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)) )) )) κατα τούς Λατίνους . . . .  5890
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τού Πελοποννησιακού π ο λ έ μ ο υ ...............................2347
τής Ιν Χαιρωνεία μάχης , .............................. 2223
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τής μεταθέσεως τού «ύτοκρατορικού θρόνου Ικ 'Ρώ 
μης εις Βυζάντιον, ύπο Κωνσταντίνου τού Μεγάλου· 4556 
τή ί διαιρέσεως τής 'Ρ. Αυτοκρατορίας εις ’Ανατο
λικήν καί Δυτικήν, ύπο Θεοδοσίου τού Μεγάλου . 4494
κτίσεως τής 'Ε ν ε τ ία ς ...................................................... 1465
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τής γεννήσεως τού Μωάμεθ ................................... 4347
τής Φυγής αύτού εις Μεδινάν, οτε αρχεται ή ‘Εγίρα? 
ή γρ·νολ·γία των ’Οθωμανών, άριθμούντων ετη σε
ληνιακά ..............................................................................4034
τής αυτής καθ’ ή μ α ς ......................................................4264
τού γωρισμού των δύο ’Εκκλησιών Ιπι Λέοντος Θ',
Πάπα 'Ρώμης, και Μιχαήλ Κηρουλαρίου, πατριάρ- 
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ΑΤΤΙΚΟΝ

*Από άλώσεως Κ,ωνσταντινουπόλεως ΰπο Μωάμεθ τοΰ Β' 433 
)) τής άνακαλ.ύψεως τής ’Αμερικής . - . . . . 394
)) τοΰ καινοχομηθέντος 'Ημερολογίου liri Γρηγοριου

ΙΕ', Πάπα 'Ρ ώ μ η ς ......................... . . ! . . 304
)) τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως . . . . . . .  65
ΪΙ ’Όθωνος τοΰ Α ', βασιλέως τής 'Ελλάίος . . .  53
»  τής τελευταίας μεταπολιτεύσεως τής Ελλάδας . 24
)) Γεωργίου τόΰ Α ', βασιλέως των 'Ελλήνων . . .  23

Π Α Σ Χ Α Λ ΙΟ Ν  

TOT ΕΤΟΥΣ ΑΩΠΤ'

-ίνοικτιώνος έτος ιδ'
'&λίου κύκλος β'
Σελήνης κύκλοι γ '
-Σελήνης θεμέλιον ς·' 
Κρεωοχγ'αί ήμέραι νο'
Τό Τριώίιον αρνετα'. Φεβρ. β' 
'Εωθινόν ε '; ήχος πλ. α'
'Η άπόκρεως Φεβρουάριου ι ς '  
'Ο Εϋαγγελι,σμό-ς τή Τρίτη τής 

ε' έβίομάοος.
τίνων Πάσχα. ’Απριλίου ς '

1 Νομικόν Φάσκα ’Απριλίου ’/
Τό ΑΓΙΟΝ Π ΑΣΧΑ.Άπριλ.ιγ' 
'Η Ά νάλη ψ ις , Μαίόυ κβ'
'Η Πεντηκοστή, ’Ιουνίου α' 
Κυριακή των 'Αγίων Πάντων 

’ Ιουνίου η'
'Η νηστεία των 'Αγίων ’Απο

στόλων ήμέραι 
'Η μνήμη αυτών, ήμέρ.Κυριακ· 
'11 παραμονή των Χριστουγέν

νων, ήμερα Τετάρτη.

Ε Κ Λ Ε Ι Ψ Ε Ι Σ

Κατά τό έτο; 1886 θά γίνωσι $ύο εκλείψεις τοΰ Ήλιου.
Α.’ τίί -21 Φεβρουάριου (5 Μαρτίου) [Λερική εκλειψις, 

ορατή εν τω κόλττω τοΰ Μεξικού.

Β' τν; 9/17 Λj γούστου ολική εκλειψις, όρατη Ιν τή 
Δυτική ΆφρικΫί. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΒΑΤΤΕΜΒΕΡΓ 

ΗΓΕΜ2Ν THS Β0ΓΔΓΑΡΙΑ2



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Ε Ο Ρ Τ Ο Α Ο Γ Ι Ο Ν

ε ο ρ τ α ι θ ρ ι ι ς κ ε υ τ ι κ α ι

Καθ’ ας δέν εργάζονται έν τοΐς ^ημοβίοις γραφείοις.
4 Νέον ετος. 8 Δευτέρα τής Πεντηκοστής.
2  θεοφάνεια. 0 'Ά γιο ι ’Απόστολο*. Πέτρος
3  Εύαγγελισμός. καί Παύλος.
■ί Μ εγάλη Παρασκευή καί μένα ΊΟ Κοίμησις τής Θεοτόκου.

* Σάββατον. 44 '‘Ά γιο ς Δημητριος.
5 Δευτέρα του ΓΙάσγα. 42 Αί δύο ήμέραι των Χριστου-
6 “Ά γιο ς Γεώργιος. γεννών.
7 ’Ανάληψις.

25 Μαρτίου

23 ’Απριλίου . 
42 Δεκεμβρίου 
44 Ίουλ ίου
22 Αύγουστου
24 Μ «ίου 
24 ’ Ιουλίου

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
fH ανεξαρτησία τής 'Ελλάδος

ΕΟΡΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ*
Το όνομα τής Α. Μ. του Βασιλέως- 
Τα γενέθλια Λύτου.
Το όνομα τής Α.Μ. τής Βασιλίσσης. 
Τα γενέθλια Αύτής.
Το όνομα τής A. Β. 2Γ. του Διαδόγ. 
Τα γενέθλια Αυτού.

Ω Ρ Α Ι  Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Τ Σ  

ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
I

Ό  κατά τό ετος κυριεύων πλανητη: είναι ο
Ε Ρ Μ Η Σ

ΤΟ ΕΑΡ ap'/εται την 8J20 Μαρτίου ώρ. 4 λεπ . 4 μ.μ.
ΤΟ ΘΕΡΟΣ ")) 9J24 ’ Ιουνίου )) 8 )) 25 π .μ .
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ )) 40122 Σεπτεμ. )) 40 )) 54 μ.μ.
Ο ΧΕΙΜΩΝ )) 9|24 Δεκεμ. )) 5 )) 3 μ .μ .



X Α Ρ Τ Ο Σ H M O N

.Επί των νυμβολαίων και των 
νων Ιν ταίς σχετικαις διαταξεσι 
τ· τέλος της αξίας Ιπιβάλλεται

4 Λεπτά 40 Ιπί αξίας μέχρι δραχμών

έγγραφων τών κατ$νομαζ·μέ- 
των νόμων περί χαρτοσημ«υΤ 

κατά τον έ~όμενον πίνακα"

2 )) 50
3 Δραχ. 4—
4 )) 2
5 )) 3
6 )) 4
7 )) 5
8 )) 6
9 )) 7

40 )) 8
44 )) 9
42 )) 40
43 )) 42
44 )) 44
45 )) 46
46 )) 48
47 )) 20
48 » 25
49 )) 30
20 )) 35
24 )) 40
22 )) 45
23 )) 50
24 )) 75
25 )) 400
20 )) 425
27 )) 450
28 )) 200
29 )) 250
30 )) 300
34 )) 350
32 )) 400
33 » 450
34 )) 500

ΊΟ
40 0
200
400
600
800

4.000 
4.2C0
4.400
4.600
4.800
2.000
2.400
2.800 
3.200
3.600
4 .0 0 0
5.000
6.000
7.000 
8.0110
9.000

Ί ο ,0 0 0
^5.000
2 0 .0 0 0
% .0 0 0
3 0 .00 ft
*0.000
50.000 
60 000
70.000
80.000 
90.000

400.000

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ

35
36
37
38
39

Λοαχ. 600 ΙιΑ 
700 
800 
900 

4000

αξίας μέχρι
Λ
))
))
))

οραχμων 420.000
440.000
460.000
480.000
200.000

’Em ποσών δε υπερβαινόντων τας δραχμάς 200,000 το έγ
γραφον συντάσσεται έπι χαρτοσήμου δραχμών γιλίων.

Έπι τών εμπορικών Ιγγράφων τί> τέλος τοΟ χαρτοσήμου δια
βαθμίζεται ώ ; επεται

6
7
8 
9

4 0
44
42
43
44
4 5
46
47
48
49 
20 
24 
22 
23

Λ επ τ .
Δρ«χ·

50 επι άξίας μέχρι δραχμών
41—
2
3
4

6
7
8 
9

40
42
44
46
48
20
30
50

400
200
300
400
500 Ιπέκεινα τών δραχ.

500
4.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000 
9.000

40.000 
4 2 ;ο ο ο
44.000
46.000 
48 000
20.000
30.000
50.000 

4οο:οοο 
200.000
300.000
400.000
400.000



Κ Λ Η Ρ Ω Σ Ε Ι Σ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Τ ώ ν 6 έ κ α τ ο μ μ ο ρ ί ω ν μετά λαχείου συνομολογηθέν 
τήν Ί4 Φεβρουάριου Ί803, έςοφλητέον Ιπί 34 ετη. Εποχή κλη- 
ρώσεως 'ΙΟ ’Οκτωβρίου' επο^ή πληρωμής Ί Ίανουαρίου παρά 
τοΰ Κεντρικού Ταμείου. ’Ονομαστική άξια έκάστης μετογής 
«ραχμαί 400 Ιπί τόκω 6 τοΐς 0]θ·

ΐ  ώ ν 28 i  κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν , συνομολογηθέν τήν ΊΟ ’Απρι
λίου Ί867, έςοφλητεον Ιπί 28 έ’τη. Έποχαι κληρώσεων Ίΐ> Μαρ
τίου καί Ί5 Σεπτεμβρίου· ε'ποχαί πληρωμών Ί4 ’Απριλίου καί 
Ί5 ’Οκτωβρίου παρά τής ’Εθνικής Τραπέζης. ’Ονομαστική αξία 
έκάστης μετοχής δραχ. ν. 250 Ιπί τόκω 8 και 9 τοΐς 0]().

Τ ω ν  -ί" έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν, συνομ,ολογηθέν τήν 29 Μαΐου 
Ί 871, Ιςοφλητέον επί 78 ετη. ΈποχαΙ κληρώσεων Ί5 Μαρτίου 
και Ί 4 Σεπτεμβρίου" Ιποχαί πληρωμών Ί5 ’Απριλίου καί Ί5 
Οκτωβρίου παρά τής ’Εθνικής Τραπέζης. ’Ονομαστική, άξια 

έκάστης μετογής δρ. ν. 250 επί τόκο) 8 τοΐς 0]θ·
Τ ώ ν 26 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν  συνομολογηθέν τήν 30 Νοεμ

βρίου Ί 87 ί ,  έςοφλητέ ον Ιπι I I  ετη. Έποχαι κληρώσεων 15 
βίαιου και Ί5 Νοεμβρίου* εποχαι πληρωμών 15 Ιουνίου καί Ί5 
Δεκεμβρίου παρά τής ’Εθνικής Τραπέζης. ’Ονομαστική άςια 
έκάστης μετοχής cρ. ν. 500 Ιπι τόκω 6 τοΐς ο]ο·

Τ ω ν  Ί0 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν, συνομολογηθέν τήν Ί7 Δεκεμ
βρίου Ί879, έξοολητεον επί 44 έ’τη. Έποχαι κληρώσεων Ί5 

-Μαΐου καί Ί5 Νοεμβρίου" έπομαι πληρο>μών Ί5 ’Ιουνίου καί Ίδ 
Δεκεμβρίου παρά τής ’Εθνικής Τραπέζης. ’Ονομαστική αξία 
έκάστης μετο7 ής δρ. ν. 250 επί τόκω 6 τοΐς 0 !()·

Τ ώ ν 60 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν, συνομολογηθέν τήν 3 Ίανουα- 
ρίου Ί877, Ιξοφλητέον Ιπί 40 ετη. Έποχαι κληρώσεων 20  Μαρ
τίου, 20 ’ Ιουνίου, 20 Σεπτεμβρίου, 20 Δεκεμβρίου" Ιποχαί πλη
ρωμών 20 ’Απριλίου, 20 ’Ιουλίου, 20 ’Οκτωβρίου, 20 ’Ιανουά
ριου, εν’Αθήναις μέν παρά τή Γεν.Πιστωτική Τραπέζη, Ιν Παρι- 
σίοις δέ παρά τή Γάλλο -  Αιγυπτιακή Τραπέζη. ’Ονομαστική 
άξια Ικάσττ.ς μετοχής δρ. ν. 500 επί τόκω 9 τοΐς 0|0

Τ ω ν  Ί20 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν ,  συνομολογηθέν τήν 30 Δε
κεμβρίου Ί880, Ιξοολητέον επί 49 ετη. Έποχαι κληρώσεων Ί 
Δεκεμβρίου καί Ί ’Ιουνίου" Ιποχαί πληρωμών Ί Ίανουαρίου καί 
Ί ’ Ιουλίου. ’Ονομαστική άςία έκάστης μετονής δρ. ν. 500 Ιπ ’ 
τόκω 5 τοΐς OIq.



I I I Ν Α Ξ
ΤΗΣ AN ιΤΟΑΗΣ ΚΑΙ ΔΤΣΕΩΣ ΪΟ Ϊ ΗΑΙΟΪ ΚΑΙ ΤΟΤ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΤΚΤΟΣ

’Ανατολή Δΰοι; ΜΙγεθο; Μέγεθος
'Ημερομηνία τοϋ Ήλιου τοϋ'Ηλίου τ-ϋς

•«μέρα; νυκ τος.
11. IX &? λ . ώ :. λ . ωρ. λ λ .

Μανουα.ίου 1 13 7 17 5 5» 9 45 14 15
I) 11 23 7 12 5 12 10 __ 14
Η 21 7 7 5 22 10 51 13 45

Φεβρουάριου 1 13 6 54 5 35 10 41 13 19
η 11 23 6 41 5 46 11 5 12 53
« 21 2 6 28 5 56 11 28 12 32

Μαρτίου 1 13 6 17 6 4 11 47 12 13
» 11 •21 6 1 6 13 Μ 12 i t 48
η 21 2 5 46 ti 23 11 37 11 23

'Απριλίου 1 13 5 29 6 32 13 3 10 57
» 11 23 5 15 6 42 13 27 10 33

» 21 2 5 3 6 51 13 48 10 13
Μαίου 1 13 4 S3 7 0 14 7 9 53

» 11 23 4 45 7 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
» 11 2 1* 4 40 7 24 14 44 9 16
η 21 2 4 43 7 24 14 4 ! 9 19

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

Αύγουστου 1 13 5 14 6 54 13 40 10 20
Μ 11 23 5 23 6 41 13 18 10 42
« 21 2 5 32 6 27 12 55 1 | 5

Σεπτέμβριοι 1 13 f> 41 6 10 12 29 11 31
» 11 23 ο 50 5 54 12 4 11 56
» 21 2 59 5 39 11 40 12 20

'Οκτωβρίου 1 « 8 6 8 5 24 11 16 12 44
Ν 11 2 3 6 18 8 1 0 10 52 13 8
» 21 2 6 37 4 59 10 32 13 28

Νοεμβρίου 1 13 6 41 4 47 10 6 13 54
II 11 23 6 51 4 42 1 51 14 9
» 21 2 7 1 4 39 9 58 1* 22

Δε κεμβρίου 1 13 7 9 4 40 9 31 14 29
» 11 23 7 2 5 4 43 9 2 8 14 32
II 21 2 7 1 8 4 49 9 31 14 29



ΣΕΛΗΝΗΣ ΦΑΣΕΙΣ

Ν. II. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
43 4 Πρώτον τέταρτον 11ω ρ. 8 λ. 20 μ.μ.
20 8 Πανσέληνος )) 40 » 55 μ.μ.
26 44 Τελευταΐον τέταρτον )> 2 » 40 π. μ.

4 Φεβρ. 23 Νέα Σελήνη )) 44 » 20 μ.μ.
42 34 Πρώτον τέταρτον » . 3 » 43 •τ.μ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
48 6 Πανσέληνος )) 4 » 0 μ.μ.
26 44 Τελευταΐον τέταρτον )> 5 » 4 μ.μ.

8 Μαρτ. 22 Νέα Σελήνη )) 7 )) 49 μ.μ.
ΜΑΡΤΙΟΣ

43 4 Πρώτον τέταρτον 40 )) 22 π.μ.
20 8 Πανσέληνος » 9 » 27 μ.μ.
27 45 Τελευταΐον τέταρτον y> 44 32 π.μ.
4 Άπρ'.λ .2 3  Νέα Σελήνη . » 40 45 π.μ.

44 30 Πρώτον τέταρτον y> 9 33 μ.μ.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

48 6 Πανσέληνος » 42 » 58 μ.μ.
26 44 Τελευταΐον τέταρτον » 4 5 π.μ .

4 Μαΐου 22 Νέα Σελήνη » 6 » 24 μ.μ.
40 28 Πρώτον τέταρτον 2 » 5 μ.μ.

ΜΑΙΟΣ
48 6 Πανσέληνος » 44 )) 29 μ.μ.
25 43 Τελευταΐον τέταοτον 3 » 30 π.μ.

2 Ίουν. 24 Νέα Σελήνη a 7 )) 42 μ.μ.
9 28 Πρώτον τέταρτον » 40 )) 22 ■π.μ.

ΙΟΥΝΙΟΣ
48 6 Πανσέληνος » 5 40 μ.μ.
25 43 Τελευταΐον τέταρτον » 4 » 24 μ.μ.

4 Ίουλ. 49 Νέα σελήνη 42 » 0 π.μ.
8 26 Πρώτον τέτρρτον 8 » 40 μ.μ.

ΣΕΛΗΝΗΣ ΦΑΣΕΙΣ

Ν. Π. ΙΟΥΛΙΟΣ
Ί5 3 Πανσέληνο? ό>ρα 44 λ. 40 μ.μ.

40 Τελευταΐον τέταρτον )) 42 )) 40 μ.μ.
34 49 Νέα Σελήνη )) 4 )) 25 μ.μ.
7 Αύγούσ. 26 Πρώτον τέταρτον )) 44 )) 40 μ.μ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
45 3 Πανσέληνος

40 Τελευταΐον τέταρτον 
29 4 7 Νέα Σελήνη

6 Σεπτεμ. 25 Πρώτον τέταρτον
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

43 4 Πανσέληνος
24 9 Τελευταΐον τέταρτον
27 45 Νέα Σελήνη
5 Ό κτωβ. 23 Πρώτον τέταρτον

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
43 4 Πανσέληνος
20 8 Τελευταΐον τέταρτον
27 45 Νέα Σελήνη
3 Νοεμβρ.22 Πρώτον τέταρτον

44 30 Πανσέληνος
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

49 7  Τελευταΐον τέταρτον
25 23 Νέα Σελήνη

3 Δε/eu. 24 Πρώτον τέταρτον
44 29 Πανσέληνος

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
48 6 Τελευταΐον τέταρτον
25 43 Νέα Σελήνη
2 Ίανουα. 24 Πρώτον τέταρτον 
9 28 Πανσέληνος

3 » 26 7Γ.μ.
» 8 )) 50 π.μ.
)) 40 » 34 ιχ. μ.

5 » 36 μ.μ.

0 » 25 μ.μ.
7 » 30 π.μ.

)) 0 » 53 μ.μ.
» 0 » 8 μ.μ.

)> 4  )) 58 π.μ.
» 4 λ 45 μ. μ.
» 8 . » 50 π,μ.
)) 6 )) 40 μ.μ.

8 )) 44 μ.μ.

0 » 45 τ:.μ.
8 3 53 μ.μ.

» 4 » 0 μ.μ.
)) 44 » 4 τ:.μ.

» 8 » 44 μ.μ.
» 44 » 20 μ.μ.
» 40 25 ΊΓ.μ.
)> 3 ) 30 μ.μ.



01 ΜΗΝΕΣ TOT ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΕΤΟΤΣ
24 ’ Ιανουάριου 4885
23 Φεβρ ουαρίου ))
24 Μαρτίου ))
23 ’Απριλίου ))
22 Μαίου a
24 ’Ιουνίου ))
20 ’Ιουλίου ))
49 Αύγουστου ))
48 2 επτεμβρίου 4886
48 Όκ τωβρίου. ))
46 Νοεμβρίου ))
46 Δεκεμβρίου ))

Τζεμαζί-Ιλ-έββέλ 4303 
Τζεμαζί-Ιλ-άχήρ »
'Ρετζέπ ))
Σαμπαν »
’ Ραμαζαν })
Σεββαλ })
ΖΙλ-καδε ))
Ζ ίλ-χιτζέ »
Μουχαρεμ 4304
Σαφερ »
'Ρεββί-οόλ-έββέλ ))
'Ρεββί-ο ύλ-άχίρ ))

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

’Αθήναι 0 0 0
ΌθωνοΙ 11 24 24 π.
’Αμοργό; 0 9 36 [Λ.
Κωνσταντ. 20 45 35 μ·
Πετρούπολ. 0 26 35 k

(Λ.
βιέννα 11 30 39 π.
Βερολΐνον 11 10 39 Ρ·
Βρυξέλλαι 10 42 33 π.
Παρίσιοι 10 34 25
Αον&ΐνον 10 24 37 ΤΖ.
Κοπενάγϊΐ 11 15 24 π.
Στοκχόλμη 11 37 18 π.
Μαδρίτη 10 10 19 π .
Λισσαβών 9 48 28 π .
'Ρώμη 11 14 59 π.
Νεάττολι; 11 22 3 τζ.
Χριστιανία 11 7 59 75.

Δουβλϊνον 9 
Γοτινόβιχον 10 
Μασσαλία 10 
Μόσχα 0 
Τουρΐνον 10 
Βενετία 11 
Άκρωτήριον 
Κ.’Ελπίίος 11 
Μα^ράς 3 
Μελβροΰν 
Αυστραλία; 
Κουσεβέκνι 
Ρίον Ίανέϊρ. 
Σαντιάγον
ΧιλΙ
Σί^νεϋ Αΰσ. 
Βασιγκτών

59 42 
2 5  4  4 ·  
46 39 π .μ. 
55 31 .Λ ·  
55 53 7C.U.. 

30 ^

39
46

π . ρ
π.μ·

5
40

0  {Χ.{Χ-
15  π.α. 

32 28 4 ·

42 23 π.μ. 
30 4 Μ.·*,. 
16 53 4

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
,rEywv ημέρας 34. *Η ημέρα εχει ώρας 40 καί ή νύζ ώρας 44. 

Ό  "ΗΜος εις τόν Υδροχόον.

431 4
44 2

45 3
46 4
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48 6
49 7
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27 45
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29 47
30 48
34 49

4 20
2 24
3 22
4 23
5 24
6 25
7 26
8 27
9 28

40 29
44 30
42 34

Τε. "j* 'Η Περιτομή τοΰ Χρίστου κ. Βασιλείου τοΰ μ. Ά ρ . 
Πε. Σιλβέστρου, Πάπα 'Ρώμη?.

Προεόρτια τών Θεοψανείων.
ΙΙα. Μαλαχίου τοΰ προφήτου καί Γορδίου μάρτυρος.
Σα. 'Η σύναξις τών θ '  άποστόλ. καί Θεοκτίστου οσίου. 
Κυ. ·{· Θεοπέμπτου καί Θεωνα μαρτ. Συγκλητικής όσίας. 

Παραμονή τών Θεοφανείων.
Ν  ηστεία έν ή αν ή μέρα τύχη.

■}■ ϊ ά  Θεοφάνεια τοΰ Κυρίου ήμων Ίησοΰ Χρίστου.
·{· *Η σύναξις τοΰ Προδρ. καί Βαπτ. Ίωάννοι·. Ά ρ γ . 
Δομνίκης τής όσίας καί Γεωργίου τοΰ Χοζεβίτου. 
Πολυεύκτου μάρτυρος.
ΓρηγορίουΙπ. Νύσσης καί Δομετιανοΰ Μ ελιτινής. 
Θεοδοσίου τοΰ Κοινοβιάργου.
"{■ ΐα τ ια νή ς  μάρτυρος.
'Ερμύλου καί Στρατονίκου μαρτύρων.
Των Ιν 'Ραϊθώ καί Σινα άναιρεθέντων Πατέρων.

, Α λ  68 οοις των ΘεοφανεΙων.
Παύλου τοΰ Θηβαίου καί Ίωάννου τοΰ Κ α^υ^ του· 
Ή  προσκύνησις τής άλύσεως τοΰ άποστόλου Πέτρβυ. 
Τ ’Αντωνίου τοΰ μεγάλου. ’Αργία.

’Αθανασίου καί Κυρίλλου πατρ. Ά λείανδρ. Ά ρ . 
Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου καί ’Αρσενίου Κερκύρας. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
Ί" Ευθυμίου τοΰ μεγάλου. ’Αργία.
Μαξίμου τοΰ όμολογητοΰ καί Νεοφύτου μάρτορος. 
Τιμοθέου άποστόλου καί ’Αναστασίου τοΰ Πέρσου. 
Κλήμεντος Άγκύρας καί Άγαθαγγέλου μάρτυρος. 
Εένης τής όσίας.
"{■Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, Ιπισκ. Κ] πόλεως. Ά ρ γ . 
·{· Ξενοφώντος τοΰ όσίου.
y  ’Ανακομιδή τών λειψ . Ίωάννου τοΰ Χρυσοστομου. 
Έφοαίμ οσίου, τοΰ Σύρου.
'Η άνακομιδή τών λειψ . ’Ιγνατίου τοΰ θεοφόρβυ.
·{· Τών τριών 'Ιεραρχών. Α ργία .

. Κύρου καί Ί< /ννου τών ίαυματουργ. Αναργύρων·

Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ'.
Δε.
Τρ.

Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.

Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.

;Κυ.
Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα
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ήμερα; 28 . 'Η ή μ ^ α  ε^ει ώρας 44 καί ή νύξ ώρας 43 . 

 '0*H JU oς ε ις  ζονς Ίχθνς.
13 1

14 2

15 3
16 4
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22 10
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24 12
25 13
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27 15
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6 22
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8 24

9 25
10 26
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Σα. Προεόρτια τής 'Υ π α πα ντή ς καί Τρύφωνος μάρτυρος.
*Λρχεζαι ζό Τριωόιον.

Κ υ\ ν  Φ α ρ ι σ α ί ο υ .  'Η
1 παπαντή  τοΰ Κυρ. ημών Ίησοΰ Χρίστου. ’Αργία. 

Ac. -υμ εω ν  του θεοδόχου καί τής προφήτιδος ’Ά ννη ς . 
1ρ. Ισιοωρου του Πηλουσιώτου.
Τε. Ά γά θη ς μάρτυρος.
Πε. Βουκολου τοΰ οσίου, Ιπισκόπου Σμύρνης.
Πα. Παρθενίου Ιπ ισκ . Λαμψάκου καί Λουκά τοΰ οσίου, 
-α . Θεοδώρου τοΰ στρατηλ. καί Ζαχαρίου τοΰ προφήτου. 
Κ υ. j Γ ο ΰ  ’Α σ ώ τ ο υ .  Νικηφόρου μάρτυρος.
Δε. Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος.
Τρ. Βλασίου Ιερομάρτυρος, Θεοδώρας τής Αύγούστης. 
1ε. Μελετίου αρχιεπισκόπου ’Α ντιόχειας.
Πε. Μαρτινιανου τοΰ οσίου. .
Πα. Αυξεντίου τοΰ οσίου.
-α . Τ ώ ν ^ Κ ε κ ο ι μ η μ ε  ν ω  ν. Ό νησίμου τοΰ άποστ.

J I" ^  ^ ^  π ° κ ρ ε ω . Παμφίλου τοΰ μάρτυρος και
τών συν αύτώ .

ΜΑΡΤΙΟΣ
Δε. Θεοδώρου τοΰ Τηρωνος.
Τρ. Λέοντος Πάπα 'Ρώμης.
^ε* Αρχιππου τοΰ αποστόλου.
Πε. Λέοντος Ιπισκόπου Κ ατάνης.
Πα. Τιμοθέου τοΰι Ιν Συμβόλοις καί Ευσταθίου Ιπισκόπου. 
-α . ΓΙ ευρεσις τών λε ιψ . τών Ιν τοΐς Εύγενίου μαρτύρων. 
r.u. f  Τ ή ς Τ υ ρ ο φ ά γ ο υ .  Πολυκάρπου Ιερομάρτυρος 

επισκοπου Σμύρνης.
Δε. Ί Ι  α ' καί β ' ευρεσις τής τιμ ίας κεφαλ.τοΰ Προδρόμου.

έρχεται ή Ά για  καί Μεγά,Ιη Τεσσαραχοσζή.

Γρ. Ίαρασιου αρχιεπισκόπου Κ ωνσταντινουπόλεως.
1ε. Πορφυρίου Ιπισκόπου Γάζης.
Πε. Προκοπίου τοΰ Δεκαπολίτου.
Πα. Βασιλείου τοΰ όμολογητοΰ.

>13 1
14 2
15 3
16 4
17 δ
18 6
19 7
20 8

21 9

22 10
23 11
24 12
25 13
26 14
27 15
28 16

29 17
30 18
31 19

1 20 
2 21
3 22
4 23

5 24
6 25
7 26
8 27
9 28

10 29
11 30

12  j 31

Σα. Τ ώ ν  ' Α γ ί ω ν  Θ ε ο δ ώ ρ ω ν .  Ευδοκίας όσίας.
Κ υ. *{* Τ ή ς ’Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ,  ς. 'Η συχίου μάρτυρος.
Δε. Εύτροπίου, Κλεονίκου καί Βασιλίσκου μαρτύρων.
Τρ. *{· Γερασίμου τοΰ οσίου.
Τε. Κόνωνος μάρτυρος.
Πε. Τών Ιν Ά μορ ίω  M B' μαρτύρων.
Πα. Τοΰ εν Χερσώνι Ιερομ. Κ απίτωνος καί τών συν αύτώ . 
Σα. Θεοφυλάκτου Νικομηδείας.

 ̂Ε αρ ινή  ισημ ερ ία .
Κ υ. * | * Β 'τ ώ ν  Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Τών Ιν Σεβαστεία Μ ' 

μαρτύρων.
Δε. Κοδράτου τοΰ μάρτυρος καί τής συνοδίας αύτοΰ.
Τρ. *f* Σωφρονίου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων.
Τε. Θεοφάνους τοΰ όμολογητοΰ.
Πε. ’Ανακομιδή τών λειψάνω ν Νικηφόρου Κ/πόλεως.
Πα. Βενεδίκτου τοΰ οσίου. «
Σα. ’Α γαπίου καί τών συν αύτώ  Ζ' μαρτύρων.
Κυ. *}· Τ ή ς Σ τ α υ ρ ο π ρ ο σ κ υ ν η σ ε ω ς .  Σαβίνου 

μάρτυρος καί Χριστοδούλου τοΰ οσίου.
Δε. ’Αλεξίου τοΰ άνθρώπου τοΰ Θεοΰ.
Τρ. Κ υρίλλου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων.
Τε. Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Πε. Τών Ιν τη μονή τοΰ άγ. Σάββα άναιρεθ. Πατέρων. 
Πα. ’ Ιακώβου τοΰ όμολογητοΰ.
Σα. Βασιλείου τοΰ Ιερομάρτυρος.
Κ υ. f  Δ' τ ώ ν  Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Νίκωνος ιερομάρτυρος 

και τών Ρι|Θ' μαθητών αύτοΰ.
Δε. Ζαχαρίου τοΰ οσίου καί προεόρτια τοΰ Ευαγγελισμού'. 
Τρ. “J· 'Ο Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου. ’Αργία.
Τε. 'Η σύναξις τοΰ a p y αγγέλου Γαβριήλ.
Πε. Μ ατρώνης τής όσίας.
Πα. 'Ιλαρίωνος τοΰ νέου.
Σα. Μάρκου Ιπ ισκ . Άρεθουσίων καί Κ υρίλλου οιακονου. 
Κυ. f  Ε7 τ ώ ν Ν η σ τ ε ι ώ ν. Ίοϊάννου τοΰ συγγραφέως 

τής Κ λίμακος.
Δε. 'Γ πατίου  μάρτυρος.



"Ενων
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ήμέοβί 30. 'Η ημέρα εχει ώρας 43 καί ή νύξ ώρας 44-. 
Ό  "ΗΜος εις t o r  Tavpor.
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Τρ. Μαρίας όσίας τής Α ίγυττ ία ς .
Τε. Τίτου οσίου τοΰ^ θαυματουργοί).
Πε. Νικήτα του οσίου καί ’Ιωσήφ του δμνογράφου.
Πα. Γεωργίου του οσίου, του Ιν τφ  Μαλεώ.
Σα. Τ ο ΰ Α α ζ ά ρ ο υ .  Κλαυδίου, Θεοδώρου καί άλλων· 

Ε' μαρτύρων.
Κυ. f  Τ ώ ν  Β α ί ω ν. Ευτυχίου άρχιεπισκ. Κ [πόλεως. 
Δε. Καλλιοπίου μαρτ. καί Γεωργίου Ιπισκ. Μ ελιτινής.

* Λρχεται ή * Λ γ ια  κα ί ΜεγάΛη 'Εβ d ο μάς .
Τρ. *{· Τών αποστόλων 'Ηρωδίωνος, Ά γάβου, 'Ρούφου^ 

Ά συγκρ ίτου, Φλέγοντος και 'Ερμου Ικ τών θ ' .
Τε. Εύψυχ'βυ μάρτυρος.
Πε. Τερεντίου, Πομπηίου καί τών συν αύτοίς.
Πα. Ά ντ ιπ α  ιερομάρτυρος, Ιπίσκόπου Περγάμου.
Σα. Βασιλείου του όμολογητοΰ, Ιπίσκόπου Παρίου.
Κυ. *f* ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. ’Αργία καί κατάλυσις πάν

των καθ’ όλην την έβδομάδα τής Διακαινησίμου. 
Δε. ’Αριστάρχου, Πούδη καί Τροφίμου Ικ τών θ ' .
Τρ. Κρήσκεντος μάρτυρος.
Τε. ’Α γάπης, Είρηνης καί Χιονιάς μαρτ. καί παρθένων· 
Πε. Συμεών του Ιν Περσίοι.
Πα. *J* Τ ή ς  Ζ ω ο δ ό χ ο υ Π η γ ή ς .  Ίωάννου του όσ- 

ΜΑΙΟΣ 

Σα. Παφνουτίου ιερομάρτυρος.
Κυ. *j* Τ ο υ Θ ω μ ά .  Θεοδώρου οσίου τοΰ Tpiyiva.
Δε. Ίανουαρίου ιερομάρτυρος καί τής συνοδιας αύτοΰ. 
Τρ. Οεοδώρου του Συκεώτου.
Τε. *j* Γεωργίου μεγαλομ. τοΰ τροπαιοφόρου. ’Αργία. 
Πε. Σάββα τοΰ στρατηλάτου καί ’ Ελισάβετ τής όσίας· 
Πα. Μάρκου τοΰ άποστόλου καί εύαγγελιστοΰ.
Σα. Βασιλέως ιερομάρτυρος, Ιπίσκόπου Ά μασείας.
Κυ. f  Τ ώ  ν Μ υ ρ ο φ ό ρ ω ν .  Συμεών ιερομάρτυρος.
Δε. Τών έν Κ υζίκω  Θ' μαρτ. καί Μέμνωνος τοΰ θαυμ· 
Τρ. Ίάσονος καί Σωσιπάτρου τών αποστόλων.
Τε. "Ιακώβου άποστόλ., άδελφυ- Ίωάννου τού Θεολόγοι

ΝΑΤΑΑΙΑ
Β α σ ίλ ισ σ α  τ ή ς  Σ *ρβ ίας
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Πε. 'Ιερεμίου του προφήτου.
Πα. Ί* 'Η άνακομιδή τών λειψάνων ’Αθανασίου τοΰ μεν. 
Σα. Τιμοθέου καί Μαύρας τών μαρτύρων.
Κυ. f  Τ ο ΰ  Π α ρ α λ ύ τ ο υ .  Πελαγίας μάρτυρος.
Δε. Ειρήνης τής μεγαλομάρτυρος.
Τρ. ’Ιώβ τοΰ δικαίου καί πολυάθλου.
Τε. Τ ή ς  Μ ε σ ο π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς. '11 άνάμνησις τοΰ· 

Ιν ούρανω φανέντος σημείου τοΰ Σταυρού έν 'Ιερου
σαλήμ. Κοδράτου καί Ά/.ακίου μαρτύρων.

Πε. *j* Ίωάνου τοΰ Θεολόγου, αποστόλου καί εύαγγελ ι- 
στοΰ, καί ’Αρσενίου τοΰ μεγάλου. ’Αργία.

Πα. ’ Πσα'ίου τοΰ προφήτου καί Χριστοφόρου μάρτυρος. 
Σα. Σίμωνος αποστόλου τσύ Ζηλωτοΰ.
Κυ. 4· Τ ή ς Σ α μ α ρ ε ί τ ι ο ο ς. Μωκίου Ιερομάρτυρ. 
Δε. ’Επιφανίου Ιπισ. Κύπρου καί Γερμανού ΚΙπόλεως. 
Τρ. Γλυκερίας μάρτυρος.
Τε. ’ Ισιδώρου μάρτυρος τοΰ Ι ν  Χίω.
Πε. Παχωαίου τοΰ μεγ. καί Ά χ ιλλ ίο υ  apy . Ααρίσσης.. 
Πα. Θεοδώρου τοΰ ηγιασμένου.
Σα. ’Ανδρονίκου τοΰ αποστόλου καί Ίουνίας.
Κυ. + Τ ο ΰ Τ υ © λ ο ΰ. Πέτρου, Διονυσίου· μαρτύρων- 
Δε. Πατρικίου ιερού.. έπισκ. Προύσης, καί τών συν αύτώ .

ΙΟΥΝΙΟΣ 
Τρ. Θαλλελαίου μάρτυρος.
Τε. ψ  Κωνσταντίνου καί Ε λένης μεγάλων βασιλέων καί 

ίσαποστόλων. ’Αργία.
Πε. + Τ ή ς  Ά ν α λ ή ψ ε ω ς .  Βασιλίσκου ιερομάρτυρ. 
Πα. M tyαηλ τοΰ ομολογητοΰ, έπισχόπου Συννάδων.
Σα. Συμεών τοΰ Ιν τω Θαυμαστώ ορει.
Κυ. f  Τ ώ ν  ΤΙΗ' ά γ  ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν  τ ή ς  Δ'  ε ν  

Ν ί κ α ι α  ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή ς  Σ υ ν ό δ ο υ .  'II γ'' 
ευρεσις τής κεφαλής τοΰ Προορόμου.

Δε. Κάρπου τοΰ αποστόλου έκ τών θ ' .
Τρ. *Κλλαδίου Ιερομάρτυρος.
Τε. Εύτυγοΰς ιερομάρτυρος.
Πε. Θεοδοσίας ιερομάρτυρος.
Πα. Ίσαακίου ηγουμένου τής.«·υνγς τών Δαλματων.
Σα. Τ  ώ  ν  Κ  ε κ  ο ι  μ  η  μ  ε ν  ω ν .  Έ ^ ε ιο υ  μάρτυρος-
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· ϊ t  ϊ :  i
χιεπισκόιτου Κ[πόλεως. ** * ‘ ° Νιχγί? ι5Ρου «Ρ ' 

Tp. Λουκιλλιανοΰ μάρτυρος.

-  t  Κυρίλλου άρχιεπισχίπου ’Αλεξάνδρεια?. 
e s p c r d r  ηΜ οστάσων α{ ή ^ ρ α ι σ/χρύνοντω . 
4 * η »  ;  ^  ^  ’ΛχοσζόΛοτ.

1ρ. Αλέξανδρου Χ«! Ά ν των!νη{ μαρτύρων.

Π ' ® όνΐ ^ ί0υ ,Β“ρνάβα τών <1*οστίλ«ν.1-. Ονουφριου καί Πέτρου τοΰ Ιν τώ "Αθω.
ν  μάρτυρος .
Κυ f ‘Ζ ' Γ  Τ0- πΡ°? ·-Ζαί Μεθθδίθυ *Ρ χ«*· Κπόλεως ινυ. j  Αμως.του προφήτου.
χ ·  Τ & “ νβί Άμαθοϋντος τής Κύπρου.

Σαβ!λΡ°υ 'μ“ί ,τυΡ°ι καί Τών σύν “ύτν> καί Μανουήλ . , ίσμαηλ μαρτύρων.
• Λεοντιου μάρτυρος.

ττ „  ,»  ΙΟΥΛΙΟΣ
ιΐε . ΙουΟα του άποστόλου.
Πα. Μεθοδίου ̂ Ιερομάρτυρας, Ιπίσκόπου Πατάρων.
Κ ; Γ υρ , αΤ  ™ΰ Ταρσέως.
. Βυσε° ι°ο ιερομάρτυρος, Ιπίσκόπου Σαμοσάτων.
Τ Λ ϊΡιπ π ιν ιΚ μάρτυρος.
Τρ. f  Ώ  γενέθλιον τοΟ Προδρόμου. ’Αργία.
I ε. Φεορωνίας όσιομάρτυρος.
Πε. Δαυίδ τοΰ οσίου, τοΰ Ιν Θεσσαλονίκη.
Πα. Σαμψών οσίυυ τοΰ ξενοδόχου.
Σα. Π άναχομ. τών λειψ.Κύρου καί Ίωάννου τών ’Αναρ. 
^υ'>7 Πέτρου καί Παύλου τών κορυφαίων αποστόλων. 

Αργία καί Ιχθύος κατάλυσις. 
j* II συναςις τών δώδεκα αποστόλων. ’Αργία.

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ
Εχων ημέρας 34. Ή  ημέρα έχει ώρας 44 καί ή νΰξ ώρας 40. 

Ό  αΗΛιος ε ις  τ ο ν  Λέοντα.
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Τρ. ·}· Κοσμά καί Δαμιανοΰ τών ’Αναργύρων. ’Αργία.
Υε. Ή  Ιν Βλαχέρναις κατάθ. τής Ισθήτος τής Θεοτόκου 
Πε. 'Υακίνθου μάρτυρος καί ’Ανατολίου αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως.
4 Πα. ’Ανδρ έου τοΰ ‘ Ιεροσολυμίτου, Ιπίσκόπου Κρήτης.
5 Σα. ’Αθανασίου τοΰ Ιν ’Άθω καί Λαμπαδοΰ τοΰ θαυματ.
6 Κυ. ·}· Σισώη τοΰ μεγάλου.
7 Δε. Θωμα τοΰ Ιν τώ Μαλεώ καί Κυριακής μεγαλομ.
8 Υρ. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
9 Υε. Παγκρατίου ιερομάρτυρος, Ιπισκ. Υαυρομενίας.

40 Πε. Υών Ιν Νικοπόλει ΜΕ' μαρτύρων.
44 Πα. Ευφημίας μεγαλομάρτυρος καί ’Ό λγας τής οσίας.ι
42 Σα. Πρόκλου καί Ίλαρίρυ τών μαρτύρων.
43 ! Κυ. ·}· 'Η σύναξις τοΰ άρχαγγέλου Γαβριήλ καί Στεφάνου 

τοΰ Σαββαΐτου.
Δε. Ά κύλλα  τοΰ άποστόλου καί ’Ιωσήφ αρχιεπισκόπου 

Θεσσαλονίκης.
Υρ. Κηρύκου καί Ίουλίττης τών μαρτύρων.
Υε. Άθηνογένους Ιερομάρτυρος.
Πε. Μαρίνης τής μεγαλομάρτυρος.
Πα. Αιμιλιανοΰ τοΰ μεγαλομάρτυρος.
Σα. Μακρινής καί Δίου τών οσίων.

ΑΥΓΟΥΣΥΟΣ 
Κυ. *}· Τοΰ προφήτου Ήλιου τοΰ Θεσβίτου. Α ργία .
Δε. Συμεών καί Ίωάννου τοΰ συνασκητοΰ αύτοΰ.
Τρ. Μαρίας τής Μαγδαληνής, τής μυροφόρου.
Τε. Φωκά ιερομάρτυρος καί ’ Ιεζεκιήλ τοΰ προφήτου.
Πε. Χριστίνης τής μεγαλομάρτυρος.
Πα. 'Η κοίμησις τής άγ. ’Ά ννης, μητρίις τής Θεοτόκου. 
Σα. 'Ερμολάου ιερομάρτυρος καί Παρασκευής όσιομάρτ. 
Κυ. ·{· Παντελεήμονος τοΰ μεγάλου καί ίαματικοΰ. Ά ρ γ . 
Δε. Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καί Παρμένα αποστ. 
Τρ. Καλλινίκου καί Θεοδότης τών μαρτύρων.
Υε. Σύλλα, Σιλουανοΰ, Κρησκεντος, Έπαινετοΰ και Αν

δρονίκου τών άποστόλων, εκ τών θ ' .
Πε. Εύδοκίμου τοΰ δικαίου καί προεόρτια τοΰ τίμιου 

Σταυροΰ.
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Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ
’Έ χων ημέρας 31. *Η ήμερα εχει ώρας 13 καί ή νύς ώρας 11. 

Ό  *ΗΛιος εις τη ν  Παρθένον.

\

13 1

14 2
15 3
16 4
17 5
18 6
19 7
20 8
21 9
22 10
23 11
24 12
25 13

26 14
27 15
28 16

29 17
30 18
31 19

1 20
2 21
3 22
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5 24
6 25
7 26
8 27
9 28

1C 29
11 30
12 31

* J ρχεζαο ή νηστε ία  της Θεοτόκον.

IG3V.

Τε. Μαξίμου του όμολογητοΰ.
9Αλόδοσίς της Μεταμορψώσεως.

Πε. Μιχαίου τοΰ προφήτου.
Πα. “J* 'Η Κοίμησις τής Θεοτόκου. ’Αργία καί ίχθ . κατ. 
Σα. 'Η ανακομιδή τής άχειροποιήτου εικόνος τοΰ Κυρίου 

ημών ’Ιησού Χριστού και Διομήδους μάρτυρος.
Κυ. *f* Μύρωνος μάρτυρος.
Δε. Φλώρου και Λαύρου τών μαρτύρων.
Τρ. Άνδρέου τοΰ Στρατηλάτου και τών συν αύτώ μαρτ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ·
Τε. Σαμουήλ τοΰ προφήτου.
Πε. Θαδδαί ου τοΰ άποστόλου και Βάσσης μάρτυρος.
Πα. Άγαθονίκου μάρτυροΓ.
Σα. Λούππου μάρτυρος.

Ά χόδοσ ις Της εορτής της Θεοτόκον.
Κυ. *}* Εύτυ/ούς ΐερομ. μαθητοΰ Ίωάννου τού Θεολόγου. 
Δε. 'Η  Ιπάνοδος τών λειψάνων Βαρθολομαίου άποστόλου. 
Τρ. Άδριανοΰ και Ναταλίας μαρτύρων.
Τε. Ποιμένος τοΰ οσίου.
Πε. Μωϋσέως όσίου? τοΰ Αιθιοπος.
Πα. f  Ή  άποτομή τής κεφ. του Προδρόμου. Ά ρ γ . νηστ^ 
Σα. Αλεξάνδρου και τών συν αύτώ.
Κυ. f  'Η κατάθεσις τής τιμ ίας ζώνης τής Θεοτόκου.
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Δε. \  ’Αργή τής Ίνδίκτου, ήτοι τοΰ Ικκλησιαστ. έτους. 
*Η σύναξις της Θεοτόκου τών Μιασηνών και μνήμη 
Συμεών τοΰ Στυλίτου καί ’ Ιησού τοΰ Ναυή. Α ρ γ ία . 

Τρ. Μάμαντος μάρτυρος και Ίωάννου τοΰ Νηστευτοΰ.
Τε. Ανθίμου Ιερομάρτυρος και Θεοκτίστου τοΰ οσίου.
Πε. Βαβύλα ιερομάρτυρος.
Πα. Ζαχαρίου τοΰ προφήτου, πατρος τοΰ Προδρόμου.
Σα. 'Η άνάμνησις τού θαύματος Μ ιχαήλ τοΰ άρχιστρατ. 
Κυ. Ί* Προεόρτια τής γεννήσεως τής Θεοτόκου. Σώζον- 

I τος μάρτυρος.
Δε. *}* Το γενέθλιον τής Θεοτόκου. ’Αργία και ίχθ . κατ. 
Τρ. ’ Ιωακείμ και ’Ά ννης και Σεβηριανοΰ μάρτυρος.
Τε. Μηνοδώρας, Μητροδώρας και Νυμφοδώρας μαρτ. 
Πε. Θεοδώρας τής όσίας.

Φθινοπωρινή ισημερία.
Πα. Αυτονόμου Ιερομάρτυρος.

' Λπύδοσίς τών γεν εθ Λ ίων τής Θεοτόκον.
Σα. Τά εγκαίνια τού ναού τής τοΰ Χριστού Άναστάσεως 

και Κορνηλίου τοΰ 'Εκατοντάρχου.
Κυ. ·{· *11 ‘Ύ ψ ω σ ις  τοΰ τιμίου Σταυρού. Α ργ ία  και νησ. 
Δε. Νικήτα μάρτυρος.
Τρ. Ευφημίας τής μεγαλομάρτυρος.
Τε. Σοφίας μάρτυρος και τών τριών αύτής θυγατέρων. 
Πε. Εύαενίου τοΰ θαυματουργού, Ιπισκόπου Γορτύνης. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Πα. Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδοντος μαρτύρων. 
Σα. Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και τών συν αύτώ.
Κυ. *}* Κοδράτου τοΰ αποστόλου και Ίωνα  τοΰ προφήτου 
Δε. Φωκα ιερομάρτυρος, Ιπισκόπου Σινώπης.
Τρ. 'Η  σύλληψις τοΰ Προδρόμου και Βαπτ. Ίωάννου.
Τε. Θέκλης τής πρωτομάρτυρος.
Πε. Ευφροσύνης τής όσίας.
Πα. “J* *Η μετάστασίς ’ ίωάννου τοΰ Θεολόγου. ’Αργία. 
Σα. Καλλιστράτου και τών συν αύτώ ΜΘ' μαρτύρων. 
Κ υ. Ί* Χαρίτωνος τοΰ όμολογητοΰ καί Βαρούχ τοΰ προφ. 
Δε. Κυριάκού τοΰ άναχωρητοΰ.
Τρ. Γρηγορίου Ιπισκό^0’-> τήζ μεγάλης ’Αρμενίας.



,ρ . , 01 ° Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ
ωϊ " ·  f  “ .'»» * « «  -  ί  *« V ,  « .

_______  τόν  2 χορπίον.

^ « ^ - Λ ί , - ί ί ί
τ°α ’Α ργίτου.-α . Ιερόθεον, Ιπισκοπου ’Αθηνών.

λ J  ?Ρ ιτίνγί? μ ^ τυρο ς .
Δε. Θωμα του αποστόλου.

ρ. ^εργίου καί Βάκχου τών μαρτύρων.
1ε. Πελαγίας τής όσίας. ^

Πα Ρ,Μ ώβ°" το ΰ ,άπο^ λ ^ ν  ’Ανδρονίκου τοΰ οσίου, 
ί  Ευλ*μ™ ουκαί Ε ύλααπία . _____

•ών μαρτύρων.

Τρ/τ ^ ζΧ υοα!“1 τών σ“ν αύΐ* μαρτ,5ρων’ *“ι Κο̂
Τε. Λουκιανού μάρτυρος.
Πε. Αογγίνου_,οΰ 'Κκατοντα'ρχου, μ άρ ΐ υ ρ0 ί .
ν* ΛΩση;  ου καί Ά νδ ρο υ  όσιομίρτυ,
"*· Αουκα^του εύαγγελιστοϋ. Ρ 1
^ «·  Τ Ίω ήλ του προφήτου καί Ούάρου μάρτυρος.
. , ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
γ.. ’̂ ĵJ· μάρτυρος καί Γερασίμου τοΰ οσίου,
τ  , *Ρίω/ ° ϊ  τ°ΰ μεγάλου, 

ε. Αβερκίου τοΰ βαυματουργοΰ και τών Ιν Έ®έσω 
λ  παιοων. *

? ·  / ?κ0^ °υ Τ0Ϊ ^ £λφοθέου καί αποστόλου, 
ία . Αρέθα μάρτυρος καί τών συν αύτώ.

-« ·  Μβρχιανου καί Μαρτυρίου τών Νοταρίων.
υ* ΐ  Δημητριου τού μεγαλομάρτυρος. ’Αργία.

Δε. Λεστορος μάρτυρος.
Γρ. Τερεντίου μάρτυρος καί τών συν αύτφ . 
ε. Αναστασίας τής 'Ρωμαίας όσιο μάρτυρος.

Πε. Ζηνόβιου καί Ζηνοβίας τών αδελφών μαρτύρων.
Πα. Σταχυος καί τών συν αύτώ αποστόλων καί ’Επί

μαχου μάρτυρος.
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Σα. Κοσμά καί Δαμιανού τών θαυματ. ’Αναργύρων.
Κυ. f  Ά κινδύν ου καί τών συν αύτώ μαρτύρων.
Δε. Ά κεψ ιμ α  μάρτυρος καί ή κατάθεσις τού λειψάνου· 

Γεωργίου τοΰ μεγαλομάρτυρος.
Τρ. Ίωαννικίου μεγαλομάρτυρος καί Νικάνδρου καί 

'Ερμαίου ιερομαρτύρων.
Τε. Γαλακτίωνος καί Ε π ιστήμης τών μαρτύρων.
Πε. Παύλου τού όμολογητοΰ, αρχιεπισκόπου Κ [πόλεως. 
Πα. Τών Ιν Μ ελιτινή ΛΓ' μαρτύρων καί Λαζάρου τοΰ 

θαυματουργού.
Σα. “{* ΜΙ σύναςις Μ ιχαήλ τού αρχιστρατήγου καί τών 

λ οι πών ά σωμάτων δυνάμεων. ’Αργία.
Κυ. ψ  Όνησιφόρου, Πορφυρίου μαρτ. Ματρώνης όσίας. 
Δε. Ό λυμ πα , ’Ορεστου καί τών συν αύτφ  αποστόλων.
Τρ. Μηνα, Βίκτωρος καί Βικεντίου μαρτύρων.
Τε. Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος καί Νείλου τού όσιου.
Πε. *{* Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, άρχ. Κ [πόλεως. Ά ρ γ .

14 Πα. f  Φιλίππου τού αποστόλου. Α ρ γ ία , ιχθύος κατάλ.
15 Σα. Γουρία, Σαμωνά καί Ά βίβου τών μαρτύρων.

* Λρχεται ή νηστεία  τών Χ ριστουγέννων.
16 Κυ."' Ματθαίου τού αποστόλου καί εύαγγελιστοΰ.
47 Δε. + Γρ ηγορίου τοΰ θαυματουργού επισ. Γίεοκαισαρείας.

30 18 Τρ. Πλάτωνος καί 'Ρωμανού τών μαρτύρων.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1 19 Τε. Άβδιού τού προφήτου καί Βαρλααμ μάρτυρος.
2 20 Πε. Γρηγοοίου Δεχαπολίτου, Πρόκλου άρχ. Κ [πόλεως. 
3|21:Π α. “[* Τα Είσόδια τής Θεοτόκου. ’Αργία.
4 22 Σα. Φιλήμονος καί τών συν αύτώ καί Κ ιλικίας μαρτ.

Κυ .*[* Γρηγορίου άρχ. Ά κραγαντίνων,Ά μφιλοχίου Ιπισ- 
Δε. Κλήμεντος 'Ρώμης καί Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς.
Τρ. 1* Αικατερίνης μ&γαλομ· Μερκούριού μάρτ. ’Αργία. 
Τε. Ά λυπίου καί ^ίίκωνος τών οσίων καί μνήμη του· 

όσιου πατρος ημών Στυλιανού Παφλαγόνος.
Πε. ’ Ιακώβου τοΰ Πέρσου μεγαλομάρτυρος.
Πα. Στεφάνου τοΰ νέου καί ΕΙρηνάρχου μάρτυρος.
Σα. ΓΙαραμόνου καί Φιλουμένου τών μαρτύρων.

Ί2 30 Κυ. *}* Άνδρέου τοΰ πρωτοκλήτου άποστόλου. ’Αργία.
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Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
’Έ χων ημέρα; 31. βΗ ήμερα 2νει ώρας 9 κ«1 ή νύξ ώρας 45. 

Ό  *ΗΛιος εις xbr Λίγόχ,ερων.
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Δε. *j* Ναούμ τοΰ προφήτου.
Τρ. ’Αββακοΰμ τοΰ προφήτου.
Τε. Σοφονίου τοΰ προφήτου.
Πε, Βαρβάρας μεγαλομ. Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ.
Πα. f  Σάββα τοΰ Θεοφόρου καί ηγιασμένου. ’Αργία.
Σα. y  Νικολάου Ιπίσκόπου Μύρων τής Αυκίας. Α ρ γ ία . 
Κυ. *]* ’Αμβροσίου Ιπίσκόπου Μεδιολάνων.
Δε. Παταπίου τοΰ οσίου.
Τρ. *11 σύλληψή τής αγίας θεομήτορος "Αννης.

Χ ειμερ ινόν ήΛιοστάσιον· α ί  ήμεραι ανζάνονσ ι.
Τε. Μ ηνα, 'Ερμογένους καί Εύγράφου μαρτύρων.
Πε. Δανιήλ οσίου τοΰ Στυλίτου.
Πα. -j* Σπυρίδωνoc τοΰ θαυματουργοΰ. ’Αργία.
Σα. Ευστρατίου καί τών συν αύτώ Λουκίας μ,άρτυρος. 
Κυ. Ί* Θύρσου καί τών συν αύτώ μαρτύρων.
Δε. *|* ’ Ελευθερίου τοΰ ιερομάρτυρος.
Τρ. Ί γ γ α ίο υ  τοΰ προφήτου και Μαρίνου μάρτυρος- 
Τε. Δανιήλ τοΰ προφήτου και τών τριών παίδων καί Διο

νυσίου άρχιεπ. Α ιγίνης, τοΰ Ικ Ζακύνθου.
Πε. Σεβαστιανοΰ, Ζωής καί τών συν αύτοΐς μαρτύρων. 
Πα. Βονιφατίου μάρτυρος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
Σα. Προεόρτια τών Χριστουγέννων Ίγνατου τοΰ Θεοφόρ. 
Κυ. *}* Ίουλιανής μάρτυρος.
Δε. ’Αναστασίας μάρτυρος τής Φαρμακολυτρίας.
Τρ. Τών Ιν Κρήτη δέκα μαρτύρων.
Τε. Παραμονή τών Χριστουγέννων καί Εύγενίας μάρτ. 
Πε. "[* 'Η γέννησις τοΰ Κυρίου ημών ΙΠΣΟΤ ΧΡΙΣΤΟΙ. 
Πα. [· *Η σύναξις τής Θεοτόκου καί Ευθυμίου Ιερομάρτ. 
Σα. *|* Στεφάνου τοΰ πρωτομ. Θεοδώρου τοΰ Τραπτοΰ. 
Κυ. *j* Τών Ιν Νικομηδεία καέντων δίσμυρίων μαρτύρων. 
Δε. Τών Ιν Βηθλεεμ άναιρεθέντων ιδ' χιλιάδων νηπίων. 
Τρ. ’Ανυσίας όσιομάρτυρος.
Τε. Μελάνης τής όσίας.

Ά χύδοσις τώ ν Χ ριστουγέννων.
ΣΙΡ ΔΡΟΓΜΟΝ ΟΓΟΛΦ

• Ε κ τ α κ τ ο ς  ά π ισ τ α λ μ έ ν ο ς  τ ή ς  ά γ γ λ ικ ή ς  Κ υβ ερ νή σ εω ς  
* ίς  Κ ω ν α τ α ν τ ιν ο ύ 'ο λ ιν .



I [Αίκρόν έσκεπτώχεθα έν τη τύρβτ, καί τν\ πα
ραφορά τής αΰριον, ημέρας παραδόξου, ημέρας 
κησείας και ά[Λα πανηγύρεως, θανάτου καί 
γεννησεως, θά τω έστρέφοαεν [λετ’ άπεχθείας 
τα νώτα, ά^υνατούντες νά τον πολε[Λησω[Λ.εν. 

Cq Θά προςφερώ'χεθα αυτώ ώς αί καλαί έκέιναι γραιαι 
V καί σοφαί γυναίκες, αιτινες ά(χα τ*?) εκφορά νεκρού 

ριπτουσινάπό του παραθύρου, παταγωδώς συντρίβουσαι 
επί της ο$ου, πάντα τάχρηστα τής οικίας πήλινα σκεύη, 
ινα συντριβή ουτω και δ Θάνατος καί (λή έπανέλθν) πλέον 
ελλείψει τόιούτων σκευών θά έρρίπτουιεν όπισθεν ημών 
πάντας τούς λίθους'της ό^ου, — καί έχει πολλούς, — ινα 
φράξωαεν τώ έ/θοώ την <ϊίο£ον καί μη καταλάβτ, ημάς 
έςαπίνης. Και όμως πάντες σπεύίομεν, καί νέοι καί γέρον
τες, καί .άντρες καί γυναίκες, καί αυτά ετι τά πακϊία, εις 
προυπάντησιν του εχθρού· πάντες άμιλλώμεθα τίς πρώτος 
^ά προςαγορεύση αύτώ καί ειπη τό εύ Λαρέστης καί τίς 
κάλλιον νά τον υποίεχθη. Οια Νινευιτών ήλιθιότης ! άλλα 
που ’Ιωνάς καί φιλόξενον κήτος !
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— Μέ ποιον τά έχετε πρωΐ - πρωί, κύριε χρονογράφε ;
— Μέ ποιον ; μέ τό . . . κάτοπτρόν σας οΰχί βεβαίως, 

ωραία μου κυρία.
— Καί τί έμβαίνει εδώ τό κάτοπτρόν μου ;
— ’Ώ ! τό κάτοπτρον έμβαίνει πανταχοΰ· είναι ,ςάν τι) 

μύτη  τής ’Αστυνομίας, τρόπος ουτος τοΰ λέγειν , διότι 
προ πολλοΰ ή ’Αστυνομία άπώλεσε τήν όσφρησιν ώς έκ 
τής συνάγχης, αποτελέσματος τοΰ χειμώνος, άλλ’ δ πιστός 
σύμβουλος διατηρεί πάντοτε τήν άρχαίαν αύτοΰ αρετήν. 
’Από τών χρόνων τής καλής εκείνης, η τις άνέθηκε τό κά
τοπτρον αυτής τη ’Αφροόίτν], διότι είχε τήν αδιακρισίαν 
νά λέγνι την αλήθειαν, υπήρξε πάντοτε ό έξ άπορρήτων 
τών άποκρύφων τής καλλονής· άλλα τά ιδικόν σας δέν σας 
έξωμολογήθη τίποτε σήμερον ;

— Τίποτε.
— Τίποτε, άπολύτως ;
— Τίποτε, κύριε, σας βεβαιώ.
— Σας εΐπεν οτι καί σήμερον είσθε άπαράλλακτα ώς 

Χ θ έ ς ; ,-—- ’Απαράλλακτα, αν καί είμαι αφανισμένη από τόν 
χθεσινόν χορόν, εως τάς τέσσαρας μετά τό μεσονύκτιον, 
φαντασθήτε ! . .

— Δέν σας έδειξε τίποτε επί τοΰ μετώπου ;
— Τί εννοείτε μέ τοϋτο, κύριε ; ρυτίδας ; δέν ανέχομαι 

τήν προςβολήν, θά εϊπω εις τόν . . . τόν σύζυγόν μου νά 
σάς ζητήση, εξηγήσεις.

— ’Ρυτίδας! άπαγε τής βλασφημίας! καί τίς δμιλεΐ περί 
ρυτίδων ; υπάρχουσι πλέον ρυτίδες άφ’ ό'του δ μέγας μυ- 
ρεψός κατέστησε φορητήν τήν “Ηβην, έγκλείσας έν περι- 
χρύσω φιαλιδίω, ώς δ Παράκελσοί τόν Έζαποδώ έντός 
φιάλης, ινα τον έχτι πρόχειρον ; *Οχι, κυρία μου, ή σεβα
στή ρυτίς ανήκει πλέον εις τήν ιστορίαν είναι αρχαϊσμός*

λέξις αδόκιμος, άνευ σημασίας, καλή μόνον διά τό λεξικόν 
καί τούς όασχά.Ιονς, ή δ’ έπο  ̂ή τών δασχάΛων παρήλθε 
καί μόνοι οί φυσιοδίφαι είναι σήμερον τοΰ συρμοΰ. ’Εννοώ 
μικρόν, μακροσκοπικόν τι σημεΐον, σχεδόν αόρατον· δέν το 
ησθάνθητε ; είναι τό φίλημα, δπερ δ Δεκέμβριος άποτυποι 
επί τοΰ μετώπου ημών, εις τήν αιωνιότητα άπερχόμενος· 
είναι τοΰ Πυθαγόρου ή μονάς, ή'τις, εις αλλας προγενεστέ- 
ρας προςτιθεμένη, αποτελεί τό μικρόβιον τής ανθρώπινης 
ευτυχίας· είναι τέλος δ σκώληξ εκείνος, ό'ςτις καταβιβρώ- 
σκει τήν ζωήν τοΰ άτυχους Φαύστου καί ρίπτει αυτόν εις 
τάς άγκάλας τοΰ Μεφιστοφελοΰς.

*Av δέ τό κάτοπτρόν σας μαρτυρνί τοΰ φιλήματος τό 
έκτύπωμα, δείξατε τήν συνήθη υμών έχεμυθίαν οΰδέν ού- 
δενί είπατε περί τούτου, ουδέ τώ κυρίω . . . συζύγω σας, 
δςτις θά μοι ζητήσνι εξηγήσεις· μιμήθητε τόν ηρωισμόν 
τών μαθητριών τοΰ Πυθαγόρου· καί ήσαν δντως ήρωίδες 
τής σιγής αΐ σοφαί έκεϊναι γυναίκες αι επί δλην πεν
ταετίαν σιγώσαι, τοις παραγγέλμασι τοΰ διδασκάλου πει- 
θόμεναι* είναι όμως ανάγκη νά συστήσω ΰμίν έχεμυθίαν 
περί φιλήματος προκειμένου ; . . . ’Αλλά πότε τό φίλημα 
τοΰ Δεκεμβρίου μεταβάλλεται εις φίλημα ’Ιούδα ; πότε 
ή μονάς τού Πυθαγόρου μετατρέπεται εις μικρόβιον Pa
steur ; Οΰχί βεβαίως κατά τό πέμπτον καί δέκατον ετος.

*Αν δέ διπλασιάσωμεν τόν αριθμόν ; ουτε τότε· θά ευ- 
ρεθώμεν έν ωρα θέρους, ενώπιον τής τελείας έξελίξεως, ενώ
πιον τής τριακονταετούς γνταιχός, la femme de trente ans, 
$v δ Βαλζάκ κατέστησε παροιμιώδη, πρεσβεύων δτι ή 
γυνή, τριακοντοΰτις γενομένη, φθάνει εις τήν πλήρη ώρι- 
μότητα τοΰ κάλλους, τών αισθημάτων καί τών παθών αυ
τής. Τό δέ θέρος, τό ήξεύρετε, έχει καί χαΛοχαιράχι, τό 
χαΛοχαιράχι τοϋ άγιον Λημητρίον. ’Αλλά πόσον διαρκεΐ το 
θέρος τοΰτο, ή γυναικεία τελειότης ; £ν μόνον ετος ; ούχί



ευτυχώς· είναι ηλικία προνομιούχος, είδος τι μεσοβασι- 
λείας* διαρκεί οσον και τό 3, ό'περ διά τοΰ φωτός αυτού 
επισκιάζει τον επόμενον αριθμόν, όιότι ενταύθα ή γυνη 
παρουσιάζει τ ι τό σεληνιαίον !

H jnny soit qui mal y pense.

Ή  τριακοντοΰτις ομοιάζει προς την πανσέληνον, ητις, 
περιελθοΰσα εις την άκμην αύτ*?ίς, άρχεται παρακμάζουσα, 
άλλα δέν λέγομεν ότι εχει σελήνήν καί ό'τε ακόμη αΰτη 
έμειώθη καί έγένετο τό τελευταΐον εκείνο τέταρτον, οπερ 
οί συνετοί’Αθηναίοι — καλόν δέ πάντοτε ή οικονομία -  επω
φελούνται ινα σβέσωσι τούς φανούς τ*?ίς πόλεως ; Ούτως, 
οταν λέγωμεν ή κυρία τάδε είναι 35 ετών, ή πρώτη έντύ- 
πωσις είναι τό 30, καί ένπαντί ή πρώτη έντύπωσις τό παν* 
τό 3 παρέρχεται, ώς εί ή ακοή ήρνείτο νά το δεχθη/Οθεν 
ή βαλζάκειος ηλικία διαρκεί άπό του έτους 30 μέχρι του 
έτους 39 καί της 36 4r'’ ημέρας, ό'ταν τό έτος δεν τυγ- 
χάντι δίςεκτον* άλλ’ ώς 6 απαίσιος κώδων τοΰ μεσονυκτίου 
της 365Γ'ς ήχ^σν;, τετέλεσται ! Ό  Δεκέμβριος άποτυποί 
τό φίλημα τοΰ ’Ιούδα, καί τό χα ίοχα ιράχ ι του άγιον δ η μ η 
τρών παρέρχεται άνεπιστρεπτεί* ή γυνη πλέει την 40ην 
μοίραν τού βιωτικού πελάγους, ερμαιον τών φθινοπωρινών 
ανέμων γενομένη, καί ταχύς καταφθάνει δ χειμών.

Καί ομο̂ ς μεθ’ όλα ταύτα αύριο ν θά παραστη πρώτη εις 
την κηδείαν τού θνησκοντος έτους καί τελευταία θ’ άπέλθνι. 
'Οποία τερατώδης άντίφασις ! θ’ άναφωνησωσιν οί μι^ογύ- 
ναι, έτοιμοι πάντοτε νά κακίσωσι τάς γυναίκας^ ό',τι καί αν 
ειπωσιν, ο,τι καί αν πράξωσιν,άλλ’ούδεμία υπάρχει άντίφα- 
σις. Είναι δλως φαινομενική, διότι δι’ αύτάς ο χειμών ούτος 
δεν υφίσταται πράγματι, δέν τον άναγνωρίζουσιν άεί διαμαρ- 
τυρόμεναι* καί ακριβώς ή παρουσία αυτών εις την κηδείαν 
νέα είναι διαμαρτυρία. Καί έπειτα μήπως άπασαι αί γυ

ναίκες έγεννηθησαν τνί 31 Δεκεμβρίου ινα θεωοώσιν άπαι- 
σίαν την ημέραν εκείνην ; Πόσαι καί πόσαι, αϊτινες εχου- 
σιν ειςέτι ενώπιον αυτών μήνας έλπίδος καί παρηγορίας ! 
και εν τώ διαστηματι τούτω, τίς οίδε μη φαννί επί τού 
σκοτεινού καί απελπιστικού της μελαγχολίας δρίζοντος 
καλη τις μοίρα, υπό μορφήν γαμβρού, πριν η ή νύμφη γίνΥ) 
τό δη λεγόμενον σαραντάρα ! ''Οτι δε χειμών διά τάς γυ
ναίκας δεν υπάρχει καί οτι ουδέποτε υπήρζε, μαρτυρεί, προς 
άλλοις μυρίοις, καί ή αειθαλής Σάρρα, ητις καίπερ ογδοη- 
κοντούτις ί'σως, ή το τόσον νόστιμη, τόσον app£tissarite 
ώςτε δ τών Γεράρων βασιλεύς Άβιμέλεχ έγένετο Πάρις, 
άλλ5 ευτυχώς άνευ τρωικών επειςοδίων, διότι δ της χώρας 
Ζευς, ειςελθών προς αυτόν έν ύπνω την νύκτα, τον ήπείλη- 
σεν επί τν) άρπαγνί. Την δ5 επιούσαν δ Πάρις άπέδωκε τώ 
’Αβραάμ την άρτιαγείσαν σύζυγον, ^ν ένόμιζεν αδελφήν αυ
τού καί άπέδωκε τοιαύτην, ώςτε δ ’Αβραάμ ήδυνηθη νά ει- 
πνι έν τη διανοία αυτού o v d ir  άτιώ ίετο ονόέ xar ή τ ιμ ή ,κ αί 
τοι περί τιμής έπρέσβευον τότε πάντη διαφόρως η σήμερον. 
Καί ιδού πώς δ ’Αβραάμ δέν έγένετο Μενέλαος. Ευτυχείς οι 
χρόνοι εκείνοι, καθ’ ους δ Κύριος έμερίμνα περί της ουσίας 
καί της συζυγικής τιμ*?ίς τών φίλων αυτού ! *Αν δέ σήμερον 
έπαύσατο μερίμνων, τίς πταίει ; ήμεΤς αυτοί, οΐτινες έπαύ- 
σαμεν ερεννώντες τάς Γραφάς, διότι τό πρός οικοδομήν 
τούτο έπειςόδιον τού Αβραάμ, — μικρού δείν Μενελάου— , 
έν τη Γραφνί γέγραπται, καθό καί τό της ((ώραίας τη οψει)) 
'Ρεβέκκας τού ’Ισαάκ, ό'ςτις εκινδύνευσε νά πάθτ, ο,τι καί 
δ σεβαστός του πατήρ, έν τνί αύττί ακριβώς τού Άβιμέλεχ 
χ(όρα2. Τί άνθρωποι φιλόξενοι, ο τε βασιλεύς και οι υπή
κοοι αυτού ! ηθελον χα.Ιά χαϊ σώνει ν’ άπονείμωσι στέμμα
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κόμητος προ τών κομητών εις τόν οίκον του ’Αβραάμ,οίκον 
πατριαρχικόν, η, ως θά ελέγομεν σήμερον, δημοκρατικόν. 
Τις ηδυνατο ποτε νά φαντασθνί οτι έν τη μικρά καί ολως 
αγνωστω νυν τών Γεράρων χώρα, θά ένεφώλευον τοιαύται 
άριστοκρατικαί ιδέαι !

Αλλα θα ειπητε βεβαίως οτι πολύ μακράν, εις τούς πα
τριαρχικούς χρόνους, ανατρέχω ζητών τάς άποδείξεις μου, 
οτι ή Σάρρα ήτο έξαίρεσις, διότι άφ’ ού ετεκε τω 9Αβραάμ 
νίον εις το γήρας 1 καί Ιζησεν ετη εκατόν είκοσιεπτά 2, 
ουδολως άπίθανον νά εγνάΜζε καί νά έπερνονσεν ή μ π ο 
γ ιά  της εις τά ογδοήκοντα. 5/Εχω όμως καί πολύ νεώτερα 
ληξιαρχικά βιβλία, τήν πολυθρύλητον ’Άρτεμιν του Ποα- 
τιε, ερωμενην Ερρίκου του Β' της Γαλλίας, ή'τις ουδέποτε 
έ'γνω γηράς τι καί ψιμύθια, καί κατέβη εις τόν τάφον έξή- 
κοντα και £ξ ετών γενομένη, χωρίς ν’ άπολέστι τό κάλλος 
αυτής, κατά τήν ομολογίαν του Βραντώμ, οστις τήν είδε 
•μικρόν προ του θανάτου αυτής. Θ’ άντιτάξητε ισο̂ ς οτι υπε- 
χώρησα, ό'τι κατήλθον δεκατέσσαοας βαθμίδας,άλλ’ ανέρχο
μαι πάλιν εις τά ογδοήκοντα ετη τής Σάρρας, λαμβάνων ώς 
κλίμακα την περιώνυμον Νινόν δέ Λαγκλός, ητις έτελεύ- 
τησε το εννενηκοστον άγουσα* ογδοηκοντοϋτις δέ ούσα ήτο 
ειςέτι τοσον ωραία, ώστε ένέπνευσεν έρωτα τω άββα G&loyn 
η τώ αββα Σιατωνέφ, κατά τόν Βολταΐρον, άξιουντα ό'τι 
οτε ο αββάς κατεκτησε τό φρούριονείχε τούτο έβδομήκοντα 
καί ουχί ογδοηκοντα πυροβόλα, ί'να τήν άλωσιν καταστήση 
πιθανωτέραν.

Τά δέ παραδείγματα ταυτα, άτινα δύναταί τις εύχερώς 
να πολλαπλασιαση, αποδεικνύσιν οτι ο χειμών τών γυναι
κών δεν εχει ωρισμένην ώραν έμφανίσεως· είναι χειμών
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αττικός, ποτέ μεν βραδύς κατά τήν έλευσιν, ποτε δε ήπιος, 
ώς εαρ βορείων χωρών. Δέν άδικούμεν λοιπον προφανώς 
τάς γυναίκας έπιβάλλοντες αύταΐς χειμώνα κατά συνθη- 
κην, χειμώνα, δν ημείς αυτοί έπλάσαμεν, ινα έχωμεν αυτάς 
υποχειρίους; Έκσφενδονώμεν κατ’αυτών την σφοδροτατην 
τών τορπιΑΛών, τήν τρόμεράν τορπίλλην γήρας , μόλις 
άρχονται πλέουσαι τήν 40Τ'ν του βιωτικού πελάγους μοί
ραν, μόλις άρχονται λαμβάνουσαι μικράντινα πείραν τού κο- 
σμου, ένθα τόσας καί τόσας οι άνδρες πηγνυουσι κατα τής 
απειρίας καί άθωότητος αυτών παγίδας, καί ανηλεώς τάς 
σκώπτομεν, αν προς άποφυγήν τής τορπίλλης διαμαρτυρων- 
ται, κρύπτουσαι τήν ηλικίαν των. Είναι τούτο, προς Θεού 1 
εργον ευαγγελικής προς τήν πλησίον αγάπης ; ’Αλλ ώμεν 
δίκαιοι καί προς ημάς αυτούς* πολλάκις,τί λέγω πολλακις; 
πάντοτε, αενάως, άνά πάσαν στιγμήν εισιν αυταί αύται 
αί παρέχουσαι ήμ?ν τό παράδειγμα τής κακολογιας, άνοι- 
γονσαι τη ν  Λετσεττα εις βάρος τού ιδίου αυτών φύλου και 
άλληλοτρωγόμεναι, ιδία δέ ώς προς τήν ηλικίαν. Διό καί 
σοφός τις έδογμάτισεν, ότι η κό ΐασ ις  ε ίνα ι ίάτρωμενη εκ 
γυναικείων γΛωσσών. Ά λ λ ’ ακούσατε τι λέγει άλλος σο
φός, παν άλλο η κακή γλώσσα ώς ο πρώτο: :

((Παρευρέθην προχθές έν τινι συναναστροφή, οπού οιε- 
σκέδασα άρκετά καλά. ΤΗσαν εκεί γυναίκες πασης ηλι
κίας* ή μεν είχε τά όγδοηντα , ή δε τά εζήντα  καί η άλλη 
ήτο crapavTdca καί είχεν ανεψιάν εικοσιν εως είκοσι όυο

καί κάμνει άκόμη τήν ώραίαν ; » — ((*Εχει άδικον, άπήν- 
τησα, τό τοιούτον μόνον εις υμάς αρμόζει)). Μετα τινας 
στιγμάς εύρισκόμην πλησίον τής θείας της, ητις με ηρω- 
τησε: ((Τί φρονείτε περί τής γυναικός εκείνης, ητις είναι



τό όλιγώτερον έζηνζάρα  καί έκαμε σήμερον δύο ώρας τοα- 
Μ ζζα  ;»  — ((Είναι καιρός χαμένος, άπήντησα, καί πρέπει 
νά ε/Υ) τις τα θέλγητρά σας διά νά σκέπτεται τά τοι- 
αύτα)). Έπορεύθην προς την ταλαίπωρον εκείνην έξηκον- 
τούτιδα καί έλυπούμην αυτήν έγκαρδίως, οτε μοί λέγει 
σιγά, σιγά : (('Υπάρχει τι γελοιο^δέστερον ; ϊδετε τήν 
γυναίκα εκείνην, ητις είναι ογδοηκοντοϋτις καί φορεϊ κόκ- 
κιναις χορδέΛΛαις' θέλει νά περάση διά νέα καί τό κατορ
θώνει, διότι (λ’ εκείνα τά κόκκινα πλησιάζει προς τήν παι
δικήν ηλικίαν)). νΑ ! Θεέ [/.ου ! είπον κατ’ έμαυτόν, δέν θά 
βλέπωμεν πάντοτε [/.όνον η τά γελοία τών άλλων; Είναι ίσως 
ευτύχημα, προςέθηκα, νά ευρίσκωμεν παρηγορίαν έν ταΐς τών 
άλλων άδυναμίαις. Επειδή δέ τούτο μέ διεσκέδαζεν,εϊπον: 
Άνέβημεν αρκετά, καταβώμεν τώρα καί άρχίσωμεν άπό 
τής γραίας, ητις είναι ζΐς τήν κορυφήν : — ((Κυρία, ομοιά
ζετε τόσον πολύ προς τήν κυρίαν, μεθ* ής συνωμίλουν, ώςτε 
φαίνεσθε ώς δύο άδελφαί* νομίζω, δτι έχετε τήν αυτήν πε
ρίπου ηλικίαν)).— ((’Αληθώς, κύριε, μοί εϊπεν εκείνη, οταν 
ή μία έξ ημών άποθάν/], ή άλλη πρέπει νά φοβηθή πολύ· δέν 
πιστεύω νά υπάρχτ) μεταξύ αυτής καί έμου δύο ημερών δια
φορά )).'Αφοϋ δε συνέλαβον εις τήν παγίδα τήν ήρειπωμένην 
εκείνην γραίαν,διηυθύνθην προς τήν έξηκοντούτιδα.— ((Πρέ
πει, κυρία μου, τη είπον, ν’ άποφασίσητε περί ένός στοιχή
ματος, τό οποίον έβαλα· έστοιχημάτισα, οτι ή κυρία εκείνη, 
όεικνύων αυτή τήν τεσσαρακοντούτιδα, καί υμείς έχετε τήν 
αυτήν ηλικίαν)). — ((Μά τήν αλήθειαν, άπήντησεν ή έξη- 
κοντουτις, δέν πιστεύω νά ύπάρχη μεταξύ μας £ξ μηνών 
διαφορά)).—Καλά τό έλεγον εγώ, διενοήθην κατ’ έμαυτόν, 
έξακολουθήσωμεν. Κατέβην ακόμη καί έπορεύθην προς τήν 
τεσσαρακοντούτιδα: ((Εύαρεστηθήτε, παρακαλώ, νά μοι 
ειπήτε αν χάριν αστεϊσμού καλήτε ανεψιάν σας τήν δε
σποινίδα εκείνην, ή'τις είναι παρά τήν άλλην τράπεζαν'

μινον δε ΛΑΓΚΛΟΣ



υμείς είσθε νέα ώς εκείνη· αυτή μάλιστα δεικνύει επί το̂ > 
προςο!>που κάτι γεροντικόν, τό όποιον υμείς βεβαίως δέν 
έχετε* καί τά ζωηρά αυτά χρώματα, τά όποια φαίνονται 
επί της χροιάς σας . . .))— ((’Ακούσατε, μοί είπεν εκείνη,, 
είμαι θεία της, άλλ’ ή μήτηρ της ήτο τουλάχιστον κατά 
είκοσι πέντε ετη μεγαλειτέρα μου, διότι ήμεθα άδελφαί 
ετεροθαλείς. ’'Αλλως ήκουσα παρά της μακαρίτιδος αδελ
φής μου, ό'τι ή κόρη της καί εγώ έγεννήθημεν κατά τό 
αυτό ετος».— ((Καλά τό έλεγον ενώ, κυρία, καί δέν είνον 
αοικον να εκπλησσωμαι».

Καί αύται αί κατά Μοντέσκιον 1 περί ηλικίας τών γυ
ναικών αλήθειαι, ά7νήθειαι καί τότε, καί σήμερον, καί πάν
τοτε, καί εις τόν αιώνα τών αιώνων, αν δέν μεταβληθη ή 
θέσις τών πραγμάτων. Ά λ λ 9 υπάρχει έλπ ί: μεταβολής 
Αόυνατον, εως ού κρατεί τών πάντων ό ανδρικός εγωισμός. 

Ο' δασχάάοι κακίζουσι τήν λέζιν εγωισμός, ώς ξενικήν 
δήθεν, πραγματι όμως διότι εισίν άνδρες καί απαρέσκει, 
αυτοίς* οθεν επιθυμουσι νά πέση εις άχρηστίαν καί έκλίπτ,, 
ίνα μη δυναταί τις πλέον νά έκφράση περί του ανδρικού- 
φυλου ο,τι τόσον ζωηρώς διά ταύτης έκφέρεται. Εις τό 
πείσμα ομως ολων τών δασχάΛων του κόσμου θά μεταχει— 
ρισθώ την λεξιν και θ’ αποκαλώ τούς άνδρας έγωϊστάς- 
Και μήπως δεν εδείχθησαν ανέκαθεν τοιουτοι ; μήπως δέν 
επιζητουσι πάντοτε, καί σήμερον ετι, μεταρρυθμίσεις pro
d n m n  e i i a  «ττολ^ V b___  _ <*-y ι  · :______ '  _ .domo sua, προς μόνον ίδιον οφελος, ολως έγωϊστικάς y  
Και έπι παραδειγματι· ζητούσι τήν άναθεώρησιν του Συν 

άγματος* κάλλιστα· Υή'τνηη cm
υν-

ώτάγματος· κάλλιστα· ζήτημα μάλιστα έγεννήθη έν τα 
τυπφ τις ό τήν ανάγκην τής άναθεωρήσεως άνακαλύψας 
Κολομβος, διότι πολλοί ο! τήν τιμήν ο?κειοποιούμενοι~ 

ίκαιον, ίνα γνωσθή ο αληθής καί περιέλθη εις τήν άθα-

1 Lettres Persanes, Lettre LII.



νασίαν τό σεπτόν αυτού ονομα* άλλα κατά τ ί, παρακαλώ, 
θά ώφεληθώσιν αί καϋμέναι αί γυναίκες — τρόπος ούτος του 
λέγειν, διότι μάλλον καίουσιν η καίονται — αν έπανέλθωμεν 
εις τά πρώτα, εις τά επί ’Όθωνος, καί άναστηθή ή Γε
ρουσία ; Δέν θά προςβάλη αύτη καιρίως τήν φιλοτιμίαν αυ
τών, έπαναφέρουσα εις την ζωήν άπαισίαν τινά της λέξεως 
σημασίαν, συν τώ σώματι έκείνω έκλιπούσαν ; ’'Αν του
λάχιστον προς μικράν τών προ;βληθησομένων ίκανοποίησιν 
οι κύριοι άναθεωρηταί διενοούντο νά έπεκτείνωσι καί εις 
τάς Ελληνίδας τό πολύτιμον του *Έλληνος δικαίωμα ; 
ΙΙολλου γε καί δει* τουναντίον μάλιστα, προτίθενται νά 
περιορίσωσιν αυτό, νά έχφραγχεύσωσι τήν εκλογικήν ορθο
δοξίαν, νά βαπτίζωσι διά ραντίσματος αριστοκρατικού καί 
φραγκικού καμπανίτου τό πολύτιμον δικαίωμα, τό έν πίθω 
δημοκρατικού καί ορθοδόξου ρητινίτου βαπτιζόμενον.Ά λλ’ 
έστω ! ελθέτω καί ή Άναθεώρησις, έξ ής θά γεννηθη δ πο
λιτικός Μεσσίας, δςτις θά σώση τήν Ε λλάδα άπό του κοι
νοβουλευτικοί αμαρτήματος καθιερών έν τώ νέω συνταγμα- 
τικώ  Ευαγγελίω σωτήριον δόγμα, μονοετή, —  κατά τά 
σοφά περί πρυτανείας νόμιμα — , τήν διάρκειαν τής Κυβερ- 
νήσεως, ί)ν πας πολιτευόμενος βουλευτής, δέκα ψήφους δια- 
θέτων, θά έχη τό δικαίωμα νά διαδεχθη, αν εύνοήση αυτόν 
ή διά του κλήρου λαλούσα τύχη. Ουτω θά έκλίπωσι διά παν
τός τά εκλογικά καί κοινοβουλευτικά παρατράγωδα, διότι 
παντες οι δεχάψηφοί- πολιτευταί θά δύνανται ν’ άποτίνωσι 
τη πατρίδι τον φόρον τής διακαιούσης αυτούς φιλοπατρίας, 
άκόπως, άνευ έρίδων, αντιπολιτεύσεων καί δ ιαπληκτι- 
σμών* εν έτος παρέρχεται τόσον ταχέω ς! Καί τούτο τό 
ελάχιστον τών μεγάλων αγαθών, δπερ ή ’Αναθεώρησές 
ευαγγελίζεται.

*  *
*

Ά λ λ ’ αφού δ άνεμος πνέη προς τά παλαιά, προς δ,τι 
ειχομεν καί κατηργήσαμεν, τήν Γερουσίαν καί τον τότε 
εκλογικόν νόμον, διατί τάχα νά μή πνεύσνι καί πρός τά 
παλαιότερα, πρός δ,τι υπήρχε καί μετεβλήθη ; Έ κεΐ έπι- 
ζητουμεν βελτίωσιν τών τής πολιτείας, είδός τ ι πολίτικου 
μεταξύ τών κομμάτων ισοζυγίου, αλλά διατί τό έργον νά 
η εγωιστικόν καί ώς έκ τούτου ημιτελές ; Δ ιατί νά μή 
συμπληρώσωμεν αυτό, ινα έπανέλθη έν τη  κοινωνία ή πολυ
πόθητος ειρήνη καί παύση ή πρός τάς γυναίκας αδικία ;

Που ήκούσθη, πρός Θεού, ν’ άρχώμεθα τού έτους άπό 
τού Ίανουαρίου καί νά παραγκωνίζωμεν τον Μάρτιον \ Τινι 
δικαιώματι προεξάρ/ει τής δωδεκαμήνου πολιτείας μήν

αυτής έρ- 
ασκεδάσεις

παρασκευάζων ; Πότε ή δο^δεκάμηνος πολιτεία ΐόρυσε Γε
ρουσίαν, ινα δ κηφήν ’Ιανουάριος καρπώται τάγαθά τής άμε- 
ριμνοσύνης γερουσιαστού; Διατί ν’ άπονέμωμεν τόσας τιμάς 
εις μήνα άρπαγα καί σπαταλόν, έξ εύνοιας ισχυρού τά 
πρωτεία καταλαβόντα ; Ούτω δέ πράττοντες δέν άμνη- 
στεύομεν τήν αρπαγήν καί τήν σπατάλην ; δέν βραβεύομε ν 
τήν αδικίαν ;

Στρέψωμεν λοιπόν τάς εύχάς καί τά δώρα ημών, τον 
χρυσόν καί τήν λίβανον πρός τον ήδικημένον Μάρτιον, τόν 
γενναίο ν, τόν δίς αγωνιστήν. Ούτος δ φύσει καί θέσει άρχων 
τού έτους* δ νικηφόριος παλαιών κατά τού χειμώνος’ δ άγγε
λος τού εαρος καί τής έλληνικής παλιγγενεσίας· δ έρχόμενος 
ιοις καί δάφναις έστεμμένος εις τάς έλευθέρας Αθήνας* 
δ άνοίγων τήν δδόν εις τά ρόδα τού Α πριλίου, μηνός τής 
Αφροδίτης, διότι ’Άρης (Mars) καί Αφροδίτη παλαιός 
εστι μύθος. Έπανέλθωμεν λοιπόν πρός τόν ήδικημένον καί 
έγκολπωθώμεν αυτόν έπανέλθωμεν πρός τό έπί 'Ρωμύλου 
οφόν καθεστός, δτε τάς πύλας τοΰ έτους ήνοιγεν δ Μάρ

οψίπλουτος, ομογενής, ακαμάτης, ουδόλως υπέρ 
γαζόμενος καί μόνον συμπόσία, χορούς καί δι



τιος, δν ο όιάόοχος του 'Ρωμύλου Νουμάς ήδίκησε, παρα- 
νομως μεταθείς καί υποβιβάσας, — εκτοτε δέ χρονολο
γούνται αί μεταθέσεις και οί άδικοι υποβιβασμοί —, υπεί- 
κων εις τάς απαιτήσεις βουλευτου ; ούχί δα βουλευτου — 
ή κοινωνική αυτή πληγή ήτο εεςέτι άγνωστος — άλλα ζη- 
λοτύπου γυναικός, τής Έγεριας* δεν έλέχθη : cherchez la 
femme ; **Ητο αύτη νύμφη καί, ώς πάσαι αί νύμφαι τού 
καιρού εκείνου, πάντοτε ώραία, πάντοτε νέα, πάντοτε χα- 
ριεσσα, άλλ’ ήτο καί γυνή καί ώς έκ τούτου έζηλοτύπει. 
Και τις δεν ζηλοτυπεί εις τόν άχρεΐον τούτον κόσμον, οτε 
ζηλοτυπουν καί εις τόν επάνω ; δέν είπεν ό Θεός περί του 
Άοάμ, μετά τό πρόγευμα του μήλου :

Ιδού Άδαμ γέγονεν ώ ; είς έξ ημών ; 1

τούτο δε τί άλλο είναι ή ζήΛ,εια ; Λοιπόν ή νύμφη εζηλοτύ- 
πει τας άλλας γυναίκας,— πιθανόν καί δ Νουμάς νά παρει
ά ν  αφορμάς —, διότι εζων βίον ό'λβιον καί εύδαίμονα. Ού- 
όέν εταραττε τήν γαλήνην καί ηρεμίαν τής νωχελούς αυτών 
υπαρξεως. Η τής ηλικίας μέριμνα,— σάραξ τής τών γυναι
κών ευτυχίας—, δέν άπετύπου επί του στιλπνού καί άμερί- 
μνου αυτών μετο^που τά μυστηριώδη εκείνα σημεία, έφ’ών 
σήμερον άσμενίζει ή κακεντρέχεια, διότι ή άπαισία λέξις se- 
nec.luSy γήρας, όέν υπήρχεν, ήτο πάντη άγνωστος. Τό ετος 
ηρχετο άπο του Μαρτίου καί ή τής γυναικός ηλικία, δι’άνοί- 
ζεων αριθμουμένη, ήτο διηνεκές εαρ, δ χρυσούς τών γυναι
κών ακον. Δυςτυχώς ό Νουμάς, καίπερών άνήρ λίαν συνετός, 

αλλ οι μάλλον συνετοί κάμνουν πολλάκις καί τάς μεγα- 
λειτέρας τρέλας —, ένέδωκεν εις τάς δολίας τής πονηράς 
νύμφης ειςηγήσεις, καί, έκσφενδονήσας εις τριτεύουσαν θέ- 
σιν τον Μάρτιον, ανύψωσε τόν ’Ιανουάριον, άπονέμων αύτω

λ Γένεα·., Γ ', 22.

τά πρωτεία εκείνου. ’Από δέ τής εποχής ταύτης χρονολο
γούνται τά δεινά τής γυναικός, οί στεναγμοί, τά δάκρυα καί 
τά ψιμύθια. ΙΙειθήνιον δέ δ Ιανουάριος γενόμενον ό'ργανον τής 
ζηλοτύπου προστάτιδος, μεταβάλλει τόν τής άριθμήσεοκ 
τρόπον, καί ή τών γυναικών ηλικία δέν άριθμεΐται πλέον δι’ 
ανοίξεων, αλλά διά τών χειμο^νων εκείνων, ών αυτός ούτος 
προΐσταται. Καί ή μάλλον γενναία 'Ρωμαία ήρξατο τότε 
φοβουμένη τούς άνέμους καί τούς παγετούς, δ δέ φόβος 
απετύπου επί του πρώην στιλπνού καί άμερίμνου αυτής 
μετώπου τής οδυνηράς έντυπώσεως τά ανεξάλειπτα σημεία. 
Συν δέ τοίς σημείοις τούτοις ήλλοιώθη καί δ αγαθός τών 
γυναικών χαρακτήρ* έγένοντο κακαί, ζηλότυποι, φθονεραί. 
έχθραί προς αλλήλας, άμιλλοψ,εναι τίς πρώτη ν’ άναγνώση 
επί τών σημείων τού μετώπου τής άλλης τήν άπαισίαν λέ- 
ξιν γήρας καί νά το διακηρύξτ, εις τόν Φόρον καί έντεύθεν 
εγεννήθη τό {όγάζω 9ς το φόρο τής κοινής. Καί ιδού πώς τό 
γήρας τών γυναικών, άγνωστον τή άπωτάτω άρχαιότητι, 
παράδειγμα ή Σάρρα, ειςήλθεν εις τήν 'Ρώμην καί διά τής 
'Ρώμης εις τόν κόσμον, καί συν τώ γήρατι πάντίχ τής Παν
δώρας τά κακά, διότι, κατά τήν άρχαίαν σοφίαν, ον γ άρ μό- 
r o r  ερχεται. 'Η φθονερά νύμφη Έγερία μετεμελήθη καί εις 
δάκρυα μετάνοιας άναλυθείσα έγένετο κρήνη* αλλά τί τό 
οφελος ; ήτο πλέον αργά καί δ χρυσούς τών γυναικών αιών 
μετεβλήθη εις χαλκούν. Τότε δέ δ πανάγαθος Θεός, αεί 
εύσπλαγχνος καί παρήγορος, έλυπήθη τό προςφιλές αυτού 
πλάσμα, καί έξαπέστειλεν εις τόν κόσμον τόν άγγελον 
Άζαριήλ κομιστήν φιαλιδίων παραμυθίας* καί τά ρόδα καί 
τά κρίνα, ή άνοιξις έπανέτειλεν επί τού προςώπου τών 
άπαρηγορήτων γυναικών. Ά λ λ ’ δ πονηρός ’Ιανουάριος δέν 
ήθέλησε ν’ άποδώσγι τώ Μαρτίω τήν άρπαγείσαν θέσιν, 
λέγο>ν μετά μειδιάματος είρωνείας : ψενδες, (ρίΛε σννάδε ί- 
<ρε, τό εαρ τοϋτο* a r  στεργης τά  δοκιμάσω μεν τά κρίνα



καί τά ρόδα δ ιά  του ϋδατος, στεργω και έγώ νά σοι άτίο- 
δώσω τά πρωτεία. Αί γυναίκες δμως, αί καϋμέναι, πάντοτε 
όειλαί, έφοβήθησαν τήν δοκιμασίαν, καί εκτοτε έπεκρά- 
τησεν ή κάκιστη συνήθεια του αριθμεί ν τά γυναικεία ετη 
διά χειμώνων, δπερ προφανώς άδι/.ον.

Μή άνεχώμεθα λοιπόν επί πλέον τήν αδικίαν ταύτην έν 
τώ αίώνι τούτω τής δικαιοσύνης· άποβάλωμεν τόν άρπαγα 
καί άποκαταστήσωμεν εις τά δικαιώματα αυτού τόν δι
καιούχον, οτε ζώμεν έν χρόνοις διηνεκών αποκαταστάσεων 
καί ουδείς χρεωκόπος δ μή άποκαταστάς. Ό  Μάρτιος θά 
επαναφέρω τήν ειρήνην μεταξύ τών γυναικών καί δι’ αύ- 
τών έν τνί κοινωνία. Ούδεμία θά κατηγορη πλέον τής άλ
λης ώς γραίας, διότι δέν θά υπάρχη πλέον γήρας, ώς επ ί 
'Ρωμύλου. Συναντώμεναι δέ κατά τήν αγίαν ημέραν του 
Πάσχα θά κάμνουν τό Χρίστος άνέστη  άνευ μορφασμών, 
άφόβως καί άνεπιφυλάκτο^ς, καλώς γινώσκουσαι δτι άμοι- 
βαίως άσπάζονται πρόςωπα αγνά καί ούχί δηλητηριώδη 
προςωπεία, διότι τά παρηγόρα του άγγέλου ’Αζαριήλ φια- 
λίδια θά πέσωσιν εις b y οηστίαν. Τέλος ούδεμία θά κρύπτη 
τήν ηλικίαν αυτής, διότι τά έτη θ’ άριθμώνται κατ’ ανοί
ξεις* τουναντίον ιχάλιστα αί κομψευόμεναι θά καυχώνται 
δτι ειςήλθον ει’ς τήν 4 0 ^ , 5 0 ^ , 60^ν, 70^  ί  8 0 ^  
άνοιξιν υποδεικνύουσαι διά τούτου δτι τό εαρ εστεψεν αύ· 
τάς ιοις, ρόδοις καί κρίνοις 40, 50, 60, 70 ή 80 φοράς, 
ενώ καί αυτή ή περιώνυμος Κόριννα πεντάκις μόνον έστέ- 
φθη ώς ποιήτρια.

*Όθεν προτείνω τήν άναθεώρησιν του Ημερολογίου πρός 
συμπλήρωσιν τής άναθεωρήσεως του Συντάγματος.

* *
*

’Αλλά. . . υστέρα σκέψις : τι θά γίνη ή Ε λλάς, δτε συν 
θεώ  θά πραγματωθώσιν αί δύο αύται αναθεωρήσεις, αί

τόσα άγαθά εύαγγελιζόμεναι ; Γή τής επαγγελίας, χώρα 
μακάρων δύναται νά υπάρξη αμφιβολία ; Καί αί κλειναί 
’Αθήναι ; Καί θέλει ερώτημα ; ΙΙόλις αμερικανική, δευ- 
τέρα Νέα 'Υόρκη κατά τήν καθαριότητα, τήν τάξιν καί 
ακρίβειαν τής δημοτικής υπηρεσίας, τό προνοητικόν τής 
’Αστυνομίας, τό αγαθοεργόν τ*λς διοικήσεως, συγχρόνως δέ 
μοναστήριον καλογήρων καί καλογραιών ώς πρός τήν ευσέ
βειαν καί αρετήν τών κατοικούντων. *Όλ’ αυτά καλά καί 
αξιόλογα* έν μόνον μέ λυπεί* τί θά γίνη δ φίλος ’Ασμο- 
δαΐος έν μέσω τηλικαύτης τελειότητος πραγμάτων καί αρε
τής άνθρώπων, αρσενικών καί θηλυκών ; ΙΙου νά δαγκάση ; 
τι νά σκώψη, εις τί νά έντρυφήση, δτε δ απηνής τής ’Ανα- 
θεωρήσεο ς̂ βορέας θά έκριζώση πανταχόθεν τό κωμικόν 
καί θά άπολιθώση επί τών χειλέων τόν γέλωτα ; Γερου
σίαν είπατε ; καί τί κοινόν μεταξύ τού φαιδρού ’Ασμοδαίου 
καί τών σουδαρίων ; Όποίαν τράπεζαν δύνανται νά παρα- 
θέσωσιν αύτώ πτο^χοί Λάζαροι, άστεγοι, ούκ έ/οντες πού 
τήν κεφαλήν κλίνη ο*αί ζητούντες άντ’ ενοικίου φιλόξενον 
στέγην ; Καί πεινών καί διψών θά ειςέλθη έις τήν Βου
λήν, τήν καλήν αυτού φίλην, άλλ’ ού χορτασθήσεται. θά  
ιδη καί πάλιν τούς δυο περιβοήτους εκείνους στύλους, οδς 
φιλόπατρις άρχιτέκτων εθετο εκεί ώς δρμητήριον ΰψους 
λόγου τοίς εύγλώττοις άγορηταίς. Θά ιδη καί πάλιν τό πε
ρίβλεπτον εκείνο β*?μα, δθεν άναμίξ κατέπιπτον τά ρητο
ρικά άνθη καί οί άσμοδαϊκοί μσργαρ ΐτα ι. Θά ιδη καί άλλα 
πολλά, αλλά δέν θά ιδη καί δέν θ’ άκούση πλέον δ,τι 
έβλεπε καί ήκουεν επί τόσα ετη. Ό  βορέας τής ’Αναθεω- 
ρήσεως θά διέλθη έκείθενκαίθά διασκορπίση τά 'Ανεμομα
ζώματα καί τά Α ιαβοίοσκορτιίσματα, μετατρέπων τό παν, 
πλήν τών στύλων, καί μεταβάλλο>ν τήν φαιδροτάτην τών 
βουλών εις βουλήν Κουακέρων καί Πουριτανών. Μάτην θά 
τεινη τό ούς* ουδείς θόρυβος, ουδείς διαπληκτισμός, ο£δέν



κάτω  !  ούδέν γ ιο ν χ α  !  ούδέν ζή τω  ! ο^δεμία παράχορδος 
•φωνη* χρίρες, ράβδοι, πόδες, θά είναι έν τη  θέσει τ ω ν  
συμπολιτευόμενοι δέ καί αντιπολιτευόμενοι θά συζητώσιν 
έν ηρεμία καί τά ζε ι’ καί δ ιατί νά μαλώνουν οί άνθρωποι 
δτε τά υπουργεία θά είναι μονοετ*/) ; ’Έ κπληκτος τότε θά 
δψώση τό βλέμμα προς τα θεωρεία* καί θά τα  ίδη κενά, 
καί θά φρίξη, καί θά κάμη . . . τό σταυρό του* ό ’Ασμο- 
δα ΐο ς  τό σταυοό του ! ©αντάσθητε τήν εκπληΕίν του ! αλλάI Γ
ποός τ ί οί εγκάθετοι, δτε ό'έν θά π ίπ τω σ ι πλέον τά υπουρ
γεία  ; ’Έδυσαν αί ώραίαι ήμέοαι του 'Ρωμαίϊκου ! θά 
κράξη τότε μετά στεναγμών δ υπέρ· τνίς δόξης αυτού άγω- 
ν ισ θ ε ί:,κ α ί t i c  ανηυ,όσυνον θά γαρά£η επ ί τών προπυλαίων·'  ̂ \ \ /- \ * ·* ν
τ*?ίς Βουλνίς κάλαμον καί γραφίδα τεθραυσμένα μετάλογίου:

Χ Α ΙΡ Ε , ΡΩ Μ  Α ΙΪΚ Ο , ΣΕ  Η Γ Α Π Η Σ Α ., Σ Ε  Α Π Ω Α Ε Σ Α  

Κ Α Ι Α Π Ε Ρ Χ Ο Μ Α Ι Ε ΙΣ  ΤΟ . . . Α  Σ Τ  Υ

ί& Σ Μ φ Δ Α ΙΟ Σ

•k ·.k *
—  Καί δ 'Ρωμφός ;
—  Θά γίνη Φράγκος ;
’— Μέ τά σωστά σου, Περικλέτο ;
—  Ναί, Φασουλή, τ ί νά κάμη καί δ καλός μας δ Σου- 

ρης ; Γράφει μέ πνεύμα καί με χάρι, είναι ή αλήθεια του 
Θεού, α λ λ ’ όταν χαλάσουν τό 'Ρωμαίϊκο , καθώς λένε. . .

-— Δέν θά το χαλάσουν Περικλέτο, θέλουν μάλιστα νά 
το φτιάσουν.

—  Τό 'Ρωμαίϊκο δέ θά φτιαστη  από ’μας, Φασουλή* 
σου τό λέω ’γώ  καί νά το ’ξέρης* έτσι θά πάη. Τό διώρ- 
θωσε δ 'Ρ ω μ ιό ς , που δλο γράφει καί τα λέει τόσο καλά ; 
Θά φτιαστη μοναχό του, μέ τόν καιρό καί μέ τό θέλημα

του Θεού. Δέν τ ’ άκούς πού είναι καί παροιμία : * Ε μείς  
θά  ψ τίάσονμε τό  *Ρ ω μα ίϊκ ο  · πάει νά ’πη δέν φτιάνεται.

—  Ναί, ά λλ ’ ή ’Αναθεώρησις τού Σ υντάγματος,—  τήν 
εΐπαν καί ’ς την Βουλή, θυμάσαι ; —  θά τα  διορθώση ό'λα 
κατάρριζα. Τό Σύνταγμα είναι, Περικλέτο μου, ή α ίτ ια  
δλου τού κακού* πού άνάθεμά το γ ιά  Σύνταγμα ! αυτό 
’μποδίζει νά γ ίνετα ι τό καλό ’ς τη φτωχολογιά* γ ιά  τούτο 
καί οί άναθεωρηταίς τώβαλαν πείσμα νά μην τού άφησουν 
ούτε έ'να ψεγάδι* καί λυπούμαι πολύ γ ιά  τό φίλο μας τό 
'Ρωμηό πού δέ θάχη πλειό νά ’πη τίποτε* ούτε γ ιά  τούς 
βουλευτάόες, ούτε γ ιά  τούς υπουργούς, ούτε γιά τούς δρό
μους, γ ιά  τίποτε, καί θά πάψη νά ’βγαίνη.

—  ’Ώ  ! μην τον φοβάσαι τό Ψ ω μ ψ '  είναι έξυπνος καί 
θά τους ’βρη ψεγάδια . . . .  νά, σάν τά μαλλιά  μου, καί θά 
τούς τα λέη τραγουδιστά, νόστιμα, νόστιμα.

—  Ε ίναι έξυπνος, δέν λέγω  τό ενάντιος, αλλά σά δύς- 
κολο μού φαίνεσται νά τους ’βρη ψεγάδια, άφ’ ού δλα θά 
τα διορθοόσουν, έ'να προς έ'να καί δέν θ’ άφησουν τίποτε* τ ί 
θά τους ’πη ;

—  Νά, γ ιά  τη σκόνη, πού μάς ’στράβωσε τώρα, τώρα.
—  *Αμ θάχτ, τότε σκόνη, Περικλέτο ! δέ ’ξέρεις πού 

θά στρώσουν δλους τούς δρόμους μέ ώραίαις πλάκες από 
χαρτί . . .

—  Χαρτί !
—  Ναί, ναί, κ ’ εμένα μού ’φάνηκε παράξενο, μά ’ς 

την Ευρώπη, λέε ι, κάνουν καί σπ ίτ ια  καί έκκλησίαις από 
χαρτί, καί θά ταις φτιάση ένας Γάλλος, πού θάρθη εξεπ ί
τηδες, άπό χαρτιά τυπωμένα* καί στοχάσου τ ί βιός χαρτί 
θά ’ξοδευτή σέ συζητήσεις γ ιά  την ’Αναθεώρησι !

—  Κ αλά, άμ τό γκάζ πού δέν τ ’ άνάφτουν ποτέ ’ς τήν 
ωρα του καί πέφτουν οί άνθρωποι . . .

—  *Ω ! τό γκάζ , μεγάλη δουλειά κ ι’ αυτό ! καί αν π έ -



σουν καί τρεις καί τέσσαρες μέσα σέ λάκκους άπό ασβέστη 
και το γράψη δ Ψ ω μγός, ποιος θά τον π ιστέψη, άφ’ ού δλα 
τάλλα πράμματα της πολιτείας θά πηγαίνουν πρίμα ; ψύλ
λους ’ς τάχυρο γυρεύεις, Περικλέτο.

—  Καί οί λωποδύταις, καί οί κλέφτα ις, τ ί σου λένε ;
—  Δέν θάχη πλειά* καί αν θ’ άκούωνται καμμιά φορά,

θά είναι ψεύτικοι* θά τους βάζη ή ί'δια ή ’Αστυνομία γ ιάνά  
φαίνεται πώς τους πιάνει καί κάνει τό χρέος της* τά ’ξέρουμε.

—  Βάρδα ! βάρδα ’μπρος !
—  Την κακή σου καί την ψυχρή σου !
—  Πώς ’μιλάς έτσι !

• —  Μέ τό δίκη ο μου* πήες νά μου σπάσης τά πόδια μέ 
τήν ρόδα.

—  ’Έ τσ ι, έτσι θά είναι καί τότες, Φασουλη, μέ αυτούς 
τούς κακούργους τούς αμαξάδες ;

—  *Οχ&> Περικλέτο, θά ’μπή ’ς ενέργεια ένας νόμος 
περίφημος, πού πρότειναν πέρσι ’ς τή Βουλή : κάθε άνθρω
πος, πού τον σακατεύει η τον σκοτόνει άμαξα η κάρρο, θά 
έχν) τό δικαίωμα νά ’μπη μέσα καί νά το κάμη ’δικό του.

—  *Αν εχη τύχη καί τού σταθη.
— Τό λέει δ νόμος.
—  Καλά δ σακάτης, αν ’μπορέση νά κρατηθη ’ς τά πό

δια του, ά λλ ’ δ σκοτωμένος ! πώς το λες αυτό, Φασουλη ^’ ττ ι > > /—  Δερω κ εγω ;
—  Σά σκούρα μου φαίνονται. Τί νά σου ’πώ* τό *Ρω- 

μαίϊκο έχει, βέβαια, τά κακά του, μά έχει καί τή χάρι 
του* τώρα τό παράπονό σου τό ’βγάζεις ’ς τό φόρο* τό 
λες ’ς τόν τύπο, ’ς τή Βουλή* δέν σ’ άκούνε, μά το λές, 
μεθαύριο σάν αλλάξουν τά πράμματα, Θεός ’ξέρει τ ί θά 
γίνη. Καί συ είσαι ν ιά  τήν Άναθεώρησι, Φασουλη ;

— Τί νά σου ’πώ , Περικλέτο, εδώ πού τα λέμε οι δυο 
μας, είμαι καί δέν είμαι* τή θέλω καί δέ τη θέλω* αγαπώ

τήν πρόοδο τής πατρίς, ένας μόνος Θεός το ’ξέρει, αλλά φο
βούμαι μή, ζητώντας τό καλλίτερο, πέσουμε ’ςτό χειρότερο.

— Τόκκα ’κεΐ ! είμαστε σύμφωνοι* πάμε νά σε κεράσω 
καί νά ’πούμε ζήτω του 'Ρωμαίϊκου.

— Καί τού Ψωμηοϋ.

*¥ ¥

Καί φαντάσθητε πρός στιγμήν τάς ’Αθήνας χωρίς 
’Ασμοδαίου, χωρίς 'Ρωμηοϋ ! Ιία ί δ 'Ρ αμ π αγά ς  ; Καί θά έχη 
πλέον πτέρυγας δ φίλος 'ΡαμΛ αγας ; δέν θά υποστη καί 
ούτος τήν τύχην τών δύο συναδέλφων ; Καί άν δυνηθη νά 
σώση τήν έτέραν τών πτερύγων,—  τήν κοινωνικήν — , θά 
φεισθή αυτής δ τής Άναθεωρήσεως τού Ημερολογίου άνε
μος, ό'ταν σφοδρώς πνεύση ; Δέν θά έκριζώση τά χαριτω
μένα εκείνα σκανδαλάκια, τά ήρέμα φυόμενα υπό τήν σκιάν 
τού Ξύλου τής Γνώσέο^ς καί μυστηριωδώς μεταβαίνοντα εις 
τάς σελίδας τού *Ρ α μ χ α γ ά ; Πού πλέον ΓΙΙΦ-ΠΑΦ καί νό
στιμοι ίστορίαι δεικνύουσαι μόνον τούς ώμους,—: καί τό de
collete τής υψηλής περιωπής — , καί πονηρά διαβολάκια 
άποκαλύπτοντα τήν άκραν τού υποδήματος καί ολίγον τ ι 
περισσότερον, ινα συστήσωσι τήν τέχνην τού υποδηματο
ποιού των, οτε διάβολοι καί διαβολάκια θά μετατραπώσιν 
εις αγγέλους ! Πού πλέον εύγενής άμιλλα φύσεως καί τέ 
χνης πρός έκκόλαψιν ρόδίον καί κρίνων επί τών παρειών, 
οτε τά παρηγόρα τού άγγέλου Ά ζαριήλ φιαλίδιαθά κριθώσι 
περιττά ; Πού πλέον χαριτολογήματα περί τής ηλικίας τών 
γυναικών, δτε πάσαι θά ειςέρχωνται εις τήν άνοιξιν καί 
αυτή έτι ή σύν τώ  αίώνι γεννηθείσα καί τρις σεβασμκοτάτη 
κυρούλα γενομένη; γΩ 'Ρω μύλε! μέγας καί θαυμαστός δ 
Μάρτιός σου, άλλά φοβερά καί ή πλήξις, εις ?ιν θά βυθίσης 
τάς Αθήνας. Α ρετή πολιτική, αρετή κοινωνική, γυναίκες



άγγελοι, ηθοι άγιων, ουδαμού άκτίς ευθυμίας καί φαιδρό- 
τητος, πανταχού κατήφεια, ημέραν καί νύκτα βίος σκότου,, 
βιος άνευ γέλωτος, ώ ! πένθος δυςφόρητον ! ώ ! εικών του 
παραδείσου φέρουσα εις άπόγνωσιν καί αυτοκτονίαν !

* *
*

’Όχι ! όχι ! μ ή γένοιτο ! ανακαλώ την πρότασίν μου, 
διότι τών πάντων καλώς υπολογιζομένων ούδέν σώζει* ή 
Ιστορία του Μενελάου είναι παντός αίώνος καί παντός έτους, 
καί αν ακόμη άρχηται τούτο άπό του Μαρτίου.

Ώς πρός δέ την έτέραν τών ’Αναθεωρήσεων, τήν του 
Συντάγματος,

ού φροντίς Ίπποκλείδγ)*

ουδείς φόβος* δέν ώρίμασεν ακόμη* έχομεν καιρόν μέχρι της 
Δευτέρας Παρουσίας, καί τότε πάλιν βλέπομεν.

Ε}. 5^ςωπιος

ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΟΣ

ΤΟ άνήρ μέσης ηλικίας δ καλός μου εκείνος 
γείτων, εύπορος, εγγράμματος, άγαμος, οικο- 
κύρης άνθρωπος, πολύ ευτυχέστερος του άγα- 
θού, άλλ’ άτυχούς εκείνου άλλαντοπώλου, περί 

ού άλλοτε διηγηθην, οστις, έντυχών εις χοίρους δρμωμέ- 
νους έκ της δαιμονιώσης του Ευαγγελίου άγέλης, έβλεπε 
πάντοτε τόν Διάβολον ένώπιόν του, καίπερ άγαμος ών. 
Ό γείτων μου, δ περί ού δ λόγος, ειχε τουναντίον τό ευτύ
χημα νά βλέπη πάντοτε τόν Θεόν* τρόπος ούτος τού λέ- 
γειν, διότι Θεόν ονδεϊς χώποτε τεθέαται, λέγει ρητώς δ 
’Απόστολος ι, ονζε φωνήν αντον άχηχόαζε πώτίοζε, οντε 
είόος ανζοϋ εωράχατε, προςτίθησιν δ Ευαγγελιστές 
διαψεύδοντες ούτως έπισημως ού μόνον τόν ’Αδάμ, τήν 
Εύαν, τόν συνετόν οφιν, τόν Νώε, τόν ’Αβραάμ ·, τόν Ία-

Α Α' Έ πιστ. Ίωάννου Δ'? 4 2 .— Α' προς Τιμόθ. Τ ', 4 6 .— 
Ίωάν. Τ ', 46.

2 Ίωάν. Ε', 37.
3 Γένεσ. ΙΖ', Α : ((Καί ώφθη Κύριος τω *Αβρ αμ, και είπεν 

αύτω, Ιγώ είμι ό Θεός σου)).



κώβ 4, όίτινες εκαυχήθησαν, οί αναίσχυντοι ! οτι καθ’ 
έκάστην σχεδόν τον έβλεπον, τόν ήκουον καί συνδιελέγοντο 
αύτώ, άλλα καί αυτόν ετι τόν Μωϋσέα, δςτις έδίδασκε μέν 
δτι δ βλέπων τόν Θεόν άποθνήσκει 2, καί δμως τον είδε 
πολλάκις χωρίς ν’ άποθάνη 3, καί μάλιστα άφ’ ού τον 
είοεν εφαγε χαι επιε μετά τών έβδομήκοντα έπιλέκτων, 
οΐτινες της αυτής ήξιώθησαν τιμής 4, ώς άλλοι κατόπιν 
αυτών Εβραίοι 5. Τοιουτοι δμως ανέκαθεν οί δαβχάΐοι9 
αλλα λέγουν και αλλα κάμνουν. Άλλ* αν δ γείτων μου δέν 
εβλεπε τον Κύριον, τον είχεν δμως έν τη καρδία του, άεί 
τρεφομενος εκ τών αγιολογίων καί τών συναξαρίων, καί πί
νων εκ τών ζωογόνων τν̂ ς Γραφής ναμάτων. ΈνΙ λόγω, 
ήτο άνθρωπος θεοφοβούμενος, διό καί άληθης σοφός, διότι 
®ΡΧ*1 σοφίαζ φόβος Κνρέον,&ς διδάσκουσιν οί επί τών τοίχων 
άνηρτημένοι πίνακες πάντων τών σχολείων.1'Αν δέ τά παιδία 
δέν γίνωνται πάντοτε άνδρες σοφοί, δέν πταίει βεβαίως δ 
πίναξ· τά παιδία πάντα παίζει καί ποτέ δέν διαβάζει, 
κατά την σύνταξιν τών ’Αττικών, ητις δμοιάζει πολύ πρός 
την χαριεστάτην του ’Αράπη Χρίστου, δμιλούντος ελλη
νιστί. Έκάστην νουμ.ηνίαν δ ευσεβής μου γείτων εψαλλεν 
αγιασμόν, παρακλήσεις δέ κατά τόν Αύγουστον· έκκλησιά-

4 Γ ε ν ε σ .  Λ Β ' ,  3 0  (C . . .  .  ε ίδ ο ν  γ ά ρ  θ ε ο ν  (ό  ’ Ι α κ ώ β ) ,  π ρ ό ς ω 

π ο ν  π ρ ο ς  π ρ ό ς ω π ο ν ,  κ α ί  Ι σ ώ θ η  μ ο υ  ή  ψ υ χ ή ) ) .

2  " Ε ξ ο δ .  Α Γ ' ,  2 0 . —  Δ ε υ τ ε ρ .  Δ ' ,  4 2 .

3  * Ε ξ ο δ .  Λ Γ ' ,  44  :  (( Κ α ί  Ι λ ά λ η σ ε  Κ ύ ρ ι ο ς  π ρ ο ς  Μ ω ϋ σ ή ν *  

Ι ν ω π ι ο ς  Ι ν ω π ί ι ρ ,  ώ ς  ε ”  τ ι ς  λ α λ ή σ α ι  π ρ ο ς  τ δ ν  έ α υ τ ο ΰ  φ ί λ ο ν ) ) .  —  

Δ ε υ τ ε ρ .  Λ Δ ' ,  4 0  : ( ( Κ α ί  ο ύ κ  ά ν έ σ τ η  ε τ ι  π ρ ο φ ή τ η ς  Ι ν  ’ Ι σ ρ α ή λ  ώ ς  

Μ ω ϋ σ ή ς ,  8ν ε γ ν ω  Κ ύ ρ ιο ς  α ύ τ ο ν  π ρ ό ς ω π ο ν  κ α τ ά  π ρ ό ς ω π ο ν ) ) .

