείσης πατρίδος άδούλωτος 
υιός, έν άγώνι καί νίκη συνελευθερωτής τής Γερμανίας.» Ήδη δέ 
έπί τοΰ έν Βερολίνω στηθέντος άνδριάντος του έσημειοΰτο ή άπλή 
αύτη, άλλά πολυσήμαντος έπιγραφή: «Τώ ύπουργώ Στάϊν ή πατρίς 

εύγνωμονοΰσα.»
Βαθύτατον αίσθημα συγκινήσεως καί εύγνωμοσύνης έφαίνετο 

άποτετυπωμένον έπί τής φυσιογνωμίας τών κατά τά άποκαλυπτή- 
ρια παρισταμένων, άπό τοΰ ήγεμόνος μέχρι τοΰ τελευταίου τών 
πολιτών. Μετ’ ολίγον ή περιβάλλουσα τον άνδριάντα καλύπτρα 
κατέπιπτεν, άπεκαλύπτετο ή ύψηλή φυσιογνωμία τοΰ κατ’ έέοχήν 
έλευθερωτοΰ τής Γερμανίας, ήρεμος, γαληνιαία, έμπνέουσα έτι τήν 
πίστιν, ήν ύπέθαλπεν έν τή ψυχή πάντων κατά τούς έπικινδύνους 
έκείνους χρόνους τής έθνικής δοκιμασίας, άνήοχετο δέ έπί τοΰ βή
ματος ώς ρήτωρ τής ημέρας ό 'Ρουδόλφος Γνάϊστ, καθηγητής έν τώ 
πανεπιστημίω τοΰ Βερολίνου,οπαδός τών ύπό Στάϊν έγκαινισθεισών 
έν τή πρωσσική πολιτεία άρχών, άπόστολος και ουτος τής Α ύ- 
τοδιοικησίας, ϊνα έζυμνήση μετ’ εύγλωττίας τό έργον καί 
τήν προσωπικότητα τοΰ μεγάλου ύπουργοΰ, τάς άρχάς, άφ’ ών
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ήρύσθη τήν έσωτερικήν αύτοΰ δύναμιν, τά αποτελέσματα τής 
μεγάλης αύτοΰ έργασίας, τής παρασχουσης τή Γερμανία τήν τι
μήν αύτής, τήν ανεξαρτησίαν, τήν έλευθερίαν, το ένεστώς, ύπό τήν 
αιγίδα τοΰ όποιου έτελεϊτο ή έορτή αυτή τοΰ γερμανικοΰ έθνους, 
κατά τήν στιγμήν έκείνην διά τής άποθεώσεως ένός τών μεγίστων 
έργατών αύτοΰ κα'ι λογάδων.

Μετ’ ολίγον ή πλατεία άπέμεινεν έρημος.
Τό κατά τά ’Αποκαλυπτήρια παραστάν πλήθος άπεχώρει ήδη 

τής ίεράς έκείνης σκηνής σύννουν, φέρον δέ μεθ’ έαυτοΰ ζωηροτέ- 
ραν τήν άφοσίωσιν πρός τάς μεγάλας ημέρας τοΰ παρελ
θόντος, ων ό άποκαλυφθείς άνδριάς ήτο ή έντελεστάτη καί εύγε- 
νεστάτη έκπροσώπησις. Ή ημέρα έβαινε πρός τήν δύσιν αύτής· 
τό ψΰχος καθίστατο παγερώτερον, έξεγείραν με άπό τών σκέψεων, 
εις άς διετέλουν βεβυθισμένος, καί έπαναγαγόν εις τό πνεΰμα μου 
πλήρη τήν κολοσσιαίαν καί θαυμασίαν έκείνην ιστορικήν περίοδον, 
τήν άρχομένην άπό τής καταστροφής τής Τένης, διά τής πεδιάδος 
τής όποιας χθες έτι διηρχόμην, καί λήγουσαν εις τήν έν Βερολίνω 
τελεσθεϊσαν δημιουργικήν έργασίαν τοΰ Στάϊν. Όποια άντίθεσις 
μεταξύ τής έλεγειακής άπόψεως τής πεδιάδος, έν ή έπήλθεν ή 
πανωλεθρία τής πρωσσικής δυνάμεως έν έτει 18ο6, καί τής ύψηλής 
καί πλήρους ζωής σκηνής, ής προ ολίγων έτι στιγμών ήμην αύτό- 
πτης, καί ήτις ήδη είχε παρέλθει καθ’ ολοκληρίαν. Μή ήτο όνει- 
ρον ή μεγαλοπρεπής έορτή, καί τό πλήθος τών μεγιστάνων, τών 
ήρώων τοΰ πνεύματος, τοΰ λαοΰ, καί ό ένθουσιασμός, καί ή εύγλωτ- 
τία τοΰ ρήτορος, απασα έν γένει ή σκηνογραφία, ούχί εικονική, 
αλλά ζώσα, πραγματική, διανοούμενη, ποθοΰσα, έλπίζουσα καί προ- 
σδοκώσα ; Ύπό τοιαυτην έργασίαν, ής ή άρτι άπελθοΰσα στιγμή 
ήτο άμυδρά τις ύπόμνησις, έπετεύχθη ή γερμανική ένότης, έν 
μέσω τής πάλης καί τών άγώνων, άλλ’ άείποτε ύπό τούς οιωνούς 
τής πίστεως καί τών έλπίδων.

Εύτυχή τά έθνη, τά δυνάμενα καθ’έκάστην στιγμήν νά έμπνέων- 
ται, νά διδάσκωνται, νά χρησιμοποιώσι τά μαθήματα τοΰ παρελ
θόντος· εύτυχή τά τηροΰντα νωπόν άείποτε έν τή ψυχή αύτών. τόν 
σεβασμόν καί τήν εύσεβή πρός αύτό μνήμην. ’Αλλά κατ’ έξοχήν 
εύτυχή τά πρόθυμα έκάστοτε νά συνεχίσωσι τό παρελθόν τοΰτο διά
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τής έπιμονής καί τής έργασίας ! Ύπό τοιαύτας σκέψεις καί πόθους 
άπήλθον τοΰ χώρου έκείνου τής έθνικής έορτής τών άποκαλυπτη- 

ρίων μεγάλου τής Γερμανίας άνδρός.
Ή νύξ έπήρχετο· έγώ δέ τότε ήσθάνθην εϊπερ ποτέ έμαυτόν 

μόνον, ξένον, άγνωστον έν τώ μέσω τής μεγαλοπόλεως έκείνης τοΰ 

Βερολίνου.
Έν Άθήναις τή 31 ’Οκτωβρίου 1884.

ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ.

ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΏΝ ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
— Εις την πρώτην κατατάσσονται αί γυναίκες έκεϊναι, αΐτίνες 

ώς ή Ξανθίππη, κυριεύουσι τοϋ άνδρός διά τής ισχύος τοϋ σώματος.
— Εις την δευτέραν αί άρμονικώς μετά τοϋ άνδρός συμπράτ- 

’ τουσαι.— Καί εις την τρίτην αί δαπανώσαι την ζωήν των εις τό πώς 

ν’ άρέσωσιν εις τόν άνδρα των.
Αί πρώται ονομάζονται δέσποινα ι, αί δεύτεραι σύζυγοι, 

καί αί τρίται δοϋλαι. Τήν άληθή ταύτην διαίρεσιν ή «Ποικίλη 

Στοά» συνιστά εις τήν μελέτην τών Κυριών.
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ΣΩΣ μάς είπωσιν οί προσφιλείς άνα- 
γνώσται τής τόσον ένωρίς διαδοθείσης 
καί έκτιμηθείσης «Ποικίλης Στοάς», 
διατί ήρνήθητε όλίγας γραμμάς έπί 
τετραετίαν,καί μίαν εικόνα εις όνομα 
τόσον μέγα, οΤον τοϋ περίφημου 
Μουσουργού Καρόλου Γ κουνώ, 
άφ’ ου λίαν καταλλήλως κατηρτίσατε 
μέχρι τοΰδε όντως ώραιοτάτην Πι
νακοθήκην ;

Δέν άρνούμεθα ότι έχουσι δίκαιον, τοιαύτην άπευθύνοντες ήμΤν 
έρώτησιν. Άλλ’ εις τί νά πρωτασχοληθή ή ακούραστος αύτής Διεύ- 
θυνσις, καί τί πρώτον νά φιλοέενήση τί δέ τελευταΐον νά καταλίπη.

Καί όμως ιδού, φίλτατοι Κύριοι άναγνώσται καί άγαθαί άναγνώ- 
στριαι, (σήμερον ού μόνον ώραιοτάτην εικόνα, έπεζεργασθεΐσαν έπί 
τή βάσει νεωτάτης φωτογραφίας, δημοσιεύει ή «Ποικίλη Στοά» 
τοϋ άθανάτου Γ κουνώ) άλλά καί τρυφερώτατον άρθρίδιον, δύ
ναμαι νά είπω (άν καί το γράφω ό ίδιος.) Δι’ αύτών όλων ικανο
ποιούνται α! άπαιτήσεις καί τών μάλλον ιδιότροπων.

Λ.'______' _ . > ’ <s - > 'Δύναται τις ν’ αντιδρά εις τάς ίσχυράς κλίσεις, άλλ’ ούδέποτε 
ισχύει νά τάς άπομακρύνη τοϋ τέλους των. Οί γονείς τοϋ Γκου
νώ ήθέλησαν νά βιάσωσιν αύτόν όπως γίνη συμβολαιογράφος! άλλ’ 
ή μεγαλοφυία του άνέδειζεν αύτόν έξοχον συνθέτην.
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Δωδεκαετής, ότε κατά πρώτον έτυχε ν’ άκούση τον Όθ έ λ λ ο ν 
τοϋ 'Ροσσίνη, εϊπεν εις τήν μητέρα του.

«—Θέλω καί έγώ νά συνθέτω Ό θ έ λ λ ο υ ς....»
Βεβαίως λοιπόν ήδύνατο τις νά ειπη,ότι άπωλετο διά τό συμβο

λαιογραφικόν στάδιον δωδεκαετής μείραί, έκφράςων τήν πρόθεσιν 
νά καταστή άλλος 'Ροσσίνης. Μεθ’ όλας τάς νουθεσίας και τάς πα
ρακλήσεις, δι’ ών πάσα συνετή μήτηρθά έπειράτο νά πείση τόν 
υιόν της νά έγκαταλίπη τήν παράβολον ιδέαν τοϋ νά άναδειχθή 
μέγας άνήρ, ώς έπραέε καί ή τοϋ Γκουνώ, ούτος τούναντίον, άντί 
νά κύψη εις τήν μητρικήν θέλησιν, ήσθάνετο έν έαυτώ άκραδαν- 
τοτέραν όσημέραι καθισταμένην τήν άπόφασιν νά καταστή αθάνα
τος μελουργός. "Οτε δέ ήκουσε καί τόν Δον Ζουάν, τόσον ή 
θαυμασία αύτοϋ μουσική ένεθουσίασε τήν άρκετά έμφύτως καλλαί- 
σθητον καρδίαν του, ώστε έπιστρέφων έκ τού θεάτρου εϊπεν εις τήν 
μητέρα του μέ τόν άμετάπειστον έκεΤνον καί άνεπίδεκτον άντιρρή- 

σεως τόνον:
«—Θέλω έπίσης καί έγώ νά παραγάγω Όθέλλου ς καί Δ ό ν 

Ζουάν, καί θά τό κατορθώσω!»
Ή μήτηρ τοϋ Γκουνώ ένόμισεν ότι έζεϋρε προσφυές μέσον όπως 

έπαναγάγη τόν υιόν της εις τήν εύθεΤαν οδόν, τούτέστιν όπως τόν 
πείση νά έπιδοθή εις τό συμβολαιογραφικόν στάδιον· καί τό μέσον 
τούτο συνίστατοείς τό ν’ άποθαρρύνη καί προκαταλάβη αύτόν κατά 
τέχνης πλήρους πικριών, δυσυπερβλήτων δυσχερειών καί άπογοη- 
τεύσεων. Μετέβη λοιπόν παρά τώ Reicha, διασήμω καθηγητή τής 
μουσικής, και τώ ώμίλησεν ώς έέής :

«—Κύριε, εΐμί μήτηρ νέου θέλοντος νά διδαχθή τήν μουσουρ- 
γίαν καί νά τελειοποιηθή τόσον εις αύτήν, ώστε νά συνθέτη μελο

δράματα.
«—Πολύ καλά, κυρία.
«— Διόλου, κύριε· καί ίσα ίσα δι’ αύτό ήλθον, όπως σάς παρα- 

καλέσω νά με συνδράμητε όπως άποτρέψω τόν υιόν μου άπό τήν 

παράβολον ταύτην ιδέαν.
«— Καί πώς φρονείτε, ότι είνε δυνατόν νά κατορθωθή τούτο, 

κυρία ;
«— Έπιχειρούντες νά τώ δώσητε μαθήματα.
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«—Δέν σάς έννοώ.
«—’Ιδού. Θά δειχθήτε προς αύτόγ τόσον αύστηρός, τόσον απαι

τητικός, θά τώ έπιβάλλητε μαθήματα τόσον βαρέα κ α'ι δυσφόρητα 
κατά τε ποιόν κα'ι ποσόν, εις τρόπον ώστε νά τον άνα γκάσητε ν’ α
ποστροφή καί άπαρνηθή τήν μουσικήν.

«—Έν άλλοις λόγοις, θέλετε νά έπι βάλλω εις τόν υιόν σ-ζς τήν 
ποινήν τοΰ νά έκμάθη ώς τάχος τήν έκ διαφόρων ίσων μελοποι- 
ί'αν (contre-point), τακτικήν κα'ι έκτακτον.

«—’Ακριβώς, κύριε. Ύποβοηθών δέ τό σχέδιόν μου, έστέ βέβαιος, 
ότι άποδίδετε εις έμέ τε και τόν υιόν μου ύπηρεσίαν πολύτιμον 
δΓ ήν έσόμεθα ύμΐν αιωνίως εύγνώμονες.

Ό Reicha δέν δυσηρεστ ήθη κατά πάσαν πιθανότητα έπί τή 
ευκαιρία ήτις τώ παρουσιάζετο νά δοκι μάση μέχρι τίνος σημείου 
ήδύνατο νά προαγάγη τις έν μεγάλη δόσει, άνευ κινδύνου θανάτου, 
τήν διδασκαλίαν τής ύπ’ αύτοΰ κατ’ ίδιον σύστημα ταξινομημένης 
μουσικής μεθ’ όλης αύτής τής θεωρίας, τής τόσον έξυμνουμένης 
ύπό τών μέν, όσον έξ ίσου έπικρινομένης ύπό τών δέ.

Ό Κάρολος Γκουνώ ύπήρξε λοιπόν διά τόν Reicha άπλοΰν 
ύποκείμενον, άφοΰ περί πειράματος προέκειτο, όπερ έπί δύο 
έτη συντόνως κατεγίνετο νά διδάξη ουτος κα'ι τελειοποιήση εις τήν 
τέχνην, έπιβάλλων αύτώ τά βαρύτερα τών μαθημάτων.

’Αλλά τό ύποκείμενον, όπερ έκέκτητο εύρωστίαν σώματος άρί- 
στην καί διανοητικόν στόμαχον μή πτοούμενον ούδ’ ύπό τής δυσ- 
πεπτοτέρας πνευματικής τροφής, δέν άπέθανεν έκ τών πολυμόχθων 
μελετών, καταόληθέν. Ποσάκις όμως έκλαυσεν έν παραβύστω !

Ημέραν τινά ό Reicha παρεκάλεσε τήν κυρίαν Γκουνώ, όπως 
έλθη καί ίδη τόν υιόν της.

«—Τέλος πάντων, τώ εΤπεν άμα έλθοΰσα, ή έργασία μας καί ή 
δοκιμασία ήτο μακρά, άλλά τούλάχιστον θριαμοεύομεν· ό υιός μου 
άπαρνεΐται τήν μουσικήν, δέν έχει ούτω ;

«—Ποσώς, κυρία μου, άλλά τούναντίον μάλιστα! Έγώ άρνοΰμαι 
νά έξακολουθήσω μαθήματα εις αύτόν, διά τόν άπλούστατον λόγον, 
ότι σήμερον ό Κάρολος γνωρίζει πάν ό,τι ήδυνάμην νά τώ διδάξω.

Ίσως οί λόγοι τοΰ Reicha ήσαν ύπερβολικοί. Όπως ποτ’ άν 
ή όμως, ό Γκουνώ εϊχεν ήδη ύπερνικήσει τάς δυσκολίας τής έκμα-
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θήσεως τής έκ διαφόρων ίσων μελοποιΐας, ότε ένεγράφη εις τό Ώ- 
δεΐον έν τή τάξει τοΰ Άλεβύ. Τή έδωσεν ομοίως συμ δούλάς τινας 
καί ό Lesueur, τώ ι83φ δέ έκέρδησε τό δεύτερον μέγα βραβεϊον 
καί τώ ι83φ τό πρώτον βραβεϊον τής 'Ρώμης διά τήν ύπό τόν τί - 
τλον Φερνάνδος λυρικήν σκηνήν, ήτις ήτο συντεθειμένη έν 
τριφωνία. Μέχρις τής εποχής έκείνης αί μελωδίαι, άς έμουσούρ- 
γουν οί εις τούς μουσικούς διαγώνιο μούς τής 'Ρώμης κατερχόμε- 
νοι, έγράφοντο ώς έπί τό πλεΐστον έν διφωνία ένίοτε δέ ήσαν 
άπλαϊ μονωδίαι, συνοδευόμενα: ύπό μικράς τίνος ορχήστρας. Ό 
Γκουνώ άνεχώρησε μεταβαίνων εις τήν Αιώνιον Πόλιν, έν ή διέμει- 
νεν έπί δύο καί ήμισυ έτη, έκεΤ δέ συνέθετο τήν πρός μεγάλην ορ
χήστραν δευτέραν λειτουργίαν καί έγραψε τάς πρώτας μελωδίας του, 
τήν Κοιλάδα, τήν 'Εσπέρα, τό Φθινόπωρο ν, Ίησοΰν 
τόν έκΝ αζαρέτ κτέ, άςτινας άδουσιν ήδη παντοΰ οί μετά τής 
λιγυράς καί ίσχυράς φωνής ένοΰντες τήν ύψηλήν μουσικήν καλλαι- 
σθησίαν. Τά μικρά ταΰτα άριστουργήματα, άτινα χαρακτηρίζει μέλος 
άγνόν καί κατανυκτικόν καί αρμονία φυσική, άβίαστος, θελκτική καί 
διακεκριμένη, δέν έξετιμήθησαν έξ άρχής άμέσ ως, ή μάλλον δέν ένο 
ήθησαν. Ό συνθέτης τά έπαρουσίασεν εις πλ είστους έκδότας τών 
Παρισίων, οΐτινες όμως ήρνήθησαν νά τά δη μοσιεύσωσιν, έστω καί 
χωρίς τίνος άμοιβής πρός τόν συνθέτην, άλλά μόνον όπως δημο- 

σιευθώσι τούλάχιστον.
— Εϊνε πολύ καλά, τώ έλεγον, άλλά είνε συγχρόνως πολύ μου

σικά διά τό κοινόν καί δέν θά πωλώνται.
Κολακευτικωτάτη όντως διά τήν καλλαισθησίαν τοΰ κοινοΰ κρίσις. 
Ένώ τήν σήμερον ισοδύναμε! πρός περιουσίαν ή ιδιοκτησία τών 

έργων τούτων, καί ιδιοκτησία έκ τών άσφαλεστέρων καί παρα- 
γωγικωτέρων.

Έπανελθών εις Παρισίους, ό νέος συνθέτης έδέχθη παρά τοΰ 
εφημερίου τής μικράς εκκλησίας τών ξένων ’Αποστολών τήν πρό- 
τασιν νά άνακρούη τό εκκλησιαστικόν κύμβαλον καί νά διευθύνη 
συγχρόνως τόν χορόν τοΰ παρεκκλησίου τούτου.

Ό Γκουνώ διετύπωσε τούς όρους ύφ’ ους ένόει νά έργασθή : νά 
είνε τόσον κύριος εις τά κατά τό κύμόαλον καί τόν χορόν, όσον 
ό έφημέριος εις τήν τελετουργικήν καί τόν άμβωνα. Τοΰ δ’ έφη- 
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μερίου άποδεχθέντος καί τούς ορούς τούτους, ό μέλλων συνθέ
της τοϋ Φ ά ο υ σ τ έγκατέστη εϊς τήν μετριόφρονα θέσιν του, έν 
τή οποία τούλάχιστον έμελλε νά ή ελεύθερος νά γράφη συνθέμα
τα όποια αύτός ένόει νά γράψη, τούτέστι νά μή ύποκαθιστά τής γνή
σιας καλλαισθησίας τάς έμπνεύσεις εις τάς άπαιτήσεις τής στρε
βλής καί ψευδούς τοϋ κοινού καλλαισθησίας, ήτις, ψεϋ ! δέν έλειπε 
τελείως καί άπό τοϋ κύκλου τών ξένων ’Αποστολών.

Ήτο λοιπόν ό Γκουνω συγχρόνως άρχηγός τοϋ χορού, συνθέ
της, κυμβαλοκρούστης κα'ι πρώτος ύψίφωνος (διότι αδει θαυμασίως) 
τοϋ άρμονικωτέρου τών καθολικών ναών. ’Ακούραστος κα'ι άκατάβλη- 
τος εις τήν έργασίαν, συνέθεσε διά τό ευάριθμον προσωπικόν του — 
συγκείμενον έκ πέντε άτόμων έν οΐς εις παΐς—άξιοσημείωτον 
άριθμόν λειτουργιών ολοκλήρων, τροπαρίων και παντοίων θρησκευ
τικών ωδών, τινά μέν έν τετραφωνία καί άλλα έν πενταφωνία, μετά 
ή άνευ συνοδείας κυμβάλου. Θά τό πιστεύση τις ; Δώδεκα ή δεκα- 
τέσσαρες λειτουργίαι, γραφεΐσαι παρά τοϋ Γκουνω καθ’ όν χρόνον 
διετέλει έν τή υπηρεσία τών ξένων ’Αποστολών, άπωλοντο, καί μέ
χρι σήμερον δέν έστάθη δυνατόν ν’ άνευρεθώσι.

Ό Γκουνω παρέμεινεν έπί πέντε περίπου έτη παρά τή έκκλησία 
τών ςένων ’Αποστολών. Ήθέλησε τότε νά είσέλθη εις τάς θρη
σκευτικός τάζεις, καί διήκουσε μάλιστα εις τήν έκκλησιαστικήν 
Σχολήν τοϋ Άγιου Σουλπικίου μαθήματα θεολογίας. Πρός τού- 
τοις έφερεν έπί τινα χρόνον καί τό έκκλησιαστικόν ένδυμα, άλλά 
δέν είχε ποσώς χειροτονηθή ή λάβει κουράν. Έκ τών θεολογικών 
τούτων σπουδών ό Γκουνω διετήρησε τήν καθολικήν πίστιν, άρέ— 
σκεται δέ πολύ εις ιδιαιτέρας μετά στενών οικείων συνδιαλέξεις νά 
έπικαλήται τούς πατέρας τής έκκλησιας συνεχώς, καί ν’ άναγινώ- 
σκη αύτούς έν λατινικαΐς έκδόσεσιν.

Σκεπτικός, έμβριθής, μελετητής τών βελτιόνων του καί εαυτού, 
άναποφάσιστος έπί τοϋ άληθοϋς χαρακτήρος τής κλίσεώς του, ό 
Γκουνω έζησεν ικανά έτη μεμακρυσμένος άπό τοΰ κοινού καί έκεί- 
νων οϊτινες δημιουργοϋσι τήν φήμην τών καλλιτεχνών. Σιγή έγέ- 
νετο περί τό άτομόν του καί ή σιγή αύτη τον ένίσχυσε.

Ή Σ α π φ ώ, μέγα δίπρακτον μελόδραμα, ύπήρξεν ή έμφάνισις 
τοϋ Γκουνω εις τό θέατρον τοϋ Grand Opera. Καί ήτό τι όντως
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έέαιρετικόν ή έκτέλεσις όλου τοϋ έργου, ιδίως όμως διέπρεψεν ή 
κ. Βιαρδώ, δημιουργήσασα τον χαρακτήρα τής Λεσβίας Μούσης.. 
Και έν τούτοις ή έέαιρετική αΰτη επιτυχία δέν άνταπεκρίθη εις 
τάς προσδοκίας των καλλιτεχνών κα'ι εις τήν άκαδήμειαν τής Μου
σικής. Ή μουσική κριτική, εύνοοϋσα γενικώς τότε συνθέτας έστερη- 
μένους ειδικών γνώσεων, έπεδείχθη πλέον ή αύστηρά πρός έργον 
τόσου ποιητικού αισθήματος καί τόσον άπείρως λυρικοΰ. Δέν κα- 
τενόησεν ούδεμίαν τών πρωτοτύπων αρετών του έν τε τή οικονο
μία όλη, τώ μέλει καί τή αρμονία. Ή Σ α π φ ώ έκρίθη ύπό τών 
περισσοτέρων εφημερίδων ώς μελόδραμα μονότονον καί στερούμε- 
νον σκηνικών αρετών.

Τήν Σα πφ ώ διεδέχθησαν εις τό θέατρον αί διά τήν τραγωδίαν 
ό Ό δ u σ σ ε ύ ς ποιηθεΤσαι ύπό τοϋ Πονσάρ ώδαί, ών ή μουσική δέν 
εΤνε, ώς ϊσχυρίσθησάν τινες ένίοτε, άπομίμησις τής άρχαίας, άλλά 
τούναντίον έκφρασις τοϋ άρχαϊκοϋ χαρακτήρος δΤ όλων τών στοι
χείων τής συγχρόνου τέχνης, δπεο είνε πολύ τού πρώτου διάφο
ρον. Τά έέαισίως καλλιτεχνικά συνθέματα ταϋτα έπηνέθησαν ώς 
έπιτυχόντα καί ύπό τών σοβαρωτάτων καί φειδωλοτάτων έκτιμή- 
σεων, τό δέ κοινόν έπευφήμησε τάς τόσον θεσπεσίας διά τε τον 
ρυθμόν καί τάς διακυμάνσεις τών τόνων ώδάς ταύτας, κυριώτατα 
δέ τον θελκτικώτατον χορόν τών Άπιστων Δούλων.

Τό έτος ι85φ έσημειώθη έν τώ βίω τοϋ μουσουργού διά τής 
έμφανίσεως εις τό θέατρον τοϋ μελοδράματος τής «Α ί μ ο σ τ α- 
γοϋςΚαλογραίας,» έργου μεγάλου δπερ άνύψωσε τόνΓκουνώ 
εις τήν πρώτην βαθμίδα τών γάλλων μουσουργών.

’Εάν, άντί βραχέων σημειώσεων, έγράφομεν μελέτην έπί τών 
έργων τοϋΓκουνώ, θ’ άφιεροϋμεν πλεΤσ τον αύτής μέρος πρός κρί- 
σιν καί έκτίμησιν τών θρησκευτικών συνθεμάτων του καί συμφωνιών·, 
ας έγραψε διά τάς συναυλίας τής Εταιρίας τών νέων Καλλιτεχνών, 
ήτις, ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Pascleloup, έγένετο τό φυτώριον 
άφ’ ου άνεδείχθησαν τόσαι κατόπιν ίδρυθεΐσαι λαϊκαί έταιρίαι 
συναυλιών.

Άλλ’ έλθωμεν ώς τάχος εις τήν ά’ιομνημόνευτον ημέραν τής 
ιη Μαρτίου ι8άφ.

Τή ή μέρα ταύτη έπαίχθη άπό τής σκηνής τοϋ Λυρικοΰ Θεά- 
1G
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τρου, διευθυνομένου τότε ύπό τοΰ πνευματώδους καί ρέκτου κ. 
• Carvallo, κωμικόν τι μελόδραμα, όπερ, μεταρρυθμισθέν βραδύ— 
τερον εις μέγα μελόδραμα κα'ι μεταφρασθέν εϊς πλείστας γλώοσας, 
έμελλε νά γοητεύση πάσας τάς καρδίας έκείνας όσαι έϊνε εύπρό- 
σιτοι εις τάς λεπτοτάτας έκείνας τρυφερότητας τών ήδυτάτων τό
νων τής μουσικής κα'ι τοϋ έρωτος. Εύκόλως μαντεύει τις, ότι πρό
κειται περϊ τοϋ Faust, έν ώ ή Miolan Carvallo έδρεψε τήν δό
ξαν τής κορωνίδος τής φήμης της, θαυμασίως δημιουργήσασα τόν 
άξιολάτρευτον χαρακτήρα τής Μαργαρίτας.

Ή παράστασις τοΰ Faust άπεφασίσθη μετά μεγάλους ένδοια- 
σμούς καί έμόριθεΐς κα'ι έπιπόνους μελέτας. Φρίττει τις εις τήν 
ιδέαν, ότι ύπήρξε στιγμή καθ’ ήν σπουδαίως έσκέφθησαν νά δια- 
γράψωσι σχεδόν ολόκληρον τήν πράξιν τοΰ κήπου, ήτις έφαίνετο 
τοΐς διασκεφθεΐσι μονότονος ! ! Ό συνθέτης έπέμεινε λέγων, ότι 
προύτίμα νά τώ έκριξώσωσι τήν καρδίαν μάλλον ή νά έπιτρέψη νά 
παραλειφθή ή μακρά αυτή έρωτική σκηνή μεταξύ τοϋ Faust καί 
τής Μαργαρίτας, διότι είχεν έν αύτή διαχύσει όλον τό αίσθημα 
καί τήν τρυφερότητα τής καρδίας του.

Τό έργον έγένετο εύμενώς αποδεκτόν, χωρίς όμως καί νά έξε— 
γείρη τόν ένθουσιασμόν.

έπιτυχία
Άπό τής αξιομνημόνευτου έκείνης παραστάσεως, παρήλθεν ήδη 

ικανός χρόνος, δύναται τις δ’ ασφαλώς νά εϊπη ότι ό Faust έξη- 
σε καί θά ξή, έν όσω πάλλουσι καρδίαι εις τ’ ανθρώπινα στήθη καί 
έφ’ όσον ή μουσική σκοπόν θά έχη νά έκφράξη διά τών ήδέων καί 
γοητευτικών τών ήχων αρμονιών τά ποιητικά αισθήματα τής αν
θρώπινης ψυχής καί παν ό,τι κεκτήμεθα έν έαυτοΐς άριστον καί 
υψιστον.

Ό ’Ακούσιος Ί α τ ρ ό ς, έν τών εύφυεστάτων προϊόντων 
τής θελκτικής Μόύσης τοΰ Γκουνώ, προηγήθη τοϋ Faust έν τώ 
Λυρικώ Θεάτρω. Ή τερπνοτάτη αυτή κωμωδία, μελοποιηθεΐσα, άνε- 
όιβάσθη έπί τής σκηνής τή ιό ’Ιανουάριου 1858, έπέτειον τών γεν
εθλίων τοϋ Μολιέρου καί έστέφθη δι’ έξαιρέτου καί άμεταπτώτου 
έπιτυχίας εύθύς άπό τής πρώτης αύτής παραστάσεως. Δέν δυνά- 
μεθα νά πλέξωμεν ύπέρ τής μουσικής αύτής συνθέσεως λαμπρότε- 
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ρον έγκώμιον ή λέγοντες ότι είνε κατά πάντα αξία τοϋ Μολιέρου. 
Ίσως δέν τυγχάνει γνωστόν τοΐς πολλοΐς, ότι τό δίπρακτον μελό

δραμα ΦιλήμωνκαίΒαΰκι ς συνέθετο ό Γκουνώ τή αίτηση 
τοϋ κ. Benazet, διευθυντοΰ τών Παιγνίων τής Βάδης· τή παρακλή- 
σει όμως τοϋ κ. Carvallo, έκράτησεν αύτό ό συνθέτης, γράψας διά 
τόν κ. Benazet έτερον έπίσης δίπρακτον μελόδραμα, τήν Περι
στεράν- καί ούτως, όΦιλήμωνκαίή Βαΰκις έδιδάχθησαν 
άπό τής σκηνής τοΰ Λυρικοΰ Θεάτρου, δέν έλειψε δέ καί έν τώ έργω 
τούτω νά άναδειχθή θελκτικωτάτη ώς Β α ΰ κ ι ς ή κ. Carvallo.

