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Α Τ Τ Ι Κ Ο Ν  Β Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν

Ε Π Ο Χ Α Ι

Ά π ο κτίσεως κόσμου κατα τούς 0*................................. 7 3 8 6

Η μ « κατά τούς Λατίνους . . . . 58 8 2
η » *· κατά τούς 'Εβραίους. · · 563 8
Μ 5 1 4 4
II τής π υρ γο π ο ιΐα ς .................................................... ...... 4631
η τής έν Μαραθώνι μάχης . . · * · · . 2 3 6 8
» κτίσεως 'Ρ ώ μ η ς .......................... ...... 2 3 5 6
W τοΰ Πελοποννησιακοΰ τ:ολέμου................................. 2 3 0 9
ιι τής Ιν Χαιρωνεία μάχης . . . . . . . •2216
Μ τοΰ θανάτου Άλεςάνδρου τοΰ μεγάλου . 2201
II τής μεταθέσεως τοΰ αύτοκοατορικοΰ θρόνου |κ 'Ρώ

μης εις Βυζάντιον, ύπο Κωνςαντίνου τοΰ μεγάλου 15 4 8
Μ τής διαιρέσεως τής 'Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εις

’Ανατολικήν και Δυτικήν, ΰτ:ύ Θεοδοσίου τοΰ με-
148 3

η κτίσεως Έ ν ε τ ία ς ........................................................... 1 4 5 7
μ τής καταλύσεως τής Δυτικής Αυτοκρατορίας, επι

'Ρωμύλου Α ΰγο υσ τύλο υ .............................................. 14 0 5
η τής εκδόσεως τοΰ ’ Ιουστινιάνειου κώδικος. . · 4 3 4 9
Ν τής γεννήσεως τοΰ Μ ω ά μ ε θ ................................. 1 3 0 9
Μ τής φυγής αΰτοΰ εις Μεδιναν, οτε άρχεται ή Έ 

γ ε ι ρ α ,  ή χρονολογία των ’Οθωμανών, άοιθμούν-
των ετη σεληνιακά .................................................... 12 9 5

η τής αυτής καθ’ ήμ ας.................................................... 42 5 6
ι» τοΰ χωρισμοΰ των δυο Ε κκλησιώ ν ί τ λ  Λέοντος

θ 7, τ . ί τ .χ  'Ρώμης, καί Μ ιχαήλ Κηρουλαρίου, τ:α-
τοιάοχου Κωνσταντινοττόλεως ................................. 826
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Ά π ο άλώσεως Κωνσταντινοπόλεως υπο Μωάμεθ του Β\ 425
π τής άνακαλύψεως τής ’Α μ ε ρ ικ ή ς .......................... 386
Μ του καινοτομηθεντος 'Ημερολογίου επί Γρηγορίου

]Γ', πάπα ' Ρ ώ μ η ς ................................................... 296
» τής 'Ελληνικής Έ π α να σ τά σ εω ς............................... 57
Ν ’Όθωνος Α', βασιλέως τής Ε λλάδος · · · · 45
Ν τής τελευταίας μεταπολιτεύσεως τής Ε λλάδος. · 46
V Γεωργίου του Α ', βασιλέως τώ . Ε λλήνω ν . 45

Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν

T O V  Ε Τ Ο Υ Σ  Α Ω Ο  Η'

Ίνδικτιώνος £τος ς'.
Έ λίου κύκλοι κδ'.
Σελήνης κύκλοι to'.
Σελήνης θεμέλιον ζ\
Κρεωφαγίας ήμέραι νζ'. 
ΤοΤριώδιον αοχεται Φεβρουαρ. έ. 
^Ο'/ος πλ. α\ Εωθινόν ε'.
Έ  άπόκρεως Φεβρουάριου θ'.
‘Ο Εδαγγελισμος τω σαββάτω της 

δ' Ιδδομάδος.
Νομικον Φάσκα, Α πριλίου θ'.

Λατίνων Πάσχα, Α πρ ιλ ίου θ'.
Το άγιον Πάσχα, ’Απριλίου ις\  
'Π άνάληψις, Μαιου κε\
Η πεντηκοστή, ’Ιουνίου δ'.

‘U χυριακη των άγιων Πάντων, 
’ Ιουνίου ια\

*Η νηστεία των άγιων ’Αποστό
λων, ήμέραι ιζ\

Ή μνήμη αδτών, ημέρα πέμπτη. 
Παραμονή των Χριστουγέννων» 

ήμερα κυρίακζ.

Α Ι  Ψ Α Α Α Ο Μ Ε Ν Α Ι  Α Κ Ο Α Ο Γ Θ Ι Α Ι

’Ακολουθία Γρηγορίου του Παλαμα · · · . Μαρτίου ιβ/·
’Ακολουθία Ίωάννου τής Κλίμακος. . · · Μαρτίου κς'.
Μέγας Κ α ν ώ ν ...............................................  Μαρτίου λ'.
’Ακάθιστος ύ μ ν ο ς ................... ’Απριλίου α'·
’Ακολουθία Μαρίας τής Α ιγύπτιας . . . .  ’Απριλίου ►

Ε Ο Ρ Τ Ο Α Ο Γ Ι Ο Ν  

ΕΟΡΤλΙ ΘΡϋΣΚΕΓΤΙΚΑΙ

Καθ’ ας d ir εργάζονται i r
1. Νέον Ετος.
2. θεοφάνεια
3. Ευαγγελισμός.
4. Μεγάλη Παρασκευή κα\ μέ- 

γα Σάδδατον.
5. Κυριακή και Δευτέρα του 

Πάσχα.
6. ''Αγιος Γεώργιος.

25 Μαρτίου. . .

23 ’Απριλίου . .
12  Δεκεμβρίου .
11 ’ Ιουλίου . . .
22 Αύγουστου. .
21 Μαιου . . .
21 Ιο υλ ίο υ . . .

rotc δημοσίοις γραγείοις,
7. Ά νάληψ ις.
8. Πεντηκοστή.
9. "Αγιοι ’Απόστολοι, Πέτρος 

και Παύλος.
10. Κοίμησις τής Θεοτόκου
11 . "Αγιος Δημήτριος
12. Αί δύο ήμέραι των Χριστου

γέννων.

ΕΟΡΤΗ ΕΘΝΙΚΗ

. . . . Ή ανεξαρτησία τής Ελλάδος.

ΕΟΡΤΑΙ ΒΑΣΙΑΙΚΑΙ 

. . Το ονομα τής Α. Μ. του Βασιλέως.

. . Τα γενέθλια Αδτου.
. . Το ονομα της Α. Μ. της Βασιλίσσης. 
. . Τα γενέθλια Α&της.
. . Το ονομα της A. Β. X. του Διαδόχου. 
. . Τα γενέθλια Αύτοΰ.

Ω Ρ Α Ι  Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ

Μ ΕΣΟ Ϊ' ΧΡΟΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ό  κατα τό ?το; τοΟτο χυριεύων πλανήτης είναι ό Ι1Λ10Σ 

ΤΟ ΕΜ> . · · · Μ /ετ αι τήν 8[20 Μαρτ. ώρ. 3 λεπ. 39 μ. μ.
ΤΟ ΘΕΡΟΣ ■ 9[21 Ίουν. » 3 » 45 μ. μ .
το  φθιχοπωρον. . “ " 11 [23 Σεπτ. » 2 » 43 ... μ.
Ο ΧΕΙΜΟΝ. . . .  - » 10[22 Λεχεμ. » 12  » 10  π. μ.



ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ

Κατα το ετος 1878  θα γείνωσι τέσσαρες εκλείψεις, δυο του 
ήλίου και δύο τής σελήνής.

Α'. ’Έκλειψις δακτυλιοειδής τοΰ ήλίου την 21 Ιανουάριου 
(2 Φεβρουαρίου) αόρατος -παρ’ ήμιν, ορατή δε εις τα ττερι τον 
νότιον πόλον μέρη και το μεσημβρινόν μέρος τοΰ Ειρηνικού 
Ωκεανού.

Β\ ’Έκλειψις μερική τής σελήνής τήν 5 (17) Φεβρουάριου, 
αόρατος παρ’ ήμΐν, ορατή δε εις τον Ειρηνικόν ’Ωκεανόν καί 
τα ανατολικά μέρη τής Ά σ ία ς  και τήν Αυστραλίαν.

Γ'. *Ε κλειψις ολική τοΰ ήλίου τήν 47 (29) Ιουλίου αόρατος 
τ:αρ’ ήμ ιν, ορατή δέ εις τήν Κεντρικήν και τήν Βόρειον Α μ ερ ι
κήν και τήν Βορειονατολικήν Ά σ ία ν  και τάς ττεοί τον βόρειον 
■πόλον γώρας.

Δ'. "Εκλειψις μερική τής σελήνής τήν 31 Ιουλίου (12 Αύ
γουστου) τοος τήν 1 (13) Αύγουστου, ορατή παρ’ ήμίν. Διά 
τάς ’Αθήνας :

Πρώτη επαφή μετά τί̂ ς πχρασκια; την 10 ώρ. 57 λεπ. μ.μ. 31 Ίουλ.
» » » » σκιάς » 12 » 17 »» π μ. 1 Αΰγ.

Μέσον της Ικλείψεως » 1 » 43 « π μ. 1 *
Τελευταία επαφή μετά της σκιάς » 3 » 8 « π μ. 1 »

μ μ η » παρασκιάς » 4 » 29 » π.μ. 1 »

Έ  Ιπαφή Οάρχίστ  ̂ απο τοΰ άνατολικοΰ μέρους τοΰ δίσ/.ου
τής σελήνής και θά καλυφθώσι κατά το μέσον τής ε/.λείψεως 
τά 6[Ι0 τοΰ δίσκου αυτής.

ΐΗΙ ΑΧΑΤΟΛΠ2 ΚΑΙ ΛΠΕΩΣ ΤΟΓ ΗΑΙΟΓ ΚΑΙ ΤΟΓΜΕΓΕΘΟΓΣ ΤΗΧ ΗΜΕΡΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΓΚΤ02



ΣΕΛΗΝΗΣ ΦΑΣΕΙΣ
ι
Ν. Π ΙΑΝΟΓΑΡΙΟΣ
I
19 7 Πανσέληνος.......................  1 ώρ. 45 λεπ. π. μ.
:25 13 Σε>ήνης τελευτ. τέταρτον. 5 » 24 Μ μ. μ.

2 Φεορ. 21 Νέα σελήνη.............................  9 » 52 II π. μ.
10 Μ 29 Σε>ήνης πρώτον τέταρτον 2 » 52 η μ. μ.

ΦΕΒΡΟΪΑΡΙΟΣ

17 » 5 Πανσέληνος....................... 0 ώρ. 51 λεπ. μ. μ.
24 Μ 12 Σελήνης τελευτ. τέταρτον 4 « 47 Ν π. μ

4 Μαρτ. 20 Νέα Σελήνη ............................  4 · 52 W π. μ.
12 II 28 Σελήνης πρώτον τέταρτον 5 » 35 χ> π. μ.

ΜΑΡΤΙΟΣ

18 Η 6 Πανσέληνος....................... 10 ώρ. 42 λεπ. μ. μ.
25 Μ 13 Σελήνης τελευτ. τέταρτον 6 » 24 η μ. μ.
2 ’Απριλ. 21 Νέα σελήνη........................10 » 29 η μ. μ.

10 Η 29 Σελήνης πρώτον τέταρτον. 4 » 30 Ν μ. μ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

17 » 5 Πανσέληνος....................... 7 ώρ. 32 λεπ. π. μ.
24 » 12 Σελήνης τελευτ. τέταρτον 10 » 8 η π. μ.
2 Mafou 20 Νέα σελήνη.............................  2 » 25 ι» μ. μ.

10 » 28 Σελήνης πρώτον τέταρτον 12 » 7 » π. μ.

ΜΑΙΟΣ

16 η 4 Πανσέληνος.......................  4 ώρ. 6 λεπ. μ. μ.
24 η 12 Σελήνης τελευτ. τέταρτον. 3 » 16 II π. μ.

1 Ίουν. 20 Νέα Σελήνη........................ 3 » 23 » π. μ.
8 II 27 Σελήνης πρώτον τέταρτον 5 » 29 » π. μ

ΙΟΓΝΙΟΣ

15 Β 3 Πανσέληνος........................ 1 ώρ. 26 λεπ. π. μ.
22 II 10 Σελήνης τελευτ. τέταρτον 8 » 50 II μ· Η"
30 Η 18 Νέα σελήνη .....................  2 « 5 η μ. μ.
7 Ίουλ. 25 Σελήνης πρώτον τέταρτον 9 » 55 II π. μ.

111 3
i,21 
28 
,! 3 
U

ϋεπτ

ΙΟίΛΙΟΣ

21 Πανσέληνος. . . . - · ·
Σελήνης τελευτ. τέταρτον .
Νέα σελήνη. . . (............
Σελήνης πρώτον τέταρτον . -

α ϊγ ο γ ς τ ο ς

0 ώρ. 29 λεπ. μ. μ 
51 " Η·· Η
15 » Η*· tA
54 « μ· μ· I

1 ώρ. 
5 »
7 »■

10 » 
5 »

,19 »
26 »
| 3 Όκτ. 
II ■

19
26

1
10

Νοερ.

1 Πανσέληνος. . . . . · · ·
Σελήνης τελευτ. τέταρτον 
Νέα σελήνη
Σελήνης πρώτον τέταρτον
Π ανσέληνος............................

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

71 Σελήνης τελευτ. τέταρτον. 8 ώρ.
14 Νέα σελήνη . . . . · · ·  *
2; Σελήνης πρώτον τέταρτον. ^
291 Πανσέληνος.........................

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ

7 Σελήνης τελευτ. τέταρτον.
14 Νέα σελήνη.· · . ; · · · · ~

Σελήνης πρώτον τεταρ.ον. Π

51 λεπ. π. μ 
42 » π μ
34 
00 
24

π. μ· 1 
π. μ·1
V- Ml

ωρ.

1 17 "
24 ·

1 Λεχεμ. 
9 ■

17
23

Πανσέληνος.

5 λεπ. μ. μ I 
45 » μ· η
36 » π. μ
29 » *· μ·

44 λεπ. π. μ.
33 »» *. μ·
25 >» μ Η

9 » *· Η

ΝΟΕΜΒΡΙΟ-

31

^τ«ητον 7 ώρ. 33 λεπ. μ. Η··
5  Σελήνης τελευτ. τ έ .α ρ τ  . Ρ ^  „  π . J

12 Νέα σελήνη. . . . · · · · ·  |9 η μ. μ
19 Σελήνης πρώτον τέταρτον, g ρ 25 » μ· Η··
27 Πανσέληνος.........................

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

5 Σελήνης τελευτ. τ ί τ λ ο ν  . ^  ώρ. 38 λεπ. π. j |
11 Νέα Σελήνη . . . · · · · ·  -  11
(9 Σελήνης πρώτον τέταρτον.

8 Ίαν. Πανσέληνος

32
22

Κ·· Η·*11 
Η··



Ό
01 ΜΗΝΕΣ T 0 V  ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

'*?=? το3 1293. . Γ  · τ  τ 0υ
<> 'Ρε65!-!λ-?ββΙλ 
ο  'Ρεβδ-Ιλ-’ \/.0 

*0 Τ ζεμαζΜ λ-ϊίβέλ  
,*? Τ&μ*ζΙ-ΙΧ-ί-/·ρ 
ο Ί’ετσίβ 
Ο -χαξαν  

'Ο ΡεμεζΙϊν 
'Ο ϊχεββάλ  
'»> ΤζΙλ xsci l
;ο ζιχ.χηζϊ
°  «‘ ονχχρρεμ το3 1296

α?Χ®tsct 23 ’ Γανουαρίου
* 21 Φεβρουάριου

23 Μαρτίου
21 ’ Απριλίου
21 Μαίου 
19 ’ Ιουνίου

* 19 Ιο υλ ίο υ
Μ 17  Αυγούστου

16 Σεπτεμβρίου 
1 5 Οκτωβρίου

* 1 4 Νοεμβρίου
* 14 Δεκεμβρίου

ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΔΑΪΚΟΙ

Ν.ο'αν = Μ άρτ.θί-Ά πρίλιος  
la p  =  Απρίλιο;-MiVo;

--ιβαν — Μ άίος-Ίούνιο;
Τ αμοΰζ=Ίούνιος-Ίοΰλιοί

= Ίούλ ιος’Α

,Ελουλ=Αυγουστος-ΣεπτΙμβρ:ος

Τίσθρι =Σ«πτΙμ.-Όκτώβρ. 
Μαρκεσβαν==Όκτώβ. - Νοέμβριος
Κεσλευ = ]νοέμδ.- Δεκέ^β^η-
Τέβετ
Σαπατ

μοριος
Δεκέμβρ. - | ανουάρ. 

η  ν  =  Ι*νο«ίάρ.-Φε6ρουα. 
? — Φεορουάρ.-Μάρτ,ος

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΙ1ΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑΩΝ Π 0 \ΕΩΝ

’ ΑΟηνίί
Όθωνοι
Άμοργο;
Κωνσταντίνου” .
Πετρούπολις
Βιέννη
ΒερολΤνον
Βρυξέλλαι
Παρίσιοι
AcvoTvov
Κοπενάγη
Στοκχόλμη
Μαδρίτη
Αισσαβών
"Ρώμη
Νεάπολις
Χριστιανί*

0 0
11 24
0 9

20 45
0 26

11 30
11 10
10 42
10 31
10 24
11 15
11 37
10 10

9 48
11 14
11 22
Π 7

Ο
24πμ. 
36μ μ.

μ* μ*
18μμ.
39π.μ.
30.α μ.
33π.μ.
25π.μ.
37π.μ
24π.μ
1 8- μ,
1 9π.μ. 
28π.μ. 
59π.μ, 
3π μ. 

οΟπ.α.

ΔουβλΤνον 
Γρηνόβιχον 
Μ ασσαλία  
Μόσχα 
ΤουρΤνον 
Βενετία
Άκοωτήριον κα 

λης ’Ελπίδος 11 
Μαδρας 3
ΛΙελβούρν Α υ

στραλίας 3 
Κουσεβέκη 5
Ρίον Ίανέϊρον 7

ΣαντιάγοντοΰΧιλι 5 
Σιονέϋ Α&στρα-

8
δ α σ ιγ κ ιώ ν  5

59
25
46
55
55
14

39
46

4 2 -  μ.
4π.μ.

39π.μ.
3 ΐμ μ .
53π.μ.
30π.μ.

Οπ μ. 
2 π .α .

5 Ομ.μ. 
40 15π.μ.
32 28 π.μ.
42 23π.μ.

30
16

4μ.μ.
53π.μ,

— ■ ...·? - -------------------— ------ ' —  ---- —  - ·■"-----— ------------— :!
Ι Α Λ ί Ο ν Α Ρ Ι Ο ϊ

ν Ε/ων ημέρας 31. *11 ήμερα 2χει ώρας 10 , και ή νυξ ώρας 14.

Ό  'Η Λ ίο ς  ε ίς  τ ο ν  Υ δ ρ ο χ ό ο ν .

Ν.
13

Π
1 Κυ. *Η Περιτομή του Χριςου και Βασιλείου του μεγ. ’Αργία.

14 2 Δε. Σιλβέστρου πάπα 'Ρώμης.

15 3 Τρ·
Π ρ ο ε ό ρ τ ια  τ ω ν  θ ε ο φ α ν ε ίω ν .

Μ αλαχίου του προφήτου και 1’ορδίου μάρτυρος.
*11 σύναξις των θ ' ’Αποςόλων και θεοκτίςου του οσίου.16 4 Τε.

17 5 Πέ. θεοπέμπτου κ α ιθεω να  μαρ. και Συγκλητικής τής όσίας.

18 6 Πα.

Π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  Θ ε ο φ α ν ε ίω ν .  Ν η σ τ ε ία  έν η αν  
ή μ ^ ρ α  τ ύ χ τ ^

*}* Τα θεοφάνεια του Κυρίου τμώ ν Ίησου Χρίστου.
19 7 Σά. *11 Σύναξ. του Προορόμ. κχ\ Βαπτις. Ίωάννου. ’ Αργία.
20 8 Κυ. Δομνίκης τής όσίας και Γεωργίου του Χοζϊβίτου.
21 9 Δε. •j* Πολυεύκτου μάρτυρος.
29 10 Τρ- Γρηγορίου Ιπισκ. ΙΝύσσης και Δομετιανου Μ ελιτηνής 

Θεοδοσίου του Κοινοβ:άρχου.23 11 Τε.
24 12 ίΐέ. Τατιανής μάρτυρος.
25 13 π*. *Ερμύλαυ και Στρατονίκου μαρτύρων.
26 14 Σά. Των έν 'Ραίθω και Ι ιν α  Πατέρων.

27 15 Κυ
Ά π ό δ ο σ ις  τ ω ν  θ ε ο φ α ν ε ίω ν .

•J· Παύλου του Θηβαίου κα: Ίωάννου του Καλυβίτου.
28 16 Δε. *U προσκύνησις της άλύσεως του αποστόλου ΙΙέτρου.
29 17 Ίρ 7  ’ Αντωνίου του μεγάλου. ’ Αργία.
30 18 Τε. j  ’Αθανασίου και Κυρίλλου πάτο. ’ Αλεξάνδρειάς-’Αργία.
31 19 Ιΐέ. Μακαρίου του Α ιγυπτίου και ’Αρσενίου Κέρκυρας.

1 20 | Πα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ 

7  Ευθυμίου του μεγάλου. ’Αργία.
2 21 Σά. Μαξίμου του όμολογητου και Νεοφύτου μάρτυρος.
3 22 Κυ. Τιμοθέου ’Αποστόλου και ’ Αναστασίου του Πέρσου.
k 23 Δε. y  Κλήμεντος ’ άγκυρας και ΆγαΟ αγγέλου μάρτυρος.
5 24 Τρ. Ξένης τής όσίας.
G 25 Τε. ·}* Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιπισκόπου Κ)πόλεως. ’Αργία.
7 26 Πέ. Ξενοφώντος του οσίου και τής συνοδίας α&τοΟ.
8 27 Πα. 7  *11 ανακομιδή του λειψ. Ίω άννου του Χρυσοςόμ. Ά ργ .
9 28 Σά. Έ φραιμ οσίου, του Σύρου.

10 29 Κυ. Ί1 ανακομιδή του λειψάνου Ιγνα τ ίο υ  τοΰ 0;οφόρου.
(1 30 Δε. ! -j- Των τριών Ίεραρ/ών. ’Αργία.
12 31

1 *
Κύρου και Ίω άννου των θαυματουργών ’Αναργύρων.'



"Εχων ήμέρας 28. 'U ή (χέρας έχει ώρας 1 1 ,  καί ή νϋξ ώρα; 13  

Ό " 11.hoc, εις τους Ίχθϋας.
Ν. Π. u
13 1 Τε.
14 2 Πέ.
15 3 Πα.
16 4 ϊά .
17 5 Κυ.
18 6 Δε.

19 7 Τρ·
20 8 Γε.
21 9 Πε.
22 10 Πα.
23 1 1 Σά.
24 12 Κυ.
25 13 Δε.
26 14 Τρ·
27 15 Τε.
28 16 Πέ.

1 17 Πα.
2 18 Σά.
3 19 Κυ.
4 20 Δε.
5 21 Τρ.

6 22 Τε.
7 23 Πέ.
8 24 Πα.
9 25 Σά.

10 26 Κυ.
11 27 Δε.

12 28 Τρ·

ί/?Λ°Ρτια “αζαντής κα’· Τρύφωνος μάρτυρος.
, 11 Γπαπαντή του Κυρ. ημών Ίησοΰ Χριςοΰ. ’Αργία  

Συμεών του θεοδόχου και της προφήτιδος ”Αννης. 
’Ισιδώρου του Πηλουσιώτου.

Ί* Γου I ε λ ώ ν ο υ  κ α ι  φ α ρ ι σ α ί ο υ .  Ά γ ά θη ς  μάρτυρ 
Βουκολου τοΰ οσίου, επισκόπου Σμύρνης.

Α ρ χ ε τ α ι  το Τ ρ ιώ δ ιο ν .
Παρθενίου, Ιπισκ Λαμψάκου και Λουκά τοΰ όσιου, 
θεοοωρου τοο ςρατηλάτου και Ζαχαρίου του προφήτου 
Νικηφορου μάρτυρος.
Χαραλαμπους ίερομάρτυρος. ’ Αργία.

 ̂ Βλασίου ίεοομάρτυοος και Θεοδώρας τ?)ς Α&γούστης. 
7  Τ οΰ Α σ ώ τ ο υ .  Μελετίου άρχιεπισκόπ. ’Αντιόχειας 

Μ αρτινιανοΰ του οσίου.
Αυξεντίου του οσίου.
Ό νησίμου του αποστόλου.
ΙΙαμφίλου του μάρτυρος και τώ ν συν αύτω .

ΜΑΡΤΙΟ*

Θεοοωρου του Τιρωνος.
Τ ώ ν ^ Κ ε κ ο ιμ η μ ε ν ω ν .  Λέοντος πάπα 'Ρώμης. 

i Ί η ς  Λπ^οκρεω. Ά ρχ ίππου του αποστόλου.
Λέοντος επισκόπου Κατάνης..
Ί ιμοθεου του εν Συμβολοις, και Ευσταθίου επισκόπου 

’ Αντιόχειας
Η ευρεσις τών λειψάνων τών εν τοις Ευγενείου μαρτ. 

Πολυκάρπου ιερομάρτυοος, επισκόπου Σμύρνης.
II α και β'̂  ευρεσις της τ ιμ ίας κεφαλής τοΰ Ποοδρόμου 
ι  αρασιου αρχιεπισκόπου Κοίνσταντινουπόλεως.

Τ Τ ης Τ υ ρ ο φ ά γ ο υ .  Ποοφυρίου επισκόπου Γάζης. 
Προκοπίου του Δεκαπολίτου.
Α ρ ϊ ε τ α ί  ή ά γ ( α χα; μ ε γ ά λ η  τ ε ο σ α ρ α κ ο σ τ η ’ . 
Βασιλείου του ομολογητοΰ.

Έ/ων ήμέρα; 31. Ή ήμέρα ? χ «  ώρας 12 . καί ή νυξ ώρας 12.

Ό * Η.hoc; είζ zdr Kptor.

Ν. ][I τ\ ε·
13 1 1Γε
14 2 1ill.
15 3 1Πα.
16 4 ;£ά.

17 5 Κυ.

18 1* Δε.
19 7 Τρ·
20 8 Τε

>21 9 Πέ

22 10 Πα.
23 11 Σά
24 12 Κυ

25 13 Δε.
26 14 Τρ·
27 15 Τε
28 16 Πέ
29 17 Πα
30 18 Σά
31 19 Κυ

1ί 2C1 Δε.
C1 21 ΤρI5 ^ > Τε
ι4 2*5 Πέ

Πα
ϊά

26 Κυ.
27 Δε
28 Τρ
29 τ ε
30 ΙΙί
31 Πα

Εύοοκίας όσιομάρτυρος.
'Πσυχίου μάρτυρος.  ̂  ̂ t
Εδτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου μαρτύρων. 
Μ νή μ η  τοΰ δ ια τ ώ ν  κ ο λ ύ β ω ν  θ α ύ μ α τ ο ς .  1 ερα- 

σίμου τοΰ οσίου τοΰ εν Ιορδάνη.
Α' τ ώ ν  Ν η σ τ ε ιώ ν .  Τ ή ς  ’Ο ρ θ ο δ ο ξ ία ς .  Ι\ονωνο5 

μάρτυρος·
Τών Ιν 5Αμορίω MB' μαρτύρων.  ̂ , ?
Τοΰ έν Χεοσώνι ίερομάρ Καπίτωνος και τών συν αΟτώ. 
θεοφυλάκτου Νικομήδειας.
Τών έν Σεβαστεία Μ' μαρτύρων.^

’ Ε α ρ ιν ή  ισ η μ ε ρ ία .
Κοδράτ^υ τοΰ μάρτυρος και της συνοοιας αύτοΰ. 
Σωφρονίου, αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων  ̂

f  W τ ώ ν  Ν η σ τ ε ιώ ν  Γρηγοοίου τοΰ Π αλαμακαι θεο  
οάνους τοΰ ομολογητοΰ.

*Η ανακομιδή τοΰ λείψανου Νικηφόρου Κων|πολεως 
Βενεδίκτου τοΰ οσίου.
’ Αγαπίου και τών συν α&τώ Ζ' μαρτύρων.^
Σαβίνου μάρτυρος και Χριστοδούλου τοΰ οσι 
’ \Χ=ξ'ου τοΰ άνθρο>που τοΰ θεοΰ  
Κυρίλλου άογ ιεπισκόπου Ιεροσολύμων, 

ι  Γ' τ ώ ν  (Ν η σ τε ιώ ν. Τ ή ς Σ τ α υ ρ ο π ρ ο σ κ ύ ν η σ ε  
ω ς. Χρύσανθού κα\ Δαρεια; μαρτύρων.

ΑΠΡΙΛΙΟ*
Τών εν τη μονη τοΰ άγ. Σάββα άναιρεθέντων πατέρων 
’ Ιακώβου τοΰ ομολογητοΰ.
Βασιλείου ίερομάρτυρος.
Νίκωνος τοΰ ό^ιομάρτ και τών Ρ1;Θ' μαθητών αυτού. 
Ζαγαο'ου τοΰ οσίου και προεόρτια τοΰ Εύαγγελισμοΰ.

+ '() Ευαγγελισμός τής ΰπεοαγίας δεσποίνης ημ ώ ν Θεο
τόκου και άειπαρθένου Μαρίας. ργ'*·

Δ' τ ώ ν  Ν η σ τ ε ιώ ν .  ‘U Σύναξις τοΰ αρχαγ 1 αβριήλ. 
Ματρώνης της όσίας.
Ίλαρίωυος τοΰ νεου. r ^
Μάρκου τοΰ επισ. Ά ρεθουσίων και Κυρ-.λλου τοΰ οιακ. 
Ίοιάννου τοΰ συγγραφέως τη : Κλιμακος.
Ύπχτ'ου ίερομάρτυρος, επισκόπου Γαγγρών.________

ιου



1 Ι Ι Ρ Ι Λ Ι Ο Ϊ

Έ / ω ν  ήμίρχς 3 0 .  ' U  τ , μ ί ρ ι  i/n  ώ ρ α ς J 3 ,  χ α ΐ  ή  ν 0ξ ώ ρ α ;  1 J .  

Ο Η.Ιιος είς τυ>· Ί α νρον.
Ν Π ή έ

ί 13 I Σά
1 4 2 Κυ
15 3 Δε
16 4 ΤΡ
17 5 Τε
18 6 Πε.
19 7 Πα
20 8 ! ά

21 9 Κυ.

22 10 Δε
23 11 |ΐρ.
24 12 ί Τε
25 13 Πέ
26 1 4 Πα
?7 15, Σά
28 16 Κυ.

29 1 7 1Δε.
30 18 Τρ

1 19 Τε
2 20 Πέ
3 21 Πα

4 22 Σά
5 23 Κυ.
6 24 Δε
7 25 Τρ
8 26 Τε
9 27 Πέ

ι ° ; 28 Πα
11 29 Σά.

, ! ι
30 Κυ.

, Α κ ά θ ισ τ ο υ .  Μαρίας τής Α ιγύπτιας,
ν  Τ/ώ ν Ν̂ σ τ ε ι ώ ν. Τίτου του όσιου και θαυματουρ  
Νίκήτα τοΰ 0 3'0υ και Μωσηφ τοΰ υμνογράφου. 
Γεωργιου του όσ'ου, του Ιν Μ αλαιώ  
Κλαυδιου, θεοδυίρου και άλλω ν πέντε μαρτύρων. 
Ευτυχίου άρ/ιεπ-.σ/.όπου Κωνσταντινουπόλεως. 
Καλλιοπίου μάρτυρ. και Γεωργίου Ιπισκ Μ υτιλήνης. 

Τ 1 ου Α α ζ ά ρ ο υ .  Τώνάποστ 'Πρωδίωνος,’ Αγάβου, Ρού- 
φ>υ ’ Λσυγχρίτου, Φλέγοντος καί Έ ρμου!» τω ν θ'. 

Ι ω ν  Β α ΐω ν . Εύψυχίου μάρτυρος. Νομικόν Φάσκα.
, έ ρ χ ε τ α ι  ή μ ε γ ά λ η  έ β δ ο μ ά ς .

\ ερεντιου, Πομπηιου και των συν αύτοΐς. 
λντ'πα  ίερομάρτυρος, Ιπισχόπου Περγάμου. 

Βασιλείου του ^όμολογητοΰ, Ιπισκόπου Παρ'ου. 
Μαρτίνου του όμολογητοΰ, πάπα ’Ρώμης.
Αρι^άρχου, Πού ο ̂  και Τροφίμου άποςόλ. Ικ τών θ '. 

Κρήσκεντος μάρτυοος.
ΓΓ«> ΑΓΙΟΝ Π\ΣΧ\ ’ Αργία ,.αϊ χ α τάλυ^ ς π ί ,τ ω ν  

κα] ολην την εβδομάδα τής διακαινησίμου. ’ Αγά
πης, Ειρήνης και Χιονίας των αυταδέλφων. Λ α τ ί 
ν ω ν  π ά ο χ α .

Συμεών ιερομάρτυρας, του Ιν Περσ'δι.
Ιωάννου του όσ. μαθητοΰ Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου.

ΜΑΙΟ*
Πχφνουτίου ίερομάρτυρος. 
θεοδώρου οσίου τοΰ Tpiyiva.

{- i ή ς Ζ too δ ό 7 ο υ Π η γή ς . Ίανουαρ'ου ίερομάρτυοος 
κα·. τής συνοο·.ας αδτοΰ. 

θεοδώρου του Συκεώτου.
^ Α -ϊ0 Γεωργίου μεγαλ του τροπαιοφ. ’Αργία.

Κλ-σχοετ της όσίας και θαυματουργοί».
Μάρκου του αποστόλου και εύαγγίλιστου.
Βασ λέως ίερομάρτυρος, Ιπισκόπου Ά μ ασείας.
-υμ εώ ν ίερομάρτυρος
Ιών Ιν Κ υζκω  Δ' μαρτ. και Μέανονο; του θαυματ 
Ιασονος κα: Σωσιπάτρου τών αποστόλων, 

j Γ ώ ν  Μ υρ ο φ ο ρ ω ν*  ’ Ιακώβου τοΰ αποστόλου, άδελ- 
φοΰ Ίωάννου του Θεολόγου.

Μ Λ Ι Ο Ϊ

Έχων ημέρας 31. Έ ημέρα ^ ε ι ώρας 14, κα\ ή νυξ ώρας 10 

Ό Ή  .hoc είς τονς J id /ψου ς.

Ν Π ί\ ι.
13 1 1\ι.
14 2 :ΓΡ·
15 3 'Γε.
16 4 111 έ.
17 5 1Πα.
18 6 :Σά.
19 7 Κυ.

Ο Ο
Ο Δε.

21 9 Τρ.
22 10 Τε.

23 11 Πέ.
24 12 ΙΙα.
25 13 Σά.
26 14 Κυ.
‘27 15 Δε.
28 16 Γο.
29 17 Τε
30 18 Πε.
31 19 11α

20
21

22
23
24

25

26
27
28

29
30

Ι α
Κυ

Δε.
Γο.
Γε.

Πέ.

Πα
Σά
Κυ.

Δε.
Τρ·

Ίερεμίου τοΰ προφήτου.
Ί1 άνακοαιδή τοΰ λειψάνου ’Αθανασίου τοΰ μεγάλου 
Τιμοθέου και Μ αύρας τών μαρτύρων.
Πελαγίας μάρτυρος.
Ειρήνης τής μεγαλομάρτυρας.
Ίώ δ τοΰ δικαίου και πολυάθλου. 

i  Τ οΰ Π α ρ α λ ύ τ ο υ .  Ί1 άνάμνησις τοΰ Ιν οΟοανοις 
φανέντος σημείου τοΰ Σταυροΰ εν Ιερουσαλήμ.

I  Ίωάννου τοΰ θεολόγου, αποστόλου και εύαγγελιστοΰ, 
και ’ Αρσενίου τοΰ μεγάλου, ’ λργια  

Ί ΐσ α ίο υ  τοΰ προφήτου και Χριστοφόρου μάρτυρος. 
Ί*Τ ής Μ ε σ ο π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς .  Σιμωνος αποστόλου τοΰ 

Ζηλωτοΰ.
Μωκίου ίερομάρτυρος. ,
’ Επιφανίου Ιπισκ Κύπρου και Γερμανοΰ αρχ. Κ)λεως 
Γλυκερίας υάρτυοος. r ,
Τ ής Σ α μ α ρ ε ίτ ιδ ο ς .  Ισιδώρου μαρτ. του έν\·.ω . 
Πα'/ωμίου τοΰ μεγάλ και Ά χ/λλ ιου αοχιεπ. Ααρισση*. 
θεοδώρου τοΰ ηγιασμένου.
’ Ανδρονίκου τοΰ αποστόλου και Ίουνιας. ^
Πέτρου, Διονυσίου και τών συν α&τοΐς μαρτ^ρων^. 
Πατοικίου ίερομάρ. επισ. Προύσης και τών συν αύτω .

ΙΟΥΝΙΟΝ 
θαλλελα ίου  μάρτυρος. 

f  Τ οΰ Τ υ φ λ ο ΰ .  Κωνσταντίνου και Ελένης μεγάλων 
βασιλέων και ίσαποστόλων. ’ Αργία.

Βασιλίσκου μάρτυρος
Μ ιχαήλ τοΰ όμολογητοΰ επισκόπου -υνναοω ν. 
Ά π ό δ ο σ ι ς  τή ς  ά ν α σ τ ά σ ε ω ς  τ ο ΰ  Χ Ρ ι-Γ Ο Ι, ^υ- 

μεώνος τοΰ εν τώ θαυμαστώ  όρει. f
f  Τ ή ς  Ά ν α λ ή ψ ε ω ς  ΊΙ τρίτη ευρεσις τής τ ίμ ιας κε

φαλής τοΰ Προδρόμου.

31 Τε.

Κάρπου τοΰ αποστόλου εκ των Ο .
Έ λλαδίου ίερομάρτυρος. 

i  Τ ώ ν ά γ ιω ν  II α τ ί  ρω  ν της Α' εν Ν ιχαι» Ο ·.χου- 
μ ε ν ιχ ή ς  Σ υ ν ό δ ο υ .  ΕύτυχοΟ; ίερομάρτυρος. 

θεοδοσίας ίερομάρτυρος.
Ίσαακίδου ηγουμένου τής Μονής τών Δα>ματων. 
Έρμείου μάρτυρος



&χων ή(

Ν Π. ήέ .
13 1 ΓΙέ
1 ij 2! Πα.
15| 3: Σά.
16 4 Κυ.

17,! 5 Δε.
18 6 Τρ
19 7 Γε.

120 8 Πέ.
21 9 ΓΙα.
22 10 Σά.
23,

u
Κυ.

24 1 > Δε.

25 13 Τρ
26 Π Γε.

27  ̂ 15 Πέ
28 10 Πα
29 17

ι Σά.

30 18 Κυ.

1 J 19 Δε.
2 20 Γρ
3 21 Γε
4 2 *2 Πέ.
5 23 Πα.
6 24

I
V ’ 1- α .  ι

1
7 25 Κυ.
8 26 Δε.
9 27 Γρ

10 28 Γε.
|

Η 29 1Πέ. +

12 30 1Ια  +

I O V 1 V I O S
'* 30. Π ήμέρα έχει ώρας 15, και ; 

Ο 'ΉΛιοί εις τον Καρκίνον.

Ιουστίνου μάρτυρος τοΰ φιλοσόφου.
Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Ιω ν  Κ ε κ ο ιμ η μ έ ν ω ν  Χουκιλλιανου μάρτυρος 
1η ς  Π ε ν τ η κ ο σ τέ ς .  Μητροφάνους άρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως.
Δωροθέου ιερομάρτυρα- επισκόπου Τύρου 
Ιλαρίο>νοςτοΰ νέου ήγουμ της Μονής το,ν Λαλαάτ 

Ηεοοοτου ίερομάρτυρος. Ιπισκόπου Άγκόοας. '
Η ανακομιοή τοΰ λειψάνου θεοδώρου τού στρατηλάτου 

Κυρίλλου αρχιεπισκόπου ’ λεξανδρείας.
\λεςανδρου και ’Αντωνίνης μαρτύρων.

1 ων γ ί ω ν Π ά ντω ν. Βαρθολομαίου και Βαρνάβα

:ων

ω ν
τών αποστόλων.

, Ί'νουφρίου και Πέτρου του Ιν τώ ” \9ο,.
Α ρ χ ε τ α ι  ή ν η σ τ ε ί α  τ ώ ν  ' Α γ ί ω ν  Α π ο σ τ ό λ ω ν  

 ̂Αχυλινης μάρτυρος.
Έλισσαίου τοΰ προφήτου κα'ι Μεδοδίου άρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως.
Ά μώ ς τοΰ ποοφήτου.
Τύχωνος Ινσκόπου Άμαθοΰντος της Κύποου.
(σαυρου μάρτυρος και τών συν αύτώ , καί Μανουήλ 

^αοελ και Ισμαήλ μαρτύρων.
Λεοντιου μάρτυρος.

, ΙΟ ΥΛΙΟ *
Ιουοα τοΰ αποστόλου

Μεθοδίου ίερομάρτυρος, επισκόπου Πχτάρων.
Ιουλίανοΰ μάρτυρος τοΰ Γαρσέα>ς 

Εδσεβίου ίερομάρτυρος, επισκόπου Σαμοσάτων 
\γριππινης μάρτυρος.

Ή  γενέθλιαν τού προφήτου προδρόμου καί βαπτιστοΰ 
= ωαννυυ. ’ \ργία 

Φεβρωνιας δσιομάοτυρος.
Δαο-.δ του όσ-.ου, τοΰ εν Θεσσαλονίκη.
-αμψω ν οσίου τοΟ ζενοδό^ου
•U άνακομ δή τών λειψάνων Κύρου *α! Ίωάννου τών 

λναργυοων.
IliTpoj και Παύλου τών κορυφαίων αποστόλων. ’ Αρ- 
( Υ·α και ιχθύος κ»τάλυσις.

συναξις τών δώδεκα ’ \πυστόλων Ά ογ ία

ΙΟΓΛΙΟΪ
Έχων ημέρας 31. Ή ήμέρχ ίχ ε ι ώρας 14, κα\ ή νυξ ώρας 10. 

Ό "Hhoc etc τον Λέοντα.

Ν )Π. ή έ .
13 1 Σά. τ
14 2 Κυ. 1
15 3 Δε.
16 4 Τρ·
17 5 Γε.
18 6 Πέ.
19 7 Πα.
20 8 Σά.
21 9 Κυ. -j
22 10 Δε.
23 11 Τρ.

24 12 Τε.
25 13 Πέ.

26 14 Πα.
27 15 Σά.
28 16ΐ Κυ.
29 17' Δε.
30 Ιί( Γρ.
31 Π) Τε.

Πε
Πα.

Σά. 
— Κυ· 
24 Δε

Γρ·
Τε.
Πέ.
Πα

29 Σχ.
30 Κυ.

31 Δε.

Σισώη τοΰ μεγάλου. ,
θω μ α  τοΰ εν Μαλαιω και Κυριακής μεγαλομαρτυρος 
Προκοπίου μεγαλομάρτυρος. r ,

[* Παγκοατίου ίερομάρτυρος Ιπισκοπου Ταυρομανιας.
Τών έν Νικοπόλει ΜΕ' μαρτύρων.  ̂  ̂ ,
Ευφημίας μεγχλομάρτυρος, οτε τον ορον της πιστεως 

Ιπεκύρωσε, και Ολγας τής οσ'.ας.
Ποόκλου καί Μλαρίου τών μαρτύρων.
Τ σύναξ^ ς τοΰ άρχαγγέλου Γαβριήλ χχΐ Στέφανου

Ά κ ύλα το ΰ  άποστόλου και Ιω σήφ άρχ. Θεσσαλονίκης. 
Κηρύκου και Ίουλίττης τών μαρτύρων.

•j· ’ Αθηνογένους ίερομάρτυρος.
Μαοίνης τής μεγαλομάρτυρος.
Αιμίλιανοΰ τοΰ μεγαλομάρτυρος.
Μχχρίνης xxi τών οσίων.

ΑΥΓΟΥΣΤΟ*

f  Τοΰ προφήτου Ή λιου τοΰ Θεσβίτου. ’Αργιχ.
Συμεών τοΰ διά Χριστόν σαλοΟ, κάι Ίωαννου του 

συνασκητοΰ αδτοΰ. (
Μαρία; Μαγδαληνής τής μυροφορου.

I  Φωκά ίερομάρτυρος και 'Ιεζεκιήλ του προφήτου. 
Χριστίνη; τής μεγαλομάρτυρος.

αποστόλων. ,
Καλλινίκου και θεοδότη; τών μαρτύρων. ,

+ Σύλα, ΣυλουανοΟ, Κρήσκεντος, Επαινετού και
δρονίκου τών αποστόλων Ικ τών Ο ν „ , , ΛΛκ

Εΰδοκίιιου τοΰ δικαίου, και προεορτ. του τιμ. σ α υρ ου.



Έ χων ημέρας 31. *ϋ ημέρα Ιχει ώρα; 13, καί ή νύξ ώρας H . 

Ο ΗΛιος είς την Παρθένον.
Ν Π ή .ι.
12ί 1 ΤΡ·

14 2 Τε.
15 3 Πέ.
16 4 Πα.
17 5 Σά.
18 6 Κυ.
19 7 Δε.
20 8 Τρ.
21 9 Τε.ΟΟ to Πέ.
23 11 Π*.
24 12 Σά.
25 13 Κυ. -
26 I 4 Δε. 1
27 15 Τρ. '
28 16 Τε.

29 17 Πέ.
30 18 Πα.
31 19 Σά.

1 20 Κυ. 4
2 21 Δε.
3 η Τρ·
4 23

|
Γε.

5 24 Πέ.
6 25 Πα.
7 26 Σά.
8 27 1Κυ. *r
9 28 Δε.

10 29 'Γρ. Τ

Π 30 Τε.
12 ,31 Πέ.~------

πρόοοος τοΰ τ-.μ. και ζωοποιού Σταυρου, και τών V 
παιοων τών Μακκαβ. Σαλομωνης κα'ι ’Ελεαζάοου 

»π , λ Ρ λ £τ α ι  ή ν η σ τ ε ία  τ η ς  Θ εοτό κ ου .
U ανακομιδή τών λειψάνων Στεφάνου πρωτομάρτυρ 
Ισσακιου, Δαλμάτου και Φαύστου τών δσίων.

Ιών εν Εφέσω επτά αγίων παίδων.
Εύσιγνίου μάρτυρος.

Γ U μεταμόςφωσις του Σωτηρος. Ά ργ . και ίνθ . κατάλ. 
Δομετιου ιερομάρτρυος.
Α ιμιλιανοϋ τοΰ όμολογητοΰ, επισκόπου Κυζίκου. 
Ματθια του αποστόλου.
Λαυρέντιου μάρτυρος και αρχιδιακόνου.
Εΰπλου τοΰ διακόνου και μάρτυρος.
Φωτίου και Ά νικήτου τών ααρτύρων.

Γ Μαξίμου τού δμολογ. Άπόδοσις τής Μ ε τα μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς .
Μιχαιου του προφήτου.

- ;ΐΙ Κοίμησις τής Θεοτόκου. Άργ. καί ?χ9. κατάλυσ. 
,αν*Χ°μ·θη τής άχειροποφου ε’κόνος του Κυρίου 
ημών IUuOI X P liror καί Λιομήδους αάοτυρος, 

ΙΜυρωνος μάρτυρος. * ‘
Φλώρου και Λαύρου τών μαρτύρων.
Ανδρέου τοΰ Στρατ. και τών συν αύτω 2593 μαρτ

ΝΕΡΤΕΜΒΡΙΟΝ

Σαμουήλ τοΰ προφήτου.
θαοδαιου τοΰ αποστόλου και Βάσσης μάρτρυος. 
Αγαθονικου μάρτυρος. 

χ\ούπου μάρτυρος.
Ά π ό δ ο σ ις  τ η ς  έ ο ρ τη ς  τ η ς  Θ εο τό κ ο υ .  

Κύτυχους^ ίερομάρτυρος, μαθητοΰ Ίωάννου τοΰ θεολ.
Η έπανοοος τοΰ λειψ. Βαρθολομαίου τοΰ αποστόλου. 
Αοριανοΰ καί Ναταλίας μαρτύρων.

Ποιμένος τοΰ οσίου.
Μωϋσέως οσίου τοΰ Αιθίοπος.
*U άποτομή τής τ,μίας κεφαλής Ίωάννου το5 Προ- 
5 °Ρ°μου. Αργία κα^νηστεία.
Αλεξάνδρου, Ίωάννου και Παύλου άρχιεπ. Κ]πόλεως. 
ϋ  καταθεσις της τιμ ίας ζώνης της Θεοτόκου.

ϊε π τ ε μ β ρ ιο ϊ
*Έ/ων ήμέοας 30. 11 ημέρα εχει ώρας 12, καί ή νύξ ώρα; 12,

Ό ° Ηλιος είς τον Ζυγόν.

π . ή.έ·
Πα.

Σά.
Κυ.
Δε.

2
3
4
5 ] Τρ
6 Τε.

7 1 Πε.

8 Πα.
9 Σά.

10 Κυ.
11 Δε
12 Τρ

25 13 ΊΓε.

26 , 4 , [Ιέ. t

27 15 1Πα
28 16 Σά
29 17 Κυ. 4
30 18 Δε.

1 19 Τρ·
2 20 Τε.

3 21 ΙΠε
4 22 j Πα.
5 23 Σά.
6 24 Κυ.
7 25 Δε
8 26 Τρ.
9ι 27 Τε.

1C1 28 Πέ.
11. 29 Πα.

HIS> 30 1 Σά.

ΊΙ σύναξις της Θεοτόκου τών Μιασηνών κ α ι  μνημη 
Συμεών τοΰ Στυλίτου και Ίησοΰ τοΰ Ναυη. Αεργία. 

Μάμαντος μάρτυρος και Ίωάννου τοΰ Νηστευτοΰ. 
’Ανθίμου ίερομάρτυρος και Θεοκτίστου τοΰ οσίου. 
Βαβύλα ίερομάρτυρος.  ̂ ,
Ζαναρίου τοΰ προφήτου, πατρος τοΰ Προορομου.
Έ ανάμνησ-.ς τοΰ Ιν Κολοσσαΐς θαύματος Μ ιχαήλ του

άρ*/ ιστοατήγου.
Προεόρτια της γεννήσεως της θεοτοκου και -ω^οντος

Το γενέθλιον της Θεοτόκου. Ά ργ. και ί/θ. καταλυσις 
Ίωακεια και "Ανντ,ς και Σεδηριανοΰ μάρτυρος. 

ί  Μηνοδώρας, Μητροδώρας και Νυμφοδώρχς τών μαρτ 
θεοδώρας της οσίας. ,
ΑΟτονόαου ίερ Ά πόδοσις τών γενεθλίων της θεοτοκου. 
Τα εγκαίνια ‘τοΰ ναοΰ της τοΰ Χριστοΰ αναστασεως, 

και Κορνηλίου τοΰ έκατοντάρχου  ̂ , ,
'Β "Υψωσις τοΰ τιμίου Σταυροΰ. Αργία και νηστε.α 

Ιν 7) αν ημέρα τύχη.
Νικήτα μάρτυρος.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ

Τροφίμου. Σα6δατ!ου κα’ι Λορυμέδοντος τών μσρτ  ̂
ΕύσταΟίου μεγαλομάρτυρας, συμβίας και των ου 

αδτοΰ υιών. ,
Κοδράτου τοΰ αποστόλου καί Ίω να τοΰ προφήτου. 
Φωκά ίερομάρτυρος, επισκόπου Σινώπης. _ ,
Ή σύλληψις τοΰ προδρόμου και βαπτιστου Ιωαννο . 

[  θε'κλης της πρωτομαρτυρος.
Εύοροσύνης της οαιας. ,

4- Ή μετάστασις Ίωάννου τοΰ θεολόγου. Αργ;*. 
Κ αλλ’.ατράτου και τών συν αυτω Μθ μαρτύρων. 
Χαρίτωνος το ί όμολογητοδ και Βαρουχ του προοήτ. 
Κυριάκου τοΰ άναχωρητοΰ.
Γρηγορίου επισκόπου μεγάλης^λρμεν1-*;.



ΟΚΤβΒΡΙΟΧ
’Έχων ήμέρας 31. Έ  ημέρα έ'χει ώρας 11 , καί ή νύξ ώρας 13. 

Ό 'ΉΛίος εις τον Σκορ.η icy.
Ν.
13
14
15
1C
17
18
19
20 
21
22
23
24
25

26

27
28
29
30
31

Π
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13

14

ή ! .
Κυ.
Δε.
Τρ
Τε
Πέ.
Πα.
Σά.
Κυ.
Δε.
Τρ.
Τε
ΙΙέ
Πα.

15 Κυ
16 Δε,
17 Τρ.
18 Τε.
19 Πέ

20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

Πα
Σά
Κυ.

Δε.
Τρ·
Τε.
Πέ.
Πα.
Σά.
Κυ.

Δε.
Τρ·

Ανανιου του αποστολου και Ρωμανού τοΰ μελωδοΰ. 
Κυπριανού^ ίερομάρτυρος καί Ίουστίνης τής παρθένου. 
Διονυσίου ίερομάρτυρος τοΰ ’Αρεοπαγίτου.
Ιεροθέου, Ιπισκόπου ’Αθηνών.

Χαριτίνης μάρτυρος. 
θω μα τοΰ αποστόλου.

, Σέργιου χα\ Βάκχου των μαρτύρων, 
χ  Πελαγίας τής όσιας.

’Ιαχώβου τού άποστόλου καί Άνδρον?,.ου του δσίου. 
Ε&λαμπιου κα^ Εύλαμπίας τών άδελφών μαρτύοων. 
Φα^ππου τοδ αποστόλου καί θεοφάνους τοΰΓρ^πτοΰ 
Ιροοου, Ταραχου κα'ι ’ Ανδρονίκου τών μαρτύρων. 

Καρπού ΙΙαπύλου, Άγαθοδώρου και ’Αγαθονί/^ς τών 
μαρτύρων.

Ναζαρίου χα\ τών συν αΙτω μαρτύρων και Κοσυα τοΰ 
ποιητοΰ. r

j· Λουκιανού (ΐάρτυρος.
Λογγίνου του * Εκατονΐάρχου μάρτυρος. 
ϋσ η ε  τοΰ προφήτου κα\ ’Ανδρίου όσιοαάρτυροί 
Λουκά τοΰ ε ίαγγελ ισ τοΰ .
Ίωήλ τοΰ προφήτου καί Ούάρου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟ?

’Αρτεμίου μάρτυρος καί Γερασίμου τοΰ οσίου. 
Ιλαριωνος τοΰ μεγάλου.

Τ Αβέρτου τοΰ θαυματουργοΰ και τών εν Έοέσω επτα 
παιοων. 4

^Ιακώβου τοΰ άδελφοθέου και άποστόλου.
Αρέθα μάρτυρος και τών συν αύτώ.

, "*Ρ*ι*νο0 καί Μαρτυρίου τών Νοταρίων.
Τ Δημητρ'ου μεγαλομάρτυρος. ’Αργία/

Νεστορος μάρτυρος.
, Τερεν-ίου μάρτυρος καί τών συν αύτώ  

f  Α ναστασίας ’Ρωμαίας τής δσιομάρτυρος.
Z./.Vο5:ου και Ζηνοβίας τών άδε)βών ααρτύοων. 
-τα χ υο ςκ α · τών συν αΙτώ  άποστόλων κ α ι ’Επιμάνου  

μάρτυρος. * ν

ΝΟΕΜΒΡΙΟ»
Εχων ημέρας 30. 'II ί,μέρα εχει ώρα; 10, κα'ι ή ν ΐξ  δρας 

Ό “ Η Λ ίο ι ,  εις tor Τοξότην.

Ν. Π. ίνΙ .
131 1 ΐ'ε.
U  2 1Πέ.
15 3 1Πα

116 4 Σά.
17 5 Κυ.
18 6 Λε.
19 7 Τρ
20 8 Γε.

21 9 Πέ.
22 10 Πα.

23 11 Σά.
24 1 > Κυ.
25 13 Δε.
26 1'» Τρ
27115 Γε.

28 Ί Γ * Πέ
29 17’ Πα
30 Μ

■ΐ“

1 19
2 20
3 21
4 22 
5 2 3

6 24
7 25 
8^26

9 27
10 28  
\ 1 29
12 30

Κοσμά και Δαμιανοΰ τών θαυματουργο ί Ανάργυρων. 
Ά κινδύνου και τών συν αύτώ μαρτύρων.
’ Ακεψιαα μάρ. και ή κ^τάΟ. τοΰ λειψ Γεωργίου μεγ. 
Ίω αννικίου μεγαλ. και Νικάνδρου και Ερμαιου ιερομαρ.

4- Γαλακτίωνος και ’ Επιστήμης τών μαρτύρων
Παύλου τοΰ όμολογ αρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως 
Τών έν Μ ελιτηνή 33 μαρτ κα\ Ααζαρου του θαυματ. 

f  *11 σύναξι; Μ ιχαήλ τοΰ αρχιστρατήγου και των λοιπών 
Ά σ ω μ ά τω ν δυνάμεων Αργ-α.  ̂ , ,

Ό ντσιφόοου, ΠορΦυρίου μαρτ και Ματρωνης της όσιας 
’Ο λυμπα και τών συν αύτώ άποστόλων και Ορεστου

μαρτυοος. ,
Μηνα Βίκτωρος και Βικέντιου μαρτύρων. ^

+ Ίω άννου τοΰ ’ Βλ.ήμονος καί Νείλου τοΰ δ « ο υ .
’ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, αρχιεπ. Κ]πο)εως. .* ργ 

Φιλίππου τοΰ άποστόλου. ’ Αργία και ιχΟ. καταλυσις  
Γούρια, Ια α ω να  και ’ Αδιβου τών μαρτύρων 
" Λ ρ χ ε τ α ι  ή ν η σ τ ε ία  τ ώ ν  Χ ρ ισ τ ο υ γ έ ν ν ω ν .  
Ματθαίου τοΰ αποστόλου και εδαγγελιστοΰ.
Γ^ηγορίου τοΰ θαυματουργοΰ, Ιπισκ. Νεοκαισαρειας. 
Πλάτωνος κα ι'Ρ ω μ ανοΰ τών μαρτύρων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ*

• ’ Αβδιου τοΰ προφήτου και Βαρλααμ μάρτυρος.
Γρήγορου Δεκαπολίτου καΗΙρόκλου αρχιεπ. Κ]λ 

- Τα ΕΙσόδια τ^ς Θεοτόκου. ’ Αργία. r
Φ ιλήαονοςκαι τών συν αυτώ  άποστ και Κ ιλικ ίας μαρ. 
Γρηγορίου άρχιεπισκόπου ’ λκραγαντίνων και Α μφ ιλο- 

7 ίου επισκόπου Ίκονίου.  ̂ f
Κλήμεντος 'Ρώμης χα'ι Πέτρου Άλεξανορειας. 

f  Αικατερίνης μεγαλομ. και Μερκούριού ραρτ. Αργία 
L Ά λυπ ίο υ  και Νίκωνος τών οσίων, και μνήμη το^ όσιου- 

πατρος ημών Στυλιανοΰ τοΰ Παφλαγόνος.
Ιακώβου Περσου τοΰ μεγαλομάρτυρος.

Τρ Στεοάνου τοΰ νέου κα'ι Είρηνάρχου μάρτυρος.
Τε. ΓΙαραμόνου και Φιλουμένου τών μαρτύρων.^ ^
Πέ. τ  Άνδρέου τοΰ πρωτοκλήτου άποστόλου. Αργία.

Κυ.
Δε.
Γρ
Γε
Πέ.

Πα
Σά
Κυ

;εως.



A E K E M B P I O S
"Εχων ήμέρας 31. Ή ήμέρα rx ., ώ?α5 9, καί ή ν0ξ Λρί{ ,g 

0  Ιί.Ιιος εις zor Αϊγύχιρωτ.
Ν
13
14
15
16
17
18
19
20 
21

|22 
j 23 
124
25
26
27
28
29

30

31

5
6
7
8 
9

10 
1 1 
12
13
14
15
16
17

18

19

Πα.

Κυ.
Δε
Γρ.
Γε.
Πε.
Πα
Ια .
Κυ.
Λε.
Γρ
Γε
lie
Πα.
Σά.
Κυ.

Δε.

Τρ.

20

21
^2
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Τε.

Πέ.
ΙΙα.
Σά
Κυ.
Δε.

Τρ
Τε.
Πέ.
Πχ.
Σά.
Κυ.

Ναούμ το5 προφήτου.
, ’ Αββαχούμ τοΟ προφήτου.
Τ -οφονίου του προφήχαυ.

+ Σ ί ^ α ^ ' β 7* ^ '  χ ϊ\ ’ !ωάννου τοδ Δαμασκηνοβ. Τ *6o“ t0J, έ φ ο ρ ο υ  χα: ηγιασμένου. ’ Αργία 
f  Νικολάου επισχ. Μύρων τή{ Αυκίας τοΰ θαυμ. ’Αργία 

Αμβροσίου Ιπισχόπο» Μεδιολάνων. ΡΤ
ΙΙαταπ-.ου του δσίου.

I Μ σίΗ ?Ψ '5 τ*Κ άΤ'*5 «αι Οεοπροατίτορος "Avvnc 
I  Μηνα Ερμογένους χαΐ Ε1γράΫου μ α ρ Ι ω ν  *
1 Δανιήλ οσίου τοΰ Στυλίτου.
Τ Σπυρίδωνος τοΰ Οαυματουργοΰ. ’ Αργία.

Ευστράτιου καί τόϊν συν αυτώ μαρτύοων.
>γ·?Ί°ι?  ? ΧΙ τ{ί*ν σ"*ν α τ̂Φ μαρτύρων!
 ̂Ελευθερίου ίερομάρτυρος.
Αγγαιου του προφήτου.

, Λανιήλ τοΰ προφήτ καί τών τριών παίδων, κα’· Διο
νυσίου αρΓ.επ. Αιγίνης, τοΰ Ιχ τής νήσου Ζακύνβου. 

Τ ω ν . γ ι ω ν  Π ρ ο π α τό ρ ω ν. Σεβαστιανού μάρτυρο 
κα*. των συν αύτω. r r

Βονιφατίου μάρτυρος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ

Προεόρτια τών Χριστουγέννων καί μνήμη ’Ιγνατίου 
του θεοφορου.

Ιουλίαν*)? μάρτυρος.
Αναστασίας μάρτυρος της φαρμαχολυτρίας.

, Ιων εν Κρηττ) δέκα μαρτύρων.
Τ ρζμ°ν "1 τών ^ Ρ ^ ουγέννω νχα ΐ Εύγενε'ας μάρτυρ
Τ V T nV X>P4X* ,γενν7ίσις το° Κυρίου ήμών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ-

- l U i .  Αργία τριή.ιερ0ς χαΐ κατάλυσις είς πάντα 
, «„ μ χρν ΐ5ίί π ϊΡα.αον^  τών θεοφανείων.
Τ Η συναςις της Θεοτόκου καί Εύθυμίου ίερομάρτυρος 
Τ Στέφανου του πρωτομ. καί θευδώρου τοδ Γραπτό* 

1ων έν Νικομηοεια χαέντων δισμυρίων μαρτύρων.
Γων Ιν ΒηΟλεεμ αναιρεθέντων 1Δ' χ/.λ-.άδων νηπίων. 
Ανυσιας της οσιομάρτυρος.

Μελάνη; τής όσίας. Ηπόδοι,ς τών Χριστουγέννων.

Π Ι Ν Α Ξ  Τ Ω Ν  Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Α ', ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Έ ποναι — Πασχάλιον — ’Ακολουθία'. 'Εορτολόγιου
 ΤΩραι τοΰ ’έτους — ’Εκλείψεις Α νατο λή  και
δύσις τοΰ ή λ ίοο -Σ ελήνη ς φάσε ις-Μ ήνες  του δ- 
θωμανικοΰ Ιτο υς-Μ ή νες  Ίουδαϊκο'ι-Μ ηνολόγιον

Β', ΕΠΙΝΟΜΙΣ

4 . Α ί Ά  θ ή ν α ι — Μέρος πρώτον : 1 Περιπατητικός 
καιΠ λάνης, 11 Ό  τετράγωνος πύργος, 111 ’Αγεω
μέτρητος μηδεΐς ε’.σ ίτω , 1' Α ισιμος, V Πολυπου»
VI Κωστάκης καί Έ λενίτσα, VII Ο·- Θ ε ο ί -  6πο

Ε1ρ·  ..................................  *

Γ ', ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

2 .Ό  Θηρευτής τής έρημου (’Αραβική παράοοσις) 
υπο κ. Εύγ. Ζαλα/.ώστα . · · · · *

3. Διάλογος τής Γής και τής Σελήνης (έκ του ’ Ιτα
λού ποιητοΰ I. Αεοπάρδη δπό τού X. Φ .’Αλβανα

4 . ’Ανέκδοτος Ιπιστολή τοΰ μακαρίτου Δ. Παπαρ-
ρηγοτιούλο υ . · · · · · · * '  *

5 .Ό  Βολταΐρος, σύγχρονοί τινες α ύ τώ κ α ΐό  Μίλτων 
ώς φιλέλληνες (Ιστορική μελέτη)— διΛ τοΰ κ . Κ .

  * ' . · '
6. Έ  δεσποινίς Μεντσικώ? (κατά τον Henri Navire)—
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ΑΙ ΑΘΗΝΑ.Ι

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν  

ι

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝίΙΣ

Έξ τών φιλοσοφικών Σ*̂ ο*λων, ο<7X1 ττοτε
ΐϊουνχν ι Tiv κλεινήν τχυτνιν πολιν, |Λθντι '/] τών Π ~ρι.. χ~ 
T71TI/.SV εΐ-τέδυ βκθύτερον είς τνιν φύσιν «ύττ,ν τών 
τ:ρχγ(/.χτων· διό καί οηαερον ετι, κατά τον αιώνα τούτον 
Τϊ̂  πείράς καί TOO 77ρα/.Τΐκθ\> 7ΐνευ£ΛαΤΟ£,ΤΟ-)ς Τ̂ λεΐ̂ .ΟΟς 
αριθμεί οπαδού:, τό δνοαχ ριόνον [Αεταβαλουτα. Στ^ε- 
ρον ό [λέν Περιπατητικός καλείται If.lciytjc fluneur), ο ο̂  
Περίπατος1 ΠΛάνησις (flanerie)· είναι δέ τω Πλάντ,τι 
βιβλίον σπουδής καί (/.ελέτγις κί όδοί, αί ρΰααι, αί άγυ·.αί, 
αί 'λεωφόροι, αί πλατεΐαι, ένι λόγω οι δρ0|/.0ΐ. Ο τ/;ς 
αρχαιότατος Περιπατητικός έφιλοσόφει περίπατων έν ώρι- 
<Γ!/.ένω Ttvi -/ώρω, εντός τοο Λυκείου παρα τον Ιλιιοοι»,

1 Περίπατο; Ιλέγετο, ώ ; γνωστόν, ο ΐ μόνον & τοπος, το σχο- 
λεΐον, !ν ω £ό!8ασκεν b ’Αριστοτέλης, άλλα και αυτή ετι ή οιοχ- 
σχχλίχ, ή φιλοσοφική του αΓρεσις η, ώ ; λέγομεν σήμερον, Σχολή.

Κ.



β'

ο επι των χαθ’ ,ζμας χ?άνων π ^ νν)ς έπεξέτεινε τδν κύ
κλον της σ,.ουδνίς αύτοΰ, περι&αβάζων άνά πάσαν τ $ν

ό Π> ;  “ ” * " ? <  ^  0 «οφώτεβος δέΠ .κν/;ς. Ο Μοντεσκιος, όστις τό πάν άπέδιδεν ε·> τήν
του κλίματος επιδρασιν, ελεγεν : «Όρίσατέ μοι τό κλΰ,α  
χωράς τίνος, καί εύθύς 0έΛο> σας είπν, τά* * . J *
• α κακίας του  ̂εν «υτνί χατοιχοΟντος λαοΰ». Αυτό 
. ,υ .ο όυναται να ι σ χ υ ρ ή  καί ό Πλάνης λέγων: «Δείξατέ

μ . Λ . ,  . ο ί.  ‘ ^  Jt —

, 1λ'/θώ*>ν ^ αν,"°̂  κ?/3ωντος του’ **τοί*ους α ύ τ ίς* ,  
Λ λ Λ » ;  i e  „  » ω  τ 6  ^  ,  κ ο ιν ω ν ία ς *

ε; a j.o i; κκτο-τρ£εται η avyfjyi 3 y ' - /
1 Λ  „ η K f X J t l  /] τ ο υ  τ ο τ τ ο υ

* » ι« ,« ς ,  4 φιλοκαλία ·η απειροκαλία, τό φίλεογον * 
φ υ ^ ν ο ν  των στο ίχ ω ν, ή ευφυΐα, ό χ α ρ α κ τ ί, τά·#), 
εν: λογω ο^ ιος αύτοΰ. Πλάνης νοημων, έ ,  μόνης τ -J

■εως των οδών δυναται νά φθάσ·/) έν βοαχυτάτ<Ι
χρονφ και μετά μ α θ ή μ α τ ο ς  σχεδόν άκρ..βεία:'είς τά  
μάλλον περίεργα εξαγόμενα. ‘Γποθέσατε ποός σ τ ιγ „ ^  
Ιΐλανητα τινα περ.,ηγούμενον τόν κόσμον δι1 άεοοπόοου 
/f ’· «*βΤ* όλην περιπλανήσεων είς τ ^  «ίθε-
ρ-ους χωράς κατερχόμενον επί γης έντός πόλεΙ>: «- 
«γνοει ου μονον τό όνομα, άλλά καί έπικράτ61α £  
5)ν ανήκει. Μετάμικραν  « ρ ^ , ,  άνά τάς ·,εν-
οΤ ^ -ύ-ΐ.*5 κ*1 'X;f ?'Uov ®~ι?°'·τωμενας αύτης ό5ού;
Γ , ,  ''· " ^  ^  *°*“ V al τΰν  έν « δ^  πλείονα
" 0t ~ ? “ « τ ο ι  χ*1 άκαδημκϊκώτατοι των έγκα- 
τοικων γινωσκουσι, διότι, ώς -αρά πάντων όμολονεϊται
« ; ™ Λ * . ,  Λ ι , τ μ „  , Α „ ,  ξ >ν 0 ,  J „  £ ■ * ; ;

. ω ,  « γ , Λ „ ν  ί Η , Ι ψ ε , ;  « Ο , , .  ,  ^  ^

έ*'ΧΧ’ %' Ί'°1 °’J0$"0T;· ά ^γνωρίζουσΐν, 'είς ό'λως 
ε^ αλμ .νην ιδέαν φιλοπατρίας ύπείχοντες· διο xai α ι
->·>τοτεραι των διαφόρων χωρών περ^γν^εις έγενοντο

r
ϊ

πάντοτε ύπό ξένων. Ούτως, έπΐ παραδείγματα ^ν έν τΓο 
„έ™ της πεζοοόρου χεντριχής όδοΟ συνα.νττ.σν] « ^ τ ι α ,  
πίθους ξύλα, χώματα, λίθους, εστιν οτε δε χ«ι «Υ«θο» 
atva ο’νον παρά 6ύραν προσδεδεμένον, φεροντα εχ δροσε
ρών λαγάνων πρασίνν,ν στολήν, δίχην χομπορρημονουν 
διπλωμάτου - διότι ποιχΛόχρουν, ώς τα  πτηνά το ^ενο, 
τοϋτο τών διπόδων τίς δεν ένθυμεΐται τον χαλο. .* «

Trh' βηασιιέτην καραβιό α , - ν/. εΐ/.(ΐ
VOV... O^TtC ω-ΜΗΟί».* iw-O, / ;tct ; tc r  I ί ,

βεβαίως, ότι' τό πραγμ* δεν στερείται 
έξκχολουθτί όμως φρονών, οτι οι πε,οφοροι -...ν , ,
νάοιν μόνον τών ανθρώπων χαΐ ουχι των ^ετρα,.ο l l J  διπλωματών, δσω δημοχρατιχαι * »  «  u „ m -  
θώσιν αί ίδέαι τών χατοίχων Αν §ε τυχόν κ«. £
ya-ά  τό έαί 91 τό θέρος ύπό έςωστην, ον η φιλοκαλία τ  „ 
δεσποίνης έχόσμησε δι’ άνθοφόοων γαστρών, χαι μετασχ;) 
τοΰ ποτίσματος τών άνθέων, θά έχλάβ* βεβαίως τοραν- 
τισμα ώς αιχρόν φιλοξενίας τε/.μηρ'.ον ει χαι ενδομυ :Ζ δεν θά έπόθει άναντιρρητως τό ένθόυ^μα τ .υτο τω ν  
κλασσιχών τοΰ Σωκράτους χαι της ^ανθίππ,ς χρνο,ν. 
"Αν δέ μετά τό ράντισμα λάβη επι του πίλου η - 
ν.εφαλ'ής τόν αδελφικόν ασπασμόν κομψής τννος ^Ρ εκείνων, &ς οί έ'μποροι άναρτωσιν εν ωρα θ^ρου, ε ι, _ 
έρνασ'Τ,οια κατά τό δοκοΰν αυτοί; ύψος, ολως ιόικον 
του τό πταίσμα, διότι έδύνατο 6 εόλογημενος ναπο- 
καλυφθη ένώπιον της κομψές έχείνης χυριας χαι ν* 
δ ιέλθη Λ ,Λ -ςτό νέκ ώ λυε  χε,,ώ ν ?  το 
φρόνημα τών άγαν φιλελεύθερων, ουδεποτε «-οχαλυ. 
μένων ίν«  μ·ίΐ τυχόν προσβληθ? η δηυ.οχρατιχη αυ .ω 
άνατροφη. JAv δ’ επί τέλους με—  « Λ  
είς ττ4ν ετ&ραν πεζοφορον λ -  ̂ ^
χόν,γίνη δηλα δη τό ΘΟμα άμαξηλατου σταδιοόρχουν ,
έν όοω πληρει αόσμου, πρέπει τότε να τον υ,.οθ,σωαεν



είς άκρον άτυχη η άγαν άμαρτωλόν, έγκαταλειφθέντα 
ύττό του φύλακας αύτου αγγέλου. Καί πράγματι πας κα
λός ορθόδοξος χριστιανός ε/ει εις τά δεξιά του άγγελον, 
ονα τον προφυλάττη από τάς ένεργείας τοΰ πονηρού δαί- 
μονος, παρακαθημενου είς την άριστεράν του, κατ’ ευ
σεβή τινα του λαου πίστιν, ης την καταγωγήν άνευρί- 
σκομεν έν τν] άρχαιότητι, διότι ό Μένανδρος λέγει1:

:'μων άνδρί συμ π αραστατε ι 
Ε υθύ; γενομένω  μυσταγω γός τοΰ βίου 
Α γ α θ ό ς .

’Αλλά τά τοιαυτα σπάνια πανταχου και εκεί άκόμ,η, 
ενθα ό άγγελος προστάτης δεν παρακολουθεί τούς αν
θρώπους, ως αστυνομικός κλητηρ τον κύριον ύπαστυνό- 
μον. Μόνον έν Άθηναις αί τοιαυται άνά την πό7αν στα- 
ίιοόρομίαι είσί τό νέον έχ.άστης δευτέρας ημέρας* όμο- 
λογησωμεν όμως, δτι οι Αθηναίοι άμαξηλαται καί καρρα- 
γωγεΐς, - άφ’ ου τό μιξοβάρβαρον τούτο υίοθετηθη - έκ 
φιλοξενίας αισθήματος όρμώμενοι, εχουσι πάντοτε ιδ ια ι
τέραν εύλάβειαν προς τούς ξένους* μόνον τό εγχώριον 
σκυλολόγιον καταπλακώνουν η φονεύουσιν έν ένόματι της 
πανσέπτου έλευθερίας, διότι ηνίοχον τράχηάος ζυγόν dev 
ί'ττογέρει, διό καί κάθηται πάντοτε είς τά υψη. Ά λλά  
διατί ό',τι σπάνιον άλλαχοΰ, σύνηθες έν Άθηναις; *ίσως 
ΐνα  sit μάλλον κυρωθ'/j τό ρηθέν, δτι «πρότυπος η χώρα», 
πιθανόν ό άγγελος Κυρίου νά έγκατέλιπε τά θύματα εις 
την σκληρά ν αυτών τύχην, άπελπισθείς νά σώσν) τοιού- 
τους καί τηλικούτους αμαρτωλούς, ίσως δε καί διότι έν 
Έλλάδι αί άρχαί είσίν απλώς σκιαί αρχών* καί έν τοι- 
αύτν) περιπτώσει πώς θέλετε η σκιά νά συ/,λάβν} αν- 

1 Παρα ΙΙλουτάρχω.

μάστιγα άνα. χειρ*?, κΛ πχ,οντ , , ^-ισΟεν
L ; i i  ,*ν * «
αύτοϋ ; Ίουτο είναι α..ο -->· ■» λ £χευθέ00υ κράτους

4 * .  « ι  » r *  “  : r  r S i v
άγαθός * o W ,  - *αι τοιου .°, . γ χ χ ί ^ 0,

δνιτως τ·«ν ψ^?ον ' “ Λ *  τ ΐ  αγίαν Κάλιπτ* 
δνοτ,βτον γέροντα, ουδ=...ο.ε ε-, ί i .̂  cs γάλον

μ μ
γυναίκα, πλασματα ε> ρ ,  ̂ μ θάλετε τά*/α,
' „ Κ ™ “; ; L . « - »χάοιν ένο; γεροντος, ο-'.α; γυ'/.ι* , ^
'■ , εν τ·λ έν-λονι/.r, ταλ/,, t ιπαντη αχρ/ΐ^ων  ̂ τού; μαααριους

v i  δ;φ .ε ^ ·ε γ ? >  2  'νόμον :

^  Μ ο Μ θ ή ο η α ,  6 ^  , ά -
α ρ α  α,τοδ '. Ύστερον, το αατω /.α ω ^  ^

i p - i f * ·  ·. ' “ " ν ;  L i W ,  ί 7 « » - »επί αλίν/); ^ έπί «χοινιου,^βο,α τ πάν.
τροχών άαά'Τις, δεν είναι τα//. . · . , _ εμ

βίαιου θανάτου, -/.αι ο γέρων, /) γυν έκ-είννιν τά

/.ώλα εν τ-(ΐ οόω ΙΙαττ,οιω^,Λ'.'^ ,

ι  Έ ξ ί δ .  ε ν ,  28.



ΕΠΙΝΟΜΙΣ

τήν αγίαν Τριάδα, δίκαιον νά μη έπιβαρυνθη η τοΰ θύ
ματος οικογένεια δ ιά  τών της τα φ ή ς εξόδων* οθεν ευσε
βές έ'ργον θά έπετέλει η αστυνομική αρχή, επίγειος θεία  
Ιΐρόνοια πάσης εύνομουμένης χώρας, άναλαμβάνουσα τ ά  
εςοδα της εκφοράς τοΰ θύματος κα ί θάπτουσα αυτό έν 
ίδ ίω  κενοταφίω, φέροντι έπιγραφήν :

ΘΥΜΑΤΑ ΑΜΑΞΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΡΑΓΩΓΕΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΕΘΗΚΕΝ Α'ΩΟΗ'

Ά λ λ ’ έν Ευρώπη, θά εί'πητε βεβαίως, έν Παρισίοις, 
Λονδίνο), Βιέννη, Νεαπόλει, έ'νθα άνά χ ιλ ιάδας α ί ά μ α -  
ζα ι, πώς δεν συμβαίνουσι τά  το ια υτα  ; Έν Εύρώπν) άκο- 
λουθοΰσιν άλλο σύστημα, σύστημα δμως λ ίαν  έσκωρια- 
σμένον, ως ευκόλως θέλετε κρίννι! ’Επειδή οί έν αύττί 
κατοικοΰντες λαοί, έξαιρέσει όλιγίστω ν, δεν έβαπτίσθη-  
σαν είς τά  σωτήρια της ορθοδοξίας νά μ α τα  κα ι έτομένως 
στερούνται τη ς προστασίας τοΰ αοράτου αγγέλου, ή 
ο:ρχή προσπαθεί νάντικαταστήσν) τον πτερωτόν δ ιά  
δι~όδου φύλακος, δσω άνθρώποις δέδοται νάναπληρώ- 
σωσιν ουράνιον δι’ επιγείου φρουροΰ. Ούτως έν Παρισίοις 
-  ίνα  μόνον περι τν ς̂ μεγαλοπόλεως τα ύτη ς  άναφέ- 
ρωμεν - άμα ίδών ό παρά τήν πύλην του Λούβρου φυ- 
λ ά ττω ν  σκοπός άμαξαν έμφανιζομένην κράζει: ail pas, 
ήτοι βάδην* αν δμως ό αμ α ξηλά τη ς, διελθών τήν πύλην, 
έπ ιλανθάνετα ι τοΰ «βάδην» κα ί δρομω η γε ίτα ι, έπ ι- 
πλή σσετα ι, κ α τα γ γ έλ λ ετα ι ή συλλαμβάνετα ι υπό τοΰ 
φρουροΰντος άνά πασαν όοον άστυνομικοΰ /.λητηρος κα ί 
υπό τοΰ νόμου τιμω ρείτα ι. Ούδείς δέ ισχυρός τ η : ημέρας 
τρεχει άνω κάτω , μεσιτεύων καί ραδιουργών ΐνα  άποφυ- 
λακιστι καί έλευθερώση τον π τα ίσ^ ντα  ά α αξηλά τη ν, χά~ 
civ της μεγαλοδυνάμου α γ ίας Κάλπης* δ ιότι οί απλοϊκοί

ζ '
E T U N O M lS

, „ * '.Χ %Λ\ τω  ά π ο λυτ ισ μ ω
εκείνοι λαοί, οι εν . / ) °  ' ονο0<7ΐν, δτι ά αστυνο
άν*τ?αφέντες * «  ^  ^  **τα«*ευ*«1*·*
«Μ/,Λ άρ-/> · « « ,  άγόρενον * « «
διοιν-Υΐτιαον ν.αι ου/ι -  ·λαί  δ τ ι δ π τα ιττ/ ις  fi
το δο/.οϋν το ϊς ε/.αστοτε , |ν γ 4νει τω ν χορ
έ voy ο? θεω ρείτα ι τ τ ς  / Μ " » * ,
ρ ά τω ν , εξαιρεθεί, εννοείl , ^  όφθαλρου

Κ α ί το ια υ τα  τ α  < υ -ό λεω ς , ούχ ι β εο α ιω ,
v i  ; ων  δν,αιοΟντα τόν Π λάντ,τ*
*οοτύπου άγαΟτ,ς διοΆΤ^εω,, - ; ^  * α ίά π α -
ν ά ,υ ν α γ ά γ ν , ,δ - ο ί  , ,  ^ ^ « ι ς
θεϊς, λ ία ν  άρυδοαν ' e*  άββις οι ρεν
πόλε σι ζ«ν . Κ αι «λ^βως < . ^  δεϊ ,  ίΟελον βεοαιως
ά λ λ ’ έντο νο ια α ΐεπ α νε ιλη  ν  g-αυον νά ? iV * e -
θεοαπεΰ<τ·{ΐ το *α*ον· α ι , , ^ α ι  νά έ*χ«ω «*
ν ώ ι  κ ιβώ τια , f ^ ‘^ έ ^ α ο τ α ,  α ί σκιάδες τω ν  
άνθόνεοον, κτιλΛουν δ . ‘ ώ „ 6 νά α ϊΐ τσα -ία -
|ογασττ,?ίω ννά ε·/ ω .ι · ό ν.ονιο?τδς να pm
^  οί τροχοί τ ω ν ά ,α ^ ω ν
τυφλών/) το υ , οΡ ; ,, ^  τω ν. Α λ  »
νά  οέβω ντα ι τα ς  * ν« ρ * ς  * ρ ,ο υ .Λ7 ανίαν /.αί τ α  εντιροε 
πού 4  είς τδ Ιαπόριον, ™  ^  J -  , Αν δέν « λ ; ^
·παγγ£λαατα ’ό αν_δέν
τδ ενδυράρου, «ν δεν · ■ άν δέν 0:α υ ,0ουν οι
πάρουν οί ό?θα^.οι WJ Τ 0),.Λ ?ό?ον επιτ-r/HJ-
ττόδες τοΟ διαβατού, πω . δ ράπτν,ς, πως
υ,ατος ό πιλοποιός, ^ ° " / *  Α * ώ έ ο α ς , πως Οά ζ τ ,^  
θά πωλτ,σιρ δίοπτρα ο Α«ί· -νβχ πλείονες^ιατροι
δ άτυχνις τά  ποάναατα ώς εχουβι,ΐπ ά ^ ο ντεςΓ Α ςρ ενω ,α ο ιπ ο ν  -  ^  ,αν.ον,

διότι πολλάν,-ς ο,τι ^ 1 ^ loc έγένετο/Αν δ α ω ς ^  διο?Οώσεως χ?νίζον, τούτο εν σοο . Ί



τό ορθόν οι κάτοικοι άποφασίσωσί ποτε νά προβώσιν ε?ς 
παραστάσεις περί τούτου καί ελθωσιν επί τέλους εί; 
συνεννόησιν ώ; προς την εκλογήν της επιτροπείας καί του 
μέλλοντος νά φέρνι τόν λόγον προέδρου, καλόν νά εχωσιν 
αυται χαρακτήρα οσω τό δυνατόν επίσημον, ΐνα μη 6 
καταγγέλλων πάθη ό',τι καλός ημών φίλος πέρυσι 
κατά Μάίον, έν όδω Αιόλου. Διηρχετο ουτος την πεζο- 
οόρον κρατών άνά γεΐρας φυλλάδιον, τόν περί Σπινόζ# 
λόγον του 'Ρενάν, ουτινος διέτρε^ε τάς σελίδας μετά της 
συνήθους τοΐς φιλαναγνώσταις ανυπομονησίας. Φθάς δέ 
υπό τόν έςώστην οικίας, κείμενης κατέναντι του άνεγει- 
ρομενου της Χρυσοσπηλαιωτίσσης ναου, ν;σθάνθη αίφνης 
ώσεί ηλεκτρικην τινα συγκίνησιν, καί τό φυλλνάδιον επε- 
σεν έκ τών χειρών του* zlyz λάβν) επί κεφαλής βάπτι- 
σμα υπό εύσεβους υπηρέτριας, ητις δμως ούδέν εϊ*/ε πε
ριστεράς, διά τών ορθοδόξων μέν άλλ’ ούχΐ καί πάν
τοτε καθαρών ύδάτων του σγονγγαρίσμαχος. Παρα- 
πονεΟείς δε είς τόν οικοδεσπότην, αςιότιμον πολίτην, 
έκ του Περικλεούς κατ’ ευθείαν γραμμήν όρμώμενον 
καί παρά την Ούραν της οικίας καθημενον, κατά τά 
πάτρια έθιμα, ηκουσε: «Δεν είναι τίποτε* είναι ολίγο 
νερό από τό σφουγγαρόπανο, πού εστιψε η υπηρέτρια εις 
τόν δρόμο». Καταγγείλας δέ την πραξιν είς αστυνομικόν 
τινα κλητηρα, 8ν μετά κόπου άνεκάλυψεν μεταςύ οινο
πωλείου καί καπνοπωλείου τάς διατριβάς ποιούμενον, 
ηκουσε καί την έςης ευφυολογίαν* «Θά έκυττάζετε βέ
βαια τά παράθυρα», ώς ό άκηκοώς μεμαρτύρηκεν. Ούτως 
ό παθών δύο αντί μιας ώφειλε νά ποιηστ) καταγγελίας, 
ίνα τύχη (;) ίκανοποιησεως* προύτίμησεν όμως επί τό 
φιλοσοφικώτερον νάπέλθτ) είς την οικίαν του καί άνα- 
γνώσν) τό κηλιδωθέν φυλλάδιο^ Άλ,λά τις έδίδαζε τόν 
άοεβη εκείνον κύριον νά διέρχηται υπό τόν εξώστην όα-
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«Άττικη θεών ην κτίσμα καί προγόνων ηρώων», οί ε£ 
του Σουνίου είς το κλεινόν της Παλλάδος άστυ ποοσ- 
πλέοντες έ'βλεπον μ,ακρόθεν καί έχαιρέτιζον την αιχμήν 
του αόρατος της προμάχου θεας, ώ; άν αίίτη έπροστάτευεν 
έκ τών προπυλαίων τούς προσερχομένους κατά της όργης 
του Ποσειδώνος. Ά λλ’εκτοτε αιώνες πολλοί παρελθόν καί 
τά πάντα μετεβληθησαν. Σήμερον ό έκ Πειραιώς είς τάς 
Άθηνας άνερχόμενος βλέπει καί ουτος μακοόθεν . . . τον 
τετράγωνον του σιδηροδρόμου πύργον, αντάξιον της εισό
δου της πόλεως προπύλαιον. "Άν η βανδαλικώς τον Λυ
καβηττόν καί τον Κολωνόν καταστρέφουσα σκαπάνη 
φεισθη τοΰ πυργου τούτου, οί τών έπερχομενων γενεών 
αρχαιολόγοι θα έρίσωσί ποτε περί του σκοπού της μυ
στηριώδους αύτου άνεγέρσεως. Καί άλλοι μεν θά εί'πωσι 
τον πύργον μιναρεν καταστραφέντος τζαμίου, οθεν αντηχεί 
η φωνή του ιμάμη, προσκαλουντος τούς πιστούς είς την 
λατρείαν του Αλλάχ καί πλύσιν τών χειρών. ’Άλλοι δέ 
θά ύπολάβωσιν αυτόν τάφον μεγάλου τινός άνδρός, μυ- 
ρίας ποιούμενοι υποθέσεις περί του, τις νά ητο τάχα ό 
μεγας έ/,εΐνος άνηρ ό κτίσας πύργον προς ταφήν του, ως ό 
Χέοψ την πυραμίδα,άλλ’ έπί τέλους θάπελπισθώσι νά ευρω- 
σιν αυτόν, άτε της χώρας πολλούς μεγάλους άνδρας άνά 
ολυμπιάδα παραγούσης. *Α7νλοι δέ πάλιν, τούτων ρω- 
μαντικο)τεροι, θά Γδωσιν έν τω πύργω τό σκληρόν δεσμω- 
τηριον, ενθα άπηνής καί ζηλότυπος Μενέλαος ένέκλεισεν 
ώραίαν καί εύαίσθητον Ελένην, ην εύγενης ιππότης ήλευ- 
θέρωσε, δι' αεροπόρου είς την ειρκτήν είσδύς, ως άν μη 
είχε ~ρό πολλου έξχφανισθν] η τών ζηλοτύπων Μενελάων 
απεχθής γενεά. Ά λλ’ έκ της συναυλίας ταύτη: τών 
ποιητικώς περί τον πύργον άρχαιολογούντων θά έξέλθωσι 
βεβαίως καί παράχορδοι φωναίν Πεζοί τινες αρχαιολόγοι 
έζ εκείνων, οίτινες διά της παγετώδους αυτών σοφίας

Ε Π ΙΝ Ο Μ 1-

~ " ~ι εν "CO ν.όπΐΑφ τοίτ,τίν.ον, δε/ ®
* * τ « 5τρέ? ο υ «  ^  , πε?ίφ^ος «ύργος, ο ττ,ν
λί*ωσν νά W / y ^ ‘ · . ί ων βοΜ*νίβ*ς, ο '^α?ες
διάνοιαν τόσοιν δεινών ~ ί  εγΛθυ άνδ?ος,^ο
τοΰ ΜΐάαΆ, δ τα-'Doyo·' ^ x,rj y rr_w  δε-ττοίν^, 
δίταωτ·Λ?'-ον ττ.ς ωραία, /- · , ~ σνδ·/ιοοί)?οαου,

* * * * «  τών 0, w?lv * οο?6;
δτε αί ^Χ«νοΛ εαννουντο ^  ε1; ft έ ν ^

τ ΐς , , ς ^  ^  18 1° ’ * " *λειτο ποο πολλο-*,
μαρτυρίας τών συγχρόνων.  ̂ ^  *ε?\ τοΰ πΰργου

Καί τοιαϋταν νσως « J-- ^?οσεγγ1ζει ν.αν προς
τούτου παραδόσεις, e, c τις ο σκοπος τ /i,

 .

οΐΑοοου. ·'-■> , e ’ £~0ταθώι/.εν προς </.-·—ρι?ορά δεν έπιτρεπει ν«..οτ* γ ^
^  · ν  ·· r r * £  CT» i  *=·?**»■« *
τω ν-αιρώ ε/-εινω, οτε μ  ̂ ^  τ'νος) διότι εν,
τ/.ευη τοΰ σιδνιροιδρο̂ ου, ” βεξ*νως συγχΰιεως -
καί [/.όνος υπάρχει, προ, ··*.  ̂ - ο^αερον, δ·.ο ααν
οί άνθρωπον %**ν προν°·/ιτ · . το0 πυ?γ0υ.

ΤΙ1το δέ ο υ τ ο ς  προωρισμ^ο, - βυ·χάττ»ί αύτον απο
•/.ατα^ευασθ/ί σιδ-ηροδροαον * . », . ·ΛΧτ/ τ ις
, & Υ ι;  , s ,  λ *  -  ^  ^  ί « ν

ν ,Λ  =·»■(«;« ?■?? ί ”  ν  -" S i U  »Λ·«
^ ϊι> ί- ϊ'/ λ ω J ό ~ ^ \ ΙΎ Ι· - - Φ ψ ιρ ω ν α



Krto ΕΠΙΧ0 ΜΙ2

Γ » -  ώ? τό έν n  τ *  lOvt-
&ιη μ  ?0V κα1 τό π κ ?ά τό Πολυτεννεϊοναμουσον Μουσειον. Έν τώ a
za^z^n-/f)ir r / V  ̂ / σι »̂ροόρο[Λος, δυο 
\ y r -  , ~  > ?  S”* lPls? ’ ε^-ε τελο? « τ ?ωθϊί επί τών έξι-

Γ ε"ων Ρ'χτων’ 01 ** * « & » * «  « *  « φ -
L ' ,  Ί'."’ ' ‘,/'α’·οτε?ον «»«τοί*ενο», α.πε?άσισαν νά στρέ-
S a >  :7iV'‘V ^ υΤών ** Τών °10ν*ών γρκααίς 
£ 1 7  aVZ‘T‘“V: εί; τθύ’ σιδηροΰς πόδας 
I Z t l  \"υν"ντω“"ενων ^?ω^ων, θεωροΰντες «ύ-
τ  - τ ι  ^ ν τ ε ; ^ τοτε ε ί* ον « w *  W
u -W  xC ^  ^ ^ Χ « ρ ι ί « ω ί ,  xal έπο- 

* . :ων ,αν ,°7 ;ων ά^ * ™ ν  καί καρραγω- 
,εων. Γνα.ι , , ;η  η αληθής, ή αιτία τοθ αμείλικτου 

εμου, δνουτοι ου παύονται ποιούμενοι κατά τνίς άκε- 
ραιοτητος των μελών τοΰ διαβάτου, όστις Ιχει ττ’ν άτυ- 
£αν να ευρεθν; παρά τόν τροχόν άμά'„ς· ούδέν δέ 

^χως^το υποδεικνυον κατάπαυσιν ή τούλάχιβτον άνο- 
κωχην του κακοΰ. Ά λλ ’ άς εί'μεθα δίκαιο-.· ώοοΰ αυτός
ό _',ν ° ''ανκγ  ̂ \Θε0?’ ό τ6*<? οικτίρμων καί έλεήυ.ων, 
ο τόσα -αρατραγωόα τ«ς ελληνικής πολιτείας καθ’ έκά-

Χ*τηράσθη τόν περίφημον εκείνον πόο- 
(°ν τ /j; l o r x v„mc, τόν πρώτον 3ν οί άνθοωποι επί γ *  
φκοδομησαν, όεν είναι τοΰτο τεκμήριον άνα'ντίροητον, ό'τΐ
Ζ Ζ * f V ’t T *  *k*  τους πύο-
‘ 2 ’ " Τφ„°ντ'·’ τ1 εύΧά?'-^°ν άναπολοΰσι τά μνη-
I ry Jr 'Z ™  Τ  "ΓΤανών '/>V“V; Π2ν δ’τι χ*2<ν , 71 &>?*>**!« «υτών ιστορία είναι νεγοαααένη
u^X-CUOlC K,3tt (yuiYTf R~ î ' * · i k ‘ 1

* " 'l· Rat εόω P-Sv 0 γίνεται τό
σι/ Γ  !νωΓ/1?1°" T'C'J?£?5? *α1 εύαισθήτου καλλονές -
ΙΛον-λ ύ - '  Γ 1"Ί θύ[/;κ τ 0 ί -  * *  μ ο ο τ η ρ ιώ ί,ς  δ ια -
Lou ο “° ';υ?1Τ ν δραστών φρουρουμένης καλλιπα- 

οχσι οπαιόος - βραοείου τοΰ άνδρειοτέρου προκειμε-

επινομις

V,.· έκεϊ δέ τό αίαοβαοές κατοικητήριον τιμαριώτου 
δεσπότου - τό φόβητρον τών πέ?ι', γενομενου - αλλαχού 
δέ ναλκεϊον κιβδηλοποιών 9ι φωλεα λγ,στων ϊ  μάγων, 
φ α ντα σμ ά τω ν  καί δαιμόνων σκοτεινόν συνεντευκτν,ριον, 
καθ’ & έν ταϊς άρχαίαις ίστορίαις α.ναγινωσκο^ν^ Τοι- 
οϋτοι οί πύργοι, ών -/| άνάμντ.σις r, /) α..ο νρο.ιαιο, 
παν άλλο 7, α ισ θ ή μ α τα  ήρεμα καί γαληνι,α όικα«,* ε - 
πνέουσιν. Είναι λοιπόν ποτε δυνατόν ανθρω,.οι ουχι 
βεβαίως άπαθεϊς ώς φιλόσοφοι - οις τ, μετα των ι,.πων 
συνεχής συμβίωσις μετέδωκε μέρος τοΰ ο ρ τ ι ^  ,*  
σφριγώντος αυτών ήθους, ΰσω καί αν υποτεθω σιν οι ι..»οι 
4 ίλ έ ο ι  καί καχεκτικοί, νά βλέπωσι καθ 
νρώ τώ αΐματι τόν πύργον εκείνον,_ αιώνιον ?Λ ·
μίας αυτών στίγμα, καί νά μή αίσθανωνται εις τας φλέ
βας των τό πΰρ ττ,ς έκδικήσεως; Άλλ είναι ταχα ο .. . 
νάοιν τών καλαμίνων κνημών τοΰ κόσμου να καταστραφ/, 
δ ώοαϊος εκείνος πύργος, καί ή άτυχης εταιρία να υπο- 
στη' καί τα ύ τ η ν  ακόμη τήν δαπ ανην ύστερον μαλΐ γ  - 
από τό τε λευ τα ϊο ν  έκεϊνο φοβερόν ναυαγιον εις τας γ έ 
νους τοΰ Φαλήρου άκτάς, δτ’ εναυλοι εισετι αι ^
κάοδιοι τών ναυαγών κραυγαί: «Non ti sconar ι 
Leonora addio!» - «Add,o, addio speranza ad a»™»» - 
«Moriamo insieme ah! si moriamo;» Ουχι ,εοαιως ευ->- 
νώς ΰπαονει οικονομία, δ ιό τ ι ή Έλλας είναι η Οαυμα 

' 1 cJjy ry  π/ντα οιν.ονοαοΰνται. Ποσκ/-,
7 ® . ^  μ  ̂  ‘
λογος;

— Λοιπόν τά οίκονομησες;
—  Ναί, όχι όμως καθώς ήθελα, αλλ εγινε -αν.α

ν.δποικ οι-Λονοαία. „  ̂ ,
— At, άφοΰ τό πρκγμκ ο1χ.ονοαγ40η. . . ε/α ......

Θεός. . ·
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,Τό οίκο-ομίω ώ, άσυνχί'ετη.
' ^ ς  χχθχοως νεο-ελληνι/η" Κα! ν  ̂ ™ ''ψ /!!λεν0''> είναι 

*?/.*;* Έ λλ^ \  εΓνζ, I  'η;  Κα νχι !*« «ν·νν^θη sv -τη
— Η  π*?> ^  κζί 9^ «  ^
σ··*ν i*e{v„  προ^  J  ' ?*1 «κττι*«χο τνιν πλου.
^ ν ο μ έ ν , , .  n x?i \ ~ ; ; Z T ?xl ?* ίνει χΰ^ χ * « ι
^ρανομίαν τό: 0,W  yfW ώ? * ^ v
λ?ι*«> vovjy.ô uvvjc juci S - L  * *  ίόίζ; επ1με-
το τ*λ*ντον χ*ι ε’— ‘"α<7ν/!ρΐ0τν,τ°ί έ - 0 Λυ-λασίΚ(;,
° - -  * *  ^  - 0  
•λίγου έίεησε νά . *VW0V’, “‘few* τάς δυσχερείς -

W  ο 4 2 Γ τ ΐ ϊ 5 - - ^  ' H > W o -
λοικόν τά ; Λ τ Γ ο ’ν0,αηΤ0ς·

^ * 0 · ^ ω;,.$ν , ai w  ο™ * 1«0ντ«  έν Έ λ λ ^ ,
ί *  τάν πτωχόν έχ,εϊν ν̂ 'ργον ?<ϊ Εν ° ? 0V0̂ V
^ TS ,* * 1 τ ό  μ έ λ λ ο ν  κ ϋ τ ο Οyiy.l <77'w ,— A λ. , '■''β̂ Φ̂αΛίσΤ) Χ/ν) 'γ̂0<7οευλνΐ(Λέννν π-Λ\ 7 " Λαι Ρελτιωση,
^ γ ω γ ί ων οΟ.οτ',Λί,Ι χαί
Τ^-ου **λλιτέρ* ο ΰ ο ν ο ,ϊ-  '°* θ{* ** τοδ
K * ‘ ώ Λ ,Ο ώ ;  Β . ; ο ι J .  ν « ,  « « * ,  τ τ ζ τ ω ν  4  ^ ω τ ί τ τ · , .  

στεροί ^ νϊ1(7Τ - / " J · ευγβνεις νεο-, 0ΰ: εύγεν*-

r ° 3 ·*«*· λ « «  " Γ ”· * · *  δ” >
— β,σωμεν λ01~όν νά ϊΖ ,,,Λ . . ^ XVJ °’J™ **λνκ 
εκείνω ^  fcTt? μ ™ > " Γ  ^
Χομβνβις, ώ; δν έ^ -ε ί - l . ; ^  ?*‘d‘?  T0‘? «ροσεο-
^  «*™« « ϊ ί ρ ^ Γ ίΖ Γ ίΓ ^ Τ  ε’ ν

.0 <7υνοικετιον τοΟτο ε·7τκι ήΓί U,**^,8‘ βεο*ιο'!"'Κ,
‘0T‘ ~λεονκζουσι τά  πρός' "“V *λ° εύτυχεί,CTotvsty ’ \  ̂ ι-** ΟΑ&ιοτνίτα <y—Ανατολικόν τ» απ*ιτουμενα

sr ‘ »»'«» 6 «,»!τ4 . 5  , ;  «“i Λ Ά.κτοϊ,-ή , · *

« • W  » ? : * !  ί  , 4 «  -  ω ΐ £ Γ 2 Γ  ? ” * " ■ · .  * “ ■1 OU36̂ 1, οτς ccivsc ό γάμος $

συι/,βιο:τέλειο:, δέον ό μεν σύζυγος νά είναι κωφός, τι δέ σύμ» 
τυφλή»* τελειότερος δέ βεβαίως Οά είναι, Sv τό άνδρό- 
γυνον πάσχει καί τά πέντε συγχρόνως αισθητήρια, τε-  
λέιματος δ’ άναντιρρητως, άν γαμβρός και νύμφη τυγ- 
χάνουσιν άψυχα καί άλαλα. Έν τοιαύττι μόνον περιπτώ- 
σει είναι έφι/.τή η τόσω αναγκαία καί ποθητη συζυγική 
αρμονία, ην πάντες μεν έπιζητοΰσιν, όλίγιστοι όμως εύρί- 
σκουσι. Βεβαίως οί γάμοι ούτοί είσι σπάνιοι, δύσκολοι, 
σχεδόν αδύνατοι, άλ>/ είσί καί οί μόνοι, έν οίς τάς περί 
αγάπης, είρηνης καί αρμονίας γαμήλιους τών χονμπάρωτ 
καί τών προσκεκλημένων εύχά; ουδέποτε ερχεται νά 
διαψεύση ό λευκομέλαιναν στολήν έκ χαρτοσήμου περι- 
βεβλημένος απαίσιος πληρεξούσιος δικηγόρος. Ούδεμία δέ 
αμφιβολία, δτι οί κύριοι άμαξηλαται καί καρραγωγει:, 
δσω μνησίκακοι καί φιλέκδικοι καί αν ύποτεθώσι, βλέ- 
ποντες τον πύργον τρυφερώς σφίγγοντα έν ταις στιοαραϊς 
αύτου άγκάλαι; τήν προσφιλή σύμβιον, θέλουσι λησμο- 
νγ]σ*/) πασαν έχθραν, άνακράζοντες c’ t ’ ανάθεμα το -  
παρελθόν, ’Αλλά που είναι ή πολύφερνος αύτη νύμφη, η 
μάγος, ή γόησσα, ή ως άλλη μοίρα τόσα καλά είς τον 
πτωχόν τούτον πύργον έπιφυλάττουσα ; 'Υπάρχει καί είναι 
πρό πολλου έτοιμη, μόνην τήν συγκατάθεσιν της 'Εται
ρίας καί τήν άδειαν της δημοτικης άρχης άναμένουσα, 
ΐνα μεταβ*  ̂ είς τάς άγκάλας του γαμβρού. ’Αλλά πριν η 
καλεσωμεν τον συμβολαιογράφον καί τον εφημέριον, καλόν 
να όρίσωμεν ακριβώς τήν κατάστασιν καί τήν κοινωνικήν 
τοΰ γαμβρού θέσιν, διότι πολλάκις είς τούς γάμους συμ- 
βαίνουσι δυστυχώς φοβεραί παρανοήσεις, είς δυσάρε · 
στον άγουσαι λύσιν. Ενίοτε - άπλη ύπόθεσι; - μετά τον 
χορόν τοΰ προφήτου 'ΙΙσαίου, είδός τι ήρεμου στροβίλου, 
η χορεύτρια, πρώην απαρηγόρητος χήρα - καί τοΰτο 
ύ^όθεσις - ανακαλύπτει, δτι ό χορευτής, ό νέος παρή-



γορο;, είναι καλόγηρος ϊ,εχαΛογερεμμένος,ν.νλ τότε τρίτον 
πρόσωπον εμφανίζεται έν Tyj συζυγικγΐ διωδία. Διό δ ι
καίως ελεχθη, ότι πάντες μέν οί γάμοι άρχονται από τοΰ: 
ό σός iha βίου καί ή ση μέχρι τάφου, -λεπτοί όμως λή- 
γουσιν εις τό : ό πληρεξούσιος δικηγόρος. Ά λ λ ’ ένταΰθα 
ούοενα τοιοϋτον τρέχομεν κίνδυνον' ό γαμβοάς ουδέποτε 
εκαμε voeux de chastet<§, ώς λέγουσιν οί Γάλλοι, ώστε 
ουναται νά έ'λθν) «ς γάμου κοινωνίαν. Καί ώς π;ός τό 
σώμα μέν έχει ανάστημα ύψιλον καί εύ'ρωστον, ήθος παρ
ρησιαστικόν καί έπιβάλλον, μυώνας ισχυρούς, ρώμην θω- 
ρηκτου καί ούδείς ούδέποτε τόν ηκουσε νά παραπονεθ·/) 
περιττής πολυτίμου ύγιείας του’ καί ταΰτα, θά' τά όαο- 
λογησητε, εϊσί -ροτόντα ανεκτίμητα είς γαμβρόν. Δυσ
τυχώς όμως μειονεκτεϊ ώς πρός τά ηθικά κεφάλαια* δεν 
θέλω νά είπω διά τούτου, ότι στερείται ήθικότητος - 
απαγε της βλασφημίας! ουδέποτε ήκούσθη είς τά παρα
μικρόν - άλλ’ ότι στερείται κοινωνικής Οεσεως, διότι η 
Οοσις αύτοΰ εν τώ σιδηροδρόμω δεν έχει τι βεβαίως τό 
ύποπτον, αλλά πολύ τό αόριστον καί αμφίβολον' καί 
πράγματι δικαιούται πας τις νά έρωτήσν), τι κάμνει έκεΐ 
ό κύριος ούτος; Λεν σας φαίνεται, ότι ομοιάζει πράς υπερά
ριθμον υπαλληλίσκον, δν διατηρεί έν άγνώστω υπηρεσία 
ή τοΰ ύπουργοΰ εύνοια; Θέσατε όμως εις τάς στιβαράς 
αγκαλας τοΰ μελαγχολικοϋ τούτου γαμβρού την ρήσιν, 
την κόρην ταύτην τοΰ Πλάτωνος: Αγεωμέτρητος μηδείς 
ΰσ ίτω , καί ό πύργος άναγενναται, εισέρχεται εις νέαν 
ν,ωην, μεταποιείται εις στΰλον φεροντα ώραίαν επιγραφήν 
χρυσώ καί χρώμασι περιβεβλημένην, διότι η εταιρία‘θά 
δειχθ-ρ βεβαίως γενναία ώς πρός τούς κόσμους τοΰ γαμ
βρού· ό υπεράριθμος υπαλληλίσκος προβιβάζεται, κατα- 
λαμβάνει θεσιν επίζηλον έ$ τ*?, αθηναΐκν} τών κτιρίων 
κοινωνία, επιβάλλεται ε’’ς τόν σεβασμόν τών προσερχο-

μένων, καθίσταται τέλος τά αντάξιον τής εισόδου τοΰ 
άστεως προπύλαιον, καί τά πάντα ούτως οίκονομοΰνται.

III

ΑΓΕΩΜΕΤΡΙΙΤΟΣ ΜΙΙΛΕΙΣ ΕΙΣΙΤΩ

'Οποία θαυμασία επιγραφή διά την καλήν τών Α θη 
νών πόλιν! Καί αληθώς ούδεμία έν Εύρωπ·/) παριστα 
-τόσα γεωμετρικά σχήματα, όσα ή πρωτευουσα τοΰ ελ
ληνικό ΰ βασιλείου. Ούτως ένταΰθα πας τις δύναται να 
γείνγι άριστος γεωμέτρης άνευ τή ; συνδρομής των αείποτε 
οχληρών βιβλίων τε καί πινάκων, είς μόνην την αρχιτε
κτονικήν τών οικιών προσβλέπων. Τοΰτο ό’ εξηγεί τήν 
πληθυν τών αυτομάτων αρχιτεκτόνων καί μηχανικών, ών 
βρίθουσιν αί Άθήναι. Ενίοτε οί νέοι ούτοι Ίκτϊνοι θέτουσι 
τά μαγειρεία καί τάς άποθήκας πρός μεσημβρίαν, τά  δε 
δωμάτια τοΰ ΰπνου πρός βορρ&ν, άλλ’ είς τοΰτο θά πταιη  
βεβαίως ό ήλιος, όστις δεν θά ένεφανίσθη οτ’ έκτί,οντο 
τά θεμέλια. Όθεν ούδέν τό άπορον, ').■/ έν τνί πληθύϊ 
ταύτν) τών αύτοδιδάκτων τούτων μαθηματικών αναφαί
νονται από καιρού είς καιρόν αί τετραγωνικαί εκεΐναι 
κεφαλαί, αί έν χορδαϊς καί τυμπάνοις τετραγωνίζουσαι 
τον κύκλον έν τώ τυπω. Άν όε ο κύκλος μενει -.αν . οτ ~ 
κύκλος, αύτο δέ τά πραγμα ζήτημα, άποδοτέον τοΰτο είς 
τόν εκφαυλισμόν τών συγχρόνων, προτιμώντων νά τετρα- 
γωνίζωσι τά  κτήματά των μάλλον ή τους κυκλους. Ο
υλισμός άπώλεσεν ημας.

’Από της έν τν] α Πλατεία της Όμονοίας» ημικυκλοει- 
δους καί τρισυπόστατου οικίας, υπόδειγμα άλλων μεταγε- 
νες-έρων γενομένης, μέ/ρι τοΰ παρα τνί Καττνικαρεα οί/.ου 
Πατούσα, πόσα ημικύκλια, τρίγωνα, τετράγωνα, τοα-

β.



