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Κ κτά τό ετος τούτο θά γίνωσι δύο εκλείψεις, άαφότεραι 
του γ)λίου,η δε ’Αφροδίτη θά διέλθγι προ του τ.λιακου δίσκου.

Α '. *Ε*λειψις ολική του ήλίου την 5 )17  Μαίου, ήτις  όμως εν 
Έ λλάδι 0α ήναι ορατή μόνον ώς μερική εκλειψ ις, θέλει δέ είναι 
ολική μεν Ιν στενή ζώνη, άρχομένη άπο τής Σαχάρας, διασχί- 
ζουσα τήν ΑΓγυπτον, ’Αραβίαν, Περσίαν, Ταρταρίαν καί Κίναν 
καί καταλήγουσα εις τα ανατολικά παράλια τής Κίνας* ώς με
ρική σε καθ’ δλην τήν Ευρώπην, σχεδόν δλην τήν Ά σ ία ν  καί το 
βόρειον ήμισυ τής Α φρ ικής.

Α ι φάσεις τής Ικλείψεως ταύτης δια τάς ’Αθήνας θα είναι αι 
εξής:

Γ>ο
?Λρχή της Ιχλείψεως είς τάς 7 ώρας, 6 πρ λεπτά καί 7 δεύτ. π. μ. ,> 
ίΜεγίστη οάσις · 8 » 10 » » 4 · »  » ^  %-

ο <~>Τςλοςτης Ικλείψεως » 9 ■ 21 » » 9 » * . 2 ^
Ζ

Κ ατα  τήν στιγμήν τής μεγίστης Ικλείψεως θα καλυφθώσι σχε
δόν τα 2]3 (0 ,6 4 8 )  τής φαινομένης διαμέτρου του ήλίου.

Β'. Δακτυλοειδής έκλειψις του ήλίου τήν 29  προς τήν 30  ’Ο
κτωβρίου (ΊΟ προς 1 1 Νοεμβρίου) αόρατος παρ’ ήμ ΐν, ορατή δε εις 
τήν Αυστραλίαν καί τάς νήσους του Ειρηνικού Ωκεανού. *Εκλει- 
ψ ις σελήνής δεν θά συμβή ούδεμία κατά το ετος τοΰτο ούδαμου
τη ?  γ η ? ·

Γ'. Κ ατά το ετος δμως αύτο θά συμβή διά τελευταίαν φοράν 
μέχρι του 1 2 0 4  διάβασις του δίσκου τής ’Αφροδίτης καί τοΟ δί
σκου του ήλίου τήν 24  Νοεμβρίου (6 Δεκεμβρίου). Τής Giaoa- 
σεως ταύτης θά είναι μόνον μέρος (ή αρχή) όρατον Ιν Ευρώπη 
καί ’Αφρική. Καθ’ δλην αυτής τήν διάρκειαν θά είναι ορατή εις τήν 
Νότιον ’Αμερικήν καί εις τα ανατολικά τής Βορείου’Αμερικής. 
Τό τέλος μόνον θά εΤναι όρατον εις τά δυτικά τής Βορείου Α μ ε 
ρικής. Διά τάς ’Α θήνας αι φάσεις του φαινομένου είναι α\ έςής:
Πρώτη Ιξωτερική Ιπαφή των δύο δίσκων ε’ ς τας 3 ώρας, 31 | .

πρώτα λεπτά και 54 δεύτερα μ. μ. α̂ *3
Πρώτη Ισωτερική Ιπαφή των δύο δίσκων ε’ ς τάς 3 ώρας, 52 ·» <=Γ 

πρώτα λεπτά κα\ 25 δεύτερα μ. μ
ΞΞ

*Η Ιπαφή θά γίνη εις το μέσον περίπου του Ν. Α· τεταρτοκυ- 
κλίου του δίσκου του ήλίου·

τ ή ς  ά ν α τ ο λ ή ς  κ α ί  δ ύ σ ε ω ς  τ ο $  ‘ Ι Ι λ ίο υ  χ λ Ι τ ο ν  μ ε γ έ θ ο υ ς
τ ή ς  ή μ έ ρ χ ς  τ ή ς  ν υ χ τ ό ς .

Ημερομηνία ’Ανατολή
το0*11λίου

Δύσις
το0*ϋλίου

Μέγεθος 
τηςήμέρας '

Μέγεθος 
?ηςνυκτός

Π .  Ν. ώρ. λ. ώρ. λ. ώρ. λ. ώρ. λ.
Ίανουαρίου i l l 3 7 17 5 2 9 45 14 15

1) 1115►3 7 12 5 12 10 — 14 ——

Η 21 2 7 7 5 22 10 51 13 45
Φεβρουάριου Μ113 6 54 5 35 10 41 13 19

η 1 1 1;!3 6 41 5 46 11 5 12 55
* 21 2 6 28 5 56 11 28 12 32

Μαρτίου 1 13 6 17 6 4 11 47 12 13
Γ

• 11 23 6 1 6 13 12 12 11 48
» 21 2 5 46 6 23 11 37 11 23

Απριλίου 1 13 5 29 6 32 13 3 10 57
Γ

• 11 23 5 15 6 42 13 27 1ο 33
Ν 21 2 5 3 6 51 13 48 10 13

Μαίου 1 13 4 53 7 0 14 7 9 53
■ 11 23 4 45 8 14 23 9 37
> 21 2 4 40 7 15 14 35 9 25

’Ιουνίου 1 13 4 38 7 21 .  14 43 9 17
Μ 11 23 4 40 7 24 14 44 9 16
η 21 2 4 43 7 24 14 41 9 19

Ιουλίου 1 13 4 49 7 21 14 32 9 28
Ν 11 23 4 57 7 16 14 19 9 41
Ν 21 2 5 5 7 6 14 1 9 59

Α&γούστου 1 13 5 14 6 54 13 40 1ο
Λ λ

20
» 11 23 5 23 6 41 13 18 1ο 42
■ 21 2 5 32 6 27 12 55 11 5

Σεπτεμβρίου 1 
1 1

13
23

5
5

41
50

6
5

10
54

12
12

29
4

11  
11

31
56

Η 21 2 5 59 5 39 11 40 12 20
’Οκτωβρίου

η
1

11
13
23

6
6

8
18

5
5

24
10

11
10

16
52

12
13

44
8

η 21 2 6 27 4 59 10 32 13 28
Νοεαβρίου 1 13 6 41 4 47 10 6 13

Λ .
54

1 Γ 
Ν 11 23 6 51 4 42 1 51 14 9
• 21 2 7 1 4 39 9 58 14 22

Δεκεμβρίου
Η

1
11

13
23

7
7

9
15

4
4

40
43

9
9

31
28

14
14

29
32

ι.
21 1 2 7 18 4 49 9 31 14 29



ΣΕΛΗΝΗΣ ΦΑΣΕΙΣ

X. Π

19 7
26 44

3 Φεβρ. 22
11 30

18 6
124 12
1 5 Μαρτ. 21
12 28

19 7
26 14

3 Άπριλ. 22
11 30

17 5
25 13

3 Μαίου 21
10 28

17 5
25 13

1 ’ Ιουνίου 20
8 27

15 3
23 11

1 Ιουλίου 19
7 25

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Νέα σ ελή νη .........................  ώρ. 6 λεπ. 10 μ.μ.
Πρώτον τέταρτον. . . .  » 9 · 19 π.μ.
Πανσέληνος..........................  » 7 * 33 π.μ ,
ΤελευταΤον τέταρτον . . ■ 10 * 8 π.μ,

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Νέα σ ελή νη .........................  ώρ
Πρώτον τέταρτον. . . .  »
Πανσέληνος............................. »
ΤελευταΤον τέταοτον . . *

4 λεπ. 24 π.μ . 
11 

2 
11

5 μ μ. 
14 π. μ. 

2 μ.μ.
ΜΑΡΤΙΟΣ

Νέα σελήνη . . . . . .  ώο. 1 λεπ. 52 μ.μ.
Πρώτον τέταρτον. . . .  · 3 ■ 8 μ .μ .
Πανσέληνος...................................... 7 ■ 21 μ.μ.
Τελευταΐον τέταρτον . . » 8 » 5 π.μ .

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Νέα σ ελή νη .....................  ώρ.11 λεπ. 13 μ.μ.
Πρώτον τέταρτον. . . .  » 8 » 31 π.μ .
Πανσέληνος............................. » 10 » 5 π .μ .
Τελευταΐον τέταρτον . . » 2 » 9 μ .μ .

ΜΑΙΟΣ

Νέα σ ελή νη ..................... ώρ. 9 λεπ. 7 π.μ.
16 π .μ .

8 μ.μ. 
44 μ.μ.

Πρώτον τέταρτον.
Πανσέληνος........................  »
ΤελευταΤον τέταρτον . . »

ΙΟΥΝΙΟΣ

2
10
G

Νέα σελήνη ................
Πρώτον τέταρτον. . . 
Πατσέληνος. . » . . . 
Τελευταΐον τέταρτον .

ωρ . 8 λεπ. 
7 .
7 »

11 »

8 μ.μ. 
36 μ.μ. 
43 π.μ.
26 μ μ.

ΣΕΛΗΝΗΣ ΦΑΣΕΙΣ

Ν. Π.

15 3
23 11
30 18
6 Αδγ. 25

13 1
22 10
28 16

4 Σεπτ. 23
12 31

20 
27 

4 Ό κτ. 
12

19 8
26 14

2 Νοεμβρ. 21
11 30

18 6
25 13

2 λεκεμβ. 20
ΙΟ 2S

17 5
24 12

1 Ίαν. 20
9 28

36 π.μ . 
52 π.μ. 
36 μ μ. 
48 π.μ .

ΙΟΥΛΙΟΣ

Νέα σ ελή νη ..................... ώρ. 8 λεπ.
Πρώτον τέταρτον. . . .  » 11 »
Πανσέληνος . . . . . .  · 3 »
ΤελευταΤον τέταρτον . . » 5 »

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Νέα σ ελ ή νη ..................... ώρ.10 λεπ.
Πρώτον τέταρτον. . . .  » 2 ■
Π ανσέληνος..................... * 10 ·
ΤελευταΤον τέταρτον · . » 3 »
Νέα σ ελ ή νη ....................  » 2 » 33 μ.μ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ίο μ μ. 
29 π.μ .

μ.μ.
53

1

Πρώτον τέταρτον. . . . ώρ. 3
Πανσέληνος............. » 6
ΤελευταΤον τέταρτον . . λ 3
Νέα σελήνη.............  " 7

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

λεπ.

λεπ.Πρώτον τέταρτον. . . . ώο. 1
Π ανσέληνος.....................  » 4 »
ΤελευταΤον τέταρτον . . » 8 »
Νέα σελήνη........................ · 0 »

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Πρώτον τέταρτον . . · . ώρ.10 λεπ.
Πανσέληνος.....................  ■ 3 ·
ΤελευταΤον τέταρτον . . * 4 ·
Νέα σελήνη........................ * 5 ·

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

3 μ.μ. 
45 π .μ . 
52 π.μ . 
36 π .μ .

29 π.μ .
8 μ μ. 

33 μ μ. 
54 π.μ .

1 6 π μ 
37 π.μ . 
31 μ μ. 
12 μ .μ .

Πρώτον τέταρτον . .
Πανσέληνος................
ΤελευταΤον τέταρτον 
Νέα σελήνη................

ωρ. 6 λεπ. 
5 *
4 ■
5 *

14 μ μ. 
16 μ μ. 
31 π .μ . 
13 μ μ



ΟΙ ΜΗΝΕΣ ΤΟΓ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ Ε Τ Ο ϊΣ

Σεοερ
Ρεββί-έλ-Ιββελ
Ρεβοί-ελ* ά/Ιρ 
Τζεματζί-Ιλ-έββελ 
ΤζεματζΙ-Ιλ-άνιρ  
Ρετζεβ 
Σχαβαν 
Ρεμε ζαν 
Σχεοβάλ 
Τζιλ-καδέ 
Τζ·λ-χιτζέ 
Μουχαρρ'εμ

του 1295  αρχεται την 9 Ίανουαρίου 1882  
~ » » 8 Φεβρουάριου »

» » 9 Μαρτίου »
ο » 8  ’Απριλίου »
► » 7 Μαίου »
» » 6 Ιουνίου «
» η 5 Ιουλίου *
> » 4 Αύγουστου «
) » 2  Σεπτεμβρίου »
» » 2  ’Οκτωβρίου »
) »> 30 Όκτωβρ ίου »
• » 29  Δεκεμβρίου »του 1296

ΔΙΑΦΟΡΑ ΎΙΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ MET AST ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Άθηναι 0 0 0
ΌΟωνοΙ 11 24 24 π·μ.
Άμοργος 0 9 86 μ.μ.
Κωνσταντινούπολ. 20 45 μ μ.
Πετρούπολις 0 26 18 μ μ.
Βιέννη 11 30 39 π.μ.
ΒερολΤνον 11 18 39 μ μ.
Κρυξέλλαι 10 42 33 π μ.
Παρίσιοι 10 34 25 π μ.
Λονδινον 10 24 37 π.μ.
Κοπενάγη
Στοκχόλμη

44 45 24 π.μ.
11 37 1 8 π.μ.

Μαδρίτη 10 10 49 π α.
Αισσαβών 9 48 28 π.μ.
‘Ρώμη 11 14 59 π.μ.
Νεάπολις 11 22 3 π α ,
Χριστιχνία 11 7 59 π.μ.

ΑουδλΤνον 9
Γρηνόβιχον 10
Μασσαλία 10
Μόσχα 0
Τουρΐνον 10
Βενετία 11
Άκρωτη'ριον Καλ?)ς 

Έλπίδος 11
Μαδράς 3
Μελβούρν Αδστρα- 

στραλίας 8
Κουσεβέκη 5
'Ρίον Ίανέϊρον 7
Σαντιάγον του Χιλί 5 
Σίδνευ Αυστραλίας 8 
Βασιγκτών 5

59 42 π.μ. 
25 4 π.μ.
46 39 π μ. 
55 31 μ.μ. 
55 53 π μ. 
14 30 π.μ.

39 
46

5
40
32
42
30

0 π.μ. 
2 π μ.

0 μ.μ. 
1 5 π.μ. 
58 π.μ, 
23 π.μ. 
4 μ.μ.

16 53 π.μ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν

ΕΟΡΤΑΙ ΘΡΗΣΣΕΥΤΙΚΑΙ

Καθ’ &ς δεν Ιργάζοντας έν το ΐς  δημ οσ ίο ις γραφείο ις .

1. Νέον £τος.
2. θεοφάνεια.
3. Ιίδχγγελισμός.
4. Μεγάλη Παρασκευή κχ\ μέγα

Σάββατον.
5. Κυριακή και Δευτέρα τοΰ Πά

σχα.
6. "Αγιος Γεώργιος.

7. Άνάληψις.
8. Πεντηκοστή. t
9. "Αγιοι’Απόστολοι Πέτρος και

Παύλος.
10. Κοίμησις της Θεοτόκου.
11. "Αγιος Δημήτριος.
12. Αι δύο ήμέραι των Χριστου-

γέννο>ν.

ΕΟΡΤΗ ΕΘΝΙΚΗ

25 Μαρτίου................................ *Π ανεξαρτησία της Ελλάδος.

ΕΟΡΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ

23 ’Απριλίου 
12 Δεκεμβρίου 
U Ιουλίου. 
52 Αυγούστου 
21 Μ χίου .
21 Ιουλίου.

Το ονομα της Α. Μ. του Βασιλέως. 
Τα γενέθλια ΑδτοΟ.
Το ονομα τϊ)ς Α. Μ. της Βασιλίσσης. 
Τα γενέθλια Αδτης.
Τδ ονομα της A. Β. ϊ*. του Διαδόχου. 
Τα γενέθλια Α&τοΰ.

Π Ρ Α Ι ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ^omsT^isr

*0 χατλ το Ετος τούτο κυριεύων πλανήτης εέναα 
ή ΑΦΡΟΑ1ΤΙΙ.

ΤΟ ΕΑΡ. . . . αρχεται την 8]20 Μαρτ. ώρ. 6 λεπ. 30' μ .μ .
ΤΟ ΘΕΡΟΣ. . . » 9]21 Ίουν. - 6 » 0' π .μ .
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ ■ ■ 11]23 Σεπτεμ. » 5 « 20' π.μ .
Ο ΧΕΙΜΩΝ. . . » ■ 9]21 Δεκεμ. « 9 * 5 5 'μ.μ.



i ^ - u s t o y ^ - i p i o s

"Εχων ημέρας 3 1 .  'U ημέρα εχει ώρας 10 και ήνύξώρας 14.

'Ο  Ή λ^ ο ς ec$ τον ’ν δ ρ ο χ ό ο ν ·
Π. ή.έ.

1 Πα.
2 Σα.

3 Κυ.
4 Αε.
5 ι>·

6 Τε
7 ru .
8 ΙΙα.1
9 Σα.

10 Κυ.
11 Λε.
12 »>·
13 Γε.
1* Πε.

15 Πα
16 Σα.
17 Κυ.

18 Αε.
19 Γρ
20 Γε
21 Πε.
0 ?  ̂*· Πα
23 Σα.
24 Κυ.
25 Λε.
26 ■>·
27 Γε.
28 Πε
29 11α
30 Ια
31 Κυ.

f  ΊΙ Περιτομή του Χρίστου και Βασιλείου του μεγ. ’Αργία. 
Σιλβέστρου Πάπα 'Ρώμης.

Ι Ι ρ ο ε ό ρ τ ιχ  τ ω ν  Θ εο φ α νε ίω ν .
■J* Μ αλαχίου τοΟ προφήτου καί Γυρδίου μάρτυρος.

411 σύναξις των θ ' αποστόλου και θεοκτίστου τοΟ οσίου, 
θεοπεμπτου τοΟ Θεωνα μάρτυρ. και Συγκλητικές τηςόσ. 

Ι ίχ ρ χ μ ο ν ή  τ ω ν  θεοφανε& ω ν. Ν τηστεία  
έν? ι <£ν ή μ έ ρ χ  τΰ χ ΐβ .

-{· Τα θεοφάνεια  του Κυρίου ημών ΊησοΟ Χριστοΰ.
-[ *11 σύναξις του Προδρόμου και ΒαπτιστοΟ’ Ιωάννου.’ Αργία. 

Δομνίκης της όσίας και Γευ^ργίου του Χοζεβίτου. 
Πολυεύχτου μάρτυρος.

*|· Γρηγορίου Ιπισκόπου Νύσσης κα\ Λομετιανου Μελιτηνης. 
Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου.
Τατιανης μάρτυρος.
Ί ίρμύλου χα\ Στρατονίχου τών μαρτύρων.
Των έν *Ρα'ίΟω και Σινα άναιρεθέντων Πατέρων.

*Απόδο<ης τ ώ ν  Θ εο φ χ νε ίω ν .
Παύλου του Θηβαίου και Ιωάννου τοΟ Καλυβίτου.
Ή  προσκύνησις τής άλύσεως τοΟ αποστόλου Πέτρου.

■J- Τ ου  Τ ε λ ώ ν ο υ  κ α ι  Φ α ρ ισ α ίο υ .  Α ντω νίο υ  τοΟ με
γάλου. ’Αργία.

" Α ρ χ ε τ α ι τ ο  Τ ρ ιω δ ία ν .
-J· ’ Αθανασίου και Κυρίλλου πατρ. ’ Αλεξάνδρειάς. ’ Αργία.

Μακαρίου του Α ιγυπτίου και Αρσενίου Κερκύρας.
-{· Εύθυμίου του μεγάλου. \\ργ(α.

Μαξίμου τοΟ όμολογητοΟ και Νεοφύτου μάρτυρος. 
Τιμοθέου άποστόλου και ’ Αναστασίου τοΟ Πέρσου. 
Κλήμεντος Ά γκύρας και ’ λγαθαγγέλου μάρτυρος.

Ί* Τ ου  ’ Α σ ώ τ ο υ . Εένης της οσίας.
f  Γρηγορίου του θεολόγου, επισκόπου Κ)πόλεως. Ά ρ γ .α .

Ξενοφώντος του οσίου και της συνοδίας αδτοΟ.
+ ’ Ανακομιδή τουλειψ . Ίοίάννου του Χρυσοστόμου. Αργία. 

Έ φραιμ οσίου, τοΟ Σύρου.
*Η ανακομιδή του λειψάνου ’ Ιγνατίου του θεοφορου.

■\· Τ ώ ν  Κ ε κ ο ιμ η μ έ ν ω ν .  ^ ώ ν  τριών Ιεραρχώ ν. ’ Αργία, 
•f Τ ης Ά π ό κ ρ ε ω .  Κύρου και Ίω άννου τών θαυματουρ

γώ ν ’ \ ναργύρων.

Πάπα Τ οιμης.

ΊΙ Περιτομή τοϋ ΊησοΟ Χρίστου.
’ Βασιλείου επισκόπου και Μακαρίου ηγουμένου

Γενεβ έφας μάρτυρος.
'Ριγοβερτου μάρτυρος.
’ Αμαλίας μάρτυρος.
Τα " νγ ια  θεοφάνεια  τοΟ ΊησοΟ ΧριστοΟ. 
Αουκιανου Ιπισκόπου ’Αντιόχειας.

-J- Θεοφίλου διακόνου.
Ίοϋλιανου μάρτυρος.
Γουλιέλμου και *Αγάθων(
‘ Τγίνου Πάπα 'Ρώμης.
Τ ατιανης μάρτυρος.
Αεοντίου Ιπισκόπου.
Ίλαρ ίου Ιπισκόπου.
Παύλου τοΟ Ιρ/μίτου.
Μαρκέλλου Πάπα ‘Ρώμης.
’ Αντωνίου Ιρημίτου.
’ Λθηνογένους θεολόγου. "Εδρα αγίου Πέτρου 
Κανούτου βασιλέως και μάρτυρος. 
Σεβαστιανού και ΦαβιανοΟ μαρτύρων. 
ςΑγνης παρθ=νου και μάρτυρος. 

l·· Βικεντίου και ’ Αναστασίου μαρτύρων. 
‘ Ραϋμόνδου μάρτυρος.
Τιμοθέου μάρτυρος.
Μεταστροφή του άγιου Παύλου. 
Πολυκάρπου Ιπισκόπου.
Ίω άννου του Χρυσοστόμου.
Κυρίλλου Ιπισκόπου ’ Αλεξάνδρειάς.

-]- Φραγκίσκου Σαλεσίου.
Μαρτίνης μάρτυρος.
Πέτρου Νολάσκου μάρτυρος.

I Πα
I Σα



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
“Εχων ήμίρα; 2 8 .  'U ήμέρχ rXst ώρας 11 χα’ι ή νΰξ ώρας 13.

Ο "Ηλιος εις το\»ς ΊχΟΰς.

10

12
13

14

15
16
17
18
19
20 
η

22
23
24
25
26
27
28

ή.Ι .
Δε.
Τρ.
Γε.
Πε.
Πα
-α .

Κυ.

Δε.

ΓΡ·
Γε.
Πε.
Πα.

Κυ.
Δε.
Τρ·
Γε.
11ε
Πα
Σα.
Κυ.

Δε.
Τρ·
Γε
Πε.
Πα
Σα.
Κυ.

Προεόρτια της ‘Υπαπαντής καί Τρύφωνος μάρτυρος. 
t  11 Ιπαπαντη τού Κυρίου ημών ΊησοΟ Χριστού. ’Αργία 

ώομεων τοΟ Οεοδό-χου και τής προφ>]τιδος "Αννης. 
^Ισιοωρου τοΟ ΙΙηλουσιώτου.
Αγάθης μάρτυρας.

Των ?νά σχ ή σε ι λαμψάντω ν. Βουκόλου του οσίου 
επισκοπου Σμύρνης.

Τ Της Τ υρ ο φά γου . Παρθενίου, Ιπισκόπου Λααψάχου 
και Λουχα τοΟ όσιου. 1

θεοδώρου τοΟ στρατηλάτου και Ζαχαρίου τοΟ προ
φήτου. Γ

"Αρχεται, ή άγ£<χ χαΐ μεγάληΤεσσαρακοστή.

Νιχηφόρου μάρτυρος.
Χαραλάμπους ιερόμάρτυρος.
Βλασίου ΐερομάρτυρος χα'ι θεοδώρας τής Αδγοϋστης. 
Μελετίου αρχιεπισκόπου Άν:ιο'/είας.
Μ νήμη του δ ια  τω ν  κ ο λ ύ β ω ν  θ α ύ μ α το ς ,  Μαρ- 

τινιανοΟ του οσίου 
f  Τής ’Ο ρθοδοξίας. Α&ξεντίου του οσίου.

Όνησίμου του αποστόλου.
Παμφίλου του μάρτυρος και τών συν αίτω . 
θεοδώρου του Τίρωνος,
Αέοντος Πάπα ‘Ρώμης.
’Αρχίππου του αποστόλου.
Αγοντος Ιπισκόπου Κατάνης. 

f  Β' τών Νηστειών. Τιμοθέου του h  Συμ6όλοις χαί 
Ευσταθίου έπισκοπου Αντιόχειαν.

41 ευρεσις τών λειψάνων τών Ιν τοΤς Εδγενίου μαρτύρων. 
Πολυκάρπου ΐερομάρτυρος, Ιπισκόπου Σαύρνης.
II α και β' ευρεσις τής τιμίας κεφαλής του Προδρόμου 
Ιαρασιου αρχιεπίσκοπου Κωνσταντινουπόλεως. 
Πορφυρίου Ιπισκόπου Γάζης.
Προκοπίου του Δεκαπολίτου.
Τ ής Σταυροπροσκυνήσεως. Βασιλείου τοΰ δμο- 

λογητοΰ. * Γ

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ
"Εχων ημέρας 2 3 .  Ή ήμέρα ϊχει ώρας 11 χαι ή νύξ ώρας 13. 

Ή  σελήνη  &ρχετ<χι τη ν  19 Ίανουα ,ρ ίου
τε λ ε υ τή  τη ν  18 Φ εβρουάριου. _______

Ν.
1
2
3
4
5

ή.έ.
Γε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.

10
Π
12
13

14
15
16
17
18
19
20 
21

22

Δε.
τρ·
Γε.
Πε
Πα
Σα
Κυ.
λε.
Τρ
Τε
Πε
Πα
Σα.
Κυ.
Δε.
Τρ.

Τε.

Ιγνατίου Ιπισκοπου Αντιόχειας.
‘U Υπαπαντή τοΟ Ίησοϋ ΧριστοΟ.
Βλασίου Ιπισκόπου και μάρτυρος,
Άνδρέου Κορσίνη Ιπισκόπου.
Άγάθης παρθένου καί μάρτυρος.

"Αρχεται τό  Τριωδίαν.

Τίτου επισκόπου κα\ Δωροθέας μάρτυρος.
‘Ρομουάλδου ίερομονάχου.
Ίωάννου δΙ Μάθα. f
Άπολλίνης παρθένου ’Αλεξάνδρειάς.
Σχολαστικής παρθένου.
Σατουρνίου μάρτυρος. 

i  Εδλαλίας παρθένου και μάρτυρος.
Γρηγοοίου τοΟ Β' Πάπα ‘Ρώμης.
Βαλεντίου και Ματθίλδης.
Φαυστίνου και Ίωβιτου μαρτύρων.
Όνεζίμου και Ίουλιανής μαρτύρων.
Μαρτίνης και Πολυχρονίου μαρτύρων.
Συμεώνος Ιπισκόπου ‘Ιεροσολύμων.

+ Γαβίνου πρεσβυτέρου και μάρτυρος.
’ Ε λευθερ ίου Ιπισκόπου και μάρτυρος.
Τ ε λ .υ τ  α ία  ή μ έ ρα Ά π ό χ ρ εω . Που6λ*:ου ίπισκο 

που καί μάρτυρος. f
"Εδρα αγίου Πέτρου Ιν ’Αντιόχεια.

"Αρχεται ή *γ*χ μεγάλη Τεσ<5*ρ**οστή.

Πε. Πέτρου ΔαμιανοΟ.
Πα. ΛΙατθία ’Αποστόλου.
Σα. Βίκτωρος και Βικτωρινης μαρτύρων.
Κυ. f  Α' τ ω ν Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Πορφυρίου Ιπισκοπου και μαρ

τυρός. ,
Δε. ’Αλεξάνδρου κα\ ‘Ονωρινης μαρτύρων.
Τρ. Θεοφίλου ‘Ρουφίνου μάρτυρος.



TIOS
Έχων ημέρας 3 1 .  ‘U ημέρα £χεt ώρας 1 2 xat ή νύξ ώρας 12,

Ό  Ή λ ο ο ς  ε ις  τον Κ ρ ε ό ν .

29

30 
J 31

\ r
Λε.
Γρ
Γε.
Πε.
Πα
Σα.
Κυ.

Λε.

Τρ·
Γε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κ υ.
Λε.
Τρ·
Γε.
Πε
Πα.
Σα.

Κ υ.
Λε.
ΓΡ 
Τε. 
II ε.

Πα.
Σα.
Κ υ.

Λε.

Τρ·
Τε.

Εδδακίας όσ-.ομάρτυρος.
‘ Ησυχίου μάρτυρος.
Εδτροπίου, Ινλεονίκου κα’ι Βασιλίσκου μαρτύρων. 
Γερασίμου του οσίου, τοΟ Ιν ’ Ιορδάνη.
Κόνοίνος μάρτυρος.
Τών Ιν * \μορίθ3 MB' μαρτύρων.

*1* Λ' τ ώ ν  Ν η σ τ ε ι ώ ν .  ΤοΟ Ιν Χερσώνι ιερομάρτυρος 
Καπίτωνος χα\ τών συν α&τώ. 

θέοφυλάχτου Νικομήδειας.
’ Ε α ρ ιν ή  Ισ η μ ε ρ ία .

Τών Ιν Σεβαστείς Μ' μαρτύρων.
Κοδράτου τοΟ μάρτυρος και της συνοδίας αδτοΟ. 
Σωφρονίου αρχιεπισκόπου ‘ Ιεροσολύμων.
Γρηγορίου τοΟ Παλαμα και θεοφάνους του όμολογητου. 
‘ IJ ανακομιδή τοΟ λειψάνου Νικηφόρου Κων)πόλεο)ς. 

t  Ε' τ ώ ν  Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Βενεδίκτου τοΟ οσίου.
Α γαπ ίου  και τών συν α ύ ιώ  Ζ' μαρτύρων.
Σαβίνου μάρτυρος και Χριστοδούλου τοΟ οσίου.
’Αλεξίου τοΟ ανθρώπου του θεοΰ.
Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.
Χρυσάνθου και Λαρείας μαρτύρων.

Τ Το 0 Λ α ζ ά ρ ο υ .  Τών εν τη μον§ τοΟ αγίου Σάββα 
άναιρεθέντων Πατέρων.

-|-Τ ών Β α ι ω ν .  Ιακώβου τοΟ όμολογητου.
-j- Βασιλείου τοΟ ιερομάρτυρος.

Νίκωνος του ιερομάρτυρος κα\ τώ ν ΡΙ^Θ' μαθητών αδτοΟ. 
Ζαχαρίου του οσίου και προεόρτια τοΟ Ευαγγελισμού.

*j- ‘Ο Ευαγγελισμός της ύπεραγίαςδεσποίνηςημών Θεοτόκου 
και άειπαρθένου Μαρίας. Α ρ γ ία  και νηστεία.

*Π Σύναξις τοΟ αρχαγγέλου Γαβριήλ.
Ματρώνης της δσίας.

-j- ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Α ρ γ ία  και κατάλυσις πάντων καθ’ 
ολην τήν έβδομάδα της διακαινησίμου και Ίλαρίυ>νος 
τοΟ νέου.

Μάρκου τοΟ Ιπισκόεου Άρεθουσίων και Κυρίλλου του 
διακόνου.

Ίω άννου τοΟ συγγραφέως τής Κλίμακος.
‘Γπατίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Γαγγρών.______

ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η  Π Ρ Ι Γ Κ Ι Π Ι Σ Σ Α  Τ Ο Υ  Β Ε Λ Γ Ι Ο Υ

Σ ύζυγ ο ί τοϋ οιαοόχου τ /jc Α υ σ τρ ία :



*Εχων
ΜΑΡΤΙΟΣ

ημέρας 3 1 .  ΊΙ ημέρα έχει ώρας 1 2 και ή νυξ ώρας 12.
II σ ε λ ή ν η  «Χρχεταί. τ ή ν  18 Φ εβ ρ ο υά ρ ιο υ  

χ α ΐ  τ ε λ ε υ τ ά  τ ή ν  19 Μ α ρ τ ίο υ .

Ν. ή.έ.
1 Τε. Νικηφόρου και Εδδοκίας. 

Σιμπλικίου Πάπα ‘Ρώμης.2 Πε.
3 Π α. Μαρίνου και ’ Αστεριού μαρτύρων.
4 Σα. Καζιμίρου πρίγκιπος.
5 Κυ. -- Β' τ ώ ν  Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Άδριανου και Φωκ&.
6 Δε. Εδαγίου κα\ Μάρκου Ιπισκόπων.
7 Γρ· θω μα του Άκουϊνιί-ου.
8 Τε Ίωάννου του θεοΰ, Κυρίλλου και Μεθοδίου.
9 Πε. 'Αγίας Φραγκίσκης.

10 Πα Τών 40 μαρτύροιν και Κοδράτοί μάρτυρος.
11 Σα. 'Ηρακλείου καί Ζωσίμου.

\ Γ' τ ώ ν  Νη σ τ ε ι ών .  Γρηγορίου του μεγάλου, Πάπα 
* Ρώμης.

12 Κ υ.

13 Δι. Εδίρασίας, Χριατίνης και θεοδώρας.
14 Τρ. λέοντος Ιπισκόπου και μάρτυρος.
IF) Γε. Ζαχαρίου Πάπα 'Ρώμης. 

Κυριάκου διακόνου.16 Πε.
17 Πα Πατρικίου τοΟ ΊρλανδοΟ.
18 Σα. Κυρίλλου κα'ι Τροφίμου.
19 Κ υ -j- Δ' τ ώ ν  Νη σ τ ε ι ών .  'Αγίου Ιω σ ήφ .
20 Δε Φωτεινής και συνοδίας αδτής.
21 Γρ Φιλήμωνος και Σεραπιανοΰ.
22 Τε. Λέας και Αικατερίνης.
23 Πε Βικτωριανοί και συνοδίας μαρτύρων.
•24 Πα Μάρκου και Τιμοθέου μαρτύρων.
25 Σα. -j- Ό  Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου και άειπαρθένου Μα

ρίας.
26 Κυ. f  Ε7 τώ ν  Ν η σ τε ιώ ν . θ=οδώρου Ιπισκόπου ίΐενταπόλεως 

και τών συν α&τώ.
27 Δε. Φιλήτου γερουσιαστοΟ.
28 Γρ· Σίξυου Γ', Πάπα 'Ρώμης.
29 Κυρίλλου διακόνου.
30 Πε. Ζιυσίμου Ιπισκόπου και Ίωάννου τής Κλίμακος.
31 Πα Κορνηλίας και Βαλβίνης.

. . . . .  . . .



J^TX ΡΙΑΙΟΣ
' Εχων ήμέρας 3 0 .  Ί1 ήμέρα έχει ώρας ί3  και ή νύξ ώρας 11.

ο  ?Ήλ&ος ε ίζ  τον Τ αΰρον.
π.

1
2

9
10
11

12
13
14
15
16

17
18

19
20 
21

22
23
24
25

26
27
28
29
30

ή .ί .
Πε.
Πα.

Σα.
Κ υ.
Δε.
Τρ.
Τε.

Πε.

Πα.
Σα.
Κ υ.

Δε.

Τ ι.
Πε.
Πα.

Σα.
Κ υ.

Δε.
Τρ.
Τε.

Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.

Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα

Μαρίας όσίας τής Α ιγύπτιας.
+ Τ ή ς Ζ ω ο δ ό χ ο υ  Πη γ ή ς .  Τίτου του οσίου και θαυ- 

ματουργοΰ.
Νικήτα του οσίου και Ίωσηφ τοΰ ύμνογράφου. 

f  Τ ου θ ω μ α . Γεωργίου του οσίου, τοΟ Ιν Μ αλαιω. 
Κλαυδίου, θεοδώρου και άλλων Ε' μαρτύρων.
Ε&τυχίου αρχιεπισκόπου Κων)πόλεως.
Καλλιοπιου μάρτυρος και Γεωργίου Ιπισκόπου Μ ιτυ- 

λήνης.
Τών αποστόλων ‘Ηρωδίιονος, Άγάβου, ‘Ρούφου, Άσυγ- 

κρίτου, Φλέγοντος και ‘Ερμου Ικ τών θ'.
Εδψυχίου μάρτυρος.
Τερεντίου, Πομπηίου και τών συν αδτοΤς.

-J- Ιώ ν  Μ υ ροφόρων. Άντίπα ΐερομάρτυρος Ιπισκόπου 
Περγάμου.

Βασιλείου του όμολογητοΰ Ιπισκόπου Παρίου.
Μαρτίνου τοΰ όμολογητου, Πάπα ‘Ρώμης.
Άριστάρχου Πούδηκαι Τροφίμου, αποστόλων Ικ τών θ'. 
Κρήσκεντος μάρτυρος.
Α γάπης, Ειρήνης και Χιονίας τών α ναδέλφ ω ν μαρ

τύρων και παρθένων.
Συμεών ΐερομάρτυρος τοΰ Ιν Περσίδι. 

f  Τοΰ Π αραλύτου. Ίωάννου τοΰ οσίου μαθητου Γρη- 
γορίου του Δεκαπολίτου.

Παφνουτίου ΐερομάρτυρος. 
θεοδώρου οσίου του Τρίχινα.
Τής Μ ε σο π εν τη κ ο στ ή ς. Ίανουαρίου ΐερομάρτυρος 

και τής συνοδίας αδτοΰ. 
θεοδώρου τοΟ Συκεώτου.

*}· Γειυργίου μεγαλομάρτυρος του τροπαιοφόρου. ’Αργία.
’Ελισάβετ τής όσίας και θαυματουργοί).

-J- Τ ή ς  Σ α μ α ρ ί τ ι δ ο ς .  Μάρκου τοΰ αποστόλου και 
εδαγγελιστοΰ.

Βασιλέως ΐερομάρτυρος, Ιπισκόπου Άμασείας.
Συμεών ΐερομάρτυρος.
Τών Ιν Κυζίκω θ ’ μαρτύρων και Μέμνονοςτοΰ θαυματ. 
Ίάσονος και Σο)σιπάτρου τών άποστόλων.
Ιακώβου του αποστόλου, α^ελφ. Ίωάννου τοΰ θεολόγου.

ΑΠΡΙΑΙΟΣ
Έ χω» ημέρα; 3 0 .  ‘ H ήμ^ρα ώρας 13 χαι ή νυξ ώρας Ή . 

*11 σ ε λ ή ν η  ά ρ χ ε τ α ι  τ η ν  19 Μ α ρ τ ίο υ  
x a l  τ ε λ ε υ τ ά  τ η  17 ’Α π ρ ιλ ίο υ .

9
10
11
12
13
<4
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29
30

V i.
Σα.
Κ υ.

Δε.

ΤΡ
Τε.
Πε.
Πα.

Σα.

Κυ.
Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κ υ
Δε.
Τρ·
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.
Δε.

ΐ>·Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ,

‘ Αγίας θεοδώρας.
•J- Τ ώ ν Β α ί ω ν. Φραγκίσκου Ικ Παύλας και θεοδο- 

σίας.
Παγκρατίου Ιπισκόπου,’Αγάπης καιΧιονείας μαρτύρων.

" Α ρ χ ετα ι ή  α γ ία  x a l  μ ε γ ά λ η  έ β δ ο μ ά ς .

’ Ισιδώρου επισκόπου και Πλάτωνος ίερομονάχου. 
Βικεντίου Φτρρ^ρου και Ειρήνης μάρτυρος.
Σίζτου Α', Παπα ‘Ρώμης. f
‘Α γ ί α  κα ι  μ ε γ ά λ η  Π α ρ α σ κ ε υ ή .  Κελεστινου 

Λ', Πάπα ‘ Ρώμης. r
" Αγ ι ο ν  κ α ί  μ έ γ α  Σ ά β β α τ ο  ν. Διονυσίου επ ι

σκόπου Κορινθίας.
•j- ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Δημητρίου κα\συνοδίας μαρτύρων. 

1 Β' ή μ έ ρ α  τ ο ΰ  Π ά σ χ α .  Μακαρ?ου ’Αντιόχειας.
Γ' ή μ έ ρ α  τ ο ΰ  Π ά σ χ α -  Αέοντος τοΰ μεγάλου. 
Ζήνωνος Ιπισκόπου και ’ Ιουλίου Α', Πάπα ‘Ρώμης. 
‘ Ερμηνεγίλδου και Άγαθονίκης.
Ιουστίνου μάρτυρος.
’ Αναστασίας και Βασίλισσας μαρτύρων.

*j- Καλλίστου και Χαρίσου μαρτύρων Κορινθου. 
’ Ανικήτου Α', Πάπα μάρτυρος.
Ά πολλω ν 'ου μάρτυρος.
Αέοντος θ ',  Πάπα ‘Ρώμης, 
θεόνης μάρτυρος.
Άναέλμου Ιπισκόπου.
Σωτήρος και Καίου Παπών 'Ρώμης.

-f- Γεωργίου μεγαλομάρτυρος.
Φιδέλου και Σάββα μαρτύρων.
Μάρκου τοΰ Εδαγγελιστοΰ.
Κλητοΰ και Μαρκηλινοΰ Παπών ‘Ρώμης μαρτύρων. 
’ Ανθίμου Ιπισκόπου και μάρτυρος.
Παύλου τοΰ Σταυροΰ.
Πέτρου μάρτυρος.

-1* Αικατερίνης και Σοφίας παρθένου και μάρτυρο;·



ΜΑΙΟΣ
Εχων ημέρας 3 1 .  ‘ II ημέρα έ'χει ώρας 1 4 και ή νύξ ώρας 1 0.

Ο f Ι Ιλ ιο ς  ε ις  τους Αςδύμ,ους.
fi-l.
Σα.
Κυ.

Λε.
Τρ.
Τε.
Πε.
ΓΙα.

Σα.

Κυ.
Λε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.
Λε.

Γρ.
Τε.
Πε.
Πα.

Σα.
Κυ.

Λε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.

30 | Κυ.
31 Λε.

Μερεμίου του προφήτου.
*{* Τ ου Ι υφλοΟ.  ‘Π ανακομιδή τοΟ λειψάνου ’Αθανασίου 

τοΟ μεγάλου.
Τιμοθέου και Μαύρας τών μαρτύρων.
Πελαγίας μάρτυρος.
Ειρήνης τής μεγαλομάρτυρος.

Ί" Γ ή ς ’ Α ν α λ ή ψ ε ω ς .  Ίώβ τοΟ δικαίου και πολυάθλου. 
‘U άνάμνησ:ς τοΟ Ιν οδρανοΐς φανέντος σημείου τού 

Σταυρυΰ εν ’ Ιερουσαλήμ, 
f  Ίωάννου τοΟ θεολόγου, άποστόλου και εδαγγελιστοΰ, 

και ’ Αρσενίου τοΟ μεγάλου. ’ Αργία.
•j* ‘Ησαιου τοΟ προφήτου και Χριστοφόρου μάρτυρος. 

Σίμωνο; αποστόλου τοΟ ΖηλοιτοΟ.
Τα Ιγκαινια τής Κων)πόλεο>ς και ΙΜωκίου ιερομάρτυρος. 
’ Επιφανίου Ιπισκ. Κύπρου και ΓερμανοΟ άρχ. Κων)λεως 
Γλυκερίας μάρτυρος 
Ίσ-.δώρου μάρτυρος, του Ιν Χίο).
Πχγ_ωμίου του μεγάλου και Ά χ ιλλ ίο υ  5ρχ· Λαρίσσης. 

f  Τ ής Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς ,  θεοδώρου του ηγιασμένου, 
f  Τ ο ΰ ‘ Α γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς  (‘ Αγίας Τριάδος). ’ Αν

δρονίκου του αποστόλου και Ίουνίας.
Πέτρου, Διονυσίου και τών συν αδτοΤς μαρτύρων. 
Πατρικίουίερομονάχου Ιπισκ. Ποούσης και τών συν αδτώ 
θκλλελαίου μάρτυρος.

-j- Κωνσταντίνου και ‘ Ελένης μεγάλων βασιλέων και ισα- 
ποστόλων- ’ Αργία.

Βασιλίσκου ιερομάρτυρος.
| Τ ώ ν  ‘ Α γ ί ω ν  Π ά ν τ ω ν .  Μιχαήλ του όμολογητου, 

Ιπισκόπου Συννάδων.
"Αρχεται ή νη σ τε ία  τώ ν  α γ ίω ν  ’Α ποστόλω ν. 

Συμεώνος του Ιν τώ θαυμαστώ ορει.
‘11 τρίτη ευρεσις τής τιμίας κεφαλής του Προδρόμου. 
Κάρπου του αποστόλου Ικ τών θ ' .
‘ Ελλαδίου ιερομάρτυρος.
ΕδτυχοΟς ιερομάρτυρος. 
θεοδοσίας ιερομάρτυρος·

■f· Ίσαακίου ηγουμένου τής μονής τών Λαλμάτων. 
‘ Εραείου μάρτυρος.

Μ Α Ι Ο Σ
Έ χ ω ν ημέρας 3  1 . 4Η ημέρα έχει ώρας 14 και ή νυξ ώρας 10.

*11 σ ε λ ή νη  & ρχετα ι τ $  17 ’Α π ρ ιλ ίο υ
χ α ΐ  τ ε λ ε υ τ ή  τ^  17 Μ α ΐο υ .

X.
1

έ
Λε. Φιλίππου και Ιακώβου τών ’Αποστολών*

2 Γρ· ’ Αθανασίου του οσίου
3 Γε. Ευρεαις του τίμιου ξύλου του ΣταυροΟ.
4 Πε. Μάνικας, μητρός άγίου Λύγουστίνου, και Πελαγιας.
5 Πα. Π ίου Ε', Πάπα ‘Ρώμης.
6 Σα. Ίωάννου αποστόλου μάρτυρος.
7 Κυ. Ί* Στανισλάου Ιπισκόπου.
8 Λε. Μιχαήλ ’ Αρχαγγέλου.
9

Τε.
Γρήγορ ου του θεολόγου·  ̂ f r 
’ Αντωνίου επισκόπου και Γορδιανου Ιπιμάχου μαρ-10

11 Πε.
τυρος.

Ά νθ :μου ποεσβυτέρου. f 
Ά χ ιλλέω ς ‘Νερίου, Έ πιφανίου και Παγκρατίου μαρ

τύριαν.
Γ? Πα.

13 Σα Γλυκερίας μάρτυρος.
14 Κυ. -J- Βονιφατ;ου και Πα^ουμίου μαρτύρων. 

Ισιδοίρου Γεωργού, όμολογητου.15 Λε.
16 Γρ Οδβάλδου Ιπισκόπου.
17 Γε Πασχάλη και Ίωάννου ΝεπομουκιανοΟ.
18 11ε Τ ή ς ’ Α ν α λ ή ψ ε ω ς .  Γεναντίνου μάρτυρα-
19 Πα Πέτρου Κελεστίνου Πάπα ‘Ρώμης. ^
20 Σα. Βερναρδίνου και θαλλελαίου μαρτύρων.
21 Κυ. f  Β·ργινίας και Φελικίου Κανταλίκης.
2*2 Λε. ’ ’ ουλίας και ‘ Ελένης παρθένων.
2 S Γρ Μιχαήλ τοΟ όμολογητου.
η Γε Παναγίας τ ή ς  Β ο ή θ ε ι α ς  τ ώ ν  Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν .
25 Πε. Γρηγορ ου Ζ . Πάπα ‘Ρώμης.
26 Πα Φιλίππου Νερ'ου
27 Σα ’ Ιωάννου Πάπα Ρώμης, μαρ’ υρος.  ̂ %
-28 Κυ. -J- Τ ή ς Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς  Γερμανού επισκόπου κα: 

Οδρβανο* Π άπα ‘ Ρώμης, μάρτυρος.
29 Λε. ΜαξιμιανοΟ Βονιφατίου κα ι  θεοδοσίας μαρτύρων. 

Φελικίου Π άπα‘Ρώμης.30 Γρ.
31

1
Τε. Ά γγέλης και Πετρονίλης μαρτύρων.

—________ _ ■ ■ ■ ■ ■ - ■■ ■ ---*



. , Ι Ο ^ Ί Χ Γ Χ Ο Σ
.*ων ημ/ρ,ς 3 0 .  Ή ήμερα ίχ ει ώ ?Ις * 5, χα> ή νύξ ώρα; g.

Ο "Μλβος εις τόν Κ * ρ κ?νον.
Ο.

1 Τρ.
2 Τε
3 Πε.
4 ΰα
5 Σα.
6 Κυ.

7 Δε.
8 Τρ.
9 Τε.

10 ΓΓε.
11 Πα.
12 Σα.
13 Κυ.
14 Δε
15 Τρ·
16 Τε
17 Πε.

18 Πα.
19 Σα.
20 Κυ.
21 Δε.
22 Τρ.
23 Τε.
24 Πε.

25 Πα.
26 Σα.
27 Κυ.
28 Δε.

29 Τρ

30 Τε.

’Ιουστίνου μάρτυρος το3 φιλοσόφου.

Λ3Γα"νοΓμάρ;Γρ,5οΓυΚω,0τϊ''τΐν0''π<!λεω{·
Μητρο^άνου; άρχ,επισ’χόπου Κωνσταντ.νουπόλεως. 
Δωροθέου ιερομάρτυρας, Ιπισχόπου Σύρου.

• Ιλ.ρ,ωνο, τοΰ «ίου, ηγουμένου τής μονής των Δαλ-

θεοδότου ΐερομάρτυρος, έπ.σχόπου Άγχύοας.
Κυ ο ί λλοίΓ in  τ°5 λε:ψάν0ί  θΕ0*ώΡ0ϋ too στρατηλάτου ϋυρ.λλου ίρ^ιεπισχοπου Αλεξανδρείας

θ ε ρ ινό ν  ήλο οο τάσ ιον· α I ή μ έ ρ α ι ίρ χ ο ν τ α ι
»Αΐ ΐ ·  - . °!Αι*Ρ'>νόμεναι.
Αλεξανορου χαι Άντωνίνης μαρτύρων.

Βαρθολομαίου αα\ Βαρνάβα τών άποστόλων 
Ονουφρ.ου χαι Πέτρου τοΰ έν τώ "Αθω.

^Αχυλινης μάρτυρος.
Ελισσαίου τον προφήτου χαι Μεθοδίου άρνιεπ.Κ)λεως 
Αμως τον προφήτου. νκ ’ *’

Τύχωνος Ιπισχόπου ’ΛμαΟοΟντο; τής Κύπρου.
αν Τ ; ΐ  η \ Τ ' '  > T<SV 0:" αδί(?> *α1 Μ»νουήλ.ώα&ελ χαι Ισμαήλ μαρτύρων.

Λεοντιου μάρτυρος.
Ιούδα τοΰ άποστόλου.

+ Μεθοδίου ΐερομάρτυρος Ιπισχόπου Κατάροιν.
Ιουλιανου μάρτυρος το* ’Γαρσέως.

Ευσέβιου ΐερομάρτυρος, Ιπισχόπου Σαμοσάτων. 
Αγριππινης μάρτυρος.

f  Τέ γενέΟλ.ον τού προφήτου προδρόμου χαΐ βαπτιστοΰ 
ίωάννου. Αργία.

Φεορωνίας δσ·ομάρτυρος.
Δαυίδ του οσίου, τοΰ'εν θεσσαλονί 

+ Σαμψών οσίου τοΟ ξενοδόχου.
'U άναχομ.δή τών λειψάνων Κύρου χαΐ Ίωάννου τών 

Ανάργυρων.
Πέτρου και Παύλου τών κορυφαίων άποστόλων. ’Αργία 

και ιχθύος κατάλυσις. r
f  ‘Η σύναξ-.ς τών δώδεκα Αποστόλων. Α ργία.

txrj

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

Έ χων ημέρας 3 0 .  ‘U ήμ^Ρ* »Χ« “ Ρα? ,5 ’ Χ* 1 v i'  “ ?β ί 9 ’ 
*11 ο ελή νη  δ έ χ ε τ α ι τή ν  17 Μ αίου

* a l  τ ε λ ε υ τ »  τ ή ν  1S ’ Ιο υ ν ίο υ . ___

Ν. ή ί.
I Πε.
? Πα.
3 Σα
4 I Κ\».

ό| Αε.

6 Τρ.
7 Γε.
8 Πε

θ| Πα. 
Ιθ|Σα
II Κ υ
12 Δε.
13 Τρ.
14 Γε
15 Πε 
161 Πα

17 Σα

18 Κ υ
19 Δε
20 Τρ
21 Γε
22 Πε
23 Π
24 Σα
25 Κ υ
’ 6 μ
27 Τρ

Παμφίλου, xa\ ’ Ελευθερίου Πά-ta ‘Ρώμης.
Μαρχελλίνου χαι συνοδίας μαρτύρων.
Κλοτίλδης βασιλίοσης. ,
Φραγχίσχου Καραχιόλου χα\ Μητροφανους αρχιι™

ΐή 0ς °ιΑ°γ"ί α ς  Τ ρ ι ά δ ο ς. Βονιφατίου χαι Δωροθέου

Ά ρτΙμ ίοΓκανδίδης χα\ Παυλίνης μαρτύρων.
Κλαυδίου χαι Παύλου άργ,.επισχόπου 
Τ ή ς  Ά γ ι α ς  Δ ω ρ ε ά ς .  Κουαορατου επισχοπου

Φελιχιανοό χαι Πελαγίας παρθένου χαι μάρτυρος. 
Μαργαρίτας βασιλίσσης Σκωτίας.
Βαρνάοα ’ Αποστόλου.
Ίωάννου ίεροαονάχου χα·. Βασιλ-.οος μάρτυρος. 
’ Αντωνίου 2* Παοουης.
Βασιλείου τοΟ Μεγάλου. „«„,Λ οων
Βίτου, Μοδέστου, Αιβύας χώ  Ε^ρο,, «ς 
Φραγχίσχου ‘Ρέγηί ΓιΛωνοί ?Κ13*6π0" Α>Α*

Τών°άγίων Ίσαύρου, Ίννοχεντίου, Φελιχίου, ‘ Ιεροθέου, 
Πελεγρίνου, μαρτύρων ’Αθηναίων.

Μαρίνης χαι Μάρχου μαρτύρων^ ,
Ίουλιανής παρθένου χαι Iερδασιου μαρ.υρο,.
Σιλβέρου Πάπα ‘Ρώμης.
Αουδοβίχου χα'ι Δημητριας παρθ.νου.

K S isS R  -» « r?  ·α<τ ·
Τά γενέθλια Ίωάννου το* Βαπτιστο* χαι Προ-.ρομου.

[· Γουλιέλμου, χαι Γαλλιχανοδ μάρτυρος. ^  ^

ϊω ίλο υ  μάρ\υΠρος χ<ή ΣαμψΤος πρεσβυτέρου Κωνσταν-

Πέτρου χαι Παύλου τών χορυφαιων Αποστολών. 
Άνάμνησις το* άγιου Παύλου.



Ε χων ήμίρας 3 1 .  Ή ήμέρα , χ ( , ώρβ. , 4 χβ. ,  ν , ξ ι() 

Ο "Η λεος 6*ς τ6 ν  Λέοντα>
Π.

1
■ ή 1.

Πε.
! Πα

3: ~α.

4 Κυ.
5 Λε.
6 »>.
7 Τε.
8 Πε.
9 Πα

10 Ια .
11 Κυ.

12 Λε.
13 Γρ

14 Τε.
15 Πε.
1C Πί .
17 Σα.
18 Κ υ.
19 Λε
20 Τρ.
21 Τε

22 Πε.
23 Πα.
24 Σα
25 Κ υ.
26 Λε.
27 Γρ.
28 Τε.

29 |Πε.
30 |Πα.

31 :Σα.

Ίηυ »1 ^αμ'αν0δ τών Άν-ργύρων. ’Αργία, 
• r - i l i ^ t e e ^ r  τ * : } ^  « κ  βΒοτ«5χο«.

« α ν τ ι * , » , * ^ .  Ανατ0λ'0υ αΡΧ16π' σ*όπον Κων

' ’M W  ? °  > · βΐ » μ ^ ,  Κρη’τ,,ς.
Σ.σώη τοΟ* α εγάλ0« “  *αι 'W ^ o S  τοΟθαυματουργοί

τ  „  * -  ' ! i  — · 
ΠΡ<5χλου χα: Ιλχρ!0υ Τ(ΰν μαρτύρων.

ς Χ ^ ; 00 P/-In iX 0U  Γα6^ λ  *“’1 τού

f e f t s g s  ·“«***
Αθτ,νογενους ιερομάρτυρος.

Μαρινη; τη . μεγαλομάρτυρος.
Γ ΑιμιλιβνοΟ τού μεγαλομάρτυρος.

·Ρ·νΤΐ ί  χχ*. Αίου trov 6ο*ων 
i  Γόο προφήτου Ί ΐλ .ο ύ  το5 θεοδ ίτου. Άογ,'α

Συμεό,νος το» δ.ά Xp;„ i v  Σαλο0 5
συναοχηΤΟΓ, αύτοΟ.

Μαρ'.ις^ τής Μαγ8χλτ,ν?|ς τη- μοροφιίροο.
Φωχα ιερομάρτυρος χαί ‘ Ιεζεχ.ήλ του προφήτου. 
Χρ.ατινης τΙ)ς μεγαλομάρτυρος. ?η

'F e a f j in .0 '? Τ?1?.ά γ !α ! ”Av'"i«. μητρός τής θεοτόχου. 
Π « « ΐ Τ  lC?°'a lp ” p0? χα! Πχρασχευής όσ.ομάοτυρος 
Πχντελίι{μονος τοΟ μεγάλου χαί ίαματ,^οΟ. ’ Αογία

στόλΡο°,ν’ aV,)po;' Γ'·.α ω νος χαί Παρμένα τώ ν άπο-

Καλλ,ν,-χου χα) θεοδύτης τών μαρτύρων.
, ' " ‘ ôuxvoO, Κρήιχεντος, ’ Επαινετού χαΐ Άνορο-

νιχου των αποστόλων !χ τών θ ' .
Εύδοχ.μου του διχαίου χα· πΡοεόΡτια τοΟ τ.μίουΣταυροί.

ΙΟΥΑΙΟΣ
Έ νων ή ρ ΐρ χ  3 1 -  ‘ II Ι,μΙρ. ώρας 1 4 χα\ ή νύξ S>px<10. 

•U ο ίλή ν» , 4 ρ χ ε τ * ι τ ή ν  13 ’Iouvtou  
*αΙ τ ε λ ε υ τ ά  τ ή ν  13 ’Ι ο υ λ ίο υ .

Κ&ΤΑΚΓ* “?»rr hB&Τ αχίνθου μάρτυρος, Παύλου Παπα Ιο>μης, 
xa'i συνοδίας μαρτύρων. r

ΦλαδιανοΟ χα\ θεοοώρου επισκοπών.

Π:ου λ ',  Πάπα ‘ Ρώμης μάρτυρος.
Ίω άννου Γουαλβέρτου χα\ Ίάσονος μαθητοΟ του Χρ

στοΟ.
Άναχλήτου Πάπα Ήώαης μάρτυρος.
Ποναδεντούρου χα. Φωχα μαρτύρων -.νωπής 
Έρρίχου Α’, αΐτοχράτορος. , Α0 ' < { ξπ.οχύκου

I  Παναγίας τής Καρμηλιτιοοςχα. Αυηνογ*™ «.
’ Αλεξίου του οσίου.
Atuiiiavou μάρτυρος. , W a e
Εδμχχου Πάπα 'Ι’ώμης « « I  » ο-
Μαργχρίτας παρθένου μάρτυρος X*· U*ioj

Πραξίδοΰ, Λαν.ηλ τοΟ π ρ ο τ ο ύ  χα. Μουλίας παρβίνου. 
Map,ας Μαγδαλτ,νής χα\ Πλαχυ.νος μαρτυρο,.

+ Α.δυρίου χα'. Άπολλ.ναρίου Ιπ.οχοπων.
Χριστίνης παρθένου και μάρτυρος.
’ Αποστόλου και Χριστοφόρου μαρτυρο;.
‘ II Κοίμησις τής αγίας ’Ά ννη ς .
Παντολέοντος μάρτυρος. Κ ίλσουααρτύρων
Βίχτωρος, Μννοχεντίου, Ναζαρ.ου χα.

'  α  Φ ε λ ικ ίο υ  Πάπα Ρώμης μαρτυρο, κα. .
Κ* . + Ίουλίττης μάρτυρος Καπαοοχ.ας χα. Λ-νατ.νηί μ Ρ

'31 Λε. Ιγ να τ ίο υ  λογ ιόλα  και ΓερμανοΟ Ιπισκόπου.



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Εχων ήμέρα; 3 1 . 'U  ήμερα ?χει ώρας 13 χα'ι ή νύξ ώρας 11

Ο "Ηλιος εις τήν Π αρθένον.
V*·
Κυ.

Λε.
Τρ.
Γε
Πε
Πα
ία

Κυ
Δε
Τρ.

C .
Ιε
Ια
ία
ίυ

’Ρ·

α
α.
υ

+ U προοοος τοΰ τίμιου χαι £ωοποιοΰ Σταυροΰ, χα! τών 
L παιοων τών Μαχχαβ , Σολομον()ς χαι Έλεαζάρου.

•ιι 2 ΑΡ*ετο“  τής θετό*ου .
11 ανακομιδή τοΰ λειψάνου Στεφάνου τοΰ ποωτομάρτ 
Ισαακιου, Δαλματου κα> Φ αύλου τών όσιων.
Ιο)ν έν Εφίσω ί κ τ χ  άγίων παίδων.
Εύσιγνίου μάρτυρος.

t  *U .Μεταμόρφωσές τοΰ Σωτήρος. ’Αργία καί ΙνΟ. χατάλυσ 
Λομ^τιου οσιομαρτυρος.

^ aV ^ \ iev0° το° ^μολογητοδ, Ιπισκόπου Κυζίκου. 
Ματθια του άποστόλου.
Λαυρέντιου μάρτυρος τοΰ αρχιδιακόνου.
Εΰπλου τοΰ οιακόνου κα* μάρτυρος.
Φωτίου και Ανίκητου τών μαρτύρων.
Μαςιμου τοΰ δμολογ. Ά πόδ. τ ^ς Μ εταμορφώσεις. 
Μοιχαιου τοΰ προφήτου.

+ ;»  Χ οίμησ.ς^ς Θεοτόκου. *Αργ. κα'ι ιχθύος κατάλυσ.ς. 
Ι^αναχομιοη της αχειροποιήτου εΐχόνος τοΰ Κυρ'ου 

ημων ΙΙΙΣΟΊΤ XPISTOV χα'ι Δ.ομήδους μάοτυοος. 
Μυοωνος μάρτυρος. ‘ ‘
Φλώρου καί Λαύρου τών μαρτύρων.
’Ανδρέου τοΰ Στρατηλ.χαϊ τών συν αύτώ?593 μαρτύρων 
Ιαμουηλ τοΰ προφήτου. r
θαδαίου τοΰ άποστόλου και Βάσσης μάοτυρος. 
ΛγαΟονικου μάρτυρος.

Πούππου μάρτυρος.
Ά π όδοσις τής έορτής τή ς  Θεοτόκου.

Εύίυχοΰς ΐερομάρτυρος, μαθητοΟΊωάννου τοΰ Θεολόγου. 
ΙΙιϊπανοοος τοΰ λειψάνου Βαρθολομαίου τοΰ άποστόλου. 
Αοριανοΰ χαι Ναταλίας μαρτύρων.

Ποιμένος τοΰ οσίου.
Μωΰσε'ως δσίου τοΰ ΑίΟίοπος.
U αποτομή τής τιμίας κεφαλής Ίωάννου τοΰ Προδρό- 

, ^0υ/ ^ΛΡΥια χα  ̂ νηστεία.
Αλεξάνδρου, Ίωάννου και Παύλου τοΰ νέου, άρνιεπι- 

t σκοπού Κωνσταντινουπόλεως.
Η κχτάΟεσις χής τιμίας ζώνης τής Θεοτόκου.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Έ χ ω ν  Ημέρας3 1  · Ή ήμέρα^χειώ ρας »3 χα\ ή νύ ξώ ρ α ςίΐ 

•II σ ελή νη  & ρ χ ετα ι τή ν 1S ’Ιο υ λ ίο υ
**1  τε λ ευ τ ή  τή ν 13 Α ύ γ ο υ σ τ ο υ . _________

Αποστόλου Πέτρου χα'ι τών 7 παιοων Μακκαβα.ων 
Άλοόνσου Ιπισχόπου χα'ι Στέφανου Α , Παπα Ιωμης. 
•Ανακομιδή τών λειψάνων Στεφάνου τοΰ πρωτομαρ-

Δομίνίκόυ, Άριστάρχου Θεσσαλονίκης καί ’Ελευθερίου

ΈγκαΡίν“Γ τής Ιν 'Ρώαη βασιλικής της Θεοτόκου.
ΊΙ Μεταμόρφο»σις τοΰ Ιωτήρος.
Γαετάνου %χ\ Δομιτίου μάρτυρος. »
Κυριακοΰ κ α ι Α ’.μ ιλ ια ν ο ΰ  Ιπισκόπου και Σμαραγοου μαρ

Τ1 j ρ ο J · (
’Ρωμανοΰ, Ίουλιανοΰ και Μαρκιανου μαρτύρων.
Ααυρεντίου ιιάοτυρος. ,
Σίξτου Β*, Πάπα 'Ρώμης, Σουοαννης και Τιβουρτιου.
ΦωτεινοΟ, ’ Ανίκητου μαρτύρων και π*Ρ?εν„
Ιππολύτου, Χασιανοΰ μάρτυρος και Μαξιμου ομολο

Χορμίσδα Πάπα 'Ρώμης και Εύσεβίου *ρεο6υτέρου. 
ι Ι1 Κ ο ίμ η σ ις  τ ή ς  Θ εοτό κ ου .
Υακίνθου και 'Ρώχ ομολογητών.

Ελένης5τής*όσ^ας*ΆγαπητοΟ και Φλώρου μαρτύρων 
’ Ανδρέου τοΰ Στρατηλάτου και ΦίΛΟυμένης μαρ.υρος. 

-- Σαμουήλ τοΰ προφήτου κα\ Βερνάρδου ηγουμένου. 
’Ιωάννας Φραγκίσκης. ,
Τιμοθέου, 'Ιππολύτου κα'ι Άγαθονικου μαρτύρων. 
Φιλίππου Βενιτίου και Λούπου μάρτυρος. _ 
Β α ρ θ ο λ ο μ α ίο υ  ’ Αποστόλου και Εδτυχιου μάρτυρος. 
Λουδοβίκου βασιλέως μάρτυρος. ^
Ζεφυρίνου Πάπα 'Ρώμης χα'ι Άδριανοΰ μάρτυρος. 

j- ’ Ιωσήφ Καλανσατίου χα'ι Ποιμένος αναγωρητον. 
λύγουστίνου χαι Μωϋσέως τοΰ Αιθιοπος.
’ Αποτομή τής τιμίας κεφαλής Ίωάννου τοΰΒαπτιστο 
'Ρόζας τής Αιμαίας Ιξ ’Αμερικής.
Ί'αυμ,όνδου τοΰ Νονάτου.



ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΣ
Έχων ημέρας 3 0  *11 ημέρα εχει ώρας 12 και ή νύξ ώρας 12.

'Ο  Ή λ ι ο ς  ε ις  το ν  Ζ υ γ ό ν ·
π.

5 
G

7
8 
9

10
11

|! 2
13

14

15
16 
17
8 1 
9 1 

20

21
9 0

23
24 

5
126
127
28

120

ή έ. 
Γε.

Πε.
ίία
-α .
Κ υ
U

Γρ.
Τε.
Πε.
Πα.

Κ υ
Δε.

Τρ.

Τι.
Πε.
Πα
<χ.

Κ υ.
Δε.

ΤΡ.
Τε.
Π*.

α.Π

■j* Ά ρχή τής Ίνδίκτου, ητοι τοΟ Ικκλησιαστικου έτους. *1 
σύναξς τής Θεοτόκου τών Μιασινών και μνήμη Συ 
μεών του Στυλίτου κα; ΊησοΟ του Ναυή. ’Αργία. 

Μάμμαντος μάρτυρος και Ίωάννου του ΝηστευτοΟ. 
’Ανθίμου ιερομάρτυρος και θεοκτίστου του οσίου, 
Βαβύλα ιερυμάρτυρος.

*}· Ζαχαρίου τοΰ προφήτου, πατρός τοΟ Προδρόαου
‘Π άνάμνησις τοΟ εν Κολοσσαΐς θαύματος Μιχαήλ το- 

άρχιστρατήγου.
Προεόρτια τής γεν. τής Θεοτόκου και Σώζοντος μάρτ. 

■j* Το γενέθλ-.ον τής θίοτόκου. ’ \ργ·α και r/θ. χατάλυσις 
’ Ιωακείμ και *Αννης και Σεβτ,ριανοΟ μάρτυρος. 
Μηνοδώοας, Μητοοδα'^ρας και Νυμφοδώρας τών μαρτύρ. 
θεοδώρας τής όσιας.

Φ θ ιν ο π ω ρ ιν ή  Ι σ η μ ε ρ ία .
7  Αδτονόμου ίερομ. Άπόδ τών γενεθλίων τής Θεοτόκου. 

Τα Ιγκαίνια του ναοΰ τής τοΟ Χριστοΰ ’ Αναστάσεω; 
κα': Κορνηλίου τοΰ Ικατοντάρχου.

-j- ‘II "Γψυϊσ'.ς τοΰ τιμίου Σταύρου. ’Αργία και νηστεία Ιν 
η άν ημέρα τύχη.

Νικήτα μάρτυρος.
Εδφημίας τής μεγαλομάρτυρος.
Σοφίας μάρτυρος και τών τριών αύτής θυγατέρων. 
Ε&μενίου τοΰ θαυματουργού, Ιπισκόπου Γορτύνης. 
Τροφίμου, Σαβδατίου και Δορυμέδοντος τών μαρτύρων. 
Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος, συμβίας και τών δύο αδτοί* 

υιών.
Κοδράτου τοΰ αποστόλου και Ίωνα τοΰ προφήτου.
Φωκα ιερομάρτυρος, Ιπισκόπου Σινώπης.
ι ϋ  σύλληψις τοΰ προδρόμου και βαπτιστοΰ Ίωάννου.

- - -  'Γίί τής πριυτοαάρτυρος.

Κ υ.
Δε.
Γρ.
Τε. 

30|Π6.

θ ί* λ
Ευφροσύνης τής όσία?.
‘Η μετάστασις Ίωάννου τοΰ θεολόγου. ’ Αργία. 
Καλλιστοάτου και τών συν αύτ<1 1Ν1Θ' μαρτύρο>ν. 
Χαρίτωνος τοΰ ομοΧογητοΰ και Βαρούχ τοΰ προφήτου. 
Κυριάκου τοΰ άναχωρητοΰ.
Γρηγορίου Ιπισκόπου τής μεγάλης ’Αρμενίας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Έχων ημέρας 3 0 .  ‘Η ημέρα ϊ/ α  ώρας 1 2 και ή νύξ ώρας 12.

Ή  σ ε λ ή ν η  ό ίρ χ ετα ι τ ή ν  15 Α ύ γ ο υ σ τ ο υ  
* α Ι  τ ε λ ε υ τ ά  τ ή ν  12 Σ επτεμ-βρ ιου.

X. ή 1.
1 Πα
2 Σα
3 Κυ.
4 Δε.
5 ΓΡ
6 Τε.
7 Πε
8 Πα
9 Σα.

10 Κυ.

11 Δε.
12 Γρ
13 Γε.
14 Πε
15 Πα
16 Σα.
17 Κυ.

18 Δε.

19 Γρ.
20 Γε.
21 Πε.
22 Πα
23 Σα.
24 Κ υ.
25 Δε
26 Γρ·
27 Τε.
28 Πε.
29 Πα.
30 Σα.

Αίγιδίου ηγουμένου.
Στεφάνου βασιλέως Ουγγαρίας.
Συμεώνος Στυλίτου και Φοίβης Κορίνθου τής όσιας. 
'Ρόζας κα\ Μώϋσέως προφήτου.
Λαυρέντιου Ιουστινιανού,πατρικίου Βενετίας.
Ζαχαρίου προφήτου και ’Ελευθερίου ηγουμένου. 
’Αθανασίας Ιξ Αΐγίνης τής όσίας.
Τό γ ε ν έ θ λ ι ο ν  τής Θεοτόκου.
Σέργιου Πάπα ‘Ρώμης και Δωροθέου μάρτυρος.

-j* Νικολάου Τόλας, Μηνοδώρας, Μητροδώρας και Νυμφο
δώρας, τώυ μαρτύρων.

Ύ ακ:νθου μάρτυρος και θεοδώρας τής όσιας.
Μύρωνος πρεσβυτέρου μάρτυρος και Αύτονόμου ίερο- 

μονάχου.
Άριστε'δους τοΰ όμολογητου.
4Η "Γψοίσις τοΰ Τιμίου Στ α υ ρ ο ΰ .
Νικομήδους και Νικήτα μαρτύρων.
Κορνηλίου Κυπριανοΰ και Εύφημίας μαρτύρων.

·{* ’Ανάμνησις άγιου Φραγκίσκου καί ’Αριάδνης μάρ- 
τυρός.

’Ιωσήφ, Σοφίας, Ε’ρήνης και Εύμενίου Ιπισκόπου Γορ
τύνης.

Ίανουαρίου επισκόπου.
Εύσταθ.ου και συνοδίας μαρτύρων.
Ματθαίου τοΰ ’Αποστόλου.
θιομά επισκόπου Μαυριχ-ίου και συνοδίας μαρτύρων. 
Λίνου Πάπα 'Ρώμης και Φέκλης πρωτομάρτυρος. 
Π α ν α γ ί α ς  τής  Φα ν ε ρ ωμ έ ν η ς .
Φιρμίνου Ιπ-.σκόπου.
Εύσεβίου Πάπα 'Ρώμης, Ίουστίνης και Κυπριανοΰ μαρ 

τύρων.
Τών αγίων ’ Αναργύρων.
Βινκεολάου δουκός τής Βοημίας.
Μιχαήλ ’ Αρχαγγέλου.
ΤοΟ οσίου πατρός Ιερωνύμου.



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
"Εχων ήμέρ»; 3 1 .  *IJ ήμ ίρ ι έ'/ ji ώρας 11 καί ή ν ΐξ  ώρχ;  13.

Ο 'Ήλιος ε ις  τον ϋκορπεον.
Π. η.έ.

1 Πα
2 Σα.
3 Κυ.
4 Δε.
5 Τρ.
6 Τε.
7 Πε.
8 Πα
9 Σα

10 Κυ.
11 Δε.
12 Γ ο.
13 Γε.

14 Πε.

15 Πα.
16 Σα.
17 Κυ.
18 Δε.
19 Τρ.
20 Γε.
21 Πε.
22 Πα.

23 Σα.
24 Κυ.
25 Δε.
26 Το-
27 i

Γε.
28 Πε.
29 Πα
30 Σα.
31 Κυ.

’Ανανίου τοΰ άποστόλου και 'Ρωμανού του μελωδοΰ. 
Κυπριανού ΐερομάρτυρος και Ίουστίνης τής παρθένου, 

f  Διονυσίου ΐερομάρτυρος του Α ρεοπαγίτου.
'Ιεροθέου, Ιπισκόπου Α θηνών.
Χαριτίνης μάρτυρος. 
θωμα του αποστόλου.
Σεργίου και Βάκχου τών μαρτύρων.
Πελαγίας τής όσιας.
Ιακώβου του αποστόλου και Ανδρονίκου του οσίου.

■{■ Ευλάμπιου και Ευλαμπίας τών αδελφών μαρτύρων. 
Φιλίππου του αποστόλου και θεοφάνους του Γραπτού. 
Πρόβου Ταράχου και Ανδρονίκου τών μαρτύρων. 
Κάρπου, Παπύλου, Άγαθοδώρου και 'Αγαθονίκης τών 

μαρτύρων.
Ναζαριου και τών συν αύτώ μαρτύρων και Ινοσμα του 

ποιητοΰ.
Λουκιανοΰ μάρτυρος.
Αογγίνου του εκατοντάρχου μάρτυρος.

-j- Ωσηε του προφήτου και Ανδρέου όσιομάρτυρος. 
Λουκά του εύαγγελιστοΰ.
Ίω ήλ του προφήτου κα\ Ούάρου μάρτυρος.
Αρτεμίου μάρτυρος και Γερασίμου τοΰ οσίου. 
Ίλαρίωνος τοΰ μεγάλου.
Άβερκίου τοΰ Οαυματουργου και τών Ιν Έφέσω *πτα

παίδων.
’Ιακώβου τοΰ άδελφοΟέου και αποστόλου.

-j- ΆρέΟα μάρτυρος και τών συν αύτώ.
Μαρκιανοΰ και Μαρτυρίου τών Νοταρίων.

-J* Δημητρίου μεραλομάρτυρος. ’Αργία.
Νέστορος μάρτυρος.
Τερεντίου μάρτυρος και τών σύν αύτώ .
Αναστασίας 'Ρο)μαίας τής όσιομάρτυρος.
Ζηνοβίου και Ζηνοβίας τών αδελφών μαρτύρων.

-}· Στάχυος και τών σύν αύτώ άποστόλων και Έπιμάχου 
μάρτυρος. ■»

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Έχων ημέρας 3 1 .  Ή ήμέρα £χει ώρας 11 και ή νυξ ώρας 13

*11 σελήνη &ρχετα& τήν 12 Σεπτεμβρίου 
χαΐ τελευτά τήν 12 ’Οκτωβρίου.

Ν. ή έ.
1 Κυ.
2 Δε.
3 Τρ·
4 Τε.
5 Πε.
6 Πα
7 Σα.

8 Κυ.
9 Δε.

10 Τρ.

11 Τε.
12 Πε.
13 Πα
14 Σα.
15 Κυ.
16 Δε.
17 Τρ·
18 Τε.
19 Πε.
20 Πα
21 Σα.

22 Κυ.
23 Δε.

24 Τρ.
25 Τε.
26 Πε.
27 Πα.
28 Σα.
29 Κυ.

30 Δε.
31 τ ? .

j  Γρηγορίου τοΰ 'Ρεμεγίου επισκόπου και μάρτυρος.
Τών αγγέλα» ν φυλάκων.
Μεθοδίου Ιπισχόπου και μάρτυρος.
Φραγκίσκου Ά σιζίου και Ιεροθέου μαθητου.
Πλακίδου, συνοδίας μαρτύρων και Χαριτίνης μάρτυρος 
Βρούνου ηγουμένου.
Μάρκου Πάπα 'Ρώμης, Σεργίου χαι Βάκχου μαρ

τύρων.
Βρ'.γίττης και Πελαγίας τής όσίας.
Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  τ οΰ  ’Α ρ ε ο π α γ ί τ ο υ .
Φραγκίσκου Βύργια, Ευλαμπίου και Εύλαμπιας μαρ

τύρων.
Κρίσπου χαι Καί σου ομολογητών.
*Ρουστιχοΰ και ’Ελευθερίου μαρτύρων.
Έδουάοδου βασιλέως τής ’Α γγλίας.
Καλίξτου Πάπα 'Ρώμης.

·{· θηρεσίας παρθένου.
Αεοπόλδου, Μαρτιανοΰ κα'ι Σατουριανου μαρτύροιν. 
Έδουιγης και ’Ανδρέου τοΰ Κρητός όσιομάρτυρος· 
Αουκα τοΰ Εύαγγελιστοΰ.
Πέτρου "Αλκανταρίου.
Ίωάννου Καντίου και ’Αρτεμίου μεγαλομαρτυρος. 
Ούρσούλης μάρτυρος και Ίλαρίωνος τοΰ μεγαλομαρ- 

τυρος.
■γ Άβερκίου επισκόπου τοΰ Οαυματουργου.

Σωτήρος και Ιγνατίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- 
πόλεο^ς.

’Ραφαήλου αρχαγγέλου.
Χρυσάνθου και Δαρείου μαρτύρων,
Κύαρίστου Πάπα 'Ρώμης.
Φρουμεντίου επισκόπου.
Σίμωνος και Ιούδα άποστόλων.

-J- Ναρκίσσου επισκόπου Ιεροσολύμων και Δονάτου Κερ- 
χύρας.

Αουκανοΰ, Ζηνοβίου και Ζηνοβίας αδελφών.
Σιρικίου Πάπα 'Ρώμης και Στάχυος Α Ιπισκοπου 

Κωνσταντινουπόλεως,



Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
’Έχων ημέρας 3 0 .  11J ημέρα εχει ώρας 10 και ή νύξ ώρας 14.

fO  " Η λ ιο ς  ε ις  το ν  Τ ο ξ ό τ η ν .
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Κοσμ& χα\ ΔαμιανοΟ τών θαυματουργών Αναργύρων. 
’ Ακίνδυνου χα· τών συν αδτώ μαρτύρων.
Άκεψιμα μάρτυρος και ή καταΟεσις τοΰ λειψάνου Γεωρ

γίου τοΰ μεγζλομάοτυρος.
Ίωαννικίου μεγαλομάρτυρος και Νικάνδρου καί Έρμαιου 

ίερομαοτύρων.
Γαλακτίωνοί και Επιστήμης τών μαρτύρων.
Παύλου τοΰ όαολογητοΰ άοχιεπ. Κιονσταντινουπόλεως. 

-j Τών Ιν Μελιτινή ΛΙν μαρτ. και λαζάρου τοΰ θαυματ. 
\ ιΠ σύναξις Μιχαήλ τοΰ αρχιστρατήγου και τών λοιπών 

’ νσωμάτιυν Δυνάμεων. ’Αργία.
’Ονησιφόρυυ, Πορφηρίου μαρτ και ΙΜατρώνης τής όσίας. 
Όλυμπα και τών συν αδτώ αποστόλων και Όρέστου 

μάρτυρος.
Μήνα, Βίκτωρος και Πικεντίου μαρτύρων.
Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος και Νείλου τοΰ όϋίου.

-J- Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως ’Αργία.

•f Φιλίππου τοΰ ’ Αποστόλου.’ λργία και ιχθύος κατάλυσις. 
Γουρία, Σαμω·*α και Άβίβου τών μαοτύρων.

" Α ρ χ ε τ α ι ή  ν η σ τ ε ία  τ ω ν  Χ ρ ισ τ ο υ γ έ ν ν ω ν .  
Μ ατθα’ου τοΰ ’ Αποστόλου και εύαγγελ ισ τοΰ .
Γρηγορίου τοΰ θαυματουργού, Ιπισκ. Νεοκαισαρείας. 
Πλάτωνος και *Ρωμανού τών μαρτύρων.
’Αβδιού τοΰ προφήτου και Ηαρλααα αάρτυρος. 
Γρηγορίου Δεκαπολίτου και 11 ρόχλου άρχιεπ. Κ)λεως.

7 Τα Είσόδια τής Θεοτόκου. ’ \ργία.
Φιλήα.'»νος και τών *ύν αύτώ άποστ. και Κιλ,ικίας μάρ 
Γρηγορίου-αρχιεπισκόπου ’ \κραγαντίνων και Άμφιλο- 

χίου επισκόπου Ίκονίου.
Κλήαεντος ‘Ρώμης και Πέτρου ’ Αλεξάνδρειάς. 

ι'[* Αικατερίνης μεγχλομ. και Μερκούριού μάρτυρος.Αργία. 
’Λλυπίου και Νίκ/·*νος τών οσίων, και μνήμη τοΰ οσίου 

πατοός ημών Στυλιανού τού Παολαγόνος.
Ιακώβου ' ’έοσου τοΡ μεγαλομάοτυρυς.

7  Στεφάνου τού νέου και Είρηνάρχου μάρτυρος. 
Πζραμόνου και Φιλουμένου τών μαρτύρων.
Ά νδοέου τού πρωτοκλήτου ’ Αποστόλου. ’ Αργία.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Έχων ημέρας 3 0 .  ΊΙ ημέρα £χει ώρας I Ο καί ή νύξ ώρας I

*11 σ ε λ ή ν η  & ρχετα&  τ ή ν  12  ’ Ο κ τ ω β ρ ίο υ  
*<xi τ ε λ ε υ τ ά  τ ή ν  10  Χ ο ε μ β ρ ίο υ .
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Τ ών άγ ί ο ί ν  Πά ν τ ω ν .
Τών  ψ υ χ ώ ν .
Γερμανού, Θεοφίλου, Καισιρίου και συνοδίας μαρτύρων 
Καρόλου Βώρ, Ίωνικίου και Νικάνδρου μαρτύρων. 
Ζαχαρίου πατρός τού Ιΐροδρόμου και Επιστήμης μάρ

τυρος.
Σιβηρ’ου Ιπισκόπου και ΆττικοΟ μάρτυρος. 
Προσδο*ίμου και τών Ιν Μελιτινή 33 μαρτύρυ>ν. 
Ιεβηριανού, Καρποφόρου και Βικτωρίνου μαρτύρων, 
θεοδώρου μάρτυρος.
’ Ανδρέου ’ Αβελίνου,Τρύφοινος και Νύμφης πα •νου κα

μάρτυρος.
Μαρτίνου Ιπισκόπου και Μηνα μάρτυρος.
Μαρτίνου Πάπα 'Ρώμης και θεοδώρου Στουδίτου. 
Στανισλάου Κότσκα και Διδακίου. 
θεοδότου Πάπα 'Ρώμης (Deusdedil).
Γερτρούδης παρθένου.
Έδμόνδου άρχιεπισκότου.
Γρηγορ'ου τού θαυματουργού Ιπισκόπου Νεοκαισαρείας. 
Εδδίου, 'Πσυ*/ίου και Ί ’ωμανοΰ μαοτύρων.
Ποντιανού Πάπα Ί ’ώμης και ’Ελισάβετ βασιλίσσης 

Ούγγαρίας.
Φελικίου τοΰ Βαλοα.
Τα ε ί σ ό δ ι α  τ ή ς  Θε ο τ ό κ ο υ .
Κεκίλης μάρτυρος, Φιλήμονος και συνοδίας. 
Κλήμεντος Πάπα 'Ρώμης και Λουκρητίας παρθέ 

μάρτυρος.
Ίωάννου τού Σταυρού και Χρυσογόνου μάρτυρος. 
Αικατερίνης μεγαλομάρτυρος.

7  Πέτρου Ιπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς και μάρτυρος καιΛεο 
νάρδου ιερομονάχου.

Μαξίμου, Βαρλαμ και Ίωσαφατ Περσών.
ΓρηγορΓου Γ', Πάπα ‘Ρώμης.
Σατουρνίου μάρτυρος.
’Ανδρέου τού πρωτοκλήτου ’Αποστόλου.

νου κα



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
’Έχων ήμέρας 3 1 .  ‘Η ημέρα εχει ώρας 9, κα\ ή νυξ ώρας 15.

fO  'Ίϊλ&ος εΣς τον ΑΣγόκερων.
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Ναούμ του προφήτου.
’Αββακουμ του προφήτου.
Σοφονίου τοΰ προφήτου.
Βαρβάρας μεγαλομάρτ. κα\ Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού, 

f  Σάββα τοΰ θεοφόρου χαι ηγιασμένου. ’Λογία.
•j- Νικολάου επισκ. Μύρων τής Λυχίας, τοΰ Οαυμ. ’Αργία. 

’Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων.
Παταπίου τοΰ οσίου.

7  *ti σύλληψις τής αγίας χαι Οεοπρομήτορος ’Άννης. 
Χ ειμερινόν Ί Ιλ ιο β τά α ιο ν  αΕ ή μ έρα ι 

α ρ χ ο ντα ι α ύ ξά νο υσ α ι.
Μηνα, ‘Ερμογένους και Ηδγράφου μαρτύρων.
Δανιήλ οσίου τοΰ Στυλίτου.
Σπυρίδωνος τοΰ θαυματουργοΰ. Αργία.
Ευστρατίου χα\ τών σύν α!;τώ χαι Λουχίας μάρτυρος. 
θύρσου και τών σύν αδτώ μαρτύρων.
Ελευθερίου ΐερομάρτυρος.
’Λγγαίου τοΰ προφήτου και Μαρίνου μάρτυρος.
Δανιήλ τοΰ προφήτου και τών τριών παίδων, και Διο

νυσίου άρχιεπ. Αίγίνης, τοΰ Ικ τής νήσου Ζακύνθου. 
Σεβαστιανού, Ζοιής και τών συν αδτοΤς μαρτύρων, 

χ Βονιφατίου μάρτυρος.
Προεόρτια τών Χριστουγέννων και μνήμη Ιγνατίου τον 

θεοφόρου.
’ ϊουλιανής μάρτυρος.
’ Αναστασίας μάρτυρος τής Φαρμακολυτρίας.
Τών εν Κρήτη δί/.α μαρτύρων.
Παραμονή τών Χριστουγέννων και Ευγενίας μάρτυρος. 

-γ 'Π κατά σάρκα γΐννησις τοΰ Κυρίου ημών ΙΗΣΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟV. ’Αργία τριήμερος και κατάλυσις εις πάντα 
μέχρι τής παραμονής τών θεοφανείων.

-j- ‘Π σύναξις τής Θεοτόκου και ΕύΟυμίου ίερομάρτυρος.
4· Στεφάνου τοΰ ποωτοαάρτυροςκαι θεοδώοου τοΰ Γραπτοΰ.4 »  ι » k i * *

Τών εν Νικομήδεια καέντων δισμυρίων μαρτύρων.
Τών εν ΒηΟλεεμ άναιρεΟέντων 1Δ' χιλιάδων νηπίων. 
’Λνυσίας τής όσιομάρτυρος.
Μελάνης τής όσίας. ’Απόδοσις τών Χριστουγέννων·

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Έχων ήμέρας 3  1 .  Ί! ήμέρα ϊ/ζ\ ώρας 9 καί ή νύςώρας 15

*11* σελήνη ά ρ χ ετα ι τήν 10 Ν οεμβρίου 
x a i τελευτά  τήν 10 Δεκεμβρίου.
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27 Τε.
28 Πε
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Διδάχου τοΰ όμολογητοΰ.
Βιβιανής παρθένου και μάρτυρος.
Α' τή ς  Έ λ ε ύ ο ε ω ς  (Λvent) και Φραγκίσκου Ξα-

βερίου.
Πέτρου Χρυσολόγου κα\ Βαρβάρας τής όσίας.
Μαρτίνου Πάπα ‘Ρώμης και Σάββα ήγουμένου. 
Νικολάου Ιπισκόπου Μυρών.
5Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων.
Τής ’Α μ ι ά ν τ ο υ  σ υ λ λ ή ψ ε ω ς  τής Θεοτόκου.  
Εύτυχιανοΰ Πάπα ‘Ρώμης μάοτ. και Λευκαδίας μάρτυρ 
Β' τ ή ς  Έ λ ε ύ σ ε ω ς και ϊίαλερίας μάρτυρος. 
Δαμάσου Πάπα ‘Ρώμης.
Μιλχιάδου ΓΙάπα ‘Ρώμης.
Λουκίας παρθένου και μάρτυρος.
Σπυρίδωνος τοΰ θαυματουργοΰ.
’Απόδοσι ς  τής ’Α μ ι ά ν τ ο υ  σ υ λ λ ή ψ ε ω ς  τ ής  

Θ ε ο τ ό κ ο υ ,  και Ειρηναίου Ιπισκόπου Αουγοούνου. 
Ευσεβίου Ιπισκόπου Βερκέλης.
Γ' τής Έλεύσεο>ς και θεοκτίστης παρθένου Πάρου. 
Γρατιανοΰ επισκόπου.
Οδρβανοΰ ΙΙάπα ‘Ρώμης και Δαρείου μάρτυρος. 
Φιλογονίου Ιπισκόπου ’ Α ν τ ιό χ ε ια ς  και Σωσθένους τοΰ

όσιου, 
θωμά τοΰ ’ Αποστόλου.
Βονιφατίου Δ', Πάπα ‘Ρώμης, και Δημητρίου, *Ονω- 

ράτου και Φλώρου μαρτύρων.
Ευτυχίου Πάπα ‘Ρώμης, Ιίικτιορίας και τών 10 Ιν Κρήτη

μαρτύρων.
Δ' τής ’ Π λ ε ύ σ ε ω ς ,  Παραμονή  τ ών  Χρ ί στ ου -  

γέ ν ν ων  και Εδγενίας μάρτυρος.
‘Η κ α τ ά  σάρκα  Γέννησ ι ς  τοΰ  Κυρ ί ου  ή μ ώ ν  

II1SOV ΧΡΙΣΤΟΥ.
Στεφάνου πρωτομάρτυρας.
Ίωάννου τοΰ θεολόγου.
Τών αθώων Παίδων. 
θωμα τοΰ έκ Κανταβριγίας.
Κολόμβης και ’λνυσίας πρωτομάοτυρος.
Σιλβέστρου Πάπα ‘Ρώμης και Μελάνης τής όσιας.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΛΙΤΤΡΕ. *0 έξοχος ουτος Γάλλος Ιπιστήμων κα’ 
φιλόλογος Ιγεννήΐη Ιν ΓΙαρ-.σίοις τή 1 Φεβρουχρ'ου 1801.  ’ Εγένετο 
γνιοστος το πρώτον δια τής μεταφράσεως τών " Ε ρ γ ω ν  τ ο ΰ  Ί π π ο -  
•κ ρ ά τ ο υ ς ,  ής Ιπελήφθη τώ 1829 καί ήτις εισήγαγεν αύτον εις τήν 
’ Ακαδημειαν τών ’ Επιγραφών Κατα το 1845 ήσπάσθη τάς περί θε
τικής φιλοσοφίας μεγάλω ; τότε θορυβούσχς θεωρίας τοΰ Αύγουστου 
Κόντ, αΓτινες εμελλον νάνοίξωσι νΐαν όδον είς τήν καθόλου έρευναν 
τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, καί Ιξέδωκε το γνωστόν πόνημα «Ana
lyse raisonnee du cours de philosophie positive·· ’ Κν τοΤς σπου- 
δχίοις αύτοΰ συγγράμμχσι συγκαταλέγεται και ή Μ ε λ έ τ η  π ε ρ ί  τ ώ ν  
Β α ρ β ά ρ ω ν  x x i  τ ο ΰ  Μ έ σ ο υ  Α ΐ ω ν ο ς . ’ Α λλ*  το εργον, οπερ άπηθχ- 
νάτισεν αύτόν, είναι το Λ ε ξ ι κ ό ν  τ ή ς  γ α λ λ ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ η ς *  διότι 
προς άλλοις πυλλοΐς, ολως αδτώ ιδίοις, περιέχει καί το ιστορ.κον τής 
χρήσεως έκάστης λέξεως, άπαντώσης Ιν τοΤς προ τοΟ ΙΖ' αιώνος 
γλωσσολογικοΤς μνημείοις. 'Ο ΛιττρΙ Ιτελεύτησε τον βίον τώ 18 81 .

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΕ ΓΙΡΑΡΑΙΧΟΣ. Περιώνυμος δημοσιολόγος, γεννη
θείς έν Ε λβετία  τώ  t 8 (’)2, ήτο φυσικός υίος τοΰ στρατηγού 'Αλεξάν
δρου δε Γ ιριρδίνου, οστις άνεγνώρισεν αύτον τώ 1847.  Κατήρξατο 
του Ιν τοΤς γράμμχσι σταδίου αύτοΰ δια του μυθιστορήματος b Α ι 
μ ί λ ι ο ς ,  όίπερ είναι το μυθιστόρημα τής νεότητός του. Είτα Γορυσεν 
αλληλοδιάδοχος πληθύν Ιφημερίδων, Ιξ ών διάσημοι Ιγένοντο ό 
Τ ύ π ο ς ,  οστις Ιπήνεγχεν αληθή Ιπανάστασιν Ιν τη δημοσιογρχφίχ, 
ή ’ Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ,  η τις Ιξεδίδετο εις 60 ,000  αντιτύπω ν, κατά τό 1872  
ή δημοτικωτάτη καταστασα Μ ι κ ρ ά  Έ φ η μ ε ρ ί ς  (Le Petit Journal), 
και τώ 1874 ή Γ α λ λ ί α ,  δι’ ή ; επολε'μησε μετά θαυμαστού θάρρους 
και Ικτάκτου δυνάμεως τήν όπο τον Μακμαώνα Κυοερνησιν τής 16  
Μαίου. Τή 27 Δεκεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους Ιξελέγη βουλευτής. ’ Ετε- 
λεύτησε δε τώ  1881 .  ’ Ντο σύζυγος τής Ιξόχου Ικείνης γυναικός, 
ήτις τοσαύτην προσέθηκεν αύτώ  λ ά μ ψ ν  δια τών μεστών χάριτος και 
εύφυιας συγγραφών αυτής, και ήτις τοσουτο φ ιλέλλην ύπήρξεν, ώστε 
κατά τον ίερον ημών άγώνα άπΐκοψε και επώλησε τήν ώραίαν αύτής 
κόμην δπερ τών Ε λλήνω ν.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΑ ΣΤΕΑ Α Ρ. *0 διασημότατοί ουτος τών κοινοβου
λευτικών Ρητόρων τοΰ καθ’ ήμας* αιώνος και μέγας πολίτικος xaV 
συγγραφεύς Ιγεννήθη έν Κάδικι (τοΤς πάλαι Γαδε·'ροις) τώ 1833.  Ίον  
τ.ρ·οτον χ·*)τοΰ λόγον απήγγειλε τώ 1854 Ιν τφ  θεάτρω τοΰ Μελο
δράματος υπέρ τών δημοκρατικών αρχών. Διωρίσθη καθηγητής τής

λζ'·

λάρ, ώ ;  * d « . i  Ol Λ τ , · *  ποό « ο » ο 5
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ΕΠΙΝΟΜΙΣ

Η ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΕΤΗΘΕΙΑ.

Les hommes soDt faits comrae les oiseaux, qui se 
Jaissent toujours prendre dans les m6mes filets. .· 
les sottises des p£res soDt perdues pour lesenfants*

FONTENELLE

«Mon ami, Γ esprit vous perdra: si vous voule2 
faire votre cberain, songez chaque matin, a votre  
reveil,que le monde est b^teetcavez eur sa b6tise».

Mme DE TENCIN

AIKUN ΠΡΟΛΟΓΟΓ

Ό κόμης Χριστιέρν, εκ, των επιφανέστατων της Σουη
δίας οίκων, σύμβουλος καί υπουργός της πολυθουλητου 
βασιλίσσης Χριστίνας, έλεγε ττρός τον υιόν αύτου μέλλοντα 
να περιηγηθνί την Εύρώπην. «Τό ταξείδιον τοΰτο, υίε μου, 
θελει σ’ εμπεδώσει επί της ανθρώπινες εύηθείας, διότι 
ταχέως θά ι'δνις οτι δεν εχομεν μόνοι ΐμεϊς έν τγι ήμε- 
τερα πατρίδι το προνόμιον της εύηθείας. °Όσω πλείονχς 
χωράς περιέλθνις, τόσω μάλλον θέλεις πεισθγί περί τού-

[ Ά τ τ ι κ ο ν  Ή μ ε ρ ο λ ό γ ιο ν ]  1



του. 'Ό,τι δε δεν πρεπει νά στ έκπληςτ) είναι ο τι οί διοι- 
κοΰντες τον κόσμον, οί βασιλείς, οί Ηγεμόνες, οι υπουρ
γοί, cl πρέσβεις, είσίν εύηθέστεροι τών διοικουμένων».

Ό υιός τοΰ κόστος Χριστιέρν έγένετο ταχέως φιλό
σοφος καί έμίσησε τά μεγαλεία του κόσμου τούτου, πει- 
σθείς πράγματι περί της μηδαμινότητος του ανθρωπίνου 
πνεύματος, περί της ανθρώπινης εύηθείας.

’Αλλά τι έστιν εύηθεια ;
*11 ιερά καί αγία εύηθεια, η άνοίγουσα τούς ούρανούς, 

είναι τό τέκνον τοΰ νυσταλέου Άδάμ καί της απλοϊκής 
Εύ'ας, αδελφή δίδυμος τοΰ ανθρώπου, γεννηθεΐσα καί 
αυτή έν τω έπιγείω παραδείσω, καί φέρουσα τοΰ Κυρίου 
τάς ευλογίας. Καί ομως επί μακρόν έθεωρηΟυϊ ώς νόθος 
αδελφή* πάντες εφευγον μετά περιφρονησεως την άκα
κόν ταύτην της προμητορος κόρην. Ούδείς ό τείνων γεν- 
ναίως αυτν] την δεξιάν, ούδείς ό θέλων νάναγνωρίση 
δτι είναι αδελφή τοΰ ανθρώπου εκ, τνίς αύτης μητρός 
Εύας τεχθεΐσα. Ά λλ’ επί τέλους ό πολυεύσπλαγχνος θεός 
έλυπηθη τό έ'ργον τών ψειρών του καί υίοθέτησεν έπιση- 
μως την εύηθειαν. ’Έκτοτε δέ η τύ*/η της πτωχής κό
ρης έβελτιώθη μεγάλως, μετεβληθη εντελώς, έγένετο 
η έπίδοξος κληρονόμος τοΰ παραδείσου, καί οί μνηστηρες 
επολλαπλασιάσθησαν.

Καί ταΰτα δίκην προλόγου.

I I

ΧΥΤΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΡΙΑ

Πρωίαν τινά ό Πιρών, 8στ;ς τότε κατώκει πλησίον 
του Φοντενέλλου, προέβαλεν εις τό παράθυρον καί ειδε 
φερετρον έςερχόμενον της ο;κίας τοΰ εύφυεστάτου τών

ακαδημαϊκών. Φερετρον δ’ έξερχόμενον της οικίας τοΰ 
φοντενέλλου έδηλου θάνατον αθανάτου καί θέσιν χηρεύου- 
σαν έν τη γαλλική Άκαδημεία* οθεν εκλεισε τό παοά- 
θυρον καί έ'γραψεν εύθύς προς τον έν Άγίω-Μαλω άββαν 
Trublet : «Έλθέ εις Παρισίους, σπεΰσον 1 ό Φοντενέλλος 
σοί άφηκεν υγείαν». Μετά τινας δέ ημέρας εκρουε την 
θύραν τοΰ ΙΙιρώνος άνθρωπος κακομούτσουνος, χυδαίαν 
ε/ων οψιν, άτιμελη την περιβολην, βάναυσον τό ηθος*̂  
^το ό άββας Trublet, δστις ηρχετο εις Παρισίους έπί τη 
έλπίδι νά διαδεχθή τον θανόντα Φοντενέλλον, καί εΰρι- 
σκεν αυτόν . . . εί'περ ποτε αθάνατον.

Ά ς φαντασθνί δέ ό δυνάμενος την εκπληζιν καί τό 
πείσμα τοΰ έπιδόςου ακαδημαϊκού, έπιδόςου πρό εικοσαε
τίας. Καί ομως δεν ητο φενάκη, διότι ού'τε ό ποιητης έ- 
νέπαιζε τον άββαν,ούτε ό ακαδημαϊκός την Άκαδημεία ν 
βρυκο.Ιακιάζων, κατά τό δή λεγόμενον. Ό αίτιος τοΰ 
κακοΰ, ό τον Πιρώνα καί ές αύτοΰ τον Trublet φενακί- 
σας, ητο ό Daube, ό τοΰ Φοντενέλλου ανεψιός. Ό φιλό- 
νικος ούτος Daube, περί ου έλέχθη :

Avez-vous par hasard connu feu monsieur Daube,
qu’uue ardeur de dispute eveillait avant l’aube ?

άπηρχετο μόλις πεντηκοντούτης γενόμενος καί αφινεν ό
πισθεν αύτοΰ τον θειόν του, ΐνα συμπληρώσν) την έκατον- 
ταετηρίδα. Ήδύνατο λοιπόν νά φχντασθγί τοιοΰτόν τινα 
σολοικισμόν, τοιοΰτον της γραμματικής τοΰ βίου πρωθύ- 
στερον σ/ημα, ό Πιρών, άνθρωπος λογικός, βλέπων τό φε
ρετρον έκεϊνο ; Ά λλ ’ ό ποιητης έλησμόνει ό'τι ό φοντε
νέλλος ητο Νορμανδός, «'Γπερέβητε τόσω πολύ τούς ή- 
μετέρους συναδέλφους εις πάντα τά ειδη, έ'λεγεν ό Μερ- 
σιε τω Βολταίρω, ώστε θά υπε-βητε καί τόν Φοντενελ-

1 Grimm - . C o r r e s p o n d a n c e  1 i 116 r a i r e, p h i l o s o p h i 
s e  e t  c r i t i q u e ,  tom. I, pag. 74. Paris, 4812,



λον κατά  την μακροβιότητα». -— «Αι ! κύριε, άπε/.ρί- 
νατο ό φιλόσοφος, ό Φοντενέλλος ίτ ο  Νοομανδός καί ή- 
πάτησε την φύσιν». Καί ούτως ό άτυχης άββας, άναβάλ- 
λων την πραγμάτωσιν τών πολυχρονίων αύτου ελπίδων 
εις θετικώτεοον άθανάτου θάνατον, έπανέκαμπτεν of/.oi 
καταρώμενος τον ανεψιόν δτι είχε σφετερισθη τά  δ ικα ιώ 
ματα  του θείου.

*Ητο δε ό TruLlet αρχιδιάκονος τοΰ βΑγίου-Μαλώ, ά- 
νηρ έντιμος, συγγραφεύς φιλόπονος καί αιώνιος της *Α- 
καδημείας υποψήφιος, ώς προελέχΟη. Εϊχεν άναδειχθ·?) 
υπό την σκιάν του Φοντενέλλου καί του Αά Μόττου-Ού- 
δάρ (La Motte-IIoudard), προσκολληθείς εις τό φιλολογι
κόν αυτών άρμα, τό τότε τόσψ θορυβοΰν, καί άσπασθείς 
χάριν ευγνωμοσύνης καί αύτάς ετ ι τάς παραδοξολογίας,άς 
ουτοι έξηνεγκον μετ’ άλλων πολλών κατά τών αρχαίων, 
ούς έθεώρουν υποδεεστέρους τώ^ νεωτέοων, καί της γαλ
λικής ποιησεως, ην έ'θεντο έν κατωτέρω τοΰ πεζού λό
γου μοίρ£. Καί δη έδημοσίευε τά  περίφημα αύτοΰ Αοχί· 
μοα^, δ ι’ ών προηλθεν εις την αθανασίαν βοηΟοΰντος τοΰ 
Βολταίρου. ”Εν τινι τούτων ό αρχιδιάκονος τοΰ 'Αγίου- 
Μαλώ έμέμνητο τοΰ έν Φερναί πατριάρχου, ερευνών τά  
α ίτ ια  ών ενεκεν η άνάγνωσις της Έρριχιάδος αποβαί
νει κατ’ αυτόν πληκτικη, καί έφαρμόζων αύτΤί τον σ τ ί
χον έκεΐνον τοΰ Βοαλώ κατά  της Κύρης (Pucelle) :

Et je De sais pourquoi je bailie en la lisant.

Ό δέ Βολταΐρος, οστις παν άλλο ^το η έπιλησμων, 
δεν έφάνη αγνώμων προς τό φιλικόν έκεΐνο ενθύμημα, 
καί έκατονταπλασίως άπέτισε την οφειλήν, δημοσιεύσας 
τον ΠχωχΙγ ΛίάβοΛον^ι ου κατέστησε τόν άββκν αθά
νατον, μέχρι συντελείας τών γαλλικώ ν γραμμάτων, πριν

1 Essais de literature et de morale, 4736, un vol. io 12.
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η Άκαδημεια άναδείζνι αυτόν τοιοΰτον ( 1761) .  Κ α
θόλου δέ ειπειν,δ Trublett ητο κράμα ευφυΐας καί μικρο- 
νοίας, πνεύμα μωρώς λεπτολόγον, δπερ «έζύγιζε τά  
ώά τών μυιών»— η κάλλιον τά  βακτηρίδια— «επί π λα 
στίγγων ιστών αράχνης» κατά  την εκφρασιν τοΰ Βολ
ταίρου, ένί λόγω ητο ενήθης πασσαλωμένος με ηγενμα  
«une b£te frott£e d’ esprit», ώς έλεγεν η κυρία Δε Ζοεφ- 
φρέν, ομιλούσα περί αύτοΰ.

Διετείνετο δέ αΰτη, δτι οί άνθρωποι είσί τό μ ίγμα  
του περιεχομένου πολλών πιθαρίων οτι υπάρχει τό π ι-  
θάριον τοΰ πνεύματος, τό πιθάριον της φαντασίας, τό 
πιθάριον τοΰ λογικοΰ καί η μεγάλη χύτρα της καθαρές 
εύηθείας.'Η δέ Μοίρα λαμβάνει έξ έκάστου πιθαριού δ,τι 
δν βούληται, καί σχηματίζει σύνολόν τ ι, δπερ αποτελεί 
την κεφαλήν τοΰ ανθρώπου. "Οτε δέ ηθέλησε νά πλάστ) 
τόν άββαν Trablet, εξακολουθεί λέγουσα η κυρία Δε Ζοεφ- 
φρέν, δεν ηντλησεν άλλαχοΰ είμη έκ τϋς μεγάλης χύτρας* 
φοβηθεισα όμως δτι zb εί'/ε χαρακάμει άνέωξε καί τοΰ 
πνεύματος τό πιθάριον, δπερ ζέει πάντοτε καί κα τ’ α 
κολουθίαν αφρίζει, καί ώς έκ τούτου ηπατηθη* ένόμιζεν 
δτι αντλεί έκ τοΰ πιθαριού, ένώ συνέλεγε μόνον τόν 
άφρόν, δι* ου επασκάΛισε τό σύνολον της καθαρας τοΰ 
άββ·& Trublet εύηθείας.1

III

ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ TGN ΠΟΑΑϋΝ

Ά λ λ ’ η μεγάλη τοΰ άββα χύτρα δεν εϊναι άρά γε η 
κολυμβηθρα, έν η ή Μοίρα έβάπτισε καί βαπτίζει τό αν
θρώπινον γένος; Τό δέ της ευφυΐας πιθάριον δέν τυγχ ά ·  

I Grimm: Correspo ndance, tom. I, pag. 75.



νει έζαίρεσις έν τώ  πολυμόχθω αύτης εργψ; έζαίρεσις δ’ 
εξαιρέσεων η μεγαλοφυΐα, άτε λησμονούσες τής Μοίρας 
έν τνί σπουδή τηλικαύτης έργασίας νά εισαγάγη συνε
χώς τον δάκτυλον μέχρι του πυθμένος του ζέοντος π ι
θαριού ; Και αληθώς, άν τά πληθη δεν έ'φερον τό χρίσμα 
της μεγάλης χύτρας, θά ηδύναντό ποτε οι άγύρται, οί 
δημοκόποι, οί δημαγωγοί, οί δημοκόλακες, οί λαοπλά
νοι καί οιοι άλλοι τοιοΰτοι έτυχον παρά τής φειδωλής 
Μοίρας σταγόνος έκ του πιθαριού, νά έπιβληθώσιν έπι τών 
λαών, νάγωσι καί φέρωσιν αύτούς κατά τό δοκουν, 
μεγάλοι άνδρες έπί μικρόν χρόνον άναδεικνύμενοι ; Έ λέ- 
χθη αίτιον τούτου η ελλειψις παιδείας και άναπτύ- 
ξεως παρά τω  λαώ* άλλ ’ η έξηγησις δεν φαίνεται άπο- 
χρώσα, διότι οί Κλέωνες, οί Ύπέρβολοι, οί Δημάδαι, οί 
Κατιλίναι, οί Μαρά άπαντώσιν εις πάσας της ιστορίας 
τάς έποχάς, ώστε μωρόν είναι νά παραδεχΟν) τις ό'τι οί 
ευαγγελικοί ουτοι λαοί πάντοτε καί αιωνίως υστέρησαν 
ώς προς την άνάπτυξιν του πνεύματος καί δεν ηδυνη- 
Οησαν νά διακρίνωσι τούς 'Ραμπαγάδες  από τούς μη 
τοιούτους. "Αν δέ από καταβολής κόσμου ουδέποτε κα- 
τώρΟωσαν νά εύρωσιν εύκαιρίαν προς φωτισμόν αυτών, 
καίπερ την άριθμητικην δύναμιν εχοντες, μαρτύριον τούτο 
άναντίρρητον δτι είσΐ τά πνευματικά τέκνα της μεγάλης 
χύτρας καί κατ’ άκολουθίαν άςιοι της τύχης των. Ά ν  
δέ αυριον, έπί παραδείγματι, έκεΐθε της Μεσογείου επ ι
τυχές πραξικόπημα άναδείξη δικτάτορα τον ηγέτην τών 
δημοκρατικών έλευΟεριών, του γαλλικού λαου στέργοντος 
η συντελοΰντος, θά είναι άρά γε δυνατόν νά λεχθ·?) προς 
δικαιολογίαν αύτοΰ οτι έστερεΐτο παιδείας, κρίσεως, π εί
ρας, η οτι διέφυγον την μ^ημην του σύγχρονα θλιβερά 
γεγονότα; Ή άληθης έξηγησις είναι δτι οί μέν πολλοί 
φέρουσι τό χρίσμα τής μεγάλης χύτρας, οί δέ ολίγοι τά

τοΰ πιθαριού, διό πανταχοΰ καί πάντοτε οί ολίγοι π α ί-
ζουσι τούς πολλούς.

Ά ν  τό πνεύμα ητο ό κλήρος τής άνθρωπότητος, θά 
έζητει αυτη διά ψηλαφημάτων την οδόν της προόδου ; 
αί πλεΐσται καί αί μέγισται τών ανακαλύψεων θά ώφεί- 
λοντο εις τό τυχ^αΐον; Ούχί βεβαίως* θά έ'τεμνεν αυτη 
την εύθεΐαν εύθαρσώς, άνευ ενδοιασμών, άνευ πάλης* 
την πανοπλίαν τής Ιίαλλάδος φέρουσα.

"Οθεν ό περί της προόδου περιλάλητος νόμος, είναι 
άπλοΰν παρηγορον δόγμα, ώς άλλα πολλά, ούχι δμως 
καί ηθικη τις αλήθεια, διότι ακριβώς τό εργον τοΰτο 
της προόδου ύπόκειται εις την τύχην* σεισμός, πυρκαϊά, 
πλημμύρα η πόλεμος δύναται νά καταστρέψν) έν άκαρεί 
εργα αιώνων, ώς η τών Βαρβάρων εισβολή έξηφάνισε 
κατά τον Ε' τον άρχαϊον έν τ /j Δύσει πολιτισμόν· ’Ενώ
πιον δέ της άλώσεως τών Αθηνών' καί τής 'Ρώμης υπό 
τοΰ Άλαρίχ^ου, ένώπιον τών Βανδηλων, τών Γότθων, τών 
Ουνων, οιτινες έπανέφερον την Ευρώπην εις νηπιώδη κα- 
τάστασιν, υπέρ χιλιετηρίδα διαρκέσασαν, η άλλων δορυ- 
κτητόρων λαών άπειλούντων βραδύτερον την Κωνσταν
τινούπολή, τό μόνον τοΰ πολιτισμού έκείνου προπύργιον, 
ποΰ δέον νά ζητηθν) ό αφανής ούτος τής προόδου νόμος; 
Ά λλά  καί αυτη αυτη η φύσις διαψεύδει τον νόμον τοΰ- 
τον, ουδόλως μαρτυροΰσα οτι οί απόγονοι κληρονομοΰσι 
τάς άρετάς τών προγόνων, ινα έςακολουθησΥ] καί μη όια- 
Ηοπ*?5 ή προς τά πρόσω καί τό καλόν ώθησις. Καί α λη 
θώς αί βασιλικα'ι γενεαί άρχονται σχεδόν πάντοτε απ’ 
άνδρός μεγαλοφυοΰς καί ληγουσιν εις εύηθη, εστιν δτε 
δέ κτηνώδη καί μοχθηρόν. Είναι δέ ανάγκη παραδειγ
μάτων ; Τις ό τελευταίος άπόγονος Λαυρέντιου τοΰ Μ ε-

ί  "Cpa τα περ\ ταύτης εν Ά τ τ ι κ ω  ' ϋ μ ε ρ ο λ ο γ ί ω  τοΰ £το»ς
1366, σελ. 119.



γαΛοπρεπονc; Ό τό σώμα καί τόν νουν άσθενης εκείνο; 
Ίωάννης-Γάστων,— 8ν διψκει επί πολύ Δόνις ό θαλαμη
πόλος αύτοΰ,—έβδομος καί ύστατος τής Τοσκάνης Μέγας 
Δούξ, μεΟ’ 8ν αυτη, ελλείψει διαδόχου έν τώ οί'χω τών 
Μεδίκων, περιήλθεν εις την κυριαρχίαν Φραγκίσκου τοΰ 
Γ', δουκός τής Λοθαριγγίας, συζύγου τής περιωνύμου Μα- 
ρίας-Θηρεσίας (17 37). Φραγκίσκος ό Α', 6 πατήρ τών 
γραμμάτων, ο τά ονομα αύτοΰ μετά τής ’Αναγεννήσεως 
συνδέσας, αναβιβάζει έπί τοΰ θρόνου τής Γαλλίας τόν 
κλάδον τών Βαλοα Άγκουλέμ* τίς δέ ό έσχατος τοΰ κλά
δου τούτου γόνος; Ερρίκος ό Γ', 6 τοσούτω θηλυπρεπης, 
ώστε έφόρει μεγάλα κρικοειδή ένώτια,ώς δεικνύει η μι
κρά παρατιθεμένη είκών, τό παίγνιον τών σκευωριών τής 
πολυμηχάνου αύτοΰ μητρός Αικατερίνης τών Μεδίκων, ό 
διατάξας την δολοφονίαν τών δύο αδελφών Guise, εΖτα δέ 
καί αυτός ουτος υπό τοΰ ’Ιακώβου Κλημεντος δολοφονη
θείς. Ό οίκος τών Βουρβόνων, έκ τοΰ οποίου έξήλθε καί 
Λουδοβίκος ό ΙΔ', άρχεται από Ερρίκου τοΰ Δ' καί μέλλει 
να ληξν) εις τό πρόσωπον τοΰ κόμητος τοΰ Σίαμβόρ, ος- 
τις, μεθ’ δσας καί άν εχν) όμολογουμένως άοετάς, δεν εν
θυμίζει ομως τόν ένδοξον πρόγονον. Αί δέ άγριαι τής Ά- 
φριχ.ής φυλαί δέν ψιθυρίζουσιν εις τό ους τοΰ Εύρωπαίου 
περιηγητοΰ ξενικόν τι ονομα, αναπολούν παρελθόντα με
γαλεία καί δαιμόνιον άνδρα, έν τνί αύτγΐ ’Αφρική θα- 
νόντα; Έν δέ τ*?) 'Ισπανία τίς ό ύστατος διάδοχος τής 
δόξης τοΰ μεγαλουργοΰ Καρόλου τοΰ Ε';* Ό άδοξος έ*εΤ- 
νος Κάρολος ό Β', οστις, άτεκνος ών, μετεβίβασε τ·/) Γαλ
λία διά τής πολυθρυλητου αύτοΰ διαθηκης^ την διαδο-

1 Είναι μεν Ε' ώς αδτοκράτωρ*τής Γερμανίας, και ούτως iv ap i-  
ρεται, Α' δε ώς βασιλεύς τής ‘ Ισπανίας* ταΰτα δ’ ενεκα τής μεταξύ 
Καρόλου Ε' και Β' φαινομένης άντιφάσεως.

2 Ό φιλίστωρ αναγνώστης ευρίσκει Ιν Ικτάσει τα περί τής π*-»
I ΕΡΡΙΚΟΣ Ο Γ' 2  ΕΡΡΙΚΟΣ Ο δ ' 3 ΚΑΡΟ ΛΟ Σ Ο Ε* 

4  ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ο Α* 5 ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ Ο ΙΔ*



χην τοΰ ισπανικού θρόνου, τ·/) Γαλλία, ην δ αγέρωχος 
αύτοΰ πρόγονος τοσούτω είχε πολεμήσει καί ταπεινώσει, 
τόν Φραγκίσκον αίχμαλωτίσας.

Έν παντί δέ βασιλικω καί ηγεμονικώ οί'κω η ιστορία 
δεικνύει την Ολιβεράν ταύτην μεταζύ γενάρχου καί έκγό- 
νων διανοητικην κατάπτωσιν, ώς εί η μεγαλοφυΐα εβαι- 
νεν έν αύτώ έξαντλουμένη από γενεάς εις γενεάν. Αυτό 
δέ τοΰτο επί εύρυτέρου πεδίου βέβαιοί καί η νεωτέρα έ- 
πιστημη διά τής ανθρωπολογίας, εύρίσκουσα έν τοίς κρ<*- 
νίοις τής εποχής ημών διαφοράς προς άλλα προγενεστέ
ρων έποχών, ώς προς τόν ογκον καί τό βάρος τοΰ οργάνου 
τής νοησεως καί κατ’ ακολουθίαν τής νοημοσύνης. Οί δέ 
από καιρού εις καιρόν άναφαινόμενοι μεγάλοι άνδρες, καί- 
τοι τά μάλα συντελοΰσιν εις την καθόλου πρόοδον, ουδό
λως όμως μαρτυροΰσιν υπέρ τοΰ νόμου αυτής. Είσίν ηθι
κά φαινόμενα, ολως έκτακτα, μοναδικά, ου δυνάμενα νά 
ύπαχθώσιν εις φιλοσοφικήν τινα θεωρίαν, εις ηθικόν τινα 
νόμον. '11 έμφάνισις αύτών δέν έλέγχει λογικήν τινα 
πορείαν, είναι ολως τυχα ία ’ άπόδειςις οτι αναφαίνονται 
άτάκτως καί αδιακρίτως έν οίαδηποτε έποχγ, καί χώρ^, 
ούχί ομως πάντοτε έν τν) ώρ(Ζ τ?ι καταλληλω , ούχί πάν
τοτε καί έν ταίς ^ώρα'-ς έκείναις, ένθα υπάρχει απόλυ
τος αύτών ανάγκη. Ό Μέγας ’Αλέξανδρος άνεδείχθη £-* 
σως λίαν άογά, η λίαν ένώρως* αργά, διότι ό ελληνισμός 
ί)το ηδη έν παρακμή καί δέν ηδύνατο νά νόηση τά μβ- 
γάλα τοΰ άνδρός σχέδια καί έκθύμως υποστήριξή αυτά* 
ένώρως, διότι οί Ρωμαίοι δέν είχον είσέτι άναφανή, ϊνα 
έπιχειρησν) μετά καλλιτέρας Γσως τύχης, δ,τι βραδύτερον 
ό Πύρρος καί ό Περσεύς μάτην έπειράθησαν. Ό Μέ
γας Κάρολος ^λθεν αναντίρρητος έν χρόνοις μεγίστης
ριέργοα ταύτης διαθη'κης τ.αρα Capefigue: D i p l o m a t i e  de la 
t r a n c e  et  d e  Γ E s p a g n e .



βαρβαρότατος, διό καί τό κολοσσιαΐον οικοδόμημα δπερ 
ανηγειρε δέν έπέζησεν ώστε δεν εμφανίζονται πάντοτε 
εν χρόνω τω δέοντι. 'Ωσαύτως άνεδείχθησαν παρά δ ιά 
φοροι; λαοις, καί τοϊς ήκιστα πεπολιτισμένοις, ένώ του
ναντίον υστέρησαν έπί σειράν αιώνων $ ύστερουσιν έτι 
παρά λαοις έγκρίτοις, παρ’ οΐς ηθελον άποβη Μεσιαι. 
i αΰτα δε παντα όεν ελεγχ^ουσι βεβαίως ηθικόν τινα νό
μον.̂  Ου μην αλλά καί τό μεγαλεπηβολον αυτών εργον 
πολυ εις τό τυχαίο ν υπόκειται. Εύτελές αίτιον, η χ.ε- 
κρυμμένη μάχαιρα, μιασματικός πυρετός, άκαιρα λου
τρά , διάβασις ποταμού, η χειρ δολοφόνου, ένί λόγω 
πρόωρος η βίαιος θάνατος δύναται νάφαρπάστ) τον άν- 
δρα πριν η φερη εις πέρας τό μέγα αύτοΰ επιχείρημα, 
ώς μαρτυρεί η τελευτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, * 
μόλις τό τρίτον καί τριακοστόν άγοντος, του Ιουλίου 
Καισαρος, και πεντηκοντα έτη γενομένου,^ Φρει
δερίκου του Βαρβαρόσσα, 3 Ερρίκου τοΰ Δ' 4 καί άλ-

1 "Ορα περι τών θρυληθέντων κατα τον θάνατον του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου τό πόνημα τοΰ Littr6: La science despoisous

consideree dans Γ histoire,  iv ώ ο συγγραφεύς, Ιξετάσας
υπο tatptxrjv £ποψιν τα περίδηλητηριάσεως και κραιπάλης φημισθέν-
τα, αποφαινεται οτι ο Μακεδών ήρως Ιτελεύτησεν υπό μιασματικοΰ
πυρετοΰ, συντελουντων εις τοΰτο τής Ιλλείψεως πάσης θεραπείας, τών
ακαφων λουτρών καί τών καθ’ Ικάστην Ουσιών, ας ήναγκάζετο να 
τ ε λ ^ .

2 Ο ΚαΤσαρ £πεσε φέρων τριάκοντα πέντι τραύματα, κατα τό 
προ τ'.νος, υπο τοΰ Γάλλου Ε. Μίλλερ, β:βλιοφύλακος τότε παρα τώ 
 ̂ ομοθετικώ Σωματι, ανακαλυφθεν πολύτιμον απόσπασμα Νικολάου 
τοΰ Δαμασκηνοΰ και δημοσιευθέν iv Fragmeuta historicorum Grae- 
corum.

3 ΑπΙθανεν Ιν Κιλικία τώ 1190, κατα την τρίτην σταυροφορίαν, 
μετα λαμπρας νικάς και τήν άλωσιν τοΰ Ικόνιου, έν ηλικία 69 Ιτών, 
λουαθεις Ιν τώ Κύδνω, ου ενεχα μικροΰ δεΐν και 6 Μέγας ’Αλέξαν
δρος Ιτελεύτα. Κατ’ άλλους επνίγη διερχόμενος τον ποταμόν Ζαλέφ.

4 Ίιδολοφονήθη Ιν Παρισίοις, τό τρίτον και έξηκοστον άγων, υπό 
τοΰ Ravaillac τώ 1610.

λων πολλών. Σκεύη όέ τής Προνοίας, —  ώς άγαθοί τ ι-  
νες φιλόσοφοι άπεκάλεσαν τους έκτακτους άνδρας —  
καί εργα μένοντα ημιτελ*?), ως εκ προώρου vi βίαιου θα
νάτου, είσί πράγματα ολως ασυμβίβαστα. Πας τις 
δικαιούται νά έρωτησγι μετά σεβασμού, δ ιατί ί) Πρόνοια, 
δτε άπεφάσισε νάποστείλ/) αυτους επ αγαΟώ τοΰ κο~ 
σμου, δέν έφρόντισε συγχρόνως και να ε^ασφαλισν) την 
ζωην τών ιδίων αυτής απεσταλμένων, τουλάχιστον μέ~ 
χρις ου έκπληρώσωσιν ην άνεθηκεν αυτοΐς εντολήν, ως 
πειραται νά πράξη καί ό έσχατος της γης ηγεμών πέμ- 
πων πρέσβεις η πράκτορας εις Ζουλουλανδην η Αφγα
νιστάν ;

Τό ηξεύρω, η άπάντησις είναι έτοιμη οπως αποφιμω- 
ση με : 'Ανεξερεύνητοι α ί βου.Ιαϊ τής Πρόνοιας' αλλ η 
άπάντησις αυτη δέν μαρτυρεί θλιβεοάν τινα α7νηθειαν, 
οτι πολλά κι ς καί αυτοί οί φιλοσοφοι ύεν ηδυνηθησαν να- 
ποφύγωσι τό χρίσμα της μεγάλης χύτραςj τόσω είναι 
τούτο δημοφιλές !

IV

ΕΠΙΓΡΑΦΉΝ ΙΣΧΥΣ ΕΠΙ T U I  TYXH2J Τ £ Χ  Ε Θ Χ ϋΝ

Κλίνοαεν λοιπόν τό γόνυ προ τών βουλών της Προ- 
νοίας καί άναγνωρίσωμεν οτι η εύηθεια είναι ο κλήρος 
τοΰ πλείστου μέρους της ανθρωποτητος. Πασαι ανεξαι
ρέτως αί άγριαι φυλαί, άνευ διακρίσεως χρώματος καί 
χώρας, είσίν ευήθεις, τ ί πλέον, κτηνώδεις, πού μεν ενεκεν 
άπαιδευσίας καί βαρβαρότητος, πού όέ ενεκα λόγων φυ̂ -* 
σιολογικών. Παρά τοΐς πεπολιτισμενοις ομως λαοΤς η 
εύηθεια ώς ψυχολογική κατάστασις άπαντα σπανιως, 
άλλα καί ό μάλλον πεπολιτισμένος καί ό μάλλον ευφυής



δύν«τ« ι νά ύποπεσ·/) εϊς εύηθείας, καί ύποπίπτει συνεχώς.
Διο καί έλεχθη παροιμιωδώς: II η’ y a rien de si b£te
que les gens d’ esprit. Όπερ δέ άγαν παρήγορον, ε“στιν

“ ύτός ό Ααφονταϊνος έθεωρεΐτο ευήθης υπό τοΟ
Φοντενελλου, βστις έλεγεν: «Είναι λίαν φυσικόν νά είναι
τις  ευφυής 5) εύ^Ον,ς, άλλά νά είναι καί τά  δύο συγχρό-
Ί ΐ ’ Γ ™  ^πατον βαθμόν, ώς ό Ααφονταϊνος, τοΰτο είναι 
αςιοθαυμαστον».

Ταλαίπωρος ποιητής ! Ό ευφυέστατος τών άοιδών β- 
τελεύτησε καταλείπων φήμην ευήθους καί έμπνέων εις 
την νοσοκομοΰσαν αυτόν γυναίκα τόν σκληρόν τούτον β- 
πιταφιον: « Αφήσατε τον ή'συ^ον, ελεγεν αΰτη πρός τόν 
πνευματικόν, ό Θεός δέν θά τόλμη στ) νά τον παίδευση, 
είναι ευηθης μάλλον παρά κακός». Ουτω πας τις δύνά- 
τα ι νά παρηγορηθίί άν ελαχεν αύτω κλήρος ή εύηθεια, 
σύντροφον εχων τόν Λαφονταϊνον, άν ε*χη καί τό πνεύμα 
τοΰ Λαφονταίνου. «Μά την άλήθειαν,άγαπητέ Λαφονταϊ- 
vs, ελεγεν αυτω η Εγερια του, ή περιώνυμος δέσποινα Δέ

„ λι®?> Ο* ίσο  πολύ εύήθης Sv δέν είχες τόσψ
βνεΰμα». Ά λ λ ά  παρά τοΐς πεπολιτισμένοις λαοϊς ή εύή- 
θεια όεν γ ίνεται πάντοτε κατάδηλος. Πολλάκις διάγει 
υ,.οοοσκουσα^καθ δλον τόν βίον τοΰ ατόμου, εμμένει α 
φανής εως ου άφανές τυγχάνει καί τά πρόσωπον, ό'περ 
τό ατομον διαδραματίζει έν τί) άνθρωπίνν) κωμωδία. Ε ν 
τεύθεν επέρχεται φαινομενική τις ισορροπία μεταξύ τοΟ 
πνεύματος καί της εύηθείας· έκεΐνο μέν, όσον καί άν $ 
«εριωρισμένον, ρίπτει φαιδράς τινας άκτϊνας, αΰτη δε, 
καιπερ πλειοψηφούσα, δέν τάς επισκιάζει δι’ άποτόμων 
αντιθεσεων, καθ’ δ ύπολανθάνουσα’ ώστε τό παν βαίνει 
ήρεμα. Αλλ όταν  ̂η τυφλή τών πραγμάτων φορά φέρη 
τό άτομον εις άνωτέραν βαθμίδα καί ό χθές ιδιώτης γίνή 
σήμερον δημόσιος άνήρ, ή εύηθεια ή τό πνεΰμα δέν βρα,-

δόνει ^νάποκαλυφθϊί. Ή άρχη είναι η λυδία αύτών λ ί
θος’ διό καί ή πάνσοφος άρχαιότης λίαν όρθώς εόογμά- 
τισεν : άρχη drdpa δείχχυσι. Πλεΐστα δέ όσα τούτου π α
ραδείγματα παρέχει ήμΐν ή σύγχρονος ίστορια. Τίς οεν 
ήκουσε περί τοΰ 'ϊ’οσκανοΰ Γκουεροάτση, τοΰ διαπρεπούς 
εκείνου συγγραφέως, άληθοΰς τοΰ λόγου καλλιτέχνου , 
Τίς μάλλον αύτοΰ έθέρμανε τήν καρδίαν της νέας Ι τ α 
λίας γράφων τά  έθνικά εκείνα εργα, την ϊοΰ Ββ
γεβέττου κα ί τήν Πο.Ιιορχίαν τής Φ.Ιωρεντίας, δημώδη 
καταστάντα; Ούδείς ώς αυτός έξήρε τοσούτω την δόςαν 
τών ιταλικώ ν τοΰ Μέσου Αιώνος δημοκρατιών, ούδείς ώς 
αύτός έκλαυσε τόυω πικρώς επι τών συμφορών τ?ίς ιτα  
λικής y ερσοννήσου. Τόν Γκουερρατσην, τον συγκινησαν .α  
τόσας καρδίας διά τοΰ εύγενοϋς τής φιλοπατρίας αισθή
ματος, άνεγίνωσκον από άκρου εις άκρον της ’Ιταλίας, 
πάντες δέ οί μεταβαίνοντες εις Λιβόρνον έζητουν νά ί'όωσι 
τόν περίβλεπτον δημοκρατικόν, τόν μαγικόν συγγραφέα, 
έκεΐ άφανώς διάγοντα καί τόν δικηγόρον μετερχόμενον.

"Οτε δέ τφ 1848 ή πρώτη τής ιταλικής παλιγγε
νεσίας άκτίς διέσχισε τόν χαλκοΰν τής δεσποτείας ου
ρανόν, πάσα ή Τοσκάνη ένέβλεψε πρός τόν Γκουερρα
τσην, αί δέ εύχαί αύτής δέν έβράδυναν νά πλ-ηρωθώσιν. 
Ό άκαμπτος δημοκρατικός έστεογε τήν πολιτείαν τοΰ 
άρτι συνταγματισθέντος Μεγάλου Δουκός καί έγίνετο ύ- 
πουργός τών εσωτερικών. Άλλ’ όποιον το πολιτικόν λό
γων του συγγραφέως ύπουργοΰ, τό συνοψίζον πάσαν την 
μέλλουσαν αύτοΰ πολιτικήν ; Ο,τι ταπεινότερον περιε- 
?ει ή Ιταλική γλώσσα: Chi rompe paga, κατα λεξιν, 
ν θραύωγ πΛ ηρώηι, ήτοι 6 ζημιώ* ζ ψ ιο ϋ τ α ι.  
ρά γε «ί προ αύτοΰ κυβερνήσεις τής Τοσκάνης εν ε .ι 
μώρουν τούς πταίστας; άφινον άνενοχλήτους τους κα
κούργους, ώς αλλαχού, ιν’ άποθάνωσιν έκ γηρατειών ;



Παραοαλετε τό γελοΐον τοϋτο 'λόγιαν, οπεο καί άπλοϋς 
διευθυντής άβτυνομίας θά έδίσταζε νά έκδώση, ώς οί- 
κο ον νοουμενον εν παση ευνομουμενη πολιτεία , προς 
το λογιον εκείνο αληθούς μεγάλου άνίρ ίς , του Καβούρ : 
Ε Λ ευθέρ α  Ή χ χΛ η σ Ια  i y  έΛ ευθερω  Κ ρ ά ζε ι, καί θέλετε 
όμολο^σει δτι ύυσκόλως Οά επενόη τις εύηθέστεοόν τι 
του Chi rompe paga. Ά λ λ ’ ίδωμεν* όποιον τό πρώτον 
εργον του πρώτου έν Τοσκάνη συνταγματικού ύπουρνου. 
Φευ ! έν Ο, άλλά  κεφαλαΐον*

Η έσωτερική Ούρα τοΰ υπουργείου τών εσωτερικών ε- 
φερεν έπιγραφην : MINISTERO DFLL’ INTERNO, ό 
οέ Γκουερράτσης διέταξε την άπάλειψιν της άποστοοφου 
καί την προσθηκην ένός Ο, καί έγένετο MINISTERO 
D ELLO IN T E R N O , διότι ό Λάντης δέν ποιείται χρΐσιν 
εκθλίψεων. Βεβαίως ή σκιά τοΰ ποιητοΰ ήδύνατο νά τα 
^*2"? β?*χεΐ? ύπνους τοΰ πολυασχόλου ύπουργοΰ,
τοΰ εις άποκατάστασιν τής Ιταλίας νυχθημερόν εργαζο
μένου, άπειλητικώς ζητούσα τν)ν θυσίαν εκείνην* άλλά 

ε̂ν ό'.ορχ τις ακριβώς όποια προσκόμματα ή αθώα έκείνη 
άπόστροφος ήδύνατο νά παρεμβάλ-/] εις τό έ'ργυν τής ι 
ταλικής αναγεννησεως, ίνα ληφθ-Jj τοιαύτη έσπευσμένη 
πρός άπάλειψιν αυτής πρόνοια. 'Αθώα, εύκόλως λέγεται, 
αλλα τις οιόεν όποιαν πονηριάν ύπέ/.ρυπτεν ή κεκυφυΐα 
εκείνη μορφή ύπό τήν μικροσκοπικήν αυτής καμπούρην ;  
— τ̂ί πονηρότερον καμπούρη · — καί όπόσον f πιζημίως 
ηουνατο νά έπιδράσν) έπί τοΰ μέλλοντος τίίς ’Ιταλίας ; 
Τί ταπεινότερον, τί εύτελέστερον ένός κζΛ. !  και όμως 
nn miserable etc. έγένετο αφορμή πολέμου (1655),'καί 
αιματηρού μάλιστα, μεταξύ Πολωνίας καί Σουηδίας.
Ο απλοϊκός βασιλεύς Ιωάννης .Καζιμϊρος, έπιστέλλων 
“ρος την βασίλισσαν Χριστίναν καί άπαριθμών τούς τ ί
τλους αυτής, παρελειψεν εν κτΛ>, γράψας έπί τνίς έπιστο-

λής δύο μόνον άντί τών άναποφεύκτων τριών,oi δέ Σουη
δοί τω άφήοπασαν τό τρίτον διά της λογχης/Οθεν καί 
ό Γκουερράτσης δέν εΐχεν άδικον.νά έπιμέννι τόσον όια 
την άπόστροφον.

Ά λλ’ έλθωμεν είς τά πάτρια.
Ταάκοντα όλα ετη οί άγαν φιλοπάτριόες άντεπολιτευ- 

θησάν τόν τελευταΐον "Ελληνα, τόν ”θθωνα, εί'κοσιν, άν 
δέν σφάλλωμαι, ύποκινήσαντες κατ’ αύτοΰ στάσεις. Ότε 
δ’ επί τέλους οί εθνικοί πόθοι έπληρώθησαν διά τής ευαγ
γελικής καί αναίμακτου εκείνης νίκης τής ελευθερίας 
κατά φαύλου σνστήματος— η λε ι̂ς είναι ιστορικ/ι καί 
η άρχή περιήλθε είς τούς μη ά ψ ο σ ιω μ έ ν ο ν ς— καί αΰτη 
ιστορική— όποιον υπήρξε τό πρώτον πατριωτικόν εργον, 
όπερ οί αυτόκλητοι εκείνοι σωτήρες ήρχοντο να ε^ ιτε- 
λέσωσι προς έπανόρθωσιν όσων δεινών έπηνεγκε τγΐ Ελ̂  
λάδι ό τ ύ ρ α ν ν ο ς , ό ξ έ ν ο ς ,  ό Β α να ρ ύς , ό Ο ύ ϊτ ι.Ιβ ά χ ·, ύ 
re μ ίσ ο ς  ;  Φεϋ ! εργον Γκουερράτση· ηρξαντοκαί εκείνοι 
έκ των έπιγοαφών. Καί δη έν τω μέσω τών τεθραυσμε- 
νων φανών——ήσαν, βεβαίως, καί οδτοι άφοσιοψ.ενοι,— 
τών ημίκλειστων εμπορικών καταστημάτων, ομίλων ω- 
πλισμένων νεανιών, αυτοσχεδίων έθνοφυλάκων, grands 
faiseurs d’ embarras, φερόντων έπί τοΰ πίλου πολυχροους 
ταινίας δίκην επαναστατικών σημάτων τά παιόια ει- 
-/ον ακούσει, ώς φαίνεται, παρά διδασκάλου άγορητοϋ 
δτι οί άληθεΐς έπαναστάται φοροϋσι πάντοτε κ ο χ α ρ δ ις , 
καί ελλείψει χο κά ρ δ ας ία ά ΐ ,ε ν σ α ν  οσας ευοον έν̂  τή οΐ- 
κί* έκαστος χ ο ρ ΰ Μ α ς ’— ~Λΐθ' έν μέσιρ πόλεως άναστα- 
τοΰ εβλχπέ τις σ ο β α τ ζ ίδ ε ς , σοβαρώς διεοχομένους τας ο
δούς τής ηρωικής ποωτευούσης, ΰψηλην εντολήν περιβε- 
βλημένους. Έπετέλουν εργον φιλόπατρι, εργον ελληνι
σμού, άπηλειοον άφ’ όλων τών δημοσίων καταστηματων



τήν μνήμην τοΰ τυράννου, πού μέν τό έπίθετον β ασ ιλ ι
κός, πού δέ ίο σεπτόν τής 'Α μαλίας  ονομα.

Que 1’ amour de la patrie est cber aux cosurs bien ηέβ !

To ατυχές Βασιλικόν Τντιογραγεϊον έ'φερεν επί πολ
λά; ημέρας την δυσειδή ο ύλην φοβεροΰ ακρωτηριασμού* 
ό φιλόπατρις χειρουργός είχεν ενεργήσει την έγχείρησιν 
τόσω βαΟέω; καί μετά τοσούτου ζήλου, ώστε καί τό δ- 
λω; άθώον Τ έπληρωσε διά τάς άμαοτία; τοΰ πλησίον. 
Ευτυχώς δεύτερα σοφή σκέψις— τίς οίδε πόσων υπουρ
γικών συμβουλίων μήτηρ— άντικατέστησεν άπαντα/οΰ 
τό άπαλειφθέν Βασιλικός διά του ’Εθνικός, καί ουτω; 
αί δυσειδείς ούλαί έξηφανίσθησαν. Ά λλά  μήπως και οί 
Γάλλοι δέν επραςαν τά αύτά ; Βεβαίως, καί άλλα πολλά 
μάλιστα* ώστε καλόν είναι, οταν δέν δύναταί τις νά 
πράττν) δσα καί οί άλλοι, νά περιορίζηται τούλά/ιστόν 
εις τά  κωμικά, διότι προκαλοΰσιν ίλαρότητα, εύχάριστβν 
πάντοτε, ιδία δ’ έν καιροις χαλεποις.

Όποιον αληθώς Οαυμάσιον βιβλίον δέν θά συνέγραφέ 
τις πραγματευόμενος τό ζήτημα τής ισχύος τών όημο- 
σίων επιγραφών επί της άναγεννησεως τών εθνών, κατά 
τάς έθνοσωτηρίονς μεταβολάς ;  ”Αν δέ ποτε συντάςη 
τις τοιοΰτον, εύχομαι νά μή παραλείψν) τό Ο τοΰ Ί τα -  
λοΰ ύπουργοΰ και τούς σοβατί,ίόες τοΰ 'Έλληνος, διότι 
είσίν εύγλωττα μνημεία τής συγχρόνου πολιτικής περι- 
νοίας. *Αλλ’ όποιον τό φιλοσοφικόν πάντων τούτων πό
ρισμα ; 'Ότι κα! ό Γκουερράτσης καί ό έν Άθηναις ευ
φυής αύτοΰ συνάδελφος, ό τήν πρωτοβουλίαν τής μεγα- 
λουργοΰ εκείνης άπαλείψεως λαβών, ούδέν είχον απολύ
τως έν τώ νω, ερχόμενοι με̂ ά̂ τόσου στόμφου εις τήν 
διοίκησιν τών δημοσίων, καί δτι μόνον έκ τών εντυπώ
σεων τής στιγμής ώδηγοΰντο* διότι, αν μεγάλη τις ιδέα

έβασάνιζεν αύτούς, ώς ή άποκατάστασις τής ’Ιταλίας 
τόν Καβούρ, ή ένότης τής Γερμανίας τόν Βίσμαρκ, δέν 
θά έσκέπτοντο βεβαίως περί επιγραφών επί θύρας τε 
και τοί/ους.

Εύτυ/εΐς οί λαοί οί έ'/οντες καί δοςάζοντες τοιούτους 
άνδρκ;, οτι αύτών έστι τό μέλλον έν τνί βασιλεία τής 
μεγάλης χύτρας.

ΕΤ1ΙΘΕΙΛΣ ΧΑΡΙΤΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

*Ό,τι δέ παρατηρεΐται εις τό άτομον, τό από τοΰ ι 
διωτικού βίου εις τόν δημόσιον αίφνης μεταβαΐνον, αύτό 
τούτο συμβαίνει ακριβώς καί εις τά πλήθη, δτε τό δαι- 
μόνιον τών επαναστάσεων έκτροχιάζει αύτά τής πεπα- 
τημένης όδοΰ καί μεταφέρει άποτόμως επί στοίδίου ένερ- 
γειας, πάντν) νέας καί άήθους αύτοΐς. Τότε ή ε τι ύπο- 
λανθάνουσα εύήθεια, έρχομένη εις επαφήν μετά τής α
νάγκης πρακτικού πνεύματος, καταφαίνεται έν άπάσνι 
αύτής τνί μεγαλοπρεπείς καί λαμπρότητά ώς έν Ά θή- 
ναις* κατά τήν τελευταίαν επιδημίαν. Καί ιδού ό λό
γος δι’ 8ν ή εύήΟεια γίνεται μάλλον κατάδηλος έν ταις 
δημοκρατικαις η έν ταΐς άριστοκρατικαϊς πολιτείαις.

Έν ταΐς μοναρχίαις ή διαχείρισις τής έςουσίας στρέ
φεται εντός περιορισμένου κύκλου προσώπων, ών ή εύή- 
θεια ή τό πνεΰμα έδοκιμάσθη ηδη προ πολλοΰ, διότι, 
ώς επί τό πλεΐστον, είσί πάντοτε τά αύτά πρόσωπα. Ό 
δέ περιωρισμένος τών ατόμων τούτων αριθμός καί ή μοε- 
κρά αύτών έν τ·?ί Αύλνί η έν τνί διοικήσει τριβή έπενερ~ 
γοΰσιν ούτως, ώστε γενναται καί διατηρείται μεταζύ 
πνεύματος καί εύηθείας ισορροπία τις, un modus vivendi.

[ ’Α τ τ ι κ ό ν  *Π ΐλ ερ ο λ ό γ ιο ν ]  2



Ά λ λ ’ οτε τό επαναστατικόν κύμα φέρει τούς πολλούς 
έκεϊ ένθα άρ/ουσιν οί ολίγοι, η ισορροπία αΰτη χαλαρου- 
ται, καί ό μέν κύκλος τής εύηθείας ευρύνεται, ό δέ του 
πνεύματος μένει ό αύτός, διότι τό πνεύμα είναι φύσει 
αριστοκρατικόν, δηλαδη σπάνιον καί εις τάς ύψηλάς καί 
εις τάς χθαμαλάς της κοινωνίας βαθμίδας* άν δέ άνα- 
φανη έν ταις τελευταίαις ταύταις τοιοΰτον, θά είναι ά- 
ξεστον, έστερημένον καλλιεργίας.

Μικρόν, έλάχιστόν τό χρονικόν διάστημα, τό χωρίζον 
την Γαλλικήν Δημοκρατίαν (1792) από τής βασιλείας 
Λουδοβίκου τοΰ ΪΕ' (1774)* μόλις όκτωκαίδεκα έτη πα
ρέρχονται, καί ό'μως μεγίστη η μεταςύ τών όύο εκεί
νων εποχών πνευματική διαφορά* έν τούτοις ησαν πάν
τοτε οί αύτοί Γάλλοι. Ό  αιών Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ' είναι 
βεβαίως έποχη παρακμής, προς τόν αιώνα τοΰ ΙΔ' Λου
δοβίκου παραβαλλόμενος, ούχ ηττον όμως είναι έκ τών 
εύφυεστάτων τής γαλλικής μοναρχίας εποχών, είναι 6 
«ιών τών φιλοσόφων καί τών οικονομολόγων, ό αιών τής 
Εγκυκλοπαίδειας. ’Ά ν δ’ ενίοτε οί έν Βερσαλλίαις αύ- 
λικοί έπιτρέπωσιν έαυτοΐς μικράς τινας εύηθείας, πράτ- 
<τουσι τοΰτο χρώμενοι παναοχαίω τοΐς αύλικοϊς δικαιώ- 
ματι, ΐνα ποικίλλωσι δι5 αντιθέσεων τάς τών συναδέλφων 
ευφυολογίας καί μη έπέλθη η επάρατος μονοτονία, μη- 
τνφ τής ανίας

L’ ennui Daquit un jour d’ uniformit0,

είπεν ό ποιητης. "Αλλως αί εύηθειαι έκειναι ησαν τόσφ 
χαρίεσσαι, τόσω πρωτότυποι, ώστε, τίς οίδεν,άν μίαν ημέ
ραν κατά τό σωτήριον έτος 19 00  δέν άναγραφώσιν ώς 
επιγράμματα. Διέπρεπε δέ εις τό είδος τοΰτο ό δούςτοΰ 
Δυράς, οστις ητο ολως τό αντίθετον τοΰ δουκός τοΰ Άυέν. 
.«Κύριε δούς, έλεγε ποτέ Λουδοβίκος ό ΙΕ' πρ&ς τόν Δυ·

ράς, πειράζων αύτόν, ηξεύρετε τ ί τά  κάμνουν τά πα- 
λαιά φεγγάρια ; » —  α’Οχι> την πίστιν μου, βασι
λεύ, δέν τά είδα ποτέ, άλλ’ άν ή Ύμετέρα Μεγαλειό- 
της τό έπιθυμη, δύναμαι νά το πληροφορηθώ παρά τοΰ 
κυρίου Κασσίνη». Ό Κασσίνης, δστις ητο περιώνυμος 
τών χρόνων εκείνων αστρονόμος, μοί ενθυμίζει άλλον α υ
λικόν, δστις παρεκάλει αύτόν έν τώ αστεροσκοπεία) νά 
ζ  αναρχίση έκλειψιν χάριν τών κυριών, αιτινες δέν
τήν είχον Γδει. "Αλλος δ’ ελεγεν : « Δεν πιστεύω δτι 
σκέπτονται νάρχίσουν την έκλειψιν ποίν η φθάση ό βα
σιλεύς». Ταλαίπωρος Κασσίνης ! φαντάζομαι πόσας εξη
γήσεις θά ηναγκάσθη νά δώση 1 οΐ; αύλικοϊς τοΰ Λου
δοβίκου, ίνα πείση αύτου; δτι η έκλειψις, μεθ’ δλον τόν 
πρός τόν βασιλέα σεβασμόν της, δέν ηδύνατο νά περ*- 
μείνη την Αύτοΰ Μεγαλειότητα. Τί δέ νά είπω περί 
τοΰ άλλου εκείνου, δστις ήρώτα άν ό Κικέρων είχε σπου
δάσει παρά τοΐς Ίησουίταις ;

Ά λ λ ’ άν η εύηθεια διητατο ενίοτε έν τη α ύλη τοΰ 
ΙΕ Λουδοβίκου, μεθ’ δλας τοΰ δουκός τοΰ 'Αϋεν καί άλ
λων πολλών τάς διαμαρτυρίας, εύκόλως δύναταί τις νά 
φαντασθη όπόσας όάφνα; έόρεπεν επί Τρομοκρατίας, δτε 
νιτο απόλυτος τοΰ πεδίου κυρία. Θά έλεγε τις αληθώς 
οτι ή φύσις, ίνα δώση μικράν τινα ανάπαυλαν τώ γαλ-  
λικψ πνεύματι, μετά τόσων αιώνων κοπιώδη εργασίαν, 
ειχεν άποκοιμησει αύτό, ώς ό Θεός τόν Ά δάμ , κατά την 
Γραφήν. Πανταχοΰ ή εύηθεια, δτε δέν ητο ή σφαγή, ού-

>ε
άνεφαίνετο μικρός αύτοΰ σπινθηρ, έπιπτεν εντός ώκεανοΰ 
εύηθείας. Ό επαναστατικός χείμαρρος, είσβάλλων παν- 
ταχοΰ, άνατρέπων τά  πάντα καί άφίνων έν πάση άρχη



την θολεράν τοΰ οχλου ίλύν, καθιέρου την άμαθίαν κα ί 
την εύηθειαν ώς γενικόν γνώμονα. αΉ Δημοκρατία δέν 
εχει ανάγκην επιστημόνων καί χημικών», άπεκρίνατο ό 
δημόσιος κατήγορος πρός τον Ααβοαζιέρ, ζητοΰντα ολί
γων ημερών ζωην, ινα τελείωση σπουδαία τινα χημικά  
πειράματα* καί έ'στελλε τον επιφανή επιστήμονα είς την 
λαιμητόμον. Έκ της α υτη ; πολίτικης σχολής ητο βε
βαίως καί ό δημοτικός εκείνος σύμβουλος, οστις καθεΐρζεν 
ω; χ λ ια ρ ό ν  π α τρ ιώ τη ν  πτωχόν τινα  βαρβιτιοτ?)ν ( β ιο- 
λ ιτ ζ ή ν / ,  οιότι έν πατριωτική τινι συναυλία παίζων έτη- 
ρει τάς παύλας. οΈγώ θά σου δείξω, έ'λεγεν αύτώ ό 
πολίτης σύμβουλος, νά κάθεσαι μέ τά  χέρια ’σταυρω
μένα όταν οί άλλοι παίζουν». Την αύτην άναντιρρητως 
είχε παιδείαν καί ό χΛονΰιστής (clubiste) εκείνος έμβα- 
λ ω μ α r//c, όστις ένόμιζεν οτι είχε πράςει εργον τά  μάλα  
δημοκρατικόν, άπορρίψας οπερ έ'φερεν όνομα Βρούτος καί 
κληθείς Καΐσαρ !  Τί δέ νά είπη τις περί του σοφοΰ ε
κείνου μέλους της Σ υμ β ατική ς, όστις εγραφε νά τώ στεί- 
λωσι τους γόμους του Μ ίνωος !  . . .

Ά λ λ  η εύηθεια είναι καλη κόρη ώς πρός τάς συμ- 
παθείας αυτής* δέν έ'χει ιδιοτροπίας η άριστοκρατικάς 
προλήψεις, φ ιλεΐ έπ’ ίσης καί τόν έμβαλωματην Καίσα- 
ρα καί τόν εύ'γλωττον έκεΐνον αύλικόν Λουδοβίκου τοΰ 
1Η', πρός δν ό εί'ρων ουτος βασιλεύς έλεγεν : α Ο μ ιλή 
σατε ώς άλλος Δημοσθένης». —  «Βασιλεΰ, δέν εχω  
την ευγλω ττίαν του, ά λλ ’ ό Δημοσθένης δέν είχε βεβαίως 
περισσοτεραν άφοσίωσιν πρός τόν β α σ ιλ έα  του)). ’Α λη
θώς έ'νια τών μοναρχικών καί δημοκρατικών τούτων 
χαριτολογημάτων έλεγχουβι μάλλον άμαθίαν η εύη- 
θειαν, η τις 8ivat πάντοτε άσχετος πρός πασαν ιδέαν μα- 
θησεως καί παιδείας. Ά λ λ 5 άνθρωπος τοΰ κόσμου, της 
Αύλης, αγνοών τ ί  έστιν εκλειψις, δημοκρατικός άπορρί-

πτων τό ονομα τοΰ Βρούτου, ΐνα  λάβη τό τοΰ Καίσαρος, 
αντιπρόσωπος της δημοκρατικές Γαλλίας ζητών τούς 
νόμους τοΰ μυθικοΰ Μίνωος, αύλικός όμιλών κατά  τάς  
άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος, αίώνος τών φωτων, ώς λ ε-  
γουσι, περί αφοσιώσεως τοΰ Δημοσθενους πρός τόν βασι
λέα του, είσίν αληθώς τόσω γελοία, αλλόκοτα καί τ ε 
ρατώδη, ώστε δικαιούνται νά καταταχθώσιν έν τω  πλου- 
σίω της εύηθείας μουσείω. *Η γνήσια ομως εύηθεια, la

πάση; πρός την άμαθίαν συγγενείας, διότι είνα ι η π τω 
χεία τοΰ πνεύματος, ώς πάνυ εύφυώς ώοισεν αύτην τό 
“'Αγιον Πνεύμα διά τοΰ Εύαγγελίου. Θελετε δε καί ά ν 
θος άγνης κα ί καθαρας εύηθείας, ινα κοσμησητε την 
κομβιοθηκην ; προστρέξατε είς τούς αρχαίους κήπους της 
Κύρνου. Έ κεΐ δτε η γυνη ετικτεν, ό άνηρ επιπτεν είς τό 
κοεββάτι, εκαμ νε τον άοοωστον καί έλονεύετο «τακτάς  
ημέρας, ώς τοΰ σώματος αύτοΰ κακοπαθοΰντος,» άφινων 
την ταλαίπωρον λεχώ είς τό έ'λεος της Είλειθειας* όεν 
ητο αυτη  η έφορος τών τικτουσώ ν;

’Ενταύθα δέν ηςεύ^ει 'τίς* αληθώς τ ί  πρώτον καί τ ί 
ύστατον νά θαυμάση η νά επαινέση : την υπομονήν τών 
γυναικών, την νοημοσύνην τών άνδρών, η την μοναδικήν 
τύχην τοΰ Διοδώρου, εύτυχησαντος νά ί'δη τοιοΰτον θέα
μ α ; Ά λ λ ’ ιδού καί άνθύλλιον νυμφικόν, φέρον τό χρώμα 
της άθοιότητος, καί τής sancta simplicitas τόν τύπον. 
Κόρη έξερχομένη της έκκλησίας, έν η την σ τ ιγ μ ή ν  ε κ ε ί
νην είχεν ft πει τό κατά Γάλλους μ έγ α  ναι\ «le grand’ 
oui», η έν άλλα ις λέζεσιν έγένετο νύμφη, ελεγε πρός τόν 
σύζυγον αύτης, γοργω τώ  βηματι βαδίζοντα : α Πλέον

1 Δ ι οδ ω p. Β;6. Ε', 14.



άγαΑ ια , παρακαλώ, μ ή τυχόν καί άποβάΛ ων. Τοιαύτη 
άθωοτης, εις μοναδικήν εύήθειαν έκπίπτουσα, φαίνεται 
σήμερον απίστευτος* άλλά  τό πραγμα συνέβη έν Γαλλία  
πρό εκατονταετηριδος, δτε αί νεάνιδες δέν άνεγίνωσχον 
την Ν ά να ν  καί δέν έβλεπαν την J o l ie  P a r fu m e u se ^  η 
την Tvm balle d A r g e n t ΓΙροωδεύσαμεν, συνφδά προς 
τον περιλάλητον περί προόδου νόμον. *Η γυναικεία δμως 
φιλαρέσκεια είναι προϊόν πάντων ανεξαιρέτως τών α ιώ 
νων, ως μαρτυρεί συν μυρίοις άλλοις καί τό έξής ’

Μητηρ καί υιός συνεβάλλοντο ενώπιον συμβολαιογρά
φου, η όε ηλικ ία  αύτών έ'δει νά σημειωθη έν τνί πράζει. 
Ο υιός είχε δηλώσει την ίδικήν του, είπών 24 έτη* 

ειτα  δε προσελθοΰσα καί η μητηρ, ή τ ις  δέν είχεν ακού
σει τόν υιόν, έδηλωσε καί αΰτη 24 έτη , δ η λ α δ ή  τήν 
ηλικ ίαν ήν ωμολόγει εν τα ις συναναστροφαις. «Μητερ, 
παρετήρησεν αύτν) σ ιγαλά  ο υιός, είπατε 2 5, ές α νά γ
κης.» —  «Καί  ποία ή ανάγκη ;  έπανέλαβεν αΰτη ανυ
πομονώ;. —  «Διότι έχω είκοσιτέσσαρα, καί έπειδή εί- 
σθε μητηρ μου, πρέπει φυσικά νά έγεννήθητε προτήτερά 
μου.» *Η παρατήρησις του υίου εις τήν γελοίαν της 
μητρος ψευδονεότητα έλεγχει ενταύθα αγνήν εύήθειαν, 
ά λλ  είναι συγχρόνως καί φύσεως τοιαυτης, ώ ττε νά έκ- 
ληφθ'/j καί ώς >επτόν επίγραμμα, τήν άχραν έκείνης φι- 
λαρεσκειαν σκώπτον.

Αλλως ύπάρχουσι ρήσεις ερμαφρόδιτοι, οΰτως είπεϊν, 
αΐτινες δυνανται νά θεωρηθώσιν ώς εύηθειαι η ώς επ ι
γράμματα, κατά  τό ποιόν του έκφεροντος αύτάς καί τόν 
τρόπον όι ου έκφράζονται. Έ λεγόν ποτε περί τίνος γυ-

1 Έ διδα/θη (;) Ιν Φάληρο), Ιπ\ Νικοσία πατρος καί υιοΰ, τοΰ 
πνεύματος άπουσιάζοντος, εν ετει τών προπαοασκευών 1880.

2 Παρεσ|τάΟη Ιπι τοΟ φαληρικοΰ θεάτρου, διευΟύνοντος Καοα- 
θανασοττοΰλου του πάνυ, κατα τό σωτήριον ετος 1881, πρώτον τών 
κατακτήσεων.

ναικός, θανούσης κατά  τάς ημέρας έκείνας, οτι ό άνήρ 
μεθ’ ου συνέζη εί/ε καταστήσει αυτήν δυστυχ*7ϊ. « ’Ώ ! 
τούτο είναι βεβαιότατον, έφωνησεν ό φιλοσοφος Νικολ, 
ϊ %  δέ μετά τριάκοντα έτη .»  Ό  λόγος του Γάλλου φι
λοσόφου φαίνετα ι άντικρυς εύηθεια, καί δμως είναι λ ε -  
π τοτά τη  ειρωνεία κατά  τών διαδιόοντων τα  περι της  
δυστυχίας της γυναικός εκείνης* διότι εύνόητον είναι οτι 
αΰτη, ουσα έλευθέρα καί μή ΰπανδρος, ήδύνατο νά μη  
παρατείνγ) επί τριακονταετίαν σχέσιν, καθιστώσαν αυτήν  
πράγματι δυστυχή.

Πολλάχις δμως ή εύηθεια δέν είναι τό άποτελεσμα  
έλλείψεως ιδεών, νου, κρίσεως ή καταστασεως νηπ ιώ 
δους, στρεβλού ή πτωχού πνεύματος, ά λλ ’ η απόρροια 
στιγμ ια ίας ή παοατεταμένης αύτου άφαιρεσεως* παοοι- 
μιώδεις δ’ έγένοντο αί τών άφγιρημενων εύηθειαι. 1ου- 
των τις ήρώτα φίλον του :  «Δ ιατί φορείς πένθος;» -
«Έ χασα τόν πατέρα μου.» —  «’Ώ!  πόσον λυποΰμκι ! 
καί δέν εί/ες άλλον παρ’ α ύτόν;»  *11 καθαρά αυτη  κα ί 
άαωμος του άφηοημένου εύηθεια επί τών χειλεων σκω- 
πτου δύνατα ι νκποβνί σατανικόν επίγραμμα, όιοτι το 
της πατρότητας ζήτημα  εξέρχεται ενίοτε του ενικού τυ- 
που της γραμματικής, ένω τό της μητρότητος ουδεποτε 
πάσχει έξαίρεσιν. Ό καλός ουτος άφ*/)ρημενος ενθυμίζει 
τον εις γάμον προσκαλούμενον καί λέγοντα κατα  το δη 
μώδες κα ί τον χρόνον, οπερ είναι τ ι πλέον η εύηθεια, 
είναι /.ατάρα αντί εύχης, διότι εκφράζει όλως τό α ντ ί
θετον ή δ,τι προτίθεται νά εί'πν), ώς εί έ λ εγ ε : «σοι εύ
χομαι κ α ί τον χρόνον  νά κάμης δ,τι καί σήμερον, δηλα  
δή νά τελέσν}ς γάμον*» έπειδή δέ ή δ ιγαμ ία  απαγορεύε
τα ι, αραεύχεται αύτώ νά χηρεύσν).Ενταύθα η ευήθεια δεν 
έγκειτα ι έν τνί άφαιρέσει του πνεύματος, ά λλ ’ εν τη  εξει 
τυπικής έκφράσεως, ούδόλως δμως έν τνί περιστάσει ταυτνι



Ιφαρμοζομέννκ. ΤοΟ αύτοΰ εί'δους t h x ι καί τό λεγόμε- 
νον περί του έμπορου εκείνου, οητις υπογραφών πραξίν 
τινα, την γεννησιν του τέκνου αύτου πιστοποιούσαν, ε- 
γραψε Πεζρος καί Σ νντρ^γία . Ενίοτε δμως η άφαίρεσις 
έχει εύγενεστέραν αφορμήν, την προσηλωσιν εις ύψηλην 
τινα ιόεαν, πασαν άλλην άπορροφώσαν* και τοιαυται αί 
των μαθηματικών καί τών επιστημόνων έν γένει Αφαι
ρέσεις. Περιώνυμοι δ’ έγένοντο έν τη νεωτέρ* ιστορία αί 
του Νεύτωνος, δστις πολλάκις ητο τοσούτω * βεβυθισμέ- 
νος εις τάς σκέψεις αύτου, ώστε ένηργει αύτομάτως πως, 
ως̂  εί μη ειχε συναίσΟησιν τών πραττομένων, ώς εί 6 
νους του μη συνεδέετο πλέον μετά του σώματος 
, Δ ιηγείται τις τών βιογράφων αύτου, ό Biot,1 δτι η

μέραν τινα ό δόκτωρ Stukeley, διάσημος Ά γγλος ιατρός 
καί αρχαιολόγος, προσωπικός του Νεύτωνος οίλος, έλΟών 
εις την οικίαν του ΐνα συμφάγωσι, καί μάτην έπι αακοον 
περιμεινας αυτόν νά έξέλθη του σπουδαστηρίου το υ ,‘έ- 
κάΟισεν έπι τέλους εις την τράπεζαν, καταληφθείς υπό 
τής πείνης. Φαγών δέ μέρος ορνιθιού, δπερ ητο επ’ αυ
τής παρατεΟειμενον, έπαφήκε τό υπόλοιπον έν τω πινα- 
κιω, σκεπασας αυτό όιά μετάλλινου κώδωνος, προ; τούτο 
ε*κΐτ/]δειου. ΜεΟ ωρας hz ίκανάς ένεφανίσθη και ο Νεύ- 
των\Λ̂εΥων ° τι πολύ* άλλ ’ ύψώσας τόν κώδωνα
καί ίόων τα λείψανα του άποκοπέντος ορνιθιού : «ΑΓ!  
ειπεν, ένόμιζον δτι δέν ειχον γευθή, αλλά βλέπω δτι ή- 
πατηΟην.»

Αλλην δε ημέραν ητο αδιάθετος,— λέγει άλλος αύτου 
βιογράφος, και ό ιατρός τω διεταςε νά ροφηση ωον μ ε-  
Λάζον, a la coque, παραγγείλλας αύτώ νά μή άφηση τό 
ωον εις τδ πυρ ουτε πλέον ούτε* ελαττον τών τριών τής

* Michaud Bi ographi c  Uni v e r s e l l e  Ιν αοΟ. Kewion (Isaac). Γ

ωρας λεπτών. Ό δέ Νεύτων, ινα ^ βέβαιος οτι η παραγ
γελία Οά έκτελεσΟη κατά γράμμα, άνέλαβεν αυτός ου- 
τος την έκτέλεσίν* της. Καί δη κρατών διά τής μιας 
χειρδς φόν, διά δέ τής άλλης ώρολόγιον, εισήλθεν είς τό 
μαγειρεΐον καί εροιψε τό ... ωον (;) εντός του ζέοντος υ  ̂
τος, παρατηαών συγχρόνως μετά προσοχής^ την χειρα 
του, δπως όδηγηΟη ώς πρός τά  περίφημα εκείνα τρία 
λεπτά, έ ; ών έκοέματο η υγεία του· μεΟ’ ικανήν δε ώ
ραν εϊδεν έκπληκτος δτι εβραζε τό ώρολόγιον αντί του
ωου, δπερ έξηκολούθει κρατών !

Οί μύες η κοινότερον ποντικοί, είσι ζώα άνυποφορα, 
διό καί καλώς ποιοΰσκ ή ’Κκκλιιισία άαώρισεν αύτά πλέον 
υι άπαζ, άλλα πάντοτε μάτνιν. Ούδέν σέβονται, τα  
τΥ)ρκμένα,ούτε τά βιβλία του Νεύτωνος* ούδέν φοβούνται, 
τά αθεόφοβα, ούτε τά  φοβερά θνιρία τ -fo Άποκαλυψεως, 
—  -b  τότε όυ.έγας ’Άγγλος φιλόσοφος νιρμνίνευε, πολλά 
τούτων καταβροχ/Ησαντες έν κειμένω τε^καίι έρμνινείαις. 
Διό /.αί έπρομνίθευσαν αύτώ γαλήν -ίη καλλιον γάταν^ 
διότι πώς νά ειπωμεν τό γατάκι γα.1η6έα\ ^τις ειχε 
πράγματι }·«τ«χι. Ό δέ φιλόσοφος, μνι επιθυμών μτ,-τ,? 
καί τεκνίον νά στενοχωρώνται έντός τοΰ σπουδαστηρίου 
αύτοΰ, δτε Ϋι Ούρα υι'Ο κεκλεισμέννι,διέταζε νάνοι/θώιιν 
είς τό ν.άτω μέρος αύτνίς δύο όπαί, ϊ| μέν, μεγάλνι, διά 
ττ,ν μνι τέρα, τι δέ, μικρά, διά τό τεκνίον,^ ινα έλευθερως 
καί άνέτως περιφέρωνται έν τη οικία, ώ; εμπρεπει εις 
πολίτας χώρας έλευθέρας. ° Εν μόνον έλησμόνει κατά την 
στιναην εκείνην, δτι η δεύτερα όπη $το δλως περιττή, 
διότι τό τεκνίον ηδύνατο νά έςελθη διά τής αυτής ης και
η μητηρ Ουρίδος.

Ά λ λ ’ η εύηθεια— ινα έπανέλΟωμεν είς τό προκειμε- 
νον— είναι ποικίλνι είς τάς εκφάνσεις αύτΫ,ς, ώς τό πνεύ
μα. ίίολλάκις απορρέει έκ συγχύσεως ιδεών, :h έ ; έλλεί-
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Στανίσλαος ό Α', βασιλεύς της Πολωνίας, ηκρο^το τής 
άναγνώσεως τοΰ βίου της θαυματουργοΰ Μαρίας Άλακόκ,* 
ην ό Θεός, άγαν τότε δημοκρατικός, έπεσκέπτετο λίαν 
συνεχώς . . . κατ’ δναο. «Καί ό Θεός έπεφάνη αύτ-?| 
ως μαϊμού (en singe), ειπεν ό αναγνώστης* ώς orstfor 
(en songe) έφώνησεν ό βασιλεύς* ώς μαϊμού η ώς Sreipor 
ητο ’ς τό χέρι του,» έπανέλαβεν ό αναγνώστης.

Την Άλακόκ κατέστησαν αθάνατον μάλλον οί δίκην 
επιταφίου οτίχοι ουτοι τοΰ Γρασσέ η τά θαύματα αυτής.

Vert-Vert etait un perroquet devot . . .
II disait bien son Benedicite,
Et notre mere, el votre charit6; 
l! savail meme un peu de soliloque,
Et des traits fins de Marie Alacoque.

V I
j

ΕΤΠΘΕΐα\ TO ΑΧΑΓΧΛΣΜΑ

*H εύηθεια είναι φυτόν θάλλον υπό οίονδηποτε ουρα
νόν, από τοΰ περιχρύσου τών Αυλών, εως τοΰ κυανοΰ τών 
υπαιθρίων ρητόρων. Ά λλ’ έν ταΐς Αύλζΐς ύφίσταται την 
επιρροήν τοΰ πνέοντος άνεμου, ό'στις είναι πάντοτε ό αυ
τός, ό της κολακείας, διό καί ποοςλαμβάνει ιδιαιτέραν 
τινά μορφήν, ητις δέν στερείται πρωτοτυπίας. «Πότε θά 
γέννηση η σύζυγός σας;» έ'λεγέ ποτε Λουδοβίκος 6 ΙΛ' 
πρός τινα τών αύλικών του. — «"Οταν εύδοκησνι η ιΓ- 
μετέρα Μεγαλειότης,» άπεκρίνατο ό ευπειθής υπήκοος.

1 La vie de la veritable mere Marguerite Marie, Paris, 1729 
in-4o. 'U Οεομανης αυτη Alacoque, ής το ονομα ο ΒολταΤοος σχώ- 
πτοιν έγραφ=ν Λ la coque, συνταυτίζων προς τ̂ ι £οφητα ώά, Ιγεννήθτ  ̂
εν ^τει σωτηρίω 1647 και άπέΟανε τω 1690.



"Αλλην δέ ημέραν ό Λουδοβίκος ήρώτα : «Τί ώρα ε ίνα ι;» 
—  «'Μ ώρα, ητις άοέσκει τη Ύμετέρα Μεγαλειότητι’ » 
άπε*ρινατο κλλος αύλικό;, οστις ένόμιζεν, ώς ό πρώτο;, 
οτι, εκφραζομενο; ουτω, έπείείκνυε μόνον σεβασμόν, καί 
δέν ένόει οτι ελεγεν εύηΟειαν, εθισμένος 2>ν ν* όμιλνϊ 
πκντοτε ευσεβκστω; περί οίουδηποτε αντικειμένου. ’Αλ
λά τούς πχντας ύπερηκοντισεν ό απλοϊκός εκείνο; Upostv)- 
ρυς, οστις κηρυσσων τόν λόγον, θέμα έ'χοντα τόν θάνκτον, 
είπε προοιμιαζόμενος: « Πάντες θάπόθάνωμεν, αδελφοί 
μου1» είτα^δέ στραφεί; έν ταπεινό τνι τι πρό; τόν Λουδο
βίκον καί οίονεί την εκφρατιν κολάζων, προσέθηκε : «Ναί, 
Μεγαλειότατε, σχεδόν πάντες». Καί δικαίως, διότι α
νέκαθεν οι βασιλείς εθεωρηθησαν Αθάνατοι, καθ’ § θείοι, 
ν ιο ϊθ εω ν , έτι δέ καί αυτόχρημα θεότητες. 'Ο ΛΙέγας 
Αλεςανδρος όεν ·})το υιός τοΰ Άμμωνος; δέν έλέγοντο tfit'i 
( itoi) παντε; της Ρώμης οί Καίσαρες ; αυτοί ούτοι οί 
χριστιανοί αύτοκράτορες Άρκάδιος καί Όνώριος δέν ύπε- 
ρηκοντιταν εκείνους, γοάφοντες έν τοϊς νόμοις η ά ντ ιγο χ . 
φαϊς αύτων noslra divimtas, ή ήμετέρα θεότης ; άλλοι 

c, noslra perpeluitas, ή ήμετέρα αιώνιό της ; Οϋ μην 
αλλα και αυτοί οι πάπαι δέν φαίνονται μισησαντες τ·7,ς 
τοιαυτ/); κολακείας το θυμίαμα ; Επί τών χρόνων τοΰ 
Ραβελαί δέν προσηγόρευον Παΰλον τόν Γ' (1 5 3 4 — I 549)  
λεγοντες: Oplimus, maximus in terris Deus, ί'τοι Κά.ί- 
Αιστος, μέγιστος έπι γης θεός ;

Αλλ επανελθωμεν εις τόν αγαθόν έκεΐνον ιεροκήρυκα 
και όικαιωτωαεν αυτόν, λαλησαντα γλώσσαν ανέκαθεν 
τα ΐ, Αυλαις συνηθη. Αλλην δε φοράν ό βασιλεύ; έ 
λεγε παραπονοόμενο; πρός τόν καρδινάλιον Δ’ Έτρέ (<Γ 
Estr^s): «Τί οχληρόν πραγμα νά ί>.η ε/η τις όδόντα; !» 
■—Καί, ποίος εχει όδόντας, Μεγαλειότατε;» ά-εκρίνατο 
«συστόλως ό καρδινάλιο;, δεικνύων συγχρόνως, χωρίς νά

Οέλη,τούς καλλίστους τοΰ κόσμου όδόντας. Έ αναιδής τοΰ 
Δ’ ’Ετρέ κολακεία ενθυμίζει τούς ούχ ηττον δεξιούς εκεί
νους αύλικούς τών Αΐθιόπων βασιλέων, περί ών άναφε^ρει 
ό Διόδωρος,* ο'ίτινες προσεποιοϋντο πάντες τόν χωλόν, ινα 
εύαρεστησωσι τώ χωλώ αυτών βασιλει, εί τοιοΰτος έτύγ · 
-/ανεν ών. Θά νίτο"αληθώς μοναδική την δψιν ή μαύρη ε
κείνη Αύλη, διότι, ενώ δλαι αί άλλαι εΐσί τυφλαι,εκείνη 
ητο κατ' έξαίρεσιν χωλη. Παντοϋ τα παντα. Διόπ&ρ ελο- 
χθη οτι η ιστορία ούδέν άλλο είναι η τά χρονικά της εύη
θείας τών βασιλέων καί τών υπουργών αύτών, άτε σ τε 
ρούμενων εκείνων πληθύος πρακτικών γνώσεων, ας εχει 
καί ό έλκ/ιστός τών αστών’ καί ούτος ό λόγος δι’ 8ν 6 
κοινός νους σπανίζει έπί τοΰ θρόνου μάλλον  ̂:’h τό πνεύμα 
καί ή μεγαλοφυΐα, ητις παρακολουθεί του; γενναρχας 
τών βασιλικών δυναστειών, ώς έν τοΐς έμπροσθεν ειόο- 
μεν. ’Αλλά δέν Οά ητο άρά γε όρθότερον άν έλεγαμεν 
δτι -h ιστορία ούίέν άλλο είναι $ τά χρονικά τής εύη
θείας τοΰ ανθρωπίνου γένους ; Καί αληθώς όποιον περίερ
γον βιβλίον, θέλω νά εί'πω οποίαν πολύτιμον καί πολυ- 
τομον βιβλιοθηκην, δέν θά έξέδιδέ τις, άν ήδύνατο νάνα- 
γράψη τό έκατοστϊΐμόριον δσων εύηθειών καί τερατολο- 
γημάτων διηγείται σπουδάζουσα ή ξεμωραμένη εκείνη 
γράϊα, η Οέλουσα πάντοτε νά νεάζν), ·?ιν καλοΰσιν 'Ιστο
ρίαν; 'Οποία εύηθειών ανεξάντλητο; πηγηΐ Θελετε λα
ούς, ο'ίτινες βλέποντες πρώτην φοράν τό πΰρ, τοσούτ<.> 
θέλγονται έκ της λάμψεως, ώστε τό ένα γκ α λ ίζο ντα ι καί 
κζύπτουσι τούς καίοντας άνθρακας είς τό στήθος, μεγι- 
στην έκ τούτου αισθανόμενοι τερψιν; Ό Πομπωνιος Μελας 
έ'χει τοιούτους είς την διάθεσίν σας.2 Θέλετε καί φοβε
ρόν άδηφαγίας παράδειγμα, είς τά χα.1ά καθούμενα, μ/]

1 Β .ε λ . Δ’ , MO.  I'. σ . 7 .
2 Pomp. Mela lib. UI, cap. 10.