Ή έπαναληπτική παράστασις τοΰ ήδυτάτου τούτου έργου άπό 
τής σκηνής τοϋ Κωμικοΰ Μελοδράματος ύπήρξε μουσικόν γεγονός 
καί σταθμός έν τή συγχρόνω μουσοϋργία. Φρενητιωδώς δ’έπευφη- 
μήθη ή τόσον ήδέως αδρά καί ποιητική μουσική αυτή καί έν τή 
αιθούση Favart. Έν δέ τώ τύπω δέν άνεγίνωσκέ τις ή ένιαίαν συμ
φωνίαν έγκωμίων πρός πανηγυρισμόν τής έπαναλήψεως τών παρα- 
στάρεων τοΰ έξαισίου τούτου έργου, μετηνεγμένου αύθις εις δύο 

πράξεις, ώς είχεν άρχήθεν γραφή.
Ό 'Ρωμαίος καί ή ’Ιουλία, ή Mireille, ή Βα

σίλισσα τοϋΣαμπά, μελόδραμα πεντάπρακτου δοθέν εις τήν 
Μουσικήν ’Ακαδημίαν, ό Cinq-Mars τετράπρακτου κωμικόν μελό
δραμα, τά χορικά άσματα τής τραγωδίας τοΰ Λεγουδέ Α ί Δύο 
Βασίλισσα ι, ή Gallia, μεγάλη πατριωτική ώδή ψαλεΐσα τό 
πρώτον έν Λονδίνω καί εϊτα έκτελεσθεΐσα έν Παρισίοις κατά τάς 
συνεδριάσεις τής Εταιρίας τών συναυλιών τοϋ ’Ωδείου καί έν τοΐς 
θεάτροις τοϋ Κωμικοΰ Μελοδράματος καί τοϋ Grand Opera, ώς 
έπίσης καί ή ’Ιωάννα Δ’ Ά ρ κ, τά τρία φυλλάδια μελωδιών, 
αί Όρφικαί ώδαί, αί πλεΐσται άνευ ποιήσεως, ρωμαντικαί συνθέσεις 
διά κλειδοκύμβαλου, ή Biondina, τό έκ δώδεκα ασμάτων συνιστά- 
μενον τοΰτο ποίημα, ή τελευταία λειτουργία, ή πρός πανηγυρισμόν 
τής έορτής τής Άγιας Καικιλίας κατά τήν εύεργετικήν τής 'Εται
ρίας τών μουσικών καλλιτεχνώνσυντεθεΐσα, ή λειτουργία τών νεκρών, 
ή στεφθεΐσα δι’ ένθουσιώδους έπιτυχίας έν ταΐς χειμεριναΐς ίπποδρο- 
μίαις κατά τήν ύπό τήν διεύθυνσιν αύτοϋ τοϋ συνθέτου έκτέλεσίν 
της, κτλ. κτλ. είνε τόσοι τίτλοι έξοχων έργων ποικιλοϋφών, άνα- 
ξωογονούντων εις πάντων τά πνεύματα τάς γλυκυτέρας καί γοη-
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τευτικωτέρας αναμνήσεις κα'ι τάς ήδονικωτέρας εντυπώσεις, όσας 
δύναται νά παραγάγη ή μουσική.

’Εντός μικρού έλπίζεται ή συμπλήρωσις τού προσωπικού τού 
Μελοδράματος νά έπιτρέψη τήν παράστασιν τού άνεκδότου έργου 
τού Γκουνω όΠολυεύκτης, δπερ άπαιτεϊ όξύφωνον κα'ι τρα
γικόν ένταυτώ ηθοποιόν έκ τών κρατίστων, οΤοι ύπήρξαν ό Nour- 
rit κα'ι ό Duprez.

Ύπό τινων, εύτυχησάντων νά μελετήσωσι τό κείμενον κα'ι έν 
κλειδοκυμβάλω τήν μουσικήν τού θαυμάσιου τούτου έργου ν’ άκού- 
σωσι, κρίνεται ώς μηδόλως μέν ύστερούν τού Faust κατά τό θέλ— 
γητρον, τήν ποίησιν καί τό πάθος τού έρωτος, ύπερτερούν δ’ αυτόν 
ίσως κατά τήν ένεργόν δράσιν τών δραματικών έπεισοδίων, τήν 
δύναμιν τού συνόλου έν γένει καί τό μεγαλεΤον τής σκηνικής έπι_ 
βολής. ΌΠολυεύκτης άνήκει εις τήν τάξιν τών έργων έκεί- 
νων, άτινα οΐ μεγαλοφυείς μελοποιοί δημιουργούσιν, ούτως εϊπεΐν, έξ 
εαυτών, χωρίς νά μέλη αύτοϊς περί τής ύποδοχής ής θά τύχωσιν 
υπό τού κοινού. Φαίνεται δέ, ότι ό Γκουνω τό έργον του τούτο θά 
έσκέπτετο, όταν έγραφε τάς πλήρεις ευθυκρισίας καί περινοίας 
γραμμάς ταύτας.

«Ή έπιτυχία δέον νά ή τό ά π ο τ έ λ ε σ μ α καί ούχί ό σκ ο
πό ς. Εϊνε κερδοσκοπία, αισχροκέρδεια, αρπαγή, είδολωλατρεία, εϊνε 
ταϋτόν ώς νά ύφαιρή τις έπί κέρδει τήν εις τό ιδεώδες όφειλο— 
μένην έκφρασιν τού ένθέου σεβασμού, εϊνε ταύτόν ώς νά κάμη 
τις νά είπωσιν, καί ν’ άκούση ό ίδιος, ότι εϊνέ τις μέγας άνήρ, 
τούτέστι τοσούτον Θεός όσον άνθρωπος δύναται νά τό κατορθώση. 
Δέν ύπάρχουσι μεγάλοι άνδρες, κατ’ έμέ· άλλά μόνον παρά τισιν 
ύπάρχουσι παρακατατεθειμένα, κατά τό μάλλον ή ήττον δαψιλώς, 
δώρα θεία. Ούδέν μέγα έν τώ άνθοώπω πηγάζει έξ αύτοϋ τούτου 
τοΰ άνθρώπου, ούδ’ άνήκει ώς κτήσις αύτώ. Διά τον λόγον τούτον 
δύναται τις ν’ άπαντήση τήν κενοδοξίαν εις τάς χ ρ υ σ ά ς με
τριότητας (oreas mediocritas) κατά τον Όράτιον, ού- 
δέποτε όμως εις τήν μεγαλοφυ'ί'αν.»

Ό Γκουνώ όταν δέν καταγίνεται εις μουσικός συνθέσεις, γράφει 
εύγλωττοτάτας σελίδας περί τής τέχνης του. ’Ιδού δι’ οποίου θελ
κτικού παραβολικού ύφους όμιλεϊ ό συνθέτης καί συγγοαφεύς περί 

τής Παρα δόσεως, τού Λόγου τού 'Ωραίου καί τής 

Έ μ π ν ε ύ σ ε ω ς.
«Ή παράδοσις εϊνε ποταμός ρέων πρός τον ’Ωκεανόν τού παγ

κοσμίου ώραίου καί περισυνάγων έν τώ δρόμω αύτοϋ τά ρυάκια 

παντός μερικού ώραίου.
« Τό καλόν, τό άληθές καί τό ώραΐον εϊνε α ύ τ ο ύ σ ι α. Ό 

λόγος τού Ώραίου έγκειται, ομοίως όπως καί ό τοΰ καλού καί τού 
άληθούς, εις έν καί μόνον ιδεώδες, ου τό φώς ένιαΤον, θλάται, ϊνα 
εϊπω ουτω, εις τρεις διακεκριμένας άπ’ άλλήλων ακτίνας, άντιστοί- 
χους πρός τούς τρόπους δι’ ών έρχεται τις εις σχέσιν πρός τό 

ά π ό λυ τ ο ν.
«Ή έμπνευσις δέν εΓνε ποσώς άσυνείδητον φαινόμενον· εϊνε τού- 

ναντίον τό έπακρον τής τελειότητος, ό ύψιστος λόγος. Ή μεγα- 
λοφυ'ία συνεπώς εϊνε ή ύψίστη έκφρασις τού αισθητικού λόγου, ώς 
ή άγνότης εϊνε ή ύψίστη έκφρασις τού ηθικού λόγου.»

Ό Κάρολος Γκουνώ έγεννήθη έν Παρισίοις τή ΐφ ’Ιουνίου 1818. 
Ένυμφεύθη μίαν τών θυγατέρων τού διασήμου συνθέτου καί κλει— 
δοκυμβαλιστού Zimmermann, έξ ής έσχεν υιόν καί θυγατέρα. 
Διατελεϊ μέλος τοΰ ’Ινστιτούτου, εϊνε ταξιάρχης τής Λεγεώνος 
τής Τιμής καί διηύθυνεν έπί ικανά έτη τό Ώδεϊον τών Παρισίων.

’Οκτώβριος 1884.

Σ.
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Σοσιαλισμός, ήτοι ή προσηγορία δι’ ής χαρα
κτηρίζονται τά σκοποΰντα συστήιζατα τήν άνα- 
μόρφωσιν τής Κοινωνίας, καίτοι μή έκφρά- 
ζουσα σαφή καί οριστικήν έννοιαν, καίτοι μή 
έκλαμβανομένη παρά πάντων όμοιοτρόπως, οΰχ 
ήττον παοίστησιν τήν έν γένει άντίθεσιν τοΰ κοι
νωνιολογικού στοιχείου, α Socialisnie » προς 

τήν ίδιονομίαν, ή τήν άτομικήν αυτονομίαν, «Judividualisme». 
Τά δύο ταΰτα στοιχεία άφ’ ένός μέν, τής κοινωνίας έν συνόλω θεω
ρούμενης, άφ’ ετέρου δέ τής ίδιονομίας, έκ τής ποοσηκούσης συναρ- 
μολογίας τών όποιων ήθελε παραχθή ή έρρυθμος κοινωνική ζωή, 
ένιαχοΰ συγκρουόμενα, ή άντιστρατευόμενα πρός άλληλα, παριστώσι 
δύο δυνάμεις πολέμιας- ώστε πάσα διάταξις νομοθετική, πάσα 
κοινωνική θεωρία σκοπούσα τήν ωφέλειαν μιάς ή πλειόνων κοινωνι - 
κών τάξεων, έπί βλάβη άλλων τινων, ή έπι προσβολή ιδιωτικών 
δικαιωμάτων, άνεγνωρισμένων ώς τοιούτων ύπό τών πεπολιτισμένων 
έθνών, μετέχει τών κοινωνιοκοατικών συστημάτων.

Ή κοινωνιοκοατία ή ό «Socialisme» παρίσταται ύπό ποικίλας 
μοοφάς κατά χρόνους καί τόπους διαφόρους. Άκρότατος δέ βαθμός 
τών κοινωνιοκρατικών συστηιζάτων, είναι ή κοινοκτημοσύνη, ή κα- 
τζστρέφουσα τό ίδιον, ώς καί ή πεοΐ ΐσότητος τών μισθών θεωρία 
τοΰ Owen καί τοΰ Louis Blanc, ή θυσιάζουσα εις τήν άπόλυτον 
ταυτότητα, τό έκάστω προσήκον, ή έκλαμβάνουσα πάντας τούς έρ- 
γάτας, ώς μονάδας ίσης αξίας καί πάραγνωρίζουσα ούτω τήν περί 
τό ποιόν τής έργασίας ποικιλίαν.
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Κατά τήν ώς ανωτέρω διατυπωθεΐσαν γενικωτάτην καί θεμελιώδη 
έννοιαν τοΰ Σοσιαλισμού, ή τής κοινωνιοκρατίας, ό Σόλων ήτο 
πράγματι Σοσιαλιστής, καθότι διά τής «Σεισάχθειας», ήτοι διά τής 
νομοθετικής διατάξεως, δι’ ής οί ενδεείς ιδίως πολϊται άπέσειον τό 
δυσβάστακτου τών χρεών άχθος, πρώτον μέν άπήλλαξε τά κτή
ματα τών έπιβαρυνουσών αύτά ύποθηκών, άνελών τά συμβόλαια.

«Σεμνύνεται γάρ Σόλων ότι τής προϋποκειμένης γής 
όρους άνεΐλε πολλαχοΰ πεπηγότας 
πρόσθεν δέ δουλεύουσα, νΰν έλευθέρα.»

Άλλά δεύτερον, ύπάρχει όμολογούμενον ότι κατά τούς χρόνους 
τοΰ Σόλωνος, οί άκτήμονες πολϊται, οί μή δυνάμενοι διά πραγμα
τικής περιουσίας νά έξασφαλίσωσι τούς δανειστάς αύτών, ΰπεχρέουν 
αύτοϊς τά σώματα αύτών καί διά δικαστικής άποφάσεως κκτεδικά- 
ζοντο, έν περιπτώσει άρνήσεως πληρωμής, εις δουλείαν. Ό Σόλων 
θεωρήσας, ότι τό δικαίωμα τοΰτο τών δανειστών ήτο ύπέρογκον 
καί άντέβαινεν ώς λέγομεν σήμερον εις τήν δημοσίαν τάξιν, «τών 
άγωγίμων πρός άργύριον γεγονότων πολιτών, τούς μέν άνήγαγεν 
άπό ξένης όπου πολλαχοΰ έπλανώντο, τούς δέ έν τή ’Αττική δου
λεύοντας έλευθέρους έποίησε.»

Άλλά καί ό επιφανέστατος τών πολιτικών άνδρών τής άρχαιό- 
τητος, ό Περικλής, καταδημαγωγούμενος ύπό τοΰ μεγαλόφρονος 
Κίμωνος, έτράπη εις τήν τών δημοσίων χρημάτων διανομήν, καί 
κατίσχυσεν αύτοϋ «θεωοηκοϊς τε καί δικαστικούς λήμμασιν, 
άλλαις τε μισθοφοραϊς καί χορηγίαις συνδεκάσας τό πλήθος.»

'Ωσαύτως δέ καί ό Τιβέριος Γράκχος θεωρείται ώς άνήκων εις τήν 
φιλανθρωπικήν ομάδα τών κοινωνιολόγων, ατε έπιζητήσας ύπέρ τών 
πενεστέρων, τόν τε άναδασμόν τών γαιών, κατά τών κατεχόντων 
γαίας έκτάσεως ύπερβαινούσης τά πεντακόσια πλέθρα, «jugera-, 
καί τήν διανομήν τής δημοσίας γής, διά τής επομένης πρός τόν 
δήμον λίαν συγκινητικής έκτραγωδήσεως τής δεινής καταστάσεως 
τών πενεστέοων.

«Τά μέν θηρία, έλεγε, τά τήν ’Ιταλίαν νεμόμενα, καί φωλεόν 
έχει, καί κοιταΐον έστίν αύτών έκάστω καί κατάδυσις, τοΐς δέ ύπέο 
τής Ιταλίας μαχομένοις καί άποθνήσκουσιν, άέρος καί φωτός, άλλου 
δ’ ούδενός μέτεστιν, άλλ’ άοικοι καί άνίδρυτοι μετά τέκνων πλα- 

νώνται καί γυναικών οί δ’ αύτοκράτορες ψεύδονται, τούς στρατιώ- 
τας έν ταΐς μάχαις παρακαλοΰντες ύπέρ τάφων καί ιερών άμύνεσθαι 
τούς πολεμίους. Ούδενί γάρ έστιν ού βωμός πατρώος, ούκίήρίον προ
γονικόν, τών τοιούτων 'Ρωμαίων, άλλ’ ύπέρ άλλοτρίας τρυφής καί 
πλούτου πολεμοΰσι καί άποθνήσκουσι, κύριοι τής οικουμένης είναι 
λεγόμενοι, μίαν δέ βώλον ιδίαν ούκ έχοντες.»

Τά άπό τοΰ Πλάτωνος μέχρι τοΰ 1850, παραχθέντα κοινωνιο- 
κρατικά συστήματα, ών ή προεξάρχουσα ιδέα ύπήρξεν ή’κοινοκτη- 
μοσύνη, ή καταστρέφουσα τό ίδιον καί τό προσωπικόν, ή ή ΐσότης 
τών ' μισθών, ή άντιβαίνουσα πρός τήν μεγίστην ποικιλίαν περί τε 
τ ν ικανότητα καί τήν δραστηριότητα τών εργατών, ή ό άναγκα- 
στικός συνεταιρισμός, ό παραβιάζων τήν έκάστων έλευθερίαν, ή ή 
κατάργησις τοΰ κληρονομικοΰ δικαίου, ή διασπώσα τούς οικογενεια
κούς δεσμούς, ή τέλος ή τυραννική έπέμβασις τής πολιτείας, εις τήν 
σφαίραν τών ιδιωτικών ένεργειών, παρηγκωνίσθησαν σήμερον, άτε 
άπάδοντα πρός τό δίκαιον, πρός τόν πνευματικόν καί τον βιομη

χανικόν βίον τών νεωτέρων έθνών.
Άπό δέ τοΰ 1850, καιναί διετυπώθησαν θεωρίαι, σκοποΰσαι μέν 

τήν ίσοποίησιν τών κοινωνικών τάξεων καί ιδίως τήν άνόρθωσιν τής 
πολυπληθοΰς τάξεως τών άκτημόνων έργατών, άλλ’ έξ ημαρτημέ
νων δ’ αύθις πηγάζουσαι άρχών, άντιφάσκουσαι πρός άλλήλας καί 
άοιοιοοΰσαι ώς έκ τούτου, επιστημονικής καί πρακτικής σπου- 

δαιότητος.
Τοιαύτη έν πρώτοις ή δοξασία ήτις έάν ήτο δυνατόν νά έφαομο- 

σθγ, ήθελε καταστρέψει καί κεφάλαια καί πλούτον καί βιομηχανίαν 
ή δοξασία λέγω, καθ’ ήν «τό έκ τής έργασίας παραγόμενον τώ έο- 

γχτγ ανήκει.»
Οί κοινωνιολόγοι έπιχειροΰντες νά δικαιολογήσωσι τόν ισχυρισμόν 

τούτον, ύπενθυμίζουσιν ότι κατά μέν τόν Άδάμ Σμίθ, τόν πατέρα 
τής έπιστήμης, ή πολυχεύμων καί άένναος τοΰ πλούτου πηγή, είναι 
ή έργασία, κατά δέ τούς οικονομολόγους, ή ιδιοκτησία εζ αύτής 
πάλιν τής έργασίας έπήγασεν- άλλ’ ή έργασία λέγουσι, καί τοι ούσα 
ή πηγή τοΰ πλούτου καί τής ιδιοκτησίας, ότέ μέν άνατιμάται, 
ότέ δέ ύποτιμαται ένεκα διαφόρων εύμεταβλήτων περιστάσεων, έπί 
βλάβη τοΰ έργάτου καί έπ’ ώφελεία τοΰ κεφαλαιούχου- δέον λοιπόν
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νά ύπαχθώσι τά κεφάλαια τή εργασία καί νά έκλειψη ή μίσθωσις 
εργασίας, χορηγούμενης τοΐς έργάταις πιστώσεως ύπό της πολιτείας, 
όπως χειραφετηθώσιν ούτοι διά παντός, άπό της καταθλίψεως τών 
κεφαλαιούχων. Διά της τοιαύτης μεταρρυθμίσεως, τό έκ της έργα
σίας παραγόμενον θέλει άνήκει τώ έργάτη καί μόνω αύτώ.

Πρός τοιαύτας παραδόξους άξιώσεις ή άπάντησις είναι εΰχερε 
στάτη.

Βεβαίως, έάν τό καταβληθέν έν τη παραγωγική έργασίρι κεφά- 
λαιον, άνήκει τώ έργάτη, οίον τό δέρμα δπερ συρράπτει ό ύποδημα- 
τοποιός, τό νήμα όπερ κατεργάζεται ό ύφάντης, ό σίδηρος δν σφυ
ρηλατεί ό σιδηρουργός, ό άγρός καί τά κλήματα, άτινα φυτεύει ό 
άμπελουργός, κτλ. οΰδεμία αμφιβολία, δτε τό σύνολον τοΰ έκ τής 
έργασίας παραχθέντος άνήκει τώ έργάτη. Άλλ’ έάν ό έργάτης ούτος 
δι*  άλλοτρίου κεφαλαίου καί άγοοΰ παρήγαγε τό έν λόγω προϊόν, 
ουδόλως δύναται νά άξιοι ότι τό παραχθέν, αύτώ μόνω άνήκει, έν ω 
άνευ τοΰ κεφαλαίου, ό έν λόγω έργάτης ήθελε σχολάζει καί στερη- 
θή τοΰ πόρου δν παρέχει σήμερον αύτώ ή έργασία. Οί θιασώται τοΰ 
Προυδώνος, τοΰ Λασάλ, καί τοΰ Karl Marx άντιτάττουσι πρός 
ταϋτα, ότι ή πολιτεία χορηγούσα άτοκους πιστώσεις «credit gra- 
tuit» τοΐς έργάταις, άπαλλάττει αυτούς τής άνάγκης τοΰ έκμισθώ- 
νειν τήν έργασίαν αύτών, ή τοΰ προσφεύγειν εις τήν συνδρομήν τών 
κεφαλαιούχων. Ναί- άλλά πόθεν θέλει άρύεσθαι ή πολιτεία τά πρός 
χορήγησιν πιστώσεων άπαιτούμενα κεφάλαια ; έκ δανείων, δπερ έστίν 
έκ φόρων. Δέον λοιπόν πρός έκτέλεσιν τοΰ συστήματος τούτου, οί 
διά τής φιλοπονίας αύτών άποκτήσαντες μικράν τινα περιουσίαν, νά 
ύποβληθώσιν εις βάρη, όπως χορηγηθώσι πιστώσεις εις ώρισμένης 

,Γ ζ τ . , « , . ν > )τίνος ταζεως πρόσωπα, ων η πο/.ιτεια αγνοεί το αζιοχρεον εννοεί
ται δ’ άλλως, δτι ή Κυβέρνησις έκτελοΰσα τραπεζιτικάς έργασίας, 
χορηγούσα λέγω, άτοκους πιστώσεις εις ίδιώτας, θέλει άναποδρά- 
στως διαχειρίζεσθαι τά δημόσια χρήματα κατά τάς πολιτικάς προ
θέσεις τών κατά καιρούς κυβερνώντων, έπί μεγίστη βλάβη τής πο
λιτείας.

'Ωστε φορολογία άδικος καί έτεροβαρής, χρεωκοπία καί πολιτική 
διαφθορά,, ιδού τά έπίζηλα άποτελέσματα τής κυριωτάτης ταύτης 
μεταρρυθμίσεως. Οί έπιχειρούντες διά τοιούτων άνεπιδέκτων σπου-

Οπως δέ καταστήσω καταδηλω- 
άλήθειαν, ύτοθέτω δτι άπλοΰς 
κεφαλαίου, οίον πελέκεως, άξί- 

ζεύγους βοών, άντί νά ποιήση 
;, έκμισθώνει αύτό. Άλλά ποιών 
αύτοϋ, δέν δικαιούται τάχα ώς 

τής άξίας τοϋ

δαίας συζητήσεως σοφισμάτων νά διαστρέψωσι τήν διάνοιαν άνθρώ- 
πων φιλόπονων μέν, άλλ’ άπορων’καί άπαιδεύτων, μεγάλην άνα- 
λαμβάνουσιν εύθύνην. Τήν πρός τούς έργάτας συμπάθειαν αύτών 
ήθελον κάλλιον έπιδείξει, έάν έπεχείρουν νά πείσωσιν αύτούς, ότι 
έργάτης χρώμενος άλλοτρίω κεφαλαίω, δέν γίνεται κύριος ολοκλή

ρου τού παραχθέντος προϊόντος, 
τέραν τήν όμολογουμένην ταύτην ι 
έργάτης ών συνάμα κύριος εύτελοΰς 
νης, σκαπάνης, πρίονος, άροτρου, ( 
άμεσον χρήσιν τού κεφαλαίου τούτου 
τοιαύτην χρήσιν τής ιδιοκτησίας c 
καί δ πλουσιώτατος κεφαλαιούχος νά συμμετάσχη 
παραχθέντος προϊόντος ; Άναντιρρήτως· έξ ού δήλον δτι καί ό έρ
γάτης ό καταβαλών μόνον τήν έργασίαν αύτού, πρός παραγωγήν 
ώρισμένου πράγματος, δέν καθίσταται κύριος τού ολου προϊόντος.

Οί αύτοχειροτόνητοι προστάται τής έργατικής τάξεως, έπιχει- 
ρούντες διά τοιούτων σοφιστικών τεχνασμάτων, ν’ άπογυμνώσωσι 
τους πλουσίους, όπως καλύψωσι τήν γυμνότητα τών άπορων καί 
άκτημόνων, διαλανθάνουσι τού σκοπού αύτών καί ούδόλως λύουσι 
τό κοινωνικόν ζήτημα- καθότι μετ’ ού πολύ, οί τέως άποροι, γινό
μενοι κεφαλαιούχοι, θέλουσιν έκ περιτροπής άπογυμνωθή καί έπα- 
νέλθει εις τήν προτέραν αύτών θέσιν καί ή κοινωνία θέλει παριστα 
ουτω τό οΐκτρόν θέαυ,α πάλης καταστρεπτικής καί άσκοπου, καθ’ ήν 
ή φιλοπονία καί ή άποταμίευσις, αί πηγαί αύται 
συστηματικώς πολεμούμεναι, θέλουσιν έξοστρακισθη.

Είπον ότι ή πρός έπανόρθωσιν καί χειραφέτησιν 
τάξεως καινή περί καταργήσεως μισθού θεωρία, καί 
κνύεται καί καταστρεπτική τού έθνικού πλούτου, 
προσέτι, ότι ή έκμίσθωσις τής έργασίας είναι δικά 
του, τού διατελούντος άλλοτρίου πρός τήν έπιχείρησιν καί μή δυ- 
ναμενου να περιμενη την αποπερατωσιν αυτής όπως λαοη την προ- 
σήκουσαν αύτώ άμοιβήν. 'Υπό ταύτην δέ τήν έποψιν, ή έκμίσθωσις 
έργασίας είναι σύμβασις πρός άμφοτέρους τούς συμβαλλομένους ώφε- 

λιμωτάτη.
Άλλ’ άρά γε οί κοινωνιολόγοι οί έπιζητούντες τήν κατάργησιν 

τού κεφαλαίου,
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τής μισθώσεως της εργασίας, δέν άντιφάσκυυσι πρός έαυτούς προ- 
κηρύττοντες τό δόγμα τοΰ «clroit au Travail», ήτοι τό δικαίωμα 
τών εργατών έπί της έπί παροχή έργασίας αντιμισθίας, δπερ αντι
στοιχεί πρός τό καθήκον της πολιτείας τοΰ σιτίζειν καί τροφοδοτεϊν 
την έργατικήν τάξιν αντί παροχής έργασίας ; Άλλ’ ουτω δέν άνα- 
γνωρίζουσι την ΰπαρξιν, την ανάγκην καί τήν ωφέλειαν της μι
σθώσεως έργασίας ; Βεβαίως ή πολιτεία οφείλει απέναντι έκτακτων 
περιστάσεων, ών ένεκα ή έργατική τάξις άκουσίως σχολάζει νά τείνη 
χεΐρα αρωγόν τοϊς έργάταις, παρέχουσα αύτοΐς έπί μισθώ έργασίαν, 
άλλ’ ή θυσία αυτή έχει λογικά καί έφικτά όρια, δηλ. δέον νά ρυθμί- 
ζηται κατά λόγον τών δυνάμεων καί τών πόρων τοΰ Κράτους· 
άλλως έπανερχόμεθα εις τό σύστημα τών έθνικών έργοστασίων, άτινα 
ίδρυθέντα δημαγωγικώς κατά τό 1848, έντε τή Γαλλία καί έν 
Πρωσσίγ, άπεδείχθησαν άληθή άργοτροφεϊα, ολέθρια ού μόνον ύπό 
την οικονομικήν, άλλά καί ύπό τήν ηθικήν καί πολιτικήν έποψιν.

ΓΙλεϊστοι οικονομολόγοι άναγνωρίζοντες τά έκ τοΰ γεωργικού 
βίου καί τής άκινήτου ιδιοκτησίας πηγάζοντα μεγάλα ηθικά καί 
πολιτικά πλεονεκτήματα, πολεμοΰσι μέν τάς διά κατακτήσεων αρ
παγών καί δημεύσεων, ή δυνάμει ολιγαρχικών θεσμών σχηματι- 
σθείσας καί διατηρουμένας εύρυτάτας άκινήτου: κτήσεις, «Latifun- 
dia» τάς συνεπαγομένας τήν άκτημοσύνην τών πολλών, τήν 
μεγίστην έν τή πολιτεία άνισότητα καί άνωμαλίαν καί τάς κατά 
τών καθεστώτων δυσμενείς τοΰ λαοΰ διαθέσεις, έξυμνοΰσι δ’ εύλό- 
γως τόν δημοκρατικόν θεσμόν τής ΐσοκληρίας, έπί τών έξ άδιαθέτου 
κληοονομιών.

Άλλά καίτοι τοιαύτας πρεσβεύοντες άρχάς καί άναγνωρίζοντες 
ότι ή άκίνητος κτήσις δέν διατελεΐ άσχετος πρός τάς εύλογους 
άξιώσεις τής όλης κοινωνίας, ουδόλως κηρύττονται ώς οι κοινωνιο
λόγοι, πολέμιοι τής άκινήτου ιδιοκτησίας· τουναντίον, έπιζητοΰσι 
τήν ισότητα έν τώ κληρονομικώ δικαίω, άνευ διακρίσεως φύλου ή 
ηλικίας, τήν άκώλυτον κυκλοφορίαν τών κτημάτων, τήν κατάργη- 
σιν τών άποκλειστικών προνομίων, την άρσιν έπομένως α,ιάς τών 
κυριωτέρων άφορμών τής έχθρότητος τοΰ λαοΰ κατά τών μεγάλων 
κτήσεων καί την παγίωσιν τής έσωτερικής ειρήνης καί αδελφότη
τος τών πολιτών.

Άλλ’ οί κοινωνιολόγοι έφαπτόμενοι τοΰ ζητήματος τούτου δέν 
ζητοΰσι τήν κατάργησιν τών ολιγαρχικών θεσμών, άλλά πολεμού
σα αυτήν τήν ιδιοκτησίαν, ίσχυριζόμενοι ότι ή γή μή ούσα προϊόν 
τής έργασίας εις ούδένα άνήκει- άλλά τούτου δοθέντος, δέν άντι- 
φάσκοΰσι πρός τό εαυτών δόγμα, άξιοΰντες ότι δέον ή γή νά έπα- 
νέλθη εις τήν πολιτείαν, ή όπως διανεμηθή προσηκόντως τή άκτή- 
μονι τάξει, ώς άξιοι ό Parnel, πεοί τής έν ’Ιρλανδία ιδιοκτησίας, 
ή όπως άδιανέμητος διατελοΰσα καταμένη εις τήν κυριότητα τοΰ 
δημοσίου, «nationalisation of land» κατά τό δόγμα τό κοινοκρα- 
τικόν, «collectivisme», όπερ άσπάζεται ό Δάβιτ έν ’Ιρλανδία.