4  ’Έ ξ ο δ .  Κ Δ ' ,  9  —  44  : (( κ α ί  ώ φ θ η σ α ν  Ι ν  τ ώ  τ ό π ψ  τ ο ΰ  

Θ ε ο ΰ ,  κ α ί  ε φ α γ ο ν  κ α ί  ε π ι ο ν  ) ) .

5  Α '  Β α σ ι λ .  Γ ' ,  4 0 . —  Γ '  Β α σ ι λ .  Κ Β ' ,  4 9 .

ζετο τακτικά, έτήρει τάς νηστείας καί έτέλει πάντα τά 
χριστιανικά αυτού καθήκοντα ώς καλός ορθόδοξος χριστια
νός· ητο τέλος τό άγλάϊσμα τής γειτονίας. Καί ειχεν 
αύτη πράγματι ανάγκην του ευσεβούς εκείνου παραδείγ
ματος, άγαν ούσα κοσμική. Δύο Γαλλίδες, ώραΐαι καί φαι- 
δραί νεάνιδες, έγκριτα μέλη τού έν Φαλήρω γαλλικού θιά
σου, κατώκουν ακριβώς έν τη συνεχεί τώ γείτονι οικία, 
εξ ής καθ’ έκάστην άντήχουν εύθυμα καί ζωηρά βωβδΙΛ η 
όηερέττας άσματα. Κατά παράδοξον δέ συγκυρίαν, δσάκις 
-δ πατήρ * * * μετέβαινε παρά τώ γείτονι πρός αγιασμόν ή 
παράκλησιν, ή Μ'Ιρ Blanche η ή M,lf! Rose, πολλάκις 
δέ καί άμφότεραι, τώρριχναν 9ς το τραγούδι, κατά τήν γρα
φικήν τής δημοτικής εκφρασιν, πρός μεγίστην τέρψιν τών 
πλησίον καί τών διαβατών καί σφοδράν άγανάκτησιν τού 
γείτονος, δςτις εσπευδε νά κλείση τά παράθυρα κράζων 
μετά θυμού : ((Θέατρον έκαμαν τή γειτονιά ! θά ’πάγω εις 
τού δεσπότη)). Δυςτυχώς, μεθ’ δλον τό ευσεβές κλείσιμον 
τών παραθύρων, ή ηχηρά καί γλυκεία τών Γαλλίδων φωνή 
κατίσχυε τής ασθενούς καί έρρινου τού παππά ψαλμω
δίας. Τό φαιδρόν άσμα τού είδωλολάτρου Όρφέως εν * Αδ ον 
κατέπνιγε τό χριστιανικόν Κύριε έΛέησον καί * Αγιος 6 
θεός, καί δ παππάς, άνθρωπος ών καί αυτός έπι τέλει καί 
ριή έχων, ώς φαίνεται, σχΛηράν καρδίαν, μικρόν κατά μι
κρόν £παυε νά ψελλίζη εύχάς, υπείκων εις τό γόητρον τών 
σειρήνων καί γινόμενος καί ούτος ειδωλολάτρης. Ό γείτων 
έφρύαττεν, εστελλεν εις δλους τούς διαβόλους τάς Γαλλί- 
δας, πράγμα καί άντιχριστιανικόν καί άμα πάντη περιτ
τόν, διότι αύταί αύται ήσαν δύο χαριέστατα διαβολάκια. 
"Ώργίζετο κατά τής ’Αστυνομίας, έπιτρεπούσης θέατρα καί 
άσματα ίσταμένου Αύγούστου, έν εποχή δηλαδή νηστείας 
καί παρακλήσεων. Ώούρετο έπι τη διαφθορά τών χρόνων 
αυτού· τά είχε τέλος μέ δλον τόν κόσμον καί μέ αυτόν ετι.
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τον καλόν του παππάν, 8ν σφοδρώς έπέπληττε, διότι, ώς 
έλεγε, δεν εκλειεν αρκούντως, δέν έ6ον*Ιο)γε τά ώτα εις τήν 
φωνήν τών πειρασμών, άλλ’ έδείκνυε μάλιστα δτι άγαπα 
τασματα τών Γαλλίδων, ίσως δέ και αύτάς τάς Γαλ- 
λίδας και τις οίδε ; καί ολας έν γένει τάς γυναίκας ! ΙΙό- 
σον δ καλός μου γειτων εσυκοφάντει τόν σεβαστόν εκείνον 
όοϋλον του Θεοί» ! Μετέβαλε τήν ώραν τών παρακλήσεων, 
αλλα ματην αί Γαλλίδες έμελέτων δλην τήν ημέραν τόν 
Βοκκάκκιον, δν εμελλον νά παραστήσωσιν. ’Ήθελε νά 
μετοικισ*/), νά φύγη τήν κατηραμένην εκείνην γειτονίαν, 
αλλ η οικία, εν ή κατώκει, ήτο ιδιόκτητος.’Εζήτησε παπ- 
πάν κωφόν, αλλά μόνον τυφλούς εύρεν. Καί δμως αν είχεν 
άναδραμει εις την ’Οδύσσειαν . . . πόσα βάσανα όλιγώ- 
τερα ! θά είχε τοτε τόν παππάν του, παππάν διά κηρού τά 
ωτα τεθωρακισμένον κατά τής φωνής τών δύο εκείνων σει
ρήνων. ’Α λλ’ δ ευλογημένος περιεφρόνει τήν άνθρωπίνην 
σοφίαν, μόνον τήν θείαν τιμών, και δ Θεός, ό'ςτις, ώς φαί
νεται, τόν ήγάπα πολύ, τόν έπαίδευσε μέχρι τέλους τών 
φαληρικών παραστάσεων, οτε καί αί Γαλλίδες άπήλθον. 
Τά δεινά ταϋτα καί άλλα προηγούμενα παραπλήσια εί/ον 
εμπνευσει αύτώ τήν ιδέαν βιβλίου πρός ήθικοποίησιν του 
ορθοδόξου πληρώματος διά τής άναζωπυρήσεως του θρη
σκευτικού αισθήματος, τό Έγκ,όΑκιον τον ά2ηθονς Χ ρι- 
trz iarov , εις 8 προ πολλου ειργάζετο. Διό καί πολλάκις κα- 
λημερίζων αυτόν άπό του παραθύρου ήρώτων :

— Πώς πηγαίνει τό ’jΕγχόΛπίον ;
— Καλά, καλά, προοδεύει, μοί άπεκρίνετο πάντοτε.
Αλλ ημέραν τινά άπήντησεν εις τήν έρώτησίν μου μετά

τίνος ενδοιασμού :
— Καλά . . . αλλά . . .
— Τί τρέχει;
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— Θά σας ειπω άλλην στιγμήν ισοος ελθω νά σας ιδω 
απόψε.

— Καλώς νά δρίσετε.
I I

ΎΗ λθεν ήτο χειμών τώ προςέφερον τέϊον, έδέχθη* τώ  
είπον αν θέλη γάλα ή κονιάκ. Είναι παρασκευή, άπεκρίθητ 
— τόσον ήτο θεοσεβής δ άνήρ — , καί ερριψεν ολίγας στα
γόνας κονιάκ. Είτα άνευ πολλών προοιμίων ειςήλθεν εις τό 
προκείμενον.

— Ήξεύρετε, κύριε, μοί είπεν, δποίος δ σκοπός του 
έργου μου, καί ελπίζω δ'τι το επιδοκιμάζετε.

— Πληρέστατα, άπήντησα, νεύων διά τής κεφα7νής, καί 
πότε συν Θεώ ;

— ’Ή λπιζον αυτόν τόν μήνα, διότι είναι σχεδόν τε- 
λεκυμένον. . .

Και ταυτα λέγων έξήγαγε ταχυδακτυλουργική τώ τρό- 
πω, δέν ήξεύρω πόθεν, ογκιοδέστατον χειρόγραφον.

'Ρΐγός με κατέλαβεν, ώς ει εβλεπον τήν κεφαλήν τής 
Μεδούση:, καί άπνευστί έρρόφησα κύπελλον ζέοντος τεΐου* 
ένόμιζον δτι εμελλον νά χρησιμεύσω ώς τό πρώτον πείραμα 
τής ήθικολογικής του γείτονο; ευγλωττίας. Προφανώς μ 
έ'σίοσαν τά διπλά, διό καί έκτοτε έδιπλασιάσθη δ πρός 
αυτά σεβασμός μου.

— Θά ήτο ήδη υπό τά πιεστήρια, υπέλαβε μετά τό
νου λυπηροΰ, προ;βλέπων εις τό χειρόγραφον, αν δέν είχον 
προςκρούσει εις τά διπλά* ώ ! τά διπλά ! άλυτον μυστή
ριον ! . . φέρον εις άμη/ανίαν καί τόν μάλλον ευσεβή.

— Τά ΑιχΛα του Φαρμακίδου ;
— Καλέ, τί Φαρμακίδου ! Τί διπλά, τ ί λέγω διπλά ; 

ειθε νά ήσαν μόνον διπλά ! άλλ’ είναι πολλάκις και τρ*«— 
πλά, καί τετραπλά, καί πενταπλά, άκόμη δέ καί εξαπλά*



φθάνουν ενίοτε, — τό πιστεύετε, κύριε j — εις τριάκοντα· 
προ; (ϊ)εοΰ, πού ή/.ούσθη τριάκοντα !
„ Ακατανόητον αληθώς, ειπον, σείων τήν κεφαλήν, 
ινα φαννί οτι κάτι λέγω καί συμμερίζομαι τήν εκπληξιν 
καί αμηχανίαν του· πράγματι δμως ήγνόουν εντελώς τί 
εσήμαινον τά όιπΛα, τά τρ ιπΜ , τά τρ ιάκοντα , άλλά καί τά 
ακατανόητον  ήτο λέξις χοθορνιχή, έφαρμοζομένη εις δλα 
και ουσέν λέγουσα.

_ Αυτά ε ναι μυστήρια, προςέθηκα κοθορνικώ πάντοτε 
τώ τρόπο), άλλά δέν αμφιβάλλω δτι επί τέλους θά ευρεθή 
η λύσις καί θά λάμψη ή αλήθεια.

~  Το ελπίζω, κύριε, καί εις υμάς έ'χω πάσας τάς έλ- 
πίόας μου.
^ Ν έ°ν  ρίγος μέ κατέλαβεν" ένόησα οτι με έθεώρει τόν 
Οισιποοα τών α-’νιγμάτων του, άλλά δέν μοι άφήκε κα ι
ρόν ν άναλογισθώ κατά βάθος δλην τήν υψηλήν τιμήν, $ν 
η καλωσύνη του μοι έπεφύλαττεν. Έ λαβεν άνά χειρας τό 
σε,.τόν πόνημα, δπερ προώριστο νά γαλουχήση τήν νέαν 
της Ελλάόος γενεάν, τάς λαμπράς ταύτας τοΰ Πανελλή
νιου ελπίδας, καί στρέψας σελίδας τινάς πρός τό τέλος 
ευετο αυτό ενώπιον μου.

Ιδού, κύριε, ό σκόπελος τοΰ βιβλίου μου, ειπε δει- 
κνύων μοι διά τοΰ δακτύλου τήν σελίδα, εΰαναγνώστως 
γεγραμμένην.

Ημην ηναγκασρ,ένος ν ’ άναγνώσω καί άνέγνων :

Π Α Ν ΤΩ Ν  ΤΩΝ Α ΓΙΩ Ν  Λ Ε ΙΨ Ά Ν Ω Ν , ΤΩΝ Π Α Ρ ’ Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ο ΙΣ  

Κ Α Ι Δ Τ Τ ΙΚ Ο ΙΣ  Τ ΙΜ Ω Μ Ε Ν Ω Ν , Π Ρ Ο Σ  Ο ΙΚ Ο ΔΟ Μ Η Ν  

ΤΩΝ Ε Τ Σ Ε Β Ω Ν  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν Ω ^

Καί ευθύς κατωτέρω :
Ευρίσκονται
((Του άγ .’Ανδρέου σώματα 5 ,κεφαλαί 6, βραχίονες 17.))
— Σώματα πέντε ! εΐπον γελών, τά τέοσαρα δέν σάς 

φαίνονται πλεονάζοντα ; Και κατ’ ίδιαν, αυτά θά είναι τά 
διπλά καί πενταπλά.

— Προχωρήσατε, προχωρήσατε, υπέλαβεν ό γείτων μου 
σοβαρώς, καί θά έννοησητε κάλλιον την άμηχανίαν μου.

Καί έπανέγνων :
((Τής άγιας ’Άννης σιυματα 2, κεφαλαί 8, βραχίονες 

17, του αγίου ’Αντωνίου σώματα 4, άλλά 1 μόνη κεφαλή 
καί 4 βραχίονες, του άγιου Βασιλείου σώματα 4, κεφαλαί 
5, του άγιου Γειοργίου σώματα 30)).

— Όποιον νεκροταφεΐον ! έκραξα διακόπτων την άνά- 
γνωσιν, άλλά τό βλέμμα μου ώλίσθησεν επί δύο η τριών 
στίχων κατωτέρω καί άνέγνων :

((Ίμάτια του Ίησου Χρίστου εξ, έν έν 'Ρώμη, έ'ν . . .)) 
Διαμαρτύρομαι έν ονόματι του Ευαγγελίου, κατά της άσώ- 
του ταύτης πολυτελείας, είπον καταθέτων επί'της τραπέ- 
ζης τό ευσεβές χειρόγραφον. *Εξ ίμάτια δ διδάσκων οτι ό 
εχων δνο χ ιτώ νας  1 μεταδότω  τώ μή  εχοντι ! Συνάδει 
τούτο, κύριε, πρός την διδασκαλίαν του ;

— ’Έ χετε δίκαιον.
— Καί υπομονή διά τά £ξ ίμάτια, διότι τέλος πάντων 

πρόκειται περί φορεμάτων, άλλ’ οί ευλογημένοι εκείνοι τρι
άντα άη-Γιώργηδες τί σας λέγουν ;

—  Τό ήξεύρω, τό ήξεύρω, άλλά τί νά κάμω ;
— Νά γίνετε δ νεκροθάπτης του νεκροταφείου σας* νά 

θάψετε τούς είκοσιεννέα ψεύτικους καί νά κρατησητε τόν 
αληθή.

\ Αουκ. Γ',



ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

.  7 7 . Κ α1 π ο ϊο ς  ε ί ν α ι  °  “ λ γ )θή ς  ;  ’ Ι δ ο ύ  τ ό  ζ ή τ η μ α  ! Κ α ί  
α ν  θ ά γ ω  μ έ  τ ο ύ ς  ε ίκ ο σ ιε ν ν έ α  τ ό ν  κ α λ ό ν  καίί ά φ ή σ ω  ε ν α  
ψ ε ύ τ ικ ο  ! Ό π ο ιο ν  θ α ν ά σ ιμ ο ν  α μ ά ρ τ η μ α  !

— Φοβερόν δίλημμα ! Εις τήν θέσιν σα; θά ήκολούθουν 
το παράδειγμα τοΰ ευσεβούς άββα δέ Μαρόλ, ό'ςτις, βλέ- 
πων ποτέ τήν έν Άμβιανώ (Amiens) τιμίαν κ εφ α λ ή ν  
του Προδρόμου, είπεν άσπαζόμενος αυτήν : ((Δόξα σοι, Κύ
ριε, είναι ή πέμπτη η ή έκτη, $ν έχω την τιμήν ν’ 
ασπασθώ».

-  Ωςτε, μέ άλλους λογους, μέ συμβουλεύετε νά πα
ραδεχθώ καί τούς τριάντα άγιους Γεωργίους.

^Χι> κυριε, δεν σας συμβουλεύω τίποτε άπολύτως, 
όεν τολμώ· λέγω μόνον δτι ή παραδοχή φαίνεται μοι προ
τιμότερα τής καταργήσεως. Ή  αλήθεια είναι ζήτημα χρό
νου· £ Κύριος γινώσκει τό αληθές λείψανον και θά το άνα- 
δείξη διά θαυμάτων πρός καταισχύνην τών εΐκοσιεννέα ΰπο- 
οολιμαιων.

Καλη είναι η ίδεα σας, αλλά δυςτυ^ώς πάντα τά 
λείψανα ταΰτα μαρτυροΰνται θαυματουργήσαντα.

Τότε, φίλε κύριε, τί νά σας ειπω ; . . . Έπεκαλέ- 
σθοτε τά φώτ^ι τών σοφών θεολόγων τοΰ Έθνικοϋ Πανε
πιστημίου ; Τί φρονοϋσιν ούτοι ; είναι οί μόνοι κατάλληλοι 
περί τά τοιαΰτα.

β ^ εν του? επεσκέφθην ακόμη· σκοπεύω νά υπάγω 
αυριον εις τοΰ κυρίου Δαμαλά· έν τούτοις ήλθον πρός υμάς, 
ως προς φίλον γείτονα.

Ευχαριστώ διά τήν τιμήν, αλλά. . .
Τέλος πάντων, μία γνώμη δέν είναι συνάλλαγμα. 

t Εστω* καταργήσατε λοιπον τόν στατιστικόν σας 
πίνακα καί πεοιορίσθητε εί’ς μόνον τό Εΰαγγέλιον, οΰτω 
θ αποφυγετε τά διπλά καί τά τριπλά.

Ναί, αλλα τά άγια λείψανα είναι ή βάσις τοΰ βι
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βλίου μου, οί στύλοι, οΰτως εΐπεΐν, τοΰ δλου οικοδομή
ματος.

— Μή έμπιστεύεσθε πολύ εί’ς τούς στύλους· ένθυμήθητε 
τόν Σαμψών, καί ή ειρωνεία τών δυςπίστων είναι ό Σαμ
ψών τής έπο/ής μας, Σαμψών καταρρίπτων οικοδομήματα, 
χωρίς νά συντριβή υπό τά ερείπια αυτών.

— Τό ήζεύριο, καί διά τοΰτο έπεθύμουν νά βαδίσω μέ- 
σην τινά οδόν. . .

— ’Εννοώ, θέλετε χαϊ τό σχνΛο χορτάτο χαϊ τό χαρβέΛι 
άχέραιο, κατά τό δημώόες, με άλλους λογους, και τα αγια 
λείψανα καί τούς δυςπίστους βωβούς.

— Μ’ ένοήσατε κάλλιστα· έπειτα έκαμα τόσον κόπον 
-Si’ αυτόν τόν πίνακα ! . . .

’Ώφειλον ^άριτας πρός τά καλά εκείνα λειψανί- με εϊ- 
χον σώσει άπό τριών η τεσσάρων ωρών ήθολογικής ευγλιοτ- 
τίας καί έπεθύμουν νά φανώ αυτοϊς ευγνώμων.

“Ημην βέβαιος ότι άνέγνων άλλοτε περι διπλών και 
τριπλών, άλλα δέν ένεθυμούμην ακριβώς τι· ήξευρον όμως 
τόν συγγραφέα και λαβών εκ τής βιβλιοθήκης μου το βι- 
βλίον έπεδόθην εις τήν εύρεσιν τοΰ χωρίου.

— Εύρηκα ! εύρηκα ! έκραξα μετ’ ολίγον αποτεινόμε
νος πρός τόν γείτονα. ’Ιδού έξήγησις, ητις θα σάς ευχαρί
στηση, πολύ· είναι, ώς επιθυμείτε, ό σχνΛος χορτάτο ς και 
τό χαρβέΛι άχίραιο. ’Ακούσατε τί λέγει ό συγγραφεύς περί 
τών διπλών καί τριπλών λειψάνων ένός καί τοΰ αυτοΰ 
άγιου· «ό'τι ουδόλως πρέπει ν’ άμφιςβητώμεν τό γνήσιον 
αυτών, διότι ό Θεός τό έπολλαπλασίασε χάριν τών ευσε
βών». Σάς άρέσκει ;

— Λαμπρά ! άριστα ! θαυμάσια ! έφώνησεν ό γείτων, 
ολως χαρά, καί ποιος είναι ό συγγραφεύς ; είναι Παιήρ 
τής δυτικής ’Εκκλησίας ;



/ λ ^ ατι κα^λιτερον, Ιησουίτης, δ πατήρ Ιωάννης Φερ- 
ράνδος 1, Γάλλος.

Ιησουίτης ! μοι κακοφαίνεται οτι άνήκει εις τό 
τάγμα τούτο, διότι ή έξήγησίς τού μοι φαίνεται πολύ 
πειστική.

Προλήψεις, φίλε κύριε, οί Ίησουΐται είναι οί σοφώ- 
τατοι τών θεολόγων, καί μόνον ’Ιησουίτης θά ήδύνατο νά 
δωση τοιαυτην λαμπράν ερμηνείαν, άλλως έρείδεται αυτη 
επί του Ευαγγελίου* δέν έπολλαπλασίασεν δ Κύριος τούς 
πέντε άρτους · 3

- Μάλιστα, μάλιστα, σάς το ειπον, ή έξήγησίς μοι 
αρέσκει πολύ, εχω δμως μικράν τινα άπορίαν, δέν δύναμαι 
να σας το άποκρύψω, καί τά τοιαυτα πρέπει νά διευκρι- 
νηθώσι καλώς διά νά μή πέσωμεν εις τά στόματα τών δυς- 
πιστων. Υποθέσατε πρός στιγμήν δτι αυριον άντηχουν αί 
σάλπιγγες τής Δευτέρας Παρουσίας. . .

Έξωρκισμέναις νάναι μέ τόν άπηγανο ! τί· πράγ
ματα πάτε νά συλλογισθήτε ! τί υποθέσεις άποτροπαίους 
καμνετε ! ’Αφήσατε νά ζήσωμεν ακόμη ολίγα χρόνια* νά 
εκδοθη τό ΈγχόΛπιον, νά ελθη ή Βουλή, ν’ άναθεωρηθη 
το Σύνταγμα, νά φτιαστη τό 'Ρωμαίϊκο, καί έπειτα. . .

Αστειεύεσθε, άλλ’ εγώ δμιλώ σπουδαίως* δέν προς- 
οοκάτε άνάστασιν νεκρών ;

Τήν ομολογεί τό Σύμβολον.
Λοιπόν τί θά γίνουν τότε τά πολλαπλασιασθέντα 

αγια λείψανα, δταν έκαστος άγιος ά να στήθη έκ νεκρών καί 
ανοικοόομηθη εις τά έξ ών διελύθη; Καί επί παραδείγματι, 
υπαρχουν πέντε η έξ κεφαλαί του Προδρόμου, δταν δέ δ 
Βαπτιστής εύρη καί φορέση τήν ι’δικήν του, τήν τιμίαν,

1 J  >h Ferran lt : <Di«quisitio reliquaria;) p. 17. Lugduni 1647.
2  M«x6. ΙΔ', 47.

τήν άποκοπεΐσαν, τί θά γίνουν, παρακαλώ, αί λοιπαί τέσ- 
σαρες η πέντε ; Δύναται νά τας φορτωθη καί τάς πέντε 
καί νά γίνη πεντακέφαλος διά τήν άγάπην του Θεου, δι
ότι κατά τόν . . . πώς τον είπατε ;

— Φεοράνδον.
— Διότι, κατά τόν Φερράνδον σας, δ Θεός ηύδόκησε 

νά τας πολλαπλασιάση χάριν τών ευσεβών ;
— Θά ήτο άποτρόπαιον* μόνον ca Jo l έγένοντο διά τήν 

άγάπην του Κυρίου, ούχί δμως καί πολυκέφαλοι.
— ’Ίσα, ίσα, λοιπόν θά πλανώνται επί τών ερειπίων 

του σύμπαντος* θά γίνωσι κεφαλαί ττλάνητες, μή έχουσαί 
που τήν κεφαλήν κλιναι* ώραϊα !

— Μή μεριμ,νάτε περί τής αυριον μή άνησυχεϊτε διά 
τάς σεπτάς εκεί να ς κεφαλάς* θ’ άποκαταστηθοΰν δλαι και 
καλά μάλιστα* είθε *νά ευρουν τήν αυτήν τύχγ,ν καί τόσα 
ώραϊα κορίτσια τών ’Αθηνών. Πόσοι χηρευάμενοι, αξιόλο
γοι γαμ.βροί, δέν θά ζητήσουν νύμφας εις εκείνην τήν ανα
κατοσούρα τών κοκκάλων, καί δέν. . .

— Τί νύμραι: καί γαμ.βροί ; τί ’μιαίνουν αυτά τά πράγ
ματα μέ τά άγια λείψανα, διέκοψε σοβαρώς δ γείτο>ν.

— ’Μπαίνουν καί παραμπαίνουν αμφιβάλλετε δτι θά 
παρουσιασθουν άπειοοι χηρευάμενοι, δ^οι έλαβον τό ό'υςτυ- 
χημα νά χάσουν . . . τό κεφάλι, καί ευθύς ευθύς εις εκ τών 
τά πρώτα φερόντι^ν έν Παρισίοις,έν Γαλλία, δ άγιος Διονύ
σιος ; Θά τα εχη μάλιστα ώς τιμήν του νά λάβη μίαν από 
τάς τέσσαρας η πέντε κεφαλάς του Προδρόμου, #ν τυχόν 
καί δέν εΰρη τήν ιδικήν του, πράγμα κάπως λύςκολον εν 
τη άναστατώσει εκείνη τών κοκκάλων, ένθα κάθε Λάζα
ρος θ’ άρπάξη τόν πόδα, τήν κνήμην η τόν βρα ίονα του 
πλησίον, διότι περί '/να στάσεως δ αγών. Καί αν συμβουν 
λάθη, καί τό πόδι, ή κνήμη η δ βρα ί ·>ν νή/,ουν ε.ς την 
πλησίον, δέν θά ε/ωμ,εν τότε καί έρμα ροδίτου; ;



— *Ω ! κύριε, αφήσατε, παρακαλώ τούς άστδϊσμούς, ει- 
πεν δ γείτων μετά σοβαρότατος δεικνυούσης πως δυςάρέ- 
σκειαν, όέν χιορούν, νομίζω, εις πράγματα τόσον σπου
δαία* ά λλ ’ έστω, προςέθηκε μετά βεβιασμένου μειδιάμα
τος, όιά ν’ άστειευθώ και εγώ μέ την ούχί ευσεβή σας πα- 
ρομοίωσιν, τί θά γίνουν δμως αί άλλαι κεφαλαί, η, ώς υμείς 
λέγετε, αί άλλαι νύμφαι, δσαι δέν ευρουν γαμβρούς ;

—  ’Έ χει δ Θεός* θά οίκονομηθούν καί αύταί* θά σκε
πάσουν καί αύταί τό κεφάλι των, θά τραπούν την πρός τάς 
’Αθήνας, ένθα τόσοι ακέφαλοι.

—  Τάς ’Αθήνας, καλέ κύριε, τ ί λέγετε ; Καί θά υπάο- 
χουΦ τότε ’Αθηναι, θά υπάρχνι τότε Ε λλάς ; Δέν άνεγνώ- 
σατε την θείαν Ά ποκάλυψιν ; δέν είδατε οτι. . .

— Την άνέγνωσα, κύριε, καί τά είδα ό'λα, άλλ’ εις τό 
πείσμα καί τών επτά σαλπίγγων, ή Ε λλάς θά σωθνί.’Έ/ει 
Θεόν ό'λως ί δικόν της* είναι ό Θεός τής ΈΛΑάδος, δ καθ’* > > ~ t /εκαστην εν τω τυπω  μνημονευομενος,

μικρός μέν δέμας, άλλα  μ α χ η τή ς

καί δέν θ’ άφησνι τόν άλλον, τόν μεγάλον, νά καταστρέψτ, 
τό χαρτοβασίλειον, τό μοναδικό 'Ρωμαίϊκο.

— Ολ’ αυτά, καλά καί αξιόλογα, είπεν δ γείτων έγερ- 
θεις και ί.τοιμαζομενος ν απέλθν), αλλα δεν ελύσατε την 
απορίαν μου.

—  Θά λυθη μόνη της μετά ήμίσειαν η μ{αν &pav  ̂ gTav 
κατακλιθητε καί κάμετε τόν σταυρόν σας.

—  Πώς ; δέν σας εννοώ.
—  Ά πλούστατον άπορείτε διά τά διπλά* τό εϊπομεν 

φοβείσθε έπανάστασιν καί απαιτήσεις υπεραρίθμων κοκκά- 
λων, ελέω Θεού πολλαπλασιασθέντων, κατά τόν Φερράν- 
<5ον, ητοι έπανάστασιν κοκκάλο^ν ;

—  ’Ακριβώς τούτο.
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—  Λοιπόν καί τά διπλά, καί τά τριπλά, καί τά πεν
ταπλά , ένί λόγω οί νεκροί τών άγιων δέν θ’ άναστηθώσι, 
διότι πάντες οί άγιοι είναι άπό τουδε εις τόν παράδεισον, 
καί άπόδειξις ό'τι θά τους έπικαλεσθητε μ ετ ’ ολίγον εις 
τά πατερμά σας πριν πλαγιάσετε.

Καί επί τούτοις, καλήν νύκτα σας καί ύπνον έλαφρόν.

ί&ΣΩΠΙΟΣ
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Η Μ Η Τ Η Ρ  Τ Ο Υ
Σ Κ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ι Α

Υ Π Ο

Μ Α  Ρ Ι Λ Σ  Β I Ν Τ Ε Ρ  J\i

Ε Κ  ΤΟΥ Γ Ε ΡΜ Α Ν ΙΚ Ο Υ , Μ Ε Τ Α Φ ΡΑ Σ ΙΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΥΔΩΝΙΤΟΥ

**Ητο μόνη ! —  Μετέίορος κομψός λύχνος έφώτιζε τό 
θελκτικόν δ(ομάτιον, τά λεπτουργ*?, αυτού . καρύΐνα έ'πι- 
πλα καί τά εκ κυανού υφάσματος έπεστρωμένα ανά
κλιντρα, ενώ αυτη άπό δύο περίπου ώρών τεταραγμένη 
άνω καί κάτω περιεφέρετο. Έκάστοτε δέ πλησιάζουσα 
εις Εν τών δύο υψηλών παραθύρων άπεχώριζε διά της 
άβράς χειρός της τά μεταξωτά παραπετάσματα, ό'πως 
ρίψνΐ βλέμμα επί της ψυχράς καί ήσύχου δδου, ητις υπό 
τών φλογών τού άεοίου ώς έν ημέρα έφωτίζετο. ((’Ακόμη



δέν φαίνεται)), έψιθύρισε, καί δυσάρεστος εκφρασίς ψευ- 
σθείσης έλπίδος διεχύθη εττί του ερασμίου προσόδου την 
ξανθής κυρίας, νίτις εξακολούθησε τό άέναο-ν αυτής βάδι 
σμα, μεχρισού ήκούσθη επί τ*7,ς κλίμακος ευσταθές βήμα 
καί έπειτα κρότο; επί τ*?ίς θύρας.

((Έρχάρδε !))
((Βαλερία, φ ιλτάτη , γλυκεία μνηστή μου !))
Μόλις άντηλλάγησαν αί λέξεις αύται, ή περικαλλής 

γυνή ευρέθη ε?ς τάς άγκάλας του άνδρός, μεθ’ ού προ τίνος 
είχε μ,νηστευθή, αφού ούτος προθύμ,ως ύπεσχέθη αύτ*?ί, νν 
άντικαταστήστ, παρά τώ τέκνω της τόν πατέρα αυτού 
στρατηγόν Βρέδεν-Χάλδεν, τόν όποιον προ δύο ετών ή τού· 
πολέμου μανία από της προσφιλούς οίκογενείας του άνηρ- 
πασεν.

Ή  Βαλερία ήτο βεβαία, οτι ό μνηστηρ της ηθελεν εκ- 
τελέσει την ύπόσχεσίν του μ,ετά τού ζήλου εκείνου, ό'στις 
αυτόν, υιόν πτωχής άπροστατεύτου χήρας, εχειραγώγησεν 
εις τ ’ άξιοψ,ατα, τάς τιμ,άς καί την μάθησιν. Τού ζήλου- 
τούτου την σφραγίδα εφερεν ό νέος έντετυπωμένην επί πάν
των τών κανονικών τού προσώπου του χαρακτήρων.

Κατά την στιγμήν δμως ταύτην επί τού ευφυούς καί. 
κα7,7,ιμ.όρφου άνδρός, εκτός της έμβριθείας καί δραστηριό- 
τητος, διεφαίνετο καί τις έκτακτος θριαμβευτική ευδαι
μονία, ητις την Βαλερίαν εις πολλάς ένέβαλε σκέψεις. Ά νυ - 
ψώθη λοιπόν .επί τών άκρων τών ποδών της καί βυθίσασα 
τό άκτινοβόλον αυτ*7ίς βλέμμα εις τούς οφθαλμούς του, τόν 
ήρώτησε μ,ετά τόνου βαθυτάτης τρυφερότητος: ((Έρχάρδε, 
διατί εΐσαι τόσον ευθυμος; επί τού προσώπου σου διέκρινα 
αμέσως, οτι κάτι συνέβη, τό οποίον έξηγαγε τήν ψυχήν σου 
εκ τ*7,ς συνήθους ισορροπίας της)).

Ευδαιμόνως έγέλασεν ούτος, καί περισφίγξας αυτήν ετι. 
μάλλον εις τάς άγκάλας του, εκυψε, προσηρμοσε τά χείλη

του επί τών ευωδών χρυσοξάνθων βοστρύχων της, καί είπε* 
((ΙΙόσον καλώς δύνασαι ν’ άναγινώσκης επί τού προσώπου 
μου! *Οποκ σε ανταμείψου διά τούτο, θά σοι διηγηθώ τά 
πάντα, αλλά πρώτον παρακαλώ νά μοι έπιτρέψτ,ς καί σύ 
μίαν έρώτησιν. ΙΙώς είναι τό τέκνον σου, ό Άλφόνσο:, τόν 
οποίον μετ’ ολίγον θά εχω τό δικαίωμα νά καλώ καί τ έ 
κνον μου ;))

((Κοιμάται, άγαπητέ μου ! Ά λ λ ’ οί γλυκείς όοθαλμοί 
του δέν έκλείσθησαν, παρ’ αφού εις την εσπερινήν αυτού 
προσευχήν προσέθηκεν (έξ ιδίας πρωτοβουλίας, σέ βεβαιώ, 
Έρχάρδε*) ((Θεέ μου, σέ παρακαλώ νά ζήση ό θείο: (ου- 
τω , φ ίλτατε, σέ καλεί πάντοτε) πολύ, ναί πολύ . . . περισ
σότερον από τόν μπαμπά μου, τόν οποίον τόσον πολύ αγα
πούσα ! . . . ) )

Μετά ταύτα έκάθησαν ό Έρχάρδος καί ή Βαλερία πλη
σίον άλλήλο^ν επί του άναπαυτικωτάτου μικρού σο^α, ψιθυ- 
ρίζοντες τάς περί αιώνιας αγάπη : καί σταθερά: πίστεως 
ερωτικά: καί παραφόρους έκείνας λέξεις, α ιτ ινε : ουδέποτε 
παλαιούνται, καίτοι επαναλαμβανόμεναι τοσοΰτον συχνά. 
Έν τοιαύτη δέ αμοιβαία αισθημάτων διαχύσει παοέμει 
ναν, μεχρισού ή μ,ικρά τού στρατηγού χήρα άνήγειρεν αι
φνίδιος τήν κεφαλήν έκ τού στήθους τού μνηστήρό: της, 
καί εύτραπέλως έψιθύρισεν: ((Ά λλά λησμονούμεν εντελώς 
τάς υπεσχημένα: μ.οι ανακοινώσεις, αίτινες θά μοι προξε- 
νήσωσι πολλήν χαράν, καθ’ ά' μοι λέγουσιν οί οφθαλμοί σου 
καί ή άκτινοβόλο: τού ποοσώπου σου 2κφρασις».

Καί πάλιν έμειδίασεν ούτος τό ύπερήφανον και λαμ
πρόν αυτού μ,ειδίαμα, λαβών δέ τήν δεξιάν της, είπε προ: 
αυτήν συγκεκινημένος· ((Βαλερία, δτε έτόλμησα νά έπιζη- 
τήσω σέ, τήν άγάπην σου, καί ττν χείρά σου καί νά προσ
φέρω εις τήν άριστοκοάτιδα τό άπλούν καί άσημον ονοαά 
μου. έγίνωσκον μετά πεποιθήσεως, δτι σύ, άποδεχομένη



τήν πρότασίν μου, κατήρχεσο μιαν βαθμίδα επί τής κοι
νωνικής κλίμακος. Τούτο μοι προυξένει πολλήν λύπην, καί 
μάλιστα πρέπει νά ομολογήσω είλικρινώς, δτι έπασχεν ή 
υπερηφάνειά μου, διότι έλάμβανον γυναίκα, ητις, δπως 
πραγματοποιήση τόν πόθον μου, ώφειλε νά ύποστη τήν 
θυσίαν του νά κατέλθη πρός εμέ, ενώ εγώ, ό'πως τήν 
ανυψώσω ύψηλότερον, ευχαρίστως ήθελον φέρει αυτήν επί 
τού στήθους μου. Σέ ήγάπων όμως τοσούτον περιπαθώς, 
ώστε πάσα υπεροψία ώφειλε νά υποχωρήση εις τόν έρωτα 
τούτον, καί ώρκίσθην νά προχωρήσο) διά πάσης θυσίας, 
καί ν’ άνέλθω επ ί τοσούτον, ό'σον έν γένει είναι δυνατόν 
εις άπλούν φιλόλογον. ®Ό,τι δέ μετά τοσούτου πόθου έπε- 
δίωξ α, έπέτυχον ήδη πολύ πολύ πρότερον, παρ’ ό'σον ή7,- 
πιζον. Ναι, δύνασαι νά μέ θεωρής έκπληκτος, ερατεινή 
μνηστή μου, αλλά δέν είναι ταύτα φαντασιοπληξία»., μέ 
τάς οποίας σέ περιποιούμαι, διότι μεταξύ ογδοήκοντα υπο
ψηφίων καθηγητών εις εμέ άπενεμήθη ή άπό ένός ήδη 
έτους χηρεύουσα εις τό ενταύθα γυμνάσιον θέσις τού γυ
μνασιάρχου· ουτω δε, δταν μετά οκτώ έβδομάδας θά σοι 
προσφέρω ενώπιον τού βωμού τού 'Τψίστου τήν χεΐρά μου 
πρός πανευδαίμονα καί άδιάσπαστον δεσμόν, θά σε επανα
φέρω εις υψηλόν καί λαμπρόν οίκον, εντός τού οποίου σύ 
ώς άπόλυτος κυρία θά δεσπόζης.— ((* Αχ ! φ ιλ τά τη », προς- 
έθηκε, ((νομίζω, δτι είμαι εις τούς ουρανούς ! —  Και νά 
εβλεπες! πόσον έχάρη ή γραϊα μήτηρ μου; πρός τήν όποιαν, 
εννοείται, εγώ αυτός εφερα τήν εύάοεστον τού προβιβασμού 
μου άγγελίαν, μόλις τήν έλαβον. ((’Ερχάρδε, μοί έπανε- 
λάμβανε, κρατούσα τήν κεφαλήν μου μεταξύ τών χειρών 
της, ((σύ, σύ, γυμνασιάρχης τού ι’δίου γυμνασίου, εις τό 
δποΐον σ’ έφερα, δτε άκόμη ήσο παιδάριον τριών σπιθαμών ; 
ώ, πόσον καλώς θά ήχώσιν αί λέξεις : ((Κύριε γυμνασιάρχα, 
Έρχάρδε Γυλδεστρέμ, Κύριε...)) αλλά σύ, Βαλερία, κατέ-

στης αιφνιδίως τόσον σκυθρωπή», είπεν ο νέος, διακοπτό
μενος σχεδόν έντρομος, ((τί έχεις, παιδίονρ) προσέθηκε καί 
προσεπάθησε νά συγκράτηση τήν μικράν αυτής χείρα, ητις 
έζέφευγε τών χειρών του.

’Αλλ’ ή Βαλερία διά βίαιου τιναγμού άπέσυρεν εκ νέου 
τούς λεπτοφυείς καί δ ι’ άδαμάντων κεκοσμημένους δακτύ
λους της. ((Καί έρωτας άκόμη ;»  ανέκραξε μετ’ οξείας φω
νής· αμέσως δέ μετά σφοδρότητος δυσκόλως άναχαιτιζομέ- 
νης προσέθηκε: ((Λοιπόν εις τήν μητέρα σου ώφειλες κατά 
πρώτον νά φέρης τήν χαρμόσυνον ά γγελ ία ν ; Ούδέν αίσθη
μα σέ παρεκίνησε νά έλθης πάραυτα πρός εμέ, δπίος »

Ό  νέος τήν διέκοψε —  καί μετά σοβαρότητος άναλα- 
βών τήν τρέμουσαν δεξιάν της, ε ίπ ε : ((Σύ, Βαλερία, σύ 
τοιούτους μοί αποτείνεις λόγους; Λοιπόν δέν ώφειλον κατά 
πρώτον ν’ αναγγείλω  τήν υπέρ εμού εύνοιαν της τύχης εις 
τήν πτωχήν γραίαν, ητις εταλαιπωρήθη καί ύπέφερε δ ι’ 
εμέ — καί διά μυρίων στερήσεων κατέστησε δυνατάς τάς 
σπουδάς μου;» Σεί(ον δέ άποδοκιμαστικώς τήν κεοαλήν, 
ε ίπ ε : ((Ζηλοτυπείς τήν μητέρα τού μνηστήρας σου, ζηλο- 
τυπ ε ίς ....»

Ή  Βαλερία δμως γελάσασα βεβιασμένως : ((Πού χάνε
σαι, mon ami ! ανέκραξε* καί μετά τόνου άπαραμίλλως 
προσβλητικού προσέθηκεν: ((Όποία ανοησία! ή Βαλερία 
Βρέδεν-Χάλδεν ζηλότυπος της... μητρός σ ο υ !!»  Γελάσασα 
δ’ εκ νέου τόν προσπεποιημένον καί κέρτομον αυτής γέ
λωτα, είπεν ήσύχως: ((*Όλ’ αυτά είναι ερις περί ξένου 
πράγματος, εις τήν οποίαν καλώς πράττεις νά θέσης έν 
τέρμα, καθ’ δν χρόνον μοί εμπιστεύεσαι τά πλεονεκτήματα 
τής νέας θέσεώς σου, καί μοι περιγράφεις τήν κατοικίαν 
τού γυμνασιάρχου. Γνωρίζω, δτι ή κατοικία αύτη, άποκε- 
χωρισμένη τών οικημάτων τών άλλίον καθηγητών, κείτα{ 
εντός τού κομψού εκείνου νεοκτίστου οικοδομήματος, το$
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οποίου ο θελκτικός κήπος, ομολογώ είλικρινώς, μέ καθιστα 
ζηλότυπον τής έκάστοτε κυρίας γυμνασιάρχου)).

^  Ερχαρόος όιέμεινεν επί τινα δευτερόλεπτα μέ προς- 
ηλωμενον κατά γης βλέμμα· επί δέ τοΰ προσώπου του διέ- 
κρινέ τις ευκόλως, πόσον βαρέως ή μνηστή του έπληξεν αυ
τόν, άψινθιον ένσταλαζασα εις τό χαρμόσυνον ποτήριον, τό 
οποίον ούτος σήμερον μετά χαράς προσήγγισεν εις τά χείλη 
του* άλλ ουδεμίαν πλέον άπέτεινεν εις αυτήν μομφήν, καί 
άναπνεύσας βαθέως, έπανέλαβε μετά τοΰ συνήθους άξιερά- 
στου τροπου του. ((Ή  οικία μας, Βαλερία, σέ βεβαιώ, είναι 
ηδη ηυτρεπισμενη ώσεί προέκειτο νά κατοικήσωσιν εις αυ
τήν ηγεμονίσκοι, καί πρός τό παρόν δ αριθμός τών μεγα
λοπρεπών αυτής όωμάτων μοί φαίνεται σχεδόν οχληρός, 
καί τοσον μάλλον, οσον αναγκάζομαι νά κατοικήσω αυτά 
ανευ σου, ισως επί τρεις έβδομάδας προ τοΰ γάμου μας,

, έπειτα δμως
προσεΟηκε μετά στερεάς φιονής* ((ή μήτηρ μου αυριον εγ
καθίσταται εις τήν νέαν μας ταύτην κατοικίαν)).

Ωσεί έδήχθη υπό έχίδνης, άνεσκίρτησεν ή Βαλερία κρά- 
ζουσα* ((ΙΙάλιν, καί αιωνίως πάλιν ή μητηρ του !))

! Θεέ μου, πόσον απεχθής ήτο ήδη εις αυτήν ή γραια 
μέ τάς αξιώσεις της, τήν προστασίαν καί τάς φροντίδας 
τουτου, τοΰ όποιου τόν βίον αυτή καί μόνη έπεθύμει έξ 
ολοκλήρου νά διέπη 1

((Σήμερον διά πρώτη ν φοράν μοί όμιλεις περί τούτου», 
είπε πρός αυτόν ψαύουσα μετά νευρικής άγανακτήσεως τό 
μεταξωτόν μέλαν ύφασμα τής κομψής αυτής έσθήτος, 
((δτι καί μετά τόν γάμον μας ή μ*/,τηρ σου θά κατοικη έν 
τη οικία σου. . . Τής ιδέας σου δμως ταύτης, Έρχάρδε, 
ελπ ίζω , δτι ένεκα τής σαθρότητός της, θέλεις παραιτηθή, 
άμα μετά παρρησίας σοί δηλώσω, δτι ή πρόθεσίς σου, κα( 
τοι άκολουθοΰσα πληρέστατα τό ιδανικόν τοΰ βίου σοί*, —

αλλα. . .»  Έφάνη επί τινα στιγμήν διστάζων

Η Μ Η ΤΗΡ ΤΟΥ

ούδαμώς συμφωνεί πρός τάς επιθυμίας μου. Ή  μήτηρ σου 
είναι βεβαίως έντιμοτάτη γυνή, ά λλ ’ είναι χηρα, καί θυ- 
γάτηρ πτωχών εργατών, έπομένως δέν είναι κα τ ’ ούδένα 
λόγον τό άρμόδιον πρόσωπον, τό δυνάμενον υπό τόν τίτλον 
μητρός καί πενθεράς νά περιβληθη τήν άξιοπρεπή παρά- 
στασιν οίκου, τοΰ όποιου ή δέσποινα. . . ))Ή  Βαλερία ήρυ- 
θρίασε, συναισθανομένη, δτι έκινδύνευε διά τοΰ επιλόγου 
της νά καταστη γελοία, καί δμως προσέθηκεν ύπεοοπτικώς, 
<(τοΰ οποίου ή δέσποινα είναι ή χηρα τοΰ στρατηγοΰ Βρέ- 
δεν-Χάλδεν n ee com tesse  Χέρρμασχοφ-Σχίλφεν !»

Ό  Έρχάρδο: ήγέρθη βραδέως κατά τάς τελευταίας αυ
τής λέξεις· τό προ τινων στιγμών έξ ευτυχίας άκτινοβο- 
λοΰν πρόσωπόν του κατέστη ωχρόν, δσον τό λεπτόν μαν
τ ίλω ν , δ ι’ ού από τοΰ προσώπου του άπέμασσε τάς τοΰ 
ίδρώτος ρανίδας. ((Βαλερία, είπε σοβαρώς, παραφέρεσαι, η 
μάλλον, δέν ήξεύρεις τ ί λέγεις* διότι δέν δύναμαι νά φαν- 
τασθώ, δτι οί σκληροί λόγοι καί αυτή η ανόητος διά τά 
κληρονομηθέντα σήματα υπεροψία, δύνανται νά πηγάσωσι 
καί άπό τής ιδικής σου ψυχής, ητις τόσον τρυφερά καί εύ- 
γενής είνα ι». Ταΰτα ειπών έδοκίμασεν εκ νέου νά λάβτ, 
τήν χείρά της, καί προσβλέπων αυτήν ίκετευτικώς, προσέ- 
6ηκε· ((Βαλερία, είπέ λοιπόν, δτι ήστειεύθης».

CC*Oyi, οχι,» άπήντησεν αΰτη άπομακρύνουσα τήν έλευ- 
θέραν χείρά της, επειτα δ ’ έρυθριώσα βαθέως : ((Έρχάρδε, 
ουδόλως αξιώ, δπως σύ τήν μητέρα σου άβοήθητον εις 
άναξίαν παραδώσης τύχην, — ώ ! Θεός φυλάξοι! ένδιαφέ- 
ρου καί φρόντιζε μετά ταΰτα ώς καί πριν περί αυτής, μά
λιστα δέ . . . » έξηκολούθησε ταπεινοΰσα τούς οφθαλμούς, 
((εννοώ νά χορηγης εις αυτήν μέρο; τού μισθοΰ σου, ό 
όποιος, χάρις τώ Θεώ, δέν είναι εις ημάς ό μόνος μας πό- 
ιρος. Ένοικίασέ τη υπό τινα οροφήν μικρόν δωμάτιον, δπου 
6ά δύνασαι νά μεταβαίντ,ς ενίοτε, διά νά πληροφορήσαι



περί τής υγιείας της. Ά λ λ ’ αχό του οϊκου σου κράτει μα
κράν την γραΐαν, διότι . . .Έρχάρδε, ουδέποτε μέχρι τούδε 
ηκουσα, δτι ή μητηρ του άνδρός, καί έν γένει τά πενθε- 
ρικά εφεραν ευδαιμονίαν εις νεογάμους . . . Έάν δέ . . .'))

((Βαλερία)), άνεβόησεν ό νέος καί συνέθλιψε την χείρά 
της τόσον ίσχυρώς έν τή ?δικη του, ώστε δέν ήδυνήθη ή 
μνηστή του νά καταστείλη έλαφράν οδύνης κραυγήν. ((5/Ω ! 
Θεέ μου, έστέναξε, πόσον άθλίαν μέ καθιστάς κατόπιν 
τόσης ευτυχίας !))

Νύν δ Έρχάδος άφήκεν αυτήν έ7,ευθέραν, καί πρός τό 
παοάθυρον έλθών, προσήγγισε τό μέτωπόν του εις τάς ψυ- 
/ ράς υέλους, καί έν βαθεία άπελπισια προέφερε τάς λέξεις 
((Τό πάν, τό πάν ονειροπόλημα, πομφόλυξ σάπωνος, χάρ- 
τινον οικοδόμημα !))

Ή  Βαλερία τόν προσέβλεψε μετ’ αγωνίας, ^σθάνετο 
την καρδίαν της σφοδρότατα παλλομένην καί πρός στιγμήν 
εστη παραζαλισμένη καί άμηχανούσα, έπειτα όμως πρού- 
χώρησε πρός αυτόν ήσύχως, έθηκε την χεϊρά της επί τού 
βραχίονός του καί είπε τρέμουσα* ((Έρχάρδε, βεβαίους ού- 
δέν τρομερουτερον τών όσων παρά σού άπητησα, άλλ’ οφεί
λεις άφ’ εαυτού νά κατανόησης, οτι ή της ανατροφής 
βαθμίς, επί της δποίας ισταται ή μητηρ σου, δέν επιτρέ
πει νά δεχθώμεν αυτήν εις τόν οίκόν μας)). Καί μεθ’ όλης 
της τρυφερότητος, ην ήδυνήθη νά θέση εις την φωνήν της, 
προσέθηκεν : ((νΕσο καλός, Έρχάρδε, χορήγησε εις την 
γραϊαν ίν οίκημα μακράν τού γυμνασίου, καί μεταξύ ημών 
τά πάντα θά μείνωσιν αμετάβλητα. . . . άγαπώσα καί 
αγαπωμένη θά κατοικήσω μετά σού !))

((Διά την γραίαν, ασθενή καί προστασίας χρηζουσαν 
μητέρα μου δωμάτιον υπό την οροφήν ! δ ι’ αύτην, ητις μετά 
χαράς τά πάντα υπέρ έμού έθυσίασε ! . . . διά δέ την γυ
ναίκα μου τουναντίον λαμπρότης καί τ ιμ α ί!)) προέφερε μετά

πάθους, καί στραφείς πρός την Βαλερίαν έδειξεν αύτη πρό- 
σωπον περίλυπον καί ώχρόν. ((Ουδέποτε, ουδέποτε!)) ανέ
κραξε, καί δίδων εις την φωνήν του δύναμιν καί σταθερό
τητα έξηκολούθησε: ((Δέν δύναμαι νά συναινέσω εις τάς 
επιθυμίας σου χωρίς νά φανώ χαμερπης καί ουτιδανός, διότι 
εις τόν τοιούτον ακριβώς απ’ έμού χωρισμόν της μητρός 
μου έγκειται δι’ αυτήν βαρυτάτη στέρησις. Πρέπει λοι
πόν σύ, Βαλερία, νά υποταχθης εις τήν θέλησίν μου... καί 
θά τό πράξης, έάν σοι είπω, οτι οί διαλογισμοί τής γραίας 
δέν προβαίνουσι μέχρι τού σημείου τού ν’ άξιοι επιρροήν 
επί τής άρτιπαγούς οικίας τού υιού της, καί οτι τό μόνον, 
οπερ ή μητηρ μου ποθεί, καί έγώ άξιώ υπέρ αυτής, είναι 
δύο ήσυχα δωμάτια έν τη εύρυχο^ρω τού γυμνασίου κα
τοικία, μία θέσις εις τήν τράπεζάν μας καί . . .  ή υπό- 
ληψίς σου)).

((Έγώ νά υποταχθώ !!)) Φαίνεται οτι έξ ό'λου τού 7̂ ό- 
γου του μόνον τής λέξεως ταύτης άντελήφθη ή υπεροπτική 
Βαλερία, καί διά τού βλέμματος υπερηφάνως καταμετρή- 
σασα τόν μνηστήρά της άπό κεφαλής μέχρι ποδών. ((Άλ7,ά 
δέν θέλω, έβόησε, καί προτιμώ, πριν ή ανεχθώ τήν πενθε- 
ράν εις τήν οικίαν μου, νά χωρισθώ σού!))

((Βαλερία !)) έφώνησεν δ νέος καί προσέβλεψε κατ’ έπα- 
νάληψιν αύστηρώς ώς έν άκατονομάστω μαοτυρίω τό έξηρε- 
θισμένον αυτής πρόσωπον, επειτα όμως άνέπνευσε μετά δυσ
κολίας. ((Βλέπω οτι τό πάν μεταξύ ημών τετέλεσταί)), 
προσέθηκε, καί πλησιάσας εις τήν παράπλευρον τράπεζαν 
ελαβεν έξ αυτής τόν πίλόν του βραδέως ή μάλλον βραδύτατα 
επί τη έλπίδι βεβαίως δτι ή Βαλερία θά τώ έλεγε καλήν 
τινα λέξιν η καί θά υπεχώρει. Ά λ λ ’ αύτη δέν τόν έμπο- 
δισεν, ουδέ τόν έχαιρέτισε μάλιστα, δταν ούτος μετά σπα
σμωδών χειλέων περίλυπος υποκλίνας έψιθύρισεν ... (('Τγί- 
α ινε !)) Ά λλά  πάσα τού αίματος ρανίς έφάνη έκ τού προσώ



που της έκλιποΰσα, δτε ή θύρα όπισθεν αύτοΰ έκλείσθη. 
Ένόμισεν, οτι ένεπάγη εις τήν παλλομένην καρδιαν 
της οόυνηρόν έγχειρίδιον, τό όποιον κατεσπάραξεν αύτην. 
*Ηθελε νά τρέξη πρός αυτόν, ήθελεν . . .  ώ ! δέν ήξευρε και 
αυτή ή ίόία τ ι, άλλ’ οι πόδες της ώσεί παράλυτοι δέν 
ηόυναντο να κινηθώσιν* ουτω δέ κρατούσα την αναπνοήν 
της ήκροάτο μόνον τά έκλείποντα αύτοΰ βήματα καί ηκουσε 
την μεγάλην της οικίας θύραν ανοιχθείσαν καί κλεισθεΐσαν 
μετά τήν έξοδον αύτου. Λοιπόν αληθώς τήν έγκατέλιπεν, 
εκλεξας μεταξύ μνηστής καί μητρός ; . . . καί έπι τής τε
λευταίας κατέπιπτεν άπασα ή εύτυχία καί συγχρόνως ή 
τε αγάπη καί προστασία αύτου !

((Τό πάν άπωλέσθη !)) είπε μετά στεναγμού, καί ήγέρθη 
συμπλεκουσα άπελπιστικώς τας χείρας.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ήνεώχθημετά προσοχής ή πρός 
τό δωμάτιον του τέκνου της ημίκλειστος θύρα, δύο γυμνοί 
μικροί πόδες έχοροπήδησαν έπι του άπαλοΰ τάπητος, καί 
αιφνιόίακ περιεπλέχθησαν εις τόν λαιμόν τής προσφιλούς 
μητρός οι βραχίονες τοΰ μικρού Άλφόνσου, οστις φέρων μό
νον νυκτερινόν τι χιτώνων είχε δραπετεύσει εκ τής κλίνης 
του. ΓΙροσκολλήσας δέ τά χείλη του εις τό ούς αύτής, έψι- 
θύρισε μετά παρηγόρου φωνής. ((Είχα έξυπνήσει, μαμάκι, 
Όταν ήλθεν ό θειος, καί τ ’ ακόυσα ολα . . . ναί δλα ! Ά λλά  
στάσου καί θά ίδης, προσέθηκε μ.ετ’ ένεργείας, αύρων πη * 
γαίνω σπίτι του πρ(οί πρωί', άμ,έσως μετα τόν καφέ, καί 
τοΰ λέγω , δτι δέν είναι εύγενές νά μή κάμνν), όπως σύ θέ
λεις. Αί γερόντισσαι μαμμάδες ολαι πρέπει νά κάθωνται 
εις οροφίτσαις καί οχι εις μεγάλα καί ώραϊα παλάτια . . . 
καί εγώ, όταν μεά φορά γείνω μεγάλος καί άρραβωνισθώ, 
μά τόν Θεόν, δέν θά σοΰ ειπώ, έλα νά κατοίκησης ’ς τό 
σπίτι μου ! αν καί τόρα σέ άγαπώ τόσον πολύ. Αύτό δέν 
•άρμόζει, καθώς νομίζεις , . . καί δ,τι σύ λέγεις, είναι πάν

τοτε ορθόν—σοΰ ενοικιάζω κάπου εν δωματάκι . . . καί...))
((*Ω ! Θεέ μου, Θεέ μου !)) έφώνησεν ή μήτηρ, καί μετ’ 

άγριας κραυγής κλείσασα τό στόμα τοΰ παιδίου, έθεώρει ως 
έν αγωνία θανάτου τό ερατεινόν πρόσωπόν του. *Ετ:ειτα 
•όμως κατέπεσαν αιφνιδίως αι χεϊρ£ς της, καί στενάζουσα* 
((Κύριε, είπεν, είσαι δίκαιος, καί εννοείς νά τιμωρης !))

(("Ω, μαμ.ά, πώς είσαι !)) έψιθύρισεν ό Άλφόνσος, καί 
κεχολωμένος προσέθηκεν: ((Ήξεύρεις, οτι μοΰ έπροζένησες 
πόνον;))

Αΰτ^ι έφάνη τρέμ.ουσα καθ’ δλον αό σώμ.α, καί ως εν 
πυρετώ ευρισκομ-ένη, έκλόνησε τό τεκνον της ψιθυρίζουσα. 
((Καί σύ,παιδί μ.ου, μ*έκαμες πολύ περισσότερον νά πονέσω, 
άλλ' ήτο ό Παντοδύναμες, οστις διά τοΰ στόματός σουώμί- 
λησεν !))

*Οτε δέ ή κεφαλή τοΰ παιδίου σειομένη καί έκπλη
κτος άπεστράφη αύτής, ή Βαλερία τό άνήγειρεν αιφνιδίως 
εις τούς βραχίονάς της, καί θλίψασα αύτό έπι τής παλ- 
λομένης καρδίας άνέκραξεν «*Οχι, οχι, Άλφόνσε, δέν θά 
κλείσης τήν μητέρα σου εις έρημον οροφής δ(ομάτιον, δταν 
Όά καταστή γραϊα καί ασθενής, διότι θά σε διδάξη νά κά- 
μης τι καλλίτερον. Τόρα δ’ επάνελθε ταχέως εις τό κρεβ- 
βατάκι σου, άκριβό μ.ου, διά νά μή μου κρυώσης καί άσθε- 
νήσης ’ )) Ά λ λ ’ δτε τοΰτο δυσαρέστως άπένευσεν, ή Βαλε
ρία περιέβαλε διά τών βραχιόνων της ολόκληρον τό τρυφερόν 
αύτοΰ σώμ.α, καί γοογώς έγερθείσα, εδραμεν εις τό παρα
κείμενον δωαάτιον μ,ετά τοΰ προσφιλοΰς φορτίου.

Έκεί επί πολύ έγκαταλείφθη εις βαθείς συλλογισμούς 
καθημένη έπι τής κοίτης τοΰ τέκνου της, τό όποιον ήόη 
έκοιμάτο ήδέως. Σχεδόν ώρα είχεν ήδη παρέλθει, άφ’ ής 
ό Έρχάοδος τήν οικίαν κατέλιπεν, δτε ή Βαλερία επί τέ
λους ήγέρθη. Καί πριν ή διολίσθηση άκροποδητί εις τόν 
χοιτώνά της, έθεώρησεν άπαξ ετι μετ’ άπεράντου άγάπης
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jo  γλυκύ πρόσωπον του καψωμένου τής καρδίας της φύλ
λου, καί ρίψασα βλέμμα επί του ώρολογιου, έδραμε πρός τήν 
παρακειμενην ιματιοθήκην, έλαβεν έκ του υποστάτου μα- 
κρον επανωφόρ.ιον, καί ενεδύθη μέ τρεμούσας χεΐρας, ό'π(ος 
έξέλθγ;. . .

Ούδεποτε μέχρι τούδε είχεν ευρεθή εις τήν ανάγκην 
η νεαρά καί καλομαθημένη κυρία νά περιπατήστι εις τάς 
οδούς τήν εσπέραν μόνη* διά τούτο μόλις έξελθούσα ύπ ’ 
αυτό τό φως τών λαμπτήρων κατελήφθη υπό φόβου, και 
εις πάσαν συνάντησιν ένόμιζεν, ό'τι βλέπει καί έν?. προσ- 
^ολεα. Αλλά, χάρις τώ Θεώ, ουδείς τήν προσέβαλε, καί 
μάλιστα ουδείς έδωκε προσοχήν εις τό μικρόν ανάστημά 
της, τό όποιον, φέρον βαθύχρουν κάλυμμα, έβάδιζε πλη· 
σιεστατα των οικιών. Καί επειτα . . . τέλος πάντων ! Ό  
?κοπος της επέτυχε* μετά καοδίας βιαίως παλλομένης εύ- 
ρεθη εμπροσθεν χαρίεντος καθαρού οίκίσκου περιεστοι*/ισμέ- 
νου υπό κήπου. ’Ενταύθα κατώκει ό ’Ερχάρδος. eH Βαλε- 
ρια εστη επί έν όευτερόλεπτον, καθ’ 8 τό αίμα πυρέσσον 
συνέρρευσεν εις τό πρόσωπόν της, έ'πειτα δ’ άνοίξασα τό 
θυριδιον, άνέβη μέ τρέμοντα γόνατα βραδέως τόν χιονοσκέ- 
παστον δρόμον, καί αμέσως ευρέθη εις μικρόν προθάλαμον, 
χωριζόμενοντού δωματίου τού καθηγητού μόνον διά σκοτει
νής αυλαίας, τίτις κατά τήν στιγμήν ταύτην ήτο πρός τά 
όπισθεν έρριμμένη κατά τό ημισυ μόνον.

Ενταύθα σταθείσα ήκουσεν ευηχον γλυκείαν Φωνήν, καί 
χωρίς νά παρατηρηθή είδεν εις ώραίον αλλά μέ απλότητα 
διεσκευασμένον δωμάτιον, δύο πρόσωπα καθήμενα πλησίον 
αλλήλων ήσαν ταύτα ό Έρχάρδος καί ή μητηρ του, ή'τις 
με τήν τοέμουσαν τού γήρατος χειρ* παρεσκεύαζε τά τέϊον, 
ενώ ούτος ωχρός καί καταβεβλημένος, έν σιωπή προσεί/εν 
εις τούς λόγους αυτής.

Η γραια ενδεδυμένη άπλούν βαθύχρουν μάλλινον εν-

Η xMHTHP ΤΟΥ *5

^υμα, καί φέρουσα λευκότατον έκ τουλλίου κεκρύφαλον επί 
τών λεπτών βοστρύχων τής άογυροειδούς κόμης της, έφαί- 
νετο άπεριγράπτως έρασμία καί καλή. ((Ναί, ναί, Έρ- 
^άρδε, ελεγεν αύτώ, ((χαίρω διά τήν ώραίαν νύμφην μου, 
εις τήν οποίαν βεβαίως ούδεμίαν θά προξενήσω ένόχλησιν. 
Καί άναλογίζομαι ήδη, υιέ μου, μετ’ αληθούς έκστάσεως 
τά εργα μάμμης—σχετικώς πρός τόν μικρόν ’Αλφόνσον ! . . »

((Σιώπα, μού σπαράττεις τήν καρδίαν!)) ανέκραξε δια
κόπτων αυτήν ο νέος, — οτε δέ ή μητηρ του έντρο
μος καί · έκπεπληγμένη πρεσέβλεψεν εις τόν άμαυριοθέντα 
οφθαλμόν του, εοριψεν ούτος τήν κεφαλήν του έπί τού ώμου 
της, καί ή Βαλερία τόν ήκουσε κλαυθμυοίζοντα* ((Μεταξύ 
αυτής καί έμού ούδέν πλέον υπάρχει ! καί τόρα, προέφερον 
μετά δυσκολίας τά χείλη του, εχω σέ μόνον, ώ μήτερ. 
οιότι ή κυρία Βρέδεν επιθυμεί . . . ))

((Έρχάρδε!)) ήκούσθη μία κραυγή, ή αυλαία διεχωρίσθη 
εντελώς, δύο βήματα, καί ή χηρ* τού στρατηγού ευρέθη 
γονυκλινής ενώπιον τού υιού τής απλοϊκής γραίας, ή'τις 
άνήκουσα εις τήν έργατικήν τάξιν κατεφοονήθη τοσούτον 
υπ’ αυτής. Θλίψασα δέ ή Βαλερία τήν καρδίαν της διά 
τών χειρών του,ανέκραξε μετά λυγμών : ((Μή προφέρεις τούς 
εξευτελιστικούς εκείνους λόγους, προσφιλέστατέ μο», μή 
προφέρεις αυτούς !))

((Σύ, Βαλερία ; συ εο^εσαι εις τήν οικίαν μου μόνη καί 
εις τοιαύτην ώραν καί επιθυμείς. . . ;)) Βαθεΐα συγκινησις 
κατέσχε τήν φωνήν του, — έ'πειτα δ’ ελαβε τό τρυφερόν 
πλάσμα εις τούς βραχίονας αυτού. Τό ύπομέλαν τής κε
φαλής περικάλυμμα διωλίσθησεν, έλύθη δέ καί ή πόρπη 
τού κυκλοτερούς φαιού επανωφοριού — καί ούτως εμεινεν 
ή άγλαόμορφος γυνή εις τήν αυτήν εκείνην ενδυμασίαν, έν 
τνί οποία ό Έρχάρδος προ μιάς ώρας τήν ειχεν αφήσει. Καί 
ίμως, ώς εντελώς μεταβεβλημένη, έστήριξεν έπί τής πα



ρειάς αύτου τό την παιδικήν ωραιότητα διατηρούν ετι. 
πρόσωπόν της.

Ή  δέ γραϊα χωρίς ν’ άναμιχθη διά τίνος συλλαβής η 
οχληρού φθόγγου εις την δΓ αύτην άκατάληπτον ταύτην σκη
νήν, έθε<όρει έκπληκτος μέ ανοικτούς οφθαλμούς τά υπό τοΰ 
νεαροΰ ζεύγους πραττόμενα καί προσεκτικώς ήκροάτο τών 
λόγων αύτοΰ. ΙΙιστεύσασα δ* οτι η το άτοπον νά παραμείνη 
επί πλέον εις τό αύτό δωμάτων, ήγέρθη άθορύβως καί ήθέ- 
λησεν ακροποδητί νά έξέλθνι τοΰ δωματίου. 'Η  Βαλερία 
δμως τό παρετηρησεν αρκετά εγκαίρως, καί ταχέως άπο- 
σπασθεΐσα τών βραχιόνων τοΰ προσφιλούς της, εσπευσε 
πρός την γραίαν,ητις έν ριπή οφθαλμού ήσθάνθη έαυτήν έπι 
της καρδίας της ωραίας καί έπιφανοΰς κυρίας, $ν ηκουσε 
διά γλυκείας φωνής ψιθυρίζουσαν ((’Α γαπητή σεβάσμια 
μήτερ, έ'πραξα σήμερον βαρύ καθ’ υμών αμάρτημα, άλλά 
παρακαλώ, μη μ’ έρωτησητε ποτέ . . . ποιον. *Αφοΰ ομίος 
τό στόμ.α τοΰ τέκνου μου μ ’ έδίδαξε πόσον ημην τυφλή, 
ορκίζομαι, προσέθηκεν έρυθριώσα, εις την μνήμην τών προσ
φιλών μοι εκείνων, ους έθαψα, δρκίζομ.αι εις τόν Πανάγιον, 
τόν οποίον προσκυνοΰμεν, οτι θά ημαι προ: υμάς καλή θυ- 
γάτηρ, θά σά; αγαπώ καί θά τιμώ ώς αληθή μητέρα μου,, 
γέννησα σαν καί άναθρέψασάν με. Καί έάν ποτε συμβη. 
κακή διάθεσις καί αξιόμεμπτος αδυναμία νά με φέρωσιν 
εις λήθην τών καθηκόντων μου, ύπομνησατέ με μωνον 
την ωοαν ταύτην, καί παραπέμψατέ με εις την ποοειδο-i ~ Γ i ι < 7 * \
ποίησιν, ητις μοι προσεγένετο διά τών λόγων τοΰ τ έ 
κνου μωυ».

Σπασμός έπηλθε περί τό στόμα τής γραίας, άλλ ’ ή 
έρρυτιδωμένη αύτής χειρ διωλίσθησε θωπευτικώς επ ί τών 
ξανθών πλοκάμ,ων τνίς κάτω νευούσης κεφαλής τής Βαλε- 
ρίας. ((Δέν θά παραστ-Tj ποτε χρεία τοιαύτης δπομνήσεως, 
κυοία νύμφη», είπεν αύτη μετά τρεμούσης φωνής, ((διότι

εις προυπάντησιν τής μ.νηστής τοΰ υίοΰ μου φέρω καοδίαν 
μητρός τόσον πίστην. Καίτοι δέ ή καρδία αύτη άνή; ει εις 
πτωχήν καί απλοϊκήν γυναίκα, νομίζω, προσέθηκεν, δτι ή 
αγάπη άναπληροΐ παν χάσμ.α, — καί αύτό ακόμη τό με- 
ταξύ μ,εγάλων καί μικρών, πεπαιδευμένων καί άπαιδεύ- 
των, εύγενών καί άσημων 1 —  Καί τόρα έπιτρέψατέ μο*, 
άγαπητή νύμφη, ν’ άπέλθω. Πολλά, νομίζω, έχετε είσέτι 
νά συνδιαλεχθήτε μ.ετά τοΰ Έρχάρδου, έξ ών τά ώτα τής 
γραίας ούδέν είναι χρεία ν ’ άκούσωσιν. νΑφετέ με ν’ άπέλ
θω, προσφιλές τέκνον, καί προ τούτου δέχθητε τάς εύχα- 
ριστίας μου διά τούς φιλικούς λόγους, διά τών όποιων τό
σον εύτυχή μέ κατεστήσατε».

*Εθλιψεν άπαξ έτι τά χείλη της έπι τοΰ μ.ετο'ίπου τής 
νεαράς κυρίας, επειτα δ5 άπήλθεν εις τόν προθάλαμων, ό'που 
εμ,εινε μέσυμπεπλεγμένας τάςχεϊρας ((Θεός εύλογήσοι άμ.- 
φοτέρους αύτούς !»  έτραύλισε τό ωχρόν αύτής στο μα.

Εντός δέ τοΰ δωματίου οί μνηστοί ένηγκαλίσθησαν άλ- 
λήλους έκ νέου έπι πολύν χρόνον άναυδοι, έπε·.τα δέ ήνοί- 
χθησαν τά τοΰ Έρχάρδου χείλη : ((yΩ φιλτάτη !·' είπε βα
θέως συγκεκινημ,ένος, πόσον μέ καθιστάς πάλιν ευδαίμωνα ’ 
Αυτη είναι ή ώραωτάτη τοΰ βίου μου ημέρα !»

'Η Βαλερία έμ.ειδίασεν υπό τά δάκρυα, επειτα δέ άπο- 
σπάσασα τάς χεϊράς της, εσυρε τό τής κεφαλής κάλυμ.μ,α 
επί τών πλοκάμ,ων της, καί περιεβλήθη τό επανωφόρων 
βοηθουμ.έντ. υπό τοΰ μ,νηστήρος αύτής. ((’Αλλά τόρα κατε- 
πείγει πολύ δ ι’έμέ ό χρόνος. Θά με συνοδεύσης μέχρι τής 
κατοικίας μου, Έρχάρδε, δέν είναι αληθές ; Καθ’ οδόν θά 
σοι διηγηθώ, πώς δλα συνέβησαν, καί πώς έτελέσθη ή μ.ε- 
ταβολή εις τήν άφρονα καρδιάν μου. Προσφιλέστατέ μοι, 
δέν άμ,φιβάλλω, δτι εις σέ ή παρελθοΰσα ώρα ήτο ή καλ- 
λ ί στη τοΰ βίου σου, προσέθηκεν ήσύχως, ένώ ούτος ήτοι- 
μάζετο δπως τήν συνοδεύση καθ’ οδόν, εις εμέ δμως φαίνε



τα ι ή έπαχθεστάτη , διότι εις ποιον άνθρωπον δέν φεο·ι 
εντροπήν καί λύπην τό νά γινώσκτ], οτι προσηνέχθη εις 
τ ι να σκληρώς καί φαύλως ;))

Έ ν τώ  μεταξύ δ Έρχάρδος περιβληθείς τό έπανωφο- 
ριόν του, έλαβε τόν πϊλόν του καί έστη πλησίον της. Μ5 Ιν 
φίλημα περιέκλεισε τό ρόδινον στόμα, ενώ δ ’ έθετε τόν 
βραχίονα τής Βαλερίας εις τόν ιδικόν του κα ί ώδήγει αύ
την εις την οδόν, είπε μετά ζέσεως: ((θύσεις έξ ημών, φιλ- 
τά τη , είναι τέλειος, ού^είς αναμάρτητος. Μακάριος όμως 
οστις, ως σύ, τοσούτον ταχέως, καί μάλιστα κ α τ ' αύτόν 
τόν τροπον, έπανορθοΐ τό τελεσθέν αμάρτημα !))

Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ
------ <χ£^ζθο------ ■

ΕΚ  ΤΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ EDOUARD TH IERRY

Ώ μοίαζε πρός χλοοσκεπή παράδεισον. *Ότε δ πρίγκιψ 
Τζάνσας είδε παρά τούς πόδας αυτού ώραϊα οπωροφόρα δέν
δρα,έφ’ ών μυριάδες ποικιλοχρόων πτηνών υμνουν τόν Θεόν, 
ή καρδία του έπληρώθη χαράς. Ά νεζήτησεν άτραπόν ινα 
κατέλθτι του ορούς, άφ’ ού δέ εβάδισεν ολίγον, δ υιός του 
βασιλέως Τυγμούς ευρέθη εντός μεγάλης κοιλάδος. *Οτε 
εισήλθεν εις τόν τερπνότατον τούτον τόπον, παρετηρησε 
δεξιά, αριστερά,μη άπαυδών νά θαυμάζνι καί μή προχωρών, 
έπ ί τοσούτον, ώστε έπ ί τέλους παρετηρησε πύργον, ούτινος 
οί πυργίσκοι υψούντο εις τόν καθαρόν αέρα. Προύχώρησεν

ετι καί έπ ί τού ούδοϋ παρετηρησε γέροντα λαμπρώς ένδε- 
δυμένον. Ό  γέρο^ν ούτος, ούτινος τό πρόσωπον έλαμπεν, 
ητον op0to: καί εις τήν χεΐρα έκράτει αδαμαντίνην ράβδον. 
Ό  Τζάνσας πλησιάσας τόν έχαιρέτισεν, δ δέ μεγαλοπρε
πής γέρων τώ  άνταπέδωκεν έπιχαρίτως τόν χαιρετισμόν 
του* εϊτα  καθήσας έπ ί τού ουδού του πύργου, προσεκάλεσε 
τόν νεανίαν νά καθήστ, επίσης, τώ  προσέφερε δέ ακράτισμα, 
ούτινος δ πρίγκιψ μεγάλους εί/εν ανάγκην, μετά τοσούτους 
κόπους. . .

Ή  ιστορία τών δυστυχιών του άπτ,τει πολύν χρόνον 
ινα τήν διηγηθνί, έν τούτοις ηύχαρίστησε μέχρι τέλους τήν 
περιεργίαν του ξενίζοντος αύτόν. Μετά τούτο ήρώτησε καί 
ούτος τόν γέροντα, παρακαλών αύτόν ινα τω  εΐπγ, εις τίνα  
άνηκεν ή κοιλάς αύτη καί δ θαυμάσιος ούτος πύργος.

Ή  κοιλάς αύτη , άπεκρίνατο αύτώ δ γέρων, δ πύργος ού
τος καί πάντα δσα ταύτα  περιέχουσιν, άνήκουσιν εις τόν 
Σουλεϊμάν (Σο7νθμώντα).’Εγώ είμαι δ σεΐχης Νασέρ, δ κύ
ριος τών πτηνώ ν, εις 8ν δ υίόί τού Δαυίδ ένεπιστεύθη τήν 
φύλαξιν τού κτήματος τούτου. Συγχρόνως δέ ό·' Σολομών 
μέ έδίδαξε τάς γλώσσας όλων τών πλασμάτων τού Θεού, 
τών έν τώ  άέρι ζώντων, μ5 εδωκε έπ ’ αύτών τήν άνω- 
τάτην έξουσίαν. Κ ατ’ έτο: συνέρχονται άφ’ δλων τών ση
μείου του ούρανου καί έρχονται ώρισμένην ημέραν εις τόν 
πύργον τούτον, ένθα μοί προσφέρουτι τό σέβας τ<ον. Διά 
τούτο κατοικώ εις τά άγνωστα τοΐς άνθρουποις ταύτα  μέρη.

Ά κούων τούς λόγους τούτους δ Τζάνσας ήσθάνθη άκραν 
λύπην.

—  *Ω ! πάτερ μου, ήρώτησε τόν γέροντα, δέν δύνα- 
σαι νά μοι παράσχτ,ς κανέν μέσον όπως έπάνίδω τήν πα 
τρίδα μου ;

—  Ούόέν, άπεκρίθη δ σεΐχης Νασέρ, προ τής άφίξεως 
τώ ν πτηνών* τότε θά εύρωμεν έν, τό δποΐον θά διατάξω



νά σε φέρνι πρός τόν πατέρα σου. "Εως τότε, μεϊνον πλη
σίον μου, ως υιός μου. "Ο,τι υπάρξει ενταύθα εινε ΐδικόν 
σου, γεύου δέ τών εκλεκτών φαγητών καί ποτών, τά όποια 
συναρπάζουσι τήν ψυχήν πρός τόν ουρανόν. ’Αφέθητι εις 
τάς χαράς της νεότητος καί εις τάς ευτυχίας τ ίς  ζοο/ίς.

Ό Τζάνσας έπίστευσεν εαυτόν άναγεννηθέντα. Πολλάς 
γλυκείας ημέρας διήλθε διατρέχων τήν κοιλάδα, βαδίζουν 
υπό τάς σκιάς τών δένδρο ν̂, πάντοτε γελών καί λησμονών 
εαυτόν εις τάς ευωχίας του. Τοιουτοτρόπως διέρρευσαν οί 
μήνες ταχείς, καί ήγγικεν ό καιρός, καθ’δν τά πτηνά εμελ- 
λον νά παρουσιασθώσιν ενώπιον τοΰ κυριάρχου αυτών.

Τότε ό σεΐχης Νασερ ειπε πρός τόν Τζάνσαν ;
— Λάβε τά κλειδία ταΰτα, είναι τά κλειδία τών περι

πτέρων, τών όποίοον μόνον τά εξωτερικόν μέχρι τοΰδε είδες, 
θ ’ άνοίξνις δλων αυτών τάς θύρας ό'σας θέλεις, έκτος μιας, 
ήν θέλεις άναγν(ορίσει έκ τοΰ χρυσού αϋτης κλείθρου. Εί
ναι ρητή ή άπαγόρευσις, προσέθηκε. Πρόσεχε μή τήν πα- 
ραβής, διότι θέλεις μετανοήσει διά τήν παρακοήν σου.

Μετά τήν σπουδαίαν ταύτην σύστασιν, ό γέρων άφηκε 
τόν Τζάνσαν καί μετέβη πρός τόν πτεροφόρον λαόν του.

Εκείνα ΐδόντά τόν βασιλέα των, έπλησίασαν μετά σε
βασμού, άνά οικογενείας, έκαστος δέ όμιλος μετέβαινεν αλ
ληλοδιαδόχους ϊνα άσπασθή τήν χεΐρα αύτου.

Έν τούτοις b Τζάνσας μείνας μόνος περιέτρεχε τόν πύρ
γον, έξετάζων τά πάντα, άνοίγων καί έπισκεπτόμενος 
πάντα τά περίπτερα, ό'τε τέλος εύρέθη έμπροσθεν τοΰ εχον- 
τος τήν θύραν μέ χρυσήν κλειδαριάν. Τό κλεΐθρον αυτό ήτο 
κειμήλιον θαυμαστής τέχνης. Κατά πρώτον ό πρίγκιψ τό 
παρετήρει ανευ ετέρου σκοποΰ, άνεπαισθήτως ό'μως ΰπέκυ- 
πτεν εις τό θέλγητρον καί ο» οφθαλμοί του δέν ήδύναντο 
ν’ άποσπασθώσι πλέον άπό τής μυστηριώδους θύρας.

—  Ά φ’ ού τό περίπτερον τοΰτο εΐνα ι ώραιότερον έξ δσο>ν

υπάρχουσιν εις τόν πύργον τοΰτον, διελογίζετο, τί τάχα θά 
περιέχνι άξιον αύτοΰ ; ΙΙρέπει νά ειςέλθω καί νά ϊδω. Εΐναι 
τρέλλα, τό γνωρίζω, άλλά τρέλλα η φρόνησις, τ ί ένδιαφέ- 
ρουσι ταΰτα τήν άναλλοίωτον ειμαρμένην ; Καί έ'πειτα δ,τι 
μέλλει νά συμβνί, ας συμβνί.

Έ ξέ τ ε ιν ε  τή ν  χεΐρα, τή ς δέ θύρας ά νο ιγε ίση ς , ώς άφ ’ έαυ- 
τή ς , ε ΐδ ε μ εγαλοπρεπή  κήπον είς τό βάθος τοΰ οποίου 
υψοϋτο μικρόν άργυροΰν κα ί κρυσταλλωτόν άνάκτορον.

Τά παράθυρα ήσαν κατεσκευασμένα έκ λαξευτών άδα- 
μάντων, οί λίθοι ήσαν ρουβίνια καί άσμάραγδοι,τούς οποίους 
περιέβαλλον σειραί μαργαριτών έμπεπηγμένων μεταξύ τών 
άρμών. Έν τώ μέσω τοΰ κήπου τούτου υπήρχε μικρά λ ί
μνη. Πέριξ τής λίμνης πρόσωπα παντοίων ζώων τεθειμένα 
κυκλοειδώς, έξηρεύγοντο τό ύδωρ. "Οταν ό άνεμος διήρ- 
χετο επί τών αργυρών καί χρυσών προσώπων, ψιθυρίζων 
εντός τών ώτων αυτών, έκαστον ζώον έλάμβανε φωνήν καί 
έλάλει τήν διάλεκτόν του.

Πλησίον τής μικοάς λίμνης, κάτωθι μεγαλοπρεποΰς 
περιστυλίου, έλαμπεν αδαμάντινος θρόνος, μεθ’ ήλων έκ 
μαργαριτών καί ρουβινίων. "Ανωθεν τοΰ θρόνου τούτου 
ΰψοΰτο έκ πράσινης με τάξης σκηνή, κεντημένη μετά πο
λυτίμων λίθων τά εσωτερικόν τής σκηνής ταύτης, ούσης 
πλατείας τριάκοντα πήχεων, ώμοίαζε πρός μυστηριώδες 
άπομεμακρυσμένον δωμάτιον ένθα ήπλοΰτο ο τάπης τοΰ 
βασιλέως Σολομώντος, δτε δέ ό ζέφυρος διήρχετο έπι τού 
φυλλώματος, οί κλάδοι τών γειτονικών δένδρων έκλινον 
μετά σεβασμού.

Ό  Τ ζάνσας δέν έδ ίστασε νά δ ιέλθ yj τόν κήπον. Δ ιηυ- 
θύνθη πρός τό π ερ ιστύλ ιον, είσήλθεν υπό τήν σκηνήν τοΰ 
θρόνου κα ί έκ ε ϊ άνεπαύθη μέχρις δτου παρέλθγ) ό κα ύσ ω ντοΰ  
ήλιου. Έ κ ε ϊ κατελήφθη  υπό τοΰ ΰπνου, δτε δέ ήνοιξε π ά 
λ ιν  τούς οφθαλμούς άνήλθε τάς βαθμίδας τώ ν ανακτόρων



καί έκάθησεν έπί τίνος έδρας εύρισκομένης εις την είσοδον 
αύτου, έκεΐθεν δέ τό βλέμμα του περιεπλανάτο έφ’ όλων 
τών θαυμασίων του τόπου εκείνου.

Έν φ  εύρίσκετο έν τη έκστάσει έκείνΥ), τρία πτηνά, 
δμοιάζοντα πρός περιστεράς, άλλ’ εκτάκτου πάχους, έφά- 
νησαν εις τό βάθος του όρίζοντος. Ό  αήρ έλίκνιζε τήν χα- 
ρίεσσαν πτήσίν των. Λιηυθύνθησαν πρός τό μέρος του νέου 
πρίγκιπας καί έκάθισαν εις τό άκρον τής μικράς λίμνη:, 
βαδίζοντα μετά προσοχής, χαμηλουντα δέ καί άνυψούντα 
τήν κεφαλήν. Είτα αίφνης τά πτερά των ώλίσθησαν εις 
τούς πόδας των δίκην εκβαλλόμενης ενδυμασίας. Αί τρεις 
περιστεραί έγένοντο τρεις νεάνιδες ομοιαι πρός τήν ρεμ- 
βώδη σελήνην, τίποτε όμως γήινον δέν ώμοίαζεν αύταις. 
*Ηρξαντο δέ νά παίζωσι, νά διασκεδάζωσι, νά κυνηγώσιν 
άλλήλας εντός του κήπου μετά χαροπών κραυγών. Ό  
Τζάνσας, οστις τάς ήκολούθει διά τών οφθαλμών, έθαύμαζε 
τήν καλλονήν τών προσώπίον αυτών καί πάσας τάς τελειό
τητας του αναστήματος των. 'Όταν τάς ειδεν ερ/ομένας 
πρός αυτόν, συνεταράχθη ή καρδία του, προέβη δέ £ν βήμα 
ϊνα τάς πλησιάσν;, τάς έχοαρέτισεν, έκεΐναι δέ τώ άντα- 
πέδωκαν τόν χαιρετισμόν του.

— *Ω ! ώραΐαι τών ωραίων, ταις είπε, τίνες είσθε, καί 
πόθεν ερχεσθε ;

— Έρχόμεθα άπό του βασιλείου του Θεού, διά νά δια- 
σκεδάσωμεν εις τόν κήπον τούτον, άπεκρίθη ή νεωτέρα.

Καί ο πρίγκιψ είπε δ ι' ικετευτικής φωνής :
— Λυπήσου με ί λάβε οίκτον διά τήν κατάστασιν, εις 

ήν μέ βλέπεις 1
Ά λ λ ’ ή νεάνις έγέλασε διά τήν παράκλησίν του καί τόν 

διέταξε ν’ άπομακρυνθή. Τότε ο πρίγκιψ κατεβίβασε θλι- 
βερώς τήν κεφαλήν άπαγγέλλων τούς άντικρύ στίχους :

Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΝ

(( Πράσινη στολή ’ντυμένη παρουσιάστηκε ’μπροστά μου 
Μέ μ ισάνοιχτα τα στήθη καί με ξέπλεκα μαλλιά .

((— Ποια είσαι σύ, γλυκεία  νεράιδα,που μου πήρες τα μυαλά μου;)) 
(C—  Έ γώ  βάνω ’ ς ττις καρδούλαις τών ανθρώπων πυρκαΐά . ))

Μέ παράπονο αρχ ίζω  να τής λέγω  τούς καιμούς μου.
((—· Δέν ειξεύρείς, μ ’ απα ντά ει, πώς σέ βράχο όμιλεΤς ; ))
(Τ'Αν ^ν’ βράχος ή καρδιά σου, είναι ήσυχος ό νους μου 

Καθαρό νερο απ ’  τούς βράχους 6 Θεος στέλλει τής γης)).

Έκ τούτου ή ευθυμία τών τριών αδελφών εδιπλασιάθη, 
ήρξαντο δέ αύται νά παίζωσι καί ν’ αδωσι πέριξ του νεαρού 
πρίγκιπας. ’Ολίγον κατ’ ολίγον ωκειώθησαν μετ’ αύτου, 
καί τόν έπλησίαζον περισσότερον άλλά προσέχουσαι νά μή 
τάς συλλάβτ,. Εκείνος ταΐς προσέφερε καρπούς καί αύται 
τούς έδέχθησαν άπό τής χειρός του· εφαγον έξ αυτών καί 
προσέφερον καί εις αύτόν. Τοιουτοτρόπως διήλθεν ή νύξ 
άχρι τής ανατολής τού ήλίου. “Όταν ώς αστραπή έφάνη ή 
πρωία, αύται μετεμορφώθησαν πάλιν εις περιστεράς καί 
έπέστρεψαν εις τούς ούρανούς. Εύθύς δτε δ Τζάνσας τάς 
είδε πετώσας, ολίγον δεΐν επέταξε καί ή ψυχή του μετ’ 
αυτών ερρηξε κραυγήν λύπης καί έλιποθύμησεν.

Έν τούτοι: δ σέΐχης επιθεώρησα: άπασαν τήν πτερω
τήν γενεάν, έπανήρχετο προ: τόν Τζάνσαν ινα τόν εμπι- 
στευθή εις τά πτηνά τής πατρίδο: του, διότι τοΐς εΐχεν 
ειπη : — ((’Ενταύθα ήλθε νέος τις, τόν δποΐον ή ειμαρμένη 
μ’ εφερεν άπό τού: μακρυνούς τόπους σας, επιθυμώ δέ νά 
τόν λάβητε μαζί σας καί νά τόν έπαναφέρητε εις τόν πα
τέρα του. — Καί τά πτηνά άπέκρίναντο — ((Θά υπακού- 
σωμεν». Ό  γέρων άνεζήτει λοιπόν τον Τζάνσαν, άλλά μή 
βλέπων αύτόν ερχόμενον πρός αύτόν υπώπτευσε τί συνέβη 
καί διηυθύνθη πρός τό μυστηριώδες περίπτερον. *Οπως 
έμάντευσεν, ή θύρα ήτο ήνεωγμένη, εισήλθε καί μετ’ ού



πολύ άνεκάλυψε τόν νέον φιλοξενούμενόν του λιπόθυμον 
υποκάτω ενός δένδρου. Σταγόνες τινές άρωματώδους ύδα- 
τος ύγράνασαι τούς κροτάφους του Τζάνσα, τόν εκαμον νά 
συνέλθη. Τό βλέμμα του άνεψυχώθη αύθις, άλλ’ ίδών μό
νον τόν σεΐχην Νασέρ πλησίον του, έστέναξε καί άπάγγειλε 
πάλιν τούς έξής στίχους :

(( ’Σάν νυχτιάς καλής γλυκάδα παρουσιάστηκε ’μπροστά μου 
Περπατεί και μ ’ αλυσίδα σφιχτοδένει οποίον ευρεϊ 
Μέ τήν κάθε μια ματιά της τρεμουλιάζει ή καρδιά μου 
Κ ’ εις το στόμα της διαμάντια άξετίμωτα φορεΐ.
Ερωτόληπτέ μου, στάσου ! Βάλε το καλά ’στο νοΰ σου 
ΜΑν ’ς ολόκληρο το σώμα είναι ή κόρη τρυφερή 
Δεν θ’ άκούση ή καρδιά της τήν αλήθεια του καϋμοΰ σου.

Σου το λέγω : ε ίν ’ ή καρδιά της κ ι’ άπο πέτρα πειο σκληρή. 
Γά Οιπλα της ’φρύδια ρίχνουν σαΐτιαίς φαρμακεμμέναις 
Κ ι’ οπου βάλει μέ το νου της θά χτυπήση ’στά γερά.
Μέ τήν εύμορφιά της εχει τόσαις νηαις σακατεμέναις 
Που δέν ’τόλμησε καμμία νά τής ’βγη ’ς τά φανερά.»

— γΩ υιέ μου, τώ είπεν δ σεΐχης Νασέρ, δέν σ’ είχα 
συστήση νά μή άνοίξης τό περίπτεοον τούτο καί νά μή είς- 
έλθης ;

Α» τρεις περιστεραί, αί τρεις άίελφαί, τάς δποίας είδες, 
είναι θυγατέρες Πνευμάτων. Καθ’ έκαστον ετος έρχονται 
να παιξωσι καί νά διασκεδάσωσιν εις αυτόν τόν πύργον άπό 
τής μεσημβρίας μέχρι τής άνατολής τής επομένης ημέρας,
r / >  / * > / r I I ?οποτε επιστρεφουσιν εις τον τοπον αυτών.

— Καί που είν’ αυτός δ τόπος ;
Μάρτυς μου δ Θεός οτι καί εγώ τόν άγνοώ. Άλλά 

καλεσον τό θάρρος σου, ώ υιέ μου ! Άπάλειψον τόν έρωτα

τούτον άπό τής καρδίας σου, άκολούθησόν με οποος σέ πα- 
ραδοίσω εις τά πτηνά, τά δποία θά σ’ έπαναφέρωσιν εις τήν 
πατρίδα σου, εις τήν οικογένειάν σου, καί εις τούς λαούς 
του πατρός σου.

— Δέν εχ(ο πλέον πατρίδα ! Δέν εχω πλέον οικογέ
νειαν ! Δέν θέλω πλέον ν’ ακούσω περί τών βασιλείων του 
πατρός μου* θέλω νά έπανίδίοτό πρόσο̂ πον εκείνης, ην άγα- 
πώ, καί ας άποθάνω εις τάς άγκάλας της. Θέλω νά τήν 
επανίδω, εστω καί μίαν μόνον ημέραν κατ’ ετος !

Καί δ Τζάνσας ήρζατο αύθις ν’ άπαγγέλλτ, έν τώ μεσω 
τών δακρύίον του τούς έ&ής στίχους :

((Τά μαγευτικά σου κάλλη ει̂ θε νά μήν καρφωθβΰνε 
Εις τά μάτια του άνθρώπου οπου τύχη νά σέ ’Ροΰνε 
Κ ’ ή αγάπη οπου ’νοιώθω μέσ’ ’ ς τά στήθη μου νά μείνω 
Γιά τούς δύστυχους άνθρώπους ας μήν ητανε πλασμένη,

’Α π’ τά κάλλη &ν δέν ήτο ή καρδιά μου γεμάτη 
Δέν θά ’γνώριζε το δάκρυ το νεκρόσβυστο μου ματι,
Μά τοΰ κάκου νά ύπομένη συχνολέγω ’ς τήν καρδιά μου 
"Όλο μου το σώμα φθείρει η μεγάλη πυρκαϊά μου.

Είτα δέ προσπίπτων εις τούς πόδας τοΰ γέροντος :
— Λάβε οίκτον δι’ εμέ, ώ πάτερ μου ! Μή μ' έγκα- 

ταλίπης, καί νά σε βοηθη πάντοτε δ Θεός !
Καί δ σεΐχης Νασέρ έπεκαλέσθη αύθις τόν Θεόν ώς μάρ

τυρα δτι δέν έγνώριζεν ούτε τά ονόματα ούτε τον τοπον 
τών νεανίδ(ον.

Ά λ λ ’, υιέ μου, προσέθηκεν, εάν ήγάπησες τήν μίαν εκ 
τών τριών, μείνε έν ετος ακόμη εδώ* τό προσεχές έτος θά 
επανέλθουν τήν ιδίαν ημέραν, καί τήν ώραν εκείνην θά είσαι 
κρυμμένος υποκάτω ενός δένδρου τοΰ κήπου. *Οτε θά κα- 
ταβοΰν εκείναι νά λουσθοΰν εις τήν λίμνην καί θ’ άρχίσουν



πάλιν τά παιγνίδιά των καί τότε κολυμβώσαι θ’ άπομα- 
κρυνθώσιν άπό τά έ νεύματά t o j v ,  τρέξε λάβε τά ενδύματα 
εκείνης, ήν άγαπας, καί απομακρύνσου ταχέως/Όταν έκεΤ- 
ναι θά σε ΐδουν, θά σπεύσουν εις τήν άκραν της λίμνης, 
εκείνη δέ, ής θά άρπάσ.τ,ς την ενδυμασίαν, θά σοί τήν ζη- 
τησνι διά φωνής γλυκυτάτης καί διά λατρευτού μειδιά
ματος. Πρόσεξε. Έάν δέν δυνηθής ν’ άνθέξης εις αύτην, 
εκείνη οτε θά τά λάβτι θά πετάξη καί δέν θά τήν έπανίδτ,ς 
πλέον. Μ ή όώστ,ς τίποτε πριν έλθω έγώ.

*Ωρα πρός ώραν, ημέρα πρός ημέραν διέρρευσε τό ετος. 
Ό  σεΐχης μετέβη εις τούς εναερίους λαούς του, δ έέ Τζάν
σας άνοίξας τήν θύραν τού μυστηριώδους περιπτέρου εδραμε 
νά κρυφθνί όπισθεν βάτου, εις τρόπον ώστε νά ηναι αόρατος.

Τοιουτοτρόπως εμεινεν ολόκληρον ημέραν, επειτα δευτέ- 
ραν, επειτα τρίτην, ή δέ προσδοκία τόν έστενοχώρει, διότι 
ωχρία καί εφρικία έν τω πυρετω τής ανυπομονησίας. Τέ
λος εις τόν ορίζοντα έφάνησαν αί τρεΤς περιστεοαί* καί αί 
τρεις διηυθύνθησαν πρός τήν μικρά ν λίμνην, στρέφουσαι 
δύσπι στον τό ομμα δεξιά καί άριστερα. Ά λ λ 5 επειδή ού- 
δένα είδον, ούτε άνθρωπον, ούτε πνεύμα, έξεδύθησαν καί 
εισήλθον εις τό ύδωο καί ώραίαι καί λευκαί ώς άγνός άρ
γυρος καθώς ησαν ήρξαντο νά παίζωσι, νά κολυμβώσι καί 
νά κυνηγώσιν άλλήλας.

Έν τούτοις ή πρεσβυτέρα είπεν εις τάς άδελφάς της :
— *Ας προσέχωμεν, μήπως είναι κανείς κρυμμένος 

πλησίον μας.
Ή  δέ δευτέρα είπεν :
— Ό πύργος αύτός είναι κτήμα τού βασιλέως Σουλεϊ- 

μάν, καί ούτε άνθρωπος, ούτε πνεύμα δύνανται νά εισέλ- 
θωσιν.

— Μή φοβεισθε, είπε γελώσα ή νεωτέρα, έάν κάνεις 
αυθάδης κρύπτεται εδώ πλησίον, εμέ μόνον θέλει.

Οί γέλωτες έδιπλασιάσθησαν καί αί τρεις άόελφαί ηρ- 
χισαν πάλιν τά παιγνιά των, πάντοτε όμως πλησίον τών 
ενδυμασιών τω ν δ δέ Τζάνσας, οστις τας εβλεπεν αόρα
τός, ήσθάνετο εαυτόν λιποψυχούντα εκ τής βασανου τής 
διαψευσθείσης προσδοκίας.

Έπί τέλους, είτε κολυμβώσαι είτε μή βλέπουσαι πλέον 
ούδένα, αί τρεις άδελφαί προυχώρησαν μέχρι τού μέσου 
τής λίμνης. Τότε δ πρίγκιψ ήγέρθη καί όρμησας ήρπασε 
τά ενδύματα τής νεωτέρας, διότι εκείνην ηγαπα, και η 
δποία ώνομάζετο Σεμσέ (*Ηλιος), τό μόνον ονομα, οπερ 
ητο αντάξιον ταύτης.

Τρομάξασαι έκ τού αιφνίδιου τούτου κινήματος, αί 
τρεις άδελφαί έβυθίσθησαν εις τό ύδωρ, καί άνεφάνησαν 
μόνον εις τό άκρον τής λίμνης Τότε οι οφθαλμοί τωνεστρα- 
φησαν πρός τόν νεανίαν, ή δέ γλυκύτης τού προσώπου του 
τάς ένεθάρρυνε. Τόν άνεγνώρισαν και τώ είπον :

— Τίς είσαι ; Πώς συμβαίνει νά σ’ επανεύρωμεν πάλιν 
έδω ; Πρός τίνα σκοπόν ελαβες τά ένδύματα τής Σεμσέ.

— Διατί ελαβες τά ιδικά μου καί οχι τώ^ άλλων ; 
τόν ήρώτησεν ή Σεμσέ. Πόθεν μέ διέκρινες άπό τών αδελ
φών μου ;

— ’Έλα πλησίον μου, φώς τών οφθαλμών μου 1 Θα 
σοί ειπω ο,τι μ’ έρωτας.

— Δός μοι πρώτον τά ένδύματά μου, δρόσος τών οφθαλ
μών μου I Δός μοί τα διά νά μή ερυθριάσω οταν παρουσια- 
σθώ εις σέ.

Επειδή δέ δ Τζάνσας ήρνειτο νά τά δώσν) προ τής άφί-
ξεως τού σεΐχη Νασέρ.

Ά φ ’ ού συμβαίνει ούτω, Κύριέ μου, Απομακρύνσου ολί
γον διά νά έξέλθουν άπό το υόωρ αι αδελφαί μου, καί 
δταν ένδυθούν νά μοί δώσουν κανένα ιδικόν των ένδυμα 
νά σκεπασθώ.



ΑΝΘΟΔΕΣΜ Η

Ο Τζανσας υπάκουσε καί έν ώ έπανήρχετο εις τόν πύρ
γον, αί άδελφαί της Σεμσέ τί) έδωκαν μερικά ένδύματα 
εκ τών ιδικών των, τά οποία όμως δέν ήδύναντο νά τήν 
μεταοαλουν εις περιστεράν. Τοιουτοτρόπως ένδεδυμένη ή 
Σεμσέ ηγέρθη, δμοία πρός τήν εις τόν ουρανόν άνερχομέντ,ν 
σελήνήν, α! δέ άδελφαί της την ώδήγησαν πρός τόν Τζάν- 
σαν, οστις εΰρίσκετο υπό την πρασίνην σκηνήν.

— Σύ μ’ άπώλεσες, τώ είπε πλησιάζουσα αυτόν, άλλ’ 
αδίκως χαίρεις, διότι άπώλεσο καί σύ μαζί μου.

Εκείνη τόν είδε καταβιβάζον'τα τήν κεφαλήν καί δα- 
κρυρροοϋντα. Τότε, συγκινηθεΐσα έκ τής θλίψεώς του, έλα- 
βεν ήσύχως τήν χείρά του καί καθήσασα έπι τοΰ θρόνου, 
εκάθισε καί εκείνον εις τό πλευρόν της.

— Σπόγγισον τά δάκρυα σου, ώραΐέ μου φίλε, τώ ειπε, 
εαν μέ άγαπας ό'πως φαίνεσαι, μή μού άρνεΐσαι δ,τι σοΰ 
ζητώ, δός μοι δ,τι μ’ήρπασες, διά νά έπιστρέψω μίαν στιγ
μήν μόνον εις τούς γονείς μου. Θά τοΐς ειπω τί υπέφερες 
χάριν μου, καί θά έπανέλθω, σοί τό υπόσχομαι, διά νά σέ 
επαναφέρω εις τόν πατέρα σου.

— ! Θεέ μου ! άνέκραξεν ο Τζάνσας, εάν μέ άφήσης,
γνωρίζω πολύ καλά δτι ουδέποτε θά έπανέλθης.

Η Σεμσέ έγέλασε, καθώς καί αί άδελφαί της.
— Ησύχασε, τώ είπεν έκείνη, σπόγγισε τά δακρυά σου, 

τά οποία καίουν τά βλέφαρά σου. Θέλεις νά σέ ΰπανδρευθώ, 
και είναι ανάγκη. 'Ήτο πεπρωμένον νά ένωθώμεν, καί τό 
πεπρωμένον θά πληρωθΐί.

Ταυτοχρόνως κύψασα τόν ήσπάσθη επί τού μετώπου, 
μεταξύ τών οφθαλμών. Ή  πρεσβυτέρα τών αδελφών κα- 
τήλθεν εις τόν κήπον διά νά συλλέξνι καρπούς καί άνθη.

Ό Τζάνσας έν τη έκτάσει του ήτο ωραιότατος.
— Μάρτυς μου ό Θεός, είπεν ή Σεμσέ, δτι σ’ άγαπώ 

καί δτι ουδέποτε θά σέ χωρισθώ πλέον.

Η ΛΙΜ ΝΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ 59

Τότε έπανήλθεν ο σείχης Νασέρ. "Οταν τόν εΐδεν, ό 
Τζάνσας καί αί τρεις άδελφαί ήγέρθησαν ινα τόν χαιρετί- 
σωσιν. Ά φ ’ ού τοις είπε νά καθήσωσιν, ό σεβαστός γέρων 
είπεν εις τήν Σεμσέ :

— Γνωρίζεις δτι αυτός ό νέος σέ άγαπα υπερβολικά. 
Είναι αντάξιος σοΰ, διότι είναι μέγας μεταξύ τών ανθρώ
πων, δ δέ πατήρ του, ό'στις βασιλεύει εις τό βασίλειον τής 
Καβίλης, έ'-/ει πλεΐστα κράτη. Σ’ έξορκίζω εις τό δνομα 
τοΰ Παντοδυνάμου Θεού νά μή τόν καταφρόνησης, άλλά 
ν ’ άκούσης τόν πόθον τής καρδιας του.

’ΊΙκουσα, άπεκρίθη έκείνη, καί υπακούω εις τήν διατα
γήν σου.

Καί έλαβε τάς χειρας τοΰ σεΐχη, τάς ήσπάσθη καί εστη 
μετά σεβασμού ένώπιόν του.

Έάν οί λόγοι σου ήναι ειλικρινείς, τί) είπεν ό γέρων, 
όρκίσθητι εις τόν θεόν δτι θά μένης πιστή έφ’ δσον ζής.

Ή  Σεμσε ώρκίσθη διά τοΰ επισήμου τούτου δρκου. Ό 
δέ σείχης άποτεινόμενος πρός τόν Τζάνσαν :

— Ευλογητός 6 Θεός ό ευλογών τόν γάμον σοίς ! εφώ- 
νησεν.

Ή  /αρά εξεχείλιζεν έκ τής καρδίας τοΰ Τζάνσα, δτε 
δέ ή Σεμσέ άπεχαιρέτισε τάς άδελφάς της, δέν έφθόνησε 
τόν ουρανόν των, διότι εύρε τήν ευτυχίαν της επί τής γής.

Γ. ^ Β α λ α β α ν η ς
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Α'

Δύο θελκτικαί ροδοκάλυκες, τελευταία του ανθοκομείου 
μου ελπ ίς, κατά τινα νύκτα του ’Οκτωβρίου άπεψύγησαν· 
Έ γώ  έλογιζόμην ευτυχής έπ ί τη ιδέα, οτι εμελλον νά τάς 
προσφέρω, ώς όώρον εύάρεστον, εις την μητέρα μου, ητις 
τοσούτον άγαπά τά άνθη, ώστε, κατά την ώραν ταύτην του 
έτους, τά άποκαλεΐ συνήθως καλλωπισμόν της.

’Αλλά φευ ! αί κάλυκες αύται, τό ελπισμά μου, ετάκη- 
σαν επί του καυλού άζωοι καί άχοοοι !

Δεν υπαρχουσι πλέον* μαρανθεΐσαί δέ, έματαίωσαν τήν 
χαράν, άπεςεδεχόμην άπό της εορτής μου.

Τάς εθρήνησα επί μακρόν, ενώ δ’ έθεώρουν αύτάς, οί 
οφθαλμοί μου ενεπλήσθησαν δακρύων. *Ησαν δάκ οα άνα- 
μνήσεο^ς.

Άνεπόλουν δύο έτέρα; ροδοκάλυκας, εύγενεστέρας φύ- 
σεως, αίτινες πλήρεις ζωής, ώς τά θελκτικά εκείνα ανθέ
μια, εμαράνθνσαν, σβεσθείσαι προώρους υπό τού θανατικού 
πάγου.

ΤΩ Έδουάρδε, ώ νΕλνα, ώ νεαροί μου φίλοι, πόσον συν- 
εχώς ή οδυνηρά υμών είκών επέρχεται νά μέ έπισκεφθη 
κατά τάς ώρας τής μονώσεώς μου ! *Όμόιαι πρός δύο εαρι
νούς ζεφύρους, αί θελξίνοοι έκεΐναι σκιαί έμπνέουσιν εις τήν-

ψυχήν μου την άνάμνησιν τών ημερών εκείνων, καθ’ ας 
συνέζων μεθ’ υμών καί ήκροώμην καί προσεμειδίων ύμΐν, 
καί ΙΦεώρουν ώς τά δύο κάλλιστα πλάσματα, άπεο ό Θεό: 
έδημιούργησεν έπί τή ; γης. Τώρα δέ, οσάκις οί οφθαλμοί 
μου βλέπου$ι καρπόν τινα , καταπεσόντα προώρως έκ όέν- 
δρου, άνθος διαβρωθέν υπό τού ολέθριου σκώληκος, ώοαΐόν 
τ ι καί εράσμιον αντικείμενον, έκλεΐπον προώρως, ενθυμού
μαι τόν Έδουάρδον καί τήν ’Έλναν.

’Ιδού έκεΐ πέραν ή έπίχαρι: αγροικία, ό'που διήγον ευ
φροσύνου τάς ημέρας μετά τής μ,ητρό: τ(ον.

**Ησαν τά υστερότοκα έκ τών πολλών αυτής τέκνων, τά 
μόνα, άπεο τη περιεσώθησαν έκ τού θανάτου.

Τά ώνόμαζεν αγάπην της, τό πάν της. Ή  ελπίς τού νά 
εύδαιμονήση εΐχεν άποπτή άπό τής καρδίας της, οπότε, 
κατά τό μετόπωρον τού βίου, δ Έδουάρδος καί ή ’Έ λνα τη 
παρέσχον τήν ευτυχίαν εκείνην, ήν, κατά τάς άνθηροτέρας 
τής νεότητος αυτής ημέρας, ουδεποτε ειχεν ονειροποληση.

Ό  Έδουάρδος καί ή ’Έ λνα έγεννήθησαν ταύτοχρόνως. 
*Η φύσις τούς περιέβαλε δ ι’ αρμονίας. Ούτοι ^μοίαζον 
κατά πάντα προ: άλλήλους, κατά τούς χαρακτήρας τού 
προσώπου, τά : χειρονομίας καί τόν ήχον τή ; φωνής. Κατά 
τά έσχατα μόνον αυτών έτη ο Έόουάρύος άνεπτυζεν εκ- 
φρασιν έντονίοτέραν, ή όέ ’Έ λνα αβροτέραν.

’'Ήσαν τοσούτον περικαλλείς, ώστε δέν ήδύνατό τ ις νά 
τούς προσίδη άνευ συγκινησεοος. Τό όμμα, κεκμηκός υπο 
τοσούτων ανιαρών καί άτοπων αντικειμένων, άπερ συναντά 
κατά πάν βήμα έπί τής βιωτικής τρίβου, άνεπαύετο μεθ’ 
ηδονή: έπί τών θελκτικών εκείνων δντιον, ατινα, όια τού 
ήδέο: καί άθώου τύπου των, έφαίνοντο προλέγοντα βελτίονα 
πλάσιν.

Τό γλυκερόν αυτών μειδίαμα άντανέκλα έπί τής ψυχή: 
άκτΐνα χαρά: καί ειλικρίνειας* ή έν αύτοΐς ακτινοβολούσα



άγνότης ήδύνατο νά παραβληθή πρός δύο ρανίδας δρόσου,, 
άποσταλείσας υπό του ούρανοΰ πρός ποτισμόν της γ*?ίς.

Β '

Ευτυχής παιδική ηλικία ! Αυτή είνε κραυγή, έπαναλαμ- 
βανομένη παρά πολλών στομάτο>ν, άτινα επιον κατακόρως 
έκ του ποτηριού τνίς ζωής, του ποτηριού εκείνου, επί τής 
στεφάνης του οποίου τά δύο εκείνα παιδία μόλις είχον επι- 
θέστ) τά χείλη, ό'πως έκμυζήσωσι τόν στίλβοντα άφρόν.

’Από καιρού εις καιρόν διέρχεται τόν νουν μου ή ιόέα,οτι. 
παραλόγως θεωρείται ευδαίμων ή παιδική ηλικία.

ΙΙόσα δάκρυα χύνουσι τα παιδία Η βία, την οποίαν επι- 
φέρομεν κατ’ αυτών, αί άδικοι επιπλήξεις επιπροσθοΰσΐν7 
ώς δηλητηριώδεις κνίδαι, περί τά άσθενή εκείνα πλάσματα.

ΤΩ ελευθερία, ελευθερία, άνεμε σφοδρέ τής χαράς, ούτι- 
νος ή καθαρά καί γονιμοποιός πνοή διαστέλλει τάς καρ
δίας τών μικρών εκείνων άθ(;>ων οντων, εις σε, καί ουχί εις 
τή/ βίαν, ανήκει νά ποδηγετήσει τά πρώτα αυτών βήματα I 
Τότε δέν θά έβλέπομεν τοσούτους οδοιπόρους νά πλανών- 
ται δυστυχώς έν τώ κόσμω, καί νά πίπτωσι καταπεπονη- 
μένοι υπό τό άχθος των.

— *Η έλευθερία έχαιρέτισε τήν ήώ του ’Εδουάρόου καί 
τής *Έλνας, καί ένεκαίνισε τά πρώτα αυτών βήματα.

Ή  φύσις έγένετο ή κοιτίς αυτών* τά πεδία, οί δρυμοί, τά 
δασύλλια είδον τάς πρώτας παιδιάς καί τόν ύπνον αυτών.

Πολλάκις κοιμωμένους μέ άλληλοπλόκους τούς βραχίονας 
υπό τήν σκιάν τών δένδρων, έπι τής χλόης, τους ήκουσαν 
νά λαλώσι περί άγγέλων, τά δέ πτηνά, εφιπτάμενα υπερ 
τάς κεφαλάς των, κατέρριπτον έπ’ αυτών αρίοματώδές τι 
φύλλον, οπερ έκόμιζον εις τήν φωλεάν των. *Οσοι τους
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έγνώρισαν ειπον δτι δέν εϊχον^ τόν δμοιόν των, ήρωτων δ 
εαυτούς, αν πράγματι τά πα ιδία εκείνα ησαν θνητά.

Έκύμαινε περί τό άμώμητον μέτωπόν των ή βοστρυ- 
χώδης καί μελανόθριξ κόμη των, οί οφθαλμοί των έμάρ- 
ιίαιρον διά γοητευτικής άκτινος. Τό χαροπόν μειδίαμα της 
παιδικής ηλικίας ϋπήνοιγε τά χειλάριά των, ε π ί  δέ των 
ροδοχρόων παρειών των έσχηυάτιζε τούς κομψούς εκείνους 
γελασίνους, ούς, άγνοώ, διατί άρεσκόμεθα τόσον νά κατα- 
φιλώμεν.

*Ολον τό μικρόν των άνάστημα ητο τοσοΰτον περικαλ- 
λές, ιδία δέ αί χείοες, ωστε ειδόν ποτε γλύπτην^τινά, έπέ- 
χοντα τό βήμα προ αυτών, καί άτενίζοντα αυτούς μετά
θαυμασμού. _  ,

Ουδέποτε άποκάμνοντες τού νά θαυμαζωνται, αγνοουν- 
τες τόν λόγον, ο Έδουάρδος καί ή Έ λνα εσπευδον ασμέ
νως πρός ΰπάντησιν τών έπιθυμούντων νά τούς ϊδωσι, καί 
άπεδένοντο τ?ύς επαίνους καί τάς θωπείας των.

«Εΐμεθα τόσον ευειδείς !)) έλεγον έν τή αφελείς τής ψυ
χής των, άγνοούσης τί έστι καλλονή καί διατί ό κοσμος
τή περιάπτει τοσαύτην αξίαν.

«Ίδ έ μας, ελεγόν ποτε πρός τινα πρεσβύτην, θρηνούντα 
τόν μονογενή του υιόν, ίδέ μας καί θά στειρεύσωσι τά όα-
κρυά σου)).  ̂ -  .

Έ ξεπλάγησαν δέ δ τε  ο γέρων, άφού τούς προσε^λεψεν,
εκλαιεν εϊσέτι, καθότι ή θέα τ ω ν   ̂ε ϊ χ ε ν  άνακαλέστι τήν
χαοάν επί πολλών περιλύπων προσώπων.

Τότε περιαλγεΐς δτι δέν κατόρθωσαν νά τόν παρηγο-
ρήσωσι, συνέκλαυσαν μετ αυτού.

Τά δάκουα έγένοντο δραστικώτερα τοΰ γέλωτος.
Ό  γέρων τούς ελαβεν είς τάς άγκάλας παρηγορηθείς.
*Εκτοτε, δτε εβλεπον δυστυχή τινα, ελεγον συνήθως.
«Ίδέ μας, θέλομεν κλαύσνι μετά σοΰ».



Τοιουτοτρόπως οί μικροί εκείνοι χριστιανοί, ώς έξ απα
λών ονύχων, έξεπλήρουν τάς έντολάς του διδασκάλου των.

Γ'

Λ έγετα ι οτι οί παιδες κέκτηντα ι ευπαθή τήν καρδίαν 
έγώ  εί^ον ολιγίστους, μή όντας ώμους καί σκληροκαρδίους.

Ό  Έδουάρδος καί ή νΕλνα δέν η σαν τοιούτοι. Ήγνοουν 
τήν δυστυχίαν, ά λ λ ’ είχον τήν πνευματικήν ένέργειαν, 
οπουδήποτε καί αν συνήντων τήν λύπην, έμηχανώντο 
νά τήν οιασκεδάσωσι.

Δέν παρήρχετο ημέρα, καθ’ ήν νά μή διαπράξωσιν άγα- 
θοεργίαν τ ινά , καί νά μή άποτρέψουσι πονηρόν τ ι εργον.

Ά λ λ ’ οιμοι, ολίγον ήδύναντο νά πράξωσιν. ΎΗσαν ώς 
ηθοποιοί, μελετώντες λ ίαν ένωρίς τό μέρος, ό'πεο ήθελόν 
ποτε διαδραματίτη έπ ί τ ή ; μ εγάλη ; του κόσμου σκηνή;. 
Διενοούντο πάντα τά  άγαθά, άπερ ήθελον δυνηθή νά πρά- 
ξωσιν, ήλικιωθέντες. Τήν νύκτα ώνείρωττον οτι έφερον συν
δρομήν εις δυστυχή τινα  δεσμώτην έπί τής χαμεύνης του, 
καί ευθύς έπειτα  χερουβίμ., άτινα  ώρεγον αύτοίς, άνωθεν 
τών ουρανών, τούς βραχίονας, καί τούς ήσπάζοντο πρό;
ι £ rαμοιοην.

’Α ντί νά μ ιμώνται τά παιδ ία  έκεΐνα, τά  ένασμενίζοντα 
νά καταστρέφωσι τάς φωλεάς τών πτηνών, τάς έφύλαττον 
μετά στοργής* άπέθετον ψ ιχ ία  άρτου υπό τά δένδρα, οπού 
ή έναέριο; οικογένεια είχε πλέξη  τήν θερινήν αυτής κατο ι
κίαν.

(('Η μητηρ των, ελεγον, δέν θά άναγκάζητα ι ουτω νά 
ίπ τα τα ι πολύ μακράν, ουδέ οί νεοσσοί θά πάσχωσιν έπί 
μακρόν υπό τής πείνης)).

Φόβω μή ποτε συντρίψωσι τούς μύρμηκας, παρατεταγ-

γένους έπ ί τής οδου, ήν διήρχοντο, η μή καταπατήσωσι τά  
βατράχια τά πρό αυτών σκιρτώντα, δ Έδουάρδος καί ή 
5 Ελνα έφίστων τήν πορείαν η έξετέλουν μακρότερον γύρον.

Ούόέποτε έφόνευσαν οΐκειοθελώς έμψυχον πλάσμα, ούτε 
|ί.υΐαν, ούτε κώνωπα, αδυσώπητον εναέριον έμπουσαν, ητις 
δέν τυγχάνει του οίκτου ουδέ τής μάλλον πεφοοτισμένης 
τάξεως τού ανθρωπίνου γένους. ((Είνε τόσον ποθεινή ή 
ζωή)), ελεγον. Ε ίπα ότι ουδέποτε έθανάτωσαν έκουσίως 
έμψυχον πλάσμα* έλανθάσθην.

Βλέπων μικρόν τ ι έντομον, παλαιόν κατά τής άγωνίας 
τού θανάτου, μυϊάν τινα  η χρυσαλίδα, ήμίκαυστον υπό τού 
φωτός η σκώληκά τινα  ήμίθλαστον δ Έδουάρδος, άτε εχων 
την καρδίαν σταθερωτέραν, άποστρέφων τούς οφθαλαούς, 
έπετάχυνε διά τού έλευθερωτού ποδός τό τέρμα τών δει
νών του.