πεζια, ποσοι ρόμβοι, πόσα ένΐ λόγω γεωμετρικά σγή- 
ματα, ο εν βλέπει ό παροδίτες έ ν ’Α θήναι;! ’Αλλά ποΐά 
τινα  τά  πρωτεύοντα καί πλεονάζοντα ; Δύσκολον νά όρι- 

? ε* “Ρωτ'/>; οψεως, είναι έ'ργον μελέτης ειδικής περί 
τουτου επιτροπείας, καί θά ήτο άναγκαιότατον πρός κα
ταλληλοτέραν καί εύφυεστέοαν τών όδών ονομασίαν, διότι 
<κι πλεϊσται φέρουσιν ονόματα τυχαίως δοΟεντα, πάντν) 
άσχετα πρός^αυτάς. ’Εννοώ τήν όδόν Αιόλου, ώ; έκ τοΰ 
εις Αίολον, άρχαιολογικ·?) άδεια, μεταμορφωθέντος Κυρ- 
ρηστου, τήν τοΰ 'Ερμου, πιθανώς ως έκ τών πολλών άλ
λοτε έκεΐ εργαστηρίων, τήν του Σταδίου, τήν ένδοξο- 
τατην πασών, διότι σταδιοδρομοΰσιν έν αυτή, άπό τοΰ 
ταχυδρομείου μέχρι τών ανακτόρων, οί άπό τ^ς εξουσίας 
πιπτοντες και εις αυτήν άνερχόμενοι άρχοντες καί λοιπαΐ 
τ /j, χωράς επισημότητες' εννοώ τέλος τήν λεωφόρον Πα
νεπιστήμιου, τήν όόον Άκαδημείας, τήν του ΙΙειραιώς 
καί άλλα, τοιαυτα;, εν αις προφανής ό της ονομασίας 
λό'(°;. Αλλα τ ί ζητεί ό σοβαρός Θουκυδίδης έν τω μέσω 
τών νωθρών παιδ ιώ ν; τ ί θέλει μέ τάς σφενδόνας' τών 
μαθητών του γυμνασίου καί μέ τά  καλαθαΐκία τών κο- 
ρασίων τ·ίς σεβαστής κυρίας Χ ίλλ; μήπως έζήτει καί 
ουτος θεσιν καί διωρίσθη παιδαγωγός; Ό δέ καλός Εύ- 
ρι^ιόης, κατά τ ι ετταισεν ό ταλαίπωρος, καταδικασθείς 
νά εφορευη άκαθαρτοτάτης όδοΰ, αιωνίως βορβορώδους ; 
Εννοώ κάλλιστα νά τιμήσω,.εν τήν μνήμην τοΰ ένδόξοιΐ 

τραγικού - ούόέν τούτου δ κα.ότερον-, αλλά νά ύ~οχρεώ- 
μεν αυτόν νά ε/ν, -άντοτε εις τό πλευρόν του ιόν'Μ ν-  
orpnr καθαριστην, τοΰτο είναι αληθώς ανήκουστος αδ ι
κία, τοιαύτη τιμή άς λείπϊ). Τί κοινόν δέ μεταξύ τοΰ 
-̂Οροκλ ο̂.», και τών λαχανοτωλών · Και όμως ό ποιητής,

\ Λχ· lJ-r‘ ^ >ων, έγενετο ό επίσημος αυτών έπόπτης, 
ως παντες οί έν r-f, όμωνύμω όδώ κατοικοΰντες γ ινώ ·

βχ,ουσιν. Έκάστην νύκτα, άπό της β' μέχρι τής δ' μετα  
τό μεσονύκτιον ώρας, έν μέσω σκότους βαθέως, πολυπλη
θής συνοδία χάρρων, άδομενου τοΰ 7>ιγυροΰ p a r t , Οορυ- 
βωδώς διέρχεται έκεΐθεν, προς μεγίστην τών κοιμωμενων 
εύχαοίστησιν· είναι ή λαχανοπομπεία, μ ε τ α β αινούσα έκ 
τών κήπων είς τήν «Πλατείαν τοΰ Βαρβακείου Λυκείιυ», 
«έλέω μ α ν ά β η δ ω ν »  είς αγοράν λαχάνων μεταβαλλομενην. 
Λάχανα καί [ίιβλία, όποια δύσπεπτος c a . ia z a · ^ ■ ομω, 
τώρα μόνον έννοώ τήν λαχανοπωλιδα, ητις έςΛλε-j ξε̂  <.ο ι-  
έπίάκυρολεξία τον Θεόφραστον. Ά λ λ ,  ως φαίνεται, εκ.να  ̂
λαι οί λαχανοπώλαι θά συνήρχοντο είς εκκλησίαν παρά 
τήν Άκαδήμειαν, τό Αύκειον ή την Στοάν, τοϊς φιλοσοφοις 
συνδιατρίβοντες ώς τανΰν τοϊς διόασκαλοις, άλλως /ι 
καλή εκείνη ’Αθηναία δεν θά έδύνατο νά διόρθωσή τον 
σοφόν μέν, άλλ’ οϋχί και εν Αθηναις γενν/ιθ^ντα θ-ο  
φραστον. Χάριν βεβαίως τοΰ αρχαίου ίσως τούτου ̂ εθίμου 
καί ΐνα πληθυνθώσιν αί γνώσεις, ή φιλότιμος Βαροακεια 
λεγεών ανέχεται έν τή έγγραμμάτφ αύτ-fc επικρατείς 
τήν πρωινήν τοΰ πράσινου εκείνου κόσμου έ..'. <κευ'.ν, έ / /] 
ουδόλως σπανίζουσιν οί τών πεζοφόρων όμοιοχρωματοι 
διπλωμαται. Καί ταΰτα πάντα καλώς εχουσιν,^ α/.λα 
διατί τό Δαιμόνιον νά πειράζτ, τήν Μελπομένην; τ ί ζητεί 
ό συνετός Σωκράτης άπό τήν μοΰσαν το ΰ  Εϋριπ'ώου και 
Σοφοκλέους ·, μήπως ό αξιότιμος r o w  έξέλαβε τον π α
τέρα της έλληνικης φιλοσοφίας άντι τοΰ πατρό, . , ελ 
ληνικης τραγφδίας καί έπεγραψε κατα λα Jo;  ̂ ο, 
Σωκοάτους» αντί «'Οδός Αισχύλου;» Θά είναι βεοαιω; 
παρόραμα, διότι άπό τάς δύο στήλας τοΟΒουλευτηριου 
μέχρι τών θεατρικών επιτροπειών, τών δεόμενων πολλακις 
διερμηνέως ότέ μεν της ιταλικής, ότε δ* τ?ίς γα/.λ.κ^,, 
τά  τΓχντκ 7Γ£ροράμ&τ<χ εν τν) Koc//?i ταυτ/ι ι.ό/wi >&ν 
’Αθηνών. Ά λ λ ω ς  τό τής πατρότητος ζήτημα είναι το-



S i K  λί”  * ” * ™ 1ίίη “ ι
Η αυτη δε περί την ονομασίαν τών όδών πρωτοτυπία 

παρατηρε-,τα-. καί έν τα ϊ; έπ,γραφαϊ; τών «εφόρων έρ-
ειδε - τ^..51*1 * «™ τη μ ά τω ν. Τί; πρό δ ιετία ; δέν 
ειδεν εν τη « Πλατεία τοΰ Συντάγματος» θέαμα άλγεινόν,
το αστατον των ουράνιων καί επιγείων μαρτυρουν; Τ ί’ 
δεν τον Α τόν ^ γαν Δ,ζ ^  . · *

χαι ανοιςαντα τό «ΚαφενεΓον ό Ζεύς», ϊνα διά τών ίμ -

'7 Ζ Ζ  — ^  "Ρ0; Τ0 ί ’Α™ του
ν ν -  ε'·; , Τ  ***6ν ' 0ελω νά εΣ™  ™ ΧΡ'Ο*?’· όποία 
αα>απτωσις! Δυστυχώς όμως δέν φαίνεται νά' ηύδοκί-
νείη 7'!'τ ° Τ05τ° έ™ Τ ϊ^ ·* , διότι τό «Καφέ-

‘ ' ° ■’ εγενετο μετα καιρόν τό νεόδμητον «Ξενο-
? V τ^? Αγγλίας». Κατά τόν αυτόν δε νοόνον ΰπήο- 

χεν εν οδφ Μενάνδρου^ παρά τό θέατρον, νυν δέ έν τί} 
,υνοικια I  vp,j προσελκυον τού; ευσεβείς αύτοΰ λάτοεις 
-ο ν  τ ι του Βζκχου, καλουμενον «Οϊνοπωλεϊον ό Ίππο

υ ς »  και πραγματι, από πρωίας ε'ως εσπέρας,
«ολλο, και μεγιστάνες έθυον άφειδώς τώ θεώ διά τοΰ 
ρτινητου, «λλ ησαν οί εσπερινοί τής Οεατ;ικής σκηνή;
Ζ Τ ε φ  Κ*1 δ ευφυής % δ ν
' £ λ λ Υ ’ ~ ΐτχυ?1Χετα ΐ’ 0τ'* όέν ~°ίησις έν
Ελλαδι ενω βλεπομεν δύναμιν φαντασία; τοσοότω γό-

. ί ν * «  ισχυραν, ωστε νά δίδν, ε,;, [ ; χ
/-αι *«™ Γα εις του; ίππότα; ». Είναι όμως άληθέ' ότ-
Z J I Z  r ™ * * "  ύπότροφοι έπ ’ ΐσης με k C  
ε / ο υ σ ι  φ α ν τ α σ ί α ν .  *

’Αλλά τά  τοιαΰτα δέν θά συνέβαινον βεβαίως, 2ν εις

έ π ε κ Ϊ - J T  εί< αύτά« έπανέλθωμεν -
Τα ' Τ1ς α?χη’ ε5Τω *ai R  ορθόδοξο;, 5ν

νομασια εόιόετο, ελλείψει προσφορωτέοου λόγου, έκ

«της άπόψεως αύτης, ώς λ. χ. «'θδό; ’Αμβλεία», καί 
ούχί τυφλώς καί ώς ετυχεν έκ τοΰ λεξικού τοΰ μακαρί
του Νικολάου Αωρέντη* ή λογική θά έκέρδαινεν άναντιρ- 
ρητως, άλλα ποΰ τότε η πανταχοΰ σχεδόν δικλάμπουσα 
πρωτοτυπία ; Οΰτως υπάρχει οδός τις, η τοΰ «Θεμιστο
κλέους», η τις - τίς ήθελε τό πιστεύσν) ; -  ουδέ καν εν 
παρουσιάζει σχημα καραΰοειδες δικ-αιοΰν κατά τι τό ονομα 
τοΰ έν Σκλαμΐνι νικητοΰ. ’Απ’ εναντίας άπαντώσιν άλλα, 
ενθα βλέπει τις τρομερά ώς την «Καταστροφήν» θωρη- 
κτά, δυστυχώς δμως έκ λίθου, αΐτινες φέρουσι τά  μ ά λ 
λον χερσαία τών ονομάτων, ώς καί έν άλλ'/) τάζει πρα
γμάτων πολλάκις συμβαίνει. Ενίοτε ό της όδοΰ άγιος 
’Ιωάννης ό βαπτιστής τυγχάνει άνθρωπος έξυπνος* δέν 
τρέφεται ώς ό αρχαίος δι’ άκρίδων καί μέλιτος αγρίου, 
τρώγει άρτον άλατι άττικώ  ηρτυμενον, καί ά)νλοίμονον 
τότε εις την ταλαίπωρον οδόν, ητις κακΥ) μοίρα ετυχ^ε νά 
εχη οψιν δυσειδή4 την σατυρίζει ανηλεώς, δίδων αύτνί 
ονομα καλλιτεχνικώτατον. Τοιαύτην δε σάτυραν παριστα 
η «Όδός Πραζιτέλους», η τοΰ «’Απόλλωνος», παρά την 
τοΰ «Θουκυδίδου» καί άλλαι πολλαί. ’Αλλαχού δέ έφελ- 
κύει τόν παροδίτην λίαν εύάρεστον θέαμα, τό άνεςί- 
θρησκον τών ημετέρων χρόνων πιστοΰν, βλεπει λ. χ. τόν 
ειδωλολάτρην «Λεωχάρην» ζώνταέν πληρει αρμονία μετά  
τοΰ ορθοδόξου «'Αγιου Γεωργίου»' είναι όμως αληθές, 
οτι καί ό άγιος Γεώργιος ές εθνικών, έκ τοΰ ΓΙερσεως, 
ελκει την καταγωγήν, ώς οί τοΰ ’Αττικοΰ ‘Ημερολογίου 
άναγνώσται θά ένθυμοΰνται βεβαίως. Δυστυχώς δμως συμ- 
βαίνουσι καί καταχρήσεις* έν άλλγι συνοικία η άνεςιθρη- 
σκεία αυτη προσλαμβάνει διαστάσεις, σκανδαλιζούσας 
δικαίως πάντα ευσεβή ορθόδοξον χριστιανόν, όιότι τ ί 
άλλο παρά σκάνδαλον είναι η συμβίωσις της ορθοδόξου 
δεσποινης Καπνικαρέας μετά τοΰ είδωλολάτρου ιΕρμοΰ1



αναίσχυντοι» ταχυδρομικού ύπαλλήλου τών τοΰ Δ,*· 
ερωτων; Καλόν λοιπόν :τρός αρσιν παντός σκανδάλου κ α ί  
«Ροληψι, ^απευκταίου έχ τροχών άμαξν,ς συμβάαατος 
ναλλας·/) νι δέσποινα κατοικίαν. Παντες δέ έκ ~yj' » ε .  
τοικησεως ταύτης θά κερδήσακτιν, αυτν, μέν εύπρεπέ- 
^τερον )ρονον, ο·. παροδΐται άσφάλειαν ποδών, ό δέ οίκος 
Πατούσα ο τ ι λείπει αύτώ, μικράν τινα πλατείαν. Ά λ λ ά  
τις «α δυνγ)Θ$ να όρίση τό σ χ ΐ μ α  τού οίν.ου τούτου ; Έδώ 
Χ*ι αυτός ό αεγας Α ρχ ιμ ήδη  Οά έ'διδε τήν παραίτησίν 
του διότι συμβολική ή τνίς οίκίας ταύτης αρχιτεκτονική. 
Ιο ολον τνι; οικοδομιας παριστ$ πελώριον πλοΐον, σειοά 
8 φεγγιτών, δίκην πυροβολοστασίων άπειλούντων τήν 

ειρηνικην όδόν Καπνιχαρέας, άρκούντως υποδεικνύει, δτι 
‘πολεμικόν τό πλοΐον. Βεβαίως ό δούς τό σχέδιον ήτο 
χαλοςτις πατριώτης, θελήσας δι’ αύτοΰ νά δηλώση, δτι 
μονον εν τγ) χτησει στόλου έγκειται τό μέλλον τηό Έ λ- 
Ακόος. ΟΟεν την οικίαν ως πλοΐον δικαίως έκλαβων ό 
εν,αυττ) κατοίκων ξενοδόχος, πάνυ εύουώς επέγραψε : 
^ΝΟΛΟΧΕΙΟΝ II ΑΓΚΥΡΑ. Προσφοή; ίσα ύτω ς’ καί ή 
χ α .ω ^ ν  τ·/)̂  οικίας επιγραφή του δημοτικοί; εμπόρου κ.

. ουγα, η μεγίστοις γραμμασι φέρουσα: ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΐ  !  Χ ,Σ0ΦΙ- Ν’ ? 1°τ ι, ά^ντιρράτως ύγρά, δεόμενη 
' V ° ω> r i U'^r < ‘Ί "?°ς τήν αγίαν Σοοίαν άγουσα, 

υυτω  το παν συμβολικόν έν τω οΓ*ω Πα'τούσα, ‘ώς έν 
τοις μννΐμείοις τ^ς γηραιας Αΐγύπτου.

IV

ΑΙΣΙΜΟΣ

Α; πόλεις έχουσι τήν φυσιογνωμίαν αυτών, καθώς καί

οί δνθρωποι. Τό άρχαΐον της Παλλάδος άΐστυ ήτο τρο
χοειδές, ώς έκ τοΰ χρησμού έςάγεται :

Ώ μίλεο·. τί χάθηοθε; λιπών, οεΟγ’ £σχ»τα γα'ης, 
ίώμχτ» κχι πόλιο; τροχοειδέο; α/.ρ* χάρτ,νχ, I

χαί περιέβαλλε κύκλω τήν Άκρόπολιν ώς όμφαΛόν έν 
άσπίδι 2 Ί ΐτο  τό πράγμα τυχαΐον, ή ή πολιούχος θεα 
ένεπνευσε τοΐς κατοίκοις τοιοϋτόν τινα σχηματισμόν, ινα 
συαβολικώς ύποδείξη, δτι αί Ά θηναι έσονται ποτε ό του 
ccs'/αίου κόσαου διανοητικός, εί δυνατόν ειπειν, ομφαλος 
καί ή κσπί:', ή μέλλουσα έν Μαραθώνι καί Σαλαμΐνι τον 
έλληνισαόν νά προάσπιση , Τοϋτο μόνον είναι αναμφισοη- 
τητον, ότι α.ν ή πόλις τών ’Αθηνών ητο τροχοειδής, τρο
χός ωσαύτως ήτο καί ή γλώσσα τών ’Αθηναίων, του*α- 
χιστον έπί τών χρόνων τοΰ Άριστοφανους, του K' W /'· 
του έκείνου σκώπτου θείων τε και ανθρωπίνων.^ Αλλα  
και τούτο άκόμη δέν φαίνεται αμφίβολον, ότι ο επισκε- 
πτόμενος τάς έπί Περικλεούς ’Αθήνας ξένος Οαπηρχετο 
φέρων τήν πεποίθησιν, ότι οί κάτοικοι εμεριμνων. μάλλον 
περί τών κοινών ή περί τών ι δ ί ω ν  Τ οιαυτηθα ητο βε
βαίως ή πρώτιστη ιδέα, ήν περί αυτών θκ εσχηαατι,ε  
διότι παντα/οΰ θά έχαιρέτιζε ναούς καί α γ α λ μ α τ α  θεών, 
γυανάσια, λύκεια, στοάς χαί θέατρα ακαδημειας και 
παλαίστρας χαί άλλας λαμπράς οικοδομιας, σπανιως 6e 
μεταξύ αυ;ίων καί έπέκεινα ο ικ ιώ ν  ε ; ω ν τοτε η πόλις 
βυνίστατο,® περίβλεπτον μέγαρον ιδιώτου, Αρχοντος, ??«- 
τηγου ή κτηματικού θά διήγειρε τ η ν  προσοχήν αυ.ου.

1 'Η ρο3. 7/, 1 4 0 .
2  Π ιν3  Ά π ο σ π .  τ ' . — Ά ρ ισ τ ε ίδ .  Π χ ν α θ .  ,
3 Εενοο. Ά π ο μ νη μ - Β,δ. Γ', « , .  VI, 14: Ά λλ’ . « ι  η μεν 

^4λις έ, -λειόνων ή μυρ'ων oV/.ιών «view,»., χαλεπόν οε Ιστ.ν αμ*
τοαούτων ο ΐλ ΐώ ν επιμ.£λί,.σΟχ!....η



Oufcv το διαστελλον την οικίαν τοΰ Άριστείδου 3 την 
-του Μιλτιαδου* αφανείς αζται συνεχέοντο μετά τών 
πολλών, βουόεν σεμνότεραι ουσαι», κατά τήν ώίαίαν 
τον Δη μο σθένους έ'κφρασιν,Ι δν πάντες έπαναλααβά'νουσι 
•ποικιλλοντες, πολλάκις ο>.ως χωρίς νά μνημονεύσωσιν 
«υτου. Ητο τοΰτο βεβαίως άρετη, είναι ό>ω'ς καί άλη- 

° ' t ,yf Ta το«ί Ρ·ετεπειτα χρόνους περιέστελλε μιαρόν 
Γ  Τ'Λν ι*“·>™ν:ν πολυτέλειαν, τουλάχιστον πα5ά τοΓς 
- ΙΖ/χεΐ?1'7α";εν0ις δημόσια, ό φόβος των ξεβρακώτων 
έτοιμων πάντοτε νά κατηγορησωσιν έν όνόυ.ατι τής πα
τρώος παρά τώ λαώ, εύπίστω τότε ώς καί σηαεοον 
παντα υπερτερον έαυτών άναδεικνυόμενον. ’Αλλά ‘καί ό 
φόβος ουτος ολίγον κατ’ ολίγον έςέλιπε, καί ή ιδιωτική 

, υτελειζ ΊΡ̂ οιτο διαρρηγνυουσα τά δεσμά τών 
κω τω ^  περι ων «άλλοτε έκτενέστερον, διά τής γραφή, 
και του ποικίλματος τών τοίχων τε καί φατνωαάτων 
των οικιών. Οι φιλόσοφοι καί οί ήθολόγοι της έπονή- 
εςανιστανται, ώς είκός, κατά της καινοτομίας ταύτης’ 

ιορωντες εν αυτή, ώς ό Πλάτων,2 τεκμήρια «τουφώσης 
ποΛεως». Αλλ’ οί καλοί ’Αθηναίοι ήσαν θύσει νεωτεοο- 
ποιοι και οι σύγχρονοι τοΰ έν παντί ελευθεριάζοντας καί 
νεωτεριζοντος Άλκιβιάδου - δστις ηνάγκασεν, ώς λέγε

ι ΟλυνΟ. Γ , 28. «Ίδια δ’ οΰτω σώφρονε; η·3αν και σοόδρα ?ν 
τω τη; πολ.τε.α; *j8ei μίνοντες, ώατε τήν ’Apia«E3ou xa! τήν ΜΛ- 
τιαοοο χ«, τών τότε λαμπρών ο?χ!χν, rf τ,< 20* 0Τδε» 6μών δκοία 
ποτ Ιοτ.ν,ορδ τ?,; τοΟ γείτονο; οίδέν οεμνοτέραν οδααν cl γάρ 
ε·.ς nsptoucT'txv Ιπράττετο αί,τοΤ; τα τη; πόλεο.ς, άλλϊχ τό χο.νόν «0-

* “ Γ ?  , ^ t0 δ5Γν· 'Ε'· a  « 0  τχ μέν έΧΧην.χ, πιστώ;, τά δέ 
προ; του; Οεοο; εύοεβώ;, τά δ’ εν>τοΤ5 Τ«ως διοικεΤν μεγάλτ.ν ε!- 
χοΓως εκτησαντο εδδαιμον(<χν, *

2 Πο λ ι τ .  β', 372 Ε.

«cat, τόν Σάμιον ζωγράφον Άγάθαρχον να γραψν, του_ς 
τοίχους της οικίας του, έ,δικούμενος ουτω τον ευτοχβ 
τούτον άντίζηλον - δέν έστεργον πλέον το αρχαιον ? των 
πατέρων κονίαμα. Οΰτω, προϊόντος τοΰ χρόνου, «εγενετο 
τοσοϋτον κοινή ή χρήσις τών επί τών τοίχων γραφώ ν και 
-χρωμάτων, ώς τε καί έπαινέ'ας πολλοΰ λογου αςιους 
Ισχον, οίον τόν Λουκιανόν, δς έν ’Έ ρωσι 34, λεγει 
«άντί δ’ ευτελώ ν δωματίων, ύψηλά τερεμνα και λίθων 
■πολυτέλειαν έμηχανήσαντο, καί γυμννιν τοίχων «μορφιάν 
εύανθέσι βαφαΐς χρωμάτων κατέγραψαν»^ εδηλουν *ε «  
γραφαί άνθρώπους, ζώα, πολέμους, καρπούς και αλλα.  ̂
Ά λ λ ’ εΓμεθα ήδη μακράν τών χρόνων του Περικλεούς 
ί  άρετη, η θυσιάζουσα τά  ιδια χάριν των κοινών, ε',ελιπε 
too πολλοΰ· άρχοντες *αί άρχόμενοι διεφθαρησαν^ αμοι
βαίο):, άντά'ιοι άλληλων γινόμενοι, « κ α ι  αν τις ημέραν 
μίαν χρηστός έδεικνύετο, δέκα πονηρός εγινετο », όιο 
•καί παρά τάς άλλοτε άφανεΐς οικίας τ ο ΰ  Μιλτιαδου, του 
Άοιστείδου η τοΰ Θεμιστοκλέους άλαζονες οψιπλουτοι, 
άναισ/ύντως τά  δημόσια καρπούμενοι, άνεγειρουσι με- 
να=α καί α ύτώ ν δημοσίων οικοδομημάτων λαμπρότερα 
έντεΰθεν καί ή πανταχόθεν ααταρρέουσα πολιτεία εοαινεν 
ώς ό χωλός Αισιμος.

Τό δέ χοινόν, ώ; περ λϊσιμος, χυλίνδεται. 3 

Ά λ λ ’ έπανέλθωμεν έκ τής χωλαινούσης πολιτείας 
είς τήν άκέφαλον ημών χώραν, τήν πρό πολλοΰ ζητού
σαν έν τοίς μουσείοις τον φανόν τοΰ Διογενους, ινα ευρ/1 
τήν -κεφαλήν τής έκ πρωθυπουργών πολυκέφαλου κυοερ*
νησεως.

I. θ. Β ενιζέλου: Π ftρ\ τ ο ΰ  ΐ δ ι ω τ .  β ίο υ  τ ω ν  αρχ. Ελλ.
σελ. 10.

2 ’ Λρ'.στοφ. Έ κ κ  λ η σ . ,  17 7 .
3 ’Af.'ixof· Αυτόθι 2QS.



ν

πολγπογς

Αί σημεριναΐ Άβ«|ν«, 4 πόλ,ς τοΰ παρελθόντος *«l 
του μέλλοντος, στερούνται τελέως φυσιογνωμίας. ”Αν 
piy/) τ ις  βλέμμα επ’ αυτώνάπό τής Άκροπόλεώς, β λ έ π ε ι  
σωρείαν κτιρίων, ατινα έκτείνονται έκ -των ύπωοειών τοΰ 
Λυκα,ηττοΰ μέχρι τώνπέριξ του Α σ τερ ο σ κ ο π ε ίο υ , π α ο ι-  
στωντ* παντα τής γεωμετρίας τά σχήματα, καί άλλα δσα 
ι γεωμετρκι δεν ετολμησαν νά περιγράψωσιν, άλλ’ εις 

ουύεν ωρισμενον τ ι  σχήμα ά π ο λ ή γ ο υ σ ιν . lilvat τούτο απο
τέλεσμα τοΰ μυριάκις μεταποιηθέντος σχεδίου τής πό- 
λεω: η φυσική τις άπόρροια τής άπαθείας τών κατοίκων 
πρεσ,ευοντων εν παντί τό iaissez aller τών Γάλλων η ’ 
κατα την νεωτέραν Άτθίδα φωνήν, τό «δέ β α ρ ε ίέσ ά ι» .’ 
Οπως ποτ αν ν, περί τουτου, ά να ντ ίρ ρ η το ν  είναι, δτι ό 

,Α0ν>να? έπισκεπτόμενος ξένος δεν θά βοαδύνη 
να ομολογώ·/,, δτι οί σημερινοί κάτοικοι, πάντη άντιθέ- 
τ ω ς  προς τους αρχαίους δοξάζοντες, φιλοΰσι μάλλον τ«τ
. ι* 7 ΤΚ V ™ * *  δ“ τί έν τω μέσω άπειρων πεακαλ- 
Αεστατων ιδιωτικών μεγάρων ελάχιστα, έ'στιν δτε δε 
και πενιχρά, τά δημόσια οικοδομήματα. Μεγάλως δε 
ηθελεν εκπλαγή μανθάνων, δτι έν τη πόλει τοΰ Σό)ωνος 
και τν) πατρίδι τοΰ Πλάτωνος ή θέμ ις καί ή Παιδεί^ 
εισιν εισετι οερεοικοι, άποτίνουσαι ένοίκιον, Ϊνα χα-α- 
λυσωσιν υπό στέγην ένώ. . . πλείστοι δσοι δικηγόοοι είσΐ 
πολυοικοι, ως τραπεζΐται, άναφέρονται δέ καί όάσκαΛοί 
τινες οικοκυραΐοι -ήρχισαν καί ούτοι νά βλέπωσι φώ:, καί 
s- i όεν^,αμνουν τα γραμματα, τοο Θεοί, τά πρά ιψατα/- 
Αλλ η προς τους άρχαίους άντίΟεσις αυτή τών νεωτέρων 

είναι μάλλον κατ’ έπιφασιν η πραγματική. Οί νεώτεροι

©οονοΰσιν, δτι έν τοϊς ίδίοις κα ί τά  κοινά, διότι το δημο- 
σΐον, είς μηδίνα άποκλειστικώς άνήκον, επεται, οτι 
άνή ,ε ι είς πάντας, έξ ών απαρτίζεται- ωστε ο εργαζό
μενός ύπέο έαυτοϋ ύπηρετεϊ συγχρόνως και το δημόσιόν, 
ου τίνος τυγχάνει καί ούτος σεβαστόν μέλος. Ομολογώ την  
άδυνααίαν μου, είμαι άνίκανος νά έκθέσω ευκρινεστερον την 
λεπτήν ταύτην οικονομολογικήν θεωρίαν. Ευτυχώς ομως εν 
τή εφαρμογή δεν άπαντα  αΰτη οίας εν τ 7) εκ & <ει J 
σκολίας είναι έξ έκείνων, α ΐτινες εύχερεστερον εφαρμο-
ζονται ύ\ εκτίθενται. , f, e ,

Ά λλά  πόσον ήπατήθην είπών ανωτέρω, οτι α ι Νεαι
Άθηναι στεοοϋνται φυσιογνωμίας, ώς μή παριστωσαι
οίίτε κύκλον, οΰτε ημικύκλιον, ούτε τρίγωνον, ουτε τε -
τοάγωνον, ούδέν ένί λόγω τών γ ν ω σ τ ώ ν  γεωμετρικων
«νημάτων, όπως άπασαι τοΰ κόσμου α ί πόλεις. 1 ουναν- 
τίον αάλιστα , τό νέον άστυ έχει δλως ίδιαν φυσιογνω
μίαν, μοναδικήν ίσως εν τν) υφηλιω, όμοια.-, " ΐ 1- 
λύπουν. 'Ρ ίύατε τό βλέμμα, έπί τοΰ σχεΛιου τής πολεως 
καί εΐ'πατέ μοι, 5.ν δεν είναι πράγματι πομπούς η πόλις, 
*ί)τις έχει ένα πόδα έπί τάς ύπωρείας τοΰ Λυκαβηττού και 
άλλον είς τό Βαθρακονήσι, άναριχάται επί της Ακρο- 
πόλεω:, κατέρχεται πρός τό θησεϊον, τείνει έτερον προς 
τό Βάθυ, καί λησμονώ βεβαίως άλλους τινας υπάρχοντάς 
πάδας. Αγαθή τύχη ! ιδού τέλος πάντων πόλις, η τις ε;ερ- 
νετα ι έκ τ ο ΰ  πεπαλαιωμένου συστήματος^ των κύκλων 
τριγώνων και τ ε τρ ά γ ω ν ω ν , ζητούσα εν τω iy  jo..o/wIl>  
ιδανικόν άρχιτεκτονικής. Καί είναι μεν α λ η θ έ ς , οτι εν 
τφ  ζωολογικώ τής άρχαίας Αΐγύπτου πανθεω όεν φα ί
νεται νά διεδραμάτισεν ό πολύπους μεγα^ πρόσω..0̂ , ουχ_ 
ήττον δαως λίαν άςιοπρεπή θεσιν κ α .εχ ε ι εν .ώ 
ζωων πολιτεία, Ω μ έγ α ς  νομοθέτης καίακρος^αοχιερευς 
ό Αίλιανός έγένετο. Παρίσταται εχων πασας τας αρ=.τας,



• f  «ι^σεμνυνονται οί της δεύτερα; έκδόσεω; ομογενείς, 
οι λεγομενοι παΛ ψψτ,στο ι' είναι δεινός περί τ ό τρώγειν 
|!. ερω; μέχρι; άκολαστίας, ευφυής μέχρι πανουργίας καί 

;\ '^ τ°ς ω’ ·;·^Ρυτγ)ς μεταλλευτικής εταιρίας. Ού αήν 
* °'- SvJ*0’ 01 % Gv -ρόγονοι έτίμησαν τόν πολύ-

~ουν ο θειος Ομηρο; μνημονεύει αύτοΰ έν παραβολή 
ρ̂ος τον Οουσσεκ^* *

Ως ο οτε πουλύποδος, θαλάμη; εξελκομένοιο κτλ.

άναφέρεται δέ ώσαύτω; καί έν τώ α' είς ’Απόλλωνα όμη- 
ρικω λεγομενω  ύμνω  2. 1

Πουλυποδες δ’ Ιν Ιμοί θ,λοί,χαί φ ώ ,α ί τΕ μ ϋ Μ 2 ί  
ϋ ΐκ(α π ο φ ο ντα ι άκηδέα, χ^χεϊ λαών.

«ολλά; δέεις τάς άρετάς καί χάριτα; «ύτοΰ άφιεροΤ 
οελιόας ο Αθηναίος. Τεκμηριοΰσι προσέτι τόν ποός τόν 
πολυπουν σεοασμον της αρχαιότητας τά οΰκ όλίγα έν γλυ
φές πολυποοεια σχήματα, τά έν Μυκήναι; πέρυσιν άνα- 
Χαλυφθεντ* Πιθανόν ; ά παριστώσι ταΟτα τούς ίεοούς 
κείνους πολύποδας, ων μνημονεύει ό Κλέαρχο;3 ‘ου- 

-.αρα τ/]ν Ιροι,ήνα τά παλαιόν δέν έθεώοουν νόμιμον νά 
θηρεύω σι. Καί παρά τοΐς νεωτέροις "Ελλήσιν ό πολύπου  ̂
τυγχάνει ων ιερός... |ν τω στομάχω, γινόμενος μέσον 
ψυχικής σωτήριας τοΰ ορθοδόξου πληοώαατο'

Προσφυέστατη λοιπόν καί ύφ’ άπ^ας τάς έπόψει: έπι- 
τυχης η πολυπους αυτη μορφή τών Νέων’Αθηνών. Είναι
ν Τ0,0υΤΪ!) 1Μ* η ?ν ε~ι^ χ ή ς ,  Καθ’ όσον έπιτρέπει τήν έπ’ 
άπειρον μεταβολήν του σχεδίου τνίς πόλεω;, διότι ό πο
λυπους πρός τα; άλλας αύτοΰ άρετάς έχει καί ταύτην,

1 Ό 3 υσ . Ε', 432.
2  77.
3 Παρ’ Ά 9 η ν .  Ζ', 103.

Sri «φεύγων διά τόν φόβον μεταβάλλει τά; (317) χροας 
καί έίομοιοΰται τοϊς τόποις, έν οίς κρύπτεται, ως ο Μ. 
γαρεύ; θέογνίς φησιν έν τοϊς ελεγειοι;»:

Πουλύπου όργήν ισχε πολυπλόκου, S; τ.οχΐ πετρτ; 
τίι προοομιλτ,στι, τοΐο; ίοεΐν Ιφανη 1 ·

"Ωστε, £ν άναβιβάσωμεν εί; μόνον 17 τά μέχρι τοΰ δε έκ- 
πονηθέντ* σχέδια τη; πόλεω;, μένουσιν εί; διαθεσιν ημων 
τοεϊ; όλαι έκατοστύε; σχεδίων πριν η έ',αντληθωσιν αι 
νροιαί τοΰ πρωτοτύπου. *Η πολυπόδειο; αυτη του νεου 
άστεω; μορφή είναι τυχαΐόν τι, ή μηπω; οι κάτοικοι, 
πολιτικώτατοι καί εί; τοΰτο, ύ ;  καί εί; πκντα ταλλα, 
ήθέλησαν διά τοΰ πολύποδο; νά περιποι-ηθωσι τον Πο- 
σειδώνα, περιποιούμενοι συγχρόνω; καί την άρχ«ι*ν της 
πόλεω; π ρ ο σ τ ά τ ιδ α ,  ή; τήν ειρηνικήν ελακν μεγκλως ο 
πολύπους φιλεϊ; Τό δεύτερον φαίνεται είς ημκς ^ανω *  
τεοον, τήν άγ/woiav τών κατοίκων εχοντε; υπ. οψει. 
Άλλ’ οπωσδήποτε καί &ν έ'χνϊ τοΰτο, άναμφισβητητον με 
νει, οτι οί σημερινοί Άθηναϊοί είσι προοόευτικωτεροι των 
επί Άοιστοφάνου;, οίτινε; εβαινον επί ενα μόνο·̂  ποόα, 
ώσπεο' ά χωλό; Αίσιμος, ένώ ήμεϊς ύπερτεροϋμεν «εινων 
κατά έπτά πόδας, διότι ό πολυπους έχει όκ<.ω, ω, 
τε; οί εύσεβεϊ; στόμαχοι τών όρθοόόςων γινωσκουσιν.

VI

ΚΩΣΤΑ.ΚΗ2 ΚΑΙ ΕΑΕΝΙΤΣΑ

Αί άοχαϊαι Ά θήναι είχον τείχη καί πύλας, αί ν έ «  
ούδέν τοΐοΰτον έχουσι. Δηλοϊ τοΰτο τόν «κρκτον προ;

1 ΆΟ ην. Ζ', 102 .

^εγάλως ό 
5c: πιθανώ-



την ελευθερίαν έρωτα τών κατοίκων, μη ανεχόμενων 
ούδέ αυτά τά αθώα περιφράγματα, η μάλλον τό άμέρι- 
μνον αυτών - και αμέριμνος πας ό υπό την σκεπήν του 
Κυρίου ζών-. Καί διατί τάχα νά μη ζώμεν αμέριμνοι; 
*0 Κίτσος καί ό Τάκος, οί τιααριώται ουτοι του Ύαητ-V ι V *
του, δεν έςέλιπον προ πολλοΰ ; Έν ανάγκη δέ δεν εχο- 
ρ,εν τείχη τά λάσια στηθη τη; Βαρβακείας λεγεώνος καί 
την θαυματουργόν εκείνην Έθνοφυλακην, την έκ νεκρών 
άνασταινομένην την ημέραν της παντοδυνάμου άγιας 
Κάλπης, ώ ς αν έκ νεκροζώντων Λαζάρων άπηρτίζετο ; 
Οΰτως ή ελλειψι; παντός τείχους, έρκους η φυλακής, 
έπιτρεπει πανταχόθεν έλευθέραν την είς ’Αθήνας είσο
δον καί έκ τών τεσσάρων του κόσμου άκρων, ώς έμπρέ- 
πει είς πολιν έπί απεριόριστό) έλευθερία σεμνυνομενην. 
'Άν δέ οί πατριώται της Έλευσΐνος, του Μενιδίου, της 
Κρωπίας, τη; Κερατ^ας και άλλων περιχώρων δέν άπε- 
φάσισαν μέχρι τουδε νά ελθωσι νύκτωρ είς Άθηνας, 
ινα σχηματίσωσιν εκκλησίαν και έν όνοματι τοΰ λαοΰ 
έκδώσωσιν άλβανιστί ψηφίσματα ύττέρ τοΰ κινδυνεύον- 
τος ελληνισμού, κατά την καθιερωθεισαν υπό τών έφη-
μερί̂ οον εκφοασιν, έ̂ν προήλθε τούτο βεβαίως έλλείΑειι i k 1 ι ’  »
καλής Οελησεως - θά ητο αδικία νάονηθώμεν αύτοι: 
φιλοπατρίαν-, άλλά τις οιδε τίνων ενεκεν ισχυρών κω
λυμάτων, Μη άπελπιζώμεθα δμως* έλπίσωμεν, δτι έν τώ 
μελλοντι, αναπτυσσόμενων ετι μάλλον τών ευεργετικών 
συνταγματικών θεσμών, θά εχωσι και οί δήμοι ούτοι 
τούς πολιτικούς συλ7νόγους καί τούς υπαιθρίους αυτών 
£ητορζς, ών σήμερον φαίνονται έστερημένοι.

ΙΙολλάς λοιπόν κέκτηνται αί Άθηναι εισόδους άκρι- 
βέστερον είπεΐν, η πό)νΐς άπ$σα είσοδος είναι* άλλ’ έπειδη 
η εσωτερική της χώρας συγκοινωνία είναι εργον μελλούσης 
«οικουμενικής» κυβερνησεως, άλλου τινός 'Ρωσσο-Τουρκι-

λαΕΠΙΝΟΜΙΣ

λ  ·<* · « * · »  ^  e » -

βών. Ούτως νι Άυρια, Λ ^  «X'' « λλο
* 6*6; ‘Ομολογώ οτι « ^  έξε-
νΐ οψι^ω?αιαν ·παριστ<* υ “ £ ρ ν?ος υοιιοταον
τάζόμενη, “v £ŵ ,\ Υ  ,’ έκεϊνα’τ&ν oi/.’-ών, τα ύε- 
τινος μεγαλείου. 1« ε,-ι. ,* ^  , 1οερχόμενον,
ξ^εν /.αί άριστερο, εν j ερι* ^  k , W * ;

« .  -  **>δέ ,α ΐ τυχόν -/.αιουσιν αχυ,α ^  4 ε ί α ·  νοαίζεις,
ρου, ώ; συν^ω; συαβαινε'.,Λ α”*̂ > , * ό οέτεν

V *^  ^  εΐπω τό *ανδοχεϊον,
σιν *-/υρα «*Ρ* ™ Γ ν1’ * % ,*  ,«Ρ·«τ* έν.^ν.ρο-
ούχΐ πάντοτε « ^  *

Τ ή  ^ Γ Α ’ΤνΓντίΙς δ λ ω ς ^ ν » * , ϊχ «  «οψιςειναι απ εν , ϋ0υ/.οΜ*όν, άγελαι . . · ·
τό επ αγω γόν, επαινεί «  ·0 £  ^  g^ o; , *  πύ-
i l V  ο ^ ο δ ρ ό α ο υ  W  « 0  ^
λεως α..ο του στασ/ _ ^ .α τ α  παντός επ
λου Μοναστηριού ^  ^  εύά?εστον. ;Εν-
σ,επτο,,νου τ·,ν -ε ^  χΛ ^ . ε ν ο υ ;

ν « ν ϊ  >,. ,οϊί_^  Λα1 έτοιαοροοπους τοι-
εις τον £opbopov, c.vĴ   ̂  ̂ * Υπεύθυνος δια
χους. Λια τοΟτο * αστυνο^-, ^  &y *Uo τι δέν 
τον ·Ααλλωπισ[/;ον τΛ; <· =· ·. . τοί)ς χοίοους,τόν /.αλλωπισίλόν τούς χοίρους,
δύναται να πρας/ι, ν - -<»  ̂ - , . εταοεοωσιν άλ-
ύποχρεοΰσα τούς είς τάς δδούς, ώσα-
λαχου, κ α ι ο υχ ι να .ο ^



ΕΠΙΧΟΜΙΣ

νεί ήσαν κάτοικοι τοΰ Πόρου ή τοΰ Άργους, έ'νθα τό 
προϊόν τοΰτο άπολαύει άκρας έλευθερίας, μή ύποκείαενον 
ε*ς άστυνομικάς διατάξεις *».

Πρό έξ και δεκα ετών τά ποιητικά ταΰτα έρείπια 
καθωραΐζουσι τήν εί'σοδον της πόλεως καί ούδεμία έλή- 
φθη πρόνοια υπό τνί; αρμόδιας άρχης, δπως διά στεγά
σματος καί κιγκλίδων προφυλαχθώσιν από τήν άτμοσφαι- 
ρικην επήρειαν και τήν βεβηλον τοΰ ανθρώπου' γάαχ. 
Παντες όρώσιν αύτά, ούδεις δμως ό φροντίδων. Καί αυ
τός ό τύπος, δ άγρυπνος τών ελευθεριών ήμών "Αργος, 
λίαν σπανίως ποιείται περί αυτών λόγον· πρέπει νά μή 
εχη απολύτως τί νά εΐ'πν), νά έζήντλησε τόν σάκκον τών 
ειδήσεων, πρέπει νά υπάρχουν φοβερά κεσάτια, ινα ένθυ- 
μν,θνϊ τά άτυχ-ί εκείνα έρείπια. Ά λ λ ’ άνθρωποι εύφυεϊς, 
ώς οί κύριοι δημοσιογράφοι, οΐς οί άρχοντες ήμών παοέ- 
χουσιν ανεξαντλητον ύλην άναβαίνοντες καί καταβαί- 
νοντες τήν κλίμακα της έςουσιας, ουδέποτε εχουσι *«- 
σάτια, διό καί ουδέποτε εόρίσκονται εις τήν ανάγκην νά 
προσδράμωσιν εις έρείπια καταρρυεισών οικιών, ΐνα πορι- 
«θώσιν ύλην. θάντλήσωσι πάντοτε έν τώ σάκ/.ω διά τήν 
ημερησιαν του φιλομούσου συνδρομητοΰ τράπεζαν μικρόν τι 
καρύκευμα του εί'δους τούτου : «Χθες ό αξιότιμος κύριος 
Πιπερόπουλος, προπεμπόμενος μέχρι Πειραιώς υπό πο
λυάριθμων φίλων, ευχόμενων αύτω τά βέλτιστα, άνε- 
χώρησε δι’ έμπορικάς του υποθέσεις είς Χαλκίδα, όθεν 
θελει έπανελθη μετά δεκαπέντε ημέρας». "Αν δέ και ό 
κύριος Πιπερόπουλος δέν εχει κατά νουν νάναχωρηση, 
λαμβάνει την θέοιν αύτοΰ έν τη τραπέζη ό παυσανίας 
<»πογραμματευς του ειρηνοδικείου Άραιοπόλεως, οδτινος 
7Q άόικος παΰσις ετάραςε συ^απασαν τήν εκεί κοινωνίαν.

1 Έχ της ’Α λ ή θ ε ια ς  τ^ς 19 ’Ιουλίου 1877.

ΕΠΙΝΟΜΙΣ

"Αν δέ τυχόν καί ό υπουργός ουδόλως διενοηθη ναοικησνι 
τόν υπάλληλον καί ταράξν) την μ ε γ α λ ό π ο λ ιν  εκείνην, 
ιδού έξέρ/εται έκτου ανεξάντλητου σάκκου το μωρόν, 
ό δράκος η ή δ ραχούλα, του κυρίου δείνα, ό ε̂ρ άνοδ- 
ξατο έκτης άγιας κολυμβηθρας ό  α ξ ιό τ ιμ ο ς  κύριος τκόε, 
χαρισάμενος αύτω τό ονομα Κωνσταντίνος η Ελένη. 
Γΐάμπτω/ος δέ πρέπει νά ύποτεθη ό άτυχης εκείνος  ̂δη
μοσιογράφος, δστις έν ώρα άναγκης 6εν εχει έν τω σακκω 
του τόν κύριον Πιπερόπουλον, ενα υπογραμματεα /] ι.ου 
λάχιστον τόν μικρόν Κωστάκη η τη μικρή Ελενι.σκ, ivoc 
παραθέστ) τοϊς άναγνώσταις αύτου. 'Η τροφή αυτη οεν ε ί
ναι βεβαίως λίαν εκλεκτή ουόε ευχυμος, και a^awwi 
στόμαχον δυνατόν* ευτυχώς όλιγιστους ηκουσα vy i.â â  
πονώνται έκ δυσπεψίας. Είναι όμως και άληθες,^ο*ι ούχ·. 
πασαι αί έφημερίδες τοιαΰτα παρασκευαί,ουσιν εόεσμα.α.

VII 

ΟΙ Θ Ε Ο Ι

Ό κατά πρώτον τάς’Αθηνας έπισκεπτόμενος καθ’ ην ημέ
ραν οί θεοί τοΰ Όλυμπου ς-αδιοδρομοΰσιν έν σώματι άνά το 
κλεινόν άστυ νεφελας εποχούμενοι, θα νομισ/ι ^οοαιω., ό λ  
πάντεςοί κάτοικοι πάσχουσιν έκ σπασμών τοΰ προσώπου, 
διότι πάντες μορφάζουσιν. Οί μέν άνοιγο*λείουσι τους 
οφθαλμούς, οί δέ συστέλλουσι τούς ρώθωνας, οι όε κινοΰσι 
τά χείλη, ώ; νά έμάσων μαστίχην. Ό  λαός έν τ$ πατρι- 
αρχικν; αύτοΰ άφελεια εκλαμβανει τόν μορφασμόν .οΰ .ον 
ώς αποτέλεσμα τοΰ πληττοντος την οψιν κονιορτου, εις 
8ν διαλύονται τά τών θεών νέφη, άλλ5 άπαταται, κατ*  
τό σύνηθες. Τόν μορφασμόν γέννα η παρουσία του θειου, 
διότι τις έδυνηθη ποτέ νάτενίσνι πρός τόν ήλιον χωρίς 
νά μορφάστι; τ ί δέ ό χιφδω αένος  ήλιος απέναντι ολης

Υ·



στρατιάς θεών αρσενικών καί θηλυκών ; Μόνον ό Μωϋ- 
σ%  εϊόε τόν Κύριον κατά  πρόσωπον χωοίς νάποθάνη ή  
να τ : %  τήν όρασιν, ά λλ ’ ό ιΜωϋσής ήτα Μωϋσής. ”Ω 
εαν είχομεν μικράν γενναιότητα, 5>ν έδυνάμεθα νά κοα- 
τησωμεν τούς οφθαλμούς άνοικτούς καθ’ ήν στιγμήν τό 
μυστηριώδες νέφος διαρρηγνύεται, θά έβλέπομεν βεβαίως 
τόν θεόν, όστις εξέρχεται ώς άστραπαία λάμψις ϊνα  π ά 
λ ιν  αφανισθί). Καί υπομονή ώς πρός τούς θεού:, άλλά  
να μη όυναταί τις νά ΐ'δη ούτε τό πέδιλον άργυροπέζης 
τίνος θεάς, τοΰτο είναι τή  άληθεία άνυπόφο;ον. Πώς 
εγειναν αί θεαί α ύ τ α ι; α ί άλλοτε τόσω άπρόσιτοι σή- 
μ,υΟ  ̂ ε./αι αυστηρότερα·. η Οθωμανιδες καλύπτουσαι 
ύ ια  τοΰ γιαψ',χ Τήν ό'ψιν. Νά βλέπ·/]: χρυσοειδές νε- 
φελιον χαριέντως κυματίζον ένώττ-.όΟ σου, νά ή'εύρηί, 
δ τι έντός αύτοΰ κρύπτεται γλαυκωπις θεά, ώ : έντός 
φορείου μελαγχροινή Ίσπανίς, νά βλέπης τό νεφίον ©ε- 
ρου.ενον επί σέ, καί καθ’ ήν στιγμήν ελπίζεις νά Γδης 
προοάλλον ώραΐόν τ ι προσωπάχι, νά κλείης τούς οφθαλ
μούς παρα την θελησίν σου, τοΰτο είναι μαρτύριον μυ- 
Pt5c*s? _~Ρ°(«ρωτερον πάντων τών κλασικών μαρτυρίων, 
από της καταδίκης τοΰ Σισύφου μέχρι τοΰ πειρασμοί) τοΰ 
άγιου Αντωνίου. Ή τύχη σέ ηύνόησε, τό νεφέλιον διεο- 
ραγή επί της κεφζλης σ0υ, ά λλ ’ η θεά δέν έ'τ-ε^ν ει- 
τάς άγκάλας σου, ά λλ ’ ούτε εις τάς τοΰ γείτονος, δπεο
, Τ ΐ Τί έγένετο λοιπόν ή θεά, ποΰ
επορευθη; "Οπου καί ή ψυχή έςερχομένη έκ τοΰ βόυ,βυκος 
καί γινόμενη χρυσαλλίς. Ίσως μετέβη εις τό Φάληοον 
η εις τον ’Απόλλωνα, —  δέν ήγάπων οί θεοί τήν ιχου- 
σικην, την ποίησιν, τήν ό'οχησιν, τά  γράααατα, τάς τέ- 
χνας, παν δ,τι καλόν; —  Ιΐιθανόν εις τοΰ Λαβαοβέοα πρός 
αγοοαν χρυσοκόλλητων διόπτρων, δι’ ών νά βλέπ·/) τούς άν- 

~ωπου, ω , μυιας, κατα  τό ευγενες εθος τών όψιπλούτων

δεσποινών - δέν είναι καί αύτηγυνη ; - "Ισως δε εις τοΰ ^/.η* 
λιοπούλου,—  έχει τόσους ώραίους άδάμαντας!.. είναι τόσω  
ελκυστικοί!..— καί τά  επίσημα δελτία  τών συρμών τοΰ 
Όλύμπου άναφερουσι μέν έρματα τρίγληνα μορόεντα, κά* 
λυκας, δρμους, πόρπας και άλλους τοιουτους κόσμους, άόα- 
μαντας δμως ούδαμοΰ. Α λλ ισως συκοφαντοΰμεν . /jv 
ίσως άπεπτη κατευθείαν είς τήν Άκρόπολιν, ιν’ άναπαυθ·^ 
μικοόν τι, διότι ποΰ κάλλιον ή έκεΐ δύνανται οί μάκαρες να 
ευρωσι δώ ματα αντάξια  τών έν’Ολύμπω; εύτυχής ό κολιός 
εκείνος φύλαξ, ό τήν όμήγυριν τών αθανάτων παρά τά  σε
πτά  ταΰτα  μάρμαρα υποδεχόμενος! Δι’ αυτόν οίθεοί ό ενθ α  
εχωσι βεβαίω ς μυστικά, πρός αύτόν α ί θεαί θά δεικνύων- 
τα ι άνευ έπιφυλάξεως, έν άπάσνι αυτών τή  χαριτι κα ι 
λααπρότητι, ‘άνευ τοΰ νεφώδους πέπλου, άνευ ?·<αο·/ίάζ’ 
δέν είναι άρχαία αύτών γνωριμία, δέν είναι ό παππούς 
τοΰ Όλύμπου; εχουσι λοιπόν και τα  προσόψια καλόν .ι̂ , 
τής δέ τιμής ταύτης συνεχώς άξιοΰται ό̂  πολιος φυλάς  
κατά τό θέρος. Και άόηλον μεν, οποία ι̂ς /}̂ εν Α/.-ο,,ολει 
γενοαένη υποδοχή, έν τώ άστει όμως ούδεν εχει αυτη  
τό επίσημον, διότι οί Θεοί κατέρχονται 
incognito! Καί τοΰτο είναι άληθώς ευτύχημα, διότι άλλω ς 
άλλοίμονον! ό προϋπολογισμός όλος τοΰ Κράτους όεν θα  
έπήρκει είς έξοδα υποδοχής, καί ποΰ τότε προπαρα- 
σκευαί, παρασκευαι κα ί άγια  σάββατα,^ διότι δ ίκαια  
μετά τήν εργασίαν ή άνάπαυσις, καί τοιαύτην^ μαλισ .α  
πανελλήνιον εργασίαν. Ούδέν πρόγραμμα έκδίόοται κ α 
νονιάν τά  τής τελετής, ώς εΐθισται κατα  τ α :  εθνικας 
ή βασιλικά ς έορτάς, ούδεμία πυροβολία άγγελλει ε ; ο?- 
θρου βκθέως τό έπίσηαον της ηαέρκς, ουοεις τέλος ε^ω- 
στης οικίας μ ε τ α μ ορφοΰται είς φρουρίου προμαχώνα, φ ε -  
ρων σημαίας. Καί είναι άληθώς προμάχων, διότι και οι 
όπ λΐτα ι δέν λείπουσι’ τάγμ α  ωραίων άμα,όνων καρτέρι-



κως μαχεται κατά των ώκτίνων τοΰ ηλίου καί τ ών κά
τωθεν εκσφενόονιζομένων βλεμμάτων, χαί, ώ; φαίνετα^ 
πάντοτε «κ*, ύιοτι μεταξύ τόσων σημαιών ουδέποτε 
υφουται vj της παραδοσεως. Μόνον κατά την έπίσκεψιν —  
παρ’ ολίγον έλεγαν έπιδρομήν -  τών θεών αί έοάσμ.» 
νιρωΐΟες γίνονται ριψάσπιδες έγκαταλείπουσαι τό πεδίον 
τ ί ,  μ αχ/;:. Ίην ημέραν εκείνην ούδείς ριπιδοφόρος στοα- 
τιωτης φαίνεται έπί τών προμαχώνων' δηλοΐ τούτο ολι
γωρίαν προ; τό θειον, ·7) μάλλον είναι ε*φ=ασις βαθυτά- 
του προ; εκείνου; σεβασμού; Καί τω ίντι,' δέν αποκαλύ
πταμε Ja κατέναντι τών αρχόντων —  δέν λαλώ πε=ί τών 
δημοκρατικών - ,  δέν κλίναμεν τήν κεφαλήν καί τό γόνυ 
προ των άγιων εικόνων, δέν ταπεινούμεθα μέχρι; έδά- 
φους, όεν κατασπαζόμεθα την γήν ενώπιον αύτών · Τί 
«λλο λοι,.όν σημαίνει ή απουσία αυτη τών ευσεβών τη ; 
Ευας θυγατέρων, ειμη έκφρασιν ύψίστου σεβασαοΰ, πάν
δημον ομολογίαν, οτι θεωροΰμεν εαυτού; τοσούτω άνα- 
ξιου; και ταπεινούς, ώστε f a  τολμώμεν νά έαφανισθώ- 
μεν; Ου μην άλλά καί οί παροδΐται πειρώνται, κατά  
τ/;ν οιαοασιν των θεών, νά γείνωσιν άφαντοι, άλλοι μέν 
καλυπτόμενοι ύπό τό άλεξηλιον % τρεπόμενοι αντίθετον 
οοον,̂  άλλοι δε καταφεύγοντες εϊ; γωνίαν, έντό; έργα- 
στηριου η πυλώνο; οικίας. “Οσοι δέ προκαταλαμβάνον
τα ι ύπό της ομιχλώδους συνοδίας καί ούδέν τοιοΰτόν τ ι 
ουνανται ν̂α πράξωσι, φρικωδώς μορφάζουσιν' ό δέ μορ- 
φασμος ουτος εκφράζει άναντιρρητω; ην αισθάνονται εύ- 
κρεστον συγκίνησιν έπί τί) ευτυχεί τών αθανάτων συν- 
αντησει.

Αί τών ’Ολυμπίων θεών επισκέψεις ούδέν έχουσι τό αε- 
μελετημενον, εισιν ό'λω; απρόοπτοι. Ούτως έν μέσω αί- 

ριας κυανά τινα η ροδόχροα νεφία παρουσιάζονται α ί
φνης επί του όρίζοντος' μικρόν κατά μικρόν τά  νεφί*

W J-πυκνοϋνται καί γίνονται νέφη μέλανα' ό ήλιος καλύ
πτεται, η ατμόσφαιρα καθίσταται πνιγηρά,^ συρι.ουσα 
βοη διασχίζει τόν αέρα, τά  παράθυρα τών οικιών ανοι
γ ο κ λ ε ίν ε ι  μ ετά π α τά γο υ, άκούεται κρότος φ υ ό μ ε 
νων ύάλων, ό άηρ γίνεται έρυθρώδης καί σκοτεινά; κ α ι . . . 
κλείεις τούς οφθαλμούς. Ά λ λ ’ εύθύς πάλιν του; ανοίγει; 
ΐνα δ ίάμη; κατόπιν τοΰ πίλου σου οστις εγενετο ανάρ
παστος' καί πρεπόντως, τίς σ’ έδιδαξε, φιλε μου, να μη 
αποκαλύπτεσαι ενώπιον τών θεών; Χάριν αβροφροσύνη; 
«ο6; συνάδελφον οί ’Ολύμπιοι εισέρχονται εις το άστυ, 
ώς έπί τό πλεϊστον διά της ερμαϊκής όδοΰ, προπο^ρευο- 
μένου πάντοτε τοΰ έλαφροΰ Αιόλου, δίκην αύλικου τα -  
νυδρόυ.ου. Ά λ λ ’ α.ν οί θεοί τιμώσι τόν ‘Κρμήν, όεν μενει 
καί ούτος έζοπίσω ώς προς τάς φιλοφροσυνας. Πρεπει να. 
ίδη τις όποιαν μοναδικήν προθυμίαν, όποιον τεράστιον 
ζήλον αναπτύσσει ΐνα θεοπρεπέστερον ύποδεχθ/ί και ξε-  
-νίση τούς Όλυμπίους. Άπό τοΰ σιδηροδρομικού ̂  στάθμου 
</.έγρι τών ανακτόρων άπασα ή όδός, η ; έφορευ.ει, μετα
βάλλει δψιν ώ; έν φαντασμαγορία' θά έλεγε; ποταμον 
ύπεοΥεόαενοi καί κ α τ α π λ η μ μ υ ρ ο ΰ ν τ α  παν το προστυ- 
7 όν' ϊι μάλλον εκκρηζιν ηφαιστείου. Ά μ α ςα ι, άνθρω
ποι, οίκίαι τό π?.ν κα-λύπτει έρυθρώδε; νέφος, ο); ει ητο 
λάβα ηφαιστείου η καταστραφείση; πόλεω; ό κονιορ- 
τό;. Καταλαμβάνεσαι ύπό φόβου, συγκινεϊσαι, είσαι έτοι
μα; νά κλκύσης έπί τών έρειπίων τ ώ ν  Νέων’Αθηνών ω; 
ό Σκιπίων έπί τών τής Καρχηδόνο;, όιότι λιαν ευαισ /|- 
τος ό "Ελλην, άλλ' ολίγον κατ’ ολίγον τό νέφος διαλύε
τα ι είς αμμώδη βροχήν, αί καπνοδόχοι των οικιών ε ύ 
χονται τοΰ έκ λάβας κατακλυσμού, ως α ι  πεοιστεραι εκ 
τής κιβωτοΰ τοΰ Νώε' μετά τάς καπνοδόχους αναφαί
νονται οί έςώσται μετά τούς έξώστας αί ποικιλαι τών 
εργαστηρίων έπιγραφαί, τά  εργαστήρια, αι πε,οφοροι, α



οδός, κι αμαςαι, οί παροδΐται, τέλος ή συνοικία ώς είχε 
και προτερον. Ούδεμία οικία έκρημνίσθη, ούδείς άνθρω
πος απωλεσθη, ούδ’ εκείνος ό άνοικονόμητος καί παλιν
δρομικός ράπτης, κουρεύς ή ξενοδόχος, δστις ούδόλως θέ- 

νά πεισθ/j εις τας νέας τών κομύευομένων νέων οί- 
κονομολογικάς θεωρίας, ότι χ ίμ α ι8α το χρήμα, ούδεμίαν 
άλλην αςιαν εχον ή συνθηματικήν. Τό παν κεϊτα ι ώς 
προτερον, ούδεν μετεκινήθη, ούδέ ό πράσινος δ ιπλω μά
της, οστις άταράχως καί απαθώς θεαται ατό τής πεζο- 
φορου τά  γινόμενα. Ά λ λ α  δέν έλλείπουσι καί τά  κωαικά  
επεισόδια· καί εδώ μέν κύριός τις κρατεί αλεξήλιον‘άνε- 
στραμμενον, μάτην πειρώμενος ώς άπειρος χειρουργός νά 
επαναφερν, εις τήν οϊκείαν θέσιν τά  έξορωρ^γρ ένα έντό- 
σ ίια  εκεί δε σπουδαίος άνήρ τρέχει κατόπιν του τοελοϋ 
του πίλου, έκθετων οΰτω σεβαστήν φαλάκραν εί; τά  ou.- 
μ α τα  ωραίας κυρίας, περί ής φαίνεται διαφεοόμενος. 
Ευτυχώς η δέσποινα ούδέν βλέπει, εύρίσκεται είς κω υι- 
κωτεραν του φαλακρού κυρίου θέσιν. ’Έχει τήν κεφαλήν 
ασκεπή, ώς ή τυχοϋσα γυνή· έκ τών ροδόχρόων πάοειών 
ρεουσιν ερυθραί σταγόνες . . .— μήπως ανάλγητος τις καα- 
Φοοελονη; .  . φερουσι τόσα; ! . .— όχι, δέν είναι «Ταα, 
είναι por όχρους  ̂ ίδρώς, 8ν οί μεν φυσιολόγοι δέν παρα
δέχονται, α λλ ’όστις δμως υπάρχει* ό πΐλός της κατήλ-
, ν ε/; τ,°° ~?0,6ετο” τριχωτού πύργου, ε\θα ϊστατο  ώς 

ανεμοοεικτης καπνοδόχου, επί τού τραχήλου καί κοέυ.α- 
τ α ι εκ τών ώμων ώς xovxovJa  μοναχού, ενώ διά τών 
απαλώ ν χειρών πολεμεΐ νά μετριάση τόν άκρατον ζήλον 
του φορομα .ος, ό..*ρ καλα και σωνει θελει νάντικατα-  
στησ·/) τόν πίλον άναπηδών επί τής κεφαλής. Ά λ λ α  
ποτε δ Βορεας έπαυσε νά π̂ ρα'ζ·/) τάς γυναίκας; από 
.ών χρόνων τής καλής Ωρειθυίας μέχρι σήυ.εηον είναι 
πάντοτε δ αύτός πειρασμός. Μή δέ νομίσ·/) τις, δτι μόνον

οί κάτοικοι τής ερμαϊκής όδοΰ άπολαύουσι τοιουτων π ο ι
κίλων θεαμάτων* οί θεοί είναι δίκαιοι καί πρός αποφυγήν 
παραπόνων καί ζηλοτυπιών ούδεμίαν συνοικίαν στερουσι 
τής ποθητής αύτών παρουσίας, θά ήτο δε γελοιον να 
ύποθέση τις, δτι ό Αίολος, δστις εισάγει αύτους εις την 
πόλιν, ήθελε λησμονήσν) τήν όδόν, ην διά τών ασκών 
αύτοΰ έποπτεύει. Βεβαίως τό θέαμα δέν είναι πανταχου  
τό αύτό, δέν περιβάλλεται πάντοτε τήν αύτήν λαμπρό
τ η τ α ,  δέν στερείται δμως καί διαφέροντος. Ούτως είς τ ι-  
νας όδούς αντί έπισήμου σταδιοδρομίας .δεν βλέπει τις  
άλλο ένίοτε ή μικρά τ ινα  νεφία άναδύοντα αίφνης εκ του 
έδάφου:, ώς εί έξήρ/οντο έκ τών σπλάγχνων τής γης, 
καί τρέχοντα μετ’ άπαραμίλλου χάριτος τό έν κατόπιν 
τού άλλου, ώς πρόβατα κατόπιν τοΰ ποιαενος. Ημέραν 
τ ιν α  έαέτρησα έν όδώ Σοφοκλέους ώσεΐ ενδεκα ν ε φ ε λ ία  
θά ήσαν βεβαίως δευτερεύοντες θεοί, έκ τής οικογενειας
τών υποχθονίων. χ „

Α ί επισκέψεις αύτα ι γίνονται έν πάσγ, τοΰ έτους ωρα, 
ιδίως δμως κατά  τό θέρος, εποχήν περιηγήσεων καί τ α -  
ξειδίων, καί διαρκοΰσι συνήθως τρεις ήμερας, ως α ι εορ- 
τα ί τοΰ Πάσχα καί τών Χριστουγέννων, παρατεινόμεναι 
ένίοτε μέχρι νυκτός, τοΰτο δέ άφ’ δτου είσηχθη, ο δια  
τού κεοίου" εύεογετικός φωτισμός, ό έπιτρέπων τω^παρο- 
δίτη νά διακρίνν) τήν οικίαν του άπό τής τού γειτονος. 
Ά ν  δέ ύπολογίσωμεν τήν διάρκειαν τού Αθηναϊκού βέ
ρους, δπερ μακρόν καί άτελεύτητον, ώς πασα έποχη με- 
τανοίας, εις τέσσαρας μόνον μήνας μαρτυρίου —  και ει-

1 Κ α-»  τα ; πολυετε ΐί παρατηρήσει; τοΰ 3·.ευθυντοϋ τοΰ Ιν ’ Αθή
να,; α σ τε ρ ο σ κ ο π ε ίο υ  *. ’ Ιουλίου ϊμ Μ  ή μέση θ--ρμοχρΜ,α τ η ί^ τ μ β -  
σγαίρα; τών ’ Α θ η ν ώ ν  αατα το ; Ο ε ρ -ν ,υ ; μ η ν α ;  Μ ,ιο «ουν,ον, 
Ίούλ·.ον *αι Αύγουστον ο·.α·Λ·.μαινίτα· α ,τα ;υ  1.1 J  ε Λ α τ ^ .α  μ

*



μεθα βεβαίως λίαν συγκαταβατικοί — , τάς δε τών θεών 
σταδιοδρομίας είς αίαν άνά δεκαπενθημερίαν, εχομεν 
όκ.ω κατα παν θέρος" προσθετοντες δε άλλ ας ιέσσαρας, 
κατ’ έλάχιστον δρον, διά τούς λοιπούς μήνας, φθάνομεν 
εις τό εύχάριστον ποσόν δώδεκα κατ’ έτος σταδιοδρομιών. 
Οποια πόλις εν τω κόσμω δύναται νά καυχηθή έπί 

παραπλήσιο» τιμνί; Βεβαίως ή Πίσα σεμνύνεταt έπί τω 
θαυματουργώ αυτής πάτρωνι, τω μεγαλοδυνάμω άγίω 
'Ρανιερ·/), ουτινος διηγήθημεν άλλοτε τούς άθλους,’ τό 
Πράτο κατέχει τήν τιμίαν ζώνην τής Θεοτόκου, ώς ή 
Μέκκα τό ιερόν φόρεμα τής Φατμές· ή Γένουα δεικνύει 
την περίφημον λεκάνην, έν η ό ανθύπατος Πιλάτος άπε- 
νιψζιο τας χειρας η Νεαπολις τό πεπηγός αίμα τοΰ 
άγιου Ιανουάριου, τό κοχλάζον τήν ημέραν της ‘ενδόξου 
αύτοΰ μνήμης’ ή πόλις τών Παρισίων τό άνάκλιντρον, έφ’ 

ου ή πάπισσα Ιωάννα έγένετο μήτηρ1' ή Κέρκυρα απο
γόνους Ίούδα^τοϋ Ίσκαριώτου, άν δέν άπέθανεν άκληρος 
ό Ίσκαριωτίδης έκεΐνος, ον ειδεν αυτόθι ό περιώνυμος 
^.ε?ι^γ/]της Πέτρος Δελλαβαλ7ιε, γνωστός ίσως καί έν 
Αθηναις· ή Ταπροβάνη ιερόν όδόντα τοΰ Βούδα, άλλαι 

οε πόλεις έχουσιν άλλα ούχ’ ηττον θαυμάσια, ώς ή θαυ
ματουργός Ίουδαία τάς συζυγικάς εύνας τοΰ Άδάμ καί 
τής Ευας. Αλλα τι είναι πάντα ταϋτα ενώπιον τοΰ κο-
-νιορτου των Ολυμπίων; ούδέν, ό,τι κρύσταλλος απέναντι 
αοάμαντ ος.

\ ™ ^άκλιντρον τούτο φυλάσσεται h  τω μουσεία, τού Λούβρου, 
καΟ α διατείνεται ό γνωστός Γαλάτη; σογγραοεύ; Stendhal (Henri 
Beyle) Ιν τΛ συγγράμματι αύτοΰ De la peinture en I ta l ie ,  
h  ώ καταγράψει^ μάλιστα και τόν αριθμόν, ον τό άνάχλιντρον (fau- 
teil) εφερε τότε έν τ<3 μουσείω. Μ ή^ οντες ο'μω; πρόχειρον τό β ι-  
6λίον, eb  δονάμεθα να σημειώσωμεν τήν σελίδα, έ'νΟα' γίνεται λό
γος περί τοΰ άποκρύφοο, καθ’ ήμα;, τούτου επίπλου.

"Αν δέ είς τούς θεούς τοΰ Όλύμπου προσθέσωμεν 
χαί τούς χαμοθεούς, τοΰ έλληνικοΰ βασιλείου ύπουρ- 
γούς, βουλευτάς νομάρχας καί λοιπούς πρωταγωνι- 
στάς τής πολιτικής κωμωδίας, ώς έν θριάμβω τιζς 
οδούς έφ’ άμάξης καί έν νεφέλαις κονιορτοΰ διασχί- 
ζοντα:, θά όμολογήοητε, ότι ούδέν δικαιότερον τοΰ έπί 
τνίς όράσεως φόρου, καί δμως τά παράθυρα έμειναν άφο- 
ρολόγητα, ένω τά ταλαίπωρα τοΰ θεάτρου θεωρεία πλη- 
ρώνουσι καί βαρύν μάλιστα φόρον- άλλά, τις ο Ιό εν; ισως 
έγένετο τοΰτο, Ϊνα εχωσιν αί ’Αθήναι, ως οι Παρισιοι, 
spectacles gratis. Παρ' ολίγον δμως χαριν τών χαμοθεών 
έλησμόνουν τούς κυρίους Πρώην, ών ούκ έστιν αριθμός. 
Είναι δέ τό πρώην επίρρημα, κατά την γ ρ α μ μ α τ ικ ή ν ,  
ώς τοΐς πασι γνωστόν, εν τ*?] κοινωνία όμως σημαίνει ό, .ι 
τό de η τό νοη τών Ευρωπαίων, είναι ένι λόγω διακρι
τικόν εύνενείας παρά τό σύνταγμα, άν Οελετε, οπερ δεν 
αναγνωρίζει κοινωνικάς διακρίσεις, λίαν δμως συνταγμα
τικόν καθ’ 8 έξ αύτοΰ τούτου τοΰ συντάγματος ζκπη- 
γάζον* ε/ει δέ καί τοΰτο τό καλόν, δτι όεν αγοράζεται, 
διότι πας τις δέν δύναται νά γείνη Πρώην- *0 καρτερός 
επιχειρηματίας, ό τά βάθη της Ανατολής δια υ̂̂ ό̂  
χαίυδατος διελθών καί άγοράσας έν Άθηναις ύι εκατον
ταδράχμου γενναιοδωρίας την προσωνυμίαν τοΰ «φιλοπα- 
τριδος ομογενούς» η την τοΰ «καλοΰ τεκνουτης πατ ι̂ύο ,̂» 
δύναται" νάποκτησν) καί τόν σταυρόν τοΰ Σωτηρος, όιότι 
τά πάντα πωλοΰνται καί αγοράζονται παρ’ ημϊν— οεν 
ειμεθα λαός εμπορικός;— ουδέποτε δμως δύναται νά γεινη 
Πρωηκ, δσα καί άν δαπανηση. Δεον νά ε/η τ0'̂ τ°
επαρχιακά τινα κεφάλαια* λεγω όε κεφαλαία^ κα* 
κεφαλήν, διότι, ώς μακρά πείρα άπέδειζεν, η κεφαλή 
δέν είναι απολύτως αναγκαία παρ’ ημϊν, ΐνα διοίκηση τις 
τάς τών άλλων. Κατατάσσεται δέ είς τού; ο



ΕΠΙΝΟΜΙΣ

κχ:ο τής αρχής καί τής άμάξης είς τον ιδιωτικόν κ«1 
πε,όν βιον έκπηδών άρχοιν’ προσέθηκα δέ καί τήν άμα
ξαν, διότι είναι σήμερον ενδεικτικόν τή ; εξουσίας, ώς η το 
παρα τοις προγόνοις ό έκ μύρτου στέφανος, δν έφόοουν οί 
άρχοντες. Ά λ λ ’ δν σήμερον κατήλθεν έκ τοΰ εύθοάύστου 
τής χααοθεότητος βωμοΰ, χθές δμως ίστατο έπ’ αύτοΰ 
ως άρχαϊον άγαλμα, καί αδριον δυνατόν πάλιν νά έπα- 
νελθ·/;· ώστε δικαιούται νά γράψν, επί τοΰ έπισκεπτηρίου 
του : I. Κ. ΠΙΠΕΡΟΠΟΓΛΟ̂  ΠΙΏ11Ν ΓΠΐη'ΡΓΟΧ ΚΜ ΓΠΟΗΊΙ- 
ΦΙΟΣ xoior ros, ά λλ ’ άρκεΐται είς μόνον τό Πρώην, έκ 
μετριοφροσύνης βεβαίως. Ά ν  δέ τυχόν καί ή Αύτοΰ Έξο- 
χότης γαλλιζη , επιγράφει άπλώς I. Κ. ΠΙΠΕΡΟΠΟΓλΟΣ 
IIPQ1JN, ά-οσιιο-ώσα τό άξίωμα, καθ’ δ οΐκοθεν έννοού- 
μενον έπιτρέπεται νά μή γνωρίζωμεν τόν κύριον Πιπε- 
ροπουλον; —  ώς έγγιστα  κατά  τό γαλλικόν: MONSIEUR DE 

TROIS ETOILES, 1)Ε L’ INSTITCT, έ'νθα παραλείπονται ώς 
ευνόητα τό MEMBRE καί τά DE FRANCE (Mernbre de Γ 
Institut de France). Καί ιδού τ ίν ι τρόπω παρά τά σύν
ταγμ α  τά Πρώην κατέστη, ώς τό de καί τά von, ένδει- 
κτικά κοινωνικής διακρίσεως, διότι άναντιρρήτως ό έχων 
άςιωμά τ ι διακρίνεται άττά τοΰ μή έχοντος.

Α λλ εν τα ϊς  Νεαις Αθηναις οί έπίσημοι άνδρες είναι 
πολυπληθείς, ώς αί γλαυκές έν τα ϊς άρχαίαις. Μετά τούς 
Πρώην^έρχεται άλλη  τάξις αξιωματικών, οι Ε π ίτιμο ι. 
Είναι ό Επίτιμοι οί καλοί εκείνοι πατριώται οί ύπέρ τοΰ 
εθνικοΰ μεγαλείου καί μόνον χάριν αύτοΰ κοπιώντες, οί 
κύριοι πρόεδροι, αντιπρόεδροι, σύμβουλοι, ταμ ία ι, γενικοί 
καί ειδικοί γραμματείς τών διαφόρων σωματείων, έπ ι- 
τροφειών, ων ωσαύτως ουκ εστιν αριθμός, εταιριών, 
συλλόγων αρσενικών καί _θηλυκών, διότι τά  τών άνδρών 
τρόττκια «ούκ είασαν καθεύδειν» τάς γυναίκας.

Ούτως έν τί) δημοκρατικωτάτη τάύτν) πόλει, η τις,

ΕΠΙΝΟΜΙΣ ΚΥ

μετά τήν ξθνοσωτήριον φανοΛοιγον^  νύκτα, κατηογ/ισ* 
τήν Γερουσίαν καί τό Συμβούλιον τής Έπικρατειας ώς 
αριστοκρατικά κατασκευάσματα, καί έκ πάντων των δη
μοσίων κτιρίων άπεσκοράκισε τό έπίθετον βασιΛιχός, δια  
τοΰ iffvixdc αύτά άντικατας·ησασα, κατα  παίάί^ο,όν ,ινα  
άντίθεσιν, θέλω νά εί'πω σύμπτωσιν, όλίγιστοι είσίν οί 
άπλοι ίδιώται, οί μή έπαιρόμενοι έπί αρχή η άξιώμασιν. 
Εξαιρέσει τοΰ έογατικοΰ λαοΰ και δι αυτόν ακομη όεν 
θά ώρκιζόμην, τάς προεδρίας των ρ ο ιψ τ ίω ν  καί εσ να γ ίω ν  
άναλογιζόμενος —  πάντες σχεδόν είσιν άρχοντες, ά ,ιω μ α-  
τικοί, επίσημοι άνδρες. Διοπερ ό απ7.οΰς πολιττ,ς οφείλει 
νά βαδίζνι καθ’ όδόν μετά πολλής τής περισκέψεως, ίνα  
μή τυχόν πατήση τόν πόδα τοΰ παρ’ αύτώ  συμβαδι- 
ζοντος, διότι δυνατόν νά είναι ούτος χαμοθεός, πρό μ ι-  
κροΰ έκ τής άμάξης είς τήν πεζοφόρον κατελθων, π ιθα 
νόν νά είναι Πρώην ή ’Επίτιμος ή 'Ομογενής παλίμυη^ος- 
ή ιππότης τοΰ Σωτήρος —  σταυρωθείς δμως παρά τήν θε- 
λησίν του, τοΰθ’ οπερ συμβιβάζει την παρασ/ιμοφο^.α^ 
τάς δηαοκρατικάς αύτοΰ αρχάς , πάντοτε όμω, με fa , 
τις άνηο. Καί, άς το δμολογήσωμεν, πάντη άτοπον καί 
άποεπές ό άπλοΰς ιδ ιώτης, ή plebs νά πατηση ποόα

ι ’

1 "Οπω; πανταχοΟ τα μεγάλα γεγονότα εσχον ποιητα; *α· επαι- 
ν ίτα ;, οΰτω χαι ή ένδοξο; τη ; 10ης -οο ; τήν ΙΙην Όχτο)6ρίου 1862 
νύς άπηΟανατ'.σΟη δια του εςης οιστιχον) :

Έν jjLiot ννκτι και μόνη, άντ’.στάσεως μη ουσης,
"Εθραυσαν άρειμανίως τούς φανούς τ^ς πρωτευούσης.

2 Παλίμψηστοι, ώς γνωστόν, καλούνται ιδία αι δ-.φΟέραι και μεμ- 
ζράναι εκεΐναι, Ιο’ ων ελλείψει γραφικής Ολης άπέςεον άλλοτε τηνπρω- 
την γραφήν, Γνα χαράξωσιν άλλην, άλλ’ ακτίνες ούχ η ττον-αρ ίστω ν  
πάντοτε ί/νη της άοχ·.κης. Τοιούτω τρόπω κα'ι οί της δευτέρας Ικοο- 
σεως ομογενείς, καίπερ αριστοκρατικήν αναβολήν περιβαλοντες, οδοο- 
λως ομως τ ο ν  π α λ α ι ό ν  ά ν θ ρ ω π ο ν  ά π ε ξ ε δύ  σ α ν τ ο .  ν



την ΟΛίσθηραν μεν άλλ’ ένδοξον τής άρχής /αί τών *ξ(ω.  
ματων αναοαντα κλίμακα, δσα πρό; έξιλέωσιν καί αν 
εκφωνώ·/, ύστερον ε"ρρίνα .τα/^V, κατα τήν νεωτέοαν 
«τθω α  φωνήν, ήτι;, **β· & φαίνεται, άντικατέστη^εν 
ως αοοκιμον τό σνμ κάθεω  του λαοΰ ή τό μ ί  σνγνω ρεϊτε  
των μη Αττικών.

Ευτυχεί; ’Αθηναίοι! δωδεκάκις του ένιαυτου βλέπουν 
• ου; εους του Ολυμπου διερχομένους ενώπιον τών οικιών 
των, ανα: κβσαν ήμεραν σχεδόν τού; Χ α μ ο θ ε ο ύ ς  του ποο- 
τυ,.ου Κλληνικου βασιλείου, άνά πασαν δέ ώραν Πρώην. 
Επίτιμου;, Παλιμψή,του:, Ίππότα; -  λησμονώ ίσω; 

και αλληντιναταξιν  επισήμων άνδρών— , δέν πληρώνουσι 
ουόε Λεπτόν δια φόρον παραθύρου, καί άκόμν) τταοαπο- 
νουνται. Αλλ άνθρω,.ινς αρετή ή αχαριστία' μόνοι οί 
ΙΙερσαι την ετιμωρουν,' διό καί δικαίω; οί "Ελληνες έκά- 
Λουν αυτου; βαρόάρους.

ΤΕΛΟΣ Tor ΠΡΩΤΟΓ ΜΕΡΟΓΣ.

Ε. AIQniOX

,  - I ’ . ’ Α , β ’ 7 :  "Α'ζά?03^  21 (Πίρσαι) κα'ι ΙΤχλη>ατ0^
ου ενε,.* άνθρωποι μισοϋσι μέν άλλη'λους μάλιστα 3ι*άζοντα. 3= 
ν-ιστα , αχαριστίας· και ον άν γνώσι δυνάμενον μέν χάριν ά-οδιδά- 

!’ «  β Γ ί00ν”  » ·  Μ*άζ™  «Λ  τοατον ϊσχυριΰς. Οιονται

l 7 X 7 '7 r ° ' Ji ι *  r- 'f  t soli “v μάλ13ϊ“ <^λώ< ^«‘v, - ί  Jγον^ ς, και πατριοα, καί φίλους*».

ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

Ο ΘΗΡΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

(ΑΡΑΒΙΚΗ  Π ΛΡΛΛΟΣΙΞ).

Α'.

Ψυγολονική τις παράδοσις τών σοφών ’Αράβων μετέ- 
δωκεν, δτι ό πρώτος βαθυστένακτος τοΰ βασιλεως 
τών έρήαων βρυχηθμός ήκούσθη είς τήν βαθεΐαν σιω
πήν ερωτικής νυκτός, κατά τό γλυκύ των μυστήριων 
μεσονύκτιον, έπί τη θέα ούχι τοΰ πρώτου θύματος, αλλ*  
της μεγαλοπρεπεστέρας τοΰ βουνοϋ λεαινης, την ο,.οιαν 
ενθουσιώδης συνηντησε καί ήρασΟη.

Β '.

Εΐγεν ή Ά ϊξ2 , θερμή τής ’Αραβίας κόρη, ό'μματα 
λάυ-οντα  γλυκύτατα, ώς δύο άστρα εκεί επάνω, οίον- 
τα ; λευκούς, ώς ή χιών τοΰ Δεκεμβρίου, την χαριν ολην 
τής τουφερας ηλικίας της, τήν δρόσον καί την ζωην των 
έαοινών ζεφύρων. Είχεν είσέτι ή W  την καρδιάν των 
μ.εσηαβοινών ανθρώπων, πληρη θερμΑς κα. ο^μης* w/JV 
ρεπή εί: άκαριαίαν εντύπωσιν, βαθύτατα αίφνης ρι,ου 
μένην είς σοοδοον αίσθημα.
' Ή ’Αϊξα ή το μαύρη. Ναι' είχε μελανώτερον χρώμα τής



«κοτεινής νυκτός, άλλ’ ή ψυχή της ήτο λευκοτέοα, ααλ- 
λον φωτεινή ερασμιωτέρας στολής μυστηριώδους πνεύ
ματος. ΙΙτο μαύρη. Μή μετρήται ή ψυχή μέ τής μοο- 
φης το χρώμα; Μή ό άνθρωπος, επί γής γεννώαενος, δέν 
αναπτύσσεται υπό τάς αύτάς εντυπώσεις, μή παραλλάσ- 
σγι, κατα χωράς καί κλίματα, τό μεγαλεϊον καί ή γλυ- 
κυτης τής φυσεως, τό μυστηριώδες καί ύπολανθάνον άό-
72■  πνε°Ρ'α’ Τ0 07t°r0V 0ί άνθΡω5Γ<Η % εϊ? καλούμεν

ΙΙτο ή Άϊςα ή μυστική χαρά τών γηραιών γονέων 
της' εν τω πλουσίω οί'κω της τό γλυκύτερον ό'νειοον, τό 
ε̂ρχόμενον καί άποκλεϊον είς ύπνον παραδείσεων τά βλέ- 

φαρα τών εγγυτάτων αυτη.
’Επανακάμπτω-, από τής Θήρας ή του πολέμου, ήσθά- 

νετο παλλομενον τρυφερώς τό στήθος τής Άΐ'ας' του 
κ εκει απεκ,ιματο μέ τά ήδονικώτερα όνειρα ό γη:αιός 
πατήρ, φωτι,όμενος άπό τά μεγάλα συμπαθή όμματά 
της, αναπνεων τήν δροσεράν πνοήν της, καί άπό τοΰ φι
λήματος της φερων τήν δρόσον εις τήν ιδίαν ψυχήν.

Πόσων έν_τφ κόσμω τοότφ σιδηρών ανθρώπων συν- 
κρατείται ή ζωή άπό τοιαύτα τρυφερά καί ήδύτατα νή
ματα! καί πόσοι έν τή ιδία στέγη, μετά τήν μάχην, ή 
τον ιορωτα βαρείας έπασχολήσεως, μεταβάλλονται οΰ- 
τωσί *«« *««ίία! Άπό τής δημιουργίας αυτής ή στέγη 
της̂  οικίας ημών εγκλείει πάντοτε τήν ύόίστην εύδαι- 
μονιαν τοΰ θνητού: τήν ευχήν καί τό φίλημα.

Τ'.

ηκουετό. πυκνήν καί δροσόεσσαν θολίαν πεύκων, ήκ
ο αρμονικός μορμυρισμός διαυγέστατου υδατος, αναβλύ- 
ζοντος εκ τής πλησίον πηγής.

’Εκεί, κατά τήν δύσιν τοΰ ήλιου επανερχόμενος απο 
κοπιώδους Θήρα;, κ α τέπνιγε τήν δίψαν καί ανέπαυε τον 
κάαατον ρωμαλέος ορεσίβιος Άραψ, ά Άζίζ, καλυπτων 
ύπό πενιχοάν ενδυμασίαν άρηίου καί εμμελούς σώματος 
τόν έπίχαριν πλούτον. Ή άρρενωπή τού θηρευτού έκφρα- 
otc, τό μεγαλοπρεπές καί βασίλειον παράστημα, έμαρτυ- 
ρουν τόν άλλοτε γενναϊον μαχητήν, τόν απόγονον εύκλε-
ους γεννεας μαύρων.  ̂ ^

ΤίΙτο ό ’Αζίζ μεγάλου πολεμιστών οικου ό ύστατος 
γόνος. Έν τνί πατρικνί έστία έδιδα/θη τά όπλα, και τον 
είδον άτρόμητον παοαστάτην έν τή μάχη, αληθή "Αραοα 
έν τνί μανία τού πολέμου. Παραπλεύρως συνεκράτησεν 
ήρωϊκώς πίπτοντας πατέρα καί άδελφόν, ή δ’ απώλεια, 
αυτη ήτο ή πρώτη συμφορά, ή καταλιπούσα άνεςαλει- 
πτον μνήμην είς τήν ευτυχή τής ζωής τ ο υ  πορείαν.  ̂

Αλλεπάλληλοι μάχαι κ’ έπιδρομαί άντιζηλων βαρ6α- 
ρων έξηφάνισαν τήν περιουσίαν κ’ έξηνόραπόδισαν την 
οικογένειαν. Καταλιπών τά έρημα μέγαρα καί την πε- 
φιλημένην γενέθλιον ό Άζίζ, έστησε τήν φωλεάν όυσμοι- 
ρου βίου εις σκοτεινόν καί άπόκρημνον σπηλαιον τής έρη
μου, άφ’ ής θεώυ-ενος απώτατα διαγραφομένην την πα
τρικήν κοιλάδα.! άνεμιμνήσκετο θλιβεοώς άποιχομενην 
εύκλειαν, ώς ό Άβέν Χαμέτ τάς συμφοράς τών Άοεν- 
σεράγων άπό τών ερειπίων τής Γρενκδας! ^

Είς τήν πηγήν εκείνην, κατά τάς θερμότερες τού βέ
ρους ημέρας ήρχετο, καί άναρτώσα τά λευκά ίματιοε 
της άπό τών κλάδων, άποθέτουσα. τά σανδάλια της επι 
τής χλόης, έβύθιζεν είς τά ψυχρά της δδατα έπίχαρι και
εύμελέστατον σώμα η ’Αίςα.

'ϊοιαύτη έπεφάνη εις τόν ?Αδάμ η πρωτόπλαστός, 
τοιαύτην έβλεπε τό φιλέρημον πτηνόν την μαυρην βα
σιλίδα.



Μη άποστρέψητε το πρόσωπον, μη, ψευδευλαβεΐς προς 
την γυμνότητα, διαλύσητε τό γόητρον, τό έμπνεόμενον 
ύπό της λουομένης καλλονής. Επιβάλλεται μυστηριωδώς 
είς την αισθησιν η γυμνή ώραιότης, ά ν α μ ι μ ν ή σ κ ο υ σ α 
την υψηλήν του θεοΰ διάνοιαν, τήν αρμονίαν καί τήν έμ- 
μέλειαν της δημιουργίας του.

Ό Άζίζ είδε γυμνήν τήν Άίςα. Καθ’ ην στιγμήν 
άπέΟετε τό ύστατον κάλυααα, κ’ έπα©ίνουσα ήδυπαΟώςf  \t I k ’ ι tτό άοροόίαιτον καί μυρόεν σώμα, έβυΟίζετο μέχ̂ ρι γόνα-

·> \ tf ̂τος εις τα υοατα.
Βαρύς, κύπτων τήν κεφαλήν, ώσεί άποκομίζων βαθύ 

έν τ·?) ψυχνί μυστήριον, άπεχώρησε δειλώς ό ατρόμητος 
θηρευτής είς τήν καλύβην του. Είς τό τέρμα μόνον της 
κοιλάδοί, παρά τούς ποόποδας πέ^αν του άντρου του,

” / / rεστη αίφνης όρμεμφύτως κ.’ ερριψε βαθύτατον βλέμμα
κάτω προς τήν σκιάδα, ύφ’ ήν ή ωραία μαύρη έδροσίζετο.

Τί τήν στιγμήν εκείνην είργάζετο ή ειμαρμένη ;
tA  ? » Υ\ Υ f / ' > 4 ··£ ~Ο Αςις ηγαπα την Αιςα.

Δ',

Ούτωσί έφέρετο περί τήν δειλήν εκεί πάντοτε ό Άζίζ, 
οδηγούμενος ύπό του μυστικου καί άγιου έκείνου μαγνή
του, τόν όποιον καλουσιν οί θνητοί ερωζα.

Αί στιγμαί αύται τών πρώτων έντυπώσεων, της αο
ρίστου καί μυστηριώδους άγάπης, εϊνε αι γλυκύτεραι 
στιγμαί της ζωης όλης. ’Ενθυμήθητε μόνον’ ολοι τάς η- 
σθάνθητε. Τάς στιγμάς έκείνας, τάς πληρούσας τήν ψυ
χήν άνεκλαλήτου έκστάσεως, τάς συμπαθείς στιγμάς τοΰ 
μυστηρίου, του αγνώστου, κ#θ’ ά: εισπνέει τήν γοητείαν 
ή ψυχή καί πλάττει τά ήδονικώτερα ό'νειρκ ή διάνοια. 
Ηάντες ύπήρζαμεν παιδία* εάν ή ηλικία αυτή εϊνε ή ευ-

ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

’ «τόΤιwurie τ ι ;  άνθ3ωπότ·Λτο?, ττρτισκτε τα; ■ΠυΥεοτερα απολαυσι; τη, «■*
συμπαθείς αύτα; τή ; ζωΤί; ε.κο , ^  άδυνώ[/.ενο;

Συγκροτούμενο; έπί πολύ, W ? f s , , \ ζ ίζ .

λέγουσιν, δτι εί; τδ πρώτον τούτο I» *

Τ·? ,τ,γ;,·? έκείνγ,ουνν,ομοζεν r, Αι * το, ^
θος ανεμώνη; εί; ττ,ν πλουσιαν «  συα^κθέστ«τκ
d * W  «Γφ«15 τδ {& ·«« τ0υ Α’ 1’
λάμπον επ’ αύτης. «·ιτταοαγιι.ένον το

&  η  M w *  4" * ?  ά , ,Τ ·  S i v « »  ω
στιγμήν τον ρσττ,ριωό/1 e. Ρ, ^
όπίσω τδ βΫ,αα, ένω φεΡειτην^//,ν Ρ

λούΟει δ Άζΐζ φευγουσαν τ«ν Α -  ̂ >,έ-
τ·?ι ήλθεν ά ψυχή *αι ελευθερωτήν «* *  · ^ ,  
γουΊ'.ν δτι εί; τήν ειτο^ον "°  ̂ ’ , κω; τον ’Αζίζ.
Ρλέμμκ πρδς τγ,ν κοιλάδά, *«ι «  ? δέν ήτο τδ
λέγει ή πκράδοοι; οτι το μεααα
ύστατον.

Ε'.

Τί έν τνί ψυχ? τ«ί«1«ύ?™ 6γένν·««ν * αΟτη
στιγμή ; , ' . r ( r  υπ^Ρ-^ν ή συμπλη-

’Α- ^ τ ε ^ κ α ^ ι α ^ ε ν τ υ -  ^  ^  άθώας ταύτης 
ρωσις των αορίστων ,*.ουω; /- νι
χλικιας. r ,  , ' -χάα-ψιν τών άστρων, ει;

Τϊΐν νύκτα τ, Αι,α ει,_ , . f  ,,εγκλειου
τδ επαγωγόν μυστήριον τ/ι; σ,ωπ/ι,



^σθάνθη, καί ήσθάνθη εύφροσύνω;, περιστρεφοαένην καί
κ α τα λ η γ ο υ σ α ν  τή ν  α ,έ ψ ,ν  τ - , ;  ε ί ;  ώρισμένο/ *‘« l Z C  
νον ? ι , εϊον έ ? μ.£ταξύ a , Ty. ? ^  ο α

νυκ το ; κενού. ’Η σ θ ά ν θ η _ ,ή ν ν ύ κ τα  έ κ ε ί ν η ν ^ ν -

ΤΤ  *V07iV’ xctl το ^ θ ο ;  ήρεμώτερον 
/.αλλομενον. Εσκεπτετο, καί άπό σκέψεως τερπνές εί;
τερπνοτεραν επαφινομένη ελπίδα, κατείχετο όπό εύ’φρο-

ου εκστασεως, και  ̂η εύτυχία α3τη πασα κατέληγεν
* Χ.*Ριεν *«ι παιδικωτατον μειδίαμα.
Προ; τή ν  έρασμίαν τα υ τ η ν  τ ή ;  άθω ότη τος εικόνα ε ύ -

φρο,υνο; ,τ ρ ε φ ε τ α 1 ή  το0 άνβρώπο(> π ά ν τ ο τ ί . ^
εν ^  η λ ικ ι*  εκείνη  ή ε ύ τ υ χ ία  σ υ να π ο τε λ ε ϊτα ι δ ιά  τ ο 

υ τον μ ικρας θυσ ίας, άπό τ η ;  ψυ χ^ ς α υ τή ς  έκπ ηγάζο υσα  
β -υ κ α λ ω μ ε ν η ς  υπο τρυφερών πόθων κ α ί έλπ ίδω ν. Τ ά ; έλ-
Τ"**\  αυτ*? άδυνατοΰντε; μετέπειτα νά συγκοατή,ω- 
μεν αποκαλοΟμεν χίμαιρας!

Τ '.

^ - α λ ε ί Τ Ρ̂ ° ν χ ί ν°υ π ° ^ 0σ> κ α θ ’ δν π θ λ λ ά  « « « « « ά
Z T f t  η π“Ρ̂ ° ,σΐ?’ ω' τε V° ^ ei ««  δτι τό παν 
»Α??Γ ’ μ°Λη /1’ επανευΡισκομεν τόν Ά ζ ίζ  καί τήν 
ά - Γ τ * ν °  euSaV -r ε*ε"<> ^  ζωή; σημεΐον, καθ’ 3

1Ή γ α π 2 Γ ? ^

-o f-/ '* ''' “ νατ0^ ,ν άπ0 τ ° Ι ό'?°^ έ ν α ν τ ι  τοϋ ποώ-
τ ά * ? '  ^  α^ ΡΟυ’ υπε’ ε? ευΤεν ή μαύρη βασΐλί'

φιλ-,ματα τή ; μητρός, του πατρός τάς άνεξαντλή-
; Γ Λ % ^ εΐ;- ,καΐ κ°υΐ η * κατά τής ύυνή;
ώ- Λ ”Α SP?WTS?  Εζω’ .^*?™σα άπό τοϋ ώμου,
δε’ι /Sk τ °- TO; OV’ *Ρυσ ίίν  ύ^ ίαν “ ύ τή . "Ελεγε

- -ω ; π ά ντο τε , ο τ ι από τ ή ;  π η γ ή ; πέραν έπόθει ιδία.

νειρί νά φέρνι τήν δρόσον εί; τή; μνίτρός τά χείλη, καί 
Ικλεπτεν άπό τής στοργής έκείνης-ή ,ροδοτις ! - , υ -

η ^ Γ ά ^ ά γ α π ώ ν τ ο ς  πάντοτε* πίστι; τυφλή

^ S T y t T ’ia-:,
, ,γ « *\νΡ& icocl έπίστευεν ευγερως εκείνο, οιΐίσχυριζετο η Αιξα Σ υ ν έ π έ σ έ  ποτε νά τήν
είς την 0CY0C7CV1V τιτο αυτ/ί πρ ■ /1*
, , , * *.Λ·νΛ· ρ-*7ΐθεν η νυΐ, ανετει/Χε πλησιφα/),άναμεινη επι πολυ ε,.Γ,λνε η ^  Ζ η,^ ',ΐϊτη
* k -, r * λ ’ —λ *̂*7 ·̂ vrAQoc' /.χτα) οοοεν εφω τι^ ε *ο ή σελήνη και απο τ/ι; χωρα, κα ; τ ^
πλέον Τήν έπου.ένην νύκτα τή, ειπεν, οτι α ^
δέν θά τόν έπχνίδγ. "Εκλαυσεν ή Ά ϊςα κ’επαυριον εσπευσε
πρώτη. Ά λλ’ ό Άζίζ ήτο πάλιν εκει. ,

Άλλοτέ ποτε συνώδευε την ωραιαν μαυρην νεο, ε 
πλουσία περιβολή Άραψ, καί μονόν τοτε ο Αζιζ ε 
έφάνη "έπι τοεϊς συνεγώς έσπερας, μόνον τοτε συν/ι- 
σθάνθη άλγεινώς τήν πτωχείαν του Ή W : τ^ επεμ- 
ύε λευκήν  περιστεράν, έφ’ ής προσεδησεν 
καί ή αγγελιοφόρος τοΰ έρωτος επανακαμψασα ·Γ»^ερε
εί; τό ράμφος a tr^ o r  ?ασ/ί0>·. Ε;ς τα δακρυα τ/), μ 
έπίστευσεν ό Άζίζ, δτι ό Άραψ «to αδελφός

Έν άλλη έσπέρα, καθ’ ήν ειχε περιοληθ/ι /) νυ, .ην
r * > » «  ™ ;■- · ™ “

τής ήαέρας τόν κάματον καί τής ζωης την πικρίαν ,.αρα 
τή ώρ'αία ασιλίδι 6 θηρευτής κ’ έπακουμβών την y ειρα
« ίς  i  γ 4 . « ά  T O , « ί « Λ »
<du5c άνο^πω^εννιν τ/ις τ/ι ελε^ε .

»»  »« ίί·  μ  “ r  r  ·?τ ;
»νων μου, μά τών άστρων τήν φωτεινήν ανταύγειαν,

, r a ,  « ϊ β Λ , ώ ν  « . » ,  « ί ;  f  . . ω ,  ™ · Ρ * * ν ?
» ηδυπαθή άκτινοβόλησιν σκιρτά ε ις ζω η ν  νεαν κα . α ,α



η  ψοχτι μου, ή  ά λ ή θ ε ια  ά νυπ ό κρ ιτος σοί λ α λ ε ΐ .  Μ *τά  
« τ η ν ^ ν ,  τ η ν  όπ ο ιαν  ή ρ α ντο  ά π ό  θορυβώδους μ ά ν η ς  
» τ «  ό π λ α  μου, δεν ή σ θ ά νθ η ν  τ ή ν  χ α ρ ά ν , όπ ο ιαν  ά π ο θ έ -  
» τ ω ν  το  κ υ ν η γ ε τ ικ ό ν  μου τόξον ά ν α π ο λ ώ  κ α ί φέρου.αι 
» ε ις  τ α  π ρ ο σφ ιλή  ί'χνη σου, ώ ς κ α τ ό π ι  τ ή ς  γ λ υ κ υ τ έ ρ α ς  
» ε υ τ υ χ ια ς  το υ  ό θ νη τό ς.

’ Α γ α λ λ ιώ σ α  ηκουεν  ή  μ α ύρ η  τ ή ν  γ ο η τ ε ία  κ α ί ο ιλ ία ν  
καυτήν μουσικήν. *

- « Τ ο ύ τ ο ς  ε ις το υς όνείρους μου έρ χ εσα ι κ α ί μ ο ι

*Ϋ* V*5 : κ!τοτε’ r r *  ’Α ίΧ '° ^  ά -
( e u 0 ^·01 ΚΛλο' ε τ ^υ ηρωος π α τρ ό ; σου τ ά ς  ν ίκ α : ,  ά λ λ ’ 
ο τα ν  θω π εύω  τ η ν  ω ρ α ίαν  κόμ ην σου, φ ω τ ιζ ο μ έ νη  άπ ό  
r a  α γ α π η τ α  μ ο ι μ α ύρ α  ό μ μ α τ ά  σου, ε ίς τή ν  σ υ μ π α θ ή  

» τ η ς  μορφής σου έκ φ ρ α σ ή  α να γ νω ρ ίζω  τόν άροενωπόν 
» τ ω ν  προγονών σου τύπ ο ν. ’Α γνο ώ , έάν  ίσ α  Θά σ ε  ή γ ά -  

π ω ν  ο λ ιγω τερ ο ν  άνδρεϊον κ α ί ή τ τ ο ν  ε υγ εν η , ά λ λ ’ α ί -

°<ΤΙ ?  ? lV ° U ζω° ' ° νεϊ τά? αί^ · ^ ^ ς  μου,
ζ  , ° υδ ε υ : « ^ σ τ ε ρ α  το ΰ  σ υ μ π α θέσ τερ ο υ  π τη νο ύ  
5) φ ω νή . k

— « Β α σ ίλ ισ σ α  τ ώ ν  ά νθ έω ν , ώ ρ α ία  Ά ϊ ί α ,  ε ίς τ ή ν  ά -  
» γ α π η ν  σου ά ν α π α ύ ω  τ ή ς  ζ ω ή ς  μου τ ή ν  έοήυ.ωσιν κ α ί  
3)τ η ν  κ α τα σ τρ ο φ ή ν , ώς ό παστός το ΰ  Μ ω άμ εθ  ε ί :  τό  έοα- 
» σ μ ιω τερ ο ν  ουρι τ ή ς  έ π η γ γ ε λ μ έ ν η ς  γ ή ς .  ’ [ίάν ό ποοφή- 
» τ η ς  κ α τ α ν ε ύ σ ε ι ς  τ ά ς  ε ύ χ ά ς  μου, θά  θ έ λ η σ η  ή  π χ ο υ .

σικ βασιλις ν ακολουθησν, έπανερχόμενον τόν πλάνητα 
* απεγνωσμενον ’Αζίζ είς τήν χώραν τών ποογόνων 

«υ > Ε'.,.ε μοι,̂  Αιςα, καταλείπεις τόν ό'λβον καί τήν 
«εύκλειαν τοΰ οίκου σου Ϊνα μοιρασθν;ς μετ’ εμού τήν δό

ξαν, η οποία ορφανή θρηνεί είς τόν τάφον τοΰ πατοός
^ ρΧ*°>0υθεί ^  έ^?^ν αδελφής πεφιληυέ- »νης και γηραιας ρ,ητρός ; 1

«Εινε, Αζιζ, τό δνειρον αύτό, τόποϊον επλαττ^

Ενθες όνειοοπολοΰσα έν μυστική χαρα η φαντασία μ .
5)Θά στήσωμεν είς τά βασίλεια άνάκτορα σου τ·Λν φωλ.αν
■χήυ.ών καί θά σοΰ άναπαύω τόν κάματον της μαχ^,ς δια 

k , , λ  το ια υ τα  Ιπ λ α τ τ ο ν
, λ  ( j j · — · ;  ^ Λ ο „ β ώ  α
»κ ηυτυνουν Υυς,ς. nai, ο-
5) τον ή τήν έςορίαν, όσον ευτυχής φαντάζομαι και _α- 
»στεύω ότι θά σπεύσω μετά σοΰ προς την δοςαν μαλ 
,λον καί τήν ζωήν. Αισθάνομαι όσην εννοείς τρυφεραν 
»χαράν, ώ Ά ζίζ, ότι συναντώνται αι σκεψεις σου με . 
Φαντασίαν μου, κ’ ένθυμοΰμαι τωρα τής μητρος μοο 
Μτούς σοφούς λόγους : όταν δυο άνθρωποι έχουν την αυ- 
»την σκέψιν έχουν και την αυτήν υυχ/w.»

Ήγαπώντο. Καί ουτω διήρχοντο τας γλυκυτχτας της
τρυΦεοας ηλικίας ημέρας! , , ^,

‘Ο άοηίος τής έρημου θηρευτης ελησμονησε τα όα,Λ
του καί'τά βουνά  του, φερόμενος βιαιότερον και γλυκυ- 
τεοον, κύπτων τήν άγέρωχον αύτος κεφαλήν εις το ^λεμ 
μα τής ααύρης καί τήν λαλιάν, ούδ’ ηκουετο πλε*ν « .*  
σπηλαίου είς βάραθρον, άπό λόχμης εις κοιλάδά λ β 
ρεϊα άπή'/ησις τοΰ θηρευτικού του κερατος. ^

Εϊνε παοάδοσις άπλή ή μικρά αυτη ιστορία αλλ η 
ευφάνταστος καί ποιητική ελληνική άρχαιοτης διεσωσεν 
ήυ,'ϊν τήν ήκιστα πιθανήν άλλά ψυχολογικωτατην παρα- 
δοσιν τοΰ μυθικοΰ Όρφέως, τιθασσεύοντος κ ε;ημερουν- 
τος τού' άγριου: τών δασών κατοίκους με την φόρμιγγα 
καί τό ’μέλος. Ύποκρύπτεται πάντοτε ύφ’ όλα ταΰτα η 
αλήθεια, ότι ύπάρχουσί τινες μυστηριώδεις υναμε.,, 
έςαγνίζουσαι άκαταλήπτως καί τάς βιαιοτερας της φυ
γής όραάς. Μυστήρια τινα, έπιδρώντα ισχυρως και συ^ 
κρατούντα μυχίως τόν κόσμον: δ έρως, η μουσική,  ̂ τα 
πνεύμα τοΰ θεοΰ, άρμονικώς έν τη εύρυτατ·/) φύσει ανα- 
ζών seal κοατουν έπι του σύαπανπος.



Διηλθέ ποτε αγρυπνον καί αγωνιώδη νύκτα έν τν| σκο
τεινή κρύπτη του ο Ά ζ ίζ , νύκτα ές εκείνων, καθ’ ας επί 
του στήθους αισθάνεται τις ολόκληρον κόσμον, βαρύ- 
νοντα την πνοήν.

Τω έπέπιπτεν ακάθεκτος η μνημη, ινα διώ£ϊ] τάς 
συμπαθείς της ψυχής εικόνας, διά τών οποίων έζωογόνει 
καν ό ερως την αρρενωπήν της θλιβερας ζωης του νεότητα.

Άνεπόλησε την άρχαίαν εύκλειαν του οίκου του, την 
σεβαστήν μορφήν του πολιοΰ πατρός, τούς διαρπαγέντας 
θησαυρούς καί την αδελφήν του έν τνί δουλεία !

—  « Είμαι— εσκεπτετο— τό συντετριμμένον έρείπιον 
)) κολοσσού καταρρεύσαντος ! Δ ιατί νά μη συντριβώ υπό 
?)τά ερείπιά του, άφοΰ ή απώλεια αυτη ένεκλειε τό με- 
»γαλεΐον, οτι μέγας μετ’ εκείνων κατεπ εσκ ; ’Εράσμιαι 
» εικόνες της πατοώκς μου γη :, γλυκύτατα  ονειοα φιλο- 
3) δόξου νεανικής φαντασίας, ηγαπημένοι σύντροφοι έν τν! 
» άγρια τοΰ πολέμου μανία, η τνί διαχύσει τοΰ ερωτος 
5)καί τοΰ πότου, δλη τούτων η ποθητη άνάμνησις βαρυ- 
»τεοον πιέζει την δυστυχίαν καί την ταπείνωσίν μου!))

Καί άπό σκέψεως θολής είς πικροτέραν φαντασίαν 
άφίπτατο ό νους του παράφορος.

—  «Γυμνός καί έςόρις-ος δ ιατί νά συναντήσω την γλυ- 
υκυτάτην εκείνην τρυγόνα ; Εϊνε η Ά ϊς α  ή γοητεία της 
νάνβρωπίνης όράσεως καί είμαι πικρά άνάμνησις ένδό- 
»ςου βίου εγώ. ’Εάν ηγαπώμεθα είς τάς όλβίας ημέρας 
3)μου, θά ητο η άνασσα έν μέσω τόσων βασιλέων. Τώρα 
))ό δοΰλος άγαπ^ την βασιλίδα, καί ό προφητης μόνος 
^γνωρίζει πόσον την ωραίας μαύρην άγαπώ. ’Εάν μοί 
5)εΓπ’/ι, καί τοΰτο άλλοτε ήθελε γοητεύσει την ψυχήν 
»μου, ύπάγωμεν είς την χώραν σου, Ά ζ ίζ , ϊνα έπανακτη-

α ν θ ο δ ε ς μ η

\ ·\“ν n ,ι n̂ fiv ί ει: τα  πατ^ικα μ  ̂ r 1 ν ,

ρ*ς εκείνη, ποοεικν ε*πευ«; «Γ ^  . J  y άεί_οτε 
Μετά τής άγκπωμενηί 'W/- επα «* '

« Α  «'· οτιγααΐχ ι
Α λλ εκ ενο  · , ψ & ν!-_έστρεφετο  υπέρ

αυται KV  : ! ?  Λ ,ζ ρ *  πεο^άλλουσα εΰκαατ-τον
ποτε επιχαρις κ -  ̂ it '*’ vLf«ftUfiv«R έπαοίνουσα 
^ώαα είς έσθήτ* χρυοουφκν .ον £νε’δίδετο μεθυστ·.-
είς τόν άνεμον π>ου«αν κοριν, ες «« «νεοιο γ.

„ ! S i ,  «  Μ · »  ά?«-Έ ζητει ο Α̂ ι*> Μ ν ν  , , » ^  έ^αφίνο-
σιώσεως ομολογιών, ως α |παιζε αέ την μα-
μέν·/ι είς χοΰφον κοα * , άπολύτως φιλάρεσκος,
χράν κ ^ ν τ ο υ  ^  ο ^ ε  δ^έφυγεν

ν * * .  -» «1— *

r '  ? - · · “' 4

» Τ ·  " ! Ε  V f W ;
Ai,t™ **'

My, m μετα',ιν* ε«β«ς *« ? > ^  βώ^ ο; χάρ,;
cxv ττ,ν άγχ"·/ιν, μ /l yod ύπενοέδυ
, ρ , - J  fart I * »  «*· « * »



ύπούλως καί άφανώς έν TYj άφελεΐ έκείντ) καρδία έντυ* 
πωσις άλλη, άλλη */αρά ;

Ό Ά ζΐζ ησθάνθη πολύ τούς λόγους της. Είδε πρύ 
αύτου τόν άνθρωπον μόνον, γυμνόν, μέ ολας της ψυχής 
τάς ύπολανθανούσας αδυναμίας ! Μετεβληθη αίφνης είς 
στιγμήν μίαν, κ’ έλάλησεν ό άτιθάσσευτος π7*έον του 
βουνου θηοευτης:

—  «Χθές νύκτα επασχον πολύ. Σήμερον διψώ αίμα 
)) ανθρώπου. Έκεΐ, είς την ρίζαν του δένδρου, κατέλιπε 
»τόν πέλεκύν του ό ξυλουργός. Λάβε καί πλν,ςέ με, η 
»θά σε λούσω εις τό αίμά σου έγώ».

'Η Ά ϊΐα  έρράγη είς δάκρυα. Άκαοιαίως συνησΟάνθη 
τί είτε, και τ ί έν τω Ά ζίζ συνεταοάσσετο. Έκλαιε πι- 
κρως, ούδέν καν δυναμένη νά εί'πη, ακίνητος εκεί, διά 
τών γειρών καλύπτουσα τό πρόσωπον.

Ό Ά ζίζ προσήλωσε φοβερόν έπ’ αύτης βλέμμα. Μετά 
πά7//]ν αγωνιώδη έ'λαβεν η Ά ϊξα  αναποφάσιστος τόν πέ- 
λεκυν. Δεύτερον βλέμμα άγριον ελαμψεν έπ’ αύτης.

— «Σπάραςέ με, είπε τέ“λος, άλλ’ εγώ δέν σε κτυπώ».
Και κατέπεσεν η /είρ, ό δέ πέλεκυς κατερχόμενος

εύρε τόν Ά ζίζ, έν παραφορα και μανιωδώς όρμησαντα, 
κατά μέτω π ον, και ηνοιζεν έκει ρήγμα βαθύ. fH ωραία 
και μακρά του κόμη έβάφη είς άφθονον αίμα, ενώ ή ’At- 
ξα, άφείσα κραυγήν άγρίαν, κατεπεσε.

II'.

Μ ' «, ■> «* « 5 f τ / γ  * j ι */ι y  ι  /Ο/ετα της ουλής εκείνης απεκομι^εν ο Αςιζ ισο£ιως 
την Ολιβερωτέραν της ίδιας ζωης έντύπωσιν.

Κατέρχονται είς την ψυγ^ν του ανθρώπου λόγοι τινές 
τοσουτον έπώδυνοι, καί ριζουνται εκεί ουτω βαθύτατα, 
ώστε αδυνατεί νά έςα7.είψ*/} ό έπερχόμενος, όσονδηποτε

ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

Λ ,  4 Λ .Λ  « ί  “ “?»’· kT . Z t  i i  -Λ ·. *“ι
« ;«  · » « * ,  έ» :  » « *

του κακού Ιί/ριαλτ  ̂ . ϊ ά^όστασιν τουπέ-
jucfciipp*, 7 0Τθτο»υ'τι·/.οΰ χιτδνο; άπό τ ί ;
παλα^-ένου καί
* W a ;  άνέπαυε τήν άλγ^όνα

•Ε* ^  Ι ΰυφεράν λ επαγωγόν τν.ς
τή ;> χ τ ,; αΓλ0·Γ τήν γ ν ω ^ ν  πο-
I · * *  - Τ " " ? -  ’ ^  *■* που σπαραχτι-οείαν του «συνειδνιτως · ·» ’  λ α λ ιά :

ν „λ., έ'Ϋ,νειρεν ή υΊτατνι τ/ι; Α ι,* ; i.r:/,.»·Α?1 ετι kOJ ε,/ϊ, ξ  ̂ j. Χ,,,,ασία σου σν.αερον, Αςι<. ·
— «Εϊνε πτωχ’Λ "Ί * ι- · / οόνωο.ν
Κ’ έπανέ,τρεφε τά βήαατ* αγοιο; .*ο, Ρ·

τί,ς ιδία; καλυβνι;.  ̂ Ή,θάνετο έν εαυτή
■Η Ά ιςα  τ,το γυ«ι, **. Ρ Ρ ά * ? ίν ,  υ.ή λτ,^ο-

τό πυρ τώ ν προγονών, , -ί()&λεν έχπνεύσει εν ττί
vt.ct,. Ό ερω;, άπα; υπεισ υ, ’ ’ Γ τοο βίου πνοή;.
παρΟενιν-ή ττ,ς W  ./ U 'Απελπισία κατέλι-

Άνέαενε· πάντοτε ανεαεν  ̂ μ ύστάττ.ν
· '  ' -ν-νοόοοο' τή; Ο'̂ υνν,; οΑεψε.,, '■ ■«εν ει; τα; πα̂ ζ-οο, , , , 0- >Αζιζ.