’Εννοείται δέ, ότι καί κατά τάς δύω ταύτας περιπτώσεις, οί 
άρνούμενοι τήν έπί τής γής κυριότητα, ύφ’ έτέραν τινα μορφήν πα
ραδέχονται αυτήν, καθότι καί άν αί νΰν ιδιόκτητοι γαΐαι περιέλ- 
θωσιν εις τήν πολιτείαν καί καταυ.ένωσιν εις τήν κυριότητα αύτής, 
ώς έθνικαί γαΐαι, τί έαποδίζει λαόν νουιαδικόν, λαόν άκτήμονα ώς 
ήσαν οί Μογγόλοι οί είσβαλόντες έν Σινική, ή οί ’Άραβες καί οί 
Γερμανοί οί είσβαλόντες εις τό ρωμαϊκόν κράτος, ν’ άμφισβητήστ) 
τό κύρος τής τοιαύτης κυοιότητος, δυνάμει τής άρχής, καθ’ ήν ή 
γή μή ούσα προϊόν τής έργασίας, ή εις τήν ολην άνθρωπότητα ή 

εις ούδένα άνήκει ;
Άνακεφαλαιών τά προεκτεθέντα παρατηρώ, ότι ό έμβριθώς καί 

εύσυνειδήτως μελετήσας «-άτε άρχαιότερα καί νεώτερα κοινωνιολογικά 
συστήματα, ό άνευ προκαταλήψεως έπιζητών τό δίκαιον καί τό τή 
πολιτεία συμφέρον, πείθεται ότι τά προεκτεθέντα πηγάζουσι ώς έπί 
τό πλεϊστον, έξ άρχών ημαρτημένων· ναι μέν πρός φιλανθρωπικόν 
τινα σκοπόν τής τών πολλών ώφελείας άποβλέπουσιν, άλλ’ ή άρχή 
έξ ής άπορρέουσιν, έρείδεται πολλάκις έπί βάσεως σαθράς κα'ι στε

ρείται πρακτικής άξίας.
Οί τάς άρχάς ταύτας άσπαζόμενοι, έκ καθέδρας ή μή κοινωνιο

λόγοι (*),  λησμονοΰσιν ότι ή νεωτέρα κοινωνία λειτουργεί κυρίως διά 
τής ιδιωτικής ένεργείας, τής ιδιοκτησίας, τοΰ συνεταιρισμού, τής 
πίστεως καί τών έπιστημονικών δυνάμεων καί ότι πολεμοΰντες τά 
στοιχεία ταΰτα, συμπνίγουσιν αύτήν τήν κοινωνικήν ζωήν ότι ή

(1) Τ>5 π/wnW? ταύτη ίχ^σατ. π/>ώτΜ Όπ«»χάί^, τού Kocpcfoulisa
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ενέργεια τής πολιτείας, ήτοι τής δυνάμεως τής εκπροσωπούσες την 
πολιτικήν ένότητα τής δλης κοινωνίας, άναγκαίως ρυθμίζεται διά 
τινων λογικών περιορισμών αναγκαίων μέν, μετακινουαένων δέ κατά 
τόπους και χρόνους, καί κατά τόν βαθμόν τοΰ πολιτισμού έκαστου 
έθνους, άλλ’ ότι ή πολίτικη ζωή, ώς καί ή ζωή τών ενόργανων έζχ- 
φανίζεται, άμα τη συστολή ή τή διακοπή τών ελευθέρων λειτουρ
γιών, τών κατ’ ιδίαν προσώπων, δι’ ών έκδηλούνται ούτως είπεϊν οί 
παλμοί τοΰ κοινωνικού σώματος.

Οί κοινωνιολόγοι παραγνωρίζουσιν έτέραν άλήθειαν, οτι ή νομοθε
τική εξουσία ής την διαχείρησιν έπιζητοΰσι πρός άναμόρφωσιν τής 
κοινωνίας, δέν δύναται διά διατάξεων αυθαιρέτων νά άνασκευάση 
τό οικονομικόν καθεστός τών χριστιανικών εθνών, καθόσον ή πλου- 
τολογικη αύτη κατάστασις είναι, ούτως είπεϊν, ό φυσιολογικός ορ
γανισμός της κοινωνίας, είναι λέγω, ό αγλαός καρπός της κοινωνι
κής ζωής κα'ι φιλοπονίας, ουχί δέ της πολιτείας. Καί οί ιχθύς πα
ρατηρεί ό Spencer, άντϊ βράγχιων ήδύναντο νά έχωσι προτιμότερον 
πνεύμονας καί αντί νά ζώσιν έν τώ ύδατι, έδύναντο νά άναπνέωσιν 
ώς ημείς τόν ατμοσφαιρικόν άέρα, άλλά ταΰτα άντιβαίνουσιν εις 
τόν φυσικόν οργανισμόν αύτών. "Αλλως, ή παράλογος άξίωσις τών 
κοινωνιολόγων τοΰ νά ύπαγάγωσι τόν οικονομικόν βίον τών νεωτέ- 
ρων εθνών εις πολιτειακάς φαντασιώδεις θεωρίας, είναι προφανής ανα
χρονισμός, καθότι σήμερον, ότε διά τής καταργήσεως τής δουλείας, 
τής δουλοπαροικίας, τών μεσαιωνικών συντεχνιών, καί πλείστων 
προνομίων καί μονοπωλιών επιβλαβέστατων, ό οικονομικός βίος χει
ραφετηθείς προήχθη είπέρ ποτέ άλλοτε, άδύνατον νά έπιβληθώσι 
πάλιν έπ’ αυτού, κλοιοί καταθλιπτικοΐ καί δουλικαί πέδαι, άς 
κατέθραυσε διά παντός, ή διά μυρίων αγώνων άποκτηθεϊσα έλευθε- 
ρία κα ή πνευματική καί ύλική συγκοινωνία τών πεπολιτισμένων 
έθνών.

Μετά τάς παρατηρήσεις ταύτας, άναγνωρίζω οτι διά μόνων τών 
λογικών έπιχειρημάτων δέν καταπολεμούνται αί άνατρεπτικαί άρχαί 
τών κοινωνιολόγων, καθότι ένόσω ό λαός καί ιδίως ή άκτήμων τάξις 
κακουχεϊται καί έπικαλεϊται τήν άντίληψιν καί τήν συνδρομήν τής 
πολιτείας πρός άνακούφισιν καί βελτίωσιν τής καταστάσεως αύτής, 
αείποτε θέλει άποδέχεται μετά συμπάθειας καί ευγνωμοσύνης τά 

φαντασιώδη προγράμματα τών κοινωνιολόγων, άείποτε θέλει άποκλί- 
νει πρός τά δόγματα αύτών, τά μετά στόμφου έπαγγελόμενα τήν 
ευδαιμονίαν τοΐς άνθρώποις. Τήν όμολογουμένην ταύτην αλήθειαν 
άναγνωρίσαντες οί έξοχοι άνδοες τών καθ’ ήμάς χρόνων, ό δυστυχής 
’Αλέξανδρος δ Β'. αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας, δ Γλάδστων καί δ 
Ποίγκηψ Βίσμαρκ, έπεχείρησαν διά μεταρρυθμίσεων φιλανθρωποτά- 
των νά άνορθώσωσι τήν κατάστασιν τών άναξιοπαθούντων άκτη- 
μόνων πολιτών. Καί δ μέν ’Αλέξανδρος ύπό φιλανθρωποτάτων αι
σθημάτων έμφορούμενος έπέβαλεν εις τούς εύγενεϊς τής Μεγάλης 
Αύτοκρατορίας, τήν ύποχρέωσιν τοΰ νά παραχωρήσωσι μερίδα τινα 
τών εύρυτάτων ιδιοκτησιών αύτών εις τήν πολυπληθεστάτην τάξιν 
τών δουλοπαροίκων,καί άπένειμεν ούτω εις εκατομμύρια δεδουλωμένων 
καί άκτημόνων πολιτών, τά δύο κυριώτατα αγαθά τού κοινωνικού 
βίου, έλευθερίαν καί ιδιοκτησίαν. Κατεκρίθη μέν έπί σοσιαλισμέ, άλ
λά τίς δύναται ν’ άρνηθή οτι ύπήρξεν δ μέγιστος εύεργέτης τής 

πατρίδος του ; .
'Ωσαύτως δέ και δ Γλάδστων, δυνάμει τού περί άκινήτου ιδιο

κτησίας νόμου, περιοοίσας τό αύθαίρετον τών σLandowners» τής 
’Ιρλανδίας ώς πρός τόν προσδιορισμόν τού μισθώματος, καταστήσας 
δέ τό μίσθωμα τούτο μόνιμον καί άπονείμας τοΐς μισθωταϊς τό δι
καίωμα τής έκχωρήσεως τών δικαιωμάτων αύτών εις τρίτους, άνε- 
δείχθη καί ούτος σοσιαλιστής, όπως άσφαλίση τήν ειρηνικήν συμβί- 
ωσιν τών ιδιοκτητών πρός τούς δυστυχείς καί ταλαιπώρους άκτή- 

μονας μισθωτάς.
Τελευταϊον, δ Ποίγκηψ Βίσμαοκ, οστις πρό τινων έτών ίσχυρίζετο, 

OTt κοινωνία καλώς ώργανωμένη είναι έκείνη μόνη, οπού έκαστος 
φροντίζει νά σαρών·/) τά έμπροσθεν τής οικίας του, δ ΓΙρίγκηψ Βί
σμαρκ, οστις ήσπάζετο τήν άρχήν τότε τοΰ uLaSSez faire, aissez 
aller» τοΰ «ά'φες έκάστω νά μέριμνα περί τών έαυτού», έπιβαλών, 
δυνάμει νόμου ψηφισθέντος ύπό τού Γερμανικού κοινοβουλίου, « τήν 
ύποχρέωσιν εις μέν τούς έργάτας, ών δ μισθός δέν ύπερβαίνει επτά 
φράγκα καθ’ έκάστην, ν’ άσφαλίζωνται κατ’ ένδεχομένων νοσημά
των, εις δέ τούς έργοδότας νά καταβάλλωσιν ύπέρ τών έργατών 
τών εις τά κάταστήματα αύτών ύπηρετούντων, το τρίτον τών ασφα
λίστρων, παρεδέχθη καί ούτος έν μέρει, τάς άρχάς τού λεγομένου
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έπ ισήυ,ου ή αυθεντικού σοσιαλισμού, «Socialisme d’ etat» άπαρ- 
νηθείς τήν άρχήντοϋ «άφες έκάστω νά μέριμνα περί των εαυτού»· 
καί σήμερον δέ, τό αυτό σχεδόν σύστημα εισάγει πρός άσφάλισιν των 
εργατών, κατά των ατυχημάτων, των παραμαρτούντων τή ενασκή
σει του έπιτηδεύαατο; αυτών.

’Ιδού δέ πώς ό μέγας ούτος πολιτικός άνήρ, ό δυνάμενος μεθ’ υπε
ρηφάνειας νά έπαναλάβγ τό του Θεμιστοκλέους οτι «λύραν μέν άρ- 
υ,όσασθαι καί μεταχειρίσασθαι ψαλτήριον ούκ έπίσταται, πόλιν δέ 
μικράν καί άδοξον παραλαβών μεγάλην άπερ γάσασθαι κτλ. έδικαιο- 
λόγησεν ενώπιον τού Γερμανικού Κοινοβουλίου τάς εΐσαγομένας με
ταρρυθμίσεις, τήν εισαγωγήν των όποιων έθεώοησε καί ώς καθή
κον τών Κυβερνήσεων, καί ώς έργον πολίτικης συνέσεως.

Ό βουλευτής κ. Βάμβεργερ, είπεν, έκρινε χθες τά καθήκοντα 
της Κυβερνήσεως, ώς ένόει ταϋτζ Φρειδερίκος ό μέγας. Καθήκον 
της Κυβερνήσεως, κατά, τον Φρειδερίκον, είναι νά ύπηρετγ τώ 
λαώ, έστω καί ώς ύποδηματοποιός, οΰχί δέ νά άρχν) τού λαού. Καί 
ημείς θέλομεν νά ύπηρετώμεν τώ λζφ, ζλλ’ άξιώ ϊνα ό κ. Βζμβερ
γερ συνυπηοετη ήμϊν ώς υποδηματοποιός καί συμπράττη ήμΐν, όπως 
κατορθώσωμεν ϊνα μηδείς έκ τού λαού περιπατη ανυπόδητος, συμ- 
πρζττ·/) δέ δραστηριώτ-.ρον ή μέχρι τούδε, όπως κατασκευζσωμεν τώ 
λαώ κρείσσονα υποδήματα, πρόσφορα πρός τό φλεγμαινον τού εδά
φους.

Προσέθηκε δέ ότι μία τών κυριωτέρων αιτιών τών νύν καί εφεξής 
ίσως επιτυχιών τών ηγετών τής αληθούς σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, 
έγκειται κυρίως έν τούτω, ότι ή Πολιτεία δέν μετέρχεται ζρκούσζν 
σοσιαλιστικήν πολιτικήν. Άφίνει κενόν εκεί, ένθα ουδόλως έδει νά. 
ύπάρχτ) τοιούτο- τό δέ κενόν τούτο πληροΰται ύπό τών ταραχοποιών. 
Έκ τούτου δέ προέρχεται, ότι τά όργανα τής δυνάμεως τής Σοσια
λιστικής Δημοκρατίας εΰρηνται έν άλλαις χερσίν ή έν ταϊς χερσί τής 
Πολιτείας.

Έκ τούτων δήλον, ότι ό Σοσιαλισμός παρίσταται ώς έρρέθη, ύπό 
μορφάς διαφόρους· έν γένει μέν έκφράζει άντίθεσίν τινα τών δύω συ
στατικών στοιχείων τών άπαρτιζόντων τήν κοινωνικήν ζωήν, ήτοι τής 
ιδιωτικής αυτονόμου ένεργείας, καί τών αξιώσεων τής όλής κοινωνίας, 
άλλ’ ό Σοσιαλισμός τού Σόλωνος, τού Λικινίου, τού άπαγορεύσαν-

κωνςταντινος δημητριαδης
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τος την άπόκτησιν κτημάτων έκτάσεως ύπερβαινούσης τά 500 JU- 
gera, ό Σοσιαλισμός τοΰ Περικλεούς καί τών Γράκχων, ό τοΰ 
Αλεξάνδρου τοΰ Β., ό τοΰ Γλάδστωνος καί ό τού Βισμάρκ, δέν είναι 
ό Σοσιαλισμός τοΰ Owen, τοΰ Louis Blanc, τοΰ Λασάλ, τοΰ Karl 
Marx ή τοΰ Bebel.

Αί περί Σοσιαλισμού άρχαί, αί κυκλοφοροΰσαι μεταξύ τών εργα
τικών τάξεων της Ευρώπης, δέν διεδόθησαν είσέτι παρ’ ήμΐν, άλλ’ 
ούτε είναι πιθανόν δτι θέλουσι στρατολογήσει ένταΰθα νέους προσ
ήλυτους. Οί Σοσιαλισταί πολεμούσι τό δικαίωμα της κυριότητας τών 
ακινήτων- άλλά τό δικαίωμα τοΰτο ύπάρχει σεβαστόν παρ’ ήμΐν, κα
θότι οί πλεϊστοι ε’.σΐν ίδιοκτήται, κα'ι δι’ ούδενός αριστοκρατικού θε
σμού διακωλύεται ή άπόκτησις άκινήτου ιδιοκτησίας.

ΓΙαρ’ ήμΐν, προνομιούχοι τάξεις δέν ύπάρχουσιν. "Απαντες κατά 
τό ήμέτερον Σύνταγμα, είσίν ί’σοι ενώπιον τού νόμου- καί συνεισφέ- 
ρουσιν αδιακρίτως εις τά δημόσια βάρη άναλόγως τής περιουσίας των.

Παρ’ ήμΐν, δέν υπάρχει άνταγωνισμός θρησκείας καί πολιτείας, 
δέν ύπάρχει λέγω, κλήρος άντιστρατευόμενος πρός τήν πολιτείαν καί 
διεκδικών κοσμικήν εξουσίαν. Δέν ύπάρχουσι Βασιλικών δυναστειών 
άντίθετοι άξιώσεις, ύποβλέπουσαι τό ίσχΰον πολίτευμα, καί τείνουσαι 
πολλάκις φιλικήν χεϊρα πρός τούς αναρχικούς.

Δέν ύπάρχει κόμμα δημοκρατικόν επιζητούν άβασίλευτον Ελλάδα- 
ύπάρχουσι μέν έκ φρονήματος, τινές δημοκρατικοί, άλλά τού φρο
νήματος τούτου τήν διάδοσιν ούδείς άνέλαβεν, ούτε έν τη δημοσι
ογραφία, ούτε έν τη βουλή τών άντιπροσώπων.

Τά άλλαχοΰ λοιπόν φλεγμαίνοντα ταΰτα ζητήματα, δέν ύφίσταν- 
ται παρ’ ήμ.ΐν. Τό μόνον ζήτημα τό διαταράττον το νευρικόν σύ- 
στηυ-α τών Ελλήνων, είναι τό οικονομικόν καί έν γένει τό τής άγαθής 
διοικήσεως. 'Ωστε ιδίως εις τούς άρχοντας έπιβάλλεται τό καθή
κον τού νά φροντίσωσιν έμβριθέστερον, περί τής ευημερίας τών άρ- 
χομένων. Εις τούτους άπόκειται νά παραδεχθώσι καί έφαρμόσωσ( 
πεοί τήν διαχείρισιν τών δημοσίων πόρων σύστημα αύστηράς φειδούς 
καί οικονομίας, δι’ ών μόνων οί νέοι φόροι δικαιολογούνται έν τη συ- 
νειδήσει τών λαών.

Ούδείς βεβαίως άρνεΐται ότι ή φορολογία είναι θυσία αναπόδρα
στος, καθότι δι’ αύτής, τά έθνη θεραπεύουσι τάς κυριωτάτας αύτών 
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αναγκας καί πολλάκις δι’αυτής πληρώνουσι τό πρόστιμον τής απε
ρισκεψίας τών Κυβερνήσεων. Παρατηρητέον δέ δτι ή αΰξησις τών 
δημοσίων προσόδων, ή έκ τής έπιβολής νέων φόρων προκύπτουσα, 
διαφέρει άπό τής προσαυζήσεως ή της μείζονος παραγωγικότητας, 
«plus Value» τών ύφισταμένων φόρων. Λύτη μέν είναι τό άλάνθα- 
στον γνώρισμα τής προαγωγής τοΰ πλούτου καί τών μέσων της κατα- 
ναλώσεως. Ή δέ έκ τής έπιβολής νέων φόρων αΰξησις τών δημοσίων 
εσόδων, άνευ άντιστοιχούσης του έθνικοΰ πλούτου αύξήσεως, άφαιρεΐ 
ρ.έν νέαν τινα μερίδα τών ιδιωτικών προσόδων, καί έλαττώνει τά 
ετήσια ιδιωτικά άποταμιεύματα δι’ών σχηματίζονται νέα κεφάλαια, 
αλλ’ ουδόλως έμφαίνει οικονομικήν τινα τοΰ έθνους ποόοδον.

Ό ιδιώτης δστις διάμείζονος φιλοπονίας καί καλώς νοούμενης οι
κονομίας, αύξάνει τό εισόδημά του, δύναται άνευ έλαττώσεως περιου
σίας, νά ευρύνν; τόν κύκλον τών καταναλώσεων του. Άλλ’ έάν άπερι- 
σκέπτως έπεκτείνγ) τάς καταναλώσεις αύτοΰ, ή προβή εις έπιχειρήσεις 
έπισφαλεΐς, τής προσόδου αύτοΰ τής αύτής μενούσης, άναποδράστως 
θέλει ελαττώσει τήν περιουσίαν αύτοΰ καί θέλει θάττον ή βράδιον, 
περιπέσει εις άμηχανίαν. Εις τάς αύτάς έκτίθενται περιπετείας καί 
τά έθνη τά έπιβάλλοντα νέους φόρους εις μή αύζηθείσας ίδιωτικάς 
περιουσίας. Μετά τήν έπιβολήν αύτών άπαντες γινόμεθα πενέστεροι 
καί δαπανώμεν πλείω, πρός άπόκτησιν τών αύτών πραγμάτων. Μή 
νομίσωμεν λοιπόν δτι κατέστημεν πλουσιώτεροι διότι έπολλαπλα- 
σιάσαμεν τά δημόσια έσοδα δι’ έπιβολής νέων φόρων, άλλά φρον- 
τίσωμεν ιδίως περί αυζήσεως τών φορολογήσιμων ιδιωτικών προσό
δων, εξ ών άρύεται τούς φόρους ή πολιτεία, ώς καί περί μετριάσεως 
τών εν τή άλλοδαπή τελών ή δασμών, καί περί τής άφθονωτέρας 
εζαγωγής και εζοδεύσεως τών έγχωρίων ήμών προϊόντων, καθόσον 
ή ευχερεστέρα αυτή έξόδευσις τών έγχωρίων προϊόντων, εινε εις τών 
κυριωτάτων παραγόντων τοΰ έθνικοΰ πλούτου καί ό άπαραίτητος 
ορος τής φυσιολογικής ούτως είπεΐν, ίσορόοπίας τών στοιχείων τοΰ 

ιομηχανικοΰ καί έμ.ποοικοΰ βίου.
Αλλως δε, περί πολιτείας βουλευόμενοι μή λησμονώμεν τά διδά

γματα τών σοφών καί πεπειραμένων άνδρών τής άρχαιότητος, τοΰ 
ώενοφώντος, μαρτυροΰντος «ήτε γάρ πενία αύτούς μάλλον άγει έπί 
τα αισχρα και η απαιδευσία και ή αμαθία δι’ ένδειαν χρημάτων 
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ένίους τών άνθρώπων»· ώς καί τό τοΰ Άριστοτέλους, άποφηναμένου, 
«δει τόν άληθινώς δημοκρατικόν όράν, δπως τό πλήθος μή λίαν 
άπορον η, τοΰτο γάρ αίτιον τοΰ μοχθηράν είναι τήν δημοκρατίαν».

Τοιαΰτα τά κατά τούς άρχαίους κυριώτατα άντιφάρμακα κατά 
τών κοινωνιολογικών σοφισμάτων, τών διασαλευόντων τό οικονο
μικόν καθεστός τών χριστιανικών έθνών, τών διαστρεφόντων την 
διάνοιαν τών άπλουστέρων, καί ποοκαλούντων τήν άκολασίαν έν τώ 
πρακτικώ βίω. Ή έκπαίδευσις λέγω, καί ή παρομαρτοΰσα αύτή έξη- 
μέρωσις τών ηθών, ή εύπορία τών πολλών καί έπί τούτοις, ή σώφρων 
καί φιλόστοργος διοίκησις τών πραγμάτων τής Πολιτείας, ή πρός 
τό κοινόν λειτουργούσα συμφέρον.

Οί ‘Ρωμαίοι έν δυσχερείαις κοινωνικαΐς άμηχανοΰντες, προσεψη- 
φίζοντο τοϊς ύπάτοις, τό «caveant consules, videant magis
trates», ήτοι τό διά φροντίδος αύτούς σχεΐν, ώστε μηδεμίαν άπο- 
τριβήν τώ δημοσίω συμβήναι·' άλλ’ ή Ελλάς διατελοΰσα υπό διοί- 
κησιν συς·ηματικώς πολιτευομενην καιυπο πολίτευμα παρεμφερές προς 
σκάφος άνερμάτιστον καί ύπό πνευμάτων άντιθέτων συμπιεζόμενον, 
πρός δύναται νά έλπίζη δτι μηδεμία άποτριβή τώ δημοσίω συμβή_ 
σεται ; Αΐ μέλλουσαι περιπέτειαι τοΰ πολιτικοΰ βίου τής Ελλάδος 
θέλουσι λύσει όριστικώς καί άμετακλήτως τό ζωτικόν τοΰτο ζήτημα, 
τό όποιον προ έτών, διατηρεί μετέωρον καί ύπό χρονιάν άνησυχίαν 
τό δημόσιον φρόνημα.

Έν Άθήναις τή 1η ’Οκτωβρίου 1884.

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΤΣΟΣ.
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δώ είνε, έφθάσαμεν, μοί εϊπεν ό φίλος μου σταματήσας. 
Και εΐσήλθομεν εις Sv καπηλεϊον τής Πλάκας, παρά τόν 

στρατώνα τής χωροφυλακής, εις Sv τών πενιχρών καί χα
μηλών εκείνων καπηλειών άμα καί μαγειρείων έν οΐς παρά 
τό βαρέλιον τοΰ ρητινίτου εκτίθενται καί δύο τρεις καπνι- 

σμέναι χύτραι οσμήν λίπους ή ταγγοΰ ελαίου άποπνέουσαι.
—Φώναξε τό γέρο, Γιάννη, εϊπεν ό φίλος μου πρός τόν γενειοφό- 

ρον κάπηλον.
Ούτος δέ είσήλθε διά μικράς θύρας εις την συγκοινωνούσαν οικίαν, 

καί ήκουσα φωνήν ήχηράν άποκρινομένην: «Έρχομαι ! » μετ’ ολίγον 
δέ έπί της φλιάς της θύρας ένεφανίσθη ευθυτενής καί μέ σταθερόν 
βήμα, γέρων μέτριου άναστήματος, μεσοπόλιον έχων τό γένειον καί 
ύγρούς τούς οφθαλμούς, μέλανα σκούφον φορών διά γαλαζίου μαν- 
δηλίου περιδεδεμένον, γ ε λ έ κ υ άνοικτόν έμπρός καί σταυρωτόν καί 
πλατύ κυανούν νησιωτικόν βρακίον.

’Αφού έχαιρέτισε στηρίξας τήν παλάμην έπί τού στήθους του 
καί ύποκλίνας, ήλθε κ’ έκάθησε πλησίον μας.

Τόν παρετήρουν μέ συγκίνησιν μοί έφαίνετο ώς νά ήρχετο έκ τού 
βάθους τού παρελθόντος, ώς ταξειδιώτης έξάπωτάτης καί θαυμασίας 
χώρας έπιστρέψας, κομίσας έκεϊθεν πληγάς καί συγκινήσεις, καί πα
ραδόσεις μεγαλείου καί ήρωϊσμού.

—Παππού, τώ λέγει ό φίλος μου προ πολλού γνωρίζων αύτόν, ό 
νέος αυτός εδώ ήλθε νά σέ ΐδη, ν’ άκούσγ άπό τό στόμα σου διά 
τά μπουρλότα.

Μετέβην νά τόν ακούσω διηγούμενον, πώς έπυρπόλησε τόν τουρ
κικόν στόλον εις τήν Μεθώνην άλλ’ ό γέρων πικρώς άπογοητευμένος 

δέν έπείθετο τίποτε συνήθως νά εΐπη. Άλλ’ άμα ήρχιζε τήν περΐ 
πυρπολικών άφήγησιν, ή φαντασία του έθερμαίνετο, ό γέρων άνετρι- 
χίαζεν ώς πολεμικός ίππος, όσφραινόμενος πυρίτιδα, αί αναμνήσεις 
ήνωρθούντο ζώσαι προ τών οφθαλμών του καί διηγείτο τήν ϊστοοίαν 
του λησμονών έν τώ πολεμοχαρεϊ του ένθουσιασμφ οτι τού δράμα

τος έκείνου δέν ήτο θεατής άλλ’ ήρως.
Έστράφη λοιπόν πρός εμέ:
— «Γιά τά μπουρλότα, παιδί μου θέλεις νά σού πώ ; Τά μπουρ

λότα ήτανεκαράβια πέντε ώς δέκα χιλιαδώνκοιλών έκαναν λούκια άπό 
μπαρούτι καίς’τήν άκρηέβαζαν βώλους άπό μπαρούτι ζυμωμένο' τ’ ά
ναβαν μέ κάτι κλαδιά σάν αύτά πού ανάβουν τούς φούρνους'άπό πίσου 
άπ’ τό καράβι ήταν ένα παραθύρι καί πηδούσες ς’τή βάρκα'όποιος είχε 
καρδιά έκεινού τούδιναν νά βάνγ] φωτιά. Μιά νύκτα εΐμασθαν μπρος 
ς’ τά Μοθοκόρανα' ή τούρκικη άρμάδα ήταν αραγμένη ς’ τό λιμάνι.