((Προτιμότερον τού πάσχειν δ θάνατο;)), ελεγον, καί 
εφευγον ώχριώντες.

Τά παιδ ία  ταύτα  είνε λίαν άγαθά διά τόν κόσμον τού
τον, θά ζήσωσιν ολίγον, ούτως ανέκραζον οί γινάσκοντες 
τήν καρδίαν των.

Καί όμως, ώ Θεέ μου, ημείς θά ήμεθα λ ίαν ευτυχείς, αν 
έν τώ  μέσω τών θλίψεοον καί όεινών, οσα μάς περιστοιχί- 
ζουσιν, ηύδόκεις νά μά : διατηρήσης έπί πλέον έν τη  ζωή 
τά Αυμήρη ταύτα  ινδάλματα ! Αυτά μάς δεικνύουσι τόν 
άστέρα τόν καταπεσόντα έκ τών μετώπων ημών, μας ύπεν- 
θυμίζουσι τόν ουρανόν, δθεν ήλθομεν, καί οπού έλπίζομεν 
νά έπανακάμψωμεν.

Δ '

Ό  Έδουάρδος καί ή *Έλνα είδον διαρρεούσας τάς ημέ
ρας τού έαρός των* ήγγισαν τό 1 5 έτος τής ηλικίας των.

5



'Η  νεότης δέν μετέβαλε την φύσιν αύτών. Τό πρώτον 
ΐον τό άνακύπτον έκ της χιόνος, τό πρώτον χαμαίβατον, 
τό υπό του ήλιου πορφυρούμενον, τους έχαροποίει ώς καί 
πρώην, ώς καί πρφην ή χαρά ^ ή λύπη τών πλησίον των 
έκίνέι τά  δάκρυα η τό μειδίαμά των.

Ά λ λ ά  τότε έγνωσαν κάλλιον δτι τά  άνθρώπινα π λά 
σματα χρτίζουσι πλείστης δσης περιποιήσεως. Περί την 
οικίαν των, έν διαστήματι ενός μιλίου καί έπέκεινα, δέν 
υπήρχε μία μόνη καλύβη, $ν νά μή εϊχον έπισκεφθή. Κατά 
πάσαν στιγμήν ή φ ιλοπτωχία  τής μητρός των παρεΐχεν 
αΰτοΐς άφορμάς πρός τό άγαθοποιεΐν.

((Είπατέ μας τάς άνάγκας σας», ήρώτων τους ασθενείς* 
ήμεΐς, εϊ δυνατόν, θέλομεν σάς δώσνι χεΐρα βοήθειας.

Ό τέ  μέν άπένεμον εις τους ενδεείς μαλακωτέραν στρω
μνήν, δτε δέ θρεπτικωτέρας τροφάς, πρός τάδώρα δ έτα ΰτα  
συνδυάζοντες έκάστοτε μειλ ίχ ιας λέξεις, προσήπτον εις 
τήν ευεργεσίαν ήδεϊαν έντύπωσιν ευτυχίας.

"Οτε οί προστατευόμενοί των έκέκτηντο τά χρειώδη, 
έκεΐνοι έφιλοτιμοϋντο νά προσθεσωσι κα ί τό περ ιττόν έδω- 
ροφόρουν τούς πατέρας καί τάς μητέρας, έχάριζον γλυκά- 
σματα ε ις  τά  τέκνα, οί δέ άνθρωποι έ'βλεπον αείποτε ευ
χαρίστως καί ηύλόγουν τήν άφιξίν των.

Πλήν ά λλ ’ ό'μως δ Έδουάρδος καί ή "Ελνα δέν περιε- 
ποιοΰντο μόνον τούς πένητας καί ασθενείς, 6εν προσεπα- 
θουν μόνον νά μαλάξωσι τά δεινά εκείνα, άτινα εξαγγελ- 
λονται διά τών δακρύων, καί τυγχάνουσι πασιφανή, αλλα 
πρόςτούτοις μαντεύοντες, κατηύναζον τήν πικρίαν τών σιω
πηλών θλίψεων, τών βασάνων εκείνων, ελαφρών κατ επ ι
φάνειαν, άλλά δριμυτέρων τών πολλών τής βελόνης νυγ- 
μών, άπερ διστάζομεν νά άναγνωρίσωμεν, καί πάσας τάς 
πολλαπλάς δοκιμασίας, α ϊτινες βαρύνουσιν, ώς επαχθείς 
άλύτεις , επ ί τών δούλων τοΰ κόσμου τούτου.

"Οτε δ Έδουάρδος συνήντα καθ’ οδόν νεανίαν τινά  δει
λόν καί μονήρη, φοβούμενον τόν κόσμον, τόν έπλησίαζε, τώ  
«πέτε ινε  τόν λόγον, τόν συνεσχέτιζε μέ τήν αδελφήν του, 
ητις τόν προέκρινε πάντοτε τών ευειδών καί κομψών γυ- 
ναικεραστών, φιλοτίμουμένων νά άξιωθώσιν ενός μόνου τών 
βλεμμάτων της.

Ποσάκις είδα πρόσωπα, σκυθρωπά υπό μελαγχολίας καί 
θλίψεως, άφιλαρυνόμενα έν άκαρεΐ εις τήν θέαν τών διδύ
μων ! Α ί μάλλον κατηφεΐς καί άγριαι δψεις ώραίζοντο άμα 
τϊί άφ ίξει των, έφαίνετο δέ δτι ήθελον νά έκφράσωσι, διά 
τοΰ ήθους τοΰ προσώπου, τάς λέξεις ταύτας. Καί ήμεΐς 
έτ ι δυνάμεθα νά καταστώμεν εράσμιοι !

Εσπέραν τ ινά , καθ’ ijv συνεκροτεΐτο υπαίθριος χορός έπ ι 
τής χλόης, ένόησα δτι ή "Ελνα δέν εφερε πλέον κομψήν 
τινα  κρινοδέσμην, ?jv τνί έφιλοδώρησεν δ αδελφός τη ς, τόν 
ήρώτησα δέ αν τήν άπώλεσεν.

—  *Οχι, μοί άπήντησεν, έρυθριάσασα, τήν έχάρισα εις 
άλλον τ ινά , πάραυτα δέ άνεχώρησε καί άνεμίχθη εις τούς 
χορεύοντας. Παρετήρησα μετά προσοχής πάντα,·τά νεανικά 
καί ώραΐα πρόσωπα, τά  περιστοιχοΰντά με, ά λλ ’ ούδείς 
εφερε τήν ανθοδέσμην τής *Ελνας, ώστε διέκρινα μακρόθεν, 
δπισθεν τών συμπλεγμάτων, πτωχόν τ ι κοράσιον, πενιχρώς 
ένδεδυμένον καί δυσειδές. Αυτό Ιφερεν άνά χειρας τήν κρι- 
νοδέσμην, έψ έλλιζε δέ μ ετ ’ έκφράσεως περιπαθούς ευγνω
μοσύνης· « ΤΩ ά γγελε , αληθινέ ά γγελ ε , μοί ε ίπ εν , ελπ ίζω  
δτι ά γα π α ςτά  άνθη. Ναί τά  αγαπώ , ά γγελε , ά γγελέ μ ου !»

Πόσον ευτυχείς ήσαν οί νεανίσκοι εκείνοι, λατρευτοί καί 
λατρευόμενυι !

*



rH περίχωρα; έπανελάμβανε τού; επαίνους καί τά εγ
κώμια αυτών.

Τοσαύτη ήτο ή πρό; άλλήλους στοργή του Έδουάρδου 
καί τής ’Έ λνης, ώστε δέν ήδύναντο νά έννοήσωσι την ζωήν 
έν τώ αποχωριστώ. Συνεσκέπτοντο καί συνέπραττον δμου. 
Δέν ετρεφον άλλην επιθυμίαν, η νά συνδιαιτώνται οσον 
ενεστι περισσότερον.

Ό  όριζων αυτών ήτο ανέφελα;, ούτε νόσοι ούτε φροντί
δες ούτε λύπαι κατεπίκραινον τάς ψυχάς καί τά  πρόσωπα 
έκείνα. Ό  βίος, δεσπότης πρός πάντας αυστηρός, έφείδετο 
υπέρ αυτών τών σκληρών έπ ιταγώ ν του.

Ά λ λ ’ ούχί . . .  ή ημέρα των έπέπρωτο νά άπολήξη μετά  
της ήοϋς* δεκαεξαετεΐς εΐμαρτο νά άποθάνωσι !

Περί τήν προσέγγισιν του χειμώνος αί παρειαί του 
Έδουάρδου ήρχισαν νά φοινίσσ(ονται διά πυρετώδους έρυ- 
θήματος. Τάχιστα τό ερύθημα έξέλιπεν, ό Έδουάρδος 
ο)χρίασεν, ήλαττώθησαν αί δυνάμεις του, τό ραδινόν του 
ανάστημα έκυρτώθη ώς τό νεοθαλές δενδρύλλιον, κατα βλη- 
θέν υπό τής καταιγίδας, ή αναπνοή του άπέβη βραχεία 
καί βεβιασμένη, αί κινήσεις του, μεσταί πρώην ζίοής και 
γοργότητο;, ασθενείς καί βραδείαι, έσελάγιζον οί οφθαλ- 
μοί του δ ι’ άλλοκότου άκτινοβολίας, πρόσημαινούσης τήν 
προσεχή τής υπάρξεοκ του μεταμόρφωσιν.

Ό  ιατρός απήγγε ιλε  τήν μοιραίαν άπόφασιν : φθίσις, 
ολίγα ι ήμέραι μαρασμού, καί επειτα  θάνατος !

νΩ, πόσον τότε τά  πάντα μ,ετέβαλον οψιν! Ό  Έδουάρδος 
έστράφη οπίσω του, όπως θεώρηση τήν ζω ή ν  τήν είδε φεύ- 
γουσαν δρομαίως, ώς ό ναύτης έκ τοΰ καταστρώματος του 
πλοίου του βλέπει τήν ακτήν, ήν έγκαταλείπει.

Τόσον νέος, ανέκραξε, νά άποθάνω, νά σέ έγκαταλίπιο  
*Ελνα μου, νά άποχωρισθώ σου καί τής μήτρας ημών ! 
Κ αί τής τερπνής τα ύτη ; ζωής, καί τής μαγευτικής ταύ-

της γης, καί τών "-όσον αγαθών τούτων πλασμάτων ! Νά 
παραιτήσω πάντα, καί νά άποθάνω ! Νά καταντήσω μόνος 
εις ζοφερόν τάφον, ά τύχη σκληρά !

Ή  νΕλνα προσεπάθει νά τόν παραμυθήση, άλλά  καί 
αυτός ήτο έπίσης περιαλγής.

Ό  Έδουάρδος έστήριζε τήν κεφαλήν έπί του στήθους 
της, αύτη δέ δ ιετέλει ούτο.) πως έπί ώρας ολοκλήρους, 
άγωνιζομένη νά καταστέλλη  τούς καρδιακούς παλμούς της 
καί νά συναναμιγνύη τήν άναπνοήν της πρός τήν του άδελ- 
φου της.

((Ίδέ, έλεγεν ένίοτε, πώς τά  νέφη διαλύονται, ό δέ ου
ρανός άναλαμβάνει τήν εύδίαν του* ώ, πόσον ώραϊον είνε 
τό κυανουν έκείνο χρώμα* εινε άπάντησις του Θεού, εισα- 
κούοντος τής δεήσεώς μου ! Ό  ουρανός τής ευτυχίας ημών 
έπεσκοτίσθη υπό τών νεφελών, ά λ λ ’ οσον ούπω θά δια- 
σκεδασθώσι, καί θέλει πάλιν αιθριάση* σύ δέν θά άποθάνης,

Ή  *Ελνα ποοέτρεπε τόν άδελφόν της νά λαμβάνη τα -
\ \ ~ Υ  ι \κτικως τα φαρμακα, τα  παρα του ιατρού οιοριί,ομενα* τα  

παρεσκεύαζεν αυτή αύτη διά τών ίδιων χειρών. Τίς δύνα- 
τα ι νά έκφράση πάν ο,τι ή στοργή της έπενόει πρός παρα
μυθίαν καί έπικούφισιν τής νόσου; Α ύτη έβύθιζε τάς χείρας 
εις το κατάψυχρον ύδοορ, όπως δροσίση δ ι’ αυτών τό καίον 
μέτωπόν του· τώ  άνεγίνο>σκε κατά τάς ημέρας τής άϋπνίας 
του, η τώ  δ ιηγείτο ο,τι έφρόνει προσφυέστερον οπως κίνηση  
τό ένδιαφέρον του, κατά δέ τάς λυπηράς έκέίνας στιγμάς, 
οπότε δ θάνατος έπαρουσιάζετο πρός τόν Έδουάρδον έν ολη 
τη  φρίκη τής έρημίας, ή νΕλνα πρός άναζοοπύρησιν τού θάρ
ρους του τώ  υπισχνείτο νά τώ  άκολουθήση.

Τώ έ'λεγεν .* ((Έγώ θά σέ άκολουθήσω)).
Κ αί δέν ήθέτησε τόν λόγον της.
Περί τάς άρχάς τού εαρος τά  αυτά απαίσ ια  συμπτώ



ματα  έπεφάνησαν κα ί έν αύτη , ή δέ νόσος έποιησατο τ α 
χείας προόδους έν τώ  λεπ το φ υε ί έκείνω  σώ μ ατ ι, έξασθενω- 
θέντι υπό τώ ν άγω νιώ ν κα ί τη ς αϋπνίας. Τ ά χ ισ τα  ηκουσε 
κα ί αύτη παρά του ιατρού την καταδ ίκη ν τη ς .

((Είμεθα τόσον νέοι, κα ί δμως π έπρ ω τα ι νά άποθάνωμεν)).

Ο ύτως ελεγον μετά γοεράς φωνής ό Έδουάρδος και ή 
’Έ λ να , αλλά  τό ή μ ε ΐς  εκείνο, τό συναπτόν αυτούς, η το 
στα γώ ν παραμυθίας εις τό πικρόν αύτώ ν ποτηριον.

’Α πεχα ιρέτισαν μαζ^ τά  εαρινά άνθη, άπερ δέν εμελ- 
λον νά έπανίδωσ ι.

Πάσα ημέρα άφηρπαζεν ά π ’ αύτώ ν σπινθ*?ίρα ζωης.
Π ολλάκις τούς άπηντοον, βαβίζοντας έπ ιπόνως καί υπο

στηρίζοντας άλληλους έν τα ΐς  π εδ ιά σ ι κα ί υπό τάς χλοαν- 
θείς δεντροστοιχίας, δπου πρότεοον εϊχον συμ πα ίξ7) μετά 
τοσαύτης ευθυμίας καί ηδονής.

Α ύτο ί εδιδον τόν τελευτα ίον ασπασμόν πρός πάντα  τά  
περικυκλουντα αύτούς αντικείμ ενα  πρός τόν ούρανόν, την 
γη ν , τόν ήλ ιον, ούτινος ή ά κ τ ίς  ώχρία δσημέραι πλέον προ 
τώ ν οφθαλμών των.

((Χ αίρετε, ελεγον, υμείς ά π α ντες , οδς έπ ι τοσουτον ήγα - 
πησαμεν* χα ίρετε, μέλλομεν νά σάς παραιτησωμεν καί νά 
άποθάνωμεν !))

νΑν τ ις  ώ μ ίλε ι πρός αύτούς περί προσεχών διασκεδά
σεων η μελλόντίον λαμπρών εργ(ον, δπως τούς ά ντιπερ ι 
σπάση κα ί παρηγορηστ), άπεκρίνοντο δακρύοντες :

((Η μ είς  δέν θά παρευρεθώμεν εις αύτά , δ ιότι μέλλομεν 
νά άποθάνωμεν)).

Μ ίαν τώ ν ημερών φίλος τ ις  αύτώ ν τοίς ε ιπ ε  : ((νΕ λθετε

τό φθινόπωρον νά μέ έπισκεφθ*/)τε* τότε τά  περσόμηλά 
μου κα ί αί σταφυλα ί μου θά ηνε ώριμοι, οί δέ ά γγελο ι θά 
-δυνηθώσι νά φάγωσ ι τό εδεσμα τώ ν άγγέλω ν.))

Οί δέ δίδυμοι υπέλαβον ί ((Τό φθινόπωρον όέν θά υπάρ- 
χω μεν πλέον)).

’Αγαθός τ ις  γέρων τοίς ε ίπ ε : ((Τόνέπι^ντα μ*?ίνα οί εγγο - 
νοί μου ’Αλφρέδος καί Σ ιγν ία · θά ελθωσι πρός επ ισκεψ ιν  
μου* αύτοί ε ίνε  ευειδείς καί άγαθοί. Ό  ’Αλφρέδος θά νυμ- 
φευθη τη ν ’Έ λνα ν , ή δέ μικρά Σ ιγ ν ία , ή κόρη τών οφθαλ
μών μου, θά συζευχθνίτόν ’Εδουάρδον. Σείς δέ θέλετε δ ιαβα- 
δ ίζ ε ι εύθύμως, ώς έν χορευτική έσπερίδι, καί θέλομεν εχει 
έ π ι τ*?ίς γης εικόνα τ ινά  της βασ ιλείας τών ούρανών !))

((’Αλλοίμονον, άπεκρίνοντο μ ειδ ιώ ντες, δέν δυνάμεθα νά 
νυμφευθώμεν, δ ιότι μέλλομεν εντός ολίγου νά άποθάνωμεν)).

Τοιουτοτρόπως δέ δ αδυσώπητος θάνατος τούς απω θεί 
άπανταχόθεν, έμείου τάς δυνάμεις tcov, περ ιβάλλων αυτούς 
δ ιά  σκότους κα ί οδύνης.

Τό μαρτύριον αύτών υπήρξε βραχυχρόνιον, δοξα τώ  Θεώ. 
*Η ειρηνη έπ έστη  προ τού θανάτου* είδος τ ι λ ιποθυμ ία ς, 
βραδείας κα ί άνοίδύνου, ηγαγθν αύτούς έως εις 'τόν ουδόν 
τού βίου, δπου ήδυνηθησαν νά συλλεξω σ ιν ε τ ι ανθη τ ινα .

Τά φυσικά παθήματα  δ ιέσπασαν τόν έπίχρυσον π έπλον , 
υπό τό πρίσμα τού όποιου είχον μέχρι τέως ιδτί τον κοσμον.

Ό  παράδεισος άπέδρα* έίδον δάκρυα, /.ακουργάματα, 
πο ινάς, φρίκην* καί μάτην δ5 έπόθησαν νά έπενέγ/,ωσι θε
ραπείαν.

’Έ λεγο ν  : Έ π ι  της γη ς πάντες πάσχουσι* δέν άρεσκό- 
μεθα νά παραμείνωμεν ενταύθα* ο κόσμος είνε κοιλας τού 
κλαυθμώνος* άνεγείροντες άε προς ουρανον τα  βλέμμ ατα , 
άνεφώνουν παραφόρως *.

((’Ε κεί άνω ύπάρ/ει ζωή βελτιων)).
Μ ετά την πρώτην αύτώ ν κοινωνίαν τώ ν άχράντων μυ



στηρίων, ή είρηνη χ*7ίς καρδίας των υπηρξεν εντελής, ή ακτι
νοβολία τών οφθαλμών το̂ ν διαυγής της ψυχής των άντα- 
νάκλασις.

Ζ'

Διέρρευσε τό θέρος, οί δέ δύο άγγελοι ετιλλον έν καθ’ £ν 
τά άνθη του βιωτικοΰ στεφάνου. Έπηλθε τό φθινόπωρον, 
καί συν αύτώ διηνυσαν τόν δρόμον των. Ό  ύπνος δέν τούς 
επεσκέπτετο πλέον την ημέραν τούς μετέφερον επί τίνος 
θρανίου εις τό ύπαιθρον αυτόθι ή στενόχωρος αναπνοή των 
άπεβαινεν ευκολωτέρα, ή δέ δροσερά αύρα κατηύναζεν δπω- 
σουν την φλόγα τοΰ κατατηκοντος αυτούς πυρετοΰ.

Ούδέν ήττον διετέλουν έτι εύθυμοι· μεθ’ όλα τά δεινο- 
παθηματα αυτών, δ Έδουάρδος καί ή *Ελνα ήγωνίζοντο νά 
παρηγορησωσιν όσους εμελλον νά έγκαταλίπωσι διά παντός.

'Ημείς θέλομεν αγρυπνεί έφ’ υμών, ό'ταν γίνωμεν άγγε
λοι θά όείόμεθα τοΰ Θεοΰ υπέρ υμών.

*Ότε δέν ήδύναντο πλέον νά λαλώσι, προσέβλεπον άλ- 
ληλους περιπαθώς· διατελοΰντες δέ εις τά λοίσθια τοΰ 
βίου, έφοβοΰντο μηποτε δέν δυνηθώσι νά συνεκπνεύσωσι 
ταυτοχρονως, καί δέν κατορθώσωσιν ούτω νά συμπετασθώσι 
πρός τό ενδιαίτημα της ειρήνης καί λαμπηδόνος, οπερ πρό 
τοσούτου χρόνου έθεώρουν μεθ’ ηδονής.

Καθημενοι πλησίον άλληλων, παρετηρουν, μετ’ ένδομύ- 
χου αγωνίας, την φθοράν, ην ή νόσος έπηνεγκεν εις τά 
πρόσωπά των.

Πόσον λαμπυρίζουσιν οί οφθαλμοί σου, ελεγεν δ Έδου- 
αρδος πρός την νΕλναν και αύτη πρός αύτόν.

((Έόουάρδε μου, πόσον είνε βαθυσκαφεΐς αί παρειαι σου, 
καί θολερά τά ομματά σου)).

((Ή αναπνοή σου εκλείπει, ώ, αν ήδυνάμην νά σοί με
ταδώσω έκ της έμης* εχω ικανήν καί δ ι’ άμφοτέρους)).

Δραττομένη δέ της κεφαλής τοΰ άδελφοΰ διά τών ισχνών 
χειρών της, ήγωνίζετο νά έμφυσηοτ) εις αυτόν διά τών 
φιλημάτων ολίγον τι έκ τνίς ζωτικής έκείνης πνοής, *?|ν

<■/ ik ; γ  Vαυτη οιεσωί,εν ετι.
Οί φίλοι καί οί συγγενείς, οιτ.νες τούς έγνώρισαν καί 

ήγάπησαν, συνηρχοντο περί την κλίνην *ών βασάνων των. 
Προσέφερον, ούχί πλέον ώς δώρον, άλλ’ ώς θυμίαμα, άνθη, 
οπώρας, ευχάς καί δάκρυα* οί δέ δίδυμοι άπεδέχοντο πάντα 
ταΰτα μετά μειδιάματος εύγνώμονος, καί άπεκρίνοντο ευ- 
χαριστοΰντες :

(('Ημείς θά δεοίμεθα υπέρ υμών)). Έκάστην εσπέραν ήρώ- 
των άλληλους ; Αύριον τό πρωί θά έζυπνησο^μεν έν ούρανώ;

ΤΗτο ’Οκτώβριος. Θυελλώδη τινά νύκτα δ Έδουάρδος 
καί ή νΕλνα είχον υπνώση, παρά τό σύνηθες, ύπνον γαλη- 
νιον καί βαθύν.

((Πόσον ήσύχως κοιμώνταί)), έψιθύριζον οί παρεστώτες. 
Έπηλθεν ή πρωία καί ύπνωττον ετι. Ή  θύελλα είχε κο- 
πάστι, δ ουρανός ήθρίασεν αύθις, δ ήλιος ήκτινοβόλει . . . 
αυτοί δέ έκάθευδον ετι. ι

Η'

Μία τών άκτίνο^ν εκείνων επεσεν ήδέο̂ ς έπί τοΰ προσιο- 
που τών διδύμων. Αυτοί δέν κοιμώνταί πλέον . . . εζύπνη- 
σαν . . . άλλ’ έν ούρανώ. Ή  δέ μτίτηρ των, ή δύστηνος 
μητηρ των ;

Βλέπετε έκει πέραν έν τώ νεκροταφείω την γυναίκα εκεί· 
νην, καθημένην έπί τίνος πλακός ; ’Ακινητει ώς αυτός, οί 
δέ βόστρυχοι τ*7(ς ψαράς κόμης της κυμαίνουσιν αφελώς 
έπί τών ώμων της, δ δέ άνεμος ταράττει τά κατεσχισμένα 
ίμάτιά της. Αυτή είνε γραία καί κατεσκελετωμένη, αλλ 
ούχί έκ της ηλικίας, οίκτείρατε αύτην, καθότι ή τάλαιαν



πάσχει* αύτη δέν θά σάς ενόχληση επί πολύ. νΙδετε τούς 
Ήεριλύπους καί αλαμπείς εκείνους οφθαλμούς, ιδετε την 
θλΐψ ιν , άπολελιθωμένην επί τών σιωπηλών εκείνων χειλέων ! 
Δ ια τ ί κάθηται αυτόθι ; δ ιότι αυτόθι κεϊνται τά φ ίλτατα  
τ*?|ς καρδίας της. *Ιδετε τόν τάφον εκείνον* είνε δ τάφος 
τών τέκνων της.

Α ύτη  έρχεται καθ’ έκάστην εις τό κοιμητηριον. Ό  θε
ρινός καύσων, τό χειμερινόν ψΰχος την ευρίσκουσιν εξίσου 
άπαθη. Ουρείς τη  αποτείνει τόν λόγον, ούδέ αυτη λαλεί 
πρό.ς τινα.

Δέν εχει η μίαν έλπ ιζα , τόν θάνατον !
Ή  κορυδαλλίς άδει εναέριος επί τοΰ τάφου τών διδύμων. 

Ή  μητηρ, ως εθος, έκάθητο έπι τής πλακός, σιωπηρά καί 
ακίνητος. Ό  άνεμος της θυέλλης διήλθε διά τοΰ κοιμη
τηρίου* είδα ό'λον τό σώμα της γυναικός συγκλονούμενον 
τήν επλησίασα. Είχε την κεφαλήν προσηρεισμένην επί 
μιάς τών φιλυρών, τών πεφυτευμένων παρά τόν τάφον τών 
τέκνων της* αύτη υπεμειδία ήδέίος.

Ή  δοκιμασία εληξεν.
ΤΩ περικαλλή εαρινά άνθη, δσάκις δ ήλιος τοΰ Μαίου 

σάς εκφύει από τών κόλπων της άνανεωσάσης γ*?,ς, επικα
λύψατε, κοσμήσατε επιχαρίτως τόν τάφον, 8ν δέν θέλουσι 
βρέχει πλέον τά  δάκρυα μητρός.

Έν Ζάκυνθο), ττ, 9 Σεπτεμβρίου Ί885.
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Θυελλώδη τινά  φθινοπωρινήν έσπέραν, δ κωδωνοκρού 
στης Μάλμ έκάθητο ενώπιον τραπέζης, έξελέγχων τούς 
λογαριασμούς της υπό τήν φύλαξίν του έμπεπιστευμένης 
εκκλησίας, δτε είδε τήν σύζυγόν του, κεκμηκυιαν καί πε- 
ριλυπον, εισερχομένην εις τήν οικίαν.

Ή  αγαθή γυνή είχε περατώσει λυπηρόν και επίπονον 
εργον* είχε σφάξει καί έκδάρει μίαν τών αγελαδων των.

—  Ή ξεύρεις, άγαπητέ Μάλμ, είπε πρός τόν.συζυγον 
της, δτι λυπούμαι πολύ τήν καϋμένην τήν άγελάδα μου, 
τήν ώρα ία ν καί καλήν 'Ροΐ,ΕΥΧοΰλ.Ιαν ;

—  Τό δυστυχ ισμένον τό ζώον ! απήντησεν ο κωδωνο- 
κρούστης* δταν εζη, μάς εδιδε το γάλα  καί τωρα, νεκρά, θα 
μάς προμηθεύση κρέας. . . Είναι παχεΐα ;

—  Είναι καλή. . . ’Α λλά  δέν ήξεύρω αν θά μέ βαστάξϊ) 
ή καρδιά μου νά φάγω άπ ’ αυτήν. Τήν είχα δεκα χρόνια... 
*Αμα μέ ήκουεν εις τήν αυλήν, ετρεχε καί ήρχετο^ σιμά  
μου* καί τό πρωί, δέν ή γγ ιζε  το χόρτον, ποΰ τής έδιδα, 
αν δέν έτρωγε τό πρώτον δεματάκι άπό το χέρι μου. . . 
Καϋμένη 'Ροζενκούλλα !

Υ π ά ρ χε ι αξιοπαρατήρητος συνήθεια παρά τοΐς Σουηδοις 
χωρικοϊς, οιτινες επιθέτουσιν εις τά τέκνα των τόσον δύσ-

■



ηχα ονόματα, νά καλώσι τάς εαυτών αγελάδας διά τών 
χαριεστέρων καί τών ποιητικωτέρων ονομάτων π . χ ► 
((Rosenkulla)) (λόφος τών ρόδων), ((Gullperla)) (χρυσούς 
μαργαρίτης), ((Mairos)) (ρόδον του Μαΐου) κτλ.

Μετά βραχεΐαν σιωπήν, ή σύζυγος του κωδωνοκρούστου 
έπανέλαβε την συνδιάλεξιν, είπούσα :

—  Νομίζεις, Μάλμ, δτι τά ζώα έχουν πνεύμα ;
—  Αυτό είναι ζήτημα πολύ λεπτόν. "Οσα ήξεύρ§υν 

διατί χαίρουν καί διατί υποφέρουν πρέπει, νομίζω, νά τναι 
πεπροικισμένα μέ διάνοιαν. Τό σκυλί δαγκάνει, τό κτυ
πουν καί ύέν τό κάμνει πλέον. Δέν άποδεικνύει τούτο δτι 
φοβείται μήπως δαρη έκ νέου ; Είς οκνηρός ίππος τρέχει 
μαστιγωθείς, δέν τολμά δέ νά σταματησ*/) πλέον, διότι 
βεβαίως φοβείται την μάστιγα. . . 'Υπάρχουν πολλαί τοΐ- 
αυται αποδείξεις δτι τά ζώα δέν στερούνται διανοίας.

—  Τότε δμως θά θεωρουν τόν άνθρωπον ώς φοβερόν τύ
ραννον.

—  ’Αμφιβάλλω έάν ή σκέψις των φθάνη εο)ς έκεί/Οταν 
ζώον φορτηγόν δέν άντέχν) εις τό βαρύ φορτίον καί δμως 
ήμεΐς έπιμένωμεν νά προχωρήσ*/), ποίαν γνώμην σχηματίζει 
δ ι’ ημάς $ "Οτι είμεθα τρελλοί η σίοστοί δαίμονες. Ιδού 
τό πάν.

—  Πώς ήμπορείς νά τό λέγτ,ς αυτό ;
—  Τά ζώα δέν κλαίουν δέν ήμπορουν ουτε μέ λέξεις, 

ούτε μέ παρακλήσεις νά έπικαλεσθώσι την εύσπλαγχνίαν 
μας* δμως δέν έποεπεν ήμεΐς νά έννοώμεν τά παθήματα καί 
τάς στενοχωρίας των άπό τά έσβεσμένα βλέμματά των, την 
κλίνουσαν κεφαλήν των, τούς τρέμοντας πόδας των ;

Ναι, είναι άληθινόν ! είπε μέ φωνήν συγκεκινημένην 
η συζυγος του κωδωνοκ ρούστου έναγκαλιζομένη αύτόν.

— 'Υπάρχει Ομως ποάγμά τ ι, τό οποίον μέ πείθει, έπα- 
νελαβεν δ Μάλμ, δτι τά ζώα δέν έννοούσι, δ*?ίλα δη ή δύ-

ναμίς των. . . Έάν δ ταύρος έγνώριζε τήν δύναμιν του. . . -
— Δέν θά ήτο, φίλε μου, δούλος.
—  Αυτά είπεν ένας από τούς ποιητάς μας καί έγώ δέ

χομαι τήν γνώμην του. ’Αλλά σιώπα ! . . . ώ έν έσταμά- 
τησεν άμαξα εις τήν έξο̂  θύραν ;

—  Νομίζω. . . ΙΙοιός νά ήναι τόσον άργά ; Είναι σχε-
V  r  t/ > /όον η ωρα οκτω.

— Θά ηναι ίσως διά κανένα άσθενή. . . Ετοίμασε τόν 
παλαιόν μανδύαν μου καί τά χονδρά υποδήματά μου.

Βαρέα βήματα ήκούσθησαν είς τό προαύλιον, μετά όέ 
μικρόν δ κωδωνοκρούστη: καί ή σύζυγός του είδον είσελ- 
^όντα είς τό δωμάτιόν των άνδρα μετρίου άναστήματος, 
τετυλιγμένον έντός μακρού μανδύου, ρωμαλέον, μέ πλατύ 
καί έστιγυ.ένον υπό τής ευλογίας πρόσωπον μετά μελαίνης 
καί μακράς γενειάδος καί δμοίου μύστακος.

— Συγγνώμην, κύριε καί κυρία, είπεν δ ξένος μετά cpoj- 
νής, ην προσεπάθει νά καταστήση γλυκεΐαν. ’Έρχομαι άπό 
τήν Στοκχόλμην καί προτίθεμαι, μέ τό θέλημα τού Θεού, 
νά διανυκτερεύσω είς τήν *Ένσταν πλήν ή δδός είναι τό
σον κακή, ώστε δ γηραιός ίππος μου είναι σχεδόν έξην- 
τλημένος, έπομένως έσταμάτησα, δπως άναπαυθη καί φάγτι 
ολίγην βρώμην πρός άνάκτησιν τών δυνάμεών του.

—  *Εχετε κανένα άνθρωπον μαζύ σας νά τόν περι- 
ποιηθη ;

—  ’Έ χω τόν υπηρέτην μου. . . Δέν έχετε όμως υπόστε- 
γόν τ ι, υπό τό δποΐον νά ήσυχάση ;

— Ναί, υπάρχει πλησίον είς τό κιγκλιδωτόν. . . Στα- 
θήτε, πηγαίνω. . .

—  Μή ένοχλεΐσθε, φροντίζω έγώ. . . * Αλλως, πρέπει 
πάντοτε νά έξέλθω ,ίνα λάβω πράγματά τινα άπό τήν άμα
ξαν. . . Σάς παρακαλώ καί πάλιν μή ένοχλεΐσθε.

Ό  ξένος έξήλθεν.



— Ποίός νά ήναι αύτός δ άνθρωπος ; ήρώτησεν ή γυνή 
τόν σύζυγόν της.

— Έάν δέν είχε μύστακα, θά έλεγα δτι είναι κρεοπώ
λης, ό όποιος περιέρχεται τά χωρία διά τήν αγοράν ζφων, 
άπεκρίθη ό Μάλμ, λαμβάνων τούς λογαριασμούς του καί 
κλείων αύτούς εντός τοΰ συρταρίου της τραπέζης.

— ’Ήλθεν εις κακήν ώραν, διότι έσκεπτόμην νά κοι
μηθώ.

— Δέν θά μεένϊ] πολύ. . . . Καί άν δέν ησο, αγαπητή 
μου, πολύ κουρασμένη, έπρεπε νά μας θερμάνης ολίγον 
ζύθον.

— Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κύριε καί κυρία, διέκοψεν ο 
κατ’ εκείνην τήν στιγμήν εισερχόμενος ξένος, μάς άρκεϊ, 
άν άγαπάτε, ολίγον θερμόν νερόν* εχω μαζύ μου ζάκχαρι 
καί αριστον ρώμι τής Ίαμαϊκής· θά κάμωμεν γρόγ.

Άπέθεσε δ’ έπι τής τοαπέζης μεγίστην φιάλην έντός 
πεπλεγμένων λύγων καί σάκκον σακχάρεως.

— Νερόν δέν λείπει, είτε βρέχει εϊτε μή, άπήντησεν ή 
σύζυγος τοΰ κωδωνοκρούστου, άλλά. . .

— Ά λλά, άνέκραξεν ό ξένος, είναι τακτικόν νά παρου- 
σιασθώ πρός υμάς πριν ή συγκρούσωμεν τά ποτήρια. . . . 
’Ονομάζομαι Άκερστρώμ και είμαι σηματοφόρος συντάγ
ματος πεζικού τής Σουδερμανίας. . . 'Ως μέ είπεν ό υπη
ρέτης σας, έχω τήν τιμήν νά ευρίσκωμαι παρά τφ κωδω- 
νοκρούστνι τής ενορίας τής Δάνδρεζδ και τή άξιοτίμω συ- 
ζύγω αυτού.

Ό  ξένος άποβαλών τόν μανδύαν του και άναρτήσας αυ
τόν άπό καρφίου εμπεπηγμένου είς τόν τοίχον, έμεινε μέ 
στρατιωτικήν στολήν.

Ό κωδωνοκρούστης προσεκάλεσεν αυτόν νά καθήση, ενώ 
ή σύζυγός του επορεύετο νά θερμάνη τό υδωρ.

— Αληθινά, είπεν αυτη, ενώ εξήρχετο, δέν θά ήτο

καλόν νά φέρω τόν μανδύαν τώΰ ξένου μας εις τό μαγει- 
ρεϊον, δπως στεγνώστι ;

— Μυριάκις ευχαριστώ, άγαπητή κυρία, άπήντησεν ό 
σηματοφόρος, άλλ’ έχω εις τό θυλάκιόν μου ζεύγος πιστο- 
λίων, τά όποια δέον νά έξαγάγω, διότι θά ήκούατε μέγαν 
κρότον, έάν τό πΰρ προσήγγιζεν αυτά.

Ό ξένος λοιπόν έξήγαγε τά πιστόλια, τά όποϊα έθεσεν 
έφ’ ένός επίπλου· άφού δ’ ή γυνή έξήλθεν, έπανήλθεν είς 
τήν θέσιν του.

—'Ως παλαιός στρατιωτικός, είπεν, ουδέποτε ταξειδεύω 
εύχαρίστιος άνευ τών πιστολίων μου, ιδίως δ’ δταν ό και
ρός ήναι ώς τόν σημερινόν."Οχι δτι υπάρχει τις κίνδυνος... 
άλλ’ δμως τελευταϊον αί εφημερίδες δέν έγραφον, δτι ό 
ταχυδρόμος έλϊΐστεύθη ;

— Ναί, είναι άληθές· πρό δεκαπέντε ήμερών.
— Πώς συνέβη ;
— 'Ο ταχυδρόμος είχε κατέλθει τής θέσεώς του, δπως 

διανοίξτί ενα φραγμόν, δτε αίφνης ήκούσθη πυροβολισμός* ό 
ταχυδρόμος έπεσε νεκρός καί ό σάκκος τών επιστολών έγέ- 
νετο άφαντος. Τήν πρωίαν τής έπιούσης ό σάκκος άνέυ- 
ρέθη, άλλ’ άπασαι αί έπιστολαί είχον άνοιχθή καί είχον 
άφαιρεθή τά έν αύταΐς υπάρχοντα χρήματα.

— Λοιπόν, δέν έχω δίκαιον ; άνέκραξεν ό σηματοφόρος* 
ναί, πάντες οί λησταί τών ταχυδρόμων, τακτικών τε καί 
εκτάκτων, ώφειλον νά κόψωσι χρυσοΰν μετάλλιον εις τιμήν 
τοΰ γενικού διευθυντοΰ τών ταχυδρομείων, τοσοΰτον μερι- 
μνώντος υπέρ τής διευκολύνσεως τοΰ έργου αύτών. Δέν εί
ν α ι, τώ δντι, ασύνετος πράξις νάέκπέμπωνται νυχθημερόν εις 
μεμακρυσμένα μέρη εκατοντάδες, χιλιάδες σκούδων, άνευ 
ετέρου φύλακος, πλήν μεθύσου ή νυσταλέου ταχυόρόμου ;

Ό κωδωνοκρούστης, φυσικώ τώ λόγω, έπεδοκίμασε τήν 
άπότομον παρατήρησή τού παρ’ αύτώ ξενιζομένου.
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Μ ετ’ ολίγον ή σύζυγο; αύτοΰ επανήλθε, φέρουσα δο
χείο ν πλήρες θερμού ύδατος, δττερ άπέθεσεν επί της τρα- 
πέζης μεταξύ δύο μεγάλίον ποτηρίων, δ δέ σηματοφόρο; 
επελήφθη τής παρασκευής τοΰ γρόγ.

—  Τό καλόν γρόγ·> ειπε κενών έντό; τοΰ ζέοντος υδα
τό;, άφοΰ όιέλυσεν έν αύτώ ποσότητά τινα  σακχάρεως, με- 
γάλην δόσιν ρουμίου, πρέπει νά έχτ) τό χρώμα του πα- 
λαιοΰ άνακαρδίου καί νά ήναι συγχρόνως άφθονον, δυνατόν, 
γλυκύ καί σχεδόν ζέον.

—  Τό ε δικόν μου είναι τόσον δυνατόν, είπεν δ κωδω
νοκρούστης, άφοΰ έδοκίμασε τό περιεχόμενον τοΰ ποτηριού 
του, ώστε μοΰ καίει τόν λάρυγγα.

—  Προσθέσατε ολίγην σάκχαριν, άπεκρίθη δ ξένος, πα- 
ρουσιάζων αύτώ συγχρόνως τό περιέχον τό σάκχαρι δο- 
χεϊον.

—  Ή  βροχή έξηκολούθει μαστιγοΰσα μετά πατάγου 
τάς ύέλους τών παραθύρων δ άνεμος έπνεεν ισχυρός, πολ- 
λάκις μετά τοσαύτης δυνάμεως, ώστε ολόκληρος ή οικία 
έσείετο. *Όμως δ κωδωνοκρούστης καί δ ξένος του, άπερ- 
ροφημένοι υπό της πόσεως τοΰ ρουμίου, £/όλις προσείχον εις 
τά  γινόμενα.

**Ησαν οί δύο μόνοι, δ ιότι ή οικοδέσποινα δέν έβράδυνε 
νά κατακλιθη, συνωμίλουν δ ’ ώς παλαιοί φίλοι.

—  Σ τοιχηματίζω , εΐπεν δ κωδωνοκρούστης, οτι δ ξέ
νος μου θά έχτ, καμμίαν υπόθεσιν εις τό δικαστήριον της 
*Ενστας, τοΰ δποίου ή σύνοδο:, έάν δέν σφάλλω, αρχίζει 
αυριον.

—  Καί θά κερδίζετε τό στοίχημα, άπεκρίθη δ σημα- 
ταφόρο:, δ ιότι, έάν δέν υπηρχεν αύτός δ λόγος, δέν θά 
έταξείδευον μέ αύτόν τόν διαβολόκαιρον. Διερχόμεθα δλην

τήν ζωήν μας μέ τάς δίκας καί οί μόνοι έξ αύτών κερδί- 
ζοντες είναι οί δ ικασταί καί οί δικηγόροι, ώς έκ τών π α ι
γνιόχαρτων μόνος κερδίζων είναι δ κατασκευάζουν αύτά.

—  Νομίζω δτι πρόεδρος θά ήναι δ Φροβέργερ.
—  Τόσω τό καλλίτερον ! Είναι πολύ εύάρεστον νά πα- 

ρευρίσκηταί της, δταν διευθύνη αύτός. *Ά ! καθώς πέση 
εις τάς χεΐράς του κανείς κλέπτης, είναι δυσκολώτατον νά 
τώ διαφύγη. Ούχ ηττον, μίαν ημέραν ενρε ζύκ μάστορή τον. 
Ένθυμεΐσθε τόν περίφημον Κυρκνίσσε ; ύπήρξεν αδύνατον 
νά τώ  άποσπάση μίαν λέξιν.

—  ((Δέν θέλεις ν ’ άπαντήσης ; τώ έλεγεν δ Φροβέργερ.
—  ((Δέν ήμπορώ, καλέ μου πρόεδρε.
—  ((Δέν υπάρχει ερώτησις, εις τήν δποίαν νά μή δύνα 

τα ί τ ις  ν ’ άπαντήσν).
—  ((’Ίσως, καλέ μου πρόεδρε.
—  ((Πώς ί'σως ;
—  ((Ναί, καλέ μου πρόεδρε* μοί επιτρέπετε νά σάς απευ

θύνω μίαν έρώτησιν άπλουστάτην ; j
—  ((νΕστω, ζώον.
—  ((Λοιπόν, δ καλός μου πρόεδρος εξακολουθεί νά δέ

χεται δώρα άπό τούς υποδίκους ;
Ό  Φροβέργερ εμεινεν ένεός καί έγένετο ερυθρός ώς 

αστακός.
—  Ό  πρόεδρος Φοβέργερ, άπεκρίθη δ κωδονοκρούστης, 

είναι δικαστής έντιμος, περί τοΰ δποίου δ κόσμος εχει τήν 
καλλιτέραν ιδέαν.

—  ’Αναμφιβόλως είναι έντιμος, ά λ λ ’ δ Κυρκνίσσε άπε- 
δείχθη εύφυέστερος αύτοΰ, δ ιότι, έάν δ πρόεδρος άπεκρίνετο 
καταφατικώς, θ’ άνεγνώριζεν επίσης, ό'τι είχε δεχθή τοι- 
αΰτα προηγουμένως. Λοιπόν, δ Κυρκνίσσε ήξίου ευλόγως, 
οτι υπάρχουσιν έρο^τήσεις, εις τάς δποίας είναι άδύνατον ν 
άπαντήσϊΐ τ ις  ναί η δχι.



—  Καί οαως δ Κυρκνίσσε, μέ δλην τήν πονηριάν του, δέν 
άπέφυγε τήν σύλληψιν καί τήν καταδίκην.

—  Καί δικαίως ! . . . "Οπως δήποτε δμως, θά η το ευ
χής εργον, έάν είς έκαστον δικαστήριον υπήρχεν είς τοι- 
ουτος πρόεδρος, διότι δέν θά έβράδυνον αί δίκαι καί δένΟά 
έβασανιζοντο οί κατηγορούμενοι. 'Υ πό  τήν προεδρείαν αυ
τού, αί συζητήσεις είναι ευάρεστοι διασκεδάσεις διά τους 
άκροατάς.

—  Είναι άλ^ηθές, προσέθετο δ κωδωνοκρούστης.
—  Τά πλήρη γρόγ ποτήρια έκενουντο καί έπληροΰντα 

αύθις, δπως έκ νέου κενωθώσιν. Ούτως δ κωδίυνοκοούστης 
παρέβαινε τούς νόμους τής έγκρατείας, ους ί πέρ πάντα ά'λλον 
ώφειλε νά γινώσκη καί έφαρμόζν). *Ας ίδωμεν τό αποτέ
λεσμα.

Οί δύο πόται έθερμαίνοντο, ταχέως δέ συνεκινήθησαν, 
συνδιαλεγόμενο». οικειότατα καί άποκαλοΰντες άλλήλους 
άδεΛφούς·

Ό  στματοφόρος, μάλλον είθισμένος του δυστυχούς Μάλμ 
είς τό είδος τούτο του πότου, ούδαμώς άπέβαλε τήν ψυ
χραιμίαν του, διότι καί συνεκράτει έαυτοΰ, ενώ παρώτρυνε 
τόν σύντροφόν του νά πίνη.

—  Ό  κωδωνοκρούστης καί δ σηματοφόρος, ελεγεν, εύρί- 
σκονται ακριβώς έπ ί τής αυτής βαθμίδος τής κοινωνικής 
κλίμακος. Τί θά ήτο δ ίερεύς ά'νευ του κωδωνοκρούστου y 
τ ί δ5 δ λοχαγός ά'νευ του σηματοφόρου ; Πόδες ανυπόδη
τοι. Καί δμως θείοροΰν ήμάς ευτελείς καί ποτέ δέν γινόμε- 
θα ίππότα ι ή ταξιάρχαι. Ε ίπέ με, αδελφέ, είδές ποτε ση
ματοφόρον μέ τόν Στανρον τον Ξίφονς ·

—  ’Α λλά , αγαπητέ αδελφέ Ά κερστοώμ, δ μακαρίτης 
βασιλεύς μας ήρχισεν άπό στρατιώτης άπλους, τό δποίον 
δέν τόν έμπόδισε νά γίνη ταξιάρχης ό'λων τών ταγμάτω ν 
καί νά κάμη δ ίδιος δσους ήθελε ταζιάρχας.

—  νΕχεις δίκαιον* ά λ λ ’ ή έξαίρεσις έπικυρόνει τόν κα
νόνα. Ή μπορεΐς νάονομάσης έ'να κωδωνοκρούστην, δ δποίος 
νά έ'γινεν έπίσκοπος ,

—  ’Ακριβώς ό'χι* όμως άνέγνωσα ό'τι δ Σ ίξτος Ε' ήτο 
βοσκός πριν χειροτονηθη πάπας.

—  Σοί επαναλαμβάνω, ό'τι ή έξαίρεσις έπικυρόνει τόν 
κανόνα. ΤΑ ! άδελφέ μου, δ κόσμος είναι ά'βυσσος άδικιών.

'Η  συνδι άλεξις παρετάθη έπί πολύ, ό'τε αίφνης δ σημα
τοφόρος, έξαγαγώ ν καί παρατηρήσας τό ώρολόγιόν του, 
ήγέρθη άποτόμως. t

—  Ά δ ελφ έ , άνέκραξεν, έλησμονήθημεν . . . Ε ίναι πολύ 
άργά καί πρέπει ακολουθήσω τόν δρόμον μου.

Ό  Μάλμ ήγέρθη επίσης, ά λλ ’ ίστατο πολύ ολιγώτεοον 
στερεώς έπ ί τών ποοών του ή δ σύντροφός του.

—  Νομίζω, είπεν δ ξένος, ό'τι κατοικείς είς πολύ έρημον 
μέρος. Δέν σ ’ έπ ισκέπτοντα ι οί κλέπτα ι ;

—  Δέν υπάρχει πλούσια λεία  είς τήν οίκίαν πτωχού 
κωδωνοκρούστου. Ά λ λ ω ς , έ'χω έκεί είς τόν τοίχον τό καλόν 
μου πυροβόλον.

—  Είναι γεμάτον ;
—  Ε ννοείτα ι.
—  Ά ξιοσέβαστον λείψανον μονσκεζον, έψιθύρισεν δ ση

ματοφόρος, άποσπών τό δπλον άπό τής θέσεώς του καί άπο- 
θέτων αυτό πλησίον τής θύρας. Άδιάφορον δμως, δύναται 
άκόμη νά χρησιμεύση έν άνάγκη . . . Λοιπόν, καλήν νύκτα, 
ά γαπητέ αδελφέ* είσαι τό άφρόγαλα τών κωδωνοκρουστών. 
Έ άν ελθης ποτέ είς Σόρμλανδ, νά ένθυμηθής δτι θά ευχα
ριστηθώ . . . .  Καληνύκτισε καί τήν γυναίκά σου έκ μέρους 
μου* τήν ευχαριστώ διά τό ζεστόν της νερόν . . . Μή λησμο- 
νήσης τόν ξένον καί φίλον σου, καί ονειρεύθητι δλην τήν 
νύκτα βασιλείς καί πάπας.

Ό  σηματοφόρος έξήλθε, τάς τελευταίας δέ λέξεις αύτου



,
μόλις καί μετά κόπου ήκουσεν δ Μάλμ. Οί ατμοί του ρου- 
μίου είχον άνέλθει εις τόν εγκέφαλόν του* ή γλωσσά του 
ήτο ξηρά καί τά ώτα αύτου έβόμβουν* τά πάντα περί αυτόν 
εχορευον* τά καθίσματα, ή τράπεζα, τά ποτήρια, τά μα
χαίρι*, τά περόνια προσελάμβανον προ τών οφθαλμών του 
τά φαντασιωδέστερα σχήματα.

Έ πι τέλους είδεν έμφανιζομένην έκ του κοιτώνός του 
λευχείμονα άνθρωπίνην μορφήν, έστεμμένην διά διαδήματος 
τριχάπτων.

Έπίστευσεν αυτήν άγγελον καί θά έγονυπέτει προ 
αύτής, έάν τά μέλη του δέν τώ ήρνοΰντο τήν πρός τούτο 
υπηρεσίαν των.

Ό  άγγελος έπλησίασε, κρατών εις τήν δεξιάν κύπελλον, 
ούτινος τά άκρα εισήγαγε μεταξύ τών χειλέων του κωδω- 
νοκρούστου.

Ούτος επιε τό περιεχόμενον τού ποτηριού, οπερ τώ έφάνη 
γλυκύ ώς γάλα.

Είτα δ’ δ άγγελος, περιβαλών διά τής χειρός τήν οσφύν 
του, εφερεν αύτόν πρός τόν κοιτώνά του.

’Ακολούθως τό φάσμα άπήλθε, πάντα τά φώτα έσβέ- 
σθησαν* είναι νύξ καί πάντες κοιμώνται.

Γ'

Μ ετά μίαν ώραν, δ κωδωνοκρούστης άφυπνίσθη άποτό- 
μως, ωθούμενος υπό τίνος, φωνούντος εις τό ούς αυτού:

— Μάλμ ! Μάλμ ! δι’ ονομα τού Θεού έξύπνα.
ΥΗτον ή φωνή τής συζύγου του.
— Πού είμαι; ήρώτησεν δ δυστυχής, έγείρωνμετά κόπου 

τήν κεφαλήν.
— Εις τήν κλίνην σου.
— Πώς ηλθον ;

— Έγώ σ’ έφερα . . . Είχες λησμονηθή μέ τόν σύντρο
φόν σου* είχες παραπίει. . . Εύτυχώς όμως μέ ηλθεν ή ίόέα 
καί σ’ έδωκα γάλα . . . έλπίζω νά συνέλθης.

— ’Αλλά διατί μ’ έξυπνας τόσον νύκτα ;
— Σήκω, Μάλμ* συμβαίνει κάτι έκτακτον.
— Τ ί ;
— Σήκω, άκουσέμε καί άκολούθησέμε εις τό παράθυρον.
— ’Αλλά, τέλος πάντων, διατί ;
— Είναι φώς εις τήν έκκλησίαν . . . έψιθύρισεν ή σύζυ

γός του μέ τρέμουσαν φωνήν.
— Φώς εις τήν έκκλησίαν αύτήν τήν ώραν ; ’Ονει

ρεύεσαι !
— *Οχι, ο/ι> είμαι πλέον έξυπνη άπό σέ . . . Ποό ολί

γου, υπήγα νά ιδω άν τά παράθυρα ήσαν κλειστά καί είόα
τό φώς.

— Φώς εις τήν έκκλησίαν !
— Ναί, ναί . . . νΕλα, κάμε γρήγορα !
— Είναι ή σελήνη, αγαπητή μου !
— "Οχι, δέν είναι τό φεγγάρι* εξω είναι σκοτάύι 

αδης. . . Λοιπόν, θέλεις νά σηκωθης ;
Ό Μάλμ έπήδησε τής κλίνης καί ήκολούθησε τήν σύ

ζυγόν του πρός τό παράθυρον, οπου εστη παρατηρών.
Ή  εκκλησία εκειτο εις βραχείαν άπό τής οικίας άπό- 

στασιν, ούδέν δ’ έ'τερον κτίριον έπεπρόσθει, ώστε δ κωδω
νοκρούστης ήδύνατο νά παρατηρ·?} τά έν αύτη συμβαίνοντα, 
χωρίς νά έξέρχηται τής οικίας του.

— Είναι θεοσκότεινα, είπε μετά μικρόν, τρίβων τούς 
οφθαλμούς του.

— Πώς ; άπήντησεν ή σύζυγός του, δέν βλέπεις εκείνο 
τό μικρόν φώς εκεί κάτω κάτω . . . .

Ό Μάλμ ήνέωξε τό παράθυρον καί προσήλωσε τό βλέμμα 
πρός τό υποδεικνυόμενον μέρος.



Θεε μου ! ανεφωνησε, θλίβων ^ojvipcoc τήν χεΐρα της 
γυναικός του, έχεις δίκαιον* βλέπω τό φως, εξέρχεται άπό
gv παράθυρον τνίς εκκλη σ ία ς  Ναι, τό βλέπω πολύ
καθαρά.

—  Ό  Θεός νά μάς εύσπλαγχνισθη ! έψιθύρισεν ή σύζυ
γός του έ'ντρομος.

Ο κωδωνοκρούστης εκλεισε τό παράθυρον και ηρπασε 
τό τσακμάκι δπως άνάψη κηρίον.

Εμπρός, καμε γρήγορα ! είπε πρός την σύζυγόν του* 
τρεξε να εξυπνησης τόν ψυχογυιόν και την ψυχοκόρην μας, 
ένφ έγώ  θά ένδύωμαι. Πρέπει νά υπάγω  νά ίδω τ ί συμ
βαίνει . . . .  Προ τριών ημερών κάνεις δέν έμβηκεν εις 
την έκκλησίαν καί τό κλειδ ί δέν έκινηθη άπό την θέ- 
σιν του.

Να υπαγης εκεΐ κατ(ο συ ; . . ^Ονι, ο/ι, αγαπητέ
ί\ \ ' / Λ . '  Α . '  *

Μ α λ μ ,  όεν ΰα υπαγης.
—  Πρέπει, είναι τό καθήκον μου.
Η κυρία Μάλμ εόραμε ν ’ αφύπνιση τούς υπηρέτας.

Ό  κωδωνοκρούστης, ένδυθείς, έ'σπευσε πρός τό μέρος, είς 
τό οποίον συνήθως άνήρτα τήν κλείδα τής εκκλησίας, ήτοι 
ακριοώς όπισθεν τοΰ παλαιοΰ τουφεκίου του.

Πλην ανεπηδησεν εκ τής εκπληζεως, διότι τουφέκιον 
καί κλείς είχον γ ίνε ι άφαντα. Ή  δέ τοιαύτη εκπληξίς 
του διεσκεδασε καί τούς τελευταίους άτμούς τής μέθης, 
οίτινες ισως εσκότιζον έτ ι τήν δ»,άνοιάν του.

Ως δι άστραπής, έφωτίσθη τ® πνεΰμά του. Ένεθυμήθη 
οτι ο σηματοφόρος είχε λαβει τό δπλον του άπό τής θέσεώς 
του, χωρίς ν ’ άναρτηση αυτό έκει έκ νέου* ένεθυμηθη κάλ- 
λ ισ τα  ετερα διάφορά περιστατικά , έξ ών έξη γα γ ε  συμπέ
ρασμα, α ήκιστα ευνοϊκά υπερ του σηματοφόρου. Τήν αυτήν 
στιγμήν εισήλθεν ή σύζυγός του μέ ύφος ά π ελπ ι καί συν- 
θ λίβουσα τάς χείρας.. .

—  Δέν ήμπόρεσα νά τούς έξυπνίσω , ειπεν* είναι ως 
-νεκροί !

—  >fΑκούσε ! είπεν 6 κωδωνοκρούστης μετα προσπε- 
ποιημένης γαλήνης* ένθυμεΐσαι αν ο υπηρέτης τοΰ κυρίου 
Ικείνου εμεινε τό βράδυ μαζύ μέ τούς ίδικούς μας ;

—  Ν αί, εμεινεν οσον καιρόν καί ο κύριός του εδώ.
—  Ε νθυμείσαι άν εΐχε τ ίποτε μαζύ του καί εδωκεν εις

τούς υπηρέτας μας ;
—  Ν αί, είχε καί αυτός μίαν φιάλην, άπο την οποίαν

εδωκεν είς τά παιδ ιά .
—  Καλά ! Τώρα ήξρύρω. . .
—  Π ιστεύεις δτι εκείνος δ σηματοφορος είναι ο~οΰ....
—  Ν αι,αυτός δ κατηραμένος κακοΰργος εύρίσκεται τώρα 

είς τήν έκκλησίαν.
Ό  κωδωνοκρούστης καί ή σύζυγός του δέν ησαν δεισ ι- 

δαίμονες, επομένως ούδ’ έπ ί στιγμήν έφαντάσθησαν, δτι 
τό έν τη  εκκλησία φώς ήδύνατο νά προερχηται αλλοθεν η 
υπό ζώντος άνθρώπου.

—  Tcopa είναι ή μόνη περίστασις, έπανέλαβεν δ Μάλμ, 
νά δείξωμεν θάρρος καί ψυχραιμίαν. ’ Από τό μονοπάτι τοΰ 
λιβαδιού, τρέξε νά έξυπνίσης τόν γαμβρόν μας τόν Τουν- 
στρώμ. . . Ε ίπέ είς αύτόν τ ί συμβαίνει καί νά τρέξη τό 
ταχύτερον είς τήν έκκλησίαν.

—  Σύ δμως δέν θά ύπάγης, έάν δέν έπιστρέψω, άπην- 
τησεν ίκετευτικώς ή κυρία Μάλμ.

—  *Οχι ! ■ ■ -
—  Μέ τό υπόσχεσαι, αγαπητέ μου ;
—  Ν αί, ναί, άλλά τρέξε γρήγορα. . . Έ γ ώ , έν τώ  με

ταξύ, θά προσπαθήσω νά έξυπνίσω τούς υπηρέτας. . . Ε μ 
πρός, πήγα ινε ! Π χγει ή θέσις μου καί, τό χειρότερον, χά
νομεν τήν υπόληψίν μας καί τήν τιμήν μας.

Ό  Μάλμ, ταΰτα  λέγω ν καί κρατών άνημμένον κηρίον,



προεπεμψε τήν σύζυγόν του μέχρι τής αρχή; τής στενωπού, 
όπόθεν παρηκολούθησεν αυτήν διά τοΰ βλέμματος μέχρις 
ού άπεμακρύνθη.

Μετά τούτο έπορεύθη είς τό μαγειρεΐον, δπου κατέ
βαλε πάσαν προσπάθειαν, δπως άφυπνίστι τήν υπνρέτριάν 
του, 7)τις δμως είχε πυρετόν καί παραληρήματα, ώστε μά- 
ταιαι υπήρξαν αί προσπάθειαί του. Οΰδ’ όπήρξεν ευτυχέ
στερος μετά τοΰ υπηρέτου, δστις διετέλει εις τήν αυτήν 
ακριβώς κατάστασιν.

Αμφοτεροι, ως ο κύριος των αυτός, είχον υποκύψει ε ις  
τήν μέθην, ά λ λ ’ ουδείς άγγελος είχεν έμφανισθή νά τούς 
άποσπάση αυτής, προσφέρων κύπελλον γάλακτος.

Εν τούτοις, ό κωδωνοκρούστης ουδόλως προΰτίθετο νά 
περιμεινγ] την επάνοδον τής συζύγου του, διότι μέχρις ού 
α υ τη ήθελε φθασει εις την οικίαν τοΰ γαμβρού των, ούτος 
δέ, άφυπνισθείς καί ένδυθείς, πορευθή εις τήν έκκλησίαν, 
ή τελουμένη ιεροσυλία ήθελεν άχθη εις πέρας.

Πώς δμως ν ’ α ντιμ ετώ π ιση  μετά  τίνος επ ιτυχ ία ς , μόνος 
και άοπλος, άνθρωπον, 8ν έγ ίνωσκε <ρέροντα ζεΰγο ί π ισ το - 
λ ίω ν  ;

Ουδέποτε άλλοτε δ κωδωνοκρούστης ησθάνθη μείζονα 
ανάγκην τοΰ παλαιού τουφεκίου του· ά λ λ ’ δμως εκείνος ό 
άθλιος είχεν υποκλέψει αυτό συγχρόνως |/.ετά τής κλειδός.

Εάν τουλάχιστον είχε μίαν λόγχην, μίαν σούβλαν, έ'να 
πελεκυν ! Ναί, ενα πελεκυν. . . Θά ήτο τό καταλληλότερον 
δπλον έν ελλείψει πυροβόλου. . . Ά λ λ ’ άκριβώς έπΙ τής 
σωρείας τών καυσοξύλων εδρίσκετο είς τοιοΰτος.

Ό Μάλμ ηρπασεν αυτόν μεθ’ ορμής.
Πλην, όποια φρίκη ! μόλις ΰπερβάς τήν φλιάν τής θύ

ρας, φωτιζόμενος υπό τής φλογός κηρού, τόν δποϊον φέρει, 
οπισθοχοίρεΐ, Ικπέμπων κραυγήν.

Τί συνέβη αύτώ ; Τί είδε ;

Μέγα καί αίμόφυρτον φασμα, εχον την κεφαλήν 
σμένην διά δύο απειλητικών κεράτων. Προφανώς άπαντα 
τά πνεύαατα τού σκότους είχον εκλεξει ως συνεντευκτηριον 
τής νυκτός εκείνης τήν οικίαν τού κωδωνοκρουστου.

Ούχ ήττον, έν έλαχίστω χρονικώ διαστηματι ουτος συν- 
ήλθεν είς εαυτόν, δπερ δέ θέλει εκπλήξει τον αναγνώστην, 
έξερράγη εις γέλωτα δι’ αυτόν τόν φόβον του.

Τώ οντί, ό Μάλμ ένεθυμήθη, δτι τήν προτεραίαν ημέραν· 
ή σύζυγός του είχε σφάξει καί έκδάρει τήν προσφιλή αυτη 
αγελάδα, δτι δέ τό ενώπιον του φάντασμα ητο άπλώς τό 
δπό τής κυρίας Μάλμ άναρτηθεν εκεί δέρμα μετα τών κε
ράτων τής δυστυχούς 'Ροζενκούλλας.

— "Ο,τι δμως τοσούτον έφόβισεν εμε, ειπε καθ εαυ
τόν ό κωδωνοκρούστης, αφού εσκεφθη ολίγον, δεν ημπορεΐ 
νά φοβίση καί άλλους, τών όποιων ή συνείδησις είναι ολι- 
γώτερον ήσυχος τής ΐδικής μου ; . . . Εαν . . . ναι, εαν 
έκαλυπτόμην μέ αύτό τό δέρμα ! . . . Διατι οχ ι ; . . . Tt 
άλλο ήμπορώ νά κάμω ;

'Ο Μάλμ δέν έσκέφθη επί πολύ, αλλά, οπλισθέις δια 
πελέκεως, έλαβε τό δέρμα τής αγελαδος με τά κέρατα 
κρεμάμενα καί διηυθύνθη πρός την εκκλησίαν.

Άφικόμενος εγγύς τού περιτειχίσματος τοΰ κοιμητη
ρίου, είδεν άμαξαν έζευγμένην, τής όποιας ό ίππο: ήτο 
προσδεδεμένος διά τών ηνίων εις τινα πάσσαλον, οΰδέν δ’ 
έτερον ίχνος διείδε ζώντων δντων.

Έπλησίασε λοιπόν μετά προφυλάξεων είς τήν θύραν τής 
εκκλησίας, $ν εύρεν ανοικτήν καί τήν κλείδα είς τό κλεΐ- 
θρον αυτής. Άφαιρέσας τά υποδήματά του καί περιβαλών 
τό σώμά του διά τής δοράς τής άγελάδος, αλλα κατα τρο- 
πον τοιούτον, ώστε τά κέρατα νά προσπίπτωσιν επί τοΰ 
προσώπου του, είσήλθεν άθορύβως εις τήν εκκλησίαν καί



έτοποθετήθη προ τής π ύλη ; τοΰ ίεροΰ, πάλλων εις την δε
ξιάν σ ιωπηλώς τόν πελεκυν.

’Έφερε τό βλέμμα περί εαυτόν ή εκκλησία ητο βεβυ- 
θισμένη εις τό σκότος, ά λλ ’ έκ τοΰ ίεροΰ έξεπέμπετο ζωηρά 
άκτίς φωτός, ένώ συγχρόνως ήκούετο υπόκωφος γδοΰπος, 
ώ ; Ιάν τ ι ;  προσεπάθει νά βιάση χρηματοκιβώτιον.

—  Έ/.ει είνα ι, ε ίπε καθ ’ εαυτόν ο κωδωνοκρούστης, τ ί 
νά πράξω ;

Νά έφορμήση κατά τών κλεπτώ ν καί νά έπ ιτεθη  κ α τ ’ 
αύτών διά τοΰ πελέκεως τώ  έφαίνετο επικίνδυνον, δ ιότι, 
κατά πάσαν π ιθανότητα, εκείνοι ηθελον ανακαλύψει τό 
τέχνασμα, οπερ ήθελε καταστρέψει τόν άτυχή κωδωνο-
κρουστην.

νΑ λλω ;, ή πρόθεσι; αύτοΰ ήτο μάλλον νά σώση τήν 
έκκλησίαν η νά συνάψη προτωπικήν πάλην μετά τών 
κλεπ τώ ν .

’Απεφάσισε λοιπόν νά παραμείνη οπου ευρίσκετο.
—  Τίνι τρόπω όμως νά ειδοποίηση τοΰ; κακούργου; περί 

τής παρουτίας του ; Π ώ; νά καταστήση τήν φανταστικήν 
σκηνήν, τήν οποίαν προύτίθετο νά παραστήση, αρκούντως 
φρικώδη, ώστε νά έμποιήση αύτοίς τρόμον καί άποσπάση 
αυτούς τή ; τελουμένη; ιεροσυλία; πριν η διαπράξωσιν 
αύτήν ;

Ό  Μάλμ εμεινεν ολίγον σκεπτικό ;, α ιφνη ; δέ, ώσεί 
ευρών ο,τι έζήτει, ανύψωσε τήν κεφαλήν τόσον τούλάχι- 
στον δτον έπέτοεπεν αύτώ δ έκ τών κεράτων στολισμό;.

’ Ηχηρό; μυκηθμό; έδόνησε τοΰ; θόλου; τή ; εκκλησία;.
Ό  Μάλμ έμιμείτο τήν φωνήν τής 'Ροζενκούλλα;.
Ό  έν τώ  ίερώ θόρυβο; έπαυσεν.
—  *Έχει καλώς ! ε ίπε καθ’ εαυτόν δ Μάλμ.
Πλήν δ θόρυβος ήοξατο έκ νέου.
Δεύτερο; λοιπόν ηχηρότερος μυκηθμός ήκούσθη.

Ό  θόρυβος διεκόπη πάλ ιν , άλλά καί πάλ ιν έπανήρξατο.
—  Τό τρίτον κτύπημα θά ήναι τό καλλίτερον, δ ιελογί- 

σθη δ κωδο^νοκρούστης.
Συναθροίσα; άπάσα; τά ; δυνάμει; τών πνευμόνων του, 

έξέπεμψε τρίτον μυκηθμόν, προ; 6ν οί δύο έτεροι παραβαλ
λόμενοι ήόύναντο νά θεωρηθώσιν ώ ; έλαφροί μορμυρισμοί.

'Ο θόρυβο; έπαυσε καθ’ δλοκληρίαν καί τοιαύτη έγέ- 
νετο σ ιγή , ώστε θά ή δυνατό ν ’ άκουσθη τό πτερύγισμα 
περ ιϊπταμένη ; μυίας.

Έ π ι τέλους, ή θύρα τοΰ ίεροΰ ήνεώχθη μικρόν καί κ α τ ’ 
ολίγον, δ δ ’ ήμέτερος ηρως είδεν έξελθόντας δύο άνδρας, 
ών δ ετερος έκράτει φα^όν.

Ούτος ύψωσε τόν φανόν υπέρ τήν κεφαλήν του έπ ι τη  
έλπ ίδ ι ν ’ άνακαλύψη φυσικόν τ ι αίτιον τών ταραξασών τό 
εργον αύτου καί τοΰ συντρόφου του άπαισίων κραυγών, άλλά 
τό φώ ; προσέπεσεν ακριβώς επ ί τοΰ φοβεροΰ φαντάσματος, 
τό δτοίον δ κωδωνοκρούστης ποοσέλαβεν ώς ισχυρόν έπ ί- 
κουρον.

Έ π ι τη  θέα ταύτη , ο: κακοΰργοι έμειναν πρός στιγμήν 
ακίνητοι, είτα  δέ, π ιστεύσαντες οτι πράγματι ιστατο προ 
αύτών δ διάβολο:, άφέντε; κραυγήν φρίκη;, ώρμησαν μέ 
τ ά ; χεΐρα; κενά ; έκτο ; τ ή ; έκκλησίας.

Ό  Μ κλμ, ον ένεθάρρυνεν δ φόβο; τών κ λ επ τώ ν , κατε- 
δίωξεν αυτού;, μυκώμενο;, μέχρι; ού έγένοντο άφαντοι. 
Ούχ ήττον όμως έφρόντισε νά παρατηρήση τήν διεύθυνσιν
αύτών.

Κατά τήν αύτήν στιγμήν άφίκετο ή σύζυγό; του, συνο- 
δευομένη υπό τοΰ γαμβροΰ τω ν, οστις ή τον ώπλισμένος 
διά σπάθης καί πυροβόλου ό'πλου.

Ό  Μάλμ μόλις έλαβε καιρόν ν ’ άποβαλη τήν διαβολι
κήν περιβολήν του, ητις θά έφόβιζε καί θά έτρεπεν έπ ι- 
σης είς φυγήν τους οικείους του.



—  Λοιπόν, πενθερέ, τ ί τρέχει ; ήρώτησεν δ Τουνστρόμ.
—  Έτοάπησαν είς φυγήν πρός τό μέρος τής Στοκ

χόλμης.
— Έπήραν καί τόν θησαυρόν τής έκκλησίας ;
—  *Οχι, όχι· ! . . . Τούς έχάλασα τήν διάθεσιν.
Δεικνυων S δ κωδωνοκρούστης πρός τήν σύζυγον καί

τον γαμβρόν του τήν κατά γής δοράν τής άγελάδος, άφη- 
γηθη αύτοϊς διά βραχέων τά πράγματα.

— Πλήν δέν πρόκειται μόνον περί τούτου, προσέθετο, 
ποεπει να καταδιοίξωμεν καί νά συλλάβιομεν αυτούς.

— Ναι, άς τρέξωμεν ! άπήντησεν δ γαμβρός του.
— Ας τρέζωμεν ! έπανέλαβεν δ κωδωνοκρούστης, άλλ* 

όχι πεζοί, γαμβρέ μου. . . .  Οί κακούργοι έχουν πλησίον 
του κοιμητηρίου τήν 7ααζάν τ ω ν  άς λάβωμεν αυτήν καί 
θά τού: συλλάβωμεν ταχύτεοον.

Ο ί δύο διώκται είχον μόλις διαδράμει τήν άπόστασιν 
ημισείας ώρας, ό'τε δ Μάλμ προσεκάλεσε τόν ήνιοχουντα 
γαμβρόν του νά βραδύνη τήν δρμήν του ίππου.

Ο Μάλμ δέν ήτο μόνον τίμιος καί ευσυνείδητος κιοδω- 
νοκρούστης, άλλ5 έπίσης ονομαστός εις τά περίχωρα ώς 
επιτήδειας καί ακάματος κυνηγός. Λοιπόν, διά τής οξύ- 
τητος τής οράσεως καί τής ακοής, ητις είναι αποκλειστι
κόν πλεονεκτημα τών καλών θηρευτών, άνεκάλυψεν έν τω 
σκότει καί είς αρκετήν άπόστασιν δύο άνδρας, οίτινες συν- 
διελέγοντο πρός άλλ ήλους.

Αλλά καί οι δύο έκεΐνοι άνδοες εϊχον ακούσει, οτι επαυ- 
σεν ο θόρυβος τής καταδιωκούσης αυτούς άμάξης.

Τί είναι ; έψιθύρισεν δ έ'τερος αυτών πρός τόν σύν
τροφόν του* νομίζω οτι έσταμάτησεν άμαξα.

—  Καί έγώ νομίζω, άπεκρίθη δ ετερος· ίσως εσπασεν.
—  *Αν ’πηγαίναμεν νά ιδώμεν. . .
— Είσαι τρελλός ;

—  Άναμφιβόλως. . . .  μ ’ έννοεις κάλλιστα !
—  Τί θέλεις ;
— Ό  διάβολος μάς άφηρεσε τήν άμαξαν καί τόν ίπ 

πον μας.
—  ’Αδύνατον ! Ό  ίππος ήτο πολύ καλός, άλλ'ή άμαξα 

πολύ κακή.
—  Μήπως θέλεις νά έπιστρέψωμεν είς τήν έκκλησίαν 

διά νά τά λάβωμεν ;
— Δ ιατί οχι ; . . . Μόνον πρέπει νά φώτιση ολίγον ή 

ημέρα . . .
— Ό  διάβολος φοβείται τήν ημέραν καθώς δ νυκτο

κόρακας.
— ’ Οχι, ευχαριστώ ! Κατά τήν γνο^μην μου, προτιμό- 

τερον είναι νά βάλωμεν ’ς τό χέρι τήν άμαξαν, δπου έστα- 
μάτησε.

— Καί δπου εσπασεν. . . . 'Ωραία δουλειά, μά τήν 
αλήθεια. . .

—  Θά λάβωμεν τό άλογον καί. . . .
— Θά ίππεύσωμεν καί οί δυο ; i
—  Ε ξαίρετα. . . ’Έ πειτα , μ* αύτόν τόν τρόπον θά έφεύ-

ίομεν ταχύτερα άπό αύτόν τόν δρόμον, οπού δέν θά βρα- 
ύνουν νά παρουσιασθοΰν πεζοπόροι.

—  Λοιπόν, έμπρός ! . . .
Ο: δύο κλέπται διηυθύνθησαν πρός τό μέρος τής άμάξης. 
Πλήν, ένώ δ πρώτος άφικόμενος εθετε τήν χεΐρα επ ’ 

°^“ής, δ γαμβρός τού κωδωνοκρούστου κατηνεγκε κατά τής 
κεφαλής αύτου τοιούτον σπαθισμόν, ώστ’ ερριψεν αύτόν 
κατά γής.

Τότε προσέδραμεν δ σύντροφός του, άλλ ’ δ κωδωνοκρού
στης κραυγάζει πρός αύτόν :

— Έάν κάμης βήμα, σέ φονεύω ’σάν σκυλί.
— ^Α ! είσαι σύ, άδελφέ Μάλμ, άπεκρίθη δ σηματο

ι
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φόρο; (όιότι εκείνο; ητο), έξάγων ταχέως τά δύο πιστό
λ ια  του.

Λαβε, άθλιε, τόν αδελφικόν μου ασπασμόν, εκοαξεν 
αύθις προς αυτόν δ κωδωνοκρούστης.

FT ' ■* 5. ~ λιιρ ιν  η ό ό κακούργος φθάση νάκαμη χρνίσιν τών οπλών 
του, απεστειλεν αυτόν διά πυροβολισμοί) νά συνοδεύση τόνΗσμου να συνοοευση
σύντροφόν του.

Ο Μάλμ καί δ γαμβρός του έπηδησαν άπό της άμά- 
£ης, βεβαιωθέντες δ ’ οτι οί κλέπ τα ι δέν ησαν νεκροί, έδε
σαν αυτούς στερρώς, επέβίβασαν επ ί τής άμάξης καί ώδη- 
γησαν αυτούς είς την ειρκτήν της ’Έ νστας.

Κατά την ημέραν της δίκης έβεβαιώθη οτι δ αύτοκα- 
λουμενος σηματοφόρος ήτον δ Κυρκνίσσε, ήτοι δ διασημότε- 
ooc έν τη  χ(όρα κλέπτης εκκλησιών. 'Η  κατά της εκκλη
σ ία ς  τοΰ Μάλμ όμως απόπειρα υπήρξε τό τελευτά!ον κα- 
~όοθωμα αυτού, διότι, καταδικασθείς εις ισόβια δεσμά, 
Υπεβλήθη υπό τόσον αύστηράν έπιτηρησιν. ώστε δέν ήδυ- 
νηθη πλέον νά δραπετεύση, ώς είχε πράξει πολλάκις.

(Έκ τοΰ γαλλικού)
X  "Ά., Δ α μ ο τ λ ι α ν ο ς

ΠΩΣ ΝΙΚΩΝΤΑΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 ------

Ό  Παύλος, άνηρ νέος, ευειδής καί πνευματώδης, ήγάπα  
περιπαθώς την Σοφίαν.

Ή κολούθει αυτήν εις τάς συναναστροφάς, είς τούς π ε

ριπάτους, είς το: θέατρα. Τη εξέφραζε τά αίσθήματά του, 
την παρεκάλει νά τώ  ειπη  μίαν μόνην λέξ ιν  έλπίδος* τη 
έλεγεν οτι άνευ αύτής ή ζωή θά ήτο δΓ αυτόν πληρης 
πικριών.

'Η  Σοφία όμως ήτο δ ι’ αυτόν θηΛνχος ’Ιωσήφ· οχι διό·τΙ 
δέν είχε καρδίαν, άλλά διότι αί συνεχείς του Παύλου Ipco- 
τικα ί διαδηλώσεις τη είχον εμποιήσει αηδίαν. Ουδέποτε 
έφάνη άποδεχομένη τόν ερωτά του.

Προχθές συνηντνίθησαν είς Φάληρον μετά πολλών άλλων.
Φ ιλική τ ις  οικογένεια εδιδε γεΰμα εντ ιν ι τών έκεϊ ξε

νοδοχείων καί κατά σύμπτωσιν είχον προσκληθή άμφό- 
τεροι.

Μ ετά τό δ ι’ άφθονου καμπανίτου ποτισθέν συμπόσιον, 
οί δαιτυρ,όνες διασκορπισθέντες τηδε κάκεϊσε, άνήρχοντο 
άλλοι μέν είς τά υψώματα τά φέροντα είς τήν ΚαστέΑΛαν 
τοΰ μακαρίτου γέρον, άλλοι διηυθύνοντο προ; τον δραγά 
τ η ν  καί άλλοι περιεφέροντο άνά τήν παραλίαν η είσέδυον 
είς τόν κήπον του άνδοφιλοΰς Κ εχαγιά.

γΗτο ένατη ’ Ιουνίου* δ ή'λιος πρός τήν δύσιν του ,καθί- 
στα άνεκτάς τάς άκτινά : του* αύρα θαλασσία έθώπευε τήν 
κόμην τών δαιτυμόνων μας.

Ό  Παύλος ήκολούθησε τήν Σοφίαν* έπλησίασεν αύτήν 
καί τη  ποοσέφερε τόν βραχίονά του, διά νά τήν υποβοη- 
θήση, έλεγε, ν’ άναβη τά πρός δυσμάς υψώματα, οπου έφαί- 
νετο οτι διηυθύνετο.

—  ’Ό χι* ευχαριστώ, είπεν ή Σοφία, άρνουμένη νά 
στηριχθη είς τόν τεινόμενον αύτη βραχίονα, επιθυμώ ν’ 
άνέλθω μόνη.

—  ’ Α λλ ’ ήμπορεΐτε νά γΐνστρήσηζε, παρετηοησε μετά 
δειλίας δ Παύλος.

—  *Αν γΛνσχρησω, θά σηκωθώ καί πάλιν .
Ό  νέος ύψωσε τήν κεφαλήν περίλυπος.



— Μοί άρνεΐσθε, Σοφία, είπε στενάζων, δ,τι εις τόν τυ
χόντα γνωστόν σας ήθέλετε παραχωρήσει ά'νευ δυσκολίας.

— Νά ήκουέ τις τάς λέξεις σας ταύτας, θά εδικαιούτο 
•νά Οποθέση οτι σείς δέν εισθε άπλώς γνωστός δι’ εμέ, 
καί OTt σάς παρέσχον δικαιώματα.

— "Οσοι θά σκεφθώσι τοιοΰτόν τ ι, Σοφία, θ’ άγνοώσΐ 
τόν τρόπον, δ ι’ ού (/.έ μετεχειρίσθητε μέχρι σήμερον.

Καί στενάξας προσέθϊΐκεν
— *Ω ! υπήρξατε πολύ σκληρά δι’ εμέ !
— Σκληρά, άνέκραξεν ή Σοφία, διότι δέν συγκατανεύω 

-νά άκούω τάς ερ<υτικάς διαχύσεις σας ;
— Βεβαίως.
— Λοιπόν, αγαπητέ κύριε, προσέθηκεν είρωνικώς, πώς 

-πρεπει νά φερθη τις, ινα μή Ιπισύρτ, την μομφήν σας 
ταύτην ;

— Νά μοί έπιτρέψητε νά σάς αγαπώ, άνέκραξεν ό 
Παύλος, νομίσας ό τάλας ό'τι πράγματι ή Σοφία ήρώτα 
αυτόν.

— Καί σά; τό άπηγόρευσα ;
— "Οχι, διότι τούτο σάς είναι αδύνατον.
— Λοιπόν τ ί παραπονεΐσθε ;
'Ο ατυχής Παύλος ήσθάνθη πλέον τήν ειρωνείαν κατά

καρδα Δέν ήδυνήθη νά συγκράτηση τήν άδημονίαν του 
•καί άνέκραξεν :

— "Α ! δέν έχετε καρδίαν.
— Δέν έχω καρδίαν ; Καί τί σάς έκαμα παρακαλώ ν’ 

άμφιβάλλητε περί τούτου ; Μοί φαίνεται πολύ κατεσπευ
σμένη ή κρίσις σας.

— *Ε.χετε δίκαιον, κυρία, καί σάς υπόσχομαι νά παύσω 
τάς ενοχλήσεις μου. Χαίρετε.

— Επιστρέφετε είς ’Αθήνας ; ήρώτησε ψυχρώς ή 
Σοφία.

— Εις ’Αθήνας ή άλλαχοΰ, άδιάφορον.
. — Καλόν κατευόδιον, κύριε ΙΙαύλε.

Ευθύς ώς ή ξηρά αύτη ευχή άπηγγέλθη. ή κομψή Σο- 
-<ρία έλαβε διά τής δεξιάς τήν ουράν τής έσθήτός της καί 
έλαφρά ώς χρυσαλίς ανήλθε τό ύψωμα τρέχουσα.

Ό  ΙΙαϋλος μείνας έπί τής κατωφερείας έθαύμασεν έπί 
τινας στιγμάς τό εύλύγιστον σώμα τής λατρευομένης συλ- 
φίδος, έπειτα δ’ άποσπών μετά προσπαθείας τά βλέμματά 
του άπ’ αυτής, κατήλθε διευθυνθείς πρός τό ξενοδοχεΐον. 
Ά φιχθείς παρεκάθησε τή κυρία Ώ  . . . . ήκουσε καί όιη- 
γήθη πολλά . . . εΐτα έγερθείς καί προσενεγκών αυτή τόν 
βραχίονα του διηυθύνθησαν πρός τόν Α'ραγάτην, ενθα μετ 
-ολίγον ήφανίσθησαν έπί τής άγούσης πρός τό κτήμα 'Ρε- 
νιέρη οδού.

'Ο ήλιος έδυε τότε, είς δέ τόν αντίθετον ορίζοντα ή σε
λήνη έφαίνετο έτοίμη ν’ άνατείλη έν ολη αυτής τή μεγα
λοπρεπείς καί λαμπρότητι. . . 'Η  Σοφία μέχρι τής στιγ
μής ταύτης παρηκολούθησεν έκ τού υψώματος της τόν 
Παύλον, πρώτον μέν συνδιαλεγόμενον μετά τής Ώ . . . . 
έπειτα συνοδεύοντα αυτήν καί τελευταΐον μετ’ αυτής άφα- 
νιζόμενον ό'πισθεν τού Αρίΐγάτη. . . .

Τή 9 άκριβώί- μ. μ. πάντες οί δαιτυμόνες κατά προη- 
γουμενην συμφωνίαν, εΐχον συνέλθει έν τω νχαιθριω  σταθ- 
μώ τού Φαλήρου.

'Η  αμαξοστοιχία διεκρίνετο ήδη· είχε φθάσει· παντες 
έλαβον θέσιν· ό Παύλο; μετά τής Ώ  . . . άνήλθον επίσης.

Ά λ λ ’ οποία ύπήρξεν ή έκπληξίς του δτε είδεν άνερχο- 
μένην εις τήν αυτήν άμαξαν τήν Σοφίαν !

  Κύριε Παύλε, τώ είπεν άμα άνελθούσα, θά λάβητε
τήν καλωσύνην νά μέ συνοδεύσητε μετά τήν εις ’Αθήνας 
άφιξίν μας; δέν θέλω νά δώσω αυτήν τήν ένόχλησιν εις την 
κυρίαν Ώ  . . . αφού υμείς κατοικείτε τόσον πλησίον μας.
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—  Ευχαρίστως, κυρία Σοφία, είπεν ό Παύλος μηχανι
κώς καί εξακολούθησε περιποιούμενος τήν κ. Ώ  . . . ητις 
ήδη είχε συναντηθή μετά τοΰ ευτυχούς συζύγου της.

'Η  αμαξοστοιχία ΐσ τη ’ Όι τοΰ Φαλήρου φίλοι κατήλθον,. 
άπεχαιρετίσθησαν, καί άλλοι μέν διηυθύνθησαν πρός τά 
τοΰ τροχιοδρόμου, άλλοι δέ πρός άμάξας, άλλοι πρός τάς 
άναμένοντα αυτούς Equipages καί τινες πρός τά παράλυτα 
λεωφορεία τοΰ φίλου κ. Κατσίμπαλη.

'Ο ΓΙαΰλος είχε κατέλθει επίσης μηχανικώς καί εβαινε 
πρός τήν εξοδον οτε ή γλυκεία φωνή τής Σοφίας άντήχη- 
σεν εις τά ώτά του.

— Λοιπόν, κύριε Παύλε, τόν βραχίονα σας, παρακαλώ.
Τόν έλαβε πριν η ό έξαλλος Παϋλος άντιληφθη άκόμη

τά συμβαίνοντα.
'Η  κ. Ώ  . . . είχεν ήδη άνέλθει εις τό δχημά της μετά 

τού συζύγου της καί μάτην άνέμενον Παύλον καί Σοφίαν.
—  Θά έφυγαν μέ τά τράμ , είπεν ό κ. Ώ  . . . . καί 

διέταξε τόν αμαξηλάτην ν’ αναχώρηση, ενώ ή θελκτική κ. 
Ώ  . . .  προσεπάθει άκόμη νά διακρίνη τόν Παύλον, δστις 
είχε μείνει ώς άπόπληκτος εις ήν θέσιν ή'ρπασε τόν βρα- 
χίονά του ή Σοφία. Συνήλθε τέλος καί βαίνων πρός τήν 
εξοδον :

—  'Αμαξά, έφώνησε καλών παραμείναντά τινα ετι αμα
ξηλάτην.

— Περιττόν, εϊπεν Τ) Σοφία, σφίγγουσα τόν βραχίονά 
του, προτιμώ ^ά υπάγωμεν πεζή· τό θέλετε ; ή νύξ είναι 
ώραία, θά ευχαριστηθώ πολύ νά περιπατήσω ολίγον στη- 
ριζομένη έπί τοΰ βραχίονός σου.

— Μοί φαίνεται, είπεν ό Παϋλος, έκθαμβος δτι δέν 
εϊμεθα πλέον έπί τών υψωμάτων τοΰ Φαλήρου.

— νΟχι, βεβαίως· δέν άντελήφθητε εί’σέτι δτι έφθά- 
σαμεν είς ’Αθήνας ;

— Ναί. . . άλλά. . . δέν αναγνωρίζω πλέον τήν Σβ 
φίαν. . . %

— ’Εμπρός λοιπόν καί δέν θά βραδύνητε νά μ’ άνα-

>ά, έψέλλισεν ό Παύλος· μήπως πάντα ταύτα 
είναι δνειρον ;

— Πάλιν τά ίδια !
— *Εχεις δίκαιον· ναί, φ ιλτάτη Σοφία, τώρα πλέον 

είσαι πλησίον μου.

—  Μεσονύκτιον είχε σημάνει καί ή Σοφία έστηρίζετο 
άκόμη εις τόν βραχίονα τού Παύλου· τί είπον επί τρεις 
ώρας, τί ΰπεσχέθησαν άλλήλοις, άγνοώ· ήξεύρω μόνον οτι 
άντηγαπώντο. . . .

*Εφθασαν τέλος, ενώ δ’ ό Παϋλος έτεινε τόν βραχίονα 
διά νά λάβνι τό ρόπτρον τής οικίας, ή Σοφία άναχαιτίσασα 
αυτόν :

—  Εΐπέ μοι άπαξ ετι, φίλτατε Παύλε, τώ είπε θλί- 
βουσα αυτόν έπί τοΰ στήθους της, δτι ποτέ πλέον , δέν θά 
έπανίδης τήν κ. Ώ . . . .

Φίλημα διάπυρον επί τών χειλέων της ϋπεσχέθη δ,τι ή 
Σοφία έζήτησεν ή νέα κόρη έφάνη τότε ευτυχής, δ δέ Παύ
λος θλίψας περιπαθώς τήν χεΐρά της,

—  Σοφία ^ου, είπε, διατί ΰπήρξας τοσούτον κακή μέχρι 
πρό μικρού ; Ε ίπέ, ψυχή μου.

— Θέλεις νά τό μάθης ;
—  νΩ ! ναί, σοί τό ζητώ ώς χάριν.
— Λοιπόν, κύριε, ήθελον πρώτον νά πεισθώ δτι μέ άγα- 

πάς εΐλικρινώ:.
— Καί έπείσθης τώρα ;
—  Βεβαίως, άφού δέν θά έπανίδης πλέον τήν Ώ  . . . .
Ό  Παύλος εί/ε κρούσει ήδη· υπηρέτρια κρατούσα λυ-

γνωρίσητε. 
— Σκλι



χνίαν ήνοιξε καθ’ ήν στιγμήν τά χείλη  τών δύο εραστών 
συνηντώντο δ ι’ εκατοστήν φοράν.

Γ. y/L. ^Α Δ Ε Σ
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Ε Ν  0 Υ  Μ Α
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Τώ καιρώ έκείνω, καθ’ δν τά  υπουργεία επιπτον α λλε 
πάλληλα , ύπήρχεν είς Π . . . πλούσιός τ ις  βιομήχανος, οστις 
εϊχεν εγγεγραμμένα; είς τό παθητικόν τών λογιστικώ ν  
αυτού βιβλίω ν £ξ θυγατέρας.

*Όλαι είχον φθάσει είς ηλικίαν γάμου, τής νεωτέρας αριθ
μούσες ήδ ι̂ δέκα πέντε Μαΐους.

Ό  καλός πατήρ των κύριος Κωτσονάκης ήτο φιλόδοξος 
κα ί ένόει νά εύρη διά τάς θυγατέρας του συζύγους υποσχο- 
μένους αύταΐς τιμάς καί τίτλους.

Ά λ λ ά  πόσας περιπετείας δέν τού προύξένησεν ή φιλο
δοξία του 1 Ά ναγνώ σατε.

Πρόεδρος τής κυβερνήσεως ήτο τότε ο μακαρίτης Βούλ- 
γαρης, είχε δέ διορίσει νομάρχην είς Π . . . τόν κ. Λ  . . .

*0 κ. Λ . . . ήτο άγαμος, κατέστη λοιπόν τό άντικείμενον 
τών πόθων δλων τών διαπρεπουσών νεανίδων τού νομού.

—  Αύτός μού κάμνει, ανέκραξε καί ο κ. Κωτσονάκης 
κτύπων τό μέτωπόν του. Θά τω δο>σω τήν Ε λένην μου, 
θά είμα ι δ πενθερός τού νομάρχου καί δλοι οί εχθροί μου 
θά σκάσουν άπό τήν ζήλειαν των.

Προσφέρει αμέσως πολυτελές γεύμα, προσκαλεΐ τόν νο
μάρχην καί ή πρότασις γ ίνετα ι. Δεκα πέντε ημέρας μετα  
ταύτα  δ κ. Λ. . . ένυμφεύετο τήν Ε λένην.

Ά λ λ ’ ερχεται ή α' Σεπτεμβρίου τού 18 7 6 , δ Βούλγαρης 
π ίπ τε ι καί τόν διαδέχεται δ Ζαήμης. Τήν επαύριον ο κ. 
Λ  . . . παρουσιάζεται μέ ολας τάς άποσκευάς του είς τού 
πενθερού του.

—  Παρητήθην, τω  λέγε ι, σάς παρακαλώ νά μοί παρα- 
σχητε άσυλο ν.

Ό  καλός βιομήχανος μή δυνάμένος νά άφήση τόν γαμ 
βρόν του καί τήν κόρην του είς τούς πέντε δρόμους παρα
χωρεί αύτοΐς τό ήμισυ της κατοικίας του.

Ό  νέος νομάρχης κ. Β . . . λαμβάνει κατοχήν τής νομαρ
χίας καί δ κ. Κωτσονάκης σπεύδει νά συνδεθη μ ετ ’ αύτού.

—  'Υπήρξα πάντοτε Ζαημιστής, τω είπε σφίγγων τήν 
χεϊρά του.

—  Κ αί όμως ένυμφεύσατε τήν θυγατέρα σας μ* ενα Βουλ- 
γαριστήν, παρετήρησεν δ κ. Β. . .

—  Ε ίμαι περίλυπος διά τήν πράξίνμου ταύτην; δ ι’ αυτό 
δέν ήμπορώ νά υποφέρω τόν γαμβρόν μου. Συναισθάνομαι 
δτι έκαμα μέγα λάθος νά τω  δ<*>σω ττν  θυγατέρα μου, λά 
θος, δπερ θέλω νά διορθώσω σήμερον νυμφεύων τήν Ά ό έλ α ν  
υιου μ ’ ένα Ζαημιστήν.

—  Α λ η θ ές  !
—  Σάς τό δρκίζομαι* σάς προσφέρω μάλιστα ώς προίκα 

εκατόν χ ιλ ιάδω ν δραχμών ενώ είς εκείνον έδωκα μονον 
έβδομήκοντα πέντε.

—  Ά λ λ ά  πρέπει νά γνωρίζητε δτι δ ιατελώ  έν χηρεία.
—  Τό γνωρίζομεν, δπως γνωρίζομεν καί δτι υπήρξατε 

πολύ καλός σύζυγος μετά της σνγχωρημένης.
—  Ε ίααι ετοιαος νά δειγθώ επίσης καλός κ ’ εν δευτέρωI k 7 Λ.

γάμω.
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—  Λοιπόν είμεθα σύμφωνοι.
 ̂ Καί εγειρομενος ελαβε στάσιν σοβαράν και διά φωνής 

εύηχου·
Κύριε Β . . . , είπεν, εχω την τιμήν νά σας προσφέρω 

την χεΐρα τής θυγατρός μου ’Αδέλης.
Τήν μεθεπομένην έτελέσθησαν οί γάμοι, ά λ λ ’ ό πρώτος 

γαμβρό; του κ. Κωτσονάκη δέν παρέστη εις τήν στέψιν· ό 
Βουλγαριστής αντεπολιτεύετο τόν Ζαημιστήν.

 ̂Α λλ οιμοι ! μήν δέν είχε παρέλθει καί ό Ζαήμης άνα- 
τρεπετα ι ίνα διαδεχθή αυτόν ό Κουμουνδοΰρος. Ό  κ. Β . . . 
εκΧω?ε '· τηλεγραφικώς τήν θέσιν του εις τόν Κουμουνδου- 
ρικάν Γ. . .

Επαύθην, λ έγε ι ό Β . . . τω  πενθερω του μεταβάς 
παρ’ αυτί».

Το γνωρίζω, απαντά ό κ. Κωτσονάκης, κύπτων τήν 
κεφαλήν μετά λύπης.

Μοί επ ιτρέπετε νά σάς ζητήσω άσυλον ;
Βεβαίως, ε ίπ ε στενάζων ό καλός πατήρ, καί έξε/ώ· 

ρησε τρία δωμάτια εις τά νέον ζεϋγος.
Μετεβη ακολούθως εις τό γραφεΐόν του καί συναντά έκεΐ 

τ 0ν γαμβρόν του Α  . . .
—  Τ ί καλά, ανέκραξε, τ  o r  ε ζνσαν .
Τρεις εβδομάδας μετά τ ’ ανωτέρω οί φίλοι τοΰ κ. Κω

τσονάκη έλάμβανον τό εξής προσκλητήριον :
Κ Ο κ. Κωτσονάκης σάς παρακαλεϊ νά τιμήσητε 

((τούς γάμους τής θυγατρός αύτοϋ Ά ννη ς  μετά τοΰ κ. 
Γ . . . νομάρχου Ά  . . .»

Ο λιγας ημέρας μετά τήν τέλεσιν τοΰ υμεναίου ό κ. 
Κωτσονάκης μετεβαινεν εις τήν νομαργίαν ινα πα ίξη  τό 
ytix ecογ  τον  μετα τοΰ διαπρεποΰς γαμβοοΰ του.

Τι νέα, γαμβρέ μου ; έρωτα εισερχόμενος.
—  Κακά, πατέρα.

—  Τί ; φοβείσαι κζμμίαν ψηφοφορίαν εις τήν Βουλήν ;
—  Τήν θεωρώ άφευκτον, έψιθύρισεν ό κ. Γ . . /
—  Κ ’ έάν τό Οπουργεΐον πέση, τ ί  θά κάμετε ;
—  Θά δώσω τήν παραίτησίν μου, είπεν άγερώχως ό

Γ . . .
—  "Ω ! δ/ι, φ ίλε μου, μή τό κάμης. Κράτησον τήν 

Οέσιν σου, σέ καθικετεύω· δέν έχω πλέον δωμάτια δ ια 
θέσιμα.

—  Καί νά μή τό κάμω, πατέρα, θά μέ παύσουν καλλ ι- 
τερον νά φανώ αξιοπρεπής.

—  "Οπως θέλεις π ά λ ι, πα ιδ ί μου.νΑλλως τε σύ θά όια- 
^ε/θής τόν ενα εις τήν οικίαν μου καί ό εις έκ τών δύο θά 
ίια δ εχ θή  σέ έδω. Τίς λ έγετα ι πρωθυπουργός έν περ ιπτώ - 
<τει ή ττη ; τοΰ Κουμουνδούρου, ό Βούλγαρης ή ό Ζαήμης ;

—  Μ ήτ’ 9 εις μιήτ’ ό άλλος, ό Δεληγεώργης, άπήν- 
ττσεν ο Γ . . ·

—  "Ω 1 νά πάρ’ ό διάβολος ! άνέκραξεν άπελπ ις ό κ. 
Κωτσονάκης. Ευτυχώς εχω ακόμη τρεις κόρας και τοτ& 
δπως δήποτε είς τών γαμβρών μου θά ήναι νομάρχης.

Μεθ’ ήμέρας τινάς ή έπαπειλουμένη πτώσ ις έπήλθεν.
Ό  Δεληγεώργης λαμβάνει τά  ήνία τοΰ Κράτους καί 

•πέμπει νομάρχην εις Π . . . τόν ώ . . .
'Ο κ. Γ. . . λαμβάνει τότε τήν γυναϊκά του καί τά 

σκεύη του καί μεταβαίνει καί αυτός παρα τώ  πενθερω 
του. 'Η  μεγαλειτέρα δμως δυστυχία τοΰ καλοΰ μας βιομη- 
χάνου υπήρξεν δτι ο Δεληγεωργιστης νομάρχης είχε ό ια- 
τελέσει άλλοτε νομάρ·/ης Μεσολογγίου, καί επειδή πάς 
άγαμος πατών τόν πόδα του εις Μεσολόγγίον απερχεται 
διπλοΰς καί ο νέο; νομάρχης Π. . . ητον έγγαμος. Ό  κ. 
Κωτσονάκης ήναγκάσθη συνεπεία τουτου ν αναβαλη ττν  
άποκατάστασιν τών άλλων αυτοΰ θυγατέρων. Α λλ εν τώ  
μεταξύ είναι δυστυχέστατος. Οί γαμβροί του, συνεπεία



πολιτικώ ν συζητήσεων, εξάπτοντα ι, αί γυναικές των συμ
μερίζονται τάς άρχάς των και πολλάκις π ιάνονται άπό τά 
μαλλιά  μάτην μοχθούντος του καλού κ. Κ<οτσονάκη νά 
καταπαύσγ) τάς έριδας. *Αν δέ οί διαπληκτισμοί έπ έλ- 
θωσι διαρκοϋντος του γεύματος, ούδέν άφαιρεΐται σώον έκ 
τής τραπέζης καί δ κ. βιομήχανος σκέπτετα ι τώρα νά με- 
τατρέψτ) τό βιομηχανικόν αύτου κατάστηαα είς πω λητή- 
ριον σκευών τ*?ίς τραπέζης.

—  Τούλάχιστον, δ ιαλογίζετα ι, δέν θά πέρνουν τά χ ρ ή 
ματά μου οί σκευοπώλαι.

’Αθηνησι, ττ} 2  ’Ιουλίου 4 8 8 5 .

Γ. "Jvi. ^Α Δ Ε Σ

Η Ο Γ Δ Ο Η  ίΙΡ Α
(ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Μ ΑΘΗ ΤΡΙΑΣ)

—  Ξύπνησε, κόρη μου* δέν βλέπεις τόν ή'λιο; ’Ή ργη- 
σες πάλ ι νά σηκωθείς. Ξεύρεις τ ί ώρα είναι ;

—  νΑφησέ με ακόμη ολίγον. Ε ίναι ποωΐ ακόμη. Δέν 
είμπορώ ν ’ ανοίξω τά ’μάτια  μου.

Ά λ λ ’ ήτο τόσω γλυκύ καί εύάρεστον τό θάλπος της 
κλ ίνης, ώστε μεθ’ ολα τά  εγερτήρια καί τάς παρακελεύσεις 
της μητρός, ή μικρά Ε λένη  συνεσπειρώθη πάλ ιν  υπό τό

σκέπασμά της, καί έκλεισε τούς βεβαρημένους οφθαλ
μούς της.

Έ ν τγ; ήδεία δ ’ έκείνη καταστάσει, η τις είνα ι τό με- 
ταίχμιον του ύπνου καί της έγρηγόρσεως, έβυθίσθη είς 
διαλογισμούς, άφ’ ών δέν τήν άπέσπα πλέον ή μητρική 
φωνή άπομακρυνομένη καί λέγουσα.

—  *Ας τήν άφήσω ακόμη όλίγην ώραν. Δέν είναι καί 
πολύ άογά* επειτα  τό καυμένο τό πα ιδ ί είνα ι κρίμα νά τό 
βασανίζω ετσι.

*Ας κοιμηθνί ακόμη ολίγη ώρα.

** ¥

*Αχ ! πότε θά πάρω τό απολυτήριόν μου ! έσκέπτετο ή 
Ε λένη .

Πότε θά έξημερώσν) καί δ ι5 εμέ ή λαμπρά έκείνη ημέρα! 
Δέν είναι ζωή αύτη. Νά μήν ήμπορώ νά κοιμηθώ μίαν 
φοράν τούλάχιστον έ(ος τό μεσημέρι ! Τήν κυριακήν μαλι- 
στα ! Πρέπει νά υπάγω είς τήν εκκλη σ ία ν το καταλαμ- 
βάνιο* ούτε πρέπει νά παραπονηταί τ ις , διότι ή λειτουργία 
γ ίνετα ι πρωί* αλλά τάς καθημερίνάς ; επρεπε τά μαθή
ματα νά αρχίζουν άπό τάς δέκα τούλάχιστον.

Που είναι λ,οιπόν τό αύτεξούσιον, δπου μάς έδίδασκε 
προχθές δ καθηγητής τών ίερών, δταν δέν εχωμεν τήν 
εξουσίαν ούτε νά κοιμώμεθα δσον θέλομεν ;

■k * *

Τάς άνταρτικάς ταύτας σκέψεις διέκοψεν αίφνης δ ήχος 
τοΰ σημαίνοντος ώρολογίου.

Είς τό άκουσμα ή μικρά έτινάχθη άπό τής κλίνης της 
ανήσυχος καί τεταραγμένη.



"Ετεινε τά ώτα μετά προσοχής καί ήρίθμει.
Μία, δύο τρεις.. πέντε. . επτά. .
— Θεέ μου ! έσκέφθη· άς είναι μόνον επτά. Ά ς  μη 

κτυπήσγ) καί άλλη. Τΐ θά γίνω !
Καί έν αγωνία φοβέρα άνέμενεν έπί τινα δευτερόλεπτα 

τόν άπαίσιον ήχον τής όγδοης ώρας .
Αλλ’ ευτυχώς, τό ευσπλαγχνον ώρολόγιον δέν ήθέλησε 

να τήν τιμωρήστι διά τήν οκνηρίαν της, καί. . . δέν έσήμανε 
τήν όγδόην !

Η Ελένη έν τούτοις δέν έπείσθη. Ά ν  έ'καμε λάθος κατά 
την αρίθμησιν τώ* ώρών ;

— Μαμά ! Μαμά ! έκραύγασε.
— Τί θέλεις, κόρη μου ;
— Τί ώρα είναι ;
— Η μητηρ ήγνόει τήν αγωνίαν, $ν είχε γεννήσει έπί 

τής θυγατρός της τό ώρολόγιον.
— Έσήμαναν οκτώ. Σήκω πλέον. Τί ώρα θά ’πάγγις εις 

τό σχολεΐόν σου ;
Η Ελένη ήρυθρίασε καί ήσθάνθη τό αίμά της άνερχό- 

μενον έπί τής κεφαλής της* ό νους της έπέταζϊν εις αό σχο- 
λεϊον καί έφαντάσθη αμέσως τήν έντύπωσιν, ?,ν θά πρού- 
ξένει ή άνευ αιτίας αργοπορία της.’Εφαντάσθη έαυτήν διερ- 
χομένην διά τοΰ στοίχου τών συμμαθητριών της, μετα- 
βαίνουσαν τελευταίαν εις τό θρανίον της μέ τούς οφθαλ
μούς πρό; τά κάτω, καί άκούουσαν ψιθυρισμούς τινας η μαν- 
τευουσαν τά περίεργα καί σκωπτικά βλέμματά των προσ- 
ηλούμενα επ’ αυτής καί έπί τής διδασκαλίσσης εναλλάξ, 
ώς διαμαρτυρίας, ούτως εΐπεϊν, κατά τών επαίνων, οΐτινες 
αιωνίως τνί έπεδαψιλεύοντο έπί έπιμελεία καί τάξει.

'Όλαταΰτα διήλθον διά τοΰνοόςτης έν διαστήματι τών 
ολίγων λεπτών, καθ’ ά έσπευσμένως ένεδύετο.

Είτα δέ ώρμησεν ώς άστραπή εις τήν παρακειμένηΐ

αίθουσαν, δπου ήτο άνηρτημένον τό ώρολόγιον τής οικίας.
Ουχί διότι δέν έπίστευεν εις τούς λόγους τής μητρός 

της. . . άλλά διότι. . .
— Καί άλλαις φοραίς μ’ έγέλασε- άς ίδοΰμε πρώτα τό 

ρωλόγι.
** *

Μειδίαμα χαράς άνεκλαλήτου, καί θριάμβου μάλιστα, 
άνέτειλεν έπί τοΰ προσώπου της.

Ό  ώροδείκτης έδείκνυε τήν έβδόμην ακριβώς· καί μο- 
νον ό λεπτοδείκτης είχε προχωρήσει λεπτά τινα.

’Ήτο αμύθητος ή χαρά της.
Οΰδέ ύπνον πλέον έσκέπτετο, οΰδέ αυτεξούσιον. Καί ίνα 

έκδηλώσνι τό αίσθημά της, έπήδησεν, ήρπασε διά τών μι
κρών χειρών της τήν κεφαλήν τής μητρός της καί έπέθηκεν 
έπί τών χειλέων της παταγώδες καί παρατεταμένον φί
λημα.

Μ’ έτρόμαξες, άλήθεια, μά δέν πειράζει· έψιθύρισεν.
’Έπειτα ήρχισε νά έπαναφέρν) είς τάξιν τό ένδυμά της 

δπερ έν τή βία, μεθ’ ής τό έφόρεσε, εύρίσκετο έν άταξία.
Τό επάνω κομβίον καταλαβόν τήν δευτέραν κομβότρυ- 

παν, άφήκε τήν πρώτην χαίνουσαν καί ορφανήν £ν άλλο 
κομβίον, συνεπώς παρεπονεΐτο άγνοών τ ί μέλλει γενέσθαι.

Ένεδύθη έπιμελώς καί Ιμονολόγει ψιθυρίζουσα·
Ουφ καί αύτά τά ώρολόγια, δέν ήμποροΰσαν τάχα, νά 

λείψουν άπό τόν κόσμον ;
** *

— Τί καλά οί αρχαίοι δπου δέν είχον ! ’Ήθελα νά εί- 
ξεύρω πώς έξυπνοΰσαν τά αρχαία παιδία διά νά υπάγουν
st’ τ° σχολεΐον.

— Τά έξυπνοΰσαν αί μητέρες των.



—  Καί τάς μητέρας το>ν, ποιος τάς έ ξυ π να .;
—  Ό  πετεινός.
Ή  άπάντησις αύτη δέν επεισε την Ε λ έ ν η ν  έγνώρι- 

ζεν δτι οί αρχαίοι ειχον τάς χΛεψύδρας, ά λλ5 έκεΐναι δέν 
έσημαινον τάς ώρας.

—  Ε κείνος δ Πέτρος Χ έλε π τα ίε ι. Ε κείνος άνεκάλυψε 
τά ωρολόγια* άλλως θά έκοιμώμεθα όσην ώραν ήθέλομεν.

Τ ί του ή)νθε ; Δέν έκύτταζέ την δουλειάν του δ χρι
στιανός ;

—  Την δουλειά του βέβαια έκύτταζε* τη  άπ^ντησεν ή 
μητηρ της* αυτός ητο οολογάς· προσέθηκε μειδιώσα.

— Καί πριν κάμν) τό ρολόγι ητο ρολογάς ;
—  Βέβαια.

Κ \ t >! /αι τ ι  εκαμνε τοτε ;
—  'Ωρολόγια.
—  νΕλα, tL'h μού τά λ έ ν ε ι :  εμένα αυτά ! είναι σάν τόCV *π α ιγ ν ίot του αυγού καί της ό'ονιθας. Ποιο εγεινε προτη- 

τερα, τό ρολόγι, η δ ρολογάς ; Καί επ ε ιτα , τ ί  μάς μέλει ! 
’'Α ν έλειπαν καί αυτά, δέν θά εχαλούσε δ κόσμος ί

Ένθυμηθεΐσα όμως την προηγουμένην άπάντησιν της 
μητρός της:

—  *Εχω άδικο, μαμά* προσέθηκέν. *Αν ελειπαν τό ρο
λόγια  θά είχαμε μόνον τόν πετεινό νά μάς ξυπνά· καί . . . 
θά μάς ξυπνούσε άπό τά χαράγματα!

X *

Τοιαΰται σκηναί εκτυλίσσονται καθ’ έκάστην έν τα ις 
Οίκιαις, εν αίς ύπάρχουσι μαθητριαι καί μαθηταί.

Ή  6 ί όγδοη ώρα είναι ή φοβεοωτέρα ώρα τής ζωής 
τω ν, παντοΐα σχόλια καί παντοίας τοιαύτας παρατηρήσεις 
προκαλουσα.

"Οτε μαθητεύουσα καί έγώ , άπεσπώμην ούτως έκ του 
γλυκυτάτου πρωινού ύπνου, κατηροίμην τούς ώρολογοποιούς 
καί έμίσουν τήν έφεύρεσίν των.

Δέν ήδυνάμην νά έννοησω δ ια τ ί ή συνωμοσία εκείνη 
όλων τών περί έμέ, εις τό νά μέ στερησωσι τού ήδονικω- 
τάτου πρωινού ύπνου.

Ό  κατάδικος, δ άναμένων έναγωνίως τόν δήμιόν του 
ήμην έγώ , καί έξύπνουν άπό τόν φόβον μου διά νά μή 
ελθωσι καί μέ έξυπνήσωσιν οί άλλοι.

'Υπεκρινόμην τήν ασθενή, ελεγον οτι δέν Ικοιμτθην κα
λώς, έκαμνα δτι δέν ήκουον τάς φωνάς καί τάς παρο
τρύνσεις των.

Καί κ α τ ’ αυτού ετ ι τού καναρινιού μας έξηκόντιζον βλέμ
ματα οργίλα* δλοι μοί έπταιον. "Ολοι έπεβουλεύοντο τόν 
ύπνον μου.

Καί ώρκιζόμην μυριάκις, ό'τι μόλις περατο!>σοο τά  μαθή- 
ματά μου, μόλις σωθώ άπό τό σχο7,εϊον, θά έγείρωμαι καθ’ 
έκάστην . . . τουλάχιστον περί τήν μεσημβρίαν.

Πού πλέον νά έξυπνη σου πρωί !
’Όχι* θά κοιμώμαι* καί ή όγδόη ώρα τής πρωίας δέν 

θά μέ εύρτ, ποτέ έξυπνον. . .

** *

Καί δμο3ζ, πράγμα παράδοξον !
Τά βάσανά μου έτελείωσαν πρό πολλού. Τά σχολικά 

βιβλία μου κεκαλυμμένα υπό στρίυματος κόνεως, κοιμών- 
τα ι εις γω νίαν τινά  τού δωματίου μου.

Έ γώ  δέ ;
Έ γ ώ , έξυπνώ  πάντοτε, πολύ πριν ήχηση ή όγδοη ώρα.

Α ρ ι ά δ ν η  Δ α μ β ε ρ γ η



Τ Α  ΔΕΙΝΑ Μ Α Ρ Τ Ι Ν Ο Υ  ΤΟΥ Δ'

τΗσαν αί παχύτατα ι καί αί νοστιμώταται της ’Ιταλίας 
αί ευσεβείς έκεΐναι της Βολσένας έγχέλεις, και δμως Μαρ
τίνος δ Δ', Πάπας 'Ρώμης (1281 — 1285), ώς ευφυής 
Γάλλος, είχεν επινοήσει τρόπον νά καθιστα αύτάς ετι νο- 
στιμωτέρας. Τάς ερριπτε ζώσας εντός λευκού τίνος καί γλυ
κέος οΐνου, καλουμένου vernacia, καί τάς άφινεν εκεί εως ού 
έξέπνεον έν μέθη καί κραιπάλη, έν τω γλυκυτέρω τών θα
νάτων είτα έμαγειρευεν αύτάς μαρινάτας  η έμίγνυε μετά 
τυρού καί ωών καί ετρωγεν ώς τέσσαρες. Τό δέ στόμα εμ- 
πλεων εχων, — λέγουσιν αί κακαί γλώσσαι της έποχής—, 
ανέκραζε ν έν κατανύξει: ((Θεέ αγαθέ ! πόσα δεινά δέν ύφι- 
στάμεθα διά τήν αγίαν σου ’Εκκλησίαν !» δ γαστρίμαργος 
ειρων ύπγ,νίσσετο τόν έν τω οινω πνιγμόν. Ά λλά θαυμάσω- 
μεν τήν πρόνοιαν τής Προνοίας, ητις, προβλέπουσα τό πρός 
τάς έγχέλεις φίλτρον τού ταπεινού δούλου τού Θεού Μαρ
τίνου, επλασε παρά τήν 'Ρώμην τήν λίμνην τής Βολσένας.

Ευτυχείς χρόνοι ! μακάριος Μαρτίνος ! ούδεμία ούδέποτε 
εταιρεία πρός άποξήρανσίν λιμνών καί . . . θυλακίοον εκοψε 
τήν ορεξιν η έτάραξε τήν εύσεβή του χώνευσιν δι’ απαίσιου 
έγχελοφθόρου προγράμματος, διό καί παρά τό αθηναϊκόν 
λόγιον καί πώς δέν μοο . . . εσκασεν άπό το πάχος.

Καί δ μέν Δάντης έξεδίκησε τά θύματα, στέλλων τόν 
Μαρτίνον είς τό Καθαρτήριον, ένθα

...................e pursa per diginno
Le anguile di Bolsena e la vernaccia, 1

1 Purg. XXIV, 26.

................... κ ι’ άγνίζει Ιν νηστεία
τούς μετά ο*νου έψητούς έγχέλεις τής Βολσένας* Α

δ δέ Ούάδιος διηώνισε τήν μνήμην αύτών διά τού εξής: 
επιταφίου :

Gaudent anguillse quia morluus hie jacet ille 
Qui, quasi morte reas, excoriabat eas.2
Χ αίρετ’ , έγχέλεις! ένθάδε νεκρός ήδη κεϊται Ικτάδην 
*0 μυριάδας υμών προϊάψας εις απληστβν ^Αδην.