ελπίδα, έαπνεοαεν-Λν εχ τ-·; / έ_α, έ/̂ ε τήν νεο-
-0 Άραψ επανελαβε ./i# Qflf_· .  ̂ άλλ*

I f" , ’ έπ α νε ϊδ ε^ τα ^ εγα^ ε, , ^ ίάναπαυό-
δέν έπανήλθε «ρο,  ̂ ι έΡήμου πΥ,γήν, επανε-
μ-ενος πα?ά τινα^/,αλλιρρουν ^  (,δάτων τ·/.; τήν
βλεπεν εί; τόν_ « « « « « · Ρ-^ ,y ψυχ?
ούλτιν τ ο ΰ  μετώπου, /.αι fl^a 
γή; βαθύν αείποτε τόν πονον.



"Λοτεινον Τ' ,και εύΡυ σπηλαιον έν τνί κλιτύϊ άποκοη-
μνου βουνου, δεικνυται σήμερον έτι, λέγει ή παράδοσις, 
υ-ο, το ονομα τό άντραν τον Άζίζ. ’Αλλά τό όνομα τνίς 
-ΑΛ’ κς „θύ ίΤ°,° , 7'λ®0\ ^'^^ησαμεν, καί ^ ως' ε?νε ή 
, , α“τϊ1 71 α?Κ τ0° δυ9™χ°ϋς "Αραβος θηρευτοΰ, τήν
οποίαν -ήκουσε τό έ/.εϊ που παριστάμενον μυστηοιώδες 
της έρημου πνεΰμα. 1

ΕΓΓ. Γ . ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ.

Δ ΙΑΛΟ ΓΟ Σ ΤΗΣ ΓΗΣ Κ Α Ι ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

(ε* τών τοδ Ιταλού ποιητοΰ ’ίω . Λεο-άροη).

κ ΓΗ. Φιλτάτη Σελήνη, γνωρίζω, οτι δύνασαι νά *υν- 
Οιαλεγησαι ουσα καί σύ £ν πρόσωπον, ώς νικούσα όλαβε- 
οαιουντας τους ποιητάς. Καί τά  παιδιά έδώ λέγουν, ότι 
<* η^ως έχεις στόμα, μύτνιν καί οφθαλμούς άπαοαλλά- 
κτω; ως ό καθείς των, καί ότι βλέπουν δλα αύτά'κέ τά  

_ ομματια των, τά  όποια είς την ηλικίαν των φυσικώ 
τω νογω α είναι οςυτατα. Ώς πρός εμέ δέν αμφιβάλλω, 
οτι σοι είναι γνωστόν, δτι καί έγώ είμαι έν πρόσωπον, τό 
οποίον μάλιστα  ̂ έστάθη πολύ γόνιμον εις την νεότητά 
του και πολλά ̂ εγεννησε τέκνα’ ώστε δέν θά σέ φαννί 
παραςενον να με άκούγς όμιλοϋσαν. Τό λοιπόν, Φεγγαοά'· 
κι μου μολονότι άπό τόσους αιώνας, όσων τόν άριθΰόν 

£V f^JwOjuci, F  πλησιάζεις, ακόμη μέχρι τοΰδε δέν 
COI «-έτεινα τον λόγον, διότι, ένεκα τών πολλών καί 
ποικίλων ασχολιών μου, δεν μ’ έπερίσσευε καιρός. Σηαερον 
°μως, οτε αί έργασίαι μου είναι περιωρισμέναι καί άση-

μ,αντοι, άνιώμαι. 'Ως έκ τούτου άπεφάσισα άπό τοΰδε 
νά συνδιαλέγωμαι μ’ εσέ καί νά καταγίνωμαι εις τα  αφο- 
ρώντά σε, αν τοΰτο δέν σέ ένοχλη. _ ,

ΣΕΛΗΝΗ. Κααμίαν ένόχλησιν. "Αν σε ευάρεστη να 
μέ όμιλης, όμίλησέ με όσον θέλεις. Μάλιστα, &ν καί, ως 
γνωρίζεις, άγαπώ την Ησυχίαν καί την σιωπήν,  ̂ θελω 
σέ άκροασθ-fl καί άσμενος θέλω άπαντησει εις τας ερωτή
σεις σου, διά νά σ’ ευχαριστήσω. ^

ΓΗ. ’Ακούεις την γλυκύθυμον αρμονίαν την προίιενου- 
μένην έκ τών κινήσεων τών ουρανίων σωμάτων ; ^

ΣΕΛΗΝΗ. Νά σέεϊπώ την άλήθειαν, όεν άκουω τίποτε. 
Γ1Ι. Καί έγώ τίποτε δέν άκούω πλήν τοϋ, παντη άσχε- 

του πρός την μ ο υ σ ικ ή ν , συριγμοϋ τοϋ άνέμου τοϋ^ιαθε- 
οντος άπό τών πόλων μου είς τόν ισημερινόν και απο του 
ισημερινοΰ είς τούς πόλους. Ά λ λ  ό Πυθαγόρας λεγει, ο .. 
θαυμάσια είναι η αρμονία τών ουρανίων σφαιρών, οτι όε 
καί σύ συμμετέχεις της συναυλίας καί είσαι η ογόοη 
γορδη τ*7ίς παγκοσμίου ταυτης λύρας ότι ομως εμ? ε,ε 
κώφανεν ό πελώριος ίχος, καί διά τοΰτο όεν άκουω τ ι-
?»οτε· Λ ,«* r λ

ΣΕΛΗΝΗ. Πρέπει χωρίς άμφιβολιαν, να εςεκωφανε
καί έμέ διότι, ώς είπα, δέν ακούω τίποτε. Και όεν είμαι
δά μία χοοδη. , _

ΓΗ. Καλά* άς άλλά'ωμεν ομιλίαν. Είπε με* είσαι 
άληθινά κατωκημένη, ώς βεβαιοΰσι πολλοί τών άρχαιων 
σοΦών καί τών νεωτέρων, άπό τοϋ Όρφέως εως τοϋ Δε* 
λαλανδίου -,1 Τό κατ’ έμέ, δι’ όσων καί αν μηκύνω τα

1 "Οπου άτμόσφαφα, *»« « Ρ ϊ^ κ ό ς  βίος, I f  φντ’α κ α ^ ώ * .  
Κ α τ’ι  το σημερινόν τών Ιπιστημονων φρόνημα, η σελήνη εν τη 
ρούαη αί>τϊ i καταστάσει πιΟανώτερον στερείται ατμόσφαιρας η έχει 
λεπτοτάτην και μή συμποκνοομένην. ΤοΟτο δ’ε σομπεραινοοσ* Ικ 
της στχΘερώς αιθρίας όψειος αδτης. Αν ο-,τως ί/_η το πρα^μα,



κέρατα μου ταυτα  οι άνθρωποι τά  ονομάζουν βουνούς 
*αί δρη με τά άζρχ τών όποιων σε παρατηρώ δίκην

ή σεληνη χωρά έρημος κα·. άγονος. Το αύτό ομως ου £ητέον 7rspt τών 
συναδέλφου πλανητών. Τουλάχιστον μέχρι τουδε ή ΰπαρ?*:ς ατμόσφαι
ρας εν τω Α ρ ε ι  και  τη ’ Α φ ρ ο δ ί τ η  είναι γεγονος ετιστημονικώς 
βεβα ιωμίνον, προσλαδον, ώς προς τον δεύτερον των πλανητών τού
των, ν^ον κύρος ως Ικ τών επ’ αύτοϋ γενομένων παρατηρήσεων κατα 
την εν ^τε. 1871 διάβασίν του προ του δίσκου του ‘ Ηλίου. Ινατχκα- 
λυπτονται βεβαίως ό ’Ά ρ η ς  και  ή ’Α φ ρ ο δ ί τ η  ύπδ φυτών καί 
ζωοιν wvuopcov τ ι και χερσαίων. ΕπειΟη δε ο /Α ρ η ς ού μόνον τον 
ογκον κατά τα τέσσαρα πεμπτημόρια άλλα  και την μαζαν πολύ 
εχει ελασσόνα της 1 ης, επεται, οτι τα εν αυτω σώματα είναι συγ- 
κ-ριτικως ελαφρότερα τών παρ' ήμΐν και τοσουτον οσον ή άρειος βα-  
ρύτης είναι άσθενεστερα της γη?νου. 'U διάφορά τής βαρύτητος επε
νεργούσα επι του φυτικου και ζωϊκοΰ οργανισμού Οά έπήνεγκεν ού 
μ ’.κρας τας διαφοράς μεταξύ Γης και ν Λρεως. Ούτως, ετι εις τάς εύ
κρατους ζώνας του δευτέρου δυνάμεΟα να φαντασθώμεν την βλάστη
σήν ύψικόρμων δένδρων βριΟόυτων καρπών άναλόγως όγκωδεστέ- 
ρω; των τής Γης. Εφαρμοζοντες οε τον Λαοβίνειον νόμον δυνάμεθα 
μετα θετικότητος νά συμπεράνωμεν, οτι μεγάλην άνάπτυξιν και τε- 
λειοποιησιν εν τω "Λ ρε ι Οά έλαβε το γένος τών πτηνών. Πλήν ας 
μη παραφ6ρηται ή φαντασία τών ωραίων άναγνωστριών μας άνα- 
πλαττουσα εν τω πλάνη τη εκείνω οντα όμοιάζοντα τούς ’ Αγγέλους. 
Ο άνθρωπος ινα παραςηση τά υπερφυσικά ό’ντα τά ενδύει με την μορ

φήν του, διότι δέν δύναται νά νοήση άλλην εντελεστέρων και εύγενεςέ- 
ρων. Το πολυ  ̂πολύ Γνα έκφραση τάς ιδιότητας και τά; εξεις τών οντων 
Ικείνων, δανείζεται κατ’άνάγκην μέλος τι έξ άλλου ζώου. Ούτως εις 
την Ιπίχαριν φυήν της γυναικος προσκολλα τούς πτερωτούς βρα- 
Χ'·ονας, οηλ. τάς πτερυγαζ του άετοΰ, και ποιεί τον "Α γ γ ε λ  ο ν 
ον έτελειοποίησεν ή γραφις του Ραφα/{λου. *Αν λοιπον δ-ά τής φαν
τασίας μας κατοικισωμεν τον "Αρην με ανθρώπους πτερυγοφόρους 
τοιούτους, οποίους συνειΟίζομεν νά Ιςεικονίζωμεν εδώ τούς αγγέλους, 
κινουνευομεν νά περιπεσωμεν εις την εν τω προκειμένω διαλόγω  
αοιόρΟωτον πλάνην τής Γ ή ς.— Σημ. του Μεταφρ.

xoyTdOu, δέν κατώρθωσα εως τωρα ν’ άνακαλυψω τους 
κατοίκους σου, μολονότι ηκουσα, οτι Δαβίδ τις Φαβρί- 
κιος, οξυδερκέστερος τοΰ Λυγκεως, ανεκαλυψε ποτε τινας 
έπί της έπιφανειας σου, οιτινες εστέγνωναν τας οθονας 
των ύπό τάς ηλιακάς ακτίνας.

ΣΕΛΗΝΗ. Διά τά κέρατά σου δέν ηξεύρω τ ί νά σε 
είπώ. Τό βέβαιον δμως είναι δτι είμαι κατωκημενη.

ΓΗ. Τί 7 ρώμα εχουσιν οί άνθρωποι σου ;
ΣΕΛΗΝΗ. ’Άνθρωποι ; τ ί τούτο ;

ν  ̂ ftΓΗ. Λέγω τούς οίκητοράς σου. Δεν είπες, οτι είσαι κκ-
τωκημένη ;

ΣΕΛΗΝΗ. Ναι* καί τ ί μέ τούτο;
Γ1Ι. Συμπεραίνω, δτι βαστάζεις ανθρώπους, εκτός άν

οί κάτοικοί σου είναι ολοι θηρία. ^
ΣΕΛΗΝΗ. Ουτε θηρία, ουτε άνθρωποι.’Αγνοώ δέ, τ ι  

είδος πλασμάτων εϊνκι ταυτα, ά συ ονομάζεις, και δεν 
ένόη^α ουδέ γρυ άπό δσα μέ άνεφερες προ ολίγου σχετικά
προς τούς ανθρώπους.

ΓΗ. Καί άπό τ ί απαρτίζεται ό πληθυσμός σου ; ^
ΣΕΑΠΜΙ. ’Από πολλά καί παντοδαπά γένη, άτινα  

«ύ δέν γνωρίζεις, καθώς έγώ δέν γνωρίζω τά  ιδικά^σου.
ΓΗ. ^Ο,τι λέγεις μέ φαίνεται τοσον παραδοΐον, ωστ^ 

αν σύ δεν μέ τό έβεβαιωνες, όεν θα επιστευον πο.ε. ~ 
κυοιευσε ποτε κάνεις των »οικων σου ,

ΣΕΛΗΝΗ. Καθ'οσον γνωρίζω, ογι. Καί π ώ ;; καί δ ια τ ί; 
ΓΗ. Χάριν φιλοδοξίας 7) πλεονεξίας, διά τ2>ν πολ'.τι- 

κών ρ α δ ιο υ ρ γ ιώ ν , διά τών οπλών.
ΣΕΛΗΝΗ. Δέν καταλαμβάνω τ ί σημαίνουν οπλα, φι

λοδοξία, πολιτικαί ραδιουργίαι, έπί τέλους τίποτε άπό
οσα μέ ψάλλεις.

ΓΗ. Ά λ λ ’ άνδέν γνωρίζγις τά δπλα, βεβαίω; θά γνώ
ριζες τόν πόλεμον, διότι, προ μικρού, φυσιοδίφης τις έ/-
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τώ ν έμών διά του τηλεσκοπίου— εργαλείου δηλ., δ·.’ ου 
παρατηρούνται τά  είς μ εγά λα ; άφ’ ημών αποστάσεις 
αντικείμενα ανεκαλυψεν αύτοΰ ώραϊον φρούριον μέ τούς 
προμαχώνα; του, δπερ δηλοϊ, δτι τά  γένη σου Ιχουν τού- 
λαχιστον ίδεαν τη ; οχυρωματική; καί γεύονται τά  κακά  
τοΰ πολέμου.

ΣΕΛΗΝΗ. Ζητώ συγγνώμην, ώ δέσποινα Fvi, αν σέ 
άποκρίνωμαι μέ περισσότερον θαρρο; παρ’ δσον αρμόζει 
εις υπήκοον καί δορυφόρον σου, ώς έγώ είμαι. ’Α λλά, μά  
την αλήθειαν, πολύ ύψηλοφρονεΐς νομίζουσα, οτι τά  πρά
γ μ α τα  όλων τ ών μερών τοΰ κόσμου ομοιάζουν τά  ιδικά  
σου, ώς̂  αν άλλο μέλημα της φύσεως νά μή ές-χθη παρά 
νά σέ άντιγράψνι παντοΰ καί κατά  πάντα. Έγώ λέγω, 
οτι είμαι κατωκημένη, καί σύ εύθύς συμπεραίνεις, ότι οΐ 
έμοί κάτοικοι πρέπει νά είναι άνθρωποι. Σέ ειδοποιώ, ότι 
δέν είναι, καί σύ συγκατανεύουσα ότι είναι ά λλα  π λ ά 
σματα , δεν αμφιβάλλεις ότι τα ΰτα  πρέπει νά έ'/ωσι τά  
ιδ ιώ ματα, τάς έξεις καί τάς ορέξεις τών γηγενών, κα ί 
μέ αναφέρει: τά  τηλεσκόπια τών φυσιΐστόρων σου. Ά λ λ ’ 
<5ν τά  τηλεσκόπια τα ΰτα  δέν έξανοίγουν καλλίτερα άλλα  
αντιχειμενα, φοβούμαι οτι δεν υπερβαίνουσι τήν οξύτητα  
τ·?ίς όρασεω; τών παιδίων σου, τά  όποια άνακαλύπτουσιν 
είς έμέ οφθαλμούς, ς-όμα, μύτην καί ό,τι έγώ δέν ήξεύρω 
ποΰ έ'χω.

 ̂ ΓΗ. Δεν θα είναι λοιπόν αλήθεια ουδέ ότι τάς έπαο-
χ ίας σου διασχίζουν δρόμοι εύρύχωροι καί ομαλοί καί
ότι είσαι καλλιεργημένη, ρ.ολονότι ήκουσα, ότι τα ΰ τα
βλεπει τις καθαρώτατα άπό τό μέρος της Γερμανίας, άν
λάβη τόν κόπον νά έφοπλίσγι τά  όμμάτιά του μέ έν τη- 
λεσκόπιον.*

, 1 ’^νάγνωθι Ε'ί τα? γερμανική ?? Γ,μερ!3α5 τοΟ Μαρτίου 1824  
τα ; ανακαλύψεις τας α,τούιδομένας είς τον Gruitbuisen.

ΣΕΛΗΝΗ. "Άν είμαι, γεωργημένη δέν το κ α τα λα μ 
βάνω καί τούς δρόμους μου δέν τούς βλέπω.

ΓΗ. Φίλη Σεληνη, έγώ είμαι χονδροκέφαλος, άμ -  
βλυωπώ καί ευκόλως οί πανούργοι οί άνθρωποι με ά π α -  
τώσι. Σέ ειδοποιώ έν τούτοις, οτι άν καί οί ίδικοί σου 
ολίγον φροντίζουν νά σέ κατακτήσουν, δέν υπήρξες πάν
τοτε έν ασφαλεία καί έκτος κίνδυνου, διότι κατά  κ α ι
ρούς πολλοί τών έμών οίκητόρων εβαλον είς τον νουν των  
νά σέ κατακτήσουν αυτοί, κ αί επί τουτω πλειστας έκα
μαν προετοιμασίας. Ά λ λ ’ άναβάντες εις μερη υψηλά καί 
επί τών άκρων ποδών άνορθούμενοι καί τούς βραχίονας 
έκτείνοντες δέν σέ εφθασαν. Πλην τούτου, άπό πολλών 
έτών βλέπω, δτι κατοπτεύουν με πολ7,ην περιεργειαν τάς  
^ώρας σου, συνθέτουν μηνογραφικούς πίνακας, κα τα μ ε
τρούν τά  υψη τών όρεων σου, τών οποίων γινώσκουσι καί 
τά  ονόματα. ’Επειδή σέ αγαπώ, διά τοΰτο έκρινα πρέ- 
πον νά σέ διηγηθώ τ ί εόω κ ατα  σοΰ μελετώσιν οι 
παμπόνηροι οί άνθρωποι, δια να επαρνι; τα  με.ρα σου. 
Ά λ λ ’ αρκετά περί τούτου, ά ; μεταβώμεν ε ι; αλλα . Σε 
ενοχλούν πολύ αί κ ατά  σοΰ ύλακαί τών κυνών μου; Τι 
φρονεί; περί εκείνων, οϊτινε; δεικνύουν τό φάσμα σου ε ι; 
τούς πυθμένας τών φρεκτων *, Είσαι θηλυ η αρρεν, δ ι̂ο.ι 
κατά  τούς άρχαίους χρόνους αί περί τούτου γνώμαι ειχον 
δ ί/ α .1 Α ληθεύε ι, ναι η δχι, οτι ο ί ’Αρκάδες ηλθονπρίν  
σου είς τόν κόσμον ·,  ̂ δτι οί γυναίκες σου, η ο,τι άλλο  
παρόμοιον περιέχεις, είναι ωοτόκοι, καί δτι εν από τα  αυ
γά  των ηκουεν έδώ είς την όάχιν μου —  δεν ήξευρω πό-

1 "Ορα Μακροβιον Saturnal. Βιβλ. γ' κεφ. 8 .— Τερτυλλιανδν 
Apologet. κεο. 15 .—Στ^αρτιανον Caracall. κεφ. 6 και 7.

2 "Επιθι Μένανδρον τον ρήτορα, βιβλ. α κεφ. 15 Ιν Rhetor, 
graec. veter. A. Manut. Τόμ.. α σελ. 604 .— καί Μεουρσιον, ad L j-  
copbron. Alexandr. ed. Lamii τόμ, σνλλ. 951.



τε  — οτι είσαι διάτρητος ώς τά  κομβολόγ-α;2 ό'τι ε?σαί 
πλασμένν), ώς φρονοΰσιν οί ’Ά γγλο ι, άπό χλωρόν τυρίον ;3 
οτι ό Μωάμεθ ήμέραν τινά  ή νύκτα— ακριβώς δέν έν- 
Ουμοΰμαι— σ’ έ'κοψε κατά μέσον ώς πέπονά καί εν δρε- 
πανοειόες τεμάχιον τοΰ σώματός σου έξωλίσΟησεν εντός 
μιας τών περιχειριδων του ; Σέ είναι εύάρεστον νά ΐσ τα -  
σ ^  εί« τ ί*  κορυφήν τών μιναρέδων ; Σέ τέρπει ή εορτή 
τοΰ ιΛπαϊοάα :1 i l l

ΣΕΛΗΝΗ. Φλυάρησον οσον θέλεις κα ί εγώ σ’ ακούω’ 
οενσε απαντώ δε, διότι λέγεις α κατάλη π τα  δι’ εμέ. "Αν 
άλλην προς συνδιαλεζιν ύλην δέν εχεις, σέ συμβουλεύω 
να διατάςνις να σε κατασκευάσουν νέαν κα τ’ εικόνα σου 
ύορυφόρον. Σύ περί άλλου δέν λαλεις ή ττερι άνθρώπων 
καί κυνων καί των τοιούτων, περί ών τόσον γνωρίζω όσον 
>.ερί̂  του παμμεγιστου εκείνου ήλίου, γύρωθεν τοΰ όποιου 
ακούω ότι στρεφεται ό ηλιός μα£.

ΓΗ. Δίκαιον έχεις* άλ.λ5 όσον καί αν προσπαθώ, συν- 
οιαλεγομένη μ5 εσέ, ν’ άποφύγω τοΰ νά έπιλαμβάνωμαι 
τών γήινων, ματαίω ς κοπιάζω. Θέλω όμως άπό τοΰδε 
κατεοαλει^ περισσοτεραν προσοχήν διά νά μη περιπέσω 
εις τό^αύτό άτοπον. Είπέ* είσαι σύ η ένασμενίζουσα νά 
ανέλκυες τό θαλάσσιόν μου υδωρ καί νά τό άφίννις τ:ά- 
λιν νά καταπίπττ) επάνω μου ;

ΣΕΛΗΝΗ. Πιθανόν. Ά λ λ ’ αν τοιαύτη η άλλη  είναι η 
έπί σοΰ ένέργειά μου, τοΰτο μέ λανθάνει, καθ’ 8ν τρό

1 "Επιθι ’AOrJvaiov, βιβλ. Β. σελ. 57 ?κδόσ. Casaub.
2 "Ορχ Carli, Lettere Aracricane μέρ. 4ον επιςολ. 7. Έν Μεδιο- 

λάνοις 1784 χλ\ τ α ’Εγκυκλοπαιδικά απομνημονεύματα τοΟ 1781 
συντχχΟέντα δπο της φιλολογικής Ιταιρίας τής Βονωνίας σ. 6 και έζ.

3 That the moon is mode of gt^en cheese είναι παρα τοΤς Ά γ -
γλοις παροιμία περι τών διηγούμενων πράγματα τεράστια και ανα
ξιόπιστα.

πον, ώς έγώ φρονώ, λανθάνουν καί σε αι εδω επιρροιαι 
σου, αιτινες πρέπει νά είναι τόσον άνώτεραι των ίδικών 
μου, οσον σύ μέ υπερβαίνεις κατά  τόν όγκον καί την δύ-
ναμιν. t

ΓΗ. Ιίερί τών έπιρροιών μου τούτων άλλο ο εν γνω 
ρίζω, είμή ότι άφαιρώ κάπου κάπου τοΰ μέν τό φώς του 
ήλίου, έμοΰ δέ τό ίδικόν σου* καί ότι φωτίζω  λαμπρά  
τάς νύ/.τας σου, το οποίον ενίοτε και βλε^ω. Α λλ ε 
λησμονούν τό σπουδαιότερον. Έπεθύμουν νά  μάθω αν 
αληθώς, ώς γράφει ό ποιητής Άριόστος,2 ^παν ό,τι χάνει 
έδώ ό άνθρωπος, ώς λ . χ. ή νεότης, τό κάλλος,^ /) υγεία, 
οί κόποι καί μόχθοι, ου; καταβάλλει διά νά απόκτησή  
γνώσεις καί τ ιμάς παρά τών άλλων, διά νά δώση κα
λήν ανατροφήν είς τά  παιδ ία, δια να προάξγΐ τά  ώφε 
λιμα  έγκαθιδρύματα, άν, λέγω , πάντα  τα υ τα  ανασα ί
νουν καί συναθροίζονται αύτου, εις τρόπον ώστε παρά σοί 
εύρίσκονται όλα τα  ανθρώπινα πράγματα, πλ/ιν τ?,ς α 
φροσύνης, ήτις ουδέποτε χωρίζεται άπό τούς ανθρώπους. 
Ά ν  τα υτα  ούτως εχουσι, συλλογίζομαι ότι πρέπει νά έ- 
κλείσθησαν όλοι οί τόποι σου καί δέν θά έμεινε τρΰπα  
κενή, προ πάντων διότι κατά  τούς τελευταίους τουτους 
χρόνους οί άνθρωποι άπώλεσαν πολλά π ρ ά γ μ α τ α — οιον 
τήν φιλοπατρίαν, τήν ηθικήν, τήν μ ε γ α θ υ μ ία ν ,  τήν έπι- 
είκειαν —  δ/ι έν μέρει καί τό εν ή τό ετεοον τούτων, 
ά λλ ’ άπαντα συλλήβδην καί καθ’ ολοκληρίαν. Βεβαίως 
δέ άν αύτοΰ δέν μετέβησαν, είς ούδένα άλλον τοπον θα 
άνευρεθώσι. Διακαής μου πόθος λοιπόν είναι νά συνομο-

1 Α’νιττόμεθα τό φχιόοως το διακρινόμενον Ιπι του σκοτεινού 
μΙρους τοΰ δίσκου τής νέας σελήνης, όπερ οί άστρονόμοι θ ε ω ρ ο ύ ν  
ώς την άνάκλασιν τοΰ γη-νου Ιτερόφωτος.

2 Orlando Furioso Canto XXXIV.



λογήσωρ.εν συνθήκην, καθ’ W  μέν κατά το παρόν κ α 1 

ουτω καθεξής, θέλεις μέ άποδώσει τά  άνωτέοω π0 J  
γ μ α τ α -τ ώ ν  όποίων νομίζω, ότι κα1 σύ |
επιθυμίας ν απαλλαχθ^ς, *αί μάλιστα τ^ς φρονήσει 
, .ις, ως ακούω, κάλυπτες αύτοΰ εύρύτατον χώρον— έγώ

t r !  f “ ρ °'χ?εω5εΐ άνθ?ώ^  νά σέάποτίσω ϊιν  ε>/]σιως μαρυτατον φοοον.
ΣΕΛΗΝΗ. Καί πάλιν επιστρέφει: etr *-η»ν ’ Α Λ 

Μολονότι δέ ώς λίν««. 4 ? Γ  Λ* Τ *  Χ̂ ω™<· 
α-ό τ/> Α'λ ' ’ fl'i « ? «εν απομακρύνεται
S rre * - ? σ0υ . V *  μέ τρΛάν*< καί νά ί έ *τε-? f  του λογικού μου ζητών εκείνο τών γηγενών -λ  
Οποιον εγω δεν ήζεύρω ποΰ ύπάρχει, ουδέ 3ίν μεταβάίνη

« ί  " °  Τ”5 ; °

ΓΗ. Τουλάχιστον θά είσαι είς κατάστασιν νά μέ πλνι- 
W»fOT|K, «> α„τ«5 ta s o M C u ,, τά

* 7 . Τ \  ί ) γ :Α ν , ! · ’ * Λ · *  W  « Τ »  τ? » .-"! Εννοείς σύ τά Ονόματα ταΰτα ; ‘
. ·̂ΕΛΗΝΗ. ^«ι και όχι μόνον τά ονόματα αλλά καί

» Ι η Τ - · 1ν°’με'Κ» δ? ένν°δ ’ *,<5*  £V ‘ καταφορτω- 
Γβ π “υτ“ ""Τ'- Τ“ ν άλλων & σύ ώνειρεύεσο.'

» r „ « ~  T f ‘ Z -” > ” f i  ™ i !  1 “ ' i  ™  » P « -ρ/)7.α^α /} τα  ελ α ττώ μ α τα ;

ΓΒΛΙί H’ "°λύ "εΡι™°τεΡ°ν τά ελαττώματα.

J L S .7  ,χ,,! sV,'eiv’ -»·»
™  ; Α5Τ Ρ ^  ^ 'ϊώ  τών κακών, 

τυχ ε ϊς ; * ^  °'’ σε1^ ° ϊ ^  είναι ευτυχείς ή ά-

λ ά ί τ · λ ν ! Η' Τ™°· άτυχε-?’ ώΓ* ^  δέν '̂θε^ ν  άνταλ- ‘ -,- τ/ινκατας-ασιν μου με τόν εύδαιμονέςερον εξ αύτών.

ΓΗ. Ούτω καί έδώ. ’Απορώ δέ πώς τόσον διάφορος 
χατά τά άλλα, κατά τοΰτο τόσον με όμοια,εις.

Γ εαηνη. Κ «1» « . 4  «χ% * >* * »  -f>  Λ »  
- « >  ™  ί ; · ' “ , ο δ  * “ ™ 1’  f  

Κ . *1 μ» * »  , * * » * «  * * * .  “4r  γ :!“
<-οΰτο. Διότι τό κακόν είναι χρήμα κοινον εις π αν. 
τουτο. αι τούλά ι„ον εις τούς τοΰ ηλιακού
τους ^ * ν«τ«ς  /> ^  /■ οει&ς καί τά άλλα περι-

σ τα τ!κ ά Γ ίε? ί δν Ιμπροσθεν άνέφερον.
νά ύψώνης τόσον τήν φωντ.ν σου, ωστε ν *
Κρότος *»ί πέραν «ύ™5 4 O if.w c  ■« «» !* » -"  ■· «» *
J> *;,·«=»» ^ “Τ  *■ Τ  ’ “",1 -”f“ i  „> V t
« . W  « « f ·  · * » '- . * !  “ . 1  , 1  i  l -

' p .
e : i;

<?ιεστεοα σου, ως επισ/ι, ί λλ , k -s · &~rr,\i-rcr οαοθυααοον απ/ίντ/ισανβοτνταί: πλ'/ισιον μου, απαντες ο&

ΪΤΑ^.· «4** **· 8-·,“ ι 6 *■« ““ -  “" ,f"
cuol Οά άπεκρίνοντο τα αύτα. ^

ΓΗ. Τί θέλεις; Είς τό πείσμα τών απαίσιων αυτω
μ η νυμ ά τω ν έ γώ  έ λ π ίζ ω . Μ ά λισ τα  σημερον οι ανθρωποι

έφευρόντες ?να νόμον λεγόμενον n,c yo o ,Ιου *̂ .εφων^  
σαν Ζίΰ πάζερ !  Μδωκας t y t r  π α σ τ ή ν  και ,νροοιω 
ζονται εύεζίαν, ευδαιμονίαν κ α ί  μακαριότητα 

ΣΕΛΗΝΗ. "Ελπιζε με τους εφημέριους σ ο ^ ^  
βέ ευάρεστή, καί έγώ_σέ ύπόσχομαι οτι θα ϊι.λβ ρ , τη
αιωνιότητα καραδοκούσα είναι είς άνα-

ΓΗ Ή^ευρεις τ ι τρε^&ι, U. //)γε , λ , .
' ' JU - κατά τό μέρος άπό τό όποιον σε ομιλώ<:τατωσιν, οιονί Αατζ  ̂ ν c?* ̂ ό̂ποντ /r e $ uάλλον osv βλεπεις εις Γροπονείναι νυς, ως ρλεπ^ις Λ ρ ΛΛυν r



Ι ’ !- .”! ”  & 0,ίΐΒν“ * “ · 5 τ ί ;  ? ω » *  μ « .  Toltαφυ,.νισε και κατετρόίλα?»· r
2ΕΑΗΝΒ. ; Ε ί ώ  δ^  ·6  p W i f  £ΐ ,

1 Η. Ως τοσον εγω όεν θελω νά βάλω είς περισσοτέ-
Κ Τ !  Τ" * « * W *  ζωντανά μου καί ν’ ώποτι- 

·,ω απ αυτα τον ύπνον, τό πολυτιμότερο* πρός τό πα-
ων ,των· , ’Α; άναβάλωμεν τήν συνδιάλεξή

ΣΕΛΗΝΗ Γ - /αΐ?"·:· Χ*??β λ0’· ^ ·  %έραν, -ΒΛΗΛΙΗ. Χαιρε· καλήν νύκτα.

Ε. Α. Γ.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΑΙΙ 

Tor MvKAPiTor 

Δ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΤΛΟΪ.1

Φί.Ιε A t'p'.e,
* ? W ei’ ®Ρω τν$ ε ϊσ «  

Ιό · Φ 7 -  '%α?χαΐ0Τ7ΐτ0?> τ ί ??ove? **fl τοΰ ερω-
χ α ΐ i  Τ ν τ " -εν’ 1 £?V"  15 τε  ^ υ π ά θ ε ΐα
γενών δ- J '"0V; Z: τ-/1ν ό' οί*ν “Χ ά νετα ι τά εν τών 
Ί , -αν κρατν; το ετερον είς τάς άγκάλας αύτοΰ. Ή

t /I Δ. τοΰ Ά τ τ ικ .  *ίία=οολ ca='ler >
)ο ν  y Ν Ι\, ' -χ \  ο φ -λ ε ι χαριτας ε:ς τον εδγενή φ ί-

κ. η .  Μ ανιτχκην, δ-.ευθυνττ-ν τ* - /?£ ™jiftvnn ’ » ft .. * ό  α »ιθτιμου Ιοημεριοος «Νεο-

^  Γ ; · ’ * |  ipJs 8,μβΑ„β«*
Α Τ λ ο Γ  ην τα” ην t03 *■«"*"" Δ· f a n *

άπάντησις νίρμοζεν είς τ α  ά σ ε ,να
λη· διότι, δικαιολογούσα τήν δ ιαγω γήν αυ.Λ,ς,
Ζ  Ζ  έρωτα ώς θεόν τοϋ αποτελέσματος « *  

αιτίου. Ά λ λ ά  σύ, φ ίλε μου συ ο ^ Τ ^ ^ Μ β ι ' δ τ ι
πίνης καρδίας, ό αίσθηματωδης, συ να^,. . ρ ^  ^  .
είναι δυνατοί δυω συγχρόνως ερ - ζ ,  ( ^οϋτο ήτο

"Ερως δέν ε ίνα ι δραμα είς πραξιν μιαν εαν ; w « V t
ερως δέν ή ξιζε  τόν κόπον νά φιλοσοφ? τ ις  επ  αυτου.

7 Χ  *  * ;  ·* w ·  ” Τ.
παζόμενοι ύπό τοϋ κάλλους κα ί τ ι ς  γοητείας ερωι .  ,
Κ  δτι εί'μεθα πρόθυμοι νά θ υσ ιά σ ω μ ε ν  _ την ,ω */
νάριν ·αύτ«ς, κα ί νομίζομεν, δτι τοϋτο είνα ι ο μέγιστος, 
ό ιδεώδης βαθμός τοϋ έρωτος. Ά λ λ α  κα ι αν J W I J *
τ ικ ώ ς  πράςωμεν τοϋτο, έ α ν  προσφερωμεν τ « ν  ,ω «  V
γάριν τή ς έρωαένης, ή θυσία αυτή  τ ι  ε ίνα ι, μ ια , σ τ ιγ
μή θυσία. Εύκόλως δυνάμεθα είς στιγμήν "
νά θυσιάσωμεν τήν ζωήν ημών, άφοϋ θυσ^ζομεν ^
πολλάκις πρός άπόλαυσιν τώ ν

δέν ε ίνα ι ή σ τ ινα ια ία  άπολαυσις κα ι ηόον/) είνα ι

. f p i l Z A  ^  *  w r  * r  * n S C Tδύο tl/υχών. Είναι τό άκαταμάχητον εκείνο ^ σθ^ μ α  
τό όποιο; συγκεντροϊ τό σόμπαν ε ν ε ν ι 
άναπληροϊ τω  έτερω το συμπαν. Ο ερω, · *
θεό:, Ε£ , πάντοτε Είς. ’ Εάν δεχθωμεν δυω,
μεθα νά δεχθώμεν καί τρεις και τεσσαρας και χ
κα ί Ιδού φερόμεθα πρός τήν^ολυθεία ν· πολυθεια δ ε ,.ι
εοωτο; ε ίνα ι ή αρχαϊκή τη ς  Ασταρτ/ις <*■' ρ"\* y « ,  
‘ Δέν εννοώ, πώ ς είναι δυνατόν σπουδαιως να συ,Λ (1, 

π ε ,ί  αύτοϋ. Ά ς  ύποθέσω ,εν λ . χ·, δτι δ Νικόλαός α π α ντ*  
δύ γυνα ίκας, μ ίαν ξανθήν, έτέραν 
δέ ό Νικόλαος φρονεί, δτι ε ίνα ι εύαισθητος, ^  
τέρας. "Οστις έρα, ποθεϊ νά βλεπ* α ^ ν ιω ς  το α ν .ικ ε ι



Γο ε 2  ' ?ωτ0ς - υτ>°°' Χα1 εύτυ' ^ ζ 0 Θεό’ *έν 
Ζ Χ *λλω< εν ' Ι  Μυτερά πα- 
Ϋ 'Ζ ΙΙ * 'Τ ™  ° «γγελος πανταχοΰ
« "θανθέ TWV' αν?·\ν°ντων πΡό «*ώ*ων καί ουδόλως 

, ^ - ν τ ω ν  την πχ.οδον τοΰ χρόνου. Ά λ λ ’ επί τό rpo-
" ; f V°;· ° Ν̂ λκ°« ^ ’̂ ν ε τ α ι πρός τήν ξανθήν Έλέ-

«" ’,ίΐ™ · - Γ Τ ’? 5?Χί·wο .ι πρε,ει να ιδη και την μελανώπιν ’Αθηνών, άποναι-
% '  Ζ ?70/·°'α0ν Έλενϊ!ν’ *κ1> έ^'·Ή πρόκειται νά
- Τί το ετερον αντικειμενον τών πόθων αύτοΰ, ά©ίνει εν
νοείται την πρωτην ερωμένην αύτοΰ άνευ της έλ^χί-
» θ^ εωί· "υνηθως κλαίει ή καρδία, όταν άφίνωαεν 
- τ ω  καί πρός στιγμήν, τό δν εκείνο, τό όποιον L S

τοσοΰτον ποικίλας
** υψηλας, ωστε πασαι αί άλλαι έντυπώσεις δ,έρνον- 
• α αδ.ορατοι απο τοΰ έρώντος· άλλ’ ό έρως τοΰ ΝΪ*0- 

εν είναι τοσον τραγικός- άφίνει εύθυμος τήν Έλέ-
Τ \ ‘ “W ™  ■ »«* *  εις τήν Άθηναν Γαί όανύει ί  

αυτήν μονον καί αιώνιον έρωτα, έπί τέλους δέ^οπάζεί

τή- Ά θ Τ ^  ™ 0π0?°ν “foc?"?£t 6 ^Ρμώς λάτρις
i l t i  6πΚυ?10ν £ί; ^  « ^ « , ν  αύτοΰε ^ α ψ ,ε ν ^ ν  Ε λ έ ν η ν .

Οταν καθήμεθα πλησίον της έρωμένης ήμών, τό ώρο-
.?· 0εικνυεΐ "*ντο' ε αύτήν ώραν καί έάν ό ήλιο- 
υσνι, το προσωπον τνίς έρωμένης ήμών άντικαθιστα τόν 

νίλιον, και ο χρονος σιγά. Ά λλά  τό ώρολόγιον τοΰ Νι,ο- 
*αου  ̂ εχει χαλύβδ,ον έλατήρ,ον, δέν' έπηρεάζεται τ  
ούτον ευκόλως, Ένώ μεθ’ δλης της παραφορας εκείνης 
/ΐτις είναι μονον τοΰ έρωτος προϊόν, άσπάζεται τήν χεΐ-
■0; S *  αύτώ διά μόνης της αφής ά ίε ι-
ρον ευδαιμονίαν, ενο, μεθύει ύπό τοΰ έκ τών όφθαλμών

η 'ας εκχεομενου ερωτος, παρατηρεί τό ώρολά-

γιον αύτοΰ, τό όποιον πιστόν, τά μάλιστα πιστόν είς τόν
2 L ·  · .»  >έγ . . , - ^  f  %  . - λ »  τ  “ ΓΚ*ί ■.»,« 5 *.«*«*«, ·« S· 4«X»f«W "TV"

« , ,  ώ » ί *  · > ' » ' / “  * » ^  „“ ή ; ?  ; j ™ :
Li th. 4γ*.? » »  *

£ , « ,  » . « ν  ό ΐ ί - , ο » ,  «»  ' · · « » ; ?  S * « £

Νικόλαος άγαπα τό ώραΐον στήθος της Α /;ν̂ ς και
ώραίους πόδας τής Ελένης. , , , ν

Ά λλ ’ ό Νικόλαος είναι καί ποιητης· επαινεί . «ν ,αν
Α λ λ  Q    ν  ̂ ν

θήν Ελένην έμμετρως, έπειτα άφαιρεϊ τας στροφας τ ς
4 , . ρλ , «  w  ^  r s  ~

ρει αύτούς είς τήν μελάγκομον Αθήναν. _
Ή δέ γελοιογραφία αυτη τοΰ ερωτος φρονεί,, ο . -

ναι τό μέγιστον' τών παθών; Μά τό άνθος της Ορτεν- 
σίας δέν λέγεις άληθεαν. 

Μάτην κραυγάζεις, δτι ό Παΰλος είχε μεν δυω ερω 
τας άλλ’ εί {ε μίαν ελπίδα· έν πρώτοις η φΡ*σις αυτη 
είναι άναιδεστάτη- διότι τήν αύτήν ελπίδα εχει και ο 
άγαπών ολόκληρον τό θήλυ γένος· έπειτα σπουδαιως 
φρονείς, δτι ή ελπίς, ήν έχει τις-έννοεΐς δε την τοιαυ-

e n f .r  · Μ χ  τ ο ν  χ ,ω ν ω τ τ χ  gcttX w X jX I· τη ν  ε λ π ιο χ — είνα ι ε ρ ω , ,  Β,Χ ,ν /
.  .  ,,χ . r . . .  rt».3t3G'/iVVU

Ά >

τον ά 
αυτού
δίας. Ά ν  τοΰτο ζητείς νά άποδει',ης, ομοΛογα, . . .  , - - - ·  
μου’ τοιοΰτος έρως υπάρχει τωόντι’ πλην> ^  ι 
Λ , φίλτατε· έκείνη, έφ’ήί «ί f a . L l o v r - - ^
κακοζήλως λ έγε ις-ε ίνα ι είκών τής πρώτης* ν.αι επ,επε



να τό γνω?ίζ? ς, άί,οΟ άνηγέρθης φιλόσοφο; τών παθών 
της καροικς.

Τ'· δέ νά εΐπω περί τοΰ όρισμοΰ τοΰ έρωτος
«οτι σε οίοουν λάμβανε, 
με θάρρος απολάμβανε;»

Γοσοΰτον έκορέσθης τών άγνών τής νέας ηλικίας έν- 
τυπωσεων,^τοσοΰτον διεστράφη ή καρδία σου, ωστε’άνέ- 
πλασσες άςίωμα, τό όποιον αμφιβάλλω αν θά έτόλμα ή 
Φρυνγi v) ή Λ ate ή ή Νάννιον νά εκφέρη; Καί πώς τολ
μάς να φιλοσοφείς περι έρωτος, όταν θεωρής τόν έ'ρωτα 
υ~°, τοοοΰτ°ν ταπεινήν μορφήν και όταν νομίζης, δτι ή 
..ε^ισ.ασι,,^ καθ ήν κρατών είς τάς άγκάλας σου γυ
ναίκα εφ’ ης αί μεν αισθήσεις σου fcLUovr ή όέ χαρ- 
Λ α σοι^αίσχύτη™  καί χειροκροτεί, είναι καί αυτή
ερως. Ερως προς γυναίκα, ήτις σέ κάμνει νά αΐσνύνεσαι 
όωτι την άγαπ^ς! μή ίεροσύλει τουλάχιστον καί πρό 
πάντων μή γράφε τοιαυτα πράγματα διότι κάανεις 
καταχοησιν τής άδυναμίας τής άψυχου μελάνης.

Εννοώ νά ειναίτις ύλιστής- άλλά μισώ τούς ίππο- 
κενταυρους, όιοτι δεν έχουσιν ουτε τήν άρειμάνειον μεγα-

οπρεπειαν τοΰ ίππου, ουτε τήν εύνενή σοβαοότητα τοΰ 
ανόρος. ' 1

, παρακαλώ δ’ έπί τέλους, άν καί άλλοτε ή ειμαρ
μένη σε εμπνεύστ,— καί ή ειμαρμένη θεωρούσα έαυτήν 
ευτυχής ό ιό τι εΟρέθη άνθρωπος επικαλούμενος αύτήν 
οταν γραφή, δύναται νά καταχρησθ·?; τήν έπίκλησίνσου—
** *V1 1 Ζ ·;ζ ώ«.θ«μ* τάς παρατηρήσεις μου, διότι εγώ 
επειοη όεν εμπνεομαι ύπό τής άστάτου ειμαρμένης δέν 
γράφω διά νά γράψω. “ "

Λοιπόν^ φθε'ρου καί μή γρΰςτ,ς 
ετι μηο’ ό-ιοΰ*.
ου γαρ ττε'.σεις, ουο ην τειστ^·

Ο ΒΟΛ ΓλΙΡΟΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ Τ1ΝΕΣ ΑΥΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΙ ΑΤΩΝ
ΩΣ Φ Ι Λ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ

( I I T O F I K U  Μ Ε λ Ε Τ ΙΙ)

Γνωστόν παντί "Ελληνι, όπόσα οφείλει ή 'Ελλά: 
τό εύγενές εκείνο αίσθημα γενναίων τέκνων της εσπε
ρία:, "δπεο καταλληλότατα ώνομάσθη ψιΛεΜηπσμός. 
Εΐς^τούτοΰ τήν πανσθενή έ'έγερσιν, τήν πρό πεντηκον
ταετίας, παρά τοίς είρημένοις λαοΐς, χρεωστοϋμεν κατα 
μέγα μ.ίΒος τήν άναβίωσιν ημών.

Δνεξέλθωμεν διά βραχέων τήν ιστορίαν τοΰ γιΑεΛΛψ 
νισμον, ώς καί τοΰ αντιθέτου αύτώ μισε.Ι.Ιηνισμου, 
ά_6 T.?j, «Αλώσεως. Άπό τής άποφοάδος σχεόόν εκείνης 
ημέρας, ήν είδεν ή Ευρώπη κατασκήψασαν έπί λαοΰ χρι
στιανικού, χωρίς νά τείνν) χεΐρα άρωγόν, χωρίς να ρη',ν, 
κοαυγήν, νωοίς νά συγκινηθίί καί σχεόον χωρίς να όα- 
κούση, ίσως'διότι διέκειτο έχθροπαθώς καί πρότερον, ηρ- 
ξαντο αί κατά τών δυστυχών 'Ελλήνων ΰορεις, συκοφαν- 
τίαι, καταφοραί. Έκειντο'οί "Ελληνες νενικημένοι, νε-
χ,οοί! Yoe Yinctis!  ̂ y

' Καί δμως τότε άκριβώς νίρχί'τεν ή Δυσις να καρπου- 
ται τόν πνευματικόν πλούτον, δι’ ου επροικισαν τ/)ν α^ 
θοωπότητα οί πρόγονοι ημών, καί 8ν μετέδιδαν αυτή 
οί άπάτριδες εκείνοι καί προγεγραμμένοι τών εαυτών 
εστιών πρόσφυγες "Ελληνες, οί Βησαρίωνες, οί 
ραΐ, οί Άογυ;όπουλοι, οι Ιραπε,ουντιοι, οι Αα^κα..-., .

’Ώ! ναι! ή δύστηνος 'Ελλάς, κατά πάσαν κρισιμον



* « Π  ^ 6ττ' ^  ««ρίβτησ. τέ προ'σωπον
δε5;ΛωΤ°υ’ ΠΡ°ΡΐΟεως τοϋ πολ ι̂σ,Λοΰ, 

^ ελευθερ ίας καί τών βασάνων! ούδέ ,τροτιθέμεθα έν-
ε ύ ν . ν - ^ 1 ο * τ α γ ?:V “|4iV ^ ~ aV Τ0 Ρ·*ρ·™ρθΑ0Υ«,ν τοϋ 
εθνών/ ΛΚΙ T0'JT0’ πολυ- κ6^τέρου τώ ν

Α'

Παρε/.τος άλλων τινών, γερμανός τ ι ;  βυγγαοεύς κα ί

ν Γ τ ϊ  ?" 0?’ 0 A x w 9 * * W  άκμάτας " Λ *  J  
4 ;  ^  ^ ο ^ τ η ρ ί ό ο ς ,  η”τ 0ι 60  η 7 0  ετη  μ ετά  
•/ΐν Αλωσιν, έγραψε στεοΐ Ελλάδος.

«'Fuit quodan Graecia, fuerant Atlienae,
Λιιιιβ, ne Graecia iu Atheoae, nee ipsa Graecia in Graecia esL. 

Μικρόν τ ι  βραστερόν, ητοι περί τά  μέσα τοΰ αύτοΰ

Τ ι  ° ί : Τ ! ~ J k  4VU S -4  -
ρος το φρόνημα τοΰ δαιμονίου Π ε τ ρ ιο ύ ,  τοΰ « ώ ^ ο ν
«νακαινιστοΰ εν τ ?  Λύσει τών έλλη νιίώ ν γραμμάτων
ετοςευσε πίκρα βελη κατά  τών Ε λλήνω ν έ ν τ η  ''Ε.ΙενΙ
νερ(ύβeicri Ιερονσαίίημ,

-Venian dietro dugento in Grecia nati.

Taziio regge la schiera, e sol fu questi,
Che Greco accompagno 1’ arme latine.
Oh, ver&ogna I oh, misfatto! e non avesti
Iu, Grecia! quelle guerre a te vicine!
E pur quasi a spettacoio sedesti,
Lenle, aspeltando de’ grand’ atli i] fine.
Or, se tu sei vil serva, e il tuo servaggio,
(Non ti lagnar), giustizia e non oltraggio.. i.

4

1 Παρα9ε’τομεν ώδε, χάριν τώ» άγνοούντων τήν Έ λλ,νι^ν, τήν

Yoe vinctis! έζαναλέγομεν* σκληρά όντως η τύ χ η  
τώ ν νενικημένων! Ό Ζακύνθιος ^ η τ η ς ε γ ρ α ψ , * ^  . Λ 
ελευθερίας έν τώ  Ί Γ μ τ φ  tov etc ζ ψ  ε Λ ε ν θ ^ Ια τ .

.Μοναχή τον δρόμον πήρε;,
Ε πανήλθες μοναχή,  ̂
οεν έίν’ εύκολες α!. Οΰρες 
•πού ή χρεία τας κουρταλεί».

•Η έλευθερία ε ίνα ι α ύτή  η Ε λ λ ά ς  η τ ις  έπ ί τέσσαοας  
αιώνας έπ εκαλεΐτο , ά λ λ ά  έπί μ α τ α ιω , τη ν  αρωγήν τω ν  

ξένων.
Υ>

Εΰρέθησαν δμως κ α ί ψ υχ α ί εύγενεΤς συμςτονέσασαι τούς 
Έ λ λ η να ' έπ ί το ϊς άνηκεστοις π αθη μ ασ ι τω ν. 1 o.o j . o,  
έγένετο περί τ ά  μέσα  τη ς  επομένης ΙΖ' ε κ α το ντα ετη 
ρίδας, ό δαιμόνιος αόμματος π ο ιητης Μ ιλτων, α Ομ/ι,ος

* » *  «  ‘ · Ί
'  ύπέο τη ς  Ε λλάδας. Ό  δού; Κάρολος Β του  

Νεβέρς, γ ά λλο ς,— υποκινηθείς κα ί ΰπ  ά λλω ν , προτραπεις

|πιτυχή μετάφρασιν τοδ Ιγκριτωτέρου τών λογιών μα; κ. A. Ρ. 
’Ραγκαδη.

« Κατόπιν εποντ’ "Ελληνες ~ ι?\ οιακοσίους.

Τό τάγαα τοΟτο άργηγόν γνωρίζει τόν Τατΐνον,^ 
τούς οοΐγχου; συντροφεόσαντα 2» τής 'Ελλάδος μονόν, 
ώ αίσ/ος! ώ ανόμημα! ή 7ώρα τών 'Ελλήνων 
μαχοαν άπο το 0=ατρον. δέν είναι τών άγώνων.
Κα'· όαως Κείνες, 'Ελλάς, τών εύοεβών αινούνων 
άργοΟσα μάρτυς, θεατής ψυχρά τών λαμπρών πόνων. 
Ά νίσ ω ς ήδη αΐαχιστος ζυγό; α’ |-·.εαρυνη,
Sly είναι Οδρις, (μή *λαυθ$ς), άλλα δικαιοσύνη».



«ε κυρίω; ύπό τοϋ ’Αθηναίου Φ,λαρα, το0 νε'ου τού βηταριωνος, 1 *ουτΓθ
'Ρώαη δέ τ6τ- ό νο ' "«-ο r t ‘> τΐς„ σΜΠΡ*Ρ*ύ«. «ν

,.; β„„8ι ;ω;«Τ 5;:”Γ3^:
xoj το, Παλαιολογου. Ώργάνωσεν οδτος τήν γ νω σ τά  
εκείνην κατα τη ; Τουρκία; συνωμοσίαν, εί; *„ 4 ^ υ ρ ε  
συμπασαν σχεδόν τήν Ε λλάδα, ένθουσιώσαν ,α ί  ό ^ -  
νοούταν, κληθεί; ύτ:ο των Ελλήνων v-/ Γ< ' "

Τούρκων. ‘ συμμαχησαντων κατά τών

Φ ίν ί ί τ ί ' 705 - 'lV. ίΓ .  ^ νΤω; ϊ? ’ τ ° διάβημα ύπό
θύννου- "°J> ' χΖρΐν άτ°{“ Χο0 όλω« βυμφέοοντοί. ου/ ου; ω ; ομω; και ό αληθή; Έλλην Φ ιλαρα^ ό' ένεκα

./J, ,.ολυμαθια; του άξιωθεί; τ$ ; φιλία; του Μίλ-
τωνο;, τοϋ Μίλτωνο; εκείνου, δν δυνάμεθα ό ^ ά σ α ι  ̂ όν
γ  ον και αρχαιοτερον, μεταξύ των Ευρωπαίων, φ, IU-
M ra. Επιστελλων τώ ΦΟ.αρα έκ Λονδίνου τώ ί 6 52
γράφει ο Μιλτων, μεταξύ άλλων, καί τά έξη-' ά?·οση’

nicT tvranrio Γ ” ·”  "Τ1™  ^  'iberand"m 3(1 sem " Graecian,^eloquei.tiae patriam exeitare pos-
’ '■χΡ</·ζχ' ιων δε επιφερει καί τήν ελληνικήν

rofi"Ί ϊ ΐ ΐη Ζ ς Ι Ε'1ενθ*?ου(: χαί «ϊτονόμονς Μ σ θα ι
Κατά πρώτον βεβαίω; άπό τη ; ύποδουλώσεω; τη ;

r h I i V ° f Tt̂  τ°5 Λεθνάρ3ου φ!λβ?* 8«Λ«μ6άν« ε-/.τ;νως δ χ Chardon de la Roquette, ό ?!λο; -τοΟ Ho?,,, ?y Τΰ , , γγ?άααατί
τον Melanges de Critique et de Philosopbie., o>o*u J v  *α? τ-α
ΐ ο Γ τ  r ! v°; » !? * " *  « *  -  Φιλαραν (Ton, p. 319-  3*0). Joe E. —aOx Λεοελλ. Φιλολογίαν.

«ΕλλάΧο; τον οθωμανικόν ζυγόν έξηλθον τοϋ καλάμου 
Ευρωπαίου, άφιλοκερδώ; βλω; καί χάριν λαου ά τ υ χ ο υ ς ,

δτι ό Μ ίλτων ήν άλ-ηθως μεγας ^οίησης, 1 ,
ψυχήν, φιλελεύθερο; τό φρόνημα. Εγενετο δε και ο προ

s i " . ; , .!»<·, *>«?· * ? . «·"* νί “" “Ά γγλω ν φιλελλήνων Γυιλφόρδου; Κανιγκο;, Β;ρ ?» 
Γλάδστωνος, ν-λπ.

Γ'

Παοτ,λθεν ετερος εις αιών, ΐνα  άναφαν? καί ετερος 
φιλέλλον, 6 Βολταϊρος. Περί τουτου εσται κυρίως ο λο-

γθςΐ ? δ Γ ό  Βολταΐρος ούτος ; άρκούμεθα ε’ις άπ W v  
νά παραθέσωμεν ένταϋθα τήν κρισιν μεγαλοφυους ε,Λσης 
άνδρό' τοΰ Γοιθίου (Goethe). «Μεγαλοφυϊα, φαντασία, 
βαθύνοια, Ικτασις, νοΰ;, καλλιαισθϊ,σία, φ ιλ ο ^ ^ ,  υφος, 
πρωτοτυπία, φυσικότη;, λεπτοτη;, φλος, γοητε.*, χαρ ,,

εύτοαπελί*, σκωπτιχοττ,ς, πκθ «τικοτ /ις, λλ
ά7ήθεία». - Ι δ ο ύ  6 Βολταΐρο;. Ύ πίρξεν δ μέγιστο; ολων 
τών αιώνων φιλόλογο; καί τό έκπληκτικωτερον π λα ,μ
του δτ,αιουνου του π κ ν τό ς« .  ̂ f , >

Τοιοϋτον οντατόν Βολταϊρον περιποιούνται οι **«««»**  
αυτοί οί βασιλείς και ήγεμόνε;, έν οις Φριδ_ερικος ο Μεγα, 
τη ; Πρωσσία; καί Αικατερίνη ή Μεγάλη τη ; PwR^  '

Ό διακεκριυ.ένο; καί φιλέλλην ίστορικος α. Rambaua
έδτμοσίευσεν έν τ·ή ί * .  ^ e'
vue des” deux Mondes) σειράν άρθρων - = T s Z - 
«Οί d rz a .io x p ita i Α ικατερ ίνης της Β \

, ΜδΙ «ερ\ Βολτα'ροο τήν « ιίλβγο* W « e!*V "°5 8l0a*W’  
J  Κα66*δί*. Αθην»'· 1866. ^
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? " tS d^ Cat ler'ne Π)’ κυριώτερος σχεδόν δ Βολ-
!£ * · t  ?ε St3C τινων λ’ ϊ ων Φ»γΛ τό φιλάνθρωπον, 

μάλλον ό ειπεΐν, τό φιλελληνικόν αίσθημα τοΰ έ'όχου 
«ν*ρος. « Ο Βολταϊρος, λέγε-, ά ; τινε; δημοσ,ολόγοι 
Γάλλοι, αγορηται τινες ’Άγγλοι τη ; σήμερον, όπείκει 
προ κζντων εις τα ; ύπαγορεύσεις καί τά ; σκέψεις της 
φιλανθρωπίας «Έν τι μόνον έχει δ -’ οψιν, τήν κα
ταισχύνην, ητις καλύπτει τήν Ευρώπην Α γανα
κτεί βλεπων έ'θνη έ'νδοξα καταπιεζόμενα ύπό όλιγαρί-
/ “ ν , 715cvf v’ '7ZTf άπας εν τν; πόλει τοΰ Θεμιστοκλέους, 
-ουλτανον εν Κωνσταντινουπόλει. ’Ολίγον μέν γνωοίζει 
^ w '°/Va? l3CV τών τουρκικών έ-αρχιών, αγνοεί σ/εδόν 

τ ο υ ;  Βουλγάρου;, του; 'Ρωμοόνου;, τού; Σέρβους, τούς 
Μαυροβούνιου;, ΚΛλα γινωσκει του; Έλληνα;, καί ου 
παύεται συνιστών αυτού; τγί Αίκατερίνν, έν ένθερμοι; 
επιστολαις, αιτινες φαίνονται γραφείσαι τό 1 8 ·>β1 Τ> 
Βολταϊρο; είναι σχεδόν ό αρχαιότερο; φιλέλλην, Ιαί άν 
ουναται να κατακριθή διά τά ; πρό; τήν Αικατερίνην κο
λακείας του, α.Λλα θελει τω συγχωρηθή τοΰτο, διότι ύπε- 

ρησ,.ισεν ενθερμω; έν έθνος εύγενές . . . Ανευρίσκει ό ψυ- 
y - j,  ο^.ο, ^σκιπ.ικό; γέρων όπερ τών Ελλήνων πίστιν 
νεανιου και εκπεμπει τόνους άξιους τοΰ Βύρωνος. \αί μέν, 
·ν« ελευθερωσν) τού; Έλληνα;, παραδίνει τοϊ; 'Ρώσσοις 
την Κωνσταντινούπολιν, άλλά, κατ’ αυτόν, τά ζητή
ματα τοΰ εκπολιτισμού δέον νά προηγώνται τών τής Εύ- 
ρ^ α ϊκής ισορροπίας, καί απαγγέλλει τάς λέξεις ταύτας, 
ec.avc; ηόυναντο, προ μικροΰ, νά έκληφθώσιν ώ; ποοοη- 
τικαι- «Φρονώ σπουόαίω;, δτι έάν ποτε οί ϊοΰρκοι'διω- 
χ·;ωσιν εκ τής Ευρώπης, θέλουσι διωχθη ύπό τών 'Ρώσ- 
*ων». I -ο την συνηθ/ι εύτραπελίαν καί τήν προσπεποιη- 
μ-ν/ιν ε αφροτητα τή ; άντα*οκρίσεώ; του, αισθάνεσαι 
f-κ ηλουμενον σκίρτημά τι ενθουσιασμού υπέρ τής έλευθε-
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ρώσεως τής Ελλάδος καί τής άναγεννησεως αυτής. «Οι 
δέ ευχόμενοι τή Ύμετέρα Μεγαλειότητι ήττας, γράφει 
ό Βολταϊοος τή Αικατερίνη, θέλουσιν άφευκτως καται- 
σχυνθή, διότι ‘τή εύχονται συμφοράς, οτε εκϋικειται 
Αύτη τήν Εύρώπην. Εϊνε δέ οΰτοι οί μή θελοντες να λα- 
λήται ή Ελληνική γλώσσα, διότι έάν γίνητε κυρίαρχος 
τής Κωνσταντινουπόλεως, θελετε ιδρύσει ταχισ .α α-.ο 
λογον 'Ελληνικήν Ακαδημίαν, θέλουσι γραγει υμιν ι-  
χατεριηάδα, οί Ζεύξεις καί οί Φειδίαι θέλουσι καλυφει 
την γην διά τών εικόνων σας, 7) πτώσις της Ίουρκια* 
θέλει έξυμνηθη ελληνιστί, αί Ά θ ΐρ α ι ίσονταο μ ία  τών  
νμετέρων χρατευονσών, η ελληνικη γεν/ισ«..α. η “α ί" 
κόσαιος γλώσσα κλπ. [’Επιστολή τής 14 —επ.εμορ.ου 
1770] *. Καί ιδού αύτός προελαύνων τών ρωσσικων

1 ’Εν τοΐς τεΰ'/εσι, τοΐς σταλείσι το έν. ’έτος τή εθνική βι
βλιοθήκη, τή; έκδιδομένης Ιν Πετρουπολει «^υλ^λογης  
τ ή ς  ρ ω σ σ ι κ ή ς  ί σ τ ο ρ ι κή ς 'Ε τ α ιρ ι α ς», εν 
τοΰ έτους 1868, δημοσιεύεται «αν τ ι γρ αο ον  . f , ,  *
φοράς  τοΰ 'Ε λλην ικού  ’έθνους  προς τη ν «υτοκ (.«-

\ f ,« μ R η Ιανουαρ'.ου ι iu J ,) · QΤ ί ,  n » Α ι κ α τ ε ρ ί ν η ν  d uf,, u ^
χθη αυτη  έκ τώ ν έγγράοων τοϋ κόμητος Γρηγορίου Γρηνοριαοου 
Ό ρ λ ώ φ ,  χορηγήσαντος τοΰ άπογονου αυτού κομητος IS. Α .

° τ Γ ύ τ 'η ν  δηαοσιευΟ εΐσαν κ α ί ΙλληνιστΙ ’έν τ ιν ι μεταφράσει ιστο
ρικής π ρ α γ μ α τε ία ς , περ ί τα  τέλη τοΰ παρελθόντος αιωνος νομι 
ζομεν, μεταφράζομε-/ Ικ τοΰ ρωσσικου σχεδόν ολόκληρόν.

«Ε ύσεβεστάτη, κρατα ιοτάτη, έκπαλαι σεοαστοτατη  - - 
κητε Α ύτοκρ άτειρα  π ασώ ν τ ώ ν Τ ω σ σ ιω ν ,  Α ικ α τερ ίνη  κ α ι

<1»εων. eOc ό τ.'Κιοζ κλττ·  ̂ ^
Ή έμφυτος πρός τ'ον Θρόνον ΰμών άφοσίωσ·.ς, η υπακοη και

τό οέββς ήμών, οΰκ έάήμάς νά μείνωμεν επι πλέον ακινη.οι κα.



CT?â V’ καλπ5^ων πρόσκοπος Ιπί τη ; άγουσης 
εις Αθήνα;, καί καλών εί; τά  όπλα τού; άοναί 
ου; Σπαρτιάτας καί άνοικοδομών την Τροίαν. ’Αλλ’ 
οιμοι. Ενταύθα ανεμενε τόν Βολταΐρον σκληρά άπάτη.

παρε/ινησεν η μα,- '.να παοαστώμεν ενώπιον τής αύτοκρατοριχής 
Γμων και πατρικής εύμενείας καί νά χρα^,μεν: Σπεύσον καί £  

^ β ν ' Ζ - μ ω ν ,  διότι άπολώλαμεν καί έλπίζομεν είς τόν Πα-
Ιν δσω ^  H U?iv Χβ11Τ*«Η»ν ύμών αρωγήν,ε ;  οσω σω ^ ς,α ι ετι εν τα?ν υι cuν*̂ »ι »- » ' Γ , ’ ̂ , “■, Ί ο υνα μ ιΗ, η τ ις , ει κα ι μ ετο ιω τάττι,
α λ λ  ε ίνα ι ικανή  να συντρ ίψη  τ τ ι ν v* Λ -  ν, , γ τί) t7l '  '-..^αΛην ,,ου κα/ο~οιου ο^εως.

“  νετε τ? ν *Ρ*ταιαν Γμων χεϊρα. (Ενταύθα οί άναοερό-
μενοι παριστωσι τη Αικατερίνη, ότι ο! έλευθερολάκωνες οΰτοι
ουο^οτε δπεταγησαν τω θηρίω, ότι ό άριθμός του στρατού
««των υπερβαίνει τάς 40 χ ιλ ., ά).λ’ ότι ε ίς  ο ύ δ έ ν  >ο γ ί ζ ο ν -

ν' ασ τ ε ί 1 ε ' ' Γ Ρ’'-“ \ “ υ τ ώ ν ’ ό Ρώ ν τ ω ν  τ ή ν  κ α τ α δ υ -  ν α σ τ ε ι α ν  ο λ ω ν  τ ων  λ ο ι π ώ ν  ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν  ο μ ο γ ε ν ώ ν
όοθό’ δη*''' νΤ,<ί>ν, εντο,:  κβι ^*τός Πελοπόννησου, ο π ο υ  ο ί  
« Ρ β ο β ο ί ο ,  ε ι σ ι ν  ά σ υ γ κ ρ ί τ ω ς  π ο λ υ π λ η θ έ σ τ ε ρ ο ι
ΐ “ Θεσ°σΡΛ 1'0 τβ Μ01’ X “ pl ,‘  ^ η  μο ν ε ύ σ ω σ ι τ ο ύ ς  
ί ν  Ο ε σ σ α λ ι ?  Μ α κ ε ο ο ν ί α  κ α ί  ά λ λ α - / ο 5 ύπάρνοντας.
Βεοαιουσι οε, οτι πάντες οδτοι είσίν όμό,/ονες αύτώ ί, κα ί:

• · ς ε ι μ ε Ο α  ε τ ο ι μ ο ι  νά  - / ύ σ ω μ ε ν κ α ί  τ ή ν
• ί λ ε υ τ α ί α ν  ρ α ν ί δ α  τ ο ΰ  α ί μ α τ ό ς  μ α ς ν ά ρ ιν - ΐς  ύ-τκ-
ρεσιας του Εύσεβάστου Θρόνου Ύμών κ α ί  τ ή ς  ά π ε λ ε υ θ ' ε -
 ̂  ̂ 0Ρ®°^ό?ων αδελφών μ α ς . . . .»

ί 3 ο ^ . “^ Ρβμ? ί Τ  ^  ^  άνα!?0?? οί έπλαργηγοί (ροίοοοαι,. Τζανετος ΓΙαλαιολόγος έκ Αακεδαίμονος, Γεώργιος
Παλαιολογος; εκ Αακεοαίμονος, Παναγής Σαλουφδς έκ Καλα-
λ ά κ ^  τ '  V r * *  ** Μον*β*<»{«ί, Πέτρος Μπουο- 
ίεα β α ’ ία Γ £'° ? Κ θεΑ55'·>Ρ°ί Τζωρτζάκος, έκ Μο-
3  μ  Ρ-Γ °ς Δημτ^τριος Καλκαντής, Γεώρ-
Ι έ Λ ί  Κ ΡΟμ7'“ V  ’ μ  τ 7η ί Κ αΡ ^ π 2- ά^ ί ,  Νικόλαος Σκρι- 
2 ™ ’ ί  * Τρουπακος, Καπετάν 'Αθανάσιος Κούν-
τουρη», Κ απετανΓ εώ ργιος Γρηγοράκης, Καπετάν Παύλος Κ ρη- 
Οτενιτης Καπετάν Μ ανώλης Κ αβαλιέρ ος. W

Επιφυλαττόμεθα νά διαλάβωμεν άλλοτε όσον οΐόν τε έπί τό

'Η Αικατερίνη έμελλε νά έγκαταλείψη του; Ελληνα;, 
καί τά  δημώδη ελληνικά άλματα δέν τ| συνεχωρησαν 
μέχρι τοΰδε την έγκατάλειψιν ταυτην/ Προ; τα ; εν-

πληρέστερον περί τών διαμειφθέντων εγγράφων καί έν μ ^ ει 
ένεογειών ώς π£ ς τήν κατά τό 1769  Ε/,ληνικην - υ τ η ν ε ξ -  
γεοσιν. Θέλομεν δ'ε δημοσιεύσει έπιστολην αντιγραφον Αι
οίνης τής Β' προς τον κόμητα ’Αλέξιον Γρηγορίου Ορλω? tr f i 
9  Σεπτεαβρίου 1 7 7 0 . Δεν θέλομεν δ'ε παραλείψει να προσΟεσωμεν 
καί τάς συνημμένας αύτή διαφόρους έρωτησεις της Α ι* « -ρ » -  
νης, οϊον περί τής προσορμίσεως του ρωσσικου στολου υπο τον 
ναύαργον Σπυριδώφ είς Οίτυλον τήν 17 φεορουαριου 1 7 ι0 ,  και 
τής ενθουσιώδους ύποδο/ής αύτοΰ ύπό τών Μ ανιατών, της ε Λ, 
σεως τοΰ κόμητος ’Αλεξίου περί τής έν Τζεσμε^ ν α υ μ α χ ία ς ^ ς  
28  ίουνίου 17 7 0  κλπ ., προ πάντων οε την αζο 2 -  
1771  έπιστολην Αικατερίνης τής Β προς τον ^ \ ο-
Ό ρλώ -f, έν f, άποοαίνεται, συνεπεία προφορικών εκ - -  
κόμητος, οτι δέν είναι δυνατόν πλέον ν α  ε λ π ι ζ ?  -  
τοΰ ά ν τ ι π ε ρ ισ  π α σ μ ο  ΰ κ α ί  τ η  ς_ σ υ μ π  ρα ξ εω ς  εν τ φ  
δικαίω έκείνω όωσσικώ πολέμω των τη  Τουρκι? υ-. „ γμ  
νων Ε λλή νω ν, ένεκα τής έμφύτου αυτοΐς^ κλισεως εις .η  
δουλείαν καί τής έντελοΰς τού χαρακτήρος αυτών _ελαφ?ο. ι , ,  
κλπ . Σπουδαία ταύτα  πάντα  προς διαβωτισιν του μ^ους  
του τής πατρίου ήμών ιστορίας. ,

2 Τό ασμχ τοΰτο, i -Ο τόν τίτλον «Τής 'Ρο4μ^ελης το Ρ *" 
ν  ο 0 δ ιιι Ιδημοσιεύθη τό δεύτερον υπο του κ. Λιμυλιου ΤΡ 
Ιν τώ Recueil des Chansons populaires do 
δημοσιεύσαντες αύτό ε’ισιν ο άδελ? οι Λημος χαι Ν ι χ ο λ . ϊτ.<?* 
πουλοι (έν τ5 περιηγήσει α^τών εν Ελλαοι, τω 1,9/ 98).

Ά ρ 7 '·ζει δε ούτως*
«"Ολος b κόσμος χαίρεται, ο“λοι βαοοΰν παιχνίδι*  
χ’ ή 'Ρούμελη και τα νησί α στέκουνε πικραμένα».

τελευτά δέ*  ̂ ^
.Ι ΐ ’ ο? Μόσκοβοι, οί φίλοι μου, οί μονάχη μ’ ελπιοα* 
κα· τί καλο μου έκαμαν, σαν ήλθαν στο λεβάντε 
ν'α α’ άοανίσουν τα νησΓα κα'ι ν'α μέ παραιτήσουν, 
κα'ι πάλε μέ τόν τύραννον να κάμουν τήν άγαπ^.»
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θερμούς «πιστολάς τοϋ Βολταίρου ή Αικατερίνη άπαντ<2 
τγ,ν ί ; Γ ν νυχ°ων; ■2εζιζ Ι̂·'·έ̂ ων, προαγγελλουσών άπά-
Cilant Αί Ί ‘ τε/"̂ κ ερωτύλου Άλκιβιάδου (le galant Alcb.ade) καί πρό; τ6ν ?lW J .
(Ferney). «ΟίΈλληνε;, οί 2 ^ * 4  

<4α-ώΤ-·χ ε7η^ ϊίω0'^ζ \  Μ  <legener6s) είς άκρον,
ρ £ “» PF- T ' P0V 1 :  ^  ά?πα^ ν τ <'' έλε^ ε -f I Ι^-ιστολη της 28 Σεπτ. 1770].

Δ'

Ή μεταξύ Βολταίοου καί AtW^ivv- ,ίΊ,ν,Λ

/αριν των^αναγνωστών , Ο0 'Ημερο.ϊοΓων, ήρξατο μέ’
ν"Ε" - * J V  ’°? . /,63, ά,λΓ εν ετει 1 770> δτε ει/εν ή’̂ η 
Του-'/Τ^^'07 Γ Αυτ°*Ρ*τε'·Ρ* τόν πόλεμον κατά τής
-Αν*,2 7 * Μ ? ?α γ ' - ’ϊ *· α ύ ”°° κΧΤά π ρ δ ' ° ν Βολτ* ίο«>
του β ϊο  ' Γ  =Γ· αυΤ0° ε ' 0υ?; “ ΪΤ ^ λουσα  τήν κάθοδον 

- < ρου ρλωφ εις Κορωνών καί την ενωσιν ι/*-ά
τω ν  ρ ω σ ικ ώ ν  στρατευμάτω ν τώ ν Ε λλήνω ν, «ο ΐτινε' εΥ·- 

υ^Λουσι, λεγε ι, ν’ άνακτήσω σ ι τή ν  ελευθερίαν τ ω ν » . ’ Προ-
J  ft, ε’-« τα0τ*. «τι «Δ ιήθησαν εί; δύο σώυατα 
-ομασθεντα τό μεν τής a r a ro M ^  Μ Τε^ ο ς  5
Σπάρτης, , ,  6i ^ άρΧτφας .Ιεγε&νος. Έν ύστερο- 
γραφω δε επιφε?ει· «Ιδού ή Ελλάς μετ’ ολίγον άπελυ-
£  " ,* ''. * ? *  ά « Χ «  είναι οποία V

w. ομω, {,ς με ; ευχαρκττνίσεω: τά ονόματα έμεινα

'Ο Γ λ / ~  Γ * 71 « ,* " *  * * *  έν νεότητι»' 
λ·'ου· «Ή ''1- '  “ Τ ,  εν??υσιδν. ά "χν"? τήν 4 Ίου-
<?ναν^3ή™ 1ε?< Γ ? 1 °ς έ' ε/-είΡ·^1’ είναι
ΥΓ/ίων'Ι ~ ά ?  fo*« έγένοντο προ δισ-
X · ‘ των, α λλ  ανάγκη νά έπιτύχν) πληρέστατα* δέν

α ν θ ο δ ε ς μ ιι 39

άρκεϊ ΐνα  περιποιήση ύμϊν δόξαν άγήρω . . Θα εδιδον τό 
£ .  διά νά ϊδω τήν Υ. Μεγαλειότητα έπ του οοφα του 
Μουσταφα. Ούτως έλέγετο ό τότε Σουλτάνος της Γουρ-
ν ny' » r

Έν δέ τη  έποαένη, τής 20  ’Ιουλίου, ό Βολταϊρος ακου-
,α -  πεά τής μελετωμένης μεταξύ Αικατερίνη; και του 
σα, περι ./ι, Λ ' \ \ ει  δυσαοοών πάντως μη οι
Σουλτάνου ειρηνης, επ ισ .ελλει, ου μ „ -  ρ;λ·Α-
πτωχοί του "Ελληνες τήν πάθωσι' « Καν σ υνά ψ ετε  ειρΛ 
νην, ’είμαι βέβαιο;, ό τ ι Ιστα ι κατα  παντα: ew ο- . 
Ά λ λ ά  τότε τ ί  γενήσονται οί π τω χ ο ί μου 
γένη gov τα. ι α ι νέαι έκεινα ι λεγεωνε, των —.αο .
Καί έπιφωνεϊ ό γηραιός καί ενόο;ος φιλε Λ̂ ν ” ” ^ τ -
τοϋτο (ή άνακαίνισις τών ίσθμιων) η ε ν δ ό τε ρ α  ς
τοϋ βίου σας, άλλά  πώς θελει * * * · £ · ?
δέν μείνη στρατός έν Έ λ λ ά δ ι; . . Ο Κ. ^  
έπιοέοει τέλος, ό πατριάρχες των -.νων, · - -λ
βέρ'ο: 1 όστις εύρίσκεται νΰν είς Ferney, κ α τ ε χ ε .α ι υ,.ο 
τοϋ αύτοϋ μετ’ έμοϋ ένθουσιασμοϋ, μόνη τη  διάφορά, οτ! 
ούτος έκφράζει αύτόν κάλλιον έμοϋ’ αμφοτεροι μισου-
υεν άποστρε©όι;.εθα τόν Μουσταφαν». __

Τή 1 9 ’Οκτωβρίου τοϋ αύτοϋ έτους, ό Βολταϊρος επαι- 
νών δικαίως τ ή ν  άνεξιθρησκείαν τής Αικατερίνηςπρος^υς 
Τατάοους επιλέγει' « Ά λ λ ά  τ ί θα γινη ;/) ' · ω/ Γ' ^  
Ελλάς; θ ά  έ7ω τήν θλϊψιν νά ΐδώ τά τέκνα  του galant
Άλκιβιάδου, ύπακούοντα είς άλλους και ουχι ει, Α 
τερίνην τήν Μεγάλην;» Ά .αντώ σα ή 
τήν σκληράν έκείνην καί υπεροολικτ,ν 
ρίαν κατά  τών δυστυχών Ελλήνων, περι ης ποιεί.αι

1 Περιώνυμο; !γχυν.λοπ«3·.*ος φ.λόαοφος **'·. 
όστι; άνχγχη ν'* καταλεχΟ* μεταξύ τών συγχρόνων τω Βολτχ.ρω f  ι

λελλήνων.



γον καί ό κ. Rambaut, ητις έλαττο ΐ κατά πολύ τόν φ ι
λελληνισμόν της περιδόξου Αύτοκρατείρας. «Les Grecs, 
les Spartiates ont bien d0g£n0r6s ; ils aiment la rapine 
mieux que la liberty !»

To επόμενον ετος 1 7 7 1 ,  άκμάζοντος του πολέμου, ό 
Βολταΐρος γράφει τνί Αύτοκρατείρη τήν 30 ’Ιουλίου* «Κυ
ρία, είναι άρά γε αληθές, οτι έκυριευσατε άπασαν την  
Κριμαίαν ; Είς παρηγορον τουλάχιστον, οτι θέλετε εχει 
τό βασίλειον τοΰ Θόαντος, ενθα η περικαλλής Ιφιγένεια, 
επί τοσοΰτον χρόνον, ην ιέρεια της Άρτέμιδος. Ά λ λ ’ 
εάν κυριεύουσα την Τουρκικήν Χερσόνησον μέλλετε νά 
συνάψετε είρηνην μετά του Μουσταφα, τ ί γενησεται ή 
πτω/η μου Ε λλάς, τ ί  γενησεται η περικαλλής αυτη  
πατρίς τοΰ Δημοσθενους καί τοΰ Σοφοκλεους ; Ά φίνω  ευ
χαρίστως την 'Ιερουσαλήμ είς τούς Τούρκους* οί βάρβαροι 
ουτοι ε ί ν α ι  κ α μ ω μ έ ν ο ι  διά τόν τόπον τοΰ Ίεζεκηλ, τοΰ 
Ήλιου, τοΰ Καϊάφα. ’Αλλά θά θλίβωμαι κατάκαρδα, 
βλέπων τό Οέατρον τών ’Αθηνών, μεταβεβλημένον είς 
περιβόλια, τό Λυκειον είς σταύλους.»

Καί έν τν] επιστολή της 30 Νοεμβρίου 1 7 7 1 ,  γράφει* 
«Πιστεύω, ότι ό κόμης Όρλώφ έγενετο κύριος της Εύ
βοιας. Τοΰτο παρέ*/ει μοι "/ρηστάς ελπίδας καί διά τάς 
’Αθήνας, πρός άς τρέφω αείποτε άφοηίωαιν, χάριν τοΰ 
Σοφο*λέους, τοΰ Εύριπίδου, τοΰ Μενάνδρου καί τοΰ γερο- 
Άνακρέοντος, τοΰ συναδέλφου μου, καίτοι οί ’Αθηναίοι 
εγ ινκ ν  τά  δειλότερα ό'ντα της γης . . . »

’Εν έπομένν) δέ τ ιν ι έπιστολ'/j (της 6 Μαρτίου 1772), 
•πειθόμενος είς τούς λόγους της Τ ο μ ν ρ ιδ ο ς  η Σ ε μ ιρ ά μ ι -  
ό ό ς  το ι\  ώς άπεκάλει την Αικατερίνην ό Βολταΐρος, περί 
της ανανδρίας τών Ελλήνων*«’Ά λλη  λύπη δι’ έμέ,γράφει, 
είναι, οτι οί "Έλληνες είσίν άνάςιοι της έλευθερίας, ηνθά  
άπέκτων, εάν είχον τό θάρρος νά σας βοηθησωσιν, (άν δέν

»*ει ^ « ρ ο ^ δ γ ε ρ ω ν ) .  Λεν 
-τους έγ / .α ^ μ κ α νετε , ^  ^  ν οφοΛ95, ουτε τον
βέλω Λ έον ν’ αναγινωσΛω ^  ^

•Ορφ» · · μ ν * * 6*™ S  θ ο ^ ε ία ν ,  αν μ* Κ* *
νι-ΑΤίν (την όρθοδοξον -TOJ. . .ι>
Ύμετέροί ^  Λ ?  01

Καί τήν επόμενόν — τ > ν· \ ,r fa ty  αυτών, % ελ
Μ  - V -  ^ ? ν 0 1Τ ό Γ ; ^ ·Α ώ .δα , α ^ δ υ ν α τ α ,
ΛΤ,ν,,η θά -Vo νϋν *1 . . . »  ; ,
r a t r \ r  ά>τι*·αταστη<η V ( _ ^  Al*<mftvn ε··’·

Χ; , ,  *  mTKt ,
αατα τοΟ Ά λγαροτ* . ’  ϊ εν * ΎΛλά;. Φ ωτ^ατε
/.αί των έπιστ-ημων *ο ι«ς  ̂ . ·0 ς  προς τν,ν
μας, *«ς *«?«*«*» ,

χρόνω προϊόντι όυναντ . Πατρ&ν, *ν *»?« ·
’ίπ ό ο ε ^ ς  « « « « ^  , ί ;  δευτερας «*«-
*ατά  ιώνΤούρν-ων, με >« ’οΛω?') μοί αγγέλλει, οτν

“ , Ό νόι«ΐ« ’ Αλέξιος (ο Ορ>ωφ) μ ι» όν
χωχτ,ς- °  f f  ‘’ ,- , δ  όντως θαυμασι*. ,
•f) διαταγνι ενιων · ,  * j   ̂ Αίγυπτου ο διο
,, ίγ.,«-. «Λ« . «  ™ ■ ,;·,,, "■

Si Γ ε Γ ' Ί 1  w w ’* 'B M W  έεν ε/.ω ομω,

. ^.rdvvn? χενν, ε̂'ΐί ^, β,,γν0α©ώ; ν.α\ καλλιτέγνη1; φ ριδερ'*ος τηί
t  Π ε ? , ώ ν ^ ο _ ;  | U W  9 ν  λ Λ  1 7 6 4 .  θ ρ ό ν ο ν  i v a S x -

Ενετια to * ί, ’ . , ' . „ , 3 ε ν  aiitov κρ'.ν τ71’ „ ϊν£ν=το Εαοιλεο,,
Ιίρωίοίας, ο«ις εγνωρ10 au/,v too, “I1* T 740V "Ορα



Και έν μεταγενεστέρα έπιστολνί, η Αικατερίνη άπαν· 
τα  είς άποκριτικην του Βολταίρου τη 20 ’Απριλίου 
1873 , έν τί συν τοΐς άλλοις λέγει ουτος, οτι, α'Ότε ό Όρ- 
λώφ θέλει εγείρει θριαμβευτικόν τόςον είς τόν 'Ιππόδρο
μον της Κωνσταντινουπόλεως, τότε δι’ υμών θέλουν 
γεννηθη έν Έλλάδι Φειδίαι κα'ι Μιλτιάδαι».

Τό σταθερόν διαφέρον, όπερ ένεψύχου τον Βολταΐρον 
στρός τόν θρίαμβον της 'Ρωσσίας κατά τών Τούρκων, είναι 
αΐιον σημειώσεως. Έμπλεως της εύμενείας της αύ- 
τοκρατείρας, βεβαίως έπληρουτο ζήλου ύπέρ αύτης ές 
ευγνωμοσύνης. Ά λ λ ’ ηθέλομεν άπατηθη, έάν έφανταζό- 
μ.εθα, δτι τοΰτο ήν η αόνη αιτία. Ό ύπερτερος τών πο
λιτικών εκείνων του συμφέροντος (de comptoire), οΐτινες 
εκλαμβάνουν τό συαοέοον του έμπορίου αντί του συμοέ-ν i ί \ i ν i t
ροντο; της ανθρωπότητας, ύπερτερος έπισης τών κενών 
εκείνων {δεών της ευρωπαϊκής ισορροπίας, τών τοσούτω 
προσφιλών τοις πολιτικοϊς, ό Βολταϊρος, εβλεπεν έν τνί 
καταστροοη της Τουρκίας έκατοααύρια άνθοώπων δυνα-Γ ι 7 ι · k k Γ ι
μενών καν ν’ άποφυγωσι, ύπό την κυριαρχίαν ενός μόνου 
κυριάρχου, τόν άφόρητον δεσποτισμόν ενός όλου λαου.... 
Έκτεταμέναι χώραι, κείμεναι ύπό λαμπρόν ούρανόν, και 
προωρισμέναι ύπό της φύσεως ΐνα καλύπτωνται έκ τών 
ώφελιμωτέρων τω άνθρώπω προϊόντων, ηθελον άποδοθη 
είς τόν βιομη/ανον τών κατοικούντων αύτάς, αί χώραι 
αυται, αί πρώται, έν αίς ό άνθρωπος άνεπτυςε μεγαλο- 
φυΐαν, θά ε^λεπον άναγεννωμένας έν τοΐς κόλποις των 
τάς τέ/νας, ών ουτος παρέσχεν τούς έντελεστέρους τύ
πους, τάς έπιστημας, ών εθετο τά θεμέλια.Έ Αικατερίνη 
άπαντα,έπανερχομένη είς τά φιλελληνικά αισθήματα της. 
«Ιδού πεισθεΐσα, ότι αί τέ/ναι δέν έςευρέθησαν έν 
Έλ/νάδι. Τούτο μέ λυπεί, διότι αγαπώ τούς ‘Έλληνας, 
μεθ’ όλα τά ελαττώματα των.»

ανλοθεςμιι

Ε'

Έ λ^ νας άλνο^γ?^?’·7·  ̂'ε,_εϊνι α,>τ7,;, είναι ή εςτ,ς
1777, ώς έπΛογος &ε,ο · , ολταΐ?0ς w  τε^ευ-

' τελειονει ο 1>0/ , > , * *,ατοα-Si r αβοίου 4ww^ t , v ,  ^  r > a j
ταίαντου της 5 ' , g π?6ς την Αυ .ολ?Χ
νοϋτχΐ ή έν ,ενί,ς « φ ο * ω «  ; «  ^  ζ) w l  ηΟε-
τειραν’ «Έ πεΟ ύρ- ιν« ε π , ο . ε , ^ έ , τ ε ρ ο ν
Τ,εν εννοήσει τό τ ά ρ τ ε ς  * , αέ όπό'ΐεν ηλθον.
ά*ο^ιδξ*ι e ^  ;  ζς το
’A t t i  το ρ « ι « ν  τό όνορ(όρνον
χοάτιστον α.τορν τΛς · r τόδας «ύτης κ*1 κνχ 

χρίζω, έν τή άγωνί? ρ υ ,  ΑΛ.Ιαχ
ρίνα pelo id  « ό ς  Αικατερίνην την ,

Ή άφοτιωσις του Βο~. - , 1*τ «οορά του κοίτα τω<
wo' οΛοΒω'Τ'ϊΐσρς το υ/.*<■ . ' ' » τΙΛ)ων. ’ AVX. ο
ιρ/,ων χ.ατεκρί^αν ύπο χ ^  βίον τοϋ Βολ-

,J iv o o ; Κονδορπετος, ο ΊΤΡ^*« βΜχχράν άφ’ ή ρ "
ταίρου, ιδού πώς κρίνει *ερι ο τών Οελον-
οί ταπεινοί έκεϊνοι υπολο ρμ· , ^  του5·Ααόν ζυγόν,
των νά κρατώ™ την Κλλαδ » ^ωλώνται  τα
« π ω ς  έ λ α τ τ ώ ν η τ α ι  ό π λ η θ '^ -  § έ  α ύ τ χ  Su  τ'ίς
τέ/.να της ώς ανδράποδα, -ν J ;  ’  ^.όρειτον αυτών 
ρστ,,γος να χ ρ η ^ ω σ ι ν  ε-, 

φιλαρ*/ ί αν «.
«•r \ . _
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Β°λτκ1Κ  «ού Λ Τ ί ^ ο ' β Τ '  τ1 θά eW eT 0 *βεβαιωί δ *. Target.,ι
Τ'

Περί - ά  τ έ λ η  )ο ;_

“ ων°;, ό ^  4 Τ  ' Χίά έ̂ ξου Ή'
Μ « « ς  έν ^  ^  , ί  Εσ»ερι?  νίρχ[σε ί̂πτων
φωτισμένων καί εύ! <>'« κζι ^  xap&i, τίϋν
Οερων ^ ;ών. ’Άν ποότεΐον ί ^ Τ  * ? 1 τών ?*>«>««-
£v” ‘*< ί  f a p u x y S J ? ”  ~ Χϋ,€«Η·«*ί, ώς ή τ? ,

&  ̂Ί *«« Γβλλί,ς έ ^ Έ ν  V ^ ^ νκτολ'ί5 «ί««ών
βι?°υ £  ώ  S '  -Γ  Δ κκί έ*1 Αβοίο*
Ζ «Ρ«  , ί ιων έμεοίμν,σαν
'· ^ εω ; επί τί3; ·Ανκτολ ' r - £V * ‘ * * ftv έ« ι-

. *. , ’ ιζ Δμτ,*«« ’βιχλησίβς,1 Δ̂ ν xpivoasv aro Λ 9
*  «*  τούτον

,8 6 ί · «Ό  BoX „tio- Τ 6" 6 bi0^ P h ie
* ϊ ί  AixsTjpf,-. j ‘Ρ®·\ λ5Τ  ̂ ό χ. "Ασσ,ο- ΤΙ - ,ν ** Didot, 
vf/·*; τίίς ί Λ η *  ,ολ",ν':? ** i Touox.'a ’ δ-1 Γ “ >,1{ Τ* ; νίχαί
w »  % ν ώ “7 , ^ η·»».~μϋ, * W C 5 5 t , S  

« 5  vi“  '· '■■*··

?**)« άψίίο; τ « Λ  °βλ7“ Ρ*ωί, θ"«ρ i - Y o a L  ^ '  TPa'Ufta τ ° δ
»«46*β:; w ; ’ S e ·7·Ρβ«Γσ,ς Τη A’xiT-Jf'^ ,επ!, » ίί  θ ρ ^ ε υ -  
Χίρσώνο;

, Χϊί το'« ^ τά \ ^ 0ΡΓτρ’0μ ^  «*“Λάαι* 0ΪΡ£*
?*εΡ 0: τερ: τ; ν ι .  , ζιντιον αα-υ».

ξάVT.S OVο Γ ' ’^ ί · ΐ \ τ * ΐ β ^ 1 ' “̂ ’ f0'0̂ '  *
tv 8£toxm »«β* A C £ g £ ; , * “p * ^ «°- % % Ζ ,ΒΪΪ

ώς τούτο άπεκάλυψαν μεταξύ άλλων πασιφανώς έγ 
γραφά τινα, κατά το έν. ετος προκύψαντα εις φως.

Περί τά  τέλη του είρημένου αίώνος ηκούσθη κατά  
πρώτον φωνη γενναία ύπέο της Ελλάδος άπό του βήμα
τος της βουλής τών Κοινοτήτων της μεγάθυμου ’Α γ
γλίας, ώς αναφέρει έ'ν τινι έπιστολνί του και ό αείμνη
στος Ιίοραής. Ό διάσημος Sheridan, ποιητης καί εύ
γλωττος ρητωρ άγορεύων κατά του φόρου, δν ό Πίτ 
προέτεινεν ΐνα έπιβληθνί τω  Ά γγλικώ  εθνει διά τόν 
Χατά της 'Ρωσσίας τότε πόλεμον, έπεφώνησεν : «Εί
ναι άδικος ό πόλεμος ουτος καί διά τούς ‘'Ελληνας, 
ων έμποδίζομεν την έλευΟέρωσιν άπό βαρβάρου έθνους 
ζυγόν. Αδίκως όΠαύϊος* καταφέρεται κατά τών Ε λ
λήνων, έπ ιλέγει. . .  'Άμα η Ε λλάς άποτινάςν) τόν ζυγόν 
θέλει πάλιν γεννήσει τού: Δημοσθένεις καί ολους τούς 
μεγάλους άνδρας, ους έγέννησε τό πάλα ι!»  Λόγοι, οίτινες 
βραδύτερον έκαρποφόρησαν, διεγείραντες τόν φιλελληνι
σμόν είς την καρδίαν του Κάνιγκος, του σπουδάζοντας 
τότε έν τοις Πανεπιστημίοις της Α γγλ ίας καί αγαπών
τας εκτοτε την Ελλάδα, είς την του Βύρωνος, καί τήν 
του Γυιλφόρδου.

Ενταύθα ανάγκη ν’ άναφέρωμεν και τό ονομα γάλλου 
τινός Πορτίου (Portias), οστις, έπί Λουδοβίκου IF' άπέ- 
τεινε τω Richelieu έπίκλησιν υπέρ τών Ελλήνων, δτε 
καί ό Λέων Ά λάτιος τώ υίω του Λουδοβίκου ΙΓ' τω  
1624  [Hellas, in natalis Delphini Gallici - R o m a e  
5Αλλά καί ό Μασσαλιώτης Guys, έν τνί περιηγήσει ανζοΰ 
i r 'E U d ad iy  παοέσ/εν ού μικράν υπηρεσίαν τοϊς °Έλλησι.

1 *0 Παύίος ουτος (Paw) Πρώσσος ή μάλλον "Ολλανδός την γενε
τήν, συνέγραψε τό γνωστόν σύγγραμμα «Recherches philosophique$ 
sur les Grecs», ΙχδοθΙν τό 1787, Ινώ  κατηγορεί τους Έ λληνας.



«Προ πολλοΰ, λεγει ό πολύ; Eijger ·λ γ,’Λ,/,   τ
συνετίσει εί; την υποδούλων τ η " Έ λ λ ^   ̂ *‘Z*
ανεπανόρθωτο·/, Λ ν  ό Guys W * '
τίίς μακροχρονίου ταύτης fL’HMfe ?
France, p. 285.) W ·* .» ·  (L Hell̂ m e  en

y«iAT*V ^ ' άτήν ™ ύντκ ΙΘ' αίδν«. •°1'
f ' l  £  ■ ν8*?ων τϋς φίλη; πατ.ίδος, νά έκ-
φ . ^ ν ^ Γ ^ ’ ένεΡΥ·̂ '-'"-ωτερον τό φρόνη*,* τοϋ
^ m 5 ;7 ^ * ?XrVV Κύ?° 0 W
έν Βαυαρία « " Γ  % Λ,γγλΐ*\ ° Λου'ΪΓ̂ ί*ο? βασιλεύ;_ -ι ·.·· ί-0·. τι όε να μνησθώ»£ν καί άπάτγχ: εκεί
νης τη; ευγενούς *«1 μεγαλοψυχου /ορείκς των ®αέλ-
i r Vv " V$;Wl ^  ^  %<:> ^νέδ,^ον τ ί  Ίίλ-£*., δοςαν μεν * λο , έαντοί, L 4

iS i ’i n  * : 'JYO 0"'JV'flv ά ξ α ν τ ε ς  εί; τά; «W *
\ ν 'νων κ'·αντων, όποιοι είτιν: ό ΓυιλαΛ,δ ό' ’Εϋ-

« L ! V S . ui?  V  “"‘" Γ ; 6 D;'l0,: ‘  s'»b- 
V ’4» ° ΠΛ,“ !’ ‘ 'A" ‘*  -

Ο ijQA .κιρο  ̂ ινχ ε τ: κνελΟίον.εν ε’Λ αυτόν c*' 
την λ^ζτεοίνην κκί ~>ν ~ η̂ ' > ° ’.
τνίς Ί'λλνδη' ’ < -̂ωμενην α,.εΛευθερωσιν

*  ι-λλκοο, εμμετρω;. Τοικΰτα ίέ  πο^α^τά -ου
Ή * ? *  ϊ’ imperatrico de'ftussil^

J‘ ‘ "  1> e·. vj; κποσπωμεν τού; έξη; στίχου;:

«Conduis les guerriers aux champs de Marathon 
Aux remparts de Platee, aux ,nurs de Saiamine-’
Que sortant des debris qui eouvrent sa ruiue 
Athenes ressuscite a ta puissante vnix ’
Rends lui son non,, ses dieux, ses talent’s, et ses Iois ,

• Λ ί ? ϊ κ Γ ” "*· -  n„.

<H ώδη του, (Oile a propos de la guerre prfeente en
Grece  ̂ ενΟκ τού; σταυροφόρους άποκαλει

Des cruels vainqueurs des Chretiens...,

επιφέρει Αποτεινόμενο; προς τούς "Ελληνας*
je veux rpssuscitor \thene-s,
Ou Ilomerc cbante vos combats,
Que la voix de cents Demosthenes
lianime vos coeurs et vos bras   ̂  ̂ ^

’ n ) i  yy\ £v τώ ψίΛοσοφιχω Αεζιχφ αυτού, έν λ&,*-
n i Z  (Languee, L . ' ^ Z ^ t Z Z Z t  
αρχαίας και της νεωτερκς^Ε Λ«1 την γλυ-
νουσαν δλον το αεγαΛ~ιο . ι, j - > δ»άλε-
κύτητα της Ιταλικής, ύπεο π*σαν

, ρν^ασιν τ·7)ς μουσικής, οια των [/.α
: Χ  Λιό, W  - I  « ,

r c r e / E n M ,·  ,) 'E M irix i,
L i W r  ra θεωρηθή ώς n o^aeot^ )io>ooa ^
oixcvjur,^ . f ά ν α υ δ η  τών

Μ*/ι λΥΐσαον σ̂ωαεν ô , o.- w

I  - j r  j3 £ *  *
Γ ^ τ «  M W  « »
i . l  ι»  is-rawf? - ’Ji «*«· (wJU fm ) *'·· -

X S s -  *  «***» ̂  t r / x
L  ««? f » W "  r . ' T . T i T Xάναγεννώαενον, τύχη άγαΒη, ει; τκ; γ->χ .
νΟν ελευθέρων Ελλήνων!

Άθτνα'ς cr.v 23 Ιουλίου 18iJ- 
Εν Αβν«·Μ  ■ KQNSTMST1NOS ΠΩΠ.



Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΜΕΝΤΣΙΚΩΦ
(κατα τον Henri Navire).

Ότε  ̂ή αύτοκράτειρα της 'Ρωσσίας Αικατερίνη ή Α' 
Ιχνεε τά λοίσθια, ό τότε πρωθυπουργός πρίγκιψ Μεντσι
κώφ ύπέβαλεν είς αύτήν, -/.ατά τήν κρίσιμον εκείνην στι
γμήν, διαθήκην, δι’ ·?,; μετεβιβάζετο τό στέρεα τη; είς 
τόν όαΰ/.α Πέτρον, παιδίον τότε ηλικίας τριών καί δέκα 
ετών, υιόν τοΰ ’Αλεςίου, γεννηθέντος έκ τοϋ πρώτου γά
μου τοϋ Μεγάλου Πέτρου μετά της πριγκιπικής Εύδο- 
ξιας. Έ Αικατερίνη άπέθανε κατά την αύτήν εκείνην 
νύκτα, καθ ήν άπεκλήρου διά διαθήκης τάς δύο αύτης 
θυγατέρας,  ̂τήν "Ανναν καί τήν Ελισάβετ, προωρισμέ- 
νας ούδέν ήττον  ̂άμφοτέρας νά βασιλεύσωσι βραδυτερον. 
Αλλ ή φιλοδοξία τοΰ Μεντσικώφ ήτο τό πρώτιστον ή, 
κάλλιον εΐπεϊν, τό μόνον έλατήριον άπάσης της ζωής 
αυτοΰ- καί δη ύπό τοΰ αποκλειστικού τούτου πάθους πα- 
ρορμωμενος ουτος, άπό άπλοΰ παιδιού ζακχαροπλάστου 
τίνος εγενετο ό φίλος, ό σύμμαχος καί ό ευνοούμενος 
τοΰ Τσάρου Πέτρου τοΰ Μεγάλου, 'όστις έμπλήσας αύτόν 
πλουτου, άνυψωσεν είς τό αξίωμα τοΰ πρίγκιπος καί τοΰ 
άρχιναυάρχου καί κατέστησε μεθ’ έαυτόν τά πρώτον της 
αυτοκρατορίας  ̂ πρόσωπον επιφανές. Ζητήσας λοιπόν νά 
καταπείσ·/) τήν έπιθάνατον τσαρίνην ό Μεντσικώο νά 
ανακήρυξη Πέτρον τόν Β' κληρονόμον έαυτης, ούδόλως'έκι- 
νήθη είς τοϋτο άνευ σκοπιμότητος· διό δημιουργός της τύ- 
Χ« εγγονου τής Ευδοςιας υπεχρεωσεν εύγνωιχονοΰντα 
τόν νεον ήγεμόνα νά διατηρή αύτόν έν ή είχε θέσει' ουτω 
όε τό πρόσωπον τοΰ προστάτβυ, έπιτηδείως ληφθέν, παρέ- 
σχεν εις αυτόν την παντοδυναμίαν.

Και πράγματι εκυβέρνησεν ύπό τό ονομα Πέτρου τοϋ
Β’ όπως δέ διαβεβαίωση έαυτώ μακρότερον κράτος, ολί
γα!; ήαέοας άπό τοϋ συμβεβηκότος έμνήστευσε Μαρίαν 
τήν πρωτότοκον αύτοΰ κόρην μετά τοΰ νεου διάδοχου
της Αικατερίνης. , , ,

'Η 'Ρωσσία καί ή Ευρώπη άπό τριακοντα ετών εις το 
όνου.α τοΰ εύνοουμένου είθισμέναι καί εις τήν ίσχύν αύτου 
ύποτεταγμέναι, άπεδέχθησαν άνευ έκπλήξεως τοϋ συνοι
κεσίου τούτου τήν φήμην' ό δέ Μεντσικώφ άνεχώρησε 
πρός τό μεγαλοπρεπές ενδιαίτημα τοϋ Ορανιεμβάσιμ, 
οπου ή έκ της οίκογενείας τών !Αρσενικώφ καταγόμενη 
σύζυγος μετά τών θυγατέρων της καί τοΰ υίοΰ αύτοΰ 
διήνυον τήν μειδιώσαν ώραν τοΰ έα ρ ο ς. Έκεϊ μέ μορφήν 
άπαστράπτουσαν ύπερηφανίαν καί χαράν ό Μεντσικώφ 
ήσπάσατο φιλοστόργως τήν πριγκιπισσαν και τά τέκνα 
του καί λαβών μετ’ εύμενοϋς ύποχωρήσεως την χεϊρα
τής πρωτοτόκου* , , , ,

«’Αγαπητή μου Μαρία, λεγει προς αυτήν _ με φωνήν 
τρυφεοάν, έγγίζομεν είς κρισιμωτάτην στιγμήν, όσον ά̂- 
οορα 'είς τό μέλλον της οικίας τών Μεντσικώφ. Θά θεσω 
ύπόδοκιμασίαν τό θυγατρικόν καί αδελφικόν σου φιλτρον. 
Πλήν μένε ήσυχος, προσέθηκε μετά μειδιάματος δηλοϋν- 
τοςτήν αμηχανίαν, ήν ή πανηγυρικής αυτη απαρχής άνε- 
γέννησεν έπί" τοΰ προσώπου της νεάνιδος. Τό κατά σε, 
πρόκειται μόνον νά συναίνεσές είς τήν εύτυχίαν σου καί 
τό ελπίζω, έτι δέ μέ μείζονα, τό βεβαιώ, τιμήν ή όσην 
νά όνειροπολήστ) έδύνατο γυναικός φιλοόοξια.

Ή Μαρία έπλησίαζε νά διανύση τό δεκατον πεμπτον
της ηλικίας αύτης ετος.  ̂ r Χ

Τό χ,αθαρως ωοειδές της ύτ:ώχρου της μορφής, υτ:ο 
λαμπρΧς ξανθής κόμης περιεστεμμένης, άπεικόνιζεν αθωό
τητα καί αγγελικήν καλλονήν, άναδεικνυομένην ετι μαλ-



λον άξιοθαύμαστον διά τίνος σκοτεινού χρώματος μελαγ
χολίας κεχυμενης έπί τών λεπτών αύτης χαρακτήρων 
και τοΰ δλου τνίς φυσιογνωμίας. Οί δέ βλέποντε<,· αύτην 
ένόουν έφεξης, οτι τό θεσπέσιον τοΰτο πλάσμα δέν ητο 
ές έκείνων, τά  όποια συνετάςαντο τοΐς γηΐνοις δι’ άδιαρ- 
ρηκτων δεσμών, καθόσον καί ό κυανοΰς μέγας αύτης 
οφθαλμός, αυτομάτως πρός ουρανούς ίθυνόμε'νος, έφαίνετο 
πάντοτε, δτι έκει έ ζητεί την έπιθυμητήν πατρίδα. Ά λ λ 5 

η τών άέλττων μεγαλείων αγγελία αντί νά φαιδρύνν) τό 
πρόσωπόν της, όπως άνεμενεν ό Μεντσικώφ, μετέβαλε 
την αδημονίαν της είς άρρητον άπεικόνισμα θλίψεως.

Έν τούτοις, επειδή έλάτρευε τόν πατέρα της, κατέ
βαλε πασαν προσπάθειάν της, όπως φανν], OTt την δια- 
κοίνωσιν ταύτην, την έπί τών άκρων τών χειλέων της 
γίωρημένην, άπεδεςατο μετά της αύτης χκρας, μεθ’ ης 
καί ό πατήρ της* ουτος όέ τότε μετά της έπιτετηδευ- 
μένης παρά ταΐς αύλαΐς σοβαρότητος έγονυπέτησε πρό 
της Μαρίας, καθ’ ά τό τών μ,οσκοβιτών έθιμο ν διατάσ- 
σει νά πράττη πας, ό'στις τό πρώτον παρουσιάζεται πρό 
τνίς γυναικός τοΰ ήγεμόνος, καί προτρέψας την τε γυ
ναίκα και τά δύο του άλλα τέκνα τό αυτό νά π^άζωσι.

—  Προσφωνήσατε μετ' έμοΰ, λέγει πρός αυτά σοβαρώς, 
την μνηστην τοΰ Τσάρου.

*11 Μαρία ητο βιαίως συγκεκινημ,ενη, άλλ’ η συγκίνησίς 
της ήτό τ ι πολύ διάφορον εκείνης, την όποιαν πασα άλλη  
έν τγί θεσει της ήθελε δοκιμάσει καί άντι φωνής χαρας, 
ην προσεδόκα ό Μεντσικώφ, κραυγήν λύπης άφηκεν έκ 
τοΰ στήθους της, δτε είόε τούς οικείους προσκυνοΰντας 
πρό αύτης.

—  Τί πράττεις, πάτερ μου, άνέκραςεν, άνεγείοουσα 
τόν Μεντσικώφ. ’Ί>, δέν είςε^ρεις τ ί μ.οι εύχεσαι !

—  Πλην δέν είναι εύχη, άπηντησεν άπόπληκτο;

έκεϊνος* τό άγγελλόμενον είναι πρΧγμα τετελεσμενον. 
—  Πώς ! θά i lu n  άληθώς ή μνηστή του Ίσαρου ,
— Άναμφιβόλως, ύπέλαβεν ό Μεντσικώφ. Πλην μήπως 

είναι τάχα νέον, τόσον δεινόν νά τό άκουση ·ΐς ι " ι ω
έπέοανα τό συνοικέσιον τοΰτο.

—  Τότε, πάτερ [/.ου, δακρυρροοΰσα λέγει ή νεΧνις, ανευ 
άαψιβολιας έπέρανας την δυστυχίαν (/.ου.

' Σκοτεινόν νέφος διεχύθη έπί τούς χαρακτήρας του πριγ· 
κιπος, καί μεθ’ ΰφους αύστηροϋ θεωρήσας την κοο/ιν .ου

-  Μαοία, λένει, ουδόλως είναι φυσική τοιαυτη τις  
διαγωγή είς την κόρην τοϋ Μεντσικώφ· ρ ί  κρυπτεις ρ -  
στηριον, τό όποιον έπεθύμουν αιωνίως ν αγνοώ και το
όποιον ομως οφείλω νά μάθω. _ ,ν—Λ-

Εκείνη άκούσασα τόν πατέρα της υποδηλουντα^υ ο
νοιάν τινα, της οποίας δέν ένόει καλώς ο ην τ/)ν εκ
σιν, ήσθάνθη τό έρύθτ,μα άναβαΐνον εις τας παρε.ας ,· Λ?
καί έταρά-/0η, άλλ’ ή ταραχή της διηρκεσεν επ ολιγι ,
μεθ’ S έπηλθεν η ράθυμος σταθερότης της αθφοτν, .,ς.

 Χί α ίν ίτ τ ο ν τ α ι  οί λόγοι σου αγ\οώ , λεγει μ~
.Μ ,ν,τος. οέ ™ * ?  r ·

ο 5 « *  ά - U  « «Ι  F » ; f «  !">» “ ν "
ποιούμαι θρόνον, πράττω τοΰτο, διότι υπάκουος ε.,

r m i  -·“? « «  f·” · ·*"? *  ?"·; ’ I S ? - ” :όπου σείς την βλέπετε, καί την οποίαν αναμφίβολο),
ναίως έπεδαψίλευσεν ό Θεός. , ,
‘ Αΰτη η άπάντησις, ή άπεικονίζουσα αφελή ευγ ν. .

καί μεγαλεϊον, οδτως έτάραξε τ *  Μεντσικώφ ωστε «  
την ά 3νησιν της θυγατρός του ησθανετο, οτι »
ζωης καί ονόματος αύτοϋ λαμπηδων ωχρια, ο .ι .* 
ροϋσα αυτη ενός σ τέ ,,α το ς. άνυψοϋτο 
η όσον αύτός ένόμιζεν άνυψοϋτο, καταθετών .ο.το
πρό τών ττοδών της.



Έν τούτοις πασά του ή φιλοδοξία, εττί στιγμήν κατα- 
βληθεΐσα, άνεφάνη μετ’ ολίγον μάλλον διάπυρος καί μάλ
λον διήγειρεν αυτόν είς άγανάκτησιν, διότι έ'βλεπεν άπο- 
χωριζόμενον κατά την τελευταίαν στιγμήν τόν σκοπόν 
τοσούτων αγώνων καί μηχανορραφημάτων. Είς την ζωήν 
του πρωτην η δη φοράν συνηντγισε ψυ^ήν, την όποιαν 
έμαγγάνευε μάλλον ή τών ουρανών βασιλεία η η της 
γης, και δια τούτο διηυΟυνθη είς τό παιδικόν του φίλτρον 
καί εις την άφοσιωσιν της κόρης, ήν έπί τέλους εύρε θΰμα.

*— Εστω, πατερ μου, θά γείνω τσαρίνη, λέγει αύτω 
μετα του μελαγχολικοΰ καί ηδέος μειδιάματος, ο'περ έδά- 
νειζε τοσαυτα είς τούς χαρακτήράς τν;ς γόητρα, εάν τοι- 
αυτη εινε η τοΰ Θεού θέλησις, έπιπροσθεΐσα μεθ’ ένός εί
δους σοβαρότητας άγιας καί προφητικής. Άποσπάσας δ’ 
άπας τήν συναίνεσίν της ό Μεντσικώφ, όστις ένόμιζεν, 
δτι διά παντός έκράτει της τύχης, άνεχώρησε μετά τών 
οικείων διά Πετρούπολιν, έ'νθα διενοεϊτο, οτι θά άπα- 
στράψγι έκ της αίγλης της νέας του εύνοιας. CH συνοδία 
του συνίστατο έκ πολυκέφαλου θιάσου υπηρετών καί 
αξιωματικών, ή δέ θεραπεία του προσεπάλαιε κατά την 
πολυτελείαν πρός την του ήγεμόνος.

'Η Μαρία έδεξιουτο μεθ’ ολων τών είς τήν τσαρίνην 
όφειλομένων τιμών, δοκιμάζουσα παρά τήν βούλησίν τνις 
αόριστόν τινα φρίκην, διότι έδέ/ετο τοσαύτας υποκλί
σεις. Είχε μάλλον τό ήθος του θύματος, του παρά τών 
αρχαίων παρασκευασμένου όπως προσενε/θνί είς τόν βω
μόν η νέας τινός Έσθ/.ρ, πορευομένης νά δεχθτί τόν τ ί 
τλον τής βασιλίσσης μετά του συζυγικοΰ* ότε δέ νεαραί 
αγρότιδες συνωστι^οντο, ό’πως θεωρησωσιν αύτήν έ'κθαμ- 
6οι διερχομένην, καί μετά φθόνου ίσως, πολλώ μάλλον 
εζήλου ή Μαρία τήν ταπεινήν των τάξιν, η αύται τό

Φευ ! ελεγεν άνιωμένη, είμαι καθώς τά ί'ον, δ'περ 
ζ*̂  έν τγ) σκοτία* έν πλήρει φωτί θ’ άποθάνω.