υπάρχοντας λ ιμού; ’Ανοίξατε τόν ΆΟηναιον* καί Οά Γ-
^TS  ̂ Κχμβλης, βασιλεύ; τών Λυδών, δστις ητο 

πολυφάγος, πολυπότης καί γαστρίμαργος, πεινάσας αΓ- 
φν/ις νύκτα τινα , κατεβρόχθισε την τρυφεράν αύτοΰ σύ- 
ζυγον, ω ; 6 Ζευς την Μήτιδα, άφοΰ την ίκαμε κιμά' 
.ην οε πρωίαν, ευρών α την χεΐρα τής γυναικό; ένοΟσαν 
εν τώ  στόματι», κατέσφαξεν εαυτόν,μετανόησα;, ως φα ί
νετα ι. Ι ι ύε να ειπω  περί του άτυχους εκείνου Φ ιλητα, 
δστις έγένετο τόσω λεπτός τό σώμα, ές ασιτίας ίσως’ 
ώστε ειχεν εις τα  υποόγιαατα μολυβδινα π έλαατα , ίνα  
μν) τον πάρ·/) ό ά νεμ ο ς ;2 Ό  τάλας ί,το ποιτιτν);, ή δέ 
σκληρά Μοϋσα είναι κακός τροφοδότνις καί δέν παρέχει 
τ /jv στερεαν και^τρυφεραν τροφήν τής γυναικό; του Κάμ-

λ/] το;. Αλλ ιόου και καλη τις είδησις,δυναμένη διά μετο
χικής τίνος εταιρίας νά καταστν) χρυσή ύπόθεσις, δεύτε
ρον Ααύριον. Δ ιηγείται ό Πλίνιος,3'κ α ί έπιβεβαιοΐ ό Υπο
μνηματιστής αυτοΰ Σολΐνο;,4 δτι προς τήν άρκτικήν τοΰ 
Τιγρητος κοίτην υπήρχε πόλις μοναδική εις τόν κόσμον, 
καλούμενη Barbathace ή Βαβυτάκη, πόλις περσική κατά 
Στέφανον τόν Βυζάντιον,5 ης οί φιλόσοφοι κάτοικοι τ ο - 
σουτφ άπηχΟάνοντο τόν χρυσόν και έθεώρουν τήν χρήσιν 
αυτοΰ^ όλεΟριαν, ωστε οσον χρυσόν εί/ον ή εΰρισκον έΟ*- 
π*ον^υπό τήν γήν, ινα μη περιέλθν) εις τάς χεΐρα; τών 
ανθρώπων καί καταστησν) αυτούς* δυστυχείς. Ούδαμοΰ 

ε^λεγεται οτι έγενοντο άνασκαφαί έν τγ  προτύπω έκείν/j 
χωρα προς συλησιν τοΰ θησαυροΰ. "Αλλως τ ίς άναγινώ- 
σκει πλέον τόν Πλινιον, τόν Σολϊνον, τόν Σαλμάσιον, τά

1 Δε ι πν ο σ .  βιΒλ. Γ, σ. 415.
2 Αίλιαν. Π ο ι κ ί λ. ‘ ί σ τ ορ .  βιβλ. θ', χεφ. t8'.

Plin. Hist. Natur. lib. VI, cap. 7·* «Jbi mortalium soli aurum 
id odio contrabunt; id defodiuDt, ne quo cui fit in usu»

4 So l in. cap. LVIII.
5 Παρα Salmas, in  S ο 1 ini, σελ. $41.

εις φύΛΛον; Τίς ήςευρε την ιστορίαν τοΰ Λαυρίου πριν η 
ό γρυσορρημων Σερπιέρης διδάςγι αυτήν τοΐς Άθηναίοις, 
καίτοι οί ’Αττικοί συγγραφείς προ αιώνων την έγραψαν ; 
Ουτω κατά πχσαν πιθανότητα 6 τής Βαβυτακης θησαυ-· 
ρός εμεινεν ανέπαφος, περιμενων "Ελληνα εκμεταλλευ
τήν. Βαβυτάκη, Βαβυτάκη, όποιον Λαύριον ήδύνασο να 
γίνη,ς έν χερσίν άνδρός επιτηδείου !

Ά λ λ ’ άφησωμεν τούς κήπους τής είδωλολατρική; 
εύηθείας καί είσέλθωμεν εις τούς λειμώνας τών Εβραίων, 
ίνα  δρέψωμεν χρυσούς τινας στάχυας,στάχυα ; μόνον έκεΐ 
Ινθα ύπήρξεν ή Έδέμ ! Καί άληθώς εις όπόσας πολυτί
μους υποθηκα; δέν εδωκεν αφορμήν ή τών Εβραίων ιστο
ρία ! Ά λ λ ά  μη δέν έγράφη κατά θείαν ύπαγόρευσιν, πρός 
φωτισμόν καί οικοδομήν τοΰ ανθρώπου; Ποσαι σοφαί 
συζητησεις περί τής γεωγραφικής θεσεως τοΰ επιγείου 
παραδείσου ! Πόσαι περί τής έκεΐ λαληθεισης γλώσσης, 
ε? ητο αυτή η έβραϊκη η άλλη τις ! Πόσ*ι περί τής 
μορφής ην ελαβεν ό συνετό; ό'φις, ίνα  έςαπατησν) τήν πο· 
λυπράγμονα Εύαν ! Πόσχι περί του χρόνου 6ν το πρωτό
πλαστον ζεΰγο; ό'ιέμεινεν έν τώ  παραδείσω,και άν ή προ- 
μητωρ Εύα συνέλαβεν έκεΐ τόν Ά β ελ  ! Πόσαι περί τ ή ; 
πολυθρυλητου έκείνη; πλευράς, περί τοΰ αναστήματος, 
τ ή ς  π α ιδ ε ία ς ,  τών συγγραμμάτων τοΰ Ά δάμ  καί του όμ- 
φαλοΰ αύτοΰ, άν είχεν ή μη τοιοΰτον, ά τε μη γεννηθείς 
έκ γυνα ικό ς! Πόσαι τέλος— καί παραλείπω μυρίας ά λ - 
λας ούχ ηττον ούσιώδεις— περί τοΰ σχήματος, μήκους, 
πλάτους καί ύψους τής περιωνύμου κιβωτοΰ, δι ης ό φι
λόπονο; Νώε έπεχείρησε τήν δευτέρκν τ ή ; ανθρωπότητος 
εκδοσιν, μετά την υπό τοΰ κατακλυσμοΰ έςάντλησιν τής 
πρώτης ! "Οταν δμως συλλογίζωμαι δτι νέος τις κα τα 
κλυσμός, τρίτη τής ανθρωπότητος εκδοσις, δυ\αται να 
κατ«στρέψ·/ι έν άκκρεί τάς πολυτίμους ταυτας ύποθηκας,



V t «ν » (Ο p t  . J / .εργα τόσων σοφών ραο^ινων και εμπνευσμενων Πάτερων, 
καί στέρηση διά παντός την Ιστορίαν του ανθρωπίνου γ έ 
νους, την ιστορίαν τη ; εύηθείας, τόσω άξιολόγων μ νη 
μείων, δέος μέ καταλαμβάνει. "έντρομοςδέ ε?ς πάντα  
ύετον, στρέφω τό βλέμμα πρός τόν ουρανόν, ζητών την 
παρηγορον του ούρανίου τόξου μύτην* βλέπων δέ ταύτην  
ποικιλόχρουν καί φαιδράν, ώς την μύτην πιστού τοΰ Βάκ
χου μύστου, ανακράζω ολος χαρά: «δέν είναι διά σήμε
ρον̂  θανεβληθη βεβαίως*» καί άφροντις ησυχάζω μέχρι 
τοΰ προσεχοΰς ύετοΰ. Ό δέ φόβος ελλογο:: ό άνάλγητος 
εκείνος κατακλυσμός δεν άφηρπασεν έκ τοΰ στόματος 
ημών τόν α7*η0η της ψυχής άρτον τα  συγνοάααατα τοΰ 
Αύαμ, τα αποπνεοντα τό αγνόν της αύτομαΟοΰς σοφίας 
άρω μα;

’Αλλά τ ί είσι πάντα τα ΰτα  παραβαλλόμενα πρός τόν 
αμυθητον πλούτον, ον έγκρυπτουσιν α ί συγγραφαί ίεοο- 
κηρύκων καί θεολόγων παρελθούσης εποχής ; Τί δύνατα ι 
νά διαφέρη πλέον η μας τό πελώριον τοΰ Ά δ ά μ  άνάστη-  
μα, οτε ανδρες ευσεβείς είπον ημίν ακριβώς πόσων ποδών 
καί πόσων δακτύλων είχ ε̂ν υψος ό Ίησοΰς καί πόσων τό ά 
γιον Πνεύμα; Τί μελλει πλέον την περιεργίαν ημών ή θέσις 
τοΰ έπιγείου παραδείσου, παραδείσου άπολεσθέντος, οτε 
ό ουράνιος περιγράφεται διά τόσων θελκτικών χρωμάτων 
ύπο τοΰ όσιου ΓΙατρός Λουδοβίκου Ένρικέ,' ώστε ό άνα- 
γινώσκων καταλαμβάνετα ι υπό τοΰ πειρασμού της αύ- 
τοκτονιας, ίνα  απόλαυση μίαν ώραν ταχύτερον τών αμύ
θητων αυτοΰ τερψεων καί ηδονών! Πώς δέ νά παραστη- 
ση τις τας άτελευτητους έκείνας διασκεδάσεις, τά  συμ
πόσια, τάς προσωπιδοφορίας, τούς χορούς, τά  δροσερά 
καί ευφρόσυνα λουτρά, τά  έν λοινω γενόμενα, τούς αγ
γέλους εις γυναίκας μεταμφιεννυμένους,τάς ωραίας δεσποί- 

1 Louis Henriquez: Occupation des sains dans le d el.
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νας τα ινία ις καί άναδέσμαις κεκοσμημένας, α ίτινες θά- 
ναστηθώσι μετά  πλουσιωτέρας η πρότερον κόμης κα ί θά  
μελπωσι γλυκύτερον τών άνδρών, τάς άηδόνας άπομι- 
μουμένων, τά  ανταλλασσόμενα φ ιλήμ ατα  καί τούς δ ια-  
μειβομένους έναγκαλισμούς καί ά λλα  πολλά, ά τινα  π α 
ραλείπω, ίνα μη είσενέγκω είς πειρασμόν τόν αναγνώ
στην I Καί ολα τα ΰτα  δωρεάν —  spectacle gratis,—  διά  
πάντα, αιωνίως. Τί ευτυχία ! νΑλλο δέ πόνημα τοΰ 
αύτοΰ είδους είναι η λατ ιν ισ τ ί δημοσιευθείσα EmpyVO- 
log ia  κτλ. ( 1652)  τοΰ 'Ισπανοΰ Ιησουίτου Γαβριήλ He- 
nao, έν η λένετα ι οτι οί τοΰ ούοανοΰ έκλεκτοί «θάπο-* * « ν
λαυωσι μουσικής έζ υλικών οργάνων, ώς έπί γης.» ΜΑν 
δέ πιστεύσωμεν τρίτον τινά  Ιησουίτην, τόν συγγραφέα 
της H isto ria  sacrae latin itatis  (1635) ,  οί μάκαρες θά 
συνδιαλέγωνται ένίοτε λατ ιν ισ τ ί. Φ αίνεται δέ δτι τό μυ
στικόν τοΰ ίησου'ίτου έγνώσθη τέλος καί έν Ά θηνα ις, διότι 
παρατηρείται από τίνος μεγίστη της λατινικής ιίψωσις. 
Μακάριοι οί λα τ ιν ισ τα ί, οτι αύτοί διακριθησονται έν τω  
έθνικω πανεπιστημίω  καί έν τη βασιλείς τών ουρανών, 
δπερ ταυτόσημον. ’Α λλά  τις Οά πλήρωση τά  συμπόσια, 
τούς χορούς, r/)c μασκαράτες , τά  λουτρά, της τοαλίττες, 
τά  β ιο λ ιά ]  Ό  άρχων τοΰ παραδείσου δέν φα ίνετα ι νά ηναι 
πολύ πλούσιος* τούλάχιστόν εδώ κάτω ,έν τω  κόσμω τουτω, 
μυριάδες ανθρώπων έπαιτοΰσι καθ’ έκάστην έπ’ όνόματι 
του* δι’έλεών δέ καί βοηθημάτων δέν είναι δυνατόν νά συν- 
τηρηθη παράδεισος πολυδαπανώτερος της αύλης τοΰ Σουλ
τάνου, τό δέ δηγάριογ τοΰ άγιου Πέτρου δέν πιστεύω να  
φθάνη πάντοτε είς τόν πρός 8ν ορον, έλλείψει τακτική ς  
συγκοινωνίας. ’Έ πειτα η αίωνιότης έκείνη τών ηδονών 
μέ τρομάζει* φοβοΰμαι μη ό φαιδρός τοΰ Ένρικε παρά
δεισος καταστγΐ έπί τέλους πληκτικός, ώς έκ της α ίω - 
νίας αύτοΰ φαιδρότητος, καί έν τω μέσω τών ά τελευτη -

[ ’ Α τ τ ι κ ό ν  * Π μ ε ρ ο λ ό γ & ο ν ]  3



των τέρψεων του ποθησν) τις την κόλασιν χάριν ποικι
λίας. «Μετανόησον, αγαπητόν [xot τέκνον, ελεγεν ό πνευ
ματικός τώ Γάλλω ζωγράφω Λαντάρ^, πνέοντι τά λοί
σθια, συλλογίσθητι οτι μέλλεις νά έμφανισθτ,ς ενώπιον 
του ανώτατου κριτηρίου. ’Έχων την άφεσιν θαπολαύγις 
της ανέκφραστου ευδαιμονίας νά βλέπγις τόν Θεόν κατά 
πρόσωπον εις αιώνα τόν ά π α ντα » .— «Καί τ ί, διέκοψεν 
ό Λαντάρας, πάντοτε κατά πρόσωπον καί ουδέποτε πλα- 
γίως ! ’Ό χ ι! ο χ ι! κύριε εφημέριε, άφησατέ με ώς είμαι* 
ειναι καλλίτερα»,

Μιμηθώμεν τόν Ααντάραν καί είπωμεν: όχι, οχι, πά- 
τερ Ένρικέ, άφες τον παράδεισον ώς έχει* θά ηναι όλι- 
γώτερον φαιδρός του ίδικοΰ σου, άλλά καί ηττον εύηθης'

ν π

ΑΙ ΠΤΑΑΙ TUS ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

€Η εύηθεια καί τό πνεύμα φαίνονται έκ πρώτης οψεως 
αντίπαλοι, πλέον τ ι —  έχθροί άσπονδοι’ καί όμως ή εύη- 
θεια είναι ό έπιούσιος του πνεύματος άρτος, .άνευ του 
όποιου τό πνεΰμα αύτοκτονεΐ· Είναι δυάς αχώριστος, ώς 
έν τνί περσική θεολογία ό Όρμούδζ καί ό Άριμάνης, έν 
τ ί) χριστιανική ό Θεός καί ό Διάβολος. Στείλατε πετσώ
μ ατα  εις την κόλασιν, υποκινήσατε έπανάστασιν, φ έ
ρετε επί του μελανό; της θεολογίας τάπητας ζητημα 
διαβολικόν, κηρύξατε έκπτωτον τόν Διάβολον, έκθρονί- 
σατέ τον* την έπιοΰσαν ούχί οί ιερείς καί οί Φαρισαίοι, 
άλλ ’ αύτός ουτος ό Θεός θά σας ζητηση του έκπτώτου 
συναδέλφου την έπίσημον άνάρρησιν καί παλινόρθωσιν, 
διότι άνευ Διαβόλου η παγκόσμιος ισορροπία καταστρέ

φεται, τό σύμπαν άπόλλυται, ό θεός παραιτειται, γ ίνε
τα ι ομογενής η δημοσιογράφος* δέν έχει πλέον λόγον 
ύπάοςεως. ’Εξοστρακίσατε την εύηθειαν —  καί αί καλαΐ 
Άθηναι ευρίσκονται εις την ποθητην ταύτην οδόν, χάρις 
εις τούς 99 αύτών συλλόγους,— την έπιοΰσαν τό πνεΰμα 
θά κηρύζτ) σταυροφορίαν υπέρ της εύηθείας καί της ιδίας 
αύτου σωτηρίας, διότι χίλιοι σοφοί πτυχιοΰχοι θάπεπει- 
ρώντο νά πνίςωσιν αύτό.

Ό άββας Βοαζενών ελεγεν: «υπαρχουσιν εύηθειαι, ας 
πνευματώδης άνηο θά ηγόραζεν». Ό Βοαζενών είχε δ ί
καιον νά έκφράζηται εύφημως περί της εύηθείας, καί- 
τοι είχεν ελλειψιν της καλής ταύτης πραγματείας, διότι 
«ή εύηθεια, ώς πάνυ δικαίως έ>έχθη, παρέχει σώμα τφ  
πνεύματι, είναι η στερεά γη,προς ην τό πνεύμα έπανα- 
κάμπτει, μεθ’ δσα και άν ύποστνί κατά τόν διάπλουν 
ναυάγια, είναι τό έ'δαφος έπί τοΰ όποιου ό άρχιτέκτων 
θεμελιοΐ τό οικοδόμημά του, είναι ή άκατέργαστος υλη, 
δι’ ης ό καλλιτέχνης κατασκευάζει τό άγαλμα αύτοΰ. 
Τό πνεΰμα είναι τοσούτω λεπτοφυές, ώστε μόλις δεικνύει 
την διάβασίν του* σπεύδουσι νά συλλάβωσιν αύτό? ένώ 
ηδη έ'γεινεν άφαντον. Τό πνεΰμα δεΐται θεμελίου τινός 
εύηθείας· έάν δέ τό θεμέλιον τοΰτο λείπη ούδέν εργον 
έποικοδομεΐται». Καί ουτος ό λόγος δι’ ον άνθρωποι εύ- 
φυέστατοι, ώς ό 'Ριβαρόλ, ούδέν ηδυνηθησαν νά κατοο- 
θώσωσιν, έλλείψει τοΰ μικρού έκείνου εύηθείας κεφαλαίου.

Ά λλά  μή νομίσητε οτι σήμερον η εύηθεια είναι 
εύηθης, ώς έπί τών ημερών της γεννησεώς της, οτε τό 
ζωον ητο εύφυέστερον της γυναικός καί επειθε την Ευαν 
νά φάγν) τό μηλον, η οτε η ό'νος τοΰ Βαλαάμ έδεικνύετο 
εύφυεστέρα τοΰ εύηθους αύτης αναβάτου. Έν τν) μακρ5: 
της εύηθείας μετά τοΰ πνεύματος συμβιώσει έςύπνησε 
*αί 7) εύηθεια, έπγενματίσθι\} έγένετο η επίσημος εύη-



θεια,η πτυχιουχος εύηθεια,η εύηθεια η patentees, g. d. g. 
Δ ια ιταται εν ταΐς Αύλαΐς, έν τοΐς πανεπιστημίοις, έν ταΐς 
ακαόημειαις, έν τοΐς συλλόγοις, έν τοΐς ωδείοις καί έν 
αλλοις τοιουτοις τών Μουσών ένό ια ιτήμασ ιν  η τεμένεσι, 

την επίσημον της εύηθείας γλώσσαν* λέγω δέ τνίς 
ευηθειας, διότι, άν τό Μουσών ένδ ια ίζημα  η τέμενος 
ητο εκφρασις ευφυής οτε τό πρώτον έλέχθη, σήμερον δ
μως κατέστη εύηθης, άνά παν έ'τος τυπικώς έπαναλαμ- 
βκνομένη. Φορεΐ παράσημα, ού μόνον δσα τγ5 απονέμει 
η διατρέφουσα αύτην χώρα, άλλά καί δσα έξοικονομει, 
υπουργική άρωγ'73, έκ τών εξωθεν στελλομένων en blanc 
διπλωμάτων ποός βράβευσιν της άγνωστον ά ζ ία ς , διότι 
και^ τοΰτο εκ τών χαρακτήρων τοΰ συνδιαλλακτικού 
πνεύματος της εύφυί'ας, —  καί πασαι τοΰ κόσμου αί σε- 
βκσταί Κυβερνήσεις υποτίθενται ευφυείς,—  άπονεμούσης 
παρασημα εις την εύηθειαν. Ε κφωνεί λόγους έπισημους, 
υφαινουσα έν αύτοΐς αέρα, οίτινες χειροκροτούνται, έκ- 
τυποΰνται, διανέμονται, άλλά δέν άναγινώσκονται. Ερ
γάζετα ι (;) έν τοΐς γραφείοις, προ'ίσταται, δικαιώματι π α 
τραγαθιών, θεσεω; η πλούτου, πάσης έπιτροπείκς, παρευ- 
ρισκεται έν πάση έπισημω τελετν] καί όμηγύρει, άνα- 
βαινει εις την έςουσιαν, είναι τέλος η ψυχη τοΰ Κράτους, 
πληροΰσα κατά γράμμα τό πρόγραμμα τοΰ κόμητος Χρι- 
στιέρν.

Ουτω σήμερον ή μεταξύ πνεύματος καί εύηθείας διά- 
κρισις κατέστη λεπτότατη , δυσδιάκριτος, δυναμένη καί 
δίοπτρα διπλωμάτου νάπατησν?, διότι σήμερον ή εύηθεια 
εζυπνησε τόσω πολύ, ώστε, κατά  τό λεγόμενον, εάωκε 
τα  παπούτσ ια  εις τό πνεΰμα·* καί κατέλαβε την θέσιν του, 
την μορφήν αύτοΰ παοαποιησασα. Πώς είναι λοιπόν δυ
νατόν 6 κοσμος νά φαντασθ·?) δτι έν τώ  αύτώ έκείνω με- 
γαρω; ενθζ βλεπει την αύτην πάντοτε διακόσμησιν, ηλ-

λαξεν ό οικοδεσπότης, δτε ό νέος ένεδύθη τοΰ έκδιωχθέν- 
τος την περιβολην; Πώς είναι δυνατόν νά πεισθνί δτι ή 
πολυτελής έκείνη άμαξα, η τόσον πάταγον, η τόσον κο- 
νίσαλον έγείρουσα, περιάγει την εύηθειαν, ένφ ό τα λα ί
πωρος έκεΐνος άνθρωπος, 8ν αΰτη τρέχουσα πληροί κο- 
νιορτοΰ η βορβόρου,—  οτε τυχόν δέν θραύει την κνημην 
αύτοΰ,— είναι έντιμος τοΰ πνεύματος έργάτης; ’Αδύνα
τον* διό καί η μεταξύ πνεύματος καί εύηθείας διάκρισις 
καθίσταται όσημεραι δυσκολωτεοα. Ά λλα  —  θα ειπητε 
βεβκίως—αί τιμαί καί τά  αγαθά, ών απολαύει ή εύη- 
θεια, εισί πρόσκαιρα, έπίγεια, ζώσι και θνησκουσι συν 
αύτή, ενώ τό πνεύμα διέρχεται τάς πύλας της Ά θανα - 
σίκς. Α πάτη , φενάκη πάντα ταΰτα* παρατηρώ δμως en 
passant, δτι αί πύλαι αυται εισιν άναπλεοι λεξικού ευη- 
Οείας, διότι άνεώχθησαν καί έκλείσθησαν τοσάκις, έλει- 
τούργησαν έπί τόσους αιώνας, ώστε κατεπεσαν εκ γη 
ρατειών, φράξασαι την δίοδον. Ά λ λ ’ εστω, χάριν υμών, 
παρκδέ/ομχι τάς περιωνύμους πυλας σωζομενας ετι* 
πλην ό Ικτίνος καί ό Έρόστρατος δέν διηλθον αύτάς άμ- 
φότεροι, ό μέν άνεγείρων τόν Ιίαρθενώνα, ό δε πυρπολών 
τόν έν Έφέσω ναόν; Ό τρόπος καί η όδός είναι όλως 
αδιάφορα. Τό ζητημα εγκειτα ι εις τό νά φθάση τις, καί 
ύπάοχουσιν εύηθειαι φέρουσαι εις την Αθανασίαν ταχυ- 
τερον καί άσ^αλέστεοον η τά ευφυέστατα τοΰ Βολταί-

k ' * k Τ  / > «ν / Α ' 'οου σκωααατα* τοσοΰτον αυτα ι εισι κλασικα ι. Δεν κρούει
I ί  I * V
τάς περίφημους πύλας ό αγαθός έκεΐνος Μενελαος, οστις 
ευρίσκων την καλήν του Ελένην όλυφυρομένην έπί τνί 
π ιστία  άστάτου Πάριδος, λεγει αύτνί : «Σοι ειπα πάν
τοτε δτι ό άνθρωπος ουτος δεν μας  ηγάπα .*» II μικρά 
αΰτη κτητικη αντωνυμία, τό θαυμάσιον τοΰτο μ α ς , δεν 
φαίνεται ύμΐν μαργαρίτης αντάξιος τοΰ θησαυρου τών

ί  Ιστορικόν, συνέβη εν Παρισίοις.



Μυκηνών καί τοΰ στέμματος τοΰ άρχαίου Μενελάου, προ- 
τυπου πάντων των μεταγενεστέρων Μενελάων; 'Ο δέ 
πολύτιμο; ουτος μαργαρίτης δέν είναι ό μόνο; τής συλ
λογή;· ιδού καί ετερος, ούχ ήττον αύτοΰ βαρύτιμος.

Μετα τόν θανατον τής περιωνύμου μ.αρ/.ησίας τοΰ
Σ’ ατελέ, μεθ’ ής ό Βολταΐρος έσχολίαζε τόν Νεύτωνα
καί τόν έρωτα,— ό μαρκίων Μενέλαος σύζυγός της, άνα-
καλυψας οτι πλην τοΰ Βολταίρου υπήρξαν και άλλοι σχο-
λιασταί έν τω αίσθηματικώ αύτής καταλόγω, είπεν
αύτώ σείων την κεφαλήν: «'II μακαρϊτις μας ήπ'άτα και
τους H od. Τό μοναδικόν τοΰτο δύο δέν είναι άξιόλογον
εϊσιτηριον δπως ό μαρκίων τοΰ Σΐατελέ διέλΟν) τά ; πύ-
λας; Ά λ λ ’ ή ιστορία τής εύηθείας είναι πλούσια’ δέν
εχει μόνον μαργαρίτας, δύναται καί άδάμαντας νά έπ ι- 
ύείζη.

'Ημέραν τινά Γάλλο; γραμματικός τής 17/ έκατονταε- 
τηριόο;, έκ των μάλλον διάσημων, έπιστρέφων οίκοι, ευ
ρίσκει την προσφιλή αύτοΰ σύζυγον διδάσκουσαν τήν γα λ 
λικήν γραμματικήν Γέρμα νώ τινι νέω. Τί τούτου φυσι- 
κώτερον; δέν ήτο αυτη γυνή γραμματικοΰ, καί περιωνύ
μου μαλιστα; Ο φιλοτιμο; μαθητής έρυθριΧ, ελεγχόμενος 
ένωπιον τοιούτου σοφοΰ άνδρός ώ ; τόσον αδαής καί’ άοχά- 
ριος, ωστε νά μή γινώσκ·/) ούδ* αύτά τά ρήματα, κά'Γνά 
ευρίσκηται είσέτι εις τό πρώτον, δπερ είναι παρά Γάλλοις 
ίο α γα πώ , ώς παρ’ ήμϊν τοΐς άγροίκοις τό τύ π τω ' διό 
καί στραφείς πρός τήν διδασκάλισσαν λέγει αύτη μετά 
παραπόνου: «Καλά έλεγον εγώ δτι έπρεπε ν ά γ ύ γ ω » .—  
«Είπε τουλάχιστον: επρεπε  νά ε ΐ,,α ι γ ενγά το ς , έφώνησε 
μετά θυμοΰ δ γραμματικός. (—-c«Jc vous disais bien q«’ 
ιΐ fallait que je m’ en a i l l e Bites, au moins, que je in’ 
en allasse»).

Ο βοφός άνήρ εν μόνον είδεν έν τνί σκηνΐί, έν τ·?ί δι̂

δασκαλία έκείννι, τήν προσβολήν τής πεφιλημένης αύτώ  
γραμματικής, καί έντόνως διεμαρτυρήθη. "Αν δ’ ένωπιον 
τοΰ γενγάτου  δέν έφυγεν ό θυρωρός τοΰ ναοϋ τής Αθα
νασίας, άφίνων τήν δίοδον έλευθέραν τφ  γραμματική,δεον 
νά πυρπολήσωμεν τόν ναόν πετρελαίω, επί τό παρισινω-
τερον. / » ,α ?

Οΰτω, πάντων καλώς ύπολογισθεντων, ό ευηθης είναι
ευτυχέστερος του εύφυοΰς. ‘Ο πνευματώδης, επινοών /] 
άνακαλύπτων τ ι, ανοίγει την Ούραν, άλλ ’ ώς επί το πολυ 
ό εύηθης εισέρχεται καί επωφελείται τό εύρημα εκείνου, 
διότι τό ζητημα της προαγωγης καί της έπιτυχιας ε ί
ναι ζητημα μάλλον ποδών ·?) διανοίας. Ή  M a r  χ'άγρια, 
r a  ΰιώζοίΎ τά ήμερα , κατά τό δημώδες. Καί ό μεν ε -j/i 
θης ανέρχεται έκ του σκότους είς τό φως, ό δε πνευμα
τώδης π ίπτει έκ του φωτός είς τό σκότος* αλλά τούτο 
δλως άδιάφορον. Τό νοημον κοινόν,— οταν μάλιστα εχνί 
την νοημοσύνην τοΰ άθηναϊκοΰ, — επευφημεί τω  ευηθοί 
ίδεοκλόπω, καί άποκαλεΐ αυτόν εζνπνον, καπατονν·^ Η 
δέ ’Αθανασία είναι θεά δημοκρατικη, άνοΐγουσα ές^ισου 
τάς πύλας αυτής καί τω πνεύματι καί τη εύηθεί** ώστε 
καί κατά τοΰτο ό εύηθης ούδ εν έχει να φθονησ/i ^ώ 
πνευματώδει. ’Αλλά τ ι είναι η επίγειος, ο προσκαιρο, 
αυτη ώθανασία ενώπιον τής ουρανίας, τής άτελευτητου, 
ητις περιμένει πάντα ευήθη μετά θάνατον έν τοΐς κόλ- 
ποις τοΰ ’Αβραάμ, τοΰ Ίσαακ και τοΰ Ιακωο, εν μεσω 
της αιώνιας τών Χερουβίμ καί τών Σεραφείμ φωνητικης 
σ ν να ν .ϋ & ς ;
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Μακαρίσωμεν λοιπόν τούς πτωχούς τώ  πνεύματι, οτι 
αύτών έστιν ή βασιλεία της γης καί τών ουρανών.

Ταλανίσωμεν τούς πνευματώδεις, δτι αύτών έστιν η 
κόλασις, καί εις τούτον τόν κόσμον καί εις τόν άλλον.

Άφησωμεν τέλος ησυχον τόν Μαθουσάλαν, και έκφρά- 
ζοντες εύ*/άς τοΐς νεονύμφοις, εύχηθώμεν αύτοΐς υιούς εύη- 
θεις, διότι μόννι η εύηθεια άναδεικνύει τόν οικον έν ταΐς  
κλειναΐς Ά θηναις.

Ato και άνατίθημι τ*/ί Πολιουχφ Εύηθεια τό παρόν 
ίμερολόγιον.

Ε. ΛΣΏΓΙΙΟΣ



ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

Ο ΛΟΙΜΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΜΙΛΙΙΣΙΑΚΟΣ ΜΤθΟΣ

Έ πί του καταστρώματος άθηναΐκνίς εμπορικής νηός, 
ητις, άναπετάσασα τά ιστία, άνηγετο άπό του Πειραιώς 
έπί την εύρειαν θάλασσαν, δπως άνταλλάςν) τά προϊόντα 
της αττικής φιλοπονίας διά μιλησίων ταπήτων καί ετέ
ρων της Μικρασίας κειμηλίων, ΐσταντο δύο νέοι. Έπί 
μακρόν ητένιζε το βλέμμα του ενός έπί τάς έρασμίας Α θή 
νας* δάκρυα ακράτητα περιέβρε*/ον τό πρόσωπον του* ειτα 
άφνιρεσε τόν βοαχύγυρον πέτασσον άπό της κεφαλής του, 
καί ένφ μετά της κομψώς διηυθετημένης κόμης του έ- 
παιζεν η έλαφρά αύρα :

—  *Ω ! /αΐοε, έφώνησεν, υπέρ πασαν χώραν φ ιλτάτη  
πατρ ίς! Τίς οΐδεν άν θά σ’ έπανίδω, η αν θά έπανίδω τ ι 
έκ της δυνάμεώς σου καί του λαμπρού μεγαλείου σου !

Ό ετερος προσεπάθει νά τόν παρηγόρηση :
— "Εχε πεποίθησιν εις τού; θεούς, ελεγεν. ?ΐδέ, όποιας 

συμφοράς δέν έςεσφενδόνισαν κατά της πατρίδος μου Μι
λήτου, καί ομως έσώθη άπό του βάθους της άθλιότητος. 
Πίστευσέ με* καί άν άπαξ ακόμη ό λοιμός έτι βιαιότερος 
έκραγγί παρ’ ύμΐν έν Άθηναις ούτως, ώστε καί σύ καί 
άλλοι όεησ/ι νά φύγητε, δπως μη έπί τέλους άποβητε



0υματα αυτοΰ, πιστευσόν μοι η δύναμις του θέλει πχ· 
λιν ^ποσβεσθν| καί νίος φωτοβόλος βίος θέλει έπικαθηση 
έκει, οπού τανΰν ξένη σιγη θανάτου έπικάθηται, οπού 
φλέγουσαι πυραί την νύκτα άπαισίως φωτίζουσιν !

• - Ω, φιλε, παρετηρησεν αύτώ ό ετερος μετά πόνου, 
βλεπεις ετι την πόλιν; ούτε εκείνου, 8ν άπεκάλουν Ό λύμ- 
πιον,δέν έφείσθη ό λοιμός. Δεν αποβάλλω πλέον τάς μαύ- 
ρας προαισθήσεις μου. 'Ο λοιμός ηλθεν είς την πόλιν η
μών ώς προάγγελος μεγαλητέρων συμφορών. Με τόν θά
νατον του Περικλεούς εγκατελιπεν ημας καί τό Δαιμό- 
νιον τής Ελλάδος. "Αγομεν ηδη τόν πρός την Λακεδαί- 
μονα  ̂ πόλεμον, 8ν πρό πολλοΰ περιεμενομεν, από πολ- 
λου εφοβούμεθα. Δεν φοβούμαι ούτε ημας αυτού:, ούτε 
την Σπάρτην, ούτε άλλην τινά έλληνικην φυλήν* άλλη  
βαρβαρικη δυναμις θά επιβάλη την έαυτης βιαίαν χεΐρα 
επί της Ελλάδος. Ουτω συμβαίνει πάντοτε !

° Μιλησιος φίλος, όπως διασκέδαση τά σκοτεινά 
ί^δαλματα τής φκντασιας του νεου ’Αθηναίου, έπανέ- 
λαβε :

—  Σεοομαι τό πένθος σου. Έν τούτοι; σύγγνωθι την 
περιέργειάν μου. 'Ως γινώσκεις, ηλθον είς ’Αθήνας, δπως 
επανακαλέσω την Μέλιτταν εις Μίλητον. Δεν την είδον 
ομως* μόνον συγκεχυμένα αποσπάσματα του βίου αυτής 
εμαθον εν Αθηναις. Τό ονομα τοΰ άδελφοΰ σου Άρίστω- 
νος ητο αναμεμιγμενον είς τάς τύχας τοΰ βίου τούτου. 
Η ιστορία όμως αυτη μοί έφάνη άπιθανωτέρα η ώστε 

νά την πιστεύσω.
Αληθώς λοιπόν δέν εμαθες είσέτι δλην την α λή 

θειαν της λυπηρας και ωραίας ταύτης ιστορίας; ηρώτη- 
σεν αυτόν, δυσπιστών καί μεΐ§ιών, ό αδελφός τοΰ ’Αρί- 
στωνος.

γ*- θεούς, άπηντησεν εκείνος.

— ’Άγε* τό φιλικόν σου τέχνασμα είναι επιτύχες. Διη
γούμενος σοι τώρα την τύχην τοΰ αδελφοΰ μου Αριστω- 
νος, θέλω προσπαθήσει νά λησμονησω τόν πόνον, 8ν διη- 
γειρεν είς τά  στηθη μου ό από τής πατρίδος χωρισμός.

Έκάθισαν άμφότεροι έπί σωροΰ καλών τής ν/;ος, συ- 
σπειρομένων παρά την βάσιν ιστίου. Ό δε Αθηναίος ηρ- 
χισε νά λέγη πρός τόν ’ Ιωνα φίλον του : ^

«’Από πολλοΰ έμαίνετο η5η ό λοιμός εν ’Αθηναις. 
Ούδέν η ζένη αύτοΰ αδηφαγία ειχεν ουτε ιερόν ουτε κοι
νόν. Ενταύθα έζητει τήν κεφαλήν εύγενοΰς ίερέως τοΰ 
Έρεχθείου, έκεΐ ήρκεϊτο είς τήν κτηνώδη ζωήν^ δού
λου. Ούδ’ αυτών των εύγενεστέρων βλαστών τοΰ ελλη
νισμού έφείδετο· η δη άπειράριθμοι πυραί έ/.αιον έπί 
των άκτών τοΰ Ίλισσοΰ" ό αήρ *5ϊτο λοιμώδης" πας θε
σμός υποταγής κα'ι αγάπης έφαίνετο λελυμενος ούόέποτε 
ό' φαιδρός, ώς ό ουρανός αύτοΰ, ’Αθηναίος είδε νόσημα 
τόσφ άπαισίως παμφάγον. Καί αυτός ο ,Ιπποκρατ/ις, ό 
μέγιστος των Ελλήνων ιατρών, διατριβών τυχαίως έν 
’Αθηναις, ώμολόγησεν ότι πασα άρωγή άνθρωπίνης χει~ 
ρός ητο ματαία, ότι κατ’ ακολουθίαν ώφειλεν έκαστος 
νά παραδοθίί εις τό υπό των θεών πεπρωμένον.

« Ί ίν ω  τοιαΰται οίμωγαΐ καί θρήνοι επληρουν τας οδούς 
τών ’Αθηνών, ό αδελφός μου δέν είχε λόγους ισχυρούς, 
ινα χαλεπαίνη κατά της τύχης του. Τω είχε μεν 
ό λοιμός άφαρπάσει τά μονογενές θυγάτριον, άπεμεινεν 
ομως'αύτώ ή παοηγορία, ότι ή αγαπητή αύτοΰ γυνή Δη- 
μ α ρ έτη ,ά σ θ ενή σ α σ α , άνηγερθη από τής κλίνης. Ε'.χε μεν 
έκλείψει από τοΰ ποτέ τόσον ερασμίου προσώπου αυτής 
η μαγεία τής ώραιότητος, ισχυρότερα ομως είναι έν τοι- 
αύταις περιστάσεσιν η μαγεία τής άγαπης, δ δεσμός τ^ς 
ευγνωμοσύνης, η ισχύς τής συνήθειας.

α'ΟΆοίστων έθυσε πληρνις εύγνωμοσυνης τοίς θεοίς επι
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μέρας της νεότητος αύτης.

« Διατί Ιγεινα ά;ί% τοιαύτη; τύχης;» ηρςατο σκεπτο- 
μένη καθ’ έαυτην. Εις έπίμετρον ό ασθενής, ενεκα τών 
οδυνών του, άπώλεσε πασαν εύαρετκειαν* άρχισε νά 
μέμφηται, νά παραπονηται. Πότε μέν η γυνη του τώ  
εθετε τό προσκεφάλαιον παραπολύ υψηλά, πότε δέ πα - 
ρκπολύ χαμηλά’ την άπέπεμπεν, ίνα, οταν έπανηρχετο, 
παραπονηται οτι τόν έγκατέλιπεν.

«Ά πώ λεσενή  Δημαρέτη την υπομονήν.Έγανάκτει έπί 
ταΐς άδίκοις μομφαΐς καί τοις παραπόνοις* έλησμόνει οτι 
δ ά τών γ ειλεών του συζύγου αύτης ώμίλει ό απαίσιος 
δαίμων της νόσου . . .

«Δένει/εν εισέτι έπέλΟει η κρίσιμος ώρα της άσθενείας. 
Ό νοσών, ετι ρ.αλλον έςαγοιούμενος, έμαίνετο. Μόλις ή- 
δύνατο η γυνη νά νοσηλεύ*/) αύτόν. ΙΙεριηλΟεν εις θέσιν 
η Δημαρέτη νά ύφίσταται άκουσίως καί, μετά βίας τό 
βλέμμα του συζύγου.

— « ’’Αν ίαΟ*?ί καί μείνν) τοιουτος ;» ηρώτα έαυτην πε- 
φοβισμένη.

«Δέν έτόλμα δμως νάπαντησν) εις την έρώτησιν ταυ- 
την. ’Ενώ ό ασθενής ήτο βεβυθισμένος εις έλαφράν τινα 
νάρκωσιν, άνεμνησθη εκείνη της ώρας, καθ’ ην ό πατήρ 
της τγί ειχεν είπτ)· «Θά λάβτ,ς εις σύζυγον τόν πλούσιον 
Άρίστωνα»· ’Έλαβεν αύτόν, καί είρηνικώς έβίου μετ’ αύ
του . . . Έν ττ} αναπτύξει τής νόσου έπηλθε στιγμή 
φοβερά καί απαίσια. Έν άγρί^ παραφορα τοΰ πυρετοΰ έ- 
γείρεται έκ της κλίνης ό νοσών: «Φέοετέ μοι τό ρεΰμα 
τοΰ Κηφισσοΰ, έκραύγαζεν, δπως σβύσω την δίψαν μουβ 
ώ, πώς καίουσι, πώς φλέγονται τά σπλάγχνα μου !

«Έ  Δημαρέτη προσεπάθησε ματαίως νά τόν έπαναφερν) 
εις την κλίνην. Ένώ ό ασθενής, άπωΟών καί ίσχυρώς άν*



θιστάμενος,είχεν έ^πανεγείρει το σώμά του, ένφ τά π?«5- 
σωπον τοΰ λοιμώδους, οίκτρώς έκφοβίζοντος άνδρός έκι- 
νείτο άτταισίως ώς κεφαλή Γοργόνος, εκείνη άπέκαμε 
τέλος καταβάλλουσα τάς τελευταίας τών δυνάμεων της 
προσπάθειας, ο πως σ ώ σ η  τόν σύζυγον από του αναπό
φευκτου θανάτου. Πεφοβισμένη καί έξεστηκυΐα φεύγει 
άπ’ αύτου καί σπεύδει πρός τόν πατρικόν οίκον, λέγουσα 
οτι «τη ήτο αδύνατον πλέον νά περιποιήται,νά νοσηλεύη 
τον άσθενή— άλλως τήν στιγμήν αύτην ίσως φρέαρ τι έ- 
λαβεν οίκτον ύπερ τοΰ άθλιου !»

«Ταΰτα είπέν ή Δημαρέτη.’Αλλ’ό νοσών Αρίστων,0 W  
ημίγυμνος έτρεξεν έ'ξω είς τάς όδούς, ήθελε βεβαίως κα- 
σαρριψει έαυτόν είς τό πρώτον τυχόν φρέαρ, ό'πως άθλίως 
πνίγη έν αύτώ,εί μήέτύγχανε διερχομένη παρά τήν οικίαν 
αύτοΰ ή Μιλησία Μέλιττα, πέπλω περικεκαλυμμένη καί 
ακολουθουμένη ύπό τών δούλων.Ίΐπέστρεφεν ακριβώς τότε 
εις τόν̂  οίκον αυτής άπό δείπνου, δ παρέθηκεν αύτή πλού
σιος, νέος φίλος ! . . .
 ̂ « II ̂ Μέλιττα εγινωσκε καλλιστα τόν ’Αρίστωνα. Πρό 

ετών, δτε ήτο είσέτι άγαμος, διήλθε μετ’ αύτής ώρας τι- 
νας εν φιλικοϊς κυκλοις, έν ταΐς συναναστροφαΐς έκείναις 
τών θυμηδών καί ωραίων καί μεθυστικών τέρψεων, άς 
καί σήμερον έ'τι Ξενοφών καί Πλάτων μας ένθυμίζουσι.

«Βραδυτερον ό Αρίστων είχε λησμονήσει τήν εύμετά- 
βλητον εταιραν, ουδολως ύποπτεύων οτι έν τί) καρδιά 
τ/;ς ανθηράς ταυτης καλλονής, τής τόσω εύγενοΰς ταύ- 
τ/)ς γυναικος, είχε διεγείρει βαθύτατον αίσθημα, οτι εί- 
χεν αφήσει αύτ^ ζωηράν άνάμνησιν. Ό ’Αρίστων δέν 
είχε τήν θορυβώδη εκείνην εύθυμ,ίαν, τήν έκβεβακχευμβ- 
νην καί άγρίαν ζωηρότητα,* ητις πάντοτε ταχέως 
α,4αυο^ καί εςατμιζεται* ήτο ώς έπί τό πλεϊστον σιω
πηλός, έφεκτικός, πιστός ομως καί έν τοϊ; συμποσίοις

χαίρων μάλλον έπί τή χαρ£ τών άλλων. Αί ιδιότητες 
αυται δέν εί/ον διαλάθει τήν ό'ύνοιαν τής Μελίττης. 
Πολλάκις δι’ ιδιαιτέρων δειγμάτων εύνοιας προετίμα καί 
διέκρινεν αύτόν τών άλλων. Ά λ λ ’ δτε παρήλθον  ̂τά ετη 
άπεσύρθη έκεΐνος, καί, συνειδώς τήν προσωπικήν θέσιν 
καί τά κοινωνικά καθήκοντα αύτοΰ,έξελέςατο σύζυγον εύ· 
γενή, τήν Δημαρέτην, ή, κατά τήν άστείαν τοΰ άττικοϋ 
λαοϋ έκφρασιν, «έπρίατο δάμαλιν».

 κ Μά τήν ΤΙραν, σεβασμία οικοδέσποινα !» έκρα-
ζεν ή Μιλησία εταίρα όπισθεν ^τής φευγούσης Δημαρε- 
της, ητις ούδεμίαν προσοχήν εδωκεν είς τούς λοιδόρους
λόγους αύτής. , _ ν  .

‘II Μέλιττα ό'μως, βοηθουμενη υπό των όυο Οουλων 
της, έπανήγαγε διά τής βί*ς τόν άσθενή  ̂ είς τήν^έν τώ 
περιστυλίω κλίνην του, καταπραύνασα αύτόν δι’ υύατος 
και θωπευτικών λόγων.  ̂ , e '

Επειδή ή Δημαρέτη δέν έφάνη επανερχόμενη, ή Με- 
λ ιττα  γ,σθάνθη έαυτήν κυρίαν τοΰ οίκου—-αίσθημα, δτιερ 
μόνη ή ’σκέψις τής οίκοθεν φυγούσης συζύγου ένεπνευσεν 
αύτνί, αίσθημα, δπερ πάλιν ταχέως έςηλειφθη έκ τής 
σκέψεως τών οικιακών καθηκόντων, ά ουνεμερίσθη.

«Τί δε νά σοί διηγηθώ περί τών πολλών νυκτών 
καί ημερών, άς άγρυπνος διήλθε παρά τήν κλίνην τοΰ 
άτυχοΰς; Συνυπήρχεν ίσως έν ταΐς θωπειαις τής χει- 
ρός της, έν τή μαρμαρυγή τών οφθαλμών της, μυστηριώ
δης δύναμις, ‘ ητις καθίστα τόν νοσοΰντα ήσυχωτερον ; 
Τήν κρίσιν ύπερεπήδησε. Περίφροντις περίθαλψις, καί 
είτα βαθμιαία άνάρρωσις . . . "Ηδη ή άσθενεια έπλη- 
σίαζεν είς -τό τέρμα. Μετά βαθύν άναπαυτικόν ύπνον,ου- 
τινος άπό πολλοΰ είχεν ανάγκην, ήνοιξεν νοσών του̂ ς 
οφθαλμούς. ΤΙ διαύγεια τής διανοίας έφαίνετο οτι τφ  
είχεν επανελθεί. Ήτενισε τήν Μελιτταν. Μόνον να μει-



διάση ή Συνήθη. Ούδεμ ία άπροσδοκητος εκπληξις έν τω 
προσώπω του. ’Αλλ’ η εύφυεστάτη καί τ^; καρδίας πει
ρών έχουσα Μιλησία άνέγνωσεν εί; τού; χαρακτήρας τοΰ 
προσώπου αύτοΰ δ,τι συνέβαινεν ένταυτώ και έν τη ψυ^η 
του. Εϊχον νοήσει άλληλους άμφότεροι. Έκίνησε πενθί- 
μως την κεφαλήν, καί έ'πειτα ήρέμκ έ'τεινεν αύτη τήν 
χειρα, ώ; εί ήθελε νά τήν ευχαρίστηση.

«Ήτο ή τελευταία φορά, καθ’ ην οί οφθαλμοί του ε- 
βλεπον τήν ώραίαν Μέλιτταν. Ά λ λ α  έν τω βάθει της 
ψυχ·?1ς του εμεινε διά παντός έντετυπωμένη ή θαυμασία, 
η κεχαοιτωμένη μορφή της. Διότι, δτε εντελώς ίάθη και 
ήόυνήθη νά έγκαταλιπη τήν κλίνην, αντί του τόσω νεά- 
ζοντος καί ανδρείου και ωραίου άνδρός,ύπηρχεν ασθενές 
κα ι εύθραστον ον, έ'χον χιονόλευκον τήν κόμην, πελιδνά;, 
κοίλας τάς παρειάς, οφθαλμούς, οίτινες δέν ήδύναντο νά 
άπολαυωσι πλέον τών ακτινών τοΰ ήλιου. . .

«Έ αγάπη της Μελίττης ήτο τόσον μεγάλη,ώστε δέν 
παρετήρησε τήν ψυχράν, κακήν αύραν, ητις εσπέραν τινά 
επνεεν έπί τοΰ προσώπου αύτοΰ, πρός στιγμιαίαν μεν εύ- 
χαρίστησιν καί αναψυχήν,αίωνίαν ομως κατόπιν ζημίαν...

Ή Δημαρέτη δέ, ή'τις, ώς ή'δη άφηγήθημεν, έπεστρε- 
ψε πρός τούς γονείς αυτής, κατ’ άρχάς ήκουσε παρ’ αυ
τών επιτιμήσεις, διότι έπονειδίστως έγκατέλιπε τόν σύ
ζυγον* ομως ήνέχθησαν αυτήν οί γεννήτορες. Ή μήτηο 
ήουνηβη μάλιστα νά δικαιολογήση τήν διαγωγήν τνίς θυ- 
γατρός. Τοιαύτη νόσος έφαίνετο τά  πάντα δικαιολογοΰ- 
σα. Μόλις δμως έπληροφοοήθη ή Δημαρέτη περί της θε
ραπείας τοΰ συζύγου αύτης καί τών περιθάλψεων τνίς 
Μελίττης, διηγέρθη έν αυτη τό αίσθημα τ*7ίς ζηλοτυπίας, 
της περιφοονήσεως κατά της γενναίας Μιλησίας.Της περι- 
φρονήσεως; Νομίζω, της αισχύνης. Άπεφάσισε νά έπα- 
νελθη είς τόν οίκον τοΰ Άρίστωνος* ήθελε νά έπκναλάβη

τά δικαιώματα της συζύγου, τήν δέ Μιλησιαν μετά υ 
βριστικών λόγων νά εκδίωξη.

—  ανίΙ "Ηρα, εϊπεν άναστενάζουσα μετά κούφου υ
περηφάνειας* πώς ήδύνατο αλόγιστος θυγάτηρ της Αφρο
δίτης νά μιάνη τόν ύπ’ έμοΰ άφιερωθέντα σοι οικιακόν 
βωμόν !

α’Έτυχε νά συνάντηση τήν Μέλιτταν έν τω περιστυ- 
λίω. Ή Ιωνία ένόησε περί τίνος προύκειτο* ή;ευρε συν- 
αμα, δτι αί απαιτήσει; της Δημαρετης ήσαν δικαιαι. 
Μετά δακρύων καταφιλοΰσα τον άποτετυφλωμενον νίδη 
Άρίστωνα, είπε:

—  «Χαΐρε, λοιπόν, ώ ήγαπημένε άνερ, 8ν ούδεποτε 
έλησμόνησα καί ουδέποτε θέλω λησμονήση άπό τ^ς νό
σου ταύτης. Τό καθηκόν μου έξεπληρωσα, ως μοι επε- 
βαλλ,ε μόνη ή πρός σε καθαρά αγάπη* νΰν ό νόμος μοί 
λέγει νά έγκαταλίπω πάλιν τόν οίκόν σου. ’Επανέρχεται 
έκ νέου ή σύζυγός σου είς τήν θέσιν εκείνης, ή'τις, ακρι
βώς δτε συ έπέστρεφες ενταύθα, ώνομάσθη υπ’ αύτίίς 
μετά τίνος κακίας άντίζηλος !»

«Τσχυρότερον έξερεθισθείσα ύπό τών λόγων τούτων, 
προσέθ/ικε:

—  «Χαιρε, Άριστων! Καί συ οικοδέσποινα Δημαρέτη, 
μάθε παρά της έταίρας Μελίττης, πώς ή γυνή οφείλει 
νά άγωνίζηται πάντοτε υπέρ της αγάπης τοΰ συζύγου 
αύτ^ς».

«Ταΰτα λέγουσα προσεπάθει νά άποσύρητην χειρα αυ- 
^ίς, ήν ό Άριστων ίσχυρώς έκράτει. Ήθέλησε νά άπελθη* 
άλλ ’ ό Άριστων,έξακολουθών νά σιωπά, έκράτει πάντοτε 
τήν χεϊρά της.

«Ούδετέρα τών γυναικών ήδύνατο νά άναγνωση επί τοΰ 
προσώπου του, όποιον άγώνα ήγωνίζετο ή ψυχη αύτοΰ καί 
πώς ταχέως ό άγων ουτος εμελλε νά κλίνη πρός νίκην 

[’Αττικόν *1Ιμερο7.όγςον] 4



της αγαθής, της εύγενους μερίδος. Άκουσίως έστράφη 
τίδη η Δημαρέτη προ; τόν εαυτός σύζυγον :

—  «Πώς ! είπεν όργίλως, έ;απτομένη, επιτρέπει; εις 
ξένην, καί δη ε :; έταίραν, νά έπιτιμα την σύζυγόν σου 
εντός αύτου του οί'κου τ η ; ; »

« Ά λ λ ’ ό ’Αρίστων ηρέμα άπηντησε '
—  «Νυν, κατά  την στιγμήν ταύτην, σύ, ώ Δημαρέτη, 

υβρίζει; την σύζυγόν μου έν τφ  οι/.ω μου. Την προς με 
διαγωγήν σου δεν εμαθον έκ του στόματος τη ; Μελίττης, 
την έμάντευσα. Έν τη έσχάτν) μου ανάγκη δέν επραξας 
ώ ; ηρμοζεν εις την σύζυγόν μου. Αΰτη δμως σέ άνεπλη- 
ρωσεν, έτοιμη νά θυσιάσν) την ζωην αύτης ύπέρ τη ; ιδι- 
κης μου . . .  Μέλιττα ! την πίστιν σου έδοκίμασα ! ’Αρκεί 
σοι ο,τι δύναμαι νά σοι προσφέρω ;

— «Γενναίε ’Αρίστων I» ηδυνηθη μόνον νά εί'πη μετά 
δακρύων, καί έρρίφθη εις τόν τράχηλόν του.

«'II Δημαρέτη έγκατέλιπε λυσσώσα τόν οίκον, καί δέν 
τη  επετράπη νά έπανέλθη, μεθ’ δλας τάς μεσιτείας τών 
γονέων καί τών φίλων. Ό γάμος διελύθη* καί έκει, ο
πού ποτέ ισχυεν η Δημαρέτη, σήμερον είναι κυρία ή Μέ
λ ιτ τα , παρά την έστίαν του οίκου του Άρίστωνος . . .

«Ο ύδείς’Αθηναίο;, ό μη συνηγόρων ύπέρ της εύγενους 
την καρδίαν Μ ελίττης, καίτοι τίμ ια ί τ ιν ε ; γυναίκες μυ-tv

Αριστωνος.

αυτός, τυφλός, χιονόλευκον εχων κόμην, παρά τό πλευρόν 
άποθαμβούση; νεανική; καλλονής,ούδέν ώραιότερον θέαμα

παρέχουσιν,η δταν έπί τίνος εδωλίου ύπό τ ά ; συστοιχίας 
τών έλαιών παρά τόν Ίλισσόν άναπαύωνται καί άκροών- 
ται τν5; μουσική; τών φύλλων καί τοΰ φλοίσβου τών κυ
μάτων, καί τών Οαυμασίω; πτερυγιζουσών άηδόνων, ών 
τό μέλος πάντοτε ηχεΐ τόσον ποθεινά καί γλυκέως, δπως 
οί λόγοι, οιτινες πλημμυροΰσι τά ; πλήρεις αγάπη ; καρ- 
δία; έκείνων. Καί πάντοτε ό ’Αρίστων δύναται ν’ άντα- 
ποκρίνηται ε ί; τόν πυρετώδη έρωτα τη ; Μ ελίττη ; ! Φαί
νεται μόνον δτι είναι γέρων* είναι ώ ; η Αί'τνη έπί της 
Σικελία;* έπί της κορυφές χιών, εις τά βάθη δμως, εις 
την καρδίαν καί τά μέλη, υπάρχει ακόμη πυρ καί

«Αυτη είναι η ιστορία, βραχεία καί π ίστη , τοΰ άδελ- 
φοΰ μου ’Αρίστωνος καί της ωραίας Μιλησίας Μ ελίττης.

«Σέ δέ, εύχαριστώ, ώ φίλε, διότι διεσκέδασα; τά  λυ
πηρά νέφη άπό τοΰ μετώπου μου. *ΐδε, πώ ; άπαστρά- 
πτουσι τά  πορφυρόχρυσα κύματα τοΰ Αιγαίου πελάγου;. . .  
Εύοΐ! ΓΙαλλάς ’Αθηνη !»

Ουτω; ό νεαρό; ’Αθηναίο; ελάφρυνε την βαρυθυμοΰσαν 
καροίαν του. Έγεοθεί; δέ μετά τοΰ φίλου του καί προς 
τό μέρος τοΰ όρίζοντος άτενίζων, προς δ κεΐτα ι η τής 
Κυπριδος ιερά νήσος Πάρος, προσέθηκε μετ’ ένθουσιασμοΰ : 

«Καί άν οί θεοί πατάςωσιν ημας τυφλοΰντες, άς έπι- 
τρέψωσιν οί αύτοί ’Ολύμπιοι, ινα ό τετυφλωμένος ευρίσκη 
αείποτε τό μέγιστον τοΰ βίου κειμηλιον, την Α γάπην  !

«Μά την χρυσήν ’Αφροδίτην! δση άθλιό της καί πένθος 
καί άν πιέζν) τούς ανθρώπους, ό ’Έρως δ ια τελεΐ αιώνιος* 
αυτω ανήκει η σήμερον καί η αύ'ριον !»
Γ (Κατχ τό γερμανικόν τοΰ Os. Lioke, όπο Σ. Π .)

ζωη.
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ΠΩΣ Α Γ Α Π Ο Υ Ν

(Κατα το un homme et une femme τοΰ Alphonse Karr)

’Έν τινι κομψώ δωματίω εις τό δεύτερον πάτωμα οι
κίας έπί της όδοΰ Κωμαρτέν κείμενης, έκάθητο νωχελώς 
η μάλλον ήμικεκλιμένη έπί άνακ7.ίντρου, γυνή τις είσέτι 
νέα. βΗ καλλονή αύτν5ς είς τοσοΰτον είχε φθάσει άκμης, 
ώστε δεν ήδύνατο νά παρακμάζη. Διευθετοΰσα τήν 
κόμην της, έφρόνει οτι ήτο ωραία, καί έστέναξεν. Άνε -  
πόλησε τά  έρωτικά έκεΐνα όνειρα της πρώτης αύτης 
νεότητος, τά όποια δέν έπραγματώθησαν καί ών τήν 
πραγμάτωσιν δέν θά έπέτρεπε πλέον ό προβαίνων χρό
νος* ησθάνετο τήν αόριστον εκείνην μελαγχολίαν, ύφ5 ής 
κατέ/ετα ί τις βλέπων τήν ήώ χρωματίζουσαν τά  παρα
πετάσματα, ένω δέν ήδυνήθη είσέτι νά άναπαυθη, ή ύ- 
ποφώσκον ήδη τό λυκαυγές πριν ή κλείση τούς οφθαλ
μούς. Παχεία λευκή γαλή έ'τριβε τά  νώτα της έπί τών 
ποδών αύτης, ματαίως ζητούσα νά έπισύρη τήν προσο
χήν της.

Έν τινι δωματίω έν ανεκτή αταξία  είς τό τέταρτον 
πάτω μα οικίας έπί της όδοΰ Σαντιέ κείμενης, νέος τις 
έφόρει τόν λαιμοδέτην του· τω  έφάνη οτ; ήτο ακμαίος 
έτι, καί έστέναξεν. Άνεπόλει τά  έρωτικά έκεϊνα όνειρα, 
άτινα  έθελγον τήν φαντασίαν του καί ών ή πραγμάτω- 
σις έφαίνετο οτι εφευγε πρό αύτοΰ. Συγκάτοικον είχε 
ποντικόν, οστις περιέτρωγεν Υπόδημά τ ι ύπό τινα  σκευο
θήκην.

Ή κ, Α . , , άνέπλαττεν έν έαυτη τόν άνδρα, τόν 
οποίον ήθελεν άγαπησει.Έάν δέ τυχαίως συνηντατο μετ’

αύτοΰ, ήθελε νά ηνε ουτος υψηλός καί εύ'πλαστος, τό 
πρόσωπόν του νά σκιάζηται ύπό μελαίνης κόμης, νά ^νε 
εύγενής ή μορφή του καί έπιβλητική* έπεθύμει δέ νά 
εχη τήν φαντασίαν ποιητοΰ καί τήν άφελη καρδίαν τοΰ 
παιδός, ζωηρόν τό πνεΰμα, αλλά χωρίς νά σπεύδη είς 
έπίδειξιν αύτοΰ. ^

*0 Λουκιανός έφαντάζετο τήν γυναίκα, τήν όποιαν ά- 
ναγκαίως εμελλέ ποτε νά συνάντηση. Αυτη ητο μικρό
σωμος καί εύκίνητος, καί τήν ήθελε νά εχη γλαυκούς ο
φθαλμούς καί κόμην ξανθήν, μυωπάζον ολίγον τό βλέμμα 
καί ευστροφον τό βάδισμα, έν δέ τη  καρδία, τήν συνεί- 
δησιν εκείνην της αδυναμίας, ή οποία εχει ανάγκην στη 
ρίγματος.

Τόρα, έάν θέλετε νά γνωρίσητε τούς ήρωας μας, ιδού 
α υτο ί:

Ό  Λουκιανός ήτο μέσου αναστήματος, κόμην είχεν ω
ραίου ξανθοΰ χρώματος, μορφήν γλυκεΐαν καί θελκτικήν* 
πνεύματος δέν έστερεΐτο, άλλ ’ είχε τοΰτο θορυβώδες καί 
έκβιάζον τήν προσο/ήν.

Ή δέ κ. Λ. . . ήτο υψηλή καί αξιοπρεπούς εύγενείας 
κατά τό βάδισμα* είχε δέ τήν εύσαρκίαν εκείνην, ητις ε
παυξάνει είς τάς γυναίκας τό κάλλος* οί ώς έ'βενος οφθαλ
μοί της εί/ον μοναδικήν έ'κφοασιν διανοητικές δυνάμεως.

*Π κ. Λ. . . ήγέρθη καί εκρουσε τόν κώδωνα, οπως 
άποπερατώση τόν καλλωπισμόν της.

c0  Λουκιανός ήγέρθη καί αυτός, δέν έ^οουσεν ομως, 
διότι ούδείς θά ήρχετο, καί έτελείωσε μόνος τήν προε~ 
τοιμασίαν τοΰ θριάμβου του.

Ή κ. Λ. . . άνέβη έφ’ άμάξης μετά τνίς μητρός της.
*0 Λουκιανός άνέβη έπί δίφρου μόνος.
Άμφότεροι έστησαν ταύτοχρόνως πρό τίνος θύρας της 

όδοΰ αγίου ΓΟνωρίου.



Έν τη αιθούση, έν η ή σύμπτωσις ηνου την κ. Α ... 
μετά του Λουκιανοΰ, ή συναναστροφή ητο πολυάριθμος. 
Ή αυτη σύμπτωσις $ μυστικόν τι έμφυτον προσηγγισεν 
αυτούς, καί διηλθον την εσπέραν, όαιλοΰντες περί τν)ς 
ναυμαχίας του Ναυαρίνου, προσφάτως τότε γενομένης, 
μεθ’ 8 άπεχω^ί σθησαν, λίαν προκατειλημμένοι.

Η κ. Λ. . . έζ, όλων τών έν τη αιθούση ητο η μόνη 
γυνη, ητις έπέστησε περισσότερον την προσοχήν είς τον 
Λουκιανόν.

Ό Λουκιανός ητο ό μόνος, οστις έφάνη προθυμότατος 
κατά πάντα πρός την κ. Λ. . .

Ό Λουκιανός έζητησε νά συνάντηση την κ. Λ...Έ δέ 
κ. Λ... έκοινε ν ότι ώφειλε νά μη αποφυγή τόν Λουκιανόν.

Μετά ενα μηνα ό Λουκιανός έγραφεν :
«Ευρον τέλος την γυναίκα, ην έπί μακρόν ώνειροπό* 

λησα. Εϊσθε υμείς, την οποίαν η έζημμένη φαντασία μου 
μοί παριστα διηνεκώς ύπό αόριστον καί άσαφη μορφήν. 
Μοί έφάνη οτι σας άνεγνώρισχ άφ’ ης ημέρας τό πρώτον 
είδον ύμας κλπ.

«Σας εί^ον καί η τύχη [Λου ώρίσθη κλπ.
«Σας αγαπώ διά βίου κλπ.»
Μετά δύο μήνας η κ. Λ. . . άπεκρίνετο :
«Ευρον τέλος τόν άνδρα, 8ν έπί μακρόν ώνειροπόλησα. 

Εϊσθε υμείς, τόν όποιον ή έςημμένη φαντασία μου μοί 
παριστα διηνεκώς ύπό αόριστον καί άσαφη μορφήν. Μοι 
έφάνη ότι σας άνεγνώρισα άφ’ ης ημέρας τό πρώτον είόον 
ύμας κλπ.»

Καί ομως ο τε Λουκιανός καί η κ. Λ. . . έψεύδοντο. 
Ά λ λ ’ ό Λουκιανός έψεύδετο έκ προθέσεως* η γυνη αυτη  
τώ  έφαίνετο οτ̂  προσεί/έ πως εις αυτόν* τη έγραφεν έπι- 
στολην άπλούστατα, όπως Οά έγραφε καί πρός πασαν 
άλλην.

Έ κ. Λ. . . ητο λίαν εύπιστος’ ό έρως,δν αισθάνεται τις, 
έγκειται τά μάλιστα έν αύτώ, τό δ’ έρώμενον πρόσωπον 
είναι η πρόφασις. Αυτη πραγματικώς έβλεπεν έν τω Αου- 
κιανω ό',τι τω έλεγεν.

'Η άνταπόκρισις ηκολούθησε την συνηθη πορείαν. fO 
Λουκιανός ούδόλως ηλασσε τάς συνήθειας του* ό έρως της 
κ. Λ .. . ητο απλώς δι’ αύτόν μία ηδονη περί πλέον. Αυτη 
τουναντίον συνεκεντρουτο ολόκληρος εί; τό πάθος της* παν 
ό,τι δέν ητο Λουκιανός τη ητο μισητόν* είς ούδέν μέρος 
έφοίτα πλέον, ούδένα πλέον έδέχετο, καί ό'τε δέν */)το 
μετ’ αύτοΰ, ησθάνετο έαυτην άτυχη, ουσα μόνη. 'Ό,τι 
ύπηοχεν ώραίον, ό',τι καλόν έν αυτη τό έφύλαττε διά 
τόν Λουκιανόν, καί τότε μόνον έκαλλωπίζετο, οτε άνέμε- 
νεν αύτόν. 'Ο πρός τόν Λουκιανόν έρως τόσον έδεσποσεν 
έπι τε τν5ς καρδίας καί τη ; ψυχής της, ώστε οί προσφι
λέστεροι φίλοι αύτης τη άπέβησαν αφόρητοι, καί άπεςε- 
νωθη πάντη αυτών.

'Ημέραν τινά έγραψε πρός τόν Λουκιανόν :
«Παν ό,τι οί άλλοι λαμβάνουσι παρ’ έμου, έστω καί 

μιας μόνον στιγμής προσοχήν,καί ταύτην χάριν άβροφροσύ- 
νης,τό θεωρώ ώς κλοπήν είς σέ διαπραττομένην,μάλλον 8' 
είς έμέ,ητις λογίζομαι εύδαιμονεστάτη,άνηκουσα έζ ολο
κλήρου είς σέ. Αί ήδοναί τοΰ κόσμου,οί θρίαμβοι τών αρι
στοκρατικών αιθουσών, αί ανωφελείς συνδιαλέγεις, αύταί 
ακόμη αί ευνοιαι, είς άς δέν τείνω πλέον ους, τά  πάντα  
μοί είνε απεχθή, τά  πάντα φεύγω, άφοΰ είμαι ολη ση, 
ολη έν σοί. Βέβαια περί τοΰ πρός έμέ έρωτός σου, άμε- 
ριμνώ διά πάντα,καί παραδίδομαι, άφιεροΰμαι τυφλώς είς 
την ευτυχίαν,ην μοι παρεσκεύασας. Μέλλω ν’άποχωρισθώ 
παντός τοΰ κόσμου, νά μη βλέπω πλέον κανένα, νά διέρ- 
χωμαι τόν καιρόν, δταν δέν ησαι πλησίον μου, άναμέ- 
νουσα σε, άδιάφορον αν η έκουσία αυτη εξορία παρατη-
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ρηθη* επιθυμώ νά μάθωσιν ό'τ; σέ αγαπώ ' είμαι ύπερη·*
φανός έπί τώ  ερωτί μου* μόνος ό χυδαίος έ'ρως δύναται 
νά έξευτελίση».

Ό Λουκιανός έτρόμαξε, διότι απέναντι της γυναικός 
ταυτης, ητις τω sSiSεν δλην την ζωην της, άνελάμβανε 
μεγάλην εύθύνην.Ό Λουκιανός ητο άνθρωπο; έπιπόλαιο;, 
έρωτότροπο;, άνευ πυρό;, άνευ ένεργεία; καί τόν όποιον 
πασα ισχυρά άπόφασι;, πασα μη συνηθης πραξις έξέ- 
π7//ιττεν. Εκείνην την νύκτα δέν έκοιμηθη* άπηντησε 
δέ την έπιοΰσαν :

«*Η μεγαλοφροσύνη σου και η ευγένεια τη ; καρδία; σου 
δύνανται μόναι νά μοί δώσωσι την άναγκαίαν δύναμή 
προς έπιτέλεσιν τοΰ ο,τι νομίζω καθήκον.

«Μη μέ κρίνης έκ της πρώτη; άναγνώσεως τ*71ς επ ι
στολή; ταύτη ;, μη μέ καταδικάσης εις τό μίσος και την 
περιφρόνησίν σου διά πραξιν δικαίαν καί γενναίαν, έάν 
μετρώ την αξίαν αύτης μέ τά ; προσπαθείας, ά ; κα τα 
βάλλω. ’Εάν πρό τών οφθαλμών μου ησο γυνη τυχαία, 
θά σοΙ άπηντων διά κοινών τύπων, θά έσκεπτόμην δέ 
μόνον νά ύπερηφανεύωμαι έπί άφοσιώσει τόσον κολακευ
τική διά την φιλοτιμίαν μου καί τόσον εύφροσύνω ε ί; την 
καρδίαν μου* θά έξηκολούθουν νά άγαπώμαι διά τοΰ έ'ρω- 
τος έκείνου,τοΰ πλήρους εύγενοΰς αύταπαρνησεως,θά διέ- 
τρεχον τόν κίνδυνον τοΰ νά μη άνταποκρίνωμαι εί; αύτόν 
έπαζίως, θά έπωφελούμην όμως την ηδονην καί την εύ- 
δαιμονίαν, την όποιαν μοί προσφέρει. ’Αλλά καί άν πρό- 
κηται νά ύποβιβασθώ εί; τό πνεΰμα καί ε ί; την καρδίαν
σου, οφείλω όμω; νά σοι έξομολογηθώ άσυνηθη τινα έξο- 
μολόγησιν :

«Είσαι ωραία, πνευματώδη;, χαρίεσσα, θαυμασία* ού- 
δεμίαν μάλιστα γυναίκα γνωρίζω, ητις νά συνενοΐ τά  
πλεονεκτήματα ταΰτα  εις άνώτερον βαθμόν.

«Σέ αγαπώ τόσον, οσον δύναμαι ν’ αγαπήσω,άλλά δέν 
δύναταί τις νά πλάση οργανισμόν διάφορον έκείνου, 6ν η 
φύσι; έδωκεν, η έπέβαλεν ημϊν. Ό ερως δι’ έμέ ύπηρξε 
πάντοτε ηδονη* άφ’ ης σ’ έγνώρισα, κατέστη ευδαιμονία’ 
άλλ’ η ιδέα τοΰ νά δώσω εις αύτόν δλην .μου την ζωην 
υπερβαίνει τά ; δυνάμεις μου. *11 άπόφασι; αΰτη,— διότι 
δέν θά ηδυνάμην νά δεχθώ την άφοσίωσίν σου χο>ρΙς νά 
σοι προσφέρω δμοιον έ'ρωτα,— εχει τ ι τό ύποχρεωτικόν, δ
περ μέ τρομάζει. 'Η άντανάκλασι; της ψυχής σου θά μοί ε- 
διδε προς τοΰτο την δύναμιν, τό αισθάνομαι, έπί τινα 
χρόνον,καί δμως πάντα ταΰτα θά κατέληγον εις δειλίαν 
δι’ έμέ, εις μωρίαν, ητις θά συνετέλει, δπως άπολέσω δι
καίως την αγάπην καί την ύπόληψίν σου.

«"Οχι, δέν είμαι ό άνθρωπος, 8ν συ φαντάζεσαι* εχω 
μάλιστα αρκετήν ετοιμότητα πνεύματο;, δπως γνωρίζω 
καί έκτιμώ έμαυτόν. Καί περ δέ έ'χων τόσα πλεονεκτή
ματα, στεροΰμαι της άπαιτουμένης ένεργείας δι’ αίσθημα 
άποκλειστικόν. Υπάρχει τι έν έμοί τό χυδαΐον, τόόποΐον 
με απελπίζει,άλλά καί τό όποιον δέν ομολογώ εις έμαυ
τόν, καί δμως πρέπει νά ομολογήσω εις σέ όλοσχερώς.

«Ούδεμίαν γυναίκα άγαπώ, ούδεμίαν επιθυμώ τόσον, 
δσον σέ, ούδεμίαν,τό έπαναλαμβάνω,η οποία νά δύνηται 
νά καταθέλξη εις τοιοΰτον βαθμόν την καρδίαν μου καί νά 
κολακεύση την ύπερηφάνειάν μου* καί δμως παραιτοΰμαι 
έκείνου τό όποιον ουδέποτε θά δυνηθώ νά έπανεύρω,δπως 
μενω άξιος αύτοΰ καί τοιοΰτος, όποιος φύσει είμαι.

«Μέχρι τοΰδε έθεώρησα δτι η έ'λλειψις τών δυνάμεών 
μου είχεν ώς αιτίαν τάς ηδονάς" σήμερον καταρώμαι τόν 
άθλιον καί άξιοκαταφρόνητον αύτόν οργανισμόν.

«Δέν δέχομαι την άφοσίωσίν σου, διότι έξετάσας έ- 
μ.αυτόν συντόνως, έπείσθην δτι δέν δύναμαι ν’ άνταπο- 
κριθώ εις αύτην εύγενώς.



«Χαΐρε, κυρία’ ε/e μοι χάριν διά την ειλικρίνειαν,μεθ’
ης σοι έζωμολογηθην, καί διά την Ουσίαν,εις ην έ'σχον τό
θάρρος νά υποβάλω έμαυτόν, αποποιούμενος την καρδίαν
σου χάριν της ύπολήψεώς σου. Σέ στερούμαι έκουσίως,
διότι δέν δύναμαι νά σέ άπατήσω καί δέν τολμώ νά τό 
πράζω».

Ό Λουκιανός ώς άπάντησιν έ'λαβε τό έ;ης :
«Θά σοι απαντήσω εντός μηνός».
Ακριβώς μετά ενα μηνα χωρική τις ήλθε πρωίαν τινά  

•παρά τώ Αουκιανώ, κομίζουσα επιστολήν προς αύτόν, εις 
την όποιαν είχε διαταγήν ούδεμίαν άπάντησιν νά λάβη:

«Φίλε μου, δέν μένω πλέον έν Παρισίοις* είμαι ήρε- 
μος, είμαι εύτυχης* έκ της λέςεως ταύτης ώφειλον ν’ αρ
χίσω* ήδη άς όμιλήσωμεν ολίγον περί του παρελθόντος.

«°Ότε έλαβον την επιστολήν σου, ήγανάκτησα, ώρ- 
γίσθην, έκλαυσα, άπέμαζα τούς οφθαλμούς μεθ1 υπερη
φάνειας καί επειτα έσκέφΟην.

«Έπραξας δι’ έμέ ό,τι ούδείς άνήρ επραςε δι’ ούδε
μίαν γυναίκα, καί σ ’ εύχαοιστώ διά τούτο.

«Έν τώ έ'ρωτι υπάρχει πάντοτε ό αγαπών καί ό ά-
γαπώμενος’ νομίζω όμως οτι εύτυ7 έστερος τών δύο είνε
ό αγαπών* την θέσιν ταύτην έςέλεςα, καί Οά τηρήσω 
αύτην.

«Σ’ εύχαριστώ,διότι μοί εμπνέεις ονειροπολήματα ισως, 
άλλ ’ ονειροπολήματα, τά  όποια πιστεύω ώς πραγματικό
τητας καί τά  όποια μέ καθιστώσιν εύτυχη.

«Συκοφαντείς σαύτόν* eyεις πλειοτέραν δύναμιν η 
όσην υποθέτεις* έκουσίως καί έκ γενναιοψυχίας παρητή- 
θης την άπόκτησιν γυναικός εύαρέστου, ητις ολόκληρος 
είχε παραδοθή εις σέ’ σέ άγα^ώ, καί θά σ’ αγαπώ πάν
τοτε, εις την όλίγην δέ αγάπην, ην θά επιτύχω εις αν
τάλλαγμα, θά έχω τάς ελπίδας μου άνευ δυσπιστίας,

άνευ άβεβαιότητος. Άπεχωρίσθην παντός 3,τι δέν είσαι 
σύ* εάν σύ δέν ησαι όλος ιδικός μου, μέ ύπολείπεται εύ- 
τυχία τις, την όποιαν σύ Γσως δέν εννόησες, άλλ’ ητις 
αρκεί εις τόν βίον μου* είνε δέ αΰτη, ότι εγώ είμαι όλη
ιδικη σου.

α’Ηγόρασα μικράν τινα οικίαν, λεύγην άπέχουσαν τών 
Παρισίων, έπί της όχθης τοΰ ποταμοΰ’ έκεΐ θά διέλθω 
τό λοιπόν τοΰ βίου μου. Ά λ λ ά  πρέπει νά μάθης έν πραγ- 
μα. Εις την άπόφασίν μου ταύτην οΰτε απελπισία μέ 
ώθησεν, ού'τε θλΐψις* δέν έγινα έρημΐτις· *Η οικία μου 
είνε ώραία καί καλώς διηυΟετημένη* συνήγαγον έν αύτνί 
πΧν ο,τι δύναται νά καταστήση την διαμονήν εύάρεστον. 
Έν αύτη θέλω νά διαμένω’ έν αύτή είμαι εύτυχης* σέ 
έθεοποίησα έν τη καρδί^ μου, σέ αγαπώ . . .  άνευ εγω ι
σμού . . . Διά παν δ,τι θά σοι παράσχη μίαν στιγμήν 
ηδονής, εύτυχίας, έ'στω καί έν τη αγκάλη άλλης γυναι- 
κός, θά χαίρω. ’Έρχου ένίοτε νά μέ βλέπης. Ιΐύτρέπισα 
εν ώραιον δωμάτων δι’ έμαυτην, άλλά τό δωμάτιον τοΰτο 
πρέπει νά έγκαινισθή διά της παρουσίας σου. ’Έχω ακα
κίας ηνθισμένας, άλλά πρέπει νά σκιάσωσιν έπί στιγ
μήν τό μέτωπόν σου. ‘Όταν έ’λθης άπας, μή έπανε7^θης 
πλέον, εάν θέλης* επάνελθε, εάν ή δταν έπιθυμης. Θά σέ 
περιμένω πάντοτε, άλλ ’ άνευ ανυπομονησίας, άνευ όργης,
ν  Γι-\ r ι ο  ^ ' Λ \ w . »  w >ανευ υλιψεως, οταν οεν ϋα ερχεσαι οταν έρχεσαι, εις 
οίανδήποτε εποχήν καί εις οιανδήτινα ώραν φθάσης, θά 
μέ εύρίσκης πάντοτε εύτυχη δτι σέ βλέπω, πάντοτε ά- 
ναμένουσάν σε* θά έ'ρχεσαι ώς έραστής η ώς φίλος, θά 
έ'οχεσαι δπως άγαπηθης η δπως παρηγορηθης* θά μοί 
άιηγήσαι τάς θλίψεις σου καί τάς διασκεδάσεις σου, θά 
με καθιστας κοινωνόν δλων σου τών άπορρήτων* θά σοι 
δίδω συμβουλάς,τάς οποίας θά ηνε ώφέλιμον ν’ άκολουθη 
τις έν τνί μοναξιά,έν η θά ζώ μετά της μητρός μου,ήτις,



εςασκοΰσα ευσεβώς τά  θρησκευτικά της καθήκοντα, δέν 
μοί όμιλεί ποτέ* τόσον άποκλειστικώς θά άσχολώμαι περί 
σου και τών συμφερόντων σου, ώστε ούδείς, ουδέ συ αυτός 
θα Συνήθης ν άφιερωσγς εις αυτά  τόσον χρόνον καί νά 
τα  γνωρισης τοσον καλώς.‘Ό ταν θά άγαπας τινα ,θά δια- 
γινωσκω αν τό άντικείμενον τοΰ έ'ρωτός σου ηνε άξιον αύ
τοΰ και αν αυτη σε άγαπα πραγματικώς. Θά σέ διδάξω 
τας παγιόας τών ερωτοτρόπων γυναικών, καί δέν θά σοί 
επιτρέψω να εκτεθης ν’ άγαπας μόνος, χωρίς ν’ άνταγα* 
πασαι. θ α  επαγρυπνώ επί σοΰ έγγύθεν τε καί μακρόθεν* 
θα^ημαι ο καλός σου άγγελος* θά ύπάοξωσιν ήμέραι. . . 
η ωραι... καθ ας η ζωη θά σοί φανγ) βαρεία . . .  θά ελ· 
θης εις την οικίαν μου . . .  θά σοί παίξω  έπί της άρπας  
τα  αρεστα σοι τεμάχια* θά σέ ακούσω* θά μέ θλίψωσιν 
α ι λυπαι σου,διότι αυταί μόνον ενδεχόμενον νά μέ προσ- 
βαλωσι τοΰ λοιπού, καί αν μετά παρέλευσιν πέντε ετών 
μ,ε̂  ενθυμηθγίς και ελθης, —  καί μετά τό μακρόν τοΰτο 
διάστημά δυνασαι να ελθης άνευ τής συνήθους άναγγε- 

ευοης περιμένουσάν σε. Έν τώ δωματίφ  
μου θα ηνε τα άνθη, τών όποιων τό άρωμα σοί άρέσκει. 
Εκ τοΰ στόματός μου ούδέποτε θά έξέλθγι παράπονόν τι. 
Ιο προσωπόν μου μόνον εύτυ^ίαν θά σοί δεικνύει. ' ΐ 'γ ί -  
αινε δι αυτήν την φοράν μόνον σέ ζητώ  νά έ’λθης».
" ® Λουκιανός άνεχωοησε παρευθύς καί έ'φθασε μετά μίαν 
ώραν εις την οικίαν τής χ.. Λ . . .

Ευρεν ευκόλως τόν ύποδειχθέντα οίκίσκον* ητο χαμη- 
αλος και σχεδόν κεκαλυμμενος ύπό ηνθισμένων ακακιών. 
Πρός στιγμήν εδιστασε νά κρούση* η καρδία του έπάλ- 
λετο^βιαιως. πηρέτριά τις ηλθε καί τώ  ηνοιξεν, αλλά 
δεν ητο πλέον εκείνη, την οποίαν εϊχεν άλλοτε η κ. Λ ..., 
έφαίνετο δε καί η μόνη τής οικίας. ΤΙ1το παχείά  τις κό
ρη, θαλαμηπόλος οχι φιλάρεσκος, πλην καθαρά, θελκτική ,

αδέξια* ηρώτησε δίς τό ονομα τοΰ Λουκιανοΰ καί άπήλ- 
θεν ίνα  τό άναγγείλν), μεθ7 δ έπιστοέψασα είπεν αύτώ
δτι ήδύνατο νά εισέλθν].

Ευρε την κ. Λ... νωχελώς καθημένην έπί ανακλίντρου* 
δέν άνεγνωρισε τα  έπ ιπλα  τα  οποία άλλοτε ειόε παρ 
αύτνί. Ή αίθουσα είχε τούς τοίχους κυανώ χρώματι κε- 
κοσμημενους* τα  παραπετασματα τ/ις κλιν/)ς και »ων 
παραθύρων ησαν κυανά καί λευκά* τό άνάκλιντρον καί αί 
μεγάλαι εδραι ησαν κυαναί* ό τάπης βαρύτιμος έποικίλ- 
λετο ύπό ρόδων έπί λευκοΰ εόαφους. Η ύε κ. Λ... εφε- 
ρεν έσθήτα έκ λευκοΰ κασιμηοου* ζώνη περί την όσφυν 
αύτής άνέτως έμπεπορπημένη άπετέλει τάς μόνας ταύ- 
της πτυχάς* η κόμη της είς  ̂ πολυαρίθμους καί παχείς 
βοστρύχους κατέπ ιπτεν εκατέρωθεν τοΰ προσώπου της.

Ούδεποτε ό Λουκιανός την είδε τόσον ώοαίαν. Αύτη 
ητο τόσον ευτυχής... ^Οτε εμειναν μόνοι, ό Λουχ.ιανος εστη 
τεταραγμένος έπί μακρόν, χωρίς νά προφέρη ούτε λέςιν* 
εύρίσκετο είς μεγάλην στενοχώριαν. Πάντα τά  περί την 
χ. Α . . * έφαίνοντο πληοη εύτυχίας, ητις συνεκίνει ^τόν 
Λουκιανόν μέχρι δακρύων. fH γυνη αυτη ήτο τοσον ευτυ
χ ή  άγαπώσα αύτόν, τόσον ευτυχής, εγκαταλειψασα τα
πάντα  χάριν αύτοΰ·  ̂  ̂ #

Ή κ. Λ... τόν παρετηρει μετά προσοχής, ώσεί έζητει 
νά ύποτυπώσν) έν τω  πνευματι αυτής εν ολν) τ/} λεπτο
μερείς τό πρόσωπον αυτοΰ, αφοΰ, ως ενομιζε, δεν εμελλνε
νά βλέπν) αύτόν συχνά. ^

‘Η πρώτη λέξις, ητις ηλθεν έπί τών χειλεων τοΰ Λου-
κιανοΰ ητο τό ονομα τής κ. Λ...

—  Ά δ ελα ΐς  !
Αυτη άπέστρεψε τους οφθαλμούς, ωσει η εκφρασις της 

φωνής τοΰ Λουκιανοΰ ένεποίει αύτνί κακόν.
— Άδελαΐς, σε ηπάτησα, ηπατηθην* σε αγαπώ ε;



δλης μου ψυχής* άνεκαλύφθη έν έμοί ήθικη τις ισχύς, 
ην ήγνόουν. θ έλω  νά ζησω διά σέ καί μόνον δ ιά  σέ.

βΙΙ κ. Λ... έφάνη κ α τ ’ άρχάς λ ίαν τεταοαγμένη* ε ϊτα  
εθηκε την χειρα έπί του στόματός του, λαβοΰσα δέ την 
ίδικην του,άλλα μετά  σταθερότητος καί έκφράσεως.ώσεί 
έ'λεγεν «άκουσον», τω  ε ίπε:

—  Λουκιανέ, ο,τι καί άν μοι λέγν,ς, αυτά, η άδιάφο- 
ρον τί, Οά σέ πιστεύσω έπί μίαν στιγμήν, ακολούθως 
ομως δέν Οά σέ πιστεύω πλέον* Οά άπολέσω μ ά λ ισ τα  
καί αύτην την βεβαιότητα την όποίκν έχω μέχρι τοΰδε 
καί διά τής όποιας κατέστην ευδαίμων ενεκα τής πρός 
εμε ειλικρίνειας σου. Σήμερον αισθάνεσαι δ,τι μοί λεγεις, 
αλλά  τό φυσικόν θέλει κατισχύσει τούτων τα^^έω;, καί 
ευτυχία, ην θεωρώ απαραίτητον, θά μοί καθίστατο το- 
σοΰτον αναγκαία, ώστε θά έγινόμην ά π α ιτητικη , οχληρά, 
σκυθρωπή. Ά φ ες  με νά σ’ αγαπώ . Λύτην την στιγμήν  
μέ άγαπας* ή φαντασία σου έπληγη βιαίως ύπό τοΰ ά -  
συνήθους τής Οέσεώς σου* μη καταχοώμεθα αύτην, μη  
άποκληρώμεν τό μέλλον ημών. Θά αισθάνεσαι εύφροσύ- 
νην, μανθάνων οτι υπάρχει πάντοτε άσυλόν Tt, είς δ νά 
καταφεύγης, στήθος έπί τοΰ όποιου νά στηρίζης την κε
φαλήν σου, καρδία συλλέγουσα παοηγορίας διά σέ. Έ γώ  
θά ίμ α ι  εύτυχης* άς ημεθα φίλοι. Έ λθέ νά ι'δης τόν 
κήπόν μου.

Ό Λουκιανός έστέναξεν, ήγέρθη καί την ήκολούθησεν.
Ό  κήπος έκαλύπτετο, έδώ μέν ύπό ακακιών, έκεί δέ 

ύπό πρασιας έκ δροσερών υακίνθων* λωρία τ ινά  ηρχιζον 
νά διανοίγωσι τόν λαμπρόν των κάλυκα* ολίγον περαι
τέρω αί πασχαλέαι συνέπλεκςν τούς εύώδεις κορύμβους 
των. 'Ωραία χλόη ώς τάπης έςετείνετο ύπό τούς πόδας, 
έσπαρμένη ύπό ίων, τών όποιων τά  ζωηρόχροα άνθη ε-

πρεπε νά ζήτηση τις ύπό την χλόην κα ί άτινα  έφαίνοντο 
ώς τόσοι αμέθυστοι εύώδεις.

'Η κ. Λ... ήρέσκετο νά περιάγη τόν Λουκιανόν δι’ολων 
τών δενδροστοιχιών, tva ουτω πολλαπλασιάσ/) τά  ίχνη  
του καί πληρώση την οικίαν τη ; έκ τής παρουσίας του* 
έφαίνετο δτι άπλ,ηστω; έφωδιάζετο προμήθειας διά την 
ευτυχίαν της, δπως έ/η αύτάς είς καιρόν καθ’ 8ν θά ητο  
μόνη.

Μετά τινας στιγμάς τόν ήρωτησεν άφελώς :
—  Γευματίζεις εδώ ;
Ό Λουκιανός ήσπάσθη την χείρά της καί άπηντησεν:
— Ε πιθυμώ  νά μείνω μαζη σου οσον τό δυνατόν πλειό- 

τερον.
Και έγευμάτισαν ομοΰ έν τώ  κυανω Λωματιω.
—  Φίλε μου, λέγει ή κ. Λ... εί; τόν Λουκιανόν, στε-

fY yf , ) ) \ ?να>,οντα, εσο τοιουτο;, οποίον σε αγαπώ μη με α π α τη -  
σης ποτέ. Μία τής y ειρός θλίψις, έν σημείον τής κεφα
λής φιλικόν, ά λλ ’ αληθές, μετ’ αισθήματος γινόμενον, 
τοιοΰτον, ώστε νά μη δύναται νά μοι έμβαλη αμφιβο
λίαν τινά  περί τοΰ προκαλοΰντος αύτό αίτιου, Οα μοι 
δί^η πάντοτε πλειοτέραν ευτυχίαν αί ζωηρότερα», δ ια 
βεβαιώσεις. Θά σοί ημαι ευγνώμων, δταν θά σε ίοω νά 
με έγκαταλείψης άνευ προφάσεως, άνευ δικαιολογιών, 
άνευ άλλης α ιτ ίας η τής θελησεώς σου* θά είμαι β έ
βαια τότε, δτι τόν καιρόν, ον διήλθες πλησίον μου, ούτε 
είς άπόφασιν οφείλω, ουτε είς συμπεριφοράν, ουτε είς 
ύπόληψιν. ’Α ντί νά μέ δυσαρεστηση ή άναχώρησίς σου 
θά μέ ευχαρίστηση, διότι τοΰτο δέν θά ηνε εγκα τά λε ι
ψ ή , θά ηνε ευχάριστος βεβαιότης τής ευτυχίας, την 
όποιαν θά μοί παράσ*/η ή παρουσία σου, θά μοί απόδειξη 
οτι θά έ'χ ω δίκαιον νά ημαι εύτυχης* εννοησον καλώς 
αυτά, φίλε μου* μη ελθης ποτέ, όπως μ ε  ευχαρίστησης,



ουτε διότι θα ro jt i cy c  δτι οφείλεις r a  Π θψ '  έλθε οταν 
θελης νά ελθης. Σκέφθητι, εάν παρέλθωσιν έ ; μήνες χ ω 
ρίς νά με πληοοφορησης τά κατά σέ, πόσον θά ήμαι βέ
βαια τήν ημέραν, καθ’ ην θά έπανέλθης πλησίον μου, 
οτι πραγματικώς έχεις ανάγκην νά μέ ιδης. Μή στενο
χώρησα»/ ελπιζε επ' έμε, άλλά μή φαντάζου οτι έλπίζω 
επί σε θα ήμην λιαν αχάριστος διά τήν έλαχίστην ένό- 
χλησιν, τήν όποιαν θά ησθάνεσο, διότι τούτο* θά μοί ά- 
φηρει δλην μου τήν εμπιστοσύνην. ’Ίσως έπέλθη εις 
τό πνεύμα σου σκεψις τις* θά σοι απαντήσω έκ τών 
προτέρων, διότι ή σκεψις αΰτη Γσως ήδύνατο νά σέ υ
ποχρέωση εις το νά με άπατήσης, απατών σέ αύτόν.

c Είμαι ιδικη σου, δλη ίδική σου. Οιανδήτινα ευτυχίαν 
η δύναμην ποτε νά σοι δώσω, θά ηνε ευτυχία δι’ έμέ* θά 
εύιόον εμαυτην εις σε, ώς θά σοι έ’διδον και πασαν ά λ 
λην γυναίκα, τήν όποιαν θά άγαπήσης βραδύτερον, διότι 
αυτη θά ηνε ώραιοτέρα η πνευματωδεστέρα, ή απλού- 
στατα διότι αυτή θά ηνε άλλη ή εγώ.))

Οτε άνεχώρησεν ό Λουκιανός, ή κ. Λ... ένεθαρρύνθη* 
τώ  ε)ωκε μίαν κλείδα καί τόν άπεχαιρέτισεν εύθυμος. 
Ιόν ηκολουθησε διά τοΰ όφθα7νμοΰ, εϊτα έγκλεισθεΐσα έ- 
γονυπετησεν, εχουσα τήν κεφαλήν εις τάς χεΐοας, έστη- 
ριγμενας επί τοΰ άνακ,λίντρου, καί άφηκε νά ρεύσωσι τά  
όάκρυά της, άτινα συνεκοάτει, πιέζουσα τήν καρδίαν 
της άφ’ δτου ό Λουκιανός ήρξατο νά τη όμιλη. Ακολού
θως άνηγερθη, εμεινεν έπί τινας στιγμάς σκεπτική και 
είπε :

«Δεν είμαι ακόμη εκείνη, οίαν θέλω νά μέ νομίζη, 
αλλα θα γινω . Θεε μου, προσέθηκεν, ένοΰσα τάς χειοας, 
τις είνε εύτυχεστέρα γυνή έμοΰ ; τίς είνε έκείνη, ητις ώς 
έγω δύναται νά η βδβαία δτι δ εραστής της έμεινε

μετ’αύτης εν δευτερόλεπτον πλειότερον, διότι ο ερως 
τον έκράτησεν εκεί καθ’ δλον τόν χρόνον, καθ 8ν διε-
μεινε παρ’ αύτη ;»

Ό Λουκιανός επανήλθε τό εσπέρας, καί τήν έπιοΰσαν, 
καί τήν μεθεπομενην. Γην ακολουθον λεγει τ*?ί κ. Λ.,··

— Δεν θά έπιστρέψω απόψε* ύποθεσεις τινες......
*Η κ. Λ... έ'θηκε τήν ^εΐρα εις τό στόμα του κα ίτώ  ειπε:
— Μή δικαιολογίας, μή προφάσεις, ένθυμηθητι τας 

συμφωνίας μας. Βραόύτερον ήλθε μετα παρελευσιν δυο 
ημερών, ακολούθως μετά μηνα. Όσακις ηρχετο, πάντοτε 
άνευ.ένετο, Τήν ημέραν, την νύκτα, πάντοτε τά παντα 
ησαν παοεσκευασμενα προς υποδοχήν του ευκολον ητο 
νά ιδη τις, δτι ή κ. Λ . . . άπό της άναχωρήσεώς του 
ύπ’ ούδεμιας κατείχετο σκέψεως ασχέτου προς αύτον.

Τέλος ά π α ; ήλθε μετά παρέλευσιν τεσσάρων μηνών.
Νύκτα τινά ή κ. Λ . . . άφυπνίσθη έκ τοΰ κρότου βη

μάτων έν τώ δωματιω της* ήτο ο Λ ουκιανός. Από τεσ
σάρων μηνών τόν άνέμενε καθ’ έκάστην ημέραν, καθ' έ- 
κάστην στιγμήν. νΕφερε yάριν αύτοΰ τον φιλαρεσκον νυ
κτερινόν καλλωπισμόν γυναικός, ητις εχει αναγκην να 
ηνε ώρ αία.

Ό Λουκιανός ήτο σκυθρωπός καί περίφροντις* ελαβε τήν 
χειρά της, άλλά δέν τήν ήσπάσθη, ως συνειθιζεν.

—  Άδελαις, τη λέγει, πάσχω, είμαι δυστυχής,^ άπελ- 
πις, καί έρχομαι εδώ, ίνα κλαύσω, ΐνα  βλασφημητω.

— Καλώς ήλθες, λέγει ή κ. Λ ..., θέλεις νά δειπνή- 
σης ; είσαι κεκμηκώς.

Καί διά της χειοός δεικνύει εις αυτόν τό δεΐπνον, τό 
όποιον τώ παρεσκεύαζεν άνά πασαν εσπέραν καί τό ό
ποιον άνελάμβανε τήν έπιοΰσαν άγογγύστως.

Ό Λουκιανός ένευσεν δτι οΰτε ήθελεν, ουτε ηδυνατο 
νά φάγη. ’Εφαίνετο τεταοαγμένος.
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—  Τί έχεις ; τόν έρωτα ή κ. Λ... Μήπως έχεις ανάγ
κην χρημάτων ; "Εχω,

—  "Οχι, άπηντησεν ό Λουκιανός.
—  Δεν έπιμενω,τόσω μαλλον,καθόσον δέν θά έδίστα- 

ζες νά τό ειπης* τούτο θά ητο ποταπόν και άνάζιον ημών. 
Ένθυμησου τάς συμφωνίας μας και λάλει. Είσαι ερωτευ
μένος !

—  Ναι.
—  Σέ ήπάτησαν, η σέ άπέβαλον ;
—  Καί τό έν καί τό άλλο* μέ αποπέμπουν, άφοΰ μέ 

άφήκαν νά συλλάβω τάς έδραιοτέοας ελπίδας.
—  Καί αύτη σέ άγαπα, η δέν σ’ άγαπα ; εάν σέ ά- 

γαπ5:, αρκεί νά την πείσης διά λόγων δτι άνταγαπα- 
τα ι υπό σου, τ) δι’ ένδείςεων,— οπερ καί εύ*ολώτερον, η 
τουλάχιστον φέρει εις τό αυτό—καί αύτη θά σ’ άγαπηση* 
ώστε δέν υπάρχει λόγος ν’ άπελπιζησαι. ’Εάν δέ δέν σ’ 
άγαπα, πρόκειται νά πα ίςητε εν παιγνίδιον ζατρικίου, 
καί δι’ έμοΰ θά τό κερδησης . . . τέλος πάντων σοι υπό
σχομαι οτι θά επιτυχής.

Ό  Λουκιανός συνεκινηθη ολίγον,παρατηρών την κ. λ .. .  
^ΙΙσαν μόνοι, έν τώ  μέσω της νυκτός καί της σιγής.

—  Φίλε μου, τώ λέγει, ύπαγε* μη άλλοιοις μητε την 
παρελθοΰσαν μητε την μέλλουσαν ευτυχίαν μου.

Καί ώθησεν αύτόν ελαφρώς, καί 6 Λουκιανός έφυγε.
—  Πώς μέ υπακούει ! είπεν αΰτη πικρώς, οτε πλέον 

δέν ηκουε τά  βήματά του* πόσον σπεύδει νά θριαμβεύση 
διά τών συμβουλών μου ! Ά λ λά , προσέθηκε, θέλω νά 
ημαι δι’αύτόν άγγελος προστάτης, θέλω, οίανδηποτε εύ- 
τυχίαν καί άν άποκτησην νά τώ  προέλθη αΰτη ές έμου. 
θ έλω  νά τώ  παρασκευάσω τόν βίον οΰτως, ώστε νά πλη- 
ρουται πάντοτε εύπραγίας καί χ*?#;· Καί προς τ ί νά 
κλαίω ; Είμαι εύτυχης, δυναμένη νά παρέχω τόσην εύ~

τυχίαν. θ ά  συνεισφέρω εις την ίδικην μου, εις την ίδ ι
κην του. "Ω ί εύχαριστώ σοι, θ εέ  μου, διά την εύγενή 
ταύτην έμπνευσιν !»

Καί διηλθε τό έπίλοιπον τής νυκτός, λησμονούσα έαυ- 
την, θεωρούσα εγωισμόν, οτι συντελεί εις εύτυχίαν άλλου, 
καί εύτυχίαν μάλ ιστα  σπαράττουσαν αύτην.

Παρήλθε καί πάλιν πολύς καιρός, καί ό Λουκιανός δέν 
μετέοη παρά τη κ. Λ . . . Κ ατά τόν χρόνον τούτον θά  
ητο δύσκολον νά είπη τις όποιαν δοκιμασίαν ύπέστη  
αΰτη* διά τής φαντασίας της έπ λα ττε  καί ύπέφερε 
σκληράς βασάνου:. Συχνάκις άφυπνίζετο έν μέση νυκτί, 
νομίζουσα οτι έβλεπε τόν Λουκιανόν μεθυσκόμενον έν 
ταΐς άγκάλαις άντεραστρίας ύπό. τής εύτυχίας, την ό
ποιαν αύτ/ι τώ  παρεσκεύασε διά τών συμβουλών της* 
τότε εκλαιεν, έμέμφετο τόν Λουκιανόν έπί σκληρότητι, 
καί δέν ηδύνατο νά έννοηση, πώς ουτος δέν συνεκινηθη 
ύπό του τόσου έρωτος,τόν όποιον έτρεφε προς αύτόν* τέλος 
έσκεφθη οτι, επειδή αΰτη  μέν ητο δύσπιστος, ό δέ Λου
κιανός ακριβής καί άφωσιωμένος, δέν θά παρεΐχεν εις αύ
τόν τόσην εύτυχίαν, η εάν τόν άφινε νά έρχηται, οτε τό 
ηθελεν η φκντασία  του. Αί σ τιγμ α ί, καθ’ άς αΰτη  τόν 
ε^λεπεν, η-αν βραχεία», καί σπκνιαι, ά λλ ’ οτε έπηρχοντο 
αί στιγμα ί αύτα ι, η κ. Λ . . . ηδύνατο νά παραδοθή άδι- 
στακτω ς καί άπεριορίστως εις την π ίστιν, ητις είνε το 
μεγαλείτερον θέλγητρον του έρωτος.

Περί τόν μήνα Μαϊον, καθ’ ην εποχήν τό αιγόκλημα, 
καί ή λευκάκανθα άνθοΰσιν, ό Λουκιανός, κεκμηκως, α 
σθενής έκ τών διασκεδάσεων του χειμώνος, έφθασε νύ
κτα  τινά  καί άνηγγειλεν εις την Ά δ ελα ίδ α  οτι θά ε*με- 
νεν ενα μήνα πλησίον της. Αΰτη κατ’ άρχάς έμεινεν έκ
πληκτος, άρωνος, άγωνιώσα* τόν παρετηρησε δ ια  τοΰ



ερωτηματικωτάτου έκείνου βλέμματος, εν ώ δέν δύνα- 
ταί τις νά ψευσ0γ5·

Ο Λουκιανος τη έπανελαβεν οτι ή’οχετο να τήν ζη- 
τηση ςενιαν επί ενα μήνα. '11 κ. Λ . . . κατεληφθη 
υπο παιδικής χαρας· έγέλασεν, εκλαυσε, κατησπάσθη 
τας χείρας και την κόμην του έραστοΰ της, κα'ι συνέλχ- 
βεν άπειρα σχέδια, δπως τώ  καταστήση τήν διαμονήν 
εύάρεστον κατά τόν μήνα εκείνον.

II επιούσα διήλΟεν εις την ε.ετασιν του κήπου, οστις 
περιείχε καλλιεργημένα μετ’ ίδιαζούσης έπιμελείας πάντα  
τα  άνθη,τα οποία ηγαπα ο Λουκιανος . . .  'Εκεί ύπό τινκ  
θόλον ές αιγοκλημάτω ν ήρέσκετο ή Ά δελα ις  νά άνα- 
γινωσκη τας επιστολας. του. ’Επί του χλοερού τούτου β ά 
θρου εμενε συνήθως κατά  τάς ώραίκς εσπέρας, μακρόθεν 
ακοοωμενη τον υποκωφον ψίθυρον, 8ν αποτελεί ό άνεμος 
διεοχόμενος διζ  των φύλλων. ’Ίιως,διελογίζετο,είνε ό Οό - 
ρυοος τής πόλεως,τής πόλεως,δπου εύρίσκεται ό Λουκια
νός* μέρος του θορύβου τούτου προξενείται ύπό τής άμάςης 
τής φεοούσης αύτόν εις τάς διασκεδάσεις. Εϊτα παρετή- 
ρει τον καταστερον ουρανόν* ή ψυ^ή της μετεωρίζετο είς 
αόριστόν τινα  αποθαυμασμόν, άπό του οποίου ή’ντλει τήν 
όυναμιν να μη ηνε ζηλνότυπος, και νά σκέπτητα ι μετά  
θυμηδίας, οτι ό Λουκιανός ήτο εύτυγής. Έ βλεπεν έαυτήν 
ω ; άγγελον προστάτην,και ώμνυεν είς τόν ουρανόν, νά μή 
υποχώρηση προ του έργου, δπερ έπέβαλεν αυτή  έαυτν}.

Ιίθελεν, ινα ό Λουκιανός ρίπτη τροφήν είς τάς περι
στεράς της, αυτός να όσφραίνηται τών πρώτων της ρόδων.

Γην πρωίαν τής τρίτης ημέρας ό Λουκιανός ευρεν έν 
τη  μικρά αύλη μικρόν ίππον έπισεσαγμένον καί κεχα- 
λινωμενον* τόν εϊχον μισθώσει έκ τοΰ περίφημου ιππο
στασίου τοΰ Πελλιέ καί Βωσαί, έπί συμφωνία νά μένη 
εν τη  οικία έφ’ δσον καί ό Λουκιανός,

Τήν εσπέραν μετά  τό δείπνον μικρά λέμβος προσ- 
έφεοεν είς τούς δυο ερωμενους τερπνόν περίπατον πρου̂ - 
χώρουν μεχρ  ̂ τών ιτεών, και ευφρόσυνός τις ελ^ις δι/ϊ·
νοιγε τάς καρδιας των.

ΤΙ Ά δ ελα ις  ούδέν εϊχε σχεδόν νά εί'πη* μ ία  μόνον σκε- 
ψις άπησ^^όλει αύτην, ό Λουκιανος. 1 πήρχε μ υχ ια ιτα τα  
έν τη  καρδία της ή άνάμνησις ωρών τινων μελαγχολίας  
καί άποθαρρύνσεως, άλλ* άπεφκσισε να μη τάς εκμυστη- 
ρευ0·?5 είς τον Λουχ.ικνόν γιρέβλετο νά τόν ά*ού·/) διτιγου- 
μενον τάς διασκεδάσεις του και αυτους τους έρωτας του 
ακόμη, καί ήθελε \ά τη  παριστα τάς εικόνας τών εύτυ-
^ών άντεοαστριών της.

Εσπέραν τινά  ή λέμβος εκωλυθη υπο τών κλάδων 
γηραιας ιτέας* ή σιγή τής νυκτός διεκόπτετο μόνον ύπό 
του μορμυρισμοΰ τοΰ ύπατος, κωλυομενου υπό τών λίθων, 
ου; συνήντα. Εύωδία νεαρού φυλλώματος ηρωματιζε τόν 
αέρα’ τά  άστρα έσπινθηροβόλουν δια τοΰ φυλλώματος, 
καταυγάζοντα τό μυστήριον τής νυκτός και τό σκοτος.

ΤΙ Ά δ ελα ις , τήν κεφαλήν κλίνουσα έπί τοΰ στήθους 
τοΰ Λουκιανοΰ, ήτο τόσον εύτυχης, ωστε έπολλαπλασιαζε  
τάς ερωτήσεις της περί τών γυναικών, αιτινες ανεπ λη-  
ρουν αυτήν έν τη καρδία αύτοΰ κα τά  τήν απουσίαν του.

Όμοια πρός τόν ναυαγόν, οστις ριπτομενος επι της 
δ/θης έπανέρ/εται καί άρεσκεται να παρατηρη τα  κο
λοσσιαία εκείνα κύματα, τά  όποια μικροΰ δείν εθραυον 
αύτόν έκατοντάκις κατά τών σκοπέλων, και να ακουη 
τόν φοβερόν αυτών μηκυθμόν άναμεμιγμενον με τήν αγοικν 
βοήν τοΰ λυσσωδώς πνέοντος άνεμου :

—  Ό μίλει μοι, ελεγεν είς τόν Λουκιανόν, περί εκείνης, 
τήν όποιαν ήγάπας, δτε ήλθες νά μέ ί'δης την τελεύταγαν 
φοράν* που είνε αύτή  ; τήν άγαπας ακόμη ; ήτο ωραία ;

—  θ ά  απαντήσω είς δύο ερωτήσεις όια μι^ς απ α ν -



τησεως, υπελαβεν ό Λουκιανός: Δεν ηξεύρω -πλέον που 
είνε. Δέν νίτο ίσως μεγάλης καλλονής, άλλ’ άν έξηταζέ 
τις τά έν αύτη καθέκαστα, θά ευρισκεν εξαιρετικήν λε
πτότητα* * χειρ της ^το θελκτική· ή φωνη της είχε 
γλυκυτητα τινα, ην μόνον εις τούς αγγέλους απονέμει 
ή φαντασία* ή κόμη της είχε χρώμα ώραΐον ξανθόν, αί 
οε τριχε; ησαν λεπτότερα», καί μαλακώτεραιμετάξη'’I? »ίΐ > ' Λ / k 1  ̂ Μ*Ενταυυα εγενετο μικρά σιγη.

__'0 Λουκιανός όμιλών εφερε την χεΤρ* εις τήν κόμην 
της κ. Λ . . . Ητο αυτη επίσης ςανθοϋ χρώματο;, αί δέ 
τρίχες λεπτότεραι καί μαλακώτεραι μετάξης. ‘Ο Λου- 
κιανος εςεπλάγη επι τη ομοιοτητι ταύτη.

Η κ. Λ . . . εννόησε τι άπησχόλει τόν εραστήν τη:, 
και ησθανετο μετ άρρητου χαράς την χεΐρα τοΰ Αουκια- 
νου, οστις ε,ηκολουθει θωπευων την ώραίαν κυματόεσ- 
σαν κόμην αύτης.

Ό Λουκιανός είπε τότε νά έπιστρέψωσι, διότι έφο- 
βεΐτο μήπως προσβάλη αύτην τό ψύχος. ΤΙ Άδελαις ούδέν 
άπηντησε, καί η λέμβος άνήλθε τό ρεύμα διά τών προσ
παθειών του Λουκιανου. Αυτή έν τούτοις κατείχετο ύπό 
θελκτικής όνειροπωλησεως, είτε δέ φύσει παρασυρΟεΐσα, 
είτε ές έρωτοτροπίας, ηρχισεν αδουσα μελωδίαν τινά, α 
πλήν και θυμηδή.Ή φωνη της, τονιζομένη ύπό τής συγ· 
κινησεω;, αντηχεί έν τώ μέσω τής σιγής καί τής νυκτός.

Ο Λουκιανές ακουων άνεστελλε την κίνησιν τών κω- 
πών καί αύτην την αναπνοήν του.

Εν τουτοις μόλις παρήλΟον τρεις εβδομάδες καί ό Λου
κιανός ηρξατο να φαινηται άφηρημένος καί σκυθρωπάζων.

Ή Άδελαΐς τόν είδε τά προ=* ίππεύσαντα και λαβόντα 
μηχανικώς την εις Ιίαρισίούς άγουσαν.

Ίην αυτήν εσπέραν τόν άπεχαιρετισε καί τω είπε

Έπί πολύ ν) Άδελαΐς εζησεν έκ της άναμνήσεως της 
εύτυ/ίας της. ΟύδαμοΟ ούόεποτε μετεοαινεν, οταν ο Λου 
κιανός δέν ήτο μετ’ αύτης. 'IV  αύτάς τάς πασχαλέας άνέ- 
γνωσαν όμοΟ' έπί τής χλόης έγευματισαν λιτόν γεϋμα 
έ/.εΐ ιτέα τις έδυσχέρανεν έσπέραν τινά την πορείαν τής 
λέμβου* εδώ ηκουσεν ολόκληρον νύκτα την υπολαιδα 
αύτη η ροδη ηνθησε πρώτη καί αυτής τα ρόδα εφερεν
ολην την ημέραν.

Έν τούτοις η Άδελχις έζητει μέσον, οπως ασχολειται 
περί αύτου μετά μείζονος διαφέοοντος/Ως προς δε τόν Λου
κιανόν, ουτος εσπευσε νά ρ'.φθή εις τον στρόβιλον τ?ίςμε 
γαλουπόλεως. Έσχετίσθη μετά τίνος οικογένειας αγγλ ι
κής ,ενθα ηρξατο δι’αύτόν νέα φάσις έκ τών σπουδαιότερων 
τής ζωής του. Έν αύτη ύπήρχεν ωραία νεανις, Σάρα κα- 
λουμένη, εύειδης καί σιωπηλη, λεπτή καί ευκίνητος, δει
λή,' κυριεύσασα έζ εφόδου απασαν την φαντασίαν του. 
Φίλοι τινές συνεβούλευσαν αύτόν οτι εινε .δυνατός ο μετά 
τής Σάρας γάμος καί λίαν επωφελής υπο οικονομικήν 
εποψιν.

Ό Λουκιανός άπηντησε μεγαλοφώνως*.
—  Δεν έλαύνομαι ύπό ύλικών συμφερόντων, ίνα προβώ 

εις τό βήμα τούτο* χαμηλοφωνως Λε ειπε καθ εαυτόν . 
αδχι, η περιουσία μόνη δέν θά με ώθηση εις τό να ά,.ο"
Φασίσω.

Καί έποιησατο πρότασιν περι τής Σαρας εις τον πα
τέρα αύτη,. r

Ό Λουκιανός δέν ητο πλούσιος* εϊ/εν ομως θειον, ου- 
τινος ένομίζετο άφευκτος κληρονόμος, άλλ ό Λουκιανός 
έγίνωσκεν δτι ούδέν άναμενει παο αυτου* και ιί)ου διατι* 

Ό αγαπητός θείος, καίπερ άγαμος, ^είχε κόρην νό- 
θον, την όποιαν άνέτρεφε κρυφίως εις την εξοχήν. Ημέ
ραν τινά είπεν εις τόν Λουκιανόν; «Ό κο^μος σε θεωρεί



κληρονόμον (/.ου, καί ομως δεν είνε άληθές. "Εχω θυ
γατέρα, εις την όποιαν θά άφήσω, ό',τι δυνηθώ νά δια
θέσω έκ της περιουσίας μου1 έν τούτοις, επειδή τρέφω 
αγάπην πρός σε, έσκεφθην, πώς νά έξασφαλίσω την ευ
τυχίαν σου. Θά συζευχθΐίς την κόρην μου, καί οΰτω θά 
νεμησθε όμοΰ την περιουσίαν μου».

Ά λ λ ’ ή κόρη αυτη -ήτο ολίγον δύσμορφος καί ιδιότρο
πος. Ό Λουκιανός άπέκρουσε την πρότασιν καί δέν έπέ- 
στρεψε πλέον παρά τώ θείφ του.

' °  πα7’'1? τ ’̂ ; άπηντησεν δτι ευχαρίστως θά έ-
τήν θυγατέρα του είς τόν Λουκιανόν, έάν ό θείος 

τω εςησφάλιζε πρό τοΰ γάμου ποσόν τι, οπεο ένούμενον 
μεθ’ όσων αύτός θά έδιδεν είς τήν Σάραν θά ή'ρκει, δπως 
ζώσιν άςιοπρεπώς.
, ,<0ν ΛΤ ΐανός έ77ε™έψθ'Ί τόν ΟεΤόν του, τω ώμίλησεν 
επί δυο ώρας περί όλων, πλήν του κυρίου ζητήματος, ου 
ενεκεν μετέβη παρ’ αύτώ, ήγέρθη, έπανεκάθισε καί έπί 
τέλους όιετύπωσε τήν αίτησίν του. Ό θείός του 
σθη νά μ ή τω δώση μήτε λεπτόν, καί τόν έδίωξεν.

Απελπις ό Λουκιανός τφ  γράφει’ άλλ’ ό θειο; ειχεν 
αναχωρήσει μετά τής Ουγατρός του έπ’άόριστον.Ό Λου
κιανός ένεκλείσθη έν τη οικία του καί έξεζήτησε τό 
προσφορώτερον μέσον, δπως θέση τέρμα είς τάς ήμέρας 
του. Ιό πιστόλιον. . . τό δηλητήοιον. . . οί άνθρακες 
ό ποταμός. . . ησαν σχεδόν ισοδύναμα καί ετεινον αποτε
λεσματικές εις τόν σκοπόν, δπως μή άποφασίση τι έπι- 
πολαίως Από δύο ήμερων εύρίσκετο έν τη θέσει ταύτη, 
δτε άγνωστός τις είσήλΟε καί τω έπέδωκεν έκ μέρους 
του θείου του εν συνάλλαγμα πληρωτέον είς τόν κομι
στήν, ίσου ποσοΰ τω ύπ’ αύτοΰ άνωφελώς παρά του συγ- 
γενους του αίτηθέντι.

Ιιυραμε πρός τόν πατέρα τής Σάρας*

*Η Σάρα εχαιρεν έπί τώ γάμφ* τη ήτο ομως πάντη  
άδιάφορον άν ουτος έγίνετο μετά του Λουκιανοΰ ή οίου- 
δήτινος άλλου. Τό έπίχαρι τούτο πλάσμα είχε τόσην 
μόνον διανοητικήν δύναμιν, ώστε νά περιορι^ηται εντός 
στενού κύκλου παρατηρήσεων, συμπεριφοράς και ηθών.

Ό Λουκιανός έπεθύμει νά τήν βλέπη μάλλον ζωηραν, 
άλλ’ ευκόλως έπείσθη δτι ή ώραία Σάρα θά ένεψυχοΰτο 
έκ της πνοή; τοΰ ερωτο; τή; πρώτη; έσπέρας, καί δτι 
αδίκως θά παρεπονείτό τις κατά τής γλυκείας ταυτης 
άθωότητος, τής δειλής ταύτης αιδημοσύνης, ητις οεν 
έπεούλαττεν είς τόν ευτυχή της σύζυγον μόνον τόν πρώ
τον έρωτα, αλλά καί τάς πρώτας έντυπώσεις τοΰ πρώ
του φιλήματος καί τάς άπαρχάς τοΰ βίου. ^

Μετά ταΰτα πάντα, ή πρό πάντων, έάν θελετε κκλ- 
λιον, ή Σάοα ήτο εύειδεστάτη* έφαίνετο ώς ξυλογραφία 
τις τοΰ Tony Johannot, εκτός έάν αί ξυλογραφία; ίου 
Τοην δέν έ/ωσι πλειοτεραν κινησιν καί; ψυχήν.

Έν τούτοις υπήρχε τι τό όποιον δέν συνηδε πρό; την 
ποιητικήν αυτήν μορφήν* η Σκοα εν ταΐς μετά του Λου 
κιανοΰ συνδιαλειεσι )̂εν απηντα είς τάς ερω .ικα, toj 
έκφράσει;, τάς έ’νίοτε έμφαντικάς, είμή διά σχεόίων σχε
τικών πρός τήν διάταςιν τής μελλούση; οικίας των. 
κρίβου πόσα δωμάτια τοις εχρειάζοντο διά τήν κα.οικίαν 
των, ήσχολεΐτο περί τήν έκλογήν τών υπηρετών, εόιόε 
διαταγάς διά τά άργυρα σκεύη κτλ.  ̂  ̂ .

Εσπέραν τινά, δτε ό Λουκιανό; έπέστρεφεν οίκαόε, ό
θυρωρός τώ λέγει : f

— Δεν κατοικείτε πλέον εόώ διαμενετε ει, τον α 
ριθμόν 15 έπί τής αύτής όόοΰ* ιόου καί το κλει  ̂ ι τής 
νέας σας κατοικίας, τό όποιον έπεφορτίσθην ύπό τοΰ θειου 
σας νά σας δώσω.



Καί τα  έγγραφά μου ; . . . λέγει ό Λουκιανός, τά  
έπιπλα ; . . .

Ό λ α  αυτά μετεκομίσθησαν, και τό δωμάτιόν σας 
εκείνο έπάνω ένοικιάσθη.

Ο Λουκιανός ένόμιζεν δτι ώνειρεύετο. Μετέβη εις τόν 
αριθ. 15 , δπου τόν εισηγαγον είς οίκημα τέλειον, έπι- 
πλωμένον μετά  πλείστης δσης κομψότητας καί κα λα ι
σθησίας’ ούδεν έλειπεν, ούδέν παρημεληθη έκ τε τών 
χρησίμων καί τών τής τέρψεως αντικειμένων. Έ βλεπέ  
τις οτι η φροντίς τής επιπλωσεως ταυτη ς δέν ητο ές 
ολοκλήρου διαπεπιστευμένη είς την πείραν του θαλαμο
στόλου.

 ̂ 0̂ Λουκιανός κατεκλίθη είς λαμπρ.άν κλίνην, δπου 
δεν έκοιμηθη, δχι διότι αυτη ητο σκληρά, αλλά  διότι, 
άπησχολημένος έκ του γάμου καί τών μυστηριωδών ευερ
γετημάτω ν τοΰ θειου του, είχεν άναντιρρητως τοσαΰτα  
δ ικα ιώ ματα  έπί τής αϋπνίας,δσα ό ποιητης ό ζητών άτα- 
κτον τινα ομοιοκαταληξίαν, η φευγουσάν τινα σκέψιν.

Ίην επαύριον πρωίαν έλαβεν επιστολήν τής Ά δελα ΐ-  
δος, περιεχουσαν τάς όλίγας ταύτας λέςεις:

« θ α  ταςειδευσω επ’ ολίγους μήνας.»
- Δυστυχής Ά δελα ις, είπεν ό Λουκιανός, θά έμαθεν 

ίσως τόν γάμον μου . . . "£> ! έπανέλαβεν, άς μη δια- 
λογ ί,ω μα ι θλιβερά πράγματα, αρκεί μοι δτι κατέ/ομαι 
υπό τόσων άλλων σοβαρών σκέψεων» . . . Καί έκάθισεν 
εις τό νεον του γραφείον’ ευρεν έν τ α ί;  συρτοθηκαις 
αυτοΰ παν τό χρειώδες διά γραφήν, καί ηρχισε αμέσως 
νά γραφή πρός τόν θείόν του ευχαριστήριον επιστολήν. 
Ιηχεν ηδη γράψει έπί τής έπικεφαλίδος : «Α γα π η τέ  μοι 
θείε,» δτε παρετηρησεν δτι ητο αργά* καί άφήκε την ε
πιστολήν άτελειωτον, δπως μεταβη παρά τη  Σάρα. Ή 
Σκρα τον εδεχ^θη ως συνήθως’ ήμερα τη  ημέρα προσ-

ηγγιζεν η στιγμή τής ένώσεώς των, χωρίς αυτη να φαί- 
νηται μάλλον συγκεκινημενη η μάλλον ευαίσθητος.

Έκάθισεν είς τό κλειδοκύμβαλον καί έψαλε διά φωνής 
αρκούντως ευάρεστου,άλ7^α μονοτονου και ανευ εχ.φρασ&ως.
Ή ωδη, την όποιαν έμελπεν η Σάρα, ητο αυτη αυτη, 
ην πρό τινων μηνών εί/ε ψάλει η Αδελαις επί τοΰ πο- 
ταμοΰ. Ό  Λουκιανός δέν ηδυνηθη να μη ταοαχθη πως, 
καί έςήλθεν. Είς την οικίαν του εύρε κάνιστρόν τ ι πολυ
τελές, τό πεοιε^όμενον τοΰ οποίου υπήρχε ν εκλελεγμενον 
μετά τελείάς καλαισθησίας, δεν είχε δε λησμονηθή κατα  
την εκλογήν τών χρωμάτων οτι η Σαρα ητο ζανθ/).

Ή ημέρα τών γάμων ώρίσθη μετά  τρεις εβδομάδας. 
Την επαύριον έμελλε να κνα/.οινωθη εις τόν Λουκιανον 
η σύνταξις τοΰ συμβολαίου.

Την in πέραν δέν είδε την Σάραν εν τη  αιθούση, και 
επειδή έκ τών θυρών πολλαί ηταν ημιηνεωγμεναι, ε'σ- 
ήλθεν είς πολλά δω μάτια , είς έν τών ,-όποιων^ευρε την 
Σάραν. Αυτη κατέστη ερυθρά ώς κεοάσιον’ ητο δέ η δευ- 
τερα συγκίννισι;, ήν ό Λουκιανός τ?αρετγ)ρν;σεν ε~ι τοΰ ττρο· 
σώπου τνις. 'II πρώτνι η to συγκίνησι; ταραχές καί άνυπο- 
μονησίας, παρελθαϋσα καθ’ ήν στιγμήν ό Λουκιανό; ε ί-  
y 8v έςενεγκει εττιττολαιως ττως γνωμτιν τινα  ως ττρό; τα  
γλυκύσματα, τά  όιτοια έλαοε τήν ευχαριστ·/)σιν να κατα- 
οκευάϊΥ) ή ιδία. Ή δεύτερα ήτο συγκίννισι; ολίγον σφο- 
δροτέρα, άλλα  και αυτγι είχε τάς α υτά ; σχεδόν α ιτ ία ;,  
την ταραγην καί την ανυπομονησίαν.

Έπέπληξε πικρώς τόν Λουκιανον επι τη  τόλμη, ην 
έλαβε, νά είσέλθη είς τό δωματιόν της. Ο Λουκιανός 
έζητησε συγγνώμην δσον ηδυνηθη* παοατηρητεον ότ^εν 
τη  άδιαθεσία των αί γυναίκες θελουσι να ηνε μοναι, εως 
ου αυτη παρέλθη* τά  καλλίτερα έπιχειρηματα, η εναρ- 
γεστέρα λογική, αί πειστικώτεοαι αποδείξεις εχουσι τό



αΰτδ αποτελεσμα,δπερ χαί τά  λιθάρια, άνωθεν τών δποίων 
ρέει ό ρύχξ· ό ρΰαξ κελαρύζει ίσχυοώτεοον και έ'ακολου- 
θεϊ τον ροΰν του.

Ό Λουκιανός έξήλθεν* ή αδιαθεσία είνε μεταδοτική. 
Ήγνόει τ ί τό ποιητεον* ει^ε καταναλώσει τόν καιρόν του 
εις την έπίσκεψιν τής Σάρας. 'Έκρινε καλόν νά μεταβ*?| 
εις έπίσκεψιν του θείου του.

'Ο θεΐός του, οστις μόλις την προτεραίαν είχεν επανελ
θεί, έδέχθη αύτόν ψυχρώς. Ό Λουκιανός έζέφρασε την ευ
γνωμοσύνην του, ό'πως ήδυνηθη, ό δέ θεΐός του ύπέλαβε 
μετά σοβαρότητας :

—  Είσαι τρελλός η γελωτοποιός ; έπίστευσες οτι, ό
πως σέ ύπερπληρώσω ευεργετημάτων, έςέλεξα την στιγ
μήν, καθ' ην έδείχθης απαθής καί αχάριστος ;

—  Ά λλά ... λέγει ό Λουκιανός.
—  Ά λλά , επαναλαμβάνει 6 θείος, δέν σοι έδωκα τ ί 

ποτε καί δέν θά σοι δώσω τίποτε* ουτε θέλω νά {'δω 
ποτέ την γυναίκα, την όποιαν θά λάβης, ουτε σέ τόν 
ίδιον, ούτε έπιστολάς σου κ&ν θά δέχωμαι.

Ό Λουκιανός έξήλθεν. 'Ως δ’έπέστρεψεν οικαόε, ό θυ
ρωρός τω λέγει:

—  Αύτην την επιστολήν την έφεοεν ό υπηρέτης του 
θείου σας.

—  Αί', είπε καθ' εαυτόν ό Λουκιανός, τ ί νά με θελη 
πάλιν αυτός ό πείσμων γέρων ; εάν ηνε δώρόν τ ι, θά τό 
άποποιηθώ.

Καί άπεσφράγισε την επιστολήν.
’ Ητο τής Άδελαΐδος :
«Φίλε μου, τω έλεγε, τό ταζείδιον μου θά διαρκέση 

ό'λον τό θέρος* ώς έκ τούτου θά ημαι λίαν εύτυχης, έάν 
εύηρεστήσο νά κατοίκησης δι’ ολον αύτόν τόν χρόνον εις 
την μικράν μου εξοχικήν οικίαν. Πίστευσον οτι δραστη-

ρίως εργάζομαι περί παν ο,τι δύναται νά σέ καταστηση  
ευτυχή* έλπίζω ότι καί ό γάμος σου θά ηνε τοιοΰτος* 
αποποιούμενος μοι τούτο, θά μοί προξενητης μεγίστην 
θλΐψιν». »

Ό Λουκιανός κατήλθε.
—  Πώς, λέγει εις τόν θυρωρόν, πώς ενόμισες οτι ό κο

μιστής αυτής τής επιστολής ητο ό υπηρέτης του θείου 
μου ;

—  Διότι τόν άνεγνώρισα, είπεν ό θυρωρός* εινε με- 
λαγχροινός, υψηλός, μέ φόρεμα σταχτερόν.

—  Καθόλου, λέγει ό Λουκιανός, ό υπηρέτης τοΰ θείου 
μου είνε γέρων, κοντός,καί φορεΐ γαλάζια.

—  Τότε θά 'πη πώς ό κύριος θεΐός σας έχει πολ
λούς ύπηρέτας* διότι είνε αύτός ό ίδιος, ό όποιος ένοί
κιασε τά  δωμάτια, ατινα κατοικείτε, καί ό'στις έφερε 
τά  έπιπλα καί έπεστάτησεν εις όλην την τακτοποίησιν.

Ό Λουκιανός έμεινεν ακίνητος έπί τής κλίμακος* αι* 
φνιδία τις ιδέα κατέλαβε τό πνεΰμά του : α ό υπηρέτης 
αύτός, ό όποιος μοί φέρει την επιστολήν, είνε αύτός έκεΐ
νος, οστις ένοικίασε . . . καί ό θεΐός μου, ό όποιος απο
ποιείται τόσον τυπικώς . . . I»

Έζήλθεν, έδραμεν εις τόν θυρωρόν τής παλαιας κ α τ
οικίας του καί έζητησε παρ' αύτοΰ πληροφορίας περί τοΰ 
διενεργησαντος την μετοίκησιν.

—  Είνε, είπεν ό θυρωρός, μελαγχροινός τις, υψηλός μέ* 
φόρεμα σταχτερόν·

Ό Λουκιανός έμεινεν έπί τινας στιγμάς σκεπτικός.
—  Καί τίς, ποοσέθηκε, κατοικεί εις τό δωμάτιόν μου ;
—  Μία κυρία.
—  Καί πώς είνε ;
—  Ξάνθη, ώραία γυναίκα, πολύ θελκτική καί κάπως 

μελαγχολικη.



— Ό υπηρέτης αύτός έρχεται ποτε νά την βλεπη ;
— Μΐά καί δυο φοραις την ημέρα.
Ό Λουκιανός έπέστρεψεν εις την οικίαν του λίαν σκε- 

πτικός#καί περίοροντις. Την πρωίαν της έπιουσης έφθασεν 
ό πληρεξούσιος του πατρός της Σάρας, κομιζων επιστο
λήν καί τό σχέδιον του συμβολαίου·

Έν τη επιστολή ό πενθερός του τω συνίστα να παρα- 
σκευάση πάντα τά προς την γαμοτελεστίαν, νά μίσθωση 
τάς άμάξας, καί νά 7,άβη την άδειαν της δημαρχιας καί 
της εκκλησίας, διότι η Σάρα ητο καθολική.

Οί οροι τοΰ συμβολαίου ησαν οί συνήθεις: όροι ̂ μί
σους, δυσπιστίας, περιοριστικοί, απιστίας καί έπιφυλαςεων 
προσβλητικών* τινές μάλιστα είχον ώς πρόδηλον σκοπόν 
νά διατηοησωσι την Σάραν έν πληρει ανεξαρτησία απο 
τοΰ συζύγου της, η μαλ“λον νά ύπόκειται ουτος εις την 
γυναΐχ,ά του.

Ό Λουκιανός παρεκάλεσε τόν πληρεξούσιον να κομιση 
έπιστολην εις τόν πατέρα τ^ς Σχρας, ειτα δ έπορευθη 
εις την δημαρχίαν, ό'πως τοιχοκολληση την γαμηλιον 
διακηουξιν, έμίοθωσε τάς άμάξας καί ποοητοιμασε τα 
πάντα έν τη έκκλησία.

Μετά δεκαπέντε ημέρας ό Λουκιανός εζυπνησεν ευ
τυχή; οσον ουδέποτε άλλοτε έπί τ̂ .ς ζωης του’ είχε λου- 
σθη καί ένδυθη, οτε ηλθον νά λάβωσι τάς διαταγάς του__ \ ~ «/ Λ. -»

εις
,  ̂  ̂ ...............— ·> α. γ"1 ” ει^η

τίποτε εις τόν θυρωρόν. *Εκρουσεν.
Ή Άδελαις ηνοιξε την Ούραν η ίδια* οτε δέ τόν είδεν, 

ώχριασεν, ακολούθως έκάθισεν, όπως μη πέση, καί ένευσε 
τώ Λουκιανώ νά καθηση.

- Άόελαΐς, σήμερον είνε η ημέρα τών γάμων μου.

— Τό είξεύρω, είπεν η κ. Λ...
— Θά νυμφευθώ μετά δύο ώρας.
— Καί τοΰτο τό ηξεύρω* θά υπάγω εις την εκκλησίαν

καί ούδείς θέλει δεηθ*7) μετά πλειοτέρας ζέσεως ύπέρ της
ευτυχίας σου,

— Άδελαις, είπέ μοι την άληθειαν* μη μάτην μοι 
την κρύπτεις* είξεύρω τά πάντα. Σύ ένοικίασες καί έπί- 
πλωσες την οικίαν, την όποιαν έ/ω σήμερον* σύ μοι έ
στειλες εν συνάλλαγμα πληρωτέαν εις τόν κομιστήν* σύ 
μοι έστειλες έν ώραΐον κάνιστρον.

ΊΙ ’Αδελαις κατένευσε.
—’Έμεινες πτωχή, λέγει ό Λουκιανός, διά νά μέ πλου

τίσης καί νά μοί παράσχης τά μέσα νά νυμφευθώ άλλην 
γυναίκα.

— Δέν είμαι πτωχή, λέγει ή Άδελαις μετ’ έκλιπού- 
σης φωνη;* έςησφάλισα την συντηρησιν της μητρός μου, 
έκοάτησα την εξοχικήν μου οί/.ίαν καί παν ο,τι μοι είνε 
άναγκαΐον.

Ό Λουκιανός ηνοιξε την θύραν καί προσεκά'Χεσε τινά. 
Είσηλθεν άνθρωπος κομιζων τό διά τ/,ν Σάραν προωρισμέ- 
νον κάνιστρον.

—· Άδελαις, λέγει ό Λουκιανός, έτοιμάσου, διότι σέ 
θά νυμφευθώ* μετά δύο ώρας θά ησαι σύζυγός μου. Μα; 
περιμένουν εις την δημαρχίαν καί εις την εκκλησίαν.

'Π Άδελαις έγονυπέτησεν ημιθανης.
— Ένδύθητι, Άδελαις μου, έπανέλαβεν ό Λουκιανός, 

ανεγείρων καί θλίβων αύτην εις τό στηθός του, τά πάντα 
είνε έτοιμα. Ευρον έν τη οίκία σου, χάρις εις την μη
τέρα σου, ητις είνε η έξ απορρήτων μου, τά αναγκαία έγ
γραφα* η διακηρυξίς μας έδημοσιεύθη* ό'λα είνε έτοιμα.

Έπλησίασεν αμαξά τις, γυνη δέ παρ^λιξ άνεβη* ητο 
ή μητηρ της κ. Λ . . . καταστόλιστος. Ή Άδελαις ούδέ



λεςιν ήδύνατο νά εί'πη. Ή μητηρ της ένέδυσεν αύτην, 
ενώ ό Λουκιανος έόιδε διαταγάς* αυτη έφρόντισε νά κό
σμηση την θυγατέρα της διά παντός ο,τι αυτη εί/ε παρα
σκευάσει διά την Σάραν.
· · · · · · · . · · · · . · · , .

Μετά δύο ώρας ό Λουκιανός καί η ΆδελαΙς ησαν η 
νωμένοι* μετά τρεις ησαν μόνοι, έγκεκλεισμένοι όμοΰ έν 
τη έςοχικη οικία.

Δ. Π. ΓΕΩΡΓΛΧΤΟΠΟΤΛΟΣ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΚΡΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Ου μακράν κώμης τινός τής Κουμβερλάνδης άνηγεί- 
ρετο κατά τό 16 16  έκκλησίδιόν τ ι σαξωνικοΰ ρυθμού 
την παραμονήν οε των Χριστουγέννων του αυτου εκεί
νου έτους, έφαίνετο νεωπός τις λάκκος άνωρυγμένος αρι
στερόθεν του δρομίσκου του διατέμνοντος τό κοιμητηοιον.

Ό ήλιος έπηύγαζε διά τών τελευταίων ακτινών του 
την άρχχίαν οικοδομήν, οπότε άνηρ τις είσέδυ εντός τοΰ 
περιβόλου. Μετέβαινεν άναμφιλέκτως δπως σκεφθη άνά 
μέσον τών τάφων περί τής ματαιότητας τών ανθρωπί
νων* τούλάχιστον τό έμφροντι ηθός του έπιθανολόγει την 
εικασίαν ταύτην. Άπό καιροΰ είς καιρόν, έπείχε τό βήμα 
όπως κυψη έπί τών έπιτυμβίων λίθων, οί δέ οφθαλμοί 
του έπροσπάθουν νά άναγνώσιν όνόαατα λησμονηθέντα 
ηδη, η έπιτάφια ημίσβεστα, ενώ ό άνεμος έφερεν είς τάς 
άκοάς του τά  άσματα καί τούς γέλωτας τών κατοίκων 
τοΰ προσεχοΰς χωρίου, τινές τών οποίων προαπεγεύοντο

τών ηδονών, άς ύπέσχετο αύτοΐς η έορτη τής υστεραίας. 
"Εκδοτος είς τοιαύτας σκέψεις, ό φιλέρημος διαβάτης ε
πέστη παρά τόν νεώρυκτον τάφον, τά δέ βλέμματά του 
έπεσον έπί τίνος κρανίου, τό όποιον ο μηστωρ Δήλοερ, ο 
νεκροΟάπτης τής ένορίας, εϊχεν έκθάψη την αύτην έκει-
νην ποωίαν.

‘Ο ςένο; συνεσταύρωσε τούς βραχίονας επί τοΰ σ τή 
θους, καί ήτένισε σοβαρώς τό άθλιον εκείνο λείψανον ον- 
τος, δπερ εί/ε χρηματίση ποτέ, δπως αύτός, πλήρες 
ζωής. 'Οποίοι ησαν οί διαλογισμοί του ; Άδηλον* αλλ  
£σως έσκέπτετο κατά πρώτον, δτι 'Τιτο λιαν χαλεπόν δια

έκδιω/θώσιν έκ τοΰ άσυλου αυτών, οπως εκχωρησωσι την 
θέσιν των εις τούς νεηλυδας.

Αίφνης ό ξένος συνεταράχθη καί έστηριξεν άτενεστε- 
cov τά  βλέμματα έπί τοΰ κρανίου. Βεβαίως, δεν ητο 
διόλου παράδοξον, ώστε νεκρικόν κρκνιον να κείται επι 
τής κοουφής σωροΰ χώματος, προσφάτως άνασκαφεντος* 
αλλά τό θαυμαστόν ητο δτι τό κρανιον ε/.είνο εκινείτο. 
Άνασκιρτησας ό ζενος ηνοιξε τόν μανδύαν του και εφερε 
την j είρα έπί τής πόρπης τοΰ ξίφους του, αλλ ευθυς 
σχεδόν είπε, γελ.ών έπί τη μωρία του :

Πα! οφείλω νά ομολογήσω δτι άπώλεσα τό λογικόν! 
νά ξιφουλκήσω κατά κρανίου ημισαποΰς έκ τής πολυχρό
νιας ! Μά την αλήθειαν, βλέπω άλλα άντ’ άλλων.

Εκινείτο δέ νά αναχώρηση, οπότε είδεν αυθις, τωρα 
δέ τοσοΰτον έναργώς, ώστε δέν ηδυνατο έπί πλέον να αμ- 
φιβάλη, κινούμενον ένθεν κάκείσε τό κρανίον, δπερ ειτα  
«περιστραφέν, κατεκυλίσθη τοΰ σωροΰ τοΰ χώματος καί 
έκτύπησε την άκραν τής έτέρας τών βαρειών άρ^υλνών 
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τοΰ αγνώστου. ΈκπλαγεΙς μεγχλως, τό έλάκτισε διά 
τοΰ ποοό;, καί παραχρήμ* είδεν έκπ·/)δωντα ές αύτοΰ 
μεγαν φρΰνον.

; Ο £εν°ϊ ειχε καταταχθνΐ κατά την νεανικήν του Ϋ)λι· 
κιαν έν τω στρατώ, μάλιστα δέ είχε προ μικρού έπι- 
στρεψη εις την πατρίδα του, άφοΰ διήνυσε πολλά έτη 
παλαιών κατά τών ανθρώπων, κατά τών στοιχείων καί 
συχνακις κατα της πενίας.^Ητο εις τών τυχοδιωκτών έ- 
κείνων της σχολής του σίρ Ούαλτέρου 'Ρέϊλείγκ, οΐτινες, 
θυοντες τνί μανί? της έποχης, είχον κατατρίψη τόν βίον 
άναζητοΰντες άνά τάς θαλάσσας ηπείρους καί νήσους ά
γνωστους, αιτινες ου.ως δέν ύπηρχον η μόνον έν τη φαν
τασία^ των. Ειχε πώληση τάς γαίας του δπως ύπάγη νά 
ιοη τας τών άλλων, καί είχεν έπανακάμψη εις τήν πα
τρίδα του ό'πως άνεύρη άπαντας τούς τε συγγενείς καί 
φίλους ύπνοΰντας τον άνεξέγερτον S tcvov, τήν δέ ’ιδίαν 
περιουσίαν περιελθουσαν εις χειρας άλλοτρίας. Δυσφορών 
οτι συνεκινηθη υπό πράγματος τόσον μικρού λόγου ά 
ξιου, οιον ήτο εις φρυνος έντός κρανίου, ήνώρθωσεν ύπε- 
ροπτικώς τόν μύστακα, έσήκωσεν, άγνοών καί αύτός τόν 
λόγον, τό νεκρικόν κρανίον, καί άμα λαβών αύτό άνά
χεΓροες, διέκρινεν έμπεπηγμένον εις αύτό ήλον, ολίγον ύπε-
ράνω του αριστερού ώτός.

Τό παράδοξον έκεΐνο περιστατικόν τόν έξέπληξεν υπερ
βαλλόντως* έςετάζων δέ προσεκτικώτερον τό άπαίσιον 
εκείνο λείψανον, έβεβαιώθη δτι ό ήλος είχε μείνη ύπό 
την γην τοσοΰτον χρόνον, δσον καί αύτό τό κρανίον, κα* 
θότι ό σίδηρος, όςειόουμενος, είχεν έναπολίπει έπί τοΰ 
όστοΰ καθ’ δλον του τό πάχος κηλΐδα έρυθράν, άνεξίτη- 
λον καί εύρεΐαν, Γσην σπιθαμή περίπου.

Ητο φανερόν δτι ό ηλος είχεν έμπαγή εις τό κρα-

νίον, ενώ αύτό ήτο είσέτι εις τήν ζωήν, ή μάλλον ένω 
ή ζωή ήτο είσέτι έν αύτώ.  ̂ f

Είνε τών άδυνάτων, είπεν ό ξένος, ώστε ανθρώπινη 
μηχανή νά έξακολουθήση λειτουργούσα μετα τοιοΰτον 
τραύμα* δθεν ό ήλος ουτος έμφαίνει τρανώς ανθρωποκτο
νίαν, διαπραχθεΐσαν ύπό τίνος τέκνου τοΰ Καιν εν τω  
άρ/αίω τοΰ κρανίου τούτου κατόχω. Απέκρυψε τό ^κα
τήγορον εκείνο κρανίον ύπό τόν μανδύαν του, καί άφου 
περιέφερε κύκλωσε τά βλέμματα, προυτίθετο νά ύπεοβγί 
ττ,ν θύοαν τοΰ νεκροταφείου, οπότε εϊόε πρεσβύτην^ τινα  
έξερχόμενον ύποκάτωθεν της στοάς της έκκλησιας*  ̂ ήτο ό 
Μαρτίνος Δήλβερ, μόνη δέ ή δψις αύτοΰ έμαρτύρει δτι 
έκέρδαινε τά προς τό ζην θάπτων τους νεκρούς. ^

—  Σεις είσθε ό άνασκάψας τον λάκκον τοΰτον, καλε 
άνθρωπε ; τόν ήρώτησεν ό άγνωστος, πλησιάζων αυτόν.

— Άναμφιβόλως, ύπέλαβεν ό γέρων όπωσοΰν άποτό- 
μως. ’Εγώ έσκαψα, χάριτι θεία, ικανούς εν τω νεκροτα
φεία) τούτω . . . ’Αλλά τι επιθυμείτε ‘,

— Πρό πόσου χρόνου μετέρχ^εσθε τό εργον τοΰτο ;
—— Είκοσι καί τέσσαρα έτη συμπληροΰνται την προ·· 

σεχη τρίτην της άπόκρεω . . . Έξήσκουν δε τό αύτό ε
πιτήδευμα προτοΰ έλθω νά εγκατασταθώ εν τη κώμη 
ταύτη. Διό καί δέν έ^ω τόν ομοιον μου εις το να σκαπτή 
λάκκους* καί ιδού ή άπόδειξις.

—  Καλά* άφοΰ έσκάψατε τόν λάκκον τοΰτον . . .
—  Τόν έσκαψα, ώς θέλω σκάψη τόν ίδικόν σας,̂  άν 

μείνετε εις τό χωρίον . . . ε; πόδας τό μήκος τουλάχι
στον ! . . . διότι είσθε ώραΐος άνηρ . . .

— Εύχαριστώ, φίλε μου, εύχαριστώ, άπεκρίθη μειδιών 
ό ξένος . . . ελπίζω νά μή λά£ω ποτε άναγκην τών εκ- 
δουλεύσεών σας* δταν άποθάνω, θα έχετε παραχωρηση, 
ελπίζω, προ πολλοΰ την σκαπάνην σας εις ετερον, τά δε



όστα σας Οχ ηνε λιπόσαρκα ώς αυτά. Ά λλ ’ έν τοσούτω,
καλε άνθρωπε, άφου είσθε προ τόσων έτών ό νεκροθά*
πτης τής ένορίκς ταυτης, δύνκσθε νά μοί ειπητε είς τίνα  
ανήκε τό κρκνίον τοΰτο ;

—  Πόθεν τό έπηρκτε; άνεφώνησεν ό γέρων, ποιων ορ
μητικόν κίνημα δπως τό άνκλάβη. Τις σας έδωκε τό δι
καίωμα νά έρχεσθε οΰτω νά κλέπτηται τά  όστα μου ; 
Α παντήσατε. Άποδοτέ μοι τό κρανίον αυτό, είνε ίδικόν 
μου, τό αναγνωρίζω κάλλιστα . . . Έγώ αυτός έθαψα 
πρό είκοσι καί δύο έτών έκεΐνον οστις τό έφερεν επ’ ώ 
μων . . .  Τό έλάβετε άπό τόν σωρόν εκείνον του χώμα- 
τος ;

—  Δέν τό άρνουμχι, άπηντησεν ό άγνωστος, ύποχω- 
ρησας ολίγα βήματα . . . Τό τεμχ/ιον τούτο του οστού 
έχει δμως πλείονχ άςίαν παρ’ δτην υποθέτετε. Άφε~έ μοι 
αυτό* £δού εν τάλληρον,εύ/αριστηθητι* ειπχτέ μοι απλώς, 
πώς ώνομάζετο ό κάτο/ος τοΰ κρανίου τούτου, καί πώς 
άπέθανεν.

Ό  γηραιός νεκροθάπτης δέν έφάνη ποσώς εύδιάθετος 
νά ύποκύψη τόσον ευκόλως είς τάς έπερωτησεις κνδρός,
Λ  \ ~  ν Ρ · \  -  · . '  r/ » * » \ον κατα πρώτον εολεπε πλην αλλ ομως, ο^ον και αν 
ευλαβείτο ν’ αποκαλύψη τά μυστικά τών νεκρών, ή Οεχ 
τοΰ ταλληρου τώ έλυσεν ολίγον τόν γλωσσοδέτην.

—  *11 κάρα αυτη, εϊπεν ό γέρων, ανήκε ν είς άνθρωπον 
μεθ’ ου εϊχον στενήν φιλίαν* έκαπνίσαμεν μαζη πλέον 
παρά μίαν πίπαν καπνού, καί έκενώσαμεν πολλά ποτή
ρια ζύθου είς υγείαν μας. Τό κατ' εμέ, χαίρω καθ’ υπερ
βολήν, άναπολών κατά νουν τάς τερψιθύμους εσπέρας, άς 
όιηνυσα έν συνοδεία τοΰ πλείστου μέρους τών έγκατοί- 
κων τοΰ νεκροταφείου τούτου. Ενταύθα ύπό τούς πόδας 
σου κείται ό ταλαίπωρος πατήρ μου* αριστερόθεν υμών 
είνε ό τάφος τής μητρός μου* καί έκεΐ κάτω παρά τόν

τοι/ον, ύπό τό προστέγιον έκεινο, δπερ φαίνεται μορφά- 
ζον, άνκπαύεται ό νεώτατος τών αδελφών μου. Έγω η-  
μην ό πρωτότοκος επτά άδελφών, και έζησα αρκετά δ
πως τούς θάψω κπκντας ύπό την γήν διά τών ιδίων χε
ρών μου, ώς καλούς χριστιανούς.

Ό ξένος εύ/ερώς ένόησεν οτι, διά νά φθάση είς τόν 
σκοπόν του, τό προτιμότερον ητο νά άφηση ελευθέραν 
καί ά*/αλίνωτον την γλώσσαν καί τάς αναμνήσεις τοΰ 
γέροντος.

—  Έλέγετε λοιπόν, ύπέλαβε μέ υφος άμέριμνον, δτι 
εχετε πολλούς φίλους περί ύμας έν τώ κοιμητηρίψ τούτω ;

— ’'Αν £χω ! . . . Δεν είνε πλέον είς τό χωρίον, παρά 
παιδίκ* πάντες οί συνηλικιώταί μου κείνται ενταύθα,ύπό 
τούς πόδκς μας, καί έπομένως εδώ μόνον εύρίσκομαι με
ταξύ γνωρίμων. Την νύκτα, δτκν ό καιρός είνε ευδιος, 
έρχομαι μέ την π ίπ α ν  μου καί καπνίζω έν μέ'τω τών άρ- 
χκίων μου φίλων* πολλάκις πάλιν καθίζω έπί τίνος τ ά 
φου, πχρά τόν τοΰ πατρός μου, καί διηγούμεθκ τάς Ιστο
ρίας ημών, καθώς πρό εί'κοσιν ετών* άλλοτε, έρχομαι νά
έπισκεφθώ τούς αδελφούς μου, η . .  .

—  ΓΙΰός τόν φίλον σου, έ̂  απαντος, πρός έκεΐνον, ου- 
τινος κρατώ κνά ‘/εΐρκς τό κρκνίον . . . καί πρός αύτόν 
επίσης πρέπει νά έρχεσθε ενίοτε νά κάμνετε συντροφιάν.

—  Βεβαίως* καί δτκν πίνω τό ποτηριόν μου τοΰ ζύ 
θου έπί του μνημείου του, σπένδω έκάστοτε σταγόνας 
τινάς, διότι ό μακαρίτης ένόσω έζη ητο λίαν φιλοπότης. 
Ά λλά  δέν είνε άπορον* αυτός ητο κύριος τοΰ ξενοδοχείου 
c// Ι γ ν ύ α  του Βοόc, δπερ κεϊται είς τό βάθος τοΰ χω 
ρίου \

—  Α ληθινά ! είπεν ό ξένος, καί άφεύκτως τό ποτόν, 
δπερ τόσον πολύ ένοστιμεύετο,τώ έπηνεγκε τίποτε κακόν 
ουνάντημα.



—  *Οχι, οχι . . . δέν ε/st ουτω ακριβώς τό πρ&γμκ* 
ή γυνη του τόν ευρε πρωίαν τινά νεκρόν έπί τ^ς κλίνης.

—  Καί τοιουτος θάνατος δέν προύξένησεν έντύπωσίν 
τινα εις τό χωρίον ; δέν συνωδεύθη ύπό περιπτώσεων, 
αΐτινες νά τόν καταστήσωσι παράδοξον ;

—  Παράδοξον, λέγετε ; Αύτός προσεβληθη εξ αποπλη
ξίας, ένω έκοιματο’ ούδέ βλέπω έν τούτω τίποτε πα
ράδοξον. Προ ολίγων ωρών εγώ ήμην μαζγί του, χαί έπί- 
νομεν οίνον τών Καναριών εις την τοάπεζάν του, ένθυ- 
μουμαι δέ, ώς νά ητο χθες, δτι έπέπληξε σφοδρότατα 
τόν Ούίλ, τόν ιπποκόμον αύτου, ώμο σε μάλιστα νά τόν 
διώξϊ) την πρωίαν, ό'πως τόν τιμωρηση ότι έμεθύσθη έκ 
τών βυτίων του. eil σύζυγος αύτου συνετάχθη μετά του 
Ούίλ, η έ'ρις κατήντησε ζωηρά, ό δέ Φίλποτ ύπηγε νά 
κατακλιθγί, ύβρίζων τόν υπηρέτην καί την γυναΐκά του. 
Βεβαίως, η παραφορά έκείνη ύπηρξεν η πρώτιστη αφορ
μή του θανάτου αύτου.

—  Καί τόν ειδετε μετά τόν θάνατόν του ;
—- ’Αναμφιβόλως, άνέκραςεν ό νεκροθάπτης. Τόν εί^ον 

εις τό φέρετρον ευθύς άφου μοί τό έπέτρεψεν η χήρα του, 
διότι αύτη ή ιδία ήθέλησε νά τόν σαβανώσν) Six  τών 
ιδίων χειρών.

—  Καί οποίαν οψιν είχεν ;
—  Τήν οψιν ανθρώπου άποθανόντος ές αποπληξίας....

> V I Λ Α ' W  ̂ f > /ν > >την οψιν ην υα ειχετε σεις ο ιύιος, αν απευνησκετε εκ 
τοιαύτης νόσου . . . Τόν έ'θαψα έγώ αύτό; ένταυθα, δπως 
θά έ'θαπτον καί σας . . .

—  Ά φ ετε  κατά μέρος τούς ολίγον εύαρέστου; χαρι
εντισμούς σας, σας παρακαλώ. Έ λέγετε λοιπόν δτι έγνω- 
ρίζατε τήν γυναίκα του ξενοδόχου της 'Ιγ νύα ς  τον Βοός% 
Ζνί ετι ;

—  Αύτή έχει τώρα τό ξενοδοχεΐον.

—  Λοιπόν ένυμφεύθη έκ δευτέρου ;
—— ΝΤαί, ένυμφεύθη τόν Ούίλ, τόν ιπποκόμον εκείνον 

περί ου σα; ώμί>̂ ουν* ούδέ έθρήνησεν έπί πολύ τόν πρώ
τον της σύζυγον . . . τρεις μήνας μετά τόν θάνατόν του
εκαλείτο κυρία ΣνεΧκ.

—  Καλά ! είπεν ό ξένο:, βυθιζόμενος εις σκέψεις.
—  "Οχι, οχι καλά, έφώνησεν ό νεκροθάπτης* μ ά λ ι

στα κακά, κάκιστα, κατά τό λέγειν όλου του χωρίου.
—  Καί τ ί είδους άνθρωπος είνε ό νέος ξενοδόχος της 

Ι γ ν ύ α ς  τον Βοός \ Δέν πηγαίνετε ένίοτε νά καπνίζετε 
καί νά πίνετε ζύθον μετ’ αύτου, δπως μετά του προκα- 
τό)Τθυ του ;

—  ’'Απαγε ! αύτός εχει ήθος τό όποιον δέν μέ πολυα- 
ρέσκει* είνε λίαν απότομος . . . Δέν πατώ πλέον εις τό 
ξενοδοχεΐόν του . . . κάτι μοί λέγει δτι αύτός δέν θά εί-
σέλθτ) ποτέ εις τό νεκροταφειόν μου . . .

—  ’Αρχίζω νά τό πιστεύω καί έγώ, ύπέλαβεν ό ξέ
νος, άλλά τό ψυ^ος είνε δριμύ, καί π ίπτει δρόσος* όθεν 
σας έπεύχομαι τήν καλήν νύκτα, καλέ άνθρωπε . ’Ίσως 
εντός ολίγου λάβω ανάγκην της υπηρεσίας σου.

—  Έμπιστεύθητε εις έμέ* ή σκαπάνη μου καί έγώ...
—  Πρόκειται περί του νεκρικού τούτου κρανίου.
—  Πώς ! θέλετε ισως νά παραλάβετε μαζγ) σας τόν 

σύντεκνον μου Φίλποτ ; είπε μετά φωνής αποτόμου μ άλ
λον ό νεκροθάπτης. Έγώ δεν τώ έπιτρεπω νά έςελθν) 
εντεύθεν.

—  'Ησυχάσατε καί μή μέ εμποδίζετε, είπεν ό ξένος, 
λαμβάνων ύπό μάλης τό κρανίον καί ρίπτων έπ’ ώμων 
τόν επενδυτήν του* είνε έπάναγκες, απολύτως έπάναγ- 
κες, ώστε ό Φίλποτ νά μέ συνοδεύσγ) απόψε, ά λλ ’ αύ- 
ριον θέλω έπιστρέψη νά σας τόν φέρω, σας τό ύπόσχο-



μαι, καί θέλετε λάβει την εύχαρίστησιν νά ενταφιάσετε 
ε/. όευτερου τον άρχαιον φίλον σας.

Ήμίσειαν ώραν περίπου μετά τόν διάλογον οζ ε*νη- 
μο\ευσαμεν,^άνηρ τις υψηλός τό ανάστημα εισηρνετο είς 
4.0 .̂ενο οχεΐοi k 75- Ιγννα ς του Βοός' ητο, ώς έν τοις εα· 
προοϋεν ειπομεν, ή παραμονή των Χριστουγέννων, καί τό 
ανωγαιων του μαγειρείου, η κοινή αίθουσα, έκ,οσμεΓτο διά 
φυ >ων ρυός, κατά  τό άρχαϊον και πάνδημον εθιμον* 
μεγάλη πυρα έ'καιεν έν τη θερμάστρα, περί δέ τινα τρά- 
πε,αν, μεστήν εδεσμάτων, έκάθηντο ό ξενοδόχος καί η 
συ,υγος του μεθ’ απάντων τών οικετών, τοών'οντε' ά - 
οοντες, οιτιγουμενοι ίστορίας καί πίνοντες κατά κόρον. ‘

^ ^  ,οι··ο?ο;! ειπεν η ζενοόοχος, άνορθουυ,ενη" θέ~ 
λετε να εΐσελθητε εί; τό διαλεκτηριον, κύριε; Θά ευρετε 
εκει καλήν ανθραχ.ιάν,
’ Τ ' ώττεχ-ρίΟνι ό άγνωστο;, πολύ ασμένως,
επειό·/) ε/ω να σα; ομιλήσω περί σπουδαίων υποθέσεων 
αιτινες άφορώσιν εί; τόν πρώτον σα; σύζυγον.

, Γ?ν π?“ τον μου σύζυγον ! έψέλλισεν η ξενοδόχος 
Ατι; εφανη αίφνης άποβάλλουσα την ευθυμίαν της .". !
ε/ετε να με ομιλήσετε περί ύποθέσεων α ιτινε: τόν άπο- 
ολεπουσι;

—  Λίαλιστα, άπηντησεν ό οδοιπόρο;· αυτό; άφ-ηκε, 
ν^^κων, κ.ήμ,κτα τινα έν τ·̂  αλλοδαπή, πεοί ών ούδέ- 

πο^ε ,.ι ανάν να ελαβετε ειδησιν* καί ανάγκη πασα νά 
λαοω επ ι βραχύ μεθ’ όμών ιδιαιτέραν συνδιάλεξιν.

, ζε/j όχο,,^Χιαν εκπλαγεΐσα, καί ολίγον εύναριστη· 
μ=.(/1 προφανώς εκ τοιαύτης προτάσεω;, μετεστράφη ποός 
τόν συζυγον τη ;.

„ Af 0$ {A‘KV Μαργαρίτα, είπεν ουτος, καί
υπ*νε εις  ̂™ συνδιαλεκτηριον. “Ύπαγε, συμβία μου, ύ 
παγε να ακούσ^ς ό,τι ό κύριος εχει νά σοί εΐ'π·/)’ &ν «ύ-

ιός μ&ς φέρνι χρήματα τοΰ γηραιοΟ Φιλποτ, τα  χρήμα.α  
τοΟ γηοαιοΰ Ψίλποτ Λαλώ; νά έλθωσιν.

•Η ξενοδόχο; ποοσέβλεψεν ασκαρδαμυκτί τον .,ενον, και
προεπορευθη. % /

—  Σεΐ; δέν μέ γνωρίζετε, κυρία, ηρχισε να 0
οδοιπόρο;, άφοϋέκλεπε την θύραν κα ΐάπέθηκεοοοιπορος, r t ,. /
έπί της τραπέζης, σείς δέν μέ γνωρίζετε. . . υποθε 
και δμως είμαι έκ τής κώμης ταυτης.^

-— Δεν ένθυμουμαι να σας ειδα ποτε. ^
—  Πιθανώτατον . . . αλλά  πρέπει νά ένθυμήσθε του

λάχιστον τό ονομά τινο; οΐο Ναυτιλίου Σηουορί), οστις 
έπώλησε τόν πύργον του τοΰ Μόουλόυ εις τόν κομητα 
τίίς Κουμβερλάνδης, και άπέπλευσε μεθ’ όλων τών υπ- 
αρνόντων του εί; τάς Λυτικάς ’Ινδία; συν το ΐ; οπαδοί; 
τοθ' σίο Ούάλτερ ‘Ρέϊλεϊγκ, πρό είκοσι και πεντε ετων.

Ό ξένο; ητο άνηρ ηλιοκαη; την οψιν, τα ; παρειας λ ι-  
ποσάρκους έχων,καί τάς τρίχα; σπανία; καί μεσαιπολιους' 
αί νόσοι, αί ταλαιπωρίαι, οί κόποι καί η θερμοτη; δια 
κεκαυυ.ένου κλίματο; έπήνεγκον τοιαύτην μεταοολην ει; 
τη ν φυσιογνωμίαν αΰτοϋ, ωστε και αύτο /) μ<ΐ*Λ?
δέν ήθελε τόν αναγνώριση.

‘Η ξενοδόχο;, καί τοι έβασάνισεν έπιμελώς τον νουν 
τη ; καί έξητασε προσεκτικώτερον τόν επισκέπτην α υ 
τής, δέν τόν άνεγνωρισε.  ̂ ,

  Βεβαίως, ένθυαοΰμαι κάλλιστα  τά  περιστατικά
ταΰτα, ύπέλαβεν α ίτη , τόσω μάλλον, καθόσον αύτό; ε
κείνο; ό σίρ Ναυτίλιο; έγκατέστησε τόν συ^υγον μ.ου ε ι;  
τό ξενοδοχεϊον τούτο, ολίγον πρό τής άναχωρησεω; του. 
Δέν έλησμόνησα πρός τούτοις, καίτοι -τότε πολυ νεα, οτι 
άπαντα τά  πλοία τά  διά την άποδημίαν «ροωρισμενο. 
ηρχισαν νά ν α υ π η γ ώ ν τ α ι  κατα παρασκευήν , *·&

1 Άποφρα; ή^ρχ, ώ; ρ’ ή̂ Τν ή Τρ̂ Λ·



σθησαν κκτά παρασκευήν, καί άπήραν κατά παρασκευήν.
! εμκθον, αύτά έναυάγησαν αύτανδρα" τούλάνιστον

? ΛΟυσα νά γ ίν^ α ι πλέον λόγο; περί αύτών είς τά  
παραλίά μας.
, ?7"  Τ? ίν *«. ? ύτΛά εναυχγ-ήίαν, έπανέλαβε στενάζων 
ο ςενο;, αλλ ’οι έπιοαίνοντε; αύτών δεν άπώλοντο απαν-
τες καθότι έγώ είμαι πράγματι ό σίρ Ναυτίλιος Σή- 
ουορό.

— Τί κοινόν μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ συζύγου μου ; ή- 
ρώτησες η ςενοδόχος, ώναθαρρήσασα όπωσοΰν.

Εχετε ολίγην υπομονήν. Ιΐροτο-Ι άνανωοήσω, εϊ- 
χον μετ αυτού ϊόιαιτέρας τινά; υποθέσεις. .  . ’Α λλ’εΐπετέ 
μοι, παρακαλώ, κυρία Σνέϊκ, πώς άπέθανεν ; . . . έπειδή 
τούτο, νομι^ω, είνε τό ονομα σας.

 ̂ Ναι, κύριε . . . Άπεβίωσεν έξ αποπληξίας . . .  τόν
εύρηκα νεκρόν επί της κλίνης του.

—  Είσθε βεβαία ότι άπεβίωσεν έξ αποπληξίας; ήοώ- 
τησεν ο ςενο;· εισθε βεβαία, κυρία Σνέϊκ; Θεέ μου! πό
σον δριμύν πόνον αισθάνομαι εί; τήν κεφαλήν, ύπεράνωτοΰ 
ωτιου ί Μοί φαίνεται ότι μοί έμπήγουσιν ήλον.

Θεέ μεγαλοδύναμε ! άνεβόησεν ή ξενοδόνο;, ώ- 
χριασασα α ίφνης ύ ς πτώμα, τ ί λέγετε, κύριε ; '

—  Ούδέν, ούδέν, ύπέλαβεν ό ξένος’ τώρα ό πόνο; έ- 
περασεν,άλλ’ ητο πόνο; φρικτός, ώς νά μοί ένέπηγον ή- 
λον εις την κεφαλήν.
, 'Η ξ^οδόχος έπεσεν έξηντλημένη έπί τίνος θρανίου, 
ενφ ό ςενο;, άνοίγων τήν θύραν τήν βλέπουσαν εις τινα 
οιαορομον, ένευε πρό; τινα χωροφύλακα νά είσέλθ·/).
, —  Φ'^ά^,τε Τιί>ν ρναϊκ'α ταύτην, τφ  είπε1 μή τήν 
αφήτε^ να εςελθ»], μήτε-νά συνομιλήσει μέ οίονδήποτε 
προ τής επανόοου μου.

Ούτως ειπών,απηλδεν αμέσως του συνεντευκτηρίου,καί

ταύτοχρόνως ή ξενοδόχος κατέπεσε λιπόθυμος έπί τοϋ 
έδάφους.

'Ο σίρ Ναυτίλιος μετέβη εύθύ είς το μαγειρειον, η- 
νοιξε δίοδον διά μέσου τών συνδαιτημόνων, καί καθισα; 
ποό τής εστίας, τά  νώτα έστραμμένα έχων πρός< τας 
φλόγας, διηύθυνε τό διαπεραστικόν καί έταστικον βλέμμα 
του πρό; τό πρόσωπον τοΰ ξενοδόχου, οστις, μη ισχύων 
νά τό ύπομείνη, συνωφρυωθη, ανγ,γερθη τοΰ̂  θρανίου καί 
έφερε τήν χεΐρα είς τήν ζώνην, ώ; εί άνεζητει οπλον τ ι 
όπως άπαλλα/θνί τοϋ οχληρού εκείνου. ^

—  Εΐσθέ ποτε ιπποκόμος έν τίρ ξενοδοχείο) τουτω ;
ήοώτησεν έπί τέλους ό ξένος.

‘ — Σα; εύ/αριστώ διά τήν είδησιν, απηντησεν απο-
τόμω; ό ξενοδόχο;. ,

  Καί έλάβετε εΐ; σύζυγον τήν χήραν του αρχαίου
κυρίου σα; ; ρ  ,

—  Σα; είμαι ύπόχοεως διά την όποιαν Λαμβανετε
φροντίδα νά με το υπενθυμιζητε.

’ —  Ί’ρεΐ; μήνα; μετά τόν θάνατόν του \
—  Καί θά σΧ; ήμην άπείρω; πλέον ύπόχρεω; · · · ** 

ένησνολήσθε μάλλον εί; τά ; ύποθέσει; σα;, μή φροντί
ζω* περί τών ίδικών μου, ύπέλαβεν ό ςενοόοχο;, ολοεν
άπενΟαρρυνόμενος.

—  *0 άοχαιός σας κύριος άπεΟανεν ε; αιφνίδιου θα 
νάτου, νομίζω, προσεθηκεν ο ^ενος.

—  11 ικανόν να ε/η ουτω τό πρανμα.  ̂ ^
—  Καί απόψε συμπληρουται 6 είκοττός δεύτερος απο

τη ; επετείου του θανάτου αύτου ενιαυτός j
—  ‘Ως έγγιστα.
—  Καί έκ τίνος νόσου άπέΟανε, κύριε *,
—  Άπό προοβο7*ην . . ·
—  Τίνος;



—  Ίΐξεύοω κ’ εγώ ; Θά έκάμνετε καλλίτερα &ν η- 
ρωτκτε περί τούτου τόν ιατρόν,κφοΰ διαφέρεσθε τόσον νά 
τό μάθητε . . . Άπό προσβολήν μέθης . . . πιθανώς.

— Καί ό θάνατό; του δέν συνωδεύθη ύπό τίνος περι- 
πτωσεως εκτάκτου ;

Ό ξενοδόχος άπώλεσεν αίφνης τό θάρρος του,καί έστρε
ψε περί εαυτόν βλέμματα δειλά, ενώ ό έοωτών αύτόν έξη-
κολούθει νά τόν στενό/ωργ) ανηλεώς όιά τών έτερω- τησεών του.

— ΕΓόετε τόν νεκρόν τοΰ κυρίου σας μετά τόν θάνα-*  ̂ ’ ιτόν του ;
— ΙΙώς ! έγω ; εγώ νά ίδω τό πτώμ,κ ; είπεν ό ξε

νοδόχος, φρικιών . . . "Ο/ι, ό'χι βεβαίως. Δεν θά εστεργον 
νά τό Γδω δι’ όλον τό χρυσίον τοΰ κόσμου ! ’Εγώ · ’ Ο/ι,
οχι . . . Τό είδεν ή Μαργαρίτα . . .  η σύζυγός μου.Άλλά 
που είνε ; . . . υπάγω νά την ζητησω . . .

— Σταθήτε, κύριε, διέ*οψεν ό ξένος’ ε/ω είσετι α
νάγκην υμών. Τις έξητκσε τό πτώμα τοΰ 'Ρογηρου Φίλ- 
ποτ ; 'Υποθέτω δτι θά προσεκληθη τις, δπως βεβαιώσ·/) 
τό αίτιον τοΰ θανάτου του.

—■ *Ηλθε καί τόν έπεσκέφθη ό ιατρός τοΰ χωρίου.
— Καί που είνε τώρα ό ιατρός αυτός ;
— Είνε πρό πολλών έτών αποθαμένος.
—  Καί πώς έςηγησεν; . . .
—- Άλλά . . . αυτός είπεν οτι ό 'Ρογήρος είχεν άπο- 

θάνη έκ προσβολής,σας τό έπαναλέγω . . . εύοέθη νεκρός 
έπί τής κλίνης του . . . άπέθανεν αίφνιδιως . . .

— Καί πώς νά μη άποθάνγ) έξ αιφνίδιου θανάτου, άνε- 
κραύγασεν ό ξένος, έξάγων ύποκάτωθεν τοΰ μανδύου του 
την νεκρικήν κάραν, καί πλ*ησιάζων αύτην είς τό πρόσω· 
πον τοΰ ξενοδόχου, πώς νά μ,η άποθάνγ), άφοΰ τώ ενέ- 
πηξας ηλον είς την κεφαλήν, άτιμε, αλιτήριε ;

*0 ξενοδό/ος ερρηξε κραυγήν στρηνή, καί ώρμησε πρός 
την θύραν τή ; όδοΰ* άλλ ’ ό Εενος, σπεύδων νά τώ φράξη 
την εξοδον, έδράξατο αύτοΰ έ* τοΰ περιλαίμιου τοΰ χι- 
τώνος.

—  'Π γυνη σας ώμολόγησεν δλην τήν αλήθειαν, ε ίπ ε ’ 
παραδόθητι.

—  ’Έ χ ε ικ κ λώ ς ! προσέθηκεν 6 δολοφόνος, επ ιτ ιθ έμ ε
νος κατά τοΰ έχθροΰ του, περιττόν νά τό άρνηθώ* άλλά 
πρό πάντων οφείλω νά εξοφλήσω τούς λο/αρικσμούς μ.ου 
μέ σέ . . .

—  Οί δύο αντίπαλοι, ισοδύναμοι σ/εδόν, κατεκυλί- 
σθησαν άμφότεροι έπί τοΰ εδάφους* ούδέν ηττον, ό σίο 
Ναυτίλιος, δστις πρός την άναμφισβητητον ανδρείαν του 
συνεδύαζε καί τό έμπειρόαα/ον, έθριάμβευσεν έπί τέλους 
κατά τοΰ ξενοδό/ου, καί έπέθηκε τό γόνυ έπί τοΰ σ τή 
θους αύτοΰ’ μεθ’ δ,προσεκάλεσε τούς έμβροντητους θεατάς 
νά τόν συνδράμωσι προς σύλληψιν τοΰ φονέως τοΰ *Ρογη- 
ρου Φ ίλποτ. ’Επειδή δέ τινές έξ αύτών εσπευσαν νά ύπκ- 
κούσωσιν ό ξένος άνηγέρθη, καί κατέγεινεν αμέσως δπως 
λάβν) τά άναγχ.αΐκ μέτρα πρός κάθειοξιν τοΰ ένοχου.

Ά λ λά , καίτοι νικηφόρος, έέν έξήλθεν ομως άτρωτος 
τής πάλης, καθότι, κατά  την πτώσ%ν του, η χειρ αυτοΰ 
έκτύπησεν είς τό νεκρικόν κρανίον, ό δέ ίωμένος ηλος 
είσε/ώρησε βαθύτατα είς την σάρκα. Τό τραύμα έ/.εΐνο 
τώ  έφάνη τόσω μικροΰ λόγου άξιον, ώστε δέν έδωκε πο
σώς προσοχήν* άλλά την ακόλουθον πρωίαν ησθάνθη είς 
τόν βραχίονα άλγος δριμύ, καί μετ’ ού πολύ άπέθανεν έκ 
τετάνου.

’Οκτώ ημέρας μετά τά Χριστούγεννα, ό Μαρτίνος Δήλ- 
βερ εστηρίζετο έπ ί τής δικέλλης του, είς τόν πυθμένα 
λάκκου τινός, ον είχε προσφάτως ανόρυξη. Πρό αύτοΰ, 
έπ ί τοΰ πρό μ,ικροΰ άνασκαφέντος χώματος, εκειτο αύτό



εκεϊνο τό νεκρικόν κρανίον, όπερ ε?χε κατακυλισθή παβά 
τους ποόα; τοΰ σίρ Ναυτιλίου.

 ̂ Α ! ιόου παλιν επεστρεψχς ένταΰθα, «σύντεκνε Φ ίλ
ποτ, ελεγεν ό νεκροθάπτης, άτενίζων αύτό μετά φιλικού 
βλέμματος . . .  "Εμεινα ευχαριστημένος άπό σέ' κατέθε
σα; την μαρτυρίαν σου ενώπιον τοΰ δικαστοϋ ώς καλός 
καί τίμιος άνθρωπος, καί κατήγγειλας τόν άλιτήριον έ- 
κεινον κα ι την έφάμιλλον αύτώ σύζυγον, οΐτινες άφεύ- 
κτως όεν θά όιαφύγωσι την αγχόνην. "Εχει καλώς, κάλ- 
λιστα- άλλ ’ έτιμώρησας λίαν αύστηρώς τόν ταλαίπωρον 
ιππότην όιά τήν οποίαν έσχε τόλμην νά σέ παοαλάβη 
μεθ εαυτού. Έ γώ  ή'ευρα καλώς ότι ένεκα τούτου θά 
τφ  συνεοαινεν άπευκταιόν τ ι . . /Οπως καί άν £·/γ, αύ- 
.ός fl.o ανηρ όντως χρηστός' θελει δέ άναπαύεσθαι έν 
άνεσει ύπό τήν κυπάρισσον ταύτην, καί δέν θά εχγι λό 
γον νά παραπονηται περί τοϋ λάκκου, Sv τώ  έσκαψα.
II Οοσις βεοα^ως ε ινε  ανάρμ ο στο ς δ ι ’αύτόν* ό κο ινω νικός  

Ηαΰμος του τώ παρείχε τό δικαίωμα νά ενταφιασθή εις 
τα κενοτάφια τοΰ ναοΰ’ άλλ’ ήτο ένδεή;, καί άνάγκ’η νά 
άρκεσθτ) κο ιμ ώ μ ενο ; έ ν τα ΰ θ α .