BIBERE  P A P A L I T E R

Καί Βενέδικτος δ IB', έκ τών έν Αύενιώνι Γάλλων 
Παπών (1334 — 1342), έτίμησε δι’ αφελούς ,δμολογίας 
τάς έγχελεις τής Βολσένας, άλλά κατόπιν έορτνίς. Λαβών 
ποτε τοιαύτας ώς δώρον διένειμεν αύτάς τοίς καρδινα- 
λίοις, έλάχιστον μέρος διά τόν παπικόν στόμαχον κρατή- 
σας. Γευσάμενος δμως αύτών καί ευρών λουκουλλείους, με- 
τεμελήθη έπι τη άτόπω γενναιοδωρία του καί ελεγε: ((Δέν 
έπίστευον δτι ύπήρχον έν ’Ιταλία τόσον καλά πράγματα)). 
— ((Απορώ, άπήντησε μετά τίνος χόλου δ ’Ιταλός καρ
δινάλιος Κολόννα, πώς άνήρ πεπαιδευμένος ώς ή 'Τμε- 
τέρα Άγιότης ν’ αγνοη δτι ή ’Ιταλία δέν παράγει άλλο

1 Καθαρτ. Κ Δ ', 8 τής βοαβευθείσης μεταφράσεως Γ. ’Εμμ- 
Άντωνιάδου,

2 Vadius, ψευδώνυμον τού Μεναγίου.



η άξιόλογα προϊόντα». Ό  καρδινάλιος ήτο βεβαίως ελληνι
στές, διότι τό άνηρ πεπαιόευμεγος ήτο ά'ντικρυς ελληνικός 
ευφημισμός· ή παιδεία τοΰ Βενεδίκτου ήτο ήκιστα εγκυ
κλοπαιδική, περιωρίζετο μάλλον εις τά ρευστά η τά στε
ρεά, διό καί έκλήθη potator egregius (άριστος οίνοπότης), - 
καί πρός τιμήν αύτοΰ έπλάσθη ή παροιμία ((bihere papa- 
liter)) (πίνειν παπαδικώς)1. Ν’ άγνοίί Γάλλος Πάπας έν 
Αύενιώνι τάς έγχέλεις τής Βολσένας συγγνωστέον τό 
πράγμα, διότι καί ή Προβηγγία λουκούλλεια εχει τρόφιμα, 
άλλά νά μή ήκουσέ ποτε περί αυτών, ό'τε υπήρξαν αύται τό 
εντρύφημα Μαρτίνου τοΰ Δ', βαβαί τής άμαθείας ! δέν 
άνωμολόγει ουτω οτι ουδέποτε Ιμελέτησε τόν βίον τών 
-προκατόχων του, ινα ενστερνισθή) τάς άρετάς αύτών ;

Ε̂|. 5 ^ ς ω π ιο ς

1 P e l r a r c a  . « Εpistola s ine  t i tolo» ,  I .— «Histoi re lilteraire de 
l a  France»  ; au qua t orz i eme s i e c l e  : l a  p a p a u t e ΙΔΟΜΕΝΕΓΣ ΒΙΤΤΩΡΗΣ

Ηέγας *ΰ·ργέτης ιοΟ πρές ίιάϊβσιν τών έλληνικδν γραμμάτων 
Συλλόγου



Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

Δ Ι  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Ε Ν  Γ Α Δ Δ Ι Α ι

ΚΑΤΑ ΤΗΝ Δ3ΚΑΤΗΝ ΟΓΔΟΗΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ

δέκατος όγδοος αιών έν Γαλλία πνευματικώς 
καί φιλολογικώς ηρςατο κυρίως άπό του τελευ
ταίου τρίτου τή: δεκάτης έβδομης έκατονταε- 
τηριδος, οτε έν ταίς αίθούσαις της Νινόν καί 

τών I llu slres , διαδόχου τών R ojifavopercor, νέον φιλοσο
φικόν πνεύμα έγεννάτο και υπόκωφος απιστίας φο>νή άνηγ- 
γελλε νέαν περίοδον. Τό φιλολογικόν πνεύμα τοΰ μεγάλου 
αίώνος μορφωθέν έκ της ένώσεοκ τριών έπιδράσείον, τής 
θρησκείας, της άρχαιότητος καί τής μοναρχίας, άπέβη ή 
ψυχή τοΰ έθνους, άλλ’ εί καί πάντα φέρουσι την σφραγίδα 
τής ένότητος, εί: τά σπλάγχνα αύτής έλάνθανεν έτέρα. 
δύναμις, ητις έκ διαδοχής μεταβιβασμένη εκ τινων πνευ
μάτων είς πνεύματα εμελλε νά συνδέση τόν αίώνα τοΰ 
*Ραβελαί μετά τοΰ αίώνος τοΰ Βολταίρου



Ό  αιών ούτος εμφανίζει δύο φάσεις, τή ν μέν ζωηράν
μεθύουααν εις συστημάτιυν τολμηρών κα ί ζητούσαν π α ν τ ί
σθένει τη ν ένθρόνισιν τού Λόγον, την δέ χαλαράν κα ί κα-
χ εκτ ική ν έκ τών καταχρήσεων κα ί τού έκδεδιγ,τευμένου
βίου. Τό πνεύμα αυτού μορφωθέν έκ τού σκεπτικ ισμ ού, τή ς
μιμησεους ξένης φ ιλολογίας κα ί τη ς πο λ ίτ ικη ς  άναμορφώ-
σεως, στο ιχείων ούτως ανομοίων τώ ν τής προλαβούσης
έκατονταετηρίδος, ώς πλήμμ.υρα δ ιεχύθη έφ ’ άπασαν τη ν
Γ α λ λ ία ν  δ Βολταΐρος, δ μετά  τόν Λούθηρον μέγιστος τώ ν
πνευμ άτω ν αναμορφωτές, ύπήρξεν δ ηρως τού νέου τούτου
πνεύματος. Στερηθείς δμως τώ ν φώτων τής κλασ ικής κα ί
τής χρ ιστιανικής άρχαιότητος δ φιλοσοφικός αιών π ε-
ριεπλανήθη εις σκότη κα ί παρηγαγεν έργα, πλήν ό λ ιγ ί-
στο^ν εξαιρέσεων, έν πολλοίς μεν έκτρω μ ατικά , πάντοτε
δέ σχεδόν ιδιόρρυθμα κα ί πλήρη παραδοξολογιών. 'Η
α γ γ λ ικ ή  φιλο/^ογία, π ο ικ ιλω τά τη  έν τα ΐς  μορφαΐς α υτή ς ,
έγένετο  παράδειγμ.α τώ ν νέίον ιδεών έν Γαλλία* αί θεω-

ρ  · 'piat τού Καρτεσίου κ * ί τού Μ αλεοράγχου έγ κ α τελ ε ί-  
φθησαν, δ δέ Λόκκιος κα ί δ Νεύτ(υν έξήπλω σαν τάς ίδιχ,άς 
τω ν , άσυστόλως δέ άνεπετάσθη  ή σημαία τού Ε πικούρου 
κα ί το~ Λουκρητίου. Ή  έλλε ιψ ις  παντός θρησκευτικού α ι
σθήματος,βάσεως τής ήθικότητος τών κοινωνιών, εφερε τοι- 
αύτην κ α τά π τω σ ιν  έν Γ α λλ ία , οϊα πρώτη άπαντά  αετά  
τήν κ α τά π τω σ ιν  τής 'Ρ ώ μ ης. Οί οέ νομοθέται τής κ α τα - 
στάσεως ταύτης έγαυρίων έπ ί τώ  εργω αυτώ ν κα ί δ ικαίως 
αφού εμ ελλε νά έπενέγκν) μ ίαν τώ ν έπαναστάσεων έκείνουν 
α ϊτ ινε ς  μεταβάλλουσ ι τήν οψιν τού κόσμου. Ά λ λ ’ ίκανώς 
έδοκιμάσθησαν οί καρποί τής λατρείας τού Λόγον, κα ί είς 
τάς δύο δέ φάσεις τού φιλοσοφικού αιώνος ή καταστροφή 
έπέθηκεν έπ ιτύμ β ιον λίθον.

Τόν αιώνα τούτον τ ή : διαοθοοά: κα ί .τών μ εγάλω ν ά£ι-
I  Λ  s i  i

ώσεων β λέπε ι τ ις  είκονιζόμενον έν τα ΐς  άλληλογραφ ία ις ,

τοΐς άπομνημονεύμασι καί το ΐς μυθιστορήμασιν, εις α οι 
φιλόσοφοι συγγραφείς κατέφυγον πρός δ ια σ ά λπ ισ ιν  τώ ν 
ιδεών τω ν κα ί έξέγερσιν τής κορεσθείσης έκ τής κα τα - 
χρήσεως. ψυχής. Α ί γυνα ίκ ες  εις π ά ντα  τά  εϊδη ταύτα  
άποτελούσιν ικανόν αριθμόν συγγραφέων.

’Από τής ΙΖ' έκατονταετηρίδος τό μέρος τώ ν γυνα ικώ ν 
έν τοΐς γα λλ ι/ ο ΐς  γράμμασιν υπήρξε μ έγα . Η γλώ σσα  
πολλά  οφείλει είς τό μέγαρον 'Ρ α μ π ο υλλ ιέ ,τά ς  Κομψενομέ- 
r a c j  τήν κ. Λ α φ α γέτ , τήν κ . Σ εβ ιν ιέ , τή ν κ. Μ αντιενόν. 
Τούτο έπιμαρτυρούσιν ού μόνον σύγχρονοι κρ ιτ ικο ί,άλλά  κα ι 
αύστηροί φιλόσοφοι. Ό  Μ αλεβράγχης ειπεν* ((εις τάς γ υ 
να ίκας άπόκειτα ι νά άποφαίνωντα ι περι τών συνηθειών, 
νά κρίνωσι περί τής γλώ σης, νά δ ιαγινώ σκω σ ι τό καλόν 
υφος κα ί τούς καλούς τρόπους. *Εχουσι πλειονα γνώ σ ιν επ ι-  
τηδειότητος κα ί λ επ τό τη τα  έκ τών πραγμ άτω ν το ύ τ ο ι) ) .1

Κ ατά τόν ΙΗ ' α ίώνα ή γυνή  έξηκολούθησε τό μέρος 
αυτής μέ τήν διαφοράν δτι ήδη ύπερέβη πάν μέτρον. Καί 
έζήτησαν μέν τ ινες  τώ ν γυνα ικώ ν τού μεγάλου αίώνος νά 
άσχοληθώσιν είς τ ή ν  φιλοσοφίαν κα ί είς έπ ιστημονικάς με- 
λ έ τα ς , ά λ λ ’ ησαν α ύτα ι έξαιρέσεις, κα τά  τόν δέκατον όγ
δοον ή φΟ^οδοξία αύτών ελαβε καθολικήν κα ί μείζονα  επ ι- 
τα σ ιν , δ ιά τούτό εδωκαν αφορμήν είς σκάνδαλα , ολ ίγω ν 
δέ τά όνόυ.ατα Ιμειναν απρόσβλητα.

Α ί γυνα ίκες κατά  τόν φιλοσοφικόν α ιώνα φαίνονται μεν 
εχουσαι κοινήν τ ινα  δμοιότητα, μ εγ ίσ τη  όμως διάφορά 
υπάρχει μ εταξύ  αύτώ ν κα ί άποτελούσιν,ούτως ε ιπ ε ΐν ,ίδ ια ς  
ο ίκογενείας. Α ί γυνα ίκες τής αύλής, αί εύγενε ΐς , αί άσ τα ί, 
α ί κωμωδοί κα ί α ύτα ί αί γυνα ίκες τής αγοράς μ ετα β ά λ 
λουσι χαρακτήρα κα τά  τάς διαφόρους πολ ιτ ικά ς φάσεις. 
Α ί νέα ι γυνα ίκες τού τέλους τής βασιλείας Λουδοβίκου

1 Recherhe de la verite, Sme parteie.



του ΙΔ' δέν είναι ακριβώς αί αύταί τυρός τάς της Άντιβα- 
σιλείας καί αί περί τήν ΙΙομπαδούρ δέν δμοιάζουσι πρός τάς 
περί την άτυχη Μαρία; - Άντωνιέτταν. Ουδέ αί γυναίκες 
τ^ς έπαναστάσεως κ. Στάελ, κ. Ρολάν, κ. Κονδορσέ πρός 
τάς καλλονάς του διευθυντηρίου. Ούτως ή αίθουσα του 
1710, δέν είναι ή του 1730, ούτε ή του 1730 του 1760, 
καθώς ή του 1760 ούδαμώς ομοιάζει πρός την αίθουσαν 
του 1780.

Καί ού μόνον τά πολιτικά γεγονότα έπέδρων έπ’αύτών, 
άλλά καί μυρίαι άλλαι αίτίαι συνεβάλλοντο είς τούτο, ιδία 
δέ ή φιλολογία. 'Υπό την εποψιν ταύτην αί γυναίκες του 
δεκάτου ογδόου αίώνος δύνανται νά διαιρεθώσιν είς δύο 
διακεκριμένα μέρη, είς τάς προ τοΰ 'Ρουσσώ άκμασάσας 
καί είς τάς μετ’ αυτόν. Πάντες οι μεγάλοι ποιηταί καί 
μυθιστοριογράφοι εσχον τάς θαυμαστρίας αύτών, αίτινες 
εξύμνησαν καί άπεθέωσαν τό ειδο^λόν των καί δύναταί τις 
πολλάκις νά γνωρίση τόν συγγραφέα έκ της χορείας τών 
περικυκλουσών αύτόν γυναικών. Ό Βεραρδίνος Σαινπιέρ, 
ο Σατωβριάνδος, δ Λαμαρτίνο., ό Βαλζάκ, έτυχον τής εύ
νοιας ταύτης μετά τόν Παΰλον καί Βιργινίαν. μετά τόν 
'Ρενέ, μετά την Έλβίραν, μετά την Εύγενίαν Γρανδέ, 
Ά λ λ ’ δ πρώτος, ό'στις ηρξατο τής έπαναστάσεως ταύτης 
έν Γαλλία, έξεγείρας υπέρ έαυτοΰ τό ημισυ τοΰ άνθρωπί- 
νου γένους μέχρι τοΰδε σιγηλώς καί δειλώς έκφέροντος 
γνίομην είνε δ συγγραφεύς τής Νέας ’Ελοίζης, δ ιδιόρρυθ
μος τής Γενέβης φιλόσοφος. Ό ενθουσιασμός τών γυναικών 
υπέρ αύτοΰ υπήρξε πρωτοφανής καί μοναδικός, ή. κ. Στάελ 
καί ή 'Ρολάν ευρίσκονται είς τήν πρώτην τάξιν τών γυ
ναικών τοΰ 'Ρουσσώ, ώς τάς άποκαλεί δ Sainte Beuve.O 
Ίωάννης-Ίάκωβος, γεννηθείς περί τά μέσα τοΰ αίώνος δπως 
άναφλέξη τάς καρδίας καί τά πνεύματα τών γυναικών διε- 
γείρων τήν φαντασίαν των, διχάζει τόν ομιλον αύτών.

Είς τών κοινών χαρακτήρων τών δύο αιώνων είνε ή επι
στροφή πρός τήν έπιτήδευσιν,άλλ’ούχί δπως ένόει αυτήν η 
αίθουσα τής μαρκησίας 'Ραμπουλλιε. Η επιτηδευσις κα-α 
τόν φιλοσοφικόν αιώνα συνίστατο εις τό μηδέν λ«.γευ. 
’Ά λλη τις δμοιότης είνε ή πρός τό εύφυολογείν μανία με- 
ταβιβασθεΐσα είς τά μέγαρα τής δουκίσσης de Maine και 
τάς φιλολογικάς συναθροίσεις, έν αις ώς γυναίκες, ώς βασι- 
λισσαι, ένεθρονίζοντο άπό πρωίας μέχρις έσπερας, με * ην 
διαφοράν δτι άντί νά διυλίζωσι τό αίσθημα, οπο>ς εις ττ,ν 
κυανήν αίθουσαν, διύλιζον ήδη τόν λογον.

*Αν τό γαλλικόν έθνος διακρίνηται ώς τό λαλιστατον 
πάντ(ον τών εθνών, δ ΙΗ' αιών είνε ο λαλισ..α*.ο, αιων 
τής Γαλλίας. Αί γυναίκες, κρατούσαι τό νήμα τής συνόια- 
λέξεως διίθυνον αύτάς, άπεφαίνοντο τήν έαυτών^ γνώμην 
καί έπέβάλλον ταύτην τοίς υπηκόοις των.'Όπως εκτίμηση 
τις τό μέρος τών γυναικών κατά τόν αιώνα τοΰ Βολταί- 
οου, πρέπει νά εισχώρηση είς τάς αίθούσας αυτών καί τά 
πολυθρύλητα συμπόσιά των. Έκεϊ βλέπει άναπτυσσομενας 
τάς φιλοσοφικάς άρχάς καί τάς πολιτικάς ιδέας ̂ cai άπασαν 
τήν κοινωνίαν εκείνην χωροΰσαν εις την πτώσιν τ^ς.

Ή  αίθουσα τής κ. Λαμπέρ (1677 - 1773), ή προτ,γ/ι- 
θεϊσα πασών, έπ'ι είκοσι και τρια εττί επεδρασε σοοόρα 
έπί τους συγγραφείς, καταστησασα τους πλείστους ακα- 
δτ,[λαϊκούς.'Ηκ. λαμπερ έδέχετο καί αύτόν τόν Φενελωνα, 
ευρίσκεται δέ έν τνί πρώττ; τάξει τών γυναικών εκείνων, 
αίτινες, έξελθοΰσαι τνίς άφανείας διά τοΰ πνεύματος καί 
τών αρετών αύτών, δέν απωλεσαν ττ(ν yapiv ,οΰ ĵ"Xo-> 
τω ν διέπρεψε δέ μάλλον ώς ηθικολόγος διά τινων πραγ
ματειών. 'Η ' [Λαρκησία έδέ'/ετο δίς ττ,ς έβδομάδος, τρίτον 
καί παρασκευήν, είχε 8ε ορίσει την αέν τρίττ,ν διά τούς 
άρχοντας, τήν 8ε παρασκευήν διά τους ποιτ,τας, μυθιστο- 
ριογράφους, καλλιτέχνας καί τάς Virtuosos , τας διαδε-α-



μένας τας lllu stres. 'Η κ. Λαμπέρ διηρει ούτως είς δύο 
κατηγορίας τούς ξένους αύτής, προετίμα δέ τούς ό'ευτέ- 
ρου.ς. Τρίτην^τινά, καθ’ ήν εν τινι συζητήσει ή δέσποινα 
.ού οίκου ηξιου ότι ειχε δίκαιον, είπε μετά τού οικείου 
αυτη δηκτικού τόνου, «θά φέρω τό ζήτημα εις την πα
ρασκευήν ̂ καί στοιχηματίζω δτι θέλουσι σκεφθη ώς έγώ)).

Μία τών λαμπρών αιθουσών ητο ή τ?,ς κ. Τενσέν (1681 
~ ^ιάς τών παραδοξοτέρων χαρακτήρων τού πα-
ρ α ό ο ς ο υ  αιώνος. Η περιώνυμος Τενσέν είνε μίγμα ευαισθη
σίας καί τρυφερότητας, κακίας καί υποκρίσεως* φιλόστορ
γος αδελφή καί άσπλαγχνος μητηρ, διδάσκαλος της ηθικής 
και ουόεποτε περί ταύτης μεριμνήσασα. 
ν τών φιλοσόφων καί τών θρησκομανών, κατώρθωσε νά 
εχη τούς πάντας φίλους καί νά έκτιμάται μεγάλως χωρίς νά 
απολαυη υπολήψεως. Έν τοίς ίστορικοϊς ανεκδότοις τού

λεπτομερείας, 
αί εγκλήματα

. — — ουδέποτε ένυα-
φευθη, περιβλ’ηθείσα όμως κατά την νεότητά της τό μο
ναχικόν σχήμα, διετηρησε τόν τίτλον τής Madame, καί έν 
τώ κόσμω, εις όν, μετά σκανδαλώδη διαγωγήν έν τη μονη, 
επανήλθεν, ούχί εντελώς άπαλλαγείσα τών μοναχικών 
υποχρεώσεών της. Διά τής εκτάκτου αυτής ικανότητας καί 
του ραδιουργικοϋ πνεύματος, κατώρθωσε νά άνυψώσνι τόν 
αοελφον της, άπλούν καί άσημον άββάν, είς τά ύψιστα τών 
αςιοομάτων, νά μιγνύηται είς πάσας τάς πολιτικάς, θρη- 
σκευτικάς, οικονομικάς, φιλολογικάς καί φιλοσοφικάς υπο
δέσεις,̂  εις πάσας τάς σκευωρίας τής αύλής καί τάς ρα
διουργίας τής ’Ακαδημίας, είς πάσας τάς έρωτοτροπίας, 
εις πάντα τά σκάνδαλα. Ά λ λ ’ δ,τι μάλλον καταδικάζει

Boijoimlain βλέπει τις πολλάς περί αυτής 
cC ών εικάζει ό'τι ήτο ικανή νά διαπράξη y, 
χαριν Οιωκομένου σκοπού. Ή  κ. Τενσέν ο

αύτην είνε ή εγκατάλειψής τού υιού της. προε-
μ,άντευε τί δ υιός εκείνος εμελλε νά άποβη, δέν ήθελε φανή 
τόσον σκληρά μητηρ, διά τούτο και βραΜυτερόν έζηττνσε 
νά αναγνώριση αύτόν, άλλά τό εγκαταλειφθέν παιοίον άν- 
δρωθέν άπεκρίθη, δτι μίαν μόνον μητέρα γνωρίζει, τήν 
άναλαβούσαν αύτόν άπό τών βαθμιδών τής εκκλησίας του 
Ά ν . Ίωάννου. Ουτε οργήν δμως ο υ " .ε  ^παραπονον κατεύε- 
χθη ποτέ νά έκφέρη δ μέγας καί ένδοςος Άλεμπέρ.^

^Ητο τού συρμού τότε αί κυρίαι νά έχωσιν εις τάς αι- 
θούσας των ζώα περίεργα διαφόρων μερών. Τής συνήθειας 
ταύτης δέν έμεινε Ζενη ή κ. Τενσεν* είχ_ε και αυτ/ι τό 
ρ ιο τ ρ ο ψ ε ΐό ν  τ η ς ,  ώς έκάλουν τήν συλλογήν των αί κυρίαι, 
μέ τήν διαφοράν ό'τι τό ίδικόν της συνίστατο έκ τού Φον- 
τενέλ, Μαριβώ, Έλβετίου, Μ α ι ρ χ ν ,  Άστρυκ, Μοντεσκιέ, 
-ό'στις κατά μέγα μέρος τη ώφειλε τήν ο ιάόοσιν τού συγ
γράμματος του περί τού Π νεύ μ α τ ο ς  τ ώ ν  Ν ο μ ώ ν ,  ες ού λα- 
βούσα πληθύν αντιτύπων, διένειμεν αυτά εις̂  τά ζώ α  τ η ς ,  
ώς αφελέστατα έκάλει τά έξοχώτε:α πνεύματα, 
έπλήρουν τήν αιθουσάν της, καί ους έδέχετο δίς. τής 
μάδος, καλούσα αύτούς συγχρόνως καί είς δείπνον. Ό 
Δυκλός λέγει περί αύτής: ((Έγνώρισα τήν κ. Τενσέν πολυ, 
ούδείς δύναται νά εχη πλειότερον αυτής πνεύμα* εχει πάν
τοτε τό πνεύμα τού πρός αύτην διαλεγομένου)).  ̂ Η περι
λάλητος αύτη γυνή έν μέσω τού ταραχώδους αυτής βιου 
ενοαψε σελίδας τινάς πλήρεις θέλγητρου καί ίσως τάς 
καλλίστας τής εποχής, διέπρεψε δ’ εν τώ μυθιστορήματα 

Τήν αίθουσαν τής κ. Τενσέν διεδέξατο ή τής κ. Ζεοφφρεν, 
ή t i c  εΐναι ή  λαμπροτάτη γυναικεία έπίδρασις τού ΙΗ'αίώνος. 
Ή  κ. Ζεοφφρέν (1699 -1777) υπήρξε γυνή άμαθής σχεόον. 
Πνεύμα δμως ζωηρόν, ευχαρι, σπανία ορθοκρισία καθίστων 
ού ΐΛόνον εύάρεστον τήν συναναστροφήν αύτής, άλλά και 
περιζητητον. Αύξήσασα τόν αριθμόν τού ((θηριοτροφείου



της;) όιχ του Αλεμπέρ, Μορελλέ, Γκρίμ, Θωμά, Βυφφώ- 
νος καί άλλων επισήμων συγγραφέων, καλλιτεχνών καί 
ζένων, ειχε τήν μάλιστα καλώς όργανωμένην αίθουσαν.Τοι- 
αυτη ητο η επιδρασις αυτής, ώστε ο Έλβέτιος, έ/,δούς τό 
περί Πνεύματος σύγγραμμά του, είπεν είς τούς φίλους του: 
((’Ίόωμεν -ώς ή κ. Ζεοφφρέν θά μέ υποδεχθν;, αφού συμ- 
βουλευθώ τό βαρόμετρον τούτο τής γνώμης, δύναμαι νά 
γνωρίζω λκριοώς οποία εσεται ή επιτυχία του έργου μου))̂  
Είς ΰψιστον βαθμόν κατέχουσα τήν χάριν καί τήν ευκολίαν 
τή, συνδιαλέξεως, ένεθρονίζετο έν μέσω τών φιλοσόφων, 
τών συγγραφέων καί τών καλλιτεχνών ώς βασιλίς, αυτή 
ή άνευ γένους καί μαθήσεως καί διηύθυνε τάς ομιλίας 
μετά θαυμασίας ικανότητος. ΙΙερί αυτής άναφέρουσι πλη- 
θύν εκλεκτών λέξεων δηκτικών, εί καί έχαρακτήρι^εν 
αυτήν άκρα αγαθό της καρδίας. Αιευθύνουσα μετά πεοι- 
σκεψεως τήν μικράν της περιουσίαν, ήλθε πολλάκις αρω
γός είς τον ’Αλεμπέρ, τόν Θίομάν καί τόν βιογράφον της 
Μορελλέ, περιέθαλπε δέ πάντα είς αυτήν προστρέχοντα. 
Ό σύζυγός της γέρων παρίστατο πάντοτε πρόσωπον άφω- 
νον εις τά δίς τής εβδομάδος διδόμενα συμπόσια. Ουδα 
μώς ε̂ ο Οανατος του παρετηρήθη. Το μέγα γεγονός τοΰ 
βιου αυτής, υπηρξεν ή etc Πολωνίαν έπίσκεψις τοΰ βασι- 
λεως Στανισλάου, 8ν είχε γνωρίσει έν Παρισίοις, καί δς- 
τις άνελθών είς τόν θρόνον, τή έγραψε παραχρήμα: ((Μή- 
τερ, δ υιός σου είνε βασιλεύς)).Τρεις η τέσσαρες έπιστολαί 
αυτής εξεδόθησαν μόνον καί δμως κατέλιπεν άξιόζηλον μνή
μην διά τήν έπίδρασιν αυτής έπι τών έξοχων άνδρών, οιτι- 
νες πολλάκις έφοβοΰντο τήν κρίσιν της.Περί αύτής δ Sainte- 
Beuve λέγει: ((Ή κ. Ζεοφφρέν προσθέτει £ν δνομα περι- 
πλεον εις τόν κατάλογον εκείνον τών παρισινών πνευμά
των, τών έχόντων παρά τής φύσεως έν τοσαύττ, αφθονία 
τό δώρον τής κοινωνικής καί φιλόφρονος αρετής, καί άτινα

τοσοΰτον συντελοΰσιν είς τήν πρόοδον τοΰ πολιτισμού)). 
Ή  κ. Ζεοφφρέν περί τά τέλη τοΰ βίου έγένετο παλίμπαις 
μετά έπανειλημμένας προσβολάς άποπληςίας. Η αίθουσα 
αύτής ήρημώθη τότε, πολλούς δε τών θαμωνων αυτής εόε- 
χθη ή αίθουσα τής κ. Νέκερ.

Ή  μήτηρ της περιωνύμου συγγραφεως τής Κοριννης, ή 
'Γπατία Νέκερ,* ώς τήν έκαλει δ Γκρίμ, υπήρξε μία των 
μεγάλων δεσποινών καί μία τών μαλιστα πεπαιόευμενων 
γυναικών τοΰ IΗ' αίώνος.Πρώτη δέ αυτη εισηγαγεν εις την 
αίθουσάν της τήν πολιτικήν. Ήναγκασμένη ώς έκ τής 
θέσεως του συζύγου της νά δέχηται άπαντα τόν κοσμον, 
είχε καί τήν εκλεκτήν αυτής κοινωνίαν, ήν ποό παν
τός άπετέλει δ Βυφφών καί δ Θωμάς. Τας φιλολογικας 
συζητήσεις κατά πάσαν παρασκευήν δι'ί'θυνεν ο Γκριμ,  ̂ο 
Θωμάς, δ άββάς Άρνώ, δ Βα^ελε, ο Συαρ, η κ. Σωραίν, 
ή κ. Μαρέ καί δ Λαάρπ υπό την προεδρίαν αυτής. Η κ. 
Νέκερ, εύγενής καί καλοκάγαθος, αλλά φυσις ψυχρά και 
αυστηρά, δέν ήδύνατο νά διαχέτ, εις τούς περι αυτήν συν- 
ερχομένους τό θέλγητρον τών προμνημονευθεισων κυριών, 
αι έπιστολαί δμως αύτής καί τά λοιπά έργα μαρτυροΰσι 
τήν παιδείαν τής συζύγου τοΰ επιφανούς υπουργού,

Έν τή ποικιλοχρόω κοινωνία τοΰ αίώνος έκείνου φυσιο- 
γνωμίαι τινές έξόχως διακρίνονται, δύο τούτων είνε ή της 
κ. Δεφφά  ̂ καί ή τής μάρτυρος 'Ρολάν. Η κ. Δεφφάν 
γεννηθεΐσα τώ 1697 έν Vichy - Chamroud τής Βουργον- 
δίας έτυχεν άμελεστάτης ανατροφής, αί δέ θρησκευτικαί 
αύτής πεποιθήσεις παιδιόθεν υπήρξαν χαλαρώταται. Ουσα 
εν τινι μονή, έν ή έπαιδαγωγεϊτο, τοιοΰτον τρόμον ένε- 
βαλε διά τών λόγων της είς τάς άδελφας, ώστε έζητησαν-

1 Causeries da Lundi.
2 Corresp. Litt. Nov. 4770.



τήν συνδρομήν του Μασσιλλιώνος* ούτος έλθών καί συνδια- 
λεχθείς ικανήν ώραν μετά τ*?ίς παιδός έξήλθε λέγων οτι 
είνε θεΛχτιχωτάτη* επειδή δέ ή ήγουμένη έπέμενε πα- 
ρακαλούσα νά τή είπτ] τί νά πράξη πρός σωφρονισμόν αυ
τής : ((οώσατε αυτή κατήχησιν πέντε σολδίων)), άπεκρίθη 
μετά μικοάν σκέψιν, δ μέγας ίεροκήρυξ πεπεισμένος περί 
τής απώλειας τής ψυχής εκείνης.

Μετά τήν έξοδόν της έκ τής μονής ένυμφεύθη είκοσαέ- 
τις τόν μαρκήσιον Δεφφάν, ά'νδρα, 8ν έξ αρχής ένόησεν οτι 
όέν τή ήρμο'^ε καί 8ν μετά τινα χρόνον άπεχωρίσθη,είτα δέ 
πάλιν διηλλάγη πρός αυτόν, άλλ’ δπο>ς καί πάλιν δριστι- 
κώς τον όιαζευχθή. 'Ωραία, ευφυής, έδωκε μεγάλην ύλην 
ανέκδοτων εις τά ’ Λπόχρνγα 5Λποιινημονενμ%ζα τής επο
χής. Έ ν ηλικία δέ τριάκοντα καί τριών ετών διέλαμψε τό 
πρώτον εις τήν έπαυλιν τής δουκίσσης de Maine, δπου συν- 
εδέθη διά φιλίας μετά τής ακολούθου τής δουκίσσης δε- 
σποινίόος Λωνέ καί εγνοίρισε τόν πρόεδρον Ένώλ ((τόν 
σοβαρώτερόν τών κούφων άνδρών)) τόν μέχρι τέλους πιστόν 
εις αύτήν διαμείναντα. Μετά τόν θάνατον τής Λωνέ έζωο- 
γόνει τοθ άνεζαντλήτου πνεύματός της τάς φιλολογι- 
κάς συναθροίσεις καί έορτάς τής αυλής εκείνης,

Τώ 1756 δ μαρκήσιος Δεφφάν άπέθανεν, άλλά καί προ 
τούτου τώ 1740 ή κ. Δεφφάν ήνέωζε τήν ιδίαν αύτής αί
θουσαν. Συν τή ηλικία δέν έκανόνισε τόν άτακτον αύτής 
βίον, άλλ ’ δπως δήποτε περιωρίσθη. Άπυλέσασα δέ μετά 
τής νεότητος καί τήν δρασιν, έγκατέστη έν τή μονή τού 
Ά γ .  Ιωσήφ καί έκεϊ ήνεώχθη μία τών μάλιστα λαμπρών 
αιθουσών τού τελευταίου αίώνος. Τά δύο μέγιστα γεγο
νότα τού βίου της μέχρι τής γνωριμίας της μετά τού Βαλ- 
πόλ υπήρξαν ή τύφλωσις, καί ή πρός τήν ακόλουθόν της 
■δεσποινίδα Λεπινάς ερις. 'Η  δεσποινίς αύτη εύφυεστά- 
τη , άλλ ’ ούχί καί ωραία, ώφελουμένη έκ τού δυστυχήμα

τος τής κ. Δεφφάν, έσφετερίζετο τήν φιλοξενίαν εκείνης 
υπέρ ίδιοτελών σκοπών* επί μακρόν χρόνον, ή δέσποινά της 
ούδέν ειχεν εννοήσει, άλλ’ ημέραν τινά παρατηρήσασα τέ
λος δτι ή άκόλουθός της έδέχετο μίαν ώραν προ τής έγέρ- 
^εώς της τούς καλλίστους τών φίλων της, ησθάνθη έαυ- 
τήν ώς άπογυμνουμένην παντος ο,τι είχε πολυτιμοτερον και 
ήοξατο ρηγνύουσα μεγάλας κοαυγάς, μετά πολ^λάς όέ φιλο
νικίας έπήλθεν ή ρήξις. Γο σκανόαλον υπήρζε μεγα, και 
διεχώρισε τήν κοινωνίαν είς δύο στρατόπεδα* καί έμειναν 
μέν πιστοί είς τήν γηράσκουσαν τυφλήν πολλοί τών φίλων 
της, τό άνθος δμως τής νεολαίας καί τών φιλολόγων καί 
πλείστοι τών εύγενών ηύτομόλησαν είς τόν εχθρόν υπό τήν 
προεδρίαν τού ’Αλεμπέρ. Ά λ λ ’ δμως ή προδοθεισα φίλη 
διετήρησε πάντοτε πάσας τάς χάριτας τού πνεύματός της 
καί τήν ζωηρότητα τού χαρακτήρός της. Αυστηρά παρα- 
τήρησις, εντελής ακρίβεια, πύρ, φαντασία καί λεπτοτης 
ιδού τί χαρακτηρίζει τό πνεύμα τής κ. Δεφφάν, ητις είνε 
αξία ιδιαιτέρας μελέτης. Ή  ασθένεια τού βίου της υπήρξε 
πάντοτε ή ανία, ούδέν έτρόμαζεν αύτήν πλειόγερον ^τής 
μονώσεως. Έ φ ’ δσον είχε περί αύτήν κόσμον κατ’ ούδέν 
ελογίζετο τήν δυστυχίαν της* είχεν ανάγκην θορύβου, διά 
τούτο μόλις τής εσπέρας έπελθούσης, έδέχετο καί ή νύξ 
παρήρχετο είς συνδιαλέξεις* τό δέ κατά τό μεσονύκτιον 
παρατιθέμενον δεϊπνον έστεφε τήν θορυβώδη εσπερίδα. 
Συνείθιζε νά λέγτ,, δ τ ι: ζο δε ϊπνον ε ίνε εις ζών ζεσσά- 
ρωτ σκοπών ζοϋ άνθρωπον. Διά τήν πνευματώδη τυφλήν 
παρέθετον μικράν τράπεζαν παρά τήν μεγάλην καί τρεις 
η τέσσαρες τών φίλων της έκάθηντο παρ’ αυτή, καί τυ
φλήν δέ ούσαν ούδέν διέφευγεν. Η κ. Δεφφάν ήιετηρει 
τακτικήν αλληλογραφίαν.

Ή  αλληλογραφία κατ’ εκείνην τήν εποχήν ήτο αληθής 
ένασχόλησις.Μίηθ is a life of letter writing,ή ζωή μου είνε



μακρά έπιστολή,έγραφε τώ φίλω αυτού Μονταγκύ ο λορδος 
Βαλπόλ, ούτινος ή εκτενής αλληλογραφία είνε πλουσιω- 
τάτη πηγή ειδήσεων διά τήν κοινωνίαν του ΙΗ αιώνος. 
Σήμερον γράφουσι μόνον δι’ ιδιαίτερα συμφέροντα. Η εφ/)- 
μερίς κατέστρεψε τήν αλληλογραφίαν. Δέν ήτο όμως το 
αυτό και κατά τόν ΙΗ7 αιώνα. Αι πολιτικαι, at φιλολο- 
γικαί συζητήσεις δι’ επιστολών μετεδίδοντο. Εν τνί μα- 
κρα αλληλογραφία της κυρίας Δεφφάν, έν ή ολοκληρως 
αΰτη αποκαλύπτεται, βλέπει τις καί μέρος του ΙΗ αιώ · 
νος. Γνωρίζουσα τόν κόσμον, έκφέρει εν ταΐς επιστολαΐς 
αύτής άφορισμούς, ών θαυμάζει τις πολλάκις την βαθύ- 
νοιαν. *0 'Ροσφοκώ δέν έζεφράσθη πικρότερον κατά τ?ις 
λαμπράς εκείνης κοινωνίας τού μεγάλου λεγομενου κόσμου. 
((Τί κόσμος ο κόσμος ούτος !)) λεγει ως εν έπωόώ cv 
τέλει έκάστης επιστολής. Έ  κ. Δεφφάν ητο γυνη μορ
φωθεί σα έν τνί ατμόσφαιρα τού αιώνος αυτής, έΛαφρα, 
ασταθής, άνευ εύλαβείας, ούδεμίαν εχουσα έννοιαν των 
υψηλών πραγμάτων και ούδέν άλλο ελατηριον η την /]όο- 
νήν. Ή  ένασχόλησις αύτής ήτο πώς νά διέλθη τόν καιρόν 
της, τίνας νά καλέστ) είς τά δειπνά της και πώς θά ήσαν 
ταύτα. Ή  έλλειψις πίστεως καθίστα αύτην άπελπιν πρός 
τό μέλλον καί μελαγχολικήν πρός τό παρόν. Τό δυστύ
χημά της καθίστα δριμύτερον τό μΐσος και την μελαγχο
λίαν της, όπως δέ διασκεδάστ) ταυτην συνήπτε σχέσεις 
πάντοτε νέας άλλ’ ουδέποτε εμενεν ευχαριστημένη, ουδε- 
μία δ’ άνάγνωσις τήν έτερπεν.1 ’Εν πάση στιγμή έρωτα 
διατί έγεννήθημεν, μισεί τήν ζωήν, καί μιαν μονον ωρι- 
σμένην ίδέαν εχει τό άλγος τής υπαρζεώς της. Τό διη

1 Let. a Walpole, 7 Oct. 1776.
2 Let. a Walpole, 28 Fev. 1774.

νεκές spleen τοΰτο καί ή κακή διάθεσις εφθασε μέχρι του 
σημείου τοΰ νά μισνί έαυτήν.1 Συνεχώς δέ έπαναλαμ ̂ ανει 
(Cπάντες οί άνθρωποι είνε μωροί η κακοί καί ο μέγιστος 
άοιθμός εΐνε άμφότερα ταΰτα». Τό μέγα φιλολογικόν καί 
ρωμαντικόν έπεισόδιον τοΰ βιου της κ. Δεφφάν εΐνε η 
μετά τοΰ περιβόητου λόρδου Όρατίου Βαλπόλ γν»ριμια 
της κατά τό έξηκοστόν ετος της ηλικίας. 'Ο νεαρός λορ- 
δο: άποχωρήσας τών πραγμάτων, κατέτριβε τον χρονον 
είς διασκεδάσεις· έλθών είς Γαλλίαν κατέθελξε την γε
ροντικήν καρδίαν τής Γαλλίδος Μαγδαληνής διψώσης^ ευ
τυχίαν, b  έν τώ πλήρει περιπετειών βίω αυτής δεν ηόυ- 
•νήθη νά εύρη. Ή  πρός αύτόν αλληλογραφία της, ή καί 
σημαντικωτέρα έπί δε/.απέντε ετη, Υποδεικνύει αυτήν 
■πλειότερον ζωηοάν, αγαθήν, πολλάκις εύαίσθητον και 
άφωσιωμένην, άλλά συνηθέστερον κακολόγον καί απαιτη
τικήν, ό'περ έφερεν είς δυσχερή θέσιν τόν ’Ά γγλον φίλον 
της, φοβούαενον τά γελοϊον. Αί πρός τόν Βολταΐρον επι ■ 
στολαί τη :' είνε μετά τάς πρός τόν Βαλπόλ at μαλιστα 
διαφέρουσαι* ό θαυμασμός αύτής πρός τόν πατριάρχην των 
φιλοσόφων ήτο μέγας, άλλά τοΰτο δέν τήν εμπόδιζε να 
έμιλή αύτώ είλικρινώς καί μετά θάρρους διά την κατ* τής 
θρησκεία: καταφοράν του. « Ά  1 κύριε Βολταΐρε, τφ  γρα- 
®ει, πίστευσόν μοι, άφες τόν φανατισμόν, την προσέβαλες 
παντανόθεν, έκλόνησας τά θεμέλια αύτής, εινε αναντιρρη- 
τον δτι έντός μικροΰ θέλει άνατραπή. Μεΐνον έως αυτου· 
τί δύνασαι νά είπη: πλειότερον ; Τολμά νά μέμφεται τα: 
Φίλολογικάς άδικίας αύτοΰ, ιδία τάς κατά τοΰ Κορνηλίου, 
δέν κρύπτει δέ τήν άγανάκτησίν της βλεπουσα αυτόν 
όπαγορεύοντα κανόνας καλαισθησίας καί υποστηριζοντα ε .



άόυναμίας τούς καταστρέφοντας αυτήν. Ή  κ. Δεφφάν 
συμμεριζομένη τήν αποστροφήν τού ’Ά γγλο υ  φίλου της 
πρός τούς φιλοσόφους καί μόνον τόν Βολταιρον τιμώσα, πολ- 
λαχού εκφράζεται μετά δριμύτητος κ α τ ’αύτών, χωρίς όμως 
καί όιά τούτο νά είνε ευσεβής πρός τήν θρησκείαν. Κατά 
βάύος*ήτο άθεος ώς εκείνο ι.Ή  κακή αύτής διάθεσις καί ή 
πρός τήν ειρωνείαν τάσις τήν καθίστα αύστηράν καί τρα- 
χεΐαν είς τάς κρίσεις της. Κατά τόν Έ νώ λ , μεθ’ ού επ ί 
μακρόν εύρίσκετο έν αλληλογραφία ((ή εδρα αύτής ήτο 
βημα, άφ’ ού άπεφαίνετο μάλλον ή ώ μ ίλει, ήτο δέ επ ικ ίν
δυνον νά άντιλέξτι τ ις  α υτγ . Αί κρίσεις της πολλάκις έξ- 
ηρτηντο έκ τής πρός αύτήν συμ?;εριφοράς τών έπικρινομέ- 
νων;).1 Καί ομως όρμεμφύτως πως εξέφερε πολλάκις κρίσεις 
ασφαλείς περί τής συγχρόνου φιλολογίας* έκ τών πριοτων 
όε έν I αλλία  ένόησε καί ήσθάνθη τόν Σαιξπήρον.

Τω 1858 εξεδόθησαν υπό τού Σαιντωλαίρ ίύο  τόμοι ανεκ
δότων έπιστολών αύτής, έν αίς είκονίζεται ό ΙΗ ' αιών άπό 
τού 1758 - 1780. Αί έπ ιστολαί αύτα ι, άπευθυνόμεναι 
πρός τόν αββά Βαρθελεμή κα ί τόν δούκα Σοασέλ, είναι 
πολύτιμον συμπλήρωμα τών λοιπών πρός τόν Βολταιρον, 
Β αλπόλ, Έ νώ λ , δούκισσαν de Maine, Μοντεσκιέ καί 
Α λεμπέρ  έπιστολών της τώ  1809  τό πρώτον έκδοθεισών. 
Α: πρός τόν Βαλπόλ καί τήν δούκισσαν Σοασέλ έπ ι
στολαί της άποδεικνύουσιν ό'τι ή παράδοξος αύτη γυνή , 
ή τά πάντα σκώπτουσα, κα ί *?,ν ώνόμαζον ((κακήν εχ ι- 
δναν)), δέν έστερείτο καρδίας. Ή  κ. Δεφφάν ήγάπα νά 
γράφν) ώς ήγάπα  νά ομιλή περί φιλολογίας καί καλών τ ε 
χνών ά λλ ’ ούδεμίαν άξίο^σιν συγγραφέως είχεν. Βεβαίως δέ 
δέν είχε τήν θαυμασίαν έκείνην καί άπαράμιλλον χ^άριν τής

1 Mem. dn president Henault, ch. XI, p. 118 .

μητρός τής κ. Γρνινιάν, ά λλ ’ ή γλώσσα αύτής, απέριττος, 
διά φυσικής ολως ζωηρότητος καί θεομότητος έμψυχουμενη 
καθιστά τήν ανάγνωσιν τών έπιστολών της τερπνήν καί 
εύάρεστον, παρά τήν μετριόφρονα δέ ιδέαν, ^ν περί αυτής 
είχε, διά τήν κλασικήν σχεδόν ορθότητα τού ύφους αυ
τής, τήν καθαοιότητα καί ακρίβειαν τών νοημάτων καί τήν 
έντεχνον τής φράσεως κατασκευήν, συναριθμείται μεταζυ 
τών καλλ ίστω ν συγγραφέων τής έποχής της. Κ αλλιστην 
περί αύτής εικόνα παρέχει ό Β αλπόλ, γράφων πρός τόν 
ποιητήν Gray κατά τώ  1766 : (('Η κ. Δεφφάν είνε σήμερον 
γραία καί τυφλή* διετήρησεν ομως όλην αυτής τήν ζωηρό
τητα , τήν εύφυΐαν, τήν μνήμην, τά πάθη καί τάς διασκε
δάσεις. ΙΙαρίσταται είς τά μελοδράματα, είς τήν κωμω
δίαν, είς τά δείπνα καί τάς Βερσαλλίας* δέχεται δίς τής 
έβδομάδος, τνί άναγινώσκουσι δέ πάν νεον. Εξηκοντούτις 
εχει τό πύρ τών είκοσι καί τριών ετών της, συνθετει ωραία 
άσματα, θελκτικά  έπιγράμματα καί ενθυμείται πάν ό ,τι 
έποιήθη από ογδοηκονταετίας. Δ ιατελεϊ έν άλληλογρα- 
φία πρός τόν Βολταιρον, δ ι’ 8ν υπαγορεύει δηκτικω τα- 
τας έπ ιστολάς, τώ  α ντ ιλ έγε ι, ούδεμίαν έχει εύλάβειαν 
ούτε πρός αύτόν ούτε πρός ούδένα άλλον, καί ό ιατελεϊ ανε
ξάρτητος τού κλήρου καί τών φιλοσόφων. Έ ν τα ΐς συζη- 
τήσεσιν, ας προθύμως προκαλεΐ, είνε ζωηροτάτη* καί όμως 
ούδέποτε σφάλλεται* ή κρίσις αύτ*7,ς επ ί έκάστου α ντ ικε ι
μένου είνε οοθή, άπατάτα ι δέ ποοκειμένου περί τής <ί)ια-i Γ '  \ % \
γωγής τίνος, διότι είνε όλη αγάπη ή ο λ η μΐσος. ’Εμπα
θής μέχρις ενθουσιασμού"πρός τούς φίλους της, ανησυχούσα 
πάντοτε διά τήν πρός αύτήν άγάπην των, είνε ορμητική, 
ά λλ ’ ειλικρινής έχθρά. Στερουμένη πάσης άλλης διασκε- 
δάσεως πλήν τής συνδιαλέξεως, ευρίσκει άνυπόφοοον τήν 
μόνωσιν, τούτο τήν καθιστά ερμαιον τού πρώτου τυχόντος, 
οστις τρώγει τά δεΐπνά της* τήν μισούσι διότι εχει έκα-



τοντάκις πλειότερον πνεύμα αυτών καί την σκώπτουσι 
διότι δέν είνε πλούσια . . .))

Ή  κ. Δεφφάν εζησε μέ την πεποίθησιν οτι παρ’ ούόε- 
νός ήγαπήθη, οτε δέ κατά τάς τελευτα ίας αυτής στιγμάς 
ήκουσε τόν γραμματέα της Βιάρ θρηνούντα, τώ  είπε 
μ ετ ’ απορίας ((μέ ήγάπας λοιπόν ;)) Ουτω μέχρι τελευ
ταίας πνοής δ γήινος ερ,ως άπησχόλει τήν ιδιόρρυθμον καί 
πολυθέλγητρον γυ να ίκα .Ή  'Όζνΰερχ?)ς τνφ2ή, ώς τήν έκά- 
λει δ Βολταΐρος, η ό'πως τήν ώνόμασεν δ Β ιλλμ α ίν , ή γνγή  
Βολταΐρος άπέθανε τώ  1785 διελθούσα σχεδόν ολόκληρον 
τόν αιώνα καί ίδοΰσα ώς δ Βολταΐρο: τάς τρεις βασιλείας 
Λουδοβίκου τού ΙΔ ', Λουδοβίκου τού ΙΕ' καί Λουδοβίκου 
τού 1^7'.

Δέκα καί τρία ετη μετά τόν θάνατον αύτής ή υπό ολο>ς 
αντίθετον πνεύμα καί καλλονήν έμφανιζομένη αιθέρια μορφή 
τής 'Ρολάν άνήρ/ετο τάς βαθμίδας τού ικριώματος χάριν 
τής ισότητας, τή : άδ εΐφότητος καί τής έΛενθερίας, κατα- 
λιπούσα ’Απομνημονεύματά τ ινα  εντός τών τοίχων τής 
φυλακής χαραχθέντα, έν οίς αποκαλύπτετα ι ολόκληρος 
ή εύγενής καί ηρωική αύτής ψυχή καί δ αιών εκείνος τού 
πολέμου.

'Η  αίθουσα τής άποστάτιδος ακολούθου τής κ. Δεφφάν 
υπήοςε τό κέντρον τών μάλιστα διακεκριμένων άνδρών. 
’Από τής δ715 μέχρι τής 9 ης εσπερινής ώρας, λ έγε ι δ 
Γκρίμ,1 ητο βέβαιο: ό'τι ήδύνατό τις νά συνάντηση εκεί 
εκλεκτήν κοινωνίαν πάσης τάςεως* αύτή δέ ή οικοδέσποινα 
διά -ού πνεύματο-, κυρίως δέ διά τής έπιδράσείος, *?;ν ελα- 
βεν έπ ί ταύ Ά λεμπέρ  υπήρςεν άνομολογουμένη δύναμις 
τού ΙΗ ' αιώνος.

Ή  δεσποινίς Λ επινάς (1747  - 1794) φαίνεται ώς

t Corr. Litt, Nov. 4774.

μή άνήκουσα τώ  αίώνι αύτής. Ή  παθητικο^τάτη αλλη
λογραφία τη ς , άπευθυνομένη πρός τόν άζιωματικόν Gui- 
bert, καθιστώσα γνωστά τά  μυχα ίτατα  αύτής αισθήματα, 
προξενεί θάμβος διά τήν δύναμιν τού υπαγορεύοντος αύτά 
πάθους έκ μέρους γυναικός άνηκούσης είς τόν αιώνα τής 
Πομπαδούρ καί τής Δουβαρή. Ό  βίος τής εμπαθούς επ ι
στολογράφου είνε αύτόχρημα μυθιστόρημα. *Ανευ κάλλους 
καί γένους ήδυνήθη νά προσελκύση παρ’ έαυτη κόσμον 
λαμπρόν, οστις έπ ί μακρά ετη δέν τήν έγ κ α τέλ ιπ ε , νά 
έμπνεύσν) δέ αληθή έρωτα πρός εύγενή τινα  Ισπανόν, οσ- 
τ ις  έσκόπει νά ττν  νυμφευθη, αν μ ή θάνατος αιφνίδιος 
έματαίου τά  σχέδιά του. *Εν έτος πρό τού θανάτου τού Λά 
Μόρα παρασυρθεΐσα έκ τής νεότητος, τού πνεύματος καί 
τής καλλονής τού Guibert, άφιερώθη δλοκλήρως αύτώ. 
Ά τυχ ώ ς  ό'μως δ περιζήτητος αξιωματικός δέν ένεοορεΐτο 
τών αύτών αισθημάτων τού γενναίου Ισπανού, δ ι’ 8 βίος 
μεστών θλίψεων καί παραπόνων έπηκολούθησεν οσον δέ 
γεννα ίω ς κα ί υπερηφάνως αν έζήτησε νά άντιταχθή πρός 
τήν δυστυχίαν της, ή ατυχής γυνή υπέκυψεν είς τά άλγος, 
κα ί έν ηλικ ία  τεσσαράκοντα καί τριών ετών έγένετο θύμα 
τού άφρονος πάθους της, οπερ πολλάκις τη εμβάλλει είς 
•τά /είλη υψη7,άς φράσεις.

Αί γνοίσεις τής δεσποινίδος Λεπινάς δέν ήσαν μεγά
λο ι, ά λλ ’ έκέκτητο τοιαύτην λεπτότητα  καί καλαισθησίαν, 
ώστε πολλάκις έςέφερε κρίσεις όρθοτάτας περί τών συγχρό
νων συγγραφέων καί ποιητών.

Πλήν τών περιωνύμων τούτων αιθουσών άλλα ι τινές 
αιθουσαι ησαν τό κέντρον τών εγγραμμάτων καί τών καλ
λιτεχνών. Τοιαύται ησαν ή τής κ. Λεμπρέν, τής κ. Σε- 
ρεκή καί τής κ. Σ ατελέ, ή'τις διημφισ^ήτει τά πρωτεία 
πρός τήν τής κ. Δεφφάν καί τινων άλλων.

Είς τήν αίθουσαν τής κ. Δουβλέ δέ Περσάν, ητις έδέ-



χετο μέχρι του 94 έτους τνίς ηλικίας της, ηρχοντο ζητοΰν- 
τες νέα, ή κοινωνία αύτής εκαλείτο ((la paroise))* ή μανία 
τών νέων ητο είς υψιστον βαθμόν έν τώ αίώνι έκείνω.

Un d£sir curieux regne si fortement
Qu’ on dira que Paris est dans l'enchantement ;
Une inquiete ardeur d appremlre des nouvelles 
Agite mille gens, trouble mille cervelles ;
C’ est une m a lad ie .................1

Έ ν πολλαίς δέ τών αιθουσών δέν περιωριζοντο μόνον είς 
σπουδαία, άλλά κατετρίβοντο είς άογολογίας καί παίγνια . 
Ό  Δυκλός άναφέρων μίαν τών συναθροίσεων τούτων, εν 
ταίς ’ΕζομοΛογήσεαι τον Κόμητος . . . δμιλεί μετά στεοι- 
φρονησεως περί τών προεδρευουσών γυναικών, καί αύτός δ 
Δελλίλ Ιν τινι τών νεανικών αύτου ποιήσεων δεν φαίνεται 
τοΰ ηθικολόγου ευνοϊκώτερος.

* Vieodras-tu te soumettre aux petits tribunaux ;
Ou la navette a la main president nos Saplios.
Ou ce sexe autrefois content de nous s&luire ;
Jusque sur les talents exerse son empire ;
Eff0mine a la fois les esprits et les coeurs ;
Etouffe la nature en la chargeant des fleurs,
Et bornant des beaux arts la carriere infinie 
Yeut r6duire a ses yeux les £lans du g6nie».a

Πολλοί άλλοι έσατύρισαν καί διεκιομώόησαν τα συμ-

1 Satires et reflexions sur les erreurs des horaraes et nou- 
velistes du temps.

2 Epitre III.

πόσια καί τάς συναθροίσεις ταύτας, έν αίς α: γυναίκες 
δέν άνεμιγνύοντο μόνον είς την φιλοσοφίαν καί τάς έπιστη- 
μας, αλλά καί εις την πολιτικήν, προέτεινον και υπεστήρι- 
sov συστήματα, υπερησπιζον η προέγραφον άλλα, μη ύπολει- 
πομεναι κα τ ’ ούδέν τοΰ άνδρός.Περί τά τέλη της βασιλείας 
Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ' ά'λλα συμπόσια έτελοΰντο έν τοΐς οί- 
κοις τών περιόοζων εταιρών, άτινα δυστυχώς γυναίκες κα- 
λ Τις ταζεως εμιμοΰντο ινα μη ίδωσι τάς αίθούσας αύτών 
ερημουμένας.Έκεί πάσα αιδώς, πάσα εύσχημοσύνη έξέλει- 
πεν. Άββάδες καί ιερείς συνανεμιγνύοντο μετά χορευ
τριών καί ανήθικων γυναικών τοΰ θεάτρου καί συνεχοωτί- 
ζοντο μετά τυχοδιωκτών. Έ κεί φιλόσοφοι έξέφερον χρη
σμούς τόσον αρεστούς, ώστε ή κ. Έ πινα ί, έν μια τών έπ ι
στολών της λ έ γ ε ι : (( Μία ώρα συνδιαλέξεως έν τνί οικία 
ταυτη αναπτύσσει πολΰ πλειότερον τό πνεΰμα καί προσ
φέρει πλείονα τέρψιν, η ή άνάγνωσις πάντων σχεδόν τών 
βιβλίων, άτινα μέχρι τοΰδε άνέγνων)).

Η μανία τών παραστάσεων ητο είς μέγιστον βαθμόν 
κατά τόν ΪΗ ' αιώνα. Γυναίκες υψηλής περιωπής ήοέσκοντο 
παιζουσαι κωμωδίας άκατεργάστους καί κωμειδύλλια είς 
μεγαλα: Οικίας, πλούσιαι δέ κυρίαι διετηρουν έν τοίς έαυ- 
των με γάροι ς θέατρα. Έ ν τη αυλή της δουκίσσης de Maine 
εδιόοντο παραστάσεις, έν αίς έλάμβανεν ή δούκισσα μέρος 
μέχρι τοΰ ογδοηκοστού έτους της ηλικίας αυτής. Διηυθύ- 
νοντο δέ αί παραστάσεις υπό τοΰ Μαλεζιέ, οστις ητο δ 
γενικός τελετάρχης τών λοιπών θεαμάτων καί εορτών τής 
αυλής τοΰ Σώ. Τινές τών κυριών διετηρουν καί 'καφε
νεία. ((Τράπεζαι διά δύο η τέσσαρα πρόσωπα ησαν παρα
τεθειμένα!, αί μέν πλήρεις χαρτιών, ζατρικίων κλ. αί δέ 
όιαφορων ποτών. 'Η  οικοδέσποινα, ένδεδυμένη a Γ an- 
glaise, εκαθητο παρά μεγάλην τράπεζαν σχήματος γρα
φείου, εφ5 ής υπήρχον οπώοαι, δίπυρα καί έφημερίδες. . . .



Οί υπηρέται τής οικίας έ'φερον έπενδύτην λευκόν καί λευ
κόν κάλυμμα έπ ί της κεφαλής καί εκαλούντο ((Gargons))- 
'Η  οικοδέσποινα πρό; ούδένα ήγείρετο, έκαστος έκάθητο 
δπου ήρεσκεν αύτώ , ή δέ έσπερίς έτελεύτα διά δείπνου εις 
τό έστιατόριον έ'παιζον οί φιλόμουσοι παντομίμους καί 
παροιμίας, άλλοι δέ εψαλλον η έχόρευο’ν)).1

Πάντα ταύτα φέρουσιν είς απορίαν σήμερον, ά λ λ ’ αί γ υ 
ναίκες τ τ ς  εποχής εκείνης, αι τής υψηλής κοινωνίας, ηγα- 
πων ταύτα . Αί σπουδαιόταται πολιτ ικα ί, θρησκευτικαι, 
η φιλοσοφικαί συζητήσεις έγινοντο έν ταΐς μ ικταΐς ταύ- 
ταις αίθούσαις. Τό πάν μετεβλήθη έν Γ αλλία , καί δέν ανα 
γνωρίζουσι πλέον εαυτούς οί Γάλλοι τών ήμετέρων χρόνων 
έν τνί παλαιά  έκείνη εύφυεΐ, εύγενεΐ καί κούφη κοινωνία. Τό 
κοινωνικόν πνεύμα μετεμορφώθη. Ή  έπανάστασι: τό πάν 
μετέβαλεν, δ δέ δέκατος όγδοος αιών έξέπνευσε τώ  1789.

Ά λ λ ’ έν τούτοι: αί γυναίκες έν μέσω τού διηνεκούς* ·
εκείνου στροβίλου δίετέλουν έργαζόμεναι.

’Από τής αρχής τού αιώνος πολλαί άνεφάνησαν συγ
γράφεις μυθιστορημάτων. Συνεταιριζόμεναι συνέθετον εργα 
άποβλέποντα την τέοψιν καί τήν διδασκαλίαν τής ηθικής, 
η τις βεβαίως δέν ήτο ή τού Ευαγγελίου. Παράδοξοι άέ 
τ ίτλο ι ένεφανίζοντο καθ’ έκάστην, ώς φέο’ είπεΐν : «Le
ctures amusantes on rho ix  varie de romans, contes nou- 
veaux et anecdotes, par une soci£t6 litteraire  de jolies 
femmes κτλ)). Ούτως ή γυνή συνεβάλλετο πρός καταστρο
φήν τής αξιοπρέπειας αυτής καί τής οικογενειακής ευτυ
χίας. Οί φιλόσοφοι εχαιρον καί ένηβρύνοντο διά τούτο. Ή  
γυνή φιλόσοφος καταβαίνουσα άπό τής ιδεώδους αύτής 
περιωπής εις τήν ίλύν τής πραγματικότητος παρεΐχεν αυ- 
τοΐς εύχάριστον καί παρήγορον θέαμα, άλλ* ή κατάπτωσις

1 M£m. de Mme d’ Epinay, t. II.

αΰτη τής γυναικός ήτο θλιβερόν σημεΐον τής γενικής 
τού αιώνος καταπτώσεως. Ή  ρωμαντική φιλολογία είχε 
περιέλθει εις έντελή σχεδόν παρακμήν. Μ εταξύ τών γ υ 
ναικών, α ιτ ινες διέπρεψαν έν τώ  ήθικώ μυθιστορήματα 
πρώτη είνε ή κ . Δέ Φονταίν, ητις έν τοΐς διηγήμασιν αύ
τής μετά φυσικής όλως χάριτος έκδηλοΐ αισθήματα εύγενή 
καί έν γλώσσνι άβοά καί λεπτν), υπομιμνησκούση τήν γλα - 
φυράν τής κ. Λ αφαγέτ γλώσσαν. Περί αύτήν αθροίζονται 
ή δεσποινίς Δέ Λυσάν, ή κ. Δέ Γκραφινύ, ητις πρώτη έν 
Γαλλία  έγραψε μυθιστόρημα έν ειδει επιστολογραφία: : 
((Les lettres d’ une P£rouvienne)) κατέστησαν •''νωστδτατα> 
τό ό'νομα αύτής. Ή  κ. 'Ρ ικκοβόνι, ητις κατέχει μεταξύ τών 
μυθιστοριογράφων τής εποχής τήν πρώτην θέσιν μετά τόν 
άββάν Πρεβίό.Ή κ. Prince de Beaumont, συγγράύασα δ ιά 
φορα ηθικά διηγήματα, y άριν τών νέων καί νεανίδων ώ : δ 
Φλο^ριάν. Ή  κόμησσα de Flahant, γνωστή μάλλον υπό τό 
όνομα τού δευτέρου αύτής συζύγου βαρόνου Σούζα, ητις 
είνε πνεύμα καί γυνή τού αιώνος, χωρίς ομω: r φιλοσοφία 
νά έπιδράστ, έπί τήν εύγενή αύτής ψυχήν. fH κ., Σούζα,

/ ν ~ η f , \  ~ ΛΛ- \ >/«. V " / -ν 2Γνεα ετι ου^α, οτε ο αιων της Μαιντενον εληςε, οιεφυλαςεν 
ώς κληροδότημα τάς υπό τής κυρία: ταύτης έμπιστευΟεί- 

•σας αργά:, καθαρμόσασα αυτά : πρός τά : απαιτήσεις τής 
νέα: κοινωνία: Ή  κ. de Charriere, Ό λλανδή  τήν κατα
γω γήν, είνε έν τών εύγενεστάτων καί 7νεπτοτάτων πνευ- 
μάτο>ν τής Γαλλίας κατά τόν ΙΗ ' αιώνα, τό δ’ ονομά της 
προστίθεται ε ί : τόν κατάλογον τών εύγενών ξένων τών έν 
τοΐς γαλλ ικο ΐς γράμμασι διαπρεψάντων. Ή  κ. Κοττέν, 
εφάμιλλο: τής κ. 'Ρ ικκοβόνι, είσήγαγε τόν νεωτερισμόν 
τού παθητικού μυθιστορήματος διά τής Μαλβίνης. Τέλος 
ή κ. de Genlis κατωτέρα μέν τής *Ρ»κκοβόνι ώς πρός τήν 
γλώσσαν καί τήν έπίνοιαν, καί τής Κοττέν ώς πρός τήν 
άπεικόνισιν τών χαρακτήρων, τήν δ ιάταξιν τής υλης καί



τήν εκφρασιν τοΰ αισθήματος, εΐνε άνωτέρα αύτών κατά 
τήν μάθησιν καί τήν ευχέρειαν. ’Αλλ’ έν τοΐς πολλοΐς αύ 
τής έργοις, μυβιστορήμασι, διηγήμασιν η παιδαγωγικοϊς 
συγγράμμασι καί ίστορίαις, δέν αναφαίνεται έξοχότης τις. 
'Η κ. Genlis είχε λίαν ορθόν λεκτικόν καί εις τοΰτο κυ1 
ρίως συνίσταται ή αρετή τής γλώσσης αυτής, άλλά δέν 
ειχε τήν χάριν καί πρωτοτυπίαν τής κ. Λαψαγέτ, πολλώ 
δέ μάλλον έστερεΐτο τή; αεγαλοφυΐας τής κ. Στάελ, ής 
ΰπελάμβανεν έαυτήν ανιυτέραν.

ΑΙ γυναίκες δέν ύπελείφθησαν τοΰ άνδρός εις τό κατ’ 
έζοχήν γαλλικόν είδος τών * Απομνημονευμάτων. Τήν 
πρώτην θέσιν έν τούτω κατέχει ή κ. Στάαλ (1673 - 
1750), ή'τις έ'θελξε διηγουμένη τά περί τών τελευταίων 
έτών τής βασιλείας Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ' καί τής Ά ντιβα- 
σιλείας. Ή  κ. Στάαλ (δεσποινίς Λωναί), στερουμένη έξω- 
τερικών χαρίτων, ήδυνήθη διά μόνου τοΰ πνεύματός 
της νά διαπρίψτι καί νά ελκύστ τήν προσοχήν τών φοι- 
τώντων εις τήν αυλήν τής δουκίσσης de Maine, παρ’ ή, έξ- 
ετέλει τό δουλικόν τής θαλαμηπόλου εργον. 'Η περιλάλη
τος καταστασα διά τάς έορτάς αύτής αύλή τής δουκίσ
σης ήτο τό ένδιαίτημα πάντων τών ποιητών, εύφυών καί 
πολιτικών άνδρών τής εποχής, διότι ή έγγονή τοΰ μεγά
λου Κονδέ, ήν οί κολακ,εύοντες έκάλουν προστάτιδα τών 
γραμμάτων καί εθετον υπεράνω τής βασιλίσσης Χρηστίνης, 
κατά μίμησιν τής κυανής αιθούσης τής μαρκησίας 'Ραμ- 
πουλλιέ, έκάλει εις τήν αύλήν αύτής τόν Μαλεζιέ, φιλόλο
γον καί γεωμέτρην, ό'στις ητο ό χρησμός τοΰ μεγάρου, τόν 
άββάν Ζενέστ, τόν πρόεδρον Ένώλ, τόν Destouches, τόν 
Φοντενέλ, τόν Βολταιρον, τόν La Motte Houdard, τόν Λα 
Φάρε, τόν ποιητήν Σωλιέ, τόν Σαιντωλαίρ καί πλείστους 
άλλους. Ή  Στάαλ κατώρθωσε διά τών θελγήτρων τοΰ 
πνεύματός της νά υμνηθίί υπό τοΰ Σωλιέ, οστις ήράσθη

αύτής έν ηλ ικ ία  ογδοήκοντα έτώ ν , νά ζη τη θή  εις γάμον 
υπό τοΰ Δ ασ ιέ , μ ετά  τόν θάνατον τής συζύγου του, νά 
^αυμασθή 6πό τοΰ Φ οντενέλ, νά κολακευθνί υπό τοΰ Β ολ- 
ταίρου κα ί νά έπα ινεθ ΐ) υπό τώ ν συγχρόνων κα ί νεωτέρων 
κρ ιτ ικώ ν . Ό  Γκρίμ ευρίσκει δ τ ι, έξαιρουμένου τοΰ Βολ- 
ταίοου, ούδείς έγραψε κάλλ ιον αύτής έν π ε ζώ  λ ό γ ω 1, ο δέ 
Argenson έν το ΐς ’Α πομνημονεύμασιν αύτοΰ λ έ γ ε ι δτι 
π λή ν  τή ς φαντασ ίας υπερβαίνει τή ν Σ εβ ιν ιέ  κα τά  τά ς λο ι- 
πάς αρετάς. Τοΰτο βεβαίως είνε υπερβολή, α λλα  μαρτυρεί 
ποίας ΰπολήψεως ά π έλα υεν  ή π τω χ ή  θαλαμηπόλος, ήν ή 
π α ιδ ε ία  κ α ί ή φυσική τοΰ πνεύματος εύγένεια  καθ ίστω ν 
φ ίλη ν πά ντω ν .

Έν τώ αύτώ εΐ'δει διέπρεψε καί ή κ. de Caylus, ανεψιά 
τής κ. Μαιντενόν, κινοΰσα πολύ το διαφερον διά τής αφε- 
λοΰς χάοιτος τής διηγήσεως. νΟλως όιαφόρου χαρακτήρος 
αύτής καί τών ’Απομνημονευμάτων της εΐνε ή κ. Έπιναί, 
(1725 - 1783), ή πλειότερον πάσης άλλης δοΰσα τό πα
ράδειγμα τής λήθης πάσης αΐδοΰς. Τά ’Απομνημονεύ
ματα αύτής λαμβάνοντα μορφήν άλλοτε μέν έπ'ιστολών, 
άλλοτε δράματος καί άλλοτε ημερολογίου, διά γλώσσης 
καθαράς καί άφελοΰς γεγραμμένα, διετήρησαν ιστορικήν 
άζίαν διά τήν πιστήν άπεικόνισιν τών ηθών τής παρισινής 
κοινωνίας κατά τά μέσα τοΰ φιλοσοφικοΰ αίώνος' παρέ- 
χουσι δέ καί περί αύτής παντοίας ειδήσεις, ώς καί περί 
τοΰ άκανονίστου βίου πολλών άλλων μεγάλων κυριών, £δία 
δύο φίλιον αύτής, αΐτινες ώς Εύαγγέλιον ειχον τά δόγματα 
τοΰ Επικούρου καί έθεώρουν τήν αιδώ ώς τήν μωροτάτην 
τών προλήψεων.Τό ιδιόρρυθμον δέ τών ’Απομνημονευμάτων 
της, εΐνε ή αφέλεια, μεθ’ ής διηγείται πάντα ταΰτα. Με 
ταξΰ τών φίλων της διαπρέπει ο βαρώνος Γκρίμ, χ*Ριν

1 Cor resp .  L i t t e r .  15 k o u l .  1754.



του όποιου άπεμάκρυνε π ά ντα ; τού; λοιπού; και αύτόν τόν 
'Ρουσσώ.

'Η  γνωριμία τού Γκρίμ υπήρξε τυχαία. Έ ν γεύμ ατί 
τ ιν ι, έν ω ούτο; ϋπερήσπιζε τήν κ. Έ π ινα ί προσβαλλο- 
μένην, παραφερόμενος είπεν ό'τι «πρέπει νά εχη τ ις  πολύ 
όλίγτ,ν τιμήν, ώστε νά περιστή είς ανάγκην νά άτιμάζτ, 
τόσον ευκόλως τού; άλλου;)). Τού; λόγου; τούτου; ήκολού- 
θησε μονομαχία, έν ή έπληγώθησαν άμφότεροι οί α ντ ίπ α 
λοι. Ούτως άκουσίω; αύτού δ γερμανό; Γκρίμ ένεφανίσθη 
ιπ π ό τη ; τή ; κ. Έ π ινα ί, ή'τις διετήρησε πρό; αύτόν πάν
τοτε άκοαν εύγνωμοσύνην.

Έ ν τή επιστολογραφία διαπρέπει θελκτική καί μ ελαγ
χολική τ ι ;  υπαρξις, ή δεσποινίς ’Α ϊσσέ, η τ ι ;  έπ ί μικρόν 
διέλαμψεν έν τω  κύκλω τή ; κ. Τενσέν, παρέχει δέ άπροσ- 
δόκητον είκόνα πιστού, τρυφερού καί άφελού; έρωτο; 
κατά τήν ή'κιστα ποιητικήν έποχήν τής Ά ντ ιβ α σ ιλε ία ς . Ό  
μικρό; τόμο; τών έπιστολών τή ; άτυχούς ’Αϊσσέ δέν έχει 
μέν φιλολογικήν αξίαν, ά λλ ’ είνε έξ εκείνων, ών επανα
λαμβάνει τ ι ;  τήν άνάγνωσιν καί πριν άκόμη έντελώ ; λη 
σμονήσει τά  διαλαμβανόμενα. Έ ν τή παθητική ταύττ, 
επιστολογραφία βλέπει τ ι ;  ό'τι οσον διεφθαρμένο; καί αν 
είνε αίών τ ι ; ,  υπάρχουσι πάντοτε έκλεκτα ί τ ιν ε ; ύπάρςεις, 
α ϊτ ινες έν τή σκιά ήδέως φ ω τ ίζο υ ν  καί έξαγνίζουτι τήν 
μεμολυσμένην ατμόσφαιραν.

νΑνδρες τών τά πρώτα φερόντων έν τοΐς γαλλικο ΐς 
γράμμασιν ώ ; δ Κουζέν, ένθέρμως υπεστήριξε τήν υπερο
χήν τών γυναικών τή ; δεκάτη ; έβδομη; έκατονταετηρίδος 
υπέρ τ ά ; τ ή ; δεκάτη ; όγδοη;. Καί βεβαίως μετά τής 
άπω λεία ; τών ηθών συναπώλλυτο καί ή εύγένεια τ ή ; 
γλώ σση ;, ή λ επ τό τη ; τού αίσθήματο; καί πάν ό',τι δ ιέ- 
κρινε τάς γυνα ίκα ; τού μεγάλου αίώνος. Έ ν το ΐ; έργοις 
αύτών υπάρχουσι περίεργα μνημεία διά τήν ιστορίαν ούχί

δμως έργα τέχνης. Τέχνη κατά τήν έποχήν εκείνην, καθ ’ 
•ήν αί ίδέα-t είχον κηρύξει πόλεμον κατά τού αίσθήματο;, 
καθ’ήν πάν αίσθημα καλού έξέλ ιπ ε , τέχνη δέν ήδύνατο νά 
υπάρξτ,. Τό άντιθρησκευτικόν αίσθημα ήτο ή μόνη εμ- 
πνευσ ι; τών τε άνδρών καί γυναικών, ή δέ ένθρόνισι; τού

σκοπός. Διά τούτο πάντες οί έν π εζώ  
λόγω γράψαντες, πλήν τού Βεοναοδίνου Σαινπιέρ καί τού 
’Ιακώβου 'Ρουσσίό,είνε ψυχροί καί ξηροί* έλλείπει άπό τών 
έργων αύτών ώς καί άπό τών έργων τών γυναικών ή ψυχή 
καί ή θερμότης έκείνη ή χαρακτηρίζουσα τά έργα τών εν
δόξων προγενεστέρων συγγραφέων.

Έ ν τώ  δεκάτω  όγδόω αίώνι υπάρχει πολύς νούς κ α ι 
μεγίστη  έργασία, άλλά νούς καί εργασία τείνουσι πρός 
τήν καταστροφήν πριν όμως λήζτ, δ αίών τού πολέμου 
άνέτειλεν ή ημέρα τής ειρήνης. Γυνή δέ πάλιν , γυνή τήν 
φοράν ταύτην άπαραμίλλου μεγαλονοίας έδωκε τό σύνθημα 
τή : άνααοροώσεως τών ιδεών καί τού αισθήματος.t k * *
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Τά έργα καί δ βίος τού δαιμονίου άνδρός, οστις υπέκυ- 
ψε καί αύτός είς τό πεπρωμένον τέλος, άπησχόλησαν άπό 
ήμίσεως καί πλέον αίώνο; τήν κριτικήν καί τήν έν γένει 
λογογραφίαν. Ό  αποπειρώμενος νά γράψη περί αυτού σή
μερον, έν Έ λλά δ ι μάλιστα , ένθα υπέρ πάσαν άλλην χώραν



εΐνε γνωστα ί καί αί ελάχιστα ι λεπτομέρειαι του τε ιδ ιω 
τικού καί δημοσίου βίου του Ουγκώ, πρόκειται νά είπη 
ολιγώτερα ίσως καί ατελέστερα παρ’ οσα ήδη γινώσκει δ
αναγνίυστης.

Άντκποκρινόμενος είς την φιλόφρονα του εκδότου του 
. ^Αττικού ' Ηteeρο ,Ιογ ίον  πρόσκλησιν, άνέλαβα νά γράψω οχι 

δεβαίως κριτικήν, ούτε 3ιογοαοίαν, ά λλ ’ εντυπώσεις τ ινα c,I - ι ‘ 7 ‘ 4 Γ I '  3 ’
άτάκτοκ ολως καί πενιχρώς διατυπουμένας, έκ τής μελέ
της τών αθανάτων του ποιητοΰ έργων. Ά νέλαβα  ούχ ήττον 
την φ ιλ ικήν ταύτην εντολήν μετά πολλούς ενδοιασμούς 
τού; οποίους εξη γε ί ή άνωτέοω δαολονία μου. Ά λ λ ’ ο φί-• J ' ι ι » i Τ
λος κύριος Ά σώ π ιος φρονεί οτι καί τό βιβλίον του, τό 
οποίον κυκλοφορεί εντός εύρυτάτου κύκλου αναγνωστών καί 
εκπροσωπεί την έτησιαν κατάστασιν τής ελληνικής πνευ
ματικής κινησεως, δέν είνε δυνατόν νά μή τελέση ευσεβή 
καί εύγνώμονα φόρον πρός τόν περικλεά ποιητήν καί τόν 
ένθερμον φ ιλέλληνα .

Τόν Βίκτωρα Ουγκώ έγνωρίσαμεν οί ^Ελληνες τό πρώ
τον ώς τόν ένθουσκυδη άοιδόν του Κανάρη μας καί του 
Ναυαρίνου. Τόν έγνωρίσαμεν δηλαδή υπό τήν άληθεστέραν 
μορφήν τής ποιητικής του ιδιοφυίας καί τήν ζωηροτέραν 
εκφρασιν του χαρακτήρός του. Α γα θ ή  τύχη ηύδόκησε νά 
γνωρίση ημάς καί εκείνος ούχί εν ήμέραις κοινωνικού μα
ρασμού η πνευματικής καχεξίας καί φθίσεως, άλλά κατά 
τήν μεγαλοπράγμονα εποχήν, καθ’ $ν έπυρπολούμεν τουρ
κικά τρίκροτα καί έτελουμεν τήν εξοδον του Μεσολογγίου. 
Ή  ιστορία αυτη, τήν οποίαν εγραψεν δ ηρωισμός καί δ έρως 
πρός τήν ελευθερίαν δράκος άνθρώπων απέναντι κολοσσού, 
ενέπνευσεν εκείνον, πλήρη νεανικής τότε ζωής, εκείνον, τού 
δποίου ή μόνη εμπνευσις και τό προσφιλές ό'νειρον υπήρξε 
πάντοτε ή άπελευθέρωσις τών δούλων λαών. Ή  εποχή 
εκείνη ητο ή μόνη ισως, κατά τήν δ ποιαν οί μεγάλοι τού

πνεύματος έργάται καί οί ισχυροί τής γής ήγάπησαν τήν 
νεωτέραν Ε λλάδ α  αληθώς, χωρίς ή λατρεία των αυτη νά 
πηγάζτ, έκ τού θαυμασμού καί τής προσηλώσεως πρός τήν 
κλασικήν τού ΓΙερικλέους πατρίδα. Μάς έλάτρευσαν τότε, 
δ ιότι τοΐς ένεπνέομεν ενθουσιασμόν, διότι διά τού μεγάλου 
εκείνου άγώνος όιεκηρύττομεν είς άπαντα τόν κόσμον, οτι 
δέν μάς αρκεί ή δόξα τού παρελθόντος, ουδέ δυνάμεθα νά 
ζήσωμεν υπό τό βάρος πατραγαθιών.

eH Ε λ λ ά ς  διεξάγουσα τήν άπεγνωσμένην εκείνην κατά 
τής τυραννίας πάλην επληξε τήν έπικρατεστέραν πάσης 
άλλης τού Ουγκώ /ορδήν. Ό  έρο̂ ς πρός τήν ελευθερίαν 
καί τήν ανθρωπότητα αποτελεί τό μέγα καί φαεινότατον 
πλαίσιον, εντός τού δποίου περιλαμβάνεται σύμπαν τό ερ- 
γον τού μεγαλουργού άνδρός. Τόν κόσμον θεωρεί μιαν με- 
γάλην κο ιτίδα , εντός τής δποίας οί άνθρωποί είσ ι τέκνα 
άδελφά ενός καί τού αυτού πατρός —  τού δημιουργού —  
πολίτα ι μιάς καί τής αύτής πατρίδος —  τής γής. ’Ε λευ
θερία συνειδήσεως, ελευθερία ένεργείας, σεβασμός πρός τό 
δίκαιον τού πλησίον έν πάση αυτού οικογενειακή καί πο
λ ιτε ιακή  σ χ έσ ε ι—  ιδού τό καθολικόν πνεύμα τό έπιπνέον 
καί καθορίζον τό εργον τού 0!>γκώ.

Ή  μεγάλη κοινωνική εποποιία, εντός τής δποίας ανα 
πτύσσετα ι ή καθολική αυτη αγάπη , είνε οί ΑΘΛιοι. ’Εν 
τούτοις κ α τ ’ εξοχήν δ Βίκτωρ Ουγκώ παραλαμβάνει τόν 
άνθρίοπον, εισδύει μέχρι τών αδύτων τής ψυχής, άναλύει 
πάσας τάς σκέψεις του, ψυχολογεί επί πάντων τών αισθη
μάτων του, επ ιζη τε ί νά έπιρρίψη τό βάλσαμον είς τάς πλη- 
γάς του, νά παρηγόρηση τήν δυστυχίαν του, νά τω  έμ- 
πνεύστ, θάρρος διά τής αγάπης καί τής αρετής, τής μετα- 
νοίας καί τής π ίστεω ς. Ό πο ία  υψηλή φιλοσοφία ! Ό πο ία  
ψυχολογία θαυμαστή ! Τ ίς άπό τού κακούργου μέχρι τού 
•μάρτυρος, άπό τού παιδίου, τό δποίον άγει δ ερως, ή έλ-



πίς, ό ενθουσιασμός, μέχρι του γέροντος, οστις κρούει τήν 
θύραν του τάφου, ποια γυνή η κόρη, τις άθλιος καί απε
γνωσμένος, ποιος ευτυχής, οστις έν τη αλλοφροσύνη τής 
χαράς του δεν θέλει νά πιστεύση δτι ολοι υποκύπτουσιν 
εις μοιραΐον τέλος, όέν αναγνωρίζει έν τη μεγάλη ταύτη 
εικόνι τήν έαυτου ψυχήν, τάς τάσεις, τούς φόβους, τάς ελ
πίδας, τά πάθη, τά ελάχιστα διανοήματα καί τάς μάλλον 
άσημάντους χαράς ;

Ό  Γιάννης-’Αγιάννης είνε ό έξηχρειωμένος άνθρωπος, 
τόν όποιον διέφθειρε τό κάτεργον και ή δυστυχία. Δέν κλέ- 
πτε ι μόνον διά νά ζηση, κλέπτει ινα ικανοποίηση φαυλον 
τής ψυχρής του ένστικτον.’Α λλ ’ έν τω βάθει τής ψυχής τής 
κακούργου εμφωλεύει, κεκρυμμένη καί άγνωστος, ή αγαθή 
φύσις, τήν οποίαν ουδέποτε έκαλλιέργησεν έν αύτώ ή οι
κογένεια η ή κοινωνία. Τόν υπολανθάνοντα τούτον άνθρω
πον, τήν εικόνα ταύτην καί τήν ομοίωσιν του θεού έπέ- 
πρωτο νά αφύπνιση ή στοργή καί τό καθήκον. Τόν Ά γ ιά ν - 
νην εσωσεν ή άφοσίωσις του πρός τήν Τ ιτίκαν, τήν έρημον 
ορφανήν καταπεσούσης γυναικός. Παλαίει κατά τών κοι
νωνικών προλήψεων, υφίσταται τούς απηνείς διωγμούς 
τής πολιτείας διά παλαιά του εγκλήματα, διέρχεται ημέ
ρας σκοτεινού παρόντος καί αμφιβόλου αύριον, άλλ’ εμμένει 
πιστός είς τόν διπλουν ορκον του, νά μετουσιωθη δλος είς 
νέον άνθρωπον καί νά συντελέση υπέρ τής εύτυχίας τής 
θετής του κόρης.

Έν τώ προσώπψ τούτω του Γ ιάννη-’Αγιάννη έκτυλίσσε- 
ται ολόκληρον τό ανθρώπινον δράμα.Τόν άπεγνωσμένον άν
θρωπον, οστις καταδεικνύει προφανώς πονηράν καί αμετά
βλητον φύσιν, έγκαταλείπουσιν οι αδελφοί αυτου, ώς έπ ι- 
κίνδυνον καί φοβερόν ολετήρα,καταδιώκει ή δικαιοσύνη,ώς 
μέλος άχρηστον τέλεον καί έπιβλαβές διά τούς άλλους 
ανθρώπους. ’Αλλά τότε άκριβώς δέν τόν έγκατα),είπει τοΰ

Ουγκώ ή πρόνοια. Τόν παραλαμβάνει άλητην καί γυμνή · 
τεύοντα, διατελοΰντα υπό τήν άράν τοΰ κόσμου καί τήν 
πέδην τοΰ δεσμωτηρίου καί επ ιζητεί νά τώ άφυπνίση τόν 
υπό τήν ρυπαράν εκείνην έπιφάνειαν ένυπάρχοντα άγαθόν 
σπόρον. Δέν απελπ ίζετα ι βλέπων δτι ό λήθαργος είνε βα
ρύς καί ή έξέγερσις έπί πολύ δέν θά βραδύνη. Θά διασκε- 
δασθη κατά μικρόν τό σκότος, αρκεί νά σελαγίσή καί μία 
μόνη ασθενής άκτίς έν τη μαύρη έκείνη άβύσσω.

'Υ πό τήν Ιποψι* ταύτην εξεταζόμενος ό Ουγκώ παρου
σιάζει τόν γενικώτατον χαρακτήρα, δστις διακρίνει παντα 
τά έργα τήςμακρας περιόδου τοΰ φιλολογικού του σταδίου. 
’Ανοίξατε τόν τυχόντα τόμον καί άναγνώσατε τόν *Λ γγε- 
Λον Τ ύραννον τής Παδούης η τόν ΒασιΛέα οστις δ ια σκεδά 
ζε ι. Δ ιεξέλθετε τής Π αναγίας τώ ν Παρισίων τάς γραφικας 
σελίδας. Ή  Τίσβη, ή πτωχή πλάνης κωμωδός, τήν οποίαν 
εξωθεί είς άπεγνωσμένας σκέψεις καί εύγλωττον αγανα- 
κτησιν άτυχης εοως, διεκδικεί άπό τής συζύγου τοΰ Πο- 
δεστά  τά έν τη κοινωνία δικαιώματα τής γυναικός τοΰ 
λαοΰ. Πώς ; μία κωμωδός δέν είνε πλάσμα, Sic το οποίον 
ένεφύσησεν ή μητηρ φύσις τά αυτά αισθήματα, τάς ιόιας 
εύγενείς ορμάς ; 'Η  αγέρωχος τοΰ Ποδεστά σύζυγος εινε 
περίβλεπτος, διότι εχει πλούτον, τήν θυμιώσι πάντες, διότι 
εχει θρόνον καί Αύλήν και ακολούθους. Αλλ η κωμωδός, 
ή διώκουσα άπό πόλεως είς πόλιν τήν τύχην ολίγου μόνον 
ξηοοΰ άρτου, εχει τήν αύτήν μετά τής ολβίας άριστοκρα- 
τιδος ψυχήν καί μάλιστα δύναμιν ν’ αγαπηση πλειοτερον 
εκείνης, νά θυσιάση τήν ζωήν χάριν μιας ευγενοΰς ιδέας.

’Ιδίως δμως κατά τών σκοτεινών τής άνθρίοπότητος προ
λήψεων έξεγείοεται τοΰ γελωτοποιού Τριβουλέτου ή κραυγή. 
*0 χωλός καί κυφός Τριβουλέτος, ό όποιος παρά τής φύ- 
σεως ελαβε τήν δυσμορφίαν καί παρά τών ισχυρών τής γής 
λακτίσματα, εχει κόρην, τήν οποίαν ανατρέφει εν π ιστει



καί αρετή. Είς αυτήν συγκεντρούται πάσα π ίσ τ ις , ολος δ 
πλούτος καί ή ευτυχία του. Ά λ λ 5 οί ίσχυροί τής γής, οϊ- 
τινες δέν έννοούσι πώς μια μάγισσα δύναται νά περίκλειση 
ολον τόν πλούτον τής μητρικής στοργής, δέν ενδιαφέρον
τα ι επίσης καί διά τήν οικογενειακήν ευδαιμονίαν ένός 
γελωτοπο ιού.Ή  τιμή τής παρθενικής Λευκής σφαγιάζετα ι 
κτηνωδώς εντός τού ιδιαιτέρου θαλάμου ενός Βασιλέως, 
ακριβώς δπως τής δυστυχούς Έσμεράλδας ή ανθηρά ζωή 
καταστρέφεται υπό τών φλογών τής πυράς.

Ή  νέα οδός, τήν οποίαν αιφνιδίως έταμεν δ Ο υγκώ έν 
τη γαλλ ική  φιλολογία , προεκάλεσεν αληθή εναντίον αυ
τού σταυροφορίαν. ’Ιδίως έπολεμήθησαν παρά τής γραίας 
καί παγεράς άνατόμου κριτικής οί χαρακτήρες τών ηρώων 
τού τολμηρού καινοτόμου. Ειπον δτι οί άνθρωποι ούτοι, 
τούς δποίους, πάντας σχεδόν, παριστα περιβεβλημένους 
τόν στέφανον τού μάρτυρος, ινα ρ ε τ ’ ολίγον τοΐς περιβά- 
λη τό φωτεινόν τού ή'ρωος μετέωρον, είνε ιδιότροπα καί 
ιδιόρρυθμα ολως δημιουργήματα της άκαταδαμάστου φαν
τασίας του, έκτος τών δρίων τού φυσικού καί υποπίπτοντος 
είς τάς αισθήσεις ημών κόσμου. Καί αυτή ή πατρική στορ
γή , ειπον, περιέχει τοσούτον ενθουσιασμόν καί φλόγα, οίον 
μόνον καθαρώς ερωτικόν αίσθημα.

Ό  χαράσσων τάς γραμμάς ταύτας άπεπειράθη νά πα
ρατήρηση άλλοτε —  δπότε ά πή γγελλεν έν τω  συλλόγω 
Π αρνασσω  αποσπάσματα μεταφράσεως έργου τινός τού
Ουγκώ — δτι ή υπερβολική εζαψις της στοργής τού Γ ι-
άννη -Ά γιάννη  καί τού Τριβουλέτου δύναται νά έξηγηθη,
έάν θέληση τις νά λάβη υ π ’ οΑιν τήν έκτακτον άθλιοι I* ι
τη τα , έν τή δποία οί απόκληροι ούτοι εζησαν, καί τούς 
φοβερούς διωγμούς, τούς δποίους υπέστησαν έν τή κοινωνία. 
Δέν είνε δ Ά γ ιά ννη ς καί δ Τριβουλέτος έκ τών συνήθων 
ευτυχών πατέρων, οιτινες εχουσι καί άλλα αγαθά έν τω
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κόσμω τούτω. Αύτοί οί προγεγραμμένοι καί δύσμοιροι θνη
τοί μίαν κόρην εχουσιν έκαστος καί πάσαν τήν άγάπην, 
τήν δποίαν διαμοιράζουσιν οί 7,οιποί άνθρωποι μεταξύ άδελ- 
φής καί συζύγου ή έρωμένης, συγγενών καί οικείων, αύτοί, 
οιτινες ούδένα τοιούτον εχουσι, τήν συγκεντρούσιν ό'λην, 
ένθουσιωδώς καί παραφόρίος, έπ ι τής κόρης ταύτης.

Ταύτα άποπειραθείς τότε νά ά ντ ιτάξω , έγνώριζον δτι οί 
δ ιατυπώσαντες τοιαύτην περί Ουγκώ έτυμηγορίαν ήσαν 
άνδρες σοφοί, προεςέχοντες έν τοΐς γράμμασι τής Γαλλίας^ 
οτι δέ αύτοί ούτοι ήσαν οί προσαγορεύσαντες αύτόν τόν 
κ α τ ’ έζοχήν λυρικόν ποιητήν τού ΙΘ' αίώνος. Έ γνώριζον 
δτι ή μεγαλοφυία τού Βίκτωρος Ουγκώ δέν αναχα ιτίζε
τα ι προ τών κανόνων τής τέχνης, ά λλ ’ ώσεί δρμητικός κα ι 
παταγώδης χείμαρρος υπερπηδά, κυρίως έν τώ  δράματι, 
πάντας τούς περιορισμούς, τούς δποίους έκείνη καθιέοω- 
σ ε ν .Ά λ λ ’ ούδέποτε, έγώ  τούλάχιστον, παρασυρόμενος υπό 
τού μεγαλοπρεπούς τούτου χειμάρρου, ήδυνήθην νά άπο- 
θαυμάσίο τόν Ουγκώ ώς δραματικόν ή ώς μυθιστοριογρά- 
φον, ώς ρήτορα ή ώς λυρικόν μόνον ποιητήν. * 0 ;τ ι  οήποτε 
καν έμελέτησα βιβλίον του, έφερόμην πάντοτε ανάρπα
στος υπό τής εκτάκτου μεγαλοφυιας, ητις μέ έξέπλησσε 
καί μέ έθάμβου. Ά πεθαύμασα πάντοτε έν έκείνω τήν με- 
γάλην δύναμιν τής ψυχής, ητις κατώρθωσε νά περιλάβη 
έν τη διαπύρω αγάπη της σύμπασαν τήν ανθρωπότητα, 
έλάτρευσα τόν δαιμόνιον άνόρα, δστις. α π ' αρχής μέχρι 
τέλους τής μακράς καί περιπετειώδους ζωής του,δέν έ'παυσε 
νά έντείνη τήν ίσχυράν φωνήν του υπέρ παντός καταδυνα- 
στευομένου λαού, υπέρ πάσης τα'λαιπωρουμένης ψυχής !

Πόσοι είς θάνατον κατάδικοι άπεσπάσθησαν τήν τε- 
λευταίαν στιγμήν της λαιμητόμου, ίνα έπανέλθωσιν είς 
τούς κόλπους τής κοινωνίας ! Μία επιστολή, 
χοι, φέροντες τήν υπογραφήν τού μεγάλου ποιητού, έ'λύον



τά δεσμά του δεσμωτηρίου η άνέκοπτον του δημίου τό 
εργον. Έ άν πάσαν ψυχήν συγκινη ή αλήθεια αύτη , ουχ 
ήττον συγκινητική  εινε ή κατά τά  τελευτα ία  ιδίως ετη 
προσήλωσις του Βίκτωρος Ουγκώ πρός τήν άκακον καί 
πολυπράγμονα παιδ ικήν ηλικίαν. Ενθυμούμαι οτι πρό 
τινων ετών είδον έν γαλλ ικώ  περιοδικώ άνεξάλειπτον έκ- 
τοτε παραμείνασαν έν τη μνήμη μου εικόνα, περιγράφου- 
σαν αφελή καί γραφικήν πανήγυριν, μέγα συμπόσιον, τό 
οποίον έδιδεν ό ποιητής είς τά πα ιδ ία  τής έξοχης, έν τη 
οποία τότε διέτριβεν. Έ π ί κεφαλής τών πολυταράχων 
εκείνων μικρών συνδαιτυμόνων προέβαλλεν ή γαλήνια , ή 
μελαγχολική  ά λλ ’ έκφραστικωτάτη μορφή τοΰ μεγάλου 
γέροντος έν τώ  μέσω τών δύο αύτοΰ έγγόνων, τών άναπο- 
σπάστων τοΰ γήρατος του συντρόφου, τοΰ Γεωργίου καί 
τής ’ Ιωάννας 1

’ Ιδού δ ια τί κατέκτησε τήν ανθρωπότητα. ’Ιδού δ ια τί 
δ άπαντα/οΰ τής γής πεπολιτισμένος κόσμος τώ άπένειμε 
καί δτε έζη καί δτε πλέον κατέκειτο νεκρός υπό τήν 
Θριαμβευτικήν 'Α ψίδα τιμάς, τάς οποίας όρθώς έκάλεσαν 
άποθέωσιν. "Οτε συνεπλήρου τήν 8 0 Υ]ν επετηρίδα τής γεν- 
νήσεώς του, ασκεπής άπό τοΰ παραθύρου του είδε παρερ- 
χομένας έξακοσίας χ ιλ ιάδας θαυμαστών, καί ήδυνήθη νά 
συλλάβη ακριβή ίδέαν τ ί πρόκειται νά ειπη περί αύτοΰ καί 
τό μέλλον.*Η άποθέωσις αύτη έπανελήφθη καί πάλ ιν , έπί 
τη  8 3 71 έπετηρίδι του, τρεις μόλις μήνας πριν ή άποθάνη, 
καί ητο αύτη ή τελευτα ία , τήν οποίαν έπεφύλασσεν αγαθή 
τύχη  ινα κλείση τούς οφθαλμούς υπό τάς ευτυχείς τή ςλαμ - 
πράς ημέρας εντυπώσεις.

Τό εργον τοΰ Βίκτωρος Ουγκώ έπεσφράγισαν αί ολίγα ι 
γραμμαί τής διαθήκης του, τήν οποίαν εγραψε τήν 2* Αύ- 
γούστου τοΰ 1883 . Τό αυτό πνεΰμα ένέπνευσεν, ή αυτή

ΒΙΚΤΩ Ρ Ο ΥΓΚΩ

•πρός τήν ανθρωπότητα αγάπη διήκει διά τών ολίγων 
ταύτης γραμμών.

Δ ι’ αύτής έκληροδότησε 50 χ ιλιάδας φράγκων είς τούς 
πτωχούς.

Έ ζη  τησε νά μεταφέρη τόν νεκρόν του είς τό κοιμητή- 
ριον ή νεκροπομπός άμαξα τών πτωχών τούτων.

Ά πεπο ιήθη  τάς νεκρωσίμους δεήσεις πάσης έκκλησίας.
Έ πεκαλέσθη  μίαν εύχήν παρ’ έκάστης άνθρωπίνης ψυ

χής καί
Διεκήρυξεν δτι π ιστεύει είς τόν Θεόν.
Έ πίστευεν άληθώς είς τόν Θεόν.
'Η  εύσέβής μνήμη τοΰ Ars^ne Housaye συνεκράτησε 

τούς τελευταίους λόγους τοΰ μεγάλου διδασκάλου, οίτινες 
άναπτύσσουσι τήν περί άλλης ζωής δοξασίαν του. Μια 
εσπέρα, καθ’ ήν έφαίνετο δτι έκόιμάτο, ήγειρεν αίφνης 
τήν κεφαλήν καί είπεν είς τούς παρισταμένους φίλους :

((Δέν κοιμώμαι, ακούω δ ,τι λέγετε  περί έμέ, ά λ λ ’ 
«ακούω καί δ ,τι άντηχεί έντός μου. Τό μέτωπόν μου 
((άκτινοβολεΐ. Ή  γη μοί προσφέρει άκόμη τόν γενναίον 
((χυμόν της, ά λλ ’ δ ούρανός μέ φω τίζει δΓ άνταυγείας κό- 
((σμων μόλις διαφαινομένων. Π ιστεύετε δτι ή ψυχή εινε 
((άπλώς ή εκφρασις τών σωματικών δυνάμεων* δ ια τ ί τότε 
((ή ψυχή μου είνε μάλλον φωτεινή δταν ακριβώς αί σωμα- 
((τικαί μου δυνάμεις πρόκηται νά μέ έγκαταλείπωσ ιν ; Ό  
((χειμών έπ ικάθητα ι τής κεφαλής μου, άλλά τό αιώνιον 
((εαρ εινε έν τη ψυχη μου* αναπνέω έκεί τήν στιγμ ήν ταύ- 
((την, ώς δτε ήμην ε^οσίν ετών, τό άρωμα τών λειρίων, 
κτών ιων καί τών ρόδων. ’Εφόσον εγγ ίζω  τό τέρμα, τοσοΰ- 
((τον εύκρινέστέρον ακούω περί έμέ τάς άθανάτους συμφωνίας 
((τοΰ κόσμου οστις μέ καλεΐ. Είνε θαυμάσιον τοΰτο, ά λ λ ’ 
Κείνε καί άπλοΰν.Ε ινε μυθολογική διήγησις, άλλ ’είνε ίστο- 
(ίρία. Πρό ήμίσεως καί έπέκεινα αιώνος δ ιατυπώ  τάς σκέψεις

40



«μου έν πεζφ καί έμμέτρφ λόγω : άπεπειράθην νά γράψω. 
«Ιστορίαν, δράμα, μυθιστορίαν, παραλογήν, σάτυραν, ωδήν,, 
«άσμα· άλλ’ εννοώ δτι δέν έξέφρχσα η χιλιοστόν μέρος 
«του έν έμοί ΰπάρχοντος. *Οταν θά κατακλιθώ έν τφ  ταφω 
((θά είπω ώς τόσοι άλλοι : «Έπέρανα τήν ημέραν μουί. 
«Ά λλά  δέν θά ε’ίπω:)) ΈζεΛείωοα την ζωήν μου» . Η 
«ζωή μου θά έπαναρχίση τήν επαύριον πρωίαν. 'Ο τάφος 
((δέν εΐνε αδιέξοδος στενωπός, εΐνε λεωφόρος. Κλείει το λυ- 
«κόφως, άνοίγει πάλιν τήν αύγήν. Έάν ούδεμίαν θέλω να 
«χάσω ώραν, τοΰτο πράττω διότι άγαπώ ώς πατρίδα τον 
«κόσμον τοϋτον, διότι ή άλήθεια μέ θορυβεί, ώς έθορύβησε 
«τόν Βολταιρον, τόν άνθρωπον τοΰτον θεόν.

«Ό  άνθρωπος είνε μικροσκοπικόν άντίτυπον τοΰ Θεοΰ  ̂
«εις 32"'1 εκδυσις τοΰ γιγαντιώδους βιβλίου,άλλ’ είνε αυτό 
«τοΰτο τό βιβλίον. Δόξα ανήκουστος διά τόν άνθρωπον. 
«ΕΐμΙ δ άνθρωπος ούτος έγώ, μία σταγών τοΰ ώ/.εανοΰ, 
«κόκκος άμμου της άκτής. Έν τι) σμικρότνιτί μου. αίσθά- 
«νομαι έμαυτόν θεόν, διότι καί έγώ έκδηλώ τό εν εμοι 
«χάος· γράφω βιβλία — θέλω νά εΐπ(*> όνειρα — άτινα 
«εΐσι κόσμοι. *Ω, λαλώ άνευ ίιπερηφανείας, διότι δέν εχω 
«πλειοτέραν ματαιοδοξίαν τοΰ μύρμηκος τοΰ οικοδομούν- 
«τος πύργους Βαβυλώνος, τοΰ μικροΰ πτηνοΰ τοΰ αόοντος 
«τόν παγκόσμιον ΰμνον. Ούδέν ειμι. *Ωδε κεΐται ο Βίκτωρ 
«Ουγκώ, μία άβυσσος, ηχώ παρερχομένη, φεΰγον νέφος, 
«κΰμα έκσπών είς τήν όχθην. Ούδέν είμι. Ά λ λ ’ άφήσατέ 
«με νά ζήσω δλτιν ττ,ν μέλλουσαν ζωήν μου, άφήσατέ με 
«νά εξακολουθήσω τό άρξάμενον έργον μου.

«Τις ει’ξεύρει έάν μίαν ημέραν, μετά χιλιάδας χ ιλ ια- 
«δων αναβάσεις, δέν κατακτήσω, ώς πάντες οί καλής θε- 
«λήσεως άνθριοποι, μίαν θέσιν υπηρέτου εις τό ΰπέρτατον 
«συμβούλιον τοΰ λατρευτοΰ τυράννου τόν δποΐον καλοΰσι 
«θεόν 3»

Καί δμως οί κληρικόφρονες ηγουμένου τοΰ Παύλου Δέ 
Κασσανιάκ, έγειραν φοβερόν πάταγον περί τήν σορόν τοΰ 
Βίκτωρος Ουγκώ. Μόλις άπέπτη ή ΰψίστη εκείνη ψυχή 
καί πρίν η ό θάνατος άποψύξη τό σώμά του, άπαισία συν
αυλία καταχθονίων κρωγμών έτάραξε τάς πρώτας στιγμάς 
τοΰ αιωνίου υπνου τοΰ μεγάλου γέροντος καί διέκοψεν έπΙ 
στιγμήν τούς κοπετούς τής ολοφυρομένης άνθρωπότητος. 
Πώς ! ελεγον έν χορώ οί ψευδευλαβεΐς ιερόσυλοι, ό Βόλ- 
ταΐρος θνήσκων έζήτησε ν’ άσπασθη εικόνα τής Παναγίας, 
άλλ’ α Βίκτωρ Οΰγκώ δέν έζήτησε παρά τήν έπιθάνατον 
κλίνην του τόν αρχιεπίσκοπον Παοισίων, άπεκήρυξε τάς 
δεήσεις πάσης έκκλτσίας ί

Ναί, διότι ό Ουγκώ έβδελύσσετο τό ράσον, τό υπό 
τήν σεμνήν αύτοΰ έπιφάνειαν περικαλύπτον τά εμπαθέ
στερα πολιτικά πάθη καί τάς ρυπαρωτέρας κοινωνικάς 
πληγάς. Αύτός, δστις έπίστευεν άδόλως καί άνύποκρίτως 
εις τόν Θεόν, είχεν ιερέα τήν συνείδησιν καί εύαγή ναόν 
τήν καρδίαν του. Άπεκήρυξε παντός ρασοφόοου τάς επική
δειους δεήσεις, διότι έπεκαλέσθη μίαν εύχήν ποίρ’ έκάστης 
άνθρωπίνης ψυχής. Αί εύχαΐ αύται, αύθόρμητοι άλλως τε 
καί ειλικρινείς, έκπεμπόμεναι έκ ψυχών συντετριμμένων έκ 
τοΰ άλγους, παρακολούθησαν τήν νεκροπομπόν τών πτω
χών άμαξαν, άπό τής Θριαμβευτικής Άψΐδος μέχρι τών 
υπογείων τοΰ Πανθέου.

Αί εμπαθείς τοΰ δυτικοΰ κλήρου φωνασκίαι, μίαν 
στιγμήν άκουσθεΐσαι, δέν ητο δυνατόν νά συνταράξωσι τήν 
εύκλεά σιγήν τών θόλων τοΰ Πανθέου, διότι εις τό ένδο
ξον έκεΐνο κοιμητήριον, ένθα έγρηγορεϊ ή άθάνατοο Δόξα, 
δέν χωρεΐ ό φθόνος, δέν εΐσδύουσι τά άνθρώπινα πάθη !

^ΤΑΓ. Γ. /ζ ΑΛΟΚΟΣΤΑΣ



ΗΘΗ Κ Α Ι  ΕΘΙΜΑ ΚΑΔΗΔΟΝΙΩΝ

ΠΟΙΗΤΑ1 Π Α Ρ ’ ΑΤΤΟ ΙΣ -  ΟΣΣΙΑΝΟΣ

Τούς τιμήσοντας ημάς διά τ*?ίς άναγνώσεως τής πραγ
ματείας ταύτης καλούμεν νά καταλίπω σι την εύκρατον 
χώραν, ήν οίκουμεν, καί νά δράμωσι μεθ’ ημών είς χώρας 
ύπερβορείους, είς χώρας, καθ’ ας τό ψύχος καί ή χιών είναι 
λίαν συνήθη, ά λ λ ’ οπού συγχρόνως τό μεγαλεΐον τής φύ- 
σεως είναί τ ι  έκτακτον καί αί καλλοναί έξαίσιαι. Ό  
τόπος ούτος είναι ή Σκωτία. Μ ετ’ ενδιαφέροντος δέ άφι- 
κνούμεθα δ ι ’ αναπεπταμένων τών πτερύγων τής φαντα
σίας είς τήν χώραν ταύτην, διότι έκεΐ είς χρόνους ού μικρόν 
άφ’ ημών άπέχοντας έγεννήθη καί ήκμασε ποιητής δόκιμος, 
τήν θερμήν τού οποίου φαντασίαν δέν έπεσκότισαν οί ζόφοι 
καί ή ομίχλη τών κλιμάτω ν εκείνων, ουτε οί πάγοι έμά- 
ραναν, καί ήν φαντασίαν ήθελε φθονήσει καί δ γλαφυρώτε- 
ρος καί ό'λως ζέων ποιητής τών μεσημβρινών κλιμάτων, 
καθ’ & καί άνθη καί κήποι καί όρίζων καί ούρανός καί 
αστέρες ήθελον αείποτε πτεροί τήν φαντασίαν αύτού, καί 
τηρεί τόν έγκέφαλον έν διηνεκεΐ ποιητική έξάρσει, καί τάς 
αισθήσεις έν άπαύστω εντυπώσει καί ποικίλη συγκινήσεΐ. 
*0 ποιητής ούτος είναι δ Όσσιανός.

Ά λ λ *  όπως δυνηθώμεν νά κατανοήσωμεν τά  ποιήματα, 
ανάγκη νά ένδιατρίψωμεν ολίγον είς τά  ήθη καί έθιμα τών 
λαών τής αρχαίας Σκωτίας, καθ’ δν χρόνον εζησεν έκεΐ δ 
ποιητής ημών.

* Αν άναδράμωμεν είς τούς μεμακρυσμένους εκείνους χρό

νους άναζητούντες τήν πρώτην αρχήν τών παλαιών εκεί
νων κατοίκων, θά έυρεθώμεν περιπεπλεγμένοι μεταξύ δια
φόρων γνωμών. Οί αρχαίοι εκείνοι κάτοικοι εκαλούντο 
Κ α Λ ηδόηοι. Ό  'Ρωμαίος ιστορικός Τάκιτος π ιστεύει οτι 
οί Καληδόνιοι, οί κατοικούντες τά  ορη τής βορείου Σκω
τίας, κατήγοντο άπό Γερμανών. * Α λλοι διαφιλονικούσι 
τήν τοιαύτην καταγω γήν, πιστεύοντες μάλλον οτι ούτοι 
ησαν άπόγονοι τών άρχαίο>ν Γαλατώ ν, τών παλαιών κα
τοίκων τής σήμερον Γ αλλίας, φυλής δντων Κ ελτικής. Οι 
Κελτοί ούτοι κατεΐχον μεγάλας εκτάσεις κατά τήν άρ- 
χαίαν Γ αλατίαν, πλήν ή ιστορία όλίγ ιστα  μέχρις ημών 
έτήρησε περί αύτών. Π ιστεύεται δ ’ δτι ούτοι μετηνάστευ- 
σαν είς τήν σήμερον Μ εγάλην Βρεταννίαν, καί δτι ησαν οι 
πρώτοι αύτής κάτοικοι, έξαπλωθέντες κατά μικρόν εις 
πάσας τάς νήσους τής νύν ’Α γγλίας. Οί παραδεχόμενοι 
ταύτα  παράγουσι τό ονομα Κ α Λ ηδόηοι άπό τών λέξεων 
Cael (Γαλάτης) καί Don (λόφος), ήτοι Γ α λά τα ι τών λό
φων (Καληδόνιοι). Κ α ί σήμερον έτι φέρεται παρά τοΐς 
όοεινοΐς τής Σκωτίας τό ονομα Gael ώς ονομασία ιδ ία  ό ι’ 
αυτούς, διά τήν γλώσσαν των δέ ή λέξις Caelic. "Ο,τι 
δήποτε τέλος καί αν παοαδεχθώμεν διά τήν πρώτην αύ
τών αρχήν, οί Καληδόνιοι άπετέλουν κατά τούς χρόνους 
τού ’Αγρικόλα, στρατηγού 'Ρωμαίου άποσταλέντος υπό 
τού αύτοκράτορος Ούεσπεσιανού είς Βρεταννίαν καΐνικήσαν- 
τος καί ύποτάξαντος άπασαν τήν Βρεταννίαν (έν ετει 78  
καί 79  μ. Χρ.), λαόν πολυάριθμον άντιστάντα  ήρωϊκώς εις 
τήν έπιδρομήν τών πανισχύρων τότε 'Ρωμαίων. Ή  φυλή 
αδτη διεκρίνετό διά τό μέγα ανάστημα καί τήν σω ματι
κήν ρώμην, είχε τό δέρμα λευκόν, τάς τρίχας ξανθάς, τό 
βλέμμα υπερήφανον, οφθαλμούς γλαυκούς η πρασινωπούς, 
φωνήν τραχεΐαν καί ήχήεσσαν. Τά ήθη αύτών ησαν απλά  
ώς καί πάντων τών αρχαίων λαών. Ή  διοίκησίς των ητο



κράμα αριστοκρατίας καί μοναρχίας, ύπείκουσα είς τήν 
θρησκευτικήν του κλήρου έπίδρασιν. *0 ισχυρός δ’ ούτος 
κλήρος φαίνεται ό'τι ήσαν οί Δρυΐδαι, περί ών δυστυχώς δέν 
S'lvat Ικανά γνωστά.

Προστρέχοντες είς διαφόρους πηγάς, ευρίσκομεν παρά 
διαφόροις συγγραφεύσι πληροφορίας τινάς περί τού ιερα
τείου τών αρχαίων Κελτών, αίτινες ίσχύουσι καί διά τούς 
Καληδονίους, νομιζομένους απογόνους εκείνων. Ούτως ευ
ρίσκομεν παρά Στράβωνι περί τών Γαλατών τά έξης : 
((Παρ’ άπασι δ* ώς επί παν τρία φύλα τών τιμωμένων όια- 
φερόντως εστί, Βάρδοι τε, καί Ούάτεις, καί Δρυΐδαι* Βάρ
δοι μεν, υμνηταί καί ποιηταί* Ούάτεις δέ, ίεροποιοί καί 
φυσιολόγοι· Δρυΐδαι δέ πρός τη φυσιολογία καί τήν ηθικήν 
φιλοσοφίαν άσκούσι* δικαιότατοι δέ νομίζονται, καί διά 
τούτο πιστεύονται τάς τε ίδιωτικάς κρίσεις καί τάς κοι- 
νάς* ώστε καί πολέμους διάτων πρότερον, καί παρατάτ- 
τεσθαι μέλλοντας έπαυον. Τάς δέ φονικάς δίκας μάλιστα 
τούτοις έπετέτραπτο δ ικάζειν δταν τε φορά τούτου η, φο
ράν καί τής χώρας νομίζουσιν ύπάρχειν. ’Αφθάρτους δέ λέ- 
γουσι καί ούτοι, καί οί άλλοι, τάς ψυχάς καί τόν κόσμον* 
έπικρατήσειν δέ ποτε καί πυρ καίύόωρ)). (Στράβωνος Γεω
γραφικών βιβλ. Δ ', κεφ. δ', § 4). — Ό  Στράβων έγραψε 
μικρόν πρό Χριστού, καί γράφει ταύτα περί Γαλατών. Λα- 
λών δέ περί Βρεταννίας ολίγιστα εκτίθησιν. Έ κ τών περι
γραφών του δ’ εξάγεται οτι ή χώρα τών Καληδονίων ήτο 
τότε άγνωστος.

Ό  δέ Διόδωρος δ Σικελιώτης, άκμάσας ολίγα ετη π. 
X. επί ’Ιουλίου Καίσαρος καί Αύγούστου, λέγει τάδε : 
((Είσί παρ’ αύτοΐς καί ποιηταί μελών, ους Βάρδους ονομά- 
ζουσιν, ούτοι δέ μετ’ οργάνων, ταΐς λύραις δμοίων, οδς μέν 
υμνούσιν, ο&ς δέ βλασφημούσι)). (Διόδωρος Σικελιώτης· 
βιβλ. 5).

Παρά δέ ’Αθηναίω, άκμάσαντι κατά τάς άρχάς τής γ ' 
■μετά. Χριστόν έκατονταετηρίδος ευρίσκομεν τά εξ*7.ς : ((Τά 
■Si ακούσματα αύτών είσιν οί καλούμενοι Βάρδοι. Ποιηταί 
δ’ ουτοι τυγχάνουσι μετ’ ωδής έπαίνους λέγοντες)). (Ποσει- 
δώνιος παρ' ’Αθηναίω* βιβλ. 6).

Ό  Ιούλιος Καίσαρ, ο τήν Γαλατίαν υποτάξας καί τά 
'τής έκείσε διατριβής του γράψας έν τφ  πονήματι αυτού 
((De bello < allico» πολλάς δίδωσιν ήμΐν πληροφορίας περί 
τών εθίμων καί τών ηθών τών Γαλατών καί τής διοική- 
σεως αύτών ώς καί περί τών Δρυϊδών. Έν δέ τώ βιβλίω ς ' 
{de bello Gallico, L b. VI, c. X I I I ) προστίθησιν δτι : «Die- 
'Ciplina in Britannia reperta. atque intle in Galliam tran- 
slata esse existimatur, et nunc, qui diligentius earn rera 
cognoscere volunt, plerunique illo disceudi causa profici* 
scautur (ήτοι* Πιστεύεται δτι τό δόγμα ήρξατο εν Βρε- 
ταννία καί μετηνέχθη είς Γαλατίαν. Καί οί ποθούντες νύν 
κρείσσονας γνώσεις απέρχονται εις τον τοπον εκείνον πρός 
σπουδήν). Έ κ τού χωρίου τούτου φαίνεται δτι τά αύτά 
περίπου υπήρ/ον καί έν Γαλατία καί Βρεταννί^, δπερ κα- 
τανοεΐται, οιότι δ αύτός λαός είς χρόνους παλαιοτάτους 
ειχε κατοικήσει τάς δύο ταύτας χώρας. Περί τών βορείων 
ομως Καληδονίων ούδεμία γίνεται μνεία. Διέτριψε δ* δ 
Καισαρ εν Γαλατία άπό τού 58 — 50 πρό Χριστού, καί 
κατά τόν χρόνον τούτον συνέλεξε τήν πρός συγγραφήν τού 
άνω ρηθέντος έργου ύλην.

Καί δ έξ ’Αντιόχειας τής Συρίας είς λατινικήν γλώσ 
cav ιστορίαν άρχομένην άπό τού 96 — 378 μ. Χρ. γρά-· 
ψας Άμμιανός Μαρκελλίνος λέγει τάδε : «P er Iiaec loca 
horninibus paulatin  excu ltis v iguere studia laudabiliura doc· 
trinarura : incohata per Bardos et Ruhages et D ruides. Et 
Bardi quidem fortia virorum illustrium  facta heroieis com· 
posita versibus cum dulcibus L y re  modulis cantitarunt·



Euhages vero scrutantes serium et sublimia naturae pan- 
dere conabantur. Inter bos, Druidae ingeniis celsiores, ut 
auctoritas Pythagorae decrevit, sodalitiis adstricti consortiis, 
quaestionibus altarum occultaruinque rerum erecti sunt > 
et despectantes humana pronuntiarunt animas immortales». 
—( A mmianus M arcellinu s, I. 15. cap. 9).

(νΗτοι : Κατά τούς τόπους τούτους, υπό τών άνθρώπων· 
κατά μικρόν έξημερωθέντας, ήκμασαν σπουδαί άξιεπαίνων 
διδαγμ άτων, άρξάμεναι διά τών Βάρδ(ον, Ούατών καί 
Δρυΐδών. Οί μεν Βάρδοι αδουσι τάς γενναίας πράξεις επι
σήμων άνδρών δι’ ηρωικών στίχων, βοηθούμενοι υπό τοΰ

Ϊλυκέος τής λύρας ρυθμοΰ· οί δέ Ούάτεις, τό σπουδαιον 
ιερευνώντες, πειρώνται νά άνεύρωσι τά υπέρτατα τής φύ- 

σεως. Τέλος δέ οί Δρυίδαι, υψηλοφρονοΰντες, ώστε καί ή 
αύθεντεία τοΰ Πυθαγόρου νά ώχρια, έν εταιρική κοινωνία 
συνηνωμένοί, άνατείνουσι τόν νοΰν εις ζητήματα υψηλών 
καί άποκρύφων πραγμάτων, καί καταφρονοΰντες τών αν
θρωπίνων, τάς ψυχάς αθανάτους κηρύττουσι). — Περί Κα- 
ληδονίων ομοίως ούδεμία γίνεται μνεία. "Ωστε περί αύτών 
μένουσι πάντοτε ίστορικαί πηγαί τά ποιήματα, ό'σα περιε- 
σώθησαν, ίδια τά τοΰ Όσσιανοΰ.

Οίανδήποτε καί αν δενθώμεν την πρώτην άργήν τοΰΛ» I » \
ιερατείου τούτου, βλέπομεν οτι καί παρά τοΐς Καλησο- 
νίοις, ώς καί παρ’ άπασι τοΐς άρχαίοις λαοΐς ή θρησκεία 
έχρησίμευσεν ώς πρώτη άρχή πρός οργανισμόν κοινωνίας. 
Ή  λατρεία υπερτάτου ό'ντος μετά διαφόρων, ώς είκός, προ
λήψεων καί μετά δυνάμεως ού μικράς τοΰ ιερατείου είχον 
καί παρά τώ λαώ τούτω έπί μακρόν δύναμιν μεγάλην, καί 
ένταΰθα, ώς καί άλλαχοΰ, ή θρησκεία έπήνεγκε πολιτικάς 
μεταβολάς έπισημους.