’Αλλά τά πράγματα πολύ μετεβλήθησαν κατά τήν 
βραδεία ν απουσίαν τοΰ Μεντσικώφ.

Λίαν θαρραλέος ουτος είς τήν εύγνωμοσύνην ένός παι
διού καί λίαν εύαρέστως είς τήν έπίδειξίν του ήσχολη- 
μένος, παρημέλησε τήν δέουσαν έπί τοΰ ύπό την κηοεμο- 
νείαν αύτοΰ ανήλικος έπαγρύπνησιν* οί δ’ εχθροί του 
Όστερμάνος, Γολοφκϊνος, Γαλιτσΐνος, καί Δολγορουκης 
συνεφώνησαν νά ύποσκάψωσιν ύπ’ αύτόν τήν δυναμίν του. 
Καί δή καί τήν δυσαρέσκειαν αύλής ζηλοτυπου είργά- 
σαντο, καί τήν θρασύτητα τοΰ έπιτρόπου κατηγόρησαν, 
διότι έτόλαα τήν σύμ.ΐΛΐξιν τοΰ αύτοκοατοοικοΰ αίματος

V * '/» } * e % /τοΰ 'Ρωμανώφ μέ τό αίμα ένός νεαυξητου, ένός τρεχετυ- 
χου (vagabond) καί έπωφεληθέντες έκ τής είς Όρανιεμ- 
βάσυμ όδείας τοΰ Μντσικώφ έποίησαν άνάρπαστον τόν 
νέον Τσάρον άπό τοΰ έν Πετερχοφ μεγάρου του, έν ω 
άφήκεν αύτόν ό έπίτροπος, μέλλων όσονούπω ν’ άγάγνι 
τήν μελλόνυμφον αύτοΰ.

Ό Μεντσικώφ έκπλαγείς έπί τνί μή έν Πετερχοφ ά- 
νευρέσει τοΰ Τσάρου τρε^ει είς Πετρουπολιν, άσθμαινων 
φθάνει είς τό αύτοκρατορικόν μέγαρον, αλλά τω απαγο
ρεύουν ν’ άναβνί τόν ούδόν* επανέρχεται τότε είς τό ί'διόν 
του μέγαοον καί μανθάνει, ότι κατά διαταγήν τοΰ Γ1σα- 
ρου ή μάλλον εκείνων, οίτινες ένήογουν έπ’ όνόματι αυ
τοΰ, άοειλον αύτόν καί θτ;σαυοού: καί ούλα/.ας καί παντα

 ̂ 1 r 7τά έπιπλα καί σκεύη. Δεν απελπίζεται όμως ακόμη’ ελ- 
πίζων δέ είς τήν μακράν μέ τόν Πέτρον σχεσιν του, πεμπει 
τήν γυναΤκά του καί τήν κόρην αύτοΰ νά την ίκετευσωσιν 
ένδάκρυς, όπως έπιτρέψη αύτω συνέντευξιν* αλλά φρουρά



σεως τον οδηγεί εις το εν Πετρουπόλει ενδιαίτημά του, 
το ολίγον τής πρωτευούσης άφιστάμενον.

Συνοδοί αύτοΰ ησαν η σύζυγός του και τά  τέκνα* αυ
τός δε ύττέφερε την έαυτοΰ δυσημερίαν, ώ; ητο άξιος τής 
τύχης του, μετά γενναίας αταραξίας* καθότι συνελθών 
έαυτω ό δαιμόνιος ουτος άνθρωπος, πάνυ ταχέως ανεκτή- 
σατο την πάλαι ένέργειάν του. Τό τέρμα δμως τής δυσμε- 
νείας, εις ην ύπέπεσε, —  την φρικαλέαν Σιβηρίαν,—  το 
διέβλεπεν άδεώς. Ναι, δέν τό έφοβεϊτο δι’ άλλο είμη μόνον 
διά τά περικυκλουντα αύτόν τόσω προσφιλή δντα, άτινα  
δεν ετυχον τοΰ ψηφίσματος τής προγραφής, καί ησαν έπο- 
μένως ελεύθερα νά μείνουν. Πρός τοΰτο μάλιστα τούς κα- 
θικέτευσεν ό Μεντσικώφ, τοϊς τό προσέταξε* πλην ΐλάτην. 
Έ εύγενης αυτη άφοσίωσις συγκινεϊ μέχρι δακρύων εκει- 
νον, οστις είναι τό άντικείμενον ταύτης. Ένηγκαλίζετο 
μετά φιλοστόργου τρυφερότητος την πριγκίπισσαν καί τά  
τέκνα του καί άφησας νά πέσν] έπί τής πρωτοτόκου του 
βλέμμα αλγεινόν, τνί λέγει, συγκεκομμένη τ γ  φωνή.

Φευ ! ταλαίπωρόν μου τέκνον ! άλλο στέμυια διά 
σε ωνειροπόλησα, οχι τό τοΰ μάρτυρος.

Προτιμώ τοΰτο, πάτερ μου, απηντησεν η Μαρία 
μετά φωνής πολλω μάλλον καρτερικής ·/) δτε είπε ζθα  
γε ίνω  τσαρίνη».

Ό Μεντσικώφ έπί τινας στιγμάς προσεϊδεν αύτην έν 
σιγή, ώσεί καταληφθείς ύπό άγιου τινός σεβασμού καί 
οίονεί διαφωτισθείς ύπό αιφνίδιας άποκαλύψεως.

—  Τί έφαντάσθην λοιπόν χθες; ύπετονθόρυσε. Τής 
γης τά  στέμματα δέν είναι άξια νά κοσμώσι τών αγγέ
λω ν τά μέτωπα ;

&ν τουτοις οι εχθροί του*ευρον αύτόν πολύ πλησία
σαν ια εις το Ρεννεβοΰργον απο τής Πετρουπόλεως και 
τοΰ Γσαρου, καιτοι η κατοικία αυτη άφίστατο τής Mq̂

«?γας εκατόν πεντηκοντα λεύγας, και δια τοΰτο, οπως 
είχε προίδει, τόν έζώοισαν χιλίας πεντακοσίας λεύγας 
ρ.ακράν απ’ έκεϊ, εις τό έν Σιβηρία χωρίον Iακουστήν.

Ετοιμάζεται λοιπόν η δύστηνος ονκογενεια δια την εξο
ρίαν ταύτην, άφ1 ης μετα μικρόν επεστρεψεν αλλ αι δυ
νάμεις τής πριγκιπίσσης Μεντσικώφ δεν εξίσωσαν την 
ύπακοην της, διότι έξεπνευσεν υπο τοΰ καματου, υπο τοΰ 
ψύχους, ύπό τής άλγηδόνος μεταξύ τοΰ 'Ρεννεβούργου 
καί τοΰ Καζάν, κατά την αγωνίαν τής όποιας τόν ιερέα 
αντινατέστησεν ό σύζυγος, καί ού^εν εκ τών επίγειων του 
αγαθών εκλαυσεν η την συζυγόν του.

Ά λ λ ’ η Μαρία;
Αυτη μετά καρτερίας σπάνιάς εις την ηλικίαν ταυ-  

την τών νεανίδων έσταμάτησε το βλέμμα επι τής μη- 
τρός της και έπί τοΰ πεπηγοτος αυτής μετώπου κατα-  
θεισα τόν πανύστατον άσπασμόν*

—  «Εντός ολίγου», τ *?5 λεγει ταπειννί τ'/j φωνγί, και 
οί οφθαλμοί της υπέδειξαν τόν ούρανόν.

Έν τέλει εφθασεν εις την Τακούστην η τών έςορίστων 
μας αποικία, εις ους ύπό εύσπλαχνίας κινούμενος ό δίοι— 
κητης τής Τολβόφσκης έχορηγησε μερικά ρούβλια, δι’ ών 
ο Μεντσικώφ ηγόρασε τά  άπολύτως αναγκαία πρός καλ- 
λιεργίαν τής γής καί κατεσκεύασε ξυλίνην τινά καλυ- 
βην, έν η /,ατέλυσε υ.ετά τών τεχ.νων του και τινων υπη- 
ρετών, πιστών μειναντων και εν αυτη αυτού τ*/) ουστυχια.

Έκεϊ ένδυθείς τών χωρικών τής Σιβηρίας τό έ'νάυμα 6 

πρίγκιψ Μεντσικώφ, ό πρωθυπουργός τής αυτοκρατορίας 
έπί τριών βασιλειών, ώς επίσης καί ό κληρονόμος τοΰ 
ονόματος του μετά τών δύο άδελφών του, η ετερα τών 
οποίων ητο μνηστη τοΰ Τσάρου, παρεδόθησαν εις τας 
έξευτελιστικωτάτας καί τραχυτάτας τών εργασιών τοΰ 
άγροτικοΰ βίου, παρέχοντες είς τόν κόσμον τό άνηκουστον



π α ρ ά δ ε ιγ μ α  τη ς  ά σ τα θ ε ία ς  τώ ν  ανθρω πίνω ν μ ε γ α λ ε ίω ν .
Η μ ν η σ τή  τοϋ Τσάρου π οοητο ίμαζε  τή ν  τροφήν, ή δέ  

α ο ελ φ η  τη ς  βοηθουμένη κ α ί ύπό τίνος δούλης τοΰ Μ εν- 
τσ ικ ω φ  διωρθωνε^ τ ά  ε νδ ύμ α τα  κ α ί έπ λυνε  τ ά  όθόνια ’ 
τ α υ τ η ν  δέ τή ν  ύπερβόρειον ά π ο ικ ία ν , ή ;  τά ς  τ , α ε ο χ ς  
επληρου ή εργασ ία , ή δέησ ις κ α ί ή μ ε λ έ τη , ά π ετέλο υν  
οσπρίων σποροι, έν έλκυθρον, τέσσαρα  πλήρη  κ ιβ ώ τ ια  
κ α ι τ ιν α  ορνίθια κ α ί περ ιστέρ ια  σ τ α λ έ ν τ α  έκ Τολβόφσης 
υπο τίνος ά γνω σ το υ  ευεργέτου.

Α λ λ  ήόη όεν προτιθεμεθα  νά  δ ιη γη θώ μ εν  ημέραν 
προς ημέραν τή ν  α λ γ ε ινή ν  τ α ύ τ η ν  εξορίαν κ α ί π ά ν τ α ‘τ ά  
α λ λ ε π α λ λ η λ α  α ύ τη ς  δ ε ινο χ α θ η μ α τα , καθόσον μ έγα ς τ ις  
συγγραφεύς, ό Δ ελαμαρτινος ά π η θ α νά τ ισ εν  έν τ η  ' Ι σ τ ο ρ ί α  
Τ ης  Ρ ω σ σ ι α ς  τά̂  περί τούτου άπομνημόνευμα' θέλοαεν  
μόνον νά  συνοδεύσωμεν μέχρι το ΰ  άκρου τ ή ;  έπ ιγε ίο υ  
ο „ια^ „/]ς τ/)ν γλυκεΐαν και μελαγχολικην εκείνην μοο- 
?ϊ)ν, ητις ε/.αλειτο Μαρία Μεντσικώφ καί υπήρξε αίαν 
μονήν ημέραν μνηστη του Τσάρου.

 ̂ ’Ο λίγους λοιπόν μ ή να ; μ ε τά  τή ν  έν Σ ιβηρία  δ ια μ ο 
νήν τω ν  ό αδελφός κ α ί ή  νεαρά α δ ελφ ή  τνίς Μ αρίας κ α -  
τε ,.εσο ν  έπ ικ ινδύνω ς ασθενείς. Τό τρ α χ ύ  τοϋ τόπου το ύ 
το υ  κ λ ίμ α , τό μ ά λλο ν  δολοφόνον ή τό τη ς  Κ αΰέννης, δπεο 
υ γ ιε ίς  ανθρώπους θα νατώ νε ι, διέφθειρε τ ά ς  π η γ ά ς  τώ ν  
νεαρών το ύτω ν  φύσεω ν, α ΐτ ιν ε ς  ήσαν τόσον λεπ το φ υε ίς  
κ α ί εύθραστοι, κ α ί ό Μ εντσικώ φ κ α ί ή Μ αρία ά λ λ η λ ό δ ια -  
όοχω ; έπεφορτίσθησαν νά άγρυπνώ σι ν ύ κ τα  κ α ί ημέραν  
παρά  τό προσκεφάλαιον τώ ν  άσθενών. Ή περιποίησίς τω ν  
υποοοηθουμενη ύπό τώ ν  θα υμ α σ ίω ν  μέσων, ·τά όποια ή  

φυσ ις έπ ιφ υλ ά σ σ ε ι είς τή ν  η λ ικ ία ν  τα ύ τη ν , έθριάμβευσε  
κ α τ ά  τοΰ θκ νά το υ ’ κ α τ ά  δε τή ν  άνάροωσιν τή ς  ‘ Ελένης 
κ α ί τοΰ νέου Μ εντσικώφ, ή Μ αρία προσεπάθει δ ι’ άπείρως 
τρυφερας περ ιθάλψεω ς κα ί δ ιά  διαφόρων έπινοησεω ν δ ιη -

νή σεω ς ιστοριών εξα ίσ ιω ν, άναφέρουσα. κ α ί τους ε υ τυ χ ε -  
στέρους τοΰ παρελθόντος χρόνους, νά  τέρψν) τώ ν  τ α λ α ίπ ω 
ρων τούτω ν παιδίων τή ν  καρδ ίαν κ α ί νά  τ ά  κ α μ η  να  λ η -  
σμονήσωσιν, ό τι δέν είσήλθον δ ι’ ά λλο  είς τή ν  ζω ή ν, ε ιμ η  
μόνον δ ιά  νά ε ίσέλθω σ ι ταύτοχρόνω ς κ α ί είς τή ν  έςοριαν. 
Πλήν φεΰ ! ή το  τ ε λ ε υ τ α ία  λ ά μ ψ ις  α γνή ς  φλογος, τη ν  
όποιαν ό σκληοός άρκτώος άνεμος επροκειτο μ ε τ  ου ..ολυ  
νά  σβέση, ή το  τό έσχατον άρω μα τοΰ μυροπνόου κρίνου, 
τό όποιον ή  κ α τα ιγ ίς  τή ς  δ υσ τυχ ία ς  έπρόκειτο να  έκκουη
επ' αύτοΰ ακόμη τοΰ μ ίσχου του. ^

Ά λ λ ’ οί μόχθοι, α ί θ λ ίψ ε ις  κ α ί α ί πο λυε ιδε ϊς  βασανοι, 
τά ς  οποίας κ α τ ά  τ ή ν  δ ιαρκειαν τή ς  νόσου, τ? ,, α  Λ  
φής κ α ί τοΰ άδελφοΰ α υ τή ς  ύπ έσ τη , δεν εβοαδυναν νχ. 
σπείοωσι κ α ί έν α υ τ ή  τόν σπόρον τή ς  νόσου, τό  όε χ ε ιρ ι-  
στον, ό τ ι τό  κακόν έν α υ τή  εοαθυνε μ ε τα  π λ ε ιο ^ ρ α , ορ 
μής, ώς εί ή θελε  νά  έκδ ικηθή  τά νέον τοΰτο  θ ΰ μ α ,  όιοτι. 
ά π ε λ ά κ τ ισ ε ν  α ύτό  άπό τή ς  δ ιπ λ ή ς  του λε ία ς· ότε όε κ α 
τέπ εσ ε  κλινήρης, ε ίχ ε  τό προαίσθημα, ό τ ι δέν θά  ά νε-  
γερθή έκεϊθεν π λέο ν,“ά ν α γ γ ε ίλ α σ α  τοΰτο  κ α ί ε̂ ίς τόν π α 
τέρ α  τη ς , χωρίς νά  φ α νή  πεφοβισμένη  ύπό τώ ν  ο φ θ α λ 
μώ ν ή  τή ς  φω νής ή  ά λ λ ω ν  τ ινώ ν  σημείω ν φρίκης, τ α  
όποϊα ή  τοΰ θανάτο υ προσέγγισις έκ τυπ ο ι επ ί τω ν  χ α 
ρακτήρων εκείνω ν τώ ν  ά τόμ ω ν, τ ά  όποϊα π ρ ό κε ιτα ι να  

θερίση.
‘Υπερφυσικόν τ ι  φώς, τό φώ ς τή ς  τρισολβίου κατοι

κίας, τήν οποίαν δ ιέβλεπεν α ίτ η ,  ηδη ά να μ φ ιβ ό λω ς εφω -  
τ ισ ε  τόώνρόν τνίς πρόσωπον κ α ι τη ν  £ανθ/ιν τ η ,  x-Of/.Λν 
εν αόνον μ ελα γ χ ο λ ία ς  νεφο; διήλ,θεν έκ τω ν  οφθαλμώ ν  
τη ς , έο' ών ήτο  έζω γραφημένη ή ευδα ιμονία  τώ ν α γ γ έ 
λω ν  κ α ί τοΰτο  έ'γεινεν, ότε οί τ ά  μ ά λ α  φ ιλοΰντες α υ τή ν  
άδελ<5θί τν,£, οί παρά  τή ν  κλίν/ιν α υ τή ς  όλολυ ,οντες, μ ε τα  
το ύ τω ν  δέ ‘/.αί οί π ισ το ί ύπ η ρ έτα ι τοϋ πατρός τη ς , όρθοϋ



Γ Τ :ν0υ ,**1 τθύτθυ τό «Ρ θ«·?Λ «ο ν τής | «-
^/ζνζ.ου κ,ορνις τ°υ και έξαντλησαντος τάς παρ’ αύτω

3 Γ Ι Γ  Γ ?υων ^  τ °Ί άλ^°υ-  πΡ’ «βλεπον αύ-
άτενοΟ' έν'Γ ΪΓ-1  Τ '*  ^ ,ε^ ΧΤΟζ “^ ««γοΟ ς καί 
r t .P  · ^  ̂ « κ  βχ„μ«τος παραιτήσεως τοϊ'
• «ι,β τον ουρανόν, καί *ιά τ ΐς  γλυ^τ·/,τος καί τοΰ μει-

ί « Γ « τί ί  τ0Ϊ' ί ω'"·ε Vi έ^ ω™, άπέθνη-
£ ν τ Γ  iA0>V ^  * *  τ °αΤ0 ^  * « « θλί-

Ό λί^ ς στιγμας πρ1ν ή ε’κπνεύσν, επεσε τό βλέμα*
άδά ,,Γ Γ  Τ- “ ε,"τ τγ>« χειρός λάμπον'τα

’ν κ̂’ ητο ό ύ-ό του πατρός της ώς <£τ:ό ίλέ-
σ- l r j r a  Πετρ0υΛ  ^°0ε1’ αύτ3 ά??αβών. ΤοΟτον άπο- 

"1ΐ* Κ"° Τ°,υ ^*τυλου της καί δοΰσα τω πατοί'
Εαν ποτε επανι&ητε τήν 'Ρωσίαν, άπόδοτε ‘τήν 

Λ τ ι α ν  ταυτην ε?ς τόν Τσάρον, εϊπεν *δη είμαι μν, .
άπέθαίεν |ΐΛλθν lW « ip o «  «ύτοΰ ... καί

’Απέθανεν έ'ν τ ι*  τή; Σ,βηρίας χαλύβη, άΐνευ ούδενός 
?  Ρ ?  *?°™εφαλαιόν της ίερέως ή τοΰ πατ0ός της
ω Γ Γ έ  τ ^ ' Φ ° ' ε Τ0ύ? ν«*Ρ“ ^ ί  Ψ *¥ ^ , αύτάς 
τής κ α λ Γ  ' ft Μ*' > °" χε??ας ™  ^  τ°α ^ 0Uτη,^αλιας, ιν* θαψ·/ι εκεί τήν κόρην του.

Ούτως εόοξε τω θεώ, είπε συμπληρών τά σπαρα-

S r i r  '° · '°  r ^ » ·  fe« ‘ « - r ~ 4  -  - e Xε τσικωφ και το ονομά του έν τω μέλλοντι, ένρειά- 
,ετο εν θύμα* ο θεός είναι άγαθός άλλά καί δίκαιοί, ααί 
ε.ε^ σεν ολίγον χρόνον τής πολυφίλητου του θυγατρός 

Μετα την απωλε,αν τοΰ θησαυροϋ τής καρδία' του, ό

ά π ίσ π α ,θ ?  ί**"” 0 'εύε?Τέτ''!«α*> καί άπέθανεν- j ις εντελώς τών ανθρωπίνων μεγαλείων πλή-
F « γαληνης καί καρτερίας, ώς οφείλει ν’ άποθάφ ό χρ„

στιανός. Δούς δέ την τελευταίαν ευλογίαν είς τά τέκνα

του^ίπεν υ , ^  εύ?^ κονται άκόμη έν άθώφ κατα-
στάσει' ταύτην δέ θά προστατεύσωσι μάλλον «ι «£ϊ|μοι 
αύται, ή ό τής αυλής άηρ' εαν ομως ποτε 
έκεϊ, έ κείνα μόνον τά παραδείγματα να ενθυμΛθ^ ε, οσα
σας έδωκα έν ταύτ·/) τή διαμονή. __ ? _

Καί τόν έθαψαν τά τέκνα του εν τω αυτω ;αφω,
έ'νθα αύτός είχε καταθέσει την πρωτότοκον του κόρην.

Καθ’ ην όμως στιγμήν έπλν>σί«ζε να εκπνευση, «υλι
κό' τις τανυδρόμος έκόμισεν αύτω την χαριν και τα εις

* * * & £ .θάνε·· ήποώτη δέ φοοντίς τής Αυτοκρατειρας Α/ν«τ<ι,
: ; ε  « - J : * « ’ * ΐ ζ ζ’ ’ ί ;  ν,βν,οίαί τόν οίλον και πιστόν του παν άνακαλεσνι εκ -ιοηριας V , _ ,

τρό' ύπουογόν, τόν όποιον κατά την εζοριαν του εμελλον 
ν’ άντικαταστήσωσιν οί δημιουργοί τής δυστυχίας του 
οί Δολγοροϋκαι. Ά λλ ’ έκ τοϋ παλινστροφου ( τούτου της

πάντων τών ύπουργημάτων καί άςιωαατων του πριγκι-
ποζ πατοός. . ,

•Εκτότε άπό τής εύδαίμονος ταυτης επανοδου οο ι
χος τοΰ Μεντσικώφ δέν έπαυσεν άπό του να ριπτ* .ας 
ζωηοοτέοας λάμψεις.

Λ11Μ. Π. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΙ λ 0 3 .



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ— ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Ο ΕΝ ΣΟΥΝΙΩι ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΘΡΗΣΚΕΠΙΚΗ ΕΝΟΙΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΜΙΙΣ, ΜΑΘΕΣΙΣ, 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ! ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΓΤΟΓ ΚΑΤΑ2ΤΑΣΙΣ

Τοις παραπλέουσι τά Σούνιον οαίνεται ό έπί της ακοα' 
τούτου ναός τη ; Ά θηνα; ότι έπικρέμαται έπί τ η / ά ^ η ;  
τη ; θαλασσής, /.αί οτι τά  κύματα ύποσκάπτοντα τάς της
“ *?*! Ρί'7ε'"; ίΛ ελλου'11 νά *αταρρίψωσιν εντός μικοοϋ τά  
καί νϋν έτι σωζόμενα λείψανα αύτοΰ.

Γοιαΰ^α πολλακις παρα πολλών λεγάμενα έπεισαν τό 
συμοουλιον της Αρχαιολογικής έταιρίας νά έςετάση 
κατα πόσον αύτά εχονται άληθεία;, καί έκ τών ένόν- 
των να σπευση εϊ; επικουρίαν τοΰ ναοΰ τούτου. Ά -  
πελθοντες λοιπόν είς Σούνιόν τινες τοΰ ρηθέντος συαβου- 
λιου και τις τών Άθήνησιν Αρχιτεκτόνων, έπείσθη,αν 
οτι ουάεις κινόυνος απειλεί τόν ναόν τοΰτον έκ τ ι;; θα
λασσής,^ όιάτι α ίτη  απέχει περί τά  είκοσι καί πλέον 
μέτρα α,.ό τ?;, ,^άσεως τη ; ακρας έφ’ ή ; ύψοΰται ό ναός, 
και όιοτι ικανώς υψηλός καί στερεός βρά/ο; ουσα, ουτε 
την Οαλασσαν φοβείται, ουτε την έπενέργειαν τοΰ χ?ό-

νου, επομένως ούδέ ό έπ’ αύτης ναός διά τήν ού μικράν 
άπάστασίν του άπό της θαλάσσης. Ό μόνος δε κ·.νάυνος, 
δν εχουσι νά φοβώνται τά  καί νϋν σωζόμενα λείψανα του 
ίεροΰ τούτου, είναι ό άπό σεισμών καί άπό χειρών  ̂αν- 
θοώπων ίεοοσύλων, άφ’ ων βεβαίως επαθε πολλά το ιερόν 
τοΰτο κειμήλιον μέχρι τοΰδε, εί καί έν ερημιά και μα 
κράν της τών άνΟρωπων κοινωνίας υ#»άρχει.  ̂  ̂ ^

' Έκ της πεοιστάσεως ταύτης λαβών αφορμήν και ο 
ταϋτα γράφων, μετέβη καί αυτός είς Σούνιον καί μετα  
πολύωοον αυτοψίαν καί μελέτην τών σω,ομενων λειφα- 
νων τοΰ ίεροΰ τούτου, οί’καδε έπανελθών, συνεταςε χαριν 
τών άναγνωστών τοΰ Ά ττικοΰ ημερολογίου τοΰ κ. Ειρη
ναίου Άσωπίου τήν έπομένην περί Σουνίου εκ<>εσιν.

Τό Σούνιον είναι ή άνατολικομεσημβρινωτερα τν,ς Ατ
τικές άκρα, άπέχουσα τοΰ Πειραιώς μόλις είκοσιοκτω 
μίλι*. Ό "Ομηρος (ΌΪ. Γ, 278) καλεϊ αύτο αρον JV C  
'Αθήνα', άχρον, δπερ εμφαίνει ότι επ’ αύτοΰ ησαν ιερα, 
ή οτι τουλάχιστον ήτο καθιερωμενον θεοις.. 1 στερον 
δυ.ως ύπΫ,ρ/ον'έπ’ αύτοΰ ό καί νυν σωζόμενος εν ερειπιοις 
πεοικαλλής της ΆΟηνας ναός, καί τοΰ της θαλασσή; 
θεόΰ Ποσειδώνος ιερόν ή βωμός τουλάχιστον, όιο παρα 
πολλών άρχαίων μνημονεύεται ώς προστάτης και κάτοι
κος τοΰ επίφοβου τοΐς ναυτιλλομένοις ακρωτήριου τουτου .

Τοΰ ναοΰ της Άθηνας σώζονται καί σήμερον ετι πολλά 
λείψανα, δεικνύοντα τό μέγεθος, τήν τέχνην, την καλ- 
λονην και διάθεσιν αύτοϋ. Πότε εκτισθη ουτος j  ^  
γουσιν οί σωζόμενοι αρχαίοι συγγραφείς. Έκ τοΰ ρυβμου 
δμως της έργασίας αύτοΰ κρίνοντες καί έκ τνίς τεχν/),

1 Άριστοο. Ίππ. 560. «Σουμάρατε, ώ Γερϊίσπε Κρόνου. 
ϊνΟαό Σχολ'.αστης παραττ,ρεΤ: ά εν τώ Σουνίω άρώνται *«  
τ»ι. ΒλΓ.! πλε!ω παρ'* Nitzsch στ·,!*. ε’ι; ’08. Γ, 278.
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νίου ερείπια είσί ναοΰ προομηρικοΰ ί'σως. Ά λλά  την εικα
σίαν του ταύτην έμετρίασεν ύστερον ,̂ άποφανθείς ότι 6  

ναός ουτος ανήκει εις τούς χρόνους τούς μεταξύ τοΰ 
5 80 — 460 π. X. και ίσως είς παλαιοτέραν εποχήν, άλλ5 

ούχί είς την τοΰ Περικλεούς. ’Άδηλον αν ένέμεινε μέχpt 
τέλους είς την γνώμην του ταύτην. Είς ημας όμως ου
δόλως φαίνεται άπίθανον οτι καί τό ιερόν τοΰτο άνηκεε 
είς τούς αυτούς χρόνους, είς ους καί τό Άθηνησι Θησεΐον, 
ενεκα τοΰ μεγέθους της δαπάνης καί της τελειότατος 
της τέχνης. Τοιαυτα εργα μόνον είς ταύτην την εύδαί- 
μονα εποχήν της Αττικής πολιτείας ηδύναντο νά προέλ- 
θωσιν είς φώς, ότε καί πλούτος ύ-ηρχε καί τέχνη καί 
έφεσις πρός έπιδειξιν άμφοτέρων τούτων είς δόξαν της 
τών Αθηναίων πόλεως. Αληθώς η πόλις αυτη ευθύς μετά 
τούς πολέμους τούτους ηνώρθωσε διά τοΰ Θεμιστοκλέους 
τά ύπό τών βαρβάρων καταβληθέντα τείχη της, όπως 
έζασφαλίστ) έαυτην κατά πάσης επιδρομής Ελλήνων καί 
βαρβάρων* ειτα είς άνάμνησιν τοΰ εγχωρίου ηρωος Θη
σέως, τοΰ συνήθως πιστευομένου ίδρυτοΰ της Άθηνησι 
δημοκρατίας, υ.ετακοαίσασα έκ Σ/.ύρου τά όστα τούτου,k I *1 I k V *
άνηγειρε τό καί σήμερον σωζόμενον θησεΐον, καί μετά 
ταΰτα ηνωρΟωσεν άπό τών ερειπίων τούς ύπό τών Περ- 
σών καταστραφέντας ναούς της Άκροπόλεως, τόν της 
Παρθένου καί της Πολιάδος Άθηνας. Κατά τούς αυτούς 
ύποθέ τομεν χρόνους, άνηγειρεν η αύτη πόλις καί τόν έπί 
Σουνίω της αύτης 6εκς ναόν άπό της δημοσίας ίσως 
προσόδου τών παρακειμένων Λαυρεωτικών αργυρίων, πρός

1 Έ ν τη ιστορία, της άρ'/αίας τέχνης σελ. 1 30 .  "Οτε ηδη επί δε
καετίαν είχε τ:ολλά/.’.ς επισκεφΟη τα της 'Ελλάδος ά -ά σ η ς  σωζόμιενχ 
της αρχαίας τέχνης μνη,αειχ κα ι μελετήσει αζ»τα σ;;ουδαιοτερον ή 

τις άλλος.



δηλωσιν της είς την τ:ροστκτι5κ τκυτην της ’Α ττ ικ ές  
χωράς θεαν όφειλομένης εύγνωμ-οσύνης.

Σεμνόν αληθώς καί κατανυκτικόν συνάμα τό θέαι/,α 
τώ  καταπλ.έοντι άπό τοΰ Αιγαίου εις Πειραια, βλέποντι 
προ αύτου ύψούμενα έπί τών έξεχόντων τριών άκρων 
λαμπρότατα τής θρησκείας καί τέχνης μνημεία, έκδη- 
λοΰντα το εις τους εγχωρίους θεούς άπειρον σέβας καί 
την άκραν άφοσίωσιν είς αυτούς τών κατοίκων, ετ ι δέ 
καί τόν πλούτον τής πόλεως. Έ λαμπρότης καί πολυ
τελεία  τούτων ηυςανεν ετ ι μ,αλλον, καί τόν θαυμασμ,όν 
τών θεατών προεκαλει όια της άντιθεσεω^ πρός τά  τα  - 
πείνα καί ευτελή ιδ ιω τικά οικοδομήματα * τών Μαρα
θωνομάχων καί Σαλαμι\ομάχων εκείνων άνδρών καί τών 
ηγετών τούτων, οΐτινες έν τοϊς ναοις τούτοις άφησαν 
αθάνατα  μνημεία τής είς τούς πολιούχους θεούς ευγνω
μοσύνης καί εύσεβείας αυτών. Τοσαύτη δέ τιμή, το- 
σαυτη αφοσιωσις καί πεποιθησις είς τούς πατρώους θεούς

1 Δημοσθ. Ό λ. Γ', 26 Β εκ/.. Ικδ. «Δημοσία μεν τοίνυν οικοδομή
ματα και κάλλη τοιαυτα και τοσζυτα κατεσκεύασαν ήμΐν ιερών και 
τών εν τούτοις αναθημάτων, ώστε μηδενι τών Ιπιγιγνομένων υπερ
βολήν λελεΐφθαι* Ιδία δε ουτω σώαρονες ησαν και σφοδρά εν τώ της 
πολιτείας η9ει μενοντε;, ώστε την Άριστείδου και την Μιλτιάδου καί 
τών τοτε λαμπρών οικίαν ε’ιτις άρα οίδεν υμών, οποία ποτ’ Ιστίν, 
όρα της του γείτονος ουδέν σεμνοτίραν ουσαν' ού γαρ εις περιουσίαν 
Ιπράττετο αοτοις τα της πόλεως, άλλα τό κοινόν έκαστος αυξειν 
ώετο δεΐν. Έ κ δε του τα μεν Ε λληνικά  πιστώς, τα δε πρός τούς 
θεούς εδσεβώς, τα ο εν αύτοις "σο:>ς διοικεΐν μεγάλην εικότως Ικτη- 
σαντο ευδαιμονίαν». Έφεζης προαθέτει ό φιλόπατρις £ητωρ μετ’ άλ
γους ψυχής πόσον μετεέληΟησαν !π ’ αύτοΰ τα η9η τών ’Αθηναίων- 
^ΑνάγνωΟι καί τα iv αρχή του εις Δικαίαρ'/ον άποδ-.δομένου βίου 
Ελλάοος περι της αντιΟεσεως τών ιδιωτικών οικιών κα'ι τών ιερών 

και οημοσιων οικοδομών λεγόμενα.

δέν ηδύνατο η νά παραγάγη ά παρηγαγεν αγαθά απο
τελέσματα έν τοϊς χ̂ ρονοις έκείνοις τής εύσεβείας και με- 
γαλοφροσυνης! Την άντιθεσιν τών χρόνων νομι^ομεν οτι 
εμφαίνει άριστα η σημερινη τής ’Αθήνας πόλις όιά τών 
ιδιωτικών οικοδομών καί τών ιερών αύτής καθιδρυματων. 
Είς οικοδομήν ένός μόνον ναοΰ καί αύτου μέτριου, του 
τής Μητοοπόλεω; ’ \θηνών, έδέησε νά συνεισφερωσιν επι 
εικοσαετίαν καί δήμος καί κυβέρνησι; καί πλεϊστοι όσοι 
ίδ ιώ τα ι όπως άποπερατωθνί καί χρησίμευαν) είς λατρείαν 
τοΰ Σωτήρος τής Ελλάδος.

Οί ‘Έλληνες όμως πάντες καί μαλ ιστα  οι Αθηναίοι 
τοΰ ζ π. X. αίώνος ούδενός έφείδοντο ό'πω; καταστησω σι 
τά  μέν τών θεών κατοικητηρια οσον οιόν τε λαμπρα, με
γαλοπρεπή καί αθάνατα, εί δυνατόν, τ ά ; δέ θρησκευτι
κά; τελετάς πολλά; καί λαμπρά; καί τοϊς θεοϊς αρε
σ τά ; έν πασιν. Οί ’Αθηναίοι προ πάντων, οπως π ολυτε
λέστα τα  τελέσωσι τα υ τα ; καί ποοκαλεσωσι τόν έπαινον 
καί θαυμασμόν πάντων τών εις αυτας συ.νερχομενω/ 
Ε λλήνω ν, (διότι άληθώς εί; τ ά ; μ εγάλα ; αύτών έοοτας 
συνηρχοντο πανταχόθεν τή ; Ελλάδος), έόαπάνων αμ υ-  
θνιτα χρήματα έκ τοΰ δημοσίου ταμιείου* έπειόη όζ 
ταΰτα , οσον πολλά καί αν ησαν, έν τούτοις μάλιστα  τοις 
χρόνοι; δέν έπηρκουν, έπεβαλλον το ι; πλούσιοι; τών πο
λιτώ ν τ ά ; λεγομένα; λειτουργίας, δι’ ών έύίόοτο αφορμή 
τούτοι;, είς άμ ιλλαν προ; άλληλ*ους ερχομενοις, να ύ α -  
πανώσι πλεϊστα  ποσά είς θυσίας, είς αγώ να; παντός 
είδους, εί; έστιάσεις καί άλλα  τοιαΰτα.

'Υπερβαίνει άληθώς πασαν π ίστιν τό ει; ναού; και. 
έορτά; δαπανώμενον ποσόν ύπό πόλεων κα ί ιδιωτών εν 
καιρώ τή ; λαμπρας έποχή; τής Έλλάόος. Ιίειθόμενοι εκ 
τής δαπάνης τών τής Άκροπόλεως προπυλαίων, ε ι; ά  
κατά ΙΙλούταρχον έδαπανηθησαν πλέον τών δισχιλιων
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ταλαντω ν, η πλεον τών 1 2  εκατομμυρίων δραχμών, οπεα 
ποοόν αντιστο ιχεί σήμερον πρός τετραπλάσιον κατά  τάς  
νυν τών πραγμάτων τιμάς, έν ω χοόνω μάλιστα  μετε- 
χειρίζοντο οί Α θηναίοι καί οί λοιποί Έ λληνες δούλους,, 
χορηγουντες αύτοϊς τροφήν μόνον καί ένδύματα, όμολο- 
γουμεν δτι άλλα  τοιαΰτα  οικοδομήματα, οίος ό Παρθέ
νων, τό Ερεχθειον καί μκλιστα  τά  έν τόποις μεμαχρυσμέ- 
νοις καί έρημοις, έν οις ουδέ πλησίον ύπήρχεν ό είς αυτά  
χρήσιμος λευκός λίθος, άπγίτουν ές ανάγκης πολύ μεγα- 
λειτερα χρηματικα ποοα πρός οικοδομήν αυτών. Καί οί 
μέν Α θηναίοι ειχον βέβαια πολλά νοηαατα έκ τών λ α -  
φυρων τών ^αροαρων, εκ τών άργυρείων του Λαυρίου καί 
μ α λ ισ τα  εκ τών φορών τών ύπ’ αυτών κατ’ εύφηιασαόν/ 4 k k
καλούμενων συμμάχων. Ποθεν όμως ηδύνατο η μικρά 
νήσος Σίκινος νά εύρη τοσαυτα χρήματα δσα άπγ,τουντο- 
εις οικοδομήν περικαλλούς και πολυτάλαντου ναοΟ 
προς λατρείαν του Απόλλωνος*1 Πόθεν οί τής Φ ίνα- 
λείας κάτοικοι έν Η λεία, κτίσαντες έπί Περικλεούς καί 
αυτοί οιά του Ικτίνου πολυτελέστατον ναόν του Έ πι- 
κουριου Απόλλωνος είς όηλωσιν τής ευγνωμοσύνης τωνΤ 
διότι ό θεός ουτος άπηλλαΕεν αυτούς άπό λοιυ,οΰ: Πα-

“V ' ' ■* ' χ Γ k ’ρα/.ει,.ω τας παραλίους και ναυτικα* πόλεις τής Ελ- 
λάόος Κόρινθον, Μέγαρα, Α ίγιναν, Σικυώνα, Χαλκίδα, ^αί 
τα ς  εν τα ϊς  άποικιαις, ^ιότι α ύτα ι ενεκα τοΰ έμπορίου 
καί τοΰ ναυτικοΰ ηύυναντο νά έ'χωσι μέγαν πλούτον καί 
νά οαπανώσιν αύτόν αφειδώς είς το ιαΰτα  οικοδομήματα. 
Ιίαραλείπω τάς ίεράς πόλεις καί χώρας, Δελφούς, Δήλον, 
Λεμεαν, Ίοθμ,όν, ’Ολυμπίαν κλ., διότι καί α ύτα ι ενεκα 
τών πολλών αναθημάτων, ά έκομίζοντο έξ άπάσης τής  
Ελλαύος και τών αποικιών αύτής, ηδύναντο νά εχωσιν

1 Βλ. τον τοΰ 'Ροσσίου τ.'.'>χν.ζ τών μχΟ/α. τοΰ Πχνΐπ.στ^ίο^ 
τοΰ 1837 Οίλ. 7. Ινώ τ:=ρ’.γράν;τχ; ο νχΟς ουτος.

άφθονα τά  μέσα πρός άνέγερσιν καί οικοδομήν καί κ α λ 
λωπισμόν μυριοτα7^άντων θρησκευτικών ιδρυμάτων. Ά λλα  
νήσος μικρά, ώς η Σίκινος, πόλεις ηπειρωτικαι, ώς η Φι- 
γάλεια, αί Άμ.ύκλαι καί μεγα πλήθος άλλων όμοιων, 
πόθεν άλλοθεν ηδύναντο νά έχωσι τοσοΰτον πλού
τον όσο; ηρκει είς οικοδομήματα θρησκευτικά πολυτελή, 
οΐα λέγετα ι ότι ειχον εγείρει έν τούτοις τοϊς χρόνοις 
αύτα ι, η έκ τής γεωργίας κα* κτηνοτροφίας καί βιομη
χανίας; ή γεωργία βεβαίως καί τό έσωτερικόν έμ,πόριον 
καί τό έςωτερικόν πρός τούτοις τών παραλίων πόλεων 
πρέπει νά είσεκόμιζον είς την Ε λλάδα  τόν μέγαν έκεϊνον 
πλούτον, όστις παρηγαγε κατά  τόν ε π. X. αιώνα τ ά  
μεγάλα τής τέχνης καί τοΰ πλουτου τα ΰτα  εργα, ά θαυ
μάζει καί νΰν ετι η άνθρωπότης. Ουχι μόνον οι Περσικοί, 
πόλεμοι, ά λλ ’ η έ ; αυτών αύξησασα έπιμιξία πρός τούς 
ανατολικούς λαούς, ά λλ ’ η φιλοπονια τών κατοίκων, η  
εύηαερία αυτών έν τοϊς προηγηθεϊσι χρόνοις τών Περσι
κών, το ϊ; τών τυοαννίδων, παοεσκεύασαν έν Έ λλάδι τόν * * , , , 
μέγαν έκεϊνον πλοΰτον. Αυτοί οι άπό τίνος χρονου α να -
σκαπτόμενοι αρχαίοι τάφοι εν Τανάγρα τής Βοιωτίας 
ηγαγον είς οώς κειμήλια  τής άοχαιότητος τοιαΰτα, έ:, 
ών έμφαίνεται όπόσον μέγας ητο ό πλοΰτος τών κα
τοίκων τής χώρας ταύτης, όπόση η έν τώ  βίω χάρις καί 
η καλλαισθησία αυτών, οΐτινες καί έν τα ϊς  τών νεκρών 
κατοικίαις συνέθαπτον μετά τών συγγενών κα ί φίλων 
πολυτελέστατα καί κομψότατα καλλιτεχνήματα . 'Όπως 
κατανόηση τις την άπόστασιν καί την ύιαφοραν τής υλ ι
κής καί ηθικής καταστάσεως τών αρχαίων καί νέων κα-  
τοίκων τής αύτής χωράς, ας παοαβάλνι την ελεεινοτητα  
καί αγροικίαν τών νΰν πρός τόν πλοΰτον και τόν χαριε- 
στατον βίον τών αρχαίων Ταναγραίων και Βοιωτων, ος 
δείκνυται καί έν τοϊς τάφοις τούτων* έντεΰθεν δε ας είκάσνι



καί περί τνίς καταστάσεως τών “λοιπών μεσογείων γωρών 
της 'Ελλάδος εν τε τοΐς άρ“/αίοις καί σημερινοΐς χρόνοις.

Μετά την παρέκβασιν ταύτην έπανερχόμεθα είς την 
περιγραφήν τοΰ έν Σουνίω ναοΰ. Ή έφ’ ής ουτος ύψοΰται 
άκρα μόλις είναι 300 ποδών υψηλότερα της έπιφκνείας 
της θαλάσσης, ε/ουσα περίμετρον ολίγων μόνων στα
δίων, καί ουσα άπό μέν άνατολών καί μεσημβρίας καί 
δυσμών ολως άπόκρημνος, μόνον δέ η βορειονατολική 
πλευρά, ήρεμα κλίνουσα με/ρι τνίς θαλάσσης, συγχωρει 
την έπί της κορυφής άνάοασιν άπό τοΰ κάτωθεν αύτης 
ύπάρ*/οντος ό'ρμου.

Διά την επίκαιρον θέσιν, ην ή άκρα αΰτη κατέχει 
παρά τά άργυρεΐα τοΰ Λαυρίου, έν οίς γιλιάδες δούλων 
δίργαζοντο, καί παρά τόν διάπλουν τών είς Άθηνας άπ’ 
άνατολών πλ.εόντων, ώ/ύρωσαν οι Αθηναίοι ταύτην τό 
19 έτος τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου ή'τοι τό 41 3  

π. X. όπως έζασφαλίσωσι πρό πάντων την ές Εύβοιας καί 
άλλοθεν είσκου.ιδήν είς Άθηνας τοοφίαων καί άλλων\ 1 ’ ' Τ » 7 ι
πραγμάτων* διότι μετά την κατάληψιν καί όχύρωσιν της 
Δεχελείας ύπό τών Λακεδαιμονίων ού μόνον ή Α ττ ικ ή  
πασα ητο έκτεθειμένη είς τάς τών πολεμίων έπιδρομάς 
καί λεηλασίας, καί αί έντεΰθεν πρός τούς πολεμίους αύ- 
τομολήσεις τών δούλων συχναί, άλλά καί ή ές Εύβοιας 
κατά γην μεταβίβασις ζωων καί άλλων τροφίμων 'κατέ
στη άδύνατος. 'Η έν Σουνίω μετά τήν όχύρωσιν τεθεΐσα 
φρουρά καί τά  έν τω όρμω τούτου διαμένοντα πλοία έςη-

1) θουκυδ. 8, 4. και 7, 27. «Της χώρας άπάσης εστέρηντο 
(’Αθηναίοι μετα την δπό τών Λακεδ. κατάληψιν της Δεκελείας), καί 
άνδραπόδων πλέον ή δύο μυριάδες ηυτομολήχεσαν ... ήτε τών Ιπ ι- 
τηδείων παρακομιδή Ικ της ίΐδοοίαίς πρότερον Ικ του ΏρωποΟ κατα 
γήν δια της Δεκελείας θασσον ουσα περι Σούνιον κατα θάλασσαν πο
λυτελής έγίγνετο.»

σφάλιζον, ώς εικός, τήν παρακειμένων γν,ν καί θάλασσαν.
Τά iyvv] των ό/υρωμάτων τούτων διακρίνονται καί 

νΟν κατά τήν περιφέρειαν τ·?ίς άκρας ταύτνις,^ ώς δει
κνύει τό ώδε παρακείμενον ξυλογράφημα, έν ω σν;μει-

ν  -  9 — 3 περ^ολος του ναοΰ, 4 προ-1 \χο: της Σουνναοος Μ)ηνα<, -  ̂  ̂ ^
* - 7 ηδα' προς τον οημον, 8 στρογ-πύλαιαν, 5 —6 φρουρ.ου γωρος, 7 οοο* προ* ,

γύλος πύργο;, 9 οδός προ; τας ’ Αθήνας.



οϋνται πλήν τοϋ τείχους καί ό περίβολος καί τό π«>*ύ- 
λαιον και το ιχνογράφημά τοϋ ναοϋ.

 ̂Ενεκα τ -fc όχυρώσεως ταύτης καλεΐ ό Σκύλας 1 τό 
-ουνιον ακρωτηρ,ον καί τείχος- ό δέ Κικέρων 2 onnidum, 
^  ωχορωμενον τόπον ό δέ 'Ρόδιος 3 ούχ1 άτόπω; 
-κκ,ει οτι και προτερον ήτο ώχυρωμένον τό Σούνιον 

όιοτι παρεχωρηθη ύπό τών ’Αθηναίων τοΐς πε5ί τόν Ν.- 
κόστρατον φυγάσιν Α ίγ ΐνήταις τώ 491 π. X.,'όπως έν- 
τευθεν ο υτο ια γ ω τ ι καί φέρωσι τούς έν τ ?  νήσω Αίγι-

»Α ?ί' “ I  f°' ° ! δ"ε? άλλω ; δέν θά ίτ ο  δυνατόν.
Α λλα πιθανόν η όχυρωσις αίίτη νά ήτο Ασθενής καί έκ

του χρόνου κατεπεσε, καί διά τοϋτο έπί τοΰ πελοποννη-
βιακου πολέμου ωχυρωσαν τό χωρίον τοΰτο άσφαλέστεοον

τ4ν « * »  » · * * *  "*■- fata. Γα επι Σουηου σωζόμενα νϋν λείψανα τοϋ τείνους
ει/.νυουσιν οτι τούτο ητο έκ τετραγώνων λίθων, ένον 

*αχος δυο μέτρων καί έν δαστήμασι πύογους. 1
Εντός τοϋ τείχους τούτου, περικλείοντας πασαν τήν 

-ραν /.α. χω^αν εκτασεως ήμισεως περίπου άγγλικοϋ 
μιλίου κατα τον Ά γγλον Αήκ<, υπάρχει ό τοΰ ν« 0  τε- 
τραπλευρος πε?1βολος, περιλαμβάνων ού μικρόν χώοον 

άκρα;, ουτινος σω,ονται τά  ί/νη και κατά τάς 
εσσαρας πλευράς, μάλιστα δέ της δυτικές καί βορείου,

α ενεκα τν;ς κλισεως τοϋ έδάφους σώζονται οί τοίχοι
εο ικανού υυους καί έ/τ*™?/^ r.Vi r * Λ  Γ , , λκι «,/. *ασ&ως. ι^ισι οε ουτοι εκτισμενοι

_ Ί  5“λλοϊ3  τών μικρών γεωγράφων οελ. 47 τοϊ α'τόαου
“Γης £ν Βιέννη τω 1807 εκδόσεως τούτοι υπο Γαζή.

2) hs, ταΤς προς ’Αττικόν επιστολ. 7,3.
3) Έ ν Inselreisen 2 ,5 .
4) Έν βιβλ. 6,90.

.ο., or'y.o., Αττικής σελ. 14 της του Westermann 
ϊερμαν. μεταφράσεως.

£σω μέν μέ εγχώριον πώρινον λίθον, ε;ω  δέ μέ λευκόν, 
-οίος και ο του ναοΰ, άλλ’ ήττον τούτου καθαρόν. Έπί 
της βορειοανατολικής τούτου πλευράς, δπου τό εόαφο; 
κεκλιμένον, ύπάργουσι πολλοί λίθοι λευκοί έςειργασμένοι 
και βάσεις παραστάδος, δίδοντες υπόνοιαν οτι ένταΰθα 
ύ-ηρ/εν οικοδόμημά τ ι σπουδαΐον. Έντεΰθεν οί πλείονες 
τών περιηγητών 1 έςέλαβον τοΰτο ώς προπύλαιον τοΰ 
ναοΰ. *11 εικασία αυτη φαίνεται πιθανή, διότι έντεΰθεν 
είναι ή είς τόν ναόν άνάβασις εύκολωτέρα, ε/ουσα μά
λιστα τήν αυτήν πρός τόν ναόν διεύθυνσιν, οΐαν καί τά  
«ν ’Αθήναις προπύλαια πρός τόν Παρθενώνα, διότι φαί
νεται έντεΰθεν ή βόρειος καί άνατολική τοΰ ναοΰ πλευρά, 
και οί διά τών προπυλαίων εισερχόμενοι πορεύονται κατ’ 
εύθεΐαν πρός τήν ανατολικήν είσοδον τοΰ ναοΰ καί τόν 
πρό αύτης ίστάμενον τό πάλαι βωμόν.

Επειδή δμως παρά τισι τών άρχαίων  ̂ μνημονεύεται 
καί ό Ποσειδών ώς λατρευόμενος έττί Σουνίω, τινές τών άρ- 
χαιοτερων περιηγητών άνευρίσκουσιν έν τοΐς προπυλαίοις 
τούτοις τόν ναόν τοΰ Ποσειδώνος’ άλλοι όμως θέτουσι 
τον ναόν τοΰ θεοΰ τούτου παρά τόν λιμενίσκον έπί τοΰ 
προεςέχοντος 7νόοου, δπου άνεΰρον καί έρείπια τετραγώ-

1 Βλ. Ληκ ενθα άνωτ. σελ. 55. Μικρόν προ της επισκε'ψεως τοΰ 
Σουνίου υπο μελών τοΰ dtp/αιολογικοΰ συμβουλίου άπεπεφάθησαν 
aoy αιοκάπηλοί τινες, ώς εικός, ών ου μικρός ο εν ΆΟηναις αριθμός, 
ν’ άνασκάψωσι το μνημείον τοΰτο, εςαγαγόντες άπο της γης περι
καλλές άρ/ιτεκτονικον άκρωττ'ριον κόσμημα μετα της βάσεώς του, 
οτερ πιθανώς Ικόσμει την ν,ορυφην ή γωνίαν τοΰ αετώματος του 
μνημείου τούτου. Τοΰτο, όπως σωθη άπο τη; αρπαγής, μεταβιβάσθη 
ε·*; Πειραιά και εκεΐΟεν εις τό ΆΟήνησιν άρ/αιολογικον μουσεΐον τό 
2πΙ τής όοοΰ Πατησίων.

2 Άριστοφ. Ίππ. 557. Όρν. 869 και Σ/ολ. Πρ£λ. και 'Ραγκαβη 
Antiquites Helleniques dp. επιγραφής 2253 στ'/. 13.



νου περιβόλου *, ά δμως νυν δέν φαίνονται. 'Ηυαν δμω  ̂
φαίνεται μάλλον πιθανόν, δτι ό Ποσειδών έλατρεύετο’

„ 2) Bu™an γεωγραφία της Ελλάδος Α' σ. 355. Ούτος νομίζει 
οτι και το πλησιεστερον μετχλλεΐον τοΰ Λαυρίου εκαλείτο Ιντεΰθεν, 
επί Σουνίω Ποσειδωνιακδ* κατα την Ιπιγραφην εν τώ άρχαιολ. 
Anzeiger 1854 άρ. 65 καί 66 σελ, 465, καί οτι τω Ποσειδώνι 
τούτω Ιτελουντο *ατά πενταετηρίδα τριήοεων αγώνες, ών μνείαν 
ποιείται 6 Λυσίας εν απολογία δωροδοκίας σελ. 330 της Bekk. Ικ- 
οόσεως, ενθα̂ ό άγορεύων λέγει οτι «νενίκηκε τριήρει άμ.λλώμενος 
επι Σουνίω, άναλώσας πεντεκαίδεκα μνας». Προ. και Βοικχιον (Ιν 
τοις Οίκ. τών ’Αθηναίων 1,605 της β' Ικδ.), πραγματευόμενων περί 
των μεγάλων δαπανών, ας 6 άγορεύων ουτος ώς χορηγός εδαπάνη- 
Οϊ,ν εις πολλούς εφεξής άγώνας, ών και δ επι Σουνίω.

Εκ της 960 Ιπιγραφής παρά *Ραγκαβη είκασε πρώτος ό Sauppe 
(deinscript. Panathenσελ. 10) περι άγώνος, τελουμένου εν Πει- 
ραιεΐ και εν Σουνίω κατα πενταετίαν Ιν τοϊς ΠαναΟηναίοις τη ’Αθήνα 
και τω Ποσειδώνι Έρεχθεΐ, £χοντι Ιν τω της ’Αθήνας ναω τώ Ιν 
Σουνίω βωμόν τουλάχιστον. Ο! ναυτικοί ουτοι άγώνες ρ̂ξαντο τε- 
λεΐσθαι μετά τα 480 π X. μετά τά Περσικά, (οτε ώκοδομήθη καί 
ο Ιν Σουνιω ναος καθ ά ανωτέρω ειίπομεν) κατά Mommsen Ιν Έορ- 
τολ. σελ 197, τελούμενοι και εφεξής εν καφώ της τών ’Αθη
ναίων ακμής, οιοτι και ο κωμικός Πλάτων παρά Πλουτάρχω Ιν θε- 
μιστ. 32 (πλην του Λυσίου I. α) ποιείται λόγον περι τούτων.

 ̂ΈτελεΤτο δέ δ άγων ουτος τη 29 Ικατομβαιώνος ευθύς μετά την 
γ φθίνοντος, την 28 δηλαδη, οτε ετελειτο ή κυρία τών Παναθηναίων 
εορτή. Το δε βραβεΤον του νικητου ήτο 300 δραχμαί* άλλαι 200 
εοαπανωντο εις έστιασιν του νικητου, του πηδαλιούχου και άλλο>ν, 
και αλλαι 200 είς βράβευσιν πιθανώς β' νικητου κατά τον αύτου 
Mommsen I. ά σελ. 198 Τδ της £ηΟείσης επιγραφής μέρος, το d* 
τους άγώνας τούτους άναφερόμενον, εγει ουτω·

Νικητήρια νεών άμίλλης
U b Π τη φυλ·ζ τη νικώση 

U ϋ είς έστίασιν 
IIII ΤΙ

μετά τής ’Αθήνας έν τώ  αύτω  ναώ, άφ’ δτου ουτος ε κ τ ί -  
σθη, ώς σύνναος θεός, δπως και έν τω  Έρεχθειω τω  επι 
τής ’Α/.ροπόλεως Αθηνών μετά τ ή ς  Πολιάδος^ ’Αθήνας 
ώς Έρεχθεύς Ποσειδών. Πιστεύομεν δέ δτι η έν Σουνίω 
λατρεία αύτοΰ ητο λίαν αρχαία, ώς θεου τής θαλάσσης 
κα'ι προστάτου τών ναυτιλλομένων, είς ην ύστερον προσε- 
τέθη κα ι η τής ’Αθήνας, οτε αυτη έπεκράτησεν ώς θεά 
άπάσης τής ’Α ττικής, και ώς προστάτις και πολιούχος 
αύτής έλατρεύετο .πανταχοΰ τής ’Α ττικής. Αιό^περιττόν 
νά άναζητώμεν έν Σουνίω ίχνη ναοΰ άλλου, εν ω μα- 
λ ισ τα  το ιαΰτα δεν υπαρχουσιν αληθώς.

Έ πί τής μεσημβρινής τοΰ περιβόλου τουτου πλευράς, 
δπου η τοΰ'Σουνίου άκρα συστέλλεται, ύψοΰται ό τής 
θεας ναός, 1 οστις ητο κατά  τά  σωζόμενα έρείπια περί
πτερος, έξάστυλος, έχων έν παραστάσει δύο κίονας, ώς 
δεικνύει καί τό ανωτέρω σχεδιογράφημα αύτοΰ, δωρίου 
εργασίας. ’Ωκοδόμηται δέ έπ'ι τοΰ βράχου καί βάσεως 
τετράπλευρου, συνισταμενης κάτω  μεν έκ -λίθων εγχ ω 
ρίου πώρου σκληοοΰ κιτρινομέλανος, άνω όε καλυπτόμε
νης ύπό πα*/ειών πλακών λευκοΰ λίθου, όμοιου τοΰ έν 
Πεντέλη, άλλ ’ ηττον στερεού καί καθαροΰ ενεκα των 
πολλών φλεβών, δι’ ών χωρίζεται εις στρώματα, και εκ 
τής έπενεργείας τής άτμοσφαίρας καί τών ατμών τής  
πλησίον θαλάσσης άποκόπτονται εύκόλως άπό τής έπι-
οανείας του λεπ τα ί λεπίδες. Τούτου ενεκα είναι βεολαμ-
* \ ~ ν > 'μένα πάντα τα  τοΰ ναοΰ σω,,ομενα μερη. ^

Καί η μέν μεσημβρινη καί ανατολική αύτοΰ πλευρά

1 Παυσ. 1, 1. «Τής ήπείρου τής έλληνικής, κατά νήσους τάς 
κυ κλάδας και πέλαγος το ΑΙγαΤον, ακρα Σούνιον πρόκειται γης της 
’Αττικής και λιμήν τε παραπλεύσαντι την άκραν Ιστί, και ναος ’Α
θήνας Σουι/ιάδος επί y.opuofj τής ακρας.»



«πορίζεται έπί στερεοΰ έδάφους, έπί φυσικοϋ βράνου, 
οστις ενταύθα άποτελεϊ τήν πρός την θάλασσαν ύψίστν)ν 
κορυφ/,ν τοϋ ακρωτηρίου, ή δέ δυτική καί βό?5!0ς στν)οί. 
ςετα ι επι κτίστου κρηπιδώματος και διά τοΰτο άσθενε- 
στερου. Εντεύθεν τής μέν μεσημβρινής πλευοΧς τοϋ ναοΰ 
σω,ονται εννε* κίονες μετά τής έσωτερικ·ής σειοας τοϋ 
επ αυτών περιστυλίου, τής δέ άνατολικής σώζεται ή 
χορείος παραστάς με θ’ ένός κίονος παρά την είσοδον τοϋ 
σηκού καί αί βάσεις τοϋ ετέρου ταύτης κίονος καί τή ' 
μεσημβρινής παραστάδος. Εκτός δέ τούτων καί δύο κίο
νες του βορείου περιστυλίου παρά την άνατολικην πλευ
ράν. Παντκ όε τα  λ.οιπα μερη τοϋ ναοΰ είσι σεσωρευ- 
μενα επι τ·ής υυτικής καί βορείου πλευράς, α'ίτινες,' ώς 
στηρι,όμεναι έπί κτίστου κρηπιδώματος καί διά τοΰτο 
ασθενεστεραι, κατέπεσον πρώται καί ουτω προεκάλεσαν 
τ/)ν τΓτούσιν του ολου ναου.

Εν τοϊς έπί τοϋ έδάφους κατακειμένοις τεαανίοις τοϋ 
ναου οιακρινονται σπόνδυλοι τών κιόνων, επιστύλια, τρί
γλυφοι, μετόπαι, γεισώματα καί άλλα. Έν τοϊ: τευ.α- 
Χ»«ς τής ζωφόρου -/.αί ταϊς μετόπαις δύσκολον είναι' νά 

ιακρινη τις καλώς όποιου ειόους μορφαί είσιν έξειογα- 
σμεναι, διότι πάντες σχεδόν οί έπ’ αύτών τύποι ένεκα 
τής ρηθείσης φύσεως τοΰ λευκοϋ λίθου καί τής έπενεο- 
γείας^ τής ατμόσφαιρας καί τών άτμίδων τής θαλάσσης 
απεκοπησαν έν τώ χρόνω λεπίδες καί τεαά/ια. Ούν ή --  
τον δμως όιαφαίνονται πάλιν έν τοϊς ‘σωζομένοις τής 
γλυπτικής, έ'ργοις κενταυρομαχίαι, οιαι καί έν τώ’ θ η -  
σειφ καί άλλοι ς ναοϊς. Μετακίνησις τών πα:ά  τήν δυ
τικήν καί βόρειον πλευράν τοΰ ναοΰ έπισωρευθέντων λ ί
θων τής οικοδομής θέλει δείξει, νομίζομεν,' μετόπας καί 
α .  α γλυ,.τα εργα, «τινα .δυνατόν νά σώζωνται έντελέ- 
στερα καί νά έχωσιν αβλαβείς τάς έπ’ αύτών γλυπτάς

παραστάσεις, ώς κεκαλυμμένα καί μη υποκείμενα εις 
τάς επιδράσεις τής ατμόσφαιρας καί τών ατμών της θα
λάσσης. Έκ τούτων θά δυνηθώμεν κάλλιον να γνωρισω- 
μεν τήν φύσιν τοΰ ναοΰ τούτου. Ελπίς δέ είναι οτι θα 
εΰρεθώσι καί πολλά τής γλυπτικής έργα, διότι οί λίθοι 
οαίνονται ότι δέν μετεκινήθησαν άπό τόν τόπον εις Ον 
κατέπεσον άπό τοΰ ναοϋ άποσπαθεντες, αλλ,α μενουσιν 
αμετακίνητοι· ουδέ δυνατόν ήτο έν προτέροις χρόνοις να 
γείνη άνασκαφή καί μετακίνησις δια το δύσκολον .ή , 
έπιγ’ειρήσεως έν τόπω έρήμω καί άπομεμακρυσμενω της  
/.οινωνίας τών ανθρώπων.

’Άγνωστον πότε ό ναός κατέπεσεν* Γσως προ 
ήρξατο ή καταστροφή καί κατά μικρόν προέβη, όιοτι ο 
μέν περιηγητής Wheler, ό ’Άγγλος, ευρε τώ 16" 6 κίο
νας τοϋ ναοΰ 19 έν τή  θέσει των, ό Γάλλος Fourmont 
τώ 17 29  17 , ό Le Roi τώ 17 54 μόνον 1 3, οσοι και ση-
αερον ιστανται. ,

Είς την νυν οί*τράν του ναου -/.ατάστασιν συνετελεσεν
ού μικοόν καί ό διαβόητος έπί ίεροσυλίαις καί καταστρο-
οαΐ: ιερών έξ ίδιοτελείας Ά γγλος Elgin, όστις απο του
i 7 9 9 ___1 8 1 6  έσύλει τήν Ελλάδα, καταστρεφων και
εις Α γγλίαν μετακομίζων τά  έν αύτνί μνημεία της;τε-
γνης άδεία τής τότε τουρκικής κυβερνήσεως. Ί ής ιερο-
σύλου αύτοΰ χειρός τάς βαρείας πλτγάς ήσθανθη και^ο
έν έοημία κ α ί  μακράν της κοινωνίας ύπαρχων ναος της
Σουνιάδος Άθηνας, διότι καί έξ αύτοΰ άφηρπασεν ο ευ-
γενής ούτος Ά γγλος έπ’ ίδίω κέρδει όσα ήθελε και τ,όυ-
νατο νά μετακομιστ) εις τήν A j ι λιαν.  ̂  ̂ , Τ „

Ύ π’ αύτοΰ πιθανώς ήρπάγησαν πολλά τοτε επι j r /ις 
γ*ήί κείμενα γλυπτά έργα, τά  όποϊα προ αυτοΰ ειχον 
καταπέσει. Πολλά όμως καί αύτός κ α τ ε ο ιβ α σ ε ν  απο τ/·,ς 
οικείας Οεσεως έν τώ ναώ καί μάλιστα τας επι του μεσΛμ*



βρινοϋ « d  άνατολσ,οϋ περιστυλίου ύπαρχούσας μετόπη, 
dtOTi μονόν το εςωτερικόν έπιστύλιον, δπερ εΓ/εν αυτά'
%  Γ''"εΐ ;Gv’ ^ου έσωτερικοΰ δλου ύπάρχοντος καί νυν έν 
τν) θεσει του. 'Ωσαύτως θά άφήρπασε καί άπό τοΰ άνα- 
τολικοϋ και βορειανατολικοϋ περιστυλίου καί άλλα γλυ 
πτά έργα, διότι μεγα μέρος τούτων καί νΰν σώζεται, 

εν οικτρ5: καταστασει, διότι εν τι) αναιρέσει τών 
χρήσιμων τφ  Ά γγλω  μετεκινήθησαν τά  λοιπά καί ε?τα 
κατεπεσον η εύρίσκονται έν τώ πίπτειν.

Κν τοΐς νυν σωζομένοις έν τώ Βρεττανικω μουσείω άο- 
χαιοις μαρμαροις, ά έξεδδθησαν ήδη διά τοΰ τύπου' δεν 
καταλεγονται καί τά έκ τοΰ ναοΰ της Σουνιάδος Ά θη 
νας. Δηλον όε οτι κατεποντίσθησαν καί ταΰτα μετ’ ά λ 
λων κατα τόν εις ’Αγγλίαν πλοΰν, /.αί χεϊνται νΰν έν 
τφ  πυθμενι τνίς θαλάσσης· ώστε ή ιεροσυλία ούτε αυτόν 
τον ιεροσυλον, ούτε τήν ’Αγγλίαν ώφέλησεν έβλαψεν 
ομως την επιστημην δεινώς διά τε τΫ)ς έν μέρει κατα- 
στροφης^περικαλλοΰς μνημείου καί διά της ές αεί άπω- 
λειας των κοσμημάτων τοΰ ναοΰ τούτου.

άνα^αΐ— LedleVal'er >iY£t0'Tl έ«Χ«*ΡΊ« 1785 - φ/)ν εν τω σηκω τοΰ ναοΰ τούτου, άλλ’, ώ' λέ
γε·. _ο Kruse, οί έργάται αύτοΰ εύρόντες ύπό τήν’ νήν
οστα ανθρώπων έπαυσαν τήν περαιτέρω άνασκαι,ήν, νο-
Ρ-Κοντες δτι είχε μεταβληθ* έν προτέροις χρόνοι^ ’ναός
•ς κκ ήσιαν 10 τελευταϊον τοΰτο νομίζομεν λίαν π ι-

, ,ον’ « « τ ι οι πρώτοι Χριστιανοί δέν κατέστρεφον άνευ
ανάγκες τους ναούς, αλλά μετεποίουν εις εκκλησία' ώ-
μετεποιησαν αύτόν τόν έτ ί της Άκροπόλεως ’Αθηνών
Παρθ.νωνα εις ναον τνίς αγίας τοΰ Θεοΰ Σοοίας, τό Θη-
2 7  "''I ™  Τ°5 ά <ί0υ Γεω?'Λου x*l άλλους πολλούς 
αλλαχού, καθιερωσαντες οίτως είς άντις-οίχους τών έθη-
'•ων χριστιανικά; έννοιας, δπως σώσωσιν άπό της κατα*

βτροφί!ς, πείθοντες τούς άπό έθνικών Χριστιανούς τοτε 
ποώτον γινομένους "Ελληνας, δτι έκ πλάνης καθιερωθη- 
cav ψευδοθεοϊς καί ηρωσιν. Οίτω πιθανόν μετεποιηθη 
καί ό της Σ ουνιάδος Άθηνας ναός είς χριστιανικήν εκκλη
σίαν, εί καί ούδέν ΐ'χνος νΰν φαίνεται τοιαυτης μεταποιη- 
οεως ένεκα της μεγάλης τοΰ ναοΰ καταπτωσεως. ^

Ά  πιθανόν δμως φαίνεται ήμΐν δτι έγένετο ποτε ανα- 
σκαφή έν τώ ναώ τούτω, δνότι νΰν έν τώ μεσω τοΰ_ναου, 
ή ααλλον έν τώ σηκιο, υπάρχει ολίγον ^ovoj χωμα «  
μάλλον άμμος, πέριξ δμως αύτοϋ άπαν το του 
τρώδες έδαφος ΐσοπεδωθέν έν καιρώ τ*?,ς οικοδομής εκα- 
λύπτετο μέ παχείας πλάκας πώρινου λίθου αντινες πα,
•λιν έκαλύπτοντο μ έ  π λ ά κ α ς  λευκοϋ μεγαλας κα ι; .ολυ
πανείας, ών τινες σώζονται έν τή πρός άνατολας εισοόφ 
τοΰ ναοΰ. Δυνατόν δμως νά έγεινέ ποτε μετακινησις των 
πλακών τούτων, δτ:ως Γδωσι μή τ ι έν τώ κρηπιδώματα 
τοΰ ναοΰ ύπεκρύπτετο, δτε ίσως άνευρον δστα ,^ρ.σ.ια 
νών, οΰς συνήθιζον άλλοτε νά θάπτωσιν εντός των ναων 
οί άοναιότεροι Χριστιανοί εύλαβείας χαριν.η και τιμ«ς, 
άποδιδοαένης είς εύσεβεΐς καί όσιους άνδρας η και εις 
εύεργέτας τοΰ ναοΰ καί τών έν αυτω εκκλησία, ομενω 
Χοιστιανών.

30 Όκτωδρίου 4877. £r0 R v r r 0 pXUS,
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ζανδρινούς μάλιστα κκι όμως διετηρησεν έν τοϊς ποιη- 
μ,ασιν αύτοΰ πολύ άληθώς τό αισθηματικόν. Δέν φλέγει 
όπως ό Προπέρτιος, άλλ’ είνε τρυφερός καί καθαρά δει
κνύει, οτι έσχε μαλακην την καρδίαν· Δεύτερος ίσως ώς 
πρός τάς άρετάς ταύτας έρχεται έν τν) ρωμαϊκή γραμ
ματολογία ό Ούεργίλιος, ό ψάλτης τής Διδοΰς, ό σύγ
χρονος τοΰ Τιβούλλου. Καί όμως, ώς δύναταί τις νά 
κρίνν) έκ τών ποιημάτων τοΰ ’Οβιδίου, άλλοία πς η τα 
καί κατά τούς πρώτους αύτοκρατορικούς χρόνους ακόμη 
η γραμματολογική τάσι; έν Ί?ώμν). Ό κόσμος δέν ηγάπα 
πολύ, φαίνεται, την πολλην αισθηματικότητα, άλλ’ εί; 
άλλα μάλλον προσεϊχεν, είς τό είδος δήλον οτι. ’Ήρεσκον 
οί άπό τή; ρητορική; κόσμοι, οί τεχνουργημενοι καί αρ
μονικοί στίχοι, τά ποικίλα τοΰ λόγου σχήματα καί τά 
τοιαΰτα. ’Έπρεπε λοιπόν καί εί; αυτά νά προσέξη 6 
Τίβουλλο: καί όντως πολύ προσέσχε τον νουν, τις οίδεν; 
Γσως ένόμιζε καί αυτός, οτι αυτά έμελλόν ποτε νά άπα- 
θανατίσωσι το ονοαά του. Διά τοΰτο καί ό Κοϊντιλιανός * 
λέγει, οτι ό καθαρώτατος καί γλαφυρώτατο; τών τής 
έλεγεία; ποιητών είνε ό Τίβουλλος. ’Αλλ’ αύται μόναι 
δέν εϊνε αί άρεταί του* ό ημέτερος ποιητη; άφήκε φωνάς 
ές εκείνων, αιτινες άντηχοΰσι διά τών αιώνων καί κα- 
τεστησεν ίόεώόη πλέον καί ποιητικά όλως τά πρόσωπα, 
ά ηγάπησεν. ΊΙσΟάνθη καί αυτός ένώπιον τής φύσεως 
την ίεράν εκείνην φρίκην, ην αισθάνονται οί μεγάλο?, 
ποιηταί πάντων τών αιώνων καί πάντων τών εθνών.

Α'

α Έμπορε, κατάπλευσον, έςελοΰ, πάντα πέπραται».

1 lust. Oral. X, 1,03.



Τήν παροιμίαν ταύτην αναφέρει ό Στράβων1 ώ; λεγο- 
μενην κατά τούς χρόνους εκείνους ύπό τών θαλασσινών, 
πειρατών ή εμπόρων, οΐτινες έκόμιζον τά φορτία των 
είς τήν ιεράν Δηλον. Διότι υπερβαλλόντως τότε είχεν 
αναπτυχθη το εμπορίαν τών όουλων καί πολύς συνεσω- 
Ρ5 *

'Ρωμ̂
αύτ'/j τν5 άκμνί της ήναγκάσθη νά άναλάβν) μακράν καί 
δυσχερή κατ’ αυτών πόλεμον. Ό μέγας Πομπήϊος έπά- 
ταςεν αληθώς την πειρατείαν, ήτις έπί τοσοΰτον εί/εν 
υψωθεί θρασεΐαν την κεφαλήν, ώστε οί πειρατικοί λέμβοι 
ειχον φθασει εως εντός τών λιμένων της ’Ιταλίας καί 
αρπασει έκεΐθεν ρωμαίους πραίτωρας, άλλά δέν κατέ
παυσε και την όουλεμποριαν. ’Έπειτα οί 'Ρωμαίοι, ειπερ 
τινες καί άλλοι, έχρειάζοντο τό έμπόρευμα τοΰτο, άφ’ ου 
μαλιστα επλουτησαν άπό τών θησαυρών της Καρ/η- 
δόνος καί τνίς Κορίνθου.2

Ή Μικοα ’Ασία καί ή Συρία, ας αείποτε έμάστιζαν ή 
πενία και η δουλειά, ήσαν οί κυριωτεροι τόποι, δθεν έζή- 
γοντο τα ανδράποδα. Ά ν δέν ήδύναντο νά κατορθώσωσί 
τι οί σωματέμποροι, τό κατώρθουν οί πειοαταί. Τά αν
δράποδα

στοροί 
κν έ
πραγματείας 

7ών καλού
υψωμένους. Έβλεπε τις πλέον

λεπτήν του φυσιογνωμίαν έπεδείκνυεν είς τούς συναθροι- 
σθέντας άγοραστάς τάς πραγματείας του, λς είνεν έστη-
μενας επι τών βάθρων, τών καλούμενων πω.1ητ?)ρίων 
(catasta) μέ τούς πόδας γε γυψωμένους. 71

1 ΙΔ% 678.
2 *1$. Κ. ΠαπΛρρηγοπούλου Έ λλ. ίστορ, τμ. Β’. σ. 430.

έκεΐ Λυδούς, Καοας, Μυσούς, Κίλικας, Συ ρους πονηρο- 
τάτους1, ευτελείς Σαρδιανούς καί Κυρνίους, Καππαδό- 
κας, Βιθυνούς, Λιβουρνούς, Γερμανούς καί Γαλάτας, ώκύ- 
ποδας Νομάδας, αθλητικούς Αιθίοπας, Φρυγας, Λυκιους, 
πεπολιτισμένους τέλος καί λογιους r Ελληνας, ούς μετε- 
χειρίζοντο είς εύγενεστερας υπηρεσίας οι Ρωμαίοι, εις 
τήν τράπεζαν, τά γράμματα, τήν μουσικήν, τόν χορόν. 
Πλήν τούτων ευρισκέ τις καί Ίνδους καί Ιίαρθους, και 
Δάκας καί Άλανούς καί πολλούς Εβραίους, ούς πολλακις 
συνέ/εον πρός τούς Σύρους, τούς Αιγυπτίους, τους Φοί
νικας" καί τούς Χαλδαίους. Εννοείται δτι οί δουλέμποροι 
έτέλουν φόρον εισαγωγής, εξαγωγής καί πωλήσεως διά 
τά έαπορεύματά των ταΰτα Οι πολυτιμοτεροι δούλοι, 
"Ελληνες μάλιστα, οί διακρινόμενοι δηλαδή έπί ιδιαι
τέρα τινί ικανότητι ή έπί ώραιοτητι δεν είετιθεντο εις 
τό κοινόν ως οί άλλοι, άλλ’ εφυλασσοντο εις χωριστά 
τών ταβερνών οικήματα καί προσεφεροντο μονον τοις δυ- 
νααένοις νά τούς άκριβοπ7^ηρωσωσιν Ο·, πλούσιοι λοιπόν 
'Ρωμαίοι ήγόραζον έκ τούτων ώραια παιδία, νάννονς, 
μίμους, ίστρίωνας, ψαλτρίας, σαμβυκιστρίας, γραμμα
τείς κλ.

Πώς ή ιερά Δήλος κατήντησε νά γείνν) πραγματικόν 
σωματεμπορεΐον, δέν ή'ευρομεν. Έκ τοΰ Στράβωνος k 
μόνον μανθάνομεν δτι ((ετι μαλλ.ον ηυ'ησεν αυτήν (την 
Δηλον) κατασκαφεΐσα ύπό Ρωμαίων Κόρινθός’ εκεΐσε 
γάρ μετεχώοησαν οί έμποροι καί της ατελείας τοΰ ιερού 
προσκαλούμενης αύτους και της ευκαιρίας τοΰ λιμενος

1 Plaut. Trinum. II, 4,599.
2 *Ας 'ίδωσιν οί πεοιεργότεροι το άξιόλογον σύγγραμα του Κ.1\Ι. 

Η. Wailon, Histoire de l’esclavage dans l’ antiquite (1847).
3 Guhl und Koner das Leben κλ. 100.
4 Γ. 486.



έν καλώ  γάρ κ ε ιτα ι τοις έκ της ’Ιταλ ίας κα ί της Ε λ 
λάδος είς τήν ’Ασίαν πλέουσιν* ή τε  πανήγυρις έμπορικόν 
τ ι  πραγμά έστι καί συνήθεις ήσαν αύτν) 'Ρωμαίοι τώ ν 
άλλω ν μ ά λ ισ τα  κα ί δτε συνειστήκει ή Κόρινθος. ’Α θη
ναίοι τε λαβοντες την νήσον κα ί τών ιερών άμα κα ί τώ ν  
εμπόρων έπεμελουντο ίκανώς». Διήρκεσε δ’ ή εμπορική 
α ύτη  της Δήλου ακμή μέχρι τώ ν μιθριδατικών, οτε διά  
παντός κατεστράφη ή νήσος.1

Πλην της Δήλου ή σωματεμπορία ένηργεΐτο καί έν 
Χιω, Σαμω, Λεσβω, Έφεσω, ΜΟ.ήτω κλ. Οί δούλοι ώς 
επ ί τό πολυ όιετηρουν τό εθνικόν όνομα της χώρας, έζ 
ης προηρχοντο.- Ουτω λ. χ. εχομεν παρά Π λαύτω καί 
Ίερεντιω  τά  όουλικά ονόματα ”1ων, Έφέσιος, Θεσσαλή, 
Αυόός, Σύρα, Λεσβία, Φρυγία καί άλλα .

Έ άν τις  δούλη ήτο καλώς άνατεθραμμένη, έάν μ ετά  
ιωνικής χάριτος ώρνειτο ήδυπαθώς, έάν ή,ςευοε ποός τόν 
ηχον τω ν κροτάλων η του τυμπάνου του Ουασκωνικοΰ ή 
τώ ν Βαιτικών κρουμάτων νάπ ομ ιαητα ι τό βηαα καί τά ς  
λαμυράς κινήσεις τών Γ αδιτανώ ν όρχηστρίδων, έάν ήξευ* 
ρεν επιχαρίτως νά ψάλλγι ή της Σαπφοΰς τάς ωδάς ή 
ασμα τ ι ελαφρον κα ί γάριεν έκ τών παρά τόν Νείλον 
άδομενων πληττουσα  όι’ ελεφάντινου πλήκτοου τής λ ύ 
ρας τ α ;  χορό ας ή παίζουσα διά τών ωραίων δακτύλω ν  
τη ς  φοινικικό-ν ψαλτήριον ή απλώ ς καί μόνον έάν ήτο 
ωραία καί ή'ρεσκεν είς πλούσιον 'Ρωμαΐον, ουτος τήν ήγό- 
ραζεν άόρα δαπάνν) κα ί την απελευθέρωνε.3 Τ οιαυται 
ήσαν αι απελεύθεροι, α ι libertae της 'Ρώμης* το ιαύτη

1 Κ. ΙΤαπαρρηγοπούλου Έλ. 'ίστορ. τόμ. Β' σ. 4 3 7 .— Mr.Xca- 
ράκη Κυκλαδ. σ. 289.

2 Movers. Die Phonizier, Β. Ill σελ. 8 t.
3 Ί3. Guiil uod Konef* εν. άν. 51 κ ί. Rich άρχαιολ. λεξ. 

λλ. crotalum, crusmata, plectrum, lyra, psalteriuro, harpa.

ώς έπί τό πολύ ήτο ή προέλευσις αυτώ ν. Α υτα ι άπετέ- 
λουν τότε τόν demi-monde της 'Ρώμης, τά ς γυνα ίκας  
τοΰ συρίλοΰ, άς ώς βασίλισσας έλάτρευε καί εκολακευεν 
ή juventus της κοσμοκράτορας πρωτευούσης κα ί υμνουν 
έν τα ΐς  έλεγεία ις αυτώ ν οί πο ιητα ί, ώς ό Γάλλος, ό IJpo- 
πέρτιος, ό Τίβουλος, ό ’Οβίδιος. ’Α λλα  κα ί ή κω μω όια  
αύτάς πάλιν άνεβίβαζεν έπί της σκηνης κα ί ανάγκη δεν 
εϊνε νά φέρωμεν τούτου παραδείγματα.

Α ί matronae, ώς εϊνε φυσικόν, υπεροπτικά ερριπτον 
βλέμ μ ατα  έπί τών ατυχώ ν έκείνων γυναικών, ου^ε κατε-  
δέχοντο α ύτα ί α ί τα ιν ία  διαδεδεμέναι την κόμην κα ί 
πολυπτύχω σ τ ο ,Ι ή  περιβεβλημεναι νά έ'λθωσιν εις σχεσιν 
οίανδήποτε πρός δού7,ας ευτελείς, α ίτινες εφερον ετ ι επι 
τοΰ σώματος της μάς·*>γος τά  σημεία κα ί τοΰ οουλικοΰ βιου 
τά  σ τ ίγμ α τα . ’Α λλά  κα ί α ί libertae παλιν έπισης κατε- 
φρόνουν τά  ταπ εινά  καί αίσ/οά γύνα ια  τα  με ποικίλο- 
χρουν μίτραν κα ί βεβορβορωμένα υποδήματα όιατρεχοντα  
τή ν 'Ιεράν Όδόν ή διαμένοντα παρά τόν Κιρκον, τά  γύ 
να ια  τά  διωβόλου άξια , scorta diobolaria!

'Η Δ ηλία λοιπόν τοΰ Τιβούλλου -— έρχομεθα τωρα εις 
αυτήν —  ήτο liberta καθώς καί ή μήτηο αύτης. Ι ΐίευ-  
ρομεν δέ τοΰτο ές αύτοΰ τοΰ ποιητοΰ, λεγοντος πρός τή ν  
μητέρα της έρωμένης του νά διατηρώ τήν κόρην της εν 
αγνεία  «άν κα ί ποτέ ή τα ιν ία  (vitta) δεν πεοιεπλεζε τους 
ξανθούς της πλοκάμους, ουδέ τούς ποδας της ή μακρά  
τής δεσποίνης στο λή »1. Καί λέγει τοΰτο χωρίς τό πα-  
ράπαν νά θέλγ) νά προσβάλη τήν ά γαπ ητην Δηλιαν, vS)Ck 
ομολογεί απλώ ς μίαν αλήθειαν. Μήπως δεν τό ήςευρε 
καί α υτή , μήπως δέν ένόει δτι άλλο τ ι  παρά τήν cxo«h\r 
καί τήν τ α ι ν ί α ν  τν) ελειπον, ΐνα  έξομοιωθ'/ί προς τη ν μη* 
τέρα ή τήν αδελφήν τοΰ Τιβούλλου j 

1 I, 6, 68.



Έξ δσων ανωτέρω εί'πομεν πιθανώτατον φαίνεται, δτι 
γι liberta αυτή είτε εξ ’Ασίας κατηγετο, είτε έκ τών 
ελληνικών νήσων, είτε άλλαχόΟεν, ώνομάσθη Δηλία διότι 
έκ της Δήλου είχεν έλθει είς ‘Ρώμην. Δεν φαίνεται πι
θανή η γνώμη η παρά τισιν έπικρατησασα ένεκα χωρίου 
τινός του Άπουληίου 1, καθ’ 8 τό έλληνικόν ό'νομα Δηλία 
κρύπτει τό ρωμαϊκόν Plania: «eadem igitur opera accu- 
sent C. Catullum, quod Lesbiam pro Clodia nominarit 
-— et Propertium, qui Cintbiam dicat, Hostiam dissi- 
mulet, et Tibullum, quod ei sit Plania in animo, Delia 
in versu». Είκασε τις μάλιστα, δτι πιθανόν νά εγεινε τό 
Λ η ΐία  άπό τοΰ όηΛος ώς τό P la n ia  άπό τοΰ p lan u s, 
δπερ σημαίνει πάλιν εναργή c, dijAoc.^ ’Αλλά πόθεν η δυ
νατό να ηςευρη ταυτα ό κατά ένα αιώνα μεταγενέστε- 
ρος Λίβυς σοφιστής ; Έπειτα, α.ν ά>ν)θεύ·/) δτι ό Κάτουλ- 
λος την Κλωόίαν ένόει γράφων της Λεσβίας τό ονοαα έν 
τοις ποιημασιν αύτοΰ, δπερ δμως πολλοί θεωροΰσιν ώς α 
πλήν υπόΟεσιν καί ούδεν πλέον,^ είχε λόγους νά πράττη 
τοΰτο’ η Ινλωδία ητο πατρικία δέσποινα, αδελφή τοΰ 
περιοοητου Κλωδιου, δν εφόνευσεν ό Μίλων, σύζυγος δέ 
Κοιντου Μετελλου Κελερος. ’Αλλα την ύποτιθεμενην 
Planiam διά τί νά την κρύψν) ό Τίβουλλος; 'Η γυνή 
αΰτη, οπωσδήποτε και $ν όνομάζηται, ητο άπε.Ιενθερος, 
δεν ητο 'Ρωμαία δέσποινα. Μήπως διότι ητο έγγαμος; 
'Οτι τοΰτο ούόόλως ήθελε κωλύσει τόν ποιητην άπό τοΰ 
νάναφερν) καθαρά τό δνομα της ερωμένης του, γνωρίζουσι 
καλώς οι καί άτελώς μελετησαντες τά κατά την έν τοις 
χρόνοις τούτοις κοινωνικήν έν'Ρώμη κατάστασιν. Βεβαίως

1 Σελ. 10G Oud.
2 Iδε την εκδ τοΟ Dissen Ιν τοΤς προλεγομ. σ. XVIF.
3 R. Westphal, Catull’s “Gedichte in ibrem geschichtlichen Zu-* 

sammenhauge κλ. as λ. 34—35. Breslau, 1S67.

vi κατάστασις αυτη δέν ητο τότε φοβερόν τι και παγκά- 
κιστόν χοημα καί μόνον ούχί αυτόχρημα διαβολικον, ω; 
πολλοί ένησμένισαν λέγοντές τε καί γράφοντες’ ίσως 
η κατάστασις της πόλεως, έν συνόλω λαμβανομενη, καί 
δεόντως λογιζομένης καί της διαφορας τών χρόνων καί 
τών καιρών, δέν ητο πολύ διάφορος τών σημερινών με
γάλων πόλεων, τών Παρισίων λ. χ., ούδέν ηττον όμως τα  
ηθη ησαν προφανώς καί όμολογουμενως πολυ χαλαρα, τό 
δέ νά είνέ τις έραστης άπελευθερου εγγάμου γυναικός δέν 
έθεωοεΐτο πραγμα πολύ βαρύ καί σοβαρόν.

*Η Δηλία λοιπόν ητο έγγαμος. Τί; ητο ό σύζυγός της, 
δέν ηξεύρομεν ώς ούδε τ ί; ητο 6 πατήρ της. Οτι ομως 
ητο έγγαμος, οί πλειστοι παραδέχονται, τό απεόει^ε δε 
προφανέστατα τελευταίος καί ό Κ. ’Όθων 'Ρίχτερ. Αι 
πέντε έλεγειαι, έν αΐς ποιείται μνείαν της Δηλιας καί 
άς εύλόγως δυνάμεθα νά όνομάσωμεν δ ιύ ια χ άc, αποτεί
νονται πρός έγγαμον γυναίκα, έγγαμος δέ ητο αύτη καί 
δτε πρώτον την είδε καί την ηγάπησεν ό Τίβουλλος. ΙΙτο 
τότε 6 ημέτερος ποιητης νεώτατος έτι, διότι καί δλος ο 
βίος του δέν ητο δυστυχώ; πολυ μάκρος.Έγεννηθη, κατα  
τόν χρονολογικόν πίνακα, ον κατεστρωσεν ό Dissen και 
ό όποιος φαίνεται πολυ πιθανός, έν ετει 695 α. P., 
ηράσθη της Δηλιας τω 7 22 είκοσι και επτα ετών την 
ηλικίαν, άπέθανε τω 735. ’Έζησε όε άγαμος αυτός. 
Είνε δέ γνωστόν, δτι έμάστιζε τοτε την Ρώμην η αγα- 
μία. Ούτε Μετέλλου τοΰ τιμητοΰ αί παραινέσεις πρός 
τούς νέους νά έοχωνται είς γάμου κοινωνίαν (1 ο I π. Χ.\ 
ούτε τοΰ Αύγούστου έπειτα αί προσπάθειαι, ούτε οί Ιού
λιοι λεγόαενοι νόμοι, ούτε ό πάπιος ποπτχαΐος, ηδυνηθη- 
σαν νά θεραπεύσωσι τό κακόν. ’Οχι μονον hz τοΰτο, αλλα  
καί τά διαζύγια έγειναν συνηθέστατα. Ό Σύλ7χα; και 6 
Πομπηϊος πέντε γυναίκας έλαβον? ό Καΐσαρ και ό Αν-



τώνιος τεσσαρας^ εχχός τής Κλεοπάτρας, ή Τυλλία ·/) 
Ουγάτηο τοΰ Κικέρωνος έλαβε τρεϊ; άνίοας. Έν τοιαύτ·/) 
λοιπόν κοινωνία ζών ό Τιβουλλος συνεμορφώνετο πρός τά  
κ α τ’ αύτήν. «Πολλάκις, λέγει ό ποιητές,1 σοί παρε- 
βκευασα (τω συζυγω της Δηλίας) δι’ ακράτου οίνου τόν 
ύπνον, έγώ δέ έπινον ποτήρια, εις ά είχε χυθή προτερον 
νηφάλιον ύδωρ καί ένίκων έγώ». ”0/;. δε μόνον άληθώς, 
αλλά  καί ψευδώς καί όποκρινόμενοι έκοιμώντο ένίοτε οί 
συ,υγοι κατά τους χρόνους έκείνους της διαφθορας 2. Ου
δόλως έφοβεΐτο ό ποιητής τόν σύζυγον, ή δέ μητηρ της 
Δηλιας ητο υπέρ αύτου.

1 ις αναγνώστης τοΰ Λουκιανοΰ δέν ενθυμείται τον 
αιώνιον εκείνον τύπον τής μητοός τής εταίρας, 8ν άμ ι- 
μητως έγραψεν ό Σαμοσατεύς αριστοτέχνης έν τοις ετα ι
ρικοί^ τον διαΛόγοις ; Τοιαύτη τις ητο καί τής Δηλίας 
η μητηρ. ^Απαξ μόνον την ονομάζει μητέρα ό Τίβουλ- 
>ος, τό δέ πλεϊστον περιγράφει αύτην κατά τάς έκά- 
στοτε^ διαθεσεις του* άν εύρίσκηται είς διαθέσεις χαρας 
καί εύχαριστησεως, τότε η γραϊα αυτη είνε «γραια ήσυ
χος καί καλη καί πολύτιμος ώς ό χρυσός», άλλως είνε 
«αρπακτικη μάγισσα» η καί «προαγωγός» άκόμη. Έν 
γ{ί πέμπτη ελεγεία τοΰ α βιβλίου δεινώς καταοαται 
αύτής «αι πάσχουσαι ψυχαί τών δυστυχούντων ερα
στών, λέγει, νά περιιπτανται περί αύτην /.αί ό απαίσιος 
νυκτοκόρας γοερώς νά κράζη έπί τής στέγης της ! Αύτή 
So ελαυνομενη υπό τής πεινης καί μαινομένη νά συλλέγω 
προς τροφήν της τά  χόρτα τά φυόμενα έπί τών τάφων 
και τά κόκκαλα, τά  όποια ημίβρωτα άφήκαν οί λύκοι! 
Γυμνή καί όλολύζουσα νά τρέχη άνά την πόλιν καί νά 
κατα^ιωκωσιν αύτην είς τάς τριόδους οί κύνες». Έν τν} 
εκτη ελεγεία απ’ εναντίας άποτεινόμενος πρός την Δη- 

i I, 6, 27—28. 2 Juven. Sat. I, 55, 599.

Ιίαν, τνί λέγε»/ «άν σου φείδωμαι, δέν είνε χάριν σοΰ, 
Δηλία, άλλ’ η μητηρ σου μέ συγκινεί καί η χρυσή εκείνη 
γραια καταβάλλει την όργην μου. Αυτη σε φερει πρός 
U8 έν τώ σκότει τής νυκτός, αυτη έν σιγή καί έν φόβω 
πολλώ συνδέει τάς χειράς μας. Κολλημένη την νύκτα 
είς την θύραν μέ περιμένει καί̂  αναγνωρίζει μακρόθεν τόν 
y-ρότον τών ποδών μου ερχομένου. Ζήθί μοι έπί^μηκι- 
στον, γλυκεία γραια’ εί'θε νά ηδυναμ,ην νά προσθέσω εις 
τά  έτη τά  ίδικά σου τά  έτη μου! Σέ πάντοτε^καί την 
κόρην σου χάριν σοΰ, θά άγαπώ. Ο,τι καί αν καμγ,,
αιμά σου είνε». f ^

*Η μητηρ ώς καί ό σύζυγος τής Δηλίας «,ώσιν ετι ου-
στυ/ω:, είνε οί αιώνιο·, τύποι τής διαφθορΧς. 'Ρυτιδώδης
καί ειδεχθής ώς πασαι αί γραϊαι τών μεσημβρινών
χωρών, άγαπα τήν κόρην της ώς η λύκαινα καί θα την
ύ π ερ η σ π ιζ ε ν  έν ανάγκη μέ τούς δνυχάς της κατα τοϋ
κόσμου όλου. Ε λεεινή’ καί εύτελής δούλη έκ Συρίας ■«
άλλαγόθεν, άδιάφορον, πωλημένη καί μεταπωλημένη  
ί’σως είς σκληρούς καί πλεονεκτικούς δέσποτας, μισεί τους 
Ανθρώπους καί άγνοεϊ παντάπασι τήν ηθικήν τών έκ 
γενετής έλευθέρων καί τών πλουσίων δέν τιμα έν το> 
κόσμω τούτω άλλο τ ι παρά μόνον τήν έπί'ανθον λάμψιν 
ποΰ γρυσίου! Ό ταν βλέπνι κιτρινίζοντας δαρεικούς, οί 
οφθαλμοί της οί όξεϊς ώς τρυπάνια άνάπτουσι καί σπιν- 
θηρίζουσι καί ώς λαιμός έρπετοϋ φουσκώνει δ λαιμός της. 
Έπί τοΰ νεκρώδους μετώπου της κινοΰνται άραιαί τινες 
καί ύπόλευκοι τρίχες, ών τά χρώμα φαίνεται^ κίτρινον 
ύπό τό κεφαλόδεσμα τό κόκκινο ν, τό όποιον έν̂  Ρωμν) 
περιστέφει τήν κεφαλήν τών γυναικών τής ηλικίας της 
καί τής καταστάσεώς της.



Β'

Εΐ'πομεν δτι ή™ νεώτατος ό ποιητής, δτε έγνώρισε 
τό πρώτον καί^ήγάπησε την Δηλίαν, εΐ'πομεν δτι εζη 
καί αυτός ώς οί πλούσιοι καί κομψοί νεανίαι τής εποχής· 
δεν πρεπει δμως νά τόν έκλάβωμεν ώς τινα έκδοτον εις 
τας ήδονάς, ώς Δολαβέλλαν τινά η Κουρίωνα. Άλλοΐος 
ητο ό χαρακτηρ του. Δεν κατέθραυεν εκείνος τάς θύρα; 
τών οικιών τών ωραίων 'Ρωμαίδων, δέν έθορύβει είς τάς  
όύους ’ . Ά ν λέγη τοιοΰτόν τ ι είς τάς έλεγείας του, είνε 
ώναμνησις τών κωμωδιών τοΰ Πλαύτου καί τοϋ Τερεν- 
τιου, ούόέν πλέον.

Ητο λεπτοφυής καί ωραίος, δχι δμω; καί έπίνοσος αν 
καί απέθανε νέος. «Οί θεοί σοί έδωκαν κάλλος, οί θεοί 
σοί εδωκαν πλοΰτον», λέγει πρός αύτόν ό Όράτιος έν 
τη  δ' επιστολή τοΰ «' βιβλίου, ό δέ βιογράφος αύτοϋ Ι ε 
ρώνυμος ό Άλεξανδρεύς έπαινεΐ τό ώραϊόν του άνάστηαα, 
την εύκαμψίαν τοΰ σώματός του, τήν χάριν τοΰ λόγου 
του καί τό πραον τών ηθών του. Δέν ήτο, λέγει, δύσθυ
μος και αυστηρός τήν δψιν. Καί άληθώς ό ήμέτερος 
ποιητής ευρίσκετο είς τήν ακμήν τής ισχύος καί τής  
νεότητος, είχε δέ τήν έ'κφρασιν τήν ήσυχον καί σοβαράν 
τών Λατίνων χωρικών. Έγεννήθη μέν έν τή πόλει, άλλ’ 
ειπερ τις καί άλλος ήγάπα τούς πατρικούς αγρού: καί τά  
δάση τής Πεδας καί τήν αγροτικήν κατοικίαν τής οίκο- 
γενείας του και τα  πάτρια ιερά. ’Ητο mens sana in 
<orpore sano και προσεπάθει νά πραγματώση τόν ιδεώδη 
εκείνον προορισμόν τοΰ ανθρώπου, όστις κατά τούς αρ
χαίους ήτο ή αρμονική άνάπτυξις τής ανθρώπινης φύσεως 
κατά τε τό πνεΰμα καί^τό σώμα. «Λέγω τοίνυν,* λέγει 

1 Tib. I, 1, 73—74. 2, 33, 3C—37.

ό 'Ιππίας τοϋ θείου Πλάτωνος1, αεί καί παντί καί παν- 
ταχοϋ κάλλιστόν είναι άνδρί, πλουτοϋντι, υγιαινοντι, τ ι-  
μωμένω ύπό τών Ελλήνων, άφικομένω εις γήρας, τούς 
αύτοΰ γονέας τελευτήσαντας καλώς περιστείλαντι, υπό 
τών αύτοΰ έκγόνων καλώς καί μεγαλοπρεπώς ταφήναι». 
Έκεϊ έτεινεν ό Τίβουλλος, έφ’ δσον έπέτρεπον οί καιροί 
καί ή τότε τής κοινωνίας κατάστασις. Δεν άφιχετο ε ις  
γήρας ούδέ χεριέατει.ΐε χα.Ιώς τους αύτοΰ γονέας τεΛευ- 
τήοαντας, άλλ’ αύτός άπ’ εναντίας χαΛώς χαί μ ε γ α ίο -  
Λρεπώς έτάφη ύπό τής μητρός καί τής αδελφής! Πλ/)ν 
τούτου δέ τό στρατεύεσθαι καί πολιτεύεσθαι άπετέλουν 
τά  κύρια κατά τούς παλαιούς συστατικά τοϋ^άγαθοϋ 
πολίτου, ύπό τήν εποψιν δέ ταύτην κάκιστος ήτο πο
λίτης ό Τίβουλλος.

Δεν παρεδόθη μεν ημιν τίποτε περι της παιοικ/ί, του 
η λ ικ ία ς ,  ά λλ ’ ό μετ’ επιστασίας και σκέψεως άναγινώ- 
σκων τά  ποιήματα του πείθεται δτι ό Ίιβουλλο; ανε- 
τράφη ύπό γυναικών. *Η μητηρ καί η άδελφη του εϊνε 
ίσως αί μόναι γυναΐ/.ες, ας άπ’ αρχής εως τέλους αλη
θώς κ α ί  περιπαθώς ηγάπησεν ό ποιητης’ τάς Δ η λ ια ς  
καί τάς Νεμέσεις roui^et τις μόνον ότι τας αγαπα. Α
παξ μόνον "αναφέρει είς τάς έλεγείας του τάς δυο αγα 
π ητά ; γυναίκας, άλλ’ αισθάνεσαι την παρουσίαν των την 
ίεροποιόν καθ’ άπάσας τάς έλεγείας. Ή αυρα της ίερας 
αγάπης, της οικογενειακής, εξαγνίζει του Τιβουλλου τά  
ποιήματα. Ά λ λ ά  πώς δέν αναφέρει τόν πατέρα του; 
Φαίνεται οτι μόλις τον εγνωρισεν. Ισως εγενε και 
αυτός θυμα μετά τόσων άλλων τών προγραφών καί τών 
σφαγών, αΐτινες ολίγον πρότερον είχον καταταράξει τόν 
κόσμον. Βεβαίως καί τά  κτήματα αύτου θά υπέστησαν 
τότε σπουδαίαν βλάβην* τουλάχιστον ό ποιητης όνομά-

1 *Ιππ. μείζ. 291.



ζει που· τούς ΜρητΛς του «φύλακα; άγοοΰ εύτυνοϋς 
άλλοτε, νυν πτωχού». ’Ανήκε δέ ό Τιβουλλος εί- τήν 
τών ιττπέων τάξιν.

Έν τή δεκάτ·/) ελεγεία τοϋ α' βιβλίου — τή ό/ι έ/ 
των καλλίστων, είρήσθω έν παρόδω —  ή'τις φα^εται δτι 
εινε η πρώτη πασών ήν έποίησεν, ό ποιητές μέλλει νά 

et; τόν, ^ ε ρ ν .  Ά φ ’ οδ έπανέλθν], θά ν,μφευ- 
;/), εγει εν εγνωρι^ε τότε άχ,όμη την Δηλιαν —  
και 0 α αναθρεψν) έν τοϊς άγροΐ; τά τέκνα του. Έν τή  
ελεγεία ταυτη περιγράφει ώς έν είκόνι τάς Ημέρας, καθ’ 
ας παις ετι ων διήγεν άμέριμνον βίον είς τό πατοικόν 
του κτήμα καθ’ άς διήρχετο πρό τών Λαρήτων, οΐτινες 
τον ανεθρεφαν και ων ή εύεργετική πρόνοια δέν έπαυσεν 
απο τοϋ να σκεπν) αύτόν δι’ όλου τοΰ βίου. Αί πρώται 
αυται^ εντυπώσεις, αί εύλαβεΐς καί γλυκεϊαι, έναπέθηκαν 
ε.α τής ψυχής τοϋ παιδιού πολλών τήν εύσέβειαν, ήτις 
εναρμονιως συνεδυάζετο πρός τήν φυσικήν αύτοΰ τρυφε- 
ροτγ,τα άμα καί σοβαρότνιτα. Καί δή έγένετο ού υ.όνον 
ευλαοης, αλλά καί δεισιδαίμων ολίγον ό Τιβουλλος ώ- 
χωρικός τοΰ Λατίου. Καί δή, λέγει,

i ’- y . ·· ·
. . . veneror, seu stipes habet desertus in agris 
seu vet us in trivio florea sertaJapis. 2.

Κατ ετος επιμελώς καθαίρει τάς μάνδρας καί διά γά
λακτος ραίνει τής αγαθής ποιμενικής θεας Πάλης τό ει
κόνισμα. Εντός τών πήλινων σκευών τών πατέοων του 
προσφέρει είς τους θεούς τάς άπαρχάς τών καρπών, αύ- 
τός όε, λευκά ιμάτια περιβεβληαένος καί μύρτω έστεμ-
‘’'Γ°η,Χ?!Ζτών ^  ΧειΡό? τ °ν ‘ε?ύν κάλαθον, ακολουθεί 
τώ θυματι. ’Ανατίθτ)σι βότρυν είς τούς Λάρητας ή έμ-

1 f, 1. 19.
2 1 ,1 ,1 1 .

πλέκει είς τνιν σεμνήν των κόμην στέφανον έκ σταχύων. 
Ά ν  οί εύαενεΐς ουτοι θεοί έπήκουσάν τίνος όεησεως αυ- 
τοΰ, απονέμει αύτοϊς πλακούντια εύγνωμονών ή κηρη- 
θοαν, ήν νεα κόρη — άδελφή βεβαίως τοΰ ποιητου 
έναποτίθησιν έπί τοϋ άγροτικοΰ βωμοϋ των. Είς την πομ
πώδη λατρείαν τής πόλεως δέν άρέσκεται ό Τιβουλλος* 
αληθές τέκνον τών εύγενών Άρίων άγαπ£ την λατρείαν 
τής φύσεως καί λατρεύει τό θεϊον έν τή μυστηριωόει 
τών δασών έρημία η παρά τάς πηγάς τών ύδάτων και
τούς ιερούς ποταμούς. t .

Τόν χειμώνα διέτριβεν ό Τίοουλλος εν Ρωμν). Εκει 
έ'επαιδεύθη ύπό τών άριστων τών χρόνων εκείνων διδα
σκάλων. Δέν φαίνεται νά μετέβη είς την Έλλαδα κατα  
την τότε κοινήν συνήθειαν, ούδέν ηττον όμως πολυ εσπου- 
δασε περί τά έλληνικά γράμματα, ούδέ ήόύνατο να πραςνΐ 
καί άλλως. Καθ’ ούς χρόνους έτρεφον μέν τόν Ουεργιλιον 
οί "Ελληνες ποιηταί, κατά κόρον δέ όχι έμιμεΐτο, αλλα  
μετέφοαζε τά τής Σαπφοΰς ό Όράτιος, ώνόμα^ε όε εαυ
τόν 'Ρωυ.αϊον Καλλίμαχον ό Προπέρτιος, πώς να μη μαΰη 
ελληνικά ό Τιβουλλος; Ούδέ φαίνεται πιθανή ή γνώμη 
τοΰ Bernhardy, λέγοντος δτι μόνος ό Τιβουλλος εκ των 
τοΰ γουσοΰ αιώνος ποιητών δέν έμιμηθη τούς Ελληνας. 
Ά π ’ έναντίας άν τις -  μέ δλην τήν πρός τόν πολυν 
Bernhardy όφειλομένην εύλάβειαν —  προσεκτικώς μελε- 
τήση τά τοΰ Τιβούλλου καί προσέζνι καί είς τήν χρονο
λογικήν τάζιν τών έλεγειών, θά πεισθί) δτι και ό Τι- 
βουλλος χατέψαγε τούς Αλεξανδρινούς Κατά τοΰτο μο
νον διαοέρει ίσως τινών έκ τών συγχρόνων του ποιητών 
δτι καί τούς έχώ νευσ ϊ μιμούμενος δήλαδη  όεν απε- 
βαλε τόν ρωμαϊκόν του χαρακτήρα, άλλ1 έπιτηόειως τα  
εκείνων τά εκαμεν {δικά του. Έπειτα ό Τίοουλλος όεν 
εγρα-k διά νά γράψνι, ώς ό ’Οβίδιος, ό Μαρτιαλης κλ.,



δεν επιστευεν εκείνος δτι είνε τ ις  ίερωσύνη δήθεν ή πο ιη - 
<χις, οεν ε,,ητει όόςαν ποινιτου κα ί τά  τοιαυτα* οχι. ''Ε- 
γραψεν ολίγα  τ ινά  είκ$ κα ι οίονεί τυχα ίω ς, δ ιά  νά'έλα- 
φρωση τη ν καρδίαν του, en amateur. Κ α ί δμως τά  όΛΙγα 
εκείνα έκαμαν, ώ στε νά δύναντα ι οί 'Ρωμαίοι /.ατά γε  
τη ν  έρωτικην έλεγείαν νά παραβάλλω ντα ι πρός τούς Έ λ 
ληνας. Ο Τίβουλλος φα ίνετα ι δτι άκολουθήσας εις Γ α 
λ α τ ία ν  τω  Μάρκω Ούαλερίω Μεσσαλα Κορουίνω τώ  7 2 3  
άπό Ρώμης ( = 3 1  π. X.) παρέμεινεν έπί τ ινα  εττι έν 
τοις ρωμαϊκοϊς στρατοπέδοις, μέ δλην τήν πρός τους πο
λέμους αποστροφήν του. Τό χρονολογικόν μέρος της βιο
γραφίας^ του ποιητοΰ είνε ολίγον τεταραγμένον, άλλοι δέ 
α λ λ α  λεγουσιν· όθεν κα ί δέν έπιμένομεν πολύ είς τοϋτο. 
θ α  ητο άλλω ς τε  τό πραγμα θέμα άλλοίας πραγματείας  
κα ί άλλοϊον σκοπόν έχούσης. Τό αυτό ρητέον καί πεεί 
τώ ν σχεσεων τοΰ ημετέρου ποιητοΰ πρός τινας τών συγ
χρόνων, οίον τόν ’Οβίδιον κα ί τόν Όράτιον, δ ιότι κα ί τά  
περί τώ ν σχέσεων τούτων άνάγονται είς τά ζή τη α α  τό 
χρονολογικόν. Πέτρα δέ σκανδάλου κυρίως ώς ποός τή ν  
χρονολογίαν είνε στίχο ι τινές τοΰ τρίτου τώ ν έλενε'.ών 
Ηΐδλιου, οπερ έθεώρησε μέν ήδη πρό ενός περίπου αίώνος 
φευόεπιγραφον ό Ί . Ερρίκος Voss, άπεδεχθη δέ τήν γνώ 
μην τα ύτη ν  καί ό άριστος τώ ν εκδοτών τοΰ Τιβούλλου 
ο Dissen. Ιό βιβλίον τοΰτο συνεκδοθέν μ ετά  τώ ν τ ι -  
οουλλείων έχει έπιγεγραμμένον τά έλληνικόν όνομα Λ ΰ ν -  
• α μ ο ς .  Γινα τα χ α  'Ρωμαϊον νά κρύπτη ό Λύγδααος ου
τος ; Τόν Κάσσιον τόν Παρμαϊον, ώς είκασεν ά Oebeke ; 
αυτόν τον Όβίόιον. ώς ό Geuppe; Ά νδρες λογ ιώ τατο ι 
και μ ά λ ισ τα  ό Hertzberg άπέδειξαν τό άπίθανον τώ ν  
εικασιών τούτων. Βεβαίως ό Ψευδολύγδαμος ουτος θά 
ητο τ ις  τών ποιητών τ£ν περί τόν Μεσσαλαν, εις ου 
τον οικον θά είόον τά φώς καί τοΰ Τιβούλλου τά  ποιή

ματα . Ό  F r. Haase δ ιελεύκανε κα ί τό ζή τη μ α  τούτο.
Ό  Μεσσαλας, ό Ά σίνιος Πολλίων κα ί ό Μαικήνας είνε 
οί τοεΐς κυριώτατοι προστάται τώ ν γραμμάτω ν έπί Α υ- 
γούστου. Ό  Μεσσαλας ουτος ό φίλος τοΰ Ό ρατιου, ον 
έγνώεισεν έν Ά θή να ις , ό προστάτης τοϋ Τιβουλλου, ο 
ποδηγετήσας τόν Όβίδιον είς τά  πρώτά του π ο ιη τικά  
π τή μ α τα  έζη περιστοιχισμένος ύπό πολλών λογιών κ α ί 
ποιητών, ούς ή γά π α  είλικρινώς. Ό  οίκός του, δμοιος κ α τα  
τοΰτο πρός τόν τοϋ Λευκούλλου κα ί τώ ν άλλων συγχρό
νων 'Ρωμαίων μεγιστάνω ν, ήτο έν μ ’.κρώ παρεμφερής 
πρός τό Μουσεϊον εκείνο τό της ’Αλεξάνδρειάς, κεντρον 
δηλον δτι κα ί έντευκτήριον λογιών 'Ελλήνων τε  κα ι Ρ ω 
μαίων. Έ κεϊ, έργα τέ·/νης παντο ϊα , στοαί, α γ ά λ μ α τα  
καί πλουσία βιβλιοθήκη. Αύτός ούτοςά  ΜεσσαλΧς φ η 
μ ίζετα ι ύπό τοΰ Κικέρωνος έν τω  Βρούτω ώς ρητωρ λ ό 
γου άξιος, ήτο δέ καί γραμματικός, οπαδός μ ά λ ισ τα  τώ ν  
περί άναλογίας γραμματικώ ν θεωριών του Καισαρος, <> 
ctus —  έννοεϊται —  utriusque linguae,^ μετέφρασε, κ α τα  
τή ν μαρτυρίαν τοΰ Κοιντιλιανοϋ, τον υπερ ΦρυνΛ, λο j'ov 
τοϋ 'Γπερίδου, έποίησεν ελλη ν ισ τ ί βουκολικά π ο ιή μ ατα  
κα ί ίσως ίσως έλλη νιστί συνέταςε τ ά  περί τοϋ εμφυλίου 
πολέμου άπομνημονεύματά του, όπόθεν ηντλησεν ό Πλού
ταρχος, ό Ά ππ ιανάς καί ά Σουητώνιος. Αέν λεγομεν τ ί 
ποτε περί αύτοΰ ώς πολιτικοϋ κ α ί στρατιω τικοϋ άνδρος 
τά  ρηθέντα περί τοΰ Μεσσαλα ώς λογίου δυναντα ι να  
δείςωσιν είς τόν αναγνώ στην όποια κα ί ό..οσον^ ευ-«ΐα  
ήτο ή  πα ιδεία  'Ρωμαίου πατρικίου τώ ν χρόνων εκείνων.