Μ ετά φ ρ α σ ή  ύπδ  Δ. 2. ΑΡΑΒΑΧΓΙΧΟΪ*.

ΓΑΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΤΗτο ψυχρά ήμερα χειμώνος. 'Η πόλις τοΰ East-port 
1 Ανατολικού Λιμένος), έν τνι έπαρχί? τοϋ Μαίν, έκειτο 
τεθαμμενη υπό βαθύ στρώμίια χιόνος, προσφάτως πεσού- 
σης. Ειχε καταπαυσει ό συνήθης θόρυβος τών όδών, κ ε
νόν τ ι δε μόνον έπεκράτει έν αύταΐς καί νεκρώσιμος σ ιγή .

Τά πεζοδρόμια ώμοίαζον πρός μάκρους οχετούς έν τφ  μέσω 
δύο ΰψίστων έκ χιόνος τε ιχώ ν. Ά πό καιρού είς καιρόν άν- 
τή νε ι έν τνί ατμόσφαιρα ό άπομεμακρυσμένος^ τριγμός 
πασσάλου, καί, έάν τις ήτο εύκολος εις τάς κινήσεις αυ- 
τοΰ, θά ηδύνατο νά διακρίνγι έν τινι τών οχετών εκείνων 
τήν μαύρην μορφήν έργάτου ζητοΰντος νά άνοίν/ι Stodov 
δ ιά  μέσου της χιόνος,άλλ’ οστις μετά τινα λ επ τά  ερριπτε 
τόν πάσαλον, και άπεσύρετο οί'καδε, κτυπών τους βρα
χίονας τόν ένα έπί τοΰ άλλου. Τό ψΰχος ήτο τόσο) δριμυ, 
ώστε ούτε οί διά τάς όό'ούς ώρισμένοι έργάται ήύυναντο 
νά μείνωσιν έπί μα/ρόν εν υπαίθρω.  ̂ ; ,

Κατόπιν ό ούρανός ήμαυρώθη, άνεμος ισχυρότατος^ ενε- 
σκηψεν, άνυψών πανταχόθεν διά τών σφοδρών αύτοΰ ορ
μών σύννεφα γιόνος, εις κόνιν άναλυομένης.'Ορμή τις άνε
μου είχε φράξει τήν οδόν διά λόφου, έτέρα διεσκόρπισεν 
αύτόν, αποτελούσα καί αύτη είδος μυκωμενου στροοιλου, 
καί τρίτη έκαθάρισεν ολον τό έδαφος ώς, τόν καρπόνj r /ίς 
χειρό;.ΤΗτο είκών φανταστική- άλλά  τό πρώτον καθήκον 
τών όου.ών τοΰ άνεμου ήτο νά καλύψωσι διά χιόνος τα  
πεζοδρόμια, καθήκον, δπερ μετ’ άκριβείας έςεπληρου^ν.  ̂

'Ο ’Αλόντζος Φίτζ-Κλάρενς έκάθητο έν τώ  κομψω, α- 
ναπαυτικώ  καί μικρώ αύτοΰ σπουδαστήριά έφερεν ώραιο- 
τάτην κοιτωνίτιδα έκ κυανής μ εταςη ; (*·ετ ερυθρών π»ρι 
βλημάτων, κα λλ ιτεχ νικώ ; κεκοσμημένην. Τό πΰρ έσπιν- 
θηροβόλει έν τ-?5 εστία , καί έπί τή ; τραπε,ης έφαινοντο
τά  λείψανα προγεύματος παρεσκευασμένου μετά τής μάλ
λον έπιμεμελημένης πολυτελείας. Πάντα τα ΰτα  ήνωμενα 
άπετέλουν φαιδράν εικόνα, έπίχαριν, πλήρη αρμονίας και 
καλαισθησίας.’Ε 'αίφνης οί ύαλοι τοΰ παραθύρου ύπεστη- 
σαν δονισμόν, κλονισθέντε; έκ τινο ; κ α τα πλη κτ ικ ή ; ορ
μ ή ; άνέμου, καί κϋμα χιόνος όιερραγη βιαιως έπί τοϋ



ξυλίνου περιθωρίου.Ό χαρίεις νεανίας προέβη τότε εις τόν 
έ;η ; συλλογισμόν :

—  Τοΰτο σημαίνει,8τι σήμερον ανάγκη νά οίκουρησω- 
μεν. Είμ,αι πολύ πρόθυμο;, άλλά μ.έ τίνα νά ανταλλάζω  
δυο λόγους; 'II μαμά καί η θεία Σωσάννα εί^αι λίκν ευ
χάριστοι εί; την συναναστροφήν, άλλ* αυτά; δύναμαι νά 
έπωφεληθώ ότι όταν θέλω, έν ω εν η^έρα τοσουτον ο/ληρα 
και ζοφώδει μοί είναι άναγκαΐον κάτι τ ι νέον πρό; δια- 
σκέόασιν, κάτι θελκτικόν, στοι/εΐόν τι νέον.

"Ερριψε βλέμμα έπί τινο; πολυτελους ωρολογίου έπί 
τη ; έστία; κειμένου·

—  Καί πάλιν βραδύνει* δέν σημειοι ποτέ ακριβώς τηνοωοκν.
’ — Άλφρέδε !

Ούδεί; άπηντησεν.
—  Ά λφρέδε!. . .  Καλός ύπ/ιρέτης, άλλά καί αυτό; 

βραδ ύνει ώ ; τό ώρολόγιον.
cO Άλόντζο; εθη*ε τόν δάκτυλον έπί τνίς Θηλν5; του 

ηλεκτρικού κωδωνίσκου, άνέμενεν έπί στιγμήν, έσημανεν 
καί πάλιν ισ/υρότερον, καί τέλο; είπεν :

—  Είναι βέβαιον οτι τό σημαντηριον δέν είναι έν τά 
ζει* άλλά θά μ,άθω διά παντό; τρόπου όποίκ ώρα είναι.

Έπλησίασεν εί; τό στόμιον της σάλπιγγος, πρώτον 
έσύριξεν, είτα απήγγειλε δίς:

—  Μ αμά!
Καί έvτκCθκ ούδεμια άπάντησις.
—  Καθώ; φαίνεται, καί τό σημαντηριον τη ; μητρό; 

δέν εχει καλώ;. Βλέπω οτι καί ά-ό τού; έν τή οικία μ,ου 
δέν θά δυνηθώ νά μάθω^τίποτε.

Έκάθισε παρά τινα μ,ικράν τράπεζαν έκ ξύλου ροικς, 
καί στηρίζων την παρειάν είς την δεξιάν γωνίαν, άπηγ- 
γειλεν, ώσεί άπηύθυνε τόν λόγον είς τό έδαφος:

—  Θεία Σωσάννα !
Φωνη τ ι; μικρά άπηντησε γλυκέω; καί πράω; :
—  Είσαι σύ, Άλόντζε ;
—  Μάλιστα ! Δεν δύναμαι νά κατέλθω, καί κανείς δέν 

έρχεται νά μέ βοηθηση* εύρίσκομαι είς θέσιν αρκετά δει
νήν.

—  Καί τ ί έχεις ; μ.ε κάμνεις νά φοβώμ,αι.
—  Καί έγώ φοβοΰμ,αι τρομ,εοά.
—  *Ωμίλει γρήγορα, μη μέ βασανίζης.
—  Δέν ηςεύρω ^  ώρα είναι.
—  Μωρόπαιδον! πάντοτε αί συνήθεις σου αστειότη

τες. Αύτό είναι ολον τό κακόν ;
—  Αύτό, σας τό ορκίζομαι. Καθησυχάσατε με, είπέτε 

με τ ί ώρα είναι, καί δεχθητε την εύλ^ογίαν μου.
—  Εννέα καί πέντε λεπτά. Δέν εχω ανάγκην της 

εύχης σου* σέ τό λέγω δωρεάν.
—  ’Έ/ετε άδικον. Ή εύχη μου δέν μέ κοστίζει τίπο

τε. Σας εύχαριστώ.
Ήγέρθη καί παρατηρησας τό ώρολόγιον του, είπε :
—  Σήμερον πηγαίνει καλλίτερον κάπως* δέν εμεινεν ό- 

πίσω παρά κατά 34 λεπτά. Είς τον "Αγιον Φραγκίσκον 
είναι έννέα καί πέντε λεπτά . . . άπό τά  όποια . . .  Ά ς  
λογαοιάσωμεν : 31 καί 23 λεπτά  κάμνουν 54 . 4 έπί 54  
κάμνουν 216* άφαίρεσον εν, μένουν 2 15 . Ό λογαριασμός 
είναι σωστός.

"Εστρεψε τού; δείκτα; του ώρολογίου καί εθηκεν αυ
τούς έπί τών δώδεκα παρά είκοσι λεπτά.

—  Καί τώρα κύτταξε νά βαδίζγις καλώς, εί δυνατόν, 
άλλως θά έ'χγις νά κάμτις μ/ έμέ !

Επανήλθε καί πάλιν είς την τράπεζαν καί έφώναξε:
—  θε ία  Σωσάννα !
—  Τι ! σύ, αγαπητέ μου ;
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— Έπρογευμκτίσατε ;
— Ναι, πρό μιας ώρας.
— Είσθε άπησχολημένη ;
— ’Όχι, δηλαδη ράπτω. Και διατί ;
—  Είναι κανείς παρ’ ύμιν ;
— "Οχι, άλλ’ αναμένω έπίσκεψίν τινα εις τάς 9 καί 

ημίσειαν.
— Κρίμα, οτι έγώ δέν αναμένω κανένα ! Στενοχω- 

ροΰμαι, ήθελα νά έχω τινά νά ομιλήσω.
— Καλά, όμίλει μ’ έμέ.
— Ά λλ ’ ήθελα νά μη μέ ακούσν) κανείς.
— Μη φοβοΰ, έδώ δέν είναι κανείς.
— ’Αληθώς* δέν ηξεύρω πώς ν’ άρχίσω . . .
— Καί διατί τόσος δισταγμός ; ήξεύρεις καλώς δτι

εις εμέ δύνασαι νά έμπιστευθ·?1ς τό παν.
—· Τό γνωρίζω, θεία* άλλά πρόκειται περί ύποθέσεως 

λίαν σπουδαία; καί άφορώσης όχι μόνον εις έμέ καί την 
οίκογένειάν μου, άλλ’ εις άπασαν την κοινωνίαν.

—  ΤΩ ’Αλόντζε ! όμίλει γρήγορα, δέν θά τό είπω εις 
κανένα.

— Βλέπετε θεία . . .
—  Γρηγορώτερα λοιπόν, σπεΰσον. Σέ αγαπώ, καί δύ

ναμαι νά συμμετάσχω παντός δ,τι σέ άφορίϊ:. Έμπιστεύ- 
θητι είς έμέ τό μυστικόν σου* περί τίνος πρόκειται;

—  Έδώ κάμνει κακόν καιρόν.
—  Δέν έντρέπεσαι, ’Αλόντζε, νά μέ βασανίζτ,ς τοιου

τοτρόπως ;
— Συγχωρησατέ με, άγαπητη θεία, δέν θά τό κάμω 

πλέον.
— Σέ συγχωρώ, έάν^μετανοησνις. Ά λλά  θά άρχισες 

καί πάλιν νά μέ κάμγις νά θυμώνω.
— 'Όχι, σας δίδω τον λόγον της τιμής μου. Ά λλά

δέν ημπορειτε νά φαντασθήτε τ ί άθλιος καιρός* ψύχος, 
άνεμος, χιών. Καί αύτου πώς είναι ;

— Ζέστη, βροχή, σκότος, κακομοιριά. Είς την οδόν 
βλέπει τις μόνον άλεξίβροχα άποστάζοντα εξ δλων 
τών μερώ*. Τά παράθυρα είναι άνοικτά προς άπόλαυσιν 
ολίγης δρόσου, καί έν τ·?} έστί^ άνάπτει τό πυρ, ό'πως 
φαιδρύνν) ολίγον την οψιν καί άπομακρύννι την στενοχώ
ριαν. Άλλά τά πάντα μάτην* τό πνεύμα είναι καταβε- 
βλημένον καί έν τη ατμόσφαιρα διαχέεται η ευωδία τών 
άνθέων του Δεκεμβρίου, τά όποια οίονεί προς πείσμα άν- 
Οοΰσιν έν τώ κηπφ.

Ό Αλόντζος ήτοιμάζετο νά εί'πν): «Πολύ ώραία έκ- 
φρασις, θεία, άξια νά τυπωθ*?)’ » άλλ’ έκρατηθη, άκούσας 
δτι ή θεία ώμίλει μετά τίνος. Μετέβη είς τό παράθυρον 
καί παρετηρησεν είς την οδόν. 'Η καταιγίς έμαίνετο 
πλέον έτι ?ι πρότερον καί τά παράθυρα έδονίζοντο ύπό τοΰ 
ανέμου* άλητης κύων, έχων την ουράν μεταξύ τών σκε
λών, έστηοίζετο μεθ’ δλου τοΰ σώματος έπί τοΰ τοίχου 
της οικίας, ώσανεί έζητει βοήθειαν* πτωχή τις κόρη, ε- 
χουσα την κορδύλην τοΰ άδιαβρόχου αύτης έξωγκωμένην 
ύπό τοΰ άνεμου, έβάδιζε βεβυθισμένη μέχρι γονάτων εν
τός της χιόνος. Ό Αλόντζος ήσθάνθη φρικίασίν τινα καί 
είπε, στενάζων βαθέως:

— "Οχι, καλλίτερον η ζέστη, η βροχή, καί αύτη έτι 
η εύωδία τών άνθέων, παρά μία τοιαύτη κατάστασις.

’Έστρεψε τά νώτα προς τό παράθυρον καί ηρχισε νά 
άκροάζηται προσεκτικώς.

Είς τό ους αύτοΰ έφθανον αί γλυκεΐαι άρμονίαι προσ- 
φιλοΰς τίνος αύτώ (^σματος. ‘Η φωνη καί τό ασμα δεν 
ηκούοντο έντελώς, άλλ’ είχόν τ ι τό θελκτικόν. Ά φ ’ ου 
έπαυσαν οί μελωδικοί εκείνοι ηχοι, ό Αλόντζος άνεφω- 
νησε :



—  Δέν Ακόυσα ποτέ παρόμοιόν τ ι.
Καί βαινων πρός την τράπεζαν, ήοώτησεν έντόνως : 

Θεία, ποιον είναι τό πτηνόν τούτο του παραδείσου;
“  Έ ®πίσ*®Ψι« άνέΐΛενον. 7Ηλθε διά νά μείνη παρ’ 

έμοί έπί ενα μηνα . . . σέ παρουσιάζω αμέσως. Δεσπ. . .
~  Περιμείνατε, θεία, μη τά  κάμνετε δλα πάντοτε 

χωρίς σκέψιν.
Ια ΰτα  είπων ό Άλοντζος, έπήδησεν εις τόν κοιτώνα 

του και επανηλθεν ένδεδυμένος κατά τόν τελευταΐον 
συρμόν:

- Διαβολε ! ήθελε νά μέ παρουσιάση εις τόν άγγε
λον εκείνον ως ή'μην μέ την κυανήν κοιτωνίτιδα καί τά  
ερυθρά υποδήματά τ η ς !

Επλησιασε μετά σπουδής είς την συνήθη τράπεζαν, 
καί ειπε μετ’ ανυπομονησίας, μειδιών καί ύποκλινόμενος :

—  Τώρα είμαι έτοιμος, θεία.
Βχ«ι κ^λώς. Δεσποινίς 'Ρωξάννα ’Έτελτον, έπι- 

τρεψατε μοι να σ&ς συστήσω τόν φίλτατόν μου ανεψιόν 
κύριον Άλόντζον Φίτζ-Κλάρενς. Είσθε καί οί δύο πολύ 
καλοί, καί σας αγαπώ. ’Έχω μικράν τινα ασχολίαν, καί 
σας αφίνω μόνους. Καθίσατε*'Ρωξάννα, κάθισον Ά λόντζε. 
Καλήν έντάμωσιν’ επιστρέφω πάραυτα.

Εν τφ  μεταξύ ο Αλοντζος εμειδια, έχαιοέτιζε, προέ- 
βαλεν ^έδραν τινά διά τήν φανταστικήν δεσποινίδα, καί 
τέλος έκάθισε καί αύτός.

, lzf0lx τυχη,έσκεφθη, τώρα δςχιονίση οσον θέ
λει* τ ί μέ μ έ λ ε ι;

Εν ω οι δύο νεοι σχετίζονται μεταξύ των καί φλυα- 
ρουσι φαιδρως, ριψωμεν έν βλέμμα έπί της δεσποινίδας 
Ρωξαννης ’Έτελτον. Έτο μόνη, καθημένη εν τινι μικρά 
αιθούση, κομψώς καί πλουσίως κεκοσμημένη καί άνηκού^
ση άναμφιβόλως εις γυναίκα εύπαίδευτον, καλώς άνα-

τεθραμμένην καί πνευματώδη. Πρό τίνος χαμηλης και α 
ναπαυτικής έδρας εκειτο ώραιότατος στημων κεντήμα
τος, πέριξ δέ έπί του τάπητος ύπηοχον λείψανα κλωστών 
ερίου καί μετάξης, παντός είδους χρώματος, τεμάχ ιά  τα ι
νιών καί διάφορα ύφάσματα.Έ πι τίνος πλουσίου σοφα επε- 
στρωμένου δι’ υφάσματος τών ’Ινδιών, χρυσώ πεποικιλ- 
μένου, ήτο έρριμμένον έργόχειρον διατρητου κεντήματος, 
παρά δέ τό παράθυρον τρίπους ζωγραφικός μετα τίνος ει- 
κόνος ημιτελούς, καί έπί του πλησίον καθίσματος ό χρω- 
στήρ μετά τών γραφίδων. Βιβλία ησαν διεσκορπισμενα 
παντα/ου, τά  εργα του Τενισον, του Σαντορνου, και οι 
εκκλησιαστικοί λόγοι του 'Ρόβερστον, βιβλία προσευχές, 
οικιακής οικονομίας, κτλ. κτλ.* επι του κλειδοκύμβαλού 
ορος ολόκληρον μουσικών τεμαχίων, εικόνες άνηρτημεναι 
είς τούς τοίχους καί γωνίαι πλήρεις ανθρωπόμορφων εκ 
πορσελάνης αγαλμάτων καί άλλων μικρών αντικείμενων 
τέχνης. Ί

Τά παράθυρα ήνοιγον είς τον κ93πον, καταφυτον εκ 
σπανιωτάτων φυτών καί δενδρυλλίων.

Ά λ λ ά  τό ώραιότεοον άντικείμενον έν τη  αιθούση έκείνη 
ήτο ή νέα δεσποινίς. Είχε χαρακτηριστικά κανονικα, 
ελληνικά, σάρκας λεύκάς ώς η χιο>ν, μετα τίνος ελ.αφρας 
χροιάς ροδίνου χρώματος* οφθαλμούς μεγάλους,γλαιχκους, 
όφρεΐς μακράς καί ολίγον αποκλίνεις, κόμην πυκνήν και 
χρυσόξανθον, παράστημα ευ λυγιστόν και επιχαρι. Εξ ολου 
τοΰ θελκτικού αύτης σώματος άπεπνεεν η αφελεια της  
παιδός καί ή χάρις τνίς δορκάδος. Πτο ενδεδυμενη μετα  
καλαισθησίας καί έξαιρέτου κομψότητος.^

*0 χρόνος παρήρχετο, οί όε δυο νεοι εςηκολουθουν συν- 
διαλεγόμενοι. Αίφνης ή δεσποινίς 'Ρωςάννα άνηγειρε την 
κεφαλήν, καί παρατηρήσασα τό ώρολόγιον έκινήθη :



κ-έλθω  25 χΚΙ?ετΰ’ κύρ,ε είπε, πρέπει νά

Καί χωρίς νά δώσγ) άκρόασιν είς την άπόκρισιν τοΰ 
νεανιου, άνεπηδησεν όρθία, καί έ'χουσα πάντοτε τό βλέμ
μα επί τοΟ ωρολογίου προσηλωμένον, έψιθύρισε :

—  Είναι ?νδεκα καί πέντε λεπ τά ’ παβήλθον δυο ώραι

δι έμέ*· έ<ΡάνΥ15αν εί'Κ°σΐ >επτ*' Τί ϊ ε cxê Oyj
Ταυτοχρόνως ό ’Αλόντζος παρετηρησε μετά δυσαοε- 

σκειας τό ώρολόγιο'ν του :
, ~ Ί ρεις παρά είκοσιν, είπε’ παρήλθον δύο ώραι κ«ί μ0ί 
εφανησαν δυο λεπτά. Τ ί ! μ-^πως τό ώρολόγιόν μου βαίνει 
π«Αΐν κακώς ; Δεσποινίς Έ τελτον, δέν άπηλθετε άκόμη · 

"Οχι, ά λλ ’ άπέρχομαι. ’
■— Λάβετε την καλωσύνην νά μοί εί'πητε τ ί  ωρα είναι. 
Η νεάνις ήρυθρίασε, καί είπε καθ’ έα υ τη ν : «Πολύ 

σκληρός είναι αυτός». Είτα άπηντησε μετ’ άδιαφοοίας :
« Ενδεκα καί πέντε λεπ τά .»

—  Ευχαριστώ· αναχωρείτε ;
—  Μ άλιστα.
— Κρίμα !
ΟυδείΛία άπάντησις.
—  Δεσποινίς "Ετελτον !
—  Τί ά γ α π α τε ;
—  Δέν άνεχωρησατε άκόμη ;

Οχι, α λλ ’ αναχωρώ αμέσως· τ ί θέλετε ·
— · Τίποτε, στενοχωροΰμαι’ θά λάβητε τ-Jjv ’καλωσύ- 

νην να επανελθητε άργώτερα, δπως συνομιλησωμεν ;
—  Δεν το ηςευρω· θά σκεφθώ, θά προσπαθήσω.

^ —  Ευχαριστώ, δεσποινίς «Ετελτον! Άνεχώρησε. Τί 
ν^χος · Μοι είπε, σας χαιρετώ . . . καί δμως τό ώοολό-

γιον βαίνει καλώς- πόσον γρήγορα παρήλθον αι δυο αυται
ω?αι! , -ν' 'Έκάθισε πλησίον τής εστίας,έκλινε την κεφαλήν μετά 
φυσιογνωμίας δηλούσης δυσθυμίαν και στενά,ων βα εως.

—  Παράξενον ! είπε, πρό δύο ωρών ημην ελεύθερος, και 
τώρα h καρδία μου είναι αιχμάλωτος είς'ΑγίονΦραγκϊσκον.

Ταυτοχρόνως η 'Ρωζάννα Έτελτον, καθημενη παρα 
τό παράθυρον τοΰ κοιτώνός της καί παρατηρούσα τους 
χειμάρρους του ΰδατος, τους κατακλυσαντας (Χίασαν .ην
όδόν, έσκέπτετο: t . , ,

— Ουτος είναι πολύ καλλίτερος τοϋ ηλίθιου εκείνου 
Βούρλευ, δστις, πλην τής κενής αύτοΰ κεφαλής, έχει και 
την αγενή έπιδεξιότητα ν’ άπομιμήται πάντοτε τα πρό
σωπα τά όποια γνωρίζει.

II
•Ένα μήνα βραδύτερον ό κύριος Σίδνεϋ "Αλδγερνον Βούρ- 

λεϋ έπρογευμάτιζε πολυτελώς εν τω  κατα τ/}ν όοόν ροc 
τοϋ Τηλεγράφου οίκηριατι αύτου, καί άπεμιμειτο κωμι- 
κώς τούς γνωστούς ηθοποιούς, τους λογιους καί τ/)ν αρι 
στοκρατίαν της χώρας. 7Ητο ωραίος νεανίας, ε ν ε υμε 
νος κατά τόν τελευταιον συρμόν. Έφαίνετο φαιδρότατος, 
άλλ’ ή συνεχής ύπ’ αύτοΰ παρατηρησις τοΰ ωρολογίου 
προέδιδεν έν αύτώ ταραχήν τινα. ^

Τέλος είσηλθεν εις υπηρέτης και εΐπέ τ ι ε ί; το ου; της 
οίκοδεσποίνης* αυτη δέ, χωρίς νά άνοιξη τό στόμα, ενευσεν 
άπλώς διά της κεφαλής. Ό κύριος Βούρλεϋ ενόησε περι 
τίνος έπρόκειτο, καί παρ’ ολίγον νά χάση τάς αία /ιβεις 
αου. Ό  εις τών οφθαλμών αύτου εξέφραζε βαθεΐαν απο- 
γοητευσιν, ό ετερος μαύρην απελπισίαν.



’Αφ’ οδ άπαντες οί δαιτημόνες άνεχώρησαν, έπλησία- 
σε τ /jv ο ικοδέσποιναν κα ί τγί ε ίπ ε  :

—  Μέ φεύγει συστηματΰώς. Νά άρνήται νά έλθη δτε

* ί * 1 π Ύ ν Γ '"  ν *  Έάν ^ υν^ ·« ν νά τήν' β ωνα  τη ς  ε ιπ ω  δυο λογους !

—  "Ισως είναι άπλή σύμπτωσή, χ.ύριε Βούολεϋ’ πεοά- 
σατε εις την μικραν αίθουσαν τοϋ δευτέρου Π τώματος 
και αναμεινατε με. Θά δώσω διαταγάς τινας καί είτα

.  ^ Τα5 ώ πα?’ αύ'? ·  τίς οϊδεν άν δέν την πείσω νά 
σας ο εχ ΰη .

°  *ύΡ10? Βούρλευ ύπηκουσεν, ά λ λ ά  κ α θ ’ όδόν, δ ιερνδ -  
μενος π αρα  τό δ ω μ ά τ ιο ν  τή ς  θε ίας Σ ω σάννας, ήκουσε δ ιά  

Γ™ '^ΙΚλεΐ5τ\υ, θυΡ«< ·°ύς φαιδρούς γ έ λ ω τ α ς  τή ς  «ρω. 
ξα ννη ς , χω ρ,; δε νά  κρούση, 9, νά  ζη τη σγ , τ ί ,ν  ά δ ε ια ν , 
τ η ν  ηνο ιξεν οπως ε ΐο ελ θ * . Ά λ λ ά  πριν η  δ ιέλθη  τή ν  ού- 
όον, τ ,,θ α νθ η  να  πάγων/, τό α ίμ α  είς  τά ς  Φλέβας. ’Ή- 
κουσε <ρωνην λεγουσαν :

■ Ψ’/χ'ό μου, έλαβον την εικόνα σου.
II Ρω,αννα "Ετελτον, ητις τφ  έστρεφε τά  νώτα, α- 

πεκρινετο : ’
Καί εγώ την ιδικην σας, φ ίλτατέ μοι.

Κ«1 ούτως είποΰσα έκλινε καί ήσπάσθη άντικείμενόν 
τι Ετρεμεν εκείνος έξ άγανακτησεως. Ή τρομεοά'συν- 
Οιαλεξις έζηκολούθει. '
. ~  'Ρω^ ννα , ημ.ην βέβαιος δτι είσθε ώραί«· άλλ1 ί  
ωραιοτης σας έκθαμβον, μεθύει.

—  Είμαι πολύ ευχαριστημένη, άκούουσα νά λένητε 
τοσαϋτα περί έμοΰ, Άλόντζε. Γνωρίζω δτι δέν λέγετε 
την αλήθειαν, άλλ ’ οί έπαινοί σας, καί τοι ύπεοβολίκοι, 
μοι αρεσκουσι. Περί ύμώί δέ ήμην βέβαια, δτι θ έ λ α τ ε  
εχει φυσιογνωμίαν εύγενή, άλλ’ ούδέποτε προσεδόκων νά 
1 αξιοπρέπειαν καίγλυκύτητα ηνωμένας όαοϋ.

Καί άντηνησαν νέα φιλήματα.
—  ΣΚς εύναριστώ, 'Ρωξάννα. 'Η φωτογραφώ με κο

λακεύει πάρα'πολύ. Γνωρίζετε τ ί συμβαίνει, 'Ρω,αννα ·,
— Τί, Ά λόντζε;
—  Είααι άπείρως εύτυχης ! ν - ' *  ουτε

θ ά .
—  γΩ 'Ρωξάννα μου

Μδικη σας, Άλόντζε, ολη ίδικη σας, αιωνίως. II- 
μέοαν καί νύκτα δέν κάμνω άλλο, εΐμη νά επαναλαμ
βάνω : «Άλόντζος Φ ίτζ-Κλάρενς, Α νατολικός Αιμην, εν
τή έπαργίορ τοΰ Μεν». ν > 'ft,,,.

'-Κ α τ α ρ α μ έ ν ε ! άλλά τούλάχιστον εχω την διευθυν-
σίν του, άνεφώνησεν ό Βούρλεϋ, φεύγων έν σπουδή εκ του
δωμ.ατίου. ,

’Όπισθεν τοϋ Άλόντζου εύρίσκετο η'μητηρ του, ολως 
έκπληκτος. Περιτετυλιγμένη άπό κεφαλής μέχρι πο< ων 
διά μηλωτής κεκαλυμμένης είσέτι ύπό χιονος, παριστα
ώοαιαν εικόνα γειμώνος. f

' “Οπισθεν τής'Ρωξάννης εύρίσκετο ή θεια ^.ωσαννα, ουχι 
όλιγώτεοον έκθαμβος.Ίΐδύνατο νά χρησιμεύσει ως προοω- 
ποποίησις τοϋ θέρους* έφερεν έλαφρότατον ένδυμα και εν 
τή χειρ! έκράτει ριπίδιον, δπερ έκίνει «υνεχως, οπως «μυ 
νηται κατά τοϋ πνιγηρού θάλπους. . ,

Οί οφθαλμοί τών δύο κυριών ησαν πλήρεις όακρυων. ^
—  Ιδού δ ιατί, Ά λόντζε, δέν κατωρθώσαμεν να σε α- 

ποσπάσωμεν άπό τό δωμάτιον σου άπό ές ηόη εοόομα-
δων ! άνεοώνησεν ή κυρία Φίτζ-Κλάρενς.^

— ’ιδού διατί διηγετε βίον τόσον μονηρη, Ρω,αννα, 
άπό εξ ήδη έβδου-άδων! είπεν η θεία Σωσάννα.



Οί δυο νέοι iv ifftfwcv πρός τά δπισθεν, ώσεί βυλλν»- 
φνεντες επ’ αύτοφόρω.

0 ®ί0ί Ιχ βε εύλογηση, τέκνον μου* είμαι λίαν ευ
χαριστημένη βλεπουσά σε ευτυχή· έλθέ νά σέ σφίγξω 
εις τας άγκαλας μου.

— Ό Θεός̂  νά σέ εύλο γή , 'Ρωξάννα, διά τόν έοωτα
7 0π0Ϊ0νΛ τ Ρε?ετε προς τόν άνεψιόν μου" έ'λθετε νά <j2c 
εναγκαλισθώ.

Καί δάκρυα χαρας έ'ρρευσαν είς "Αγιον Φραγκίσκον—έν
τω Ορη του Τηλεγράφου— ώς και έν τν) πλατεία τοϋ 
Ανατολικού Λιμενος.

Καί έκεΐ ώς καί ένταΰθα προσεκληθησαν οί ύπηοέται·
— Προσθέσατε ξύλα είς τ-̂ ν έστίαν καί φέοετέ uot 

ϋερμην λεμονάδα. 1
, — Σ?ύ<ΙΚτε τό πϋρ τής εστίας καί φέρετε μου υδωρ 

με πάγον. r r
„ Mst5C τ>α5τα « ί γραΐαι άπεμάκρυνον τους δύο νέους καί 
Άρχισαν να συνδιαλέγωνται φιλικώς περί τών μελλόντων 
γαμων.

_ £,ν το̂ τ°ις ° *ύριος Βούρλεϋ έφευγεν ώς μανιώδης έκ 
της εν τώ 'Όρει τοΰ Τηλεγράφου οικίας. Συγκρούων τού' 
οόοντας έμορμύριζε μετ’ άγριου συριγμοΰ, ώς τύραννος έν 
μελοοραματι:

— 'Ορκίζομαι είς τόν ουρανόν δτι δέν θά τόν συζευ- 
χ jj ποτε, καί πρϊν η τό φαιδρόν εαρ διαδεχθή τόν ζο
φερόν χειμώνα, θά $ναι ίδικη μου.

Ill

Παρήλθον δύο εβδομάδες. Άπό τινων ημερών ό Άλόν- 
τ,ος έδεχετο κατ’ έξακολούθησιν την έπίσκεψιν κυρίου

τινός, ε/οντος φυσιογνωμίαν αύστηράν και εύλαβή· έλε- 
γεν εαυτόν ίερέα Καργέφ έκ Κιγκινάτων, καί διεόιόεν,
«τι άπεσύρθη τής έκκλησίας ένεκα λόγων ύγειας’ οπερ 
tJ)T0 είς ποοφανή άντίφασιν πρός την φυσιογνωμίαν του 
καί τάς ροδόχρους αύτοΰ παρειάς. Είχεν έπινοησει τελειο- 
ποίησίν τινα  είς τό τηλέφωνον, καί ηλπιζε όια τής πω - 
λησεως τοΰ προνομίου του νά κερδίσν) σπουδαϊον χρν,μα-
τικόν ποσον. ,

—  Κ ατά  τό παρόν, ελεγεν ό ίερεύς, πΧς τηλεφώνου 
κάτοχος δύναται νά έφαρμώογι αύτό είς όποιονόηποτε 
ηλεκτρικόν ούρμα, καί νά άκούση παν ο,τι λεγουσι προ-
σωπα ολως αγνωστα. ν

—  Τί σημαίνει ; παρετηρησεν ό ’Αλόντζος* τούτο όεν 
έμποδίζει τούς όμιλοΰντας νά άκούωσιν ό εις τον άλλον.

—  Βεβαίως, άπηντησεν ό ίερεύς, άλλά  δέν ηξευρω.^.
• θά ίτ ο  π. χ. εύχάριστον πραγμα είς δύο μνηστήρας, εάν

ξένος τις ηκουε τάς τρυφεράς αύτών διαχύσεις ;
*0 ’Αλόντζος έφοικίασε *- ,
—  Πράγματι, κύριε, η έπινόησίς σας  ̂είναι^ άνεκτιμη- 

μνίτος ! άνεφώννισε* πωλνισατε μοι αυτιών, και σα, ι ω
0,Tt θέλετε. , , λ ,

Ά λ λ ά  τό οργανον τό έπινοηθέν ύπό τοΰ ιερεως οεν 
ί τ ο  δυνατόν ποτε νά έλθνι έκ Κ ιγκινάτων. Ό  Ά λόντ,ος  
έφλέγετο ύπ’ ανυπομονησίας. Ή ιδέα ότι οί λόγοι της  
Τωξάννης του, πλήρεις τοσαύτης άφοσιώσεως, ευρισκοντο 
ε ίς  την διάκρισιν τοΰ τυχόντος, καθίστα αύτόν εςαλλον. υ  
ίερεύς μετέβαινε πολλάκις τής ημέρας παρ αυτώ και τον 
παρηγόρει, διαβεβαιών αύτόν δτι όσονούπω έφθανε το πο- 
λύτιμον οργανον.



σω*?ν ™*» *α1 άπ ’ εύθείας είς τό τηλέφωνον.
ι γλυκείς καί άπομεμακουσμένοι -ήχοι τοΰ προσφι

λούς της Ρω,αννης ^σματος έφθανον μέχρι τοΟ δωυ'χ- 
τιου. Ακροασθείς έπί τινα λεπτά , απάγγειλε μετ’ άνυ- 
πομονησιας, άπομιμούμενος θαυμασίως τήν Φωνήν τοΰ 
Αλόντζου :

—  Ά γ γ ε λ ε  μου !
—  Τί είναι, Ά λόντζε ;

1 ε  παρακαλώ, παυσε πλέον τό παλαιόν αύτό α -  
σμα. Δοκίμασε αλ7νθ τ ι νεώτερον.

Γην στιγμήν ταυτην ηκούσθησαν τά  εσπευσμένα βη- 
μ ατα  τοΰ Άλόντζου, καί ό ίερεύς, σατανικώς μειδιών, έ- 
>■ ρυ-ιϊ) όπισθϊ,ν των βαρέων έκ βελούδου παραπετασμά
των τοΰ παραθύρου. Είσελθών είς τό δωμάτιον, ό Άλόν- 
τςος εόραμεν αμέσως εις τό τηλέφωνον.

Α γαπητή  'Ρωξάννα, είπεν, ο>ς μέλψωμεν τίποτε 
ομου. Γ

Κ άτι τ ι νέον; ήρώτησεν εκείνη μετά πικροϋ σαο- 
κασμοΟ. r

Ναι, εάν τό έπιθυμητε.
Οχι* τοαγωδησατε μόνος σας.

, ? ω’ άννκ! σ'Ψ εΡ™ δέν εύρίσκεσθε είς την συνήθη 
σας ευθυμίαν.

, Καί σείς δεν είσθε πολύ εύγενής ώς φαίνεται, κύ
ριε Φιτζ-Κλάρενς.

—  Κύριε Φίτζ-Κλάρενς! Ά λ λ ά  ποίαν άγένειαν άρά 
γε εό ε ις« ; r

—  Α ληθινά . Ίσω ς δέν Ακόυσα καλά ’ άλλά  δέν μέ 
παρεκαλεσατε νά μη ψάλω πλέον τό προσφιλές μου 
ασμα ; * r

Έγώ ί Ουτε κα τ’ δναρ.

—  Ε πιτρέψατε μοι νά σας παρατηρησω δτι τό άπν)-
τησατε. , w ν  . ,

—  Έ πιτρέψατέ μοι νά σας απαντήσω οτι όεν το α-
πητησα ποτέ. , , # ,

 Άρκει, κύριε, αυτη είναι νεα προσβολή, την οποίαν
δέν θά σας Συγχωρήσω ποτέ. Τά πάντα έτελείωσαν με
ταξύ μας. y „

Είτα ηκούσθησαν κλαυθμοί, καί ό Αλοντ^ος εσπευσε
νά ειπη : 0

 'Ρω ξάννα! άποσύρατε τους λογους σας. Σας με-
βαιώ δτι συνέβη παρενόησις. Ουδέποτε εϊδόν τ ι  παρό
μοιον. Πώς ηδυνηθτιτε νά μέ πιστεύσητε ικανόν να σόίς 
προσβάλω ; Άποκριθήτε, ’Ρωξάννα, άποκριθητε.

«Η άπάντησις δέν ήλθε, καί ό Αλόντζος, ακουων απο- 
μακρυνομένους τούς όλολυγμούς, ένόησεν δτι ή κόρηβγ- 
κατέλιπε τό τηλέφωνον. Ά νεστέναξε βαθεως, καί εφυ-
γεν έκ του δωματίου. i ρ

—  θ ά  ζητησω την μαμα, έσκέφθη, καί είμαι βεοαιος
δτι αύτη θά πείση την 'Ρωξάνναν δτι έγώ δέν ήθελησα
νά την πιοσβάλω. ,

Μετά μίαν στιγμήν ό ίερεύς ητο εις το τηλέφωνον και 
άνέμενε μετ’ άνυπομονησίας ν’ άκούση τι. '11 προσόοκια
του δέν διηοκεσεν επι πολυ.

Φωνη τις περιπαθής καί πλήρης μετανοιας επρόφερεν :
—  Α γα π η τέ  Ά λόντζε, σ£ς ήδίκησα· σείς ητο αδύ

νατον νά μέ προσβάλετε τόσον σκληρώς. Ά λλο ς  τις βε
βαίως θά ώμίλησεν άνθ’ ύμών, άπομιμούμενος την φωνήν
σ α ς : , „ , ^  /

'Ο ίερεύς άπηντησε, μιμούμενος την φωνήν του Αλον-

— Εί'πετε, δτι τά πάντα έτελείωσαν μεταξύ μας.



Λοιπόν έστω. ’Αποκρούω μετά περιφρονήσεως τήν μετά- 
νοιαν σας. Γ

Καί έ;ίίλθε του δωματίου, γαυριών έπί τη  νίκη, -U 
ηρατο. * *’ J

Μετά τέσσαρας ώρας ό Άλόντζος έπανηλθεν ο?καδε 
μετα τίίς μητρός του, άνευρε παρά τινι π τω νη  0JK0- 
γενει*. Αμφότεροι άπαγγέλλουσιν εύκρινώς καί έπανει- 
λημμενως: « Ρωξαννα» ! Τέλος, δτε έν Ά γ ίω  Φραγκίσκο, 
ηρχισε να νυκτωνγ,, είς δέ τόν 'Ανατολικόν Λιμένα εί- 
χεν ηδη επελθει νυ; άπό τριών καί ήμισείας ώρας, ε'λα- 
6ον α π α ν τ ά ν  όχι παρά τν]ς νεάνιδος, άλλά  παρά τ·,ς 
ϋειας Σωσαννης : r *

r *Jj στιγμή ταύτν] ήλθον είς την οικίαν’ περιαεί- 
νατε οπως ύπάγω νά την ζητήσω.

Παρελθόν δ»κα λεπτά, καί η θεία Σωσάννα είπε μετά  
τρεμουσης καί πεφοβισμένης <ρων*?|ς :

—  Άνεχώρησεν. "Ελαβε τά έπιπλά της δλα μεθ’ έ- 
αυτης, και άφησε παραγγελίαν είς τούς δούλους νά εί- 
πωσιν οτι μετεβαινεν είς άλλους γνωρίμους. Έπί της 
τραπε^ης της ευρον την έξης επιστολήν :

,\ ^ νεΛ ωζη<Τα,^Λ’/1 ί*® ζη τε ίτε ’ η καρδία μου διεοράγη 
και δεν θα επανίδωμεν πλέον άλληλους. Είπέτε αύτ'ΰ δτι 

α τον ενθυμουμαι πάντοτε,οσάκις θά ψάλλω τό πτωνόν 
μου και προσφιλές £σμα, άλλά  θά λησμονήσω τούς ύ-
οριστικους του λόγους». Τί σημαίνει τοΰτο, Ά λόντζε · τ ί  
συνεοη ;  ̂ >

‘Ο Άλόντζος ώ/ρίασε καί έμεινεν άναυδος. Ή μητηρ 
του εδραμε ν ανοιξν, τό παράθυρον* ό ψυχρός άήρ έπέ- 
δρασεν ευεργετ,κως έπί τοΟ Ά λόντζου/καί οΰτω' Σ υ 
νήθη να διηγηθν) είς τήν'μητέρα του τό συμβάν. Έν 
τούτοις « υΤη είχεν εδρει καθ’ όδόν έπισκεπτνίριόν τ ι, έπί 
του οποίου ηταν τυπωμένα διά μεγάλων χαρακτήρων:

«Κύριος Σίδνεϋ Άλδγεονον Βούρλεϋ,Άγιος Φραγκίσκος».
 Ά θλ ιε ! έφώνησεν ό Άλόντζος, και ετρεξεν εις την

όδόν, έλπίζων νά εύρν) και έξοντώσνι τόν ψευδή ίερεα. ^
Τό έπισκεπτήριον τοΰτο έςηγει τα παντα _ διότι _η 

'Ρωξάννα εί/ε διηγηθή είς τόν μνηστίϊρά της, οποίοι η 
σαν οί λατρευταί αυτής, και μεταξύ τών άλλων εσκω- 
πτε την δεξιότητα τοϋ Βούρλεϋ είς τό νά απομιμηται 
την φωνήν τών άλλων.

IV

Κατά τούς επομένους δύο μήνας συνέβησαν πολλά 
ποάγαατα. Ή 'Ρωξάννα δέν επανήλθε παρα τη  θεΐ| 
αύτής είς Πόρτλανδ έν τν) έπαρχία τοϋ Αρεγων, αλλα  
τη άπέστειλε μόνον άντίγραφον της έπιστολής ην είχε 
άοησει παρά τή θεία Σωσάννν,. Ιΐοϋ εύρίσκετο νυν η α
τυχής ορφανή, έάν δέν εϊχεν άποθάνει, άπεμενε μυστή
ριον άνεξερεύνητον. >>- , - *  i

Ά λ λ ’ ό Άλόντζος δέν άπώλεσε την ελπίδα να την
έπανεύρη. ’Έλεγε καθ’ εαυτόν: «Κατά τάς μελαγχολι
κά' αυτής στιγμάς θά ψάλλν) βεβαίως το προσφιλές της 
άσαα, καί διά τοϋ τρόπου τούτου θά την επανευρω» 
"Ελαβεν έπί τούτω μεθ’ έαυτοϋ φορητόν τηλεφωνον καί 
όδοιπορικόν σάκκον, καί ήρχισε νά περιερχηται τας Η
νωμένας Πολιτείας. Συχνάκις είς τόπους απομεμακρυσμε- 
νους καί έρημους οί κάτοικοι έβλεπον έκπληκτος άνθρω
πόν τινα ώ/ρόν καί καταβεβλημενον να αναρριχαται^επί 
τών πασσάλων τοΰ τηλεγράφου, νά έπιθετη επι του η- 
λεκτοικοϋ σύρμ.ατος μ.ικραν τινα θ/)κη', και να στο, ,ν)
επ’ αύτϊίς το ούς. , ,

Ά φ ’ ου διήρχετο ολόκληρον ώραν έν τν, θεσει εκειννι,



κατηρχετο και ανεχωρει, μελαγχολικός και τεθλιμμένο;. 
’Ενίοτε  ̂τόν έξελάμβανον ώς ύδροφόβον, καί έπυροβόλουν 
κατ αυτοΰ. Αλλα μεθ’ ολους αύτοΰ τού; μώλωπα; καί 
τ® έκ τών σφαιρών διάτρητον ένδυμά του, ΰπέμενε τά 
παντα, και επανελαμβανεν : «"Αχ! εάν ηδυνάμχν μόνον 
ν ακούσω το προσφιλές της ασμα !))

Τέλος μετά ενα μήνα καί τρεις έβδομάδας, άνθρωποί 
τινες, άγαν φιλεύσπλαγχνοι, ελαβον καί ώδηγησαν αύτόν 
εις τό φρενοκομειον της Νέας Ύόρκης. Ούδέν παοάπονον 
εςεφυγε^ τών χειλέων του, διότι είχεν άποβάλει πλέον 
πασαν ελπίδα. Ό διευθυντές του φρενοκομείου έλαβεν 
οίκτον^ πρός αυτόν, καί άφ’ ου τόν ένεκατέστησεν έν τώ 
ιδίω αύτου οίκηματι, ηρξατο νοσηλεύων αύτόν μετά πολ
λής στοργής.

λ Δ~ν ^αρέλθει είσέτι έβδομάς καί ό άτυχης ασθε
νής ήγέρθη τής κλίνης, καί τό εσπέρας, έξηπλωμένος έπί 
ανακλίντρου, ήκροάζετο προσεκτικώς τόν συριγμόν τοΰ 
άνεμου τοΰ Μαρτίου καί τόν θόρυβον τής όδοΰ. Τό δω- 
μάτιον ητο θερμόν καί καλώς φωταγωγημένον* έν τή 
εστία εσπινθηροβόλει φκιδρόν πυρ, καί έπί τής τραπέζης 
έ'κειντο κηρία άνημμένα.^ Ό Αλόντζος μετά θλιβεροΰ 
μειδιάματος έσκέπτετο την παράξενον αυτοΰ τύχην, ητις 
τόν ώδηγησε μεταξύ τών φρενοβλαβών, ενεκα “άτυχους 
έρωτος. Αίφνης προσβάλλουσι τό ους αύτοΰ ηχοι άπομε- 
μακρυσμένοι, υπόκωφοι, άλλά γλυκείς, δσον δέν δύναταί 
τις νά περιγράψη. Τό αίμα έπάγωσεν εις τάς φλέβας 
του, εκρατησε την άναπνοην του καί ηοχισε ν’ άκοοαται* 
τέλος εκοαυγασεν :

Εκείνη είναι ! εκείνη! Ω̂ ηχοι ούράνιοι !
Πηδησας άπό τό άνάκλιντρον, εδραμεν εϊ; τό παράθυ

ρον και ανοιςας βιαίω; τά παραπετάσματα, ευρε τό τη- 
λέφωνον. Στηρίξας δ’ έπ’ αύτοΰ τά χείλν), επρόφερεν:

 Ευχαριστώ τόν Θεόν δτι σΧς έπανεδρον, 'Ρωξάννα
μου ! Τά πάντα διεσαφνινίσθτισαν. Ό άτιμο; εκείνο; Βουρ- 
λεϋ σα; είπε, τίς οίδε, ποιους αύΟάδεις λόγους, άπομι- 
μούμενος την φωνήν μου.  ̂ ^

Παρήλθον λεπτά τινα άγωνιώδους προσδοκίας, μεθ b 
φωνη γλυκεία άπηντησε : ^

— Έπαναλάβετε τάςπολυτίμουςαύταςλεςεις, Αλόντζε! 
 'Ορκίζομαι, ‘Ρωξάννα,δτι σας είπον την άληθειαν'

δύναμαι νά σας τό άποδείξω.
—  ΤΩ Άλόντζε, μη μέ έγκαταλειψητε’ δοτε μοι και

ρόν νά πεισθώ δτι όμιλώ μεθ’ ύμών. Είπέτε δτι δέν θά 
χωρισθώμεν πλέον. ’Ώ ! στιγμή εύτυχης καί ούρανία !

— Θά έορτάσωμεν έφ' δρου ζωής την άνεκτιμητον 
ταύτην στιγμήν.

—  Βεβαίως, Άλόντζε. ^
— Είναι εξ ώραι καί τέσσαρα λεπτά πρό μεσημβρίας.
—  Δώδεκα καί είκοσι τρια λεπτά τής πρωίας · · ·
—  ~Ω ‘Ρωξάννη, που εύρίσκεσθε ;
— Έν Γκονολουλοΰ, είς τάς νήσους Σάνδουίκ. Και σεις

είσθε είς τόν οίκον σας ;
—  ’Όχι, έν Νέα ‘Γόρκν), παρά τινι ίατρώ, διότι ημην

άσθενης.
Ό Αλόντζος ηκουσεν ύπόκωφόν τινα λυγμόν, οστις, 

άναγκασθείς νά διέλθγ) πέντε χιλιάδας μιλιών, άπέβαλε 
φυσικώς μέγα μέρος τής δυνάμεώς του.

— Έστέ ησυ/ος* άνέλαβον έντελώς άφ’ δτου σας έ-
πανεΰρον.

— Μοί έπροξενησατε μέγαν φόβον, Άλόντζε.
—  ‘Ορίσατε την ημέραν τών γαμων μας.
Ενταύθα έπήλθε στιγμή σιωπής. ^
— ’Ερυθριώ, άλλ’ έκ χαράς, άπηντησεν η ασθενής και 

γλυκεία φωνη* θέλετε σεις νά γεινη ταχέως ;
[’Αττικόν ΊΙμερολόγιον]



—  Ναι, ναι, σήμερον, αμέσως.
—  Ποσον εϊσθε ανυπόμονος ! έδώ δέν ε/ω παρά ενα 

θειον, ενα γέροντα ιεραπόστολον και την σύζυγόν του* έπε- 
θυμουν δέ δπως καί η μητηρ σας καί η θεία σας Σωσάννα...

—  Έ  μητηρ μας καί η θεία μας . . .
—  Ναι, ναί* ηθελον δπως η μητηρ μας καί η θεία μας 

παρευρεθώσιν εις τούς γάμους μας.
—  Καί εγω επίσης τό έπεθύμουν. Τηλεγραφήσατε είς 

την θειαν Σωσανναν, πότε ήμπορεΐ νά φθάση παρ’ ήμΐν;
—  Σήμερον οκτώ* δηλ. την 31 Μαρτίου.
—  Τότε ορίσατε, 'Ρωξάννη μου, τήν 1 ’Απριλίου . . .
—  Τούτο οχι.
—  Τί σέ μέλλει διά τάς μωράς προλήψεις, άφ’ ου την  

ημέραν εκείνην θά ήμεθα τά  εύτυχέστερα ό’ντα του κό
σμου τούτου ;

—  Κ αλά, καλά, άς είναι η 1 ’Απριλίου.
—  Κ ατά ποιαν ώοαν :ι ’
—  Καλλίτερον την πρωίαν. Είς τάς 8 σας άρέσκει;
—  Όποιαδηποτε καί άν ηναι η ώρα καθ’ ην θά γ ί 

νετε ίδικη μου, θά vjvai δι’ εμέ η θειοτέρα πασών.
Έν τώ ύω ματίω  ηκούσθη ήχος ασθενής, αόριστος, ώς 

η ηχώ άπομεμακρυσμένου φ ιλήματος’ ε ϊτα  ή 'Ρωξάννα 
προσέθηκε :

—  Με συγχωρεΐτε, Άλ^όντζε, οφείλω νά δε/θώ κύριόν 
τινα  δι’ υποθέσεις.

ΓΗ 'Ρωξάννα εδραμεν άπό του δωματίου της είς 
μεγάλην αίθουσαν, και προέβη είς τό παράθυρον, άπό τοΰ 
όποιου έφαίνετο μαγευτική θέα. Πρός τά  αριστερά μεγα
λοπρεπής κοιλάς,κεκαλυμμένη ύπό τροπικών φυτών, φοι
νίκων, άλσεων έκ πορτοκαλεών* πρός τά  δεξιά ωραία 
πόλις, είς δέ τόν ορίζοντα έ'στιλβον τά  φαιά κύματα τοΰ
?Ω*εανοΰ.

Ένδεδυμένη λευκήν έσθητα, ήσχολειτο διά τοΰ ριπιδίου 
της νά δροσίση τάς φλεγούσας αυτής παρειας. Μετα έν 
λεπτόν έφάνη έπί της ούδοΰ της θύρας ό κ. Σιδνεϋ Ά λ δ -  
γερνον Βούρλεϋ έν λινη ενδυμασι^· Ηθελησε να π λη·  
σιάση έσπευσμένως τήν νεάνιδα, ά λλ ’ αυτη  τόν άνεχαι- 
τισε :

—  Σας αναμένω, ώς είχον ύποσχεθη, είπε ψυχρώς, 
έπίστευσα εις δλους σας τούς ορκους καί συγκατανευω να 
όρίσωμεν τήν ημέραν τών γάμων μ.ας’ θα ηναι η 1 Α “ 
πριλίου είς τάς 8 τήν πρωίαν. Τώρα δύν^σθε ν’ απελ- 
θητε.

—  'Όλη ή ζωή μου δέν θά άρκεση . . .
—  Ούτε λέξιν περισσότερον. Δέν θέλω ούτε νά σας 

ιδω, ούτε νά σας ομιλήσω μέχρι της ημέρας τών γάμων. 
Μήν έρωτατε, ά λλ ’ υπακούσατε.

Μόλις έκεινος έξηλθεν, ή 'Ρωξαννα επεσεν εξηντλη- 
μένη έπί τοΰ ανακλίντρου.

—  Νά φαντασθώ οτι ό άτιμος αύτός και ποταπός ή
δύνατο νά ή ναι σύζυγός μου ! και ε’φθασα μέχρι τοΰ ση
μείου ν’ aoyίσω σχεδόν νά τόν α γα π ώ ! Ω ! θα μοι τό 
πληρώση ό φαΰλος άπατεων !

Τήν 2 ’Απριλίου έν τνj έφημερίδι ό Ταχυδρόμος τής 
Γ κονολουλου άνεγινωσκετο :

«Τήν πρωίαν ταύτην, είς τάς 8, έν τη πόλει ημών, 
συνηλθον είς γάμον διά τηλεφώνου ό Άλοντζος Φ ιτζ- 
Κλάρενς έκ τοΰ ’Ανατολικού-ΛιαέγοςΛ έν τη  αμερικανική 
έπαρχία τοΰ Μέν, καί ή δεσποινίς 'Ρωξάννα Έ τελτον  
έκ Πόρτλανδ, έν τη  έπαρχία τοΰ Άρεγών. Τό μυστή
ριον έτελέσθη παρά τών ιερέων Γκε’ίς της Γκονολουλοΰ και 
Δεβίς της Νέας Ύόρκης. Παρευρέθησαν ώς μάρτυρες, μια: 
φίλη της μνηστης, ή κ. Σωσάννα Γκόλαντ έξ Ά γ ιου  
Φραγκίσκου, καί ό κ. Σίδνεϋ Άλδγερνον Βούρλεϋ έκ της



αυτής πόλεως, δστις δμως δέν παρέμεινε μέχρι τέλους 
τής τελετής. Κατόπιν η νεόνυμφος καί οί φίλοι αυτής ά- 
νεχώρησαν είς γαμηλιον περιοδείαν έπί τής μεγαλοπρε
πούς θαλαμηγού του πλοιάρχου Γκοτόρνου κατά  την διεύ- 
θυνσιν των νήσων Γκομοκάλης καί Λαγόνης».

Την αύτην ημέραν έδημοσιεύετο έν τ -Jj έφηυ,ερίδι τής 
Νέας 'Υόρκης :

«Χθες εις τα ς 12  καί ημίσειαν ήνώθησαν εις γάμον 
τηλεφώνου ό ’Αλόντζος Φίτζ-Κλάρενς, έκ τοΟ Ά ν α -  

τοΛιχοο Λ ιμένος έν τ ίί έπαρχί^ τοΰ Μεν, καί η δεσποινίς 
Ρωςαννα^ Ετελτον έκ Πόρτλανδ, έπαρχίας τοΰ Άρεγών. 

Τό μυστήριον έτελέσθη ύπό τοΰ ίερέως Δεβίς τής πόλεως 
ταύτης καί τοΰ ίερέως Γκάϊς τής Γκονολουλοΰ. Παρευ- 
ρέθησαν οί συγγενείς καί φίλοι τοΰ γαμβρού. Μετά την  
εκκλησιαστικήν τελετήν παρετεθη πολυτελες πρόγευμα, 
εΙ*α παντες απήλθον εις βραχεΐαν γαμηλιον περιηγησιν, 
διότι ενεκα τής άκροσφαλοΰς ύγείας τοΰ νεονύμφου δέν 
ητο δυνατόν νά έπιχειοησωσι μακρύτερον ταξείδιον».

t T‘flv εσπέραν τής άξιομνημονεύτου έκείνης ημέρας δ 
κύριος και η κυρία Φιτζ-Κλάρενς συνωμίλουν περιπαθώς 
περί των γαμήλιω ν αύτών περιηγήσεων. Αίφνης η νύμφη 
έφώνησεν :

Ω Α λόντζε! ελησμόνησα νά σέ εΐπω δτι έπέτυχα  
τοΰ σκοποΰ μου.

—  Ποίου ;
- Τώ έπαιζα έν πρωταπριλιάτικο πα ιγνίδ ι. ’Επα- 

ρουσιασθη εν μαυρν) στολί), μεθ’ δλην την πνιγηράν ζέ
στην, και ητο πληρέστατα πεπεισμένος δτι θά μέ συ- 
ζευχθί). Εαν ηδυνασο νά ίδνις την δψιν του δτε τώ  έξη- 
γησα περί τίνος έπρόκειτο. Πολλά ύπέφερα έξ α ιτ ίας  
αύτοΰ, άλλά  την στιγμήν έκείνην μέ συνεκίνησεν ή Οέ- 
σις του, καί τόν παρεκάλεσα νά μείν·/), διαβεβαιοΰσα αύ-

τον δτ» τόν είχον συγχωρήσει’ αύτός δμως δεν ηθελησε, 
καί ηπείλησεν δτι θά μό£ς έκδικηθίί φοβερά καί τούς δύο. 
Ά λ λ ά  δέν δύναται νά παρακωλύσν) την εύτυχίαν μας* 
δέν είναι άληθές, Ά λόντζε ;

—  Ουδέποτε, 'Ρωξάννα.
Ή θεία Σωσάννα ώδηγησεν αισίως την νύμφην άπό 

τών νήσων Σάνδουϊκ είς Νέαν Ύόρκην, δπου έγένετο ή 
πρώτη συνέντευξις τών δυο συζυγών, οιτινες ηγαπώντο  
τοσοϋτον περιπαθώς.

*Εχ το ΰ  Ιτα λ ικ ό ν , ύηο  ΚΑ. ΝΙΚΟΑΑΙΑΟΥ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΙΤ ΑΑΙΑΣ*
(1845—1852)

I

ΟΙ ΕΠΤΑ

ΠεοΙ τας άρχάς ’Οκτωβρίου τοΰ έτους 1 8 4 5  επτα  
Έ λληνες άπεβιβάζοντο είς ’Αγκώνα τής Ι τα λ ία ς , δπως 
έκεΐθεν μεταβώσιν είς Τοσκανην, οι μεν ες χ&ριν του εν 
Πίστ) πανεπιστημίου, ό δε τελευταίος ινα επισκεφθ/ί υ̂Υ“ 
γεν εις αύτοΰ, ά~ό ετών εν Λιβορνφ εγκατεστημένους, ί̂ΐρ- 
χοντο δέ ούτοι, δύο μεν έξ Ελλάδος, οί δέ λοιποί πέντε 
έ*ξ Έπταννησου, πάντες δμως σχεδόν έκόμιζον μεθ’ έαυ- 
τών βαρύ πατρικών η συγγενικών εύχών καί ^συμβου
λών φορτίον, προς άντισταΟμησιν τοΰ βαλαντίου, οπερ ητο 
έλαφράν. Ά λ λ ’ έν τώ  λιμένι πρό τοΰ Άγ/.ώνος νεος 6ρι- 

* *11 διατριβή αυτη είναι ολως διάφορος της καταχωρισθείσης δπα 
την αύτην Ιπιγραφην Εν τοΤς 'ΙΙμερολογίοις παρελθόντων Ιτών.
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Bella Italia, amate sponde,
Pur vi torno a riveder;
Trema in petto e si confonde 

alma oppressa dal piacer;
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η προνομιούχος χώρα τών ηδονών, της Ευρώπη; η Καπύη, 
έν η τό cuore ομοιοκαταληκτεί μετά του amore. Διό καί τό 
δυσφόρητοντών πατρικών η συγγενικών συμβουλών φορτίον, 
λησμονηθεν έν τη σπουδή και τη συγχύσει της άποβιβά- 
σεως έπι του καταστρώματος του αύστριακοΰ άτμοπλοίου 
Μ αχμουδ ιέ , έπανηλθε παρθένον εις Επτάνησον καί Ε λ 
λάδα. Μόναι αί εύχαί παρηκολούθησαν τούς οδοιπόρους, 
άλλ3 ησαν, φευ! λίαν ασθενής θώραξ κατά τών πυρκαϊών, 
αιτινες εμελλον νά έκραγώσιν άνά παν αυτών βήμα . . .

’Εκ τών έπτά έκείνων, τών πλείστων Οανόντων, εις 
είναι και ό γράφων σήμερον τάς άναμνησεις ταύτας, μετά 
τριάκοντα και έξ ένιαυτών πάροδον. Ά ς  έπιτρέψη λοι
πόν ό αναγνώστης νά γνωρίσω αύτώ τούς συνοδοιπόρους 
μ.ου, ών τρεις μεν είλκον τό γένος έξ ’Ηπείρου, τρεις δέ 
έξ 'Επταννησου* διότι έκ τών προτέρων δύνατας ούτος 
νά φαντασθη, όποιαν παρίστων Βαβυλωνίαν—καί ητο α
κριβώς τοιαύτη, διότι ύπηοχε μεταξύ' τών έπτά καί τις 
λογιώτατος—έπτά "Ελληνες συζώντες καί συνταξειδεύ- 
οντες έπί πέντε η έξ ημέρας, άπό Κέρκυρας μέχρι Φλω
ρεντίας. Δημώδέ; τ ι ιταλικόν λόγιον σατυρίζει τό αεί
ποτε άσύμφωνον τών Ελλήνων, λέγον: aCinque Greci 
sette eommandi», ητο ι: «Πέντε "Ελληνε;, έπτά θελή
σεις»* καί είμεθα έπτά "Ελληνες!

Ά λλά δείξωμεν τού; συμπλωτηρα; ημών.
Άρχομαι άπό του εί; Λιβόρνον απερχομένου. Ούδέν 

είχεν ούτος κοινόν πρό; την Θέμιν η τόν Ασκληπιόν, ώς 
οί λοιποί εξ’ πρακτικώτερο; τούτων τυγχάνων, εθυεν έν 
Α γγλία  τώ Κεοδώω Έρμη. Εκαλείτο Κωνσταντίνος καί 
άνήκεν είς έπιφανη ηπειρωτικην οικογένειαν, ης μελη 
διαπρέπουσιν έν Αθηναις έπί πλούτω καί πολυορόφοις 
μεγάροι;. Ύπερέβαινε τούς άλλου; κατά την ηλικίαν* 
ητο δέ υψηλός τό ανάστημα, ισχνός, γλυκύ; καί εύγε-



νης τού; τρόπους, λίαν συμβιβαστικός το ήθος, ένί λόγω 
άνθρωπος του κόσμου, συνδέσας, τίς οίδέ πως, την σύ- 
νεσιν αύτου μεθ ομίλου τρελής νεότητος. Οί λοιποί δυο 
Ήπειρώται διέφερον πολύ προς άλληλους, κατά τε τόν 
χαρακτήρα καί πλεΐστ’ άλλα. Ό μεν, ό την ηλικίαν καί 
τό ανάστημα μεγαλείτερος, εκαλείτο Δημητριος* ηδύνατο 
δμως κάλλιστα νά κληθγ) ό άνθρωπος τών ήμίσεων, διότι 
πολλά τά ημίση παρ’ αύτώ : κατηγετο μεν έκ τής εύ- 
ώνδρου ’Ηπείρου, άλλ’ είχε καί τι έξ αΐματος τών έξυ
πνων ’Αχαιών* ώστε δέν ητο άκριβώς ούτε σωστός ΤΙ- 
πειρώτης, ούτε σωστός Μωραΐτης. Εύρίσκετο έν τώ με- 
ταιχμίω τής νεανικής καί τής άνδρικής ηλικίας* δέν ητο 
πλέον νεανίας, άλλ’ ούτε καί άνηρ. Τέλος ητο, κατά μέν 
τό ημισυ φοιτητης τής Ιατρικής Σχολής τοΰ έν Άθη- 
ναις Πανεπιστημίου *Οθωνος, ώς έκαλεΐτο τότε τό φλο
γερό καμίνι, κατά δέ τό άλλο ημισυ εμπορικός ύπάλ7//)λος 
έν Πάτραις, ένθα, τόν ’Ασκληπιόν άπαρνηθείς, έγένετο 
προσήλυτος τοΰ κερδώου Έρμου, καί πάλιν πρός τόν θεόν 
τής σωτηρίας έπανηρχετο, είς’Ιταλίαν μεταβαίνων. Μόνον 
κατά τό σώμα ητο πληρης καί άρτιος, διότι είχεν άνά~ 
στημα υψηλόν, άρειμάνιον, συνορεΰον πρός τό πελώριον, 
αντάξιον μάλλον τής μηλοφόρου τών τυμπανιστών ρά
βδου η τοΰ μικροσκοπικοΰ τών ιατρών στηθοσκοπίου. '12ς 
έκ τής μακροχρονίου αύτοΰ διαμονής έν Πάτραις, ένθα 
κοινή τυγχάνει ούσα ή ιταλική, ου μόνον ώμίλει αύτην 
εύχερώς, άλλά καί έκτησατο ούκ όλίγας περί τής ’Ιτα
λίας καί τοΰ ίταλικοΰ βίου γνώσεις, έφόδιον άπολύτου 
άνάγκης παντί τώ βουλομένω νά περιηγηθή την χώραν 
εκείνην ούχί έλληνικώ ατώ τρόπω, ητοι διανοία κεννί 
ιταλικών ειδήσεων, όφθαλμοις κεκλεισμένοις καί γλώττν) 
άρνουμέν·/) νά λαληση την γλώσσαν τοΰ si, τοΰ ra/, ώς 
ό Δάντης καλεΐ την ιταλικήν. Άλλ’ ό Δημητριος, καί

περ “Έλλην, δέν έπεθύμει νά ταξειδεύτ) κατά τό έλλη- 
νικόν έθος* άλλως, ητο νοημων, άγχίνους καί, κατά τό 
δη λεγόμενον, τετραπέρατος^ ένί λόγω, άξιόλογος έν τα- 
ξειδίω έταϊρος, εύτράπελος καί άστεΐος ών. Έκ τής πά
λαι ποτέ σχέσεως αύτοΰ πρός τόν ’Ασκληπιόν είχε δια- 
τηοησει τρία ούχ̂ ί πολύ εύφρόσυνα την θέαν ένθυμηματα. 
ΤΗσαν δέ ταΰτα: παμμέγεθες βιβλίον, τετράκις τοΰ Εύαγ- 
γελίου μεγαλείτερον, ό «’Ανατομικός ’Άτλας» τοΰ W e
ber,— είς Ούήρον τοΰ δυστυχοΰς μεταμφιεσθέντος, κατά 
τό τότε έπικρατοΰν άποκρεατικόν σύστημα τοΰ μετα- 
μορφώνειν τά ξένα ονόματα, — χαλκόχρους κυλινδροει
δής θηκη, μεγέθους μικρού πυροβόλου, έγκλείουσα τούς 
«ανατομικούς πίνακας» τοΰ αύτοΰ συγγραφέως, καί τέ
λος κάρα νεκροΰ, έφ’ ης ό έπιμελης Άσκληπιάδης είχε 
διά μελάνης καί γραμμάτων ορίσει τά τε όρια καί τά 
ονόματα τών έπτά τής κεφαλής οστών, ίνα δι’ άπλοΰ 
βλέμματος έπαναφέρν] αύτά εύχερώς" είς την μνημην, 
έπόμενος τω λογίφ : a Verba volant, scripta manent. » 
Ουτω δέ πράττουσι πάντοτε οί άγαν έπιμελεΐς τής ια
τρικής φοιτηταί, πληροΰντες συγχρόνως τούς τοίχους τοΰ 
σπουδαστηρίου αύτών δι’ ωραρίων, έφ’ ών άκριβώς άνα- 
γράφονται αί ώραι τών μαθημάτων, τής μελέτης, τοΰ 
άρίστου, τής σχολής καί τοΰ ύπνου. Άλλά δυσπίστει 
πάντοτε, φίλε άναγνώστα, πρός τό άγαν τής έπιμελείας* 
τά ωράρια ταΰτα όμοιάζουσι πρός τινας νόμους τής Ε λ
ληνικής Κυβερνησεως, ώς ό περί προξένων η δ περί νο
μισμάτων, ών η έφαρμογη έπάπειρον άναβάλλεται. Άλλά 
μήπως ό καλός Δημητριος δέν ητο 'Έλλην, καί κατά τό 
ημισυ μάλιστα Αχαιός ; Τοσαύτην δέ καί τηλικαύτην 
γίσθάνετο πρός τά ανατομικά εκείνα ένθυμηματα στορ
γήν, ώστε τό περικλειον τά τρία ταΰτα κειμήλια κιβω
τόν διήλθε τόν Άδρίαν, πιστώς τόν κύριον αύτοΰ είς



’Ιταλίαν παρακολουθούν καί γενόμενον πολλάκις έν τοΐ- 
τελωνιακοϊς τοϋ παπ.κοϋ Κράτους σταθμοϊς άφορυ.ή κω- 
μικων επεισοδίων, περί ών έν οίκείω τόπφ.

,  Αλ* ελ9ωΚ·εν είς τόν τελευταΐον τών τριών Ήπειρω- 
των, ασκληπιάδην καί τούτον, άπόφοιτον του ήμετέρου 
πανεπιστήμιου, υίάν λογίου καί άγαθοΰ έξ Ίωαννίνων 
πατρος. ’Εκαλείτο Φίλιππος καί ήτο νέος άγαθός, εύ- 
παιδευτος, σεμνός, αίδηαων, γλυκύς τό ήθος καί μικοόν 
τι λογιωτατος, διότι δυσεύρετον τά τέλειον. Δέν είνεν 
εισετι λαβει τόν άρμόδιον χρόνον δπως άποξύση έν τή 
τρίογ, τοϋ κόσμου τό έλαφρόν εκείνο σχολαστικότατος 
στρώμα, δπερ προσλαμβάνει πάντοτε ή άπό τών πανε
πιστημιακών εδωλίων άποφοίτησις, ιδία δέ δταν τά fV~ 
διαιζήμαζα ταΰτα των Μουσών, κατά τήν έπίσημον τών 
ακαδημαϊκών λόγων γλώσσαν, ώσιν αρτισύστατα, ή 
κηνται εντός μικρών πόλεων, έν αϊς ό κύκλος τών ιδεών 
και των πρακτικών γνώσεων τυγχάνει λίαν περιωρισμέ- 
νος·_ Ω; Ελλν>ν φυσικήν τινα τάσιν πρός τό ‘φιλο
νικεί-; και καθισταν καί τήν άπλουστέραν συνδιάλεξιν 
αντικειμενον επιστημονικής συζν,τήσεως καί παρ’ αύτήν 
ετι την  ̂καπνοδόχην τοΰ άτμοπλοίου, μόνον έ'πεα πτε- 
ροεντα επιτρεπουσαν. Ώς πάντες δέ οί τών μικρών πα
νεπιστήμιων άπόφοιτοι, ώμνυε καί ούτος έπί τών τετρα
δίων τού οοφοϋ καθηγητον, ούτινος τό δνομα πολλάκις 
είναι άγνωστον χιλιόμετρά τινα μακράν τοΰ πανεπιστή
μιου, εν ω διδάσκει. Ήγνόει τήν έλαφράν εκείνην συν- 
οιαλεςιν, την γενομενην sans prdtention, μόνον καί μόνον 
Λα ra περασν ή ώρα, εδθυμον πτεροέντων έπών είραόν 
ν οι μεν Γάλλοι καλοΰσ* «causerie», οί δέ “Έλληνε' 

κουβέντα, h  % ή γνώμη τοΰ άντιφρονοΰντος, εί'ποτε έπ- 
ελθγ, τοιαυτη, άντικρούεται διά λεπτής ευφυολογίας, καί 
*αντες γελώσι. Δέν ήξεύρω άν τό κ ο υ β ε ν τ ιά ζ ω ^ ^ ,-

δρών ηυ.ών πατέρων, οΐτινες τόσα διηγούντο παραμύθια, 
τόσας ήξευραν ιστορίας καί παροιμίας, καί τόσα έλεγον 
τραγούδια, έκφράζγ άκριβώς τό «causer» τών ευφυών 
Γ άλλω ν, διότι ούτοι ισχυρίζονται «qu’ on ne cause qu a 
Paris*» βέβαιον δμως δτι καί ή dame «Causerie» καί Υ) 
κυρά Κουβέντα είσίν άρ/όντισσαι τόσω λεπτοφυείς, τοσφ 
νευρικαί, ώστε θά έ'φευγον έκ τρόμου, άκούουσαι τό ονομα 
τοϋ ’Αριστοτέλους, η θά επιπτον λιπόθυμοι έπί τή προσ
αγωγή ελληνικώ ν ή λατινικών κειμένων. Και ομως ο 
λογιώτατος, είς ούδέν λογιζόμενος την άκραν αυτών 
ευα ισθησίαν, πολλάκις έφυγάδευσεν άπό τοϋ καταστρώ
ματος τοϋ Μαχιιουδιε την καλήν ήμών κουβέντα, παρ
εισάγων αί'φνης έν τώ μέσιρ τό φοβερόν τοϋΠ λατωνος, 
τοϋ Άριστοτέλους ή τοΰ Ίπποκράτους μορμολυκειον, ι\ το 
κϋρος τοϋ σοφον χαθηγητον. Ο ίτως, άν τις Υΐμών, προς 
τήν Άδριατικήν έμβλέπων καί είς θαυμασμόν όρμωμενος-,
άνεφώνει : e f

—  Τί ωραίο χρώμα πού εχει ή θαλασσα . ^
 Ή θάλασσα, κύριε, άπεκρίνετο φωνη τις, ουόεν εχει

y ρώμ.α, κατά τήν φυσικήν* τά κυανοϋν τ^ς τό παοαλαμ
βκνει άπό · . . ^

  Άπό τά καπέλλο σας, διεκοπτεν ο Δημητριος,^
διότι πράγματι ό ταξ ιδ ιω τ ικ ός  τοΰ Φιλίππου πίλος ητο 
έξ έριούχου βαθεος κυανού χρώματος,— καί παντες ε^γελων.

—  Αυτά, κύριε Δημήτριε, δέν είναι σπουδαία, καί
δλοι τοϋ κόσμου οί φιλόσοφοι . . .

 Είναι άοωρισμένοι άπό τόν Πάπα, διεκοπτε και
πάλιν ό άστεΐός Δημήτριος, καί . .  . γ ν ώ σ ι ,  πλησιαζομεν 
είς τάν ’Αγκώνα . . . προσεθετε, καμμυων τον οφ α μ , 
καί φέρων τόν λιχανάν έπί τοΰ κροτάφου' και νεος ευΟυ-
μο: ηκούετο γέλως.

Πρά πολλοΰ βεβαίως, άπο τών χρόνων τοϋ ελλΥΐνιστου
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Ελλήνων κατα τό μάλλον ί)ττον λογιωτάτων λέσχη-

φο- ό Χ αλαβών^^ Γ * Δυ?τυΧ“ ? ό νεαΡ°ί φιλόσο- 
voj: L r i L v o  V* ma*"r~1**T> «λάλους |*εί-
λειΛ  «\  < ? ' '  υ^ κ°°υς ΓΡγιϊ°Ρίου τοΰ ΐς", ών ηαέ->ει „ φωτοσβέστη «ύτοΰ Κυβε'ρνησ.ς, δέν ήδυνν,θη W
περκτωση το φιλοπατρι |ργον *β1 έπαναφέον, εις τά ζεί-
δωρα του;ΕλλΤ ,μοΟ νάματ, τούς

ϋ ό ν  κτίσααΓ ’Α ^  XaTW ^ ,  διότι έλ-
δψεται λοιπό'ν έν 4αέοΓάοΤσεω*'ΈλλίΤ* ^, ~ Α ; ‘ ♦ κ?ι,3Γεω, Ελληνισμού ο κατηοα-
ρ. ο εκείνος Δημητριος, οστις διά των άκαίρων αύ^οϋ
αστεϊσμών εμα?ανε τόν εύγενή τοϋ Φιλίππου ζήλον χαί
κατεστρεψεν εθνική ύπόθεσιν. ’

συν^λ>ά y'5!t?0i ^ “ Ρ^® υμίν τούς τρεϊς τελευταίους 
συνοδοιπόρους μου. Tfl55CV οδτοι Πάξιοι, ών ό μεγαλείτε-

Ποντι'/ i- '^  R0?0 '’ i n \ o i *·' *α'1 ’’.άντοτε ά^π-.στος σογγραφεύ; 
λ ΐ  % Γ η0? ’ °l5 5ttat l v B ^  ’Ε μ μ α ν ο υ ή λ  Χ ρ υσ ό -
y i X o - ° a Z  .°U“PlV.0i’ Τ  ^ ων°τϊντινουπόλεως ε?ς Ένετίαν Izavfp-
S T i , ,μν 8βμί ,ν. £,·εΐ0εν ?ύο πλ ’ίρ,ΐ σπανίων *ω8ίχων „ « « « , ! ,  
το μεν εν ε(χε μεθ ΙαοτοΟ, τό δ1 Ετερον Ιξαπεστε,λε 8,'α πλοίου 0"Γερ
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Ά λ λ ’ ίτο~°Γ· χ εφ ,'>γΡ*?ω ν’ ώστε αί τ Ρ7.£5 αύτοΰ ελευχάνβησαν! 
Αλλ y o u  Γχουαρι,ου 1στορ<ο^ράφος άββα; 'Ροαμίνης (Vita e disci- 
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ρος την ηλικίαν, τελειόφοιτος τής Νομικής του έν Άθη- 
ναις Πανεπιστημίου, έγένετο διδάκτωρ έν Πίσν), πολλά- 
κις την νήσον αύτου έν τω έλληνικω Κοινοβουλίω έντί- 
μως και άξιοπρεπώς έκπροσωπησας. Etvat δέ έκ τών 
ολίγων οίτινες δέν εί/ον λησμονησει έπί τοΰ καταστρώ
ματος τοΰ Μ αχ μονό ιε τό δυσφόρητον εκείνο τών πατρι
κών συμβουλών φορτίον. Οί δέ λοιποί δύο αύτοΰ συμ- 
πατριώται ησαν έξάδελφοι καί μέλλοντες τής έν Πίστ] 
Νομικής Σχολής φοιτηταί. ’Έφερον άμφότεροι έπί τοΰ 
στήθους πληΟύν θαυματουργών φυλακτηρίων, άλλ’ έν τώ 
νω σμικροτάτων γνώσεων αποσκευήν, άκούσαντες, ώς φαί
νεται, οτι έν ταξειδίω οσον όλιγώτερα φέρει τις μεθ’ έαυ- 
τοΰ πράγματα, τόσω καλλίτερα εύρίσκεται, καί είχον 
υπερακοντίσει την συμβουλήν, την έφαρμογην αυτής έπ- 
εκτείναντες. Ό μέν έκαλεϊτο Φραγκίσκος* ητο δέ νεα
νίας εύειδης, ρωμαλέος, σφριγών, άγαθώτατος την καρ
δίαν, πληρης πρός τά γράμματα καλών διαθέσεων, αί- 
τινες εμειναν πάντοτε καλαί διαθέσεις, καί Ιμπλεως, ώς 
"Έλλην, φιλελευθέρων αισθημάτων. Διό καί είς τό πρώ
τον, κατά τό 1848, τής ιταλικής ανεξαρτησίας σάλπι
σμα παράτησε τό Corpus Juris, πρός 8 δέν γισθάνετο όμο- 
λογουμένως ύπεοβάλλουσαν στοργήν, καί εδραμεν είς τά 
πεδία τής Λομβαρδίας, ίνα τόν καλόν αγώνα άγωνισθ'/j. 
Άλλά μη προτρεχωμεν τών γεγονότων.

Ό ετερος ώνομάζετο Σπυρίδων, καί ητο ολως αίσθημα, 
εύφλεκτος ώς έναυσμα, διό καί ό βίος αύτοΰ έν ΙΙίσν) 
υπήρξε διηνεκης πυρκαΐά. Δυστυχώς τό έπάγγελμα τοΰτο 
τοΰ αίσθηματίου, ίνα έξασκηθνί μ,ετά τίνος έπιτυχίας, 
απαιτεί προσόντα τινά απαραίτητα καί έν α;ύτνί ετι τν5 
άνεκτικωτάτν) ’Ιταλία, ένθα ό ερωτοκτνπημένος ούδέ- 
ποτε φαίνεται γελοίος, ridicule, ώς παρά Γάλλοις. Ά λ
λ ’ ό αγαθός Σπυρίδων, έν τη σπουδν} τής είς Πίσαν άνα-
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χωρησεως, ίνα έκ τών πρώτων έγγραφη έν τώ μητρώφ 
της Σαπιεγταα<^, έλησμόνησε, φαίνεται, οίκοι τον κεστόν 
του, έν Λ̂ονον φερων δπλον κατακτησεως, τό ώραΐον αυ· 
του παραστημα. Καί αληθώς, ητο υψηλός, είχε τούς 
ωμούς ευρεις, το στερνόν προεζέχον, την δέ όσφύν ουτω 
λεπτήν, ωστε οι Πισάτιδες μετά θαυμασμού και φθόνου 
παρετηρουν αυτήν* όιό και ό νεανίας ασμενος έπεδείκνυε 
την όσφύν του, φορών πάντοτε, χειμώνός τε καί θέρους, 
το μελαν ένδυμα του (redingote) κονμβωμέγογ, δίκην 
στρατιωτικής στολής. Άριστος δέ ων ίππεύς, έξηρχετο 
συνεχώς ε'φιππος εις περίπατον, καί ητο τότε αληθώς 
θαυμασιος, εκ τών ό'πισθεν θεωρούμενος. Διερχόμενος τό 
μεγαλόπρεπες του Αονγγάργον ~ η της Παραργείου λ ι-  
θόστρωτον, αντηχούν εκ τών καλπασμάτων τοΰ ίππου 
του, ου ^πάντοτε σφριγώντος, έςεσφενδονιζε φλογερόν 
βλέμμα, δυνάμενον νά πυρπόληση δλην συνοικίαν έν Κ ων 
σταντινουπόλει, πρός τά παράθυρο* τών έπί τοΰ Άρνου 
palazzi αλλα τά μέγαρα ησαν μαρμάρινα καί δέν έπυο- 
πολοΰντο. Έκει, έν ώρα χειμώνος, άπορροφώσαι τάς ζωο - 
γονους φλέγοντος ήλιου ακτίνας καί έντρυφώσαι έν τη 
μαγευτική τοΰ Λονγγάρνου  θέα, δ ια ιτώντα ι αί άβραί 
καί λεπτοφυείς έκειναι της Άλβίωνος καί της Άρκτου 
καλλοναι, αιτινες, την ομίχλην η τούς παγετούς φευ- 
γουσαι, ^απέρχονται εις Πίσαν, ζητοΰσαι τόν ήλιον καί 
την υγείαν^καί εύρίσκουσαι ένίοτέ τ ι υπέρ τό πρόγραμ
μα . . . σύζυγον. Αί ξανθαί έκειναι της Άλβίωνος ' καί 
τοΰ Βορρά κόραι ησαν, ελεγον, τόσω ιδιότροποι είς τάς

1 Sapienza, σοφία* ουτω καλείται το εν Π-arj πανεπιστήμιον.
2 Lungo 1 Arno, Lungarno καί Lungarni καλείται τό άπό τοΟ 

χείλους του ποταμοΟ μέχρι τών πρό αδτοϋ οικιών λιθόστρωτον διά
στημα, το καθ ολον τό μήκος τοΰ Άρνου διάκον, ΙνΙ λόγω ή Πα- 
ράρνειος οδός ή συνοικία,

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ {Π

συμπαθείας αύτών ! . . . οί καλλ ιτέχνα ι παρέστησαν τόν 
έρωτα τυφλόν . . . διηγούντο τόσα έν Πίση περί τοΰ ξαν- 
θοΰ αισθήματος της ώραίας Miss W  *. · . πρός τόν κομ
ψόν Κ . . . νέον "Έλληνα έκ Λευκάδας, studente τότε τ ί ς  
Νομικής, νΰν δέ . . . ώμίλουν δημοσία περί τοΰ προσε- 
χοΰς αύτών γάμου . . . ελεγον τέλος τόσα πολλά περί 
έοώτων . . . άπό τοΰ παραθύρου κατά  την έν Λ ο υγγά ρ νω  
συνοικίαν, ώστε ό 'ίππος τοΰ Σπυρίδωνος, δέν ηζεύρω τ ι 
παθαίνων, οσάκις διηοχετο έκεΐθεν, κατελαμβάνετο α ί
φνης ύπό άκρατητου μανίας σκιρτημάτων καί χαριεντι
σμών. Ά λ λ ά  τά  palazzi ησαν λ ίαν υψηλά . . . τά  παρά
θυρα δεν έτύγχανον πάντοτε άνεωγμένα . . . τό φλογερόν 
βλέμμα ήδύνατο ν’ άπολεσθη έν τώ κενφ . . . οί χαριεν
τισμοί τοΰ ίππου νά διέλθωσιν απαρατήρητοι, καί μετ 
αύτώ ν, φεΰ ! καί λεπ τή  τις όσφύς, τό μόνον δπλον . . . 
Διό καί ό συνετός Σπυριύων δεν ωκνει να περια^η τ/]ν 
εύαίσθητον αύτοΰ καρδίαν έφιππον η πεζήν —  η τρ ιμη
νία τά  ε κανόνιζε ν —  ανα τα  τεσσαρα τ/)ς πολεως σ/] 
μεια , άπό τοΰ μεγάρου μέχρι της καλύβης (τοΰ™ δμως 
τρόπος τοΰ λέγειν, διότι έν Πίση καλυβαι δεν υπαρχου- 
σιν). ’Ελλείψει ξανθού αγγέλου, θά συνηνει καί πρός ά τ-  
θίδα καλλονήν, μελαγχροινην τινα κόρην της Εΰας, διότι 
ό ερως δέν έκηρύχθη υπέρ χρώματος ώρισμένου.

Ό  έρωτας είναι παιδί σα ίτα ι; φορτωμένο,

Πληγόνει καί μελαχροιναίς καί άσπρα-.; τό καυμένο.

Ά ν  δέ δ. σκληρός Υμέναιος ηρνεΤτο νάνάψη πρός τ ι 
μήν αύτοΰ έν ylovyycipYCd πολυφερνους δ^όας, θα εστεργε

1 Την χαριεστάτην ταύτην κόρην, οι h  Πίση "Ελληνες Ι/,άλουν 
Ν ε ρ ά κ ι ,  διότι τό οικογενειακόν αύτης ό'νομα εοήλου αγγλιστί το 
ύ δ ω ρ ’ άλλως ητο πράγματι ναϊάς, Ξκ του "Αρνου αναδύσασα.



καί τον παρά την καπνίζουσαν λυχνίαν παοηγορον έρωτα 
ταπεινής τίνος άστής· έβαινε καί περαιτέρω, δέν άπητει 
νά 7) αυτη αυτόχρημα άγγελος, ηρκεΐτο καί άν μόνον τό 
ονομα τοΰ αγγέλου έφερεν* ητο λίαν συμβιβαστικός περί 
τά τοιαΰτα, καί η δυσκολία δέν ένέκειτο ουτε εις τό χρώ
μα, ξανθόν η μελάγχρουν, ουτε είς την κατοικίαν, "μέ- 
γάρον η καλύβην, άλλ’ άπλώς είς την ευρεσιν. Τέλος, 
μετά μακράν άνά τάς συνοικίας τής Πίσης ’Οδύσσειαν, 
ευρε καί η πλάνος εκείνη καρδία την ποθητην αυτής Ι 
θάκην.

’Αγνοώ άν ό καλός Σπυρίδων έκοιματο συνεχώς επί τών 
Πανδεκτών, δίκην προσκεφαλαίων, ώς ύποτίθεται δτι 
πράττει πας τής Θέμιδος πιστός μύστης, βέβαιον όμως, 
οτι διηρχετο πολλάκις μέχρι μέσης νυκτός πρό τοΰ . . . 
σφαιριστηρίου τοΰ Ονσσάρου, ούχί έξ ύπερβαλλούσης πρός 
την χαραμχό.Ι.Ιαγ στοργής, άλλ’ ίνα διά τής ήρεμου τοΰ 
σφαιριστηρίου γυμναστικής διατηρη την τόσω άναγκαίαν, 
κατά την υγιεινήν, τοΰ σώματος ευεξίαν. Έπί γενεάς δέ 
γενεών, μέχοις ου θά υπάρχη τό καφεψεΐον τοΰ Ουσσάρου 
(Caffe dell’ Ussaro) καί φοιτηταί έν Πίστ), η παράδοσις 
Οά λέγη τό δημώδες όνομα τοΰ Sp irid ione  καί θά 
διηγείται τάς γραφικάς αύτοΰ βλασφημίας, αί'τινες έξέ- 
πληξαν καί αύτούς τούς Τοσκανούς, διδάκτορας τοΰ βλα- 
σφημεΤν. Οί Τοσκανοί είσιν ό μάλλον εύγενης καί εύπχί- 
δευτος, ό μάλλον πεπολιτισμένος λαός τής ιταλικής χερ- 
σοννησου, η δέ τοσκανικη γλώσσα είναι η αττική τής 
’Ιταλίας* οί έξοχώτεροι τών ’Ιταλών ποιητών καί πε- 
ζογράφων, ό Δάντης, ό Πετράρχης, ό Βοκκάκιος, ό Μα- 
κιαβελλης, είσί Τοσκανοί. Καί όμως, κατά παράδοξον άν- 
τίφασιν, ούδείς ί'σως λαός δίναι ηττον αύστηοός είς τάς 
εκφράσεις αύτοΰ, δσω ό τής Τοσκάνης. Εύγενης ’Αγγλίς, 
αριστοκρατικής άγωγής, ητις φράττει τά ώτα, άκούουσα

προφερομένην την λέξιν «shirt», νποχάμισον, καθ’ 8 διε- 
γείρουσαν έν τώ νώ τήν ίδεαν τοΰ γυμνοΰ σώματος, θα 
έφρικία, δεκάκις τό «shocking» έπαναλαμβάνουσα, εί, 
την ιταλικήν έπισταμένη, ηκουε Τοσκανούς συνδιαλεγο- 
μένους. Τά έπιφωνηματά των δανείζονται ως επι τό πλεΐ- 
στον έκ τής ανατομίας τοΰ ανθρωπίνου σώματος, η δε 
πρός τό βλασφημειν έφεσις υπερβαίνει τά όρια τοΰ πι- 
στευτοΰ. Συντελεί ίσως είς τοΰτο τό πνεΰμα τής γλωσ- 
σης, διότι άναντιρρητως υπάρχουσι γλώσσαι, ων η φυσις 
είναι τοιαύτη, ώστε αί κατά τών άνθρωπων εχ.σφενόο- 
νιζόμεναι 7νθΐδωρίαι νά έφαρμοζωνται καί κατά τοΰ Θεοΰ 
καί τών άγιων αύτοΰ* τοιαΰται δε πολλαί υπαρχουσιν, 
ιδία όμως η τών Ιταλών καί η τών Ελλήνων.

Ό Γάλλος, έξαντλησας την μικράν συλλογήν, ην ά- 
παρτίζουσι τό «non», τό «Dieu», τό «tonnere», τό «pe- 
ste», καί αί ποικίλαι τοΰ asacr<§», τοΰ «ventre» καί τοΰ 
«bleu» συνδυασμοί, καί θέλων, δέν δύναται νά προβή πε
ραιτέρω άνευ νεωτερισμών, τοΰ πνεύματος τής γλωσσης 
άνθισταμένου.

Διό καί ούδέποτε θκκούσητε Γάλλου, έκσφενδονίζοντος 
κατά τοΰ ούρανοΰ τάς φρικωδεις εκεινας αρας, αιτινες 
άσχημίζουσιν άνά πασαν στιγμήν τά χείλη τών Τοσκα- 
νών, τών Νεαπολιτών, τών Κεφαλληνων καί εν γενει τών 
μεσημβρινών λαών. Καί δμως ό ευφυής Σπυρίδων εσχε 
την έπίνοιαν νά πρόσθεση έν τώ ογκωδέστατα), ως το τής 
Κρονσχας, λεξικώ τοΰ σφαιριστηρίου τοΰ Ονοσαρον νεας 
τινάς γραφικωτάτας εκφράσεις, μετ’ άνευφημιών και χει
ροκροτημάτων γενομένας άποδεκτάς καί πολιτογραφη- 
θείσας ύπό τών νεαρών τοΰ σφαιριστηρίου άχαδημαιχώϊ

;ρον, άπολυτόφρ< 
[Μττςχον Ήμερολόγιον]



αυστριακόν, φίλον του Μέτερνιχ, προστάτην τοΰ Βόμβα, 
ύπερμαχον τοΰ θρόνου καί της ’Εκκλησίας, κατά την  
τότε κρατούσαν έκφρασιν, ένί λόγω, εχθρόν τ*75ς ιταλικής  
ανεξαρτησίας, ώς έκάλουν «codino» και πάντα  συντη
ρητικόν, καθ’ δτι άλλοτε οι εύπατρίδαι, όπισθοδρομικοί 
υποτιθέμενοι, έφόρουν, ώς γνωστόν, «perm ca» (φενάκην), 
είς «coda» (ουράν) άποληγουσαν. Άναντιρρητως τό «Dio 
codino» τοΰ νέου άκαδημαϊκοΰ ητο εύφυέστατον επ ί
γραμμα κατά  τοΰ άπολυτισμοΰ, τοΰ πιέζοντος τότε την  
Ι τα λ ία ν  έν όνόματι τοΰ θειον δικαίου* διότι, κατά παρά
δοξον, τερατώδη άντίφασιν, οίονει σατανικήν ειρωνείαν, 
τά  ίερωτατα τών ονομάτων Θεός, Ίησοϋς, ένΟυμίζουσι 
παν ο,τι άποτοόπαιον καί διαβολικόν υπάρχει: τό μέν 
θειο ν δ ίκα ιο ν  άτελευτητους σφαγάς, έν όνόματι τοΰ 
Θεοΰ τελεσθείσας, ό δέ Ίη σ ο ΐς  τούς Ίησουΐτας, Λερναίαν 
*Ύδραν, μη εύροΰσαν είσέτι Ήρακλέα. Ανεξερεύνητος α 
ληθώς ή άνοχη της Προνοίας, έπιτρεπούσης τοιούτων ιε
ρών ονομάτων την έκμετάλλευσιν !

Έτέρα τοΰ Σπυρίδωνος πρός τόν ουρανόν αποστροφή? 
πάσας τάς όδύνας τοΰ μαθητικοΰ βίου φωτογραφοΰσα, ητο  
τό «Dio usurajo» η « Dio strozzino» f Θεέ τοκογλύφε, η 
Θεέ π ν ιχ τ ή ) ,  άπερ έςεπεμπεν ώς έπι τό πλεΐστον περί 
τά  μεσα της τριμηνίας ευρισκόμενος. Τίς δέν αναγνωρί
ζει έν τ?) αποστροφή τα ύτη , τη  έξερχομένη έκ του βά
θους της καρδίας, τόν ταλαίπωρον μαθητην, άποροΰντα 
χρημάτων πρό νεου θεατρικοΰ προγράμματος η άλλης τινός 
διασκεδάσεως, και μάτην άποπειραθέντα νά κατισχύση  
της αναλγησίας τοκογλύφου ! Τό άπε/θές μειδ ίαμα τοΰ 
άνοικτείρμονος εκείνου Εβραίου κατεδίω κε πανταχοΰ τόν 
άνάργυρον νεανίαν, όστις έν τ*?, εκδηλώσει άνεκφράστου 
άγανακτησεως έξεστόμιζεν άράν, άποδίδων τώ  πλάστη  
τό ειδεχθές τοΰ πλάσματος επάγγελμα. «Με τό δίκιό

μου, άνέκραζεν, άποκρινόμενος είς τάς γιγνομενας ενίοτε 
αύτώ παρατηρήσεις, γ ια τ ί νά είναι ’ς τόν κόσμο τέτοιοι 
π νίχ τα ις ! λοιπόν τούςθέλνει, λοιπόν είναι καί ή αφεντιά  
του τέτοιος* καλά  καί εγώ τοΰ τ ά π α !»  Καί γέλως διε- 
δέχετο την άνίερον εκείνην όργην, διότι ητο ένδομύ- 
χως άγαθώτατος νέος, ευκόλως μεταβαίνουν, ώς πάν- 
τες οι οξύθυμοι, άπό τοΰ θυμοΰ είς την πραότητα. Κ ατά  
τάς στιγμάς ομως έκείνας τη ; όργης εϊχέ τ ι  φοβερόν* 
τό υψηλόν τοΰ άναστηματος, αί ζωηραί κινήσεις τοΰ 
σώματος, άεί χειρονομοΰντος, τό μέλαν πάντοτε έν
δυμά του, η έβεννόχρους καί βοστρυ^ώδης αύτοΰ κόμη, 
τό άγαν μελανόν καί σχεδόν χαλκό/ρουν τοΰ προσώπου, 
τδ άγριον βλέμμα, δπερ σύν τη  πυγμή έ'ίτρεφεν α π ε ιλ η 
τικόν πρός τόν ούρανόν καί δπερ άγοιώτερον έτ ι καθίστα  
τό ελάττω μ α  τοΰ στραβισμοΰ, πάντα  τα ΰτα  έδιδον αύτώ  
δψιν καί στάσιν μαύρου παραφόρου άθλητοΰ : c’ £tait une 
belle horreur.

Ά λ λ ’ ό μέγιστο; τοΰ Σπυρίδωνος άθλος, φοβερόν άνο- 
σιούργημα, δπερ έδωκεν αύτΐρ την ηγεμονείαν έφ’ απάν
των τών θαμιστών τοΰ σφαιριστηρίου, 'Ελλήνων τε καί 
’Ιταλών, είναι ό έξης : θυελλώ δη  τινά  χειμώνος εσπέραν 
τοΰ έπαναστατικοΰ έτους 1 8 4 8  τό καταγώγιον εκείνο 
της άσεβείας ητο πλήρες τρελής νεότητος. 'Ραγδαία  
βροχή μετά λαμπροΰ καί παταγώδους άστραπών καί βρον
τών επιτελείου, άπό πολλής ώρας πίπτουσα, έκράτει έκεϊ 
άποκεκλεισμένους, εντός πυκνής καπνοΰ ατμόσφαιρας, έπι- 
σκιαζούσης τά  φώ τα καί προξενούσης πνιγμόν, τούς νεα
ρούς άκαδημα ϊκούς , ενώ πομπώδες πρόγραμμα, τέρατα  
καί σημεία άγγέλλον, προσεκάλει αυτούς είς τό θέατρον. 
Α ί έλεφάντιναι σφαιραι έκυλίοντο κατά  τό σύνηθες έπί 
της πράσινης τραπέζης, ά λλ ’ οί π α ΐκτα ι, έν οΐς καί ό Σπυ- 
ριόων, έπαιζον μετ’ άθυμίας, διότι η ώρα τοΰ θέατρου



επλησίαζε καί ή βροχή έξηκολούθει έτι [/.άλλον σφοδρά.
Giura Dio! 1 εϊναι οκτώ παρά πέντε, έφώνησεν αί

φνης νεος τις, δεικνύων τό έπί του τοίχου ώρολόγιον, καί 
ακόμη δεν έπαυσε* πάει τό θέατρο' ’ς τό Διάβολο ή βρογη\ » 1 · ί Am *κι οποίος τη στελλει.

Ϊ^ Ρ *  βροντή διεσεισε τάς ύελους του καταστήματος.
Σ τό κεφάλι τών τυράννων, έκοαύγασεν άλλος.

- Κάτω οί τύραννοι, καί οί επίγειος καί οί ούράνιοι, 
προσέθηκε τρίτος.

Μπραοο ! εκραξε μς  ̂ φωνη δλον τό σφαιριστηριον.
Ζητω πανταχοΰ η δημοκρατία, καί εδώ κάτω καί 

έκει έπάνω.
—  Ζητω !
Καί άμιλλα ηγέρθη μεταξύ τών άσεβών εκείνων, τίς 

να βλασφημηση τόν Θεόν μάλλον πρωτοτύπως.
—  Πολιται! διέκοψεν ό Σπυρίδων, πλησσων σφοδρώς 

τό όάπεόον δι’ ης έκράτει στίχχας, δέν είναι πανταχου 
παρών ;

—  Ναί, ναί, έπανέλαβον μεγαλοφώνως οί τρελοί εκεί
νοι.

—  Λοιπόν καί εγώ τόν εκδικούμαι, τόν γρονθοκοπώ 
εδώ ’μπροστά σας.

Καί ταΰτα λέγων κατηνεγκε νευρώδη πυγμήν έπί τής 
ξύλινης τραπέζης, ητις καταπεσοΰσα έθραυσεν ένα τών 
ποδών αύτης.

Την ημέραν εκείνην ό χριστιανός Σπυρίδων έξεδίκει 
τον Εβραίον Ιακώβ, οστις, παλναίσας ολην νύκτα πρός 
τόν Θεόν, έξηλθε της πάλης ηττημένος, φέρων τραύμα 
έπι του μηρού, ές ου καί χωλός κ α τ έ σ τη .^

Ό συνοδοιπόρος, συ^μαθητης καί φίλος μου Σπυρίδων
\ 'ίΐ συνηΟεστέρ* παρα ΤοσκχνοΤς βλασφημία.
2 Γεν .  ΛΒ', 21—20.

έπαυσε του ζην πρό πολλοΰ. Είθε δέ ό πανάγαθος Θεός, 
ό μη άκούων πολλάκις τών ταπεινών ημών δεήσεων, ελ
λείψει βεβαίως καταλλήλου τηλεφώνου, ώς τό του Ά -  
λόντζου Φίτζ-Κλάρενς, νά μη ηκουσε καί τάς έν τω 
σφαιριστήρια) του Ονσσάρου άράς αύτου. *Άλλως τετελε- 
σ τα ι! ό ταλαίπωρος Σπυρίδων Οά φέρη μέχρι συντελείας 
τών αιώνων πυρίνην ουράν, καί Οά μετρ'/j διά τών χει- 
ρών πεπυρακτωμένα τάλληρα, ώς άποκαλεσας τόν Θεόν 
0L'f0<p0pc>rt καί roxoyJiyor τόν δοτηρα παντός άγαθοΰ.

II

ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΓΚΛΝΟΣ

Ουδέποτε Οά λησμονησω την έντύπωσιν, ην ενεποιησε 
μοι η θέα του Άγκώνος, τοΰ άτμοπλοίου τώ λιμενι προσ- 
πελάζοντος. "Άν ηδυνάμην νά παραστησω αύτην γραφι- 
κώς, θά ελεγον οτι ητο μαύρη. Καί άληθώς, πολυ ειχε 
τό μέλαν η πρώτη έκείνη έντυπωσις. Ίό κωδωνοστασιον 
μεγάλης τινός έκκλησίας, μακροθεν φαινομενης, εκαλυ- 
πτετο κατά τό μεσαιον αύτοΰ δώμα υπο πυκνών σκο· 
τεινών σημείων, άτςνα περιεζώννυον αύτό δίκην πένθιμου 
ταινίας. Διό πρός στιγμήν ύπεθεσα μήπως διάσημος τις 
άνηο, ό έπίσκοπος ί'σως της πόλεως, είχε μεταστη εις 
τάς αιωνίους μονάς και ό ναός έπί τούτω επενθηφόρει* 
ώστε ένησμένιζον έπί τη προσδοκίαν λαμπρας κηδείας. 
Ά λ λ ’ άπό καιροΰ εις καιρόν η πένθιμος ταινία εφαίνετο 
διασπωμένη καί άφίνουσα λευκά κενά, ώσεί τα σκοτεινά 
σημεία έκινοΰντο καί είχόν τι τό έμψυχον. Έγίνωσκον 
τά  περί τών περίφημων περιστερών της Ένετικς 
μενα, άλλ’ ουδέποτε ειχον ακούσει περί παραπλήσιου εν



Άγκώνι φαινομένου. Ά λλω ς τά σημεΤα εκείνα έμεγε- 
θυνοντο, έφ’ όσον το άτμόπλοιον προέβκινε, καί ποοσε- 
λάμβανον άλλοκότους μορφάς, ώστε δεν ήτο δυνατόν νά 
γ^ χ ί  πτηνκ* επειτα πτηνά δλα άνεςαιρέτως βκθέως 
μαΰρα . . . τό πρΚγμα είχε πολύ τό παράδοξον. Δέν ήδυ- 
νηθην νά καταστείλω τήν πιέζουσάν με περιεργίαν, κ α ! 
κύψας ήρώτησχ νέον τινά, μεθ’ ου είχον σχε’τισθή εϊς τά 
άτμόπλοιον, καϊ δστις, την στιγμήν “ εκείνην, παρ’ L o t  
καθήμενος, ιχνογραφεί επί λευκώματος. «Είναι, φίλε μου, 
μοί είπε σιγά σιγά, έν τί) χαριεστάτη τών Ενετών δια- 
λεκτφ, τά κοράκια τής μητροπόλεως* έκάστη πόλις έχει 
τά προσφιλή της πτηνά : ή πατρίς μου τάς περιστεοά;, ό 
Άγκών τούς κόρακας.» Καί όίψας έταστικόν βλέμμα κύ
κλω,προσέΟηκεν έ'τι χαμηλότερον : «Τάχουν καλά μέ τόν 
αετό καί μας κάνουν χάζι άπό τά Οψη. ΑΠ δέν θά 
ελθϊ) ημέρα, καθ’ ήν νά ήμεθα ήμεϊς επάνω καί έκεΐνοι 
κάτω ! . . .»  Καί ταΰτα μετά πικρίας είπών, μοί έδωκεν 
άπερ είχε πλησίον του δίοπτρα. Ή ποθητή έκείνη ήιχέοα 
άνέτειλεν, ό άγαθός δμως Μάρκος Ν . . .  δέν ήδυνήθη νά 
χαιρτισν* αυτήν, πεσών έν Ένετία: τω 1 8 4 8 , κατά τών 
Αυστριακών μαχόμενος. Ά λ λ ’ ό νέος'έκεΐνος ήτο άγαν 
δημοκρατικός, Ματσινιστής, καί έν τί) άκράτω αύτοΰ φι
λοπατρία ήδίκει άναντιρρήτως τούς αιδεσιμωτάτους τής 
μητροπόλεως ιερείς, ους άνοικείως άπεκάλει κόρακας. Α 
ληθώς έθεώντο ούτοι περιέργως έκ τοΰ κωδωνοστασίου τό 
άτμόπλοιον, καί διά μεγάλων μάλιστα τηλεσκοπίων π«- 
ρηκολούθουν  ̂ αύτό, ούχί έξ άπλής περιεργίας, άλλ’ 'ίνα 
τό προφυλάξωσιν έν άνάγκνι άπό παντός κινδύνου, ταΐς

4

t * ’^Τίνίσσετο τ^ν Αδστρίαν, ζς ik β*σΐλ^Λ ση'μχτα φέρουν, 
ώς γνωστόν, άετόν καί ητις ητο τότε & στύλος της κληρικης Χ1\ 
κοσμικές !ν ’ Ιταλία τυραννίας.

άγίαχς αύτών εύχαΐς καί δεήσεσιν. Έ πραξις ήτο θεάρε
στος, άξια έπαίνων καί ούχί μομφής" άλλ εν χρόνοις, ως 
τότε, πολιτικών παθών, τά κόμματα σπανίως άποδί- 
δουσιν άλλήλοις δικαιοσύνην. ’Άλλως ναυάγιον, καί φιλ- 
τάτης μάλιστα σημαίας, έν τοΐς υδασι τοΰ Άγκώνος θά 
έζημίου, θά κατέστρεφε τήν έπί άγιότητι παγκόσμιον 
φήμην πόλεως, άφ’ ής όλίγα μόνα χιλιόμετρα άπέχει ό 
θαυματουργός τής Παναγίας οίκος, ό ύπό τών άγγελων 
έξ 'Ιερουσαλήμ μεθ’ άπάντων τών επίπλων και σκευών 
αύτοΰ εϊς Λορεττον μετενεχθεις1 θά ήτο τερατώδης σο
λοικισμός. > ν

Ά λ λ ’ έν τφ  ψευδεΐ τούτω κόσμω μη τα παντα^οεν 
είναι άντιφάσεις καί σολοικισμοί; Ό Βολταϊρος δέν έλε- 
γεν δτι, άν έξεδίδετο λεξικόν περιέχον πάσας τάς^άν- 
θοωπίνους άντιφάσεις, θά ένεγράφετο συνδρομητής δι’ εί
κοσι οώματα ; ‘ Ό Βολταϊρος δμως έζήτει τά άδύνατα, 
διότι καί τό μάλλον τέλειον θά ωμοίάζε πρός τό περί- 
φημον έκεΐνο βιβλίον τοΰ Ίνδοΰ φιλοσόφου, δστις διετει- 
νετο, ό άωρός ό'τι δέν έφοβεϊτο τάς γυναίκας, διότι είχε 
συλλέξει είς τό κιτάπ ί του δλας τών γυναικών τάς πα
νουργίας. «"Ολας ; είπεν αύτώ ή γυνή τοΰ Βεδουίνου, πο- 
νηρώς μειδιώσα. —  "Ολας, άπεκρίθη άγερώχως ό φιλό
σοφος. —  Καλά,» ύπέλαβεν έκείνη άπαθώς. Καί άφοΰ 
ένέπαιξεν αύτόν θαυμασίως, έγκλείσασα εντός ερμαρίου, 
έπί τή αιφνίδια: τοΰ άνδρός αύτης έμφανίσει, τόν έξηγαγε 
τρέμοντα έκ φόβου καί είπεν αύτώ γελώ σα: « Προσθεσε 
τώρα καί αύτην, τήν οποίαν δέν ήξευρες.»1 "Άν δμως παρ 
έλπίδα γίνη ποτέ άπόπειρα πρός έκδοσιν τοιούτου λ ε ;ι-  
κοΰ, δέον τό ράσον νά καταλάβη πρωτίστην μεταζυ τών 
άντιφάσεων θέσιν' διότι δέν είναι δυνατόν νά φαντασθή 
τις πρ&γμα τερατωδέστερον ή τους υπηρετας τοΰ Θειΰ 

1 Balzac : Ρ h y s i ol o g i e du M a r  a g e, =v τέλει.



φέροντας τό χρώμα τοΰ Διαβόλου. ’Αλλά δ ιατί οί πανά
γαθοι, μεταξύ τόσων ωραίων χρωμάτων, τά  όποια ηύ- 
λόγησεν ό Θεός διά τοΰ ουρανίου τόξου, νά έκλέξωσιν 
άκρίοώς τό μη ύπαρχον έν αύτώ , τό έν σκότει κα ι άνο- 
μ ίαις τεχΟεν, τό μέλαν, τό σατανικόν ; Εί'θε τό πραγμα 
νά^συνέβη ολως τυχα ίω ς καί νά μη έγένετο είσηγήσει 
τοΰ  ̂ Πονηρού Πνεύματος, δπως έκθέση αυτούς είς τά  
σκώμματα τών^δυσπίστων καί άσεβών, καί τούς παρα- 
οτησν) τερατωδώς άντιφάσκοντας, ένθεν μέν βλασφη- 
μουντας, άφορίζοντας, άποτροπιαζομένους δήθεν τόν Δ ιά
βολον,^ ενθεν δε άσυστόλως οΐκειοποιουμένους τά χρώμα, 
έστιν οτε δέ και την πονηριάν αύτοΰ. Ά λ λά  καί "σατα
νικόν άν μη ·3)το, είναι χρώμα ατυχές, ήκιστα έπαγω - 
γον, φύσει πενθιμον, άπωθοΟν καί ούχι έλκΰον τό βλέμ
μα, διότι ού μόνον ούδεμίαν άντανακλόό τών ηλιακών 
ακτινών, άλλά  καί τάς απορροφά πάσας, ώς αδης παμ- 
φαγος. Οθεν είναι χρώμα σκοτεινόν, άποτροπαίως έπ ι- 

,3^ 0ν,’ α ?ίΛ̂ ον μόνον είς τά  επαγγέλμ ατα  τά  έπ ι τοΰ 
φόβου έοειδόμενα, πού; εισαγγελείς, τούς δικαστικούς 
κλητήρας, τούς λγστά ς, τούς νεκροθάπτας, τούς δαίμο
νας, τας γυναίκας. Ούχί —  σπεύδω νά τό εί'πω, πρός 
αποφυγήν πονηρών παρεξηγήσεων —  δτι αί γυναϊκές είσι 
τά φόοητρον των άνδρών, η δτι έχουσί τ ι κοινόν πρός τούς 

αιμονας, αλλα  διότι ενεκα της ζοφώδους αύτοΰ ίδιότη- 
τος τό χρώμα τοΰτο αρμόζει θαυμασίως αύταϊς, άναδει- 
κνυον τό κάλλος των" έγκλεϊον τό υώμά των ώς έν με- 
λανω  πλα ισίω , έκπεμπει άπαν τό φώς έπί τοΰ προσώπου, 
ωστε καί αι μελαγχροιναί φαίνονται λευκαί καί κα τ ’ ακο
λουθίαν ώραιότεραι.

Ά λ λ ’ έν ’Αθηναις συμβαίνει πολλάκις δλως τά εναν
τίον ποΰ είναι τό λεξικόν τών αντιφάσεων, ινα προσ
θέσω καί ταυτην ;— βλέπε; τις μελαχροινάς λευ/ειμονού-

«ας, ητοι δαίμονας h z o a . U z z a .  Μακράν λοιπόν τοΰ λευ
κοΰ, φ ίλα ι μελαγχροιναί. Είναι χρώμα άκαμπτου ειλικρί
νειας- φ ιλε ΐ μόνον τά έαρ καί τά  ρόδα, την νεότητα καί 
την καλλονήν τών γυναικών, ιδία δέ την ξανθήν καί τήν 
ροδόεσσαν καλλονήν. Δεν εχει τήν επιείκειαν τοΰ κυανού, 
δπεο λεπτύνει τά  χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου, ουτε 
τήν άνοχήν τοΰ ροδίνου, δπερ ρίπτει χροιάν φαίδρας νεό- 
τητος έπ ί της φερούσης αύτό, ούτε τέλος την γεννα ιό
τη τα  τοΰ μέλανος, πάσας έν γένει τάς χροιάς οίκονο-
μοΰντος. , ,

Εανθαί, κασταναί, μελαγχροιναι, φ ιλεΐτε πάντοτε το
μ έλ α ν  έχει πλείονας άρετάς η "Ελλην υπουργός, μόνον 
τοΐς φίλοις τοΰ κόμματος παρέχων. ^

Ά λ λ ’ άν αί γυναίκες είναι προνομιούχοι κα ί δυνανται 
νά μεταβάλλωσι χρώμα φύσει άτυχες καί σκοτεινόν είς 
χρώμα λαμπρόν, μένει δμως πάντοτε σατανικόν δι̂  εκεί
νους, οΐτινες στεροΰνται τοΰ προνομίου της καλλονή; καί 
της χάριτος. Τό χρώμα δέ τοΰτο πρός άλλα  πολλά εχει 
καί τό έξης φοβερόν άτοπον, δτι ώς έκ τοΰ όμοιοχρόου 
δύναται νά φέρη είς οίκτράς κα ί άνεπανορθώτους ά π α 
τας, ώστε πας τ ις , κα ί ό μάλλον ευσεβής, νά ύποπεσν) 
είς θανάσιμον αμάρτημα καί νάπολέση τήν ψυχήν του, 
έκλαμβάνων τούς πράκτορας τοΰ ούρανοΰ ά ντ ί τώ ν έρ- 
γατώ ν της κολάσεως.  ̂ ^

Δυο ιν θάτερον \ η ο Διχβο"λος πρετιει το
μα τών αύλικών του, η ό Θεός τήν στολήν τών α ν τ ι
προσώπων του1 άλλη  θεραπεία δέν υπάρχει. Τά πρώτον 
φα ίνετα ι όπωσοΰν δύσκολον' διότι τ ις  θάνελάμβανε νά 
πείση τόν Διάβολον; Ή Εύρώπη δέν θά έστεργεν^εύκό- 
λως νά εξάσκηση πίεσιν απέναντι Δυνάμεως φιλικής καί 
νά έπαναλάβη είς τά  υδατα τοΰ Άχεροντος την προ τοΰ 
Δουλτσίνου περιβόητον ναυτικήν διαδήλωσή, χαριν «πλοΰ



ζητηματος χρώματος. Φρονεί, ώς η Γαλλία, δτι c<en fait 
de gouts et de couleurs on n’en dispute pas». *11 δέ 
Γαλλική Δημοκρατία μόνον περί του χρώματος τών Του- 
νεζίνων  ποιείται έςαίρεσιν.

Τό καλλίτερον λοιπόν και τό εύκολώτερον θά ητο αν 
τό μαΰρον ράσον έγίνετο κυανουν, chacun sa livr^e, κυα- 
νοΰν μετ’ αΰ;οντος αριθμού αργυρών αστέρων, πρός εν- 
δειξιν του βαθμού και τής άγιότητος του φέροντος, άπό 
ηγουμένου μέχρις επισκόπου, διότι οί συνετοί καρδινάλιοι 
δέν έχουσιν ανάγκην, εγκαίρως περί καταλλήλου στολής 
προνοησαντες. Κυανουν άστερόεν* όποιον εύφρόσυνον θέα
μα ! Καθ’ όδόν, έν ναοίς, τελετα ΐς, γάμοις, βαπτίσμασι, 
πανταχοΰ, καί είς αύτάς έ'τι τάς κηδείας, θά έβλέπομεν 
την εικόνα του ούοανοΰ φαιδρύνουσαν την δρασιν καί πλη 
ρούσαν εύφροσύνως την καρδίαν. Σ ή μ ε ρ ο ν  ή αιφνίδιος θέα 
ράσου έμποιει έντύπωσιν, ην δέν δύναται τις νά καλέση 
εύχάριστον, δσω καί άν βασανίστ) έξ άβροφροσύνης τά 
χείλη* οί δέ άγαν προληπτικοί προοιωνίζονται ναυάγιον 
η άμάξης ανατροπήν, εί τυχόν καί ράσον εύρίσκεται έπί 
του πλοίου η έντός τοΰ οχήματος. Μεταβάλετε δμως τό 
μέλαν είς κυανοΰν, καί ευθύς τό ράσον θά καταστ^ συμ
παθές,προσφιλές τοΤς πασι, καί θά προσελκυτ) είς τόν θεόν 
δσους πελάτας η γυνη είς τόν Διάβολον. Πάντες θά έ- 
κέρδαινον είς την αλλαγήν ταύτην, άπό τής ουρανίου 
Αυλής μέχρι τής 'Ριζαρείου Σχολής. *0 ουρανός θάντε- 
προσωπεύετο ούρανοπρεπώς, τουλάχιστον ώς πρός τό 
χρώμα καί τά σήματα, ώστε αδύνατος θά ητο τοΰ λοι
πού πασα σύγχυσις καί απάτη, είς θανάσιμον άγουσα 
αμάρτημα, οί δέ νεαροί 'Ριζαρισταί, οι προώρως πέρυσι 
την δό ξαν θηρεύσαντες, δέν θά ώμοίαζον πλέον πρός δαι- 
μονόπαιδας, δραπέτας τών υποχθονίων Βαρβακείων* θά 
είχον καί ούτοι την κυανήν αύτών στολήν, μικρά ν καί

κομψήν, δι’ άργυροΰ ένδεικτικοΰ Ρ κεκοσμημένην, ητις 
θά προεφύλαττεν αυτούς άπό πά^ης πονηρας βουλησεως. 
Διότι,— άς ειπωμεν την μαύρην αλήθειαν, καί πράγματι 
ενταύθα είναι μαύρη,—  αί φοβεραί έκεϊναι στάσεις καί 
μηδενιστικαί άπόπειραι, αίτινες κατά τό παρελθόν έ'αρ 
έπεσκίασαν, φεΰ! τάς ετ ι λεύκάς σελίδας τοΰ βίου των, 
τ ί άλλο ησαν η ζη τημα έπιρροής χρώματος; Φαντάσθητε 
νά είναι άνοιξις, η φύσις νάγάλληται και νά έντρυφα 
είς τά  κάλλη της, νά έκτυλίση ένώπιόν σου δωρεάν π α 
νόραμα θαυμάσιον, πλήρες πειρασμών :

\Απρ(λης είναι γύρου μας, πετουν τα χελιδόνια,
Κ α ί δένδρα, κάμποι καί βουνά, ολα μοσχοβολάνε*
Γλυκά λαλούν τ’ άηδόνία,
Καί ζευγαρόνει ή πέρδικα καί οί κούκοι κελαϊοανε.1

καί σύ νά είσαι κεκλεισμένος ώς κοΰκος έντός τεσσάρων 
τοίχων, καί νά μη βλέπης παρά μαύρα,’ καί νά ζης μεσ  
V τα  μαύρα  . . . άλλο παρά στάσεις καί έπαναστάσεις, 
γίνεσαι μηδενιστής, άλλος 'Ρουσσακώφ ! . . . Άμνηστεύ- 
σωμεν λοιπόν τούς νεαρούς έκείνους στασικστάς, τούς 
στασιάσαντας έκ πλατωνικοΰ πρός την άνοιςιν ερωτος, 
καί εύχηθώμεν ύπέρ τής ταχείας τοΰ μέλκνος είς κυα
νοΰν μεταβολής. Πάντες θά έκέρδαινον, καί αύτη η 
μαύρη θεολογία* δέν θά ητο πλέον η επιστήμη τον σκό
τους, ώς έκάλεσεν αύτην ό ασεβής * Αγγλος φιλόσοφος 
Hobbes’ θά ένεβαπτίζετο έν τ*?) κολυμβηθρα τοΰ ούρανοΰ 
καί θά μετεκαλείτο ή κυανή επιστήμη , la science bleue. 
Κυανή έπιστημη! οποία λέξις μαγική ! δέν σέ φέρει είς 
ρεμβασμόν, ώς τό χασ ίς  ; δέν σέ άνυψοί είς αιθέριους 
σφαίρας, μακράν παντός μαύρου πειρασμοΰ, πρός σιμω
νιακήν κτήσιν πατερίτσας , δ-.αρπαγήν ταμείων, παραποι- 

I Γ. Ζαλυκωστας: Το Συνάνττ,μα.



ησιν γραμματοσήμων, παραχάοαξιν χανμεόων, άργοναυ- 
τικών έπι της Ίωλχον επιχειρήσεων; Κυανή έπιστημη! 
λε;ις γόησσα, ητις σέ μεταφέρει ταχύτερον είς την χώ
ραν τών κυανών ονείρων η τούς έπτά ημας ό Μαχμονδιε 
εις ’Αγκώνα. Φευ ! ονειοον καί τοΰτο* η πραγματικότης 
ΐστατο πάντοτε έκει, ενώπιον ημών, έπι τοΰ κωδωνοστα - 
σίου̂  της μητροπόλεως, μαύρη, μαύρη, καί εκτοτε δέν 
μετέβαλε χρώμα, ουδέ στολήν.

Αλλα και ο Maj£jiovd ιέ ειχεν ηδη ρίψει την άγκυ
ράν, ό δέ πλοίαρχος παρεκάλεσε τούς έπιβάτας νανα- 
βώσιν έπι τό κατάστρωμα, τοΰ ύγειονομικοΰ ίατροΰ μέλ
λοντος νά ελΟγ) πρός έπιθεώρησιν. Μετ’ ου πολύ δέ κομ
ψός άσκληπιάδης, φέρων μόνοπτρον (lorgnon), έπί τοΰ 
όφθαλμοΰ καΟηλωμένον, άνέδυσεν έκ τών κυμάτων δλως 
πηδηχτός, καί χαιρετίσας μετ’ εύγενείας, ηρξατο έπιθεω- 
ρών τούς έπιβάτας, έν γραμμή έπί τοΰ καταστρώματος 
δίκην στρατιωτών παρατεταγμένους. ΤΙ θέα τών άνδρών 
θά εύηρέστησε βεβαίως τόν έξοχώτατον, καί θά ευρεν 
αυτούς καλώς έχοντας, διότι διηλθεν ένωπιον αυτών, 
μόλις βλέμμα ρίψας. Ούχί ομως καί ή τών κυριών, ών 
αί πλεΐσται Άγγλίδες, είς 'Ρώμην μεταβαίνουσαι. Φαί
νεται ότι ειχεν υπονοιας περί της καλής αύτών υγείας, 
διότι έπολλαπλασίαζε τά βλέμματα, παρατηρών αύτάς 
άπό κεφαλής μέχρι ποδών.

Ήκούσθησαν δύο η τρία «shocking»* ησαν διαμαρτυ- 
ρίαι τών συνταγματικών καί έλευθέρων της ’Αλβίωνος 
θυγατέρων, κατά της τυραννίας εκείνης τοΰ παπισμοΰ. 
Ευτυχώς τά πάντα έληξαν είρηνικώς,άνευ διπλωματικών 
εγγράφων, καί μετ’όλίγον οί πάντες ημεθα Άγκωνιται. . .

(Ίΐ συνέχεια εις ιό 'ϋριερολογιον του 1 883 .)
Ε. ΛΣ&ΙΙΙΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ. ΤΡΙΩΝ ΚΑΛΓΓΛΙΩΝ

Α'

Ά να χ ώ ρ η σ ις  Τον σιρ Ίαχώ βον . —  Α ιχμαλωσία , 
τοΰ Ί ω νά θ α ν .

Τόν’Ιούλιον τοΰ 1855 ό επιστημονικός κόσμος εςε- 
πλάγη.Ό ατρόμητος βαρωνίσκος σίρ Ιάκωβος 'Ροόεριςων, 
ό ηδη γνωστός έκ τών είς την Σαχάραν και το Σουδάν 
ανιχνεύσεων αυτου, άπέπλεε τοΰ Λονδίνου επι τοΰ μετα- 
φορικοΰ πλοίου Σχαπανεως, κατευθυνόμενος πρός την 
παραλίαν τοΰ 'Αγίου Παύλου τοΰ Λονδίνου, ητοι ανελαμ- 
βανε την έπικίνδυνον έπιχείρησιν νά είσδύσν) εις την Νό
τιόν ’Αφρικήν, έν μέσω ελών καί τελμάτων.

Ύπέσχετο «νά πίν) κύπελλον τείου καί νά ψάλη ό 
θεός σώζοι την βασίλισσαν» , μετα τοΰ πιστού αυτοΰ 
δούλου Ίωνάθαν, είς τάς πηγάς τοΰ Νείλου.^

Τό ύπό τοΰ σίρ Ιακώβου άποφασιοθέν ταξείδιον ένε- 
ποίησεν αισθησιν ου μόνον έν ’Αγγλία? άλλά και εν Πα- 
ρισίοις, οίτινες είχον ξενίσει τόν βαρωνίσκον κατά τους 
χειμώνας τών έτών 1 854 καί 1855. *0 ευγενης ξένος 
περιεπάτει τακτικώς άπό τοΰ ξενοδοχείου Μχνριχίον μέ
χρι της πύλης Μαλλϊώ· Οί ΟαμισταΙ τών Ηλυσιων Πε
δίων θέλουσιν αναγνωρίσει αύτόν έν τώ επομενω ιχνο- 
γράφημά τι : ’Ανηρ άγων τό τεσσαρακοστόν τνίς ηλικίας 
του, φέρων είδος λευκοΰ σαΐίον έπί τών νωτων, καίεχων 
ρίνα γεγλυμμένην κατά τόν τύπον της ένεργείας και κυρ
τήν πρός τό στόμα* οί γαλανοί καί έκφραστικοι αυτοΰ 
οφθαλμοί ηλεγχον χαρακτήρα θάρρους ήκιστα κοινού* πε-



ριδεραιον δ’ έξ άφθονου έουθρας γενειάδος, άπετέλε ι την 
κορωνίδα του μακροΰ, ισχνού καί οστεώδους προσώπου 
του, είς τούς χαρακτήρας του οποίου διεκρίνοντο εύκόλως 
ενεργητική άποφασιστικότης καί σπανία  πονηριά, συνη- 
νωμένη μετά  ψυχραιμίας καθόλου βρεττανικης. ΙΙτο θαυ- 
μασίως κατάλληλος ταξε ιδ ιώ της πρός έκτέλεσιν αξιοθαύ
μαστων έργων είς τά  πέρατα του κόσμου.

Ό  ύπηοέτης αύτοΰ, ό μαύρος Ίω νάθαν, γεννηθείς είς 
τά  παράλια  της Δαχομέης, ώς πρός μεν τό φυσικόν, ητο 
εύσαρκος όπωσοΰν κα ί ερρύθμως διαπεπλασμένος, ώς πρός 
δέ τό ηθικόν, έγίνωσκε τ ίν ι τοόπω νά συμβιβάζηται μετά  
της συνειδήσεώς του, και έξεπλήρου δσω τό δυνατόν κάλ- 
λιον τάς άνατιθεμένας αύτώ  υπηρεσίας. Χωρίς δέ νά vj- 
vat μεγαλοφυή :, δέν έστερεΐτο πνεύματος. Έ λά λε ι κά
κ ιστα  τήν α γγλ ική ν , οκτώ δέ μηνών διαμονή έν Γ αλ
λ ία , μόνον διά λ ίαν περιορισμένου άριθμοΰ λέξεων έπλού- 
τισεν αύτόν, μή έπ ιτυγχάνοντα  νά προφέργι όπωσοΰν κα - 
τα λη π τώ ς  ή δύο μόνας φράσεις, τάς οποίας ένθυμοΰμαι, 
ώς χαρακτηριζούσας τον άνθρωπον κα ί τά  δυο εθνη : 
«Οί μικροί λευκοί τών Παρισίων, ελεγεν, ήξεύοουσι νά 
δίδωσι τροφήν, ά λλ ’ ούδόλως νά δ ιατάττωσιν* οί μ εγά 
λοι λευκοί τοΰ Λονδίνου δεν ήςεύοουσι νά δίδωσι τροφήν, 
πολύ δμως νά δ ια τά ττω σ ι καί νά κτυπ ώ σ ιν» . Ό  π τ ω 
χές λοιπόν ουτος μαύρος, οστις, έκ τοΰ συγχρωτισμοΰ 
του μ ετά  τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού, ούδέποτε ήδυνήθη 
νά έννοήσν) τά  δ ικα ιώ ματα  τοΰ ανθρώπου καί τήν ίσο* 
τη τα  τώ ν πάσης κατκστάσεως καί χροιάς φυλών ένώ- 
πιον τών καθολικών νόμων καί της τιμής, τό άπ7»οϊκόν 
τέκνον της ’Αφρικής, τό όποιον έλάτρευε τόν 'Ροδέριξων,

 ̂ ■> t \ * * *. Λ ' * » '  y >»οιοτι εοερεν αυτο, και το οποίον υκ τον ενεπκιζεν, εάν 
έφείδετο αύτοΰ, ήτο ό τύπος τοΰ πιστοΰ υπηρέτου* έν-

ταυτώ  δε, πρκγμα σπάνιον, τό πνεΰμα αύτοΰ δέν έσ τε
ρεΐτο όξύτητος καί ά ντιλήψεω ς.

Ό  σίρ Ιάκωβος κα ί ό Ίωνάθαν άπεβιβάσθησαν περί 
τά  τέλη  τοΰ Σεπτεμβρίου είς ^Αγιον Παύλον τοΰ Λονδί~ 
νου, πρωτεύουσαν τών πορτογαλλικών αποικιών της Ά γ -  
κόλης. ΊΙ συνοδία όργανίζεται τά χ ισ τα , έγκαταλιποΰσα  
δέ τόν ευρωπαϊκόν σταθμόν, εισδύει είς τήν Γουινέαν. 
Είς άπόστασιν έκατόν πεντήκοντα λευγώ ν άπό της θα 
λάσσης, ό βαρωνίσκος διατάσσει νά έπισταθμεύσωσιν έν
τός τερπνής κοιλάδος, είς τούς πρόποδας ύψηλης σειράς 
όρέων, κα ί περ ιπατεί μέ τάς χεΐρας διεσταυρωμενας έπ ί 
τοΰ στήθους, ώς Ναπολέων ό Α'.

—  Τά πάντα  έ'/ουσι καλώς, λ έγ ε ι καθ’ εαυτόν, οί συ
νοδοιπόροι μου φέρονται άριστα. 'Ο Τωνάθαν είναι έμ
πειρος υπηρέτης, μ ετ ’ αύτοΰ δέ ούδέν θά μοί λείψγι. Έ ν
τός ολίγου θέλω άνιχνεύσει τό βασίλειον τοΰ Αύζίκου, 
κα ί θέλω βαπτίσει λίμνην τινά  διά τοΰ σεπτοΰ ονόμα
τος της Βικτωρίας.

Τ αΰτα  λέγω ν, δ ιατάσσει νά έτοιμασθνί ή κρεμαστή 
κλίνη  του έν μέσω τοΰ πυκνοΰ φυλλώματος ενος βασβαβ  
τ^ς δωδεκάτης έκατονταετηρίδος, δπως, έάν ή κα τά  
πά ντα  εύχαριστημένη συνοδία ήθελεν ένοχληθη ύπό μ ι
κρών τινων άπτέρων έντόμων, τά  όποια άμ ετακ ινη τα  ε- 
νοικοΰσιν έπ ί τοΰ δέρματος τώ ν αγαθών ιθαγενών, δυ- 
νηθη νά κατακλιθη  νωχελώς είς τό μέσον τών κλάδων, 
κα ί νά κοιμηθ/j βαυκαλιζόμενος ύπό μυρίων φιλοδοξών 
ονείρων, μακράν της όχληοας έχ.είνης συντροφιάς.

Τό σκότος της νυκτός υπήρξε πάντοτε κάκιστος συμ.- 
βουλος. 'Ομάς άγριων, έπωφεληθεΐσα τοΰ υπνου της συ-
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Ό ταξειδιώτης, μόλις άφυπνισθείς, εύρέθη μόνος, κα
θώς ό 'Ροβινσών είς την νήσόν του, ύπέρ παν δ’ ετερον 
ένεποίησεν αύτώ αί'σθησιν η απώλεια του άγαθοΰ υπη
ρέτου, καί ώς καλός "Αγγλος άνεφώνησε :

— Μοι 7)το τόσον χρήσιμος ό πτωχός διάβολος! 
ηττον δμως ό σίο Ιάκωβος δέν άπώλεσε τό θάρρος,

άλλά σκεφθείς ένεθυμηθη, δτι πλείονες τών δέκα Εύρω- 
παίων είχον ύποστή την αύτην τύχην και δμως έξήλθον 
μετά τιμής* οπερ έκολάκευσε την κενοδοξίαν του.

-— Θά κατακτήσω την δόξαν, προσέθηκε* τό βιβλίον 
τών ανεκδότων μου θέλει δημοσιευθή είς εκατοντάδας 
χιλιάδων αντιτύπων, καί η είκών μου θέλει τεθή παεά 
τάς τοΰ σίρ Φραγκλίνου καί του αθανάτου Κούκ.

"Αλλως άπέμενεν αύτώ η καραβίνα του, πυξίς πλη - 
ρης καψυλίων, μικρά φιάλη πυρίτιδας καί χιλιάς σφαιρών. 
"Επρεπε λοιπόν ν’ άπολέση τό θάρρος διά τόσφ μικρόν 
πραγμα ;

— ’"Οχι, μυριάκις οχι, άνέκραξεν, οίονεί επικαλούμε
νος την φύσιν μάρτυρα τής άποφάσεώς του, δέν θά οπι
σθοδρομήσω άνάνδρως πρός τόν “"Αγιον Παύλον τοΰ Λον
δίνου* θά πολεμήσω τόν γορίΛ.Ια είς τά δάση, καί θά 
θηρεύσω τούς λέοντας, έν ανάγκη. Ό Βάλβεργ καί ό Άν- 
δερσων έ'ζησαν τοιουτρόπως είς τάς Πάμπας 1 τής Κα- 
φρικής. Είναι μέν αληθές δτι ό Βάλβεργ άπέθανεν, ό Άν- 
δερσων δμως θά ζήση εκατόν ετη !

Ό Τοδέρ ιξων σφίγγει την ζώνην του, ρίπτει έπί τών 
νώτων τεμάχιον δέρματος δορκάδος, πληροί τά δπλα του, 
ακονίζει την μάχαιραν καί εισδύει έν μέσω τών Jungles.2

1 Αίαν Εκτεταμένοι λειμώνες της Νοτίου ’ Αμερικής.
2 ΓαΤαι χέραοι, κεκαλυμμέναι ύπό άχανΟώ$ονς καί φΟισιώζης βλα- 

ατ̂ σειος.

Είς την χώραν τών Άχόγγων έκλαμβάνουσιν αύτόν ώς 
θεότητα, τόν κρατοΰσι διά τής βίας καί τόν λατρεύου- 
σιν έπί τρεις μήνας. Άπωτέρω, είς τά δρη τοΰ Κρυστάλ
λου, περιπίπτει είς χειρ ας κανιβάλων, καί σώζεται μετά 
πάλην, καθ’ ην έφόνευσεν είκοσι μαύρους. "Ετι προσω- 
τέοω, έν τή χώρα τών γορΜΛα, είς τά υψη τοΰ Γάβου, 
προσβάλλεται ύπό τριών πίθηκων, άπειλούντων ν’ άπα- 
γάγωσιν αύτόν έπί τών δένδρων, άλλά μία βολη άφαι- 
ρεί τόν ενα την ορεξιν ταύτην, ό δεύτερος λαμβάνει πέντε 
βολάς πολυκρότου είς τάς κνημας, καί ό τρίτο; μένει καρ
φωμένος έπί δένδρου.

*0 'Ροδέριξων, φθάς είς τάς οχθας τοΰ Νίγρητος, καί 
παρατηρησας τό δισάκκιόν του, βλέπει έ'ντρομος, δτι ά- 
κανθα είχε τρυπησει αύτό. Αναστρέφει μετ’ αδημονίας 
τόν σάκκον, καί εκφέρει τρομεράν βλασφημίαν, έννοησας 
δτι τά καψύλια, διελθόντα διά τής καταραμένης οπής, 
είχον άπολεσθή. Νά εχη τις πυροβόλα δπλα άνευ κα
ψυλίων, ομοιάζει πρός κατοχήν γαιών καλλιεργησίμων 
άνευ σπόρων, πρός καλλονήν άνευ πνεύματος, πρός . . . 
Διά τόν δυστυχή δμως οδοιπόρον ητό τι πλέον, διότι τά 
καψυλιά του ού μόνον έ'σωζον αύτόν άπό τών κινδύνων, 
αλλά καί τόν διέτρεφον.

Περιεφέρετο έπί τής όχθης τοΰ ποταμού, εομαιον τών 
Ολιβερωτέρων σκέψεων. Αί'φνης, ώς ό Άνδρέας Χενιέρος, 
πλησσει τό μέτωπόν του, άνακοάζων : «Έδώ κάτι υ
πάρχει!» Βυθίζει πυρετωδώς τούς δακτύλους είς τό θυ- 
λάκιόν του καί αιφνίδια άκτίς φωτίζει τό μέτωπον αύτοΰ. 
Τώ άπομένουσι ΤΡΙΑ ΚΑΨΓΛΙΑ! Ατενίζει αύτά μετά 
στοργής, τά ψηλαφεί, τά περιστρέφει είς τάς χείράς του, 
έρευνα μήπως αί υποσχέσεις αύτών είναι άπατηλαί, καί 
τρομάζει διά μικράν κηλίδα, ύπάρχουσαν έντός τίνος αύ
τών. Παρατηρεί αύτά μετά μείζονος τρυφερότητας η £ν 
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ησαν βαρύτιμα κειμήλια  . .  . Ό Πέλλικος ηγάπα μίαν 
αράχνην, ό Σαρναί μικρόν φυτόν, βλαστησαν μεταξύ τών 
πλακών αύλης τίνος* διά τόν πρώτον ητο παραμυθία έν 
ττ) απομονώσει, διά τόν ετερον χαρά της βαρυθυμούσης 
καρδίας του, ά λλ ά  διά τόν ‘Ροδέριξων τά  τρία έκεΐνα 
καψύλια  ησαν η ζωη.

Β'

90  βασιλεύς Γονϊκον καί ό νπονργός τον *Ραβασσαλάος,
Σ ν ν έ τ τ ε ν ζ ις  τον β α σ ιλ έω ς  μ ετα  τον σ)ρ *Ιακώ βου .

Γ ίη  τρόπω συνέβη να  τιμηθή ό σιρ ’Ιάκωβος 
δ ιά  μ εγά λη ς  εορτής·

Ό  σιρ ’Ιάκωβος δένει έπί κορμού δένδρου δέματα τινκ  
φυτών, καλώς συνδεδεμένων καί περιπεπλεγμένων, ρί
π τε ι τό παράδοξον τούτο κατασκεύασμα είς τόν ποτα
μόν καί, έπι€άς αύτου, αρχεται κωπηλατών διά π λ α 
τέων κλάδων φοίνικος. Τό ρεύμα παρασύρει αύτόν είς 
άπόστκσιν μιλιών τινών, καί προσαράζει την σχεδίαν του 
είς την αντίθετον όχθην. Γ0  τολμηρός "Αγγλος, μόλις 
άποβιβασθείς, εκτυλίσσει τόν χάρτην του καί έςετάζει 
την πυξίδα:

—  Εύρίσκομαι ακριβώς εντός του βασιλείου τών Κ α 
κόνδων* έάν μη με περιποιηθώσιν ώς πρίγκιπα, άφεύ- 
κτως θά κατκβροχθισθώ ύπό του φιλανθρωποτάτου τού
του λαοΟ. Εμπρός, θάρρος !

Ό βαρωνίσκος κκτηυθύνθη πρός την πρωτεύουσαν τών 
Κακόνδων.

Ένω ό σιρ ’Ιάκωβος διηρχετο στενωπόν, πεφυτευμέ-

νην παραλληλως διά κόκκων καί π α μ π ε λ ιμ ό ζ ω ν ,3 ό β α 
σιλεύς τών Κακόνδων, ό ένδοξος Γουϊκού, είχε σπουδαίαν 
συνέντευξιν μετά  του ποωθυπουργου του 'Ραβασαλάου, 
μεθ’ ην περιηλθε τό μέγα άνάκτορον, τό όποιον ούδείς 
τών χωρικών ημών θά έδέχετο ώς α ντάλλαγμ α  της κα-  
λύβης του, καί ε ϊτα  μετέβη είς έπίσκεψιν του μουσείου 
τών έπί του έχθρικου στρατοπέδου θερισθεισών κεφαλών.

—  Κύριε, ελεγεν αύτώ  ό 'Ραβασαλάος, ύποκλίνων μέ- 
χρις έδάφους, είσαι ό ισχυρότερος ηγεμών του κόσμου* η 
γ*?3 τρέμει πρό τών νικηφόρων δπλων σου* πας πλούτος 
εύρίσκεται έντός του βασιλείου σου.

—  ’Αληθώς, άπεκρίΟη ό Γουϊκού, είμαι πλούσιος, έν
δοξος, λατρεύομαι ύπό του λαοΰ μου, εχω στρκτιώ τας, 
οί όποιοι ρίπτουσι τά  βέλη των μέχρι τών νεφών, καί 
Οά έ'θετον ώς σημείον την σελήνήν, έάν μη έφοβουντο νκ 
βλάψωσι την δρκσίν των* αί γυναίκες μου είναι ώραίκι, 
Οελκτικαί καί ευθυμοι* ό βασιλεύς της Δκχομέτς, ό θ α 
νάσιμος εχθρός μου, δέν εχει μεταξύ τών αμαζόνων του 
π λάσμ ατα  τόσω μαύρα, μέ πώγωνκ τόσω κυρτόν καί μέ 
ώ τα τόσον μκκρά, ώς την άςιοθαύμαστον σύζυγόν μου 
Κουτάϊα* ό ουρανός καί η γη μέ ύπακούουσι* φαίνομαι 
οτι ούδέν πλέον δύναμαι νά έπιθυμησω, καί δμως . . .

—  Κύριε, είπεν ό 'Ραβασαλάος, κύπτων μέχρι γονάτων 
του βασιλέως του, δέν δύνασαι νά ποθηστ,ς υπουργόν 
μκλλον άφωσιωμένον έκείνου, δστις ά σπ άζετα ι ηδη τούς 
πόοας σου.

—  "Οχι, βέβαια* ίδέ ομως τά  δπλα μου* εχω άριστα  
δηλητηριασμένα βέλη, λόγχας,χαλυβδίνας λεπίδας, πλκ- 
τείκς ώς τό σώμκ σου καί δυναμένκς νά σέ δικσχίσωσιν 
εντός δευτερολέπτου* κκτέχω  δώδεκα καραβίνας, τάς ό-

3 Είδος πορτοκχλλεών, τών οποίων ό ε&χρεστότατο; την γεΟαιν 
καρπός φθάνει ενίοτε το μέγεθος κεφαλής άνθρώπου.



ποιας έλαβον τό παρελθόν έτος άφ’ ενός Γ ιάνκη  εις αν
τά λλα γμ α  άνθρωπίνης σαρκός. Τέσσαρα βαρέλια πυρί- 
τιδος εύρίσκονται τεθαμμένα ύπό τούς φοίνικας, οίτινες 
σκιάζουσι τό άνάκτορόν μου* έπομένως βλέπεις, οτι κα 
τέχω  τά  πάντα, οτι δύναμαι νά έχω τά  πάντα, ά λλ ’ 
ούχ ηττον, ώ ! σκληρά τύχη ! ούδέποτε ήδυνηθην ν’ α 
πολαύσω την εύχαρίστησιν νά φονεύσω τινά  διά τών πο
λυτίμω ν τούτων πυροβόλων δπλων* μοί έλειψε πάντοτε 
ό μικρός κεχρυσωμένος σκούφος, οστις δέον νά σπινθηρο- 
βοληση και νά μεταδώση τό πυο εις την πυρίτιδα* ποτέ, 
φ ίλτα τε  'Ραβασαλάε, δέν μέ έτυχεν εν καψύλιον !

—  Ένδοξε ηγεμών, άπεκρίθη ό αύλικός, έπ ικαλέ- 
σθητι τούς Φετις* καί θυσίασον είς αύτούς έξ δούλους, 
tva έπακούσωσι τών εύχών σου.

Είς τό σημεΐον τούτο η συνδιάλεξις διεκόπη ύπό τής  
άφίξεως άμαζόνος, έπιχαρίτως φερούσης δέρμα λεοπαρδά- 
λεως καί έπί του μετώπου δύο μικρά κέρατα.

'Η άμαζών είσήλθε δρομαία, έστράφη δίς η τρις πεοί 
έαυτήν καί έ ψ α λ ε :

—  Σοφέ καί σεπτέ κύριε, είς ξένος λευκός ένεφανί- 
σθη εις τά  σύνορα του άπεράντου Κράτους, του οποίου 
σύ είσαι ό ήλιος.Όφείλομεν νά σοι φέρωμεν αύτόν ζώντα,

νεκρόν ; Επιθυμείς νά κόσμηση η κεφαλή του την στέ
γην τοΰ άνακτόρου σου, η πρέπει νά τεθη ό βάρβαρος 
κατά  μέρος, ίνα  καταβροχθισθη ύπό τών καννιβάλων σου;

‘Ο βασιλεύς καί ό πρωθυπουργός συνεσκέφθησαν. ’Εάν 
μη έποόκειτο περί άνθρώπου λευκοΰ, η άπόφασις δέν θά

1 ’Αμερικανός τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών.
2 "Ονομα άπονεμόμενον είς" τα διάφορα άντικε'μενα της δεισιδχί- 

μονος λατρείας τών Μαύρων. Έν Νηγριτ'α, πασα φυλη Ικλέγϊΐ 
την ιδιαιτέραν αδτης θεότητα μετάξι) τών δένδρο>ν, τών λίθων χαί 
τών ζώων* τα εΤδη 05 ταυτα τών ειδώλων καλοννται Φ ετίς ,

έβοάδυνε, διότι ηγεμών, δστις, έν ημέρα εορτής, θανα
τώνει y ιλίους α ιχμαλώτους, δέν δύναται νά αίσθαvOfj 
έλεγχον δ ι’ ενα πλέον η έλαττον. Είς λευκός δμως δέν 
θυσιάζεται εύκόλως, οσον εΤς μαΰρος* δπισθεν τοΰ π τώ - 
ματος τοΰ λευκοΰ κυμαίνεται σημαία έκδικητρια, άμεί- 
λικτος, φιλόδοξος, συχνάκις δ’ εύαρεστουμένη νά εύρίσκη 
προφάσεις κατακτησεω ν.

cO Γουικού έσκέπτετο, οτι ό νεωστί άφικόμενος ηδύ
νατο νά προσφέρη αύτώ  δώρα καί ν’ άνταλλάξη  χρυσά 
σειρητια, ύέλινα κοσμήματα, ιδίως δέ καψύλια, αντί με
γάλου άριθμοΰ δούλων* δθεν διέταξε νά γίνη δεκτός δ 
ξένος μεθ’ ηγεμονικών τιμών καί νά όδηγηθη τό ταχύ-  
τερον ενώπιον του.

Μετά μίαν ώραν, ό βαοωνίσκος σίρ ’Ιάκωβος 'Ροδεριξων, 
φερόμενος έπί φορείου, είσηρχετο γοργφ βηματι είς την 
πρωτεύουσαν τών Κακόνδων. Οί ιθαγενείς έξεπεμπον φο- 
βεράς κραυγάς καί έτυπτον τάς γαστέρας των, έξάγοντες 
τάς γλώσσας αύτών καί έκδηλοΰντες την χαράν των κατά  
τόν φυσικώτερον τρόπον.

ϋεριττόν νά ειπωμεν, δτι ό οδοιπόρος, συνωκειωμένος 
πρός τοιαύτας σκηνάς, περιέφερεν άδιαφόρως τά  βλέμ
μ α τα  έπί τοΰ δχλου, δι’ εν τ ι μόνον δ’ έ^επλησσετο, οτι 
οί μαΰροι οδηγοί του έβάδιζον τόσον έσπευσμένως.

Είς την θύοαν τοΰ άνακτόρου, είδός τ ι θαλαμηπόλου,' 
μελανός ώς τόν άνθρακα, λαβών αύτόν έπί τών νωτων, 
ηρξατο νά τρέχη έπί πέντε λεπ τά  τής ώρας διά τών 
στενών διαδρόμων, ύλακτών ώς κύων, κατέθεσε δέ τό 
φορτίον του είς άπόστασιν δύο μέτρων άπό τοΰ βασιλεως 
Γουϊκού, δστις, περιστοιχισμένος ύπό τοΰ επιτελείου του, 
ητο ένθρονισμένος έπί ψιαθωτής έδρας, έχούσης έπί τής 
κορυφής δύο κρανία.

— Επίσημε ξένε, είπεν ό μονάρχης μετά κωμικής



άξιοπρεχείας καί μ όχθος πονηριάς, ή άφ,ξίς β0υ μοί 
άνγίγγελΟη πρό πολλοΰ. Καθώς δύναμαι νά προκαλέσω 
τήν βροχήν, ουτω δύναμαι επίσης νά προβλέπω πάντα 
τά συμβησόμενα. Καλώς ήλθες· θά τελέσω έορτάς, ών 

ν ιδέαν, διότι υποθέτω δτι ερχεσαι πρός με κα
τάφορτος δώρων.

ΓΙατρις μου, απεκρίθτ] ό σίρ ’Ιάκωβος, άνυψών την 
κεφαλήν και σειων τό μακρόν γένειόν του, πατρίς μου εί
ναι η Αγγλία, ήτις, έάν θέλν;, δύναται νά φάγν) τήν 
χώραν σου εϊς ^ α  χ α β ά .  Τό έθνος μου δέν επιθυμεί 
τοΰτο, διότι δεν ϊίςευρει τί νά κάμν) τήν χώραν «του. Οί 
συμπατριώταί μου γινώσκουσιν δτι εΰρίσκομαι εδώ, καί 
μέ περιμένουσιν είς Βενίν ήλθον ίνα σέ χαιρετήσω καί 
συνάψω νέας συνθήκας φιλίας μετά σοΰ.

Ό εύγενής βαρωνίσκος έψεύδετο άναιδώς, άπυδίδων 
έαυτφ διπλωματικήν επισημότητα, ήν ουδέποτε είχε 
λάβει* κατά γενικήν άρχήν έσφαλλεν, άλλά. . . παρά 
τοΐς Ιίακόνδαις ήσαν επιτετραμμένα καί άλλα πράγματα.

~ Επισημότατε ςενε, επανελαβεν ό Γουϊκού, εκφρά
ζω ευχαριστίας είς τους ιερούς δφεις μ.ας, ο'ίτινες έπέτρε- 
ψαν τήν τιμήν τ>5ς έπισκέψεώς σου. Οί άδελφοί σου είναι 
γενναίοι ώς ήμεϊς. Οί Κακόνδαι καί οί Άγγλοι θέλουσι 
οιατελεϊ^πάντοτε σύμφωνοι, ώς δύο μεγάλοι λαοί, άξιοι 
να εκτιμ.ώσιν αλληλους" πλήν άκουσόν μου καλώς: πάν- 
τες οι̂  λαβόντες^ τήν τιμήν νά γίνωσι δεκτοί παρ’ εμοΰ 
Οεν έλειψαν νά μοί προσφέρωσι δώρα, διότι και ημείς 

παρελείψαμεν νά καλύψωμεν αυτούς δι’ ευεργετημά
των. Θα σοί προσφέρω έκατόν εκ τών καλλίτερων καί 
ωραιότερων δούλων μου, καί είς άντάλλαγμα θέλω άρ- 
κεσθη νά λάβω μίαν πυξίδα έξ εκείνων τών μικρών πι* 
λιδίων, τά όποια άνάπτουσι την πυρίτιδα, καί τά όποια 
σεις ονομάζετε . . . καψύλια.

Ό σίρ Ιάκωβος έταράχθη άπό κεφαλής μέχρι ποδών. 
Ή λέξις καψύλιον άντηχησεν είς την άκοην του^ώς κρό
τος βροντής. Ό βαρωνίσκος έλησμόνησεν δτι, ένόυθεις τό 
ένδυμα διπλωμάτου, ώφειλε νά έ'χν) πνεύμα* ελησμο- 
νησεν δτι τό ύπόσχεσθαι έξισοΰται τώ ένθαρρυνειν την 
προσδοκίαν καί σπείρειν ελπίδας, οτι δέ οί καλοί διπλω- 
μάται πάντοτε υπόσχονται. Άπερισκεπτως καί όργισθεις
ώς Γ άλλος: / # t

— Καψύλια! άπεκρίθη, δέν μοί μενουσιν η ολίγα,
επομένως ούδέν θά λάβης.

Λυσσώδης μηκυθμός έξηλθεν από του στήθους του άρ- 
χηγου. *Άπαν τό έπιτελεΐόν του έκυψε κατα γης, ως 
συνοδία ’Αράβων είς την προσέγγισιν του Σψονν>

— ’Αγνοείς, βάρβαρε κακούργε, άνεκραξεν ό Γουίκου, 
κτύπων τούς πόδας του, οτι δύναμαι να σε τα άφαιρεσω
καί νά σέ φονεύσω ; f

— Είμαι πολίτης ’Άγγλος, άπηντησ^ν υπερηφχνως ό
οδοιπόρος, φόνευσόν με !

Ή φοάσις ητο έξο/ο; καί συνετάραξε τόν άγριον, οστις 
διείδε διά της φαντασίας του ολόκληρον τόν αγγλικόν 
στρατόν, καταδιώκοντα αύτόν έκ του σύνεγγυς, άναστα- 
τουντα τό βασίλειον, πυρπολουντα τό άνάκτορόν του καί 
άποκόπτοντα την κεφαλήν του. Τό δειλόν καί πονηρόν 
πνεΰμά του άνεστατώθη ύπό της ύπερο/ης του ανθρώ
που έκείνου, δστις έτόλμα ν’ άντιστνί πρός αύτόν. Ήσθάνθη 
εαυτόν ταπεινωθέντα καί σχεδόν έξουδενωθεντα ύπό του 
’Άγγλου, δστις προεκάλει αύτόν διά μιας λε;εως καί 
εφραττεν αύτου τό στόμα δι ετερας. II βρεττανικ/ι ισχ-»-,, 
ην ό σίρ Ιάκωβος μετά τόσης πεποιθησεως έπεκαλέσθη, 
έφάνη τώ ηγεμόνι ώς τις φοβερό; εκατογχειρ και πολυόμ 
ματος γίγας, ούδεμίαν παραλείπων προσβολήν ατιμωρ/ι 

1 νΑνεμος πν̂ .ων «Ις τ^ έρημον Ικ του Ισωτεοιχον της Άφριχης.



τον, αλλά συντριβών τόν άνθρωπον υπό την σιδηράν αύ
τοΰ χεΐρα. Ο Γουίκου εννόησε τόν κίνδυνον, είς 8ν έξετί- 
θετο όιά τής βίας’ όθεν, μεταβαλών ΰφος καί προσποιού
μενος δειλίαν, απεκριθη με τόνον ήπιον ι

" Συγχωρησον, ξένε, την ανυπομονησίαν μου. ’Έ χω 
τοσαυτην σπουδήν νά λάβω δείγματα τής καλοκαγαθίας 
σου̂ , ωστε, χωρίς πλέον να βραδύνω, θέλω νά σοι απο
δείξω την υποληψιν, τήν όποιαν τρέφω πρός σέ καί τό 
έθνος σου. θ έλ ε ι τελεσθή πανήγυρις, καθ’ ήν ούδενός θά 
φεισθώ, ινα σε ευχαριστήσω. Έν τούτοις, θεώρει τήν χώ 
ραν μου ως ιδικην σου, δεχθητι δέ άπό τάς χεΐράς μου 
τήν ράβδον ταύτην, καί θέλουσι σέ υπακούει καί σέβε- 
σθαι οπου άν φερης αύτην.

Φρενητιώόες ζήτω  ύπεδέχθη τήν τιμήν ταύτην, μ.ίαν 
τών μεγαλειτερων, ητις δύναται ν’ άπονεμηθη είς τούς 
Κακόνδας. Κατα την εθιμοταζιαν, τό πλήθος Ιίπεσεν 
ύπτιον έπί του εδάφους, έπ ί τινα  λ επ τά  τής ώρας, ό δέ 
κυρίαρχης καί ό πρωθυπουργός αύτου, έπωφεληθέντες τής 
εύκαιρίας, απεχωρησαν, ένώ ό σίρ Ιάκωβος, εύτυχης έπί 
τη  έκβάσει τής υποδοχής, ά λλ ’ ούχί καί άμέριμν'ος διά 
τό μέλλον, εςήλθε, περιστοιχούμενος ύπό του πλήθους, 
τό όποιον η μαγεία  τής ράβδου κατέστησεν υπήκοον καί 
ζηλότυπον.

' Ο Γουίκου και ο 'Ραβασαλάος διηυθύνθνισαν πρός τό 
δένδρον τών^πα2άβρωγ , * καί συνδιαλεχθέντες έπί πέντε 
λ επ τά  τής ωρας, κατεληςαν είς τό συμπέρασμα, δτι, άφου 
ό Ά γγλο ς δεν ήθελε νά παραχώρηση τά  καψύλια , εδει 
να τώ  αφαιρεσωσιν αυτα έν άγνοια του* έάν δέ άκολούθως 
ήθελεν εγείρει παραπονα διά τήν κλοπήν, εις τών α ίχ-

1 Ούτως ΙκαλοΠντο τα υπο τών οδοιπόρων διδόμενα δώρα εις τούς 
μικρούς βασιλείς της ’Αφρικής, προς διατήοησιν της φιλίας των, ώς 
και η sv τοιαυτα»ς περιπτωσεσι προσφώνησις τών πρεσβευτών.

μαλώτων θά κατηγορειτο δημοσία έπί ταυτη , και ήθελε 
βασανισθή καί άπαγχονισΟή. Τοιουτοτρόπως, η τιμωριο: 
θά έκάλυπτε τά παντα , καί ό ξένος, έμπλεος τιμών και 
δώρων, ήθελεν άναχωρήσει φαιδρός καί χαίρων προς τούς 
συμπατριώτας του είς Βενιν.  ̂ ^

Μετά τήν πονηράν ταύτην συνδιάλεξιν, ό Γουίκου δ ιε- 
ταξε τόν κήρυκα ν’ άναγγείλη είς τόν λαόν τ/,ν εναρςιν 
της εορτής, αύτός δέ μετέβη είς τήν π λα τε ία ν , ένθα τόν 
περιέαενον μέ χαίνοντα στόματα διακόσιοι εως τριακοσιοι 
άντρες, μαύροι ώς τήν μελάνην, φέροντες δέ ώς μόνον 
ένδυμα περιδέραια καί ψέλλια .

Ό  βασιλεύς, ακολουθούμενος ύπό του ύπουργοΰ του καί 
του νέου αύτοΰ υιοΰ, έκάθισεν έπί είδους τινός εύρεος άνα* 
κλίντρου, έστήριξε τους πόδας του επί σκιμποδος εί, αν
θρωπίνων κρανίων καί δ ιέταξε νά σκιάσωσιν αύτόν δι’ άλε- 
ξηλίου, φέροντος, άντί κροσσών, γένεια , αποσπασθεντα 
άπό τούς εχθρούς. Αί άμαζόνες, τά  τόξα έχουσαι ανα χ ε ΐ- 
ρας, έτάχθησαν περιξ τοΰ ιεροΰ προσώπου τοΰ μονάρχου, 
άπασα δέ ή Αύλή έγονυπέτησε, τό μέτωπον τηροΰσα 
κεκλιμένον. Ήκούσθη κρότος τάμ -χάμ}  *0 βαρωνισκος, 
συνοδευόμενος ύπό δυο αυλικών καί υπο τοΰ κομιστου του 
σκήπτρου, προύχωρησε βραδέως, ως Ρωμαίος γερουσια
στής, καί έκάθισεν είς μικράν άπόστασιν άπό τοΰ Γουϊ- 
κού. Ό  γραμματεύς έσήμανε κωδωνίσ/.ον, δν έφερε κρε- 
μάμενον άπό του τράχηλου του, και δι όίειας φων/]ς 
έκραύγασε *. Λ ι ν ά β α !  ΰ ι ν ά β α !  (σιωπή)* μεθ ο εγενετο 
ά*ρχ ησυχία, ώς έν τώ  άγγλικω  Κοινοβούλια) μετά τήν 
έκ παραδόσεως λέξιν dxovoor· Ό  βασιλεύς ύψωσε τόν 
βραχίονα, όρχησταί δέ καί όρχηστρίδες ήρξαντο του πυρ
ρίχιοι;· Μετά τήν διασκεδασιν ταυτην, εψαλον δια με
λωδίας αμφιβόλου, ητις δμως ηύφραινε τάς ακοας τών 

1 Είδος μεταλλννου τυμπάνου.
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[λαύρων, καί όμοιαζούσης ορυγμώ, παραγομένω έκ τή ς
εφαρμογής τών δακτύλων έπί τοΰ στόματος. Μετά την
συναυλίαν ήλθε τό συμπόσιον. Κ ατά πρώτον παρέθεσαν
είς τούς μεγιστανας κα ί τόν σιρ Ιάκωβον κρέας βοός καί
κυνό;, διατετμημένον εί; λωρίδας καί άπεςηραμένον είς
τόν ήλιον* ε ϊτα  δέ σφαιρίδια μ α νίό χ , τετυλ ιγμένα  έντός
φύλλων βανανέας, καί είδος σπανακίων μ,ετά ελαίου έκ
Φοινίκων. ‘Ά π α ν τ α  τά  εδέσματα τα ΰ τα  άνέδιδον ναυ- » »
τιώ δη οσμήν. *0 'Ροδέριξων δμως, άπό πολλοΰ είθισμένος 
είς τά  συμπόσια τώ ν αγρίων, ήκ ιστα  έμερίμνει περί τής  
γεύσεως τών φαγητώ ν, έδυσπίστει δέ μεγάλως είς την  
φαινομένην φ ιλ ίαν του κυριάρχου, προαισθανόμενο; οτι 
ύπό την καλοκαγαθίαν του Γουϊκού ύπεκρύπτετο προδο
σία τις. “Ένεκα τούτου, ούδεμίαν τροφήν προσήγγιζεν είς 
τά  χείλη  του, έάν μ.η πρώτον έγεύετο αύτής ό βασιλεύς. 
Ένόει δτι, μέ άνθρωπον άπιστον καί πολυμήχανον, οιος 
ό αρχηγός, ώφειλε νά διπλασιάση την προσοχήν του, ν’ άν- 
τ ιτά ξη  την πονηριάν είς την πονηριάν, νά κράτη διαρ
κώς ανοικτούς τούς όφθαλαούς, ν’ άποκαλύπτη τά  σχέδια  
του Γουϊκού καί νά σπουδάζη τόν χαρακτήρα του, ίνα  
διαβλέπη τάς πανουργίας, τάς όποιας ουτος ήδύνατο νά 
έφεύρη ακολούθως.

Άναμφιβόλως διάνοια ηττον οςεια καί εφευρετική καί 
όλιγώτερον έμπειρος τών αφρικανικών ηθών, δέν ήθελε 
δυνηθή νά ύπερβάλη τόν ηγεμόνα είς τό δυσχερές εργον.

"Οτε τό ύδρόμελι έκενώθη άπό τάς χα,Ιεβάσαο, 1 καί 
διενεμήθη είς τούς δαιτυμόνας, ό βασιλεύς ένευσεν άση- 
μαντον διά πάντας νεύμα, δπερ δμως ούδόλως διέφυγε 
τήν όςυδέρκειαν του σίρ ’Ιακώβου. Καθώς ό ιατρός, δστις 
επικρούει τό στήθος του ασθενούς, ινα δια γνώση έπίφοβόν 
τινα  ένδειξιν, α ιδού, είπε καθ’ εαυτόν, παγίς, τήν όποιαν 

1 Είδος κολοκύνθων, χρησιμεύουσαι ώς οιάλΊΐ.
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μοί στήνει, ίσως ό θάνατος.» Ούχ ηττον ομως ήδυνήθη  
νά τηρηση μεγίστην ψυχραιμίαν, καί έγερθείς ήρεμα, ώ μ ί- 
λησεν ώς έζής :

—  ’Ένδοςε βασιλεύ, καί άπαντες υμείς, φίλοι μου 
πρίγκιπες,εύχαριστώ τώ  ύπερτάτω οντι,δτι μοί έπέτρεψε 
νά παρασταθώ είς τήν πανήγυρίν σας* θέλω ν’ άναπέμψω  
τάς εύχάς μου πρός τόν ουρανόν, ώς εί'θισται είς τήν 
πατρίδα μου. Έ πιτρέψατέ μοι λοιπόν, δπως αί εύχαί μου 
φθάσωσι ταχύτερον καί είσακουσθώσι κάλλιον ύπό τής  
θεότητος, νά πιω τό ύόοόμελι έντός εύρωπαϊκοΰ πότη-  
ρίου.

Καί τα ΰτα  είπών, έλαβεν έκ τής ζώνης του μ ε τά λ -  
λινόν κύπελλον. Δεύτερον βλέμμ,α τοΰ αρχηγού πρός τόν 
Ραβασαλάο μετέβαλε τήν άμφιβολίαν του ’Ιακώβου είς 
βεβαιότητα* έγένετο καταφανές, δτς τό ύδρόμελι περιείχε 
βλαπτικάς ούσίας.

Ό άρχιτρίκλινος, λαβών δοχειον, δοθέν αύτώ ύπό του 
ύπουργου, διηυθύνθη πρός τόν οδοιπόρον καί, ύποκλίνας, 
έπαοουσίασεν αύτώ  τό ήδύ ποτόν.

—  Σπεΰσον, είπεν άφελώς ό Ροδέριςων, σπευσον, διότι 
μοί άρέσκει πολύ ή αμβροσία σου, ά λλά  δέν είμαι έγω ϊ- 
στής, επομένως επιθυμώ νά συμμετάσχη αύτής καί ό 
εύγενής σύντροφός σου.

Και ύπέδειΕεν ενα τών ύπηρετούντων τό πρόσωπον 
αύτου αύλικών. *0 άρχιτρίκλινος ύπήκουσε, καί ή xc iJe-  
βάσα  τοΰ άγριου έπληρώθη έκ τοΰ αύτοΰ ποτοΰ, τό ό
ποιον ουτος κατέπιεν άπνευστί. Τότε ό βαρωνίσκος έπλ.η- 
σίασε τό ποτήριον είς τά  χείλη  του, κρατήσας δ’ έπί 
μικρόν εκκρεμές, ΰψωσεν αύτό ώς είδήμων πότης, δ ει— 
κνυων δτι γεύετα ι τοΰ ποτοΰ ευχαρίστως·. f0  βασιλεύ 
έστρεψε τό βλέμμα πρός τόν Ραβασαλάο καί έποιησατο 
κίνημα εύχαριστήσεως διά τοΰ άνω χείλους. Ό  μορφα-

λ



σμός ουτος έσημαινεν : «είσαι είς τάς χεϊράς μου’ ένί- 
κησα !»

*— Άναμφιβόλως, έσκέπτετο καθ’ εαυτόν ό Ά γγλος, 
τό ποτόν τούτο ενέχει παγίδα. Ζητωσαν τά μετά διπλού 
πυθμένος ποτήρια καί η τέχνη τών ταχυδακτυλουργών ! 
Ό  δυστυχής εκείνος, δστις έγεύθν) του δνιν/)τ·/)ριώδους 
ποτοΰ, θελει πληρώσει την πονηριάν του Γουικού.

Εντός μικρού, τα βλέφαρα τοΰ αύλικοΰ έβάρυνον. *0 
βαρωνισκος, δστις, χάρις είς τό στρατηγημά του, ουδέ 
σταγόνα τοΰ ναρκωτικοΰ είχε καταπιεί, προσείχε καί είς 
»ας ελαχιστας παθήσεις του αθώου συντροφου του, καί 
έμιμηθη τάς κινήσεις καί την πτώσιν αύτοΰ. 'Ο δυστυ
χής μαΰρος, καταπεπονημένος, επεσεν είς τό έδαφος καί 
έβυθίσθη είς βαρύν ύπνον. Τό αύτό επραζε καί ό σίρ Ι ά 
κωβος, ύποκριθείς εντελή λήθαργον. "Εκλεισε τούς όφθαλ- 
μ.ους, και εμιμηθη τον υποκωφον ρόγχον τοΰ συντρόφου 
του. Τόσον δέ καλώς έπαιξε τό μέρος του, ώστε μετά 
πεντε λεπτά  τής ώρας, ό βασιλεύς, πεπεισμένος δτι τό 
ναρκωτικόν του είχεν έπενέγκει τό ποθούμενον αποτέ
λεσμα, διέταξε νά μετενεχθη ό 'Ροδέριξων είς την κ α 
τοικίαν τοΰ 'Ραβασαλάο, ένθα δέν έβράδυνε νά μεταβγί 
μετά τοΰ πρωθυπουρνοΰ του.

*— Α γα π η τέ  'Ραβασαλάε, είπεν ό ηγεμών μετά φι- 
λικοΰ τόνου, είσαι ό κα τ’ εξοχήν ικανός άνηρ. Διεξηγα* 
γες την ύπόθεσιν ταύτην μετά σπανίας δεξιότητος. Σο\ 
απονέμω τό μετάλλιον καί την τα ιν ία ν ! Τό ναρκωτικόν 
σου μετέστησε τόν αλαζόνα τοΰτον Εύρωπαιον είς κα- 
ταστασιν αναισθησίας, ομοιαν πρός την τοΰ βόα μετά 
τό φαγητον. Σοι τό επαναλαμβάνω, είσαι μέγας άνθρω
πος. ΐώρα θα δυνηθώ νά λαβω τά καψύλια. Έρεύνησον 
τόν Ά γγλον. Ά ς  τώ  άφαιρέσωμεν πρώτον τό δισάκκιον.

Άφηρεσαν λοιπόν καί άνέτρεψαν τόν σάκκον του, άπό

τοΰ ύποίου έπεσαν διάφορα αντικείμενα, εκπληςαντα με- 
γάλως τούς άγριους. Ψήκτρά τις εξεληφθη αντι κοσμή
ματος, εν κτένιον α ντ ί  βασανιστηρίου, μια Ιίαλαια Γραφή 
ώς βιβλίον μαγικής, μανδηλιόν τι άντί σημαίας, σχοι- 
νίον μεθ’ άλιευτικοΰ άγκιστρου αντι περιδεοαιου μετα 
πόρπης, εν θερμόμετρον άντί θεότητος, καί ουτω καθεξής.

Είς τάς παραδόξους ταυτας έξηγησεις τών δυο π α 
νούργων παρ’ ολίγον ό βαρωνίσκος διερρηγνύετο είς γ έ 
λω τα .

01 άγριοι, έρευνησαντες έπιμελώς τόν σακκον ανευ ε
π ιτυχ ία :, ηρευνησαν καί έψαυσαν τόν σιρ Ιακωοον ως 
τελωνοφύλακες ύπό τάς δψεις αύτάς τοΰ προϊσταμένου 
των. Έ τίναξαν καί έξητασαν τό καλυπτον αυτόν όερμα 
τής δορκάδος ώς καί την ζώνην αύτοΟ. Μάταιαι προσ- 
πάθειαι ! CH όργη ηρξατο καταλαμβάνουσα τόν εύερέθι- 
στον μονάρχην, κτυπώντα άνυπομόνως τους πόδας και 
περιεοχόμενον άνησύχως τό δωμ.άτιον. c0  Ραβασαλαος, 
έπί τη προσδοκία τοΰ ύποσχεθεντος αυτω παρασήμου, πα 
ρείχε δείγματα απίστευτου ζήλου. ’Έχων πληρη πιστιν 
είς τό ιδία αύτοΰ χειρί παρασκευασθεν υπνωτικόν, π ε 
ριέστρεψε καί ηρεύνησε τόν σίρ ’ Ιάκωβον άπό κεφαλής 
μέχοι ποδών, φέρων τό βλέμμα μέχρι καί έντός αύτών 
τών ώτων, τών ρο)θώνων καί τοΰ στόματος αύτοΰ. Ού
δέν, άπολύτως ούδεν! *0 βασιλεύς μαίνεται, επ ικαλείτα ι 
τούς Φέτ/c, βλασφημεΐ κατά τών κακοποιών οφεων, στελ- 
λει είς τόν διάβολον τό έθνος, καί φονεύει ύια λόγων 
πάντας τούς λαούς τής γής,

Ό Ροδέριξων έδακνε τά χείλη του, ΐνα μη γελαση.
Μεθ’ δλας τάς μ.αλλον λεπτομερείς έρευνας, ό Ραβα

σαλάος, κατατρυχόμενος ύπό θλιβερωτάτου προαισθήμα
τος καί φοβούμενος την όργην τοΰ κυρίου του, ηρεύνα έτι. 
Ό βασιλεύ:, βλέπων ματαιούμενα τά σχέδια του, έχυσε



την λύσσαν του κατά  τε ανθρώπων καί Θεών. ΑΓφνης 
δα ως σιωπά1 τδ πνεΰμά του φωτίζεται, κτυπα τό μέ* 
τωπον καί αναφωνεί:

—  ""Ας έρευνητωμεν τό γένειον.
Ό υπουργός, δστις ίστατο συνεσταλμένος παρά τόν 

σίρ ’Ιάκωβον, βυθίζει έν άκαρεί τούς δακτύλους έντός του 
περί τόν πώγωνα του βαρωνίσκου δάσους. Ουτος τότε, 
βλέπων κινδυνεύουσαν ν’ άνακαλυφθή την κρύπτην τών 
καψυλίων, έκτείνει τόν βραχίονα, τρίβει τούς οφθαλμούς, 
απωθεί δύο βήματα μακράν τόν 'Ραβασαλάο, χασματας 
Οορυβωδώς καί φαίνεται θεωρών έξεστηκώς τόν Γουϊκού.

Ό βασιλεύ; μεθ’ έτοιμότητος πνεύματος, ην θά έζη- 
λευεν Ευρωπαίος διπλωμάτης, λέγει αύτώ  εύτραπέλως:

—  ’Α γαπητέ ξένε, σ’ ένομίζομεν ασθενή* έξητάζομεν 
τόν ύπνον σου, άναμένοντες την άφύπνισίν σου ! Πόσον 
χαίρομεν, βλέποντες σε άναλαβόντα την ύγείαν !

—  Μεγάλη σας καλωσύνγ), προσφιλέστατε βασιλεύ ! 
άπεκρίθη ό'Ροδέριςων, άφυπνίσθην ώς άνθρωπος ούδέποτε 
κοιμηθείς, καί αισθάνομαι έμ,αυτόν κάλλιον η προηγου
μένως.

— Τότε, φ ίλτατε ξένε, άπεκρίθη ό πολύτροπο; άγριος, 
ημείς άποσυρόμεθα* έσο ήσυχος, ώσεί εύρίσκεσο εις τό 
βασίλειόν σου.

Ταΰτα δέ είπών, άπεχαιρέτισεν εύπροσηγόρως τόν ^Αγ
γλον, καί έςήλθε, συνοδευόμενος ύπό τοΰ πρωθυπουργοΰ 
του, τρέμοντος ώς φύλλον καλάμου, έπικαλουμένου τούς 
αγαθοποιούς οφεις καί λεγοντος καθ’ έαυτόν : «είμαι χα
μένος».