Οί Καληδόνιοι διηροΰντο είς φυλάς, ών έκάστη είχε τόν 
αρχηγόν αύτής, οντα ανεξάρτητον. Επειδή δέ πάντοτε

σχεδόν έπολέμουν πρός τούς 'Ρωμαίους, αί διάφοροι φυλαί, 
άγγελλομένου τοΰ έχθροΰ, ήνοΰντο πρός τό κοινόν συμφέ
ρον. Μετά την μάχην έκαστος άπήρχετο είς τά ί'δια, άνα- 
λαμβάνων τόν βίον τοΰ κυνηγοΰ. Χρόνου παρελθόντος, οί 
Δρυ'ί'δαι έμακρύνθησαν τώνάρχαίων αυτών αρετών, καί δια- 
φθαρέντες, ωκειοποιηθησαν την άνωτάτην εξουσίαν, μέγα 
μέσον υπέρ εαυτών διατιθέντες την πρός αύτούς πίστιν 
τοΰ εύπιστου λαοΰ, καί τό θαυμαστόν, τό μετά τοΰ έργου 
αύτών άρρήκτως συνδεόμενον. Ή  δεισιδαιμονία τής είδω- 
λολατρείας ώς πρός τόν μυστικ^σμόν αύτης ήτο υποόεε- 
στέρα τών μυστηριωδών δογμάτων τών Δρυ’ιδών. Ούτοι 
εκήρυττον την αιωνιότητα τοΰ πνεύματος καί της υλης. 
Είς τάς άγριας ετι καί άτιθάσσους έκείνας ψυχάς εδωκαν 
την ιδέαν ά'λλου τινός κόσμου, είς 8ν οί ηρωες ηθελον έπα- 
νεύρει ο,τι άπετέλει την χαράν αύτών έν τω παρόντι. Την 
πίστιν είς την άνάστασιν ταύτην παρεδέξαντο οί βόρειοι 
ούτοι λαοί μετ’ άκρας εύχαριστήσεως.Ή αύστηρά ζωή τών 
Δρυϊδών, καί ή πίστις ό'τι έκοινώνουν μυστικώς μετά τοΰ 
ούρανοΰ, συνετελουν είς τήν έμπέδίοσιν της ίσχύος αύτών. 
Κρατούντες τών πνευμάτων διά τοΰ φόβου, 8ν έπιφέρουσι 
τά υπερφυσικά έν γένει, έδέσποζον καί διά της υπεροχές 
της μαθήσεως. Κήρυκες τοΰ δόγματος της μελλούσης 
ζωής, συνήνουν είς τό αύτό τήν δημοσίαν διδασκαλίαν, τό 
ιερατικόν αξίωμα καί τήν αρχήν. Οί αρχηγοί τών φυλών 
εϊχον μόνον τήν έκτελεστικήν δύναμιν, τόν νόμον όμως 
έποίουν οί Δρυίδαι. Τ7) προσταγή αύτών ήθροίζοντο οί 
στρατοί πρός κοινήν ύπεράσπισιν* ούτοι έξέλεγον τόν άνώ- 
τατον αρχηγόν, ούτινος ή δύναμϊς, ώσπερ τών έν *Ρώμν) 
δικτατόρων, διήρκει οσον χρόνον καί δ κίνδυνος.

"Οταν αί αλλεπάλληλοι τών 'Ρωμαίιον έπιδρομαί κατ
έστησαν τόν πόλεμον άτελεύτητον, οί Δρυίδαι δέν έλαμ- 
βάνοντο πλέον έκ τών πρωτευόντων τοΰ έθνους, οιτινες



ησαν ol εύγενεΐς τών ηρωικών χρόνων, καί ουτω τό σύ
στημα αυτών έξησθένησε. Τήν δύναμιν δ’ αυτών έπι τέ
λους άνήρπασεν ή στρατιωτική τάξις. Ό  έκ του πολέμου 
γενόμενος ανώτατος του λαοΰ αρχηγός συνεκέντρωσεν είς 
εαυτόν τήν ύπερτάτην εξουσίαν, καί κατέλιπε ταύτην είς 
τούς απογόνους του. Δέν ελειψαν δέ καί ενταύθα νά φανώσι 
πολλοί άντίζηλοι, ό'περ άπέβη όλέθριον διά τήν εθνικήν 
ανεξαρτησίαν. Οί πόλεμοι διηυθύνθησαν κακώς, καί μετέ- 
πεσον είς αίματηράς ήττας. Ό  Τρέμμιορ, προπάππος του 
περίφημου Φιγγάλου, αρχηγός της άνω Σκωτίας, της συν- 
■ορευούσης βορειοδυτικώς πρός τήν θάλασσαν, της καλού
μενης Morven (Άλύσεως ορέων), παρέστησε πρώτος είς τούς 
αρχηγούς τάς ολεθρίας συνεπείας της διαιρέσεως. Προέ- 
τεινε δ’ αύτοΐς νά διοική έ'καστος κατά σειράν. Έγένετο 
ουτω καί πάντες ένικήθησαν. Ό Τρέμμίυρ άνέλαβε κατά 
σειράν τήν αρχηγίαν, ένίκησε τόν εχθρόν, καί όμοφώνως 
έγένετο ανώτατος αρχηγός. Οί Δρυΐδαι ήθέλησαν ν’ άντι- 
ποιηθώσι τών προνομίων τής τάξεώς των. 'Ο Τρέμμωρ, 
προσκληθείς νά παοαιτηθη, άντέστη, έξ ού έγένετο εμφύ
λιος πόλεμος, καθ’ δν οί Δρυΐδαι κατεστράφησαν σχεδόν 
εντελώς. Οί ολίγοι δέ περισωθέντες κατέφυγον άγνωστοι 
είς δάση καί σπήλαια.

'Η  εξουσία τοΰ βασιλέως, πλήν έν καιρώ πολέμου, ήτο 
λίαν περιωρισμένη, έκάστου άρχηγοΰ μένοντος κυρίου τής 
φυλής του, χωρίς ή εξουσία του νά ηναι απεριόριστος. 
*Οταν ή δόξα η ή ασφάλεια τής φυλής ήπειλεΐτο, αί προσ- 
ταγαί τοΰ άρχηγοΰ ησαν ίεραί. Έάν δέ άτομόν τι ένόμι- 
ζεν εαυτό άδικούμενον έν φυλη τινι, μετέβαινεν είς άλλην, 
είς ήν ευρισκε πάν ο,τι είς τήν ιδίαν πατρίδα ήρνοΰντο 
αύτώ. Ό φόβος τών μεταναστεύσείον τούτο ν̂ εποίει τούς 
αρχηγούς λίαν μετρίους είς τήν χρήσιν τής ισχύος των. 
Επειδή δέ ή δύναμις αύτών ητο παράλληλος πρός τόν

αριθμόν τών υπηκόων των, άπέφευγον έπιμελώς ο,τι ήδύ- 
νατο νά έλαττώση τόν άριθμόν τοΰτον.

Πρός κραταίωσιν τής δυνάμεως τών αρχηγών είς τήν 
φυλήν αύτών, καί τής ισχύος τοΰ βασιλέως επί τών αρχη
γών συνετέλεσαν τά άσματα τών Βάρδων. "*Ησαν δέ οί 
Βάρδοι Δρυΐδαι κατωτέρας τάξεως, μή περιπεσόντες είς τόν 
περιγραφέντα όλεθρόν.

Ό νικητής, έπιθυμών ν’ άπαθανατίση τό ονομά του, εφει- 
σατο τών κηρυσσόντων τήν δόξαν του. Ούτοι δ’ εύγνωμο* 
νοΰντες εψαλλον αύτόν ώς ήρωα, έχοντα πάσας τάς άρετάς. 
Μαθηταί τών Δρυϊδών καί γνώσται τών μυστηρίων αυτών, 
είχον πνεΰμα καί γνώσεις άνυψοΰντα αύτούς πολύ άνω τών 
συμπατριωτών των. Συνέλαβον τήν ιδέαν τελείου ή'ρωος, 
καί εδωκαν είς τόν βασιλέα των τόν χαρακτήρα, οστις 
ύπήρχεν είς τήν φαντασίαν των μόνον. Οί αρχηγοί ελαβον 
τόν φανταστικόν τοΰτον ήρωα ώς τύπον, και αί προσπά- 
θειαί των, όπως μιμηθώσιν αύτόν, ένέσπειραν είς τάς ψυ
χάς των πάντα τά ηρωικά αισθήματα, άτινα ευρίσκομεν 
είς τάς ποιήτεις τών ypovcov εκείνων. Ή  αέναος αύτη 
άμιλλα επλασεν επί τέλους τόν γενικόν χαρακτήρα τοΰ 
έθνους, κράμα αγαστόν τής ύπερηφανείας αγρίου λαοΰ καί 
τών καλλίστων αρετών έθνους πεπολιτισμένου.

Αί πράξεις τοιούτου λαοΰ είναι ένδιαφέρουσαι καί άξιαι 
μνείας. Ή  δόξα τοΰ έθνους εγείρει τό πνεΰμα τοΰ ποιη- 
τοΰ, οστις επιθυμεί σφόδρα ν’ άπαθανατίση τήν φήμην τής 
πατρίδος του. Τόν πεζόν λόγον νομίζει κατώτερον τοΰ 
θέματος, οπερ εχει νά εξύμνηση, έν ω ή ποίησις βοηθεΐ νά 
έντυπωθώσιν αί διηγήσεις του είς τήν μνήμην τών ακροα
τών του. Τοιαύτη πιθανώς ή αρχή τής ποιήσεως παρά τοΐς 
Καληδονίοις, ητις ισως συνεδέετο πρός τήν θρησκείαν τών 
Δρυϊδών. Βλέπομεν καί ενταΰθ* οτι ή ποίησις ητο ή 
πρώτη τοΰ έθνους ιστορία. Συνήθεια δ’ έπεκράτει νά έπα-



ναλαμβάνωσι τά ιστορικά ποιήματα εις πάσαν επίσημον 
περίστασιν, καί νά τά διδάσκωσιν είς τά τέκνα των, δπερ 
ήρκει νά διατηρήστ] επί μικρόν ταύτα άνευ βοήθειας της 
γραφής. Την έξιν ταύτην της διά της ακοής μεταβιβάσεως 
βλέπομεν παρά τοίς Γερμανοϊς μέχρι τής ΙΗ' έκατονταε 
τηρίοος. Ου μόνον δ ’ ό βασιλεύς είχε Βάρδους παρ’ αύτώ, 
άλλά καί έκαστος τών αρχηγών οί Βάρδοι δ ’ ούτοι είχον 
ύφ’ έαυτούς ετέρους Βάρδους κατωτέρους κατ’ αναλογίαν 
πρός τήν δύναμιν του αρχηγού. Ό  βασιλεύς κατ’ ετος 
έτέλει τελετήν, καθ’ ήν οί Βάρδοι πασών τών φυλών συνη- 
θροίζοντο διά νά έπαναλάβωσι τά ποιήματά των. Ό  βα 
σιλεύς μετά τών αρχηγών εκρινον περί τών άξιων νά δι- 
δαχθώσιν είς τά τέκνα. Παράδειγμα τού άγώνος τούτου 
εύρίσκομεν είς τά ά σμ α τα  τής Σ ε ΐμ α ς .  'Έ ν  τώ στρατώ 
πάντες οί Βάρδοι ήθροίζοντο έν χορώ είς περιστάσεις άξίας 
μνήμης, καί έ'ψαλλον είτε πρός εορτήν διά νίκην, η όπως 
θρηνή'τωσι τόν θάνατον έπισήμου τινός. Οί Βάρδοι έχρησί- 
μευον ώς κήρυκες πρός ειρήνην η πόλεμον. Οί αρχηγοί καί. 
δ βασιλεύς ουδέποτε επεμπον ά'λλους πρεσβευτάς· ούτοι 
έθεωρούντο ιεροί, καί βλέπομεν είς τό ποίημα : ((Οί ηύΛε- 
μ ο ι τής Τεμόρας)), ά'ρπαγά τινα μή τολμώντα νά άρτι 
χεϊρα κατ’ αυτών, έν ώ ειχε μολύνει ταύτην είς τό αίμα 
τού βασιλέως του. Αί τιμαί δέ, ών άπήλαυον, κατέστησαν 
τήν τάξιν αυτών ύπερήφανον. Συνέθετον σατύρας σφοδράς 
κατά πάντων, οδς οί προστατεύοντε: αυτούς δέν ήγάπων* 
Έ/. οντες δέ τήν θέσιν τού πρεσβευτού, έλάμβανον τό θρά
σος νά έξυβρίζωσι τούς αρχηγούς, τούς μή παραδεχομένους 
τάς ποοτάσεις των.

Μ ετά τήν εισαγωγήν τού Χριστιανισμού, τινές αυτών 
εγένοντο ίεοεις, καί έκλήθησαν xJijptxoi έκ τής λατινικής 
λέξεως clericus. Ούτοι, όθενδήποτε καί αν παράγηται τό 
ονομα αυτών, έγένοντο δημοσία μάστιξ/Υπέρμετρον χρήσιν

ποιούμενοι τής ύπολήψεως, ής άπήλαυον, προσήρχοντο πο
λυάριθμοι είς τούς άρχηγούς κατά βούλησιν, μέχρις ού άλ
λος ομιλος άπεδίωκεν αυτούς διά τής σατύρας. *Η παράδο- 
σις κατέλιπε μέχρις ημών τινας τών ποιητικών τούτων συγ
κρούσεων. Ταύτα δέ δεικνύουσι καλώς είς ποίαν ακολα
σίαν είχον φθάσει οί Βάρδοι, καί πόσον ή ποίησις είχε 
διαφθαρή.

Παρέχοντες άνεξετάστως τόν έπαινον η τόν ψόγον, έξε- 
θείαζον ώς ήρωα μικρόν τινα τύραννον, ούτινος τό όνομα 
ήτο σχεδόν άγνωστον πέραν τής μικράς χώρας, καθ ήν 
έβασίλευεν. Έπαινούντες οι Βάρδοι ούτως αναιδώς τους 
ελάχιστα άξιους, κατέστησαν τούς πανηγυρικούς αύτών 
περιφρονητούς. Οί άρχ^ίγοί βαρυνθέντες αυτου*, τούς άπε- 
δίωξαν καταφρονητικώς. eO λαός δμως εδεξιώσατο αυτούς. 
Πλανώμενοι ούτοι άπό φυλής είς φυλήν, ετερπον τούς υπο- 
δεχομένους, έπαναλαμβάνοντες τάς συνθέσεις τών προκα- 
τόχων των, η κολακεύοντες τήν ματαιότητα αύτών διά 
ψευδών γενεαλογιών. Μετά μικρόν προσέδραμον εις ισχυ
ρότερα μέσα διά νά τέρψωσι τό πλήθος. Έφεύρον. τούς μύ
θους, παρεισήγαγον τούς μαγικούς πύργους, τούς γίγαντας, 
τούς νάνους, τούς μάγους καί πάντα τά θαυμαστα τών 
μυθιστοριών άντί τής ιστορίας. "Εκαστος αυτών, επανα- 
λαμβάνων τούς μύθους τούτους, προσέθετε τάς περιστάσεις, 
άς ένόμιζε τάς προσφυεστάτας νά έλκύσωσι τήν προσοχήν 
τών ακροατών, καί νά έγείρωσι τόν θαυμασμόν αυτών. 
Μέγα ποσόν τών μύθων τούτων περιεσώθησαν μέχρις ημών. 
Οί ορεινοί τής Σκωτίας καί σήμερον ετι διηγούνται αυ
τούς. Πολλοί τούτο^ν είναι λίαν μακροί, καί ικανός χρόνος 
απαιτείτα ι πρός άφήγησιν αύτών. "Οσοι γινώσκουσιν αυ
τούς έκ στήθους εχουσι μνήμην ουτω πιστήν, ωστε δέν 
παραλείπουσι καί τήν έλαχίστην περίπτωσιν. Τό παραδο- 
ξότερον δέ, έν ω έκεΐ τό κλίμα είναι δριμύ καί υπάρχει



άλυσις ορέων κεκαλυμμένων υπό χιόνων καί πάγων, άκούεΐ- 
τις περιγραφάς εξαίσιας, ύπερβαινούσας τήν ανατολικήν 
φαντασίαν. Πάσαι αί μυθιστορίαι αύται εκτίθενται διά 
στίχων, ή μάλλον εν λόγω όμοιοτελεύτω. Τά ποιήματα 
δμως τοΰ Όσσιανοΰ ήσαν εμμετρα. 'Ο Όσσιανός εζη πρό 
τής είσαγίυγης τοΰ Χριστιανισμού είς Σκωτίαν, ήτοι περί 
τό τέλος τής γ ' ή τάς άρχάς τής δ' έκατονταετηρίδος. 
Κατά τό ετος 303 μ. Χρ. κατά τόν επί Διοκλητιανοΰ 
διωγμόν χριστιανοίτινες ήλθον εις Βρεταννίαν.'Η γλυκύτης 
δέ καί άνεκτικότνις τοΰ διοικητοΰ Κωνσταντίνου Χλωροΰ 
προσείλκυσαν μετά μικρόν μέγαν αριθμόν τών οπαδών τής 
καταδιωκομένης θρησκείας. Τινές εϊτε έκ φόβου είτε έκ ζή
λου πρός έξάπλωσιν τής πίστεως έγκατέλιπον τήν εις τούς 
'Ρωμαίους υποκειμένων χώραν, καί έμειναν παρά τοΐς Κα- 
ληδονίοις. Τους λαούς τούτους εύρον λίαν προθύμους ν’ 
άσπασθώσι τόν Χριστιανισμόν, διότι ούδεμίαν σχεδόν είχον 
πλέον κλίσιν πρός τήν θρησκείαν των Δρυϊδών. Οί πρώτοι 
έκεϊ χριστιανοί απόστολοι έζων έν σπηλαίοις καί είς τά 
βάθη τών δασών, δ ι’ ήν αιτίαν εκαλούντο ΰπό τών Καλη
δονίων culdies (έοημΐται). 'Ο Όσσιανός άναφέρει τούτους 
εις πολλά τών ποιημάτων του.

Ό  Φιγκάλ, υιός τοΰ Κομχάλ καί εγγονος τοΰ Τρέμμωρ,. 
έγεννήθη καθ’ ήν ημέραν άπεβίωσεν ό πατήρ του. Ό ταν 
ήνδρώθη έπανέκτησε τήν έπικράτειάν του καί έδοξάσθη διά 
τούς πολέμους, ών οί πλεΐστοι έγένοντο εν Ίολανδία. Είς 
τινα τών εκστρατειών τούτων ένυμφεύθη τήν 'Ροσκράνην, 
θυγατέρα τοΰ Κορμάκ καί μητέρα τοΰ Όσσιανοΰ. Ή  είς 
τόν θρόνον τής ’Ιρλανδίας άποκατάστασις τοΰ Φεράδ-’Αο- 
θώ ήτο τό τελευταΐον τοΰ Φιγκάλ κατόρθωμα. Κατέλιπε 
δέ έπισήμως τήν λόγχην αύτοΰ είς τόν Όσσιανόν. Ό  
Βάρδ ος ημών έχρήσατο αύτή έντίμως πρός ύπεράσπισιν 
τοΰ άόυνάτου καί τοΰ πιεζομένου, μέχρις ού ή χεΙρ αύτοΰ

έκ τοΰ γήρατος δέν ήδύνατο νά κρατεί αύτήν. Τότε στερη
θείς τοΰ πατρός καί τοΰ υίοΰ του Όσκάρ, 8ν ό άρπας Καΐρ- 
βάρ είχε φονεύσει έκ προδοσίας, άπώλεσε τήν δρασιν καί 
έξησθένησε, καί κατεπράϋνε τήν οδύνην του ψάλλων τά 
κατορθώματα τών φίλων του. Έσύρετο συχνάκις πρός τόν 
τάφον τοΰ Φιγκάλ, καί παρηγορεΐτο, ώς λέγει ό ίδιος, έγ- 
γίζων αύτόν διά τών τρεμουσών χειρών του. Μαλβίνα, ή 
σύζυγος τοΰ υίοΰ του, ούδέποτε τόν έγκατέλειπεν. Είς 
αύτήν άφιεροΐ τά πλεϊστα τών ποιημάτων του, κυρίως είς 
δσα ό Όσκάρ εχει τό κύριον μέρος. Ή  Μαλβίνα άπεστή- 
θιζε τά ποιήματα τοΰ Όσσιανοΰ, καθ’ δσον συνετίθεντο, 
καί τά έψαλλε τνί βοήθεια τής κινύρας. Μετά τόν θάνατον 
τοΰ Όσσιανοΰ οί Βάρδοι εμαθον ταΰτα παρά τής Μαλβί- 
νας, καί τά έπανελάμβανον, προτιμώντες αύτά τών ίδίων 
έργων. Αί ίστορικαί λεπτομέρειαι, άς περιεΐχον, ώς καί τό 
κάλλος τής ποιήσεως καθίστων αύτά προσφιλή είς πάντας 
τούς Καληδονίους. Τό κυρίως δμως παρέχον άξίαν είς ταΰτα 
είναι ή πιστή Ιξεικόνισις τών ηθών τοΰ καιρού εκείνου, 
άτινα χρησιμεόουσι πρός συμπλήρωσή τής ιστορίας τοΰ 
ανθρωπίνου πνεύματος.

Ό  πόλεμος ήτο τό κρατούν παρά Καληδονίοις πάθος. 
Κατεφρόνουν μεγάλως τήν ήσυχον ζωήν, καί έπίστευον οτι 
ή άνάπαυσις εξευτελίζει τόν άνθρωπον. Ή  άκατανίκητος' 
άντίστασις, ήν άντέταξαν είς τούς 'Ρωμαίους, τό περίφη- 
μον έκεϊνο τείχος, δπερ οί κύριοι τοΰ κοσμου ωκοδομησαν 
έν Σκωτία, δπως προφυλαχθώσιν άπό τών έπιόρομών των, 
πάντα μαρτυροΰσι περί τοΰ σθένους τοΰ έθνους τουτου. Ο 
Καληδόνιος, μόλις παρακάμψας τήν παιδικήν ηλικίαν, 
ήκολούθει τόν πατέρα αύτοΰ είς τόν πόλεμον. Ο φόβος 
τοΰ νά άτιμασθη υπό τούς οφθαλμούς τοιούτου οδηγού, καί 
ή επιθυμία νά φθάσνι τήν δόξαν αύτοΰ, έποίουν τα παιΉα 
ήρωας. 'Η πατρική ισχύς, άπόλυτος ούσα, δέν έστηρίζετο



έπί ούδενό; νόμου, άλλά έπί του σεβασμού καί τής αγά
πης. Τάς καρδίας τών νέων εφλεγε πρό παντός ή έπιθυμία 
νά διακριθώσι, καί πρός τούτο συνεβάλλετο τό εθος νά μή 
δίδωσιν ονόματα είς αυτούς, έκτος αν ήσαν άξιοι τούτο>ν 
διά τινο; καλού κατορθώματος. Τό έθος τούτο έχρησίμευεν 
ώς ένθάρρυνσις είς τήν ανδρείαν, καί ώς ποινή είς τόν άναν- 
δρον η σκληρόν πολεμιστήν. Τό όνομα έδήλου τά έλαττώ- 
ματα η τάς άρετάς.

Τά επιθετικά δπλα τών Καληδονίων ήσαν ή λόγχη, τά 
βέλη, τό έγχειρ'.διον καί τό ξίφος* τά αμυντικά τό κράνος 
καί ή άσπίς. Τό κράνος του βασιλέως έκοσμειτο διά πτερού 
άετου. Έ π ί τής άσπιλος αύτου υπήρχον πλείονες υβοι, 
ους έκάλουν ποΜ μιχάς (ρωκάς, διότι έκαστος υβος παρή- 
γεν ίδιάζοντα ήχον, καί έσήμαινε διάφορον προσταγήν. 
"Οτε ό βασιλεύς παρεσκευάζετο δ ι’ εκστρατείαν τ ινά , 
είς Βάρδος είσήρχετο κατά τό μεσονύκτιον είς τήν α ίθου
σ α ν  τώ ν ζε.Ιεζών. *Εψαλλε τό άσμα του πολέμου, καί 
έκάλει τρις τάς σκιά; τών αρχαίων ηρώων διά νά ιδωσι τά 
κατορθώματα τών απογόνων των. Άνήρτα είτα είς δένδ ρον 
τ ι τήν ασπίδα τοΰ βασιλέως καί κατά διαστήματα επλητ- 
τεν αυτήν διά τοΰ άκρου λόγχης, έζακολουθών τό πολεμι
κόν άσμα. Τήν τελετήν ταύτην έπανελάμβανεν έπ ί τρεις 
νύκτας κατά συνέχειαν. Συγχρόνως επεμπον πανταχόσε 
Βάρδους, όπως συναθροίσωσι τάς φυλάς. "Τψωσον ζη ν  
ά σ κ ίδ α ,  ήτο εκφρασις συνήθης διά να ειπωσιν άρχισον τόν 
πόλεμον. "Οτε αρχηγός τις έμάνθανε τήν είς τάς χώρας 
του άφιξιν τοΰ έχθροΰ, εσφαττεν α ίγα , έβύθιζε μέχρι τοΰ 
μέσου είς τό αίμα αύτής τεμάχιον ξύλου μαυρισθέν υπό 
τοΰ πυρός, παρέδιδε τοΰτο είς τους πολεμιστάς τής ακο
λουθίας του, οιτινες εφερον τοΰτο μετ’ άπιστεύτου ταχύτη- 
τος άπό χωρίου είς χωρίον, καί έν όλίγαις ώραις πάσαι αί 
φυλαί ευρίσκοντο ένοπλοι. Τό καέν τοΰτο ξύλον καί είς τό

αίμα σβεσθέν, ’ ητο είδος διακηρύξεως, δ ι’ ής δ αρχηγός 
ήπείλει νά τιμωρήση διά σιδήρου καί πυρός τους άρνουμέ- 
νους νά ταχθώσιν υπό τήν σημαίαν του.

Οί Καληδόνιοι έμάχοντο σχεδόν πάντοτε πεζή , τών 
αρχηγών μόνων βαινοντων ενίοτε επι αρματων. Εις τον 
οίκίαν τοΰ άρχηγοΰ υπήρχε μεγάλη αίθουσα, εις ήν ετε- 
λοΰντο τελετα ί διά τάς φυλάς είς πάσας τάς επισήμους 
περιστάσεις."Οτε τό γήρας καθίστα ήρωά τινα ανίκανον νά 
φέρν) τά όπλα, άνήρτα ουτος ταΰτα έπισήμως είς τόν το ί
χον τής αιθούσης τών τελετών, καί δέν έφαίνετο πλέον είς 
τους πολέμους. "Οτε ή ημέρα τής μάχης ώρίζετο, δ βα
σιλεύς διήρχετο τήν προηγουμενην νύκτα επί λοφου τίνος, 
μακράν τοΰ στοατοΰ. Έ κεΐ έν σιγή καί μοναξία έμελέτα 
τό σχέδιον τής μάχης· Κατα το λυκαυγές εόιδε την διοι- 
κησιν είς ενα τών αρχηγών, καί εμενεν επι λοφου τίνος 
αετά τινων Βάρδων, έν ω οι άλλοι ηκολουθουν τον στρατόν 
καί εψαλλον τό πολεμιστήριον. Έάν δ βασιλεύς εβλεπεν 
ένδίδόντας τούς πολεμιστάς του, επεμπεν έν τάχει Βάρδον 
τινά διά νά διεγείρν) τό θάρρος αύτών διά Πολεμικών 
άσαάτων. Έ άν δμως οί εχθροί έξηκολούθουν νά υπερτε- 
ρώσι, κατήρχετο νά πολεμήση αυτοπροσώπως. Μετά την 
νίκην πρός μνήμην ήγειοον λίθον, υφ 8ν εθετον οπλον τ ι 
καί τεμάχιον κεκαυμένΟυ ξύλου, εν ω οι Βαρόοι εκρουον 
τήν κινύραν, καί εψαλλον έν χοοώ. Καί σήμερον ετι κατά 
τά βόοεια τής Σκωτίας ευρίσκονταί τινες τοιοΰτοι λίθοι. 
Οί Καληδόνιοι έφέροντο έν γένει φιλανθρώπως πρός τούς 
ήττηθέντας, καί σχεδόν πάντοτε ηλευθερουν τούς αιχμα
λώτους. Ά λ λ ’ δτε αρχηγός τις ήθελε νά έξαφανίση τόν 
κρατούμενον, ή άπόφασις τοΰ θανάτου ανηγγελλετο όιά 
πλήξεως τής * άσπίδος διά τοΰ άκρου τής λόγχης, έν φ 
Βάρδος τις άπωτέρο^ έψαλλε τήν έπιθανάτιον ωδήν.

Τά αιση τών οικογενειών έποίουν τάς ιδιαιτέρας συγ
U



κρούσεις λίαν συχνάς. Λύο άρχηγοί Καληδονιαι είχον άεν- 
ναον μεταξύ των πόλεμον, μόνον ό-ιότι οί πρόγονοί των 
ησαν εχθροί. Καί ή φιλία ητο επίσης κληρονομική, καί 
καθ’ ήν στιγμήν δύο πολεμισταί έμάχοντο μανιωδώς, έάν 
ο εις αυτών έλεγε τό όνομά του είς τόν αντίπαλον, καί 
έάν ο: πρόγονοί το*ν ησαν φίλοι, ο έτερος έν τώ άμα ερ- 
ριπτε τά όπλα και ένηγκαλίζετο τόν αντίπαλόν του. Εΐναι 
αληθές οτι ητο αίωνία κηλίς εις την δόξαν ήρωός τίνος 
ν’ άποφύγτ, ουτω την μάχην, καί μεμφόμενός τις πολεμι
στήν δτι ειπε τό όνομά του εις τόν εχθρόν, τόν κατηγορεί, 
ώς άνανδρον, καί τούτο ητο ή μεγίστη τών ύορεων. Μετα 
την άτίμωσιν νά ειπη τις τό ονομα του εις τον εχθρόν, η 
μεγαλειτέρα ητο νά ζητηστ, βοήθειαν. Ούτως είς την 
έσχάτην ανάγκην προσέτρεχον εις τούς φίλους η τους συμ
μάχους. Αιά τόν λόγον ισως τούτον δ Όσσιανός δέν πα
ρεμβάλλει τούς θεούς βοηθουντας τούς ηρωάς του. νΙσως 
ένόμιζεν δτι έλαττοΰται ή δόξα αύτών, έάν ηγεν είς μέσον 
όντα ύπέρφυσικώς δρώντα. Ούτως εις τά ποιήματα αύτου 
δέν εύρίσκεται ούδ’ ιχ\ος της θρησκείας τών χρόνων του, 
έν ω ή ποίησις τών άλλων έθνών συνδέεται μεγάλως μετά 
τήic μυθολογίας το>ν. Οί έρχόμενοι να επικαλεσθώσι την 
βοήθειαν άρχηγοΰ τίνος έκράτουν είς την μίαν χ̂ εΐρα ασπίδα 
αίμοβαφη καί είς την άλλην τεθραυσμένην λόγχην. Ή  
άσττίς ητο τό σύμβολον τοΰ θανάτου τών φίλων των. καί 
ή τεθραυσμένη λόγχη τό έμβλημα της αδυναμίας καί δυσ
τυχίας των. Έάν δ αρχηγός παρείχε την ζητουμένην 
βοήθειαν, έπληρου την κύλικα της τελετής καί έδιδε ταύ
την είς τόν ίκετεύοντα ώς σημεΐον προστασίας καί φιλίας. 
*Οτε πολεμιστής είσηρχετο είς χωρίον τι, έάν είχε τήν 
αιχμήν της λόγχης προτεταμένην, έσήμαίτνεν δτι ήρ/ετο 
πρό: πόλεμον, δτε έφέροντο πρός αύτόν έχθρικώς.Έάν δμως 
είχε τήν αιχμήν πρός τά οπίσω καί κάτο> νεύουσαν, τοΰτο

εσημαινε φιλίαν, καί παρεΐχον αύτώ πάντα τά καθήκοντα 
τής φιλοξενίας. Έθεωρεΐτο ατιμία νά κλείση τις την 6ύ- 
ραν του πρός τούς ξένους. Μετά τήν μομφήν τής ανανδρία:, 
τοΰτο ήτο ή μεγαλειτέρα ύβρις διά τούς Καληδονίους. Ό  
κάλλιστος τών τίτλων, δ διδόμενος είς αρχηγόν, ήτο νά 
καλήται φιΛόζενος. Τούς ξένους έδέχοντο είς τήν αιθου- 
σαν τών τελετών, καί πρός τιμήν αύτών έώρταζον έπι τρεις 
ημέρας. Έθεώρουν έλλειψιν τών καθηκόντων τής φιλοξε
νίας νά έρωτήσωσι τό όνομά των πρό τών τριών τούτων 
ημερών, διότι άν ή οικογένεια τοΰ άρχηγοΰ καί τοΰ ξένου 
ήσαν είς έχθραν, ή μάχη έν τώ άμα ήθελε διαδεχθη τήν 
τελετήν. Κατά τοΰτο δτε ήθελον νά υεμφθώσι Καληδό- 
νιόν τινα δτι δέν έξετέλει γενναίως τά τής φιλοξενίας, 
ελεγον δτι ή ρώτα τό ονομα τοΰ ξένου. Μετά τήν εορτήν 
προέτεινον είς τούς ξένους των τήν τιμήν τής λόγχης, 
είδος άγώνος έπι μακρόν έν χρήσει παρά τοΐς ορεινοΐς τής 
Σκωτίας. 'Η Θήρα έθεωρεΐτο άναπόσπαστρς από τής τε
λετής. Ό  άρχ ηγός ήτο υποχρεωμένος νά τίμηση τόν ξένον 
καταλείπων αύτώ πάντας τούς κινδύνους, καί ήθελεν είναι 
παραγνώρισις τών δικαιωμάτων τής ξενίας νά φονεύση 
κάπρον μανιοίδη άπειλήσαντα τήν ζωήν τοΰ ξενιζομένου. 
*Ότε δ ξένος άνεχώρει, δ Ιναληδόνιος, δστις εΐχε δεχθή 
αύτόν, έλάμβανε τά όπλα του καί έδιδε τά έαυτοΰ. Τά 
δπλα δέ ταΰτα έφύλαττον είς τάς οίκογενείας ώ: μνη
μεία τής τών προγόνων φιλίας.

Οί αρχαίοι Σκώτοι είς πάσας τάς έορτάς των εκαιον 
ογκώδη κορμόν δρυός, δν έκάλουν χ ιρμόν εορτής. Ή  συν
ήθεια αύτη έπεκράτει μέχρι πρό τινο:. 'Η παράδοσις έτι 
έγνώρισεν ήμιν τόν τρόπον, καθ’ δν παρεσκευάζοντο τά 
συμπόσια. νΕσκαπτον εύρύν λάκκον, έκάλυπτον τό έσωτε- 
ρικόν αύτοΰ διά λείων λίθων καί συνήθροι^ον πλησίον πο- 
σόν τι λίθων δμαλών τοΰ αύτοΰ είδους. Τόν λάκκον καί



τους λίθους έθέρμαινον όΥ έρείκης μέχρι του προσήκοντος 
βαθμού πρός οπτησιν τών κρεών έθετον ε ΐτα  άλληλοδια- 
δόχως εις τόν λάκκον τεμάχια  άγρας καί στρώμα λίθων, 
μέχρις ου ούτος έπληρούτο, ε ίτα  δέ έκάλυπτον πάντα δ ι’ 
έοείκης πρός συγκεντρωσιν τ*?ίς θεομότητος. Εις τά  βόρεια 
της Σκ(οτίας δείκνυνται ετι βόθρος οΐτινες, ώς ισχυρί
ζονται οί χωρικοί, έχρνισίμευσαν πρός τούτο. Οί αρχαίοι 
Σκώτοι, ώς καί οί ορεινοί της σήμερον, επινον διά μεγά
λων οστράκων, έξ ού εύρίσκομεν είς τάς ποιήσεις τών χρό
νων έκείνων ό [όασιΜνς τών οστράκων, ή αίθουσα τών 
όστοάκων κλ. Δύσκολον νά εΐπωμεν τ ί επινον. έκάλουν 
όμως τό ποτόν δύναμιν τον οστράκου. Μεταφραστής τ ις  
άγγλος λέγει οτι γινώσκει αρχαία ποιήματα, εις & γ ί
νεται λόγος περί λαμπάδων έκ κηρού καί περί οίνου, ώς 
περί πραγμάτων λίαν συνήθων είς τά  ανάκτορα τού Φιγ- 
κάλ. Τό ονομα vinum, ληφθέν παρά τού λατινικού, δείκνυ- 
σιν ότι αν οί Καληδόνιοι ελαβον γνώσιν αυτού, ώφειλον 
τούτο είς τούς 'Ρωμαίους. Κ α ί τά  ποιήματα τού χρόνου 
έκείνου μαρτυρουσιν οτι το ποτον τούτο εθεωρησαν ως 
μίαν τών πολυτιμοτέρων κτήσεων, ας έσχον παρά^ τών 
βασιλέων του κόσμου. Κ ατά  την πρός τιμήν τών ξένων 
εορτήν, οί Βάρδοι εκρουον την κινύραν αύτών, αδοντες 
συχνάκις συμβάν τ ι άξιομνημόνευτον. Έ άν έγνώριζον τόν 
ξένον, δέν παρέλειπόν ποτε νά άσωσιν έπαίνους δ ι’ αύτόν 
καί τούς προγόνους του.

Ή  εύκολία, μεθ’ ί ς  οί αρχαίοι Σκώτοι έπεσκέπτοντο 
άλληλους, συνετέλεσεν ούκ ολίγον εις το να αναπτυξωσι 
τάς ιδέας των καί νά έξημερώσίυσι τά ηθη των. Είς δέ 
τά  συνοικέσια φαίνεται οτι δέν εδιδον μεγαλην επισημό
τητα· ό πενθερός έδιδε τά  δπλα του είς τόν γαμβρόν του, 
καί δ σύζυγος έλάμβανε ταύτα  ως μόνην προίκα. Δέν 
έλάμβανον πλείονας γυναίκας ένταύτώ. Η σύζυγος, τρυ-

φερώς άφωσιωμένη είς τόν ηρωα αυτής, τόν ήκολούθει 
ενίοτε είς τάς μάχας, μετημφιεσμένη είς πολεμιστήν. Ή  
δύναμις και καλλονή ησαν τά μόνα κατά τά συνοικέσια 
παρατηρούμενα. Οί βασιλείς καί οί αρχηγοί ούδέν συμ
φέρον εχοντες νά νυμφευθώσι χείρον, μετέδιδον είς τά  τέ
κνα των την δύναμιν καί τό μεγαλοπρεπές ανάστημα τά  
διακρίνοντα αυτούς. Τά προτερήματα ταύτα  ένομίζοντο 
αχώριστα άπό τών εύγενών Καληδονίων. Έ πεμελούντο  
ένωρίς τών τεχνών, τών κοσμουσών δι* άνθέων τήν πρόσ- 
καιρον ζωην τού άνθρώπου, ώς της ποιησεως καί της 
μουσικής. Δ ύναταί τις νά κρίνη έκ τών κατωτέρω περικο
πών περί της προόδου αύτών είς την το ίησ ιν , δύσκολου 
άποβαίνοντος νά δρίσωμεν όποία ητο r  μουσική των. Δέν 
γινώσκομεν αν ή κινύρα συνώδευε τάς φωνάς. Φαίνεται 
ομως εκ διάφορων χωρίων οτι έγνώριζον την αρμονίαν. 
Νομίζουσί τινες δτι οί Καληδόνιοι ελαβον παρά τών 
Σκανδιναυών τό λεγόμενον ασμα τών Σειρήνων. Ό ποιον 
ητο τούτο αδύνατον νά γινώσκωμεν διά τό παλαιόν τού 
χρόνου καί την ελλειψιν άξιοπίστων πηγών. ι

Α ί δυνάμεις τών σωτηρίων φυτών, άτινα ή φύσις δί- 
δωσιν εις τά  ορεινά μέρη, δεν ησαν είς αύτούς άγνωστοι. 
Ό  Φ ιγκάλ είναι κατά την Ά ρ κ το ν  όνομαστός διά τάς 
ίατρικάς του γνώσεις. Έάν δώσωμεν π ίστιν  είς πολλά  
ιρλανδικά ποιήματα, έγίνωσκε νά μιγνύτ, έν δοχείω τόν 
χυμόν διαφόρων βότανών, α ιτινες έθεοάπευ·ν έν τώ  άμα 
τάς πληγάς. Φαίνεται δτι οί Καληδόνιοι δέν ύπέκειντο 
είς άλλας νόσους, χρηζούσας της βοήθειας της ιατρικής. 
Βιος λιτός, ένεργητικός καί φιλόπονος προεφύλαττεν αύ
τούς άπό τού πλήθους τών δεινών, τών μαστιζόντων τούς 
πεπολιτισμενους λαούς, εν ώ συγχρόνως έποίει ήπιώτερα  
τά  άπό του άνθρώπου άχώριστα πάθη. Πιθανώς τό είδος 
τούτο της ζωης εποιει τας ώδίνας τών μητέρων ηττον



μακράς και ήττον βασανιστικάς, ευτυχία, ήν άπέδιδον 
είς ζωστήράς τινας μαγικούς, ους ένόμιζον καταλλήλους, 
κατά τόν λόγον τοΰ Όσσιανοΰ, νά ταχύνη την γέννησιν  
τών ηρώων. Μέχρι πρό τίνος χρόνου έφύλαττον είς τά  βό
ρεια της Σκωτίας πολλούς τών ζωστήρων τούτων. **Ησαν 
δ ’ επ ’ αυτών κεχαραγμένα μυστηριώδη σχήματα, καί 
περιέβαλλον δ ι ’ αύτών τάς γυναίκας μετά χειρονομιών καί 
λόγων, οιτινες έδείκνυον δτι ή συνήθεια αυτη είχε την 
αρχήν από τών Δρυϊδών.

Ή  παρά Καληδονίοις καταφρόνησις τής ήσύχου ζωής 
απεμάκρυνεν αυτούς πάντοτε άπό τών μηχανικών τεχνών 
καί τής γεωργίας ετι. Είς τάς ποιήσεις τών χρόνων εκείνων 
ού^έν τούλάχιστον ίχνος ευρίσκομεν, πλήν τής τέχνης τής 
κατασκευής τών ό'πλων. Κατειργάζοντο δέ χρυσόν καί σ ί
δηρον. Ό  χρυσός έχρησίμευε πρός κόσμον τοΰ δπλισμοΰ τών 
πολεμιστών, τών δπλων κατασκευαζομένών εκ σιδήρου η 
χάλυβος. Τό μέταλλον τοΰτο δέν μετεχειρίζοντο δ ι5 άλλας 
άνάγκας, δ ιότι βλέπομεν δτι οτε έδέσμευον αιχμάλωτόν 
τινα , μετεχειρίζοντο βρόχου; δερμάτινους. Είς τάς πλοΐά  
των ομοίως αντί σχοινιών μετεχειρίζοντο μάκρους δερμά
τινους τελαμώνας. Ή  θαλασσοποοία κατά τούς χρόνους 
τοΰ Φ ιγκάλ είχε μεγάλως προοδεύσει. Οί Καληδόνιοι είχον 
πολλάκις διέλθει τάς θυελλώδεις θαλάσσας τής Σ κανδι- 
ναυΐας. Έγίνωσκον ήδη τούς άστέρας καί διέκρινον αύτούς 
δι* ίδίο>ν ονομάτων. Α ί πολλαί αύτών στρατεΐαι είς ’Ιρ
λανδίαν, Σκανδιναυίαν καί τά  βόρεια τής Γερμανίας πα-  
ρέσχον αύτοις αφορμήν νά αύξήσωσι τάς γνώσεις των, νά 
παρατηρήσωσι τά ήθη καί τά  έθιμα τών διαφόρων λαώ ν, 
κα ί νά μετενέγκωσιν είς τήν πατρίδα των τάς είς τά  άλλα  
έθνη άκμαζούσας ωφελίμους τέ/νας. Παρέλαβον ουτω 
τήν τέχνην νά οίκοδομώσι διά λίθων. ’Ωκοδόμουν δέ π ά ν
τοτε επί υψωμάτων, ινα δεσπόζωσι τοΰ λοιποΰ χωρίου,

καί έκ προνοίας μή καταληφθώσιν αίφνιδίως υπό τοΰ εχ
θρού. Ουτω πολλά τών φρουρίων τούτων εκαλούντο Σέ- 
λαμα, ήτοι Κ αλλιθέα , καί έκ τούτου παρήχθη τό ονομα 
τών ανακτόρων τής Σέλμας, συνήθους διαμονής τών βα
σιλέων τής Σκωτίας. Ό  οίκος τών αρχηγών έκοσμείτο 
υπό πύργων. Άγνοοΰμεν πόσον οί Καληδόνιοι ήσχολή- 
θησαν είς τήν αρχιτεκτονικήν. Ουδέποτε ώκοδόμησαν 
ναούς, ούδείς τόπος ήτο καθιερωμένος ιδ ία  πρός λατρείαν 
τής θεότητος. Ό  Όσσιανός δείκνυσι περιφρόνησίν τινα  
διά τούς ναούς, καί τήν λατρείαν τού Ό δίνου, θεοΰ τών 
Σκανδιναυών, 8ν καλεί Λόοαν. Ούδεμίαν είχον είκόνα, 
ούδέν τών θεών άγαλμα. Έ πίστευον οτι ή φύσις άπασα  
ήτο δ ναός τής θεότητος. Δύσκολον φαίνεται νά μή είχον 
γνώσεις τινάς περί τής υπάρςεως ύπερτάτου τινός οντος. 
Ό  Ό σσιανός, άν καί τηρη σιγήν διά τήν θρησκείαν τής 
πατρίδος του, δείκνυσι λίαν πεφο^τισμένον πνεΰμα, ωστε 
νά ύποπτευθώμεν δτι δέν είχε τήν ίδέαν τής μεγάλης 
ταύτης άληθείας.

Είναι αληθές δτι οί Καληδόνιοι ούδένα ,τώ ν ηρώων 
των άπεθέωσαν, διαφέροντες κατά τοΰτο πάντων σχεδόν 
τών τοΰ κόσμου λαών. ’Α λλά  τοΰτο άποδοτέον εις τήν 
ίδέαν, *?)ν ειχον περί τής δυνάμεως, παραδεχόμενοι ταύτην  
συνισταμένην είς τήν δύναμιν τοΰ σώματος καί τό ύψος αυ- 
τοΰ, ιδ ιότητας, άς δ θάνατος κατέστρεφε. Δ ιατί δέν παρε- 
δέχοντο ύπέρτατον ον, άφ* ού έπίστευον είς τήν αθανασίαν 
τής ψυχής, είς τήν τιμωρίαν καί τήν αμοιβήν κατά τήν 
άλλην ζωήν ;

Οί Καληδόνιοι έπίστευον δτι αί ψυχαί μετά θάνατον 
κατώκουν είς τά  νέφτι. Οί ανδρείοι καί ενάρετοι έγίνοντο 
δεκτοί περιχαρώς είς τό αέριον άνάκτορον τών πατέρων 
των, έν ώ οί κακοί καί βάρβαροι άπεκλείοντο τής διαμο
νής τών ήρώων, καί κατεδικάζοντο νά περιπλανώνται εις



τούς άνεμους. Είς τό άνάκτορον τών νεφών ύπήρχον δι άφ ? 
pot θέσεις, καί έλάμβανον μάλλον ή ήττον υψηλήν κατά 
τήν αξίαν καί τήν ανδρείαν, ίδέα ίτ ις  συνετέλει πάντως νά 
εγείργ) τήν άμιλλαν τών πολεμιστών/Η ψυχή είς τούς άέ“ 
ρας εύρισκομένη έτήρει τάς αύτάς κλίσεις, τά αυτά πάθη, 
άτι να είχε κατά τήν ζωήν. Ή  σκιά του πολεμιστου ώδή- 
γει ετι φανταστικάς στρατιάς, παρέτασσεν αύτάς είς μά
χην, καί συνήπτε τοίαύτας είς τά ύψη. Έάν ήγάπα τήν 
Θήραν, κατεδίωκε κάπρους νεφών, άναβαίνουσα κέλητα άτ- 
μώδη. Έν συντόμω ή εύτυχία, ής άπήλαυον είς τό άέριον 
άνάκτορον, ήτο νά ένασχολώνται αίωνίως είς τάς αύτάς 
ήδονάς, ας είχον άπολαύσει κατά τήν ζωήν. Οί Καληδό- 
νιοι έπίστευον δτι αί ψυχαί ήρχον τών ανέμων καί τών 
θυελλών, ήν ίδέαν εχουσιν ετι οί ορεινοί. Ένόμιζον οτι οί 
τυφώνες καί οί άπόγειοι άνεμοι παρήγοντο υπό πνευμάτων 
μεταβαινόντων άπό τόπου είς τόπον. Οί άρχαΐοι Σκώτοι 
ένόμιζον ώς μείζονα ηδονήν τών σκιών τό νά διευθύνωσι 
κατά βούλησιν τά στοιχεία, άλλά δέν έπίστευον δτι είχον 
δύναμίν τινα έπί τών ανθρώπων. Ούδέποτε ήρως ήδύνατο 
νά είσέλθν) είς τό αέριον άνάκτορον τών πατέρων του, έάν 
οί Βάρδοι δέν είχον ψάλλει τόν έπικήδειον αύτου ύμνον. 
Ό ύμνος ούτος φαίνεται δτι ήτο ή μόνη κυρία τελετή τών 
κηδειών των, διότι άλλως ή τελευταία αύτη σκηνή τοΰ 
βίου ήτο άπλουστάτη. Έξήπλουν τό πτώμα έπί στιβάδος 
έξ άργίλλου είς τό βάθος λάκκου βαθέος £ξ μέχρις οκτώ πο- 
δών. Έάν δ άποθανών ήτο πολεμιστής, εθετον παρ’ αύτόν 
τό ξίφος του καί δώδεκα βέλη. Έκάλυπτον τό σώμα δι’ 
έτέρας στιβάδος άργίλλου, έφ’ ής εθετον κέρας έλάφου ή 
άλλου ζώου άγριμαίου ώς σύμβολον τής Θήρας. Ενίοτε έφό- 
νευον τόν αγαπητόν τοΰ θανόντος κύνα, καί εθετον αύτόν 
έπί τής δευτέρας ταύτης στιβάδος τής άργίλλου. Έκά
λυπτον τά πάντα διά γής έκλεκτής, καί τέσσαρες λίθοι

κατά τάς τέσσαρας γωνίας τοΰ τάφου έδήλουν τήν εκτασιν 
αύτοΰ. Τούς τέσσαρας τούτους λίθους αίνίττεται συχνάκις 
δ Όσσιανός. Έκάλουν δέ Βάρδον τινά διά νά ψάλη τόν 
νεκρώσιμον ύμνον καί νά άνοιξη είς τόν ήρωα τήν θύραν 
τών έν νεφέλαις ανακτόρων, διότι, αν έλησμόνουν τήν τε
λετήν ταύτην, ή ψυχή εμενε περικεκλεισμένη είς τήν όμί- 
χλην τής λίμνης τοΰ Λήγου. Επειδή δέ οί άτμοί τής 
λίμνης ταύτης έπέφερον συχνάς νόσους, ένίοτε θανατηφό
ρους, οί Βάρδοι έφαντάσθησαν δτι τοΰτο έδήλου τήν δια
μονήν τών .ψυχών κατά τόν χρόνον τόν μεταςύ τοΰ θανάτου 
καί τής έπικηδείου έλεγείας. Τότε έπεφορτιζετο ή σκιά 
τοΰ πλησιεστέρου συγγενούς τοΰ άποΟανόντος νά λάβη τόν 
άτμόν, τόν περιβάλλοντα τήν ψυχήν έκείνου, καί νά όια- 
χύση τοΰτον είς τόν τάφον αύτοΰ. Ένόμιζον δέ οτι η ευ
σεβής αύτη πράξις παρηγόρει τήν άτυχή ψυχήν. Κατανοοΰ- 
μεν πόσον οί Βάρδοι ένδιεφέροντο νά ένισχύωσι τάς ιδέας 
ταύτας, ινα ποιώσι τήν τάξιν αύτών σεβαστήν καί απα
ραίτητον.

Έπίστευον ό'τι δ θάνατος δέν λύει τούς δεσμούς τοΰ 
αίματος καί τής φιλίας. Αί σκιαί ένδιαφέρονται ^ιά πάντα 
τά είς τούς φίλους συμβαίνοντα εύτυχή ή δυστυχή, και 
ούδέν ισως έθνος άπέδιδε μείζονα πίστιν είς τά έπιφάνεια 
οντων. Ή  τοποθεσία καί ή διάταξις αύτη συνετέλουν π ι
θανώς είς τήν εύπιστίαν, ώς είναι σύνηθες παρά τοΐς αμα- 
θέσι λαοΐς. Έπλανώντο συχνάκις είς εύρείας καί ζοφεράς 
έρημίας, είς έρεικώνας καί χέρσους έρημους* συχνάκις δ 
ήναγκάζοντο νά κοιμώνταί υπαίθριοι, τοΰ ανέμου πέριξ συ- 
ρίζοντος καί τών χειμάρρίον κροτούντων. Αί κυκλοΰσαι αυ
τούς φοβεραί σκηναί ήσαν ίκαναί νά διαθέσιοσι τήν ψυχρήν 
μελαγχολικώς, άποδεχομένην τότε ταχέως τάς ύπερφυσικάς 
έντυπώσεις. Τό πνεΰμα προκατειλημμένον υπό τών ζοφερών 
τούτων ιδεών κατά τήν στιγμήν τοΰ ύπνου, ταραττομενον



κ α τ ’ αύτόν υπό τοΰ κρότου τών στοιχείων. δέν είνα ι παρά
δοξον, έάν ένομιζεν οτι ακούει τήν φωνήν τών νεκρών, έν ώ 
ήκουε πραγματικώς τόν ψίθυρον τών ανέμων εις τό κοΐλον 
παλαιού τινο : δένδρου, η εις πλησίον τινά  βράχον. Μ εγά- 
λην άπέδιδον διαφοράν είς τά επιφάνεια  καλών καί κακών 
πνευμάτων. Τά πρώτα ένεφανίζοντο συχνάκις εις τούς φ ί
λους αυτών έν ημέρα καί είς κοιλάδας χαριέσσας καί μο- 
ναχικάς· τά δε ύτερα ένεφανίζοντο μόνον κατά τήν νύκτα 
έπικρατούσης θυέλλης ή σκηνής τίνος πενθίμου.Ό  θάνατος 
ουδέποτε κατέστρεφε πάντα τά θέλγητρα της καλλονής· 
αί σκιαί αύτών έτήρουν τους χαρακτήρας καί τόν τύπον 
τής ώραιότητός των. Ό  τρόμος ούδέποτε περιέβαλεν αύ
τήν. Αί καλλοναί διέτρεχον τό άπειρον μετά τής γλυκείας 
κα ί χαριέσσης κινήσεως, ήν δ "Όμηρος δίδωσιν είς τους 
θεούς τών αθανάτων ποιημάτων του.

*Ότε Καληδόνιός τ ις  έξετέλει σπουδαίαν τινά  επ ιχεί
ρησή, αί σκιαί τών πατέρων του κατήρχοντο άπό τών 
νεφών αυτών ινα προείπωσι τήν εκβασιν. Έ άν τά πνεύ
ματα τών προγόνων του δέν ένεφανίζοντο είς αύτόν, τόν 
προειδοποιούν τούλάχιστον διά τίνος οίωνοΰ, ώς τής επ ι
τυχ ίας πρώτης τινός πράςεως. Ό  Όσσιανός εις τ ι τών 
ποιημάτων του προοιωνίζεται α ίσια , δ ιότι εγγύς ών εις 
Βερραθώνα, οπου εμελλε νά συγκρουσθγ, φονεύει κάπρον. 
Οί σημερινοί ορεινοί εχουσιν ετι τήν δεισιδαιμονίαν τ α ύ 
την, ής δέν είναι άπηλλαγμένοι πολλοί πεφωτισμένοι λαοί.

^Εκαστος είχε τήν προστατεύουσαν αύτόν σκιάν, ακο
λουθούσαν αύτώ άπό τη : γεννήσεώς του. *Οτε έπλητίαζεν 
δ θάνατο;, τό προστατεΰον πνεΰμα έλάμβανε τήν μορφήν 
καί τήν φωνήν του, ενεφανίζετο είς ήν θέσιν εμελλε ν ’ άπο- 
θάνη, -/.αί κατά διαλείμματα έζέπεμπε φωνάς θρηνώδεις. 
Έ άν ητοάτομον εξέχον, αί σκιαί τών προαποθανόντο^ν Βάρ
δων εψαλλον επί τρεις νύκτας περί τό παριστάν αύτό φάσμα.

Οί άρχαΐοι Σκώτοι ένόμιζον πάντοτε οτι ήκουον σκιάν 
κραυγάζουσαν, καθ’ δ μέρος ήθελε γ ίνε ι φόνος. Ή  δοξασία 
αυτη υπάρχει καί σήμερον παρά τοΐς όρεινοΐς της Σκω
τίας. Ή  σκιά φθάνει επ ί μετεώρου τινός, καί περιέρχεται 
τρις τόν τόπον, καθ’ δν μέλλει νά γίντ, δ φόνος. Ε ίτα βα
δ ίζε ι βραδέως καθ’ ήν δδόν μέλλει νά διέλθτ, ή νεκροπομπή, 
καί εκπέμπει κατά καιρούς φωνάς πένθιμους καί μετά 
στεναγμών. Τέλος τό μετέωρον καί ή σκιά άπέρχονται 
καθ’ ο μέρος ενταφ ιάζετα ι δ νεκρός.

*Ότε πολεμιστής τ ις άπέθνησκε, τά όπλα, άτινα  είχε 
κα ταλ ίπ ε ι έν τώ  οικω του, έφαίνοντο βεβαμμένα δι* α ί
ματος. Ή  σκιά αύτοΰ έπεσκέπτετο  τόν γενέθλιόν του 
τόπον, καί ένεφανίζετο είς τούς κύνας αύτοΰ, οιτινες είς 
τήν θέαν του έξέπεμπον φοβεράς ώρυγάς. Καί σήμερον ετ ι 
οταν ζώόν τ ι άναπηδα αίφνης άνευ εμφανούς α ιτ ία ς , δ 
λαός νομίζει οτι τοΰτο έγένετο, διότι είδε πνεΰμά τ ι. Οι 
Καληδόνιοι άπέδιδον έν γένει είς τά πνεύματα τά  π λ ε ΐ-  
στα τών φυσικών φαινομένων. *Ότε ή ηχώ τών βράχων 
προσέβαλ7,ε τά ώτα αύτών, τό πνεΰμα τοΰ ορούς ήρέσκετο 
νά έπαναλαμβάντ) τούς ήχους, ο$ς ήκουεν. Ό  βαρύς καί 
πένθιμος ήχος δ προηγούμενος τής θυέλλης, γνωστός είς 
τούς οικοΰντας οοεινάς χώρας, ήτο δ βρυχηθμός τοΰ πνεύ
ματος του λόφου. Έ άν δ άνεμος ένέβαλλεν είς δονήσεις 
τάς κινύρας τών Βάρδίον, δ ήχος ούτος παρήγετο έκ τής 
έλαφρας υπό τών σκιών προσψαύσεως, οπερ προέλεγεν ουτω 
τόν θάνατον άτόμου έξέχοντος. Σπανίως δέ άρχηγός η 
βασιλεύς άπέθνησκε χωρίς αί τών Βάρδ(ον κινύραι, αί εις 
τόν οίκον αύτοΰ εύρισκόμεναι, ν ’* άναδίόσωσι τόν προφη
τικόν τοΰτον ήχον. *Ότε άτυχής τις εθνησκεν έξ ύπερ- 
βαλλούσης οδύνης, αί σκιαί τών προγόνων το1» βλέπουσαι 
αύτόν μόνον καί άγωνιζόμενον άνευ έλπίδος κατά τής 
δυστυχίας, άπήγον τήν ψυχήν του κα» άπήλλαττον αύτόν



τής ζωής. Εύκολον νά έννοήσϊ) τις πόσον ήτο παρήγορον 
νά νομίζωσι τήν φύσιν κατοικουμένην υπό τών σκιών τών 
προγόνων των και εαυτούς άδιαλείπτως ΰπ’ αυτών περι- 
κυκλουμένους. Αί ολως ποιητικαί αύται ίδέαι δίδουσι 
κατηφή χροιάν είς πάντα τοΰ Όσσιανοΰ τά ποιήματα. Ή  
μελαγχολία αυτή αΰξεται ετι έκ τής καταστάσεώς του. 
Τά ποιήματα του συνέθηκε κατά τό γήράς του. Είχε γίνει 
δέ τυφλός καί έζη μετά πάντας τούς συντρόφους τής νεό
τητάς του.

Διάφορα τών ποιημάτων τού Όσσιανοΰ ώνομάσθησαν 
επικά η δραματικά, δπερ φαίνεται εργον τού μεταφράσαν- 
τος ταύτα άπό τής αρχαίας γλώσσης τών Καληδονίων είς 
τήν αγγλικήν Mac-Phersoo. Οί τεχνικοί ούτοι δροι ησαν 
άγνωστοι είς τόν Όσσιανόν, ζήσαντα είς χρόνους και τό
πους, καθ’ ους ή έλληνική καί ρωμαϊκή φιλολογία ήσαν 
εντελώς άγνωστοι. Είναι αληθές δτι είς πολλά μέρη τών 
ποιημάτων τού Όσσιανοΰ άνευρίσκομεν ομοιότητας πρός 
τά τοΰ Όμηρου, δπερ νομίζομεν δτι πρέπει ν’ άποδώσωμεν 
εις τήν ΰπ’ αυτών προσεκτικήν τής φύσεως έζέτασιν και 
τήν πιστήν αυτής περιγραφήν.

Έπϊ μακρόν έπιστεύθη δτι τά ποιήματα τού Όσσιανοΰ 
δέν ησαν έ'ργα ένός, χλλ’ δτι τεμάχια έκ μνήμης συνηνώ- 
θησαν καί άπεδόθησαν είς αύτόν. Καί τό ζήτνιμα τοΰτο 
έγένετο αφορμή πολεμίων διατριβών, είς ας οί γράφοντες 
μετεχειοίσθησαν υφος τραχύ και υβριστικόν. Έκ τής έρεύ- 
νης δμως, ήν συνέστησεν έν έτει 1805 ή Highland Society 
εςάγεται δτι ή ποίησις αύτη θετικώς υπήρξε. Κατά δέ τό 
1807 εδημοσιεύθησαν υπό τής σκωτικής εταιρίας τοΰ Λον
δίνου κείμενα πρωτότυπα τής αρχαίας γλώσσης μετά λα
τινικής μεταφράσεως καί πληροφο:ίαι ακριβείς περί Όσ- 
σιανοΰ. Προστεθεισών καί άλλων θετικών πηγών μικρόν 
κατά μικρόν, σήμερον θεωρείται βεβαία ή^υπαρξις τοΰ ποιη-
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τοΰ Όσσιανοΰ, αν καί βεβαίως τά ποιήματα αύτοΰ δέν 
είναι σήμερον οία ησαν οτε ουτος συνεθηκε ταύτα. Απο 
στόαατος είς στόμα καί άπό γραφής είς γραφήν βεβαίως 
είσέδυσαν πολλαί παραλλαγαι. Οπωςόηποτε τα ποιήματα 
ταύτα άνυψοΰσι τήν ψυχήν, εγγιζουσι τας ευαισθητοτερας 
τής καρδίας ϊνας, καί είναι αΕια προσοχής και θαυμασμού.

Αί ποιήσεις τοΰ Όσσιανοΰ πλειστους εσχον θαυμαστας. 
Άρκεσθώμεν ν’ άναφέρωμεν μόνον δύο. Ναπολέων ό Α' 
κατά τόν θυελλώδη αύτοΰ βίον εΰρισκεν άνακούφισιν καί 
τέρψιν άναγινώσκων τά ποιήματα τοΰ Οσσιανοΰ" ο δέ 
Goethe δέν διστάζει νά ειπτι έν τώ Βερτέρω δτι ό Όσσια- 
Λίός έν τή καρδία του άντικαθιστησι τον Ομηρον.

( ’ Ακολουθεί ). ,,^πυριδωΗ >Ιαγγινας
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Ά ν  έν τφ ποιήματι τοΰ Θεοΰ, καί μετά δευτέραν μά
λιστα έπιμεμελημένην έκδοσή, παρειςέφρησαν τόσα πολλά, 
ώςτε καί αυτός ό ποιητής δέν αναγνωρίζει πλέον τό εργον

\ ”Όρα το Πρώτον, ((Παροράματα Ιν τώ' βιδλίω τοΰ Θεου)), 
Ιν τώ ((’Αττικώ 'Η|Αερολογί<ρ)) τοΰ έτους Ί883, σελ. 295.



αυτοΰ, έξ επικού είς σατυρικόν μεταμορφωθέν, τί άρά γε- 
θά συμβαίνη έν τοΐς βιβλίοις τών ανθρώπων ; Ό  βεός έρ- 
ριψεν ολα τά βάρη είς τόν Διάβολον, δν παρέστησεν είς- 
χωρησαντα κρύφα είς τάς σελίδας τοΰ βιβλίου, καί άπηλ- 
λάγη τής ευθύνης. Οι 0έ άνθρωποι, ανέκαθεν ποταποί καί 
αχρείοι, ινα κολακεύσωσι δήθεν τόν Θεόν, δ ιά  νά τον πον- 
.Ιήσονν δούΛενσι, ώς νά μή τους ήξευρε τί καλά υποκεί
μενα είναι, εμαύρισαν έτι περισσότερον τόν άτυχή Διάβο
λον. Διάβολος απ’ εδώ, Διάβολος άπ’ έκεΐ, Διάβολος επά
νω, Διάβολος κάτω, Διάβολος πανταχοΰ, τονσνραν οσα 
όεν σερνει ?) σκούπα, ώςτε ήναγκάσθη ο τάλας νά επ ι
νόηση την τυπογραφίαν, έπ ’ έλπιδι ν’ ά πολογ η θ η καί νά 
όειςη ότι όέν είναι μαΰρος όσον τον λέγουν, άλλ' εύρε καί 
εκει τόν διάβολό του, ώς θέλομεν ίδεΐ μετά μικράν είς την 
αρχαιότητα αναδρομήν.

I
ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΡ’ ΑΡΧΑ101Σ

Η άρχαιότης ούκ έγνω cceriata corrige)), παροραμάτων 
διορθωσιν, διότι ούδέν τότε εύχερέστερον η τό διορθοΰν τά 
εν τοΐς χειρογράφοις παρειςφρύοντα, άπαλειφομέννων αύτών 
όια τοΰ σπόγγου, τής ξέσεως η χημικοΰ τίνος μέσου. Οί 
αρχαίοι, ώς γνωστόν, εγραφον έπι μεμβράνης καί παπύρου, 
— φλοιοΰ βύβλου η καί βίβλου, οθεν καί βιβλίον —, 
ατινα έπεδένοντο τάς διορθώσεις ταύτας, ιδία δέ αί αεμ-
α , Ά \  ̂ *οραναι, περγαμηναι η όιφθέραι, αίτινες πάλιν ξεόμεναι καί 
νεαν φερουσαι γραφήν, έγίνοντο τά περίφημα παρ’ αρχαίο-

,ηλειφον αυτό όιά σπογγοι 
ιστατο πλέον άούνατον, έσημείουν τάς νμαρτημένας λέ-

ζεις, τιθέμενοι κοκκίδας υπό τά έξαλειφθησόμενα βραδύ- 
τερον στοιχεία. Μετά δέ τήν δλην τοΰ συγγράμματος 
άντιγραφην, τό χειρόγραφον εξητάζετο υπό όιορθωτοΰ, ώς 
νύν τά τυπογραφικά δοκίμια. Αι όέ διορθώσεις μετεφεροντο 
παραχρήμα επί πάντων τών έν τώ βιβλιοπωλειω ευρισκο
μένων αντιτύπων, καί εφ’ όσων άλλων ηόυνατο νά εκταθη 
δ πρός τήν ακρίβειαν ζήλος τοΰ συγγραφέιυς, ώς δήλον εκ 
τών δύο τούτων χα>ρίο>ν τοΰ Κικερο^νος. *Εν τινι τών επ ι
στολών αύτοΰ παρακαλεΐ τόν ’Αττικόν νά επιφόρτιση τρεις 
τών αντιγραφέίον του όπως απαλειψωσι λεξιν τινα κακώς 
εχουσαν έν τω νπερ y ltyap iov  λόγω αυτοΰ. Αλλαχού δέ, 
πρός τόν αύτόν ’Αττικόν αποτεινόμενος, 'λέγει : (( Ανα-
γινώσκεις τήν πραγματείαν μου καί ευγνωμονώ σοι, ετι 
δέ μάλλον θά σοι οφείλου χ^άριτας, άν ού μόνον έν τοΐς σοΐς 
άντιτύποις, αλλά καί έν τοΐς τών άλλων ευαρεστηθης ν χν- 
τικαταστήσης τό ονομα ΕνποΛις όιά τοΰ Λριστοφανονς)).

Χάρις δέ τώ ζηλω τούτω πρός τήν ακρίβειαν και ένεκα 
τής εύκολ(ας,?ΐν παρε^χον πρός τάς διορθώσεις ο τε πάπυ
ρος καί ή μεμβράνη, τά ‘χειρόγραφα ήδύνανπο διά τοΰ 
χρόνου νά περιέλθωσιν είς τό άκρον άωτον τοΰ άπταιστου 
κειμένου καί τής γραφικής τελειότητας, ως μαρτυρεί τό 
χωριον τοΰτο τοΰ Αύλου Γελλίου· ((Καθήσας ήμέραν τινά 
μετά του ’Ιουλίου Παύλου εν τινι βιβλιοπωλειω τής συνοι
κίας τών Σιγιλλαίρων», λέγει ο τών ’Αττικών Ννκτών 
συγγραφεύς, ((ειδομεν πρός πωλησιν αντιτυπον τι τών 
Χρονικών τοΰ Φαβιου Πίκτωρος, πολύτιμον όιά την αρ
χαιότητα καί τήν ακρίβειαν τοΰ κείμενου.. Ο βιβλιοπώλης 
ίσχυρίζετο οτι ητο αδύνατον νά ευρεθη έν αύτώ καί Ιν μό
νον λάθος. νΕγκριτος γραμματικός έλθών μετά τινοξ αγο
ραστού, ίνα έξετάση τό βιβλιον, είπεν οτι εύρεν εν. Ο βί-

Lib. * II, Ε|). 6, ad \tticum



βλιοπώλης όμως ητο έτοιμος νά στοιχηματίσ*/] ο,τι καί άν 
ήθελον, 8τι έν τω αντιγράφω αυτου δέν υπήρχεν ουδέ καν 
γράμμα, δπερ νά μή ητο καλώς γεγραμμένον)).1 Καί δ βι
βλιοπώλης είχε δίκαιον.

Ά λ λ ’ άν ευχερής άπέβαινεν ή διόοθωσις τών παρά βι- 
βλιοπώλαις, φίλοι: η γνωρίμοις ευρισκομένων χειρογράφων 
αδύνατος καθίστατο αύτη, δτε ταύτα είχον άποσταλή 
μακράν, ώςτε εμενον αδιόρθωτα. Καί αύτη ή πρώτη πηγή 
τών παραλλαγών εκείνων, α ιτινες, πρός αίωνίαν τών κρι
τικών βάσανον, απαντώσιν έν τοΐς διαφόροις άντιγράφοις 
ενός καί του αύτου συγγράμματος, καί αιτινες έκλήθησαν 
υπό τών φιλολογούν γραφαί η ά να γνώ σμ α τα . Είς δέ τήν 
αρχικήν ταύτην τών παροραμάτων αιτίαν προςετέθησαν 
βραδύτερον καί δσας νοθεύσεις καί αλλοιώσεις έπηνεγκον 
οι άντιγοαφεΐς, δτε μέν έν έπιγνώσει, ώς έπί τών αλεξαν
δρινών χρόνων, δτέ δε έξ άμαθίας η παοανοήσεως, ώς καθ’ 
άπαντα τόν Μέσον Αιώνα, καί ιδία τήν ζοφερά ν δεκάτην 
εκατονταετηρίδα, δτε υπέρ ποτε κοινόν τό ((graeca sunt 
non leguntur». Ουδείς δέ δ άγνοών δτι κατά τήν αλε
ξανδρινήν έποχήν άμιλλα παραποιήσεων αρχαίων κει
μένων διηγέρθη μεταξύ έλληνιζόντων Εβραίων καί Έ λ- 
λήνοον γραμματικών καί έν γένει Χριστιανών, ώς μαρτυ
ρεί πρός άλλοις μυοίοις ή είς τόν Ευσέβιον υπό τινων κρι
τικών άποδιδομένη πολυθρύλητος έκείνη νόθευσις τού κει
μένου τής 9Εβραϊκής ’Α ρχα ιολογ ίας  τού Ί ίοσή π Ο υ  έν τώ 
χωρίω, ενθα μνημονεύει τής γεννήσεως τού ’Ιησού Χρι
στού.’  Ούτω τών αγνών, τών προτύπων, ούτο>ς είπεΐν, 
χειρογράφων καταστρεφομένων καί έκλειπόντων διά τού

1 Aulii Gellii . Noct. Attic, lib. V, cap. 4.
2 * Ιδ ε  π ε ρ ί  τ ο ύ τ ο υ  Ι κ τ ε ν έ σ τ ε ρ ο ν  τ ο  γ ν ω σ τ ή ν  σ ύ γ γ ρ α μ μ α  τ ο υ

Gliassang · «Ilistoire du Roman». Paris 1862.

χρόνου, δυςχερής, βραδεία, εστιν δτε δέ καί αδύνατος καθί
στατο, έλλείψει μέσων παραβολής, ή έξέλεγξις τών νέων 
χειρογράφων, άτινα, τήν θέσιν τών άρχαιοτέρων καταλαμ- 
βάνοντα, έδίδοντο πρός άντιγραφήν. 0Οθεν έπόμενον ήτο 
πάν τό έν αύτοΐς ήμαρτημένον νά διαδοθγ) διά τής άντ·.- 
γραφής, βραδύτερον δέ διά τού τύπου, ώςτε ν ’ άποβγί αδύ
νατος ή γνώσις τής πηγής τού κακού, καί κατ’ ακολου
θίαν ή θεραπεία αυτού* έντεύθεν δέ αί έ'ρευναι τών κριτι
κών καί αί καθ' έκάστην γινόμεναι έπί τό τελειότερον 
τών άρχαίων συγγραμμάτων έκδόσεις.νΑλλως καί ένταύθα, 
ώς καί έν τώ  ήθικώ κόσμω, δυςχερής, άδύνατος ή γνώσις 
τής άρχικής αιτίας τού κακού, άλλά . . . μικρού δεΐν καί 
έγενόμην άσεβής, λησμονών τόν Διάβολον.

II
Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  Κ Α Ι  Δ ΙΑ Β Ο Λ Ο Σ

Ή  ((errata», ή ευεργετική αύτη έπινόησις, ή καθιστώσα 
ήκιστα εύαγγελικώς τόν άτυχή στοιχειοθέτη-ν άποπομ- 
παΐον τράγον τών αμαρτημάτων τού συγγραφέως, είναι ή 
φυσική απόρροια τής μεταξύ Γουττεμβέργου καί Φαύστου 
διαφιλο'ηκουμένης θαυμασίας έφευρέσεως. ’Εν τούτοις τά 
πρώτα έκτυπωθέντα βιβλία, έπί τριακονταετίαν περίπου, 
δέν εφερον παροραμάτων διόρθωσιν* οί έκδόται ήρκούντο 
διορθούντες διά τής χειρός τά ημαρτημένα έφ’ έκάστου αν
τιτύπου. Τούτο δμως ού μόνον ήσχήμιζεν *?, κατέστρεφε τά 
βιβλία, οτε τά λάθη έτύγχανον πολλά, καί δέν παρειςέ- 
φρυον τότε ολίγα, άλλά καί ηύξανε τήν τιμήν τών συγ
γραμμάτων διά τής προςθέτου τών διορθώσεων δαπάνης. 
Διό καί ταχέως παρητήθησαν τού άτυχούς τούτου μέσου 
θεραπείας καί έπενοήθη ή έν τέλει τού βιβλίου συνένωσίς 
τώ ν  τε σφαλμάτων καί διορθώσεων, φέρουσα τήν έπιγρα-
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φήν : Kerrata corrige)), ώς καί τανΰν γίνεται. Σήμερον ο 
συγγραφεύς η δ εκδότης περιορίζεται ώς επί τό πολύ εις 
τά παροράματα, εϊτε διότι ταΰτα σπανίζουσιν έν ταΐς κα- 
λαϊς έκδόσεσιν, εϊτε διότι θεωρείταί πως παραδεδεγμένον, 
ώς παρ’ ήμΐν, οτι βιβλίον εντελώς άπταιστον είναι έργον 
ήράκλειον, διό και δημώδες λόγίον :

Ο υχε ούρανος χ ω ρ ίς  α σ τ ρ α , ο δ τε  β ιβ λ ίο ν  χ ω ρ ίς  λ ά θ ’ α .

Τότε δμως, — δτε μείζων υπήρχεν ό πρός τό σεβαστόν κοι
νόν σεβασμός — , δ συγγράφων_η έκδίδων βιβλίον ένόμιζεν 
απαραίτητον αυτοΰ καθήκον νά εξευμενίσ·/) τόν αναγνώστην 
δικαιολογών τά ημαρτημένα $ έκφράζων λύπην έπί τί] πα- 
ρειςφρήσει αύτών. «Τά αρχαιότερα παροράματα , άτινα εύρον 
έν τοΐς βιβλίοις τοΰ Σορβόνου», λέγει δ Σεβιλλιέ, δ συγ- 
γράψας ιστορίαν της έν Παρισίοις τυπογραφίας, «εισί τά 
έν τώ Ίουβενάλτ) μετά τών σχολίων τοΰ Μερούλα, εκτυ- 
πωθέντι έν Βενετία, εις 40ν, υπό Γαβριήλ Πέτρου, έν ετει 
1478. Καταλαμβάνουσι δύο σελίδας, δ δέ συγγραφεύς δι
καιολογεί τόν έκδότην ώς έξης : «Ά ναγνώστα, μη δυςα- 
νασχέτει έπί τοΐς παροράμασιν, είς ά, έργατών άμελεία 
ύπέπεσα* διότι ούχί έν πάσαις ταΐς ώραις δυνατόν νά εϊ- 
μεθα προσεκτικοί ! Έπιθεωρησαντες δέ τήν βίβλον άπεφα- 
σίσαμεν νά διορθώσωμεν αύτήν))1. ’Άλλος δέ συγγραφεύς, 
δ Μιχαήλ Φέρνος, έκδοΰς έν 'Ρώμνι τφ  1495 τό χειρό
γραφον τοΰ Αντωνίου Καμπάνου, επισκόπου Θεράμου, καί 
άπειρα παρατηρήσας έν τή έκδόσει τά Ημαρτημένα, ουτω 
πως έπέγραψε τά τέσσαρας πληροΰντα σελίδας παρορά
ματα : «Θέλεις έκ μωροΰ άφρών, καί έξ άφρονος παράφρων 
νά γείνγ,ς ; Πρώτος τύπωσον βιβλίον έν 'Ρώμη. 'Ημαρτη-

I Andre Ghevil l ier:  «Origine de Γ imprimerie de Paris».  Pa
r i s ,  1694.

μένων έπανόρθωσις)). 'Η δέ πρώτη εκδοσις τών συγγραμ
μάτων Ιΐίκου τού έκ Μιρανδόλας,γενομένη έν Στρασβούργω 
τώ 1507, εις 40ν, περιέχει πεντεκαίδεκα σελίδας παρορα
μάτω ν. ((Δέν ένθυμοΰμαι», λέγει δ Σεβιλλιέ, ((νά είδον 
τόσα πολλά έν βιβλίω τόσον μικρώ)). Τί ήσαν δμως πεν
τεκαίδεκα σελίδες έναντι ένδεκα καί έκατόν; Καί τόσας 
έδημοσίευε τφ  1578 δ δομινικανός Φ. Γάοτσιας, ίνα περι- 
λάβη τά ημαρτημένα έν τη ’Επίτομη  (Somme) τοΰ άγίου 
Θωμά, τοΰ έξ Άκουΐνου, ήν είχε προηγουμένως έκδόσει.

Α λλ’ ελθωμεν είς τούς τυπογράφους, διότι παλαιαί αί 
αμαρτίαι αύτών. Ερρίκος δ Στέφανος, έκτυπώσας ποτέ τήν 
λέξιν febris (πυρετός) δ ι’ oe, δικαιολογείται έν τοΐς παρο- 
ραμασ ι λέγω ν: (('Ο χαλκογράφος έκαμε τόν πυρετόν μακρόν 
(foebrem), ένφ πυρετός βραχύς (febrem) θά ήτο όλιγώτερον 
επικίνδυνος».'Ο δέ καρδινάλιος Βιλαρμΐνος,άναγκασθείςκαί 
ούτος νάκαταφύγ·/] είς ιδιαίτερον τεύχος (1608), δπως έπα- 
νορθώστ) τά κακώς έχοντα έν τί) έκδόσει τοΰ πονήματος του 
((Controversial, έπλήρου οκτώ καί ογδοήκοντα σελίδας 
παροραμάτων. Έν δέ τώ προλόγω παρεπονεΐτο δτι είς 
πλείονα τών τεσσαράκοντα χωρίων δ τυπογράφος παρέστη
σεν αυτόν λέγοντα r a l  αντί ού καί ον αντί να ί. Ουτω καί 
τότε καί σήμερον δ τυπογράφος εΐναι πάντοτε δ α’ίτιος δλου 
τοΰ κακοΰ, ’Ά τλας γενόμενος, έλέω συγγραφέως, ανορθο
γραφιών, σολοικισμών, ασυνταξιών, έστιν δτε δέ καί ονο
μαστικών απολύτων, δπερ λίαν δυςβάστακτον. Κατά τούς 
πρώτους δμως τής τυπογραφίας αιώνας, δτε τά πλεΐ,στα 
τών εκτυπουμένων βιβλίων ήσαν εκκλησιαστικά, καί ίδία 
α* μυριάκις καί έν πάσνι γλώσσγ δημοσιευθεΐσαι Γραφαί,1

1 'Υ π ε λ ο γ ίσ θ η  δ τ ι Ι ν  δ ια σ τ ή μ α τ ι ο γ ο ο τκ ο ντά  Ι τ ώ ν ,  ά·πί> το ΰ  
1 7 1 5  -  1 7 9 5 , έ ξ ε το π ώ θ η σ α ν  Ιν  Γ ε ρ μ α ν ία  ((Γ ρ α φ α ί, Π α λα ια ί) )  μ ε ν  
< 1 ,670 ,553 , κ Κ α ιν α ί) )  δε 8 6 5  8 9 0 .



ό εργάτης έμερίζετο αδελφικώς τά παροράματα μετά τοΰ 
Διαβόλου. Είχεν έκαστος τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ· ό Διά
βολος διώρθου τά δοκίμια τών ιερών συγραμμάτων, ό δέ 
τυπογράφος έπεμελεΐτο τών της θύραθεν παιδείας. Ά λλά 
σήμερον, οτε καί αύτός ό Διάβολος έγένετο έγκριτος τοΰ 
ήμετέρου δημοκρατικού κόσμου πολίτης, και εχει πολλα- 
χοΰ γης ιδίας εφημερίδας και ίδια τυπογραφεία, δέν τρέ
χει πλέον είς τά ξένα, ώςτε πάσα ή εύθύνη έπεσεν έπί 
τοΰ άτυχοΰς στοιχειοθέτου, ό'ςτις έκέρδησε μόνον κατά 
τοΰτο, δτι δέν άκούει τώρα δσα οί τότε γράφοντες έπεσώ- 
ρευον κατά τοΰ Διαβόλου.

Πόνημά τι κατά τοΰ παπισμού, έπιγραφόμενον : «Misse 
de missalis anatomia)) καί τώ 1562 έκτυπωθέν, περιλαμ
βάνει 172 σελίδας εις 80ν κειμένου καί 15 διορθώσεων. 
Ό συγγραφεύς, εύσεβέστατος καλόγηρος, ι να κολάσνι τά 
τόσα τοΰ βιβλίου σφάλματα, αμέτρητα ώς τάστρα τοΰ ούρα- 
νοΰ, αίτιάται έν μικρώ προλόγω τοΰ θανάτου τήν άρχήν, 
τήν ρ ίζα ν  τής αμαρτίας, τό τέΛος παντός χαχον, ένΐ λόγω 
τόν Διάβολον. (('Ο κατηραμένος αύτός Σατανάς, λέγει δ 
συγγραφεύς, θέλων νά ματαιώσει τόν καρπόν, 6ν έκ τής 
άναγνώσεως ήθελον δρέψει at εύσεβεΐς ψυχαί, τά πάντα 
μετηλθεν δπως καταστήση δυςανάγνωστον τό βιβλίον. . .)) 
Καί διηγείται δτι πριν έτι δώσ·/) τό χειρόγραφόν του πρός 
έκτύπωσιν, b Διάβολος τό έρριψεν εντός βορβορώδους ρύακος 
καί εγινεν δλο μουντζουρες,— ώς άγυιόπαις κατά τάς άθη- 
ναϊκάς άπόκρεως —, εϊτα δέ, δτε πλήρες οΰτω πηλοϋ 
έστοιχειοθετεϊτο, δέν έπαυε νά διευθύνει διά τής μυσαρας 
ούράς του τάς χεϊρας τών έσκοτισμένων στοιχειοθετών, 
ώςτε τό βιβλίον έξήλθε τών πιεστηρίων πεπληρωμένον πα
ροραμάτων, δυςειδέστατον ((καί ίκανόν νά καταβάλν) τήν 
καρτερίαν καί τοΰ γενναιότατου άναγνώστου . . .)) Βεβαίως 
τά τοιαΰτα δέν συνιστώσι πολύ τόν κύριον Διάβολον, άλλ’

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α

ώμεν δίκαιοι καί πρός αύτόν, οί παππάδες, οί έπίσκοποι, οί 
Πάπαι, αί Σύνοδοι καί ιδία οί καλόγηροι; είχον κηρύξει 
κατ’ αύτοΰ πόλεμον άμείλικτον, πόλεμον έξοντώσεως, ώς 
έν Έλλάδι ή ΐσχύουσα μερίς κατά της αντιθέτου, ώςτε τί 
τό άπορον άν ο ταλαίπωρος Διάβολος, αμυνόμενος έν άγώνι 
υπάρξεως, προςεπάθει νά καταστρέψτι τά δπλα των, έξαμ- 
βλύνων τήν αιχμήν αύτών ; Δέν πράττομεν ουτω καί σή
μερον ; δέν καθηλοΰμεν τά πυροβόλα τοΰ εχθρού ;

Έκ τών μάλλον άξιομνημονεύτων διαβολικών μηχανη
μάτων τοΰ είδους τούτου περιφημότατον είναι τό πάθημα 
Σίξτου τοΰ Ε', Πάπα 'Ρώμης, έκδιδόντος καί διορθοΰντος 
τώ 1590, συνωδά ταΐς άποφάσεσι της έν Τριδέντω Συνό
δου, τήν ΒονΛγάταν, ητοι τήν έκ τοΰ έβραϊκοΰ κειμένου 
6πό τού Ιερού 'Ιερωνύμου μετάφρασιν της Παλαιάς Διαθη- 
κης. Τήν έκδοσιν συνώδευον πομπώδεις παπικαί βοΰλλαι 
διά φοβερών άφορισμών, άφορίζουοαι πάντα νέον εκδότην, 
δςτις ήθελε τολμήσει εις τό έξης νά προσθέστι τι έν τή 
Βίβλω, μεταβάλτ; η άφαιρέστ) έξ αύτής. Δυςτυχώς ή 
έκδοσις έβριθε τοσούτων σφαλμάτων, ώςτε ό Σίξτος ηναγ- 
κάσθη ού μόνον ν’ άποσύρτι δσα ήδυνήθη τών κυκλοφορη- 
σάντων άντιτύπων, άλλά καί ιδία χειρί πολλά να διόρ
θωση καί μεταβάλτι, παραβάτης ούτως είς τάς ιδίας αυ
τού βούλλας γενόμενος, τοΰθ’ δπερ ού μικράν προυξένησε 
χασμωδίαν. Οί δέ σκώπται, τάς βούλλας, τά λάθη καί 
τάς διορθώσεις τοΰ Σίξτου προβάλλοντες, έσκωπτον τοΰ 
Πάπα τό άλάθητον.1 Μεθ’ δλας δμως αύτοΰ τάς προςπα- 
θείας, δπως καταστρέψτι τήν έκδοσιν, διεσώθησαν σώματα 
τινα πρός μεγίστην τών φιλοβίβλων χαράν. ’Αντίτυπον

1 De Potter : -L ’  Esprit de Γ Eglise, tom. IV, pag. 314. 
Paris, 1821.» Bertin : «Curiosites de la Litterature», tom. I, 
pag. 126— 127. Paris, 1809.



τής περίφημου ταύτης Βίβλου έπωλήθη έν ’Αγγλία κατά 
παρουσης έκατονταετηρίδος άντί 60 γυ ι- 

eTSp0V Ρ·εΤ“λου χάρτου, έν Γαλλία, αντί
l iW  φράγκων , δπερ θά 3το υΛέρογκον διά βιβλίον πλή
ρες σφαλμάτων, εί ταΰτα ησαν έκ τών κοινών. ’Αλλά 
σοφός τις μοναχά? άνεκάλυψε βραδύτερον δτι τά παρορά
ματα εκείνα οΰδέν ά'λλο ησαν η τέχνασμα του Διαβόλου, 
δπως καταισχύνη βιβλίον συνταχθέν μέν 6πό τού Θεοΰ’ 
οημοσιευθέν δέ υπό τού έπί γής άντιπροςώπου αυτού, καί 
τούτο εοωκε τήν μυθώδη εκείνην αξίαν εις τά διασωθέντα 
αντίτυπα. Κατά τόν μοναχόν, ό Διάβολος είχεν ει’ςδύσει 
είς το τυπογραφεϊον, ένθα ή Βουλγάτα έξετυποΰτο, υπό 
την μορφήν στοιχειοθέ-ου, θέσιν πρώτου καταλαβών έγνω- 
σθη δέ δτι ήτο δ Διάβολος, διότι τού ε'ργου έκτυπωθέν- 
τος, ό στοιχειοθέτης έγένετο άφαντος, χωρίς νά ζητήση 
τά ημερομίσθια τής τελευταίας έβδομάδος. Τούτο δέ ου- 
όόλως άπορον, διότι άν ό Σατανάς μετασχηματίζετα ι είς 
αγγεΛον φωτός, καθά διδάσκει ήμας ό απόστολος Παύλος,3 
πόσον μάλλον ευκόλως δύναται νά μεταμορφωθή εις στοι
χειοθέτην, πιεστήν η μελανωττίν ; Τοιοΰτό τι δέ συνέβη 
καί ω ί  πρός τας ΕηιστοΛάς αϋτοΰ τούτου τοΰ Παύλου, 
αΐθιοπιστί μεταγλωττισθείσας. Ή  μετάφρασις ώς έκ τών 
Λολλων τυπογραφικών αμαρτημάτων ητο τερατώδες τι 
αποκύημα, ο> δ’ έκδόται ελεγον άφελώς πρός δικαιολόγη- 
σιν αυτών : κΟί στοιχειοθετήσαντές τό πόνημα δέν ήξευ- 
ρον γράμματα, ήμεΐς δέ δέν ήξεύρομεν τήν τέχνην τοΰ 
εκτυπώνειν έκεΐνοι έβοήθουν ήμάς, ήμεΐς δ’ έκείνους, ώς

1 Bertin, αύτόθι.,
2 Lalanne : “Guriosites Bibliographiqu.es», pag. 296.
3 Β' προς Κορινθ. ΙΑ ', Μ .

τυφλοί όδηγοΰσι τυφλούς»·1 άλλά μωρός ό μη βλέπων εν
ταύθα τόν δάκτυλον τοΰ Διάβολου.

Οί "Αγγλοι, δι’ ο&ς. ή Βίβλος υπήρξε πάντοτε εργον 
ψυχικής σωτηρίας, η εμπορίου κατά τούς παπιστας, πολ- 
λάς έδηαοσίευσαν Γραφάς. Έ ν τινι τούτων, έκτυπωθειση 
iv Αονδίνω τώ 1654, έλέγετο έν τφ ιδ' Ψαλμώ : Ειπεν 
Αωρων έν'χαρόία αύτοΰ: «Έ στί Θεός)) (there is a God) 
άντί «Ovx εστι θεός)) (no there is a God). Ό  ονυξ του κα- 
τηραμένου άφαιρέσας τό μικροσκοπικόν no κατέστησε τήν 
έκδοσιν πλημμελή καί οίίτω κατεσχέθη διαταγή τοΰ βασι- 
λέως. Ά λλη  δέ αγγλική Γραφή, κατά τούς αυτούς χρονους 
ίδοΰσα τό φως, περιείχε σπουδαΐον παρόραμα, καιρίως προς- 
βάλλον τήν ύπόίτηψιν τής 'Ρούθ, γυναικός τού Βοόζ. Αντ 
νά λέγη ('Ρούθ Δ', 13) ((Καί εδωκεν αύτη Κύριος χύησιν 
(conception))), b Διάβολος κατέφερε τόν στοιχειοθέτην νά 
ειπη «Καί εδωκεν αύτη Κύριος διαφθοράν (corruption).» 
*Εν τινι τών Γραφών τοΰ Φιέλδ, τυπογράφου κατά τόν 
1̂ 7' αιώνα τού έν Κανταβριγία πανεπιστημίου, αιτινες βρί- 
θουσι παντοειδών αμαρτημάτων, υπάρχει κα*;τό εξής άπο- 
τρόπαιον : η ούχ οίόατε οτι αδιχοι βασι.Ιείαν Θεοϋ χΛηρο- 
βήσονσιν ' ; 'Ο Έζαπεδώ είχε φάγει τό αρνητικόν ού τοΰ 
Αποστόλου4, ΐνα καί διά τών ιερών κειμένων έξάρη τήν 
κακίαν καί σαγηνεύη κάλλιον τούς άνθρώπους. Έν όε τή 
34^ έκδόσει τής Γραφής (ΠΙΟ) τοΰ βιβλικού τής Ά λ 
λης (Halle) τυπογραφείου, άπαντα τι σκανδαλώδες^ απα- 
λειφθέντος υπό αοράτου χειρός τοΰ άρνητικοΰ ον τής δευ-

1 Bertin, ενβ. άνωτ.
2  Lalanne, ενθ’ άνωτ., σελ. 299.
3 Lalanne> αυτόθι, σελ. 297.
4 Α' πρός Κορινθ. 'Τ', 9·



τέρας εντολής, ον μοιχενσεις έγένετο μοιχεύσεις1, πρός με
γίστων τοΰ βεοΰ λύπην καί άπειρον τοΰ Διαβόλου χαράν.
Η εκδοσις, ώς είκός, κατεσχέθη, διό καί τά αντίτυπα 

αυτής πωλοΰνται σήμερον λίαν υπερτετιμημένα, διότι δέν· 
ελλειπουσιν οί φίλοι τών σκανδαλωδών αναγνωσμάτων, ώς 
παντός άπηγορευμένου καρποΰ.

Ά λλά τό μάλλον περιβόητον, τό μάλλον σκανδαλώδες 
δσων ποτέ Ιγένοντο διαβολικών παροραμάτων, τό μακράς 
και ζωηράς προκαλέσαν συζητήσεις, ετι δέ καί ορκον έπί 
τών Γραφών, είναι άναμφισβητήτως τό τής λέξεως ocu los 
ό(ρθα,Λμός, ου έγένετο θΰμα ό Φλαβιγνύ, καθηγητής τών 
εβραϊκών εν τώ ΚοΛΛεγίω τής Γαλλίας. Έν επιστολή*, 
$ν τώ 1648 έδημοσίευσεν έν Παρισίοις λατινιστί, ώς έθος 
τοτε, κατά τοΰ άραβικοΰ καί συριακοΰ κειμένου τοΰ βιβλίου 
τής 'Ρουθ, οπερ δ σοφός άσιανολόγος Αβραάμ Έκελλέν- 
σιος (Echellensis) είχε καταχωρίσει έν τη ΠοΛυγΛώττω 
τοΰ Lejai, παρέθηκε τά δύο ταΰτα έδάφια τοΰ Ματθαίον 
(Ζ',3, 4), ών ή έννοια καθαρά :

Τί δέ {3Mjcεις τό χάρφος τό έν τω οψθαΛμω του άδεΛ- 
<ροϋ σου, την δε έν τω ού όψθαίμω δοχόν ού χατανοεΐς ;

* Εχβα.Ιε πρώτον τήν δι-χόν έχ τοϋ όψθα.Ιμοϋ σου, χαΐ 
τότε διαβλέψεις εχβα.Ιεΐν τό χάρφος έχ τοϋ όψθαΛμοϋ τοϋ 
άδεΛψοϋ σου.

Δια τών δύο τούτων ευαγγελικών ρητών δ Φλαβιγνΰ 
προυτιθετο να ελέγξη τόν Έκελλένσιον δτι είχε δειχθή: 
αγαν αυστηρός πρός τά λάθη τοΰ Γαβριήλ Σιονίτου, έν τη: 
αυτή ΠοΛυγΛώττω καί τούτου έργασθέντος, ενώ τόσα διέ-

1 La lanne,  ενθ ’  ά ν ω τ .

2 *Η π ε ρ ιβ ίη τ ος  αυτη  έπ ιστολή Επιγράφεται ώ ;  έξης  : Kpi— 
stola adversus  Abr. E chel lensem  de l ibe l lo  R u th ;  s imulque s a -  
c rosanta  veritas hebraica  s t renuede fend itur  atque propugnatur .

φυγον αύτόν έν τώ βιβλίω τής 'Ρουθ. Δυςτυχώς διά τόν 
Φλαβιγνύ, δ στοιχειοθέτης, θέλων νά φέρη είς ευθυγραμ- 
μίαν μή εύθύν τινα. στίχον, άφήκε νά πέση τό πρώτον ο 
τοΰ δευτέρου o cu lo s , δι’ ού ηρχετο δ στίχος εκείνος καί 
άπεπερατοΰτο τό πρώτον ευαγγελικόν ρητόν καί ουτω τό 
φύλλον έξετυπώθη άνευ τοΰ ο, τοΰθ’ δπερ έπηνεγκε φοβε
ρόν, άσύγγνωστον παρόραμα. Χάρις τώ στοιχειοθέτη, δ 
Φλαβιγνύ έλεγε :

Τί δε βΛέηεις τό χάργος τό εν τω όγθαΛμω τοϋ άδεΛφοϋ 
σου, τήν δέ δπισθέν σου δοχόν ού χατανβεΐς ;

Τό σκάνδαλον υπήρξε μέγα. Ό  Έκελλένσιος, βλεπων 
τήν ΰπόληψιν αυτοΰ έςαεί καταστραφεΐσαν, έγένετο έξω 
φρενών. Κατηγόρησε τοΰ αντιπάλου έπί άσεβεία καί άσέ- 
μνω τών ίερών κειμένων νοθεύσει καί έχαμε χαχό μεγάλο , 
Μάτην δ Φλαβιγνύ διεμαρτύρετο περί τής άθωότητός του, 
αίτιώμενος τής απερισκεψίας τοΰ στοιχειοθέτου* δέν επι- 
στεύετο. Μάτην έπαρουσίασε τά τελευταία δοκίμια, έν οίς 
τό κατηραμένον ο δπήρχε' δέν έγένετο πιστευτός, διό καί 
ήναγκάσθη έπί τέλει νά δρκισθή έπισήμως έπί; τών Γρα-

?ών δτι ητο άθφος τής άποδιδομένης αύτώ πράξεως. Ου- 
έποτε δμως ήδυνήθη νά συγχώρηση τώ στοιχειοθέτη, καί 

δμιλών περί αύτοΰ τριάκοντα ετη μετά τό γεγονός, κατε- 
λαμβάνετο υπό άκράτου θυμοΰ, λέγει δ Σεβιλλιέ1.

Έκτος δέ τών άναποφεύκτων έν παντί συγγραμματι 
αμαρτημάτων, ιδία δέ κατά τούς χρόνους έκείνους, καί 
τών συνεργία Σατανά παρειςφρυόντων, ούχί ολίγα παρο
ράματα έκ τών μάλλον περιέργων έγένοντο εξεπίτηδες, 
ένεκα πολιτικού σκοποΰ, πνεύματος άντιπολιτευσεως, εκ- 
δικ^σεως η καί παιδιάς χάριν. Ουτω λέγεται δτι δ εκδό

I "Evil· άνωτ. 'U paxal M ichaud : «BiograpM e U niverselle ,· έν βίιρ 
I 'lav igny (.Valerien).



της Φίέλδ, ού έν- τοΐς έμπροσθεν έμνήσθημεν, έλαβε δώρον 
1 500 -αγγλικών λιρών παρά τοΰ κόμματος τών 'Α νεξαρ
τήτω ν, ίνα θέση εις τάς Πράξεις τών ΆποστόΛων (ς ' ,  3) 
καταστήσετε  άντί χαταστήσωμεγ, ώςτε νά φαίνεται δτι τό 
δικαίωμα τής εκλογής τών ποιμένων απορρέει έκ τοϋ λαοΰ 
καί ούχί έκ τών ’Αποστόλων, ώς έχει το ιερόν κείμενον. 
#Οτε δέ ail majorem Dei gloriam ήκμαζεν ή τριςάγιος καί 
τρισέβαστος 'Ιερά. Έ ξέτασις, αύστηρώς άπηγορεύετο παν 
τοΰ ένθα αύτη ίσχυεν, ιδία δ’ έν'Ρώμη, ή χρήσις τής λέξεως 
fa lu m , πεπρωμένον η f a l o ,  πεπρωμένα, ώς λέξεως είδωλο^ 
λατρικής, συγγραφεύς τις έθηκεν έν μέν τώ πονηματι τήν 
λέξιν fa r  ία , πεπραγμένα,ΖΊ  δέ τοΐς παροράμασιν έγραψε· 
fa c ia  άνάγνωθι f o la ,  καί δ ι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου έχρήσατο τη 
λέξει εις τό πείσμα τών ίεροδικαστών.1

Είς τά παροράματα κατέφυγε καί ό περίφημος κωμικός 
ποιητής Σ/.αρρών, σύζυγος τής μετά χηρείαν πολυθρυλήτου 
γενομένης κυρίας δε Μαιντνών, ινα διαψεύση δ,τι είχεν 
εΐπεϊ έν τώ κειμένω. Συνέθηκέ ποτε στίχους πρός τιμήν 
τοΰ κυναρίου τής αδελφής του, έπιγράψας αύτούς ώς εξής ’. 
Είς τήν  Γ υιΙΛ εμέττην, σχΰΛαν τής άδε.Ιφής μ ,ον  βραδύ- 
τεοον δμως συγχυσθείς μετ’ αυτής καί μετατυπώσας εν 
συνόλω τάς διεσπαρμένας Ποιήσεις του εθετο έν τοΐς πα- 
ροράμασι τήν κακεντρεχή ταύτην διόρθωσιν: ’Αντί σκύλαν  
τής άδε.Ιφής μου  γράφε σχ,ΰ.Ιαν τήν  ά ό ε ίφ ή ν  μου.2

Ά λ λ ’ έλθωμεν εις τά έπιδόρπια τής μικράς ταύτης 
τραπέζης, παρέθηκεν ήμΐν  ̂ή τέχνη τοϋ Γουττεμβέργου. 
"* Αν αληθές τό κοινώς λεγόμενον, είς τών ώραιοτέρων τοΰ 
ποιητοΰ Μαλέρ€ου στίχων οφείλεται ε ’ς τυπογραφικόν τ ι 
λάθος. Έ ν τη περιφήμω αυτοΰ ποιήσει εις τόν Δυ-ΓΙερριέ,

1 Menagiana.
2 Menagiana.

ου τίνος ή θανοΰσα θυγάτηρ έκαλεΐτο Rosette, ό ποιητής 
είχε γράψει τό πρώτον :

Et Rosette a vecu ce que vivent les roses,
άλλ ’ ό στοιχειοθέτης, τό χειρόγραφον παρανοησας, εθετο 
Roselle άντί Rosette, δ δέ Μαλέρβος άναγινώσκων μεγα* 
λοφώνως τά δοκίμια ήσθάνθη τήν αλλαγήν καί ευθύς με- 
τεποίησε τόν στίχον ώς έξης :

Et rose elle a vecu ce que vivent les roses.
Διηγούνται ώςαύτως, —  καί έπεθύμουν ή διηγησις νά 

ή άληθής, διότι αποπνέει πάσαν τοΰ γυναικείου πνεύματος 
τήν πονηράν χάριν ■—, δτι ή σύζυγος Γερμανού τίνος τυπο
γράφου, στοιχειοθετοΰντος τότε Γ ραφήν, εΐςελθοΰσα κρύφα- 
τήν νύκτα ειςτό τυπογραφεΐον, κωμικώς παρήλλαξε τούς εν 
τη Γ ενέσ ε ί[Υ ', 16) πρός τήν Εύαν λόγους τοΰ Θεοΰ, δ ι’ ών 
παραγγέλλει αύτη τήν πρός τόν άνδρα υποταγήν. Ά φα ι- 
ρέσασα τά δύο πρώτα ψηφία άπό τής λέξεως h e r r , κύριος, 
άντικατέστησεν αύτά διά τών ψηφίων nn , δπερ μετεβαλε 
τήν τοΰ Θεοΰ έντολήν: Αυτός εστα ι b κύριός σου, h er r , εις 
Αύτός ίσ τ α ι ο  τρε.Ιός σου, n a rr . Ή  παράδοσις προςτί- 
θησιν δτι αμέσως έξηράνθη ή βέβηλος χειρ τής έπαναστά- 
τΐδος κατά τών θείων εντολών έκείνης γυναικός, ητις 
πρώτη ισως εΐςήγαγεν έν Γερμανία τό ευεργετικόν τών νο- 
θ&ύσεων σύστημα. Τοΰτο δμως φαίνεται ήμΐν άπίστευτον, 
διότι ή μέθοδος αύτη έφοίρμοσθεΐσα έν Έ λλάδ ι έπΙ *τών 
βουλευτικών εκλογών παρηγαγε πάντοτε τά μάλλον εξαί
σια αποτελέσματα χωρίς ουδέποτε νά πάθη τό παραμικρόν 
ί) χειρ τοϋ ένεργησαντος τήν καλπονόθευσιν, έστω ούτος 
υπουργικός η αντιπολιτευόμενος, ώς ή τοΰ τυπογράφου 
γυνή. "Άλλως σήμερον αί τοιαΰται τών ιερών κείμενων 
νοθεύσεις θά ήσαν δλως αδύνατοι, πρός δέ καί περιτταί.



Ά φ ’ ού αί γυναίκες κατώρθωσαν νά καταστήσωσι τούς 
εαυτών άντρας δ,τι διά της αλλαγής δύο ψηφίων ή τού 
Γερμανού σύμβιος έπειράθη, πάντη σκληρόν καί άγενές έκ 
μέρους αυτών θά ητο ν’ άφαιρέσωσιν άπό τούς προςφιλεΐς 
των συζύγους τόν έν τή Γραφή έπί ψιλφ όνόματι τίτλον 
τού κυρίου.

Τά τυπογραφικά λάθη υπήρξαν πάντοτε τό φόβητρον 
τών καλών έκδοτών. Ό  περιώνυμος "Αλδος Μανούτιος η b 
Πρεσβύτερος, ο μέγας ούτος άνακαινιστής τών ελληνικών 
γραμμάτων έν τή εσπερία Εύροιπή περί τά τέλη της ΙΕ' 
καί τάς άρχάς της Ι^Γ' έκατονταετηρίδος, έπιστέλλων 
Λέοντι τώ Γ καί έπικαλούμενος τήν παπικήν προστασίαν 
υπέρ της έν Βένετία ’Α Μινής ’Αχαδημείας, ελεγεν αύτφ 
δτι τοιαύτην ^σθάνετο λύπην οσάκις άνεκάλυπτε παρόρα
μά τ ι έν ταΐς έκδόσεσιν αυτού, ωςτε, άν ήδύνατο, θά έξη— 
γόραζεν έ'καστον αυτών αντί χρυσού σκούδου.

νΑλλος δέ διάσημος κατά τήν αυτήν εκατονταετηρίδα 
έκδότης, ο Γάλλος Μιχαήλ δέ Ούασκοζάν (Yascosan) ένό- 
μισε καθήκον νά ζητήση συγγνώμην παρά τών άναγνωστών 
αύτοΰ, διότι έν τή έλληνική έκδόσει τοΰ Θωμά Μαγίστρου 
καί άλλων, ήν έποιήσατο τφ  1532, δέν κατεχώρισε παρο
ραμάτων διόρθωσιν, έλλείψει χάρτου.

Ό  Ούασκοζάν είναι έκ τών ολίγων εκδοτών της έκα
τονταετηρίδος έκείνης, οΐτινες ήδυνήθησαννά έκτυπώσοισι 
σύγγραμμα εντελώς άπταιστον. 'Η υπ’ αυτού έκδοσις 
τοΰ'Καδράνου: De Suptilila te, 1557, εις 40ν, ούδέν περι
έχει παρόραμα, κατά τήν ΣχαΛ ιγνριάναν, ήτοι τήν συλ
λογήν τών ρήσεων καί αποφθεγμάτων τοΰ Σκαλιγήρου. 
'Ωςαύτως έν τή έκδόσει τοΰ Βουδαίου : De Asse, τύποις 
τοΰ αύτοΰ Ούασκοζάνου, τρία μόνον άναφέρονται αμαρτή
ματα, καί τοι τό βιβλίον είναι εις φύλλον. Κατά τήν αυτήν 
έκατονταετηρίδα υπήρχεν έν Ισπανία δημοσία τις *ρχ^

πρός έλεγχον τών τυπογραφικών παροραμάτων.^ (( Οι 
Ισπανοί», "λέγει ό Σεβιλλιέ, εχουσι πρό πολλοΰ αστυνο
μίαν τινά πρός διόρθωσιν τών βιβλίων, δι’ ής ήξιωσαν νά 
ύποχρέώσωσι τούς τυπογράφους δπως ωσι προσεκτικοί καί 
μή ΰποπίπτωσιν είς πολλά λάθη. Πριν η έπιτρέψωσι τήν 
πώλησιν βιβλίου τινός, πέμπουσιν αΰτό  ̂ πρός τινα έπί 
τούτω έλεγκτήν, δςτις, παραβάλλων τό έκτυπωθέν προς 
τό χειρόγραφον, σνιμειοί παντα τα σφαλματα τ/ί. έ* 
πώσεως· τίθησιν έντός τοΰ πρώτου δισέλιδου (feuillet) τά 
παροράματα, άπερ ένέγραψε καί υπογράφει κάτωθεν _δτι 
τό βιβλίον, πλήν τών άναγραφέντων παροραμάτων,^ είναι 
πιστώς έκτετυπωμένον. ένίοτε μετά της έπιγραφής^ταύ- 
της : «Ffe de erratas ήτοι Διά τό πιστόν τών σφαλμάτων, 
καί κατά τόν έξης τρόπον: Esta este libro bien impresso y 
correcto conforme a su original de mano ητοι -.Τούτο είναι 
βιβλίον καλώς έκτετυπωμένον καί διωρθωμένον συμφωνως 
τώ πρωτοτύπω χειοογράφω αύτοΰ. Έν Μαδρίτη, 31 Μαίου 
1 577, Ζουάν Βασκέ δέ Μαρμόλ. Ούτω δέ φέρει τό πόνημα 
τοΰ Άαβοοσίου Μοραλές: ’Αρχαιότητες τής Ι σ π α ν ία ς , εκ- 
τυτυωθέν ίσπανιστι, είς 40ν, έν Άλκαλα, τό ετος 15  ̂ ·$

Άπαντώσιν ίχνη τοιαύτης τινός εφορευτικής αρχής καί 
εν τι σι τών γαλλικών έκδόσεων, ιδία δ’ έν τώ Περ'ιΑν- 
Λής ΛιαΛόγω (De Aule Dialogo), έν Παρισίοις, 151ΰ, 
εις 4,ν, τοΰ περιωνύμου Γερμανού ποιητού, λογογράφου, 
μεταρουθμιστοΰ καί εκτάκτου έν γένει άνδρός Ούλερίχου 
δέ’Όυττέν. * Αλλαι δ’ έκδόσεις φέρουσι τά ονόματα τών 
διορθωτών. Κατά τήν έπομένην δμως έκατονταετηρίδα, 
τήν ΙΖ', ένιοι τών έν Παρισίοις τυπογράφων είχον έπινοη- 
σει εύχεοέστερον διορθώσεων μέσον, την τελείαν τών /*.α 
^οραμάτων κατάργησιν ή τήν αναγραφήν ελαχίσ.ου με

1 Chevillierj |'νθ’ άνωτ., »ελ. 465.



ρους αυτών, ινα ουτω καί μεγάλην δαπάνην άποφύγωσι 
καί δείξωσι συγχρόνως τήν έκδοσιν εντελώς άπταιστον η 
σχεόόν τοιαύτην, ώς δικαίως κακίζει αύτούς ό Σεβιλλιέ. 
Πρός τούτοις τά βιβλία έξετυποΰντο έπί κακοΰ χάρτου 
καί ήσαν έν γένει υπό πάσαν έποψιν τοσοΰτον ατελή, ώςτε 
Οί άναγνώσται ήναγκάζοντο νά προμηθεύωνται άδρά δα
πάνη τάς αρχαίας έκδόσεις· δ ι’ δ καί ό δοθείς τοΐς βιβλιο- 
πώλαις τώ 1649 κανονισμός πικρώς μέμφεται τήν τοιαύ
την τών πραγμάτων κατάστασιν. (( Βιβλίον, πταΐον κατά 
τήν ακρίβειαν, είναι εργον πλήρες σκότους. Eivat νύξ, 
καθ’ ήν δέν βαδίζει τις άφόβως. Ή  ακρίβεια είναι τό 
φώς, δ ι’ ού βαίνει τις ασφαλώς. 'Ο μέγιστος τής τυπο
γραφίας εχθρός είσι τά λάθη, τοσούτω μάλλον επίφοβος, 
καθ’ όσον άναγεννώνται έκ τής ιδίας αυτών τέφρας. Πολλά
κις αναφαίνονται πλείονα δσων άφηρέθησαν. Ό τυπογρά
φος δέον νά θεωρ/ίση εαυτόν ώς 'Ηρακλέα, έ'χοντα πάντοτε 
τέρατα νά καταβάλη». Καί ουτω μέν ό Σεβιλλιέ, ό δέ 
Μενάγιος πρός θεραπείαν τοΰ κακοΰ συμβουλεύει ώς εξής : 
((’Ά ν θέλης, λέγει, νά μή ύπάρχωσι καθόλου λάθη έν 
τοΐς συγγράμμασιν, άτινα θά εκτύπωσης, μή δώσης ποτέ 
.αντίγραφα καλώς γεγραμμένα, διότι τότε παραδίδουσιν 
αυτά τοΐς άρχαρίοις, οιτινες ποιοΰσι μυρία σφάλματα, ένφ, 
αν τά αντίγραφα ώσι δυςανάγνωστα, αυτοί ούτοι οι άρ/ιερ- 
γάτα’. επιλαμβάνονται τής στοιχειοθετήσεως αυτών)).1

Τής δέ αλήθειας ταύτης έ'σχον καί έγώ μικράν τινα 
πείραν έν Παρισίοις. Δούς ποτε διατριβήν τινα, πλήρη 
απαλείψεων καί διορθώσεων, πρός έκτύπωσιν έν τή έφημε- 
ρίδι τοΰ Δυμά ((Le Mousquetaire)), έςέφραζον τώ πρώτω 
φόβους διά τό δυςανάγνωστον αυτής. «Θά έπιστήσωμεν

1 Πχρα Lalanne, ενβ’ άνωτ., σελ. 29, σημ.

μείζονα προςοχήν)), μοί είπεν εκείνος, καί πράγματι έζετυ- 
:πώθη έντελώς άπταιστος παροραμάτων, ενώ έν άλλαις 
προγενεστέραις, καί περ λίαν επιμελώς άντιγεγοαμμέναις, 
είχον παρειςφρήσει τινά. Ά λ λ ’ έν Έλλάόι, χώρα άκρας 
δημοκρατικής ίσότητος, ή συμβουλή τοΰ Μεναγίου απο
βαίνει δλως περιττή, καί έκαστος δύναται νά δώση τά 
αντίγραφα αύτοΰ καλώς ή κακώς γεγραμμένα, άδιαφόρως, 
κατά τό δοκοΰν. 'Τπάρχουσι παρ’ ήμΐν άριστοκρατικαί δια
κρίσεις, τυπογράφοι αρχάριοι καί τυπογράφοι πεπειραμένοι; 
Ούχί ευτυχώς, μά τήν δημοκρατικήν ’Ισότητα ! πάντες 
εΐσίν ϊσοι, δόκιμοι έργάται,μηδ’ αύτοΰ τοΰ μελανωτοΰ εξαι- 
ρουμένου.

Ουτω σχετικής καί ούχί απολύτου αλήθειας ή τοΰ Με
ναγίου συμβουλή. Ά λ λ ’ υπάρχει έτέρα έκτενεστέρα καί 
μάλλον απολύτου εφαρμογής, ή τοΰ πανοσιωτάτου πατρός 
Σιρμούνδου, ού ή ευχή εΐη έπί πάντων τών τυπογράφων. 
Ό αάλλον ώς φιλόλογος η ώς ποιητής διαπρέψας κατά 
Ίτόν ΙΖ' αιώνα πατήρ Φραγκίσκος Βαβασέϋρος, Ιν μόνον 
τυπογραφικόν αμάρτημα άνακαλύψας έν τινι τών πονημά
των αύτοΰ, συνεβουλεύθη τόν σέβασμιώτατον Σιρμόνδον, 
άν έποεπε νά έπιγράψη Παρόραμα, Erratum  η Παρορά
μα τα , E rrata. (CΔός μοι τό βιβλίον, είπεν ο πανοσιώτατος, 
καί έγώ θέλω σοι εΰρει άκόμη έν, ώςτε νά έπιγράψης Πα
ροράματα))· καί ό Σιρμόνδος έκράτησε τόν λόγον του.

ΙΥ
Μ Ε Τ Α Β Ρ Α ΣΕ ΙΣ

Ά λλά τί είσι τά παροράματα καί τά μάλλον περιβόητα, 
ώς τό o cu lo s  τοΰ Φλαβιγνύ, παραβαλλόμενα προς τας με- 
ταβράσείς, δταν b μεταφραστής μετατρέπηται εις μετα - 
βραστήγ ; Παύει τότε ούτος ών άπλοΰς άνθρωπος, γίνεται



βασιλεύς, βασιλεύ; ισχυρότερο; καί αύτου του ΙΔ' Λουδο
βίκου, le roi soleil. Ζητήσας ποτέ τήν άμαξαν του είπε : 
(Cmon carosse))* άμφιβάλλων δμως περί του γένου; :

— To carrosse, κύριοι, ήρώτησε στραφεί; πρό; τού; αυ- 
λικού;, είναι άρσενικόν η θηλυκόν ;

— Μέχρι τούδε, Μεγαλειότατε, ήτο θηλυκόν, άπήντη- 
σαν εκείνοι, άλλ’ άν ή Ύμετέρα Μεγαλειότη; τό άπαιτνί, 
γίνεται άρσενικόν.

Καί (a carrosse έγένετο le carrosse έλέω βασιλέω;,1 άλλ’ 
είναι αύτη ή μόνη γένου; μετατροπή, ήν ήδυνήθη νά κατορ
θώσει έν διαστήματι τής μακρά; αύτοΰ βασιλεία;. Ό μετα- 
βραστής όμως, τολμηρότερος ών τού Λουδοβίκου, λέγει : 
Γενεσθω γυνή , καί έν άκαρεϊ δ στρατηγός Λα Φαυέτ (La 
Fayette), δ ένδοξος τού Ούάσιγκτων έν ’Αμερική συστρα
τιώτης, δ Λά Φαύέτ τής γαλλικής έπαναστάσεως, τής 
Μασσαλιώτιδος καί τής τοιχρόου σημαίας, πετα τό tpt- 
καττό , φορεΐ γονοτ a rt καί γίνεται ή κυρία Φαϋέττα.

Ό άθηναΐος άναγνώστης, Ζευς ών ώς πρός τόν στόμα
χον, καταπίνει άκόπως τήν Φαυέτταν, ώς δ Κρονίδης τήν 
Μήτιν, οτε δέ δ πονηρός ’Λσμοδαϊος λέγει τω εύμενεί άνα-

1 40ρα D^cembre - Alonnier : iDictionnaire populaire d' Histoire 
et de G^ograhpie·, Ιν λέξει «carrosse». "Οτι δε το γα^λικ^ν car
rosse ήτο το κατ’ άργας γένου: θτιλυκοΰ, ρ(ϊδε το λεξικήν του 
Littre έν λέ£ει), ώς τ& Ιταλικόν carrozza, ού παρήχθη, τούτο 
πασίγνωστον, ώς μαρτυρεί προς τοΐς αλλοις *<cal το έξης : 

Toojours d’ un va’et ta  carrosse est snivie,
τοΰ Γάλλου σατυρικού Regnier, τελευτήσαντος τω 4 6 4 3 ,  ήτοι 
οκτώ καί πεντηκοντα ?τη προ τής άναρρήσεως είς τον θρόνον 
Λουδοβίκου τοΰ ΙΑ' ( 4 6 6 4 ) ,  εις 8ν το ανέκδοτον τήν τοΰ γένους 

μετατροπήν άποδ(δωσ*.

γνώστη καΛή χώνενσι, τότε μόνον φέρει ούτος τήν χεΐρα 
έπί τής γαστέρος καί παραπονείται δήθεν οτι τω εκαμον 
κακό τό σπαθί καί τά σπηροννχα τού στρατηγού.

•k *
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’Αλλά, μή τον πιστεύετε* χαϊδεύεται, θέλει νά έπι- 
δείξν) εύαισθησίαν στομάχου καί γνώσιν έδεσμάτων τήν 
αύτήν δμως ημέραν καταπίνει τόν ιππότην Μαρίωνα τού 
Λόρμου, ινα μή άφήσν] μόνον τόν στρατηγόν καί δώση 
αύτώ σύντροφον. *0 στρατηγός περιπτύσσεται τόν ιππό
την καί . . .  ώ σκάνδαλον σκανδάλου! αναγνωρίζει υπό 
τήν ίπποτικήν περιβολήν τήν πάλαι ποτέ ώραίαν καί πο- 
λυειδώς περιβόητον Μαριών δέ Λόρμ, ητις, ζήσασα 130 
ετη, ώς λέγουσι, πολλάς εσχε ρωμαντικάς περιπετείας, 
ούδεμίαν δμως ώς τήν έν ’Αθήναις, ενθα έκ γυναικός με- 
τετράπη εις άνδρα, έλέω ούιδίου μεταβραστου.