Ό φίλος μου κ’ έγώ προσείδομεν άλλήλους μειδιώντες διότι έπέ- 
τυχε τό τέχνασμα' άλλ’ ό γέρωνοστις τήν στιγμήν έκείνην έβλεπεν 
ήδη τόν τουρκικόν στόλον περισσότερον παρ’ ήμάς, δέν είδε τό μει

δίαμα καί έξηκολούθησε.
Ό καπετάνιος έβαλε έμένα μπουρλοτιέρη' ά, τί χαρά ήταν 

έκείνη ! υ,έσα σέ τόσα παληκάοια ένα κ’ ένα, νά διαλέξη γιά μπουρ
λοτιέρη ένα παιδί, είκοσιτεσσάρω χρονώ, ένα ξένο παιδί, μυτη- 
ληνιό, δέν ήτανε λίγο πράμμα' νά, τό θυμούμαι ! όξω σ’ τά Μό- 
θωνα ούτε κανδήλι δέν έφεγγε, σκοτάδι καί νέκρα· ή πούλια έδειχνε 
μεσάνυχτα' οί τουρκαλκδες ροχάλιζαν βαρειά μές σ’ τά καράβια τους· 
ήμεϊς έπήραμε τό μπουρλότα καί τραβούσαμε πάνω ς’ τή φεργάδα' 
έγώ άπίκο' μέσα ς’τό μπουρλότο μέ τό δαυλί ς’τό χέρι' ζυγόνομε' ή 
φεργάδα μές στό σκοτάδι έμοιαζε σάν κανένα θεόρατο κατάμκυρο θη
ρίο' ζυγόνομε άκόμα' τί καρδιοχτύπι ήταν έκεϊνο ! άν μάς έννοιωθαν 
εΐμασθαν χαμένοι' μά κοιμούντανε βαρειά ολοι τους- άχ καί πώς θά 
ξυπνήσετε άγάδες ! ζυγόνομε άκόμα καί νά σου καί κολλούμε το 
μπουρλότο σ’ τή φεργάδα, κ’ οί γκάτζοι πούχε μπρος μπερδεύθηκαν 
σ’ τά σχοινιά της· κάνω τό σταυρόμου καί βάζω τή φωτιά. Έβρόντη- 
σαν τά ούράνια,έτράνταξε τό λιμάνι· μά ’γώ, παιδί,βλέπεις, άτζαμής, 
σάστισα, δέν πήδηξα μές ς’ τήν βάρκα, πού έφυγε' έμεινα ς’ τό μπουρ
λότο· ή κουπαστή τινάχκε ς’τόν άέρα- καί νοιώθω ένα δυνατό πόνο 
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ψηλά ς’τό ποδάρι μου, βλέπω πώς πήρε φωτιά τό κρέας [/.ου καί πέ
φτω ς’ τή θάλασσα· μά τότε έγειν ένα κακό που δέ ματάειδαν τά 
’[/.άτια [/.ου- ή φεργάδα άναψε μέ μιάς γιατί είχε τζιμπχανέ μέσα καί 
τινάχκε ς’ τόν αέρα- ανάμεσα άπό κάτι φλόγαις κόκκιναις, κίτριναις 
γαλάζιαις, που σφύριζαν σάν φίδια πετιοΰνταν ή φεργάδα κομμά
τια κομμάτια οΐ τουρκαλάδες, τάρμενα, τά κανόνια άρμένιζαν ς’ τόν 
ουρανό' καί πέφτοντας περνούσαν πάνω άπ’ τό κεφάλι [/.ου- έπεφταν 
τριγύρω [/.ου πλάτς ! πλούτς ! άν μ’ εΰρισκε τίποτα θά μάφινε ς’ τόν 
τόπο- δός του βουτιαϊς καί μακροβούτια- μά βγάζοντας τό κεφάλι 
[/.ου άπάνω γιά νά πάρω άνάσασι, μές ς’ τή κοσμοχαλασιά εκείνη 
είδα μιά βάρκα ν’ άρχεται σιγά- άν εϊνε τούρκικη είπα θά πάγω μο
ναχός μου ς’ τό φούντο γιά νά μη μέ πιάσουν σκλάβο τά σκυλιά’ 
ς’ τό πολεμάρκο μέ είχαν γιά χαμένο· βρέ τό καύμένο τό ξένο τό 
παιδί, είπαν, χάθηκε- μά ό θεός τούς φώτισε κ’ έστειλαν μιά βάρκα 
γιά νά ίδή- όντας ζύγωσε κ’ είδα πώς ήταν δική μας έβαλα ταίς 
φωναίς, γιατί τριγύρω μου έπλεαν τόσα κεφάλια, κορμιά, χαλά
σματα, καί μ’έβαζαν ς’ τή μέση σάν νάταν θυμωμένα μαζί μου, 
κ’έγώ τάμπωχνα γιά νά περάσω, πού δέν μπορούσαν άπό μακρυά νά 
μέ ίδούν, νά μέ γνωρίσουν ήρθαν, μ’ έπήοαν, μ’ έπήγανε ς’ τό πολε- 
μάρκο. Ό Καπετάν Κριεζής είπε καί μ’ άλειψαν μέ σπίρτο- τήν άλλη 
μέρα τό ποδάρι μου νταβούλι- κάναμε πανιά γιά τήν Ύδρα- μ’ έ
βγαλαν όξω σ’ ένα σπίτι, μ’ έρριξαν ς’ τό κρεββάτι- τήν ίδια μέρα 
ένας έγγλέζος ήρθε καί είδε τό ποδάρι μου- σέ λίγο τόν βλέπω κ’ έρ
χεται μέ μιά κασετίνα καί μέσα ένα πριόνι.

— Βρέ, σκυλί άθεόφοβο, νά μού κόψης τό ποδάρι μου ήρθες αΐ ; 
καί παίρνω κάτω άπ’ τό προσκέφαλό μου δυό πιστόλαις πούχα καί 
τόν σημαδεύω τόν έγγλέζο- ή θωριά του έγεινε κιπρίτι- άφηκε κασέ— 
τίναις καί πριόνια καί φευγιό.

Έρχεται ό Καπετάν Κριεζής :
— Βρέ, Στρατή, θά πεθάνης βρέ, σάν δέν άφήσγς νά σού κόψουν 

τό πόδι σου.
— Κάλλιο νά πεθάνω, καπετάνιο μου, παρά νά ζώ μισός, 

πριονισμένος, άνούφελος- γιά όλάκαιρος, γιά καθόλου- δέν τόν έθέλω 
τόν έγγλέζο- ένας γιαννιώτης είν’ εδώ, μακάρι άς πεθάνω ς’ τά χέρια 
του, αυτόν θέλω "ήρθε, Χρηστάκη τόν έλεγαν, έτσι σάν αυτό τό κρασί

νά χυθή τό αίμα μου, καί μού λέγει: «σέ δεκαφτάμέραις, θά σέ σηκώ
σω. »Μέβανε κάτι άλοιφαίς, κάτι πράμματα- ς’ τής δεκαεφτά είπε, ς’ 
τής δεκαοχτώ σηκώθηκα καί κατέβηκα μέ τά δεκανίκια ώς κάτω ς’ 
τήν πόρτα- μούδωκαν τότε βραβείο οκτακόσια γρόσια άπ’ τό μεγάλο 
τό ταμείο- τάδινε ό μακαρίτης ό Λάζαρος ό Κουντουριώτης σέ κείνους 
πούκαιγαν τούρκικα καράβια. Μιά μέρα πού κάθουμουν σ’ ένα σκαμνί 
έξω άπ’ τήν πόρτα —Α Πολίτγιε. ό Γεώργης, καί μού

λέει: «Καλά σηκώθηκες, [ 
γιά τήν Κρήτη.—Κ’έγώ θάρθω.—*

, πέρασε ό Καπετάν Πολίτης, ό Γεώργης, 
.ς, μά θά σ’ άφήσωμε καϋμένε Στρατή, 

Ετσι λαβωμένος πού δέν μπορείς 
νά περπάτησες τί θά κάνης.—Γιά νά βάζω φωτιά ς’ τά τούρκικα τό 
χέρι μου είνε γερό. Μ’έκύτταξε καλά, μ’ έχάϊδεψε ς’ τόν ώμο.—Είσαι 
παιδί μέ καρδιά, μούπε, καί μ’ έγραψε ς’ τό ρόλο του. Σαλπάραμε 
ίσια γιά τόν Μπαμπά τής Κρήτης- ό Μπαμπάς πάγει έτσι, έτσι, 
κάνει γύρους- ς’ τό λιμάνι μέσα μυρμηγκιά τά τούρκικα καράβια- 
μεϊς πηγαίναμε πρίμα- άμα μπήκαμε σηκώσαμε τούρκικη μπαντιέρα- 

μιάς πιάνει μπουνάτσα, κάλμα οΐ 
άπάνω μας άπό παντού.

ι καπετάνιος, διακόσαις βάρκαις 
μέση- κιγμά θά μάς κάνουν, 
καί τού λέω.

πάμε

τα
r

; αέσκ [χυρα,7)γζικ 
άμα μ π 

μά ό διάβολος τώφερε καί μ 
τούρκοι μάς μυρίσθηκαν κ’ ήρχονταν ι

— Χαθήκαμε, βρέ παιδιά, λέγει ό 
γεμάταις μπαγιονέτα μάς βάλαν ς’τή

Γώ ζυγόνω ς’ τόν καπετάν Γιώργη
— Καπετάνιο, θά γλυτώσουμε.
— Πώς ; βρε παιδί μου.
— Νά, νά τινάξω άναμεσής ς’ 

χάσουν καί θά μάς 
ό κόσμος μωρέ μάτια μου- 

:ς ς’ τή βάρκα- μένα μ’ έτ 
πηδήξω- μά τά σκυλιά μά 

τόν καπνό πού τραβούσαμε γιά τό ■ 
βροχή άπάνωμας τά βόλια- 
ήμουν ς τη μέση κ ετραοουσα 
ώρα, βλέπεις, ήθελε δυνατό 

ίσα μέ δέκα δράμια, καί 
άλλος ς’ τό κουπί 1

ταίς βάρκαις τό μπουρλότο, οΐ 
άφήσουν νά φύγουμε. ^Τό δίνω 

ινάχτηκε ώς πάνω ς’τά σύν- 
"ράβηξαν γιατί δέν μπο- 

ς είδαν άναμεσα άπ’ ταΐς 
Ζ/Ο , X ζκαραοι και σαν ςε- 

βίζ, βίζ, βόϋζκν, 
: κουπί γιατί ήμουν 
κουπί- μά νά 
μού φυτεύεται 

φώναξα κ’ έπεσα

τούρκοι θά τά 
φόκο- έλαψε 
νεφα- μεϊς όλη μέ: 
ρούσα άκόμα νά :
Φλόγαις καί 
σάστισαν άρχισαν 
τριγύρω μας- γώ 
χεροδύναμος κ’ ή 
κ’ έρχεται ένα μολύβι, ί'ι 
δώ, ς’ τό άλλο ποδάρι- 
τό πάγκο μου. Μας κυνήγησαν, μάς κυνήγησαν μά οΐ βάρκες είχαν 
σκορπισθγ καί μεΐς προπεράσαμε πολύ. Φτηνά τη γλυτώσαμε.

σου 

δώ 

άπό
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Όντας γυρίσαμε ς’ την Υδρα μέ βλέπει όγιαννιώτης ό γιατρός·
— ’Ακόμα δέν έγιανε τό ποδάρι σου βρε Στρατή ;
— Είνε τάλλο, γιατρέ μου.
Εβδομήντα μέραις τώχα δεμένο μ’ ένα τσεβρέ' ό γιατρός μ’έβγα- 

λε μέ μια τσιμπίδα τό βόλι, μά τό σημάδι άπόμεικε.
’ Ανέσυρε τό πλατύ του βρακίον καί άνωθεν τοϋ γόνκτος είδομεν 

τό σημεϊον τοϋ τραύματος, καί εις τόν έτερον πόδα πλατείαν καί 
φοβέραν ουλήν καυσίματος.

Έμελλε να έξακολουθήση την άφήγησίν του, άλλ’ αίφνης σκιά 
τις διήλθε διά τοϋ μετώπου του, στυγνή θλΐψις συνέστειλε τά χα

ρακτηριστικά του καί έσίγησε. Έγώ άπέμεινα θεωρών τόν γέροντα 
εκείνον, τόν πυρπολητήν, τοϋ όποιου οί λόγοι πριν έξέλθωσι έκ τοϋ 
στόματός του έζωγραφίζοντο έπί τής αρρενωπής μορφής του, καΐδτε 
ώμίλει περί τήςπυρποληθείσης φεργάδας οί οφθαλμοί του έξήστραπτον 
ώς νά είχαν διατηρήσει τήν ανταύγειαν τής λάμψεώς της, καί ότε 
έλεγε τουρκαλάδες συνέσφιγγε τούς στιβαρούς του γρόνθους καί τό 
χείλος του έτρεμεν έκ πολεμικού μένους- τότε ένόησα τί ύπέφερεν 
έν τη στενή, χαμηλή έκείνη ειρκτή, έν τή όποίιγ έπαράδερνε διά νά 
κερδίση ποτήριον πρός ποτήριον τόν έπιούσιον άρτον, έπί πεντήκοντα 
τη ή φλογερά έκείνη ψυχή, ή πλασμένη διά τό ανοικτόν πέλαγος, 
καί διά νκπολεμή τούς τούρκους καί τήν θάλασσαν, καί νά έξυπνά 
καί νά κοιμάται μέ τόν ρόχθον τών άφρισμένων κυμάτων και τόν 
έσυριγμον τών τουρκικών σφαιρών.

Έσφιξα μετά σεβασμού τήν πυρπόλον τοϋ στολοκαύστου χεϊρα- 
άλλά καθ’ ήν στιγμήν άπηρχόμεθα, ή σύζυγός του, γραία άθηναία, 
ήτις άπαρατήρητος ΐστατο άπό τινων στιγμών εις τήν μικράν θύ 
ραν, άνεφώνησεν αίφνης:

— Πράσινο φύλλο, δέν μάς έδωκαν ! άλλοι σάν τό Στρατή μου 
είνε κ’ είνε σήμερα, τά χαρτιά τάχομε, τά χαρτιά ! Στήν έπι- 
τοοπή πρώτο νούμερο βρέθηκε. Πενήντα χρόνια μέ τά χέρια του 
δίχως βοήθεια πάλαιψε μέ τή φτώχια όσο νά μεγαλώσν) τά παιδιά 
μας. Πώς τό βαστά ό Θεός τέτοιο άδικο !

— Γυναίκα! σώπα ! είπεν ό πυρπολητής ζωηρώς άναπηδήσας- 
καί τήν άκμήν έκείνην τοϋ ύπερογδοηκοντούτους σώματος ΐδών έπεί- 
σθην, οτι άληθές ήτο τό λεχθέν μοι, ότι νύκτα τινά καθ’ ήν διεπλη- 

κτίζοντο χωροφύλακες καί στρατιώται έν τώ καπηλείω καί άνέσπων 
ξιφολόγχας, ό γέρων νομίσας ότι έπετέθησαν κατά τοϋ υίοϋ του 
ήρπασεν άπό τοϋ τοίχου τό γιαταγάνι του, κατέβη, ώρμησεν έν τώ 

μέσω αύτών καί τούς έτρεψεν εις φυγήν.
Ή γραία έσίγησε πτήξασα- ό δέ γέρων άπήλθε συνωφρυωμένος καί 

κατηφής" καί ήκουσα τότε τήν φοικώδη, τήν τερατώδη άχαριστίαν 

τοϋ έθνους πρός τόν πυρπολητήν.
Αυτή λοιπόν είνε ή μεγάλη του λύπη, ή πληγή τής καρδίας του, 

ήτις δέν θά ίαθή ώς αί τουρκικαί, άλλά θά τόν φέργ εις τον τάφον ! 
—Τόν Στρατή μου δέν τόν νοιάζει γιά λεφτά,έζηκολούθησεν ή γραία- 
δούλεψε πού δούλεψε τόσα χρόνια- τώρα μεγάλωσαν τά παιδιά μας, 
μά γιά τή φιλοτιμία" δέν τόν λογαριάζουν σά νά τοϋ λέν σύ δέν 
έκανες τίποτα- τί θέλεις ; τό καταφρόνιο δέν μπορεί νά βαστάξγ) 

αύτό είν’ ό καϋμός του.
*Ω ! ή δόξα τών ένδοξων, εΐξεύρω, γίνεται άπό τόν ηρωισμόν τών 

μικρών, καί παρά τήν άκτινοβολίαν τών λαμπρών ονομάτων έξα- 
πλοϋται ή βαρεία σκιά ή καλύπτουσα τήν γενναιότητα καί τήν θυ
σίαν τών ταπεινών ηρώων, τών άσήμων μαρτύρων- άλλά τών άλλων 
ταπεινών, τών άλλων άσήιιων τό όνομα συνδέεται πρός τόν μέγαν 
άγώνα, δι’ ένός εύτελεστάτου κρίκου, τής πενταδράχμου συντάξεως. 
Άλλ’ όταν τό χώμα καλύψη τάς πληγάς τοϋ πυρπολητοΰ, ούδέ, 
καν τό κατάστιχον τών πεντοδράχμων συντάξεων θά μαρτυρήση 
εις τήν 'Ιστορίαν, ότι ό Στρατής Μαρούλης προεκινδύνευσεν ήρωϊκώς 

ύπέρ τής έλευθερίας τής Ελλάδος !

Νοέμβριος 1884-

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ H, ΚΟ^ΡΤΙΟΗΣ



ΔΥΟ ΜΙΚΡΑ ΚΕΡΙ ΣΛΗΦΟΥΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ:
LEOPARDI

(ΤΟ ΤΕΛ^ΤΤΑΙΟΝ. ΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΑΠΦΟΤΣ)

Κ A I

CAROLINA CORONADO
(ςλπφω) (*)

A.'.
λίγοι των λυρικών ποιητών έφάνησαν εις 
τούς άναγνώστας αυτών μάλλον απροσδό
κητα ποιοΰντες του Leopardi· ούδεμία 
τών δέκα ωδών ή cantiche, άς αύτός 
έδημοσίευσε κατά το 1824, ούδεμία, λέγο- 
μεν, ήτο συντεταγμένη κατά τά εΐθισμένα 
παρά τοϊς τότε Ίταλοϊς φιλολόγοις· ούδε- 

Γσως της πρώτης) προεγνωστοποίει διά του
τίτλου αυτής τό αληθές άντικείμενον, όπερ δ νέος συγγραφεύς έπραγ- 
ματεύετο παρακατιών. Λάβωμεν δ’ ώς παράδειγμα έκ τών άλλων 
εννέα ωδών την έπιγοαφομένην «Τό τελευταίου ασμα τής Σαττ- 
φοΰς» (Ultimo canto di Saffo). :

Ό τίτλος ούτος παρείχε την προσδοκίαν ό’τι τό ποίημα θά πε
ριέχω προεισαγωγήν τινα εις τό μελόδραμα του Gounod, παράστα- 
σιν πόθων διεψευσμένων, έκρηξιν μορφών κατά του άχαρίστου Φάω- 
νος, άνακοίνωσιν εύφυή, προκλητικήν, περιπαθή της αδημονίας καί 
του άπελπισμοΰ, εις α ίσως δύναται νά περιέλθγ γυνή ευαίσθητος, 
έμμανώς άγαπώσα καί πνευματώδης ένεκα της ψυχρότητος ή τής 
άστασίας εκείνου δν άγαπα. Άλλ’ όμως ούδέν τοιούτον ευρηται έν 

(*)  Διατριβή του ζ. A. de Trererret ίη(α;σιε^εισκ vj τ η «Rerue politiqwe el lilleraire· 
τηζ 24. Μαίου 1884 (σελ. 662—665). Σ. Δ. Β.

(1) Αί πλήξεις έχδόσεΐζ χχτκτάσσουσιν αώτην ενά,τνρ.
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τώ μικρφ του Leopardi ποιήματι. Τό όνομα έκεϊ του Φάωνος άνα- 
φέρεται κατά τό τέλος μόνον καί έν παρόδω’ άλλ’ άπατώμαι : δεν 
άναφέρεται μάλιστα παντάπασι- ή Ίταλίς Σαπφώ περιφραστικώς 
ύποδηλοϊ αυτόν καί, αντί νά καταράται αύτώ, τώ εύχεται την ευ
δαιμονίαν, ης αύτή ουδέποτε ήςιώθη. Ούτε τόν Φάωνα αΐτιάται 
ούτε άλλον τινά τών ανθρώπων, άλλά την φύσιν, την άδυσώπητον 

φύσιν, διά την άδιάλειπτον σκληρότητα τής τύχης αυτής.
Ό ’Οβίδιος εϊχεν ύπολάβη, άγνοώ τίνα τεκμήρια έχων, ότι ή 

Σαπφώ ήτο δυσειδής, μικρά τό σώμα καί μελάγχοους καθ’ ύπερ- 

βολήν. (2)
Si mihi difficilis formam'natura negavit . . .a o

Sum brevis........................................
Candida si non sum.......................

Ό Leopardi αναλαμβάνει την τοιαύτην εικόνα, την αναπτύσ
σει, την γενικεύει καί επιμελείται νά έζεικονίση τάς όδύνας πάση ς 
ψυχής λεπτής, ποιητικής καί εύγενοΰς, έν σώματι δυσμόρφω καί 
άχάριτι έγκεκλεισμένης, καίτοι άκμαζούσης έπ’ αύτού τής νεό- 

τητος. (-)
Άποφασίσασα ή Σαπφώ ν’άποθάνη καί μηδόλως, κατά τού άπελπι- 

σμού αυτής μαχομένη, θεωρεί μετά θλίψεως την γαλήνην τής νυκτός, 
τάς δειλάς τής σελήνης0ακτίνας, την σιγηλήν ανατολήν τού άστέ- 
ρος τής πρωίας, θεάματα θελκτικά ύφ’ ών καί αυτή έμαγεύετο, έφ’ 
όσον έτι δέν είχε διαγνώσγ τούς σκληρούς τής άνθρωπίνης ύπάρ- 
ξεως νόμους. Άλλ’ όμως ήδη δέν άγαπα τά ειρηνικά ταύτα φαινό
μενα, τά>- τερπνάς καί άπατηλάς ταύτας σκηνάς τάς φαινομένας ότι 
προορισμόν έχουσι νά καλύπτωσι τής ειμαρμένης τάς άπειλάς. Πάσα 
καλλονή ήρεμος καί άρμονική θλίβει τήν Σαπφώ, διότι ή τοιαύτη 

καλλονή μάλιστα τή έλλείπει.
«ΤΩ θείε ουρανέ, λέγει, είσαι πολύ ώραϊος καί σύ ώραία ώσαύτως 

®ίσαι, γή ύγρά ύπό δρόσου. Οί’μοι, έξ όλου τούτου τού απείρου κάλ
λους ούδέ τό έλάχιστον ψιχίον έδωκαν εις τήν δυστυχή Σαπφώ οΐ

(2,1 Όβιόιος έν Her. 15, στ. 3 1, 33, 34. Ό Λατίνος ποιητής ειχεν ίσως πα,οαζάβη τάς Ζεπτο_ 
■ζεοειας ταύτας έχ τών ε^ογων αύτής τής Σαπροΰς ή τών ποιητών οιτινες εΖχον γνίήοισρ αυτήν.

(3) Ταύτην όε τήν π^ό^εσιν ό/ζολογει’ αύτός ούτος ό Leopardi έν τώ Κ ι τ ι ζ ώ αύτοΰ ά ρ- 

) ρ ω (Arlicolo crilico) τώ οη(αοσιευ0έντι τό 1825.
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θεοί καί ή ανεξιλέωτος ειμαρμένη ! Εις τά μεγαλοπρεπή σου βασί
λεια, ώ Φύσις, είσήλθον εγώ ώς ευτελής, οχληρός, ατίμητος ξένος· 

περιφρονεϊς την αγάπην μου καί μάτην προσηλώ ίκετεύουσα την 
καρδίαν μου καί τά δμματά μου εις τάς μορφάς σου τάς χάριτος 
μεστάς. Δέν μειδιά πρός έμέ ή ευήλιος όχθη ούδ’ ό πρωινός δρθρος. 
Δέν χαιρετίζουσιν έμέ τών πτηνών τά άσματα καί ό Ορους τών 
φηγών· καί άν έν τή σκιά ιτεών κεκλιμένων καθαρός τις ρύαξ άνα- 
πτύσση τό ειλικρινές αύτοϋ κάτοπτρον, άρια ό εΰόλισθος ποϋς ριου 
προσέγγιση εις τό ύδωρ, καί εκείνος μοί ύφαιρεϊ αυτό μετά περιφρο- 
νήσεως· στρέφεται άλλαχόσε, φεύγει τχέω; έν μέσφ τών δ So αύτοΰ 
ευωδών οχθών».

Καί ώς ό λόρδος Βύρων ουδέποτε συνεχώρησεν ούτε εις τήν μη- 
τέρα αύτοΰ ούτε εις αυτόν τόν θεόν τό οτι έγεννήθη χωλός, οΰτω 
καί ή Σαπφώ του Leopardi μέμφεται τή φύσει οτι άπηρνήθη εις 
αυτήν τό κάλλος καί οτι καθ’ έκάστην έπιδείκνυται πρός αυτήν νέαν 
άποστροφήν.

Εύριοιροΰσα δέ πνεύματος εύστροφου άνευρίσκοντος ένοχλήσεων 
άφορμάς διά τάς έλλείψεις αυτής, ζητεί μετ’ οργίλης π ριεργίας τόν 
ΰπέρτατον λόγον τών δεινών άπερ ύφίστατκι :

«Τί σφάλμα διέπραξα, έρωτά, τί φρικώδες έγκλημα μ’ έκηλίδωσε 
πρό τής γεννήσεώς ριου, ώστε ό ουρανός καί ή τύχη νά μοί έπιδει— 
κνύωσι τοσοΰτον άγριον πρόσωπον ; Μικρά δ’ έγώ κόρη, δτε ή ζωή 
αγνοεί πάν αδίκημα, κατά τί ήμάρτησα ώστε νά ροή γνωρίσω νεό
τητα καί τό άποχρωματισθέν νήμα τής ύπάρξεώς μου νά στρέφη 
πάντοτε ζοφερόν περί τήν άτρακτον τής Μοίρας τής άδυσωπήτου ;....

Ά, τό χεϊλός σου προπετώς έκφέρει λόγους άπερισκέπτους ! Τά 
εΐμαρμένα ήμϊν γεγονότα προέρχονται έκ συμβουλίου μυστηριώδους· 
τά πάντα είνε εις ημάς κεκρυμμένα πλήν τής ήμετέρας οδύνης. Τέ
κνα ύπό τών γονέων αύτών παρημελημένα, γεννώμεθα ϊνα κλαίωμεν 
καί ό λόγος παντός κεϊται έν τώ πνεύματι τών ουρανίων δντων. Εις 
τό έξωτερικόν του άνθρώπου, εις τό εύάρεστον έξωτερικόν ό κοινός 
πατήρ έδωκεν αίωνίαν βασιλείαν έν τοϊς έθνεσι — καί παρά τάς 
άνδρικωτάτας τών έπιχειρήσεων, παρά τήν λύραν και τά σοφότατα 
άσματα ούδεμία λάμπει άξια περιβεβλημένη δι’ άχάριτος ΐματίου».

Ούδέν τό δραματικόν, ούδέν τό κατά μυθοπλαστίαν, οΰδέν έτι τό
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Ιστορικόν ή τό έκ παραδόσεως έν πάσι τούτοις τοϊς λόγοις. "Αν έν 
τή άρχή τής δευτέρας στροφής ή Σαπφώ δέν ώνόμαζεν έαυτήν, ού- 
δένα λόγον θά είχεν ή εις αυτήν άπόδοσις τών άνωτέρω παρατεθει
μένων : πάς νέος άνήρ, πάσα νέα γυνή, ύφ’ ών τό θάρρος καί ή 
εύφυία έκτιμώνται πλειότερον του σχήματος, ήδύναντο νά όμιλή- 
σωσι κατά τόν αύτόν τρόπον καί νά έρωτήσωσι τά αυτά' δ θρήνος 
τής Σαπφούς εΐνε μάλλον φιλοσοφικός ή περιπαθής· είνε σειρά σκέ
ψεων προκληθεισών ύπό μακρών οδυνών άς ό ποιητής δεικνύει, άλλά 
δέν άφηγεϊταΐ' τά πικρά συμπεράσματα κατά τής τυραννίδας τής 

ειμαρμένης, κατά τής άδικου σκληρότητος τοΰ ’Αγνώστου συμπυ- 
κνοϋνται ένταΰθα εις μικρόν αριθμόν φράσεων, ύφ’ ών άφαρπάζεται 

καί άποστατεϊ τό πνεύμα ήμών.
Arcano e tutto, 

Fuor che il nostro dolor.
Άγνοια πάντων πλήν τών ήμετέρων κακών : οίος νόμος ! 'Οποία 

κατάστασις ! Καί δμως τούτο εΐνε ό βίος ήμών !
Notre crime est d’ etre homme et de vouloir connaitre, 

έγραφε τέσσαρα έτη πρότερον ό Λαμαρτΐνος· άλλ’ όμως έγραφε τούτο 
έν παρόδω καί δέν έβράδυνε νά έπανεύρη τήν εις Θεόν πίστιν, τήν 
έλπίδα τής αθανασίας. Παρά τώ Leopardi ή άποθάρρυνσις εινε 
άνευ θεραπείας· ό θρήνος αυτού κατά τής μοίρας τής ανθρώπινης 
άνανεοΰται σταθερώς καί μετά πικρίας συχνάκις ήρέμου καί βαθείας, 
παρεχούσης, ώς ένταύθα, μεγαλοπρεπές τι καί δικαιοπρεπές, άν θέ
λετε, εις τάς βιαιοτάτας τών άποφάσεων, άς ό άνθρωπος δύναται 
νά λάβη ϊνα συντάμγ ή καταστρέψη τήν ιδίαν αύτού ζωήν.

«Θ’ άποθάνωμεν, άνακράζει ή Σαπφώ τού ’Ιταλού ποιητού- θά 
ρίψωμεν κατά γής τό εύτελέστατον τούτο κάλυμμα και γυμνή ή 
ήμετέρα ψυχή θά καταφύγη πρός τόν Πλούτωνα καί θά μετριάσγ 
έκεϊ τήν σκληρότητα, τό έγκλημα τού τυφλού διανομέως τών τυ
χών. Καί σύ, μεθ’ οΰ μέ συνέδεσαν έρως μακρός, μακρά πίστις, 
μανιώδης τις πόθος καί ακατεύναστος, ζήθι ευδαίμων, άν έζησέ ποτέ 
εύδαιμον θνητογενές τι ον έπί γής . . . Καί ιδού οτι έκ τών έλπίδων 
τοσούτων άθλων, έκ τοσούτων τερπνών ονείρων μοί ύπολείπεται 
ό Τάρταρος· καί τό άλκιμον πνεύμά μου καθίσταται βορά τής κα
ταχθόνιας θεότητος, τού ζοφερού θανάτου, τής σιγηλής δχθης».
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Δέν θ’ αύτοκτονήση λοιπόν ένεκα παραφοράς άλλ’ έξ άποφάσεως 
μετά μακράν σκέψιν ληφθείσης καί κατ’ έξανάστασιν ήδη παλαιάν 
κατά του νόμου, ον ύφίστατο έν τούτω τώ κόσμω. Ό περιφρονη- 
ρείς αύτής έρως δέν εϊνε ή τό έσχατον έπεισόδιον του δυσδαίμονος 
αύτής βίου· ό Φάων προσηνέχθη προς αύτήν καθ’ δν τρόπον τή προ- 
σφέρονται και πάντα τά άλλα όντα' δέν εϊνε λοιπόν έγκληματικώ- 
τερος προς αυτήν ή ή κοινωνία καί ή φύσις- ό αληθής ένοχος εινε ή 
μοίρα, εϊνε ό Πλάστης (οίοςδήποτε κα'ι άν ή1· εϊνε τό όν (ή ό ν ό- 
μ ο ς) τό καθιδρ ύσαν τήν κυριαρχίαν τής καλλονής κα'ι προόρισαν 
τήν δυσμορφίαν εις τήν πεοιφρόνησιν.

Τής Σαπφοΰς ή ψυχή θά έπιζήση άρα εις τήν καταστροφήν του 
σώματος αύτής ; Φαίνεται μέν ή ήρω'ίς πιστεύουσα τοΰτο άλλ’ ώς 
οί πλεϊστοι τών εθνικών τό έπίστευον, άνευ έλπίδος άληθοΰς έπα- 
νορθώσεως και μετά τής βεβαιότητος τής σχεδόν άπολύτου ότι θά 
έμβληθή εις τήν νύκτα, εις τό ψύχος, ε’ις τήν σιγήν, εις είδος τι 
μηδενός, δπερ θά αΐσθάνηται μέν, άλλ’ όπερ τή φαίνεται τιμιώτε- 
ρον περιφρονουμένης ζωής. Γεννώμενός τις θνητός νά γεννηθή κα'ι 
άσχημος εϊνε ή πλήρης, ή άναντιζύγωτος κακοδαιμονία : δ Leopardi 
έμεινε περί τούτου δεόντως πεπεισμένος, δτε, νεανίας ών, ήθέλησε 
ν’ άγαπήση καί ούδεμίαν έλαβεν άνταπόδοσιν έρωτος. Παρηλλαγ- 
μένος δέ τήν μορφήν έκ παίδων, ύπέφερε διττώς έκ τής δυσμορφίας 
αύτοΰ, κατεχούσης συμπεπιεσμένα τά όργανα τής ζωής καί καθι- 
στάσης αυτόν γελοΐον· όθεν εννοείται ότι αί βραχεΐαι του ’Οβιδίου 
ενδείξεις περί τής άσχημίας τής Σαπφοΰς ένεποίησαν εις αυτόν ζωη- 
ράν συναίσθησιν. Ή Σαπφώ πλήρης μεγαλοφυίας άλλά περιφρονου- 
μένη διά τήν έλλειψιν κάλλους ήτο αύτός ούτος ό Leopardi καί 
ό ’Ιταλός ποιητής εύρισκε παρηγοριάν ούχί σμικράν διερμηνεύων διά 
στίχων τοιαΰτα δεινά.