Είς άπόστασιν ολίγων βημάτων, ό βασιλεύς ετυψεν 
αύτόν διά τοΰ σκήπτρου του, κραυγάζων :

—  Εύτελή δούλε! ιδού τό αποτέλεσμα τών ναρκωτι
κών σου : μηδαμινόν, γελοιον! Ήθέλησας νά μ.’ έμπαίξης*

εΐσαι σύμφωνος μετά τών βαρβάρων, γινώσκεις την α γ 
γλικήν πολιτικήν, πωλεΐς τό βασίλειόν μου, τούς ύπη- 
κόους μου καί την ψυχήν σου, δυσειδεστατε δοΰλε! Ού
δέν δμως θά σοί ώφελησωσι τά  τεχνάσματά σου* αυ- 
ριον θέλουσι σέ καταβροχθίσει οί καννίβαλοί μου.

'Ο ‘Ραβασαλάος δέν ηδυνηθη ν’ άρθρώσν) λέςιν πρός 
δικαιολογίαν του. *11 θύελλα δέν καταπολεμείται. Έ τα- 
πείνωσε την κεφαλήν καί μετέβη νά έγκαθειρχθτ) άφ’ 
έαυτοΰ.

— Οιμοι! άνεφώνησεν, δσω μ.αλΛον τό βέλος ύψοΰται, 
τόσω περισσότερον βυθίζεται εις την γήν κατά την πτώ- 
σίν του.

Ό βασιλεύς, εισερχόμενος είς τό άνάκτορον, δέν ηδυ
νηθη νά καταστείλη  την όργηντου:

—  Τά καψύλια ! τά καψύλια! έκραύγαζε, χειρονομιών
καί θορυβών, θέλω τά  καψύλια !

Καί έν τν) έζάψει του, δεξιόθεν μεν έγρονθοκόπει εις 
τό πρόσωπον αύλικόν τινα, αριστερόθεν άπώθει θαλαμη- 
πόλον, τυχόντα ένώπιόν του, καί άπωτέρω έρράπιζε δοΰ-
λον, κύπτοντα μέχρις έδάφους.

ΊΙ Αύλη έξέστη* οί υπουργοί, οί ές αίματος πρίγκι
πες, άπαντες έφοβηθησαν καί έκρύβησαν, κατατρυχόμε- 
vot ύπό βαθυτάτης θλίψεως.

Γ'

Νηνεμία μ ετά  την τρ ικυμ ίαν. 7/ ωραιότερα γυνή . 
Α να ισθησ ία  του σίρ ’Ιακώβου.

Καθώς ό ύπό τής έκριζούσης τά  δένδρα θυελλης κε- 
καλυμμένος ουρανός, ουτω; απειλητικόν έπεφάνη καί τό



συνωφρυωμένον μέτωπον του Γουϊκού είς τούς οφθαλμούς 
τών κυλικών του. Αΐ εξάψεις δμως της όργης δέν διαρ- 
κουσιν έπί μακράν. "Οπως μετά καταιγίδα συνωδευμέ- 
νην υπο αστραπων καί κεραυνών, η φυσις φαίνεται νεα- 
ρωτέρα καί ωραιότερα, ώσεί είχε λουσθή, ουτω x.at ό βα
σιλεύς τών Κακόνδων, μετά την οργήν, έπανήλθεν είς 
ημερώτερα αισθήματα. Βραχύ; ζωογόνος ύπνος έπηνεγ- 
κεν αυτώ ληθην τών εντυπώσεων τής ημέρας* μόλις δ5 
άφυπνισθείς, έζητησε την ώραιοτέραν δούλην, την άξιο- 
θαυμαστόν Κουτάϊχν.

Ή Κ Ου τα ία ητο ώραιότατον πλάσμα, άντιθέτως τή 
καλαισθησία τών Ευρωπαίων, διότι δέν ηδύνατο νά εύ- 
ρεθτί δυσειδέστερον τέρας παρά τοΐς Κακόνδαις. Τό γεγο
νός τούτο πρέπει νά έξηγηθγ,. Τί έστι καλλονή ; Ί ίνι 
τρόπω διακρίνεται; Ή καλλονή είναι συνθηματική. Πχ- 
ράγεται έκ τύπου ιδεώδους. Ό τύπος ουτος δέν εχει άλ
λην βάσtv, πλην τής ιδιοτροπίας τής διανοίχς, % τοΰ 
ύπό τής παραδόσεως διαιωνισθέντος κανόνος. Ό άνθοω-

Τ  t  r  '  'πος ουτινος οι χαρακτήρες τοΰ προσώπου άφιστανται πε
ρισσότερον τοΰ τύπου τών Μαύρων η τών Μογγόλων, εί
ναι ύπό την ημετέραν εποψιν ό μάλλον προσεγγίζων είς 
την τελειότητα τής Καυκασίας φυλής* όπερ δικαιολο
γείται ύπό τών πραγμάτων. Ήμεΐς, τά τέκνα τοΰ Ίά- 
φεθ, άρνούμεθκ την ά;ίαν τής καλλονής πρός τόν μη ξ- 
χοντα την ρίνα γρυπήν, τούς οφθαλμούς αμυγδαλωτούς, 
τό μέτωπον εύρύ, τάς όφρΰς τοξοειδείς, τά χείλη λεπτά, 
και μετωπικήν γωνίαν όγδο^κοντα πέντε μοιρών, ενώ οί 
απόγονοι τοΰ Χάμ στερούνται έγκωμίων διά την ρίνα την 
εχουσαν τού; ρώθωνας ώς χρνΛπάηα προσκεκολλημένα 
επί τοΰ προσώπου, τά όέ χείλη τόσω μάλλον φαίνονται 
αύτοΐς ωραία, δτω περισσότερον είναι προτεταμένα* ευ-

χονται δέ νά προεξέχη ό πώγων τών τέκνων αύτών ώς 
την στέγην οικίας.

ΤΙ Κουτάϊα είχεν άπάσας έν συνόλω τάς ιδιότητας 
ταύτας καί πλείονας ετΓ ητο εύρύσωμος μάλλον η ύψηλη, 
διότι η όσφύς αύτής είχεν όγδοηκοντα εκατοστόμετρων 
πλάτος, ώστε μόλις ηδύνατο νά κινήται. "Αγνωστον υ- 
πήοχεν, έάν τό πάχος ητο η αιτία τής ακινησίας αύτής, 
η έάν έκ τής ακινησίας προηρχετο τό παχος· Μεταγε
νέστερός τις δμως περιηγητης θελει λύσει άναμφιβόλως 
τό δυσχερές τοΰτο πρόβλημα.

Ό Γουϊκού συνδιελέχθη μετά τής Κουτάϊας. Καλέσας 
αύτην νά καθισν) πλησίον του, την παρεκαλεσε να εκτε— 
λέσνι τό βήμα τοΰ ίπποποτάμου, ήτοι νά σταθν) έπί τοΰ 
έτέοου τών ποδών, κινοΰσα τάς χειρ ας καί την κεφαλήν 
ώς κύων κολυμβών. ‘II δούλη έγερθεΐσα ηγωνίσθη δπως 
στηριχθη έπί τών άκρων τών ποδών της, άπωλεσεν όμως 
την ισορροπίαν κατά τρόπον τόσω γελοΐον, ωστε οι π ε - 
ριϊστάμενοι, ό μονάρχης πρώτος, διερραγησαν εις ακρατη- 
τον γέλω τα.‘Η δυστυχής μαύρη κατεβαλε πασαν προσ
πάθειαν, δπως άνεγερΘυ3, πλην έύεησε να ελθωσιν εις βοή
θειαν αύτής τρεις θαλαμηπόλοι. Τό έκτακτον τοΰτο δυσ- 
τύχημα ένέβαλεν είς σκέψεις τόν Γουικού. Ένομισεν ότι 
τό γόητρον τής Κουτάϊας έμειώθη* άναλογιζόμενος δέ 
τά καψύλια, άτινα ίσως έξέφευγον τών χειρών του διά 
παντός, συνέλαβε μίαν τών ιδεών εκείνων, αιτινες, οι- 
μοι I είς μόνας τάς κεφαλας τών Κακονόων εισχωροΰσι.

—  Με τόν κατηραμένον Εύρωπαΐον, διελογισθη, η πα
νουργία είναι άλυσιτελης* &ς πειραθώμεν νά θαμβωσω- 
μεν αύτόν διά τίνος δώρου. ‘Υπάρχει δε λαμπρότερον δώ- 
ρον τής περικαλλεστάτης Κουτάϊας;

‘Η ωραία δούλη, κεκοσμημένη ύπό περιδεοαίων εξ υε- 
λου καί ψελλίων έκ λευκοσίδηρου, μετηνεχθη αυθωρεί 
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παρα τφ  σίρ Ίακώβφ. Ό είσαγαγών αύτην θαλαμηπό
λο; προσεφώνησε τάς έπομένας λέξεις μετά τή ς'ακρ ί
βειας κηρυκος τίίς άρχαιότητος :

_ | *ένε ό βασιλεύς της γνίς Γουϊκού σοί αποστέλλει
την ώραιοτέραν των γυναικών του' θά ε % ς  αύτήν θελ- 
κτικωτάτην.

Ο 'Ροδέριξων δέν ίτο , άναμφιβόλως, άπρόσβλητος ύπό 
τών ανθρωπίνων παθών, ούχ ηττον ομως οί επαγωγοί 
χαρακτήρες τής Κουταίας αφήκαν αύτόν είς παγετώδη 
ψυχρότητα.

 ̂“  Είπε εις τον κυρών σου, άπεκρίθη, δτι *3}λθον ές 
Ευρώπης, ινα σπουδάσω τούς άνδρας και ού/ί τάς γυναί
κας. Ας αναλαβν) ό βασιλεύς την σύντροφόν του, την 
όποιαν άγνοώ τί νά κάμω.

Ο βασιλεύς, ακούσας την άπάντησιν του σιρ ’Ιακώ
βου, δεν ωργισθη* θα ελεγε τις δτι άνέμενεν αύτην.

'' 1° περιεμενον, είπε* το δώρον τούτο δεν ε/ει με-
γαλήν αζιαν. Λαοετε την μητέρα μου, καί ειπετε είς 
τόν Αγγλον, δτι τω  αποστέλλω αύτην τιμής χάριν.

Ο αρχιθαλαμηπόλος, δραμών είς τό άνάκτοοον, άνήλ- 
θ&ν εις τα δώματα τής βασιλομητορος, άνέτρεψε τούς 
παρακωλύοντας αυτω την είσοδον δούλους, διέταζε νά 
έτοιμασθη τό φορειον, ικέτευσε την βασίλισσαν νά καθη- 
σγΐ έν αύτω, καί ώρμησε πρός την κατοικίαν του νΑγγλου 
ως λοχαγός τών Ζουαβων κατά την ώραν τής έφόδου.

Επισημότατε ζενε, είπεν αύτφ , ό βασιλεύς τής 
γης Γουίκου coi αποστελλει την παραγαγουσαν αύτόν είς 
τό φώς, ητις θελει σοί εύαρεστησει. Αυτη είναι η με- 
γαλειτερα τών τιμών. 4

Ο Ροδέριξων δέν έβλασφημησεν, άλλά καί δέν ηδυ- 
νηθη νά κρατησνι δυο τρεΤς λέξεις έκφραστικωτάτας εις 
την αγγλικήν.

 By god! άνέκραξεν, είς τόν διάβολον σύ καί ή βα
σιλομήτωρ. Φύγε, δεν διδω τα καψύλια.

Τό αποτέλεσμα τίίς προσφοράς έγνώσθη τάχ ιστα  είς 
τό άνάκτοοον, η δέ άποτυχια τής απόπειρας ταυτης κα- 
τελύπησε μεν, άλλά δέν άπεθάρρυνε τόν βασιλέα, δστις 
άπ' έναντίας έπέμενε νά πο·.*?) εκποδών τα ̂ προσκόμ
ματα. Ού/ ηττον ομως ο Γουίκου δεν ητο «w λ\ ε ο ν ο γνω 
στός ημιν τύραννος,' ό θέλων τά πάντα νά ύποδουλώνη 
δυνάστης* εί/s θαμβωθη τοσουτον υπο της υ^ερ/ιφανειας 
καί τής άταραξίας του βαρωνισκου, ωστε δεν εύισταζε 
νά ποοσφύγγι είς τάς ταπεινοτερας ικεσίας. Ουτω πράτ
τει η τίγρις άπέναντι του δαμαστου* το πρώτον πει- 
ραται νά δη;γ) αύτόν, ύστερον δμως ταπεινοί την κεφα
λήν καί εοπει πρό τών ποδών αύτου.

— Δεν εί/ον περί τούτου άμφιβολίαν ! άπεκρίθη, ά - 
κούων τήν άπάντησιν του θαλαμηπολου* ό Αγγλος ου- 
τος είναι πολύ απαιτητικός* θελει ο ,τι'εχω  πολυτιμ,ότε· 
ρον έν τνϊ οίκογδ/εία μου. Δώσατε λοιπόν αύτω καί την 
μάμμην μου, την όποιαν καί άς νυμφευθη πάραυτα, άρκεΐ 
νά μοί παρα/ωρηση τά καψύλια του.

—  Ά  ! 'τοΰτο είναι παραπολύ ! άνεφώνησεν ό περιη- 
γητης, ίδών την γραίαν μαύρην, τής όποιας τό μειδίαμ,α 
άνεμιμνησκε τούς κολασμένους* έάν δέν άνεγνώριζον την 
πρ^ξιν ταύτην ώς ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τών ηθών 
υμών, ηθελον θεωρήσει αύτην ώς έμπαιγμόν. Ύ π α γε  ό- 
πίσω μου, Σατανα ! ύπαγε όπίσω μου ! Σας επαναλαμ
βάνω διά τελευταίαν φοράν, ότι δεν θα μετατρεψητε τ/ιν 
άπόφασίν μου διά τών κολακειών σας. Δεν διόω τα κα-
ψύλαά μου. ,

— Τό περιεμενον ! έψιθύρισε φιλοσοφικώς ό βασιλεύς, 
όστις, θεωρών έαυτόν άνώτερον τών λοιπών ανθρω^ων, 
έπίστευεν οτι προέβλεπε τά  πάντα, Ούδείς δμως θελει



ειπει, οτι ηγεμων τοΰ είδους μου δέν θά έξέλθη τής π ά 
λης ταύτης νικητής. *0 ξένος είναι άκαμπτότερος τοΰ 
σίδηρου. Α λλ’ ομως ομνύω εις τούς πρασίνους Φετίς, οτι 
θά τω  άφαιρέσω τά  καψύλια.

Δ'

Τύψεις τον Γονιχον. *0 'Ραβασα.Ιάος circi- 
χχ.ϊεΐτα ι είς τηκ άρχήν.

' Ο βασιλεύς έβάδιζε κατά μήκος και πλάτος τοΰ θα- 
λαμου του, σκεπτόμενος τ ί ηδύνατο νά επινόηση, ίνα κα- 
θυποταςη την θελησιν τοΰ βαρωνίσκου, ούδεμίαν δέ λαμ- 
βανων απόφασιν, διότι ούδεμίαν τών ιδεών του έΟεώρει 
απρόσβλητον, και ποθών τάς συμβουλάς δεξιού καί έφευ- 
ρετικοΰ νοος ως τον τοΰ ΓΡαβασαλάο :

■ Δεν έχω η τό κενόν περί έμέ, διελογίζετο υ,ετά 
θλίψεως. ‘ ‘

Έ πί τέλους δ’ ήρώτ·/ισεν :
—  Ζή έτι ο πρωθυπουργός μου ;

Ζγ, κύριε" ά λλ ’ οί παρά τής 'ϊμετερας Μεγαλειό- 
τητος^ συντηρούμενοι καννίβαλοι έπόθησαν ‘νά παρατεθώ- 
σιν αυτοΐς τα  ω τα καί τό δέρμα τών ψειρών τοϋ 'Ρα- 
βασαλαο’ δθεν έθεωρηταν καθήκον αύτών νά μή τώ  ά- 
φήσωσιν αύτά. Ούχ ίτ το ν  δμως ό υπουργός είναι εις τάς 
ύμετερας δ ιαταγάς.

^Οδηγησατε λοιπον τόν άθλιον ενώπιον ρ,ου. "Ισως 
είναι ηττον ένοχος η οσον φαίνεται.

Παρήλθον όλίγα λεπ τά  τής ώρας μέχρι τής έμφανί- 
σεως τοΰ 'Ραβασαλάο.Ό δυστυχής,ύποφέρων δεινώς, μετά  
μεγάλου άγώνος κατέστελλε τούς πόνους του. Μεθ’ δλας

δμως αύτοΰ τάς πληγάς, έδείχθη ικανός αύλικός κα ί ε- 
σ/ε τήν έπιτηδειότητα ού μόνον νά κύψη πρό τών ποδών 
τοΰ σκληρού Γουϊκού, άλλά καί ν’άποκαλέσγ) αύτόν γλυ-  
χύτατον καί εΰσπλαγχνον β α σ ιλέα . . .   ̂ ^

 Έ στω  ! είπεν αύτώ φιλοκαγάθως ό βασιλεύς, σέ
συγγωρώ. Θέλω νά λησμονήσω τό παρελθόν. Δύναται 
τις  νά ζήση καί άνευ ώτων. Αλλως τε αρκεί να λαλ?ίς. 
Δεν ε/ο> μέν ανάγκην τών συμβουλών σου, άλλ  αοεσκο* 
μαι νά συνομιλώ μετά σοΰ.  ̂ ^

—  Θεία Μ εγαλειότης! τό σώμα καί ή ψυχή μου σοι
άνήκουσιν.

—  Όρθώς λέγεις. 'Ο ήμέτερος "Αγγλος μοί άνθιστα- 
τα ι. Θέλω τά  καψύλιά του, καί θα τα  λαβω.

—  Α ξια γά π η τε  αρχηγέ, θά τά  λάβης.
 Ναί, άλλά τίνι τρόπω; Έάν προσέφερον είς τόν ά -

καυ.πτον "Αγγλον μέρος τοΰ άνακτόρου μου, τοΰ οποίου 
δμως ούδέποτε θέλει γίνει κύριος . . .·

   Έάν εί/ον, γαληνότατε ηγεμών, τήν τιμήν τα υ -
την, ήθελον θεωρήσει έμαυτόν τόν εύδαιμονέστερον τών
θνητών. (

 Λοάαε λοιπόν νά τφ  άναγγειλης την ειόησιν.
'Ο Ραβασαλάος, είς τόν κολοφώνα τής δόξης έπανελ- 

θών καί βλέπων μειδιώσαν αύτώ εκ νέου την τύχην, I-  
σπευσε παρά τώ βαρωνίσκω καί έξέθηκεν α ύτφ  τόν πό-
θον τοΰ βασιλέως.

—  ’Αναχωρώ, άπεκρίθη ό Άγγλος, καί δεν θελω πα
τήσει πλέον τον πόδα είς την υμετεραν χωράν, ^

Ή θέσις τοΰ ύπουργοΰ, όφείλοντος ν’ ανακοίνωση είς 
τον κύριόν του την άρνητικην άπάντησιν, ητο δυσχερε- 
στάτη* έποιησατο χρήσιν περιφράσεων, ρητορικών σχ^ 
μάτων, παραβολών/. . άλλ’ ούχ ηττον ο βασιλεύς διειύε 
την αλήθειαν* ένόησεν δτι ό ξένος άπηρχετο καί μετ,



αύτοΰ α ί ελπίδες, οτι η άναχώρησις τοΰ άλαζόνος "Αγ- 
γλου ητο διακηρυξις της η ττη ς  αύτοΰ, οτι έν τη πάλη  
τα ύ τη  έκινδύνευεν η αξιοπρέπεια τοΰ στέμματος καί οτι 
τέλος ητο αναγκαία θορυβώδης τις νίκη, έάν μη ό Γουϊ- 
κού ήθελε να γίνη το άντικείμενον της γενικής χλεύης.

—  Κεφαλή τοΰ Μαδίγκο ! άνεφώνησε, δέν θά δυνηθώ 
λοιπόν νά λάβω τά  καψύλια τοΰ άθλιου τούτου βαρβά
ρου! Πρόκειται νά έγκαταλείψη τά  Κράτη μου, ισως δέ 
την εσπέραν ταύτην δέν Οά ευρίσκεται πλέον έντός αύ
τών. Νά μη δύναμαι νά κατακόψω τάς σάρκας αύτοΰ 
εις μυρία τε μ ά χ ια ! Φ ίλτατε υπουργέ, ανάγκη νά μετα-  
χειρισθώμεν παν μέσον.

—  Ναι, κραταιότατε μονάρχα, πρέπει νά μεταχειρι- 
σθώμεν τά  πάντα, άπεκρίθη ό πανούργος αύλικός, οστις, 
μετά  τά  τελευτα ία  παθήματα, ει/εν αποφασίσει νά μη 
δίδη πλέον γνώμας, άλλά νά έπαναλαμβάνη μόνον τάς  
φράσεις τοΰ τυράννου.

—  Μισώ τόν άπε/θη "Αγγλον, έπανέλαβεν ό Γουϊκού, 
φυσικώς δέ θά μισης καί σύ αύτόν, και τάνάπαλιν. Άφοΰ 
μεταξύ τών ανθρώπων ύπάρχει πάντοτε ανταλλαγή συμ
πάθειας, έάν μέν σέβηται έμέ, διότι είμαι 6 βασιλεύς, 
δέον νά μιση σέ άμειλίκτως, διότι είσαι μηδέν.

—  Θαυμ,ασίως ορθόν, άπεκρίθη ό ύπουργός.
—  Μέ άγαπας και μοι είσαι άφωσιωμένος, αληθώς ;
—  Ψ'υχη τε και σώματι, αξιόλογε βασιλεύ.
—  *Η άπάντησις αυτη μέ καταθέλγει. Καί εγώ επ ί

σης σέ αγαπώ, καί σοί προσφέρω την εύγνωμοσύνην μου 
διά την μεγίστην καί σημαντικην έκδούλευσιν, την ό
ποιαν μέλλω νά σοί ζητησω.

—  ’Ώ ! κύριε, μεγάλη *ιμ.η !
—  'Οχι, άξιε φίλε, η άνάμνησίς σου θά μοί είναι πάν

τοτε προσφιλής. Διά της άφοσιώσεώς σου θέλεις σώσει

τόν θρόνον έν τη  ώρα τοΰ κινδύνου. Θά σοί άπονείμω την  
πλάκα τοΰ Φαιοΰ Έλέφαντος. Θέλω απαλλάξει την οίκο- 
γένειάν σου της στρατιωτικής ύπηρεσίας.

—  ’Ώ ! ευχαριστώ, ηγεμών της καρδίας μου, μυριάκις
εύχαριστώ !

—  Στρατιώται, όδηγησατε τόν πολύτιμον φίλον μου 
Ραβασαλάο ένώπιον τοΰ "Αγγλου. Οί θυσιασταί άς άφαι- 
ρέσωσιν αύτοΰ τό δέρμ,α έπιμ,ελώς καί άς προσφέρωσιν 
αύτό έκ μέρους μου πρός τόν ξένον, καθιστώντες αύτω  
γνωστόν, δτι, καθ’ άβρόφρονα προτίμησιν, ηθέ)νησα νά 
μεταφέρη εις την πατρίδα του τά  λείψανα τοΰ πρωθυ- 
πουογοΰ μου. Προσθέσατε αύτώ, δτι τοΰτο είναι τό πο- 
λυτιμότεοον τών δώρων δσα δύναμαι νά τώ  προσφέρω, 
διότι, θυσιάζων τόν Ραβασαλάο, επιβάλλω είς έμ,αυτόν 
την σκληροτέραν τών στερήσεων.*

Ό 'Ραβασαλάος,παρά την οξύνοιάν του, δέν προσεδόκα 
τοιοΰτο τό συμπέρασμα’ άλλ ’ ομως ηκουσεν αύτό μ ετ’ 
άξιοσημειώτου ψυχραιμίας, γονυπετησας δ’ ένώπιον τοΰ 
Γουϊκού καί άσπασθείς τάς χεΐοας αύτοΰ, άπεκρίθη ώς
εμπειρος διπλωμάτης *.

—  Σεπτέ κύριε, σοί εκφράζω τάς εύ/αριστίας μ,ου έπί 
τη  προσγιγνομένη μοι τιμή* θέλω όδεύσει ταχύς πρός τόν 
θάνατον, υπερήφανος καί εύδαίμων, οτι θέλω σοί φανή

1 Τούτο δύναται να φανη παράδοξον, άπίστευτον, παράλογον, άλλ’ 
ηττον εις άπόστασιν ολίγων Ικεΐθεν λευγών, Ιν τφ βασιλείω της 

Ααχομέης, συμβαίνουσι καθ’ έκάστην τα παραδοξώτερα πράγματα 
Έκ τών εκθέσεων τοΰ Repin καί του Guillevin δύναται τις να μάΟτ] 
μέχρι τίνος σημείου φθάνει τό άνθρωποκτόνον πάθος. Έν Δαχομέτ), 
δ θάνατος θερίζει πολυάριθμα θύματα, άπό τών δψίστων λειτουργών 
μέχρι του τχπεινοτέρου δπηκόου. νΑνευ τινός άφορμης μίσους, ο ή- 
γεμών καταδικάζει εις θάνατον δπονργούς, πρεσβευτας κα\ συγγενείς. 
Η αίμοβορος ιδιοτροπία του άρέσκεται εις τα μαρτύρια τών άνθρώπων.
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Τις ητο ό Κουλός. — Πραξικόπημα·

Έ ζηχθη λοιπόν ό Κουλός έσπευσμένως έκ του βάθους 
τής μελανής ώς αυτόν ειρκτής του ύπό συνοδίαν έξ θυ
σιαστών, οΐτινες διεσκέδαζον, περιφέροντες ύπέρ την κε
φαλήν αύτου τάς μακράς καί ήκονισμένας μαχαίρας των. 
Ό πτωχός διάβολος ένόησε την περιμένουσαν αύτόν τ ύ 
χην, άλλ' δμως, διά τής διακρινούσης τά  τέκνα τής ’Α 
φρικής αμέριμνου τόλμης, ώδευσε πρός τόν θάνατον, οδη
γηθείς εις την οικίαν έν ν) διέμενεν ό σίρ Ιάκωβος, δσ- 
τις, νομίσας δτι δέν θά παρηνοχλεΐτο πλέον ύπό τών γε· 
λοίων έττιδείξεων τιμής του Γουικού, ητοίμαζε την απο
σκευήν του, ίνα  άπέλθν).

—  Δι’ δλους τούς διαβόλους! είπεν, ίδών τούς προσ- 
εοχομένους, πρέπει νά μείνω κωφός καί άφωνος πρό; τούς 
επιμόνου; τούτους απεσταλμένους του όχληοοτέρου μο
νάρχου τής ’Αφρικής.

"ΟΟεν εστρεψε τά  νώτα καί έξηκολούθησε τάς προπα- 
ρασκευάς του, μη δίδων προσοχήν εις τούς είσελθόντας.

Ό Κουλός έτέθη εκτάδην έπί τραπέζης καί έδέθη 
σφιγκτά. Ό άρχιθυσιαστης έξηταζε τό θΰμα μετά τής ει- 
δημονος προσοχής νέου ιατρού, μελετώντος την ανατο
μίαν* η λεπ τό τατη  καί στίλβουσα λεπίς τής μαχαίρας 
αύτου έΟώπευσεν έρωτ^ώς τάς παρειάς καί τούς ώμους 
τοΰ θύματος, ώς ό κοπτερός ξυρός εις τάς χεΐρας δεξιού 
κουρεως.

Αίφνης ό σ ίρ ’Ιάκωβος έστοάφη, άκούσας τό δνομά του 
προφερόμενον ύφ’ ενός τών άποτελούντων την πρεσβευσιν 
εκείνην τοΰ θανάτου. Ά τεν ίτα ς  αύτόν, δέν έπίστευσεν



είς τούς οφθαλμούς του, διότι ένόμισεν δτι άνεγνώριζεν 
τόν Ίωνάθαν, τόν χρήσιμον δουλον, δν οί δήμιοι ήτοιμά- 
ζονιο νά βασανίσωσι.

—  ’Εγώ είμαι, πραγματικώς, ό δοΰλός σας Ίωνάθαν, 
έπανελαβεν η φωνη.

Συγχρόνως δε ή μάχαιοα τοΰ δημίου ύψώθη, ίνα κα- 
ταπεσν) ό Ροδεριξων όρμδί, λαμβάνει τόν φονικόν σίδη
ρον και κραυγαζει, σειων αύτόν υπέρ τήν κεφαλήν τοΰ 
θύματος:

Ιϊιπετε είς τόν Γουϊκού, δτι είμαι λίαν εύχαριστη- 
μενος  ̂ έπί τι) άποδοθείσγι μοι τιμγί, καί δτι θ’ άπολαύσω 
τήν ηδονήν νά έκδάρω εγώ αύτός τόν άνθρωπον τούτον.

; ' °  "Αγγλος άνέλαβε τοιαύτην ύπέροχον στάσιν, ώστε 
αί μαχαιραι^ τών δημίων έτέθησαν εις τούς κολεούς, 
άπαντες δ εςηλθον, ώσεί εϊχον διαταχθνί ύπό αρχηγού.

Ο σίρ Ιάκωβος, έν τ -ji ίδ ιότητι αύτοΰ ώς βαρωνίσκου 
τίίς έλευθέρας ’Αγγλίας, θά άπηξίου έν Λονδίνω καί νά 
σφιγζνι απλώς τήν χεϊρα τοΰ έντιμοτέρου έργάτου' ά λλ ’ 
έν τί) χωργ τών Κακόνδων τά  πάντα  συμβαίνουσιν άντι- 
στρόφως τών θείων καί ανθρωπίνων νόμων : ό εύγενής, 
ριφθείς είς τάς άγκάλας τοΰ πρώην υπηρέτου του, ήσπά- 
σθη αύτόν άπό καρδίας έπί τών παρειών.

Μετά τήν συγκινητικήν καί άνωτέραν πάσης περιγρα
φές υποδοχήν ταύτην, ό σίρ Ιάκωβος, λαβών τό κιβώ- 
τιόν του καί θείς έπί τών ώμων τοϋ Ίωνάθαν, είπεν αύτώ  
ζηρώς :

—  "Άς άπέλθωμεν.
—  Αδύνατον, άπηντησεν ό μαύρος.

Μοί άνθίστασαι, δοΰλε ; είπεν ό σιρ Ιάκωβος διά 
κωμικοτραγικού υφους. *

"°/Λ άγαθέ μου κύριε ! Α κούσατε δμως την ιστο
ρίαν μου’ θέλω σας την διηγηθη είς δύο λέξεις : 'Ως γινώ-

σκετε, ηχμαλωτίσθην, ενώ έκο’.μασθε ησυχως επι ενος βα- 
σΰάβ, μετά διαφόρους δέ μεταπωλήσεις από αγορας^εις α 
γοράν, μετηνέ/θην είς το βασίλειόν τών Κακονδων,οπου ο 
βασιλεύς Γουϊκού, κατά την συνήθειάν του, μ’ έ'θεσε κατα  
μέρος, ίνα χρησιμεύσω είς αίματηράν τινα  έορτην. Κ ατά  
το χρονικόν τούτο διάστημα συνέβη ν’ άσθενηση η εύ- 
νοουμένη αύτου δούλη Κουτάϊχ. Έγω, ομιλών την α γ 
γλικήν και την γαλλικήν, δέν έβράδυνον νά έκληφθώ ώς 
σοφός τις ιατρός. Έθεράπευσα λοιπον την ωραιαν, η τ ις ,  
κατά θείαν βούλησιν, ίάθη. 'Η θαυμασια αυτη θεραπ&ια 
μέ έ^ωσε, διά της συνδρομής δε της τύχης εγενόμην 
πρωθυπουργός τοΰ βκσιλεως. Τα πραγματα βαινουσιν 
εσπευσμένος παρά τοϊς Κακόνδαις* δθεν, νυμφευθεις κα ι 
άπολαύων απεριόριστον π ιστιν, διεχερ^ζόμην τας υ^οθε 
σεις τοΰ Κράτους'καί ηαην εύτυχης. Συνέλαβον δμως την 
άτυχη ιδέαν νά φανώ πολύ κολακευτικός παρά τν) έρω· 
τοτρόπω Κουτάϊα, ητις ήρεσκεν είς τόν μισητόν 'Ραβα
σαλάο. Έ κ  τούτου προέκυψαν άπειροι ρίρδιουργιαι, από 
τάς λεπτομερείας τώ ν  όποιων σάς άπ αλλάττω . Είς όλί- 
γας λέςεις, έφ υλα κ ίσθη ν , έ νφ  ό αντίζηλός μου άνέλαβε
τάς ήνίας τοΰ Κράτους. , , vis

 ’Ε γώ  λοιπόν, άπεκοιθη ο σιρ Ια κ ω ο ο ς, σοι αποόιόω
τήν έλευθεο ίαν, σέ προστατεύω* θέλομεν συναπέλθει, και
τά  πάντα τελειώνουν. r ,

 "Αριστε κύριε, άνεφώνησεν ό Ίωνάθαν, ευρισκομαι
είς τήν παραμονήν νά γίνω πατήρ τεσσάρων μικρών μαυ 
ρων. Τοΰτο' συμβαίνει ταχέως παρά τοΐς Κακόνόα^· Εχω 
πέντε γυναίκας,ξα ίτινες μοί καθιστώσιν ά γ α π η τ η ν  την 
’Αφρικήν,· θ’ άπέθνησκον δ’ εύχαρίστως κα ί εαν όεν ηόυ- 
νάμην ν’ άνακτήσω τα  δ ικα ιώ ματα μου. Ο ουρανο, α ,  
άπέστειλεν είς βοήθειαν μου* σείς δύνασθε να με κατα- 
στησητε ίσχυρότερον βασιλέως.



—  Που καταφεύγει ή φιλοδοξία ! έψιθύρ^σεν ό βχοω-
\ 1 7 Κ Ο ζ .  Γ

, επανελαβεν ό μαύρος, συμφωνώ, διψώ τάς το-
μας ! Είμαι δυσειδής καί μαύρος, τό εννοώ, σ£ς σέβομαι 
οε Οιοτι εισθε λευκός, άλλ’ ύπάρχουσιν ετεροι μαύροι, ου; 
ουναμαι νά διοικώ, έ'χω τό δικαίωμα νά διοικήσω καί 
θελω τούς διοικήσει. Δέν στερούμαι θάρρους, καρτερίας ή 
οπαδών . . . άλλ’ οπλών. ’Έχω πυρίτιδα καί σφαίρας, 
πλην στερούμαι καψυλίων.
. , ~ ^ *f by ! by God ! by God! άνέκραςεν ό *Po- 
οεριζων, οί δαίμονες ούτοι έδωκαν πρός άλληλους τό αύτό 
σύνθημα.^ Θελεις τά καψύλια μου, άθλιε ! Δέν εχω δμως 
η τρία, εννοείς ; Φρονείς δτι δύνασαι νά κατακτησης εν 
Κράτος δια τριών καψυλίων, τρις ανόητε )

—■ Ίσως, άπεκρίθη ο Ίωνάθαν.
"Εστω* θά σέ εύχαριστησω, άνόητον ζώον. Δεν πο

λεμώ με άνανδρα μεσα. *Η βρεττανικη σημαία θά μέ 
προστατεύση κάλλιον τών τριών τούτων καψυλίων. Λάβε, 
κτήνος, λάβετα.

Γαΰτα ειττων, ο σιρ Ιωναθαν εδωκε λάκτισμα είς τούς 
αντίποδας τών εμπρός του μαύρου. Ούτος δέ πεσών, συνη- 
θρ«σεν ένάκαρεί τά τρία καψύλια, άτινα έρρίφθησαν αύ
τώ μετα περιφρονησεως, ώς τρία νομίσματα ποός όνληοόν 
επαίτην. “ 1

Γό προνομιον τών δούλων συνίσταται είς τό μή άπο- 
λαμβάνειν ανθρωπίνου σεβασμού. Δέχονται προσβολήν, 
ραβδισμόν, πυγμ.ήν με-t’ άξιοθαυμάστόυ φιλοσοφίας. 'Ο 
μαύρος λοιπόν δέν ήσθάνθη τήν προσβολήν, άλλ’ έγεο- 
Οείς, άπεχαιρέτισε τόν κύριόν του καί άπ ΐλθε δρομαίως.

Να λαβν) τά καψύλια, \χ όρμήσ·/) είς τήν οικίαν του 
καί νά πληρώση τρία πιστόλια, ΰπίρξε διά τόν Ίωνάθαν 
ύπόθεσις πέντε λεπτών τ«ς ώρας· μεθ’ δ μετέβη είς τό

άνάκτοοον τοϋ Γουϊκού, ένφ ο^τος, περιστοιχισμένος ύπό 
σμήνους αύλικών, συνδιελέγετο μετά τοϋ ’Ραοασαλαο.
; — ’Εγώ είμαι, ό άήττητος Κουλός, έκραύγασε, παρα

μερίσατε. Έρχομαι νά σας αναγγείλω καλήν είάησιν. Ό 
’Άγγλος μοί παρεχώρησε τά καψύλιά του. ^

 Καί είσαι σύ, ό είς θάνατον καταδεδικασμενος, α-
πήντησεν ό αρχηγός, οστις τολμάς νά γίνγ,ς ό πρεσβευ
τής τοΰ άνθρώπου εκείνου ;

— Ναί, άπεκρίθη ό Ίωναθαν, τολμ.ώ. ^
—  Είσαι σύ, έψιθύρισεν ό Ραβασαλάο — δστις φυσικά 

ώμίλει συμφώνως πρός τόν βασιλέα— είσαι σύ, δ σ τ ις  την 
ώραν ταύτην έπρεπε νά είσαι νεκρός και νά ριφθγ,ς 6ορα
τών κυνών;

 ^Ωστε θέλετε πάντοτε τόν θάνατόν μου ;
 ναί, είς τούς καννιβάλους, έκραύγασαν ένταυ-

τω βασιλεύς τε καί ύπουργός.
* — "Εστω, θά φανώ γενναιότερος υμών. Ίύου τά κα

ψύλια !
Ταΰτα δέ λέγων ό Ίωνάθαν, ελαβε τά πιστόλια είς 

γ ειρας, έσκόπευσε κατά τοΰ Γουϊκου και τοΰ Ραοασαλαο 
έσυρε τά σκάνδαλα, τά δπλα έξεπυρσοκρότησαν καινοί 
δύο'άνθρωποι έπεσαν νεκροί. Οί Κακόνδαι ένόμισαν, δτι 
είς τάς χεΐρας τοΰ Κουλοΰ υπηρχεν ο κεραυνός, και oc- 
πεσύρθησαν εις τινα γωνίαν, ώσεί έμαίνετο θύελλα. Ο 
Ίωνάθαν ανέρχεται έπί τοΰ θρόνου, λαμβάνει τό βασι
λικόν σκν$πτρον, ύψώνει την σφύραν τοΰ τρίτου πιστολιού 
καί περιφέρων αύτό πρό τοΰ έντρομου πλήθους . ^

— Είμαι ό βασιλεύς έλέω τοΰ κεραυνοΰ, αναφωνεί. Ό 
άρνούμενος νά μέ άναγνωρίσν) θελει αποθανει παραχρημα 
διά τοΰ πυρός.  ̂ Χ

Μετά τάς λέξεις ταύτας, αιτινες αντήχησαν εις τας 
καρδιάς πάντων τών αύλικών, ηκούσθη ομόφωνος κοαυγη.



—  Ζητώ 6 Κουλος ! ζητω 6 νεος βασιλεύς J 
Άπό τοΰ ανακτόρου αί κραυγαί μετεδόθησαν εις την 

πλατείαν, άπό ταύτης εις την πόλιν καί έκειΟεν είς ολό
κληρον τό βασιλειον. *0 Κουλός έπευφημηθη παρά πάν
των και επωνομασθη Α ουΛός ό Κεραυνός,

ΣΤ'

Ένθρόνισιc του ΚονΛου. —  ΣιψβουΛαϊ του σΐο 
Ίαχωόον. — Τό τρίτον χαψύΛιον.

Έν τω μεταξύ τούτω ό σίρ Ιάκωβος έσπευδε νά φθά- 
σ/) εις Βενιν. Ο καυσων ομως ητο τόσω πνιγηρός, ώστε 
και τό ήκιστα σκιώδες [χέρος παρεκράτει αύτόν έπί πολ- 
λάς ώρας. Άνελογίζετο τά συμβεβηκότα, ών είχε παρα- 
στή θεατής καί δρών πρόσωπον, καί άνεκίνει έ ν τή  φαν
τασία του τα παράδοςα επεισόδια, άτινα ακολούθως έ- 
ίνιμοσίευτεν είς τήν Επιθεώρησή τοΰ ’Εδιμβούργου, 
πρός μεγιστην εκπληςιν καί θαυμασμόν τοΰ 'Ηνωμένου 
Βασιλείου.

Ο Ιωνάθαν, παρά την λαμπράν τύχην του, δέν ύπήρ- 
ξεν̂  αγνώμων, άλλά, μόλις άναβάς είς τόν θρόνον, άνε- 
μν/)σθ/) τοΰ κυρίου του, σιρ ’Ιάκωβου* η ίδεα οτι έ'μελλε 
νά μη τόν έπανίδη έβασάνιζεν αυτόν* δΟεν έξέπεμψεν 
ει'κοσιν αμαζόνας πρός άναζητησίν του. Αύται ηκολούθη- 
coil τα ιχνη τοΰ φυγαδος, και φθάσασαι αύτόν, τόν έδεσαν 
έντός φορείου̂  καί εφερον θριαμβευτικός πρός Κουλόν τόν 
Κεραυνόν. Ουτος, παρά τό άξίωμά του, λαβών ταπεινώς 
τάς χειρ ας τοΰ σίρ Ιακώβου, κατησπάσθη αύτάς, καί 
εκηρυζε πρός τόν λαόν, οτι ό ξένος ητο μετ’ αύτοΰ το 
ίσχυοότερον πρόσωπον έπί τής γής.

'Ο 'Ροδέριξων έθεώρησε καθήκον ν’ άπευθύνη πρός 
τούς ιθαγενείς όλίγας λέξεις περί τής ενδόξου άναβάσεως 
τοΰ Κουλού είς τόν θρόνον και περί τών αρετών αύτοΰ* 
διεβεβαίωσεν αύτούς, δτι ό νέος αρχηγός ητο μαχητης 
μη έχων τόν δμοιόν του, δτι, χάρις είς αύτόν, οι Κακόν- 
δαι θέλουσι πεοιφρονει τούς έχθρούς των καί διοικεί τόν 
κόσμον, δτι δέν θά έπιβάλν) φόρους έπί τών υπηκόων 
του, καί δτι έπί τής βασιλείας αυτοΰ παντες θελουσιν 
ευδαιμονήσει, διότι η έξουσία Κουλοΰ τοΰ Κεραυνοΰ προ
έρχεται έξ ούρανοΰ καί ούχί εκ τών άνθρωπων.
' rH εύγλωττος αΰτη άποστροφη έχειροκροτηθη θορυβώ- 

δέστατα. Είτα ό σίρ Ιάκωβος, στραφείς πρός τόν Ίωνά- 
θαν, προσέθηκεν αύτώ χαμηλοφωνως :

— Μη πιστεύσης ούδέ λέξιν έξ δσων εϊπον. Ένθυμοΰ 
πάντοτε, φίλε μου, δτι δέν άνήλθες εως έδώ θελήσει τοΰ 
λαοΰ η τοΰ βασιλέως, άλλ’ έκ συμπτώσεως. Έ  θέσις, ην 
έσφετερίσθης, είναι προϊόν τόλμης. Έπάτησας έπί δυο 
πτωμάτων, ίνα άναβγίς έπί τοΰ θρόνου* δπερ είναι καί 
πολύ καί ολίγον. Ένθυμοΰ δτι η έπιμονη σου, έάν μη 
σοι προσεπόριζε τό σκήπτρον τοΰ Γουίκου, ήθελε σοι φε̂  
ρει άναμφιβόλως τόν θάνατον, καί δτι ή τύχη σου οφεί
λεται είς έν καψύλιον. Ένθυμοΰ, Ίωνάθαν, νά τηργ,ς τας 
άρχάς τής ίσότητος, άνακαίνισον τό έθνος σου καί άρκέ- 
σθητι είς μίαν μόνην γυναίκα, έάν δυνηθνίς. Μάθε έπί 
τέλους δτι, ίνα εύδαιμοννί, ό βασιλεύς οφείλει να πραττ/ι 
τό άγαθόν ύπέρ τών ύπηκόων του.

Ό βαρωνίσκος ησθάνετο την διάθεσιν νά παρατείνη 
τόν λόγον έπί μίαν είσετι ωραν. *0 Ιωναθαν ομως υπε- 
σχέθη νά ηναι τό πρότυπον τών ηγεμόνων. Ούχί πλέον 
θυσίαι άνθρώπων, ούδέ πράσινοι Φετίς, ουδ ιεροί όφεις 
μία μόνη γυνη, ύπηρέται καί ούχί δούλοι, ελάττωσις τοΰ



στρατού, ούχί πλέον λεηλασίαι, ουδέ βαρείς φόροι, ελευ
θερία τοΰ εμπορίου, ιδού τά πάντα.

*0 σίρ ’Ιάκωβος ένηβρύνετο ώς ό ιδρυτής τόσω τελείας 
κυβερνησεως. Είς την πλατείαν ηκούσθη θόρυβος. At μάλ
λον όξεΐαι κραυγαί άνεμιγνύοντο μετά της κλαγγής τών 
όπλων. Συγχρόνως δέ τριακοντάς αύλικών, είσελθόντες 
είς τό άνάκτορον, ρίπτουσι πρό τών ποδών τοΰ βασιλέως 
και τοΰ σίρ ’Ιακώβου πλείονας τών εκατόν κεφαλών, 
νεωστί άποκοπεισών και μέ τούς οφθαλμούς ατενείς καί 
τά στόματα ηνεφγμένα, ώσεί έβλεπον έ'τι καί ηθελον νά 
λαλησωσιν. Ό πτωχός Κουλός, δούλος τοΰ θρόνου καί 
τών αίμοβόρων ηθών τοΰ έθνους του, δέν έτόλμησε νά 
ύψωση την φωνήν καί ν’ άναστείλη την σφαγήν.

— Σέ εγκαταλείπω είς τόν λαόν σου ! ύγίαινε ! ειπεν 
αύτώ ό βαρωνίσκος.

— 'Γγιαίνοιτε, αγαπητέ μοι κύριε, έψιθύρισεν ό Ί ω 
νάθαν.

Είσηγαγε δέ λαθραίως μεταξύ τών δακτύλων τοΰ βα- 
ρωνίσκου τό τρίτον καψύλιον.

Γάλλος ηθελεν ίσως διστάσει ν’ άναλάβη δ,τι είχε δώ
σει, άλλ’ ό 'Ροδέριξων ητο καθαρόν βρεττανικόν αίμα καί 
έδέχθη τό καψύλιον. Σφίγξας δέ φιλικώς την χειρα τοΰ 
βασιλέως καί άνελθών έπί φορείου, άπηλθε, πεοιστοιχού- 
μενος υπό είκοσάδος αμαζόνων, μελπουσών εθνικόν άσμα 
μετά της έπωδης :

— Ζητω Κουλός ό Κεραυνός.
Είς άποστασιν δύο ημερών άπό της πρωτευούσης, η 

συνοδία προσεβληθη άπροσδοκητως ύπό σμήνους δούλων 
της χώρας τοΰ Άδο. Εκατέρωθεν έγένοντο θαύματα αν
δρείας. Οί άνθρωποι επιπτον ώς στάχυες ύπό τό δρέπα- 
νον.’Αλλ’ η τύχη έπρεπε νά μειδιάση πρός τό ετερον τών 
διζμκχομένων μερών, επομένως οί Κακόνδοα ηττηθησαν#

*0 'Ροδέριξων, βλέπων καταστρεφομένην την μικράν 
Φρουράν του, κατέφυγεν έπί υψηλου βράχου, κατασκευά- 
σας δέ ασπίδα έκ περιπεπλεγμένων βαμβου και στηρι- 
χθείς έπί λίθου, άπεφάσισε νά πώληση ακριβά την ζωην 
του. Οί άγριοι προσβάλλουσιν αύτόν, άλλ’ ουτος, σείων 
τό έγχειρίδιόν του καί όίόων αύτώ περιστροφικήν κίνη- 
σιν, τό ρίπτει μεταξύ τών έ/θρών μέ ταχύτητα βέλους. 
Ό σίδηρος /αράττει αύλακα θανάτου έν μέσω τών α 
γρίων. Παρα/ρήμα χιλιάδες βελών πίπτουσι πρός την 
διεύθυνσιν τοΰ σίρ ’Ιακώβου, άλλ’ αί αίχμαί αύτών αμ
βλύνονται έπί τοΰ βράχου,η πληττουσι μόνον την ασπίδα 
τοΰ σίρ ’Ιακώβου.

Ούχ ηττον οί ιθαγενείς, μικρόν κατά μικρόν, πλησιά- 
ζουσιν αυτόν* ό περί τόν βαρωνίσκον κύκλος σμικρύνεται, 
ώστε οί έπιτιθέμενοι άπέ/ουσιν αύτοΰ ολίγα μόλις βή
ματα. Ό αρχηγός αύτών, δστις φαίνεται φέρων ένταυτω 
τά σήματα τοΰ πολεμιστοΰ καί τοΰ ίερέως, έπιτάττει 
αύτοΐς νά κτυπησωσι τό ώ/cov ποόσωπον διά τών βελών 
αύτών. Οί καννίβαλοι ετοιμάζονται, τά δπλα κραδαίνον- 
ται είς τάς δεξιάς αύτών, καί μετά τινας στιγμάς ό fPo- 
δέριξων θά είναι ψυχρόν πτώμα. Ά λλ’ ό ανδρείος ''Αγ
γλος πληροί την καραβίναν του διά πολλών σφαιριδίων, 
έπιθέτει λίαν έσπευσμένως έπί τοΰ άκμονος αύτης τό 
μόνον, τό πολυτιμότατον καψύλιον, ενώ δέ τά βέλη πρό
κειται νά διατρυπησωσιν αύτόν, πυροβολεί τούς εχθρούς. 
ΓΙΙ άπροσδόκητος έκπυρσοκρότησις φέρει την σύγχυσιν καί 
την άποθάρρυνσιν είς τάς τάξεις τών αγρίων* άλλά μετά 
τινα λεπτά τϋς ώρας, ουτοι έπανέρχονται καί άρχονται 
έκ νεου της μάχης.

— 'Άνευ τής βοήθειας τοΰ Θεοΰ, λέγει καθ’ εαυτόν ό 
σιρ ’Ιάκωβος, άπωλέσθην !

Μη δυνάμενος δμως νά έξακολουθηση αμυνόμενος, ρί- 
[’Α τ τ ικ ό ν  Ή μ ερο λόγ ιον] 1 2



πτεt κατά γής την προφυλάττουσαν αύτόν ασπίδα καί 
λαβών τόν πρασινώτερον τών κλάδων, —  δπερ θεωρείται 
παρα πάντων ως σημείον άνακωχής,—* διευθύνεται πρός 
τόν αρχηγόν τών αγρίων. Πλησιάσας δέ τόν καννίβαλον, 
έστηριξεν έπί του αύχένος αύτου την άκοαν του κενού 
οπλου του, δπερ, μετά τό τελευταιον πάθημα, εκλαμ
βάνεται παρά τών παρεστώτων ώς έγκλειον τόν κε
ραυνόν.

—  Είς τό έλάχ ιστόν κίνημα, ίνα μέ διαφυγής, ανα
φωνεί, είσαι νεκρός* έάν οί ακόλουθοί σου θελησωσι νά 
μέ φονεύσωσι, τό οπλον εκπυρσοκροτεί καί ε?σαι νεκοό;· 
έάν μου παρακούστ,ς, είσαι νεκρός.

Ή μετά τριών έπίσης ολέθριων καταλήξεων φράσις 
αΰτη ένεποίησε μεγίστην έντύπωσιν εις τόν αρχηγόν, δσ- 
τις και παρεκάλεσε τούς μαχητάς νά μη κινηθώσι :

Γωρα, επανελαβεν ό ‘Ροδεριξων, δέν άπέχομεν η 
τρεις ώρας άπό του Βενίν* όδηγησατέ με έκει. Τό δπλον 
μου, δπερ εγκλείει τόν κεραυνόν, ούδ’ έπί στιγμήν θέλει 
σέ παραιτησει* εμπρός!

Ό άγριος έκπληροΐ πιστώς την εντολήν, και τό στό* 
μιον τής καραβίνας του σίρ 'Ιακώβου θωπεύει άδιαλεί- 
πτως την κόμην αύτου. Οί οπαδοί του αρχηγού, δμοιοι 
ποος αγέλην πεφοβισμενων δορκάδων, άκολουθοΰσιν αύ
τόν μακροθεν, καταλαμβάνουσι τά υψώματα, διασπεί- 
ρονται είς τάς πέοιξ στενωπούς καί άτενίζουσιν έν άδη- 
μονί* τούς ουτω παρκδόξως συνδεδεμένους πρός άλλη- 
λους δύο εκείνους άνδρας.

Αμα τ ν] αφι'ει αυτών είς Βενίν, έν τη θύρα οικίας, 
εφ* ης έκυμαίνετο η άγγλι*η σημαία, ό 'Άγγλος άπε- 
χαιοέτισε τόν οδηγόν του και ηύχηθη αύτώ νά ηναι άλ
λοτε εύτυχέστερος.

Ουτω λήγει η Ιστορία τών Τριών ΚαψνΛΙωγ.

Ό 'Ροδέριξων έπανήλθεν είς Αγγλίαν, και η βασίλισ
σα Βικτωρία έτίμησεν αύτόν, υποόεξαμενη εν τώ εις 
Ούίνδσωρ άνακτόρω αύτής.

Ό Ίωνάθαν έξακολουθεΤ βασιλεύων και κυβερνών τόν 
λαόν του δσον οιόν τε κάλλιον. Έτραπη αποφασιστικως 
την οδόν τών μεταρρυθμίσεων. 1 παρχουσι τινες αναμι- 
μ.γησκόμενοι οτι είδον θυσιαζομενους κατα τας θρησκευ- 
τικάς τε7%ετάς δισχιλίους δουλους. Σήμερον ομως, χ̂ κρις 
είς την νοημοσύνην και την φιλανθρωπίαν του Κουλου, 
οί Κκκόνδαι άρκουνται είς μόνους πεντακοσιους.

'12; βλέπετε, τά ήθη τών κχννιοάλων έχ,είνων δεικνύ* 
ουσι ρ.εγάλνιν πρόοδον.

ίΗ τ ά φ ρ χ ο ις  ύ π ό  I. Α. ΑΑΜ ΟΥΛΙΑΧΟ Υ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Υ Τ Ρ Α Π Ε Λ Ι Α
(Έχ της SrWOTUS το3 κ. Μιχ. Λελέκου).

Α'

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α

*Ομιλών ποτε μετά του προέδρου τοΰ δημοτικοΰ συμ
βουλίου τών Ά ργε ίω ν  ό αείμνηστος ’ Οθο)ν ηρωτα .

—  Έδώ είνε, νομίζω, κύριε πρόεδρε, τό φρούριον Λχ- 
ρισσα.

—  Ποΰ Λάρισσα, Μεγαλειότατε, άπηντα άποκρινόμε- 
νος ό πρόεδρος* ή Λάρισσκ είνε έ'ςω άπό τά συνορκ τοΰ 
βασιλείου σου.



Έννοησας έκ τούτου τόν άπαίδευτον Δαναόν ό *Οθων 
έξηκολούθει :

 ̂ Ού μακράν του Έρασίνου κειτα ι, μοί φαίνεται, η 
λίμνη, έν γ  διητατο η Λερναία “Ύδρα.

Που ‘Ίδρα, Μεγαλειότατε, άπεκρίνετο ό παόεδοο*·» ι r . \ , , ,  ̂ ‘ * *η ιορα απεχει πολυ απο έοώ.*
'II Τιρυνς δμως εκεί που πλησίον των Κυκλωπείων 

τειχών, νομίζω, δτι είνε.
—  Ά ,  Μεγαλειότατε, έλεγεν ύπομειδιών πως ό ποοε- 

δρος, η τυρινη την άπόκρεω μόνον π ίπτει, την όποιαν ό- 
νομάζομεν καί τυροφάγον* τόρα τυρινη που.

* *
Κ ατ’ αύτην την εποχήν απερχόμενος έκ τοΰ Άργους 

έχώρει πρός την πατρίδα του Περιάνδρου* καθ’ όδόν δέ, 
ου μακραν της του Ατρεως, ειδεν εν τινι χωρίω χοίρους 
πολλούς και πλησίον αύτών δύο άνθρώτους, π^ός οΰς α
ποταθείς είπε :

—  Πολλοί χοίροι είνε εδώ.
"Οχ.1* Μεγαλειότατε, άπηντησαν εκείνοι* ημείς οί 

δύο μόνον είμεθα χήροι.
λV ¥

Αλλοτε παλιν περιοδευων την Στερεάν μετέβη μίαν 
αυγήν εις την κατα τόν Εύηνον ποταμόν θέσιν, ένθα ό 
Ηρακλής ετόξευσε τόν Νεσσον. Έκει στραφείς πρός τόν 

άκολουθουντα αξιωματικόν . . . ειπεν :
" νομίζω, ό 'ΗρακλνΊς έφόνευσε τόν Νεσσον.

—— Δεν ήμουν εγω τοτε είς τό μεταβατικόν έκείνο, Με
γαλειότατε, άπηντησεν ό^άξιωματικός.

Β'

Α Σ Τ Ε Ι Α

ΕΥΑΑΒΙΙΣ ΕΡΑΤΕΥ3ΙΕΧΟΣ

Ζκκύνθιος ηγάπα νέαν τινά Βκσίλω καλουμένην, και 
καθεκάστην μετέβαινεν είς τόν ναόν, άφινεν εις την ε ί
σοδον αύτου τά  ύποόηματα του, επλησια^,ε την εικόνα- 
του άγιου Ίωάννου του Προδρομου και προσηυχετο λε-  
γων ι * Αγιε μου Ίωκννη, ειπε της Βασιλως να με αγαπα· 

Τοΰτο βλέπων ό κανδηλανάπτης άνηγγειλεν είς τόν 
Ιερέα, ό δέ ιερεύς κρυφθείς ημέραν τινά όπισθεν της ε ί-  
κόνος τοΰ άγιου περιέμενε τόν έρωτευμένον Ζακύνθιον. 
Ιδού λοιπόν ουτος, δστι; άφησας τα  υποδήματα του εν 
τή είσόδω τοΰ ναοΰ έπηγεν ύπό την εικόνα τοΰ Προδρό
μου καί προσηυχετο λεγων την συνηθη του ευχήν ητοι, 
Ά γ ιέ  μου Ιωάννη, είπέ της Βασίλω; νά μέ άγαπ$. Γ ια  
ζά μοντρά σον είνε, άπηντησεν ό θύτης. ^

Ούτως άκούσας ό τάλας έςεπλάγη καί έτράπη έντρο
μος εί; φυγήν άλλος έ ; άλλου γενόμενος.^ θελω ν δμως 
νά πάρη άπερ είχεν εν τη ε'«σοδω υποόηματα ^επανε* 
κάμψε' σιγά σιγά καί λαβών ητενισε μετά βλέμματος 
βλοσυροΰ τόν Πρόδρομον καί είπ£ : Τη γλώσσα τΐωχεις 
σύ, χαλά χαμαν καί aovxoijrav ζό χεφαλι.

Μ —θ

Τά στοιχεία Μ καί Θ βλέποντες οΐ άγρόται χωρίου τίνος 
ένθ* καί ένθα τ ι ς  Παναγίας ηγνόουν τ ί  εννοοΰσι, τ ι λέ-



γουσι καί πολυ ηδημόνουν* δθεν άπεφάσισαν καί ηρώτη- 
σαν εορτήν τινα άμα έξε^θόντες τή; εκκλησίας τόν ιερέα, 
ό δέ ίερεύς άπαντών είπεν’ *Ω μωροί καί τυφλοί, δεν 
χαταΛαβένετε τ ί Λέει τό Μ και το Θ; Νά— Μητρορω- 
θούνας Λέει.

ΔΥΟ ΠΡΟΣΕΧΕΤΑΙ

Δύο προξενέται απερχόμενοι προς τον πατέρα παρθέ
νου τινός ελεγον πρός άλληλους* Έ γώ θά Λέω υπερ του 
γαμβρού ένα και συ όνο.

Φθάσαντες λοιπόν εις την οικίαν του πατρός τής παο- 
θενου εγενοντο δεκτοί μεθ’ ηδονής* είτα μετά τινα τρυ- 
φερά χαριτολογήματα παρετέθη τράπεζα πλουσιοπάρο
χος, εις ην εκαθισαν καί ηρξαντο τρώγοντες και λέγον- 
τες τι πού καί πού καί περί συνοικεσίου. Καί ό μέν τών 
προξενετών έξαίρων τά κατά τόν μελλόνυμφον έ'λεγεν 
οτι έχει τούτο, έ'χ’ εκείνο, εχει έκατόν βόας, έκατόν α ί
γας κλπ. ό δέ άλλος άντιτασσόμενος ελεγε, τί λέγεις , 
έκατόν μόνον η διακοσίας βοΰς, διακοσίας αίγας καί ουτω 
καθεξής. Έν τέλει δέ είπεν ό επαινετής οτι εχει τό ένα 
μάτι 6 Ααμμενο κατα. δυστυχίαν* ό άλλος, τί λέγεις· τό 
ενα $ καί τά δύο κούπα.

ΚΕΦΑΛΛΠΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ

Κεφαλλην τις έπήγεν εις πνευματικόν νά εξομολογη
θεί. Έλθών λοιπόν καί προσκυνησας ησπάσατο την δεξιάν 
καί εκάθισε παρ’ αύτώ* είτα είπε : πάτερ, πολυτρόπως 
■ίμαρτον εις τόν κόσμον τούτον καί τά αμαρτήματα μου 
είνε άδιηγητα.

Καί πόσα ; είπεν ό πνευματικός* μάντευσον, άπηντη- 
σεν ό άμαρτωλός. Δέκα ; ειπεν ό πνευματικός* άνω, ό 
αμαρτωλός* εί'κοσιν ; άνω* τριάκοντα ; άνω* τεσσαρακον- 
τ α ; δύο κάτω. ’Οκτώ καί τριάκοντα λοιπόν. ’Αγκυροβο
λεί, είπεν ό άμαρτω7,ός.

Παοαπολλά, είπεν ό πνευματικός’ ώστε είνε ανάγκη 
νά φύγης εντεύθεν καί νά ύπάγγις νά βιώσγι; είς μίαν 
μονήν. Καί είς ποιαν μονήν ; είπεν ο αμαρτωλός μαν- 
τευσον, ό πνευματικός. Είς την του Άθωνος; οχι εις 
του άγίου Τάφου ; οχι* είς του Σινα; οχι* σου ς το 
διάβοΛο Λουΐόν / ’Αγκυροβολεί, είπεν ό πνευματικός.

Ο ΘΩΜΑΣ Ο ΔΙΔΥΜΟΣ

Άκούοντες άρόται τινές ό Θωμάς ό δίδυμος και μη 
έννοοΰντες τό δίδυμος έπεθυμουν να μαθωσι τοΰτο. Την 
εβδομάδα τοΰ Θωμα λοιπόν εζελθοντες εκ τής εκκλη
σίας έπλησίασαν τόν έκεΐ που καθημενον ιερεα και ηρω- 
τησαν, ό δέ ίερεύς άναστάς είπεν : ώχ άδεΛφε, αυτό £>&ν 
εννοείτε ; περίεργον πραγμα. Νά— ήταν άπο το χωρίο 
δίδυμο.

( ’Ex της ΣΓΛλΟΓϋΣ τοΰ χ. ***).

Α'
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Λ Α Μ Π Ρ Ο Ν  Μ Ε Λ Λ Ο Ν

’Αγωνιστής παρεπονεΐτό ποτε ενώπιον τοΰ μακαρίτου 
"Οθωνος, οτι είναι ηδικημένος, διότι ου μονον δεν προυβι-



βασθη, αλλα  καί εςωρίσθη είς τήν φάλαγγα . Ό ’Όθων, 
διακόψας αυτόν, παρατηρεί μ ετ ’ έμφάσεως: «'Η φάλαγ-  
ξις είναι Λάμπρον μέλλον*» ά λ λ ’ ό αγωνιστής, οστις πρός 
τοΐς άλλοις ην καί πατήρ πολυμελοΰς οικογένειας καί ά- 
κτημων, απαντ^ : «Δι’ ημας, Μ εγαλειότατε, είναι Λάμ
προν μέλλον, δ ι’ έμέ ομως είναι σχόχεινον,ν

ΟΙΚΟΧΟΜΙΑ ΕΤΕΡΟΤΡΟΠΟΣ

Ejcl Βαυαροκρατειας ύποβληθέν δ ιάταγμα  διορισμού 
ου ο αξιωματικών τών λιμένων Τήνου καί Μυκόνου, άπερ* 
ριφθη. £2ρισ0η δε είς καί μόνο; αξιωματικός διά τούς 
δυο λιμένας, λόγω οικονομίας, δστις την μεν πρωίαν νά 
εργάζηται είς̂  Τήνον, την δ’ εσπέραν εις Μύκονον. Τούτο 
εταραξε τόν επι τών ναυτικών γραμματέα, μεθ’ δ παρέ- 
στη  ένώπιον της άντιβασιλείας καί έξέθηκε τό αδύνατον 
τηςέφαρμογης,άφου εύρεία θάλασσα χωρίζει την μίαν νήσον 
απο της άλλης,ωστε ουτε εν ευδια δύναται νά ευδοκίμηση 
ό σκοπος, πολλφ δε μάλλον έν ώρ^ χειμώνος. Σ υγκα- 
τάβασις λοιπόν έγενετο, δλην την μίαν ημέραν νά έργα- 
ζη τα ι εις Τήνον (ό λιμενάρχης) καί τό εσπέρας ν’ απέρ
χ ε τα ι ουριω αρκτικφ εις Μύκονον, δπου την έπαυσαν ερ
γαζόμενος ν αναπλεη εκεΐθεν ώσαύτω ; τό εσπέρας είς 
Τήνον. Τέλος έδέησε, ξένος ανώτερος αξιωματικός, τυ/ών 
κ α τ εκείνην την ημέραν έν το ί; άνακτόροις, νά κ α τα -  
πείσν) τόν έπιμένοντα, νά παραιτηθη άκατορθώτων πραγ
μάτω ν.

ΞΕΝΗΛΑΣΙΑ4
Έπί τϋί αύτίίς Βαυαροκρκτείας προύτάθν) διάτκγμα 

όιορισμοΟ υπαλλήλου τίνος, «Μπόν» όνομαζομένου. Τό

διάταγμα, αυντεταγμένον ελληνιστί καί γαλλιττι, επε- 
στράφη πρό; τόν ΰποβαλόντα έπί τών ναυτικών γραμ
ματέα μετά παραθέσεως «Διορθωθνιτω». Ο αρμόδιός 
τμηματάρχης, έξετάσας αύτό έπισταμενως και μη ευρών 
λάθος, έξηγησεν δτι δέν ην ίσως καλλιγραφικώς γεγραμ- 
μένον. ‘Υπέβαλε λοιπόν νέον τοιουτον. Καί όμως αυθη
μερόν έπεστράφη, καί έν πεοιόπτω έγραφη η αυτη  λεξις  
«Διορθωθήτω» Ό τμηματάρχης μεθ’ υπομονής εξητασε 
καί πάλιν τό δ ιά τκγμ α ’ μη όε τ ι λαθο; ευρών, εσκεφθ f\ 
δτι εις τά  δ ιατάγμ ατα  έΟεωρείτο ούχί ευπρεπές να εκ- 
κόπτηται η λεξις έκ της μιας και νά τ ιθητα ι εις τ/)ν 
κατόπιν γραμμήν τό υπόλοιπον* επειδή δέ ύπηρχον τ φ  
οντι λέξεις τινέ; ουτω κεχωρισμέναι, έόέησε ν αντιγραφή  
έκ δευτέρου τό δ ιάταγμά, καί νά έπιτευχθη άναλογία  
άπ’ άρ/ης w-έ/ρι τέλους άτμητω ν λέςεων. Α λλα καί 
οΰτως άναγραφέν έπεστράφη μέ την αυτήν παρατηρησιν 
« Δ ιορθω θητω ^Ο θεν ηναγκασθη ό τμηματάρχης να με- 
ταβη είς τ ’ ανάκτορα, δπου ηκουσε τά  έςης : «Είς μεν 
την γαλλικήν μετάφρασιν εχει καλώ ; η λέ ;ις  Bon* ά λλ  
εί; τό ελληνικόν κείμενον ουδέποτε έπιτρεπεται τό Μ πον , 
άλλά  τό ΚαΛός. 'Ο τμηματάρχης έξηγησεν, δτι η γρα- 
φομένη ουτω λέξις «Μπόν» είναι ούχί χαρακτηριστικόν, 
ά λ λ ’ έπώ νυμ ον. Έπομένω; τό κοινόν «Μπόν» κα λε ΐ αυτόν 
καί ού/ί α Καλόν». ’Εν τούτοις ό σύμβουλος ην α μ ε τά 
πειστος, έπ ιμ ένω ν δτι τό κοινόν δια της βασιλικές εφ/ι- 
μερίδο; θά φωτισθη τό ορθόν, δτι ό κύριος ουτος γ α λ λ ι
στί καλείτα ι «Βοα», ελληνιστί δέ «Καλός». Τέλος ειόε 
καί επαθεν ό δυστυχής τμηματάρχης νά καταπείση τόν 
σύμβουλον, διαμαρτυρόμενον πρός τοΐς αλλοις, οτι η μη 
άντικατάστασις τοΰ «Μπόν» διά τοΰ «Καλός», καθ ι-  
στησι ζενόφωνον καί έπομένως άκυρον τό δ ιάταγμ α .



Β'

Α 2 Τ Ε I Α 

ε γ κ δ .η ιο ν

Τ/)ν αγγελομουτσουνη του Χρίστου, τήν κυρά κοντέα, 
μαυρομάτα Παρασκευή, δγιος, μουρέ παιδία, τήν γρω-
 ̂ , δέν ^  προσκυνάει, νά τήν έ'/η άντίδικο στή

ψυχοϋλά του.

ΕΙΗΓ11ΣΙΣ

«’Απόστολοι έκ περάτω, συναθροισθέ-ντες έ-θάδε, Γε- 
Υ'·̂ ·«νή τω χωριω, κηδεσφατέ μου τό σώμα»:
. .  Κ,’^ - ' 7? λ01 ,έ* πεΡ*τω,), π* νά π?,' μουρέ παιδία : 
Απο όώ Γσα με τό Κατάκωλο.— «Συναθροισθέ-ντες έ- 

θαόε», π* ν« π^ ; Κάμε μπά-ντα.— «Γεψιμαννί τώ-/ω· 
ριω»: Μα κίο δα μουρε παιδία, άς πούμε τή μαύρη ά>ή- 
Ος,ια,̂ τό πώς δεν είναι μητε τά Μεταςάτα, μητε τά  
Φωκατα, μητε τά Ματζαβινάτα* έκΐδ είναι καί φαίνε
ται, φώς φανερά, το πώς είναι τό χωρίο τσή Παναγ-ίας 
(προσκυνούμε τή χάρι της).

ΘΕΟΓΟΝΙΑ

Ερ. Μουρε Γεράσιμε, ποιος, μουρέ, έγέννησε τήν Πα- 
ναγ-ία; Λ π , eO Χριστός μας, μουρέ κουτέ. — Έ ρ. Ά μ ’ 
τό Χριστό μας · · Ά π .  Έτονε πάλι! Ό Θεός μας, μου- 
ρ .  — ’Ερ . Ά μ  τό θεό μας ; —  Ά π .  Μουρέ, άμ’ θέλει

καί ρώτηαα ; Ή Θεουσα, μουρέ κουτέ. —  Έ ρ. Ά μ  τή 
Θεουσα μουρέ; —  '4 χ .  ’Όρσε ε ε ε ε! Μά, μουρε, μπά 
καί μέ κοντάρης τό πώς είμαι χιλιοχρονιτης ;

Η ΕΠ ΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Χότζα; τ ι; ήν τοσούτω αύστηρός, ώστε δεν επετρε- 
πεν εί; τού; μαθητάς ού'τε τήν κεφαλήν να στρεψωσι 
κατά τήν ώραν τή; παραδόσεως, καθότι άμέσως έπιμή- 
κγι; ράβδος έ/αιρέτα τόν άπρόσεκτον. Ώ; ή' επόμενον, 
ούδείς Ιμενεν" άχειροτόνητος, δσω καί άν είχε μεγάλην 
προσοχήν. Έκ τής τυραννία; ταύτης δπως άπαλλαγώ'Λν 
οί μαθηταί, συνεσκέφθησαν νά μηχανευθώσί τι. Τούτων 
ό νοημονέστερος άρχεται ωδε π ω ;: « Έχω, φίλοι, ανακα
λύψει', δτι ό Χότζα; συ·/νά εξετάζει τόν σφυγμόν του, 
και βλέπει τήν γλώσσάν του εί; τόν *αθρέπτην. Όθεν 
αΰριον θά τολμήσω νά τώ παρατηρήσω, δτι είναι πολυ 
ωχρός* άλλο;' δέ τότε πρέπει νά μ’ ύποβοηθήσγ, λεγων 
πρό; αύτόν, δτι κλονίζεται1 οί δέ λοιποί νά προσποιηθώ- 
σιν, δτι σπεύδουσι νά προλάβωσι τήν πτώσιν του. Προσ
δοκώ δέ, δτι ουτω έπιτευχθήσεται τό ποθούμενον. Τοΰτο, 
ώ; είκό;, έπεδοκίμασαν άπαντε;. Τήν έπιοΰσαν λοιπόν ό 
τολμηρότερο; μετά τών άλλων ειτελθων, παρατ/ιρει ε̂κ 
στατικό; πρό; τόν Χότζαν, δτι είναι πολύ ωχρό;" οι δε 
άλλοι έσπευσαν νά προλάβωτι βεβαίαν δήθεν πτώσιν αυ
τόθι. Ό Χότζα;, έκπλαγεϊ; έκ τή; δμοθύμου διαβεοαιω- 
σεω;, ήναγκάσθη ν’ άπολύσνι τού; μαθητάς· αμέσως οε 
κατεκλίθη δυσφορών. Μετ’ ολίγον παιδίσκη είοελθοϋσα 
τώ παρουσίασε παροψίδα πληρη δολμαδων νηστη^ιμω;, 
ήν τω επεμπε χανούμη. Ό Χότζα;, ύπό μονής τή ; ασ̂  ε 
νεία; τής λαιμαργίας πάσχων, καί μή δυναμβνο; ν αν-



θέςγ), μόλις άπελθούσης της παιδίσκης, ενέβαλε δολμ^ν 
είς τό στόμα άρτταλέως’ ά λ λ ’ ουτος ην μέγας, έζεε δέ 
καί επαισθητώς* επειόη δε δεν ήδύνατο τοιουτον όντα 
να τον καθυποταζν), εκυλιεν αύτόν θωπευτικώς άπό τής  
μιας σιαγόνος πρός την άλλην διά τής γλώσσης, καίπερ 
καυτηριασθεισης. Έν τω μεταξύ οί γονείς, μαθόντες ότι 
ό Χότζας ασθενεί, παρελαβον μεθ’ έαυτών τόν ιατρόν καί 
έσπευσαν πρός τόν οϊκόν του, όσου είσήλθον καθ’ ην σ τ ιγ 
μήν ό χότζας εκρατει έν τα ις χερσί τήν παροψίδα, καί 
δια τ/ίς γλωσσης ερριπιζεν ούτως είπεΐν τόν ζέοντα δολ- 
μαν. Εν τοιαύτη καταστάσει άκούων τόν βηματισμόν 
προσεγγιζοντα προς τόν κοιτώνα, ίνα  μ ή ανακαλύπτομε- 
νος εμπαιχθν), τήν μεν παροψίδα έκρυψεν αμέσως ύπό τό 
εφάπλωμά, το δε στόμ,α εκλεισεν ισχυρώς, χωρίς νά προ- 
φθαση ό άτυχης να μασησν) ήρεμα καί ουτω αισθανθη 
διαρκώς τήν εύχάριστον ουσίαν του δολμα. Ουτω καί αί 
δύο σιαγόνες ησαν πεπληρωμέναι, καί έπομένως αί π α -  
ρειαι εςογκωμεναι,καί οι οφθαλμοί δακρύοντες,ότε οί έπι- 
σκέπται ένεφανίσθησαν καί τώ  προσεφώνησαν τό σεΛάμ, 
χωρίς ουτος να δυνηΟγ) ν’ άτταντήση ουτε γρυ, μεθ’ δ ό 
ιατρός, δια τών όακτυλων έςετάζων τό πρήσμα, μετά  
πεποιθησεως αναφ ω νεί: «ώρίμασεν, ωρίμασε», καί αμέ
σως ε;αγει χειρουργικά εργαλεία, κα'ι ανατέμνει τό μάλ
λον έξωγκωμένον μέρος τής παρειας, καί εμβάλλει τήν 
μηλην καί εξάγει δι’ αύτής δρυζαν, ρεβύνθια καί λοιπά  
άναμ ί; μ ετ’ άφθονου αίματος, άπερ έκλαμβάνων ώς πύον, 
βεοαιοΐ δτι, εαν ανεβάλλετο ή έγχείρισις έπί μίαν ήμέ- 
ραν, ό χότζας άπέθνησκε. Μετά τόν διά τής μήλης ε
π ιτυχ ή  καθαοισμ,ον, επειδή έξέλιπε παν πρήσμα, έρρα- 
ψεν εύχερώς τήν τομήν καΓ περιετύλιξε μ ’ δλα τά  μέσα, 
ώστε νά μή παρασαλευσ*/) κ α τ ’ ούδένα τρόπον. Ουτω ό 
μεν Χότζας μετα  μήνα ην είς άνάρρωσιν, χάρις είς τήν

έπιβληθεϊσαν αύστηράν δ ίαιταν, ό δέ ιατρός, ώς fa  επό
μενον, άνεκηρύχθη ώς περίφημος χειροϋργος και σωτήρ
του Χότζα. ^

Έαν ό κόσμος δέν έγεμε τοιούτων Χοτζάδων, ίσως οί 
ιατροί καθίσταντο προσεκτικώτεροι.

ΛΑΙΜΑΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΝ

Χειααοριώται έπεσκέψαντό ποτε οίκεΐον έπανακάμ- 
ψαντα έκ Κέρκυρας, καπετάν Κίτσον όνομαζόμενον. Ό  
πρεσβύτερος επισκέπτης ώφειλε, κατά  τό είωθός, νά έρω
τα  καί συζητνί, οί δέ λοιποί ν’ άκροώνται. Ά λ λ ’ ό πρε
σβύτερος τούτων, καπετάν Στέφος τουνομα, ην λα ίμαρ
γος, ό δέ καπετάν Κίτσος ήθελε να καυτηριασν) το ελα*~ 
τω μα  τοΰτο, ώς μή άρμόζον είς ανόρα, πολλφ μάλλον 
είς στρατιωτικόν. ’ Ηρξατο λοιπον ο μεταξύ τούτων δ ιά 
λογος ώς έ ς ή ς :  ̂ t

Έπισχίπται. Πώ καλώ ; ώρισες τό καπετάν Κιτσο; —  
Καπ. Κίτσος. Πώ καλώ ; σας ηυραμε πέρα γ ϊά  πέρα, 
ώρέ τ ’ ά^έρφία. —  Καπ. Στίφος. Πώ πώ ; πέρασε;, ώρέ 
καπετάν Κίτσο, στό Κορφοϋσι ;— Καπ. Κίτσος. Πω, ώρέ 
καπετάν Στέφο, πώ ένα καί ’να νά σοΰ τό πώ, πώ ; τό 
πέρασα, πώ Οά πγΐς στό λέγω ψεύτικο.— Καπ. Στίφος. 
IIώ δ/ι, ώρέ καπετάν Κίτσο, πώ έμεϊ; ξέρουμε πώ ; δεν 
τό λ έ ; στό άγέρα τά  λόγια. —  Καπ. Κίτσος. Πω, ώρε 
καπετάν Στέφο, τ ί νά στό π ώ ; ο’ εκείνο τό Κορφοϋσι 
έ'/εt τώ ; έχει στό παραδείσο. Καί πω, ώρε, σαν θέ"λνις 
νά ξέρ·/ι;, πώ εγώ παρακαλάω τόν θεό, οάν ’ποΟάνω, πώ  
νά μου δώνγ) τ07ΐο στου άλλο κοσμο,σαν στό Κορφουσι. 
Καπ. Στίφος. Πώ, ώρέ, πέσματο πλεΐό έκεϊνο τό Κορ- 
φοϋσι, πώ γΐά, ώρέ, μ£ς έβγαλες τό μπ ιστι. Καπ. Κί·



τσος. Πω νά το, ώρέ. καπετάν Στέφο : Σ' έκεϊνο τό Κορ- 
φοΟσι, πω είναι παιόΐα καί σοΟ παίρνουνε τό δισάκκίο, 
καί μπροστινό έχ,εΐνο, καί ξωπίσο εσύ π2ς τό ίτίχ  σέ 
παλατι, που εχει πάτωμα καί ξαναπάτωμα αμετρητας* 
πω ανκοαίνεις σ ετοΟτο τό πκλκτι άναβαίνεις καί σώ - 
σμω 5έν l/st. Πώ έκεΐ ξάφνα φθάνεις μΐά μεμά, που 
είναι τρκπεζι χαζ'.ρι, πουδε στ’ Ά λίπασσα. Ιΐώ έκεν μέ 
μλκς σου λενέ πενήντα άθρωπους* «καλώ; ώρισες, τό κα- 
^ετκνιο», και με μ2κς σε δωνουνε θρόνι σάν τό Δεσπότη 
καί στο κάΟησαι ξχπλωμένο σάν βασιλέας. Πώ δεν παιρ- 
ναει πολυ και σου ρωτάνε, πώ άν πεινά/,ς, κκί σου λένε 
ςανα πενήντα λογ^όνε φαητό, ό'σψ που καί τό πουλιου 
το γάλα που λενε, πω νά θ-.λης, πώ στο δωνουνε έ/.ε?. 
Και υστέρα κκμκρκ γ*ά βεζυρη. Iΐώ εφκγες τό μεση
μέρι καλα ; πω τό βράδυ τρώ; πλώ καλλίτερα, πώ καί 
τά  μεσάνυχτα, άν λ ά /vj καί κάθεσαι, πώ καί'τότε ξάνα 
σ’ έρωτανε, άν̂  τό θέλης νά φας. Πώ τούτο κρατάει όχι 
μ3κ, οχι δυό, ο/ι τρεις, πώ κάθε ’μέρα, δσω που νά τό 
βκρηθης νά τό φύγγς.— Καπ. Σ τίφος. Καί πόσο, ώρέ κα· 
πετκν Κ'.τσο, κοστίζει άπό δω ισα μέ έ*είνο τό Κοο- 
φουσι; Κ απ. Κότσος, Πώ απ’ έδώ Γσα μέ τό Κορφουσι, 
πώ ενα μπεσλίκι νά πας, καί Ινα νάρθης δύο μπεσλίκι’ 
τρία τό πολύ μπεσλίκι.— Κ απ. ΣτεφοςΛΛω τότε δέν ε ί
ναι πολυ. ί\απ. R /τσος. Πώ άν ρωτάς γ ΐά  νά πας τό 
αφεντιά σου, πώ έγώ σου λέγω, γ*ά τό καλό που σου 
τό θέλω, νά μή τό πας.— Κ ακ, Σ τίφος, Π ατί, ώρέ ;—  
Ααττ. Κίτσος. Πω γ ια τί δεν το μπορείς νά τό άναβαίνης 
τώρα τόσο σ/.αλούνία, πώ γ ιατί είσαι πλεΐό περασμένο 
άθρωπο, καί γιά τό άναβαίνεις, για τό κατεβαίνεις, σύ 
μπορείς νά γλυστράης, καί τότε, ώρέ, μπορείς ό'/ι νά τό 
σπάνης τό χέρι κκί τό ποδάρι, μονέ μπορεί καί μπ ίτι νά 
τό σκοτώνεσαι. Κ ακ , Στίφος, Πώ τί λες, ώρέ καπετάν

Κίτσο ; Καί πώς, ώρέ, μου τό περνάς γ ΐά  πέταμα Πω, 
ώρέ, έγώ ανέβαινα καί κατέβαινα έξη φοραις τό ημέρα 
στό Παλαμήδι πώχει πέτρινα σκάλαις καί γκρημνους, πώ 
καί τό νύκτα στο σκοτάδι καί δέν τό εγλύστραγα, καί 
θά τό γλυστράγω πώ τωρα εγω, στο ςυλιναις σκαλιτσαις 
στώ σπιτιώνε; —  Κακ". Κ ίτσος, Πώ έγώ χρωστάγω νά 
σου τό πώ τό αλήθεια, καί σύ, ώρέ, κάμε το σέ φωτίσει 
τό άγγελό σου.— Κ απ, Στίφος. Πώ, ώρε, εγω θά πάω, 
καί δέν μου τό κρατάγουνε, ώρέ, καί τό φοβέραις σου. 
Κ απ , Κίτσος. Θά π^ς, πώ θά τό μετανοητής μΐά μερα, 
καί θά μου τό θυμηθείς.— Κακ .  Στεφος. Πω και τ ι σοΰ 
χρωστάγω, ώρέ, για νά στο θυμηθώ ;— Κ απ. Κίτσος. Πω 
δέν μου τό χρωστάεις τίποτε, γ ια τ ί έμενα δέ περισσεύ
ουνε τώρα ξαναμανά τίποτα, πώ γΐά νά τό δώνω καί σ 
άλλονε.

Μέ τούς άκροβολισμούς τούτους, μεμιγμένους μεθ1 ίλα- 
ρότητος, άπήλθον οί έπισκέπται* άλλ’ ό καπετάν Στε* 
φος, άμ άφίκετο οικαδε, είπεν εις τήν γυναιχά του νά 
έτοιμάση τήν στολήν του αυθωρεί, διότι τήν ακόλουθον 
νύκτωρ άπέρχεται είς Κέρκυραν. Έ γυνή έποίησε τό ση- 
μειον του σταυροΰ, δοξάσασα συνάμα τόν Θεόν, τόν φω- 
τίσαντα τόν άνδρα της ν’ άπέλθν) πρός άναζήτησιν βελ- 
τίονος τύχης. Τωόντι τήν έπιοΰσαν ορθοου βαθεως άπήλ- 
θε τοΰ οί'κου άθορύβως ό πτωχός καπετάν Στέφος* κα
τήλθε δέ εις τήν παραλίαν, καί έκειθεν διά πλοιαρίου 
διεπορεύθη είς Κέρκυραν, εκβαλων προηγουμένως τα  ο
δοιπορικά καί ένδυθείς τά  στρατιωτικά, δηλαδή φερμε- 
λην όλόχρυσον, περικνημίδας όμοιας καί λοιπά, άπεο τω  
προσέθεντο ούχί τυχαιον, άλλ’ ηγεμονικόν παραστ/ιμα·

k Μόλις έξελθόντος τοΰ καπετάν Στέφου είς τήν προκυ
μαίαν, παΐς παρουσιασθείς ελαβεν^έ/. τών χειρων του τό 
δισά^κιον, καί προπορευόμενος ώόήγησεν αυτόν εις έν



τών εύπρεπεστέρων ξενοδοχείων, δπου κ α τ ’ εκείνην τήν  
ώραν ούκ ολίγοι έπρογεύοντο. Ό  ξενοδόχος καί λοιποί ύ-  
πηρεται έ'σπευσαν είς ύποδο/ήν του καπετάν Στέφου, 
δόντε; κατά  πρώτον αναψυκτικά, κατόπιν δέ πρόγευμα 
λουκουλικόν, ε ϊτα  δέ δωμάτιον μεθ’ δλων τών αναπαυ
τικών μέσων, τό δ’ έσπερας δεΐπνον πολυτελέστατον. 
Τόν βίον τούτον έςηκολούθει ό καπετάν Στέφος έπί δε
καπέντε ημέρας τακτικώ ς, τήν δέ δεκάτνιν εκτην, «οινοιο 
κορεσσάμενος καί έδωδής», άπεφάσισε ν’ άπέλθη είς τήν  
απέναντι ακτήν, έτοιμου δντος πλοιαρίου. ’Ένευσε λο ι
πόν είς πα ίδα  νά λάβη τό δισάκκιον. Εϊτα πρός τόν ξε- 
νοδόχον συγκεκινημένος λ έ γ ε ι:  «Πώ εχε γ2α τ* αδέρφι. 
Πω καί τό άφεντίά  σου νάρθης στό σπήτί μου, πώ τότε 
Οά δ?ίς πώς Οά τό κάμω ντέφι, καί κατάποδου κουρμπάνι 
καί τό πρόβατα καί τό προβάταις, καί τό γ ιδ ία  καί τό 
γίδ ία ις, καί τό γελάδες κα ί τό βιδέλαις και υστέρα υ
στέρα πω πώ πώ πώ φ ω τίά  άπό ούλα της μεριαις, πώ  
δσω που νά καη καί τό πελεκούσες, καί πώ νά μή μου 
τό μείνη χ ίτς τσακμακόπετρο* γ ια τ ί, ώρέ τ ’ άδέρ©ι, μου 
τό κ α τα  σκλάβωσες σόλο |;ου τό ζω ή.— Ξενοδόχος· *Oyi, 
Καπετάνιο, τό χρέος μου έκαμα, καθώς σας τα ίρ ιαζε.—  
Κ α π . Σ τέφ ο ς·νΟγ\, οχι, πώ εγώ δέ τό ξε/νάγω τό τόσα 
καλά, που μούτε στό Ά λ ιπ ασσα  δέν τό έ'φαγΛ. Πω δώνέ 
μου τό χέρι, τ ’ αδέρφι, καί έχε γ ΐά . Πώ εχε γ?ά καί 
σας, ωρε π α ιδ ιά» . 'Ο ξενοδόχος, ύπομειδιών μετ' αίδους, 
τω παρατηρεί, δτι ό λογαριασμός του είναι έτοιμος, δν καί 
δίδει αύτώ , άπαιτώ ν νά πληρωθη σελίνια έκατόν συγ- 
καταβατικώς* διαβεβαιοί δέ δτι, έάν ειχεν άλλον, ή'θε- 
λεν απαιτήσει διπλάσιον ποσόν. ’Α λλ ’ ό καπετάν Στέφος 
άπό τοιούτους λογαριασμούς ήν πάντη  άπειρος* καί κατά  
πρώτον έμενε κεχηνώς* κατόπιν δέ έκλαβών τούτο α στε ϊ
σμόν, παρατηρεί δτι είς τήν ηλικ ίαν του αστειότητες δέν

άρμόζουσι. Τοΰτο ό ξενοδόχος καί οί ύπηρέται έξέλαβον 
ώς πρόσχημα βλακείας πρός αποφυγήν τής πληρωμής, 
μεθ* δ έντόνως ή'ρξαντο ν’ άπαιτώ σ ι την έξόφλησιν* ά λλά  
καί ό καπετάν Στέφος έντόνως ήρνείτο, διότι άπό τόν 
καπετάν Κίτσον ήν βεβαιωμένος δτι δωρεάν ξενίζονται 
οί άνθρωποι εκεί* συγχρόνως δέ ώρμησε ν» κκτέλθγ], ά- 
πωθήσας τούς προτεταγμένους ύπηρέτας, Τότε δή τότε 
άφήκαν κατά  μέρος καί σεβασμόν πρός τήν ηλικ ίαν καί 
τόν στρατιωτικόν χαρακτήρα, καί έπετεθησαν κα τ ’ αύτου 
μετά ροπάλων* ό δέ καπετάν Στέφος ώρμησεν δπως σωθη 
πρός θύραν ανοικτήν* ά λλ ’ έκεϊθεν δέν υπήρχε διέξοδος, 
διότι πέραν τής θύρας έφραττεν έξώστης μετά  σιδηρών 
κιγκλίδων. ’Εκεί δέ περιζώσαντες αύτόν έκτυπων λυσ- 
σωδώς, είς τρόπον ώστε είχε καταστή  άναίσθητος έκ του 
άπροσδοκήτου τούτου κακού. Τήν σκηνήν ταύτην ίδών 
φιλάνθρωπος άνήρ, άπέναντι κατοικών, ανοίγει άμεσως 
θυρίδα καί έρωτίκ, τ ί παθόντες κτυπώσιν ουτω θηριωδώς 
τόν άνθρωπον* αύτοί δ’ άπαντώσιν δτι άρνείται νά π λη -  
ρώση έκατόν σελίνια, άπερ οφείλει, προσποιούμενος ηοη 
τόν ηλίθιον* τότε τοΐς λέγει ν’ άπολύσωσιν άμεσως τόν 
άνθρωπον, άναδε^όμενος εκείνος τήν οφειλήν. Ουτω ό 
καπετάν Στέφος, ώς έκ θαύματος σωθείς, κατήλθε τοΰ 
ξενοδο/είου, y ωρις καν νά στρέψη νά ιδη όπισθεν τ ί  γ ί
νετα ι.

Έ πανακάαΑαντος τούτου οίκαδε, έσπευσαν οί οικείοιι » Τ 7
νά τόν έπισκεφθώσιν* εκεί δέ ήρξατο ό εξής διάλογος :

Έ πισκέπτα ι. Πώ καλώς ώρισες τό καπετάν Στεφο, 
καλώς ώρισες. —  Κ απ . Στέφος. Πώ καλώς σας ηυραμε 
πέοα γΐχ πέρα, ώρέ τ ’ άδέρφ^α. —  Καπ. Κ ίτσο ί· Πω, 
ώρέ καπετάν Στέφο, πώ πώς πέρασες στό Κορφουσι; —  
Καπ· Στέφος. IIώ σάν θέλει τό Θεό. Πώ νά πώ τό μαύρο 
αλήθεια, πώ δσα μας τό ελεγε τό καπετάν Κίτσο, που 

[’Αττςκόν Ήμερολόγιον] 1 3



ουλα σωστό. Πώ ενα δε μας τό είπε τό καπετάν Κίτσο, 
που έχουνε ενα κακό χουγι σ’ εκείνο τό Κορφουσι* πώ 
σάν κάνης νά τό φεύγης άπό εκείνο τό σπίτίκ, πώ βγαί
νουνε, ώρέ, ενα σωρό παίδ:ΐα μέ τό κοντόξυλα, και στό 
αρχίζουνε, ώρέ ’μμάτ^α μου, πάτα-κ^ούτου, πάτα κνού
του, πάτα-κλούτου* καί σάν δέ τό βγαίνη άπό καρσί ίνα  
άΟροιπο γνωστικό νά πη : «πώ φθάνει πλεΐό», πώ ίσα 
μέ τώρα στό δέρνουνε. —  Κ α κ . Κίτσος. ΓΙω, ώρέ κα
πετάν Στέφο, πώ θά π£ς, ώρέ, ξάνα σ’ έκεΐνο τό Κορ
φουσι ; — Κ α κ . Στέφος. Πώ γ2α-γιατί, ώρέ, μου τό ’ρω
τάς, (μετ’ έπάρσεως) μου τό ’ρωτάς ; Γΐώ γ^ά, ώρέ (δει- 
κνύων διά τής χειρός), νά το, ώρέ, τό Κορφουσι, τό Κορ
φουσι. Πώ κόπιασε, (έν άγανακτησει, έπιτείνων την φω
νήν και την χεΐρα) κόπΙασε, ώρε τοίμω,1 τό αφεντιά σου, 
τό αφεντιά σου, ώρέ μπούρω,^ στό Κορφουσι, στό Κορ
φουσι, σάν τό εχει κι’ άλλο, κι’ άλλο κόκκα κρυμμένο 
στην τάγαοο, στην τάγαρο (απέρχεται παρωργισμένος).

Κατά Πλούταρχον, οί Αιγύπτιοι, τών νεκρών την κοέ- 
Λίαγ έξελόντες καί πρός τόν ήλιον άνασχ^ίζοντες, έκβάλ- 
λουσιν, ώς α ιτ ία ν  ά κ ά ντω ν  ών ανθρωκος ήμαρτε.

1 Τρ'μω, ήτοι ά τ ρ έ μ α, 7, α τ ρ ό μ η τ ε .
2 Μπούρω, άπό τό Π ύ ρ ρ ο ς' δ^λοΤ δέ τό : αξιωματικός, αν

δρείος, στιβαρός.



ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΑΣΤΕΑΑΡ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΤΟ Π Ν Ε Υ Μ Α
Μ Ε Λ Ε Τ Η

"L5 esprit est I’ oeuil de fam e, non sa force.»
VAUVENARGUES 

• Tous les hommes desirent d’avoir de l’esprit, 
mais qu’ il est malheureux l’homme qui n’ a 
que de I’ esprit.»

D’ AGUESSAU

IvCEIPOiS Z^iET^TEIPOISr 1

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TOT ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΟΡΙ ΣΜΟΙ

I
ESPRIT.

Ά~4 του ΈκκΛησικστου, οστις παρεδέχετο τδ πνευμκ 
χαΐ είς τά ζω α ,2 μέ/ρι του Βολταίρου,του αμφισβητούν-

1 "Ορα το Πρώτον Μέρος Ιν τω Ά τ τ ι χ ω Ί ί μ ε ρ ο λ ο γ ί ω  τοΰ 
έ'τους 1880, σελ. 359.

2 Έκ κ λ η σ .  Γ', 19, 21 :  «Και πνεΟμα Ιν τοΐς πασΓ και τί Ιπε- 
ρ[σσευσεν ό άνθρωπος παρα το κτήνος; ούδέν* οτι πάντα ματαιότης.» 
-—«Και τίς είδε πνεύμα υιών του ανθρώπου, ει άναβαίνει αδτο άνω; 
χαι το πνεύμα του κτήνους, ε· καταβαίνε; αυτο κάτο  ̂ εις γην;»



το; αύτό τοΐς Γερμανό?; και λέγοντος περί τίνος ομοε
θνούς αύτών κριτικού : «είναι Γερμανός,τω εύχομαι περισ
σότερόν πνεΰμα και όλιγώτερα σύμφωνα*» άπό τοΰ Βολ- 
ταιρου μέχρι τοΰ ύιδασκάΛου Μακράκν), οστις ομολογεί 
τον άνθρωπον τον ορθοδοΞ,ον βεβαίως— τρισύνθετον, εκ 
σώματος, ψυχής καί πνεύματος άπαρτιζόμενον, εις τό 
πείσμα τώ*/ φιλοσοφων τοΰ Ελληνικού Πανεπιστημίου, 
οιτινες θελουσιν ισως αύτόν δλον πνεύμα, έκ τών ιδίων 
κρινοντες τά άλλότρια, — τό πνεΰμα τρέχει τόν κόσμον 
ώς χρυσοΰν νόμισμα. Ταξειδεύει, ώς ό Περιπλανώμενο; 
’Ιουδαίος, άνευ διαβατηρίου, διότι ούδείς ουδέποτε ηδυ- 
νηθη νάναγράψν) τά ποικίλα τοΰ πνεύματος χαρακτηρι
στικά* εισι τοσω λεπτά, ώστε διαφεύγουσι καί τόν όξύ- 
τατον παρατηρητην. Διαψεύδει τόν φωτογράφον, ατε 
μεταβαλλον μορφήν, ως ή φιλάρεσκος γυνη άλλάσσει στο- 
λας καί λατρευτας έντός μιας καί τής αύτής ημέρας. Καί 
ομως έκαστος άνθρωπος νομίζει οτι εχει έν έαυτω μιχ.ράν 
η μεγάλην αύτοΰ εικόνα, ητις τοσούτω μεγαλειτέρα τυγ
χάνει, δσω νομίζει αύτην μικροτέοαν. Οί Άργοι καί οι 
τελώναι τής λογοκρισίας ύψωσαν καί ύψοΰσι κατ’ αύτοΰ 
φραγμούς, άλλά διαλανθάνει τά δμματκ αύτών, φέοων 
επι τών πτερύγων τό λαθρεμπόρευμα. Ρ/ί2στε ό πειρώμε- 
νος νά όρίστ) τό πνεΰμα ζητεί νά γράψγι έπί τών πτερύ
γων αυτοΰ. Συμβαίνει δε ώς πρός τό πνεΰμα ο,τι καί εις 
τον πλοΰτον. Οί πλούσιοι, οί εύτυ/εΐς τοΰ κόσμου τού
του καί, κατά τό Εύαγγέλιον, δυστυχείς έν τώ άλλω, 
εαν δεν δυνηθώσι να διαφθείρωσι χρυσώ τόν ουράνιον θυ
ρωρόν,— καί ό παράδεισος θά είναι πτωχός . . . τό λέγει 
τό Ευαγγελιον,^— έπιδ^κνύουσι τά πλούτη των, χρώνται

1 Μ α τθ . Ιθ  , 21, Μ αρκ. Γ, 25, Λ ουκ. II]', 25. «Εδκοπώτερόν 
£3tt καμ^λον οια τρυπήματος ραφίδος διεΧΟεΤν, ή πλούσιον είς ιτ4ν 
βασιλείαν τοΟ θεο;» εΙσίλΟ-Τν.»

και κατα*/ρώνται ταΰτα, αλαζονεύονται έπί τω χρυσω 
αύτών, 6ν καί πολλάκις άνηλεω; σπαταλώσιν, αλλ ου· 
δενί πολυταλάντω έπήλθέ ποτε κατά νουν νά όρίστ], τί 
έστι πλοΰτος, η νά μελετηση τά χημικά τοΰ χρυσοΰ^καί 
τοΰ αργύρου συστατικά* άφίνουσι την φροντίδα ταύτην 
είς τούς μη έχοντας, τούς χημικούς καί τούς φιλοσόφους. 
Ουτω καί οί πλούσιοι τώ πνεύματι, ό Noaill, ό Πιρων, 
ό ‘Ριβαρόλ, ό Ιλαμφόρ, ό Βοαζενών, ό Φοντενέλλος, ό 
Γρίμμ, ό Βολταϊρος, η Άρνοΰ, η Δεφφάν, η Ζεοφφρέν, α- 
πας ό 1Η' αιών διεσκόρπισε, κατεσπατάλησε τό πνεΰμα 
αύτοΰ έν τε τν5 ΛύΛή καί τνί ηόΛει  ̂ ως ελεγον τοτε, εν 
Βερσαλλίαις, έν Παρισίοις, έν ταΐς αίθούσαις, έν τοΐς θεά- 
τροις, έν ταΐς λέσχαις, πανταχοΰ, καί έπ’ αύτής έτι τή ; 
κλίνης τοΰ θανάτου, καταλείπων είς τούς πτωχούς τοΰ 
Ιθ ' αί ώνος, τούς αποζώντας έκ τών ψυχίων τής πολυτε- 
λοΰ; έκείνου τραπέζης, την δυσχερή φροντίδα του όρίσαι 
την φύσιν τοΰ έδέσματος. Καί αύτός ό Βολταϊρος, ό τής 
εύφυΐας πατριάρχης, ο τόσω πλουσίαν πανδαισίαν παρα- 
θείς, πλουσιωτέοαν πάντων τών λοιπών όμοΰ, τόν σκό
πελόν κατιδών, έστρεψεν αύτώ τα νωτα, ως εμπειρος 
ναύκληρος. Περιορισθείς δέ είς εκτενή άλλ’ απλήν τοΰ 
πνεύματος περιγραφήν, ην έν τοΐς έμπροσθεν άνεγράψα- 
μεν, έρριψε, δίκην ψυχίων, τόν ανεπαρκή τοΰτον ορισμόν: 
«Δύναται τις νά όρίσν) τό πνεΰμα χρίσιν εύγυα, r a i s o n  
i n g £ n i e u s e * »  άλλά λησμονών νά ειπη τι έστι τό 
εί'φνές, Γ ing£nieu, ορίζει τό άόριστον διά τοΰ αορίστου. 
Καί άληθώς,ό έπιχειρών νά ορίστ) τό πνεΰμα θά εύρίσκετο 
έν τνj αύτ^ άκριβώς αμηχανία, έν ri παρά Πλάτωνι ό 
μαθητης έκεΐνος τοΰ Σωκράτους, οστις, κληθείς να ειπη 
τ ί έστιν άρετη, πολλάς μέν άνέφερεν άρετάς, ούχί δμως 
καί τόν ορισμόν τής άρετής. Ουτω καί ένταΰθα θά όιε- 
τύπου τό πνεΰμα ύπό πάσας τάς πολλάς καί ποικίλας



αύτοΰ μορφάς καί εκφάνσεις, εν τε τφ  πεζώ καί έν τώ 
εμμετρω λόγω. Θάνέγραφεν ευφυολογίας, εύστο/ίας, λό
γους κομψούς, χαρίεις, άστείους, εύτραπελίας, σκώμματα: 
(bons-mots, mots heureux, mots inginieux, mots fins, mots 
pour rire), χαριεντισμούς (saillies), αστεϊσμούς (plaisan- 
teries', παιδιάς (badineries\ γελοία, γελοιασμούς (face- 
ties), έννοιας ή ιδέας λεπτάς η ευφυείς (idies ou pens£es 
fines ou ing^nieuses'), λογοπαίγνια (jeux de mots), ήτοι 
παρονομασίας, παραγράμματα, σκώμματα παρά γοάυ,ακ 
(calembours), οξύμωρα, λεπτολογήματα (pointes)· θά 
έόεικνυεν όποια τις ή διαφορά τοϋ λέγειν μεθ’ άβρότητος 
(dilicatesse) και τοΰ εκφράζεσθαι μετά λεπτότατος (fi
nesse ), θάνέφερεν επιγράμματα, έρωτοπαίγνια (madri- 
gaux ), ασματα (chansons, τραγούδια), στροφάς (couplets) 
καί άλλα μυρία τοιαΰτα πεζά τε καί έμμετρα χαριτο
λογήματα, καί θά έλεγεν: ιδού τό πνεύμα. Ουδέποτε ό
μως θά ήδύνατο νά δημιουργήσ·/) ορισμόν περιεκτικόν,

1 Ο ΕλβΙτιο; (De l’ E s p r i t :  Discours IV. ch. IV χραται τη 
λέξει i dee ·  & ol Βολ:*Τρο; nat £λλοι τοΟ Έλδετίου σύγχρονοι λέ- 
γουσι pcnsee,  οπζρ  /at Ιπεκράτησεν.

2 Ορχ τήν διαφοράν παρά Marmontel: E l i m e n s  de L i t -
t έ ra tu re έν λέξεσ;. Κατά SI τον ΒολταΤρον, ή μίν άβρότης άφορδ 
μάλλον ε!ς τό αίσΟημ», ή λεπτόττΛ εις τήν ίίχφρασ.ν, τό δφος.
«On dit des choses hardies avec finesse,. λέγει ουτος. .La delica- 
tesse exprime des sentiments doux et agrtables, des louanges fines· 
ainsi la finesse convient plus a l’epigramme, la delicatesse au ma- 
diigal. 11 eutre de la delicatesse dans le jalousie des amants, il n’ 
entre point de finesse.»

3 Madrigal, h  τοΟ ιταλικού, madrigale χαι madriale, είδος Ιπι- 
γράμματος, καταγωγή; τοσκανική;, πολιτογραφτ,ΟΙν δπο τών Γάλ
λον χαι Ιομηνευόμενον I ρ ω τ ο π α ίγ ν; ο ν 6πό τοϋ λεξικογράφου 
Oourtaud Divcrneresse. ("Ορα τήν πρό; τό Ιπίγραμμα δ,αοοράν πάοά 
Marmontel, Ι'νΟ’ άνωτ. 5ν λέξει Episramme).

πεοιλαμβώνοντα πάσας ταύτας τοϋ πνεύματος τας μορ
φάς καί έκδηλώσεις, διότι τό άρμόζον είς την εύφυολο- 
γίαν Οά Τίτο ί'σως άκατάλληλον είς την λεπτήν ίόεαν η 
έννοιαν, καί τό όρίζον έπιτυχώς τά διάφορα τοϋ λογο
παιγνίου είδη Οάπέβαινεν ί'σως ορισμός άνεπιτυχης ως 
πρός τό επίγραμμα, τό άσμα η άλλην τινά του πνεύμα
τος έκφανσιν. . , >γ < ι

Τό πνεύμα εινοα πολύμορφος Πρωτευς* εμφανίζεται, υπο 
τόσας διαφόρους όψεις, έκδηλοΰται τοσούτω ποικίλως, 
ώστ’ έκμηδενίζει καί τόν περιεκτικώτατον ορισμόν. 'Ο
μοιάζει πρός τόν έρωτα, δν πάντες γινώσκουσι, πάντες 
αισθάνονται, πάντες περί αύτοϋ όμιλοϋσιν, άλλ’ &ν ούδείς 
ουδέποτε κατώρθωσε νά όρίση. Τίς μάλλον τοϋ Βαλζάκ 
είσέδυ τόσω βαθέως έν τή άνθρωπίνη καρδίγ. καί άνετα- 
μεν αύτην λεπτότερον ·, Καί όμως ούδ αυτός ό Βαλ,ακ 
ηύτύχησε νά όρίσγι τόν έρωτα. Ό σφ  δέ καί Sv πειραθνί 
τις διά παραδειγμάτων νά δώση σώμα εις τό πνεΰμα 
καί νάπεικονίση αύτό ύπό πάσας τάς ποικίλας αύτοΰ 
άπόψεις, άδύνατον είναι νά μή διαφύγη τήν εικόνα λ ε 
πτή τις γραμμή, γλυκεΐά τις σκιά, ίσως ή καλλίστη.

II

ΛΥΙΤ

Μάτην ήθελε τις μεταβή έκ τής χώρας τοΰ Es p r i t ,  
είς τήν χώραν τοΰ Wi t ,  έκ τής φαίδρας τοΰ 'Ραβελαί 
πατρίδος είς τήν σπληνικήν τοΰ Σουΐφ γενέτειραν, ένθα 
ή humour τών κατοίκων προσπαθεί νά διασκέδαση την 
ομίχλην τοΰ ούρανοΰ, ζητών επιτυχείς περί τοΰ πνεύμα
τος ορισμούς, θ ά  περιέπιπτεν άπό τής Σκυλλης εις την



Χαρυδβιν, από του άορίστου w i t, δπερ δηλοϊ τό πνεϋυ.α, 
εις την ολως όυσεομήνευτον h u m o u r ,  τήν ίδιαιτεοαν 
εκείνην ψυχικήν 515έθεσιν των άρκτικών λαών, ίδί?  δέ τών 
τέκνων τής  ̂ Αλβιωνος, περί ης πάντες μεν ήκουσαν, ην 
ομως ου παντες γ,νώσκουσιν* άλλά περί ταύτης έν ίδίω 
κεφαλαίο). Συμβαίνει δέ παρ’ Άγγλοις δ,τι καί παρά Γάλ- 
λοις. Οι ευφυεστεροι ή  σοφώτεροι τών ’Άγγλων συγγοα- 
φεων άποφεύγουσι πάντα περί τοϋ W i t, όρκταόν, ·?, κη- 
ρυττουσιν αύτόν άπολύτως αδύνατον. Έκ τούτων δέ είναι 
καί ό όιάσημος ποιητής Cowley (1618— 1677), δστις 
έποίησεν ’Ωόϊ,ν είς το Πνεύμα. Ούδέν ταύτης μάλλον 
«κτινοοολον- τά βελη, τά σκώμματα, αί εύφυολογίαι έκ- 
Οαμ̂ οΟσιν άνά π*σαν στιγμήν καί συγχρόνως χονράζουσι 
τον αναγνώστην· ό Άδδισων, όμιλών περί τής ώδής ταύ- 
τ/)ς, παραβάλλει την λάμψιν τοϋ έν αύτή πνεύματος πρό$ 
τον γαλα,ιαν, έν ω ούδείς φαίνεται λάμπων άστήρ, άτε 
πάντων συντελούντων είς τό σέλας τοϋ συνόλου. Καί δυ,ως 
ματην ό άναγνώστης θά έζήτει έν αύτώ μικρόν τινα ο
ρισμόν τοΰ δώρου ουτινος δ Cowley δείκνυται τόσω σπα- 
ταλός εν τε τή ’Ωάί} καί τή Mi s t r i s ,  χορηγών αύτός 
ουτος τώ Άόδισώνι τήν έπιτυχή τοΰ γαλαξίου παοαβο- 
λην, όιοτι έν τή ’Ωδή περιέχεται καί αΰτη.* 'Ωσαύτως 
* 1 ^  Rowley « “ϊχρονος σοφός "Αγγλος Ισαάκ Barow 
L , _ ®20λόϊ 0’'» ελληνιστής, μαθηματικός, δι-
όασκαλος τοϋ Νεύτωνος, συγγραφεύς πολλών καί ποικί
λων λα τίν ι,τ ί πονημάτων, έ'ν τινι αύτοΰ κατά τών τρε- 

ά^ειοτήτωγ όμιλί*, περιγράφει έκτενώς ού μόνον τό 
πνεΰμα, άλλά καί τό σκώμμα, καί τήν σάτυραν καί παν 
αλλο τοιοΰτον πρός τό πνεΰμα σχετικόν. Έν τούτοις ού-

1 Bibliotheque Britannique ou histoire des ouvrages des s?avans 
de !a Grande-Bretagne, tom. XXIV, pag. 4. Ά  La Haye, 1747. — 
Michaud: B i o g r a p h i e  Dniverse l l e  Ινβ’ω Cowley (Abraham).

Sevoc δίδωσιν δρισμόν, υποδεικνύει μάλιστα, δτι είναι α- 
δύνατον νά δοθή τοιοΰτος, διότι τό πνεΰμα έμφανι,εται 
ύπό τόσας διαφόρους μορφάς, ώστε δσω εύχερες θα ητο 
νάπεικονίσνι τις τόν Πρωτέα, τόσφ καί νάόρίσΥ) τό πνεΰ
μα.1 Άλλοι δμως άλλως εκρινον, τολμηρότεροι τοΰ Low- 
lev και τοϋ Barrow δειχθέντες. Ουτω, δ κατα την αυ
τήν εκατονταετηρίδα άκμάσας ποιητής Dryden, ό φίλος 
τοΰ Poppe, ό έπιτυχώς άλλ ουχι καί οιφελιμως ι εαυ 
τόν τήν σάτυραν καλλιεργησας,2 έν τ $  προλόγιρ τοϋ με- 
λοδοάματος αύτοΰ: Ή κατάσζασις ζΐ,ς ά θω ότη ίο ςη η  
πτώσις τον ανθρώπου (The state of innocence κτλ.) εν
νοεί τό πνεΰμα ώς «άρμονίαν τινά έννοιών και εκφρά
σεων», έν άλλαις λέζεσιν, «έννοιας καί εκφράσεις χαρι- 
έντως εις τό άντικείαενον έφηρμοσμένας». Ά λλ ’ ό όρισμος 
ουτος είναι άτυχης, άομόζει μάλλον είς ευκρινή u r a  συ.Ι- 
Λογισμόν ή είς τό πνεΰμα, άτε μή συμπεριλαμβανων την 
άποόοπτον εκείνην λάμψιν, ήτις αί'φνης χεομενη φωτίζει 
τό άντικείμενον καί τέρπει διά τής παραγομενης εκπλη- 
ξεως.'Ο φιλόσοφος Λόκκιος (Locke) έπλησίασε μάλλον προς 
τήν αλήθειαν, είπών δτι «τά πνεΰμα έγκειται έν τή συ- 
ναρμογή διαφόρων ιδεών, έν αΐς παρατηρεϊται ομοιοτης 
καί' σ/έσις, ιδεών άς σχηματίζει τις μετά ταχυτητος, 
ίνα παρουσιάσνι είς τήν φαντασίαν εικόνα φαίδραν και ευ-

1 Bibliothegue BrilanDique αΐτόθι. — Michaud £ν0 ανωτ. Ιν β·.ω
Barrow (Isaac). f , ,

2 Λο*£μοον π ερ ί Σ * τύ ρ α ς , ης ο π ο ι η τ η ς  Ιδοκ-.μασε αντα
νάκλασή τα άποτελέσματα, την Ικδίκησιν της δουκίσσης^του Πορτσ- 
μουθ κα\ τοΰ κ λ η τό ς  τοΟ ' Ρ ό τ σ ε σ τ ε ρ , σ α τ υ ρ ι σ θ έ ν τ ω ν , — τ ο  δη λεγόμε
ν ό ν  ξυλοκόπημα. ("Opx Michaud ’ε 'νθ ’ άνωτ. Ιν β ί ω  D r y d e n  (Jean). 
νΕγνει δε τοΰτο κοινον προς τον Βολταΐρον, παΟοντα τ ο  το,̂  * 

γνωστόν, ε ν ε κ ε ν  άξιοπρεποΰς τίνος άπαντήσεως προ, τον ιππότην 
Rohan-Chnbot.



χαριστον.1» ’Αλλά τοϋτο δέν είναι πάντοτε άληθές. Και 
όντως, πόσας ρήσεις εύφυεστάτας δέν θά ίδωμεν έ ν'ταΐς 
Κ αμε.Ι.Ιίαις, μη παρουσιαζούσας την εικόνα ταύτην τοϋ’ 
"Αγγλου φιλοσόφου; Έ θελκτική καί εΰχαρις είκων είναι 
ολω; τυχαία' άν τό κύριον τίίς ρήσεως άντικείμενον δέν 
εμπεριεχγ) τ ι φύσει φαιδρόν, ή τών λοιπών ιδεών συναρ- 
μογη δύναται μέν νά προξενησ·/] εκπληξιν καί νάποτε- 
λεσγι f W o  ό'.τ^ χα.ΙεΙτχι πνεΐψα, ούχί όι/.ως καί νά 
γεννησνι φαίδραν τινα ιδέαν, άν αδτη δέν προϋπάρχν,. 
Αλλως, ό ορισμός ουτος, καί τέλειος άν ύποτεθίί, δέν δύ- 

νατα ι ν̂ά έφαρμοσθ·?) είμν) μόνον εις τάς ευφυολογίας $  
ευστοχίας έκείνας, άς οί Γάλλοι καλοϋσι bons-mots, ούχί 
ομως καί εις πάσας τοΰ πνεύματος τάς εκδηλώσεις. Ευ
χερής δέ τούτου άπόδειξις έ'στι μοι τό είδος εκείνο τοΰ 
πνεύματος, τό αποφθεγματικόν χαρακτήρα περιβεβλημέ- 
νον και καλούμενον έννοια  $  σκέψις Λεπτή η ευφυής, * 
«pens£e fine οα ing£nieuse» τών Γάλλων. Έγκούπτουσιν 
αυτα ι πνεΰμα ουτω λεπτόν, ώστε δύναται τις νά καλέση 
αυτό : τό̂  άρωμα, τό εκχύλισμα τοΰ πνεύματος, την πνευ· 
μ α τ ινη ν , ινα λαλησω την γλώσσαν τών χημικών. Καί ομως 
αί pensees fines δέν παρουσιάζουσι πάντοτε εικόνα φαιδράν* 
αρα η φαιδρότης δέν είναι τό απόλυτον τοΰ πνεύματος χα
ρακτηριστικόν, το εκ τών ών ούκ άνευ  στοιχειον αύτοΰ.

Μκλλον επί τύχης τών λοιπών ’ Αγγλων συγγραφέων 
τής αυτής εκατονταετηρίδος ύπήρζεν άναντιρρητως ό 
Corbyn Morris, όστις, βαθύτερον τών άλλων έγκύψας είς 
το πνεΰμα τοΰ πνεύματος, εί δυνατόν ούτως είπείν, συ- 
νεταςε μικραν περί τής έκτάσεως και τών ορίων αύτοΰ 
πραγματείαν.2 Ά λ λ ’ ό τοΰ Μόρρις ορισμός δεΐται πολλών

1 Bibliothegue Britannique, ενΟ5 άνωτ. σελ. 5.
2 Ad Essay towards fixing the true Standards of Wi t ,  Hu 

m o u r ,  R a i l l e r y ,  S a t i r e  and R i d i c u l e ,  London 1744.

Ιπεξηγησεων, άς καί δίδει, ίνα καταστ? εύκρινέστερος, 
τοΰθ’ όπεο μαρτυρεί ο,τι λέγομεν, τό δύσκολον, εΐμνι α 
δύνατον, τοϋ πράγματος. 'Ορισμός δέ δεόμενος σχολίων, 
δσφ επιτυχής καί &ν δποτεθ^, ομοιάζει κατά τ ι πρός τας 
άτέχνους έκείνας προσωπογραφίας, ύπό τάς^ όποιας όεον 
νά τεθνί τό όνομα τοϋ προσωπογραφομένου, ίνα ό θεατής 
έννοησνΐ τίνα ό ζωγράφος έπειράθη νάπεικονίση. ’Α λη 
θώς ό ορισμός τοϋ Μόρρις πρός παν άλλο ομοιάζει η προς 
άτε/νον' εικόνα, άλλά καθίσταται σχοινοτενής ένεκα τών 
άναπτύξεων, αΐτινές είσιν ουτω στενώς πρός άλληλας συν· 
δεδεμέναι, ώστε άδύνατον άποβαίνει νάποσπασθώσι.^

«Τό πνεΰμα, λέγει ό Μόρρις, είναι η λαμπρότης εκείνη,
$  έκπεμπομένη έκ τοϋ φωτός, όπερ αίφνης διαχέεται έπί 
τίνος αντικειμένου διά τής εισαγωγής ετέρου τοιουτου μη 
αναμενομένου, ουτινος όμως ή εφαρμογή είναι ακριβής.  ̂

«Ό όρισμός δέ ουτος, εξακολουθεί ό συγγραφεύς, θε· 
λει καταστή ευκρινέστερος, εί ένδιατρίψωμεν μικρόν τ ι  
έπί τών πραγμάτων, άτινα περιλαμβάνει.

ο Είναι ίδιον τοϋ προσόντος εκείνου,όπερ καλείτα ι π ν ευ - 
un, τό Λ αμπρύνειν  καί διαγωτίΚ ειν άντικείμενον τ ι ούχί 
διά τοϋ συλλογισμοϋ, άλλά τνί εισαγωγή ετέρου όμοιου % 
αντιθέτου, όπερ έφαρμόζομεν αύτώ διά τρόπου άκρυους 
καί αιφνίδιου, καί ουτω τό άρχικόν άντικείμενον άγεται
είς μεΐζον η πρότερον φώς.

«Καλώ άρχιχον μέν τό άντικείμενον όπερ θελομεν να 
διαφωτίσωμεν, βοηθητικόν δέ τό πρός διαφωτισμόν εΐ-
σαγόμενον. , ,

«Δέον νά υπάρχη πάντοτε μεταξύ τών δύο τούτων αν
τικειμένων προφανή; τις σύνδεσμος, η σ χ ε σ ι ς  ομοιότατος 
η άντιθέσεως, ινα η τοΰ βοηθητικού εφαρμογή ά.ιΟo?j α 
κριβης* άλλως, αντί πνεύματος , θα εχωμεν απλώς κεν/;> 
τινα ζωηρότητα, η άκαιρον χαριτολόγημα.



«Πασα φ υ σ ικ ή  καί α κ ρ ιβ ή ς  εισαγωγή τοΰ βοηθητικο ί} 
αντικείμενου δεν αποτελεί τό πνεΰμα, έκτάς έάν άνα- 
τείλνι νεα τις λάμψις εκ τοΰ άρχίχοΰ αντικειμένου.

 ̂ « Η εισαγωγή αυτή δέον νά γ ού μόνον άκριβής, άλ- 
λα και αιφνίδια, δπερ ουδόλως είναι ασυμβίβαστον, διότι 
έκαστου αντικείμενου ύπεχοντος διαφόρους σ·/έσεις όμοιό· 
τητος ή άντιθέσεως πρός άλλα, δή'λον καθίσταται, δτι 
οεικνυοντες τάς σχέσεις ταύτας πρός έκείνους οΐτινες δέν 
οιεβλεπον αύτάς, πράττομβν τι, δπερ ουτοι δέν περιέ- 
ftsror καί δπερ έν τούτοις είναι άχριβϊς καί φυσικόν 
καθ’ ύπόθε σιν.

«’Εντεύθεν ή έμποιουμένη αύτοϊς εχπΛηζις ,  άφ’ ής έκ- 
πηγάζει η μ ε γ ά λ η  έ κ ε ίν η  τοΰ π ν ε ύ μ α τ ο ς  Λ αμ πρόχης. 
Τοΰτο δμως .δέν συμβαίνει οσάκις τά βο η θη τ ικά  αντικεί
μενα εϊσι τετριμμένα. Τότε δέν γενναται πλέον ε χ π λ η ζ ι ς  
καί ταΰτα δέν προξενοΰσι τάς ζωηράς έκείνας έντυ- 
πωσεις, έκτος έαν φέρωσί τι έν έαυτοΐς υπερβαλλόντως 
ζωηρόν.

«Έπάναγκες είναι προσέτι νά παοατηρησωμεν δτι, 
περι πνεύματος προκειμενου, δεον τά παρεισαγόμενα αν
τικείμενα να λαμβάνωνται έκ τών συνήθων τοΰ βίου γε
γονότων καί νά μη ύπερβαίνωσι την κοινήν άντίληψιν* δέν 
εννοώ βεβαίως διά τούτου αντικείμενα πολύ κοινά κα'ι 
ευτελή, αλλ εκείνα μονον, άτινα ούδέν ε^ουσι τό άγαν 
υψηλόν. "Αλλως εύνόητον δτι, τιθεμένου τοΰ ενός παρά 
τω ετερω, θά προκύψ·/> ούχί έκεΐνο, δπερ ίδί:κ καλείται 
π ν ε ΰ μ α ,  άλλά τά νψ η Λ ό ν  η τό γ ε λ ο ιο ν .

« Προαθετεον δ’ εις ταΰτα δτι έν γένει συγχέονται 
μετά τοΰ πνεύματος τό έπίχαρι, τό σκώμμα, ή σάτυρα, 
τό γελοϊον, ό σαρκασμός καί άλλα τη; αύτής φύσεως 
πράγματα. ’Εντεύθεν, ελλείψει έπισταμένης τούτων δια- 
κρίσεω;, άπέτυχον πάσαι αί μέχρι τοΰδε γενόμεναι πρό;

όοισμόν τοΰ πνευματο; άπόπειοαι, καί έδόθησαν ορισμοί 
συγκεχυμένοι. Ή άνάμιξις τών ξένων τούτων τφ πνεύ- 
ματι άρτυράτων παρέσχε χρώματα και αντικείμενα τόσω 
διάφορα καί άντίθετα, ώστε αδύνατον άπέβη νά συμπε- 
ριληφθώσιν άπαντα ύπό ενα ορισμόν σταθερόν καί βέ
βαιον, ένω τά πνεΰμα μόνον έν τνί ΐδί* ««τοΰ άγνότητι 
δείκνυται* πάντοτε ομοιόμορφον, διαχέον αίφνης φώς έπί 
τίνος άντικειμένου καί παρουσιάζον διά τρόπου άπροοπτου 
καί υ.η αναμενομένου τάς όμοιότητος ή άντιθεσεως σχε-
σεις αύτου 7τρός άλλο.»

ΤοιοΟτος 6 του Μόρρις ορισμός, 8ν μετά τών συνοεο- 
μένων αύτώ επεξηγήσεων πλήρη άνεγοάψαμεν, διότι καί 
τά κυριώτερα τοΰ πνεύματος χαρακτηριστικά, ώς την 
αίφνιδίως δια/εομένην λάμψιν καί την έκ ταύτης πα- 
ραγομένην εκπληξιν, έπιτυχώς ορίζει, καί τόν μηχανισμόν 
τοΰ πνεύματος έν τώ bon-mot μετά σαφήνειας  ̂έξηγεΐ. 
Άλλά καί διά τοΰ όρισμοΰ τούτου όεν οαρεται η δυσκο
λία, καί μένομεν πάντοτε είς τό αύτό σημεΐον* διότι, ναι 
μέν’ δρίζει κάλλιον τών άλλων τάς πλείστας, άν ούχί 
πάσας, τάς ιδιότητας τοΰ πνεύματος, άλλά παραλείπει 
νά πρόσθεση τί έστι πνεΰμα, έν γένει δέ όοίζει μΧλλον 
τήν εύφυο.Ιογίαν 9ι τήν φύσιν τής εύφυολογούσης δννά- 
μεως. Ό ,τι δέ λέγει περί τών βοηθητικών άντικειμένων, 
ιδία έν τνί προτελευταία παραγράφω, έν η δμιλεϊ περί 
τής εκλογής καί τοΰ ποιοΰ αύτών, προδήλως μαρτυρεί δτι 
ό “Αγγλος συγγραφεύς έχει πάντοτε ύπ’ δψιν τό σκενα· 
στόν πνεύμα, τά εν τοΐς θεατροι;, εν τοι; βιβλιοις /) εν 
τώ τύπω έπιδεικνύμενον, ένί λόγω τά γραπτόν η άπαγ- 
γεΜύρενον, ούχί δμω; καί τά έκ ζώσης πηγής άναβλυ- 
ζον,τά πνεΰμα δπερ άναφύεται εν τή συνδιαλειει και φω
τίζει αύτην, τό τόσω σπάνιον κατά Σϊαμφόρ, δστις ελε- 
γε: «Ricn n’est si absent q u e  la presence d esprit.» Ουτω



τά περί βοηθητικών αντικειμένων λεγάμενα £χονται σχε- 
τικνί; αλήθειας, διότι είς μ,όνον τό σχευαστόν πνεΰμα 
ούνανται νά έφαρμοσθώσι, τοΰ ετοίμου μή έπιδεχομένου 
τοιαΰτα, ώς έκ τ ίς  φύσεως αύτοΰ. Ό άνέτως έν τω ίδίφ 
οπουδαστηρίφ εύφυολογών διά των προσώπων ής συντάσ
σει κωμ-φόιας, η και επινοών απλώς πνευματώδη τινά 
ρίσιν, νιν τίθησιν είς κυκλοφορίαν τήν έπιοΰσαν, ύπό τήν 
αιγίδα περιωνύμου τινάς έπί εύφυΐ* άνδρός, ώς συνήθως 
συμβαίνει,δύναται καί έν άνέσει νά έκλέξϊ) τά όπλα' άλλ’ 
ο διδων πρόχειρόν τινα άπάντησιν είναι ψιλές οπλίτης 
καί ούδέν άλλο φέρει οπλον ή τοΰ πνεύματος αύτοΰ τήν 
ετοιμότητα, ώ; μυρίαι ιστορικαί ρήσεις μαρτοροΰσιν/Οτε 
Λουδοβίκος ό 1Γ λέγει πρός τόν δοΰκα τοΰ Άοέν, δτι οί 
"ϊ ενικοί εκμ,ισθωται τών δημ.οσιων προσόδων (fermiers σύ· 
niraux) ύποστηρίζουσι τό Κράτος,καί ό άθυρόστομος δού; 
α,ι,αντ^ . «ναι, Μεγαλειότατε, ως τό σ^οινίον ύποστηρίζει 
τόν άπηγχονισμένον'ϊ δτε ό ΓΙιρών, ελεγχόμενος δτι κλο
νίζεται έκ μέθης έν ήμέρα Μεγάλης Παρασκευές, άποφι- 
μόνει τόν σκώπτην, λέγων : «όταν ή θεότης ύποκύπτν),
επιτρέπεται είς τήν ανθρωπότητα νά κλονίζηται», *6
άναγνώστης θαυμάζει τό έτοιμον τών απαντήσεων, άλλά  
μάτην ζητεί τήν θεωρίαν τοΰ άρχιχοϋ καί τοΰ βοηθητι
κού άντικειμένου, διότι τό είδος τοΰτο τοΰ πνεύματος, 
τό μόνον άληθές καί φυσικόν, δέν δύναται νά ύπα θ̂·?) 
εις αυτήν. Καί δμως ό Μόρρις, ώς εί λησμ,ονών αύτό έν- 
τελώς, ούδέ κάν τό ύπαινίσσεται, περιοριζόμενος δλως
είς τόν μηχανισμόν τοΰ ετέρου, τοΰ οχευαστοΰ, τοΰ μαλ- 
λον κοινού.

Ου μην αλλά καί η τελευταία παράγραφο; καί οσα 
κατόπιν λέγει περί τών αρτυμάτων τοΰ πνεύματος δέν 
φαίνονται εχοντα πολλην την ακρίβειαν. Όρίσας ταυτα  
Χαί έςετάσας μετά πολλής λεπτότητος, ιδία δέ, ώς "Αγ

γλος, την humour,— τό μέθν, κατά τόν φίλον κ. Κορεσ
μόν’ _  ^τις σύν τώ πνεύματι (wit) μέν άπαντα ενίοτε 
παρά Σαιξπηρω, σύν τώ γεΛοίω δέ (ridicule) παρα Θερ · 
βαντές, επιλέγει: «Τό πνεύμα , η h u m o u r, τό σκώμμα, 
η σάτνρα καί τό γεΛοΐον συναντώνται ενίοτε επί τό αύτό 
άντικείμενον, δίκην μουσικών σημείων, ΐνα άποτελέσωσιν 
άρμονικωτατον μέλος, ή όμοιάζουσι πρός τάς διαφόρους 
ήλιακάς άκτΐνας, αΐτινες λάμπουσιν έν τ φ  ούρανίφ τό,φ. 
Πάνυ δ’εύχάριστον είναι τό διαχρίνειν τούς συνδυασμούς 
τούτους καί διαχωρίζειν διά τοϋ πρίσματος τάς ούτως 
ηνωμένας διαφόρους ταυτας ακτίνας, εν αις η hurnour, 
δμοία τφ  έρυθρώ χρώματι, δεσπόζει τών άλλων διά της 
υπεροχές αύτές. Ά λ λ ’ ένίοτε είσί ταΰτα τόσφ στενώς 
πρός άλληλα συνδεδεμένα, ώστε λίαν δύσκολος αποβαί
νει ό χωρισμός, καίτοι αισθάνεται τις πάντα ταΰτα έν τω
αύτώ πονηματι.»  ̂ f

Ουτω ό Μόροις θεωρεί τό πνεύμα .ώς τι ιδιαίτερον, 
γωοιστόν, ίδιαν αύτω αύθυπαρζίαν άποδιόους. Αλλα 
φοβούμαι μη συμβαίνει και ενταύθα δ'?τι και εν τνί φυ
σική ώς πρός την όνναμιν καί την ί)Λτ]Υ. Είναι αυτη 
δυάς αχώριστος καί άδιαίρετος, ού πειθομένη νά διχο
τομηθώ και άποτελέσν) δύο διακεκριμένας αύθυπαρςιας 
y άριν τών πνευματικών φιλοσόφων, ως μνηστηρων πα- 
ρουσιαζομένων* διό καί ούδείς όυναται να ειπν), οα εν- 
νοεί δύναμιν άνευ υλης καί ύλην άνευ δυνάμεως' τοσοΰ- 
τόν είσιν αύται ήνωμέναι* ό λόγος δέ πάντοτε περί φυσι
κές. Ουτω καί ώς πρός τό πνεΰμα : είναι μέν τό προσόν, 
ή άρετή εκείνη τέ ί διανοίας, ής ί δ ι ο ν ,  κατά τόν ορισμόν 
τοΰ Μόρρις, τό διαχέειν αίφνης λαμ-ψιν έπι τίνος αν.ικει 
μένου καί εμποιεί ν εκπληξιν, άλλά τινι τροπω διαφω
τίζει καί παρουσιάζει τάς μεταξύ τών δυο αντικείμενων 
σβέσεις, όμοιότητος η άντιθέσεως, εύχαριστον εκπληςιν



προξενούσα ; ’Αναλύσατε πάσας τάς ρήσεις, τάς μάλλον 
ευφυείς θεωρουμένας, τά  περιφημότατα τών λογοπαί
γνιων, τας λεπτοτχτας σκέψεις, τά  επιγράμματα, τά  
ερωτοπαιγνια, τά  φτματα, πασαν έν γένει τ*?,ς διανοίας 
εκφανσιν,^ τόν τύπον του πνεύματος φέρουσαν, καί θέλετε 
ευρει, που μεν την χάριν η την λεπτότητα τής έκφρά- 
σεως, που δε την ειρωνείαν, τό σκώμμα, την σάτυραν, 
πανθ δσα έν γένει ό Μόρρις αποβάλλει ώς ξένα του πνεύ
ματος.

’Από καταβολής του Γ αλλικού Μελοδράματος δέν 
υπήρξε τραγωδός τόσω έτοιμολόγος, δσω η Σοφία ’Ac- 
V0,°* κ α τά την θεωρίαν του ’Ά γγλου συγγρα-
φεως, έδει η ’Αρνοΰ νά ύπάγη είς τό σχολειον, ίνα  μάθν) 
τ ι έστι πνεύμα, διότι τό πνεύμα αύτής ούδέν άλλο ητο 
η άδιάλειπτον έπιγραμμάτων άστραπηβόλημα. Ού μην 
αλλά  καί αυτός ό τής Μετρομανίας ποιητης, ό ευφυέ
στατος Πιρών, δέον νά καταταχθτί, κατά  τόν Μόρρις, 
μεταςυ τών αφυών άνδρών. Καί δμως ό Goethe, ό μέγας 
Goethe, ούκ έπαύετο θαυμάζων τόν άνδρα* έλεγε περί 
του Πιρώνος : «Είναι έκ τών μάλλον ευφυών άνδρών τή ; 
Γαλλίας, τής τόσω πλούσιας καί γονίμου εις τό είδος 
τούτο, ό μάλλον αληθώς b o n  ν  i ν  a n t (ώς λέγουσιν ο\ 
συμπατριώται αύτου), ό μάλλον ανεξάντλητο; εύφυολό- 
γος, ό μάλλον διασκεδαστικό; δαιτυμών του καιρού 
του . . . .  Έπειδη δέ ητο ό Βολταϊρος τής στιγμής, επέ- 
τρεπον α ύτφ  νά τ ίθητα ι έν παραλληλω πρός τόν Β ολτα ϊ- 
ρον τών α ιω νω ν . Η λαμψ»; του πνεύματός του ώμοίαζε 
τότε πρός πυροτέχνημα, δπερ φαίνεται έπισκιάζον τούς 
αστέρας του στερεώματος καί δπερ έν τνί μικρά έκτάσει 
καί τγ3 στιγμ ια ία  ταχύτητι,* έν ν) έκθχμβοι ημας, λά μ 
πει πλειον η πασαι τοΰ κόσμου αί λαμπάδες».1 Έν τού- 

1 Goethe ; Des homme s  c e l e b r e s  de  F r a n c e  au

τοις όποιον τ ι τό πνεΰμα τοΰ Πιρώνος ; Έρωτησατε^ τόν 
σύγχρονον αύτώ Γρίμμ, καί θελει σας απαντήσει: «Ητο  
μη/ανη έξάλλων ιδεών (saillies), έπιγραμμάτων, βελών. 
Π αρατηρώ ν τις αύτόν έκ τοΰ σύνεγγυς,έβλεπεν οτι τά  βελη 
ταΰτα  συνεκρούοντο άλληλοις έν τν) κεφαλή του, εφευγον 
άκουσίω; καί συνωθοΰντο φύρδην μίγδην έπί τών χει- 
λέων του, καί οτι ητο αύτώ επίσης αδύνατον να μη 
ειπη εύφυολογίας καί νά μη έκστομίση έπιγραμματα, 
δπως κ α ινά  μη άναπνεύστ)»1* ένί λόγω έκέκτητο π άντα  
τά  προσόντα δσα ό Μόρρις θεωρεί άλλοτρια^ πρός τό 
πνεΰμα.’Α λλά τότε καί ό Βολταϊρος, ό της εύφυΐας άναξ, 
δέον νά καταθέσ·/) τό σ κ ή π τ ρ ο ν ,διότι ούδέν άλλο διακρίνει 
αύτόν η η χάρις, η λεπτότης, η ειρωνεία,^ τό̂  σκώμμα,
^ σάτυρα, τό κωμικόν, 6 σαρκασμός. ’Αλλά τ ί θά μείννι 
Ίφ  ταλαιπώρφ πνεύματι δταν στερησωμεν αύτό τών 
υποστηριγμάτων έκείνων, άτινα ό Μόρρις τόσον ασπλάγ- 
χνως έξοβελίζει ; Ούδέν* θά είναι πτωχόν παιδίον, έρη
μον καί ορφανόν, μάτην ζητοΰν εύχαρι μειδίαμα % 
ακτίνα εύθύμου γέλωτος, ίνα  φαιδρύνν) τ/,ν ψυχήν. Πνεΰμα 
δέ άνευ ειρωνείας, έπιγραμμάτων, βελών, σκωμμάτων, 
σατύρας, σ α ρ κ α σ μ ώ ν , γελώτων, έ ν ί  λόγω άνευ αττικού 
άλατος, θά όμοιάζν) ίσως πρός τό Πανάγιον Πνεΰμα,αλλά 
δέν θά είναι βεβαίως τό πνεΰμα τοΰ ‘Ραβελαί, τής Ά ρ -  
νοΰ, τοΰ Πιρώνος, τοΰ Βολταίρου καί τοΰ διαδόχου α ύ 
τοΰ Χάϊνε. ,

Ά λ λ ’ ό Μόρρις διά τών ρήσεων, & ςέπάγεται πρός κυ- 
ρωσιν τή ; περί τών δύο αντικείμενων θεωρίας του, μαρ-

d i x h u  i t i & m e  s i 6 c 1 e, traduit de l’allemand par de Saur 
et de Saint-G6ni0s. Paris 1823, h  αρθ. Piron.

1 Grimm: C o r r e s p o n d a n c e ,  tom. II, pag. 390, Paris, 
1812.
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τυρεΐ καθ έαυτοΰ καί ύτ?έρ των λόγων ημών. ’Α ναγρά- 
ψωμεν εν τών μάλλον επιτυχών αύτοϋ παραδειγμάτων, 
Ενα ό αναγνώστης έννοήση την θεωρίαν τοΰ'συγγραφέως :

« Ερρίκος ό Δ ,^βασιλεύς της Γαλλίας, λέγει ό Μόρ- 
ρις, Οέλων νά δ είς·/] πρός τόν πρεσβευτήν τής Ισπανίας 
τήν ταχύτητα  μεθ’ ής θά έπεχείρει τήν κατάκτησιν τής 
’Ιταλίας,1 είπεν αύτφ: «’Αρκεϊ νά ιππεύσω καί θά υπάγω  
νά προγευθώ είς Μεδιόλανα καί νά δειπνήσω έν Νεαπό- 
λει.» «Κατά τόν λογαριασμόν τούτον, άπεκρίνατο ό 
πρεσβευτής, ή 'ϊμετέρα Μεγαλειότης θά ήδύνατο νά εύ- 
ρεθή περί τήν ώραν τοΰ έσπερινου είς Σικελίαν.»

Άναλύσωμεν κατά τάς άρχάς τοΰ Μόρρις τήν άπάν- 
τησιν ταύτην, ιστορικήν, ώς φαίνεται. Αυτη έλέγ-/ει εύ- 
στόχως  ̂ τοΰ Ερρίκου τήν μεγαλαυχίαν, — ητις άποτε- 
λε ΐ τό αρχικόν άντικείμενον, —  διότι, άν ούτος ήδύνατο 
νά φθάσν) είς Νεάπολιν τήν μεσημβρίαν, ώραν καθ’ ήν 
έγεύοντο τότε έν τη γαλλική Αύλή, ούδέν' τό κωλΰον 
αύτόν νά εύρεθγ, τό εσπέρας έν Σικελία. Ούτως ή προσθήκη 
τοΟ έσπερινοΰ καί τής Σικελίας, —  ήτοι τοΰ βοηθητικού 
αντικειμένου, είναι εύ'λογος καί φυσική, οίονεί τοΰ τα -  
ξειόιου του συμπληρωσις, ΐνα τελειώσν) ούτος τήν ήμέραν 
έν ό,ως, ως ηρςατο αυτής, καί μή διαμείν·/) αργός καί 
χαΰνος τάς άπό τοΰ γεύματος μέχρι τίίς εσπέρας ώρας· 
άλλ ένθυμι,ει συγχρόνως τήν καταστροφήν τών Γάλλων, 
ο ι.ινεςεν τταραπΛηαια, περιπτωσει κατεκτησαν μέν τήν 
Σικελίαν, άλλά καί έσφάγησαν καθ’ ήν ώραν έσήμαινεν ό 
εσπερινός (31 Μαρτίου 1282). Ό δέ α ί σ ι ο ς  ούτος είς 
την καταστροφήν εκείνην υπαινιγμός, ό τόσω ψυσικως έν 
τω  διαλόγω παρεμβαλλόμενος, παριστα τήν κατάκτησιν,

t Σημ.̂  Ά  τ τ. Ή μ ε ρ. Τί 5ρχτιχά κα’ι μεσημβρινά αΟτ?,ς μίο  ̂
κατείχε τότε ό βασιλείς τί;; ’Ισπανία; Φίλιππος ό Β'.

δι’ ής ό 'Ερρίκος άπειλεΐ τοϋ πρεσβευτοϋ τόν κύριον, υπό 
δλως r ea r  εποψιν, τό μάταιον και επισφαλες αυτής υπο-
δεικνύων. , , _

Ή άπάντησις είναι άναντιρρητως ευφυής, αλλα ποϋ 
έ'γκειται ή εύφυΐα, ή τήν κατάκτησιν ύπό ολως  ̂ r ea r  
t x o f i r  παριστώσα ; Έν τή πικρ? ειρωνεία, τοΰ ίστορι- 
κοϋ εκείνου υπαινιγμού. Άφαιρέσατε τήν ειρωνείαν, άφαι- 
ρεΐτε τό πνεΰμα. Ούτως ένταΰθα ό,τι λαμπρύνει την ρή* 
σιν, προ'ενεϊ τήν εκπληζιν, ή τερπει τόν αναγνώστην, 
ούδέν άλλο είναι η η πίκρα ειρωνεία.  ̂  ̂ ^

"Οθεν ομολογώ μετά λύπης, ότι δέν ήδυνήθην να εν
νοήσω καλώς, τ ι εστι πνεΰμα κατα Μορρις, και να διεο 
μηνεύσω σαφεστερον τοΐς άναγνώσταις τοΰ 'Αττικού Η- 
μεροΛογΐου τήν ιδέαν τοΰ διακεκριμένου "Αγγλου συγ- 
γραφέως. Είναι όμως καί άληθές ότι τά ζητήματα ταυτα,
τά  άπό πανεπιστημιακής έδρας αναπτυσσόμενα άλλαχου,
έκεϊ ένθα καλλιεργείται καί διδάσκεται le gout, l’esprit, 
la delicatesse, la finesse, ένί λόγω η Littirature, ι\ ατο- 
πως παο’ ήμϊν λεγομένη Φι.Ιο.Ιογία, εΐσί φύσει λεπτά, 
διάφορον* άντίληψιν παρέχοντα. Ούτως έπί παραδειγματι, 
ένώ ό Μόρρις διαστέλλει τό πνενμ α  άπό τής παραδοχής 
καί τής μεταφοράς, ό Βολταΐρος λίαν όρθώς θεωρεί ταυ- 
τας ώς τρόπους, ώς μέσα τοΰ έκφράζεσθαι μετά πνεύ
ματος, λέγω ν: «Ούχί πάντοτε διά μεταφορ&ς έκφpaso- 
μεθα εύφυώς . . . οί υπαινιγμοί, αί άλληγορίαι, αί χαρα- 
Co.lai είσιν εκτενές πεδίον ευφυών έννοιών.»

Καί αληθώς, τό πνεΰμα δέν είναι πάντοτε ειρωνεία, 
ευτραπελία, σάτυρα, σκώμμα, σαρκασμός, δήγμα, ^ε 
λως, ίλαρότης, ρήσις άκτινοβόλος διά τής λάμψεως κα- 
ταπλήττουσα, ιδέα λεπτήν έννοιαν έγκρύπτουσα, λογο- 
παίγνιον έν τ ίϊ λέ;ει τό πνεΰμα έγκλεϊον' δεν είναι πάν
τοτε άφρώδες κΰμα ή φωτοβόλος άκτίς. Πολλάκις ου εν



τοιοΰτον φέρει γνώρισμα· εχει δέ τότε χαρακτήρα μάλ
λον ηρεμον, μάλλον γλυκυν. Καί δτε μέν είναι εύφυης αλ
ληγορία, λεπτός υπαινιγμός, έπιτυχής μεταφορά, παρο- 
μοιωσις, εικων η μυθολογική τις άνάμνησις, ώς τό χ α -  
ριεστατον τοΰτο ερωτοπχιγνιον τοΰ Γάλλου Άνακρέοντος 
μαρκίωνος Σαίντ-Ώ λαίρ :

Vous £tes belle, et votre soeur est belle ;

Entre vous deux, tourchoix serait bien doux ·

L ’amour £tait blond comrae vous 5 
Mais il aimait une brune comme elle.

οτε δέ έγκειτα ι άπλως έν τγ5 χάριτι καί τν] λεπ τό τητι 
τής έκφράσεως, ητις δέν παρουσιάζει πληρη τοΰ λέγον
τας την ίόέαν, ά λλ ’ άφίησιν άμυδρόν τι, κεκαλυμμένον, 
δίκην ^μορφής εικονος εν σκαιόφωτι, ΐνα ό αναγνώστης 
μαντευση^ τό καλυπτόμενοι Τοιοΰτο τό έξης γνωστόν 
τοΰ Δε-λα-Σαβλιέρ έρωτοπαίγνιον :

Egl0 tremble que dans ce jour,

L ’ Hymen plus puissant qne l’Amour,

K ’ enleve ses tr&sors sans qu’ elle ose se plaindre.
Elle a n£glig£ mes a v is ;

Si la belle les eftt suivis,

Elle n’ aurait plus rien a craindre.

, ™  ποινιμάτιον τοΰτο ενθυμίζει την ιδέαν εύφυεστάτου 
ανόρος,  ̂τ ο ΰ ’Ιρλανδού βαρωνέτου d’ Ηέΐθ, δστις Ιλεγεν, δτι 
οεον^να κρυπτν) τις τό ημισυ τοΰ πνεύματός του, ώς αι 
γυναίκες τό ημισυ τής καλλονής των.

Του αυτου ειόους είναι καί τό επόμενον άρναΐον ποιη- 
ματιον τοΰ Βερτώ, επισκόπου Σεέζ, δπερ κρίνεται ύπό

τοΰ Βολταίρου άνώτερον των δύο̂  προηγουμένων, άτε ά- 
ποπνέον πρός τή χάριτι τοΰ πνεύματος τό άρωμα τοΰ 
αισθήματος. Γράφοντες δέ περί πνεύματος, μη λησμονώ- 
μεν, δτι ατό πνεΰμα είναι ό οφθαλμός τής ψυχής, ούχί 
δέ καί ή ισχύς αύτής,» καί δτι μόνον τά αίσθημα ζωο
γονεί τά βλέμμα τοΰ όφθαλμοΰ τούτου.

Τά ποιημάτιον τοΰ Βερτω εχει ως ε;ή? ·

Quand je revis ce que j’ ai tanl aime,

Peu s’en fallut que mon feu raliume 
N’en fit le cbarme en mon &me renailre;

Et que mon cceur, autrefois eon captif,

Ne ressemblat 1’esclave fugitif 

λ qui le sort fit renoontrer son m aitre.*

Τέλος τά πνεΰμα, — άν δυνάμεθα, τά  μέχρι τοΰδε 
λε/θέντα συμπληροΰντες, νά όρίσωμεν-αύτό διά γενικού 
τίνος άοισμοΰ', —  είναι ή διορατική καί σύναμα εκφρα
στική έκείνη τής διανοίας άρετη, ή δυναμένη νά διΐδτ) 
παοά τοΐς άνθρώποις, έν τοΐς λόγοις $ έν τοΐς πράγμασ·. 
τι,'δπερ διαφεύγει τάν κοινόν άνθρωπον, καί νά έκφράσ·/ι 
αύτό τόσω έπιτυχώς, ώστε νά κινησν) τό διαφέρον, την 
ίλαρότητά, τόν θαυμασμόν, αίσθημά τ ι ευχαριστήσεις* 
ένί λόγω είναι ή άρετή τοΰ έκφράζειν τ ι νέον η παλαιόν 
διά τρόπου έλέγχοντος ιδίαν τινά πρωτοτυπίαν, ητις ευα
ρεστεί. Τοιαύτην δέ περιβάλλεται και η θαυμασια εκειν/ι 
παρομοίωσις τοΰ Περικλέους, δτε, τόν έπιτάφιον άπαγ- 
γέλλων, λέγει κατ’ ’’Αριστοτέλη : «την νεότητα, την
άπολομένην έν τ ΰ  πολέμφ, ούτως ηφανισθη ε̂κ τ ίς  πό 
λεως, ώσπερ εί τις τά έ’αρ έκ τοΰ ενιαυτού εζελιρ. Κκί

* Didionnaire Philosophique 5ν »ρ0. E s p r i t , sect. II.
1 T e * v .  ‘Ρτ , τ ορ .  βΛλ. Γ', χεφ. ι', 15· Έν 81 τώ β.6λ, λ ',



δ μέν ’Αριστοτέλης δίς την ρήσιν ταύτην αναγράφει έν
γ7ϊ Ρητορική κυτΌΰ,ώς δοκίμου μεταφορας παράδειγμα,
ο os Βολταϊρος εύφημως αύτής ποιείται μνείαν, έξαίοων
συγχρόνως την περή/οιαν τοΰ Έ λληνος φιλοσόφου, δτι πρός
τοις άλλους έδίδαξε καί «la maniere de dire les choses 
avec esprit.»1

Ill

BON-MOT

Έκ τών πολλών καί ποικίλων τρόπων, δι’ ών τό πνεϋυ.α 
εκφράζεται καί ^διατυπουται, ώς είδομεν έν τοΐς έμπρο
σθεν, καί περί ών έκτενέστερον κατόπιν, ό μάλλον γ νή 
σιος είναι ή πνευματώδης έκείνη ρήσις, ήν οί Γάλλοι κα- 
λοΰσι bon-mot καί ην δυνάμεθα ίσως νά όνομάσωμεν έπι- 
τυχώ ς ευφυολογίαν, καθ’ δτι ή εύφυ'ία έγκειτα ι άκοιβώς 
έν τφ  λόγω, ήτοι έν τή  iSe<f, έν τή  έννοια καί ούνί έν 
τή  λεςει.

Αί εΰφυολογίαι ει’σίν ώς έπί τό πλεΐστον απαντήσεις 
αληθείς η πλαστα ί, έ’στιν δτε δέ καί τά  λεγόμενα ανέκ
δοτα, διότι ένια τούτων τελειόνουσι πάντοτε* δι’ ευφυο
λογίας. Οί'κοθεν δέ νοείται, δτι τό bon-mot, ίνα  ζγγ

κεφ. ζ', 56 φέρεται αΰτη ώ ; έξη;: «τήν νεότητα ?χ τη; πόλεως άνΐ)- 
ρηοΟαι, ώσπερ το £αρ Ιχ τοΟ ένιαυτοΒ ε! ΙξαιρεΟιίη.» Παραδόξω; πω; 
όμω; δίν άπαντα αΟτη ο3τε παρά θουχ«δ·δτ), τόν Έπιτάφ,ον ίν α -  
γραφοντι (βιβλ. Β'. λ ϊ ’—μζ’), 0ϋτε παρά Πλούταρχο», πολλών τοΟ 
Περικλέου; £ησεων έν τω β'ω αύτοΟ μνημονεύοντι. Παροιπλησ'* με- 
ταοορα χραται και ο Γέλων προ; «όν άγγελον τών ’Αθηναίων, λέγων : 
« . . .  καί άγγέλλοντε; τη Έλλάδι ότι Ιχ τοΰ έν;α«:οΟ τό εαο αύτη 
εξεραίρηται.» ('U ρ 0 δ. Ζ', tC2.)

1 Ένθ’ άνωτ.

άςίαν, δέον νά η ιστορικόν, δηλαδη νά έλεχθη παρ’ εκ ε ί
νου, εις §ν αποδίδεται, καί άκριβώς καθ’ άς περιστάσεις 
παρίσταται ρηθέν. Ά λ λ ω ς  άνάγετα ι είς τό σκευαστόν 
πνεΰμα, τό άντί μικροΰ κέρματος έν τοΐς γραφείοις τώ ν 
σατυρικών έφημερίδων έκποιουμενον. Ο Βολτοαρος έλε- 
γεν δτι ό πρώτος ποιητης, δστις παρέβαλε τήν γυνα ίκα 
πρός ρόδον, ητο άνθρωπος εύφυης, ένφ ό δεύτερος ούδεν 
άλλο έδειξεν η εύηθειαν, διότι έπανέλαβε πραγμα ηδη 
ώμολογημένον. Ό  δέ Πιρών άπεκαλύπτετο ένώπιον πάν· 
των τών αρχαίων στίχων, ό'σους άνεγνωριζεν έν τοις ποιη* 
μασι τών «ω τέρ ω ν ’ έλεγεν δτι «έχαιρέτιζεν ούτως άρ- 
γ αίους γνωρίμους». Ά λ λά  πόσους άρά γε πίλους δέν θα 
έ 'η ντλ ε ι— ·καί τόν Γκάτ καί τόν Κ ατσίμπαλην—-ό θέ- 
λων νάπομιμηθή έν Ά θηναις τόν Γάλλον ποιητην ! πόσα 
χαπ έλλα  διά τά  μαθονσάλ ια  h r ,  καί πόσα διά της άχ τ ί -  
δα(ς, τά  μ νήμ α τα  καί τά  νεκρολούλουδα !  Βεβαίως ό 
ποιητης,δστις πρώτος έν έπιθαλαμιω  άνέβτησεν έκ νεκρών 
τόν Βιβλικόν πατριάρχην, ίνα  εύχηθή μακροβιότητα εις 
νεονύμφους, καί ό ποιητής δστις έν έλεγείω  πρώτος έρρα- 
νεν άνθεσι τάφον προσφιλή, ίισαν άνθρωποι εύφυεΐς’ ά λλ  
οί ταΟτα έπαναλαβόντες ησαν άναμφιβόλως άπομιμη- 
τα ί, οί δέ σήμερον εις τά  τοιαΰτα άσυστόλως έπανερχό- 
μενοι ένθυμίζουσι τόν Πλάτωνα, έςορίζοντα έκ τής Πολι- 
τείας αύτου τούς ποιητας.

Τό αύτό άκριβώς συμβαίνει καί ώς πρός τό πνεύμα. 
'Ο Βολταϊρος έ λ εγ ε : « la  plus part des bon-mots ^sont 
des redites*» άν δέ αί πλεΐστα ι τών εύφυολογιών ησαν  
παλιλλογία ι κατά τούς χρόνους αύτοΰ, κ α τά  τήν εύφυε- 
στάτην εκείνην ΙΐΓ έκατονταετηριόα, τ ι αρα γε να ει 
ναι σήμερον, κατά  τόν πεζότατον ημών αιώνα, ε..οχ<ιν 
τραπεζιτών καί β ιομηχάνων; Ε παναλήψεις ε-^αναλ/ι 
ψεων. Ό  δέ τώ  Βολταίρω σύγχρονος, πνευματωδεστατος



f  ’ εδεανυε μεγίστων ανυπομονησίαν, άκούων επα
ναλαμβανόμενα  ̂ τετριμμένα χαριτολογήματα, καί διέ- 
κοπτε τόν όανειω πνεύματι εύφυολογοΰντα, λέγων μεθ’ 
ύφους σοβαρού: έ τ ν π ώ θ η  / Πόσα δ’ έ τ ν π ώ θ η  καί ά ν ε -  
ζ υ π ω θ η  οζί δικαιούται τις νά είπη καθ’ έκάστην, βλέ- 
πων πνεΰμα ψιμυθιωμένον ώς νεάζον παριστάμενον ; Ό 
ημετερος αίων δέν είναι βεβαίως έκ τών πελατών τ ίς  
βασιλείας^ τών ούρανών* πολλοΰ γε καί δεϊ’ εχει πνεΰ- 
μ-α, αλλ α τό πνεΰμα τ ίς  κερδοσκοπίας* δύναται νά 
ταμ·/) πάντας τού κόσμου τούς ισθμούς, ούχί δμως καί 
να παραγάγη τι ώς τόν «Candide», τόν αZadig» ft 
την «Princesse de Baby lone·» εχει τό πνεύμα τών Ε 
δραίων, οΐτινες καί κατά τάς λαμπράς αύτών ημέρας 
εόανεκον άτόκως μέν τοΐς όμοφύλοις, τοκογλυφικώς δέ 
τοις ξενοις. Άλλά μη άρά γε ό κόσμος πρέπει νά έμ- 
μενν) πάντοτε είς τό αύτό σημεΐον ; ποΰ τότε η πρόο- 
ος; Δεν άπετισε φόρον θαυμασμού εις τόν αιώνα τοΰ 

Βολταιρου; δεν διεσκόρπισεν άπανταχοΰ γ ίς τήν πλου- 
σιαν αύτοΰ κληρονομιάν, ίίνα οί πάντες ώφεληθώσι ; Τί 
όε κακόν πράττει σήμερον, μιμούμενος τούς Εβραίους, έξ 
ων τοσα εύιόάχθη ; Δέν όφείλομεν τάχα και είς αύτούς 
[Αίκρκν τ ινα  ευγνωμοσύνην ;

Η περί τών δύο αντικειμένων θεωρία τοΰ Άγγλου 
Μορρις έόωκεν ήμΐν νύξιν τοΰ ποιοΰ της εύφυολογίας καί 
ε,ηγησε^ τόν μηχανισμόν της. Ίδωμεν δέ τώρα, τίνι 
τροπο) οι I άλλοι οριζουσιν αυτήν :

«Καλοΰσιν ενγνο.ΙογΙαγ (bon-mot) αίσθημά τ ι αετά  
ςωηρότητος καί λεπτότητος έκφραζόμενον. Αί πλεΐστα ι 
των ευφυολογιών έγκεινται εις τρόπους εκφράσεων, ο ΐτι
νες ανευ δυσκολίας παρου*σιάζουσιν εις τό πνεΰμα δύο 
έννοιας επίσης άληθεΓς, ών η πρώτη, η καί πρώτον είς 
την άντίληψιν ύποπίπτουσα, είναι δλως αθώα, ένφ η

έτέρα, η μάλλον κεκρυμμένη, εγκλείει ευφυΚ τινα πονη-

ρΐακ1ί ουτω μέν ό Λαβώ,1 ώς έξίς δέ ό Λαρούς- :
«'Ό,τι ονομάζεται ενφνο.Ιογία (bon-mot) κακώς εν 

νένει νοείται. Πολλοί νομίζουσιν οτι ή ευφυολογία δεον 
νά προκαλη πάντοτε τόν γέλωτα. "Εν τινι πονηματιφ 
διακεκριμένου άνδρός της 17/ έκατονταετηρίδος, του Ια
κώβου Δε Καλλιέρ,3 δημοσιευθέντι άνευ ονόματος συγ- 
γραφέως ύπό την έπιγραφην ταύτην : «Des bons-mots
et des bons contes ; de leur usage ; de la raillene des 
anciens ; de la raillerie et des railleurs de notre temps, 
Paris, chez Claude Balin, 1692,» η εύφυολογία εςετα- 
ζεται, ούτως είπεϊν, καθ’ δλα τά είδη αυτής, αλλ ό συγ 
γοαφεύς ενδιατρίβει ιδι ι̂, και δικαίως, εις τ/)ν  ̂ ιαστο 
λην τ ίς  ενφνο.Ιογίαζ άπό τοΰ Λογοπαιγνίου. « Ο πρω 
τιστος και ό μάλλον βέβαιος κανών, λέγει ουτος, ινα όια- 
κρίνη τις τήν ευφυολογίαν άπό ψευδοΰς τίνος έννοιας, ε ί
ναι ‘τό δυνατόν τ ίς  μεταφράσεως αύτης έν οίγόηποτε 
γλώσση, /ωρίς νάπολέση τι της άκριβείας καί χαριτός 
της. "Οταν δέ ή εύφυολογία τ υ γ χ ά ν η  ούσα τοιαυτης φυ- 
σεως, βέβαιον είναι δτι στρέφεται αυτη πε̂ ρί τό̂  εκφραζο- 
μενον πραγμα καί ούχί περί λογοπαίγνιον η περί αμφιδο- 
λογίαν.»

1 Laveaux: D i c t i o n n a i r e  de  l a  l a n g u e  t r a i l -  
ς a i s e, Ιν λέξ. mot.

2 Larousse: D i c t i o n n a i r e .
3 Κατα λάθος βεβαίως ό Λαροϋς άποδίδει το σπάνιον τοϊτο πο.τ·,- 

μάτιον τώ Ία*ώ6ω Καλλιέρ, Ινώ, ώς γνωσεόν, συνέττξεν αϊτό ο τον 
Ίαχώδου" πατήρ Φραγκίσκος, όστις αυνίγραψε *α\ 5λλα τοιουτου ε - 
δους πονημάτια, ώς τά «Des mots a la mode», Du bet etprit »* 
αλλα τοιαΟτα. Όρα Michaud: B i o g r a p b i e  U n i v e r s e  l i e  
Iv βίω Callieres (Francois de).



( «Etvat δυσκολον, παρατηρεί ό Λαρούς, νά ναρακτη- 
ρ-.σν) τις ο,τι καλείται εύφυολογία. Πάντες ώλ^θΟς δύ- 
νανται να ποιώσι λογοπαίγνια κατά τό μάλλον ή ήττον 
ευ|υα αλλ αναγκη νά ί, τις πράγματι πνευματώδης 
αν/,?, ινα ευρν, και εφαρμόσν, προσηκόντως ευφυολογίαν 
τινα. Οι χαριεντισμοί οδτοι γεννώνται ιδίως έκ δηκτι
κής τίνος παρατηρήσεως, έξ άντιθέσεως ή αιφνίδιας παοο-
μοιωσεως, επίβουλου διακρίσεως, ή κακοβούλου λεπτό- 
τητος.»

Καί τοιοΟτοι οί της εύφυολογίας ορισμοί.
ΙΟωμεν οε τωρκ.

IV

ΟΠΟΙΟΝ ΤΟ ΑΛ11ΘΕΣ ΠΝΕΓΜΛ.

Ά ν  ήδυνάμεθα νάναλύσωμεν τάς πολλάς καί ποι
κίλας τ ί ς  πλούσιας ήμών συλλογίς ρήσεις, άς έν τω 
πρωτφ μερδ1 τ ίς  μελέτης ταυτης άνεγράψαμεν, ίνα να - 
ταληςωμεν είς γενικόν τι περί τοϋ πνεύματος συ.Απέρα- 
σμα, ηθελομεν ει'πει, δτι τό άληθές πνεύμα είναι τό * 00- 
ααλουν το μειδίαμα διά τ ίς  αίφνιδίως έπιχεομένης λά*- 
ψεως και το φερον τήν σκέψιν διά τής έν τ ί  ρή,ει *ρυ.  
πτομενης έννοιας. Ά λ λ ’ ίνα τό πνεΰμα προκαλέση τό L -  
ύιαμα και φερη την σκέψιν, δέον νά ξγγ  βάσιν μέν τήν ά-

™ ^ ' ευτ0ν- φυσικότητα,οδηγόν δέ τό
λογικόν η ο,τι τουλάχιστον φαίνεται τοιοΰτον άλλως ή 
λαμψις αυτοΰ εσται απατηλή,ώς ή των ψευδών άδαυ.άν- 
των, ων επίπλαστος ή ακτινοβολία, καί τοιοΰτο «le faux 
esprit», η τ0ι το ψευδές πνεύμα. Εις δέ τήν κοίσιν τοϋ

Γ ^ Τ λ ν 6̂ 1 * το° άλϊ5θοσς άπό το° »·*Αλλ ««βοαλωμεν προς στιγμήν τό πνεΰμα αύτοΰ

είς δοκιμασίαν, σταχυολογοΰντες καί παραθετοντες ευ- 
φυεΐς τινας ρήσεις. ^

Εύτράπελός τις γαστρονόμος,δστις ή'ρτυεν,ώς φαίνεται, 
τά ©αγητά του δι’ άττικοΰ άλατος, παρετηρει ποτε εν α 
γορά ώραΐοντινά ίχθύν,στρέφων καίψαυων αυτόν επί^πολυ. 
_  «Τ ί κάνεις αύτοΰ; τόν έρωτα ό ιχθυοπώλης.» Συ̂  
νομιλώ».—  «Μέ ποιον;» - « Μ έ  τό ψάρι» —  «Καλε τι 
μοΰ λές αύτοΰ !» —  «Δέν πιστεύεις ; ελα ν  ̂ακουσνις. 
— «Καί τ ί τοΰ λ έ ς ;- « Τ ό  ’ρωτώ τ ι νεας ειδήσεις εφερεν 
άπό τήν θάλασσαν.»— Καί τ ί σ’άπεκριθη;»—  « Οτι δεν 
ήξεύρει τά  νέα, διότι έ'χει πολύ καιρό ποΰ είναι εδω».

’Αναντιορήτως ό γαστρονόμος υποδεικνύει λιαν ευφυως 
δτι τό Μ ρ ί  δέν είναι fp frxo, άλλα τό πνεΰμα ενταύθα 
δ έ ν  είναι φ υ σ ικ ό ν , δ έ ν  άναβλύζει έκ π η γ ί; ,  είναι βεοια- 
συ.ένον, διότι πάντη άπίθανος ό διάλογος. Ουδεις συν
διαλέγεται μετ’ ιχθύων ή εύφυολογεϊ προς ίχθυοπωλας, 
ούδέ έν Παρισίοις, ένθα τό πνεΰμα τρεχει τους δρόμου 
κατά τό δή λεγόμενον. Λεγων δε οτι ουδεις συ^ ια 
νετα ι μετά ί'/θύων, εξαιρώ τόν θαυματουργόν τη , Πα 
δούης ποοστάτην, άγιον ’Αντώνιον,οστις, εν τφ  υπερβαλ 
λοντι αύτοΰ διδακτική ζήλφ , έκηρυξε ποτε τον λογον 
τοΰ Θεοΰ καί πρός αύτούς έτι τούς ίχθΰς, οιτινες εν ευ 
λαβείς καί κατανύζει ήκροάσαντο τής διδαχής, κατα 
τήν α ύ θ ε ν τ ικ ή ν  τών συναςαριων μ α ρ τ υ ρ ία ν . Αλλ ο /Ικ
τερος γαστρονόμος, δσφ πνεΰυ,α καί άν εκεκτητο, δεν 
είχε βεβαίως τό ά γ ιο ν  πνεΰμα τοΰ όσιου πατρος ν 
τωνίου, “Αλλως καί ή οικονομία της ρήσεως δεν ει α 
έπιτυνής ώς πρός τήν έ κ φ ρ α σ ιν , διότι η ερωτησις^.  ̂ ·
νέας ειδήσεις έ'φερεν άπό τήν θάλασσαν»^ είναι παν . 
άτοπος’ ή θάλασσα ούτε νέα έχει, οδτ’ ερωτ* τις πε? 
αύτών. Τό φυσικόν ά τ .γ τ ε ι  νά εί'πνι: « τ ι νεα εφερες



τό Χαβρ (Havre), τό Καλαίσιον», ή τοιοΰτόν τι, αν ή  
σκν)νη υπεκειτο έν Παρισίοις, «άπό τόν Πειοαια ή τό Φά- 
ληρον», άν ό πάντοτε άπίθανος διάλογος ύπετίθετο έν

ί λ θ - Γ ’ Π  Τ λ  ρ° : : <<τί νέα ε> Ρ εί δπουIV  τν)ς ^θαλασσής η το0 ποταμού οΓκοθεν νοούμε-
νου. υτως /) ρ/ίσις αυτη, -ή κατά πρώτον ευφυής φαινο-
μενη, είναι ατυχέστατη, εί μικρόν άναλυθή.* * ·

Λοχαγός τής^έΟνοφυλακής*πιθανόν τ ι ς  μακαρία τή λή
ξει αθηναικης, εμελλεν έσπέραν τινά νά ύπάγη μετά τής 
προσφιλούς αύτώ συζύγου είς επίσημον έφεσπερίδα. Ένω 

ε,ηρχοντο, η κυρία Λοχαγίνα, παρατηρήσασα τό ξίφος 
του^συζυγου : «Διατί, φίλε μου, τω λέγει, δέν έζώσθης 
το ωραΐον με την χρυσήν λαβήν ξίφος σου ;» —  «Δέν εί- 
ναι φρόνιμον, άγαπητή  μου, άπεκρίΟη ό γενναίος λ ο νά 
γος, όιοτι οι δρόμοι είναι έρημοι, ημείς θά έπιστοέψωμεν 
ε^ωρας και πιθανόν νά μου τό κλέψουν.»
, Πρ**ει νά όμολογήσωμεν, δτι οί κλέπται, τούς όποιους 
εφοβειτο ο γενναίος λοχαγός, θά ήσαν πολύ έξυπνότεροι τοϋ 
γραφαντος την ιστορίαν τοΰ ξίφους του, άφοΰ θά' είνον 
την ^ικανότητα νά διακρίνωσιν έν τώ  σκότει τής νυκτός 
οτι η λαβη ητο χρυσή, ένω έκεΐνος δέν έ'βλεπεν όποιαν 
εγραφεν εύηθειαν. °Όθεν ψευδές καί ένταΰθα τό πνεΰαα 
και ανεπιτυχής η σάτυρα. 1

* *
Ήρωτήθη ποτέ ταμίας ί ις ,  άν εύρίσκεται είς σπου- 

όαιαν καταστασιν τό ταμεϊόν του. «Είς τόσψ σπουδαίαν,
«■—κρι /), ω9τε ούόείς έκ τών έρχομένων νά πληρωθώσιν 
αναχωρεί γελώ ν.»
, , !'Τω; f  ί<*™?ίχ  α5τη είναι, έλληνική, ούχί δμως καί 
η ρησις ευφυής. 'Γό πνεΰμα ένταΰθα παίζει πρός τήν λέ- 
ςιν σπουδαία, άλλά  παίζει κακώς, διότι ή λέξις δέν είναι

κατάλληλος ποοκειμένου περί ταμείων. Έ  γλώσσα καί 
ή . . . τιμιότης άπήτουν ταμεϊον ir  κα.Ιη καζαστασεο 
άλλ’ άμφότεροι τά  έστρέβλωσαν, ό μεν ταμίας, οικειο- 
ποιηθείς τά  χρήματα, ό δέ εύφυλόγος, αντικαταστησας 
τά x a lq r  διά τοΰ σπουδα ίας  χάριν τοΰ λογοπαίγνιου.

'Υπηρέτης οίκου επ ισ ή μ ο υ"οσάκις έπήγαινε νάγοράστ] 
νειοόκτια διά τόν κύριόν του, δστις είχε λογαριασμον 
άνοικτόν, δέν έλειπε νά λέγν) πρός τήν χειροκτοπωλιόα: 
«Έ έξονότης του βάζει τόν άριθμόν 8’ μή το λησμονη- 
σητε, κυρία, παρακαλώ». Βαουνθεΐσα α3τη νάκουν) πάν
τοτε τή ν  αύτην ιστορίαν, είπεν ημέραν τινα  εις τον υπη
ρέτην: «Καλά, καλά, τό ήξεύρω, μέ τό είπες χ ιλ ιακ ις» . 
—  «’Αλήθεια, κυρία μου, άλλά τ ί  νά σας ειπω · · · 
έκ ίμνετε λΧθος καί μοΰ έδίδετε τό επτα και ημισυ, θα 
ήτο δ υστύχη μ α».—  «Καί δ ιατί τά χ α ;»  —  «Διότι όεν
θά ή δύναμην νά τό βάλω ». .

Τήν ρησιν ταύτην άναδεικνύει ή εύηθης του υπηρέτου 
δμολογία, άλλ’ ή εύήθειά του ουδόλως είναι φυσική' μ ά 
χετα ι ποός τήν εξυπνάδα του, κατά την παρα νεω τ.-  
οοις Έ λλησιν ε”ννοιαν."Αν είχε τήν εξυπνάδά να επινόηση 
τρόπον δπως φορ'/j πάντοτε χειρόκτια τής ωρας τζαμπα, 
δέν θά είχε τήν μωρίαν νά όμολογηση τό μυστικόν του. 
"Ωστε καί ή ρήσις αυτη εις τό σχολεΐον. ^

Πολύ εύφυέστερος ήτο ό ύπηρέτης τοΰ Δυμα· εκαμνεν 
ό άνθρωπος της δου.Ιειαΐς του χωρίς νά τας λεγνι, αλλα , 
κατά τήν παροιμίαν, μία, δυο πάει ή οταμνα ς τη ρ> ν 
σι, χρίς και δέ γυρίζει»

*0 ’Αλέξανδρος Δυμας εδιδέ ποτε γεύμα εν ττ, μεγα- 
λοπρεστάτν] αΰτου έπαύλει Μ οττεχρίστω^ζν  ε *ε  ̂ · 
οτε ό Αυμας είχεν άκόμει έπαύλεις *&· έδιδε γεύματα



έν τώ κόσμω τούτω. Καί την φοράν ταύτην πολλοί ήταν 
οί προσκεκλημένοι, ολίγος δμως ό οίνος, διόλου μάλιστα* 
οθεν ό ξενίζων, στραφείς πρός τόν υπηρέτην του, είπεν 
αύτω : «"Ολα καλά, Πετρε* ποτήρια διά τόν καμπανίτην 
βλέπω, άλλ* ό καμπανίτης που είναι ·,»—  «Έτελείωσεν, 
αύθέντα, δέν ύπάρ*/ει άλλος εις τόν οίνώνα».— «"Ύπαγε 
τότε νά προμηθευθν5ς είς τό ξενοδοχείο ν'Ερρίκον τον /!')).
—  «’Αμέσως, άπηντησεν ό Πέτρος, άλλά . . . καί πλη- 
σιάσας πρός τόν κύριόν του, εψιθύρισεν άπαισίους τινάς 
λες εις . * . πίστιν . . . λογαριασμόν . . . μετρητά · . . »
—  «Ό Ερρίκος σου ό Δ' είναι άνόητος ! είπε μέ θυμόν 
ό Δυμας,άλλά . . . δόσε του αυτά τά τριάκοντα φράγκα 
καί φερε τρεις φιάλας».

Μετ’ όλίγας ημέρας η αύτη σκηνη : τεσσαρες φιάλαι, 
τεσσαράκοντα φράγκα. Καί άλλην πάλιν φοράν, είκοσι 
φράγκα δύο φιάλαι. Καί πάντοτε καί αιωνίως τό αύτό, 
μέ*/ρ».ς ου εκρουσε την θύραν του Δυμα, κομίζων τής Καμ- 
πανίας τό άφρώδες νέκταρ, ό τών οίνων προμηθευτης, 
οστις ουδέποτε εδιδεν αιτίαν νά τώ ειπωσι: τί εγινες ; 
έχάθης ! «Καλώς ήλθες, είπεν αύτω ό Δυμας, άν ό καμ
πανίτης σου ομοιάζει τόν περυσινόν, κρατώ διά λογαρια
σμόν μου δώδεκα κάνιστρα».

Ά φ ’ ου ό οίνος έδοκιμάσθη, παρεδόθη καί έτοποθε- 
τηθη είς τό υπόγειον, ό προμηθευτης επανέρχεται έκεΐ- 
θεν δλως χαρά, λέγων :

α Κύριε Δυμα ετι μάλλον σας ευχαριστώ διά την άγο- 
ράν, καθ’ δσον ηδύνασθε νά περιμείνητε άκόμη ολίγον* 
ή προμήθεια σας δέν έξηντληθη όλοσχερώς». —  «Καί 
πώς! . . »— «Βεβαίως, έμέτρησα εκεί κάτω ώς . . . έκα
τόν πεντηκοντα η διακοσίας οιάλας καμπκνίτου».— ’Α
λήθεια I . . .  ο ίΐ τόν άθλιον! τόν φαΰλον! έπώλει λοιπόν

τόν οίνον μου είς εμέ τόν ίδιον ! . . . Πετρε ! Πετρε ί εί
σαι κλέπτης, ληστής, φύγε, σέ άποβάλλω !»

Ό Πέτρος εξέρχεται.
Ό Δυμας τόν ανακαλεί :
— «’Έλα εδώ. Σέάπέβαλα ώς κλέπτην,άλλά σέ κρατώ 

ώς ικανόν υπηρέτην. Τό ή'εύρεις, κατηραμένε, δτι δέν 
ημπορώ νά κάμω χωρίς σέ* άλλά, κακούργε, οσάκις μον 
πωΛεΐς τον οίνον μον, χάμνε μον τονΛάχιστον κ ίσ τ ιν )) .