*  *
*

Φίλος είςέρχεται είς τό ζαχαροπλαστεΐον Π^υλίδου καί 
ζητεί κύπελλον σοκολάτας* ητο τότε δ χειμών τού έτους. . .  
τών μεταβραστών. ’Αναμένων δέ τό ορεκτικόν ποτόν άρχε- 
ται καταβροχθίζων πάσας τάς έπί τών έκεΐ τραπεζών έφη- 
μερίδας. Μετά δύο ώρας έξέρχεται άναγνώσεως εμπλεως. 
Γνώριμος τόν συναντά καί έρωτα αύτόν, κατά τό σύνηθες :

— Καί τί νέα ;
— La cigale ayant chants.
Ό έρωτήσας ούδέν έννοεΐ, άλλ’ ινα μή φανή άφυής ή 

άδαής τής γαλλικής, μειδία καί άντιπαρέρχεται.
Δέκα βήματα περαιτέρω, έπαίτης τείνει τώ φίλω τήν 

χεΐρα, κλαυθμυοώς λέγων:
— Δός μοι νά πάρω ψωμί, καί λαμβάνει είς άπάντησιν:
— La cigale ayant chants.



Περί τό έσπέρας μεταβαίνει είς τό ξενοδοχεΐόν του, ίνα 
δειπνήση· τό γκαρσόνι' —-η λ έ ζ ις  επολιτογραφηθη — 
σπεύδει πρός αυτόν καί μετ’ εμφάσεως αποστηθίζει ;

Μακαρόνια ά.ΙΛ,ά ναπ οΛ ίζα να .
ΠιΛάφι μέ ντομάτα (ρρέσχα της ’Αλεξάνδρειάς.
Γουρουνόπουλο ’ς  τό  φούρνο · πρώ της, σπουδαΐον.
Καί άλλα τοιαΰτα.
Ά λ λ ’ δ φίλος, πρός μεγίστην τοΰ γκαρσονιού έ'κπληξίν, 

αποκρίνεται πάντοτε στερεοτύπως :

La cigale ayant chant6,
καί επί τέλει παραγγέλλει μίαν μαστίχαν διά τήν 
δρεζιν.

Καί πώς νά έχη δρεζιν ό τάλας, αφοΰ πρω'ί - πρωί κα- 
τέπιεν εις τοΰ Παυλίδου, καί είχε μέσα του ολόκληρον τόν 
Λαφονταΐνον μέ δλα του τά ζώα, άπατηθεις υπο δεςιοΰ 
μεταβραστοΰ, μεταποιήσαντος τόν Λαφονταΐνον εις την κυ
ρίαν Φονταίνην !

Και ιδού πώς διά τοΰ ί.α (La Fontaine, La Fayette) οί 
άνδρες μετατρέπονται sic γυναίκας, εν ταΐς σοφαΐς, ταΐς 
δασχα.Ιικαΐς Άθήναις.

Ά λ λ  ’ δσους τοιούτους άσμοδαϊκούς μαργαρίτας καί 
άν άναγράψωμεν , ουδέποτε θα δυνηθώμεν ν αναδειζωμεν 
πρωτεύοντα ενταύθα τόν 'Ελληνισμόν, δι°τι ει μεν η Ελ
λάς έπιδείκνυσι μαργαρίτας, ή 'Εσπερία ομως παρουσιαζει 
άδάμαντας. Ό  Έ λλην μεταβραστής κατώρθωσε νά μετα- 
βάλη τόν μέν άνδρα είς γυναίκα, τον Λαφαϋέτ εις Φαϋέτ- 
ταν καί τόν .Λαφονταΐνον είς Φονταίνην, επι τοΰ δολίου 
Αά στηριχθείς,...τήν δέ γυναίκα είς άνδρα, ώς τήν Μαριών 
είς Μαρίωνα, εκ τής άρσενικής κατα.λήξεως τοΰ ονόματος 
όρμώμενας, καί ου μι/.ρόν βεβαίως τό εργον, ό Φράγκος 
δμως έγένετο Θεός, έδημιούργησεν άνθρωπον εκ τοΰ j /.ή

δντος. Ανοίζωμεν λοιπόν μετά σεβασμού τήν μικράν ταύ* 
τήν μετά Χριστόν βίβλρν γενέσεως. ν· ο : vcpcH-rO

xc. :  .ν .· ν£  ν ?όο~ 3T iv0f je rv f»c  χ λ λ Α¥ ¥ν ,·,·ο.>ί v.’ c sv  vn c x \  l ’0V3.^w.
Και εν ταΐς ημεραις εκείναις δύο άνδρες άγιοι έστεφον 

τήν νύμφην τοΰ Χριστοΰ τώ στεφάνω τοΰ μαρτυρίου" δ 
Ιουβεντΐνος καί ο Μαζιμος, καί είσιν ούτοι ή ξυ νωρίς τοΰ 

Χρυσοστόμου, Καί ήσαν δύο γυναίκες εύσ&βεΐς, ή μήτηρ 
καί η μαμμη τής αγίας Δημητριάδος, ή ξννωρ/ς τοΰ ίεροΰ 
Ιερώνυμου. Καί εϊόε Βαρώνιος, δ πολύς άλλ’ ανελλήνι

στος καρδιναλιος, το ζενόφωνον ξννωρίς καί είπεν εν τη 
σοφία αυτοΰ δνομα αγίας βεβαίως, έ-στί τοΰτο, δ καί Χρυσό
στομος και Ιερώνυμος εΰφήμως τής Ξννωρ/όος μνημονεύου- 
σι* xat ανοίζας το Ρωμαϊκόν Μαρτνρολόγιον έστειλεν αυ
τήν εις τον παραδεισον διά τής καλής ταύτης συστάσεως : 
Ά για  Ξννωρίς, μάρτνς ’Αντιόχειαν.
ab irionnii »τί .

rt3»«AUMY -Of άτ •-vrt o. :ν.. , . . . «-'<.Ir.il ,xu»b 
Γώ καιρώ εκείνω τό οαιμόνιον τών μονοθεΛητών έτά-' 

ραττε τήν νύμφην τοΰ Χρίστου. Καί είπεν δφιλόχριστος ay- 
τοκρατωρ Κώνστας δ Β/: Έπιβάλωμεν σιγήν τφ  δαιμον^ω, 
ινα ειρηνεύση ή νύμφη· καί δή εζέδωκε διάταγμα (648) καί 
δνομα διατάγματος Τύπος, άλλά Μαρτίνος, Πάπας 'Ρώ
μης. ανεθεμάτισε Τύπον. Καί είδί πάντα ταΰτα Γαβριήλ, 
ουχί δ άγγελος Κυρίου, άλλά Γαβριήλ Ουασκέ, άνθρωπος 
τοΰ Θεοΰ,— περίβλεπτο: γάρ παρ’ Ίησουίταις θεολόγος—, 
και διενοήθη δτι πονηρός άνήρ δ άναθεματισθείς καί κατε- 
δικασεν αυτόν είς τήν κόλασιν διά τής μαύρης ταύτης ψή
φου : Τύπος Κώνσταντος αιρετικός άνήρ, οπαδός Παύλου 
τοΰ μονοθε.Ιητον, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Καί ίδού πώς τελοΰνται τάληθή θαύματα, πώς μετα- 
τ^έπεται άπλοΰν διάταγμα, τεμάχιον χάρτου είς άνθρωπον



αιρετικόν, διότι κακή βεβαίως καί r; ζύμη, ούχί πολύ ορ
θόδοξον καί τό χαρτί τοΰ Κώνσταντος.

Ά λλά  φαντάσθητε -πρός στιγμήν άν τάπειρα χαρτιά τοΰ 
χαριτωμένου χαρτοβασιλείου, αναρίθμητα ώς οί άστέρες 
τοΰ ούρανοΰ, ό'λα σοφά καί ορθόδοξα, μετετρέποντο εις 
άρε^μανίους υπέρ πίστεως καί πατρίδος στρατιώτας ! . . . 
θά πέρναμε η δέν θά πέρναμε τήν Πόλι ! Ποΰ δμως παρ’ 
ήμϊν θαυματουργός Ούασκέ ; ! Οί ήμέτεροι Ούασκέδες εί
ναι δλοι τενεκέδες.

■k 
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Έ κ τών θαυματουργών καί ό ’Ιταλός Φερδινάνδος Φα
βιανής. Συντάσσει πόνημά τ ι πρός τιμήν τοΰ συμπατριώ
του αύτοΰ Κιμπιάνη· παρατίθησι χωρίον Γάλλου τινός 
συγγραφέως, ού δέν ενθυμείται καλώς τό ονομα· τό ζητεϊ, 
ώς εικός, έπί τής πρώτης σελίδος τοΰ βιβλίου, καί βλέπει 
μετά τήν επιγραφήν, τάς λέξεις ταύτας : «Enrichi de 
deux, listes», σημαινούσας δτι τό σύγγραμμα έπΛουτίσθη 
δ ιά  δύο χατα.Ιόγων. Δέν οκνεΐ, καί διά μιας μονοκονδυλιας 
τάς μετατρέπει εις ονομα άνθρώπου* καί ίδοΰ ό κύριος En
richi de deux listes ή, ώς ε·’ έλέγομεν, ό κυρ Κ ατάλογος ό 
συγγραφεύς τοΰ βιβλίου ! Προςτίθησι δέ ό σοφός Φαβιάνης 
ότι καί ό κύρ ΚατάΛογος δέν έλειψε ν’ άπονείμν) τώ κυρίω 
Κιμπιάνη τόν προςήκοντα έπαινον. Τιμήσωμεν τόν άγαθόν 
καί μετριόφρονα Φαβιάνην, τόν αληθώς ένάρετον, δςτις 
διά μιας μονοκονδυλιας εδωκεν ΰπαρξιν εις δ,τι δέν είχε, 
■πλάσας άνθρωπον εκ δύο άχρηστων καταλόγων, εν ώ τόσοι 
αγέρωχοι έξοχώτατοι διά μιας μόνης συνταγής δίδουσι 
πολλάκις τόν θάνατον ε?ς χρησίμους οΐκοκυραίους.

*¥ ¥ »
Μ αντίσσα  ητο μέχρις τινός τό ονομα τής μικροτέρας

θυγατρός τοΰ φυσιοδίφου Ίώνστονος ή, άνευ μεταφορών, ή 
επιγραφή τοΰ παραρτήματος τής d  ενδ ρογραφίας αυτοΰ. 
Ά λ λ ’ είς τό ρεΰμα τής ζωής ή καλή Μαντίσσα συνήντησε 
τόν Αντώνιον δ ’ Ά κέν, αρχίατρον Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ ', 
δςτις ώς καλός ιατρός τήν Ιστειλεν εις τήν . . . αθανασίαν, 
πλάττων εν τ ιν ι αύτοΰ πονήματι, Μαντίσσα συγγραφέα 
8ν γινώσκει μέν έκ φήμης, άλλ’ ούτινος δέν ήδυνήθη δυ
στυχώς νά εύρη τά συγγράμματα.

*
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Μοναδική αληθώς ή τύχη των ! Έν άρχή ήσαν λίθοι καί 
διά τοΰ νόμου τής μεταβραστικής Ιξελίξεως γίνονται άν
θρωποι, ώς έν τώ μύθω τής Πύρρας. Παρά Πλινίω έκαλοΰντο 
lapis numidicus καί lapis sinandicus- παρά τώ Γάλλω 
μεταφραστή αύτοΰ Du Pinet λέγονται Νουμίδικος καί Σι- 
νάνδικος, πατρίκιοι 'Ρωμαίοι. Καί έ'ως εδώ καλά καί αξιό
λογα' υπάρχει πρόοδος- οί λίθοι άνθρωπίζονται καί εξευ
γενίζονται, γινόμενοι πατρίκιοι, διό καί παντός επαίνου 
υπέρτερος ό φιλάνθρωπος Du Pinet. ι

*¥■ Α
Πολλάκις δμως συμβαίνει δλως τό εναντίον, ό μεταβρα- 

στής δέν έκοιμήθη καλά- νυστάζει, έχει νεΰρα, δαιμόνια, 
κακήν διάθεσιν καί άλλοίμονον ! Ούτως ό Γάλλος ! oiffe- 
teau μεταγλωττίζων τόν Λατίνον Φλώρον θυσιάζει δλην 
πόλιν χάριν ενός άτόμου, μετατρέπων τό Κορφίνιον εις 
στρατηγόν Κορφίνιον. Πόσοι δέ ύπατοι,— μή έξαιρουμένων 
καί τών τριών έπί τής γαλλικής έπαναστάσεως — , δέν 
ύπεβιβάσθησαν σκληρώς έν Άθήναις εις άπλοΰς προξένους !

Καί a propos τών προξένων. Εϊμεθα έν . . . . πόλει 
παραθαλασσία τής Ελλάδος, εποχή δέ ή τών έξετάσεων. 
Αί τοπικαί άρχαί τιμώσι διά τής παρουσίας αυτών τό γυ-



μνάσιον καί μ*θ*τής άναγινώσκει λατινιστί εκ τίνος λόγου 
τοδ- Κι,.έρωνος : «Quirites, omnia potius perpetienda esse 
duco, quam non ita gerendum consulatum . * \ qaod non 
esdem, qua superioribus consulidus . . . .  popularem ihe 
fotuTum esse consulem1. . . «Μά τί, διέκοψεν δ δήμαρνος, 
ώικαίως χολωθείς, δλο *0M m  ’ς αυτή τή νώρα, δλο προ- 
ςενοι καί δτίμΛρχος1 πουθενά !» ν
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Φοβοΰ τάς μεταφράσεις καί ύτυό σπουδαίων αν ώσι, 

οιότι πολλάκις καί αυτός ο περίφημος συγγραφεύς τής 
Mauon Lescaut, άββας ΙΤρεβώ, δύναται έν μια στιγμή νά 
γίνη μεταβραστής. Μεταγλωττίζων εκ τοΰ αγγλικού ’ τήν 
περιηγησιν τοΰ Towston συνήντήσε ©οάσιν άπλΜσ:τά τ^ , 
εν η λεγεται δτι δ Ά γγλος θαλασσοπόρος, μη εχων άλλα 
ιστία, μετεχειρίσθη μίαν μποννέτα [χόνρτεΛάτσα, μικρόν 
ίστιον). Ά λ λ ’ δ καλός άββας, δςτις ουδεμίαν είχε γνώσιν 
τών ναυτικών δρων, μετέφρασε χωρίς νά γελάση : « ‘Ο 
Towston άνήρτησεν έπί1 τοΰ t<Mb ενα παληό μπ ονν ΐ (σκοΰ- 
φο) και δι αυτοΰ άφίκετο είς την νήσον τοΰ Οΰΐγκ)).

*  *  - I Iιν
Δέν ητο δά καί τόσον κακός, όσον δ άββας Βιάλ τόν 

τταρεστησεν, ό ταλαίπωρος εκείνος δεσπότης της Καντα- 
βριγίας. Τόν κατηγόρησεν δτι'"έβαλε κανόνια εις τά στά- 
«Γίδια της μητροπολεως, ενώ b άνθρωπος είχε μόνον χανο-
Φίχύύς.·': ■? ζ: . '.jor*~^ 36 jorbil ,νοιν) ~: ο Λ •ό'-,ττχοττ'
vio V. - . t v v r :  '-j~r )~z ~ νώτ  J»JC
! ?vov3?o:r ιΰολττΕ ?jj jj*vvC¥·.' vs }«oc,v.C.nt v '.yO-xojosttc

Av 5 *Ερως όέν εβ-^αλε τά ’μάτια τοΰ Ά γγλου Cibber
νώ- r 30 τ·.·ι~^ (;ojdxXX3 ;,ττ *'ϊι?*.ίχθχβ»π

-L"f Contra SerYit Bull. ΊΐΙ.τ~ » j1 1»*«τ·τ :A

η πολΰ ευήθης η πολύ μεγάθυμος χδείχθη· διότι ουδείς 
ουδέποτε τόν διεκωμωδησεν ώς έκεϊνος, επιγραφών την 
πρώτην κωμωδίαν του τό Τελευταίο ’ποχαμιοο τοϋ Ερωτος 
(Love’s last shift). Ά λλά τό πονηρόν παιδίον τά είχε’βγά
λει τοΰ Γάλλου μεταφραστοΰ Αά Πλάς, δςτις δέν ειδεν εις 
τό λεξικόν δτι sh ift σημαίνει μέν ΰποχαμιοον γνναιχεϊογ, 
shocking ! θά έλεγεν Ά γγλ ίς , συγχρόνως δε και expe
dient, μηχάνημα.

Νά την επαθεν ό Γάλλος ; allons done! ήτο άλατι γαλ
λικό, εξυπνάδα φραντζέζιχη, ευφυής ρεχ ίαμα  υπερ της με- 
ταφράσεως. Τό τε-lt υταϊο μηχάνημα τοϋ Ερωτος, δεν λεγει 
τίποτε εις τήν φαντασίαν, άλλά τό τελευταίο ποχάμισο, 
ώ ! . . ώ ! . . καί άν τώχασε καί αυτο ! πώ ! . . πώ ! .  ; .

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

»ΚαΙ επειτα λέγουσί τινες δτι αί μεταβράσεις έξασθβ- 
νοϋσι τήν δύναμιν η τήν χάριν τοΰ πρωτοτύπου ! Άφτ^ρει 
ίσχΰν άπό τοΰ κειμένου η προςετίθει αΰτφ σιδηράν b κα
λός έκεϊνος Όρβιέττος, οςτις, διατηρών άλλοτε μεταφρα- 
στουργεϊον έν Λιβόρνω, μετεγλώττιζεν ίταλιστί, άτμομη- 
χανικώ τώ τρόπω, τά έν έπκρυλλίδι δημοσιευόμενα γαλ
λικά μυθιστορήματα; Ακούσατε καί κρίνατε. Συγγραφεύς 
περιγράφων αϊθουσάν τινα, ελεγε: «les meubles £taient en 
acajou)), b δέ μεταβραστής μετέβραζε: (da mobiglia era d 
a cia jo , νίτοι τά έπιπλα ήσαν ατσαλένια)·). Ερωτώ δέ τώρα 
πάντα άμερόληπτον άναγνώστην, τίς ό κερδαίνων ; βε
βαίως δ εχων τά έπιπλα, διότι τό acajou (ανακαροιον η 
μόγανο) φθείρεται, ένώ τό ατσάλ ι η χάλυψ είναι αιώνιον.

4 Colley Gibber £ιάϊημ.ο< ηθοποιός και δραματικός συγγρα- 
ιρεΰ;, γεννηθεί; Ιν ΛονδΝψ τώ 4674 καί άποθανων τφ 4757.



Δέν αίσχύνονται λοιπόν οί διαδίδοντες τά τοιαΰτα καί 
κατασυκοφαντοΰντες τάς μεταβράσεις ! Αυτη εΐναι ή αμοιβή 
τών άτρύτων κόπων καί της αρετής τοΰ άτυχούς μετά βρα
στού, δςτις, βράζων καί μετα βράζω ν τούς λίθους τοΰ Ι ίλ ι-  
νιου, τούς κάμνει άνθρώπους, καί άνθρώπους comme il faut, 
πατρικίους, ενώ αλλαχού μόνον οί ονοι γίνονται άνθρωποι* 
—  καί χωρίς βράσιμο — , καί τιμώνται διά θέσεων καί πα
ρασήμων ! *Αξιος ψόγου η έπαίνων δ ευφυής εκείνος, δςτις, 
βάζουν τά γυαλιά εις τόν 'Ροβινσών, μετατρέπει εις πανί 
ενα παλτ,ό σκούφο καί ταΗειδευει; Καί δ σοφός Λά Πλάς 
τιμησωμεν τόν πρακτικόν ήθολόγον, τόν αληθή φιλόσοφον 
θαυμάσωμεν τήν επίνοιαν τοΰ άνδρός, παριστώντος τόν 
*Eparta μέ τό ’ποκάμισο, ινα δείξνι είς τάς έρωτοληπτους 
νεάνιδας, δτι τοιοΰτο πολλάκις τό οίκόσημον τοΰ κομψευο- 
μένου Γεωργάκη, νέου καθώς πρέπει, δςτις δμιλεΐ γαλλικά 
καί παίζει πιάνΦ, 8ν προτιμώσι, παρά τάς ενθέρμους συ
στάσεις τοΰ μ π α μ π ά  καί τνίς μ α μ ά ς , τοΰ ατημέλητου Κω- 
στη, οςπις δέν παίζει π ιά το , άλλά zdr εχει. Εΐναι λοιπόν 
πεπρωμένον ή άρετή τών αγαθών, καί ιδία τών μετα βρα
στών, νά όιέρχηται απαρατήρητος, ευτυχής ουσα όταν οέν 
συκοφαντήται !

?Ω τλ ήμον άρε~.η, λόγος αρ’ ησ6α. . .

5 ^ ς ω π ι ο ς

ΠΕΡΙ ΤΟΥ Υ Π Ν Ω Τ ΙΣΜ Ο Υ
ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΖΩΟΙΣ

ΓΙΑΡΧΟΤΣΙ ζητήματα επιστημονικά, άτινα 
ευθύς κατά τήν έμφάνισίν των έγείρουσι τό εν
διαφέρον τοΰ κοινού. Τό κοινόν ζητεί νά είςούση 
είς ταΰτα καί νά σχηματίση γνώμην τινά περί 

αύτών. Ούτως ειδομεν επιστημονικά ζητήματα ως 
τό τής αύτομάτου γενέσεως, τό τής θεωρίας τοΰ Dar

win περί της γενέσεως τών όιαφόρων ειδών τών ζωων, 
τάς τελευταίας έρευνας τής φυσιολογίας έπί τής φλοιώόους 
ουσίας τού εγκεφάλου, εσχάτως δέ τά περί μικροβίων ως 
αιτίων διαφόρων νόσων τό γενικόν τού κοινού ενόιαφερον 
έγείροντα.

Έ ν  τών τοιούτων ζητημάτων είναι καί δ υπνωτισμός.
Έν τη παρούση διατριβή προτίθεμαι νά πεοιγράψω 

μόνον τά άνεπίδεκτα άμφισβητήσεως φαινόμενα τοΰ υπνω
τισμού παρά τώ άνθρώπω καί τοΐςζώοις, τά υπό ακριβών 
καί καλής πίστειος παρατηρητών παρατηρηθέντα καί να 
δείζω δτι ταύτα δύνανται φυσιολογικώς νά έζηγηθώσίν* 
Έ ν τοΐς εφεξής επομένως έσται δ λόγος περί τών φαινο-



μενών τοϋ υπνωτισμού παρά τώ άνθρώπω, περί τών συν
θηκών της παραγωγής τοϋ υπνωτισμού, περί τών φαινομέ
νων τοϋ υπνωτισμού παρά τοΐς ζωοις και περί τών έν τη 
επιστήμη έπικρατουσών σήμερον θεωριών περί της ουσίας 
τοϋ υπνωτισμού. Τούτων πάντων ομως κρίνω καλόν νά προ
τάξω μικράν τινα ιστορίαν τοϋ υπνωτισμού.

ΙΣ ΤΟ ΡΙΑ  ΤΟ Υ ΥΠ Ν Ω ΤΙΣ Μ Ο Υ

Ό πρώτος^ οςτις άνεκάλυψε τόν υπνωτισμόν καί επι
στημονικός τά κατ’ αυτόν έξητασεν, είναι δ "Αγγλος ια
τρός Jams Braid, δςτις έγεννήθη περί τά τέλη τής παρελ- 
θούσης έκατονταετηρίδος και έτελεύτησε την 25 Μαρ
τίου 1860. Κατά τά πρώτα ετη τού σταδίου του έδημο ·̂ 
σίευσε πολλάς χειρουργικάς διατριβάς. ’Από τοΰ 1841 
δμως ήσ'/οληθη μόνον περί, τόν υπνωτισμόν. Τό σπουδαιό- 
τερον αυτού έργον η Neurypno'logy έδημοσιεύθή τώ 1863, 
Έ ν αύτώ μετά" πολλής άκριβείας καί ευσυνειδησίας περιέ
γραψε τά σπουδαιότερα φαινόμενά τοΰ υπνωτισμού, τήν 
μέθοδον τής παραγωγής αυτών, πρός δέ καί τήν έφαρμο- 
γήν τοϋ υπνωτισμού ώς θεραπευτικού μέσου. Μέχρι *ίόΰ 
1853 ολίγους είχε θιασώτάς μεταξύ τών ιατρών ό Braid, 
τουναντίον διά τών δημοσίων μαθημά+ων, άτινα περί τΟΙΰ 
υπνωτισμού έπόίει, ηγειρεν εναντίον του τό μίσος πολλών 
ιδίως έκ τών τοϋ κλήρου. Ά λ λ ’ δ Braid ώς πάς άνθρω
πος, οςτις έχει πεποίθησιν είς εαυτόν, δέν έπτοήθη τάς 
χοζκολογίας τών στενοκεφαλών τούδων τόσούτω μάλλον 
όσω τώ 1853 δ γνωστός φυσιολόγος Carpenter είς £ξ μα
θήματα, άτινα έπόίησεν έν τί) Royal Institution έν Man
chester περί' τοϋ νευρικού συστήματος, άνεγνάρισε τό ορθόν 
τών δπό τού Braid παρατηρηθέντων φαινομένων. Έκτοτέ 
ί  αριθμός τών θιασωτών τοϋ Braid ηΰξησε κατά πολύ.

Εκτόςι τής Neurypnology δ Braid ^δημοσίευσε καί πολ- 
λας αλλας διατριβάς περί τοϋ υπνωτισμού καί τών τούτω 
συναφών ζητημάτων, ούχ ήττον είς ταύτας ούδέν νέον 
προσεθηκε, τό πολύ μόνον συνεπλήρωσε τάς έν τη Nenry- 
puology έκτεθείσας παρατηρήσεις του.

Έ ν Γαλλία έγένετο γνωστή ή άνακάλυψις τού Braid 
διά τών Yelpeau και Broca, οιτινες καί παρεδέξαντο ώς 
ορθάς τάς παρατηρήσεις τ*ίυ Braid. Έκτος αύτών καί πολ
λοί άλλοι ιατροί έπανέλαβον τά πειράματα ToO Braid, μετά 
πολλής μάλιστα επιτυχίας δ φυσιολόγος Gharles Richet 
καί δ παθολόγος Charcot, δστις μάλιστα πολλάς αξίας 
λόγου παρατηρήσεις έπί τοϋ υπνωτισμού έποιήσατο.

Έν Γερμανία δ πρώτος, δςτις έποίησε πειράματα έπ  ̂
τοϋ υπνωτισμού είναι δ δυστυχώς διά τήν επιστήμην προώ- 
ρως αποθανύν σπουδαίος φυσιολόγος Czermak δ τό λαρυγ
γοσκόπιο-/ έφευρών. Ό  Czermak έξετέλει τά περί ίιπνωτι- 
σμού πειράματα του επί ζώων, ούτος δέ μετά τοϋ αμέσως 
μετ’ αυτόν τοϋ ζητηματος επιληφθέντος φυσιολόγου 
Preyer, τοϋ καί πολλάς αξίας λόγου πραγματείας περί 
τού; υπνωτισμού παρά τοΐς ζωοις δημοσιεύσαντος, είναι οί 
θεμελιωταί τού λεγομένου ζωικού υπνωτισμού.

Δύο τινά δμως πρό πάντων συνετέλεσαν είς εύρυτέραν σπου
δήν τού υπνωτισμού έν Γερμανία. Πρώτον τά έν τώ μεταξύ 
γνωστά γενόμενα πειράματα τού Charcot και δεύτερον Δα
νός τις Hansen ονομαζόμενος, δςτις τώ 1880 περιελθών 
διάφορά μέρη τής Γερμανίας εδωκε διαφόρους παραστάσεις 
μαγνητισμού. Ή  έπιτηδειότης ί|ν δ άνθρωπος ουτος έκτιδ- 
σατο εις τό ΰπνωτίζειν ή, ώς ελεγον τότε,- είς τό μάγνη- 
τ ίζεtvjVi^ περίεργα-φαινόμενα, άτινα μετά πολλών άγυρ- 
τιχών μέσων παρίστα είς τους θεατάς του, έπήνεγκον με- 
γαλην ταραχήν eif τά πνεύματα τών ανθρώπων. Ένόμι- 
ζον ίτι^ πρόκειται περί τίνος μυστηριώδους δυνάμεως καί



μεθ’ ολην τήν φυσικοεπιστημονικήν άνάπτυξιν του αιώνος 
δ πνευματισμός ύψου κεφαλήν ού μόνον μεταξύ τών άπλών 
άλλά καί μεταξύ διαφόρων σπουδαίων λογιών. "Ενεκα 
πάντων τούτων πολλοί φυσιολόγοι καί άλλοι επιστήμονες 
έπελήφθησαν τού ζητήματος καί έπολέμησαν τήν οίκτράν 
ταύτην κατάστασιν ιδίως δ έν Breslau καθηγητής της φυ
σιολογίας Heidenhain, δςτις καί σπουδαίας έξέδωκε πραγ
ματείας περί τού υπνωτισμού, δ Weinhold, Gruetzner, Ber
ger καί άλλοι, ών τάς διατριβάς, άτε μή ίδιαν έπί του θέ
ματος πείραν εχοντες έλάβομεν ύπ9 οψει είς τήν σύνταξιν 
τής παρούσης διατριβής.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩι ΑΝΘΡΩΠΩι

'Υπνωτισμός είναι ιδιαιτέρα τις κατάστασις τού νευρι
κού συστήματος, ητις τεχνητώς δύναται νά ποοκληθή διά 
συνεχούς καί συντόνου προσοχής έπί τ ι άντικείμενον, δπερ 
δέν έχει διεγερτικήν τινα ιδιότητα.

Τό πρώτον σημειον τής ένάρξεως τής υπνωτικής κατα- 
στάσεως είναι σπασμός τις τής προσαρμοστικής συσκευής 
τού οφθαλμού, ούτινος συνέπεια είναι σμίκρυνσις τής προσ
αρμοστικής δυνάμεως τού οφθαλμού, ούτως ώστε άντικεί- 
μενα, άτινα πρό τής ύπνώσεως είς μεγάλην άπόστασιν νυν 
είς λίαν μικράν άπόστασιν είναι διακριτά υπό τού οφθαλ
μού. Τώ σπασμώ έπακολουθούσιν εύρυνσις τής τών βλεφά
ρων σχισμής καί τής κόρης, έξόφθαλμος, έπιτάχυνσις τής 
άναπνοής καί τού σφυγμού.

’Αφού δέ έντελώς άναπτυχθτί ή υπνωτική κατάστασις, 
τότε παρατηρούνται τά άκόλουθα συμπτώματα. *ΛπώΛεια 
τής σνγειδήσεως, *αζ ’ άπομ ίμησ ιγ  Χίγήσεις. Οί ύπνωτι- 
σθέντες ούδεμίαν εχουσι κατά τήν έγρήγορσιν f/νήμην τών 
κατά τήν υπνωτικήν κατάστασί,ν υπ* αύτών τελουμένων.

"Ενεκα τής άπωλείας τής συνειδήσεως οί έπί τά αισθητή
ρια αύτών όργανα έπενεργούντες έρεθισμοί ουδέποτε άφι- 
κνούνται είς τάς μετά συνειδήσεως παραστάσεις, διότι οί 
ύπνωτισθέντες αισθάνονται μέν, άπώλεσαν, όμως τήν δύνα- 
μιν τού παρατηρεΐν τάς διά τών αισθήσεων γινομένας έν- 
τυπώσεις. Ή  άπώλεια δ’ αύτη τού προσέχειν έπί τάς διά 
τών αισθήσεων έντυπώσεις καί έν τή μνήμτ) διατηρεΐν αύ
τάς προέρχεται άναμφιβόλως έκ τούτου δτι τό μέρος τού 
έγκεφάλου, έν τώ δποίω τελούνται αί μετά συνειδήσεως 
παραστάσεις καί έν τώ δποίω αύται οίονεί άποτυπούνται, 
δέν λειτουργεί. Έν τούτοις έρεθισμοί έπί τά αισθητήρια 
όργανα έπενεργούντες προκαλούσι κινήσεις, αιτινες φαίνον
ται μέν δτι τελούνται έκουσίως υπό τών υπνωτισθέντων, 
πράγματι δμως είναι κινήσεις κατ’ άπομίμησιν, κινήσεις, 
ών ούδεμίαν εχουσι συνείδησιν οί ύπνωτισθέντες. Πρό άν- 
θρώπόυ τινός υπνωτισθέντος, ούτινος οί οφθαλμοί είναι ημί
κλειστοι, κινώ τήν σιαγόνα μου ισχυρώς ως έπί μασησιν. 
Ό  ύπνωτισθείς βλέπει ή ακούει τάς κινήσεις τής σιαγό- 
νος μου καί άπομιμεΐται πληρέστατα ταύτας, Πρό τού 
αυτού υπνωτισθέντος ποιώ ισχυρά βήματα πρός τά οπίσω. 
Ό  ύπνωτισθείς έγείρεται έκ τής θέσεώς του καί παρακο
λουθεί με τόν αύτόν ρυθμόν τών βημάτων απομιμούμενος. 
"Ηδη δ ι5 ίσχυράς τίνος πλήξεως έγείρω αύτόν έκ τής 
υπνωτικής καταστάσεως καί έρωτώ έάν ένθυμήταί τ ι έκ 
τών ύπ* αύτού τελεσθέντων. Ούτος δμως αποκρίνεται δτι 
ούδέν γνωρίζει.

Ή  κατάστασις αύτη τών υπνωτικών, ή παραγωγή δηλ. 
κινήσεων κατά τό φαινόμενον εκουσίων, Ενεκεν έντυπώ- 
σεων, ών αύτοί δμως ούδεμίαν εχουσι συνείδησιν, ούδέν εχει 
τό παράδοξον. Ό  καθημερινός βίος παρουσιάζει πλεϊστα 
οσα άνάλογα φαινόμενα. "Οταν π. χ. άνθρωπός τις βυθι
σμένος είς σκέψεις περιπατη έπί τίνος δδού, βλέπει μέν



τούς διαβάτας, επειδή δμως ή προσοχή του δέν είναι 
έστραμμένη πρός αυτούς δέν τούς άναγνωρίζει. Ό  τοιού- 
τος έ'/-τελεί διαφόρους σκοπίμους κινήσεις, δι’ ών παρακάμ
πτει διάφορα κωλύματα, άτινα καθ’ οδόν άπαντα, ουδό
λως δμως ή πράξίς του αύτη άφικνεΐται μέχρι της σφαίρας 
τής συνειδήσεως. Είς πάσας ταύτας τάς περιστάσεις, ώς 
παραδέχεται ή νέα φυσιολογία, οί εξωτερικοί έρεθισμοί 
δέν άφικνούνται μέχρι τής φλοιώδους ουσίας του εγκεφά
λου, ένθα αί μετά συνειδήσε(ος παραστάσεις αύτών συμ- 
βαίνουσιν, άλλά μεταβαίνουσι κατ’ εύθεΐαν είς τά υπό τήν 
φλοιώδη ούσίαν μεγάλα νευρικά κέντρα (ώς τό ραβδωτόν 
σώμα), έκεΐθεν δέ δίδοται ή ώθησις είς κινήσεις κατά τό* 
φαινόμενον έκουσίας.

Καί αύτη άκόμη ή πρός άπομίμησιν τάσις τών υπνωτι
κών ούδέν παρουσιάζει τό πρωτοφανές ή άσύνηθες. Τούναν-» 
τίον ενθυμίζει τάς παρά τοΐς παισί πρό πάντων παρατη- 
ρρυμένας άπομιμητικάς τάσεις* δταν π. χ. παΐς τις ev τοΐς 
σχολείοις χασμάται πολλοί άλλοι παΐδες άπομιμούνται 
τούτον.

Ή  πρός άπομίμησιν τάσις τών υπνωτικών δίδει πρό 
πάντων είς τούς άγύρτας μεγάλην πρός άποπλάνησιν τών 
άπλουστέρων καί τών μή είδότων αφορμήν. Ούτο& δηλ. 
ιστανται πρό του υπνωτιζομένου καί διατάσσουσιν αύτόν 
νά έκτελέσνι κίνησίν τ&να. Ή  απλή δμως διαταγή ούδε
μίαν έξασκεΐ επιρροής είς τόν υπνωτισθέντα. *Ενεκα τού
του σύν τνί διαταγή εκτελουσι καί τήν κίνησιν, $ν, δι#7 
τάσσουσιν είς τό ύπνωτισθέν άτομον-, Τό τελευταΐον εκτε- 
λεΐ τότε τήνκίνησιν,- ώς άνοχτέρω είδομεν, άλλ’ οί άγύρ- 
ται άποδίδουσιν αύτην είς τήν υπ’ αύτών έπί τόν υπν<υτι- 
σθέντα έξασκουμένην επιρροήν, ταυθΛοπερ ούδεμίαν εχει.

ocOv'X . ν  ν χ τ 0 % .XJV3A»OVJX.Cp »YOAXVX* ο
/Ω^-λαί άνωτ£ρω ειπον̂ , πάντων τών έ:ν· καιρώ*τής ύπν^)-

τικής καταστάσειος τελουμένων ούδεμίαν εχουσι συνείδησιν 
οί, υπνωτικοί. Έρωτώμενοι ούτοι περί τών συμβάντων, ?φ 
δσον ή υπνωτική αύτών κατάστασις διήρκει, άπαντώσ^ν 
οτι ούδέν γνωρίζουσι. Τούτο όμως συμβαίνει, οταν ε̂ ς ταζ. 
ερωτήσεις τού πειραματιστού ούδεμία έμπεριέχηται νυ£1̂ 
τών κατά τήν υπνωτικήν κατάστασιν συμβάντων. Οταν 
δμως έμπεριέχηται νύξις τις αύτών, δταν φέρ’ ειπεΐν κατα 
τό άνωτέρω πείραμα ερωτώ τόν υπνωτισθέντα: τι σοι συ
νέβη, μήπως έπεριπάτεις η μήπως έκίνεις τήν σια,γονα,; 
τότε δ ύπνωτισθείς ενθυμείται δτ» όντως επραττε ταυταΓ 
Κατά τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν, δ υπνωτικός εν
θυμίζει ό̂ν, έν φυσ^κώ υπνω ονειοευόμενον ονειρον τι. Πο)^ 
λάκις ούτος τήν πρωίαν έγειρόμενος ούδόλως ένθυμε.ΐται τό- 
ονειρον, εύθύς δμως ώς ιδει η ακούσει τι είς σχέσιν ?>ρος το 
ονειρον ευρισκόμενον, άμέσοκ άναπολεΐ αύτό εις .Τ̂ ν μνη- 
μην του. τ :

Έκτος τής πρός άπομίμησιν τών πρό αύτών τελρ,υμέ
νων κινήσεων τάσεως οί υπνωτικοί πολλάκις επανα,Ιαμ- 
βάγονσι και τά πρό αύτών λεγάμενα, εστω καί άν ταύτα: 
λέγωνται είς γλώσσαν δλως αυτοΐς άγνωστον. Τό φαινόμε- 
νον τούτο ήμφισβητεΐτο κατ’ άρχάς υπό πολλών. Τούτο 
προήρνετο δμως έκ τούτου, δτι ή έπανάληψις υπό τών· 
υπνωτικών τών πρό αύτών λαλουμένων δεν τελείται πάν
τοτε, αλλά μόνον υπό ώρισμένας τινάς συνθήκας. Έάν π* 
χ. πρό υπνωτισθέντος τινός λαλώμεν, έστω και πλησιε- 
στατα είς τά ώτα αύτου, ούδόλως ούτος επαναλαμβανει 
τά λεγόμενα. Έάν δμως, ένώ λαλούμεν πιΐζωμεν συγχρό
νως .έλαφρώς τήν περί τόν αυχένα χώραν τού, υπνωτιζόμε
νου ατόμου, τότε τούτο επαναλαμβάνει πιστώς τά λεγό
μενα εστω κορί άν ταύ^α, ώς προεΐπον, λέγο^νται ει  ̂γλώσ
σαν δλ,ως αύτώ άγνωστον,.. Τό φαινόμενον τούτο εμποιεί-, 
είς τόν παρατηρητήν τήν έντύπωσιν», ώς, έάν έν τώ κέντρω-



του λόγου, έν τγ| φλοιώδει ούσία υπάρχν) κώλυμά τ ι, δπερ 
δμως διά τής πιέσεως τής αύχενικής χώρας τής άναμφιβό- 
λως εις σχέσιν τινά πρός τό κέντρον τούτο ευρισκο{χέννις 
αίρεται. *Ότι δέ πράγματι υπάρχει σχέσις τις μεταξύ τής 
αυχενικής χώρας και τής Φωνητικής κινητικής συσκευής 
είναι πρό πολλών χρόνων είς τήν φυσιολογίαν γνωστόν έκ 
πειραμάτων έπί του βατράχου.

Ούχί δμως ή τής αυχενικής χώρας πίεσις μόνον έπιφέοει 
τό ρηθέν φαινόμενον, άλλά, ώ; μέχρι τοΰδε έβεβαιώθη, καί 
ή τής στομαχικής χώρας καί ή του λάρυγγος.

Πρός τοΐς περιγραφείσι φαινομένόις παρατηρούνται είς 
τους υπνωτικούς καΧτοηχαΙ σνσχοΛαϊ τών ραβδωτών μυών, 
τών μυών δηλ. εκείνων, οιτινες υπόκεινται είς τήν βούλη- 
σιν ημών. Τοιοΰτοι δέ είναι οί μυς τοΰ σκελετοΰ ημών. 
Αί περί ών δ λόγος τονικαί συστολαί τών μυών δύνανται 
νά προκληθώσι δι’ έλαφροΰ έρεθισμοΰ η δ ι5 έλαφράς ψηλα- 
φήσεω; τοΰ δέρματος. ’Αρκεΐ π. χ. νά ψηλαφήσω έλαφρώς 
τό κοΐλον τής χειρός υπνωτικοΰ τίνος, ινα προκαλέσίο τήν 
κάμψιν τών δακτύλων του, ή, τόν έρεθισμόν ισχυρότερον 
ποιών, καί τήν χεΐρα αύτοΰ νά κάμψω. Ουτω, δέ διάφορα 
τοΰ σώματος μέρη έρεθίζο^ν δύναμαι τάς πλέον άλλοκό- 
τους θέσει; νά δώσοο εί; τόν υπνωτικόν, π. χ. νά εχ*/) τάς 
χεΐρα ς κεκαμμένας ως εί θέλει νά βαστάξη τ ι, νά στρέφη 
τήν κεφαλήν πρό; τά δεξιά η αριστερά, όταν ερεθίζω έλα- 
φρώ; τό δεξιόν η αριστερόν μέρος τοΰ τραχήλου.

Τά ουτω προκαλούμενα φαινόαενα όνομάζουσιν οί φυσιο
λόγοι κατ’ αντανάκλασή φαινόμενα. Τά κατ’ άντανάκλα- 
σιν φαινόμενα παράγονται έξ έρεθισμοΰ αισθητικού τίνος 
νεύρου, οστις μεταφέρεται ε ϊ; τ ι νευρικόν κέντρον, οπερ με
ταβιβάζει τόν ερεθισμόν είς κινητικόν τι νεΰρον. Τό τελευ- 
ταΐον είς συνάφειαν ευρισκόμενον μέ τινα μΰν προκαλεΐ 
τήν συστολήν αύτοΰ. Είς ολην ταύτην τήν επεξεργασίαν

δέν επεμβαίνει ή βούλησις, ήτοι τά κατ’ άντανάκλασιν 
φαινόμενα τελοΰνται άνευ τής συμμετοχής τής βουλήσεως. 
Κατ’ άντανάκλασιν φαινόμενα π. χ. είναι ή βηξ, ητις προ- 
καλεΐται δταν άλλότριόν τι σώμα είσέρχηται είς τά άνα- 
πνευστικά ημών όργανα, δ πταρμός, ή τών βλέφαρων συ- 
σπασις, δταν άλλότριόν τι σώμα εισερχηται εις τον οφθαλ
μόν ημών κτλ .* 0 τι δέ είς τά κατ’ άντανάκλασιν φαινόμενα 
δέν επεμβαίνει ή βούλησις, άποδεικνύεται έξ εκείνων τών 
κατ’ άντανάκλασιν φαινομένων, είς & συμμετέχουσι μΰς ου
δόλως είς τήν βούλησιν ημών υποκείμενοι, ουτω έκ τοΰ κατ’ 
άντανάκλασιν φαινομένου τής σμικρύνσεως τής κόρης, δταν 
είσέρχηται πολΰ φώς είς τόν οφθαλμον. Αλλα καί τα κατ 
άντανάκλασιν εκείνα φαινόμενα, εις α λαμβανουσι μέρος 
μΰς υποκείμενοι είς τήν βούλησιν ημών, ουδόλως δυνάμεθα 
νά καταστείλωμεν, δταν δ ερεθισμός δ προκαλών ταΰτα ε ΐ
ναι αρκούντως ισχυρός. Μόνον μέχοι τίνος όυναται η βου- 
λησις νά καταστείλ/1 τά κατ’ άντανάκλασιν φαινόμενα* 
■ουτω π. χ. τόν πταρμόν, δταν δ προκαλών αυτόν ερεθισμός 
δέν είναι αρκούντως ισχυρός, δυνάμεθα να καταστείλωμεν. 
Καί άληθώς ή φυσιολογία άνεκάλυψε κέντρα τινα εν τω

νάκλασιν φαινομένων, έάν δέ καταστρέψωμεν ταΰτα, τότε 
τούναντίον αύξησις αύτών.

Είς τους υπνωτικούς λοιπόν, είς τούς δποίους, ώς ειδο- 
μεν, παοατηρεΐται αυξνισις τών κατ’ αντανάκλασιν φαινο
μένων, κατά πάσαν πιθανότητα κέντρα τινά έν τώ έγκε- 
φάλω διά τής υπνώσεως έπαυσαν νά λειτουογώσι καί επο
μένως ούδεμία υφίσταται επιρροή έκ μέρους αύτών έπί τά 
κατ’ άντανάκλασιν φαινόμενα.

Έ/.εΐνο δέ, δπεο πρό πάντων διακρίνει τά κατ’ άντανά-
Μ



κλασιν φαινόμενα τών υπνωτικών είναι οτι ταΰτα όιαρ- 
κοΰσι πολλώ περισσότερον χρόνον η τά συνηθη κατ’ αντα- 
νάκλασιν φαινόμενα η άκριβέστερον οί κατ’ άντανακλασιν 
προκαλούμενοι σπασμοί τών μυών παρά τοΐς υπνωτικοΐς 
διαρκοΰσι πολλώ μείζονα χρόνον η είς τά συνήθη κατ’ αν- 
τανάκλασιν φαινόμενα. *Ένεκα τούτου ούτοι ομοιαζουσι 
λίαν πρός τινα γνωστήν είς τούς ιατρούς νόσον, την λεγο- 
μένην καταλήψιαν, καθ’ *̂ ν παρατηρεΐται ακαμψία τών 
μυών, ένώ ή βούλησις ούδεμίαν εχει επιρροήν έπί τούς συ- 
στελλομένους μΰς, εί και ενίοτε οί ασθενείς έχ̂ ουσι πλήρη 
την εαυτών συνείδησιν. Τής δμοιότητος δέ ταύτης ενεκεν 
ή μορφή αυτη τού υπνωτισμού ονομάζεται καταληπτικη 
μορφή η, έπειδή ταύτην τεχνητώς δυνάμεθα νά προκαλέ- 
σωμεν, τεχνητή καταληψία.

Τέλος παρά τισιν υπνωτικοΐς παρατηρούνται καί πλαναι 
τών αισθήσεων, ιδίως τοΰ αισθητηρίου τής οσφρησεως. Ού
τως άτομά τινα ιδίως κατά τήν αρχήν τής υπνώσεως αι
σθάνονται ίσχυράν οσμήν ίου κτλ.

Σημειωτέον δτι τά περιγραφέντα συμπτώματα τοΰ 
υπνωτισμού σπανίως παρατηρούνται ολα παρ’ ενί καί τώ  
αύτώ άτόμω, άλλά τινα μέν τούτων παρατηρούνται εις τινα 
μόνον άτομα, άλλα δέ είς άλλα.

Α Ι Π Ρ Ο Σ Υ Π Ν Ω Σ ΙΝ  Σ Υ Ν Θ Η Κ Α Ι

Κατά τάς παρατηρήσεις τών περί τόν υπνωτισμόν άσχο- 
ληθέντων ούχί πάντες είναι επιδεκτικοί υπνώσεως, άλλ οτι 
πρός τοΰτο κατάλληλα είναι ευερέθιστα άτομα, τοιαΰτα δε 
είναι ωχρά, άναιμικά άτομα. 'Ό ταν ή ευαισθησία υπαρχν), 
τότε πολυειδώς καί πολυτρόπως δύναται νά ποοκληθνί η 
υπνωτική κατάστασις. Ευθύς δμως εξ άρχής επιθυμώ νά 
δείξω, δτι δ παρά πολλοΐς επικρατών μυστικισμός, οτι

δήθεν δ πειραματιστής εχει ειδικήν τινα δύναμιν, δ ι’ ης 
επενεργεί έπί τ ι άτομον καί επιφέρει είς αύτό τήν υπνω
τικήν κατάστασή ούδεμίαν εχει υπόστασή, καθόσον είναι 
δυνατόν νά υπνωτισθγ) άτομόν τ ι άνευ τής συνεργείας πει- 
ραματιστοΰ τίνος, άλλά διά φυσικών ερεθισμών έπί τι 
τών αισθητηρίων οργάνων έπενεργούντων. Ό  καθηγητής 
τής φυσιολογίας έν τφ  έν Breslau πανεπιστημίω κ. Hei- 
denhain ύπνώτισεν ενώπιον δμηγύρεώς τίνος τρεις φοιτη- 
τάς κατά τόν ακόλουθον τρόπον. ’Εκάθισεν αύτούς έπί 
σκιμπόδων, ών τό πρόσκλιντρον προσήγγιζε τραπέζτ, τ ιν ί. 
Έ π ί τής τραπέζης εθηκεν ώρολόγιόν τ ι ,  δπερ άνήκεν ούχί 
εις τόν κ. Heidenhain, άλλ? είς τινα έκ τών παρισταμέ- 
νων καί τοΰτο ινα μή νομίσγ) τις δτι έν τώ ώρολογίω τοΰ 
πειραματισμού (τοΰ κ. Heindenhain έπί τοΰ παρόντος) 
υπάρχει ((μαγνητικόν τι ρεύμα;) κτλ. Οί τρεις φοιτηταί 
προσεΐχον είς τό τ ϊχ  τάχ  τοΰ ωρολογίου. Μετά δύο λεπτά 
δύο έξ αύτών υπέπεσαν είς βαθεΐαν υπνωτικήν κατάστα- 
σιν, ώστε έξετέλουν τάς γνωστάς ήδη ήμΐν καταναγκαστι- 
κάς κατ’ άπομίμησιν κινήσεις καί ώς υπνοβάται περιήρ- 
χοντο τό δωμάτίον, παρακολουθοΰντες τά βήματα τοΰ κ. 
Heidenhain. Τό πείραμα τοΰτο δεικνυσιν έναργώς δτι άνευ 
τής συνεργασίας τοΰ πειραματιστοΰ, άνευ τινός έν αύτώ 
δήθεν ύπαρχούσης μυστικής δυνάμεως, παράγεται ή υπνω
τική κατάστασις, άρκεΐ μόνον τά υπνωτιζόμενα άτομα νά 
εχωσι τήν άπαιτουμένην εύαισθησίαν.

'Ως τό τ ϊχ  τάχ  τοΰ ώρολογίου, ουτω καί πολλοί άλλοι 
ελαφροί καί μονοτόνως επαναλαμβανόμενοι ψόφοι δύνανται 
να προκαλέσωσι τόν υπνωτισμόν.

Επίσης έπί τό αισθητήριον τής αφής, έπί τό δέρμα 
επενεργοΰντες δμοίας φύσεως έρεθισμοί δύνανται νά προ- 
καλεσωσι τήν υπνωτικήν κατάστασιν. *Όταν π. χ. κινώ- 
μεν τήν χεΐρα ημών άρκετά πλησίον τοΰ προσώπου άτόμου



τινός άπό του μετώπου μέχρι τής κάτω σιαγόνος καί 
ενίοτε κατά τήν έπανειλημμένως γιγνομένην ταύτην κίνη- 
σιν ψηλαφώμεν έλαφρώς τό δέρμα δυνάμεθα νά προκαλέ- 
σωμεν τήν υπνωτικήν κατάστασιν.Τό εις τό πείραμα τούτο 
υποβαλλόμενον άτομον ερεθίζεται τό μέν υπό τοΰ κατά 
τήν κίνησιν τής χειρός του ύπνωτίζοντος παραγομένου 
ρεύματος άέρος, τό δέ υπό τής κατά τήν ψηλάφησ-.ν του 
προσώπου έπερχομένης διαφοράς θερμοκρασίας, διότι σπα- 
νίως ή χειρ του πειραματιστοΰ καί τό πρόσωπον του ύπνω- 
τιζομένου εχουσι τήν αυτήν θερμοκρασίαν. Τοιοϋτοι έλα- 
φροί ερεθισμοί έπαναλαμβανόμενοι έπιφέρουσι τήν υπνωτι
κήν κατάστασιν.

Ού μόνον δμως έπί τά αισθητήρια τής ακοής καί τής 
αφής, άλλά καί έπί τό δργανον τής δράσεως έπί τόν οφθαλ
μόν έπενεργούντες συνεχείς ερεθισμοί έπιφέρουσι τήν υπνω
τικήν κατάστασιν. *Όταν π. χ. άτομόν τι παοατηρη 
άσκαρόαμυκτί άντικείμενόν τι η καί αύτόν τόν πειραματι
στήν, τότε μετά τινα λεπτά υποπίπτει είς τήν υπνωτικήν 
κατάστασιν. Λίαν σπουδαία είναι ή παρατάρησις, ή κατά 
τήν μέθοδον ταύτην τΤις υπνώσεως υπό του Heidenhain 
γενομένη. Τό άτομον δηλαδή, δπερ υπνωτίζεται διά τής 
προσηλώσεως τών οφθαλμών αυτου έπί τόν πειραματιστήν, 
πολλάκις έγείρεται έκ τής υπνωτικής καταστάσεως όταν 
σταθη αντί του πειραματιστου έτερόν τι πρόσωπον πρό 
του υπνωτισθέντος ατόμου. Τό φαινόμενον τοΰτο δύναται 
πολλούς νά άποπλανήση, μάλιστα τούς εις μυστικάς δυ
νάμεις πιστεύοντας* δύνανται ούτοι π. χ. νά νομίζωσιν 
3τι άτομά τινα εχουσι μαγικήν τινα δύναμιν, δ».’ ής έπεν- 
εργοΰσι και έπιφέρουσι τήν υπνωτικήν κατάστασιν. Τοΰτο 
δμως ούόόλως είναι άληθίς.

Τό άνωτέρω φαινόμενον έξηγεΐται κατά τόν Heidenhain 
άπλούστατα ώς εξής: Ή  αιφνίδια αλλαγή τής είκόνος έν

τώ άμφιβληστροειδεΐ χιτώνι τοΰ υπνωτιζομένου, ή παρα- 
γομένη διά τής αίφνιδίας πρό αύτοΰ παρουσίας άλλου 
προσώπου ένεργεί ώς έρεθισμός καί ουτω δ ύπνωτισθείς 
έγείρεται τοΰ ύπνου. ‘'Οτι δέ ούτω τό πράγμα έχει άπο- 
δεικνύεται έκ τούτου δτι τό αυτό άτομον, οπερ ύπέπεσεν 
εις τήν υπνωτικήν κατάστασιν διά τής προσηλώσεως τών 
οφθαλμών αύτοΰ έπί τόν πειραματιστήν Α δύναται, όταν 
μάλιστα είναι ευερέθιστον, καί υπό τοΰ πειραματιστοΰ Β 
κατά τόν αύτόν τρόπον νά υπνωτισθγ). Έάν δέ ήδη πρό 
τοΰ υπό τοΰ πειραματιστοΰ Β υπνωτισθέντος σταθη δ πει
ραματιστής Α, τότε έγείρεται τοΰτο τοΰ ύπνου. Ούδεμίαν 
λοιπόν ιδιαιτέραν μυστικήν δύναμιν έχει δ πειραματιστής 
Α, διότι δ αύτός προκαλεΐ καί αίρει τήν υπνωτικήν κατά- 
στασιν τοΰ αύτοΰ ατόμου.

Τό πράγμα έξηγεΐται, ώς προεΐπον, άπλούστατα διά 
τής αιφνίδιας αλλαγής τής έν τώ άμφιβληστροειδεΐ εί- 
κόνος τοΰ υπνωτιζομένου.

Ερεθισμοί λοιπόν έλαφροί, συνεχείς καί κανονικοί έπί 
τά αισθητήρια όργανα τής ακοής, τής αφής κάί τής δρά
σεως έπενεογοΰντες, έπιφέρουσι τήν υπνωτικήν κατάστασιν. 
Δέν πρέπει όμως έκ τούτου νά νομίση τις, δτι οί έρεθισμοί 
έκτείνονται μόνον μέχρι των αισθητηρίων οργάνων. Μεγά- 
λως συντελεί είς τήν παραγωγήν τής υπνωτικής καταστά
σεως καί ηύξημένη τις διέγερσις τών κέντρων τής φλοιώ
δους τοΰ έγκεφάλου ουσίας, τής είς συνάφειαν μετά τών 
αισθητηρίων οργάνων εύρισκομένης. *0 Heidenhain μάλι
στα λέγει, οτι είς άτομα, άτινα πολλάκις ύπνωτίσθησαν 
καί τά δποΐα έπομένως έγένοντο λίαν ευερέθιστα, άρκιΐ 
μόνη ή ιδέα ό'τι είς ώρισμένην τινά ώραν θά ύπνωτισθώσιν, 
ίνα ύποπέσωσιν είς τήν υπνωτικήν κατάστασιν, άναφέρει 
δέ τό άκόλουθον περιεργότατον γεγονός, πάσης άμφιβολίας 
άνεπίδεκτον. Πρωίαν τινά δ Heidenhain είπεν είς τόν πολ-



λακις υπνωτισθέντα φοιτητήν της ιατρικής Friedlander δτι 
μετά μεσημβρίαν τής αυτής ήμέρας, τήν 47)ν ακριβώς ώραν 
θά μαγνητισθη όια πόρρωθεν έπενεογείας έντός τοΰ δωμα
τίου του καί OTt πρεπει ολίγον πρό τής 4^? ώρα: νά πα 
ρατηρώ το ωρολόγιον ί'να γνωρίζη τόν χρόνον. Ό  διδάκτωρ 
Riigner^ άνέλαβε τόν ελεγχον καί έβεβ'αίωσεν δτι ακριβώς 
την 4 ωραν ό φοιτητής Friedlander ΰπέπεσεν είς τήν 
υπνωτικήν καταστασιν. Τό αυτό πείραμα μετά τής αύτής 
επ ιτυχ ία ς ό Heidenhain έπανέλαβεν είς δύο άλλα άτομα.

Ου μόνον δέ ωρισμένον χρόνον, άλλά καί ώρισμένον τό
πον εις λ ιαν ευερέθιστον άτομον, προλέγοντες’καί είς τού
τον^ να μεταβγί καί παρατηρήση διατάσσοντες, δυνάμεθα 
να επιφέρωμεν τήν υπνωτικήν καταστασιν.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΕΡ1 ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΤ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ

Εν τοΐς προηγουμενοις κεφαλαίοις έγνωρίσαμεν τά  διά
φορα φαινόμενα τοΰ υπνωτισμού ώς καί τάς μεθόδους τής 
παραγωγής τής υπνωτικής καταστάσεως. Ά λ λ ’ ό ανθρώ
πινος νοΰς δέν άρκεΐται μόνον είς τήν περιγραφήν τών τής 
φύσεως φαινομένων, άλλά ζη τε ί, εί δυνατόν, καί έξήγησίν 
τ ινα  αυτών να δώση. 'Η  περιγραφή τών φαινομένων δέν 
είνα ι ιπ ισ τημ η , η εξήγησις αυτών είναι τό ουσιώδες τής 
επ ιστημης. Δυστυχώς ομως είς όλίγας τών φυσικών επ ι
στημών η έξηγησις είναι πλήρης, μαθηματική, πολλάκις 
μαλιστα  εις τας λεγομενας βιολογικά: επιστήθιας, άναγκα- 
ζομεθα να καταφευγωμεν είς υποθέσεις πρός έξήγησίν τών 
φαινομένων. At υποθεσεις, έφ ’ δσον δέν λαμβάνονται έκ 
τοΰ άέρος καί δέν είναι προϊόντα τής φαντασίας μας, 
ά λλ  εχουσιν άντικειμενικήν τινα  υπόστασιν, δέν είναι κα- 
καί.^ Παν νέον γεγονός, δπερ δέν εξη γείτα ι έπαρκούντως 
ο ι υποθεσεώς τίνος, άρκεΐ νά καταρρίψη ταύτην καί νά
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αντικαταστήσω δ ι’ άλλης μέχρις ευρέσεως τής αλήθειας. 
Π λεΐστοι κλάδοι τής φυσικής οιήλθον τήν οδόν ταυτην.

Καί έπ ί τού παρόντος πρός έξήγησιν τών φαινομένων 
τού υπνωτισμού άναγκαζόμεθα νά καταφύγωμεν εις υπο
θέσεις έπ ί γεγονότων τ ινώ ν, ώς θά ίδωμεν, στηριζομένας.

"Ινα δμως ό άναγνώστης κατανοήστ, τάς σήμερον επ ι- 
κρατούσας ιδέας περί τής ουσίας τού υπνωτισμού, κρίνω 
άπαραίτητον νά γνωρίσω αύτφ  ώς οΐον τε γενικώς τας 
κυριωτέρας λειτουργίας τού κεντρικού νευρικού συστήματος. 
Ε ίναι δέ, ώς ειπομεν, ό υπνωτισμός αλλοιωσίς τ ις  τού κεν 
τρικού νευρικού συστήματος.

Τό κεντρικόν νευρικόν σύστημα συγκειτα ι εκ τριών με
γάλων κέντρων. Τό πρώτον κέντρον εκ τού νωτιαίου μυελού 
άποτελούμενον, συντελεί μετά τών μετ αυτού συνόεδε- 
μένων περιφερικών νεύρων είς τήν παραγωγήν τών άπλών 
κα τ ’ άντανάκλασιν φαινομένων. Τό δεύτερον, οπερ είναι 
άθροισμα πολλών κέντρων, τουτέστι τού προμηκους μυελού, 
τής παρέγκεφαλίδος καί τών λεγομενων μεγάλων εγκεφαλι
κών γα γγλ ίω ν  καί δπερ ευρίσκεται ε ί: συνάφειαν πρός πάντα 
τά μέρη τού πρώτου κέντρου προς δε καί προς τα αισθη
τήρια νεύρα, συντελεί είς τήν παραγωγήν λ ίαν πολυπλό- 
κων κα τ ’ άντανάκλασιν φαινομένων, εν οις μετεχουσιν ολως 
άπομεμακρυσμένα μέρη τού σώματος. Τό τρίτον άνωτατον 
τήν λειτουργίαν κέντρον είναι ό φλοιος τού εγκέφαλου εις 
συνάφειαν μεθ’ δλων τών άλλων κέντρων ευρισκόμενόν. Τού 
κέντρου τούτου, ώς έν τα ΐς τελευτα ία ις δεκαετηρίσιν απε- 
δείχθη, ή λειτουργία δέν είναι πανταχού η αυτη , αλλ 
ύπάοχει διανομή τής φλοιώδους ουσίας τού εγκεφάλου, 
Ούτως ωστε μέρη τινά αύτής προίστανται εις τήν^κίνησιν 
τών μελών, άλλα μέρη είς τήν αντίληψ ιν τών οπτικών 
αίσθήσεων καί άλλα είς τήν τών τής άκοής κ τλ . 'Η  φλοι
ώδης ούσία του έγκεφάλου είναι η έδρα των ψυχικών λ ε ι



τουργιών, ώς πολυειδώς τοΰτο άπεδείχθη. Πασα βλάβη 
τ ίς  φλοιώδους ουσίας έπκρέρει έλάττωσιν % καί έντελή 
καταστροφήν τών ψυχικών λειτουργιών. Αί έξωτερικαί ει
δήσεις έγκαταλείπουσιν εν τή φλοιώδει ούσί̂ ρ εντυπώσεις, 
αιτινες εν αυτή διαμένουσαι άποτελοΰσι τήν πείραν τοϋ 
άτόμου, ητις είς τάς στιγμιαίας κινητικάς εκδηλώσεις 
τάς έκ στιγμιαίων ειδήσεων προερχομένας σπουδαίαν δύ- 
ναται νά άσκήσν) επιρροήν. 'Η διέγερσις τοΰ άνωτάτου 
κέντρου δηλ. της φλοιώδους ουσίας συνδέεται μετά παρα
στάσεων, καθ’ -?,ν πραξιν τό άτομον εχει την αίσθησιν τοΰ 
εγώ, η, ώς λέγει ό τεχνικός δρος, συναισθάνεται.

Μετά τήν βραχεΐαν ταύτην περιγραφήν τών κυριωτέρων 
λειτουργιών τών διαφόρων μερών τοΰ κεντρικού νευρικού 
συστήματος έρωτάται ποιον τών μερών τούτων πρό πάντων 
κατά την υπνωτικήν κατάστασιν προσβάλλεται j

*Εν τών κυριωτέρων φαινομένων, ώς εϊδομεν, τοΰ υπνω
τισμού είναι ή παντελής ελλειψις της συνειδήσεως.Επειδή 
δέ ή συνείδησις, ή υπαρξις δηλαδή αύτης, έξαρτάται έκ τής 
άκεραιότητος τής φλοιώδους ουσίας τοΰ εγκεφάλου, έ'πεται 
οτι ή κατά τήν υπνωτικήν κατάστασιν ελλειψις τής συνει- 
δήσεως μόνον διά τής παραδοχής άλλοιώσεώς τίνος η πρός 
λειτουργίαν κωλύσεως τής φλοιώδους ουσίας τοΰ εγκεφάλου 
δύναται νά έξηγηθή.

Τίς δμως ή αίτία ή κωλύουσα τήν λειτουργίαν τής φλοι
ώδους ουσίας τοΰ εγκεφάλου ; Κατ’ άρχάς κατέφυγον είς 
τήν υπόθεσιν δτι διά τών έπί τά αισθητήρια δργκνα έπε- 
νεργούντων ερεθισμών προκαλεΐται κατ’ άντανάκλασιν σύ- 
σπασίς τις τών αρτηριών τού εγκεφάλου, ενεκα δέ τούτου 
αναιμία αύτοΰ η τουλάχιστον μερών τινων τού εγκεφάλου. 
Ό τ ι αίφνιδίως επερχομένη άναιμία τοΰ εγκεφάλου επι
φέρει άπώλειαν τής συνειδήσεως, τοΰτο είναι γνωστόν παντί 
/ατρώ. Επίσης δι’ αυτής δύνανται νά έζηγηθώσΐ συμπτώ-

ματά τινα τοΰ υπνωτισμού. Ά λλά πολλά είναι τά λα- 
λοΰντα κατά τής μή ΰπάρξεως άναιμίας τού εγκεφάλου 
έν καιρώ τής υπνωτικής καταστάσεως. Τό πρόσωπον τών 
δπνωτικών δέν είναι ωχρόν, τά άγγεϊα τοΰ αμφιβληστρο
ειδούς έζετασθέντα ευρέθησαν οΰχί μικράν έχοντα τήν διά
μετρον. Ταύτα και πολλά άλλα αναμφισβήτητα γεγονότα, 
περί ών δέν δύναται νά γίντι ένταύθα λόγος, λαλούσι 
κατά τής άναιμίας τού έγκεφάλου. Άναιμία λοιπόν δέν 
είναι ή αίτία ή κωλύουσα τήν λειτουργίαν τοΰ έγκεφάλου. 
Ά λ λη  λοιπόν οφείλει νά είναι ή αίτία ή τήν λειτουργίαν 
τής φλοιώδους ουσίας τού εγκεφάλου κωλύουσα.

Ό  Heidenhain επί ποΛλών γεγονότων στηριζόμενος 
παραδέχεται ώς α ιτ ία ν  Της υπνωτικής χαταστάσεως ά να - 
στοΛψ- τ ινα  της Λειτουργίας τών νευρικών κυττάρων τής 
φλοιώδους ουσίας, ήτις δύνατα ι νά προχΛηθή δ ι ’ ασθενών 
χαί συνεχών ερεθισμών τών νεύρων τοϋ προσώπου, τον 
όπτιχοϋ χαϊ άκουστικοϋ νεύρου. 'Ως γνωστόν, ή φλοιώδης 
ουσία τοΰ έγκεφάλου συνίσταται τό πλεϊστον έκ νευρικών 
κυττάρων, άτινα ευρίσκονται είς συνάφειαν μετά νευρικών 
ίνών, τά μέν τής προσθίας, τής καί κινητικής χώρας τής 
φλοιώδους ουσίας τοΰ έγκεφάλου μετά κινητικών νευρικών 
ίνών, τά δέ τής οπίσθιας, τής καί αισθητικής χώρας, μετά 
αισθητικών ίνών. Πολλά λοιπόν γεγονότα πείθουσιν ημάς 
δτι ή λειτουργία τών νευρικών κυττάρων δύναται νά άνα.- 
σταλνί διά τής έπενεργείας νευρικών ίνών είς συνάφειαν μετά 
τών νευρικών κυττάρων εΰρισκομένοιν. Παράδειγμα τοιαύ- 
της τινός έπενεργείας εστω ή καρδία. Ή  καρδία περιέχει 
εντός τής ουσίας αυτής νευρικά κύτταρα, άτινα είς ώρισμένα 
διαλείμματα έπενεργοΰσιν έπί τάς κινητικάς νευρικάς ίνας 
τών μυϊκών ίνών καί ουτω έπιφέρουσι τήν συστολήν αυτής» 
Ά λ λ ’ είς τήν καρδίαν ε’σέρχονται εξωθεν κλάδοι τινές τού · 
•πνευμονογαστρικοΰ νεύρου, οιτινες εχουσι τήν ιδιότητα νά-



αναστελλωσι την λειτουργίαν τών νευρικών κυττάρων τής 
καρδίας. Εαν λοιπον ερεθισωμεν τούς κλάδους τούτους διά 
του ηλεκτρικού εζ επαγωγής ρεύματος, ή καρδία παύει νά 
πάλλϊ) και ίσταται έν διαστολν) έφ’ δσον διαρκει δ έρε- 
θισμός.

Ού μόνον δέ κινητικών νευρικών κυττάρων άλλά καί αι
σθητικών κυττάρων ή λειτουργία δύναται νά άνασταλή δι’ 
ερεθισμού τών μετ’ αύτών είς συνάφειαν ευρισκομένων ίνών.

Έ πί πολλών τοιούτων γεγονότων, περί ών ενταύθα δέν 
είναι δυνατόν νά γίνγι εκτενής λόγος, στηριζόμενος δ Hei
denhain παραδέχεται τήν μνησθεισαν υπόθεσιν περί τής 
ουσίας του υπνωτισμού.

Έάν έκτος τής φλοιώδους ουσίας καί τά άλλα νευρικά 
κέντρα, είς $ διηρέσαμεν τό κεντρικόν νευρικόν σύστημα, 
συμπάσχωσι, δέν δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν. Περί τινων 
μόνον έξ αύτών δυνάμεθα νά είπωμεν οτι ή λειτουργία 
αύτών δέν αναστέλλεται διαρκούσης τής υπνωτικής κατα- 
στάσεως. Είναι δέ ταυ τα τά κέντρα εκείνα έν τώ έγκεφά- 
λω, άτινα ευρίσκονται είς σχέσιν πρός τήν κανονικήν κί- 
νησιν. Επειδή ή κανονική κίνησις κατά τήν υπνωτικήν 
κατάστασιν δέν παραβλάπτεται— οί υπνωτικοί, εϊδομεν, 
ώς ύπνοβάται πέριπατουσιν — άρα καί τά είς αύτήν προϊ
στάμενα κέντρα ώς ή παρεγκεφαλίς, τό τετράλοφον κτλ. 
δέν κωλύονται είς τήν λειτουργίαν αυτών έν καιρώ τής 
υπνωτικής καταστάσεως.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΖΩΟΙΣ

Ού μόνον είς τόν άνθρωπον άλλά καί είς τά ζώα δυνά
μεθα ̂ νά προκαλέσωμεν τήν υπνωτικήν κατάστασιν. 'Η 
σπουδή μάλιστα τών φαινομένων του υπνωτισμού παρά 
τοΐς ζωοις άναμφιβόλως θέλει συντελέσει τά μάλλον πο

λύπλοκα φαινόμενα τοΰ υπνωτιτμοΰ παρά τώ άνθρώπω νά 
έξηγησνι. Δι’ 8 πολλοί τών φυσιολόγων σήμερον ιδίως έν 
Γερμανία έπιμελέστερον καί μεθοδικώτερον σπουδάζουσι 
πόν υπνωτισμόν παρά τοΐς ζωοις.

Ένταΰθα, εννοείται, δέν θά περιγράψω ολα τά φαινό
μενα τοΰ ύπνωτισμοΰ παρα τοΐς ζωοις ουτε εις πολλας 
λεπτομερείας θά είσέλθω. Πρός τοΰτο άπαιτεΐται πολλώ 
μείζων χώρος δσος μοί είναι ενταΰθα επιμεμετρημενος. 
Θά άρκεσθώ μόνον νά δείξω δι’ ολίγων παραδειγμάτων 
υπνώσεως είς διάφορα είδη ζώων, οτι ο υπνωτισμός δεν 
είναι άποκλειστικόν προνόμιον μόνον τοΰ ανθρώπου.

1) Υπνω τική  κατάστασις είς τους ίχθνς. Τήν υπνωτι
κήν κατάστασιν είς τους ίχθΰς δυνάμεθα νά προκαλέσωμεν 
κατά τόν άκόλουθον τρόπον. Οι ίχθΰς (συνήθως Cobitis 
barbatula, Cyprinus carassius) ευρίσκονται εντός αγγείου 
τινός πλήρους ύδατος* συλλαμβανομεν λοιπον αυτους δια 
τής χειρός χωρίς ομως νά πιέζωμεν αυτους ισχυρώς, φερο- 
μεν πλησίον τής παρειάς τοΰ αγγείου καί άναστρέφομεν 
αύτοΰς ούτως ώστε ή ράχις αυτών νά είναι εστραμμενη προς 
τόν πυθμένα τοΰ αγγείου. Εις τήν θεσιν ταυτην κρατοΰμεν 
αύτοΰς ολίγα λεπτά, μετά ταΰτα αποσυρομεν την χεΐρα 
ημών. Οί ίχθΰς υποπίπτουσιν είς τήν υπνωτικήν καταστα- 
σιν καί διαμένουσιν είς τήν νέαν θεσιν ολως ακίνητοι 5 - 1 0  
λεπτά. Αί άναπνευστικαί κινήσεις ενίοτε παύουσιν έπί τινα 
δευτερόλεπτα, επανέρχονται όμως καί εξακολουθοΰσιν είτα 
επίσης ρυθμικώς ώς καί πρό τής υπνώσεως. Πρός τούτοις 
παρατηρεΐται σημαντική έλάττωσις τής τοΰ δέρματος αι- 
σθήσεως* δυνάμεθα νά πιέσωμεν διαφόρους θεσεις τοΰ δέρ
ματος, νά ξύσωμεν μάλιστα διά τίνος βελόνης αύτό χωρίς 
τό ζώον ούδόλως νά άντιδράση. Τοιοΰτόν τι παρατηρεΐται 
καί εις τόν άνθρωπον ιδίως έν βαθεία υπνωτική καταστα- 
σει. Ή  υπνωτική κατάστασις συνήθως διαρκει 10 λεπτά.



*Οσον δέ συχνότερον ίχθύν τινα υπνωτίζομεν. τοσούτον εύ- 
κολωτερον εΐτα ούτος υποπίπτει εις τήν υπνωτικήν κα- 
ταστασιν. Συμβαίνει δηλαδή είς τάς περιστάσεις ταύτας 
εκείνο τό οποίον οί Γάλλοι λίαν έπιτυχώς όνομάζουσιν edu
cation hypnotique.

Τοιαύτην education hypnotique έγνωρίσαμεν καί εις τόν 
άνθρωπον. "Όσον συχνότερον άτομον τι υπνωτίζεται, τό
σον ευκολώτερον υποπίπτει εις τήν υπνωτικήν κατάστασιν.

2) 'Υπνωτική κατάστασις είς τους βατράχους. Σχεδόν 
κατα τόν αυτόν τρόπον δυνάμεθα νά υπνωτίσωμεν τούς βα- 
τραχους ως καί τούς ιχθύς. Στρέφομεν δηλαδή αυτούς έπί 
τής ραχεως καί αναγκάζομεν νά μένωσιν είς τήν νέαν ταύ
την θέσιν. Μετ’ ολίγα λεπτά άρχεται ή υπνωτική κατά- 
στασις. Τα υπνωτικά φαινόμενα είναι σχεδόν τά αυτά καί 
εις τους ιχθΰς, μόνον ή ελάττωσις τής αίσθήσεως δέν πε
ριορίζεται είς τήν του δέρματος, άλλ* εκτείνεται καί είς 
8λα σχεδόν τά λοιπά αισθητήρια όργανα. Οί βάτραχοι εί
ναι λίαν επιδεκτικοί τής λεγομένης education hypnotique.

3) 'Υπνωτική κατάστασις παρά τω κογίκΛω. Οί κόνι- 
κλοι υπνωτίζονται ευκόλως καί είναι λίαν επιδεκτικοί τής 
education hypnotique. Έν καιρώ τής υπνωτικής καταστά- 
σεως παρουσιάζουσιν έλάττωσιν τής αίσθήσεως ούχί μόνον 
του δέρματος, άλλά καί τών βλεννογόνων. Δυνάμεθα π. χ. 
νά αφήσωμεν αυτούς νά είσπνεύσωσι καπνόν έπί τινα λε
πτά χωρίς ούδεμίαν νά ποιήσωσιν άντίδρασιν.*Η υπνωτική 
κατάστασις διαρκεί πολλά λεπτά.

Αλλ’ ού μόνον είς τούς ίχθϋς, βατράχους καί κονίκλους, 
αλλα καί ε'ς πολλά άλλα ζώα, ώς οφεις, χελώνας κτλ. 
δυνάμεθα νά προκαλέσωμεν τήν υπνωτικήν κατάστασιν 
μετα φαινομένων μάλλον η ^ττον διαφόρων. rH τών ορνί
θων υπνωτική κατάστασις, ήτις δύναται νά προκληθη, 
δταν αίφνης πλησιάσωμεν πρό τών Οφθαλμών αύτών άντι^

κείμενόν τι, ή, έν ώ πιέζομεν τήν κεφαλήν αύτών πρός τό 
έδαφος, διαγράψωμεν επί του τελευταίου δια κιμωλίας 
γραμμήν τινα, ητο γνωστή πρό *200 καί πλέον ετών, κατά 
τό 1644. Επειδή ο ί  τότε δέν ήδύναντο νά έξηγήσωσι τό 
φαινόμενον τοΰτο, τό ονόμασαν experiroentum niirabile τοΰ 
Kirchner, τοΰ πρώτου παρατηρήσαντος αύτό.

’Αλλά experimentum mirahile ησαν δλα τά φαινόμενα 
τοΰ υπνωτισμοΰ, έφ’ οσον ή φυσιολογία και ιδίως η φυσιο
λογία τοΰ κεντρί κοΰ νευοικοΰ συστήματος ευρίσκετο εις 
μέγα σκότος, ώς ητο τοΰτο πρό μόλις 40 ετών.

Κατά τάς τελευταίας δμως δεκαετηρίδας η φυσιολογία 
τοΰ κεντρικοΰ νευρικοΰ συστήματος εποιησατο σχετικώς κο
λοσσιαίας προόδους. ’Αποτέλεσμα τούτων πρός τοΐς άλλοις 
ητο δτι καί τά φαινόμενα τοΰ υπνωτισμοΰ είναι σήμερον 
μάλλον καταληπτά. Πρός έξτίγησιν αύτών δέν εχομεν 
πλέον ανάγκην νά καταφύγωμεν εις υπερφυσικας καί μυ
στηριώδεις δυνάμεις. 'II φυσιολογία μέ τους διέποντας τα 
φαινόμενα, ών τήν έζιίγησιν αυτη επιζητεί, νόμους, υπισ- 
χνεΐται ήδη ήμΐν σήμερον τήν Ιξήγησιν τών λιαν πολύ
πλοκων, λίαν περιέργων αμα δέ καί σπουδαιότατων δια 
τε τήν φυσιολογίαν καί ψυχολογίαν, φαινομένων τοΰ υπνω- 
τισμοΰ.

Καί ιδού δ υπνωτισμός καί τά κατ’ αύτόν £ν έκ τών 
πολλών παραδειγμάτων, δτι ή πίστις εις τάς υπερφυσικας 
καί μυστηριώδεις δυνάμεις, ή δεισιδαιμονία κτλ. συνετή 
αύξήσει τών γνώσεων ημών, ιδίως τών έκ τών φυσικών επι
στημών, βαθμηδόν έκλείπουσι.

5?Η Γ Α Σ  ΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
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ΣΠΕΝΣΕΡ, ΧΑΕΚΕΛ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

I
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Υπήρζεν έποχη τ ις , αληθώς μακαρία, καθ ήν αί φυ- 
σίκο-μαθηματικαί γνώσεις η διετέλουν έν σπαργάνοις η έν 
επωάσει λαθραία έντός τών σπλάγχνων του χρόνου άνε- 
παυοντο, άναμένουσαι τόν επιτήδειον πρός βλάστησιν τής 
εαυτών ζωής φωςφόρον κ*ί θερμογόνον ήλιον τής γνώσεως.

Κατά τήν έποχήν εκείνην μόνος δ κλήρος (ή ιεροκρα
τία ), ως γνωστόν, έλειτούργει καί έκανόνιζε τά τε θεία 
και τανθρώπινα, εσθ’ οτε δέ καί τά τών ζώων, δμοιάζων 
ούτως νΑτλαντα εύρυσθενή, κρατούντα έπ ’ ώμων καί υπο- 
βασταζοντα τήν παμμεγέθη πάσης γνώσεως σφαίραν έν 
πληρει ακινησία. Πάνυ δικαίως επομένως οί βασιλεύοντες 
θρόνοι έτρεμον τότε ένώπιον παρομοίας ισχύος, ώς ενώπιον 
θεοΰ επί τήν γην έπιβλέποντος, καί λίαν φυσικώς καί 
αυτα τα άλογα τών ζώων ύπετάσσοντο είς τήν φωνήν έπι- 
τιμνισεως καί τοΰ ελάχιστου λειτουργοΰ τοΰ 'Υψίστου. Έν- 
θυμηθητε τό εξής άψικάρδιον γεγονός, οπερ άναφέρει δ 
Ιταλός φυσιοδίφης Lessona καί κρίνατε περί τής κατα- 

στασεως τοΰ πνεύματος έν έκείνη τ*?1 έποχτι.
Ασεβείς μηλολόνθαι καί μΰς κατέστρεφόν ποτε τούς περι.

τήν άγίαν καί αίωνίαν πόλιν τής 'Ρώμης αγρούς. Τό ορ
θόδοξον καί φιλοδίκαιον πλήρωμα ήγανάκτησε κατά τοι- 
αύτης άνιέρου είςβολής έπί ξένης καί μάλιστα χριστιανικής 
ιδιοκτησίας, ή δ’ Εκκλησία βργισθεΐσα, συνεκάλεσε δικα- 
στήριον καί πάνυ νομίμως δ ι’ έπιδόσεως κλήσεων νομίμων 
προςεκάλεσε τά ένοχα ζώα, ινα παρουσιασθώσιν είς τό 
συσταθέν δικαστήριον έντός τεταγμένης προθεσμίας καί 
δικασθώσιν έπί άθεμίτω καταστροφή ξένης ιδιοκτησίας. 
Ά λ λ ’ οί ένοχοι δέν ύπηκουσαν, έφ’ ω καί έδικάσθησαν 
έρημην, διορισθέντος μάλιστα καί δικηγόρου πρός ύπερά- 
σπισιν τών ένεκα απείθειας έρημην δικασθέντων. Ή  ευ- 
φραδής ύπεράσπισις τοΰ δικηγόρου καί άπαντα τά πρα
κτικά τής σοβαράς ταύτης υποθέσεως σώζονται έν 'Ρώμνι 
πρός δόξαν τής έποχής έκείνης, καθ’ *?ιν ή θρησκεία διετέ- 
λει έν παντοδυναμία σωτηρίω, καί τών πάντων τάς τύχας 
έκράτει διά τής παντοδυνάμου έπηρείας της.

Ά λ λ ’ οί χρόνοι τής άπολύτου έκείνης κυριαρχίας άντι- 
παρήλθον καί σήμερον δλονέν, άλλ’ ήρέμα άναπτυσσόμενον 
τό ανθρώπινον πνεΰμα έν γνώσει ποικίλη, άποβάλλει τάς 
θρησκευτικάς πλάνας, άδελφοΰται πρός τήν έν* γένει έπ ι- 
στημην, πολεμεΐ ού μόνον τήν έκ πλάνης άγνοιαν, άλλά 
καί δ ι’ ανοχής ήπκυτέρας καταγίνεται είς τήν τής αλή
θειας διάδοσιν. Ουτω δέ καί ή θρησκεία γέννημα τής τοΰ 
πνεύματος έξελίξεως, κατά μίαν τάξιν κοινωνιολόγων, 
συμβαδίζει μετά τής τοΰ πνεύματος έπί τά πρόσω πο
ρείας, κατέρχεται βαθμηδόν άπό τοΰ έπηρμένου θρόνου 
αύτής καί τείνει φιλίαν τήν χεΐρα πρός τήν έπιστήμην, 
γλυκύν τόν χαιρετισμόν της άπευθύνουσα πρός αδελφήν 
προςφιλή, μεθ’ *̂ ς κοινή υπόθεσις είναι ή τής απολύτου 
άληθείας άνακάλυψις, έάν τοΰτο έπιτρέπηται τή άνθρω- 
πίντ, νοητικνί αδυναμία. Κατά τούς νόμους επομένως τής 
βαθμιαίας έξελίξεως τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος έχει πλή-



ρες τό δίκαιον ο πολύς Herbert Spencer διατεινόμενος δτι 
επιστήμη καί θρησκεία δέν είναι άλλο η δύο όψεις μιάς καί 
τής αυτής ύποθέσεως, δέν είναι η δύο διάφοροι οδοί, δι* ών 
άναζητεΐται ή ύπερτάτη τών δλων καί άπόλυτος Ά ρχή.

Τοιαύτης δέ οΰσης τής σχέσεως μεταξύ θρησκείας καί 
επιστήμης, έξετάσωμεν τήν έπιστήμην περί τής έν τή γ υϊ 
αρχής τών οντων, άλλοις άφιέντες τάς μεταξύ θρησκείας 
καί έπιστήμης θεωρίας, τάς άναγομένας εις κύκλους πνευ
ματικής έργασίας ρ-ή άνηκούσης ήμΐν.

Ά φ ’ ό'του έπλάσθη τό σύμπαν, φρονεί ή έπιστή/,η, δέν 
παρήλθον ολίγαι μόνον χιλιάδες ετών, ώς νομίζει η Εβρα
ϊκή  Αρχαιολογία, αλλ5 εκατομμύρια ετών ακατάληπτα 
καί κατά σνμβοΛισίιόν μόνον νοούμενα, ώς κατά συμβολι
σμόν νοείται τό άπειρον καί τό σφαιροειδές τών ουρανίων 
σωμάτων σχήμα.

Τό πράγμα εύαπόδεικτον, λέγουσιν αι τε γεωλογικαί 
καί άλλαι τής επιστήμης λογικαί εκδηλώσεις. — Τί εί
ναι ή γή άπέναντι του παντός ; — *Ατομον σχεδόν άνευ 
διαστάσεων καί βάρους, διά τής φαντασίας μόνον νοούμε- 
νον, ώς υπάρχον μεταξύ τών απείρων κόσμων τών εν τώ 
άπείρω κυκλοφορούνται, ί Καί διά τό άτομον αυτό, τό 
ουτω σμικρόν καί σχεδόν μικροσκοπικόν εδει ή πρώτη 
Άοχή νά καταβάλτ) ίδιον κόπον, ιδίαν πρόνοιαν, διά νόμου 
εξαιρετικών προνομίων, οία δέν έκρινε σκόπ'.μον νά κατα- 
βάλν) διά τό σύμπαν αύτής ;

Παραδεχθώμεν επομένως οτι οί αυτοί απανταχού νόμοι 
έν τώ άπείρω κανονίζουσι καί ποδηγετοΰσιν άπαντα τά 
υπάρχοντα καί κινούμενα σώματα. Πάσα άλλη δδός είναι 
πλάνης οδός, τη άγνοια μόνον έπιτρεπομένη καί ούχί τοΐς 
προαιωνίοις καί άκαταμαχήτοις νόμοις τής λογικής, έφ* 
οις καί μόνοις τών άνθρώπων αί κρίσεις στηρίζονται.

’Αλλά περί τής έν τνί γη τοΰ άνθρώπου παρουσίας προκει-

μενού ήμΐν νά κρίνωμεν, υπάρχουσι καί πλήθος άλλων απο
δείξεων, ένώπιον τών οποίων κατ’ ανάγκην πρέπει νά υπο- 
χωρη ή δοξασία ή άποδίδουσα τόσην νηπιότητα εις τήν τοΰ 
σύμπαντος ηλικίαν. ’Αρκεσθώμεν είς μίαν μόνην άπόδειξιν.

’Ανορύσσοντες φρέατα κατά τό Δέλτα τοΰ Νείλου, εύρον 
είς βάθος πολλών μέτρων διάφορα έργα άνθρωπείας τέχνης, 
ιδίως δέ κεράμους, αϊτινές είσιν, ώς γνωστόν, μία τών αν
θρωπίνων βιομηχανιών τών άποδεικνυουσών ποιάν τινα 
κατάστασιν πολιτισμοΰ, άπομακρυνομένην τής άγριότητος 
καί χωροΰσαν πρός τήν μόρφωσιν καθεστηκυίας κοινωνίας, 
συναισθανομένης τήν φυσικήν αλληλεγγύην, τήν έν τη 
κοινωνία μορφουμένην. Γνωστόν ήδη υπάρχει τη έπι- 
στήμη κατά πόσον διά τής καταφερομένης ίλύος ύψοΐ έτη-- 
σίως τήν επιφάνειαν τοΰ εδάφους δ άρδεύων αυτό Νείλος. 
Έάν τις ύπολογίση κατά προσέγγισιν τό βάθος, είς 8 εύ- 
ρέθησαν αί περί ων πρόκειται κέραμοι, καί ά; δ ποταμός 
ούτος είχεν άλλοτε παρασύρει είς τά ρεΐθρά του καί ένα- 
ποθέσει είς 8 μέρος άπαντώσι τά νΰν, παραβάλη δέ τό 
βάθος τοΰτο πρός τήν κατ’ έτος έπίχωσιν, θέλει φθάσει 
είς τήν άνάγκην καί άκων νά παραδεχθη δτι κατά τινας 
μέν πρό 30,000 ετών, κατ’ άλλους δέ πρό 70 ,000 , ύπήρ- 
χεν έν Α ίγύπτω λαός τις τελειότερος τών νΰν αγρίων, διότι 
είχεν αρχίσει νά οίκίζη πόλεις, ένωοί σύγχρονοι ημών άγριοι 
πλάνητα βίον βιοΰσι καί υπό τήν σκέπην υψιτενών δένδρων, 
η εντός άντρων τής μητρός γής έξασφαλίζονται κατά τών 
τοΰ περιέχοντος έπιδρομών, έκαστος δι* εαυτόν μόνον φρον- 
τίζων πολύ καί έλαχίστως διά τήν οίκογένειάν του1.

Επομένως ή σύγχρονος έπιστήμη παραδέχεται τήν τοΰ 
Κάντιου καί Ααπλάς, καθ’ *?ιν ή γή, πυρίνη τό κατ’ άρχάς 
σφαίρα, άποδίδουσα θερμαντικόν είς τό άπειρον τών ούρα-

I * «Bucliner: » Le Materialisme Contemporain».



νίων εκτάσεων, εκττίσατο ήρέμως κατά τήν διάρκειαν άνα- 
ριθμητων κύκλων αιώνων τήν ήν έχει νίδη κατάστασιν τής# 
γεωλογικής της μορφώσεως. Κατά τά είρημένα, υπήρξεν 
εποχή γηίνη, καθ’ ί|ν ούτε ζφον ούτε φυτόν ήδύνατο νά 
ζηση έπί τής γής, διότι ούδεμιάς ύπάρξεως ή ζωή συμ
βιβάζεται μετά τού πυρός. ΓΙλήν τούτου, έκ λογικής άρ- 
χής δρμίομενοι, όφείλομεν νά παραδεχθώμεν §τι τά πρώτα 
έπί τής γής φανέντα οντα δέν όφείλουσι τήν άρχιίν των είς 
άλλο η είς αυτόματον έκ τών ορυκτών διάπλασιν^Άλλά. 
καί δ Herbert Spencer, ουσιωδώς θρήσκος, καί μάλλον τού 
Hamilton καί Mansel στηρίξας τήν τής θρησκείας πρός τήν 
έπιστήμην συνάφειαν, ουδόλως παραδέ/εται τήν αύτοπρό- 
ςωπον τού Πλάστου παρουσίαν κατά τήν επί γής δημιουρ
γίαν τού ανθρώπου, άλλά τά έργα τού Θεού περιορίζει είς 
κύκλον άλλον η είς 8ν συνήθως αξιούσιν οί πολλοί, οί μή 
δρώντες άλλο τ ι πλήν τού ανθρώπου έν τη γη καί τού 
Θεού έν τφ  ο.ρανώ υπέρ τού ανθρώπου καί μόνου έργα- 
ζομένου5.

Παραό'εχόμενοι οί φυσιοδίφαι τήν αυτόματον έπί τού 
στερεού τής γής φλοιού ζωήν διά τής ήσύχου καί παρατε- 
ταμένης έργασίας αλλεπαλλήλων αιώνων, ύπο/ρεούνται 
κατ’ ανάγκην, νά κατέρχωνται μελετώντες τήν κλίμακα, 
τών οργανικών οντων, άπό τού άνθρώπου καί τών τελειοτέ- 
ρων φυτών μέχρι τού κατωτάτου έκείνου οργανικού δντος, 
έξ ου ή ζωή άρχομένη, ώς άπό αφετηρία,, προβαίνει έξε- 
λισσομένη διά τών πολλών της μεταμορφώσεων μέχρι τού 
τελειοτάτου έπί γής οντος, δπερ είναι δ άνθρωπος.

’Ελπίζω οτι δ αναγνώστης δέν θέλει ξενισθή έπί τη αύ- 
τομάτω βλαστησει τ?,ς ζωής έπί τού πλανήτου μας, δταν*

1 ’ Π. Letourneau β Βιολογίαν»^ Κεφ. ΙΙερΙ γενέσεως τών οντων.
2 ' Ί ο  H erbert Spencer «B io lo g ia »  vol. 2.

πληροφορηθη δτι καί έν αίς ήμέραις ζώμεν διά τής τέχνης 
ευφυών πειραμάτων ή αυτόματος άνάπτυξις μικροσκοπικών 
οντων διατελεΐ γεγονός άδιαφιλονείκητον, μέγιστον φώς 
έκπέμπον έπί τήν σκοτίαν τής νέκρας ΰλης, τής Ιχούσης 
δυνάμει τήν ζωήν έν τοΐς σπλάγχνοις, καί άπαιτούσης 
άρωγήν έπιτηδείων περιστάσεων πρός παραγωγήν οργώσης 
καί καταφανούς ζωής1.

Ά λλά  πλήν τού κ. Pouchet καί δ Pennotier είς τήν περί 
9Αρχής τής ζωής πραγματείαν του, δ διάσημο; Ιταλός 
M antegazza είς διάφορα πειράματά του, δ Jo jy  καί δ Mus
set διά σειράς μακράς καί άκουράστου έργασίας έπί τού 
προκειμένου, κατώρθωσαν νά παράσχωσι τώ αυτοματισμώ 
τοσαύτας αποδείξεις, ώςτε ν’ άποβαίνη αδύνατος πάσα 
αμφιβολία είς τό έξής.

Ουτω, κατά τήν ανωτέρω δοξασίαν περι γενέσεως τών 
δντων, δ Ά δάμ καί ή Ευα δέν εΐναι οί προπάτορες ημών, 
άλλά καί ημών καί παντός άλλου δντος υπήρξε μία άπλου- 
στάτη τήν υφήν, μικρά, έλαστική, γλοιώδης κοιλία, ητις 
δέν εΐχεν άλλην δύναμιν, ώς λέγει δ πολύς Haeckel, η τήν 
τού απορροφάν έκ τού περιέχοντας ύλην θρεπτικήν, καί 
πληθύνεσθαι διά ποικίλων διαιρέσεων, περί ών ή βιολογία 
πραγματεύεται. Ά πό  ταύτης τής κοιλίας η τού πρωτογε
νούς τούτου κυττάρου, ώς άπό σημείου ένάρξεως καί κατω- 
τάτης τής κλίμακος τών οντων βαθμίδος, έκινήθη έπί τά 
πρόσω καί βαθμηδόν έβάδισε τήν δδόν τής έαυτής άνελί- 
ξεως άπασα ή ζωή ή έπί γής παρατηρουμένη*.

Κατά τήν δοξασίαν δέ ταύτην τής Μεταμορφώσεως, άμε
σον γονέα η πάππον σεβαστόν δ άνθρωπος δέν έσχε τήν £ν-

1 νΙο. Ε A. Pouchet: «NouveUee experiences snr la  generation 
spontanee et sur la  resitance vitale». page 110 · 122 .

2 IS Haeckel «Les preuves du Transfcrmisme».



δοξον τύχην νά εχνι άλλον τ ινά  όμοιάζοντα αύτώ κ α τ ’ ει
κόνα άνθρωπον πρωτόπλαστον, άλλά  πίθηκόν τ ινα  καταρτ 
ρινικόν κάτοικον τής Μεσημβρινής ’Ασίας $ τής Βορείου 
’Αφρικής, η τόπου τινός, κατά τόν Haeckel, βυθισθέντος και 
κειμένου μεταξύ Μαδαγασκάρης, Κεϋλάνης καί Σόνδης,αι- 
τινές ει’σι τά  λείψανα τής καταποντισθείσης εκείνης χώρας. 
•Ό τι ό'έ πράγματι κατά τά μέρος τοΰτο τοΰ ώκεανοΰ μ*- 
γάλη  τ ις  ήπειρος έβυθίσθη, ένεκα γηίνων σπασμών, είναι 
άναντίρρητον τί^ γεω λογία , λαμβανούση τήν φροντίδα τής  
Ιξετάσεως τοΰ διαφόρου βάθους τοΰ ώκεανοΰ, τοΰ κειμένου 
μεταξύ τών εΐρημένων τριών νήσων.

Α λλα  πώς κατωρθωθη η μεταμόρφωσις ένός πιθήκου 
etc άνθρωπον;

Κ ατά  τους ανήκοντας εις την της βαθμιαίας Μεταμορ- 
φώσεως Σχολήν, είς η περισσότεροι πίθηκοι άρρενές τε  καί 
θηλεις ηρέμα καί χρονίως βοηθούμενοι εκ τε  τής έαυτών 
φυσεως και τής του περιέχοντος καταστάσεως ουτω πως 
ετροποποιήθησαν, ώςτε διά σειράς προοδευτικών εξελίξεων 
παρουσίασαν τον κ α τ αρχάς ατελή πάντως άνθρωπον, άτε  
τριχωτόν και στερουμενον λαλιάς, ήν, βαθμηδόν τελειο
ποιούμενος, έκτήσατο μετά πάροδον χρόνου καί ήρξατο νά 
λαλη  καί διά τής λαλιάς η τής γλώσσης τής λαλουμένης 
ν άποο ?j εκ πιθηκοειδούς ανθρώπου τέλειος άνθρωπος, τήν  
μεγίστην τής τελειότητάς του αξίαν οφείλων εις τήν γλώ σ
σαν, ύ ι ής χ,αί τάς ιδέας του έκυκλοφόρει εις τούς περί 
εαυτόν, και τόν εγκέφαλον τελειότερον καί τό πνεύμα επο
μένως σοφωτερον κατέστησεν. Ούτως Ιχωρίσθη δ έπί γής 
άνθρωπος καί άπετέλεσεν ιδίαν τάξιν , άφήσας έν τοίς 
σπαργανοις τής ζωώδους νηπιότητος τούς έαυτοΰ έξαδέλ 
φους, πρώτους η δευτέρους η τρίτους, άδιάφορον τούτο, Γο- 
ριλαν, Κ ιμπαζήν καί Ο3ραγκοτάγκον.

Α λλ  ή γένεσις αυτη τοΰ άνθρώπου, άντιτασσομένη

πρός πεποιθήσεις πολυχρονίους καί όοζασίας θρησκευτικας* 
δυςκόλως πολεμουμένας, ενεκα τής μακράς ζωής των εν τη 
τών κοινωνιών συνειδήσει, δειται τώ δντι άποδειξεων 
ψηλαφητών έκ μέρους τής έπιστήμης, ητις έπί τώ ονόματι 
τής αλήθειας παρουσιάζεται κηρύσσουσα τον πόλεμόν τον 
σωστικόν κατά φθοροποιών αποπλανήσεων. Εξετάσωμεν 
επομένως τήν έπισττΛμην, ίνα μάθωμεν κατα ποσον αι συγ 
χρονοι έπί τοΰ προκειμένου δοξασίαι αυτής εισί πειστικαί.

Τρεις σήμερον δοξασίαι έπιστημονικαί άφορώσαι είς τήν  
γένεσιν τοΰ άνθρώπου διαιροΰσι τούς έπιστήμονας φυσιο- 
δίφας. Ή  πρώτη δοξασία είναι ή τής κλασικής μονογε- 
νείας ( m o n o g e n i s m e ) ? όφειλομένης τώ  σοφώ Q u a t r e f a g e s ,  τω  
φρονοΰντι οτι δ ά'νθρωπος έπλάσθη άρσεν καί θήλυ πρό 
άμνημονεύτου χρονικής έποχης η υπό υπέρτατης τινός βου- 
λήσεως η d'une f o r c e  e tran g ere , καί δογματίζοντι δτι ου 
μόνον λογικόν άλλά  καί θρησκευτικόν ον είναι ούτος . Α λλ  
ή μέν γνώμη τοΰ σοφοΰ τούτου, ή άφορώσα εις τον θρη
σκευτικόν χαρακτήρα τοΰ άνθρώπου κατα π ίπ τε ι υπό τήν 
γνώσιν, ?ιν εχομεν περί ατόμων καί λαών εξ εκατομμυρίων, 
μή έχόντων θρησκείαν καί τό χείριστον μή πιστευόντων 
είς τήν ύπαρξιν τοΰ Θεοΰ καί τής ψυχής, ή δέ έτέρα δο
ξασία του περί τοΰ αμεταβλήτου τών φυσικών τύπων τών 
οντων κατέπεσεν ήδη υπό τήν σοβαράν επίδρασιν τών γ ε 
γονότων τής Μεταμορφώσεως, άτινα  πολλοί σοφοί καί ιδίως 
δ  D a r w i n  άνεκάλυψεν.

Ή  δευτέρα δοξασία ανήκει τώ  Aggassiz. Κ α τά  τον σο
φόν τοΰτον1, αί διάφοροι τών άνθρώπων φυλαί προηχθη- 
σαν άνεξάρτητοι ή μία τής άλλης έπί οκτώ διαφόρων κέν
τρων, δ ι5 ύπερτάτης τινός βουλήσεως, δυνάμει σχεδίου

1 ’Ίο « D e l  unite de l ’ espfece hnmaine». P aris  1869.
2 Scelch of the natural provinces of the W orld. Philadelphia, 1854·



προαποφασισθέντος υπό ταύτης. Ά λ λ ’ ή ειδική αυτη πο- 
λυγένε ιχ , ώς καί ij τοΰ κ. Quatrefagee μονογένεια, εχουσι 
τό  κακόν ελάττω μα, κατά τό λέγε ιν  τών οπαδών τής Με- 
ταμορφώσεως, δτι ζητοΰσι τήν τοΰ ανθρώπου καταγωγήν 
πέραν τών γνωστών τής «ρύσεως νόμων, τών διοικούντων τό 
στάμπαν1.

Τρίτη δοξασία έπ ί τοΰ προκειμένου είναι ή τής Μ ετα- 
μορφώσεως, περί ής πλατύτερον θέλω φέρει τόν λόγον, δ ι
ότι εΐναι ή επικρατούσα σήμερον δοξασία, καί διότι ε π ι
θυμώ οί άναγνώσται του ’Α ττιχοϋ ' Η μερολογίου  νά λάβωσι 
γνώσίν τ ινα  τοΰ πράγματος Θετικήν, καί λαλώσιν επομέ
νως έν γνώσει πλήρει τοΰ Δαρβινισμού. "Αλλως τε  καί οί 
ξένοι, διεξερχόμενοι τήν τού ’Α ττιχοϋ ' Η μερολογίου  ύλην, 
δέν είνα ι, φαίνεται μοι, καλόν νά μή εύρίσκωσιν έν αύτφ  
καί τινας πραγματείας έπ ί ύλης, δυναμένης νά χρησιμεύη 
εις ενδειξιν δτι καί ή μικρά Ε λ λ ά ς  δέν μένει αδιάφορος εις 
τά  σύγχρονα έπιστημονικά τε καί κοινωνικά ζητήματα, 
τά  ούτως έμβριθώς καί έπιμόνως άπασχολοΰντα τόν επ ι
στημονικήν κόσμον τών πεπολιτισμένων λαών.

Εί’ς τό προκείμενον λοιπόν.
Κατά τό 1809 , σωτηρίου έτους, μετά τούς φυσιοδίφας 

M a ile t καί R o b in e t  b Γάλλος καθηγητής L a m a rc k , δαιμό- 
νιον δλως παρατηρητικόν πνεΰμα κεκτημένος, θέσιν προ
δρόμου καταλαβών έπ ί ΰποθέσεως,ητις, ώς έκ τών υστέρων 
άποόείκνυται, ώοισται άρδην νά καταστρέψγι παλαιάς π ε 
ποιθήσεις, διεκήρυξεν δτι : «Τά εϊδη τών οργανικών οντων 
«τροποποιούνται άπείρως καί σχετιζόμενα πρός τόν χρόνον 
«ε ισ ίν  ώς μή ύπάρχοντα, διότι άπό ενός εις ετερον είδος 
«■μεταβαινουσι ταΰτα  δι* απείρων μετατροπών».

1 ’Ί ί. P. Topinard ι Anthropologie», «λ. 229. Paris, 1875.

Κατά τόν σοφόν τοΰτον, έξετάζοντες τήν κλίμακα τών 
όντων, φθάνομεν είς μικρόν τινα  αριθμόν πρωτογενών σπό
ρων, τών μονάδων, αυτομάτως φυεισών.

Καί αύτός δέ ο άνθρωπος, μή υπαγόμενος είς έξέτασ ιν, 
δέν παρουσιάθη έπ ί τής γής η ώς παραλλαγή βραδείας με- 
ταμορφώσεως π ιθήκων1.

Ή  δοξασία τοΰ Γάλλου έπιστήμονος πολεμηθεϊσα υπό 
τοΰ περιωνύμου Cuvier ένομίσθη μέν δτι έστραγγαλίσθη 
έντός αύτών τούτων τών νηπιακών σπαργάνων της έν Γαλ
λ ία , άλλά κτησαμένη διασήμους απανταχού τής λοιπής 
Εύ'ρώπΆς προςηλύτους ήγωνίζετο, οίονεί σιγώσα έν με
λέτη  βιωσίμω, τόν τής άναστάσεώς της θρίαμβον. Πρώ
της 'τάξεως φωτεινοί αστέρες ό Herbert Spencer, b Ma- 
thiwes. O Lecoq, b Hooker, b Rafiuesque, b Nodin b Buch, b 
Ghocthe, b Schai'hauser, o Lyell, προςήνεγκον καί λάμπον 
καί θερμόν τό ίδιον φώς πρός αληθή φω τισμόν τής παν- 
ταχόθεν σκιασθείσης θεωρίας τού Lamarck, και ή θεω- 
ρία'ήρξατο δειλή καί βραδεία νά βηματίζει τήν άνιοΰσαν 
της πορείας της λεωφόρον, μέχρι τής έλεύσεώς τού Char Is 
Darwin, δςτις άπό τής χειρός λαβών τήν Ιτ ι άνίσχυρον 
δοξασίαν, ύψωσεν αύτήν έν βραχεί χρόνου δ ιαστηματι εις 
Ίίήν ίιπάτην τής επιστημονικής αύτής δόξης περιωπήν.

Ό  άληθώς ακάματος είς τήν εργασίαν του καί λ επ το 
λόγος είς τάς παρατηρήσεις του "Α γγλος D a rw in  μετα  
έξαετές ταξείδιον έπ ί τού πλοίου B e a » le , έπανήλθεν εις 
’Α γγλ ία ν  φέρων θησαυρόν παρατηρήσεων, α ίτινες τώ  παρέ- 
σχον τήν ευκολίαν νά μορφώσιρ τήν πεποίθησίν του ασφα
λώς έπ ί τής κληθείσης παρ’ αύτοΰ φυσικής χ α ΐ τ ε χ η χ ή ς  
Ατίιλογής^ χαί τοΰ πορίσματος τών έρευνών του, τοΰ συνο-

1 ’Ιδέ «Philosophic Zoologique». par Τ. Β. Lamarck, 2me
1873.



ψιζομένου εις τάς τρεις ακολούθους άγγλικάς \έξεις Srug-  
gle f o r  l i f e  ήτοι πόλεμος πρός νπ<χ.ρξιν.

Τά ολίγα ταΰτα συνοψίζοντα τό επιστημονικόν πόρι
σμα τής Δαρβινιαν/ίς θεωρίας, τής στηριζομένης εις βίβλους 
πολλών τε καί θαλασσίων ερευνών, δύνανται διά συντόμου 
δρισμοΰ, σχετιζομένου καί πρός τήν τοΰ Lamarck θεωρίαν 
νά συμπεριληφθώσιν εις τά έξης: ((Φυσική επιλογή διά 
((τοΰ πρός ΰπαρξιν πολέμου, έφαρμοζομένη εις τήν τοΰ 
(CLamarck μεταμόρφωσιν)).

'Ως γνωστόν, οί γεωπόνοι καί κτηνοτρόφοι κατορθοΰσι 
κατά βούλησιν ιδίαν δι’ επιμόνου προςοχής καί επαναλη
πτικής εργασίας, έκλέγοντες χαρακτήρας τινας εκ αίνος 
είδους, ν’ άποκτήσωσι βαθμηδόν νέον τι είδος, πολύ διά
φορον τοΰ έξ ού παρήχθη τό νέον τοΰτο είδος, καί νά 
καταστήσωσι τοΰτο διαρκές διά τής κληρονομίας. Ο Sir 
John Sebright ήδυνήθη εντός ολίγων ετών ού μόνον τάς 
πτέρυγας πτηνών, άλλά καί τό ρύγχος καί τήν κεφαλήν 
νά μεταβάλν). Αυτη ή επιλογή έπιτυγχάνεται κατά Dar
win καί μεταξύ τών άγριων ζώων διά τυχαίων περιστά
σεων, οφειλομένων εις τόν πρός ύπαρξιν πόλεμον καί ούτως 
ί; άστασία τοΰ είδους κταται κΰρος επιστημονικόν. ’Αλλά 
πρός πλείονα κατάλν,ψιν τοΰ πράγματος Γδού καί δύο πα
ραδείγματα μεταβολής τοΰ είδους, άξια τώ οντι προςοχής.

Πρό τινων ετών μετηνέχθη έξ ’Αμερικής εις Ευρώπην 
άμφίβιόν τι σαυροειδές, ού τίνος δέν μνημονεύω τό ονομα 
άτε γράφων έν Καστελλοκάμπω, ένθα στερούμαι τών αναγ
καίων βοηθημάτων. Τό περί ου πρόκειται αμφίβιον, τεθεν 
εντός δεξαμενής υδατος, άπέβαλε βαθμηδόν τά βράγχια 
καί έγένετο έρπετόν, άναρριχώμενον έπί τών δένδρων καί 
άποφεΰγον πλέον τό υδωρ, έν φ άδυνατεϊ νά παρατείνει εις 
τό έξης τόν βίον.

Φιλανθής τις Άγγλος έφερεν έκ Νέας 'Ολλανδίας *<■«

Αγγλίαν φονξίαν, ής τά άνθη ΰπερηγάπα, ενεκα τής 
τοΰ χρώματος ποικιλίας καί τής άναπτύξεώς των τής με
γάλης. Μετά μικράν διαμονήν ό φουξιολάτρης ’ Αγγλος έν 
Αγγλία, ήναγκάσθη νά έπανέλθτι εις Νέαν 'Ολλανδίαν, 
παραλαβών καί πάλιν τήν φουξίαν του. 'Η μακρά θαλασ- 
σοπορία πρός έλευσιν καί έπάνοδον διά κλιμάτων διάφορων 
μεταλλάξασα τήν φύσιν τής φουξίας, συνετέλεσεν, ώςτε 
αυτη νά παραγάγνι καρπούς όμοιους πρός κεράσια, ων μεγα 
ποσόν πωλείται νΰν είς τάς άγοράς τής πέμπτης επί γ ίς
ηπείρου.  ̂ (

ί Τίς βλέπων σήμερον τάς είρημένας δύο μεταβολας, 
καί μή γνωρίζων τήν αιφνιδίαν τούτων παρουσίαν ήδύνατο 
νά ΰποΘέσ7) οτι αύται έγένοντο διά μεταμορφώοεως είδους 
άτϊλεστέρου προϋπάρχοντος ;

Ά λλ ' ή ψυπιχή επιλογή (natural selection) ή επερχο- 
μένη ώς έκ τοΰ πρός ΰπαρξιν πολέμου είναι νόμος τής δια- 
γωνιζομένης φύσεως γενικώτατος. Ο νομος ούτος υπάρχει 
ακμαιότατος μεταξύ τών φυσικών δυνάμεων, μεταξύ τών- 
όντων δύ· βασιλείων καί μεταξύ λαών τε ι καί ατόμων. 
Άνευ τοΰ νόμου τούτου ή καταστροφή ένεκα τής τοΰ πλη
θυσμού υπερβολικής αΰξήσεως θα ητο πληρης. Ζεΰγος ελε 
φάντων, ήτοι ζώων βραδύτερον πάντων τών ζώων αναπτυσ- 
σομένων, ΰπελογίσθη δτι ελλείψει τοΰ νόμου τουτου ει, 
χρονικόν διάστημα πεντακοσίων ετών ήδύνατο νά δώσντ 
ζωήν είς πεντεκαίδεκα εκατομμύρια απογόνων. ^

Ό κ. Malthns όπελόγισεν δτι τά τρόφιαα αΰξάνουσι 
κατά λόγον άριθμητικόν, οί δέ λαοί κατα λόγον γεωμετρι
κόν. Φαντασθήτω έπομένως δ αναγνώστης τί ήθελε συμβή 
ελλείψει τοΰ νόμου, τοΰ άποτελοΰντος τόν πρός ΰπαρξιν 
άγώνα. ’Ιδού διατί, λέγει ό Darwin, απανταχού δεσπόζει 
• τοΰ ΐσχνροτέρον νόμος, ό δσω αλγεινός, τόσω καί σω
στικός τή έπί γής δημιουργία. ’Ιδού διατί τό ισχυρότερον



τών οντων καταβάλλει τό άσθενέστερον καί ή σωστική 
•αλληλοφαγια δια τής καταστροφής προστατεύει τήν υπαρ- 
<ζιν. Τέλος δε ιδου διατι τά ισχυρότερα των δντων καί 
ασφαλέστίρον πολλαπλασιάζονται καί περισσότερον ζώσι 
χρόνον, καταστρέφοντα πολλάκις άπάσας τάς άδυνάτους 
καί γειτνιαζούσας υπάρξεις.

Αλλα πλην τών ειρημένων άλλος τις νόμος κατά τόν 
Darwin, ό νόμος τής αυτομάτου ποιχιΜας, συντελεί εις 
τγΐν βαθμιαιαν τών δντων μεταμόρφωσιν. Κατά τόν νόμον 
τοΰτον, δυο ατομα τής αυτής οΐκογενείας και ενός καί τοΰ 
αυτοΰ είδους ουδεποτε ομοιάζουσιν άλλήλοις, άλλά διαφέ- 
ρουσι κατά χαρακτηριστικά νΰν μέν ασήμαντα, άλλοτε δέ 
σημαντικά καί δυναμενα δια τής υπεροχής των νά καθι- 
στώσι το ατομον επιτηδειότερον πρός άνθηροτέραν και έπο- 
μένως ασφαλεστεραν ΰπαρξιν. Ουτω τό ζώον, δπερ προστα- 
τευει χρωματισμός παραπλήσιος τώ τοΰ εδάφους, έπί τοϋ 
όποιου ζή, προφυλάσσεται άσφαλέστερον άλλου ζώου, εχον- 
τος περιβολήν λαμπροΰ χρωματισμοΰ, εύκόλως άνακαλυ- 
πτομένου υπό τοΰ έχθρικοΰ όφθαλμοΰ.

Η ψυ.Ιετιχη έπιΛογη (selection sexuelle). έζαρτω- 
μένη εκ τής βουλήσεως τοΰ ζωϊκοΰ βασιλείου, τής εκλο
γικής διαθέσεως καί τής ζωικής ισχύος τών άτόμων, τρο
ποποιεί κυρίως τά άρρεν γένος, διότι διά τής κληρονομίας 
τό άρρεν μόνον μεταβάλλεται, κτώμενον καταλληλότερα 
προσόντα πρός διαιώνισιν τοΰ είδους. Ά λ λ ’ ένταΰθα και 
τό θήλυ γένος, έκλέγον κατ’ ένστικτον ροπήν τά θελκτι- 
κώτερα καί ισχυρότερα τών άρρένων πρός τεκνογονίαν, συν
τελεί βαθμηδόν δια τής φυλετικής επιλογής πρός τήν τε- 
λειοτέραν τών άρρένων διαμόρφωσιν.'

1 ’Ί ί. Diirwin «La D^scadance de I'hoirime, «Χ. 228. 131, 241» 
650 Paris 1881·.

Ά λ λ ’ η τελειοτέρα αύτη διαμόρφωσις πολλάκις επεκτει- 
■νεται δι’ αμοιβαίας έπενεργείας καϊ επί τα δυο γένη καί 
■οΰτως ή έν λόγω φυλετική έπιλογή, δύναταί τις είπεϊν, χρη
σιμεύει είς τήν έν γένει καλλιτέρευσιν τών δντων. Ευνοητον 
είναι δτι τά έν τοΐς άλόγοις τών ζώων συμβαινοντα, επεκ- 
τείνονται καί μέχρις αύτοΰ τοΰ ανθρώπου. Η γυνή και εν- 
ταΰθα προτιμώσα τους ΐσχυροτέρους, ώραιοτερους καί πνευ- 
ματωδεστέρους άνδρας, συντελεί ού μόνον εις την καλλι- 
τέρευσιν τοΰ άνδρικοΰ φύλου, άλλά καί εις την τοΰ θηλεος 
καί διά τής τεκνογονίας εις τήν τής όλης άνθρωπότητος. 
*Εχομεν επομένως καθήκον νά φροντίζωμεν τήν γυναίκα 
διά τής ανατροφής καλλιτέραν εαυτής οσημεραι ν ανα- 
πτύσσωμεν φυσικώς, ήθικώς καί πνευματικώς, διότι η τρι
πλή αυτη εις πρόοδον έξέλιξις τής γυναικός είναι παρα- 
γων σπουδαιότατος πρός βελτιωσιν τοΰ ανθρωπίνου γένους.

Καί ταΰτα μέν περί τής τοΰ D arwin δοξασίας, τής ανα- 
■φερομένης εις τήν τοΰ ανθρώπου καταγωγήν και εξελιξιν. 
Ένταΰθα δ«.ως πρός κατανόησιν τών κατωτέρω λεχθησο- 
μένων, έπιτοαπήτω μοι νά σκιαγραφήσω σύντομον διαφορι
κήν διάγνωσιν μεταξύ τής τοΰ Lamarck καί Darwin θεωρίας.

Κατά τόν Lamarck, ή βαθμιαία τών δντων μεταφορφω- 
•σις οφείλεται τή εξωτερική έπιδράσει τή εκ τοΰ περιε- 
χοντος, διότι κατά τοΰτον αύτη καί μόνη τροποποιεί τον 
τρόπον τοΰ ζήν καί δημιουργεί νεας εξεις καί νέας αναγ- 
κας, αίτινες σύν τώ χρόνω προϊοντι έπιφέρουσι μεταβολήν 
θρέψεως καί υφής τών οργάνων. Κατά τον Darwin, δ λό
γος τής τροποποιήσεως είναι έσώτερος καί οφείλεται εις 
τήν υπεροχήν, ή'τις έν τώ πολέμω τοΰ βίου παρεχει πλεον
έκτημά τ ι είς τι άτομον αύτόματον καί ΰπάρχον άπό τής 
πρώτης στιγμής τής γεννήσεως η μάλλον από τής ένδο- 
μήτρου ζωής έν τώ άναπτυσσομένω οργανισμφ ώς κληρο
νομικόν προσόν διοχετευθέν διά τής σποράς.



Ά λλά  κατόπιν τών δύο εΐρημένων έρχεται ό πολύς 
H aeckel, οξύνους καί ακούραστος οσον ολίγοι επιστήμονες. 
Κατά τοΰτο ν, όδόν έκλεκτικήν μεταξύ τών δύω ε’ρημένων 
βαόίσαντα, ή άλλαγίι τοΰ βίου καί τών εξεοιν, τών τροφών 
κα'ι τοΰ περιέχοντος, ή υπερβολική η άτελής τών οργάνων 
έκγύμνασις, άποτελοΰντα άπαντα ταΰτα την παοά τού
του κληθεΐσαν προσαρμογήν εύθεϊαν (adaptation directe) 
κατέχουσι τόν ένα πόλον της μεταμορφώσεως, ώς φρονεί 
καί δ Lamarck, ενώ οί συγγενείς τοΰ Darwin χαρακτήρες 
κατέχουσι τόν έτερον κα'ι διά τοΰ ονόματος τής π λά γ ια ς  
προςαρμογης, δοθέντος αύτοΐς, διακρίνονται· (adaptation 
indirecie .