Τέσσαρα έλεγειών β ιβλία  φέρονται συνήθως ύ..ο τοϋ  
Τιβούλλου τά όνομα. Τά πρώτον τό έδημοσίευσεν αυτός 
ά ποιητής περί τό έτος 7 2 8  άπό 'Ρώμης (==26 π . Χ·), 
τά λ λ α  τρ ία φ α ίνετα ι δτι ό Μεσσαλας έφρόντισε να τ α  
δημοσίευση. Ά λ λ ’ ό Μεσσαλας δέν ήτο εκδότης τις  ε ;



επαγγέλματος διά νά είνε καί ακριβέστατος έν τή έκ- 
όόσει ώς πρός την γνησιότητα τών τιβουλλείων* έλε- 
γειών. Ιίπειόη δε άλλως πολύς έν πασι τοϊς ποιήμασι 
τούτοις γίνεται λόγος περι τών κατορθωμάτων καί τών 
θριάμβων αύτοΰ τοΰ Μεσσαλα καί τών περί αύτόν, παρε- 
νεβλ/ιθησαν εν τοϊς τιβουλλειοις καί άλλων ποιήματα, 
όμοιας έχοντα τάς ύποθέσεις. Εννοείται δτι καί οί άλ
λοι ούτοι ήσαν έκ τών περί τόν ΜεσσαλΧν ποιητών. Τό 
έν αρχή τοΰ τετάρτου βιβλίου λ. χ. πανηγυρικόν ποίη
μα, μικρού πάντως λόγου άςιον, είνε έ'ργον αγνώστου 
τινός τοιούτου. Αί μικραί έλεγεΐαι 7— I 1 τοΰ δ' βιβλίου 
είνε έ'ργον ποιητρίας τινός δεσποίνης, ητις καλεΐ έαυτην 
Σουλπικίαν Σερουίου θυγατέρα. Ώς βλέπει ό αναγνώστης, 
<»ολλα μικρά ζητηματα αναφύονται ώς πρός τήν γνη
σιότητα τών ποιημάτων τοΰ Τιβούλλου καί άπό δύο ήδη 
αιώνων πολύ εΐργάσθησαν οί έκδόται τοΰ ποιητοΰ καί 
άλλοι λόγιοι καί μάλιστα Γερμανοί εις λύσιν αύτών. 
Ια νΰν θεωρείται ως βέβαιον πλέον καί άποδεδειγμένον 
πραγμα,^οτι τά γ' βιβλίον είνε τοΰ Λυγδάμου, έστω ού
τος οίοσδήποτε, καί όχι τοΰ Τιβούλλου, ‘ότι ό έν αρχή 
τοΰ δ' πανηγυρικός τοΰ Μεσσαλα είνε έ'ργον αγνώστου 
ποιητοΰ άλλου παρά τόν Λύγδαμον, αί δέ μικραί έλε- 
γεϊαι 7 1 1 τοΰ δ' βιβλ. της Σουλπικίας.

ΤίΙτο φθινόπωρον τοΰ έτους 724, οτε ά Τιβουλλος έν 
Κέρκυρα  ̂ εύρισκόμενος καί νοσών, μόνος καί έρημος ©ί
λών έποιησε τήν α δηλιακήν έλ.εγείαν άναμιμνησκόμε- 
νος της φίλης του.1 Δώδεκα μήνες είχον παρέλθει άφ’ 
ότου άκολουθών τώ προστάτν) σου Μεσσαλα είχεν άπέλ-

*, ^ χρονολογική τά?:; τών 8r,λιακών ελεγειών (λ' βιβλ.) οΓαν 
α ΐτή ν  -ιρΞΪέξχντο ό Lachmano ,υάλιατ* κ*ί επ ε ιτι δ Otto Richter 
ίίνε ή έξης; 3, I, 2, 5, 6.

Get έκ της 'Ρώμης είς Γαλατίαν. Ό Μ εσσαλ^ς συνετά- 
y θη τω κόμματι της συγκλήτου, επολ.εμησεν  ̂ εν Φιλιπ- 
ποις μετά τοΰ Βρούτου καί τοΰ Κασσίου καί επι τινα χρό
νον έγένετο φίλος τοΰ ’Αντωνίου, αλλ επειτα προσηλθε 
τώ Όκταβίω, έγένετο δι’ αύτοΰ ύπατος άντί  ̂ τοΰ ’Αν
τωνίου καί έν ’Ακτίω έναυάρχησεν έν τώ κέντρω τοϋ 
στόλου. Ό περί της κυριαρχίας τοϋ κόσμου ύπατος και 
έσχατος έκεΐνος αγών έκρίθη τή 2 σεπτεμβρίου τοΰ 3 t 
π. X. Μετ’ όλίγας ήμεοας ή έβδομαδας ό Μεσσαλας ενε* 
τάλη παρά τοϋ Όκταβίου νά καταβάλν) στάσιν τινά  
έκραγεϊσαν έν Άκυτανία. Ό Τιβουλλος, οστνς έν τφ  έμ- 
φυλίω πολεμώ υπέρ ούόενάς ειχε λαοει τα όπλα, 
συνώδευσε τόν φίλον του εις τούς δρυμούς τών Πυρη
ναίων· έκεϊ οί δρυιδαι άκαταπαύστως έστασίαζον κατά 
της ρωυ.αϊκής άρχης. Λεπτομερείας της έκς-ρατείας ταύ- 
της δέν γνωρίζομεν. ‘Ο ’Αππιανός 1 λέγει' «στρατηγόν 
έ'πεμψεν (ό Όκτάβιος τόν Μεσσαλ&ν) επι Κελτους αφι- 
σταμένους καί νικήσαντι έδωκε θριαμβεΰσαι».* Ιό γε
γονός τοΰτο φυσικά έπρεπε νά συγκίνηση τόν ήμέτερον 
π ο ιη τή ν , καί’ δή έποίησεν έπ’ αύτω τήν 7 έλεγείαν τοΰ 
<κ' βιβλίου.

Μετά ταΰτα έν ω εί y ε ν έπιβιβασθη ο ποιητης μετο: 
τοΰ Μεσσαλα ΐνα πλεύση είς τήν Μικράν ’Ασιαν, τήν 
Αίγυπτον καί τήν Συρίαν, ένόσησεν έν Κερκύρα καί δεν 
ήδυνήθη έπί πλέον νά άκολουθήστ) τόν στρατόν, όστις 
έμελλεν εντελώς νά ύποτάξτ) τάς πρός άνατολάς χώρας 
είς τό κράτος τοΰ Όκταβίου. Έκεϊ, άπέναντι τών Άκρο- 
κεραυνίων, έν τώ μέσω τών κυμάτων τοΰ Ιονιου πέλα
γους, είς τήν ώραίαν Κέρκυραν, ό ποίησης νομι,ων ότι

1 Έαφ. πολ. 4, 38.
2 Τίτ. Λίβ. 135 , 4 .—Τίόονλ. I, 7. II, 1, 33, 5, 117. IV, 1 ,



Οαποθαντ) μακράν τών φιλτάτων προσεφώνει τόν Μεσσα- 
λαν το ύστατον . . . ’Αναγνώσατε την έλεγείαν ταύτην, 
αναγνώσατέ την. Θά Γδητε την καρδίαν του ποιητοΰ 
γι·μνην, αίμοστάζουσαν έπί τν) άναμνησει τ ις  μητρός, 
της αδελφής, της Δηλιας του έπειτα, ών μακράν, πολύ 
μακράν, έρημος καί ξένος μέλλει νκποΟάνγ)! . ..  Άνα- 
γνωσατέ την. Πρό τοΰ νάναχωρηση ό ποιητης, η φίλη του 
ηρωτησε τούς θεούς καί τούς μάντεις καί τοΰ Κίρκου 
τάς μαγίσσας^καί τούς άγύρτας τοΰ 4ϋ/>οι;' όλοι, Χαλ- 
δαιοι̂  καί Αιγύπτιοι, τό μαντικόν άπαν, τγ) είπον οτι θά 
έπανιδη τόν Ίιβουλλόν της. Καί δμως έκλαιεν εκείνη. 
Ελαλει εν εαυτγί υπερ τους μάντεις τό προαίσθημα τό 
μαΰρον. Καί την παρηγορει καί έγέλα ό Τίβουλλος, άλ
λά . .  . . ανεβαλλε την ωραν της άναχωρησεως. ΙΙότε οί 
οιωνοί δέν τω έφαίνοντο αίσιοι, πότε τό εν, πότε τό άλ
λο, πότε ητο . . . .  σάββατον. Σκββατον! Saturni dies. 
Εις τας ιδικας του τας λατινικάς δεισιδαιμονίας είχε 
προσθέσει ό ποιητης ώς unus multorum, ώς ό Φύσκος 
Αριστιος τοΰ 'Ορατιου, καί τάς ίουδαϊκάς τών Εβραίων. 

Οι άνθρωποι ουτοι εβρυον είς τάς πλατείας καί τάς οδούς 
της Ρώμης επιδεικνυοντες την λέπραν καί τά ράκη των 
επί της Ξύλινης Γέφυρας καί παρά την Καπίννην πύλην. 
Γ^/jvQuv ελεημοσύνην, επωλουν αντί ολίγων άσσαρίων 

προφητείας τοΰ Ιωνα η τοΰ Έζεκιηλ, έ’καμνον τόν ονει
ροκρίτην ως η κόρη τοΰ ’Ιακώβ, προεπώλουν φίλτρα καί 
περιαμματα εις τούς οίκους τών 'Ρωμαΐδων καί άντηλ- 
λασσον τεθειωμενα ζυλαρια αντί θραυσμάτων ύάλου. Τό 
σαοοατον τών αλλοκοτων τούτων ξένων της Πόλεως έτη- 
ρει ό ποιητης, τών Εβραίων, οΐτινες εχοντες ώς δλην 
σκευήν έν καλαθιον εστάθμευον ώς νομάδες έν μέσω τοΰ 
πολιτισμού, οιτινες ειχον αμφίβολα τά ηθη, οΐτινες ησαν 
εύκαμπεις τούς τρόπους, ταπεινοί, σκοτεινοί, φρόνιμοι ώς

οί δφεις, καί έκρύπτοντο, ηφανίζοντο έκειθεν του Ίιβε- 
ρεως την νύκτα είς τάς χαράδρας καί τάς όπάς της γης 
καί εφευγον τό φώς καί τον άερα. Ετηρει ταχα και τας 
νηστείας τάς ίουδαϊκας ό Ιιβου7*λος και ησκει κ.αί τ/}ν 
μαγικήν, τάς θεουργίας, τάς νεκρομαντείας, αΐτινες τότε 
εί/ον είσρεύσει ές Ανατολής είς την 'Ρώμην, ώς ό Νι- 
γίδιος Φίγουλος καί ό Ούάρρων; Τις οιδε. Βεβαίως δμως 
τοΰ Ήσ/.υλίνου αί μάγισσα1, δέν έγνώριζον κάλλιον τοΰ 
Τιβούλλου πολλούς άλλους φοροϋντας τόν χρυσοΰν τοϋ 
ίππέωι δα/.τυλιον */.αι την στενοσημον εσΟητα.

Ά λλ ’ η Δ η λ ία  Υ)το πολύ μ ά λλο ν  δ ε ισ ιδ α ίμ ω ν  κ α ί Ορη- 
σκομανης. Δίς τ*?ίς ημέρας επεσκεπτετο τόν ναον τ?ίς 
Ί σ ιδ ο ς , ης η  λ α τρ ε ία  άπό Σ ύλλα  7)το πολύ δ ιαδεδομένη. 
Π ολλάκις έν το) μέσω  τοΰ δ/_λου τω ν  λ α τρ ευτώ ν, έσ/.ε- 
πασμένην εχουσα την κόμην καί τό σείστρον εν ττ̂  χειρι 
παρευοίσκετο καί αύτη εί; τόν ναόν, ου οι̂  ιερείς λευκά 
καί λινουογη ίμάτια περιβεβλημενοι και έΐυρημενοι τ/;ν 
κόμην έχαιρέτιζον άμα ττ) πρωϊκ την μεγαλην της Αι- 
γύπτου θεάν καί προσέφερον αύτη θυσίας 1 ! "Αμα άνε- 
λαβεν ό ποιητης καί εϊδεν δτι ηδύνατο νά πλεύσν), κατε- 
λιπε την Κέρκυραν. Φθάσας είς την Ιταλίαν, διηλθεν 
όλίγας έβδομάδας παρά τ?, μητρί καί τη αδελφή είς την 
Πέδαν πρός εντελή άναρρωσιν. Έτερπετο εκεί μεταςυ 
τών οιλτάτων, παρηγορουμενος διότι όεν επλουτ/ισε, μ/ι 
ακολούθησα; μέχρι τέλους τόν Μεσσαλαν εις τας στρα 
τείας του* αυτός ητο ευχαριστημένος έν τν] πτωχεία του. 
θά  ίδωμεν κατωτέρω τί ητο η πτωχεία αύτη 'Ρωμαίου 
ίππέως! Έκεϊ ευρισκόμενος έγραψε, τό φθινόπωρον ώς 
φαίνεται, dum lucebat igne focus, την α ελεγειαν, εν tj

1 Tib. I, 3 ,27  — 32. Προλ. Anliquites d’ Herculanum, gravees 
par Th. Piroli. Peintures, t. II, pi. XXX et XXXI· *7



μετά πολλή; μελαγχολία; όμιλε? περί του θανάτου τοι> 
'•pO's τ /]ν Δ/)λικν /.αι επειτα παίζει πα7νΐν, κλαυσιγελών 
ό ποιητής καί λέγων προ; την φίλην του, νά φεισθή 
τών τρυφερών τη; παρειών καί τή; καλή; τη ; κόμης. 
Εινε αμίμητο; ό Τίβουλλο; εί; τόν χΛανσίγεΛών του, 
πολλακις τώ συμβαίνει νά κλαίη καί νά γελα, όμοιο; 
προ; τό έν τώ Λούβρο) θαυμαζόμενον άγαλμα του αιωνίου
Ί πνου. Νομίζεις οτι είνε σχόλιον τών ελεγειών τοΰ 

Τιβούλλου τό μ,άρμαρον εκείνο.

Γ'

Έπανελθών εί; την fΡώμην ευρε πάσχουσαν πολύ τη? 
Δηλίαν. Γην ειχον καταλάβει οί φθινοπωρινοί εκείνοι πυ
ρετοί οί έπιπολάζοντε; έν 'Ρώμ·/,.1 Πασαν μετεχειριοθη 
ό ποι/)τ/); θεουργικν ινα την σωσν] ~ και επι τελούν; έπέ* 
τυχε τοΰ ποθουμένου, η Δηλία τω άττεδόθη υγιής καί 
καλώ; έχουσα, οίαν την είχε προ ένός έτους. Την περι- 
γραφει με πολλην υπερβολήν ω; την Θετιδα έπί τών 
κυμάτων ύπό δελφίνο; όχουμένην. fII ξανθή τη; κόμη 
εινε λεια ω: η τών Ωκεανίδων καί περιστέφουσιν αύτήν 
άνθη θαλασσια καί Γα επίγεια. Καί ομω; πόσκι Δηλίαι 
καί καλλίτεραι τή; τιβουλλείου ύπήρχον τότε έν 'Ρώμη! 
Δεν θά έβλεπε τ ι; παρά δηλίας περιβεβλημένας πορφυρά 
η ιόχροα η βύσσινκ ίμάτια καί (ρερομ ίνας  ύπό αίθιόπων 
δούλων 3, η τέχνη δέ τά ; καθιστά πάσα; ξανθά;, διότι 
τοΰτο άπγ,τει ό συρμός/* και έχούσας στενόν τό μέτω-

1 P. Meniere, Etudes medicates sur les poetes lalins, p, 242. 
ΙΙρβλ. Όβίδ. A. amat. II, έ'νΟα περιγράφεται ή νόσος αυτη,

2 Tib. I, 5, 9 - 1 7 .
3 Όβίδ. A. amat., IϊΓ.
4 Ίδ. πλ^ν άλλων Juven, Sat. 6, 120,

nov'. ΤΙόσον θά υπερηφανεύετο η Δηλία όταν εβλεπεν 
έαυτήν είς τό κάτοπτρόν τη;, τό όποιον δούλη γονατι
στή έκράτει προ αύτής, όποιο; κοσμος, όποιο; πλούτο; ! 
Πόσον διεφερε τότε τής ισχνάc, τή; άλιοχανσζον συμ- 
πολίτιδό; τη ; ισως, ήν περιγράφει ό Θεόκριτο;

Ά λ λ ’ έπλανατο ό ποιητή;* ή Δηλία δεν ητο οια την 
έφαντάζετο, ώμοίαζε προ; πάσα; τή; Ρώμη; τας liber- 
tas. ^Ητο ωραία, ηδυπαθή; προ πάντων, τόν ήγάπα ίσως 
μέχρι τινό;, άλλ’ ήτο ταπεινή, δεν ηδύνατο να υψωΟν} 
μέχρι; αύτοΰ, ήτο fallax, ήτο callidâ  και ύεν εοραδυνε 
νά πεισθ·?) εί; τή ; μητρός τη; τού; πρακτικού; υπολογι
σμού;, ότι δηλαδή δύο έρασταί είνε παραγωγικώτεροι 
τοΰ ένό;! Καί έκεϊνο; ό ταλαίπωρο; δεν ωμοιαζε προ; 
τούς άλλου; νεου; τών τότε χρόνων ! ’Αγαπών περιπαθώς 
περιήλθεν είς τόν έσχατον άπελπισμόν, ότε τό πρώτον 
είδεν ότι τώ έκλεισεν ή Δηλία την θυραν, ότι ειχεν αν
τεραστήν. Καί ομω; ό έρως κατεβαλε και την ύργην 
καί τήν αλαζονείαν τοΰ ίππεως, προσεπαθησε όε ό ποιη
τή; μετά παιδική; άληθώ; τρυφεροτητο; να προσελκύση 
καί πάλιν προ; εαυτόν τήν άπιστον Δηλιαν. Αλλ ητο 
αργά π7.έον. Ειχον παρελθει όωόεκα μήνε;, καθ ου: επε* 
νήργησαν αί φρόνιμον συμβουλαί τή; μητρός και τοΰ 
συζύγου Γσως, εραστή; δέ πλουσιωτερο; τοΰ 1 ιβουλλου 
κκτειχε τήν Δηλίαν καί δεν έμενεν ά7,λο μέσον ει; τον 
δύστηνον ή νά διαγώνιο0*?j και αύτό; όια χρημάτων

1 *0ράτ. epist. 1 , 33, 5.
2 Elk X, 26— 27. Σ^μειουμεν δ’ ενταύθα ώ ; πρόχειρον β-.βλίον 

δια τον θε’λοντα να [J-άθη τα κατα του; κόσμους και στολ'.3μ.ο j ; tqj; 
τότε, το του C. James, toilette d5 une Romaine au temps d5 Au
guste κλ.

3 Tib. I, 6, 5 και 15.
4 Tib. I, 5, 67.



και δι αυτών νάνοιςγ) την κεκλεισμένην θύραν της ερω- 
μενης του. ΓΙ θυρα της ερωμένης είνε, δέν άμφιβάλλο- 
μεν, ποιητικη μόνον είκων, κοινοτοπία κλασσική, * ώς 
επίσης ποιητικη βεβαίως άδεια είνε καί τό νά πειραται 
ό ποιητής εν τν) τρίτν) ΰηΛιαχη ελεγεία (δευτέρα κατα 
την συνηθη ταςιν) να όιόαΐνΐ την ερωμένην του πώς 
ναπατα τόν σύζυγόν της και τούτον πάλιν έν τν} πέμπτη 
(εκτν) κατα την τα^ιν) πώς να έπιβλέπν) την άπιστον 
γυναίκα του. Και η Δηλια καί ό σύζυγός της έγνώριζον 
το χα,θηχντ ζωγ και όεν ειχον ανάγκην τών διδαγμάτων
;ουτου Τιβούλλου. Μετά τέσσαρα ετη (728 ά. 'Ρ.) ό ποιη- 

της προσθεσκς είς τάς πέντε δηλνακάς έλεγείας πέντε 
αλλας παρομοίως φυσεως, έδημοσιευσε τόν ποώτον τόμονΛ — Λ  Λ f ·** / k //) -Ο πρώτον ριολιον των ποιημάτων του. Προγενεστεοον 
τών δηλικκών ελεγείων είνε τό Έγχώμιογ τής ειρήνης 
(I, 10) και αί τρεις έκεΐναι έλεγειαι (I, 4, 8, 9), έν αίς 
ψάλλει τόν νεαρόν καί καλόν Μάραθον, όπως εψαλεν ό 
Ουεργιλιος τόν "Αλεζιν καί τόν Ίουβέντιον ό Κάτουλλος. 
Δεν είνε πλέον άγνωστον ότι οί παλαιοί υμνουν τό κάλ
λος, οπουδήποτε και αν ευρισκον αυτό. Τό ποίημα τό διά 
την επέτειον της γενεθλίου ημέρας του Μεσσαλα (I, 7) 
είνε υστερωτερον (727 ά. 'P.), έποιηθη εν έ;τος μετά την 
εις τόν Όκτάοιον απονομήν τοΰ τίτλου princeps senatus, 
οτε τη προτάσει τοΰ Μουνατίου Πλάγκου η σύγκλητος 
άπεκαλεσεν αυτόν Αΰγουστον, τουτέστι Σεβαστόν. Παοά 
τοΰ ’Οβιδίου μανθάνομεν ότι «άνεγινώσκετο τότε ό Τί
βουλλος καί ηρεσκε καί ητο ηδη γνωστός τω π ρ ίγχ ιπ ι» .2 
Δέν φαίνεται δμως νά εχτ) γράψει έπειτα τίποτε έπί 
πολλά ετη, διότι αί έλεγε-αι τοΰ β' βιβλίου ώς καί τά

1 T i b . 1 ,2 ,δ 1 4.— H o r a t .  Od. I. 24, 3— 8. Ill, 1 0 , 1 — 4.— Prop. 
I, 16 .

2  Ό β · δ .  T r i s t .  I I ,  4 6 3 — 4 6 4 »

μη νοθευόμενα ποιήματα τοΰ δ* εποιηθησαν κατα τους 
εσχάτους καιρούς της βραχείας τοΰ ποιητοΰ ζωης. 1ι 
εκαμνε κατά τό επταετές διάστημα, καθ ο έσιγα η 
Μουσά του* Έλάνθανε βιών. Μεγαλοπρεπής ανετελλε τοτε 
έπί τοΰ τεταραγμένου κόσμου η ρωμαϊκή είρηνη, η γο- 
mana pax, καί μόνη θεραπεία τν) διχονοουση πατριδι, ως 
7νέγει αυτός ό Τάκιτος,' έθεωρεϊ~ο καί υπ αυτών τών 
συνετωτέρων η τοΰ ενός άρχη. Καί ομως εις τα ποιή
ματα τοΰ Τιβούλλου ούόεμια μνεία κολακευτική του 
τότε κοσμοκράτορος Αύγουστου, ουτε ποια ησαν τα πο- 
λιτικά φρονήματα τοΰ ποιητοΰ— αν ειχε πολίτικα φρονή
ματα—δυνάμεθα νά διίδωμεν. Ό Τίβουλλος ητο ποιητης 
καί ούδέν πλέον, ούδε τόν ετκραττεν ο πολύς κατα τους 
χρόνους έκείνους τούς ταραχώδεις περι αυτόν θορυοος. Ο 
θέλων διά τοΰτο νά ψέξη αύτόν αγνοεί τί θά εί'πτ) άλη- 
θης ποιητης, άληθης καλλιτέχνης.

"Αν τις θέλγι νά γνωρίσν) τίς ητο ό βίος τοΰ Τιβούλλου 
κατά τά τελευταία ετη της ζωης του, άς άναγνώση την 
£ςης έπιστολην, ην τώ άπηυθυνεν ό Ορκτιος εν Πεόα 
εύρισκομένω.2 (ΐ”Αλβιε, λεγει, ειλικρινές κριτα τών λόγων 
μου, ’σάν τί νά *άανης τώρκ εις τήν χώραν την Πεδι
νήν; γράφεις τι, τό όποιον νά ύπερβγί τά εργα του Κασ
οίου τοϋ Πκραοάου 7) σιγηλός έρπΰζεις άνά τά δάση τά  
υγιεινά καί μελετάς τι το πρεπον τώ σοφώ και τω 
άγαθω; Σύ δέν ησο όγκος άνευ καρδίας. Οί θεοί σοί 
εδωκαν πλοΰτον καί σ’ έδίδαξαν την τέχνην^ τοΰ νά 
άπολαύνις τών δώρων τούτων. Τί πλειότερον ηδύνατο νά 
εύχηθνί είς τό γλυκύ νεογνόν της η τρυφερωτατη μητηρ, 
άν τοΰτο ε/Υ) γνώσιν καί δύναμιν τοΰ νά έκφράζη ο,τι

1 A n n a l .  Τ, 9 .
2  * Ο ρ ά τ .  Ε ρ .  I, 4 .  Έ  Ιπιστολη αυτη ί γ ρ ά φ η  τον K i r c h n e r  

τ ώ  7 2 9 .



γνωρίζει καί άφθόνως ελαχε χάριν, καλήν φημην, υγείαν, 
βιον καθάριον μέ βαλάντιον οχι κενόν; Έν τώ μέσω τών  
ελπίδων καί τών φροντίδων, εν τώ  μεσω τών φόβων καί 
των ενοχλήσεων, νόμιζε οτι έκαστη ημέρα, ητις άνα- 
τελλε ι εινε η έσχατη. Εύπρόσδεκτος έπέρ/εται εκείνη ή 
ώρα, οταν δέν την τυεριμένγί τις. Παχύν καί λιπαρόν έκ 
της ευσαρκιας θα μ’ εύργ,ς, οταν θέλησης νά γελάσης* 
χοίρον έκ της άγέλης του Επικούρου». ’Ανά τά  δάση  
τά  υγιεινά ! ’Ίδε ό Τιβουλλος! Τοιουτος ί,το έκ παίδων, 
δπως ανωτέρω έδείξαμεν, τρέχων ύπό τά  δένδρα τ ά  
σκιερά με την αδελφήν του, λατρεύων τούς Λάρηζάc 
του, άφροντις και αμέριμνος, πάντοτε παιδίον.1

Ηγαπησε και παλιν ό I ιβουλλος, αλλά  μέ άλλοΐον 
ερο>τα εζητει πλέον ησυχίαν και λησμοσύνην. *Η ιν/ 
ελεγεία  του Δ' βιβλίου έποιηθη διά τινα Γλυκέοαν, ήν 
άναφερει και ό Ορατιος," μετ αύτην δέ ό ημέτερος 
ποιητης ήγάπησε την Νέμεσιν.3

Η τε Δηλια και η Νεμεσις πενθουσαι παρηκολούθησαν 
την κηδείαν του άτυχους ποιητοΰ θανόντος είς τό άνθος 
της ηλικίας, κηδείαν, ην καθίστανε πενθιμωτέοαν, έάν 
εινε τούτο δυνατόν, η παρουσία τών δύο έτέρων έκείνων 
αγνών υπάρξεων, της μητρός καί της αδελφής.4

Σ. Κ. ΣΑΚΕ Λ ΛΑ ΡΟΠΟΓ ΛΟΣ.

1 Tib. IT, Ιϊρβλ. περι της περίφημου ταύτης ελεγείας Άλεξ. 
Οδμοόλδον εν τω Κόσμο>, If, 20.

2 Od. ί, 33. II ωδη αυτη είνε σύγχρονος τη επιστολή.
3 Η. Λ. Dieterinh, de Tibulli amoribus, sive de Delia et Nemesi. 

Marburg 1844. *
4 Όβίδ. Amor. Ill, 9.

Ο Λ ΙΓ Α . TINA.
ΠΕΡΙ ΤΙ1Σ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚλΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΓ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Β Δ Ρ Β Ο Γ Λ Α Κ Δ Σ  Η  Β Ρ Ι Κ Ο Λ Α Κ Α Σ .

'Έν τών μαλλβν παρεζηγηθέντων και παρετυμολογη- 
θέντων ονομάτων της νέας Έ λληνικης γλώσσης είναι καί 
τό ονομα βαρβουλακας η βρικόλακας. Μακρον θα ητο  
και ανωφελές νά άναγραψω ενταύθα πασας τας περι ερ- 
μ.ηνείας καί ετυμολογίας αύτου γνωμας. Οτι δεν είναι 
όθνεϊον, άλλ ’ ακραιφνές ελληνικόν θα άειςη κατωτέρω ό 
λόγος. ’Ολίγα προτερον θά ειπω στεο'ι της έννοιας, έπ ειτα  
δέ καί περί της έτυμολογίας αύτου. Ό μακαρίτης Κο- 
ραης λέγει περι αύτοΰ τάδε εν τοις Ατακτοις τομ. 2, 
σελ. 8 4 :  «βουρβούλακας ονομάζεται ψυχη άποθανόντος 
έπιστρέφουσα δια να ενοχλγι τους ζώντας» ό όε Βυζάν
τιος έν τώ  λεξικώ της νέας Έ λληνικης γλώσσης σελ. 
6 1 :  «βρυκόλακας* σκιά* είδωλα καμόντων ("Ομηρ.).—  
«Ψ υχής σκιοειδές φάντασμα». Αί έρμηνεϊαι δμως αυτα ι 
άαΦοτέοων τών άνδρών τούτων δεν είναι όρθαι* διότι ό 
βαρβούλακας ούτε η ψυχη τοΰ άποθανόντος είναι ούτε τό 
σκιώδες φάντασμα, ά λλ ’ ό νεκρός αύτό:, ώσπερ ητο προ ̂ i < 1 * /
τοΰ θανάτου κατά  τον βιον. Δια τοΰτο εις τινα  μερη π ι— 
στεύσαντες, ότι άποθανόντες τινές έβαρβουλακιασαν, ανω- 
ρυξαν μετά τοΰτο τά  νεκρά αύτών σώματα εκ τών τ ά 
φων καί τά  εκαυσαν. Ά ν ίσ τα ντα ι δε οι βαρβουλακια- 
ζοντες νεκροί έκ τών τάφων δι5 αμαρτήματα, α τινα  
κατά τόν βίον έπραξαν η άράν, ανάθεμα, καί περιέρ
χονται έδώ καί έκεϊ. Ένίοτε μάλ ιστα  αναστρεφονται 
καί μετά ανθρώπων ζώντων, γνωστών αυτοΐς κατα  τόν



βίον καί οικείων και ιδία μετ’ εκείνων, όσοι ούδεμίαν ετι 
ειό/)σιν περι του Οανατου αυτών ελαβον, ώς μ,ακοάν του 
τοπου όντες, εν ω οι βαρβουλακιάσαντες άπέθανον καί 
έτ άφησαν. ’Εντεύθεν τά πολλά παρά τω κοινω λαώ διη- 
γηματα περι βαρβουλακων, δτι άναστάντες έπορεύθησαν 
μακράν πρός άντάμωσιν συγγενών και δτι, ώς εκ τινων 
σημείων άνεγνωρίσθησαν, δτι ησαν νεκροί έγερθέντες, πα- 
ραχρη^α έγένοντο άφαντοι χωρίς νά πράξωσι κανέν 
κακόν. Γα τοιαυτα καί τροφήν τινα παρεσχον είς την 
δημοτικην Μούσαν* τρία δε άσματα περιεχόμενα έν τη  
συλλογή του Γερμανού Passow σελ. 394 — 398 εχουσι 
τοιαυτην υποθεσιν. Ιό μόνον κακόν, τό όποιον ένίοτε οί 
βαρβουλάκοι πράττουσιν, είναι δτι προξενοΰσι ζηυ.ίας τινάς 
έν τ$ ιδία οικία συντρίβοντες σκεύη* άλλά καί ή δοξασία 
αυτή δεν είναι γενική* γενικωτερον δέ χαρακτηριστικόν 
αυ.ών είναι ό θόρυβός, τον οποίον κάμνουσιν εισερχό
μενοι έν καιρφ νυκτός είς τάς οικίας. Καί κατά πρώτον 
ακούεται η θύρα πολλακις άνοιγοκλειομενη κατά άσυ- 
v/jO/j τροπον και κατα διαλείμματα, τα παραθύρια έκ- 
Ος,ρουσι ποιον τινα τριγμόν, όθεν καί τών πιστευόντων 
καί φοβουμένων τό ούς είς αυτά πρώτον προσηλουται. 
’Έπειτα παρατηρούνται ασταθείς καί βαθεις έπί τοΰ πα
τώματος βηματισμοί καί φθόγγοι τινες φωνής άσημοι 
καί παράδοξοι καί άπηχησίν τινα πρός αύτό τό όνομα 
βαρβούλακας εχοντες* άπελθόντος δέ τοΰ βαρβούλακα ή 
θύρα κλείεται μέ βίαν καί κρότον. ’Ά λλας λεπτομερείας 
^ρόζ^χαρακτηρισμόν δέν είναι ανάγκη ένταΰθα νά είπω! 
Εν ώ λοιπον η φυσις τών πιστευομένων βαρβουλάκων 

καθόλου δέν είναι κακοποιός, δμως η έξωτερικη αυτών 
ανθρώπινη μορφή παρίσταται μάλλον έπί τό άσύνηθες 
καί άλλόκοτον έσχημΛτισμένη καί έξηλλαγμένη η έπί 
το τερατώδες και εκπληκτον. Δια τοΰτο πολλά περί

βαρβουλάκων διηγηματα φέρουσι χαρακτήρα μάλλον 
ιλαρόν καί κωμικόν η φοβερόν. ‘Ό,τι δέ έν τούτω κυρίως 
κινεί ζωηρώς την φαντασίαν τών κοινών άνθρωπων και 
πολλάκις έγείρει καί τόν τρόμον αύτών είναι η τερατώ
δης τώ δντι ιδέα της έκ τών τάφων τών νεκρών ανα- 
στάσεως* διότι δσον νηφάλιος καί δύσπιστος καί άν ύπο- 
τεθνί λαός τις, εκπλήσσεται πάντοτε δι’ έκαστον άκου
σμα, δπερ αντιβαίνει είς την καθημεοινην αύτοΰ πείραν, 
διότι είναι ανίκανος νά κρίνη όρθώς περι αυτοΰ, ως συμ
βαίνει συνήθως είς πασαν δεισιδαιμονίαν. Ιαΰτα πε ι̂ 
της έννοιας τών βαρβουλακων έκρινα καλόν να προει^ω, 
διότι τινες τών περί τα τοιαυτα ασχοληθεντων αν .ι να 
έρευνησωσιν ακριβώς τό πραγμα, λαβόντες ανα χεΐρας τό 
πρώτον αύτοΐς τυχόν πραγματικόν λεξικόν και αναγνον- 
τες. δσα έν αύτώ περί τοΰ Yampir λέγονται, ανεμιξαν 
δοξασίας παντάπασιν πρός άλληλας αλλοτριας. Ουδε<-οτε 
λόγου χάριν έγώ ηκουσα ούτε παρά τών συμπολιτών μου 
ούτε παρ’ ανθρώπων άλλων ελληνικών χωρών, οσους 
ετυχε περί τουτου να ερωτησω, οτι οι βαροουλακοι μ ε
ταβάλλονται είς λύκους η άρκτους η άλλα τοιαυτα θη
ρία ανήμερα, τά όποια έπιπίπτοντα κατά τών ζώντων 
ανθρώπων άπορροφοΰσι τό αίμα η κατασπαρασσουσι τας 
σάρκας αύτών, ώς περί βαρβουλακων πιστευουσι τινες 
τών σλαβικών φυλών. Έ περί τό αύτό λοιπόν πραγμα 
τόσον μεγάλη διαφορά τών δοςασιών με εκαμε να δυσ^ι- 
στήσω καί είς την νΰν ύπό τινων παραδεχομένην τοΰ 
ονόματος έτυμολογίαν καί νά ζητησω ετεραν συμφωνο
τέραν πρός την τοΰ πράγματος έννοιαν. Έγώ λοιπόν^νο
μίζω δτι ώ; τό πραγμα αύτό, ουτω καί τό δνομα  είναι 
ελληνικόν καί ούχί σλαβικόν* δ»,ότι άπίθανον δλως^όιο- 
λου μοί φαίνεται άλλοι μέν νά παραλάβωσι παρ ημών 
την δεισιδαιμονίαν, ημείς δε, οι όποιοι προτερον είχομεν



αυτήν, να παραλαβωμεν παρ’ εκείνων ύστερον τό ονομα* 
έν ω το λογικωτερον καί πιθανωτερον είναι.οτι παραλα- 
€οΰσαι τινες τών σλαβικών φυλών παρ’ τιμών την περί 
βαρβουλακων δοςασίαν συμπαρέλαβον καί το ονομα αύ- 
^c. Αφ ου δε ύστερον κατα  τα  ηθη της εαυτών χώρας 

παραλλαξαντες την δεισιδαιμονίαν, έπίστευσαν ό'τι οι 
νεκροί βαρβουλακιάζοντες γίνονται λύκοι, έπόμενον ητο 
τό βαρβούλακας η βρικόλακας νά μεταβληθη κατά  τάς  
διαφόρους διαλέκτους αύτών είς τά  wukodlak, wilkolak, 
Mlkolak (wuk, wilk, wlk =  λύκος σανσκρ. vrkas) ώς συνή
θως ποιεί η δημοτικη λεγομενη ετυμολογία πάντων τών 
εθνών περι ονόματα ςενα η και έγχώρια μέν, αλλά  σκο
τεινά καί α κατά λη π τα  διά τοΰ χρόνου άποβάντα. Ού 
μόνον όέ έν τα ις σλαβικαις γλώσσαις έ'παθε τοιοΰτόν τ ι  
τό ελληνικόν ονομα βαρβούλακας, άλλα  καί έν τνί τουρ
κική γλώσση ούκ ολίγον κατά  τούς ουσιώδεις φθόγγους 
διά τόν αύτόν βεβαίως λόγον παρεφθάρη* διότι μόλις τό 
τουρκικόν hortlak, δθεν καί τό ρημα hortlanmak (βαο- 
βουλακιά(ω), αναγνωρίζεται δτι προηλθεν έκ τοΰ αύτοΰ 
ονόματος βαρβούλακας.

Γην όε ετυμολογίαν αρχίζω με τόν ευχρηστον έν τ*?| 
πατριόι μου Πάρω σχηματισμόν, μέ τό βαρβούλακας, 
διότι μοί φαίνεται άπλούστερος καί αρχαιότερος. Τό 
ονομα ραρ6οι\Ια- κας  έσχηματίσθη κ α τ ’ αναλογίαν πολ
λών άλλων δημοτικών ονομάτων, οΐον τών, χ α ρ ιά τα -κ α -ς  
(=3 Ζ.*0?1*77)"?)* μ εθνητα  - κα - (, (= μ εθ υσ τη  - ς), \1άψα- 
xa-c ν= ό  έ'λαφος, καί κοινώς ό έλαφα-ς κατά  τό μά-  
γειρας), τ\>0(ρα-χα-ς (ασθενεια καί ακαθαρσία τοΰ βάμ- 
βακος ίσως εκ τοΰ ψόθη-ς* τό θ =  φ έκ συγχύσεως της 
προφοράς* τό δέ ψόθη-ς =  ψόθο-ς, δπερ ό Ή σ ύχ .=  Ακα
θαρσία,^ ψώρα)* φ ά ντα *χ α -ς  (ό διάβολος έν Ικαρία τν5 
νησω έκ τοΰ φαίνομαι, δθεν καί τό φάντασμα)* κατά

την αύτην αναλογίαν έσχηματίσθη καί τό νίό-κα-ς (== 
υιός)* τό δέ vui-κα-c ( =  νέος, νειός) Γσως έσχηματίσθη  
έκ τοΰ νέας, ού τό θέμα νέακ. ‘II κατάληζις η προσθηκη 
κα-c η ποοστεθείσα είς τό τέλος ολοκλήρου της λεςεως, 
ητις τώρα χρησιμεύει ώς νέον θεμα, είναι βεβαίως αυςη- 
τικη της αρχικής σημασίας της λέΕεως, ώς όεικνύουσι 
πάντες οί ανάλογοι σχηματισμοί. Τό άρχικόν λοιπόν 
ονομα είναι βαρβούλ-α-ς. Ή ρίζα αύτοΰ είναι βαρ, ητις  
δι’ άναδιπλάσεως γ ίνετα ι βαρ βαλ (τό λ =  το) ρ Γ ωστε 
ό σχηματισμός αύτοΰ επρεπε κυρίως να είναι βαρ-βαλ-ας. 
Ό μω ς κατά  τούς νόμους της άναδιπλώσεως συμβαίνουσι 
μεταβολαί καί τροπαί τών ριζικών φωνηέντων καί έν τ^  
αρχαία καί έν τη νεα γλωσστ). Ανάλογοι έκ τ?5ς νϊ>ας 
είναι αί έξης* η ρίζα ταγ  άναδιπλουμένη γ ίνετα ι ταν-ταν*  
δμως κατά  τόν σχηματισμόν τοΰ ρήματος ταν-τουλ-ώ  
γίνετα ι η παρατηρούμενη τροπή, ητις κα λε ίτα ι αναοι 
βασμός. Γενομένης όέ ταυτης της τροπής εν τνί έ .ερα 
τών ριζών τών άναδιπλουμένων συμβαίνει, ώστε ένιοτε 
η άτρεπτος τό πρώτον μείνασα νά άφομοιοΰται πρός την  
τραπεΐσαν* έντεΰθεν τό έκ της αυτής ριζης t a r  δι ανα· 
διπλώσεως σχηματιζόμενον ρημα ταν-τουν-ίζω νά γ ί 
νετα ι δι’ άοοαοιώσεως zovr-tovr ίζω· Όμοιως εγενετο 
έκ της ρίζης tap καί τό τουρ-τουρ-ι,ω. Ουτω πρεπει 
νά έςηγηθτ; καί ό άλλος σχηματισμός βουρ-βουλ-α- 
ν.α - ς αντί βαρ*βουλ-α-κα-ς, ώσπερ και παντός οι λοι
ποί, βορ-βόλ-α-κας κλ. Καί τα ΰτα  περί  ̂ τοΰ σχημα- 
τισμοΰ τοΰ ονόματος* το παραόοΐότερον ομως είναι οτι 
τό ονομα τοΰτο έσωθη καί άνευ της προσθηκης καα εν τ/) 
γλώσση τών νηπίων* είναι δε τοΰτο τό βα-βούλ-α.ς,όπερ 
καί την παραγωγήν καί την έννοιαν τοΰ βαρβούλακας 
διαφωτίζει/ Προφέρεται δέ κοινώς μχα-μχονλ-ας  καί 
μπα-μπάλ-ας (τό έλλ. β = τ ώ  λ α τ . b)‘ έπρεπε δε το



πλήρες να είναι μπαρ-μπάλ-ας, άλλ’ είναι δυσπροφερτον 
και κακοφωνον καί διά τοΰτο άπεκόπη τό ρ της πρώτης 
Ρ'̂ ης τών όε αποκοπών καί τροπών τούτων αίτια είναι, 
ως γνωστόν, πρώτον η προφορά καί δεύτερον ό σχημα
τισμός έκ της αύτης ρίζης συγγενών καί συνωνύμων λέ
ξεων. It δε σημαίνει η ρίζα βαρ, ές ης γίνεται τό βαο- 
βουλακας; η ρίζα είναι κοινή καί είς τό άρχαιον
ονομα βάρ-βαρ-ος, όπερ άπαντα πρώτον παρ’ 'Ομηοψ έν 
1λ. Β, 867 είς τό σύνθετον έπίθετον βαρβαρόφωνος, δι’ 

ου οι Κάρες χαρακτηρίζονται δια τό παράδοξον καί άλ- 
λοκοτον είς τά έλληνικά ώτα τών φθόγγων της εαυτών 
γλώσσης. Δια τόν αυτόν δε λόγον ύστερον οί αρχαίοι 
εκαλεσαν καί πάντας τούς μη "Ελληνας βαρβάρους* 
λοιπόν η ρίζα βαρ σημαίνει τι άσύνηθες, ξένον, άλλόκο- 
τον. 'Η έ'ννοια αυτη δύναται άβιάστως νά έτ>αοΐΑοσθ*?| 
και έπί της έςωτερικης μορφές, διά την όπ0(αν κυρίως 
οί άνιστάμενοι νεκροί έπωνομάσθησαν βαρβουλάκοι. Έν- 
τεϋθεν  ̂ έςνιγεϊται καί S-.ατί η αεί; καλόϋμεν τ.ο\\χ·Μζ 
κωμικώς τους λίαν προβεβηχ,ότας γέροντας βαρβουλάκους 
η βρικολακους. Κάπως δυσκολώτερος νά έρμηνευθη έτυ- 
μολογικώς φαίνεται ό ετερος σχηματισμός, τό βρικόλα
κας, διότι έν τουτω ή γλώσσα έτράπη έτέραν οδόν. Ή 
ριζα βαρ, διά μεταθέσεως βρα, έγένετο βρι, τουτέστι 
ισχνότερα καί κουφοτέρα καί διά τοΰτο έχοειάσθη τοό- 
πον τινα νά ένδυναμωθη διά της προσληψεως φθόγγου 
στερεωτέρου καί βαρυτέρου τοΰ *. Ουτω λοιπόν έγένετο 
βριχ, όθεν και ό αρχικός σχηματισμός βριχ-ό-Λα-ς, 
ωσ/,ερ και τό βαρ-βουλ-ας, οστις ισως θά ητο ποτε ευ- 
χρ/)στος και εν τινι τών τοπικών διαλέκτων. Έκ του 
τύπου τούτου ακριβέστατα τώρα ερμηνεύεται τό παρ’ 
Ησυχιω προτερον αινιγματώδες φαινόμενον άρχαιον ονομα 
ρριχεΛοι, δπερ χωριστεον βρίκ-ε-λοι’ είναι δέ ου μόνον

γ ικ χ

προσωπεία παρά Κ ρατίνω  έν Σεριφιοις».
ΙΩ. Π ΡΩ Τ Ο ΛΙΚΟ Σ,

ΠΕΡΙ

ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΕΛΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΕΛΑΤΙΝΩΝ

Οί "Ελληνες, ώς καί παν άλλο έθνος, ησαν κατά τάς 
άρχάς της εαυτών ιστορικής ύπάρξεως λίαν άχΛοϊχοι καί 
άφεΛεΐς περί πάντα τά εί'δη τοΰ εαυτών βίου. *0 δε 
άχΜτης αυτη καί άφέΛεια, ην ουτοι έτηρησάν πως καί 
έν τοΐς μετά ταυτα χρόνοις, ώς τοΰτο έ/.δηλοΰται έκ τε 
τών γραπτών καί τεχνικών προϊόντων της εαυτών δια- 
νοίας, καταφαίνεται άριδηλως

a )  Έ ν  ταΐς παραδύσεσιτ,

Αί παραδόσεις τών άρχαιοτάτων Ελλήνων, πρός πασν) 
τ'/j άλληγορικη καί ύπολανθανούσν) εν αύταις έννοια, 
μαρτυροΰσΐ την τε νηπιώδη κατάστασιν και τ/)ν με^α- 
λην αύτών απλότητα καί αφέλειαν. Έ πιστις τών Ελ-



βρωσκε παντα  μη δυνάμενον νά λύσν, τό δ*’ αύτοΰ προ- 
τεινομενον α1νΐγμα,1 ούδέν άλλο μαρτυρεί ί  την νηπ ία- 
κην κ α τα ο τκ * ν  /.αί τόν απλοϊκόν καί άφελνί αύτών ν α -  
ρακνηρα. Ιουτο αυτό μαρτυρεί /.αί ή *£ σ τ , ς  περί ί * .  
υπαρξεως τοΰ τε  Περίφαντος, δν ό Ζεύ; έχ φθόνου υ.ετε- 
μορφωσεν *ις αετόν,2 χα1 το0 ^νλα, 8ν ύδρευόμενον, *,*  
χαλλβς αναρπαιασαι α ί Νύμφα1, μετέβαλον εί; ήχώ, 
ματ/)ν a u w  επικαλοΰντος τοΰ 'Ηρακλέους.3 'χΐ Έρΐ' 
ητις, *ατ«  την π ισ τω τώ ν  άρχαίων Ε λλήνων, μή ποοσ- 
κληθειοα εις τους γαμους τοΰ l l /,/έως καί τη ; θ'έτι- 
r° r  wr f lV® το (Αίλον της διχονοίας μεταξύ τών θεαινών 

V) ερις τούτων, η ταύτης κρίσις κ5-.ί οί τρόποι, δ·.’ ών 
« « σ τ η  των θ.αινών έπ ε^ ,το  νά παραγάγν, τόν 1ΐάριν
ν' * p y  υ"ε? Γ·υ τ"’ ’ ΤΧδτκ « ά ντα  τοσοΰτον π17τώς 
ζωγράφο jot την απ λότητα  /.αί άφέλειαν τών οίπωτάτων 
εκείνων χρόνων ώ „ ε ,  καί περ μη μνημονευόμενα ύπό 
του Ομηρου,^ ουόεμιαν εγ/.αταλείπουσιν αμφιβολίαν ττε=ί 
•«« *Ρχ*ιοτ*της αύτών καταγωγής. Τήν μεγάλην άφέ- 
λε,αν των αρχα,οτατων'Ελλήνων μαρτυρεί κ α ίή  ά π λ ο ίή  
παραύοσις περι τε χρυσής τίνος -/.αί καλλιπλοκάμου 4ο- 
νοί, /-,ν ο Παν αυλών κατέπεμψεν εις τό τοΰ Άτρέως
ποιμνιον εκ τών Άργείων όίέων 4 /α! -ε-ί τ„π \ι'/ , r , k 1 i taWV> Λκ* <·ζλ του Μινώ
ταυρου, οι ου ό Μινω: οοβίζων τού' Κρητα- χ α τ - π - . >  ^ΛΥ.;υ δ r ' , * < ‘ , ’ ιν /πα* κατείχε την
-,/.Ί · 1/ΐν αυτήν απλότητα καί αφέλειαν παρατηοοΰ- 

μεν και εν τ ? γελοία παραό'όσει περί τών θυγατέρων 
Ανΐ0υ> ε’·’ *« ° Διόνυσος μετέό'ωκε τό νάρισυ.αΑ. Γ i

1 Άπολλοδ. Βιβλ, 3, 5, 8.
2 Άντων. Λιβερ. 6. Ον. Met. 7.400

E ls .  η Ζ  * *  " " ·  'Λ ' " 1 ω · B ‘5 1 · >· * · >’ · * " " « ■

4 Εδρ. Ήλ. 700.
5 ’Λπολλοο. Βιβλ. 3, 1, 2.

του να δύνανται νά μεταβάλλω σι κα τά  βούλησιν οίον- 
δηποτε πραγμα είς οίνον, σϊτον καί ελαιον.* Πασών 
όμως τών παραδόσεων κάλλιον έπιβεβαιοΐ την τών αρ
χαιότατων ‘Ελλήνων απλότητα  καί άφέλειαν η περί 
θανάτου τών ανθρώπων δόξα, ην οί έπ'ι Εύριπίόου ’Αθη
ναίοι ηνεί/οντο ν’ άκούωσιν έν τώ  θεάτρω. Έν τνί Ά λ -  
κηστιόι τοΰ ποιητοΰ τούτου παρίσταται ό θάνατος ως 
φάσμα τ ι άποτρόπαιον, δπερ, θλίβων τις μεταξύ τών  
βραχιόνων, δύναται νά άναγκάσ7) ν’ ώφησν) την έαυτοΰ 
λείαν’ ένταΰθα ό fΗρακλής λεγει*

«Έλθών δ’ ανακτα τον μελάμπεπλον νεκρών 
«Θάνατον φυλάξω, καί νιν εύρησειν δοκώ 
«πίνοντα τύμβου πλησίον προσφαγμάτων.
»'Καν περ λογτ'σας αύτον ές έδρας συθε(ς,
»>μάρψω, κύκλω δέ περιβαλώ χεροΐν εμαΐν,
»»ούκ εστιν, όστις αύτον Ιςαιρησεται 
«μογουντα πλευρά, πριν γυναικ’ εμοί μεθή» 2.

Μεταξύ τών διαφόρων διηγημάτων, ατινα  πκριστώ'·', 
τούς τα ΰτα  ώς άληθη παραδε/ομένους λ ίαν απλοϊκούς 
και αφελείς, ύπάρχουσι καί τινα, άνηκοντα μέν είς νεω- 
τέραν εποχήν, γενόμενα δέ κατά  μίμησιν τών προγενε
στέρων και οέοοντα ναοακτη :α  άοναίων παραδόσεων.i 4 i / v#  ̂ i I
Τοιαΰτα είναι τά  τε αδόμενα περί Μηστρας τινός, θυ- 
γατρός τοΰ Έρυσίχθονος, ητις ετρεφε τόν ύπό της Δη- 
μητρος είς πείναν καταδικασθέντα αυτής πατέρα πώλου- 
ρ.ένη καί πάλιν πρός αύτόν έπανακάμπτουσα διά της 
δυνάαεω: τοΰ αεταμ.οοοοΰσθαι, ην ελαβε παοά τοΰ Πο-I ( t I « ‘ ‘
σειόώνος,0 καί τά  μυθολογούμενα περί τοΰ Έ κατόγχει-

1 Φερί/.. παρχ Τ ζίτζη  (Αυ/.όίο. SG9).
2 Eip·.-. Άλκ. 843.
3 Κϊλλ'.α. Ί ’μν.εί; 3i. Ovid. Met. 8,817. Τζίτζ. Λ«/.. 1393.



ρος Βριάοεω, δστις αποτελεί τον θόρυβον της ΑΓτνης 
άνατοέπων διά της κινησεως αύτοΰ τά  εργαλεία καί 
τούς τρίποδας του έν αύτη έργαζομένου Ηφαίστου.1

& ) Έ ν  zfj εχφράσει ζώ ν αίσθ η ιιάζων χαί Λοιπών 
ζοϋ βίου ά ν αγχών.

Οί "Ελληνες, γνήσια τέκνα της φύσεως δντεςΤ δέν 
εγινο)σκον τόν τρόπον του ύποκρίνεσθαι καί κρύπτειν τά  
αισθήματα αυτών καί τάς άνάγκας’ έλάλουν άνευ έπι- 
τηδευσεως και περιεργίας* δ?ν έγίνωσκον την νεωτέραν 
διπλωματικήν γλώσσαν* διέκρινον μέν λίαν καλώς την 
άςίαν της τιμής, ούδαμώς όμως έθεώρουν αύτην έγκει- 
μενην έν τη τηρησει ανόητων τινών εξωτερικών τύπων* 
οσον πρόθυμοι ησαν νά έκχύσωσι την βίαν τών παθών 
αύτών, το'τουτον ύπεφερον ετερωθεν ησύχως καί άταοά-

' Ρ \ f “Τ ' c/  ̂ *χως τας υορεις, περι ων ησαν πεπεισμενοι οτι όεν ησαν 
άξιοι* καί έάν η βία της όργης έξηπτεν αυτούς έν καιρω 
πολέμου είς τό νά θεσωσι την χεΐρα έπί τοΰ ξίφους πρός 
έκδικησιν, ούόεποτε όμως έν καιοώ είρηνης έπηρχετο 
αύτοις η αλλόκοτος έννοια νά συντάσσωσι πρωτόκολλα 
καί νά διορίζωσιν ησυχως τόν τόπον καί την ημέραν της 
άλληλοκτονίας έπί παρουσία μαρτύρων τοΰ έγκληματος 
πρός ίκανοποίησιν δήθεν της προσβληθείσης τιμής.

Οί αρχαίοι "Ελληνες ηγνόουν τελέως τόν τοόπον τοΰ 
προσποιεΐσθαι* ένόμιζον άτοπον καί λίαν άπρεπες τό νά 
φαινωνται δτι δέν σκέπτονται περί έκείνου τοΰ πράγμα
τος, δπερ έ'ν τισ ι περιστάτεσιν έπέρ/εται λίαν φυσικώς 
εις τό πνεΰι/α καί τόν νουν πάντων τών ανθρώπων. "Ο
πως έόόςαζον ότι δέν προσκοούουσιν είς τό πρέπον εύχό- 
μενοι τινι νά εύμοιρηχτη ανδρείων καί γενναίων υιών5

2 Καλλιμ. "Γμν. ε’ς Δήμ. 141.

έσομένων δόζα καί στήριγμα τοΰ γήρατος αύτοΰ, οΰτως 
ουδέ την αθωότητα της νεάνιδος ένόμιζον δτι βλάπτου- 
atv, ευχόμενοι αύτη νά τύχη αγαθού άνορός καί να γέν
νηση αξιέραστα τέκνα. Ό "Εκτωρ, μελλων νά συμπλακη 
μετά τοΰ Αί'αντος, ουδόλως αποκρύπτει την τε περί της 
πολεμικές αύτοΰ ίκανότητος πεποίθησιν καί την επιθυ
μίαν τοΰ νά προσβάλη αύτόν ούχί λάθρα, άλλά φανε- 
ρώς* διό λέγει πρός αύτόν μετά παιδικής άπλότητος καί 
άφελείας*

«ΑΤαν διογενες Τελαμώνιε, κοιρανε λαών*
«μήτι μευ, ήύτε παιδος άφαυρου πειρήτιζε,
»ήε γυναίκας, η ούκ οΤδεν •πολεμηία έργα*
»αύταρ έγών εΰ οΐοα μάχας τ ’, άνοροκτασιας τε*
»ο!δ’ Ιπί δεςιά, oio’ επ’ άριστερα νωμήσαι βών 
«άζαλέην, τό μοί ίσ τ ι ταλαύρινον πολεμ ίζε ιν

r  Μ <ν*  ̂ jy f λ ft ί /μ οι ο ο επαιςαι μοθον ιττττων ω κειαω ν  
»οΤδα δ’ ενί σταοίτι δτ,ΐω μέλπεσθαι ”Αρηϊ· 
μ άλλ’ ού γάρ σ’ εθέλω βαλέειν τοιοΰτον Ιόντα 
»λάθρτι όπιπτεύσας, άλλ’ άμφαοόν, α ι κε  τύχω μ ι» . 4 .

Ό δέ Άντίλοχος μετά παιδικής όντως άφελείας προς- 
φθέγγεται τούς ίππους αύτοΰ καί παρορμα δπως έν τω  
ύπ’ ’Α/ιλλέως προτεθέντι άγώνι φιλοτιαηθώτι νά παρέλ- 
θωσι μέν τούς τοΰ Μενελάου ίππους, ούχί δμως καί τους 
τοΰ Διομηδους, είς ούς η ’Αθήνα, η τουτου κηδομενη, 
τάχος ένέβαλε* απειλεί δέ αύτοις άμελησασι την του 
πατρός αύτοΰ Νέστορος όργην, ώς έ;ης*

«’Έμβητον καί σφώϊ* τιταίνετον δττι τάχιστα*
»ητοι μεν κείνοισιν Ιριζέμεν ούτι κελεύω,
•ιΤυδείδεω ιπποισι δαΐφρονος, οισιν Ά θτ,νη

1 Ίλ. η, 234.
8



«νυν ωρεςε τάχος κ αι Ιπ’ αύτώ κΰδος εθηκεν*
Μίππους δ’ Άτρε£δαο κιχάνετε, μηδέ λίπησΟον, 
«καρπαλίμως, μή σφώϊν Ιλεγχείην καταχεύτ^
»>Α?θη θήλυς έουσα* τίη λείτζεσΟε, φέριστοι; 
χώδε γαρ ε£ερεω, καί μην τετελεσμένον εσται*
»ού σφώϊν κομιδή παρα Νέστορος ποιμένι λαών 
»εσσεται, αύτίκα ο’ υμμε κατακτενει όςέϊ y αλκω,
»αι κ’ άποκηδησαντε φερώμεθα χεφον άεθλον» 1 .

Λίαν παιδικ.η φαίνεται καί η τοΰ Τρωός αφέλεια',, 
ό'στις κ,λαίων έπί τν) αρπαγή τοΰ υίοΰ αύτοΰ Γανυμηδους 
εύθν; παρηγορεΐται άμα λαβών παρά τοΰ Διός ώς άπο- 
ζημίωσιν ώκύποδας ίππους.2 Την αύτην αφέλειαν καί 
άπλότητα δεικνύει καί η θεά Δημητηρ, ητις, πενθούσα 
την άρπαγεΐσαν αύτης κόρην Περσεφόνην, συγκινεΐται 
είς γέλωτα ύπό τών αστεϊσμών της Ίάμβης.^ Άφελε- 
στάτη είναι καί λίαν φυσική η τοΰ Τηλεμάχου άπάντη- 
σις είς την περί του γένους αύτοΰ πυνθανομένην ’Αθήναν'

«μητηο μεν τ’ εμε φησί του εμμεναι, αύταρ εγωγε 
»ούκ οίδ’· ού γαρ πώ τις έόν γόνον αυτός άνέγνω» 4.

Ό δέ Όδυσσεύς, αίτούμενος την βοήθειαν της Ναυσι- 
κάας, Ουγατρός τοΰ βασιλέω; τών Φαιάκων ’Αλκινόου, 
εύχεται αύτη πάνυ άφελώς οπω; τύχη πλην άλλων ευ
τυχημάτων καί συζύγου, λέγων*

«σοι δε θεοί τόσα δοϊεν οσα φρεσί σησι μενοινας,
)»ανδρα τε καί οίκον καί ομοφροσύνην όπάσειαν 
•Ίσθλην»*— 5.

1 Ίλ. ψ, 403.
2 Ύμν. I V ,  είς Άφροδ. 216.
3 f Γμν. V, εις Δ η υ . 19 5 .
4 Όδ α, 215.
5 Όδ. ζ, 180.

Κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους της Ελλάδος αι 
•παρθένοι, καίπερ σωφρονέσταται, ούδόλως ηδοΰντο κλαί- 
ουσαι την δυστυχίαν αύτών, οσάκις άπέβαλλον την ελ
πίδα τοΰ νά γίνωσιν ΰπανδροι καί γεννησωσι τέκνα* ει
κότως’ διότι τις άλλη μείζων δυστυχία δύναται νά εύρη 
την γυναίκα εκείνην, ητις έκωλύ&η τοΰ νά εκπλήρωση 
καθήκοντα ιερά καί ούτως έστερηθη τών έντεΰθεν πη- 
γαζουσών άθωοτάτων καί γλυκυτάτων ηδονών ; Οί τρα
γικοί ποιηταί έμιμηθησαν θαυμασίως την άρχαιοτάτην 
ταύτην αφέλειαν, ητις ούδέποτε υπήρξε ξένη εις τούς 
"Ελληνας. "Οπως ό Οίδίπους δακρύει, άναλογι^όμενος τό 
ονειδος, ό'περ ακούσια εγκλήματα έπροξένησαν είς τά  
τέκνα αύτου καί έαελλον νά νίνωσι παοαίτια τοΰ νάι » f i ^
μείνωσιν άγαμοι αί θυγατέρες, στερούμεναι ουτω εςαεί 
της τών τέκνων ηδονης’ 1 ουτω καί ή ’Αντιγόνη άπο- 
δύρεται μετά δακρύων, άναλογιζομένη οτι, άγαμος άπο- 
θνησκουσα, ούδέποτε ^θελεν ακούσει τόν ύμνον τοΰ 
υμεναίου διά τών έξης*

« . . . ά λ λ ά  μ ’ ό παγκο ίτας "Αιδας ζώσαν άγει 
»ταν Ά χέροντος

’ ' Ο5 * *«ακταν, ουο υμέναιων
«εγκληρον, ούτ’ επινύμφειός τ ώ  μέ τ ις  ΰμνος 
»ΰμνησεν, άλλ’ Ά χ έρ ο ντ ι νυμφεύσω *. 2 .

καί αλλαχού*

«ακλαυτος, ά’φιλος, άνυμέναιος 
«ταλαί^ρων άγομαι τάνο’» Γ * '

»έτο(μαν οδόν". 3 .

1 Σοφοκλ. h  Ο’δ. Τυρ. I486.
2 Σοφ. Άντιγ. 810.
3 A W 9 i 876.



'Ομοίως καί ή Ήλεκτρα, προσμένουσα τον Όρεστην, άπ ο
δύρεται τον άνύμφευτον καί άτεκνον αύτης βίον ώδε*

«*Ονγ’ Ιγώ ακάματα προσμενουσ’, άτεκνος 
Μτάλαιν’, ανύμφευτος αίεν ο’.χνώ,
«δάκρυσι μυδαλέα, τον άνηνυτον 
»οΤτον έλουσα κακών». Ί.

'Η Μακαρία, η θυγάτηρ του 'Ηρακλέους καί της Δηϊα- 
νείρας, τοσουτω μεγάλην ένόμιζε την έκ της άγαμίας 
δυστυχίαν, ώστε μεταςύ τών άλλων αιτιών, αΐτινες π ά 
ρω ρμων αυτήν νά θυσιασθνί ύττέρ του κοινού τών ’Αθη
ναίων καλοΰ, λίαν σπουδαίαν έθεώρει καί ταύτην, δτι
ούδείς ήθελε ταύτην νυμφευθη σωθεΐσαν έν τη  κοινή
£ ' . * * ουστυχια

T t  \ f >1 )\ 5* t  ? Vις γαρ κόρην έρημον η οαμαρτ εχειν, 
παιδοποιειν ες Ιμου βουλησεται;

»Ούκουν θανείν άμεινον, τούτων τυχειν
’ Ω»αναςιαν». ζ.

Ή φυσική τών Ε λλήνων αφέλεια καί άτυλότης ώθει 
αύτούς είς τό νά έκφράζωσι φανερά τά  α ισθήματα αύτών 
χωρίς νά φοβώνται μ,ήπως προσκρούσωσιν είς τό ποέπον. 
Τά άορενα τέκνα ήσαν τό έ'ρεισμα καί τό καύχημα της 
οίκογενείας* τούτου ενεκα ούδόλως πρέπει νά θαυμάζωμεν 
όταν παρατηρώμεν νεάνιδά τινα εύχομένην νά παραδώσν) 
την ζωην αύτης καί τήν τύχην είς άνδρα γενναΐον καί 
άνδρεΐον, δυνάμενον ποτε νά υπεράσπιση αύτήν κατά  
πάσης ένδεχομένης βίας, πρός 0ν σκοπόν καί αύτός ό 
άπαις Φοΐνιξ άπέβλεπε, τοΰ θεοειδούς ’Αχιλλέως έπιμε-

1 Σοφ. Ίίλ. 164. Πρβλ.·*961.
2 Εδρ. Ίΐρακλεΐδ. 523. Πρβλ. κα\ 591.

Γούμενος.1 Ουτος δέ είναι ό σπουδαιότερος λόγος, δι’ 6ν 
ο; αρχαιότατοι "Ελληνες μέγιστον ένόμιζον δυστύχημα  
τήν κατά  της τεκνοποιήσεως άράν, οΐα ήτο

«Αι'Ο’ οφελες άγονός τ’ εμεναι, άγαμός τ’ άπολέσθαι» 2.
καί

«. · . όλο'μην πρόσθεν Ικ θεών άπαις» 3
καί

«μήτ’ άροτον αύτοις γης άνιέναι τινά,
*»μήτ’ οον γυναικών παΐδας» 4.

Τούναντίον δέ μεγίστη εύτυχία ένο^ίζετο τό νά βλέπν) 
ό πατήρ εαυτόν περιστοιχιζόμενον ύπό νέων καί γενναίων 
υιών, οΐτινες, α ετά  τών κτημάτω ν καί τήν δόςαν τοΰ 
πατρός κληρονομήσαντες, ήθελον δειχθή ικανοί νά δ ια -  
φυλάςωσιν αύτά  ακέραια καί αλώ βητα, άποκρούοντες 
πασαν ένδεχομένην προσβολήν. Έκ τοιαύτης γνώμης 
όρμώμενος καί ό Σόλων προύτίμησε τοΰ πλουσιωτάτου 
Κοοίσου Τελλον τόν Άθηναιον, ούτινος απαιδες ήσαν 
»καλοί τε κάγαθοί, καί σφι είδε άπασι τέκνα έκγενό- 
))μενα καί πάντα παραμείναντα».5 Κ ατά τήν δοξασίαν 
ταύτην δέν ήδύναντο οί θεοί νά τιμωρήσωσι τόν έπίορκον 
Πανοπέα αύστηρότερον ή δίδοντες αύτώ άνανδρον υιόν*  ̂
καί ή Μήδεια ούδόλως ήδύνατο φρικαλεώτερον νά έκδι- 
κηθ*?; τήν τοΰ Ίάσονος απιστίαν ή φονεύουσα τά  τέκνα  
αύτοΰ καί ούτως άποστεροΰσα αύτόν τής έλπίόος επ ι-

1 Ίλ. 492.
2 Ίλ. γ, 40.
3 Αίσχ. Χοηφ. 1006.
4 Σοφ. 0*δ. Τυρ. 270.
5 ΊΙρυδ. 1, 30.
6 Αυκόφρ. Άλεξ. 930 κλ.



γιγνομένης γενε&ς, ην περ συμφοράν άποδυρόμενος ό 
Ίάσων έλεγε·/

μ£ΐχο*. οε τον εμον οαίμον αιαζειν παρα,
»ος ούτε λέκτρων νεογάμων όνήσομαι,
»ού παΐοας, ους έφυσα κάςεθρεψάμην 
»>εςω προσειπείν ζώντας, άλλ’ άπώλεσα »· 1 .

Οί τραγικοί ποιηταί, διαφυλάττοντες έν ταις εαυτών 
τραγωδίαις την απλότητα καί άφέλειαν τών ηρωικών 
τη ; Ελλάδος χρόνων ουδόλως έφοβοϋντο μήπως προσ- 
βάλωσι την ευαισθησίαν τών θεατών, λίαν εύθύυ.ως δια- 
κειμένων έκ της ίλαρας κωμωδίας. Τούτου ενεκα ή μέν 
’Ανδρομάχη ουδόλως φοβείται νά όμολογησν) μετά παρ
ρησίας οτι αί γυναίκες, καί τοι χείρονα τών άρσένων 
νοσουσι την νόσον της του λε/ους απληστίας, προΐσταν- 
τα ι όμως ταύτης καλώς* " η δέ Εκάβη έζορζίζει τόν 
Άγαμέμνον^ προς τώ ν (ριΛτάτωγ άσπασμάτωγ της θυ- 
γατρός αυτής Κασανδρας δπως άκούση τάς δεήσεις 
αυτής* 3 ό δέ Όρεστης ένώπιον της αδελφής αύτου ’II- 
λέκτρας παρακινεί τόν Πυλάδην νά νυμφευθνί άλλην 
γυναίκα πρός παιδοποιΐαν*  ̂ ό δέ Κρέων λέγει τη Ίσμηνη 
ότι ό υιός αύτου Αίαων δύναται νά νυμφευθη καί άλλην 
γυναίκα παρά την ’Αντιγόνην πρός τεκνοποίησιν*

«άρώσιμοι γαρ χάτερων εισίν γυα ι»· 5 .

ό δέ Αιγεύς λέγει παρρησία είς την πυνθανομένην Μή
δειαν τόν δοθέντα αύτω χρησμόν,

«’Ασκού με τον προύχοντα μή λΰσαι πόοα». β·

1 Εδρ. Μτ-δ. 13 4 7 . 2 Εδριπ. Ά νδρ . 220 .
3 Εδρ. Έχάβ. 829. 4 Εύριπ. Ό ρ. 1080 .
5 Ξοφ. Ά ν τ .  5G9. 6 Εδρίπ.Μηδ. G79,

"Αν λοιπόν οί ποιηται της μΧλλον πεπολιτισμενης 
επογής τών ’Αθηναίων δέν έφοβοϋντο έμβάλλοντες^ ει; το 
στόαα τών τοϋ δράματος προσώπων τοιαυτας εκφρα- 
σει:, πολλώ ^ λλο ν  δέν έφοβοϋντο ούδέ ήδοϋντο τοιαΰτα; 
καί έτι τούτων βαρυτέοας εκφράσεις μεταχειρι,ομενοι. 
οί τής παναρχαίου καί ηττον πεπολιτισμενης  ̂εποχ/,ς 
"Ελληνες. Ποός τελείαν τούτου έπιβεβαιωσιν αρκεί νκ 
παοαβάλωμεν τόν τρόπον καθ’ 8ν έν μεν τή Ιλιαόι /)

ταο’ Έοοόοτω όρου, ου την εκ,.Α/ιρω^ν γ
:οϋ 'Αρακλέους η "Εχιδνα πρό τής καταόει;εως των
πλαντ,Οεντων αύτοΰ ίππων.^

API-TEUUS Κ. ΣΠλΘλΚΙΙϋ.

1 Ί λ .  ω , 13 0 .
2 Ό 3. *, 333 .
3  'UfoS. 4, 9 .



ΣΥΜ Μ ΙΚΤ Α

Π ΕΡΙ Η Φ ΑΙΣΤΕΙΩ Ν  ΕΝ ΓΕΝ ΕΙ 

ΣΓΝΤΟΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ

Natura est semper sibi comfusa.

'Ηφαίστεια καλούνται κωνοειδή τινα ορη η λόφοι, 
εχοντα έπί τνίς κορυφής η τών πλευρών αύτών κρατη- 
ροειδη τινα όπην η όπάς, έξ ών έκρέουσιν η έκσφενδο- 
νώνται διάπυρος πηλός, τέφρα, μύδροι, κλ. η βορβορώ- 
δεις ενίοτε ΰλαι, καί αναδύονται φλόγες πυρός καί ύδα- 
ροί ατμοί μετά και διαφόρων αερίων.

Τά ηφαίστεια ταυτα  ό'ρη έ'χουσι συνήθως σχήμα κε- 
κομμένου κώνου, διότι ώς έπί το πλεΐστον η περί ης ό 
λόγος όπη η χρατηρ εύρίσκεται έπί της κορυφνίς αύτών. 
Ό  δέ κρατηρ έχει ώς έπί τό πολύ χωνοειδές κατά τό 
μάλλον καί ηττον σχήμα* τό δέ κοίλωμα αύτοΰ διαιρεί
τα ι είς χείλη, ά άπαρτίζουσι τό άνω τοΰ κοιλώματος μέ
ρος, είς πυθμένα, τόν άπαρτίζοντα τό κάτω αύτοΰ μέρος, 
καί είί πλευοά, τά  άποτελοΰντα τό αέσον.‘ ι

Ααμβάνουσι δέ τά*ηφαίστεια όρη κωνοειδές ώς έπί τό 
πλεΐστον σχήμα ενεκα της έπισωρεύσεως τών διά τοΰ

ττυρός διαλελυμένων υλών, καί πιθανώ τω λόγω ενεκα 
ακόμη της τοΰ έδάφους άνυψώσεως.

Τό σχήμα τών κρατήρων πολλάκις, καί ιδίως κατά  
τά  χείλη, μεταβάλλεται ώς έκ τών αλλεπαλλήλων εκρή
ξεων, διότι η προστίθενται έπί τών είρημένων χ ειλεών 
νεαι έκ τών άναόυομένων ύλών, η ώς έκ της όρμης τών 
έςερχομένων ύλών καταστρέφονται μάλλον η ηττον αί 
προϋπάρχουσαι. Ουτω κατά την έν έ':ει 1767  έ'κρηςιν 
τοΰ Βεσουβίου ίκανη ποσότης έκ τοΰ έξορμώντος διαπύ- 
ρου πηλοΰ ένκποτεθεΐσα έπί τών y ειλεών τοΰ κρατηρος 
ανύψωσε καί έπάχυνεν αύτά έπαισθητώς* ένώ απεναν
τίας κατά την έν ετει 1794  εκρηξιν τοΰ αύτοΰ Βεσου
βίου τεμάχιόν τ ι έκ τών χ ειλεών τοΰ κρατηρος, εχον 
καθ’ ύπο7^ογισμόν πλέον τών 120  δισεκατομμυρίων λ ι-  
τρών βάρος, άνετινάχθη είς τόν αέρα μέχρις ύψους 2 , 000  
ποδών, καί ουτω τά  χείλη έ'μειναν έν μέρει έλλιπη.

Τινά τών ηφαιστείων έ'χουσι πλην της κορυφής καί 
έτερους συγχρόνως κατά τάς πλευράς κρατήρας, οπερ μά
λιστα παρατηρεΐται είς τά  τοΰ Βεσουβίου καί Αί'τνης 
ηφαίστεια. Τοΰ δέ ηφαιστείου της Τενερίφης ό μέν κρα- 
τηρ τν5ς κορυφής έσβέσθη, ό δέ της πλευράς διατελεΐ έν 
ένεργεία.

Τά λίαν υψηλά όμως ηφαίστεια ώς τό τοΰ Ποποκα- 
ταπέλλου έν Μεξικω, τό τοΰ Πιγχίγχα έν Κολομβία, τό 
της Αιτνης έν Σικελία κλ., σπανίως καί σχεδόν ούδέποτε 
έκσφενδονώσι τάς ΰλας έκ της κορυφής αύτών, άλλ’ ώς 
έπί τό π7,εΐστον έκ τών κατά τάς πλευράς αύτών οευ- 
τερευόντων κρατήρων. Ούτως έπί 9 έκοηξεων τνίς Αιτνης 
άπαξ μόνον ερρευσεν η ύλη έκ τοΰ κρατηρος της κ©ρυ- 
φν;ς, καθώς συνήθως συμβαίνει είς τά χθαμα7*ώτερα η 
φαίστεια, όποιον π. χ. τό τοΰ Βεσουβίου κλ.

Τό μέγεθος τών ηφαιςείων κρατήρων ούκ αναλογεί πάν-



τοτε πρός τό υψος του ορούς, καθότι τό ηφαίβττειον π. χ ;
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διατηροΰσι διαρκώς
i, ώς έρρέθη,, αί σφο-

» ' 1.1* jbiA/j αυτών, ατινα
ενίοτε μεν καταπίπτουσιν έν τω κρατηρι, άλλοτε δέ ανα
τινάζοντα ι εις τόν αέρα συν τοις μύδροις. Ένίοτε μά
λιστα, ω; εκ της ισχυοας εκοηςεως μεταβάλλεται όλο- 
σ/ερως η μορφή ολοκλήρου του ηφαιστείου ορούς, δπερ 
συνέβη εις τό Βεσούβιον κατά την έν έ'τει 1794 εκρηξιν.

I α ηφαίστεια αποτελοΰσι μάλλον η ηττον ύψηλά οοη, 
και ως επι το πλειστον εκ των υψηλότερων της ycopocg 
ενθα ύπαρχουσι, ούδ’ ύπάρ/ουσι ποσώς είς πεδιάδας, ε£ 
και ευρισ/.ονται πεδιάδες άναδιδουσαι φλόγας η φωσφο- 
ρικ,ας λάμψεις, όποιαι η εν Κουρδιστανία παρά την πό- 
λιν Κερκουτην πυριπνους πεδιας, καί η κατά τά πεοί- 
χωρα της Μοδένης έν Ιταλ ία  φωτοβόλος. Μάλιστα ύπάο- 
χουσι και όρη αναδιύοντα εχ. της έπιφανείας αύτών φλό
γας πυρός κατακαιουσας πολλά/.ις τά έπ’ αύτών φυτά 
τε καί όενδρκ, όποιον π. χ. τό όρος Kurgansch-Korgisch

Ιιαρά την σειράν τών Ούραλίων όρεων, και όμως ου κα
τατάσσονται έν τνί κατηγορία τών ηφαιστείων, μη έ- 
ρ ν τ α  κρατήρα η τινα όπην πρός εξαγωγήν των φλο- 
γών, αιτινες φαίνεται γεννώνται επι της επιφανειας αυ
τών η τουλάχιστον είς μικρά βάθη.

Όθεν δηλον γίνεται ότι καλείται ήγαίστεων τό ύβω
μα, ου η έπιφάνεια συγκοινωνεί διά τίνος όπ*?]ς μετα των 
εγκάτων της γης* καί εαν εκ της όπης ταυτης εξέρ
χονται φλόγες πυρός η μάλλον η ηττον πεπυραχ,τωμε- 
ναι άλλου είδους υλαι, καλείται ήφαίστειον i r  ενεργεία* 
αν δέ ούδέν τι έξέοχεται, λέγεται εσβεσμένον η ηρεμούν. 
Καθότι ένίοτε μέν οί κρατήρες σβεννυνται και κλείονται 
εντελώς, καί ουτω παύει πασα ενεργεια όια παντος, ως 
συνέβη είς τό λεγόμενον Νεον ’Όρος* άλλοτε παλιν παύει 
η ένέργεια προσκαίρως, τουθόπερ συμβαίνει συνήθως εις 
τό Βεσούβιον καί άλλοτε έπί τέλους εΰρίσκεται διηνε- 
κώς έν ένεργεία, ώς ό τν̂ ς Στρογγυλής.

Αί εκρήξεις έπισυμβαίνουσι συνήθως έν άντιστροφω 
*λόγω του ΰψους τών ηφαιστείων κώνων. Ούτως ό κώνος 
του της Στρογγυλής έχει μόλις 707 πηχεων ύψος και 
άπό της έπο/ης του Όμηρου διατελεΐ έν ένεργεία, ένω 
elc τούς ούρανομηκεις κώνους τών Κορδιλλιερων μονον 
άπαξ καθ’ εκατονταετηρίδα έπισυμβαίνει ε/.ρηξις. Α π ε
ναντίας αί έκρηζεις λαμβάνουσι συνήθως έπίτασιν έν όρθώ 
λόγω του υψους τοΰ ηφαιστείου κώνου.

Ό διάσημος γεωλόγος Βρεσχός φρονεί δτι ούδεποτε 
δύναται νά σχηματισθ’?) υποβρυχιος κρατηρ, διότι, λ γ̂&ι, 
τό υδωρ είσδύον έν αφθονία θελει κατασβέσει πάντα 
ηφαίστειον έμπρησμόν* και την δό^αν ταυτην /̂ σ/.ασθ/) 
σαν πλεΐστοι τών νεωτερων γεωλόγων. Πλην η κατα τ /jv 
θέσιν Κουλούμβου, πλησίον της Θήρας, έπισυμβασα έν 
ετει 1650 υποβρύχιος ε/.ρηξις, καθ’ ην ό ήφαίστειος κρα-



τηρ έσχηματίσθη έν τ φ  πυθμένι της θαλάσσης, άπέδβιξβ 
τό έσφαλμένον της δόξης ταύτης καί τήν φοβεοάν συγ
χρόνως ενέργειαν τών Ηφαιστείων έμπρησμών. Καί έν ερ- 
γω τό έν τω κρατήρι εϊσδύον (ίδωρ ού μόνον παρεμποδί
ζεται ινα εισχωρήση έλευθέρως καί έν μεγίστη άοΟονίχ 
παρα τών αόιαλειπτως άναθρωσκόντων Ηφαιστείων αε
ρίων, άλλ’ άραιούμενον αμέσως και άποσυντιθέμενον έν 
μερει διά της σφοδρές ένεργείας τοϋ υποχθονίου πυρός, 
εξορμα παραχρ-ημα έν καταστάσει υδαρών ατμών η ύδρο- 
γονου και οξυγόνου αερίου.

Τ ο πρώτον ήφαίς-ειον ρήγμα λαμβάνει αείποτε σχ-ημα 
καί εκτασιν άνάλογον πρός τήν άντίδρασιν τοΰ εδάφους. 
Καί εάν τό ρήγμα η έν καί μόνον, λαμβάνει, ώς έπί τά 
πλεϊστον, σχήμα αστεροειδές· είδε καί εϊσι πλειότερα 
κατα σειράν, λαμβάνουσι σχήμα έπίμηκες.
_ Πολλάκις τά ρήγματα κλείουσιν έν μέρει, ή όλοσ/ε- 

ρώς. Ά λ λ ’ όταν κλείσωσιν ολα τά  έν ένεργεία, ή διάπυ
ρος ΰλη σχηματίζει νέαν έξοδον ώς έκ τούτου εις μίαν 
και την αυτήν εκρηξιν βλέπομεν τήν διάπυρον ΰλην έξορ- 

συγχρόνως η αλληλοδιαόοχως εκ διαφόρων μερών.
, Κατά τήν πρωτιστην τοΰ ηφαιστείου εκρηξιν σπανίως 
εκτοπίζεται ό φλοιός έν εϊδει πώματος, δπερ συμβαίνει 
συνεχώς κατά τάς μεταγενεστέρας έκρήξεις.

II διαρρηζις τοΰ φλοιοΰ ούδεποτε, σχεδόν, γίνεται 
κατα τήν πρώτην άνάπτυξιν τνίς ηφαιστείου ένεργείας, 
καθότι ή υλη προχωρεί βαθμηδόν, θερμαίνουσα δηλαδή 
πρότερον τό έδαφος^καί ακολούθως διατιτραίνουσα αύτό.
,  Εί; τά άστεροειδη ρήγματα τά  χείλη τοΰ ρήγματος 
η κρατηρος άνυψοΰνται έκ τοϋ έσω πρός τά έξω, χωρίς 
όμως νά παρουσιάζωσι πανταχοϋ τήν αυτήν κλίσιν, ητις 
οιαφερει, πολλάκις, αναλογώ; της άντιδράσεως καί τοΰ 
βαθμοΰ τής θερμάνσεως τών βράχων.

Έάν ύπό τά  στρώματα τ·ής έπιφανείας σχηματισθ^ 
κενόν τ ι διά τνίς καταστροφής η της καταπτώ σεις, vj 
καί έκσφενδονησεως τών υποκείμενων ύλών, εν^τοιαυτνι 
περιπτώσει αί κορυφαί η άκραι του μνησθεντος αστεροει
δούς ρήγματος, πολλάκις ώς έκ του βάρους καταπίπτου- 
σιν έν τώ ήφαιστείιο βαράθρω καί έξαφανίζονται έν μερε̂ ι 
η όλοσ/ερώς. Ά λ λ ’ αν ώς έκ της του πυρός έ%εργειας, η 
χημικης τίνος δυνάμεως κατασταθώσιν άπαλαι, ύποχω- 
ροΰσι πρός τά  εσω καί έπιπίπτουσιν έπί τών έσωτερικών 
τοίχων' τοΰ ρήγματος χωρίς νά διαχωρισθώσι τών yzi -  
λέων της οπής, είς τρόπον ώστε παριστώσι κλίσιν αντί
θετον της αρχικής αύτών άνυψώσεως. Καί τοιουτός έστι 
συνήθως ό σχηματισμός τών η φ α ισ τ ε ίω ν  κρατήρων. Αί δε 
μετά τόν σχηματισμόν τοϋ κρατηρος έξερχόμεναι υλαι 
έπισωρεύονται ' παρά τό στόμιον συνιστώσαι τόν ουτω 
καλούμενον ήφαιστειον η δι εκρη^εως κώνον (cone
Eruption). / f

Διά δέ της έπισωρεύσεως ταύτης καλύπτεται^ και
παρααορφουται μάλλον η ηττον η αρχική του έόαφους 
άνύψωσις έπί τοσουτον, ώστε πολλάκις ούδ’ επ ελαχιστω  
φαίνεται. Τό δέ οίίτω μεμορφωμένον ΐφαίστειον^ στόμιον 
άπο τελεί τόν καί έπικληθέντα κρατήρα δι’ έκρηξεως 
(cratere d' Eruption). Τινες μάλιστα φοονουσιν οτι πάντες 
άνεξαιρέτως οί τών μέχρι τουδε γνωμών -^φαις-είων κρα
τήρες μετεποιηθησαν εις κρατήρας δι’ άνυψώσεως (cratere 
de soul£vement)· οπερ ούκ εστιν ορθόν, καί παράδειγμα 
εστωσαν αί κατά διαφόρους έποχάς εκρήξεις τών Καμ-
μένων νήσων. / ,

'Όπως διά της ηφαιστείου ένεργείας μεταβαλλεται το
τοϋ κρατηρος εξωτερικόν, ούτω συνήθως μεταβαλλεται
καί τό έσωτερικόν αύτοΰ σχήμα* καθότι οί όχετοι, ες ων
εξέρχονται αί ύλαι, πολλάκις εύρύνονται, είτε σμικρυ-



νονται, ή εντελώς κλείουσι και άλλοι άντ’ αυτών σννJ- 
ματι,ονται.^Οταν δμως οί ήφαίστειοι οχετοί κλείσωσιν 
ε/τελώς, J,· ως εκ τής καταπτωσεως, η ώς έκ τής κατα- 
νυζεως τών εν αύτοΐς διαπύρων υλών, παύει κατά συνέ
πειαν καί ή εκρηξις. Αί δε έπακόλουθοι έκρηξεις εισΐ 
τοσοΰτον μάλλον συνεχείς, οσον μικρότερα ή άντίδρα- 
σις τών μάλλον έκτοπισθέντων βράχων.

Όέσβεσμενος τών ήρεμούντων ‘ήφαις-είων κρατήρ δια- 
τελεΐ κεκλεισμένος, επομένως ποτέ μέν πληρούμενος οια- 
εριων υοάτων, άποτελεί είδος λίμνης* ούτως ό De la 
Feyronsse εύρεν έν τή νησω τοϋ Πάσχα ήοαίστειόν τι 
ου ο εσβεσμένος κρατήρ άπετέλει λίμνην έκ ποσίυ.ου καί 
ιαυ^εσ.ατου υόατος ποτε ήε πληρουμενος γής μετα- 

τρεπεται εις καλλιεργήσιμον εύκαρπον κοιλάδα. Ά λ λ ’ 
αναπτυσσόμενης αίφνης τής ηφαιστείου ένεργείας αί τοι- 
αυ.α . λιμναι /} κοιλάδες καταστρεοονται άνατινάσ- 
σονται εις τόν ώέρα' ο2τω τήν 1 C Δεκεμβρίου τοϋ έ'τους 
16ο1 άνετινάχθη είς τόν άέρα ό έ/ων 5 μιλιών πε;ί- 
μετρον άένδρόφυτος καί καλλιεργημένος κρατήρ τοϋ Βε- 
σουοιου, τοϋ πρό 1000 έτών ήρεμοϋντος· διότι πολλάκις 
τα  προ πολλοΰ έσβεσμένα καί ήρεμοϋντα ήφαίζτεια αίφνης 
και άπροσδοκήτως άνάπτουσιν, ώς συνέβη ‘εί: τό έν λόγω 
Βεσούβιον, καί έν έ'τει 1586 είς τινα παρά τ ή ν ’Ιάβαν 
ηφαίστεια, καί τώ 1797 είς τινα τών έν Περουβία.

Επι τών πλευρών τών μεγάλων ηφαιστείων πολλάκις 
γεννώνται διά τής ενεργείας τοΰ ηφαιστείου πυρός άλλοι 
πρόσθετοι κωνοειδείς λόφοι, ούς συνήθως καλοΰσι παρα- 
σίτονς, δπερ συνέβη έν έ'τει 1 794 είς τήν έ'κρηξιν τοΰ 
Βεσουβίου. Ένίοτε μάλιστα έκ τών κρατήρων τών δευ- 
τερευόντων τούτων λόφων απορρέει καί διάπυρος πηλός, 
ενφο-κ όλω, απορρεει τοιοΰτος εκ τοΰ κρατήοος τοΰ πρω
τεύοντος ηφαιστείου όρους.

'Ο ήφκίστειος κώνος πολλάκις περικυκλοϋται υ~ό λει
ψάνων άο/αιοτέρου κώνου ηφαιστείου, ωσαύτως, φυσεως 
ή δέ διάτάξις αύτη παρατηρεϊται είς πλεϊστα τών ηφαι
στείων, οΤον είς τό τής Θήρας, Τενερίφης, Πάλμας, Βα-
ρενισλάνδης κλ. f ,

"Οταν άνα-τυχΟή ή ηφαίστειο; ένεργεία και όια κρα
δασμών καί άνυψωσεων διαρρηςνι βαθύτατα ̂ τό έδαφος 
κ α ί1 άποκαταστησγι οΰτω συγκοινωνίαν μεταςύ τής α τ
μοσφαίρας καί τών έγκάτων τής γής, ανέρχονται τοτε 
έντεΰθεν διάφοροι υλαι. Τό συνεχέστερον δέ έν τοιαυταις 
περιπτώσεσιν αποτέλεσμα έστίν ή έξόρμησις διάφορων 
άεοίων, ή ύδάτων θερμών η καί ψυχρών, η απλών, η 
θειούχων η καί βορβορωδών. Πλήν ένιοτε συμοαινουσι 
βίαιαΓ καί ισχυραί εκπυρσοκροτήσεις, δι’ ών άνατινασ- 
σονται είς μακράς άποστάσεις τά διάφορα τοϋ εδάφους 
τεμάχια, ώς π. χ. συνέβη έν έτει 1 522 έν 'Αγίφ Μιχαήλ 
τών ’Αζωρίων νήσων, δπου τά άνατιναχΟέντα δυο λόφων 
τεμάχια κατεκάλυψαν τήν πόλιν Βίλλα-Φράγκαν. Πολ- 
λάκις πάλιν έκσφενδονώνται συγχρόνως μύδροι, σκωριαι,
κίσσηοις, διάπυρος πηλός κλ. ^

Αί' έκ τών κρατήρων έςορμώσαι υλαι λαμοανουσι 
συνήθως διαφόρους ονομασίας άναλογως τής φυσ=.ω, "και 
τής συστάσεως αυτών’ ούτω καλείται, .Ιάβα καί (1<α- 
πυρος πηΜ ς ή μάλλον η ηττον ρευστή υλη ή έκ τών 
κρατήρων έκρεομενη. '11 συστασις αυτής ̂  είναι αείποτε 
ανώτερα άπλοϋ Οόατος ρευστοΰ αυτη ε,εοχομεν/) .οΰ 
κρατήρος ρέει ώς άναλελυμένος μόλυβδος,  ̂ ώ; στεαρ, 
κηρός ή άλλο παχύ ρευστόν. Ένίοτε μέν έςερχεται βρα
δέως καί έκχύνεται κατά σταγόνας, τρόπον τινα, απο 
τών ί  ε ιλ εώ ν  τοΰ κρατήρος η τής ηφαίστειου όπής, άλ
λοτε δέ έξορμα λάβρως, καί μάλιστα όσάκις ό <'-?*τηρ 
τύχ·/) νά διατρηθή πλησίον τοΰ πυθμένος- ότε ή λαοα



εξορμ$ έκεΐθεν μέ δσην όρμήν ρευστόν έζορμφ άπό τί-? 
οπής κάδου, δηλαδή μ’ δλον τό τάχος τά έπιβαλλόμενον 
εκ. του γάρους της ύπερκειμένης ρευστής μάζης.
, Ε*ν ° διάπυρος πηλός εξέρχεται έκ τών πλευρών τοϋ 
'ηφαιστείου οιά ρήγματος στενοΰ /.κί στρογγύλου, ρέει ώς 
ρυα, καί άποψυχραινόμενος σχηματίζεται έν εί'δει ύπεο- 
μεγεθους ώλλάντος" έάν δέ πάλιν έξέρχεται διά ρήγμα
τος όρι,οντίαυ, λαμβάνει σχήμα ψιάθου πλατεία:, ό'σον 
V) ρωγμή ε; η ; εςερρευσεν.

Οταν τά χείλη τοϋ κρατίίρος είναι στερεά καί ίσό- 
σταΟμα, ό ύπερχειλίζων διάπυρος πηλός έπικαλύπτει 
συνηΰως  ̂ολόκληρον τόν κώνον πανταχόθεν. "Οταν δέ τά  
χείλη είναι^έσχισμένα εις διάφορα μέρη, τότε η ρευστή 
υ η η και εκ τών έν λόγω χειλέων έκβλύζουσα, ώς άπό 
υόρορροών, σχηματίζει τοσούτους ό'σα·. αί σ/ισίλαί ρύα- 
κας. Πολλάκις ή υ'λη αυτη ρέει ποταμηδόν ουτω κατά 
την εν ετει 1783 εκρηξιν τίίς Έκλας έν Ισλανδία η 
ρηθεϊσα υλη έρρευσεν άδιασπάστως έκ τοΰ κοατν^ος 
μεχρις άποστάσεως 60 μιλιών κατά μήκος καί 12 κατά 
πλάτος· ή αύτη δέ ρέει ποτέ μέν αετά ταχύτητος bOO 
και επεκεινα μέτρων καθ’ ώραν, ποτέ δέ λίαν βιαδέω:, 
άιατρεχουσα μόλις όλίγα τινά μέτρα καθ’ ημερονύκτιου 
Συνήθως διατηρείται θερμή καί διάπυρος έφ’ ικανούς 
μήνας η καί πλεΐστα έτη, δηλαδή 10, 1 5 καί 26 άκόαη 
ετη· άλλ’ ένίοτε άποψύχεται, μάλιστα έν τη επιφα
ν ε ίς  αυτη;, μετά παρέλευσιν ολίγων τινών ώοών ή καί 
J 2 ωρας, ώς συνέβη έν μέρει κατά τήν έν έ'τει 1765  
εκρηςιν τοΰ Βεσουβίου. Έ πεται δέ ότι ή λάβα ή ό διά
πυρος πηλός, μή έχων τήν αύτήν πάντοτε πυκνότητα, 
όεν ρεει μετά της αύτ^ς πάντοτε εύκολίας, πλήν άείποτε 
ρεει μετά ταχύτητος άναλόγου σχετικώς πρός τήν κλί
σιν του εόαφους, τνίς ώθητικης (propulsive) τοΰ κρατηρος

δυνάμεως, καί τών άπαντωμένων τυχόν κατά τήν πο
ρείαν αύτοΰ αντιδράσεων ή εμποδίων. Επομένως έάν έχτ) 
ίκανην ταχύτητα, ου στεκει επί έπιπεοων κεκλιμενων 
κατά 10, 5 η καί 3 βαθμούς, ένω ό γλοιώδης καί πυ
κνότερος σχηματίζει έπί επιπέδων κατά 20, 4 0 η καί 
100 βκθαών σταλακτίτας ύπεοκεψ.ένουε. tv /Έάν δέ η λάβα 7) πυκνή καί μη εντελώς διαλελυμενη 
(en domi - fusion), τότε η πρότερον έςελθοΰσα του κρα
τηρος άνθίσταται της κατόπιν έιερχομενης δι’ ίσχυρας 
παθητικης άντιδράσεως, καί ούτως έπισωρευομενη απο
τελεί πολλάκις 50 καί επέκεινα πηχεων καθ’ΰψος ΰβωμα, 
μάλιστα έπί πεδίου έλαφρώς πω; κεκλιμένου.

ΊΙ πορεία της έν λόγω πεπυκνωμένης λάβας έστί 
βραδεία. ΊΙ δ1 επιφάνεια αύτης έστί τετηκυΐα, κυμα
τοειδής, τραχεία καί μη λεία. ΊΙ δ’ άσύνθετος αύτης 
μαζκ αποτελεί σωρόν συνεχή καί συγκείμενον έκ λειο- 
τετριααένων ύλών καί ογκολίθων, κειαένων έπί πεπυρα- 
κτωμένου καί καπνίζοντας έδάφους, μηδόλως πολλάκις 
έκ τν,ς τοΰ ττυρός ένεργείας άλλο.ουμενου.

ΊΙ άντανάκλασις τοΰ θερμαντικοΰ της πεπυκνωμενης 
λάβας ούκ εστιν ισχυρά, κκθότι Υ] έπικαλύπτου^α τά  
διάπυρα ταυτα έδάφη ηφαίστειος τέφρα, μη συντελουσα 
ώς αγωγός τοΰ θερμαντικού, συυιπυκνοί αύτό καί ουτω 
παρεμποδίζει τήν έν τν) ατμόσφαιρα διά/υσιν αύτοΰ.

Έ λάβα αυτη κατακαλύπτει η καταθλίβει τό προσ
τύχαν καί ώς έπί τό πλεϊστον καίει άνεπαισθητως η 
μάλλον απανθρακώνει τάς καυσίμους υλα:.

’Απεναντίας δέ τό έκ της ρευστής λάβας άπορρεον 
θερμαντικόν έστι τοσοΰτον ισχυρόν ώστε καταφλεγει παν 
τό προστύχαν καί ένίατε μάλιστα είς άπόστασιν πλέον 
τών 100 απ’ αύτης πηχών.

’Ενίοτε ψυχόμενα, της εν λόγω λάβας, πολλαχοΰ της



ΣΥΜ ΜΙΚΤΑ

επιφανείας τάνω στρώματα πηγνυνται καί στερεοποι
ούνται, και οΰτως ύ~ό τά στερεοπόιηθέντα ταΰτα στρώ
ματα διερχεται ό τών κατω στιβάδων ρευστός πηλός.

Κατά την έν έ'τει 1769 έ'κρηξιν της Αί'τνης ό ρέων 
οιαπυρος πηλός κατασκάψας τάς βάσε·.ς άμπελοφύτοι> 
τινός κατα τνjv κλιτύν τοΰ ορού; κειμένου λόφου, μετε- 
κινησεν αυτόν ανεπαφον κατωτέρω.
^ Τά μακράν τ^ς θαλάσσης κείμενα Ηφαίστεια ουδέποτε
εςεμοΰσι λάβαν, ά λλ ’ ενίοτε συγκοινωνοϋσι μετ’ άλλω ν
έχόντων τήν ιδιότητα ταύτην, καί το ια ϊτά'τινα  εύρί-
σκονται έν τω μεσω της Γαλλίας καί τω κέντοω της 
Ά σίας.1 * ‘

Ο οιαπυρος πηλός ούκ έστι -πάντοτε του αύτου χρώ- 
ματο;, καιτοι έκ του αύτου ένίοτε έςερχόμενος ηφαις-είου, 
V) do όιαφορα αυτη πηγάζει εκ τών διαφόρων της γης 
στρωμάτων. ΙυνηΟως έχει χρώμα τεφοοειδέ:, ένίοτε δέ 
ύπόφαιον, άλλοτε δέ ύπόξανθον, υπέρυθρον, 'ύποκύανον, 
καστανοειδέ; κλ. Πολλάκι; δ’ έκ της επιφανείας του διά
πυρου πηλοΰ αναδύονται φλόγες και καπνός, όπερ απο
τελεί λαμττρόν θέαμα, οταν μάλιστα ό καταρρέων διά
πυρος πηλό; εισβάλη ει; την θάλασσαν, ώς ττ. χ. κατά 
τ/)ν εν ετει 1 . S j έκρηξιν τη; Βορβωνείου νήσου.

Επειόη πριν η ψυχοανθγί εντελώς διαπλάσσεται εύκό- 
Αω;,̂  μεταχειρίζονται συνήθως αύτόν πρός κατασκευήν 
αγαλματίων, καί πολλών άλλων της πλαστικές έργων.

Αι ει; τεμάχια έκσφενδονώμεναι μάλλον η ηττον

 ̂ 1 Ε,.^ίοη τα πλειστα τών ηφαιστείων κεΐνται εις νήσους η πλη- 
σ·.ον θαλάσσης Οπέθεσάν τινες οτι άνευ της ενεργε'ας της θαλάσ
σης δεν ετίισυμβαίνουσιν Ιχρ^ξεις* άλλ’ εν Ά σ ια  ύπάρχουσι πλειστα 
ήφα-.στεια μεσόγεια και μακράν της θαλάσσης, ώς τό εν τη Σινική 
χώρα Πέ-χιάν, τό εν Κορο<Γφανία Γιβελ-Κολδαγγή και το Ιν Έ λ-  
βυρζούρη Δεμαβεντη, ώστε η εν λόγω δόξα ο&κ ίχ ε ι ποσώς Μ σ τα σ ιν .

στερεαί υλαι είσί διαφόρου μεγέθους, καί μάλλον η ηττον 
διάπυροι. Καλούνται δέ ήγαίστειο ι σφαίρα t οσάκις σύγ- 
κεινται έκ συγκέντρων στρωμάτων, καίτοι ούδέποτε 
σχεδόν έντελώ; στρογγυλών ό'ντων τών τεμαχίων τούτων.

Ταΰτα συνήθως έκσφενδονώνται μετά μεγίστης όρμης, 
καθότι η άνάβασις αύτών ύπελογίσθη εις 400 — 500  
ένίοτε πηχεις κατά δεύτερον λεπτόν της ώρας, δηλαδη 
μετά ταχύτητος προσεγγιζούσης τάς τών τηλεβόλων 
σφαίρας. Ό; έπί τό π7,εΐστον πίπτουσι περί τόν κρατήρα, 
αλλ’ ένίοτε φθάνουσι καί είς μεγίστας αποστάσεις, μά
λιστα άναφέρουσιν οτι κατά την έν έτει 17 7 9  έκρηςιν 
του Βεσουβίου εφθασάν τινε; μύδοοι μένρι 30 μιλιώνI  ̂ [ V I Λ* ̂ <
αποστάσεως* καί έκ του κρατήρος του έν ’Αμερική Κο- 
τοπαςη έζεσφενδονηθησαν είς άπόσταοιν 9 μιλιών μύδροι 
ε'χοντες 109 κυβικών υίαρδών ονκον. ’Αναλογώ; όε της 
αποστάσεως υπολογίζεται ουσικώ τώ λόγω καί τό ΰψος 
καθ’ 8 οθάνουσιν' ούτω: οί έκσφενδονηθέντες κατά την έν 
ετει 17 55 έκρηςιν του Βεσουβίου έφθασαν πολλάκις, 
κατά τούς υπολογισμούς του Δελλα Τόοοη εί: 956 ποόών’ * I ’ k ί '
υψος, καί τινε; μάλιστα ύπερέβησαν τό υψος 3,600 π ο
δών. Οί δέ έκσφενδονηθέντες κατά την έκρηζιν τοΰ 
έτους 1 779 έφθασαν είς έτι μεγαλητερον υψος διότι 
πλεϊστοι τούτων διετέλεσαν μετέωροι έπί 20 — 25 δευ
τερόλεπτα της ώρας.

Έ δύναμις τών πυριπνόων όρέων καταφαίνεται πολ- 
λαχώς. Ούτω τό Κοτοπαζη έν έτει 17 38 έςέβαλε τάς 
φλόγας αύτοΰ είς υψος 3,000 ποδών υπέρ τον κρατήρα 
αύτοΰ. Κατά δέ τό 1754 αί έζ αύτοΰ έκβληθεΐσαι φλο- 
γεραί υλαι έποίησαν τοιοΰτον μέγαν καί φοβερόν κρότον, 
ωστε /) έκπληκτικη αύτοΰ βοη ήκούσθη εί; άπόστασιν 
πλέον τών 600 μιλιών! Τό 1797 έτος ό κοατηρ Τουγ- 
γουραγούα, όστις αποτελεί μίαν τών μεγάλων κορυφών



τών Άνδών, έςέβαλε ρεύματα βορβόρου, απερ άνεχαίτι- 
σαν την ροην ποταμών, άνέωξαν νέας λίμνας, καί έν 
κοι7^κσι 1000 πο^ών πλάτος εχουσαις, συνεσωοεύθησαν 
είς βάθος 600 ποδών. Τό ρεύμα του Βεσουβίου, δπερ τω  
1837 διηλθε τόν Πύργον τοΰ 'Έλληνος (Torre del Greco) 
περιείχε 33,600,000,  κυβικών ποδών στερρας ύλης* καί 
τό 1793,  δτε ό Πύργος τοΰ "Έλληνος κατες*ράφη έκ δευ- 
τερου, τό ποσόν της λάβας συνεποσοΰτο είς 45 ,000,000  
κυοικων ποδων. 1ω ύε 1 769 έ'τει έιέχυσε ρεύμα οπεο 
έκαλυψεν 84 τετραγωνικά μίλια έπιφανείας γη:, κ/» ητο 
σχεδόν 100,000,000  κυβιχ.ών π οδών. Κατά την περί- 
στασιν ταυτην η άμμος καί η σκωρία άπετέλεσαν τό 
ορος Ροσινη, δηλαοη κήπον δυο μιλιών περιφέρειαν 
εχοντα καί 4,000 ποδών υψος. Τό ρεΰμα δπερ έξέβα- 
λ.εν η Αιτνη τω 1810,  έκινεΐτο χ.ατά μίαν υίάρδαν 
ημερησιως επι εννεα μήνας μετά τ/,ν εκρηξιν. ’Αναφέ- 
ρουσι μαλιστα, οτι η 7̂ άβα τοΰ αύτοΰ ορούς δέν ειχεν 
εντελώς άποψυχρανΟη καί στερεοποίηση καί μετά παρέ- 
λευσιν όεκα ετών άπό φρικώδους τινός έκοηξεως. Κατά 
την έ'κρηςιν τοΰ Βεσουβίου, την έπισυμβασαν τώ 79 
π. X. έ'τει, ή σκωρία καί η σποδός ή παρ’ αύτοΰ έκ- 
βληθεϊσα, ύπερεβησαν τόν ολικόν ογκον τοΰ ορούς. Ένω 
τω 1660 η Αιτνη έξέμεσε ποσότητα λάβας είκοσάκις 
υπερβαινουσαν τόν όγκον αύτης. cO Βεσούβιος έςετόξευσε 
μέχρι Κωνσταντινουπόλεως, Συρίας χ.αί Αΐγύπτου την 
σποδόν αύτοΰ, έξετόξευσε δέ λίθους 80 λιτρών βάρους 
έχοντας κατά τη: Πομπηίας, έξ δηλονότι μίλια μακοάν* 
όμοιας δέ υλας έξέβαλεν είς ΰψος 2000 ποδών ύπέρ'την 
κορυφήν αύτοΰ. Καί η Σουμβαβη τώ 1815  κατά την 
φοβερωτατην εκρηξιν ές όσων μνημονεύει η ιστορία, έ'ρριψε 
την σποδόν αύτης μέχρΓ της ’Ιάβας, ητοι είς άπόστασιν 
300 μιλιών, καί έκ τών 12,000 ψυχών μόνον 20

δτομα διεσώθησαν, ένω πάντες οί λοιποί έγένοντο ολο
καυτώματα τοΰ πυριπνόου τούτου ορούς. Έκ τών φοβε- 
ρωτέρων της ύφηλίου έκρηξεων ύπηρίαν αναμφιβόλως 
καί αί προϊστορικαί τοΰ αρχικού της Θήρας ηφαίστειου 
εκρήξεις, άλλά περί τούτων λεχθησεται άλλαχοΰ έν 
έκτάσει.

Πλεΐσται νν̂ σοι τοΰ Ωκεανού, ώς έκ τών έν αύταΐς 
ηφαιστείων καθίστανται ακατοίκητοι* ουτω π. χ. η νήσος 
Άμστελοδάμου παρά τό Ινυελπι άκρωτηριον ενεκα τών 
πολλών έπ’ αύτης ηφαιςείων κρατήρων καί της μεγίστης 
τών υδάτων αύτης θερμότητος καθίσταται πάντη ακα
τοίκητος, καίτοι έχουσα 2 1 μιλίου περίμετρον* ωσαύτως 
καί η νήσος Πυρός λεγομένη καί πλεΐσται άλλα»’ η δε 
Σόρσα έκ τών Μολούκων νήσων έχουσα 36 μιλιών τ:ερι- 
μετρον ητο κατωκημένη καί καλώς μάλιστα καλλιερ
γημένη, καί δμως κατά τό 1693 έτος τό ένυπάρχον έν 
τω κέντρω τών δενδροφύτων αύτης πεδιάδων πυρίπνουν 
οοος έξέμεσεν άπειρον ποσότητα διαπύρου πηλοΰ καθ’ 
δλας τάς διευθύνσεις ύφ’ ου κατεκαλύφθη άπαν τό έδα
φος, καί ού μόνον κατεστράφησαν δλαι αί οίκοοομαί άλ7,κ 
καί πάντες ανεξαιρέτως οί κάτοικοι αύτης άπωλεσθησαν.

‘Ω: έπί τό πλεΐστον παρέρχονται πολλά έτη άπό μιας 
είς άλλην εκρηξιν, άλλ’ ενίοτε έπέρχονται διάφοροι καί 
αλλεπάλληλοι κατά τό αύτό έτος. Ουδέ δυνάμεθα πο
σώς ώς έκ της έπιτάσεως τών προγενεστέρων έκρηξεων 
εικάσαι χ.αί πεοί τών ακολουθών, λιότι -ας μεγάλας και 
νσχυράς διαδέχονται μικραί καί αδύνατοι, καί τάναπα- 
λιν, άνευ ούδεμιας τάξεως καί κανόνος. Γ/Οπως οηποτε 
δέν εΐναι φρόνιμον νά προσεγγίζω τις έπί π ο λ υ  τα ηφαί
στεια διαρκούσης της έκρηξεως* καί παράδειγμα έ'στω 6 
θάνατος τοΰ Πλινίου, τοΰ διάσημου ίατροΰ Negro de 
Piazza, καί τά εσχάτως έν Θηρ  ̂έπισυμβάντα* χ-αί δμως



πολλοί χάριν έπιστημονικοΰ ζήλου, ώς έγώ αυτός*, $  
χάριν άπλης πεοιεργείας, ώς ό αύτοκράτωρ Άδοιανός, 
έπλησίασαν αυτά χωρίς ποσώς νά ύποστώσι την έλαχί- 
στην βλάβην, μάλιστα τινες ηρεμοΰντος τοΰ κρατηρος 
έκρεμάσθησαν διά χορδών εντός αύτοΰ, καί πρώτος τό 
παράδειγμα τοΰτο έδωκε, καθ’ οσον γνωρίζω, ό άρχιτέ- 
κτων Souffot, άλλά δυστυχώς ούχ’ άπαντες οί μιμηθέντες 
κύτόν έσώθησαν, Τά τών υποβρυχίων εκρήξεων σημεία 
είσίν η θερμότης τών θαλασσίων ύδάτων, η στροβιλοει
δής κατά χώρους κίνησις αύτών, η έκ τοΰ πυθμένος 
άνάδυσις πομφολύγων, η άνάδυσις πεπυρωμένων λίθων 
έν μέσω πυκνών ατμών, καί ή άνυύωσις έκ τοΰ πυθι/,ένο;

f 1. f kσκωριών καί κισσηρεως, ητις συνήθως έπ».πλεουσα έπί 
τ*?,ς θαλάσσης κομίζεται είς μεγίστην άπόστασιν ύπό της  
όρμης τών κυμάτων. Και όμως ύπάρχουσι περιστάσεις 
καθ’ ας μόνον τινά τών φαινομένων τούτων έφάνησαν* 
ουτω; ενίοτε θεοααίνεται καί θολοΰται η θάλασσα άνα-τ \ k
δίδουσα πυκνούς ατμούς, καί έπιπλέουσι κισσηρεις καί 
σκωρίαι ενώ ούδείς καν λίθος άνυψοΰται άπό της έπιφα
νείας της θαλάσσης, οπερ συνέβη έν έτει 1737 έν Καμ- 
σιατκα, οτε έσχηματίσθησαν έν τω πυθμένι της θαλάσ
σης διάφορα υβώματα σχεδόν 200 πηχεις υψος έ'χοντα, 
χωρίς ποσώς νά φθάσωσι την έπιφάνειαν τών ύδάτων. 
’Άλλοτε δέ πάλιν ουδέ ατμός αναδύεται ουδέ κισσηρεις 
η σκωρία ι φαίνονται ούό’ έκρηξεις γίνονται, άλλά μόνον 
θερμαίνεται η θάλασσα καί άνυψοΰται τό έδαφος αύτης 
τοσοΰτον ώστε ν’ άποτελεση νήσον η άκρωτηριον, ώς 
συνέβη έν έ'τει 18*20 έν Βάνδτ) νησω τών Μολούκων.

1 Κατα την πρώτην ημέραν της ΙσχάτηςΙν Θηρα Ικρηξεως άνέβην
Ιπ'ι τοΰ δώματος παρακε·.μένης οικίας βαθμηδόν καταποντιζομένης,
Γνα εκ τοϋ υψους παρατηρώ εδσ τό*/ως τό φαινόμενον. Εύτυχώ; ο
καταποντισμός ετελειτο βραδέως και ουτω διεσώθην.