Αί ρήσεις αυται, άς ευκόλως δύναται τις νά πολλα- 
πλασιάση, άρκουσιν ινα δώσωσι μικράν τινα ιδέαν περί 
του ψευδους πνεύματος, του άκτινοβολουντος πρός στιγ
μήν, άλλ* άποβάλλοντος ταyέω; την έπίπλαστον αύτοΰ 
λάμψιν, καθ’ 6 έστερτ,μένου άληθείας καί λογικότητος. 
Δέν έλέχθη έν τοΐς εμπροσθεν, δτι τό άληθές πνεύμα 
είναι ή άΛηθεια εν ήμέρα εορτής, τό Λογικόν έν χαρμό
συνο) στοΛή ; Τά δύο δέ ταΰτα τής «άληθείας» καί τής 
«λογικότητος» προσόντα κέκτηνται άναντιρρητως πασαι 
η τουλάχιστον αί πλείσται τών ρήσεων, άς συνελεςα- 
μεν έν τώ πρώτω μέρει τής παρούσης διατριβής, ίδί-φ 
δέ αί τής Σοφίας Άρνου καί αί τοΰ άββα Μωρύ.

Ά λ λ ’ ούχί πάντοτε ουτω, ούχί πάντοτε τό πνεΰμα προ- 
καλεΐ τό μειδίαμα καί φέρει την σκέψιν, διότι πολυειδής 
καί ποικίλη η φύσις τοΰ πνεύματος. Πολλάκις η ρήσις είναι 
τοσούτω άκτινοβόλος, ή έκφερομένη έννοια τοσούτω κα
τάδηλος καί φωτεινή, ώστε μόνον μειδίαμα προκα- 
λεΤ, περιττήν καθιστώσα την σκέψιν. ’Άλλοτε δμως 
συμβαίνει δλως τό εναντίον* η έννοια είναι τοσούτω λε
πτή η τοσούτω βαθέως κεκρυμμένη, ώστε η σκέψις, 
οίονεί τόν νουν προκαταλαμβάνουσα, επισκιάζει παν δ,τι 
άκτινοβολεΐ έν τ'/j ρησει, καί τό μειδίαμα δέν επέρχεται. 
Καί τό μέν πρώτον τοΰτο είδος τοΰ πνεύματος δυνατόν 
να κληθτί δημοτικόν, τό δ’ ετερον αριστοκρατικόν, *3^’



άπερ υπο τών πολλών γ) τών ολίγων εννοείται καί έκτι- 
μαται. Καί αληθώς, ύπάρχουσι ρήσεις καταληπταί τοις 
π£σιν, ών τό άλας ευαρεστεί συγχρόνως καί τώ πεπα ι
δευμένο) καί τω άπαιδεύτφ, ένω άλλαι τούναντίον, μάλ
λον εκλεκτόν άκροατηριον άπαιτοΰσαι, ου μόνον δέν εν
νοούνται ύπό τών πολλών, άλλά δυνατόν καί νά έκλη- 
φθώσιν ώς απλοϊκότητες, εστιν δτε δέ καί ώς εύηθειαι, 
διότι συμβαίνει άκριβώς είς τά του πνεύματος άνθη δ,τι 
και εις τα τής φυσεως. Τό τέλειον πνεύμα, τό φαιδρύνον 
δια τής αιφνίδιας αύτου λάμψεως καί φέρον την σκέψιν 
διά τής λεπτής η κεκρυμμένης έννοιας, δύναται νά ό- 
μοιωθ·/) πρός τό τελειότατον τών άνθέων, πρός τό ρόδον, 
τό θέλγον την δρασιν διά του κάλλους καί ηδύνον την 
δσφοησιν διά του αρώματος. Ά λλ ’ η φύσις—ώς τό κάλ- 
λιστον αύτής πλασμα, ή γυνη— ένασμενίζει ένίοτε εις 
χαριεστατας ιδιοτροπίας. Ουτω, παρά τά τελειότατα 
τών άνθέων,— άτινα διά τοΰτο είσΐ καί ολίγα,—τά συ- 
νενοΰντα τό άρωμα πρός τό κάλλος, ώς τό ρόδον, ό ύά- 
κινθος, τό κρίνον, 6 νάρκισσος καί άλλα τοιαΰτα ανε
ξάντλητα ποιητικών εικόνων καί παραβολών θέματα, 
οποία όντως θαυμασια ποικιλία άνθέων, καί τοι ταΰτα 
έν μονον κεκτηνται τών δυο είρημενων πλεονεκτημάτων! 
Τι ηδυτερον τοΰ ιου; Καί όμως αφανές καί ταπεινόν τό 
χαριέστατον τοΰτο άνθύλλιον’ κρύπτεται ύπό την χλόην, 
η timide violette, ην ούτως έψαλεν ό ποιητης:

Modeste en ma couleur, modeste en mon s§jour,
Franche d’ ambition, je me cache sous l’herbe;
Mais si sur votre front * je puis me voir un jour,
La plus humble des fleurs sera la plus superbe.

* To μέτωπον, οπερ δπαιν'σ^εται ΙνταΟθχ ο ποιητής, είναι τό 
της περιωνύμου ’Ιουλίας d’ Angermes de Rambouillet, ε’ς ήν ό

’A n *  τί λαμπρότερον τής έρυθρ«ς η λευκής καμελλίας;
είναι τόσω ώραία ·1αίΰν αδτγι τών άνθέω> ά<Ιτε <Ρκ ί'  
νεται ψευδής, τεχνητη. Καί όμως άοσμον ολως τό Αρι
στοκρατικόν τοΰτο άνθος, ό απαραίτητος ουτος έν χορω 
κόσμος πάσης καλλονής. Καί λησμονώ τό πολύχρουν, τό 
μαγευτικόν, τό άπαράμιλλον λειριον (tulipe). Θά ελεγε 
τις αληθώς, ότι έ ; αύτοΰ οί ζωγράφοι τής Ένετικής 
Σ/ολής ηρύσθησαν τόν θαυμάσιον αύτών χρωματισμόν, 
έφ’ φ V Σ'/ολη αυτη διαπρέπει' καί όμως άοσμον καί 
τό λ'είριον, ώς ή καμελλία. Ά λλ ’ αν τό ΐον στερήται κάλ
λους, ϊ, δέ καμελλία καί τά λείριον δέν άποπνέωσιν άρω
μά, μη τάχα διά τοΰτο δε  ̂ είναι άνθη θαυμασια , Ιις δε 
ό άγνοών μετά πόσου ζήλου και όποιας αδρ&ς δαπαν/ις 
οί τής Δύσεως φιλάνθεις καλλιεργοΰσι τά δύο τελευταία 
ταΰτα φυτά ; Βεβαίως οί κοινοί τών ανθρώπων,οίτινες την 
λεπτήν τής όράσεως τέρψιν εις ουόεν λογίζονται, αλλα 
βλεποντες άνθος κόπτουσιν άγροίκως αύτό καί οσφραί
νονται άπληστως, ώς εί ηθελον νά έκμυζησωσι διά μιας 
άπαν τό έμπεριεχόμενον άρωμα, ψευδόμενοι  ̂ δε̂  τής έπι- 
θυμίας, ρίπτουσι περιφρονητικώς τό άνθος̂  ώς άχρηστον, 
οί'τοιοΰτοι δέν δύνανται βεβαίως νά έννοησωσι τόν πρός 
τάς άοσμους καμελλίας καί τά άοσμα λειριά πλατωνικόν 
τών φιλανθέων έρωτα, ίσως δέ καί χλευάζουσιν αυτόν. 
Τοΰτο έπαναφέρει' ΰμ2ς είς τά πνευματικά εκείνα άνθη, 
ών τινα άπαρέσκουσι τοΐς πολλοΐς, καθ 8 μη προκαλοΰντα 
τό μειδίαμα, δπερ είναι ώς πρός τα τοΰ πνεύματος δ,τι 
τό άρωμα πρό; τά τής φυσεως.
μνηστηρ κα\ είτα σύζυγος αδτης M ontausier προσήνεγκε τόν γνω
στόν Ικεΐνον ποιητικόν στέφανον : «Guirlande poetique de J u lit» , 

μέρος τοΟ οποίου άποτελοΰσι και οί στίχοι οΰτοι, και οστις επωληθη 
Ιν Άγγλί<£ κατά την παρελθοϋσαν έχατονταετηριοα αντι 14,510 άγ- 
γλιχών λιρών.

[’Α ττικόν Ήμ-ερολόγιον]



II

Γ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΙ.

Είσέλθωμεν καί πάλιν είς πνευματικούς κήπους, καί 
συλλέγοντες άνθη προσπαθησωμεν νά καταστησωμεν διά 
παραδειγμάτων και βραχείας άναλύσεως εύκρινεστέραν 
την λεπτήν διαφοράν τών τριών τούτων τοΰ πνεύματος 
ειδών. Και το μέν πρώτον είδος, τό συνενοΰν τό μειδίαμα 
μετά τής σκέψεως, θέλομεν καλέσει ΡΟΔΑ, ώς τό μάλ
λον τέλειον, τό δεύτερον δέ, τό προξενούν τό μειδίαμα, 
δπερ εύαρεστεΐ τοΐς πασιν, ΙΑ, καθ’ 8 άνθη ταΰτα 
γνωστά καί άρέσκοντα εις δλους, τό δέ τρίτον και τ ε 
λευταΐον, τό φέρον μόνον την σκέψιν καί κατ' ακολουθίαν 
μάλλον εκλεκτόν άκροατηριον απαιτούν, ΚΑΜΕΛΑΙΑΣ, 
άνθη ταΰτα ού τοΐς πασι προσιτά.

PQAA.

Ερρίκος ό Δ', τής Γαλλίας, ητο δλως ’Αφροδίτη, όταν 
δέν ητο δλως ’Άρης. Ενίοτε δμως συνεζεύγνυ τάς δύο 
ταύτας θεότητας, — αιτινες ει/ον συζευχθή πρό αύτοΰ 
έπι τοΰ Όλύμπου, είς τό πείσμα τοΰ άτυχους 'Ηφαί
στου,— διότι ό ερως,ύπό την μορφήν τής ωραίας Γαβριελ- 
λας, παρηκολούθει τόν βασιλέα καί είς πόλεμον απερχό
μενον. Ούτως ό άγαν τρυφερός Ερρίκος κατέλιπε πληθύν 
απογόνων* διό καί Λουδοβίκος ό ΙΔ', δτε παρουσίασαν 
αύτώ παΐδα ετι τόν Dufresny, τόν μετ’ επειτα εύφυέ- 
στατον ποιητην, ώς «αγλαόν βλαστόν τής ωραίας χηπον- 
ροϋ τοΰ Anet», είπεν: αΈνόησα’ &y ό Κύριος ημών’ίησους

Χριστός άφήκεν ημΐν αναρίθμητους αδελφούς, ό ημέτερος 
πάππος Ερρίκος ό Δ' μ£ς άφήκε πληθύν έξαδέλφων».

Ά λλ’ ό φίλερως βασιλεύς,δστις έκάλει την ώραίαγ κψ  
πουρόν" «τό ώραιότερον ρόδον τοΰ άνθώνός του»,δταν τυ
χόν δέν ητο δλως αίσθημα η δλως πόλεμος, ητο δλως 
πνεΰμα* συνέβη δμως αύτώ δ,τι και τοΐς περιφημοις εκεί- 
νοις στρατηγοΐς, οιτινες, άλλεπαλληλως τόν εχθρόν νικών- 
τες, διδάσκουσιν αύτω την νίκην, καί έπί τέλους ηττών-
ται δι’ ών δπλων ένίκησαν. Καί ταΰτα ώς έν προλόγω.*

/ * *'Ημέραν λοιπόν τινα, καθ’ ην η Αύτοΰ Μεγαλειότης
ητο δλως αίσθημα, είπε πρός δεσποινίδα τής αύλής του,
έκ τών κυριών τής τιμής : «Πώς δύναταί τις, δεσποινίς,
νά φθάση μέχρι τοΰ κοιτώνός σας;» — «Διά τής έκκλη-
σίας, Μεγαλειότατε», άπηντησεν έκείνη.Άλλ’ ό Ερρίκος
έπεφύλαττε την εκκλησίαν διά την κατάκτησιν έρωμέ-
νης πολλώ έκείνης ποθεινοτέρας,τής Λουζεχίας, καί τότε
μόνον νκκούσ·/) τής λειτουργίας,λέγων τό γνωστόν έκεΐνο:
«Paris vaut bien une messe».*

* * 9 
Ά λλην δμως φοράν μετ’ άλλης ωραίας ύπήρςεν εύτυ·

χέστερος* άλλ’ ειχεν αλλάζει τακτικήν* άντί νά ζητησνι
παρά τής ώραίας την είς την οικίαν της άγουσαν, έ'δει-
ξεν αύτ^| την είς τόν κοιτώνά του φέρουσαν. ’Εν τώ με-
ταςύ φθάνει ό φίλος καί ύπουργός αύτοΰ Σουλλύ, δστις
εισέρχεται είς τόν άντιθάλαμον, άλλά δέν τώ έπιτρέπε-
ται νά προβη περαιτέρω . . .  η είσοδος είς τόν κοιτώνα
τοΰ βασιλέως άπαγορεύεται. Ό Σουλλύ, περίεργος γενό-
μένος, προβάλλει είς παράθυρον, ές ού έφαίνετο η κλί-
μαξ η είς τό δωμάτιον έκεΐνο φέρουσα, ινα ί'δγ) οποίαν
τινά μορφήν ειχεν η άπαγόρευσις, άλλά μόνον τό φόρεμα
αύτής, δπερ ητο πράσινον, είδεν έξερχόμενον* η μορφή



της διέλαθεν αύτόν έντελώς, διότι $jT0 κεκαλυαμένη 
Μετ’ ού πολύ έξήλθε καί ό βασιλεύς, δστις, ώς είδε τόν 
υπουργόν του, έπλησίασε πρός αύτόν,λέγων: αΤί κάμνεις, 
2ουλλύ;» « Είμαι πάντοτε ευπειθέστατος θεράπων τής 
'Υμετέρας Μεγαλειότητας», άπηντησεν ό δούξ. «Άλλά’ 
βασιλεΰ, προσέθηκε, βλέπων τόν βασιλέα συγκεκινημένον 
πως, γ] ύγεια τής υμετερας Μεγαλειότητος μοι φαίνεται 
ολίγον τεταραγμένη». « Ναί . . . είπεν ό 'Ερρίκος, εί/α
την θέρμην δλο τό πρωί».—  α Πράγματι, βασιλεύ, άπην- 
τησεν ό Σουλλύ, την είδα νά^περάσνΓ ^το δλη πράσινη».*

¥ *
Ως εκ τοϋ όιαμελισμοϋ τής Πολωνίας, ·5)ς μέρος περι· 

ήλθεν ύπό την κυριαρχίαν τής Πρωσσίας, ό τότε επίσκο
πος τής Ούαρτίας (Wartie) άπώλεσε τό πλεΐστον τών 
εισοδημάτων αύτοΰ. ‘Ο ιεράρχη, ούτος, δν Φρειδεοϊκος ό 
Λΐεγας ηγάπα πολύ, άπήλθε τώ 17 76 είς Ποσδάμην ίνα 
χαιρετίση τόν βασιλέα, ό δέ Φρειδερίκος είπεν ‘αύτώ: 
«Είναι αδύνατον νά μέ άγαπατε.» — «Ούδέποτε, Με- 
γαλειοτατε, άπηντησεν ό επίσκοπος, θά λησμονησω, 
τ ι οφείλει ό̂ υπήκοος πρός τόν ηγεμόνα αύτοϋ.» — «Τό 
κατ’ εμε, ύπελαβεν ό βασιλεύς, είμί πάντοτε φίλος ύ- 
μων και βασίζομαι έπί τής υμετερας φιλίας. ”Αν ποτε 
ο άγιος Πέτρος μοί άρνηθή την είσοδον είς τόν Παρά
δεισον, ελπίζω ̂ δτι θά με φέρετε έντός τοΰ μανδύου 
σας, χωρίς ούδείς vcc τό έννοηση.»— «Θά είναι δύσκολον, 
απεκρίθη ό επίσκοπος, διότι ή Ύμετέρα Μεγαλειότης 
τ°, «ψαλίδισε τόσω πολύ, ώστε θά μοι ίτο  αδύνατον νά 
κρύψω λαθρεμπόρευμα.1))

Είναι ανάγκη νάναλύσωμεν την ρήσιν ταύτην, ίνα δεί- 
ξωμεν ποΰ έγκειται τό μειδίαμα καί ποΰ η σκέψις;

Ή εύφυης άναγνώστρια μειδι-5: βεβαίως έπί τή παρα- 
1 Larcusse: D ic t i o n n a i r e du XIX s i e c le, ?v λέξ. mot.

βολή τής άκοωτηριασθείσης επισκοπής πρός ψαλιδισμε- 
νον μανδύαν, —  γυνη καί ψαλίς είσι πράγματα σχετικά* 
δταν δέν τήν κρατή άνά χεΐρας,τήν φέρειέπ ί γλωττης" 
δ δέ λόγιος αναγνώστης, δ σπουδάσας την νεωτεραν ιστο
ρίαν ούχί έν τώ  λεγομένω Έθνικώ Π ανεπιστήμιά, γ ινω - 
σκει δτι ό Βολταιρίζων Φρειδερίκος θά -fao αυτόχρημα 
λαθοεαπόρευαα έν τώ  χριστιανική Παραδείσω.

Ό άββας Λαγκαι (Languais) -Τίτο εφημέριος τοδ έν 
Πα:ισίοις ναοϋ τοϋ 'Αγίου Σουλπικίου (Saint-Sulpice) περί 
τά ίλέσα τής 1Η' έκατονταετηρίδος, αί δέ κακαί γλώσ- 
σαι * τής έπο/ής διετείνοντο δτι τά ύπέρ τώ ν πτωχών 
συλλεγόαενα 'έν τή εκκλησία ελέη μετέβαινον ίνα έλεη- 
σωσι τό ταμεΐον τοϋ αΐδεσιμωτατου. Ημέραν ..να συν/ιν 
τησεν ουτος παρά τή κυρία As Τανσέν τόν ποιητήν Πι- 
ρώνα, δν υ.όνον έκ φημης έγίνωσκε καί δστις ύπήρςε σχε
δόν πάντοτε πάμπτωχος. Ή οικοδέσποινα παρουσιασεν 
είς τόν εφημέριον τόν ποιητην ώς συμπατριώτην αυ
τής καί ώς ‘άν'δρα τιμώντα τήν Βουργουνδίαν. —  «Καί 
πώς! σείς είσθε ό κύριος ΙΙιρών; είπεν ό εφημέριος· χαίρω 
πολύ δτι σας έγνώρισα. Δεν είσθε υιός τοΰ κυρίου Πιρώνος, 
φαου,ακοποιοΰ έν Διζίών ; "Ημην πολύ σχετικός με τόν 
πατέρα σας· είχε κάτι βραχίονας μάκρους, μακρούς . . .»
 «" Α-/ ! κύριε εφημέριε, διατί τά χέρΙα σας νά μη είναι
είς τά  άκοα τών βραχιόνων του ! διέκοψεν δ ποιητης, 
ή κατάστασίς μου θα *̂ το πολυ διαφορετική·0

* *
Ό Γάλλος ποιητης Γυβέρτος, μεταβάς είς Φερναί, 

την μεγαλοπρεπή παρά τήν Γενεύην επαυλιν τοΰ 
ταί^ου, το ποοσκυνητηριον τοΰτο πάντων τώ ν ε ι , εο> 
Ρ,ολταΙρον πιττευόντων, —  έςενίσθϊ) βασιλϊΛώς επ ί π ε ν>6 
ημέρας ύπό τής άνεψια; αύτοΰ κυρίας Διονυσίας, αλλα  οε/



είδε τόν θεόν. Άναχωρών δέ άφίκεν έπί τ ίς  τραπεζης 
το επισκεπτηριόν τον, έπί τοϋ όποιου έγραψε τάς λέξεις 
τα υ τα ς : «Ήλπιζον νά ΐδω ενταύθα τόν θεάν τ ίς  ευφυΐας 
να συνδιαλεχθώ αύτω καί νά μάθω παρ’ αύτοΰ ‘ πολ- 

, α\λ ειναι καί ουτος ώς ό Ίησοΰς έν τ ί  Εύναριβτία· 
τον τρωγομεν,  ̂ τόν πίνομεν, άλλά δέν τόν βλέπουεν.'» 

« ίί ! τ ίς  εύφυοΰς άσεβείας !»  άνεκώνησεν ό Βολ-αΐ-
ρος;  άναγνούς μετ’ εύχαριστήσεως τού; άσεβεΐς τούτους 
του 1 υβερτου λογους.

*
^Αλλα τά ρόδα εϊσί σπάνια κατά την ώραν ταύτην

του̂  έτους άλλως ό Πίνδαρος έκάλεσεν ίοσκφάνους καί
ουχι ρούοστεφάνους τάς ’Αθήνας, διό καί μεταβαίνουν 
«ις τα 1

1.1

Ερρίκος ό Δ , της Γαλλίας, έπισκεπτόμενος ηυ,έβαν 
τινα μετα τοΰ δουκός τοΰ Έπερνόν τόν κήπον τοΰΨον- 
ταιμβλω, έςέφρασε παράπονα τω κηπουρφ, δτι ποασιαί 
τινες ησαν κακώς έσπαρμέναι.

— «Είναι έ ξ  αίτιας τ ί ς  γ ί ς ,  Μεγαλειότατε, είπεν ό 
κηπουρος·^τίποτε δέν φυτρώνει εις τό μέρος τοΰτο».

J  «Φίλε μου, ύπέλαβεν ό βασιλεύς, παρατηρών τόν 
οουκα, σπεΕρε Γάσκονας, φυτρώνουν παντα/οΰ».'

Αγγλος βιβλιοπώλης δυσανεσχέτει μεγάλως ότι, έκ- 
τυπωσας ογκώδες σύγγραμμα, ουδέ τέσσαρα αύτοΰ αν
τίτυπα είχε δυνηθη νά έκποιησγ,, καί έξέφραζε τω συγ
γράφει πικρά περί τούτου -παράπονα, λέγων αύτώ πρός 
αλλοις πολλοΐς, ότι τά βιβλία του δέν τώ είχον δώσει 
ουτε τόν ξηρόν άρτον. Σφοδρόν ράπισμα, θραϋσαν αύτφ

«δόντας τινάς, ηκολούθησε τούς πικρούς εκείνους λογους· 
ητο ή μόνη άπάντησις τοΰ προσβληθέντος άλα,όνος συγ- 
γραφέως. Ό έκδοτης κατεμηνυσε τόν συγγραφέα, το όζ 
δικαστήριον προσεκάλεσε τοΰτον νάπολογηθϊ).— «Κύριοι 
δικασταί, λέγει ό έναγόμενος, όμολογώ ό'τι παρεφερθην, 
καί ότι τοΰ έσπασα καί μερικά ’δόντια, άλλ’ επί τέλους 
δέν τοΰ έκαμα καί πολύ κακό. Ό άνθρωπος λεγει ότι τα 
βιβλία μου δέν τοΰ δίδουν ουτε ψωμί’ λοιπόν τα ’όοντια 
είναι όλως περιττά, όταν δέν έχ·/) τις τίποτε νά φαγνΐ». 
Πάντες έγελασαν, ό δέ μηνυτής περισσότερον των άλλων.

Δύο νέοι διηαφισβητουν την κατάκτησιν γυναικός παν- 
θωαολογημένης ίσγνότητος. Τοΰτο άκούσας^λεγόμενον ό 
ϋϊαμφόρ : «Είναι δύο σκύλοι, είπε, ποΰ μαλώνουν γΙα ενα 
χ,όκκαλο». *

Ό διάσηαος ’Άγγλος Άδδισων, ά φίλος τοΰ Πωπ και 
σύγχρονος τοΰ Dryden, ό κατά την ΙΖ' έκατονταετηριόα 
άκμάσας, πολλάς έδρεψε δάφνας καί ώς ποιητης και ως 
λονογοάΦος, άλλ’ εύρε πάντοτε κεκλεισμενους αυτφ τους 
κήπους της ρητορείας, ούδέ κάν άνθύλλιον δυνηθεις ποτε 
νά συλλέξη, 'ίνα έτι μάλλον κόσμηση τόν ποιητικόν αυ
τοΰ στέφανον. Ακολουθών έν τί) πολιτικ-Jj τφ  κομμάτι 
τών Ούΐγκων, ών ή πρός τούς Τόρυς πάλη διεταραττε 
τότε τήν Α γγλίαν, καί γενόμενος υπουργός μικρόν μετα 
τόν θάνατον τ ίς  βασιλίσσης Άννης (I 740), ύστατου βα- 
σιλεύσαντος γόνου τοΰ άτυχοΰς οικου τών .̂τουαρ ιώ/,^ε 
λαβέ ποτε τόν λόγον έν τγί Βουλνί των Κοινοτήτων, ινα 
ύποστηρίξϊ) κυβερνητικόν τι ζητημα. Αποτεινόμενος ε 
πρός τόν προλαλήσαντα άντιπολιτευομενον ρήτορα . « υ 
οιε, λέγει, εννοώ . . . »  άλλά βλέπων τά βλέμματα παν- 
των έστραμμένα έπ’ αύτου, δεΟα^ διακόπτει ϊον .α



γον. «Κύριε, εννοώ . . . »  επαναλαμβάνει, καί πάλιν δ ια
κόπτει. «Κύριε, ε ν ν ο ώ . . . »  λέγει τρίτην φοράν μετά  
τρεμούσης φωνής, ά7νλά ψιθυρισμοί ακούονται, ό ρητωρ 
τά  χ ά νε ι καί επανέρχεται άλαλος είς την θέσιν του. 
Τότε άναστάς τών Τορύων τις : «Κύριοι, λέγει μετά τό- 
νου σοβαρού, α ί τρεις εκτρώσεις, ών έγενόμεθα μάρτυρες, 
έκ μέρους συγγραφέως γνωστού Sta την γονιμότητά του, 
άποδεικνύουσιν άριδήλως όπόσον ασθενής ητο η ύπόθεσις, 
ην ήθελε νά υπεράσπιση ».* Τό Κοινοβούλιον έπί τώ  ρη- 
τορικώ σχηματι τών εκτρώσεων άνεκάγχασεν, ό δέ Ά δ -  
δισον ώρκίσθη νά ζήση τοΰ λοιποΰ έν διαζυγίω μετά  τής 
ρητορείας, καί έφύλαξε τόν ορκον.

* ¥
Ό  Ά δδισω ν μοί ένθυμίζει τόν ’Αβραάμ . . . τόν έπί 

Λουδοβίκου Φιλίππου Γάλλον βουλευτήν, τοΰ περιωνύμου 
Δυπέν προεδρεύοντας τής γαλλικής Βουλής. Ά λ λ 5 ό Γάλ* 
λος ’Αβραάμ κατηγετο έκ τοΰ Βιβλικοΰ καί οσάκις ανέ
βαινε τό βήμα —  έλάμβανε δέ συχνά πυκνά τό λόγον —  
έπραγματεύετο τά  ζητήματα , άρχόμενος, ώς η Γραφή, 
άπό καταβολής κόσμου, ώστε είχε καταστή  τό μορμο- 
λύκειον τοΰ Κοινοβουλίου. Ημέραν τινά λοιπόν, καθ’ ην 
ό Αβραάμ ηγόρευε καί η Βουλή έταλαντεύετο μεταξύ  
αγρυπνίας καί χασμημάτων, ό Δυπέν, οστις ητο άγαν εύ* 
φυολόγος, κύψας είς τό ους τοΰ ρήτορος, είπεν αύτώ : «’Α
βραάμ,ακόμη μίαν θυσίαν» (Abraham encore un sacrifice).
Καί ό ’Αβραάμ έθυσίασε τό τέκνον του . . . τόν λόγον.* *

* *Ό Baculard d’ Arnaud ητο έκ τών πολλών Γάλλων 
ποιητών καί λογογράφων τής ΙΗ' έκατονταετηρίδος, ο ίτ ι-  
νες έλησμονηθησαν την Ιθ>'. Καί ομως εφερε λαμπρόν

1 Michaud: B i o g r a p h i c  U n i v e r s e l l e ,  Ιν βίψ Addison 
(Joseph).

διά την αθανασίαν διαβατηριον, οπεο έ'δωκεν αύτώ  η 
γενναιότης Φρειδερίκου τοΰ Β', θέλοντος ουτω νά δ ια- 
ψεύσγι τό λεγόμενον, δτι ούδέν κερδίζει τις  έν τν) υπη
ρεσία τών βατιλέων τής Πρωσσίας.’Α λλ ’ δ ,τι όεν κατώρ* 
θωσε τό διαβατηριον τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου, καλέ- 
σαντος τόν άνδρα 'Οβίδιόν τον, τό κατώρθωσεν αύτός ου
τος ό ’Αρνώ δι’ ενός καί μόνου κομπλιμεντον, ά λλ ’ ητο 
κομπλιμεντο ad hoc, κομπλιμίντο άθάνατον. Έ πισκε- 
φθείς ποτε τόν κόμητα τοΰ Frise, ανεψιόν τοΰ περιωνύ
μου στρατάρχου τοΰ Ιά ξ , καί ευρών αύτόν κτενιζόμε- 
νον, ε ίπε: «Κύριε κόμη, έ'χετε τά  μαλλιά  τής μεγαλο- 
φυΐας». —  «Αι ! φίλε ’Αρνώ, άπηντησεν ό κόμης, άν τό 
έπίστευα, θά τά  εκοπτα εύθύς διά νά σοΰ τά  κάμω  
περρονκα.» 1 *

"Εζη ποτέ έν Νεαπόλει ταξιάρχης τοΰ τάγματος τής  
Μελίτης, άνηρ πλούσιος άλλά  φιλάργυρος, δ^τις, ούδε- 
μίκν λαμβάνων πρόνοιαν περί τής σηματοστολης (livr^e) 
τών ύπηοετών του, άφινεν αύτην νά φθείρηται είς τοιοΰ- 
τον βαθμόν, ώστε ίμβαλωματής τής γειτονίας, βλέπων 
αυτούς μέ τονς αγκώνας εξω, δέν έπαυε νά τούς πεοι- 
παίζν). Παρεπονέθησαν ούτοι πρός τόν οικοδεσπότην, ου
τος δέ, προσκαλέσας τόν έμβαλωματην, ελονσεν αύτόν, 
κατά  τό δη λεγόμενον, διά την αύθάδειάν του :

—  «θεός φυλάςοι ! έξοχώτατε, είπε ταπεινώ ; ό εμ- 
βαλωματήc* γνωρίζω αρκετά τόν σεβασμόν, τόν όποιον 
πρέπει νά φέρω πρός τήν ύμετέοαν έξοχότητα, ώστε 
νά τολμήσω νά περιπαίξω τήν σηματοστολήν σας». 
—  «Καί  δμως οί ύπηρέται μου βεβαιοΰσιν οτι σν ξ ε 
καρδίζεσαι άπό τά γελοία, βλέπων τά  φορέματα των

1 Grimm : C o r r e s p o n d a n c e ,  τομ. II. pag. 31.



τρ υσ μ ένα .»  -  κΕίναι άληθές, έςοχώτατε, άλλά γελώ 
μονόν με τ·/); τρυπαις, έκεί που δέν υπάρχει στολή»! I

ΑΙ? - * η 0 ί  στΡ“τ %/Ί« Δέ-Αά Φερτέ, 8ν Λουδοβίκος 
οςήγορασεν εκ τοΰ ίό ίου αύτοΰ ταμείου, άντί 100, 

000 φράκων, άπό τών ' Ισ- ανών; «ίχμαλωτισάντων αυ
τόν τφ  166α, ητο ικανό; στρατηγό;, άλλ’ άνθρωπο; ά 
λα ,ω ν, ζηλότυπο; καί άγαν φιλοχρήματος. Κίσελθόντος 

»οτε α υ τ ο ύ ς ; Με; (Metz),οι τής π όλεως Εβραίοι πα- 
ρ υσιασ 3ησαν οπω; τόν προσαγορεύσωσιν, άλλ ’ ουτος άπο· 
τομω; απεπεμψεν αυτούς, λέγων ; «Δέν θέλω νά ·δώ 
αυτου; του; αχρείου;· αυτοί έκαμαν τόν Κύριόν μου νά
·£ ?" » » ; Αλν “ « ·  i » 3 . Pfo . ( W  J 5  i „ .

- · ον, φ»ροντε;, δ,,κην εισιτηρίου, δώρον 4 ,000 πίσεο- 
; " r ·. ” Υ \ Κ «‘«λβουν, νά είσέλθουν, έφώνησεν ό στρα- 
•αρχη;, ω ; εμαθεν δτι είχον είσιτήριον, δέν Οά τόν έγνώ- 
ρΐ',ον οταν τον εσταύρωσαν » .3

*

Ί·/ΐν ιστορίαν τών Εβραίων τοΰ Λά-Φερτέ ηςευρεν, ώς 
φαίνεται, και καλός τις έφημέριος χωρίου τινός έ ; Ιτα- 
Λι?, όιοτι οι εφημέριοι γινώσκουσι πάντοτε τάς συμψε- 
ρουσας αυτοί; ιστορία;, ϋίχεν οδτος σκύλον, δν ύπερηγά-

' ε °ε „! σ.* επληρωσε τό κοινόν χρέος, ό ε’φη- 
μ :ριθ(, τον εΟαψεν έν τφ  κοιμητηρίφ. Τό έ'μαθεν ό δε
σπότης και θυμωθείς σφόδρα, έκάλεσε τόν εφημέριον, 8ν 
εγινω ,κε πλούσιον ίνα τώ έπιβάλν, td r o r a  καί έπ ιτ ίρ α , 
εν αλΛαις λεςεσιν, *ττον έκκλησιαστικαϊ;, ίνα τόν yddp tf

p ; aM; “ : E16mmens de Lit t έ r a ture apO.

2 PisJoie χρυοοΟν ξεν.κόν ν4μ10μ«, #ίας δέκα φράγ,.ων.

Fp t p. Αϊ 3U 1 ° 8rapl l ie u ni verse lie, iv β!ω De La Ferte (Henri). 4

άλλά καί ό εφημέριο; ήςευρεν δτι καί δ δεσπότης ητο
Λά-Φερτέ ώςπρος τά χ ρ ή μ α τ α .— «Κατηραμενε, εφωνη- 
σεν δ έπίσκοπος, ώς είδε τόν εφημέριον, ασεοεστατε ;  
θάψης τόν σκύλον μ α ζ ί μέ τούς χρ ιστ·.α νους. ... . « «  J  
διά τό πΰο τό  έξώ τερον.»- «"U  I π α ν ιε ρ ω τ α τ ε  ! ειπεν ο 
έφημέριος, &ν έγνωρίζατε πόσον δ μακαρίτης «το ν η 
μων, ήθέλατε σ υ μ φ ω νή σ ε ι δτι ή'ιζε να ταφν) μ$ τ ο υ ,

ά ί , « .  w .  « « ·  γ ;
* « .' «4 ..!* ° ;, ί ί ίω ΐ  δ « » ί  * » ’ * TO “ Ρ“* Τ~  * " * ’ “ · ’
_  X l  τ ί
είπεν : « ’Επειδή καί ό καλός μας δεσπότης δεν είναι 
πλούσιος, τοΰ άφίνω πενήντα φλωριά' όύε εφημεριος α 
έκτελέση τ *  τελευτα ία , μου τ α υ τ ή ν  επιθυμίαν». Κ αι 
ή λ θ α ,  πανιερώτατέ μου, ν ά  έκτελεσω την τελευταιαν θε 
λησιν τοΰ μ α κ α ρ ίτ ο υ » .  -  «Καλέ τ ί λεγεις,ευλογημένε . 
μά αυτός ό σκύλος *το φρονιμώτερος άπό τους ανθρώπους 
το ΰ  άνάπτεις κανδήλι, τοΰ άνάπτεις η-ω./)οε ρ.ε. 
σπουδής ό δεσπότης, καί έτεινε τήν χειρα.

Μέχρι τή ; Γ/' έκατονταετηρίδος, μέχρι του _RouPS*^ J'J’ 
ή έ κ κ ίη , ια σ τ ικ ή  ευγλωττία  τής Δυσεα* 
εις τά κω μ ικ ό ν  είδος ή  είς το ρητορικον ωσ.ε ^ληρα 
καιώματι κατέχει αΰτη θέσιν έν τώ 17rn’«azi. Εγε 
νοντο δέ περιώνυμοι είς τό πρότυπον τοΰτο της απ 
άαβωνος ό η ^ ε ία ς  είδος, παρά μέν το* Γ Λ ^ ο  Μ ^  
lard, ό Menot, ό Poucet καί άλλοι, περι ω* , ’
παοά δέ τοϊ; Ιτα λο ί; ό Δομινικανός Γαβριήλ Βαρλ* · 
άκμάσας κατά τδν ΙΕ' αιώνα και εκ τής ομώ νυμ ου 
λεως Βαρλέττας, ώ ; ίστοροΰσιν, έλκων .ογενος

t "Opa το ϊ; λόγους αΐτοϋ παρά Bayle: , lo .
Η i s t ο r i q u e ίν β!ω Barlella.xat r.ap’x Ueori EtieDU .
gie d’ Hero dote, ch. 15, 2d λλ\ 31.



βών τέ ο'νομα. Τοσούτω δέ έφημίσθν), ώστε έ'λεγον πα- 
ροιμιωόώς περί αύτοΰ: «Nescit praedicare, quid nescit 
Barlettare». Κατκτάσσοντες δέ ημείς είς τά ΙΑ μικρόν 
τής ευγλωττίας κύτοΰ δοκίμιον, φοβούμεθα μν) άδικώμεν 
τόν «νό;α* διότι είναι τούτο πλέον τι $ ?ον, είναι πλή
ρης άνθοδέσμη:

Κηρυσσων ποτέ τόν λόγον την ημέραν τνίς Άναστά- 
«εως, παρίστα τόν Χριστόν έν τω μέσφ τών ολβίων κα
τοίκων του Παραδείσου έξετάζοντα, ποιος έπρεπε νά είναι 
ο άγγελος τού χαροποιού τούτου γεγονότος πρός τ-flv παρθέ
νον. «Έγώ!» κράζει ό Άδάμ τω ’Ιησού.— «Σύ,άποκοί- 
νεται αυτώ ό Ίνίσοΰς, θά έσταμάτας ίσως είς τόν δρόάον 
οια να φάγνις σ·"καη.* Παρουσιάζεται ό Άβελ. — «ΟύνΙ 
βεοαιως σύ' θά συναντάς ι”σως καθ’ οδόν τόν Κάϊν, όστι'ς 
θα σε έφόνευε.» Πρός τόν Νώε ό ’Ιησούς είπεν: «Αγα
πάς πολυ νά πίνγις.» Πρός τόν άγιον Ίωάννν,ν τόν Βαπτι
στήν : «Έχεις ένδυμα δλο τριχωτόν.» Πρός τόν καλόν

Ί SUM. Ά τ τ ,  Ή μ ε ρ .  Προς Ιξήγησιν τούτου δέον να ιτροαΟί- 
σωμεν, οτι ή άχατανόητος σιωπή τή; Γραφής Ιπ\ ά„τ,χειμένου τόσω 
σπουδαίου, ώ ; τό είδος τοϋ άπηγορευμένου χαρποΰ, 2χ το3 δποίου 
ξήρτητο η αιώνιο; ζωή ή & θάνατο; το3 ανθρωπίνου γένους, μεγά- 

λω; Ιοχσάνισε τόν νοϋν τών £χβ!νων χα! τών Ιρμηνευτών, άλλων 
μεν χηροχθεντων &πέρ το5 μ ή λ ο υ, ώ ; χοινώ; δοξάζεται, άλλων
°' Ρ, Τθ5_ °  ύ * 0 “· S‘  ?αίνεται, 'ο σοφός Βαρλέττα; τάσσε- 
ται μετα τών σ υ χ ο φ ά γ ω ν, δ?,λα δή τών άσπαζομένων τήν γνώ
μην οτι περ! σύχου χα’ι οδχΐ π6ρ1 μ^λου Ιπρόχειτο Ιν Έδεα. Κα'ι 
αληβώς, Siv λάδτ, τις ΰπ' ό'ψιν ο"τι ό Είρξη; χατεστράφη ?ν ‘ (ίλλάδι 
τα ojxa τη; Αττιχής ποθήίας, οτι ’Ιούδα; ό Ίσχαριώτης Ιχρεμάσθη 
i d  συχή;, χατά τινα παράδοσιν,. χ , ’, άλλα τινά τοιαΟτα, χλίνει νά 
πιστεύστ), οτι ό βλέθριο; Ιχεΐνος άπηγορευμένος χαρπός ήτο μάλλον 
το γυχοφθορον σ 0 x ο ν ή τό φέρον τα χρώματα τής Τριδος μ ή- 

ο ν, έμβλημα τοΰ έρωτος παρά τοΤς προγόνοις ημών.

ληστην: «Δεν δύνασαι νά περιποίησής· έχεις τά ποδιά 
οπασμένα.» Καί ούτως έστάλη άγγελος.

'Γελειώσωμεν τά ΙΑ τ? βοήθεια καί ταΐς δεησεσ ιν οσίου
μονανοΰ. ,

Καλόγερος, μη άντέχων πλέον είς παρατεταμενην ν„·
βτείαν, έψηνεν έν τφ κελίω του ώόν είς την φλόγα του 
λύχνου’. Τοΰτο ίδών ό ηγούμενος έκ της όπής τοΰ κλεί
θρου, είσηλθεν αίφνης είς τό κελίον, ΐνα ύποβάλτ) εις αα- 
rora  τόν άμαρτώντα.— «Ό Διάβολος μ’ έπείραξενΐ), ει- 
πεν ό καλόγηρος, δστις ητο όλιγον .Ιιχουόηc. α ευ ε 
*αι έφώνησεν ό Διάβολος έμφανιζόμενος, αύτη η τέχνη 
δέν είναι της έπινοίας μου' πρώτην φοράν την μανΰανω
απο σε.»  ̂ . ,

Ό μύθος δηλοί δτι οί καλόγηροι είναι όιαοολωτεροι
τοΰ Διαβόλου.

ΚΛΜΕΑΛΙΑΙ.*

Κατά παράδοξον τών ανθρωπίνων άντιφασιν η πρώτη 
έν τ·?) Δύσει χριστιανική χώρα, ητις^ συνεμάχη'ΐε μετα 
τών Τούρκων κατά χριστιανικής Δυνάμεως, ύπήρξεν ακρι
βώς η χώρα, έν $ αντήχησε το πολυθρύλητον έκεϊνο τής

* Ή χ α μ ε λ λ ί α  είναι σήμερον Ιχ τών μάλλον Οαυμαζομένων, 
τών βαρυτ'μωτέρων χαι λίαν διαδιδόμενων άνθέων. Και όμως έπι 
μακρον χρόνον, άφ’ ής Αποχής μετηνέγθη εις την Ε&ρω^ην, τΛ 
μείνε ay εδον άγνωστος τοΐς πολλοΐς, οιοτι οι κύριοι αυτής ^  
κρυπτόν". Κατά πρώτον ΙκομίσΟη ε’ις Ισπανίαν έκ των ^νδ-.ών, εν 
ετει 1737, παρά τίνος ’ Ιησουίτου, δνόματι Camelli, Ιξ ου ^λαδε και 
το ονομα. Το πρώτον δενδρύλλιον, το παρά τοΰ ’Ιησουίτου μετενε- 
«Οεν, ^φερε δύο λεύκάς καμελλίας, άς ουτος προσήνεγκεν ε̂ ς την 

βασίλισσαν τη ς ’Ισπανίας .Μαρίαν θηρε^ί^ν, σύζυγον Φ^ροινχν



πρώτης σταυροφορίας σύνθημα : Dieu el veult ό Θεός 
zd M e t  ή Γαλλία. Φραγκίσκος ό Α', δ τών στ’αυροφό- 
ρων β κ σ ιλ ε ω ν  δ ιχ δ ο χ ο ς , ο ύ δ ό λ ω ς  έ δ ίσ τ α ζ ε ν ,  ε ίς  τ ά ς  ν χ -  
ραυγάς τ ι ς  ’Αναγεννήσεως ευρισκόμενος, ν ά  τ $ ίν η  τήν 
χειρα τω άπίστω Ξουλεΐμάνψ,συνομολογών αύτώ σΰμυ,α- 
χιαν κατά Καρόλου τού Ε' (1 542). Έκπληκτος δέ καί 
μετ ^αποστροφής ή χριστιανική Εύοώπη έβλεπε τούς άν- 
σοκρινους τών γαλλικών γαλεών αδελφωμένους τή ήμι- 
σεληνφ τών τουρκικών, καί τόν χριττιανόν ναύαρνον κό-
&*>“ » ^ hlen ™ ^ ?*ττο ντα  τφ  μωαμεθανήΧαΐο- 
Kdduv, πρώην πειρατή, κατά τής Νίκαιας (1 543), ής 

ηρχε^τοτε η Γενούη, ύποτέλειαν τώ  Καρόλω ομολογούσα.' 
Πικρως ό’ έπί τή συμμαχία ταύττ] κατηγορούμενος ό 
, ?χΥ*'·'7'/·°ϊ> 8ν ή Δίαιτα τής Αυτοκρατορίας έπισήαως 
ανεκηρυττεν άρνητίθρηοκον καί έπίορκον,2 έ'λεγε, δικαιο- 
λογων εαυτόν: α'Οταν οί λύκοι είσέρχωνται είς τήν μάν-

ύ°ΐ .·ς ' Η. ^ α'λ,·'” Ι , έ’σ,:ευσε ν '1 π Ροσ?-ΡΤΙ τό έτερον τώ ν ά ν9εων τώ  
° , α^ ?’ κ* τειλΓιμμ*νω h  της οικογενειακής μελαγχολίας, 6φΤ
η ; κα- απ=9ανεν. *0 Φερδ-.νάνδος, Ιναγ*αλισΟεϊς τί,ν Μαρίαν, ην 6τζε-
Ρ ,γαπα , ?? ερε τό ϊνΟο; είς τήν £Τνα Ώ ραΐον * ,9 0{, τή είπεν,
*λλ ά ο σ μ ο . . . Ε ί ν α ι  νέο» έχ τών Φ^.ππίνων χομ:σθέν άνθος ε!- 
π«ν η β ά σ ισ α .  Έφύλαξα ο·.* ,1 τό οτ,λπνότατον τό Ετερον’ε*„  
ο;α την I οζαλιαν, ητ:ς τόσω Οαυμασίω; δποχρίνεται τήν Λίμυλίαν 
Ιν τή τραγωδία τοΰ Κ·ννα· θά τής τό προσφέρης σό α ϊτό ; τήν ia x i-  
ραν ταύτην.. Αληθώς τήν Ι,π ίρ ,ν ό Φερν.νάνοο; . 6μΛ{ 
οε ττ) ηΰοποιω το νεον άνθος.

1 'Ο περιβόητο; οότο; Χα!Ρ->Ε3δύν, τό φόδητρον τώ ν χρ .στ,ανώ ν, 
Ιπω νομ α ,ετο , ώ ; ο άδελ,ρό; αί,τοΰ, Βαρβαρόσσας (έρυθροπώγων), ώ ,

Ι Τ ίΐΤ Χ " : : x r x* '' :"t0 ?  *■*·*.* « ·
, ’ ~J’ XT‘4 ΑλΥ5Ρ:*5, Χϊ ’̂ ή? ό Κάρολος Ιχστρατεόσας α-

πίτυχεν, οτε χατίχτα τήν Τύνιδα (1535).
2 Voltaire: Essai, ch. CXXV,

δραν, είναι £?ά γε κακόν δ ποιμήν νά μεταχειρισθ?
σκύλους·,» . , r

Τίνες δε οί λύκοι κα’ι τίνες οί κυνες, ευκόλως εννοε.
ό άναγνώστης. *

¥ Υ
Καιιύς, επίσκοπος τοϋ Beltey έν Γαλλία, εγένετο γνω 

στός κατά τήν 1<7' εκατονταετηρίδα έκ τών διάφορων 
αύτοϋ σ υ γ γ ρ α μ μ ά τ ω ν ,  ιδία δέ έκ τοϋ αμείλικτου πολέ
μου, δν εΐ/ε κηρύξει κατά τών καλογηοων, εν χρονοις 
καθ’ οΰς τούτο b  έπ.κίνδυνον, διότι ήσαν πανίσχυροι, 
τής προστασίας τοϋ παντοδυνάμου καρδιναλίου Ρισελιε 
άπολαύοντες. Έπιτιμών καί σαρκάζων τας πολυειόεις 
αύτών κατανοήσεις καί τόν «σεμνόν 6ιον, δν όιηγον, ελε- 
ν ε ν : « Οί καλόγηροι μέ τάς υποκλίσεις των όμοια,ουν με 
τής στάμναν, αί δποϊαι γέρνουν διά νά γεμίσουν καλ- 
λίτεοα.» Έ λεγε προσέτι: «Ό  Χριστός με πεντε άρτους 
καί δύο ιχθύς δέν έχόρτασεν είμή μόνο,ν πεντε 
ανθρώπων,1 καί τοϋτο άπαξ μόνον έν τω βιω του, α λ λ  
άγιος Φραγκίσκος2 μέ ολίγους πήχεις σαγάχι χ ορταινε; 
καθ’ εκάστην, διά διηνεκούς θαύματος, τεσσαρακοντα χ ι
λιάδας κηφήνων».3

Ό Κααύς είχεν άφοομάς δυσαρεσκείας κατα του καρ
διναλίου,'ουτος δέ, μεγάλως τάς άρετάς τού ιεράρχου εκ- 
τιαών καί θέλων νά τόν έλκύση πρόςέαυτόν,τώ προσεφίρε 
μονήν τινα, ήν ό έπίσκοπος άπεποιήθη, λεγων οτι  ̂όεν 
Ικρινεν εύσυνείδητον νάπολαύη πλειόνων ώφεληματων 
τών τής έπισκοπής του. Θαυμάζων δε δ ΡισεΛίε .oiaj

1 ΜατΟ. ΙΛ\ 18.
2 Saiot-Francois d’ Assises, ιδρυτή; τοΰ τάγματος των ραγ/.ι- 

οχανών (1212— 1219).
3 Michaud, ίίνθ’ άνωτ. Ιν β’ο> Camus (Jean-Pierre).



την αφιλοκέρδειαν και λεπτότητα συνειδησεως, ούχί 
κοινήν παρα τοΐς έξασκοΰσι τό επάγγελμα έκεΐνο, είπεν 
αυτώ : ((Εισθε άνθρωπος χρηστός, καί αν δέν είχατε γρά
ψει κατα τών καλογηρων, θα κατετασσον ύμας έν τω  
χορω τών αγίων». — αβί'θε, έκλαμπρότατε, υμείς μέν νά 
εί'χετε την δύναμιν, εγώ δέ νά ημην άξιος τούτου* θά 
ημεθα άμφότεροι ευχαριστημένοι

Η άπάντησις αυτη, ως αί προηγούμεναι, δέν προκα- 
λεΐ το μειόιαμα, άλλά,την σκέψιν του άκροατοΰ φέρουσα, 
τερπει αυτόν δια τής λεπτής ειρωνείας, μεθ1 ης ό έπ ί— 
σκοπος έλεγχει την φιλοδοζίαν του καρδιναλίου, λέγων 
οτι, αν κατετασσεν αύτόν μεταξύ τών άγιων, άμφότεοοι 
θα ησαν ευχαριστημένοι, δήλα δη ό μέν καρδινάλιος θά 
ήτο πάπας, ό όε έπίσκοπος άγιος, τοΰθ’ δπερ και οί δύο 
έπεθύμουν.

*
V ¥

eO δού; τής Όσσόνης, άντιβασιλεύς τής Σικελίας τό 
πρώτον (161 δ), εϊτα δέ τής Νεαπόλεως (1616— 1617), 
ύπό την κυριαρχίαν τής 'Ισπανίας τότε διατελούσης, κα
τέστη περιώνυμος ού μόνον δι’ ην κατά τής Ένετίας έξύ- 
φανε πολυθρύλητον συνωμοσίαν (1618), άλλά καί διά τό 
ευτραπελον αύτοΰ πνεύμα, ραίνων διά πνευματικών άν- 
θεων την πολιτικήν του πορείαν καί άμβλύνων διά τών 
άπειρων αυτοΰ ευφυολογιών, ών τινες έγένοντο παροι- 
μιωδεις, το τραχύ τής ξένης δεσποτείας. 'Ημέραν τινά 
έορτασιμον επέβη τών έν Νεαπόλει ισπανικών γαλεών, 
ινα, ώς άντιβασιλεύς, έξασκησγ) οπερ ειχε δικαίωμα 
τοΰ άπονεΐμαι χάοιν ένί τών καταδίκων. Οί γαΛεώται, 
τας άλύσεις αίροντες, πε^ιεκύκλωσαν αύτόν, πειρώμενοι 
ναποδειςωσιν δτι ησαν πάντες θύματα άδίκου δίκαιο

ί Francois do Calibres : Des bons-mots et des bons 
contes.

χτύνης. Εΐς μόνος ώμολόγησεν δτι δικαίως έτιμωρεΐτο καί 
δτι $το άξιος μείζονος ετι τιμωρίας, άνθ’ ών διεπράξατο. 
—  (ΐΜΑς λύσουν τόν κακόν τοΰτον άνθρωπον, διετα^εν ο 
άντιβασιλεύς, καί &ς τόν διώζουν εύθύς άπ’ εδώ* θα ηδυ- 
νατο νά διαφθείρτ] τούς χρηστούς τούτους πολίτας».*

* *
Χρόνον τινά μετά την έν Φοντενου^ τώ 1745 περιώ

νυμον μάχην, καθ’ ην οί Γάλλοι, υπο τοΰ στραταρχου 
τοΰ Σάξ οδηγούμενοι, ένίκησαν τούς ’Άγγλους, Λουδοβίκος 
ό ΙΕ', συγχαίρων τω νικητή, ελεγεν αύτώ : αΚυοιε στρα- 
τάρχα, υμείς έκερδησατε είς τόν πόλεμόν τοΰτον περισ
σότερον η πάντες ημείς, διότι ειχετε προτερον ολα τα 
μέλη φουσκωμένα καί τώρα εισθε κάλλιστα είς την υ
γείαν σας.» —  α Είναι άληθέστατον, βασιλεΰ, άπηντη
σεν ό στρατάρχης Δέ Νοάϊλ, παρών τυγχάνων, ό στρα
τάρχης τοΰ Σάξ είναι ό πρώτος είς τόν κόσμον άνθρω
πος, τόν όποιον ή δόξα έζεφούσκωσεν».**

V *
Ή τώ 1757 έν Κόλλεν μάχη, κατά τό πρώτον έ'τος 

τοΰ Επταετούς ΙΙολέμου, δέν άπεβη ύπερ τών εως τοτε 
νικηφόρων δπλων τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου’ ητο δε η 
πρώτη μάχη, καθ’ ην ούτος ήττατο υπό τών αυτοκρατο- 
ρικών, ούς πάντοτε είχε νικήσει κατά τούς δύο προηγου- 
μένους Σιλεσιακούς πολέμους (1740 — 1742 και  1744 
— 1745). 'Ημέραν τινά μετά την μάχην συναντησας 
στρατιώτην φέροντα τραύμα είς τό πρόσωπον, ειπεν αυτώ: 
α Εις ποιον καπηλεΐον σέ διώρθωσαν κατ’ αύτόν τόν τρό- 
πον ; » — α Είς τό καπηλεΐον, βασιλεΰ, άπηντησεν ό στρα
τιώτης,ό'που ή Ύμετέρα Μεγαλειότης έπληρωσε τα πιοτά, 
είς τό Κόλλεν». *Η άπάντησις ητο δηκτικη* ό Φρειδε
ρίκος δυσηρεστηθη, ούχ ηττον ομως ημειψε τόν γενναΐον 

1 Crimra : Correspondence, τομ. Γ', σελ. 365.
[’Α ττςκον Ή μερολόγιον] 1 6
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στρατιώτην, οστις τόσω εύθαρσώς άπέκρουσε την προσ
βλητικήν τοΰ βασιλέως έρώτησιν».

*
¥ *

Έλέχθη κακοβούλως μάλλον η ίστορικώς, δτι ό έπί 
Ναπολέοντος τοΰ Α' Γάλλος ακαδημαϊκός Φ. ΓΙ. Τισσώ, 
ό γνωστός τών Περί ΟύιργιΛίου Μελετών συγγραφεύς* 
μετέσχε τών σφαγών τοΰ Σεπτεμβρίου κατά την Τρο
μοκρατίαν, περιάγων έπί αιχμής ακοντίου την κεφα
λήν τ*7,ς άτυχους πριγκιπίσσης τοΰ Λαμβάλ, κατ’ ά λ 
λους δέ τοΰ αντιπροσώπου Φερρώ. Διό καί κατά την
ΠαΛινόρθωσιν πολλάς ύπεστη ύπό τών βασιλικών προσ- 
βολάς.

ΊΙμέραν τινά ό Τισσώ έχαιρέτιζε παρά τινι υπουργώ
τόν δοΰκα Δε-Λαροσφουκώ, δστις άπηξίωσε νάντιχαιρε-
τίσν) αύτόν.—  «Πολύ υψηλά κρατείτε την κεφαλήν,κύριε
δούξ», ειπεν ό ακαδημαϊκός.— «Την ίδικην μου, κύριε,» 
άπηντησεν 6 δούξ.

Πιθανόν ό Τισσώ νά ύπηρςεν δλως αθώος τοΰ άποδο-
θέντος αύτώ ειδεχθούς εγκλήματος,— καί αληθώς άπας ό>
βίος τοΰ άνδρός παν ά>Λο δεικνύει αύτόν η άνθρωπον κρα-
τησαντα έπί αιχμής ακοντίου άνθρωπίνην κεφαλήν* —
άναντίρρητον δμως δτι η τοΰ δουκός άπάντησις, αν είναι
άληθης, είναι τοσούτω λεπτή, ώστε, την αισθησιν τών
μη λεπτών τό πνεΰμα διαλανθάνουσα, φκίνεται άντικρυς
άπ)^οϊκότης, εύηθεια. Καί δμως όπόσον είναι θαυμασία !
«Την ίδικην μου κύριε» . . · καί ούχί ην σύ έκοάτησες
υψηλά έπί αιχμής άκοντίου. . . Τδού πνεΰμα αληθώς γ α λ 
λικόν.

* *
*

Σταχυολογησωμεν τάς τελευταίας ημών καμελλίας 
έκ τών κήπων της ’Ανατολής. Δέν είναι αυτη η προνο
μιούχος τών θαυμάτων χώρα, έν ύ\ τό πνεΰμα κατηλθεν»
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ούρανόθεν έν εί'δει γλωσσών πυρός; Καί ίσα ισα άπό πυ- 
ρός άρχόμεθα.

Κατά τό 1682  καί 16 8 3  οί Γάλλοι έβομβάοδιζον τό 
Άλγέριον, ώς πρό μικοοΰ τό Σφάς. Μαθών δέ ό τότε 
Δέϋς τής χώρας τά ποσά, άτινα Λουδοβίκος ό ΙΔ' έδα- 
πάνησε όιά την ανωφελή έκείνην έκστρατείαν, είπεν : 
«Ά ν  μοι είχον δώσει τά μισά, θά εκαια δλην την πόλιν.))

Τοιουτό τι λέγουσιν δτι είπε καί ό Σουλτάνος, άκού- 
σας πόσα έκατομμύρια έθυσίασαν οί 'Έλληνες είς προ- 
πκρασκευάς καί έπιστρατείας, αΐτινες έληξαν φεΰ ! είς 
τύφον καί είς ζητω  : «Τί κουτοί ! είπεν, άν μοι είχον
προσφέρει τά μισά, θά τούς είχα δώσει κι’ αυτά που 
πήραν καί της καραβίδες άκόμα, γ2α νά ττ,ς κάμουν σύμ- 
βολον.»

*
* ¥

Ή σκηνη έν Συρία. —  Κατάσκοπός τις ύπηγέ ποτε νά 
καταγγείλ·/) τώ Διεζάο δτι εν τινι χριστιανική οικογέ
νεια συνέβαινον κκθ’ έκάστην σκηναί μεταξύ πατρός καί 
υίοΰ ενεκεν οικήματος, οπερ ό πατήρ εϊ^εν οικοδομήσει 
έπί της άνω τοΰ οικου οροφής, καί δπερ ό υιός άπητει 
δι’ εαυτόν, παρά την πατρικήν θέλησή. Ό Διεζάο προσε- 
κάλεσεν ευθύς τόν υιόν, δστις ένεφκνίσθη τρέμων ένώ
πιον τοΟ π κ σ α .—  «ΙΙοίαν θρησκείαν έ'χεις;» ηοώτησεν 
αύτόν ό Διεζάο. —  «Είμαι χριστιανός.» —  «’Αφοΰ είσαι 
χριστιανός, κάμε τό σημειον τοΰ σταυροΰ.)) Ό νεος ύπη- 
κουσεν* ό πασας ύπέλαβε : — «Ποΰ εθεσες τό ονομα τοΰ 
πατρός ;» —  «Επάνω.» —  «Ποΰ εθεσες τό ονομα τοΰ 
υίοΰ j» —  ϊΚ άτω .»  —  «Πώς τολμάς λοιπόν, άθλιε, νά- 
παιτνίς ώστε ό πατήρ σου νά κατοικγ) τό κάτω μέρος 
της οικίας καί σύ τό ά νω ; “Ύπαγε ! καί άποδος αύτώ  
ευθύς τό οίκημά του* άν δέ τόλμησες νά παρακούσεις είς 
την διαταγήν μου, θά σε τιμωρήσω διά τοΰ μάλλον σκλη-



ροϋ θανάτου, ινα δείξω εις τούς όμοιους σου ότι τά τέ
κνα πρεπει νά τιμώσι και σέβωνται τόν πατέρα καί την 
μητέρα αύτών.» *

¥ ¥
Έν τη μάχη τοΰ Βέρθ, κατά τον γαλλογεομανικόν πό

λεμον (1870), ό Γάλλος συνταγματάρχη δούξ τοΰ ΓραΐΛ- 
μων, συντρίβεις υπό σφαίρας τόν βραχίονα, ηναγκάσθη νά 
ύποστη όδυνηράν έγχείρισιν. Ό ίερεύς του συντάγματος, 
βλεπων τόν χειρουργόν προσφέροντα τφ  τραυματία χλω- 
ροφόρμιον, άρχισε νά κακίζη τόν έφευρέτην τής χλωρο- 
φορμησεως Σιμψωνα, ίσχυριζόμενος δτι άμαρτάνουσιν είς 
τόν θεόν οί ποιοΰντες άνεπαισθητους τούς πόνους, διότι 
αυτός έπέβαλεν άνέκαθε τοΐς άνθρώποις την τιμωρίαν 
του πόνου. —  «Τί Οά έλέγετε, πάτερ, είπεν αύτω ό δούξ, 
εισπνεων το ναρκωτικόν, άν σας έπεδείκνυον δτι πρώτος 
ό θεός μετεχειρίσθη τό φάρμακον τής άναισθησίκς ; Δεν 
άνεγνωτε έν τη Γραφ-?5 δτι, πριν η λάβη μίαν τών πλευ
ρών του Άδάμ, έβύθισε τοΰτον είς ύπνον βαθύν;» Καί 
ταΰτα είπων, έ'μεινεν άναίσθητος.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η πολυθρύλητος αυτη πλευρά, ητις εδωκεν άφορμην 
εις τοσα άπρεπή κατά τών γυναικών σκώμματα, μεταξύ 
τών όποιων καί τό άφυές τοΰτο λογοπαίγνιον: «Rien d’ 
dttonnant si la femme est fausse : elle naqult d’ une faus- 
se cote» («Ούδόλως παράδοξον άν η γυνη είναι άπατηλη* 
εγεννηθη απο ψευδή πλευράν,») μοί ένθυμίζει την έξης
χαριεστάτην άνατολικήν ^αράδοσιν.*

¥ ¥

Ό θεός είχε λάβει έκ τοϋ σώματος τοϋ Άδάμ την 
πλευράν, δι’ ^ς προύτίθετο νά πλάσ·/) την γυναίκα, την

εί/ε θέσει πλησίον του καί έσκέπτετο τίνι τρόπ<ρ να με* 
τα/ειεισθη αύτην καταλληλότερον, δτε αίφνης η γάτα 
τοΰ Παραδείσου, ητις έτριγύριζεν εκεί πλη3ΐον, είδε την 
χοτολέτταν, ώρμησε, την ηρπασε καί εφυγε.

Άποσπατθεϊς βιαίως τών σκεψεων του ο Κύριος, εκα· 
με κίνημα ταχύτερον αστραπής, ινα συλλαβή τόν αρπα- 
γα, άλλα δέν -^υνηθη νά δράξη παρά μόνον την ούράν, 
ητις εμεινεν είς τάς χεΐράς του.

*0 Κύριος έσ/ε στιγμήν τινα ενδοιασμού* ειτα δε ειπε 
καθ’ εαυτόν : κουρεύεται! μεταξύ ούρας γάτας καί
κοτολέττας η δυσκολία δεν είναι μεγάλη». Εφυσι^εν επί 
τή ; ούρας τής γάτας, καί η Εύα εγεννηθη.  ̂ ^

Ή παράδοσις αυτη, λέγουσιν οί εομηνευται, δεν συμ
φωνεί έντελώς πρός την τής Γενεσεως, εχει ομως το πλεο
νέκτημα νά έξηγη θαυμασίως τάς γατικάς ιδιότητας, άς 
πάντες οίηθολόγοι παρετηρησαν είς τάς γυναίκας* διό καί 
έλέ/θη: caresses de femme, caresses de chatte (αχαϊδια 
γυναικός, χάϊδια γάτας»).

Μΰθοι, ψεύδη, συκοφαντίαι, πάντα ταΰτα, χαριεσσαι 
τής Ευκς κόρκι. Τά έπενόη'ταν άνδρες^κακόβουλοι πρός 
άντιπερισπασμόν, δτε ό Δαρβίνος έκηρυξεν δτι ό πρωτό
πλαστος ε'τ/ε πατέρα τόν πίθηκον. Μη χάνεσθε ! Η Ευα 
προηγηθη τής γάτας* γάτα δέν υπήρχε τότε έν τω Πα- 
ρκδείσω* τό λέγει ρητώς τό Κοράνιον : αη γάτα έγεν-
νηθη έν τή Κιβωτώ έκ τοΰ πταρμού τοΰ λεοντος». Ου- 
δέν λοιπόν οφείλετε είς αύτην, πολλά δμως εις τόν θεόν 
έκεΐνον τής εύφυίας, βν οί μωροί ύβριζουσι και bv ματ/ιν 
έπεκαλέσθην είς την σύνταξιν τής διατριβής ταυτης μοί
η α νηθη τόν καγ/ασμόν του’ Φεΰ ! δεν γελ^ πλέον, εγε-

% ·* \ * * Υ ’νετο και αυτός ομογενής, τραπεζίτης.
Ε . ΑΣ& Π Ι02.

Τέλος του Δευτέρου Μέρους.



ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΏΝ ΜΥΘΟΙ 

ΤΟΓ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΛΑΟΓ*

Ar ΑΣΤΕΡΙΙΛΙΟΙ

•Α σ τ ε ρ ισ μ ο ί π α ρ α  τ ο ις  ά ρ χ α ίο ις  Σ η μ ά δ ια . _  "Ιχνη π α 
λ α ιώ ν  μ ύ θ ω ν . —  X ptO T iavtxal ό ν ο μ α σ έ α ι.

 ̂ Μετα τα  μετεωρολογικά φαινόμενα καί τό ευεργετι
κόν θάλπος και τό φως τοΰ ήλιου, ατινα άμεσον άσκοΰ- 
οιν επί τοϋ άνθρώπου έπενέργειαν, τό θέαμα, δπερ έν 
αίθρια νυκτί παρεχει ό άστερόεις ουρανό:,ένεποίει βεβαίως 
βαθεΐαν αί'σθησιν καί θάμβος τοΐς πρώτοις άνθρώποις· τά  
δε συναισθήματα αύτών ταϋτα  έ'εδήλουν δ ιά 'πο ιητικών 
εκφράσεων, αΐτινες βαθμηδόν μετέπεσαν είς μύθους. Κζί 
αυτη είναι ή πρώτη πηγή αστρονομικών μύθων.Έτέρα δέ 
πηγή είσΐν αί παρατηρήσει περί τής κινήσεως τών δ ιά
φορων αστέρων, πρό πάντων εκείνων, οϊτινες συντονωτέ- 
ραν εφελκυουσι την προσοχήν ενεκα τοΰ μεγέθους καί τής 
λαμπροτητος αυτών,περί τών διαφόρων συστημάτων, άπεο 
βχηματίζουσιν ουτοι έν τω  ουρανφ, περί τής έπιτολής 
a a i τ ί ς  δυσεως αυτών, πρός ά έκανονίζοντο τά  έπί ν ίίς 
έργα, πρό πάντω ν τά  τής γεωργίας, καί τής ναυτιλ ίας. 
Ά λ λ ’ αί το ιαΰται θετικώτεραι παρατηρήσεις δέν ήσαν 
πολλαί,^άναμφιβόλως δέ οί Έ λληνες , ή οί προπάτορες 
αύτώ ν Ά ριοι, δέν έσυστηματοποίησαν διά συμβολικών

, * 'U πραγματεία, βραβευθεΤσα Ιν τώ Ζωγραφείω διαγω-
ν'σματι τοϋ Ιν Κωνσταντινουπόλει φιλολογιχοΟ συλλόγου, ε!νχ·. άπό- 
σπασμχ Ιχ σειρϊ; μελετών τοΟ χ. Ν. Γ. Πολίτου περί της γλώσση, 
και τοΰ βίου τοΰ Ιλλ^νιχου λαοΰ. (Σημ. τ. Έχδ.)

και μυθικών παραστάσεων, βαθείας υποκρυπτουσών εν- 
νοίας, περίσσειαν γνώσεων περί της φυσεως και τών κι
νήσεων τών ουρανίων σωμάτων, ως εόο'αζεν η μυθολο
γική σγολη τοΰ Dupuis. Αί αστρονομικοί γνώσεις τών 
παναρ/αίων Ε λλήνων ησαν στοιχειωδεσταται ιω  Ο ' 
μηρω καί το> Έσιόδω η'ταν γνωστοί μονοί οι αστερισμοί 
τών Πλειάδων, τών 'Υάδων, τοΰ σθεναρού Ωριωνος, της 
’Άρκτου η Ά μάζης μετά τοΰ Βοωτου η Άρκτουρου, καί 
τοΰ Κυνός τοΰ Ώρίωνος. Διότι ό Ησίοδος, ω πολλακις 
πκοείχετο ευκαιρία νά ονομάση άστϊρα; καί αστερισμούς, 
πάντοτε τούτους μόνον άναφερει.* Μετα τών αστερισμών 
δέ τούτων συνεδεοντο μΰθοι ευάριθμοι λ ιαν, οιτινες ομως 
βαθμηδόν ττλουτιζόμενοι &ια νεων επεισοδίων, κατέστη 
σαν ποικιλώτεροι. Κυρίως δέ η τασις πρός την αστρονο
μικήν μυθοπλαστίαν άρχεται προφανώς εκδηλουμενη απο 
τοΰ Εύδοςου, ζησαντος περί την εκατοστήν δ εκατ/jv όλυμ 
πιάδα, παρ’ ω πρώτω γ ίνετα ι μνεία τών μυθολογικών ο
νομάτων τών αστερισμών Κηφεως, Κασσιεπειας, ίίερσεω, 
’Ανδρομέδας, Κήτους, Άργους, Κενταύρου. Είτα οί άλε- 
ζανδρινοι γραμματικοί έπολλαπλασιασαν τεραστιως του, 
αστρονομικούς μύθους, μη επινοοΰντες τα  πολλά νέους, 
άλλά παλαιούς, άσχετους ολως πρός την τών ουρανίων 
σωμάτων παρατηρησιν, συνδεοντε; έπ ιτηδειως πρός τα  ο
νόματα τών αστέρων καί τών αστερισμών και ταΰτα  μυ
θολογικώς έςηγοΰντες.

"Ομως ού μόνον οί μΰθοι ουτοι ούδαμώς έρρι,ώθησαν 
παρά τώ  λαώ , ά λλ ’ ούδέ ή γνώσις τών βραδύτερον π α -

1 Βλ. ?ν Ιχτάσει. Κ. Ο. Mailer Prolegomena zu einer wissensch.
Mylhologie. Gett. 1825 σ. i91  χε Ά λ λ ’ οί Οπό τοΟ Όμβρου χα·.
τοΰ ‘Ησιόδου όνομαστ'; άναφερόμενοι άστερισμοι ησαν πιθανώ, κολλώ  
πρό αδτών γνωστοί, ώς τεχμαιρόμεθα χαι 2κ της μυθολογίας το J r 1 
μαϊκοΰ λαοΰ, ήτις τούτους μόνον άναφέρει.



ρκτνιρηθεντων άστερισμών έγενικεύθη. Νυν οί χωρικοί τής 
^ , V ΥνωΡ^ου«^  εκείνους ιδίως τούς αστερισμούς, 
ους εγνωριζον ^καί οί παναρχαιότατοι προπάτορες αύτών 
και τουτους έχουσιν ύ ;  οδηγούς είς τά γεωργικά των 
ε?γ« νι την ναυτιλίαν, ώς έπί τών χρόνων τοΟ 'Ησιόδου.

» Γ */1? 01 καλο0ντα ι ύπό του λαοϋ γενικώ ς σημάδια , 
τ α ό ε  ιό ια ιτερα  α ύτώ ν ονόματα ή ε ίνα ι α υ τά  τά  π α λ α ιά ,  
η ετερα, ων τ ινά  μέν δ ιεπλάσθησαν έξ άναλογίας πρός 
κοινά ^εργαλεία ή σκεύη, ή ά λ λ α  τώ ν έπ ί γν5ς π ο αγαά-  
τω ν, α λ λ α  δ ’ άναφέρονται είς μύθους μέχρι; ή^ών δ ιά  
στόματος δ ιατηρη θέντας. Τών μύθων το ύτω ν έ ΐιο ι δ ιέ
σω σαν ί'χνη άμυδρά γνω στώ ν άρχαίων* π ά ντε ; δ ’ έν γέ-  
νει γ ίν ο ν τ α ι  ώ ; τ ι ;  ά π ήχησ ις  τοΰ φανταστικοΰ  π νεύμ α -  
το ; τω ν π α λα ιώ ν  Ε λλή νω ν  κα ί δ ύνα ντα ι νά θεωρηθώσιν 
ω ; κληροδότημα τώ ν π ανα ρ χ α ιο τά τω ν χρόνων. Ά ν  δ’ έν 
τ ισ ιν  α ύτώ ν π αρ ατη ρ ε ϊτα ι κ α ί ή επήρεια τ? ,; χρ ιστ ιαν ι
κής θρησκείας, ό λόγος ε ίνα ι ευνόητος- οί έκ νο ισ τ ια ν ι-  
σθεντες Ελληνες δέν έδύναντο νά δ ιατηρησω σιν όνοαα- 
σιας, άμεσως άνακαλούσας είς τη ν  μνήμην τού; μύθους 
τ η ;  α ρ χ α ία ; θρησκεία ;. Είναι γνω στόν, δτι οί πρώτοι 
χριστιανο ί, σ κ α νδ α λ ισ μ ένο ι έκ τώ ν εθνικών όνομασιών 
τω ν αστερισμώ ν, έπειρώντο ά λλο τε  μέν χρ ιστιανικήν νά  
οω σω σι τα υ τα ις  έξή γη σ ιν,1 ά λλο τε  δέ κα'ι εντελώ ς νάν- 
τ ικ α τα σ τη σ ω σ ιν  α ύ τά ς . *Η δέ τά σ ις  α δ τη , ένωρίς λ ία ν  
εκοηλωθεισα^ παρά τ ισ ι τώ ν έκκλη σ ια στικώ ν συγγρα
φέων ό ιετηρηθη μέχρι τοΰ ΙΖ' έ τ ι αίώνος. Κ αί κ α τ ’ α ύ 
τη ν  όε τη ν  παρελθοΰσαν έκατο ντα ετη ρ ίδ α  Σέμλεο τ ις  
εν τι) αύτοΰ Astrognosia nova ( 1 7 4 2 )  προέτεινε τη ν  ά ν

. * πεΡΙ τ’*5 ά?χί{ τ°5 ~ίΙ*7:του α’ώ«ος h πατήρ τζς ?χχλη-
σιας Ευχεριος εγρχ?εν, ότι ό μεν ΆρχτοΟρο; παρίστησι τήν Ιχχλη- 
σιαν, ο Ώρίων to i; μάρτυρα; χαΐ α! Ύάδες τού; διδασκάλου; 
Ιχχληαιβς. (Piper, Mylhologie der christl. Kunsl. τ.Ι.μερ.ΙΙ.σ.299),

τ ικ α τά σ τα σ ιν  τώ ν εθνικών δ ιά  χρ ιστ ιαν ικώ ν ονομάτων, 
δπως οί τή ν άστρογνω σίαν διδασκόμενοι, ά ν τ ι κενών μ ύ
θων, μανθάνω σι συγχρόνως ιστορίας τή ς  π α λ α ιό ς  κα ι τη ς

καινής δ ιαθή κ η ς.1 . . .  '
Κ ατω τέρω  καταγράφομεν τά ς  γ νω σ τας ημ ΐν ονομασίας  

έκάστου τώ ν αστερισμώ ν κα ί τ ά  περί το ύτω ν μυθολογου- 

μένα.

Β'. ΠΟΥΛΙΑ

Γ ε ω ρ γ ο ί  Π ούλιχς μ ε τ *  κρότου.
— Σεισμοί Καιταστεριβμος Άστερινου  καί Πούλιας.
Πλειάδες εξ α δ ελφ ο ί, ά π ο * τε ίν α σ α ι τη ν  έβδόμην.—Μνη- 
σ τ α ί το\> ’ϋρ ίω νο ς, Οπο τ ο ύ το υ  δ ιω χ ό μ ε ν α ι.— Π ουλί» , 
χλώ σσ*  με τ ά  * λ ω 0σ ό « ο υ λ * .-Γ ο υ ρ ο υ ν *  με τ *  γ ο υρ ο υ

νόπουλα, ('Τάδες Ο

•Ο άστερισμός τή ς  Π λειάδο; κ α λ ε ίτα ι .γενικώς έν Έ λ·  
λ ά δ ι Π ούΜ α, ενιαχού δέ Π Μ ά *  ή  Ό χ Λ ε ίά ϊ  Κ α τ α  
τοΰτον οί γεωργοί, οί πο ιμένε;, οί ναυτιλλόμ ενο ι κανο- 
νίζουσι τά ς  έαυτώ ν έργασίας, ώ ; άποδεικνυουσι π ο λ λ α ί  
δημώ δεις παρο ιμ ία ι.4 Ά λ λ ά  κα ί οί άρχαΐοι Ιρρυθμιον τ α  
εργα τω ν πρός τή ν  κ ίνησιν τοΰ άστερισμοΰ τουτου, αρ- 
Υόαενοι τοΰ άμητοΰ ά μ α  τ ή  επ ιτολή  αύτοΰ κοα τοΰ αρο- 
του κ α τ ά  τή ν  δύσιν.5 Παρ’ ημ ΐν δμως ή σπορά δεον να

1 Piper, αδτ. σ. 293 κ.ε. # „
ϊ  Πλειας Ιν Ρόδο). «‘Ομοιάζει ταστρ* χ*\ την Πλεια·. (Πανοωρ.

τ. ιδ' σ. 599). „ ,
3 Έν Κύπρο), « λ ί την ’Οπλ'αν V  άνέφχνε χαι τά*τρα της εν 

ξξη.. ίΣαχελλ.' Κυπρ. τ. Γ', σ. 20. βλ. χαι αΐτ. σ. 354. — λουχα,
Φιλολογικά: Ιπισχέψεις σ. 1 39).

4 Παρα V. Mommsen, Griechische Jahresyeiteo I. σ. 88 xt.
5 ‘UutoS. "Εργ. xa'i ιϋμ. 383 xe. Preller. gr. Mytfc. 1. σ. 381



ΙΤΓκηΤ1 ^  *?”V ** Π°ΛΐΧς’1 ό % ιο ' τ ι  κδ*
Λ  ί  ' *“τα τκς πα?*τηρή«ις τοΰ ’Ιουλίου 

’ I f  2 ,9 ΝοεΗ·βΡίου $ 2 Δεκεμβρίου (ε. ν.)2 
& *'XJ ^   ̂ Που^~*ι πιστεύει ό λαός, δτι ακούεται 

°φοόρος *ροτος περί βαθύν δρθρον’3 λέγουν δέ i „ t n r  ή
* °V ',** C, Ζ1< , α<Γ<7α· Παραπλησίαν ταύτη άοχαίαν
ύο,ασιαν αναφερει ό Ποσειδώνιος παρά Στίβων.. (Γ', 1 )
*ερι της δυσεως τοϋ ήλιου’ «μείζω δόνες·/ τόν ήλιον έν

η παοωκεανιτιδι /<{Γα ψόφου παραπλήσιου, ώσανεί σί-
,οντος τοϋ πέλαγους κατά σβέσιν αύτοΰ είς τόν βυ-
ον.» Εκ τίνος δ’ ήπειρωτικοϋ άσματος έστιν εικάται,

, ,” αυτη ιδε* ε“ ικρατεΐ καί περί της δυσεως άλλωναστέρων.

Να 6pr,c καί τόν Αύγερινό, ’που κοόεται τή δόσι.5 

'ίσως ή τοιαύτη δόξα προήλθεν έκ βυζαντιακών θεω-

(304) καί τους ίκο τούτου άναφερομένους συγγραφείς, οΤς προστε-

σ! 720 Γ ?  · *]* Ι’ ,Χ’ίί*' πα?'1 MiS“e, Pair. gr. τ. XVIII
δί a ■ ο"'* Χ ■ 5 avaI-U <>“®*‘ μέν άμήτου καιρόν, δύνουσαι
ο- «κορ υ οεικνυουσι. Καί τοΤς ναυτιλλομένοις μετά τ^ς άμάξ,ς ση- 
μεΐον γίνεται». Γ 1 4

! Kara.τήν ΙπομένΓ,ν παροιμίαν,χα9’ ήν καί οί ποιμένες δφείλουσι 
να μεταοωσι τοτε ε’ς τά χειμαδιά.

Π Πουλ'.α βασιλεύουσα, 
x»t ’πίσω παραγγέλλουσα, 
μηοε τσοπάνης ’ς τά βουνά, 
μηδΐ γίωργος ’ς τούς κάμπους.

Λ * .  ° .* 1 f nvSi ?ii,ivu7 ’ Πούλια ’ε ίμ ν ώ η ,» .  ‘Η Ιορτή τοΰ 
«γ. Μηνδ τελείται τή 11]23 Νοεμβρίου. ‘Ο λαό; ορίζει ώ Λ ,αέοαν  
δύοεως τήν 18J30 Νοεμβρίου. # Ρ 4 * η· P*V

3 Π. Παπαζαιρειρόκουλος έν Βύρων·. τ. Β' σ. 333.
4 Έφημερ·; τών Φιλομαθών 1858 τ. ϊ  α. 574."
5 Χασιώτου, Συλλογή τών κατά τήν “Ήπειρον δημ. άσμ. σ. 35.

ί ΐώ ν  περί ατμοσφαιρικών μεταβολών *α τα _ τη ν επ ιτολήν 
■λ δ ύσ ιν 'τώ ν άστεοισμών ”Εν τ ιν ι έλλη νικω  κω δ ικ ι ευρι- 
σκομένω έν τη  βιβλιοθήκη τοϋ έν Έ ρλάγγνι τη ς Β αυα
ρ ί α ς  πανεπ ιστημ ίου (ύπ’ άριθ. 93), γεγραμμενφ  δε κατα  
τήν ιε ' ή  t r ' εκατονταετηρ ίδα , π ερ ιεχετα ι κα ί συνταγ 
μάτιον περί τοΰ «π ό τε  γ ίν ε τα ι βροχή *α ί πότε άνεμ ος», 
έν ύ  σημειοϋνται αί ήμέραι τής έπ ιτολής κα ι τή ς δυσεως 
τώ ν άστεο ισμ ώ ν τοϋτο άναφέρει ότι κ α τα  τας ημέρας 
έκείναο γ ίν ε τα ι πάντο τε  t a p a r f  ά ψ κ  κα ι άνεμος π νέε ι 
κα ί κα τα ιγ ίδ ες  ένσκήπτουσιν. Έ κ  τοΰ χειρογράφου του- 
του άποσπώαεν τάς έπομένας περικοπάς. ,

« ίο  16) Θ αργηΐιών, μην Ά.τρΙΛιος. Κίς τ η ν  πρωτην 
ή Πούλια άοχετα ι νά άνατέλντ, από τό αργά' τ ω  αυτω  
μηνί ιθ' οί πλε ιάδ ες βασίλευμα ήλίου κρύβονται* τώ  « υ -  
τ ώ  αηνί κα ' οί πλε ιάδ ες άνατέλνοντος τοϋ ήλιου, « » * -  
τέλνουσιν κα ί αύταί* κα ί γ ίν ε τα ι μ εγά λη  ταραχή  του 
·) 9
T w w  &  M dtoc . ’ t o  δέ τά ς επ τά  α ί π λ ε ιά 
δες άποταχύς φα ίνοντα ι’ κα ί γ ίν ε τα ι άνεμος προ δυο ο 
τϋΐών ημερών. . . Λ γ, «

«(<&. *e) Π υά η ψ ιώ ν , 'Οκτώβριος. . . Ε·ί ι -> ,
ύάδε- άα»’ εσπέρας άνατέλλουσ ιν ’ κα ί γ ίν ε τα ι ταραχή

' — eir τ ά ' κν* άαα  άνατελλοντος *ουπεοισση του αερος εις τ α ,  κ , xu.* «
ήλίου αί πλειάδες βασιλεύουσιν’ κα ί γ ίν ε τα ι μ εγά λη  .α
ραγή τοΰ άέρος πρό μ ιας ημέρας. ( t _,js

κ'Λμφεστi/ f id r ?  Νοέμβριος. Εις τα ς  ς  α ι

ί Χειρ. Πυανοψίου. Όχτώμβριος.
2 ·1ίξ άμαΟε’α ; τοΰ γράψαντο; Λ  μόνον ή τών αττικο,ν μ ^ ν  

β'/έσι; «ρός τους δωμαϊκοΰς Ισ^αλμΙνως άναφ^ρ-ται, α ·
τ ’α ονόματα τών κοο’,των είσ'ν Ι^ α λμ ένα  και ανορθόγραφα.^ Αμ. 
οτηριών μήν Ιγράφη ίσως κατά παραφθοράν ^ ’ Α νβ εσ τ^ ω ν  ο,,,*  
δμως συμπίπτει τώ Φεβρουαρίω περίπου, ή Μάρτιο, κατ α λ λ ο ;.



? Γ 2 Ϊ ί ' · Τ  6 ·ρ“ 4··™ · · · *ς κα *«, » ς U3t̂ e; κπο τα χ υ ; βκ , ιλ ε .<ουβιν κ α , 
την κύριον γ ίνετα ι ταραχή τοΰ άερος.»

°  κα τά  τή ν δύσιν τ ής Πούλίας κρ ίτο ; παρακολουθεΐ-

' ί , : ,  -τ * 1  ^  ' 7ta?aT-/!̂ 7et? ύ™ σεισμού.' Έκ
τ ί  επιρροής 5 ίσως τοιουτων ίδεων κρητ,κόν τ ι άσμ*

ερί του κατα  την 2 9  Σεπτεμβρίου 1 8 5 6  συμβάντος‘ έν
Κρητν, δεινού σεισμού, προσομοιάζει τάς τότε καταστρο-
φας πρός τας επιγιγνομενας «δταν χ άνετα ι άστρο» *

ΙΙεταβαινομεν η*ήη είς τήν εξέτα σ ή  τω ν περί Πού-

δ ί ε ω Γ 1 T0)V π ?05ω7ϊ07'0'··,’ 'ϊεων τα ύ της δημωδών παρα-

Α'. Έν περίεργο) παραμυθίω, ικανά  δ ιατηρήταντι λ ε ι-  
γάνα  αρχαίων φυ ,ιχώ ν καί άστρονομ,κών μύθων, ό Θεό- 
ελεησας τους πολλά δεινοπαθήματα ύποστάντας άδελ- 
φους Αστερνον κα ί Πού>5ω 3 κατηστέρισεν αύτούς. a KJ’

κΐ> ι 0 · / *  ''?S’ Υ :f Trj\ ϊ ίνγ1'/·αν ή Ποόλιω Πούλια
Α στ* ? νό« Αυγερινός».4 Παραπλήσιόν τ ΐ  άναφέρε-

σημερ,νοΟ ημερολογίου. Τόν δέ Φεδρουάρ,ον χαλεΓ Ά9η6ολε<3ν* 

^  «■* -
Ρ χ 1 λ ο υ β ί“  « ° ύΧ'* ; ’ γ ΐγν° ^ νη περ1 Λ  ^ ° a Νοεμβρίου, πα-ΕΓΪΞΓ "° " ^  *  τ,ναγί'°0·· <Vp. ***·

2 Jannaraki, ασματα Κρητιχά 3. 60 άρ. 83.
Τρία λεφτά 6οα ή γ^ί, Χ«πνος ’ποχάτω ’βγαίνει 
Χ^ονται χώρα.ς xxi χωριά, ’0iv όντας χάνΕτ’ άστρο.

‘Ελλάδ "“ ’" V  I?  *  ω  ,e d  συνηΟέστατος πολλαχοΟ τ ίς  Ελλαοος, ααλ.στχ δ’ έν Uπείροι.
4 Ρίο, Νεοελληνικά παραμύθια.* Copenhague, 1879 σ. 5. Πρ6λ 

M l Hahn, Griech. u. alban. Marcben άρι0. t ?νΟα όμως τό τέλο^ 
του παραμυθιού περί χαταοτερισμοΟ τών Δελφών παραδόξως 5λλεί-

τ α ι  έν άρχαίω ίτα λ ικ ώ  παραμυθίφ, καθ’ 8 οί άστέρες τή ς  
Πλειάδος είοίν έπ τά  κατηστερωμενα πα ιό ια .

Β'. Α ί πλειάδες είσιν άδελφαί, ών α ί 1ς άπεκτειναν 
τήν έβδόμην. Ό  μύθος ουτος, ώς ορθως παρετηρησεν ο 
Wacbsmuth, προήλθεν έκ τοΰ δτι ό αστερισμός τη ς  πλεια-  
δος σύγκε ιτα ι έξ έπ τά  άστερων, ων εις μόλις * « ι 
δοώς διακρίνεται. * Δ ύναται δε να θεωρηθγ,, νομ·.,ο_με£ 
ώς ό άρχικός πυρήν τού παλαιού μυθου κ α θ δ ν  « ι  «ς 
τών Πλειάδων ήσαν άθάνατοι, θνητη  δε η έβδομη Με 
ρόπη (ώς καί τό δνομα δείκνυσιν) ή συζυγος « υ  ^ σ ^ υ  
καί τού Γλαύκου μητηρ.3 Λιότι ο δημώδης μύθος απλού 
στερος ών καί άτεχνότερος, είνα ι προδηλως η πρώτη α  
καλλώ π ιστός ε'κφρασις τής μυθολογικής εικονος ην η^ο 
δυνατόν νά φαντασθή ό κ α τα  φυσιν άνθρωπος επι τ ?  θε*  
τού αστερισμού. Κ α τά  τήν αρχα ιότητα  ομως « “ **]£ < 
μύθους, η μάλλον παραλλαγάς του αυτου μυθου, η 
‘νούντο πρός έξήγησιν τοΰ φαινομένου, α fc-πτα δε ουσα«, 
Ιφ η σ ίν , εξ δοξάζονται παρά τοΐς άνθρωπος δ ια  το αμυ- 
»δρώς τή ν έβδόμην όρασθαι. . .  φασί δε τινες τοιουτον 
»μύθον, δτι μ ία  έκ τών επ τά  δ ιά  τό του Ιλιου παθ 
«ύπενώρησε τού συστήματος».4 Γενικώς όε 
να ιό τη τα  έμυθολογοΰντο άδε.ΙψαΙ, κοραι του Α τλαντος, 
ή κ α τά  Κ αλλίμαχον τής βασιλίσσης τω ν Αμα,ονων. 
πε, Περι το5 π*ρ*μυΟίου τούτου δά μχχρών Ιπρχγμ.τεύβημεν Ιν τ5 
‘Εστία (1880 έρΛ. l i t ,  U2)·

1 Basile, Peotamcrone IV, 8 Η sette palomm.elle.
2 Wacbsmuth, Das alte Griech. im neuen σ. 22.
3 Hygin, Poet. Astr. 1Ι,21. - ϊχ ο λ .  Ίλιαδ. Z «e ._O v.d . Fast. 

IV 170 x. i. icapά Preller, Gr. Myth. I. σ. 383 (36 ).
4 Σνολ. Άρατ. Φαινομ. 257 Βλ. χ*ι 259.
5 Preller, Ϊν9. άν. σ. 382 (365). Τοΐς ύπό τούτου άναφερομένοις 

συγγραφεΟσι πρόσθες και Σ*/ολ. Άρα-Χ. Φα^ν. 254.
6 Σχολ. θεοκριτ. ΙΓ', 25.



Γ'. Αί Πλειάδες είσί μνησταί τοΰ Ώρίωνο;, ύπό τού
του όιωκόμεναι. ΓΙερί τοΰ μύθου τούτου διαλαμβάνουν 
κατωτέρω έν τοι; περί Ώρίωνο;. 1

Δ . Πασών δμως γνωστοτάτη έστίν ή παοάστασι; τή ; 
πουλιά; ως ορνιθο; μετά τών νεοσσών αύτής. Τοΰτο εμ
φαίνει καί ή λ έ 'ι ; ,  παραγομένϊ) 5’κ τοΰ που.Ιί, (λατ. 
pullus, πτηνόν, πρβλ. πώλο;), λέξεω; εύχοήστου καί 
παρα Βυζαντινοί; συγγραφεΰσιν άπό τοΰ ένάτου αιώνος 
και εφεςής. Μυθολογοΰσι δέ περί τή ; πουλιά;, δτι ήν 
ορνις, καταστερισθεΐσα μετά τών νεοττίων αύτής, ών έ ; 
μονόν επεςησαν, Τπό τήν μορφήν δέ ταύτην σπουδαίαν 
εςασκεΐ επήρειαν έπί τ ή; επιτυχία; τω*ράγιων, ώ ; τό 
φεγγάρι. Ά ν μή ί'δνι ταϋτα έπί τών κεράμων τή ; οικία; 
ενθα παρασκευάζονται, ούδεμίαν προσκτώνται μαγικήν 

υναμιν. Ηολλάκις δέ καί αΰτή κατέρχεται έξ ούρανοΰ 
με όλη; τή ; φωλεός, καί είδον ταύτην άνθοωποι'πολ
λοί, μάλιστα γραίδια· άλλ’ ούαί τω άπαντήσοντι αυτή, 
κα ί’ ην στιγμήν κατέρχεται μετά βοή; καί ροίζου.2 11ε-

t Την τοιαύτην δύναμιν άναγράφουσι καί ε·; ταλλα  ά'στρα Ιν γέ- 
νει. Αι μαγικαι σκευασιαι πρέπει νά Ικτίθηνται καθ’ δλην τήν νύκτα  
Ιν ύπαιθρο». κκί μάλιστα  έπί τή ; στέγη;, .γ ,ά  νά τά  ’δή τάστέρ...

”ept ταυτων πλ£':ω «Ρ ™Ρ\ Μαγεία; τμήματι τών ήμ ίτέ- 
ρων μίλετων περί τοΰ έλληνικοϋ βίου. Σημειω - ίον μόνον ένταΰθα
οτι κατα την εικοστήν πρώτην μαίου, (δτε περίπου συμπίπτει ή άνα- 
τολη τή ; Πλίΐαδο;) οί ίδιοκτήται Γπτων προσέχουσι μή ουτοι μεί- 
νωσι τήν νύκτα Ιν δπαίθρω, φοβούμενοι μή κ α τ α σ τ ώ  α ϊτο ύ ; κατά
στικτου; ή Πούλια. ’ Εντεύθεν καί παροιμία- «τόν επιασεν ή π ο ύλ ια .
■' τών **-««.γμέ»ον Ιχόντων το πρόσωπον. (Βλ. Καραγ.άννη, Δει

σιδαιμονία; δοκίμιον. Σμύρνη, 1872 σελ. 259). ΊΙ πρόληψ,; προήλ- 
,ν E\ t0.5 °Χή.««-θϊ τή ; Πούλια;, έν συνδυασμώ μ=τά τής 6ποτιβ=. 

μ-νη; επιβλαβοΟ; αύτή; Ιπηρεία; Ιπι τών έπιγείων.
2 Νεα ‘Ελλά; (Έφ. ’Αθηνών) 1874 άρ. 35.

ρίείγον είναι καί τ ι άνέκδοτον σμυρναϊκόν παραμύθιον, 
καθ’ δ έν βασιλόπουλον, άναζητοΰν τήν έγκαταλιποΰσαν 
αύτό Νεοάνδα σύζυγόν του, πορεύεται πρό; τά άνθρωπο - 
φάγον Φεγγάρι, 'ίνα μάθνι ποΰ αύτη εύρίσκεται. Ίουτο 
παραπέαπει αύτόν πρό; τόν άδελφόν του “Ήλιον, και ου
τος πρό; τήν άδελφήν του Πούλιαν. Ά μ α  τή  άνεκοι- 
νωσε τήν αίτησίν τόυ, τω είπεν αυτη νάναμείνΤ) μικρόν, 
«γΐά 9ω νά ζν ζά  χον.Ι’ ά , νά μάθγ, άπ’ αύτά ποια είναι’ 
τότε έκάθησεν αύτό; καί μέ ενα σφύρισμα τή ; Πουλιά;, 
μ α ΐενθ ή χ α η  o l.la  ζνν κόσμον ζά  που.Ιια  καί αρωτουσε 
αυτή ένα ενα γ ΐά  νά μάθγι ποίά είναι αύτη». Ωστε εν 
τώ παραμυθίω τούτφ παρίσταται ή Πούλια ώ ; βασιλισ-
σα τών πτηνών. f „

'Η παοάστασις του αστερισμού τ$ς Πλεικοος, ως όρνι
θας μετά τών νεοσσών αύτνίς1 έστιν άπανταχου ττ,ς γ'Ζς 
έ'ηπλωαένη. Πολλά δέ τεκμήρια πείθουσιν ήμβς, δτ·. 
παραπλήσιο; θά ήτο ό αρχικό; περί Πλειάδων ελληνικό; 
μΰθος.'Η λέξις έστιν έτερο; τύπο; τοΰ .τί^ία_(περιστεοα,, 
οί δέ συγγράφει; χρώνται άδιαφόρω; τ α ϊ ;  λεςεσι Πελειαι, 
Πελειάδε;’ καί Πλειάδες ή Πλειά; πρό; δηλωσιν του α- 
στεοισαοΰ».2 Προφανώ; δέ καί ή ετυμολογία τής λεςεως 
έκ τοΰ π  Λείων ή έκ τοΰ π Μ ειν  στερείται παντελώς υ- 
ποστάσεω;. 'Ο Dikharme έν τή  ελληνική μυθολογία αυ
τοΰ γνωματεύει, δτι ό μύθο; περί τή ; μεταμορφωσεως τών 
Πλειάδων εί; περιστερά; προήλθεν έκ τή ; ομοιότητας του 
ονόματος αύτών προς τνιν "λέζιν πλειάδες. ^   ̂ του>ο 
είναι άνακριβές. Ή παράστασι; τών Πλειάδων ω; περι
στερών είναι παναρχαία, οι δε σχετικοί περι τουτου μΰ

1 Μεταξύ τών ορατών αστέρων τοΰ συστήμκτο; ή ’Αλκυόνη .σ-οί 
δποτ'.Οεται ώς η κλώσσα.

2 Βλ. 0rkoxjpoy Έρρ(/.ου Στεφάνου έν λ. πέλει*. ^
3 Decharme, Mythologie de la Grice antique 1830 » . 242.



Got, δέν είναι δυνατόν νά ύπαχθώσιν εις τήν κατηγορίαν 
των εν μεταγενεστέοοις χρόνοις ύπό τών γραμματικών 
έπινοηθέντων ετυμολογικών. Κατά τόν έν ’Οδύσσεια μύ
θον Πελειαι φέρουσιν αμβροσίαν τώ Διί πατρί.’Εν δέ'ταϊς 
Πλαγκταϊς μία τούτων πάντοτε άπό.ϊ.Ινται, άλλ’ ό Ζευς 
πλαττει έτεραν πρός άντικατάστασιν αύτής.* Τάς πε- 
λείκς ταύτας μεταγενέστεροι συγγραφείς συνεταύ'τιζον 
τώ άστερισμώ, άνευ λόγου όμως ούδεμίαν άνεγνώριζον 
(Τχέσιν ταΐς κοιναΐς περιστεραϊς.2 ’Ακριβώς τά χωρία τών 
αρχαίων ποινιτών καί λογογράφων, άπερ παρατίθησιν ό 
Αθηναίος προς υποστν;ριΐ;ιν τής γνώμης ταύτης, πιστοϋσι 
το αντίθετον. Αί πλειάδες τοΰ άστερισμοΰ έξελαμβά- 
νοντο ώς περιστεραί, όπόθεν έπλάσθη καί ό μΰθος τής 
μεταμορφώσεως αύτών, διωκόμενων ύπό τοΰ θηρευτοΰ 
’Ωρίωνος.3 Κατά τήν ποιήτριαν Μοιρώ τήν Βυζαντίαν, 
τήν άμβροσίαν έκόμιζον τώ Διί, παιδίω ετι έν Κρήτη' 
τρήρωνες πελειάδες, τό δέ νέκταρ αετός, ό δέ Ζεύς νι- 
κήσας τόν πατέρα τοΰτον μέν εποίκισε αθάνατον καί ποοσ- 
έλαβεν έν τώ ούρανω, έκείνας δέ έτίμνισε καταστήσας 
άγγέλους τοΰ θέρους και τοΰ χειμώνος.4 'Γό τής ’Οδύσ
σειας περι τής δια τών Πλαγκτών διαβάσεως τών Πε· 
λειάδων, παρεφθάρη μεταγενέστερον ίσως εις άλλον μΰ- 
θον περί πτήσεως περιστεράς διά τών Πλαγκτών καί

1 Όδυσσ. Μ, 62.
Tg fi.lv τ’ oloi ποτητ» παρίρχετχ:, olSl πέλεια! 
τρήρωνες, τα: τ’ αμβροσίην Διι πατρ\ φέρουσιν, 
άλλά τε και τών αιεί άφαιρεϊται λις πέτρη· 
άλλ’ άλλην Μησι πατήρ ΙναρίΟμιον είναι.

Βλ. και Preller, Gr. Myth. 1̂ 381 (364).
2 ’ AO/Jv. ΙΑ.' σ. 489 κ.ε.
3 Περί τών Πλειάδων ώς περιστερών βλ.ΝΗζεοΙι εις Όδύσ.Ε 269.
4 Παρ’ Άθηναίω ΙΑ' σ. 491,

αποκοπής τής ούριΖ; αύτής, κατά τόν πλοΰν τών ’Αργο- 
ναυτώ ν. Παρα τ ισ ιν  αρχαίους συγγοαφευσ ι υ π ε μ φ α ιν ε τ α ι  
σ*/έσις τώ ν Π λειάδω ν πρός τά ς  έν ΔωδωνΥ) περ ιστεράς  
(πελείας), σ υ γ γ ενέ ς  X' έσ τ ι κ α ι yj τώ ν \ α δ ω ν  επ ω νυμ ία
[Λ ω δω να ϊα ι  ν ν η φ α ι ) .

Έν τη γερμανική αύτου μυθολογία: περισυντ,γαγεν ο 
Γριμμ πολλάς ονομασίας έ; ευρωπαϊκών γλωσσών, προ- 
δγ)λως ές αναλογών μύθων ?) εννοιών προελθουσας. Αι 
ΠλειάΧες γεραανιστί καλούνται: Die henne mit sieben 
kiichlein (η ό'ρνις μετά τών έπτά νεοσσών') δανιστι aften- 
hOne (ορνις έσπεριν·/)*) αγγλιστί the hen with her chickens 
γαλλιστί la poussiniere* έν ΑοΟαριγγία poucherosse % co- 
vrose (couveuse), graubiindn, cluotschas vj clushas (επωα- 
ζειν) ιταλιστι gallinelle* βοημιστί slepices kuratky (ορνις 
μετά νεοσσών*) ούγγριστί fiastik, fiastyuk (έκ. του tik, 
tyuk ορνις καί fiazon τίκτω).* Άλλ’ έκτος τών υπό του 
Γριμμ άναφερομένων, όμοιας ονομασίας ευρισκομεν και 
παοά λαοις μνι εύοωπαϊκοις* οι Σιαμιοι καλουσι τας 
πλειάδας Dao Ink kai (άστηρ νεοττών).2 ΚοριαΤκοι 
γω .Ι εά ν  νήσσης .^  01 Βαναρ, ορειντ) ινδικτ) φυλ*/), χαΛαθοΥ 
ό ργ ίβω γ  (ητοι έν ω έπωκζουσιν όρνιθες) οι Κκσσιοι ε j 
’Ασσάμ όρνιθα.4 Τέλος οί Ταχίτιοι Ε hwettu ohwa a
(άστνιρ φ ω λ εα ς).0

Κ α τ ά  μ ε τά π τω σ ιν  συν/ιθως συμοα ινουσαν εν το ΐς  <ρυ- 
σικοϊς κ α ι άστρονομικοΐς μύθοις, έν παραάόσεσιν ά π α ν -

1 Grimm, Deutsche Mythologie σ. 691 (σ. 607 δ £κο.)
2 Bastian, Rambodja σ. 58.
3 Krascheninnikow, Kamtsehatka. Lemgo, 1766 σ. 279. πχρα 

R. Andree, Ethnogr. Parallelen σ. 107.
4 Bastian, Geogr. u. ethnograph. Bilder σ. 126.
5 J. R. Forster, Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt. 

Berlin, 1783 σ. 441. Παρα R. Andree. 2νθ’ άν.
[’ Α τ τ ικ ό ν  * 1Ιμ ερ ο λό γ ιο ν]  1 ?



ταχου της Ελλάδος διατηρουμέναις, άναφέρεται ή χλώσ^ 
σα με τα χλωσσόκονλα, ως στοιχειών φυλάττον θησαυ- 
ρους. Ανάλογοι παραδόσεις σώζονται και άλλα/ου της 
Ευρώπης. Εν Petersberge πιστεύουσιν, δτι χρυσν5 /ην 
επωάζω που δώδεκα χρυσά ωά* πολλοί την έ'ζητησαν, 
άλλ ’ ούδείς κατώρθωσε νά ευοη αύτην.1 ’Εν Βοημία, έν 
πλατεία  άγορας της πόλεως Blatna ϊδρυται στηλη της 
Ιΐαναγιας υπο ταυτην δοξαζουσιν, δτι εκτείνεται μέγα 
υπόγειον, ένθα πολυάριθμοι χρυσά? όρνιθες* όπόταν η τ:ό· 
λις περιελθη εις μεγαν κίνδυνον, θά πετάςωσιν αί όρνιθες 
καί τοσούτω μεγάλη έσται η άξια αύτών, ώστε δι’ αύ
τών θά λυτρωθφ η πόλις.2 ’Επίσης έν Βοημία, ύπό εκ
κλησίαν τινα εν Elbekostelec κατάκεινται άνάριθμοι θη
σαυροί και παρ αύτου; χρυσή ορνις μέ χρυσοΰς νεοττούς.** 
«Εκ τοιουτων παραδόσεων προηλθον προφανώς καί τά έν 
παραμυθίοις άναφερόμενα περί χρυσών ορνίθων. Έν βλα- 
χ ικφ  παραμυθίω η άγια Κυριακή δωρειτοα χρήστη κό
ρη, αναζητουση τον εαυτης σύζυγον, χρυσήν κλώσσαν 
μετά πέντε νεοττών.4 Ά λ λ α  τοιαΰτα παραμύθια αναφέ
ρει ό Γρίμμ*0 εν νεαπολιτικώ της Πενταημέρου (έν τη ει
σαγωγή) άναφέρεται, δτι έκ θαυμασίου καρύου εξέρχεται 
μια voccola co dudece polenice. ’Εν γεομανικώ γίνεται 
μνεία δώρων, καρύων η ώών, περιεχόντων χρυσοΰν ένδυμα, 
έτερον άργυρουν καί την κλώσσαν μέ τά επτά  ̂ δώδεκα 
κλωσσόπουλα, ητοι τον ήλιον, την σελήνήν καί την πού-

 ̂ 1 Kuhn u. Schwartz, Nordd. Sagen σ. 233. -  Βλ. καί Sommer, 
Sagen aus Sachsen u. ThUringen. Balle, 1846 σ. 63.

2 Grohmann, Sagen aus Bolynen. σ. 244.
3 ΑδτόΟ. σ. 288.
4 Schott, Walachische Marchen σ. 242.
5 Grimm, D. M. a. 691 (607—608 δ' ?x$ ).

λ ια ν .1 ’Εν ούγγοικώ τινι τέλος γίνετα ι επίσης μνεία της 
δρνιθος καί τών εξ αύτης νεοσσών.2

" Α λλα ι έλληνικαί παραδόσεις, ά ν τ ί της χλώσσας με 
τά κλωσσόπουλα άναφέρουσι γουροϋναν με τά γουρου
νόπουλα αύτης. Τί είναι η γουροΟνα αυτη ούδείς ε ; δσων 
την άνέφερον έρωτώμενος έδύνατο σαφώς νά μοί όρίση# 
άλλοι π α ρ ίσ τα σ α ν  ταύτην ώς χρυσήν, άλλοι πάλιν^ ώς 
σφραγιδόλιθον,ε/ουσαν έγγεγλυμμένην ύν μετά χοιριδίων, 
πάντες δμως συνεφώνουν, οτι εύδαίμων θά καθίστατο ό 
εύτυ/ησας νά έυρη τοιουτον θησαυρόν/Οτε προ τριάκοντα 
περίπου έτών η έν Άθηναις αρχαιολογική εταιρία απε- 
φάσιοε νάγοράση οικίαν τινά παρά την Άκρόπολιν, ενθα 
κατά τινας εικασίας ην η θέσις τοΰ αρχαίου βουλευτη- 
ρίου, ό κτητωρ μόνον άντί μεγάλου τιμήματος συγκατε
τίθετο νά πώληση αύτην. « Κ α ί  η κατ’ άδέσποτόν τινα 
φημην κείμενη που έν Άθηναις  καί μηπω άνακαλυφθεισα 
χρυσή ύς μετά των δώδεκα σχυμνίων αντήc, μέλλοντα 
κατά την τών πολλών γνώμην νά εύρεθώσιν έν τη π ε 
ριοχή ττίς οικίας ταύτης, έπηύςανον την άξιαν αυτής, 
καί  την ύπέρογκον τιμήν, ητις άπητεΐτο ω ; αντάλλαγμα, 
δικαίαν έδείκνυον)).^

1 Grimm, Kinder u. Uausm&rchen άριθ. 88.
2 Gaal σ. 381 παρ* Grimm.
3 Έπιγραφαι ανέκδοτοι άνακαλυφΟεΤσαι χαι ΙκδοΟεΤσχι υπο τοΰ

άρ*/αιολογικοΟ συλλόγου. Ά θ . 1852 φυλλ. 2 σ. γ '.—Την ά ν τ ί κ α
(άρχαίαν σφραγιδόλιθον) μΐ την γουροΟναν ζητουσι μετα πολλής 
πεποιΟ^σεως και Ιπιμονης οι χωρικοί Ιν τοΐς Ιρειπ-οις της παλαιας 
Μεσσήνης. Περι δε τών πλουτούντων ψιΟυριζεται πολλακις οτι εϋ- 
ρον και κατέ^ουσι την γουρουναν μ ΐ τα γουρουνόπουλα, ητις χαι,α 
την περίστασιν ταύτην Οευ̂ ρητέα ανάλογος τω Οαυμασιω οοολω 
(pfennig) τών γερμανικών δοξασιών, τω τεραστιως και αενάως πολ- 
λαπλασιαζομένω.



Παρα τοΐς ευρωπαϊκοί; λαοις μία μόνον, καθ’ όσον εγώ 
τουλάχιστον είςεύρω, υπάρχει ανάλογος ταύτγ) παράστα- 
ct’ ’ ®ν 'Ελβετία. Οί χωρικοΐ έν τή βερναία πεδιάδι Kan- 
der, όσακις βλέπωσιν έν τω  ούρανω λευκόν νέφος έκ των 
προμηνυόντων μεταβολήν καιρού, πιστεύουσιν, ότι βλέ- 
πουσιν 5ν (Moore) μετά τών έπτά χοιριδίων αυτής.1
1 αυτήν σχετίζει ό Schwartz τοΐς μύθοις περί τής μονο- 
φθάλμου συός̂  καί τοϋ χρυσότριχος κάπρου, ύποτιΟείς δτι 
αναφέρεται είς μετεωρολογικόν τι φαινόμενον.2 Ά λ λ ’ αν 
ώς ανωτέρω εί'Λομεν ή ορνις μετά τών "νεοττών αυτής 
εμφαίνει τάς πλειάδας, πολύ πιθανώς ή σΰς τών δημοτι
κών παραδόσεών έστιν εΐκών τών "Γάδων. Καί άληθές 
μεν δτι οί άρχαϊοι συγγραφείς παρήγον τήν λ έ 'ιν  έκ τοΰ 
υειν,^καί συμφώνους τή παραγωγή ταύτν) έπλασαν αύ- 
θους. Οτι δμως ή λέζις 'Τάς είναι ετερος τύπος τοϋ συάς3 
οείκνυσι τά λατινικόν suculae, άν καί τινες τών Λατί- 
νων συγγραφέων ψεγουσι τήν λέςιν, έκλαβόντες αύτ’ήν 
παρεξηγησιν της ελληνικής.4 Ό Preller γράφει περί τών 
ϊά δω ν τά έπόμενα, άπερ άγνοώ δυστυ/ώς επί τίνων

μαρτυριών στηρίζει· « άλλά καί εΐκονικώς παρίσταντο αί 
ϊά δες ώς αγέλη μικρών ύών (έκ τής συνηχή^εως τοΰ ό- 

νοματος αύτών πρός τήν λέξιν υν, έντεΰθεν έν Ί τα λ ί*  ε 
καλούντο suculae), διότι ό χοίρος φιλεϊ τήν ιλύν καί είναι 
ζφον σπαργωσης γονιμότητος, καί διά τοΰτο σύμβολον 
τής Οεας τών άγρών. Ώς τοιαΰτα ζώα συμπεριελήφθη-

t Rochholtz, Naturmylhen σ. 100 παρα Schwarlz.
2 Schwartz, Naturanschauungen 1879 r. II σ. 33.
3 .Συαδες αΐ σύες·, (Ήσύχ.).—"Ετερος τύπος τ ή ξ ε ω ς  είναι καί

,'Jf ’ , ®oeiJ« (* * ^  ™ Λ π .). Α! Ουάδες ήσαν διονυσιακαί
θεότητες, ο! 8ε περί ’Γάδων μϋΟοι πολλαχώς συνδέονται τοΐς διονο- 
σιακοΤς.

4 Cell. XIII, 9 .—Cicer. de nat. D. If, 43.—Plin. 18, 29.

σαν και έν τνί μεγάλγι έν ούρανω Οήρα, ής κέντρον έστίν 
ό Ώρίων».'

Γ'. H Ρ I & Ν

Μ λετροπάδ ιον. — Μ νηστ^ρ τώ ν  Π λειάδω ν. Α έω ξις α ύ τ ώ ν .

*0 αστερισμός του Ήοίωνος καλείτα ι κοινώς, ενεκα του 
cy/iu.ατος αύτου, άλετροκοό a V) αλετροτζοδc, Η λ̂ ε-,ις 
αναφέρεται καί ύπό τοΰ σχολικστοΰ τοΰ Θεοκρίτου' ιι’Ωρίων 
τό κοινώς άλετροπόδιον λεγόμενον.»3 'Ομοίως και οι αο- 
-/αιότεροι Γερμανοί έκάλουν τοΰτον pfluoc (althochdeut- 
sch). Έκ τών μή εύρωπαϊκών λαών οί Καμβόδιοι όνομά- 
ζουσι τόν Ώρίωνα τ ζ ψ  χύΛ, φρουρόν άροτρου, καί οί Σια-
μιοι Dao thai άροτρου άστ ίρα .4

Έ* της -αεατηρησεως δτι ό Ωριων διατρέχει εν τώ 
ούρανω έπί μήνας πέντε τροχιάν πλησίον τών Πλειά
δων ποοήλθε βεβαίως ό μΰθος τοΰ λαοϋ, δτι ό Ώριων 
είναι μνηστήο αύτών.5 Ά λλο ι δημώδεις μΰθοι προστι- 
θέασι καί δτ'ι διώκει ταύτας,0 τοΰτο δέ διότι κατά την

1 Preller, Gr. Myth. I, σ. 384 (367).  ̂ ^
2 ’ Ex τοΰ άλέτρ·." (άροτρον) και ποΟς— Ό θησαυρός τοΟ̂  Ερρίκου 

Στεφάνου παραν.δησι χωρίον σχολιαστοΟ τού ’Αράτου, καθ’ ο ό Ώ -  
ρίων ίδιωτικώς καλείται άλεκτροπόδιον. Τό χωρίον τούτο ούοαμοΰ 
τών Ικδεδομίνων ί ’ ς "Αρκτον σχολίων ίδυνήδην να εδρω. Πάντως 
όμως ή λέξ·.ς ει πλημμΛώς, άντ. άλετροπόδιον. ’Εκ τούτου πλα
νηθείς κα'ι ό κριτικώτατος άλλως Κάρολος Ότφ. Μύλλερ προσπαβεΤ 
να συμ6ι6άστ) το σχήμα τοΟ άστερισμοϋ πρός τήν παράστασιν κολο- 
σιαίοϋ ποδός άλέκτορος. (’ Ιίν Ubein. Museum f. Philologie. 1833 
τ. II, σ. 5).

3 Σ'/οΧ. θςοχρ. Ζ, 54.
4 Bastian, Kambodja σ. 58.
5 Wachsmuth, Das alte Gr. im neuen σ. 22.
6 Κυπριανός ένΦιλίστορι τ. I. σ. 247.



άκρόνυχον επιτολήν του Ώρίωνος, η τις  άρχεται δτε ό 
ήλιος εύρισκεται εις τόν σκορπίον, ό αστερισμός τών Πλει- 
αόων, καθώς και ό τών 'ΊΓάδων, κινούνται πρό του Ώ - 
ριωνος. ΙΙερι της διω^εως των Πλειάδων ύπό του Ώρίω- 
νος υπαρχουσι και αρχαίοι, πιθανώς τοπικοί βοιωτικοί 
μύθοι. Αι Πλειάδες καθ’ Ησίοδον δύνουσι πίπτουσαι είς 
τον πόντον, έν ω φεύγουσι «σθένος δμβριμον Ώρίωνος».* 
Κ ατα  Πίνδαρον, ο Ωριων, ίύων tyjy Πληιόνην μετά  τών 
θυγατέρων αυτής έν Βοιωτία και ύπό έ'ρωτος τρωθείς, 
διώκει ταύτας έπί π έν τ ε  έτη  μέχρις ου ό Ζεύς κ α τη στέ-  
Ρισε πασας συν τώ  ’Ωρίωνι καί τω  κυνί αύτου.' Έκ τνίς 
αυτής αστρονομικής παρατηρησεως όρμώμενοι, οί μέν 
Μαρφορεσιοι της Νέας Γουινέας θεωροΰσι την Πλειάδα 
συζυγον τοΰ Ώρίωνο:,3 οί ό'έ μαΰροι της αποικίας Β ικτω
ρίας τας μεν Πλειαδας ως δμιλον γυναικών, τόν δ’ έν τη  
£ώνν) τοΰ Ώρίωνος αστέρα, ώς συμπαίκτορα αύτών χο
ρευτήν.4

Ar. ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ
’Αρκούδα. — Κιβωτός τοΰ Χώε. — *Αμάξ& τοΰ Ααυίδ.

ΊΕπτα πλανηται.

Τό όνομα άρκτος, δπερ οί αρχαιότατοι °Έλλη\ες άπέ- 
διδον τω  αστερισμώ της μεγάλης "Αρκτου, διότι ταύτην  
μόνην έγνώριζον, την δέ μικράν πρώτος ύπέδειξε Θαλής 
ό Μιλησιος, συνεδεετο πιθανώς πρός τινα μύθον, ιτως π α-  
ραπλησιον τω  υπό μεταγενεστέρων συγγραφέων άναφερο-

1 ‘Ησιοδ. Έργ. και ‘Ημ. 619—620.
2 Πίνδαρ. Ιν Έτυμολογ. τω,μεγ. λ. Πλειάς.
3 Beccari εν Geographical Magaz. Ill σ. 212 (1876).
4 Staodbridge ίν Transact. Ethnol. Soc. - New Series 1861 τ. 

•o 302.

μένω περι καταστερισμοΰ της είς άρκτον μεταμορφωθεί- 
σης νύμφης Κα7νλιστο0ς. *Η Κ αλλιστώ  λίαν όψε άπ ετε-  
λεσεν ιδίαν προσωπικότητα, έν παλαιτεροις δε χρονοις 
ην έπωνυμία άπλη της μεγάλης πατρίου θεοΰ τών ’Αρ
κάδων Άρτέμιδος, ης η λατρεία είχε βεβαίως σχέσιν 
τινά πρό; την άρκτον, ώς εμφαίνει καί τό ονομα αυτο  
τών ’Αρκάδων καί τό τοΰ Άρκάδος, εις δν άνεφερον την  
εαυτών καταγωγήν. *Οθεν έκ τούτων τεκμαιρομεθα, οτι 
ό αστερισμός εκληθη ούτως έν ’Αρκαδία τό πρώτον καί 
έκεΐθεν διαδο)είς καί άνά την λοιπήν Έ λλαδα κατέστη  
κοινότατος χκτά τού; ομηρικούς χρόνους, δ ιότι ό ποιητης 
μέμνηται α>γχρόνως άμφοτέρων τών όνομασιών αύτοΰ, 
"Αρκτου κκί άμάξης. —  ’Εν Μαντινεία της ’Αρκαδίας 
σώζεται νν μύθος κοσμογονικός ίκανώς περίεργος περί 
της γενεσως του αστερισμού της μεγάλης άρκτου. ιν  
χει δ’ 6 [ΰθος ουτος ώς έξης : «Τόν παλαιόν καιρόν ό 
ούρανός ιτον κολλητός μέ την γην* ητον γυάλινος καί 
με:2αις ι£ρ2*ίς μαλακός* μερικοί άνθρωποι έκάρφωσαν 
μίαν φοάν έν άρκουδοτόμαρο, καί τά  καρφιά έγειναν 
άστρα jflci φαίνετα ι καί η ώρα της άρκουόας άκομα ως 
τά  σήμερα είς τόν ουρανόν.» Συμπλήρωμα τοΰ μυθου 
τούτο? ηκουσαμεν έν 'Αγιω Βασιλειω, προαστειω τ/)ς 
Τρ'/υλεως: Μία βασιλοπούλα άπό κατάρα εγινεν άρκοΰ* 
δα,κα'ι τό τομ ίγ .  τν ΐί έκκρφωσχν είς τόν ούρχνό.1

1’Εν πολλοΤς παραμυθίοις αναφύονται βασκοποΰλαι, φ^ρουσαι 
δορ; ζώων και τούτοις ταύτιζόμεναι, ώς εν τώ παραμυΟίω τής Άρ- 
κουτζχς, της Γαϊδουρίτζας (ομοίω τω γαλλικω Peau d’ aae) κτλ. 
Το\ων Ιρα βασιλοπαις, οστις ύπό τό άπέχθΙς περίβλημα άνακαλυ- 
πτείπί τέλει κόρην περιχαλλη. Σ»σχετίζοντες τα παραμύθια ταΰτα 
7tp· Ινδικούς τινας μύθους, συνάγομεν δτι παριστασι την Ηω, α- 

«̂■υομένην τό σκοτεινόν περίβλημα της νυκτός, η γλαυκόν μ^ο, 
τοοδρανοΰ, καλυπτόμενον προσκαίρως κα\ άσχημ-ζομενον ύ,.ο



’Α λλά  την σχέσιν τοΰ αστερισμού πρός άρκτον μόνον 
εν τω άρκαδικώ τούτω μύθω βλέπομεν ύποδεικνυμένην. 
Συνηθέσταται ομως είσί παρά τω καθ’ ημχς λαώ αί ό- 
νομασίαι του αστερισμού Κιβωτός τον Νώε και * Αμάξι 
τον Αανίδ^ ‘Η τελευταία αυτη ονομασία, η παράστα- 
σις δηλαδή τοΰ αστερισμού ώς αμάςης, ητις προσέλαβέ 
πως χριστιανικόν χαρακτήρα διά της προσΟηκης τοΰ ονό
ματος τοΰ άνακτος τών Εβραίων, έστί κοί'οτάτη π λ ε ί- 
στοις λαοις. Οί “Έλληνες έκάλουν τόν αστερισμόν άπό 
τών αρχαιότατων χρόνων άμαξαν^  καί plaustrum οί 
‘Ρωμαίοι.^ Ό Γριμμ αναφέρει πολλάς ομοίως ονομασίας 
τών γερμανικών λαών, παρ’ οΐς, ώς εικάζει, Ιρχικώς Οά 
εκαλείτο άμαζα τοΰ Όδίνου (Wuotans wagi), έκ τοΰ 
πρωτίστου Οεοΰ τοΰ ούρανοΰ. Επίσης καί παρ’ ύλλοις λα- 
οΐς εύχρηστος έστιν ή τοιαύτη παράστασις* 'αλ. char 
καί charriot, παλαιογαλ, char el ciel, ίταλ. χ*ί ισπαν. 
earro, πολωνιστί woz niebiski (άμαξα ούρανοΟ, σερβι- 
στί hola (άμαςα),4 ούγκριστί gonczol szekere (ά;.αςα τοΰ 
αρκτικού πόλου).5
φερών νεφελών καταιγίδος. ’Αδυνατουμεν ομως να Βιΐδωμι» σ·/έσιν 
τινα τών παραμυθιών τούτων πρός τόν άνωτε'ρω άρκαδικό*. μΟΟον, 
οστις φαίνεται προοηλως ών κοσμογονικός κα\ αστρονομικός.

Ί Περιεργίας χάριν σημειουμεν ενταύθα, οτι Κ ι β ω τ ό ν  τουΤώε
καλεΤ τόν αστερισμόν της ΆργοΟς ’ Ιούλιός τις Schiller !ν  τώ Coeum
stellatum chrisliauum αυτου (1627) (Piper, Myth, dor christl. Kost
I, 2 σ. 306) ά μ α ξ α  Σ ο λ ο μ ώ ν  το ς δε προέτεινε να κληΟϊ) ή ε- 
γάλη άρκτος ό Bartsch (1624) (Piper αδτ. σ. 305).

2 Ίλιαο . Σ, 487. Όδυσσ. Ε, 273 καί Ευσταβ. αδτ.
3 Βλ. Preller, les dieuxMe Γ ancienne Rome, trad, frang. 2 i .

Ill, 9 σ. 212. Πρβλ. και την λ . axis (Vergil. Georg. II, 271) %\ 
Septenlrio (septem έπτα trio βοΰς).

4 Grimm. D. M ylh. σ.138 (125 δ') ?κδ. Βλ. και σ.688 (604-6C)
5 Την πληροφορίαν ταύτην οφείλω τω Ιν Πέστη καθηγητή κ. Ίϊελ^υ.

Έν Κυπρίψ δημοτικώ άσματι αναφέρεται έπίκλησις 
πρός τούς «έφτά πλανητας τούρανοΰ»Λ ’Ήθελέ τις υπο
θέσει, ό'τι έννοοΰται οί έπτά γνωστοί πλανήται, άλλ* ό 
κ. Σακελλάριος βέβαιοι, οτι ουτω καλοΰσιν οί Κύπριοι 
τόν αστερισμόν τν)ς άρκτου.2

Ε'. ΑΛΛΑ ΑΣΤΕΡΙΣΜΏΝ ΟΝΟΜΑΤΑ 

Π υ ρ ο σ τ ιά .— ϊ τ α υ ρ ό ς . — ‘ Ρ ά β δος τ ο υ  Ά α ρ ώ ν .— ΙΙο γαλέρ κα .

Έν τν) Έφημερίδι τών Φιλομαθών αναφέρει τις καί 
τρία έ'τερα αστερισμών ονόματα, άλλά λίαν ασαφώς καί 
άορίστω;. «Ό έκ τριών αστέρων έν ειδει ισοπλεύρου τρι- 
»γώνου πλησίον άλληλοις κειμένων αστερισμός (καλείται) 
Πυροστιά, εστία, η αύτνί τν) 'Ρέα η Κυβέλν) (;) ό έκ τεσ- 
»σάοων άστρων ομοιόσχημος Σταυρόc, η προηγούμενη 
«τούτου 'Ράβδος τον Άαρών*, έκ τριών κατ’ εύθεϊαν
«άοτρων)).^

Έκ της ατελούς ταύτης περιγραφής είκάζομεν, ότι 
πυροστίά μέν είναι ό αστερισμός τοΰ Ηνιόχου, η μάλ
λον τρεις τών άποτελούντων αύτόν αστέρων οί λαμπρό
τατοι* ουτω σχηματίζεται ορθογώνιον τρίγωνον, ου η υπο
τείνουσα εννοείται όριζομένη ύπό της Αίγός καί τοΰ παρά 
την άκραν τοΰ κέρατος τοΰ Ταύρου άστέρος. Σταυρός δέ 
ό αστερισμός της ’Ανδρομέδας, η μάλλον τρεις λαμπροί 
αστέρες αύτοΰ, καί ετεροι τρεΐ; αστέρες τοΰ Πηγάσου, 
ητοι ό Άλγενίο , ό Μαρκάβ καί ό Σεάτ. cΡάβδος τον 
Άαρών', ό αστερισμός του Π:ρσέως. Ούτος είναι ό καί 
υπό τών Γερμανών καλούμενος *Ράβδος τον Ιαχώβ.

1 Σακελλαρ. Κυπρ. τ. Γ1 σ. 20.
2 Αδτ. σ. 283.
3 Έ φημ. τών Φιλομ. 1858 τ. VI σ. 574.



Ο κ. Σακελλαριο; καί 6 κ. ΛουκΧ; ποιούνται μνείαν καί 
κυπριου τινό; ονόματος αστερισμού, τά Πογαλέοκα. llepl 
τουτου γράοουσι τά έξνίς : «Οί επτά κατά σειράν μετά 
τας τρεις τοΟ μεσονυκτίου περίπου φαινόιιενοι αστέρες)).· 
«Τρεΐ; παρακείμενοι άστέρε; περί την πρωίαν φαινόαε-
νοι. Ρι,α δε τής λέξεω; είναι γα.1, ή α ύ τ η  τοΰ Γαλα- 
ζιου». Ύποθέτομεν ότι τά Πογαλέρκα ούδέν άλλο εισίν 
η αυτός ό αστερισμός τοΰ Ώρίωνο;· ό κ. Σακελλά ι̂ο; 
υπολογίζει μονούς τους έν τω τελαμώνι vj ζώνη αύ'τοΰ 
τρεις αστέρας, ένψ ό κ. Λουκκς υπολογίζει ού μόνον τού;

,0 άσ;,.ε?*ί πρώτου μεγέθους, καί τούς τέσσαρας δευ
τέρου, έ; ων ό αστερισμό; οδτο; άποτελεϊται, άλλά καί 
τονετερον τών τοΰ ̂ τρίτου μεγέθου;, τόν παοά τη νεφε-
λωοει. Πογαλέρκα ό'είναι ίσω; ετερος διαλεκτικό; τύπο; 
του α λετρ ο π ό υ ι.3

ΓΑΛΑΞΙΑΣ  

Ιορδ άνης ποταμός.

„ ϊά ν , Γ“λα’ ί3£ν ονομάζει ό λαό; Ίορδάνην ποτααόν 
ούτω ς έν ο η μ ο τικω  α σ μ α τ ι :

Σου οτέλνω χαιρετίσματα μέ τή βροχή ποΰ βρέχει, 
μ* τον Ιοροανη ποταμο ποΰ σιερεμμο δέν ϊ/ν.» *

1 Λουκά, φιλολογ. Επισκέψεις σ. 130.
2 Σακελλαο. Κυπρ. τ. Γ', σ. 239.
3 Ποοαλέτρια. Γ6 δ εν τξ κυπριακή ή άποκόπτεται, ώ; πόϊν (πό- 

δι»), πο(να (ποδίνα) κλπ. ή συναλλάσσεται μετ'» τοΟ γ ώς πογλόϊα 
(αποδίαλόια) ’γρώνω (ιδρώνω) κλπ. ( Σακελλαρ. σ. λη'). Τό δε ι 
τής καταλήξεο>ς ια ,  τό παρά τοΐς λοιποΤς "Ελλησι προφερόμενον ώς 
τό γερμανικόν j, Ιν Κΰπρω προοέρ'εται ώς χ· οΐον £κά (γρηά), άοκον 
(αΰριον), αρκον (άγριον) κλπ. (Σακελλαρ. σ. λ ’, λα’.)

* Λελέκ. Δημ. (£ν0ολ. σ. 155.

Έν ταΐς πλείστα ι; γλώσσαι; ό Γαλαξία; j -αλεϊται δι’ 
όνόματο;, ένέ/οντο; την έννοιαν όδοΰ’ έκ τών πολυπλη- 
θεστάτων παραδειγμάτων,άτινα άναΐέρουσιν δ Γρίμμ καί 
άλλοι τ ινέ ;, μόνον δμοιον εύρίσκομεν τό αραβικόν, nahr, 
al madscherra (ποταμοΰ τόπο;).1 ’Αλλά και οί Μαύροι 
Γιγνί τη ; Νέας νοτίου Ουαλίας νομίζουσι τόν Γ αλα 'ιαν 
ποταμόν, ού έν μέσω ό_ παράδεισος τών ψυχών.2 Καί οί 
Αυστραλοί Κορνού νομίζυυσιν αύτόν επίσης ποταμόν, εί
δος μέλλοντος παραδείσου.3 Κατά δέ τούς άρχαιους Αι
γυπτίους, ό Γαλαξία; ην Νείλος ό μυστικός, δν διαπλεει 
ό θεός ΤΩρο; έν τί) βάρει αύτοΰ.4

Ν. Γ. HOAITDS

1 Grimm. D. Myth. σ. 2 9 5 -2 9 6  (δ' εκδ.).-ΤΤ1ο.·, la civilisation 
primitive κεφ. IX o. 4 1 2 - 4 1 4 .  - Kuhn, Namen der Milchstrasse u. 
des hSllenhundes iv Zts. f. vergl. Sprachf-τ. 11. o. 311 κε. Arnold 
Ipolyi, Die Milchstrasse in ungarisehen iv Zeitschrift f.deutsche myth. 
u. sittenk τ. B'. a. 160— 164. Πάντες οί άνωτίρώ, καίπερ μετα πολ
λής επιμελείας περισυναγαγόντες τα Ιν διαφόροις γλώσσαις όνοματα 
τοΟ Γαλαξίου, παοίλιπον τό άρχαΐον Ιλληνικόν, ού ώς πυθαγορείου 
μέμνηνται ό ’Αριστοτέλης (Μετεωρ. Λ', 8 φαέΟοντος όδός) καί ’ο 
Πλούταρχος (Άρεακ. φιλοσοφ. Γ , σ. 899 .ήλιακός δρόμος» κλπ.)

2 Ridley, έν Journal of the anthr. inst. τ. B'. σ. 273.
3 Αύτ. τ. A', a. 4 43. ,,
4 Νεροΰισος ?ν ΆΟηναίω τ. Α' σ. 224. "Ισως οδχΐ παντελώς ά

σχετον τφ άστερισμώ είναι τό βοιωτικόν ποτάμιον, Ι’αλ*?1*5 ^.Λλ- 
νώς τό νΰν Καμάρι έν τί] πεδιαοι της Κωπαιοος), παρ ω .ορυτο τυ 
Γαλάςιον ιερόν τοΰ Γαλαξίου ’Απόλλωνος. Είς τό ποτάμιος τοϋτο 
άπέδιδον οί πεοίοικοι Οαυμασίας ΐαματικας ιδιότητας. (ΙΙλούταρχ., 
περι τοΰ μή χράν ίμμετρ* τήν Πυθίαν 29. Προκλ. παρά Φωτιά» σ.
889).



ΣΥΜΜΙΚΤΑ

Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

ΚΛΤλ TUN

ΘΕΤΙΚΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ

θύσεις "σως τών είς γενικάς μελετάς ασχολούμενων, 
έρωτώμενος, άν γνωρίζγι τόν άληΟη ορισμόν της ιστορίας 
καί αν Οεωρη αύτην η ού ώς έπιστημην, Οά διστάση ν’ 
άπαντηστι καταφατικώς* και ομως ούχί ολίγοι τούτων 
έσί,αλυένως οοίζουσιν αύτην καί άννοουσιν δτι ποό πεν- 
τηκοντα μόλις έτών κατετάχθη αυτη μεταςύ τών επι
στημών διά της άνακαλύψεως ύπό του μεγάλου πνεύμα
τος του Αύγουστου Κοντ του νόμου, δστις ί ί ί ε ι  αύτγ, την 
Οεσιν ταύτην καί αποτελεί την άληΟη αύτης φιλοσο
φίαν. I ην άληΟη μορφήν τών ιστορικών γνώσεων, ητις 
πρό ημί~εω; μόνον αίώνος έπασχολεΐ τούς επιστήμονας, 
μάτην Οά έζητει τις καί σήμερον ετι έκτεΟειμένην που 
καθ’ δλην αύτης την επιστημονικήν έκτασιν καί άνάπτυ- 
ζιν ! σχετικαι μόνον περί αύτης πεοικοπαί ύπάρχουσι 
τη,δε κακεΐσε έν τοίς διαφόροις συγγράμμασι τών Οετι* 
κών φιλοσόφων καί πρό πάντων του μεγάλου ίόρυτου 
τν5ς θετικής φιλοσοφίας. Κατά τό 1871 ό Αιμίλιος Λ ιτ- 
τρέ άναλαβών, κατά παράκλησιν του Γαμβέττα, τό μ ά 
θημα της Ιστορίας έν τν) Πολυτεχνική Σχολνί, ητις ειχε



Α ΙΜ ΙΛ Ι02  ΑΙΤΤΡΕ

(/ετενεχθνί τότε έν Βορδώ, <ιυνέτκξε, στηριζόμενο; έ~ΐ 
τοΰ συγγράμματος τοΰ Αύγουστου Κοντ, πρόγραμμά τ; 
μ.αθημάτων, ου η έκτέλεσις Οά ητο πολύτιμος οντω; 
πρόσκτησις τν) έπιστημν). Δυστυχώς τά έπακολουθη- 
σαντα γεγονότα, η ηλικία κα'ι αί πολλαί άσχολίαι τοΰ 
γηραιοΰ φιλοσόφου δέν έπέτρεψαν την έκτέλεσιν τοΰ 
έργου, υυτίνος υπάρχει μόνη ή εισαγωγική ομιλία εί; 
την ιστορίαν. Έπι τών συγγραμμάτων λοιπόν τών κο
ρυφαίων αντιπροσώπων της θετικής σχολής έρειδόμενος 
και την μεθοδικήν σειράν της ομιλίας τοΰ Αιμίλιου Αιτ- 
τρε έχων ύπ’ οψιν, έπεχείρησα νά εκθέσω συντόμως δ,τι 
δύναται νά δώσγ) τοις ημετέροις άναγνώσταις γενικήν 
τινα ιδέαν περί τοΰ τρόπου, καθ’ δν δέον νά Οεωρηται 
καί μελεταται τοΰ λοιποΰ ή ιστορία.

*0 θεμελιώδης τη; ιστορίας νόμος, 8ν άνεκάλυψεν ό 
Αύγουστος Κόντ, ε?ναι ό της έςελίςεως. Έςετάζοντες 
πώς αί έπιστημ,αι έμορφώθησαν, παρατηροΰμεν δτι έκα
στη τούτων κατ’ άρχάς έλαβε την πρώτην αύτης σύ- 
στασιν έκ τών Οεολογικών συλλήψεων, κατόπιν ολίγον 
κατ’ ολίγον έστηρίχθη επί τών καλούμενων μεταφυσικών 
καί τέλος ριπτομένων τών πρόσκαιρων τούτων στηριγ
μάτων, έΟηκε τάς υγιείς αύτης ρίζας έπί τών πραγμα
τικών η θετικών. Τό γεγονός τοΰτο, δπερ παρετηρησεν 6 
ιδρυτής της θετικής σχολής έπί έκάστης έπιστημης, άνε
κάλυψεν έπίσης έν ταΐς μ,εταβολαις τών κοινωνιών καί 
άπεκάλεσε νόμον τών τριών καταστάσεων, της θεολογι* 

μεταφυσικής καί θετικής. Έάν ρίψωμεν τά βλέμμα
τα  ημών έπί τών λαών, οΐτινες ζώσι σήμερον έπί της 
σφαίρας ταύτης, διακρίνομεν διαφόρους βαθμούς άναπτύ
ξεως, δεικνύοντας ίεραρχικην σειράν βαθμιδών, άς άνηλ- 
Οεν η άνθρωπότης πριν η φθάσν) είς τό σημεΐον, είς 8 
εύρίσκονται σήμερον τά πεπολιτισμένα έθνη. Ουτω πα-



ρατηροΰμεν πρώτον την τάξιν τών Ευρωπαίων καί τών 
άποκαταστάντων έξ αύτών εν ’Αμερική καί Αυστραλία, 
δεύτερον την τών Μουσουλμάνων, τρίτον την τών Σινών, 
Ιαπώνων καί Ταρτάρων, τέταρτον την τών καταστρα- 

φεισών αυτοκρατοριών του Μεξικού καί Περού, πέμπτον 
την τών μαύρων λαών τών ενδοτέρων της ’Αφρικής, ε- 
κτον την τών ερυθροδέρμων φυλών της ’Αμερικής καί έβδο
μον την των άγριων της νέας 'Ολλανδίας. ’Από του ά 
γριου της^νεας 'Ολλανδίας μέχρι του πεπολιτισμένου Ευ
ρωπαίου^ υπάρχει σειρά βαθμών άναπτύξεως, ούς διήλθε 
τό ανθρώπινον πνεύμα. Έάν ακόμη, άντί νά έξετάσωμεν 
τάς κοινωνίας κατά την τάξιν, jfjv κατέχουσι σήμερον 
έπι της έπιφανείας τής σφαίρας, έξετάσωμεν αύτάς ίστο- 
ρικώς, τόν αύτόν άνακαλύπτομεν νόμον τής προόδου. Οι 
Γάλλοι λ. χ. τής σήμερον είσιν απόγονοι τών αρχαίων 
Γαλατών, οιτινες προ δισχιλιων έτών εύρίσκοντο έν βαρ- 
βάρω καταστάσει, μεταχειριζόμενοι χάλκινα δπλα καί 
ώς μόνην γραφήν έχοντες την άπομίμησιν του έλληνι- 
κοΰ αλφαβήτου, δπερ οί Φωκεΐς ηνεγκον είς την Μασ
σαλίαν. ’Αλλά την κατάστασιν ταύτην τών Γαλατών 
παρατηροΰμεν καί έπί τών πεπολιτισμένων τότε 'Ελλή
νων, έάν είς άρχαιότερον πολύ είσχωρησωμεν χρόνον, είς 
την Ομηρικήν τουτέστιν εποχήν. Καί άν θελησωμεν νά 
έξετάσωμεν ούχί ενα λαόν ιδιαιτέρως, άλλά σειράν τοι- 
ούτων, θάιόωμεν δτι οί μέν συνδέονται μετά τών δέ, διά 
τής μεταδόσεως του πολιτισμού. Τά σήμερον πεπολιτι- 
σμενα έθνη εςήλθον εκ του μεσαίωνος, ό μεσαίων έκ τής 
διαλυσεως τοΰ ρωμαϊκού κράτους ύπό την έπιρροην τοΟ 
χριστιανισμοΟ καί τής βαρβάρου εισβολής, ό 'Ρωμαϊκός 
πολιτισμός U  τοΰ ‘Ελληνικού, ό 'Ελληνικός έκ τοΰ τών 
Φοινίκων καί ’Ασσυριών, οιτινες πάλιν είσΐ μαθηταί τών 
Αιγυπτίων. Την μακράν ταύτην άλυσον τών λαών δυνά-

μέθα νά διαιρέσωμεν είς μεγαλας ομαδας, την Ανατο 
λικην, Έ λ λ η νο -ρωμαϊκήν καί νεωτέραν Ευρωπαϊκήν, ε̂ κ 
τών οποίων η νεωτέρα εΐναι ύπερτερα διαδοχικως τής 
άρχαιοτέρας κατά τόν πολιτισμόν. ’Αληθώς πρό 1881  
έτών ό χριστιανισμός δέν ύπήρχεν, ό μονος δε μ.ονοθ=,ί- 
σμός ην ό τών 'Εβραίων, δστις ανηρχετο /.ατα την βί
βλον μέχρι τοΰ Αβραάμ’ πέραν αύτοΰ ό κόσμος παρου
σίαζε γενικόν θέαμα πολ.υθεΐσμοΰ.

Ουτω οπωσδήποτε καί άν έξετάσωμεν τας κοινωνίας, 
διακρίνωμεν εσωτερικήν τινα κίνησιν πρός προοδον. Εν
νοείται οτι κοινωνίαι τινές έκ διάφορων λόγων παρακμα· 
ζουσι και έκλ,είπουσιν όλοτελώς, άλλ’ η ανθρωποτης γε
νικώς βαίνει πάντοτε πρός τά  πρόσω. Η εσωτερική αυτη  
κίνησις, ητις έκληθη ύπό τοΰ Αυγουστου Κοντ όνγαμιχη  
χατάστασις^ στηρίζεται έπί έτέρας τινός καταστά.σεως, 
τής στα τικ ές , ητοι τοΰ συνόλου τών ορων τής υπαοζεως 
έκάστνις κοινωνίας. 'II δεύτερα «υτη κκτάστασις δύνα- 
τα ι νά ύπάρξν) άνευ τής πρώτη:, ουχι όμως καί τανα- 
παλχίν, διότι η πρόοδος προϋποθετει αναγκαιως την τα '  
ξιν /.αί αί κοινωνίαι έκειναι, εν αις διάφοροι ταραχαι 
κλονίζουν καί άπεα&Οσι την ύπαρ'ιν αύτων,^ούδέν άναμ- 
φιβόλως πρό; τά  πρόσω δύναντκι νά ποιησωσι 
Την στατικήν /.ατάστασιν παρετηρησεν ό μεγας νους 
τοΰ ’Αριστοτέλους, ώς βλεπομεν εν τνί τίολιχιχΐ) του, εν 
7) πραγματεύεται περί τών όρων τών πολιτευμάτων, την 
δυναμικήν δμως, ητοι τόν νομ,ον τής εζελιζεως, ου ,ε αυ.ός 
ουτε * οί μετ’ αύτόν έπί πολλά έτη ηδυνηθησαν νά δια- 
κρίνωσι. Πρώτος ό Πασκάλ οδηγούμενος υπο τοΰ φω^ος, 
δπερ έρριπτεν έπί τοΰ μ.εγάλου αύτοΰ πνεύματος η πρόο
δος τών θετικών έπιστημών, έσημειωσε και έζ--θ/ικεν εν 
τω ώραίω έκείνφ χωρίψ,* έν ώ παραβαλλει την ανθρω- 
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πότητα προς άνθρωπον πάντοτε ζώντα καί πάντοτε μαν- 
θανοντα, την διαρκή άνάπτυξιν τών κοινωνιών. Μετ’ αύ
τόν δε ό Turgot, Κάντιο; καί Condorcet παρετήρησαν την 
αύτην αλήθειαν, ην τέλο; ό Αΰγουστο; Κό'ντ ένόησε τε-
λείω ; καί έξέθηκεν ύπό την αληθή αύτής επιστημονικήν 
μορφήν.

«Είναι άναγκαΐον, λέγει ό Λιττρέ, νά ε”χνι τ ι; μέτρον 
»τι, ε ί; 8 νά ύποβάλλνι τήν έξέλιξιν, ΐνα γνωρίζ-/] τού; 
«βαθμού; τή ; άναπτύξεω;, ου; διήλθεν ή άνθρωπότη;. 
»Έν τφ  νεωτέρω ημών πολιτισμφ τό εϊδο; τοϋτο τοϋ 
5>θερμομέτρου παρέχεται ύπό τη ; προτού των θετικών 
»επιστημών καί είναι άκριβέ; καί άσφαλέ; εί; τά ; πλη- 
«ροφορία;, ά ; τώ  ζητεί τ ι; . Τά θερμόμετρον τοϋτο δέν 
»ειναι έφαρμόσιμον ει; ολα; τά ; περιστάσεις. 'Γπάρχουσι 
«πολιτισμοί ^άνθοϋντες, έν οί; αί θετικαί έπιστήμαι η 
«λείπουσιν ολως η εύοίσκονται έν σπαργάνοις. Τοιοϋτοι 
«υπήρξαν έν τή άοχαιότητι οί τή ; Αΐ^ύπτου, Φοινίκη; 
«καί ’Ασσυρία;, τοιοϋτοι είσί σήμερον οί τή ; ’Ινδία;, Σινι- 
«κής καί ’Ιαπωνία;. Ενταύθα τό θερμόμετρον πρέπει νά 
«ζητηθγϊ έν τ γ  αναπτύξει τών τεχνών, αΐτινες συντη- 
«ροΰσι καί ώραίζουσι τόν βίον. Τά έθνη, τά  όποια γνω- 
«ριζουσι^ να καλλιεργώσι καλλίτερον τήν γ ή ν ,  νά ύφαί- 
«νωσιν υφάσματα, νά τέμνωσι τού; λίθου; καί τά  ξϋλα, 
»νά κατασκευάζωσι πλοία, νά κατεργάζονται τά  μέ- 
«ταλλα , νά διευθύνωσι τό έμπόριον, εισί τότε τά  μαλ- 
«λον πεπολιτισμένα. Διά τά έθνη ταΰτα ώ; μέτρον του 
»πολιτισμού αύτών χρησιμεύέι ή κατάστασι; τών βιομη- 
»χανικών τεχνών.

« 1 πάρχουσι λοιπόν δύω^μεγάλοι πολιτισμοί λίαν δια- 
«φεροντες- ό ε!ς τέκνον τοϋ βιομηχανικού εμπειρισμού, 
«ο ετερος τέκνον τη ; θεωρία;, ύπερτίθεται δ’ ό εϊ;'τοϋ  
«ετέρου, καθόσον τό τέκνον τής θεωρία; αναπτύσσεται

υπάντοτε έν τοις κόλποις του τέκνου του εμπειρισμού.
»'Υπάρχει άκόμη καί άλλη τις μεταςύ τούτων διαφορά, 
»δτι b πρώτος "είναι περιωρισμένος έν τη κινήσει αύτου' 
υπρο/ωρών τουτέστι μέχρι σημείου τίνος, αδυνατεί να τό 
«υπερπήδηση, άν η θετική έπιστημη δέν έγκατασταθ$  
»έν μέσω αύτου, καί διά τόν λόγον τούτον τά  έθνη, α - 
»τινα άνέφεοα έν τη άρχαιότητι καί έν̂  τώ καθ ημας 
»/ρόνω, έμειναν στάσιμα. Τούναντίον ό δεύτερος φαίνε
σ α ι  έχων στάδιον απεριόριστον* έκαστον βημα της θε
οτικής επιστήμες είναι μία πρόοδος έν τω πολιτισμω.

«'Όταν ομιλώ περί έςελίςεως καί προόδου δέν πρεπει 
»νά νομίση τις δτι άφίεμαι εις τινα optimisme, οστις θά 
«ηναγκάζετο άλλως τε νά μετριασθη ύπό τών θλίψεων 
«καί τών καταστροφών, αΐτινες συνοδευουσι την κοινήν 
υημών έξέλιξιν, άλλ’ δτι άποδεικνύω φυσικός τ ι φαινό- 
«μενον. Τό κοινωνικόν σώμα δύναται κατα τοΰτο να πα- 
«ραβληθη πρός τό τοΰ ατόμου, δπερ δέν άναπτύσσεται 
» χνευ έργασίας καί θλίψεως· Οταν ό άνθρωπος συνερ 
άγεται έν κοινωνία, η δύναμις της έςελίςεως, ητις είναι 
»έμφυτος έν τη καταστάσει ταύτη, δεικνυται^ δι όοων 
»καί μέσων, άτινα η παρατηοησις μόνη ητοι η ιστορία 
«είναι ίκανη νά αναγνώριση. Ενταύθα ω; και εν τα ϊ;  
«λοιπαΐς έπιστημαις δεν μαντεύει τις, αλλ α,.οόει-
«κνύει».1 , ,ν/ r r

"Οταν αναγνώριση τις οτι η ιστορική εςελι-,ις είναι
φυσικόν φαινόμενον, νοεί άμεσω; ότι πρεπει ν αποκλει
σθώ τοΰ λοιπού άπό τή ; ιστορία; τό τυχαϊον, οπω; απο
κλείεται άπό τή ; άστρονομία;, φυσική; καί λοιπών θε- 
τικών έπιστημών. Τά ιστορικά φαινόμενα εςαρτώνται το 
σοΰτον στενώς τά  μέν άπό τών δε και απαντα απο των 

1 La science au point de une philosophique p. E. L ittre p. 420 

—421.
[ ’Α ττικόν Ή μερολόγιον] 1 $



δρων τών διεπόντων τον ατομικόν βίον, ώστε τό τοναϊον 
ουδαμοΰ εν αύτοίς χω?εϊ. Επίσης διά τής άποδείξεως 
του νομού τής έςελίξεως διαψεύδονται αΐ υποθέσεις τών 
φρονουντων δτι ή νεωτέρα έπιστήμη ήτο γνωστή τοΐς 
Αιγυπτιοις ιερεΟσιν ή λαώ τινι άπωλεσθέντι όλοσνεοώ', 
ως η γνώμη τοΟ Βίκου δτι ή πρόοδος είναι κοκλο- 
ειόης. H ιστορική πρόοδος βαίνει πάντοτε κατ’ εύθεΐαν 
γραμμήν. Η μ ^  άνακάλυψις προϋποθέτει έτέραν. ό άνώ· 
τερος 6αθμός τον κατώτερον. Κατά τόν 111' αιώνα πολ
λοί εφρονουν δτι ό αιών εκείνος υπερείχε μέν κατά τά  
φωτα και τόν πολιτισμόν τών προηγουμένων, διότι ούτοι 
ειχον δήθεν βυθισθίί εις τά σκότος καί την άυ.άθειαν, 
υστερεί ομως κατά πολύ τ ίς  έλληνολατινικ* άοναιότη- 
*ος. Αν τά τοιοΟτον ήτο άληθές, θά έ'μενεν άνεξήγητον, 
πως αιώνες σκότους καί βαρβαρότητος ήδύναντο νά πα- 
ραγαγωσιν αιώνα φώτων καί πολιτισμοί, ό δέ ΙΗ' αιών 
Ua ητο αποτέλεσμα άνευ αιτίας.

Έν δσφ οί επιστήμονες περιωρίζοντο εις την παοα- 
τηρησιν μονής της στατικής καταστάσεως τών κοινωνιών, 
ϊΜστορια όεν ήτο έπιστήμη, διότι αυτη συνίσταται έν 
τ?  γνωσει τοΟ νόμου τ ίς  έξελίξεως. Εϊπον άρνόυ.ενος 
της παρουσης διατριβής δτι ή ιστορία μόνον πρό πεντή- 
κοντα ετών συγκαταριθμεϊται μεταξύ τών έπιστημών. 
ίσως τινες ευρισκουσι παράδοξον πώς ή άναγνώρισις ταύ- 

της ως επιστήμης έβράδυνε τοσοΰτον, άλλ’ ή άποοία αυ
τών ευκόλως λύεται δταν θελησωσι νά έξετάσώσι την 
σειράν, καθ ήν εμορφώθησαν αί θετικαί έπιστήααι. Κατά 
την αναπτυ,ιν τοϋ Αύγούστου Κάντ έπί τής ταξινομή
σ ω ;  τών διαφόρων έπιστημών, ή συνθετότερα τούτων 
και επομενως ώνωτέρα δέν δύναται νά μορ®ωθή πριν 
η τεθωσιν αι βάσεις καί άναπτυχθώσιν αί θεμελιώδεις 
υεωριαι τη; άμεσω; κατώτερα;, έφ’ ής «5τη στηρίζε

ται. Ή ιστορία λ. χ. έ'χουσα ώς άντικείμενον τας κοι
νωνίας, αιτινες απαρτίζονται έ; άτόμων, παρουσίαζε-, εν 
φαινόαενον περισσότερον καί έπομένως είναι συνθετότερη 
τής βιολογίας, ώς άντικείμενον έχούσης τά όργανικα οντα’ 
δέν ήδύνατο λοιπόν νά μορφωθή πρό τής συστασεως της 
έπιστήαης τής ζωής. *Η βιολογία έπίσης δεν δύναται να 
μελετηθή άνευ τής χημείας, έφ’ ής κατα μεγα μέρος 
στηρίζεται, καί αυτη πάλιν άνευ τής φυσικής, ητις μετα 
τής άστρονομίας έξαρτώνται στενώς έκ τών μαθηματι
κών. Ό ταν λοιπόν σκεφθώμεν δτι τά μαθηματικα εφευ*
ρον οί Έλληνες, δτι ή φυσική έγένετο όντως ^έπιστημη 
άπό τών νρόνων τοϋ Γαλιλαίου, ήτοι άπο τοΰ ΙΖ αιω 
νος, δτι ή χημεία ί»το αλχημεία πρό τής συστάσεως τής 
φυσικής, δτι τέλος ή βιολογία όγδοηκοντα μονον ετων 
ήλικίαν αριθμεί, δέν θά έκπλαγώμεν δια την βραδύτητα 
τής άναγνωρίσεως τής ιστορίας ώς έπιστημης.  ̂ _ ,

Τήν ιστορικήν εξέλιξιν, έφ’ δσον δυνάμεθα να την ε- 
ξετάσωμεν βαθύτερον έν τή άρχαιότητι, όιοτι  ̂δυστυχώς 
άδυνατοΰμεν νά φθάσωμεν μέχρι τής άρχής αύτής, απο- 
δεικνύουσι διάφορα μαρτύρια, έφ’ ων στηρι,ομενοι j>uva- 
μεθα νά διακρίνωμεν τάς τρεις μεγάλας φάσεις της αν- 
θοωπότνιτος, ήτοι τήν τή ; κατασκευή; τών απολύτως α 
ναγκαίων έργαλείων, τήν τών τεχνών καί την τη ; «εω- 
ρίας καί τών θετικών έπιστημών. Αί άποδειςει; αυται, 
αίτινές είσι διά τήν ιστορίαν ό,τι αι παρατ/ιρη^ε., και 
τά  πειράματα διά τάς λοιπάς έπιστήμας, είσι τα  βι,λ ια, 
οί πάπυροι, τά μνημεία, τά διάφορα έν τοΐς σπλαγχνοις 
τής γής έγκεκρυμμένα λείψανα, αί γλώσσαι και » i  y.J 
λογίαι. Έκ τών βιβλίων τούτων τέσσαρα προ πάντων, 
ό "Όμηρος τών Ελλήνων, τό Veda τών Ίνδιων, η Zen- 
davesta τής κεντρικής ’Ασίας καί η βίβλος .ώ> Eopatiov, 
ρίπτουσιν ούκ ολίγον έπί τών αρχαίων χρόνων φώ, κα.



δεικνύουσι τήν θρησκευτικήν έξέλιξιν τών κυρωτέρων τν!ς 
αρχαιότητος λαών. Οί αιγυπτιακοί έπί της πάπυροι καί 
Tt-Ve?0 ®~tY?3t<P5Ci ίερογλυφικαί, άρχα-.ότεροι κατά πολύ 
των βι5λίων, διδάσκουσιν ήμας ίκανά περί τών περί θεοΰ, 
κοσμου, ζωνίς καί θανάτου θεωριών τών Αιγυπτίων. Ίϊκ 
των μνημείων τά μεν, ώς αί πυραμίδες τν5ς Αίγυπτου 
εισί γνωστής κατά προτέγγισιν χρονολογίας, τά δέ, ώ ’ 
οι μεγάλιθοι, είσίν άγνώστου μέν εποχές, άρχαιοτέϊας 
ομως πάντοτε τ·/;; τών αιγυπτιακών μνημείων. Αί γλώσ- 
οαι προσέτι είσίν ού σμικρά άπόδειξι; τ«ς ιστορικές έξε- 
λι,εως. Κατα το συμπέρασμα τών νεωτέρων εργασιών 
των φιλολόγων ή μορφή τών γλωσσών, &; όαιλουβι σή
μερον τα πεπολιτισμένα έ'Ονη, δέν ύπίίρξε πάντοτε ή 
«υτη, αι όε τών απολίτιστων λαών είσΐν άληθές άπει- 
κονισμα τνίς πνευματικές αύτών πτωχείας. «Τρεις έπο
μ α ι  οιακεκριμέναι ύπάρχουσιν έν τ·?ί ιστορία τοϋ ποοΦο- 
»ρικοΰ λόγου, λέγει ό Αιττρέ, ό μονοσυλλαβικός, ή σύ· 
»ναψις (agglutination) καί ή κλίσις (flexion). Μεταξύ τών 
» γλωσσών, αίτινες ώμιλοϋντο άλλοτε, καί τών όαιλου- 
»μενων σήμερον έπί τνί; έπιφανείας τ-̂ ς σφαίρας, αί μέν 
»οιήλΟον οια τών τριών τούτων φάσεων, αί δέ έστησαν 
»εν τν! αναπτύξει αύτώ ν ο2τω ή σύναψ.ς π60ιένει τόν 
«μονοσυλλαβισμόν, ή δε κλίσι; καί τόν μονοσυλλαβισμόν 
»και την συναψιν. Ή σινική γλώσσα είναι ό κυριώτεοο; 
υφιστάμενο; ετι αντιπρόσωπος τοϋ άρχικοΰ μονοσυλλα- 

y οισμοΰ. II συναψι;, κληθεϊσα οΰτω έκ τοΰ τρόπου, δ,’ 
»ου αι συλλαβαί αί δεικνύουσαι τά ; σχέσει; ήνώθησαν 
- μετα των αρχικών μονοσυλλάβων, παρατηρεϊται έν τα ϊ;

y W , ,  ώ ; λ . χ . , * .  ί ί ρ ^ . , ,
• κ/ιν, και εις τα ; άριαννά;, ώ; λ. χ. τήν ελληνικήν καί 
J λατινικήν. Τοϋτο δεικνύει πώ; αί άρχαιολογίαι τοΰ

»προφορικοΰ λόγου συντελοΰσιν ε1.; τ/ιν διαφωτισιν καί 
»ίσ·/υιοποίησιν τών ιστορικών θεωριών». Τελο; αι μυ- 
Οολονίαι μέγα παρέχουσι τώ Ιστορική βοηθημα, διότι 
δεικνύουσι τά ; πρώτα; περί τη ; τάξεω; καί των αίτιων 
τών όντων έννοια; τών ανθρωπων, α ιτινε; ου μονον εχρ/)̂  
σίμευσαν ώ; όδό; εί; τά ; φιλοσοφικά; θεωρία;, άλλα και 
ώΊ δύναμι; εί; τόν οργανισμόν τών κοινωνιών, όιοτι α ι 
πρώται αύται έννοιαι έγέννησαν τά ; πρώτα; θρησκείας 
καί συνέδεσαν τού; ανθρώπου; διά τών ηθικών ίόεων.

Γνωστόν ότι έκάστη θετική επιστήμη έχει την ιόιαν 
αύτη; μέθοδον : ή άστρονομία τήν παρατήρησιν, ή φυ
σική καί χημεία τήν πείραν, ή βιολογία τήν πείραν καί 
παοατήοησιν έπίση;, άλλ’ ίδιαιτέρω; την συγκρισιν ειτε 
μ εταξύ‘τών διαφόρων ηλικιών τοΰ ατόμου, ειτε μεταςυ 
τών διαφόρων βαθμιδών τνί; κλίμακο; τών οργανικών 
όντων. Καί ή ιστορία λοιπόν, ώ; έπιστημη και επιστή
μη πασών τών λοιπών συνθετοτέρα καί άνωτερα, εχει 
τήν ιδίαν αύτη; μέθοδον, -«τι; εϊναι ή γενεαλογία (fi
liation), ήτοι ή παραγωγή τών κοινωνικών καταστχσεων 
τών αέν άπό τών δέ. ’Εννοείται ότι ό ιστορικό; μεταχει
ρίζεται έν άνάγκνι και άπάσα; τά ; προρρηθεισα; μεθο- 
δου'

° Μετά τά  μέχρι τοϋδε λεχθέντα δύναταί τ ι;  νά δω- 
ση τόν Φιλοσοφικόν ορισμόν τ ίΐ; ίστορια;. * Η ιστορία, 
έλενον μέχρι; έσχάτων καί λέγουσιν έτι πολλοί σήμε
ρον,‘είναι ή άφήγησι; τών γεγονότων, ατινα ελκοον χω 
ράν παρά τοΐς διάφοροι; λαοϊς ή μεταςυ τούτων.»^ « Η 
» ισ το ρ ία , λέγει Υ) Οετιχτο σχολή, ε ί ν α ι  ή ερ εν να  
ν ρ ω ν , κ α θ ' ο νς λ/ κ ο ιν ω ν ικ α ι κ α τ α σ τά σ ε ις  c «α 
ν α ι  μ ε ν  τά ς  όε ε ν  ώ ρ ισ μ ενη  τ ά ζ ε ι . »  Γα γεγονοτκ 
75θν λαυ.βχνουσιν ουτω δευτερευουσκν Ο&σιν άλλοτε με
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υπηρβτουντα, άλλοτε δέ βλάπτοντκ προσκαίρως τήν ε
σωτερικήν τών κοινωνιών πρός πρόοδον τάσιν, ού μόνον 
α νατοΟσι νά **ταστρέψωσι ταύτην, άλλά καί έκ τής 
όυνχμεως αύτής ώντλοΰσι τήν ιδίαν αύτών σπουδαιότη-

°1 }*°1 π*?’ οΤ«  ̂ πΡό? άνάπτυξιν τάσις ά- 
φε.)η ελεύθερα, έχουσιν ιστορίαν αξίαν λόγου, εκείνοι δέ 
παρα τοΐς όποίοις αυτη παρεκωλύθν), παρουσιάζουν ·/ρο· 
νικα τινα μόνον ξηρά καί ολίγον ή ποσώς τό ένδικέ- 
ρον κινοΰντα, ώς λ. χ. οί Μουσουλμάνοι καί οί Σΐναι. 
Γην πρωτην Οετιν κατά τόν δοθεντα ορισμόν λαμβά
νει ο κοινωνικός χαρακτήρ τών γεγονότων καί τών' έπο- 
χων, οστις είναι τό σύνολον τών ορων δυνάμει τών όποιων 
ο ε̂ις πολιτισμός παράγει έτερον άνώτερον. 'Η ίστοοία 
ουτω παρισταται, ώς εΐ'πομεν καί άνωτέρω, ώς ίστο:- 
κον φαινόμενον, ό'περ ούτε είς τά τυχαίον, ο-ύτε cl· τήν 
ανθρωπινην αύθαιρεσίαν ύπόκειται. Είναι άληθές οτι,’όπως 
απαντα^ τά φυσικά φαινόμενα (έκτάς τών άστρονομικών’ 
ατινα εις ουόεμιαν ύπόκεινται τροποποίησιν), τοοποποι- 
ουνται εν μερει ύπό τοΰ ανθρώπου, ουτω καί τά ίστοοι- 
κα, ως συνθετότερα μάλιστα πάντων, είσίν έπιδεκτικά 
τροποποποιησεών τινων. Ά λλ ’ αί τροποποιήσεις αδται 

νά μεταβάλωσι τήν ούσίαν τοϋ φυσικοΰ 
φαινομένου, πανάκεια δέ δέν ύπάρχει ούτε έν τή έπιστή· 
μνι της ςωής, ουτε έν τί) τών κοινωνιών! Τά διάφοοα 
πολιτεύματα δύναντ*ι νά μετα/ειρίζωνται dc-αντα τά 
μεσα τα συντείνοντα είς τήν εύημερίαν τοΰ κοινωνικού 
σώματος ύυνανται νά λαμβάνωσι καρπόφόρως αέρος εις 
την όιευθυνσιν τοϋ μέλλοντος τής άνθοωπότητό; 'ή δύ- 
ναμις των δμως δέν είναι, ώς ύποθέτουσι τινές, παντοδύ
ναμος, άλλ’ εκπνέει οταν πρόκειται νά μεταβάλη τήν ού- 
σιαν τοϋ φυσικοΰ φαινομένου. Ό άληθή; ομως ίστοςικός 
οφείλει ούχ ηττον νά έρευνα μετά προσοχής καί νά'κα-

ταλααζ'άνη τόν κοινωνικόν χαρακτήρα τών γεγονότων 
καί τών έποχών καί διά τών ύψηλών πορισμάτων τής 
επιστήμης του νά βοηθ-Jj τήν πρός τελειότερον πολιτισμόν 
κίνησιν τής άνθρωπότητος.

Α. ΠΑΠΑΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΑΟΒ
*ΓφηγητΤ)< τοΟ Ποιν. Δίκαιου.

ΙΩΣΗΦ TOT Β' 
ΑΓΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΠΣ ΑΓΣΤΡΙΑΣ

ΕΞΟΧΟΙ ΑΡΕ ΤΛΐ

Μητοός μεγάλης, Μαρίας θηρεσίας, μεγας άνεδείχθη 
νίάς ’Ιωσήφ ό Β', αύτοκράτωρ τής Αυστρίας. Ο ένδοξος 
ούτος γόνος τοϋ Άψβουργικοΰ οίκου έθηλασε μετα του 
αητρικοΰ γάλακτος άπάσας έκείνας τάς άρετας, α-.τινες 
κατέστησαν άείμνηστον καί έπίζηλον τό άνομα τής μη
τοός αύτοΰ. Έν τώ βίω αύτοΰ καταφαίνονται εναργως 
τά αίσια άποτελέσματα τής ορθής άγωγήί, ην μεγαλως 
έκτιάώντες ή τε Μκρία θηρεσία καί ό συ^υγος αυτής 
Φοαγκΐσκος ό λ', έσπούδασαν μετά ζήλου να μεταόω- 
σωσιν είς τά έαυτών τέκνα.1 Τό μεγαλεϊον Ιωσήφ του 
Β' κατεδεί/θη ούχί τόσον έν τοΐς έργοις τοϋ βροτολοιγοΰ 
”Α:εως, όσον έν τοΐς έργοις τής κουροτρόφου καί ολοιο- 
δώτιδος Ειρήνης. Ενταύθα μνημονεύομέν τινας τών (ξο- 
χ<ον dpt τών Ιωσήφ τοΰ Β', α'ίτινες άπηθανατισαν το

1 Περί Μ αρ ία ; θ η ρ ε σ ία ς  ώς π α ιδαγω γοΟ  θεω ρούμ ε
νης, Ιγράψαμεν t v  τ δ  Άττ*.κ<3 'ϋμερολογίφ τον 1 8 8 1 ,  ίν σελ.
320-330.
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ονομα αύτοΰ, έςάγοντες αύτάς έκ. διαφόρων τοΰ βίου αύ
τοΰ περιστατικών.

Και τό μέν πρός τούς εχθρούς άμνησίχαχον και τόν 
πρός τό γήρας όφειλόμενον σεβασμόν κατέδειξεν ό ’Ιω
σήφ, δτε ποτε, έλθών τυρός έπίσκεψιν τοΰ άλλοτε ασπόν
δου αύτοΰ έχθροΰ, Φρειδερίκου τοΰ μεγάλου, βχσιλέως 
της Πρωσσίας, καί παρακληθείς ώς αύτοκράτωρ νά προ- 
πορευθή τοΰ βασιλέως, άπηντησε : «Τό γήρας προηγεί
σ α ι .  Ό  υιός ούδέποτε πρέπει νά ύψώ ται ύπεράνω τοΰ 
»πατρός.» Την κοσμιότητα καί μετριοφροσύνην τοΰ άν* 
δρος άνεγνώρισε και αύτός ό μέγας Φρειδερίκος, δστις έν 
τ ιν ι πρός τόν Βολταίρον έπιστολγί, περί Ίωσηφ τόν λό
γον ποιούμενος, εγραφε πρός τοΐς άλλοις καί τά  έζής : 
«Καθολου είπεΐν είναι (ό Ίωσηφ) αύτοκράτωρ, οιον η 
^Γερμανία άλλον δέν είδεν. Καίπερ άνατραφείς έν πο- 
^λυτελεία, κέκτηται ηΟη άπλα. Αύξησας έν τω  μέσω 
)>κολακειών, είναι χόσμιος καί μετριόφρων. Ά ναφλεγό- 
»μένος ύπό της τοΰ κλέους έπιθυμίας, θυσιάζει είς τά  
»καθήκοντα της αρετής την έαυτοΰ φιλοτιμίαν.»

Την δέ μεγάλην αύτοΰ φιλανθρωπίαν δεικνύει τό έςής 
γεγονός : Ό  αύτοκράτωρ Ίωσηφ ηθέλησέ ποτε έν καιρω 
χειμώνος νά έπισκεφθνί χωρίον τι, ούχί πολύ μακράν της 
Βιέννης κείμενον, συνοδευόμενος μόνον ύπό ένός ύπηρέ- 
του. Πορευόμενος δέ διά τίνος ατραπού ηκουσεν όπισθεν 
αύτοΰ φωνήν τινα  όδυνηράν* στραφείς δέ καί ίδών τόν 
δοΰλον αύτοΰ βεβυθισμενον μετά  τοΰ ίππου έντός παχυ- 
τά τη ς  χιόνος, κατέβη παραχρήμα έκ τοΰ ίππου καί ερ- 
χ ετα ι πρός βοήθειαν τοΰ δούλου, άλλά μη δυνηθείς νά 
έςαγάγγι αύτόν έκ της χιόνος, εσπευσε πρός την παρα- 
κειμένην κώμην καί εφερε "χωρικούς, δ ι’ ών κατώρθωσε 
νά διασώσν) τόν κινδυνεύσαντα δοΰλον.

Την δέ πρός την ενποιΊαν μεγάλην αύτοΰ κλίσιν μαρ-

τυρεΐ τό έζής ανέκδοτον : Γ/Οτε ποτέ έξήλθεν ό αύτοκρά
τωρ είς τό προάστειον τής Βιέννης χάριν περιπάτου, συν- 
ηντησε παΐδά τινα, δστις έκτείνων τάς χεΐρας αύτοΰ καί 
ελεημοσύνην αίτούμενος έκραξεν : « 7Α ! μεγαλειότατε, 
»εν καί μόνον φιορίνιον θέλω.» *0 αύτοκράτωρ, δ ια τά-  
ξας νά κρατησωσι τό όχημα, έν ω έφέρετο, ηρώτησε 
τόν κλαίοντα παιδα, δ ιατί έζητει τόσον άογύριον ! Ό  
παΐς, λίαν συγκεκινημενος, άπεκρίθη : «Είναι αληθές οτι 
»πολύ ζητώ* άλλ' δμως πρέπει νά εχω έν φιορίνιον. Έ  
»μητηο μου, άσθενης ούσκ, μέ έ'πεμψε νά φέρω ιατρόν* 
»άλλ* δμως πρός δύο κατέφυγον καί ούδείς έξ αύτών 
»ηθέλησε νά έλθη, λαμβάνων όλιγώτερον τοΰ ένός φιο- 
»οινίου. 3Α ! μεγαλειότατε, εν καί μόνον φιορίνιον δός 
Λ μοι καί ούδέποτε πλέον θέλω έπαιτησει κατά τόν 
))βίον μου.» Ό αύτοκράτωρ, πληροφορηθείς παρά του 
παιδός τόν τόπον τής διαμονής τής πασχούσης μητρός, 
έ'δωκεν είς τόν παΐδα τό ζητούμενον χρηματικόν ποσόν. 
Ένω δέ ό παις άπηρχετο πρός εΰρεσιν ίατροΰ, ό αύτο
κράτωρ διηυθύνθη πρός την ύποδει^θεΐσαν οικίαν τής 
πασχούσης γυναικός. Άφικόμενος δέ έκει έξήλθε τοΰ 
οχήματος καί, περιτυλιχθείς διά τοΰ μανδύου δπως μη 
φανερωθν), είςήλθεν έντός τής πτωχικής καλύβης. Ή α 
σθενής, άκούσασα κρότον, έφώνησε : «Σύ είσαι, υιέ μου ;» 
«Ούχί,» άπεκρίθη ό αύτοκράτωρ, «έγώ είμαι ό ιατρός, δν 
»έκάλεσεν ό υιός σου.» Είτα πλησιάσας την ασθενού
σαν καί παρατηρησας αύτην, έζητησε νά δώσωσιν εις 
αύτόν γραφίδα, μελάνην καί χάρτην, δπως γράψη συν
ταγήν. CH πάσ7ουσα γυνη παρεκάλεσεν αύτόν νά λάβγι 
την έκεΐ που κειμένην γραφικήν ύλην τοΰ υίοΰ αύτής. 
Τότε ό Ίωσηφ γράψας την νομιζομένην συνταγήν καί 
ύποδείςας τό είς δ επρεπε νά παρουσιασθη φαομακειον, 
άνεχώρησεν, εύξάμενος ταχειαν άνάρρωσιν είς την πά-
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μ ο ύ σ α ν .  Μετ’ ολίγον έφΟα,ε κα ί ό υίό; „ . τ »  τοΒ , ,  
θους ιατροΰ. 'Η ανίτν-ο ?/U·. ι * ‘  ̂ J αλν1*
«Μ ρ . » . ί  «=ώ,™  * I Ζ  « · ·
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«δύνατα ι ϊ " *  ™  · « *  ά λλο ;
»ε?να, ά π ό δ ε ^ ; * ιά  5 Γ ® λ  ° - Γ ™ Ρ ? Ρ’ *Η βυντ“ Τ*
«ρωΟώσιν άΐΛεσω- έκ επ?επε νά
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η ΰ Ι Τ Τ -  ° ι“ , “ '"’‘p4’  ’ » έ“ ’ «! i r U » .10 σε <ft.toihxa.icy τοΟ αύτη/ο^τΛ^, ί  , ,
γεγονός: Συνέβη τ-ο-~ ' " "'" *·' ! μαρτυρεί το ες ΐί;
δέ αύτοκοάτωο έ?απέστειλε <ϊΐτ°'®1* εν τ?  ό

4* Γ* »  4 * *
α ύτό ; ό « ύ το ,ο ά ™ Γ *  T “ V * ιανοί ^  έπορεύβη

χ λ ; ιπ ° ;  1 7? τ̂ ώ?κς ^
«ο υ; συναθροισμένου; κ α ί θ ο ^ ο ϋ ν τ α ^ J p f t a
οθεν π λη σ ία σ α ; ή,οώτη,ε πε51 τ .^ c c L ·  ^ ]  * 0'*1* ' '  
θροισεω; κα ί - Ο0 θορύβου.* ό ί  * Λ  » ? τ ·,< »" «·  
δτι έλΟόντε- e *  V  ' χωρικοί απεκοιθησαν
m  ,,ο  "  ΐ  “ ‘ “Τ' ι » Τ *  Χ - Ρ » » Λ  « -

μενουσιν επί πολλάς ώρας, τοΰ έπί τη ς  δικνομης δ ικκ-  
στου διασκεδάζοντος έν τη  οικία καί μη άςιουντος νά 
ενςακούση τά ς τούτω ν παρακλήσεις. ΤαΟτα άκούσας ό 
αύτοκράτωρ καί πληροφορηθείς περί της αλή θειας α υ 
τώ ν καί παρά του έκεΐ παρισταρ.ένου δ ικαστικού γραμ.- 
ματεω ς, παρεκάλεσεν ίνα  ε ίςαγάγη  αύτόν είς τόν οίκον 
του δ ικαστου. Τόν είσελθόντα αύτοκράτορα ίδων ό δ ι 
καστής ηρώ τησε: «Τ ίς ε ίνα ι;»  Εκείνος δέ άπ εκ ρ ίθη :
«Ε ίμαι αξιω μ ατικός έν τη  αύτοκρατορικη υπηρεσία.»  
Τούτο άκούσας ό δ ικαστής ηρώτησε π ά λ tv · «Τ ί έπεθύ- 
ί)μει.» Ό  δέ αύτοκράτωρ άπ εκρ ίθη : «Ε π ιθυμ ώ  ί'νκ 
»έφοδικσητε διά σίτου τούς έπί πολλάς ώρας έςω ίσ τα -  
»μένους κα ί περιμένοντας πτωχούς ανθρώπους.» Ό  δ ικ α 
στής ύπολαβων είπεν : «Οί χωρικοί δύναντα ι νά περιμένω- 
»σιν επί πλέον* χάριν δέ αύτώ ν δέν έπιθυμώ νά διακόψω  
»την δ ιασκέδασίν μου.» *0 δέ αύτοκράτωρ ά ν τα π η ντη -  
σεν : «Οί χωρικοί αρκετόν χρόνον περιέμειν,αν κα ί εχουσ’ 
»νά διανύσω^ι μακράν οδόν μέχρις ου φθάσωσιν είς τάς  
»εαυτώ ν εστίας.»  Ό  δ ικαστής έπί τούτοις ηρώτησε τόν 
»έπ ιμένοντα αύτοκράτορα : «Κ α ί τ ί σοι μέλει περί τώ ν  
«χωρικών.» Ό  δέ αύτοκράτωρ ά π η ντη σ εν : «"Εκαστος
» πρέπει νά η να ι φιλάνθρωπος κα ί νά μη ταλα ίπω ρη  
»τούς άλλους άνευ ανάγκης.»  "Οτε δέ ό δ ικαστής ε ί 
πε : «Δέν εχω  ανάγκην της ήθικης σου διδασκαλίας*  
»έγώ  γνωρίζω τ ί πρέπει νά πράςω,» ό αύτοκράτωρ π λ ή 
ρης όργν5ς κα ί άγανακτησεω ς ανέκραξε πρός τόν ά δ ι
κον καί άπάνθοωπον δ ικαστήν : «Τώρα θέλω σοι δ ε ί-
»ξει, κύριε δ ικ α στά , οτι δέν ανήκει είς σέ ουτε ό σι- 
»τος, ουτε η διανομή αύτου,» κα ί παρευθύς κ α τα δ ε ί-  
ξας τα  σύμβολα του αύτοκρατορικου αύτου άξιώ ματος, 
τόν μεν παριστάμενον γραμματέα  δ ιέταξε  νά δ ιανείμη  
αύτός πάρκυτκ  είς τούς περιμένοντας χωρικούς τόν ά π α ι-



τούμενον ^βίτβν, τόν δέ δικαστήν ύπόδρα ίδών είπεν : 
Από του νυν καθαιρώ σε του αξιώματος ώς ανάξιο ν'» 

καταλιπών όέ αύτόν έν τ -Jj αίσχύνγ) καί τ? ένεκα τ ίς  
καθαιρεσεω; έπελθούσγ) δυοτυχί^, έπανηλθεν οΐκαδε.