At σχολαΐ δμως τής Μεταμορφώσεως δέν έστησαν έν- 
ταΰθα το άκρον τής σταδιοδρομίας των σημεΐον, εφ’ ώ καί 
εζήτησαν τήν ανακάλυψιν καί άλλων αιτίων έπί τής τών 
ειδών μεταλλαγής. Ουτω δέ ενώ κατά τόν Darwin at νέαι 
άναφαινόμεναι τροποποιήσεις προϋπάρχουσιν έν τώ σπέρ- 
ματι και εξήρτηνται έκ τής τών γονέων έπιδράσεως πρό 
τής συλληψεως, κατά τόν Γάλλον Geotfroy (Saint H ilaire 
ή τοΰ περιέχοντος έπίδρασις δέν περιορίζει τήν ένάσκησιν 
αύτής επί τοΰ ζώντος μόνον ατόμου, άλλά καί έπί τοΰ έν 
τή δδώ τής άναπτύξεώς του σπέρματος καί τούντεύθεν 
παρέχει ΰπαρξιν είς ποικιλίας καί έσθ’ δτε εις τέρατα ώς 
συμβαίνει είς τό είδος τών βοών τοΰ Πλάτα τό καλούμενο» 
Gnatos.

"Οτι δ άνθρωπος προήχθη βαθμηδόν έξ άνθρωποειδαΰς 
τίνος πιθήκου δέν δύναται νά τίθηται έν αμφιβολία, λέ- 
γουσιν ο: οπαδοί τής Μεταμορφώσεως, άποδιοπομπούμενοι 
τήν εκ θαύματος δημιουργίαν του καί φρονοΰντες δτι δύνα- 
|*ΐί τις, χρονίως λειτουργούσα καί έκ τοΰ πρωτογενούς κυτ
τάρου άρξαμένη, άφίησι κατά πασαν προοδευτικήν της 
δράσιν ε[ς τά όπίσω της τά ίχνη τής προηγουμένης έρ„

γασίας της καί άκάματος τροποποιεί πρός τά πρόσω είς- 
ερχομένη, κατά χρόνου έποχάς, τά διάφορα είδη καί αυ
ξάνει τόν άριθμόν αύτών. 'Ο άνθρωπος δ’ επομένως διά 
μακράς σειράς τροποποιήσεων, άρξαμένων άπό τοί> κατω- 
τάτου πιθήκου, κατέλαβε βαθμηδόν τήν ήν κατέχει νΰν 
βαθμίδα έν τή ζωολογική κλίμακι τών οντων. Τούτο εξά
γεται σαφώς έκ τής γνώσεως, ήν έχομεν ήδη κεκτημένην, 
δτι δ τής Λ ίθινη ς εποχής άνθρωπος, καί αύτός δ σύγχρονος 
άκόμη, έχει περισσοτέραν ομοιότητα πρός τά τελειότερα 
είδη τών πιθήκων, ?, ουτοι πρός τά κατώτερα τή ; τάξεώς 
των εϊδη· δ μέγας άνατόμο; καί φιλόσοφος Ά γγλος Hux
ley  μετά εμβριθή καί παρατεταμένην έξέτασιν τών άνα- 
τομικών χαρακτήρων τού άνθρώπου πρός τούς τών πιθή
κων, άποφαίνεται δτι δ άνθρωπο; καθ’ άπαντα τοΰ οργα- 
νσμού αύαοΰ τά μέρη, διαφέρει ήττον τών τελειοτάτων 
(superiRnrs) πιθήκων η ούτοι τών κατωτέρων τής τάξεώς 
των είόών. Ούδολω; είναι επομένως δίκαιον νά κατατάσ- 
σωμεν τον άνθρωπον εί’ς χωριστήν ζωολογικήν τάξιν.1

Έςετάζοντε; άλλω; τε τόν άνθρωπον άπό τή ; Λίθινης 
αύτοΰ εποχή; καί εντεύθεν, άπαντώμεν καταφανή τά 
δείγματα τή; βραδεία; έπί τά πρόσω έξελίξεώ; του, διότι 
οι τή ; Λίθινης έποχή; άνθρωποι, ών τά οστεώδη ίχνη ευ- 
ρέθησαν είς πολλά σπήλαια καί ρείθρα ποταμών, ιδίως έν 
Βελγί(ο και τή κοίτνι τού Σηκουάνα, άνήκουσιν εις τήν 
τάξιν τών δολι^οκεφάλων καί εχουσι τάς γνάθους προε- 
χούσα;, προςωπικήν δέ γωνίαν πλησιάζουσαν μάλλον τήν 
τού Κιμπαζή, απαιτείται δέ μεγίστη πείρα ινα διαγνώση 
τις, άν αί κεφαλαί αύται χνήκωσι τοΐς πίθηκοι; η τοΐς 
ανθρώποις. Ά λλω ς τε ίχνη οργάνων τινών άχρηστων τά 
•νΰν παρά τφ άνθρώπω, λίαν δ’ άνεπτυγμένων παρά τισι

1 Ί'). «Evidence as to Mane Place| in nature#, σελ. 70Λ



τών ζώων, ή ασυνήθης ένίοτε παρουσία άλλων οργάνων, 
ώς οί πλεονάζοντες μαστοί δέν είναι δυνατόν νά έξηγη - 
θώσιν η διά του νόμου τής διαλειπούσης έκείνη; δυνάμεως, 
(*?)ν οί Γάλλοι καλουσιν a l a v i sm e j ,  δι* ής προϋπάρχοντες ϊ υ  
τ ιν ι βργανισμω χαρακτήρες έκλείπουσιν έπί τινα χρόνον 
καί άναφαίνονται πάλ ιν , άποδεικνύοντες δτι λαθραίως έν- 
τω  σπέρματι έδράζει έπί μακρόν χρόνον πυρήν κληρονομίας 
δυνάμει μόνον υπάρχων καί χρόνον κατάλληλον άναμένων 
πρός άνάπτυξίν.

Κατά τόν Haeckel ή σειρά τών διαφόρων μεταμορφώ
σεων, &ς διατρέχουσι τά άτομα παντός είδους άπό τής 
πρώτης στιγμής τής ύπάρξεώς των δέν είναι άλλο η άνα- 
κεφαλαίωσις βραχεία τής σειράς τών ειδικών μορφών, δ ι’ 
ών διήλθον αί προγονικαί ημών υπάρξεις κατά τήν παρα- 
τεταμένην διάρκειαν τών γεωλογικών περιόδων. ’Ε ξάγεται 
επομένως έξ δσων μέχρι τουδε ειπομεν δτι ή ευθεία προς- 
αρμογή η αρμονία τών ήμετέρο^ν οργάνων πρός τάς δια
φόρους τής ζωής καταστάσεις, είναι τόσον λογικόν γεγο
νός, άτε σύμφωνον πρός τούς γενικούς τής φυσιολογίας 
νόμους, ώςτε εί τ ις  έτόλμα νά προτείντ, τήν άπόρριψιν, 
πράγματι ήδύνατο νά ύποληφθ*?) η ώς αφροσύνης γέννημα 
η άγνοίας καί πλάνης άκαταλόγιστον θΰμα. Ταύτην τήν 
ρήτραν έξηνεγκε πρό καιρού ή Γαλλική Σχολή.

Ή  μέχρι τούδε του περιέχοντος έπί τόν άνθρωπον έπ ί- 
δρασις άναντιρρήτως έδείχθη τόσω ευνους, ώςτε τώ  έπέ- 
τρεψεν άνάπτυξιν πνευματικήν βαθμηδόν αΰξουσαν, καί 
διά τής του πνεύματος αύξήσεως έδίδαξεν αύτόν τήν δια- 
σταύοωσιν του είδους, ώςτε σύν τω  χρόνω προιόντι υπό 
τήν του κλίματος έπίδρασιν δλονέν τελειοποιεί αύτόν. 
Ά λ λ ’ είς τ ί κυρίως συνίσταται ή του ανθρώπου ποικίλη 
προκοπή;

Κατά τούς τής Μεταμορφωσεως οπαδούς, άπασα ή τοι*

ανθρώπου πρόοδος δέν οφείλεται εις άλλο η εις τήν βαθ- 
μιαίαν αΰξησιν του ογκου του έγκεφάλου, καί ιδίως τών 
προσθίων λοβών αύτου, παρ’ οίς εδρεύει ή διάνοια, και είς 
τήν βαθυτέραν καί πολυαριθμοτέραν τών γύρων του ίδίοι> 
έγκεφάλου ανατομικήν διάπλασιν.

Κατά τάς παρατηρήσεις του περιωνύμου Γάλλου Broca 
οί σημερινοί έγκέφαλοΐ τών Γάλλων εχουσι γραμμαρίων 
τινών βάρος περισσότερον τών τού Μέσου Αίώνος, διότι τά 
κςάνία τά σημερινά κατά τούς προσθίους λοβούς είσι π λα 
τύτερα καί επομένως μεγαλειτέρας χωρητικότητος τών του 
Μέσου Αίώνος. Κατά τόν Lamarck, ή λειτουργία αναπτύσ
σει τό δργανον, διά τούτο, οργάνου παθόντος καί έπομενως 
μή έργαζομένου, τά νεΰρα παραλύονται άτροφουντα εκ τής 
περιφερείας τής πασχούσης μέχρι του κέντρου, άπέδειξεν 
ό Louys.

Ά λ λ ’ ένώ τοιαυτά τινα φαινόμενα προόδου συμβαίνουσι 
παρά τοΐς πεπολιτισμένοις λαοΐς, παρά τοΐς άγρίοις παρα- 
τηρεΐται πλήρης στασιμότης, διότι δέν δύνανται ούτοι νά 
μετρώσι πολλάκις πέραν του αριθμού 5 , άποκφιμώνται καί 
είς τών έλαχίστων άφτ,ρημένων ίδεών τήν άφήγησιν, τρώ- 
γουσι τούς δμοίους των, τά τέκνα των καί πρό πάντων τα 
θήλεα, δέν εχουσιν ουδέ τήν έλαχίστην ίδέαν περί Θεου καί 
ψυχής, πλειστοι δ’ δσοι άγνοούσι κα ΐτό ν θάνατον, καί δταν 
ούτος έπέρχηται τόν άποδίδουσιν είς γειτόνων μαγικάς όο- 
λιότητας. Κατά τόν R. Hartmann (Les peuples de 1 Afri- 
que καί άλλους μετά τό 120ν έτος τής ηλικίας των τά 
παιδία τών Μαύροι περιπίπτουσιν είς έξάμβλωσιν πνευμα
τικήν, διότι κατά τινας τών συγγραφέων αί πρόσθιαι του 
κρανίου πηγαί άποστεουνται προ τών οπίσθιων και επομε- 
νως έμποδίζουσι τήν άνάπτυξιν τών προσθίων λοβών του 
έγκεφάλου, παρ’ οίς εδρεύει ή διάνοια, ένώ τό αντίθετον 
συμβαίνει παρά τοις πεπολιτισμένοις.



‘Ά παντα  τά είρημένα τί άλλο δύνανται νά σημάνωσιν 
η δτι δ άνθρωπος, άτελής ών τό κατ’ άρχάς, έφάνη έπ ί της

Ϊής; Κατά τάς διαφόρους τής γής έποχάς υπήρξαν ζώα ού 
ιασωθέντα, διότι έδείχθησαν ανίσχυρα πρός ζωήν έν τω 

σκληρώ του βίου άγώνι.'Γπάρχουσι δέ καί νυν φυλαί άγριων 
ανθρώπων, αιτινες, ώς τά καταστραφέντα ζώα, θέλουσιν 
άπέλθει διά παντός, μή καταλείπουσαι δι* ένθύμησιν τής 
ύπαρξεώς των η μόνους τούς σκελετούς των, διότι καί ή 
υπό τών πεπολιτισμένων λαών καταδίωξις τάς καταστρέ
φει, καί ή του εύρωπαΐκοΰ πολιτισμού δαψίλεια τάς φθεί
ρει. Οί κάτοικοι τοΰ Viti καί οί Tasm aniens εγγύς τής 
δλοσχεροΰς καταστροφής των ευρισκόμενοι, ώς καί άλλοι 
πολλοί δμοίας φύσεως άνίσχυροι λαοί εστωσαν ήμΐν ώς 
παράδειγμα.

Ενταύθα γενόμενοι, φρονοΰμεν δτι ινα ώμεν ακριβείς 
περί τήν άφήγησιν των άφορώντων είς τήν τών οντων με- 
ταμόρφωσιν, οφείλομεν νά δμολογήσωμεν, δτι ή θεωρία 
αυτη, τήν οδόν τής άναπτύξεώς της βαδίζουσα, παρουσιά
ζει είςέτι πολλάς τάς ελλείψεις καί επομένως πολλάς τάς 
δυςκολίας πρός κατάληψιν ιδίως τών μεταβολών καί τής 
μεταβάσεως άπό μιας τάξεως οντων είς άλλην. Ά λλά  καί 
ή μή άνακάλυψις είςέτι μεταξύ τών τελειοτέρων πιθήκων 
καί τοΰ άνθρώπου οντος τινός πλησιάζοντος μάλλον τόν 
άνθρωπον ώς πρός τούς ανατομικούς χαρακτήρας δέν είναι 
άναξία παρατηοήσεως, ώς ελλειψις διαταράσσουσα τήν 
σειράν τών βαθμιδών τής ζωικής κλίμακος. *Ισως, ώς δια
τείνονται πολλοί συγγραφείς, ή ελλειψις αυτη, οφειλομένη 
είς ατελείς εξετάσεις, άρθη διά τής άνευρέσεως λειψά
νων, επιτηδείων πρός πλήρη επιστημονικής μορφώσεως 
θεωρίαν. Ά λλ* δ,τι καί άν συμβή, έάν άποροίψωμεν τήν 
έκ θαύματος γένεσιν, άναγκαίως πρέπει νά στραφώμεν πρός 
τήν δημιουργικήν δύναμιν τής μητρός γής, ητις, κατά τούς

νόμους τής φύσεως πορευομένη, δέν ήδύνατο ή έκ τών σπλάγ
χνων της νά παράσχή, κατά τάς γεωλογικάς αύτής περιό
δους τά οντα άπαντα καί αύτοΰ τοΰ άνθρώπου συμπεριλαμ
βανομένου. *Η γεωλογία τούλάχιστόν τήν κατά περιόδους 
άναφαινομένην ζωήν τών επι γή ; δντων παρέχει ήμΐν ώς 
γεγονός τόσω καταφανές, ώςτε είναι αδύνατον νά έξεγείρη 
τοΰτο άμφιβολίαν τινά καί είς τά διστακτικα>τερα τών 
πνευμάτων. *ίδωμεν επομένως μετά συντομίας καί τάς έκ 
τούτου τή έπιστήμτ, παρεχομένας μαρτυρίας.

Γνωστόν είνε δτι δ φλοιός τής γής σύγκειται έκ στρω
μάτων ή πετρωμάτων πυριγενών ή πλουτωνεείων καλουμέ- 
νων καί έκ στρωμάτων ύδατογενών ή ποσειδιονίων. Εντός 
τών πυριγενών στρωμάτων ούδέν ίχνος φυτοΰ ή ζώου άπαντα, 
έντός δμως τών ύδατογενών, άτινα κατά σειράν άρχαιότη- 
τος κεΐνται τό £ν έπί τοΰ άλλου, άπαντώσι βαθμηδόν έν 
άπολιθώσει φυτικά τε καί ζωικά οντα, περί τήν έξέτασιν 
τών δποίων καταγίνεται ή ΙΙαλαιοντολογία, άποδεικνύουσα 
δ ι5 αύτών ό'τι ή πάλαι ποτέ θερμοκρασία τής γής δέν ητο 
οια ή νΰν, καί οτι δσω άρχαιότερά είσι τά στρώματα, τόσω 
άπλούστερα οντα έμπερικλείουσιν έν τοΐς σπλάγχνοις των. 
Έν τω Καμβριανώ λ. χ. στρώματι, τω πάντων άρχαιοτάτω 
υδατογενεΐ στρώματι,δέν ευρίσκονται η ολίγα ζωόφυτα καί 
μαλάκια. Έν τώ μετά τοΰτο Σιλουριακώ δέν άπαντώσιν 
ή ζώα μόνον θαλάσσια, ώς κογχύλια καί τριβολΐται.Κατά 
τόν σχηματισμόν άρα τών δύο τούτων στρωμάτων δέν 
ύπήρχε ξηρά, έπομένως ούδέ ζώα χερσαία, ών προηγήθη- 
σαν τά υδρόβια. ^Ερχεται κατόπιν τό Δεβονιακόν καί 
υπεράνω τούτου τόν Άθρακοφόρον, έν οίς άρχονται άναφαι- 
νόμενα ζώα χερσαία, άράχναι κ.λ.π. καί δένδρα γιγαντό
σωμα, άποδεικνύοντα τήν ΰπαρξιν ξηράς, χωρισθείσης άπό 
τών θαλασσών. 'Υπεράνω τών είρημένων στρωμάτων κεΐ- 
τα ι τό Περμιακόν η τό Πενητεΰον, έν ω άπαντώσιν έρ-



πετά  σαυροειδή, καί υπέρ τούτο τό πλήρες ορυκτοΰ άλα 
τος Τριαδικόν, ένθα θαλάσσια ζώα μή υπάρχοντα νυν κα ί 
ΐχνη  θηλαστικών άνορύσσονται. Εις τό κατόπιν τούτου 
ύπερκείμενον Άουρασικόν άπαντώσιν ερπετά ιπτάμενα  καί 
εις τό μετ’ αύτό Κρητιδικόν έχΐνοι, ίππουρΐται η μικρα- 
στέρες.Τέλος μετά τά  είρημένα παρουσιάζονται τό *Ηώκαι- 
νον, τό Πειόκαινον καί Πλειόκαινον, έν οίς άναπαύονται 
φυτά καί ζώα ομοια τοΐς υπάρχουσι καί Ιδίως τοΐς παχυ- 
δέρμοις. Ουτω δέ προχωροΰντες φθάνομεν μέχρι τής τ ε 
ταρτογενούς εποχής, έντό; τών στρ(ομάτων τής όποιας 
άπαντώσι κα ί λείψανα ανθρώπου καί τών έργων αυτοΰ. 
Τ ίς, άναγινώσκων έν τη  είρημένη Γεωλογική Β ίβλω  μετά 
προςοχής τήν κλίμακα τών έπ ί γής οντων κατά τήν σει
ράν τής παρουσίας τών διαφόρων αύτής βαθμιδών, δύναται 
νά έγείρη αμφιβολίας περί τής φύσεως τών κ α τ ’ έποχάς 
δντων καί νά μή αναγνώριση οτι έκ τών άπλουστέρων εις 
τά  συνθετώτερα προέβη ή δημιουργία ; Καί έπ ιτρέπετα ι 
ν’ άμφιβάλλη τ ις  περί τής μακράς καί άλλ ηλοδιαδόχου 
δημιουργίας έπ ί τής γής μετά τά είρημένα, υίοθετών τήν 
σύγχρονον καί ώς έκ θαύματος απάντων τών έπ ί γής γένε- 
σιν ; Έ π ιτραπήτω  μοι ώς βλαςφημίαν κατά τοΰ λογικοΰ 
καί τής έπιστήμης νά θεωρήσω πάντα έπ ί τοΰ προκειμένου 
ένδοιασμόν.

Έ νταΰθα ήδυνάμην νά σταματήσω, πεποιθώς οτι άρκε- 
τήν εδωκα ΰλην πρός ατελή τ ινα  κατανόησιν τής θε(ορίας 
τών μεταμορφωτών, άλλά μή υπολαμβάνων άνωφε^ή καί 
τ ινα  μικράν προςθήκην πρός συμπληρωσιν πλατυτέραν τοΰ 
όλου, σημειώ καί τά ακόλουθα ώς έπ ιτήδεια  πρός συμπλτί- 
ρωσιν αποδεικτικήν.

Έ άν τις προςέξη είς τά κατά τήν ένδόμητρον ζωήν συμ- 
βαίνοντα, πεισθήσεται ό'τι άπαντα τά δντα δμοιοτρόπως 
συλλαμβάνονται, οτι τό πρώτον έκεΐνο κύτταρον, οπερ γο-

νιμοποιούμενον άποβαίνει υπαρξις ζώσα, είναι τό αύτό είς 
άπαντα τά ζώα, οτι τά έν τη μητρική κοιλία έμβρυα, άρ- 
χόμενα τοΰ ζήν, διά τής βαθμιαίας άναπτύξεώς των προ- 
βαίνουσιν δμοιομόρφως αναπτυσσόμενα έντός ποσοΰ τίνος 
αείποτε υδατος, δμοιάζουσιν άλλήλοις τόσω πολύ έφ’ ικα 
νόν τινα  χρόνον τής ένδομήτρου ζωής των, ώςτε αποβαίνει 
αδύνατος ό'λως καί τοΐς σοφωτάτοις τών φυσιολόγων ή 
διάκρισις τών διαφόρων έμβρύων τών ζώων, ώς π . χ . τοΰ 
κυνός καί τοΰ ανθρώπου. Τό περίεργον καί γενικόν τοΰτο 
γεγονός θεωρείται παρά τοΐς πιστεύουσι τήν τής Μεταμορ- 
φώσεως δοξασίαν ώς μία τών σπουδαιοτάτων αποδείξεων 
καί οίονεί άνάμνησις τής τών οντων καθολικής γενέσεως, 
τής άρξαμένης έξ ένός καί τοΰ αύτοΰ πρωτογενούς κυττά 
ρου. Ό μοιάζουσιν επομένους τά έμβρυα τών διαφόρων ζώων 
δ'μιλον οδοιπόρων, οιτινες έξ ένός καί τοΰ αύτοΰ σημείου δρ- 
μηθέντες, καί έπ ί τ ινα  μόνον χρόνον διατρέχοντες τήν αύ
τήν λεωφόρον, αποχωρίζονται βαθμηδόν καί είςέρχονται είς 
μικροτέρας δδούς καί έπ ί μάλλον διισταμένας. Ούτως ή 
τών οντων γένεσις αποτελεί είδος τ ι ζώσης Παλαιοντολο · 
γίας, σύντομόν τ ινα  πίνακα τής μορφώσεως τών διαφόρων 
ζω ικών τύπω ν, ομοιον τώ  τύπω , δν ήκολούθησεν ή τών δν
των γένεσις ένμέσω τών παρελθουσών τής γής μετατροπών1.

Ά λ λ ά  μετά τά είρημένα έρχεται είς τήν μνήμην ίσως 
πολλών ή αείποτε έκ περιεργίας άνακινουμένη έρώτησις, 
άν έν η πολλά ζεύγη πρωτοπλάστων ανθρώπων η άνθρω- 
ποειδών πιθήκων έφάνησαν τό κ α τ ’ άρχάς έπ ί τής γής. 
Έ π ί τοΰ προκειμένου αί γνώμαι τών τής Μεταμορφώσεως 
οπαδών δ ιίσ ταντα ι, άλλ* οί πλεΐστο ι παραδέχονται οτι αι 
τε  υπάρχουσαι καί άποσβεσθεΐσαι φυλαί των ανθρώπων, 
έξεταζόμεναι κατά τήν άπλουστάτην αύτών εκφρασιν, δέν

1 H a e c K e l  : « A n t h r o p o l o g i c * .



παρουσιάζουσι σειράν τινι* προοδευτικήν όμοιάζουσαν κλ ί- 
μακι ή δένδρφ ζωής, άλλά σειρά: συχνάκις παραλλήλω. 
"Ώςτε κατά τόν τρόπον τοΰ κρίνειν ζωολογικώς δέν έφύη 
τό κατ ’ άρχάς έπ ί τής γής εν, άλλά πεοισσότερα ζεύγη 
άνθρωποπιθήκων.

Μ ετά τά είρημένα^ κλείσωμεν τό πρώτον μέρος, ήτοι τό 
περί καταγωγής τοΰ άνθρώπου, τής μικρας ταύτης πραγ
ματείας, εύελπ ιστοΰντε; δτι ό κ α τ ’ είκόνα καί όμοίωσιν 
τοΰ Θεοΰ επ ί τής γής άνθρωπος δέν θέλει νομίσει ταπ εί- 
νωσιν τήν έκ πιθήκου καταγω γήν του, ώς εύγενεστέραν 
τής έκ /οός. Οί δ ’ άναγνώσται τοΰ Α τ τ ικ ό ν  ‘Η μερολο
γ ίο υ  έχέτωσαν ίιπ ’ δψει δτι ή τών ανθρώπων δόξα δέν έξ- 
ήρτηται έκ τής καταγω γής, ά λλ ’ έκ τών λογικών αύτών 
έργων. 'Υπήρξεν, ώς καλοΰσιν αύτήν οί Γερμανοί, ηλικ ία  
τις τοΰ άνθρώπου Γ εω μ ετρ ικ ή  καί Α νθ ρ ω π ο κ ε ν τρ ικ ή , καθ’ 
&ς ή μέν γή  έθεωρεϊτο ώς κέντρον τοΰ παντός, & δέ άν
θρωπος ώς τό μόνον έξαίρετον δν τής δλης δημιουργίας.Ή  
μάγος δμως καί υπερήφανος αυτη δοξασία, γέννημα άτε- 
λοϋς ε ίςέτι πνευματικής άναπτύξεως, ονειροπολούσες κα
τακτήσεις υπέρ δύναμιν καί τό άγνωστον καί τό άπόλυτον 
διά τής πλάνου φαντασίας, έξομοιούσης πρός τόν πεπερα- 
σμένον επ ί γής θνητόν, ώφειλεν άνεπαισθήτως νά δύση ώς 
πράγματι καί εδυσεν έξ δτου έγνώσθη δτι ή μέν γή  δέν 
είναι άλλο η έτερόφωτος δορυφόρος, στρεφόμενος περί μέ- 
γιστόν τ ι άστρον φωτεινόν καί θερμογόνον, δπερ καλείτα ι 
ήλιος, ο δέ άνθρωπος Ιν τών έπ ί γής μαστοφόρων, οφείλων 
τήν δλην άξίαν του είς τό έαυτοΰ πνεΰμα1.

Ε ΐ τις κατά  τύχην φρονεί δτι ή θεωρία τής Μεταμορφώ
σεως, -̂ ν Δαρβινισμόν συνηθέστερον άποκαλοΰσιν, ένεκα

1 ’ Ιδ. M o rte lle r  π ρ α γμ ατε ία ν , ά ναγνω οθεΐααν έ νώ π ιο ν  τ ή ς  πρός πρόο
δον τή ς  έπ ισ τή μ η ς  ‘ Ε τα ιρ ε ία ν , χ α τ ί  τό  1876 έν Παρισίοις.

σεβασμοΰ πρός τόν μάλλον παντός άλλου υπνιρετησαντα 
τάν άνάπτυξιν αύτής Darwin, άποβαίνει επιβλαβής, ως 
πολεμούσα πεποιθήσεις γεγηρακυίας, εύαρεστνιθήτω να 
ακούσε) αύτοΰ τούτου τοΰ Darwin άπολογουμενου. ((Τα 
((γεγονότα, λ έγ ε ι, τάνακριβή είσιν επ ιβλαβέστατα τη  τής 
((επιστήμες προαγωγή, διότι ζώσι ταΰτα  πολλάκις επ ί 
((πολύ, ενώ αί σφαλλόμεναι δοξασίαι ούδέν προζενοΰσι το 
((κακόν, δ ιότι κ α τ ’ εύτυχίαν άπαντες σπεύδουσι τήν π λα 
ϊνή ν  αύτών διά τών άποδείξεων νά καταβάλλωσιν. Ουτω 
((δέ ή συζήτνισις κλείουσα τήν πρός πλάνην άγουσαν ίδόν, 
«άνοίγει ταυτοχρόνως τήν πρός τήν άλήθειαν οδηγούσαν».

II
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

"Ελθωμεν ήδη είς τό δεύτερον μέρος τής πραγματείας 
μας, ήτοι είς τό περί τοΰ μέλλοντος τοΰ άνθρώπου.

Τό ζήτημα τοΰτο, ζήτημα διαρκούς περιεργίας καί φρον
τίδας, έ'καστος νοεί δτι είναι τό άκανθωδέστατον κα ί δυς- 
επιλυτότατον τών ζητημάτω ν, διότι οί χρησιμεύοντες ω? 
έδηγοί είς έπίλυσιν Απολογισμοί άδύνατον είναι νά ώσι 
πλήρεις, λαμβανομένης υπ ’ οψει τής «τελε ία ς τών συγχρό
νων γνώσεων καί τών άδήλων έν τώ  μέλλοντι νεωτέρων 
επιστημονικών κατακτήσεων, ώς και τοΰ περιωρισμένου 
κύκλου τών πνευματικών τοΰ άνθρώπου δυνάμεων, πεπρω- 
μένως μέχρις ορίου τινός έπιτρεπομένου αύταΐς νά προβώσι.

Τούτων ούτως έχόντων, ίδο>μεν δποΐοί τινές είσιν οί τοΰ 
τολμηρού Herbert Spencer έπ ί τής προκειμένης υποθέσεως 
Απολογισμοί.

Ό  άνθρωπος, λ έγε ι ούτος, ινα προβή είς περαιτέρω έπ ί 
τής γής άνάπτυξιν, πρέπει τάς έαυτοΰ γνώσεις διαρκώς 
νά καταγίνητα ι ινα αύξάνη καί άποβαίνη έπιτηδειότερος,



$ιότι διά μόνης τής διαρκούς αύξήσεως τών εσωτέρων αυτώ 
δυνάμεων δυνηθήσεται ν’ άντιμετωπίζη τήν του περιέχον
τας έπίδρασιν καί τηρη ουτω κ ινητήν  τ ιν α  ισορροπίαν 
μεταξύ τών ιδίων καί τών τής έξω φύσεως δυνάμεων. Ο 
του μέλλοντος κατά τήν είρημένην αρχήν έπομένως άνθρω
πος δέν δύναται νά η ώς δ τής σήμερον, διότι αι συμφω- 
νίαι τής σημερινής αύτου ζωής πρός τό περιέχον, διαρκώς 
μεταβαλλόμενον, άδυνατουσιν ινα συντηρώσι τον βίον αυ
τού, έάν δέν μεταβάλλωνται έπί τό τελειότερον καίσυνωδα 
ταΐς μεταβολαΐς του περιέχοντος, διότι τούτο απαιτεί ο 
τής έξελίξεως νόμος1.

Ά λ λ ’ ή περαιτέρω αυτη έπί τό τελειότερον έξέλιξις 
πώς συμβήσεται;

*Όσω προβαίνει ή άνθροοπότης είς ηλικίαν, τόσω καί 
τόν μηχανικόν νουν αύτής αναπτύσσει. Διά τών μηχανών 
δέ εύνόητον είναι, οτι θέλει έκτελεΐ καί ταχύτερον καί 
έπιτηδειότερον πολλάς τινας εργασίας, &ς μέχρι τοΰδε δια 
πόνου πολλου καί έκγυμνάσεως παρατεταμένης έξετελει. 
"Όθεν δ μέλλουν άνθρο)πος δέν δύναται ν’ άποβή τάς σω- 
ματικάς δυνάμεις ισχυρότερος τοϋ συγχρόνου, ενεκεν ελατ- 
τωθησομένης έκγυμνάσεως τών τοΰ σώματος μελών. ’Επειδή 
δέ λογ ικόν είναι νά φρονώμδν οτι δ μεταξύ τών άνθρο^πων 
πόλεμος θέλει παύσει ποτέ, διά τοΰτο ή σύγχρονος τοΰ αν
θρώπου σωματική ρ(όμη πιθανόν είναι οτι θέλει διατηρηθή 
ρ-έχρι τής έποχής εκείνης καθ’ ήν δ πόλεμος θέλει άπολή- 
ξει είς τήν τών ανθρώπων άδελφοττοίησιν καί ή τής σωμα
τικής ισχύος έπαύξησις κατασταθήσεται περιττή. Ούτως 
ή ταχύτης τών ποδών, ή τοΰ σώματος εύκαμψία καί άλλαι 
πολλαί έργασίαι άπαιτοΰσαι ίσχύν σώματος, θέλουσι μειω- 
Οή, διότι παρόμοια σωματικά πλεονεκτήματα, αναγκαία

1' loc Herbert Spencer : uBiologie», vol. 2, pit ό86·

</.όνοις τοΐς άγρίοις πρός συντήρησίν των, εσονταί περιττά 
τοΐς πολιτισθησομένοις, οΐτινες διά τών πολυσυνθέτων κ ι
νήσεων τών μηχανών θά δύνανται ποικίλην ταχέως παρα
γωγήν νά έτοιμάζωσιν.

Ή  τής διανοίας άνάπτυξις εσται βεβαιότατον τού μέλ
λοντος τάλαντον, τοΰτο δέ διότι δ άνθρίοπος, εχων ένώπιόν 
του άπειρον δδόν προόδου νά διανύση, τήν διάνοιαν πρό 
πάντων οφείλει ν’ άναπτύσση. *Ως δέ γνωστόν, ή άγνοια 
βραχύνει έν γένει τόν βίον, ενώ ή πλήρης γνώσις τής ίδιας 
ημών φύσεως καί τών περί ημάς, ή έξακρίβωσις τών κα- 
ταστάσεο^ν, πρός τάς δποίας πρέπει νά συμμορφώμεθα πρός 
συντήρησιν τού έξελισσομένου ημών βίου άνοίγουσιν εύρύ- 
χωρον όντως δρίζοντα τη πνευματική ημών προκοπή.
* Μετά τής τοΰ πνεύματος άναπτύξεως συμβαδίσει, ώς 
είκός, καί ή ηθική τού άνθρώπου μόρφωσις, ήτοι ή έπί τής 
συνειδήσεως αύτοΰ έπίδρασις. Ή  καλή αγωγή μένει παρά 
τώ άνθρώπω υποδεεστέρα τής έαυτής ισχύος μάλλον δ ι’ 
ελλειψιν βουλήσεως η δ ι’ ελλειψιν γνώσεως, πρέπει διά 
τοΰτο βαθμηδόν ν’ απόκτηση δ άνθρωπος κ>ίσιν ού μόνον 
ποός τάς ήθικάς τών πράξεων, άλλά καί τήν γνώσιν τής 
δδού, ήν δέον νά βαδίση καί την προς ταύτην επιθυμίαν, 
έν άλλοι ς ρήμασι, πρέπει ν’ άποκτήση συναισθήματα ανά
λογα ταΐς κοινωνικαΐς άπαιτήσεσι, δυνάμεις διεγερτικάς 
(£motionelles), επιβαλλομένας ήμΐν πρός ΐκανοποίησιν τών 
κοινωνικών αναγκών. Αύτη δ εστίν η πρός τήν διαρκειαν 
καί τήν εύδαιμονίαν τοΰ βίου δδός. Ό  άνθρωπος άρα τής 
ευσταθούς καί οίονεί κινητής αύτοΰ ισορροπίας τήν εύθεΐαν 
βαδίζων κατέναντι τοΰ περιέχοντος, ήτοι συμφωνών πρός 
εαυτόν καί τό περιέχον καί τακτοποιών Ιπί τό τελειότε
ρον τάς κοινωνικάς αύτοΰ σχέσεις, δέν δύναται η βαθμη
δόν καί τήν διάνοιαν ν’ άναπτύξη καί τά πρός τήν κοινω
νίαν συναισθήματά του λεπτοφυέστερα καί αιλανθρωπότερα



νά διαπλάστι. Λαμβάνων τις επομένως ίιπ’ οψει τάς δια
φόρους πιθανότητας τήςμελλούσης τοΰ ανθρώπου έξελίξεως,. 
ή'τις πρέπει νά γ σύμφωνος πρός τήν κατάστασιν τοΰ όρ- 
γανισμοΰ καί τάς έξωτερικάς αύτοΰ σχέσεις, έξ άνάγκης 
πρέπει ν’ άποδεχθίί τό συμπέρασμα δτι καί ή διάνοια καί 
τά συναισθήματα αύτοΰ έσονται ανώτερα τών νΰν.

Εις τό εΐρημένον συμπέρασμα έξ ανάγκης πρέπει νά 
καταλήξϊΐ τις, έάν σκεφθτί καί έπί τών έξης. Ό  πολιτι
σμός π. χ. αύξάνει άπανταχοΰ τόν πληθυσμόν, ένώ καν 
φύσει b ϊδιος συντελεί κατά τινας περιστάσεις καί εις τήν 
έλάττωσιν αύτοΰ. "Οσον ό πολιτισμός αύξάνει τόν πληθυ
σμόν, τόσον ό έκ τών έ^θρικών στοιχείων πόλεμος απο
βαίνει άβλαβέστερος, άλλ’ άφ’ ετέρου b υπερβολικός πλη
θυσμός καί ή δι’ αύτοΰ έλάττωσις τοΰ ποσοΰ τών τροφών, 
καταστρέφουσι τόν βίον. "Ινα δέ κράτη ό άνθρωπος άκ- 
μαΐον τόν έαυτοΰ πληθυσμόν, δέον ν’ αύξήση τό ποσόν τών 
πρός τό ζην επιτηδείων, ήγουν πρέπει νά μεταβάλλγ εξεις 
τού τινας, καί βαθμηδόν νά τροποποιήται βελτιούμενος. 
Έάν άδυνατή διά τής παρατεταμένης καί έμβριθοΰς έργα
σίας νά προςπορίζηται τά τοΰ βίου, τότε δέν τώ απομένει 
άλλο η ή φθορά ώς έπειςόδιον τής πρός τό ζην άνεπα^- 
κείας. Επομένως ό αύξάνων πληθυσμός, ώς έξ άνάγκης 
άπαιτών περισσοτέραν δραστηριότητα, εύρυτέραν διάνοιαν, 
έξουσίαν τής συνειδήσεως έπί τοΰ οργανισμού, είναι μέγι
στος πρός πρόοδον ποικίλην παράγων. Καί ούτως εχει τώ 
δντι τό πράγμα-Ή επιστημονική τών τεχνών π. χ. εφαρ
μογή δέν εΐναι άλλο η έξαγόμενον έργασίας πνευματικής 
πρός ίκανοποίησιν αναγκών.

Τά τελειότατα τών γεωργικών έργαλείων, ενεκα μεγα- 
λειτέρας παραγωγής παρασκευαζόμενα, ΰποδεικνύουσι τήν 
έξ άνάγκης τοΰ πνεύματος πρόοδον. Ό  Ιμπορος αύξάνει 
τήν περίνοιάν του διά τών γνώσεων, ών ε^ει ανάγκην,

b ναυπηγός τελειοποιεί τά πλοϊά του πρός άσφαλέστερον 
και ταχύτερον πλοΰν. "Ωςτε ή έκ τοΰ πληθυσμού πιεσις 
έγένετο ήμΐν πρώτη άφορμή προόδου.

Ή  έκ τοΰ πληθυσμοΰ κοινωνική πρόοδος συνοδευθήσεται 
πάντως καί υπό τίνος αύξήσεως τών ατομικών υλικών πρός 
θρέψιν δαπανών διά τε τό έπίλοιπον σώμα, ώς καί τάς τοΰ 
νευρικοϋ συστήματος λειτουργίας. Ό  πρός υπαρξιν ειρηνι
κός έν ταΐς κοινωνίαις αγών συνοδευθήσεται πάντως υπό 
βαθμοΰ τίνος άναπτύξεως τοΰ νευρικοϋ κέντρου κατ ογ- 
κον, κατασκευήν καί δράσιν. Ή  τών διεγέρσεων επαυ— 
ξησις, ^ρησιμεύουσα άντί πηγής αναγκαίας ισχύος πρός 
συντήρησιν τοΰ υπάρχοντος καί άνάπτυξιν τής οικογέ
νειας, άπαιτούσης πολυάσχολον καί έπιμελή εργασίαν,- 
λογικώς πρέπει νά διατελή εις εύθεΐαν σχέσιν πρός τήν 
τοϋ έγκεφάλου άνάπτυξιν καί τήν γέννησιν έπομένως ιδεών 
δψηλοτέρων, ένώ συναισθήματα εύγενέστερα, έπιβαλλόμενα; 
υπό τής αύξανομένης τελειότητος τής βουλήσεως, θέλου- 
σιν εξεγείρει τήν άγάπην μεταξύ τών μελών τής κοινω
νίας, καί επιτρέπει τήν τών άπογόνων μεγαλειτέραν πρός 
τό ζήν καί προκόπτειν ικανότητα. Τοιαύτης ουσης τής 
πρός άνάπτυξιν πορείας, εύνόητον δτι ό σύγχρονος τών ανε
πτυγμένων λαών έγκέφαλος, δςτις σήμερον είναι τριάκοντα 
έπί τοΐς εκατόν βαρύτερος τοΰ τών άγριων, άποβήσεται ου 
μόνον μεγαλείτερος τόν δγκον, άλλά καί παρουσιάσει επί
σημον έτερογενείας αΰξησιν κατά τήν διακλάδωσιν τών 
έαυτοΰ γύρων.

Ά λ λ ’, δ,τι εϊπομεν καί άνωτέρω περί τοΰ υπερβολικού 
τών άνθρώπων πληθυσμοΰ, ταύτό δέον νά συμπεράνωμεν καί: 
περί τής προόδου τοϋ πολιτισμού δτι θά συντελέσωσι σπου
δαίος εις τήν μείωσή τής άνθρωπίνης γονιμότητας, διότι 
ή μεγαλειτέοα άνάπτυξις τοΰ νευρικοϋ συστήματος άνα- 
βάλλει τήν πρός γονιμότητα ώραν, ώς άναβάλλει καί πολ—



λάκις καταστρέφει ταύτην καί ή κατά τήν ανατροφήν υπέρ
μετρος εργασία του πνεύματος. Τούντευθεν απορρέει τό 
συμπέρασμα δτι ό'σον μάλλον αυξάνει υπό τήν του άνα- 
πτυσσομένου πολιτισμού έπίδρασιν δ του ανθρώπου έγκέ- 
φαλος τόσον θέλει μειούσθαι ή γονιμότης αύτου.

Ά λλά  που θέλει σταματήσει τής έλαττουμένης· ταύτης 
γονιμότητος τό άκρότατον τέρμα ;

’Ορθός λόγος έπιβάλλει νά φρονώμεν δτι ή γονιμότης 
είναι αναγκαία έφ’ ό'σον χρησιμεύει είς άντιστάθμησιν τής 
έκ του θανάτου φθοράς, καί έπομένως θά είναι έν άκμη 
έφ* όσον δ πληθυσμός δεΐται αύξήσεως, άλλ* ή διαρκής 
αΰξησις του πληθυσμοΰ άναγκαίως θά έπενέγκη μείωσιν 
τών τροφίμων, μείωσιν αύξάνουσαν τήν διάνοιαν καί έπιφέ- 
ρουσαν άνάλογον γονιμότητος έλάττωσιν. Ουτωζ δ πληθυ
σμός δέν δύναται νά μείνη στάσιμος είμή, δταν κατά μέ
σον ό'ρον έκαστον άνδρόγυνον δέν θά δύνηται νά γεννά η 
μόνον τόσα τέκνα οσα χρειάζονται ττρός δημιουργίαν μιάς 
επομένης γενεάς ενηλίκων, ικανών νά παράσχωσι ζωήν είς 
αριθμόν τέκνων άνάλογον τώ άοιθμώ τών πρό αύτής, ώςτε, 
δύναταί τις είπεΐν κατά προςέγγισιν, δτι δ αριθμός τών έξ 
έκάστου γάμου τέκνων σπανίους θά υπερβαίνη τά δύο τέ
κνα, άλλ’ έπειδή δ άνθροοπος δέν δύναται εντελώς νά σύμ
φωνη ση πρός τό περιέχον, πολλών ενεκα λόγων, οδς πα- 
ρατρέχομεν συντομίας ενεκα, διότι καί πολλοί καί ους- 
νόητοί είσι τοΐς πολλοΐς, διά τούτο καταληγομεν ώδε ση- 
μειουντες δτι δ φιλόσοφος Herbert Spencer παραδέχεται 
οτι δ αριθμός τών τέκνων θά είναι μικρόν τ ί ανώτερος τών 
δύο, κρί βραδύτερον θά υποστη μικράν Ικπτωσιν, ακολου
θών τάς φυσικάς καί κοινωνικάς καταστάσεις, τάς διεπού- 
σας τήν του ατόμου συντήρησιν.

Προςθέσωμεν ενταύθα οτι ή μή πλήρης μεταξύ άνθρώ
που καί περ’.έχοντος αρμονία θά οφείληται :

α') είς τήν άνά είκοσι καί μίαν χιλιάδας έτών μετα
βολήν τής θερμοκρασίας καί τών κλιμάτων του πλανήτου 
μας, ενεκα τής θέσεως, ί)ν θά λαμβάνη δ άξων αύτου,

β') είς τάς έκ τής αιτίας ταύτης καταστροφάς, καί με
ταναστεύσεις, καί μεταβολάς, ας αύται θέλουσιν επενεγκει 
είς τήν πλήρη καί κανονικήν αρμονίαν του άνθρώπου πρός 
τό περιέχον1.

Τέλος πάντων δ,τι καί άν συμβη έν τώ μέλλοντι, κατα
φανές αποβαίνει δτι ή έκ του πληθυσμού πίεσις καί τα πα- 
ρομαρτούντα αύτη δεινά έκλείπουσιν, άφιέντα όπισθεν των 
κατάστασιν πραγμάτων μή άπαιτούσαν υπό τού άνθρώπου 
άλλο η κανονικήν τινα δημιουργίαν βίου καί εύχάριστον 
έν γένει δράσιν, διότι ή κατάπαυσις τής μειώσεως τής γο
νιμότητος έπιβάλλουσα τήν στασιμότητα τής τού νευρικού 
συστήματος άναπτύξεως θέλει οργανώσει νευρικόν σύστημα 
επιτήδειον πρός δ,τι είναι απαραιτήτους φυσικόν. Κατα- 
στασις δέ τοιαύτη πνευματικών δυνάμεων, μή υπερβαί- 
νουσα δήλα δή τόν κατά φύσιν δρον εσται πάντως και 
υπό ατομικήν καί υπό κοινωνικήν έννοιαν κατάστασις φυ
σιολογική καί δσον έπιτρέπεται έν τη γη μακαοία, διότι 
έν ισορροπία διατελούσα πρός τε τόν άνθρωπον τόν εσώ
τερον καί τήν περιβάλλουσαν αύτόν φύσιν καί τό ατομον 
καί τήν κοινωνίαν θέλει προστατεύει δι’ έργασίας αρμονι
κής, σταθεράς καί αμεταβλήτου, ήτοι διά μακαριότητος 
γηΐνης, πέραν τής δποίας μετά πάροδον χρόνου άνυπολο- 
γιστον θέλει κεΐσθαι, κατ’ έμέ τόν ταπεινόν συντάκτην τής 
μικράς ταύτης πραγματείας, κατάστασις άδηλος καί ίσως 
δ αιώνιος τής άνθρωπότητος θάνατος, διότι δ θάνατος τών 
έπί γής δημιουργματων καί ή φθορά τών έν τώ απείρω

1 Ί δ έ  H e r b e r t  S p e n c e r :  ■ B i o l o g i e * ,  2 m e  E d i t i o n ,  §  3 4 6 »  -  3 6 >  
α α ΐ  3 6 7 .  P a r i s ,  1 8 8 0 .



κόσμων είναι ό πανύστατος κλήρο; των, ό άποτελών αφε
τηρίαν πρός έναρξιν νεωτέρων ΰπάρξεων παγκοσμίων, γνω
στών μόνον τη Άπολύτω τών οντων Άρχνί καί ούχί τ<̂  
πεπερασμένω άνθρώπω.

Έ ν Καστελλοκάμπψ τών Πατρών, 
τϊ) 45 Αύγοόστου 4885.

^ Ρ Γ Υ Ρ Ι Ο Σ  Θ .  Δ ι α μ α ν τ ο π ο τ λ ο ς  

’Ιατρός.
ΛΟΓΙΟΥ ΟΘΩΜΑΝΟΥ 

ΙΔΕΑΙ ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΙ τά τέλη τοϋ 1879, οτε ήτο έπί τοϋ 
τάπητος τό πολυθρύλητον ζήτημα τών με
ταρρυθμίσεων τών ασιατικών επαρχιών τής 
Τουρκίας, Άγγλος βουλευτής περιηγείτο 
άνά τήν Μικράν Άσίαν έπί τώ 'σκοπώ, δπως 

άντιληφθνί έπιτοπίω; τάς εί^ικάς χρεία? τών με
ταρρυθμίσεων καί ΰπο^είξη τνί αγγλική Κυβερ
νήσει τά πρός τοϋτο τελεσφόρα μέσα. Έν μι- 

κρασιανή τινι πόλει, ής τό ονομα δέν σημειοϋται ενεκα 
λόγου κατωτέρω έξηγουμένου, δ περιηγητής ούτος πολι
τικός ετυχε νά σχετισθή πρό; τινα ’Οθωμανόν, υπό περι
στάσεις, ών τό έκτακτον καί τό ρωμαντικόν πέποιθα δτι 
θά συγκρατήστ, τήν προσοχήν τών αναγνωστών τοϋ Α τ
τικόν 'Ηερολογίου δι* δλης τής προκειμένης άφηγήσεως, 
ούχ ήττον η ή άφήγησις αύτή καθ’ έαυτήν £ι’ δτον παρά
δοξον καί καινοφανές ενέχει.



Ό  είρημένος ’Ά γγλος διέμεινεν έν τη μικρασιανη πό- 
λει επί τινας έβδομάδας, έξετάζων τήν κατάστασιν καθό
λου τών πραγμάτων αυτής καί τής όλης επαρχίας. Ή  
άνάμιξις τού ξένου είς τά συμφέροντα καί τάς υποθέσεις 
του τόπου, φυσικόν ήτο οτι παρέσχεν αύτώ ταχέως ικα
νήν δημοτικότητα.

Κατ’ ακολουθίαν τών αλληλοδιαδόχων επισκέψεων καί 
τών συνεντεύξεων, ών έγένετο άντικείμενον κατά τήν δια
μονήν αυτου, ήκουσε πολλά νά λέγωνται περί μυστηριώ
δους τινός άνθρώπου κατοικουντος είς άπόστασιν ένός καί 
ημίσεως μιλλίου μακράν τής πόλεως. 'Υπό πάντων τών 
κατοίκων δ άνθρωπος ούτος έθεωρεΐτο κεκτημένος υπερφυ
σικήν σοφίαν. Πάντες έλάλουν περί αύτου μετά δέους ώς 
περί προσώπου άξιου μεγάλου σεβασμού. Ό  ’Ά γγλος κι
νηθείς υπό περιεργιας προέβη είς πλείους έρευνας περί 
του παραδόξου τούτου σοφού. ’Έμαθε δέ δτι κατώκει έν 
οικία, ήν εέχεν αγοράσει πρό πενταετίας, δτι ούδείς έγίνω- 
σκε πόθεν εϊχεν έλθει, δτι ώμίλει τήν τουρκικήν καί τήν 
αραβικήν, άλλ’ δτι τινες έπίστευον δτι ητο Φράγχος ώς 
εκ τής παντελούς ολιγωρίας αύτου περί τήν τήρησιν τών 
ηθών καί έθίμων αληθούς Μουσουλμάνου. Έλέγετο δτι ητο 
κάτοχος εύρείας παιδείας, καί δτι διήρχετο τόν βίον του 
μελετών τήν φιλολογίαν πολλών γλωσσών, τά άναγκαι- 
ουντα βιβλία προμηθεύοντος αύτώ ξένου τινός έμπόρου έκ 
του πλησιεστάτου λιμένος. Έφαίνετο κάτοχος μεγάλου 
πλούτου, άλλ5 δ βίος αύτου ήν λιτώτατος, διέθετε μεγάλα 
ποσά βοηθών τούς πτωχούς, ών δ τόπος ητο πλήρης, καί 
προστατεύων τούς αδυνάτους. Εντεύθεν έλατρεύετο μέν 
υπό του λαού, ήτο δέ σεβαστός τοΐς Τούρκοίς υπαλλήλοις.

*
¥ Υ-

Ανυπόμονος νά γνωρίση αύτοπροσώπως τόν μυστηριώδη

-τούτον άνθρωπον, έλπίζων δέ συναμα πολλάς γνώσεις ν 
άρυσθη άπό τής πολυμαθείας αύτου, ζώντος εν μέσω χω- 
ρας, ής ή μεταρρύθμισές άπετέλει τό ζήτημα τής ημέρας, 
δ Ά γγλο ς βουλευτής έπεμψεν αύτώ τό έπισκεπτηριον 
του, έφ’ ού έσημείωσε γαλλιστί τήν ιδιότητα αυτού καί 
τόν σκοπόν τής περιηγεώς του, έν φράσει συνοπτική, οια 
συνήθως χρώνται οί πολιτικοί τής Α γγλ ία ς . Τη επιουση 
έλαβε τήν έπομένην άπάντησιν αγγλιστί.

((' Α γαπητέ χνρΐ£.*Έ&ν άλλο τι μή κωλύη υμάς, μεγαλην 
ηδονήν θά μοί παράσχητε τιμώντές με διά τής συνο^ιας 
σας είς τό γεϋμά μου, αυριον ώρα έβδομη τής εσπέρας. 
Πέποιθα δτι θά μοί σνγχωρησητε τήν έλλειψιν του προκα
ταρκτικού τύπου τής έπισκεψεως, αλλ’ οφείλω να μεταβώ 
είς τ ι μέρος λίαν άπέχον τής πόλεως η ώστε νά ευκαιρήσω 
νά έλθω είς έπίσκεψιν υμών. νΕρρωσθε.

....................’jΕψψένδ ης.

'Υ . Γ. Επειδή πιθανόν νά δυσχεράνητε περί τήν ευρεσιν 
τής δδου, δ υπηρέτης μου έσται παρ’ υμΐν κατα τας 6 1/2 
δπως χρησιμεύση υμΐν ώς δδηγός)).

** *
’Ή δη άφήσωμεν τόν περιηγητήν ν’ άφηγηθη τάς έντυ- 

πώσεις του, οίαι εδημοσιεύθησαν έν δυσίν άγγλικοΐς περιο- 
δικοΐς συγγράμ^ ασιν.

((Ούδαμώς άπίθανον)),λέγει, ((δ κόσμιος ούτος ερημίτης 
νά μέ άναμένη φέροντα ένδυμασίαν, οίαν απαιτεί η εθιμο- 
ταξία. Ή  σκέψις αύτη μ’ ένέβαλεν είς μικράν άνησυχίαν, 
διότι δέν ειχον μετ’ έμαυτού είμη τά άπολύτως αναγκαία 
άσπόρρουχα. Ούχί δ’ ήσσονα εκπληξιν μοί προύκάλεσεν η 
οικεία προσαγόρευσις, ((αγαπητέ)). Έ ν τούτοις ακριβώς τη 
ώρα 6 1/2 δ διερμηνεύς μου μ* έπληροφόρησεν οτι ο υπηρε-



της τοΰ . . . Έφφένδη άνέμενε τάς διαταγάς μου. Ιίεριβλη- 
Φείς τήν μόνην ένδυμασίαν, ήν είχον, ήκολούθησα τόν οδη
γόν πεζή άνά τάς στενάς καί έλικοειδεϊς οδούς τής πόλεως 
μέχρις ού εΐσήλθομεν εις τούς προαστείους κήπους. Διελθόν- 
τες μαγευτικήν τινα ατραπόν ένμέσω πρασιών καί ποικίλων 
καρποφόρων δένδρων, βαθμηδόν έξικόμεθα είς τήν εσχατιάν, 
πρό τής οποίας έξετείνετο κοιλάς, κάτωθεν δέ ταύτης 
έπάφλαζε παταγώδης χείμαρρος. Καταρρώξ άνωφέρεια, fa  
άνήλθομεν εν διαστήματι δέκα λεπτών ήγαγεν ήμας εις 
μεγάλην τινά πύλην, ητις αύθωρει ήνεώχθη υπό θυρωρού. 
Εισελθών εΰρέθην έν χώρφ, δστις ήν κατά τό ήμισυ μέν 
δάσος, κατά δέ τό έτερον ήμισυ άνθών, έν τώ  κέντρω δέ 
αύτοΰ, έπί υψώματος δεσπόζοντος μεγαλοπρεπούς θέας 
έκειτο ή οικία τού φιλοξενούντός με· ήν δέ αύτη τουρκι
κός πύργος μ ετ’ έξεχόντων βραχέων παραθύρων, καί αύλής 
περιστοιχουμένης υπό στύλων καί πηγήν έχούσης έν τφ  
μέσω. ΙΙλατεΐα κλΐμαξ ήγεν εις τήν κυριωτέραν είσοδον, 
εις τήν κορυφήν δέ τής κλίμακος ΐστατο άνήρ υψηλού 
αναστήματος, φέρων τήν πτερόεσσαν τουρκικήν περιβολήν 
τής παρελθούσης πεντηκονταετίας, περιβολήν, ητις σήμε
ρον φεύ ! καθίσταται σπανιωτάτη παρά ταΐς άνωτάταις 
τάξεσιν. Είπον κατ’ εμαυτόν : αύτός άρά γε είναι ό γρά- 
ψας τήν πρόσκλησιν; άλλά δέν έβράδυναν αί άμφιβολίαι 
μου νά διασκεδασθώσιν υπό τής γοργότητος μεθ’ής ό σαρι- 
κοφόρος κύριος, οστις έφαίνετο ώσε'ι πεντηκοντούτης, κατ
ήλθε τήν κλίμακα καί προσελθών έν εύστρόφοις καί έπι- 
χαρίτοις τρόποις μ ’ έδεξιώσατο συμπαθέστατα. Έ λάλει 
τήν άγγλικήν μετά μεγίστης εύχερείας, εί καί μετά τίνος 
ξενικού τόνου.'Η φυσιογνωμία τού άνδρός είχε τύπον, οίος 
συχνάκις δέν φαίνεται έν Τουρκία. Οι βαθυκύανοι οφθαλμοί 
του, γαλήνιοι συνήθως, άπήστραπτον έκ της αίγλης τής 
όπισθεν αύτών ένοι/.ούσης νοημοσύνης, εύθύς ώς ή ζωηρό-

της τών ιδεών του έξωτερικεύετο. 'Ο πώγων αύτού ήν 
ώσεί μετάξινος, καί άποκλίνων εις τό καστανόν χρώμα.Ή  
δλη εκφρασις τού προσώπου του ήν άνεκφράστως συγκινη
τική , ώς δ’ άπ ’ ενστίκτου -^σθάνθην δτι τό επ ’ έμοί ταχέως 
θά συνεδεόμην αύτώ διά στενής φ ιλίας. Τοΰτο πράγματι 
καί συνέβη.

*
¥ ¥

Τό γεΰμα ήν λιτόν άλλά τέλειον, τουρκικόν τήν μαγει
ρικήν, εύρωπαϊκόν δέ τόν τρόπον τής παραθέσεως.'Η μετά 
τοΰτο συνδιάλεξις ήμών έπί τοσούτον έξετάθη, ώστε βα-> 
θείας ήδη οΰσης τής νυκτός, ό φιλοξενών με έπ ’ούδενί λόγω 
παρεδέ-/ετο ν’ άπέλθω, μέ ώδήγησε δέ εις κοιτώνα ηύτρε- 
πισμένον δσω θά ήτο καί έν άγγλικτί τ ιν ι έπαύλε.ι

*
¥ ¥

Τή πρωία τής έπιούσης ευρον πάντα τά πράγματά μου 
μετενεχθέντα έκ τής έν τή πόλει οικίας, ένθα κατώκουν, 
καί τόν διερμηνέα μου έκεΐ έλθόντα, έξ ού ένόησα πλέον 
δτι έκών άκων έγκατέστην παρά τώ κοσμίω έρημίτη καθ’ 
δλον τό διάστημα τής περαιτέρω έ ν .............διαμονής μου.

*¥ ¥
Μιας έβδομάδος διαρρευσάσης ήρξάμην ουτω νά έκ- 

πλήσσωμαι έκ τής παντάπασι καινοφανούς ιδέας, ώς έμοί 
έφαίνετο, ήν ό φιλοξενών με είχε, περί τής συγκρούσεως 
του Χριστιανισμού καί τοΰ ’ Ισλαμισμού πρός άλλήλους καί 
έκ τής φιλοσοφικής δψεως, ΰφ’ ήν παρίστα καθόλου τό 
ανατολικόν ζήτημα, ώστε τόν ήρώτησα έάν μοί έπέτρεπε 
νά γράψω καί δημοσιεύσω τάς ?δέας αύτοΰ, προτάσσων 
έξήγησίν τινα τοΰ προσώπου του, οίαν διετίθετο αύτός νά 
παράσχνι. Ήρνήθη έντόνως τήν αίτησίν μου, λέγω ν δτι
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ουδέ υπό τό αύστηρότατον incognito έπεθύμει νά φαν η. 
εν τη  δημοσιότητι. *Όμως δ ι’ επιμόνου παρενοχλησεως 
έπί τέλει κατώρθωσα νά κατισχύσω της έπιφυλάξεως αυ
τού, συναΐνέσαντος νά γράψω έν ειδει προσωπικής πρός έμε 
επιστολής ο,τ ι  άν είχε νά ειπη, καί νά μοί επιτρέψη να  
ποιησωμαι οιαν άν έβουλόμην χρνίσιν τών παρατηρήσεων 
αυτού.

*
¥ ¥

Ό μολογώ δτι άναγνούς την έπιστολήν ταύτην, άνε- 
χαιτίσθην έκ τού άπροκαλύπτου τρόπου, υφ’ δν δ Έ φ- 
φένδης έξετίθει τά πράγματα, καί θά τόν παρεκάλουν να 
τροπολογήση πως την φράσιν, έν f, *7,σαν συντεταγμέναι αί 
ίδέαι του, ά λλ ’ ήσθανόμην δτι έάν έπραττον τούτο θ’ άπέ- 
συρεν αύτάς ολοτελώς. Έ τ ι  πλέον ήσχυνόμην νά προσ
θέσω δτι όμφέβαλλον έάν θά εύρισκον περιοδικόν τ ι της 
’Α γ γ λ ία ς , έχον ικανόν θάρρος δπως δημοσιεύση αυτάς. Πε
ριττόν νά ειπω οτι διαφωνώ κατά πάντα, ώς έν τα ΐς πολ- 
λα ΐς ημών συνδιαλέξεσιν εξήγησα α ύ τ ώ .Ά λ λ ’ έκρινα καλόν 
νά δημοσιευθή, πολλών λόγων ενεκα. Έ ν πρώτοις, διά τό 
ζήτημα της μεταρρυθμίσεως της ’Α σιατικής Τουρκίας κ α ί 
δεύτερον διότι ενδιαφέρει σπουδαίως νά γινώσκωμεν ού 
μόνον ό'τι πολλοί στουδαΐοι Τούρκοι θεωρούσιν άνέφικτον 
την μεταρρύθμισιν τού τουρκικού πολιτεύματος, αλλά καί 
είς τίνας α ιτίας άποδίδουσι την ένεστώσαν διεφθαρμένην 
κατάστασιν τού Κράτους. Δυνάμεθα νά συναγάγωμεν έκ 
τών ώδε έκφερομένων, καιπερ ήκιστα φιλοφρονώ; έκτιθε- 
μένων ιδεών, δ ιατί πλεΐστοι τών μάλιστα  πεφωτισμένων 
Μουσουλμάνων, ενώ θρηνούσι τά έλαττώ ματα, άπερ ηγα- 
γον τόν τόπον αύτών είς τόν όλεθρόν, αρνοϋνται νά συμ- 
μετάσχωσι τών εύρωπαϊκόν ττροσπαθειών, α ιτινες, κατά  
τήν γνώμην αύτών, θά εβαΐνον άπλώς άπό τού κακού εις

τό χείρον. *Όσω άν δ ιϊττάμεθα  πρός έκείνους, ους θέλομεν 
νά ώφελήσωμεν, μικρόν θά ητο νά βύσωμεν τά ώτα ημών 
είς τάς γ^ώμας αύτών ώς πρός ημάς αύτούς η την θρη
σκείαν ημών, άπλώς καί μόνον διότι είσί δυσάρεστοι ήμΐν* 
Έ νταύτώ  δέν δύναμαι ν’ άποκρύψω δτι ένώ πολλαί τών 
έν τη  προκειμένη έπιστολη ίδέαι είσιν ύπερβολικαί καί 
πως προληπτικαί, ετεραι δέν στερούνται τό παράπαν υπο- 
στάσεως καί άληθείας.

¥ ¥

’Ιδού ή έπιστολη τού Έφφένδη :
((9 Αγαπητέ μοι φίΛε,
((Κατά την παράκλησίν σας προβαίνω είς την έν συνό- 

ψει εκθεσιν τών ιδεών, άςπερ έξήνεγκον έν τα ΐς διαφόροις 
συνεντεύξεσιν ήμών περί τού ανατολικού ζητήματος, πα- 
ρατηρών μόνον ό'τι ένέδωκα είς τούτο κατόπιν ίσχυράς π ιέ- 
σεως, καθόσον φοβούμαι δτι θά προσβάλωσι τάς προκα
ταλήψεις τών υμετέρων συμπολιτών. Ε π ειδ ή  δμως μέ 
διαβεβαιοΐτε δτι είναι έπαρκώς ανεξίθρησκοι, δπως έξετά- 
σωσιν ύττό άνατολικήν εποψιν τό ζήτημα, πεοί τό οποίον 
τοσούτον διαφέρονται, θά γράψω πάντη άπροκαλύπτώς* 
καί έπί τη πεποιθήσει ότι αί γνώμαι, δσω άν ώσι δυσά
ρεστοι, δταν προβάλλωνται είς τό δημόσιον έττί τώ ε ίλ ι-  
κρινεΐ πόθω τής προαγωγής τής αλήθειας, θά ευρωσιν ηχώ 
είς τάς καρδίας τών έμφορουμένων ισου πόθου τυρός ευρε- 
σιν αύτής. Έ π ί τώ τέλει δπως έξηγήσω πώς κατέληξα  
πρεσβεύων τάς γνώμας ταύτας, οφείλω, έπί τώ  κινδύνω 
να φανώ εγωιστικός, νά ποιησωμαι προκαταρκτικάς τινας  
παρατηρηθείς περί έμαυτού. Ό  πατήρ μου ήν ανώτερος δη
μόσιος λειτουργός καί άνήκεν είς άρχαίαν τουρκικήν οικο
γένειαν, κατωκει δέ έπί τινα  χρόνον έν Κωνσταντινουπό- 
λε ι, ε ίτα  δέ εν τ ιν ι σπουδαία παραλία πόλει τής ’Ανατο-



λής. Έκτακτοι* ών παιδεύσεως καί αγωγής, συνέδεσε 
φιλίαν πρός πολλούς Ευρωπαίους· έγώ δέ άπό τρυφεράς 
ηλικίας έγίνωσκον τήν ελληνικήν, τήν γαλλικήν καί τήν 
ιταλικήν. ’Απέθανεν ό'τε ήμην είκοσιπενταετής. Τής πε
ριουσίας, ήν μοί κατέλιπεν, άπεφάσισα νά ποιήσωμαι χρή- 
σιν περιηγούμενος ξένας χώρας.

Είχον ήδη άναγνώσει κατά πλάτος τήν φιλολογίαν 
τής τε Γαλλίας καί τής ’Ιταλίας, είχον δέ πως χειρα- 
φετηθή άπό τών τρόπων τού σκέπτεσθαι, δύναμαι δ’ 
είπεϊν άπό τών θρησκευτικών ιδεών, τών παρά τοΐς έμοϊς 
συμπολίταις. Μετέβην έν πρώτοις εις 'Ρώμην, μετά δέ ενός 
έτους διαμονήν έκεϊσε, μετέβην εις ’Α γγλ ίαν, ένθα προσ- 
έλαβον ιταλικόν ό'νομα, άφιερωθείς εις τήν σπουδήν τής 
γλώσσης, τών θεσμών, τής φιλολογίας καί τής θρησκείας 
τής χώρας. ’Αείποτε ήγάπων σφοδρώς τάς φιλοσοφικάς 
θεωρίας, έξ ού ήχθην εις τήν σπουδήν τής γερμανικής. Το- 
σοΰτον μέ άπερρόφα ή ένασχόλησίς μου, ώστε πρός όλι- 
γίστους έν τή κοινωνία είχον σχέσιν, ούτοι δέ ήσαν έκ τής 
μίκράς σχετικώς τάξεως. Διέμεινα έν ’Α γγλ ία  δέκα έτη, 
μεταβαίνων έσθ’ δτε είς τήν ηπειρωτικήν Ευρώπην, καί 
έτάσκεψάμενος δίς τήν Τουρκίαν κατά τό χρονικόν τούτο 
διάστημα. Εΐτα μετέβην εις τήν ’Αμερικήν, ένθα διέ— 
μεινα §ν έτος, έκεϊθεν δέ είς τήν Ινδ ίαν διά τής ’Ιαπω
νίας καί τής Κίνας. Έ ν τή  ’Ινδία διέμεινα δύο έτη , 
προσλαβών κατά τά διάστημα τούτο τό πολιτικόν ήθος 
μου καί άναστρεφόμενος ώς τά πλεϊστον έν μέσω τών ομο
θρήσκων μου. Κυρίως δμως ήσχολούμην, σπουδάζων τά 
ύπό το ονομα ΒραχμΟ-Σαμάζ γνωστόν θρησκευτικόν παρά 
τοΐς Ίνδοΐς κίνημα. Έ κ τής ’Ινδίας μετέβην είς Κεϋλάνην, 
ένθα έζων έν μεγάλη άπομονώσει, βυθισθείς βαθύτατα εις 
τήν μυστολογικωτέραν γνώσιν τοϋ Βουδδισμοΰ. ’Αληθώς αί 
μυστολογικαί αύται (occultist) μελέται ουτω σφοδρώς έκίνη-

σαν τό ενδιαφέρον μου, ώστε δυσχεοώς, μετά τριετή διαμο
νήν, κατώρθωσα ν’ άποσπασθώ αυτών.

Είτα μετέβην διά τοϋ Περσικού κόλπου είς την Περ- 
-σίαν διέμεινα £ν έτος έν Τεχεράν, , όπόθεν μετέβην είς Δα
μασκόν, ένθα διέμεινα έπ ί πενταετίαν. Κατά τούτο τά 
διάστημα έγίνόμην καί Χατζής μάλλον έκ περιεργίας 
ή κρίνων τούτο ώς εργον εΰλαβεία.,. Πρό πέντε έτών αφι- 
κόμην ένταΰθα μεταβαίνων είς Κωνσταντινούπολιν, το- 
σοϋτον δέ μ ’ έθελξεν ή καλλονή τού μέρους καί ή άνάπαυ- 
σις, ήν έφαίνετο οτι ήδύνατο νά μοί παράσχη, ώστε άπε- 
φάσισα νά σκηνώσω ένταΰθα. έπί τό υπόλοιπον τών ήμε- 
ρών μου, καί νά διανύσω αΰτάς πράττοιν δ ,τι δύναμαι νά 
πράξω δπως βελτιώ τήν τύχην έκείνων, ών έν μέσω ή Πρό
νοια μ’ έρριψεν. Καλώς γινώσκω δτι τήν άφήγησιν ταύ
την τών περιηγήσεών μου θά άκούσωσιν έν έκπλήξει οί 
γινώσκοντες τάς έξεις τού βίου καθόλου τών Τούρκων.

Παρέσχον δμως αυτήν δπως δικαιολογήσου τόν τρόπον 
τοΰ σκέπτεσθαι, δν ήσπάσθην, καί τά συμπεράσματα, εις 
ot κατέληξα, καί δπως έξηγήσω τήν άήθη καί μέμονωμέ- 
νην θέσιν, έν ·?ι ευρημαι έν μέσω τών συμπολιτών μου, οϊτι- 
νες ώς έπί τό πλεϊστον δέν τρέφουσι συμπάθειαν πρός τά 
ελατήρια, άπεο μ’ έκίνησαν καθ’ άπαντα τόν βίον μου, η 
πρός τά άποτελέσματα αυτών. ’Εντεύθεν έτήρησα άχρι 
νΰν όλοτελή σιωπήν ώς πρός άμφότερα. *Αν ποτε δμως at 
σελίδες αύται περιέλθωσιν δπό τά δμματα μέλους τινάς 
τής Θεοσοφικής Ε ταιρ ίας1 εΐτε εν ’Αφρική, εϊτε έν Ευ
ρώπη, είτε έν ’Ασία, θά γίνη άμέσως καταληπτόν δτι δ

λ 'Η  έταιρία αδτη ίδρόθη τή 5]47 Νοεμβρίου 4875 Ιν Α μ ε 
ρική, έδρεΰει δε Ιν’ Μαδρας τής ’ Ινδίας, εχουσα δπερ τούς έκατδν 
κλάδους Ιν Ίνδίαι, Κεϋλάνη, Εύρώπη, ’Αμερική καί άλλαχοϋ.



χαράσσων τάς γραμμάς ταύτας είναι αυτός μέλος τής 
Εταιρίας,είμί δέ βέβαιος οτι εσται σεβαστή ή ώς πρός τό 
άτομόν μου έπιφύλαξις αυτη.

Είπον ήδη οτι άπό μικράς ηλικίας άπεδοκίμαζον τήν 
θρησκείαν, έν η έγεννηθην καί άνετράφην, άπόφασιν δ* 
έχων ν’ αποσκορακίσω πάσαν προκατάληψιν, άπεφάσισα 
νά περιηγηθώ άνά τόν κόσμον έπισκεπτόμενος 'τά διάφορα 
κέντρα, έπί τω σκοπώ όπως ποιήσωμαι συγκριτικήν τινα 
σπουδήν έπί τής αξίας τών θρησκευμάτων αύτών καί 
όπως καταλήξω εις τι συμπέρασμα ώς πρός τήν θρησκείαν, 
ήν ώφειλον ν’ άσπασθώ. Επειδή δμως έ'καστον τών θρη
σκευμάτων τούτων άξιοι δτι πηγάζει έξ έμπνεύσεως, δέν 
έβράδυνε νά μέ πτοηση δ ογκος τοΰ εγχειρήματος, δπερ 
άνέλαβον, διότι δέν ήσθανόμην έμαυτόν κάτοχον δυνάμεώς 
τίνος ικανής νά εγγυηθη τό ασφαλές τής έν μέσω τών δια
φόρων αποκαλύψεων έκτιμησεώς μου η τής περί τών πλεο
νεκτημάτων τών διαφόρων άντιπάλων έμπνεύσεων. Ούδ* 
έφαίνετό μο». δυνατόν δτι άπόδειξίς τις υπέρ οιας δήτινος 
άποκαλύψεως *?|ν έξαγγέλλουσιν έν πάση περιπτώσει αν
θρώπινα δντα ώς εμέ, ήδύνατο νά η τοιαύτης φύσεως, ώστε 
έτερόν τι άνθρώπινον δν νά τολμά νά βέβαιοι δτι μόνον 
θείαν καταγωγήν έχει αυτη* τόσω μάλλον καθόσον δ θε
μελιωτής αύτής ην έν πάση περιπτώσει καθ’ δλα τά φαι
νόμενα άνθρώπινον επίσης ον. Ένταύτώ, πόρρω άπέχω του 
υποστηοίζειν δτι ούδε,αίαν θείαν άποκάλυφιν, άΕιοΰσαν 8τιk % »■ '
είναι τοιαύτη, διέπει θεΐόν τι πνεύμα. Τουναντίον, κατά

’Εν'Ελλάδι δπάρχει ώσαύτως κλάδος αύτής Ιδρεύων Ιν Κέρκυρα. 
Σκοπος τής ίταιρ'αζ,ώς πρό τίνος Ιγράψαμεν Ιν τω ((Αιώνι)),είναι;

α) Νατ σχηματ'ση πυρήνα καθολικής αδελφότητος τών αν
θρώπων, ανευ διακρίσεως φυλής καί θρησκεύματος.

τό μάλλον η ηττον, άπασαι φαίνονται τοιαύται. Ή  σχε
τική αύτών αξία έξτίρτηται πεπρωμένο^, δσον άφορά τήν 
ήμετέραν γήν, εκ τής έν μέσω τής ηθικής αλήθειας ώς 
φαρμάκου καί τής ηθικής νόσου τού κόσμου, υφισταμένης 
άναλογίας, καί έκ τής πρακτικής αύτών έπιδράσεως επί 
τού βίου καί τής διαγωγής τών ανθρώπων. Άχθείς λοι- 
τ/όν είς τήν πρός άλληλους συμπαραβολήν τών σκοπών, οδς 
προύθεντο αί διάφοροι θρησκείας εύρον δτι ακριβώς καθ’ 
οσον άπέστησαν τού αρχικού αύτών σκοπού τής άναγεννή- 
σεως τού κόσμου, κατά τοσούτον τά αποτελέσματα έγέ- 
νοντο δυσάρεστα, άναφορικώς πρός τήν άνθρωπίνην εύθύτη- 
τα,καί δτι ή συγκέντοο>σις τού πνεύματος τού οπαδού τίνος 
αύτών έπί μελλούσης ζωής, καί επί τής σωτηρίας τής ψυ
χής αυτού μετά θάνατον, έτεινεν είς τήν παραγωγήν πε- 
φο>τισμένης φιλαυτίας έν τώ καθημερινώ βίω του, ητις 
κατέληξεν είς τόν άκρότατον τύπον υπό τήν έπίδρασιν 
μιάς θρησκείας, εντεύθεν δέ τέλος προΰκυψεν δ κοινώς κα
λούμενος δυτικός πολιτισμός. Βεβαίως δταν τις διδάσκη- 
ται οτι τό υπέρτατον θρησκευτικόν αυτού-καθήκον είναι 
^ά σώση τήν έαυτού ψυχήν, καί δτι ή σωτηρία τής ψυ
χής τού δμοίου αυτω, κατέχει δευτερεύουσαν θέσιν, λογι
κόν εΐναι δτι ένστίκτως 1ά ύπολάβη ώς υπέρτατον αυτού

β') Νά προαγάγη τήν σπουδήν τής φιλολογίας τών Ά ρύω ν  
καί τής λοιπής ’Ανατολής, καθώς καί τά θρησκεύματα καί τάς 
Ιπιστήμας αύτής, ετι δέ προς, νά άποδείξη τήν μεγάλην σπου- 
δαι6τητα αύτών.

γ) Νά Ιξερευνηση τά κεκρυμμένα μυστήρια τής Φύσεως και 
τάς Ιν τφ  άνθρώπψ λανθανούσας φυσικάς δυνάμεις.

’Εν τοΐς μέλεσιν αύτής άριθμοΰνται πολλοί τών γνωστών φι
λοσόφων, Ιπιστημόνων καί ποιητών· Π. Ε. Δ.



καθήκον έπί τής γης τήν ευημερίαν τής ανθρώπινης αυτού 
προσωπικότητος καί τών άνηκόντων αύτη έν τω κόσμω 
τούτω. Άδιάφορον έάν ή μέλλουσα αύτη σωτηρία πρόκη- 
ται νά έπιτευχθη διά τής πίστεως, η διά τής άσκήσεως 
τής αρετής ή προσπάθεια είναι ούχ ήττον έγωϊστική. Ευ
κόλως εννοεί τις ηδη οτι δμιλώ περί τής μορφής, ην παρά 
τοΐς πολλοΐς προσέλαβεν δ Χριστιανισμός. Άφού έπιστα- 
μένως έμελέτησα τά διδάγματα τού θεμελιωτού τής θρη
σκείας ταύτης, έξεπλάγην έπί τη διαστροφή ην ύπέστη 
υπό τήν έπίδρασιν τών τριών μεγάλων διαιρέσεων αύτής, 
τουτέστι τής άνατολικής, τής δυτικής καί τής τών δια- 
μαρτυρομένων. Δέν υπάρχει διδασκαλία οΰτω μεστή αύτα- 
παρνησεως καί ητις έάν ήδύνατο κατά γράμμα νά έφαρ- 
μοσθη ήθελε πιστεύω άσκήσει άμεσον καί εύεργετικήν έπί- 
δρασιν έπί τού άνθρο̂ πίνου γένους οσω ή διδασκαλία τού 
Χριστού· άλλ’ ούδεμία υπάρχει, φαίνεται μοι ώς άμερο- 
λήπτω σπουδαστή, ής τό τής άποκαλύψεως πνεύμα διε- 
στράφη έπί μάλλον καί ύπετιμήθη υπό τών οπαδών αύ
τής παντός δόγματος. Ό Βουδδιστής, ό Ινδός καί δ 
Μωαμεθανός, εί καί πάντες η σχεδόν πάντες άπώλεσαν 
τήν επιρροήν τού έν ταις ίεραΐς γραφαις αύτών ύπάρχον- 
τος πνεύματος, δέν κατεσκεύασαν θεολογίαν, έρειδομένην 
έπί τής αναστροφής τών αρχών τής θρησκείας αύτών. Τ& 
φώς αύτών άπεσβέσθη, ούχ ήττον όμως άμυδρός τις σπιν- 
θήρ άπέμεινεν, άλλ’ οί Χριστιανοί άνέπτυξαν τήν κοινω
νικήν καί πολιτικήν αυτών ηθικήν έκ τής σκιάς, $ν έρριψε 
((τό φώς τού Κόσμου )). Εντεύθεν έ'πεται οτι δπου άν δ 
νεώτερος Χριστιανισμός, 8ν θά ονομάζω άντιχριστιανισμόν 
χάριν διακρίσεως άπό τού Χριστιανισμού, 8ν εθεσεν δ ’Ιη
σούς Χριστός, 1 έρχεται είς έπαφήν πρός τάς φυλάς τάς

\ ’Ενταύθα ό ’Ά γγλος παρετηρησε τώ Έφφένδη οτι ή λέξις

βιούσας υπό τό έ σκοτισμέ νον θρησκευτικόν φώς τών έαυ- 
τών αποκαλύψεων, αί ασθενείς ακτίνες αύτού άποσβέννυν- 
ται έν τώ ζοφερώ σκότει τού άντιχριστιανισμού τούτου, 
καί πνίγονται υπό τήν καθιερωμένην καί ώργανισμένην 
ιδιοτέλειαν. Ό άληθής θεός τού άντιχριστιανισμού είναι 
δ Μαμμωνάς, παρά μέν τώ καθολικω άντιχριστιανισμώ, 
γνωριζόμενος έκ τού πόθου τής πνευματικής καί κοσμικής 
ισχύος, παρά δέ τώ άνατολικω άντιχριστιανισμώ γνωρι
ζόμενος έκ τού πόθου πρός έθνολογικήν ευρυνσιν, παρά δέ 
τώ διαμαρτυρομένω άντιχριστιανισμώ κρατών υπέρτατος. 
Ή  καλλιέργεια τού έγωΤστικού ενστίκτου παρά φυσιν 
άνέπτυξε τάς καθαρώς διανοητικάς λειτουργίας, άναλω- 
μασι τών ηθικών διεκέντησε τόν συναγωνισμόν καί παρη- 
γαγε συνδυασμόν μηχανικών έπινοήσεων, πολιτικών θε
σμών, καί ατομικήν τινα δύναμιν χαρακτήοος, καθ’ ής οι 
ούτωσί καλούμενοι έθνικοί, ών α; ορέξει: καί άπληστοι 
τάσεις καθεύδουσι, συγκριτικώς είσι παντάπασιν ανίκανοι 
νά κατισχύσωσιν. Ή  κλίσις πρός τήν ((ρίζαν παντός κα
κού)),1 μετά τών μηχανικών έφευρέσε(ον, olov σιδηροδρόμων, 
τηλεγράφων, θωρηκτών καί άλλων έπινοήσεων πρός συσ-

αυτη ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς  εχει πολύ το προσβλητικόν 
δια τούς Χριστιανούς, καθόσον εχει ειδικήν τινα σημασίαν έν τη 
χριστιανική πίστες Τον παρεκάλεσε δε να ποιήσηται χρήσιν 
έτέρας λέξεως. Ά λ λ ’ ό ’Οθωμανοί ήρνηθη να πράξη τούτο προ- 
βάλλων οτι ο καί κατα τό Κοράνιον ετι προσδοκώμενος ’Αντί
χριστος. είναι ούδέν άλλο ?) ή κατάστασις αυτη τής διαστροφής 
είς ^ν έπ’ Ισγάτων περιήλθεν ό Χριστιανισμός.’Επειδή δέ πρού* 
τ£μα ν’ άποσύρη τήν έπιστολήν ή να μεταβάλη τήν λέ£ιν, ό 
’'Αγγλος ήνανκάσθη να τήν άφήση ώς είχε. Π. Ε. Δ.

3 Δηλαδή προς τό χρήμα. Π. Δ. Ε.



σώρευσιν πλούτου καί καταστροφήν τών παρακωλυόντων 
τήν έπισώρευσιν αύτου, άποτελεϊ τόν λεγόμενον ((δυτικόν 
πολιτισμόν)).

¥ *
Α ί χώραι, ένθα δέν υπάρχουσι κολοσσαΐα σωματεία φε- 

νακιστών, ούτε οίκονομικαί κρίσεις, έξ ών έκατομμύρια 
αφανίζονται, ούτε πυροβόλα Gatling, δ ι ’ ών φονεύονται, 
λέγονται τελούσαι έν καταστάσει βαρβαρότατος. "Όταν ο 
πολιτισμός τού άντιχριστιανισμού έλθη είς επαφήν πρός 
τήν τοιαύτην βαρβαρότητα, άντί νά έξαγάγη αύτήν εκ τής 
ηθικής ταύτης πλάνης, τούθ’ οπερ θά συνέβαινεν έάν ήν 
αληθής χριστιανισμός, αείποτε σχεδόν κατακερματίζει αύ
τήν. Συνέπεια τής άφίξεως τού ουτωσί καλουμένου Χρι
στιανού έν εθνική τ ιν ι χώρα, εΐνε ούχί νά φέρη αθάνατον 
ζωήν, άλλά φυσικόν καί ηθικόν θάνατον. Θάτερον δέ δυοΐν 
συμβαίνει, η αί εγχώριοι φυλαΐ θνήσκουσι πρό αυτού, ώς ή 
τών Ερυθρών ’Ινδών τής ’Αμερικής, καί τών Αύστραλών 
καί τών τής Νέας Ζηλανδίας, ή σώζονται άπό τής φυσικής 
έκπτώσεως, λατρεύουσαι, έν ολη τη  θρασύτητι τών προσή
λυτων νέας θρησκείας, τόν Μαμμωνάν, ώς οί ’Ιάπωνες, καί 
όχυρούνται κατά τής άποσυνθέσεως, διά τοιαύτης ταχείας 
άναπτύξεως τών διανοητικών δυνάμεων καί τών φιλαργύ- 
ρων ένστικτων, οία ήθελεν ίκανώσει αύτάς νά συναγωνί- 
ζω νται έπιτυχώς πρός τήν φοβεράν έπιδρομικήν έπιρροήν 
τού άντιχρίστιανισμού. Α ί ολέθριαι ήθικαί τάσεις καί τ ’ 
αποσυνθετικά άποτελέσματα τοϋ άνεστραμμένου Χ ριστιανι
σμού έπί φυλής πρεσβευούσης θρησκείαν πολλώ μέν κατω- 

• τέραν τήν άρχήν καί τήν σύλληψιν, ά λ λ ’ άσκουμένην υπό 
τών διδασκάλων αύτής έν πλείονι π ίστει καί εύλαβεία, κα- 
ταπληκτικώ ς είκονίσθησαν έν τη  ιστορία τής πατρίδος μου. 
Μίαν τών μ άλιστα  διεφθαρμένων μορφών, ας δ Χ ριστιανι

σμός προσέλαβέ ποτε, ήδύνατό τις νά εύρη ωργανωμενην εν 
τώ  βυζαντινώ Κράτει κατά τήν έποχήν τής υπό τών Τούρ
κων κατακτήσεως αύτού. Έ άν αί ουτωσί καλούμεναι χ?1" 
στιανικαί φυλαί, αί περιελθούσαί υπό τήν κυριαρχίαν τών 
Τούρκων έν Εύρώπη κατά τήν νικηφόρον πορείαν αύτών πρός 
^υσμάς, ήναγκάζοντο άνεξαιρέτως ν’ ασπασθώσι την ισλα- 
μικήν π ίστιν , βέβαιον, κατά τήν γνώμην μου είνα ι, ότι η 
ηθική αύτών θέσις θά ήν άπείρως κρείσσων. ’Αληθώς υμείς 
i  περιηγησάμενος έν μέσω τών Μουσουλμάνων Σλάβων τής 
Βοσνίας καί τής Ερζεγοβίνης, οιτινές είσιν επίγονοι προ- 
σηλύτων τού ισλαμισμού τη  έποχη έκείνη, θά μαρτυρή- 
σητε περί τοϋ γεγονότος OTt ποιούνται πλεονεκτούσαι 
άντίθεσιν έπί γνησίαις χριστιανικαΐς άρεταις πρός τούς 
επιγόνους τών έαυτών συμπολιτών, οίτινες όιεμειναν Χρι
στιανοί. Ά φόβω ς δέ δύναμαι νά ποιήσωμαι εκκλησιν  
πρός τάς νϋν κυβερνώσας τάς έπαρχίας έκείνας αύστριακάς 
άρχάς νά έπιστηριξωσι τόν ισχυρισμόν μου τούτον. Ά τ υ -  
χώς, ού σμικρώ, κ α τ’ εύφημισμόν χριστιανικώ πληθυσμω, 
έπετράπη υπό τών Τούρκων νά διαμείνη έν τα ΐς  νεο^στί 
κτηθείσαις γα ία ις  αύτοϋ, πληθυσμω ίκανώ νά μιάνη αυ
τήν τήν κατακτήτριαν φυλήν. Τά έλαττώ μ ατα  τοϋ βυ
ζαντινισμού ταχέως έγένοντο αισθητά εν τω  πολιτικω  
σώματι τής Τουρκίας. Α ί υπόδουλοι φυλαί, σφοδρά προ
λη π τικ ά ! περί τόν τύπον τής θρησκευτικής αύτών πίστεως 
έκπεσούσης μέχρι βαθμού διαβατηρίου, δ ι’ ού ο πιστεύων 
εις τήν άποτελεσματικότητα δογμάτων τινων καί τελε
τουργιών ήδύνατο νά φθάση είς τόν Παράδεισον ανεξαρ
τήτως τού ηθικού αύτού χαρακτήρος έπ ί τής γής, δέν 
επείχοντο υπό θρησκευτικών άρχών είς τόν έλεύθερον δρό
μον τών ιδίων φυσικών κλίσεων, είς άκρον ούσών χαμερ- 
τυών καί πλεονεκτικών. Ουτω έξεδικήσαντο κατά τών 
κατακτητώ ν, υπονομεύοντες αύτούς οίκονομικώς, πολ ιτι-



κώς καί ηθικώς. Έπιβούλως έσύλησαν εκείνους, οϊτινες 
ησαν λίαν άδιάφοροι περί την έπ ίτευξιν πλούτου, η ώστε 
νά μανθάνωσι τόν τρόπον της διατηρήσεως αύτοΰ, μετέ- 
δωκαν τοΐς άλλοις τό μίασμα της πλεονεξίας, [χέχρ^ς ού 
και οι κατακτηταί κατέστησαν επίσης καί αύτοί ελαττω 
ματικοί καί διεφθαρμένοι περί τά μέσα τής άποκτήσεως 
πλούτου. Ουτω τό πράγμα καί χωρεΐ ήδη άπό πεντακο- 
σίων ετών, μέχρις ού δ αληθής φανατισμός της φυλής, οσ- 
τις  ήν ή άρίστη άσπίς αυτοΰ κατά τοΰ ανεστραμμένου 
Χριστιανισμού, ηρξατο άποσβεννύμενος, ή δέ κυβερνώσα 
κλάσις τών Τούρκων, πλήν τινων εξαιρέσεων κατέστη, επ ί
σης χαμερπής καί έξηχρειωμένη δσω καί οί Γκιαούρ, ους 
περιφρονοΰσι. Καί δμως θά ήδύναντο νά μένωσιν έπί μα
κρόν ετ ι χρόνον έν Εύρώπτρ, άν μή ήσαν αί κολοσσιαίως 
αύξηθεΐσαι εύκολίαι περί τήν συσσώρευσιν πλούτου, εν
τεύθεν δέ ή ίκανοποίησι; πλεονεκτικών κλίσεων δημιουρ- 
γηθεισών εντός τής τελευταίας πεντηκονταετίας υπό τών 
άνακαλύψεων τοΰ ατμού καί τού ηλεκτρισμού. Ού μόνον 
ή Τουρκία τό πρόσθεν προύστατεύετο άπό τής ολέθριας 
έπιδράσεως τοΰ άντιχριστιανισμού διά τοΰ δυσχερούς τής 
συγκοινωνίας, άλλά καί ή μανία τής άναπτύξεως τών 
πόρων τών ξένων χωρών έπί τώ  τέλει τής οίκειοποιήσεως 
τοΰ πλούτου, δν ίσως ένέΐχον, ηύξανεν άναλόγως πρός τάς 
αύξούσας εύχερείας τής μεταφοράς ούτως, ώστε ήδη αύ
τοί ετι οί τρόποι τοΰ σκέπτεσθαι, δσω αφορά τάς καλού- 
μένας βαρβάρους χώρας, μετεβλήθησαν. 'Ως παράδειγμα 
τούτου αναφέρω αυθις τήν έμήν πατρίδα. Άναμιμνήσκο- 
μαι τής ήμέρας, καθ’ήν Βρεταννοί περιηγηταί έπεσκέψαντο 
αυτήν έπί σκοπώ άπολαύσεως. Ήρέσκοντο παραβάλλον- 
τες τόν ((ανατολικόν πολιτισμόν», ώς ένησμένιζον νά κα- 
λώοιν αύτόν, πρός τόν ίδιον εαυτών. Αύτή αυτη ή οπι- 
σθοδρόμησις ημών περί τάς μηχανικάς τέχνας έσαγή-

νευεν αύτούς. Άπήρχοντο οίκοι καταμεμαγευμένοι έκ τής 
γραφικότητος καί ραστώνης τής ’Ανατολής. Αί άγοραί 
της, αί περιβολαί τών κατοίκων καί τό άρχαιότροπον 
αύτών παρίστων αύτήν είς τά ομματά των περιβεβλημέ- 
νην άνέκφραστον θέλγητρον έγράφησαν δέ βιβλία, έν οίς 
είκονίζοντο τά ήμέτερα ήθη καί έθιμα καί άτινα καθήδυ- 
νον τόν Εύρωπαΐον αναγνώστην, έπειδή τά έν αύτοΐς περι- 
γραφόμενα ήσαν τόσω άλλοΐα τών γνωστών αύτώ ηθών 
καί εθίμων. Νύν πάντα ταύτα μετεβλήθησαν· δ νεώτερος 
περιηγητής εινε ώς έπί τό πλειστον κερδοσκόπος τις η 
μηχανικός η οίκονομολόγος ή εστιν δτε βουλευτής τις ώς 
υμείς, έρχόμενος νά ιδ*(ΐ τ ιν ι τρόπω δύναται νά άποτελε- 
σθγ) εξ ήμών χρηματικόν η πολιτικόν κεφάλαιον καί τ ίν ι 
τρόπω δύναται νά έκμεταλλευθνί τούς πόρους τής χώρας 
επί ίδίω κέρδει* τοΰτο δέ καλεΐ αύτός ((άναμόρφωσιν)). 
Ή  ίδέα αύτοΰ είναι ούχί τ ίν ι τρόπω νά καταστήστ) τόν 
λαόν ηθικώς κρείσσονα, άλλά τ ίν ι τρόπω ώς άριστα νά 
άναπτύξτί τά ληστρικά αύτοΰ ένστικτα διδάσκων αύ
τόν νά λνιστεύτι τό βαλάντιον τοΰ άλλου. Διότι γινώσκει 
δτι, ένθαρρύνων άμιλλάν τινα περί τήν έ^ ιδίωξιν πλού
του έν μέσω λαού συγκριτικώς άπείρου περί τήν τέχνην 
τοΰ άρπάζειν χρήματα, έσται ικανός ώς έκ τής κρείσσο- 
νος αυτού τέχνης καί πείρας περί τό εργον τούτο νά τρέπιρ 
τάς προσπαθείας τοΰ λαού πρός τό ίδιον οφελος. Έθελο- 
τυφλοΐ δέ πρός τό άνήθικον τής τακτικής ταύτης, δια- 
λογιζόμενος οτι ή εισαγωγή ξένου κεφαλαίου θά έπαυ- 
ξήστι τόν πλούτον τής χώρας καί τήν εύημερίαν καί τήν 
εύδαιμονίαν τού λαού. Ά λ λ ά  πλήν τού σφάλματος δτι δ 
πλούτος καί ή εύδαιμονία είνε λέξεις συνώνυμοι, τοιαύτη 
άναμόρφωσις έρείδεται έπ ί τής υποθέσεως δτι δ φυσικός 
χαρακτήρ καί αί θρησκευτικαί κλίσεις τής φυλής θά υπο- 
βοηθήσωσι ζωηρόν τινα  τοιοΰτον εμπορικόν άνταγωνισμόν



εί δέ μτί, ή φυλή αυτη ώς αί φυλαί της Αυστραλίας καί α ί 
φυλαί τών ’Ινδιών πεπρωμένως θά έξαφανισθη πρό της με- 
ταρρυθμίσεως ταύτης. Τό πράγμα ήόη ήρξατο έν Ευρώπη.. 
*0 Μουσουλμάνος ταχύτατα άναμορφοΰται έξ ολοκλήρου. 
Μεταξύ τών δύο μυλοπετρών τ. έ. τής ά ρ ................απλη
στίας πρός κτήσιν χωρών καί τής βρεταννικής άπληστίας 
πρός κτήσιν χρήματος καί υπό τό προσωπειον διεφθαρμένου· 
Χριστιανισμού δ Μουσουλμάνος έν Ευρώπη έλειοτριβήθη. 
Εκατοντάδες χιλιάδων αθώων άνδρών, γυναικών καί παί- 
δων άπώλοντο η βιαίως η έκ λιμοκτονίας, άλλοι δέ πόρρω 
ήδη τών έστιών αυτών άγωνίζονται όπως συγκρατώσι 
σώμα καί ψυχήν ώς δύνανται κάλλιον έν άθλιότητι καί 
άπογνώσει συντριβόμενοι υπό τούς τροχούς του άρματος 
τής ((προόδου)) έπί μόνω τώ πταίσματι οτι δέν ((κινούν^ 
ται)). Τούτο καλείται έν τη νεωτέρα διαλέκτω ((εκπολι
τιστική έπίδρασις του Χριστιανισμού))· τή στιγμή ταύτη 
έχθρικοί στρατοί, δδεύουσι διά τών νεωστί κτηθεισών χω
ρών καθ’ ημών ! Πληροφορούμαι υπό νοήμονος Μουσουλμά
νου, άρτι άφικομένου έκεΐθεν, οτι συνέπεια τής ((έκπολιτι- 
στικής επιρροής)) έπί τών κατοίκων τών κωμών, δΓ ων 
οί στρατοί ούτοι διήρχοντο, είνε ή μεταβολή τών γυναικών 
είς έταίρας καί τών άνδρών είς οίνοπότας. Ούδαμώς παρά
δοξον έάν δ μωαμεθανικό; πληθυσμό: κατά χιλιάδας άθρόος 
διερχόμενος τά σύνορα μεταβαίνει ε ί; τουρκικά εδάφη, έγ- 
καταλιμπάνων εστίας καί γαίας έπί τώ τέλει όπως δια- 
φύγη τό μίασμα του άντιχριστιανισμοΰ.

*¥ ¥
Έ ν ταΐς ήαέραις ταύταις του άτμοϋ καί τοΰ ηλεκτρι

σμού ού μόνον δέν δύναται νά κατίδη τάς ήθικάς λαοΰ 
τίνος άρετάς δ περιηγητής, άλλά καί αί κατ’ αισθησιν 
λειτουργίαι αύτοΰ ήμβλύνθησαν. Θεωρεί τόν λαόν ώς

χρηματοποιόν μηχανήν καί έκτιμά αύτόν καθόσον διαπρέ- 
πει περί τήν τέχνην τοΰ συσσωρεύειν πλοΰτον. Τετυφλω- 
μένος υπό ίδιοτελοΰς συμφεροντοθηρίας δέν δύναται η 
βαρβαρότητα νά βλέπη νΰν έν χώρα, ενθα τά τοπεΐα δέν 
επισκοτίζονται υπό τής μελαίνης λιγνύος τών έργοστα- 
σίων ούδέ τό ους έκκωφοΰται υπό τοΰ συριγμοΰ τής άτ- 
μομηχανής. Ούδέν γόητρον άνευρίσκει παρά λαώ έχομένω 
τών ηθών καί έθίμων παρωχημένης έποχής Γ,τινι συνδέον
ται αί ένδοξόταται αύτοΰ παραδόσεις. Ούδέν διορά έν 
φυλη πειρωμένη ετι καί νΰν νά άκολουθήση τήν π ίστιν 
τών προπατόρων αυτής έν άφελεία καί άφοσιώσει, ούδέν 
διορά η άμαθή φανατισμόν, διότι άπό μακροΰ ήδη χρό
νου αύτός ύποκατέστησε τήν υποκρισίαν άντί τής είλι~ 
κρινείας έν τη ιδία αύτοΰ πίστει. Καταφρονεί λαοΰ, ού 
τά ένστικτα πρός υποταγήν καί εύπείθειαν ύπαγορεύουσι^ 
νά υπάρχη μάλλον η νά έπαναστη κατά Κυβερνήσεως 
πιεζούσης αύτόν, καθόσον δ άρχηγός αύτής περιβέβληται 
κατά τήν γνώμην του ιερόν χαρακτήρα. Ούκέτι άνευρί 
σκει τι τό άξιον θαυμασμού η διαφέροντος έν τη άντιθέ- 
σει τής 'Ανατολής πρός τήν Δύσιν, άλλά τό πάν άξιον 
καταδίκης.

*¥ ¥
Ένώ παρατηρώ δτι ή μεταβολή αυτη συνετελέσθη έπ* 

έσχάτιον παρά τώ Εύρωπαίω περνηγητη, μεταβολή, ήν απο
δίδω είς τάς μηχανικάς τάσεις τοΰ ακυνος, άντίστοιχον 
άποτέλεσμα, έκ τής αύτής αιτίας, παρήχθη, λυπούμαι λέ- 
γων,έπ ίτών έμών συμπατριωτών.Βαθμιαία άφομοίωσις συν- 
τελείται άπό τίνος έν τη ’Ανατολή πρός τά ήθη καί έθιμα 
τής λοιπής Εύρώπης. Έγκαταλείπομεν τήν διακριτικήν 
ημών περιβολήν, άσπαζόμενοι δυτικόν τινα τρόπον διαί- 
της έν πολλοις. Χαλαροΰται δσημέραι παρ’ ήμΐν ή περί



τήν τήρησιν τών θρησκευτικών καθηκόντων αύστηρότης* 
αί γυναίκες ημών έπόμεναι τώ συρμώ προμηθεύονται έκ 
Παρισίων τά ΰψίπτερνα πέδιλα αυτών, οί δέ νεανίαι τών 
καλών ήμών οικογενειών μεταβαίνουσίν είς τήν πόλιν εκεί
νην τών ηδονών η εις τινας τών μεγάλων πρωτευουσών της 
Ευρώπης πρός έκπαίδευσιν. Έκεΐ προσκτώνται πάντα τά 
ελαττώματα τοϋ άντιχριστιανισμού, διότι τά θέλγητρα πο
λιτισμού έρειδομένου επί πεπαιδευμένης φιλαυτίας, είσίν 
άκαταμαχήτως γοητευτικά. Έντεΰθεν δ’ επανέρχονται ανευ 
τίνος θρησκείας, επιπόλαιοι, πυρρωνισταί, έγωϊσταί καί 
παντάπασιν έκλελυμένοι. Άόύνατον μονονουχί νέος Μου
σουλμάνος, καθ’ δσον έκ της πείρας γινώσκω, νά έξέλθη έκ 
τοϋ πυρός τούτου άμόλυντος. 'Η θρησκεία αύτοΰ ικανοί 
αύτόν νά ζή μετ’ άφελών καί άρχετύπων φυλών καί δή νά 
κταται ηθικόν τι κράτος έπ ’ αύτά, άλλά μαγγανεύεται 
καί κατανικάται υπό τής ίσχυρας έπιδράσεως της ευρω
παϊκής τύρβης. Επιστρέφει εις τήν Τουρκίαν έχων τάς 
άρχάς αύτοϋ τέλεον ύπονενομευμένας, έάν δέ κέκτηται καί 
άρκοϋσαν δεξιότητα, αυξάνει κατά Ινα τόν άριθμόν τών 
κακοδιοικούντων αυτήν.

** 4-
Τά δύο προεξάρχοντα ελαττώματα τά χαρακτηρίζοντα 

τόν άντιχριστιανισμόν είναι ή πλεονεξία καί ή υποκρισία. 
'Ό ,τ ι κυρίως εξάπτει τόν Τοΰρκον ώς πρός τήν υπουλον 
ταύτην έπίθεσιν κατά τής ηθικής τοϋ έθνους του, ούχ 
ήττον η .κατά τής ΰπάρξεως αύτής τοΰ Κράτους του, 
είναι δτι ή έπίθεσις γίνεται υπό τό πρόσχημα τής ηθι
κής καί ύπό τόν διαφανή πέπλον τοϋ άνθρωπισμοϋ. Έ ν  

τή φωνή τής θρησκευτικής ιδέας έ'γκειται δτι άκριβώς 
καθ’ δσον αυτη ένέχει άρχήθεν θείαν τινά άλήθειαν, δια- 
στραφεΐσαν, κατά τοσοϋτον παράγει υποκρισίαν. Τοΰτο ή ν

ούτως αληθές δσφ άφορα τόν ’Ιουδαϊσμόν, ώστε οτε ή}.- 
θεν ό ιδρυτής τοΰ Χριστιανισμού, καίπερ αύτός Ιουδαίος 
ών, κατήγγειλε τήν κλάσιν, ητις έβεβήλου τήν θρησκείαν, 
ήν έμφανέστερον έπρέσβευεν. Ά λ λ ’ δ φαρισαϊσμός ό κη- 
ρύξας τόν πόλεμον κατά τής Τουρκίας είναι πολλώ σφο
δρότερος τοΰ φαρισαϊσμού, καθ’ ού ό Τησοΰς έπετέθη, διότι 
ή τοϋ Χριστοΰ θρησκεία, ήν βέβηλοι, ενέχει τήν θειοτάτην 
αύτήν αλήθειαν, ήν ο κόσμος ποτέ έδέξατο. Ό  Μωάμεθ 
διήρεσε τόν κάτω κόσμον είς επτά κολάσεις, είς τήν κα- 
τωτάτην δ’ αύτών εθηκε τούς ύποκριτάς πάσης θρησκείας. 
Έπισταμένως ήρεύνησα πολλάς θρησκείας, άλλ’ επειδή 
ούδεμία αύτών άπαιτεΐ θειότερον τύπον διαγωγής παρά 
τών όπαδών της δσω ο Χριστιανισμός, ούδαμοΰ τηλικαύτη 
άνάπτυξις υποκρισίας έξεδηλώθη δση παρά τώ άντιχριστια- 
νισμώ. Έντεΰθεν άγομαι νά παραδεχθώ δτι όάριθμός τών 
υποκριτών τοΰ Χριστιανισμού είναι ό μέγιστος, καθόσον 
ή υπό τοΰ Χριστιανισμοΰ διδασκομένη άλνίθεια είναι ή 
μεγίστη.

ν' - ΐο ;ν !?’■: ivl V2A'* ι '¥ *

«Πρός εξεικόνισίν τής ιδέας ταύτης, δύναται ν’ ανα
γραφή ο υποκριτικός , τρόπος, καθ’ δν όλοέν υβρίζονται αί 
άρχαϊ τής ηθικής καί τής δικαιοσύνης εν Α λβανία, ενθ,α 
-επί τφ  ήθικφ λόγω δτι ή έθνικότης κέκτηται έμφυτον 
δικαίωμα έπί τής περιουσίας τοΰ γείτονας αύτής, έάν 
δυνηθή νά ποοβάλη άξίωσιν ομοφυλίας, μεσημβρινή τις 
επαρχία τής χώρας μέλλει νά παραχωρηθή υποχρεωτικώς 
τή Έλλάδι ενώ έτέρωθεν κατά παράβασιν τής αύτής 
ηθικής αρχής άρκτφα ΐ ις  επαρχία μέλλει ν’ άποσπασθή 
άπό τής αλβανικής έθνικότητος, ήτινι φυλετικώ δικαίω 
άνήκειΤ καί! νά προσαρτηθή βία καί παρά τήν Οέλησιν τοΰ
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λαοΰ, τοΐς Μαυροβουνίοις, φυλή, *?ιν δ προσαρτηθησομενος
λαός πατροπαραδότως μισεί καί αποστρεφεται.1

*¥ ¥
»*Ότ«ν άντιχριστιανικά εθν/ι, συνεδρεύοντα έν έπισήμω 

συνεδρίω, φωρώνται ένοχα τοιαύτης έκπορνευσεως τών ίε- 
ρωτάτων άρχών έν ονόματι τής ήθικότητος καί κατασκευ- 
άζωσι διεθνή κώδικα ηθικής έφαομοστέον έπί τής Τουρ
κίας μόνης, δταν γινώσκωμεν οτι ή έσωτερική διαφθορά, 
αί διοικητικαί καταχρήσεις καί ή καταθλιπτική κακοδιοι * 
κησις τής άρτι καθ’ ημών πολεμούσης εν ονοματι τής 
άνθρωπότητος Δυνάμεως, ήγαγε τόν λαόν εις απογνωσιν* 
καί τάς άρχάς είς τάς ώμοτάτας έκτροπάς έπί τώ τέλει 
δπως καταστείλνι αυτόν καί δταν άπέναντι πάσης τής 
έμφανεστάτης ταύτης φενάκης τ ’ άντιχριστιανικά ταϋτα 
έθνη άποδίδωσιν έαυτοΐς τό δικαίωμα νά έπιβαλλωσι με
ταρρυθμίσεις τ*7) Τουρκία, ούτε άποδεχόμεθα τάς αξιώσεις 
αύτών, ούτε ζηλεύομεν τόν πολιτισμόν των, ούτε πιστευο- 
μεν δτι είσι καλής πίστεως, ούτε σεβόμεθα τήν ηθικό
τητα αύτών. *

¥ ¥

4 Πρόδηλον δτι ό συγγραφεύς τής προκεψένης πραγματείας 
λόγιος ’Οθωμανός είναι τύπος άνδρος φιλελευθέρου, καί ώς τοιού- 
του μάλιστα, ήθελήσαμεν νχ γνωρίσωμεν τοΐς άναγνώσταις του 
6C’Αττικού 'Ημερολογίου» τάς γνώμας αύτου, μή δεικνύοντες μεν 
διά τούτου δτι άσπαζόμεθα αύτάς κατά πάντα , άλλ ’ όμολογοΰν- 
τες δτι σεβόμεθα αύτάς. Έ π ί τούτω έπ ιτρέπετα ι ήμΐν νά θαυ- 
μάζωμεν δτι δεν διορα ελλειψ ιν Ιλευθερίας παρά τω "Ελληνα 
τής ’Ηπείρου τελοΰντι υπο διοίκησιν, ην δεν άνέχετα ι, ένω διορα 
τοιαύτην παρά τψ  Ά λβανω  ύποβαλλομένω δπο διοίκησιν,. ην ((μι
σεί καί άποστρέφεται)). Π. Ε_ Δ.

))Ούτω, άπό τής πρώτης μέχρι τής τελευταίας, αί 
πληγαί τής Τουρκίας οφείλονται είς τήν πρός τόν άντι- 
χριστιανισμόν επιμιξίαν αύτής. 'Η  οθωμανική φυλή ήδη 
εκτίνει τ ’ άντίποινα του πόθου έκείνου πρός κυριαρχίαν 
καί έξουσίαν, οστις έκίνησεν αύτήν κατ’ άρχάς νά διαβη 
τόν Βόσπορον. Ά φ 5 ής τό δένδρον τής αύτοκρατορίας έφυ- 
τεύθη έν Εύρώπν), ό καρκίνος, υπό τόν τύπον τής άντι- 
θέτου θρησκείας, ήρξατο κατατρώγων τάς ρίζας αύτής* 
άφοΰ οί έντός Χριστιανοί έξεμύζησαν τάς ικμάδας του, 
προσεκάλεσαν είς βοήθειαν αύτών καί τούς εξω Χριστια
νούς· ηθικώς δέ άδύνατον πρόκειται ν’ άντιστ-yj έπί πλέον 
κατά τής ηνωμένης ταύτης ένεργείας δ άπομαρανθείς κορ
μός. Ά λ λ ’, ώς άρξάμενος ειπον, έάν οί έπιδραμόντες Μου
σουλμάνοι έν πρώτοις προσείλκυον ολόκληρον τόν πλη
θυσμόν είς τήν ίδιαν αυτών πίστιν, ή Τουοκία ήδύνατο 
καί νυν ν ’ άποκρούσ*/) τάς έπιδρομάς τής ((προόδου)). *Ετι 
πλέον δέ είναι άδύνατον νά παραδεχθη τις δτι οί νικη
φόροι στρατοί αύτής ήδύναντο νά κατακλύσωσι τήν Εύ- 
ρώπην, καί οτι ή πίστις του Ίσλάμ ήδύνατο νά έπεκταθη 
έπί τοΰ δλου νΰν καλουμένου πεπολιτισμένου κόσμου. 
Πολλάκις έσκέφθην πόσω εύδαιμονεστέρα θά ην ή Εύ- 
ρώπη, καί άναμφιβόλως δ λοιπός κόσμος, εί ποτε τοΰτο 
συνέβαινεν. *Ότι πόλεμοί καί έθνικοί άνταγωνισμοί θά 
έξηκολούθουν, είναι ίσως άληθές· άλλά θ’ άπηλλασόμεθα 
άπό τών σφοδρών πολιτικών καί κοινωνικών μεταβολών, 
ας παρήγαγεν δ άτμός καί δ ήλεκτρισμός, καί θά έξηκο- 
λουθοΰμεν διάγοντες τόν άπλοΰν καί αρχέτυπον βίον, 
δστις ίκανοποίει τούς πόθους τών ήμετέρων προγόνων, 
ευρισκόντων έν αύτώ αύτάρκειαν καί εύδαιμονίαν, ένώ 
εκατομμύρια βαρβάρων θά έτέλουν άχρι σήμερον έν άγνοίο& 
τών ίδιαζόντων τώ άντιχριστιανικώ πολιτισμώ φοβερών 
ελαττωμάτων. Ή  Δύσις τότε θά έσο^ζετο άπό τών φο



βερών συνεπειών, αιτινες καί νυν ετι επίκεινται ως ανα- 
πόδραστον επακολούθημα διανοητικής προόδου, ήςτινος ού- 
δεμία έγένετο άντίστοιχος ηθική πρόοδος. Η επίμονος 
έπ ί δεκαοκτώ αιώνας παραβίασις τοΰ μεγάλου της πρός 
τόν πλησίον αγάπης νόμου, ον εθετο ο μεγας ιδρυτής της 
χριστιανικής θρησκείας, θά παραγάγνι πεπρωμένως αντί
στοιχον καταστροφήν, ούδ’ απέχει πόρρω η ήμερα, καθ 
b  ο νεώτερος πολιτισμός θά ΐδνι δτι έν ταΐς μεγάλαις 
αύτοΰ έπιστημονικαΐς άνακαλύψεσι καί εφευρεσεσιν, ας 
έπενόησεν έπί τώ τέλει όπως ίκανοποιήσν) τας αλλόκο
τους αυτού άνάγκας, κατειργάσατο τά οπλα, δι ων κα
ταστρέψει αύτός εαυτόν. Ούδαμοΰ κρείττων αποδειξις της 
αλήθειας ταύτης' δύναται νά ευρεθνί η έν τούτω ότι δ αν- 
τιχριστιανισμός μόνος άπειλειτα ι υπό τοΰ κίνδυνου μεγά
λης τινός έπαναστάσεως έν μέσω τών κοινωνικών τάξεων. 
Όλοέν έν πάσνι ουτωσί καλουμένν) χριστιανική χωρα 
άκούομεν τόν ψίθυρον της έπερχομένης θυέλλης, καθ ήν 
ή εργασία καί τό κεφάλαιον ευρεθήσονται αντιμέτωπα 
πρός άλληλα, καθ’ ην πτωχός καί πλούσιος θά συγκρου- 
σθώσιν έν φονικώ άγώνι, οί δέ καταστροφεΐς καί κατα- 
στρεφόμενοι θά λύσωσι, διά τών της νεωτάτης έφευρεσεως 
πυροβόλων, τά πλουτολογικά προβλήματα τής νεωτερας 
((προόδου)). Άξιοσημείωτον άληθώς δτι ή πάλη αυτη με
ταξύ πλουσίου καί πτωχού έπιφυλάσσεται ιδίως εκείνοις, 
ών ή θρησκεία υπαγορεύει ώς υπέρτατον νόμον την πρός 
τόν πλησίον αγάπην, σφοδρότατα καταδικάζουσα τόν πρός 
τά χρήματα έρωτα. Ούδεμία χώρα μη καλουμένη χριστια
νική άπειλειται ουτω. Έ ν αύτή τνί Τουρκία παρά πάσαν 
τήν κακοδιοίκησιν αύτής καί τους πολλούς έν αύτοις· ζών- 
τας χριστιανούς δ σοσιαλισμός, δ κοινωνισμός, δ μηδενι
σμός, δ διεθνισμός καί πάντα τά εξεγερτικά τών τάξεων 
συγγενή εί'δη είσίν άγνωστα διά τόν άπλούν λόγον δτι η

Τουρκία έπιτυχώς άχρι νΰν τουλάχιστον άντέστη κατά 
τής έπιδράσεως τοΰ ((άντΐχριστιανικοΰ πολιτισμού)).1

*
Υ Υ

))Καθ’ 8ν βαθμόν τό κράτος έξήρτηται ώς πρός τήν πο
λιτικήν, εμπορικήν καί κοινωνικήν εύημερίαν καί εύδαιμο- 
νίαν αύτοΰ ούχί έξ ηθικής άλλ5 υλικής βάσεως, κατά τθ- 
σοΰτον τά θεμέλια αύτοΰ είσι κινδυνώδη. “Ό ταν αίμα 
έθνους τινός είναι δ πλούτος αύτοΰ ή δέ υπαοξις τοΰ πλού
του τούτου έξήρτηται έκ τής κανονικότητος, έν ή ο! σ ιδη
ρόδρομοι καί ο: τηλέγραφοι λειτουργοΰσιν, είναι έφικτόν 
εις δεξιούς τεχνίτας, διά κοινής τίνος αύτών ένεργείας νά 
συμπνίξωσι τό κράτος. Προχθές ετι οί μηχανικοί σιδηρο
δρόμων τινών έν ταΐς Ή νωμέναις Πολιτείαις έποιήσαντο 
απεργίαν έπί μίαν εβδομάδα* χίλιοι σχεδόν έφονεύθησαν 
καί ετραυματίσθησαν πριν η αί μηχαναί διευθετηθωσιν 
αύθις* εκατομμυρίων δολλαρίων περιουσία κατεστράφη. Τό 
μίασμα μετεδόθη εις τάς υπονόμους καί τά εργοστάσια, 
εαν δέ τό κίνημα έπιδεξίως ώργανοΰτο, ή σύμπασα χώρα 
θα πεοιήρχετο είς έπανάστασιν, τάς δ* έντεΰθεν συνεπείας 
θα ητο αδύνατον νά προείπη τις . Συνδυασμοί τών εργα
τικών τάξεων πρός άλλήλας καθίστανται έφικτοί νΰν διά

\ Ουδεις άρνεΓται οτι οπού δέν υπάρχουσι ν α’ιτία  δ ιαπάλης, Ιπ ι . 
κρατεί γαλήνη . ®Όπου ή ατμόσφαιρα δεν συγκρούεται επ ικρατεί 
νηνεμ ία , ά λ λ ’ ουδείς έτέρωθεν δύναται ν ’ άρνηθή δτι το αδρανούν 
υδωρ, λιμνάζον και ακίνητον δέν θ’ άναπεμώτ) Ιπ ί τέλους νοση
ρά ς αναθυμιάσεις. eH ζωή έγκειτα ι Ιν τ9) πάλγ) καί Ιν τή  κ ινή 
σει. Ούόείς ζη |&ν μή παλαίσΥ)* όταν κατίσχυσή τού νόμου τούτου 
η άνθρωποτης, δύναται να ζή ανευ πάλη ς , ανευ συγκλονισμ ώ ν, 
ακμαία , ευδαίμων, μακαρία. Π. Ε. Δ.



τών σιδηροδρόμων καί τηλεγράφων, ένώ τό πρόσθεν ήσαν 
άόύνατοι* αί δέ υφιστάμεναι εύκολίαι πρός μυστικάς συν
ωμοσίας μετέτρεψαν την Ευρώπην είς υπνώττον ήφαί- 
στειον, ού ή εκρηξις έπέοχεται δλοέν ταχυτάτη.