Άλλως δ’ ούδείς ποιητής οΰτ’ έν ’Ιταλία ούτε παρά τοϊς άλλοις 
λαοΐς εϊχεν έτι έκφοάση τήν κακοδαιμονίαν του συνδέσμου τής 
άσχημίας μετά τού πνεύματος τής μεγαλοφυίας κατ’ ιδιοτροπίαν 
τής φύσεως. Τοΰτο ήτο ύλη άπολύτως νέα (’) καί άν έπιλαμβανό-

(4) Έ<·. τγ A r ι i c ο 1 ο c r i I ί c ο - ·Ο, Χα· ·περ S^XTK. T[j
ν*  άνευρη έ*>  τ<ί 265. σελί«δ της μικράς εν 32. 
(Firenze, successor! Le Monnier, 1860), ό 
τε^>α<ότ<τα. 

σχη,αατι εκάόσεως τών Cantidi Leopardi 
νέο; συγχοα^εύ; άεκ&κει ύπέο εαυτού την προ-
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μενός τις αύτής έξέπληττε κατ’ άρχάς τούς άναγνώστας, δέν θά 
έβράδυνε νά προσοικειώση αύτούς προς τήν νέαν ύπόθεσιν διά τοΰ 
θελγήτρου αύτοΰ τοΰ καινοφανούς καί δυνάμει τής άκριβεστάτης τοΰ 
περιεχομένου συμφωνίας προς τάς άνησυχίας καί τάς φροντίδας τοΰ 

τότε χρόνου.
Πανταχοΰ έν Εύρώπη ή ποίησις διηοεύνατό μυστήριον τοΰτο τής 

ειμαρμένης· πανταχοΰ αΐ λύραι έστέναζον έπί ταϊςάνεξηγήτοις θλίψεσι 
τοΰ άνθρώπου. Έπρεπεν ϊνα καί ή ’Ιταλία εΐσέλθη εις ταύτην τήν 
συναυλίαν, όθεν άντήχουν φθόγγοι τοσοΰτον θλιβεροί καί τοσοΰτον 
έμμελεϊς. Ό Leopardi άνέλαβε νά είσαγάγη αύτήν έκεΐσε καί δυ- 
στυχέστερος ών, έπαναστατικώτερος, άπιστότερος έτι καί μάλλον 
άθεος τοΰ ‘‘ύρωνος, έψαλλε, περικαλύψας δι’ ονομάτων καί προσχη
μάτων ποικίλων, πάντα ταΰτα τά άλγη, πάσας τάς είρημένας πι
κρίας, ών ή έκφρασις δύναται νά συμπεριληφθή ώς εξής διά βραχύ 
τάτων : «Οΰτ’ έγώ ούτε άλλος ούδείς έπρεπε νά γεννηθώμεν ποτέ» .

It’·
Άλλά καθ’ δν χρόνον ό Leopardi έπέραινε τάς δέκα πρώτας αύ

τοΰ ώδάς καί παρεσκευάζετο νά συνεκτυπώση αύτάς έν συλλογή (®), 
γυνή τις προωρισμένη νά συντελέση πως καί αύτή εις τήν φιλολο
γικήν άναγέννησιν τής 'Ισπανίας έγεννάτο έννέα λεύγας μακράν τής 
Badajoz (h) έν τινι χωρίφ φέροντι τό ποιητικόν όνομα Almendra- 
lejo (μικρόν δάσος άμυγδαλών). Ή Carolina Coronado ή σή
μερον συνεζευγμένη μετ’ Αμερικανού τίνος διπλωμάτου έγεννήθη λοι

πόν έν Έστραμαδούρα τό 1823.
’Από τοΰ τετάρτου έτους τής ηλικίας αύτής έγένετο δυστυχής. 

Ό πατήρ αύτής καθείρχθη έπί Φερδινάνδου τοΰ Ζ' ένεκα πολιτικών 
λόγων καί διέμεινεν έπί τινα χρόνον έν τή ειρκτή. Μετ’ ολίγον δέ 

κατέστη τή Carolina έπάναγκες νά βοηθή τή μητρ'ι αύτής προς 
άνατροφήν πολυμελούς οικογένειας καί μετρίαν έξοικονόμησιν τών 
κατ’ οίκον άναγκαίων. Εύτυχώς δ’ έμάνθανεν άκόπως τά πάντα :

(5) Αί δύο πρώτν.ι είχον ·ηδη δημοσιευθη τό 1818., η δζ τρίτη τό 1820.
(6) Πάσα» αύταί αί βωγραγιχαι λεπτομίρειαι έ'λήγθησαν εχ. τηζ εισαγωγής καί τού προϊόγον 

τών προτεταγμένων της εχδόσεως τών ποιημάτων αύτης' f y Μαφιτρ, 1852.— ’■ Carolina έ’λαβε 

σύζυγο τον κ. Perry.
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κέντημα, ιχνογραφίαν, μουσικήν, έργα οικιακά· οΰδεμία τών συν
τρόφων αύτής έξισούτο πρός αύτήν κατά τό άντιληπτικόν, ού εμία 
δέ ήτο τοσοϋτον αληθώς προσφιλής εις τήν έαυτής οικογένειαν 
την νύκτα, οτε περί αυτήν τό πάν άνεπαύετο, ήγρύπνει άναγινώ- 
σκουσα τά ολίγα βιβλία, άπερ ήδύναντο νά περιέλθωσιν εις χεΐρας 
αύτής.

Κατά τό δέκατον τέταρτον έτος συνέθετο τούς πρώτους στί
χους αύτής- κατά δέ τά έξ επόμενα έτη έξηκολούθησε καλλι
εργούσα τήν έμπνευσιν αύτής καί καταχωρίζουσα τινα τών έργων 
της έν ταϊς έφημερίσι τής Μαδρίτης. Ό Espronceda καί ό Do- 
noso Cortes, έξ Έστραριαδούρας καί αύτοί, έποιήσαντο συστά
σεις ύπέρ αύτής εις τόν φιλολογικόν κόσμον. Άγουσα δέ τό εικο
στόν έτος ήδυνήθη νά καταρτίση έκ τών ποιημάτων αύτής τομί- 
διόν τι δημοσιευθέν τό 1844. τή προστασία τού περίφημου Har- 
tzenbusch, έν ω εκφράζονται διά στίχων χαριεστάτων καί αμέμ
πτων συναισθήματα φυσικά καί ειλικρινή. Άρέσκεταί τις άκούων τής 
νεαράς ταύτης κόρης τήν καρδίαν, τήν εύαίσθητον μέν πρός τάς 
καλλονάς τών άγρών άλλ’ όμως ταραττομένην ύπό φιλοδοξών ονεί
ρων καί στενάζουσαν μεθ’ ήδύτητος καί, άν μοι έπιτρέπηται ή έκ- 
φρασις, άλληγορικώς ότι ζή τοσούτον μεμακρυσμένη άπό τών λαμ
πρών έκείνων διατριβών, όπου αναπτύσσονται καί έκτιμώνται τά 
πνευματικά πλεονεκτήματα.

Άλλ’ έτρεφεν άρά γε καί άλλους πόθους ; Ώνειροπόλει νά βασι- 
λεύσγι έπί τίνος καρδίας νεαράς ώς αύτή καί κατακτηθείσης ύπό 
τής λάμψεως τής ευφυΐας ; Έφοβεϊτο δέ μή ούτος ό πόθος, ή έλπίς 
αύτη διαψευσθή μετ’ έφήμερον ευτυχίαν ; Τό βέβαιον είνε ότι εϊχεν 
άναγνώσγι τήν ιστορίαν τής Σαπφούς καί οτι έξεικόνισε τήν χαράν 
καί τά δεινά τής ποιητρίας έπί μικρόν τι άγαπηθείσης καί προδο- 
θείσης μετά βραχύ.

Αί τριάκοντα τέσσαρες τετράστιχοι αύται στροφαί είνε είδος τι 
μονολόγου εις πολλάς διγρημένου πράξεις, έν ω ή εύτυχία, ή ανη
συχία, ό άπελπισμός έμφανίζονται κατά διαδοχήν. ’Εκτός τού περί 
τό τέλους μέρος (ένθα λαμβάνει τόν λόγον αύτή ή συγγοαφεύς) 
δέν άκούομεν εΐμή τήν φωνήν τής Σαπφούς· άλλ’ ή φωνή αύτη είνε 
πάντοτε εύγλωττος καί αί ίδέαι τής ήοωίδος, αί μεταβαλλόμεναι

(flANNHl ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ
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αυ- 
τάς 
ύπ’ 
τής

Ή καρδία μου έκχεΐται ούτω κατά σταγόνας, όταν τό 
πρόσωπον λάμπη ύπό χαράς έπ’ ολίγον 
όταν ή φωνή αύτοΰ άξιοι νά έγκωμιάση 
βαυζαλήση ψιθυρίζουσα έπαινόν μου.
τήν λεπτήν σου πνοήν πλανωμένην περί 

ούς έναρμονίους σου λόγους πλήττον- 
ς τήν καρδίαν ριου’ καί ή καρδία αυτή παραχρήμα έπι- 

παλμούς της· άρκεΐ είς στεναγμός, εις φθόγγος, εν 
τρυγόνος τό στήθος. Δέν φο- 
σύ, ύπέρ άλλης τινός ώραίας 

τρα άλλα θά κα- 
•ήν εΐρηναίαν μου εύδαιμονίαν. Καί 

πιβούλου χειρός νά μαοάντ) τό άνθος τής 
ίς θά έτόλμα νά σφετερισθή τ ν καρδίαν σου καί 

; ποτέ ή Σαπφώ ;» 
ι της ! Πόσον ύψη- 
Άλλ’ οΐ τελευταίοι 

προ ολίγου ήκούσαμεν, έμφαίνουσιν άρχην ταραχής. Φο-

Ί

αύτής συγκινήσεις έλέγχουσι τάς τρομεράς περιπετείας τής κατα- 
στάσεως αυτής καί τήν προσέγγισιν άπαισίας καταστροφής.

Έν τή άρχή παρίσταται πλήρης χαράς, άπροκαλύπτως ψάλλουσα 
τήν εύδαιμονίαν αύτής, τήν λαμπράν αύτής φήμην, τόν άνταμει- 
βόμενον έρωτά της.

«'Ως ήπιωτάτη αύρα, λέγει, ό εύμαρής ριου βίος όλισθάνει άφ’ η
δονής είς ηδονήν, μεριζόμενος ύπό του έρωτος καί τής δόξης. Τις 
εύδαιριονία έξισοΰται πρός τήν έμήν ; Παρά τόν Φάωνα καί ψάλ
λουσα τήν άγάπην αύτοΰ καί ύπό τής λάρ-ψεως τών ομμάτων 
τοΰ μαγευομένη, ή Σαπφώ άπολαύει άμυθήτου χαράς δαπανώσα 
ώρας αύτής έν γλυκείς έκστάσει καί βλέπουσα οτι ο τρυφερώς 
αύτής άγαπώριενος πίνει έν τω άέρι, δν άναπνέει, τούς φθόγγους 
λύρας ταύτης τής τοσοΰτον περιπαθούς, τής άντηχούσης έρωτικώς 
μόνον ύπέρ αύτοΰ. Τί άρρητα δάκρυα άναβλύζουσιν είς τούς οφθαλ
μούς μου ! 
γλυκύ καί ώραϊον αυτού 
άκούοντος τά μέλη μου, 
τήν λύραν μου καί νά μέ

«Αισθάνομαι, ώ Φάων, 
τό μέτωπόν μου- αισθάνομαι τ1 
τας ήδονικώ 
σπεύδει τούς παλμούς της· 
βλέμμα καί άνακινεΐται αύτή ώς τής 
βοΰμαι τότε νά λησμονήσγς, επίορκος 
τήν άτυχή σου ποιήτριαν δέν φοβούμαι οτι θέλγη 
ταστρέψωσιν έν όλεθοία ώρα τήν εΐρηναίαν μου ε 
τίς άρα ήθελε τολμήσγ δι’ έ· 
εύδαιμονίας μου; Τί 
καί νά στήση έκεϊ τόν θρόνον, όπου έβασίλευσε

Πόσον ταπεινή παρά τούς πόδας τοΰ έραστοΰ 
λόφρων πρός τάς άντιζήλους αύτή γυναίκας ! 
λόγοι, ούς 
βειται έκτακτόν τινα προσβολήν, καθ’ ής ’ίσως δέν θά ήτο άρκούν- 
τως ώπλισμένη. Διότι ενταύθα διετηρήθη ή τοΰ ’Οβιδίου παοάδοσις 
περί τής άσχημίας τής τλήμονος Σαπφούς. Άλλ’ όμως ή Carolina 
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Coronado δέν είχε πρός αποδοχήν της παραδόσεως τούς αύτούς 
προσωπικούς λόγους καί ό Leopardi : ή ραρτυρία τών συγχρόνων 
συγγραφέων καί ή Λιθογραφική είκών, ήν δύναταί τις νά ίδη έν νεω- 
τέρα τινί ποιητική συλλογή, άποδεικνύουσιν ότι ούδέν τών θέλγη
τρων τής γυναικός έλειπεν είς τήν Ισπανίδα ποιήτριαν. Άλλ’ έπί 
τέλους δέν ένόρισε δέον νά ύποκαταστήσγ έαυτήν εις τήν ήρωίδα 
της· διετήρησε λοιπόν αύτήν όπως τή είχε παραδοθή καί απεικόνισε 
τούς άγώνας της Σαπφούς ραχορένης κατ’ άντερωρένης τίνος γυ- 
ναικός διά της δόξης καί της έρπνεύσεως.

«Ά, δέν έχω ’ίχνος ώραιότητος—παρίστησιν αύτήν λέγουσαν— 
οΐ θεοί δέν κατέλιπον επί τού προσώπου ριου τόν πολύτιρον τύπον 
της χειρός των· άλλ’ εις τήν ψυχήν ρ,ου έδωκαν γενναιοπρεπώς τήν 
πνοήν της ρεγαλοφυίας, τό πάντων άριστον χρήρα. Αί τού Φοίβου 
άδελφαί έθηκαν είς τάς χεϊράς ρου θαυρασίαν λύραν- έπλήρωσαν 
τήν καρδίαν ρ,ου ένθουσιασρού καί έρωτος καί έριπνεύσεως θείας. Ή 
καλλονή χαίρει ρίαν ρόνον ήρ.έραν έπί τοϊς θριάρβοις, ούς τό άνοί- 
κτιρρον ρ-έλλον έκρηδενίζει, έν ω έπευφηρ.ουρένη όδηγεϊ είς τόν 
ναόν της αθανασίας ή νικηφόρος ρεγαλοφυία. Ή καλλονή δέν λαρ- 
βάνει παρά τού κόσρου είρ.ή κλίνην γής καί λήθην σιωπηράν ό στε
νός τάφος, είς δν έρπίπτει, άποσβέννυσι τάς ακτίνας αύτής, ώσεί 
ρηδέποτε ειχον λάρψγ. ’Αφανίζεται δέ δίκην ονείρου, άν ρή ή ισχυρά 
τής ρεγαλοφυίας φωνή άπαθανατίσγ αυτήν- τά άσρατα τής ρεγα
λοφυίας ρεταβαίνουσιν είς πάντας τούς αιώνας καί χορηγούσι πολύ- 
τιρον ζωήν είς τήν κόνιν τής καλλονής.

»Καΐ έγώ ώσαύτως θά ψάλω — προστίθησι (διότι δέν κατατρίβει 
τόν χρόνον αύτής είς άξιώρατα ράταια- παν 8,τι άρτίως είπεν εΐνε 
συνηγορία ύπέρ αύτής καί έπιχείρησίς τις, δι’ ής άποπειράται νά 
διατηρήσή την καρδίαν τού Φάωνος)- — καί έγώ ώσαύτως θά ψάλω- 
ή φωνή ρου θά διαθρυλήση τό δνορ,ά σου, θ’ άπαθανατίσγ τόν έρωτα 
τόν σόν καί τόν έρόν θά έπεκταθώσι ταχείς καί ατελεύτητοι είς 
τούς αιώνας τούς ρέλλοντας. Ή Ελλάς αύτη ή όλβία καί σοφή 
καί δίκαια θά ροί περιποιήση άθάνατον δόξαν- θά περιβάλη ίσως 
διά στεφάνου τό σεπτόν ρου ρέτωπον ώς τό τού ρεγάλου Όρήοου. 
Καί απόβλεπε είς τόν στέφανον τούτον, ώ Φάων, καί άντάρειβε τήν 
φιλοτιρίαν τής προσφιλούς σου Σαπφούς διά τού ρειδιάρατός σου, 
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θελκτικωτέρου είς παν ρου τό είναι ή ή αύρα ή εωθινή είς τά άνθη ».
’Ιδού ακριβώς ό έρως οίος ώρίσθη ύπό τού Πλάτωνος, υιός τού 

πλούτου καί τής πενίας (*).  Ούδέν έλλείπει είς τήν Σαπφώ είρή τά 
θέλγητρα τά έξωτερικά- ταύτα δέ ζητεί παρά τού ώραίου έκείνου 
νεανίου — καί συρπληροΰται δι’ αυτού καί πανευδαίρων καθίστα
ται, άν δύναται νά είπη : ‘Η καλλονή τού Φάωνος ροί ανήκει- είς 
έρέ ρόνον ρειδιγ καί πάντοτε θά ρειδι^ είς έρέ.

Άλλ’ ή ύπερτάτη αύτη χαρά, οϊροι, δέν τή έδόθη! ’Εκείνο, οπερ 
ή Σαπφώ έν τώ βάθει τής ψυχής έφοβεϊτο, καίτοι έν τοϊς ανωτέρω 
λόγοις προσποιουρένη οτι ούδένα περί αύτοΰ έτρεφε φόβον, έκεϊνο, 
λέγορεν, συνέβη καί τής Σαπφούς ή ύπερηφανία έλαβε τό άλγεινό- 

τατον τών τραυράτων.
«Θεϊαι Μούσαι, — άνακράζει — θεοί τής ρεγαλοφυίας, τί τό όφε

λος νά περιστέφωραι ύπό τών άκτίνων ύρών ; 'Ωραία τις άντερω- 
ρένη διά ρόνης αύτής τής καλλονής έπέτυχε νά ρέ νικήσγ ύβριστι- 
κώς. Καταστήσατε αύτήν έκποδών, ώ ουρανοί, άποδιώξατε αύτήν ! 
"Οταν βλέπω έκείνην, τό ρϊσος, οπερ ροί έρπνέει, αύξάνεται- ή οψις 
αύτής έπισκοτίζει τήν έρήν καί ή καρδία ρου αναβράζει ύπό φθό
νου καί ζηλοτυπίας. Άποδιώξατε αύτήν ρακράν έκείνου ιδίως- είθε 
οΐ έοωτόληπτοι αύτοΰ όφθαλροί νά παύσωσι θαυράζοντες τής γυ- 
ναικός ταύτης τήν καλλονήν καί είθε οΐ αΐρατούρενοι οφθαλροί ρου 
νά ρή ώσι τού λοιπού καταδεδικασρένοι είς τό νά τρέχωσιν άκατα- 
παύστως ΐνα καταφωρώσιν αύτούς ! Θεία Αφροδίτη, έπάκουσον τής 
δεήσεώς ρου- προστάτευσον τόν έρωτα, δν σύ άνήψας- είς τήν σκλη- 
ράν καρδίαν τού έπιόρκου έπανάγαγε σπινθήρα τών έσβεσρένων 

πυρών ».
Γνωσταί ήσαν αί έρωτικαί παραφοραί τής Σαπφούς, άς αύτή αύτη 

έξεικόνισεν ειχον ρεταφρασθή καί έξυρνηθή έν πάσαις ταϊς γλώσ- 
σαις- άλλ’ ή Σαπφώ ζηλότυπος καί δυστυχής δέν είχεν έτι ήρϊν 
άποκαλυφθή- τό ρέρος τών έργων αύτής, έν ω αύτη έξέφραζεν ίσως 
τοιαύτην λύπην, άπώλετο καί ούτε τό πνεΰρα τό λεπτόν τού ’Οβιδίου 
ούτε τό άλγος τό γενικόν καί ρεταφυσικόν τού Leopardi ειχον δυ- 
νηθή ν’ άναπληρώσωσι τούτο τό κενόν : ή Carolina Coronado

(·) «Π«- Συ,«.π. 203 C : Πόρον χχί Πιχίχί νϋ; ων ό Έρω&. Σ Δ. Β. 
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κατόρθωσε τοΰτο- ολίγαι στροφαί περιπαθέστεραι και λαμπρότερα? 
εικόνας έχουσαι έγράφησαν πρός παράστασιν τής μανίας τής ζηλο
τυπίας. Ή τελευταία μάλιστα εύμοιρεϊ αλήθειας θαυμαστής και 
τρομεράς.

«Δός μοι, λέγει ή Σαπφώ εις την Άφροδίτην, δός μοι μορφήν 
καταθέλγουσαν καί καλλονήν φέρουσαν την σφραγίδα τοΰ φωτός σου 
καί άς μοι άφαρπάσωσιν οί παρωργισμένοι θεοί την κιθάραν μου καί 
τά άσματά μου καί την δόξαν μου ! »

Πάν δ,τι λοιπόν παρήγε την ύπερηφανίαν αυτής, πάν δ,τι κα
θιστά αυτήν μοναδικήν έν τώ κόσμω είνε ήδη μηδέν. Μόνον τό κάλ
λος εκτιμά αύτη ώς έχον αξίαν — καί θά έθυσίαζε τά πάντα, άν 
ήδύνατο νά καταστή ωραία καί νά έφελκύση την καρδίαν τοΰ Φά- 
ωνος. Ό έρως ό ώθων αύτήν πρός τοΰτον τόν άνδρα ένέπλησεν αυ
τήν ολόκληρον καί έξηφάνισεν έν αύτή πάν άλλο πάθος.

Μετ’ άπειλάς ματαίας, κραυγάς οργής, αιτήσεις έκδικήσεως άπευ- 
θυνθείσας εις την Άφροδίτην ή Σαπφώ μεταπίπτει πάλιν εις τάς 
περιπαθείς μομφάς, εις τάς αναμνήσεις τοΰ ώραίου ονείρου καί της 
διαψευσθείσης έλπίδος. Ό Φάων εινε άγνωμων τις όφείλων τά πάντα 
εις τόν έρωτα αύτής.

«Ή νεότης σου παρήοχετο άσημος, τώ λέγει- έμενες συγκεχυ
μένος μετά τοΰ χύδην όχλου, δτε συνενοΰσα την φήμην αύτής μετά 
τοΰ ονόματος σου ή Σαπφώ διεμ.ερίσατο τήν δόξαν αύτής μετά σοΰ. 
Ή ποιήτρια τής Ελλάδος, καταβαίνουσα άπό τοΰ ύψους αύτής μέ
χρι σοΰ, ήθέλησεν έρωτος πλήρης νά ψάλγ τήν ζωήν σου καί νά 
φωταγωγήστ) τό μέτωπόν σου διά τών άκτίνων τοΰ στέμματός της. 
Και παρά σέ, Φάων, δτε ή φωνή μου ύψοΰτο ϊνα ψάλη τήν ένθουν 
ήμών άγάπην, αί τοΰ Όλυμπου κόραι φιλοφρονέστατα έπέχεον θειον 
εις τά χείλη μου μέλι. »

Πόσον θά ήτο κάλλιον νά λησμονήσγ διά παντός τόν άστατον 
τοΰτον νεανίαν τον έκτιμώντα τόσον ολίγον τά δώρα τής Μούσης 
καί τήν βασιλικήν λαμπηδόνα τής δόξης τής ποιητικής ! Άλλ’δχι: 
ό ώραΐος ούτος έπίορκος είνε αναγκαιότατος πρός τήν ευδαιμονίαν 
αύτής. Άμφότεοοι ζητοΰσι τήν φυσικήν καλλονήν καί ζητοΰσιν αύ
τήν έκτος εαυτών- καί, έπειδή ή Σαπφώ δέν είνε ώραία, ό Φάων 
άποφεύγει αύτήν. 'Οθενήήρωίς διακόπτει άποτόμως τάς γλυκείας
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αύτής αναμνήσεις καί έπαναπίπτει εις τήν ζηλότυπον αύτής έξα- 

ψιν- άνακράζει δέ μανιώδης άμα καί τεθλιμμένη :
«Ποΰ είνε ή ώραία έκείνη, ήτις έρωτα ύποκρινομένη μοί αποσπά 

τήν καρδίαν σου τήν ήδη κατακεκτημένην ; Χθές τό στήθος μου 
έπαλλεν ύφ’ ήδονής- σήμερον φλέγεται έξ άγανακτήσεως καί οδύ

νης. ·
’Ενταύθα καταπαύει τούς θρήνους αύτής ή Σαπφώ, έπί μικρόν τι 

άπομακρυνομένη τών όμμάτων ήμών καί μή άναφαινομένη εΐμή 

κατά τοΰ δράματος τήν καταστροφήν.
«Ό ήλιος, άνελθών εις τό μέσον τής εαυτού τροχιάς, κατέρχεται 

κεκρυμμένος έντός έρυθρών νεφελών- κατά τών βράχων ή έξωργι- 
σμένη θάλασσα τής Λευκάδος έπιρρίπτει καταθραύουσα τά απειλη
τικά αύτής κύματα. Ή Σαπφώ αναφαίνεται έπί τής άποκρήμνου 
ακτής έστεμμένον τό μέτωπον έχουσα διά στεφάνου νεκρικού- θε- 
σπέσιόν τι πΰρ έκπέμπουσι τά δμματά της, κατοπτεύει δέ τολμη- 
ρώς τό φοβεοόν διάστημα. Εκτείνει τούς βραχίονας αύτής κα. ψι
θυρίζει έν γοερφ στεναγμφ μυστηριώδεις λόγους- έπειτα δέ άποσπά- 
ται άπό τών βράχων: «Φάων!» άναφωνεϊ παραδιδοΰσα τό σώμα 
αύτής εις τον άνεμον. Έπί μικρόν τι περιδινεΐται κλονουμένη έν 
τφ άέρι- έπειτα δέ καταπίπτει καί καταβυθίζεται εις τών ύδάτων 
τόν κόλπον- ή ήχώ δ’, έπιπλέουσα τών κυμάτων, έπαναλαμβάνει 

μακράν τόν ύστατον τοΰτον φθόγγον».
Ούτω περατοΰται διά παραστάσεως λαμπράς ου μήν άλλά καί 

σώφρονος ό λυρικός ούτος μονόλογος ό άποτελέσας σχεδόν ολόκλη
ρον δράμα. Πάντα τά έν τή καρδία τής Σαπφούς άντιπαλαίοντα 
πάθη άπετυπώθησαν έν αύτφ, ώς εϊδομεν, χαριέντως καί ζωηρώς- 
ναι μέν ό διάλογος καί αί αντιρρήσεις έλλείπουσιν, άλλ’ ή τής 
δράσεως πρόοδος ένυπάρχει καί άνθρωπίνη τις ψυχή παρίσταται 
ήμΐν άνατρεπομένη έκ βάθρων καί έκπίπτουσα ταχέως εις τήν άπό- 

γνωσιν.
Τό ’Ιταλικόν ποίημα τοΰ Leopardi έφιλοτεχνήθη μετά πλείονος 

τελειότητος καί όλιγώτερα έπίθετα καί συνώνυμα έν αύτώ άπαν- 
τώσι- καίτοι δ’ έχον κλασικήν τήν περί τό ύφος άκρίβειαν, φέρει 
όμως άριδηλότερον τήν σφραγίδα τοΰ ΙΟ’ αίώνος ή τό ποίημα τής 
'Ισπανής ποιητρίας έκπλήττει πλειότερον τόν άναγνώστην διά τοΰ
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καινοφανούς τοΰ περιεχομένου αύτοΰ- τέλος δ’ επιλαμβάνεται ύψη- 
λοτέρου ζητήματος- άλλ’ δμως ολίγον συγκινεϊ καί αποτείνεται μό 
νον εις τό πνεΰμα. Τουναντίον τό πάθος ζή έν τώ Ίσπανικφ ποιή- 
ματι τ·ής Carolina Coronado- εξαιρέσει δέ μικρών τινων τοΰ ήμ,ε- 
τέρου αίώνος πίνων ήδύνατο νά παραχθίϊ ό'μοιόν τι καί πρό τριών 
ετι αιώνων καί, καθ’ οίονδήποτε χρόνον καί άν έπαναγνωσθ-55, θά 
κίνηση πάλιν τό αυτό παθητικόν διαφέρον καί θά διεγειργι παρά 
παντί την αύτην συγκίνησιν.

^ταματιος Δ. ^Βάλβης

^ΙΔΕΠκοΣ ΡΟΓΚΕΡΤ

ΣΤΟΑ 2?9

Ruckert Φριδερικος· Γεννηθείς τη 16 Μαϊου έν Βαυαρία 
έδημοσίευσεν αναμνήσεις τών παιδικών χρόνων τώ 1829 συλλο
γήν ποιημάτων μετά πολλοΰ humour γραφεϊσαν. Έσπούδασεν έν 
Ίένη τά Νομικά- πλήν καταλιπών τήν σπουδήν τοΰ Δικαίου έτρά- 
πη εις φιλολογικός καί καλλιλογικάς μελέτας. Τοσοΰτον δ’ έπέ- 
δωκεν εις τήν σπουδήν τών γλωσσών, ώστε έλέχθη περί αύτοΰ, ότι 
ούδεμία γλώσσα τώ ήν άγνωστος. Τώ ι8ι ι έγένετο ύφηγητής, 
μεθ’ δ διωρίσθη καθηγητής έν Ίένη. Πλήν ό βίος τοΰ καθηγητοϋ 
δέν τώ ήρεσε, δΓ δ άποσυρθείς εις Βύρτσβουργ ’ιδιώτευε μελετών. 
’Από τοΰ 1807 μέχρι τοΰ ι 815 έξέδωκε τά άσματα της νεότητας. 
Τώ 1826 μετέβη, ώς καθηγητής εις Έρλάγγην τών ’Ανατολικών 
γλωσσών. Τώ ι8φι έκλήθη καθηγητής εις ΒερολΤνον ύπόΓουλιέλ- 
μου τοΰ Δ' παραμείνας αύτόθι μέχρι τοΰ 18φ8. Άπεβίωσεν έν 
Βόϊσετς τώ 1866. Τώ 1869 τώ άνηγέρθη μεγαλοπρεπές μνημεϊον, 
νλυφέν παρά τοΰ διάσημου γλύπτου Βούραν.

Ο ΠΑΛΙΑΝΘΡΩΠΟΣ
( Χαρακτήρ)

Ό Παλιάνθρωπος είναι μικροπρεπής· μά έχει χάρη άπά- 
νου στον μικροπρεπή. Έχει βαθμόν άνώτερον εις τήν άνοσιώτητα. 
Ό ΙΙηλιάνθρωπος δέν δυσκολεύεται νά κάμη καί ένα άσχημο, διά 
μία δεκάρα. Έν ω ό άπλώς μικροπρεπής, ένδέχεται καί νά μήν 
τό κάμη.

Παλιάνθρωπος, εις τήν περίσταση, είναι τό έπιβαρυντικό τοΰ μι
κροπρεπούς. Μικροπρεπής, τό έλαφρυντικό τοΰ Παλιανθρώπου- 
Λέμε Παλιάνθρωπο τά μικροπρεπή διά νά τον ύβρίσωμε. Λέμε μι
κροπρεπή τον Παλιάνθρωπο συμπαθώντές τον, καί οίκτείρον- 
τές τον.