Η μ εγ ίσ ./) του αυτοκράτορο; ττροθνμία πρόζ νηιρά- 
c jr ta ir  zurxaza.TieC.ojtera)r καταδεικνύεται καί έκ του 
εςη ; γεγονότος · “Ό τε ποτέ διετριζ'εν ό ’Ιωσήφ έν Ούγ- 
γα?ι*>, π*ρετηρησεν -«μέραν τινά  προσεκτικώς ώ ;αΐόν 
τ ινα  γεροντα_ καθαίροντα τάς όδούς έν δεσμοΐς. ’ ’Επί 
τ·/ι θε* ταύτνι συγκινηθείς ό αύτοκράτωο' ή ;ώτησε 
τον γέροντα : «Τ ί κακόν έποίησας καί έργάζεσαι δέ
σμιος ;»  Ο όε όεσμώτης άπεκρίθη : «Έφόνευσα λαγωόν 
τινα  "ρό^τη; οικίας μ&υ.» Ό δέ αύτοκράτωρ έρωτήσας 
οίν όιεπραςε καί έτερόν τ ι έγκλημα καί μαθών δτι εις 
ουόεν ετερον «ςιόποινον αμάρτημα περιέπεσεν, έδήλωσεν 
οτι επεθυμει νά μάθγ) τόν κύριον δπως παρακαλέση περί 
της απελευθερώσεως αύτοΰ. «Ό χ ι, κύριε», άπεκρίθη ‘ό 
γέρων, «δεν έπιθυμώ νά μεσιτεύσγκ, διότι, δτε καί έτε- 
»ρος τις εύγενής κύριος έμεσίτευσεν ύπέρ έμοϋ, έααστι- 
«γωθην μετά τήν έκείνου άναχώρησιν διά 50 π λη γώ ν» .
1 αυτα ακόυσα; ό αύτοκράτωρ έπορεύθη πρός τόν τ ί ;  ·,ώ 
ρα; εκείνης όιοικητν.ν καί πληροφορηθείς πεοί τ ί ς  άλη- 
«ε ια ^ τώ ν  τοΰ γέροντο; λόγων, αύτόν μέν άπ·ήλλαξε τών 
οεσμων, εκείνον δέ τόν σκληροκάρδιον κύριον δ ιέταξε να 
μ α σ τ ι γ ώ ν  διά 50 πληγών καί' ρίψωσιν ε ί; τά  δεσμά.
. .  * υτο*Ρχ ™? ’ Ιωσήφ τοσοΰτον ηγάπα  τόν λαόν αύ- 
.ου, ον-ερ εκυοερνα, ώστε, τό εύγενές παράδειγμα του 
ενόοξου των Αθηναίων στρατηγού Κίμωνος μιμούμενος, 
/)νεω,& τον τεως υπό μόνων τών εύγενών θαυιιζόμενον 

κ ίπον, πρόί ^ α ψ υ/ η ν  καί τέρψιν παντό; τοϋ 
αου. I ι; όε του; μεμψ,μοιροϋντας δτι ούδέν μέρ0;  ίδιον 

ε/κατελειφθη χαριν τών εύγενών πρός άμοιβαίαν αύτών

καί άτάραγον συνέντευξιν, άπεκρίθη: « Ά ν  έγω επεθυ- 
» t/.ουν πάντοτε νά συναναστρέφωμαι μετά  μόνων των ο- 
»'αοίων μου, άνάγκη ητο νά καταοώ είς του; εν τνι εκ- 
«κλησία τών Καπουκίνων τάφου;, έ ν θ α  άναπαυονται τα  
»όστα τών προγόνων μου». Έ κτοτε μέχρι τ ί ;  σήμερον 
τό έν Βιένννι Prater χρησιμεύει ώ ; τόπος διασκεόασεω;
σύαπαντος του λαου. .

«Ο ΊωσηΦ,έπιθυμών την έπί τό βελτιον διευθετήσω των 
εκκλησιαστικών ποαγμάτων,Ιξέδωκε πολλά δ ια ταγμ ατα , 
έν οί; διακοίνετα·. ού μόνον τό άνεξίθρησκον αύτοϋ πνεύμα, 
άλλά κ α ί ή προθυμία πρό; θρησκευτικήν μόρφωσιν του 
λαοΰ. Ουτω τοΐ; μέν χριστιανοί;, τοΐς μη καθολικοί;, ανε-

' λ ν  ναι τνιν ελευθερίαν του εκτελειν ταγνωοισε το οικαιωμα Λαι  ̂ ^
θρησκευτικά αυτών καθήκοντα κατα τας όιαταξεις της 
έαυτών έκκλησ ία ;, την δέ καθολικήν έκκλησιαν επει- 
ράθη νά καταστήση πο.ΐιζ ιχήτ,  δλως άνε;αρτητον της 
ρωααϊκίς κυριαρχίας. Έ κ τών ύπεοδισχιλίων μονών κα- 
τηογησεν 700  καί διετήρησε μόνον έκείνας, αιτινες^ εμε- 
ρίανων περί τε  τ η ; μορφώσεως τ ί ;  νεολαίας και τ ής ε 
οαπείας τών άσθενούντων. Και οί μεν τών διαλυθειοων 
μονών μονανοί διετηροϋντο έν τη  κοινωνία, λαμ&ανοντες 
μέτοιον σιτηρέσιον, τά  δέ δημευθέντα κτήματα  τών μο
νών' τούτων έγοησίμευον πάλ ιν πρός θρησκευτικούς σκο
πούς καί ίδίως πρός ίδρυσιν σχολείων καί νοσοκομείων 
και πρός διατήρησιν ιερέων και διδασκαλων. Ο ενδο,ος 
ουτος ήγεμών, ‘ βλέπων τό πλ ίθος τών έοοτών, εν αις 
πλεΐστοι άνθρωποι, άργοΐ διαμένοντες, κατεσπαταλω ν τα 
διά τ ί ς  εργασίας πορ-.σθέντα χρήματα, κατηργησε τας 
πλείστας αύτών, καί διετηοησε μονον τας κυριακας, .ας 
δεσποτικάς, τάς θεομητορικάς κα'ι όλίγας έθνικας, ^προ- 
οτάξας ΐνα κατά  τάς λοιπάς έορτάς έργάζωνται οι άν
θρωποι μετά τό πέρα; τ ί ;  θεία ; λειτουργία;. Γα εκκ ή*



« α σ τ ικ ά  άσματα δ,έταξεν ό αύτός ϊνκ ^  ουν. ^ α
μένα εις την γ ερ μ α ν^ ν  όμοίως καί ή άγία
rp .f i ,  δ,εταςεν ινα μεταφρασδ* εί; τ*ν 
νοε κα, ελκλει ο, λαό,. Κατά των <*κλη«αστ,κ0 * τού- 

ιαταςεων ϊίΟελτ,σε ν’ άντιταχθί) ό τότε Πάπας Πιο- 
. *α. επορευθη τουτου £νε*α είς Blivvy)vj άλχ, . ’

. _ αυ,τ0Λ|*Τω?· εύΤενώ’ μέν πάνυ χαι λίαν μεναλο-
.ρεπως υπεδεςατο αύτόν, ούδεμίαν ομως ά*ρ5α„ν « ω- 
κεν ει; τας αυτοΰ όιαμαρτυοησεις. 

’Ε ντ?  διο.κησε. τ ί ;  πολιτεία; ό αύτοκράτωρ Ί ωβ^  

X C  ϊ ϋ Τ '  Γ "  ανωταΤΟί ^ « Η τ , ς  Τίς π0λι
, ν όο\ζί»ων <>ε και κηρυσσων δτι « ό  ηγευ.ών άνηκε-

« ;  την χωράν, ο ύχ ίδέ  ή χώρα εί; τόν Ηγεμόνα», ού-
όενα: μεσίτην μεταςο «ότοΰ καί τοϋ λαοΟ έδέχετο. 11.4 
JV,; Ουράς του γρ α ψ ο υ  αύτοΰ, έν ώ είργάζετο, άπό όο- 
λ . βαθε0ς νυκτός ί,τα το  πάντοτε πλίθος ώ -
υρωπων πασης ταςεως, ο'ίτ(νες πε?1έμενον προσωπ,κώς νά 
διαλεχθωσι μετα τοΰ αύτοκράτορος % νά δώσωσω αύ-οί 
τας εαυτών αναφοράς. Κλέος άΟάνατον έκτη,«το  ό Ίω· 
βτ,φ οτε εσπουδασε νά άνακουφίσν, την δεινήν κατάστα- 
β.ν των τεο>ς καταπιεσμένων Ιουδαίων, μορφόνων αύ-

Π τ ε ι 5 . Ε Ρ * "  TOk ^  « *  «τεετει 17 8 1  κατηργησε την σ ω μ α τ ικ ή  όονΛείαr  τών  
χ ω ρ 'χ ω ;. Εν τω εύγενεϊ τούτω καί ένδό'φ άγώνι έξη- 
νεγκε του; Οντως β α σ ικ ο ύς  έκείνου; λόγους, ότι «είναι
Ι Τ Ζ Γ  κατέσχον την χώ-4α; προ̂  τής υπαρςεως τών υπηκόων»,

Πρός άπόδειξιν τ ίς  μεγάλης τ ιμ ίς , ^ν ό ’ίω σ ίφ  είνε 
προς την ταςιν τών χωρικών, άναγράφομεν τό έςη- γ ε 
γονός ; Δ,ερχόμενός ποτε ^ ά  τ ίς  Μοραβίας καί ίδών L  
ρικον μοχΟοΟντα εν τ ?  άροτριάσει τ ίς  γ ίς , *α τέβη ευθύς 

T0J °Χ ^ *τος και επιλαβόμενος τοΟ ώρότοου τίοωσεν

αύλακας τινας. Έπί τοΰ τόπου τούτου ίδρύθη ύπό τοΰ 
Ιδιοκτήτου στηλη, μνημονεύουσα τό έν έτει 17 6 9 , Αύ- 
γούστου 19, άξιομνημόνευτον τοΰτο γεγονός.

Φλεγόμενος ό Ίωσηφ ύπό τής επιθυμίας τής εσωτε
ρικής τοΰ βασιλείου αύτοΰ βελτιώοεως, άπεδημησεν εις 
πολλά μέρη τής Εύρώπης πρός κτήσιν γνωσεων κοινωφε
λών* διερχόμενος δέ διά Φραγκφορτίου άπέκρουσε χο
ρευτικήν τινα πρόσκλησιν, είπώ ν: «Δέν ηλθον ενταύθα 
διά νά χορεύσω, άλλά δνκ νά μάθω».

Είναι άληθές δτι ό αύτοκράτωρ Ίωσηφ άνεκάλεσε τι- 
νας τών καλών αύτοΰ διατάξεων, άλλ’ δμως τοΰτο επρα- 
ζεν ούχί έκουσίως, άλλ’ άναγκασθείς ύπό στάσεων καί 
ταραχών.‘Ο Ίωσηφ, συνειδώς δτι πάντοτε τό άγαθόν η- 
θελησεν, ούδέποτε δέ τό κακόν, άνεφώνησε τούς συγκι
νητικούς έκείνους καί ειλικρινέστατους λόγους : «Έπεθύ- 
>»μουν έπί τοΰ τάφου μου νά γραφώσι τά έξης’ Ε νταύθα , 
Ηχείται ήγεμών τ ις γοντινος οί σκοποί i)oqv πάντοτε ά- 
»γνο ί, ά.ΙΧ  οστις κακfj τύχη είδε ματαιούμενα π ά ντα  
»τά σχεΰια  αντον».

’Απεθανε δέ ό ένδοξος τής Αύστρίας ηγεμών τη  20  
Φεβρουάριου τοΟ έτους 17 9 0  έν ηλικία 49 έτών, άρξας 
μόνον δέκα ετη. Τόν όλιγοχοόνιον, άλλά κοινωφελή βίον 
αύτοΰ μ,αρτυρεϊ καί τό ύπό τόν έν Βιέννη έφιππον αύτοΰ 
ανδριάντα τεθειμένον έπίγραμμ,α' «Ίωσηφ τώ δευτέρω, 
»δς έπί τ*7| κoivyj σωτηρία έ'ζησεν ούχί μακρόν, άλλ ’ 
»δλος»Λ "Αριστα άπεικονίζει τάς έξοχους αύτοΰ άρετάς 
καί εύγενεϊς ένεργείας καί τ?> έν τη σφραγΐδι αύτοΰ έγ- 
γεγραμμένον συμβολικόν λόγιον: «αρετή και παοαδείγ- 
μ α τι» .2

1 «Josepho secundo, qui saluti publicae vixit non diu, sed 
totus».

2 «Virtute et excmplo.·



Τοιοϋτο; έγένετο Ιωσήφ ό Β' ό ένδοξο; υιό' τή- έν
δοξου μητρό; Μαρία; Θηρεσία;. Ό βίο; αύτών κείσθω πρό 
των οφθαλμών παντό; ήγεμόνο; καί πάση; ήγεμονίδο:, 
αςιουντων νά άοχωσιν άνθρώπων.
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ΠΟΑΙΤΙΚΙΙ ΡΟΥΜΑΝΩΝ ΠΑΡΑ ΒΑΑΧΟΙΣ

Πριν % προχωρήσωμεν εί; την πολιτικήν έξέτασιν τοϋ 
ζητηματο; τούτου, δέον ΐνα δσον τό δυνατόν έπιχύσω- 
μεν ©ώ; εί; τό σκοτεινόν διά την παραγωγήν αύτοΰ ό
νομα των Βλάχων, δπερ δέν έξηκριβώθη είσέτι άρκούν- 
τω; Οπό τών γλωσσολόγων' τοϋτ’ αύτό συμβαίνει καί 
ει; τό ονομα τών σημερινών Ρουμάνων τ ή ; ‘άλλοτε λε
γάμενη; Ούγγροβλαχία; παρά τόν Δούναβιν. Τό όνομα 
'Ρουμάνος δέν είναι τό άρχαϊον λατινικόν Roman us,  
όπερ έσήμαινεν,  ̂ώ; γνωστόν, τόν κάτοικον τή; αρχαία; 
Ρωμη;, η έν γενει τον χαίροντα τά πολιτικά αυτή; δι
καιώματα, δστι; είχε τό προνόμιον νά λέγν): «civis ro- 
manus sura», άλλά τό σημερινόν όνομα 'Ρουμάνο; ενει 
άλλην σημασίαν, ην δμω; ένασμενίζονται οι'τήν Βλα
χίαν οΐκοϋντε;, καί δή έξ αύτών οί λόγιοι, νά άναφέρω-
σΐν, * !βτ4 *α™ι1ιόν Romanus χάριν πολιτικών σκοπών, 
και δήθεν ω; εύγενοΰ; καταγωγή; ένδειξιν. Τό σηαερινόν 
ονομα 'Ρουμάνο; είναι σλαυϊκόν, και σημαίνει άνθοωπον 
τοΟ όασου;, δπερ λέγεται* ρονμάη, καθ’ ά θέλομεν ιδεί 
παρακατιοντες.

Ίο δ’ όνομα Β.Ιάχος είναι καί αύτό σλαυϊκή; κατα-

γωγης, ώ; παραγόμενον παρά το σλαυϊκόν ΒοΛακ (ν υ- 
lach), ό'περ σημαίνει ποιμην είς την άρχαίαν σερβι- 
κην διάλεκτον* άλλά καί τό γαλλικόν ν a 1 a c h είς τό 
αύτό καταντ^, ώς σημαίνον τόν έν ταΐς κοιλασι (vallees) 
τάς διατριβάς ποιούμενον, κκί έπομένως τόν ποιμένα έν 
γένει άνευ διακρίσεως φυλής η έθνους, παρ’ ω ανήκει, 
γενομένης ύστερον της διακρίσεως καί είδικεύσεως του 
ονόματος.

"Οτι τό ονομα β ΐάχος  είναι σλαυϊκόν, καί έσημαινε 
τόν γεωργικόν καί ποιμενικόν βίον κατά τόν Μεσαίωνα, 
Eyομεν τάς εφεξής άποδε ίξεις.

Α'· "Οτι πούποτε δέν άπαντα τούτο πρό της έν αύτη 
τών Σλαύων έμφανίσεως.

\Υ. "Οτι κατά τόν Μεσαιώνα, καθ’ δν, ώς γνωστόν, 
έπεκράτει η διαίρεσις τών κοινωνιών είς δύο τάξεις, την 
τών εύγενών καί την τών έργατικών, οί Σλαυοι έν Έλ- 
λάδι φαίνονται συντηρησαντες ταύτας, κοςί τούς μέν είς 
την πρώτην ανήκοντας ώνόμαζον ζσόχε.Ιας, τάς δέ κό
ρας καί συζύγους αύτών ζσεπέ.Ιας, τούς δέ είς την δευ- 
τέραν, ητοι τούς υποδεεστέρους, τούς άφωσιωμένους είς 
τόν γεωργικόν καί ποιμενικόν βίον, βΛάχονc, καί τάς κό
ρας καί συζύγους αύτών βλάχας, έν δέ τη Ήπείρω ιδία 
ρονμάνας, διά τόν λόγον, δν θέλομεν εκθέσει παρακατι- 
όντες. Τούτους οί Φράγκοι της Πελοποννησου έπί της 
κυριαρχίας αύτών ώνόμαζον καί Λινχζίονc (linzius).

Γ'. "Οτι καί σήμερον ετι συντηρείται ή διάκρισις αύτη 
έν Πελοποννησω καί έν ταΐς άλλαις χώραις της Ελλά
δος, έν αις οί κάτοικοι τών πόλεων όνομάζουσι τούς χω
ρικούς καί ιδία τούς ποιμένας βΛάχονς, καί πεο "Ελλη
νας την καταγωγήν, έννοουντες β.Ιάχοτ τόν άγροΐκον, 
άπαίδευτον, επομένως τόν άσχολούμενον μόνον περί την 
γεωργίαν, καί ίδί̂ : την κτηνοτροφίαν* τό δέ ονομα ζοό- 
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πελος απωλετο δι* την άλλην Πελοπόννησον. Έν Μει* 
σηνία ομω; είσέτι διαφυλάσσεται' διότι οί Μεσσήνιοι ά- 
στειευόμενοι πρό; άλλήλου; λέγουσιν, οτι ίγώ είμαι τσό· 
πιλας , d ir  t ΐμα ι βΜχος,  τούτέστιν «είμαι εύγενής, δέν 
είμαι χωριάτη;», δπως χοεί τό θηλυκόν' τσεπέ.Ια διεφυ- 
λάχθη παρ’ αύτοϊς εί; τήν όρμαθιάν τών ήμερων σύκων, 
ήν καλουσι τ σ( π έ.la y  και τσαπί.lay, όνομα γνωστότα- 
τον άπανταχοϋ τή ; Έλλάδο;' τά δ’ άγρια σΰκα καλοΰσι 
Λίντζια. Ιίερί τούτου άλλοτε έν τν) έφημερίδι «"Ωί%» 
έγράψαμεν (ίδε «Ώρκνΐ) άριθ. I 39 τοΰ 1879 έτου;).“

Δ . Εν τή Μάνγ), και τν) ανατολική καί τή δυτική, 
τό ονομα (οΛάχος σημαίνει τόν έκτό; τή ; Μάννη; "Ελ
ληνα, ητοι τόν Πελοποννήσιον έν γένει' τόν δ’ εύγενή 
Μανιάτην λεγουσι rcxJiaror, καί τόν ύποδεέστερον ψα- 
μέγιον. 'Η διαφορά αΰτη προέρχεται διότι ούδέποτε 
ή Μάνη υπεκυψε τοί; Σλαύοι;" εί δέ τινε; τούτων πρού- 
χώρηταν εί; τόν Ταΰγετον, κατεστράφησαν μέ/ρι; ένό; 
ύπό τών Μανιατών.1 Και ταΰτα μέν περί τοϋ όνόματο;
Π.ϊάχος.

Οτι δ αυθι; και τό Ονομα 'Ρουμάνος είναι σλαυϊκόν, 
εχομεν τά ; έπομένα; αποδείξει;.

Α ■ 'Ρονμάη  έν Έλλάδι λέγεται,οπω; καί έν Ήπείρω, 
τό μεγα, έκτεταμενον καί συνηρεφέ; δάσο;, έπομένω; 
καί ό έν αύτώ διαιτώμενο; ρονμανος, ήτοι ορεινό; ποι- 
μην. Τοϋτο λατινιστί l o n g u s  λέγεται, καί σώζεται 
καί παραγωγόν longinus' έν δέ τνί καθωμιλημέν·/) J o y -  
γίσιος άνθρωπος ex. τούτου.

Β\ Απανταχού τ«ς Ελλάδος την άποκρέω, έν δέ τ? 
έμνί πατρίδι εις του; γάμους, παίζουσι την λεγομένην 
ρονμανω, ητις εστί πασίγνωστος καί Sta τόν χορόν καί 
διά τό δημοτικόν άσμα «χόρεψε ρονμάνω καί ρονμανο- 

1 "Αλλοτε nsp\ τούτων Ιγράψαμεν Sv ίκτασει ε·ς «Πανδώραν».

ποΜα» κλπ. Έν δέ τ ?  Ήπείρω την τρίτην ημέραν τών 
γάμων, έν οίκογενειακω καί λίαν στενώ συγγενειακώ κύ
κλω, γυνη τις, η μάλλον ευτράπελος, ενδυεται zctUay α- 
n o r , γνωστόν ειδο; καπότας, καί σκεπάζει τό πρόσωπον, 
άφ' ου προηγουμένως κρεμάση κώδωνας πέριξ της κεκα- 
λυμένης κεφαλής* έπειτα έκτείνει τάς δυο χειρας ωςάν- 
δρείκελλόν τι, κρατούσα δυο κουτάλια ζυλινα, ατινα ενίοτε 
καί κτυπα εύρύθμω;, δτε καί του χορού αρχεται, αδόν- 
των τών παρακαΟημένων τό δημοτικόν ασμα τόδε ·

»*Al μωρη ρουμάνω  κα ί ρ ουμανοπουλα ,
• έ'ψΟασ5 ό κ α λ ό ; σου μ έσ ’ άπό τη ν  π ό λ ι
• κα ί σου φερνει ροΰχα, ροΰχα κ α ί π α π ο ύ τσ ια
»ψ ά ςα ι να τόν ευρτ^ς, μεσ σ τη ν ά γ κ α λ ια  μ α ς  · ·

Αύτη δέ σιωπώσα ψάχνει τυφλώς, μήπως εν τοΐς παοα- 
καΟημένοις εύρίσκεται καί ό καλός αυτής εαν δ* μ/ι 
εύρη ‘ αύτόν η τις τών παρακαθημένων επιφώνηση τόν 
του* δημοτικού ασματος στίχον, εκείνον παρ’ ω λέγεται, 
δτι έφονεύθη ό άγαπητικός αυτής, καταπίπτει λιπόθυ
μος δήθεν, καί δέν εγείρεται, έάν μη ετερός τις,^ερχό
μενος έζωΟεν τάχα, άναγγείλη τό ψευδες της υποΟ 
σεως, ητις άπασα ύποσημαίνει σκηνην ποιμενικου, ητοι
είδυλλιακοΰ βίου.

Γ'. Έν τη έμη πατρίδι καλουσι ρονμάη  το αλλαχού 
τή ; ' Ελλά δ ο*; πασίγνωστον ψητόν φαγητόν έξ έντοσθιων 
τών ζώων, τά κουκονρίτοι λεγόμενον- ώνομάσθη δε ρον
μ ά η ,  ώ ; εύχρηστον παρά τοΐς ποιμενικοϊς, ή 'ο ι ™ϊς ο
ρεινοί;' τό δέ ονομα ρουμάνι παρκγεται παρα τ£ρ αρχαιφ 
σερβικψ ή σλαυϊκώ ρούμ ή ροντ, όπερ σημαίνει πυκνά 
φυτά περιέχοντα τόπον. Ή ρίζα αυτη απαντ^ί και ο Λ 
μερον έν Έλλάδι είς ποιμενικήν λέξιν’ ροΰζα (μαλλια) λε*



γουσιν οί πο,με'νες ήμών τά πυκνά λίαν καί μακρά μβΛ . 
λια, διεσω}η ό V) λεξις, δπως διεσώθη καί τδ τΚοπάν- 
rijc, wept ου ικανά έγράφησαν έν «’Αθηναίω» (ί'δε ώριθ. 
Ε, τόμ. Ζ, σελ. 384) καί έν τ$ αΏρα» (ί'δε άριθ. 128 
14 Μαρτίου 1879). Έκ πάντων τούτων έξάγεται τό 
επιστημονικόν συμπέρασμα, δτι Β.Ιάχοι % 'Povuarc, 
εκαλούντο οι ορεινοί λαοί της Π ελοπον νήσου, Στερεές 
Ελλάδος, Θεσσαλίας, ’Ηπείρου καί Μακεδονίας, οΐτινε  ̂

ως έπι τό πολυ άσπάζονται τόν ποιμενικόν καί νομαδι
κόν βιον. ’A i r  ένταΟθα ένείρεται τό ζητημα, εϊς ποίαν 
εθνολογικήν ρίζαν άνήκουσιν ούτοι; καί τίς δικαιούται 
να καλγ) αύτούς ομοφύλους ;

Επειδή παρ’ αύτοις τά  ήθη, ε"0ιμα, δημοτικά άσματα 
και ο εν γενει ιδιωτικός καί πολιτικός βίος έστ’ίν'όυό- 
τροπος τφ  τοΰ^Έλληνος καί έπειδή έκ τ ίς  ίστοοίας'ά- 
ποόεικνυεται, δτι συνανεφύρθησαν έπί τοσοΰτον τοΐς Έ λ- 
λησιν, ωστε πολλαχοϋ κατέστησαν δυσδιάκριτοι, καί 
οι μεν Ελληνες καλοΰσιν αύτοί εαυτούς βΛάνονς, ώς 
ειδομεν ανωτέρω, οί δε βΜ χοι πάλιν αύτοΓ εαυτούς 
καλοΰσιν Ελληνας, διά τούτο αύτοί μάλλον φαίνονται 
ανηκοντες εις τήν εθνολογικήν ρίζαν τών Ελλήνων, %9\ 
κατ ακολουθίαν δικαιοΟνται οί Έλληνες μάλλον ή 0ί 
Ρουμάνοι τοϋ Δουνάβεως νά καλώσιν ομοφύλους τούς ο

ρεινούς η ποιμενικούς λαούς της Θεσσαλίας, ’Ηπείρου 
και Μακεδονίας- διότι καί αύτή η γλωσσά των λίαν δία- 
φερει τ ί ς  τών 'Ρουμάνων τοΰ Δουνάβεως, τοϋθ’ δπερ α 
ναγνωρίσου* καί ουτοι, έπειδή οί κορυφαίοι τοϋ κομι
τάτου του Ιϊουκουρεστίου δνομάζουσι τήν γλώσσαν Μ<χ- 
χεδογοροιψαηκϊν, διότι έπιπολάζει έν αύτή τό έλλη- 
νικον της όιατυπώσεως, έν ώ παρά τ·?ί γλώσσή τών 'Ρου
μάνων τοδ Δουνάβεως έπικρατεϊ ή σλαυϊκή δ’ιαμόρφω,,ς 
(iorma,. Τέλος πάντων αύτοί οί ορεινοί λαοί, είτε νομά-

δε' δντες, είτε μονίμους κατοικίας έχοντες έν κωμαις, 
καλοΰσιν εαυτούς Έ λληνας, καί θέλουσιν είναι Έλλη
νες, καί μάλιστα οί λογιώτεροι έξ αύτών εςεφρασαν την 
θέλησίν των καί δημοσί* είς διαφόρους εφημερίδας, ιύιι* 
δέ είς τήν έγκριτον εφημερίδα Κωνσταντινουπόλεως, τον 
«Νεολόγον». Παραλείπω δ’ ένταΰθα νά αναφέρω Κω-  
.Ih tac, Στονρνάρας, Τοσίτζας καί άλλους απειροπλη
θείς άνδρα;, έλληνικωτάτους τόν τε  νοΰν, την τε  καρ
διάν. ιρ  , ,

Τί Οέλουσι λοιπόν οί 'Ρουμ&νοι τοϋ Δουνάβεως εις την 
Μακεδονίαν, "Ηπειρον καί Θ εσσαλίαν; καί διά τ ι άπο- 
στέλλουσιν άποστόλους είς αύτάς, καί προπαγανδαν ρου
μανικήν σJσταίvoυσt·, είς ποίαν δ’ εθνολογικήν βασιν σ τη 
ρίζονται ; Ταΰτα πάντα  έξετάσωμεν έν όλιγοις, και οσον 
επιτρέπει ή τοΰ ’Αττικού 'Ημερολογίου φιλοςενια τών η- 
[/.ετέρων έπιστημ.ονικών ερευνών. ^ λ

Οί του Δουνάβεως ‘Ρουμάνοι συνέλαβδν την μ εγάλε- 
πήβολον πολιτικήν ί5έαν της έκτάσεως άπό τών Καρ
παθίων μέχρι τ ί ς  "Οθρυος, καί από τοϋ Εύ',εινου μέχρι 
τοΰ Πίνδου 'έ ν  Ήπείρφ καί τοΰ Σκαρδου εν ττρ δ υτ ικ/j 
Μακεδονία, συσταίνοντες ο ίτω  τό μόνον κραταιον βασι- 
λειον έν τη  Ά νατολνί, έν ώ συγχωνεύονται άπασαι .αι ε- 
τερογενεις φυλαί, Βουλγάρων, 1£λλ/]νων, Αλ^κ^ών,  ̂ ρ 
μενίων καί λοιπών κατά  τε  τήν θρορκην, Μακεδονίαν, 
Θεσσαλίαν καί ’Ήπειρον. Τνί άληθεία τό πολιτικόν τούτο 
σνεδίασμα είναι όντως μεγαλεπήβολον κ α ί  α,ιον απο
κύημα μεγάλου πολιτικοΰ νοός, έάν υποτε 7, ^
πραγματοποίησή αύτοΰ καί κατορθωτή έν τώ  μέλλον^· 
διότι'συνιστ&ται κραταιότατον βασίλειόν έν τη  Ανατολν,, 
δυνάμενον νά παραβληθνί τοΐς κραταιοΐς τ ί ς  Ε>ρωπ*, 
εθνεσι, καί δυνάμενον νά εγγ  ψ ίφον έπί τ ί ς  ιευ 
τ ί ς  άνθρωπότητος. Ιδού τ ί θέλουσιν οί πολίτικοι α*<ρ«.,
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ζωσι κ α τ ’ αύτώ ν τάς δυνάμεις τω ν, του; μέν Βουλγάρους 
διά τό άκατάρτιστον αύτώ ν κα ί τήν πρός αυτούς α π έ 
χθειαν τώ ν φυλών, τούς δ’ "Ελληνας διά τόν κομ ματι
σμόν, τήν διχόνοιαν, τό άπροετοίμαστον, την ασυμφω 
νίαν κα ί την διά τό μέλλον απρονοησίαν, πρός δέ καί 
τη ν γεωγραφικήν αύτών θεσιν. Τέλος πάντω ν νομίζουσιν 
οτι όφείλουσι νά έργασθώσ; δ ιά  τήν επ ιτυχ ίαν αυτώ ν, 
κα ί εργάζονται άνενδότως καί λ ίαν σπουδαίως νυχθη
μερόν. Ε σχάτω ς δ’ έν Βουκουρεστίω, ώς γνωστόν, συ- 
νέστη καί κομιτάτον πρός τόν σκοπόν τούτον, είς 8 ή 
Βουλή τώ ν ‘Ρουμάνων παοεχώρησε δ ίκα ια  νομικά κα ί 
λοιπά, ΐνα  ένεργη καθ’ δλους τούς τύπους τώ ν άνεγνω - 
ρισμένων σωματείων* μετέχουσι δ’ αύτου οί ίκανώτεροι 
καί έπιτηδειότεροι τώ ν ‘Ρουμάνων.

Καί ταυτα μέν υπό ρουμανικήν έ'ποψιν. Ά λλ’ ό'πως 
αυτη εύλογοφανής καταστη εις τά ό'μματα της λοιπές 
Εύρώπης,προσπαθουσιν οί λόγιοι 'Ρουμάνοι νά θέσωσι καί 
εθνολογικήν βάσιν,άποδεικνύοντες καί τούς'Ρουμάνους της 
Μακεδονίας,’Ηπείρου καί Θεσσαλίας όμαίμ,ονας αύτών καί 
ομοφύλους, καί τήν γλώσσαν όμόρριζον τνί εαυτών. Κκί 
δή ποοστρέχουσιν είς τήν ιστορίαν καί ιδία εις τούς Βυ
ζαντινού; συγγραφοϊς, παρ’ οι; ό λόγο; περί Β.Ιάχων εν 
τε τη Μακεδονία καί Θεσσαλία, ητις καί Μεγάλη Βλα
χία εκαλείτο κατά τόν [W καί ΙΓ' αιώνα Μ. X. Καί ό 
μέν Νικήτας ό Χωνειάτης ποιείται μνείκν τούτου το3 
ονόματος έν σελ. 410 έκδ. IIβρισιών* ό δέ Γεώργιος 
Άκροπολίτης ωσαύτως έν σελ. 33 της αύτής έκδόσεως. 
Τό αύτό δύναταί τις είπείν καί διά τόν Γ. Πα/υμέρην, 
Καντακουζηνόν, Λουκαν Mr/αήλ, καί τό Χρονικόν Μω- 
ρέως κατά τήν εκδοσιν του Γάλλου Bu c h o n .  Άλλά 
πάντων τούτων έκτενέστερον λαλει περί Βλάχων Λαό4 
ννκος ό Χαλκοχ.ονδύλης (σελ. 18 καί 168 εκδ. Βιέννης),



Τ 'ϊ ? έγει’ ό'τΙ έ* Βλ“Χων μέν Χ*Τ«'γοντ«. έκ 
Ιριβαλλών, οί δέ έκ Δακίας ^Οόντες κα τώ κνί*™  “
τε Πινδ,ρ καί θεσσαλί* κλπ. Είς τοιαύτας πληροφορίας 
V) σ/ιμερινν) επιστημη δεν ευρίσκει τύπον έναρνείας καί 
επιστημονικίς άκριβείας, ούδέ δύναται νά έπαναπαυθί 
εις ειόησεις Καντακουζηνών, Πα/υμερών, Χαλκοκονδυΐ 
λων κ α ι των ομοιων, οΐτινες άπλης μνείας άξιοΰσι τών 
ονομάτων Βλαχίας καί Βλάχων ό δέ Χαλκοκονδύλη^ 
κ«, σκοτίζει περισσότερον τήν λύσιν τού ζητήματος, δ,ότι 
χωρίς να ειπν) τινας 'Γριβαλλούς εννοεί, φερει εϊς τό ρ.ί- 
«ον την καταγωγήν τών Βλάχων άλλά τότε ή έπιστή- 
μ·/1 θελει να :Sj„ πώς οί ΤριβαλλοΙ εύ&ύ; ήλλαξαν ονο
μασίαν και εγενοντο Βλάχοι; ποιον τό αίτιον τ ίς  άλ- 
λαγης τοϋ ονόματος τούτου; καί πρό πάντων είς έπο- 
χην, καθ’ ήν Ιγραφεν ό Χαλκοκονδύλης, ουδόλως ύπ*ο- 
χεν έθνος Τριβαλλών. Πόθεν λοιπόν έξεφύτρωσαν καί α ί-  
Λ ’ ει? τγ|ν ζωην τών έθνών τ ίς  ΙΑ' έκατονταετηρίδος· 

υ_ είς τά όποϊα ό Χαλκοκονδύλης άδυ-
νΓ ε1 I* επηφερν) λύσιν, καί έπομένως αί πληροφορίαι 
αυτου όεν εχουσι την επιστημονικήν έκείνην βαρύτητα, 
η .ις συνήθως αποδιδοται παρά τ ίς  σημερινίς έπιστήαης 
εις τους μυστας καί ίεροφάντας αύτίς- οΰδ’ είς τήν δευ- 
τεραν πληροφορίαν τοΰ Χαλκοκονδύλου δυνάμεθα νά άα- 
κεσθωμεν, καθ’ ήν οί Βλάχοι έπηλθον εκ Δακίας· δ·ότι 
αμέσως γενναται τό ζήτημα, πώς τά δύο φυλετικά ρεύ- 
ματα των Ίρι-,αλλών καί Δακών δέν συνεκοούσθησαν, 
αλλ αμέσως συνεχωνεύθησαν άλλήλοις καί άπήνεν/ον 
τους Βλάχους; Τρ.βαλλοί καί Δακες δέν ήσαν ομογε
νείς και όμαιμονες, ουδέ κατά τήν πάνυ άφεστώσα'ν άπό 
της ΙΔ έκατονταετηρίδος εποχήν, έξ ή . άνέσυοεν αύτούς 
εις την ζωην ο Χαλκοκονδύλης, χωρίς νά ουλλογισθη τάς 
δυσκολίας τ ίς  U  νεκρών, άναστάσεως λαών πρό’αίώ-

νων άπολεσθέντω ν. Τ α ΰτα  κ α ί π λ ε ϊσ τα  α λλα ^ δ ύνα τα ί 
τ ις  νά παοατηρήσΥ) παρά τώ  Χ αλκοκονόυλϊ), ω στε  πι~ 
π τε ι ή μαρτυρία αύτοΰ. Είς έπίροωσιν όε τω ν π α ρ α τη 
ρήσεων τούτω ν έρχετα ι ή  γλω σσολογία, η τ ις  ουτε γ ωσ 
σαν Τ ριβαλλώ ν έπ’ίσ τα τ α ι,  ουτε Δ α κ ώ ν είς όε τ α  σ η 
μερινά στο ι/εΐα  τη ς  Β λ α χ ικ ίς  π αρατηρε ί εν α υ το ί, γραι 
κ ο λα τ ιν ικ ά  τ ά  π λ ε ϊσ τα  όντα , ελ ά χ ισ τα  δε ες ά λλω ν  
γ λ ω σ σ ώ ν  περί πλέον δέ π α ρ ατη ρ ε ΐτα ι μ ε γ ίσ τη  διάφορα  
μ ετα ξύ  τη ς  μαχεΰορονμαηχής κ α ί τη ς  ρ ουμαπ χγ  του 
Δουνάβεως· δ ιότι έν μέν τ ί  μαχεδορουμαπχτ) επ ικρα
τεί τό γραικικόν στοιχεΐον, εν όε τ/ί Poijta.1 ιχή το  
σλαυϊκόν κα ί τό λα τιν ικόν. Είς δέ τή ν  τώ ν Καραγχουπ- 
δω κ ΒΛά'/ων κα ί τη ς  τώ ν Ούνων ΐ'σως δ ιαλέκτου λ ε ί
ψ α να  δ ιατηροΰντα ι, δ ιότι οί Καραγχούπδες ΰ.Ιαχοι ό·.α- 
φέρουσι π ά ντω ν  τώ ν ά λλω ν, κ α ί αύτό  τό^όνομα τω ν, σύν
θετον h  έκ τοΰ τουρκικού χαρά. κα ί τοϋ ζενικοΰ γχονζης, 
υποδεικνύει τή ν  έκ τώ ν Ούνων κ α τα γ ω γή ν  αυτώ ν, ό ια -  
μ ε ινάντω ν λε ιψ άνω ν έκ τώ ν  έπιδραμόντων ποτε τα ς  ελ- 
λη ν ικ άς  χώρας έπ ί ’ Α τ τ ίλ α  Ούνων.*

Έκ πάντων τούτων έξάγεται τό επ ιστημονικόν συμ
πέρασμα, ότι είς τούς ορεινούς λαούς της Έλλαόος προ- 
σετέθησαν λείψανα διαφόρων έθνών, οΐον 'Ρουμάνων, Ου- 
νω ν, Ιλαύων καί λοιπών, έξ ών προεκυψαν οι Βλάχοι, 
οΐτινες καί ΚουτσόβΛα χ η  καλοΰνται πρός διακρισιν τω ν  
Καρ'χ.γχούπδωτ. Οί ΚουτσόβΛαχοι άνήκουσιν εις την 
ελληνικήν φυλήν" άλλ’ οι πολιτικοί τοΰ Βουκου-,εστιο^ 
άνδρες, εκμεταλλευόμ ενο ι τήν έκ της ουμπτωσεως του 
ονόματος 'Ρουμάνοc μετά τοΰ λατινικού Romanus κα : 
τή ν  τοΰ ΒΛάχος μετά τών Έλληνοβλάχων ύποστηρ ιςιν, 
εμφανίζονται είς τόν δ ιπ λω μ ατικό ν κόσμον τή , Ευ^ω.ιΛς

1 Περ\ τούτων ϋγραψεν Ιν τφ .Τηλεγράοω. θε<52. Κολοχοτρω- 
νης ο Γενναίου ιδία.



με τα ; ας,ωσεις των τάς μεγάλα;, άς ό*είλομεν ο! "Ελ
έ ν ε ς  να ανχτρεψωμεν έ^σα,μοηχ&ς χαί 'noMzixur. 
Επιστημονικως μεν έν τή δημοσιογραφία, παρ’ 3 * -  

,ατο η ανασκευή διά διαφόρων δημοσιεύσεων, έ ; ών ά- 
* ° ϊου εφανησαν ίμ ϊν  έν μέν τή «Ή ο^α» Γ ίρνί- 

J«IC πραγματεία ύπό την έπιγραφήν' A t t e n t  io n a u 
j  u»d e, ήτοι ΙΙροσοχ}, V r0 , /7<VcW, έν δέ τή «ΚλειοΙ» 
ετερα εσχάτως όημοσιευθεϊσα ύπό τ· ν̂ έπινράφήν

,,ολι™ώ; *4 *- £v Κων7ταντιν0υπάλει διά τή; Τ ψ . Πύλης 
; * 1, δ··*, των την Ήπειρον, Θεσσαλίαν καί Μακε
δονίαν αρχιερεών, καί ή Ελληνική Κυβέονησις διά δ ι
πλωματικών μέσων. Σύμπας δ’ ό Ελληνισμός ποέπει νά 
ε,αναστή σήμερον κατά τών έχΟρών αύτοΰ, οΐτινες πε- 
ρ.,κυκλωσαν αυτόν, ώσπερ αί μέλισσα-, τό κηρίον, καί 
< ροσπαθουσι να κατάσχωσιν αύτοΰ την καρδίαν, κατα- 
τιτρωσκοντες διαφόροις βέλεσιν. V ,  « α ρ α μ ,Λ ^ μ ,τ ,  
απο.ΙΙνμεθα. Axauovrzat θάρρος, M pyeia , ανταπάρ- 
ψης χαι θνσιαι. Οί "Ελληνες πασών τών έπονών, καί 

των ζοφερωτατων άκόμη, δέν καθυστέρησαν, J h -  δέ ο? 
σημερινοί θά καθυστερησωμεν; θά φαίώμεν’ άνάξιοι τοΟ

νάλων°°’ Γ - · 5'"05’ ν ° " £ν 5 Πώ;! * *Κλλά< «"«*>« με-
τ ή δ *  Ι / Γ  Υ*Ρ «ερί αύ-τ /J,, ΟΤΙ φόβος απωλε-.ας ούκ ένεστιν.

« Ασκός γά,ρ et, δΖ-rai cV ονχ ίηΐ), κατά τόν χρησμόν.

Α θ. IIETPIAHS, *ll«etp<0-trj?
—χολάρχτ,; ?ν K u jr ip u j'j .

ΠΟΤ ΑΡΧΕΤΑΙ Ο ΕΝΙΑΤΤΟΣ;

Ποΰ άο/εται ό ενιαυτό; ; "Ητοι π ο ϊ ο ν  σημεΐον τή ; 
υδρογείου σφαίρα; βλέπει πρώτον άνατελλοντα τον ήλιον 
τής ποώτνις ημέρας του έτους ; , , ,

Την έοώτησιν ταύτην άπηύθυνον προ ήμερων προ, .. 
να; νέους φίλους μου. Είς τούτων μοι άπεκρ ιθηανευόν
σταγαοΰ: «Ό ένιαυτός Λρχεται έν Μεδιολανοι;.» «Ναι, 
Θεβαίω; διά τού; κατοικοϋντα; την πολιν ταυτην, αλλ 
δέν αγνοείτε δτι, έν* εί; Μεδιόλανα είναι μεσονύκτιον 
τή 31 Δεκεμβρίου, πΧσαι αί άνατολικωτερον κείμενα 
χώραι ύπερέβησαν *δη την ώραν ταύτην κατα χρονικόν 
διάστηαα μάλλον ?ι ηττον μακράν. Κατ ακολουθίαν αι 
ποό; άνατολά; τών Μεδιολάνων χώραι ευρισκονται εις 
την t Ίανουαρίου, όταν ημεΐ; διερχωμεθα εισετι τα  τέ
λη τοΰ Δεκεμβρίου. Ήσαύτω;, δταν ηναι μια ω?α μετα 
τό μεσονύκτιον έν Μεδιολάνοι;, πΧ5α·. αι προ; όυσμα; 
νώοαι δεικνύουσιν ώρα; τοσούτω όλιγωτερον προκεχω- 
ρημένα;, καθόσον αί χώραι αύται άπεχουσι τή ; ημετε- 
οα; πόλεω; περισσοτέοα; μοίρα; μηκου;. Δενγενναταιλοι_ 
πόν ή ποώτη ημέρα τοΰ Ημερολογίου εν Μεδιολανο ς,αφο 
εί; άλλου; τόπους άριθμοΰσιν αύτην προ ημων. —  Μ ο τε, 
ύπέλαβεν άλλο;, ο ένιαυτό; άρχεται εί; το,σημειον εκείνο 
τή ; σοχίοας, εί; τό όποιον πρώτον άνατελλει ο «λι ,. 
—  α Ούδέν όρθότερον τούτου. Ά λλ ’ είπατε μοι, ποθεν )ε^ 
λετε άναγνωρίσει τό «ημεΐον τοΰτο, άφοΰ η γη, «ερι- 
οτοεφου,ένη άδιαλείπτως, παρουσία,ει εκ ,.-ριτροπ/;, · 
στην τών όψεων αύτή; πρό; τόν ήλιον, χωρίς να ην 
δυνατός ό προσδιορισμός τής δψεω;, ητις πρώτη ε< εχ 
τδ φως ·,»



Ά ς ί'δωμεν λοιπόν τίνι τρόπω θέλομεν έπιτύνει νά 
προσόιορισωμεν τό σημεϊον τοΟτο καί ν’ άνεύρωμε'ν τήν 
αρ/ Λ,ν, εφ ης οι άνθρωποι έβασίσθησαν, οπως όρίσωσιν

Πρό παντός δέον νά ύπομνή,ω ύμϊν, δτι η ύδρόγειος 
σφαίρα or/ίρεθη θεωρητικώς όπό τών γεωγράφων διά σει- 
ρΧς γραμμών, ^αΐτινες ?νεκα τής διασταυρώσεως αύτών 
καθιστωσιν εΰκολον τόν προσδιορισμόν τής θέσεως τών 
καλυπτουσών τήν έπιφάνειαν αύτής διαφόρων νωρών. Αί 
γράμμα-, αυτα ι είναι δύο ε ιδώ ν : οί παράΜ,,Λοι και οί 
μ ίσ η  η jp/roi. Οι παμάΛ.ΙηΛοι είναι κύκλοι διακε^αραγ- 
μενοι παραλλήλως τοΰ ίσημερινοΰ πρός τούς πόλου-· αί 
υπο τον αυτόν παράλληλον κείμεναι γώραι άπένουσιν έ' 
»σου τοϋ ισημερινού, άλλαις λέξεσιν, εχουσι τό αύτό πλά 
τος. Οι μεσημβμπο ϊ  άπ ’ εναντία ; είναι γρ*μ*αί διακβ- 
χαραγμεναι άπό του ένός πόλου πρός τόν ετε^ον, αίτινες 
παρατεινόμεναι διαιροΟσι τήν σφαίραν είς δύο' ί'σα μέρη. 
ΩνομζσΟησαν δε μεσημβρινοί έκ τν5ς λέξεως μεσημβρία, 

τι e^at συγχρόνως μεσημβρία είς άπάσα; τάς ‘ ύφ’ 
εκαστην τών γραμμών τούτων χώρας. Ί ν α  κατοοθωθή 
Ομως ν) όιακρισις τών μεσημβρινών τούτων γραμμών απ ’ 
αλί,ηλων, εόει να όρισθή ο·Λμ ε«ν  τ ι ουναντήσεως, με
σημβρινόν τ ι σημεϊον, άπό του όποιου ν’ άριθαώνται οί 
μεσημβρινοί, καθώς άριθμοΰνται οί παράλληλοι έκατέ- 
ρωυεν του ισημερινού.
, ,'0?ι=^ντος του πρώτου τούτου μεσημβρινού, δι/ρέθη 
η υπόγειος σφαίρα ει; 360 μεσημβρινούς και ήοιθμηθη- 
οαν 180 εκατερωΟεν τοΰ πρώτου σημείου τής συνα.ντη- 
οεως ωστε ύπάρχουσιν^ 180 μεσημβρινοί διά τό πρός 
ανατολαςτοϋ κεντρικού μεσημβρινού ήμισυ τίίς γής καί 
έτεροι 180 δια το προς δυσμάς αύτου έτερον η'μισυ.

£*ν λοιπον λάοωμεν ώς σημεϊον άναχωρήσεως τόν

ι/εσ·Λυ.βϋΐνόν τών Παρισίων, δστις είναι παρ’ ήμϊν ό επ ί
σημος, πασαι α ί πρός δεξ.άν τής γραμμής ταυτη ς χ ω 
ρά ι, έπομένως καί τά  Μεδιόλανα, ή 'Ρώμη, η Νεαπολις, 
ή Βενετία, τό Τουρϊνον, μέχρι τού 180 μεσημβρινού, Οε- 
λουσι κεϊσθαι πρός άνατολάς, ητοι θελουσι βλεπει τον 
ήλιον πρό τών Παρισίων. Έ κεϊ λοιπόν, ε·.;̂  τον 180 μ ε
σημβρινόν, έσχατον όριον τ ή ; ’Ανατολής ώς προς ημας, 
θέλει'άρνεσθαι ή άρίθμησις τοϋ χρόνου, ημέρας η έτους, 
καθώς άν διευθυνθώμεν πρός δυσμάς τοϋ μεσημβρινού 
ήμών, θέλομεν άνεύρει είς τόν 180 μεσημβρινόν το θεω
ρητικόν σημεϊον, είς δ θέλει τελευτήσει η προ 24 ωρων 
γεννηθεϊσα είς τό αύτό σημεϊον χρονολογία. / ^

Ό θεν ή πρώτη ημέρα τοϋ ημερολογίου τοϋ νεου έτους 
θέλει άογίσει ώ ; πρός ήμ*ς είς τόν 180 βαθμόν ανατο
λικού μήκους καί θέλει τελευτήσει είς τόν 180 δυτικου
μήκους. , f „

Τό πρΧγμα, ώς βλέπετε, είναι ά πλο^ τα το ν . Υποτι
θεμένου οτι κατέ/ομεν θέσιν προέχουσαν επι της νΐαβτ·- 
οας σφαίρα;, θέλομεν θεωρεί πάσα ; τ α ; πρό; τα  όε',ια 
ημών -/ώρα; ώ ; κειμένα; πρό; άνατολάς και πασας τας 
πρό; τά  άοιστεοά ημών ώ ; κείμενα; προ; όυσμας. Α>λ 
ό μεσημβρινό; τών Παρισίων δέν είναι δεκτό; γενικώς. 
Οί Ά γ γ λο ι δέχονται τόν μεσημβρινόν τ ή ; Γρηνουιτς, οι 
Γερμανοί τόν τής νήσου Ferro, μιας τών Καναρίων,^ οί 
ΆμεοικανοΙ τόν μεσημβρινόν τής Ούασιγκτώνος και οι 
Ινδοί τόν τής Ούδζέΐν. Ένώπιον τής διχογνωμίας τ α υ 
της ή ήμετέρα θεωρία, ότι ή ημέρα άρχεται εν τη  α- 
πω τά τη  άπό τοϋ μεσημβρινοϋ ημών Α νατολή και λήγε ι 
ε ί ' την’ άπω τάτην Δύσιν, δέν δύναται να γινη πλέον α 
ποδεκτή, διότι αί ύφ’ ημών θεωρούμεναι άνατολικαι χω- 
ραι καθίστανται δυτικαί δι’ έτερους λαούς. Οθεν, ελλει 
ψει κοινής συνεννοήσεως, οί άνθρωποι ένεπιστευθησαν εις



την τύχην ως προς τόν προσδιορισμόν έν έκάστη -/ώρ* 
του απολογισμού τών χρονολογιών, /.αί 4 τύ7η, ώς' 0«1 
λομεν ιδει; παρηγαγε παραδόξους ανωμαλίας.

Η Ευρώπη, ώς ή χώρα, έν $ ύπ%ουσι μάλλον άνε- 
πτυγμεναι αι γεωγραφικαί καί άστρονομικαί έπιστήμαι, 
επεβαλε μικρόν καί κατ’ ολίγον τήν έβαρμογήν τοϋ ή- 
μερολογιου αυτής εις τάς λοιπάς χώρας. Πρός κατανόη- 
β»ν του τροπου,καθ δν ετελεσθη ή διάδοσις «δτ„ τοΰ Ημε
ρολογίου, αρκεί ν’ άκολουθήσωμεν τήν όδόν τών πρώτων 
θαλασσοπόρων, οιτινες άνεκάλ,ψαν τάς άπωτάτα; χώ
ρας, εν αις ημείς συγχεομεν σήμερον τήν Δύσιν καί τήν 
Ανατολή. Προ παντός^όμως άς θέσωμεν την σήυ.ερον 

αν.,νωρισμεννιν και ευεςήγητον άρχήν, δτι πα; θαλασ
σοπόρος, περιπλεων την γήν διά συνε/οϋς πρός άνατολάς 
οιευΟυνσεως, η™ άντιΟετως τοΰ δρόμου τοΰ ήλιου, θέλει

1/ ΧΖτα „τ7!ν, Επανοδόν του είς τό σημεϊον τής άνα- 
χωρησεως, οτι εκερδισε μίαν ημέραν, οια δήποτ’ άν η ή 
ιαρκεια του ταξειδιου αύτοΰ' ένώ ό θαλασσοπόίος δστί'
 ̂ e περιπλευσει τήν γήν διευθυνόμενος κα τά 'τόν δρό

μον του ήλιου, ητοι πρός δυσμάς, θέλει εύρεΐ κατά τήν  
αφιξιν αυτοΰ, δτι άπώλεσεν άκριβώς μίαν ήαέραν.
, ° ’· ΙΙο?™γάλλοι καί οί 'Ολλανδοί, κατά τού; πρώτους 
ανιχνευτικους αυτών πλόας, παρέκαμψαν τό ακρωτήριο* 
τ/ις Ιναλης ^Ελπιδος, διευθυνόμενοι πρός άνατολάς· άφι- 
κοντο δ ούτως είς τήν άπωτάτην ’Ανατολήν δώδεκα 
ώρας προτερον τοΰ κατά τήν αύτήν ημέραν παρατηρού
μενου εις την Ευρώπην χρόνου* ώστε δπου δήποτ’ άν εί- 
σηγαγον τό εύρωπαϊκόν ήμερολόγιον, τοΰτο εόοέθη π:ο- 
κεχωρημενον κατά ημισυ ήμερονύκτιον τής κοινής εύο'ω- 
παύής χρονολογίας. Οί 'fcW i άφ’ ετέρου, άφοϋ ά'νε- 
καλυψαν την Αμερικήν, έρρίφ9ησ«ν είς τόν Ειρηνικόν ’Ω
κεανόν, αφικοντο δε καί «ύτοί μεταξύ τών νήσων τής

’Ωκεανίας* επειδή δμως δ δρόμος, δν ή,ολούθησαν, ήτο 
καθόλου δυτικός, εύρον δτι άπωλεσαν δώδεκα ωοας *  
μάλλον δτι καθυστέρουν κατα  δώδεκα ωρας του εν υ 
ρώπη μέσου χρόνου. Ώ στε τό χρονολόγιον τοϋ οποίου 
προσδιωρισαν -τήν χρήσιν είς τάς άπω τάτας εκείνα; χ ω 
ράς κα'θυστέρει ένεκα τούτου καθ’ η> συ ήμερονύκτιον 
τοΰ’ νρονολογίου τής Εύρώπης καί, δπερ παραδοςωτερον, 
εύοέθη ένεκα τής αύτής α ίτίας καθυστεροΰν ολοκληρον 
ήμεοονύκτιον τοΰ ύπό τών Ποοτογάλλων και των 
λανδών είσκομισθέντος έξ ’Ανατολών είς τας χω»*ί ε- 
κείνας ημερολογίου. Τοιουτοτρόπως δύο χώραι αφ^στα- 
μεναι άλλήλων γεωγραφικώς ήμισειαν ωραν, ε ε ικ νυν  
είς τά  ημερολόγια αύτών διΚφοραν 24 ωρων, ενίοτε όε
καί μείζονα. , χ ~ \ ,

Τό παράδοξον τοΰτο περιστατικόν έμεινεν επι πολυ α- 
νεξήγητον ε ί; τούς άρχαιοτέρους θαλασσοπόρους, οιτινες 
δέν ένόουν δτι, άφοΰ ή γή στρέφεται περι εαυτην εντός 
24 ώοών, ό περιπλεων αύτήν κατά διευθυνσιν αντίθετον 
τής τοΰ ήλιου έδει ν’ άριθμήση μίαν ήμεραν περισσότε
ρ έ ,  ένώ δ κατά τήν αύτήν μετά  τοΰ ήλιου διευθυνσιν 
περιπλέων αύτήν άπόλλυσι μίαν ήμεραν, ανα τεσσαρα
λεπτά  τής ώρας κατά βαθμόν. <

'11 άνωααλία αυτη Υ<ΰ;ησε μετα την 1Ζ εκατονταε
τηρίδα. 'Ενεκα τοΰ έκτεθέντος λόγου πασαι αι υπό των 
"Αγγλων η άλλων έξ ’Ανατολών προελθόντων εθνών ανα- 
καλυφθ είσαι γώραι, είς τάς όποιας είσήχθη τό ε ο κ ι 
κόν νοονολόγιον, είναι προκεχωρν,μεναι κατα  όωόεκα 
ώρας,'ένφ αί ύπό τών ’Αμερικανών άνακαλυφθεισαι και 
άποικισθεΐσαι καθυστεροΰσιν ολόκληρον ήμερονύκτιον. _ 
ιδανική γραμμί) ™ ν προηγουμένων ώς καί τών επόμε
νων ήμών κατά τόν ύπολογισμόν τ ο ΰ  χρόνου χωρων, ητις
κατ’ άκολουθίαν δεικνύει άκριβώς τό οηαεϊον, απο του
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οποίου ή πρώτη Ίανουαρίου άρχεται του περί την γήν 
Χρόνου αύτής, πολύ απέχει του ν’ άνταποκριθή είς τού; 
γεωγραφικούς μεσημβρινούς, υφιστάμενη λίαν ιδιότροπον 
καμπήν.

Έάν η5η έκλέζωμεν δύο ομορα καί άπλώς χωριζό- 
μενα άλλήλων διά τής ιδανικής ταύτης γραμμής ση
μεία, θέλομεν ί'δει την μεγίστην ώς προς τάς ^ρονολο- 
λίας αύτών διαφοράν, ητις δύναται νά πρόκυψη. Αάβω- 
μεν την ισπανικήν πόλιν Μανίλλην καί την μικράν Ολ
λανδικήν νήσον Gilolo. Μεταςυ τών δύο τούτων σημείων 
υπάρχει διαφορά μήκους επτά καί ήμίσεος βαθμών μόνον, 
ητοι ήμισείας ώρας πραγματικού χρόνου* άλλά τό πρώ
τον κεΐται δυτικώς, τό δέ δεύτερον άνατολικώς τής γραμ
μής. Καί ομως, άφου οί κάτοικοι τής νήσου Gilolo ιδωσι 
παρελθόν τό πρώτον τέταρτον ώρα; τής 1Τι« Ίανουαρίου 
1882, οί κάτοικοι τής Μανίλλης θέλουσιν υπολογίζει 1 1 
ώρας καί λεπτά 45 τής 30 Δεκεμβρίου 1881, δηλ. τά 
ωρολόγια τών δύο χωρών δέν θέλουσι δεικνύει ε?μη δια
φοράν ήμισείας ώρας, ένω θά ύπκρ/η πραγματική δια
φορά δύο ημερών είς τό ημερολόγιον αύτών.

‘Όθεν, ΐνα άνεύρωμεν τό σημεΐον, άπό του όποιου άρ- 
^εται ή πρώτη ημέρα έκάστου έ'τους, δέν έχομεν η ν’ 
άναζητησωμεν τήν άνατολικωτερον τής ήμετέρας φαν
ταστικής γραμμής κειμένην χώραν. ‘Η χώρα αΰτη είναι 
αί νήσοι Chatham, άνατολικώς τής Νέας Ζηλανδίας. Αί 
νήσοι Chatham λοιπόν είναι τό έσχατον ώς πρός ήμας 
δριον τής ’Ανατολής, καί οί κάτοικοι αύτών άπολαμβά- 
νουσι του περιέργου πλεονεκτήματος νά χαιρετώσι πρώ
τοι τήν γένεσιν έκάστου έτους.

Έ κ του ίταλικοΟ, δπό I. Α. ΑΑΜΟΤΛΙΑΧΟΤ



Η ΘΕΣΙΣ ΤΙ1Σ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
ΕΝ ΤΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

I

’Ήθελε τις υποθέσει, καί δικαίως ισως, οτι μεταςυ τών 
αρχαίων τής ’Ανατολής λαών, διά την έπικοάτησιν τής 
ιεροκρατίας και τυραννίας έν τή πολιτεία, του ασκητι
σμού έν τη θρησκεία: καί τής έλλείψεως οικογενειακού 
βίου, αί περί γυναικός ιδέαι καί δοξασίαι τών λαών τού
των δέν είναι δυνατόν νά ησαν γενναΐαί τινες καί δί- 
καιαι. Τό πραγμα ομως δέν παοίσταται ουτω ύπό την 
ακριβή έςέλεγξιν τής αύστηρας κριτικής. Διότι περιεσώ- 
θησαν ημΐν έν ταΐ; παραδόσεσι, τοΐς μύθοι ς καί τοΐς δρά- 
μασι κρίσεις καί ίδέαι περί γυναικός τοσούτω ύψηλαί καί 
τιμητικαί, τόσω άντάξιαι τών θεωριών καί δοξασιών τοΰ 
δέκατου ενάτου αιώνος, ώστε έκπληττεται πολλάκις 
ένώπιον αύτών ό φιλοσοφών νους, επειδή έκ τούτων κα
ταφανής γίνεται η έξής άληθεια : οτι δσάχις έν τή κοι
νωνία τά βιωτιχά στοιχεία εναρμονίως χαΧΛιεργουνται, 
ή γυνή, τό άγαπητόν του δημιουργου πΛάσμα, εν τή φν· 
σιχή αυτής εύΐαδεία χαι τή αγνή θοησχευτιχότητι, άπο- 
βαίνει τό απαραίτητον ημισυ του άνδρόζ,

Συγκρίνοντες δέ τούς εθνικούς μύθους τών ’ϊνδών, τών 
Αιγυπτίων, Ελλήνων, ‘Ρωμαίων, Γερμανών καί Σαξόνων 
καί τάς παραδόσεις τών Εβραίων, μέ μικράς μόνον πα- 
ραλλαγάς την αύτην πάντοτε βλέπομεν γυναίκα καί τό 
αύτό περί τής γυναικός κατ’ Ιδέαν’ αί δ’ έπί τούτων δρα- 
ματικαί υποθέσεις δέν είναι ποιητικαί τινες περί γυναι- 
κός αντιλήψεις, άλλά πραγματικαί υπάρξεις.

[’Α τ τ ικ ό ν  Ή ^ ερ ο λό γ ιο ν]  2 0



A . Παρ Ίνδοϊ; έν τφ  ΙΑ' βιβλίω τής επιτομές Μα- 
χαοαράτα,ή σοφή Γονδαρή, γυνη ισχυρά καί έμπνευσμέ- 
νη, λαβοΰσα δμμα θειον παρά του Οεοΰ Βεσσα,' παοίστα- 
τα ι κατεχομενη ύπό εκτάκτου προφητικές δυνάμεως, πα- 
ρακολουθουμένη^ δέ ύπό τοΰ θεοΰ τοΰ πολέμου ΚρισνιΖ, 
ύιατρεχει τό μέγα τοΰ πολέμου στάδιον, καί έν τω μέσω 
τοΰ πεδίου της μάχης, καίπερ έ'χουσα ενώπιον της τά  
πτώ ματα των φιλτάτων αυτής τέκνων, περιγράφει μετά  
παραδειγματικές δντως καρτερίας -καί αταραξία; τά έκ 
των εμφυλίων πολέμων προερχόμενα κακά, μαλάσσουσα 
δέκτην καρδίανjroO Κρισνα, εξεγείρει τήν συμπάθειαν α ύ
τοΰ καί κανονίζει τό πρακτέον. Και ένφ τά περί αύτήν 
ήθη καί έθιμα τοΰ έγγάμου βίου δέν παρέ/ουσιν αύτή 
εικόνα κολακευτικήν, ή Γονδαρή, ώς μήτγ.ρ πολύτεκνος, 
μέτοχος εξίσου τής αρχής τοΰ ήγεμονεύοντος αυτή; συ
ζύγου, αποβαίνει τό ήθικόν στήριγμα καί ή πρόνοια τοΰ 
ασκητεύσαντος αύτή; άνδρό;. Έν δέ τή 'Ραμαγϋάνα, έν ή 
οιακρινεται ήδη έποχή τυραννία; καί δεσποτεία;, ή δέ 
γυνή διαγράφεται έκ τή ; κοινωνία; τοΰ άνδρό;, εικόνα 
θελκτικήν καί θαυμασίαν παρέχει ήμϊν ή Σίτα, ή σύζυ
γο; τοΰ θεοΰ Ράμα, η; οί λόγοι άπεικονίζουσιν ακριβέ- 
στερον παντό; άλλου τήν άληθή τής γυναικός πρός τόν 
ε αυτής σύζυγον σχέσιν.

α ϊ ίε  σεβαστών γονέων, λέγει, άκουσον, η Σίτο. λαλεΓ  
είπε, όεν γνωρίζεις ότι έκαστου μοΐρα είναι γεγραμμένη 
άνωθεν, και δτι η συζυγος ώρισται νά μερίζηται τής τύ
χης τοΟ συζυγου αύτής; Λοιπόν ζητώ την τύχην σου 
εις μερώα μου, ‘Η εύδαιμονία τής γυναικός δέν είναι τό 
μειδίαμα τοΰ πατρός, τής μητρός, φίλου η έαυτής* ό σύ
ζυγος είναι αυτη ό έπί γής κλήρος, ό ουρανός της μετά  
ταυτα. Ά ν άπελθης σήμερον είς τά  έρημα δάση, θέλω 
προπορευθή, διά νά εξομαλύνω την ακανθώδη όδόν σου.

ΜΩ ! μη μέ άπωθεις* δπου καί ό σύζυγος εύρισκεται, 
έντός μεγάρων, έφ* άρματος ηγεμονικού η ε'.ς τον αερα 
πλαναται, η σκιά αύτοΰ είναι η σκέπη τής γυναικός. 
Μή μ’ απαγόρευσης νά σ’ ακολουθήσω εδθυμο; έρημϊ- 
τις· πεοιθάλπουσά'σε θά ήμαι εύτυχης. Ά λ λ ’ αν ήθε
λες,ώ 'Ραγγοΰν, έναντιωθή εις τήν παοάκλησίν μου, άπο- 
θνήσκω, άλλά όεν σε αφινωΐ).  ̂  ̂ ^

Τίς δέν βλέπει ένταΰθα την μυστηριώδη σχέσιν, ητις 
ΰπάρ/ει μεταξύ τούτου καί τοΰ αποχαιρετισμού τοΰ Έ κ-  
τορος καί τ ίς  Ανδρομάχης ; Καί κατά τούς παναρχαίους 
έκείνου ς χρόνου;, ώς καί σήμερον, η καλώ; και όρθώ; α- 
νατοεφομένη γυνή είναι άςία τίίς υψηλής αυτής αποστο
λή;', διότι φαίνεται, δτι ή γυνή πρέπει νά άρχν) μόνον διά 
τών αγίων αισθημάτων τής άγάπης καί άφοσιώσεω; καί 
τής έν γένει οικιακής αρετής. Πασα δε παραβίασις αύ- 
θαίρετος τών κοινωνικών θεσμών και όρων, καί αυτών ετι 
τών προλήψεων, παρά τής γυναικός γιγνοάενη, παρεκτρε- 
πει αύτην κατ' άνάγκην του άληθους αύτής προορισμού 
καί παρεμποδίζει τήν κανονικήν αύτής άνάπτυξιν και 
τήν ήθικήν τελειοποίησιν, έν τή όποί* καί μόνη παρεχε- 
τα ι αύτη ή αναγκαία ελευθερία τοΰ ν’ άσπασθή, έλευ- 
θέρα θελήσει, τόν έν τω οικω ύψιστον αύτής κλήρο-Λ Ά λ 
λως, έκβιάζουσα τούς κοινωνικούς θεσμού; καί ύπέο τών 
έαυτής δικαίων δήθεν υπερμαχοΰσα, απο^αινει^με i ισχυρά 
καί νοήμων ΐ'σως, άλλά έκρυθμος καί τερατώδης, φέρου- 
σα βαθύ έν έαυτή τό συναίσθημα τή ; διεκδικήσεω; τών 
πιεζομένων αύτή; δικαιωμάτων. Φεΰ 1 άπεπτη ηόη από 
τή ; τοιαύτη; μετά τή ; αναγκαίας αύτή χάριτο; και ή 
μόνη τή ; γυναικό; άληθή; δύναμι;, ή στοργή τή ; καρ- 
δίας! είναι σκληρά καί απάνθρωπος. Τοιαύτην δέ εικόνα 
παρέγουσιν ήμϊν οί Ζενδικοί λαοί δια τής μυθολογούμε
νης Σεμιράμιδος, ήν βεβαίως έκαστος ήμών καλώς γινω-



βκει, αλλ ερωτ* : ή Σεμίραμις είναι γυνή ώς πρός τήν 
καρόιαν ; Γ

* εεΡ*Χ· κ' Γ ί'^) Αγαθή, με per, Αγαθή, i r  με- 
ψ ι  φοβούμενη ζον Κύριον. Μεταξύ δέ τών Εβραίων 
εν οις ή μονοθεΐα καί τά πρό τής έξόδου δεινά είχον «- 
παλειψει εκ τοϋ οί/.ου πολλά έπιπροσθοΰντα τήν άληθή 
επικοινωνίαν των δύο φύλων, ή γυνή, ώς καί παο’
προφητική καί έμπνευσμένη, άλλά γονή ευσεβή;, * α τ α -  
λαμ^χνει υψιστα; θέσεις καί κυβερν$ τόν λαόν αύτής· εύ- 
ρυτερον όε χαρακτηρίζεται δι’ αύτής ή σχέσις τοΰ οικια
κού καί οικογενειακού βίου. fO θεός τού Ισραήλ, διά τή ; 
ρκ-ιόου τοϋ Μωϋσέως όδόν διά τής Έρυθρας θαλάσση;

ιανοι,ας τοϊ; Εβραίοι;, όδηγεϊ αυτού; πρό; τήν έ'ρημον’ 
α λ ό Μωϋσής καί ό Ααρών έ'χουσιν ανάγκην τή; βοή
θεια; καί άντιλήψεω; τή; αδελφή; αύτών Μαριάα. Γυνή 
Οεοφοργ,το; δημιουργεί έν στιγμή άγία τόν έπινίκειον 
εκείνον παιΧνα, δν αδουσα έπί τή; προφητικής αύτή; λύ
ρα; εςεγείρει τό πεπτωκό; θάρρος τών περί αύτήν άν- 
όρών καί διαθερμαίνει ΐσχυρώς τό συναίσθημα τή ; δοξο
λογίας^ πρός τόν περισώσαντα αύτούς θεόν. Ό διαφλέ- 
γων τήν κάρταν τ-/)ς θείος έ'ρως διαχέεται εις τά; πε£ί
αυτ·/)ν γυναίκας, ών τό ^σμα ενισχύει τόν έθνικόν ένθου- 
σιασμόν.

Έκλείπουσιν οί κριταί έν τώ ’Ισραήλ καί Δεββώρα' 
γυνη ευσεβής, γυνή προφήτις, κρίνει τόν ’Ισραήλ, καθη- 
μενη υπό φοίνικα, άνά μέσω 'Ραμα καί Βεθήλ. ’Επο
πτεύει τα του πολέμου, καθοδηγεί τούς γενναίους άρ-/η- 
γους, ευλογεί δ’ άπας ό ’Ισραήλ Δεββώρα τήν εύσεβή. Ή 
ισχύς αύτής είναι ή λατρίία τοϋ θεοΰ αύτής καί ή καο- 
τερια· ή ευεξία τοΰ λαοΰ είναι μήτν,ρ ούχί μόνον τών 
ιόιων αυτής τέκνων, άλλ’ άπαντος τοΰ ’Ισραήλ. Χαρα- 
κτηρι,ει δ’ αύτήν πρό πάντων ή συζυγική άφοσίωσις καί

ή μ νιτρική στοργή1 είναι ή π ιστή  είκών τοΰ κ α τ ’ ιδέαν
τής γυναικ,ός τών Εβραίων.

Γ'. Μεταξύ τ ώ ν  Φοινίκων, τών Α ιγυπτίων καί τών λο ι
πών τής Έλάσσονος ’Ασίας λαών μόλις διακρίνεται τήδε 
κάκεϊσε έν τοΐς δογματισθεϊσι μύθοις καί η συμμέτοχη τής 
γυναικός κατά  τόν θρησκευτικόν βίον. Ί Ι .δέ  άπονεμο- 
μένη τή  Ά σ τά ρτη , Κυβέλγι καί ’Ίσιδι λατρεία  τών λαών 
τούτων ούδόλως άφορ? είς τήν κοινωνικήν τής γυναικος
θέσιν. c ,

Δ'. Ή γυνή κυρίως ώς σύζυγο; καταλαμοανει ωρισμε-
ννιν θέσιν μεταξύ τών λαών τή ; έλλτ,νολατινικής^ όμο- 
φ υλ ία ;’ δθεν καί είς τούς αστικού; αύτών νόμους όια των 
δικαιω μάτω ν κα ί τών έπιβαλλομένων αύτή  ποινών και 
διά τών διατάξεων, δι’ ών περιφρουρεΐται  ̂ ό γ * ρ ς ,  η 
γυνή αποβαίνει οχετικώς πολύ έλευθερωτερα τών γ υ 
ναικών τής ’Ασίας/και παρέχει ήμϊν πρότυπον συζυγικής 
άφοσιώσεω;, μητρικού έρωτος κ α ί  άγνότητος α ίσ θ γ α -  
τος κ α τά  τήν επικοινωνίαν των όυο φυλών, ίπ - ο η  ο* 
διά τήν <ιυ/νήν καί άδιάσπαστον επαφήν τών 'Ρωμαίων 
μετά τών Ε λλήνων μικρά διαφορά διακρίνει τήν matrona
romana τής μητρό; Έλληνίδος, καί επειδή α ι όιακρι- 
θεϊσαι γυναίκες κατά  τήν δημοκρατουμενην 'Ρώμην και 
έπι τή ; Αυτοκρατορία;, διά τήν μεγάλων επιρροήν των 
'Ελλήνων παιδαγωγών, ελληνικόν μάλλον η ρωμαϊκόν πα- 
ρέχουσιν ήμϊν χαρακτήρα τή ; αγωγής, δ ιά  τοΰτο ^νομίζω 
δτι ού/ί δλως άψογοι αί περί γυναικός αντιλήψεις των Ι',λ- 
λη νω ν  τοϋτ’ αύτό δέ [λετά μικρών έπιφυλάξεων δύναται 
νά ρηθή καί ώς πρός τάς ιδέας τών 'Ρωμαίων περί του
αύτου αντικειμένου.

Έξ δσων μέχρι τοΰδε έλέχθη βλέπομεν δτι μόλις « -  
ποοπώμεν γυνα ίκα έκ τοϋ κοινωνικοΰ χάους καί δ ια  των 
απείρων μεταβολών τοΰ παλαιοΰ κόσρ.ου άποδίδορεν αυτγι



μ ιαν τινα  κατηγορίαν, τήν θέσιν τής σνζΰγου. Έπεφυ* 
λασσετο είς τού? άρχαίους ήμών προγόνου; νά ναρακτη-

J! θεσιν, δι ν;ς, ανεξάρτητος ολως τών περιορισμέ
νων, ούτως είπειν, α ισθημάτων τοϋ συζυγικοϋ βίου, πα- 
ρ ιστατα ι ένωπιον τές ιδίας αυτές συνειδήσεως καί τ έ '  
τοϋ κοινοϋ δν άγνόν, φιλάνθρωπον, Ηρωικόν, εύαίσθητον! 
ευσεβές, φ.ρον μεθ’ έαυτοϋ πανταχοϋ τήν εύφροσύνην 
τγ)ν χαράν καί τήν ίλαρότητα. 'Η θέσις αυτη, ήν β3Κδύ- 
τερον καί ό Χριστιανισμός ώ ; τόν ύπέρτατον έπί γές  ά -  
γιασμόν παρέστησε διά τ έ ;  παρθένου, είναι ή rj?c 
βνγατρός. Την θυγατέρα λοιπόν ή άπό πολλοϋ παρα
σκευαζόμενη τών Ε λλήνων συνείδησις έξόχως έτ ίμ η ,*  
και συνεκεντρωσεν έν αύτ·?5 παν δ,τι ή συνείδη'σις ηδύνατο  
κατα  καιρούς νηφαλιότητος ν’ άποσπάσ·/) έκ τοϋ θείου* 
οΟεν και κατά  την άκμην τοϋ πολιτισμού ή πόλις τών  
Αθηνών ω; πολιοϋ/ον αύτές θεάν την ’Αθήναν έ-ελέ- 

ξατο, την κόρην τοϋ Διός, την γενναίαν καί σοφήν παρ
θένον, όι αυτές έκττροσωποϋσα άπάσας τάς ύψηλάς αύ
της περι βιωτικών σχέσεων αντιλήψεις, ώσανεί είνε μ α ν
τεύσει ή συνείδησις τών φιλοκάλων αύτές κατοίκων, 
οτι, ήια να δυνηθη ή διάνοια νά ύψωθη ύπεοάνω τών  
γηϊνων μικρολογιών, άπρεπε νά ένοικ·/5 είς παρθένον νοϋν 
παρ)ενον καρδίαν, καί άγνότητα βίου. Την πρώτην λ ο ι
πόν ταυτην καί φυσικήν τές  γυναικός θέσιν, παριστα  
ημιν δια της μυθολογίας ό Ελληνισμός έν τώ μύθω τ έ ’ς 

, /1V*; και τ ί ί ί  Άρτέμιδος. ’Αμφότεραι τήν φιλανθοω- 
«»*ν μετερχόμεναι διά τοϋ άληθοϋς έρωτος τές  άνθρω- 
ποτητος, αποβαίνουσι λειτουργοί τών θείων καί ύψηλών 
μουλών του Ολυμπίου αύτών πατρός, παοά μέν τώ ν  άν- 
Ορωπων είς τόν ’Όλυμπον άποκομίζουσαι τάς εύνάς, δεή
σεις καί εύλογίας τών θνητών, άπό δέ τοϋ ’Ολύμπου

1

*αταβιβάζουσα1 τάς βουλάς τοϋ πατρός θεών τε  άνδρών 
τε· είναι οί μεσάζοντες άγγελοι μεταςυ θνητών και θεου, 
Φύλακες δ’ άγρυπνοι τοΰ άληθοϋς θησαυρού τές  γυνα ι
κείας καοδίας, τές θερμοορόδου αΐόοϋς. Διο και η γυνη 
ώς θυγάτηο ύπέρξεν ύπόθεσις δραματική εις τους_ μ εγά 
λους ημών ποιητάς, έπειδή εύκολωτερον δι αυτής ηδυ- 
ναντο νά διδαχθώσιν α ί γενικώ τατα ; των αληθειών και 
αί υψ ιστα ι τοϋ άνθρώπου ύποχρεώσεις, ουδόλως συντα ■ 
ρασσοαένων τών κοινωνικών προλήψεων και συνθηκών. 
Ό θεν ή άγνότης τών ιδεών κ α ί α ισθηματων τ έ ς  <·αρ 
θένου, τό μυστικόν καί θειον συναίσθημα τέ ς  καοόιας 
αύτές, δι’ ου ποιητικήν πάντα  τά  περί αύτην λα μ β κ -  
νουσι μοοφήν, ή αιδώς, τό άπρόληπτον τών αντιλήψεων, 
ή αλήθεια  καί τό απέρ ιττος τές  παραστασεως τω ν εν 
αύτέ συμβαινόντων, τό γλυκυ καί εμοριθες και απυθμε 
νον αύτές βλέμμα καθιστώσι τήν παρουσίαν αυτές σε
βαστήν καί έκεϊ, ένθα ήκ ιστα  ή δ ύ ν α τ ό ·  τις^να ελπισ^. 
Διά τούς λόγους λοιπόν τούτους ή θέσις τές^θυγατρος 
αρμόζει μάλ ιστα  πάντων τ·/) έλευθέρα συνειδησει τέ ς
γυναικός. . _ _ .

Έκ τούτων καταφ α ίνετα ι δτι ή συνειόησις των λαω ν, 
ήν παραστάσεις άπεικονίζουσι κατ’ έποχάς έντεχνον ύια  
τών παραδόσεων, μύθων, παροιμιών καί τές  ποιησεως, 
ούσκ άθροισμα πολλών καί άπό πολλών σημείων, είναι 
αλήθεια  άκαταμάχητος' διό καί η πραγματική τ έ ,  (J 
ναικός άξία  καί θέσις έλάχ ιστα  επηρεάζονται ύπό τών  
πολιτικών, άστικών καί κοινωνικών θεσμών, ων ή σχε- 
τικώς βραδυτάτη κίνησις, έ ; ής προκύπτει καί η συ/./ι- 
ρητική αύτών δύναμις, δέν δύνατα ι νά άναχα ιτ ισγ  την  
ποός τά  πρόσω φοράν τές γυναικείας άγωγές *αί την  
μεταβολήν τές  τύχης αύτές κατά  τό πνεΰμα τών κ α ι
ρών καί τών περιστάσεων. "Οθεν είναι πλάνη, προς (,/)-



μίαν της γυναικός, νά ζη τή τα ι η προαγωγή αύτης έν τη  
μεταβολή καί τη άνατροπη τών καθεστώτων νόμο>ν καί 
θεσμών τής πολιτείας καί κοινωνίας* *Η γυνη διά μόνης 
της γυναικός δύναται νά έλπίση την αληθή της τύχης 
αύτης βελτίωσιν, καί μόνον ό άνηρ λεληθότως θέλει σπεύ
δει εις την τροποποίησιν τών θεσμών καί τών νόμων πούς 
τάς περιστάσεις.

Ε'. ΜΑν μ.εταξύ τής έλληνολατινικής ομοφυλίας αί 
Μούσας η Ά θηνα, η ’Άρτεμις, αί Έστιάδες, η σεμνή 
Ναυσικάα, ή ’Αντιγόνη, η Διοτίμα, αί Δρουϊάδες έκπρο- 
σωποΰσι τάς περί γυναικός ιδέας καί αντιλήψεις τών 
λαών τούτων* άν αί έβραϊκαί ιδέαι καί παροιμίαι δια- 
γοάφουσιν έναργέστερον καί περιληπτικώτερον την πραγ
ματικήν τής γυναικός αξίαν μεταξύ τής γερμανικής ομο
φυλίας, του νεωτάτου τούτου παράγοντος, πρός μετάβα- 
σιν έκ τής αρχαίας πρός την νεωτέραν ιστορίαν, αί περί 
γυναικός αντιλήψεις καί ίδέαι άλλάσσουσι μέν τόν χαρα
κτήρα ώς πρός την έθνικην άντίληψιν, συγκρατεΐται ομως 
μ,εταξύ τούτων καί τών άρχαιοτέρων λαών στενή τις 
ένότης ώς πρός τά  καθολικώτερα σημεία τών περί γυ- 
ναικός κρίσεων αύτών, α ιτ ίε ς  άντανακλώσι καθαρωτα- 
τα ι είς την έθνικην αύτών έποποιίαν Ν i b e l u n g e n .  
Βαλκύρ, ούράνιον έχουσα καταγωγήν, παρθένος ισχυρά καί 
πολεμική, τιμωρείται ύπό του θεού Όδίνου καί εξορίζεται 
είς την νήσον Ισλανδίαν* άπόλλυσι τό μέρος τής αθανα
σίας καί θνητη γενομένη φέρει την άράν νά η τ τα τα ι ύπό 
του άνδρός. Οροσδοκαται ό νικητης αύτής έξ ’Ανατολών* 
ηρως ισόθεος, νικητης τών γιγάντων τοΰ Βορρά καί τών 
τέκνων τών νεφελών, ερχεται πρός την νήσον, δπως άντι- 
μ.ετρηση τάς ιδίας αύτοΰ δυνάμεις πρός την ίσχύν τής 
άκαταμαχητου θεάς* έρχεται δέ διότι φύλλον φιλύρας, 
καθ’ ην στιγμήν είς τό αιμα τής αθανασίας έλούετό ποτε3

θνητά;· μ ^ ε τ α ι  ϊ 6νν*ΐως’ ^  άπ έρχετ«ι. Ό  μΟθος 
πανοπλίαν τνίς ατρομητου 0 , ύ άλλους καί
λ ™, 6
ανάλογους φυσιολατρικού, ■· χχ1 ο ερσεφο-
ζό(/ ενος, ήγουν προς τον μυ J  { πολλούς μ.ετεω-
ν , ς , - Ο  ’ Α π ό λ λω νο ς  τοΟ Λ ο ν υ , ο υ ^ ^ ^  ^

ρ ολογικους, ε ίν α ι  Λ υ «·' , r ν το0 δρ άμ ατο ς α ν α 
π τή ρ ες  γ υ ν α ικ ώ ν  κ « τ α  τ/,ν  ̂ . ν ι γ φ ρίδου Χρεμίλδ'/ι

Β ο υρ ενεχ ίλδ η , ^

μανίδ α τών μεταναστασεων, η 6 .  ^  * Ϊ Λ Λ θ ν
άφωσιωαέννιν και πυργιώ ν γυνα  ̂ .̂ ρωϊκάς, ουγ- 
W  ά(/.φότεραι ^  ^.ετεωρίζουσι
χ,ρατοΰσι τήν ισχυν του ι-., , ά λ λ ’ άαφοτερας
τήν φαντασίαν είς κοσμον ολως ίδανι ,
διακρίνει τό αίσθημα τής εκύικησεως, X ί 
κόν τής γερμανικής φυλής.

II

Τ ο ια ϋ τ α ι ή σ α ν  α ί  π ερ ί ^  
α ύ τ τ ι ή  π ρ α γ μ α τ ι κ ή  α υ τ ή ς  ^ σ ι ς  εν ή  / ά , τ ή χ τ ,σ ε  
δ ιά  τ ή ς  φ ω νή ς  του  άπο σ το λο υ  Π αύλου  /, ς  ̂ ,

μ έχ ρ ι π ε ρ ά τ ω ν  τ ή ς  ο ικ ο υ μ ένε ς , *  p δ ιά  , . 7ις πί-
ύψηλή τής γ υ να ικ ό ς  αποστολή. Γ. ΡΧ 0 „ ευτική
στεως μ-ετα'ύ τών δυο φυλών κοιν ^  ^  γυνβΜ*είας 
ισότνις, x-αί αποκαλύπτονται α ι _ ' ^  «Πάντες
καρδίας άρεταί ^ρος Γαλ. ε,ιοτολί,ς  11*^ο ,



γάρ υίοΐ θεοΟ έστέ διά τής πίστεως έν Θεώ ’ίησοΰ 
w* εν» άρσεν ούδέ θήλυ, ούκ ε\ι Ϊουδαϊος ούδέ" Κλλν,ϊ 
« « - . * « „  ,Μ ί iX5i9[f0(i , ά > Ι 1 ί  γ4; ν<Γ; ^

ριστω Ι/)ΐ?ου.» Ταυτα κηρύττει τό Εύαγγέλιον. Έ- 

1  ' l i  τ ^  ? ι*“ ιω(*άτων, ίσότης καθηκόντων' ή δέ
έν Γ·- Γ  “Γ  -μ£ν π?,° ^ τ ΐ; ’ αί εθνικών, άλλ’εν τ ? θερμή αυτής πιστει καί διά τοΟ μυστικοϋ έν αύτή 

0_Ηο* ? ς απθκΚλυ, : Τεΐ Λ0̂ ·ον άόΡ -ον τω άνδρί, ττνευ-
«Γ ' Τ  μετα;ύ τών0ύθ ? ύλων ύψοΐ τάς
κοινωνικά; διαλλαγάς, ποοκαλεί τήν νηφαλιότητα τής
H 9' lf ς χα* τελειοποιούμενη διά τνί; θεία; χάριτος καί 
• λ,; πιστεως, καταβιβά,ει άπό τόν ούρανόν τόν θεΐόν έ'ρωτα,

% : f r *  t  *vipl ” t τοι? τέκνοΐί «*** ^  άληθ·ί11 τ«χ»ί ευεςιαν και εύόαιμονίαν άποβαίνει δέ μεσϊτΐ' 
μεταςυ του ΘεοΟ καί των περί αύτην.

ά ™ Τ ν λ/1?θ0τα\ ^ 1™  ™ ε”?γ°ν τ ίς  Δημιουργίας καί αποκαλύπτεται δια της θείας άγάπη; ή άληθή; βάσι;
*ων κοινωνικων συναλλαγών καί τνί; μεταξύ τών δύο
φυλών ηθική; καί κοινωνική σ7 έσεω;. Ά πασαι δέ αί λοι-
παι σχεσει; άποκτωσι τήν πραγματικήν αύτών αξίαν. Ή

°^Τ τ̂ν;ρ είναι τελειοτέρα σύζυγο;, είναι μέλο-
απαραίτητον τ ί ;  κοινωνίας, είναι τό μέσον καί όογανον
τής αληθούς φιλανθρωπίας- έν δέ τί) ιδέα είς Θεός, η ία
π  στις και μ ία  εκκλησία παρέχονται τη γυναικί μονι-
μωτεοα τα σπέρματα τοϋ κοσμοπολίτικου βίου.

Αλλ’ όπως δι’ ολου τοΟ χειμωνος τά σπέίματα τών
φυτών υπο τον παγετόν καί τήν χιόνα λεληθότως παρα-
σκευα,ουσι μελλουσαν βλάστησιν, μυστήοιον δ’ άκατά-
ληπτον τελείται ύπό τήν νεκροφάνειαν ταύτην τής έπι-
φανειας της γής, οίτω πρός άναγέννησιν καί ποοπαοα-
σκευην προς την πιστιν τοΰ Εύαγγελίου καί τόν Siov τοϋ

Ελληνισμού λαών βαρβάρων έ λ ε υ θ έ ρ ω ;  πλανωμένων περί
τήν μεγάλην βορειοανατολικήν τής Ευ?ωπη; πεδιαδα και 
τήν θαυααστήν βλάστησιν τοϋ ΙΠ και Ιθ αιωνος, επρεπε 
κατά λόγου; προνοιακού; καί ή μεγάλη αυτη λαμψις 
τοΰ πολιτισμοΰ καί τή ; θρησκείας * *  ως κλισις ειχ 
διαφωτίσει τάς ψυχά;, νά ταφή ύπο το σκύτος του Με 
σαίωνος, δπως κυοφορηθή μετά 1 400 ετη η τε πολίτικη 
καί θρησκευτική τής Έσπεαιας μεταρρυθμισις όια τϋς  
άναγεννήσεως τών γραμμάτων. Καί την μακροχρόνιόν 
νάοκην διαδέχεται κίνησις άκ«τασχετος, την νεκροφά
νειάν πληθώρα ζωής, ό νοϋς άνανηφει, η ψυχη λαμβανει 
συνείδησιν τής άληθοϋς έλευθερίας και ανεξαρτησίας αυ
τή. Ό  πολλαπλασιασμός τών φιλοσοφικών έργων δια 
νοίγει κόσμον νέον, καταπίπτουσιν αί επ ιστημονικα ί και 
θρησκευτικαί προλήψεις, καί άποδυσπετουσα η ανθρω.ο 
τηςποός τή . έπ’ αύτής κηδεμονίαν τών αιώνων, ωσανει 
εΐ/ε νεωστί δημιουργηθή, αισθάνεται την ανάγκην να μαθ* 
διά τής άτομΐκής αύτή; άντιλήψεως r«C ^ α ι  *β« τ ί 
oflUet νά  πράξη. *11 δέ γυνή κατά την μεγάλην τα<,- 
την y$i*Y)V κα ί π νευματικήν επαναστασ ιν ε ίνα ι ο - ,  
καί συνεργατις τών όψηλών ιδεών τοϋ ανδρΟς, παρα
σκευάζει δέ, καίπερ φέρουσα βαθεως τα ιχνη του πα
ρελθόντος, την γυναίκα τοϋ ΙΗ και 10 «»ωνος.

Α'. Έν μέν τή Γερμανία μέχρι του 17 /5 μετα .ου, 
Erder, Klobstok, Lessiug, Kant, Gothe και Schiller i 
πλάττεται ή νεωτέρα φιλολογία, μετεγγιζονται α-ειρον 
πλήθος γαλλικών ιδεών, καί μάλιστα τοϋ 'Ρουσσω, νεαι 
βάσεις άναπλαστικαί ηθών καί έθίμων του βιου αναφαί
νονται, τά δέ μάλλον πεπιεσμένα τής κοινωνίας μέλη, οι 
Ίσραη.Ιϊται καί ή γυνή, σπεύδουσι ν’ άπορριψωσι την ■ ου 
δείαν τών ιδεών καί τοϋ δόγματος, *ρό; τ « ς  ύημοκρα- 
τικωτέρας τάσεις άποδλέποντες. Ά λ λ ’ έπερχεται κατα



την πρωτην ταυτην όρμήν καί άκανόνιστός τ ι; φορά 
ένεκα λυσπεψιας ήθ(κής τε καί διανοητικής, ή ; τήν άλή- 
βειαν επιμαρτυροϋσιν οί Ler.au, Heine, Gutzkow, ών αί 
ι εαι κυκλοφοροΰσιν έν τή έστί?  τοϋ οί'κου καί άποβαί- 
νουσιν επιζημιαι έν ταΐς χερσί τή ; γονικός, μεταδ^ό-
Ϊ Γ μΞ Τ  “  “ef ‘a u li" « *  Woltgang

ΤοωΟτο, « ! , „  , J  « χΛΜ«ν, έ . & J . r a X i , , ,™ , 4 νο5 
και η καρδια τής γυναικός. Μεταξύ δέ τών ποιητών πολ
λοί λαμβανουσιν ώ ; θέμα τήν κοινωνικήν τής γυναικός 
θεσιν ως ο Hoffmann von Fallersleben, Freiligrath κλπ 
Αναοεικνυνται γυναίκες σπουδαιόταται, θερμαί τής Θου)- 

σκειας καί τής έπιστήμ-fl; μυσταγωγοί. Ή κυοία Hebbe] 
Ι “ ν ν ^ ι κ ώ ν  αύτής συγγραφών πρωταγωνιστεί 

μεταξύ των γυναικών, τάς δε ίδέας αύτής καί τάς πε- 
«ο^νισεκ ως ρήτρας σεβαστάς τοΰ Εύαγγελίου άσπά- 
ζονται αί λοιπαί. Ή προαγωγή αδτνι, συμβαίνουσα έν 
τω^οικω και διά τοϋ οι'κου, δεν γενν* καί τά έκρυθμα 
εκείνα φαινόμενα, άτινα μετ’ ολίγον παρατηρούνται άλ- 
λαχοϋ. 'Οθεν πολλαί γυναίκες διά τοϋ συγγραφικοΰ αυ
τών καλάμου όποστηρίζουσι καί μεταδίδουσι'τάς μεταρ- 
ρυθμιστικάς ίδέας, άλλά ζηλοτύπως πρό; τόν οίκον ε> ,-  
σαι, κρατοϋσι τά ; κοινωνικά; ταύτας άνωμαλίας μακράν 
αυτοΰ. Και αλλαι μεν άνδρικώτερον καί φιλοσοοικώτεοον 
^ρα/·ματεαονται τά κοινωνικά ταΰτα ζητήματα ό'πως

Η . ί ' ^ " ί ί ϋ ϊ ? >,Λ  <ι77 5 >> * » μ » « - ί ίHan Han (17 7 5 ) ,  νι θϊομη π ^ η τ ϊ τ ι ς  ι δ ν  άίιατοκοχτι-  
κων και φεουόαλικών δικαιωμάτων καί ιδεών'· άλλαι δέ 
ω>’ κπΥ1Χϊ1'Ιι« τών έν Γαλλί^ συμβαινόντων, άσπάζοντα! 
ταςσκεπτικας καί έπαναστατικάς ιδέας, καθώς ή Φαννή 
Λε5αλ. Μετ ολίγον δέ, φυσικώς, διαδέχονται ταύτας 
{/•ητερες άφωσιω;μέναι καί σύζυγο; χρηστά [, δι’ ών μονί-

μως χαρακτηρίζεται ή ΓεομανΙς τών ημερών μα,, α ί . .  
νες διά  τής μυθιστοριογραφίας καί τών δραματικών αυ
τών έργων κανονίζουν άπάσας τάς πρός την κοινωνίαν 
σχέσεις έν τώ οί'/ω κα ί διά τοϋ οί'κου· δθεν η 1 εομανις 
βαίνει τήν κανονικήν αύτή; πορείαν. Τοιαϋται ε ναι fl 
Καρολίνα Πίχλερ ( 1 860 ;·,ή ϊω άνν«  Schopenhauer ν1 838 , 
η Λουίζα Αεγγάλ, γ) Φρε.άεοίκ·/) Βρεμμεο, (I  ̂ .·

Β'. Έν δέ τή Γαλλία, — ένθα τό ιδεώδες του άκρα
του δημοκρατικού βίου προαλείφεται διά τήν άνενόοτον 
πάλην μεταξύ τών αριστοκρατικών καί τοΰ λαοϋ δια των 
lib e rty , 0g a I i t έ, fra te r η ι 16, —  εγκαθιδρύεται 
ύπέυ τών λοιπών λαών τό μέγα μ ετα ρ ρ υ θ μ ισ τή ν  ερ- 
νον  ̂ καί διά -/ειμαρρων α ϊματος άγνοΰ άνακαινι,ετα ι ο 
παλαιός κόσμος', συγχωνεύονται τελείως πάντα τα στοι- 
νε ία  τής τε πολιτείας καί τής κοινωνίας, και καταδει
κνύεται διά τών νέων εθνικών θεσμών δτι κατεπολεμηθη 
δ παλαιός κόσμος. Πολιτική καί κοινωνική ισοτης su a i 
ύπόθεσις τής μεγάλης Γαλλικής Έπαναστασεως. Πολλαι 
μεταξύ τών γυναικών άναφαίνονται^μα?τυρες τής νεας 
ταύτης τής άνθρωπότητος σημαίας, ών προΐσταται η πε- 
οιώνυμος 'Ρολάν, γενναία δντως καί άνδρεια γυνη, ητις 
π ίπτει ύπό τήν λαιμητόμον, τόν αληθή τής ψυχής ̂  πρός 
τήν έλευθερίαν #δουσα ύμνον. ΜΙ δέ Στάελ, θέρμη υπερ- 
μα/ος τών συνταγματικών φρονημάτων και ώεων, όια 
τών φιλοσοφικών αύτής συγγραμμάτων καί τής όραμα- 
τικωτέοας παραστάσεως τών άνθρωπίνων παθών επι της 
τύχης τών άτό^ων καί τών λαών προσπαθεί να εςευγε- 
νίση τήν σύγχρονον αύτή γυναίκα. Δέν ειχεν είτετι πε- 
οιβάλλει η ατμόσφαιρα τοΰ ροψαντισρΰ την καρόιαν 
καί τά  έργα τής γυναικός" διότι ό ρωμαντισμός κατα τας 
κοινωνικάς και θρησκευτικάς ίδέας τής γυναικός, ου .ινος 
απόστολος διά  τών καλλιτεχνικών αύτοΰ έργων υπηρ ε̂ν



δ Σατωβριάνδος, κυρίως σκοπόν καί ύπόθεσιν διά τήν μυ
στικότητα τοΰ αισθήματος έχει αύτήν τήν γυναικείαν 
καρόιαν αλλα ούσιωδώς τήν φοράν τής ήθικής τής γυ- 
ναικός διαπλάσεως’ τοΰτον παρακολουθεί ό Nodier, ό έγ- 
κλιματισας εν Γαλλία τήν νεαν ταύτν,ν Φασιν τοΰ α ι
σθήματος. Ά λ λ ’ ό ισχυρότατος τής 'Ρωμαν’τικής Σχολής 
«ρχηγος άπό τοΰ 1802  μέχρι σήμερον, ό διαπαιδαγω- 
γησας κατ’ άμφότερα τον άνθρωπον καί τόν γαλλικόν 
λαόν ια τ/|ς ακένωτου πνιγής τών συγγραμμάτων του, 
Ο οιαπλασας σχεδόν άπάσας τάς διανοητικάς καί ήθικάς 
σχεσεις δια τών μυθιστορημάτων αύτοΰ, ό κοινωνικός τέ 
λος παιδαγωγός τοΰ I©' αίώνος τής Γαλλίας, είναι ό Βί
κτωρ Ούγγω’ πολεμεί τήν κλασικήν φιλολογίαν και άλ- 
λους^θετει όρους τή; ήθικής, έπιζητών παντα/οΰ τό πα- 
ραόοςον καί έ̂ ν ελαφρά πλάστιγγι κρατών τήν ανθρωπί
νων αρετήν, ή ν παρέλκει πρός καταστοοφήν κατά τόν 
κοινωνικόν άγώνα. Τάς ίδέας δέ τούτου‘καί τών οπαδών 
κυτοΰ Sainte-Beuve, Dechamp, Musset, άκολουθοΰσι γ υ 
ναίκες, έφ’ ών κατοπτρίζονται καθαρώτατα αί ΐδέαι αύ- 
ται, οίον ή Έλίζα Mercceur, Marceline Valmore, M“ e 
Tastu. Μάτνιν προσπαθεί ή εύγενής μοίρα νά περιστείλν] 
το νοσώδες τοΰ ρωμαντισμοΰ, μάτην άντρες φιλοσοφοΰν- 
τε; ε·.; τά  τοΰ̂  βίου αγωνίζονται διά τών κλασικών και 
χριστιανικών ιδεών νά έπαναφέρωσι τό υγιές αί'σθη!/.α 
εις τήν καρδιαν, οίον ό Edgard Quiuet, ό Legouv6 κλπ.* 
ο ρωμαντισμός νικηφόρος παρασαλεύε! έκ βάθρων τάς κοι- 
νωνικάς σοναλλαγάς. Έν καί μόνον υπολείπεται μέσον 
προς ανορθωσιν τών κακώς έχόντων, ή χ&γ τέχκωτ όρθΐ, 
όιαπΛασις. Βαθέως τοΰτο ξννοοΰσα ή κυρία Ζανλίς, άνω- 
νι,ετα ι γραφουσα περί ανατροφής καί παιδεύσεως τοΰ 
γυναικείου φύλου τά κάλλιστα. Ά λ λ ’ ή τύχη τών ιδεών 
και αισθημάτων κεΐνται έν χερσί τοΰ Βίκτωρο; Οόγγώ

καί τοΰ Αλεξάνδρου Δυμα. 05 τω ό μέν κλασικός βίος 
δέν θεραπεύει τάς άνάγκας, ό δέ ρωμαντισμός δεν εξο
μαλύνει τάς βιωτικάς ανωμαλίας. Ταΰτα πάντα, και αι 
πολιτικαί καί κοινωνικά» ταραχαί, αντί τής έπώιωκο- 
μένη; διά τών δημοκρατικών ιδεών ίσότητο;, παρεσχον 
αφορμήν εις τά  μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και μάλι
στα ώς πρός τήν πενίαν, ητις κατεμάστιζε τήν εργατι
κήν τάξιν, έν νι έπεκράτει ό άριθμός των γυναικών. Ε* 
μελετήθησαν λοιπόν αί άρχαί τής πρώτης χριστιανικής 
αδελφότητος, καί δι’ αύτής έπεζητήθη η εντελής ισο- 
της καί ελεημοσύνη, ώς νέα βάσις τών κοινωνικών^ σχε- 
σεων. Δύο δ’ άναφαίνονται κοινωνικαί αίρεσεις, η των 
χ ο ιν ω π σ τ ώ τ ,  ητις είναι μάλλον φιλοσοφική :ή πολίτικη 
αίίεσις, καί η τών xoiroxτνμότωτ, ήτις, άπο5λεπουσα 
ποός τήν νέαν χριστιανικήν αδελφότητα, επιζητεί την 
άληθή καί πραγματικήν ισότητα, κακώς έννοοΰσα τήν 
φιλανθρωπίαν. Ταΰτα δέ πάντα δέν συμβαίνουσιν έκτός 
τοΰ οί’κου, ώς έν Γερμανία, άλλ’ έν τώ οί'κω καί διά τοΰ 
οίκου· ή δέ γυνή κατέχει σπουδαιότατος μέρος εις τας 
μεγάλας ταύτας κινήσεις, διότι έν τή νέα ταυτγ, πολι
τεία καί θρησκείορ τοΰ Saint-Simon καί τοΰ Φουρριε επι- 
κυρόΰται ή κοινωνική ΐσότης τής γυναικός’ όθεν καί ώς 
βάσις τών κοινωνικών συναλλαγών τίθεται τό μυστικόν 
αίσθημα τής γυναικείας καρδίας. Ά λλα  φεΰ! άντελή- 
φθησαν μέν έν στιγμή ένθουσιασμοΰ καί έμάντευσαν ισως 
τήν άληθή τής γυναικός δύναμιν, τήν φυσικήν θρησκευ
τικότητα τής καρδίας αύτής, έπλανήθν,σαν ομως οϊκτρώς 
ώς πρός τήν έφαρμογήν καί τήν θεσιν τοΰ άγαθοΰ του- 
του. Αί ίδέαι λοιπόν αυται, γραφόμεναι ποικίλως καί 
διαδιδόμεναι άφθόνως δι’ όλων τών μορφών τής  ̂ τε φίλο 
λογίας καί τής έπιστημης, έταπείνωσαν πολύ τήν γ υ 
ναίκα. Ά λ λ *  δίκαιον είναι νά όμολογησωμεν δτι έν Αγ-



γλια και εν ’Αμερική αί ίδέαι αυται, έν τώ Χριστιανι- 
σμώ γεννηθεισαι και όι αυτοΰ διαδιδόμεναι, έπηνεγκον 
πολλά τάγαθά.

Και άν μεν αι φιλοσοφικ,αί καί κοινωνικαί αυται φά- 
σεις περιωρίζοντο έντός μόνης τής Γαλλίας, ηθελον κα- 
ταπεσει, ω; κατεπεσαν πολλακις άλλα συστήματα φ ι
λοσοφικά καί θεωρίαι πολιτικαί* άλλ ’ η θέσις τής Γαλ
λίας καί η πανταχοΰ έπικράτησις τής γαλλικής γλώσ- 
σης κατέστησαν ταυτα  διεθνή. rH δέ γυνη, διά τής ουτω 
παιδευομενης γυναικός παιδαγωγουμενη, ένίσχυσε τάς με* 
ταρρυθμιστικας ταυτας τάσεις εν τω οΓκω, χάοιν του οί- 
κου και δια τοΰ οικου. Σημαιοφόρος καί άπόστολος θέρμη 
τών Σ α ινσ ιμ ω η κώ ν  ιδεών ύπήρςεν η δαιμόνια έκείνη 
γυνη, η βαθέω; σπουδασασα άπάσας τάς κοινωνικάς πλη- 

υρα, ως μη ώφελε, τοΰ γυναικείου φύλου παι- 
. . Α μόνη κατά τόν αιώνα τούτον έκπ)η;ασα διά

τό πλήθος τών εμοριθών αυτής κοινωνικών μελετών» Τίς 
δεν ν^σθανθη τής καλλιτεχνικός ταυτης ζωγράφου την δύ- 
ναμιν του χρωστήρος έν έκάστγ] φάσει τών αισθημάτων 
τής καρδίας; Θέρμη ύπέαμαχος τών άλλων γενομενη, έ- 
πολεμησεν εαυτην οσον ίσως δέν ήθελε τό εύχηθή. Ή 
γυνη αυτη είναι η Γεο)ργία Σάνδη, ητις άπό του 18 2 0

1 ΰ75  δια τών συγγραμμάτων αύτής είς μέν τόν άνδρα 
παρεσχεν άφορμην κοινωνικών μελετών, την δέ γυναίκα 
ανηρπασεν απο τής οικογενειακής εστίας καί μετεωρί- 
σασα^ εις κοσμους φαντασιώδεις καί άνυπάρκτους, συνε- 
ταραζεν εκ βάθρων την πραγματικήν αύτής άποστολην, 
άφαιρέσασα έκ τής καρδίας της την μόνην άληθή καί 
δικαίαν ηδονην, ητις είναι προϊόν βέβαιον τής πιστής 
εκπληρώσεως τών έν τω οΓκω θετικών αύτής καθηκόντων.

Γ · 1 οιαυτα είναι τα  στοιχεία, δι’ ών δυστυχώς δια» 
π λάττετα ι καί παιδαγωγεΐται ή γυνη τοΰ Ιθ' αιώνος,

γάς, η ίσ/j 
δαγωγός, ι

<2τινα διά τε τών άκροαμάτων, άναγνώσεων καί θεαμά
των, διά τής ενδυμασίας καί πάσης άλλης κοινωνικής 
συναλλαγής, πληροΰσι την άτμόσφαιραν τοΰ ημετέρου 
βίου, ενεκα τής άνεπιφυλάκτου παραδοχή; τών έκ τή ; 
Έσπεοίας προεο/ομένων ιδεών. Ά λ λ ’ δτι τών κοινωνικών 
τούτων άνωμαλιών θΰμα απεβη ο οικος και /) γυνη, 
καταφαίνεται έκ τή ; παρούσης αύτής ηθικής καί κοινω
νικής θέσεως έν 'Ρωσσία, ένθα την άοιστοκρατίαν καί 
ύψηλην κοινωνίαν έκ βάθρων συνταράσσουν ώς άπηχησις 
ισχυρά αί κοινωνικαί τή ; Γαλλίας ίδέαι και αί μεταρ- 
ρυθμιστικαί αύτής τάζεις. Η άλλοθι θρησκευτικη και 
πολίτικη πίεσις γενν$ την άκαταμάχητον τάσιν δπως 
καταπολεμηθώ πασα πολίτικη, θρησκευτικ/) και /)θικη 
τοΰ λαοΰ πίεσις, έπίφοβον φέρουσα έπί τή ; σημαίας αυ
τής ονομα, τό ο^ομα τών Ούδενιστών. ΤΙ γυνη ένταΰθα, 
ένεκα τής βιαίας καί παρατόλμου αύτή ; διανοητικής 
άναπτύςεως μη ούσα παρεσκευασμένη βαθμηδόν πρό; 
τάς νέας ταυτα; ίδεας, υπερηκοντισε και τον αλλΟ75 σκο
πόν τής γυναικείας άγωγής καί τόν σκοπόν τών κοινω
νικών πόθων και ιδεών. ’Αποβαίνει συνέταιρος έταιριών 
πολιτικών καί κοινωνικών, καί όρκιζομενη υπερ τών κα- 
θολικωτέοων αύτών συμφερόντων, εύορκε* μέν ηρωϊκώς 
είς ταύτας, έπιορκει δέ καί προδίδει οίκον, σύζυγον καί 
τέκνα, άποδυσπετοΰσα πρός πασαν συνθηκην τοΰ κοινω- 
νικοΰ βίου καί άπορρίπτουσα πασαν κηδεμονίαν τών 
προτέρων αύτής ιερών σχεσεων.

Δ*. Έζ δσων ειπομεν πηγάζει πόρισμα ούχί λιαν κο
λακευτικόν πρός την γυναίκα* διότι όλίγαι μόνον εκ τών 
πολλών, άς ύπεδείςαμεν, γυναικών μέχρι τοΰδε ηδυνηθη- 
σαν νά συμβιβάσωσι τά  καθήκοντα του οίκου, τής συζυ- 
γου *?ι τής μητρός πρός τάς κοινωνικάς καί πολιτικας 
ά;ιώσεις καί τάσεις. Πρέπει άρα διά τοΰτο να υποθεσω- 
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μεν, ώς οί πολλοί, δτι ή ελεύθερα τής γυναικός άνάπτυ- 
ςις καί η διά τών γραμμάτων του νου αύτής διαμόρφω- 
σις παραβλάπτει τά συμφέροντα του οί'κου ; "Οτι τό 
πραγμα δέν έχει ουτω άποδεικνύει ημϊν ή κοινωνική 
άνάπτυξι; καί ό παραδειγματικός βίος, δν βλέπομεν έκ- 
φαινόμενον μεταςύ τών γυναικών τή: ’Αγγλία; και τής 
’Αμερικής θυγατέρες φιλόστοργοι καί φιλάνθρωποι,σύζυγοι 
άγαπηταί, φύλακες ζυλοτυποι τής οικογενειακής ευδαι
μονίας, ενεργά καί θερμά μέλη φιλάνθρωπων εταιριών, 
πολίτιδε; γενναιαι καί άφωσιωμέναι τη πατρίδι, μητέρες 
παιδαγωγοί σεβασται, παρασχοΰσαι τη πολιτεία πολί- 
τας μεμορφωμένους καί αγνούς, τέλος γυναίκες έ>ευθεραι 
ενώπιον τής ιδία; αύτών συνειδησεως, ύπό του θείου 
σπινθήρος τής θρησκείας έμπνεόμεναι, ού μόνον συνεβίβα- 
σαν τήο ίερας του οίκου έιτίας τά συμφέροντα ποός τά 
τής κοινωνίας καί πολιτείας, άμιλλώμεναι έν παντί την 
εύγενή άμιλλαν έν τε τη έπιστημη καί τοΐς κοινωνικοις 
ζητημασιν, άλλά καί έτελειοποίησαν την θέσιν αύτών. 
Διευθύνουσι νυν εμπορικούς οίκους, συγγράφουσι χάριν τής 
μορφωσεως του λαου, αγωνίζονται ύπέρ τής ελευθερίας 
τών δούλων, ριψοκινδυνεύουσι πρός διάδοσιν τών αρχών 
τοΰ Ευαγγελίου μεταξύ τών αγρίων τής ’Αμερικής φυ
λών, διαπλάττουσι τά ηθη τοΰ οίκου διά τών γραμμά
των, διά δέ τών εύσεβών αύτών έργων καί τής θρησκευ
τικής ποιησεως συγκρατοΰσιν έν ταις καρδίαις τοΰ λαοΰ 
καί διατρέφουσι τό θρησκευτικόν αίσθημα, τό απαραίτη
τον τοΰτο στοιχειον τοΰ άληθοϋς πολιτισμοΰ. Έν τώ βρα
χεί διαστηματι τών έκατόν περίπου ετών η εύδαίμων 
τής Βορείου ’Αμερικής δημοκρατία αριθμεί ύπέρ τάς τρια
κόσια ς επίσημους καί περιδόξους γυναίκας, αιτινες έμόρ- 
φωσαν όριστικώς τόν οίκον μετά τών σχέσεων αύτοΰ καί 
έκανόνισαν τάς κοινωνικάς σχέσεις, Έκ τών πολλών τού

των δίκαιον είναι νά μνημονευθώσιν αι εςής τουλάχιστον :
1) Ά β ιγ α ία Ά δ ά μ  (Abigail Adams), σύζυγος τοΰ δευ

τέρου προέδρου τής Δημοκρατίας, θυγάτηρ τοΰ περιω- 
νύμου Γουλιέλμου Χμίθ ( 1 8 1  8). ' ϊπ ή ρ ς ε ν  ύπόδειγμα συ
ζυγικής άφοσιώσεως, μητρικής πεφωτισμένης στοργής και 
κοινωνικού βίου. Εύτεβης, γενναία φιλη, φιλάνθρωπος, 
πολλά/ώς είογάσθη ύπερ τών συμφερόντων τής κοινωνίας 
λόγω καί γ ρ α φ ίδ ι .

2) Mary Elisabeth Edgmonth (’ Αγγλίς), θυγάτηρ του 
γνωστού Edgmonth (1 770 — 1825). Απαραίτητος βοη
θός καί συνεργατις του πατρός αύτής, συγγράφει καί συ
σπουδάζει μ ετ ’ αύτοΰ τά σπουόαΐα τής αγωγής ζ/ΐτ/j- 
ματα , καί θαυμάζεται διά τάς πρακτικάς οδηγίας, ας 
κατελιπε. Διακρίνεται δε εν απκσαις τα ις ιόεαις ως 
συμπαθοΰσα πρός τάς άνάγκας τής ανθρωπότητος. Άνα  
παν νέον έτος παρουσιάζει έργον συγγραφικόν.

3) Ε λισάβετ Χάμιλτων (1758— 18(^0), δημοσιεύ- 
σασα τάς έπιστολάς τοΰ Ίνδοΰ Ραγία, εν αις πραγμα*· 
τεύετα ι πεοί τών νεωτερων φιλοσοφων. Πολ^α και σοφα 
έγραψε περί τής αγωγής τής παρθένου, ειργασθη σπου- 
δαίως ύπέρ τής εθνικής βιομηχανίας καί τής βελτιώσεως 
τής εργατικής τάζεως και κατελιπε σοφωτάτας οδ/ιγιας 
πρός τούς διευθύνοντας δημοτικά σχολεία* υπήρξε δε πα- 
ράδειγμοι οικογενειακών αρετών και μτϊτρικν,ς στοργνις·

4) Αϊκατερίνν) Macaubay, Ϋ) περιώνυμος ιστοριογρά
φο; καί φιλόσοφος γυνν) (1753— 1800), σύζυγος άγα- 
π-ητνί, εύσεβης, χργίστϊ) πολϊτις. Μετά τόν θάνατον τοϋ 
συζύγου αύτής, όπως τίμηση την μνημην αύτοΰ, επε- 
δόθη είς φιλανθρωπικά έργα, έπιζητοΰσα πρό παντός την  
ευδαιμονίαν τής γυναικός καθ’ δλας τάς ηθικας σχεσεις 
τής κοινωνίας.

5) Ή Έσθηρ Beecher (1780— 1856), ητις έπεόοθη



έκ νεανικής ήλικίας εις τό παιδαγωγικόν εργον. Γυνή ευ
σεβής, σεμνή, νοήμων, ισχυρά, ύπήρξεν απαράμιλλος καθ’ 
δλας τάς σχέσεις τοΰ βίου. Ιΐρώτνι ε’μβριθώς μελετήσασα 
τόν οΤκον και τά άλγ)Θή αύτοΰ συμφέροντα, εγραψεν Ο ι
κιακήν Oixorojtiar, φερουσαν χαρακτήρα επιστήμης. 
Πολλας ουγγραφάς δγιμοσιεύσασα, έν αίς καί τινα; πεοι 
ήθικής καί διανοητική; φιλοσοφίας, αφιέρωσε τόν δλον 
τνίς βίον είς φιλανθρωπικά εργα.

C) Ξμμ,α YVillard, φιλάνθρωπος καί ευσεβής γυνη, δια- 
Χριθεισα ώς σύζυγος, φί>η καί άδελφη άρίστη 'ΓπήοΕε 
συγγραφεύ: γλαφυρά και δημώδης, Καί ώς διδάσκαλος 
διαπρεπει μ,εταίίύ τών συγχρόνων αύτ·?) γυναικών. Διω- 
ρισθη ύπό τής Δημοκρατίας έφορος καί καθηγητης τριών 
άκαδημιών καί συνέστησε τετάρτην διά τάς γυναίκας. 
Διά όέ τών δημοσίων διαλέξεων αύτής περί τής γυναι
κείας αγωγής, εισηγαγε νέον πρόγραμμα παιδεύσεως 
(1825). »\!ναι η γυνη εκείνη, ητις δημοσιεύσασά ποτε 
ύπερ φιλανθρωπικού σκοπού την είς Εύρώπην περιοδείαν 
της, εισέπραξεν έντός έβδομάδος 100 ,000  φράγκων, 
τινα ώρισεν ύπέο τής άγωνιζομένης Ελλάδος. Βοηθου- 
μενη δε ενθουσιωδώς ύπό τών κυριών Sigomnev, Hall 
Phelps, ενηργη^ε να μορφωθώσι διδάσκαλοι καί διδα- 
σκάλισσαι διά τάς πρώτας παιδευτικάς τής Ελλάδος α- 
ναγκα;. Από δε του 1 838 έπεδόθη είς την συγγραοην 
τώ̂ ν διδακτικών βιβλίων. Την ιδέαν ταυτης εξυπηρετούσα 
έν Έλλάδι καί η πολυσέβαστος καί εύσεβης Μαρία Χίλλ, 
τό σπανιώτατον παράδειγμα βίου συζυγικου καί οικογε
νειακού έπί 60 ετη, διέπλασε γενεάς Έλληνίδων διάκοι- 
νομενων διά τά χρηστά.καί εύσεβή αύτών αισθήματα 
καί διά τάς οίκιακάς καί κοινωνικάς άρετάς. Δικαίως δέ 
αυται μετα τής Πατρίδος μυχαίτατον διατρέφουσιν έν 
ταις καρδίαις των τό αίσθημα τής ευγνωμοσύνης πρός

τΎ)ν πνευματικήν ταύτην μ.ητερα, την πολλαχώς δεδο- 
κιμασμένην, γενναίαν, καρτερικήν κα ι ευγενή ψυχ/)ν· Ιας 
γυναίκας ταύτας, άς άνύψωσεν η έπιστημη καί έΐεπαί- 
δευσεν η σοφία, οφείλει η κοινωνία άποκλειστικώς είς 
δύο σπουδαιοτάτους παράγοντας, οιτινες έτηρησαν άσβδ- 
στον την άληθή ζωην έν τ$  καρδία αύτής, είς την ά- 
Λ)\θη και ανυπόκριτον π ίστιν  είς το ΕύαγγεΛιον, καί 
είς ζην άγάκην^την θρησκεντικην ενλαβειαν και τό σε 
βας πρός την ίεράν τον οίκον εστίαν. Και δικαίως διότι 
yvvt] άνεν πίστεως ειλικρινούς καί άγαχης ay ουσα 
έκρυθμο ν τι φαινόμενον έν τω βίω, ουτε σκοπόν δύναται 
νά εχη ώρισμενον, ουτε αποστολήν ιόιαν.

Πόθεν άρα δύναται να εκπηγαση και παρ ημιν το 
αγαθόν τοΰτο ; Είναι μέν βέβαιον δτι ή γυνή είναι ισ·Λ 
πρός τόν άνδρα κατά τόν πνευματικόν καί ήθικόν βίον, 
άλλ’ ένεκα τή ; άποστολής αύτής έπροικίσθνι ύπό άρετών 
δλως άλλοίων τών τοΰ άνδρός· κατ’ άνάγκνιν, καί τό 
κατ’ ιδέαν αύτής είναι δλως διάφορον τοΰ προβαλλομένου 
ύπό τοΰ άνδοός κατά τήν τελειοποίϊ>σ;ν αύτοΰ. "Αν ή 
γυνή ώςθυγάχΥΐρ διαχένι περί αύτήν τήν χαράν καί τήν 
ίλαρδτνιτα, ώ; μήτν,ρ επιβάλλει τοΐς π&σιν εύλαβειαν 
καί τιμήν, διότι έν τή μνιτρότνιτι έγκειται καί ή ύψι- 
υτνι τοΰ οί'κου αποστολή, παρέχεται δέ εις αύτήν καί 
τό άναφαίρετον δικαίωμα τής διαπαιδαγωγήσεις τών 
ιδίων τέκνων' ώστε μήζηρ παιδαγωγός έστιν ή άλ^Οής 
συμπληρωσις τής ούσίας αύτής. Έπί τής τοιαυτης δ~ 
θέσεως καί μόνης δύναται η κοινωνία να εχη αΐιο>σεις 
καί η πολιτεία τάς ελπίδας της. Πόσας τοιαύτας μητέ
ρας δέν αριθμεί καί ό ημετερος βίος! Πώς δύναται ομως 
νά συγκρατη είς τάς άσθενεΐς αύτής χεΐρας τα ουσιώ&/) 
συμφέροντα τής κοινωνίας η γυνη ; πώς δύναται να ε.α- 
σπφ πρός έαυτην την άπαραίτητον πρός την αποστολήν



αυτές τιμήν; πώς δύναται τέλος νά εκτίμηση προση- 
χοντως η γυνή τήν αξίαν τών καθηκόντων καί'δικαιω- 
ματων,των παρεχομένων αυτί ύπό τε της θρησκείας, τ ί '  
κοινωνίας καί τ ίς  πολιτείας ; Δύο έχει ίσχυροτάτους καί 
ουσπολεμητους εχθρούς κατά τήν έαυτίς διάπλασιν : 
την πολλαχώς καταμαστίζουσαν αύτήν ήμιμάθειαν ώ- 
προς τας γνώσεις, καί τήν επιπολαιότητα ώς πρός τήν’ 
εκτιμησιν τ ίς  θέσεώς της. Δέν έτελέσθη είσέτι γενικώ- 
τερον το μεγα εν αύτί) γεγονός, ή άληθής τ ίς  γυναικός 
αποκάλυψή ενωπ10ν έαυτίς- πρός τοΰτο δέ, είς δ μετά 
π ου οι πολλοί άτενίζουσιν, εχομεν ανάγκην ούνί τ ο ΐ -  
Λωτ γραμμάτων άλλά χα.Ιών γραμμάτων, τών' γραμ
μάτων εκείνων, δι’ ών στενότατα κρατείται ή ενότης τοϋ 
ανθρωπίνου βιου, έν τψ όποιφ βάσις έστιν ή άληθής ©ι- 
λανθρωπια. Ιίοια δέ καρδία πάλλουσα ύττέρ τών αληθών 
τίίς γυναικός συμφερόντων δέν άτενίζει μετ’ έλπίδος πρός 
το y.iyx τούτο κοινωνικόν γεγονός j

Ή καθ’ ήμ«ς γυνή ούτε Γαλλίς’ δύναται νά γίνη, ούτε 
Αμερικανις, πολλώ δ’ ήττον Γερμανίς* διότι ή Έλληνίς 

γυνη φέρει μέν Γσως πολλά τών έξ Ανατολή; προελθόν- 
των, όιαφερει δμως ούσιωδέστατα τών γυναικών τ ίς  

σ-εριας. Είναι θετιχή, πνευματικές φυσεως, καί ό ίεμ- 
6ασμος, ο αφαιρών τήν ίσχύν έκ τοΰ χαρακτηρος, είναι 
ολως ζενος^προς αυτήν. Ό δέ ρωμαντισμός, όστΐς ήτο 
παντελώς άγνωστος είς τάς μητέρας ήμών,* είσάγε. μέν 
μικρας τινας ανωμαλίας έν ταΐς κοινωνικαϊς δ.αλλαναϊ- 
τ ίς  νεολαίας, άλλ’ ών άπήχησις ξένη, δέν έπέδρασεν* ει’ - 
σετι βαθεως είς τά ήμέτερα ήθη (Ιχομεν μητέρας σεβα- 
στας, ας ευλογουσι τα τέκνα καί ή κοινωνία), καίπερ 
της επιόρομη; τών πληγών τούτων της Εσπερίας διά 
των μυθιστορημάτων καί τοϋ θεάτρου ούσης καταπλη- 
κ τ ικ ίς !

"Οπως λοιπόν περισωθ^ ό εθνικός ημών ουτος πλοΰ 
τος, ήτοι ή φυσική, ούτως είπεϊν, θρησκευτικότης και 
αρετή τ ίς  Έλληνίδος γυναικός, είναι άπαραιτητον και 
κατεπεϊγον νά συντελέσν) έκαστος τό κατά δυναμιν^προς 
καλλιέργειαν τών εύγενών της γυναικός δυνάμεων, οπως 
άποκαλυφθέ αυτη ένώπιον της ήθικης αυτίς  ̂συνει η- 
σεως· διότι’μόνον ό συνειδώς εαυτόν είναι ικανός και. να 
έπιποθήση τής τύχης αύτοΰ τήν βελτίωσιν. Ά λλ ουδεν 
κατορθοΰται, &ν ή πρακτική θρησκεία όεν διαπαιόαγωγτ. 
τάς σκέψεις κχί τά αίτΟγι^κτκ τνί; γυναικός.

Βάσις λοιπόν τ ίς  άληθοϋς πα^εύσεως καί άγωγης της 
παρ’ ήμϊν γυναικός πρέπει νά ί,ναι τό έν αύτη φύσει εμ- 
©ωλεϋον θρησκευτικόν αίσθημα, ή πηγή πασης κοινω- 
νικίς ά=ετής, ή δυναμένη νά σ υ γ κ ρ ά τ η σ ή  την θειαν ευ
λογίαν έν άπάσαις ταΐς σχέσεσι τοΰ οικου. θρ«σχεια 
λοιπόν χαι παράΐοσις έβηχη έστωσαν ημϊν αι αληΊεις 
βάσεις τών χαΛώτ καί εθνικών γραμμάτων.

Έ ν Κωνστ»ντ·.νονπόΧ6ΐ, Σεπτίμ6ρ'·ον του 1881.

ΚΑΑΛΙΟΠ1Ι ΚΕΧΑΓΙΑ

ΗΜΕΡΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ

Φαντασθίτέ με άφυπνιζόμενον ύπό φοβέρας ωρυγης 
σαΛεΜ, άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν ώνειρευόμην βτι ημην 
σύμβουλος τ ίς  ’Εθνικές Ύραπέζης καί εύρισκομην εντός 
δωματίου ηύτρεπισμένου λαμπρώς, έστρωμενου ια τα 
πητος έκ χ α ρ τ ο ν ο μ ισ μ ά τ ω ν ,  πρό βιβλιοθήκης εκ χαρτο 
ν ο μ ισ μ ά τ ω ν  καί παρά εστίαν, έν τι καιονται άντ καυ- 
σοξύλων χαρτονομίσματα, καί εννοήσατε με ι.οσην κα



λην διάθεσιν άποφασίζω έπί τέλους ν’ άνοίξω τούς όφθαλ-

Καί τούς άνοίγω μέν, άλλά κατά τό ήμισυ, καί άφίε- 
μ«ι προ; στιγμήν εί; τήν άόριστον έκείν/,ν κατάστασιν 
ητις μεσολα,εΐ μεταξύ του ύπνου καί τή; έγρηγόρσεω;! 
Ριντών κύκλω το χαΰνόν μου βλέμμα, διορώ μέσον τοϋ 
σκωφωτο; τοΰ δωματίου μου τά άραιά αύτου ε’πιπλα,
έκοέα Λ°™  καΐ S>CS>rVf  καί φ ο ύ ν τ α ,  *«'1 χωρίς νά θέλω εκφέρω υποκωφον άράν κατά τοϋ ξαναμο,ραμένου κυβεα- 
ννίτου τνίς Κιβωτού, δστι;, ώ; ών μή ήρκουν οί λέοντες, 
ι οφε·.;, οι κωνωπε; καί τά τοιαϋτα, διέσωσεν έκ τοϋ 

κατακ,λυσμου και τούς σαΜψήόες.
.  Δΐά τώ.ν ΡΚΤά5ων τού παραθύρου μου «{σέρνεται τό 
..ρωινον^φως. Πειρώμαι δίς έσκεμμένως καί έκ προμελέ
της ν οί^οκοιμγ)θώ έκ νέου, άλλ’ ό βρυχηθμό; ένός γα
λακτοπώλου καταστρέφει τά σχέδιά μου.

Την φοράν ταύτ-ζ,ν πηδώ άπό τής κλίνη; καί βλά
σφημο, τον πρώτον ποιμένα, δστις συνέλαβε τήν ιδέαν 
V αμελζν) τους μαστού; άμνάδος.

*

Τώρα φαντασθήτέ με μΥτήν κόμην έν άταξία, μέ 
■ου, οφθαλμούς οιδαλέου; καί υπερύθρου;, μέ τήν ό<1/ιν 
αγριωπήν, ξυομενον, χα,μώμενον καί ποιοΰντα τόν έξής 
υττο9ετιχ,ον οι αλογον :

'Εγώ (πρός τόν υπηρέτην μου, τόν οποίον δεν /«,). 
ανω η . . .  Ο υπηρέτης (ror όποιον δεν εχω). Άφεν-

r  ι ν  λ  I - ’  17 'Γ * ' ** ύ  λ .  * χ
* *? V,· , f  ; ] ω\ Γ! ω?* ε“ α ι ; — Ό ύπηρέτης. Άφεν*
Λ "° ' Λ * * ? ’ τ0 ’ρωλόγι έσταμάτησεν.— 'Εγώ. 
Διαοολε. (Μετα βραχεϊαν σιγήν) Μανώλη ! —Αφεν
τικό Εβαλε; νερό στη λεκάνν) ; — Όχι. —  Δ ιατί;

Διότι ε«ϊ««εν άπό τά χθέ; ή λεκάνη. — Διάβολε, 
ο\αοολε! (Μετα ετεραν σιγήν) Μανώλη! . .  — Άφεν-

τικό.— Έ τοίμα ιέ μου τόν καφέν. -  Α φεντικό δέν ε υ 
πορώ .— Δ ιατί - —  Διότι, (ό ίπηρέτη^ ror οποινν δεν 
e'ire πο.Ιυμαθέσχατος) άφοϋ διά να καμης εναν  ̂ αγ 
σαλμί, -χρειάζεται πρώτον πάντων ό λαγως, ω; εγου 
Γάλλοι, διά νά κάμω καφέν, ά π α ιτε ϊτα ι ο καφές π-ωτον, 
καί τοιοϋτος δέν ύπάρχει, ούδέ ζαχαρι;, ουδε σπιρ.ο. . .
_  'Ο καφές σ α λ μ ί! . .  ό λαγώ ; με την ζαχαριν ! «  α 
νακατεύει;; Νά σέ πάργό διάβολο;, ο διάβολος, ο δι*

β° Ϊ α ί  έγείοομαι καί περιπατώ βιαίως έντός τού δω μα
τίου μου, ώ ; θηρίον άγριον έντό; τοϋ κλωβού, γρυλλι^ων, 
πτύων δεξιά καί άριστερα καί αισθανόμενο; επί την γλώ σ
σαν τήν αηδή εκείνην γεϋσιν τ ή ; ναυτίας, ητις επεται
συνήθως μετά νύκτα δυσπεψία;.

Καί ολίγο; καφέ; δέν ύπάρχει! Και ο μ,πακαλης δεν
άνοιξεν άκόμη ! Πρέπει νά περιμενω ! , ,Λ , ,

Καί έξω βρέχει, βρέχει πενθίμω;^ σ ιγ ά ν * . Ο ουράν, ς, 
οίχοους καί θολό;, ώ ; οθόνη π ε π λ υ μ ε νη , ττα λαζε ι «ό ια

[λοο « ι  *”’ *< Ρ* " « *
ραφιδεύματα. Ί ι καιρός ! . · ·

’Α κούετα ι φωνί) ε^ωθεν. ^
— ΈΦημερίς, '«?*. Στ0*> Τηλέγραφο; . . . .
Προβαίνω καί κράζω τόν μικρόν εφ η μ ε ρ ιδ ο π ώ λ η ν .
—  Παιδί, τήν ’Εφημερίδα. λ 
Μοί τήν δίδει. ’Ερευνώ εί; τόν έπενόυτην μου όια τα

π έ ν τ ε  λεπ τά  καί δέν τά  εύρίσκω. Ε ί; τό π α ν τ α λ ο ν ιο ύ  
τίποτε I Είς τά  άλλα  μου θυλάκια, τ ίπ ο τε ! Π ω;, δεν 
ϋγω οΰτε μίαν πεντάραν·,. . . ΤΑ, νά ενα πεντε κι ε 
ξήντα έσχ ισμένον, καταφαγωμένον, κατερρυπω μ ενον .

—  Έ χεις τά  ρ έ σ τ α  Ό χ ι.— Συρε να το αλλα,/ις.
Ό  π α ϊ; άφίνει τά φορτίον τών εφημερίδων και τρε-



χει είς τό παρακείμενον έργαστηριον. Μετ’ ολίγον επιστρέφει.

—  ’Αφεντικό, δέν περν£. —  Γ ια τ ί ;—  Είνε πολύ λερωμένο.

Μου δίδει τό τραπεζογραμμάτιον, λαμβάνει τάς εφη
μερίδα; του και την ίδικήν μου καί άπέρ/εται δρομαίος,

—  Βρε σύ ! , .

—  Βάλ’ το στην πλύσι, μοί άπαντ^  μυκτηριστικώς, 
‘Ορίστε τώ ρα! . . . Τό μόνον τραπεζογραμμάτιον, ου-

τινος είμαι κάτοχος, εύρέθη λερωμένον, έσχισμένον. Τέ
τοια γραμμάτια  ομοιάζουν πολύ μέ τά  γράμματα, καί 
έμπορώ και έγώ, δεύτερος Πτωχοπρόδρομος, πολύ π τ ω 
χός καί ολίγον πρόδρομος, ν’ άναβοήσω :

«’Ανάθεμα τα γ ρ α μ μ ά τ ια ,  Χριστέ, κι’ όπου τα θέλει!»

Καί οταν συλλογίζωμαι οτι πρό ολίγου ετι ώνειρευόμην 
δτι ήμην σύμβουλος τής Εθνικής Ύραπέζης ! . . ’Ακους
έκει πρόοδος ! . . Νά μην ευρέθη ακόμη άντίδοτον διά τά  
όνειρα ! , .

* ¥
Καί ε;ω  βρέχει! ... Τί ώρα ε ινε ; Κανείς δέν είςεύρει.
Τί έ'χομεν σήμερον ; . . . ΤΑ . . . Τρίτην, τελευτα ίαν  του μηνός.
Ιίερίφημα !

Τρίτη ! . . . ημέρα κακη καί ανάποδη! · . . Τ ελευταία  
του μηνός ! ημέρα όλεθρία διά πάντας εκείνους, δσων ή 
διαχείοισις συνδέεται μέ τάς υποδιαιρέσεις του 'Ημερολο
γίου. Είμαι βέβαιο; δτι η Δευτέρα Παρουσία θά συμβ^ 
ημέραν Τρίτην και τελευτα ίαν του μηνός.

Σήμερον εχω τήν πλύστραν πρωί* επειτα  τόν ράπτην 
μέ τό μειδ ίαμά του καί μέ «εκείνον τόν μικρόν λογαρια
σμόν»* κατόπιν τόν ςενοδόχον, δστις είνε τόσον φοβερός,

ώστε ούδέ τίγρεις $ άρκτοι πεινώσαι ηθελον ε^ει τό θάρ
ρος νά τω ζητησωσι τροφήν, άν κατά  τύχην έζωφλεΐτο 
η προκαταβο7.η των* καί τέλος τό ρύγχος τή ; οίκοδε- 
σποίνης, ητις  παραμονεύει τήν τελευτα ίαν του μηνός άπό 
τό απόγευμα της πρώτης.

Καί δπως αμυνθώ καθ’ δλων τούτων τών επιδρομών 
τών θύννων, τ ί εχω ;

’Ολίγα δράμια λέρας κολλημένης επάνω είς ενα μ ι
κρόν χαρτί, τήν οποίαν μα; φιλοδωρεί ή ’Εθνική Τρά
πεζα, ωσάν νά μή ήρκει τόση καί τόση λέρα εις τήν 
όποιαν ζώμεν.

"Ηθελα νά είζεύρω, δ ιατ ί νά ορίσουν τήν 30  η τήν 31 
ώς τε>ευταίαν του μηνός ; Δ ιατί νά μήν έςακολουθγ) ό 
μήν μέχρι τη ; 20 , ύποτεθείσθω, καί κατόπιν νά έπ ι-  
στρέφγι καί νά άρ/ίζη πάλιν άπό τήν άρχην ; νΗ κ£ν δέν 
ήςευραν αυτοί οί ευλογημένοι νά διαιρεσωσι τό ετος μό
νον εί; τέσσαρας μήνας καί νά σχηματίσωσι άπό 94  ήμε
ρα; έκαστον ;

—  Μπούυ., απούυ. ! . . .* 7 I ι
Κτυπ^ ή θύρα ! Κεφάλαιον πρώτον, ή πλύστρα.
—  Τί άγαπατε ; τά  ρούχα ; Δέν εχω αύτήν τήν έβδο- 

μάδα. ’Επιθυμείτε εκείνα τά  ολίγα λ ε π τά ; έκατάλαβα. 
Πόσα εινε ; Πέντε καί πενήντα πέντε. Πολύ καλά. Πά
ρετε αύτό, είνε πέντε κι' έςήντα, είμεθα ισα. Τί τρέ/ ει; 
Είνε πολύ λερωμένο ; Τό γνωρίζω κι’ έγώ. Ά μ ή  γ ια τ ί τό
δίδω του λόγου σου ; Δέν είσαι πλύστρα ; Πλΰνέ το !* *

¥
Καί ό πρώτος αύτός σκόπελος έζέλιπεν. Ά λ λ ά  τά  

έ'πειτα ; "Ω ! τά  έπειτα είνε σοβαρά.
Πώς θά βαδίσω τόν οδυνηρόν αύτόν Γολγοθαν άπό του 

φραγγελίου του ράπτου μέχρι του σπόγγου του ο;ου; τής 
οίκοδεσποίνης · Πόθεν θ’ αντλήσω τό θάρρος νά διέλθω



την φοβέραν αύτήν έβδομάδα των Παθών; rQ ’Ελευθε
ρία Ιό μόνον μέρος, είς τό όποιον είμαι βέβαιος δτι βα
σιλεύεις^ έν ήσυχί^ί, εινε . . . αί φυλακαί τοΰ Κόκλα.

Τί εινε αύτό πάλιν ; Ποίησις ; . . . ΤΑ, είνε τά ποιή
ματα τοΰ 'V-ερίωνος. 'Ρόδα xa i *Ε .Ικη!  Μία καί πε
νήντα καί δι αυτά ! Έκαιροφυλάκτησε καί αύτός ό χρι
στιανός τλν τελευταίαν τοΰ μηνός νά μ*ς φιλοδωρήση 
με τδ σύγγραμμά του δπερ είνε κατά τό ημισυ Βοτανικά 
και κατά τά έτερον ημισυ Παθολογία ! "Ας ίδωμεν . . .

■Όπόταν εί,- τα στήθη σου ε’φώλευεν 6 νοΰς μου I. ..»

Αύτό είνε έλκος· είμαι βέβαιος. Οΰ, νά χχθϊ,ς ! . . .
Καί έν τούτοις αύτός ό βλάξ είνε εύτυχης. Αύτός, ε ί 

μαι βέβαιος, δέν κάθηται νά συλλογίζηται τί οφείλει 
καί τί δέν οφείλει, καί τί θά κάμγ). Πέρνει ολίγον χαρτί 
και ενα κονόυλι καί γράφει, γράφει δ,τι τοΰ κατεβή είς 
τό κεφάλι, και είνε εύτυχης !

"Αν έγραφα καί έγώ ! ’Αλλά τί νά γράψω; στίχους; 
Να δα η ωρα ! Ιίχω κεφάλι νά γράψω στίχους ! Άγκα- 
λα . . εχω νά απαντήσω εις τήν τελευταίαν επιστολήν 
■τής ’̂Ασπασίας. Ά ς  τής γράψω. Τόσον καί τόσον είνε 
ενωρίς, υποθέτω, καί δέν είμποοώ νά έξέλθω ακόμη.

Τοποθετούμαι παρά τήν τράπεζάν μου καί άρν'ίζω νά 
γράφω την εξής έπιστολήν.

«Φιλτάτγ) μου.
«'Οταν λαμβάνω άνά χεϊρας τόν κάλαμον διά νά

»γρ*γω πρός σέ, ή καρδία μου άκουσίως άβνίζει νά πλη- 
«ροΰται άπό . . .

Ό πλάνγις λαχανοπώ>ης διέρχεται άκριβώς κατ’ έκεί- 
νην την στιγμήν 6πό τά παράθυρά μου καί φωνάζει μέ 
στεντοριαν φωνήν :

'Ραπανάκια, σέλινα, μαϊντανό ! . . .

«Νά πληροΰται άπό . . .
—-> Αά/ανο, σπανακια ! . . .
Νά σέ π άρτι ό διάβολος !
«Άπό ι/.ύρια αισθήματα. Ήλιος συ, διασκεδα,εις τα  

σκότη, άπό τά όποϊα περιβάλλεται ή ΰπαρςίς μου, τό 
πνεΰμά μου ζωογονείσαι, καί η φαντασία μου, άναπλατ- 
τουσα τή* εικόνα σου, ζητεί νά σοι δωρηστρ . . .

—  'Ραπανάκια, μαϊντανό!
«Ζητεϊ νά σοι δωρησϊ). . ·
—  σέλινα, σπανάκια . . .
"12 ! μά αύτό είνε άνυπόφορον. "Εγραψα σπανάκια ! . . . 

άκους έκε ι! Αύτό ε ί ν ε  συνωμοσία κατά τής ησυχίας μου. 
Πρέπει νά υπάγω νά κ α τ ο ικ ώ  είς την κορυφήν τοΰ
Λυκαβητου. . .  . , . ,

Καί πλήρης οργής σχίζω την επιστολήν. Εν τούτοις
συλλογίζομαι δτι είνε άνάγκη να ί'δω την Ασπασίαν, 
καί αποφασίζω νά τή γράψω τέσσαρας μόνας λιζεις, δια 
νά τήν παρακαλέσω νά εύρεθή τό έσπε?ας είς το συνη- 
θες μέρος* καί γράφω πρός αύτήν τά έςής:

«’Αγάπη μου. ν ,
«’Απόψε ί/ ω  άνάγκην νά σέ ί'δω’ εννοείς; εχω μεγι-

»στην άνάγκην" μή λειψές.» ^
Μετά τήν ποίησιν ενθυμούμαι καί τό πεζόν μέρος τής 

ημέρας. ΙΙοέπει νά γράψω τέσσαρας λέξεις καί πρός τόν 
ράπτην* είνε ό ηττον έπίφοβος τών πιστωτών μου και 
ίσως μέ όλίγας λέξεις καί μέ καμμίαν ΰπόσχεσιν κατα- 
πειοθή.

Τω γράφω λοιπόν : ,
«Φίλτατε. Έάν έγνώριζες δτι σήμερον, τελευταίαν 

»του αηνός εξημερώθηκα με ενα πεντε κι έξ?1ν *α μονον 
»είς τήν τσέπη, τί θά έλεγες; θ ά  έλεγες είμαι βε- 
»βαιθς, δ,τι λέγω καί έγώ τώρα, δτι δηλαδη εινε α υ-



D νατον νά πραγματοποιήσω την ύπόσχεσίν μου. "Εχε 
«λοιπόν θάρρος /.αι υπομονήν διά τόν άλλον μήνα.»

Σφραγίζω τάς δύο έπιστολάς, τάς επιγράφω καί προ
βαίνω είς τό παράθυρον. Ό είς τό παρακείμενον δωμά
τιον κατοίκων γείτων μου έτοιμάζεται νά έξέλθη.

—  Τί ώρα είνε; τόν ερωτώ.
— Εννέα καί μισή.

όυστυχία μου ! καί είς τάς οκτώ καί μίση είχον
συμφωνήσει νά ύπάγω νά εΰρω φίλον μου τινα, δστις ήδύ-
νατο νά μέ έξοικονομηση μικρόν τι ποσόν διά τάς πρώ-
τας άνάγκας. Άναμφιβολως είνε ημέρα ατυχίας η ση
μερινή.

"Ας έξέλθω γρήγορα. Φορώ έν βία τό ύποκάμισόν μου. 
Κράκ ! κόπτεται έν κομβίον. Τρέχω βλασφημών νά ευρω 
την βελόνην νά ράψω εν άλλο. Κλωστή δέν υπάρχει. 
’Αναγκάζομαι νά αγοράσω άπό τόν μπακάλην. Τί δυστυ
χία ! . . . είνε χονδρή πολύ η κλωστή, καί δέν περ  ̂ άπό 
την οπήν. . .

*Εν άλλο υποκάμισον, γρήγορα. . .  Καί τό πανταλόνι
μου ; . . . έσχίσθη. Νά ! τώρα εύρε νά σχισθη καί αύτό !
Φορώ τό καινούριο μου. Έ όμποέλλα μου ; που εϊνε η
όμπρέλλα μου ; . . . Νά την ! Την αρπάζω καί εξέρχομαι 
έν τάχει.

* *
. f * r f

Είμαι είς την όδόν. Βρέχει άκαταπαύστως* τ ί βόρ
βορος ! Καί δέν φθάνει η βροχή, άλλά καί άέρας ! "Ανε- 
μ.ος σφοδρός πνέων μέ κλονίζει περιπατοΰντα καί μοί ρί
πτει τάς σταγόνα; της βροχές κατά πρόσωπον μέχρ?- 
τών μυκτηρων.

Διαστέλλω τό άλεςιβρόχιον* άλλ’ αίφνης βίαιον πνεύμα 
άνεμου έςογκόνει αύτό, λυγίζει τάς σιδηράς αύτου άκτΐ- 
vxc, τάς ανατρέπει, καί τό άλεξιβρόχιον λαμβάνει τό

σχνίμα ύπερμεγέθους κάλυκος φανταστικού άνθους. ’Αναγ
κάζομαι νά επιστρέφω είς την οικίαν μου διά νά τό διορ
θώσω δπως κάλλιον* άλ'λά πρό τν5ς εισόδου παρίσταται 
η άνάγκη νά τό άφησω κατά γης διά νά άνοίξω καί τά  
δύο φύλλα τ*?ς θύρας, έπειδή ώς εχει δέν είνε δυνατόν 
νά διέλθη. Μό7χΐς δμως τό άποθέτω καί νέον ισχυρόν φύ
σημα του τυφώνος τό άρπαζει, τό αίρει υπέρ τό έδαφος 
καί τό μεταφέρει ώς μελανόν μετέωρον μέχρι τοΰ Γαλα- 
ξίου, διά νά ειπγι είς τούς κατοίκους τών χωρών έκείνων 
είς πόσα μαρτύρια είναι υποκείμενα τά άθλια τέκνα
της γης.

Κυττάζω μέ ομμα ζηρόν έκ τΤίς οδύνης τόν άχώριστον 
σύντροφόν μου, οστις έπί πέντε ολόκληρα έτη μοί προε- 
φύλαξε τό κρανίον άπό πασαν άκούσιον ψυχρολουσίαν, 
χωρίς νά γνωρίζη βεβαίως δτι έμελλε μίαν ημέραν νά 
λάβη την τύχην του προφήτου Τίλιου, καί άπέρχομαι 
ποτιζόμενος ώς κραμβολάχανον καί εύλογών τόν </Υψι- 
στον, εύδοκήσαντα νά μοί άφαιρέση τήν σκέπην της κε- 
φαλνίς μου κατά τήν άναγκαιοτέοαν στιγμήν.

Βαδίζω άφηρημένος, βυθίζων τούς πόδας μέχρι; άστρα- 
γάλων έντός του πηλού* έκλέγω τό άκρον τών οδών καί 
βαίνω ποοστριβόμενος έπί τών τοίχων, δπως βραχώ δσον 
τό δυνατόν όλιγώτερον. Πλήν είς τήν καμπήν της όδοΰ 
συναντώμαι άπροσδοκήτως μετά παιδό; όψοκομιστου, φέ- 
ροντος έπί κεφαλ*?5ς καλάθιον πλήρες έδωδίμων, δπερ έκ 
της συγκρούσεως άνατρέπεται, πίπτει δέ καί ό πιλός 
μου κατά γής καί κυλιέται έντός του βορβόρου, όμου μετά 
κρεάτων, λαχάνων, ωών τεθλασμένων, βουτύρου καί λοι
πών. *0 παΐς ρηγνύεται είς κραυγάς καί κατάρας, έγώ 
δέ, συγκεχυμένος καί τεταραγμένος, κύπτω καί άναλαμ- 
μάνω τόν πιλόν μου, έπι τοΰ όποιου ποοσεκολλήθησαν δύο 
κρόκοι ωών καί ολίγον βούτυρον, τά  όποια τινάζω, διά



νά μή καταντησωσιν όμεΛέχτα ύπό τό πυρ του κρανίου 
μου. Μέ δλην τήν βροχήν έσχηματίσθη ήδη κύκλος μ ι
κρός περιέργων* ό παϊ; εξακολουθεί νά όδύρηται καί νά 
διαμαρτύρεται* οι παρεστώτες τόν οίκτείρουν κα'ι αρχί
ζουν νά όμιλώσι περί απροσεξίας καί άποζημιώσεως. 
Άκούων ταυτά  σπεύδω ν’ άπέλΟω λάθρα και πεφοβι- 
σμένος, ώς κύων, οστις, άρπάσας έν τω μαγειρείω τε- 
μ.άχιον κρέατος, ακούει είς τήν κλίμακα τά  βήματα του
μαγείρου, καταδιώκοντας αύτόν.

* *
*

Τέλος πάντων κατώρθωσα νά δώσω καί τάς δύο έπι
στολάς μ.ου, τήν μέν είς τόν ράπτην διά τίνος μάγκα, 
τήν δέ πρός τήν ’Ασπασίαν διά του συνήθους μέσου του 
παραθύρου. Ή περίστασις αυτη ησυχάζει κάπως τά  νευρά 
μου, καί αποφασίζω νά πιω τέλος πάντων ένα καφέν 
είς τό έγγύς καφενειον.

Άοχίζω νά ροφώ ήδυπαθώς τόν καφέν, συνοδευόμ,ενον 
με τό πρώτον σίγαρον, όπότε αισθάνομαι αίφνης δύο βρα
χίονας έναγκαλίζοντάς με, πνοήν τινα θερμήν παρά τό 
ούς μου καί φωνήν όΕείαν λεγουσάν μοι :

— Καλημέρα ! τ ί γίνεσαι, αδελφέ ; έχω τόσον και- 
ρον να σε ισω.

Στοεφω τήν κεφαλήν. ΤΩ θεοί υποχθόνιοι ! έμποός μου 
ίσ τα τα ι ό φίλος μου ’Αλκιβιάδης, ή φοβερωτέρα Λίμα 
άφ’ δσας ποτέ παρήγαγεν ό νομός ’Αττικής καί Βοιωτίας.

’Αποκρίνομαι δι’ ένός ξηρού χαΛά, καί φέρω μηχα
νικώς τήν χειρα πρός τόν πιλόν μου, έτοιμαζόμενος νά 
έξέλθω, άποφασίζων μετά στεναγμού νά θυσιάσω τόν 
υπολειπόμενον καφέν* άλλ’ ώς νά ήτο συνεννοημένος 
ό καιρός μετά τών δημίων μου, κατ’ εκείνην άκριβώς τήν 
στιγμήν αρχίζει βροχή ραγδαία, φρικαλέα, καί πλήθος 
διαβατών όρμα βιαίως καί πληροί τό καφενειον. Τετέ-

λεσται ! ό δήμιος μέ συνέλαβε. Τί νά ποάξω ; Βλέπω εν 
φύλλον της &Ωρας είς τήν παρακειμένην τράπεζαν καί 
τό αρπάζω ώς αρπάζει τήν σανίδα ό ναυαγός. Πούφ ! 
είνε τριών έβδομάδων* άλλά καί ουτω ίσως κατορθώσει 
νά μέ σώσν). ’Ατυχία ! ή πραξίς μου αυτη άκριβώς τω  
παρέχει τήν αφορμήν της πρώτης κατ’ έμου έπιθέσεως.

Αρχίζει.
—  Τί κάμνεις εκ ε ί; τήν 'Ω ραν  δ ιαβάζεις; τήν πολι

τικήν τοΰ Τρικούπη ; ώχ, φίλε μου ί ’Ενθυμείσαι είς τά  
1 8 7 6 . . .

Καί εξακολουθεί κατ5 αύτόν τόν τρόπον τήν κοινοβου
λευτικήν ιστορίαν του κόμματος του Τρικούπη, διηγησιν 
άπεραντον καί άτελεύτητον, έως δτου τόν διακόπτω, λέ- 
γων οτι δέν μοί άρέσκει ή πολιτική.

Αυτός μέ κυττάζει καί αρχίζει έκ νεου.
Γ·Λ/ , Μ \ J ' Μ Γ\ / p I V*' Τ—  Ι ι !  όεν σοι αρεσκει; αι, ρεοαια ! 2.υ είσαι ποιη

τής, αίσθηματίας, δέν αγαπάς τέτοια πράγματα. Έν- 
θυμουμ,αι πρό δέκα έτών, δτε έγραψες ενα ποίημα, το
όποιον έλεγε . . .

Καί απαγγέλλει τό ποίημα ολόκληρον μετά προλόγου, 
επιλόγου καί σχολίων, ών έκαστον ήδύνατο νά κατα- 
στήσν) τόν Ίώβ ένοχον απρομελέτητου ανθρωποκτονίας. 
’Αναγκάζομαι νά τόν διακόψω έκ νεου, λέγων αύτώ :

—  Φίλε μου, είμαι μελαγχολικός σήμερον. Αυτός ο 
καιρός . . ♦

’Εκείνος δέν μέ άφίνει ν’ αποτελειώσω, άλλ’ άρπάζει 
τό θεμα είς τόν αέρα. Ναί* έ/ω δίκαιον* τώ οντι ό κα ι
ρός αυτός προσβάλλει τά  νεύρα. ’Ενθυμείται δτι είς τά  
18 7 1  έγνώρισεν ένα νέον πάσχοντα άπό τά  νευρά του, 
καί ανοίγει νέαν άβυσσαλέαν περίοδον, περί καιρού κα ί 
περί νεύρων, ένώ έγώ τόν προσβλέπω κογχλάζων ώς προ- 
χόη καφέ, καί τόν ατενίζω καταρώμενος τήν τύχην, 
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ητις δέν έδώρησεν είς τούς οφθαλμούς την δύναμιν του 
άπανθρακοΰν, η κάν την δύναμιν του καθισταν βωβούς 
τούς ανθρώπους.

Καί έξω βρέχει, βρέχει κρουνηδόν ! Ά λλά  μήπως ό 
παρά τά ώτά μου αύτός κατακλυσμός δεν ^νε φοβερώ- 
τεοος;

Εγείρομαι και περιπατώ* πλην καί αύτός πράττει τό 
ιόιον. Η όδος εινε λιμνyj εκ του ο'μβρου* διά νά μετα
τρέψω τό θέμα, κυττάζω καί τώ δεικνύω την όδόν. Ά λ - 
λοίμονον! τώ έθιξα την εύαίσθητον.χορδήν* αύτό είνε τό 
κατ’ εξοχήν προσφιλές του θέμα. Τά δημόσια έογα έν 
Έ λλ ά δ ι! . .  ά ! όποια κατάστασ ις! . . Καλέ δέν ένθυ- 
μουμαι τό άρθρον, τό όποιον έδημοσίευσε κατά τό 1879 
καί τό όποιον ηρχιζεν ώς έξης . . .

Και λεγει, λεγει, λεγει* καί αί φλεβες του λαιμού του 
εςογκουνται, καί πρός στιγμήν μοί φαιδρύνει τό πνεύμα 
η ελπίς μη άποπληςία τις τω κλείση τό στόμα καί μέ 
ελευθερωσν). Τίποτε’ έζακολουθεΐ αμέριμνος, απτόητος, 
καί συρράπτει μειλιχίως, μέ όλους τούς κανόνας του λό
γου, φράσεις, εδάφια, παραγράφους ολέθριας, φονικάς. 
Ασθμαίνω, αγωνιώ, ταράσσομαι, καί εκείνος μειδι* καί 
λεγει, λεγει. Έ πί τέλους βλέπω οτι η βροχή κοπάζει* 
πηδώ όρμητικώς άπό τής θύρας του καφενείου έντός τοΰ 
έλους εκείνου τής οδου, άκριβώς καθ’ ην στιγμήν έξέο- 
χ ετα t άπό τά χείλη του μία απόλυτος γενική, έγκυος 
Κυοιος οιδε πόσων σχοινοτενών περιόδων.

—  Τί κάμνεις ; μέ έρωτ£ έκθαμβος.
—  Σώζομαι, τώ  άπαντώ* καί σπεύδω.
Τον βλέπω ερχόμενον κατόπιν μου. Στα τέσσερα έγώ, 

βυθιζόμενος έντός τών ύδάτων καί τοΰ βόρβορου, πρός 
μεγιστην έκπληςιν τών παρισταμενων.

Δυστυχώς ό κύων τοΰ καφεπώλου, δστις ηδύνατο %τ-

τον παντός άλλου νά έννοησν) την διαγωγήν μου, εκλαμ- 
βάνων αύτην ύποπτον, φαίνεται, όρμα: κατόπιν μου κα- 
ταδιώκων με, συλλαμβάνει τό εν άκρον τοΰ πανταλονιού 
μου καί τό σχίζει. Στρέφομαι διά νά τώ φιλοδωρήσω έν 
λάκτισμα, ολισθαίνω, π ίπτω  χαμαί, κυλίομαι, καί άνε- 
γείρομαι τη βοήθεια τών παροδιτών ώς πάππια φονευ- 
θεΐσα ύπό κυνηγοΰ καί πεσοΰσα έντός τέλματος.

Άποσύρομαι είς την οικίαν μου δια να αλλαζω φορέ
ματα. Πτωχόν μου σουρτοΰκο, πτωχόν μου πανταλόνι! 
Καί οταν συλλογίζωμαι ότι δεν τα επληρωσα ακόμη και 
οτι έκτος τοΰ ποτηριού τουτου τοΰ άωρου θανατου σας, 
οφείλω θασσον η βράδιον νά ύποστώ καί την έφοδον τοΰ 
γλυκυτάτου γεννητορός σας, τοΰ ράπτου !

Καί ολα ταυτα έξ αίτιας τοΰ άνυποφόρου εκείνου φλυα- 
ρου ! γ!I Θεέ ! διατί νά δώσης τούς όδόντας είς τούς κυ- 
νας καί τόν λόγον είς τούς άνθρώπους \ Δεν ηξεύρω άν 
έλαβες ποτε σχέσιν τινα μέ τούς πρώτους καί άν ησαι 
εύχαριστημένος άπό τό όώρόν σου* δια τό δεύτερον όμως 
είμαι βέβαιος ότι πολλάκις μετενόησας καί συ.

* Υ ν /
Παραλείπω άλλα τινά γεγονότα ηττονος σπουόαιοτη- 

τος, οιον την απώλειαν μιας σπουδαίας επιστολής, ην 
ειχον λάβει την προτεραίαν, την έπίδοσιν καθ’ όδόν μιας 
τελεσιδίκου κατ’ έμοΰ άποφάσεως τοΰ Ειρηνοδικείου και 
την κατά γράμμα καταπάτησιν τοΰ μόνου κάλου, δν ό 
‘'ϊψ ιστος μοί έχορηγησεν έπί τής άκρας τοΰ λιχανοΰ του 
ποδός, υπό τοΰ εύρώστου πέλμ,ατος νεοσυλλέκτου τινός 
τοΰ πεζικοΰ.

Παραλείπω επίσης την αύστηράν διδαχήν, νΐν ηναγ- 
κάσθην ν’ άκούσω ό'ρθιος έπί δέκα 7,επτά τής ώρας παρά 
τοΰ προϊσταμένου μου καί κύπτων περιδεώς ενώπιον αύ
τοΰ, διότι ένεφανιζόμην είς τό γραφειον καθ’ ην ηχει η



ενδεκατη. Παραλείπω το μ π ιφ τ ίχ ,  όπερ 6 υπηρέτης είς 
τό ξενοδοχεΐον μοί έφερεν άπηνθρακωμένον, ώ ; άν ήτο  
άπομεινάριον γεύματος πομπηϊανοΰ, εΰρεθέν εις τάς άνα- 
σκαφάς. Παραλείπω έπίσης καί τό βλέμμα,δπερ έπ’ έμοΰ 
ερριψεν ό ξενοδόχος, δτε παρουσιάσθην' δειλώς καί τρέ- 
μων ενώπιον αύτοΰ διά νά γράψω είς τό βιβλίον, βλέμ 
μα , δπερ ήδύνατο νά έπιφέρν) έγκεφαλικήν συμφόρησιν 
καί είς αύτό τό άγαλμ α  τοΰ 'Ρήγα Φερραίου, άπέυθύνας 
μοι κατά  πρόσωπον καί εν «αδ?..ον παρακαλώ», δπερ 
μόνον πρός τό ό(ϋ ΐ£  οΐ χατηραμ ίνο ι τ ί ς  Δευτέρας Πα
ρουσίας δύναται νά παραβληθ·?) ώς πρός τήν φοβεράν έν
νοιαν. Τοιαΰτα μικρά πράγματα είνε, εννοείται, ασή
μαντα  όι άνθρωπον συνειθισαντα ν’ άναπέμπη υυ,νους 
κα ί ευχαριστίας πρός τόν ουρανόν, μόνον καί’ μόνον διότι 
έςερχόμενος την πρωίαν τοΰ οίκου του δέν σπάζει τό 
πόδι του εις τό κατώ φλι. Προχωρώ λοιπόν είς τά  κυοιω- 
δέστερα, παραλείπων τάς ηττονος λόγου αξίας ραψωδίας 
της περιέργου ταύτης Όδυσσείας.

Έςέρχομαι άπό τό ξενοδοχεΐον δύσθυμος, περίλυπο;, 
και βαδίζω ασκοπως εις τήν όδον. Διακρίνω υ.ακοόθεν 
φίλον μού τινα, δστις άμα μέ είδε, καί εύΟύς’ κινείτα ι 
διευθυνόμενος πρός έμέ. Ή συνάντησις δέν είνε κακή, 
-διότι ό φίλος μου μοι οφείλει πρό τεσσάρων μηνών είκοσι 
φράγκα, τά  όποΤα την ημέραν ταύτην 0ά μοί έφαίνοντο 
είκοσι ν άγγελοι σωτΐρες, άν μοί τά  άπέδιδε. Τοιοΰτον 
σκοπόν έχει βεβαίως έρχόμενος πρός με, καί διά τοΰτο 
με δλην τήν μελαγχολίαν μου τόν χαιρετώ μέ ήθος προ- 
σηνεστατον.
 ̂ Φίλε μου, μοί λέ-ρει πλησιάζων, είνε εύτύ/ημα  

άληθώς ή συνάντησίς σου, διότι σέ έζητοΰσα.
—  Καί έγώ τώ δντι χαίρω π ο λύ . . .

—  ’’Ακουσον, φίλτατε* σοι χρεωστώ είκοσι φραγκα το
ενθυμείσαι ; , , ,

Μέ έρωτί?. άν τά  ένθυμοϋμαι, ενώ ποτε μητηρ όεν εν- 
θυμηθη μέ περισσότερον πόνον τά  λειποντα μακραν τ έ 
κνα της.

—  Μ άλιστα, τω  απαντώ .
—  Γνωρίζω ότι έχεις και σύ τας αναγκας σου. · .
—  Αί, φαντάσου ! μεταξύ φίλων . . .
—  Τό είζεύρω οτι είσαι παρά πολυ αγαθός και υια

τούτο έρχομαι πρός σε . . .
—  Τί τρ έχ ε ι; . . .
—  Νά μέ δανείσης άλλα  είκοσιν.
Δ ιαστέλλω υπερμέτρως τους οφθαλμούς, εκτείνω τας  

χείρας και συλλαμβάνω τόν φίλον από τόν λαιμοδετών. 
Τόν κυττάζω  έν αύτη τη  στάσει κατά  πρόσωπον έπί ικα 
νήν ώραν, τω δεικνύω διά του δακτυλου τό Ουλακιον μου, 
έπειτα τόν ουρανόν, και απέρχομαι χωρίς νά προφέρω λε- 
ξιν, ένω εκείνος μέ θεωρεί είσέτι έμφοβος καί έκπληκτος, 
ούδέν δυνηθείς νά έννοηση, ώς εικάζω, εκ τής μ ιμ ικές
εκείνης έςάψεώς μου. e ,

Φθάνω εις τό δ ω μ ά τ ιό ν  μου, ενώ η βραχεία ήμερα 
του χειμώνος αποκλίνει προς την δυσιν, και ριπτομαι 
έςηντλημένος έπι μιας έδρας. Έ τελείωσαν αρά γε τά  
βάσανα μου ; ’Αφίνομαι επι τινα  7ν.επτα εις ρεμβασμόν, 
καί άναλογίζομαι έν πρός έν τά  άπό τής πρωΐκς α λλ η 
λοδιάδοχα επεισόδια τής παραδόξου αύτής ιστορίας, ό π Ο
ταν ά/.ούω αίφνης βήματα έγγύς μου. Εις φιλο; μου άνε- 
ωςεν άθορύβως την Ούραν καί είσήλΟεν έντός. Η ε^ίσκε* 
ψις κατά  την ώραν αύτην δέν μοί είνε ευχάριστος, τόσω 
μάλλον, οσον ό φίλος μου είνε ποιητης καί μοί όμιλεϊ 
αιωνίως περί τών ποιητικών του έργων* α λλά  προσεύχε
τα ι μέ τόσην ευγένειαν, μέ τόσον γλυκυ μειδίαμα ε ί7 το



στόμκ,^ ώστε δέν έχω τό θάρρο; νά τον έξαποστείλω είς 
την χωράν των Κυνοκέφαλων. ’Αρχίζει τά  συνήθη φιλο- 
φρονηματα, όμιλεϊ κα τ’ ανάγκην περί τών ποιητικών του 
έργων, κάμνει τό̂  έγκώμιον τή ; κριτική; μου δεινότητο; 
καί ακολούθως μέ τό πλέον επαγωγόν του μειδίαμα φέ
ρει τήν χειρα είς τό εσωτερικόν θυλάκιον του έπενδύτοΰ. 
Εκαταλαοα πρόκειται κάτι νά μοί άναγνώσ·/). Ευρε τήν 

καταλληλον ώραν, μά τόν θεόν ! 'PiJ/οκινδυνεύω' μίαν 
παρατηρησιν, δτι δέν έχω καιρόν, δτι δέν έχω διάθεσιν, 
καί προτείνω τήν αναβολήν άλλ ’ εκείνος μέ μειδίααά  
ετ ι θελκτικωτερον μοί άπαντ^ δτι αύτό είνε άδύνατον, 
διότι πρόκειται τήν επαύριον ν’ άπαγγείλτ) τό εργον του. 
Πείθομαι έ , ανάγκης καί αποφασίζω νά ΰπομείνω καί 
το νεον τούτο βασανιστήριον, άλλ ’ άνεγείρομαι ώ; δι’ ελα
τήριου άμα βλέπω αυτόν έξάγοντα έκ τοΰ θυλακίου ογ
κώδεις χειρόγραφον, γεγραμμένον διά τή ; πλέον απ ελπ ι
στική; ώ ; έκ τής πυκνότητός της καλλιγραφία;. ’Εκεί
νος, μη προσεχών ούδόλω; εί; τό κίνημά μου, προβαίνει 
μετα θάρρους ήρωϊκοΰ εί; τήν άνάγνωσιν τοΰ έργου του, 
οπερ είνε τραγωδία εϊ; έπτά πράξεις καί ενα πρόλογον^ 
και μοί απαγγέλλει άπνευστί άπεράντου; συυ.υ.οοία; σ τ ί
χων δολοφόνων. Εϊ; τά ; πρώτα; σκηνάς τόν άκούω μ ετ’ 
αγωνίας περί τά  μέσα έχω πυρετόν, περί τό τέλο; δέ 
υπολογίζω τήν δύναμιν τών χειρών μου, άν ήμαι εί; θέ
σιν εγειρόμενος νά τόν πνίξω. Μόλις τελευτ^ ό  πρόλογο; 
ανορθουμαι και τόν σταματώ .

Ιι γίνεται ό ηρως σου ; τόν ερωτώ μετ* αγωνίας.
Αποθνήσκει είς τήν πρώτην πραςιν,

—  ’Αναπνέω ολίγον ά λ λ ’ έκεϊνος προσθέτει μέ μει- 
οιαμα Χερουβείμ :

, ^ένουσιν δμως τά  τέκνα του, τά  όποια δρώσιν εις 
τας αλλας |ς πράξεις.

Όρμω πρός τήν τράπεζαν μου καί λαμβάνω έκ τοΰ
σύοτου μικρόν πολυκροτον:  ̂ f

'—  Πρέπει νά φονεύσης καν αυτά, νά τά φονευσης ολα,
και τά  ες ! . .  · ,γ

Ό ποιητής μέ προσβλέπει χαίνων καί άρχ ιζει^να τρεμη.
—  Νά τά  φονεύσγις έ^ώ ολα, καί εις τό ύστερον α̂

φονευθη; κ α ί  σύ . . . χ
Με εκλαμβάνει βεβαίως ως παραφρονα , *.υ ισσει 

β ία  τό χειρόγραφόν του, αρπάζει τόν π ΐλ ό ν  του και φεύ
γει δρομαίος, ώς δν τον εδιωκεν ο Σατανα,,.
‘ Δόξα σοι ό θεός ! ήλευθερώθην, καί  ̂συλλογιζομενος 
τόν τρόμον του ποιητου, γελώ καί έγώ άκουσίως.

Ά λ λ ’ ό γέλως μαραίνεται ευθύς έπί τών χειλεων μου, 
διότι άκούω πάλιν κρουομένην τήν θύραν.

—  Εμπρός. ^
Αίφνιδίω; παρουσιάζεται ενώπιον μου το μελιτωΟες

μειδίαμα του ράπτου μου, ή μύτη του καί α εκείνος ό μι
κρός του λογαριασμός.»

—  Τί τρ έχει; τόν έρωτώ έκθαμβος.
—  ΤΗλθα δι’ εκείνον τόν μικρόν λογαριασμον.
—  ’Α λλά σα; έγραψα δτι δέν είμαι είς θεσιν.  ̂ ^
—  Ά π ενα ντ ία ; μοί έγράψατε νά έλθω άφευκτο ; από

ψε. ’Ήτο μάλιστα  μέ τόσην ευγένειαν τό γράμμα σ α ; .. . 
Φ αντάσθητε, μέ έλέγετε «αγάπη μου.»

’Αγάπη μου ! έγώ ; . . . έτρελλάθη βεβαίως ό ράπτη; 
μου. Αίφνης μοί επέρχεται υποψία τις.

—  Τήν επιστολήν νά ίδω ! . . . την έχει; ;
Ό ράπτης μοί τήν δεικνύει. ’Ώ, συμφορά ! . . . ό Θεος 

νά κεραυνώσνι καί εμέ καί την απροσεξίαν μου ·̂ · ·· 
ποοΛ έσύγχισα τάς έπιγραφάς τών δυο επιστολών, και η 
πρός τήν ’Ασπασίαν έδόθη τώ  ράπτη! . . .  έπομενως και 
h πρός τόν ράπτην θά έδόθη είς τήν ’Α σπασίαν! . .  . και



ούτως έπεσε το οικοδόμημα,το όποιον άνήγειρα με τόσου- 
μόχθους, με τοσα; υποσχέσεις, μέ τόσα; ίπποτικάς ύπε- 
ρουια; . . . Φαντασου, ό υιός τοΰ τραπεζίτου τής Κων
σταντινουπόλεως, όπως τή  έ'λεγον ότι είμαι, έξυπν* τήν  
πρωτχν ν,μεραν τοΰ μηνός μέ εν πέντε κι’ εξήντα εί' την
τσέπη, κα ί άναγκάζετα ι νά ζη τή  τήν επιείκειαν’ του 
ράπτου! . . ,

Λοιπόν; μέ έρωτα ό ράπτης μέ μειδίαμα έκ ζα -  
χαοοκαλαμ,ου. k

 ̂—  Λοιπόν, τω  άπαντω  έγώ, είσαι κακούργος, ε1σαι 
ο73ρ.ιος, είσαι τέρας . . .