Αι ουτω σχηματιζόμεναι νήσοι ού διατηρούνται πολ
λάκις έν τν] αύτνί καταστάσει, καθότι ένίοτε μέν καί 
μετά πρώτην εκρηςιν άκολουθοΰσιν έπί τινα καιρόν αύ- 
ζάνουσαι άνεπαισθητως, ώς η έν έ'τει 1796 άναφανεισα 
Ούναλάσκο περί ης κατωτέρω λεχθησεται* άλλοτε δέ 
δικ μεταγενεστέρων προσθέτων έκρηξεων, ώς συνέβη είς 
την ΙΙαλαιάν Καμμένην, περί η; άνεφερα άλλοτε διεξο- 
δι/ώς* καί άλλοτε πάλιν σμικρύνονται διά της καταπον- 
τίσεως μέρους αύτών, ώς αύτη η προϊστορική Θηρα. 
Συυ.βκίνει ποοσέτι νά διασκοοπισθώσιν ύπό της όου.ηςκ \ \ i k
τών κυμάτων, ώ: η παρά την Σικελίαν σχηματισθεΐσα 
’ίουλίκ έν ετει 1831 καί άνεπαισθητως διασκεδασθεΐσα 
έντελώς έν βραχεί χρόνου διαστηματι. Έπί τέλους συμ
βαίνει καί νά καταποντισθώσιν έξ ολοκλήρου, ώς συνέβη 
εν ετει 1723 είς τ>,ν νήσον την άναδύσασαν έν ετει. 
1719  παρά την του Ά γ . Μιχανιλ τών Άζωρίων. ΊΙ δέ 
Νεα Καμμένη μας παριστα έλαττώσεως καί αύςησεως
συνάμα παράδειγμα.

Τών έκρηξεων συνήθως προηγοΰνται σεισμοί* τών δέ 
πυριπνόων όρέίον αί εκρήξεις έ'χουσι πολλάκις προδρόμους 
τόν άναδιδόυ.ενον έκ τοΰ κοατηοος *καπνόν, τόν συοιγμόνk \ i ’ 7 k 1 ι
η βόμβον οστις ακούεται είς τά πέριξ, καί την πρόσκαι- 
ρον άποςηρανσιν τών πηγών τε καί φρεάτων, οπερ συμ
βαίνει ού σπανίως είς τά περίχωρα τοΰ Βεσουβίου.

Οί κραδασμοί της Αιτνης διαδίδονται είς δλην την 
Σικελίαν, της 'Έκλας είς άπασαν την Ισλανδ ίαν, καί 
τοΰ Βεσουβίου πολλάκις έπείετάθησαν είς άπόστασιν 300
περίπου μιλιών.

Ένίοτε μετά τάς εκρήξεις έπερχονται σεισμοί μάλλον 
% ηττον ισχυροί, καθώς συνέβη μετά την έν ετει 1797  
εκρηξιν τοΰ έν Άμερικν) Πουραση* δθεν ό Beudant λεγε^ 
<*δτι τά ηφαίστειά είσι τρόπον τινά είδος φυσικών φυση-



τήρων (Events) κατεσκευα*μένων ύπό , *  Θείας Προνοίας 
A  \ L 7  Τ ^ ^ ^ - ε λ ή ς  , α τ α ^ |  
•V), υόρογειου και ή κατακερμάτισις αύτνίς εί; τεμάν'α

ΰ Γ ° · · 5να *ν τ? 0ύρανί? ίβελον ίσως ί α -γράφει τροχιάς». ’
’Ενίοτε τό ή φ α 'ρ 10ν πΰρ δια^&όμενον ύπογείως είς τά  

-ερ ιχωρα μερη έξορμ* έξ άλλω ν μάλλον ή ήττον  
•ων αέρων κα ι καταστρέφει τάς έκεϊ χ ώρα£, οστερ συνέβη 
.  η ψ , , ί , ,  : « , 4 Tiv ίν „ „  ^  δ- ' , ,  "«!

τή Γ « Α , ΪΙΓ ί'Τ Γ  Κ Λ »«·
δε/α · ;„ /  ν  χυ?α:  s/-Pr- tv * *  Αί'τνης, δτε εν-

εκα ημέρας με τα  τό τέλο ; τν5ς έκρήξεως διερέάνη τό

κ α τα  " Ξ  d ^ WUn < ^ γες μετά' καπνού",
• - -'τρ -να σα ι ολόκληρόν την χώραν έπί 1δ  ώς έγγ ισ τα

μ ιλ ιώ ν κατα  περίμετρον. Κ ατά  δέ τήν έ'χρν,Ειν τήν έπ ι-  

5 £ Γ * ^  2- Αοπραί?υ τ°° 1 868 -  τ? νήσω
-ο  έ-~ -Τ  ̂ V~  ̂ Γ Λεανΐ<? «*£έσθη αίφνης πρός
W r t t ?  ^  * τ °0 α ύ τ°° «” » *  τ ι  Ρέ·
^ . - ε ^ ν ε ρ γ ε ια  ενυπάρχον καί Κ ιλαυέα καλούμενον* τήν
*« 7 του αυτοΰ ’Απριλίου άνεπήδησεν άνελ^ίστως έκ 
ήΓ αιΓ ίίΓ ων' είί 1 5 μιλιών άπό τοά
Ζ 'Ζ Ζ Γ '  ?ου ^  ό'ττ,·; **·*  ^  *

Πολλοί φρονουσιν δτι μ εταξύ  τώ ν διαφόρων ηφαιστείων 
παρχει υ,.ογειος συγκοινωνία’ μ ά λ ισ τα  δτι ή συγκοινω

ν ώ  υπάρχει μάλλον κ α τά  τήν τώ ν μ εσημβρ ινώ ν^  Ιή ν

2 Ζ Ζ Χ?Χλ' - ' : ω ν  yV? V’, °'3τως ε -  τό όρος Βουλτούρ 
9̂ ¥τ ΐ ε ΐ 0 ς /γχ χ ι  υ^ οκω? ^  i /ος οσάκις το Βε-

C  a V o J ’J Γ ?1: ετα ί  λ ά  ·̂ΐκΡ2? λ Η*">« θερμού υδα- ο'.ατ&Λ/] ε ι: εκοη'4ν ρ» vr/» -γΛ — ~ "-̂λΛ — \ ‘ ’ ,0 πρώτον επαυσε
π0λλων r'5'/1 ε"ών νά έξερεύγηται μύδρους καί φλό

γας. Ουτω τά  διάφορα τνίς Ισλα νδ ία ς Ηφαίστεια εχουσι 
πρός ά λ λ η λ α  αγ  έπ ιν, κα ί η Α ιτνη [λετά τώ ν Ηφαιστείων 
τώ ν Λιπόρων νήσων, ουχι δμως κα ί μετά  τοΰ Βεσουβίου.

Έκ τών είρημένων δηλον γ ίνετα ι οτι τά  Ηφαίστεια  
ούκ άναπτύσσουσι πάντοτε τά  α υτά  κ α τά  τάς α λ λ επ α λ 
λήλους αύτών εκρήξεις φαινόμενα, καθότι ένίοτε [Λεν έκ- 
σφενδονώσι μύδρους η τέφραν, άλλοτε δέ διάπυρον πηλόν, 
κα ί άλλοτε  πάλιν  ατμούς μόνον καί αέρια.

Πριν η προβώμεν περαιτέρω, κρίνω καλόν ν’ αναφέρω 
ολίγα τινά καί περί τών περίεργο τερών έκρηζεων.

Κα τ ά  τό έ'τος 1 5 8 3  έσχηματίσθη έν τώ  της Βαίας 
ρ-υχώ κ α τά  τά  παράλια της Νεαπόλεως νέον τ ι ορο: έπ ι-  
κληθέν Monte Nuovo. Τοΰ σχηματισμοΰ αύτοΰ προη
γούντο έπί δύο ολα έτη  ισχυροί σεισμοί* τη ν δέ 27  κα ί 
2 8  Σεπτεμβρίου τοΰ μνησθέντος έ'τους οί σεισμοί έγενοντο 
άδιακόπως, κα ί συγχρόνως μέρος τ ι τοΰ εδάφους η'ρξατο 
άνυψούμενον κα ί μετασχηματιζόμενον είς ορος, 8 κ α τά  
τη ν έπομένην νύκτα  διερράγη μ ετά  ίσχυροΰ κρότου* έκ 
δέ τοΰ ρήγματος άνέδυσαν φλόγες πυρός κα ί έξεσφενδο- 
νηθησαν μύδροι, κίσσηρις καί τέφρα έν αφθονία. *Η έκ- 
σφεν^ονηθεΐσα κίσσηρις προηρχετο εξ αύτοΰ τοΰ άνυψω- 
Οεντο: έδάφους, οί δέ μύδροι /.αί η τέφρα ησαν απ ο τέλε
σμα της έκρηξεως, η τ ις  διηρκεσεν έπί έπ τά  ημέρας* άλλ* 
έκτοτε πλέον ηρεμεί.

Κ α τά  την 29  Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 17  59  έσχημα
τίσθη  τό ορος Ίοροΰλλο παρά την πόλιν Άρίου έ ν ’Αμε-  
ρικτ), δπου έπί δύο μήνας προτερον έγενοντο συνεχείς 
σεισμοί. Έν μέσω δενδροφύτου κα ί ύπό δύο ^εΐ[λάρρων 
διαβρεχομένης πεδιάδος, έφάνη αί'φνης ανυψωθείς έντός 
μ.ιας μόνη: νυ/.τός λόφος εχων ύψος 1 6 0  πηχεων, κα ί την  
επιφάνειαν αύτοΰ κεκαλυμυ.ένην ύπό μ υρ ιά δ ω ν κωνικών 
ύβω^άτων, κναδιδόντων λευκούς αδιακόπως άταούς. Έν



τω μέσφ δέ τών υβωμάτων τούτων προεξεϊχον εξ κατά
γραμμήν μεγάλη τερα υψώματα, έξ ών τό μέγιστον έπι-
κληθεν Ίοροΰλλο άνέβη έπί 500  πήχεις άπό τ ί ;  έπίΦα-
νε,,-:Ζ? π ί ι̂*^°;· Έκ δέ τή ; διαρραγείσης πλευοας
αυτοϋ ερρευσεν ικανή ποσότης λάβα;.

Κατα τό ετο; 1796,  δεκα λεύγα; πρό; βοροΧν τής 
νήσου Ούναλάτκας, μιας τών Άλευτιενών, άνέδυ πρώτον 
στηλη καπνοϋ έκ τν;; θ α λ ά μ η ;, άκολούθως έφάνη έπί 
τν;; επιφάνειας τών ύδάτων μέλας τ ι;  σκόπελο;^ έκ τή ; 
κορυφή; τοΰ οποίου άνετινάσσοντο μεθ’ όρμή; πλήθο; μύ- 
όρων καί άνέβλυζον χείμαρροι πυρό;. Τό φαινόμενον τοΰτο 
οιηρκεσεν έφ’ ικανού; μήνα; καθ’ 8ν καιρόν ό σκόπελο; 
ήκολούθΐι έπεκτεινόμενο; κατά τε τό μήκος καί τό ύψος! 
Ακολούθως έπαυσεν ή έκσφενδόν·/)σι; τών μύδρων καί 
αί φλόγες· άλλ ’ ή άνάδυσις τοΰ καπνοΰ έξηκολούθει έπί 
τεσσαρα κατά συνέχειαν έ'τη, δ^ε αΓφνης έπαυσεν έντε- 
λώς καί ή τοΰ άτμοΰ άνάδυσις, άλλ’ ή έπέκτασις τοΰ 
εοαφους έ;ηκολούθησεν έπί τινα είσέτι ετη.

Κατά τόν Μάϊον του 1803  έτους έν τή νήσω Ά γ .
Γεωργίου, μ ι^  τών Άζωρίων έν μέσω καλλιεργημένης
πς,όιάόος τό έδαφος άνυψωΟέν διερράγη μετά κρότου εις
διάφορα μέρη" ουτω δέ έσχηματίσθη μικρός τις κατ’
άρχάς κρατήρ· άκολούθω; έγένετο καί έτερο; εί; άπό-
στασιν μ ια ; άπό τοΰ πρώτου λεύγη;· μετά ταΰτα δέ
έγενοντο 12 15, έ ; ών έρρευσε μεγίστη ποσότης κισ-
σηρεως, σκωρία; κλ., καλυψασών τό έδαφος έπί 1 '/2
π/;χυν καθ ύψος, τεσσάρων λευγών κατά μήκος καί
μιας κατά π λάτος Είτα ό μέγιστος τών κρατήρων ήρ-
'·* ·° °-<εμών διάπυρους και όιαλελυμενας ύλας έφ’ ικα
νού; μήνας.

Γοΰ εν Ισλανδία ηφαιστείου Κοάβλη αί μεγάλαι 
εκρ/ιςεις έπαυσαν από τοΰ έτους 1724,  είς τόν πυθμένα

δμως τοϋ κρατηρος αύτοϋ παρατηρεϊται κοχλά^ον αθροι- 
ομά τ ι παχέος καί μέλανο; ρευστοΰ, 8 ένίοτε έςακοντι- 
ζεται έν εΐδει στήλης ή πίδακος" καί είς τού; πρόποδας 
τοϋ ορού; τούτου παρατηρεϊται δμοιον μέλαν ρευστόν 
ζέον" εί; δέ τά  περίχωρα άναβρυουσι πολλαι πηγαί θορ*
μών ύδάτων.  ̂ >

Κατά τήν τελευταίαν εκρηξιν τοϋ έν τη Ωκεανία 
ηφαιστείου Τίμωρ λεγομένου έ ξ ή ρ χ ε τ ο  έφ’ ικανόν χρόνον 
έκ τοΰ κρατήρος αύτοΰ τόσον σφοδρός άνεμος, ώστε ήδυ-
νάτει τις νά πλησιασν). ^

Ή δύναμι; ή προξενοΰσα τά  ηφαίστεια φαινόμενα ές·1ν, 
ώ; εΓδομεν ήδη, μεγίστη καί ακαταλόγιστο;, καί δμως 
οί γεωλόγοι ΰπολογίζουσιν εκαστοτε κατα προσεγγισιν 
αυτήν. ούχ'< δέ έκ τής έντάσεως τών έκπυρσοκροτησεων, 
διότι ή ισχύς τούτων ούκ έστιν έπιδεκτική ούόεμιας 
καταμετρήσεω;, άλλ’ έκ τοΰ ύψους, είς δ φθάνει έν τοΐς 
καθέτοις'ήφαιστείοις οχετοί; ό άναδυόμενο; διάπυρο; πη
λός. Ουτω π. χ. ό κρατήρ ό έπί τής κορυφής τής Αιτνης 
εχει ύψος 3 ,300  πήχεων άπό τής έπιφανείας τής θαλάσ
ση;· ό έπί τή ; κορυφής τής Τενερίφης 3 ,710  πήχεων. 
Ύπολογίζοντε; λοιπόν τήν ώ; έκ τή ; ατμόσφαιρας θλΐψιν, 
ήν ύπέφερε καί ύπερενίκησε κατά τήν άνάβασιν αύτής ή 
στήλη τοΰ διαπύρου πηλοΰ, τοΰ έξερχομενου έκ 'ώ ν μνη- 
σθέντων κρατήρων, καί παραβάλλοντε; τόν μέσον όρον της 
ειδικής βαρύτητος τοϋ περί ού ό λόγος πηλοϋ^πρός την 
ειδικήν βαρύτητα τοϋ άτμοσφαιρικοΰ άέρος εύρίσκομεν, 
δτι άπαιτεΐτα ι δύναμις πλέον τών 600 ατμοσφαιρών οια 
τήν είς τόν κρατήρα τής Αιτνης ανύψωσή τοϋ πηλοΰ 
πλέον τών 900  διά τήν εί; τόν κρατήρα τής Τενερίφης* 
καί 1000  έως 1500  άτμοσφαιρών διά τήν εί; τον κρα
τήρα τής Άντισάνης· ένω τών ισχυρότερων ατμομηχα
νών ή δύναμις ούκ ύπερβαίνει τήν 4 — 5 άτμοσφαιρών,



ούδέ ήδυνηθησαν μ.έχρι τοΰδε νά κατασκευάσωσιν άτμο- 
μηχανάς δυνάμεως πλέον τών 10 — 15 ατμοσφαιρών.

Ό δέ Charle Sainte- Claire Deville πρεσβεύει, οτι υπάρ
χει σταθερά καί βέβαια τις σχέσις μεταξύ τοΰ βαθμού 
τ*?ίς έπιτάσεως της έκρηξεως καί της φύσεως τών άνα- 
δυομένων πτητικών στοιχείων* ό'θεν διαιρεί τάς εκρήξεις 
είς 4 κατηγορίας άναλόγως τών άναδυομένων πτητικών 
στοιχείων. Βασιζόμενος δέ έπί τών ιδίων αύτοΰ έπί δε
καετίαν παρατηρήσεων, βέβαιοι δτι έν τώάνωτάτω βαθμω 
της έπιτάσεως τών εκρήξεων τα  έπικρατοΰντα πτητικά  
παραγομενα σύγκεινται έκ χλωρούχου σοδίου, συνο^ευο- 
μενού ύπό έτέρων σόδας καί ποτάσσης αλάτων* έν δε τω  
δευτερω βαθμω έπικρατοΰσιν υδροχλωρικόν όςύ καί χλω- 
ροΰχος σίδηρος* έν τώ τρίτω βαθμω ύδροθειϊκόν οξύ καί 
άμμωνικά άλατα* καί έν τώ τετάρτω καί τελευταιω  
βαθμω ύδαροί ατμοί, ανθρακικόν οξύ καί φλογιστικά 
άερια. Διό, προστίθησιν, οσάκις μεγάλη τις έ'κρηξις τελεί 
την πορείαν αύτης, διέρχεται βαθμηδόν διά τών προρρη- 
θεντων τεσσάρων βαθμών μέχρι της άττοσβετεως αύτης* 
αν δμως η ηφαίστειος ένέργεια είναι μάλλον η ηττον άτο- 
νωτερα, τότε άρχεται έξ ένός τών κατωτέρων βαθμών, 
άναλόγως δηλονότι της έαυτης έπιτάσεως.

ell θεωρία αυτη είναι λίαν εύφυης, αλλά χρηζει έπι- 
βεβαιώσεως διά πολλών έπί διαφόρων ηφαιστείων καί 
έκρηίεων παοατηρησεων, όπως έπί τη βάσει αύτης τε- 
θώσι γενικοί κανόνες, καθότι στηριζομένη νΰν έζί μικρού 
άναλόγως αριθμού εκρήξεων, ού δύνανται κατά τούς κα
νόνας της λογικής νά έξαχθώσι γενικά συμπεράσματα* 
όπωςδηποτε δμως είναι αξία μελέτης, δυναμένη χρησι- 
μεΰσαι ώς οδηγός είς τάς γενομένας εττί τών έκρηςεων 
παρατηρήσεις, εί καί φβονοΰσί τινες δτι η διαφορά της 
άναπτύξεως τών έν ταΐς έκρηξεσι πτητικών προϊόντων

προέρχεται ώς έκ τη ς διαφορας τη ς έπικρατούσης θερμό— 
τητος, καί έ τ ι μάλλον ώ ; έκ της φύσεως τώ ν στρω
μάτω ν τοΰ ηφαιστείου έόάφους.

Δέν συμφωνοΰσιν οί γεωλόγοι ώς πρός την άπαρίθμησιν 
τώ ν της ύφηλίου ηφαιστείω ν, καθότι τινες μεν θεωροΰσιν 
ώς ηφ α ίσ τε ια  τ ά  πυρίπνοα μόνον ορη* ένω άλλο ι κ α τ α -  
τάττο υσ ιν  είς την κατηγορίαν τώ ν ηφα ιστείω ν κα ί τ ά  
ορη τά  άναδίδοντα

α') Βορβορώδη πηλόν* κα ί το ιαΰτα  ύπάρχουσιν έν ’Ι
τα λ ία , ιδίως έν Σ ικελία (Μαλακακούβα), Περσία, Μεξι- 
κώ, καί προ πάντω ν έν τνί Ίνδικη νησω Ιά β α , δπου κ α τά  
την έν έ'τει 1 8 2 2  εκρηξιν έφονεύθησαν 4 , 0 1 1  άνθρωποι, 
ήφανίσθησαν 2 , 9 8 3  φ υτε ΐα ι αρωματικών καί 7 7 , 5 7 9  
καρποφόρων δένδρων. Τά βορβορώδη τ α ΰ τα  ηφ α ίσ τε ια  
καλοΰσιν οί Εύοωπαΐοι Salzes, Voleans a boue κλ .ι 7

β') Πετρέλαιον η άσφαλτον, ρητινώδη τ ίνά  υλην μεθ’ 
άλμυρών ζεόντων ύδάτω ν κα ί ατμώ ν, κα ί το ια ΰτα  άπαν- 
τώ ν τα ι είς πλε ίστας έπαρχίας της Γ αλλίας (Clermont, 
Ferranti, H£rault, Landes), της Α γ γ λ ία ς , Βαυαρίας, 
Σουηδίας, Β λαχίας, Βουχαρίας, ’Αμερικής καί Ά σ ία ς .  
Καλοΰσι δέ α ύτά  Voleans de bitume κλ.

γ") Μ εταλλικά υδ α τα  κα ί ιδίως θειώδη θερμά, ό
ποια μ ά λ ισ τα  είσί τά  έν ’Ισλανδία. Τά ύδρηφαίστεια  
τα ΰ τα  καλούνται Geysser, Voleans d’ eau κλ. Είς τη ν  
κατηγορίαν τών ύδρηφαιστείων ύύναντα ι κ α τα τα χ θ η -  
ναι κα ί α ί είς Boseley έν τνί έπαρχία Wenlock, κα ί 
είς AndifT έν τ ’?5 έπαρχία Lancaster ύπάρχουσαι π η γα ί τ ι-  
νες, ών τά  υδα τα  πολλάκις άναθρώσκουσι μεθ’ όρμη:, ί^χυ- 
ρών κρότων κα ί σεισμών, καί τά  όποΐά είσιν εύφλεκτα  
άπαραλλάκτω ς ώς τό οινόπνευμα, μ ετά  τών φλογών τοΰ 
οποίου ομοιάζουσι πολύ κα ί α ί φλόγες τών περί ων ό λό
γος ύδάτω ν, καίτο ι α ύτά  καθ’ έαυτά  είσι πάντν) ψυχρά.



J )  Και τ ε λ ε υ τ ά ν  τά op η, έξ ών ««τρ ίζοντα ι διη- 
*****  ατμοί μη υδ*ροί άλλά δίφοροι θείου, δπερ έφιζά-

χ ίλοα  " ς χ τ * χ<τδ ν  λ ί0ω ν· τ άκαλούνται Solfatore, χαί εύρί,χονται έν Νεαπόλεΐ χ*ί 
εν Ιραν,,λβανί* (Budohegy), όπου νενναται χαί άνεξάν- 
τλ/ίτος στυπτηριας ποσότης. 

Οί μη συγκατατκττοντες τά ορη ταΰτα έν τή * « « .
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Ό de Buch διαιρεί τά  ήφα ίστεια  είς δύο καττιγορίας, 
δηλαδή είς τά  κατά γραμ μ ήν  (volcans en ligne) καί είς 
τ ά  κατά x irx p a  η CYt̂ ot’c (volcans centraux), άναλόγως 
τνίς σχετικής αύτών πρός άλληλα  θέσεως, δηλονότι άν 
κεΐνται κ α τά  γραμμήν ή κατά  σωρούς περί τό υψηλό- 
τερον, ώς κέντρον αύτών. Συνήθως όμως διαιροΰσιν α ύτά  
κ ατά  χώρους σχετικώς ώς προς τάς γεωγραφικά; αύτών  
θέσεις. ‘Όπως δήποτε δυνάμεθα νά συμπεριλάβωμεν ά 
παντα  τά  της ύφηλίου ηφαίστεια είς δύο μεγάλα ; γραμ* 
μάς* δηλαδή είς τήν άρχομένην έκ τών Ά λευτιενώ ν νή
σων, διατρέχουσαν τήν Ιαπω νίαν, τάς Φιλιττπίνας, τάς  
Μολούκκας, τό της Σόνδης Αρχιπέλαγος, καί τελευτώ σαν  
είς τόν κόλπον της Βεγγάλης καί είς τήν άρχομένην έκ 
της ’Ιαπωνίας, διερχομένην διά της Σινικής χώρας, της 
σειοας τών Χ αααλαίων όοέων, του Περσικού όοοπεύίου,

k k I »  k k

του ήμετέρου Αρχιπελάγους, της μεσημβρινης Ι τα λ ία ς ,  
της Μεσογείου, της κεντρικής Ισπανίας καί τελευτώ σαν  
είς Λισσαβώνην.

Αί οχθαι τών ηπείρων, καί αί σειοαί τών όρέων δει- 
κνύουσι τάς γραμμάς τών γεωλογικών έκτοπισμών. e12- 
σαύτως καί αί νήσοι καί τά  μεμονωμένα όρη κεΐντα ι 
έττί στρωμάτων μάλλον ή ηττον έκτετοπισμένων* τού
του ενεκα καί τά  π λεΐστα  τών ηφαιστείων κειντα ι παρά 
τάς ό'χθας, έπί νήσων η όρέων.

Τά περίχωρα τών ηφαιστείων είσί συνήθως υγιεινό
τα τα , καί άν μη ώσι κεκαλυμμένα ύπό λάβας, ητις άπο- 
ψυχομένη καθίστατα ι σκληοοτάτη καί πάντν) ανεπίδε
κτος βλαστησεως, είσί συγχρόνως καί προσοδοφόρα. Τούτου 
ένεκα οί άνθρωποι προθυμουνται νά κατοικώσιν αύτά , διό 
πλεΐστα ι πόλεις ύπάρχουσιν είς τούς πρόποδας του Βε
σουβίου, τάς κλιτύας της Α ιτνης καί τάς πεδιάδας τοΰ 
Κυ’ίτου έν Περουβία. Ά λ λ ά  πόσαι καί καταστρέφονται!

Η



«II n’ eut pasuneheure, λέγει ό Όρδιναΐρος όμιλών περί 
τών παρα τα ηφαίστεια κείμενων πόλεων, qui ne puisse 
devenir, dans eette situation, la derni£re de tout un peuple: 
car un volcan est doublement perfide; il 1’ est dans la 
dur£e de son sommeil; il Test dans ses rdveils : rien de 
plus incertain que la durtte de sou repos». Καί έν εργφ 
ούχ υπάρχει σχεδόν πόλις έκ τών παρακειμένων ειςηφαί- 
C l ElQr'l ^  κατεστράφν) έπανειλημμένω: ώς έκ
των εκρήξεων, καί άπόδειζις έ'στωσαν ού μόνον η Πομ- 
πηιζ και τό Ηράκλειον, αί προϊστορικαί της Θηοας πόλεις 
κλ., άλλα και έκ τών νεωτέρων $ Κατάνη, Μεσσηνη, 
και άλλαι πόλεις της Σικελίας- ή Νεάπολις, η Ίεδύ της 
Ιαπωνίας, ή Γουατεμάλα, ‘Ριο - Βάμβη καί πλεισται 
άλλαι της Αμερικής.

Ουτω κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίου έν καιρό» 
της έκρή,εως της ΙΙαλαιας Καμμένης της καί Ίερας ύπό 
των αρχαίων προσαγορευομένης, κατεποντίσθη ή παρά 
την Λήμνον νήσος Χρυσή.

Κατά δέ τήν έν έ'τει 17 83 εκρηξιν της Ίίκλας παρ’ 
ολίγον κατεποντίζετο αύτή ή ’Ιρλανδία, οτι έκ τών 
άφθονων θειωδών αναθυμιάσεων άπέθανον πολλοί άν
θρωποι καί πλήθος ζώων. Τοτε δέ κατεξηράνθη καί 6 
ποταμός Sliaptaga. Κατά δέ τήν έν έ'τει 1729 έκρη-
ξιν τοΰ αύτοΰ ηφαιστείου κατεποντίσθη τό πολίννιον 
Myeonfu.

Καί κατα την εν έτε ιέκρηξιν τοΰ έν ’Ισλανδία Oeroefe 
,1 1  ηφαιστείου κατεποντίσθη μέρος τι γης καί έσχη- 

μ-α.ίσθ/) λίμνη, ενώ η προτερον ού μακράν αύτης ύπάο- 
χουσα μετετράπη εις ξηρόν λόφον. Τό δέ 1817 ετος, 
έτερον της αύτης νήσου ήφαίστειον, τό καί Ίδζεν καλού- 
μενον, κατεπλημμυρησε πΧσαν τήν περί/ωρον διά τερά
στιων χειμάρρων ζέοντος ίίδατος, πεπληοωμένου θειϊκοϋ

οξέος, οΰς έξήμεσε καί οΐτινες κατέστρεψαν  ̂πάντα τά  
δάση τά π ερ ιστέφ ο ντα  τά πλευρά τοΰ όρους. Έπί δε της 
έκοήξεως άλλου ηφαιστείου της ’Ιάβας, Γουλλούγγ-Γουγγ 
καλουμένου, συμβάσης τώ  1822 έτει,  ̂ κατεστράοη όλ/] 
ή θαυμαστή βλάστησις της παρακείμενης κοιλάόος καί 
άπωλέσθησαν πολυάριθμοι άνθρωποι οίκοΰντες αυτόθι και 
ουδόλως ώς έκ της έκοήξεως άνησυχήσαντες, καίτοι θεω - 
ροΰντες τόν επικείμενον αύτοΐς κίνδυνον.

Έκ δέ της κατά τό 1 81 6 έτος έκρηξεως τοΰ έν τ /j 
Σουμάτρα ηφαιστείου Τομβόρου καλουμενου κατεκαλύφθη 
έξ ολοκλήρου καί έξηφανίσθη παρακείμενη τις πόλις, 
12, 000 πληθυσμόν έ/ουσα. ν ry

Κατά τήν έν έτει 1757 ύποβρύχιον έκρηζιν μεταςυ 
της νήσου Τερτσείρης καί Άγ· Γεωργίου συνέβη σφοόοος 
σεισμός, άνυψωθησαν τά υδατα καί πλήθος άνθρώπων
άπωλέοθη. t ,

Κατά τήν έν έ'τει 1797 κατεποντίσθη καί η εν Με- 
ξικώ πόλις Άκαποΰλκον μετά τοϋ άξιολόγου αύτης
λιμένος. , ,

Κατά τήν έν έτει 1638 έν τ /j νησω Τιμωρ τών Μο-
λούκκων εκρηξιν κατεβυθίσθη τό ήφαίστειον ορος ολόκλη
ρον καί εις τήν θέσιν αύτοΰ έσχηματίσθη λίμνη μέχρι 
τοΰδε σωζομένη. Κατά δέ τήν  ̂ έν Καμσιάτκα εκρηξιν 
τοΰ 1821 έβυθίσθη μέρος της νήσου Άλαίτης.

Κατά την 7/19 Νοεμβρίου τοΰ 1867 έτους, ενώ 
έ'κρηξ-.ς ηφαίστεια μετά φοβερού σεισμοϋ  ̂ έκλόνισε τήν 
νήσον Ά γ . θωμα, μέρος της νήσου Τορτόλλας κατεου- 
θίσθη καί πλεϊστοι άνθρωποι έπνίγησαν.

Οΰτω τό επόμενον έτος τό ορος τό έν τή έν Ωκεανό) 
νήσω Αύαία, τό καί Μαούνα - Λόα έπικαλούμενον, ου τό 
υψος" άναβαίνει είς 13,000 καί επέκεινα πόδας ήρξατο 
τήν 27 Μαοτίου (ν) τοϋ 1868 έτους άναοίδον διάπυρους

10
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υλας καί έν διαστήματι 12 ημερών συνέβησαν 2,000  
σεισμοί μετ’ αναβρασμού τών θαλασσίων ύδάτων,' τών 
καταστρεψάντων διάφορα πολίχνια καί υπέρ τοΰ; 100  
άνθρω,.ου;. Χείμαρρο; δε διάπυρου πηλοΰ καταρρεύσαντος 
έκ τή ; κορυφή; τοΰ αύτοΰ δρου; έπεξετάθη μέ/ρι τή ; 
θαλασσής- ένώ έκ τών μεθ’ ορμής διαρραγεισών πλευρών 
αύτοΰ άνεπήδησε λάβρον ζέον τι ρευστόν, δπερ κατέπεσεν 
έν αποστασει 3 μιλιών, κατεκλυσεν οικοδομά;, ζώα, αν
θρώπου; καί παν τό προστυχόν' έκ δέ τοΰ έπ’ αύτοΰ 
σχηματισθέντο;  ̂νέου κρατήρο;, εχοντος 2 ώ; έγγιστα 
μιλιών έ'κτασιν έξεσφενδονατο, εΐ; υψος πλέον τών 1000  
πο-ιων, ου μικρόν πλήθος μύδρων. Συγχρόνως δέ ή κο
ρυφή παρακείμενου τινός δρου; εχοντος υψος 1 ,500 πε
ρίπου ποδών άνετινάχθη εί; τόν αέρα, πεσοΰσα είς άπό- 
στασιν πλέον τών 1000 ποδών. Έν τώ μεταξύ δέ τούτω 
ώνέδυ καί έκ τοΰ βυθοΰ τή ; θαλάσση;, εΐ; άπόστασιν 3 
μιλιών άπό τή ; Αύαΐα;, νήσο; τ ι; σχήμα κώνου έ/ουσα, 
V- τ ι ;  μετά μεγίστης ταχύτητητο; καί σχεδόν έν όιπή 
οφθαλμού ύψώθη έπί 400 πόδα; άπό τή; έπιφανείας τής 
θαλάσσης. ΊΙ νήσο; δε αυτη συνείχετο μετά τής Αύαΐας 
διά διάπυρου πηλοΰ άποτελοΰντος νείμαρόον καί εγοντο; 
ε;ο, μιλίου εκτασιν κατα πλάτος.

Πκραλείποντες πλειστα άλλα τοιαυτα θλιβερά συμ- 
βκντα, άρκούμεΟα σημειωσαι δτι τά ήφαίς*εια ύπόκεινται 
μάλλον των άλλων μερών εις έν μέρει ή ές όλοκληοου 
καταουθισιν. Ουτω κατεβυθίσθη έν μέρει ό κρατήρ του 
1>εσουβιου, 6 τνίς νήσου Βορβώνων, Θηοας κλ.

Κκτεβυθίσθη δέ έξ ολοκλήρου έν ετει 1 797 τδ έν
/ 1  ̂  ̂ · Ρ*ο Βκμ βα μετά τή; έπ’ αύτοΰ

πολεως· καί έν έ'τει 1 772 κατεποντίσθη ό έν Ίκβα ηφαί
στειο; κώνος Papandanyand μετά τών έπ’ αύτοΰ τεσσα
ράκοντα πολιχνίων καί ουτω; άπετέλεσεν ειδός τι κρα-
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τήρο; διά καταβυθίσεω; (cratere d’ enfoneement) έκτα* 
σεως 24 χιλιομέτρων κατά μήκο; καί 11 12 κατα
■πλάτο;. Τήν αυτήν τύχην έσχε καί τό δρο; Yaragm και

7f ^
τ ι ν α  α λ λ α .

Έπισυμβαίνουσι δέ και εκρήξεις άνευ κρότων καί κρα
δασμών άλλά σπανίως. Τοιαύτη δε υπηρςεν η του Maura 
Loa έν ετει 1855.  Τούτο δέ σ υ μ β α ί ν ε ι  μόνον μετ’ ^αλλε
παλλήλους εκρήξεις, δπερ άποδεικνύει δτι οί οχετοί^είσιν 
εντελώς σχεδόν ήνοιγμενοι καί ως εκ τουτου έλαχισ γ /]ν 

μόλις άντίστασιν π^ρουσιάζοντες’ επομένως οσον μ^γα- 
λητέρα άντίδρασις υπάρχει έν τοΐς οχετοί:, τόσον δυσκο-
λώτερον γίνεται ή έ'κρηζις.

'Γπέθεσάν τινε:, συν οις καί ο αοίδιμος Βυφων, ο .ι /* 
εστία τών ηφαίστειων ουκ εστιν εν τοΐς εγκατοις ► Ζ-> 
γης, άλλ’ έντός τών όρέων αυτών’ πλήν λόγοι ισχυροί 
άποδεικνύουσιν, δτι κατά πιθανόν λόγον ευρισκονται εις 
βάθος χιλιάδων ποδών* καί τάδε α ) ώς εκ ™σό- 
τητος της έκρεομένης λάβας καί άλλων υλών, αιτινες 
πολλάκις ύπερβαίνουσιν έπί πολύ τόν δγκον του Ηφαι
στείου αύτοΰ’ β') έκ της έπεκτάσεως τών έπισυμοάντων 
σεισμών εις μεγίστων άπόστασιν, ητις εστί φυσικώ το) 
λόγω ανάλογος τοΰ βάθους της εστίας’ γ') εκ της ι̂σχύος 
και έντάσεως τών έκπυοσοκρατησεων, αιτινες άν δεν 
εΐχον τήν πηγην εις μέγιστον βάθος, ήθελον κατά φυσικόν 
λόγον άνατινάσσει εις τόν άερα όλο χ. λήρον τό ό-ος̂  και 
δ') έκ της φύσεως αυτής τών έκσφενδονωμενων υλών 
καθότι πολλάκις έκ τοΰ κρατηρος τοΰ Βεσουβίου καί της 
Αιτνης συν τώ διαπύρω πηλω έκσφενδονώνται τεμάχια  
κοκκωτοΰ λίθου (granite), αμμολίθου αρχαίας πλάσεως 
(gres de formation ancienne), γρανίτου φλεβώδους (gneiss) 
κλ., ά δέν εύρίσκονται αλλαχού η εις τά  κατώτερα τοΰ 
γηΐνου φλοιού στρώματα.



Εν του tot; διαφορω; οι γεωλόγοι έςηγοΰτι την άνά* 
πτυςιν τών ηφαιστείων Φαινομένων, καθότι τινε; μέν ©ρο- 
νοΰσιν οτι ταΰτα πηγάζουσιν εκ τών κατά χώρους ‘εμ
πρησμών τών έν τοϊς σπλάχνοις τη; γης πυριτών, καί 
προ; παράδειγμα άναφερουσι τδ έξη; πείρααα τοΰ Le- 
mery, δστις λαβών άνά 24 λίτρα; θείου ‘λελειοτριμ- 
μενου καί ρινισμάτων σίδηρου, και άναμίξας αύτά μετά 
υ^α.ο, μέχρι συ.» ,α^εως σκληρού πολτοΰ, έκλεισεν αύτά 
έν σιδηρώ κιβωτίω, ο περιτύλιξα; μετά κηρωτοΰ υφά
σματος έ'θαψεν αύτδ έν τή, γ^ είς βάθος ένός ποδός. Μετά 
παρελευσιν 9 — 1 0 ώρών τό μέρος εκείνο τη: γής άνυ- 
φωθη κωνοειδώς, έθερμάνΟη καί μετά κρότου διερράγη· 
έκ όε τοΰ ρήγματος ανέλυσαν φλόγες πυρός.

^Τοιοϋτοι εμπρησμοί δύνανται κάλλιστα συμβήναι έκ 
'-Λς μιζεως διάφορων άλλων υλών" οΰτοις εις Κηρτζιον 
της Κριμαίας, ό έπί τής άναζητησεως νάφθας μηνανικώς 
μετά πολλά; ματ αία; έρεύνας έξελέξατο μερος'τι καί 
οιεταςε ν’ άνορύςωσιν έκεϊ φρέαρ. Είς 120 ποδών βάθος 
συνηντησαν βράχον, δν άμα Μέτρησαν /.αί άνεπηδησε 
επι 20 οε λεπτά τής ώρας έ'ρρεε νάφθα. Παρελθόντων τών 
λεπτών τούτων, έτηλθε κρότος καί σεισμός κατά την 
περιοχήν τοΰ περί ου ό λόγος φρέατος, καί άλμυρόν ύδωρ 
εςεπηόησεν έξ αύτοΰ έπί 2G λε-τά της ώρας· κατόπιν 
dz - /ενε .ο θερμόν, εορασε καί μετεβληθη εις ατμούς* 
συγχρόνως δε άνέδυσαν φλόγες πυρό; μετά κρότου καί 
καπνού- ό δε̂  ούτως άνοιχθείς κρατηρ έξηρεύξατο πηλόν 
καί λίθους, ου ενεκα οί έργάται άπεμακρύνθησαν έντρομοι* 
πλην μετά μικρόν τό χειροποίητον τοΰτο ήφαίστειον-^σύ- 
χασεν, οί δε έργάται προσελθόντες εΐδον έξερχου.ένην ήσύ- 
χω; καί έν άφθονία νάφθαν, δηλαδη τουθόπε?' έζητουν.1

1 Παρόμοιόν τ. συνίδη *41 ?ν ΒενετΓ® ν .ζ - 'χ  χατασχεν™ dp- 
ΤίΡίΐνοΟ τίνος οριχτος.

Κατά τόν Γάλλον Περρέϋον τά ηφαίστεια φαινόμενα 
ττηγάζουσιν έκ τών δήθεν διά τή; ελκτικής τής τε σελή
νής καί τοΰ ήλιου ένεργεία; σχηματιζομένων κυμάτων τοΰ 
διαπύρου ύγροΰ τοΰ άποτελοΰντος τόν τής γής πυρήνα. 1ά 
κύματα ταΰτα, λέγει ουτος, ώθοΰντα μάλλον η ηττον 
ίσ/υρώς τόν γηϊνον φλοιόν διαρρηγνυσιν αύτόν, καί ούτως 
έξερχόμενον τό κεντρικόν πΰρ συμπαραφερει καί διάφορους 
τοΰ φλοιοΰ υλας. ’Αλλά τοιαΰτα τινα κύματα καί ύπό 
τοσοΰτον ΐσγυρΚ; δυνάμεω; κινούμενα ηθελον επιφερει τ/ϊ'/ 
καταστροφήν μάλλον ‘η την διάρρηξιν τοΰ γήινου φλοιοΰ. 
’Εκτός τούτου έπί ούδενός άποχοώντος λογου στηρίζεται 
■h ΰπαοξις τών υποτιθεμένων τούτων κυμάτων.

’Άλλοι δέ, καί ουτοί είσιν οί πλειότεροι, άποΟιδουσι 
τά ηφαίστεια φαινόμενα εις την μάλλον η ηττον ένερ- 
γειαν τοΰ κεντρογείου πυρός.Θ ελοαεν  δέ αναφερει ένταΰθα 
τ η ν  ττερί τούτου ύπόθεσιν τοΰ Βουβαίου, ώς πιθανωτέραν
τών άλλων. ; , ,

Κατ’ αύτόν τάναδιδόμ-ενα έκ τών ηφαίστειων αέρια 
είσιν άεί-οτε τό ύδρογόνον καθαρόν, τδ άνθρακικόν, τό 
θειϊκόν, ύδροθειϊκόν, υδροχλωρικόν καί άνθρακικόν όξύ, τό 
άζωτον, τό ά μ μ ώ ν ιο ν  καί οί ύδαροί ατμοί. Ή δε είσοδος 
μόνη τοΰ υδατο; έν τοϊς σπλάχνοις τής γής αρκεί να 
γεννηστ) πάντα τά αέρια ταΰτα, μεταβαλλομένου τοϋ 
ΰδατοςείς ατμόν ώς έκ τής κεντρογείου θερμότητος, αν 
δέ πάλιν διαλυθή παράγεται ύδρογόνον καί οςυγονον. 
’Εάν δέ τά έν τή γν) είσδύον ύδωρ η θαλασσιον θελει 
περιέν ει καί μαγειρικόν άλας, 8 θέλει -αράξει σόδιον καί 
χλώριον* καί έπειδη εμπεριέχει διάφορα άλλα άλατα, 
οΐον μαγνησίαν, τίτανον, σόδαν, υδροχλωρικήν, θειικην, 
ανθρακικήν, παράγονται έκ τούτων ύδρογόνον, οςυγονον, 
θεϊον, άνθραξ, τίτανος, μαγνησιον. Είδέ έξεναντιας τό 
ύδωρ προέρχεται έκ τής έπιφανείας τής γής θελει παρα-



σύρει αφευατως ζωϊκάς τε καί φυτικάς ύ'λας, α'ίτινες 9ux- 
λυομεναι θέλουσι χορηγήσει σύν τοΐς άλλοι;, άζωτον 
φώσφορον, άμμωνίαν κλ. Κυρίω; δμως τό θαλάσσιον ύ'δωρ 
εμπεριεχει τα. αυτά στοιχεία, διότι είς τήν θάλασσαν, 

ω’ “'"ι ευρισκονται διάφορα φυτά τε καί
ςωα. Γελος τό  είσδύον ύδωρ φέρει με0’ έαυτοϋ καί διά·, 
φορά μεταλλικά μόρια καί ατμοσφαιρικόν άέ:α. Όθεν 
εις .ου, μυχούς της γης, ω; είς χημικόν έργαστήριον, 
γίνονται διάφοροι διαλύσεις καί συνθέσεις δλων τών σω
μάτων τούτων, καί επειδή τό πϋρ καίει άκαταπαύστως 
και παντα τα στοιχεία ύπάρχουσιν έτοιμα, γεννώνται

Γ.Λ* ?*?** τα U“? τ “ ν πυΡίνων όρέων άναδιδόαενα.
Αλλ επί τή υποθεσει δτι μόνη ή διάλυσις τοϋ είσδύ- 

οντος υόατος αρκεί νά έ-ιφέρν) τάς ήφαιστείους έκρήξει:, 
ηθελαμεν εχει διηνεκώς τοιαύτας εκρήξεις· δθεν κατά 
πιθανόν λόγον τό είσδύον υδωρ ερχόμενον είς συνάφειαν 
μετα και μεταλλικών τινων ή ά λ λ ω ν  ουσιών καί ένεογοϋν 
67C αυτών δια χημικής άντιδράσεως έπιβέοει διαοόίους 
συνδυασμους, ε; ών καί ή άνάπτυξις τοϋ βερααντικ^ δι* 
ου α εμπρησμός τών παρακειμένων εύφλεκτων ύλών, τών 
και^υναμενων φλογισθήναι καί έξ άλλων περιστάσεων 
«νεςαρτητως τοϋ είσδύοντος δδατος καί αύτής τής τοϋ 
κεντρικού πυρός ένεργείας. Επομένως αί έστίαι τών’διά
φορων της γής ηφαιστείων, ούκ ε/ουσι, κατά πιθανόν 
λόγον, τό ̂  αύτό πάντοτε βάθος, άλλά προσεγγίζουν 
μάλλον η ηττον τή επιφανείς τής γής, άναλόγως τή' 
Οεσεως του στρώματος έ'νθα κεΐνται αί έμπρησθεΐσαι υλαι.

1* νΟν ηφαίστεια, προϊόντα δλων τώννωοών θεωοού- 
μενα υπό γενικήν τινα εποψίν είσι τά αύτά μεταξύ 4ων, 
και μετ αυτών προσέτι τών προϊόντων τής πυοώδου; 
αίτιας όλων τών έπο'/fijv. Κατά λόγον τή; στοιχειώδους

αναλογία τής σελίγνεώς έστιν άπό 4 9/10. Toe λοιπά:
συστατικά είσι μαγνήσια, ολίγη τίτανος, λευκαργιλλος, 
πότασσα, κάλι καί σιδηρούχα οξείδια. Δι’ ούδεμιας ομως 
νηυ.ικής συγκρούσεως δυνάμεθα κατασκευάσαι λαδας ως 
τάς έκ τών ηφαιστείων έκρήΐεων παραγομενας του o.-j-p 
κατά τινας άποδεικνύει δτι αύται σχηματί,ονται ε; υλων 
πάντη διαφόρου φύσεως τών τόν γήΐνον φλοιόν άποτε- 
λουσών, μηδόλως λογιζόμενοι δτι ή τέχνη ου δύναται 
πάντοτε πλησιάσαι τήν φύσιν, κατά τήν εύφυή εκφρασιν 
τοϋ διάσημου Γαλιλαίου* «La natura non si lascia

vinee,eB· I. ΛΕΚΙΓΙΛλΑΣ.

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο Σ  Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Ο Σ  

AN ΕΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

(Έκ τών τοϋ Figuier).

'II διά τοϋ ηλεκτρικού τηλεγράφου άνταποκρισις είναι 
«έν βεβαίως άρίστη, άλλ’ ούχί καί άμοιρο; μειονεκτη
μάτων. Ή κατασκευή καί συντήρησή τών τηλεγραφικών 
γοαμαών είναι έ'ργον πολυδάπανον καί υποκείμενον εις 
καταστροφήν, διότι άρκεΐ νά κοπώσι τα σύρματα οπως 
πασα άνταπόκρ,σις παύση. Τό τελευταίος τοϋτο μειονε- 
κτηαα καθίσταται ετι μάλλον έπαισθητον εν καιρω πο
λέμου, διότι ό εχθρός είσβάλλων είς ξενην γην W ;  
πτει κατά πρώτο'ν τάς τηλεγραφίας γραμμας, ουτω 
πασα άνταπόκρισις μεταξύ τοϋ στρατοϋ καί τών πόλεων 
εκλείπει. Οί έν πολιορκία εύρισκόμενοι άγνοουσι τα πε-



ραν .ών τειχών της πολεως συμβαίνοντα, ως τοΰτο εγί- 
νετο κατά την πολιορκίαν τών Παρισίων. '

Τα άγγελιοφόρα αερόστατά είσιν δλως αβέβαια καί 
πρόσκαιρα, άόυνατον δέ έξ άλλου μέρους νά διευθύνω- 
μεν αεροστατον ττρός πόλιν πολιοο/.ουαένην

Έάν ^δυνάμεθα νά άφαιρέσωμεν τά τηλεγραφικά σύρ
ματα /.αι να τα αντικαταστησωμεν δι’ άλλου μέσου μη 
υποκείμενου είς τήν διάθεσιν τοΰ κατακτώντος \ πολιοο- 
κουντος στ?ατοΰ, βεβαίως θά έγινόμεθα πρόξενοι μεγά- 
λ/ΐς προοοου, πραγματο-οιοΰντες λαμπρόν οίνευον. 'Ο δέ 
ηλεκτρισμός ένεργών οίτως -^θελε προσεγγίσει τά δοια 
της_ επιστημονικές τελειότητος. Τό όνειρον τοΰτο, ή τε
λεστής αΰτη φαίνεται είς τάς παραμονάς της πραγαατο- 
ποι/ισεως. άρχει όε έλπίς τνίς μεταδόσεως τοΰ ηλε
κτρισμού ανευ τηλεγραφικού σύρματος.

Έ ν ^ γ γ ϊ  ύφίσταται διαρκές Ηλεκτρικόν ρεΰμα, 05 τι- 
ο̂ς την υπαρ,ιν δυνάμεθα ν’ άποκαλύψωμεν άπό τίνος

σν)|Λειου του εόα$ου' τ α  *2λ -. * ~, J  ̂ ε,. w wĉ ov. Ιο ηλεκτρικόν τούτο
ρευμ* καλείται γηϊνον ρεΰμα.

Εςοχος τις φυσικός τών Ιίαρισίων καί άριστος πειρα
ματιστής,^ ό κ. Bourbouze, κατέδειξε την ίίπαρξιν τοΰ 
γήινου τουτου ρεύματος, καί έν τούτω άνεΰρεν εν μέσον 
ηλεκτρικ·?,ς άντα-οκρίσεως άνευ τηλεγραφικών γραμμών,
Ι α αποτελέσματα, άτινα έσχεν ό κ. Bourbouze, είσί τη  
«ληθει* αςιοθαυμαστα. 'Ο φυσικός ούτος, τιθέμενος με- 
τα ,υ  όυο τόπων άπομεμακρυσμένων,έξαναγκάζει τά γηΐνα 
ρεύματα να μεταόίόωσι διάφορα σημεία κατά θέλησιν 
των πειρωμενων καί άνευ ενδιαμέσου σύρματος.
, βΠ?6? ^ « νό η σ ιν  τών πειραμάτων τοΰ‘κ. Bourbouze, 
εκθετομεν εν όλίγοις την άρχην, έφ’ $ς ςηρίζεται ό ηλε- 
κτρικος τν λ̂εγραοο;. «*

Ιο ηλεκτρικόν ρεΰμα τό εκ της ηλεκτρικής στήλης έκ*

πορευόαενον επενεργεί έπί τνίς μαγνητικης βελόνης καυτήν 
εκτοπίζει. Ό Άραγώ περιτυλίξας ράβδον εκ μαλακού^ σί
δηρου διά γ αλκίνου σύρματος περιβεβλημενου μεταςαν, 
παρετηρησεν' οτι η ράβδος γίνεται τέλειος μαγνητης υπο 
την έπίδρασιν ηλεκτρικού ρεύματος, τουτεστιν ελκει ρι
νίσματα σίδηρου. Τοΰ ρεύματος διακοπτόμενου, τα  ρινι- 
σματα του σιδήρου καταπίπτουσιν άαεσως.

Έπί της άρχης ταύτης στηρίζεται ό ηλεκρτικος τη 
λέγραφος. Ουτος σύγκειται έξ ένός άγγελιοδοτου και ε, 
ένός άγγελιοδέκτου, έν ώ διά μηχανης ωρολογίου εκτυ
λίσσεται κανονικώς ταινία έκ χάρτου. Είς ηλεκτρομα
γνήτης, δυνάμει τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος, ελκει μοχλον 
δστις δι’ άκίδος σημειοϊ έπί της ταινίας σημεία και 
γραμμάς, ών ό συνδυασμός παριατα την τηλεγραφικήν
άλφάβητον. , > ,

Κατ’ άργάς έτοίουν χρήσιν διπλοΰ σύρματος, και Ο. . 
μέν τοΰ ένός τμήματος τό ηλεκτρικόν ρευστόν άπηρχετο 
έκ της στηλης δια δέ τοΰ άλλου έπανν,ρχετο εις ταυ- 
την. ’Αλλά τα7 έως άνεύρον, δτι τό δεύτερον σύρμα ην 
δλως περιττόν καί δτι ή γη δύναται να το αντικατα- 
στηση. Ουτω τά ηλεκτρικόν ρεΰμα άκολουθει την τακτι
κήν του πορείαν, έπανέρχεται δέ διά της γης εις το ση-
αεΐον τ*?ίς άνανωρνισεως.

Έπανέλθωμεν ήδη είς την άνακάλυψιν τοΰ κ. Bour
bouze. Τό γαλβανόμετρον είναι δργανον, δι’ ου εκφαινεται 
η παρουσία καί μετρεϊται ή έντασις ηλεκτρικού ρεύματος. 
Ή συσκευή αυτη σύγκειται έκ τίνος μαγνητικης βελό
νης, περί ην περιτυλίσσεται τό ρευματαγωγον σύρμα. Αι 
άποκλίσεις της βελόνης είσίν έπί τοσοΰτον μεγαλητεραι, 
έφ’ δσον τό ηλεκτρικόν ρεΰμα είναι έντατικωτερον.

’Άν ηδη, κατά τόν κ. Bourbouze, ουγκοινωνησωμεν 
τό μέν έν άκρον τοΰ ρευματαγωγοΰ τοΰ γαλβανομέτρου
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‘ ‘ ι°'·1/··/1ν ™λ«ν» ίτ ις  εκμηδενίζω

*τό γηϊνον ρεύμα. Τό μέν εν άχ.ρον του σύρματος έβυθί- 
σθη εις τήν γην, τό δέ ετερον προσεκολληθη είς μεταλ- 
λικάς πλάκας, ριφθείσας εις τόν Σηκουάναν. Στήλη του 
Δανιήλ έκ θειϊκοΰ χαλκού, ές 600 ror/είων συγκείμενη, 
έτοποθετηθη παρά τήν γέφυραν του Ναπολεοντος, άπέ- 
χουσαν της πρώτης 2,500 περίπου μέτρα. Καί της στη- 
λης ταύτης ό μέν είς πόλος έβυθίσθη εις τό έδαφος, ό 
δέ ετερος ενεβαπτίσθη είς τά υδατα του Σηκουάνα. Ό- 
σάκις δε τό τελευταΐον τοΰτο κύκλωμα έχ,λείετο, ή βε
λόνη τοΰ γαλβανομέτρου άπέκλινε κατά 25 εως 30 μοί- 
ρας, δεςιόθεν ή άρκτερόθεν χ.ατά τήν φοράν τοΰ ρεύματος.

Τά αύτά πειράματα έπανεληφθησαν και έπετυχον 
πληρέστατα μεταξύ τοΰ βΑγ. Διονυσίου καί της γεφύρας 
τοΰ Ά γ. Μιχαήλ. Τό ηλεκτρικόν ρεύμα διηλαυνε τήν 
άπόστασιν ταύτην ακολουθούν τόν Σηκουάναν.

’Απεδείχθη οθεν, οτι ανευ ηλεκτραγωγών συρμάτων 6 
Σηκουάνας καί τό έδαφος δύνανται νά χρησιμεύσωσιν 
ώς αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος; παραγομενου ύπό ήλε* 
κτρικης στηλης.

βΗ σπουόαιότης της άνακαλύψεως ταύτης καθίσταται 
κατάδηλος. Έν καιρώ πολέμου ή καταστροφή τών τη 
λεγραφικών γραμμών δέν θέλει διακόπτει τήν τηλεγρα
φικήν άνταπόκρισιν, διότι ό ηλεκτρισμός θά διελαύννι 
άθορύβως, ^ωρίς νά προδίδη τήν παρουσίαν του, απρόσι
τος είς τούς οφθαλμούς καί τάς γειρας τών έ θ̂ρών* όιότι 
θά έπαρκνί ή γειτνίασις ποταμοΰ πρός αποστολήν τηλε
γραφημάτων είς τόπους, κειμένους πλησίον τοΰ ποταμοΰ.

Έάν κατά τήν πολιορκίαν τών Παρισίων έγίνωσκον τά  
ανωτέρω πειράματα, ή πρωτεύουσα της Γαλλίας θά ή- 
δύνατο ασφαλώς ν’ άνταποκρίνηται μέ όλας τάς πόλεις, 
άς διαβρέχει ό Σηκουάνας. Ό έ/Ορός θά ήδύνατο βεβαίως 
ν’ άπο κάλυψη είς οίονδηποτε σημεΐον τοΰ ποταμοΰ τήν



μεταβιβασιν τηλεγραφημάτων, εάν έγνώριζε μάλιστ*  
.α συν /]ματικα σύμβολα τΐίς άνταποκρίσεως, άλλά θά 

τ φ  τι-to .αδύνατον νά διακόψη τήν άνταπόκρισιν, καί είς 
τούτο συνισταται ή σπαυδαιότης της άνακαλύψεως.

Ο χ. Bourbouze έςετέλεσεν ήδη πλεΐστα όσα παρό
μοια πειραματα, εξακολουθεί δ’ έ'τι καί σήυ.ερον έργαζό-
Γ 05 *?? Τ *  C"°u^aia; 'Γ0!ύτ-/>? ανακαλύψεις. Τό σπου- 
W  δε είναι νά χ α τα ϊε ,χ β ί μέχρι τίνος σημείου τά  
γ/)ΐνα ρευμχτα επιτρεπουσι την ανωτέρω έφαοαογήν. 
vj/ηθωμεν όπως τό προσεχές έ'τος δυνηθώμεν νά' άναγ- 

γ& ίδωμεν, οτι πληρης επιτυχία εςεψε τά πειράματα τοΰ 
κ. Bourbouze έπί τής σπουδαίας αύτοΰ άνακαλύψεως.

ΤΙ-Μ. Α. ΛΡΓΓΡΟΠΟΓΛΟΞ.

II ΑΜΦΙΒΟΛΟΣ ΖΩΗ.

, Τ«ξ«*«υων πρό δεκαπέντε περίπου έτών είς Γεομ«- 
νιαν ^ναγκασθ-ζ,ν νά σταματήσω ενεκα άπροσδοκήτου 
κωλύματος επι τρομερόν έν Φραγγοφούρτν). Άοοΰ πε- 
ριειργασθνιν τα έν τή πόλει άξιοθέατα, έξηλθον τό άπό- 
γευμα φθινοπωρινές ημέρας εις περίπατον μόνορ καί άσκό- 
πως φερμένος οπου οί πόδες μου με ήγον. Βαδίσας οΰτω 
εις αποστασιν άπό τής πόλεως οσ-yj ή άπ’ ’Αθηνών μέ- 
χρις Αμπελοκήπων, διέκρινα επί τνίς κορυφής χαμηλού 
γήλοφου ακομψον τ ι καί βαρύ οικοδόμημα, φέρον έπί τοΰ 
μετώπου λατινιστί τάς λέξεις Asylum dubiae vitae, 
■r-.οι aav .lor τής άμγιβό.ίου ζωής. *11 επιγραφή αυτη είς

μεγίστην μ’ ένέβαλεν άπορίαν, μ·}) δυνάμενον νά μαν
τεύσω τ ίπ ο τε  ηδύνατο νά σημαίν/) η αμφιοολος αυτ/) 
ζωή. Ούδεμίαν έ'χων περί τοΰ πράγματος ίόεαν και κρί
νων έκ της άναλογίας πρός την γαλλικήν, ότε μεν υπ=.- 
θετον ότι τό κτίριον εκείνο ητο δεσμωτηριον ανθρώπων, 
ών ή ζωή, ητοι 'ή διαγωγή, b o  αμφίβολος καί επικίν
δυνος τη κοινωνία, ότε δέ ότι περιεκλειε γύναια αμφι
βόλου σωφροσύνης. Πλησιάσας έν τούτοις εις το αινιγ
ματώδες έκεΐνο κ α τ α γ ώ γ ιο · ;  είδον την θυραν αυτου ανοι
κτήν καί γέροντα απόμαχον ήσύχως καπνι,οντα προ τ «  
Φλιας, όστις άμα μέ εϊδεν -^γέρθη καί χαιρετισας εν 
σιωπή παρεμέρισεν W  περάσω. Ουδε λεςιν γνωρι,ων τζ,ς 
γε=αανικης όπως άπευθύνω οίανδηποτε ερωτησιν εισηλ- 
k / υ η  γ ν ω ρ ίζ ω  ν ποΰ έμβαίνω, τοΰτο δε μονον δικαιού
μενος νά ύποθέσω έκ τ?,: συμπεριφοράς του θυρωρου, οτι 
ή είσοδος ήτο έλευθέρα είς τόν βουλόμενον απληρωτει. 
Τό εσωτερικόν τοΰ οικοδομήματος δεν ιομοια,εν ουτε ό* 
σαωτηριον ούτε κλωβίον γυναικών ’Ενώπιον μου. -flwi- 
νετο αακοός διάδρομος καί έκατερωθεν^αυτου όυο θυ- 
ρ α ι, δί’ ών ε β λ ε π ο ν  εύρύχωρα δωμάτια ερτμα κατοίκων 
καί παντός σκεύους. Είς τό πέρας τοΰ διαόρομου εκείνου 
έξετείνετο έτερος τοιοΰτος, τέανων τον πρώτον κατ ορ
θήν γωνίαν καί φωτιζόμενος δ ι’ ύαλοφράκτου θυρας, α - 
γούσης είς κηπάριον ή μάλλον χορτόφυτον αύλην, περι- 
φ οασσο ο .ένη ν ύπό τεσσάρων τοίχων. Η θ»σι, μου, μΛ , ^
ρίζοντος ποΰ εύρίσκομαι, ύμοίαζε π ε ρ ιπ λ α ν ω μ ε ν ο υ  τίνος 
ήρωος ίπποτικοΰ μυθιστορήματος. Ζωής οαως περι εμε 
ούτε εβλεπον ούτε ήκουον τό έλάχιστον ίχνος, ουτε α μ 
φιβόλου ούτε βεβαίας. Άφοΰ διέβην τήν ύγραν και ανη- 
λιον έκείνην αύλήν, εύρέθην άντικρυ ετερας θυρας επ 
της οποίας άνεγινώσαετο ή έπιγραφή AWovca Α ϋ 
π ν ία ς .  Ύπερβάς καί ταύτην είσήλθον εντός απέραντου



«ιθουσης, ητις εΐχεν ώς μόνα σκεύη γιγαντιαιον φζνά- 
ptov, Χρεμάμενον άπό τη; όροφος $ιά σιδηράς άλύσου 
και άνθρωπον τινα η μάλλον μονόφθαλμοι» καί χωλαΐνον 
ερειπιον ανθρώπου, βραδέως διαβηματίζον άπό τη; μ,.ας 
εις την άλλην άκραν τνίς αιθούσης. 'Ο θυοωοός εινε του
λάχιστον χαιρετίσει, άλλ’ ό ττρό έμοΰ περιπατητικός 
φίλοσοφος εςηκολουθησε τόν δρόμον του, ούδέ καν βλέμ
ματος αςιωσας με. ’Αλλά τί εσημαινεν ό άτελεύτητος 
ουτος περίπατος καί έπί τίνος πράγματος έπηγρύπνει τό 
κνθρωπαριον εκείνο έν αιθούση, όπου δέν ύπ-fcyov είαή 
τεσσαρες τοίχοι καί έπ’ αύτών ούδέ καν καοφίον ϊνα 
κοεμασθΐ) ό φύλαξ, άν τυχόν άηδίαζε τήν όντως άυ,φί- 

ο ον ,ω/ίν του; 1 ,.ό τοιούτων κατε/όυ.ενος αλύτων 
αποριών ηρχισα κάγώ νά διαβηματίζω κατά μήκος τ/5ς 
αιθούσης, οτε αίφνης εκατέρωθεν αύτης διέκρινα άνά τέσ- 
σαρας θυρίόας υαλοφράκτους, πρός τάς οποίας έσπευσα 
εν ταχει, ελπί,ων ν’ άνακαλύψω τέλος τάντων άκτϊνά 
τινα φωτός. Διά τν;ς πρώτης τών θυρίδων τούτων διέ- 
κρι;α ειό,ς τι κελλιου, τριών περίπου μέτρων μήκους καί 
ο ιγω ,ερο πλάτους, καί έν μέσω αύτοΰ μεγάλην έκ σι- 
Οηρου τραπε^αν, έφ’ ής άνεπαύετο οπό λευκόφαιον κά
λυμμα παχύσαρκος τις άνθρωπος, τόν όποιον έκ τοΰ 
στριμμένος μυστακος καί ούλης τίνος έπί τοΰ μετώπου 
υ; εθεσα αξιωματικόν. Τό δέ όντως παοάδο'ον ήτο ότι ό 
ουτω κατακείμενος είχεν ύψωμένον τόν βράχον* καί τούς 
πέντε όακτυλους εντός ισαρίθμων χαλκίνω^ν κρίκων, είς 
ους απεληγε τό σχοινίον κώδωνος άνηρτημένου έκ τοΰ 
τοίχου Ίο ήμίφως προχωρούσης φθινοπωρινές έσπέοας
ύεν r  ε™ Τ πε νά ^ - ·? -ω  ακριβώς τά χαρακτηοι- 
στι/.α του ουτω παραόόξως άναπαυομένου’ άλλ’ ή άκι-
■»σια κα. /) ωχρότ^ς του παριστων αύτόν ot/.osov ι/.αο~

μαρινω άγάλματι. Μεταβάς είς άλλην θυρίδα τό αύτό

i'i
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είδον θέαμα, πλήν μόνης της διαφορας οτι αντί ανδρος 
άνεπαύετο έπί της τραπέζης τοΰ κελλιου ςανθη όεσποι· 
να ένουσα κάκείνη άνά -/εΐρα τό σχοινιον τοΰ κωόωνιου. 
Διά της τρίτης θυρίδος εΐδον γ έ ρ ο ν τ α  χωρικόν, του ο
ποίου οι μαΰροι καί χονδροί δάκτυλοι όεν ειχον δυν/)θ?| 
πιθανώς ‘ν ά  είσέλθωσιν είς τούς κρίκους καί ως εκ τού
του τό σ χ ο ιν ίο ν  τοΰ κώδωνος είχε δεθή περί τον καρπόν 
της νειρός. Τό τ έ τ α ρ τ ο ν  κελλίον ήτο όλως κενόν, κάτω
θεν’ δέ της σιδηράς τραπέζης έφαίνετο λεκάνη πληρης 
πηκτοΰ τίνος έρυθροπρασίνου ρευστοΰ, βόελυρου την θεαν 
καί τήν ό σ μ ή ν . Μεταβάς είς τήν ά π ε ν α ν τ ι  πλευράν τη - 
αιθούσης, ισαρίθμους έχουσαν θυρίδας, ειύον δι αυτ 
δύο κυρίους, μίαν κυρίαν καί ώσεί όκταετες παιόιον, απα- 
ραλλάκτως άναπαυομένους έπί σιδηράς τραπε,ης κα.. 
σοιγγοντας όμοιου κώδωνος τό σχοινίον. 'II αίθουσα εκείνη 
τ ίς  αγρυπνίας ώμοίαζε πολύ μάλλον ύπνωτηριω’ καθότι 
πλήν τοΰ χωλοΰ φύλακος ούδείς άλλος εφαινετο εκει 
ά γ ρ υπ νώ ν*  έ'ργον δέ αύτοΰ ή τ ο  πιθανώς να σπευόν) εις 
τήν ποόσκλησιν τών έν τοϊς κελλίοις άναπαυου.ενων, αν 
τις τ ο ύ τ ω ν  εκοουε τόν κωόωνα εξυπνήσας. και
πάλιν τ ί παθόντες συνηλθον ν’ ά ν α π α υ θ ώ σ ιν  εκει, επι 
σιδηοας μάλιστα στρωμνής, άνθρώπινα οντα ουτω ό ια -  
φορα τ ή ν  ήλικίαν, τό φΰλον καί τήν κοινωνικήν «εσιν; 
Λύσιν τοΰ αινίγματος δέν ήδυνάμην νά ευρώ κ α μ μ ια ν  

ώς δέ ό ήγεμών έκεΐνος της ’Αγγλίας προσέφερε το βα
σιλεών του δι’ ένα 'ίππον, ουτω κάγώ κατ’ έκεινην την 
στινμήν ήθελον δώσει παν ό , τ ι  ε ιχ ο ν  α ν τ ί  της γνωσεως 
ολίγων γεομανικών φράσεων, ϊνα απευθύνω έρωτησεις τι- 
νάς είς τό'ν άταράχως έξακολουθοΰντα τόν περίπατον αυ- 
τοΰ μυστηριώδη θαλαμηπόλον. Ά λ λ ’ αίφνης εις την εί
σοδον της αιθούσης ένεφανίσθη μορφή τις ο υό εν εχουσα 
κοινόν πρός τά περαυκλοΰντά με απαίσια οαντασματκ,



ec7>λα ζωηρά, ευπροσήγορος, φιλομειδής, άγαθωτάτη καί 
άνήκουσα είς τόν άξιότιμονκ. "Οθωνα Ίν-τχιον, διδάκτορα 
της ιατρικές, μέλος διαφόρων άκαδημιών, ιππότην τοϋ 
ΑΤ· Μιχαήλ, συγγραφέα βιολογικής πραγματείας, διευ
θυντήν τοϋ καταστήματος, έν ω εόρισκόμην, κα'ι εις πάν
τα : τους τίτλους τούτους, ούς έμαθαν έκ τοϋ εξωφύλλου 
διατριβής, ην [/.οι επεμψε την έπιοϋσαν, συνενοϋντα τό 
«νεκτίμητον δι’ εμέ προτέρημα νά όμιλή δπως δήποτε 
την γαλλικήν. Ούδένα ετυχέ ποτε νά γνωρίσω φιλολο- 
γώτερον τούτου άνθρωπον, άλλ’ ή πολυλογία αυτη έπι-

5  ̂ Λ 1  ̂ ι
πτεν επι της πυρεσσουσης περιεργίας μου, ως εύεργε- 
τικ ΐ\ βροχή &<wt διψώντος λειβαόιου. *Η πεωτη ποός αύ~ 
τον έρωτησις μου απετελει άλν)0vj ερωτήσεων ορμαθόν. 
«Τί είναι ή αίθουσα α υτη ; Τί κάμνουσιν οί έπί τών σι- 
»δηρων τούτων π7νακων εςηπλωμενοι, ό πα^ύς ουτος 
αξιωματικός, ή ξανθή δέσποινα, ό χωρικός, ή άλλη 
®γυνή και τό πα-δίον ; Διατί κρατοΰσι σχοινίον κώδωνος 
»άνά χειρ ας; Ζώντες είναι ή νεκροί;» Είς μόνην τήν τε- 
λευταίαν ταύτην έρώτησιν άπεκρίθη μειδιών ό αγαθός 
Ινσχιος ^/Itv ΐίζεΐ'ού))) η εςηγησις ομως τ*?,ς άγνοιας 

του διηρκεσεν δύο ολοκλήρους ώρας, δαπανηθείσας είς τό 
να μοι απόδειξη επιστημονικώς, ότι πρό της παρελεύσεως 
τεσσάρων τούλάχιτον ημερών αδύνατον ήτο αύτώ ν’ άπο- 
φανθγ; μετά θετικότητος άν οί ένώπιον ημών κατακείμενοι 
ησαν ζώντες ή νεκροί. Τάς εξηγήσεις του ταύτας συνεπλή- 
ρωσεν ή άνάγνωσις της διατριβής «De Necrophania», καί 
έτέρα μετ’ αύτοΰ συνδιάλεξις, ότε μετέβην τήν έπιοϋσαν 
να τόν ευχαριστήσω διά τό πολύτιμον δώρόν του. Δεκα- 
πεντε εκτοτε παρηλθον ετη και αί πλεισται τών προ
τάσεων τοΰ αγαθού διδάκτορος έξηλείφθησαν έκ τ·/;ς 
μνημης μου ως και ή, διατριβή αύτοΰ έχάθη έκ της βι
βλιοθήκης μου. Προχείρους δμως εχων έπι της τραπέζης

τόν Όρφιλαν, τόν Bichat, τόν Bouchardat, τόν Δηράν- 
δον και τον θωμασΐνον, θελω προσπαθήσει να εςηγησω, 
διατί έν Φραγγοφούρτη, έν Βείααρτι και εν̂  πασ/) σχε- 
δόν τ·?ΐ Γερμανία μεταξύ τοΰ βίου και τοϋ τάφου ήγερθη- 
σαν, σταθμοί καλούμενοι "Λ σ ιία  τής άμψι6ύ2ου ζωής.

* *
¥·

Ά λλά  ποό πάντων πρέπει νά έξετάσωμεν τί είναι ζωή, 
ούχί ή αμφίβολος άλλ’ ή βέβαια. 'Ορισμούς ταύτης το- 
σουτους άνεγνων καί ουτω ποικίλους, ώστε αμήχανων 
νά έκλέξω μεταξύ αύτών, προτιμώ νά ύποβάλω τόν έςής 
είς τήν έκτίμησιν τών κυρίων φυσιο7«.ογων: tc/ω η  είνα'· 
άνεΐηγητό; τις έπαναστασις της αποτελουσης τα ο^γα 
νικά δντα ύλης κατά τών νόμων της χημείας». Τού
του τεθέντος, θάνατος πρέπει νά όνομασθν) ή καταστολή 
της έπαναστάσεως ταύτης καί ό θρίαμβος τών νόμων 
τών διεπόντων τόόξυγόνον, τό ύδρογονον, τόν άνθρακα, τά 
θεΐο ,̂ τόν φώσφορον, τήν τίτατον και τα άλλα πραγμα- 
τα, ών ή ενωσις απαρτίζει άνθρωπον, λαχανον ή κτήνος. 
Γνωστόν είναι ότι οσάκις τάς ουσίας ταύτας δέν συνδένι 
πρός άλλήλας ή άλυσις της χημικής ελξεως, αυται τε ί-  
νουσιν άδιαλείπτως ν’ αποχωρισθώσιν, εις όε τα όργανικα 
δντα τήν άλυσιν ταύτην αντικαθιστά ετερος τις σύνδε
σμος καλούμενος Αυτη έκδηλοΰται μέν καί όιά
πλήθους άλλων φαινομένων, ήτοι κτήσεως, θερμότητος, 
αναπνοής, κυκλοφορίας υγρών καί τών τοιουτων, άλλα  
πάντα ταυτα δύνανται καί νά έκλείψωσι καί εν τουτοις 
ή ζωή νά παραμένη έν ψ’-»/ρω και άκινητω όγκω, ενόσω 
τά άποτελουντα τόν ογκον τούτον στοιχεία στεργουσ*. 
νά μένωσιν ηνωμένα. Γνωστοί είναι οί κόκκοι εκείνοι σί
του. οί έπί αιώνας τεθαμμενοι ύπό τας πυραμίδας της

11



Αίγυπτου, καί έ'πειτα άττοδόντες χρυσοΰς στάχυας, χμ χ  
εχορηγηθη αύτοις φως ■/.α ί ύγρασία, γνωστά δε καί τ ά  
έντομα «κείνα, ̂ τάμένοντα ολόκληρα έτη ακίνητα, συνε
σταλμένα καί ξηρά καί επειτα άναβιοΰντα. Μετά μεί- 
ζονος δέ θαυμασμού βλέπομεν άναφερόμενα καί παρα- 
οειγματα  τετραπόδων ζωων, άτινα  οίονεί άπολιθωθέντα  
ύπό του ψύχους, διέμειναν ούτως έπί πολλάς ημέρας έν 
μ&σω τών πάγων τοΰ βορρά καί άνεζησαν έπειτα  τ υ 
χόντα καταλλήλου περιθάλψεως. Ά λ λ ’ ούδ’ ό άνθρωπος 
αποτελεί έξαίρεσιν τοΰ κανόνος. 'ίΐς παρά τω φυτώ, τω  
έντόμω^καί τω  τετραπόδω, ουτω καί παρ’ αύτω  δυνα
τ ο ί ή ζωή νά^λανθάνη έν τώ σώ ματι ώ; έν τάφω, ύπΤ 
ουόεμιας προδιδομενη έζωτερικης έκδηλώσεως. Κατά τόν 
Bichat: «Ό  άνθρωπος ζνί ένίοτε επί πολλά; ημέρας έσω- 
3)τερικώς, άφοΰ παύση, πασα αύτοΰ σχέσις πρός τόν έξω  
X κόσμον. Η όιακοπή τών έςωτερικών φαινομένων της  
>'\ωης είναι οχεδον πά ντο τε  έπισφαλέστατον' γνώρισμαε 
5) της πραγματικότητος τοΰ θανάτου, περί ού δέν δύνα- 
» τα ι τις ν άποφανθτ) θετικώς, είμή μετά τήν οριστι- 
:;κην καταπαυσιν τών φαινομένων της έσωτερικης ζωης.»'

1 ?ίς οριστικής όμως ταύτης καταπαύσεως της έσω- 
kww.x./j, ζω/;ς σημεία πόλλα μεν επροταΟησαν κατά  κα ι
ρούς και προτεινονται καθ’ έκάστην ύπό τών επ ιστημό
νων, άλλ έ ; αυτοΰ του πλήθους τών προτεινομένων προκύ
πτει, οτι ασφαλές καί βέβαιον ούδέν ρ-έχρι σήμερον άνευ- 
ρεθη. Παραλειποντες τά  πασίγνωστα παρ’ 'Ιπποκράτεε 
σημεία θανάτου, ων μόνον τό σπανίω: άπαντώμενον α 
νελλιπές άθροισμα καθιστα άναμφισβήτητον τήν άπό- 
σβεσιν της ζω ικές φλογός, πρέπει νά παρατηρήσωμεν OTt 
εκ »ων με*α τα υτα  προταθεντων ουύεν αντεσχεν εις τή ν  
βασανον της συζητησεως καί της πείρας* ούτε τών μ ε
λών ή ακαμψία, ητις έν π ολλα ι; νευροπαθείαις παρετη^

ρήθη έπί ζώντων* ούτε της χειρός ή πρό φλογός λαμπά
δας έ'λλειψ«.ς διαφανείας* ούτε ή έλλειψις αναπνοής καί 
κυκλοφορίας, αιτινες πολλάκις έπανηλθον μετά πολυω- 
ρον δια/,οπήν* ούτε ή καταπτωσις καί θόλωσις τοΰ ό- 
φθαλμοΰ, ητις πολλάκις έπερχομένη μετά τάς πρώτας 
ώρας τοΰ ύποτιθεμένου θανάτου, παρέρχεται έπειτα άφ’ 
έαυτης, ένζ> άφ’ ετέρου άλλων όντως νεκρών οί όφθαλ- 
ρ.οί παρίστανται έξωγκωμένοι καί ζωηρότατοι ενεκα της 
συμφορήσεως τοΰ αΐματος είς τήν κεφαλήν, μετά τήν 
διαστολήν τοΰ στομάχου ύπό τών έκ της σήψεως άνα- 
πτυσσομένων αερίων. ̂  Τά ανωτέρω λοιπόν καί όσα άλλα  
έπροτάθησαν κατά καιρούς σημεία, ένδείξεις μόνον πα- 
ρέχουσι κατά τό μάλλον καί ηττον επισφαλείς, απόλυ
τον δέ βεβαιότητα, δτι άνεπιστρεπτεί άπηλθεν ή παρά 
τούς νόμους της χημείας συνέ/ουσα τό άθροισμα στοι
χείων, τό αποτελούν τό οργανικόν ον, επαναστατική δυ- 
ναμις της ζωης, έν μόνον σύμπτωμα παρέχει, ή έκ νεου 
έπικράτησις τών χημικών νόμων, ήτοι τοΰ σώματος ή άπο- 
συνθεσις, ή σηψις καί ή δυσωδία. Κατά τόν Θωμασΐνον, 
«ή τέ/νη τοΰ διακρίνειν τόν ζώντα άπό τοΰ νεκρού είναι 
»είσέτι πλήρης άβεβαιότητος. Σκληρόν δέ είναι νά τό 
»ει'πτ) τις, άλλ5 έν τούτοις άληθέστατον οτι πασαι at 
»περί τούτου αελέται τών έπιστηαόνων ούδό”λως άσφα-ζ \ \  ̂ ί
»λίζουσιν ήμας άπό τοΰ κινδύνου νά ταφώμεν ζώντες».

* * 
¥

Αδύνατον είναι νά μή καταληφθvj τις ύπό φρίκης καί 
ρίγους, άναλογιζόμενος οτι ένδέχεται νά διαφυλάττη άκε- 
ραίαν πασαν αύτοΰ τήν διάνοιαν καί τήν εσωτερικήν

1 Βλ, Όρφιλλ Ίατροδ-.Λ, τομ. ά, σελ. 479.



ευαισθησίαν* νά εχγι πληρη συνείδησιν των διατρεχόν- 
των καI έν τούτοις ν5 αδύνατη νά έκδηλώση δι’ οίου- 
δηποτε σημείου δτι ζη ακόμη, όμοιάζων πτώαα ουτω 
ακριβώς, ώστε ούδ’ ό εμπειρότερος ιατρός νά δια/.ρίνη 
τό έλάχιστον ίχνος της έν αύτω παραμενυύσης ζωης. 
Μεταξύ τών νεκραναστάντων πολλοί διηγτ,θησαν δτι 
ηκουον τά πέριξ αύτών λεγόμενα, τάς οιμωγάς τών θρη- 
νούντων αυτούς συγγενών καί φίλων, τόν ηχον τών κω
δώνων, την ψαλμωδίαν τών ιερέων, τόν έπί του μετώ
που αύτών ύστατον ασπασμόν καί τό χώμα καταπιπτον 
έπί τών σανίδων τοΰ φεοέτρου. Ά λ λ ’ έν τούτοις αδύνατον 
ητο αυτοΐς ν’ ανακρα^ωσιν: a Μη με θάπτετε ζώντα.»

*  *  
*

Συνήθως παρηγορουμεθα άναλογιζόμενοι οτι σπάνια καί 
δλως έιαιρετικά είναι τά τοιαΰτα παραδείγματα. ’Από 
τινων όμως ετών καί η σπανιότης αυτη άπεδεί/θη άπλη 
δημώδης προληψις. ’Αποδείξεις τουτου ευρίσκει τις άνε* 
λισσων, πλην πολλών άλλων, τά πρακτικά τνίς γαλλικής 
Γερουσίας κατά την συνεδρίασιν της 27 Φεβρουαοίου 
I860, καταναλωθεΐσαν ολόκληρον είς την συζητησιν 
της στατιστικής τών προώρων ένταφιασμών, καί τών 
ληπτεων μέτρων πρός αποφυγήν τοιούτων. Έκ τών αγο
ρεύσεων τούτων άποσπώμεν τάς έξης περικοπάς* Κατά 
τόν Καρδινάλιον Donnet «τά θύματα τοΰ προώρου έντα- 
ιφιασμοΰ είναι πολύ πλείονα τοΰ κοινώς πιστευομένου 
»αριθμοΰ* έγώ όε ό ίδιος έν μόνη τη επισκοπή μου πα- 
»ρεστην μάρτυς τεσσάρων τούτων.» Άφοΰ δέ διηγηθη 
τούτους, ό ρητωρ έπεθηκε τέλος είς τόν λόγον του διά 
τών έξης: «’Άλλοτε πάλιν έν ετει 1826 νέος τις ίερεύς 
»£πεσεν α Γονής άπόπληκτος, ενώ έκηρυττεν άπό τοΰ άμ-

))βωνος. Έζετασθείς ύπό τών ιατρών έκηρυχθη νεκρός 
»καί ώς τοιοΰτος έσαβανωθη καί μετεκομισθη εις την 
«εκκλησίαν. Έν τούτοις ό έν τω φερέτρω κατακείμενος 
»ηκουε πάντα τά  περί αύτόν λεγάμενα, τόν θρήνον τών 
))κωδώνων και την νεκρώσιμον ακολουθίαν, αδυνατών 
))έπί πολλάς ώρας νά κινηθη η ν’ άρθρωση την ελαχι- 
»στην λέξιν, μέχρι της κρίσιμου στιγμής, καθ’ ην ηγερθη 
))είς τό /ειλος ηδη ευρισκόμενος τοΰ τάφου. Ό ουτω έκ 
5)νεκρών άναστάς είμί αύτός έγώ ό Καρδινάλιος Donnet, 

έρ/όμενος νά ζητηση παρά της Γερουσίας ού μόνον 
3)την ακριβή τηρησιν τών κείμενων περι ενταφιασμού 
»διατάξεων τοΰ νόμου, αλλά καί νέας εγγυήσεις κατά  
»τοιούτων απαίσιων συμβάντων». Μετά τόν Καρδινά
λιον έλαβε τόν λόγον ό Tourangin πολλά τοιαΰτα μνη- 
μονεύσας σύγχρονα παραδείγματα, ων προσηγαγε τα  
αποδεικτικά έγγραφα. Ίοΰτον διεδες,κτο εις τό βημα ό 
γερουσιαστής Βαρράλ πολλά κακεινος διηγηθεις παρα
πλήσια αναντίρρητα γεγονότα, μεταξύ δε τών άλλων 
καί τά  έξης, ών ύπηρξεν αύτόπτης : «Πρό τινων έτών 
»παιδαγωγός ύποληφθεισα νέκρα εταφη μετά την τε- 
))ταγμένην προθεσμίαν εν τω κοιμητηριω, συνορευοντι 
))τη κατοικία τοΰ ίερέως. Περί μέσην την νύκτα ό εφη
μέριος έξυπνεΐ άκούσας γοεράς γραυγάς έξερχομενας έκ 
))τοΰ νεοσκάπτου μνήματος. Ιίάντες σπευδουσι να εκθα- 
»ψωσι την δύστυχη, ητις όμως άπεθανεν όλιγας τινας 
»στιγμάς άφοΰ δζηχθη έκ τοΰ τάφου. Ιό ετερον παρα— 
3)δείγμα είναι ξυλουργοΰ τίνος, δστις έλακτισε τας σα- 
»νίδας τοΰ φερέτρου, καθ’ ην ακριβώς στιγμήν έρριπτετο 
»τό χώμα είς τόν λάκκον.» Έν δέ τη άγορεύσει τοΰ 
Ααγερονιέρου εύρίσκομεν την κατωτέρω όντως φοοεραν 
περικοπήν: αΚατά τάς γινομένας έσχάτως άνασκαφας
»καταργηθέντων νεκροταφείων εύρεθησαν έν τοϊς φερε-
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Έν τώ πληθει τών τοιούτων φοβερών άφηγηαεων 
δπάρχουσι πιθανώς καί τινες ύπερβολικαί η μη ακριβείς. 
Πλεΐσται όμως τούτων, συνταχθενται ύπό επιστημόνων, 
παρέχουσιν πασαν έγγύησιν αξιοπιστίας καί είς αύτόν 
τόν σκεπτικώτατον ανακριτήν. Δεν πρέπει δέ καί νά 
λνΥίσυ.ονώμεν οτι αντί ένός άνακαλυπτομενου τοιούτου φρι- 
κώδους δράματος, δέκα άλλα τουλάχιστον παρέρχονται 
απαρατήρητα οπό την πλάκα τοΰ τάφου. Άνελίσσοντες 
τό πόνημα τοΰ Bruhier περί άβεβαιότητος τών συμπτω
μάτων τοΰ θανάτου εύρίσκομεν έν αύτω εκατόν όγδοη- 
κοντα τοιαΰτα παραδείγματα, έν οΐς πεντηκοντα αν
θρώπων ταφέντων ζώντων, ισαρίθμων περίπου άναβιω- 
σάντων άφοΰ έκλείσθησαν έντός τών φερέτρων, έβδομη- 
κοντα πέντε νοαισθέντων νεκοών, οιτινε: έΐύπνησαν είτε

t  I  7 ·

ενώ έρράπτοντο έν τώ σαβάνω, είτε έν καιρώ επιδημίας 
ευρισκόμενοι ηδη εν μεσω σωροΰ πτωμάτων έπί της νε- 
κροφόρου άμάξης, καί τέσσαρες ένω άνετέμνοντο έν τω  
άμφιθεάτρω.

* * 
*

Ό Ώλίνιος έν τνί φυσική αύτοΰ ιστορία άφιερόνει όλό̂  
κληρον κεφάλαιον είς τούς άναστάντας κατά την τελε
τήν της κηδείας, διηγούμενος μεταξύ άλλων τίνι τρόπω 
ό ύπατεύσας Άκίλιος Άβίολος ηρξατο κραυγάζω ν έπί 
της νεκρικής πυράς, ην δέν έ'φθασαν νά σβέσωσιν έγκαί- 
ρως οί παρεστώτες, καί ουτω έκάη ζών καί όλολύζων. 
Έπί της πυράς έπίσης έξηγέρθη έκ νεκροφανοΰς ληθάρ- 
γου ό πραίτωρ Λούκιος Λαμίας καί μη τυχών εγκαίρου 
βοήθειας έγένετο κακεινος παρανάλωμα τών φλογών. 
Ευτυχέστερος όμως τούτων ύπηρξεν ό Κελιος Τυβερων, 
ον οί οίκέται ηδυνηθησαν νά έξαγάγωσι ζώντα έτι έκ 
τοΰ πυρός. Πασίγνωστα είσί καί τά παρά Ιίλουτάρχω



περι του καταπεσοντος άπό τίνος ύψώματος, λ,ιποθυμή- 
σαντος καί μετά τριήμερον νεκροφάνειαν άνεγερθέντος έκ 
νεκρών. Κατά πάντα όμοιον συμβάν διηγείται ό ίατοός 
Cury περί παιδός ριφθέντος άπό του παραθύρου διωρόφου 
οικίας, ύποληφθέντος νεκρού μετά τετραήμερον άκινη- 
σιαν  ̂ καί έπειτα άναζήσαντος διά τού ηλεκτρισμού. 
Κ ατά δέ τόν Durande ή τοιαύτη λιποθυμία δύναται καί 
μεχρις οκτώ ήμερων νά παραταθή. Τοιαύτης οκταημέ
ρου παρατάσεως της νεκροφάνειάς παράδειγμα μνημο
νεύεται τό έν ετει 1746  της Λαίδης 'Ρώσσελ, ήν κη- 
ρυχθοίσαν νέκραν υπό τών ιατρών, ό παραφόρως αγαπών 
αυτήν σύζυγός της είς ούδένα έπέτρεπε νά έγγίσγ , κα- 
θήμενος παρά τό προσκεφάλαιον τοϋ λειψάνου μετά πυ- 
ροοολου ανα χειρας. [I ένοπλος αυτη αγρυπνία διηρκεσεν 
οκτώ όλα Ημερονύκτια, με/ρις ου περ* τάς άρχάς της 
ενατ/]ς νυκτος η δήθεν μακαρΐτις εκρινεν εύλογον νά 
κινηθη καί ν’ άποτείνη τόν λόγον είς τον άκοίαητον αύτης 
φύλακα. ΆΕιον μνείας ώς άποδεικνύον την αμηχανίαν είς 
ην ευρίσκεται πολλάκις ό ε/ων ν’ άποφανθνί ττεοί ζωης η 
θανάτου φαίνεται ημιν καί τό έ;ής γεγονός, ίστοοούαε- 
νον ύπό του έν Βελγίω ακαδημαϊκού ιατρού Φραγκίσκου: 
αΈν ετει 1 832 ένω ένέμοντο την πόλιν κακοήθεις πυ· 
3'ρετοι προσεκληθην παρά τινι κυρία Lemoine, ην ευρον 
λεχούσαν ώς ακολούθως. Ό σφυγμός ητο ανεπαίσθητος, 
))αι κοραι τών οφθαλμών εμενον ακίνητοι, δταν άνυψοΰντο 
.))τα βλέφαρα καί προσεφερετο φώς* τά χείλη καί άπασα 
5)τοΰ σώματος η επιφάνεια πελιδνά* τό δέρμα κρύον καί 
»ςηρον αναπνοής ούδ’ ίχνος, ού'τε έπί προσφερομένου είς 
ο>τό στόμα κατόπτρου ουτε διά της δονησεως τοΰ φω- 
»τός λαμπαδος, η δέ καρδία ητο κάκείνη καθ’ ολοκλη
ρ ία ν  σιωπηλη. Μη αρκεσθείς είς ταυτα έθεσα φιάλην 
J)καυστικής αμμωνίας ύπό την ρίνα της γυναικός txu-

))της, είτα  δέ κατεφυγον εις δριμυτάτους σιναπισμούς, 
3)άμμωνιώδη έκδόρια,και επιθέσεις λειοτριβημενου σκόρδου 
))έπί ματαίω. Πρός άρσιν καί της ελάχιστης^ αμφιβολίας 
«έπυράκτωσα τόσιδηροΰν πτύον (p£le) της ές*ιας, και αφοΰ 
«κατέστη ερυθρόν, έπέθεσα αύτό είς τό εσω τών κνημών,
» χωρίς νά παρατηρησω τό έλάχιστον ίχνος ευαισθησίας 
»είς τό προ έμοΰ κατακείμενον ψυχρόν καί ακίνητον 
3)σώμα, τό όποιον μετά τάς δοκιμας ταυτας έόικαιου- 
))μην νά κηρύςω ώριμον πρός ταφήν. Αλλ έν τουτοις /}
))κυρία Αεμουάν άνανηψασα έκ τοΰ λήθαργου την επιοΰ- 
3)σαν εζησεν ακόμη τριάκοντα ετη.»

Άνοίγοντες κατά τύχην τούς έπί της τραπε^ης ημών 
τόμους άποσπώμεν μόνον τα  παριστώντά τ ι περίεργον εκ 
τών έν αύτοις απειραρίθμων παραδειγμάτων προώρου 
ταφής.

Κατά τόν Μαλαλαν, τόν Μανασσην, τόν Παγην και 
τούς άλλους χρονογράφους ό Αύτοκράτωρ Ζηνο>ν ό Ισαυ- 
ρος άναισθητησας έκ της μέθης καί υπολ'Λφθείς νεκρός 
έκλείσθη έν τω τάφω. Την νύκτα όμως οΐ̂  φύλακες έτα- 
ράχθησαν άκούσαντες γοεράς κραυγάς έξερχομενας ^έκ 
τοΰ υπογείου* δτε δέ άνεωχθη την επιοΰσαν τό μνημειον, 
ό δυστυχής αύτοκράτωρ εύρεθη αιμοσταγής κατασπαρα- 
ξας έν τ*?) απελπισία του τας σαρκας δια τών οδοντων.

*0 συγγραφεύς τοΰ γνωστού παρ’ ημΐν μυθιστόρημα- 
τος Μανών Λεσκώ άββίς Prevost διερχόμενος έν^ώρα θε- 
ρους τό δάσος Chantilly επαθεν ε ί αποπληξίας. Ανευρε 
Οείς την έπ»οΰσαν ακίνητος καί άπνους έκηρυχθη νεκρός, 
καί μετά την παρέλευσιν της νομίμου προθεσμίας  ̂τό 
σώμα αύτοΰ παρεδόθη είς χειροΰργόν τινα, ΐνα έςακριβωσνι 
την αιτίαν τοΰ θανάτου. Ά λ λ ’ άμα εσχισεν η μκχαιρα 
την κοιλίαν τοΰ άββα καί ευθύς άνεπηδησε κρουνός θερμού 
αίματος, ένφ γοεραί κραυγαΐ έςηρχοντο τοΰ στόματος τοΰ



άνατεμνομένου. Και ό μέν νεκρός άπέθανεν έκ τνίς πλη
γές, ό δέ ιατρός έλιποθύμησεν έκ τοΰ φόβου.

'Ο καρδινάλιος Ξπινόζας, ούχί ό φιλόσοφος άλλ’ ό υ 
πουργός του Φιλίππου β' τής 'Ισπανίας, ύποληφθείς κά- 
κεΐνος νεκοός και ανατεμνόμενος έδάγκασε τήν χεΐρα 
τοΰ μαχαιροφόρου άσκληπιάδου.

'Ο περιώνυμος Βεζάλε ιατρός τοϋ Καρόλου Κοΐντου 
οις c-.υχε να επιχειρησν) την αύτοψίαν νεκροφανών, οϊ- 
τινες διεμαρτυρηήησαν εντόνως διά κραυγών. Πρός άγνι- 
σμόν τοϋ έξ άπροσεξίας αμαρτήματος κατεδικάσθη νά 
άποδημήσ·/) προσκυνητής εις 'Ιεροσόλυμα.

Ο Φραγκίσκος Κιβίλης, αγράμματος ών ώς οί πλεΐςΌι 
εύπατρίδαι της αύλής τοϋ Καρόλου ιβ', μετεχειρίζετο 
αντί υπογραφής σφραγίδα φέρουσαν τήν επιγραφήν, «Τ ρ ις 
νάποθανών, τρις ένταψιασΟεΐς και τρις έγερθεις θεία  
•αχάριτι έκ r εκρών. » Καί τώ ό'ντι ή μήτηρ αύτοϋ έγ
κυος ουσα άπέθανε^ καί ένεταφιάσθη άνευ προηγούμενης 
καισαρικές έγχειρήσεως πρός σωτηρίαν τοϋ παιδίου, τό 
«ποιον έξήχθη μετά διήμερον έκ τών σπλάγχνων της 
εκταφε-ισης μ.ητρος· 'Ο ουτω ΐδών τό φώς Κιβίλη^βα- 
ρεως πληγωθείς τριάκοντα μετά ταϋτα έτη κατά τήν 
-πολιορκίαν τής 'Ρουέννης, έτάφη μετά σωροϋ άλλων νε
κρών και διέμεινε πάλιν ύπό τήν γήν έπί ολόκληρον ημέ
ραν, μεχρις o'j ό άναζητών τό πτώμά του πιστός υπη
ρέτης έςέθαψεν αύτόν ζώντα ακόμη καί μέλλοντα ν’ 
άποδυθγί εις νέους μετ’ ολίγον άγώνας. Ύποληφθείς καί 
παλιν ως νεκρός επι τοϋ πεδίου τής μάχης έγυμνώθη ύπό 
νυκτοκλεπτών καί έτάφη ύπό σωρόν άχύρων, όπου διέ- 
μεινε τρεις δλας ημέρας, μέχρις ου άνευρέθη έτι ζών 
ύπό τών άναζητούντων τό σώμά του, Ϊνα άποδώσωσιν 
αύτώ τάς προσηκούσ&ς έπικηδείους τιμάς.

Εκ τη ; απέραντου πρό ημών πληθύος εν τελευταΐον

παραθέτομεν γεγονός, τό όποιον έόωκεν εσχάτως αφορμ/ιν 
εις όντως περίεργον δίκην: «Δύο έμποροι ΙΙαρισίων συν
δεόμενοι πρός άλλ ήλους διά στενότατης φιλίας είχον ό 
ημένυίόν ό δέ θυγάτριον, καί τά τέκνα των ταϋτα έμνη- 
ϊστευσαν πρός άλληλα άμα άπογαλακτισθέντα. Ό παϊς 
«καί ή παιδίσκη νηπιόθεν συναναστρεφόμενοι έν καθη- 
«μερινν) οίκειότητι γισθάνθησαν προϊόντων τών ετών τν)ν 
«Φιλίαν αύτών μεταβαλλόμενων εις έρωτα διακαή, μελ- 
«λοντα μετ’ ού πολύ νά καθιερωθώ διά τοΰ γάμου. Ύχ 
«σχέδια δμως ταΰτα ηλθον ν’ άνατρεψωσι μετ ολίγον 
«οικονομικοί δυσχέρειαι, πρός άποσόοησιν τών όποιων 6 
«πατήρ τής νεάνιδος ηναγκασθη να θυσιαση την θυγα- 
«τέρα έκδίδων αύτην ακόυσαν είς γάμον πλουσίω τρα- 
«πεζίτγι έρασθέντι αύτης. fH δύστηνος νεανις τηκόμενη 
«ύπό φοβέρας ανίας κατεληφθη υπό μαρασμού,  ̂ες ου 
«και άπέθανε μετά τινας μήνας. Ό δε και μετά τόν γα- 
«μον διαμείνας πιστός πρώτος μνηστηρ, αφ ενός μεν 
«θέλων νά έπανίδη ετι άπας την νέκραν φίλην του, άφ’ 
.«ετέρου δέ ενθυμούμενος δτι αυτη παιδιόθεν ύπε*ειτο 
«είς μακράς λιποθυμίας, έδωροδοκησε τόν νεκροθκπτην 
«χαί άπεκόμισεν οίκαδε τό νύκτωρ έκταφέν σώμα. Αι 
«•/.ατά τό φαινόμενον χιμαιρικαί αυτοΰ ελπιόες εστε- 
«φθησαν ύπό ανέλπιστου επιτυχίας. ‘Η νεκρά άνέζησε 
«διά τών φροντίδων του καί μετα τινας ημέρας το ερω- 
«τευμένον ζεΰγος μετέβη νά κρύψν) την ευτυχίαν του 
«είς ’Αγγλίαν, οπού διεμεινε δεκα ολόκληρα ε - /). Γο 
«μακρόν τοΰτο διάστημα χρόνου νομίζοντες ικανόν προς 
«τελείαν ληθην έπανηλθον οί δύω έρασταί μετα την 
«παοέλευσιν αύτοΰ είς Γαλλίαν. Παρά πάσαν δμως προσ
δοκίαν ό τραπεζίτης άνεγνώρισεν έν περιπατώ τνιν πρφην 
«σύζυγόν του, καί άρνουμένης ταύτης να επανελθη ύπό 
«την συζυγικήν του προ<τασιαν, απγ,τηαε τοΰτο δικαστι-



»*ώ; καί έ,.έρδισε τήν δίκην ό'τε ομως έφθασαν οί κλη- 
»τήρε;^ νά έκτελέσωσι τήν άπόφασιν εύρον κενήν τήν 
»φωλεάν καί πασαι αί καταβληθεϊσαι ύπό τ ή ; ’άστυ- 
»νομιας προσπάθειαι πρός άνεύρεσιν τών άποπτάντων 
«πτηνών άπεοησαν μέχρι ποΰδε άνωφελεΐ;.»

Μετα την άνάγνωσιν τών ανωτέρω, έ; ών κατά την 
ομολογίαν πάντων τών επιστημόνων προκύπτει ότι πλήν 
τής άρχομενης σήψεως ούδέν άλλο ύ-χζγει βέβαιον θα- 
νατου σημεΐον, πα; τις άπορεΐ τίνι τρόπ'ω δέν ε'σπευσαν 
και τα λοιπά έθνη νά μιμηθώσι τό παράδειγμα της 
Γερμανία; ίδρύοντα άσυλον άμγιβό.Ιου ζωής. Πεοιοριζό- 
μενοι εις μόνην τήν Γαλλίαν παρατηροϋμεν ότι της άνα- 
6ολη; το αίτιον ύπήρξεν άφ’ ένό; μέν οικονομικόν, πολ
λών οημων μή ά'ντων ικανών νά έπαρκέσωσιν είς τήν δα- 
πανην τοιούτων ασύλων, άφ’ ετέρου ή πολλάκις μέν ψευ- 
σθεϊσα άλλ’ έπιμένουσα έτι ελπίς άνακαλύψεως ‘βεβαίου 
τινο; του θανάτου σημείου. '12; τοιαΰτα προτείνονται σή
μερον τό ό υναμοσχόπιοτ τοΰ δόκτορο; Collongue, διά 
τοΰ οποίου έπιθετομένου έπί τοΰ στήθους τοΰ νεκροφα-■ 
νοΟς όιακρινεται, κατά τά ; διαβεβαιώσει; τοΰ εύοέτου 
υπόκωφο; τ ι; ζωϊ,.ός ψιθυρισμό;, έφ’ οσον ένυπάονει έν 
αυτω ο ελάχιστο; λανθανούση; ζωής σπινθήρ· ώστε ή 
ελλειψις παντό; τοιούτου άκούσματο; ποέπει νά θεωοή- 
τα ι ω; ασφαλές θανάτου τεκμήριον. "Αλλοι πάλιν, ‘ έν 
οι; ο Josat ό Nysten καί ό Marc, θεωροΰντε; ώ; δύσνοη- 
στον καί έπισφαλέ; τό άκουστικόν τοΰτο έργαλεϊον, ποο- 
τεινουσιν άντ αύτοΰ ηλεκτρικήν τινα μηχανήν, ουτω άπλο- 
ποιηθεϊσαν, ώστε καί έν αύτοϊ; τοΐ; χωρίοις νά δύναται 
ο ιερευ; η η τυχοΰσα νοσοκόμο; ν’ άποφασίζνι, δν έπηρεά-
ζονται ύπ’ αύτή; οί ευρισκόμενοι έν καταστάσει αμφί
βολου ζωής. * ‘ r

Ε. ΡΟΙΛΗΣ.

Β Α Α Θ Α Σ Α Ρ  Γ Ε Ρ Α Ρ Δ Ο Σ  
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Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ 

(ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΜΟΝ)

ΚΑΑΟΓΗΡΙΚΙΙ ΠΑΕΚΤΑΝΙ1

  ΑΠ άγαπητέ Παΰλε, σεϊ; οί νέοι, σείς οί ευνοού
μενοι τών ώραίων γυναικών, βλέπετε παντού ρόδα και 
ούοανόν αίθοίον, και δέν συλλογίζεσθε καί ήμα; του; 
πτω χού; γέροντα;. Ύπήρζέ ποτε καιρό;, καθ’ 8ν ό πατερ 
•'Ι-'νά-ιο; ήτο τουφεοόν καί ροδοκόκκινον καλογερακι 
άλλα’ τά  έτη παρέρχονται, ρυτίδε; βαθεϊαι σκάπτουσι 
τό ποόσωπον καί ό πριν ζωηρός καί ευκομο; νεανιας^γι- 
νεται όικνό; καί άναφαλαντία; γέρων, καί αί γ ^ ν ; ι · . Λ ϊ ;  

τόν άποοεύγουν. Αί κατηραμέναι αύται κόραι τής^Ευας 
άγαπώσι τού; σακχαρώδει; καί μαλακού; πλακούντας, 
ό ‘δέ δυστυχή; γέρων είναι ξηροΰ άρτου τεμάχιον μελαν 
καί δΰσπεπτον, τό όποιον πρέπει νά θεσν) τις υπο τους 
λευκούς αύτών όδόντα;, άν θέλνι νά εχ·/) έλπιόα επι- 
τυνία :, περιτετυλιγμένον μέ παντοϊα τραγηματα’ καί 
τά τραγήματα αύτά είναι άκριβά, διότι καλούνται πο- 
λυτελεϊ; έσθητε;, οίκημα μεγαλόπρεπε;, οίνοι τη ; Μα-
λάγα; καί τή ; Καλαβρία;.

_  Άπατασαι, πάτερ Ιγνάτιε, άν νομιζης οτι αι γυ
ναίκες φροντίζουν νά εκλέγουν έραστάς νέους και ευει-



δεις· τό πρώτον, τό κύριον δπερ ζητούν άπό τόν άνδρα 
είναι ·h παχύτγ,ς τοΰ βαλαντίου, τά  άλλα είναι έπου- 
σιωϋη,^ έάν μη ό'λως αδιάφορα. Αί γυναίκες λατρεύουν 
τα  χρήματα, διότι αύτά είναι αί κλεΐδε:, δι’ ών'άνοί- 
γονται εις τήν ματαιότητα των καί τά δύο φύλλα τοϋ 
ΙΙαραόείσου τής Πολυτελείας, τοΰ αληθούς Παοαδείσου 
των γυναικών. Φαίνεται δε, ότι πάντοτε άπό τών άρ- 
χαιοτάτων χρόνων, ό Πλοΰτος ύπήρξεν ό έφέστιος θεός 
του γυναικείου φύλου, διότι άνέγνωσα κάπου τούς έξης 
στίχους ‘'Ελληνας ποιητοΰ:

γενο; ούοέν είς έρωτα* 
σοο(η, τρόπος πατεϊται· 
μονον άργυρον βλέπουσι.

Πονηρέ νέε, μη ζητεί διά λόγων ματαίων νά πα
ρηγόρησές τόν̂  γέροντα. Είπε μοι, παρακαλώ, διά χρη
μάτων ταχα απηλαυσες καί απολαύεις τ*?<ς εύνοιας τν^
μελαγχροινής έκείνης Ίταλίδος, τής ώραίας κοαήσσης 
Ουοερτι ;

—  Μέ κάμνεις νά κοκκινίζω, αδελφέ. ’Όχι, βεβαίως, 
όεν ουνελεςα αντί χρημάτων φιλήματα έπί τών ροδίνων 
χειλεων τής ωραίας κομήτης Λουκρητίας Ούβέρτι. Ό χι, 
οεν μοι επετράπη νά παίζω μέ τήν χλιδώσαν μέλαΐναν 
κόμην της ?χάρ·.ν έσθήτων πολυτελών, άλλ’ αύτό δέν 
εχει καμμίαν σημασίαν καί θά μάθ·/]ς παρευθύς τόν λό- 
Ρ ν· Ιπάρχουσι γυναίκες, αιτινες έσχον τήν εύτυ^ίαν νά 
λάβωσιν έκ τής χειρός Μοίρας άγαθής σύζυγον πολυτά
λ α ν τα  καί μωρόν, έτοιμον νά πραγματοποιή καί τήν 
ελάχ ιστης αύτών ιδιοτροπίαν" αύταί, άφ’ ού ποώτον έν- 
ουσωσι μέ σάρκας καί όστα καί τά  μάλλον' αβέβαια 
όνειρα τής ματαιότατος καί της πολυτελείας, δύνανται 
ε ,.ιίτα  νά έκλεςωσιν άνευ ύποκεκρυμμένου συμφέροντος

τόν άνδρα, μετά τοΰ όποιου έπιθυμοϋν νά γελάσωσι 
διά τήν'αγαθότητα καί τήν μωρίαν τοΰ συζύγου αυτών.
Ή κόμησσα Ούβέρτι ανήκει είς τήν τάξιν τών ύ,.ό τής  
τύχης εύνοηθεισών γυναικών τούτων. Καί όεν πωλοΰσι 
αέν τόν έρωτά των αί τοιαϋται γυναίκες, άλλά μή νο
μίσης ότι ή άπόκτησίς του δέν θέλει μόχθους καί θυ
σίας. Πρέπει νά τόν έπαιτήσ·/) τις, πάτερ Ιγνάτιε, καί 
είναι πολλάκις ή έπαιτεία αύτη ή μάλλον ταπεινωτική  
καί όγληρά τών έπαιτειών. Τοϋτο βεβαίως δέν^άρμό,ει 
είς σοβαρόν καί αξιοπρεπή ’Ιησουίτην* άλλ’ ήμεϊς οί 
πτωνοί Φραγκισκανοί, οί ταπεινοί fratres minores, ήμεϊς 
οί κατάδικασθέντες ύπό τοΰ πατριάρχου ημών τοΰ με
γάλου Φοαγκίσκου τοΰ έ ξ ’Ασσισίου είς έντελη πτωχείαν, 
οί όρκιοθέντες νά μή γίνωμεν ποτέ κτήτορες οίουδήποτε 
πράγματος άλλά νά ζώμεν έπαιτοΰντες, ήμεϊς έχομεν 
τό δικαίωμα νά χορταίνωμεν τήν ερωτικήν ημών πείναν 
έκ τή : έ .Ι εψ ο σ ΰ η κ  τών γυναικών τών άλλων... ^

 Ροφω είς υγείαν σου, πάτερ^Παΰλε, τό ποτηοιον
τοϋτο, τό πλήρες οίνου σακχαρώδους ώς τά φ ιλήματα  
τής κομήσσης Λουκρητίας Ούβέρτι· είσαι άναμφιβόλως 
ό εύτυ/έστερος τών Φραγκισκανών καί ό τελειότερος
τών σοφιστών, γά χα χ α....  ̂ f

—  Εύ/αριστώ, πάτερ ’Ιγνάτιε, ευχαριστώ, χί χ ι '/}■··
—  Ά λ λ ’ ας άφήσωμεν πάτερ Παΰλε, τούς αστεϊσμούς 

καί ας όμιλήσωμεν περί τής σοβαρές υποθέσεως, όι’ ήν 
σέ προσεκάλεσα έδώ, διότι ό καιρός έπείγει. Νεος τις  
θρησκομανής, τόν όποιον γνωρίζεις καί έπί τοϋ οποίου 
ένεις έπιοροήν τινα, άνέλαβε τήν έπίτευξιν έπιχειρη- 
σεως, μετά τής οποίας συνδέονται μεγαλα ^συμφέροντος 
τοΰ καθολικοΰ κλήρου καί ητις δυστυχώς έξάκις μέχρι 
τοΰδε άπέτυχεν. Εννοείς, ότι πρόκειται περί τής δολο
φονίας τοϋ πρίγκιπας τής Άοαυσίωνος Γουλιελμου, τοϋ



αυθαδους αύτοΰ αιρετικού, δστις ανασκαλεύει ι/.ετά το* 
σαύτης τόλμης αύτά τά θέμεθλκ τής παπικής εξουσίας, 
i ην αποφασιν τοΰ νεου τούτου ένεθάρρυνεν ό <ίούξ τής 
Παομας, έγώ δέ άφγίρεσα καί τούς τελευταίους του δι
σταγμούς. Ιόν περιμένω απόψε ϊνα συνεννοηθώμεν όρι- 
σ ακώς, και σε παρακαλώ να με βοηθησγ,ς εάν ταλαν
τεύεται ακόμη.

 ̂—  Ό νέος κύτος θά είναι βεβαίως ό Βαλθάσαο Γε- 
ράρδος...,

—  Ναί.
Τόν γνωρίζω καλώς, είναι τόσον μωρός καί θρη

σκομανής, ώστε αρκεί νά τω ύποσχεθή τις'ώς αμοιβήν 
τα ασματα τών Χερουβείμ κα'ι τούς λειμώνας τοΰ Πα
ραδείσου ϊνα έκτεθή είς μυρίους κινδύνους. Ή άπόκτησις 
τοΰ Παραδείσου είναι τό κύριον έλατηριον δπερ τόν ώθε? 
εις την δολοφονίαν ταύτην, φρονώ δέ δτι ούτε κδν έσκέ- 
φθη τό ού/i εύκαταφρόνητον χρηματικόν ποσόν, δπερ ή 
αυλη τής Ισπανίας ύπισχνεΐται είς τόν φονεύσοντα τόν 
Γουλιέλμον.