Ό μικροπρεπής είναι άέιοκαταφρόνητος. Ό Παλιάνθρωπος 
είναι αποτρόπαιος.

Ό Παλιάνθρωπος δέν έχει τίποτα ιερόν.
Ή Παλιανθρωπιά είναι φύσις- καί ’βρίσκεται τόσο στον φτωχόν, 

ώς καί στον πλούσιον- εις τον άγενή, ώς καί στον εύγενή- στον 
ύστερον χαμάλη, ώς καί στον πρώτον κομματάρχην.

Ελεημονεί τον μικροπρεπή μέ τή συντροφιά σου- άλλ’ άπόφευγε 
προσεχτικώς τον Παλιάνθρωπο.

(1884) ΑΝώΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤ02
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ΓΕΡΜΑΝΙΣ ΗΓΕΜΟΝΟΠΑΙΣ

ΑΘ’ ήν ήμέραν άπεκβ- 
λύπτετο τό είς άνά- 
μνησιν τοΰ Ερρίκο» 
Πεσταλότση έν ’Ελβε
τία έγεοθέν μνημεΐον,οΐ 
δέ πολϊται τής Vud 
συνως·ιζόμενοι περί αυ
τό έςύμ,νουν τάς άρε- 
τάς τοΰ πατρός της 
Νέας Παιδαγωγικές , 
καί δ Πεσταλότσης ά-νεβίου την ημέραν ταύτην έν τώ μέσω τών τοσοΰτον ύπ’ αύτοΰ άγα- 

πηθέντων] συμπολιτών του. οϊτινες άθρόοι άπέδιδον αΰτώ ύψίστας 
τιμάς, προϊόν άγάπης άμα και θαυμασμού. Οΐ χωρικοί της πολιτείας 
της Vaud άνεμιμνήσκοντο οτι δ Πεσταλότσης άρξάμενος είκοσαέτης 
μόλις τοΰ έργου του κατόρθωσε ν’ άποσπάστ) αύτούς τών σκληρών 

καταπιέσεων τών πλουσίων καί τών πλεονεκτών, οΐ γεωργοί ότι 
διά τές έπιστήμης κατίσχυσε νά προαγάγη την γεωπονίαν, οΐ πέ- 
νητες τέλος τούς αγώνας αύτοΰ καί τά έργα ύπέρ της παιδεύσεως 
καί της ευτυχίας τοΰ λαοΰ.

Έν τώ μέσφ τοΰ εύγνώμονος πλήθους τοΰ παρισταμένου εις τά 
αποκαλυπτήρια τοΰ Πεσταλότση, ξένος τις, διακεκριμένος καλλιτέ
χνης, διηγείτο ένώπιον πολλών ακροατών τό έξές θλιβερόν άλλ’ ούχ 
ήττον ένδιαφέρον έπεισόδιον τοΰ βίου τοΰ άνδρός.

«Κατά το 1820, παρά τινα κώμην της Άργοβίας κεκμηκώς καί 
καταπεπονημένος ώς έκ μακράς πορείας έπί τών όρέων, άπεφάσισα 

νά διέλθω την νύκτα εν τινι πανδοχείφ, καί έκάθισα προ τραπέζης 

παρά την εστίαν.
’Εγγύς μου καί απέναντι ακριβώς έκάθητο έπίσης γέρων, τοΰ όποιου 

ή όλη παράστασις προέδιδε τυχοδιώκτην τινα πένητα, τρώγων άρτον 
και γάλα. Άπατώμαι καί άδικώ τόν άγαθόν άνδρα, διότι ούτε 
έπαίτης ούτε τυχοδιώκτης ήτο- δ γέρων περί τοΰ οποίου πρόκειται 
ήτο άξιος πολλής προσοχής καί πάσης συμπαθείας.

Έγείρας πρός με τά μελαγχολικά ομματά του μέ ήρώτησε δει— 

λώς καί ήρέμα :
— Είσθε Γάλλος κύριε ;
— Μάλιστα.
— Είσθε ίσως καλλιτέχνης ;
— Ναί, τώ άπεκρίθην.

Σάς συγχαίρω άπό καρδίας !
Μετά έν δλόκληρον τέταρτον ώρας ό ξενοδόχος εύηρεστηθη νά μέ 

ένθυμηθή· παρέθεσεν έπί της τραπέζης πλούσιον εύτυχώς κατάλογον 
έδεσμάτων. Δέν ήθελα νά δειπνήσω σιωπηλός καί μόνος καί προσε- 
κάλεσα τόν πτωχόν έκεϊνον ξένον, δστις ήναγκάζετο νά περιορίζηται 
είς μέλανα άρτον καί οξύγαλα, νά μετάσχη τοΰ δείπνου μου- ού- 
τος έδέχθη την πρόσκλησίν μου μετά γερμανικές άφελείας καί άγα- 

θότητος.Ό καλός μου συνδαιτυμών ήρώτησε τό όνομά μου, έγώ δέ έκ 
φιλοφροσύνης έζήτησα τό ’.δικόν του' έκαλεϊτο Ερρίκος Πεσταλότσης.

Άγαπόί δ θεός τούς όδοιπόρους- ή συνάντησις μετ’άνδρός εύφυοΰς 
είνε εύτύχημα δι’ ένα ταξειδιώτην, συνήντησα δέ έν πενιχρά καλύβη, 
χωρίς νά τον γνωρίζω, άνδρα άπέριττον, χρηστόν καί μεγαλοφυά.

Ό θαυμάσιος γαλλικός οίνος δστις τω παρείχετο άφθόνως, έθέρ- 
μανε τόν λόγον τοΰ Πεσταλότση, πραγματευομένου πρός μεγάλην 
μου έκπληξιν καί έν πληρεστάτγ έπιγνώσει περί τών ώραίων τε
χνών, τών έπιστημών καί τής ποιήσεως· έλάλει περί άπάντων τών 
αριστουργημάτων τοΰ φιλολογικού κόσμου μετ’ αισθήματος, χάριτος 
καί σαφήνειας, αϊτινες άπεκάλυπτον συγχρόνως τόν φιλόσοφον, τόν 
κριτικόν καί τον ποιητήν. Μοί ώμίλησεν άλληλοδιαδόχως περί τοΰ 
Όμήρου, τοΰ Βιργιλίου, τοΰ Βοσσουέτου, τοΰ Γκαϊτε, θαυμάσιων 
διερμηνέων τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, αθανάτων ίεροφαντών οΰς
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ηύτύχουν νά εννοώ, και οΰς ό Πεσταλότσης εξυμνεί μετ’ ενθουσια
σμού ζηλωτού κα'ι μετ’ εύφραδείας διδασκάλου.

Έ),εγον κατ’έμαυτόν, άκροώμενος αύτοΰ· Θεέ μου! ποιος άρα 
είναι ό ρακένδυτος ούτος γέρων, ό μυστηριώδης ούτος οδοιπόρος, ό 
τοσοΰτον πνευματώδης, ό Πεσταλότσης ούτος, δστις τά πάντα 
γνωρίζει, περί πάντων όμιλεϊ, μετά τοσαύτης δυνάμεως, τόσης ευ
γλωττίας, τόσου ενθουσιασμού !

Παρετήοουν αύτόν μετά προσοχής, άπληστως, καί έςηκολούθουν 
νά χέω οίνον εις τό ποτήριον του’ μοι έφάνη δτι έν ριπή οφθαλμού 
ό γοητευτικός καί άκτινοβόλος λόγος του έφώτισε τό μέτωπόν του, 
τό πρόσωπόν του δλον, τά πενιχρά ενδύματα του δι’ αιφνίδιας καί 
λαμπράς αίγλης- δέν μοί έφαίνετο πλέον ό αύτός άνθρωπος- βεβαίως 
ήτο πάντοτε εβδομηκοντούτης- ή μακοά κόμη του ήτο χιονόλευκος- 
τό μέτωπόν του ώς καί τό πρόσωπόν του ήσαν έρρυτιδωμένα, τά μέ- 
λανα ένδύματά του ήσαν, φεύ, πολύτρητα καί άθλια. Άλλά πρός 
τί ! Έν μιά στιγμή, καί ώς έκ θαύματος, ή συμπάθειά μου καί ό 
θαυμασμός μου τόν είχον μεταμορφώσει- μοί έφαίνετο τό πρόσωπόν 
του νεαρόν καί γοητευτικόν- ή υ.ακρά κόμη του έρριμένη τήδε κακεϊσε 
έπί τού μετώπου του τόν καθίστκ έπιχαρίτως σοβαρόν ή πενία του 
ενείχε υπερηφάνειαν, ή μελαγχολία του πνεύμα, αί ρυτίδες χάριν καί 
εύγένειαν, καί έν τή παραφορά τού θαυμασμού μου άνέκραξα, χωρίς 
νά είπω τι άλλο, τό τού ποιητοΰ : Καί δμως ύπάρχει εις Θεός έκεΐ !

Τό δωμάτιον τού πανδοχείου, ένω ε’ίμεθα, ήτο λίαν θερμόν άπεπνι- 
γόμεθα έν τή μικρά έκείνη αιθούση- έπειδή έπεθυμούμεν νά όνειρο- 
πολήσωμεν, νά πίωμεν καί νά φλυαρήσωμεν έπί πολλήν έτι ώραν τής 
νυκτός, ό ΓΙεσταλότσης μοί έζήτησε νά τω επιτρέψω όπως διευθε
τηθώ κατ’ άρέσκειαν- άφήρεσε τό περιλαίμιου του, είτα τό πεπαλαιω
μένου του ένδυμα καί αύτοστιγμεί είδον πίπτον ρινόμακτρον λευκόν, 
όπερ ό Πεσταλότσης ταχέως άνήρπασε κατασπασθεΐς αύτό δακρύων- 
ολίγου δεΐν έπίστευον δτι ήτο παραφοων ή δτι έμέθυεν.

Νεανία ! άνέκραξε μειδιών και κλαίων συγχρόνως, διά σέ τοιούτον 
ρινόμακτρον ούδέν έχει τό ένδιαφέρον, διά σέ είναι τεμαχίου λευκού 
υφάσματος, έφθαρμένου, έσχισμένου- είναι ράκος τό όποιον δέν έκτι- 
μάτε, είμαι βεβαιότατος, πλειότερον άθλιου ταλλήρου, μεθ’ δλα τά 
χρυσά κεντήματα τά όποια τό περικοσμούσι καί τά δύο αύτά ήγε-

μονικά γράμματα καί τό ώραΐον αυτό στέμμα. Δι’ έμέ, κύριε, τό 
ρινόμακτρον αύτό είναι τιμαλφέστατον λείψανου φέρω αύτό έπί τής 
καρδίας μου νύκτα τε καί ημέραν είναι άνάμνησις παρελθόντος έμ- 
βάλλοντός με έτι εις φόβον καί χαράν δταν άναπολώ αύτό, πρό 
πάντων δταν περί αυτού ομιλώ, πάσχω.................άλλά πάραυτα πα-
ραμυθούμαι, αισθάνομαι εαυτόν νεάζοντα, άναζώντα ! Συγχώρησαν 
μοι τούς βαθεΐς αύτούς στεναγμούς- είναι ή λυπηρά άνάμνησις καί 
ό πόθος τών δυστυχεστέρων καί έν ταύτώ καλλίστων ήμερών τής 
ζωής μου ! Άκουσον καί θέλεις κρίνει άπό τί έξαρτάται πολλάκις 
τό μέλλον, ή νοημοσύνη, ή τύχη καί ή έλευθερία τού ανθρώπου !

Άγω τό έβδομηκοστόν πέμπτον έτος, κύριε, καί τό άθλιον τούτο 
σώμα ύπέστη πάντα τά κτυπήματα τού γήρατος. Ε’.κοσιπενταέτης 
ήμην ήδη γνωστός εις τήν Ελβετίαν καί τήν Γερμανίαν- τό δνομά 
μου ώς διδασκάλου τοΰ λαού έπεφημίζετο πέραν τής Ζυρίχης, τής 
γεννετείρας πόλεως. Κατ’ έκείνην τήν έποχήν νέαι άρχαΐ μή έκτιμώ- 
μεναι έτι διεσπείροντο έν Ευρώπη. Προσεπάθησα νά άπαντήσω μα- 
κρόθεν, άπό τού βάθους μικράς πολιτείας τής Ελβετίας, πρός τάς 
εύγλώττους κραυγάς, αϊτινες προσεπάθουν νά έλκύσωσι τόν οίκτον 
τών εύτυχών τού κόσμου τούτου διά τήν άμάθειαν καί τήν έλεει- 
νότητα τοΰ λαού. Συνέθεσα χοεριν τής άναπτύξεως καί έξευγενίσεως 
τού πνεύματος τού λαού τόν «Λεινχάρδον καΐΓερτρού- 

δ η ν, τήν Πραγματείαν περί τής π ο ι ν ι κ ή ς νομο
θεσίας καί τάς Έρεύνας περί τής πορείας τής φύ
σε ω ς έν τή άναπτύξει τού ανθρωπίνου γένους. Ή φιλία καί ή 
τύχη ποοδόσασαί με μέ ήνάγκασαν νά εγκαταλείπω ταχέως τήν 
πατρίδα μου καί νά ζητήσω άσυλου εις τήν Γερμανίαν. Δυστυχώς, 
κύριε, οί λόγοι μου καί τά συγγράμματα ύπέρ τού πτωχού λαού, 
είχον έμπνεύσει άληθή ένθουσιασμόν έν τινι μικρά γερμανική ηγε
μονία- ό ήγεμών τής εύδαίμονος ταύτης χώρας,—έστεμμένος φιλό
σοφος,—άπέβλεψεν εύμενώς πρός τόν ταπεινόν παιδαγωγόν τής Ζυ
ρίχης- έρριψε καί έπ’ εμού ακτίνα τού βασιλικού στέμματός του- 
ένεπιστεύθη εις άνθρωπον τοϋ λαού,τήν ιδιαιτέραν άγωγήν τών τριών 

τέκνων του.
Τό κάλλιστον καί άμεριμνομέριμνον αξίωμα δπερ μοί άνετέθη μέ 

παρέδωσε δλως εις τάς ανίας τής εθιμοτυπίας, καί τήν ργστώνην τής
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αύλής- έλησμόνουν τάς άλλοτε απέριττους έξεις μου καί τάς καλ- 
λίστας μου ενασχολήσεις, τήν επιστήμην, τήν ιστορίαν καί τήν φι
λοσοφίαν- αντί τούτων αοί έπήλθεν ή παράδοξος ιδέα νά έκμάθω νά 
ΰποκλίνωμαι, νά αλαζονεύομαι, νά ιππεύω- άντήλλαξα τό άπλουν 
ένδυμα τοΰ διδασκάλου αντί τοΰ τών εύγενών- μιμούμενος τούς νέους 
εΰγενεϊς τοΰ τόπου συνέθετον στίχους ή συνέγραφον άθλιας κωμφδίας 
παριστανωμένας έν ταΐς αίθούσαις. Εϊχον έπί πλέον, νεανίας,τό θρά
σος νά ρίπτω παρακεκινδυνευμένως καθ’ έκάστην, έν μέσω τών άν- 
θέων, έπί τών λειμάδων τοΰ ιδιαιτέρου παραδείσου, μικρά ανώνυμα 
έπιστόλια, προορισμένα καί διευθυνόμενα πρός θελκτικήν νεάνιδα ήν 
μετ’ ολίγον θά γνωρίσης- έτι δέ, καθ’ έκάστην πρωίαν καί εσπέραν, 
έστηριζόμην έπί ολοκλήρους ώρας εις τό παράθυρόνμου, ήμικεκρυμ- 
μένος όπισθεν τών παραπετασμάτων, όπως βλέπω, όπως έπισκοπώ, 
όπως λατρεύω νέαν κόρην παίζουσαν έν τώ κήπω. Τότε κύριε, ωχρός, 
ένεός, πλήρης έρωτος, ώς ό Φαΰστος κατά τήν πρώτην έμφάνισιν τής 
Μαργαρίτας, έτοεμον, άνεστέναζον, έχων τούς οφθαλμούς προσηλω
μένους έπ’ αύτής τής κόρης τοΰ ήγεμόνος, τής Μαριάννης !...........

Βεβαίως, ήθελες φαντασθή ιστορίαν τινα τρομεράν καί άνήκου- 
στον- ήθελες πλάσσει παν ότι ή ατυχία έχει φρικωδέστερον καί ή 
παραφορά θλιβερωτερον ήθελες δημιουργήσει κατά βούλησιν τήν 
μελαγχολικωτέραν ιστορίαν, το σκοτεινότερον μυθιστόρημα, τό τρο
μερότερου μυστήριον............Καί όμως δέν μαντεύεις έτι τό μέγεθος
τής δυστυχίας μου, δέν είναι άληθές . Ναί, ναι ήγάπων. . . . 
ήγάπων τήν κόρην τοΰ βασιλέως.

Σείς οΐ Γάλλοι, δέν έννοεΐτε ποσώς τούς ποιητικούς αυτούς γερ
μανικούς έρωτας,οϊτινες διαρκοΰσιν έπί μακρόν, καίτοι τρεφόμενοι διά 
τοσούτων ολίγων ένδείξεων. . . . δι’ ενός βλέμματος, μιας λέξεως, 
ένός δακρύου, ενός φιλήματος, μιας άναμνήσεως. Έχετε άνάγκην, 
όταν έράσθε, έπεισοδίων, σκηνών παραδόξων, μεγάλων δραμάτων, 
άπάσης τής πομπώδους έπιδείξεως τής έξωτερικής χαράς καί λύ
πης- ημείς τουναντίον γαλήνης, σιωπής, τών αστέρων καί τής όνει- 
ροπολήσεως- οΐ μέν ύμέτεροι έρωτόληπτοι εΐσί φλύαοοι, τολμηροί 
καί έπιχειρηματίαι- οί δέ ήμέτεροι άγνοοΰσι νά όμιλώσι καί νά ένερ— 
γώσι, καί ούδέν άποτολμώσιν. Έκαστος άγαπα, πάσχει καί έπιθυμεϊ 
έν τώ κόσμω τούτω κατ’ϊδιον τρόπον. Έν Γαλλίγ ό έρως είναι πεζός, 

έν Γερμανία ποιητικός. Σχεδόν πάντοτε παρ’ ύμϊν, ό έρως μετέχει 
πολύ τοΰ κοινού καί γήινου- παρ’ ήμΐν άπεναντίας έπειδή δυστυχώς 
ζώμεν έν τώ κόσμω τών ονείρων, ό έρως άποφεύγει τούς διαβάτας 
καί τον βόρβορον τών άνθρωπίνων οδών είναι άγγελος, είναι πνεΰμα 
αιθέριου, είναι Θεός τις έπιψαύων τον κόσμον λεληθότως πως, ιπτά
μενος έν τφ κενώ, όπως βιή ήσύχως μεταξύ τοΰ ούρανοΰ καί τής 
γής- νομίζω ότι δυνάμεθα νά είπωμεν περί αύτοΰ ό,τι ό ήμέτερος 

ποιητής περί πτηνοΰ τίνος.
Θαρρείς πως έχει πτέρυγας, έστω κα'ι άν βαδίζη.
Ό άτολμος καί σιωπηλός έρως μου πρός τήν ήγεμονίδα Μαριάν- 

νην ήτο μεγίστη άπερισκεψία καί άλογος θρασύτης, άναμφιβόλως- 
ήρμοζε νά έρώμαι τής ώραιοτέρας, πλουσιωτέρας καί μάλλον χαριέσ- 
σης κόρης άπάσης τής αύλής καί άπάσης τής Γερμανίας; ήρμοζε εις 
δυστυχή οίος εγώ, εις έλεεινόν σχολαστικόν, νά κλαίν), νά ύποφέρη 
καί νά έπιθυμή ν’ άποθάνγ δι’ αύτήν ; ’Αληθώς, κύριε, ό έρως μου 
ήτο μυστήριον άνεξερεύνητον- μετά έν έτος, μετά αιώνα μαρτυρίου καί 
μανίας, άφοΰ έφερον τόν έρωτικόν σταυρόν μου νυχθημερόν, άνευ 
άναπαύσεως, άνευ διακοπής, άνευ έλπίδος, δέν είχον έτι έμπιστευθή 
τόν ένδόμυχον πόνον μου ή εις τόν ούρανόν, εις τά δένδρα, εις τόν 
άνεμον, εις τήν ποίησιν, εις την μουσικήν, εις τά άνθη καί εις τούς 
άστέοας. Τό νά βλέπω τήν Μαριάννην νά διέρχηται, νά τήν θεωρώ 
μακρόθεν, νά χαιρετώ αύτήν μετά σεβασμού καί νά έξαφανίζωμαι, 
ιδού αί πρώται έπιθυμίαι μου, ή φιλοδοξία μου, ή μανία μου, άπασα 
ή ζωή μου.’Ενίοτε βλέπουσά με έμειδία’έμειδία ίσως έκ περιφρονήσεως 
καί οίκτου. . .’Αλλ’ άδιάφορον τήν είδον, τήν έχαιρέτησα, τήν έθαύ- 
μασα- ένηβρυνόμην διά τοΰτο, ήμην εύχαριστημένος, ήμην εύτυχής.

Παράδοξον ! Πρωίαν τινα, ό έπιμελητής τών άνακτόρων μοί έχο- 
ρήγησεν οίκοθεν τήν ειδικήν άδειαν νά περιδιαβάζω εις τόν ιδιαί
τερον παράδεισον τ/,ς ήγεμονίδος, μετά τών μαθητών μου τριών 
ήγεμονοπαίδων. Όποια χαρά- άλλ’ ένταύτώ καί δυστυχία! Έκτοτε 
έβλεπον καθ’ έκάστην ήμέραν τήν ήγεμονίδα Μαριάννην, καί ύπο- 
κλινόμενος ένώπιόν της, ήδυνάμην καν νά άπτωμαι μικρόν τής μα- 
■κράς αύτής έσθήτος- ούδέποτε ήξίωσε νά μοί άπευθύνη τον θειον 
αύτής λόγον, άλλ’ ήκουον αύτήν ομιλούσαν πρός τάς φίλας, τους 
νεαρούς άδελφούς της, πρός τάς άκολούθους . . . ό μελωδικός ήχος
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τής γλυκείας αύτής φωνής δέν ήρχετο πρός όλους, έφύλασσον τό 
άνήκόν μοι έν τώ βάθει της καρδίας ριου, καί ούτω ή ήχώ της φω
νής της άντήχει άδιαλείπτως εις τά ώτά ριου.

Μετά τινα χρόνον έπίστευσα μεγαλαυχών οτι η ήγεμονίς Mapt- 
άννα μοί έμειδίασε μετά γλυκύτητος καί χάριτος ασυνήθους· την 
έπλησίασα- ριοί έφάνη ότι μέ έχαιρέτησε προσμειδιώσά μοι ιδιαιτέ
ρως· προσέθεσα καί τό μειδίαμα αυτό, είς άπάσας τάς αναμνήσεις, 
είς άπαντας τούς μικρούς θησαυρούς της καρδίας μου.

Συνέβη ποτέ ένω εΐμεθα είς δροσεράν τοΰ κήπου σκιάν νά έλθν) 
πρός με ή πρώτη τών κυριών τής τιμής καί νά μέ παρακαλέση νά 
ψάλω χάριν τής ήγεμονίδος, αλλά μακράν αύτής, άσμα τι, έλεγείαν 

την οποίαν ειχον γράψει καί μελοποιήσει· ύπήκουσα μετά προθυμίας 
καί τρέμων αίφνης — φαντασθήτε πόσον εξεπλάγην καί πώς ολίγου 
δεΐν παρεφρόνουν ! . . . 'II φωνή τής Μαριάννης άπήντησε είς τούς 
τελευταίους στεναγμούς, είς τούς φθόγγους τής μελωδίας, έπανα- 
λαμβάνουσα τήν ώραιοτέραν στροφήν τοΰ ερωτικού μου άσματος. 
Σάς ερωτώ' δι’ έμέ δέν ήτο ώσεί ό ούρανός άπήντα πρός τάς άνοσί- 
ους κραυγάς τής γής ;

Έκινδύνευσα νά παραφρονήσω, κύριε, καί ένθυμοΰμαι μάλιστα 
ότι έντελώς παρεφρόνησα διότι μόνον σφοδρός πυρετός ή παραφρο
σύνη δύναται νά έμπνεύσιρ είς άνθρωπον αληθώς έρωτευμένον τάς 
τολμηράς πράξεις τάς όποιας σάς διηγούμαι.

Τήν κατόπιν εσπέραν τής σκηνής τοΰ παραδείσου τής σκηνής τού 
άσματος, έπεμψα τ7) ήγεμονίδι Μαριάνγ άντίγραφον τής έλεγείας 
μου, καί έτόλμησα νά χαράξω τάς άκολούθους λέξεις έπί τής 
πρώτης σελϊδος τού χειρογράφου·

«Τό κυανούν σάς άρμόζει θάυμασίως, κυρία.»
Τήν επαύριον, ή Μαριάννα έφερεν ένδυμα ούρανίου κυανού χρώμα

τος, τού προσφιλούς χρώματος, οπερ τη ήρμοζε θαυμασίως, καί 
οπερ τή) έσύστησα- τό κυανούν άπεδέχθησαν πάσαι αί κυρίαι τής 
αύλής, οΐ δέ αύλικοί ώνόμασαν αυτό κυανούν ήγεμονίδος.

Ή παραφροσύνη έξηκολούθησε έπιτεινομένη· δέν έδίστασα νά γρά
ψω είς τήν ήγεμονόπαιδα τό επόμενον τολμηρόν γραμμάτιον.

«Κυρία, έάν τυχόν ποτέ εύρω έν τώ παραδείσφ ή έν τώ κήπω 
«ρινόμακτρον φέρον τά γράμματα καί τά σήματα τής ύμετέρας 
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«ΰψηλότητος, εύαρεστήθητε νά μοί έπιτρέψητε νά τό φυλάξω ώς 

»δείγμα τής ύμετέρας εύνοιας καί τής έμής αγάπης »:
Τήν έπαύριον ένω ένήδοευον όπισθεν πυκνού φυλλώματος, είδον 

τρέχουσαν τήνΜαοιάννην παίζουσαν καί διωκομένην παρ’ εύγενών κυ
ριών καί δεσποινίδων προσεποιήθη ότι ήγωνίζετο νά διαφύγγ)· είσε- 
χώοησε μέσου τών άνθέων καί τής λειμάδος· έπλησίασε τό δένδρον 
οπερ μέ άπέκρυψε διά τού φυλλώματος αυτού’ ρινόμακτρον έπεσε τών 
χειρών της... Τούτο δ’ύπήρξε τό τελευταΐον γλυκύ όνειρον τού 

έρωτός μου.Τήν ιδίαν νύκτα, καθ’ ήν συνήθως ώραν έκλειον τάς πύλας, άξιω- 
ματικός τις τών σωματοφυλάκων είσήλθεν είς τό δωμάτιόν μου κατά 
διαταγήν τού ήγεμόνος, μέ προσκαλεϊ νά καταθέσω είς χεϊράς του τά 
έγγραφά μου, τά χειρόγραφά μου, τήν αλληλογραφίαν μου- μέ προ
σκαλεΐ λίαν εύγενώς νά τόν άκολουθήσω" μέ άναβιβάζει είς άμαξαν, 
καί προσφέρει λέξεις τινας είς τό ούς αμαξηλάτου· αδιαφορών δέ διά 
τήν έκπληξίν μου καί τόν τρόμον μου, χωρίς νά μοί εϊπγι τό έγκλη
μά μου μοί έξήγησε μόνον ότι ήτο έπιφορτισμένος νά μέ ένταφιάσγ 
ζώντα, δηλαδή νά μέ ρίψν) εις τάς δημοσίους φυλακάς τής πόλεως.

Αί δημόσιοι φυλακαΐ έν Γερμανία ε’.σίν άληθεϊς τάφοι, έν αίς ο£ 
κρατούμενοι είναι έπί μακρόν χρόνον ώσεί ένταφιασμένοι· τάς κα
κουχίας άς ύπέμεινα, τάς βασάνους άς ύπέστην έν τώ φρουρίω τής 
Σ. . . . μόνος ό Θεός γινώσκει, ούδ’ έχω πλέον τήν γενναιότητα νά 
τάς άναμιμνήσκωμαι*  έκλαυσα, έπαθα, ύφιστάμην ψύχος καί πείναν 
καθ’ έκάστην, ή δέ αγωνία αύτη διήρκεσεν αιώνας. Ναί, έζησα, 
ή μάλλον ήσθάνθην εαυτόν άποθνήσκοντα, έν τώ μέσω στερήσεων 
καί λυπών, έντός βαράθρου, έντός αβύσσου, έντός κελλίου πλήρους 
βορβόρου. Τήν πρωίαν, τήν εσπέραν, πάντοτε γονυκλινής έπί τοΰ 
άχύρου τής ειρκτής, έζήτουν άπό τόν θεόν ακτίνα ήλιου καί βλέμμα 
τής Μαριάννης. . . Φεύ ! ό θεός ύπήρξεν άκαμπτος· άντΐ ήλιου, μο 
έδωσε τό φώς έπιτυμβίου λυχνίας, αντί τής γλυκείας μορφής τής 
Μαριάννης μοί έφιλοδώρησε τήν ειδεχθή μορφήν τού δεσμοφύ- 

λακος.Πρωίαν τινα, άνθρωπός τις κατέβη είς τό βάθος τής φυλακής 
μ.ου όπως μοί φωνήσγ είσθε έλεύθερος. — Ήκολούθησα τόν άνθρωπον 
αύτόν, όστις ήτο έκτών έν τέλει- αί θύραι ήνώεχθησαν καί ή έλευ-



288 ΠΟΙΚΙΛΗ

θερία μοί άπεδόθη. —Πίστευσέ με, νεανία- έπρόκειτο νά έξέλθω τοΰ 
ούδοΰ της τρομερής αύτής κατοικίας ήν άποκαλο’ σι Δημόσιον φυ
λακήν και δέν ένεθυμήθην ούτε τούς φίλους μου, ούτε τούς προστά- 
τας μου, ούτε τά συμφέροντα μου, άλλ’ έκείνην, εκείνην πάντοτε, 
την Μαριάνναν !

Βεβαίως μαντεύεις την πρώτην έρώτησιν ήν άπηύθυνα εις τούς 
διαβάτας της πόλεως, παρά τών οποίων αμέσως έμαθον δ,τι έπε- 
θύμουν ή ήγεμονίς Μαριάννα δέν διέμενε πλέον έν τη πρωτευούση- 
άπό πολλοΰ είχε καταλείπει τό κράτος τοϋ έαυτής πατρός, δπως 
συζευχθη, δπως άγαπήση ίσως μικρόν τινα έστεμμένον ηγεμόνα.

Ό άήρ, τό κενόν, ό ήλιος, ή έλευθερία, μοι έδωσαν γενναιότητα 
καί δύναμιν- ούδενός πλέον είχον άνάγκην, ούδέν έπεθύμουν έν τή 
κατηραμένη έκείνη πόλει- ήρχισα τήν οδοιπορίαν μου, έπί τή έλ- 
πίδι νά γονατίσω άπαξ έτι, νά γονατίσω μακρόθεν προ των ποδών 
της Μαριάννης, ούδέν άλλο φέρων έκτος πέντε ή ές ταλλήρων κα'ι 
τοΰ λευκοΰ ρινομάκτρου της ήγεμονίδος.