—  Μέ υβρίζεις;

·> ~  ° yi  ^ V0V’ άλλά  κα1 δν CTa9?« ακόμη έπί εν /επτον της ωρας, σέ φονεύω.
,, «Ι0  Ρά π τ ·Ίί εξέρχεται άπειλών καί πνέων τά  μένεα. 
Ιναθημαι παλιν έςηντλημένος καί σχεδόν άλλό©οων, καί 
ανασπώ εκ τής οργής τάς τρίχας τής κεφαλής'μου. Ε 
γείρομαι, δ ιασκελι,ω  με μεγάλα βήματα  τό δωμάτιον 
φυσω, μονολογώ ώς ηρως τραγφδίας καί ρίπτω τά  προσ- 
τυγχανοντα έπ ιπλα κατά  γής. Οί είς τά  παρακείμενα 
οω ματια  κατοικοΰντες γείτονες μου φο ιτητα ί έξαφνίζον- 
τα»,^έρχονται καί βλέπουν άπό τό παράθυρον, καί είδο- 
ποιούν την οικοδέσποιναν.
„ τ ά !  Ί* ! ' ”  *  ο ικ ο δ έσ π ο ινα ... ή τελευτα ία  
ε^ο ο, . . . τό̂  βαρυ ιππικόν . . . Μόλις άκούω τάς έμβά- 

*ς της συρόμενα; είς τόν διάδρομον, όρμώ πρός τήν θύ- 
ρ«ν και ζητώ  νά τήν κλείσω καί έπειτα  νά τήν όνυ- 
ρωσω δι ενός βαρεω; επίπλου όπισθεν άλλά  δέν πόο- 
φθανω, διότι έκείνη είσήλθεν ήδη. Βλέπουσα τά  έπιπλα  
κ α τα  γής, καί παρατηρούσα τήν άγρίαν δψιν μου, άογι- 
^ει τας κραυγάς· κραυγάζω καί έγώ δυνατώτερα. Τρε- 
χουσιν ο! γείτονες, στρατιώ τα ι τινές πίνοντες έντός τοΰ

■παοακειαένου οινοπωλείου έξέρχονται, άκουοντες τ α ; φω· 
νά;, καί σπεύδουσι πρό; τό δωμάτιόν μου* η αυλη π λη -  
ροΰται άνθρώπων. "Λλλοι λέγουν οτι παρεφρονησα,^ ά λ 
λοι ότι ηύτοχειριάσθην, άλλοι ότι είνε πυρκαϊα. >α και 
δυο κλητήρες αστυνομικοί. Έρωτώσι να μαθωσι ™ συμ· 
βαίνει. Έγώ έν τούτοι;, επωφελούμενο; τής συγχυσεως 
καί τοΰ θορύβου, καί τοΰ σκότους προσέτι, διότι εινε 
•ήδη νύξ, —  δραπετεύω, καί στά σεσσερα ! . . .

Εισέρχομαι εϊ; έν καφενειον άσθμαίνων, πορφυρού;, με 
όψιν άγρίαν. Προσέρχεται ό υπηρέτης καί με έρωτα:

‘ —  Ά γ α π α τε  καφέν; . . .  τόν θέλετε βκρύν γ λυκ ό ν ;. . .  
—  Τί βαούν γλυκόν ! . . . έχει; στρυχνίνην 
•ο υπηοέτης μ  άτενίζει έκθαμβο;. Δύο τρεϊ; παρα- 

καθήμενοι' έγείρονται έν τάχει κ α ί  Απομακρύνονται, ατε- 
νίζοντέ; με ύπόπτω ;. Ό λο ι άρχίζουν να ψιθυρι,ουν και 
νά μέ βλέπωσιν. Έ κατάλαβα1 μή θά έχωμεν δευτεραν 
σκηνήν; ’Εξέρχομαι ταχέω;* ά λλ ’ είμαι κατακοπος, 
έξηντληυ-ένος. Βλέπω ένώπιόν μου τνν  θυραν τή ; κατο ι
κ ία ; ένός Φίλου μου. Εισέρχομαι, άναοαίνω την κλ ίμακα  
και ρίπτομαι εί; τό δωμάτιόν του. Έ κεΐνο;, καθημενο; 
πρό τ ή ; τραπέζης του, έγείρεται καί στρέφεται αίφνης,
φοβηθείς . . ·

—  Ποιος ε ίν ε ; . . .
—  Είκοσι φράγκα δάνεισε με, σέ παρακαλώ.
—  Τί τρέχει;
—  "Αφησα τό ρεβόλβερ μου είς τό σπιτι,^ Θελ(0 ει- 

κοσι φοάγκα διά νά άγοράσω έ/α ρεβόλβερ δια να αυτο· 
χειριασθώ απόψε. Δάνεισέ μού τα , σέ παρακαλώ . . . σοι
τά  επιστρέφω αΰριον. ?

Ό  φίλο; μου είνε ευτυχώ ; τελειόφοιτος τής ιατρικής. 
Βλέπων τήν φοβεράν νευρικήν έ',αψιν μου, προσπα »ι να 
μέ ήσυχάσνι παντοιοτρόπως. Μέ αναγκάζει νά κατακ λ ω



εις την κλίνην του, με παρηγορεϊ, μέ παρακινεί νά ήσυ- 
χασω, όια ν* μη παθω τι χειρότερον, καί μεταβαίνων 
ο ιόιος μοι φέρει ώπό τοΰ εγγύς φαρμακείου ποτόν τι πρός 
κατευνασμόν τών νεύρων, έν ώ έφρόντισε ν’ άναμίξη καί 
Οοσιν τινα ναρκωτικού. Μετ’ ολίγον αισθάνομαι κόπωσιν, 
τ* βλέφαρα μου κλείονται άκουσίως, αί ίδέαι μου συγ- 
χκονται. Η μακρά άλυσις τών ποικίλων γεγονότων έπα- 
νερχεται θαμβή καί συγκεχυμένη είς τήν μνήμην μου. 
Νομι,ω οτι^ο ράπτης μοί όμιλεΐ είς τό καφενεΐον πεοί 
δημοσίων έργων, δτι ό ξενοδόχος μοί ζητεί δανεικά εί
κοσι ̂ φραγ*α, δτι δ κύων μοί ήρπασε τό άλεξιβρόνιον, 
και οτι η οικοδέσποινα μου ετοιμάζεται νά μοί άνα'γνώση 
τραγωδίαν ’Έπειτα βλέπω δτι ή όδός μεταβάλλεται 
«ς  λίμνην, εν γ κολυμβα ό γάιδαρος τοϋ μανάβη, καί δτι 
*) Ασπασία κρατεί εις τάς χεΐράς της τόν πΐλόν μου καί 
τους επ αυτοΰ προσκεκολλημένους δύο κρόκους τών ώών.
Επειτα δεν βλέπω τίποτε πλέον . . . άποκοιμοΰμαι' καί 

ρογχαζω. r  r
'Οταν τήν πρωίαν άνέωξα τούς οφθαλμούς καί άνε- 

μνησθην τα γεγονότα τής προτεραίας, προσηυ/ήθην είς 
τον Ιψιστον, παρακαλών αύτόν, άν έσκόπει“ νά αοί 
στειλ·/) και άλλην μίαν τοιαύτην ημέραν είς τόν βίον μου 
να μη λησμονησγ) νά έφοδιάη, κάν τνί ήμέρ* έκείνη μέ 
οεκ,α φραγκα τό βαλάντιόν μου. *

, 0σ°ν δηλαδη διά πενήντα δράμια στρυχνίνης ! . . .

ΧΑΡ. ANNIXOS

ΠΕΡΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΦίΛε κύριε ’Λσώχιε.
Έπί τνί πεποιθήσει δτι τό Έμερολόγιόν σου είναι ανά

γνωσμα διά πάντα άνθρωπον, μικρόν ;ή μεγαλον πλού
σιον ή πένητα, σοφόν ή ημιμαθή, δτι είναι ανθοδέσμη 
ποικίλη καί ούγί μονότονος, περιέχουσα άνθη πασης επο- 
νής καί οίαςδήποτε σημασίας’ έπί τέλους δτι είναι μω- 
σαϊκόν, είς δ καί ό εύφανταστότερος ποιητης ως και ο 
spleen πάσνων δύναται νά εδρνί τό τέρπον, σοι αποστέλ
λω μικρδν άπάνθισμα τών περί ΤαμαντηρΙων μελετών 
μου, ιδίως περί ΣχοΜαχ&r, άνάγνωσμα σοβαρόν μενκαί 
ί'σως άκατάλληλον διά συλλογήν Ημερολογίου, δυναμε- 
νον δμως ίσως νά γείν/ι ώφέλιμον, &ν τύχν) του βλέμμα
τος άναγνωστών παρά τοΐς δυναμένοις και ρεκταις, καί 
άναγνωστριύν <ρι*λανθροπο)ν.

Χ α ι ρ ε  υμέτεοος
Κ. X. ΒΑΜΒΑΣ

Ή έκ τής δαπάνης οικονομία, πρακτικώς διά τών Τα- 
μιευτηοίων (Caisses d’ Epargne) παρ’ άπασι τοΐς πεπολι- 
τισμένοις εθνεσιν έφαρμοζομένη, άπεδείχθη δτι είναι η 
βάσις τής οικονομικές άναπτύξεως παντός έθνους κα·.̂ ο 
πρακτικώτερος τνΐς ηθικής προόδου αύτοΰ γνωμών. Αυτ̂ ι 
συλλέγει τά στοιχεία, τά μόρια, ούτως ε’ιπεΐν, τα σ̂ τε- 
λοϋντα εις τόν σχηματισμόν τών κεφ αλαίω ν, όια της ε- 
πινοησεως δέ τώ ν Ταμιευτηρίων, τών εύεργετικώ ν τούτων 
καθιδρυμάτων, είς τά όποΐκ κατατιθέμεναι καί αι ελα- 
·/ιστοί οίκονομίαι τοϋ γεωργού, τοϋ υπηρέτου και εν^ενε. 
τοϋ έργάτου, διατηοοϋνται καί αύςανονται, σω,ομενα.



“?  '"Η"*»** ,*αι ® ^λαβεΐς επιθυμία;, συνήθεις εί; 
τους ν,μ.ροοιους εργατας, καθ,στα αύτά παραγωγικά άπό 
αγονα και κεκρυμμενα έν τοϊ; βυθοί; τών συρτών ή άλ
λων παντοειδών κρυψώνων. Ούδόλω; λοιπόν παράδοξον, 

£ν Τ?« «πολιτισμένο.; έ'θνεσι μεγάλη καταβάλλε- 
,αι σπου /) παρά τε τών πολιτών, τών σωματείων καί 
των Κυβερνήσεων πρό; άνάπτυξιν τοϋ άγαθοΰ τούτου. Οί 
Αγγλοι εν γενει πιστεύοντε; δτι ό οικονόμο; άνθρωπο; 

ου μονον σχηματίζει κεφάλαιόν τι διά τά; κακά; ή*έ- 
ραςτής ζωή; του, τά γήρα;, τήν ασθένειαν, τά; πολιτι- 
τικα; και κοινωνικά; κρίσει;, τά ; αργία; καί μυ;ίας άλ
λα; περιπετειας, αΐτινε; ταράττουσι καί συγκινοΰσι καί 
τα ; ευοαιμονεστέοα; ύπάρξει;, άλλά συγχρόνως ^ .σώ ζε
ται καί άπό πολλά; επιθυμία;, ματαία; καί επιβλαβείς, 
ωνομασαν τα Ταμιευτήρια ή τά; Caisses d' Ευαιςηθ τών 
I άλλων Sayings Banks, Σωτηρίου; Τραπέζα;· οί δέ πο
λιτικοί τή; ’Αγγλία;, οΐτινε; είναι συγχρόνω; καί οί σπου- 
οαιοτατοι οικονομολόγοι τοϋ κόσμου καί οί σοφώτατοι 
χειραγωγοί τών λαών, καταγίνονται νά πολλαπλασιά- 
σωσιν εί; δλα; τά ; τάξει; τή; βρετταν1κής κοινωνία; τά 
I αμιευτηρια, ώς τά χα.ΙΙίτερα μέσα τής τήξεως, ώς τά 
ευεργετιχώτερα βοηθήματα της προνοίας τής οικονομίας, 
την οποίαν θεωρονσι, καί δικαίως, ώς τήν .πρώτην άρε- 
z i j r  τ ο ν  π ο Λ ί ζ ι α μ ο ι \

Jo παραάειγμα τών Ά γγλων ήκολούθησαν πάντα τά 
πεπολιτισμενα Κράτη, έκτό; τή ; Τουρκίας καί Έλλάδο;· 
και αυτη η Ρουμανία άπό τοϋ 1873 ή'ρχισεν όρνανοϋσα 
οικονομικά; εταιρίας, αΐτινες δμω; ακόμη δεν'συμπε- 
ριλαμεάνονται εί; τόν κατάλογον τή; στατιστικής ‘τών 
J αμιευτηρίων. Άλλά  τά;* προόδου; τών Άγγλων πρό; ά- 
ναπτυζιν τοϋ θεσμοΰ τούτου Ακολούθησαν ιδίως οί Βέλ
γοι, οι Ιταλοί, οί 'Ολλανδοί καί έσχάτω; οί Γάλλοι διά

τής παραδοχής τώ ν Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, ^τοι 
διά  τ ή ;  ίδρύσεως έθνικοΰ 9) δημοσίου Τ αμιευτήριου, εχον- 
το ; ώ ; ποακτορεϊα π ά ντα  τά  ταχυδρομικά γρ α φ ε ία ,α τ ινα ,  
διασπαουένα  ά να λό γω ; κα ί κ α τά  μ έγαν αριθμόν εν δ λφ  
τώ  Κρατεί, κ α ί είς τ ά  σπουδαιότερα έ τ ι κέντρα αυτου, 
ποοσιτά τώ  δημοσίω  κα ί ανο ικτά  κ α τά  πΧσαν ήμεραν και 
ώοαν, παρέχοντα π ίσ τ ιν  κ α ί λ ία ν  έχέμυθα έν τή  υπηρε_· 
σία προσοέρουσιν εκδουλεύσεις τώ  μ ικρδ  λ α ω  και τω  
π τω χ ώ  έργάτη, έκπληροΰντα καθαυτά  τόν σκοπόν τω ν

Τ αμιευτηρ ίω ν.
Έν συγκρίσει τώ ν κατατεθε ιμ ενω ν εν το ΐς Τ αμ ιευτν ί-  

ρίοι; τ ή ;  Κύρώπης φράγκων 9,384,784 ,519  πρό; τόν ο λ ι
κόν πληθυσμόν τώ ν έν α ύτή  έθνών έκ 249,221 ,761  κ α 
το ίκω ν, ποοκύπτει ποσόν αναλογούν έφ’ έκαστου «τομου  
τώ ν κατο ίκω ν τ ή ;  Ευρώπης κ α τ ά  μέσον δρον φραγ. ά ι ,  
05 °/λ· δ υστυχ ώ ; δμως μέχρι τοΰδε μόνον 16 εκ α το μ 
μύρια ανθρώπων ε-σί κ α τα θ έ τα ι έν το ν; Τ αμιευτνιρ ιο ι; 
ά λ λ ά  τόν μέσον τοΰτον δρον π ο λλά  Κ ράτη ΰπερ^αινουσι, 
κα ί ε ί; τ α ϋ τ α  πρω τεύει ή Δ ανιμαρκία, η ; ό μεσο; ορο; 
τώ ν κ αταθέσεω ν πρό; τόν πληθυσμόν ά να λο γε ϊ φρ. 133  
κ α τ ’ άτοίΛον π ο λλά  δέ ά λ λ α  τουναντίον ε ίνα ι κατώ τερ α , 
κα ί υ .ά λ ΐσ τα  ή 'Ο λλανδ ία , η ;  ό μέσο; ορο; ε ίνα ι φραγκα  
9,58 °/0· τοΰτο δ’ άποδοτέον δ ιά  τή ν  ̂ 'Ολλανδίαν ιό ιω ; 
ε ί; τά λ ία ν  έπ ιχειρηματικόν τώ ν κατο ίκω ν.

Κ α τ ά  τ ά ς  τε λ ε υ τα ία ς  σ τ α τ ισ τ ικ ά ;,  η ά να λο γ ια  τω ν  
κ α τα θ ε τώ ν  πρό; τούς κατο ίκου; τώ ν π λε ίσ τω ν  εύρω παι- 
κών Κ οατώ ν είνα ι ή έν τώ  κατω τέρω  π ίνα κ ι.

Τή ά λη θε ία  τ ί ;  δέν θα υμ ά ζε ι τή ν  φιλάνθρωπον ιάεαν  
τ ή ;  έφευρέσεω; τώ ν Ταμιευτηρίων, βλέπω ν δτ ι το^α 
εκατομμύρια φράγκων, τ ά  όποια άνευ α ύτώ ν θα εσπ α -  
τα λ ώ ντο  έν μέθα ις κα ί ά σ ω τ ία ι;, συσσωρεύονται κ α ι χρη- 
σιμοποιοϋνται πρός δφελος α ύτώ ν  τώ ν ιδίων κ α .α  ε .ώ ν
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ώ αγαθού τούτου1 παρά τοΐς άρ/ου-
»  ...........................  ^ι> π α ρά τοίς σω ματείο ις, παρά τ·?,

όΥ,μοσιογραφία, ής οφείλει νά ήναι 
τοΰτο έκ τών πρώτων θεμάτων, καί 
παρά τοΐς ίόιώταις αύτοΐς άκόμνί, 
παν τό μν) σχετιζόμενον πρό; άτο·

.. ^  -______ Ρ *όν ^μφερον ούδεμίαν έ/ει αξίαν.
5 II II II II II II II II , ° ‘ πρόοδον και τήν εύ»με-
« «  = a = a e a . ριαν τοΰ λαοΰ έπιζνιτοϋντες, μετά 

τ /jv βεοαιότνιτα δτι ή πρόνοια εί·
i s i i f O i g  όρο; τ ή ;  ζω ή ; τοΰ
o ’ o § ? ° ’ s V o ®" ανορωπου, εσκεφθ·/)σαν δτι συμφέ- 

pOV ’̂ το ν* συν« ιθ ίζω ντα ι τά  π α ι-  
co s5 to ® 00 δ ία  ε·.; τό προνοεΐν, δπως είς τό 

άποστν,θίζειν, νά έξασκώσι δ·/;λ.
-  τή ν  πρόνοιαν τω ν, δπως κα ί τή ν

= !Λν-/5'υ·Υ,ν τω ν> ^‘ά νά είξεύρωσι νά
η τακτοπο ιώ σι τ·/)ν ζωήν τω ν ’ δ ιότι

“° οικονομών, λεγε ι ό de Malarce,
2  §  5  3  χ  °  §  S  S  d i, °S τθύ ί «καμάτους άγώ νας ό-

°>® °*.®, φειλεται ή έν Γαλλία άνάπτυξι- ^ o w w » o o c c w  r,, , 1 ν*/ίτυ<»ι<,
g S  8 3  3 8  2  3 2 ! ϊ ων, Ταμιευτήριων, τακτοποιεί τήν

co'efco'̂ ' ζω>;ν του, καί ή τακτική ζωη κα-
-5 -5 ^ ^ — ei  τ°ν άνθρωπον εργατικήν, τί-

^ 3 ^ ίΛ10ν και καλόν, ουσιώδη στοι/εια
Η ρ  < *5 < ^ Ο της εύτυχίας.» Λ

Άκολουθοΰντες λοιπόν τόν οργανωτήν τών Σχο.Ιια- 
*ώκ Ταμιευτηρίων έν Βελγίω κ. Laurent, ν -α θ η γ ^ ν  
τοϋ πολιτικού δικαίου έν τφ  Πανεπιστήμιο) _ τν* Gand, 
διετύπωσαν τάς έξής άρχάς : Νά Οιδάσκν,ται εν το.; σχο- 
λείοις ή έκ τής δαπάνης οικονομία δπως και πασα αλλν> 
άοετή, καί έμπράκτως δμως· νά διόασκνιται δε εις του, 
παΐδας, οΐτινες είναι οί καλλίτεροι πράκτορες παντος 
κοινωνικοϋ νεωτερισμοϋ, έφαρμοζομενου του εςοχου πολι- 
τικοΰ δόγυ.ατος: *Jyeis τά παιδία εΛθειν πρός με. 
Έκ τούτου οί μέλλοντες έργάται μανθάνουσιν : οτι αι μι- 
κοαί οίκονομίαι, έπαναλαμβανόμεναι και καλώς τοπο ε- 
τούαεναι, Ί/ουσι τήν αξίαν των, καί σπουδαιαν μαλιστα  
άξίαν- δτι επταετές παιδίον, τό όποιον ήθελε σ π ιθ ίσ ε ι  
νά οίκονομή δέκα λεπτά έκ τών κατα Κυριααν,ν αυτω  
διά γλυκύσματα διδόμενων, κατα τν,ν ενηλικιότητα του 
θά εύοεθή κάτοχος 100 δραχμών περίπου1 οτι Υ) οικονο
μία έκ τής δαπάν/ι; συνειθίζει ήμας νά μετριαζωμεν ττ,ν 
ίκανοποίτσιν τών ματαίων άναγκών μας· δτι είναι qQi»* 
έξάσκ·/ισις, ένισχύουσα τήν θελ^σιν, και το μέσον το φε 
cov τύχτ,ν κ α ί είς τούς μΧλλον άτυχεΤς και το διαφυλατ- 
τον τήν π εο ιο υσ ία ν  τών πλουσιωτερων, διοτι^πενταλε- 
πτον ο ίκονομούμενον δύναται νά ή  ό σπόρος εκατομμυ
ρίου. Τοΰτο δέ είδομεν καί πρό τοΰ Φραγκλινου και του 
Laffite, καί μετ’ αύτούς* πεντάλεπτον δέ κατασπαταλω- 
αενον δύναται νά γεννή σ γ ι σάρακα, δστις να καταστρεψ·(ΐ 
‘τόν αεγαλείτερον οίκον. Πρός τύ συμφέρον λοιπον του 
έθνικοΰ πλούτου καί τής δημοσίας ήθικής Τι διδαχ_·/ι τ/,ς 
υ.ικοας οικονομίας έκ τής δαπάν·/ις συμφερει εις τα  ̂τε- 
κ ν α  δλων τών τάξεων τής κοινωνίας, συνιστδίται <̂ψ·ωί 
ίδίω- είς τά  άποοα παιδία, διότι είς ταϋτα  ή έκ τής όα- 
πάν-n; οικονομία θά ήναι ήμέραν τινά τό μόνον στοιχεΐον 
τής περιουσίας των.



Προ; εφαρμογήν των άνω έκτεθεισών αρχών 6 κ. Lau
rent^ καλέσας διευθυντά; τινα ; σχολείων, συννενοήθη μετ’ 
αυτών καί έζήτησε τήν συνδρομήν των, άφοΰ (V έλαβε 
τ/]ν υπόσχεσην αύτών, δέν άπηξίωσε, καί περ καθηγητής 
Πανεπιστήμιου, νά μεταβή άπό σχολείου εί; σχολεΐον 
και άπό τάξεω ; εΐ; τάξιν, διδάσκων τήν οικονομίαν, 
οπω; προέτοιμάσγι ουτω τήν διδαχήν τών διδασκάλων. 
Οι κοποι καί αι προσπάΟειαι αύτοΰ έστέφθησαν δι’ απ ί
στευτου επ ιτυχ ία ;. Κατά τάς τελευτα ία ; έπισήμου; έκ- 
^εσε'.ς τοϋ Γενικοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Έθνικοΰ Ταμιευτηρίου 
• ου Βελγίου κ. L. Cans, ή οικονομία αυτη μεγάλω; έπέ- 
ρασεν έπί τών ήΟών δλνι; τνίς εργατικής τάξεω ;, διότι 

τα παιοια τών σχολείων, έννοήσαντα οτι πρέπει νά γεί- 
νουν αρχηγοί οίκογενείας οικονόμοι, κατήχησαν καί τά ; 
οίκογενείας των ε ι; τήν χρ-ησιν τών Ταμιευτηρίων άλλά. 
κ«» ·« Κυοερνησις δεν έ'λειψε νά συντρίξ·/) παντοιοτρόπως 
ε·.; τοΰτο, ΐάοΰσα τά λαμπρά αποτελέσματα τών 'ς , ο- 
λιακών Ταμιευτηρίων. Ή πόλις λο·.πόν Gand, εστία τη- 
προοόου ταυτης, τείνει νά φθάσγ) τόν πρώτον βαΟαόν τώ·Ι 
οικονόμων πόλεων διότι έπί 120, 000 κατοίκων έχει 

, 000 καταθΐτας, καί τοΰτο οφείλεται είς τά Σχο- 
λιακά Ταμιευτήρια, καθόσον έκ ' τών  7980 μαθητών 
των δημοσίων σχολείων κατά τό 1873,  7583 ησαν κα- 
• α εται τοΰ Σχολιακοΰ Ta α.ευ τη ρ ίου των, έκ τών 1079 
ε μαθητών τών ίδιαιτέρω- σχολείων, συχναζου,ένων άπό 

τας εύπορωτέρας τάξεις, 640 ήσαν καταθέταί. Έκ τών 
° τ “ ν ®ν όρφανοτροφείοις καί λοιποΐς καταστή- 
μασι παίδων, ηλικίας ά-ό 2— 7 έτών, 1920,  καί έπί 
τέλους έκ τών 3285 έργατών καί έργατίδων τών έν τοΐ; 
νυκτερινοϊς σχολείοι; φοιτώντων πλήν τνί; εσπέρας δλης 
της εοόομαδος καί τήν Κυριακήν, 2839 έξετέλουν τά 
ευαρεστον τοΰτο καθήκον.Όποια ευτυχής, πόλις 1 Πάντες

σχεδόν οί παΐδες αύτή ;, 10,000 περίπου, νά έθίζωνται
είς τήν οικονομίαν. , ,

Έ ιδέα της συστάσεως Σχολ',ακών Γαμ,ιευτηοιων, εκ 
των Panny-Banks τνίς ’Αγγλίας γεννηθεισα, καιπερ γαλ- 
λική , ά λ λ ’ έν Βελγίιρ έπί τά πρακτικώτερον καί γενικώς 
όργανωθεϊσα, έν Ί τα λ ί*  δέ καί Ό λλανδί* άναπτυχθεϊσα, 
άπό τοΰ 1 8 7 4  λειτουργεί καί έν Γαλλί$ δια της μεθο- 
δου τοΰ ακαμάτου de Malarce, αριθμούσα, κ α τά  τήν τε- 
λευταίαν πρός ήμ2ς επιστολήν του, 1·*,490 Σχολιακίβ 
Ταμιευτήρια, ένεργοΰντα τακτικώ ; καί μετ’ αποτελεσμά
των ηθικών, βεβαιουμένων έκ τών έκθέσεων τών 54  όη- 
μ,οτικών Συμβουλίων της Γαλλίας·  ̂ t

Τοιαυτα παραδείγματα δέν είναι ικανά νά συγκινη- 
σωσι καί ήμάς, δπως μιμηθώμεν τοσούτφ κοινωφελές και 
άγαθοεργάν σύστημα καί εν* τών σπουδαιότερων παρα
γόντων τής ηθικής καί πολιτικής προόδου παντός εθνου;;

Κ βΧ Σ Τ . ΧΡ. ΒΑΜΒΑΣ

BTZA.NTIA.KA. ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Φίλχατε Είρψαϊε.
Άποστέλλων σοι τάς έν τω  Ήμεοολογίφ τοΰ 187 7 

καταχωρισθείσας τρεις έπιστολάς τής ΙΑ' έκατονταετη
ρίδος ελεγον δτι έν τφ  αύτφ χειρογράφφ εύρίσκο^νται και 
όγδοήκοντα παροιμίαι τής δημώδους βυζαντιακης γλωσ- 
σης καί τινες πραγματεϊαι ’Ιωσήφ τοΰ Βρυεννιου* και ιάου
σον έπιστέλλω ταΰτα σήμερον.

Α'. Αί παροιμίαι αυται έν τζ> ήμετερψ χειρόγραφα» ε..ι 
γράφονται 'Επιρρήματα των άγθρώπων ΰ ιηρμητεν ι ιοα  

[ ’Αττικόν ’Μμερολόγιον]
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παρά  χνριον Μ ιχ α ή λ  Ψ ε.ΙΙον, d a l  γάο  ώ<ρΜ ψα.1 Μετά 
τής αυτης επιγραφής αναφερονται καί ύπό του Mingerelii 
(Κωδ. 2 2 8  § 7 σελ. 240)* έν δέ τοΐς χειρογράφοις κώδιξι 
του Ταυρίνου επιγράφονται 'Α πο φθέγμ α τα  ΨεΛΑοϋ. Καί 
έάν μέν αί έρμηνειαι είναι του Ψελλοΰ, άλλοι άς κρίνω- 
σιν απασαι δε είναι αλληγορικαι, εις τά  τής πίστεως 
άποδιδόμεναι. ’Αντιγράφω δέ μόνον τάς Π αροιμ ίας, πα -  
ραλείπων τάς ερμηνείας καί διά τό εκτενές αύτών καί 
διότι ενεκεν τής απειρίας του άντιγραφέως αί π λείστα ι 
άποκαθίσταντα ι δυσνόηται.

Β'. Περί όε του Βρυεννίου γνωστόν οτι ό αείμνηστος 
Ευγένιος ό Βούλγαρις, πρώτος ευρών τά  συγγράμματα τού
του, έξέδοτο τα υτα  έν δυσί τόμοις τό αψξη'β τά  δέ ύστε
ρον τό αψος*' ύπό τοΰ αύτοΰ άνακαλυφθέντα έν τή  β ι
βλιοθήκη τής αγ ιω τατη ς Συνοδού τής ‘Ρωσσιας, έξέδοτο
έν τριτω τόμω τό αψπθ', Βριενν ίου τά  ΠαοαΛειπό/ιενα
2 > ! * · * επιγρκψας αυτόν.

Ε;ς επιστολαι του Βουεννιου πεοιεγονται έν τώ  ΥΚΑε-F r \ f 1  ̂  ̂ Λ* Γ *
τερω κωόικι, μια πρός τόν Βρυέννιον ανωνύμου τινός, δύο 
λόγοι του Βρυεννιου καί ή διαΟηκη αύτου, έξ ών τρεις 
τών επιστολών καί ό εις τών λόγων είναι έκδεδομένα, 
αι όε λοιπαι τρεις έπιστολαί τοΰ Βρυεννιου, η πρός αύ
τόν ανώνυμος, ό ετερος τών λόγων καί η διαΟηκη αύτοΰ, 
νομίζω οτι μέχρι τουόε δεν ε^εόοθησαν. Καί αί μ,έν έκ 
τών εκδεδομένων έπιστολαί είσίν αί έπόμεναι : a !) eII διά

\ Χάριν περιεργείας άντιγράφω σοι τ^ν Ιπιγραφην ώς άναγινώσκε- 
ται !ν τω χειρογράφω και τινας τών Ιρμτ,νειών. (Γαύτας βλέπει δάνα- 
γνώστ^ς υπο τό κείμενον τών ’Ε π ι ρ ρ η μ ά τ ω ν ,  σελ. 364—366) .

Ε π ?]ρ ιμάτων τών άν<»ν όηυρμινενμενα  
παρά  κυρίου μή  χαή2  τον Ψε.Ιου

ησϊ γάρ  όφεΛιμα ;  <.
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στίχων, ητις, έν τώ  τομω (σελ. 1/7) κ τη  τα^ει 
κείμενη, επιγράφεται απλώς : ’Ιωσήφ Γ εω ρ γ ιω , εν δε τω  
ημετέρω κώ δ ικ ι φέρει έπ ιγραφην: Σ τ ίχ ο ι τον μ εγά λο υ  
ΰιόασκά .ίου τής Ε κκλησ ία ς κνρον Ιω σ ή φ  τον Β ρυενν ιου  
έπ ι τής περιβο.Ιής τοΰ Λ ουκά τής Ν α ζ ία ς , έξ ης μανθά- 
νομεν τόν λόγον, δ ι’ δν έποιηθησαν οι στίχοι οδτοι* β') 
η έν τω  αύτώ  τομ-ω (σελ. 150) και κε τη τάζει, ε* 
π ιγραφομένη  δ έ : Ιω σή φ  Ί ω ά ν ν )/ γ') η ιζ' τών έκδε- 
δομένων (Γ' σελ. 170) κ α ί  έπιγραφομένη : Ιω σ ή φ  Ά λ ε -  
ζ ίω ' δ') ό δέ λόγος είναι ό είς την Κυριακήν τής Λαμ- 
πρας έν τώ  αύτώ  τόμω (σελ. 21) κείμενος.

Έκ δέ τών ανεκδότων η πρώτη έπιστολη γράφεται 
έκ Κωνσταντινουπόλεως είς Κρητην πρός τινα  ανώνυμον, 
έπιθυμοΰντα την είς Κρητην έπανέλευσιν του Βρυεννιου, 
οστις άπαντα  δτι είναι μ.εν δυσκολον, αλλ ουχι και αδυ* 
νατον : (ίΜετά τοΰ θελήματος του Ά γ ιου  Πνεύματος καί 
«τής βουλής τών Βενετικών* οί δέ λόγοι ήταν άπορρη- 
»τοι, ώς μη δυνάμενοι γραφήναι, άκοη δε μόνον π ιστω -  
«θήναι.» Καί έπίσημος διά τοΰτο είναι η επιστολή  
αύτη , ώς αύτοΰ τοΰ Βρυεννιου άναφέροντος έν αύτη  τό 
μυστήριον έκεΐνο, περί ου και άλλοι και ο Ευγένιος εν 
τοΤς προλεγομένοις τοΰ Α' τόμου πολλά έγραψεν. Έ δευ- 
τέοα επιγράφεται μέν: είς τά ς χ ε ιρ α ςτο ϋ  κυρ. Γ  ιαννούΛη  
όέ Σ π η γ α , είνε δέ σημκντικη καί διά τό κοινολεκτικόν 
ύφος αύτής καί διά τ ά ; ονομασίας διαφόρων τόπων τής  
Κρητης και Κωνσταντινουπόλεως. CH τρίτη έπ ιγρ ά φ ετα ι: 
Τον αύτου έπ ιστολή  τώ έντ ιμ οτάτω  έν  Ίερενσο κ ιιρ· Ν ι- 
κοΧάω τώ  Κατσιαδούρΐ], τώ ψάΛΛοντι τήν *Α γ ία ν  "Α ν 
ν α ν  έν τώ  Χ ά νό α χ ι τής Κρήτης, έν η επαινεί μεν τας  
πολλάς αύτοΰ καλάς εξεις καί άρετάς, προτρέπει δε νά 
σπουδάζη καί επ ιμελείτα ι, οτι ό σπουδάζω ν αεί άνα-  
βαίνει, 6 δέ αμελών πίπτει· *11 τετάρτη έπ ιστελλετα ι τω



Βρυεννίω υπό τίνος όμοταγοΰς αδελφού της αύτης μονής 
του Στουδίου, μ,ακράν είς τάς νήσους της ’Ασία; άποδη- 
μοΰντος, συγχαίροντας καί εύχαριστοΰντος τόν θεόν, δτι 
διεφύλαζεν αύτόν καί έπανέστρεψεν εις τό μ.οναστήοιον, 
καί ζητοΰντος πληροφορίας περί του Μητροπολίτου 'Ρωσ- 
σίας, ειτε αμέσως είτε διά του Βησσαρίωνος. Έκ δέ της 
μ,ετά τοΰ Βρυεννιου οίκειότητος καί της μετά του ‘ Ρωσ- 
σίας καί τού Βησσαρίωνος σχέσεως φαίνεται, δτι ό γρά
ψας τήν επιστολήν ταύτην ήτο τών ούκ άσημων κληρι
κών τν5ς εποχές εκείνης. Ή πέμπτη τών ανεκδότων συγ 
γραφών επιγράφεται : Αιδασχαλία χυρον Ίωσηφ τον 
Βρυεννιου χαι μεγάλου όιόασχάλου' είναι δέ γνώμαι καί 
συμβουλαί διάφοροι περί τε τών πιστευτέων χ,αί τών 
πρακτέων. 'Η εκτη καί τελευτα ία  τών ανεκδότων είναι 
ή διαθήκη αύτοΰ, γραφεΐσα τώ <Γ̂ κΟ' ( 1 421 )  καί, ώς 
έκ πολλών τεκμηρίων δύναταί τις νά είκάση, έν Κρήτ·/). 
Διατάςας δέ πρώτον μικρόν τ ι χρηματικόν ποσόν είς 
ελεημοσύνην καί μνημόσυνα, άφιεροΐ τέλος καί τά  ολίγα  
μ,έν, ένέα τόν αριθμόν, άλλά επίσημα βιβλία του είς τήν 
έν Κωνσταντινουπόλει αγίαν τοΰ θεοΰ Σοφίαν, έπισυ- 
νάπτων καί κατάλογον τούτων, ινα μη εναλλαγή.

Πρός συμ.πλήρωσιν τών περί Βρυεννιου σημειωθήτω εν
ταύθα, δτι έν τοΐς χειρογράφοις τοΰ Ταυρίνου Κώδιξι εύ- 
ρίσκονται ις** έπιστολαι τοΰ Βρυεννιου, ών αί ιε' είναι 
αί αύτα ί ταΐς υπό Εύγενίου έν τώ  Γ'. τόμ.ω έκδοθείσαις, 
τήν αύτήν τάςιν τηροΰσαι, λείπει δμως ή ιε'. τών έκ- 
δεδομένων καί πλεονάζει έκεΐ ή XII. Πρό τνίς έπιγρα- 
ο*73ς δέ έκάστης επιστολής τίθετα ι καί ή κατά  τούς αρ
χαίους προσηγορία έκάστης. Περιεργείας χάριν άντιγρά- 
φομεν τάς προσηγορίας ταύτας ένταΰθα καί σημειοΰμεν 
διά μέν τών έλληνικών χαρακτήρων τήν τάςιν τν5ς έκ-
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δόσεως τοΰ Εύγενίου, δ,α δέ τών λατινικών την τοϋ χεν-
ρογράφου

Α'.
.

Έχαινετιχή.I.
IV. II. Λιορθωτιχή·
Γ'. III. ’Εγχωμιαστιχή.
Δ'. VI. Άναχ.Ιηζιχή·
ι:'. V. Ά καντητιχή·
ς:'. VI. Λιεγερτιχν·
Ζ'. VII. J  ιαγγεΛτιχή-
Η'. VIII. ΣυΥοπτιχΐ).
θ '. IX. (λείπει τό ονομα.
Γ. X. Σκωπτιχή·
1λ\ XI. ΣυμβονΛεντιχή.

XII.ΆχαγγεΛτιχή’
Τ ώ  έ ν  * ρ χ ο υ « ν  ε ϋ γ ε ν ε ϊ  κ α ί  « ρ

π ρ ό 5 τ ο ύ τ ο ι ;  έ ν α ρ έ τ ω  τ ε  κ α ί  έ ν τ ρ ε χ ε ι  κ * 1  λ ο γ ί ω  

*υρ<& Ί ω Α ν ν » !  τ φ  ϊ υ ρ ι α ν φ  έ ν  Κ ρ ή τ * .

Ά ρ . ’Αδελφέ, υιέ καί φίλε, δ γ ι.Ινο « , εύθυμε^?, » « · · * * ·  
Ζώ και αυτό; Ιίοϋ τφ  τοϋ θεοΰ έλεει·

u v .  X I I I . Βασ ιΛ ι χ ή ·
1Γ'. XIV. ’/ίγαμν>\οτιχή·
ΙΛ'. XV. Λ ο χ ι μ α σ τ ι χ ή .
ΙΚ'. — (λείπει έκ τοΰ χειρογράφου)
Κ'. XVI. 'Ερεθιστική.
Με-ά τάς έκ τοΰ κώδν,κος τοΰ Βλασταρεω; επισ.ο 

7*ς επισυνάπτονται κα’ι έτεραι, νεώτεραι μεν εκείνων, 
άλλ’ i/.ανδς άρχαΐαι, έντιγραφεϊσαι εκ τ»νων «τρ ο ιώ ν , 
περιε/όντων μαθήματα καί γυμνάσματα μαθ/>· . ι

-αϋτα δέ, κατά οικογενειακές παραδόσεις, μετα , ^ 
βλίων καί όστέων ’Αγαπίου Βουλισμ*, μετεκόμισεν ε,



’Αθηνών εις Ιθάκην δ Παπα Νικόλαος Βοολκϊμόές, άδελ- 
φιόους τοΰ Αγαπίου, πατήρ δέ Δωροθέου τοϋ 15ουλισμα. 
Μεταςυ τούτων μία μόνη εύρέθη έν πρωτοτύπω, διατη
ρούσα εΐσέτι καί τήν έκ κηροΰ σφραγίδα, Ίωάννου διδα
σκάλου τνΐς έν Θεσσαλονίκη Σχολής. Έπιβεβαιοϋται δέ 
έκ ταύτης δτι τνί προτροπή τοΰ ’Αγαπίου ού μόνον ό 
Μακάριος κα’ι ό Γεράσιμος1 συνεκρότησαν τήν έν Πάτ- 
μω περιλάλητον Σχολήν, άλλ’ δτι καί είς άλλας' πό
λεις̂  ό ’Αγάπιος, οίονεί έφορος των σχολείων, έφρόντιζε 
να άποστέλλ·/) διδασκάλους. Διά τοΰ ’Αγαπίου βεβαίως 
προσεκληθη έν τή Σχολή Έπιφανίου τοΰ ήγουμένου ΙΙαΰ- 
λος ό Καραβιας έξ Ιθάκνς, ό ύστερον Καισαριανής γε
ρμένος ηγούμενος, μετονομασθείς ΓΙαίσιος. Καί ό μέν Βε· 
λοΰδος έν τφ ίστορικώ ύπομνήματι 'Ελλήνων 'Ορθοδό
ξων Αποικία, έν Βενετία διακρίνει τόν ΙΙαΰλον τοΰ Παϊ- 
σιου' άλλ’ ό Πιττάκης, λεπτομερώς έξιστορων τά τής 
εποχής έκείνης, τό αύτό πρόσωπον όνομάζει'ϋαΰλον υ.έν 
ως όιόάσκαλον,Παίσιον δέ ώς ηγούμενον τής Καπαοιανής.

’Επειδή̂  έπανειλημμένως άναφέραμεν τό όνομα τοϋ 
Ευγένιου, εστω καί ώ: τελευταία έπιστολή μία πρός τόν 
Ευγένιον, μικρά μεν, άλλά χαριεστάτη, ούκ οιδα πόθεν 
περιελθοϋσα εις χεϊράς μου, άποσταλεϊσα ύπό Νεοφύτου 
τοϋ Καυσοκαλιβίτου, δτε, ύποθέτω, ό Ευγένιος έξ Ίωαν- 
νίνων μετέβη είς Κοζάνην.

 ̂ Ως κατακλείδα δε των επιστολών άντιγράφω έκ τοΰ 
αυτοΰ τετραδίου μικρόν τι τεμάχιον περί έπιστολιμαίου 
χαρακτήρα;, δπερ πολλήν έχει τήν ομοιότητα πρός τό

 ̂ 1 Ιόε Μακαρίου Εύαγ^ελικήν Σάλπιγκα σελ. yj καί 
VII και τον κανονισμον τοϋ πρό τινων ετών ΐο'ρυΟέντος Συλ
λόγου εν Πατμ,ω,̂ ενθα ίίρυταί τής Σχολής άναγρίοονται Μελέ
τιο? ο ΙΙηγας και Αγάπιος ό Βουλισμάς, ευεργέτης δ'ε Εύγένιος 0 
1)ουλγαρ*ς. *

προοίμιον των επιστολικών τύπων τοΰ Κορυδαλεως.̂  Ει 
ναι άρά γε έκ τών πρώτων χειρογράφων τοΰ Κορυδαλεως \ 
ή ό Κορυδαλεύς ώδηγήθη έκ τοΰ συγγραφέως τούτου; ή 
καί άμφότεροι έξ άλλον άοχαιοτέρου ; αγνοώ. Ουτε τον 
Φιλόστρατον, έξ ου άμφότεροι παραθέτουσι μαρτυρίας, 
έχω, ουτε άλλον έπιστολογράφον’ δτι δε είναι ίκανως 
άρχαίου συγγραφέως τεμάχια συνάγεται έκ τής κατατα- 
ξεως τοΰ Ψελοΰ μεταξύ τών νεωτέρων. Άντεγράφησαν 
λοιπόν καί άποστέλλονταί σοι αί έςήί έπιστολαί. 

α\ Κορεσσίου Κορνδαλεΐ 1622. 
β\ Κορνδαλέως Εύγεν/ω Ίαννουλΐω 1631. 
γ'. Τοϋ αύτοΰ συστατική ύπερ Ευγενίου Ίαννου-

Λίου 1639. 
δ'. Τοΰαύτον Εύγ. Ίανονλϊψ  1645. 
ε'. Εύγεν. ΊαννουΜον Νιχηφόρω Πριγγιλεϊ 1650 
ς·'. Νικηφόρος Πριγγιλευς Εύγ. ΊαννουίΙιω 1650 (,) 
V. ό αύτός τώ αί'ζΨ 1651
η'. ό αύτός τω αύτώ 1651
θ'. Ίωάννου Ίερέως Βαμβαχίω Δνωνύρω είς 'Ρώμην.
ι'. Ίωάννου διδασκάλου έν Θεσσαλονίκη Άγαχίω

ΒονΛισμα 17*27. 
ια'. Νεοφύτου Εύγενίω (175 . .  . ;) 
ιβ'. Περι έΛίστολφαίου χαρακτηρος.
Δ'. Πρός συμπλήρωσιν τής πρός τό ’Αττικόν Έμερο- 

λόγιον τοϋ 1 882 συμβολής προστίθενται καί τινα λιθα- 
ρια, άτινα, καίτοι ούχί έκ τών πολυτίμων, δεν πιστεύω 
νά άσ-/ημίσωσιν αύτό, διότι παρόμοια τοΰ ένός είδους 
έκόσμησαν τό Annuaire de Γ association pour Γ encoura
gement des6tudes grecques en France 11 Annie 18 ; / .



, «υτω^εςεδοθησαν δύο τεμάχια περί τοϋ Μουσικοί) 
Κανονος εκ τίνος κωδικός τής εθνικής βιβλιοθήκης τ ίς  
Μαδρίτης, γεγραμμενα διά χειρός Κωνσταντίνου του Λα- 
σκαρεως’ το μέν, "Οτι Όρψευς άπό τής τών έπτά π.Ια- 
νητων παρατηρήοεως έν τώ έπζαχόρόω κανόνι πρώτος
70 ν  f ‘ a  τεσσάί ιω*’ συνημμένον άνεχρούοαζο μέΛος' 
το όε, Οπως μετ ' Όρφέα Πυθαγόρας άπό τής ΉΜαχής 
περιφοράς περιεργότερον τήν μέσην άνευρισχεν έν όχτα ■ 
χορόω χανόη . Έν τφ ήμετέρω δέ κώδικι τοΟ Βλαστά- 
ρεω;> ευρ-.σκονται τε'σσαρα περ'ι τοϋ αύτοϋ άντικειαένου 
μικρά τεμάχιά. Γ

« )  ΙΙόθεν οί άνθρωποι κατ’ άρχάς τούς ήχους εδρον ; 
Οτι απο των πλανητών, β') Τίνι λόγφ τήν των έπτά 

πλανητών συμφωνίαν καί ημείς ούκ άκούομεν ; ν') Πως 
οι οκτω ηχοι έγένοντο διά Πυθαγόρου τοϋ Σαμίου; καί 
< - ικ τι οι τεσσαρες πλαγιάζουσι; καί δ') Ότι πρώτος ό

υθαγορας την Μουσικήν έφεΰρεν άπό χαλκοτυπειου.
Η. Παρόμοια όέ τών τελευταίων έκόσαησαν τό ’Ατ

τικόν 'Μμερολόγιον τοΰ 1877' είναι δέ ταΰτα άν/αΐαι 
μεταφράσεις τοϋ Stabat Maler εις στίχους παρεμα,ερεΐ' 
τω πρωτοτυπω. Ή μέν είς την χυδαίαν γλώσσαν’ τών 
κατα την Ανατολήν τότε δ(εσπαρμένων Λατίνων ιερα
ποστόλων γεγραμμένη δέ γράμμασι λατινικοΐς’ έξήλθε δέ 
ε* τίνος βολιού τοιούτου είδους, βμνους καί ποοσευνά- 
εμπεριεχοντος, ουτινος η επιγραφή είναι αυτη :

I I3IERA ΛΡΟΤΟΝ GHRISTIANON AJIASMENI
Dia hs Presevchls, ke Meletis. Eti Acoluth'.a tis Pana
mas. Ton chvistujenon. Tis Megalis Eudomados. Ton Apo- 
lham6non. Espevini olu t̂u chvonu. Ap6dipnon. Rithmi. 
Meletes tu mmos tu P. THOMA STAN: VELASTU. 
Tis autis Sintvofias. Rom^E, MDCCLI; et MESSAN^E

MDCCLY. En Typogvaphia Fvancisci Gaipa. Supevio-
vum facultate. ,

*Η έτέοα δέ τών μεταφράσεων, είς αρχαιαν zXknww 
γλώσσαν,' άντεγράφη έξ ένός βιβλίου ΆχοΛουθία τής 
Μαχσρίας Παρθένου, έκδεδομένου, ως έκ των τυπογραφι
κών χαρακτήρων εικάζω, έν ‘Ρώμ** διότι εν αύτω ουτε 
ό τόπος ουτε τό ετος φαίνεται. ^  ̂ ^

Ταΰτα κατά τό παρόν’ τό δ’ έπιόν ετος, εαν ο θεος 
δωρήσηται άμφοτέροις υγείαν, καί πλειότερα καί ποικι- 
λώτερα.

Έν Ό δησσφ, μηνί Σεπτεμβρίω τοΰ αωπα έτους.
Φίλος χαι εδχέτης Ε. ΒΟΙ AIS3IA2.

Άργόμεθα τής δημοσιεΰσεως τών Λίαν φι.Ιοφρόνως 
έπιστά.Ιέντων ήμϊν παρά του σογοϋ αρχιμανδρίτου χ. 
ΒουΜσμα ,U& τών ΕΠΙΡΗΜΛΤΩΝ, προζασσονζες ζα 
εξής τοϋ Αογίου ημών (ρίΛου χ. Ν. Γ. Πο.Ιιτου. ^  ^

Φίλτατε κύριε Ά σώ πιε .
*11 όπό τοΰ άρχιμανδρίτου κ. Ε. Βουλισμα άποσταλει- 

σα ανέκδοτος βυζαντιακή συλλογή δημωδών παροιμιών, 
ουσα ή πλουσιωτάτη τών μέχρι τοΰδε δνιμοσιευθεισών, 
δύναται νά θεωρηθίί αξιόλογος συμβολή είς την ιστορίαν 
τής δημώδους ‘ελληνικής γραμματολογίας. Αί γνώσεις 
ημών περί τής άρχαιότητος τών άνά τό στόμα του κ α   ̂
ήμ&ς λαοΰ φερομένων παροιμιών, γνωμικών και αποφθεγ
μάτων είσιν έλλιπέσταται. Έ ν ταΐς όυσ ί σ π ο υ ό α ιο τ α -  
ταις συλλογαϊς Ελλήνων παροιμ ιογράφων, τή του Gais- 
ford καί τή τοϋ Leutsch καί Schneidewin, πα ρ ε ισ έφ ρ η σ α ν  
μέν ούκ όλίγαι δημώδεις, άλλ’ αυται άόηλον πότε πα 
ρενεβλήθησαν,ύπό τών άντιγραφέων ίσως- αι πλεϊσται »,



αεκαλωπισμέναι χαίάρχαϊκωτέραν φέρουσκι γλο>σσ<κήν 
περι,ο ην,συμπεριεληφθησαν έν -τ-9} συλλογί) τοϋ Μιναήλ 
Αποστολιου (κατά τό τέλος τή; ΙΕ' έκατονταετηρίδο; 

ζησαντος) *αι 6ν τ?  το3 υίο0 α >το~ Α̂?, ενίου , ο2 rm _
νεμ£ασιας. 'U άρχα,οτάτη, καθ’ όσον εγώ τούλάνιστον 
ειςευρω, τών δημω$ών ^ροιμιών ^  < ά ' ΐ ’
υ.̂ ο Εγιναρδου, του χρονογράφου Καρόλου του Μεγάλου. 
«Ίβν,φρχγχβν γείτονα έ'χείς, φίλον ούκ Ιχεις,,· *6τ· α ύ . 
την ερχε^ι ή άποΜομένη εί; τόν πατριάρχην' Μιναήλ

Κ » ί .Λ ί?„ , :  «Έγί, „· io0f>i „ ι  Λ
-να σε χαλάσω » καί μετά ταύτην έτέρα, άναφερομένη 
υφ ενος τών συνεχισάντων τά χρονικόν Γεωργίου τοΟ 
αμαρτωλοί γράψαντος πιθανώς κατά τήν ΙΑ' ή IB' έκα- 
• ονταετηριδα. ’Άλλας παροιμίας τοΰ λαοΰ εύρίσκομεν 
σποράδην εν διάφοροι; ποιήμασιν είς δημώδη γλώσαν καί 
εις στίχους πολιτικούς, ιδίως άπό τής ΙΕ' έκατονταετη- 
ριύος καί έντεΰθεν.

Φαίνεται Ομως, δτι τοιαΟται συλλογαί δημωδών πα
ροιμιών δεν ησαν σπάνιαι. ’Εκτός τής παρούσας μία τού
των εόημοσιευθη έν τφ  Rheinisehes Museum (1837) έ. 
κωδικό; τής ένΜό^χα βιβλιοθήκη, έτέρα σώζεται έν 
·<3 Η^λιοθήκγ; J αυρινου, ώς άναφέρει καί ό κ. Ιίουλισυ.α- 
0υ° ε^μ°™ υσεν ό κ. Σάθας έν τφ  Ε' τόμω τής Με
σαιωνικής βιολιοθήκης αύτοΰ, έκ τών τριών κωδίκων τ ί ;  
εν Παρισιοις εθνικής βιβλιοθήκης· άλλην άντέγοαφα έγώ 
εκ κωδικός τοΰ ΙΔ' αιώνος, ευρισκομένου έν τή δημοσία 
β-βλιοθηκν, τοΰ Μονάχου (άρ. 525), καί τρεϊς'ή τέσσα'· 
ρας εκ τών έν "Αθωνι βιβλιοθηκών ό κ. Σ. Π. Αά,προς.

A' £ **!, πολλα1 α>λαι *ατάκεινται εν διαφόοοις βι-
·>>·"·< 4 · * “ '* ¥ « «  « ί « * , ·

Ή *ροκ«,μ,„ ο,ιΐογή ίχε54< iTO.iU a /_Tsl

τή  ύπό τοΰ κ . Σ άθ* Ικδοθείση δευτέρ* σ υλλο γή  (τ. Ε 
5 6 4 — 569), διότι τό τε κεψενον καί ή ερμηνεία ελα- 

ν ίσ τα ς παοουσιάζουσι διαφοράς· είναι ομως πολλω πληοε- 
στέοα, διότι ή ύπό τοΰ κ. Σάθα περιέχει μονόν 17 π α -  
ροιαίας, άαφότεραι δέ αί ύπό τούτου έκδοθεϊσαι συλλογαί 
48  παροιμίας έν όλω, συνυπολογισμ ένω ν και των επα-
ναλαυ,βανομενων δις και τρις. ,

Συλλέκτης καί έρμηνευτης τών δημωδών τούτων ττα 
εοιμιών άναγράφεται έν τώ  χειρογράφω τοΰ κ. Βουλισμα 
'καί έν τώ κώδικι τής έν Ταυρίνφ βιβλιοθηκη; Μ ιχαήλ 
ό Ψελλός. Έν κεφαλίδι δμως τής πρώτης υπό του κ. 
Σάθα έκδοθείση; συλλογής φέρετα ι; «Τινες μεν λεγουσι 
τοΰ Ψελλοΰ, τ ινέ; δέ τοΰ Πτωχοπροδρομου, 8 και πε- 
π εισμ α ι.» Ό  κ. Σάθα; ούχί άπιθάνως ε ικα ,ε ι, οτι ου'ε 
τερος τούτων έστιν δ γράψας τήν διά στίχων πολίτικων 
έςήγησιν, ά λλά  μάλλον Ιωάννης Γλύκας; ό 
ζήτας κατά  τήν IB' εκατονταετηρίδα. ;Α λλ δ 1 λυκα ,, 
ή οστις δήποτε έτερος έγραψε τήν έμμετρον εξηγησιν, 
ούδέν άλλο, νομίζομεν, έποίησεν η έπλατυνε μονόν δια 
ατίνω ν τήν σύντομον ε ί; τό πε,ον ερμηνείαν, η τι, και 
αύτή δέν Φαίνεται πολύ παλα ιά . Αί άρχαιοτεραι δυο συλ
λογαί, ή τοΰ κώδικο; τοΰ Μονάχου καί ή τής Μοσχας, 
ού μόνον δέν περιε/ουσιν εύτυχώς τοιαυτην, αλ>α και 
τάς παροιμίας άποδίδουσιν εί; τόν Αίσωπον, φερουσαι 
τήν έπ ιγραφήν: «Αισώπου κωμικαί κωμωδια.ι κατ α 
φάβητον.» Καί ή δεύτερα δέ συλλογή τοΰ κ. - α  α, 
άντινραφεΐσα έκ κώδικος τής έν Παρισιοις βιβλιοθηκης 
τοΰ IF/ ισως αιώνος, ούδέν άναφερει ονομα συγγραφιω,.

CI1 ερμηνεία είναι συντεταγμένη κατα τό σύστημα . 
βυζαντιακής ερμηνευτικής τής παλαιας καί τής καινή; 
διαθήκη;. Ό βαθύνου; έρμηνευτή; μόνον ψυχωφελει; χρι
στιανικά; αλληγορία; διαβλέπει έν τα ΐ; παροιμιαι; και



0 άλλο . Φρονοΰμεν ότι ούδαμώς έζημ ίω σεν ό '/.. Βου- 
λισμ&ς, α π α λ λ ά ςα ς  ήμ£ς τ ή ;  άπό τ ί ς  άναγνώ σεω ς το ι- 
ουτω ν π αραλη ρημ άτω ν ανίας. Ά λ λ ω ς  δέ α ί έρμηνεΐζι 
τρ ιώ ν παροιμιών, άς χάριν περιεργίας μετέγραψε, πρό- 
κ ε ιντα ι περιφανές μαρτύριον τ ί ς  π α χ υλή ς  άμ α θ ία ς  τοΰ 
αντιγραφεω ς κα ί τ ί ς  θ α υ μ α σ τ ίς  εύηθείας τοΰ έρμηνευτοΰ.

Ν. Γ. ΠΟΑΙΤΙΙΞ

Α'
Ε π ιρ ρ ή μ α τα  τ ώ ν  άνΟ ρώπων δ ιε ρ μ η ν ε υ μ έ ν α  π α ρ α  κ υ ρ ίο υ  

Μ ιχ α ή λ  τ ο ΰ  Φ ελλο ύ, είσέ γα ρ  ω φ έ λ ιμ α .

α . Εισε κα ί κ λέπ τη ς  κα ί σγουρός.1
β .  Οί δυο τόν zjx πείθουν τον κα ί οί τρεις κ α τα π ο 

νούν τον.

Υ · *α οϊος γελάσν).
δ'. Ά π ό  κ λ έ π τη ν  κ λέπ τε  κα ί κρίμα ούκ εχεις.
ε'. Οί τεσσαρες τούς τέσσαρας κα ί ένίκησεν ή Ούρα.
ν/  Ρ 4 ê y{li τ ϊ ν κ χ ι? ^  φάγε κ α ί τόν λαγοόν. 
s / Κ αλή  πετρέκ άνω]ης (sic) έκ τό άνώ γην.
η . Να τη ν  ε ιπ ώ  κα ί νά σέ ά γαπ ^ .
^ π τ ω χ ι α  κ α τεδ ε ιςε  τά  μοναπλόί. 
ι Μία χερεα νερό π ν ίγε ι με.
'·* · /*πό, σ*λλοΰ κα ί μεθυστοΰ τή ν  α λή θε ια ν  άκουε.
l J ! 1 πν)Υα1Λβν μ * ί  έχρωστοΰσαν κα ί ένρεω στοΰ-

μαν ημείς αύτο ΐς. '“Γ

1 Εν τω χ ε ι ρ ;  ’Ηοε και χλέπτης, χαι σχουρός.
Κλέπτη; μενό αδαα, ώ ; φ α γ ^  d r . i  τουφυτοΟ, άφού παρηνγχίλ- 

Οην μει φχγην, ο αυτός ών χαι σχουρός, δ ,.τό  μετατοπτέσμα, με! 
βχ ην μ*τανιαν; ηπεοε οτει ήγεινη ην έδοχάς μει, Ιχεινη Ιπηεισέ 
με φχγην j χαι τιοΰτο τρόπω, οιτειατο τόν θ ν .

ιγ\  Μικρός τόν μ έγα  δ ύ να τα ι, σκελέαν τόν β ά λ λ ε ι

καί αυτός. ,
ιδ'. Τό ποίησης, πάθης κ α ί άλλο  περισσότερόν.
ιε'. Καθαρά κα ί κουβαρά, ολα ή χάρις δ ε/ ετα ι. ^
ις '. Ό  λύκος τή ν  τρ ίχ α  ά λλά σ σ ε ι, τή ν  όε γνώ μην

ούκ άλλάσσει. Φ r ν .
ιζ'. Ό  Έ ρις (sic) κα ί ό ' ϊβ ε ρ ις  (sic) οικον εκλεισαν

κ α ί ’ έγώ  κα ί ή πεθερά μου τόν ήμέτερον. ^
ιη\ ΚΓ/αμεν φίλον κηπουρόν κ α ί δ ιόαμεν του γενν/)-

μ α ν  κ α ί έδιδεν μας λ α χ α να .  ̂  ̂  ̂ , _
ιθ'. "Αλλος Ιφ α γε  τόν βοΰν κ α ί είς τη ν  ουράν α π ε-

στάθη . , ,  .
κ'. "Εργον τοΰ τελε ιώ σαντο ς  κ α ί μη του απο/ ινη-

σαντο'. \
κα '. Ό π ο υ  φ ιλή ς  μή  δάνειζε κα ί δπου άγαπΧ ς μη

κβ\ Έ δώ  νά δής, ού μή  έλΟγ-ς, ώδε νά ήσα ι κα ι να
δ η ς .Ι  f

κ γ'. Κηπουρέ συνεπαρε κα ί θελω  να π ο τίσω . 
κδ\ Σαλλούς κ α ί έξήχους ό θεός ού κρίνει, 
κε'. Παν ζώον τό δμοιον αύτοΰ ά γ α π η σ ε ι.

t Έ ν  τώ  χ ε ι ρ :  Έδώναδεΐς ο ίμεί ΙλΟοΤ·, ώοεναεϊσαι, χαιναδείς; 
’ Καταδας, ό Ιωάννης & πρόδρομος Ιν τώ  άδη ϋρξατο,  ̂χαι τοΐς 

Ιναδει ευοινγχελύσααθαι ·, την τοΟ σωτιρο; χαταδασην ·, χαι υρζα(ν)το 
(σ)χυρτάν οι προφήται; χαι ηλιπει, χαιςρχφής δαδεις λέγει, ώδεας- 
Μ κ ,  χαι τότε δί,ξει ήμήν οφρονίται, χαι λέγεται · τίνην χαι χαταδας 
ο χς ημών έντοαδει, Ζλισεταδεςμα, χαι τους μοχλούς συνέτριψαι, χαι 
τας πάλας συνέΟλασί,χαι αυτόν ιπτειον τόν αδιν επήεισαι, χαιοεσμη- 
σας άπραχτον τοΰτον χατέςεισε, χαι ζραφεις λεγει, προ, τ οο ,Χ.  
τουργους αΙτοΟ χαλώς μει ό ειωάννης £ ?η «ν  όδεναδής οόμει ιλβοΓ, 
τουτέςην, όδεουχρονίζει;



κ£ · II σκύλα σπουδαζομενγ) τυφλά χουλούχια έγέν-
ν/)(τεν. ' (

κ ζ . Οσον έςεπορευετο rvrnarC sJuro todC ti (sic).1
•/.τι'. Κόπτε χρέος, κόπτε λύπην.
χΟ'. 'Η γυνή μου έξωλόΟρευσέ με έ/. τοϋ οί'κου μου.
V. Τοΰ Αύγουστου τά  πεντάλιτρα, τόν μάϊόν ζ·ή- 

τουνται.
λα'. ΙΙρος τά σαχχιά μερίζει ό Θεός ττ,ν κρυάδαν.

, '" · , Ι '“ Τ ^ μέ συντυχαίνεις είναι παλαιοΰ Ούοανοΰ 
απο κλασματα. ‘

λγ'. Ει'δαμεν καί φαλακρόν, άλλ’ ό μυελός του φαίνε-
τα», ούκ, εν» καλόν.

λό Καμνει ό πύΟο; καί ό ρωγος καί άκου ’κερά κα
ματερή.

λε . Ιον κακόν ολοι χρεωστουν τον.
λς*. Διπλόν ja p  σώζει καί μοναπλουν ού σώζει.
λζ'. Τόν γάδαρον έκούρευσαν καί άπό την άλλην ου- 

λιζεν.
λη . Κυρε τα σαγματα είς κατά πέτραν, 
λθ'. Άφοΰ τόν άγουρον πομπεύουσιν, πάλιν ταύτην 

κατορ)όνει την πομπήν νά του άπομείν*/).
μ . Εκατόν 11 αυλοί άπεθανκν καί ό καθείς τόν ί'διον 

Π αυλόν κλεγει.
μα . Οίκονομηθη η 'Αγία Σοφία τό έλάδι της φάλης. 
μ ° · ^ Ρ·ε γέλασες νά βάλω τό ίμάτιόν σου.

1 Εν τώ χ ε ι ρ: Οσον 2ξεπορεύετονηνπανβελών οισόζοι ·,
ΈνταΟΟα ό σατανας κα: ε/.χθρός των άνθρόπων διάβολος, τον λό

γων πηειται και φησην, όσονάνεταπεινόΟει, ήπο του θεανθρόπου λό
γου, χαιουχενεργών, ώςπροτης αύτου κάταβάσεως, χαι ουδ^ν κεντρό- 
σει, ταβελειμου, ολεικώς τοΐς εις αυτόν πυςεύουσει, πάλην δετονην
βελονεισόζει, χαι ου-χύσομε πλητην, δία τονμειχρών βελών, τούτους 
πάλην j

μγ'. Τίίς χ ί?α ς  και 'rJ>i όρφανν)ς δσον τής κροΰς φου-
σκώνει. ,

μδ'. Κάττ,ς καί ποντικός έμαχοντο και ο βλεπων
**") α

ε/; ί  Ό πτύων είς τόν Ούρανόν τά  γένειά του πτύει. 
μς·Γ, "Αλλος ει/ε τό κουδούνιν και άλλος έκωοονι^εν. 
αζ'. Έδώ μένω καί άλλοΰ φροντίζω, 
μγ/. Ό ποϋ έχει πολύ πιπέριν βάνει κ’ είς τά  λάχανα, 
μθ'. "Οταν έδωκεν ό Θεός τό γένννιμαν ό διάβολος το

σακκίν.
ν'. Πτωχός και πλούσιος άν δέ τόν βαλν) ουδεν κοι-

μαται. /
να'. Γλυκύν τό φαγιν πικρόν τό χεσιν.  ̂ ^
νβ'. ’Απόψε τά άγια κούντουρα καί αυριον της Ανα-

ληψεως. , ,
νγ'. Οί'δαμεν γυνη ού πλουτουμεν καν ας φαμεν το

προζύμ,ιν. j  ν ,
' νδ'. Σαοακηνόν στό σπητι σου καί συ δπου θέλεις γύ

ρευε.
νε'. Πριν πνιγοΰμεν δός τόν ναΰλον.^ (
ν ς · ' .  "Οσοι σκύλο·, κούντουροι δλ’ ημετεροι γαμβροί.  ̂
νζ'. Ό κόσμος έποντίζετον καί ή γυνή μου έστολι-

ζετον
νη'. Ώς έδέζου τάς πηκτάς δέ;ου καί τας εμπηκτας. 
νθ'. Ποίν του ποταμού τά  ίμάτιώ σου σήκωνε.
£'. Ποντικού βουλάς κόψει κάτης. 
ξα . Είς άλλου τό γηβέντισμαν εύρέθη άλλου άλογον. 
ξβ\ ‘Όπου πολλοί πετεινοί έκεΐ ημέρα ού γίνεται, 
ξγ'. ’Αναλαμπή χειμωνος δάκρυα ποιμενος.  ̂  ̂  ̂
ζδ'. ’Έλα νά σέ είπώ είς τό ώτίον. Έγώ του ώτιου

κααμένη είμαι.
ξε'. ’Από πτωχόν μνι δαν^ισθης και άκολουθασε.
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Ις\ "Όταν ψωριάσγ) 6 γείτων σου, εσύ κεδραίαν άνό · 
ραζε.

^  ’ ,EaV Τ*' πί “ τα καλά καί τά υστέρα κακά δλα 
κακα. Καί παλιν εί τά πρώτα κακά καί τά υστέρα κα- 
λά, ολα καλά.

ξη\ Έ γή ώμοσεν τοΰ Ούρανοΰ μυστήριον μή χου- 
βητω.

ζΟ . Ως ο Κοσμος κι’ ό Κοσμάς.
°\  l t  έ**τόν ^°**υνηματα άξια φόλας ούκ είναι.
οα . Οψιμο; γαρ υιός ούχ όρα τόν πχτέρα.
οβ . Μηόε του τρέχοντος μ,ηίέ του διώκοντος.
ογ. Εύωκές μου καί έ'δωκά σε, καί εύλόγησον εΰ-

ζ OV J(OV.
οο . Εγενετο εναγών ό εναγόμενος.
ο ε . Ετ:ιε ό πτωχός τόν οίνον καί έλησμόνησε τά 

χρεη του.
°7 . Γέροντα Ιαρακηνόν γράμματα μη μανθάνεις.
οζ\ Ό ελεών φλασκίν χάνει άσκίν.
οη'. "Οταν σε ταχθούν σιτάριν τό σακκάκι σου καί 

τρέχε.
οθ . Αν θ* να καμνω να πεινώ κάν δς κοιαουυ.αι καί 

ας πεινώ. ‘ k
π'. Τό ποαμμά σου ασφάλιζε καί τόν γείτονά σου 

κλέπτην μη τόν κάμεις.
Τ̂ λος τών ΕΠίΡϋΜΑΤΩΝ

Προσαγορεύοντες τό ώ ς  εδ  π α ρ έ β τ^ ς  άρχα/ω γί.Ιω  
χαι διαπρε.τχεί δημοσιογράφω, μετά δεχαπενταετή ϊ ζ  
Αθηνών ά.-τονσίαν, λογιζόμεθα ευτυχείς δννάμενοι νά  
δημοσιεΰσωμεν iv  τώ Ά ττιχώ  Ήμερο.ΙογΙω το πρώτον 
αυτου χαριτολόγημα, εχον ώδε. Ε Α
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ΠΟΑΙΤΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΕΤ 

ΟΓΡΑΝΟΓ ΚΑΙ ΓΗΣ

’Από αιώνων ήδη φιλόσοφοι, ποιηταί καί ιστορικοί άγω- 
νίζονται νά πεοισυλλέξωσι τά ένσημα έγγραφα, ατινα 
φρονοΰσιν ott δύνανται νά άποδει;ωσι τάς διαφόρους α υ 
τών δοξασίας περί τοΰ θέματος τούτου’ άλλ’ *πασαι αί 
κυαναΐ ή κυανόλευκοι, έουθραί ή κίτριναι βίβλοι, άς κα- 
τ α θ έ τ ο υ σ ι ν  έπί τής τραπέζης τοΰ παγκοσμίου κοινοβου
λίου τής ανθρωπότητος, ούδεμίαν άκαταμάχητο ν μαρτυ- 
οίαν προσφέρουσι περί τής έντελοΰς ή ημιτελούς αποχής 
τής θείας Προνοίας άπό τών πολιτικών πράξεων τών επί 
τοΰ ήμετέρου πλανήτου διαδραματιζόμενων, ή περι τ/,ς 
τοιαύτης καί τοσαύτης έν αύταϊς άναμιξεως τοΰ Δημι-
ουργοΰ. ( , ,

Έάν ήθελε τις πιστεύσει τά  μυθεύματα τών αρχαίων, 
οί ούρανίωνες είς τοιαύτην εύρίσκονται συγκοινωνίαν μετά 
τών βροτών, ώ«τε έκπληοοΰσιν ενίοτε καί̂  καθήκοντα 
άρ/ηγών τοΰ έπιτελείου, ΰπαγορεύοντες σχέδια  ̂μάχης 
είς'τούς ηγεμόνας άντιπάλων στρατών (ϊδε Όμηρου 7 -  
.Ιιάδα) ,  μεροληπτοΰντες ύπέρ τοΰ δεϊνος έθνους η τοϋ 
δεινός ήοωος καί διαψεύδοντες ουτω τόν πρόγονον ήμών, 
τόν είπόντα δτι «φθονερόν τό θεΐόν έστι»· διότι, &ν φαί- 
νωνται έπιζητοΰντες τήν καταστροφήν τών μέν, συντε- 
λοϋσιν δμως είς τήν επιτυχίαν τών δε.  ̂ ,

Ή εβραϊκή ίιτορία παοιοτ^ τόν Ουρανόν έν τοιαυτη 
®υναφεία μετά τή ς ϊή ς , ώστε έπί θεοχαράκτων μέν πλα
κ ώ ν  χορηγεί τφ  περιουσίφ λαφ  τοϋς νομοθετικούς αυτοΰ 
κώδικας διά τοϋ ’Ιεχωβά, άνατίθησι δέ τούτω τήν εντο- 

[ ’ Α τ τ ικ ό ν  * Ι Ιμ ε ρ ο λ ό γ ιο ν ]  2 4



λήν ίνα καθοδηγώ τούς πιστούς έν τοΐς κατά των έναν- 
τίων άγώσιν η έςολοθρεύγ) αύτούς άμα έκπίπτοντας εις 
τ/)ν λατρείαν τών ειδώλων καί τών ψευδών θεών. Οί 
χριστιανοί άναγνώσται, οί τί) μελέτη τής Παλαιας Δια- 
θηκης έγκύψαντες, δεν έχουσιν άνάγκην νά ύπομνήσωμεν 
αύτοΐς τάς περιστάσεις έκείνας, καθ' άς ό Ιεχωβά συνέ
δραμε τοΐς 'Ιϊβραίοις πρός εύτυχή διεξαγωγήν τών διε
θνών αύτών σχέσεων πρός τού; άλλοφύλους. ’Αλλά οί τε 
άναγνώσται καί ημείς άδυνατοΰμεν νά έννοήσωμεν πώς 
ό γενναίος έκεΐνος λαός, ό κατά Ελλήνων τε καί 'Ρω
μαίων άγωνισάμενος κατά τούς τελευταίους τνίς εθνικές 
αυτοΰ ύπάρςεως αιώνας, έξηνδραποδίσθη καί είς τά τέσ- 
σαρα τοΰ ̂ όρίζον τος σημεία διεσπάρη, έγκαταλειφθείς ού
τως οίκτρώς ύπό τοΰ προστάτου ’Ιεχωβά. Οί τ·?ί εΐδωλολα- 
τρεια πιστεύοντες σύγχρονοι καί συμπολϊται τοΰ Βεσπα- 
σιανοΰ,τοΰ 1 ίτου καί τοΰ Άδριανοΰ, τών πλεϊστα κακά τοΐς 
Έβραίοις ποιησαμένων, θά έλεγαν ί'σως καί θά έφοόνουν 
ότι οι θεοί αύτών, διαγωνισθέντες έπί τοΰ ούρανοΰ κατά 
τοΰ ’Ιεχωβά, ένίκησαν τοΰτον καί κατέστησαν άνίσχυρον 
πρός̂  π*σαν άρωγήν τών θρησκευτικών αύτοΰ οπαδών. 
?*\?τντ7ΐθί ντε?, κα1 καταστραφέντες Εβραίοι τούναντίον 
εόόζα^ον οτι έστερήθησαν της προστάτιδος χειοός τοΰ 
ίεχωοα, διότι τά μέν ήθη αύτών διεφθάρησαν, ή δέ λα
τρεία αυτών πρός τόν μέγαν θεόν τών πατέρων αύτών 
ήλαττώθη. Τοιαΰτά τινα άνεβόων καί οί Γαλάται εκεί
νοι, οιτινες έν τί) τών βιβλίων άναγνώσει τόν βίον αύτών 
οαπανήσαντες καί λησμονήσαντες ότι ό θεός τέρπεται 
πάντοτε παριστάμενος τοΐς ευ εχουσι καί καλώς δΐωργα- 
νωμένοις συντάγμασι (avec Jes gros bataillons), έπέρρι- 
πτον τήν εύθύνην τών δυσπραγιών αύτών έπί τούς ολε
τήρας εκείνους Πυορωνιστάς φιλοσόφους, οιτινες καινά 
οαιμονια είσήγανον καί τάς περί θεοΰ καί Προνοίας έπι-

κρατούσας τέως ιδέας άνέτρεψαν. Αί μέν όσημεραι δη- 
μοσιευόμεναι νέαι διπλωματικαί αποκαλύψεις πειθουσιν 
«τι ή γαλλική Κυβέρνησις ένεπαίχθη τί  ̂ 1866 ύπό τοΰ 
Βίσμαρκ, ύποσχομένου τά πρώτον, άλλα μετά  ̂ την εν 
Σαδόβίϊ νίκην άποποιηθέντος νά πραγματοποίηση την 
περί προσαρτήσεως τοΰ Λουξεμβούργου είς την Γαλλίαν 
ύπόσνεσιν αύτοΰ, μόνον διότι ό Ναπολέων 1 οεν ηόυ- 
νατο ούδέ καν διά 50,000 στρατοΰ νά ύποστηρίξϊ) τας 
αιτήσεις καί έξαιτήσηται τήν έκπληρωσιν τών έν προη- 
γουμέναις προφορικαΐς διαπραγματεύσεσι συμπεφωνημε- 
νων μεταξύ έαυτοΰ καί τοΰ Πρωσσου διπλωμάτου αι δ& 
γνωσταί ήδη από πολλοΰ πληροφορίαι περί τής κατα- 
στάσεως τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ κατά τό 1870 ούδεμιαν 
άφίνουσιν άμφιβολίαν ότι ή ύπό τής Ναπολεοντείου Αύ- 
λής κατασπατάλησις τών διά τό ύπουργεΐον τών Στρα
τιωτικών προωρισμένων δαπανών καί ή είς εύνοουμενους 
αναξίους λόγου άνάθεσις τών λεπτότερων και σπουδαιο- 
τέρων στρατιωτικών καθηκόντων έπήνεγκον τήν καχε- 
ξίαν έκείνην, ητις έμελλε νά φέργι ευθύ είς τόν όλεθρον
της Γαλλίας.  ̂ f

Περίεργον είναι δτι, ένω η μέν καθολική θρησκεία πα
ραδέχεται την έκ τών έργων λύτρωσιν, η όε τών όια- 
μαρτυρομένων τόν ύπό τ^ς θείας χάριτος προωρισμένον 
κλ%ον έκάστψ άνθρώπω, τά τοΰ καθολικισμού έχόμενα 
λατινικά έθνη έγκαταλείπουσι συνήθως την εαυτών τύ 
χην είς την πρόνοιαν τοΰ ύψίστου,τών Άγγλο-Σαζώνων μη 
προσδοκώντων την σωτηρίαν αύτών $ έκ των έργων. 
Κατά τόν γαλλοπρωσσικόν πόλεμον λ. χ. πολύς εγενετο 
λόγος έν τοίς δελτίοις τοΰ τότε βασιλέως της Πρωσσιας 
&Ιτα δέ αύτοκράτορος τής Γερμανίας Γουλιελμου περι 
τ*?1ς θείας προνοίας καί πολλαί χάριτες ωμολογοΰντο αυτη 
ά λλ’ ΤΙ πρόνοια διεδραμάτιζεν ουτω μέγ<κ πρόσω-
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ματικής έςέτεινε τά αποτελέσματα τοΰ κοινού μετά τής 
Γαλλίας άγώνος είς εύρύτερον κύκλον, ύπερβαίνοντα τούς 
περιωρισμένους σκοπούς τής γαλλικής διπλωματίας.

Τό έςής παράδειγμα μαρτυρεί, εί'περ τι και άλλο, δτι 
ένω τά λατινικά φύλα πρεσβεύουσιν ώς δόγμα θρησκευ
τικόν την έκ τών έργων διάσωσιν τών ψυχών, έγκατα^ 
λείπουσιν έν τούτοις την τύχην αυτών την πολιτικήν εις 
την θείαν πρόνοιαν καί την έξ ούρανοΰ άντίληψιν. "Οτε 
τω 1 830 τό ύπουργειον Πολινιάκ έποόκειτο νά έκδώσν) 
τά περίφημα διατάγματα,δι’ ών άνεστέλλοντο αί συνταγ- 
ματικαί έλευθερίαι καί διελύετο η πρό μικοοΰ έκλεγεΐσα 
φιλελεύθερέ Βουλή, τών συγκροτησάντων αύτην αντιπρο
σώπων καθ' οδόν είσέτι ευρισκομένων, ό έπί τών Ναυτικών 
υπουργός δ' Ί2σσέ, καί περ μη άποκρούων κατ’ άρχην την 
έ'κδοσιν τών διαταγμάτων,έπέμενεν έρωτών έάν ύπήρχεν 
ό κατάλληλο; στρατός, ό δυνάμενος νά έπιβάλη ταΰτα  
είς τόν λαον/Ο ποίγκιψ Πολινιάκ άπηντησεν δτι ητο βέ
βαιος περί τής επιτυχίας καί δτι ούδεμία άνάγ.κη ητο 
νά μερ’.μνηση περί τών μέσων τής έκτελεσεως. *0 έν 
τ?} πρωτευούσν) στρατός έν τούτοις μόλις άνεβαινεν είς 
επτά χιλιάδα;, ές ών τρεις χιλιάδες ό πεζικός. Ό δ' 
Ώσσέ έχαρακτηρισεν ώς παραφροσύνην την απόπειραν 
τοιούτου τολμήματος μετά δυνάμεων οΰτως ασθενών. 
’Αλλ’ ό πρίγκιψ f 1 ολινιάκ άνταπηντησεν δτι διά λόγους 
ού; δέν ηδύνατο νά γνωστοποίηση, άλλά τούς οποίους έ- 
γίνωσκεν ό βασιλεύς, δέν ητο έπιτετραμμένον νά διστάζη 
παντάπασι περί τοΰ αποτελέσματος τοΰ τολμήματος καί 
δτι είχεν αποφασίσει νά προβη, καί άν ακόμη ούδέ είς 
στρατιώτη; ευρίσκετο έν Παρισιοις’ προσέθηκε δέ δτι η 
άπόφασίς του έστηρίζετο είς γεγονός ύπέρτερον τών αν
θρωπίνων λογισμών. Ό βασιλεύς Κάρολο; Γ έπένευσεν, 
είπώ ν: «τοΰτο είναι άληθές^.Ό δΤ Ί2σσέ ούδεμίαν πλέον



έτόλμησεν άντίρργ,,ιν, τό δέ γεγονός έκεΐνο, τό παντός 
ανΰρωπινου λογισμού ύπερτερον καί μετά πολλά Ιτη γνω*
Γ  /1’ TtvK<; τΰν οίκείων βουρβωνικής δυναστείας, 
71 τ° οτι ή Θεοτόκος, έπιφανεΐσα κατ’ δν«0 είς τόν πρίγ-
κΐ-*4 Jon " ί*  κ*τά τάς πρώτας το° Ίουλίου
του 830, είπεν αύτώ : «Εμπρός! τό ε'ργον σου είναι
λεπρόν, εκτελεσον αύτό». Τοσαύτην δέ έμπιστοσύνην 
ειχεν εις την οπτασίαν αύτοϋ έκείνην ό πρίγκιψ Πολινιάκ 
ωστε τω 1846 έλεγεν ε?ς τινα φίλον αύτοϋ δτι «άπέ- 
ναντι τοσοΰτον ενδόξου οράματος πασα άαφίβολία ήθελεν 
είναι εγκληματώ  καί άνόητος». Ό πρίγκηψ Βίσμαοκ 
ουόεποτε^ π-στευομεν, ήξιώθη τοιούτων οπτασιών άλλά 
και ν ηςιοΰτο αυτών, ήθε>ε βεβαίως νομίσει οτι τά άο- 
μοσιωτερα μεσα έκτελέσεως τοιούτων τολμημάτων εί
ναι πάντοτε εκείνα οϊς έχρήσατο έν ταΐς μετά τής Αύ- 
στριας και τής Γαλλίας διαπραγμα-εύσεσιν αυτού. Ό 
πριγκιψ Πολινιάκ έβλασφημησεν άναντιρρητως τω 1846 
επιμενων να δικαιολογώ τήν δ ια γω γή  του διά τής ο
πτασίας εκείνης, διότι παρίστα οδτω μετά την άποτυ- 
χιαν τοϋ τολμήματος ώς άπατηλήν καί άναιροϋσαν τάς 
υποσχεσεις αύτής την Θεοτόκον. Ά λλ ’ δν τωόντι έδόθη 
τοιαυτη άνωθεν ύπόσχεσις διά τής κατ’ δναρ'έπιφανείας 
της μητρος̂  τοϋ θεοϋ, άν τούτέστιν ό ούρανός έπενέβη 
πραγματι έν τΤ, περιστάσει έκείνη είς τά έπίγεια, ουδέ
ποτε επενε^η Βισμαρκικώτεοον καί δι’ έπιτηδειοτέοας δι
πλωματικής δεζιότητος, διότι η έμπιστοσύνη τοϋ πριν- 
κ.πος Πολινιάκ είς την έξ βψους άντίληψιν κατέστησεν 
αυτόν αφρόντιδα καί έκώλυσεν αύτόν άπό των στοατιω- 
τικων έκείνων προπαρασκευών, αίτινες ήδύναντο νά έπε- 
νεγκωσι την άποτυχίαν τής Ίουλιανής μεταβολής τοϋ 
1 οοΟ. ο. ΙΑΛΕΜΟΣ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΗΘΩΝ 
ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ

Άναβάλλων ενεκα έλλείψεως χώρου είς τό επόμενον 
ετος τήν καταγώρισιν τής «περί τής σπουδαιότητος του 
άνθίακος έν τώ" όργανικω κόσμω» πραγματειας μου εκ
θέτω τοΐς άναγνώσταις τοϋ Άττικοϋ 'Ημερολογίου ολίγα 
«πεοί τής τεχνητής κατασκευής τών άδαμ αντω ν» , εμα- 
τος τούς πάνταςδιαφέροντος,καθ οτι,ώς έννοεϊ έκαστος,δεν 
πρόκειται περί άπλής άπομιμήσεως (imitation) του πολυ
τίμου τούτου λίθου, άλλά περί τής τεχνητής παραγωγής 
(fabrication) αύτοϋ, ητοι παραγωγής σώματος κεκτημε- 
νου άπάσας τάς φυσικάς καί χημικάς ιδιότητας του αυ·
τοφυοϋς άδάμαντος.

Είς τάς άνακαλύψεις τής νεωτέρας χνίμειας συγκατα-
τάσσεται καί ή τεχνητή αυτη παραγωγής

Σηαειωτέον δμως δτι, ώς έκ τών κατωτέρω δειχθησε- 
ται, τό περί ώ  'ό λόγος εύρημα, ούδαμώς ύπό τής νεω
τέρας έπιστημης ώς πρόβλημα έπεζητηθη και δεν συγ- 
καταλέγεται μεταξύ τών σπουδαίων αύτης ανακαλυ-

νε π'ρ’οκειμένου δέ περί άνακαλύψεως χημείας, δέν θεωρώ 
άσκοπον νά διατρίψω μικρόν έν τή εισαγωγή, δπως κα
ταδείξω τήν όδόν, έφ’ ής ή έπιστήμη αυτη σταθερως την
σηαερον βαίνει.

Πάντες σχεδόν έπεσκέφΟημεν τά σ κ ο τ ε ιν ά  και μυστΛ- 
ριώδη έογαστήρια τών ά λ χ η μ ικ ώ ν  δια τής ιστορίας του 
μεσαιώνος η τής μυθιστορίας, ητις μετα περιπαθειας επί 
πολύ έν αύτοΐς ένδι*ιτ£ται. Ό έπισκεπτόμενος ομως ■ Ο



1 , ?ω^α υ γ ί τ \ νεωτερας χημείας κολοσσιαία 
 ̂ οεν όυναται ούδ’ έπί μικρόν ν’ άποδώση εις τά  

πρώτα την τών τελευταίων πατρότητα. Πράγματι, οί έν 
αύ-πης εργαται, έπί άλλοίων δ>.ω; βάσεων έρειδόμενοι, δέν 
επκητοϋσι πλέον τήν κτησιν τών θησαυρών τοΰ' έπιγείου 
πλούτου όιά τ ί ς  άνακαλύψεως τοΰ φιλοσοφικού λίθου, 
αλλα j /.ετα ζήλου διηνεκώς εργαζόμενοι, ού μόνον τά  
καθαρως θεωρητικά τ ίς  έπιστημης των προβλήματα 
πειραματικής έπιλύουσιν, άλλά καί πρός τήν εύημερίαν 
και προοδον της άνθρωπότητος μοχθοϋντες, προσφέρουσι 
καθ εκαστην τή έπιστήμη τοϋ ’Ασκληπιού ϊααατικά  
μεσα αναγνωρι,ουσι τούς έν τη γη κεκρυμμένους θησαυ- 
ρους του  ̂βασιλείου τών ορυκτών, ους ποικιλοτρόπως με- 
ταμορφοΰντες καθιστώσι προσφόρους είς τάς άνάγκα- 
τ ί ς  άνθρωπότητος· βελτιουσι άεννάως τά  πρός θοέψιν’ 
χρήσιμα, δντες σύναμα οί πιστότεροι τούτων φύλα
κες επινοοοΰντες διηνεκώς μέσα, όπως παραδίδωσιν ά- 
σφαλω; εις τας χεϊρας τ ί ς  δικαιοσύνης καί εις τήν κα- 
τακρισιν^τοΰ κοινού ένοχους δολοφόνους, έπιτηδείους νο- 

νυτα, /) αμαθείς παρασκευαστάς* δέν έπιτρέπουσι δέ 
πλέον αποκλειστικόν προνόμιον είς τό φυτικόν καί ζωι
κόν βασίλειόν τήν παραγωγήν χρωμάτων, έπεξεογαζό- 
μενοι αυτοί ουτοι τήν τών λιθανθράκων πίσσαν, ήτοι τό 
όευτερεΟον^τοϋτο προϊόν τ ίς  παραγωγίς του άεριόφωτο:, 
ε; ου και εςαγουσι σειράν ολόκληρον λαμπρών χρωμάτων, 
ατινα αμιλλωνται κατά τε τήν ζωηρότητα καί ποικιλίαν 
προς τα  τών άνθεων καί χρυσαλλίδων.

Αν ενεκα τών ωφελίμων τούτων γνώσεων εύλόγω- 
κατέστη σήμερον τοίς πασιν άγαπητή ή έπιστήμη αυτη’ 
οικαιως επεσυρε τόν γενικόν θαυμασμόν καί τήν έκτίαη- 
« ν , οτε παρουσιάσθη ούχί πλέον βαίνουσα έπί τών ‘εύ- 
ρεων οόών τοϋ πρακτικού βίου, άλλά καί έπί τών άπο-

σήμερον τ 
ιόρύματα,

τόυ.ων άτραπών τών συγγενών αύτη έπιστημών. Δι αυ
τ ί '  ή φυσιολογία σήμερον εννοεί καί έζηγεί τας πολυα
ρίθμους καί πολυπλόκους έπεξεργασίας, άφ’ ων■ ε,αρτκται 
ή ;«Λ φυτικοΰ καί ζωϊκοϋ κόσμου δπαρςις· δι αυτής n 
γεωλογία συγγράφει τήν ιστορίαν τοϋ ήμετερου πλανή
του, ουτινος ή μορφή διηνεκώς είς αλλοιώσεις υποκειται 
δι’αύτης τέλος ή άστρονομία κατορθοΐ, τό άπεραντον πε- 
ριφρονοϋσα χάος, νά έξετάζη καί νά άναλυη τα  των α 
πλανών αστέρων συστατικά. * , « >'->·>„.

Έκ τ ώ ν  έκτεθέντων καταδεικνυται δ ιατι η α λ λ ο .ο  
δυνααένη ί'σως νά καταπλήξη τήν οικουμένην τεχνητη  
κατασκευή τών άδαμάντων, σήμερον μόνον ως επουσιώ
δες τι γεγονός άναγράφεται έν τνί έπιστήμη. ^

Ό άδάαας οφείλει είς τάς φυσικάς αύτοΰ ιδιότητας την 
άπό τών παναρχαίων χρόνων έν τη κοσμητική χρησιν αυ 
τοΰ.Τό ιδιοφυές καί ή κεκρυσταλλωμένη μορφή παρεχουσιν 
αύτώ  τό πλεονέκτημα της μοναδικίς τοϋ φωτός δια λα· 
σεως· ή δέ σπάνις κατέστησεν αύτόν τό πολυτιμωτατον
ποός κόσμον άντικείμενον.

' Ή νηΐΛΐκή αύτοΰ σύστασις ήτον άγνωστος με/ρι^του 
1770.  Κατά τό έτος τοΰτο έθεωρηθη ό αόαμας ως̂  σώμ̂ α 
παρόμοιον τώ χάλικι. Ό Bergman, διάσημο; της εποχής 
έκείνης χημικός, έρευνήσας καί μή εύρών έν αύτω τα συ
στατικά'τοΰ χάλικος, έδέχθη ώς κύριον αύτοΰ συστατι
κόν ούσίαν τινά, ήν έκάλεσεν εύγ ενη  γ η ν , Terra n°bilis. 
Τό καύσιμον αύτοΰ εθεωρεΐτο ως ακατόρθω *ον, κα ί δ ι ο 
Kunkel, τή προτροπή τοΰ δουκός Φ;ιδερίκου τ ο ϋ  Ό λσταϊν 
διαπυρώσας άδάμαντα έπί τριάκοντα εβδομάδάς εν τ7| 
ποός τη ;ιν  τοΰ χρυσοΰ καμίνφ του, έξήγαγεν αυτόν α- 
ναλλοίωτον. Ό Νεύτων, απλώς ύποθέσας δυνατόν το του 
άδάααντος καύσιμον, Ιδωκεν αφορμήν εις τα υπο του 
Averani καί Tarnioni ( 1 6 9 4 — 95) γενόμενα πειραματα,



τήί ΐυνδρομή το0 δουχός τής Τοσκάνης Cosmus III. 
Τούτων αποτελεσμα ύπήρζεν ή έξαφάν^,ς άδάααντος

Ϊοθ7α °' ^  t i ‘ ί,χυρ°° φα*°0· ΕΕί *’ ε^α τών 
δβ ν ι '  ό Γερμανός αύτοκράτωο Φρι-
* Τ *  ^  5,έΤαζβ τών πειραμάτων,
x « i α αόαμαντες και ρουβ^α, άξίας δραχ. 1 5 , 0 0 0  πε-
Ρ^ου, όιεπυρωθησαν ί7/_υρώς έπί 24  ώρα;, όπότε οί μέν

άίαΤλ“ο Γ  τά δέ Η * -  παρεμειϊαν
!  ? 1ω: α · 1Αΐ, Α βυν“  τ ΰ ν  Ρετά  ™ ΰτα φυσιοδιφών ά- 
π ιςαν,οτι ό άδάμας Αναφλεγόμενος είς τόν ά τ μ ίφ α ,
τδ ! Μ 6ζαΓ Γ ζεταΐ.’ κα1 τώ 1“73 δ Lavoisier μετά 

arguer, Cadet, Bnsson και Ββιιηιιί,παρετήοησαν δτι 
Οαμας χαμμένος παρέχει ώς προϊόν τής χαύσεώς του

V ρΧΛί'ΛΟν ,ο;υ> «ύτό έχεϊνο τό άέρ10ν όπερ παρά
γει και ό έν τα ΐς έστίαις ήμών χαΟ’ έχάστ,ν  L Z I I  
^σχομενος χοινός άνθραξ. ’Από τής έποψής ταύτης συγ-

~ 1 7 &  Γ  ° ^ Χς ε ί ; τ ά ε ^  τοΰ" άνθραχος. Μετά
s tL i  ν Γ ! ταυτνΐν * *  ^ 'αΐ^ ς το° αδάμαντος συ· * « « ί  «ολλοι τών τότε χημικών ένησ,ολήθησαν όπως

πολαυσωσιν εκ τών ευτελών ειδών τοΰ άνθοακος αύτόν
τον κεχροσταλλωμενον άνθραχα, ήτοι τόν άδάμαντα.

ίνατ αρχας «ροσεδόκων τοΰτο, χαθ’ ότι, ώ; γνωστόν
* Των *^Ρίων σωμάτων Απολαμβάνονται εύχεοώς δ,ά
κρυσταλλωσεως τά έμμορφα ή τά'χεκρυσταλλίένα διά
τριών συνήθων  ̂ μεθόδων: είτε διά διαλύσεως 'τοΰ χρυ- 

ταλλωτεο^ σώματος έν ύγρώ τιν, χαταλλήλφ χαί ~ψΛ 
**- ε’ *τμισεως τοΰ διαλυτικοΰ μέσου, εΓτε διά

τ έ λ ο ς Τ Γ *  *% ^  "ετέπ6ΐτκ β?**5ίβ<ί
χαΐ τ ί '  ’ <!.%ε·’αείίω,ε'?: τοδ κρυσταλλωτέου σώματος 
*αι της «ποψυξεως του εξ^ερωθέντος.

τήνΔΓ = υΙ% Γθεΐ5δν Τρΐών i“ W4“v οί πρόςκ?υ5τ*^ωσιν τοΰ αμόρφου άνθραχος άποβλέποντες

τήν έπίτευζιν τοΰ ποθουμένου των. Ά λ λ ; at π ρ ο σ π α θ ε ί 
αύτών άπέβησαν μάτα ια ι, καθό τι άφ^ ενός μεν το μονον 
«ώ « διάλυσιν τοΰ άνθραχος ύπάρχον υγρόν είναι ο >ε 
τηγυ.ένος σίδηρος, όστις ό«/.ως άποψυχομενος δεν εγκα  
ταλιμπάνει τόν άνθρακα ύπό τήν μορφήν του αδαμαντο,, 
ά λλ’ ύπό τήν μή έπιζητουμενην τοΰ γραφίτου, αφ ετ 
ρου δέ είναι άκατόρθωτος ή τήξις ή καί ή εςαερωσις του 
άνθρακος διά τής ύψίστης μέχρι τοΰόε δυναμενης να πα-
οχ γ 0*71 Οερυ.ο’Λρχσιας. .

Οθεν άπελπισθέντε; οί περί την κρυσταλλωσιν του 
άνθρακος κ α τα γό μ ενο ι έκ τοΰ άποτελεσματος των μ ε 
θόδων τούτων,' καί γνωρίζοντες έκ τής πείρας οτι ευα- 
ριΟυα τών στοιγείων κατά τήν άποσυνθεσνν τννων των 
ένώσεών των έναποτίθενται χεκρυσταλλωμενα, ^ ελ « σ α ν  
νά έφαρμόσω.ι τοΰτο καί έπί ένωσεων του ανθρακος,πλην 
χαί τό άποτέλεσμα τών δοκιμασιών τούτων ητον η 
ποτυ-,ία, έπειδή ό οδτω άποχωριζόμενος. ανθραζ εναπε- 
τίθετο ού/ί κεκρυσταλλωμένος, ά λλ  άμορφος. ί
μεθ’ Λ  είογάζοντο πλεϊστοι όσοι π ρ ό ς  λυσιν του προβλή
ματος τούτου, καταφαίνετα ι έκ τών διαδιδόμενων συνε- 
νώς ειδήσεων περί τής δήθεν π ρ α γμ α το π ο ιή σ ω ; τοΰ 
*6θου των. Μόλις κατά τό παρελθόν ετος η επιδιωκο- 
μένη αυτη λύσις έπετεύχθη ύπό του Ballantyne Hann y 
έν Γλασκώβη τής Σκωτίας. 0 Τυτος, συνεργαζομενος μετα  
τοΰ Hogarth πρός ερευνάν τών φαινομένων, άτινα^ ιεπ υ 
σι τά ς πέοαν τοΰ ορίου τής υψηλής θερμοκρασίας 
μαινομένα^ διαλύσεις σω μάτω ν τοΰθ’ ό̂περ̂  ο Andren 
κριτικόν σηυ.εΐον έκάλεσε, παρετηρη^ οτι σώματα τ ι α , 
άλλω ς λίαν' δυσδιάλυτα έν δδατι, ώς ή όρεια κρύσταλ
λος, ή ά^γιλλος, τό όξείδιον τοΰ ψευδαργύρου, θερμαιν 
μενα μεθ’ δδατος έντός κεκλεισμένων ισχυρών σωλήνων 
πέραν τοΰ κριτικοΰ τούτου «ημείου, δ ιαλύονται εν α υ . ,



κατά μεγάλα ποσά. Παρατηρήσας δέ ποοσέτι δτι αί 
ιδιόρρυθμό, αυται διαλύσεις μετά τήν άποδίωξιν τοΰ δια- 
υτικοΰ ^υγροϋ εγκατέλειπον σ/εδόν πάντοτε κουσταλ- 

λοειόή υπολείμματα, άπεφάσισεν δπως ύποβαλη καί 
τόν άνθρακα είς τήν διά τών αύτών μέσων καί ύπό τάς 
αυτας περιστάσεις δοκιμασίαν. Έν τούτοις άπασαι αί 
προσπαθειαι τοΟ Hannay πρός εδρεσιν καταλλήλου δια- 
υτικου μέσου τοΰ άνθρακος άπέβησαν άκαρποι, καθότι 

τα προσόντα τών πειραμάτων ήσαν μάλλον χημικαΐ ενώ
σεις του ανθρακος, ούχί δέ αύτός ουτος έν x-jj ποθουμένη 
μορφή Κατεφυγεν δθεν οδτος εί; τήν ώς εΓρ,ται άνωΐ 
τερω θερμανσιν υδρογονανθράκων, ήτοι ενώσεων έξ άνΟρα- 
κο; καί υδρογόνου συνισταμένων μετά τοΰ μετάλλου μα
γνησίου, επώιώκων ουτω τήν διά τοΰ μετάλλου άποσύνθε- 
σιν τών υδρογονανθράκων καί ιδίως τήν έν μέρει απονώρη- 
JIV τοΰ ανθρκκος. Αί δοκιμαί έγένοντο έντός ισχυρών ‘σι- 

/ΐρων σωληνωνδωδεκα εκατοστόμετρων εξωτερικής διαμέ
τρου, πάχους δ’ ενός καί ήμίσεως έκατοστομέτρου. Είς τήν 
ουτω εκ τνίς υψηλής θερμοκρασίας έπελθοΰσαν ίσ/υροτά- 
tvjv λι^ιν εις καί μόνος σωλην άντέστν). μεταξύ των \ 0 
προς οοκιμήν ληφθέντων. Μή έπιτευ/θέντος και πάλιν 
τοΰ σκοποΟ, έτροποποίησεν ό είρημένος” φυσιοδίφης 03τω 
το πείραμα του, ώστε ό άνθραξ, ό είς τά; άνω περιστά- 

ι, υ,.ο-ιαλλομενος, ν αποχωριζηται παρουσία εύαποσυν- 
θετου ε^ωσεως τοΰ αζώτου. Εί; τήν περίπτωσιν δέ ταύ
την ο αποχωρισθείς άνθραξ έναπετέθη ε"ι;.αοοα>ος είς δια
φανείς καί δ,αυγεϊς κρυστάλλους. Οί ού'τω'τε,νητώς κα- 
τασκευασθεντες άόάμαντες, κέκτηνται κεκαμπυλωαένας 
εόρας  ̂ αντιστοιχούσα; πρός τάς τοΰ όκταέδοου, ένουσι 
την αυτήν σκληρότητα τών αυτοφυών άδαμάντων, άν- 
ιστανται ως εκείνοι είς άπαντα τά διαλυτικά αέσα 

μελανουνται δπως καί οί αύτοφυεϊς, διαπυρούμενοι εις τό

ήλεκτοικόν τόξον, αναφλεγόμενοι δε καιονται ανευ ουδε- 
νό; υπολείμματος μετά τοΰ οξυγόνου τ ο ΰ  ατμοσφαιρικού 
άέοος τό άέριον άνθρακικόν όξύ σχηματίζοντες.

Τό πρόβλημα δθεν τίίς τεχνητής τοΰ άόάμαντος κα
τασκευή' έλύθη διά τών άναφερθέντων πειραματων, α 
ναμένεται δ’ είσέτι ή διά τίίς αύτής μεθόδου άπόκτησις 
άδααάντων κατά πάντα πρό; κόσμον επιτήδειων _ ^

Λίαν ένδιαφέοουσα είναι προσέτι ή ερωτησις άν οι αυ 
τοφυεϊς άδάμαν^ες έγεννήθησαν κατά τόν αύτόν τροπον 
τόν ύπό τοΰ Hannay έπινοηθέντα. Μέχρι τουόε παρε- 
δένοντο δτι ούτ01 άπεχωρίσθησαν έξ ύγρών καί ψυχρών 
διαλυτικών μέσων, ύπέρ τούτου δέ συνηγορεί ή παρατη- 
ρησις δτι ή ύψηλή θερμοκρασία μεταβάλλει τον αδαμαντα 
είς είδος τι όπτάνθρακος (kok). Ό Liebig επιστευεν οτι 
δ άνθραξ ουτος ήτο δευτερεΰον προϊόν σήψεως οργανικών 
ούσιών, ’λαβών έν τή άποχωρήσει του τήν  ̂κεκρυσταλ- 
λωαένην μορφήν- ύπέρ τής ύποθεσεως δε ταυτης συνηγο- 
οοΰσιν, άφ’ ένός μέν τό δτι κατά τόν αύτόν τρόπον αποχωρ
ίζ ε τα ι τό θειον κεκρυσταλλωμένον εκ τίνος αύτοΰ μετα 
‘τοΰ ύδρογόνου ένώσεω;, άφ’ έτέρου δε ή υπαρξις ίδιων 
τινών φυκοειδ ών πλασμάτων, ατινα ευρηνται εγκεκλει-
σμένα είς άδάμαντας. , «

Ά λ λ ά  τά έκτεθέντα πειρκματα πειθουσιν ημας, οτι 
καί κατ’ άλλον δλως διάφορον τών άνωτέρω τρόπων όυ- 
ναται νά παραχθή ό άδάμας, παρουσιαζομενων τών πε
ριστάσεων, αίτινες συνεβάλλοντο είς τήν διά τής μεθοόου 
τοΰ Hannay τεχνητήν αύτοΰ κατασκευήν* πράγματι όε 
ίσνυρά θλίψις καί ύψηλή θερμοκρασία γνωστόν είναι οτι 
δεσπόζουσιν είς τάς βαθυτέρας στιβάδας τοϋ φλοιοϋτου 
ήμετερου πλανήτου, ή δέ συνύπαρξις έναποσυνθετων ενώ
σεων τοΰ ανθρακος καί μετάλλων δεν είναι ολως απι 
θ 3CV0ς» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ
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Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ή  Τ Ο Ν  Π Ο Π Α Ν Ω Ν  Ε Ν  Ο Γ Η Ρ Ω Ν Ι

(VENERDI GiNOCCOI.AIiEJ

II πανηγύρι; ή τών ποπάνων καλούμενη, ή; τό έθος 
και μέχρι του 111' αϊώνο; είχε διατηοηθή, τά πςώτοI 
6 , 5 Υενε™ ^  θρη^κευτικοΟ έλέου;, είτα δέ μετε-
ποιηΟη εί; πανήγυριν δημώδη. Αεγουσιν ό Μέδικο; 
Asotxo; ^εκληροδότηιε μέρο; τή; ούσία; του έπί μόνω 
τφ  σ*οπφ να αγορχ^ηται αλευρος, βουτυρος xoci τυρός 
και όιανεμηται κατά τινα Ιίαρασκευήν εί;'τού; ένοίίτα; 
ίου Αγιου Ζήνωνος. Τνί; δωρεά; ταύτη; μόνοι ουτοι με- 
τειχον, καί ή τών ποπάνων εορτή έτελεΐτο έπί τη; πλα
τεία; αύτου τοΰ ναοΰ. Έγίνετο δέ ώδέ πω;.

ΙΙερί τά χαράγματα τή; ήμέρα; έκείνη; άνήγειρον 
ικριον μεγα έπί τή; πλατεία; τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Ζή
νωνο;, δι’ εκλεκτών άνθέων πεποικιλμένον, εστιν οτε δέ 
και οια^πολυτελών σκηνών, έφ’ όλων δέ τών πλευρών 
αυτοΰ ησαν προσηρμοσμέναι κλίμακε; εύρύταται. Έπί 
του ικριωματο; άπετίθετο παν τό πρό; παρασκευήν καί 
εψησιν των ποπάνων, περί δέ τήν ένάτην, διδομένου συν- 
ηματο; δια τοΰ κώδων·;, προσέτρεχον ίληδόν οί πολϊ-

* Το πρώτον μίρο; Ιδημοσιεύθΐ) Ιν τώ Άττιχ.? ‘UaepoXoviw το5 
ε:«»{ 1880, σ α . 375—400.

ται πάση; ηλικία; καί άμφοτέρων τών φυλών και ημιλ- 
λώντο άλλήλοι; τί; νά προξενήση καλλιτεραν εντυπωσιν 
διά τοΰ ποιοΰ τοΰ ιματισμού αύτοΰ, οί πολλοί μαλ’.στα 
καί έξεζήτουν τόν νεωτερισμόν καί τό εκρυθμον  ̂και το 
άλλόκοτον έν τ η  μεταμορφώσει- ουτω τινέ;  ̂έκαλυπτον 
τά πρόσωπα διά προσωπείων διαφόρων σχημάτων, άλλοι 
παρεμορφοΰντο, ρίνα; καί μύστακα; καί γένεια έπιπροσ- 
τιθέντες καί γυναικείαι; βαφαΐ; άλειφόμενοι, αλλοί ωνε - 
δύοντο ένδύματα πανάρχαια η ξένων έθνοτητων, άλλοι 
εκουπτον τά ράκη ύπό τρίβωνας τοϊ; προσκυνηταΐ; ΐόιου;, 
οί πλεϊστοι δ’ εφερον έπι τή; κεφαλή; κωνοειδή τινα π ί
λον εί; πλαγγόνα κατατετμημένων άποληγοντα,^ή εν 
σνήαατι γελωτοποιού έ ζω γ ρ α φ ισ μ έ ν η ν , σχεόον όε απαν- 
τε; έκράτουν εί; τήν χεΐρα μακράν ράβδον, έ̂πί τή; κο
ρυφή; τϋ; όποιας έκυμαίνετο χάρτινη σημαία, το μονό
γραμμα W φέρουσα (ήτοι Viva Verona, ζήτω ή Ονηρων.)

Ουτω διεσκευασμένοι συνωΟοΰντο έν γενική άγαλλια- 
σει ό μικρό; μετά τοΰ μεγάλου, ό πλούσιος μετά τοΰ 
πένητο;, ό γέρων μετά τοΰ μειρακίου, ό χειρωναξ μετα 
τοΰ εύγενοΰ;, ήτοι άπαςάπαντε; μετελάμβανον τη; ευ
θυμία; και χαρα; τή; ημέρα; έκείνη;. Μετα δεύτερον 
σύνθημα άπα; εκείνο; ό αναρίθμητο; συρφετό;, εί; φαι
δρού; ομίλου; δινιρημένο;, έζεκίνει άπό τοΰ ναοΰ^καί εχω· 
ρει πρό; τό μέγαρον τών Κυρίων καλουμενον, ινα ποοσ- 
καλέση τήν ’Αρχήν, ήτοι τόν Ενετόν Αντιπρόσωπον, οπω; 
διά τή; παρουσία; του τιμήση τήν πανήγυριν, κατα την
έξή; τάζιν. , _ ,

Ποοηγεΐτο σημαιοφόρο; τι;, έπί τή; σημαίας του ο
ποίου ήσαν έζωγραφισμέναι αι εικόνε; τών άγιων Μαρ- 
αου καί Ζήνωνο;, εΐποντο δέ 48 νέοι τή; αυτής ενορίας, 
πεζοί ή καί έφιπποι, πάντε; κ ο μ ψ ά  ένδεδυμενοι ενόυματα 
καί ύφ’ ένός άρχνιγοΰ οδηγούμενοι* μετά τουτους ηρχοντο



100^ άλλοι νεοι, οι 'Ημιφαριοφόροι καλούμενοι, έκ του 
δτι εφόοουν λεύκάς όθόνας μετά κροσσών έξ ερυθρών τα ι
νιών και πίλους μετα θυσάνων όμο̂ ρόων* τούτοις η*ο- 
λουθουν 4 8 άνδρες μυλωθροί, κηπουροί καί χειρώνακτες, 
της ενορίας καί αύτοί του‘Αγίου Ζήνωνος, επί γίννων τε 
καί ονων φερόμενοι καί ξίφη γυμνά κρατούντες* είτα ήο- 
χετο η συντροφιά τών Μ ακαρονάδων έπιλεγομένη, αλ- 
λοκότως μεταμορφωμένων, άλλων μέν εις μίμους, άλλων 

ε εις γελωτοποιούς, άλλων διά φενακών ιδιορρύθμων, 
άλλων διά μακρών ρινών πρός τό φυσικόν άποκλινουσών,* 
άλλων διά μεγάλου κατασκευάσματος κοιλίας έκ ρακών 
φιλοτεχνημενου, άλλων δι’ ύπερμεγέθους υβώματος, έφ* 
ου έκόμιζον σκεύη οί*ια/.ά, καί άλλων άλλως. Πλην 
τούτων ύπήρχον καί τινες, υποκρινόμενοι ίππότας περι- 
πλανωμένους $ παΛ αδίνους, άλλοι δέ δίκην κομψών καί 
φιλάρεσκων καλλωπιστών έπεδείκνυντο τάς καλώς διηυ- 
θετημενας κόμας των καί τά τρίχαπτα καί τά λέγνα, 
συνήθως χάρτινα, άλλοι εχε ον νέφη κόνεως κυπρίνου 
(τοιχ^ας), άλλοι εκρεμων άπό τών χιτώνων καί πίλων 
κωδωνίσκους καί άλλα γελοία εΓδη/καί άλλοι άλλως. 
Ουτος, ώς νέος /J/a*a/wa<,, εφερεν έπί τών νώτων γέ'- 
ροντα, τόν τρωικόν ηρωα απομιμούμενος* εκείνος έκόμιζε 
κοφινον, άπό του οποίου προέβαλλον τάς κεφαλάς πλεΐ- 
στοι οσοι γελωτοποιοί, πάντες δέ, τάς γυναίκάς των 
εχοντες πλησίον καί στοιχηδόν πορευόμενοι, έκοαύγαζον 
ota ξύλινων σαλπίγγων, δίκην γελωτοποιών. 'Ηγείτο δέ 
τής όμηγύρεως εις Μ ακαρονάς διακρινοαενος έκ τή' α α- 
*ρ3ς καί ποδήρους έσθήτος, έφ’ ή; ήσαν προσερραμμένοι 
πολλοί χρυσοί θύσανοι καί άλλ* κρεμαστά πράγματα, 
επιδαινων όνου μεγαλοπρεπέστατα έπισεσαγμένου. "Οπι
σθεν τών Μ ακαρονάδων ήρχοντο 48 πκΐδε; μετά μου
σικών οργάνων, ύστατη δέ πάντων έφαίνετο ή "Αμαξα.

της  Α φ θον ία ς  ύπό ες βοών συρόμενη και πκσα δια Χ,λοβ·* 
ρών ποικιλμάτων κεκοσμημένη καί άρτων και άλλων εδω
δίμων μεστή. ,

Τής πομπής παρά τό μεγαρον αφικνουμενης, ο επι κε-
φαλή; Μ ακαρονάς, ό πανηγυριάρχη; δηλονοτι, περικυ- 
κλούμενος υπό τών προκρίτων, άνήρ/ετο έφιππος τάς α 
ναβαθμίδας τοΰ μεγάρου, εΐσηρχετο εϊ; την μεγάλη» 
αυλήν αύτοΰ, ένθα εύρίσκετο ή άνωτάτη τής Κυ' 
βερνήσεως αρχή, καί άπηΰθυνεν εί; τόν λειτουργόν αυ
τή; πομπώδη τινά, μακαρονικήν οντω;, προσλαλιάν, πα- 
ρακαλώ ν αύτόν νά συμπορευθή αύτοί; καί άπογευθή τής 
άαβροσίας τοϋ Μ βητος, ο5τω κληθείση; ύπό τινο; Ούη- 
ρωνίου ποιητοΰ. Ό άνώτατο; ύπάλληλος, τήν πολυτελε- 
στάτην τών στολών αύτοΰ ήμφιεσμενο;, έφέρετο εί; τήν 
πομπήν έν φορείο) ύπό οκτώ έλαυνομένφ ίππων,  ̂«κο 
σμημένων ύπό τών Μ ακαρονάδων στεφάνοις ές άν^ων 
μετά δάφνη; χρυσοφυλλου πεπλεγμενων. ι  ̂ ^

Μετά ταΰτα έςήρχοντο τοΰ μεγάρου παντες οι αρχι- 
τε/νϊται πασών τών τεχνών, άλλων τε πραγμάτων προσ
φορά; κομίζοντες, ιδία δε τροφή; καί πόσεως* οί οΐνοπώ- 
λαι έφερον πίθου; οίνου, οί άρτοπώλαι άρτων κάνιστρα, 
οί ταριχευταί ταρίχη έν μεγίστη αφθονία, πάντες δέ οί 
τήν πανήγυριν ταύτην άποτελοΰντε;, και εν αυτή ετι τή 
ξηροτέρ* έποχή, ήσαν δι’ άνθέων καί χλόη; έστολισμένοι.

Ά λλ ’ δπω; έπιδειχθή ή τε μεγαλοπρεπεια και η δα- 
ψίλεια τών δωρεών, ή πομπή περιεστρέφετο τρις περί 
τήν πλατείαν, προχωροΰσα κατά τήν αύτήν^ τάςιν είς 
τόν Άγιον Ζήνωνα,’έάν τό όχημα τοΰ ανωτάτου υπαλ
λήλου δέν ήκολουθεΐτο ύπό τών καλλίτερων Μακαρονά
δων καί τεσσαράκοντα τών Ήμιφαριογόρων’ απο δε τής 
Άμάξηζ τήΐ Αφθονίας έρρίπτοντο είς τόν έπευφημουντα 
Vpcov άρτοι, κριβανϊται καί άλλα εΐ’δγι έδωδίμων. Εαν όε 

[’ Α τ τ ικ ό ν  ‘Πμίρολδγιον] 2 5
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συνεπιπτεν η πανηγυρις αυτη έν ώρα χιονώδους χειμώ- 
νος, πολλοί τών χαρμόσυνων πανηγυριστών διέτρε/ον τάς 
ευρείας όδους δι’ έλκηθρων, άτινα μετεχειρίζοντο καί οί 
βόρειοι λαοί.

Μόλις εφθανον εις τον ναον του άγιου Ζήνωνος καί 
Gv/Ους επελαμβανοντο τής κατασκευής τών ποπάνων. 
J αΰτα, πλαττόμενα έ; αλεύρου καί τυροΰ, έρρίπτοντο είς 
υπερμεγέθη λέβητα, έν τω μέσω τεθειμένον, καί είς άλ- 
λας περί αυτόν χύτρας, εκ δε τών πανηγυριστών άλλοι 
μεν τίναπτον τό πυρ, άλλοι δέ συνεδαύλιζον αύτό, ά λ 
λοι εφερον ξύλα, άλλοι έπέχεον τόν βούτυρον, άλλοι έτρι- 
βον τόν τυρόν, καί πάντες" έκθύμως ηγάλλοντο έπί τν) 
προσδοκία του εδεσματος έκείνου, του τόσον προσφιλούς.

Ο δε υπάλληλος ; Ουτος η άνέβαινεν έπί του ικρίου, 
/i με k εοαινεν εκεί απο του ειωστου του γειτονικού 
κοινοβίου διά τίνος γεφύρας, όπότε ό των Μ ακαρονάδων 
προεστώς, έπι του ονου του καθημενος, προσέφερεν αύτώ 
»ρυολιον ζυμαρικου και λ α υ δ ά νω ν  έν Ευλίνης περό

νης εθετεν είς τό στόμα αύτου, δπερ ουτος ησΟιεν* ό δέ 
παρεστως λαος, ηδόμενος έπί τούτω, άνεκροτάλιζε τόν 
έσθ ίοντα καί έπευφημει,

Ά λ λ ’ όποία κίνησις, όποιαι συνωθησεις, πόσα τρυβλία, 
πόσ*ι περόναι, πόσαι χειρες είς εργασίαν ! ηλίκη ένασχό- 
λησις περί τάς χύτρας καί τόν λέβητα, τά τρυβλία καί 
τας τραπεζας ! πόση άμιλλα τ ί;  νά πρωτορριχθή είς τά  
νάΛτσισόττα) είς τά  χονφέττα, είς το χρασί, είς τά  γλυκά  
και εις τοσα αλλα, τα όποια όιενέμοντο άπό του παρα
θύρου του κοινοβίου ! ! ! ΙΙάντα, εδέσματα καί ποτά,' ύ- 
πήρχον έν εκπληκτική άφβονία. Ουτω) λέγεται δτι υπήρ
ξαν περιστάσεις, καθ’ ας τηλικαυται πηγαί οίνου άνέβλυ- 
σαν, ώστε κατεπλημμύρησαν τούς π έη ; τόπους, κατά  
δο τους νεωτερους χρονους ειύον νά παρατεθώσι τράπε**
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£at εί; τούς πενητας παρά τον ανδριαντα του ευεργετου 
Δαβίκου, δπου ητο μέν έπιτετραμμένον νά κορέσωσι την 
πείναν καί την δίψαν των, άλλ’ ουδεν να αποκομισωσιν
έν τοΐς θυλακίοις.

"Απασα η ημέρα έκείνη καθωσιουτο είς την γενικήν 
ευθυμίαν, προσωπεία δε και αμαξοδρομιαι και ιπποται 
επί όνων έν μεγαλοπρεπει στασει, η τριποόίζοντες, ιδι
αίτερα συμπόσια, έσπερινοί χοροί, συνήθως προσωπιδο<ρό~ 
ρων, καί έν γένει τά πάντα συνετελουν ε*.ς τής γενικής 
ευθυμίας την συμπληρωσιν.

Άρ/αιότερον έωρτάζετο και η επιούσα, καθ ην μετ 
νσης πομπής μετέβαινον παρα τώ υπάλληλη, ινα ευχα- 
ριστησωσιν αύτώ, δι’ ην έπεδαψιλεύσατο αύτοΐς εύνοιαν, 
τιμητας διά τής παρουσίας ίου τήν πανήγυριν. Βραδύ- 
τερον ομως η πανηγυρις αύτη κατεση σχεόόν μερική, 
καί ιδία τής τέχνης τών αρτοποιών και αρτοπωλών. Κατ 
αύτήν ό άββας ητο ό έφορος τής πανηγύρεως, λίαν δε 
πρωΐ ηο/οντο έςωθεν τής θύρας αύτοΰ οί διασηαότα- 
τοι τής άρτοπλαστικής τεχνΐται, κομψότατα ενδεδυμενο.'- 
καί είς γελωτοποιούς μ.ετημφιεσμένοι, άλλοι μεν πε^οι, 
άλλοι δ’ έπί όνων. Εί; ονος πολυτελώς κεκοσμημενος ά- 
νέμενε τόν έφορον* ουτος δέ, μετημφιεσμενος επίσης ε'.ς 
γελωτοποιόν, άλλά μετά πλουσίων καί πολυτελών ^κο
σμημάτων καί θυσάνων καί τριχαπτων, ανεβαινεν αυτόν 
καί ακολουθούμενος ύπό τών άλλων, διηρχετο ε^ωθεν τών 
Ουρών εκκλησίας τινός, εί; ην έγίνετο προσφορά, καί άκο- 
λούθω; περιε^χόμενοι την πόλιν άπασαν, διηυθύνοντο πρός 
τό δημόσιον μ,έγαρον, ένθα είς τάς τέσσαρας τής αυλής 
γωνία; έψηνοντο τά πόπανα έντός χυτρών μεγίστων. Από 
τίνος τούτων λαμβάνοντες ένια έπί τρυβλιου η κώθωνος 
προσέφερον διά τοΰ έπιφανεστάτου τών γελωτοποιών εί; 
ιόν υπάλληλον, δστις, τρέχων έν πομπγί είς προυπάντη-



civ, απεγευετο , κα ι ε ιτα  προσεκαλει τόν προσενεγκοντα 
τε  κ α ί άλλους προκρίτους εις συμ,πόσιον, μεθ ’ δ έγίνετο  
/ορός μ ετημ φ ιεσμ ενω ν, κα ί ούτως έπερατουτο η π ανη γυ-  
ρις. Έ κτο τε  ομως κατηργηθη  τό έθος τή ς έγέρσεως του 
ικριου επ ί τη ς  π λ α τ ε ία ς  του ναου του άγιου Ζήνωνος καί 
τή ς  εις τον εορτασμόν συμμετοχής τώ ν * Ημιφαριοφόρων 
κ α ι τω ν M axaporaft(*)r, ούτε συμπαρείπετο πλέον η 
"Α μ α ξα  τή ς Α φ θ ο ν ία ς .

Γ αυτα  π α ν τα  α ντ ικ α τέσ τη σ α ν  βοη κα ί θόρυβος χαρ&ς 
κ α ί α γ α λλ ια σ εω ς  δ ι’ όλης τής Ημέρας, κα ί τεχνικω τέρ α  
τώ ν ποπάνων κα τα σ κ ευή , κ α ί κ α τα π λ η κ τ ικ ω τέρ α  αύτώ ν  
καταβροχθισις, κα ι συνηθεστεραι άμαξοδρομίαι, κα ί ι π 
ποδρομία»., κα ί προσωπιδοφορίας κα ί π α ιδ ια ι, κα ί άθύο* 
μ,ατα παντοιου έκτους, κα ί συχνή συνδρομή κα ί συμ π α-  
ρεισέλευσις τώ ν γε ιτν ιαζουσώ ν πόλεων* ένί λόγω  τ ά π α ν  
τα  συνέτρεχον εις τη ν  έπαύξησ ιν του εορτασμού κα ί 
τή ς  χαράς τή ς ημέρας έκείνης.

Η τελετή τής πανηγυρεως ταυτης διεκόπη κατά τά 
πρώτα ετη του ληγοντος αίώνος, έπανεληφθη δέ ταίς έν- 
στασεσι τών ζωηρών και εύθυμων τής Ούηρώνος πολιτών, 
οιτινες επεισαν την Κυβερνησιν, συνετώς προσενε/θείσαν, 
να επιτρεψη tyjv εςακολούθησιν αύτής.

Β'

ΓΔΜΟΙ ΤΟΥ ΔΟΓΗ ΕΝ ΕΝΒΤΙΑι

II κατα τους γαμους ττ>υ Δογη έπιφανών εορτών τε- 
λεσις έν Ένετίκ ηρξατο κατά τόν ΙΔ' αιώνα, άλλ’ αί 
μάλλον λεπτομερείς περιγραφαί ιστορούνται κατά τόν 
ΙΚ , εν τη εποχή επανελαμβχνοντο καί αί τών δύο πα

ρ£λθόντων αιώνων έορταί. Έ  έορτη αυτη έτελειτο ώς
• y ~ε ς γ )ς  ·

"Εν τ ιν ι μ ε γ ά λ η  αιθούση του μεγάρου συνηθροίζετο <κ- 
π α σ α  *  έπ ισημ ότης μ ε τά  έξηκοντα γερουσιαστών* έκ ε ί-  
θεν μετέβα ινον είς tyjv π λ α τ ε ία ν , οποθεν επ ιοαινοντες του  
Βονχεντανρου1 διηρχοντο ύπό τοξοειδείς λαμπράς ά ψ ίδ α ς  
κ α ί έ/ώρουν είς συγγενικήν του Δόγη ο ικ ίαν, έν η  δ ιε -  
τριβεν η νύμφη. Έ νδεδυμένη δογίσσης ένδ ύμ ατα , η το ι 
συοικήν κα ί χρυσοϋφή έσ θή τα  κα ί μ ετα ξω τό ν κα ί χρυσα- 
ύφαντυν ίμ άτιον μ ετά  μακρών χειριδών, κα ί λευκό τατο ν  
κρητικόν πέπλον, κ α τα π ίπ το ν τα  άπό τή ς  κεφαλής, έφ 
ης ητο προσδεδεμενος δ ια  δ ιαδήματος, η το ι δ ια  π ί
λου έκ χρυσοϋφους μετάξινου ύφάσμ ατος είς όςύ κ α τα  
τρόπον φρύγιον άποληγοντος, ητο ι εν σ χ η μ α τ ι κερατος 
πρός τά  έμπροσθεν κεκλιμένου, η νύμφη έποοεύετο ε ί ;  
ποουπάντησιν τή ς  γ α μ ή λ ια ς  πομπής, κα ί μ ε τά  π ο λ λ ά ;  
κα ί αμο ιβα ίας φιλοφρονήσεις όμνύουσα τη ν  τηοησιν τώ ν  
υπεσχημένω ν, άπένεμε δώρα πρός τε  τούς συμβούλους 
κ α ί τόν άρ χ ιγραμ μ ατέα . ’ Ακολούθως π αρ ίστατο  είς τη ν  
έν τη  μ ε γά λ η  διώρυγι τελουμένην λεμβοδρομίαν, ένθα  
συνωθοΰντο α ί λέμβοι κ α ί α ί γονδολίδες, δ α μ α σκ η νο ί; 
ύφάσμ ασ ι, κα ί συρικόχνοις, κα ί κροσσοίς, κα ί λέγνοις,^ κ α ί 
θΰσάνοις χρυσοίς τε  κα ί άργυοοίς π α σα ι π επ ο ικ ιλμ ενα ι. 
Μ εταξύ τούτω ν διεκρίνοντο α ί λέμβοι τώ ν διαφόρων συντε
χνιώ ν, έξ ών μόνην τη ν τώ ν χρυσοχόων ώδηγουν I 4 γονδο- 
λ ίδ ες/ Α π α σ α  α υ τη  η έν ηχοις οργάνων κ α ί εύθύμοις χοροί; 
κ α ί γεν ικα ΐς  έπ ευφημ ία ις προβαίνουσα πομπή, διερχομενη  
πεοί λύ/νω ν άφάς π α νη γυρ ικ ά ; άψ ίδας κα ί στοάς κ α ί

1 Βουχένταυρος (Bueeolorio xa\ Buoentoro), μέγα κα\ πολυτελες 
τΧοΤον, τεσσαραντάκοπον, Ιφ’ ου κατ'α την ημέραν τής ’ Λναλήψεωζ 
ό  Δ ό γ η ς  τ?)ς‘ Ενετικης Πολιτείας προηγείτο μετα μεγάλης πομπές, 

τελέ3τ] τον; γαμους αυτοΰ μετα της ’Λδριατιχης θαλάοσης.



τόξα θριαμβευτικά, διηυθύνετο έν ευτα ξ ία  πρός την π λ α 
τε ία ν , οπου τελευτα ΐον έπεφαίνετο 6 Βονχεντανρος, έντός 
τοΰ οποίου έκάθητο η νέα δόγισσα. Είς την π λατε ία ν , 
διεσκευασαένην άπ ατα ν λευκά?; όθόναις, κατηρχοντο α ί 
διάφοροι συντεχνία ι μ ετά  τώ ν ραβδούχων αύτώ ν καί τών 
μουσικών, τούτοις δέ εΐποντο οί μΧλλον ώς έκ τής προ· 
βεβηκυίας ηλ ικ ίας περίβλεπτοι άνδοες, έν τάξε ι κα ί στο ι
χηδόν βαίνοντες κα ί πάντες πανηγυρικώς ένδεδυμένοι. 
Πολυάριθμος επίσης 3)το κα ι η τών γυναικών θεραπεία. 
Προηγούντο 2 3 5 , π 2σα ι πλουσίως ημφιεσμέναι, π λ ε ΐσ τα ι 
δέ δ ιά  μαργαριτών κα ί άλλω ν πολυτίμω ν λίθων κεκοσμη- 
μέναι* μ εταξύ  τούτων ύπήρχονέξ νεόνυμφοι,λυτάς έπι τώ ν  
ώμων τά ς  κόμας εχουσαι, τα ύτα ις  δ’ ήκολούθουν 21  έν
τ ιμ ο ι καί καλα ί δέσποιναι, μελανείμονες καί καλύπτραις  
κεκαλυμμέναι, κα ί τελευτα ΐον η σύζυγος ένός τώ ν έπ ι- 
τρόπων τ ή ; έκκλησιας τοΰ αγίου Μάρκου, μελανειμο
νούσα κα ί αυτη* ε ίτα  τίρχοντο οί γερουσιασταί καί α ί ά λ -  
λ α ι άρχαί, οί συγγενείς τοΰ Δόγη καί έν μέσω δύο συμ
βούλων η νύμφη, ης τ ά  κράπβδα τής έφεστρίδος έκοάτει 
κράσπεδοφόρος* μεθ’ ά π α ντα ; τούτους ηρχοντο ίππότα ι, 
κυρίαι καί εύγενει;, πορευόμενοι είς την έκκλησίαν ίνα  
παοαστώσιν είς την τέλεσιν τοΰ μυστηρίου, μεθ’ δ έπέστρε- 
φθν είς τά  δογικά ανάκτορα, η δέ νύμφη υ.ετά τής θ ε 
ραπείας αύτής, έπιφαινομένη έπί τών δογικών δω μάτω ν, 
έδεχετο έπιχαρίτως τάς υποκλίσεις τοΰ δημοτικού άρ- 
χοντος $  τοΰ έφόρου τώ ν κουρεών, ε ίτα  δέ τώ ν έφορων 
τώ ν χρυσοχόων, τώ ν ραπτών κλπ . κα ί μετέβαινεν ίνα  
καθεσθή είς τόν θρόνον της.

Τά δω μ άτια  τοΰ δογικβΰ μελάθρου π ά ντα  ησαν έμ-  
π ετασμένα  κυανοχρόοις ύφάσμασι δ ιά  χρυσών άστέρων 
πεποικιλμένοις, πανταχοΰ δέ ελαμπον ανατολ ικά  πε- 
ριστρώματα, δαμασκηνά  σηρικόχνοα, χρυσά κα ί άργυοα.

αγγεία, τρόπαια, πλεκτοί στέφανοι, οικόσημα καί ση- 
μαΐαι. Αί αιθουσαι πασαι αντηχούν έκ χαρμοσύνων μου
σικών συνθεσέων. *Η χαρά καί η άγαλλίασις ησαν απε
ρίγραπτοι, η κίνησις καί ό θόρυβος καί τά παράδοξα μο
ναδικά. Έπερχομένης τής νυκτός, τό μέγαρον έφωταγω- 
γεΐτο μαγευτικώτατα καί έπί τής πλατείας ένεφανί- 
ζοντο 360 άνδρες, όμοιομόρφω; ένδεδυμένοι, ών έκαστο; 
έκράτει άογυροΰν πινάκιον μεστόν ζακχαρωτών καί άλ
λων γλυκυσμάτων, τούτους δέ συνώδευον 100 μειράκια, 
μεταξοϋφή ένδύματα ένδεδυμένα καί λαμπαδηφοροΰντα. 
'ίΐ όμηγυρις αυτη, άφοΰ έστρέφετο στροφάς τινα; περί 
την πλατείαν, προσέφερε τά τραγνίματα είς πάντας τού; 
παρεστώτας, έν ταύτω δέ ηναπτον πυροτεχνικόν τι μη
χάνημα, μεταδίδον τό πυρ είς μυοία άλλα αλλόκοτα 
πυροτεχνήματα, ών η καΰσις διηοκει ούκ ολίγον* κατα- 
ναλισκομένων τούτων ιϋρχιζεν ό χορός, διακοπτόμενος μό
νον ύπό λαμπροΰ καί έξοχου δείπνου, μεθ’ 8 έπανελαμ- 
βάνετο καί διηρκει μέχρι τής έπιούσης, καθ’ ην νέαι πά
λιν έοοταί καί πανηγύρεις, μεταζύ τών όποιων καί η 
των ταύρων θηρα, ην διωργάνιζον οί κρεοπώλαι. Ή έκ 
τών γάμων τοΰ Δόγη χαρά, η ευθυμία, αί τέρψεις καί 
αί διασκεδάσεις έξηκολούθουν έπί πολλάς ημέρας* αί δέ 
συντεχνίαι ημιλλώντο κατά τήν λαμπρότητα τών προσ
φορών, ας έδωροΰντο τνί νεονύμφω δογίσσν).

Ό τοιοΰτος καί τηλικουτος τών γάμων τοΰ Δόγη εορ
τασμός έξηκολούθει γινόμενος έφ’ οσον ηκμαζεν ή Ένε- 
τία έπί έμπορία* έπελθούσης δμως τής παρακμής αύτής 
καί άποξηρανθεί^ης τής πηγής τοΰ μυθώδους τοΰ λαοΰ 
πλούτου, ή λαμπρά και μεγαλοπρεπής τελετή τής περι- 
γραφείσης πανηγύρεως σχεδόν άπηοχαιώθη.
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1 SV 1̂ ωτι του ^οσώπου αύτών, ύπό

τάς μαστιγώσεις, τάς βκσάνους και τάς ατιμώσεις, κα- 
ταναλίσκοντες πάσας τάς ζωτικά; αυτών δυνάμεις εις 
την θοέψιν καί πάχυνσιν τών αύΟεντών και πρός πλου- 
τισαόν και μεγαλοπρεπή βίωσιν αύτών’ καί ταΰτα αντί 
ένός βλωμού άρτου. Πάντες ηγάπων, πάντες έτίμων τόν 
πτερόεντα και φαρετροφόρον ’Έρωτα, εις τό πείσμα του 
Κλεινίου, του κληροδοτησαντος ημϊν, έν στιγμαΐς ισως 
ερωτικής αύτου αποτυχία;, την έκδικητικην συμβουλήν: 
μή τις τιμά τω θνητών π οΛύόαχρνν έρωτα, και πάντες 
έλάτρευον αύτόν ώς Θεόν.

Πράγματι ουδέποτε άλλοτε έπεφάνη ό θεός ουτος έν 
τόση μεγαλοπρεπεία, έν τοιαύτη παντοδυναμία, οσον 
κατά την άογαιότητα καί τόν Μεσαίωνα, καί ουδέποτε 
άλλοτε διεδραματίσθησαν τόσα παράδοξα, τόσαι σκη- 
ναι, τόσα συμβάντα, τό κράτος αύτου διαδηλουντα.

Κατά την εποχήν τής αρχαιότητας ό δύσερως κατέ
φευγε πρός την Διδώ, την Μήδειαν, την Κίρκην, την 
Περιμηδην, ένί λόγω πρός την φαρμακεύτριαν, δπως έλ- 
κύσγ) όιά φίλτρων τό φιλούμενον καί μη άντερών πρό- 
σωπον* αυτη δέ προθύμως έπελαμβάνετο τής σκευασίας 
τών χρησίμων πρός τούτο μαγγανευμάτων και η κατε- 
σκεύαζε κηρινον τροχόν, δέουσα πεοι αύτόν την

4 Κατα τον σχολιαστήν του Πινδάρου Boeckium, ή ίυγ£ «ορ- 
νεόν Ιστι πεποικιλμένον τ*ή τριχώσει, μακροτράχηλον, γλύσσαν 
βχον ΙπΙ πολύ Ικτεταμένην, πυκνώς περιστρεφόμενον καιπεριδι- 
ν ο υ ν  τόν τράχηλον τοΰτο τό ορνεον δοκοΰσιν a t  Φαρμακίλες έν- 
θετείν αύταϊς είς τας έρωτικας επωδάς* λαμβάνουσαι γαρ αύτό, 
δεσμεύοοσιν Ικ τρο/οΰ τίνος, δν περιρρομβοϋσιν &μα Ιττάδουσαι»· 
Περί της ί ' υ γ γ ο ς  μυθολογείται δτι πρώτη ή ’Αφροδίτη Ικομν- 
σ«?ν αύτήν Ικ του Όλυμπου είς τούς ανθρώπους, παραδουσα είς 
τόν Ίάσονα καί διδάςασα αυτόν τήν Ιρωτικήν αύτής χρήσιν, 
ινα μαγεύστ^ τήν Μήδειαν και δ·.’ αύτής λάοη τό χρυσοΰν δέρας 
τής Ίωλκου. "Αλλοι δέ λεγονισιν δτι ή "Ιυγς ητο θυγάτηρ τής



κα ί εΟετεν Αμφότερχ έπ ί τοΰ ηυρ6ζ> ^  τα 0 τκ  
otve jo ^ o  περιστρεφόμενα, έπΐίδεν ή  μ ά ν ια σ α  : κ ουτω  
να περιστρέφετα ι κα ί εκείνο; ή έκείνη εξωθεν τή ς Οΰοας 
μου», η ετριβεν είς κόνιν ίππομαΗς,' έρωτος κα ί τοΰτο  

ιεγεοτικον, κα ί συσκευάσασα μ ετά  σταγόνων α ία ατος  
εκ του ερωμενου προσώπου, έδίδου α ύτώ , βεβαίως ε·> 
κ α τα π ό τ ια , πρός κατάποσ ιν, ·} άπ οκτείνου,α  έξήραινε 
■αι οτρ ι,ε  σαύραν,' διδομένην κα ί τα ύ τη ν  πρός κ α τ ά 

π ο σ ή ν  κονει μεμιγμένγ) μ ε τ ’ Αλεύρου, ?) έκα ιε π ρανμά  
τ ι  ανηκον^εκ τον μή ά γα π ώ ντα  καί επ ίτηδες ύπεξαιρού- 
μενον α υ τ φ , ω ; τεμάχ ιον κρασπέδου χλα ίνης, οπως ο3τω
κα* υπο τής φλογός τοΰ έρωτος καί ό φορών αύτό* καί 
α λ λ α  πολλχ .

, ,Κατ* τάν, Με**'ωνα ό ατυχής τόν έρωτα προσέτρεχεν 
ε'·: Ι*«ίγ>«αν, έγονυπέτει πρό αύτής, έκλαιεν,

ε )ρηνει, ωδυρετο, εκενου πρό τών ποδών της τά θυλά- 
χ x j .o'j , απεν,ευυετο παντος τιμαλφούς αντικειμένου, 

προς^άποκτησιν ένός φίλτρου δν’ έκείνην . . . τό χουσοΰν 
του ονειρον, τόν παραδείσων του άγγελον, τό φίλτατον

ε Κ ν  r ?  » f - ° ‘ Πεΐθθ3ί’ iiT,c- ίπ ε ι^  έ,υάγευσε τόν Δία 
οη«, sic έ>νεοΓ ’ > α ί· 7-ολω0<;-

n J , , ί Τ , ί Λ  U V l 6 τοΰ Θεοχρίτου . . . -οί δέ
περιττό. και πολυπρα^ονες ου οασι ®υτόν εΐναι, άλλ» τού- ά- 
ποτ,κτομενο^ πώλ°υί % ίν  τι J  - · < * του;  ?_
που γλυωοες, Ιλαττον ioycioV, δ καλείτ^ ίπποαανίς· άποίρώ- 
γοοσι 6ε αυτο καί άπολ.ίχουσιν εύΟός οί Γπποι* καί εί τοΰτο ποιτ'- 
οουσι, «Ιλοατοργοϋσι τα Ι'κγονα, εί δέ μή, ίπε,Οαίρουσι καί ού
οί ίππο!!’ β Γ ' °  ?υ-,Ζώί ,05’' σ^ δ^λεαΟαι πρός «.λοστοργίαν
; ί Γ 4 7 α τ ρ ? αφ0“ί,ν “ύΧί> ^  ** *■«“ *“ ■« “W

αύτ? ί 6 αύ; ° ’* σχολιαστής λε’γει: «ΑποκτανΟεΓσα καί 
ώ - χ ί » ~  και ! υντΡ'δεί»« «&ν άλιρίτω δίο'οται, μεμόβευται γοΰν ώ„ και τούτο τών φίλτρων έστιν ϋν». *

αύτοΰ είδωλον, τό γλυκύτατόν του ίδεώδες.Ή μάγισσα, 
ή αόνη τότε μύστις τών μυσττρίων τής φυσεως,_ γννω- 
σκουσα πασών τών βότανών τάς Αρετας, παρήγενεξ 
αύτών διάφορα Αφεψήματα' άλλά τα πλεΤστα ν,σαν H j  
λ-ητηοιώδη, νά διαπιστευθί) δε ποτον τοιουτον εις άν
θρωπον άγνώτα, ήτό τι έπικίνδυνον και επειχε τ Λν χο 
ρ ν , γ ί α ν  όπωςδήποτε δμως έχρειάζετο εν -Ρ^ρον, τόε_  
πλήοονον είς α ύ τή ν  διά τοΰ χουσοΰ και, άν δεν Υ)?κει ο 
νρυσός, διά τών δακρύων, διά τών γοων, δια  των ολο-
φυραών. Τό εύκολώτατον διά τήν μάγισσαν, ατλαντειον 
5’ έστιν οτε έργον διά τόν δυσέρωτα, -ητο να υποκλεψ/) 
0ύτο- έκ τής έρωμένης αύτοΰ πράγματα άνηκοντα αυτϊί, 
άτινα παοέπιπτον ή κακώς έφυλάσσοντο. “Ετρεχε λοιπον 
6 δύσεοω; εις άναζήτησιν σμικροτάτου καί σχεδόν αφα- 
νοΰς τεααχίου όνυχος, περισυνήγε τάς χαμαί πιπτουσας 
δύο ί| τρεις τρίχας τής ώραίας κεφαλής της «ωμεν^ς 
του ή καί τά ά ^ τ ε ν ίδ ια  αύτής, και.εκομιζεν εις τ/)ν 
άάγισσαν μετά τόσου φόβου, μετά τόσου σεβασμού καί 
εύλαβείας, ώς εί έπρόκειτο περί Αντικείμενου 
Πλήν τούτων, ή μάγισσα εζητει συνήθως και αλλα 
τικείαενα, οίκειότατα τ? σκλνιρΚ, δι Υ)ν Υ) μαγεία εγι 
νέτο,' και έν άγνοία έπίσης αύτής άφαιρουμενα, ω; εν 
παοαδείγματι, κλώσματα έξ ένδύματος, οπερ επί μακρον 
γοόνον νά είχε φορεθή, ρυπανθή καί ίδρωθή μαλιστα υπ 
αύτής. Ταΰτα πάντα παρεδίδοντο είς τας ^ογας, συνηγε- 
το ή τέφοα καί μετά τίνος ποτοΰ μιγνυμενη εόιλετο προς 
πόσιν. Ήαέραν τινά Ανεκάλυπτεν ή σκληροκαρόιος κορ7) 
τοΰ ένδύαατός της τό σχίσμα, ή διέκρινε τήν αποσπασιν 
τών κλωσμάτων, καί τό στήθος τ-ης έπάλλετο  ̂και ε̂ςεπεμ- 
πε στόνους.Τό φίλτρον είχεν έ π ε ν ε ρ γ ή σ ε ι . ’ Α λ λ α  ταυτα εισιν 
ίσως μικροΰ λόγου άξια. Ή έκ γενετής εύγενης κομησσα, η 
δειλή καί Αβροδίαιτος κυρία, ή θελκτική και ωραιότατη



γυνη, η μεγαλοπρεπής καί ύπεροφρυς πυργοδεσποινα, ή 
αρχουσα χιλιάδων δουλοπαροίκων, δτε κατελαμβάνετο 
ύπό τή; ψυχικής ταύτη; αδυναμίας καί έζήτει την συν
δρομήν και βοήθειαν τής μαγίσση;, ύπεΐκεν εί; τά; μΧλ- 
λον εξευτελιστικά; καί βασανιστικά; δοκιμασία;- ήναγ- 
κάζετο νά μεταοαίν·/) αύτή πρό; την μάγισσαν κατά τό 
μεσονύκτιον εί; τόπου; δυσπροσίτου;, τόπους άγριους, 
τρόμον καί φρίκην έμποιοΰντας,— διότι τοιούτου; έςέλε- 
γον πάντοτε ώ; κατοικία; των αί μάγισσαι’ — άλλ’ εί; 
ούδέν έλογίζετο ταΰτα- ένέκλειε φλογερόν πΰ3 εί; τά 
αλαβάστρινα αύτής στήθη, όπερ τήν άνεζωπύρει, καί 
έφερε.ο υπο τή; ακαθεκτου δυνάμεω; τοΰ ερωτο;, τοΰ 
καχισιου dear τε χα'ι άνθρώπωγ, ώ; άπεκάλεσεν αύτόν 
ό Εύριπίδη;, ήτι; ένίσχυεν αύτήν καί έποίει άψηφεΓν 
παντα φόβον, π£σαν θυσίαν, πάντα κίνδυνον, πασαν βά- 
σανον, δια^μίαν πόαν, δι’ έν φυτόν, διά μίαν ρίζαν, δι’ εν 
βοτάνιον, δι ε/ φίλτρον.— «Μάγισσα αγαπώ.—Τό γνω- 
ρί,ω.—Λάβε αύτό τό βαλάντιον εχει όσα θέλε·.;’ λάβε 
καί αύτό τό δακτυλίδιον’ μοί τό έδωκεν ή μητηρ μου 
κατα τα; τελευταία; στιγμάς τή; ζωή; τη;, καί μοί 
εινε ή ίερωτερα άνάμνησις. "Εν φίλτρον, θέλω φίλτρον, 
ικανόν νά ενώση τήν ψυχήν μου μετά τή; ψυ/ή; του καί 
τά σώμά μου μετά τοΰ σώματό; του». 'Η μάγισσα έγίνω- 
σκε "ίνο; φίλτρου ειχεν αυτη άνάγκην, τοΰ πλακοΰντος,* 
τοΰ ίερείου τοΰ έρωτος. — «Τό φίλτρον αύτό, τό όποϊόν

J Χ?εΐίΐ«,6ται, θα τό κατασκευασω επάνω σου* πρέπει 
νά γυμνωθγί;.» Έπί τω άκούσματι τούτω ή εύγενής κό- 
μησία έφρικία, ή αβροδίαιτο; κυρία ήδείτο, ή ωραιότατη

Ί Ίσω ς Ικ τοΰ canfarreati.) τών 'Ρωμαίων, καθ’ α παραδέ
χεται ό Μισελε’, ειοους πλακοΰντος έκ λεπτοτα'του άλεΰοου κα- 
τεακευασμενου καί 5πό τών νεόνυμφων είς τάς συζύγους αότών 
•ρροσΦερομενου.

γυνή ήγανάκτει, ή ύπέροφρυ; πυργοδέσποινα έφρύαττε- 
καί όμω; . . . ηύπείθει καί ήρχιζε ν’ άποβάλλγι τήν έσθή- 
τα αύτή; καί πάντα τά λοιπά. 'Ολόγυμνο; ή δυστυχής 
καί εκτεθειμένη εί; τά ιερόσυλα όμματα γυναικός κα- 
ταδεδικασμένη; ύπό τή; Εκκλησίας, είς τήν άφήν των 
τρα-/έων αύτής δακτύλων, είς τόν σαρκασμόν τών βδε- 
λυρών χειλέων της, εί; τήν χλεύην τών βλοσυρών τη; 
βλεμμάτων, εί; τήν ειρωνείαν τή; μαύρης ψυχή; τη;, 
έπιπτε πρηνή;, καί ή μάγισσα έθετεν έπί τών^νεφρών 
αύτή; πέταυρον καί έπ’ αύτοΰ πύραυνον, έφ’ ου έψηνε 
τόν πλακοΰντα. Μάτην ή άθλία έκραύγαζεν οτι δέν υ 
ποφέρει πλέον, μάτην ικέτευε τήν μάγισσαν νά έπισπευ- 
σγι, μάτην ωμωζεν’ ή μάγισσα έπήδε καθ' έαυτην, ένιοτε 
δ'άπεκρίνετο : «πρέπει νά ζεσταθτ,ς, κυρία μου’ ή πηττα 
ψήνεται, θά ψηθ·?ί άπό σένα, άπό τήν φλόγα πώχει; με
σα σου.» ’Ολίγον έτι καί παρήγετο ό έρωταγωγό; πλα- 
κοΰς, έψημένο; έκ τών φλογών, ά; ό Jtvpl ειχί.Ιοζ ερω; 
άνήψεν έν ταΐ; νεφρικαΐ; χώραι; τή; ερώση; δεσποινη;, 
•ητις άπέστελλεν αύτόν, ουτω πεφυρμένον μέ τά δάκρυά 
τη; καί αΐθοντα έκ τοΰ πυρό; τή; καρδια; της, πρό; .όν 
απαθή καί άνάλγητον άγγελόν τη;, οστι; μόλις έόακνε, 
καί ησθάνετο έν έαυτώ ταραχήν τινα παράδοςον, κατα
λαμβανόμενο; ύπό σκοτοδίνη;- τό αίμα άνέβαινεν εί; τήν 
καρδίαν του, ήρυθρία,εκαιεν . . . ήγάπα. ’Αλλ’ έάν τυχόν, 
οταν ήγαπώντο, ή κακότροπο; τύχη ήνάγκαζεν αυτούς 
νά ζώσι μακράν άλλήλων, ή άπέκλειεν αυτοί; παν μέσον 
συνεννοήσεω;, τότε ; Πάλιν ή μάγισσα. Εχαοαττεν επί 
τών βραχιόνων αύτών τά γράμματα τοΰ άλφαβήτου, νυσ- 
σουσα'διά ραφίδο; ή άλλου τινό; οργάνου, όταν δέ τ̂ό έν 
τών έρώντων προσώπων ήθελε νά μεταδώσγι^ει; τό̂  ετερον 
σκέψιν τινά, έςεμύζει τά γράμματα τη; λέςεω;, ην ήθε-



λε, κκι παοευβΰ; τ *  έπί τοΟ βρα^ίονο; του ετέρου γράμ
ματα έδηλουν αύτην.

lu ; τοιαυτας, οσον σκληράς και βαρβάρους, τόσον ά 
νοστους καί μυθώδεις, δοκιμασίας ύπηγοντο οί έρώντες 
και μη άντερωμενοι κατά τόν Μεσαίωνα. Ά λλά  τί ησαν 
παντα ταΰτα, άφοΰ έπίστευον οτι αΰριον ό έρως αυτών, 
οστις ματην έπί τόσον ypovov έ;εκένου την φαρέτραν κατά 
τών απροσίτων φρουρίων, θά έςεπόρθει αύτά καί θά έβα- 
σιλευεν επί τών τεως ψυχρών καί ανυπότακτων καρδια- 
κών χωρών, καί θά ηγαπώντο καί θά έλατρεύοντο ; Μη, 
οταν τις άγαπα, δέν διακυβεύει τό παν δι’ εν βλέμμα, 
δι’ έν νεύμα, δι’ εν μειδίαμα, διά μίαν λέξιν εκείνης, ην 
αγαπα ; Δι’ έν φίλημ,α της γειρός τών ερωμένων ύφί- 
σταντο οί ίππόται είς τά ιπποδρόμια την σκληοάν τοΰ 
ηττωμενου τύχην, είς δέ τά ίππηλάσια ,1 όπου ηγωνί- 
ζοντο, ευρισκον τόν θάνατον αύτόν, /ωρίς κάν νά εύτυ- 
χησωσι να ασπασθώσι την /εΐρα εκείνης, δι’ ην άπώλε- 
σαν την ζωην, διότι τό φίλημα, δν τό επαθλον, έδίδετο 
είς τόν νικώντα. Έν γένει κατά την έποψην εκείνην, ητοι 
άπό τοΰ ΙΑ'— ΙΓ' αιώνος, οΐτινες δύνανται κάλλιστα νά 
χληθώσιν ερωτικό/, ό έρως διεδραμάτισε τοιοΰτον μέρος, 
οιον ουδεποτε άλλοτε. tflva εκδηλώσει τις τότε τόν πρός 
τινα γυναίκα έρωτά του, εδει νά περιβάλη αύτόν διά 
διάφορων τύπων, κατώρθου δέ ν’ άσπασθί) την χεΐρα αύ· 
της μόνον μετα πολλών μηνών ερωτικήν θεραπείαν. Μετά 
τόν ασπασμόν τν5ς χειοός προύχωρει βαθμηδόν, άναλόγως 
τής άξιας αυτοΰ, άλλ ’ άνευ καταπατησεως ξένων δ ι
καιωμάτων, καί κατά  τά δείγματα τοΰ έρωτος, άτινα 
παρείχε, καί την προθυμία^/, ην έδείκνυεν έν τγ  έκτελέσες 
τών δοκιμασιών, είς άς ύπεβάλλετο ύπό τής ερωμένης

4 *Ορα «θρησκευτικών εορτών κλπ.» τό πρώτον μέρος Ά ττ .  
Ήμίρ. 1880.

του* αι δέ δοκιμασίαι 5)σαν σχεδόν ομοιαι προς τους η 
ρακλείους άθλους, διότι έλεγε, λόγου χάριν, η ερωμένη 
πρό; τόν εραστήν: αθέλω, άν μ άγαπας, νά μεταβτ)ς είς 
τόν Κρανίου τόκον, νά έπισκεφθγί; τόν “Άγιον Τάφον 
καί νά έπιστρέψγ)ς μετά τριετίαν.)) Ό εραστής άνεχώρει 
αμέσως διά τό ΧατζηΛίκΐ· Έαν εδισταζε, θα ωμοιαζε 
πρός επηρμένον καί γαυριώντα νεανίαν, ραπι^όμενον εν 
πληθούστ) συναναστροφή καί μη ζητοΟντα ν’ αποπλυνΤ) 
τόν προστριβέντα ρύπον διά τοΰ ξίφους εν τώ πε^ιω της 
τιμής, η καί έξοφλών έπί τόπου, άλλ1 η;εμοΰντα η τρε- 
πόμενον την δικαστικήν όδον’ εκαλυπτετο δηλονοτι υπ 
αισχύνης, διότι οί έρωτες, δημοσία πλεκόμενοι, άπνιτουν 
τύπους αύστηρούς, π£σα δέ τούτων πεοιφρόνησις κατε- 
βίβαζε καί έξηυτέλιζε τό υψηλόν τοΰ έρωτος, έν ω παν 
ζήτημα έξισοΰτο πρός τά της τιμής* τόσον λεπτά  ησαν 
καί τοσαύτην πε:ιεβάλλοντο σοβαροτητα τα  ερωτικά. 
Έάν δέ τις μετά δεκαετείς σχέσεις ‘έγκατελειπε την 
ερωμένην του, ενεκεν ύπερηλικότητος αύτης, ητο κατε* 
στραμ.υ.ένος άνθρωπος, έΟεωοειτο άτιμος, επρεπε να ταφγί 
ζΰ ν , ·λ νά κλεισθη είς μοναστηριον* έάν δε προσεβαλλεν 
αύτην, τότε δη τότε. . . 'Ο Στενδάλ' άναφερει περι τ ί 
νος ποιητοΰ ότι εξύβρισε την ερωμένην του, χολωθεΐσαν 
σφόδρα έκ τούτου* μετά δύο έτών άπόγνωσιν αύτοΰ ηυ- 
δόκησεν η σκληρά νά άπαντηστ, είς τάς έπανειλημμενας 
διαλλακτηρίους έπιστολάς του, έπιστείλασα οτι, άν άπο- 
σπάσ*/} έκ τίνος τών δακτύλων του τόν όνυχα καί κομι- 
σωσιν αύτόν πρός ταύτην έν πομπν) πεντηκοντα ιπποται, 
πάντες πιστοί έρασταί, θά συγκατένευεν Γσως να τόν 
συγ/ωρηση. Έν σπουδή ό ποιητης ύπεβληθη είς την άλ· 
γεινοτάτην τών έγγειρίσεων, μεθ’ ί)ν πεντηκοντα ιππο- 
τα ι, πιστότατοι πάντες είς τάς ερωμένα; των, παραλή- 
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βόντες τόν όνυχα, έκόμισαν αύτόν έν μεγίστ·/) πομπή πρός 
την ώραίαν προσβεβλημένην, μακρόθεν δέ ήκολούθει καί 
6 ποιητής, ήμφιεσμένος τής μετανοίας τά  ίματια. Ή έξι- 
λεωσις έπήλθεν, ό ποιητης ετυχε συγγνώμης, άποκατα- 
σταθείς καί είς πάσας τάς γλυκυτάτας έντρυφήσεις τής 
προτέρας αύτου ευτυχίας.

Τοιοΰτος ό Μεσαίων υπό ερωτικήν εποψιν. Καί πρό; θε
ραπείαν μέν του πάΟου; αυτών οίδυσέρωτες είχον τήν συν
δρομήν καί τά  φώτα τής μαγίσσης, πρός άπόδειξιν δέ τοΰ 
ερωτός των τούς άθλου;’ άλλά πρός λύσιν τώνάναφυομ,ένων 
ερωτικών δικφορών καί άλλων παρομοίων ζητημάτων, 
περί ών διάφοροι ύπήρχον γνώμαι, δέν έπρεπε νά ύπάρ- 
χωσι κριτήριά τινα, ών αί άποφάσεις νά έχωσιν άπαν τό 
κύρος, παραδεκτόν καί σεβαστόν γινόμενον τοΐς π α σ ι; 
Λοιπόν δικαστήρια, οπως δικάζωσι τάς έρωτικά; δ ια
φοράς.

Τά 5Ερωτικά J ικασζηρια ίδρύθησαν έν Γαλλ,ία είς ε
ποχήν όλίγω άπωτέρκν του ΙΑ' αίώνος, έντευθεν δ’είσή- 
χθησαν καί είς άλλας χώρας. Κατά τήν σύνταξιν ώμοία* 
ζον πρός τά Τ ιμαριωτικά  (seigneuriaux) τής αύτής έποχής, 
ών προήδρευον οί πυργοδεσπόταΓ άπηρτίζοντο δέ έξ εύ
γενών, έκ κυριών διαπρεπουσών έπί κάλλει, πνεύματι καί 
γενέσει, καί έκ ποιητών, προίσταντο δ’ αύτών αί πυργο- 
δέσποιναι, άλλά πολλάκις προήδρευσαν καί πρίγγιπες καί 
ηγεμόνες, ώς Άλφόνσος ό βασιλεύς τής Άραγώνος, 'Ρι
χάρδος ό ΛεοντόΟυμο; καί έν τω Κράτει αύτοΰ ό περί- 
πυστος αύτοκράτωρ Φρειδερίκος Βαρβαρόσσας.

Πρό τής ημέρας τής συνεδριάσεως έρωτικοΰ τίνος δι
καστηρίου καί μετά τήν λήξιν τών έργασιών τών Τ ιμα
ριωτικών ό πυργοδεσπότης άφιέρου τρεις ημέρας, λέγει ό 
Σισμόνδη;,* είς τέλεσιν ιπποδρομίων καί ιππηλασιών, 
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yjtoi αγώνων τών δπλων καί τής ανδρείας, καθ’ ούς ό 
νικητής έστεφκνοΰτο ύπό τής πυογοδεσποίνης, άσπαζό- 
μενος τήν στέφουσαν αύτόν χειρα* τήν επιούσαν αύτή ή 
πυργοδέσποινα, ε/ουσα συνθεμιστοπόλους καί τάς έπιφα- 
νεστάτας τών δεσποινών, ή'νοιγε τό ερωτικόν δικαστή- 
ριον, είς δ ύπεβάλλοντο ού μόνον πασαι αί διαφοραί αί 
άναφυόμεναι μεταξύ δύο έρωμένων έκ τής παραβιάσεως 
τών άμοιβαίω; άναληφΟεισών υποχρεώσεων, άλλά καί 
πκσα έ'ρις, άφορώσα εί; λεπτόν τι ή πνευματώδες, εύτοά- 
πελον ή εύφυέ; θέμα, χρήζον άνωτέρας καί οίονεί επ ι
σήμου έπιλύσεως καί κυρώσεως. Ουτω έρών τις είνε τό
σω ζηλότυπος, ώστε μεμψιμ,οιρεΐ καί όιά τό έλάχιστον* 
ετερος δέ τοσαύτην εχει πεποίθησιν είς τήν πίστιν αής 
έρωμένης του, ώστε ουτε κδν παρατηρεί τάς παρεχομέ- 
νας αύτώ δικαίας άφορμάς ζηλοτυπίας. Έ ρωταται ήδη, 
όπότερος δεικνύει πλείονα εοωτα; Ωσαύτως γυνή τις ούχί 
δυσκόλως εισακούει τών διαααοτυοιών τών διαπύοως έ-* k k k k ^
ρώντων νέων* έτέρα δέ, φρονιμώτερον σκεπτομένη, θέλει 
νά βεβαιωθη περί τής ειλικρίνειας τών αισθημάτων αύ
τών. 'Οποτέρα τούτων είνε μάλλον άξια έκτιμήσεως; Τά 
τοιούτου είδους θέματα ύπέβαλλον αί ποιήτριαι, οί τρου- 
όαδονροι καί οί ίππόται. Συνεδριάζοντας τοΰ δ ικαστη
ρίου προύχώρει ό ετερο; τών άγωνιζομένων, κρατών άρ
π α ν , άρπίζων δέ και άδων έμμέτρως κ*ί όμοιοκα^αλη- 
κτικώς, ανέπτυσσε τό θέμα τής έ'ριδος· μετά τοΰτον ή- 
γείρετο ό άντίπαλος καί κατά τόν αύτόν ήχον καί τό 
αύτό μέτρον, συνήθως δέ καί κατά τήν αύτήν ομοιοκα
ταληξίαν, άπήντα δι’ έτέρας στροφής, —  άμφότεροι αύ- 
τοσχεδιάζοντες.Έμμέτρως δέ καί δμοιοκαταληκτικώς καί 
αύτοσχεδίως συνεζήτουν ού μόνον οί ίππόται καί οί τρον- 
6aiovpo(y άλλά καί πολλαί τών δεσποινών, αΐτινες έδι- 
καζον, καί τοιαυται υπήρξαν Στεφκνέττα ή θυγάτηο του 
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κόμητος τής Προβιγγίας, η Λαύρα, ην άπηθανατισεν 4 
Πετράρχης, καί άλλαι. 'Ώς φαίνεται, ό έρως τότε έποίει 
τούς άνθρώπους ποιητικούς, καί δικαίως είπεν ό Ευριπί
δης: ποιητήν άρα ερως όιόάσχει, χαν άμουσος ?] τό πριν. 
Ιστορείται δέ δτι και γαμικόν συμβόλαιον εύρεθη συντε- 
ταγμένον έμμέτρως.

Αί αυτοσχέδιοι αυται έ'ριδες εκαλούντο Ιθηβοι^,οπερ 
μεταφραστέον ίσως στιχομαχίαι^ διότι εμαχοντο, ούτως 
είπειν, διά στίβων’ έθεωροΰντο δέ περατωμεναι έν πεντε 
στροφαΐς* μετά την πέμπτων το δικαστηριον, συνεδρία
σαν, ακόυσαν, σκεφθέν κατά τόν νόμον, έςέδιδε την ά- 
πόφασίν του, έστηριγμένην έπί του ερωτικού νόμου, κω- 
δικοποιημένου είς εν καί τριάκοντα άρθρα, τα ε;ής ;

Έρωτιχος Κώόιζ τον 1D' αιώνος»

\) *0 ισχυρισμός τής εγγάμου καταστάσεως δέν εινε 
άποχρών κατά τοΰ έρωτος λόγος.

2) Ό μη είςεύρων νά κρύπτη ουτε νά άγαπ£ είζεύργ,.
3) Ούδείς δύναται νά παραδοθν) είς δύο έρωτας.
4) Ό έρως δύναται πάντοτε νά αύςάνη η νά μειοΰται.
5) Τό βία λαμβανόμενον παρά τών ερωμένων είνε ά- 

τερπές.
6) 'Ο άρρνιν συνήθως άγαπ£ έν πληρει έφηβότητι.
7) Διετής χηρεία έπιβάλλεται έπί τφ Οανάτω τοΰ 

έτέρου τών έρωμένων.
8) Ούδείς άνευ άπο/οώντος λόγου πρέπει νά στερή- 

ται τών έν τω έρωτι δικαιωμάτων του.
9) Ούδείς δύναται νά άγαπα, άν μη γι πεπεισμένος 

δτι θά άγαπηθη.
10) Ό έρως συνήθως άποδιώκεται τοΰ οΓ*ου υπό τή; 

φιλαργυρίας.

11) Δέν αρμόζει νά άγαπ^ τις έκείνην, ην θά */}σχύ- 
νετο νά λάβν) σύζυγον.

12) Ό άληθης έρως έπιθυμεΐ θωπείας, μόνον έκ τοΰ 
άγαπωμένου προσώπου προερχομένας.

1 3) "Ερως κοινολογημένος σπανίως δtαρκεί.
1 4) Ό έρως ό εύκό)νως έπιτυγχάνων τοΰ σκοπού άπο- 

βάλλει τό γόητρον* τά δέ 
αύτου.

15) Πας έρών ώχρι$ έπί τν) θέα τοΰ έρωμένου προ
σώπου.

1 δ) Ό έρών τρέμει είς την έμφάνισιν τοΰ έρωμένου.
17) Νέο; έρως αποβάλλει τόν παλαιόν.
1 8) Μόνον η άςία καθιστα τινα άςιον έρωτος.
19) ’Έρως άρ/ίζων νά σβέννυται φθίνει τανέως, σπα^

> ■> γ <νιως ανα^ωπυρουμενος.
20) Ό έρών είνε πάντοτε δειλός.
21) Διά τής άληθοϋς ζηλοτυπίας · τό πάθος τοΰ έρω

τος αΰ;εται πάντοτε.
22) Ή έζ αύτοΰ άπορρέουσα υποψία καί ζηλοτυπία 

τρεφει τό πάθος.
23) Όλιγώτερον τρώγει καί κοιμαται ό από τής σκέ.- 

ψεως τοΰ έρωτος βασανιζόμενος.
24) Πασα πραςις τοΰ έρώντος καταλήγει είς τό περί 

τοΰ έρωμένου σκέπτεσθαι.
25) Ό άληθης έρως ούδέν άλλο ευρίσκει καλόν η τό 

άρεσκον είς τό έρώμενον.
26) Ό έρως ού έ̂ν δύναται νά άρνηθνj είς τόν έρωτα.
27) Ό έρών δεν δύναται νά κορεσθν} τής έκ τοΰ έρω- 

μενου άπολαύσεως.
28) Ές άμυδοας εικασίας ό έρών συλλαμβάνει απαί

σιους υπονοίας περί του έρωμένου.

κωλύματα αύςάνουσι την ίσ^ύν



29) fΓπερβάλλουσα πρός τά ; ήδονάς εξις κωλύει την 
γένεσιν του έ'ρωτος.

30) Τό πνεΰμα του έρώντο; κχτε/ετχ ι  ύπό τής είκό- 
νος του ερωμένου ενδελεχώς καί άδιακόπως.

31) Ούδέν κωλύει δπως γυνη τις ά γαπατa t  υπό δύο 
άνδρών, η άνηο ύπό δύο γυναικών.

Αυτη ητο ή νομολογία τών Ερωτικών Δικαστηρίων, 
ην είχον ύπ ’ δψιν κατά τάς συνδιασκέψεις των, καί κα τ ’ 
αύτην έκρινον και άπεφάσιζον* εΰρηται δέ ουτω ολό
κληρος έν τω πονηματι Άνδρέα του έφημερίου Πάπα 
Ίννοκεντίου του Δ', ύπό τόν τίτλον ’Ερωτικά (Erotica sea 
Amatoria). "Εργα τών δικαστηρίων τούτων ήταν η κλη- 
τευσις τών ένοχων είς έμφάνισιν, η έκδίκασις τών διχ- 
φόρων υποθέσεων, η έπιβολη ποινών, ή δ ιατύπωσι; του 
τρόπου τής διαλλαγής, η κηρυξις τής περαιώσεως τή ; 
διαδικασίας καί η έκδοσις τών ερωτικών αποφάσεων (a r
rests d’arr.our). Αί αποφάσεις αυται συνετάσσοντο κατά 
τούς τύπους τών άποφάσεων τών τότε δικαστηρίων' δτι 
δέ προσεβά7νλοντο καί ύπό τών τακτικών ενδίκων μέσων 
τεκμαίρεται έκ τή ; εξής περιπτώσεως, άπαντώση; παρά 
τώ  Νοστραδάμω.* Δύο τρουβαδουροι, ό Σίμων Δόριας καί 
6 Αανφράν Σιγάλας, άνεκίνησαν τό ζητημα «πότερος είνε 
μάλλον αξιαγάπητος, ό έλευθερίως διδούς, % ό άκουσίως, 
δπως άποδείκνυται έλευθέριος;» Τό ζητημα τούτο ύπε- 
βληθη εις τό ερωτικόν δικαστηριον τών κυριών τοΰ ΓΙιεο- 
φαί καί τοΰ Σίν, έπειδή δέ οί διάδικοι δέν ηύχαριστη- 
Οησαν έκ τή ; άποφάσεως αύτοΰ, προσέτρεξαν είς τό άνω- 
τερον δικαστηριον τών δεσποινών τοΰ 'Ρωμαίν* ώστε έφε- 
οίβαλον την άπόφασιν.

II λείσται δσαι αποφάσεις ευρηνται παρά τώ έφημεοίφ 
Άνδρέα καί τώ  Νοστραδάμω. Μία τούτων φέρει : *Τό

1 Vie des poeles Provencaux.
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δικαστηριον τών δεσποινών, συνεδριάσαν έν Γασκόν*/;, 
ώρισε, τή όλομελεΐ ομοφωνία σϋμηαντος τον δικαστηρίου, 
την εξής διηνεκή δ ιά τα ζ ιν  κ τλ .»  Έτέρα άπόφασι; 
έπ ά γετα ι: «'Ο ιππότης, καταγγείλας είς την κόμησσαν 
τής Καμπανίας πασαν την ύπόθεσιν τής προσγενομενης 
αύτώ απάτης, έξητησατο ταπεινώς, δπως τό έγκλημα 
τοΰτο ύποβληθγ) είς την κοίσιν αύτή ; καί τών άλλων δε
σποινών* η κόμησσα, προσκαλέσασα εξήκοντα άλλ ας δέ
σποινας, έξέδοτο την άπόφασιν ταύτην κ τλ .»  ’Ά λλη , έκ- 
δοθεΐσα έπι τ*?) εριδι «&ν δύναται νά ύπάρξν) ερως με
ταξύ συζύγων», έ'χει ώ ; έξης έν τώ αίτιολογικφ αύτής : 
α . . . . Λεγομεν καί βεβαιοΰμεν διά τής παρούσης, δτι ό 
ερως δέν δύναται νά έπεκτείννι τά δικαιώματα του έπί 
δύο συζύγων, διότι πράγματι οί έρώντες παραχωροΰσι τά 
πάντα  άλληλοις και χαριζόμενοι χωρίς νά πειθαναγκά- 
ζωνται είς τοΰτο ύπό τίνος ανάγκης, ένω οί σύζυγοι θεω- 
ρνΰνται έκ καθήκοντος ύπό/ρεοι νά ύπείκωσιν άμοιβαίω; 
είς τάς θελήσεις ό είς τοΰ έτέρου καί ούδέν νά άρνουντα». 
άλληλοις . . . .  δτι η άπόφασις αυτη, ην έξεδώκαμεν έν 
ά*ρα συνέσει καί κατά την όμόφρονα γνώμην πολυαρίθ
μων δεσποινών, εστω δι’ ύμα; ώς σταθερά καί αναμφι
σβήτητος αλήθεια. Ουτω, έκρίθη καί άπεφασίσθη έν ετει 
1174 τγ) τοίττ) τών καλενδών τοΰ Μαίου». 'II άπόφασι; 
αυτη ώριζεν οτι ούδείς ερως δυνατός εν συζυγία* έ/* 
ταυτης δ’ ίσως έγεννηθη βραδύτερον τό γνωστόν λόγιον * 
« Le mariage est le tomheau de Γ amour», διά την ανα
σκευήν τοΰ όποιου όΓκυιζώ συνέγραψε την γνωστήν με
λέτην «L ’Arr.oiir dans le mariage» ("Ερως i v  γάμω)'  π ι
θανώς δέ έκ τής αύτής αιτίας παρηχθη καί τό παροιμιώ- 
δες δίστιχον:

De Γ amour a I’ hymen telle est la difference
Que le premier finit, quand le second commence,



και η εύφυεστάτη σκεψις του Σαμφώο: «L ’ hymen vient 
apres Γ amour, comme la fum£e apr^s la flammed.

’Αγνοώ $v μεταςυ τής μιας και πεντηκοντα αποφά
σεων, τάς όποιας, κατά τόν Λαλάν,' έσχολίασεν είσαγ- 
γελεύς τις έν Παρισιοις, ό Martial d’ Auvergne, συναριθ- 
μεΐται και η άπαίρουσα τό ιερόν και ζωογόνον πυρ τοΰ 
ερωτος άπό τής συζυγικής παστάδος* βέβαιον ομως είναι, 
δτι η άπόφασις αυτη, η τοσοΰτον διάστμος τότε κατα- 
στασα, είναι δ>ως δογματική και ούχί ανέκκλητος. Τό 
έγγαμον ώραΐον φυλον ηδύνατο νά άνακόψν) αύτην,προσά- 
γον πλεΐστα δσα ιστορικά παραδείγματα, διατρανουντα 
την έν τν) συζυγία υπαρςιν ού μόνον άπλοΰ έρωτος, άλλ ’ 
έρωτος διάπυρου, παραφόρου. Ιδού δέ τινα τών παρα
δειγμάτων τούτων.

Υπήρχε ποτε γυνη τις ώραιοτάτη υπανδρος, Κάμμα 
τουνομα καί Γαλατική τό γένος, ητοι συμπολιτις τής 
κομησσης τής Καμπανίας. Την Κάμμαν ηγάπησε διαπύ- 
ρως Συνόριξ τις, άδυνατών δέ νά πείση '7) βιάση αύτην, 
ζώντος τοΰ συζύγου, έφόνευσε τοΰτον. 'Η Κάμμα, βαρέω; 
φέρουσα την άπώλειαν τοΰ άνδρός, έγκλείετα ι έν τώ ναώ 
τής Άρτέμιδος, ούδενι τόν νοΰν προσέχουσα και αόνον 
την προτέοαν αύτής ευδαιμονίαν αναπολούσα. *0 Συνόρις, 
σκεφθείς δτι ητο άδύνατον άλλως νά πληρώσν) τόν πόθον 
του η λαμβάνων αύτην σύζυγον, ζητεί την σκληράν εί; 
γάμον. 'Η Κάμμα συγκατατίθεται, καί οί μελλόνυμφοι 
πορεύονται είς τόν βωμόν* λαβοΰσα δέ κατ’ έθος οίνον 
μελίκρατον κα! σπείσασα κα\ πιοΰσα δσον ημισυ, προση- 
νεγκε τό λοιπόν τφ  Συνόριγι* ^ιόντος δέ και τούτου, «α ύ 
την την ημέραν άνααένουσα, γλυκύτατε μου σύζυγε, έπε- 
ζων, είπεν η Κάμμα, ηδη παράλαβέ με.» Μετά τ ινα ;

1 Curiosit̂ s litl6raire&.

ατιγμάς άμφότεροι άπέθανον* ό οίνος ητο δηλητηριασμέ
νος υπό τής ιδ ίας.1

Τοΰ 'Ροβέρτου, τοΰ υίοΰ Γουλιέλμου τοΰ Κατακτητοΰ 
ύπό βέλους δηλητηριασμένου τρωθέντος, οί ιατροί άπε- 
φάνθησαν οτι, μόνον έάν στόμα άνθρώπινον άπέλειχε την 
πληγην, θά έσώζετο έκ τοΰ βεβαίου θανάτου, « θ ά  άπο- 
ΰάνω λοιπόν τότε, είπε, διότι ούδέποτε θά ύπάρζω τό
σον σκληρός, ώστε νά έπιτοέψω νά άποθάνγι άλλος χάριν 
έμοΰ'» άλλ ’ ένω ό 'Ροβέρτος έκοιματο, η σύζυγος αύτοΰ, 
πριγγίπισσα Σιβίλλη, έμύζησε την πληγην, θυσιάσασα 
την ζωην αύτής ύπεο τής ζωής τοΰ άνδρός της.^

'Ροδόπη, η θυγάτηρ τοΰ βασιλέως Δαρείου, άπολεσασα 
τόν σύζυγόν της, έφόνευσε την τροφόν αύτής, τόλμησα* 
σαν νά τν) συμβουλεύσ*/) δεύτερον γάμον.^

Ταΰτα πάντα καί άλλα πολλά δέν διαψεύδουσι τό 
απελπιστικόν τής κομησσης άξίωμα, δτι οί γαμήλιοι στέ
φανοι, περιτιθέμενοι είς τάς κεφαλάς τών ά\δρών καί 
τών γυναικών, έςορίζουσι τόν έρωτα άπό τών καρδιών 
αυτών ;

'Όθεν δύναται τις είπειν, δτι η ανωτέρω άπόφασις 
φαίνεται περιβεβλημένη την σπουδαιότητα, κατά ύέ 
τόν Μισσελαί και την περιωνυμίαν και κλασικότητα, 
ούχι ώς άποκαλύψασα φρικτην τινα άληθειαν, κεκρυμμε* 
νην έν τνί έπεράστω τρυφερότητι τών συνδιαλέξεων η τ /j 
ζηλωτή ηδυπαθεία τών φιλημάτων και τν) άμοιβαία όια- 
χύσει τών ιερών αισθημάτων δύο συζύγων, άλλ ’ ώς έπίο- 
ρίψασα ΰβριν κατά τοΰ γάμου, προστρίψασα ρύπον κατά 
της συζυγικής εύδαιμονίας, και έκσφενδονίσασα μύδρον 
κατά τοΰ εύτυχους οικογενειακού οικοδομήματος*

\ Πλουτ. ’Ερωτικός.
2 The English student’s assi stant ,  by A. Rangalake.
3 Defenses du beau sexe. Amsterdam. V. III.