Γόσον τό καλλίτερον’ 6 θκνατος του Γουλιέλμου 
ί  σωτηρία ίμών. Βεβαίως ολίγον άνησυχουμεν δι* 

τας όογματικάς ανοησίας αυτών τών Λουθηρανών η Κ αλ
πινιστών η όπως άλλως αύτοκαλουνται* άλλ’ οί άθλιοι 
αυτοί αιρετικοί, ζητουν νά μας άφαιρέσουν όλα τά μέσα, 
δι’ ων συρομεν τόν τυφλόν καί θρησκομανη όχλον, ζητουν 
νά μας ριψουν γυμνητεύοντας καί ανέστιους είς τάς 
οδούς. Καί είναι μέν Γσως, πάτερ Παύλε, άπλους μύθος 
καί χίμαιρα ό έν ούρανώ Παράδεισος, άλλ’ αί επίγειοί 
ηόοναί είναι πραγματικαί καί γλυκειαι.

^χε*ζ όικαιον* και εγω πολλάκις άπέβλεψα μετ’ 
ανησυχίας πρός τόν* κίνδυνον τόν έπαπειλουντα τόν κα- 
θολικόν κλήρον, νομίζω δέ δτι τό φρονψ.ώτερον είναι

νάποκοπώσιν εγκαίρως αί κεφαλαί τοΰ σχισματικού τέ
ρατος. Μία τών κεφαλών τούτων καί ή φοβερωτερα ίσως, 
είναι ό τής Άραυσίωνος πρίγκιψ Γουλιέλμος" δς άποθαν·/].

Τοιαΰτα συνωμίλουν νύκτα τινα τοΰ Φεβρουάριου τοϋ 
1584  έ'ν τινι αιθούση τής ένΤρηουϊρία1 σχολής τ ώ ν ’Ιη
σ ο υ ιτ ώ ν ,  ό τής σχολής ταύτης διευθυντής ’Ιγνάτιος καί 
ό επιστήθιος αύτοΰ φίλος Παΰλος ό Φραγκισκανός.

—  Σιωπή, λέγει αίφνης εγειρόμενος ό πάτερ Ιγνά 
τιος, ακούω κρότον βημάτων, θά είναι ό Βαλθασαρ.

Ταύτογρόνως σχεδόν ηνοίγη ή θύρκ τής αιθούσης καί 
είσήλθε νεανίας μετρίου αναστήματος, ισχνός καί ώχρός" 
οί μεγάλοι του μελάνες οφθαλμοί εσκόρπιζον λάμψεις 
παραδόξους καί εί^ε τό ηθος ανθρώπου εςαλλου και νεί)-
ροπαθους·  ̂  ̂ f

 'Ο Κύριο: μετά σου, τεκνον μου, ειπεν ο πατερ
’Ιγνάτιος υποδεχόμενος αυτόν.  ̂ ^

Ό νέος, άφ’ ου πρώτον ησπασθη ευ7\.αοώς τας χεΐρα, 
τών δύο καλογηρων, έκαθησε παρ αυτοϊς.

— Χαίρω πολύ Βαλθασαρ Γεράρδε, λέγει μετά βρα- 
-/υχρόνιον σιωπήν ό πάτερ Παΰλος, προσπαθών^νά δώσν) 

{̂ς τήν φωνήν του τονον επίσημον, χαίρω πολύ μανθα- 
νων, δτι'η χάρις τοΰ Θεοΰ σέ οδηγεί είς την όδόν τής 
αλήθειας, ότι περιφρονών του έλεεινοΰ αύτου κόσμου 
τάς έλεεινάς απολαύσεις βαδίζεις έπί τά  ίχνη τών με
γάλων μαρτύρων τής καθολικής εκκλησίας. Ή πραξις, 
την οποίαν άπεφάσισας, είναι πραξις θεάρεστος και ή 
έμπνευσίς σου εμπνευσις θεία. Βάδισον στερρα^τώ ποόί 
έπί την έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου σου, καί εσο βεοαιος δτι

1 Βλ. D er J e s u i t e n - O r d e n  nach seiner Verfassung und Do- 
ctrin, W irksam keit und Geschichte characterisirt von Dr. Johan
nes Huber « φ . γ', σελ. 154.
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αν πέσγ,ς θΰμα τής πρός την άληθινην θρησκείαν άφο- 
σιωσεως σου, η ψυχη σου θά πετααθγ) εις τάς ουρανίους 
μονάς, ΐνα έκεϊ καταλάβγ) την άνήκουσαν αύτη θέσιν έν 
τί) χορεία τών αγγέλων καί τών άγιων.

—  Σεβαστοί πατέρες, ύπέλαβεν ό νεανίας, ενώ έλα- 
φρον ερύθημα εβαφε τάς παρειάς του, είμαι τό τελευ- 
ταιον τέκνον της μεγάλης καθολικής εκκλησίας, καί 
δμως τολμώ νά προσέλθω εκδικητής της ύβριζομένης 
πιστεως. Δύναμις θεία μέ ωθεί καί φωνη έξ ούρανοΰ μοί 
λεγει, δτι πρεπει νά χύσω τό αίμα του αιρετικού. Χθες 
εδίσταζον ακόμη, σήμερον δέν διστάζω πλέον* ή εκκλη
σία έχει ανάγκην τής χειρός μου καί τής ζωής μου, ή 
χειρ μου και ή ζωη μου τή άνήκουσιν. Αυτήν τήν ιδίαν 
νύκτα αρχίζω τήν πρός τό φρούριον του Δελφτ πορείαν 
μου* θά προσπαθήσω νά εισέλθω διά τοΰ προσχεδιασθέν- 
τος τεχνάσματος* σεβαστοί πατέρες, ζητώ την εύλο- 
γίαν σας.

•—  Τεκνον αγαθόν, άνέκραςεν ό πάτερ Ιγνάτιος μετά 
προσποιητής κατανύςεως, δσον βαρύτερο ν είναι τό εργον, 
δπερ αναλαμβάνεις, τόσον μεγαλειτέρα θά είναι καί ή έν 
ούρανώ άνταπόδοσις !

Μετά τάς όλίγας ταύτας λέξεις τοΰ Ιησουίτου ό Βαλ- 
Οασαρ άνετινάχθη άπό τοΰ καθίσματος του, κνισμός νευ
ρικός έτάραςε τά μέλη του, οι μεγάλοι οφθαλμοί του 
προσηλωθώ σαν έπί τοΰ είς τόν τοίχον άνηρτημένου ομοιώ
ματος τοΰ Ναζωραίου, καί είπε διά φωνής σταθερας :

— ‘Ορκίζομαι εις τά κόκκαλα τών μαρτύρων, όοκί- 
ζομαι είς τά δάκρυα τής Παναγίας, ορκίζομαι εις τό 
άγιον αίμα, δπερ έρρευσεν έπί τοΰ χώματος τοΰ Γολγοθά, 
δτι ό άθλιο: αιρετικός Γουλιέλμος πρίγκιψ τής Άοαυ- 
σιωνος καί κόμης τοΰ Νασσάου θ’ άποθάννι διά τής χει
ρός ταύτης.

—  'Αμήν, άπηντησαν έν χορώ οί δύο καλόγηροι ς·<*υ- 
ροκοπούμενοι μεθ’ υποκριτικής εύλαβειας, ενώ μειύιαμα 
σεσηρός έπλανατο έπί τών παχεων αυτών χειλεων.

II

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ Ο ΣΙΩΠΗΛΟΣ

Έν ετει 1548  ό τότε βασιλεύων τής'Ισπανίας Κά
ρολος ό Πέμπτος προσηρτησε τάς Κάτω Χώρας δι’ ορι
στικής άποφάσεως είς τό 'Ισπανικόν στέμμα. Κατ αυ
τήν πεοίπου την έποχην άντηχησεν εύκρινεστερα και 
βροντωδεστέρα ή μεγάλη έκείνη θρησκευτική διαμαρ- 
τνρησιc, ην μάτην έπειράθησαν νά πνιςωσιν άμα τή γεν
νήσει αυτής αί σφαγαί καί τά μαρτύρια. Ό θρησκευτι
κός αυτός σάλος, οί δογματικοί νεωτερισμοί τοΰ Λούθη
ρου, τοΰ Καλβίνου, τοΰ Ζβιγκλίου καί τών ά7̂ 7.ων αυ
τών οπαδών ηρχισαν νά διαδίδωνται μετ’ έπιτυχιας είς 
τάς πλείστας τών Βελγικών καί Βατ»υΐκών επαρχιών. 
Πανταχοΰ σχεδόν τής Ευρώπης ηγεμόνες διεφθαρμένοι 
καί κλήρος ρυπαρός διέπραττον έκ συνεννοησεως τά αίσχι- 
στα τών έγκλημάτων ύπό τό πρόσχημα τής τιμωρίας 
τών αιρετικών* πανταχοΰ σχεδόν τής Ευρώπης πολλαί 
χιλιάδες ανθρώπων ύφίσταντο τούς άπηνεστέρους όιω- 
γμούς, ή παρεδίδοντο εί; τάς φλόγας καί τά μαρτυρία ως 
έτερόδοξοι, ένφ κατά τό πλειστον μόνον προσωπικά πάθη 
καί συμφέροντα ποταπά είχον έρεθίσει τήν 7,υσσαν τών 
διωκτών αύτών καί τών δημίων. Ά7*λ ο σωφοων Κάρο
λο; ό Πέμπτο; δέν ήθέλησε νά μι μη θ'?) τάς ανόμους ταυ· 
τα ; πράξεις, δεν ήθέλτισε νά περιορίση ττ,ν συνείδτ,τιν 
τών λκών του, ουδέ νά Ιπιβχλνι διά τοΰ Ηιφου; τά Ορη·



σκευτικα αύτοΰ φρονήματα* βαινων έπί τά  ίχνη των 
προκατόχων του, έσεβάσθη τάς παναρχαίας ελευθερίας 
τών Κατω Χωρών, και υπό την πατρικήν αύτοΰ διοίκη- 
σιν ό τόπο; εκείνος άπηλαυσε τη ; υπέρτατης ευημερίας. 
Δυστυχώς ό Κάρολος Ε' παρεχώρησε κατά τό 1555  
εις τον υιον αυτου Φίλιππον τον \Υ όλα τά στέμματα  
της Ισπανίας. Ο βασιλεύς Φίλιππος ήτο φύσει ευφυής 
καί εργατικός, αλλ η μονότονος καί μηχανική δεσπο
τεία  του, η ά^εςια τραχύ της δι’ ής έζητει νά έπιβάλλν] 
εις παντας τόν στενόν κύκλον τών σκεψεων, αιτινες εκοά~ 
τουν αυτοΰ, τόν ώθουν είς ανεπανόρθωτα σφάλματα. Τί 
πρώτη αυτοΰ εκπαιόευσις είχεν άνατεθη είς ιερείς καί 
καλογηρους, οΐτινες κατωρθο>σαν νά έμφυτεύσωσιν είς τήν 
απαλήν τοΰ παιδός καρδίαν φοβερόν μίσος κατά πάσης 
ελεύθερα: ενεργειας τοΰ πνεύματος. Πρός τούτοι: εί/s 
χαρακτήρα δυσθυμον καί μεμψιμοιοον, άποκρούοντα άπο- 
τόμως πασαν οικειότητα καί συμπάθειαν, τό S i χείρι- 
στον, ανεκυκα προ πολλου εν τω νώ τερατώδες τι σχε- 
διον παγκοσμίου μοναρχίας, έν η jxovvj ή  έκκλησία της 
Ρώμης θά ητο ανεγνωρισμενηJ  Εύνόητον, οτι βασιλεύς 
θρησκομανής, τραχύς καί επίμονος, οίος ό Φίλιππος Β', 
Οεν ηδύνατο νά ιδη μέ ό'μμα άδιάφορον ή επιεικές τήν 
εν ταϊς Κάτω Χωραις νεονς καθ’ έκάστην προσκτωμέ- 
νην οπαίους θρησκευτικήν μεταρρύθμησιν. ’Α7,λά καί ό 
λαό: τών Κατω Χωρών δέν έχαιρέτισε μέ κραυγήν 
αγαλλιασεως τήν είς τόν θρόνον άνάβασιν τοΰ Φιλίππου 
Β', διότι ό χαρακτήρ αύτοΰ ειχεν αφήσει κακάς έντυ- 
πώσεις είς τόν τόπον. "Οτε κατά τό *1548 ό Φίλιππος, 
πιγκιψ απλούς άκόμη, επεσκεφθη τό πρώτον τάς Κάτω  
Χωράς, παντες οι κάτοικοι, λίαν εύχαριστημένοι έκ της

1 Βλ. Προμν: Πον. κεφ. γ', σελ. 153.

>αμπρ*ς διοικησεως τοΰ πατρός αύτοΰ, τόν ύπεδέχθησαν 
ένθουσιωδώς. Καί δμως ενώπιον τοσοΰτον εγκαρδίου δε- 
ξιώσεως ούτε πρός στιγμήν έφωτίσθη τό νεφελώδες μέ- 
τωπον τοΰ πρίνκιπος, ουδε τό λεπτοτερον μειδίαμα διε-

 ̂ / f ' V y \  ̂ Γστείλε τά  συνεσφιγμενα του χείλη. Το ζοφερον και αγε- 
ρωχον αύτό μεγαλεϊον δυσηρεστησε τους αφελείς και 
καλοκάγαθους Φλαμανδίους, δπως άλλοτε ό φιλοπαίγμων 
χαρακτήρ Φιλίππου τοΰ Α είχε δυσαρεστησει τους 
υπερήφανους Καστελλανους. Αί εν ταις Κατω Χωραις 
ένέργειαι τοΰ Φίλιππου Β απε^ειίαν ευθυς εξ α^χ/ις 
“λίαν βάσιμον τήν περί τοΰ χαρακτήρος του κακήν ιόεαν 
τοΰ λαοΰ αύτών. νΟχι μονον ^εν ηκολουθη^ε τοΰ πατρος 
του τό παράδειγμα, άλλα τουναντίον εβαδισε την ολως 
αντίθετον οδόν. Έπίεσε τόν άτυχή έκεϊνον τόπον καί 
μετεχειρίσθη τους κατοίκους αυτοΰ ως ανδραποδα. Οι 
τοποτηοηταί του, ένθαρρυνόμενοι υπ αύτοΰ και παρο- 
τρυνόμενοι ύπό τών ραδιουογών τοΰ Βατικανοΰ, όιεπρατ- 
τον άφόβως τάς έκν ομω τέρας κακουργιας και πιεσεις. 
’Εν επιμετρώ ό Καρδινάλιος Γραμβέλλας, άνήρ βίαιυς καί 
δεσποτικός, πλήν τών άλλων αύτοΰ άπειρων παρανόμων 
πράξεων, έπεχείρησε νά καθιδρύση είς τάς Κάτω Χώρας 
τά  φοβερά ιεροδικεία. 1 Πάντα ταΰτα έκορύφωσαν την 
άγανάκτησιν του καταπιεζομενου λαου, α/.ατασχε *.ος 
επαναστατικός σάλος έτάραίε τόν ήσυχον έκεϊνον τόπον, 
πλεϊστοι εύγενεις συνησπισθησαν προς υπερασπισιν των 
«ποονοαίων αύτών και εζητησαν επιμονως τήν ανακλ/}- 
σιν τοΰ Γραμβέλλα* μετ’ ού πολύ δέ οί ΰίαμαρτνρήμε- 
roc τοσοΰτον ένεθαρρύνθησαν, ώστε δημοσία κα*. άναφαν- 
δον άνεκηρυσσον τά  δόγματά των. fO βασιλεύς Φίλιπ-

1 Βλ. S c h i l l e r s :  Geschichte des Abfalls der vereinigten Nie- 
dsrlande von der spanischen Regierung. βι6Χ* C', σελ. 1 1 3  κα ι ino ik .



πος ό Β' άνεκάλεσε τέλος τόν θρασύν Καρδινάλιον, 
άλλ’ ήτο πλέον άργά* ή πυοκαϊά είχε 5ix5o0*/j παντα- 
χοΰ, καί ή άπόσβεσι; αύτή; δέν ήτο εύκολος. Τότε ό θεη- 
σκομανή; μονάρχης άπεφάσισε νά καθυποτάξω τούς <τα- 
σιώτα; διά τοϋ πυρός καί τοϋ σιδήρου. Πρός τόν σκοπόν 
τούτον άπέστειλε τόν δούκα τή ; Ά λβ α ; έπί κεφαλής 
'Ισπανικών καί Ιταλικών στρατών είς τάς Κάτω Χώρας, 
ενθα τή διαταγή τοϋ αιμοχαρούς αύτοϋ στρατηλάτου οί 
έπισημότεροι τών εύγενών, έν οϊς καί οί κομήτες Έ γ -  
j< 0rdocy.«i "Opr, έπεσαν ύπό τόν πέλεκυν του δημίου.1

Ά λ λ ’ έν τών σπουδαιότερων προσώπων τοϋ αιματηρού 
τούτου δράματος, ό άτρομητότερος καί δραστηριώτερος 
τών αγωνιστών τοϋ φρικώδους αύτοϋ άγώνος τής αύτο~ 
νομίας κατά τής τυραννίας, τής έλευθερίας τής συνειδή- 
σεως κατά τής τυφλής πίστεως τοϋ καθολικισμού, είχε 
οιασωθή. Ουτος ήτο ό συνετός πρίγκιψ τής Άραυσίω- 
νος καί κόμης τοϋ Νασσάου Γουλιέλμος, ό έπικληθει; 
σιωπηλός, διότι μεμετρημένοι έξήρχοντο οί λόγοι άπό 
τοϋ ερκους τών όδόντων αύτοϋ. Έννοήσας τούς αυσα- 
ρούς σκοπούς τής 'Ισπανικής αύλής, μεθ’ όλα; τάς προ- 
τροπας καί παρακλήσεις, δι’ ών ή δούκισσα τής Πάρμας 
Μαργαρίτα, είς τήν όποιαν ήσαν τότε έπιτετραμμένκ 
τα  τής όιοικήσεω; τών Κάτω Χωρών, προσεπάθησε νά 
τον κρατήσν), κατέφυγεν εγκαίρως είς Γερμανίαν. Μετά 
τα ; ακατονομάστου; βιαιότητας τοϋ δουκός τής “Αλβας, 
μετα την σφαγήν τών κομητών Ίΐγ/ιό>'όον καί “Opr 
καί τήν ερήμην γενομένην δίκην, καθ’ ή/ προεγράφησαν: 
Αύτός, ό αδελφός του Λουδοβίκο; καί άλλοι πολλοί εύ- 
γενεΐς, ό πρίγκιψ τής Άραυσίωνος ήρχισε νά προετο*.- 
μά^/ι την όια τών όπλων έκδίκησιν τής σφαγής τών

1 Προμν. Πον. βιβλ, ο', σελ. 354 xa\ έτιομ.

συμπατριωτών του καί τήν άπό τοϋ 'Ισπανικού ζυγού 
άπελευθέρωσιν τών Κάτω Χωρών. Πρός τοϋτο έστρατο- 
λόγησε πολλάς χ ιλ ιάδα ; Γερμανών καί Γάλλων, έκη- 
ρύχθν) άναφανδόν όπαόός τής θρησκεία; τών διαμαρτυρο* 
μένων καί διέβη άλληλοδιαδοχως τους ποταμού; Ρ?ίνο;
καί Μώσαν. r

Τά ύπό τήν άμεσον ή έμμεσον αρχηγίαν τοΰ πριγ- 
κιπος Γουλιέλμου διάφορα στρατιω τικά  σώ ματα συνή
ψαν πλείστας ότέ μέν έπιτυχεΐς ότε όε ατυχείς μα/ας 
κ ατά  τών στρατών τοΰ δουκός τή ; Αλβας και τών όια* 
<δό/ων αύτοϋ Δόν Ρεκουϋσένσου, Δόν Ζουάν τοϋ Αύστρια- 
κοϋ καί τοϋ δουκός τή ; Πάρμας Αλεξάνδρου τοΰ Φαρνε- 
σίου. Κ ατά τάς διαφόρου; τα ύ τα ; φονικά; μάχας ό πρίγ- 
κιψ τή ; Άραυσίωνος άπώλεσε καί τους τρεις αύτοΰ 
αδελφού;, τόν Άδόλφον, τόν Λουδοβίκον καί τόν Ερρίκον. 
Αί ή ττα ι, ά ; ύπέστη ένεκα τή ; αριθμητική; υπεροχής 
τών άντιπάλων του, α ί δειναί χρηματικαί δυσχερειαι, είς 
ά ; πολλάκις περιήλθεν, αί ποταπαί ραδιουργίαι καί άν-  
τ ιζη λ ία ι τινών έκ τών συμπατριωτών του, πάντα τα ΰ τκ  
δέν ήδυνήθησαν ούδέ κατ’ έλάχιστόν νά ταπεινώσωσι. 
τό φρόνημα αύτοΰ ουτε νά άμβλύνωσι τήν δραστηριό
τ η τ α  καί τό θάρρος. 'Οτέ μέν διά τών όπλων, ότέ δέ 
δ ιά  τής διπλω ματικής αύτοΰ ικανότατος, συνεννοούμενος 
έν άνάγκη είτε μετά τής ύπό τό ονομα τών ίπα ιτώ»' της 
θαΛάσσης γνωστής έν τή  ιστορία πειρατικής συμμορίας, 
τής λυμαινομένης τά  'Ισπανικά παράλια, εντε μετά των 
άλ.λων διαφόρων έ/θρών τών τυράννων τής πατριοο; του, 
κατώρθωσεν έπί τέλου; νά θέσν) τ ά ;  πρώτα; βάσει; τής 
ανεξαρτησία; τών Κάτω Χωρών. "Οθεν κ α τά  τό 1 5 7 7  
αί πλεϊστα ι τών μεγάλων επαρχιών συνεδεθησαν σφ ιγ- 
κτότερον διά τ ή ; έν Βρυζί.ΙΙα ις ένώσεως καί άνεκήρυ- 
ξαν τόν πρίγκιπα τής Άραυσίωνος Γουλιελμον Α , ηγε



μόνα της Βραβαντίας. Ά λ λ ’ ό πολύμητις δούξ της ΓΙάο- 
μας, διο ικητής ών τότε τώ»/ Κ άτω  Χωρών, κατώρθωσε 
διά  των ραδιουργιών αύτοΰ νά έπαναγάγ*/) διά της π ε ι-  
θοΰς υπό την κυριαρχίαν της Ισ π α ν ία ς  τάς πλείστας τώ ν  
μεσημβρινών επαρχιών, ολίγον δέ μ ετά  τα ΰ τα  και νά  
υποτάξη δ ιά  της βίας τήν Βραβαντίαν καί την Φλαν- 
οριαν. Ιότε οι επισημότεροι τών κατοίκων τών επαρχιών 
τούτων κατέφυγον είς τήν'Ο λλανδ ίαν. Πάλιν δμως κ α τά  
τό 1 5 7 9  πέντε εκ τών μεγαλειτέρων επαρχιών: η 'Ολ
λανδ ία , η Σεελάνδη, η Ούτραΐεκτος, ή Γελδέρνη κα ί η 
Φρισια άνεκηρύχΟησαν όμοΰ διά της περίφημου έ νώ σεω ς  
τη ς Ο ν τ ρ α ϊ έ χ τ ο υ  εντελώς ανεξάρτητοι άπό τ'^ς Ι σ π α 
νίας. Είς̂  τάς^ ανωτέρω επαρχίας προσεκολληθησαν βρα- 
δύτερον η Όβερυσέλη κα ί η Γρονίγγη. Μετά τάς έν έτε ι
1 5 8 0  αποτυχουσας περι ειρηνης δ ιαπραγματεύσεις έν 
Κ ολωνία, α ι ηνωμεναι έπαρχίαι προσέφερον τήν αρχήν, 
τ η  προτροπή τοΰ πριγκιπος της Άραυσίωνος, είς του 
Γάλλον δοΰκα της Ά νδη γα υ ία ς, δστις ώνομάσθη τω
1 5 8 1  μ ετά  τ ινα  επ ιτυχή  κ α τά  τοΰ δουκός της Π ά:μας 
έπιθεσιν, δούζ της Βραβαντίας. Κ α τ ’ άρχάς ό Γουλιέλ- 
μος υπηρζεν εις τώ ν θερμοτέρων του φίλων, α λ λ ά  
μ&τα τ ινα  χρόνον εννοησας την εντελή αύτοΰ ανίκανο- 
Γ^τα, εκηρυχθη αναφανδόν εχθρός του, συνεπεία δε τού
του ό δους της Ά νδηγα υ ία ς ήναγκάσθη νά έπιστρέψη 
είς Γ αλλίαν.

Γότε ό πρίγκιψ της Άραυσίωνος εύρέθη μόνος έπί 
τ^ς πολίτικης και σ τρ ατιω τική ; σκ,ηνης, ήναγκασμένος 
νά φερη όλα; τας ευΟύνας καί τα  βάρη της διοικησεως.
Ο συνετό; Γουλιέλμος έγνώριζεν, δτι ό δηλητηριώδης 

οφις τοΰ παπισμού είναι πολυ επικίνδυνος καί όταν άκόαη 
τον π α τη  τις υπό τους* πού ας του, διότι δάκνει ε ί; τήν  
πτέρναν, κα ί τό δηγμά  του είναι θανάσιμον* έγνώριζεν

εκ πείρας— διότι εξ ειχον ή'δη γείνει απόπειρας κ α τα  
τη ς  ζωης τ ο υ 1— δτι ή σπείρα τών εχθρών του δεν έπα· 
λινδρόμει ούδ’ ένώπιον τ*?1ς άτιμοτέρας δολοφονίας. *1να 
λοιπόν διέλθη σώος διά τών άπειρων παγίδω ν κα ι ενε- 
δρών, ας τινας καθ' έκάστην έμηχανεύοντο οί καθολικοί 
τυραννίσκοι κα ί ή αυλή  της Ρώμης, κατέφυγεν ύπό τ ά  
γηραιά τείχη τοΰ φρουρίου τοΰ Δελφτ. Έ κεϊ δε εξηκο- 
λούθησε νά έργάζηται νυχθημερόν, ΐν ’ απόσειση όριστι- 
κώς τόν 'Ισπανικόν ζυγόν κα ί παγιωσν) την ανεξαρτησίαν  
τη ς πατρίδος του.2

III

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΪΕΝ

Ή νύξ ητο ζοφερά καί θυελλώδης. 'II βροχή είχε παυ
σει προ μικροΰ καί μόνον παχεϊαί τινες σταγόνες απε- 
σταζον άκόμη έκ διαλειμμάτων έκ της συννεφώδους καί 
άναστέρου θολίας τοΰ ουρανοΰ.

Ό ταρώνων τά; πεδιάδχ; καί τά; όαχει; ψυχρό; άνε- 
ο.ο; έγόγγυζε τότον πκρκδόςω; ώττε πολλοί ήειτιόαι- 
'μονε; 6ά έπίττευταν ίτω;, δτι χορό; βρι>χο.Ιάχωτ ειχεν 
έξέλθει τοϋ *Α<ίο\> καί έτρεχεν άνά τά; όδοΰ; όλολΰζων.

Τήν φοβεράν ταότην εΐκόνοι τνί; καταιγίδο; έφώτιζεν 
ένίοτε άναφαινομέν/) μετα'ύ τών πυκνών, νεφών σε
λήνη έρυΟρά -καί άγρια. ^

Κατά τήν νύκτα έκείνην τήν ζοφεράν καί θυελλωόη, 
οι φρουροί τοϋ Δελφτ ανήγγειλαν εΐ; τον πρίγκιπα της

1 H u b e r s  : D e r  J e s u i t e n - O r d e n  κτλ. σελ 154
2 Πλείονα περι τοΰ βίου και της πολιτε ίας του πριγκιπος Γ ου-  

λιέλμ ου ΐδε εις τό περι αύτου γνω στόν σύγγραμμ α τοΰ Amelot da 
.la Houssaye.



Αραυσίωνος Γουλιελμον, δτι άνθρωπό; τις εκραζε παρά 
τ /jv μεγαλην εξωτερικήν πύλην ζητών άσυλον.

At πολλαί κατά  τνί; ζωη; του άπόπειραι είχον κ α τα 
στήσει τόν Γουλιέλμον ύποπτον, δ-.’ δ καί διέταξε νά μή  
άνοιγ| ή πύλη. Μετ’ ολίγον δμως ή ιδέα, δτι ήδύνατο 
•να γεινη αίτιος ν’ άποθάνν) πτωχός τις ανέστιος έκ τοϋ 
ψύχους η τ α π ε ιν ή ; ,  τόν εκαμε νά μεταβάλν) γνώμην 
καί να δ ιαταςη  τους στρατιω τα ; του νά οδηγήσουν πρό 
αύτοϋ τόν πρόσφυγα, άφ’ ου πρώτον λάβουν όλα τά  κ α 
τά λ λ η λ α  μέτρα κατά  πάσης ένδεχομένης έπιβουλν;;.

, ° fJev μετά τινα δευτερόλεπτα παρέστ·/) πρό τοϋ Γου- 
λιελμου, συνοδευόμενος ύπό τεσσάρων στρατιωτών, νέος 
■ ις ωχρός καί κάτισχνος. Ητο άσκεπή; καί έ’φερεν έν- 

ουματα  ερρακωμενα καί διάβροχα.
Πώς ονομάζεσαι, πόθεν είσαι κα'ι τ ί  ζη τε ί; ; γ^ώ- 

τησεν ό πρίγκιψ, παρατηρών τόν ξένον μετά περιεργίας.
( Αγαθέ πρίγκιψ Γουλιελμε, άπήντησεν ό ξένος 

Οια ©ωννϊ; κλαυθμηρα;, ονομάζομαι Φραγκίσκο; Γυέν 
καί είχον άλλοτε εί; Βισόντιον γονει; καί ο ικ ίαν άλλά  
τωρα είμαι πλάννι; καί άστεγος, καί σοί ζητώ  άρτον 
καί κλίνην. Ένόμιζον, δτι δύναται π£; τις νά φρονίί'δ,τι 
ή συνείδησί; του τω  υπαγορεύει, καί έγεινα δια ιι'αρτυ- 
pOjieroC ά λλ ’ οί καλόγηροι, οί μαϋροι αύτοί διάβολοι 
τη ; επιγείου Κολάσεω;, μ ’ έδίδαξαν, δτι ή συνείδησις 
οεν είναι ελεύθερα καί δτι δστι; άρνεΐται ν’ άσπασθνί 
πήν ρυπαράν αύτών ζώνην καί δέν θέλει ν’ ακολουθήσει 
τυφλώ ; τά  δ ιδάγματα των, άναγκάζετα ι ταχέω ; νά  
τρεχη^ γυμνό; καί πεινών ε ί; τά  βουνά καί τά  δάση. 
Αγαθέ πρίγκιψ Γουλιελμε, μη με δίωξη;, διότι δέν μο'ι 

μένει άλλο η νά ριφθώ εί; τά  θολά νερά τοϋ Μώσα.
Mc-τα του; λόγους τούτους δ νεανία; έσιώπησε καί 

έσταυρωσε τού; βραχίονας έπί τοΰ άσθμαίνοντος στήθους

του. Τότε ό πρίγκιψ Γουλιέλμο; έβυθισε το βλέμμα του 
έντό; τών οφθαλμών τοϋ νέου ώ; αν εζητει  ̂νά [*·αν- 
τεύσγι τού; μυχίου; αύτοϋ διαλογισμού;. Εσκεφθη επι 
τ ινα ; σ τιγμ ά ; καί ε ϊτα  ειπε μετα  νωχελειας εις τους
παρισταμένους ο ΐκ ετα ς : » ,

.—  Δότε είς τόν άνθρωπον αύτόν τροφήν, ένδυματα
καί κλίνην.

IV

ΕΧΙΣ ΕΝ ΚΟΛΙΙΩ

Συχνά οί σοφώτεροι τών άνθρωπων περιπιπτουσι μετα  
τών μωροτέρων εις τά  αύτά λάθη. Τοιοϋτος δε είναι 
ένίοτε ό ειρμός τών γεγονότων εν τε τη  ιστορία κα ι τ φ  
καθ’ ημέραν βίω, ώστε πολλάκις αναγκάζετα ι τ ις νά  
ττιστεύστ) καί άκ.ων είς το χεπρωμενον·

Κ ατά  τό'ί άρχαΐον της Φρυγίας μυθολόγον όδοι-όρο; 
τ ις  όδεύων έν ώρα χειαώνος, εϊόεν εχιν τταγωμενον χ.αι 
άποθνησκοντα καί έλεησας αύτόν τόν άνέλαβεν εκ τοϋ 
κρυσταλλώδους έδάφους καί προσεπάθει νά τόν θερμάνν) 
έν τώ  κόλπω του. Εύνόητον, δτι ό ιοβόλος εχις άμα έθερ- 
μάνθη έδακε τόν μωρόν αύτοϋ ευεργέτην, δστι; άπέθα-
νεν έκ τοΰ δήγματος. _

Ό  της Άραυσίωνος πρίγκιψ δέν ητο ποσώς μωρός, 
τούναντίον έφημίζετο ώς εμπειροτατο; περι τά διαγιγνω- 
σκειν την άνθρωπίνην φύσιν καί έμβατεύειν είς τα  μυ
στήρια αύτης. Καί δμω; ό σοφό; Γουλιελμος, ό όόηγη- 
σας' τό σκάφος τοϋ πολυταράχου αύτοϋ βίου τόσον δε- 
ξιώς δι’ άπειρων σκοπέλων καί υφάλων, δέν έμάντευσεν 
ύπό τό προσωπεΐον τοΰ διαμαρτυρομένου ποόσφυγος Φραγ
κίσκου Γυέν, τήν έκ τοΰ μίσους ήλλοιωμένην μορφήν τοϋ



καθολικού δολοφόνου Βαλθάσαρος Γεράρδου, άλλ’ ώς δ 
μωρός οδοιπόρος τοΰ Αίσωπου, έδέχθη καί έθέρμανεν εις 
τόν κόλπον αύτοΰ τόν πονηρόν εχιν, δστι; δέν άνέμενεν 
οόλλ̂ ο ειμη εύκαιρον στιγμήν ίνα κατενέγκν) τό δηλητη
ριώδες του δήγμα.

Τό υπουλον τέχνασμα τή ; ύπό τό πρόσχημα φυγάδος 
όιαμαρτυρομένου εισόδου τοΰ Βαλθάσαρο; είς'τό φρούριον 
.οΰ̂  Δελφτ ειχεν ε^υφανθή έκ. συνεννοήσεως ύπό τοΰ βα- 
σιλεω; τή ; 'Ισπανίας Φιλίππου Β', τοΰ δουκό; τής Πάρ- 
μας, τοΰ γνωστοΰ εις τόν αναγνώστην τής άληθοΰ; ταύ- 
της ιστορία; διευθυντοΰ τή ; έν Τρηουϊρία σχολή; τών 
'Ιησουιτών πάτερ Ιγνατίου, καί τινων * άλλων δεύτε- 
ρευοντών προσώπων.

Ο θρησκομανές νεανίας έςετέλεσεν άπαρεγκλίτως καί 
λιαν έπιτυχώς μέχρι της στιγμής ταύτης τά  παραγ
γέλματα τών ισχυρών αύτου προστατών καί διαφθο · 
ρεων. Ύπό τό πλαστόν ονομα του Φραγκίσκου Γυέν κα- 
τώρθωσεν ό Βαλθάσαρ έν βραχεί χρόνου διαστηματι, διά 
του ηπίου αύτου χαρακτηρος καί της .παραδειγματικής 
αφοσιωσεως, ην εδεικνυε πρός την πανταχόθεν καταδιω- 
κομένην νεαν θρησκείαν, 1 νά κερδήση την συμπάθειαν 
και τήν εύνοιαν πολλών έκ τών κατοίκων του Δέλφτ, έν 
Οις ο μα7.λον χρήσιμος αυτώ πρός έπίτευζιν του μυσαροΰ 
σκοπού, ον επεδίωκεν, ητο άναμφιβόλως ό Γερμανός κό
μης ΟΟων, υπασπιστής καί ές απορρήτων τοΰ πρίγκι
πας της Άραυσίωνος.

Ειχον παρελΟει ημεραι πολλαί, εβδομάδες, μήνες καί 
ομως ό Βαλ&άσαρ δεν είχε δυνηθη νά επιχείρηση τι, 
διότι ό πριγκνψ Γουλιελμος έςήρχετο πάντοτε τοΰ με

1 Βλ. Allgemeine deutscbe Real-Enryklopaedie Leipzig: Brocks 
haus, iv apQ. Wilhelm I. Prinz von Oranien.

γάρου του μετά πολυαρίθμου συνοδία; σωματοφυλάκων. 
'Ο εύφυη; δολοφόνο; έννόησε ταχεω;, οτι ματην κατε- 
τριβε τόν καιρόν του, έννόησεν δτι ώφειλε ν’ ώκολουθηση 
άλλην όδόν, καί άπεφάσισε νά προσπαθησν] παντοιοτρό- 
πω ; νά πλησιάσ·/) τόν πρίγκιπα καί τύχν) τή ; έμπιστο- 
σύνης αύτοΰ. Έσ’κέφθη δέ δτι ό άνθρωπος, δστις ηδύνατο 
νά τόν βοηθήση εί; την έπιχείρησίν του ταύτην, ή το ό  
πολλην δεικνύων προ; αυτόν συμπαθειαν υπασπιστ/ις
τοΰ πριγκιπος.

Μια τών ημερών ό κόμη; ’ΌΟων συνήντησε τόν Βαλ- 
θάσαρα έπί τής κλίμακο; τοΰ έν  ̂Δέλφτ^ μεγάλου ναοΰ 
τών διαμαρτυρομένων· τον έχαιρέτισε λίαν φιλοφρονώ;
καί είπε παρατηρών αύτόν: , ,

—  Πτωχέ μου νέε, μοι φαίνεσαι πολυ ωχρός και
μελαγχολικός... f χ

   >Ώ ! Κύριε Κόμη, ύπελαβεν ό Βαλθάσαρ όια φω
νή; ύποτρεμούσης, νομίζω ότι δύναται να είναι Λ/καιο- 
λογημένή ή θλΐψί; μου. Ιίαρήλθεν ηδη τόσο; καιρό; άπό 
την νύκτα έκείνην, καθ’ ην ή πόλι; αυτη μ’ έδέχθη γυ
μνόν καί λιμοκτονοΰντα, καί καθ’ δλον αύτό τό μακρόν 
χρονικόν διάστημα ζώ έκ τή ; έλεημοσύνη; του πριγκιπος 
καί τών υπηκόων αύτοΰ. Τρωγω, κύριε Κομη, τόν άρτον 
τοΰ άργοΰ, τοΰ κηφήνο;, καί ό άρτο; αύτό; μοι είναι πι̂ - 
κοός. Έπεθύμουν νά γείνω χρήσιμο; ει; τ ι, να εργασθω 
καί έγώ κατά τά ; ασθενεί; μου δυνάμει;, καί έπειδή, 
κύριε Κόμη, ευρίσκω την καταλληλον ταυτην περιστα^ 
σιν, τολμώ νά σα; παρακαλέσω νά μεσιτεύσητε παρά 
τώ  ύψηλοτάτω καί άγαθοτάτω πρίγκιπι Γουλιέλμω, 
δπω; μοι δοθνί’ άσημό; τις θέσι; έν τοϊ; γραφείοι; αύτοΰ 
η καί άλλαχοΰ. Θα εύγνωμονώ ύμΐν αίωνίω;, κύριε Κόμη.

'Ο αφελή; κόμη; ’ΌΟων συνεκινήθη έκ τοΰ με μελετη
μένου καί έντέχνω; άπαγγελθέντο; μελαγχολικοΰ αύτοδ



μονολόγου και τή ν ί^ίαν εκείνην ημέραν Μπείτε τόν Γου- 
λιελμον όπως καταταξν) μ εταςύ  τώ ν γραμματέων αύτοϋ 
κα ί τόν Βαλθάσαρα Γεράρδον.

Κ αταλαβω ν τήν θέσιν αύτοΰ ό επίμονο; Βαλθάσαρ 
δια τ η ;  προθυμία;, μεθ’ ή ; έ 'ετέλε ι τ ά ;  άνατιθεμένας  
αύτώ  έντολα;, κα ί δ ιά  τής ειλικρινούς άφοσιώσεω;, ήν 
έδεικνυε πρό; τόν πρίγκιπα Γουλιέλμον, κατώρθωσε νά  
παγιδευσν) τήν εμπιστοσύνην αύτοΰ, κα ί τα/έως έγέ
νετο ε ι; τών οικείων καί τώ ν έλευθέρως θαμιζόντων τά  
πριγκιπικόν μέγαρον.
' ιοβόλο; Εχις είσήλθε βαθέω ; ε ϊ; τόν κόλπον τοΰ 
Οόοιπόρου· άναμείνωμεν τά δήγμα.

V

ΑΙ ΦΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ

/ Ποσακι;, ένω νομίζει ό άνθρωπο; δτι έφθασεν είς τά 
τέρμα, εις τήν πραγματοποίησιν πόθου τού τίνος, έλπ ί-  
Οο; του̂  ή σχεδίου, ποσάκις βλέπει αίφνης, δτι βαθεΐα  
κ α ί άπεραστο; ανο ίγετα ι πρό αύτοΰ άβυσσο;.

"Ολα τ ά  κω λύματα  ειχον άρθή, ό Βαλθάσαρ ε ϊνε  
γεινει^ οικείο; τοΰ πρίγκιπο;, ήδύνατο νά είσέρχητάι 
ελευθερω; εις τό μέγαρον αύτοΰ. 'Ο χαθο.Ιιχ'υς ήτο έγγύς 
τοΰ αιρετικού. ’Ήρκει νά ύψώση ό Βαλθάσαρ Γεράρδο; 
τη ν χεΐρα, ίν ’ άποθάνιρ ό πρίγκιψ τ ή ;  Άραυσίωνος Γου- 
λιελμος.

ομως οχι* τα  κω λύματα  δέν ηρθησαν εντελώς, η
μάλλον ήγέρθησαν νέα' ό Βαλθάσαρ δέν θά ύψώση εύ-
κόλως τήν χειρκ* κα ί ό Γουλιέλμος δέν θ’ άποθάνη 
άκομη.

Ά λ υ σ ις  σιδηρά κρατεί δέσμιον την χειρα του δολο
φόνου, κεφαλή Μεδούσης παγώ νει τό θάρρος του και η  
σιδηρά αυτη  άλυσις κα ί η κεφαλή αύτη  της Μεδουσης 
είναι ό έν τ*?ί καρδία του γεννηθείς 'Έρως.

Έ  θρησκεία καί ό 'Έρως, τά  δύο τα υ τα  μεθυστικά  
φίλτρα άπό τών π α λα ιτά τω ν  χρόνων άγω νίζοντα ι κ α τ  
ά λλη λω ν άνευ όριστικοΰ αποτελέσματος.

*Η θρηοχεία καί ό Έρως συνήψαν μάχην κρατεραν 
κα ί λυσσώδη έν τγί καρδία του δυστυχους Βαλθάσαρος 
Γεράρδου.

Έν τν) αύλνί τοΰ πρίγκιπος της Άραυσίωνος ύπηρχεν 
εικοσαετής νεανις όνόματι ’Ά ννα. Ο πατήρ αυτής,^αν
δρείος αξιωματικός, είχε φονευθη κ α τά  την έν Ά ϊλιγέρλνν 
αίματηράν μ ά7ην έν ετει 1 5 6 7 ,  και η δυστυχής Αννα 
έμεινε, μόλις τριετης την ηλικ ίαν, μόνη κα ί απροστάτευ
τος έν τώ  κόσμω, διότι η μητηρ της ειχεν αποθανει τι* 
κτουσα αύτην. Τότε ό ευγενης πρίγκιψ της Αραυσίωνος 
έφρόντισε περί της π τω χ ές  ορφανής, επεμεληθη την άνα- 
τροφην της, κα ί δτε η μικρά Αννα εγεινε τελε ία  ν*ανις, 
τή ν έλαβε παρ’ αύτώ  ώ ; σύντροφον τής συζύγου αύτοϋ
κα ί τών τέκνων.

‘11 ’Ά ννα  εΐ/ε κομψόν άνάστημα, χε ίλη  λεπ τά  κα ί 
ροδό^ροα, κόμην μακράν καί χλιδώσαν ως το πτέρωμα  
τη ς  κίσσης. 'II μορφή της ητο ωχρα κα ι μελαγχρους, 
κα ι οί οφθαλμοί αύτης, εί καί μάλλον μικροί, ησαν π λ ή 
ρεις πυρός κα ί ηδυπαθείας. ^

Ό  Βαλθάσαρ την ηγάπησε χωρίς νά εννοην/) πώς, 
χωρίς νά γνωρίζν) δ ια τ ί ! Την ηγάπησε με την μανίαν  
καί' την παραφοράν τοΰ πρώτου έρωτος, μέ την πεισμο
νήν τοΰ πάθους, οπερ σχίζει τά  πτερά του έντός σίδηρου 
κλωβοΰ ανυπέρβλητων κω λυμάτω ν. *  ̂ ^

Ή ωραία ’Άννχ εννόησε παρευθύ;, διά τής έμφυτου



είς τας γυναίκας όξυνοίας είς τό αναγνώριζε tv τούς λά- 
τρεις αύτών, τόν έρωτα του ξένου νεανίου καί ή παιδική  
αύτης καρδία έν άρχη μέν ησθάνθη άπλην συμπάθειαν 
προς τον Βαλθασαρα, είτα δε μικρόν κατά μικρόν ή 
συμπαθεια αυτη προηχθη εις αληθές και διάπυρον 
πάθος.

Φοβερά αγωνία έπνιγε τήν καρδίαν τοΰ δυστήνου Βαλ- 
Οασαρος. Ο ερως της Αννης ήτο όι’ αύτόν δ,τι τά  τριά
κοντα αργύρια δια τον Ίουδαν. Έννόει, ότι δεχόμενος 
της ωραίας κόρης τόν έρωτα, άπεφάσιζε σιωπηλώς καί 
λεληθότως να προδωση τον όρκον του καί τήν θρησκείαν 
του, ως έπρόδωκε τόν διδάσκαλον αύτοΰ ό Ίσκαριώτης.

Ο κρυφίως λατρεύων την βασί7,ισσαν αύλικός, ό έπαί- 
της, ό έρώμενος της θυγατρό; μυριόπλουτου, ό δοΰλος 
ο έπιθυμήσας τήν γυναίκα τοΰ κυρίου του, μόνοι αύτοί 
ο: άγνωστοι μάρτυρες τών αδυνατών ερώτων δύνανται 
να εννοησωσι τοΰ Βα7^θασαρ3ς τήν οδύνην. Καί δέν ήγά
πα μέν αύτός ουτε βασίλισσαν, ούτε μυριοπλούτου θυγα
τέρα, ούτε τήν γυναίκα τοΰ κυρίου του, ήγάπα όιΑως 
την θετικήν κόρην τοΰ μάλλον έπικινδύνου έχθροΰ της 
θρησκείας του, εκείνου είς τόν οίκον τοΰ οποίου ειχεν 
εισδύσει με δπλον δολοφόνου έν τνί χ.ειρί, ήγάπα... α ί-  
ρ ενικήν !

Η δείλια της "Αννης καί ή έν τη καρδία του Βαλθά
σαρος μεταςυ θρησκείας καί έρωτος συναπτομένη δεινή 
παλη, δεν ειχον επιτρεψει άμοιβαίαν διά λόγων έξομο- 
λογησιν. Οι δυο νεοι έςηκολούθουν ν’ άγαπώνται σιωπη
λώς καί διά τών βλεμμάτων άτινα, πολλάκις είναι εύ- 
γλωττότερα τών χειλέων....

Ευρεθης ποτε, άναγνώστα, μόνος είς τόπον έρημον, 
χλιαραν τινα θερινήν νύκτα, οτε ή ωχρά καί μελαγχο
λική σεληνη παίζει ώς έρωτότροπος κόρη εί; τά  βάθη

τοΰ γαλανού στερεώματος, ότε μεν διαφαινουσα οτε δε 
κρυπτομένη δπισθεν άραχνοϋφών νεφιων ;

Έάν ήγρύπνησας, άναγνώστα, τοιαύτην τινά μαγευ
τικήν νύκτα, θά έσκέφθης βεβαίως, δτι τάς νύκτας αύ- 
τάς προώρισεν ή φύσις διά τούς έραστάς είτε εύτυχεΐς,
είτε δυστυχεί;.

Είναι γλυκερά τά  φιλήματα καί αί περιπτύξεις τών 
όλβιων έραστών κατά τάς ήσυχους ώρας τών θερινών 
νυκτών, δτε ή μυροβόλος πτερυζ, τη ; αυρα; ριπίζει την 
πυρέσσουσαν παρειάν. Ά λ λ ’ είναι επίσης γλυκειαι αι ονει
ροπολήσεις τοΰ άτυχους έραστοΰ, δστις βυθίζει τό βλέμ- 
αα του είς τό αχανές, ζητών πανταχ^οΰ της ορφανής αυ
τοΰ καρδίας τόν πόθον, είναι άνακούφισις οί στεναγμοί, 
ους χύνει τό πάσχον στήθος έν τη σιγή της θερινής 
εσπέρας.

Τοιαύτην τινά νύκτα ό Βαλθάσαρ Γεράρδος ήγρύπνει 
μόνος είς έοηυ.ον γωνίαν τών έπαλς,εων τοΰ φρουρίου· 
Έαελέτα τήν οίκτράν αύτοΰ θέσιν καί ή κλυδωνιζομένη 
ψυχή του προσεκολλατο άπελπις ότέ μέν είς τήν θρη
σκείαν ότε δέ είς τόν 1'ρωτα.

Αίφνης αντήχησε θροΰς γυναικείας έσθητος. Ό Βαλ
θάσαρ έστράφη* ητο εκείνη, ήτο η Αννα !

Οι δύο έρασταί ήτένισαν άλλήλους έπί τινας στιγμάς 
ύπό τό ωχρόν φέγγος της σελήνής, εψελλισαν λεξεις τ ι-  
νάς άσυναρτήτους καί άνευ σκεψεως προηγούμενης, αυ
τομάτως σχεδόν, τα  χείλη των ηνωθησαν εις μακρον
καί ήδυπαθές φίλημα.

Καί ήτο τό ©ίληαα αύτό τό πρώτον τοΰ έρωτος ο ι- 
V/jaa, ό πρώτος στίχος τοΰ έπους τής καροιας. Ητο 
αυτί. τό ίδιον φίλνιμα τής Φραγκίσκος καί τοΰ Παύλου, 
δπερ μεταβαίνει άπό στόματος είς στόμα, άπό τής ω 
ραίας Γαβριέλλας καί τοΰ βασιλέως Ερρίκου Δ'., άπό



του Άλορεδου Μυϊσέ καί τ·?,ς Γεωργίας Σάνδης, μέχρι 
τ·?,; τυχούστις ραπτρίας καί τοΰ τυχόντος έμποροϋπαλ- 
1 -ήλου.

Μετά την σκηνην ταύτην ό Βαλθάσαρ εισηλθεν εις 
τό δωμάτιόν του πυρέσσων* ό σφυγμός του έκτυπα ώς 
σφυρά, και προ τών οφθα7.μών του διηρνοντο παράδο-
£ > Δ ' ' fςοι ερυυραι λάμψεις.

11 ί οχι όεν θα τον φονευσω, θά γείνω αρνησί
θρησκος, θά γείνω αιρετικός... ’Ώ ! πόσον την αγαπώ.... 
πόσον την αγαπώ ! άνεκραζεν ώ; παραφρων, συστρεφό
μενος έν τν) κλίνη του, ενθα είχε πέσει χωρίς νά έκδυθη, 

Απηυδημενος ών εκ τών βιζίων συγκινήσεων της νυ· 
κ τ°; εκείνης, ό Βκλθασζρ άπεκοιμηθη χωρίς νά τό έν- 
νόηση....

’Αλλά διατί ταράσσεται ; Διατί παραλαλεϊ ; ΣιωπηΓ 
ό βαλθάσαρ βλέπει ονειρον, φρικτόν... ονειρον:—

Ό Βαλθάσαρ δέν ζν] πλέον, ό Βαλθάσαρ άπέθανε, καί 
η ψυχη του δεν επετασθη εf.c τάς ουοανίους uloνάς, διότι
^  '  Τ  * 1 '  (Ν /  ̂ ^οεν ητο ψυχη δίκαιου, άλλ’ έκρημνίοθη είς τό ζοφερόν
βαοαθρον της κολάσεως διότι ητο ψυχη αμαρτωλού,
ψυχη αρνησίθρησκου, ψυχη αιρετικού. Δαίμων μέλας καί
αποτρόπαιος τόν ηρττασεν έ/. της κόμης καί τόν εοοιΑε 
r ' »  ̂ , * , " ·ριαιως εντός τη* οπης της /.ολασεως, την οποίαν πυκνή
κρύπτει ομίχλη. Ό φυλάσσων την πύλην της οοβεοα'/ / J  e r , Λ *ταυτης κατοικίας τών αμαρτωλών εκατογ^ειρ δράκων 
ηρώτησε: Τις ουτος; καί ό ρίψας τόν Βαλθάσαρα δαί
μων άπηντησεν: Αιρετικός. Τότε ό έκατόγχειρ δράκων 
επανελαοε τρις την φρικωδη λέξιν: αιρετικός, αιρετικόςy 
αιρετικός, καί ή φωνη αύτοΰ άντηχησεν είς τά  απέραντα, 
και ανήλια βάθη του Κατω Κοσμου, ώς άν έορόντων χ ί
λιοι κεραυνοί. ΙΙαρευθυς δε εστη πρό τοΰ νεκρού Βαλθάσα- 
ρος άλλος δαίμων τερατώδης. Τό πρόσωπον του ητο λευ»

κοκίτρινον καί έκ τών ώτων αύτοΰ έ^ηρ/ονττ° μακραι πτε- 
ρυγες άπτιλοι ώς αί τών νυκτερίδων. Έκ τών οφθαλμών 
του έροεον δάκρυα έρυθροπράσινα καί έρρυκάνιζε διά τών 
οξέων αύτοΰ οδόντων δύο συγχρόνως αμαρτωλούς. Επλη- 
σίασε τόν Βαλθάσαρα καί τόν ηρωτησε δια φωνής, ητις  
έπροξένει φρικίασιν : Με γνωρίζεις; {0  Βαλθασαρ παρετη- 
ρησε τόν τερατώδη δαίμονα καί ένόμισεν, ότι αναγνωρίζει 
έπί τοΰ προσώπου αύτοΰ ηλλοιωμενους του: χαρακτήρας 
της Άννης. Τότε άνεμνησθη τόν έρωτα, ον νισθανθη ζών, 
την σκηνην τοΰ φιλήματος, καί είπε: Δαίμων αποτρόπαιε, 
δ ιατί είσηλθες είς τό σώμα ωραίας κόρης, ΐνα με απο
πλανήσεις; ""Αν έ'πταισα έν τώ κόσμω, σύ εισκι ό αίτιος, 
τις δύναται νά παλαίση πρός τούς δαίμονας ! Αφες με 
νά έςέλθω άπό τόν τόπον αύτόν τόν φρικωδη* ε^ησα ως 
εύσεβης καθολικός καί μέ περιμενουσιν εν τώ Πκραδεισω! 
Ά λ λ ’ ό τερατώδης δαίμων άνεκάγχασεν εμπζικτικώς 
καί είπεν : Ενθυμείσαι τό φίλημά μας ; Ειτα εκαγχασε 
πάλιν καί συλΑαβών τόν Βαλθάσαρα δια τών σιδηρών 
αύτοΰ ψειρών, ών οί ονυ7 ες ησαν γαμψοί, ως οι τών αρ- 
πακτικών πτηνών, τόν εφερε πρό τεράστιου λεοητος, ενθα 
έ'βραζον έντός πίσσης καιομένης χιλιάδες όλολυ^οντες 
αμαρτωλοί. Βλέπεις τάς φλόγας αύτάς, λέγει πρός τόν 
Βαλθάσαρα ό τερατώδης δαίμων, αύταί είναι αι φλόγες, 
δι’ ών βασανίζονται οί αιρετικοί, οί προδιδοντες την 
θρησκείαν αύτών y άριν απολαύσεων σαρκικών. Βαλθκσαρ 
Γεράρδε, προδότα καί αίρετιχ,ε, εκεί είναι η θεσις σου. 
Είπε καί η μακρά αύτοΰ χειρ έκινηθη, ΐνα  ρίψνϊ τόν Βαλ-
θάσαοα έντός τοΰ λέβητος............. —

—— ΤΑ ! άνέκραξεν ό Βαλθάσαρ πηδών ως μανιώδης 
κάτω της κλίνης* είτα έ'τριψε τούς οφθαλμούς του καί 
ερριψε πέριξ βλέμματα έκπληκτα. Θεε μου, ητο ονει- 
ρον, ητο μόνον ονειρον!..,. 7*εγει εςετάζων τό σώμα του



b ii  των χειρών, ώς δν ήθελε νά πεισθη οτι ζγί ακόμη.
Παρετηρησε δια τοΰ παραθύρου, ό ήλιος άνέτελλε λαμ

πρός και μεγαλοπρεπές. Έγονάτισε καί είπε χύνων κρου- 
νηδόν δάκρυα:

Θεε μου, σε ευχαριστώ, τό φρικώδες αύτό δνειρον 
cot μοι τό έστειλες βλέπων οτι εισέρχομαι λάθρα είς της 
κακίας την σκολιάν οδόν* μη ρίπτης πλέον έπ’ έμοΰ τά 
βλέμματα σου οργίλα εκ τών ουρανών* μετανοώ, θεέ 
μου, μετανοώ σήμερον την ίδιαν αύτην ημέραν θά έκτε- 
λέσω δ,τι h άληθινη πίστις μοι επιβάλλει* θεέ μου, ορ
κίζομαι και πάλιν, δτι ό αιρετικός Γουλιέλμος πρίγκιψ 
της Άραυσίωνος θ’ άποθάνν).., θ' άποθάντ).

VI

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Τις ο ενεδρευων όπισθεν τών παχεων μαρααρίνων 
αγαλμάτων τοΰ μεγάλου διαδρόμου τοΰ πριγκιπι/.οΰ με
γάρου; Τί ζητεί εκει; Διατί είναι τόσον ώ/ρός καί διατί 
κλονεΐται;

Είναι ό θρησκομανης δολοφόνος ΒαλΟάσαο Γεράρδος* 
οι’ αύτό είναι ωχρός καί δι’ αύτό κλονεΐται."

Ιι ζητεί ; Γνωρίζει δτι κατ’ αύτην την ώραν ό πρίγ- 
κιψ I ουλιέλμος διερχεται έκεΐθεν συνήθως μόνος μετα- 
βαινων εις τό σπουδαστηριον του, καί τόν περιμένει έκεϊ 
όιότι θελει την ζωην αύτοΰ.

—’-γη βαθεϊκ απλοΰται έντος τοΰ μεγάρου.
Ο Βαλθασαρ ΐσταται πάντοτε εις την αύτην θέσιν 

ακίνητος ώς τά περι &ύτόν αγάλματα. Τό κιμά του συρ
ρέει δλον ότε μέν εις την καρδιάν ότε δέ εις την κεφαλήν

•παράδοξοι βόμβοι ΐπτανται περί τά ώτά του και τά  
/είλη του ψελλιζουσιν άκουσίως !

—  "Αννα... τό φ ίλ η μ α . . ..αι φλόγες τη ς  κολασεως....
Αίφνης ακούεται κρότος βήματος βραδέος και έρ

ρυθμου.
Ό Βαλθασαρ σκιρτά.  ̂ /
Τό βνίμα γίνεται βαθμηδόν εύκοινεστερον και τέλος 

αναφαίνεται έπί τών πλακών τοϋ διαδρόμου τό επι
βλητικόν άνάσττ,μα τοϋ πριγκιπος τής Άραυσίωνος. Ου
τος βαδίζει στρέφων τά νώτα είς τόν όπισθεν τών άγαλ-
αάτων ένεδρεύοντα.

'Ο Βαλθάσαρ συγκεντρών όλας αυτοΰ τας δυνάμεις, 
έ;έρ-/εται τής κρύπτνις του καί τόν άκολουθεΐ.· Ό Γου
λιέλμος άκούει βήματα καί στρέφει. Τότε ό Βαλθασαρ 
κενοί τό πιστόλιον αύτοϋ κατά τοϋ στν,θους τοϋ πρίγκι
πας, λέγων :

—  Άπόθανε αίρετικε !
‘Ο πρίγκιψ Γουλιέλμος κλονεΐται και πίπτει απνους 

έπ'ι τών πλακών, ενώ τά ώχριώντα αυτου χείλη ψιθυρι- 
ζουσι τάς τελευταίας του λέξεις: «θεε μου, οικτειρον
έμέ καί τόν πτωχόν σου λαόν».1

VII

II ΠΟΙΝΗ

Ό δολοφόνος Φραγκίσκος Γυέν συνεληφθη αυθωρεί. 
Μετά τρεϊς δέ ήμέρκς έδικάσθνι ενώπιον πολυπλτ,θοϋς 
ακροατηρίου κα'ι κατεδικάσθνι εις θάνατον. Κατα τήν

1 Βλ. Michaud: B i o g r a p h i e  u n i v e r s e  l i e  έν αρΟ. Guil- 
[aume prince d’ Orange.



δίκην ώμολόγησεν, δτι τδ άληθέ; του δνου.χ είναι 
Βαλθάσαρ Γεραρδο; καί δτι τήν δολοφονίαν ταύτην έξε- 
τελεσε παροτρυνομενος ύπό τοΰ βασιλέως Φιλίππου Β', 
του δουκός της Πάρμας, καί του Ιησουίτου Ιγνατίου! 
Προσέθηκεν όμως, δτι δέν μεταμελείται διά τήν ποαξίν 
του ταύτην, διότι είναι ποαξι; θεάρεστος.

'Γπέστη τήν στρέβλωσιν καί άπέθανε μετά τινας ήαέ- 
ρας έν όδύναις φρικταΐς, χωρίς νά έκφέρ·/) ουτε παράπονον 
ουτε γόον. 1

1Ω. ΠΑΠΑΜΑΜΑΝΤΟΠΟΓΑΟΣ.

ΚΟΡΑΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Φί.Ιτατε Ειρηναίε,

 ̂Πέμπω σοι τάς δύο τοϋ Κοραή ύποσχεθείσα; έπιστο- 
λας μετα μικρά; καί ισχνής εισαγωγή;· άλλά διά νά 
μη παθ·/)ς τό πάθημα του άξιοτίμου εκδότου τή; Εστία;, 
οστι; έν τω φυλλαδίφ τή; 30 Όκτωβ8ίου δηαοσιεύει ώ ’ 
ανέκδοτον μίαν επιστολήν τοϋ Κοραή,' ή; τό πανοαοιό- 
τυπον προ εςαετία; έδημοσίευσεν ό κ. I. I. Σκυλίσση; έν 

·ων u,k αυτοΰ εξελληνισθεντων άριστων έργων ^οϋ 
Μολιερου, φρόντισον νά βεβαιωθή;, δτι 'είναι δντω; άνέκ- 

οτοι αι ,.ροκειμεναι δυο έπιστολαί. Διότι ό δημοσιεύων 
ε; «προσεςια; ώ; άγνωστα πράγματα γνωστά ομοιάζει 
με τόν άνθρωπον έκεϊνον τόν διηγούμενον εί; τού; φί
λου; του ανέκδοτα, τά όποια άπειράκι; άλλοτε έδιηγήθη 
εις αυτου; αυτολεξεί.

Έ ν Ά θτ'να ΐί τ /j 18*Νοεμ6ρίου 18 7 7 .

θ .  ΝΙΚΟΛΑΙΔΒΣ ΦΙΑΑΑΕΛΦΕΤΣ.

Α'

Άυ-Φότεοαι αί περί ών ανωτέρω ό λόγο; επιστολαι 
ύπόθεσίν έ'χουσι τό έν Παρισίοις ίδρυθέν Ελληνικόν Λυ- 
κειον, τά περί τή; συστάσεω; τοϋ όποιου είναι, δσον εγω 
γνωρίζω, τοϊ; πολλοί; άγνωστα. f

Ό όξύς καί προορατικός τοϋ Κοραή νοϋ; προεϊοεν,  ̂οτι 
οί κατά τήν εσπερίαν μετά τήν καταστροφήν τή; εαυ
τών πατρίδο; διασπαοέντε; Χΐοι, μακράν τή; πατρώο; 
καί έν μέσω αλλογενών διατρίβοντε;. ελληνική; όε παι
δεία; στερούμενοι, έκινδύνευον προϊόντος τοΰ χρόνου ν’ 
άπολέσωσιν οχι μόνον τήν γλώσσαν τήν ελληνικήν άλλα 
καί αύτήν τήν καταγωγήν των νά λησμονησωσι, συν- 
ταύτιζόμενοι καθ’ δλα μέ ιού; λαού; h  μ ε ν τ ώ ν  ο
ποίων έβίουν, καί μεταμορφούμενοι,ώ; αύτολε,ει έγραφεν, 
άπδ Χίου; "Ελληνα; εί; Ιταλού:, Γερμανού; και ^Αγ
γλου;. Διά νά προλάβϊ] λοιπόν τόν κίνδυνον τοϋτον έοαλε 
κατά’ νοϋν νά συστήση έν Παρισίοις έκπαιδευτηριον, όπου 
νά φοιτώσι αέν οί αυτόθι διατρίβοντε; έλληνόπαιόε;, ν 
άποστέλλωνται δέ καί άλλοι άλλοθεν άπό τού; γονεΐ; 
των’ ένθερμον δέ εί; τό έργον τοϋτο συνεργόν̂  έπετυχε 
τόν φιλέλληνα αντιπρόεδρον τή; Ελληνική; έπιτροπής 
κόαητα Λαστερύ, δστι; τήν ιδέαν ταύτην διατύπωσα; εν 
σχεδίω ύπέβαλεν είς τήν έπιτροπήν.1 Ταύτοχρόνω; ο

I Τον δογανισμόν τ ή ;  επ ιτρ οπ ή ; τα ύ τη ς  σ υνέταξεν ο κ α τα  το π α 
ρελθόν ϊτο ς  άποβ ιώ σας ένθερμος ο ιλ ίλ λ τ ,ν  Α μ β ρ ό σ ιο ; Φ.ρμΤνο; Λ ι-  
8ότος. ό κα'ι τ α ;  ά ξ ιο λο γω τίρ α ς  ί>πέρ τώ ν  μ α χ ο μ ίνω ν  τότε 'Ε λ λ ή ν ω ν  
ο ιενεργήσας συνεισφοράς Τήν Φ ιλ ελλη ν ικ ή ν  ’ Ε πιτροπήν (Cormte 
P h ile llen iq ue ) συνεχρότησαν οί ενδοξότεροι κα ί περιφανεστεροι τω ν  
Γ ά λ λ ω ν , εν o’-ς o' B roglie, C h ateaub rian d , ό 8οϋξ Choiseul, S e n ja -  
rnio D elessert, o!. κομήτες A le s , d e L abo rd e , L am eth , L a s te y r ie ,



Κοραής έγραψε πρός τόν άοίδιμον Ν. Βάμβαν, διευθύ- 
νοντα τότε τό έν Κερκύρα ιεροσπουδαστήριον καί καθηγη
τήν ό'ντα έν τή Ίονίω ’Ακαδημία, τήν έπομένην επιστο
λήν, παρακινών καί παρακαλών αύτόν ν’ άναλάβη τήν 
οιεύΟυνσιν του Λυκείου. *

Περιπόθητε φίλε,

Τήν 5 Νοεμβρίου 1829 άπεκρίθην είς τήν επιστολήν 
σου τής 8 Σεπτεμβρίου. Μετά ταΰτα μέ κατεπλάκωσαν 
απροσοοκητως τό τέλος τοΰ έτους, καί ή άρ/ή τοΰ πα
ρόντος 1830 τόσον δυστυχή, ώστε άπορώ πώς έδυνήθη 
τό̂  βαθύ καί βαρυ μου γήρας νά άντισταθνί είς τόσους δει
νούς σεισμούς̂  καί τής ψυχής καί τοΰ σώματος. Μ’ έφε
ραν, αγαπητέ φίλε, έως τα χείλη τοΰ τάφου, χωρίς νά 
μέ σπρώ'ωσι βαθύτερα. ’Ήθελα σοΰ έκθέσειν καταλε- 
πτόν όσα φαρμάκια κατεπια, άν δέν έφοβούμην μή cs 
λυπήσω παραπολύ, καί άν δέν μ’ έπαρηγόρει ολίγον ή 
ελπι,ομενη βελτίωσις τών ελληνικών πραγμάτων, καί 
έςαιρέτως τής δυστυχεστάτης X iou. Τό είς τήν πα- 
ροΰσαν περιεχόμενον λιθογραφημένον πρόγοαυ.υ·α 1 θέλει cs διδάςειν, ότι δέν είναι μάταιαι αί ελπίδες μου.

Τό φιλανθρωπότατον τοΰτο γένος τών Γάλλων έπε- 
νόησε νά καταστήσν) Λύκειον χωριστόν διά τά Ελλη- 
νικα μ,ειρακια, και εςαιρετως τά δυστυχώς σκορπισμένα: 
τ^ς Χιου τέκνα, καί κινόυνευοντα νά χάσωσι καί αύτην

Casimir Perier, δ βαρών Stael, Ternaux, Villemain, άλλοι τε χα·ι 
ο προρρηθε-ς Διδότος, ο*τις και τας τελευταίας του βίου αδτοΟ ημέ
ρας άφιέρωσεν εις λατρείαν της Έ λληνικης μούσης. #Ορα τδ σύγ- 
γράμμα afooOAlde Manuce et I’ Heileoisme a Vcnise.

1 ΈννοεΓ τδ itr.b του’'αντιπροέδρου Λαστερυ ύποβληΟεν εις τ™  
Φ ι λ ε λ λ η νίκην ’Επιτροπήν σ/^έδιον.

τήν μητρικήν αύτών γλώσσαν, καί νά μεταμορφωθώσιν 
άπό Χίους Έλληνας είς ’Ιταλούς, Γερμανούς καί "Αγ
γλους. Ή απαρχής τής έπαναστάσεως συγκροτηθεΐσα 
έδώ Ελληνική ’Επιτροπή (comity καί βοηθήσασα πολυ- 
τρόπως τούς Έλληνας ήθέλησε νά μ’ ερωτήσνι περί τοϋ 
Λυκείου τούτου, και νά μοΰ ζητήση άνδρα νουνεχή και 
έμβριθέστατον, διά νά τόν βάλϊ) διδάσκαλον, επιστά
την καί κυβερνήτην πληρεξούσιον τών είς αύτό μελλόν
των νά άνατραφώσιν «έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου.» 
Καί τίνα άλλον είχα νά προβάλω είς αυτούς παρα σε; 
Τούς έπληροφόρησα, φίλε, ότι τό Λύκειον δέν θελει λα- 
βειν τήν πόθουμένην τύχην χωρίς τόν Βάμβαν, ή άλλον 
τινά όμοιον τοΰ Βάμβα, καί τούς έμπνευσα τόν ποθον να 
σέ άπολαύσωσιν όσον τά δυνατόν έγρήγορα. ’Από Λύκειον 
Ελληνικόν συγκροτημένον εις αύτάς τάς̂  άγκαλας τοϋ 
©ιλανθρωποτάτου γένους τούτου, καί έπιστατουμενον 
άπό σέ, έλπίζω πολλά καί μεγάλα καλά καί παρόντα 
καί μέλλοντα, θέλεις νά σ’ εξομολογηθώ τό μεγαλγ,τε- 
ρον; Ελπίζω αύτήν τής Χίου τήν άνάκτησιν μέ τόν και
ρόν. Ναί! φίλε, τήν άνάκτησιν. Τό γένος τοΰτο μέ την 
οιλανθοωπίαν είναι καί φύσει φιλότιμον, και η παρουσία 
σου μέλλει (δέν αμφιβάλλω) νά έξάψν] τόν υπέρ τών 
Ελλήνων, καί έξαιρετως τών Χίων, ζήλον του. ’Ελπι,ω, 
φίλε μου, ότι θέλεις κρίνειν τό πραγμα, ως τό κρίνω, 
καί συλλάβειν τάς αύτάς ελπίδας περί αύτοΰ.

Δ’-ά τούτο λοιπόν σέ συμβουλεύω, καί σχεδόν γονυ- 
κλιτώς καί μετά δακρύων σέ παρακαλώ να μην αποβα- 
λης την έντιμον ταύτην καί σωτήριον πρόσκλησιν. Περι 
τόν Ιούλιον η τόν Αυγουστον, τό βραδυτερον, πρεπει να 
ησαι έδώ. Περί δέ της αμοιβής τών κόπων σου (άν ηναι 
χρεία νά λαλησω καί περί πόρων), παρά την κατοικίαν, 
τροφήν καί δλα απλώς ‘ τά πρός ζωην χρειώδη, θέλε*



σου διορισθτ;ν καί άργυρική άνταπόδοσις ανάλογος των 
μόχθων σου καί πρέπουσα εις τόν ζ·?)λόν σου.
, %?'· σΧ*δόν βέβαιος, οτι θέλεις δράμειν μετά χαράς 

είς βοήθειαν τ ις  ταλαιπώρου πατρίδας μας, ούδ’ έχεις 
να φανγς μικροψυχότερος παρ’ εμέ τόν δυστυχέστατον 
γέροντα, οστις μ’ δλας τάς καταβαλλούσας σωματικάς 
και ψυχικας θλίψεις δεν έπαυσα νά καταγίνωμαι είς τόν 
τρίτον τόμον τών Άτακτων, μέ μόνην τήν έλπίδα δτι 
μελλει ές^αύτοϋ νά βλαστήσν) τι καλόν διά τούς Χίους. 
fcivai σχεόόν τοϋ αύτοϋ πάχους μέ τόν δεύτερον, καί τά 

του ύπόθεσίν έχουν τήν Χίον καί τούς Χίους,
παρεκτός τών προλεγομένων, όπου λέγω τι καί πρός τά 

, τύχη μας μειράκια τά σκορπισμένα είς δλην τήν Εύ- 
ρωπ/;ν, «ως πρόοατα απολωλοτα» χωρίς επιστάτην όμο- 
γενν; ικανόν νά τά όδηγήσ·/] είς τήν μάθησιν τών χρ η 
σίμων καί είς τήν διόρθωσιν τοϋ λογικοϋ των. ’Ελπίζω 
νά τελειώσω  ̂ τήν τύπωσιν της τρίτης ταύτης αταξίας 
jaου περί τό ερχόμενόν Πάσγχ.

Ί/;ν παρούσαν σου στελλω διά τριών οδών, Μκσσα- 
λιας, Ί εργέστης καί Λιβόρνου’ κάαε με καί σύ (νά ζή- 
σγις!) την άπόκρισιν 5 ν ήναι δυνατόν, διά τριπλής όδοϋ) 
και κρατεί τό πραγμα έν τοσούτω μυστικόν, διά τούς 
πολυπράγμονας καί φιλοπράγμονας. Είθε νά μέ φθάσνις 
έν καιρω, διά νά ψάλω έγώ μέν τά «Νΰν άπολύεις» 
συ όε νά μέ άσπασθίίς τόν τελευταΐον άσπασμόν, τόν 
όποιον^εύχομαι νά μή ό'οθη είς σέ παρά μετά βαθύτα
το/ γ?;οα:, ευτυχεστερον όμως τοϋ ΐδικοϋ μου !

15  Φεορουαρίου Ί830 .
Ό  Oc'puo; σου φίλο; Ο. Ο.

Τ/;ν επιστολήν ταύτην συνώδευσαν καί άλλαι προτρε- 
π.ικαι έπιστολαί επίσημων Χίων καθ’ ύπαγόρευσιν τοΟ

Κοραη γραφεΐσαι* άλλ’ ό Βάμβας -κωλυόμενος έκ τών 
ύπογρεώσεών του πρός τήν Ίόνιον Πολιτείαν, η και έκ 
τών συμβουλών ειλικρινών τινων φίλων, φρονούντων δτι 
δέν παρείχε σημεία μακροβιότητος τό εν Παρισίοις Λυ- 
κειον, άπέφυγε τήν πρόσκλησιν τοϋ Κοραη- ουτος όε 
έπιμένων έν τη έλπίδι, οτι ή παρουσία τοϋ Βάμβα θα 
έ^ωογόνει τό Λύκειον, ή καί δυσανασχετών ώς έκ της 
δοθείσης παρ’ αύτοϋ ύποσχέτεως δτι θ’ άνελάμβανεν έκεϊ· 
νος τήν διεύθυνσιν, εγραψε καί δευτέραν πρός αύτόν έπι- 
στολήν, τήν έπομένην.

Ποθεινότατε γί.Ιε,
Έ έπιστολή σου (5 Απριλίου) μ’ έλύπησε πολύ χωρίς 

να μέ άπελπίσγ). Δίκαια φρονείς φρονών νά έκπληρώστ,ς 
τήν όποιαν ύπεσχέθης πρός τούς αύτοϋ^όμογενεΐς ώφε- 
λειαν. Άλλά τοϋ’πρός ολίγους δικαίου δικαιότερον είναι 
τό πρός πολλούς, καί τούτου πάλιν τό πρός πλειοτέρους, 
καί πάντων δικαιότατον τό πρός πάντας. Συγχώρησε με, 
φίλε, νά σοϋ άνενθυμίσω τί ελεγεν ό διά τήν φιλανθρω- 

,πίαν του άείμνηςος μέγας Φενελών: e Προκρίνω του ίδιου 
μου συμφέροντος τό είς τήν οίκογένειάν μου συμφέρον, καί 
τούτου τό' είς τήν πατρίδα μου συμφέρον, καί τούτου 
τε λ ε υ τα ΐο ν  τό συμφέρον είς δλον τό άνθρώπινον γέ
νος, Je ρΓέίέΓθ ma famille a moi-meme, ma patrie a ma 
famille, et le genre humaine a ma patrie». Ά ν  ή έδώ 
παρουσία σοϋ τοϋ Χιου απεβλεπε μόνους τους Χίου,, ι 
καίως πάλιν έπρεπε νά προκριθώσιν οί Χΐαι̂  τών Κερκυ- 
ραίων όχι μόνον ώς πλειότεροι, άλλά καί ώς ευτυχουν- 
των εκείνων ούτοι δυστυχείς, καί ώς προσκαλοϋντες σε 
μέ δάκρυα νά δρκμγ,ς είς σωτηρίαν τών σκορπισμένων 
Χίων μειράκ ιω ν. Άλλά τό πραγμα άπο^λεπει δλα τα τέ
κνα τνίς 'Ελλάδος, τήςόποίας πάλιν τά όικαια υπερβαίνουν



και τών Χίων κα'ι τών Κερκυραίων τά δίκαια. Ε ξαντλη
μένος, φίλε, άπό σωματικούς καί ψυχικούς πόνους, δέν 
εμπορώ να γράφω μακοάς έπιστολάς. Καί είς τά ολίγα 
ταΰτα μ’ ένδυνάμωσεν η προσδοκωμένη κοινή τής Ε λ 
λάδος ώφελεια, καί ή παρακίνησις τών σκορπισμένων 
συμπολιτών μας, νά προσθέσω εις τάς παρακλήσεις των 
καί τήν δευτέραν τ αύτην ίδικήν μου παράκλησιν.

Λέγων ταΰτα πρός τούς Έ λληνας καί φιλέλληνας Κερ- 
αυραίους, είμαι βέβαιος ότι δέν θέλεις εύρεΐν μεταξύ των 
κανένα τόσον άδικον, ώστε νά προκρίνν) τοΰ γενικοΰ συμ
φέροντος τά είς μόνην τήν πατρίδα του συμφέρον. 'II 
πρώτη καί μεγάλη μητηρ καί πατρίς των εΐναι ή 'Ελ
λά,. Α σπάζομαι σε και παρακαλώ νά μέ παρηγόρησης 
ΤΟ γρηγοοώτερον. * k

9 Μαιου 1830.
'Ο φίλος σου ΚΟΡΑΗΣ.

Λ 9 Μαίου, φίλε μου, σ’ εγρκψα διά τριπλή; όδοΰ 
την ανωτέρω επιστολήν. Μετά τ αύτην ελαβα καί της 
ιόικ/ίς σου 5 Απριλίου τό δεύτερον και τρίτον άντίνρα- 
φον. Ο αντιπρόεδρος της Έλληνικης επιτροπής (comite * 
Hellenique) φιλελληνέστατος και φιλανθρωπότατος είχε 
-.ερασειν πρός καιρόν εί; την Λόνδραν, διά νά έρευνηση, 
αν ευρισκωνται εκει Ελληνικά μειράκια χρείαν εχοντα 
σωτηρίας. Τόν έσύστησα πρός τούς εκει αδελφούς Φ άλ- 
λη, καί είμαι βέβαιος, δτι θέλει λυπηθην πολύ, δταν 
άκουση δτι δεν εδραμες πάραυτα είς ένίσχυσιν της υπέρ 
των Ελλήνων προθυμίας καί φιλοτιμίας του. Τόση εινε 
του φιλάνθρωπου τούτου Λαστερΰ, η υπέρ τοΰ ελληνι
κού γένους κηδεμονία, ώστε πριν αναχώρηση έδώθεν έπε- 
μεληθη νά σοΰ έτοιμάση την κατοικίαν είς τόπον χαρ- 
μόσυνον καί με σκευή οχι μόνον αναγκαία, άλλα καί 
χρήσιμα, Άν δεν έγνώριζα έκ μακρας πείρας την σώ-*

φρονα καί φιλόσοφον αύτάρκειάν σου, ηθελά σε βεβαιω- 
σειν, δτι μέλλεις νά ζήσης. «Έν πασι λαγώοις» ως λε- 
γει ό κωμικός Αριστοφάνης. Ά λ λ ’ άς άφησωμεν, φιλε, 
τά  κωμικά, επειδή ό λόγος δεν είναι περι λαγωων, 
αλλά περι σωτηρίας δλης της Ελλάδος, καί της από 
την σωτηρίαν αύτην έλπιζομένης ευδαιμονίας σου. Ε λ 
ληνικά μειράκια μέλλεις νά μορφόνης, φίλε μου, εις την 
άοετην, κα ινά  κατασταθης άληθώς Κατασκευαστής αν
θρώπων (Fabricant (rhommes). Μόλις ηκούσθη δτι έπρο- 
σκληθης, κ ετοιμάζονται πανταχόΟεν νά σοΰ πέμψωσιν 
υλην της κατασκευής. Ό Μαυροκορδάτος καί ό^,ίρκσα- 
κάκης είναι έτοιμοι νά πεμψωσιν ό ένας τόν υ’όν και 6 

άλλος τόν ανεψιόν του. Καί αύτοί οί Κερκυραΐοι, των 
όποιων δυσωπεισαι την μέμψιν, θέλουν ευχαριστηθην 
μανθάνοντες, δτι τά  μέλλοντα είς τό έ;ης νά ερχωνται 
είς τούς Παρισίους τέκνα των, τά  μέν εις τό Λύκειον 
σου δέν έ'χουν νά τρέχω σιν είς τας μεγαλοπολεις κ'.νδυ- 
νου:, τών δέ έ;ω τοΰ Λυκείου θέλει όλιγοστεύσειν τους 
κινδύνους η βλεπομένη καί άκουομένη τών εσω διαγωγή.

Φίλε μου, δέν έχω δύναμιν νά προχωρήσω γράφων επι 
πλέον. Σέ παρακαλώ μέ ολην την Ε λλάδα θερμώς, μην 
άμελησης νά στεφάνωσης τόν πολύκοπόν σου βιον με 
τόν λ α ά π ρ ό τ α τ ο ν  δλων τών στεφάνων (fabricant ά horn 
mes\ Ειθε μη κλείσω τούς οφθαλμούς πριν κατασταθώ  
μάοτυς της τόσης λαμπρότητος. Καί πάλιν άσπάζομαί σε.

*0 αδτδς
Άπόκρισιν, παρακαλώ σε δια τριπλής πάλιν όοοΰ.

19 Μαιου, 4830.

Β'

Καί πάλιν δμως ό Βάμβας ηρνησατο. Ώς φκινετχ;



όε ε/. τινων περισωθεντων εγγράφων κύριο; λόνο; τνϊς 
επίμονου άρνησεω; ητο ό μελετο>μενος ύπό τών Χίων 
συνοικισμός έν Εύβοίκ καί η έπιθυμία του Βκαβα του 
να μετοικησν] εκει εν μεσω τών συμπατριωτών του. 
Ά λ λ ’ ό μεν έν Εύβοια συνοικισμός έματαιώθη, έγένετο 
δε κατόπιν απόπειρα ετερου συνοικισμοΰ είς Πειραια, 
όπου ό Βκμβας εν τοΐς πρώτοι; μετέβη, καί έδίδαξε 
μαλιστα εν τώ αυτόθι tr>ρυθεντι γυμνασίω. Ά λλά  και 
ό συνοικισμός ουτος άπετυχε, προκριθείσης ώ; καταλλη
λότερα; προς τούτο αντί του Πειραιω: τη; Σύρου διά 
το κεντρικόν τη ; θεσεως καί τό εύλίμενον της νήσου, 
όπου ειχον ηδη πολλοί τών Χίων άποχ.ατασταθη.

Εν τουτοις την διευθυνσιν τοΰ έν Παρισίοις Λυκείου 
είχε πρό; ώραν άναλάβει ό Χιος Φ. Φουρναράκης, τοΰ Ιν. 
Πιτσιπιοΰ άναδεξαμένου την διδασκαλίαν τών Ε λληνι
κών. Αλλ ό βιος τοΰ Λυκείου ητο βραχύς, καί διά την 
ελλειψιν τών πρός συντηρησιν αναγκαίων πόρων μετ’ ού 
πολύ όιελυθη, ως φαίνεται έκ της ώδε αντί επιλόγουν\ / , * · *
οηυ,οσιευομενη; επιστολής τοΰ πρό τινων ετών έν Μασ- 
σαλικ εκμετρησαντος τό ζην αρχιμανδρίτου Κωνσταντί
νου Κρεατσούλη. *Η επιστολή αυτη είναι αληθώς άξια 
λόγου ού μόνον διά τάς περί Λυκείου πληροφορίας, άλλά  
καί ύιά την συγκινητικήν περιγραφήν τοΰ θανάτου τοΰ 
αείμνηστου Κοραη.

Σοφε και Σεβάσμιε ΛιδάσκαΛε,

Τις ήθελε μου προφητεύσειν τοΰ δυστυχοΰς, οτι ενώ 
θελω σου φανερωσειν τόν θκνκτον τοΰ σεβαστοΰ καί /ρη~ 
σιμού μας πατρός Κοραη ! ιδού σοΰ αντιγράφω, σεβά
σμιε μου διόασκαλε, δ,τι πρό τ:ιών ηαεοών μ.οΰ ενοα-I * _ ·*, ' ‘ i k I t iψεν ο φίλος Φουρναρακης.

«Την 18 Μαρτίου έ'πεσε μετά τά γεΰμα ά~ό την κα^

θέκλαν του, καί την 6 τοΰ παροντος ανεπαυθη περι την 
μίαν ώραν παρά τέταρτον της ημέρας. Τεσσαρας Χιους 
τον Πιτσιπιόν, τόν Γαλάτην, τόν ‘Ραλλην και τόν 
Φουρναράκην ηθελεν, άφ’ ού έβαλθη εις την κλίνην, να 
τόν ύπηρετοΰν, οΐτινες έκαμαν τό χρέος των νύκτα καί 
ηαέραν* είς αυτούς είπεν οκτώ ημέρας πρό τοΰ θανατου 
του, «οτι άν φθάσω την 27 τοΰ παρόντος θελω τελειώ 
σει τόν 85 χρόνον της ηλικίας μου». Τοΰτο θελει γενην 
σαφέστερον, όταν τυπωθη ό ι^ιοχειρω; γραμμένος βίος 
του, τοΰ όποιου πρό δύω */ρόνων μοΰ έμπιστευθη την 
αντιγραφήν, δτε μ’ έδωκε καί ταυτήν την επιτάφιον 
επιγραφήν, μέ παραγγελίαν νά χχραχθτί εί; τόν μελ- 
λοντα νά τόν σκεπάσν) λίθον.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 
ΧΙΟΣ 

ΥΠΟ ΕΚΝΙΙΝ ΜΕΝ 
ΙΣΑ ΔΕ ΤΙΙι ΦΥΣΑΣΗι Μ’ ΕΛΛΑΔΙ 

ΠΕΦΙΑΗΜ ΕΝΗΝ ΓΙ1Ν 
ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 

ΚΕΙΜΑΙ

%Επιτρόπου; του εχει τού; κ. Ζαννην Βλαστόν, Άλες 
Κοντόσταυλον καί ’Ιάκωβον Ρωτάν* καί ό φίλο; του μα
καρίτης Θυρότος, νά συνκίΥ) τό είναι, του καί να τό 
παραδώστ) είς τούς επιτρόπους* σήμερον όμως η διοικη· 
τικη σφραγίς φυλάττει τά πάντα’ η διαθηκη του είναι 
τών 18*25 αναιρετική τη; τών 1816 .

α’Εγώ αντέγραφα τόν Ε' τόμον τών Άτακτων, τόν 
όποιον εί^ε τελειωμένον, άλλ’ έπιθεωρημενον εως εις το 
π στο^εΐον. Τούτον καί πολλάς ά7.λας σημειώσεις του 
έπρόσταξε καί τούς τεσσαρας νά συνάςωμεν, και νά 
φερθώσιν είς τη ν  οικίαν μου μην ήθελαν σκοοπισθώσιν*



μονον μας επαραγγειλι 
την τυπωσιν του Ε' τόμου τών Άτακτων)).

Αύτά, σεβάσμιε διδάσκαλε, σου αντέγραψα άπό την 
επιστολήν του Φουρναράκη* σου προσθέτω μ,όνον, ότι 
5 ημέρας πριν πεση άπό την καθέκλαν, μ’ εστειλεν 
ολίγας βιογραφίας του μακαρίτου Θυρότου, κα! μ’ έδιο- 
ρισε νά σου στείλω όύω, τάς όποιας εγκλείω είς την πα
ρούσαν μου. Έγνωρισα τούς μακαρίτας και τούς ό'ύω τόν 
Θυρότον έπί καθέδρας διδάσκοντα, και τον μακαρίτην 
πα σαν εσπεραν είς την οικίαν του όμιλοΰντα και διδά
σκοντα τό καλόν καί την αρετήν* είς τούς 1831 άπό 
τόν Απρίλιον εως τόν ’Οκτώβριον έταςείδευσα εως είς 
τό Λονδινον διά νά στεφανώσω τόν εκεί Ράλλην. ’Έ
μεινα υπέρ τούς δύω μήνας είς τούς ΙΙαρισίους* δέν μου 
άνέφερεν ό μακαρίτης ποτέ τίποτε περί τοΰ Ελληνικού 
Λυκείου, επειδή εκτοτε t δ εν, οτι δέν δύναται νά βαστα- 
y Οη. Ό Αας-εοη ένόμισεν, ότι έδύνατο νά συνάςη υπέρ τούς 
50 μαθητάς πληρόνοντας άπό 1 500 φρ. τόν /ρόνον, καί 
διά τοΰτο ενθουσίαζε τόν μακαρίτην Γέροντα’ είς την 
άρχην είχε τό Λύκειον 5,000 φράγ. ε/ον υποτρόφους πτω
χούς μαθητάς διωρισμένους άπό την επιτροπήν όκτώ*ητον 
τών άδυνάτων λοιπόν νά βασταχθη* είναι καιρός άποΰ 
όιελυθη, καί διεσκορττίσθησαν καί οί πτωχοί μαθηταί.

‘Υγίαινε σεβάσμιε διδάσκαλε, καί παρακαλώ σε, μέ- 
σον τοΰ έν Μάλτα κ. Ζωρζη Γαλ.άττη, νά εχω άπόκοι- 
σιν, ότι έλαβες την παροΰσάν μου.

Έν Μασσαλία 12[24 ’Απριλίου 1833.

*0 γνωστός σου 
Κ. ΚΡΕΑΤΣΟΓΛΗΣ.

Γ'

Καί τό Λύκειον λοιπόν έναυάγησε καί μετ’ αύτοΰ διε- 
λύθη καί ή έλπίς ην ετρεφεν ό Κοραης, ότι διά της έκ- 
παιδεύσεως τών Χίων μειράκιων θά διετηρειτο έν αύτοις 
ακμαία η πρός την πατρίδα άγάπη* συνέβη δε ακριβώς 
ό,τι ό πολύς εκείνος άνηρ προειδε, καί πολλοί τωόντι τών 
Χίων όμοιωθεντες καί συνταυτισθεντες τοις λαοις παρ 
οΐς έβίουν, μετεμορφώθησαν είς ’Ιταλούς, Γάλλους, ’Ά γ 
γλους η Γερμανούς, ούδέν έλληνικόν έκτος τοΰ ονόματος 
διατηρησαντες.

ΕΡΝΕΣΤΟΓ ΚΟΥΡΤΙΟΥ 

ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ RAIMA ΑΘΗΝΩΝ
( Έ κ  τ ο υ  Γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ ) .

cO σοφός καθηγητής Έρνέστος Κούρτιος έκφωνησας 
λόγον την 5 Ιουλίου 1877, ημέραν, καθ’ ην εωρταζοντο 
έν τη ’Ακαδημία τών επιστημών τοΰ Βερολίνου τα γε
νέθλια τοΰ Leibnitz, έ'λαβεν ώς θέμ,2 τό έδαφος καί τό 
κλίμα τών Αθηνών, ινα άποδείζν) ιδίως πώς επενηργη- 
σεν η φύσις τοΰ τόπου έπί της διανοητικές άναπτυξεως 
τών Αθηναίων. Ό λόγος ούτος διακρινόμενος διά την 
γλαφυρότητά του ένδιαφέρει τά μέγιστα τούς μετ’ άγα- 
πης στρέφοντας τό βλέμμα πρός την γωνίαν ταύτην της 
κλασική; Αττικής γης, κκι σπουδάζοντας καί έρευνών-
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τας πάντα τά αυτήν άφορώντχ. Ώς έκ τούτου νομίζο- 
μεν εργον εύχάριστον νά μεταφράσωμεν τά σπουδαιό
τερα μερη του λόγου τούτου.

Τό ονομα του Leibnitz είναι, λέγει ό Κούρτιος, τό 
συμβολον τη ; συνενώσεως καί συσχετίσεως πάντων τών

εθνογραφικάς μελέτα;, και εθεσεν ουτω; είπεΐν νέα θεμέ
λια εί; την έπιστηαην ταύτην. ’Αρςάμενος πάντοτε ές 
ιστορικών ερευνών μετά αληθινού φιλοσοφικού πνεύματος 
δεν ήρκεσθη είς τά πράγματα, άλλά άνεζητησε παντα- 
χοΰ τα αίτια, υπό τη; έπενεργεία; τών όποιων διεπλώσθη 
ό ιστορικό; χαρακτηρ τών τε φυλών καί εθνών. Καί οσον 
σαφεστεοαι έγενοντο αύτώ αί έκ τη; φυσική; καταστά- 
σεως τών διαφόρων φυλών, έκ τοΰ κλίματος καί της ατ
μόσφαιρας, έκ τη; διαμορφώσεω; τοΰ έδάφου;, έκ της 
οιανομη; τών υόάτων, έκ τών ηφαιστείων φαινομένων, 
εκ τών ρευμάτων τη; θαλάσση; καί ές άλλων περιστά· 
σεων πηγάζουσαι έπενεργητικα'ι σχέσεις καί δυνάμεις, 
τόσον περισσότερον ^σθάνετο την ανάγκην νά συμπερι- 
λαμβάνη τά ; φυσικά; ερεύνα; έντός τοΰ κύκλου τών 
μελετών αύτοΰ.

Ουτω; ή φιλοσοφική καί ιστορική διάσκεψις έσχε- 
τίαθη καί ηνώθη μετά τη; μεθόδου τη; ακριβούς φυσι
κής έρευνης. fi>; έκ τούτου ύπηρςε καί στενή σχέσις με- 
ταςύ τοΰ Ritter καί τών φυσιοδιφών Summering, Αΐ„ 
von Humboldt, καί Leop. yon Buch.

Άφότου οιεμεινα έκ δευτέρου μακρότερον διάστημα 
χρόνου έπί τοΰ ελληνικοΰ έδάφους ζωηρότερον καί σα- 
φεστερον παρουσιαοθν,σαν είς την διάνοιαν μου αί ίδέαε 
τοΰ Ritter, διότι ή Ελλάς, καί έν Έλλάδι ή ’Αττική*

είναι τά μέρη της οικουμένης, δπου αύταί είναι μάλ
λον έοαοαοσταί.

4 i  I f  f  y f

Ένταΰθα έ’χομεν ενώπιον ημών τον μεγιστον πλοΰ- 
τον ιστορικής άναπτύςεως* ένταΰθα τους ακριβέστατα 
έκτυπωθέντας χαρακτήρας πάντων τών φυσικών πρα
γμάτων. Έάν πρέπη νά φανγί που, οτι η χωρα δεν είναι 
απλώς η σκηνη έπί τη; όποια; αγωνίζεται η ιστορία 
τών έθνών, άλλ’ ότι υπάρχει βαθύτερο; δεσμό; αλληλου
χίας, τοΰτο πρέπει νά φαν*/) ένταΰθα. Επίσης ένταΰθα 
θέλωμεν έννοησει κάλλιον τίνι τρόπω έπιδρώσιν επ’ αλ- 
ληλων τά δύο στοιχεία τό τε διανοητικόν καί τό υλικόν. 

Τί ησαν αί Άθηναι συνηθίσαμεν παιδιόθεν νά έκτι-

εργων και γνωσεαν 
ταΰθα κατά πρώτον μέχρι τελείας άναπτύςεως. Ένταΰθα 
έπεκράτει η μεγίστη ένέργεια εί; την διαμόρφωσιν του 
πολιτικοΰ βίου, προ κειμένου νά λύωνται έπαςίως καί σκο
πίμως πρακτικά προβλήματα τοΰ δημοσίου ώς εργα 
ύδραγωγίας, οδοποιίας καί άλλα τοιαΰτα, καί συνάμα 
άκωλύτως η ισχυρά τάσις εκείνη πρός τό ιδανικόν, ητις 
είς έκαστον προϊόν της χειρωναςίας παρείχε την σφρα
γίδα άνωτέρας αξίας. 'Η ζωηρότατη εμπορική κίνησις 
έν μέσω της πληθύος της άγορας τοΰ λιμένος, συνε- 
βάδιζεν ένταΰθα μετά της βαθύτατης συννοίας καί της 
τάσεως πρός σκέψιν καί ποίησιν, ητις δέν άνεπαύετο ή 
εως δτου έςεδηλουν διά τοΰ λόγου η έπί λίθου η μετάλ
λου, οτι ένδομυχότερον δύναται νά κινησνι ψυχήν αν- 
θρωπίνην, ώστε προέκυπτεν εθνική καλλιτεχνία, ητις 
τοιαύτη καί τοσοΰτον πολυμερής ουδαμοΰ άνεπτυχθη, 
ουτε πρότερον, ουτε ύστερον. Έν Άθηναις κατά πρώτον 
έμελετηθησαν καί έδοκιμάσθησαν σπουδαίως οί όροι, ύφ’



ούς δυνατόν νά ύφίσταται πολιτική τάςις. Πάντες οι τύ* 
ποι της αρχαίας πολίτικης είσήχθησαν κατά πρώτον εν
ταύθα μετά τών λεπτότατων βαθμιαίων μεταβολών καί 
τροποποιήσεων αύτης.

'Ως πρός τά νομικά και τά οικονομικά αί διατάςεις 
τών Αθηνών έγενοντο κανόνες. 'Η δικαστική καί πολι
τική ρητορική ησαν ένδήμιοι, ώς έν γένει ή κανονική 
τελειοποίησις του πεζοΰ λόγου. 'II φιλοσοφική διάσκεψις 
ώθήθη ενταύθα κατά πρώτον είς τά εγγύτερα καί υψιστα 
προβλήματα τοΰ ανθρωπίνου νοός. Καί πόσον εγγύς άλλή- 
λων κατά χώρον καί χρόνον έδίδασκον έπί ’Αττικού έδά
φους οι άνόρες έκεΐνοι,οις συνάπτονται τήν σήμερον είσέτι 
πάντες οί φιλόσοφοι ! ποΐαι ήθικαί δυνάμεις έςήρχοντο έκ 
της ’Αττικής στοάς ίκαναί νά υποστηρίςωσιν είσέτι τόν 
καταπεσόντα ρωμαϊσμόν, καί πόσην παρόρμησιν ελαβον 
πασαι αί φυσικαι έπιστημαι συνε/όμεναι μετά τών 
ερευνών τοΰ άνδρός εκείνου, δστις περιπατών παρά τά ; 
οχθας τοΰ Ίλισσοΰ, άπεκάλυπτεν είς τούς μαθητάς του 
τήν γνώσιν τοΰ όργανικοΰ βίου. Επειδή έν ’Αθήναις 
υπήρξαν πάντα τά στοιχεία τοΰ πολιτισμοΰ, διά τοΰτο 
αυται έγενοντο ή πνευματική μητρόπολις πασών τών με- 
γαλοπόλεων τοΰ έλληνικοΰ κόσμου, καί ή δεύτερα πα- 
τρίς πάντων τών πεπολιτισαένων 'Ρωααίων, καί ώς έκ
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τούτου ό Ίουβενάλης μετά πικρίας ώνόμασε τήν Ρώμην 
πόλιν Γραικών. Αί ’Αθηναι κατέστησαν τά ελληνικά, 
κοινωνικήν γλώσσαν τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, καί έπο- 
μενως τό δργανον της νέας κοσμοκρατορίας, ητις μετά 
την πτώσιν τών ’Αθηνών ηγείτο της ανθρώπινης ιστο
ρίας. Έν τούτοις μέχρι της σήμερον δέν υπάρχει έν τω  
παλαιω τε καί νέω* κόσμω σπουδαιότεοον ζήτημα περί 
της διανοητικής καταστάσεως τών ανθρώπων ή έκεϊνον, 
εάν όι’ ’Αθηνών διήρχετο ή οδός της άναπτύζεως. Καί

έν τη πατρίδι ήμών θεωροΰμεν κυρίως ώς τό άοιστον 
συστατικόν επιστημονικής ποοπαιδεύσεως τό οίκειοΰσθαι, 
τάς ’Αθήνας μετά πλήρους ευαισθησίας νεαροΰ φρονή
ματος.

Πόσον αξιοθαύμαστος ή κατά χώρον καί χρόνον έλα- 
χίστη κοσμοκρατορία αυτη της μικρας ταύτης Έλληνικης 
πολιτείας ! Σ/εδόν φαίνεται, δτι ό άνθρωπος ένταΰθα μό
νον ευρε τά πρός πλήρη καί κατά πάντα έλευθέραν δια
νοητικήν άνάπτυςιν προσόντα, καί άκουσίως σχεδόν ζη- 
τοΰμεν δπως γνωρίσωμεν καί έςετάσωμεν τήν φύσιν της 
χώρας, οπού τοιαύτη άνάπτυζις συνετελέσθη. Άζιοση· 
μείωτον είναι, δτι καί τών αρχαίων αύτών τήν προσο
χήν εΐλκυσεν ή μικρά ’Αττική καί θεμα τών σκεψεων 
αύτών ήτον ή αλληλουχία της φύσεως καί της ιστορίας 
αύτης. Πόσον λεπτώς καί περισκέπτως κρίνει ό Θουκυ
δίδης, οταν έν τη μέτρια εύφορία τοΰ ’Αττικοΰ έόάφους 
άναγνωρίζη ευνοϊκόν δώρον της φύσεως, δι’ ού ή χώρα 
ποοεφυλάττετο τών βίαιων καταστροφών εκείνων, είς άς 
ύπέκυόαν τά εύκαρπότερα πλησιόχωρα, καί δι’ ών αύτά 
έστερήθησαν της είρηνικης καί συνεχοΰς άναπτύςεως. Τό 
πρώτον άρ*/αΐον σύγγραμμα, οπερ άπεπειράθη να ποα- 
γματευθν; έπιστημονικώς περί της φυσικής χωρογραφίας, 
'ήτο τό είς τόν Ξενοφώντα άποδιδόμενον περι προσόδων, 
πόνημα έν τώ όποίω έςετάζονται λεπτομερώς τό κλίμα 
τών ’Αθηνών, ή καρποφορία τοΰ έδάφους, τά π7,ουτη της 
θαλάσσης καί της χώρας, ή στρατηγική θέσις της ’Α τ
τικής καί ή ένδεχομένη βελτίωσις τών πόρων της εγχω
ρίου ευημερίας. £0  δέ Πλάτων ποιεί φαντασιώδη περι- 
ριγραφήν ιδανικών παναρχαίων ’Αθηνών, βλεπει τις ομως 
μετά πόσης ακρίβειας παρετηρησε και ειχε πάντοτε προ 
οφθαλμών τάς ώρισμένας τοποθεσίας. Καί τοΰτο δεν είναι 
άζιοθαύμαστον διά φιλοπάτριδα αύτόχθονα* ό Άριστο-



τελ/]ς όμως, ο ξένος ουτος εκ βόρειας ήμιβαρβάρου ^ώρας 
καίπερ μή σύμφωνος μετά τής πορείας, ήν έλαβεν ή πο
λιτική τών ’Αθηνών, δέν ηδύνατο δμως νά μή δώση εις 
τήν τοποθεσίαν αύτών πρωτότυπόν τινα σημασίαν, διότι 
πραγματευόμενος περι προϋποθετέων τοϋ χώρου προσόν
των, δι’ ών πολιτεία αναπτυσσόμενη φθάνει είς εύκταίαν 
τελειότητα, έλαβε τά τών πέριξ τών ’Αθηνών ευγνω- 
σ~χ χαρακτηριστικά, όπως σχηματίσν) χωρογραφικήν ει
κόνα. ’Αμφότεροι οι φιλόσοφοι ουτοι, άν καί δεν’άνέπτυ- 
ξαν ιδίως τήν θεωρίαν ταύτην, ησαν δμως πεπεισμένοι 
ό-ι /) εςαιρετικη ιστορία τών Αθηνών συνεδέετο στενώς 
μέ τόν χωρογραφικόν χαρακτήρα τής ’Αττικής, και μά- 
λίστα έ̂ νόμισαν πάντη αδύνατον κανονικήν καί εΰοδον 
©ίναπτυ ι̂ν ανευ προϋποθεσεως τοιαυτης συστάσεως τοΰ 
εδάφους. Οί περιπατητικοί προέβαινον ετι περαιτέρω 
εις την επιστημονικήν έξέτασιν καί θεωρίαν περί της 
Α .τιχ,/ίς χωράς, και ό θεοφραστος επιδεικνύει, οτι αφορ
μή σπουδαίων ανακαλύψεων γενομένων έν τη ’Αττική 
ύπαρχον αί μορφαί τών όρέων αύτης. ’Εάν πρός τό βο
ρειοανατολικόν μέρος της πόλεως δεν περιωρίζετο ό ορίζων 
Sta σχημάτων τοσούτων άποτόμων, ώς τών τοΰ Αυκα- 
β/]τοΰ και τοΰ Πεντελικοΰ, δεν ηδύνατο τόσον εύκολα νά 
όρισθη η μεσουράνησις, καί αί ’Αθηναι ώς έκ τούτου νά 
γεινωσιν ευκλεες λεντρον τών αστρονομικών καί χρονο
λογικών επιστημών.

Ο την σήμερον είς ’Αθήνας άφικνούμενος καί μή γνω
ρίμων ουδόλως τό παρελθόν, άλλ’ έςετάζων απλώς καί 
μόνον μετά έμπειρου δμματος τήν χώραν, οφείλει νά 
λάβν) τήν̂  αίσθησιν, δτι ή χώρα αυτη έκλήθη υπό της 
φυσεως αυτής εις ολως εξαιρετικόν προορισμόν. Ουτε 
πλούσια ευκαρπία τόν θελγει, ουτε υπέρμετροι τοΰ 
ύψους καί τοΰ βάθους άντιθέσεις τόν καταπλήττουσιν.

ά λ ν  απεναντίας λαι> βάνει τήν εύάρεστον έντύπωσιν χώ
ρας, άν καί θαυμασίως ποικίλης,  ̂ ούχ ν,ττον αρμονικώς 
διαρθρωθείσης, εύπεριοοίστου χαριέστατα μεταξύ θαλάσ
σης καί όρέων, ευνοϊκής τοϊς άνθρωποις και κατ εζοχην 
επιτήδειας διά τακτικάς κατοικίας. Περιορατις πεδιάδα 
έκτάσεω; άρκούσης, ϊνα θρέψη μεγαλούπολιν, μέτριας 
δμως τοσοΰτον, ώστε έξ όποιουδήποτε υψώματος καθί
σταται πανταγοΰ εύδιάκριτος. Εις τρεις πλευράς περι
βάλλεται ύπό όρέων αρκούντως υψηλών πρός σκεπήν τών 
κατοίκων καί πρός διατροφήν τών πηγών, ΰψηλοτέρων 
δέ προ; βορρΧν, δπου ό άπό τής ομιχλώδους Βοιωτίας 
φραγμός ήτο μάλλον εύκταΐος. Ιΐρός βορράν παρά τόν 
Πάρνηθα κεϊνται αί υψισται καί στενόταται δίοδοι, δυ
νατό: προμαγών τών συνόρων καί άφ’ ένός μέν σωτήριον 
πρόσκομμα άσκοπου παρεκτάσεως, άφ’ ετέρου δέ έγγύη- 
σις της δημοτικης ανεξαρτησίας της Αττικές. ^

Χααηλότερα καί λειόβατα είναι τά πρός άνατολην 
καί δύσιν όρη, χρησιμεύοντα μόνον ώς διαρθρώσεις της 
χερσονησοειδοΰς χώρας. Πρός μεσημβρίαν ήρεμα έξακο- 
λουθεί ή κλιτύς μέχρι τής ανοικτής παραλίας* ούδέν πε
ριορίζει έκεΐσε τό βλέμμα, δπερ ακωλύτως φθάνει εις 
τόν πολύνησον κόλπον καί τήν άπέναντι ήπειρον.

Διά τοιαύτης γενικής διαμορφώσεως χωρίζεται η ’Ατ
τική ώς ιδ ια ίτ ε ρ ο ν  μέρος τής Ελληνικής ηπείρου. Έσω- 
τερικώς ή μεγίστη τής ’Αττικής πεδιάς, δηλαδή, ή τ ω ν  
’Αθηνών, είναι τοσοΰτον ποικιλοσύνθετος, ώστε μας φαί
νεται εύδιαρθρωμένον φιλοτέχνημα. Άπό του βορειανα- 
τολικοΰ πρός τό νοτιοδυτικόν μέρος εκτείνεται σειρά 
τρα/έων λόφων, ή τών Τουρκοβουνίων, χωριζουσα τό ανω 
αέρος τής πεδιάδος είς δύω κοιλάδας.

'Η κοίτη τοΰ Ίλισσοΰ φαραγγοειδής διέρχεται τας 
υπώρειας τοΰ *ΥμΥ)ττοΰ, ό δε Κηφισσος, συρρεων εκ τών



παρα τον Πάρνηθα καί τον Πεντελικόν διεσπαρμένων 
πνιγών του, φέρει τά  άφθονα καί ανεξάντλητα δδατά 
του εις τους ανοικτούς άγρους, είς τόν ώραΐον ελαιώνα, 
έξ ου ανέκαθεν έξηρτατο η ευπορία τών Αθηνών. Ά ν ω 
θεν της πόλεως ηδύνατό τις νά συνάξν] τό υδωρ, όπεο 
να χρησιμευ'/] πρός άρόευσιν καί τών άπωτέρων μερών 
► ?ίς <*,εδιζόος, ητις ολοκληρος διεσχιζετο όικτυοειδώς 
διά τελείου ύδραγωγικοΰ συστήματος. Έκεϊ δέ, δπου 
πλησιαζουσιν αλληλοις οι ποταμοί οί διδυμογενεις, προέ- 
χει έν μεσω της πεδιάδος ό απότομος κωνοειδής σκόπε
λος τοΰ Λυκαβητοΰ, ορατός μακρόθεν άπό ξηρας καί άπό 
θαλάσσης. Έξ αύτοΰ νέον άρχεται σύστημα υψωμάτων, 
μικρόν ιδιαίτερον όρος, δπερ έπί τοΰ πετρώδους μετώπου 
του εφερε τούς βωμούς καί τούς ναούς τών Αθηναίων 
καί είς τάς πλευράς του τάς άρχαιοτάτας κατοικίας αύ
τών. Καί έ'μπροσθεν μέν άνυψοΰνται ό Άρειος Πάγος 
και η Ακρόπολις, όπισθεν δέ ό εύρυσκελης λόφος της 
ΙΙνυκος, ον πρός νοτον περιρρέει ό Ίλισσός έν είδη διώ- 
ρυγος.

Άν καί τό ύπεράνω τνίς θαλάσσης υψος καθ’ εαυτό 
είναι μικρόν, ούχ ηττον δμως τά  υψώματα ταΰτα ε/ουσι 
χαρακτήρα μεγαλοπρεπή. Δια της έπενεργείας τών ύδά
των και δια τών σεισμών καταστάντα πολυρραγη καί 
πλ/)ρ/) χασμκτων, άντρων και σπηλαίων, εχουσιν ένθεν 
μεν λελειωμενους κρημνούς καί απότομον χαράδραν, 
ενθεν δε πρός τό νοτιοδυτικόν μέρος κοιτάσματα χώμα
τος, καλυπτοντα τους πρόποδας καί σνηματίζοντα άνέο-'»//=' Α» 4 tπουσαν ανκοασιν.

Εκ, θαλασσής δε εκτείνεται ή πρόχυσις, τδ (Λονότονον 
άλίπεδον, οτερ δαως παρέχει τό άνεκτί|/.ητον όφελος δτι 
ενονει την ήπειρον ρ.ετά της πειραϊ/.ης χερσονήσου χαϊ 
«οίνε-, έλευθεραν τήν πέραν τοδ χ,όλ-ου βίποψιν.

2 1 7*

'Όπου στρέφει τις τό βλέμμα άπαντα έν στενώ χωρφ 
πλουσιωτάτην καί ποικι7,όμορφον διαρθρωσιν. Εκαστον 
βημα μεταβάλλει την άποψιν καί είς έκάστην μεταβο
λήν θέσεως παρουσιάζεται άλλη είκων. Ο,τι όνομαζο- 
μεν ρυθμόν έν τώ χορω καί έν τ$  μουσικνί, δηλαδη την 
όμοιόμοοφον ροην χαριεντως τακτοποιημένης μεταβολ*?ίς, 
τοιαύτην συνθεσιν τοΰ στάσιμου μετα τρυ εύκιν/ιτου 
οιστώσιν αί γραμμαί τών Α ττικώ ν όοεων. Γ1 α καθέκα
στα εύκίνητα καί μολοντοΰτο τό σύνολον αποτελεί ηρε- 
μον αρμονίαν.

Ποό; ΐδρυσιν τών κατοικιών τοσοΰτον προσαρμό^ουσα 
ύπηρξεν η σύστασις τοΰ έδάφους, ωστε αόυνατος^ ητο 
πασα άβεβαιότης, παν σφάλμα. Τά κεντρικά μεταξύ των 
δύο ποταμών υψώματα ησαν ως προσχεόιασμενα δι α
στικήν έγκαθίδρυσιν, καί ουόαμοΰ εν Ελλαδι υπάρχει 
Φοούριον τοσοΰτον εΰμετρον ώς η Ακρόπολις τών Αθη
νών,'διότι τά  άλλα είναι η ύπερύψηλοι κρημνοί, ώς η 
Άκροκόρινθος καί η Ίθώμη, η άφανεΐς γήλοφοι, ως της 
Σπάρτης καί τών θηβών. Έπί τών διά την γεωργίαν 
άχρηστων ξηρών καί πετρωδών υψωμάτων, ύπεράνω γο- 
νιμωτάτων αγρών καί πρός την πλησίον θαλασσαν αΤ*°“ 
βλέπουσα η κατοικία ητο υγιεινή καί ευάρεστος. Είχε 
τις την αίσθησιν της φυσικής άλληλουχίας χώρας τε καί 
λαοΰ. Έκάστη γωνία ητον εύχρηστος καί έντός στενών 
δρων άνεφύετο θέρμη φιλοπατρία, πληρης ευφρόσυνη πρός 
τά  άπολαμβανόμενα καί πίστη άφοσίωσις είς τα πανάρ- 
χαια καί είς τά έκ παραδόσεως έ'θιμα.