Μετά δύο ή τρεις ημέρας άπό της άφίζεώς μου εις τήν νέαν πα
τρίδα της Μαριάννης, κατόρθωσα νά παρεισδύσω, καίτοι ρακένδυ
τος, εις τούς κήπους τοΰ δουκικοΰ ανακτόρου. Ό Θεός εΐσήκουσε 
τάς εύχάς μου- εις τό βάθος μακράς φιλυροστοιχίας, έπι τών οχθών 
σύσκιας διώρυγας, διέκρινα γυναίκα βαδίζουσαν ήρέμα, καί τά δμ- 
ματα έ’χουσαν έστραμμένα πρός τόν ούρανόν- δτε έπλησίασε πρός 
έμέ χωρίς νά ΐδη έξέπεμψα τρομεράν κραυγήν, έκλονίσθην, έξέτεινα 
τούς βραχίονας καί έγονυπέτησα μακρόθεν, ένώπιον της ήγεμονίδος 
Μαριάννης.

Έκείνη δέν μέ άνεγνώρισεν, άλλ’ έν τούτοις έδραμεν εις βοήθειαν 
δυστυχούς δν έπεθύμει ν’ ανακούφιση- μοί ώμίλησε, μοί άπηύθυνε 
γλυκείς τινας λόγους- νομίζω δτι μοί προσέφερε νόμισμά τι, τό βαλάν- 
τιον αυτής ολόκληρον, δέν ένθυμοΰμαι . . . Καί έγώ, έγώ ήρχισα νά 
κλαίω γονυκλινής, καί νά έκμάσσω τά δάκρυά μου διά τοΰ ρινομά- 
κτρου, τό όποιον μοί είχε δώσει ....

— Πώς όνομάζεσθε! μέ ήρώτησεν ή Μαριάννα.
— Ερρίκος Πεσταλότσης, τό ήξεύρετε κάλλιστα.
— ΙΊόθεν ερχεσθε ;
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— Έρχομαι άπό τόπον ένθα έπιποθοΰσιν, ένθα θρηνοΰσιν, ένθα 
πάσχουσι.

— Ποιον τόπον ;
— Την ειρκτήν.
— Έγέρθητι, Ερρίκε, ίσως έπανίδωμεν άλλήλους. . . χαιρε.
Ή Μαοιάννα μοι έτεινε τήν χεΐρα, ήν συνέσφιγξα καί έφερα, μετά 

πάθους εις τά χείλη μου- έγένετο άφαντος έν τφ κήπω, καί δέν τήν 
έπανεΐδον πλέον. "Οχι, ποτέ δέν τήν έπανεϊδον, έξ οικείας θελήσεως, 
καί ιδού διατί,έπέμεινα νά ζώ μέ τάς ονειροπολήσεις τοΰ παρελθόντος, 
νά έπανευρίσκω εις αύτήν τήν νεάνιδα τήν φέρουσαν τήν ώραίαν κυ
ανήν έσθήτα- δέν ήθέλησα νά τήν ίδω μαραινομένην, κύπτουσαν καί 
γηράσκουσαν- δέν ήθέλησα νά καταστρέψω τόν ένθουσιασμόν μου καί 
τήν παλαιάν γοητείαν μου· ήθέλησα νά διατηρήσω τό ιδανικόν τής 
ερωτικής θρησκείας μου. . . καί πιστώς τό διετήρησα.

Έπιστρέψας εις ’Ελβετίαν, μετά τήν δυστυχή καί άπερίσκεπτον 
έν Γερμανίγ έπιχείρησίν μου, ίδρυσα σχολεϊον έν τφ χωρίφ Stanz, 
ένθα περισυνήγαγον τούς παΐδας του λαού, δυστυχή ρακένδυτα παι- 
δία, ισχνά, ωχρά, κατεσκληκότα, αποκτηνωμένα έκ τών δεινών τής 
πενίας. Άποκεχωρισμένος τοΰ λοιποΰ κόσμου, αφιέρωσα πάσάν μου 
μέριμναν καί στοργήν πρός αύτά τά παιδία, άτινα μοί ηύγνωμό- 
νουν. Συνεμεριζόμην τούς κόπους των ώς καί τάς εαυτών διασκε
δάσεις- πάντοτε παριστάμενος πλησίον αύτών άσθενούντων, μετεΐχον 
τής τροφής, τής κατοικίας των καί άπό τής κλίνης μου, ίκέτευον 
μετ’ αύτών τόν Θεόν.1 Αΐ πολιτικαί ταραχαί κατέστρεψαν τήν σχο
λήν ταύτην τών άπορων, έξ ής έλαβεν άφορμήν εύγλωττος φιλόσοφος 
τής Γερμανίας νά είπη. «’Αναμένω, τήν άναγέννησιν τοΰ γερμανικού 
λαοΰ έκ τής παιδαγωγίας τοΰ Πεσταλότση.»

(1) Έπιστολαΐ τοΰ Πεσταλότση.

Βραδύτερον διά τής καρτερίας καί τής έπιμονής μου ίδρυσα νέα 
σχολεία εις Burgdorf εις Hoffnil καί εις Yrerdou. ’Αλλά φεΰ I 
κύριε, όΘεός δέν μοί έπέτρεψενά καλλιεργήσω 
έν ε ί ρ ή ν η τήν ψυχήν τοΰ λαοΰ, ώς έλεγε ήμέράν τινα, 
ομιλούσα περί έμοΰ ή Κυρία Stael, ό Θεός δέν μοί επετρεψε νά 
έπουλώσω τάς πληγάς τής δυστυχίας τών άπορων παίδων καί τών 
πτωχών.

19
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Τεσσαράκοντα ήδη έτη, είργάσθην καί ύπέφερα τά πάνδεινα .... 

άλλ’ έκάστοτε δτε νοράζω δτι είναι αδύνατον νά φέρω τό βάρος των 
κόπων ή των δυστυχιών ρ,ου, αντλώ δύναμιν καί καρτερίαν έν τή 
θελκτική άναμνήσει του πρώτου καί τελευταίου έρωτός ρ,ου .... 
Σήρερον έτι είρ,αι ρ.όνος, έγκαταλελειρρ,ένος, σχεδόν πένης. . . καί 
δμως, όταν βαρυαλγώ καί κλαίω ώς παϊς, πάραυτα παραρυθοΰρ,αι 
έκράσσων τά δάκρυά ρου διά του ρινοράκτρου της Μαριάννης.

(Κ,ατά τό Γαλλίχδν).

ΑΡΜΑΝΔΟΣ ΠΟΤΤΕΝ.

Έν ΒουκουρεστΙω, Σεπτέμβριος 1884.

Φίλτατέ ροι Κύριε Ιωάννη Άρσένη.

Εις ’Αθήνας.
’Αντί του πα(ο’ ΰμων χνχγγελθ εντός τέλους των Μ α υ ρ ο β ο υ ν ι ω τ ι x ώ ν μ. ου, όπερ τά 

Προξενιχά μου χχθήκοντχ δεν μ1 επετρεΰχν ακόμη ν' άποπερχτώσω, σάς αποστέλλω διά την πεγι- 
λημίνην «Ποικίλην Στοάν» την μετχγρχσιν γαλλικού γυλλχδίου, δχνεισθεντος μοι . πρό; χνάγνωσιν 
υπό γίλου τίνος χχί επιγρχγομενου χί • Βό'έλλαι®.

'Η χνάγνωσις των Β ο ε λ λ ώ υ δεν πιστεύω νά πλήξη τούς πολυχρίθμους χνχγνώστχς του ’Εθνι
κού ‘Ημερολογίου, τής πολυτίμου «Ποικίλης Στοάς» τού 1885, ήτις, εάν εικάσω έκ τής κχλλιτεγνι- 
χωτάτης χχί πολλήν γιλοκχλίχν χποπνεούσης ’Αγγελίας ΰμων, προχγγελλετχι ΰπερτερχ τήν 
λχμπρότητχ χχί τήν τελειότητχ τής τοΰ 1884, χξίκ δε των άτρυτών κόπωνχχί μόγθων όύς τόσον 
γιλοτίμως καταβάλλετε προς βελτίωσιν χυτής, καθιστάμενος αληθώς άξιος πχντός επχίνου χχ[ 
πάσης ΰποστηρίξεως.

*Αυ ά.οχοΰσιν ύμ.ϊν, γίλτχτε, οί έπαινοι χχί τά συγχαρητήρια εις αμοιβήν όλων των ανωτέρω, 
δεν άμριβχλλω ότι θά εχητε σωρείας τοιοΰτων, Άλλ’ έγώ ευ/οααι ύμϊν εξ όλης χχρδίχς, ΐνα παρά 
τήν ηθικήν αμοιβήν βχδίξη χχί ή υλική, δι ής εξασφαλίζεται ή ΰπχρξις, ή πρόοδος-καί τό μέλλον 
τοιοΰτων ωραίων ως το ΰμετερον έργων.

Χαίρετε !

"Ολος υμέτερος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΛΕΟΝΑΡΔΟί. 

σκηνή ύπόκειται έν τινι ροναστηρίω τής Γαλλίας 

τώ ι88φ.
Διά δε τό άσκανδάλιστον παραλείπονται τό τε 

όνορα αύτοΰ, τοΰ τάγρατος εις ό ανήκει τό ρονα-
στήριον, ώς και τό τής πόλεως έν ή τοΰτο εύρίσκεται.

'Ο νοών νοείτω . . · ·
* ★
*

’Εντός λοιπόν κελλίου τοΰ ροναστηρίου αύτοΰ, όπερ ράλλον 
προς σκοτεινήν φυλακήν ώροίαζεν, έκάθητο προ γραφείου καταρέ- 
στου έγγραφων και βιβλίων άναγινώσκων έπιστολήν ό ήγούρενος 
τοΰ ροναστηρίου ’Ιησουίτης, άνήρ ώς έγγιστα πεντηκοντούτης, ρι- 

κρός και ’ισχνός τό σώρα.Μετά τήν άνάγνωσιν τής έπιστολής έφάνη έπί τινας στιγράς 

σκεπτόρενος καί ρονολογών.— Θά τάς κάρω, έλεγε, σω σ τ ά ς τριακοσίας χιλιάδας φράγ
κων, χάρις εις τά λαγωνικά ρου. Έχω, ρά τήν άλήθειαν, ρο- 

ναδικούς εις τό εΤδός των καλογήρους.
Καί ταΰτα εΐπών έσήρανε κωδωνίσκον.
ΕΤς δυσειδέστατος καί ρυπαρός καλόγηρος ένεφανίσθη.
— ΣτεΤλέ ρου τον Γρηγόριον και τον Σουλπίκιον, εϊπεν αυτω 

ό ήγούρενος.Των δύο τούτων καλογήρων καθήκον ήτο νά συνάζουν έλεη- 

ροσύνας εις τά χωρία διά τό τάγρα τοΰ αγίου ...
Καί ό ρέν Γρηγόριος ήτο ρικρόσωρος, άλλ’ εύρύστερνος· ή δέ
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Ψ-,ογνωμία τον μάλλον πρός ,
δε Σουλπικιος ητο υψηλός τό ανάστημα, ισχνότατος τό σώμα, 

σ ω σ τ ο ς κ ρ ε μ α ν τ α λ α ς, με τάς χείρας πάντοτε κοεμαμέ- 
νας και επι τού σώματος προσκεκολλημένας καί τους ό,θαλμούς 
αιωνίως χαμηλωμένους. τ “

Ό «8ελφό= Σουλπίκ,ος έθεωρεϊτα ύψ’ ίλαυ τΛ κόσμου ώι 5
. I ρηγορ,οε λο,πο» καί ό ΣηίΛκ μετά μικρ. ν ένεφ(ιν|εθ 

σαν ενώπιον του σεβασμιωτάτου καί άγιου ηγουμένου των. Π 
, — οιπόν, έρωτα αυτούς ό πανευλαβέστατος ηγούμενος, ποιον 

το αποτέλεσμα της περιοδείας σας ;
— ’Ιδού αύτό, άγιε ηγούμενε, άπεκρίθη ό άδελψός Γρηγόρ.ος, 

θεσας επι της τραπεζης σάκκον πλήρη χρημάτων.
— Καλα, έπανέλαβεν ό ηγούμενος. Καί τό βιβλιάριών σας · 

, ^κρεμανταλάς Σουλπικιος έσπευσε νά έγγειρίσ/i τώ 
.7Ζ"“ Ρ άρ'°ν’ έν ■ * ‘Πεμένη έκάατη εϊα„ρα£1£,

- Μέ τήν βοήθειαν τού άγίον ... . T(|c τί)ς _
και με την ευχήν σας, σεβασμιωτατε ηγούμενέ μου, έκ τής οκταή
μερου περιοδείας μας έσυνάξαμεν χίλια έκατόν έννενήκοντα τρία 
ψραγκα και εβδομηκοντα πέντε εκατοστά, αριθμός Λά καί γό 
«πο την πωλησιν τής εικόνας τού άγιου τού μοναστηριού, άπό τήν’ 
■ στοριαν της ζώνης τής άγιας. . . καί άπό τήν ολόκληρον άψεσιν 
αμαρτιών κα, τας έλεημοσύνας εις τάς έκκλησίας. ?
. Εύγε ! εύγε ! Νά έχητε τήν εύλογίαν τοΰ Θεού, άνέκραξεν ό 
ηγούμενος. Καί πόσα τά έξοδά σας ; Ρ
. ’Ενταύθα ό Γρηγόρ,ος ρίπτεται πρό τών ποδών τοΰ ηγουμένου 

φΓ<ε|Τΐί μϊ(?“ ™V έ£0δ“ν Τ0° Ρ'ίλ·^Ρ·'^.
λεοο Ελεος συγγνώμη», πάτερ μου, διότι ήμαρτον I 

Ιαλιν . ανέκραςεν ο ηγούμενος.
— Σας τό είπον ό τάλας, άγιε ηγούμενε, δέν είμπορώ ν’ άγο- 

ρευσω προς τα πληθη, άν προηγουμένως δέν κ α τ ε β ά σ ω ένα 
ποτηράκι μ α ύ ρ ο.... Αυτό είναι, καί τό έξομολογούμα. τό 
μονον ψυσικον μου ελάττωμα, ή μόνη ψυσική μου ατέλεια !

— Και μονον εν ποτηράκι, Γρηγόριε;
— Οταν επροκειτο νά ομιλήσω πρός κοινόν άδιάψορον έπινα δύο.

— Και μόνον δυο, Γρηγοριε > „
— Άπαξ μόνον, ηγούμενέ μου, έν ώρα καταιγίδας επιον τρ(α, 

διότι ήσθανόμην γενικήν εις τό σώμα μου ναρκωσιν.
— Καί μόνον τρία, Γρηγόριε ;
— Ημέραν τινα ήσθάνθην τό σώμα μου βρεγμένον καί κατόπιν

ρίγος ύπερβολικόν. Τότε νομίζω νά έπιον τέσσαρα, δια να εξορκ.σω 
τόν πυρετόν ... Άλλά παράδοξον ! κατ ά τήν ημέραν εκείνην αι 
εισπράξεις έτετραπλασιάσθησαν ! „ , ,
_ “Ωστε σύ πίνεις έν ώρα νηνεμίας καί καταιγίδας, εν ωρα άνε

μου καί βροχής, ώ άνθρωπε απιστεί Αρκεί όπως συγκίνηση tic 
τάς καρδίας, νά έπικαλεσθή τήν παντοδύναμον εμπνευσιν και 
ληψιν τού αγίου μας.
_Ά’ άγιέ μου ήγούμενε! πολλάκις τό έδοκιμασα, αλλ ουδεν 

κατώρθωσα καί βεβα.ωθήτε ότι μέ έν μικρό, μικρό, ποτηράκι κατορ- 
Θόνω περισσότερα, παρά διά τής θερμοτέραε έπικλησεωε προς το 
άγιόν μας. Αδύνατον, ήγούμενε μου, νά ψαντασθητε, τι κοπος 
χρειάζεται, μεχρισού πείσω τούς χωρικούς να λύσουν την σ α κ ου 
χά ν των! Δράμα όλόκληρον παίζω μεχρ.σού το αποφασίσουν, εκ- 
ροβίζων αύτούς μέ άγγέλους, δ(αβόλους καί με την κολασιν .
_ Ωραία, ωραία, άπεκρίθη ό ηγούμενος, είμαι πολύ ευχαριστη

μένος έκ τής περιοδείας σας. Αύριον νά έπαναλαβητε αυτήν, αλ α 
προσπαθήσατε νά πίνητε όλιγώτερον καί νά προσευχησ_θε περισσό
τερόν. -’Αλήθεια, έλπίζω βτι δέν έλησμονήσατε να ^δητε την Οε- 
σποινίδα 'Ραχήλ. Αϊ, πώς έχει ό μαρκήσιος 'Ροβέρτος ;. . · ω^καζ- 
λόγον ή δεσποινίς 'Ραχήλ περί τοΰ έργου μας ; Τι λεγει; Συγκ - 
τανεύει νά μάς άψίση τήν περιουσίαν του ; , ,

— Εϊδομεν, πάτερ, άπεκρίθη ό Γρηγόριος τήν κόρην αχη , 
ήτκ μάς είπε» «τ. ώμίληοε μέ τόν μαρκήοιο» Τοδερτο», αλλ αυτ« 
είναι είο&φο» ψιλάργυροε. <«■ »«εψ«» «Μ·"·» Ί Pfl 
τ„οκ τή» ϊηοία» τήο 818ε,. Μέ τή» ύπομο»ή» δμ« κα.τη» επ,μα- 
νήν θά φέρωμεν καί αύτό τό γ ε ρ ο ν τ ά κ ι εις τα νερά μας. ,

— Καί περί τών διαθέσεων αύτοΰ πρός τήν οικογένειαν του κο
ιτάς Αλβέρτου . .. καί τήν οικογένειαν τής άδελψής αυτού κυ

ρίας Δουράνδου, τί έμάθατε ;
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— ’Ακόμη τίποτε, σεβασμιώτατε ηγούμενε, άπεκριθη ό κρε
μανταλάς Σουλπίκιος.

— Καλά, άπεκριθη ό ηγούμενος, νά τόν έπανίδητε αύριον. "Ας 
έλθη ό σκευοφύλαζ.

★ ★
¥

Έζελθόντων τών δύο τούτων λαγωνικών είσήλθεν έτερον 
μικρώ και σιγαλώ τώ βήματι. Ούτος δ’ ήν ό σκευοφύλαζ τοϋ κοι
νοβίου Άνανίας, μικρόσωμος κα'ι εύσαρκος άνήρ, ώσε'ι πεντηκον
τούτης. Προσκλίνας δέ ώς παΤς χορού έκκλησίας ένεχείρησε τώ 
πανοσιωτάτω ήγουμένω κουμπαραν (tire-lire), όστις περιέ- 
κλειε χαλκά καί άργυρά νομίσματα. Μετά ταΰτα έθεσεν έπι τής 
τραπέζης κ ο υ τ ί ο ν, όπερ έφερεν έπιγραφήν «Διά τήν ζώνην τής 
άγιας ...» Έν αύτή εύρισκετο έπιστολή τις περιέχουσα 5ο λεπτά.

Ό ηγούμενος θραύσας τόν κουμπαραν και άνοίζας τό κουτίον 
έμόρφασεν. Εϊτα άνέγνω τήν έπιστολήν, δι’ ής εύλαβής τις έπεκα- 
λεϊτο τήν άντίληψι ν τής ζ ώ ν η ς τ ή ς άγιας.... ύπέρ έπιχειρή- 
σεως ήν έμελλε νά κάμη. Τή έζέφραζε δ’ έκ προοιμίων τάς εύχα- 
ριστίας του και τή έταζε ποσόν τι έκ τών ώφελειών τής έπιχει- 
ρήσεώςτου.

— Λοιπόν, Άνανία, ποιους είδες ;
— Τούς συνήθεις πελάτάς μας, άγιε ήγούμενέ μου. ’Ιδού 2ο 

φράγκα έκ μέρους τής κυρίας θηρεσίας . .. διά τρεις λειτουργίας 
και έννεαήμερον προσευχήν ύπέρ τοΰ καλού θανάτου τοΰ κόμητος 
’Αλβέρτου . .. Φαίνεται ότι ό ταλαίπωρος αύτός κύριος έχειροτέ- 
ρευσε. ’Ιδού γο φράγκα έκ μέρους τής στείρας κυρίας Μαρίνας... 
διά ν’ άποκτήση τέκνον, πρεσβείαις τής παντοδυνάμου Ζώνης 
τ ή ς ά γ ί α ς . . . Εκατόν φράγκα κα'ι 12 δωδεκάδας μεγάλα κηρία 
έκ μέρους τής χήρας κυρίας Δουράνδου ύπέρ τής σωτηρίας τής 
ψυχής τού άδελφοΰ αύτής κόμητος ’Αλβέρτου .. . Πέντε φράγκα 
διά τήν ψυχήν τής μητρός κόρης τίνος. Έν φράγκον καλής τίνος 
χριστιανής διά νά τήν άπαλλάζη ό Θεός άπό τό άσθμα. Μ ι σό 
φράγκον μιας πτωχής διά νά μή στρατολογηθή ό υιός της, καί δέκα 
λεπτά ένός έπαίτου . . .

—’Αρκεί, άρκεΤ, τόν διέκοψεν ό ήγούμενος, πόσα έν όλω Άνανία;
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— Κ ο υ μ π α ρ 5 ς καί κουτί, σεβασμιώτατε, έκατόν οκτώ 

φράγκα κα'ι λεπτά πεντήκοντα.
— Καλά. Εύγε, Άνανία !
Καί ένέγραψεν ό ήγούμενος τού μοναστηριού τοΰ άγιου . . . τό 

ποσόν τοΰτο έν τώ βιβλίω, ύπό τό κεφάλαιον «Παρεκκλήσιον». Είτα 

είπε τώ σκευοφύλακι.
— Γνώριζε ότι έγώ μετά τοΰ πατρός Χρυσοστόμου 

θά λειτουργήσωμεν διά τόν άσθενή κόμητα κ. Αλβέρτον .. . Ετοί
μασε λοιπόν ‘μεγάλην λειτουργίαν, τάς καλάς χρυσοστο- 
λάς καί όλους τους πολυελαίους καί τά πολύκηρα άνημμένα. 'Όσον 
δέ διά τά άλλα πρόσωπα, άρκεΐ μία καί μόνη λειτουργία τρί
της τάζε ως. Οικονομίαν, οικονομίαν, Άνανία! Αϊ, ύπαγε εις 
τήνεύχήν μου! Ά ! πάρε αύτήν τήν ταινίαν νά τήν κολλήσης έπί 
τοΰ κουτιού «Διά τήν μαρμάρινον άγίαν τράπεζαν τοΰ άγιου . ..» 
Στείλε κα'ι εις τής χήρας κυρίας Δουράνδου νά πάρουν άνθη. Νά 
καταστολίσης τό παρεκκλήσιον, τό θέλω ν’ άπαστράπτη. Πρέπει διά 
παντός μέσου καί τρόπου νά προσελκύωμεν <τόν κόσμον εις τό 
παρεκκλήσιον μας και νά ένσπείρωμεν εις αύτόν τήν εύλάβειαν. 
Άν δέν προφθάνης νά κάμης όλα αύτά μόνος, θά σέ άπαλ- 
λάζω κα'ι σέ καί τόν άδελφόν Μαθουσάλαν. Ά! ύπαγε, ιδού καί ό 

π ά τ ε ρ Χρυσόστομος.
* ★

¥

Τοΰ σκευοφύλακος Άνανία έζελθόντος, εΐσήλθεν ό πατήρ Χρυ
σόστομος, όστις ήν ό πνευματικός τοΰ μοναστηριού.

— Λοιπόν, πάτερ Χρυσόστομε έζωμολογήθη ό κόμης Αλβέρτος;
— Ακόμη, σεβασμιώτατε ήγούμενε, άποποιεΤται τήν θείαν άν- 

τίληψιν καί τήν βοήθειαν τής θρησκείας. Κατά παράκλησιν τής 
άδελφής του κυρίας Δουράνδου άπέρασα όλην τήν νύκτα έν τώ 
μεγάρω τοΰ κόμητος, άναμένων τήν κατάλληλον στιγμήν δπως τόν 
έίομολογήσω, διότι άπό στιγμής εις στιγμήν ό ταλαίπωρος θά 
άποθάνη. Άλλά μ’ όλην τήν έπιμονήν τής καλής χριστιανής κυ
ρίας Δουράνδου έστάθη άδύνατον νά έπιτρέψουν νά είσέλθω εις 
τό δωμάτιον τοΰ άσθενοΰς, ό δήμαρχος καί ό ιατρός Δαρεΐος.
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— Διατί, πάτερ Χρυσόστομε, δέν έκάλεσαν εις τό συμβούλιον 
καί τόν ιατρόν μας Χαρίτωνα ;

— Διότι, άγιε ηγούμενέ μου, άντέστη ό δήμαρχος.
— Ά ! αιωνίως αύτός ό δήμαρχος θά εύρίσκηται ένώπιόν μας, 

άνέκραζεν ό ήγούμενος, ου ή μορφή ήρχιοε. νά έζαγριοϋται. Καί 
εις όλα ταΰτα τί λέγει ή κυρία Δουράνδου ;

— Ώ ! σεβασμιώτατε ! Τήν έθαύμασα ! άπεκριθη ό Χρυσόστο*  
μος, μοναδική, ήγούμενέ μου, Χριστιανή ! Είζεύρετε τί έκαμεν ή 
κ α υ μ έ ν η ; Διά νά έζορκίση τήν σατανικήν έπιρροήν τοϋ δημάρ
χου έπ'ι τοϋ άδελφοϋ της καί διά νά σώση τήν ψυχήν αύτοΰ έταζε 
μαρμάρινον άγίαν τράπεζαν διά τό παρεκκλήσιον μας, άρκεϊ μό
νον, λέγει, νά πείσωμεν τόν κύριον κόμητα νά έζομολογηθή.

— Πρέπει, πάτερ Χρυσόστομε, νά τό κατορθώσωμεν, διά νά 
θριαμβεύσωμεν κτυπώντες κατακέφαλα τούς άχοείους άπι
στους και άθέους καί ιδίως τόν κεκηρυγμένον αύτόν έχθρόν μας, 
τόν δήμαρχον. Αί δέ θυγατέρες τοϋ κόμητος ’Αλβέρτου . . , έζήλ- 
θον τοϋ μοναστηριού;

— Άπό τής χθές, σεβασμιώτατε·
— Δέν είσαι νομίζω πνευματικός των;
— Μάλιστα ήγούμενέ μου.
— Πώς σέ φαίνονται ; Είναι εύλαβεϊς ;
— Μάλιστα. Ή πρεσβυτέρα προ πάντων έχει μεγάλην κλί— 

σιν εις τόν μοναχικόν βίον. Ά ! τί εύλαβής καί θ ε ο φ ο β ο υ- 
μ έ ν η νέα !

— Τότε μή χάνης καιρόν, πρέπει άμέσως νά κάμης εις αύτάς 
γνωστήν τήν άπελπιστικήν κατάστασιν τοϋ πατρός των καί ίσως, 
ό,τι δέν έπέτυχεν ή άδελφή τοϋ πατρός των, τό κατορθώσουν αύταί.

— Άμέσως θά τάς ειδοποιήσω.
— Καλά. Έν τοσούτω μήν άπομακρυνθής τοϋ μεγάρου τοϋ 

κόμητος Αλβέρτου. Πρέπει νά κληρονομήση αύτόν καί τά τέκνα 
του τό μοναστήριόν μας, πρός δόζον τοϋ άγιου του . .. Δέν μέ 
είπες άν έπεσκέφθης τήν κυρίαν Θηρεσίαν.

— Μάλιστα, άγιε ήγούμενε.
— Σ’ έδειζε τήν διαθήκην της ;
— Μάλιστα. Ή περιουσία της άνέρχεται ε’ις ι8ο χιλιάδας φράγ— 
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κων. ’Ιδού δέ πώς τήν διαθέτει. Άφίνει, εις τόν έζάδελφόν της 
Γσυλιέλμον Δουράνδον τό κτήμά της. Εις τάς θυγατέρας τοϋ 
κόμητος Αλβέρτου ιοο χιλ. φράγκων. Ύπέρ φιλανθρωπικών έργων 
καί διά λειτουργίας πρός σωτηρίαν τής ψυχής της 20 χιλιάδας. 
Τό κληροδότημα αύτό θά παραδοθή εις τάς χεΐράς μας. Πεντή- 
κοντα χιλιάδας φράγκων άφίνει εις τούς ύπηρέτας της, άλλ’ ύπό 
τόν όρον νά συγκατοικώσι μέ τόν σ κ ύ λ ό ν της Όμέρ καί νά 
τόν έπιμελώνται. Καί τέλος δέκα χιλιάδας φράγκων εις διάφορα 

κληροδοτήματα.— Ή πελάτίς σου αύτη, πάτερ Χρυσόστομε, εύρίσκεται εις τήν 
οδόν τής άπωλείας καί τοϋ σκότους. Πώς! γυνή γραία, έχουσα 
πλαγίους συγγενείς, άφίνει μόνον 20 χιλιάδας φράγκων ύπέρ τής 
σωτηρίας τής ψυχής αύτής; Καί δέν έκαμες χίλια κομμάτια τήν 
διαθήκην της; Ά ! πάτερ Χρυσόστομε ! πρέπει νά έργασθής θερμό- 
τερον,οφείλεις νά τή έμπνεύσης δλιγωτέραν άγάπην πρός τούς συγ
γενείς καί τόν πλησίον καί πλειοτέραν πρός τόν Θεόν. Προ πάντων 
δέ φρόντισε ν’ άντικαταστήσης τούς ύπηρέτας της δι’ άνθρώπων 
έκ τοΰ μοναστηριού, πλέον εύλαβεστέρων καί νά μεταβληθή όλον 
έκεϊνο τό κληροδότημα τοϋ σκύλου Όμέρ ύπέρ τοϋ μονα
στηριού μας, διότι άμαρτάνει μεγάλως ή κυρία Θηρεσία ένώπιον 
τοϋ Θεοϋ, διαθέτουσα ούτω πως τήν περιουσίαν της. Όσον δ’ ά- 
φορα τά κληροδοτήματα τοΰ άνεψιοϋ της καί τών θυγατέρων τοϋ 
κόμητος Αλβέρτου .. . αύτά έχουσι καλώς, διότι ή επιρροή ήμών 
έπ’ αύτών είναι άπεριόριστος καί έννοεΤς ότι άμφότερα τά κληρο
δοτήματα ταΰτα θά περιέλθωοιν εις χεΐράς μας. ’Εμπρός λοιπόν, 
πάτερ Χρυσόστομε, κάμε ό,τι σέ λέγω καί ό Θεός βοηθός ! Ύπαγε, 

μή χάνης καιρόν πολύτιμον . . .
★ ★

¥
Ό πάτερ Χρυσόστομος έζήλθε κα'ι ό καλόγηρος Ναθαναήλ 

είσήγαγε τό Έβραϊον ’Ισαάκ Γόλδεμβεργ, μικρόσωμον καί ισχνόν 
γέροντα, άλλά δραστήριον, πονηρόν καί άγχίνουν. Σωστόν καθ’ 

όλα Έβραϊον. ★ ★
♦

Ό ’Ισαάκ έμεινε μόνος μετά τοϋ ήγουμένου, όστις 
δέχθη εύμενέστατα καί μειδιών.