Οΰτως είχον τά  κατά  τάς ερωτικά; αποφάσεις. Ά λλ*  
έάν τ ι ;  ηναντιοΰτο είς τό δεδικασμένον, ύπήρχον εκβ ια 
στικά τής έκτελέσεω; μέσα ; Παρ’ ούδενί τών ποιητών
καί συγγραφέων εΰρηταί τ ι,  την εύλογον του αναγνώ 
στου παρατηρησιν πληρούν* φαίνεται ομω; οτι, επειδή, 
ώ ; έν τοΐς έμπροσθεν έλέχθη, τά  έρωτικά ζη τη μ α τα  εϊ- 
χον άφομοιωθή πρός τά  τής τιμής, ύπηχΟησαν καί τα ΰ 
τα , ώ ; καί ό Στενδάλ παραδέχεται, ε ί; τούς αυτού; κ α 
νόνα; καί ύπό τών αύτών διείποντο έθίμων. Ουτω, έάν 
κυρία τ ι;  δέν συνεμορφοΰτο πρό; τινα  τών διηνεκώ ν δ ια 
τά ξ εω ν , έπαυεν άπολαύουσα τής ύποληψεω; τών έντιμων 
δεσποινών.

Τοιαΰτά τινα υπήρξαν τά  έρωτι/.ά δικαστήρια : π α -
> / » V   ̂' 5 /·. f t · ' *Λ · />αιστραι, εν α ι; οεν επαλαιεν η ρωμη, ο κελης η ο σ ί
δηρος, ά λλ ’ ηγωνίζετο ό νου;, η ευφυΐα και τό πνεύμα* 
δέν ησαν, ώ ; τά  βάρβαρα ιππηλασία  (tournois), πεδία  
μαχών, έν οΐ; πολλάκι; έρρεε τό ανθρώπινον αίμα, ά λλά  
περικαλλεΐ; κρήναι, άφ’ ών έρρεον διά ροδίνων χειλέων 
τ ά  τερψίθυμα τής Κ αστα λ ία ; νά μ α τα ’ η^αν περιφανείς 
χαρίτων καί ηρώων όμηγύρει; περί έρώτων έρίζουσαι.

Μεθ’ ολα τα ΰ τα  υπολείπεται νά έξετασΟη άν ό έρως 
τότε ητο άπλώ ; α ισθηματικό; η υλικός. Περί τούτου α ι 
γνώμαι διίστανται* ό Δεμάρκας, ό Κνιτάρδο; καί άλλοι 
διατείνονται ό'τι ό έρω; ούτο;, δν ειχον άναγάγει εί; κ α 
θήκον καί δν έθεώρουν άναγκαιότερον τοΰ γάμου, ητο  
καθαρώ; πλατωνικό;* αύτές ούτο; ομω; ό Κνιτάρδος 
προστίθησιν, ότι ύπάρχουσι πλεΐστα ι οσαι έξαιοέσεις, δυ- 
νάμεναι νά γεννησωσι πολλά; τ ά ; περί τοΰ έναντίου άμ- 
φιβολία;.

Δ. Π. ΓΕϋΡΓΑΧΤΟΠΟϊΑΟΣ
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Γ Ε Ρ Α Σ ΙΜ Ο Σ  Ζ Π Χ ΙΟ Σ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΩΧΙΟΣ

On doit des 6gards aux vivants, 
on ne doit aux morts que la veril0.

YOLTA1BE

I

Τη 22 Σεπτεμβρίου 1881 η Ελλάς έπένθει τόν θά
νατον άνδρός φιλοπάτριδος, διδασκάλου έπιστημονος, πο- 
λιτευτου εντίμου, δημοσιογράφου καί ρητοοος ιδιορρύθμου 
και έπιχαρίτου, πατρός άξια τέκνα άναδεΐξαντος, του Γε
ρασίμου Ζωχιου, ου έντεχνον ομοίωμα βλέπει απέναντι 
ό αναγνώστης. Την εικόνα ταύτην επιχειρών νά συνο
δεύσω διά βιογοαφικών τινων υπομνήσεων,.1 ταλαντεύομαι 
μεταξύ του αισθήματος τη ; εύγνωμοσύνης, ην οφείλω 
τώ θανόντι, και της συναισθη'τεως τν|ς έμ*̂ ς άδυναμίας, 
—  διότι ομολογώ έμαυτόν πάντη άδαη εις τό είδος τούτο 
του γράφειν, — άλλ’ ύπείκω είς καθήκον.

‘Ο Γεράσιμος Ζωχιός, καί περ βιώσας καί πολιτευθείς 
έν Έλλάδι ένχρόνοις, καθ’ οΰς ηρξαντο δυστυχώς έκλεί- 
πουσαι αί άρεταί at τιμησασαι τό γένος ημών κατά τάς 
σκληράς της δουλείας ημέρας, έ'μεινεν ό άνηρ της επο
χής εκείνης, έν μέσω πολυειδώς νεωτε^ιζόντων συγχρό
νων. Μεταξύ δέ τών αρετών τούτων έκ τών πρωτίστων 
είναι, νομίζω, ό σεβασμός πρός τούς πνευματικούς ημών 
τροφεις, τούς διδασκάλους* διό καί οί ημέτεροι γεννήτο
ρες έν τγ5 εύσεβει αύτών αρετν; έθεώρουν τόν διδάσκαλον 
ώς δεύτερον πατέρα,

Ό Ζωχιός, γεννηθείς έν Κέρκυρα τ·ρ 3 1 Αύγουστου του



έτους 1911, έςεπαιδεύθη έν t5J Ίονίω Άκαδηκεία, ήν δ 
αείμνηστος εχ.εϊνος λόρδος Γκυΐλφορδ, ώς εί ύπερων είς 

ν, ™ « ^πνευσιν, ίδρυσε κατά τό 1 823, ίνα παρα- 
™ «'«η ΐ ανδρας ύπέρ των όλων άγωνιζομένη Έλλάδι.

*1 U?4? **εϊν0 τ^ενος, είς δ ε?/ε καταφύγει
τοτε ο ϋλλην,σμος, έλησμονήθη σήμερον έν ^  τύρβη να· 
μ α ι^λω ν παθών καί 6>ι/.ων συμφερόντων, ή δέ άννώυ.ων 
νΐαων γενεχ, καταργούν τω 1863 τήν Ίόνιον ’Ακαδή- 
μειαν, εςηλειψε καί αύτό τό δνου.α, δπερ ώφειλε τούλά- 
χιστον να μεταβιβασν) είς τό ε’ν Κερκύρα γυμνά,«ον, πρό; 
«ναμνησιν παρειού,ης δόξης. Βεβαίως, άν ό Ζων,ός έξε- 
προ,ωπει την Κέρκυραν έν τνί J ev t ip q  Έ θηχή Συπ.Ιεύ- 
°ec—r.αι τ ι; ηδύνατο κάλλιον αύτοΰ ; -ούδέποτε θά εί- 
χεν επιτρεψει τοιαύτην βεβήλωσιν διότι έσε,Λνύνετο έπί 
τν) εν Κέρκυρά μαθητεί* αύτοΰ καί ούδέποτε έπαύσατο 
τιμών καίσεοόμενος τούς διδάξαντας αύτόν. Έλάτρευε 
• ο παρελθόν, οπερ είναι πάντοτε αρετής σύμβουλος, ‘καί 

μ >α όικαιας υπερηφάνειας άνεμιμνήσκετο τής ίδιαιτέ- 
£*; αυτοΰ πατρίοος.

Ή Κέρκυρα κατά τήν μακράν καί ζοφώδη νύκτα τή ; 
ξυλε ία ς του γένους, ύπήρξε μητηρ παρήγορος,παντί σθένει 
^ιραθεισα όι ένδοξων υιών καί θυγατέρων νά κράτηση 
^ημ^.νην την λαμπάδα τοΰ ελληνικού πνεύαατος. Καί 

τω^οντι, ποσοι άνδρες έπιφανεΐς έν τοΐς γράμμα,ιν, έν τή 
*ε?? και τν5 θύραθεν έπιοτήμν), έν τγ5 πολιτική, έν τή 
κα λλ ιτέχ νη  άπό τής ΙΡ/ έκατονταετηρίδος μέχ^ις ήαών", 
απο του διάσημου Ν,κάνδρου Νουκίου μέχρι τοΰ κλεινοΰ 
Μουστοζυδου ! Είναι δε άνάγκη ν’ άναφέρωμεν ονόματα 
υπάρχοντά έπί τών χειλέων παντός Έλληνος ; Ό ίατεό- 
Δόνας, ό ϋύγενιος Βούλγαρις, ό θεοτόκης, ό Άνδρέας 'Ι
ερωμένος, ό Καποδίστριας, ό Μάριος Πιέρης, ό άνδοιαν- 
ιοποιος Προσαλεντης, ό μουσουργός Μάντζαρος καί τόσοι

έίλλο·., ίν α  μή άναφέρωμεν τούς προγενεστερους^εν^ησαν
Κ ερκυοα ΐο ι; Τ ίς δέν ήκουσεν ω σαύτω ς περί τω ν εςοχων
Ικείνων Κεοκυραίων δεσποινών, α ίτ ινες  τοσούτω  ε τ ιμ η -
σαν έν τνί' Έ σπερί* τό γένος ήμώ ν δ ια  ^ ^  κ α λ ^ ε? '  
γ ία ;  τώ ν γ ρ α μ μ ά τω ν ; τ ίς  άγνοεϊ τη ν  Ισαβέλλαν θ ε ο -  
τόκη Ά λ β ίτ ζ ν ι,  τή ν  Μαρίαν Π ετρετινην, επ ικλη θε ΐσαν  
ψιΜσοφor, τή ν Ίο υστίνα ν  Μ ιχαέλη *Ρενιε κα, τη ν  σή 
μερον έν Φ>ωρεντία διαπρέπουσαν κ α ί ευρωπαϊκής φ ο μ η ;  
άπολαύουσαν κυρίαν Ά λ β ά ν α ν  Μηνιατ·/)

Ή Ίόνιος Ά κ α δ ή μ ε ια , είς b  δ Ζωχιός μ<Λ»« ενδεκαε- 
τή ' ε’ σήλθεν, έπιδοθείς ιδ ία  είς τή ν σπουδήν τω ν μ α θ η 
μ α τ ικ ώ ν  ύπό δόκιμον δ ιδάσκαλον, Ί ω ά ννη ν  τόν Κ αραν- 
δηνόν, ήτο  τό πρυτανεϊον π άσης σχεδόν τη ς  το τε  ελλ·/)- 
νικής σοφίας. Έ ν α ύ τ ίί,  μ ε τα ξύ  διακεκριμένων α λ λ ο -W.*
—ών κ α θ η γ η τώ ν , έδ ίδαξαν τ ό  πρώτον ό Βαμ^ας, ο Φαρ 
μ ακ ίδης, ό Φ ιλητΧς, δ Σακελλαρόπουλος, ό Κ α λ ,ο ς , ο 
Πίκκολο:, δ Π ολίτης, δ θεριανός κα ί π λε ϊσ το ι ά λλο ι. L* 
τώ ν δ ιδ α σ κ ά λ ω ν  τοϋ Ζωχιοΰ ήτο κα ί δ Κ ω νσταντίνος  
Ά σώ π ιο ς. Μ ετά σ υ γ κ ι ν ή , ε ω ς  δέ θ ά  ένθυμοϋμαι π ά ντο τε  
τή ν  λύπ η ν, ήν δ άξιος μ α θ η τ η ς  ήσθανθη  το ) 1 8 ( 3  επί 
τ ώ θ α ν ά τ ω  τοϋ γηραιοϋ αύτοΰ δ ιδασκαλου τον λόγον, 8ν 
εκ φ ώ νη σ ε  κ α τ ά  τό τελεσθέν έν τ·7ί 'Ρ ι,αρ ειω  ~7.ο λ ?  
α ν η μ ό σ υ ν ο ν , κα ί τά ς  σελίδας, άς άπό καρδίας άφιερωσεν 
είς τόν βίον αύτοΰ έν τώ  ήμετερω  Ή μερολογιω. Κ αι 
α δ τη  ή πρός τ ό ν  άείμνηστον ά ν δ ο α  οφειλή μου.

I Περ'ι των Ιζόγυ» τούτων δεσποινδν, x*\ ’S’f  περί τής
•Αλδάναί Μ ην.άτη\α\ τοΟ νέου a lt f , ;  συγγράμματος -Le Corr ge,
5!) vie et son oeuvre, Paris 1381·, βέλομεν πραγματευβί, ?*τενω, 
τώ ‘Ημερολογιω τοΟ προαεχοΟς rtou?, εί θεός δ<£η·

'2  "Ορχ ’ Αττικόν Ήμερολόγιον τοΟ ίτους 1874, σελ.



II

Aπδ του 1828,  δτε άποφοιτ-^ας τής Ίονίου Ά κ α -

3 ““ Τ ί'’ ,ilV 'ΕΜκ **1 W*0i> ύ~6 τοΰ
«οιδιμου Κυβερνήτου καθν,γν,τής τ ών μ αθημ α τικώ ν έν
;  7 -  ε'·“  κα1 ^ « ν β τ ρ ο ?« ίφ  Αΐγίννις, v .iyu  τοϋ 1 8 7 9 ,

πολύτιμον ζωήν κατατρύχουσα' νόσο; ·ήνάγ- 
« . . ν  αυτόν ν’ άποχωρίσ* τοΟ π<ΛΐΤ£οδ ,a i  w i J -  
λ κου σταδίου^ κα ί νά ίδ ιω τεύ* , δ βίο, του Ζωχιού ε?ναι

6 - ' 1  πΤ0,? “γων ενΤΤ °υ *ai καΡτεΡ*ί εργασίας. Αί 
υπ Λρε*ιαι «ς παρεσχεν ως λόγιος, ώς διδάσκαλος τών μα-
^■ματικων εν Αίγίνγ) καί ε ϊτα  έπί πλοίου,ώς διευθυντής τής
^ κγγε ·κής Σχολής Σμύρνές, καί ώς καθηγητής έν τή  
Ρ'-,χρειφ -χολγϊ άπό τοΰ 1 8 4 4 — 1879·  αί έκδουλεύσεις 

«υτ·0 ω; αξιωματικού του ναυτικού, ώς τμν,ματάρχου
η  7  !,π! 7 ! “ί> τώ ν καί ώ ; συντάκτου τού
1·Λ \ ' υ συγγράμματος, περιοδικώς
εκδιδομενου ά ,δ  τού 1 84 2 - 1  8 4 3 ,  έλέγχουσι τδ διορατι-
κ,νομμα τού αειμνήστου Κυβερνήτου, δστις διείδε ναλ -  
κεντερον άνδρα έν τώ έφήβω Ζωχ<ώ καί κ α τ έ σ τ η ν  αύ- 
τον καθηγητήν.

i i i t  T lt lV  ΙΓΓίΊι Ι / λ ιι ~ ^  r > /’Εκ τών πολλών τής νεαρας αύτοϋ -ήλικίας περ ιστα
τ ικώ ν τω ν μαρτυρούντων τοΰ παιδός τήν  εύφυΐαν, είνα ι 

τούτο : Εύ,ίσκετό ποτε έν άαΦ ίβολία I  „ 6 e τήν

ν V  ' ---------  VwC την απορίαν,
Ά λ 'ν  ΤΟυί άρ'.θμούς, καί εγραψε 1 2 .
Α λλ  ο διδασκαλος, τοΰ μαθ,,τού πονηρότερος, τό πο*γ-

Γ ί ' Τ Τ * 4’ (<κΰ,(Κ * φ * ™  Τδ δ ώ δ εκα ;»  -ήοώτν,σε. —I. S«S««a;.. . ,* ίώ ί«« ;... ,_ ,Ν .ί 'τί 1 . —
>’£,<7:εν επί τε,λθυς 0*ΡΡ**έν; ό ρ.αθητης, άλλ ’ 

,· °/ει πάντοτε δ άνήρ δτι ειχεν άφεθή είς τήν τύ-

•/•Αν Ε ίναι δαως κ α ί άλν,Οές δ τι τδ π αχύ αύτό ω  ενε- 
-οίε'ι ε ύ - ,« ισ τό ν  τ ινα  έντύπωσιν είς τά  δ μ μ α τα  το ΰ π α ι-  
SV  διό κα ι μ ετά  π ο λλά ; περί τής γραφή; τοΰ ονομα- 
τό ; του δόκιμά ; άπεφά-τισε νά γράφνι το Ζωχιο; δ ια

του ω. , ~ rr ~ ’
•Η τοίτν, Σεπτεμβρίου 1 8 4  3 παρεσχε τω  Ζωχιω α -

ς>05υ.·ήν ε ϊ; εύγενές πίστεω ς παράδειγμα, οπάν.ον κ α τα
τά" ήαέρας ήμών. Στενός ών φίλος καί συνεργάτες του
ναυάονου Κ .-ιεζή , υπουργού τότε έπί τών Ναυτικών και
προέδρου τή ς Κυβερνήσεω;, δέν μ ε τ ε ίχ ε  τού κιν/ιματο;
τ ή ;  νυκτό; έκείν/ις, ά λ λά  παοέμε-.νε πλησίον τω ν α τυ
•/νΐσάντων αύτοΰ προϊσταμένων.

"Οτε δέ δ -ήλιος τή ς 3 Σεπτεμβρίου εχα ιρετισε του; 
νιχτ,τάς τής «άνα ιμάκτου» έκείννκ νίκνι; κα ι ειόε τ τ ν  
'Ε λλάδα μέλλουσαν νά «υνταγματισΟ ίί, ο Ζωχιός εμενεν 
άχό/ιη πιστός είς τούς -ήτττ,Οέντας κα ί δέν αύτοσχεδ ια- 
σεν έαυτόν έπ α να π τά τψ  χα\ avrxa) {iaUxor της ε π ι ιν  
σης. Τδ δέ ΛαοττηύβΛ,μογ ύπουργεΐον,— ώ ; ΙΛ τΜ  V) τΥ,ν 
νύκτα  έκείννιν σ;νιματισΟ εΐσα Κ υβ έρ νη σή  ·ή βραοευσασα 
βραδύτερον τούς ν ική τα ς χ α λκ ίνφ  άριστειω , οπερ εις α -  
νάμνν,σιν τής % έρας Ικοψεν, -  έλλν,νικώ ; σκεπτομενον, 
έτιμώρνισεν, ώς δήθεν άντιφρονοΰντα, αρχαιον κα ί όοκι 
μώ τατον τοΰ ναυτικού ά 'ιω μ κτικόν, μ εταθεσαν τον Ζω- 
νιόν είς δ ιαθεσ ιμ ότητα . Λέγω δ’ Μ ψ η χ ώ ς ,  ενθυμούμε
νος όπόσον διαφόρως ·ή Κ υ β ε ρ ν ά ς  τοΰ Βίκτωρος Ε μμα
νουήλ έπολιτεύθνι κ α τά  τό 1 8 5 9 ,  έν περιπτω σει πολ/.ω 
τής τοΰ Ζωνιοΰ σπουδαιοτέρ*. Ό  οτρατ·/ι*,'ός του τε  ευ- 
-α ίου βασιλέως τώ ν Δύο Σ ικελιών, Βόσκος, γενναιω ς με- 
γο ι; έσγάτω ν ύπερασπίσας την  Γ αέταν κ α τα  τώ ν οπλών 
τοϋ Βίκτωρο; ’Εμμανουήλ μ ετά  τ-ήν έκ Ν εκπόλεω; α -  
πέλκο ιν τώ ν Βουρβώνων, πορευθείς βραδύτερον ε ι;  Γουρ·.- 
νον, ού μόνον ετυχεν έςαιρέτου ποιρα τώ  λ α φ  δεςιωσεω^



*, “ υτν) *  Κυβέρννισις προσήνεγκεν αύτώ  ύ -vjoe-
ά ^ π ο ιή θ η ,- ^ ό τ ι  καί λαός χαί Κυβέρ- 

νησ,ς ετ,μων εν τω Κόσκω τήν εις τόν όρκον καί τό κα
θήκον * , „ ιν> ;, ς *  e4if|t(e πολιτε,α δύνατκι

**ρζϊ ;  Τουναντίον δε ό Φ ί λ α γ ε ς ,  στρατηγός καί ούτος 
του αυτου βασιλεως, εγένετο δεκτός μετά ψυ,ρότητος 
σχεδόν μετα περιφρονησεως, καί περ τοσούτω συντελέ-
σας εις την νίκην τών ΧιΜωγ, ^τοι είς τήν ύπό τοΰ Γα- 
ριοαΑοη κατακτησιν τοΟ βασιλείου τής Νεαπόλεως· ά λλ ’ 
ειχε συντελεσει προδιδων τόν ηγεμόνα αύτοΰ.

III

, ^ VV)? οι°ί ό Ζωχιός δέν ήδύνατο νά μείνη έπί πολύ
εν απραξία. Ίο ζωηρόν του πνεύματος αύτοΰ καί τό δρα- 
στηριον τοΟ χαρακτήρός του έζήτουν νέον στάδιον ένερ- 
γειας καί ο Ζωχιάς έρρίφθη είς τήν πολιτικήν, εκδίδων

Γ  f  (,.Μ 4> r ‘ » w «. - 5  « ο ,  Λ *  , *„„,ο0 , , ,  ’ u™ ,0 , t i»0/i
ματικου ρίιου' η Ελλάς είσήρχετο εις τό στάδιον τών συν
ταγματικών θεσμών, εχουσα ώς πανοπλίαν πληθύν δο
κίμων δημοσιογράφων, διά δεκαετών κατά τής Βαυαοο- 
κρατιας αγωνων δοκιμασθέντων, καί τήν πλειάδα εκεί
νην των πολιτευτών ρητόρων καί νομομαθών, η*τ,ς τ όσω 
ε λάμπρυνε την Α Εθνικήν Συνέλευσιν.’ΙΙ πάλη τών δοών- 
των τοτε τριών μεγάλων κομμάτων, γνωστών ύπό ‘ τάς 
αλλοκοτους προσωνυμίας τών Να.ταίων, Μπαρ.ΙαΙων καί 
Μ οσχομαγχπώ τ, ώς άπεκάλουν τούς ρωσσίζοντας, τού; 
«γγλ ι,ό ντα ς καί τού; γαλλίζοντας, ήτο πάλη σφοδρά, 
ακάθεκτος, λυσσώδης, προβασα πλέον ή άπαξ μένρι στά
σεων και ανταρσιών, ά ; παρεσκεύαζε καί διήγ'ειρεν ή

αντιπολιτευόμενη μερίς, ινα δυσχεραίνη την θεσιν της 
κρατούσης.’Α λλά τό έν τα ΐς παρεκτροπΛΐς και ασχημιαις 
έκείναις παρήγορον ήτο ή άγνότης τοΰ αισθήματος των 
κομμάτων, έοιζοντων περί τής καταλήψεις της αρχής 
ού·/ί γάριν τής άρχής, άλλά  χάριν ιδεών, χαριν π ολ ίτ ι
κου'συστήματος. Τά πολαεύεσθαι τοτε δεν ητο η εμπο
ρία τών δημοσίων· πάντα  ανεξαιρέτως τά  κόμματα μετα 
πεποιθήσεως έπίστευον ο ,τι έπρέσβευον, δτι δήλα δη δ̂ ια 
τής έπικρατησεως ταύτης η εκείνης τής ξεν/ις πολί̂ ΐ'Λ/ϊ,, 
τής οποίας ήσαν οπαδοί, ηδύνατο νά έπέλθν, ά γα θ ο ντ ι εν 
τώ  ν ώ ;α . Πιθανόν νά ήπατώντο, άλλ ’ ήπατωντο βεοαιως 
καλή τή  π ίστει. Τό βουλευτικόν αξίωμα ί)εν ητο βιοπο
ριστικόν έπάγγελμα, ή εύπόρου άεργου πολυτελής ιδιοτρο
π ία , νρυσώ πληρωθεϊσα· ήτο πραγματικόν αςιωμα, όι ου 
ή πατρίς περιέβαλλε τόν έκλεκτόν αύτης. 'Ο τύπος, αξιο- 
πρεπώς αντιπροσωπευόμενος ύπό οργάνων σοβαρών, ο.α
ό 'Α ιώ ν, ή Άθητα, ή Έ .Ιπίς, ό Φίλο c roD Λαον και 
βραδύτεοον ή Καρτερία, καί τοι πολλακι;  ̂παρεζετρε- 
πετο καί έν τνί θέρμν) τής πάλης είς άνοικειους προσω
πικότητας έξέπιπτεν, ούχ ήττον έκράτει υψηλά την ση
μαίαν τής εύγενους αύτου αποστολής. Ο A cur I t  και 
ή Ά θ ψ ά  ήσαν φύλλα τόσω δημώδη, ώστε ανεγινωσκοντο 
καί έσχολιάζοντο είς έπηκοον πάντων έν τ ?  ,™ ν
τότε ’Αθηναίων, τώ  καφενείφ τής 'Ωραίας Ελλαόος. 
Κατά τούς χρόνους έκείνους, οΐτινες άποτελοΰσι την λαμ- 
ποοτέραν σελίδα τοΰ κοινοβουλευτικού καί δημοσιογρα
φικού τής Ελλάδος βίου, ό λαός δέν είχε περιβληθη την 
δοράν τής άναλγησίας, ό λαός έμερίμνει περί τών όημο- 
σίων, άνεγίνωσ/.εν, έσ/.έπτετο, συνε^ητει, μετείχε τ η , 
πάλης τών κομμάτων, έπίστευεν είς αύτα  επιστευεν εις 
τον τύπον, έπίστευεν είς τό μέλλον τής Ελλάδος «τα 
λαός ζών, δρών, ύπάρχων.



IV

; Τοιαύτη έν ώχρα σκιαγραφία ή εποχή, κκθ’ ην ό Γε
ράσιμος Ζωχιός αναφαίνεται διά τοΰ JfycVou ώς δημο
σιογράφο; ταχθείς ύπό την σημαίαν πολυτρόπου πολίτι
κου, τοΰ Κωλέττου, συμπράττοντος τότε έν τγί Κυβερ
νήσει μετά τοΰ Μεταξα (6 Αύγουστου 1 844 — 5 Σε
πτεμβρίου 1 847).  Ισως ό Ζωχιός δέν έξελέζατο την 
μάλλον υγεία μερίδα, ί'σως ή 4*ρα *επτότης, άγνωστος 
όμως καί τότε καί νΰν έν Έλλάδι, άπητει ν’ άπέχγ) του 
δημοσιογράφον, ατε υπάλληλος ών, ινα μλ ή συνηγορία 
υπερ Κυβερνησεως, ητις ειχεν επαναφέρει αύτόν είς την 
προτεραν αυτοΰ θεσιν, άπο̂ οθ*/} είς άλλοΐα τών πεποιθή
σεων του α ίτ ια ’ άναντιρρητον ομως είναι ότι αί σφοδραί 
και πλήρεις πικρίας επιθεσεις αύτοΰ κατά τοΰ άντιπολι- 
τευομένου τότε Μαυροκορδάτου, δν παρίστα ώς τόν μόνον 
αίτιον τών δεινών τη ; Ελλα^ος,δέν ησαν πάντοτε δί*αιαι, 
ώ; δέν υπήρξαν ί'ιως πάντοτε όρθαί αί περί τών προσώπων 
εκτιμήσεις αυτοΰ : «Ou doit des £gards aux vivants, on ne 
doit aux morts que la v£rit£)>,είπεν ό Βολταιρος1. Ά λ λ ά  καί 
τότε, ώς συντάκτης τοΰ Χρόνου {184 5— 46), καί βραδύ
τερο ν, έκδίδων τ η ν ’Εφημερίδα του Ααου ( 1850  —52), 
καί κατα τους τελευταίους χρόνους, γράφων τόν *Εσπερον 
νΐ 873 76), αείποτε υπηρςεν άνήο πεποιθήσεων* μαρτύ*
ριον δέ τούτου αψευδές αύτό; ουτος'ό Χρόνος^\ ου πλέον 
η <#πα·ζ πικρώς επετίμησε τόν Κωλέττην, ότε ηρζατο 
βλε,.ων ματαιουμενας τας περί βελτιωσεως τών κοινών 
έλπίδας, α ; έπ αύτοΰ έστήριζε : « Πολλοί, Κωλέττη, ε· 
γραφεν, ηδη υπερ ποτε ελπίζουσιν οτι θελεις μεταβάλει 
πορείαν, Εαν ομως, και μετα την σφοδράν έν τν; Βουλν]

1 Premiere lettre sur Oedipe.

συζητησιν της πρός τόν βασιλικόν λογον απαντησεως, είς 
τά  αύτά έπιμείννις, πρεπει, όφειλουσι μαλιστα και εις 
εαυτούς καί'είς τήν πατρίδα, νά σέ έγκαταλείψωσιν οί 
φίλοι σου καί νά συνενωθώσι μετά τών φρονιμωτέοων αν
τιπολιτευόμενων, διά ν’ άναστησωσι Κυοερνησιν ισχυραν, 
σοφήν καί δικαίαν* διότι χωρίς Κυβερνησεως τοιαυτης, 
τό παν άπόλλυται. Προτιμώσι δε ετι οι πολλοί σε, Κ ω 
λέττη , δχι διότι ώ; άριστον σέ Οεωροΰσιν, άλλα διότι και 
τήν άθ7νΐότητα της άντιπολιτευσεως βλεπουσι, και όεν 
έπιθυμοΰσι τάς μεταβολάς, ές ών μέχρι τοΰδε ουδεν αγα
θόν έπήγασεν, άμπώτεις δέ μόνον καί πλημμύραι κυρίων 
ονομάτων έςεχύθησαν».* Καί ό'μω; ό αείμνηστος ανηρ,^ό 
έπιτιμών τόσω πικρώς πανίσχυρον πρωθυπουργόν, ητο υ 
πάλληλος, καί ούχί βεβαίως έκ τών εύπορων πολιτών* 
άλλ* αί πεποιθήσεις επνιγον έν αύτώ πασαν σκέψιν ύλι- 
κοΰ συμφέροντος, καί ό δημοσιογράφος, τον υπάλληλον λ/ι 
σμονών, είς ούδέν έλογίζετο θέσιν διά τόσων εκδουλεύ
σεων καί αγώνων κτηθεΐσαν.

«Le style c’est Γ homme”, ειπεν ό Βυφφών* ό δε Ζω
χιός μαρτυρεί τήν ψυχολογικήν ταύτην άλήθειαν.Ά πει- 
κονίζετο ολως είς τό υφος του και άγορεύων και δημο
σιογράφων. ΤΗτο τόν λόγον άπλοΰς, άλλά καί δεινός, καί 
καλλιεπής, καί χαρίεις, καί καθαρεύων, άνευ όμως επι- 
δείξεως. "Εφευγε τό έςεζητημένον, τόν κροταλισμόν τών 
λνέζεων καί τάς ούρανοβάμονας φράσεις, ας οι νεωτεροι 
^Ελληνες τοσούτω φιλοΰσι, λησμονοΰντες οτι παρηλθεν ο 
καιρός της Πυθίας καί της Σιβύλλης. Τό υφος τοΰ λόγου 

1 Έκ τοΰ Χρόνου  τής 2 Φεβρουάριου 1846.
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αύτου είχε τ ι το ανατολικόν, τό ιδιόρρυθμον, ότε μέν εν- 
Ουμίζον τήν Γραφήν, ότε δέ κρυπτόν τήν πίκραν ειρω
νείαν ύπό την σκεπήν της παροιμίας, άλλοτε παραδειγ
ματικόν διά του ανεκδότου και άλλοτε την χάριν του 
πνεύματος άποπνεον* είχε τέλος ιδιών τ ι, διακρίνον αύτό, 
φερον τόν τύπον της ίσχυοας εκείνης άτομικότητος, όπερ 
δεν δύναται νά όρισθ'/j. Ά ν  δέ ητο δυνατόν νά χαρακτη- 
ρίσωμεν διά μιας μόνης λέξεως τόν τρόπον του σκέπτε- 
σΟαι καί τοΰ λέγειν, τό υφος του Ζωχιοΰ, οίον καταφαί
νεται έκ τών έν τ'/j Βουλν, αγορεύσεων αύτοΰ καί έκ τών 
άρθρων τοΰ 'Εσπερον, Οά έλέγομεν ότι ητο το νφος d ιι 
b o n  s e n  s/ΐοιαυτη όε υπήρξε καί η πολίτικη αύτοΰ πο
ρεία* διότι, ώς είπομεν, «le style e’est ΡΗθΓηπιβ».Άλλά τό 
υφος τοΰ άνδοός ελέγχει αύτόν τ'.ιοΰτον καί έν τώ  καθ’ 
ημέραν βίω. Ήτο άπλοΰς τό ήθος, κόσμιος καί προσηνής 
τους τρόπους, φίλος δέ καί ομιλητικός καί πρός αύτούς 
έ'τι τούς πολιτικώς σφόδρκ αύτώ άντιφρονοΰντας. Βου
λευτής η υπουργός ητο πάντοτε ό αύτός μετριόφοων καί 
χρηστός άνήο, 8ν πάντες έγνωρίσαμεν. Καί πεο δέ περί 
τών ύψίστων της πολιτείας μεριμνών, καθ’ δ υπουργός, 
δέν άπηςίου τό διδάσκειν τούς νεαρούς της 'Ριζαρείου 
Σχολής τροφίμους, πρεσβεύων ότι ούκ όνειδος υπουργώ τό 
διδάσκειν. Ήτο ώς πρός τοΰτο πολίτης της μεγάλης τοΰ 
Ούκσιγκτώνος πολιτείας καί ούδόλως έφρόνει ώς οί έπί 
τέταρτον σελήνής ύπουργεύσαντες καί έκ της υπουργικής 
άμάςης εις τόν πεζόν  βίον κατελθόντες, οιτινες άπαξι- 
οΰσι κατόπιν πασαν πνευματικήν έργασίαν, ποοτιμώντες 
νκ αυςγ)σωσι την τχ 'ιν  των άεργων, ου νεα τνίς
σελήνής φασις επαναβίβάση αύτούς είς την ύπουργικην 
άμαζαν. Δέν έ'στεογεν έν τη πολιτική τά παράξενα,  ώς 
ειθιζε λεγων, καί έχθαίρετο πασαν πραςιν ύποπτον ηθ ι
κότητα περιβεβλημένην, ώς άγορεύων η δημοσιογράφων

έφευγε τό έπιτετηδευμένον της φράσεως ή τό σκοτεινον 
τ*?,ς έννοιας, έν παντί θηρεύων τό φώς. Άγοοευων, γρά- 
φων η συνομιλών μετά φίλων, ητο πάντοτε ό αύτός ζω η
ρός, εύχαρις, ιδιόρρυθμος χαρακτηρ. Τό δε ιδιόρρυθμόν ε 
κείνο τοΰ πνεύματος, τό τόσω βαθεως χρωματιζον το υ 
φος τοΰ δημοσιογράφου, έχρωμάτιζε καί τάς πράξεις τοΰ 
ιδιώτου. Τί μάλλον ιδιόρρυθμον της επιστολής, ην απε- 
στειλε τώ  1869 πρός τόν τότε υπουργόν τών Ναυτικών 
κ. Μ. Κανάρην, αποποιούμενος τόν προβιβασμόν αυτοΰ 
είς τό χρυσοΰν παράσημον τοΰ Σωτηρος και παρακαλών 
τόν ύπουργόν νά είσακούση της αίτησεως του ; «Ίσω ς άλ
λοι επραξαν κατορθώματα άξια βραβείων, εγραφεν ό Ζω
χιός* έγώ βεβαίως ούδέν έ’πραξα. Διά να εκφρασω δε κα- 
θαρώς την γνώμην μου, (εκφράζω δέ αύτην πρός ημας 
μόνον), νομίζω οτι μετά τό μέγα της Συρου όνειδος ου- 
δείς ναυτικός είναι βραβείων άξιος. Ίσως απατώμαι, 
ά λλ ’ αύτό είναι τό φρόνημά μου. Φρονώ προσέτι ότι, πριν 
η έκτρίψωμεν τό όνειδος έκεινο, αντί βραβείων, μαλλ.ον 
ίμάτια  πένθιμα άρμόζουσι τοΐς ναυτικοίς. Διά νά τό έκ 
τρίψωμεν όμως, χρόνος ένέσται, χρόνος πολύς, χρονος μα
κρύς. Συγχωρήσατε την γνώμην ένός άνοητου, οστις, στη- 
ριζομενος είς τό μειλίχιον τών τρόπων τοΰ ύπουργοΰ του, 
λαμβάνει την τόλμην νά ανόηταίν*/) άσυστόλως. ’Αλλά 
δύνασθε νά άρνηθ*?)τε αύτώ μίαν καί μόνην χάριν, ην 
ητησε παρ’ υμών, λέγων, έ'χετέ με παρητημενον ·, ΊΙ προ
στασία, ην καί ύμεΐς καί άλλοι συνυπουργοί σας προθυ- 
μως παρέχετε τφ  ναυτικώ άπομαχικφ Ταμειω, εΐ'/at αρ- 
κοΰν και ύπεραρκοΰν δι’ εμέ βραβεΐον. Ούόεν άλλο επ ι
θυμώ, ούδέν άλλο έπιζητώ , ούδέν άλλο θελω. Αλλα 
ψεύδομαι. Κάτι άλλο καί έγώ θέλω, καί έλπιζω  να μη 
μου τό άρνηθητε. θ έλω  την αγάπην σας, καί δια να τήν 
αξίζω , αφήσατε με ελεύθερον, ητοι άβράβευτον.»



Έ  πραξις αυτη, μνημειον αρχαϊκή; αρετής, δέν είναι 
βεβαίως πρωτοφανής, Και άλλοι πολλοί προ του Ζωδίου 
άπεποιηθησαν τιμάς, ούχί δμως πάντοτε έξ άγνου αισθή
ματος ορμώμενοι, αλλ ινα <̂ ιζ -τής άττοποιησεως δη?Λ0- 
κοπησωσιν. Ά λ λ ’ ενταύθα ούδέν τοιουτον’ ή έπιστο).η έ 
μεινε τεθαμμενη καί μόνον ό θάνατος έφερεν αύτην είς 
φως.

Ά λ λ ’ ό βίο; του άνδρό; περιέχει τόσα; ωραία; καί 
ει; παραδειγμα αρετή; σελίδας, ώστε ό επιχειρών νάνα- 
γράψ'/j αύτά ; καί μικρόν χώρον διαθέτων, εύρίσκεται έν 
γ  απορία ό έν εμπορική πανηγύρει μη εύπορο; αγορα
στή ;, δστις άμηχανει ώ ; πρό; την εκλογήν, διότι πολλά 
μέν τά καλά και τά εύμορφα, ολίγον δέ τό /ρήμα. Ά -  
ναντίρρητον ομω; υπάρχει δτι έκ τών λαμπρών τούτων 
σελίδων η πασών ωραιότερα, ή σελί;, η τ ι; θά μένη έσαεί 
νεα καί ανθηρά, η τ ι; πάντοτε θά συγκιν·?) και πάντοτε 
θάποπνέϊ) του αίσθηματο; τό άρωμα, είναι η ΐδρυσις 
τοΰ Ναυτικοΰ Άπομαχικοΰ Ταμείου. Την σελίδα ταύτην 
θάναγινώσκωσιν έπί μακρόν αναρίθμητοι οικογένειαι 
εργατών τή ; θαλάσση; καί θά εύλογώσι τόν ιδρυτήν.

Έν Άθηναις, tyj 31 ’Οκτωβρίου I 88! ·
Ε. ΛΣϋΠΙΟΣ

Έ ρ ί τ ι μ ε  Κύρι ε,

Μία και έγώ έκ τών πολλών άναγνωστριών τοΰ 'Λ τ· 
ζ ι κ ο ν νμών Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο ν  νπάρχονσα, ήθέλησα, 
πρός ενδειξιν ευγνωμοσύνης διά τήν μεγάλην ενχαρί- 
στησιν, ήν κατά παν /τος έκ τί)ς άναγνώσεως αύτον 
αισθάνομαι, νά έπιχειρήσω και άποστείλω νμΐν τήν έσω- 
κλειστόν μετάφρασιν.

Πέπεισμαι οτι θά ενδοκψητε νά λάβητε κ<χ.ι τήν πτω-

γην μον ορεινήν άνεμώνην μετά τών άλλων μεγαλο
πρεπών και ευωδών άνθέων, έξ ών άποτελεϊται ή κομψή 
έκείνη άνθοδ έσμη} μεθ’ ής τακτικώς νποδέχεσθε τό άνα- 
τέλλον νέον ετος* τούτο δέ, οίχΐ χ^ιριν τής ταπεινής 
μεταφραστρίας,άλλ'νπείκοντες είς τά αισθήματα τον σε
βασμόν και τής υπολήψεως,άτινα τρεφετε πρός την γε- 
ρσράν έκείνην χορείαν τών γυναικών, τών εν τη μετα
φράσει άναφερομένων> τών έκ Φαναριού δηλονότι κατα
γόμενων,) έζ ών ονχϊ μόνον μία 'Ρωζανδρα εδοζασε τό 
ελληνικόν ονομα*

ζΙέζασθε παρακαλώ, κτλ.
Έ ν Φαναρ'ω της Κωνίπολεως^ tyj 22 Οκτωβρίου 4 8 8 ί·

ΖΑΦΕΙΡϋ Κ . .  .

ΕΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΛΟΣ ΗΓΕΜΟΝΙΔΟΣ

Διακεκριμένο; Γάλλο; περιηγητης,ο κ. A. L. Castellan, 
έττισκεφθεί;1 την Ελλάδα καί την Κωνσταντινούπολή 
περί τά ; άρ/ά; τοΰ παρόντο; αιώνος, εδημοσιευσε τα ; εκ 
τής περιηγησεω; ταύτη ; εντυπώσει; του εί; βιβλίον, φε- 
ρον την έπιγραφην: «Lettres sur la Grece, Γ Hellespont 
et Constantinople. Paris 1811 ».

Ό κ. A. L. Castellan περιγράφει π ιστώ ; δσα; χωράς 
περιήλθε καί διηγείται μετά πολλή; χάριτο; καί ακρί
βεια; τά ηθη, τού; τρόπους, την ζωην αύτην έν γένει τών 
κατοικούντων τά μέρη ταυτα, ποιούμενο; πολλάκι; σπου
δαία; έπί τούτω παρατηρήσεις. Άναγνουσα έσχάτω ; τό 
βιβλίων καί καταθελγθεισα μεγάλως, άπεφάσισα χαριν 
τών φί7.ων άναγνωστριών τοΰ Αττικόν Ήμερολογιον να 
μεταφράσω έξ αύτοΰ την XVIII έπιστολην, ε’χουσαν ω ; 
έξη ς :



Εν αις χώρ*ις αί τέχναι εϊσΐν ολίγον γνωστά! καί 
ήκιστα εκτιμώνται, νομίζουσιν βτι ό ζωγράφος είναι τε
χνίτης καθολικό;, δτι άπαντα δηλαδή τά αντικείμενα 
τ ις  φυσεως δύνανται νά ύπαχθώσιν εί; τήν γραφίδα αύ
τοΰ· ή ιδέα αυτη δεν είναι καθόλου παράλογος.' Τωόντι 
τοιοΰτος επρεπε να είναι κατ’ έςοχήν ό ζωγράφος' ούτως 
αγνοοΰσι τάς ύπαρχούσας διακρίσεις μεταξύ τοΟ άπλοϋ 
ι Ζ νο ΥΡα 1>ο υ ) τοΰ προσωπογραφου, τοΰ ιστοριογράφου, τοΰ 
τοπειογράφου καί τάς άλλας άτελευτήτους υποδιαιρέσεις 
των διαφόρων τούτων γενών’ ωστε ούδέν άτοπον, νά ζη- 
τώσιν παρ ένος τοπειογράφου εικόνα ιστορικήν, παρ’ ένός 
προσωπογραφου την άπεικόνισιν εξοχικές οικίας καί παρ’ 
ενός άπλο·ΰ ίχνογράφου την παράστασιν σκηνης οικογε
νειακής. Δεν είναι λοιπόν θαυμαστόν, δτι έν Κωνσταντί
νου πόλε ι παρεκληθην, η μάλλον έβιάσθην πως, νά γράψω 

ιαφορους τινας εικόνας, και ούτως εκων άκων ηναγκά- 
σθ/)ν να παραστησω, είτε έπί έλεφαντόδοντος, είτε καί 
έπί χάρτου^τούλάχιστον, την φυσιογνωμίαν πλήθους προ- 
σωπων. Εξεπλάγην πολύ διά την ικανότητά μου, καί 
πρό πάντων όιά την ύπόληψιν, ην έκτησάμην, εί καί δύ
ναμαι να βεβαιωσω κάλλιστα, οτι αί εικόνες μου δέν 
είχον καθόλου άνθρωπίνην μορφήν’ έν τούτοις έθεώρουν 
αυτας ως έςαισια εργα* τούτο δέ, διότι παρετηρουν έν 
αυταΐς^δυο οφθαλμούς, μίαν ρίνα, έν στόμα καί προπάν
των πώγωνα μελάντατον, η κεφαλόδεσμον πεποικιλμένον 
οια χρωμάτων ζωηρών.Όμολογώ δέ οτι, έναντίον της αί- 
οημοσυνης της τέχνης, αί εικόνες μου ησαν τρομακτικαί 
την ομοιότητα, καί νομίζω, οτι ούδεμία κεφαλή του 
Yandyck η του Gerard4 έπροξένησε τόσας επιφωνήσεις 
καί κινήσεις έκπληξεως, χαρας, η τρόμου, όσον τά αρι
στουργήματα της πρωτοπείρου γραφίδος μου. Όπως εόρν) 
τις τόν λόγον του αλλοκοτου τουτου, έ7δει νά είσέλθν) είς

μακράν συζητησιν, ης τό αποτέλεσμα ήδύνατο νά είναι 
οτι ό άδαης καλλιτέχνης, έπιστησας τούς οφθαλμούς επί 
τών ανωμαλιών της μορφής, έπί τών μορφασμών καί επι 
τών άλλων αταξιών του ώς τύπου χρησιμεύοντας αύτφ 
αντικειμένου, καί οτι προθυμουμενος να αντιγραφν) καί 
τάς μικροτάτας άτελείας, ανευρίσκει ακριοώς εις τι^συ- 
νίσταται η μεγάλη διαφορά προσώπου τινός άφ’ έτέρου. 
Πράγματι η ποικιλία τών χαρακτήρων τνίς κεφαλής ε- 
παισθητή ύπάρχει μάλλον έν τφ συνόλω καί τοϊς καθέ
καστα τών έλαττωματων η εν ταις τελειοτ/ισι, ύιοτι 
το κάλλος είναι εν καί τά ελαττώματα μύρια. Ό ικα
νός λοιπόν ζωγράφος ζητεί νά άναμίξν) έν τη μάλλον ά- 
γενεΐ δψει δείγματά τινα της αρχικής ώραιότητος τοΰ 
άνθρώπου, καί θέλει νά αναπτύξη, τό ζωοποιόν τοΰ'.ο 
σπέρμα, άποκρύπτων τα ελαττώματα μετα τοσ/)ς φοο> 
τίδος, καθόσον εχει πλειονα αιοθησιν τοΰ καλοΰ αλλ ά- 
ποσκορακίζων την ασχήμιαν, η την δυσμορφίαν, άπόλ- 
λυσι την ομοιότητα, ένφ ό απλοΰς ρωπογράφος, μάλλον 
φυσικός, έφιστησι την προσοχήν αύτοΰ επι τών αντιθ* 
σεων, αντιγράφει αύτάς άκριβεστατα, μεγεθυνων πολλά
κις, καί η όμοιότης τοτε είναι τελεία.

Δέν ε ί ν α ιk λοιπόν απορίας άξιον, δτι αί γελοιογραφία 
μου τόσον ηρεσαν* οΰτως έπεφορτισθην παρευθυς ύπό αι
τήσεων τοιούτου είδους, άς πολλάκις εβιαζόμην να α^ο- 
ποιηθώ. ‘Η φημη μου καί μέχρι της Αύλης έ'φθασεν έτι, 
καί δέν αμφιβάλλω δτι, έάν η διαμονή μου εν Κωνσταν- 
τινουπολει παρετείνετο, θά εύρισκόμην είς θέσιν νά̂  ποι
ήσω παρατηρήσεις ωφελίμους άμα καί περίεργους. Ει καί 
η πρόληψις τών Τούρκων κατά τών εικόνων δεν φαίνεται 
ημβλυαένη, ησαν έν τούτοις αρκούντως περίεργοι όιά τάς 
ζωγραφίας μου, καί Γσως η έν τ? τεχν/ι ταύτν) άγνοια 
αύτών θά μοί έπέτρεπε νά τύχω τόσων κολακειών και



επιτυχιών, δσας έ'σχεν ό Gentil Beilin κατά τόν ΙΕ' 
«ίώνα παρά Μωάμεθ του Β', του ’Αλεξάνδρου τών Τούρ
κων.*

Γνωστόν μεν υπαοχει, άλλά Οά μοι επιτραπγί νά έπα- 
ναλάοω άπας έτι, οτι ό Βενετός ουτος ζωγράφος προσε- 
κληθη υπό του Μωάμεθ, δστις πολλάς τ ώ ν ‘εικόνων α ύ 
του ίύων, κατεθελχθη ές αύτών. Άφικόμενος είς Κων
σταντινούπολή έγραψεν έν μεγάλω σχηματι τάς εικόνας 
του Σουλτάνου, τών κυριωτέρων αξιωματικών αύτου, 
καί την παράστασιν διαφόρων ανατολικών ενδυμασιών. 
Αί εικόνες αυται έφάνησαν θαυμάσιαι* γράψας δέ ποτε 
εικόνα παριστασαν την άποκεφάλισιν Ίωάννου του Βα- 
πτιστου, §ν οί Τούρκοι σέβονται καί θεωρουσιν ώς ενα 
τών προφητών αυτών, ό Μωάμεθ δέν έφάνη δσον έδει ηύ- 
χαριστημενος εκ τής παραστάσεως ταύτης* υπέδειξε τω  
ζωγραφω ελλείψεις τινάς, καί, δπως δώση αύτφ  ιδέαν 
ακριο?ί μιας τοιαυτης σκηνής μετά τών λεπτομερειών, 
εκάλεσε δοΰλόν τινα καί άπέταμε την κεφαλήν έπί πα
ρουσία αύτου. cO Beilin τόσον έταράχθη έκ τής βαρβάρου 
ταύτης αποδείςεως, ώστε απ’ εκείνης τής στιγμής έπε- 
θυμησε νά έπιστρέψη είς την πατρίδα αύτου, φοβούμε
νος μη καταστν) ημέραν τινά τό θυμα έρασιτέ/νου, ι κα
νού νά δίδγ) τοιαΰτα μαθήματα’ έλαχε τέλος τής άδειας 
καί άπήλθε τής Κων]ττόλεω:,έμπλησθείς τιμών καί δώρων 
παρα τοΰ φοβεροΰ Σουλτάνου.

^Προστιθεμεν κα*. άλλο παράδειγμα, άναφερόμενον ύπό 
του Καντεμιρου,^ ό'περ θά απόδειξη την χρησιμότητα τών 
προτερημάτων, ίδιως δταν συνοδεύωνται μετά τής έτοι- 
μότητος τοΰ πνεύματος. *Β ζωγραφική έξησκειτο έν Περ
σία κατα τούς χρόνους τοΰ Ταμερλάνου . .  . Μεταξύ τών

4 Vasari 3 rnrt.
2 Histoire de l’Empire Ottoman.

αιχμαλώτων Πεοσών, ους ώδήγουν πρός τόν θάνατον, 
εύρίσ/.ετο καί ε ί; ζωγράφο;, δστις ίκέτευσε τόν νικητην, 
ΐνα μ* άνεχθή άστε ή τέχνη τή ; ζωγραφική; να άπο- 
λεσθ·/ί μετ’ αύτοΰ- προσέθηκε δέ δτι, έάν ευνιρεστειτο, θα 
κατέπειθεν αυτόν άφ’ έαυτοϋ περί τοΰ έξοχου τή ; τέχνη; 
ταύτης. Ό 'Γαμερλάνος συγκατετέθη εις τοΰτο καί ό ζω
γράφο; Ηρξατο νά γράφ·/) την εικόνα αύτοΰ, έπειδή δέ είδε 
τόν ηγεμόνα τοΰτον χωλόν τόν δεξιόν πόδα καί τυφλόν 
τόν άριστερόν οφθαλμόν, έζωγράφησεν εί; στάσιν άνδρό; 
έτοιμάζομένου νά ρίψνΐ τό βέλο;, εχοντος δηλαόη την όε- 
ξιάν κνήμην κεκυρτωμένην καί επ ικλ ινή , κλειστόν όε τον 
άριστερόν οφθαλμόν, δπω; έπιτύχγι τοΰ σκοπού. Ό  Τ χ- 
μερλάνο;, θαύμασα; τό πνεΰμα τοΰ ζωγράφου, εχάρισεν 
αύτώ τήν ζωήν καί τήν έλευθερίαν. θ ά  έπανελθωμεν 
ίσως άλλαχοΰ εϊ; τήν ζωγραφικήν των Τούρκων καί θα 
άναφέρωμεν τινα των εργων  ̂αύτών* έπί τοΰ παρόντο; 
άσχοληθώμεν περί τών ήμετέρων επιτυχιών.

Ό ήγεμών . . . άκούσα; νά όμιλώσι περί τών μικρο
γραφιών μου, έπεθυμησε να δοκιμασγι τ̂/;ν γραφίδα μ.ου 
μοί άπέστειλε τόν παιδαγωγόν τών τέκνων αυτου, 1 άλ
λον τήν πατρίδα, δστις ήθελε μοί χρησιμεύσει ώ; ειση
γ η τή ; άμα καί διερμηνεύς. Άκάτιον μέ έπεριμενεν' έπι- 
β.βάζομαι καί διευθυνόμεθα πρό; τό Φανάριον, συνοικίαν 
τών ‘Ελλήνων. Τό μέρο; τοΰτο τή ; Κωνσταντινουπόλεως, 
κείμενον πρό; τό βάθος τοΰ λιμένος, είναι λίαν μελαγχο- 
λικόν* αί δέ οίκίαι, κατεσκευασμέναι έκ ξύλου και ανευ 
συμμετρίας, ούδέν τό λαμπρόν κατά τό εξωτερικόν πα- 
ροΰσιάζουσιν. Ούχί άνευ λόγου οί "Ελληνες του Φαναριού 
έπιδεικνύουσι κατά τήν εξωτερικήν πρόσοψιν καταστασιν 
μετριότητος καί δή άθλιότητος· μηχανώνται δε^τοΰτο, 
έπί τώ  σκοπώ τοΰ νά άποφυγωσι τά  βλέμματα του Σουλ
τάνου καί τών Τούρκων μεγιστάνων, οίτινες συχνακις



διαβαίνουν διά της συνοικίας ταυτης. Πολυτελές έζωτε- 
τερικόν, κομψαί διακοσμήσεις και ζωγ)?£ χρώματα θά 
ύπεδείκνυον τάς κατοικίας αύτών, καί θά έφείλκυον έπί 
των ιδιοκτητών την πλεονεςίαν τών Τούρκων* εντεύθεν 
Η*φονται δια χρωμάτων βαθεων, κεκλεισμέναι διά παρα
θυρόφυλλων % δικτυωτών λίαν πυκνών, μη έπιτρεπόντων 
νά διείσδυση τό βλέμμα εις τό εσωτερικόν. Αί έπί της 
^αραλιας υπαρχουσαι οίκίαι είσίν άνεγηγεομέναι έπί 
πασσαλων και εςεχουσιν έπί τών ύδάτων* υπό τό πρώ
τον όρόφωμα υπάρχει είδος τ ι διόδου, χρησιμευούσης αμα 
μεν όπως φυλάττωνται έν αύτγ) τά άκάτια, συγχρόνως 
όε όπως δι αύτης διερχωνται καί φθάνωσι με/ρι του ε
σωτερικού, αποβιβαζομενοι ουτω; έν ασφαλεία μετά τών 
άγορασθεντων πραγμάτων, μακράν ολως τών περιέργων 
βλεμμάτων, τών άδιακόπως διασχιζόντων τόν λιμένα.

, 0  Ηγεμονικός οίκος . . . εχει τό αύτό έςωτεοικόν έκ 
μέρους του λιμενο:, όπερ καί αί γειτονικαί οίκίαι. Ό η- 
γεμων την αύτην ελαβε πρόνοιαν καί διά την έςο/ικην 
αυτοΰ οικίαν την εν τώ Βοσπόρω* διότι φοβούμενος μη 
τό μήκος της οικοδομής προσελκύση τό βλέμμα τινός, ε- 
οωκεν εις την έςωτερικην αύτης πρόσοψιν τό φαινόμενον 
δυο οικιών, χρωματίσας την μίαν φαιάν, την άλλην δέ 
μελαιναν, ένφ η πρός τούς κήπους πρόσοψις είναι ομοιό
μορφος καί οέν εχει τό έςωτερικόν δύο, άλλ’ ένός κανο
νικού οικοδομήματος, ουτινος αί όροφαί συνενουνται καί
μεθ ολης^της έπιζητητου ασιατικής πολυτελείας είσίν 
επεστρωμεναι.

Επανέλθωμεν είς την έν Φαναρίψ κατοικίαν* ως δέν 
εχουσί τι έζωτερικώς τό μεγαλοπρεπές, ουτω καί έσω- 
τερικώς* τά όε διαχωρίσματα, άτινα έπετράπην νά πε- 
ριελθω, ουδόλως μοί ανήγγειλαν τό κατοικητηριον ηγε- 
μονο;· Διηλθον δια τίνος διαδρόμ,ου, αρκούντως μακροΰ,

στενού καί σκοτεινού, καί διά κλιμακος σεσαθρωμενης 
ώδηγηθην είς τό μέρος τνίς οικίας, έν τώ όποίω κατοικου- 
σιν οί ηγεμονόπαιδες. Τό μελετητηριον αύτών δεν μοί ε- 
φάνη τόσον άςιον λόγου ουτε διά την αρχιτεκτονικήν ο- 
ψιν, ούτε διά την διακόσμησιν αύτοΰ. Τά παραθυρόφυλλα, 
δι’ ών ησαν κεκλεισμένα τά παράθυρα, ηνεωγησαν κατά  
παράκλησίν μου, καί εϊδον διά μέσου τών σιδηρών κιγ· 
κλίδων τάς υψηλάς έπάλξεις τών τειχών, τόσον αρχαίων 
όσον καί η πόλις, καί ών η άρχαιότης, εί και λίαν^ σε
βαστή, μοι παρεΐχεν έν τούτοι; την άποψιν λ^υπηραν. Α λ
λως τά τείχη ταΰτα μοί άφηρουν τό άναγκαιον φως έκ 
τών ζωγραφικών εργασιών μου. Έδέησεν έν τοσούτω νά 
άοκεσθώ είς τό έργαστηριον τοΰτο.

' "Ωφειλον νά γοάψω την εικόνα ένός τών ηγεμονοπαί- 
δων, την ηλικίαν πέντε εως έζ έτών περίπου. Έπερίμε- 
νον λοιπόν νά εύρεθώ είς θέσιν, οπως πολεμήσω την ζω
ηρότητα, την τόσω φυσικήν έν τη ηλικία ταυττ) αλλα  
τό τέκνον τοΰτο, άνατραφεν εν τ·7) απομονώσει καί T*?j υ- 
ποταγ?, -cvS aiiWov άπολύτω, έ*αθέσΟϊΐ ενώπ-.όν μου Υ,̂ υ- 
ytotaxa καί άνευ παραΛλη^εων. Ε'./ε την μορφήν ευτ,ύί, 
τά  χαρακτηριστικά λεπτά, το χρώμα ωραιον, καί προ 
πάντων τούς οφθαλμούς άμυγδαλοειδεΐς, οιτινες είσίν έ· 
πιζητητοι έν τν) χώρα ταύττ). Έ ένδυμασία ην άπλου- 
στάτη, καί αόνον ό κεφαλόδεσμος αύτοΰ παρουσίαζε τ ι 
τό έπιτετηδευμένον* ερυθρός μικρός σκούφος, ^περιστεφ^ό- 
μενος ύπό βενετικών φλωρίων, άτινα έσχημάτιζον είόός 
τ ι κροσσών, έκάλυπτε την κεφαλήν, έστολισμένην άλλο); 
τε ύπό ξανθές καί βοστρυχωτής κόμης. Μετά τό πρώτον 
σχεδιογράφημά μου έπανεκαμψα εις Πεοα, οπως επρατ- 
τον καί καθ’ δλην την διάρκειαν τ$ς εργασίας ^ταύτης. 
fH είκών ταχέως έπερατώθη καί παρουσίασα αυτήν εις 
τούς γονεΐ; τοΰ τέκνου, οιτινες τά  μαλα ηυχαοιστηθη-



?αν eV- τ ί>< δμ^ τητος, ωστε ή ήγεμονίς έ;έ*ρασε τήν 
επιθυμίαν νά γράψω καί αύτής την εικόνα.'Μοί είχον 
η .η  ομιλήσει περί αύτής ώς περί τελείας τινός ώοαιότη- 
τος καί ή'μν,ν περίεργος νά μάθω τό έπί τούτω αϊσθηα* 
των Ελλήνων. ’Ά λλω ς τε δέ ή ιστορία τοΰ γάμου α υ
τής η το̂  ολίγον ρωμαντική, καί έγνώρι'ζον δτι τό δια- 
φερον αύςάνει συνήθως έφ’ δσον παρέχεται τροφή είς τήν 
περιεργειών.

 ̂Άνατραφεϊσα παρά τή μητρί τοΰ ήγεμόνος, ή νέα αΰτη 
κορη υπερεοη ταχέως τάς συντρόφους διά τε τών προτε
ρημάτων καί τών θέλγητρων αύτής.Έν Έλλάδι,ώς παρά 
τοΓς Όθωμανοΐς, οί νέοι μέχρις ήλικίας τινός μένουσιν έν 
τφ  γυναικωνιτγ). Ό ηγεμών, άνατραφείς παρά τή μητοΐ 
αυτου, διεκρινε τήν νέαν ταύτην κόρην, ητις κατέστη τό 
αντικείμενον τών προτιμήσεων, ή σύντροφος τών πα ιγ- 
νιων αύτοΰ, καί τό υποκείμενον τής άμίλλης έν ταΐς 
σπουΟαΐς. 'Η προσπελασις αΰτη, ο3τω βαθείας έ'ρριψε ρί
ζας, ωστε “"ερεβη τήν έπ’ αύτοΰ πατρικήν έ;ουσίαν καί 
κατεληζεν έμπεδώσασα έν τώ ήγεμόνι τήν άπόφασιν τοΰ 
νά ένωθή μετά τής δεσποίνης τής καρδίας αύτοΰ. Έπί 
τούτω άναρπάσας αύτήν έκ τοΰ γυναικωνίτου, ώδήγησεν 
είς Κωνσταντινούπολή, δπου καί έγένετο ή νόμιμος αύτοΰ 
συ ζυγός.

Ανυπομόνητος να ίδω αύτήν, έφανταζόαην δτι θά 
απαντήσω εν έξ έκίίνων τών άςίων διά τούς Φειδίας 
και τούς Πραςιτέλεις προτύπων έθεώρουν λοιπόν έμαυ- 
τόν λίαν ευτυχή, διότι έπρόκειτο νά βαδίσω, εί καί λίαν  
μακρόθεν, έπί τών ιχνών αύτών’ έπεκαλούμην ήδη τήν 
ευφυΐαν τών άνδρών τούδων πρός βοήθειάν μου, δπως ά ν  
τιγραψω άςίως τάς τελειότητας, δι’ ών έφανταζόαην δτι 
τό υπόδειγμά μου b  πεπροικισμένον. Έπί τέλει' ή τό ·

σον έπιΟυμητη ήμερα άνέτειλε κα! ή ήγεμονίς κατ’ αυ
τήν εμφανίζεται ενώπιον μου.

*Η Έλληνίς ήγεμονίς ητο τω ό'ντι ώραιοτάν/), άλλά  
δέν ητο η ιδανική ώραιότης* ην έφανταζόμην* ην ωραία 
μάλλον κατά τούς περι έκτιμησεως κανόνας τών Άνατο- 
λιτών η τών έμών. Μεγαλοπρεπής ώς βασίλισσα, εΐχε 
πλείονα κανονικότητα η λεπτότητα είς την μορφήν και 
τά  χαρακτηριστικά αύτής. Οί μελάνες και μεγάλοι άμυγ- 
δαλοειδεΐς οφθαλμοί αύτής ε£χον την αί'γλην τών άδα- 
μάντω ν, άλλ’ αί βλεφαρίδε:* καταμέλαναι έκ τής βαφής 
(σονρμί)^ κατέστρεφον την εκφραστικότητα αυτών. Αι 
όφους έπίσης,τεχνητώς τη βαφή ένωΟεΐσαι,παρεΐχον εϊδός 
τ ι σκληρότητο; είς το βλέμ.μα.^ Το στόμα, μικκύλον καί 
ίοχυρώς κε/ρωματισμένον, Οά κατηγλαίζετο βεβαίως ύπό 
του μειδιάματος, οπερ ομως δέν έ'σχον την εύτυχίαν νά 
προκαλέσω και νά Γδω έπανΟουν. Εί καί τό χρώμα αύ
τής μετει/εν άνθηρότητος, αί παρειαί ομως έκαλύπτοντο 
δ ι’ έρυθρότητος βαθύτατης, καί στίγματα έν εί'δει σταυ
ροί άστέρος καί άλλων παραδόξων σχημάτων ήσχημιζον 
το πρόσωπον.cII κόμη, πυκνότατη άλλως, ην βραχεία έπί 
του μετώπου, καί άντί νά πίπτγι μεγαλοπρεπώς έν βο-

4 'Ο σ ο υ ρ μ ί ς  είναι κόνις αντιμονίου, ής ποιούνται χρήσιν 
οι Τούρκοι προς μελάνωσιν τών όφρύων και τών βλεφαρίδων, ετι 
οε χρησιμεύει καί ώς κολλύριον δια τούς όφθαλμιώντας, δπερ οί 
’Άραβες καλοΟσιν ά λ κ ά χ λ .  (d* Herbelot, Bibliotb. orient.)

2 Ό  Winkelraan θαυμάζει, πώς ό Θεόκριτος, ποιητής πληρης 
τρυφερότητος καί λεπτόιητος, ηδύνατο να εύρίσκτ  ̂ ώραιότητα εις 
τας ηνωμένας όφρΰς· Ίσαάκιος ό Πορφυρογέννητος άποδίοει τοι- 
αύτας όίρρΰς εις τον Όδυσσέα, καί άρχαϊαί τινες άνάγλυφαι κε- 
οαλαί ύποδεικνύουσι τήν αύτήν ώραιότητα, ητις Ικάλλυνε την 
Βρισηΐδα, κατα δε τον Σουετώνιον καί αύτον τον Αυγουστον* Ιν 
τούτοις ό Άρισταίνετος, Ικθειάζων ώραΐόν τι πρόσωπον, δποδιι- 
κνύει Ιν πρώτοις τον χωρισμόν τών ό»ρύων.



στρυχοις, ην κεκομμενη δριζοντίως καί διεχειτο καθέτως 
έπί τών ώμων. *0 κεφαλόδεσμος δεν ητο όλιγώτερον έκ
τακτος άπετελεΐτο έκ λεπτού υφάσματος, πεποικιλμένου 
άπειροκαλως χρυσώ και άλλοις χοώμασιν, συνεστραμμένος 
εν είδει σαρικιού, ου τίνος ύπερε'ειχεν έουθρόν θυσανόεν 
κάλυμμα, έπεκοσμεΐτο δέ ώς έκ περισσού δι’ άδαμάντων 
και άλλων πολυτίμων λίθων, σχηματιζόντων άνθη καί 
y j '/A* Ρ'ετ αυτομάτου μηχανισμού, περιΐπταμένας είς τό 
ελαχιστον κίνημα περί τό μέτωπον αύτης. ’Έφερεν έτι 
ενώτια ογκωδέστατα καί πλειστα δσα άλυσίδια καί 
ν.εριόεραια, αι δε ψείρες έστολίζοντο διά δακτυλίων. *£2ς 
7τρός τόν λοιπόν εν τελεί στολισμόν, ην έπί τοσουτον κα- 
ταοε«ίαρημενη υπό σα)νίων, λεπτών υφασμάτων, μηλω
τών καί ζωνών λιθοκόλλητων, ώστε δέν ήδύνατο τις \ά 

κρινη το ειόος αύτοΰ. Έν συντομία φαντασθητω τις 
τελείαν ακινησίαν στάσεως, σοβαράν καί παγετώδη 
αυστηρότητα φυσιογνωμίας, καί τότε θά έννοηση, δτι έ- 
πρόκειτο νά παραστησω μίαν τών ιταλικών έκείνων ε ι
κόνων της Παναγίας, άς οί ευσεβείς καταφορτίζουσι διά 
πλουσίων δώρων κατά τάς μεγάλας έοοτάς. *

Ούχ ηττον δμως δύναμαι νά βεβαιώσω, δτι εγραψχ 
τό σχεδιον της είκόνος, ην κατεδικάσθην νά ποιήσω μετά 
λεπτομερεστάτης ακρίβειας* ηρςάμην αύτης τρέμων καί 
εν απογοητεύσει, καί η τέχνη μου διεκινδύνευε πολύ 
νά άποτύ/η έν τώ σωρφ της πολυτελείας, έάν ευτυχώς 
δια την υπόληψίν μου, η ηγεμονίς δέν άνεχώρει διά την 
έςοχην πριν το εργον μου τελειώσει.

Α λλ’ έπανελθωμεν είς την ημετέραν εικόνα.Ή ωραία 
Ελλην.ς, ην δέν εσχον την ευτυχίαν νά διασκεδάσω διά 
ώ̂ν λ ό . ω * μου, ηττον καταληπτών είς αύτην, έστενο- 

χωρειτο αρκούντως, άλλ’ ύπέκρυπτε τοΰτο διά τίνος με
γαλοπρεπούς καί ύψηλόφρονος ΰφους, δπερ ό τίτλος ί,γε-

μονίδος καθίστα συγγνωστόν άπέναντι ένός πτωχοΰ τε 
χνίτου. Τό πλεϊστον τών ερωτήσεων μου εμενεν άνευ α
π α ντή σ εω ν , 9ι άπεκρίνετο είς αύτάς Υ) ηγεμονίς διά μο
νοσυλλάβων. Κατελαμβανόμεθα τότε άμφότεροι ύπό αφο- 
ρητου σιγ*?,ς, V) στενοχώρια μετεδίδετο καί είς τόν ζω 
γράφον καί ούτως ΐ) εργάσιμος ωρα έληγεν.

Εϊπον άλλαχοΰ, δτι αί Έλληνιόες, ωραιαι κατα τ#ιν 
ακμήν τής ήλικίας αύτών ιδίως, άπολλΰσιν ευθύς μέρος 
τών y αρίτων καί τής δροσεροτητος ενεκα τής υπερμοτρου 
y ρήσεως τών θερμών λουτρών. ’Άλλως, έπίγαμοι ένωρής 
καί γονιμώταται, ζημιοϋνται είς θέλγητρα δ,τι κερδίζου- 
σιν είς πολυσαρκίαν. Αυτη άναμφιβολως θελκτική θά 
ήτο κατά τό δέκατον πέμπτον ετος, διότι, ύψηλή τά α 
νάστημα, έφαίνετο μάλλον κανονική τό σώμα. Αί χεΐρες 
ήσαν έτι έντελώς ωραίαι, καί οι οφθαλμοί, τα  ασφαλέ
στερα ώς καί τά μάλλον διαρκή οπλα τοΰ θηλεως φυ- 
λου, δέν εΖ-/ον άπωλέσει τ ι έκ τνίς λάμψεως αύτών. "Αλ
λως τε δέν” πρέπει νά κρίνωμεν τάς Έλληνίδας έκ τής 
είκόνος τοϋ άπαθοϋς σχεδίου μου. Έν γένει είσίν άξιο- 
θέατοι διά τήν ποικιλίαν τών χαρακτήρων, τήν ζωηρό
τη τα  τοΰ βλέμματος, τήν εύκαμψίαν καί τήν χάριν τών 
κινήσεων αύτών, καί διά τοϋτο έπέτυχον περισσότερον έν 
άλλ ’/) μικρογραφία, ήν έγραψα κατά τόν τύπον μι&ς εκ 
των" μάλλον αξιέραστων γυναικών τοΰ Περα. 'Ομολογώ 
δέ δτι έπεζήτουν τν) άληθεία τήν ^συναναστροφήν ταυ
της' ήδυνάμην νά συνάψω συνδιάλεζιν είτε γαλλιστί,ε ίτε  
ιταλ ιστί' καί έκτος τούτου, ΐνα συντέμνω τάς έργασίμους 
ώρα:, έκάλουν πρός βοήθειαν μου τά  θέλγητρα τής μου
σικής, ή τήν τέρψιν εύφυολόγου τινός άστειότητος, και 
άπεμάκρυνον ουτω τήν στενοχώριαν καί την άνιαν.

*Η κατ’ οίκον ένδυμασία τών 'Ελληνιδων είναι λίαν 
εύάρεστος* εχει πολύ τό αφελές καί ολίγον τό επιτετη-



δευμενον* περισφίγγει ελαφρώς τό σώμα χωρίς νά παρακω- 
λυν) τας κινήσεις, καί αύτός έτ ι ό τρόπος του καθίσμα
τος, δστις φχινεται ήμϊν κ α τ ’ άρχάς έκτακτος, ώς παρε- 
τήρησα ηοη, πκρεχει ούχ ηττον τά  μεσα του νά άνα- 
π τυ .ω σ ι τα  θέλγητρα αυτών. Καθήμεναι έπί υψώματος 
περιεστρωμένου ύπό προσ*εφαλαίων, έφ’ ών στηρίζονται, 
ποικίλλουσι κατά  πασαν στιγμήν τάς Οεσεις του καθί- 
σμκτος, α ιτινες ενίοτε είσί γραφικώταται, ένφ αί ήμέ- 
τεραι καθεκλαι καί καθεδραι, έν αίς είμεθα καθηλω μέ
νοι, ή περιωρισμενοι, κρεμαμένους εχοντες τούς πόδας, 
βιαζουσιν ημας να φυλαττω μεν στάσιν αύστηράν, κ α τα -  
ναγμαστικήν καί πάντοτε τήν αύτήν.

Αι προσφιλείς επασχολήσεις τώνΈλληνίδων,τό κέντημα 
και τα αλλα γυναικεία εργόχειρα, τό παίςιμον πολλών 
οργάνων τής μουσικής, δώουσιν αύταΐς νέα μέσα τοΟ εύα- 
ρεστήσαι και αναπτυ^αι την εύκαμψίαν έ/.είνην τών κ ι
νήσεων, ήτις δεν στενοχωρεΐται ούτε ύπό τής εθιμοτυ
πίας, ουτε υπό τών αξιώσεων τής εύγενείας ή τής ανα
τροφής* ουτω διατηροΰσι τό αφελές τής φυσεως, ποτέ 
μεν καλυπτόμεναι ύπό τής αίδοΰς, ποτέ δέ στολιζόμεναι 
ύπό του θέλγητρου τής ήδονής.

■Αι χκριτες εισιν εφεύρημα τών Ε λλήνων, οιτινες επί 
τουτω επροσωποποιησαν τάς αχώριστους συντρόφους τής 
θεας τής ωραιοτητος. Αι νεωτεοαι Έλληνίδες γνωρίζουσι 
τήν εκτασιν του λόγου τουτου' αισθάνονται τήν αξίαν 
και δεν δύναται τις τωόντι να είπτ), δτι ύστεροΟσι καί 
επ ελαχιστον κατα τήν χάοιν του βαδίσματος, του χο- 
ρου, τών χειρονομιών καί πρό πάντων τών κινημάτων 
αυτών ούτως η μετ αυτών συναναστροφή εχει πολύ τό 
μαγευτικόν. Βλεπετε Έ λληνιδα τινά ομιλούσαν μετ’ εν
διαφέροντος* ζωγραφίζει διά τών χειρονομιών, διά τοΰ 
βλέμματος, δια τοΰ τόνου τής φωνής δλα τά πάθη μετ’

εκπληκτικής αλήθειας* μεταβαίνει άλληλοδιαδόχως άπό 
αισθήματος είς αίσθημα, μετά τόσης άφελείας, μεθ οσης 
οί ήμέτεροι άριστοι ύποκριταί, ύπό τής φυσεως δέ εύ- 
νοηθεϊσα διά διαφόρων στροφών τής φωνής, δύναται να 
συγκινήσν) ήμας μέχρι δακρύων,ή νά μεταδωσ*/) την εαυ- 
τής ζωηρότητα. Έν ένί λόγω ούδέν ετερον έθνος εχει 
πρός αύτάς τόσην ομοιότητα, όσην τό ήμετερον, καί αν 
αί Γαλλίδες δέν ήξιοΰντο τών πρώτων ημών επαίνων, θά 
έδίδομεν ισως το μήλον εις τας Ελληνιύας.

Εις ποιον σχολειον διδάσκονται τήν μεγάλην ταύτην  
τέχνην τοΰ άρέσκειν; Τίνες είσίν οί διδάσκαλοι, οιτινες 
καλλιεργοϋσι τάς άςιολόγους αύτών κλίσεις ; . . . Είναι εν 
μέοος μυστικόν, έν είδος ναοΰ, εις 8 δέν δυνάμεθα νά πλη- 
σ ιάσω μεν έν τώ  περιβόλω τούτω, μακράν τών βλεμ μά
των ημών, εκεί τό ώραΐον φΰλον προετοιμάζει^ τάς « λ ύ 
σεις, ό'ύνει τά  θέλγητρα, άτινα  θά χρησιμεύσωσιν εις 
αύτάς όπως θριαμβεύσωσι κατά  τών άνδρών- έν τοΐς λου- 
τρώσι καί τα ΐς Οερμαις διδάσκονται την τέχνην τής κομ- 
ψότητος. Αί νέαι κόραι, ύπό τά  βλέμματα τών μητέρων 
αύτών καί έν μέσω άςιεράστων γυναικών, ά π ηλλαγμ έ-  
ναι πάσης στενοχώριας καί ήναγκασμέναι νά άπορρίψωσι 
την βοήθειαν πάσης έζητημένης ενδυμασίας, όφείλουσι 
τούτου ενεκεν την άνάπτυξιν τών χαρίτων αυτών είς μέσα 
μΧλλον φυσικά. Τά ενδύματα αύτών είσίν έ ;  ύφασμάτων 
λεπτών και διαφανών, παραβαλλόμενα πρός άραχνιους 
ιστούς έκ λίνου η μετάξης, δι’ ών περιετυλίσσοντο^ αί χα- 
ρεύτριαι παρά τοΐς άρχαίοις, καί άτινα , ολίγον άσφαλί- 
ζοντα την αιδώ, ύπέθαλπον μάλλον την κομψότητα. Συ- 
y νάκις έ'τι καθ’ όλα όμοια*, πρός τάς συντρόφους τής ’Α - 
φροδίτης, εύρίσκουσι μέσον καταφυγής ίνα  άρεσκ,ωσιν είς 
απολαύσεις, άς ή φύσις παρέσχεν α ύτα ις ’̂  επειδή δέ δέν 
άποκρύπτονται αί ελλείψεις αύτώ ν, τό έ λ ά ττω μ α  συγκα- 
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λύπτεται διά μιας χάριτος. Ύποκεντούμεναι υπό της έ- 
πιθυμιας του να ύπερβαίνωσιν άλληλας άμοιβαίω:, και 
όδηγούμεναι είς τοΰτο ύπό αγαπητών παιδαγωγών, ποι- 
οΰσι προόδους ταχείας, καί αμέσως τά μαθήματα ταΰτα  
μεταβάλλονται είς εξεις* είς έαυτάς μόνον όφείλουσι τά  
πλεονεκτήματα, άτινα αί γυναίκες άλλων έθνών προσ- 
κτώνται έκ της καλαισθησίας η τοΰ πλούτου τών διάκο- 
σμησεων.

Λεν άμελουσιν έν τοσούτω τό συμπλήρωμα τοΰτο της 
ανατροφής αυτών, άλλά θεωροΰσιν ώς δευτερεΰον, καί η 
μάλλον ένύιαφέρουσα τέχνη τοΰ στολισμοΰ, έν η τν] αλή
θεια διαπρεπουσιν,ην η αμίμητος ποικιλία διακοσμησεως 
έκ σάλιων, η λεπτών υφασμάτων. Έν τελεί η νέα Έλ- 
ληνίς είς ηλικίαν δώδεκα η δεκατριών έτών, άποκατα- 
στασα διδάσκαλος έν τέχνη, η τ ις  έπί τοσοΰτον έτελειο- 
ποιηθη, ώστε νά συγχέηται πρός τάς έμπνεύσεις της φύ- 
σεω:, όύναται ε’κτοτε νά άποπειραθη κατακτήσεις καί 
νά έμπνεύσν) τόν έρωτα, δν δέν θά βραδύνη νά αίσθανθη 
αυτη :

Motus doceri gaudet Ionicos 
Matura virgo et fingitur artibus 
Jam nunc, et incestos amores 
De tenero meditatur ungui

(Horat. lib. III. od. VI.)

Έ ν Φαν&ρ'ω Κωνσταντινουπόλεως, τη  23  ’Οκτωβρίου 1 8 8 Κ

ΖΑΦΕΙΡ& Κ ..»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΉ

, "Ολβιοι οι κείνην ίερην πόλιν οικήσουσιν, 
«άλτην θρηϊλίην τ’ ενυγρον παρά τε στόμα Πόντου . . . 
*?νΟ’ ιχθύς ίλχφός τε νομόν βόσκονται Ις α&τόν.»

(Χρησμός παρ’ 'ΐίσυχίψ τω Μιλησίω.)

ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

αΤό ταξειδεύειν είναι μελαγχολικη ηδονη», είπεν ή 
κυρία Στάελ, τόσον έπιτυχώς,δσον καί βαθέως. Καί έγω 
δέ πλέον η άπαξ έδοκίμασα καί ησθάνθην πόσον οί λό
γοι ουτοι ε/ονται άληθείας. Καί οταν .ακόμη άπερχό- 
αεθα είς χώραν, είς ην άγει ημας σκοπός περιπόθητος, 
συμβαίνει έν τη καρδίκ συντριβή τις, ποοεοχομένη έκ 
τοΰ άγώνος, οστις γενναται μεταξύ τοΰ παρελθόντος, 
δπερ μας κρατεί, καί τοΰ μέλλοντος, δπερ μας έλκει, 
καί διαπάλη τής μνημης καί της έλπίδος’ ούτως ώστε 
άντίδρασίς τις καί ψυχική πίεσις άναμίγνυται τη έκ τοΰ 
ταξειδίου ηδονη :

« . . .  the pain of separation 
«Mingles bitler and sweet«,



7 AW  έάν ποτε διημφισβητηθη το ορθόν τών λόγων 
τούτων, η έάν ποτε, /.ατά τό ρητόν, η έξαίρεσις έπεκύ- 
ρωσε τόν κανόνα, τούτο συνέβη την 18]30 Αύνούστου 
1881 , οπότε η άμαξα μετέφερεν εις Πειραια τόν γρά- 
φοντα τάς γραμμάς ταύτας, μέλλοντα νά έπιβιβασθ*?, καί 
άπελθν) είς Κωνσταντινούπολιν.

Τό σχέδιον τοΰ ταξειδίου ειχον συλλάβει την εσ π έ
ραν της προτεραίας, καί, χωρίς νά δώσω έμαυτώ και.ον 
*πρός ώριμωτέραν σκέψιν, κατέλιπον τάς ’Αθήνας την ε 
παύριον περι ωραν 3 1 ]*2, τν; 5ε 5 τό άτμόπλοιον άνέ* 
σπα την άγκυραν* τόσον δέ ταχέως καί έν τοιαύτη 
σπουδ'/j ένηργουν, ώστε ούδέποτε θά έτόλμων νά ομολο
γήσω, πολλω 5’ ηττον νά έκθέσω, την κατεσπευσμένην 
τ  αυτήν άπόφασιν μου, εί μη είχον λίαν έλαρρυντικάς 
περιστάσεις.

Πρό τριών περίπου εβδομάδων νόσος ειχεν ένσκηψει έπί 
τάς ’Αθήνας,ην οί μέν τύφον άποτόμως έκάλουν,οί δέ επ ι
δημ ία ν  ... ανώνυμον,κ,αί άλλοι έπί τό παραμυθητικώτερον 
γεν ικήν τ ινα  αδ ιαθεσ ίαν  ελεγον.Έτέρα επιδημία, ηττον 
άμ,φισβητησιμος, δέν άργεΐ νά είσβάλν) είς τό άστυ της 
ΙΙαλλάύος, ό πάνδημος δήλα δη πανικός, ου δυστυχώς 
η α ίτ ια  ην εύλογος, διότι υπήρχε πράγματι λόγος νά 
φευγη τις, άν ούχί τόν θάνατον, βεβαίως ομως την γε 
ν ικήν τ ινα  έκείνην άδ ιαθεσ ίαν , έκδηλουμένην σχεδόν 
παρ απασι δια προσβολών γαστριχ,οΰ πυρετοΰ, κατά 
τό μάλλον η ηττον ηπίων, καί απώλειας της όρέξεως 
και του υπνου. Απαντες οί έμοί φίλοι καί γνώριμοι άπε- 
μακρυνοντο, αι ’Αθηναι ηπείλουν νά καταστώσιν έοη- 
Μ* ι α, ό καυσων */)το τρομακτικώς αφόρητος, ούδεμία δέ 
ασχολία μέ έκράτει πλέον ένταυθα. Την Δευτέραν, 17 
Αυγουστου, τών φίλων μού τις μέ συμβουλεύει νά έ ;έ λ -  
θω είς την εξοχην. «"Ανευ συντροφιάς, άπηντησα, την
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άπεχθάνομαι.» —  «Τότε λοιπόν π η γ α ίε  V την ΠοΛι.»  
’Ασπάζομαι άνευ δισταγμοΰ την γνώμην ταυτην, καί 
την έπιοΰσαν, 5ν) ώρα παρά τέταρτον, ευρισκομην επί 
τοΰ ΜεχαΑΛέχ.

Τό Μεχα.Ι.Ιεχ είναι έκ τών ταχυπλόων τνίς εταιρίας 
Κεδιδιε, έκτελοΰν την γραμμήν ’Αλεξάνδρειάς— Κ ων
σταντινουπόλεως, προσεγγίζον είς τό έπίνειον τών ’Αθη
νών καί συνδέον ουτω τάς τρεις ιστορικά; τοΰ Έ λληνι- 
σμοΰ πρωτευούσας. Γνωρίζομαι μετά τοΰ πλοίαρχου κ. 
Pocher, είς δν ημην συστημένος, άνδρός άξιολόγου, εχον- 
τος χαρακτήρα ζωηρόν άμα καί προσην*?, και διακρινο- 
μένου έπί υποχρεωτικν} εύγενεί^, κοιν/j παντι Αύστριακω 
g e n t l e m a n *  ευτυχή δέ θεωρώ έμαυτόν, οτι μοί δ ί 
δετα ι αφορμή νά τόν ευχαριστήσω δημοσία διά τάς 
ποός με περιποιησει; του.

ΓΙάντε; οί έπ ιβάτα ι ησαν έπί τοΰ πλοίου, άλλά  τά  
φορτία δέν ειχον είσέτι ό'λα άναβιβασθη* κα τ ’ ακολου
θίαν άδύνατον ητο ν’ άποπλεύσωμεν πρό τη ; 9 Τ̂ .Έ ν τω  
μεταξύ την προσοχήν μου ειλκυσαν ζωηρώ; οί "Αραβες 
ναΰτα ι, έοχόμενοι περί την δύσιν τοΰ ηλίου έκ περιτρο
π ή ; έπί τοΰ προσθίου καταστρώματος, ίνα ταπεινωθώσι 
ποό τοΰ μεγαλείου τοΰ ’Α λλάχ. Πορεύονται έν πρώτοι; 
ε ί; την αντλίαν, ίνα τελέσωσι τόν αγιασμόν τω ν, ε ίτα  
στρέφονται πρό; άνατολας, εκβαλλουσι τα  υποδήματα, 
— διότι έν τω  Κορανίφ υπάρχει: «Έ γώ  είμί ό Θεός σου, 
ευρισκεσαι έν τν) άγ ία  κοιλάδι, άπόβαλον οθεν την ύπό- 
δεσίν σου)), —  άποθέτουσι χαμαί τό ένδυμά τω ν, φόβω 
μη προσευχηθώσιν έπί μεμιασμένου τόπου, ίσ τα ντα ι έπ ί 
στιγμήν δρθιοι, τάς χεΐρας έπί τοΰ στήθους έσταυρωμε- 
νας εχοντες, άπαγγέλλουσι νοεοώ; τ ά ; καθιερωμενα; 
προσευχάς, κα ί ακολούθως ύψοΰντε; τ ά ; χειρα; καί τό 
βλέμμα πρό; τόν ουρανόν, προσκυνοΰσι καί πίπτουσι πρη-



νεις. Τούτο είναι ή ΤΊροσtv / ή ' έπαναλαμβάνουσι δ’ αύ
την πεντακις τής ήμέρας, οπού καί 3>.ν ήθελον εύοεθή έπί 
των κυμάτων τοΰ Ήκεανοΰ, έπί τοΟ λιθοστρώτου τών 
θύων; η εν τ·?) άμμω τής έρημου.

Ιελος το Μεχα.ΙΙεχ αποχαιρέτα δια τριών βραγννω- 
συΡιγμων τά γείτονα πλοία, καί ό λιμήν του' Πει

ραιώς ως καί ή παραλία τής Αττικής φαίνονται φεύ· 
γοντα δπιαθεν ημών' μετ’ ολίγον τά φώτα εξαφανίζον
ται, μιαν Οε ωραν μετά ταυτα μόνον έρυθρά του ούοα- 
νου αντανακλασις δεικνύει την τοποθεσίαν τής πόλεοκ 
του Περικλεούς. ’Απευθύνω αύτν! πόρρωθεν τελευταΤον 
a u r e ν ο ι γ καί περιδιαβάζω έπί τοΰ καταστοώματο'

χ τ Γ ά λ ν ^ ϊ ύνω  9 υ λ α κ " ν μου * * * * β α θε ία ; ν ,;:° , αλλ*1 (Λεν βοΛαΙ άνθρωπων, άλλα δέ θεός
κελεύει. Αμα τ·?, πρός τό Σούνιον προσεγγίσει, σφοδρός 
Ρορειος̂  άνεμος επιφυσησας μέ ηνάγκασε νά κατέλθω έν 
σπουό·/) εις τόν κοιτωνίσκον μου, δν έδέησε νά μή έγκα
τα ειψω επι 48 ώρας, τοΰ καιροΰ δντος τόσον ναλεποΰ, 
ωστε το άτμόπλοιον άναγκάσθη νά παίαμείννη νυνθή- 
μερον όλον έν τώ λφ.ένι τής Σύρου, 3ν δύναται' νά όνο- 
μασΰγί λιμην κόλπος τέλεον εκτεθειμένος εις τούς βο
ρείους λαίλαπας καί όπου τά πλοϊα' σαλεύουσι σνεδόν 
ως εν ανοικτώ πελάγει, πρός μεγάλην ένόνλησιν τών μή 
ναυτικών στομάχων. "Ας πραγματοποιήσει λοιπόν τό 
πρόχωμα εκεϊνο, δι’ § ό κ. Σκουλούδης ύπόσνεται τά 
αναγκαιοϋντα κεφάλαια, καί άς άναγορευθή, μέ τήν ευ
χήν μου, ο κ. Σκουλούδης μετά ταΰτα εύείγέτης τ-ή- 
«νθρωποτητος. Μόνον δέ δταν άπηραμεν έκ Τήνου ό Πο- 
σειόων ή ή Παναγία έχαρίσατο ήμϊν εύδίαν.

Τήν Παρασκευήν, wept ‘τήν τρίτην τής εσπέρας ώραν, 
άφικομεθα εις Χίον, όπου άνέμενεν ήμας θέαμα άξιον 
• η, γοαφιδος τοΰ Ααμαρτινου η τοΰ χρωστήοος τοΰ De

lacroix, θέαμα γραφικόν άμα και σπαραξικάρδιον, νήσου 
ύπό ερείπια τεθαμμένης και ανθρώπων ύπό παραπήγμα
τα κατασκηνούντων, ενεκα του ολέθριου σεισμού του τε
λευταίου χειμώνος. Κα! δμως αγαθοί τινες ίδιοκτ^ται 
έχουσι τό θάρρος ν’ άρχίσωσι τό εογον της άνοικοδομη- 
σεως, παρά τούς αισθητούς ετι έκ διαλειμμάτων τοΰ 
εδάφους τιναγμούς* πλην άφεύκτως η ξυλουργική θά 
μετάσχη έν ταις νέαις οίκοδομαΐς δσον ή κτιστικη.

Την επαύριον λίαν ποωι άφυπνίσθηαεν υπό φωνών πορθ
μέων. Τό Μεχαάλε^ εύρίσκετο έν τω λιμένι τίΐς Σμύρ
νης, άγκυροβολών παρά την λαμπράν αποβάθραν, ητις 
οφείλεται είς την εταιρίαν Dussaud. Ή Σμύρνη, ην οί 
Τοΰρκοι όνομάζουσιν, ίσως έκ λογοπαιγνίου,— δπερ δμως 
δικαιολογεί τονομα—Ίτσμίρ, τούτέστιν *Ω,ραίαγ, άπλοΰ- 
τα* νωχελώς είς τό βάθος τοΰ άπεράντου κόλπου της, 
εχουσα ώς πέρας όρίζοντος τό ορος Σίπυλον, έρείδουσα 
τόν εύώνυμον αύτης βραχίονα έπι τοΰ ορούς Πάγου κα! 
διαβοεχομένη έκ δεξιών ύπό τοΰ κόλπου τοΰ Βουρνόβα, 
τερπνοτάτης εξοχικής διαμονής τών ολβίων της πόλεως. 
Τό έλληνικόν στοιχεΐον δεσπόζει έν Σμύρνη σχεδόν άνευ 
αντιπάλου, αί γυναίκες είναι ώραΐαι, τό κα! κλασικόν, 
οί κάτοικοι διάγουσι βίον εύδαίμονα κα! ηρεαον, κατά 
τόν παλαίφατον χρησμόν τοΰ αρχαίου μαντείου της 
Κλάρου :

«Τρισμάκαρες κείνοι κα! τετράκις #νδρες εσονται
»ΟΪ Πάγον οΐκησουσι πέρην Ιερεΐο Μέλητος.»

Ή νέα προκυμαία, ης έμνησθημεν, εκτεινόμενη πέραν 
τοΰ όφθαλμοΰ, είναι ό μόνος άλλά κα! μεγαλοπρεπής πε
ρίπατος, δπου βλέπει τις διασταυρουμένας τάς άμάξας,άς 
*ινεϊ ό ατμός, και την κάμηλον της έρημου, ητοι την



’Ανατολήν καί την Δύσιν, την εποχήν τών Π ατρικών 
καί τον Ιθ' αιώνα. Μή εύκαιρών, δέν ήδυνήθην νά έπα- 
ν ^ Γ έ φ υ ρ α ν  τών Καραβανίων, γνωστήν μοι έκ 
προηγουμένου ταξειδίου* άλλά καί άλλως, δέν θά έπε- 
χείρουν  ̂την περιγραφήν της* καί τίς θά έτόλμα τούτο 
μ.ετα την εζυμνησιν του Σατωβριάνδου j

Περί την 3ην ώραν καταλείπομεν την Σμύρνην, τό δ’ 
εσπέρας διακρινομεν την άρχαίαν Φώκαιαν, μητρόπολιν 
τοΰ πρώτου εμπορικού της Γαλλίας λιμένος, καί' εισερ- 
χομεθα είς τ̂όν πορθμόν τόν χωρίζοντα την ’Ασίαν άπό 
τ^ς Μιτυληνης,εις ην καταπλέομεν περί την 1 Οην. Μετά 
μιας περίπου ώρας όιαμονην τό άτμόπλοιον επαναλαμ
βάνει την πορείαν του; καί ό ΰπνος δέν άργει νά κατα- 
λάβν) πάντας^τούς ταςειδιώτας. Τό πρωί, άνελθών έπί 
τοΰ καταστρώματος, διακρίνω την πεδιάδα της Τροίας:

" . . .  campos ubi Troja fuit·,

ως λέγει ό ποιητης της JtreidSoc, καί άφυπνίζονται έν 
εμοί αι κλασικαί αναμνήσεις. Ιδού η Τένεδος.

«Est in conspectu Tenedos notissima fama 
«Insula dives opum Priami dum regna manebant.»

Ή νήσος Τένεδος, άπέχουσα τής παραλίας 7 μόνον 
χιλιόμετρα, σχηματίζει μετά δυο γειτνιαζόντων νησι- 
δριων κόλπον αρκούντως ανοικτόν, καλούμενον τανϋν χύ.Ι- 
-τo r  τών Βεσιχίων, όπου έστάθμευεν ό άγγλικός στόλος 
κατά τόν τελευταΐον ρωσσοτουρκικόν πόλεμον. Ενθυμού
μενος άκόμη τόν Ούιργίλιον :

*
“Nunc tantum sinus et statio malefida carinis.

και μη λησμονών τόν άπό Πειραιώς είς Τήνον διάπλουν,

άνυποαονώ νά ί'δω τό άτμόπλοιον έ'ερχόμενον τοϋ κόλ
που, φόβω μή άπας έ'τι λάβω πεϊραν τής άκριβείας τών 
άρ/αίων ‘ συγγραφέων άλλά, χάρις τ φ  > άτμζ»^εί'μεθα 
ηδη ασφαλείς έν τω  Έ λλησπόντφ. Καί επειδή ό λόγος 
περί της θαλάσσης της "Ελλης, πάντοτε έπόθησα, η εκ
στρατεία τών ’Αργοναυτών, αντί νά έςυμνηθγί ύπό ποιη- 
τοΰ τίνος της παρακμές, σχεδόν άγνώστου, νά είχε ψαλη  
ύπό δευτέρου τινός Όμηρου. Ή  πρώτη αυτη ύπερόριος 
εκστρατεία λαοΰ ναυτικοΰ, αυτη καθ έαυτην, ηζι^ε μάλ
λον νά ψαλγί, παρά η μήνις τοΰ ’Αχιλλέως καί α ί π λκ -  
ναι τοΰ Όδυσσέως. Τοιοΰτον εχων θέμα, όποιον αριστούρ
γημα δέν θά παρηγεν εις Γ'Ελλην Καμοενς ;

Ό Ελλήσποντος είναι έν γένει ευρύτερος, άλλα  και 
ηττον ωραίος τοΰ Βοσπόρου, αί άκταί αύτοΰ όλιγώτερον 
φαιδραί, καί αί άπόψεις, άς προσφέρει, $ττον γραφικαί. 
Τά Δαρδανέλλια, άτινα  δεσπόζουσιν αύτοΰ, ούδέν εχουσι 
τό άζιοπαρατηρητον, πλην τοΰ στρατηγικού της Θησέως. 
’Ακολούθως τοΰ ταξειδιώτου η προσοχή έλκύεται υπό 
της τοποθεσίας τών άοχαίων πόλεων Σηστοΰ και Α^υ- 
δου, αΐτινες ένθυμίζουσι την τόσον χαρίεσσαν όσον καί 
γνωστήν παοάδοσιν της Ήροΰς και τοΰ Λεκνόρου, ου τον 
κολυμβητικόν άθλον ό Βύρων ητο υπερήφανος  ̂δυνηθεις 
νά έπαναλάβ'/]. Δύο μετά  τα ΰτα  ώρας εύρισκόμεθα έν 
Καλλιπόλει, κείμενη κ α τά  την συμβολήν 'Ελλησπόντου 
καί Προποντίδος, ώ*ς τό Βυζάντιον έν τώ  σημείω της ε- 
νώσεως Προποντίδος καί Θρακικοΰ Βοσπόρου. 'Η Κ αλλι-  
πολις, θεωρούμενη ώς η τελευτα ία  της Κωνσταντινου
πόλεως κλείς άπό τοΰ μέρους τοΰ Αιγαίου Πελάγους, 
είναι πόλις άριθμοΰσα 2 0 , 0 0 0  περίπου κατοίκων, ΐδρυται 
δέ άπένκντι της άρχαίας Λαμψάκου, έπί γηλόφου ύψη- 
λοΰ, μετά δύο μικρών λιμένων πρός βορραν^καί δυσμκς, 
καί ητο άλλοτε η ε^ρα τοΰ Καπετάν πασα, η αρχιναυά:-



χου τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. *0 άπό Φιλιππου- 
πόλεως εις Δεόε-άγάτς σιδηρόδρομος έπηνεγκε μεγάλην 
ζημίαν είς τό έμπόριον τής εξαγωγής της. Ή Καλλίπο- 
λις είναι ό τελευταίος ήμών σταθμός· είσερχόμεθα είς 
την Προποντίδα. Τήν πρωίαν θά είμεθα είς Κωνοταντι- 
νουπολιν.

II
ΚΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ ΟΓΠ Ο ΛΙΣ

Uic locus est gemini janua vasta raaris.
(Ovidius Trislium ]. ΙΙΓ. elegia II.)

επίσημος στιγμή της εί; Κωνσταντινούπολή εισό
δου ημών πλησιάζει,ή στιγμή, ην έδοκίμασεν έν τώ βίψ 
πας άνθρωπο; κκί εκείνος ετι, του οποίου η ψυχη * tfsu- 
στα ανοίγεται είς την θέαν του καλού. Αί πρώται του 
ήλιου ακτίνες λαμπουσιν ηδη ύπέρ την κορυφήν του γι- 
γαντιαιου της Βιθυνία; Όλυμπου. ’Αριστερά διακρίνεται 
6 Αγιος Στέφανος,ενθα η 'Ρωσσία έπεβαλε την περιβόη- 
τον εκείνην συνθηκην, την προκαλέσασαν μετέπειτα τό 
—υνεδριον του Βερολίνου. ’Ολίγον άπωτέρω έπί τοΰ αύ- 
.οΰ μέρους φαίνεται τό Μακρυκιοϊ . . . Τό άτμόπλοιον 
βραδύνει την πορείαν του, παρατείνον την άγωνίαν της 
προσδοκίας. Κατά μετωπον ημών αί Πριγκηπόννησοι ά- 
ναδυουσιν εκ τών ύδάτων, ένω άριστερα εμφανίζονται τά 
τείχη τοΰ Έπταπύργου, άπό του όποιου εκτυλίσσεται 
πρό; την Κωνσταντινούπολή η απέραντος της Προποντί- 
δος παραλία. Ακολουθοΰμεν την άδιάκοπον αύτης γραμ
μήν, ην η μικρόν κατά μικρόν διασκεδαζοαένη ομίχλη 
αποκαλύπτει άπασαν είς τά δμματα ημών/’ΐδού η'άκρα 
τοΰ Σεοαγιου, ίδου τέλο; καί ό θόλο; τη; Ά για; Σοφίας. 
Ουτος είναι ό τηλαυγης φάρος, δν ό οφθαλμός τοΰ τα-

ξειδιώτου ζητεί ευθύς έξ άρχής* ί « ϊ  όπάρχει * καρδία 
της Κωνσταντινουπόλεως, η μεγαλοπρεπής της ιστορίας 
αύτης σύνοψι;, η τ η ; ’Ορθοδοξία; Μεγάλη Ε κκλησία . 
Παρ’ αύτην κε ιτα ι ό άρχαΐος ναό; της άνωθεν ειρήνης, 
ου ό κομψός θόλος είναι ηττον υψηλός του προηγουμέ
νου* καί άληθώς η ειρήνη έρχεται καί αύτη άνωθεν, 
ά λλ ’ έπ ικάθητα ι έπί τν5ς γης, επί γης ειρήνη. Παρά τα  
δύο ταΰτα  μνημεία κε ιτα ι τό τεμενος τοΰ Α χμετ,^πε- 
ριστοιχούμενον υπο ες μιναρεδων, και απωτερω αλλα 
τεμένη, οίκοδομηθέντα ύπό τοΰ Ταρτάρου κατακτητοΰ, 
άπαντα  αντιγραφή τοΰ άθανάτου τοΰ Ίουστινιανοΰ πρω
τοτύπου. f , . e

Δεξιόθεν ιδού τό Καδηκιοι, η αρχαία Χαλκηοων* οι 
πλεϊστοι τών κατοίκων αύτοΰ, Αρμένιοι, άγνοοΰσιν δτι 
έκει συνέλευσις επισκόπων δι’ άποφχσεως εχωρισε την 
λατρείαν, την ιστορίαν, ένί λόγω την εθνικότητα αυτών 
άπό τνί; τών τότε 'Ρωμαίων καί τών σημερινών απογό
νων των. ,

Έπί της αύτης άσ ιατικ1?!; άκτης ΐδρυται τό Σκουτάρι
η Ούσκουδάρ, ονομα βάρβαρον της αρχαία; Χρυσοπόλεως. 
Τό άτμόπλοιον σχεδόν εφάπτετα ι των άκρων τοΰ Σεοα- 
γίου, φθάνομεν τό άκρωτηριον . . . κάμπτομεν αυτό . „
Είναι τώ  δντι θαυματούργημα μαγική ; ράβδου, θέαμα ύ- 
περφυές’· όπου καί άν στρέψϊ) τις ™ βλέμμα, δέν βλέπει 
άλλο είμή έπαύλεις, μέγαρα, μιναρέδες, πυκνώματα κυ- 
παρίσσων, οικία; ποικιλοχρόους, άνιούσα; η κατιουσα:, 
κατά  την κλίσιν τοΰ έδάφου;, θαλάσσα; συναντωμενας 
καί ών τά  ΰδατα πανταχοΰ είσδύουσιν. Ό θεώμενο; διά 
μ ια ; τόσα πολλά έξίστατα ι, καταπλησσετα ι, ίλιγγ^ια.

Ά γνω σ το ; φίλο; (η εκφρασις θά έκπληξη β^οαιως 
τούς άγνοοΰντας δτι παρά Γάλλοις oi φίλοι των φίλων 
είναι φίλοι) μέ άνέμενεν εν Πέρα. Έ γκαταστησα; με έν



εςαιοετω δωματίω , δπερ είχε προετοιμάσει, μοί λ έ γ ε ι : 
«Μόλις ε^αι ογδοη* ακολουθεί μοι* ύπάγομεν νά πάρω- 
μεν τον καφε εις την κορυφήν του Πύργου τοΰ Γαλατα» .  
Εφοδιάζομαι με τηλεσκόπιον καί σχεδιογράφημα της 

Κωνσταντινουπόλεως και άπερχόμεθα, η μάλλον φθάνο- 
μεν εις τους πρόποδας τοΰ Πύργου, οίκοδομηθέντος τω  
1 8 2 2  υπο Μωάμεθ τοΰ Β' έπί τν5ς θεσεως Πύργου τοΰ 
Χριστοΰ, 8ν οί Γενουηνσιοι είχον ανεγείρει πρός μνημην 
τών εν πολεμώ πεσόντων συμπατριωτών αύτών. Ό νΰν 
Πύργος, κυκλοειδης καί μεγας τό ΰψος, περικλείεται ύπό 
ευρεων και ισχυρών τειχών. Άνελθόντες απνευστί 2 33  
βαθμίδας, άπεζημιωθημεν πληρέστατα διά τόν κόπον 
υπο τοΰ προ τών οφθαλμών ημών έκτυλιχθέντος πανο« 
ράματος.

ίνα κατανόηση τις τό μεγαλεϊον τοΰ πανοράματος 
τούτου, δεον νά σχηματίση ιδέαν ακριβή περί της τοπο
θεσίας. Γενικώς τό ονομα της Κωνσταντινουπόλεως απο
δίδεται εις την άχανη ταύτην τετράπολιν, η τις μέχρι 
σήμερον στερείται καί Γσως πάντοτε θά στερηται ονό
ματος περιληπτικοΰ, έκτος τοΰ της Κωνσταντινουπόλεως, 
οπερ ουδόλως είναι ακριβές* διότι δέν συμβαίνει ένταΰθα  
6,τ ι εν τα ις αλλα ις της Ευρώπης πρωτευούσαις, α ΐτινες 
δια της διαδοχικής επαυςησεως τοΰ πληθυσμοΰ άπερρό- 
φησαν τα  περιξ αυτών προάστεια καί συνεχώνευσαν αύτά, 
επεκταθεντος ουτω τοΰ κέντρου αύτών, χωρίς νά μ ετα -  
τεθη. Ενταύθα τουναντίον τεσσαρες χωρισταί πόλεις, 
οίκηθεισαι κ α τά  διαφόρους έποχάς καί βαθμηδόν άναπτυ- 
χ^θεισαι, επί τέλους συνηνωθησαν ίνα άποτελέσωσιν εν 
συνολον. Ο Μεγας Κωνσταντίνος προύτίμα, λέγουσι, την  
Χαλκηδόνα, ην ακολούθως έγκατέλιπε χάριν τοΰ Βυζάν
τιου. Μεγάλη θα ητο η εκπληξις αύτοΰ σήμερον, έάν 
επανερχόμενος είς τόν κόσμον εβλεπεν οτι η εκλογή του

ούδαμώς διέφεοε, καθότι αί δύο πόλεις άπετελεσαν μιαν.
Αί τέσσαρες αυτα ι πόλεις σχηματίζουσι σταυρόν, ου- 

τινος τό κεντρον είναι η διαιρούσα αμα τε και συνενοΰσα 
αύτάς θάλασσα. Κζ αύτών αί δυο ιδρυνται έπι της ευ
ρωπαϊκής ηπείρου, Βυζάντιον η η κυρίως Κωνσταντίνου - 
πόλις, και Π ερα-Γαλατα, χωριζόμενον από της πρώ
της διά τοΰ Χρυσοκερατος η Κερατίου Κολπου επι όε 
της ασιατικής αί ετεραι δυο, Σκουτάρι και Καδηκιοί, 
ατινα  διαιρεί ωσαύτως κολπίσκος και εκ της ςηρας ενό- 
νει η πεδιάς τοΰ Χαϊδάρ Πασα. Ό θεν τό Βυζάντιον η, 
ώς οί Τούρκοι λεγουσι, τό Σταμπουλ, κειτα ι μεταςυ της  
Προποντίδας καί τοΰ Χρυσοκερατος, τό Π ερα-Γαλατα μ ε
ταξύ τοΰ Χρυσοκέρατος καί τοΰ Βυσπόρου, τό Σκουτάρι 
μεταξύ της πεδιάδος ταύτης καί της Προποντίόος.

Έκ της κορυφ'/jc, τοΰ Πύργου τοΰ Γ αλατα  ό οφθαλμός 
περιβάλλει αμέσως την τόσον διακεκριμένην φυσικήν 
ταύτην διαίρεσιν* νά περιγράψω δέ νΰν τάς άπανταχοΰ  
ένκατεσπαςιχένας ταύτας καλλονάς, καί Ι^ιως την εκ

* / «ν y ι fτου συνόλου άνωτεραν πασών, τούτο είναι υπερτερον των 
δυνάμεων μου. ΈλυπηΟην οτι ύεν ημην ζωγράφος, ινα  
χαράξω την θέαν ταύτην έπί πίνακος, δστις θά μοί ητο 
προσφιλής καί έπι τοΰ όποιου θά εφερον συνεχώς τό 
βλέαμα. 'Η φωτογραφική άτυχώς είναι ωχρά, στερείται 
τοΰ τόσον πλουσίου, ζωηροΰ καί ποικίλου ύπό τόν ούρα- 
νόν της ’Ανατολής είρμ-οΰ τών χρωμάτων.Ί1 εΐ/<ι>' αυτη , 
ητις , ίνα  καταστη  γοητευτικά), δεΐτα ι μ,όνον απλής  
καί π ίστης διά λεπτής γραφίδος άπεικονίσεως, υστερεί 
και είς αύτά  έ'τι τά  μεγάλα  της Εύρώπης μ.ουσεΐα. Έν 
τούτοις μόνη η γραφική δύναται νά παράσχη ίδεαν τών 
θαυμασίων καλλονών της πύΛεως-Παραδείσου, ως απο- 
κα7.οΰσιν αύτην οί Ά νατο λ ΐτα Γ  καθότι πασα άλλη  π α 
ραβολή φαίνετα ι αδύνατος, ό δέ Σατωβοιάνδος, οστις πε



ριήλθε καί παλαιόν καί νέον κόσμον, αναφωνεί: «Ουδό- 
»λως είσίν υπερβολικοί οί λέγοντες οτι η Κωνσταντίνου· 
» πόλις παρεχει τό ώραιότερον θέαμα τής ύφηλίου», καί 
τοι μετριάζει πως την έ/.φρασίν του, προσθέτων: «προ
τιμώ δμως τόν κόλπον τής Νεαπόλεως», τοΰθ' δπερ πάν
τες οί τών ανωτέρω λόγων μνημονεύοντες άποσιωπώσιν.

Ιό ου λοιπόν νέα καλλονή, ητις παρουσιάζεται αντίπα
λος, έχουσα ύπέρ έαυτής ελλανοδίκην, ούτινος η γνώμη 
βαρύνει πολύ. Έν τούτοις άπό τής δημοσιεύσεως του 
'Ο δοιπορικού πας περιηγητης, γράφων περί τής μιας η 
τής έτερας τών δύο τούτων πόλεων, σπεύδει νά είπη δτι 
μ,όνον ή Κωνσταντινούπολή δύναται νά παραβληθν) πρός 
την Νεάπολιν, η μόνον η Νεάπολις πρός την Κωνσταν
τινούπολην* έκαστος δμως αποφεύγει νά έκφράσν) την 
προτίμησίν του, έάν δέ την έκφράζν), ούδόλιο; την δ ι
καιολογεί. Διό και δέν άπηντησα άχρι τουδε ακριβείς η 
πλήρεις παραλληλισμούς. Μη έςαντληθέντο; λοιπόν έτι 
του ζητηματος,

■adhuc sub judice lis est-

δέν νομίζω δλως άκαιρον νά έπιμείνωμεν επ ’ αύτου μ ι
κρόν τ ι.

Τό Βυζάντιον καί η Παρθενωπή ανέρχονται άμφότεραι 
είς τούς μάλλον άρχαίους ‘/ρόνους, άμφότεραι είσι κτί- 
σματα ελληνικά, άμφότεραι καυχώνται έπί κοιτίδι θαυ- 
μασίων. Βύζας, ό τής πρώτης τούτων θεμελιωτής, νί~ο 
υιός του Ποσειδώνος, ή πόλις δ’ αύτου φαίνεται ώς άλλη 
’Αφροδίτη άναδύσασα έκ τών πεοικυκλούντων αύτην ύ- 
δάτων. 'Η δευτέρα ΐδρυται έπί τάφου Σειρήνος, ητις έ- 
κληοοδότησεν αύτνί τό τε ονομα καί τά  γοητευτικά α ύ 
τή ; θέλγητρα. Αί δύο αυται πόλεις λίαν ένωρης συνέδε
σαν φιλίας πρός την 'Ρώμην, ης τό Βυζάντιον έμελλε νά

παραλάβν) την αύτοκρατορικην κληρονομιάν, η δέ Παρ- 
Οενώπη νά έφελκύσν) τών εύπατριδών αύτής τόν έρωτα. 
Παρ’ άμφοτέραις η τε γλώσσα καί τά  ηθη τά έλληνικά 
έπέζησαν τής κατακτησεως. Τέλο; ό ύστατο; τή ; Δύ- 
σεω; αύτοκράτωρ 'Ρωμύλο; Αύγούστουλο; *5)λθε ν’ άπο- 
Οάνν] έν Νεαπόλει τώ 476 , ώ ; χ ίλ ια  έτη βραδύτερον ό 
τελευταίος τών Καισάρων έμελλε νά πέσν) ένδόξως έπί 
τών έ-άλξεω ν τής Κωνσταντινουπόλεως. Άμφότεραι ζώ- 
σιν ύπό ούρανόν εύδαιαονα' η μέν απολαύει του ζωηρού 
καί διαυγοΰ; έκείνου φωτός, τό όποιον καταργεί την έ'κ- 
τασιν καί έςαπατα είς τάς αποστάσεις, η δε περιβάλ
λετα ι ύπό τής αιθέριας έκείνης λάμψεως καί του θερμόν 
χρωματισμοί ' ,  ώς λέγουσιν οί ζωγράφοι, βν ό Κλαύδιο; 
Αοοραιν θαυμασίως έπετύγχανεν.

‘Τπό γραφικήν έποψιν η μέν Κωνσταντινούπολή πα 
ρέχει μείζονα ποικιλίαν, η δέ Νεάπολι; μείζονα ενότητα. 
Αυτη έντρυφ^ δλη έν τώ άπεράντω αυτής κόλπω, 55 
χιλιομέτρων περιφερείας, ην φαίνονται έπεκτείνουσαι έτι 
ποός άρκτον μέν αί νήσοι τής Προχύτης και τής Αίνα- 
ρίας (Ischia), πρός μεσημβρίαν δέ η τής Καπρέας, ένώ έ· 
κείνη τούναντίον έφαπλοΰται έπί του Βοσπόρου, έπί τοΰ 
Χρυσοκέρατος, έπι τής Προποντίδος, 'καλλονών, τών οποίων 
δέν αντιλαμβάνεται αμέσως ό οφθαλμός. Έ Νεάπολις 0’ 
άρέσκτ, μάλλον είς την λεπτήν τοΰ καλλιτέχνου αίσθη- 
τικην, η όε Κωνσταντινούπολή είς την ηττον άνεπτυγ- 
μένην καλαισθησίαν τών πολλών. Κατ’ άντίθεσιν η τ ε 
λευτα ία  άναλαμβάνει την ύπεροχην της παρά τοΐς λο- 
γίοις διά τών άναμνησεων, ένώ η άντίπαλος αύτής δέν 
διεδραμάτισεν έν τν; ιστορία η άσημαντον πρόσωπον* π ά 
σας τάς καλλονάς αύτής οφείλει είς την φύσιν, ούδέν δέ 
$  σχεδόν ούδέν έαυτνΓ είναι πασών τών Ιταλ ίδω ν πό 
λεων ή μάλλον ορφανή έξοχων μνημείων’ ένί λόγω η



ιστορία αύτης είναι ολως τυπική καί ουδόλως συνδέεται 
πρός την της ανθρωπότητος, ώς η πόλις του Κωνσταν
τίνου, Si' ην επιτυχεστερα νομίζω θά ητο /.ατά τούτο η 
πρός την Έ νετιαν σύγκρισις.

'II Έ νετία  άνη*ει μάλλον εις την ’Ανατολήν η είς την  
Δύσιν. Διεκδικτήσασα έξ άρχης την κληρονομιάν της ’Α 
λεξάνδρειάς, άπό της οποίας ύπέκλεψε τό 7χείψανον του 
άγιου Μάρκου και τόν συμβολικόν αύτης λέοντα, ώς καί 
τό σώμα τοΰ πρώτου πολίτου της χριστιανι/.*/ίς πολιτείας, 
του αθανάτου ’Αθανασίου, δέν έβράδυνε νά αναδείξη έαυ- 
την την άντίπαλον της Κωνσταντινουπόλεως, οίκειοποι- 
ηθη τάς τεχνας αύτης, την άπεγύμνωσε τών αριστουρ
γημάτω ν της, ηθέλησε νά εχν, ώς εκείνη Πατριάρχην, 
την ύπερησπισεν έν τω έσχάτω  κινδύνω, έπο7εμησε μετά  
την πτώσιν αύτης τούς κατακτητάς της καί τόσον στε- 
νώς συνέδεσε τό ονομα αύτης πρός τό του Βυζαντίου, 
ώστε η ακαλλιέργητος του Κλέφτου μούσα, έν τν; ιστο
ρική αύτης άμαθεία, ουδόλως χωρίζει τά  δύο τα ΰτα  ονό
μ α τα .

«Πώς να τά δώσω τα κλειδιά καί πώς να παραδώσω, 
«Ποΰ ’γώμαι Άνάπλι ξακουστό κι’ Άνάπλι πενεμένο, 
««Στην Πόλι καί στη Βενετία μ’ έχουν ζωγραφισμένο!»

’Ά λλω ς η Έ νετία  εχει, ώς η Κωνσταντινούπολή, μέ
γαρα μαυριτανικά, ή βασιλική τοΰ αγίου Μάρκου είναι 
η 'Αγία Σοφία τνΐς Δύσεως, καί αν ή Μεγάλη Διώρυξ 
είναι, ώς έλέχθη, η ώραιοτέρα οδός τοΰ κόσμου, ό Βό
σπορος άναντιρρητως είναι η λαμπρότερα αύτοΰ λεωφόρος.

Μετά την άποψιν ταύτην τοΰ συνόλου της Κωνσταν
τινουπόλεως τό πρώτον άντικείμ.ενον, δπερ ζητε ί ό οφθαλ
μός τοΰ περιηγητοΰ, τό πρώτον μνημείον, δπερ ποθεί η
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περιέργεια αύτοΟ, είναι η 'Αγία Σοφία* καί αυτη ητο ή 
πρώτη μου έπίσκεψις.

Διελθών την γέφυραν του Γαλατα, επέβην άμάξης, 
οπως φθάσω ταχύτερον. ’Ησθανόμην την καρδίαν μου 
πάλλουσαν έν τω στηθεί. Μετά τινας στιγμάς εύρισκό- 
μην πρό τοΰ λίθινου γίγαντος, ούτινος τό έξωτερικόν ου
δόλως έλέγχει την έσωτερικην “λαμπρότητα. ΠαντοΓαι 
οίκοδομαί πανταχόθεν την περιφράττουσιν, ούδεμία π ά 
ροδος άγει είς αύτην, ούδεμία κιονοττοιχία ανοίγει την 
δίοδον. Εισέρχομαι διά κλίμακος ανωμάλου* μέ ύποχρε- 
οΰσι νά έμβάλω τού; πόδας έντός μεγάλων έμβάδων, ά· 
νασύρουσι παραπέτασμα, καί ούτως εισδύω είς τό προ- 
αύλιον η νάρθηκα, παμμέγεΟες καί πολύθυρον περιστύ- 
λιον, ούτινος τά  τείχη περιβάλλονται διά μαρμάρων, ό 
δέ θόλος είναι κεκοσμημένος διά ψηφιδωτοΰ. Εύρίσκομαι 
έν τνί 'Αγία Σοφία . . . Είς τό πρώτον βλέμμα άπας ό 
ναός φανεροΰται έν τν) θαυμασία αύτοΰ ένόϊητι/Η Ά γ ια  
—οφία ού μόνον ώς επλαττον αύτην έν τνί φαντασία μου 
μοί παρουσιάσθη, άλλά καί ύπερέβη τό ιδεώδες μου. *Η 
πρώτη έντύπωσις, ην είς τόν θεατήν έμποιει, είναι ή τοΰ 
άχανοΰς, η τοΰ κενοΰ* είναι άβυσσος χαίνουσα ύπέρ την  
κεφαλήν καί, ώς η πρό τών ποδών σου άβυσσος, φέρει 
σκοτοδίνην.

«θέλω , ελεγεν ό ’Ιουστινιανός είς τούς αρχιτέκτονας, 
ναόν αληθώς άξιον της παρουσίας τοΰ Θεοΰ.

—  Μόνος ό ούράνιος θόλος είναι αντάξιος αύτου, άπε- 
κρίνατο ό 'Ανθέμιος.

—  "Εστω, είπεν ό Ιουστινιανός, αύτόν μ ιμηθητε».
Ό άοχιτέκτων πράγματι τόν έμιμηθη, $  μάλλον κα- 

τεβίβασε τούς ούρανούς, ώς θά έ'λεγεν η Γραφή, διότι η 
Ά γ ια  Σοφία δέν χάνεται είς τά  αιθέρια υψη, ώς τό γοτ
θικόν βέλος, δέν επ ιζητεί νά φθάσνι τάς νεφέλας, ώς οί 
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τη ; Δύσεω; δόμοι, οΐτινε; εξωτερικώ; μ.όνον έπιβάλλον- 
σιν· η άποκλίνουσα εύρεία γραμμή του θόλου αύτ-?]; είναί 
αύτό; ουτο; ό ουρανό;, κατερχόμενο; καί πλησιάζων η- 
μα;. Οί ουρανοί περικλείουσι την γην, λέγει η έβραϊκη 
μούσα’ και ενταύθα επίσης ό θόλο; περιλαμβάνει τό σόμ
παν οικοδόμημα, έκεί δέ, ένθα περατοΰται,—θαύμα τέ
χνη;,— δύο ημίθολοι, οΐτινε; τόν υποδέχονται, φαίνονται 
επεκτείνοντε; τόν ορίζοντα αύτου.

Έξ ολων τών μνημείων, άτινα η γη άφιέρωσε τφ ού- 
ρανώ, ούδέν άλλο είδον μέχρι τουδε τοσουτον μ,εγαλο- 
ττρεπέ; καί έπιβλητικόν την θέαν. *Όθεν πληρέστατα 
συντάσσομαι τη γνώμη του Γκωτιέ, λέγοντο;: α*Η βυ- 
»(αντιακη αρχιτεκτονική είναι άναντιρρητω; ό μόνο; κα
τάλλη λο ; διά τόν Χριστιανισμόν ρυθμ.ό;' η γοτθική άρ- 
»χιτεκτονικη,οίανδηποτε καί άν έχη θρησκευτικήν αξίαν, 
>;δέν εκπροσωπεί αύτόν μετά τοσαύτη; επιτυχίας».

Χαΐρε, αθάνατο; Σοφία! Οί “Έλληνε; δέν έπαυσαν έ- 
Τίίζητοΰντέ; Σε,— α*Ελληνε; Σοφίαν ζητοΰσι»,— καί παρ' 
αύτοί; ευρε; τού; πρώτους σου φίλου; (φιΛοοόφοι-c)* εί; 
Σέ άνηγειραν οί Έλληνε; ύπό τό ονομα τη; ’Αθήνα; τό 
λαμπρότατον τη; άρχαιότητο·; τέμενος, καί ύπό νέου φω
τός φωτισθεντε;, εί; Σε, λόγε του Πλάτωνο; καί του 
Εύαγγελίου, άνηγειραν ενταύθα αιώνιον θριαμβευτικήν 
αψίδα.

Ή Α γία Σοφία είναι η συμβολική περίληψι; διάπυρου 
πί^τεως, έξυπηρετουμένη; ύπό θαυμαστή; εύφυ’ία;, είναι 
ιστορία καί άφομοίωμα ολοκλήρου εποχής, παλλούση; α
κόμη ύπό την πλουσίαν μαρμ-αρίνην περιβολην καί την 
αρμονίαν τών γραμμ.ών αύτη;. Διό καί ό Τάρταρο; δορυ- 
κτητωρ ηδυνηθη μέν νά την άκρωτηριάση, άλλ’ ούχί καί 
ν’ απόσπαση τόν χριστιανικόν αύτη; τύπον, ηδυνηθη νά 
έςορίση έ/.είθεν τήν εικόνα του Χρίστου, άλλ’ ούχί καί

την αόρατον αύτοΰ παρουσίαν. ‘Ημέραν τινά, λέγει εύ- 
σεβη; τις παράδοσι;, 6 ίερεύ;, 8ν η αιφνίδια εισβολή τών 
βαρβαρικών στιφών ήνάγκασε νά διακόψη τηνλειτουργίαν, 
θά έπανέλθη ν5 άποτελειώση αύτην. Ό ίερεύ; ουτος δέν 
είναι μακράν, δέν κοιμαται ούτε τόν ύπνον τη; ζω$;, 
ούτε τόν παρατεταμένον ύπνον τοΰ θανάτου. Οί άλαζό- 
νε; Σου7τάνοι έν τη παντοδυναμία αυτών ένόησαν, οτι 
δέν ηδύναντο νά έκμηδενίσωσι τό ποίμνιον, καί ό ποιμε
νάρχης, ό διάδοχο; τών Γρηγορίων καί τών Χρυσοστόμ,ων, 
είναι έκεί, ολίγα βήματα μακράν τη; αρχαία; μάνδρα;, 
έξ η; βαοβάρως άπεδιώχθησαν τά πρόβατά του, καί α 
γρυπνεί επ’ αύτών, άναμένων νά σημ,άνη η ώρα, καθ’ ην 
0ά προσέλθη νά τελειώση τήν έπίσημον λειτουργίαν, αύτό; 
η τ ι; τών κληρονόμων τη; άποστολη; του. Οΰτω καί ό 
Ίσραηλ έπί τών οχθών τη ; Βαβυλώνο; έναγωνίω; πε
ριέμενε την τελευταίαν ημέραν τη; έξοοία; αύτοΰ* διότι, 
ώ; λέγει ό Φρημαν, «η Αγία Σοφία είναι η έστία καί 
»η καοδία τοΰ έλληνικοΰ γένου;,καί άνευ αύτγ;; οί “Έλ- 
»ληνε; θά είναι πάντοτε ώς εξόριστοι έν τη ιδία αύτών 
»πατρίδι». («The hearth and home of the Greek nation is 
»the Church of Saint Sophia. Till the worship of the 
«Eastern Church again goes lip within its walls in the 
» tongue of Chrysostom and Photios, the Greek nation 
smust still be l̂ooked on as strangers and pilgrims in their 
»own land»).

Μετά την εκκλησίαν έκρινα ό'τι ώφειλον νά ιδω τόν 
ποιμενάρχην, μετά την Αγίαν Σοφίαν τόν αρχηγόν τών 
νομίμων αύτη; κληρονόμων, τόν Οικουμενικόν Πατριάρ
χην. Ό περισπούδαστο; μοι φίλο; αρχιμανδρίτη; Λάτα; 
μέ είχε συστήσει εί; τόν διευθυντήν τής Μεγάλη; τοΰ 
Γένου; Σχολής, αρχιμανδρίτην Παλαμ,αν. Ό σεβαστό; 
ουτο; κληρικός, άξιο; καθ’ όλα τη ; θέσεω;, ην κατέχει,



πρός ώραίω παραστηματι συνενοΐ άνεπιτηδευτον ευγένειαν 
κα ί έμβριθή πολυμάθειαν, τόσον σπανίαν δυστυχώς σή
μερον παρά τω  έλληνικώ  κληρω. Μετά την άνάγνωσιν 
της επ ιστολή ;, ην τω  ένεχείρισα, μοι άπετεινε τον λό 
γον έν καθαρευούση γα λλ ική , καί μέ προσεκάλεσεν είς 
τη ν τελετήν τής ένκρςεως τών μαθημάτων της Σχολής, 
«μ εθ ’ ο, μοί είπε, θέλω σας παρουσιάσει είς την Αύτου 
Π αναγιότητα».

Τά Πατριαρχεία καί η εσχάτως οίκοδομηθεΐσα νέα 
Μ εγάλη του Γένους Σχολή κ ε ΐντα ι έν τνί συνοικία του 
Φαναριού. «Τό Φανάριον, λ έγε ι Γάλλος περιηγητης, ο
μοιάζει κατά  τ ι πρός τό W est-End τοΰ Λονδίνου, η πρός 
την έν Παρισίοις συνοικίαν του 'Αγίου Γερμανού.  Έ κε ΐ 
ζώσιν άΟορύβως πάντες οί άναμιμνησκόμενοι τοΰ π α 
ρελθόντος καί ποθοΰντες αυτό* έκεΐ ετ ι δύνατα ι τις 
νά συνάντηση ισχυρούς καί ανίσχυρους τούς απογόνους 
τώ ν Παλαιολόγων, τών Κομνηνών, τώ ν Καντακουζηνών 
κα ί τών Δούκα. Τό αύτοκρατορίΛον α ιμα τοΰ Βυζαντίου 
ρέει είς τάς φλέβας τώ ν Φαναριωτών* αί οίκίαι αύτών 
είναι αί ώραιότεραι τοΰ Σταμπούλ, είσί πασαι λ ιθόκτι
στοι, καί παρέχουσιν αί π λε ΐσ τα ι εύρεΐαν Αρχιτεκτονικήν 
άποψιν. Είς τούς έςώστας τών οικιών τούτων βλεπει τ ις 
ενίοτε κύπτον πρός την όδόν άνάστημα ραδινόν καί εύ- 
ρύωμον* λευκή καί μακροδάκτυλος χειρ α ναπαύετα ι νω - 
χελώς έπ ί τοΰ χείλους τοΰ έςώστου* οφθαλμοί μέλανες 
βλέμματος βαθέως ύψοΰνται βραδέως πρός τόν ουρανόν 
πλήρεις μελαγχολίας κα ί σιωπηλοΰ παραπόνου* αρχαϊ
κόν μέτωπον, σκιαζόμενον διά μικρών κομψών βοστρύχων, 
κα τά  τό π ά λα ι έθιμον τών . ’Αθηναίων παρθένων, εύ- 
θεία , λ επ τή  καί καθαρά γραμμή της τοΰ προσώπου κα 
τατομής, τά  πάντα  ένθυμίζουσι την άοχαίαν αί'γλην φυ
λής ιδεώδους, κα ί άνακαλοΰσιν είς την μνημην τ ά ; ημέ



ΙΩΑΚΕΙΜ Ο Γ' 

Οικουμενικός Πατριάρχης

ρας, καθ’ άς η 'Ελλάς, λαμπηδών τοΟ κόσμου, ειχεν υπερ 
έαυτής τό τριπλοΰν γόητρον τής ευφυΐας, τής ισχύος καί 
τής καλλονής·

Περί την ΙΙην π. μ. είσήλθον είς τά  Πατριαρχεία, 
άτινα ό νυν Πατριάρχης κατέστησεν αληθώς άζια τοΰ 
ονόματος των. Ό  έπί τής υποδοχής κλητηρ, προγινώ- 
σκων την έπίσκεψίν μου, μέ είσηγαγε παρά τώ  Πατρι
άρχη, οστις μέ ύπεδέξατο έν τώ γραφείω του, φέροντι 
έπιπλα καί διακόσμησιν πλουσίαν τε καί σοβαράν. Ό  
Οικουμενικός Πατριάρχης Ιω ακείμ Γ', γεννηθείς έν Κων- 
σταντινουπόλει, πρώην διάκονος τής έν Βιέννη ελληνικής 
εκκλησίας καί είτα  επίσκοπος Βάρνης καί αρχιεπίσκο
πος Θεσσαλονίκης, πρό δύο μόλις έτών άνυψώθη είς τό 
ύπέρτατον αξίωμα τοΰ Πρωτοποιμένος τής ’Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας καί ’ Εθνάρχου τοΰ Γένους τών 'Ρωμαίων. Ή 
Αύτοΰ Παναγιότης είναι ηδη έν τη άκμη τής ηλικίας, 
έχει τό ανάστημα υψηλόν, τό δέ παράστημα αξιοπρε
πές* η κανονικότης τών χαρακτηριστικών αύτοΰ, ώς δύ- 
νατα ι ό αναγνώστης νά παρατηρηση έν τ·?) παρατεθει
μένη πίστη είκόνι, έλέγχει θέλησιν ίσχυράν, ην μετριά
ζει έπίκτητός τις εύπροσηγορία καί ιδίως η έν τη συν- 
διαλέξει γλυκύτης τής φωνής του. Βλέπων αύτόν άνε- 
μνησθην τών λόγων Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, λέγοντος 
περί τοΰ ’Αθανασίου: «Σκληρός μέν ώς άδάμας, τρυφερός 
δέ ώς μητηρ». Καί αληθώς, ώς μ’ έβεβαίωσαν κατόπιν, 
τόν Ιω ακείμ  Γ' διακρίνει ένεργητικότης έν τ9| διοικήσει 
καί εύγενής συμπεριφορά είς τάς σχέσεις.

Μεγάλην ησθάνθην ώς φιλέλλην χαράν, ίδών τόν Πα- 
τριάρχην, τόν άληθή καί άξιον αύτόν τοΰ Μεγάλου *Ελ- 
ληνισμοΰ ηγεμόνα, ό'στις δέν φέρει μόνον τό άξιοζηλωτον 
στέμμα, άλλ* έχει άναλάβει καί την έκπληρωσιν καί έ-



πίβλεψιν τοσούτο)ν αρχαίων κα! δικαίων πόθων τών ά τυ
χων τέκνων του.

(Ή  συνέχεια Ιν τψ  Έμερολογ(ω τοΰ Ιπιόντος £τους).

ΛΕΑΧ ΟΛΙΒΙΕ

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΑ

Νεοφώτιστος επίστρατος, φρουρών έν Μενδρεσέ, ελαβ^ 
την ακόλουθον έντολην παρά τοΰ άρχιφύλακο; : «*Άμα
περνάει η έφοδο; —  ενα; άξιωματικ.0; μέ στρατιώτας 
ποΰ τον κρατούν τό φανάρι,— θά π η ; « τ ί;  εί»*θά σοΰ πη
«έφοδο;», καί σύ θά π η ; «έφοδο; διάβαινε», καί Οά την 
σ τε ίλ η ;.»

ΤΗλθεν η ώρα καί η έφοδος διέρχεται.
—  Τις εί ; φωνάζει ό νεοφώτιστος.
—- Έφοδο;.
—  "Εφοδος στό διάβολο.
*Όταν κατόπιν ό άρχιφύλαξ τόν έπέπλνιττε.
—  Μά δέ μούπε; νά τόν στείλω ; . . . τόν εστειλα τό 

μκσκαρα. . .

Έ π ιλο χ ία ς . Νά μη φύγη κανείς* θά διαιρέσωμε τό 
λοχο* άκοΰτε ; θά κάμωμεν διαίοεσιν λόχου.

Επίστρατος. Άναφέρομαι εύσεβάστως, κυρ επιλοχία, 
νά φύγω, διότι ούτε όιαίρεσι ούτε πρόσθεσι ακόμη δέν 
ξέρω.

Κ ατά τά  γυμνάσια τοΰ ιππικού.

Υ π ίλ α ρ χ ο ς . Γ ιατί κατέβηκε; άπό τ&ν ΐππον σου ;
Ίπ πευς . "Επεσε τό καπέλλο μου καί κατέβηκα νά τό 

πίάσω, γ ΐά  νά μη τό πατηση τό αλογο.
Υ π ίλα ρ χ ο ς. Καί σένα νά πρόκειται νά σέ πατηση, 

νά σέ πατάν] μάλιστα, πρέπει νάλθης νά  μ  ενρης, νά 
μοΰ ζητησης νά σου δώσω την άδεια καί επειτα  νά ση- 
κωθης.

Α οχίας (έν φιλική συνδιαλέξει μετά τών στρατιω 
τών). Τώρα πρέπει νά κερνάτε κι* εμένα κανένα κρασάκι, 
γ ΐα τ ί, άν προβιβαστητε, θά σα; χρησιμεύσω κι* έγώ ’λ ι 
γάκι ώ; προαγωγός σας.

Γυμνάσια λόχου :
' Λνθνπολοχαγός. Τώρα θά κάμετε κατά  φάλαγγα  

λόχου . . . είνε μία κίνησι; . . . μέ δύο κινήσεις.

θεωρία :
—  Τί θά είπη, Χαλβάκη, ισόβιος ειρχτή ;
—  Ά μ ’ τ ί μ’ εκαμες, κυρ δεκανέα, νά μην τό ξέρω !.. 

θά είπν5 Ισόβιος θάνατος.

Κατά την άκμην της επιδημίας ό Νικ. . . Α. . . συν- 
αντ^ ενα τών φερετροποιών, φίλον του.

—  Έ  ! μά τώρα πλέον θά ίσ α ι  εύχαριστημένος . . . 
έχορτά^ατε ’πεθαμένους.

Ό  φερετροποιός (περίλυπο;). Ά μ ’ τ ί εύχαρίστησι ! . . . 
μέ διώρθωσε καί ’μένα η επιδημία.

—  Τί ! μήπως σοΰ ’πέθανε κανείς;
Ό  φερετροποιός (περιλυπότερος). "Οχι, αδελφέ.
—  Μην είνε κάνεις συγγενής σου,κανένα παιδί σου αρ

ε σ τ ό  j



_  Ό χι.
—  ’Αμ.’ τ ί  λοιπόν ;
—  Νά, δέν μου ήρθανε ’μένα γ, σανίδες που έπερίμε- 

να? και δλαις της κάσσαις της κάνει ό άντικρυνός ! ! !

Και άλλο κατά  την άκμην της επιδημίας :
'Έν άνδρογυνον άναγινώσκει νεκρώσιμον αγγελίαν έν τνί 

Έφημερίδι' δι’ ης ήγγέλλετο ό θάνατος του κυρίου Τυ- 
ρίδου.

—  Μωρέ ητανε φίλος μου ό μακαρίτης. Ποιος ’ξεύρει 
άπό τ ί νάπέθανε. . .

—  ’Απ’ τήν επιδημία, άπαντφ η άποφοιτησασα του 
’Αρσάκειου σύζυγός του* δέν βλέπεις που γράφει άπάνω  
άπάνω, ’Λπεδήμησιν είς Κύριον . .

"Ελειπα είς Πεντέλην, διά τόν φόβον τών ’Ιουδαίων' 
μίαν ημέραν έλθών είς ’Αθήνας, συναντώ τόν φίλον μου 
Ζ. . . Β. . .

—  Εϊσθε δλοι καλά ; τόν ερωτώ. ΤΠτο η μόνη έρώ- 
τησις τν5ς εποχής.

—  Καλά, μοι άπαντα, μόνον ό αδελφός μου είνε άρ
ρωστος.

—  Καί τ ί εχει ;
—  ’Από τά  τρέχοντα  νοσήματα.
. . . Καί ένόει την επιδημίαν.

’Επειδή οί πλεΐστοι τών άσθενών, ούς έπεσκέπτοντο οι 
ιατροί, έπασχον έ/- κοιλιακού τύφου, οί ιατροί ειχον έτοι
μους πολλάς συνταγάς όμοιας έν τοΐς θυλακίοις των καί 
άφιναν άνά μίαν είς έκαστον τών άσθενών.

Ό ιατρός Χρ. . .  Ρ. . . επ ισκέπτεται τόν Δ. . . Κ. . ·

γέροντα παντοπώλην* ειδεν οτι έπασχεν έκ κοιλιακού 
τύφου καί άφίνει μίαν τών έτοιμων συνταγών.

Ό  ασθενής στέλλει διά του υπηρέτου την συνταγήν, 
ην ούδέν φαρμακεΐον έξετέλεσεν.

. . . Ό ιατρός, αντί συνταγής, έξ άπροσεξίας είχε δώ 
σει τέλος έπιστολνίς, έχον ώς έξης :

«Σέ βεβαιώ, φίλε μου, οτι δέν θά σε πληρώσν), ώστε 
μη τώ δώσνις τίποτε.» (Ύπογ.) Χρ. . . Ρ. . .

ΔΠΜ. Κ. ΜΑΥΡΟΥΔ115
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ΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΙ ΦΕΡΕΙ ΕΝ ΦΙΛΗΜΑ.

Βασιλοπούλα κάθονταν σ’ ολόχρυσο παλάτι,
^ ‘/J^va ει/ε τά μαλλιά σέ κρυσταλλένια πλάτη,

Είχε τ’ Ά ποίλη τή δροσιά, τα λούλουδα τοΰ Μ άν,
Ί ον κύρη της παοακαλει κα! τον συχνορωτάει*
«Τί έχεις, Βασιλέα μου, γΐατί κακοκαρδίζεις 
»Που σ’ έχεις χώραις κα! χωριά, τή μισή γή ορίζεις, 
»Πώχε·.ς λειβάδι’ αμέτρητα, γρόσια πολλά κατέχεις ! 
»Πές μου, ποιος ειν’ ο πόνος σου, μολόγα μου τί έχεις! 
» — Κόρη μου τ’ εχω άν σοΰ πώ , πολύ θά σέ πικράνω* 
»Τί μ’ ώφελοΰνε τά καλά, τά γρόσια τί νά κάνω ! 
«"Ένας μεγάλος Βασιλιάς, τύ πρώτο παλληκάρι, 
))Πώχει αμέτρητο στρατό, γυρεύει νά μοΰ πάρη 
»Τα!ς χώραις μου κα! τά χωριά, άδικα ν’ απόχτηση, 
»Γ ΐατ! άλλ’ώς μοΰ μήνυσε πώς θά μέ πολεμήση,
«Και είμαι γέρως κι1 άρρωστος και πώς θά ξεκινήσω, 
»Ποΰ δέν μπορώ, δέ δύναμαι γΐά νά τον πολεμήσω! 
* - Ι Υ  αύτό, κύρη μου, θλίβεσαι κα! μένανε πικραίνεις *, 
»Έ γώ  θά πάγω για τά σέ και ήσυχα νά μένης· 
•Φεργάδ* αρμάτωσε χρυσή, κατάρτια άσημέν’α,
»Βάλε παν>ά μεταξωτά, σαβοΰρα σιδερένια,

» ’ Σ τήν πρύμη βάλτε το σταυρό, ’ ς τή πλώρη κεντημένα 
«Φλάμπουρα κα! σαράντα νΐούς έμορφους σάν κι’ Ιμένα, 
»Νάχουν ολοι το μπόη μου και τήν περπατησιά μου 
»Κα! φτίάσε μου τά ροΰχά μου άπ’ τά χρυσά προικιά μου, 
«Ά ντρίκία ροΰχα νά ντυθώ νά ’βγω καμαρωμένα,
»Δός μου και τά σηλάχία σου τ ’ άργυροχρυσωμένα 
»Νά μπω σέ θάλασσ’ ανοιχτή, πέλαγος ν’ άρμενίσω,
»Νά πά νά ’βρω το Βασιλχά κα! νά τον πολεμήσω». 
Μέραις πολλαις δέν ’πέρασαν, κα! ή φεργάδα μένει 
Μες το λιμάνι ολόχρυση, ήλίοκαμαρωμένη,
Μέ έμορφους σαράντα ν>ούς, σαράντα παλληκάρια,
"Ολοι μέ δμο’α φορεσιά μες τά μαογαριτάρ»α·
Προβάλλ’ ή κόρη κι’ ελαμψε σάν ήλιος σάν φεγγάρι,
Ά π ’ τήν πολλή τήν Ιμορφ|ά, άπ’ το πολύ καμάρι !
'Όλους τριγύρω χαιρέτα κα! ’ ς τή φεργάδα μπένει,
Τον κύρη της γλυκοφιλεΐ κι* αύτά τοΰ παραγγέλνει*
« 'Ά ν  κάνης χρόνους νά μ’ ιδής και μήνες νά μ’ άκούσης 
»Ρίά μήν κατέβης ’ς το γιαλό, τούς ναύταις μή ρωτησης, 
»Μον κύτα τ’ άστρι τής νυχτ’ας κα! τ ’ άστρι σάν φωτ(στ\ 
«Και  δν τ ά ’δής κ' είναι θολά, ό χάρος θάνικήση»·
Έ  άγκυρα σηκώθηκε, κα! τά πανίά φουσκώνουν,
Κα! ή φεργάδα κίνησε, τά φλάμπουρα απλώνουν·
Χιλιάδες μίλ^α πέρασαν, κ’ εκεί ποΰ ταξειδεύαν 
Μές το βαθύ το πέλαγος, κ ι’ ατάραχοι διαοαίναν,
Σύνεφο μές τον ούρανο Ιφάνη νά περνάη 
Και άστραψε κα! βρόντισε, βαρύς βοριάς φυσάει 
Ποΰ τάραξε τή θάλασσα, τά κύματα άφρίζουν 
Και ή φεργάδα σείστηκε ποΰ τά κατάρτια τρίζουν· 
Βασιλοποΰλα φώναξε τούς ναύταις «τί κυτατε,
• Παιδιά, μαζέψτε τά πανίά, κα! τά κουπιά τραβάτε*» 
Κα! ’ς το τιμόνι κάθησε και κύταζ’ άπ’ τή πρώρα, 
«Καρδιά, παιδιά, κι’ άγνάντεψα τοΰ Βασιλιά τή χώρα.»



Με τα σαράντα δυο κουπιά φθάσανε ’ς το λιμάνι,
Κι’ ό Βασιλέας ’ς τοΰ παλατιού κάθονταν το ντιβάνι, 
Άγνάντευε τή θάλασσα ήλιοστεφανωμένη,
Βλέπει φεργάδ’ ολόχρυση που στέκετ’ άραγμένη· 
Λαμπροστολίστ’ ό Βασιλιάς καί ’ςτο γίαλο κινάει 
Και ’ς τή φεργάδα £μπηκε, τήν κόρη χαιρετάει,
Και αμα τήν άγνάντεψε, ταράχτηκε, ξαφνίσθη 
’Απ’ τήν πολλή της Ιμορφ’ά, με το στανίο κρατηΟη· 
«Ξένε μου, καλώς ώρισες ’ς τα μέρη τά δικά μας, 
«Ξένε μου, σε δεχόμεθα με ολη τήν καρδιά μας»· 
Καί σκύβει τή γλυκοφιλει, γλυκά τήν άγκαλιάζει,
Κι* ή κόρη έταράχτηκε, τραβήχτηκε, δειλιάζει, 
Περήφανα τον κύταξε,τοΰ λέει πικραμένα*
«Έγώ Τμαι βασιλόπουλο κι' έρχομαι γ*ά τά σένα,
»»Είμαι εκείνου που ζήτας άδικα ν’ άποκτήστ^ς 
»Ταίς χώραις του καί τά χωριά, άλλιώς θά πολεμήστ, 
»Ό Βασιλιάς καί κύρης μου μ’ εστειλε νά σ’ ορίσω 
»Ύήν ί'δ’α γνώμη &ν κρατής, θέ νά σέ πολεμήσω».
Ο Βασιλιάς σαν ακούσε τέτοια φωνή καί χάρη 
Καί βλέπει τέτοιαν εμορφίά, τέτοιο βαρύ καμάρι,
Ο νους του παραλόγιασε, τής λέει «δέ θά μπορέστε 
«Άνάμεσά μας, ξένε μου, εχθρα γ?ά νά χωρέστ ·̂ 
»Γ1έρνω πίσω το λόγο μου, νά μή χωρέσ’ άμάχη, 
»Δικά του &ς -ζναι τά καλά, &ς χαίρεται που τάχει.» 
Καί σαν τήν Ιχαιρέτησε ’ς τή μάνα του πηγαίνει,
Δέν είδε πότε εφτασε, τή σκάλα άναβαίνει*
«Μάνα μου, ξένος εφτασε κι’ άραξε ’ς το λιμάνι, 
••’Άλλος κανένας σ&ν κι’ Όΐύτον ’ς το κόσμο δέν έφάνη, 
«’Έχει τοΰ *Ηλ?ου τή θωριά, του φεγγαριού τή χάρη, 
»Ποτέ μου δέν ειχα ίδεί τέτοιας λογής καμάρι 
»Και μέ το καλώς ώρισες πριν μου μιλήσ’ άκόμα 
»*Εσκυψα καί τον φίλησα γλυκά γλυκά *ς το στόμα*

"Μάνα δέν ήταν νΐοΰ φιλί γιατί μοσκομυρίζει^
«Μον είναι κόρης έμορφης, μέ καίει, μέ φλογίζει.»
— «Σώπα, σώπα, παιδάκι μου, &ς μήν το βάλ^ ό νους σου 
»Κ όρη ν’ άρθή τόσο μακρηά, ’ς τούς τόπους τούς δικούς σου, 
»Νά σκιστή τέτο>ο πέλαγος π’ έδώ φουρτούνα κάνει
••Κι’ είναι τρομάρα, θάνατος, νά φτάσ^ ’ς το λιμάνι !»
— «Μάνα, δέν είναι νΐοΰ φιλί, τώχω ’ς τ’ αχείλι ακόμα, 
»Mbv είναι κόρης έμορφης καί μου ’καψε το στόμα! 
»'Ωρμήνεψέ με, μάνα μου, καί *πέ μου τί νά κάνω,
»Γιατί άλλ ιώ ; μέ εχασες, θά πέσω νά πεθάνω.»
«—"Ελα ’ς το νοΰ σου, Βασιλιά, καί μήν παραλογίζ^ς,
*θέ νά το μάθ^ς γλήγορα καί μήν κακοκαρδίζεις·
»Μές το μεγάλο μας όντά στέκονται κρεμασμένα 
»Χρυσα'.ς σα'ίταις καί σπαθιά άργυροχρυσωμένα 
»’Σ τον άλλο τοιχίο κρέμουνται αδράχτια καί σφοντύλια 
••"Ολο μέ διαμαντόπετραις καί μέ χρυσά τυρτύρ’α*
»Σύρ*νά πας νά τον εύρής, και τον καιρό μή χάνεις 
»Πές του πώς άπεφάσισες χάρισμα νά του κάν^ς, 
μ Κι’ αν δγ-ς κι’ άπλώστ  ̂ ’ς το σπαθί καί τή σαΐτα πάρτι, 
»Τότ’ είναι ν’ος, παιδάκι μου, τότ’ είναι παλληκάρι.»
Δέν εσωσε το λόγο της, κι’ ευθύς ό νίος κινάει,
Μά ή κόρη εκατάλαβε, τήν πονηριά νογάει,
Απλώνει άπάνω ’ς το σπαθί καί τή σαΐτα πέρνει*
Ό νίος πάλι δέν πίστεψε, ’ς τή μάνα του πηγαίνει'
«Ό ξένος πήρε το σπαθί καί τή σαΐτ’ άδράζει,
«’Αδράχτια δεν έπρόσεξε, σφοντύλια δέν κυτάζει*
.-Οχ,, δέν ήταν ν>οΰ φιλί, μανοΰλά μου, έκεΐνο,
»Μον είναι κόρης έμορφης, γι’ αύτό φαρμάκι πίνω.»
— «Σύρτε νά παίξετε σπαθί, νά ρίξετε λιθάρι 
>Κι’ αν σέ περάστ ,̂ είναι νίος καί πρώτο παλληκάρι.» 
Έπήγαν κι’ έπαιξαν σπαθί καί ρίξαν το λιθάρι,
'Η κόρη έπροσπέοασε υλ εύγήκε μέ καμάρι· *



•Νίος είναι, μάνα, ’ς το σπαθί, νίος είναι ’ς το λιθάρι, 
"Μα κόρη Τναι ’ς το φίλημα, μά κόρη Τναι 'ς τή χάρη.»

«Σύρτε νά κολυμπήσετε μές το γίαλο σ&ν cpέςτ*,
■Κι’ τ>αι νιος, θά το δεχτή, και κόρη, δέ θά στρέξτ4.» 
Κάιρο δέν χάνει ό Βασιλιάς, ευθύς τήν κόρη κράζει,
Κ ι5 η κορη αμα τ’ ακούσε, δέν τρέμει, δέ δειλιάζει·
“Μετά χαραςσου, Βασιλιά, ’ς τή θάλασσα νά μπούμε 
*Τ«χυ, αν θες και δυνασαι μαζή νά παραβγοΰμαι.»
Κι ή κόρη κράζει μυστικά τά παλληκάρΐ’ αράδα*
«Μες τά πανιά νά στέκεται τή χαραυγ’ ή φεργάδα* 
*Γ’ατι Οέ νά μισέψουμε πριχοΰ ποΰ νάφωτίστ^.η 
Κι ό Βασιλέας καρτέραγε το ν’ο νά κολυμπήση 
Γναντεύει τή φεργάδα της μέ τά πανί’ άπλωμένα,
Βλεπει την κορη έτοιμη νά φύγη γ)ά τά ξένα,
-̂ιίμα πηγαίνει, τη θωρεί, καί πάλι δέν πιστεύει,

Κι αυτη γλυκά τον χαιρέτα, περήφανα τού λέει*
«Κόρ* ήλθα μές τήν χώρα σου, καί κόρη θά μισέψω, 
«Μοΰ εοωσες το τί *θελα δί'^ως νά τά γυρέψω,
* Γώρα κι εγώ σ’ άφίνω γε’ά και μάθε νά γνώρισες 
«Πώς μία γυναίκα σ’ εκανε γ»ά νά παραλογίσης.»
Κι* ό Βασιλιάς έδείλίασε, γυρίζει καί τής λέει*
* Ά ν σοΰ "φτεςα συμπάθησε γΐά τ’ ή καρδιά μου φτέει, 
«Γ|ά "να φιλί ποΰ σοΰ *δωκα, κάλλιο μή στώ/α δώσει 
«Παρά ποΰ μέ κατήντησες δίχως καρδιά καί γνώση! 
«Πώς τώρα θά σέ χωριστώ καί μόνος μου νά ζήσω !
* "Ω I κάλλιο το θάνατο παρά νά σέ άφήσω !
* Τί θέλεις ! αποφάσισε, ’ς τά χέρια σου άφίνω
* Ολο μου το Βασίλειο, μον τέρι σου νά γίνω.»
Κι’ ή κόρη τ’ άποκρίθηκε, πώς Οέ νά τό θέληση 
Νά πανε ’ς τον πατέρα της κι* αύτος ν’ άποφασίσ^.

Ανταμωμένοι καί οΐ δυώ μές τή φεργάδα μπαίνουν 
Καί ή φεργάδα πέταξε, ’ς τον κύρη της πηγαίνουν'
Τά παλληκάρία τραγουδούν, τά όργανα κτυπανε,
Ό  νίος κι* ή κόρη έρωτα κρυφόν όμολογάνε.
Καί σαν ζιγώσανε σιμά κι Ιμπήκαν ς το λιμάνι,
Ό  Βασιλιάς άρχίνησε γλυκό σκοπο νά βάν$*
«Ποιος είδε ψάρι ’ς το βουνο καί θάλασσα σπαρμένη,
«Πο ο̂ς είδε κόρη έμορφη άντρίκία φορεμενη,
«Να παίζη μέ τή θάλασσα, το κΰμα νά μαλώντρ 
«Νά μαϊνάρω τά πανίά, ν αρπαζη το τιμόνι,
«Νά παίζτ) πρώτη το σπαθί νά ρίχντ  ̂ το λιθάρι,
«Καί κερδαιμένη πάντοτε να βγαιντ  ̂ με καμάρι j 
«Γιά "να φιλί ποΰ εδωκα, μοΰ πήρ ο,τι κι αν είχα,
«Μέ πήρε δί'/ως πόλεμο, αυτο δεν το παντειχα,
«■Παρακαλώ τον κύρη της νά μήν κρατήσ άμάχη
• Δικά του νά Τναι τά καλά και τα δικά μου να χ^,
«Τον ςένο μόνο νά δεχτ?|, τον ξενο ν άγκαλιαστ[ι,
• Νύφη νά γείν’ ή κόρη του, και γυΐο νά μ' ονομάστ*.»
Καί ό Βασιλιάς χαρούμενος, τή θάλασσα κυταει
Καί τήν φεργάδα γνώρισε καί το σκοπ’ άγροικάει*
«Καλό ’< τηνε τήν κόρη μου, τή βλέπω καί θ*υμάζω, 
«Πολεμιστή τήν εστειλα, νύφη τήν αγκαλιάζω.·

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΠΕΤΣΟΥ

ΕΝΑ. ΦΙΛΙ ’Σ ΤΗ ΜΑΝΝΑ ΜΟΥ

Με κάθε φύσημα μικρό, ποΰ φέρν’ η δροσερή νοτϊα,  ̂  ̂
Σου στέλνω, μάννα μοο, φιλί, γεμάτο δάκρυ καί καρδιά.



Με κάθε άχτίνα αστεριού, θέλω νά ’λθώ σιμά σου,
Νά ίδώ το αγιο στόμα σου, ν’ ακούσω τή λαλιά σου,
Νά γονατίσω μΐά στιγμή καί μία νά σε φιλήσω 
Καί υστέρα . . · α ; εφευγα, άς γύριζα όπίσω I

”Αχ| μάννα μου, είναι πικρή καί έρημη ή ξενιτειά 
Σαν πρωτοφύγτι το παιδί άπό μαννοΰλας αγκαλιά.
Το ’μάτι του κάθε στιγμή το θολωμένο τρέχει
Γιά δω, γιά εκεΐ,τή μάννα του νά ’δ?), μά μΐά τήν εχει
Κ’ έκείνη βρίσκεται μακρυά καί τους χωρίζει κΰμα.
— ΙΙαιδιοΰ καί μάννας χωρισμός, είναι μεγάλο κρίμα.

Τή ’μέρα κάθε σύννεφο, κάθε νεροΰ σταλαματιά
Είναι τής μάννας μ’ ή θωριά, είναι τής μάννας μ’ ή ματιά.
’Ανοίγω ταίς άγκάλαις μου μά άγκαλιάζω αγέρα·
"Αχ, τί πικρή δπου πέρνα τής ξενιτειας ή ’μέρα I 
Κι’ άν δέν βρισκόντανε φωληά, παρηγοριά γεμάτη,
Το χώμα θά έσκέπαζε, τοΟ ξενακίοΰ το ’μάτι.

Τή νύχτα πάλι, τ’ όνειρο τά κλάΰματα μου σταματα,
Καί βλέπω τή μαννουλά μου στήν αγκαλιά νά με κρατα. 
Είμαι χαρούμενος* πετώ στο ουρανό έπάνω 
Καί μούρχεται νά τρελλαθώ, καί πάω νά πεθάνω 
Ά π ’ τήν πολλή μου τήν χαρά . · · μά νά, ξυπνάω πάλι 
Μονάχος · · . είς τής ξενιτειας το κρύο προσκεφάλι.

Καί που ήμπορώ γιά νά σου ’πώ τά βάσανα τής ξενιτειας, 
Τών όμματ»ών το σταλαΐτό, καί τήν λαχτάρα τής καρδίας, 
’Έογα στον δρόμο καί σάν ’δής παιδάκι δακρυσμένο,
Πώχει τό πρόσωπο ωχρό, το ματι βουρκωμένο·
Είναι ξενάκι* ρώτα το καί θά σου ’πή γιά 'μένα 
Γιατ’ εχω πάντα στό γίαλό, τά μάτια γυρισμένα.

Με κάθε φύσημα μικρό, που φέρν’ ή δροσερή νοτιά,
Σου στέλνω, μάννα μου, φιλ(, γεμάτο δάκρυ καί καρδι 
Μέ κάθε άχτίνα άστεριου, θέλω νά ’λθώ σιμά σου,
Νά ίδώ το αγιο στόμα σου, ν’ άκούσω τή λαλίά σου, 
Νά γονατίσω μ’ά στιγμή, καί μΐά νά σέ φιλήσωΐ 
Καί υστέρα . . · άς Ι'φευγα, άς γύριζα οπίσω I

Έν Σύρω 4879.

I. Μ. ΛΑΜΒΕΡΓΙΙΣ

ε ν θ τ μ η ς ι ς

Γ'ΑνΟη, μαλλιά, κεντήματα, λόγια γλυκά γραμμένα 
Ζητούνε μέ παράπονο, μέ μάτια δακρυσμένα 
— Καυμένοι Ιρωτόληπτοι— Ικεΐνοι οπού τύχτ*
Νά χωρισθουν άπό κακή  ̂ ώργισμένη τύχη,
Καί θέλουν γιά ε ν θ ύ μ η σ ι  νά τάχουνε κοντά τους*
Νά τούς ’θ υ μ ί ζ ο υ ν  κάποτε Ικεϊνα τά παλτ^ά τους · · ·
5Σ τά ξένα όταν εφυγε ή κόρη π’ άγαποΰσα
Δέν μουδωκε έ ν θ ύ μ η σ ι ,  και ούτε τής ’ζητούσα*
K f δμως δέν λείπει μ’ά στιγμή άπό τον λογισμό μου·

Χωρίς εικόνες κι* Ικκλησιαίς λατρεύω τόν Θεό μου.

4 Ιουνίου 18 8 1 .

Γ. ΔΡΟΣΙΝ1ΙΣ
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ΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ

Μή φονειας είναι τούτος, ποΰ τρέχει 
’Σάν τρελλός με τήν οψι αναμμένη ; 
Τήν ψυχή του ποιο; τρόμο; κατέχει;
Μ ή κατάδικος ητο, και βγαίνει 
5Από κάποια βαθειά φυλακή j

Ό μωρός, που ζητάει το κακό του,
Δεν ειν’ άςιος να λάβτ  ̂ σπλαγχνία.
Για να παίςη ό κακούργος τον βιό του 
Και να φθάστ̂  ’ς τήν άκρα πενία 
Δεν τοΰ ’πόνεσε λίγο ή ψυχή I

Κάθε νύκτα ’ς τ ’ ολέθριο παιγνίδι
Μ’ άλλους φίλους kC αυτός άγρυπνοΰσε· 
Κι’ ώς τό φύδι ποΰ τρώγει τό φύ'
Ό καθένας εκεί καρτερούσε 
Ποιος ν’ άρπάζτι τοΰ φίλου τόν βιό·

"Ολοι ’βγήκαν Ικεΐθε πριν φέξτι,
Νά κρυφθοΰν απ’ τοΰ κόσμου τα μάτια* 
Τάχα ή τύχη κι’ αύτοΰς δεν θά παίξτι · 
Πόσοι, πουχαν αύλαις και παλάτια,
Είς τήν ψάθα μετροΰν τόν καιρό!

’Αλλά τοΰτος, ποΰ ’βγήκε ραμένος,
Τοΰ κακοΰ καταφύγιο γυρεύει*
Είς τήν έσχατη ανάγκη φθασμένος,
Τοΰ σπιτιοΰ του τόν δρόμο άγναντεύει, 
Δίχως τόλμη νά φθάστ  ̂ ώς εκεί.

ΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τό θωρεΐ! και ’ς τήν ερμη καρδιά του 
Μελετά* πώς τά δάκρυα νά πνίξη;
Τί νά είπή ’ς τά ακριβά θύματά τουj 
Και τά χέρια πώς άδεια νά δείξη,
“Όταν δλοι ζητήσουν ψ ω μ ί;

Τής καρδίας του ή γυναίκα, θλιμμένη, 
Πάντα ολόρθη ’ς τήν Ούρα προσέχει*
Έ  φτωχή ! τό μικρό ποΰ βυζαίνει 
"Ολην νύκτα με κλάϋματα βρέχει,
Και τά κρύβει γιά τ’ άλλα παιδιά.

"Ολα τοΰτα μ’ οργή τά θυμαται
Ό σκληρός, και τόν πιάνει μανία*
’Από σκέψιν είς σκέψι πλαναται 
Και δεν ςερει νά ’βρή σωτηρία . · « 
Φεύγει, φεύγει, νά φθάστι μακρά.

Κ ’ Ινώ τρέχει *ς τήν μαύρη του μοΤρα,
Τ’ ακριβά του στοχάζεται άκόμα*
Κα; ’ς τόν νοΰν του, θωρεϊ τόν κλητήρα, 
Ποΰ τους πέρνει τό ύστερο στρώμα ! . . 
Φεύγει, φεύγει, χαμένος, τρελλος.

ίΕις απόκεντρο μέρος φθασμένος,
Τά πολλά του τά κρίματα κλαίει*
’Ά χ !  ό ελεγχος, πρώτα κρυμμένος, 
Ξάφνου τώρα τά σπλάγχνα τοΰ καίει, 
'Ως νά είχε τόν αδην εμπρός.

Κα! θυμαται τήν ήσυ^η κλίνη,
Τήν χαρά ’ς τά συμπόσια χυμένη,



Συχνά 
Μ; μία

Την γλυκεία τή; ψυχής του γαλήνη,
Τ’ αγαθά του, που χαίρονται οί ξένοι · · · 

χαμένη γιά πάντα έποχή !

’Λίγα χρήματ’ άν είχε . · · νά παίξι̂  ! . .
Νά κερδίσει! . · Καί ποιος θά τά δώστ̂  · 
τΗλθ* ή ώρα ή πικρή νά διαλέξτι*
Ή ’σάν κλέφτης τά χέρια ν’ άπλώστι,
*Η νά παυσει τήν άθλια ζωή.

5Αλλ’ Ινώ λακταρίζει άπο τρόμο,
Νέα φαντάσματα βλέπει ’μπροστά του*
Τήν καλή του γυμνή μες τον δρόμο,
’Σ τήν αγχόνη τά μαΰρα παιδιά του,
Κ’ εν ας θρήνος τον ζώνει παντού.

Και καθώς κατά γής τον ξαπλόνει 
Το σκοτάδι, το ρίγος, ή αντάρα,
’Σάν βουνο τον λαιμό του πλακόνει 
Έ φρικτή τών παιδιών του κατάρα,
Που ’ς τον θρόνο οογγάε.ι τοΰ Θεοΰ !

Γ. MAPTINEAU3

Δ Ε Κ Α Σ Τ Ι Χ Α

I

τήν Ικαμάρωνα, συχνά το καλοκαίρι 
β ε ν τ ά γ ι α  άνοικτή ’ς το ντελικάτο χέρι

'Ολόρθη ’ς το μπαλκόνι της το δειλινό νά βγαίντ̂ ,
Και τή βεντάγ’α νά κινή γοργά χαριτωμένη.
Κι’ έφάνταζε ’ς τά μάτία μου ήλιγερή της χάρι 
Σάν υακίνθου όλόανθο ’ψηλο ’ψηλο κλωνάρι 
Όπου ’μπροστά του ανήσυχα πετοΰσε ολοένα 
Μία πεταλούδα με φτερά μεγάλα πλουμισμένα,
Σά’ νά ’θελε τον π?ο ώμορφο άνθό του νά ματίάστ,,
M-α και καλή ’ς τούς μόσχους του νά πεστ̂  νά χορτάστ,.

II
Κοντά ’ς το παραθύρι της που βλέπω ανοιγμένο 
"Εχει το κρεβοατάκι της το μαλακό στρωμένο*
"Όταν άνάφτ^ ό Θεος το μελιχρό λυχνάρι,
Κοιμαται κύκνος παρθενίας σε λίμνη άπο φεγγάρι.
’ Αχ! και νά ήμουνε πουλί, ν’ άνοιγα δυο φτεράκια·
’Όχι γΐά πέταμα τρελλο σε νέφη ή σε δεντράκία,
Ουτε γ’ά κήπους και βουνά και βρύσαις και ποτάμια,
Και γλυκοκελαδήματα σε λιγεοά καλάμια . . .
Ν’ άνοιγα μόνον δυο φτερά, οσω που νά ’μπορούσα 
Ώς τ’ άνοιχτο παράθυρο μΐά νύχτα νά πετ^υσα.

III
Σέ μολυβένιον ούρανο άστράφτει και βροντάει,
Κι’ άγριεμμένος άνεμος ’ς ταις γρίλλιαις μου βογγάει.
Μα καλοκαίρι Ιγώ κρατώ και κρύβω σκλαβωμένο 
’Εδώ ’ς το καμαράκι μου το γαλανοβαμμένο !
Βιβλία, τραπεζά/,ι μου, κρεβοάτι, λυχναράκι,

αγούδια, εσταυρωμένε μου, μικρό μου καμαράκι,
Δέ Οάχαν χάρι σάν κι’ εσέ τήί μάννας μου τά στήθη, 
Τής μάννας που ή μοΓρά μου άπο παιδί μου άρνήθη . . · 
Κλουβί γαλάζιο, χαίρεσαι τά νιάτα μου κλεισμένα,
Μέ κάνι:ς ήθελα πουλί κα; τραγουδώ ολοένα.



IV

Σοΰ στέλνω τοΰ φθινόπωρου πρωτόλουβο λουλοΰδι,
Τόν πρώτο μου υάκινθο μέ τό λευκό του χνούδι.
Έ φύσις δεν τ’ ανάθρεψε μέ μάννας καλωσύναΐί,
Μι* δυο φοραις τό χάϊδεψαν τοΰ ήλιου γι ακτίνες.
Πουλάκια δέν τραγούδησαν ’ς τό εύοσμο άνοιγμά του,
Κι* άλλ’ άδερφάκια γύρω του δεν είχε ή εμορφιά του.
Την ερημιά του σύννεφα και άστραπα'ις ’φόβιζαν,
Τά πρωτοβρόχια τώδερναν, οί άνέμοι τό ’λύγιζαν.
Και ομως, — θά τό ζήλευε κι* αύτός ό Μάϊς I Κύττα το* 
’Έτσι μέ λύπαις άνθισε τό κάλλος σου γλυκύτατο!

Κ&ΣΤΙΙΣ ΠΑΛΑΜΛΣ

ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ

Δέν ήδυνάμην, κόρη, νά νοήσω 
Τό άπειρον πριν ϊτ ι σε γνωρίσω,
Πριν τό αγγελικόν μειδίαμά σου 
ΠρΙν τά μαγείας πλήρη βλέμμ ατά  σου,
Τόσον έγγύς τόν ουρανόν μοί δείξουν 
Τόσον εύρε̂ ί ορίζοντας μ’ ανοίξουν*
Πλην τώρα πλέον δέν τό αγνοώ 

1 τό αισθάνομαι και τό νοώ.
Τόν ορισμόν του θέλεις ν& είπώ;
*Απειαον εινε.... δσον σ5 άγαπώ !

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΕηίΑΡΜ ΕλΟ Ϊ

"Ενεκα της Εσπευσμένης Ικτυπώσεως τοΟ ’ Αττικού ‘Ημερολογίου 
παρεισέφρησαν τυπογραφικά τινα σφάλματα, ουδαμώς ομως την έν
νοιαν άλλοιοΟντα* Ιξ ών σημειοΰμεν τά σπουδαιότερα, παραλείποντες
τά εδκόλ'»>ς έννοούμενα.

Σελ. 11 στ. 21 αντι κλίνομεν γράφε κλίνωμεν. Σελ. 15 στ. 12 άντί 
άφοσιωμένους γρ. άφωσιωμένους. Σελ. 24 στ. 29 άντί παραγγείλλας 
γρ. παραγγείλας. Σελ. 29 στ. 14 άντι γεννάρχας γρ. γενάρχας. Σελ. 
55 στ. 6 άντι ηλασσε γρ. ήλλασε. Σελ 60 στ. 26—27 άντι χαμη- 
αλός γρ. χαμηλός. Σελ. 61 στ. 8 άντι κυανά γρ. κυανά. Σελ. 70 
στ. 21 άντι όνειροπωλήσεως γρ. δνειροπολήσεως. Σελ 94 στ. 30 
άντι στρώμμα γρ. στρ'ΰμα. Σελ. 102 στ. 16 άντι νεάνις γρ. νεανις. 
Σελ. 104 στ. 1 άντί δαιτημόνες γρ. δαιτυμόνες Σελ. 114 στ. 13 
άντί μέλλει γρ. μέλει. Σελ. 115 στ. 3 άντί της ο&δοΰ γρ. τοΟ οδοου. 
Σελ. 119 στ. 23 άντι εΐμεθα γρ. τ^μεθα. Σελ. 155 στ. 23 άντι σύν
τροφός σου γρ. σύντροφός μου. Σελ. 167 στ. 3 άντ\ παραδοξώτερϊ 
γρ. παραδοξότερχ Σελ. 197 στ. 26 άντι l’ ingenieu γρ. l ’ ingenieux. 
Σελ. 203 στ. 6 ά>τι προσωπογραφομένου γρ. προσωπογραφουμένου. 
Σελ. 203 στ. 17 άντι εί Ινδιατρίψωμεν γρ. εί Ινδιατρίψομεν. Σελ. 214 
σημ. άντι £ξερ:'ρηται γρ. Ιξαραίρηται. Σελ. 237 στ. 9 άντι άμαρ- 
τώντα γρ. άμαρτόντα. Σελ. 237 σημ. άντι βαρυτιμωτέρων γρ. βαρυ- 
τιμοτέρων. Σίλ. 244 στ. 22 άντν eltonant γρ. etonant. Σελ. 249 στ. 
18 άντι Ιρρύίμιον γρ. ΙρρύΟμιζον. Σελ. 249 σημ. 4 άντι Jah resye iten  
γρ. Jahreszfiten. Σελ. 255 στ. 25 άντι περιστεράς γρ. περιστεράς. 
Σελ. 272 <τ. 23 άντι ξολα γρ. ξύλα. Σελ. 273 σημ. άντι poiDt de 
une γρ. p)int de vue . Σελ. 274 στ. 5 άντι άπωλεσθέντι γρ. άπολε- 
σΟέντι. Σ'λ. 274 στ. 29 άντι συνθετοτέρα γρ. συνθετωτέοα. Σελ. 279 
στ. 17 ά/τι όλβιοδώτιδος γρ όλβιοδότιδος. Σελ. 286 στ. 32 άντι η -  
ρωσεν ΊΡ· ηροσεν. Σελ. 295 στ. 32 άντι Βιέννης γρ. Βόννης. Σελ. 315 
στ. 21 αντι συνεργατις γρ. συνεργάτις. Σελ. 315 στ. 26 άντι μετεγγί- 
ζονται γρ. μεταγγίζονται. Σελ. 315 στ. 31 άντ\ δουδείαν γρ. δου
λείαν Σελ. 316 στ. 27 άντι προστατις γρ. προστάτις. Σελ. 322 στ. 
8 άν-ι ζυλοτυποι γρ. ζηλότυποι. Σελ. 326 στ. 13 άντι στενότατα 
γρ. στενώτατα. Σελ. 358 στ. 19 άντι άναφε'ραμεν γρ άναφέρομεν. 
Σε?. 361 στ. 15 α ντ ίδ ια  τών Ιπ·.ρημάτων γρ άπό τών επιρρημάτων. 
Σλ. 368 στ. 25 άντι Ιπιρημάτων γρ. Ιπιρρημάτων. Σελ. 373 στ. 5 
£τι φύλα γρ. φυλα. Σελ. 381 στ. 28 άντι Ολίψις γρ. θλΐψις. Σελ. 
.*83 στ. 7 άντι £'νας γρ. £ινας. Σελ. 383 στ. 19 άντι χειρώναξ γρ. 

χειρώναξ. Σελ. 408 στ. 14 άντι παλαίστραι γρ. παλαΤστραι. Σελ. 
412 στ. 6 ν’ άποχωρίση γρ. νάποχωρήση. Σελ. 416 στ. 7 άντι δγεια 
γρ. δγια . Σελ. 416 στ. 9 άντι υπάλληλος ών γρ. δπαλλήλου ό'ντος. 
Σελ. 427 στ. 20 άντι εδηδη γρ. εδειδη. Σελ. 429 σημ. 2, άντι W in- 
kelraan γρ. Winkelmann. Σελ. 438 στ. 19 άντι άναγκάσθη γρ. η · 
ναγκάσθη. Σελ. 440 στ. 24 άντι στόλ γρ. στόλος.



ΤΥΝΙΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
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