Ά λλω ς δέ ύπηρ/εν τοσαύτη ποικιλία διεγερτική, 
ωστε η νωθρότης καί η στέρησις άπέβαινον άδύνατα. fO 
θαλάσσιος όρίζων έκτείνεται άπό τά  ορη της βορείου  ̂Αρ
καδίας μέχρι τοΰ Πόρου καί της Ύδρας· έκ τών ύψω- 
μάτων φαίνονται η Άκροκόρινθος καί μέρος τών Κυκλά



δων. Έμφυτον ητο τοϊς κατοίκοις τό αίσθημα, δτι εδρί- 
σκονται^έν τώ κέντρω τής Ελλάδος. Μονομερής καί πε
ριορισμένη άνάπτυξις, οίαν παρατηροΰμεν εν άκοινωνή · 
τοις όρειναϊς χωραις ή έν άπεοάντοις παραλίοις, ώς έν 
Ιωνία ης οι κάτοικοι ησαν μόνον θαλασσινοί, ήτο αδύνα
τος ενταύθα. Ό Πάρνης ομοιάζει ήδη πρός τά ύψηλά 
ορη τής Έλλκδος καί οί χαμηλοί τής ’Αττικής λόφοι 
αυτοί είναι αρκετά τραχείς πρός έξάσκησιν τών μυών 
και τών πνευμόνων. Διά πάντα τά είδη ανθρώπινης ερ
γασίας υπήρξεν ού μόνον ή ευκαιρία, άλλά καί ή ανάγκη, 
ϊνα κατοικήσωσιν, όσον μάλλον άναπαυτικώς, έπρεπε νά 

έφεύρωσι τά άναγκαιοΰντα πρός ίσοπέδωσιν τών θεμελίων 
επί σκληρών πετρών, πρός φρεωρυχίαν καί πρός οδοποιίαν. 
Έπρεπε νά άσκήσωσι πάσας τάς τέχνας τάς επιτήδειας 
πρός θκλασσοπορίαν καί αλιείαν έντός τοϋ. πολυνήσου καί 
ιχθυοτρόφου κόλπου, πρός έξαγωγήν τοΰ άλατος, πρός 
καλλιέργειαν τοΰ γονίμου πεδίου καί τών πολυφύτων 
όρεων. Γό όλον πεδίον εχει μόλις δύο γεωγραφικών μιλιών 
μήκος καί μολοντούτο αί θΐνες τής παραλίας, τό έλώδες 
άλίπεόον, οί πυθμένες τών κοιλάδων, οί λόφοι, αί ύπώ- 
ρειαι των όρεων καί τά όρη αύτά είναι όλως διάφοροι 
(,ώναι, ών έκάστη έχει ίδιάζοντα φυτά καί άπαιτεϊ ιδίαν 
γεωργικήν θεραπείαν.

Ποία ή άντίθεσις, όταν έκ τής φυσικώ τώ λόγω άει- 
κινητου τύρβης τοΰ λιμένος είσέλθη τις είς τό ν  ήμίσειαν 
ωραν απεχοντα σκ,ιερόν ελαιώνα, ουτινος τά δένδρα είναι 
μέχρι τοΰδε τά αρχαιότατα μνημεία 1 τής ’Αττικής καί

1 Περ· τών Ιλ ιιω ν  xxt περί τών 9 υτών τ η ς ’Λ τταης Ιν γ ίνει οο* 
εκτενε^τεοον ε·.ς „ τ α  ο υ τ α  τοΟ Άττ·.·/.οΟ π ε δ ί ο υ »  ir.b το5 με- 
ταφριστοΰ ^Heldreicb, die PflanzeD der Attischen Ebene, Schles
wig. 1877.  8o), x ii τήν εν,τί) Έ στ·* άριθ. 43— 47 τοΰ έτους 1877  
σύντομον μετ«φρισ·.ν μέρους τοΰ γερμανικού πρωτοτύπου ντ.'ο Μη-
Aiep ar.7). r  1

<ως τά σεβαστότατα κειμήλια τής πατριδος παραδιδονται 
από γενεΧς είς γενεάν, θεραπευόμενα μετά ακαμάτου 
έπιμελείας, άλλά ήρεμα καί άδιαλείπτως κατά τόν έκ 
παοαδόσεως τρόπον! Τοσαύτη είναι ή άντίθεσις,^ ώστε 
νομίζει τις, δτι μετετέθη είς άλλην χώραν. Αι αντιθε- 
σε^αυται έζηγοΰσι τό επιχειρηματικόν καί φιλαποδημον 
συνδεδεμένον μετά τής άγάπης είς τά πατροπαράδοτα, 
τής σταθερότητας καί τής πιστής φιλοπατρίας, ίδιά,οντα 
στοιχεία τοΰχαρακτήρος τοΰ αυτόχθονος ’Αθηναίου, στε- 
νώς συνοικειούμενα μετά τής γεωγραφικής θέσεως τής 
χερσονήσου.
’ ΤΙ ’Αττική είναι ύφ’ δλας τάς έπόψεις σαφώς ύπό τής 

φύσεως κεχαρακτηρισμενη χωρα, ουτω καί τά τή̂ ς α τ 
μοσφαίρας αύτής. Καί επειδή τά αντίθετα άκρα  ̂εχουσι 
τάς'-/ειρίστας καί έπαισθητοτάτας συνεπείας, οί ’Αθη
ναίοι ησαν ιδίως εύγνώμονες τ·?) είμαρμένϊ) δια τό εύμε- 
τρον τής θερμοκρασίας, τό εύκρατον κλίμα, δπερ ούτε 
χαλάρωσιν τών αισθημάτων γενν£, ώς ή ύψιλή θερμο
κρασία, ουτε νάρκωσιν, ώς τό μεγάλον ψΰχος. Προσετί- 
θετο δέ καί τό εύτακτον τών ώρών τοΰ έτους,  ̂ ώστε ό 
’Αθηναίος ήδύνατο νά κανονίσν) ακριβέστατα τάς εργα
σίας τοΰ βίου του, ει'τε τών εμπορικών συναλλαγών, είτε 
τής γεωργίας ή καί τής ναυτιλίας. Καί είς την πνοήν καί 
άντιπνοήν τών άνεμων υπάρχει ρυθμός, καθ’ 8ν κανονί
ζεται ό έπί τοΰ κόλπου πλοΰς. Μακράν τών διαφόρων τής 
λοιπής 'Ελλάδος ηφαιστείων έστιών ή ’Αττική όεν υπό- 
■/.ειται είς καταστρεπτικούς σεισμούς καί ή φύσις ώς φιλό
στοργος μητηρ προβλέπει είς πάσας τής^χώρας τάς ά- 
νάγκας. Μετά τό πέρας τής έποχής τών όμβρων άρχεται 
ή τακτική δρόσος τής νυκτός καί ούδαμοΰ άνεγνωρισθη 
$ύγνωμονέστερον τό αόρατον δώρον τοΰτο δια της λατρείας 
καί τής ποιήσεως ώς παρά ’Αθηναίοι;, οΐτινες τήν προ-



στατιδα της πόλεως θεόν έώρταζον ώς θεδν Πάνδροσον* 
Προϊόντος του λόγου ό κ. Κούρτιος χαρακτηρίζει έν 

συντόμω τό κλίμα τών ’Αθηνών, στηριζόμενος έπί τών 
πολυχρονίων μετεωρολογικών παρατηρήσεων του ’Αστε
ροσκοπείου Αθηνών, δημοσιευθεισών ύπό Αύγουστου Μοπί- 
s e n Επιδεικνύει δτι ή ’Αττική είναι κατ5 εξοχήν 
πολυηλιος χώρα, τό φώς άπλετον καί ό ουρανός αίθριος. 
Κατά μέσον δρον 1 */2 %®ρα, ^τοι 1,55^ τών ήμερών 
του έτους, είναι έντελώς ανήλιοι καί 3 1 9 ήμέραι κατά 
το μάλλον καί ηττον αίθριοι' χαρακτηρίζει τό κλίμα ώς 
μεταβατικόν μεταξύ χερσαίου καί παραλίου. Ή ’Αττική 
είναι χώρα άνεμομαχίας, ό κραταιότατος δέ είναι ό βο- 
ρεας, ό πνέων κατά μέσον ό'ρον 178 ημέρας, ψυχρότατος 
μεν τόν χειμώνα, θερμότατος δέ καί ξηρός τό θέρος. 'Ο 
βορεας δν καί οχληρός, ούχ’ ηττον ομως είναι πρόξενος 
υγείας άποπεμπων τά μιάσματα καί συντελών τά μέ
γιστα^ εις την εύεςίαν τοΰ τε σώματος καί τοΰ νοός. Ά λλ ’ 
οτι λέγει ένταΰθα ό γεομανός καθηγητής περί της έπε- 
νεργειας τοΰ κλίματος έπί της διανοητικής άναπτύξεως, 
το εγραψεν ό ήμετερος.καθηγητής ’Αλέξιος Π άλλης προ 
τριετίας και λεπτομερεστατα καί άναφέρων πλεΐστα αρ
χαίων τε καί νεωτέρων συγγραφέων περί τοΰ αντικεί
μενου χωρία έν τή άξιολογωτάτϊ) διατριβή αύτοΰ τή 
επιγραφομέν·/) «περί τής επιρροής τοΰ κ.Ιψατος έ.τ'ι τής 
άναπτύξεως τής ό',ανοίας ύχύ J .  Πά.ΙΙη. Έ γ  ΆΟήγαις 
1875. 8 ° », ης την άνάγνωσιν συνιστώμεν θερμώς τοΐς 

evoiOC(DSCOUl£VOiC·* » i

 ̂Εφεςής δε έν τώ λόγω του ό κ. Κούρτιος αναφέρει, οτι 
ια (*όν/]ς σής επιμελειας ητον αδύνατον νά καταστή- 

σωσιν οί ’Αθηναίοι τήν χώραν των πλουσίαν. Τά προϊ-

* ,L A'cMr sen’ Griechisf he Jahreszeiten Ileft. II das Klima von AtheD, Schleswig. 1873. 8°.

όντα τοΰ τόπου δέν έπήρκουν διά τόν αύξάνοντα πλη
θυσμόν δύο μεγαλοπόλεων, άλλα η περιστασις c/jj .η 
ΰπήρχεν ιδίως τό ν.έντρον διά τους Αθηναίους ινα εςελ- 
θωσι τοΰ περιορισμένου δημοτικού κύκλου αυτών, νά 
συμπεριλάβωσι τήν θάλασσαν έν τί) Άττικν) καί να γει- 
νωσιν επιτήδειοι καί ισχυροί κατά θάλασσαν. Έάν βλετη 
τις τούς έξαιρέτους λιμένας, όπως ή φαντασία δεν δυ- 
ναται νά τούς διανόησή καλλίτερους, καί τόν πολύνησον 
κόλπον, έν ώ τά πλοία ήδύναντο βαθμηδόν νά άποπει- 
ραθώσιν όπως άπομακρύνωνται ολίγον κατ’ ολίγον περισ
σότερον άπό τής πατρίας παραλίας’ έάν έπί τέλους συλ- 
λογισθή τις, δτι τούς πρός ναυπηγίαν στόλου αναγκαίους 
πόρους’ παρέσ·/ον τοΐς Άθηναίοις τά  μεταλλεία του 
Λαυρίου, τότε κατανοεί τις κατά πόσον ή ιστορική ροπη 
αύτών ήτο προωρισμένη διά τής φυσικής συστάσεως τοϋ 
έδάφους,καθώς ή πλαστική άργιλλος τοϋ Κεραμεικου και 
τής Κωλιάδος άκρας καί ή αφθονία τοϋ καλλίστου μαρ
μάρου τοΰ 'Υμηττοΰ καί τοϋ Πεντελικοϋ κατέστησαν τήν 
’Αττικήν εκλεκτόν κέντρον τής πλαστικής τέχνης. Παρο- 
αοία ώς άφορα τό μάρμαρον ιδέα έξεφράσθη καί ύπό τοϋ 
κ. Gaudry έν τώ περί τής Γεωλογίας τής ’Αττικής συγ- 
γοάυ.ατι αύτοΰ καί εσχάτως ύπό τοΰ κ. Α. Κορόελλα εν 
τώσπουδαίω «-περί τής επετεργείας τής Γεω.Ιογιχής 
συστάσεως τον Μάγου ς»  πρός τά θέμα τοΰ λόγου τοΰ 
κ. Κουρτίου λίαν συγγενεύοντι όίρθρω1. «Αί ώραιαι τε- 
»γναι, λέγει ό κ. Κορδέλλας, έξαρτώνται κατα μεγα 
χμέοος έκ τών πετρωμάτων τοΰ έδάφους. Έάν οι Έ λλη- 
»νες δέν είχον έν τγ  χώρα αύτών ή έν τ?  Έλάσσονι Α
ίσ ια , τό τοσοΰτον ώραΐον μάρμαρον καί τόν πορφυρίτην

t ΛηαοιιευΟεν έν φυλλαδ'ω Α’ τοΰ Δελτιον τη; --- -ν; 
αίω; τ^ς ’Μν/.ή; Β ι θ υ ν ί α ς  Έπιτροπίίς.Έν ΆΟ/,νχ·.; Σ*πτ. 18 .7
8ο. σ;λ. 20 .



3)λίθον, */) γλυπτική  δεν θά έλάμβανε την ώθησιν εκείνην 
»δι ης εφθασεν εις τό έ'πακρον τής τελειότητος. ’Ενώ 
3)απεναντίας τα  ειόωλα τών άρχαίων Μεξικανών ησαν 
»ακ.ομψα, διότι οι γλυπ τα ι έχρώντο τραχυτάτω  λίθω  
))καί ούχί τώ  ώραίω έλληνικώ μαρμάρω».

Ο κ,. Κουρτιος περαινων τόν λόγον του λέγει, δτι τοι- 
αυτη ητον η ’Α ττική  δ ι’ όσων πλεονεκτημάτων είχε 
καί δι’ εκείνων ών έστερειτο, χώρα δηλαδή ίδιάζουσα  
και μοναδική κατά  τό είδος της. “Έκαστον προτέρημα 
ε^ητει εφαρμογήν, έκάστη ελλειψις εγείρει τήν εφευρε
τικήν δύναμιν τής διανοίας. Ό μεταξύ χώρας καί λαοΰ 
σύνδεσμος, η άφοσιωσις εις τό πάτριον έδαφος δέν στη 
ρίζεται είς την ευτυχίαν καί τήν άφθονίαν, άλλά  κυρίως 
εις τους υπο πο7Λών γενεών κόπους καί μόχθους ποός 
υποταγήν πασών τών δυσχερειών καί πρός συμπλήρωσιν 
τών ελλείψεων* ούδεποτε λαός συνωκειώθη τοσοΰτον 
μετα τής πατριόος αύτοΰ ώς οί ’Αθηναίοι μετά τής ’Α τ 
τικής* τοιοΰτος λαός ε’χει άπόφασιν νά ύποστηρίζη άεί- 
ποτε τα  ό ικα ιω ματα του καί νά μή παραδέχηται ούδέ - 
ποτε ξενοκρατίαν. 'Ως έκ τούτου έλαβε πρώτος μεταξύ  
τών Ελλήνων τό θάρρος νά άντιταχθη  έν Μαραθώνι είς 
τήν πληθυν τών ύπερθαλασσίων βαρβάρων καί νά χύση 
είσέτι έν Χαιρωνεία τό α ίμά του υπέρ τής ανεξαρτη
σίας τής πατρίδος.

'Η κυριότης έπί τοιαύτης /ώρας ένέπνευσε τώ  λαώ  
μεγαλόφρονα αισθήματα, καί όσον πλουσιώτερα καί αν 
ησαν τά  πλησιόχωρα, οί ’Αθηναίοι έτίμων τήν μικοάν 
των χώραν μέ τά  δρη καί τήν θάλασσαν καί τόν ουρανόν 
αύτής ώς άδάμαντα μεταξύ τών άλλων τής οίκουμε- 
νης, ως γήν δι ήν καί οί 6eol αντοί ήθελον αγωνισθη 
και την οποίαν ή ’Λ θη ϊα  αυτή  εξέλεξε διά τά  τέκνα αύ
τής. Ή φιλοπατρία καί μεγαλοφροσύνη αυτη έπλήοου

τούς ’Αθηναίους μέ τήν σταθεράν πεποίθησιν καί την 
άδιάσειστον πίστιν εις τόν υψηλόν προορισμον αυτών. Α- 
νευ τής πίστεως ταυτης αι Ά θή να ι ουδέποτε εγενοντο 
τοιαΰται, ώς τάς δοξάζομεν είσέτι τήν σήμερον.

Αί Ά θήνα ι λοιπόν παρέχουσιν ήμΤν εξοχον παράδει
γμα οτι διά πλήρη επιτυχίαν κανονικής· άναπτυξεως πρέ
πει νά εύρη ό άρμόόιος λαός τον αρμοζοντα αυτώ τοπον, 
δπως έκαστον φυτόν απ α ιτε ί ίδιαν συστασιν αερος και 
έδάφους ινα απόκτηση άληθώς την ιδιαζουσαν αυτώ φυ- 
σιν. Τοιαύτη είναι ή μυστηριώδης σχέσις μεταξύ τοΰ ύλι- 
κοΰ καί τοΰ διανοητικοΰ στοιχείου εν τη  ιστορία. Μαλν- 
στα  έν τη  άρχαία ιστορία φαίνεται ή άλληλουχία είς 
πλήρη ενέργειαν, ώστε τό πνευματικόν είναι τρόπον τινα  
όργανικώς συνδεδεμενον μετά τοΰ υλικοΰ ως ψυχή μετα  
σώματος. Ά ναζητοΰντες καταλληλον ορον δια την αρ- 
μονικήν αλληλουχίαν ταυτην, όποιαν απεπειραθην να 
άποδείςω αετα^ύ Αθηναίων και Α ττ ικ ή ς , τολμώ κατα  
τήν επέτειον εορτήν τοΰ Leibnitz νά τήν ονομάσω χροο)- 
ρ ισρέγηγ άρ ιιογ ίαγ , ης η εςακοιβωσις ενδιαφερει εςισου
τόν τε φυσιοδίφην καί τον ιστορικόν.

Τ * θ. ΧΕΛΛΡλ X.

Δ Α Ρ Ε Ι Ο Υ  Τ Ο Υ  Υ Σ Τ Α Σ Π Ο Γ  

ΑΙ ΣΩΖΟΜΕΝΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑί

Μεταξύ τών πολλών μέχρι τοΰδε εύρεθεισών διά σφη
νοειδών χαρακτήρων γεγραμμένων επιγραφών, δυω είνε 
αί μάλλον δυνάμενκι νά ένδιαφέρωαι τούς "Έλληνας άνα *



γνώστας, ώ; έπιμαρτυροΰσαι του πατρός της ιστορίας 
'Ηροδότου τό άκριβές καί φιλαλήθες έν τοις παρ’ αύτου 
γεγραμμένοις βιβλίοις* ταύτας δέ άνακοινών τοΐς όμο- 
γενέσιν έφέτος, εύάρεστον νομίζω οτι παρασκευάζω άνά- 
γνωσιν αύτοις.

Σημειωτέον έν προεισαγωγγί, δτι η σφηνοειδής έν τή 
αρχαία κεντρική ’Ασία επικρατούσα γραφή, ή παρα ΊΙ- 
ρούότω καλούμενη 'Ασσυρία γράμματα, καί παρά Στρά- 
βωνι γράμματα Περσικά, ητο κατά τούς άρχαίους χρό
νους κοινή όιά πολλάς καί διαφόρους γλώσσας, οπως έπί 
τών ημερών ημών ή Λατινική γραφή. Άσσυρίοις γράμ— 
μασιν έγοάφετο έν πρώτοις ή ’Ασσυρία φωνή, έπειτα δέ 
ή τών Χαλδαίων καί Βαβυλωνίων, καί αί τρεΐ; γλώσσαι 
σημιτικαί προςομοιάζουσαι τν) Εβραϊκή* επειτα αί Ά -  
ριαι γλώσσαι, καί μάλιστα ή Περσική καί ή ταύτ*/) συγ- 
γενεστάτη Μηδική φωνή, καθότι ήσαν ομόγλωσσοι παρά 
μικρόν οί Περσαι καί οί Μηδοι, καί ή Μηδική έθεωρεΐτο 
ώς διάλεκτος της Περσικής, άμφότεραι παραπλήσια*, τη 
ίερα τών ’Ινδών γλώσσν) ή τοι Σανσκριτικ/Γ έν τέλει δέ 
άσσυρίοις γράμμασιν έγράφοντο καί αί Σκυθικαί καί λοι- 
παί Τουρανικαί διάλεκτοι αί πέραν του ’Ινδικού Καυκά- 
σου (Hindou-Koush) λαλούμεναι, αιτινες ήσαν γ7,ώσσαι 
Ταταρικαί. Πο7Λαί τών σφηνοειδών έπιγραφών είνε έν 
τώ αύτώ τρίγλωσσοι, ή τοι τό άσσύριον ή περσικόν κεί
μενον άπαντα μετά συγχρόνου μεταφράσεως είς τάς έτέ- 
ρας γλώσσας, διά τάς διαφόρους τοΐς βασιλεΰσι τών ’Ασ
συριών καί ΙΙερσών ύπηκόο >ς φυλάς, άλλα ι δέ είσί γε- 
γραμμεναι έν μια μόντ, τών είρημένων γλωσσών.

Έκ τών δύω Δαρείου του Ύστάσπου άσσυρίοις γράμ- 
μασι γεγραμμένων έπιγραφών ή κατά χοονολογιχ-ήν τά- 
ξιν προτέρα είνε ή έπί4 της Βαγιστανης πέτρας έντετμη- 
μενη τρίγλωσσος θριαμβευτική έπιγραφή, παρά τήν νΰν

πολίχνην Kermanshah, έπί τών δυτικών της παλαιας 
Μηδιας μεθορίων. Ό βουνό:, ου μέρος άποτελεΐ ή πέτρα 
καλείται Βαγιστανόν ορος παρ’ "Έλλησι καί ύπό τών

β; , , ,
μόνω ν, άλλ’ ύψοΰνται έπι της άπορρώγος πέτρας ύπερ 
τούς τετρακοσίους πόδας άπό τοΰ έδάφους, καί ή άνά- 
βασις πρός άνάγνωσιν αύτών είνε άτ;ροςπε7.αστος καί 
μάλα δύςκολος.

cO περιώνυμος άσσυριολόγος Rawlinson κατωρθωσε την 
άνάβασιν έν έ'τει 1835, καί αντέγραψε τό περσικόν μέ
ρος της επιγραφής, τό όποιον συνεπληρωσεν έν έ'τει 1843, 
καί επειτα έν ετει 184 8 έπισκεφθείς τήν Βαγιστανήν 
πέτραν διά δευτεραν καί τρίτην φοράν, μετέφρασε οε 
έπανειλημμένως καί έδημοσίευσεν έν τ*7| παρ’ αύτοΰ γε- 
νομέντ; μεταφράσει τοΰ 'Προδότου* τό σκυθικόν μέρος 
μετεφράσθη παρά τοΰ Norris έν ετει 1 852, τό δέ χα7.- 
δαϊκόν παρά τοΰ Oppert έν έ'τει 1858.

'Η περσική φράσις έγγέγραπται έν πεντε στηλαις, 
περιεχούσαις 420 περίπου στίχους* άπαντώσι δέ καί άλ- 
λαι βραχεΐαι έπιγραφαί έπεςηγοΰσαι τάς παρακειμέ^ας 
εικόνας. ΊΙ παρά πόδας έλληνική παρ’ έμοΰ μετάφρασις 
περιορίζεται είς μόνην τήν πρωτην στηλην τοΰ περσικού 
κειμένου κατά Rawlinson, έκτος όλιγίστων τινών διορ
θώσεων κατά τό έμοί δοχ.οΰν.

«Δαρεΐος, μέγας βασιλεύς, βασιλεύς βασιλέων, βασι- 
»λεύς Περσίας και βασιλεύς τών έθνώ ν, υιός Ύστάσπου, 
»έκγονος Άρσάμου τοΰ Άχαιμενίόου.

»Τάδε λέγει Δαρεΐος ό βασιλεύς* Πατήρ ήν έμοί Ύ- 
«στάσπης, καίΎστάσπτ) πατήρ Άρσάμης Άρσάμη πα- 
»τήρ Άριαράμνης* Άριαράμνν) πατήρ Τείσπης* Τείσπτ)



33 πατήρ Κύρος* Κυρω πατηο Καμβύσης* Καμβύστ) πατήρ  
3)Ίεϊσπης* Τε’ί'σπτ) πατήρ Άχαιμένης.

» Από τουτου έκληθημεν Άχαιμενίδαι* η γενεά ημών 
3>άπ αιώνος* οί του γένους ίμών καθεστηκεσαν βασιλείς 
3>άπό ημερών άρχαίων.

33 Ο/.τω προηγηθησαν έκ τοΰ γένους έμοΰ βασιλείς* 
ϊενατις ειμι εγω* έπί μακρότατον έβασιλεύσαμεν χρόνον.

»Έλεω Ώρομάσδου έπέστην έγώ βασιλεύς’ Ώρομά- 
3)σόης ε’ ·ω/-ε μοι την βασιλείαν.

»Ίαόε είοί τά έθνη ών έκράτησα* Ώρομάσδου χάριτι 
» κατέστην βασιλεύς έπ’ αύτών* ΙΙερσαι, Σουσιανοί, Βα
β υ λ ώ ν ιο ι, Άσσυριοι, ’Άραβες, Α ιγύπ τιο ι, Νησιώται τής. 
3)μεγάλης θαλασσής, Σάρδιοι, ’Ίωνες, Μήδοι, Α ρμένιοι, 
» Καππαδόκαι, Πάρθοι, Σαράγγαι, Άριοι, Χοράσμιοι, 
3) Βακτριανοί, Σόγδοι, Γανδάριοι, Σάκαι, Σατταγύδαι, 
?>Άραχωσιοι καί Μυκοι, έθνη τρία πρός τοϊς εί/.οσι ταΰτα .

5- Ιαΰτα είσι τα έθνη ών έκί,άτησα* ελέω Ώοου,άσδου
y  f  r  f  4 * I 1

3)έγενοντο μοι κατηκοοι, κα ι έτελεσάν μοι φόρον. 'Ο ένε- 
3>τειλάμην αύτο ϊ:, νύκτωρ κα ί με θ’ ημέραν έποίησαν.

y Ιντεστην αρωγός τοϊς έν τή χωρα έργαζομενοις τό 
3)αγαθόν καί επελαβόμην αύτών* τούς ίέ  πονηρούς κατέ- 
3)στρεψα δια παντός. Έλεω Ώρομάσδου τά έθνη ύπη- 
3)κουσαν τοϊς προςτάγμασί μου και διεφύλα£αν τάς έν- 
3>τολάς «.ου.7 λ

«Ώρομάσδης περιεθετό μοι την βασιλείαν* Ώρομά- 
» ' Τς  βοηθός έγενετό μοι έν τω κτησασθαι αύτην* ελέω 
3)Ώρομάσδου έ/.ράτησα τή; αρχής.

33 I άδε είσί τά προσθεν ειργασμένα πρό τοΰ γενέσθαι 
3)μοι βασιλέα. Καμβύσης ό Κύρου υιός κκί έκ τοΰ γένους 
3)ημών εγενετο ποό έμοΰ βασιλεύς* ην δέ Καμβύση ά- 
»δε/φός, τούνομα Σμερ^ις, πατρός καί μητρός τής αύ- 
»τής. Καμβύσης δέ άπέκτεινε Σμέρδιν, καί την Σμέρ-

3)διος τελευτήν ούδείς έγνω, ό'τε Καμβύσης την έπί Α ι- 
)>γυπτον έποιεϊτο στρατείαν. Καμβύση δέ χρονίζοντι περί 
3)Α ίγυπτον οί άνθρωποι έποιοΰντο παν πονηρον κα ί υπερε- 
3)πληθυνε το ψεΰδος έπί τής χωράς, έν Μηδια τε  κα ί 
33έν Περσία, καί έπί πάντω ν τών έθνών.

3)Ήν δέ άνηρ μάγος τούνομα Γωμάτης* ουτος έπανε-  
33στη άπό Πασαργάδων άπό τοΰ ό'ρους Άρακαόρου* την  
3)δεκάτην Τετάρτην ημέραν τοΰ δωδεκάτου μηνός έπανε- 
3)στη  κα ί τάδε μη οντα αληθή  προηγόρευε τοις εν τοις 
33βασιλείοις* Έγώ ειμ ι Σμέρδις ό Κύρου, εγω είμ ι Κ α μ -  
33βύσου ό αδελφός* συνεπανέστησαν δέ κα ί άλλοι μάγοι, 
33καί συνετάγησαν αύτω  Περσία τε  κα ί Μηδια κα ί σ α -  
33τραπεϊαι πολλα ί άφ ιστάμενα ι άπό τοΰ Καμβύσου. Κ α-  
ίτ έ λ α β ε  δέ την άρχην [Γωμάτης] την ένάτην ημέραν 
3)τοΰ πέμπτου μηνός* τότε κ α τέλα βε  την άρχην* έφ’ ω  
33Καμβύσης έτελεύτησε τραυματισθεις.

»Έ  άρχη, ης έ ιέβα λε  Γ ω μάτης ό μάγος Καμβύσην, 
33άπό ημερών άρχαίων άνήκε τω  γενει ημών* έπει δε 
33 Γ ω μάτης ό μάγος έςέβαλε Καμβύσην άπό τής άρχής 
3)κα ί συνετάγησαν αύτω  Περσία, Μηδια τε κα ι σατρα-  
33πεϊα ι π ολλα ί, κατέλαβεν αύτός μ ετά  τώ ν άλλω ν μά- 
33γων τ ά  βασίλεια  κα ί έγένετο βασιλεύς.

33Κ αί ούκ ην άνθρωπος Περσης η Μήδος η άλλος έκ 
33 τοΰ γένους ημών ό δυνάμενος έκβαλεϊν Γ ω μάτην τόν 
3>μάγον άπό τής άρχής* καί γάρ ησαν οί φοβούμενοι αύ- 
33τόν σφόδρα, ότι άπέ/.τεινε π άντας οσοι έ'γνωσαν Σμερ- 
»διν τόν Κύρου υιόν, ινα  μη εί'πωσιν οτι ούκ ην Σμέρόις 
3)αύτό ;. Καί ούδείς ην άδεης του καταμαρτυρήσαι α υ -  
33τοΰ. Τότε έληλυθα  έγώ καί ηύςάμην ’Ωρομάσδη εύ ' 
33χην* κα ί Ώρομάσδης προςεγένετό μοι έπηκοος κα ί βοη- 
?3 0ός έν τνί δυνάμει αύτοΰ. Την δεκάτην ημέραν τοΰ πρω- 
»του μηνός ειςήλθον [είς τά βασίλεια] μετά τών έ τ α ι-



3)ρων, καί άπέκτεινα Γωμάτην τόν μάγον καί τούς ύπη- 
ιιρετο'.'ντας αυτώ. Έν τοΐς βασιλείοις Σιττ άχωστα της 
))Νισαιας εν τη χωρα τών Μηδων άπέκτεινα αύτόν, καί 
Εκαθηρεσα της άρχης* έλέω ’Ωρομάσδου άνεκηρύχθην 
»εγω βασιλεύς* Ώρομάσδης έχαρίσατο έμοί την άρχην...

ΓΙ δεύτερα επιγραφή εύοεθη έν τοΐς τάφοις τών βασι
λέων, παρά την θέσιν Nakshi Roust£m, ές ου και εικά
ζεται ότι ε/-εΐ αρα ητο ό τάφος τοΰ Δαρείου, περί οΰ άνα- 
φερτι ό Στράβων οτι ήτο έν Πασαργάδαις, δπου και άρ- 
χα.α βασίλεια καί ό τκφος τοΰ Κύρου. 'Η επιγραφή γέ- 
γραπται άσσυρίοις γράμμασιν, ητοι περσικοΐς, ώ; καλεΐ 
ταΰτα  0 Στράβων (Βιβλ. ΙΕ. 7 . 8 .) και έν περσικ*?) φωννί, 
έν τριάκοντα καί πεντε στίχοις. Ταύτης πρώτη δημο
σίευσές εγενετο παρά Westergaard έν Κοπενάγη, έν ετει 
18 4 4 , ό δε Rawlinson μετέφρασεν αύτην λατινιστί, καί 
ύστερώτερα ό Talbot αγγλιστί, έν ετει 1862  καί 18 7 5 . 
Η παρ έμοΰ μετάφρασις ακολουθεί τοΰ Talbot την τε-  
λευταιαν, έκτος ολίγων παραλλαγών, δικαιούμενων απ’ 
αύτης της έννοιας τοΰ λόγου.

κΆρχη θεών Ωρομάσδης, ποιητης ούρανοΰ τε καί γης 
αί πλάστης τών ανθρώπων, ό δωσας βροτοΐς παν άγα-  

»θόν, ό ποιησας Δαρεΐον βασιλέα έπί βασιλέων πολλών.
» Δαρεΐος είμι έγώ, μέγας βασιλεύς, βασιλεύς βασι- 

))λεων, καί βασιλεύς έθνών πάσης γλώσσης, βασιλεύς 
λ της οικουμένης άπό πεοάτων εως περάτων, υιός 'Γστά- 
:)σπου τοΰ Άχαιμενίδου, Γιέρσης καί Περσου υιός.

»Τάδε λέγει Δαρεΐος ό βασιλεύς. Έλέω Ώροαάσδου, 
3)τάόε εισί τά  εθνη ών έκράτησα, τν) Περσών βασιλεία 
))κτησαμενος την άρχην* τον φόρον δν έπέταςα αύτοις 
))ετελεσαν, καί 8 ένετειλάμην αύτοις τοΰτο καί έποίη- 
))σαν, καί υπηκουσαν τω προστάγματί μου. Μηδοι, Σου- 
>;σιαναΙ, Πάρθοι, Άριοι, Βάκτριοι, Σόγδοι, Χαράσμιοι,

^Σαράγγαι, Άραχώσιοι, Σατταγύδαι, Γανδάριοι, Ινδοί, 
))Κιμμέριοι οί καλούμενοι Άμύργιοι, καί ά>λοι Κιμμεοιοι 
))σισυροφόροι, Βαβυλώνιοί; Άσσύριοι, ’Άραβες, Αιγύπτιοι, 
»Άρμένιοι, Καππαδόκαι, Σάρδιοι, ’Ίωνες, Κιμμεριοι οι 
)) πέραν τοΰ πόντου, Σκΰθαι, 7/Ιωνες άλλοι κρανεοφόροι, 
')Βιθυνοί, Κοσσαΐοι, Ματιηνοί καί Κ άρτιοι.

»Τάδε λέγει Δαρεΐος βασιλεύς. Εϊδεν Ώρομάσδης, δτι 
3)τά εθνη της γης έπεβουλεύσαντο άλληλοις,και επεστη- 
»σεν έμέ έπ’ αύτών, καί άνεδειΕε με είς βασιλέα αυτών* 
»έγώ δέ βασιλεύς έλέω Ώρομάσδου συνέταζα αύτους και 
«είρηνευσα αύτους έν ταΐς οίκησεσιν αύτών* ά έλάλησα 
»αύτοις ένωτίσαντο, καί ά έβούλευσα αύτοις εβουλευ- 
»σαντο* καί ό λέγων : *Εσεται δτε τά  εθνη στασιασουσι 
»καί διαστησονται οί νΰν κατηκοοι Δαρείω τώ βασιλεΐ : 
»άτενισάτω ουτος τούς οφθαλμούς έπί ταΐς είκοσι ταΐς 
5)παρά τω θρόνω, καί ίδών νοήσει έφ’ οσον μακρότατον 
5)έςικνεΐται η τοΰ Πέρσου αιχμή, /-αί γνώσεται ώς Πεοσαι 
))μακράν έκ της χώρας στρατεύονται τάς στρατείας
3) αύτών.

»Τάδε λέγει Δαρεΐος ό βασιλεύς. “Όσα πεποιηκως είμι 
»έλέω Ώοομάσδου έγένετο* δτι Ώρομάσδη έστί τό κράτος 
»καί η ισχύς. Ώρομάσδης διαφυλάξαι άπό τοΰ πονηρού 
»τόν τε οίκον έμοΰ καί τόν λαόν. Τοΰτο δέομαι Ωρομα- 
»σδου* δώσαι Ώρομάσδης τό εύχηθέν. Τω Ώρομάσόου 
»κελεύσαατι άνθρωπος μ-ή έπαναστητω./ Υ 9 ?Είς άμφοτερας τάς έπιγραφάς τό άςιολογωτερον μέρος 
εϊνε η άπαρίθμησις τών εθνών, ών ηρχεν ό Δαρεΐος* οτι 
δέ πανταχοΰ δπου έδίδετο αύτώ αφορμή ηρεσκετο να 
έπαναλαμβάνη την άπαρίθμησιν, μαρτυρεί ό Ήροόοτος, 
οστις έςιστορών την Δαρείου έπί τοΐς πέραν τοΰ ’Ίστρου 
Χκύθας στρατείαν, άναφέρει δτι κατά την διαβασιν απ 
Άσία^ είς Εύρώπην αθηησάμενος δέ καί τόν Βόσπορον,



»στηλας έστησε δύο έπ’ αύτοΰ λίθου λευκοΰ, ένταμώτ 
•αγράμματα, ές μέν την Άοσνρια, ές δέ τήν Ελληνικά, 
' ίθνειι παντα  οσα περ ήγε' ήγε δέ πάντα τών ήρχε». 
( Ηρόδ. Δ. 87.). Καί έν μέν τ·/) πρώτν) επιγραφή μεταξύ 
τών άλλων εθνών άναφέρονται οί έ ν ’Ασία Ίωνες, καί 
[οί "Ελληνες] οί οίκοΰντες τή ; μεγάλη; θαλάσσης-, ήτοι 
τή ; Μεσογείου τά ; νήσου; καί τήν Πελοπόννησον’ έν δέ 
τί) δευτέρ* έπιγραφί) άναφέρονται παρά τού; έν ’Ασία 
’Ίωνας καί ’Ίωνε; άλλοι κρανεοφόροι, ή'τοι Έλληνες.

ΝΕΡ0ΓΤ20Σ.

ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑΣ

§ 1. Πολλάκις και κατ εμαυτον καί μετ’ άλλων συ* 
ζητών έπί τών ζητημάτων τών προσφυεστάτων εί; άνά- 
πτυζιν οσον οΐόν τε τελειοτάτην τοΰ ανθρώπου έν γένει, 
ουχι δε σ-ανίω; συμβουλευόμενος καί τούς εί; παρομοία; 
ύ-οθεσεις καταγινομένους εμβριθείς καί φιλανθρώπους συγ
γραφείς, κατεπεισθην δτι άνετο; πλοΰτος, εύηυ,εοία καί 
πρόοδος δύνανται ΐνα ώσι τό αποτέλεσμα πληθυσμού 
ν ί ιοιχ και ηθικόν, διότι η μεν υγεία αυξάνει τάς παρα- 
γωγικάς τοΰ έθνους χεΐρας, ή δέ ηθική αναπτύσσει καί 
μορφώνει τά αισθήματα καί τόν χαρακτήρα τών κατά 
μέρος ατόμων, συνεχή τινα καί στερεάν άλυσον προόδου 
ήρεμα καί διαρκώς δημιουργοΰσα. 'Υπό τοιούτων όρμώμε- 
νο; αρχών συρράπτω τήν παρούσαν μικράν όλως καίάτελή  
πραγματείαν περι παιδαγωγίας, δπως χρησιμεύση είτε ώς 
ήσυχον τι εωθινόν εγερτήριον, δυνάμενον, ΐνα παροτρύν/j

όξυτέρας διανοία; είς έπιτελεσιν τελείου επι τοΰ προκειμε- 
νου έργου, άπό πολλοΰ ήδη χρόνου άπανταχόθεν έπιζητου- 
μένου πρός διατροφήν τοΰ έ'θνου; έπιτηδείαν είς απόκτησιν 
μέλλοντος συμφώνου πρός τήν φύσιν τοΰ ανθρώπου, καί τάς 
άνάνκας τοΰ συγ/ρόνου πολιτισμοΰ. Τούτων ούτως έχόν- 
των μετά θάρρους παρακαλώ τους παντοδαπους αναγνω- 
στας τοΰ ’Αττικοΰ 'Ημερολογίου, ΐνα μετά προσοχής διε- 
ξέλθωσιν δσα έκ τοΰ προκειμένου έσκιαγράφησα, άποβλε- 
ποντες ού/ί τόσον είς την ά;ίαν, δσον είς τόν σκοπόν, 
■δστις έκίνησε την χεΐρά μου είς συοραφην  ̂ του προκει
μένου έργου. Είς δλας τάς άνθρωπίνας γνώσεις υπήρξαν 
αείποτε οί καλούμενοι δογμαζισταί. "Άλλ’ η παιδαγω
γία καί η ίατοικη, άναγοα.εναι μάλλον εις τας γνώσεις 
τής τέχνης ν/είς τάς τής έπιστημης, άντιστρατεύονται 
φύσει εί; τόν του δόγματος η τής αίρέσεως χαρακτήρα, 
καί οικοθεν νοείται, οτι η πείρα είναι η ακραόαντο; β̂κ 
σις αύτών. Τούτο σημαίνει, δτι οσω υπό τής πείρας δια
φωτίζεται τό ανθρώπινον πνεύμα κατα τήν επί τα  
πρόσω πορείαν αύτου, τόσω και τελειότερα συστήματα 
παιδαγωγίας Οά παρουσιάζη, συστήματα καταλληλό
τερα τω έν γένει πολιτισμω τοΰ επι γή ς  πααοασιλεως 
ανθρώπου.

§ 2. Π αιδαγωγία , /.ατά την πλατυτάτην αύτής έν
νοιαν, σηααίνει τέχνην καταγινομένην είς την λειτουρ
γίαν την πρόσφορον πρός ανατροφήν καί έκπαίδευσιν του 
ανθρώπου, άρχομένην άπό τή; παιδικής αύτοΰ ηλικίας. 
’Αναγκαία επομένως συνέπεια τοΰ όρισμοΰ τής εν λογω 
γνώσεως είναι, οτι αυτη τριπλοΰν έπιφορτίζεται ινα έτι- 
τελη καθήκον, πρώτον μέν τοΰ καθιστάνειν τόν άνθρωπον 
ηθικόν, δεύτερον δέ τοΰ άναπτύσσειν την διάνοιαν αύτοΰ, 
τρίτον δέ του τελειοποιειν τόν φυσικόν αυτοΰ όργανιτμον, 
άνευ τή ς  τελειοποιησεως τοΰ όποιου αδύνατον δλως έργον
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αποβαίνει η επιτευζις τών δυο άλλων τής παιδαγωγίας 
σκονών, διότι, ως προ πολλοΰ είπεν 6 σοφός Montaigne 
(Essais Livr. II. (>hap. YVII ) τό σώμα ημών μεγάλην 
ασκεΐ εις τό ημετερον ον έπίρροιαν».

§ 3. Παρατρέχοντες τά πάλαι τών συστημάτων της 
του ανθρώπου παιδαγωγίας, καί έπί τών νεωτέρων μό
νον υπολογιζοντες, ινα έπιτείνωμεν την προσοχήν ημών, 
ανευρισκομεν δτι ταυτα οφείλονται μάλλον τοΐς φιλοσό- 
φοις ή τοΐς ιατροΐς Ό Montaigne, ό Locke, καί ό J. J. 
Rousseau ίδιως ησκησαν έπί τών ιατρών της έπο/ής των 
σπουδαιαν επιροοιαν και ως πρός αύτην ακόμη την 
υγείαν τών παιδαγωγουμενων παιδιών. Ή έπίρροια αυτη, 
α,.ό ,οκος τών παλαι ιδεών, δι’ ών εν τοις γυμνασίοις 
τών αρχαίων έπαιδαγωγεΐτο η νεολαία, ύπό τήν τών 
φιλοσόφων έπιτήρησιν, είναι μέν αληθώς γονιμωτάτη, 
άτε μή άποχωρίζουσα τάς του σώματος ασκήσεις άπό 
τάς τοΰ πνεύματος, άλλά καθ’ ήν στιγμήν ^αράσσομεν 
τάς όλίγας ταύτας γραμμάς περί παιδαγωγίας άπαντα- 
χόθς,ν δογματιζεται, δτι σωστικόν διά τήν τελεσφόρον 
και σκόπιμον τοΰ ανθρώπου παιδαγωγίαν πρέπει νά εί
ναι /} δια τών κανόνων της υγιεινές ταυτόχρονος άσκη- 
σις τόσω τοΰ σώματος, δσω καί τοΰ πνεύματος, διότι 
δπου τό πνεύμα καλλιεργείται καί αναπτύσσεται πρός 
ζημίαν τοΰ σώματος, νωθροΰ καί άγυμνάστου άφιεμένου, 
εκεί μόνη ή φθορά έρχεται ώς καρπός  ̂ δπου δέ τό σώμα 
υπερβαλλόντως θεραπεύεται, τοΰ πνεύματος ακαλλιέρ
γητου άπομένοντος,  ̂έκεΐ άγροΐκοι καί ώς μηχαναί σιδή. 
ρου άθληταί αναφαίνονται, τήν άγρίαν τών Τιτάνων καί 
γιγάντων ανδρείαν μόνον έξασκοΰντες. Ά λ λ ’ ό άνθοωπος 
ομοίωμα έπί γης ύπέρτατον του πλάστου, δέν είναι ό 
δράστης καί αυτουργός της υλικής βίας, άλλά τό εύγε- 
νεστατον πάσης προόδου καί προκοπής ον, τό εννοούν

τόν πλάστην αύτοΰ τόν πάνσοφον, και προσευχήν καε
καί λατρείαν Αύτώ προσφερον. ^

$ 4 . Καίτοι ή φιλοσοφία έπί μακρόν χρόνον, αυτοδι
καίως είπεΐν διεΐπε τά  της παιδαγωγίας, δένήδυνηθη  
δμως νά παραγάγτ) αίσια άποτελεσματα, διότι εστερειτο 
ενός προσόντος, δπερ ώς έκ της φύσεως τοΰ άνθρώπου δέον 
νά είναι ή βάσις της τε ανατροφής καί της παιδείας* τό 
προσόν τοΰτο ην ή της φυσιολογίας γνώσις, της φυσιολο
γίας, η τις, έφηρμοσμένη έν τώ  άνθρωπω, καλε ίτα ι 1 γ ι -  
uri\  έχρειάζετο έπομένως μία άναυόρφωσις έπί τοΰ προ- 
κειυ,ένου, καί τήν άναμόρφωσιν ταυτήν δι απλουστατου 
τρόπου η'νεγκεν είς φώς ό Νέστωρ τών Γερμανών ιατρών 
Ούοελάνδος, γενόμενος πρώτον φιλοσοφος και κατόπιν 
φυσιολόγος, τοΰθ’ δπερ δεν ήδύνατο να διαπραζγι πρό 
αύτοΰ ή φιλοσοφία, μόνη έπί όριζοντος πολλάκις δογμα- 
τισμοΰ άφνιρημένου τάς αίθεριοδρομιας της  ̂ ποιούσα* 
Ά π ό  τής εύτυ·/οΰς ταύτης εποχής η Γερμανία εξακο
λουθεί άπροσκόπτως νά βαδίζη έπί κεφαλής όλων^τών 
άλλων έθνών, έκτυλίσσουσα θαυμασίως τάς μεθόδους, 
αιτινες ανάγονται είς τό βαρυ τοΰτο τής παιδαγωγίας, 
ζήτημα, πρός σωτηρίαν καί δόςαν τοΰ άνθρώπου.

§ 5 . Ό Montaigne πρόδρομος τοΰ Locke, καθ α αναν- 
τιρρητως εικάζει πας εμβριθής αναγνώστης έγένετο θερ
μότατος θαυμαστής τής αρχαίας ανατροφής, καί δια 
τοΰτο έπικαλεΐται άνά πασαν στιγμήν τά δόγματα του 
Πλάτωνος, τοΰ Λυκούργου, τοΰ Εενοφώντος.^Τό δέ δόγμα: 
τής σκληραγωγίας, είς τό όποιον ό Locke εδωκε κατόπιν 
τοσαύτην τήν έπίτασιν, φαίνεται καθαρώτατα διατετυ- 
πωμένον έν τοΐς έ;ής δόγμασιν αύτοΰ. «Δεν είναι, λέγει 
ουτος, λογικόν νά διατρέφωνται τά παιδία παρά τοΐς 
εαυτών γονεΰσι, διότι τό Πατρομητρικόν φίλτρον^ καθί- 
στησι τα υτα  τρυφερά, δειλά* παρεμποδίζει δε τοΰτο εί,ς



τό να προβαινωσιν οί γονεΐ; μετά σταθερότητας είς τ ι 
μωρίαν των σφαλλόντων τέκνων των, καί είς τό νά όρώσι 
μετ άδιαφορίας ταΰτα σκληραγωγούμενα, καί έν μέσω 
ίόρώτος, κόνεω: καί κόπου πο'όιέ’ΰ ΰποφέροντα, ένω άναγ- 
καΐον είναι ταύτοχρόνως η μέν ψυχή νά έν^υναμοΰται, 
οι δε μΰς νά καθίστανται ρωμαλεώτεροι»,

§ 6 . Προβαίνων κατόπιν ό φιλόσοφος είς τά  καθ’ εκα- 
στα της αναπτύςεως τών Ζαφορών έπι του προκειμένου 
συστημάτων του εκφέρει συμφώνως πρός τόν Πλάτωνα 
το έ;ης πασίγνωστον αξίωμα, δπερ, δπω; εχουσι σήμερον 
τά  κατά την φυσικήν ανατροφήν τών παιδιών, δέν δύ « 
νατζι βεβαίως νά θεωρηται ώ; κατάκτησι; δογματική, 
μη δε/ομένη έξαιρέσεις. Ιδού τό αξίωμα τούτο. «Μη 
διδε τοις ποσί καί τ*?) κεφαλή άλλο τι κάλυμμα η μόνον 
τό ύπό της φύσεως δωρηθέν». α'Η σκληραγωγία αυτη, 
κατα^ τόν φιλόσοφον, βοηθουμένη ύπό τροφών άπλών και 
δύσπεπτων, και κόπων ύπερβαλλόντων καί κακουχιών, 
είναι η μόνη κατάλληλος wa καθιστα τό μέν σώαα υγιές'  ̂' I \ Λ / * k k ^την οε ψυχήν ελευθεραν».

§ 7. Καί όμω;, καί περ την σκληραγωγίαν τιθέμενος 
ο φιλοσοφο; ως βασιν ορθής παιδαγωγίας δεν παύεται 
ούδέν ηττον ν’ άναγνωρίζη, ώς τούτο φαίνεται είς πολλά 
μερη  ̂τών συγγραμμάτων του, ό έξοχος συγγραφεύς, είτε 
έκ λόγων φιλοσοφικών, είτε έ; ευαισθησίας όου.ώυ,ενο:,r/ t \ \ Λ , 4 I I “»
οτι η προς την παιδικήν ηλικίαν όρειλομένη γλυκεία  
και προσηνη; περιποιησις είναι ετερα τις βάσις αναπό
φευκτος παιδαγωγίας. Αύτός είναι ό λόγος, δι’ δν θαυμά- 
ςομεν, τόν μετριον τούτον μι μη την του Λυκούργου, έπί 
του προκειμενου, όταν λεγν), ccQnand je pourrais me faire 
craindre j ainierois encore mieux me faire aimer». 
Κατηγορώ, 7,εγει αλλαχού, πασαν βίαν έφαρμοζομένην 
κατα την ανατροφήν της τρυφερά; νεότητας, ην προσπα-

θοΰμεν διά της ανατροφής ταύτης ΐνα καθιστώμεν έντι
μον και έλευθεραν, καθ’ δσον ενώ υπάρχει τ ι το δουλικον 
εις την αυστηρότητα καί την πιεσιν, αφ ετερου ό,τι δεν 
γίνεται διά του λόγου, της φρονησεως και της επιτη- 
δειότητος, ουδέποτε έπιτυγχανεται δια της βιας. . . . 
Ούδέν άλλο είδον, προσθέτει αποτέλεσμα έκ τών ραβδι- 
σμών, εί μη τό νά γίνωνται δειλοτεραι αι ψυχαι και 
κακεντρεχείς καί ίσχυρογνώμονες». Essais Livr. II Chap. 
8 ). Έκ τών είρημένων ευκόλως εικάζει ό αναγνώστης 
δτι ό φιλόσοφος ουτος την αυστηρότητα την μετρίαν 
παραδεχόμενος ώς βάσιν τών περί παιδαγωγίας ιδεών 
του, έ δίδαξε τούς μετ’ αύτον νά έμπιστεύωνται όλιγώ- 
τερον είς τά  βίαια μεσα, ων εποιοΰντο χρησιν μέχρι τ/}ς 
εποχής εκείνης, έπί τη εσφαλμένη προθεσει του υπο- 
τάσσειν διά της βίας την βουλησιν της νεολαίας, και εκ- 
βιάζειν διά της αύστηρότητο; τό ανθρώπινον πνεύμα.

§ 9. *Ένα δλον αιώνα μετά τά Λοχίμια του Mon
taigne, ήτοι κατά τό 1693  έτος μ. X., έδημοσιευθη το 
Περί ανατροφής τώ ν πα ίδω ν  σύγγραμμα του Locke, δπερ 
τοιαύτην ησκησε τήν επιρροήν, ίδιως παρα τοίς^συμ,πο- 
λίτα ις αύτου "Αγγλοις, ωστε και [ ε̂̂ ρι τοΰ νΰν υπολαμ.· 
βάνεται τοΰτο ώς τό καταλληλοτερον πρός επι.υχ/ι τών 
παίδων φυσικήν ανατροφήν καί αγωγήν.

§ 10. 'Η συγγραφή αυτη τοΰ "Αγγλου φιλοσόφου, ώς 
καί ή τοΰ Φενελώνος περί της ανατροφής τών κορασίων 
έθεωρήθησαν τόσω σπουδαία εργα, ώστε ό Bordas-Du- 
moulin είπε περί αυτών, οτι τα δυο ταΰτα εργα εμ<*̂ - 
ριέχουσιν δ,τι συνετόν καί δ,τι έφαρμόσιμον καί κατορ
θωτόν, καί επομένως δ,τι κάλλιστον έπί αντικειμένου
ουτω σπουδαίου.

§ 1 1. Δύο οδοί μας παρουσιάζονται, οταν σκεπτώμεθα 
περί της τών παίδων φυσικής ανατροφής. 'Η μέν ζητεί,



ινα προφυλαττγ) τήν τών παίδων υγείαν St’ έπιμελουί 
επαγρυπνήαεως /.αί διαρκοϋς και επιμόνου προσοχής* ή 
οε άπ εναντίας, πρεσβεύουν*, ότι ματαία αποβαίνει πα
ρόμοια όοό;, αναζητεί άποκλειστικώς εις τήν ίξ ιγ  τό 
άτρωτων, ως είπεΐν, τής τών παίδων υγείας, συνειθί- 
ζουσα βαθμηδόν τούτου: είς παντός είδους σκληραγωγίας, 
στερήσεις και περιφρονήσεις του περιέχοντος.

^§12.  Αλλα το σύστημα του Locke όλίγας ηδυνηθη 
να καταπεισ*/) μητέρας, διότι, ώ; γνωστόν, τό τνίς καρ
διάς αίσθημα πρός τούς καρπούς τών εγκάτων αύτών 
ταις απαγορεύει τήν τοΰ λογικοΟ πολλάκις αυστηρότητα. 
Εις τινα μάλιστα μέρη τής Ευρώπης, καί ιδίως έν Γαλ- 
λ ΐίί και κατά τήν έπίλοιπον μεσημβρινήν Ευρώπην, παρη- 
μεληθη οίονεί έξ άντιπαθείας τό του Locke σύστημα, 
καί ή ανατροφή της νεότητος, ενθεν μέν έν τρυφαΐς καί 
προφυλάςεσι ποικιλαις περικλειομένη, ένθεν δέ υποβαλ
λόμενη εις τήν πρόωρον καί καταχρηστικήν έογασίαν τοϋ 
πνευαατος, δι’ ούδέν άλλο άπέβη χρησίμη είμή είς τό 
άναοεικνύειν γενεάς ανθρώπων, στερουμένων ηθικής ένερ- 
γειας καί οωμης φυσικής, έν ώ ευκόλως κατανοεΐται, 
οτι μέσος τις όρος αγωγής, κανονίζων καθ’ ηλικίαν τάς 
τε του πνεύματος καί του σώματος εργασίας, ηδύνατο 
να ε’-ναι ό καταλληλότερος πρός άπόκτησιν α ν θ ή ρ α ς  νεό
τητος. Η τρυφερότης ή τυφλή τών γονέων, καί αί πολ- 
λαί προφυλαςει; καθιστώσι τά τέκνα ευπαθή πρός τάς 
νόσους καί δέσποτας τών ιδίων γονέων. Έ δέ σπαρτια
τική αύστηρότης, στωΐκούς καί ρωμαλέους άναδεικνυουσα 
πολίτας, καταστρεφει καί όεσμεύει είς τά σπαργανά του 
τό πνεΰμ* (Fonsagrives).

§ 13. Ο Locke κατηνεχθη σφοδρότατα, είπέρ τις 
καί άλλος κατά τής τρυΐρηλης τών παίδων άνατρόφής.
« Εθίζετε, γράφει, είς τόν ιδρώτα, εις τό ψϋχος, είς τούς

άνεμους -/.αί εϊς τόν ήλιον τά τέκν* σας,̂  άφαιρεσατε 
αυτούς πασαν τρυφήν είς τό πίνειν καί τρώγειν, πασαν 
μαλθακότητα εϊς ‘τό ένδύεσθαι, -καθότι μόνον ό τρόπος 
ουτος καθίστησιν άίτρυτα τά τέκνα σας, ύπό τε τών πε
ριπετειών της τύχης καί ύπό τών της άστάτου^ άτμο- 
σφαίρας έπιρροιών. Τών πλουσίων οί παΐδες άς άνατρϊ.- 
φώνται έπομένως ώς καί οί τών χωρικών.» ,

§ 14. Κατά τάς σημερινάς όμως τής προοδου ημέρας 
ή ανατροφή αυτη δέν δύναται νά είναι επαρκής, διότι 
πρός τήν σκληραγωγίαν τήν μεμετρημένην, ήν πρεπει 
νά έπιβάλλη τις είς τούς παΐδας ύπό άνοικτόν καί ευάε- 
ρον χώρον, ‘δέον νά προντίθηται καί ή τοϋ πνεύματος 
καλλιέργεια, ής στεροϋνται συνήθως οί παΐδες των χω 
ρικών. Έ*τός δέ τούτου ποία άπογραφική (statistique) 
μάς εϊπεν, δτι οί παΐδες τών χωρικών έν σκληραγωγία 
άνατρεφόμενοι δέν θνήσκουσι πλειότεροι τόν άριθμόν; 
Καί ίδόύ'ό λόγος, δι’ 8ν τό τοϋ Locke σύστημα όεν ήτο 
κατάλληλον είμή διά μόνα τά ρωμαλέα παιδια, εν ω 
τά  γεννώμενα άδύνατα και πλαδαρά άναγκαίως  ̂άπαι- 
τοϋσι διά' νά ζήσωσι καί αύξηθώσι μέριμνας και περι
ποιήσεις ίατρικάς τε καί μητρικάς, τάς μάλιστα πεφω
τισμένα; καί ύπό τών τής υγιεινής καί τής ψυχολογίας
κανόνων ποδηγετουμενας. f

§ 15. Ό Locke, θεωρών επικίνδυνον πασαν προφυλα- 
ξιν' τών παίδων άπό τών άτμοσφαιρικών μεταβολών, 
εμεινεν ώς δογματιστής αμετάβλητος καί άκαμπτο; 
είς τήν φων/,ν καί τάς διαμαρτυρίας ολοκλήρου τής φυ- 
σεως, ή'τις περιβάλλει διά πυκνών πτερών καί τριχών 
άπαντα τά ζώα κατά τόν -/ειμώνα, ΐνα προφυλάττν* 
ταϋτα άπό τοϋ ψύχους. Όσω δέ έσφαλλεν ούτος, έμμε- 
νων άτεγκτος είς τόν άπρόσιτον τής σκληραγωγίας του 
βρά/ον, τόσον ομοίως σφάλλουσιν οί τήν αντίθετον τής



μαλθακότατος οδόν κατασπαζόμενοι. Ποΰ λοι,τόν £γκεί- 
τα ι η α λή θ ε ια ; —  'Η άπόκρισις εύκολος. Εξουδετέρωσες 
τις τοΰ περιβάλλοντος διά καταλλήλω ν ενδυμάτων καί 
διαιτης, μετά  φρονησεως διενεργουμένη, τόσω έν ώρα 
θέρους δσφ και έν ώρα χειμώνος, εργασία πνεύματος, 
μη εκνευριζουσα διά σπουδής προιόρου τό σώμα, και μη 
αποσκοτιζουσα την διάνοιαν διά γνώσεων δυσκαταλη- 
πτων εις την νεαράν ηλικίαν. Ιδού ποΰ έγκειτα ι η αλή
θεια. Και δ ιατί τ α ΰ τ α ; —  Διότι εύκολώτερον άποκτα- 
τα ι μια καταρροϊκή παθησις διά της πολλής προφυλά- 
ξεως η διά της συνήθους άλλά  προσεκτικής περιφρονη- 
σεως τών ατμοσφαιρικών μεταλλαγώ ν, καί διότι ή της 
θερμότητος τη : έμφυτου έν τώ  όργανισμώ άνάπτυξις, ώς 
αποδεικνύει περαματικώς η υγιεινή, συμβαίνει κατά  τινα  
τρόπον ένστικτον λίαν οικονομικόν, τόν ακόλουθον, ητοι 
δσω τις προσπαθεί ΐνα αύξηση διά πληθώρας ενδυμάτων 
την εσωτερικήν θερμότητα, τόσω αυτη όλιγωτέρα άνα- 
πτύσσεται, όσω όε περιφρονεϊ τις την της ατμόσφαιρας 
ψύχραν κατάστασή , τόσω η εσωτερική αύτοΰ θε^ότΥτ 
αναπτύσσεται, προ; υπερνικησιν τοΰ εςωθεν έπιφοιτών- 
το; ψύχους δια τοΰτο δε ευκολωτερον είναι νά προσ- 
β λ /;0 vj επικινύυνως ό λιαν υπό πυκνά; μηλωτάς ποο^υ- 
λαττόμενος συνήθως, εί; πασάν του παραμέλησιν, η 6  

αείποτε περιφρονησας την άστασίαν της ατμοσφαιρικής 
μεταοολης. Καί τώ  όντι η έλαφοότης τών ένδυαάτων? f/ f  j  ^
έν ώρα χειμώνας προϋποτίθησι κεκτημένην εξιν, κατα- 
στησασαν ρωμαλέον τόν οργανισμόν* έάν δέ πρός την 
ε;ιν  ταύτην προσετέθη καί εξακολουθεί υφιστάμενη ή 
δια ψυχροΰ ΰδατος συνηθης λοΰσις τοΰ σώματος, τότε 

εοαιον είναι, δτι ό ουτω πορευόμενος την όδόν τοΰ βίου 
οργανισμός είναι ό μαλλθν*δυνάμενος νά έλπίζη διάρκειαν 
χ α τ  εςαιρεσιν άλυπαν. Ά πό νεαρας ουτω ηλικίας^ ας

έθίζωνται οί παΐδες εις τάς διά σπόγγου πλύσεις (sponge 
Ι)3 ίίι=σπογγόλουτρα), τοΰθ’ δπερ είναι καί ωφέλιμον καί 
άκίνδυνον, ενώ τό σύστημα έκεϊνο τοΰ Locke νά βαίνωσι 
γυμνόποδες, γυμνοκέφαλοι η νά φερωσιν υποδήματα, έν 
οΐς νά είσερχηται ευκόλως τό ΰδωρ, καί νά πλύνω νται 
διά πάγου οί παϊδες, είναι,· ως πα; τις άνθρωπος ευκό
λως δύναται νά είκάση, σύστημα δι’ άθλητάς ίσως μό
νον κατάλληλον καί άθλητας εκ σίδηρου μάλλον η εκ 
σαρκών ανθρωπίνων πεπλασμένους. Εύνόητον όε είναι, 
δτι τά  λεττοφυη καί αδύνατα γεννωμενα ύπό τοιαύτην 
ανατροφήν δέν δύνανται η ταχέως νά ύφ ίσταντα ι την  
φοβεράν έκείνην τοΰ Σπαρτιάτου νομοθέτου μοίραν.

§ 1 6 .  Αδιαφορίας στωϊκης επίσης τα ευεργέτημα προ* 
σεπάθει ό Locke νά έμφυσηση είς την νεολαίαν ού μόνον 
διά της πρός τα περιβάλλον περιφρονήσεις καί της λο ι
π ή : σκληραγωγίας, άλλά  καί διά τοΰ τρόπου της δ ια ι
τητικής αυτών. Απηγορευεν ουτος το κρέας π^ο τ/], 
ηλικίας τών δύω η τριών έτών, έπέτοεπε δέ την χρν,σιν 
πο7.λοΰ άρτου. Δεν εττετρεπεν ως και ο Πλατών τό πα- 
ράπαν τον οίνον, μετά πολλής δέ μετριότητας εσυγχωρεν 
την γρησιν καοπων τινων και τέλος, υ7^ερεπαινων τα  ε  ̂
άοτου δίπυρα, κατεφέρετο ατίθασος κατά  τών γλυκυ- 
σμάτων καί τών λοιπών ζυμαρικών. Πας τις έννοεϊ, δτι η 
ελλειψις τοΰ κρέατος κα ί η μονοτονία αυτη της ο ια ι- 
της ουδόλως ηδύνατο ΐνα  καταστηστ) ρωμαλέα τά  τών 
παίδων σώματα, άτινα  τόσης περισσοτερας ζο ι̂κΤίς τρο
φής έ/ουσιν ανάγκην, δσω μάλλον σκληραγωγοΰνται, 
καί δσω ψυχρατερον ετυχε νά οΐκώσι κλϊμα* ώς πρός τ α  
δίπυρα, δικαιοΰμεν π7^ηρεστατα τον συγγραφέα τοΰ*ον, 
καλώς είδότες δτι τά  δίπυρα είσί δίς θρεπτικωτερα τοΰ 
συνήθους άρτου, διότι κατά  την μάσησιν προκαλοΰσι 
την έ^χυσιν πολ7.οΰ σιάλου, οστις καθιστα ευπεπτότερα



καί επομένως θρεπτικώτερα τά δίπυρα, καθ1 ά διατεί
νονται οί τελευταίοι τή; υγιεινής συγγράφεις.

§ 17. Ώ; πρός την διαμόρφωσιν τέλος τής καρδίας 
καί την τής διανοίας άνάπτυξιν οί του Locke κανόνες 
δέν ησαν ολ'.γώτερον δογματικοί, διά τούτο άπέβησαν 
ως επί τό πολυ άκαρποι διά τό ανθρώπινον γένος, δπερ 
δεν είναι μηχανη βαίνουσα άπαρεγκλίτως διά τών κα
νονικών κινήσεων της πρός τόν σκοπόν, δι’ ον την ώρισεν 
ό τεχνίτης, x lV  έχει σώμα, είς ιδίας ύποτασσόμενος πο- 
λυειδεΐς άνάγκας, καί πνεΟμα, ώς έκ τής φύσεώς του, 
άποκροΰον την δέσμευσιν. Λυπηρόν διότι ό Locke καί ώ; 
ιατρός, δν τά μέγιστα ό μέγας Sydenham ηγάπα καί 
ετιμα, καί ώς φιλόσοφος ησπάσατο σύστημα σφαλερόν, 
μη άνταποκρινόμενον είς τάς φυσιολογικάς του ανθρώπου 
άνάγκας. "Οπως δηποτε δμο>ς και ώς ιατρός καί ώς φ ι
λόσοφος προσηνεγκε καί ουτος τν] δυσκόλω τέχνη τοΰ 
άνατρεφειν καί παιδεύειν τόν άνθρωπον ίκανάς γνώυιας, 
αιτινες αληθώς ώθησαν έπί τά πρόσω τά; έπί τοΰ ποο- 
κείμενου πειραματικά; έρεύνας τοΰ άνθρώπου.

§ 18. Ό J. J. Rousseau έσχε κατά την περί παιδα
γωγίας τών ιδίων ιδεών άνάπτυξιν ώς αποκλειστικόν 
σκοπόν του νά ύπαγάγη την ^ών παίδων αγωγήν είς κα
νόνας, άυναμένους νά έπαναφέρωσι τόν φυσικόν καί ά 
γριον. Είς τόν Emile καί την Nouvelle Heloise άπαντα τις 
πολλάχοΰ καί τόν σκοπόν τοΰ συγγραφέως καί τάς όποιας 
τό νοσοΰν αύτοΰ πνεύμα έτόςευσε κατ’ έπανάληψιν κα- 
ταρας κατά τής καταστάσεως τών συγχρόνων κοινωνιών.

§ 19. αΤά πάντα είσί καλά άμα έξεοχόμενα άπό 
»τών χειρών τοΰ πλάστου, τά πάντα δμως έκφυλλίζον- 
3)ται έν ταΐς χερσί τών ανθρώπων* διότι αναγκάζει ου- 
»τος την γήν ταύτην, ίνοςσυντελέσν) άλλης τινός την πα
ραγωγήν, τό δένδρον έκεΐνο, ίνα παραγάγν) τους καρ-

Επους ετέρου. Συγχέει ουτος καί μίγνυσι τά κλίματα, 
3) ακρωτηριάζει τόν κύνα του, τόν ίππον, τόν δοΰλον του, 
ν αναποδογυρίζει τά πάντα,... άγαπ2 την δυσμορφίαν, 
3)τά τέρατα, καί ούδέν υποφερει νά μενν) οίον τό επλ.α- 
ί)σεν ό δημιουργός του, ούδ* αύτόν ακόμη τον ανθρω- 
)>πον». Ύπα τοιούτων ιδεών κατε^όμενος ό δια την 
ιδιοτροπίαν του γνωστός ουτος συγγραφεύς, δσω μάλλον 
μελετά τά κατά την πρόοδον τοΰ πολιτισμού παρατη
ρούμενα, τόσω μάλλον έγείρει βωμόν λατρείας είς τόν

ανισ*/υρος ειμη 
ην επιφέρει ό λεγόμενος πολιτισμός. Μία τοιαυτη θεω
ρία αναγκάζει τόν συγγραφέα νά συστησν) μεσα ανατρο
φής μέ/ρις άπανθρωπίας σκληρά, σκληρότερα καί τοΰ 
περιλάλητου εκείνου είς δ κατέφυγεν ό Λυκοΰργος εν 
Σπάρτη, άποβλέπων είς μόνον τόν σκοπόν ν’ άναδεικνυν] 
γίγαντα κατά την ρώμην καί την υγείαν του; συμπο- 
λίτας του. «Ούδόλως, έλεγε'·, έπιλαμβάνομαι τής ανα
τροφής κακο/ύμου καί επιρρεπούς πρός νόσους παιδιού 
έστω καί δν κατωρθοΰαο νά ζηση τοΰτο υπέρ τά 80  
έτη... Κατ’ ούδένα τρόπον έπιθυμώ, ίνα διδάξω τινά νά 
ζηση, άφοΰ ουτος δέν καταγίνεται είς άλλ.ο, είμη είς τό 
ν’ άπομακούνη τόν θάνατον» ’'Αν δε ό Rousseau ες 
εσφαλμένης άρ^ής όρμώμενος παρεγνωρισεν, δτι ό φυσι- 
κώτερος χαρακτηο τής παιδαγωγίας είναι να έπι^ιόη- 
ται αυτη είς τό έργον της, λ^αμβάνουσι τόν παΐδα τοιοΰ- 
τον, οΐον τόν παρουσιάζουσιν ύπό την διεύθυνσίν της αί 
ποικίλαι τής ζωής έπηρειαι, έξηνεγ*εν ούχ ηττον πολ
λάκις ρήτρας τινάς, αιτινες θέλ,ουσι μείνει διαρκείς ως 
κατάκτησις έπιστημονικη, όφειλο^ένη είς την όςυνοιαν 
καί είς την λογικήν τοΰ φιλοσόφου. Είς τόν Rousseau
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έιτοαένω; όφείλετζι ή συμβουλή τοϋ νχ 0ηλκζωσί S ix
/ λ C >λόγου; φυσικού; τε καί ηθικού; αί ίο ιαι μητερες τ# 

-τέκνα των, είς τούτον η δ ιαιτητική τών θηλαζουσών, 
είς τόν ΐ'διον η άνάλυσι; /-αι έξηγησι; τών παιδικών φω
νών, η χρήσις τών λουτρών καί πλύσεων, η διαμονή έν 
ταΓ; έξοχαί;, καί η περιποίησι; κατά προτιμησιν τών 
νηπίων, ή υγιεινή η ή διά φαρμάκων θεραπεία. Ίοου- 
τΐνέ: άφορισμοί, άφορώντες την φυσικήν ανατροφήν τών 
τέκνων, άξιοι πάση; προσοχής διά τάς μητέρας έν Έ λ- 
λάδι, ένθα ό^ιγίστας είσετι καί πεπλανημενας εχομεν 
γνώσεις ώ: πρός την ανατροφήν τών παίόων.

αΤό νηπιονεχει ανάγκην, ίνα  έκτείνη καί κιν'/j ταμ ελη
ί  του, κακόν έτοίλένω: είναι μετρον η διά περιδεσεως ε/·- 1 *\ / /5) τασις τών μελών, καί η παρ^μπόΛισις πασης κινησεως.»
c ‘II πεοίδεσις ’σπαργάνωμ.α) εμποδίζει την άναπτυςιν και
)>παοαλύει τά ; δυνάμεις τοΰ νηπίου, όλονεν καταγινομε-
))νου άνωφελώς εις την απομκκρυνσιν τη ; εξωτερική;
))ταύτης βίας. Ό ισχυρισμό; των, ότι η έλευθερια τής
Ο) κίνησε ως τών νηπίων συντελεί είς τόν κακοσχηματισμον
))τοΰ σώματος καί τών μελών, είναι ισχυρισμό; ψευδε-
ο.'στατος, διότι ούδεποτε παρετηρηθη( οτι τα νήπια επε-
))φεοκν εί: έαυτά έξ άγνοιας κακώσεις, άφιεμενα ελευ-
3)θεοα, ού55 οτι ένένοντο δύσαο3<ρα κατά τά αελη».

ν ’  » i  k ι  * e  x

§•21. Έν Γερμανία, ενθα ό IIufeland, ουτινος η περι
μ κ κ ρ ο β ι ω τ ι κ ή ς πραγματεία ώς καί η περί ανατροφής τών
παίδων θεωροΰνται ετι καί νΰν η σπουδαιοτάτη επί πα-
ρουιοία; υλη; εργασία, δυνάμεθα ειπεΐν μετά πεποιθη-
σεω; ότι έβλάστησε τή ; νεωτέρα; παιδαγωγίας ό χ«ρ^-
κτηο, ουτινος τό άγλαόκαοπον δένδρον διαρκώ; τε καί επι- 1 1  ̂ / 
μελώς θεραπευόμενον, όσημέραι αναπτύσσεται καί όροσον>
τε σκιάν τε καί τ^οωην άΐ&θονον καί σωστικήν έτοιμα*

t  Τ  4 *

ζ ί τ ζ ι  ΐ ν κ  κοοσφέονι τ ί)  ά νθ ο ω π ό τ ν ιτ ι.

§ 2 2 . Καί ό Hufeland δέ ώς καί ό Rousseau ένεπνεύ-

νός ίατ:ό ; ησπάσατο τη ' άρ/ην ταύτην, ώ ; παραγωγόν 
ωφελειας καί εμεινεν άληθώ; ώ; φιλόσοφο; εί; τά ; ύψη-

α ) « Βοηθει την άνάπτυξιν τών οργάνων έκείνων, άφ’ 
5-ων έςηρτηται ίδιαζόντω; η υγεία καί η διάρκεια τής 
«φυσικής καί ηθικής ζωής, γυμνάζων καί τελειοποιών 
»ταΰτα  κατ’ αναλογίαν δικαίαν. Τά όργανα ταΰτά  είσιν 
»ό στόμαχος, οί πνεύμονες, τό δέρμα, η καρδία τό ά γ-  
»γειώδες σύστημα, καί τά  τών αισθήσεων όργανα. Ύ -  
3)γιεΐ; αποβαίνουσιν οί πνεύμονες διά τή ; εισπνοή; καθα- 
»ροΰ αερος, δια τή ; ομιλία:, τή ; μουσική; καί τής πρός 
»τό τρεχειν εκγυμνάσεως* ό στόμαχος έ δυναμοΰται διά 
»τής χρησεως τροφών καθαρών, εύπέπτων, θρεπτικών 
))και ο>χι διεγερτικών. Τό όερμα γίνεται υγιές διά τής 
))καθαριοτητος, τών πλύσεων, τών λουτρών, τής άπολαύ- 
3)σεως καθαρ^ΰ άερος, τής διαμονής έν κλίματι εύκράτω, 
5)καί άργότερον της γυμναστικής. ‘II ισχύ; τή ; καρδία; 
))καί τών αγγείων επιτυγχάνεται τέλο; διά τε τών είρη- 
»μενών μέσων καί τής γυμναστικής, άμα η ηλικία προ- 
))βαινουσα ^θελεν έπιτρεψει την χρήσιν τής γυμναστικής 
» ταύτης.

€') «Βοηθει την άλληλοδιάδοχον τών φυσιν.Γ καί 
Βηθικών δυνάμεων άνάπτυξιν άνευ προώρου έκβιάσεως.

γ') «Συνείθιζε τά  παιδία νηπιόθεν είς τό ψΰ/ος και 
»είς την θερμότητα, ένίοτε δέ καί είς μικρά; παρεκ-



»τροπάς καί ελαφρούς κόπους, διά να προλαμβανεται 
5)ούτως ή πρός τάς νόθους ευπάθεια αύτών.

3/) «Έ έκ, τών στενών ενδυμάτων πιεσις χαι η περι 
))τήν καθαριότητα ατέλειά είσιν αίτια άναπτύξεως νο- 
»σημάτων έσωτερικών τε κα'ι εξωτερικών εστωσαν δθεν 
»τά ένδύαατα κόλπωση, καί ή καθαριότης τελεία.

ε') »Μή συνείθιζε τό σώμα ένωρίς είς την χρησιν φαρ- 
»μάκων, διότι ταΰτα έξαδυνατίζουσι παρά τω άνθοωπω 
))τγ]ν δύνααιν τών έμφυτων τώ άνθρωπω θεραπευτικών 
)) δυνάμεων.

ς*') α’Απόφευγε την πρόωρον κατανάλωσιν και έςάν- 
Ετλησιν της εσωτερικής τοΰ όργανισμοΰ δραστικότητος,
»τηρεί δέ ταύτην είς μέτριόν τινα βαθμόν, δν εξακολου
θεί καθ’ δλον τόν βίον, έπι/έων ουτω βραδύτητά τινα,
3)είς τάς εργασίας σου, δυναμενην ινα συντελη εις την’  ’  Γ ί ’  ' k *
))διάρκειαν τοΰ βίου.

§ 23. Ό κώδιξ ουτος τοΰ σοφοΰ Γερμανού, ανθολο
γηθεί, είπείν F/.λεκτικώς έκ της μελέτης τών προ αυ
τοΰ, κατέ/ει μέν άληθώς την ύψίστην βαθμίδα της κ7.ί- 
μακος, ην εστησεν ό Montaigne, άλλά δέν είναι και η 
στερεωτέρα διά τάς άπαντωμενας περί την εφαρμογήν 
του δυσκολίας* ού/’ ηττον δυνάμεθα, ινα εχωμεν από 
τοΰδε ώς βέβαιον, δτι ό Ούφελάνδος, εδοτο μίαν έπί τα  
πρόσω ώθησιν είς τό της παιδαγωγίας ζήτημα, άναγρά- 
ψας διά γονίμων συλλήψεων τάς μεταςυ φυσικών καί 
ήθικών τοΰ ανθρώπου σ/έσεις, καί δεόντως έκτιμησας το 
ζωηρόν αίσθημα, δπερ πρέπει νά εχωμεν διά την πνευ
ματικήν τοΰ ανθρώπου ά;ίαν.

§ 24. Απέναντι δέ τοιαύτης είς πρόοδον έπί τοΰ προ- 
κειμένου ώθήσεως δοθείσης έκ μέρους τοΰ Γερμανού ια 
τροφιλοσόφου, μικρά άναντιρρητως όέον ΐνα θεωρηται ή 
Αποκλειστική αγάπη του πρός τό γάλα καί τάς άλευ-

ρώόεις ουσίας, ώς καί η πρός τόν οίνον αποστροφή του. 
’Ανηρ οστις άνεβίβασε τόσον υψηλά τήν σημασίαν τοΰ 
άνθ ρωπου, άνήρ δστις διά συζυγίας τόσω έπιτυχοΰς της 
ιατρικής μετά της φιλοσοφίας έκανόνισεν αύτάς ταύτας 
τάς βάσεις τοΰ ακανθώδους της παιδαγωγίας ζητήμα
τος, άναντιρρητως ποεπει νά ελκν) ού μόνον τόν σεβα
σμόν άλλά καί τάς εύλογίας τοΰ ανθρωπίνου γένους.

§ 25. Εύθεϊα εκπόρευσις τοΰ Ούφελανδείου συστήματος 
είναι τό τοΰ Frobel, καθαρώς γερμανικόν σύρραμμα πρα
κτικών γνωσεων πολλαχοΰ άλλά καί θεωριών είσέτι σκο
τεινών καί έξαιρέτως μυστηριωδών.

§ 26. Ό Frobel, γεννηθείς κατά τό 1772  εσχεν ώς 
πρόδρομον καί διδάσκαλον τόν Pestallozzi, ού τίνος ή σε
βαστή μνήμη άκήρατος ό'ντως θέλει παραμείνει είς γε
νεάς γενεών, δι’ άς ό φιλάνθρωπος ούτος προσήνεγκεν 
υπηρεσίας τη παιδαγωγική υγιεινή συστήσας, τό φιλάν
θρωπον έκεΐνο Ίνστιτοΰτον έν Neukof, καί κατόπιν τό 
τοΰ Yverdun, δπερ ήν προωρισμένον είς τήν φυσικήν καί 
ηθικήν ανατροφήν τήν μάλλον κατάλληλον τών πενομέ- 
νων παιδιών, άτε ύποβαλλομένων είς έργασίας γεωργικάς, 
καί είς μεθόδους σπουδών άναλόγους πρός τήν άνάπτυξιν 
τοΰ πνεύματος, καί όφειλομένας είς μελέτας τάς μάλλον 
λεπτοφυείς έπί νόμων της βαθμιαίας άναπτύξεως τών 
ουνάμεων της τοΰ ανθρώπου ψυχής.

§ 27. Ό Frobel παραδεχθείς ύπό τόν διδάσκαλον αύτοΰ 
τό άψικάρδιον έ κείνο καί περιλάλητον αξίωμα Π α ιδ α γω 
γός έστίΥ ό μ εγα ς  της φνσεως ίερενς, μετ’ επίμονης 
δογματίζει ν’ άρχεται άπό τών σπαργάνων αύτών ή άνα- 
τροφή καί ή έκπαίδευσις, ύπό τήν έπιτήρησιν της μη
τρός, άλλά μητρός έμπειρου έπί φυσικαίς τισι μεθόδοις, 
έπιδρώσαις έπί τήν διάνοιαν τοΰ παιδός διά τών θέλγη
τρων παιγνιδίων τινών, επιτηδείων τόσω πρός διασκέδα-



σιν, δ'σω και προς άνάπτυξιν τών τοΰ πνεύματος δυνά
μεων. Ούτως άπο τής γεννησεως μέχρι τή; ηλικίας τριών 
ετών η μητηρ, ητις κατά τόν Frobel είναι «τό πνεύμα  
τής μιχρας ή.Ιιχίας^, πρέπει ίνα καταγίνεται και προε
τοιμάζω τό παιδίον δια τά ; οποία; θ’ απάντηση πρώτας 
σπουδάς του εί; τά λεγάμενα Kinder-garten (παραδεί
σου; τών παίδων), έν οί; οί παΐδε; διδάσκονται εί; άνοι- 
κτόν χώρον. Οί παιδικοί ου τοι παράδεισοι σύγκεινται έκ 
κοινών κήπων, τεσσάρων συνηθω; τόν άριθμόν, ών εις 
μέν άφιεροΰται εί; την καλλιέργειαν τών άνθέων, ετερος 
είς την τών χόρτων, τών χρησίμων εί; τροφήν τοΰ αν
θρώπου η τών ζο>ων, διαχωριζόμενων άπ’ άλληλων όιά 
δύο μεγάλων τετραγώνων, ύποδιηρημένων εί; μικρά ετερα 
τετράγωνα ίσα τόν άριθμόν πρό; τούς φοιτώντα; μαθητάς 
και άποτελοΰντα έκαστον ίδιαίτεοον κήπον. Έν τώ μέσω 
μεγάλης αυλής κεΐται χώρος χλοηφόρος και σκιερός, έν ώ 
δύνανται νά γυμνάζωνται καί νά κινώνται τά παιδία. ΊΙ 
έ'πκυλι; αυτη η ό χώρο; ούτο; φέρει πρό; μέν τά πλευρά 
του καλύβας ώρισμένα; πρό; ένδιαίτησιν ζώων κατοικί
διων κ αί εργαλείων γεωργική;, κατά μέτωπον δε προ
θάλαμον, είς ον έναποτίθεντκι τά ένδύαατα, δωαάτια 
γυμναστική; όιά τά ; κακάς τοΰ έτους ημέρας, γραφεΐον 
τοΰ φύλακος και δωμάτια πρός εργασίαν, έν οΐς τάς 
εσπέρα; δίδονται μαθήματα εί; τά ; μητέρας καί τούς 
παώαιγωγούς πρός έχ.μάθησιν είόικην τοΰ παιδαγωγικού 
τούτου συστήματος.

§ 28. ‘Η έπιφάνεια ενός εκπαιδευτηρίου τοιούτου ορί
ζεται είς δέκα μέτρα δι’ έκαστον μαθητην, ητοι 1 2 0 0  

μέτρα δι5 1 2 0  μαθητάς, οΐτινες έπιτρέπεται νά φοιτώσιν 
εί; μίαν τοιαύτην παιδικην^σχολην. Εί; τά έν λόγω σχο
λεία διδάσκονται καί τά δύο φΰλα άπό τοΰ τρίτου μέχρι 
τοΰ έβδομου έτους τής ηλικίας των είς οίανδηποτε καί

κν άνηκωσι κοινωνικήν κατάστασιν, διτ,ρημένα είς τρεις 
κλάσεις την άπό τοΰ 8 — 6 έτους, την άπό τοΰ 6 — 4  

καί την άπό τοΰ 4— 2. ΊΙ διάρκεια τών καθημερινών 
σπουδών περιορίζεται εί; 4 ώρας, δύο πρωινά; καί δύο 
μετά μεσημερινάς* εις τό̂  έκπαιδευτηριον τοΰτον κήπον 
τά παιδία έ'ρχονται καί άναχωρουσιν άπό τούτου συνο * 
δευόαενα καί έπιτη^ούαενα.

k V 1 /Ν \§ 29. Έ ανατροφή καί η έκπαίδευσις κατά τό σύ
στημα τοΰτο άρχόμεναι άπό τών πρώτων σχεδόν στι
γμών τής ζωής, ή ταυτόχρονος τοΰ τε πνεύματος καί σώ
ματος άνάπτυ'ις, η ποικιλία έν ταϊ; έργασίαις, ή μικρά 
διάρκεια έκάστης αύτών, η δ·.’ ύλικών μέσων άπόδειζις 
τών άφηρημένων καί θεωρητικών έννοιών, κατέστησαν 
τό έν λόγω σύστημα λίαν αγαπητόν καί είς άλλους πολ
λούς καί είς τάς μητέρας ιδίως, τοΰθ’ δπερ άποδεικνύει 
τό ώφέλιμον αύτοΰ, τό γε νΰν εχον.

§ 30. Τέλος η εισαγωγή τής μουσικής εί; δλα; τάς 
διασκεδάσει; τών παιδίων, καί κατά την έ'ναρςιν καί το 
τέλο; έκάστη; ημέρα;, κλείουσα η άνοίγουσα τά ; τής 
ημέρα; έργασία;, είναι τό τελευταΐον τοΰ συστήματος 
τούτου θέλγητρον. Ιδού πώς περί τούτου σχόλιάζων το 
εκπαιδευτικόν τοΰτο σύστημα ό κ. Raoux εκφράζεται·

§ 31. «ΊΙ μελωδία καί αρμονία έ'χουσιν έν έαυταΐς 
3)την θαυμασίαν δύναμιν νά έςεγείρωσιν δλον ιδεών κό- 
»σμον, αισθημάτων, διαχύσεων, επιθυμιών, συγκινήσεων, 
»άς ούδεμία άλλη δύναμις ηδυνηθη ποτέ ίνα έςεγείρη* 
»είς τά βάθη τής ψυχής. ΊΙ μυστηριώδη; αυτη δύναμις 
»τή; μουσική; έπί τής αίσθητικότητος, τή; φαντασία;, 
»τής διανοίας αυξάνεται δταν έπιβοηθήται, ώς έν τοΐς 
»έκπαιδευτηρίοις τοΰ Frobel, ύπό τοΰ έζωτερικοΰ τής 
33φύσεως περιβάλλοντος καί ύπό τοΰ τών παίδων άρι- 
:οθμοΰ. Αι άθώαι καί καθαραί τών παίδων τούτων φωναί,



5)ύμνούντων εν χορώ τά  θκύματα της φύσεως καί τάς 
»ευεργεσίας της Θείας Προνοίας, ένώ ούχί σπανίως άπο- 
»σπώσι τά  δάκρυα τής ωρίμου ηλικίας, άνοίγουσιν είς 
»τάς τρυφεράς ψυχάς τών παίδων γονίμους τά ; πηγάς 
«της συγκινήσεως είς ήθικάς, αισθητικά ς καί θρησκευ- 
»τικάς ιδέας. Ό Frobel γεννηθείς έπί γης, ενθα ή μουσική 
»οΰτως άφθόνως διαχέει τούς θησαυρούς της, ουδόλως 
)) ηδύνατο ΐνα παραμέληση βοήθημα τόσω ισχυρόν είς 
‘/-καταπολέμησιν του κακου καί άνάπτυξιν του καλοΰ 
«καθ’ ολα τά  στοιχεία της ανθρώπινης φύσεως».

§ 32. Ώς πρός τήν υγείαν τών παίδων, δυνάμεθα 
είπεΐν ότι ταΰτα  έν τοϊς τοΰ Frobel κηποις διατηρούνται 
είς άρίστην κατάστασιν, ενώ είς ολα τά  αλλα άσυλα ή 
εκπαιδευτήρια άπόλλυταιτόήμισυ αύτών κατά τά  πρώτα 
δέκα τής ζωής ετη, ώς δύναται τις νά πεισθνί προσεχών 
είς τήν ακόλουθον στατιστικήν, καθ’ ήν έν Βελνίω, καί 
Σαβοί^ 39 έπί τοϊς εκατόν, έν Ό λλανδία 4 3, έν Ιίρωσ 
σία 48, έν ’Αγγλία 42, έν Βαυαρία 44 αποθνήσκουν 
κατά τά  πρώτα δέκα του βίου ετη.

§ 33. Έν τοι; τοΰ Frobel κηποις τά  πάντα απ’ εναν
τίας συντρεχουσιν είς συντηρησιν καίένίσχυσιν τής υγείας. 
*11 διαμονή είς τόπον εύάερον, διαρκώς ζωο7;οιούμενον 
ύπό τών φυτικών αναθυμιάσεων καί έχοντα ευάρεστοι 
θερμοκρασίαν, ή ποικιλία καί ή μικρά διάρκεια τών δια- 
οόοων έονασιών τοΰ τε πνεύαατος καί τοΰ σώαατος, κα-
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τάλληλος όλω; εί; τή ; μικρας ηλικίας τήν φύσιν, είσί 
γεγονότα, άτινα άναντιρρητως καταπείθουσιν, ότι ή τών 
παίδων υγεία διατηρείται τώ ον τ ι έξαίρετος.

§ 34. Ίο τής παιδαγωγίας ταύτης σύστημα άπό δε-
f  ν  ^  '  f  \ \ r \  t  ^  %  ίκαετιας η η η ήρεμα το πριν και ανεπαισυητως οιαοιοο- 

μενον, ήρξατο, ΐνα κατακλύζη Εύρώπην τε καί ’Αμερικήν, 
καί αύτήν τήν ’Αλγερίαν, τροποποιούμεναν κατά τάς

άνάγκας, τάς σκέψεις καί τόν χαρακτήρα τών διαφόρων 
έθνών, άτινα χαιρετίζει. Καθ’ ά δέ γινώσκομεν ή μικρά 
Ε λβετία  τοοποποιησασα πρακτικώτερόν τε καί εύφυε- 
στερον τό σύστημα τοΰτο, παρέχει τά  μεγαλητερα παρα
δείγματα προόδου, έγγυωμένης ρώμην καί ηθικήν καί 
μακροβιότητα είς τούς εύγενείς τοΰ Τέλλου απογόνους, 
οΐτινες έν τνί καθ’ ήμας Ευρώπη είσιν οί μόνοι άποοει- 
κνύοντες, οτι τά  εθνη καί έν τή σμικρότητι αύτών δύ- 
νανται νά ώσιν ευτυχή δι’ έαυτά καί ευεργετικά διά τους 
άλλους, οταν γινώσκωσιν ύπό τήν άκαταμάχητον τής 
ηθικής καί τής φιλοπατρίας αιγίδα νά καθιστώσι παρα
γωγόν ύλικώς τε καί ηθικώς τόν άνθρωπον, έπιμελουμενα 
αυτοΰ άαα τή νενέσει του.i · 4 /

§ 35. Προ δεκαετίας δέν ύπήρχον είμή άνά πεντε 
μόνον τοιοΰτοι έκπαιδευτικοί κήποι είς Γαλλίαν κ α ί ’Α γ
γλίαν, καί τοι έν τή τελευτα ία  ταύτν) χωρα, άπό τοΰ 
τοΰ 1 8 1 6  ήδη, ό 'Ροβέρτος *θβεν (Ouen) είσήγαγε τό 
σύστημα τοΰτο είς τό νηματοκλοστήριον του, παρ’ ω 
είργάζοντο 500  —  600 νόθα, μεταξύ άλλων τριών χ ιλ ιά 
δων εργατών. ‘Η διαμόρφωσις τοΰ χαρακτήρος τών ατυχών 
τούτων παιδιών διά τής ανατροφής τής καρδία;, έπετυχε 
πληρέστατα, καί ό Φιλάνθρωπος ’Όθων έ'λαβε τοιαύτην 
δικαίως ύπόληψιν διά τό θεάρεστον εογον του, ώστε έπί 
μακρόν χρόνον έσχε τήν εύχαρίστησιν, προστατευσας τα  
άπροστάτευτα, καί καταστήσας ταΰτα  άγαθους βιομη- 
χάνους, νά βλέπν) ώς προσκυνητά; έκ τής ήπειρωτικής 
Ευρώπης, ερχομένους είς έπίσκεψίν του τούς μάλλον δ ια 
κεκριμένους άνδρας.

§ 36. "Ηδη άπό τοΰ 1 825  είς τήν δούλην τότε Ι τ α 
λίαν ό Barolo καί ό Aporti ήσθάνθησαν τήν εύγενή 
ανάγκην, ήν ειχεν ή πατοίς των νά έτοιμασν] πολιτας 
υγιείς, εύπαιδεύτους καί ηθικούς* καί ήρξαντο τοΰ εργοι*



τής άναμορφώσεως τής πατρίου παιδαγωγίας άπο τών 
διαφόρων άσυλων. Πρό τινων ετών ή ιδιωτική πρωτοβου
λία εν 'Ιταλία, κατανοησασα τά κάκιστα έςαγόμενα μια; 
παιδαγωγίας άγονου και ψύχρας, έπεδόθη θαρραλέα εί; 
στάόιον εύρϋτερον παιδαγωγικών μεταρρυθμίσεων κατά  
τό σύστημα του Frobel. Ιδού πώς έξεφράσθη έπί τοΰ 
προκειμένου τότε ό Cesare Correnti,υπουργός τής παιδείας, 
έπαινών τό φιλογενές έργον τών φιλάνθρωπων συμπολιτών 
του: «Νά όμιλη τις διά τών αισθήσεων είς την καρδίαν, 
»μοί έφάνη πάντοτε ό συντελεστικώτερος πρό; παιδαγω
γ ία ν  τρόπος. Διά τοΰτο επαινώ ές όλης τής ψυχής μου 
^τά έγκαθιδρύματα τών κήπων τών παίδων, άτινα βλέπω
»έγειρόμενα δι’ ιδιωτικής πρωτοβουλίας είς Ι τα λ ία ν ........
®η πολύ πλανώμαι, η η θρησκεία τοΰ καθήκοντος, άνα- 
«πτυσσόμενη έν μέσω τοιούτου ανατροφής συστήματος, 
» θέλει θεσει τάς βάσεις νέχς ηθικής ζωής τόσω διά τά  
» άτομα, όσω καί διά τάς κοινωνίας».

§ 37. Σταματησωμεν ώδε.... Α γετε τά  Ttaidia Ll-
» θε ΐν  πρός με, ε ίπ εν  ό Κύριος ημών Ίησονς Χ ριστός»,
ίνα διδάξη τά  πληθη, οτι άπό τής παιδικής ηλικίας
όφείλουσιν ίνα έκγυμνάζωσιν είς παν είδος άρετής τά
παιδία, διότι ταΰτα  διαιωνίζουσι τό άνθρώπινον γένος,
είναι η έλπις τοΰ ρ.έλλοντος, ή δόξα τής πατρίδος. Οί δέ
πατέρες « ι* ονόεν a.Llo ζώ ιιεν  κατά τόν Frobel είαη  • <) «) '
tVi τό χαΑον τώγ τεχνώ ν μ α ς» ,

§ 38. Τί έπράξαμεν έφ’ ολην τεσσαρακονταετίαν έν 
Έ λλάδι; ΜΑς τό εί'πωμεν μετά θλίψεως και άνε~ιφυλά- 
κτο)ς. Έ Ε λλάς ώς κράτος παρημέλησε μέχρι τοΰδε 
τά  κατά την παιδαγωγίαν τοΰ έθνους, καί έσπατάλησε 
πολλάκις καί αύτά τά  έλέη τών ομογενών, οίτινες σύν 
τη υλική των βοήθεια προσηνεγκον πολλάκις, πεποιθότες 
έπί την έλληνικην κυβέρνησιν, καί την πληρεξουσιότητα

ε?.ς ταύτην νά διαθέτη είς οίονδηποτε κλάδον γνώσεως 
ηθελεν έγκρίνει αυτη τά  έν λόγω έλεη. "Οσω δε έόείχθη 
αδρανής είς παρομοίαν ύπόθεσίν η Ε λλάς ώς κράτος, 
καί τοι γνωστόν είναι, ότι η παραγωγικωτέρα δύναμις 
τόπου τινός είναι η λεγομένη καλη ύπό ηθικην καί ύγιης 
ύπό φυσικήν έποψιν άνατοοφη, τόσω έπίσης άδεςία καί 
η ίόιωτικη ενέργεια, στερούμενη είσετι τοΰ πνεύματος 
τοΰ συνεταιρισμοΰ καί τών άναγκαίων πρός κοινήν προο- 
οον γνώσεων. Έπεφάνη μέχρι τής ώρας, καθ’ ήν ημείς 
ταπεινοί έτασταί τών καθ’ ημας συμβαινόντων, χαρασ- 
σομεν μετ’ άλγους ψυχικοΰ τάς όλίγας ταύτας λέξεις, 
μιμούμενοι κατά τοΰτο έν τη άδυναμία μας τόν θρηνοΰντα 
Ιερεμίαν;

§ 39. Πεποιθώς ότι αί όλίγαι αύται \έξεις μου δεν 
είναι διόλου άπίθανοι νά παρουσιασθώσιν ύπό τάς όψεις 
φιλανθρώπου τινός όαογενοΰς, καί γινωσκων ότι όσω φι- 
λόπατρις τόσω καί φιλάνθρωπος τ ι; "Ελλην προσηνεγκεν 
εσχάτως δωρεάν είς τό κράτος 150 , 000  δρ. ένιαυσίως, 
Ϊνα νρησιμεύωσιν αύται κατ’ έτος είς ο,τι ώφελι- 
μώτερον διά τόν τόπον, καί ζητεί διά διαγωνισμοΰ την 
γνώμην τών λογιών τοΰ τόπου, έτόλμησα νά σκιαγρα
φήσω την παροΰσαν μικράν πραγματείαν έπικαλουμενος 
την προσοχήν τών είς την πρόοδον τοΰ τόπου ενδιαφερο
μένων καί μελετώντων μετά πόνου τά τής προόδου καί 
άναστάσεως τοΰ γένους τοΰ 'Ελληνικού.

§ 4 0. Δέν τολμώ νά εί'πω, οτι άνεκάλυψά τι, η οτι 
έπρότεινα τέλειόν τι. ’Εμφορούμενος όμως ύπό τής ibzας 
ότι νό^ος τών νόμων είναι η /.ατά φυσιν τών άνθρώπων 
παιδαγωγία, έξ ης έξηρτηται τό μέλλον αύτών άνόρου- 
μένων, βλέπων δέ καί τάς πεπολιτισμένας κοινωνίας κα- 
ταγινομένας είς συνεχή σπουδήν καί εφαρμογήν τών λ ε 
γομένων παιδικών κήπων τοΰ Frobel, μετά θάρρους πολ-



λοΰ, δν ήκουομην, ηθελον προτείνει διά τοΰ είρημένου 
βοηθηματος την έν τω κράτει σύστασιν ολίγων τινων 
τοιούτων κήπων, ώς προτύπων. Τούτους ήθελον εφοδιά
σει με διδασκάλους “Έλληνας γινώσκοντας μίαν ζένην 
γλώσσαν καί έπιμελητρίας Έλβετίδας, ΐνα χρησιμεύσω- 
σιν αύται ώς διδάσκαλοι τών διδασκάλων καί τών μη
τέρων τό κατ’ άρχάς, εως ού πληΟυνθη κα'ι παρ’ ημιν ή 
γνώσις.Έπειδη δε τό ποσόν τών 150,000 δραχμών δέν 
έπ αρκεί πρός όιέγεοσιν οικοδομών κα'ι πρός μίσθωσιν τών 
διδασκάλων, διά τούτο προτείνω την προσθήκην διδά
κτρων, και την έκ τών δήμων και του δημοσίου άρωγην, 
διά νά γίνν) ούτως εις καθ' έκαστον νομόν τοιοΰτος παν- 
δικός κήπος.

§ 41. ΊΙ αρχή, είπε τις, είναι τό ηυισυ τοΰ παντός. 
Μελεται βραδύτερον,άναγκαίως μάλλον πεφωτισμέναι, θέ- 
λουσι πάντως διαφωτίσει τό κράτος και επιβάλει εις αύτό
να προβή διά καταλλήλου νόαου είς τόν περί την έν γένει

S · ~ ‘ . /ειαν του τοπου αναμενόμενόν προ καιρού κανονισμον.
§ 42. 12 “Έλληνες! ώ ομογενείς ! έσκέφθητέ ποτε

όπόσον ώραίον είναι τό παιδίον μεταξύ τών άνθέων! 
άνθος και τοΰτο τρυφερόν Γδετε πώς θωπεύει κατασπα- 
ζόμενον έν άγιό τη τι ώ; άδελφά, τά άνθη τών άγρών 
σύμβολα ό'ντα καί ταΰτα τής ζωής καί τής άθωότητος! 
υπάρχει τι άγιωτερον τοΰ άνθους και τοΰ παιόίου, τών 
δύω τούτων αθώων τοΰ πλάστου δημιουργημάτων ί Ευ
αίσθητοι πρός τήν αθωότητα, συνετοί, ένάρετοι και προ
βλεπτικοί πρός τάς μελλούσας έλπίδας μας άς άναπτύ- 
ξωσιν έν μεσω τών άνθεων χαρακτήρας μέ θυσίας με
γαλουργούς, ψυχάς άκλονητους είς τήν πίστιν τών πά
τερων μζς, διότι πρός τήν θρησκείαν ταύτην ένοΰται 
η ελευθερία μας, ήθη γινώσκοντα νά θυσιάζωσι τό άτο· 
μον υπέρ τοΰ όλου. Τοιούτων ανθρώπων εχει ανάγκην ή

πατρίς, ΐνα βαδίσν) στερρώ τώ βηματι πρός την αποστο
λήν της, ητις έπιβάλλει είς ολους τό καθήκον νά φέρω- 
σιν έν ανάγκη έπ’ ώμων τόν σταυρόν τοΰ μαρτυρίου. 
11 οΰ θέλομεν εύρει τοιοΰτον πληθυσμόν, έάν δέν τόν δη- 
μιουργήσωμεν ; Πώς θέλομεν βαδίσει είς τόν μέλλοντα 
πολιτισμόν μας, οστις θά γεννήσγ) άνάγκας καί παρ’ ή- 
αίν, έάν έγκαίρως δέν φροντίσωμεν νά διαμορφωσωμεν τα  
νέα όργανα τοΰ μέλλοντος μας ! Άκούσατέ μου. «Δρά- 
ξασθε παιδείας, μή ποτε όργισθή Κύριος.»

Έκ Πατρών, τν) 30 Σεπτεμβρίου 18 7 3 .

ΛΡΓΓΡΙΟΣ. θ. ΔίΑΜΛΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Π Ο I Η Σ IΣ

ΕΠΙ ΤΩ ΠΟΛΪΘΡΙΙΝΙΙΤΩ θλΝΛΤΩ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΔΑΡΗ

Φυτρόνει εν’ αγριολούλουδο 5ς τοΰ βράχου τή λειψάδα 
Και ζ?) μέ λίγη καταχνια, μέ λίγην άντηλιάδα,
Δέν το εΤοε μάτι φθονερό. ’Σ τή σχισματιά κρυμμένο 
Τή μοναξιά του χαίρεται, τ ’ αρέσει ναναι ξένο.
5Σ τοΰ κόσμου τον απέραντο το θησαυρό δέ φέρνει 
Παρ’ αρμονία και χαρά. . .Γ ια τ ί τό συνεπαίρνει 
*'Σ τό κέρασμά του ό σίφουνας; Γιατί τό ξερριζόνει:. · 
Τό οοβερό τό γίγαντα ποιος στέλνει; Ποιος σκοτόνει 
Τό πλάσμα μόλις άνοιξε τά φύλλα 'ς τον αγέρα; . . .

Πες μου το σύ, πατέρα.
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Λαλει τ ’ αηδόνι ’ς το κλαρί, τον ουρανο τηράζεί 
Κ αι νανουρίζει όλονυχτής τήν πλάση που ν υ σ τ ά ζ ε ι  
Γά χ ίλ ια  του λαλήματα  γλυκά συναπαντιώντα ι  
Μ αστέρια διαβατάρικα κ’ Ιγκαρδιακά φ ιλ ιώ ντα ι.
J ακουν τα νυχτολούλουδα, τά καταπίνει ό κρίνος · . · 
Κ α ι την αυγή βουοό! νεκρό! Πες μου ποιος εΤν’ εκείνος 
Που προσταςε το σερπετο ν’ άνοίςτ4 τ ’ άγριο στόμα  
JN α καταπιή  τον άγρυπνο τον ψάλτη , πριν ακόμα 
Ί ΐλειωστ, το τραγουοί του και πριν τον ευρτ, ή 'μέρα ^

Τ '  >■' > >ί ο  ςερεις συ, πατέρα * . . .

Θεορατος καταμεσής ’ ς το πέλαγο εν ας βράχος 
Περήφανος, α ζα τητο ς , σκληρός Οαλασσομάχος 
Πετεται με το ψήλω μα  και μέ τήν ανδρείά του.
Δεν τον εταραζαν σεισμοί και βλέπει ’ ς τα νερά τοι> 
Άοιάφορος τον πορφυρά ?ς τό λάρυγγα να θάφτη  
Λ άλεθτ} με τά δόντια του το δύστυχον το να ύ τη .  . » 
Λ ίγ η  ψ ιχάλα  εχώνεψε βαθειά ’ςέ μια ραφή του,
J ο κρύο τήν Ιπάγωσε κ’ ευθύς ή κορυφή του 
^Ρ'·ζ2ΐ, βογγα, σωριάζεται ψ η λ ’ άπο τον α ιθ έ ρ α . . ·

Πες μου γ ια τ ί ,  πατέρα; . . ·

Κ α ι τοΰ πλατάνου τήν καρδιά, τον πρΤνο, το ρουπά/Λ 
Α κο ίμ η το  παντοτεινο τρώγει κρυφό σαράκι.
Κ  ή λ=ύ/.α ή μακοοτράχηλη μέ τ ’ ασημένιο φύλλο,
Το κυπαρίσσι πάφωνο Οωρείς σά μαΰρο στυλό 
Τον ουρανό μας νά κρατή και φαίνεται πλασμένο  
Ν^ ς^υτροντ, ά (J α ν α . ο ς:. y ο) μ α πεθαμενο. . .
ΙΙερνα ενα μαύρο σύγνεφο, έπάνωθέ τους στέκει, 
’Αστράφτει, σχ ίζετα ι, βροντά, ξερνα τ ’ αστροπελέκι 
Καί στάχτη  γίνονται μέ μιας,^σκορπούν μέ τον αγέρα*

Πες μου γ ια τ ί ,  πατέρα* . . .
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Νόμος τοΰ κόσμου ειν’ ή φθορά καί οε θα να χόρτασή  
Έ  οοοερή δρακόντισσα πριν καταπιτ) τήν π λάση .
Τ’ αηδόνι, τ ’ αγριολούλουδο, το δέντρο, το κοτρώνι 
Τ’ άγγελοκ^μωτο κορμί τ αγλύκαντου σου Α ντω νη ,  
"Ολα ενα χέρι τά κρατεί, μ ια  θέληση τ ’ άφίνει 
’Ακλόνητη ’ς το δάκρυ μας, χωρίς ελεημοσύνη.
Χ α λα  τον κόσμο πώπλασε, τον ξαναπλάΟει άκομα, 
’Ακούραστο, αχαλίνωτο το διάπλατά της στόμα  
Δ αγκα, συντοίοει αδιάκοπα ο,τ ευρτ, εοώ ς τη σφαίρα*·

Τί κ λα ΐς ;  Τί κλαίς, π α τ έ ρ α ; . · ·

ΑΡΙΣΤΟΤΕλΙΙΣ ΒΑλλΩΡΙΤΙΙ

S T A B A T  M A T E R

Σιμά 5ς τον άδικο Σταυρό, τον αίμοταοαμμένο,
?Ητον πεσμένη κ ’ εκλαιγε ή Παναγιά μέ πόνο,
Κ αι -ής εσπάραζ’ ή ψυχή  νά βλέπη κρεμασμένο 
'Ωσάν κακούργο καί φονηά, το τέκνο της το μόνο I

Πόσα μαχαίρια  κοφτερά τής ’σφάςαν τήν καροια 
Τήν ώρα ’κείνη τή φριχτή όπου ’χε ςεψυχησει !
Ποιος εοαστοΰσε νά Οωρή σε τέτοια απελπισ ία  
Τή θεία μητέρα του Χρίστου, και νά μη λαχταρ ιστή .·

Γ ιά  μένα, τον αμαρτωλό, είδες γλυκειά Κυρά μου,
Νά μαρτυρεύουν ’ς το Σταυρό τάγαπητδ  Παιδί σου* 
Κ άμε νά σοάζη ό πόνος σου κ’ έμενα την καροια μου, 
Κ ή άςίωσέ με νά θρηνώ, νά κλαίω κ’ εγώ μ α ζ ή σ ο υ ι

Δέξου, Παρθένα μου, κ’ εμέ ’στο Ξύλο του άποκάτου  
Νά χυνω ντα ι τά δάκρυα μου μέ ταγ ια  δάκρυα σου*



Λος μου τή χάρη νά αισθανθώ κ’ Ιγώ τά μαρτύριά του5 
Κ αί νά στενάζω, νά πονώ θωρώντας τά ’δικά σου !

Κάμε κ’ εγώ νά 'ματωθώ είς τον Σταύρον Ιπάνω,
Ν’ αρέσω ’στο παιδάκι σου, νά 'μοιάσω του Χρίστου μου! 
Κάμε κ5 εγώ μ ’ αγκαθερό στεφάνι ν’ άποθάνω,
Ναύρώ τον ιοιο θάνατο ποΰ έδώκαν τοΰ Θεοΰ μου !

Η  οταν ’στήν Κρίση τή στερνή ’στο μνήμά μου ’γροικήσω 
Το φοβερο το κάλεσμα, τή φοβερή φωνη του,
Κάμε, Παρθένα μου, κ'εγώ  τον °^δη νά νικήσω,

Κ ’ έκ ε ϊ’στή δόςα τούρανοΰ νά χαίρωμαι μαζή του ! 
Μάρτιος, 18 7 7 .

ΑΝΛ. ΜλΡΤΖΩΚΗΣ.

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α
Σελ. α  στίχ . 12  γράφε και άνάγνωθι: flaneur, στίχ . Ί 3 : 

f la n e r ie — σελ. ιθ' στίχ. 17 : Βαροάκειος — σελ. κ 'σ τ ίχ .  4 7 :  
Ψ υρή—σελ. κδ' στίχ . 2 3 :  Όλυνθ. Γ', 2 6 — σελ. κΤ' στίχ . ■* 3 
la is s e r— σελ.λ' στί/. 7 :  Βαρβα/.είου. — Σελ. 2 στ·//. 8 :  γενεάς 
— σελ. 24  στίχ . 10 : Φ. Α. μ αντί R. Α . Γ. — Σελ. 30 στίχ . 
30: Ιταλ ικ ή ν  αντί : 'Ελληνικήν — σελ. 32  στίχ . 2-J: G raec iam , 
στίχ . 3 0 :  Melanges — σελ. 33 και αλλαχού: Α ικατερ ίνα—  αν 
— σελ. 34 στίχ . 1 : C ath e r in e— σελ. 38 στίχ. 2 4 :  ά ρ κ τ ω α ς
λ ε γ ε ώ ν ο ς .............. , στ /̂.· : έπληρώθη άντι συνεπληρώθη
— σελ. 40 στίχ . 1 1 :  Ταυρικήν άντι: Τουρκικήν — σελ. 44 
στίχ . 2 3 :  διαγωγή άντί : διαταγή ςίχ .24'· Αίγυπτου (2) (μετά  
τής κάτω υποσημειο>σεως) σελ. 42 (ές Ισφαλμένης άριθμησεως 
τών σελίδων τοΰ χειρογράφου τοΰ συγγραφέως προελθον παρό
ραμα) ή παράγραα. : «Το σταθερόν διαφέρον... εθετο τά θεμέ
λια» (στίχ . 7 — 49) μετενεκτέα έν σελ. 43 ώς λέςεις τοΰ Κον-
δορσέτου προ τώ ν: «Μακράν άφ’ ή μ ώ ν ............... , μεθ’ ών καί
σ υνεχ ίζετα ι— σελ. 4 3 : Κονδορσέτος άντι: Κονδορπέτος.

( 2 ί  ΟΙ νικηταί ^Ελληνεί,μετά τήν δευτέραν έκεχειρίαν ε’σιν, 
*ν μέν ταις Πάτραις Κ ο ν άε β ό*ς τις ή ίσως Κ α ν α β ό ς, Ιν 
$έ Λ αμιατίφ  τής Αίγυπτου ’Α λ ε ζ ι αν ό ς.