τόν υπε·
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— Λοιπόν, ’Ισαάκ, τέκνον τοΰ ’Ισραήλ, τί νέα;
— Λαμπρά ! περίφημα, άγιε και σεβασμιώτατέ μου ηγούμενε !
— Πώς έχει τόρα ή ύγεία σου;
— Άν καί ύποφέρω πολύ άπο το άσθμα, δεν φροντίζω πλέον 

περί αύτής, άφότου μάλιστα παρέδωκα τήν σωτηρίαν τής ψυχής 
μου εις τον π ά τ ε ρ Χρυσόστομον, όστις με προετοιμάζει νά πα- 
ραστώ άφόβως ένώπιον τοΰ ύψίστου δικαστοϋ. Δι’ αύτό έρωτήσατέ 
με μάλλον περί των ύποθέσεων.

— Έπιμελοϋ τήν ύγείαν σου, ’Ισαάκ, έπιμελοϋ αύτήν, διότι μάς 
είναι πολύτιμος.

— Καί έπειτα αί ύποθέσεις ; Μήγαρ έργάζομαι δι’ εαυτόν ; ’Εγώ 
έργάζομαι ύπέρ τοΰ μοναστηριού, διά νά σώσω τήν ψυχήν μου. 
Αύτδ τό είξεύρετε όλοι.

Ό 'Εβραίος έλαβε ταΰτα διά τοιούτου πειστικού τρόπου, καί 
τοι ούδόλως τά έφρόνει, ώστε έπειθε τον ηγούμενον.

— Καί εις ποιον σημεΐον εύρίσκονται, ’Ισαάκ, αί ύποθέσεις μας ;
— Ώς σάς είπον χθές, έκερδοσκόπισα έπί τών αλεύρων, με τάς 

ίο χιλιάδας φράγκων τά όποϊα μ’ έδώκατε. Αύριον ή τιμή των θά 
ύψωθή καί θά κερδίσωμεν άνά χίλια πεντακόσια φράγκα έκαστος. 
Άλλ’ άπό τό πρωί έχω μίαν άλλην δ”ο υ λί τ σα ν ς’ τ ό ’μ ά τ ι. 
Καί τί δουλίτσα, ηγούμενέ μου !

— Όμίλει, όμίλει, πολύτιμέ μου ’Ισαάκ !
— Τό γειτονικόν σας κτήμα πωλείται.... καί άν μ’ άφίνητε 

έλεύθερον, δυνάμεθα νά τό άγοράσωμεν άντί τεμαχίου άρτου.
— Είσαι βέβαιος ’Ισαάκ ;
— Ώς με βλέπετε καί σάς βλέπω. —Καί ιδού τίνι τρόπω. Τό 

κτήμα αύτό ανήκει εις νεανίαν τινα . . . τον υιόν τοΰ Φαρίνα, όστις 
είναι καταχρεωμένος καί ζητεί χρήματα έν άγνοια τοΰ πατρός του. 
Λοιπόν, προχθές τον έβολιδοσκόπησα καί τοΰ έδωκανά 
έννοήση, ότι είμαι άγοραστής μέ τό δικαίωμα τής έξωνήσεως 
έντός διετίας.

— Καί πόσον άξίζει τό κτήμα, ήρώτησεν ό ηγούμενος.
— Εξήκοντα χιλιάδας φράγκων. Τώ προσέφερον 3ο καί μ’ άπε- 

κρίθη ότι θά σ κ ε φ θ ή. ’Εν άνάγκη θά τοΰ προσφέρω 36. Άδιά- 
φορον, τον άφήκα νά σκεφθή. 'Όσον δε διά τήν έξώνησιν, ά μπά ;
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πληρόνουν ποτέ αύτοί οί ξεμυαλισμένο ι μοσχοπόν- 

τ η κ ο ι τά χρέη των ;
Ό ηγούμενος έφάνη σκεπτόμενος.
Ό Εβραίος τον παρετήρει άσκαρδαμυκτί.
— ’Εάν, άγιε.ηγούμενε, ένδοιασμός τις σάς έμποδίζη, εύαρεστή- 

θητε νά θέσητε ύπ’ όψει ύμών, ότι ό μοσχομυρωδάτος 
αύτός νεανίας καταβροχθίζει όλην τήν πατρικήν του περιουσίαν 
μέ μίαν κ σκόταν, λησμονών ό άθλιος καί θεόν καί θρησκείαν 
καί τήν σωτηρίαν τής ψυχής του, ώστε είναι άνάξιος έλέους καί 
οίκτου. Δέν είναι λοιπόν προτιμώτερον, ή περιουσία αύτη νά πε- 
ριέλθη εις χεΤρας ύμών, διά νά μεγαλυνθή ή δόξα τοΰ άγιου τοΰ 

μοναστηριού ;Ό παμπόνηρος κερδοσκόπος Εβραίος έπεισεν έπί τέλους τον 
κερδοσκόπον ’Ιησουίτην, όστις τώ άπεκρίθη.

— Τώ όντι, ’Ισαάκ, ή ύπόθεσις αύτη μέ φαίνεται έξαίρετος καί 
συμφέρουσα εις τό μοναστήριον. ’Αλλά ποΰ νά ευρωμεν τ’ άναγ- 

καϊα χρήματα ;— Ώ ! πάτερ μου ! Μέ τήν προστασίαν τοΰ άγιου τοΰ μονα
στηριού καί μέ τήν βοήθειαν τής ζώνης τής άγιας . . . θά τά ευρητε 
σεβασμιώτατε. Ή κυρία Θηρεσία, λόγου χάριν, δέν δύναται νά 
σάς δανείση αύτά μέ τήν έγγύησιν τής κυρίας Δουράνδου; Πώς > 

τί λέγετε ;— Θά προσπαθήσω . . . Καί πότε σέ άναγκαιοϊ τό ποσόν αύτό 

τών 3ο ή 36 χιλιάδων φράγκων;
— Μεθαύριον τό εσπέρας, τό βραδύτερον ...
— Καλά. Έλθέ αύριον τό έσπέρας, άλλ’ ολίγον άργά, διά νά 

μήν έννοήση τις, ότι διαπραγματευόμεθα τήν ύπόθεσιν αύτήν.

— Τά σεβάσματά μου άγιε ηγούμενε !
— ’Εχε τήν εύχήν μου, καλέ μου ’Ισαάκ.
Καί ένώ ό ’Ισαάκ έξήρχετο τριβών τάς χεϊρας καί έμπλεως εκ 

τής χαράς, διότι έκ τής άγοράς ταύτης έμελλε νά ώφεληθή τάς 
6 χιλιάδας φράγκων, ό δέ ηγούμενος έσκέπτετο ποΰ καί πώς νά 
εύρη 22 χιλιάδας φράγκων, εις τάς όποιας προσθέτων τάς όποιας 
κατεΤχεν 8 χιλιάδας, νά συμπλήρωσή τάς 3ο χιλιάδας, άς ό ’Ισαάκ 
έζήτει διά τήν άγοράν τοΰ κτήματος, αίφνης ό θυρωρός τοΰ μονά-
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στηρίου ανήγγειλε τώ ήγουμένω τήν άφιζιν τής χήρας κυρίας 
Δουράνδου.

— Ώ ! έψιθύρισεν, ό εός Θμέ τήν αποστέλλει !

* ★
¥

Ή κυρία Δουράνδου είσήλθε.
— Συγγνώμην, άδελφή μου, τή εΤπεν ό όσιος ήγούμενος, άν σας 

ύποδέχομαι έντός τοΰ πενιχρού τούτου κελλίου. Αύτό μάλιστα άν- 
τίκειται εις τόν κανονισμόν μας, άλλ’ ύμεΐς εϊσθε έκ τών ήμετέ- 
ρων. Καί πώς έχει ό αδελφός σας ; Δέν δύνασθε νά φαντασθήτε 
πόσον μας θλίβει ή κατάστασις τής ύγείας του ! Δέν βαίνει έπί 
τά βελτίω ;

Άχ! σεόασμιώτατέ μου ήγούμενε, δυστυχώς ούδεμία πλέον έλπίς 
μάς μένει ! Τό δέ άπελπιστικώτερον εΤν’ ότι ό ιατρός του, κύριος 
Βολταΐρος, δέν έπιτρέπει ούτε κάν λόγον νά κάμνωμεν περί έζομο- 
λογήσεως· ό δέ δήμαρχος ούδ’ έπί στιγμήν άπομακρύνεται τής κλί
νης τοΰ άσθενοϋς. Ά ! σεόασμιώτατε ! ό άνθρωπος αύτός είναι ό 
κακός δαίμων τής ψυχής τοΰ άδελφοΰ μου! Κατεμάγευσεν αύτόν, 
ώς είχε καταμαγεύσει καί τόν μακαρίτην σύζυγόν μου, δστις άπε- 
βίωσε χωρίς νά έζομολογηθή καί τοιουτοτρόπως έχασε τήν ψυχήν 
του. Τό αύτό θά συμβή καί εις τόν άδελψόν μου.

— ’Ανάγκη προσευχών καί δεήσεων, άδελφή μου !
— Αύτό κάμνω καί έγώ άπό πρωίας μέχρι τής εσπέρας. Προ- 

σευχάς, δεήσεις, καί λειτουργίας έπί λειτουργιών εις όλας τάς έκ- 
κλησίας τής πόλεώς μας, άλλ’ εις μάτην ! ’Αδύνατον νά μετα
τρέψω τάς ιδέας τοΰ άδελφοΰ μου.

— Νομίζω, άδελφή μου, ότι δέν δέεσθε καλώς, διότι ένθυμη- 
θήτε τό ρητόν «ζητείτε καί δοθήσεται ύμΤν». Φαίνεται λοιπόν ότι, 
διά νά άπολαύσητε ό,τι παρά τοΰ Θεού ζητείτε, θά χρειάζηται 
ίσως τ ά ζ ι μ ό ν τι άρεστόν αύτώ.

— Ίσα, ίσα, άγιε ήγούμενέ μου, δι’ αύτό έταζα μαρμάρινον 
αγίαν τράπεζαν διά τό παρεκκλήσιόν σας, άζίας 6οο φράγκων.

— Ναι, ό πάτερ Χρυσόστομος μέ τό είπε καί έν όνόματι 
τοΰ άγιου τοΰ μοναστηριού καί τής ζώνης τής άγιας . .. σάς εύχα- 
ριστώ. Άλλ’ ίσως, άδελφή μου, ή Θυσία αύτη νά ήναι δυσανάλο

γος πρός τήν περιουσίαν σας. Άλλως τε δέν πιστεύω ν’ άγνοήτε 
τά σχέδιά μου περί άνοικοδομής τοΰ παρεκκλησίου μας. Δυστυχώς 
όμως μάς λείπουν τά μέσα. Άλλ’ έγώ κήδομαι μάλλον περί τής 
σωτηρίας τής ψυχής τοΰ άδελφοΰ σας, ή περί τών συμφερόντων 

τοΰ μοναστηριού .. .— Ώ ! πάτερ μου, συμόουλεύσατέ με τι νά πράζω ; Έχω τυ

φλήν πρός ύμάς έμπιστοσύνην καί ύπακοήν.
— Όχι, όχι, άδελφή μου, δέν έπιθυμώ νά σάς έπηρεάσω· συμ- 

όουλευθήτε μόνον τήν συνείδησίν σας Θέσατε ύπ’ όψει τόν κίν
δυνον, όν διατρέχει ό άδελφός σας, όστις σήμερον, αύριον, ίσως 
τήν στιγμήν αύτήν, κινδυνεύει νά ριφθή εις τάς αιωνίους φλόγας, 
καταρώμενος τόν Θεόν, καταρώμενος ύμάς αύτήν, διότι έν τοιαύτη 
κρισίμω στιγμή έφείσθητε ολίγων χρημάτων πρός σωτηρίαν τής 
ψυχής του. Τί είναι δι’ ύμάς τά 6οο αύτά φράγκα ; ό,τι πεντά- 
λεπτον εις τόν πτωχότερον θνητόν. Ό Θεός λοιπόν, όστις είναι 
μεγάθυμος καί γενναίος, ζητεί παρ’ ύμών, άδελφή μου, θυσίαν γεν- 
ναιοτέραν καί μεγαλητέραν, θυσίαν δηλαδή τής όποιας τήν στέ- 

ρησιν νά αίσθανθήτε.— Ποια ποσότης σάς χρειάζεται, πάτερ μου, πρός άνοικοδόμη- 
σιν τοΰ παρεκκλησίου σας ; Είκοσι, τριάκοντα, τεσσαράκοντα χιλιά
δες φράγκων ; Λέγετε, είμαι προθυμοτάτη νά σάς τάς δώσω. Άλλά, 
πρός Θεοΰ, σπεύσατε νά σώσητε τήν ψυχήν τοΰ ταλαιπώρου άδελ

φοΰ μου έκ τοΰ αιωνίου πυρός.
— Όχι, όχι, άδελφή μου, ή γενναιοδωρία σας είναι πάρα πολύ 

μεγάλη. Άρκοΰν τριάκοντα χιλιάδες φράγκων.
—Σάς τάς ύπόσχομαι, άγιε ήγούμενέ μου, άρκεΐ μόνον νά κατορ- 

θώσητε νά έζομολογηθή ό άδελφός μου.
Έπήλθε μικρά διακοπή τής συνδιαλέζεως, καθ’ ήν ό δαιμόνιος 

’Ιησουίτης είχε στρέψει τούς οφθαλμούς πρός τόν ούρανόν. ΕΙτα 
στραφείς πρός τήν χήραν κυρίαν Δουράνδου, εΤπεν αύτή.

— Φωνή έκ τοΰ ούρανοΰ μοί λέγει, ότι θά έζομολογηθή ό άδελ
φός σας. Έπανέλθετε άμέσως παρ’ αύτώ καί έγώ έρχομαι κατό
πιν ύμών. Ναι ! θά έζομολογήσω αύτόν ! Θά τόν έζομολογήσω.

Ή κυρία Δουράνδου έζήλθε.
★ ★

¥
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Ένώ δ’ ή αδελφή μετά τοϋ ηγουμένου έκαμνεν δλα αύτά τά 
σχέδια κα'ι τάς διαπραγματεύσεις, ό άδελφός της κόμης ’Αλβέρτος 
.. . έπάλαιε μέ τον Θάνατον.

Ό κόμης ’Αλβέρτος ... ου τήν ψυχήν τόσον έπιμόνως άμφό- 
τεροι ουτοι ήθελον νά σώσωσι, ζχάριν βεβαίως τής μεγάλης αύτοΰ 
περιουσίας) ήτον άνήρ τεσσαρακοντούτης, τον χαρακτήρα μεγα- 
λόφρων καί έντιμότατος, εύγενών καί γενναίων αισθημάτων άνθρω
πος, ευεργέτης άπειρου κόσμου, φιλελεήμων καί φιλάνθρωπος, 
έλευθερόφρων δ’ εις άκρον, όπερ άπήρεσκεν εις τούς φανατικω- 
τάτους καί θρησκομανείς συγγενείς αύτοΰ καί τούς πανευλαβεστά- 
τους τοΰ μοναστηριού, οΐτινες πρεσβείας τής ζώνης τής άγιας... 
ήλπιζον νά γείνωσι κύριοι όλης τής περιουσίας αύτοΰ.

Προς ούδέν λοιπόν λογιζόμενοι τό δεινόν καί άπελπιστικόν τής 
θέσεως τοΰ δυστυχοΰς άσθενοΰς ή άδελφή αύτοΰ καί ό ήγούμενος» 
ωφελούμενοι δέ στιγμιαίας τίνος άπουσίας έκ τής οικίας, τοΰ 
ίατροΰ καί τοΰ δημάρχου, άπεφάσισαν νά θέσωσιν εις ένέργειαν 
τό σχέδιόν των.

Καί πρώτη εισέρχεται έν τώ δωματίω τοΰ άσθενοΰς ή άδελφή του. 
Ό κόμης ’Αλβέρτος ΐδών αύτήν μορφάζει καί ταράσσεται.
— ’Αδελφέ μου, τώ λέγει αύτη μειλιχίως, κάποιος έπιθυμεϊ νά 

σε ιοη.
— Ποιος ;
— Ό ηγούμενος τοΰ μοναστηριού . . .
— "Ας είσέλθη, άπεκριθη ζωηρώς ό άσθενής.
Ό ήγούμενος είσήλθε καί έπλησίασεν αύτόν.
— Κύριε Κόμη, τώ εϊπεν, έχω λεπτήν τινα άποστολήν.
— Μήπως έρχεσθε νά μ’ έξομολογήσητε, άπεκριθη ό κόμης, 

ρίψας αύτώ βλέμμα άγριον καί περιφρονητικόν ;
— Καί άντί ποιας τιμής, κύριε ήγούμενε, άνελάβετε τήν άπο

στολήν ταύτην ;
— Ώ ! κύριε Κόμη ! Έν όνόματι τής εύλαβεστάτης άδελφής 

ύμών, έν όνόματι τών χριστιανικωτάτων τέκνων σας, σάς έξορκίζω 
νά σκεφθήτε περί τής σωτηρίας τής ψυχής σας.

— Καί τί έπιθυμεΐτε νά κάμω ;
— Νά συγκατανεύσητε .. . νά έξομολογηθήτε.

— ’Αλλά διά νά έξομολογηθώ, πρέπει νά πιστεύω, και έγώ ούδέν 
πιστεύω. Δέν σάς νομίζω δέ τόσον άθώον νά ύποθέσητε, άτι έν μια 
καί μόνη στιγμή θ’ άρνηθώ άρχάς καί γνώμας, άς έσχημάτισα μετά 
πολυετείς σπουδάς καί μελέτας καί μετά μακράν πείραν έν τώ με- 
γάλω σχολείω, όπερ καλείται κόσμος.

— Δι’ αύτό κάγώ, κύριεΚόμη, δέν έρχομαι νά ζητήσω παρ’ ύμών 
τήν κοινήν καί τετριμμένην έξομολόγησιν. ’Επιθυμώ μόνον νά 
άκούσω, εις ποιαν κατάστασιν διατελεΐ ή ψυχή καί ή καρδία ύμών.

Ό κόμης έμειδίασεν εϊρωνικώτατα.
— Στοχασθήτε, τέκνον μου, ότι διατρέχετε τόν κίνδυνον νά μή 

συναντήσητε πλέον εις τόν άλλον εύδαίμονα κόσμον, έν τώ Παρα- 
δείσω, τήν άδελφήν, τά τέκνα σας καί τούς εύλαβεϊς έκ τών συγ
γενών καί φίλων σας. Διατί άρνεϊσθε εις όλους αύτούς τήν μόνην 
ταύτην παρηγοριάν, κατά τήν στιγμήν τής θλιβεράς δοκιμασίας 

ήτις τούς έπαπειλεΐ ;
— Διά νά έξομολογηθώ, άνάγκη ν’ άναγνωρίσω έαυτόν ένοχον 

κακής τίνος πράξεως. Άλλ’ έγώ έχω τήν συνείδησιν μου άναπεπαυ- 
μένην, διότι ούδέν ούδενί κακόν έποίησα, έξ έναντίας μάλιστα 
έπραξα πάντοτε τό καλόν ύπέρ τοΰ πλησίον μου, ένώ άλλοι μέ ήδί- 
κησαν καί μέχρι τής στιγμής αύτής μ’ έπότισαν καί μέ ποτίζουν 

άντί τοΰ μάνα χολήν.
— Τοΰτο άποδεικνύει, έπανέλαβεν ό ήγούμενος, ότι έχετε άγα- 

θήν καρδίαν καί γενναία αισθήματα. Άλλά τις θνητός δύναται νά 
καυχηθή τοσοΰτον ύπερηφάνως, ένώπιον τοΰ άναμαρτήτου Θεοΰ, 
ότι ούδέποτε ήμάρτησεν ; Αύτό καί μόνον άρκεϊ, όπως άμαρτήση.

— Έγώ δύναμαι νά καυχηθώ, ό ούδέποτε άμαρτήσας. Έγώ τοΰ 
όποιου ή συνείδησις κατά τήν ώραν ταύτην είναι ήσυχωτάτη. Τούς 

πάντας ώφέλησα, ούδένα έβλαψα.
— "Ωστε ύμεϊς, τέκνον μου, άξιοϊτε, ότι είσθε άναμάρτητος. 

Καί έγώ, ώς λειτουργός τοΰ Ύψίστου, σάς τό λέγω έν συνειδήσει, 
ότι ήμαρτήσατε έξ ύπερηφανείας, άσελγείας, φιλοδοξίας, έξ έρω
τος, έκ ζηλοτυπίας, έκ καταχρήσεων τών ηδονών, έκ λαιμαργίας 
κτλ. παραβάντες τούς νόμους τής έκκλησίας καί τάς προσταγάς 
τοΰ Θεοΰ. Αύτήν ταύτην άκόμη τήν στιγμήν ήμαρτήσατε, άπο-
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καλέσαντες έαυτόν άναμάρτητον ! Δέν μετανοείτε λοιπόν δι’ όλα 
αύτά τά σφάλματά σας ;

— Όχι, όχι, κύριε, διότι έχω τήν συνείδησιν καθαρωτάτην κα'ι 
ώς έκ τούτου δι’ ούδέν έχω νά μετανοήσω.

Τήν ομιλίαν αύτών διέκοψεν ό δήμαρχος, όστις εΐσελθών όρμη- 
τικώς έν τώ δωματίω, έρριψε φοβερόν βλέμμα έπί τοΰ ηγουμένου. 
Στραφείς δε προς τον κόμητα εϊπεν αύτώ.

— Τί ζητεί έδώ ό καλόγηρος ουτος ;
— Ησύχασε, φίλε μου, τώ άπεκρίθη λίαν τεταραγμένος ό κόμης, 

δέν έλαβε τήν εύχαρίστησιν νά μ’ έζομολογήση.
— Τί σάς μέλει, κυρία Δουράνδου, περί τής ψυχής τοΰ άδελ- 

φοϋ σας, είπεν αυτή ό δήμαρχος ; Τίνα έζομολόγησιν ζητείτε παρά 
τοΰ δικαίου καί τίμιου ανθρώπου; Μη ζητήτε νά μεταβάλη τήν 
διαθήκην του, είπε παρατηρήσας τον ηγούμενον, ύπέρ τών κοινω
νικών αύτών βδελλών;

Ό ταλαίπωρος κόμης ήθέλησε νά εϊπη τι, άλλ’ έζηντλημένος έκ 
τής μετά τοΰ ηγουμένου ομιλίας έλιποθύμησε.

— Θά τον φονεύσητε ! άνέκραζεν ό δήμαρχος, βλέπων τήν άδελ 
φήν τοΰ κόμητος. ’Ιδού τό έργον σας κυρία Δουράνδου !

— Κύριε δήμαρχε, άπεκρίθη αυτή, μέ ύβρίζετε 1 Μή λησμο- 
νήτε ότι εύρίσκομαι έν τή οικία τοΰ άδελφοϋ μου.

— Καί ύμεΐς, κυρία, μή λησμονήτε ότι εύρίσκομαι έν τή οικία 
τοΰ φίλου μου καί έν όνόματι τής φιλίας μένω έδώ, διά νά προ
λάβω τήν δολοφονίαν . . .

— Κύριε δήμαρχε, έκραύγασεν ή κυρία Δουράνδου !
— Ναι, κυρία, προ οκτώ ήδη ήμερών τον φονεύετε, έπιμένουσα 

νά έζομολογηθή.
Ό κόμης συνελθών παρετήρησε πέριζ αύτοΰ, συγχρόνως δ’ εί- 

σήλθεν ό ιατρός του, όστις έζετάσας αύτόν έψιθύρισεν εις τό οΰς 
τοϋ δημάρχου.

— ’Απελπισία.. . τελειόνει . .. άς προσέλθουν τά τέκνα του.
Ό ιατρός καί ό δήμαρχος έσφιγέαν δι’ ύστάτην φοράν τήν 

χεΤρατοϋ φίλου του καί άπεσύρθησαν εΐςτό παρακείμενον δωμάτιον.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΙΛΑ

★ *
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Παρά τώ ψυχορραγοΰντι έμεναν τά τέκνα αύτοΰ, ή άδελφή του 
και ό ήγούμενος, όστις πλησιάσας αύτόν τόν ήρώτησε.

— Τέκνον μου . . . μέ άκούεις ; . . . μέ άναγνωρίζεις ;. . .
'Ο Κόμης έκλεισε και πάλιν ήνοιξε, κατά παράδοξον σύμπτωσιν, 

τούς οφθαλμούς, οπερ ό ήγούμενος έξέλαβεν ώς καταφατικήν άπάν- 
τησιν.

— Μετανοείς, υιέ μου, διά τ’ άμαρτήματά σου ;
'Ο ψυχορραγών, όστις ούδέν πλέον ήσθάνετο, έμενεν ακίνητος.
— Όμίλησον, υιέ μου, μετανοείς;
Όλως τυχαίως ή κεφαλή τοΰ Κόμητος έκλινε πρός τό στήθος 

αύτοΰ, όπερ ΐδοΰσα ή άδελφή αύτοΰ άνέκραζε.
— Ώ! πάτερ μου! παρατηρήσατε, μετενόησε.
— Ναι κόρη μου άπεκρίθη ό πονηρός ’Ιησουίτης, εΐδον τήν κί- 

νησιν τής κεφαλής του καί θά λύσω τάς άμαρτίας του, διότι μετενό
ησε. "Ας εύχαριστήσωμεν τόνΎψιστον ότι ήκουσετών δεήσεων μας!

Άλλ’ αίφνης ό άσθενής άνοίξας πρός στιγμήν τους οφθαλμούς 
εΤπεν αύτοΤς,

— Μά τέλος πάντων . .. δέν μ’ άφίνετε ν’ άποθάνω έν ήσυχία ; 
Ό ήγούμενος καί ή κυρία Δουράνδου έμειναν έμβρόντητοι, ένώ

τά τέκνα τοΰ ταλαίπωρου Κόμητος έβαλλον γοεράν κραυγήν. 'Ο 
πατήρ αύτών εϊχεν έκπνεύσει.

Τέκνα μου, είπεν αύτοϊς ό ήγούμενος, μή λυπήσθε. Ή ψυχή τοΰ 
πατρός σας έσύθη. Εΐτα δέ στραφείς πρός τήν κυρίαν Δουράνδου 
έψιθύρισεν εις τό ούς αύτής.

— Ό άδελφός σας μετενόησε . .. ’Απόψε λοιπόν τάς τριάκοντα 
χιλιάδας φράγκων . .. Καί έξήλθε τοΰ δωματίου ό πανευλαβέστα- 
τος άνήρ.

Ά ★
*

Τήν έπιοΰσαν τό εσπέρας, κατά τά συμπεφωνημένα, ό Εβραίος 
Ισαάκ Γόλδεμβεργ έπαρουσιάσθη είς τό κελλίον τοΰ ήγουμένου καί 
μειδιών σατανικότατα είπεν αύτώ.

— Λοιπόν, άγιε ήγούμενέ μου ;
— Καλέ μου ’Ισαάκ, τώ άπεκρίθη ό καταχθόνιος Ιησουίτης, φαί-

20
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νεται οτι ό Θεός ήθέλησε νά γείνω κύριος τοϋ κτήματος έκείνου.
Λάβε τάς τριάκοντα χιλιάδας φράγκων κα'ι δέου και συ μεθ’ ήμών 
ύττέρ άναπαύσεως τής ψυχής τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ ’Αλβέρτου Κβ- 
μητος τής..............

(1884) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α· ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΕΝ ΛΕΥΚ.ΑΔ1

ΓΕΩΡΓΙΟ. Α. ΒΑΛΑΒΑΝΗ.

ΓΑΛΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΔΕΣ
— Εις έτερον έτος άνεγράψαμεν περίεργον παραληλισμόν τοΰ χα- 

ρακτήρος τής Γαλλίδος, Άγγλίδος καί Γερμανίδας. Νΰν συμπληροΰ- 
μ,εν αύτόν διά νεωτέρων εις τόν χαρακτήοα αύτών πιστότατων 
ε I ·/. ό ν ω ν.

Ή Γαλλίς ένδύεται.—Ή Γερμανΐς καλύπτει έαυτήν.—Ή Γεομα- 
νίς τ;εριπα.τεϊ. —Ή Παρισινή Κυρία κυματίζει.—Αί Γερμανίδες είναι 
ή δυσειδείς ή εύειδεϊς, αί Παρισιναί δέ ούτε άσχημοι είνε ούτε περι
καλλείς, άλλά θελξικάρδιοι.—Τό βλέμμα της Γερμανίδας είναι άεί
ποτε άγνόν, ένώ εις τούς οφθαλμούς της Γαλλίδος ποικίλοι ηδο
νικοί άβυσσοι φλογίζουσι τόν μάλλον άθώον παρατηρητήν . . . Άρκεϊ 
δ’ έπικυροΰντες τόν χαρακτηρισμόν τοΰτον, νά προσθέσωμεν οτι καί 
ό Δούξ τοΰ Γραμμόντ είπε ποτέ περί τών οφθαλμών τής Γαλλίδος, 
ότι ούτοι «έχουσι πάντοτε τό πλεονέκτημα όχι μόνον νά σέ κυττά- 
ζωσιν, άλλά καί νά σέ μαγνητίζωσιν» .

— Ή Γερμανΐς λέγει ναι ή ό χ ι, άλλ’ άπό τήν Παρισινήν 
Κυρίαν ούτε καθαρόν Ν α ί ακούει τις, ούτε ολόκληρον "Οχι: Ή 
Γερμανΐς σέ περιμένει έπί δέκα έτη ύπό τήν πεύκην, ή δέ Παοι- 
σινή έπί δέκα λεπτά τής ώρας — Ή Παρισινή είναι πα
νούργος και πολιτική, ή δέ Γερμανΐς άφελής καί ειλικρινής.—Ή Γερ- 
μανίς άρκεϊται νά θαυμάζηται ύ φ’ ένός μόνου, ή δέ Γαλλίς αγαπά 
νά θαυμάζηται ύπό πάντων. - Ή Γερμανΐς δέν όυ.ιλεϊ τόσον πολύ, 
ούδέ περιττολογεί, — άλλ’ ή Γαλλίς είνε λάλος ώς ή κίσσα. Ή 
Παρισινή είνε τεχνϊτις, ή δέ Γερμανΐς γυνή. Κάλλιον ν’ αγαπά τις 
έν Γαλλία, άλλά νά νυμφεύηται έν Γερμανία.

ΟΥΣ κας·ανούς οφθαλ
μούς τής έρωμένης μου 
καί τάς ’Αθήνας κα- 
τέλιπον τό Σάββατον 
τοΰ Λαζάρου, λυπού- 
μενος διότι τό ατμό
πλοιου έστερεϊτο τής 
ταχύτητος τοΰ Βαρ- 
γώση ϊνα, έν μια ς-ιγμή 
καί μόνη, εύρεθώ έπί 
τοΰ ’Αλεξάνδρου τής 
Λευκάδος μου καί α

κούσω τήν αφελή έκστήθισιν τοΰ ωραίου 
ύπό τών μικρών συμπατριωτών μου, οΐτινες, 
τής άνατελλούσης ήβης έπί τών χειλέων,

θρησκευτικού άσματος 
φαιδροί, μέ τον γέλωτα 
περιάγουσιν, άπό οικίας

εις οικίαν, τήν πρωίαν τοΰ Σαββάτου, άνθεσιν εστεφανωμενον τόν 

Ίησοΰν έν σταυρώ, άδοντες.
» Ήρθ’ ό Λάζαρος, ήρθαν τά Βάϊα 
»ήρθ’ ή γιορτή, πούνε μεγάλη κι’ άγια....

. , „ _ .,. «,ίΓ.Μ'τ?*· τά αυνά της καλήςκαίμε τά καλάθια εις τάς περιμενοντο, να αυ(

νοικοκυράς.