*
¥ *

))Ούτω λοιπόν οί νόμοι τής άνταποδόσεως διατρέχουσι 
τό στάδιόν των, αί δέ κακώσεις τοϋ άντιχριστιανισμοϋ 
κατά τών μάλλον άρχετύπων καί άπλουστέοων φυλών τοϋ 
κόσμου, ας υπό τό πρόσχημα οτι έκπολιτίζει αύτάς έξε- 
μεταλλεύετο επ ί ίδίω κέρίει, πληρέστατα έκδικηθήσονται. 
Πίστευσον, αγαπητέ μοι φίλε, ό'τι ούχί έξ εκδικητικού 
έλατηριου η έκ πνεύματος μισαλλοδοξίας γράφο.) ταϋτα* 
τούναντίον, εί καί κρίνω τούς Μουσουλμάνους έν γένει 
πολλώ εύλαβεστέρους τών χριστιανών, καθόσον τηροϋσιν 
εύσυνειδητότερον τά διδάγματα τοϋ Προφήτου αύτών, κα
τανοώ ό'τι τά διδάγματα ταϋτα υπό ηθικήν έ'ποψίν είσιν 
άσυγκρίτως κατώτερα τών διδαγμάτων τοϋ Χριστού. 
’Έγραψα λοιπόν άνευ προκαταλήψεως, τοΰτο πειρώμενος : 
νά αναλύσου φιλοσοφικώς τήν φύσιν καί τά α ίτια  τής έπί 
τέλει κορυφωθείσης συγκρούσεως μεταξύ ’Ανατολής καί 
Δύσεως, μεταξύ τοϋ ουτωσί καλουμένου Χριστιανισμού καί 
τοϋ ’Ισλαμισμού. Θά ήμην δ’ ούχ ήττον λίαν εύγνώμων, 
έάν ήδύνατο τις νά μοί άποδείξνι ό'τι έπ ’ έλάχιστον καν 
ήδίκησα τό θρήσκευμα, οπερ πρεσβεύετε ή τό έθνος, ωπερ 
άνήκετε* πόρροο απέχω τοϋ πόθου όπως υπαινίξωμαι οτι 
έν μέσω τών Χριστιανών, εστω καί όπως τήν σήμερον 
άσκεΐται καί πρεσβεύεται δ Χριστιανισμός, δέν υπάρχου- 
σιν άνθρωποι αγαθοί ώς έν μέσω τών καλουμένων έθνι- 
κών καί βαρβάρο^ν. Μάλιστά είμι πρόθυμος νά παραδεχθώ 
οτι είσι κρείσσονε:, άσκοϋντες τάς υψηλοτέρας άρετά; τοϋ 
Χριστιανισμού ούχί άνεπιτυχώς, ύπολογιζομένου τοΰ τρό

που, καθ’ δν αύται κατά συνθήκην μετημφιέσθησαν έν ώ 
ετεροι άποκρούοντες τό παράπαν τήν δημώδη θεολογίαν, 
άνήλθον υψηλότερον τών κοινών νεωτέρων Χριστιανών διά

Μ ) Ν / > \ ~ >της  αντίο ρασεως αυτών κατα της υποκρισίας και των ο ό
λων υφ* ών περιεστοιχοϋντο. Ά λ λ ’ ούτοι αποτελοϋσιν 
άσθενή μειονότητα καί άδυνατοϋσι νά έπιδράσωσιν έπί 
τής διευθύνσεως τών πολλών. Τοιοϋτοι άνθρωποι υπήρξαν 
έν μέσω τών ’Ιουδαίων κατά τήν εποχήν τοϋ Χριστού, 
άλλά δέν έκώλυσαν αύτόν νά καταδικάστι τάς ήθικάς κα
κίας τών ημερών αύτού ή τήν έπιθαρρύνουσαν αύτάς έκ
κλησίαν. Ταυτοχρόνως οφείλω νά υπενθυμίσω υμΐν ότι 
άπέστερξα τό έγχείρημα, οπερ μοί έπεβάλλετο, συνηνεσα 
δέ μόνον έπί τέλους νά άναλάβω αύτό έπί ταΐς έπανειλημ- 
μέναις διαβεβαιώσεσιν υμών οτι παρά τισ ιν δπωςδήποτε 
τών υμετέρων συμπολιτών, τό πνεύμα, ού έμφορούμενος 
έγραψα τόσον άπροκαλύπτως, δέν θά παρεξηγηθη. Δέξασθε 
τήν εκφρασιν τής ειλικρινούς μου φιλίας)).

^Πλατών eJ. Δ ρακοτλης

■νΛ.'νννΝΛΛ'ΛΛΛ.'νν.'/ν.Λ/ννννΛ.-νΛ.Ν.'Ν.·'-

' Ι Π Π Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ό  ίππος έκδηλοΐ μάλλον η ή φιλολογία τήν κοινω
νικήν κατάστασιν έθνους τινός. Ε ίπατέ μοι δποΐός τις 
εΐναι δ ίππος λαού τίνος οπο>ς είπ(ο υμΐν ποια τά ήθη και 
τό πολίτευμα τοϋ λαού έκείνου.



Η του ίππου ιστορία είναι αύτη αυτη ή της άνθοω- 
πότητός, διότι δ ίππος εκπροσωπεί την αριστοκρατίαν, 
την φιλοπόλεμον πάτριάν, πάσαι δ’ αί κοινωνίαι δυστυ
χώς υπέστησαν την τυραννίαν της πατριας ταύτης.

Μόνον είς άληΟής ίππος υπάρχει έν τω κόσμω, είς καί 
μονος, δ αραβικός. Γινώσκω οτι υπάρχει πληθύς τετρα
πόδων φερόντων αδίκως τονομα τοΰτο, τά πλεΐστα δμως 
τούτων δύνανται ν’ άναπληρωθώσιν υπό της καμηλού η 
υπό τοΰ ατμοΰ. Ό αληθής ίππος είναι σύμβολον τοΰ εύ~ 
γενοΰς.

Θαυμάσατε πώς τό εύγενές ζώον, διά πασών τών κινη- 
σεών του, δι* δ'λων τών ψυχικών του ελατηρίων προκαλει 
τόν πόλεμον. Οί θερμοί ρώθωνές του ανοίγονται καί καπνί- 
ζουσιν* ο: άνυπόμονοι πόδες του σκάπτουσι τήν γην* δ 
ζωηρός οφθαλμός του σπινθηροβολεί και καταμετρεί τό 
διάστημα* τό στόμα του κατατρώγει τόν χαλινόν καί λευ
καίνει τοΰτον δι’ άφοών ή κομψή καί ατημέλητος χαίτη 
του ανεγείρεται υπαγομένη είς τήν οργήν του* ή ούρα του 
άνυψοΰται σχηματίζουσα θυσάνους. Γαυρια καί άρέσκεται 
θεωρούμενος, χαίρει επαινούμενος. ’Ακούσατε τόν οζΰν 
χρεμετισρ,όν του, 8ν επαυξάνει ή ζηλότυπος εξανρίωσίς 
του* άκούσατε τήν καί της σάλπιγγος πολεμικωτέραν 
φωνήν ταύτην. Καί διά ταύτης προκαλει είς πόλεμον, 
απειλεί θάνατον. Ά ν  είς πάντα ταΰτα δέν άναγνωρίζητε 
τόν ημίθεον τών θρύλλων, τόν ηρωα τών σταυροφοριών, 
τόν διά περιλάμπρων οπλών καί κυματιζόντων θυσάνων 
περιβεβλημένον ιππότην, τόν ποθοΰντα νίκην έν ταΐςμάχαις 
καί τώ ερωτι, διψώντα αγώνας, κινδύνους, μεγαλεία καί 
μουσικάς παραιτοΰμαι τής περαιτέρω έξιστορήσεως.

*0 άγριος ίππος, δστις ζτί ετι ώς κύριος τοΰ μεγίστου 
μέρους τής σφαίρας, εχει ώς δ αραβικός, ήθος υψηλόφρον 
καί εξεις φιλοπολέμους. 'Υστερεί δμως τούτου κατά τήν

χάριν τών κινήσεων, τό λεπτόν τών τροπών, τον πλοΰτον 
τοΰ σχηματισμοΰ, καί κατά τήν κομψότητα, άτινα μόνη 
ή ανατροφή καί ή μετά τών εύγενών άναστροφή εδωκεν 
αύτώ. Καί αύτή ή ταχώτης είναι προτέρημα άναπτυσσο- 
μενον είς τόν ίππον διά τής επιρροής καί τής φροντίδος 
τοΰ άνθρώπου. Είναι γνωστόν δτι αι χώραι αί εκτεινομε- 
ναι άπό τών οχθών τοΰ Δανουβίου μέχρι τής Κίνας, οη- 
λαδή ή κεντρική ’Ασία καί αί στέππαι, υπάγονται εις 
τήν κυριαρχίαν τοΰ ίππου— εν δε τνί ’ Αμερική αι κτήσεις 
αύτοΰ περιλαμβάνουσι τάς παμμεγίστας μεμονωμένας κοι
λάδας τής Βορείου καί έν τη μεσημβρινή τάς Πάμπας άπό 
τών οχθών τοΰ ποταμοΰ τών ’Αμαζόνων μέχρι τ ών Πα- 
ταγονείων πεδίων - τό άπληστον δέ ζώον, μη αρκουμενον 
νά κυρίαρχη έν τοσαύτη έκτάσει, τελευταίως εισηλασε και 
είς αύτήν τήν Αύστραλίαν.

Ό  ή'λιος δέν δύει πλέον έν τη αύτοκρατορία τοΰ ίππου.
*Η αύτοκρατορία δμως ή μεγαλειτέρα καί τής τοΰ 

Μεγάλου Καρόλου, τών 'Ρωμαίων καί τών ’Άγγλων, κα- 
τατέμνεται είς μυριάδας άριστοκρατικάς όημοκρατίας, εν 
αίς ή αρχή, πηγή ατελεύτητων μαχών, άνήκ'ει τώ ίσχυ- 
ροτέρω. ®Όσαι αί έπαρχίαι τόσοι καί οί άρχηγοί, καθώς 
κατά τόν μεσαίωνα. Έν αύται ς οι νεοι ίπποι οι ποθοΰντες 
τήν αρχήν έπιζητοΰσιν εύκαιρίαν ίνα άναδειχθώσιν, άρχον- 
ται δέ κυρίως τοΰ ένδοξου σταδίου των διά τοΰ φόνου ένος 
λύκου. Δέν είναι σπάνιον έν 'Ρωσσία νά ιδη τις ίππον 
διετή δρμώντα μόνον, πρός συνάντησιν αγέλης τεσσάρων 
η πέντε λύκων, φονεύοντα έ'να τούτων, καταπατοΰντα τους 
λοιπούς καί ένσπείροντα τόν τρόμον τοΰ ονόματος του. Ο 
ελεύθερος ίππος πλήττει ώς ή έλαφος διά τών εμπρόσθιων 
ποδών καί ούχί διά τών οπισθίων ώς γενικώς νομίζεται. 
Ανεγείρεται καθ’ δλον τό υψος τοΰ αναστήματος έναντιον 
τοΰ έχθροΰ καί κατακερματίζει τούτον υπό τάς ίσχυράς
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δπλάς του* μετά τούτο, διά τών κοπτήρων του λαμβάνει 
τό θϋμα άπό του ώμου και τό ρίπτει εις τάς φορβάδας του 
δπως αύταί τε καί τά τέκνα των παίξωσι. Καί ή φορβάς, 
άπειλοϋντος κινδύνου, ρίπτεται είς τόν πόλεμον. Ό  πόλε
μος εΐναι τό στοιχεΐον του είδους τούτου.

Δυσκόλως δύναταί τις ν’ άρνηθη τήν μεταξύ του ίπ 
που και τού ευγενούς συγγένειαν όταν σκεφθη οτι έξ 
ό'λων τών ζώων μόνον ούτος κέκτηται δένδρον γενεαλο
γίας· καί δταν ιδη τόν ίππον γαυριώντα κατά τάς τελετάς. 
Ή  δέ τού ευγενούς ζώου υπερηφάνεια φθάνει πολλάκις 
μέχρις ύβρεως.Ό Ιίλούταρχος διηγείται οτι δ Βουκέφαλος 
άπας έστρωμένος ούδένα έδέχετο πλήν τοϋ ’Αλεξάνδρου νά 
πλησιάση είς αυτόν. . . .

Ό  άραψ ποιητής Έλδεμιρί άναφέρει επίσης, δτι δ κα- 
λίφης τοϋ Μέρομαν είχεν ίππον μή έπιτρέποντα είς τόν 
υπηρέτην άπροσκλήτως νά είσέλθη είς τούς σταύλους του. 
Ημέραν τινά, καθ’ ην δ δυστυχής ιπποκόμος έλησμόνησε 
τήν διαταγήν, δ ίππος έξοργισθείς διά τήν αύθάδειάν του, 
συνέλαβεν αύτόν άπό τοϋ νώτου καί τόν συνέτριψε κατά 
τοϋ μαρμάρου τής χορτοθήκης του.

Ό  Παυσανίας γράφει δτι έγνοίρισεν ίππον έννοοϋντα 
τόν θρίαμβον δτε ένίκα κατά τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας, 
καί διευθυνόμενον ύπερηφάνως δσάκις Ιπετύγχανε πρός 
τούς έλλανοδίκας ινα λάβη τόν στέφανον. Πρός δέ ούδέν 
άλλο ζώον έσχε, μηδ’ ώφειλε νά έχη, πλειοτέροος πανη- 
γυριστάς τού ίππου. ’Ίσως τά πρώτα άραβικά ποιήματα 
έγένοντο υπέρ αύτοϋ. Ό  ^Ομηρος έθετο τούς ίππους τοϋ 
’Αχιλλέως θρηνοϋντας τόν νεκρόν τοϋ Πατρόκλου, καί τούς 
τοϋ 'Ρήσσου προλέγοντας τό μέλλον. Γινώσκω σπουδαίους 
άνόρας άμφιβάλλοντας περί τού άξιοπίστου τού γέροντος 
^Ομήρου καθ’ οσον άφορά τάς προφητείας τών ίππων τοϋ 
*Ρήσσου, ικανούς δμως νά κατατμηθώσιν είς τέσσαρα, δπως
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ύποστηρίξωσιν δτι ή ονος τοϋ Βαλαάμ ελάλει. Οί ποιηταί 
δικαιούνται, άποδίδοντες λόγον είς τά κτήνη, σφάλλεται 
δμως δ ’Αριστοτέλης ώς επιστήμων άποδίδων έκτακτον 
αίδημοσύνην τώ ιππω .Ό  ϊππος έχει άρκετά προτερήματα, 
μνήμην, θάρρος, νοημοσύνην δπο̂ ς μή παρατηρηθώσι τα 
έλαττώματά του καί μεταξύ τούτων ή έλλειψις τής αι- 
δοϋς. Συκοφαντοϋσι τά ζώα οί έκλαμβάνοντες ταϋτα ώς 
πλουσίους, είς ους άπαδίδονται προτερήματα, ών στερούν
ται. Όμολογήσωμεν ετι άναμεταξύ μας δτι δ ίππος εΐναι 
σαρκοφάγος.

Ό  Δήμος τών ’Αθηναίων προέκειτο ν’ άποδεχθη τήν 
διαφιλονικουμένην έπί τής πόλεως προστασίαν, μεταξύ 
τής ’Αθήνας θεάς τής σοφίας καί τοϋ Ποσειδώνος θεού 
τών θαλασσών. *Η τής ειρήνης θεά προκληθεΐσα να επ ί
δειξη τάγαθά αύτής, έξήγαγεν έκ τής γής ελαίαν, σύμ- 
βολον τής κοπίίυδους βιομηχανίας, άλλά καρποφορου, δεν- 
δρον ωχρόν έκ ξύλου σκληρού καί τυλώδους, φέρον καρπόν 
παράγοντα διά τής έργασίας φώς καί πλούτον. Ό  τών 
θαλασσών θεός πλήττει τό έδαφος διά τής τριαίνης του καί 
εξέρχεται ταύτης ίππος θυμοειδής χρεμετίζων καί άνορθού- 
μενος, είκών πιστή τοϋ κυρίου τών θυελλών καί τρικυμιών. 
Ό  λαός τών ’Αθηνών, λαός σοφός καί φίλος τής ελευθε
ρίας, ορθώς φερόμενος προύτιμησε τό σύμβολον τής βιομη
χανίας άπό τοϋ τής τυραννικής πιέσεως, καί έπραςε καλώς. 
Ή  'Ρώμη δμως, είμαι βέβαιος, θά προύτίμα τό δώρον τοϋ 
Ποσειδώνος.

Ό  ποθών νά γνωρίση κατά βάθος τόν χαρακτήρα καί τό 
πολίτευμα τοϋ άραβος δέν εΐναι ανάγκη νά συμβουλευθη 
τήν ιστορίαν, ας έξετάση τόν ίππον.

Έ ν τη άραβικη φυλη δ ίππος, σύντροφος τής δοξης 
καί τών κινδύνων τοϋ αρχηγού, άγαπάται έν πρωτοις υπ 
αύτοϋ. Μετά τόν ίππον τίθενται ή γυνή καί τά τέκνα



του. Τόν ίππον περιποιείται, θωπεύει, κοσμεί, άδει διά 
τών ποιησεών του. Γινώσκει την καταγωγήν αυτου κάλ- 
λιον της ιδίας του οίκογενείας, ώς διατηρεί καί λειαίνει 
κάλλιον καί τεχνικώτερον την χαίτην αύτου η την κόμην 
της συζύγου του. Διότι έν τη φυλή ταύτη τό πάν ανήκει 
τη πολεμική πάτριά· δ δέ βάρβαρος πατήρ εχει απόλυτον 
εξουσίαν έπί της ζωής τής συζύγου καί του τέκνου του. 
Δυσανασχετών δμολογώ οτι αί πιέσεις τών πτωχών καί 
ή άθλιότης τών έργατών ευρίσκονται έν άντιστρόφω λόγω 
πρός την τύχην τοΰ ίππου. Πάσα έπανάστασις άνυψοΰσα 
τόν λαόν καταβιβάζει τόν ίππον. Είμαι δέ βέβαιος οτι ή 
παρατηρησις αυτη διέφυγε τήν οξύνοιαν τών ιστορικών.

Πάντες βέβαια ηκουσαν οτι δ ίππος τρέφει μεγίστην 
αντιπάθειαν πρός τήν άρκτον, τόν έλέφαντα, καί τήν κάμη- 
λον. Ή  άρκτος, ώς άντιπροσωπεύουσα τήν ήττηθεΐσαν τών 
βορείων λαών φυλήν, περιφρονεΐται υπό τής αριστοκρατίας. 
Ό  έλέφας, γυμνός περιβλημάτων, ούτινος ή γυμνότης 
απαοεσκει, αντιπροσωπεύει τούς προ^τογενεΐς αύτόχθονας 
βιομηχάνους, πρός οδς αντιπάθειαν τρέφει δ ίππος, ό'στις 
αρέσκεται μόνον εις πολυτέλειαν, φάλαρα καί χρυσάς σα- 
γας. Ή  κάμηλος είναι σύμβολον τής δουλείας* πάσα αρι
στοκρατία καθώς καί πάσα τυραννική ισχύς πιέζει καί 
περιφρονεΐ τόν εργάτην. Παρακολουθησωμεν τάς τύχας τοΰ 
ίππου έν τώ χρόνω· αί εικόνες τών διαφόρων τής άνθρωπό- 
τητος εποχών άναπαρασταθησονται τοΐς οφθαλμοΐς ημών.
Ο ίππος έγένετο ή πρώτη τοΰ κυνός κατάκτησις καί ό 

κυριώτερος άξων έν τοΐς πατριαρχικοΐς χρόνοις.
Ημέραν τινά ή φυλή καθίσταται κατακτητής καί εγ

καταλείπει έρημον τήν σκηνήν καταλαμβάνουσα τάνά- 
κτορα τής Βαβυλώνος. Ή  νικήτρια φυλή λαμβάνει αμέ
σως ανάγκην οργανώσεως όπως έμφυτευθη στερρώς έν τη. 
κατακτηθείση χώρα. ’Άρχεται δέ τοΰ έργου έξευγενίζουσα

τήν έογασίαν τοΰ ίππου, είς 8ν οφείλει τό ημισυ τής νίκης. 
Ό  τοΰ ίππου έξευγένισις είναι κυρία αρχή τοΰ φεουδαλι- 
κοΰ πολιτεύματος. Ή  τοΰ ίππου ευγένεια άνήχθη είς τό 
ΰψιστον αυτής σημεΐον οτε ηκμαζε τό φεουδαλικόν πολί
τευμα τό ονομα τοΰ ίππου καί τοΰ εύγενοΰς ηρωος συγχέον- 
ται έν ταΐς ωδαΐς τών ποιητών.

'Ημέραν όμως τινά ή έκτακτος αυτη τύχη παρήλθεν. 
'Η πυρΐτις έφόνευσε τόν ίππον καί σύν αυτώ τόν φεουδα
λισμόν. Ό  άνθρωπος άνεγείρεται καί διαμαρτύρεται, άνέ- 
τειλαν ήμέραι ελευθερίας.

*Οπως δέ διά τοΰ πολεμικοΰ ίππου έδιδάχθημεν τήν 
ιστορίαν τών παρελθόντων χρόνων, τών χρόνων τής βαρ- 
βαρότητος καί τών πατριαρχών, τοΰ ’Αβραάμ καί τής Σε- 
μιράμιδος, τής 'Ρώμης καί τών ’Αθηνών, ουτω δ ι’ αύτοΰ 
θά μάθωμεν επίσης τά καθ’ ημάς ώς καί τό μέλλον. 
Έξετάσωμεν έν τη παρούση έποχη τήν ’Αγγλίαν καί 
Γαλλίαν.

Είς τίνα χώραν σήμερον δ ίππος διαδραματίζει σπου- 
δαΐον μέρος; Είς τήν ’Αγγλίαν. Διατί τοΰτο; Διότι έν 
’Αγγλία θριαμβεύει ή πίεσις καί ή άθλιότης, χίλιαι δέ 
μόλις οίκογένειαι βαρβαρικής καταγωγής άπολαμβάνουσι 
τών προσόδων τής πλούσιας ταύτης χώρας. ’Εν ’Αγγλία 
ή κατέχουσα φυλή είναι τό πάν, τό λοιπόν τοΰ έθνους 
είναι μηδέν. Ό άγγλος λόρδος εκτιμά τόν ίππον τόσω 
οσω άποστρέφεται τόν Ιρλανδόν, τόν Σάξωνα, ανήκοντας 
είς φυλάς ύποδεεστέρας, &ς κατέβαλε καί κατέκτησεν. ’Εν 
ταΐς βρεταννικαΐς κτ^σεσι πρόσεξον μή ύβρίσης μηδέ 
τρίχα εύγένοΰζ τίνος δρομέωςν ποθης τήν ελευθερίαν 
σου καί αγαπάς' τό χρ$>μά σου* διότι δ ίππος είναι τό 
έμβλημα της αριστοκρατίας, τών ~λ<5ρδων, οίτινες διά νόμου 
εκτίρυξαν τόν ίππον των ιερόν-καί άπάραβίαστον. Τουναν
τίον δύνασαι νά φονεύσης δι’ ένό  ̂γρονθοκοπΆρατος άνθρώ-



τ;όν τινα. νά σύρης διά σχοινιού άπό τοϋ τραχήλου τήν 
σύζυγον σου καί νά άφαιρέσης τήν τιμήν άθλιας καί πτω
χής παρθένου ά'νευ φοβου τιμωρίας υπό του νόμου.

*0 άγγλικός λαός, οστις ουδόλως μεταχειρίζεται τόν 
ίππον, ύπερηφανεύεται λίαν διά τήν φιλανθρωπίαν τών 
λόρδων, ών τινων ή ακράτητος εύπλαγχνία εκτείνεται καί
μέχρι τών καταδίκων ζώων  λέγει. Ό βλάξ οχλος
πανταχοϋ γής διατελεΐ δ αυτός. Τό άπαραβίαστον του ίπ
που διδάσκει ημάς περί τών έπικρατούντων έν Α γγλία  άρι- 
στοκρατικών θεσμών πλειότερα ή ό'λα τά συγγράμματα τοϋ 
Blackstone καί τοϋ Guizot. Λεπτομερής δ’ έξέτασις τοϋ 
άγγλικοϋ ίππου δ ίδε ι σαφή ίδέαν περί τοϋ χαρακτήρος τής 
καλαισθησίας καί φυσιογνωμίας τοϋ άγγλικοϋ λαοϋ.

Καί άν ήγνοοϋμεν ετι τόν άκράτητον έρωτα τοϋ ’Άγγλου 
πρός τήν κάθετον γραμμήν καί την άποστροφην πρός την 
καμπύλην, θά έδιδασκόμεθα τοϋτο έκ τής μεταβολής, ην 
επέβαλε τω άραβικώ ίππω.

Ό  άραβικός ίππος, ώς έπλάσθη υπό τών χειρών τοϋ 
Θεοϋ, ητο θαυμάσιον ζώον, πλήρες αρμονίας, λεπτότητος, 
ζωής και ελαφρότητας, κατέχον τήν τρίτην θέσιν, μετά 
τήν γυναίκα καί τήν γάταν, έν τη τάξει τών χαριέντων 
δημιουργημάτων. ΑΙ τοϋ αύχένος αυτού καί τών νώτων 
καμπύλαι προσωμοίαζον πρός τάς ώραιοτέρας καί μάλλον 
ήδει*ς τοϋ γυναικείου σώματος. Ό αυχήν αύτοϋ έκάμ- 
πτετο ώς τόξον, όπως δ ίππεύς η κύριος πασών τών κινή
σεων τοϋ υποζυγίου του διά. τών ηνίων, χορδής τοϋ τόξου, 
δι’ ών προλαμβάνει πάσαν άτακτον ορμήν τοϋ δρομέως, 
έξαναγκάζων διά. τής σμικροτέοας ελξεως τήν κεφαλήν τοϋ 
ζώου νά πλησιάση τό στήθος του. Έν τη θέσει ταύτη δ 
χαλινός φέρεται έν τώ μεταξύ τών όδόντων κενώ, τώ μάλ
λον εύαισθήτω τοϋ ίππου, ενθεν καί νήπιον διά  μετάξινης 
κλωστής δύναται νά δδηγήση τόν ίππον. Τό σύνολον τών

καμπύλων γραμμών τού σώματος τοϋ ίππου τών έκτεινο- 
μένων άπό τής άκρας τής κεφαλής μέχρι τοϋ τέλους τών 
μελών έγένετο, δπως άνετώτερον καί άνευ συνταράξεως έπι- 
κάθηται τούτου δ ίππεύς. Κυρίως έν τούτοις συνίστατο ή 
χάρις τοϋ άραβικοϋ ίππου καί τό άσφαλές τού βήματός του.

Ό  τής ’Αγγλίας αύτόχθων ένόμισεν ομως καλόν νά βε2- 
χιώσy  τόν σχηματισμόν τοϋ ίππου καί καταστήση τούτον 
δμοιον πρός τόν ιδεώδη τύπον τού κάλλους, δν λατρεύει ή 
ζωηρά του φαντασία (τήν ευθείαν γραμμήν), δηλαδή κατά 
τόν αύτόν τύπον, καθ’ δν ένδύονται καί βαδίζουσιν αί γυ- 
ναΐκβς τής χώρας του. *0 ’Άγγλος έδαπάνησε σωρείαν 
εκατομμυρίων καί ήγωνίσθη δύο δλους αιώνας δπως κατορ- 
θώση τό θαυμάσιον εργον του τόν ίππον τών ιπποδρομίων.

Πλεΐστα δσα θά έδαπάνων δπως έννοήσητε τήν γνώ
μην μου διά τίνος είκόνος, παριστώσης καχεκτικόν ίππον 
μετά τραχήλου κοίλου, κεφαλής αίγός, κεκυρτωμένων νώ
των , καί ουράς μυός ίππευόμενον δέ υπό άποτροπαίου 
jockey, δστις καταρριπτόμενος έκ τοϋ έφιππίου διά  φρι- 
κτοϋ μορφασμού θά έξεδήλου πόσον υπέφερεν έπί τόσου 
σκληρού υποζυγίου άναβαίνων. Τό άκρον άωτον τούτο τής 
βοεταννικής τελειοποιήσεως, τό άναπολοϋν πάσι τοΐς χα- 
σμηθεΐσι κατά τήν διδασκαλίαν τής γεωμετρίας, λεπτομε- 
ρείας τινάς εύαρέστους τοϋ τετραγώνου τής ύποτεινούσης, 
εχει νώτα σκληρά, στόμα άπαθές, πόδα σφαλερόν. *Ένεκα 
τοϋ τελευταίου τούτου λόγου άπαγορεύεται νά τρέχη αλ
λαχού η επί πεδίου επιπέδου, λείου καί έντελώς κεκαθαρ- 
μένου λίθων. Τά ζώα ταϋτα έργάζονται τρεις ή τετράκις 
τοϋ έτους, τρία η τέσσαρα μόνον λεπτά έκάστοτε, είναι 
δέ άχρηστα διά τήν Θήραν, τόν πόλεμον καί δι’ αύτόν 
άκόμη τόν περίπατον.

Τοιαΰτα υποζύγια άπαιτοϋσι φυλήν ίδιαν άναβατών. 
Ό  Ά γγλος διά χημικών μέσων κατώρθωσε νά πλάση τόν



jockey φυλήν μετέχουσαν τοΰ Λάπωνος καί τοΰ πίθηκου 
jockey, κατωνόμασε συμφώνως τω ονόματι τοΰ τετρά
χειρος τούτου.

’Ιδού άπλή καί άκριβής εκθεσις τοΰ ίδανικοΰ τών πέραν 
τής Μάγχης οίκούντων· Μια όμως έτιλέξις πρόςέξεικόνισιν 
τοΰ άγγλικοΰ χαρακτήρος. Ό  αγγλικός ίππος χρηματί
ζει . .  . είναι μηχανή στοιχημάτων καί ούδέν πλέον.

Πώς άληθώς διά τούτων άναγνωρίζεται δ χαρακτήρ 
τοΰ έθνους τούτου τοΰ φιλοΰντος τήν Βίβλον καί ό'περ έξ 
εύσπλαγχνίας πρός τήν ανθρωπότητα προμηθεύσει ταυτη 
ό'πιον, όπλα καί επαναστάσεις! Έπισκοπησωμεν τήν Γαλ
λίαν ήδη. Ή  Γαλλία, καίτοι τόσην εχαυσα εκτασιν, δέν 
διατρέφει μήτε τούς διά τό ιππικόν τοΰ στρατοΰ άπαιτου- 
μένους ίππους. Τό τοιοΰτον δεικνύει ό'τι έξέλιπεν ή γαλ
λική ευγένεια. Τίτλοι καί προνόμια, δίκαια καί σύμβολα 
τής άνθρωπίνης ματαιότητος, κατεστράφησαν αί δ’ επαύ- 
λεις τών τελευταίων απογόνων τών σταυροφόρων έπωλη- 
θησαν επί δημοπρασία είς παντοπώλας καί μεσίτας. Ό 
ζυγός τής βαρβάρου κατακτήσεως εθλάσθη· άλλ5 δ Γαλά
της δέν άπηλευθερώθη εντελώς.

Διότι άν ή γαλλική χώρα δέν παράγη. ίππους διά πό
λεμον, σύμβολα υπεροχής τών εύγενών, άφθόνως τρέφει 
ίππους Λεωφορείων, σύμβολα τοΰ έμπλουτιστικοΰ πνεύματος 
τοΰ παμφάγου τούτου στοιχείου πάσης χώρας. Ή  Γαλλία 
τυραννεΐται υπό τών τραπεζιτών, τών μεσιτών καί τών άνα- 
λαβόντων τά μονοπώλια* οίτινες μόνον ίππον έκτιμώσι τόν 
ίππον τόν εργαζόμενον.

Μία εκ τών μεγαλειτέρων άνοησιων τών κυβερνητών τοΰ 
παρόντος αιώνος έγένετο καί ή άπαίτησις όπως ύποβάλ- 
λωσι δύο έθνη χαρακτήρος άντιθέτου, τό γαλλικόν καί άγ- 
γλικόν υπό τόν αύτόν ζυγόν, ώσεί ήτο δυνατόν νά συμβα- 
δίσωσιν δ ίππο: τοΰ ιπποδρομίου μετά τοΰ ίππου ' τών

αμαξών. Τήν παράλογον ταύτην αρχήν άκολουθοΰντες έδη- 
μιούργησαν γερουσίαν καί έν Γαλλία, βουλήν αριστοκρα
τικήν έν χιορα μή δυναμένη έν τε καιρώ ειρήνης νά προ- 
μηθεύση ικανούς ίππους διά τό ιππικόν, έν τόπω οπού ή 
αριστοκρατία κερδίζεται η διά παντός άπόλλυται έν τώ 
χρηματιστηρίω* ό'που δ μεσίτης γίνεται εύγενής.

*Οπου ίπποι πολεμικοί δέν ύφίστανται, μητε αριστοκρα
τία υπάρχει.

Μή άρκ,εσθέντες είς τήν μίμησιν τών αγγλικών συρ
μών έποθήσαμεν καί ίππους στοιχημάτων. Ούδεμία πλέον 
υπάρχει* πόλις, έν η δέν ύπάρχουσιν ιπποδρόμια, τά δκχ 
τήν γεωργίαν προωρισμένα χρήματα σπαταλώνται πρός 
ένθάρρυνσιν τών εύτυχών παικτών, τών δελεαζόντων τούς 
Jochey τών αντιπάλων των καί διανεμόμενων ουτω τά 
κέρδη.

Σημειώ ενταύθα ό'τι δ κόμης τοΰ Άοτοά καί δ δούξ τής 
’Αγγλίας πατήρ τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου συνετέλεσαν 
ίδια ε̂ ς τήν εισαγωγήν τοΰ ιπποδρομίου είς Γαλλίαν. Γνω
στά είναι τάποτελέσματα τά έπελθόντα έκάστω ένεκα τής 
προόδου τών αγγλικών ιδεών. Καί ή βασιλεία* τοΰ γηραιοΰ 
Πριάμου επίσης κατεστράφη διά τής εισαγωγής ξένου ίπ
που εντός τών τειχών τής Τρωάδος.

Οί Παρίσιοι είναι τό χ,άτοπτρον καί ή εστία τής Γαλλίας. 
Ή  πρωτεύουσα χορηγεί τό παράδειγμα είς τάς επαρχίας.*0 
διαδραματίζων σπουδαιότερον πρόσωπον ίππος καί περί ου 
γίνεται συνηθέστερον λόγος είναι δ ίππος τών φορτηγών 
άμαςών, τών ταχυδρομείων, τών αμαξών καί λεωφορείων. 
Ή  στατιστική τοΰ υπουργείου βέβαιοι οτι τό οίκτρόν τοΰτο 
τετράποδον μόνον έν Παρισίοις χωλαίνει δύο άτομα καθ* 
έκάστην, καί φονεύει ένα κατά μήνα.Μή άποδώσωμεν όμως 
πάντα ταΰτα είς σφάλματα αύτοΰ. Ύπάρχουσιν έν Παρι
σίοις, έν τη εύμαρεΐ καί εύδαίμονι ταύτη διαμονή, πλεΐστοι
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δσοι άνευ έργασίας, οιτινες ρίπτονται πρό τών τροχών τών 
αμαξών^ δπο>ς παθόντες τύχωσιν άποζημιώσεώς τίνος καί. 
ουτω κερδήσωσι τόν άρτον του επίλοιπου αύτών βίου. Πολ
λοί έπιτυγχάνουσιν, άλλοι άποτυγχάνουσιν, άλλοι δέ κατα- 
κόπτονται είς δύο* δπερ βεβαίως δέν δυσαρεστεΐ αυτούς.

Έ ξ όλων αύτών τών ίππω ν δ άκακώτερος είναι δ ίππος 
τών άγοραίων αμαξών, μετρία φυλή βρεταννικής η άρδε- 
νικης καταγωγής* δ ίππος ούτος διά τών καπνιζόντων 
ρωθώνων του όέν προκαλεΐ πόλεμον. Ά λ λ ’ εΐναι τό σύμ- 
βολον του ταπεινού εργάτου του νυσσομένου καθ’ έκάστην 
υπό του κέντρου της άθλιότητος, δττις αναγκάζεται viva- 
παύηται έν ώ τόπω ευρηται, δν ούδέν στέγασμα προφυλάτ- 
τε ι άπό της δριμύτητος τών καιρών καί ουτινος ή κεφαλή 
βαρυνθείσα υπό της κοπώσεως κλίνει θλιβεοώς πρός τήν 
γην. Ό  μαστιγών τούτον δη'μιος μόλις χορηγεί χρόνον 
τινά δπως κορέση τήν πείναν του. Φευ ! αύτός δ ίδιος δή
μιος τυραννείται υπό κυρίου βαρβάρου καί άνευσπλάγχνου, 
τού συναγωνισμού, της πεπολιτισμένης ταύτης Εύμενίοος, 
ητις καταστρέφει πάν έλεος έκ τής καρδίας καί διεγείρει έν 
τοίς άγγλικοΐς έργοστασίοις διά μαστιγώσεων τό υπνώττον 
έπ ί του- έργου του παιδίον.

’Αγνοώ πόθεν ή αρχή του ψευδούς λογίου δτι οι Πα- 
ρίσιοι εΐναι ή κόλασις τών ίππω ν καί δ παράδεισος τών 
γυναικών. *Αν ποτε έγένοντο υπάρξεις δύο δμοιαι, αύται 
βεβαίως εΐναι ή τής ωραίας γυναικός καί τοϋ ωραίου ίπ 
που* έν Παρισίοις αμφότερα θεωρούνται ώς αντικείμενα 
πολυτελείας. Παράδεισος άμφοτέρων εΐναι ή λεωφόρος καί 
τό δάσος τής Κολωνίας έφ* δσον διαρκοϋσιν ή καλλονή, 
ή υγεία καί ή νεότης αυτών. To xrippor, ή ηθική κατά- 
πτωσις, ή τοϋ κοινού περίφοόνησις ιδού ή κόλασις αύτών... 
άμφότερα δέ τά ωραία πλάσματα, άτινα έπροίκισενή φύσις 
^ιά τόσων αρεστών χαρισμάτων, καταλήγουσιν είς τό αύτό
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μοιραίον τέλος διά τής αύτής δδοϋ, τό σφαγειον καί τό 
νοσοκομείον. Ποία καταπεπτωκυΐα άνασσα, άνασσα εννοώ 
τοϋ συρμού καί τών απολαύσεων, δέν άπο)θεΐ πολλάκις 
μετά φρίκης, άνάμνησίν τινα ταπεινωτικήν καί βδελυράν, 
κεφάλαιον ιστορίας ίππου χάρρον ·

Ή  εστία αυτη τών διασκεδάσεων, ή καταβόθρα τών 
περιουσιών, ή'τις καλείται Παρίσιοι, καταστρέφει έτησίως 
πλείους τών 15000 ίππων. Ακριβώς ίσος αριθμός νεαρών 
παρθένίον τών πτωχών παρισινών οικογενειών διέρχεται 
τόν ούδόν τής πρός τήν κατάπτωσιν άγούσης.

Μάλιστα δ γαλλικός ίππος κατέπεσε, μ ετ’ αύτοϋ δμως 
καί ή εύγένεια* οι απόγονοι τών εύγενών ίππων σύρουσι 
τό xdppor τών ακαθαρσιών, καθ’ δν χρόνον δ εύγενής φο
νεύει τήν σύζυγόν του, διαπραγματεύεται παραχωρήσεις 
μεταλλείων καί δ υιός τών σταυροφόρων πιυλεί τό οίκόση- 
μον τοϋ πατρός του είς τινα παντοπώλην.

Πού παρήλθον τά εύρωστα τέκνα τής Γαλατίας, τά 
διερχόμενα άλλοτε τάς νΑλπεις, τά Ά πέννινα  τήν *Δ- 
δριατικήν καί τό Αρχιπέλαγος καί ριπτόμενα έν τώ 
θανάτω ώς εί έπρόκειτο περί Θήρας η άπλής διασκεδά- 
σεως ; Τί έγένοντο έπίσης οί υπερήφανοι γαλατικοί ίπποι 
οί έν πολέμω φρι>:ο>δεις, τά ζωηρά έκεί να ζώα έν τη προσ
βολή, τά επιδέξια έν τη αμύνη, τά πίπτοντα θύματα 
μετ’ αγώνα οδόντων καί λακτισμάτων. Πρό πολλοϋ πλέον 
οί ίππο ι δέν μάχονται ούτως, ή δέ πειθαρχία κατέστρεψεν 
ως καί έν τω άνθρώπω, πάν θάορος, πάσαν άφοσίωσιν καί 
υπερηφάνειαν. Ό  γαλλικός ίππος ημέραν τινά έκέκτητο 
παντα τά αρεστά προσόντα, πάντα τάπαιτούμενα υπό τών 
Τευτόνίον, . . . τήν χάοιν, τήν κόμην καί τήν υπερηφά
νειαν γυναικός, τήν οξείαν δρασιν τό θάρρος καί τήν δρε- 
ξιν λύκου* τό εύθύ ους, τήν λεπτοφυή καί πυκνήν ούράν 
τής άλώπεκος. . . . *Αν άπώλετο ούτος, καί οί έπιβαί-
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νοντες τούτου συναπωλέσθησαν διότι ήγνόουν νά χρησιμο- 
ποιήσωσι καλώς τόσον πολύτιμα προσόντα, ή απώλεια 
εστω μάθημα τοΐς άπογόνοις της φυλής των, ϊπποι και 
εύγενεΐς έγερθέντες διά της φιλέκδικου φωνής τών επανα
στάσεων, μάθετε δτι τά καθήκοντα τοΰ άτόρου είναι κατ’ 
ευθείαν άνάλογα τών ιδιοτήτων αύτοΰ, οτι δσω πλειότερα 
δύνα τα ι τις  νά πράξη υπέρ τών αδελφών του τόσω πλειό-
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Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α
Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ TOT VAN-DYGK

Άναμφιβόλως ή γραφική έν τη Χριστιανική Τέχνη δέν 
εχη νά παρουσιάση ύψηλότερον καλλιτεχνικόν τύπον, έμ- 
πνεύσασα τούς μεγαλειτέρους αύτής έργάτας, αύτοΰ τοΰ 
τύπου τοΰ Ίησοΰ, είτε χαιρετίζοντος τόν κόσμον άπό τής 
φάτνης τών άλογων, είτε διδάσκοντος τά πλήθη έπί τοΰ 
ορούς, είτε προσευχομένου έν τώ Κηπω τών Έλαιών, η 
άναδίδοντος τό πνεΰμα πρός τόν Ουράνιον αύτοΰ Πατέρα, 
άπό τοΰ λόφου τοΰ Γολγοθά. Ή  Χριστιανική Τέχνη, τέ- 
κνον τής μεγάλης ηθικής έπαναστάσεως, τής οποίας τό 
σύνθημα εδωκεν ή ρομφαία τής μεγαλοφυίας τοΰ Ίησοΰ, 
ύψωθεισα έπί τών έρειπίων τών καλλιτεχνημάτων τής 
κλασσικής άρχαιότητος, διατρανοΐ τούς έν τη ιστορία τοΰ 
ανθρωπίνου πνεύματος αιωνίους αισθητικούς νόμους. Ύ πό

*ερα όψείΛει.

τάς μεγάλας συνταραχάς τοΰ κοινωνικοΰ εδάφους τών λαών, 
δτε καταροεΐ ίνδόξως η άδόξως είς ερείπια τό καθεστώς 
λαοΰ τίνος, ή φυσιογνωμία τής τέχνης, μάλιστα, ιδιαί
τατα μεταβάλλεται. Νέοι αγώνες καί ηρωες, νέα συναι
σθήματα, νέον ιδανικόν καί κατ’ ακολουθίαν νέα τέχνη - 
ιδού ή αίωνία άνέλιξις, τήν οποίαν παρουσιάζει ή ιστορία 
τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος. Τά μείζω μνημεία τής ’Ινδικής 
Τέχνης είναι άπότοκα μεγάλων έμφυλίων αγώνων καί 
σπαραγμών, τά Περσικά έγέννησαν τόν αιώνα τοΰ Περι
κλεούς καί μεγάλοι πάλιν αγώνες παοεσκεύασαν τήν μεγα
λειότητα τής ’Αναγεννήσεως — αλήθεια, ην ο μέγας *Εγε- 
λος θαυμασίως άνέπτυξεν. Οί χριστιανικοί ά'ρα αγώνες, πα- 
ρασχό\τες τη Τέχνη τούς εύγένεστέρους τύπους μεγάλο>ν 
έργων καί μεγάλων ηρώων άνέδειξαν τήν Χριστιανικήν 
Τέχνην, τήν γεννηθεΐσαν έν τοΐς μυκητιώσιν υπογείοις 
τών Κατακομβών καί θαυμασθεΐσαν έν τώ ήδεΐ σκιόφωτι 
καί ύπό τούς μεγαλοπρεπείς θόλους τοΰ Παρθενώνος τής 
Νέας Τέχνης — τοΰ * Αγίου Πέτρου. Ουτω γνήσιαι καλλι- 
τεχνικαί εμπνεύσεις διεύέχθησαν τάς* κακοζήλους άναδρο- 
μάς τήςφαντασίαςπρός τάς αρχαίας πηγάς καί τήν Ίκάρειον 
πτήσιν πρός τόν τοσούτω άποστάντα ουρανόν τής αρχαίας 
Τέχνης. Τά μαρτύρια τών προμάχων τών νέων ιδεών, αί 
προσωπογραφίαι τών ήοώων τοΰ χριστιανισμού, τά θαυμά
σια αύτών έργα, τά έςωρ&ϊζυμενα ύπό τών θρύλλων καί 
τών μυθευμάτων, άνά τά συναξάρ ια  καί τά στόματα τών 
πολλών, ιδού αί εμπνεύσεις τών οπαδών τής Νέας Τέχνης. 
Ά λ λ ’ υπέρ πάσας τάς παραστάσεις ταύτας τύπος καλλι
τεχνικός μέγας καί δυσπρόσιτος είς τάς κοινάς φαντασίας 
καί τούς κοινούς χρωστήρας ϊσταται ό τύπος τοΰ Ίησοΰ, τοΰ 
μεγάλου αρχηγού τών «νέων ιδεών, τοΰ νίοΰ τον ανθρώπου^ 
πρό τοΰ οποίου έ'κλιναν-.ορρωδοΰντες καί ύποπτήσσοντες καί 
θαμβούμενοι οί παρελθοντες αιώνες, διαβλέποντες έν αυτώ



τόν φοβερόν Σαβαώθ, καί πρό τοϋ δποίου κύπτομεν σήμερον 
τά τέκνα τοϋ 10 ' αίώνος, θαυμάζοντες μετά τοϋ 'Ρενάν 
τον άνθρωπον. ’Αναμφιβόλως άρα ε ιτ ’ έν τη προσωπογρα
φία, &ιτ’ έν ο'αδήποτε άλλη παραστάσει δυσπροοιτώτατος 
τύπος είναι δ τοϋ ’Ιησού, δπερ πιθανώς υπαινίσσεται και 
ή l^gende έκείνη, ή φερομένη έν τη ιστορία τής γραφικής 
κατά τόν Μέσον Αιώνα περί τοϋ i f pov  μ άχτρον , έφ’ ού δή
θεν άπετύπωσεν αύτός έαυτόν δ Ιησούς, διά θαύματος, μή 
έπ'ιτρέψας ούδενί τών υπό τοϋ ήγεμόνος τής Έδέσσου 
αποσταλέντων ζωγράφοον νά γράψη τήν μορφήν αυτού 
’Ατυχείς δέ τινες γραφαί διακεκριμένων άλλως καλλιτε
χνών καί οίκτρά τινα βυζαντιακά δμοιώματα τοϋ ’ Ιησού, 
επιμαρτυροϋσι τήν παρωδίαν, ί,ν υπέστη παρ’ άδοκίμων 
ζωγράφων δ έζοχώτερος τύπος τής Χοιστιανινής Τέχνης.

*
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’Αλλά πασών τών παραστάσεων τοϋ Χριστού υψηλότερα 
φαίνεται ήμιν ή τοϋ Χριστού έπι τοϋ σταυοοϋ, ώς πενι-/ / V »νχροτεραν νομίζομεν τήν προσωπογραφίαν, διά τήν μικράν 
δεκτικότητα τοϋ τοϋ ίδ α ν ιχ ον  άνηθους. Και τιθέμεθα ουτω 
υπερ πάσας τήν έπι τοϋ σταυρού παράστασιν τοϋ Χριστού, 
διότι νομίζομεν δτι άναπαριστα τό σύνολον τών μεγάλων 
αυτού έργων ή θέα τοϋ άποθνήσκοντος αυτού σώματος καί 
δεν διασπάται έν τώ  νώ τοϋ θεατού ή υΑηλή κ α λλ ιτ ε 
χνική ένότης τής άναπαρασ^άσεως τοϋ μεγάλου βίου τοϋ 
'Ιησού, βίου μετεγχυθέντος είς τόν βίον δλοκλήρων αιώνων 
καί συνεχιζομένου έν τώ καθολικώ βίω τής αίωνιότητος.

Εν πάση άλλη παραστάσει τοϋ ’Ιησού, ή διάνοια συγ- 
κεντροϋται μάλλον περί μεμονωμένα τά εργα /αί τάς πε 
ριόδους τοϋ βίου, έν ώ έν ταις τελευταίαις αύτοϋ στιγμαις 
ο Χριστός έπί τό συντελεσθέν μεγαλειον αυτού καί μόνον 
περισπά τόν νοϋν.Ή  έσχάτη εκφοασις τής άποσβεννυμένης

μεγαλοφυΐας άναπαριστα έν μαγικώ συνόλω τόν βίον τοϋ 
’Ιησού και θαυμασία τις ένότης.υποπεριβάλλουσα έν έαυτη 
τάς έπουσιωδεστέρας ποικιλίας άναδείκνυσι τό μεγαλειον 
τοϋ καλλιτεχνικού τούτου τύπου. Έ ν γένει δ’ δ είκονι- 
σμός τής θνησκούσνις μεγάλης υπάρξεως, τής δποίας ο 
θάνατος καί φυσιολογικώς ακόμη παρέχει έζόχο>ς θαυμα- 
σια φαινόμενα, εΐναι μέγα, νομίζομεν, καλλιτεχνικόν εγ
χείρημα.

Πρός τήν μεγαλειότητα τοϋ τύπου τούτου μόλις δυνα- 
μεθα νά παραβάλουμε ν τόν τοϋ Χριστού έν τη φάτνη. Η 
ανατολή καί ή δύσις τοϋ ήλίου παρέχουσι φαινόμενα, ατινα 
δέν παοουσιάζει τό υεσουοάνημα καί δ Χριστός, άνατελλων
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καί δύων έν τώ δρίζοντι τής ήμετέρας γής, παρέχει τους 
έξοχο^τέρους καλλιτεχνικούς τύπους.

Τόν ’ Ιησοϋν, έν τούτοις, έπί τοϋ σταυρού, ειτε συνειδο- 
τες τήν αδυναμίαν αυτών απέναντι τοϋ μεγέθους τού καλ
λιτεχνικού έγχειρηματος, ειτε διότι άπέφευγον, ως πρε- 
σβεύουσί τινες, νά έζευτελίσωσι τά πάθη τοϋ Χριστού πρό 
τών έθνικών, ουδέποτε έγραψαν αί αρχαιότεροι ζωγράφοι. 
Πρώτος δ ’ δ Πεοουγΐνος καί εΐτα δ 'Ραφαήλ έγραψαν 
τόν Ίησοϋν έπί τοϋ σταυρού. Τούτους ήκολούθησαν ο Ru
bens, δ Rembrand, δ Prudhomme δ Delacroix καί άλλοι. 
Έ κ τούτων δ μέν Rubens έγραψε τόν Χριστόν μεταζυ τών 
ληστών, άλλοι είκόνισαν τούτον τεθνεώτα, άλλοι αγωνι- 
ώντα, άλλοι παρηγορούμενον υπό τών αγγέλων καί άλλοι 
άλλως· καί ζήτημα προύκλήθη έν τοις κύκλοις τών αισθη
τικών πεοί τού : ποια παράστασις άομοδιώτερον διάκειται 
πρός τήν υψηλότητα τοϋ τύπου.*Υπέρ πάσας ομως επιτρα- 
πήτω ήμιν νά θαυμάσωμεν μάλλον τήν τοϋ Van - Dyck, 
<ίστις μόνος, νομίζομεν μετηρσιώθη είς τοσοϋτον ύψος εμ- 
πνεύσεως, περί τόν άπεικονισμόν παραστάσεως, εν η ητυ-



χησεν αύτός δ 'Ραφαήλ και την δ ποίαν οίκτρώς παρώδησαν· 
διακεκριμένοι καλλιτέχναι.
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Ό  Van-Dyck έν τη έξόχω αυτου γραφή κατενόησε την 
ανάγκην τνίς ένότητος έν τη άπ5 αυτή; υψηλή έντυπώσει* 
Ουτω δέ μεγάλη καί θεμελιώδης αρετή τής γραφής αυτου 
είναι οτι είκόνισε τόν Χριστόν έπί του σταυρού μόνον, μή 
υποτάξας τήν καλλιτεχνικήν αυτου εμπνευσιν είς τάς 
άσκοπους λεπτομερείας τών Ευαγγελιστών. Ούτε οι συ- 
σταυοωθέντες λησταί, ούτε ή μητηρ και οί συγγενείς του 
Χρίστου, ουτδ οί παρηγοροΰντες άγγελοι, ούτε οί φύλακες 
στρατιώται διασπώσι τήν ενότητα του έργου. Τό μέγα τέ- 
κνον τοΰ Θεοΰ — δ μέγας υιός τής Φύσεως, μόνος έκπνει 
καί μόνην εχει έν τω Γολγοθά περί αυτόν τήν μητέρα Φύ- 
σιν, θρηνούσαν έν τω ζόφω αυτής τό έξοχον τέκνον. Ή  
μόνωσις αύτη είτε απολύτως έξεταζομένη, είτε ώς έκφρά- 
ζουσα τήν έγκατάλειψιν, ώς θέλει νά παραδεχθη δ Αγ- 
mengaud, είνε μέγα καλλιτεχνικόν προτέρημα τής γρα
φής τοΰ Van - Dyck. Μόνος διέρχεται τάς τελευταίας αυ- 
τοΰ στιγμάς έπί τοΰ έπονειδίστου ξύλου δ Ύ ίος ζον Ά ν 
θρωπον καί ουδείς τών μαθητών, ους έδίδαξεν, ουδείς τών 
αρρώστων, ους έθεοάπευσεν, ουδείς τών π α σ χ ό ν τ ο ιν ,  ους πα
ρηγόρησε, περικυκλοι τόν έρημον σταυρόν τυρβάζουσι τά 
πληθη έν τή 'Ιερουσαλήμ, είτε έκδΐδονται είς μακάριον 
ύπνον καί μόνον ίσως τό Μένα Πνεύμα, τό Πνεΰμα του 
Θεοΰ, πλανάται έν τώ κυκλοΰντι ζόφω, ώς έπλανάτο πρό 
τής δημιουργίας έν  τω γνόφω τής άβύσσου καί τοΰ προαιω- 
νίου χάους. Πρός τη μεγαλοπρεπεΐ ταύτη έοημία τό απο- 
κρΰπτον τζντικείμενα σκότος, φυσικόν δλως έκ τ ή ς  έπελ- 
θούσης νυκτός, ώς τό είκονιζει δ Van - Dyck, δέν δίδει εις 
τήν γραφήν τήν φοβεράν φυσιογνωμίαν τοΰ έκ τοΰ σκοτισμού·
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του ήλίου θρυλουμένου ζόφου, φυσιογνωμίαν ήκιστα άρ- 
μόζουσαν εις την υψηλήν ηρεμίαν, ήν α πα ιτε ί, ή παράστα- 
atc. "Ότι δ ’ είκονίζει έν νυκτί δ Van - Dyck τόν Έ σταυ- 
ριομένον πείθει ημάς ή διά μέσου τών νεφών άμυδρώς ύπο- 
φαινομένη α ίγλη  τής σελήνής, διαχέουσα ήδείας τινάς 
ακτίνας, δωρούσας γλυκεΐαν εκφρασιν εις τήν ζοφερότητα 
τών νεφών. Ουτω δέ καί ή ιδέα τής νυκτός προστίθησι, 
νομίζομεν, ετεοον καλλιτεχνικόν στοιχειον είς τήν παρά- 
στασιν. Παρήλθεν ήδη δ θόρυβος τής ημέρας, έκόπασεν ή 
πολυπραγμοσύνη καί ή τύρβη τών θνητών, δ ιέλιπον οί προ- 
δίδοντες τήν έργασίαν,ήχοι τήςσφύρας του σιδηρουργού καί 
τών τροχών τών κυλιομένων άνά τάς όδους αμαξών καί τής 
μήλης τού υπό τόν ήλιον κύπτοντος λιθοξόου. Γλυκεία  
έπήλθεν ώς πάντοτε ή νύξ, κομίζουσα τήν άνάπαυσιν καί 
τόν ύπνον καί κλείουσα ήδεως τά βλέφαρα είς μαγικούς 
ονείρους. Κοιμώνταί αί μυριάδες τών ανθρώπων, κοιμών- 
τα ι τά ζώα τών δρυμών, καί τά πετεινά  τού ουρανού, κοι- 
μώνται αί έκτάσεις τών υδάτων καί πτύσσουσι τά  φύλλα 
τού  αί πολυώνυμοι δμοιογένειαι τού φυτικού βασιλείου, καί 
δ μέγας μάρτυς τής άγνώμονος άνθρωπότητος.^ ό αί'ρωτ 
τή ν αμαρτίαν τον κόσμου, άναπέμπει έν οδύνη τό πνεύμα 
Ιγκαταλελειμμένος καί πάσχων, πρός τόν ουράνιον αυτού 
πατέρα. Δ ιανοίγει έν τή σκοτία τά βεβαρημένα βλέφαρά 
του καί βλέπει πρό αύτού έν ίνδαλματώδει οπτασία, αύ
τός τού δποίου ούδεμία φ ιλ ική χειρ στηρίζει τήν έπ ίθανα- 
τ ίω ς  κλίνουσαν κεφαλήν, βλέπε* τούς λαούς, οδς έδίδαζε, 
τούς πάσχοντας ους, παρηγόρησε, τούς αρρώστους, ους έθε- 
ράπευσε, τούς αμαρτωλούς, οίς παρέσγε τήν συγγνώμην καί 
διελαύνει ετ ι πρό αύτού ή αμαρτωλή, ήν, μέγας αύτός δ ι
δάσκαλος τής αγάπης, συνεχώρησεν οτι πολύ ήγάπησε, 
καί βλέπει τόν Κήπον τών Έλόίιών, έν ω ΰσττατον ποοσηυ- 
χήθη καί αισθάνεται έπ ί τά  χείλη  του τήν πικρίαν τοΰ-



προόοτικοΰ ασπασμού τοΰ ,Ιου$α5 πικροτέρου τοΰ είς y ολήν 
ξεβαμμένου σπόγγου καί κλαίει έξ οδύνη; ό μέγας ΙΊος 
τον 'Ay-θρώπου καί υψοι θολούς καί περιπαθείς, ώς άμνοϋ, 
τους μεγάλου; αυτοΰ οφθαλμούς και αναζητεί τό βλέμ- 
μ.α αυτοΰ εν μεσω της σκοτιας τον Δημιουργόν καί ώς τό 
άρωμα τών άνθίων, άφίπταται ελαφρά ή ψυχή του, μετά 
του τελευταίου παραπόνου  του: 7 Ϊ* , V i;,, Ιαμ/ι σαβάχ  
d a v l  — θ ε έ  μου , θ ε έ  μου , ίν α  τ ί  μ '  έγχατέΜ πες ; — Έ ν τη 
έξόχω ταύτη στιγμή είκόνισε τόν Ίησοΰν ό Van - Dyck. 
m  υποπεσας εις τό όουλικόν χατά  φύσιν  τών γραψάντων 
τήν αυτήν παράστασιν, έν ταΐς γραφκΐς τών οποίων δ κα- 
θολικος συσπασμός τών μυών και ή τετανική παραμόρφω- 
σις αυτών περισπά τόν νουν είς τήν πάσχουσαν σάρκα καί, 
κατορθοτας ν’ αποφυγή πάλιν τό παρά φύσιν  άλλων, έν 
Όΐς οί Βυζαντινοί αγιογράφοι, τών παραστησάντων οίονεί 
άπο κηρού πεπλασμένον τό σώμα του Ίησου —  κατώρθωσε 
θαυμασίως δ Van - Dyck νά συγκρατηθη έν τώ  μετρίω 
ϋπερ φύσιν,τ&  σημείω, έν τη διαφυγή του οποίου δημιουρ- 
γοΰνται οι άγαν ιδανισταί καί οι άγαν πραγματισταί, ·ού- 
-δετεροι τούτων αληθείς καλλιτέχναι. Δ ιατίθενται άρα οί 
μυς έν τώ Έσταυρωμένω του Van - Dyck ούτως, ώστε ουτε 
τετανίκώς συνεσπασμένοι φαίνονται ουτε παρά φύσιν λείαν 
επιφάνειαν παρέχουσιν. Είς τοΰτο συνέδραμε τόν καλλιτέ
χνην ή άπεικόνισις του Χρίστου, ούχί άγωνιώντος, ά λλ ’ έκ- 
πνέοντος, δτε δ θάνατος έχάλασεν ήδη τήν συντονίαν τοΰ 
μυϊκοΰ συστήματος. Ούτως ή αγωνία της σαρκός ή σαφής 
έλλείπεί, συγκεντρουμένη δ ’ είς τήν διάθεσιν τών μυών τοΰ 
προσώπου, άναδείκνυσιν έξόχως τήν ψυχικήν άγωνίαν, ής 
εστέοησάν τινες τάς γραφάς των, είκονίσαντες ήοεμοΰσαν 
εν θανάτω καί αύτήν τήν φυσιογνωμίαν τοΰ προσώπου. Καί 
φυσιολογικώς δέ δέν αποβαίνει σόλοικον τοΰτο. Οί πολυά
ριθμοι καί πολύσχημοι υπό τήν επιφάνειαν τοΰ δέρματος

επιπόλαιοι προσωπικοί μΰς, πεπροικισμένοι υπό θαυμασίας 
εύαισθησίας μεταβολής της έκφράσεως διά τών ποικιλω- 
τάτων αδτών διαθέσεων, κινοΰνται αμα καί όιατιθενται 
διά τοΰ έλαχίστου συσπασμοΰ τών έκνευρούντων αυτους 
νευρικών ινιδίων. Καί οτε δέ τό από τοΰ θα νατού κώμα 
έχάλασε παντός τοΰ οργανισμοΰ τό μυϊκόν σύστημα, η ελά
χιστη υπαρζις ζωής καί διανοήσεως ζωγραφεΐται εν τη 
έκφράσει τοΰ προσώπου, ούτως ώστε κ ’ ευθύς μετα τον θα- 
νατον αντανακλαστικά φαινόμενα συσπασμοΰ τών προσω
πικών αυών παοετηοηθησαν έν φυσιολογικοΐς πειραμασιν. 
Ή  φυσιολογική αυτη παοατήρησις καλλιστα δικαιολογεί 
τήν έν τη έν λόγω γραφή αγωνίαν τής εκφρασεως εν τω 
προσώπω τοΰ Ίησοΰ, ένώ έν νεκρική πως ηρεμία καί καλ- 
λιστα διατεθειμένον έν τη χαλαρότητι πρός τους φυσικους 
νόμους τής βαρύτητος, διατελεΐ τό λοιπον σώμα. Ο εικο- 
νισμός δ’ ούτος τής αγωνίας έζοχος τώ οντι άναόεικνυται 
έν τώ άριστουργήματι τοΰ Van - Dyck θαυμασιως και εν 
άγωνιώδει διαθέσει υψοΰνταί τά ομματα τοΰ Ιησοΰ προς 
τόν ούρανόν, ώς άνθρώπου συγκρατοΰντος έν έαυτώ τά δά
κρυα καί τήν κραυγήν τοΰ άλγους, ή δέ κεφαλή μη συγ- 
κοατουμένη πλέον υπό τών χαλασθέντο^ν τενόντων, κλίνει 
έν μεγαλοπρεπεΐ ηρεμία καί έπερείδεται έπί τοΰ ξύλου καί 
τοΰ δεζιοΰ βραχίονος, έν ω αί ακραι χεΐρες συγκλειονται, 
άγωνιωδώς συνεσπασμέναι, περί τους ήλους.

*
¥ ¥

Σήμερον, δτε τό άνθρώπινον πνεΰμα άπαλλαγέν τοΰ 
δέους τών προλήψεων άναμετοεΐ μετά τοΰ 'Ρενάν τό εζο- 
χον μεγαλειον τοΰ * Ανθρώπου Χ ρίστον  καί η Χριστιανική 
Τέχνη εισέρχεται είς δρίζοντα είλικρινεστερου θαυμασμοΰ’ 
-δ γλυκυ; ’Ιησοΰς δέ* έμπνέει ήμιν φόβον, ούδ* έπιβάλ-



λει ήμΐν δόγματα, ώστε άπογοητευθέντες νά τώ άποτει- 
νομεν τούς πικρούς τοϋ Musset στίχους:

Les clous du Golgotha te soutiennent a peine ;
Sous ton divin tombeau le sol s’est d̂ robiS ;
Ta gloire est morte, ό Christ! et sur nos croix d’tSbene,
Ton cadavre celeste en poussiere est tombd !

*0 ’Ιησούς Si’ ήμάς, τά τέκνα τοϋ ΙΘ' αιώνος, δ ’Ιησούς 
είνε ό γλυκύς διδάσκαλος τής αγάπης, ό τορός καί άταρ- 
βής μάρτυς μεγάλων ιδεών, δ περιπαθής Έσταυροψ-ένος, 
επί τών ιερών τοϋ δποίου ποδών άποθέτομεν τόν θερμό- 
τερον ασπασμόν τής αγάπης καί τής συγκινήσεοις. "Εδω- 
κεν ε:ς τήν Τέχνην μεγάλα πρότυπα και ή Τέγνη τόν πε
ριέβαλε διά τής τηλεφανούς κα'ι άσβεστου αυτής αίγλης.

Έν Πειραιεί, Ίουλίω 1885.
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ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΙΣ ΤΟΝ Ο Μ Φ Α Λ Ο Ν  Γ ΗΣ  ΓΗΣ

(C Τή; γαρ 'Ελλάδος έν μέσφ πώς έστι 
Λτής συμπάσης . . . ένομίσθη δέ καί τής οΐ- 
Βκοομένης, καί Ι/.άλεσαν τ ή ς  γ ή ς  δ μ~ 
<ρ α λ ό νΛ. ( Στράβων Θ', 449. )

’Επιγράψας τάς δδοιπορικάς μου ταύτας σημειώσεις 
«έκδρομην εις τόν όμφαλόν τής γ ή ς» , προύνόησα, ώς βλέ
πεις, φ ίλε κύριε Ά σ ώ π ιε , νά προτάξω τήν περί τούτου 
σχετικήν περικοπήν τοϋ Στράβωνος, ινα υποδείξω ευθυς 
άπ ’ άρ-/ής δτι δέν πρόκειται νά οδηγήσω τόν .αναγνώστην 
εις τόν όμφαλόν τής γή ς, δπως ήδύνατο νά έννοήση αυ
τόν δ έκ Ξηροχωρίου κύριος Μ παστίνας. Πρόκειται μέν 
αληθώς περί τού μέρους έκείνου, οπερ οί άρχαΐοι έκάλεσαν 
όμφαλόν τής γή ς, ά λ λ ’ 8ν ουδέποτε θ’ άνεύρνι τ ις  εις τα  
γεωλογικά η κοσμογονικά συγγράμματα. *Εχομεν λοιπόν 
έν αύτνί τη  Έ λλά δ ι, και ούχί πολύ μακράν ημών, ά λλ ’ εν 
άποστάσει είκοσιτετραώρω άπό τών κλεινών ’Αθηνών τον 
είρημένον όμφαλόν κα ί άγνοοϋμεν οί πλεΐστο ι αυτόν, μ άλ ι
στα δέ οί οΐκοϋντες τό μέρος εκείνο τής Ε λλάδος, δπερ 
κα τ ’ αναλογίαν δύναται νά κληθίί ή κεφαλή αυτής, θ ά  
ήτο δ’ ευτύχημα έάν ήγνοοϋμεν μόνον τόν κατά τούς αρ
χαίους όμφαλόν τής γή ς, ήμεΐς οί άγνοοϋντες, οί μή επ ι- 
σκεφθέντες τήν άλλην εκείνην Ε λλά δ α , ή'τις άπλούται



πέραν τών Λιοσίων καί του Μενιδίου, τών ’Αμπελοκήπων 
καί τής φαληρικής ακτής. 1'νωρίζομεν πολλοί βεβαίως 
άπό τών θρονίων ετι του σχολείου τάς λέξεις Θερμοπύ- 
λα ι, Μαραθών, Χαιρώνεια, Δελφοί, ά λλ ’ ελάχιστοι, —  ινα 
μή είπω  ουδείς — , έξεκίνηοαν έξ ’Αθηνών έξεπίτηδες καί 
μέ αγγλικόν πρός τά τοιαυτα μέρη έρωτα νά τά έπ ι- 
σκεφθώσι, καί μελετήσωσιν έπιτοπίως τήν ιστορίαν τής 
αρχαίας δόξης. Έ γώ  αύτός, δ κατά τήν πρώτην νεανι
κήν ηλικίαν μνημονεύσας πολλάκις έν στίχοις, καί τοΰ 
Παρνασσού καί τής Κασταλίας καί τών Θερμοπυλών καί 
τοΰ Μαραθώνος, δέν θά έπεσκεπτόμην βραδύτερον τά μέρη 
ταύτα , έάν μή άλλα καθήκοντα ήκιστα ποιητικά δέν με 
ώδήγουν έκεΐ ούχί ώς στιχουργόν ζητοΰντα εμπνεύσεις, η 
άρχαιολογούντα περιηγητήν, άλλ ’ ώς έκπληρούντα άνα- 
κριτικήν η άλλην έν γένει δικαστικήν αποστολήν. Είς 
τοιαύτας δέ ευκαιρίας οφείλω αναμνήσεις, έντυπώσεις καί 
σημειώνεις, ας έπί τόπου συνέλεξα δπως γνωρίσω καί άλ
λο ι: δτι εχει καί ή καθ’ ήμάς Ε λλά ς , ή πέρα τοΰ αθηναϊ
κού λεκανοπεδίου, μέρη, άτινα αξίζουν τόν κόπον μιας εκ
δρομής, τερπνοτέρας ενός pic - nic είς Κηφισσίαν, η είς τοΰ 
Ξηοοταγάρου, ώφελιμωτέρας δέ &πό πολλάς επόψεις τής 
νεωστί είσαχθείσης διασκεδάσεως τού tir  aux-pigeons έν 
Πύρνα, η τών έν τώ φαληρικώ άλιπέδω Ιπποδρομιών, ή 
τών ασχολιών τοΰ νεοσυστάτου ομίλου τών ερετών. Δέν 
είναι δέ μόνον δ πρός τήν άοχαίαν εύκλειαν ενθουσιασμός, 
δστις μέ παρακινεί νά παρακινώ τους άλλους νά γνωρίσωσι 
τά ιστορικά μέρη τή ; καθ’ ήμάς Ε λλάδος, άλλά λόγοι 
πολλοί, πρώτιστα δέ ή πεποίθησις δτι οί πλεΐστοι τών 
προνομιούχων κατοίκων τών δύο η τριών μεγαλοπόλεων τής 
Ελλάδος άγνοοΰσι τό ιστορικόν τής χώρας, μανθάνουσι δέ 
τοΰτο ώς επ ί τό πλεΐστον υπό τών περιγραφών ξένων καί 
εστιν δτε επιπόλαιων περιηγητών.

*Όσοι δέ κρίνουσι τήν δλην Ε λλάδα  έκ τών κλεινών,, 
τών ίοστεφάνων, τών περικλεών, τών προνομιούχων τέλος 
’Αθηνών, έκ τής εύδαίμονος ταύτης πόλεως τού κονιορτού^ 
τών συλλαλητηρίων, τών παριλισσίων καί φαληρικών θεά
τρων, τών δενδρυλλίων τής δδού Σταδίου, τών τριών σ ι
δηροδρόμων, τών ίπποσιδηροδρόμων, τών άτμοϊπποσιδηρο- 
δρόμων, τών μακράν τής θαλάσσης θαλασσίων λουτρών, 
τών σιναίων άκαδημιών καί μετσοβείων πολυτεχνείων, 
δσοι έν γένει κρίνουσι τήν Ε λλάδα καί τούς "Έλληνας έκ 
τών Α θηνών καί τών ’Αθηναίων, κρίνουσι περί αύτής τό
σον ασφαλώς δσον καί περί τής Κίνας καί ’Ιαπωνίας οί κρι— 
νοντες αύτάς έκ τών πολυτελών καί ποικίλων κινεζικών 
αγγείων, ών απομιμήσεις προμηθεύουσιν οί Μάϊφαρτ καί 
Χουτόπουλοι τών ’Αθηνών, η έκ τών ιαπωνικών υφασμά
των καί παραπετασμάτων, άτινα κρέμανται άπό τών πα 
ραθύρων τοΰ παρά τήν οδόν Σταδίου Πέοσου πωλητού 
τοιούτων ειδών.

Είπον ο τι ολίγοι τών οίκούντων πρό πάντων τάς ’Αθή
νας γνωρίζουσιν οτι πέρα τών Χαυτείων καί τού Γκαζο
χωρίου, πέρα τών Κουκουβαούνων καί τού Βαθρακονησίου 
άπλοΰται άλλη έργαζομένη καί άμπελουογούσα Ε λλ ά ς , 
κατά τόν μακαρίτην Μενδελσώνα, το εσωτερικόν μια ειπεΐν 
λέξει, τής χώρας, δπερ χωρίζεται άποτόμως ώς διά σινικού 
τείχους άπό τής ίοστεφάνου πόλεως τού Κέκοοπος καί ενός 
φίλου μου πρώην δημαρχικού παρέδρου.

Ποέ πει λοιπόν νά γν<υρίσωμεν έπί τόπου τό εσωτερικόν, 
ΐνχ μή κοίνωμεν τήν Ε λλάδα έκ τών ’Αθηνών, ώς δέν 
πρέπει νά κρίνωμεν ολόκληρον γυναίκα έκ μόνης τής κε
φαλής καί τοΰ άνθοστεφούς πίλου της, ώς ούδέ οικίαν έκ 
μονής τής στέγης η τοΰ Αετώματος. Αι ’ Αθήναι ησαν καί 
θά η ναι ή Ε λλάς τής Ε λλάδος, δ εγκέφαλος αύτής, άλλ ’ 
έν αύταΐς δέν είκονίζεται ή δλη φυσιογνωμία αύτής. Πολ-



λοϋ γε καί δει· αί ’Αθήναι εΐναι μέν κά τ ι περισσότερον 
ακόμη* εΐνα ι, κατά τον Ιΐίνδαρον:

Λιπαραί καί ίοττέΐονοι καϊ αοίδιμοι
'Ελλάδος Ι’ρειτμα, κλειναι Άθήναι, δαιμόνιον πτολίεθρον 

η κατά τόν φιλαθήναιον Lebrun

c’est le pays du jour ; 
c ’est la  ou il lu it, c’est la oil la lumi£re est belle,

είναι έπ ί τέλους τό Παρίσι της ’Ανατολής· έν τούτοις δέν 
είναι ουτε τό στήθος, ουτε ό στόμαχος, ούτε αί χεϊρες τής 
τροφοδοτούσης, τής έργαζομένης, τής κινουμένης Ε λ λ ά 
δος, ή'τις δέν εχει μέν ’Ακρόπολιν καί Θησεΐον καί Σ τά- 
διον, ά λ λ ’ έχει Π λατα ιάς, Θερμοπύλας, Σπάρτην, Παρ
νασσόν, Δελφούς, ’Ό λυμπον, περιφανή ιστορικά έδάφη, 
φυσικά δέ κάλλη , τά όποια μάτην άναζητοΰσιν οί μετα- 
βαίνοντες είς Ε λβ ετ ία ν  η ’Ιταλίαν κα τ ’ έτος πρός αναψυ
χήν, η έπ ίδ ε ιζ ιν , η έπίσκεψιν ωραίων τοποθεσιών. Δέν τό 
π ιστεύετε ; διορίσθητε έπ ί τινα  έτη δημόσιος υπάλληλος* 
ο δημόσιος λειτουργός είναι αυτοδικαίως άκούσιος περιη
γη τής, άνάλογόν τ ι είδος μολιερείου m6decin m algri lu i, 
π ερ ιηγείτα ι βαθμηδόν μετατιθέμενος τό έσωτερικόν τής 
χώρας, τήν πέρα τών ’Αμπελοκήπων καί τής Κ αστέλλας 
Ε λλά δα , δ ιέρχεται οΰρεα σκιόεντα καί θάλασσαν ήχήεσ- 
σαν, συναντά άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλα μνημεία άφθί- 
του έθνικοΰ κλέους, άλλα ενδύματα κα ί κάπου κάπου ά λ 
λην γλώσσαν, άλλας φυσικάς σκηνογραφίας. Ευρίσκει δέ 
μυρίας ευκαιρίας ό άκούσιος ούτος περιηγητής δπως σπου- 
δάση τά έθιμα καί κάλλη τής άλλης ταύτης Ε λλάδος 
καί θαυμάση έκ τοϋ σύνεγγυς τά  γραφικώτατα τοπεϊα , 
τάς μεγαλοπρεπεστάτας έκ τοϋ Παρνασσού καί Έ λικώνος 
θέας καί τά απανταχού εγκατεσπαρμένα μνημεία τής άρ-

χαίας εύκλειας· αί εϋκαιρίαι δέ αύται είναι αί λεγόμεναι 
«μεταθέσεις», ών ένεκα ό άκούσιος ούτος περ ιηγητής, τα- 
ξειδεύει η οδοιπορεί άναλώμασι τοΰ δημοσίου, μέί ^κπτω- 
σιν μάλιστα 50 °/0 έπ ί τοΰ ναύλου, γνωρίζει νέας πόλεις 
καί παλαιά έοείπια. Τοϋ ευεργετήματος δέ τούτου τής 
άνεξόδου περιηγτίσεως καρποϋνται άπό τινων ετών καί μή 
μισθωτοί υπάλληλοι— οί δικηγόροι— διοριζόμενοι, χάρις 
εις άρίστην νομοθετικήν πρόνοιαν άντιπρόσωποι τής δ ικα
στικής άρχής είς έκάστην βουλευτικήν εκλογήν.

Εις τοιαύτην δέ εύκαιρίαν-^-τήν τελευταίαν βουλευτι
κήν εκλογήν··—οφείλω κ’ έγώ  καί δεκάς φίλων καί συνα- 
δέλφιον τήν είς τόν Παρνασσόν, τόν Έ λικώ να  καί τή ν  Χ αι- 
ρώνειαν περιοδείαν μου, δέκα μέν ήμέρας διαρκέσασαν, μυ
ρίας δέ καταλειποϋσαν έντυπώσεις και αναμνήσεις' διότι 
τοΰτο σχεδόν κα ί μόνον τό μέρος τής ‘Ελλάδος, ιδίως δέ 
τόν περιώνυμον, τόν κατά τήν πεποίθησιν αύτοΰ τοΰ Δ ιός 
«όμφαλόν τής γής»ήγνόουν. Πόσοι δ’ έξ ημών γνωρίζομεν 
τά ποιητικώτατα καί ίστορικώτατα ταΰτα μέρη μόνον έκ 
τοϋ Παυσανίου καί Στράβωνος καί έν ω μετρβαίνομεν είς 
τήν λεγομένην Ε σπερίαν ινα ίδωμεν τάς νεφογείτονας 
"Α λπεις , η τό παρά τάς Βρυξέλλας Ούατερλώ, η τό ’Α- 
βεντϊνον τής ‘Ρώμης, άγνοούμεν οτι έχομεν ένταΰθα, π λη - 
σιέστατα ήμών τοπογραφίας ποικιλωτέρας τών Ε λ β ε τ ι
κών, δρη έπιβάλλοντα πλειότερον τών Ά π ενν ίνω ν , πο ικ ι
λίαν έν γένει φυσικών καί άνθρωπίνων καλλονών τερπνοτέ- 
ρων τών γαλλικώ ν η βρεταννικών · Πόσοι έξ ημών έμνή- 
μονεύσαμεν έν στί/οις η έν διατριβαΐς τοΰ Παρνασσού, τ/)ς 
Άραχώβης, τών Θερμοπυλών, τής Χαιρωνείας καί έν τού- 
τοις έβαρύνθημεν, άπηξιώσαμεν νά έκδράμωμεν έκεί άπαξ 
έπί μίαν έβδομάδα ίνα μή στερηθώμεν έπ ί μίαν ί)μέρ*ν 

■τής Φαληρικής αύρας, τοΰ κονιορτοϋ τής δδοΰ Σταδίου, τοϋ
SO



θορύβου τών παραλισσίων θεάτρων η τής κατά τό εαρ καί 
τό φθινόπωρον μονοτόνου ζωής τών εύδαιμόνων κατοίκων 
τής Κεκροπίας I

’Α πέχει δέ τών ’Αθηνών δ «ομφαλός τής γή ς» είκοσι- 
τέσσαρας μόνον ώ ρ α ;! Καί ίδοΰ τό δρομολόγιον επ ιβ ιβά
ζεσαι τήν πρωίαν τής Τετάρτης έπί τοΰ άτμο πλοίου έν 
Πειραιεΐ, η τώρα έπ ι τοΰ σιδηροδρόμου Πελοποννήσου,. 
διέρχεσαι τής Κορινθου, τό εσπέρας αποβιβάζεσαι είς τό 
έπίνειον τής Ά μφίσσης, τήν Ι τ έ α ν  διανυκτερεύεις εκεί,, 
η είς "Αμφισσαν, η είς Χρυσόν άπέχον ώραν περίπου* την 
πρωίαν τής πέμπτης εκκινείς έκ Χρυσοΰ η ές Άμφίσσης 
καί περί ώραν 8 η 9 δύνασαι νά πίτις ΰδωρ έκ τής Κα
σταλίας κρήνης η μετά δύο ετι ώρας νά προγευματίσης έν 
Άραχώβη, παρά· τήν Λυκαιρειαν, δοκιμάζων έπί τόπου κα ί 
τό περίφημον γιαοΰρτι τής Παρνασσοΰ. Δύνασαι δέ νά 
έπανέλθτις έκ τών Δελφίδων άκρων η τής ιστορικής Ά ρα- 
νώβης δι* άλλης δδοΰ είς τάς κλεινάς Α θήνας, διερχόμενος 
οιά τών υπωρειών τοΰ Έ λικώνος, έπισκεπτόμενος τό Τρο- 
φώνειον άντρον, κατόπιν τήν ιστορικήν Χαιρώνειαν,κατόπιν 
διά τοΰ Βοιωτικοΰ πεδίου καί τών οχθών τής Κωπαΐδος, 
νά διέλθτ,ς διά τής Καδμείας, ν ’ άνέλθγ,ς ειτα τόν Κιθαι- 
Λώνα, νά κατέλθης ε ίτα  είς Μάνδραν, είς Ε λευσίνα , παρά 
τήν θάλασσαν τής αθανάτου Σαλαμΐνος καί άφοΰ άναπαυ- 
Οης έπ ί στιγμάς είς τό Δαφνί, νά ησαι περί τό εσπέρας 
πάλιν είς τήν Π λατείαν τοΰ Συντάγματος η είς τό κχ- 
φενεΐον τοΰ Ζούνη η Χαραμή. "Ητοι έν άλλοις λόγοις δύ- 
νασαι νά φάγης έπί τοΰ τόπου τής παραγωγής ελαίας τής 
Ά μφίσσης, άμνόν τοΰ Κρισσαίου πεδίου, νά πίγ,ς υδωρ τής 
Κ ασταλίας, νά χορτάσνις τυρόν καί γιαοΰρτι τοΰ Παρνασ
σού, κοκορέτσι τοΰ Έ λικώνος, πάππιες τής Λεβαδείας7 
χέλια τής Κωπαίδος, αυγά τών Μεγάρων, ίχθΰς τής Έ λςυ- 
σινος, στρείδια τοΰ Σχαραμαγκά καί, έπανερχόμενος διά

τοΰ άθηναϊκοΰ λεκανοπεδίου, ολίγον *ονιορτόν τής κλασι
κής ταύτης γής τών Αθηνών.

Δύνασαι πρός τούτοις έντός τής αύτής έβδομάδος ν ’ 
άκούσης έπί τόπου τόν ηχον τής γ κ ά ϊδ α ς  παρά τήν ’Ιτέαν, 
τήν έκ καλάμου τσ α μ π ουνά ν  παρά τους Δελφούς, τό Αιογ- 
χ ά ρ ι  έν Άραχώβ/;, τήν καραμούζαν  τών ποιμένων τοΰ 
Παρνασσοΰ, τους κορυδαλοΰς καί τήν γΛ ογέραν έν Έ λ ι-  
κώνι, τά κελαδήματα τών άηδόνων παρά τήν Λεβαδείαν 
καί τών βατράχων τής Κωπαίδος, συγχρόνως δέ νά ΐδης 
ποικίλας καί γραφικωτάτας ενδυμασίας τών ωραίων παρ- 
νασσίδων καί έλικωνιάδων χωρικών, νά όσφρανθης δ$ 
ούχί τήν κνίσσαν τών αθηναϊκών μαγειρείων, άλλά τήν 
λών κοκορετσιών τήν όρεκτικωτάτην αρωμάτων δέ βρεινών 
χνθέων καί θύμου τοΰ Παρνασσοΰ πληθΰν άπέναντι τών 
οποίων θά λησμον^στ,ς πρός ώραν τά κομψά φιαλίδια τώ* 
μυρίων μυρεψών τών Παρισίων η τοΰ Λονδίνου. Ά λ λ ά  καί 
άν δλα ταΰτα δέν σοί έμποιώσιν έντυπώσεις ζωηράς, τοΰτο 
τούλάχιστον θά κερδήσης διά τής πενθημέρου ταύτης 
εκδρομής, οτι θ’ άπουσιάσης έζ ’Αθηνών έπί' πέντε ημε
ρονύκτια, οσα δηλαδή άρκοΰσιν ινα διακόψωσι τήν μονοτο
νίαν τοΰ τυπικοΰ βίου, δν περώμεν, έπ ί ετη ολόκληρα κα- 
ταμετροΰντες τήν οδόν Σταδίου οκτάκις τής ημέρας, 7* 
τήν φαληρικήν μικροπλατειαν η τήν τοΰ Συντάγματος, γνω* 
ρίζοντες δ ’ έκ τών προτέρων τίς καί μετά τίνος θά περάση, 
ποία θά διέλθη έφ’ άμάξης, τίς καλπάζων έφιππος, ποΐαι 
καί μετά ποίων θά καθήσο>σιν είς τό τάδε τραπεζάκι τοί> 
καφφενείου τοΰ Γιαννοπούλου η τοΰ Φαλήρου, δποίους θάτ 
Ιδωμεν τακτικούς θαμώνας τών Ό λυμπ^ον, ήτοι τά αύτά 
τοΐς αύτοΐς, είς τούς αύτοΰς δρόμους, είς τά αύτά πεζο
δρόμια κχθ’ έκάστην !

Ά λ λ ’ ελθωμεν έν τούτοις είς τά τής έκδρομής είς τόν 
«ομφαλόν τής γής)).#Οτε, έπιβιβασθείς έπί τοΰ άτμοπλοίοΊ



καί έρωτηθείς υπό άλλου συνταξειδιώτου περί του μέρους 
είς 8 μετέβαινον, άπήντησα τοΰτο, διήγειρα βεβιασμένον 
αύτοΰ μειδίαμα, οίκτείραντός με ίσως κατά βάθος διά τόν 
ήκιστα  γεωλογικόν καί κοσμογονικόν χαρακτηρισμόν τοΰ 
μέρους, είς δ μετέβαινον. Έννοησας την έντύπωσιν τοΰ φ ί
λου μου, έπέδειξα αύτώ τό χωρίον εκείνο τοΰ Στράβίονος, 
έν ω γίνετα ι λόγος περί τοΰ μέρους εκείνου, οπερ οι αρ
χαίοι ένόμιζον κείμενον έν μέσω τής Ε λλάδος, καί τής 
οικουμένης, καί έκάλεσαν αληθώς κατά προϊστορικήν μυ
θικήν παράδοσιν ((όμφαλόν τής γής)). Ε ίχε δέ π ιστεύσει 
τοΰτο πρώτος αύτός δ Ζευς μετά προηγηθεν πείραμα πρός 
«υρεσιν τοΰ ομφαλοΰ τής γής. Λέγουσι δήλα δή οτι δ 
τερπικέραυνος Ζευς θέλων νά μάθτ, ποΰ κε ΐτα ι έ ομφαλός 
τ τ ; γής, άπέλυσεν έξ άντιθέτων μερών τοΰ είς αύτόν γνω- 
στοΰ κόσμου άετοΰς η κόρακας, τόν μέν έκ τής Δύσεως, 
τόν δέ έξ ’Ανατολών, άνέμενε δέ νά ιδτ, ποΰ θά συναντη- 
θώσιν, έκεΐ δέ δ τόπος έθεωρήθη ομφαλός τής γής* διότι 
συνέπεσεν έκεΐ δπου συνηντήθησαν οί αετοί η κόρακες ν* 
άναδίδηται έκ τής γής ομπνοια, ήτοι τροφή θρεπτική* ή 
ομπνοια, εγεινεν εμπνοια =  ομπναλός =  ομφαλός ((δθεν 
ώνομάσθη, —  λέγει δ συγγραφεύς τής Ώ γ υ γ ία ς — , καί τών 
ανθρώπων δ ομφαλός διά τήν αύτην αιτίαν* έπειδή έκεΐθεν 
άναπνέουσί καί τρέφονται τά  βρέφη* διά τοΰτο ώνόμαζόν 
τινες καί τήν Δημητραν όμπνοίαν, έννοοΰντες τήν γήν ((τήν 
τροφόν τών ζώων)).

Μετά τοιοΰτο προοίμιον ένταΰθα δέν αμφιβάλλω δτι οί 
άναγινώσκοντες τάς σημειώσεις ταύτας ένόησαν περί τ ί 
νος ομφαλοΰ τής γής πρόκειται. Οί έκ Πειραιώς συνταξει- 
^ιώ ται φίλοι καί οί συνάδελφοι, προωρισμένοι δι* άλλα  
{ΐέρη τής Φωκίδος καί Δωρίδος συνεφώνησαν δπως έκδρά- 
μωσι καί ούτοι μέχρι τοΰ όμφαλοΰ τούτου τής γής, άφ* ού 
τούς ^βεβαίωσα δτι άπέχει μόνον είκοσιτέσσαρας ώρας έξ

’Αθηνών* πράγματι δέ διανυκτερεύσαντες έν Ά μ φ ίσ σ η  εν 
τω  αύτώ ξενοδοχεία) καί προετοιμάοαντες ; τά  τής έκδρο- 
μής, έπέβημεν τήν έπομένην πρωίαν αμαξών καί μετά  
ώρας περίπου παρέλευσιν έφθάσαμεν κατά πρώτον εις τό  
χαριέστατον διά τήν τοποθεσίαν, πολυπαθέστατον Γδέ έκ 
τών πρό τινων έτών σεισμών χωρίον Χ ρνσόν, τήν καθ 
#Ομηοονζαθέηγ ΚρΙσσαν,τΎ\Ί ύπερκειμένην τοΰ κατά Στρά
βωνα ((εύδαίμονος Κρισσαίου πεδίου)), ενθα ήττήθη δ Όοε- 
στης κατά Σοφοκλή.

Ή  Κρίσσα, τό σημερινόν Χρυσόν, κατέστη ονομαστή 
κατά τούς αρχαίους χρόνους, λόγω τής γειτνιάσεως πρός 
τό ιερόν χρηστηριον τοΰ ’Απόλλωνος* ό'ιότι οί πανταχόθεν 
συρρέοντες άπό τών προϊστορι*κών £τι χρόνων είς τήν Ιε
ρουσαλήμ ταύτην τής άρχαιότητος, διήρχοντο έκεΐθεν (ίπ ι- 
κρώς φορολογούμενοι καί τελωνιζόμενοι ύπό τών Κρισ- 
σαίων)),οιτινες διά τοΰτο πολλάκις έτιμωρηθησαν ύπό τών 
’Αμφικτυόνων. Καί τ ί μέν έπλήρωνον οί αρχαίοι προσκυ- 
νηταί τοΰ μαντείου, οί πικρώς τελωνιζόμενοι ύπό τών 
Κρισσαίων, δέν γνωρίζομεν άλλ* ήμεΐς, διελθόντες εκεΐθεν 
καί έπί μίαν ώραν παραμείναντες, δέν κατωρθώσαμεν ούδέ 
δραχμήν ν’ άφήσωμεν είς τήν ζαθέην Κρίσσαν* διότι κ α ί 
τόν καφέν, δν έπίομεν, έπλήρωσε φιλόξενος άνήρ φίλος δ ια- 
τρίβων έκεΐ καί αμνόν δλόκληρον έσφαγμένον προσήνεγκεν 
έπί σουβλίου, δπως τόν φάγωμεν παρά τήν Κ ασταλ ίαν Π η- 
γ η ν  έν άλλοις λόγοις αντί νά πάθωμεν δ,τι £πασχον'οί ύπό' 
τών Κρισσαίων πικρώς τελοονιζόμενοι, ήμεΐς ((έτελωνίσα- 
μεν» ενα Κρισσαΐον.

Μετά ώριαίαν διαμονήν έν τω  χωρίω τούτω, ί  (]n s 
μάτην άνεζητήσα«.εν τά  έρείπια τής άρχαίας αύτοΰ άκμής 
—  διότι καί θέατρον είχεν ύπό τοΰ Πινδάρου άναφερόμενον 
καί ιπποδρόμιον καί άκρόπολιν καί ναόν τή ς Δήμητρος — , 
έξεκινησαμεν άλλοι μέν πεζτί, άλλοι δέ έπ ί ήμιόνων, με-



ταβαινοντες εις τό χωρίον Κ αστρΙ υπέρ την ώραν άπέχον 
Ίτοϋ Χρυσοϋ. ’Εντεύθεν δέ ήρξατο ή άνέλ ιζ ι; τερπνότα
των τήν θέαν τοπογραφιών, ά ; έλάμπρυνον έπί πλέον άνα- 
{Αντίσεις τής αρχαία; δόξης καί άκμή; τών ιερών εκείνων 
του κόσμου μερών.'Ενθεν μέν αί Δελφίδε; άκραι,έκεΐθεν ό 
■ποταμός Πλεϊστος, πέραν ό χιονοσκεπή; Παρνασσό;, άπώ- 
τερον ό Ελικών. Ουτω δέ καταλείπομεν τήν « άπό πτυχ ΐ 
Παρνασσοΐο» Κρίσσην

( C  "Ενθα ούθ’ αρματα καλα δονησεται, ουτε τοι Τππων 
ωκυποοων κτύπο; εσται Ιΰδμητον περί βωμόν)).

-καί διηρχόμεθα ε ί; μέρη ενθα, κατά Καλλίμαχον

(( Φρούρια καί κώμαι Λοκρών καί Δελφίδε; ακραι 
καί πείία Κρισσαΐα καί ήπείρ«ιο πέληες».

Μετά πορείαν ώρα; περίπου εΰρέθημεν πρό τών άρ/αίων 
Δελφών, τοΰ σημερινοϋ δηλαδή Κ αατρ ίον . "Εστημεν δέ 
4κεΐ πρίν είσέλθωμεν ε ί; τό έξ ολίγων πεπαλαιωμένων οι
κιών χωρίον, δπως άντιληφθώμεν τών πέριξ άνελισσομέ- 
νων σκηνογραφιών, συγκεντρώσωμεν δέ τά ; έκ διαφόρων 
μελετών άναμνήσεις μα; περί τοΰ άπό τή ; προϊστορικής 
έποχής περιλάλητου τούτου μέρους, δπου κατά τινα μυθι
κήν παράδοσιν είχε καθήσει κατά τόν κατακλυσμόν τοϋ 
Δευκαλίωνος ή λάρναξ αύτοϋ, έξ ου λέγετα ι «Λαρνασ,σός». 
(;) ! Ά μ έσω ; ήνοίξαμεν τοϋ; τυφλοσύρτας μας, τόν Στρά
βωνα καί Παυσανίαν, τοΰ; άρίστους τούτου; Boedecker 
τής αρχαιότητο; καί άνίγνωμεν έν τώ πρώτω αύτών :
<ΤΔελφοί, πετρώδε; χωρίον, θεατροειδέ;, κατά κορυφήν έχον 
»  τό μαντεΐον καί τήν πόλιν σταδίων έκκαίδεκα κύκλον 
»  πληρούσαν· υπέρκειται δέ αύτής Λυκώρεια, έφ’ ου τό- 
»  που πρότερον ΐδρυντο οί Δελφοί υπέρ τοϋ ίέροϋ· νΰν δέ 
»  υπέρ αύτοϋ οίκοΰσι παρά τήν κρήνην τήν Κ ασταλίαν».

—  Είμεθα λοιπόν είς τους άρχαίου; Δελφού;— έφώνησέ 
τ ι ;  ημών τρίβων τοΰ; οφθαλμού;,— έκεϊ δήλα δή ενθα συν- 
έρρεον άλλοτε έκ πεοάτων τή ; γής καί 'Ε λληνες καί Φρύ
γ ε ; καί 'Ρωμαίοι καί ’Αφρικανοί καί Λυδοί καί Έτροϋσκοι 
καί πάση; καρύδια; καρύδι!

—  Ειμεθα, προσέθηκεν έτερος :
ΰπο Παρνηΐόν νΐίόεντα 

κνημόν προ; ζέουρον τετραμμένον, αύταρ υπερθεν 
Πέτρη όποκρέμαται, κοίλη δ’  δποδέδρασκε βήτ»α 
Τρηχεΐ' Ινθα άναξ τεκμτρατο Φοίβο; ’Απόλλων 
Ντ,ον ποκίσασβαι Ιπέρατον. . .

μέ άλλου; λόγους πρώτο; b ’Απόλλων παρήγγειλε νά ίδρυ- 
<:ωσιν εδώ «ναόν έπήρατον.» ’Εδώ που έφδνεύθη καί b 
Δράκων, δστις ητο διωρισμένο; παρά τής Γή ; φόλαξ τοϋ> 
μαντείου καί έκ τής σήψεω; τοΰ πτώματο; ώνομάσθη καί 
ή πόλι; Πυθία (εκ τοϋ σήπεσθαι=πύθεσθαι). "Ωστε ευ- 
ρισκόμεθα ε ί; τήν προϊστορικήν πόλιν Πυθύ, είς τήν Ομη
ρικήν δηλαδή Πυθώκα.

—  Διαβασμένο; [~α; ηλθεν b φίλο; — άνεφώνησεν ετερος 
συνοδοιπόρο;, διατελέσας άλλοτε είς οικονομικήν έν τ$  
πτωχνί'Ε λλάδι θέσιν.— Σείς φαντάζεσθε α ύ τά , κ ’ έγώ έν- 
θυμοϋμαι δτι άνέγνωσά ποτε δτι ε ί; αύτό τό έρημον σήμε
ρον Καστρί, είς αύτήν τήν ΙΙυθώ,η Πυθώνα, r, τήν προϊστο
ρικήν Νάπην, είς αύτοΰς τέλο; πάντων τοΰ; Δελφοΰ; πε- 
ριεκλείοντο άλλοτε θησαυροί αξία ; δέκα χιλιάδων ταλάντων 
ητοι έξηκοντα έκατομμυρίων περίπου (ϊριθ. 6 0 ,0 0 0 ,000 ) 
άττικών δραχμών. "Ωστε άποκαλυφθήτε, κύριοι, πρό τοιου- 
του κεντοικοϋ ταμείου, εστω καί τής άοχαίας Ελλάδος 1

Οϋτω δέ οί διάλογοι τών συνοδοιπόρων έπήραν τόν κα
τήφορον, μυρίαι δέ διημείβοντο παραδοξολογίαι καί υπο
λογισμοί.



— Φαντασθήτε — έλεγέ τις — άν δέν έδίδετο εις χpyj— 
σμος υπό τοΰ μαντείου τούτου κατά τόν δγδοον πρό Χρίστου- 
αιώνα, δέν θά έζεπέμποντο εις Σικελίαν καί ’Ιταλίαν αί 
έλληνικαί έκεΐναι άποικίαι, ών ενεχ,α ώνομάσθη τό πλεΐ- 
στον της ’Ιταλίας Μεγάλη Ελλάς.

— Έδω λοιπόν θά εΰρωμεν τόν λίθον εκείνον, 8ν κατε- 
πιεν δ Κρόνος άντί τοΰ Δ ιός καί ον, έννο ια ς την άπάτην 
του, ήμεσεν εδώ* — έφώνησεν δ έξ ημών μάλλον διαβασμέ
νος, η μάλλον δ άνά χεΐρα ς κρατών κατ’ εκείνην τήν στιγ
μήν τόν Στράβωνα. Τ

— Φαντασθήτε — ίιπέλαβεν άλλος — δτι οί πρόγονοι 
ημών πρό πάσης έπιχειρήσεως ή παντός πολέμου ήρώτων 
τό μαντεΐον τοΰτο καί δτι εις τους αμφιβόλους αύτοΰ χ ρη- 
σμοΰς οφείλονται κατά τό πλεΐστον τά μεγαλείτερα ιστο
ρικά γεγονότα τών αρχαίων.

Ά λ λ ’ ένταΰθα δ πρακτικώτερος τών συνοδοιπόρων διέ- 
κοψεν αύτόν ε’πών:

— Φαντασθήτε, κύριοι, δτι $ν άρχίσωμεν τό άτελεύτη- 
τον αυτό ((φαντασθήτε,» θά περάσιομεν δλην την ημέραν· 
εδώ πρίν ίδωμεν έπί τέλους αυτόν τόν περιλάλητον όμ
φαλόν τής γής 1

— Ν αί! αμέσως είς τόν όμφαλόν τής γής ! άνεφώνησαν 
πάντες καί σπεύσαντες τό βήμα εΐσήλθομεν εις τό έρημον· 
σχεδόν χωρίον, μή γνωρίζοντες ποΰ κατά πρώτον νά διευ- 
θυνθώμεν καί τίνα νά έρωτήσωμεν περί τών θέσεων τών· 
ήρειπκομένων ναών, ίπΛοδρόμων* θεάτρων καί έπί τέλους 
τοΰ ομφαλοΰ τής γής' διότι ούδένα άπηντήσαμεν, τών κα
τοίκων άπασχολουμένων εις τους παρακειμένους άγρούς. 
Ουτω δέ ει’κοτολογοΰντες άνεζητοΰμεν άλλος μέν τά έρεί- 
πια τοΰ περιωνύμου ((έπηράτου ναοΰ)) τοΰ ’Απόλλωνος, 
άλλος δέ τήν Κασταλίαν πηγήν, άλλος τήν Κασσωτίδα,. 
άλλος δέ τόν τρίποδα, έφ’ έχρησμοδότει ή μάντις, άλ

λος δέ τόν τάφον τοΰ Νεοπτολέμου τοΰ Άχιλλέως καί τό 
ήρώον τοΰ Φυλάκου, άλλος δέ τά συντρίμματα τών έπί 
Πλινίου σωζομένων τρισχιλίων έτι αγαλμάτων, άλλος το 
μέγιστον άγαλμα τών Μασσαλιωτών, τό Γυμνασιον τών 
Δελφών, άλλος δέ ιχνη γραφών τοΰ Πολυγνώτου, ερείπια 
τοϋ θεάτρου, τοϋ ίπποδρόμου καί τοσούτων άλλων μνη
μείων, ναών, θησαυροφυλακείων κ λ π !

Οιμοι ! Sic transit gloria ! ’Ολίγοι οικίσκοι χωρικών 
περικαλύπτουσι τόν χώρον έκεΐνον, έν ώ τοσαΰτα όιεδραμα- 
τίσθησαν, βραγχνά $ ϊ ούρλιάσματα ολίγων μανδροσκυλων 
διεδέχθησαν τόν θόουβον τών εορτών, τών αγωνων,καί τών 
κατά χιλιάδας έπισκεπτομένων τό μέγιστον τών μαντείων 
τής άρχαιότητος.

Είς μόνον τών συνοδοιπόρων, δ πρακτικώτερος δλων, ανε- 
ζήτει ούχί έρείπια ναών, άλλά τό κατάλληλον μέρος, εν ω 
ήδυνάμεθα νά ψήσωμεν τό έκ Κρίσσης δοθέν ημΐν άρνι κα ι
νά στρώσωμεν τήν τράπεζαν καθήμενοι, έστω καί έπί δα
φνών, δχι διά τό ποιητικόν τής ιδέας άλλά διά τήν έλ- 
λειψιν καταλληλοτέρων καθισμάτων. Πάντως προέτειναν 
νά γευματίσωμεν παρά τήν Κασταλίαν κρηνην, ητις καί 
σήμερον παρέχει ύδωρ διαυγές ουχί δπως θερμαιντ, την 
φαντασίαν τών έπισκεπτομένων τοί>ς Δελφούς, αλλ οπως 
καταβάλει τήν δ ίψαν άλλ’ ή άπειλουμένη βροχή ήνάγκα- 
σεν ημάς νά καταφύγωμεν υπό τήν σκέπην ναοΰ οΰχί αρ
χαίου, άλλά παλαιοΰ τίνος μοναστηριού, τοϋ μετοχίου τής 
Κοιμήσεως, εχοντος ενα καί μόνον καλογηρον, τον πάτερ 
Δανιήλ έκ Διστόμου, άπόντα καί τοΰτον έκ Δελφών αδιχ 
τό είναι αύτόν συγχρόνως καί έργάτην άγροϋ». ’Εν τού- 
τοις εΐσήλθομεν εις τό μοναστήριον, έχοντες μέν πεποίθη
σήν δτΐ μόνον διά τάς τοιαύτας περιστάσεις (ζενίας κα U 
ασύλου) δύναται νά δικαιολογηθή ήδπαρζις αυτών, αφι-



λοξένως δέ γενόμενοι δεκτοί ΰπό τοΰ λυσσωδώς ΰλακτοΰν- 
τ·ς μανδροσκύλου αύτοΰ.

Εχει δέ ε'ς τά βάθος κελλίοι» πενιχρού έκάθν,το γη- 
ραιά καλογραία, ή Κωνσταντίναινα Βάσσου, έζ ’Αργυρό
καστρου τ ί ;  Ηπείρου, αγνοοΰσα βεβαίως δτι εις τό μέρος 
«κείνο ακριβώς— διότι τό μοναστήριον είναι έκτισμένον 
περί τά ερείπια τών ναών τής ’Αθήνας καί τής Άρτέμιδος 
— γενε«ί ίερειών καί χρησμωδών καί προφητίδων καί ΰπο- 
φητίδων καί θεσπιωδών έβίωσαν έν άμυθήτω περί αύτάς 
πλούτφ· άλλ’ αί ίστορικαί γνώσεις ηδη τής γηραιάς Κων- 
σταντιναινας περι τών προκατόχων αύτής καί τοΰ πάτερ 
Δανιήλ βεοαίως δέν εφθανον μέχρι τής πρώτης προφήτι- 
δος τών Δελφών, τής Δάφνης η τής Βοιοΰς η τής Θυίας, 
3 τής Φημονόης. Έγνώριζε μόνον η κυρά Κωνσταντίναι- 
να, δτι πρό τοΰ πάτερ Δανιήλ διετέλεσε καλόγηρος έκέΐ 
ί  ΙΙαπανεόφυτος καί δτι εκτός τοΰ μετοχιού, έν ω κατώκει 
υπήρχεν έν Δελφοϊς καί έ'τερος ναός νεόδμητος (ib Προ
φήτης Ή λίας». Έτ:έδειξε δέ ήμιν πρός βεβαίωσιν τών 
πληροφοριών της περί τής παλαιότητο; τοΰ μετοχιού τής 
Κοιμήσεως τήν επί τής θύρας αύτοΰ έπιγ’ραφήν εχουσαν 
ουτω : (.(Χιλιοστόν καί ίχατόκ επτάκις τεσσαρακοστόν».
 ̂ Εις επιστεγασμένον τι μέρος τοΰ ειρημένου μετοχιού 

εμείναμεν έπί δίωρον, στρώσαντες τράπεζαν έν μέσω δα
φνών καί καταφαγόντες τά παρασκευασθέντα ήμ.ϊν ελλη
νικά φαγητά· διότι τό menu μας δέν περιείχε μέν οΰτε ρο- 
tage condorcet, οΰτε pelites passines, οΰτε cotelletesde lan- 
gustes a la Henrioo, άλά κοκορέτσι άλά Λιάκουρα, σουβλι
στό άρνί άλλά ρουμελιώτα, σαλάτα άπό κάρδαμον καί ελαίας, 
γιαοΰρτι καί ρητινίτην γνησιώτερον τών χρωματιστών έκεί- 
νων υδάτων, άτινα πίνομεν πολλάκις ώς Bordeaux.

Η κατά τήν ώραν εκείνην καταπίπτουσα βροχή δέν ήμ- 
πόίισεν ήμά; τοΰ νά έπισκεφθώμεν τό περιβόητον μαντεϊον,

έ<ρ’ οΰ έχρησμοδότει ή Πυθία. Οί άφωνοι cicerones, 06; 
είχομεν άνά χεϊρας έπληροφόρουν ήμάς ότι ΰπήρχον ερεί
πια καί λαξευτά έπί τών βράχων ίχνη τών τε άρχαίων 
χτιρίων καί τοΰ ιδίως μαντείου. Αί πληροφοοίαι του Στρά
βωνος ησαν λεπτομερείς, δτι δηλαδή τό μαντεϊον ητο 
«άντρον κοϊλον κατά βάθος, ού μάλα εύρύστομον, άναφέρε- 
»σθαι δ’ ές αύτοΰ πνεΰμα ενθουσιαστικόν, υπερκεϊσθαι δέ 
Κτοΰ στομίου τρίποδα, έφ’ οΰ τήν Πυθίαν άναβαίνου- 
Λσαν δεχομένην τό πνεΰμα, άποθεσπίζειν έμμετρα τε καί 
«άμετρα, έντείνειν δέ ταΰτα εις μέτρον ποιητάς τινας 
3&πουργοΰντας τφ  ίερφ».

Άνεζητήσαμεν λοιπόν τό κοϊλον άντρον, τό δποΐον δέν 
$το εύρυστομον καί έν γένει τό μέρος τό περί τό κοϊλον 
άντρον δπερ έκλήθη όρ,γα.Ιός της γής κατά Στράβωνα, 
προστιθέμενον τά έξής : ((ή μέν ουν έπί τό πλεϊον τιμή 
Λτφ ίεοώ τούτα» διά τό χρηστήριον συνέβη δόζαντι άψευ- 
))δεστάτω τών πάντων ΰπάρςαι, προσέλαβε δέ τι ή θέ- 
»σις τοΰ τόπου. Τής γάρ Ελλάδος έν μέσω πώς έστι συμ- 
»πάσης τής τε έντός τοΰ Ίσθμοΰ, καί τή,ς εκτός, ένομί- 
»σθη δέ καί τής οικουμένης καί έκάλεσαν τής « γής έμ- 
»φαλόν», προσπλάιαντε; καί μΰθον δν φησι Πίνδαρος δτι 
«συμπέσοιεν ένταΰθα οί άετοί οί άφεθέντες ΰπό τοΰ Διός, 
))b μέν άπό τής δύσεως, ό δέ άπό τής άνατολής· οί δέ 
ίκόρακάς φασι· δείκνυται δέ καί όμφαλύς τις έν τώ να£>, 
ϊτεταινιωμένος καί επ’ αύτφ αί δύο εικόνες τοΰ μύθου2.

Άναγνόντες δέ τάς περικοπάς ταύτας έσπεύσαμεν πρός 
τό μέρος έκεϊνο, άφέντες έν τφ  μετοχίφ τοΰς ούδέ λεπτόν 
δίδοντας διά τοιαΰτα σχολαστικά πράγματα καί έφθάσα- 
μεν πρώτον εις τήν σωζομένην ετι Κασταλίαν κρήνην, 
κειμένην δεζια τής εις τόν ναόν τοΰ ’ Απόλλωνος δδοΰ· τό 
νερόν της εΐναι βεβαίως τό ίδιον, εϊδομεν δέ τήν στιγμήν έ- 
χείνην πίνοντας ές αύτών ούχί πεζούς ζητοΰντας έμπνεύσεις



άλλ ’ έν άπαθεία ήκιστα ποιητική τού; it* ών ήλθομεν 
ήμιόνου;· πάντα δμως τά άλλα έκεΐ, έκτό; τοΰ ύδατο;, ή λ - 
λαξαν, καί αύτό δε τό όνομα τής Κασταλίας μόλις είναι 
γνωστόν εις τόν έκεΐ μένοντα φύλακα τών αρχαιοτήτων 
Βασίλειον. Σήμερον η Κασταλία, είναι γνωστή ώς βρύσις 
τοΰ 'Αγίου Ίωάννου· έλησμονήθη δέ καί τό ηχηρόν όνομα, 
δπερ ελαβεν έκ τής παρνασσίδο; νύμ<^ Κασταλίας η έκ 
τής θυγατρός τοΰ ’Αχελώου Κασταλίας, ώ ; βέβαιοί ό Πα- 
νύασι; b Πολυάρχου έν τοΐς στίχοι; :

Π α ρ να σ σ ό ν ν ιφ ό εντο ί θ ε ο ί ;  δ ια  τζοσΐ π ε ρ ή σ α ς  

Ικετο Κ α σ τ α λ ία ς  Ά χ ε λ ω ί£ ο ;^ α ρ ιβ ρ ο τ ο ν  δ$ωρ·

Αληθώς δε αμβρόσιον έφάνη ήμΐν τό ψυχρόν εκείνο 
ύδωρ μετα τήν βρώσιν τοΰ πιπερώδου; κοκορετσιού καί τών 
άλλων ελληνικών εδεσμάτων έκεΐ δέ πλησίον εϊδομεν καί 
την έτέραν πηγήν, τήν Κ ασσω τίδα , ρέουσαν έξωθεν τοΰ 
ναοΰ, ης το υδ<ορ καθίστα τάς έπί τοΰ τρίποδος καθημένας 
γυναίκας προφήτιδα;. Σήμερον δέ καί ή Κασσωτί; πηγή 
^λλαζεν ονομα, μόλις διακρινομένη τής ειέρας διά τής ονο
μασίας κβρυσις τοΰ Αγιου Νικολάου))· ύπεράνω δέ αυτής 
εκειτο κατά τους αρχαίους χρόνους ή περίφημος Λέσχη τών 
Δελφών, ητις είχε τάς λαμπράς τοΰ Πολυγνώτου γραφάς.

Και ήδη εφθανομεν εις τόν χώρον, έν ώ κυοίως εκειτο- 
τό μαντεΐον καί ό πλουσιώτατος καί πολυπαθέστερος τών 
ναών τής άχαιότητος, 8ν άλλεπαλλήλως έλεηλάτησαν και 
λησταί όιαβόητοι καί οί Φ λεγύαι, καί οί Φωκεΐς καί στρα- 
τ ια ί τοΰ ώέρξου καί Λακεδαιμόνιοι, και Κελτοί καί Γα- 
λατα ι καί Ρωμαίοι, ήτοι τό ιερόν έκεΐνο, τό πολυχρήμα- 
τον καί έφ Ομήρου ετ ι, λέγοντος : ν,ονδ' όσα J&iroς ού- 
ί ό ς  άφητορος εντός εεργει Φοίβου ' ΛπόΛΛωνος Πνθοΐ i r l  
χετρηεσστ))). Σήμερον ουτε συντρίμματα τών έπί Πλινίου 
ετ ι σωζομένων τρισχιλίων αγαλμάτων που είδομεν, έκτός

τών περισυναχθέντων εις μικροσκοπικόν τ ι δωμάτιον, λε
γόμενον έκεΐ μουσεΐον τών Δελφών. ’'Ας έσώζετο τουλά
χιστον έκ τοΰ ναοΰ έκείνου ό λίθος, έφ’ ού οί έπτά τής 
Έ λλάδο: σο-ροί̂  έπισκεφθέντες τους Δελφούς ανέγραψαν 
τά δύο έκεΐ να γνωμικά,' τό Μ ηδέν a y a r  καί τό Γνώθι 
σ α ν ζ ό ν , τά όνομασθέντα έκ τούτου Δελφικά, άτινα βε
βαίως ήσαν οί καλλίτεροι χρημοί, ους άνεγίνωσκον οί'έρχό- 
μενοι δπω: συμβουλευθώσι τήν προφήτιδα τών Δελφών . 
Αί τέσσαρε; έκεΐναι λέξεις, αί έπί τοΰ προνάου άναγε- 
γραμμέναι, ησαν πολυτιμότερα-, τών δώρων καί άναθημα- 
των. βαρύνουσαι πλειότερον τής χιλιοταλάντου ^στυπτη- 
-ρίας, f a  έδωρησατο τοΐς Δελφοΐς ό Α ιγύπτιος "Αμασις, 
πλειότερον τών εκατόν δεκαεπτά ήμιπλινθίων χρυσου, ους 
επεμψεν ό Κροΐσος· ίσως δέ φρονιμώτεροι θά ησαν όσοι 
τά δύο ταΰτα ρητά παρηκολούθουν φθάνοντες έκει δπως 
άκούσωσι χρησμώδημά τι,· η μάντευμα, η θεοπρόπιον, η 
θέσφατον καί τοϋ; έν γένει υποφητικούς εκείνου; χρη
σμού;, « ΰ ; έχάλκευον οί ένδον τοΰ ίεροΰ υπούργοϋντε; στί
χο—οιοί τί, είσηγησει τών ιερέων, τοϋ αύτοΰ ναού. Έ ν
ταΰθα δμως πρέπει καί τούτο νά ρηθή δτι οί ιερ ε ίς  ουτοι 
ήσαν βεβαίω; έξυπνότατοι καί τετραπέρατοι γραικοί, ένη- 
μεροι εις τά τοϋ τότε κόσμου, μαντεύοντες η διά κατα
σκόπων η άλλων ζητητών τάς επιθυμίας τών ζητούντων 
χρησμούς καί δίδοντες διά τής χρησμωδοΰ συμβουλά; σω
τηρίας ένίοτε άποδειχθείσας, έκ τών οποίων πολλάκις 
συνετελέσθη τι μέγα έν τή κατά βαρβάρων μαχομένη Ελ- 
λάδι. Ύ π ό  τήν εποψιν δέ ταύτην τό μαντεΐον τών Δελφών 
έπέδρασεν άναμφισβητήτως ούκ ολίγον είς τάς τύχα ; τή ; 
άρχαία; Έ λλάδο ;. Έ πέζησε δέ καί αύτη; τής παρακμή; 
τών Ε λλήνων σεβαστόν έτι διατηρούμενον καί  ̂μετά τήν 
διάδοσιν τοΰ χριστιανισμοΰ* διότι καί έπί τής έποχή; τοΰ 
Λουκιανού καί αύτοΰ ετι τοΰ Άοκαδίου ητοι μέχρι του



τετάρτου μ. X. αίώνος έξηκολούθει δίδον χρησμούς, ί τ ϊ
κατά τινα παράδοσιν, δ ’Απόλλων, φεύγων τόν διαδιδό-
μενον χριστιανισμόν μετήνεγκε τό ιερόν του μαντεϊον εί;
τους Ύπερβορείους, ήτοι, εκείνους οϊτινες κατά τήν πρΰ-
στορικήν εποχήν ίδρυσαν πρώίοι διά τοϋ Παγασοϋ καί το*
Ώλήνος τό «εΰμνηστον χρηστήριον» κατά τήν ποιήτριαν
καί άμα χρησμωδόν Βοιώ, τήν ποιήσασαν τόν είς τούς Δελφούς ύμνον.

‘'Ήσαν δέ έξοχα κατά τήν καταγωγήν πρόσωπα οί διευ- 
θύνοντβ; τά τοϋ μαντείου πέντε αρχιερείς τών Δελφών, 
καταγόμενοι έκ τοϋ Δευκαλίωνος, είχον δέ παρ’ έαυτοϊς 
έν εϊδει συμβουλευτικού στόματος καί τούς ’Αμφικτύονας' 
ουτω δέ είχον διατηρήσει έπί τοσούτους αγώνας σεβαστόν 
καί όνομαστότατον οΰ μόνον τά ιερόν τών Δελφών, άλλά 
και έν γένει τήν χώραν τών Δελφών έντευκτήριόν τ ι Έ λ  · 
λήνων καί ξένων, διηνεκή πανήγυριν παραπλησίαν έν με- 
γαλογραφία τής σημερινής έν Τήνω πανηγύρεως η τής έν 
Μέκκα τών Μωαμεθανών, συγχρόνως δέ τόπον πανελλη
νίων άγώνων καί συνεδρίων.

Τοιαϋτά τινα διαλογιζόμενος καί άναπολών έκ ποικί
λων μελετών π6ρί τε τοϋ περιλαλήτου τούτου ομφαλοϋ τής 
γής καί τοϋ μεγαλείου τών ένταΰθα τελουμένων πανελ
ληνίων πυθικών άγώνων καί τοΰ σεβαστοτάτου τότε συνε
δρίου τών Άμφικτυόνων έπροχώρησα πρός τό κοϊλον άντρον,. 
ένθα τό εύμνηστον χρηστήριον. Τό σωζόμενον μέρος τοϋ 
κοίλου άντρου μόλις ήδύνατο νά περιλάβη οκτώ έπίσκέ- 
πτας. Ποϋ άκριβώς έκειτο ό τρίπους, έφ'ου έκάθητο ή Πυ
θία, δέν ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν τοϋτο μόνον παρε- 
τηρήσαμεν οτι έντός τοϋ σωζομένου κοίλου άντρου κεΐ- 
τα ι πενιχρά τις τράπεζα, άνω δέ αυτής πτωχή τις χρι
στιανική είκών τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου καί 
παρ’ αυτήν φύλλα τινα ξηρά δάφνης καί κανδήλα έσβε-

σμένη καί αυτή ! ’Εδώ λοιπόν έχρησμοδότει ή παρά τής 
Γής διορισθείσα πρόμαντις Δάφνη καί δ ΰπό τοϋ άρχικοϋ 
συγκυρίου τοϋ άντρου ΙΙοσειδώνος διορισθεί; Πύρκων,ό άπό 
υπηρέτην του μεταβληθείς είς μάντιν ! αυτό λοιπόν είναι 
τό προνομιοϋχον άντρον, δπερ είχε μεταβιβασθή είς τήν θ έ -  
μιδα καί άπό ταύτης ε ί; τόν ’Απόλλωνα! Πάντες ήρευ- 
νήσαμεν έντό; τοϋ κοίλου άντρου άναζητοϋντες τήν οπήν, 
έξ ής έξήρχετο τό ένθουσιαττικόν πνεύμα, ό'περ καθίστα 
μάνικάς τάς γυναΐκίς άλλ’ έκτάς σήραγγος στενής, δ ι’ής 
ώς λέγουσι, συνεκοινώνει μετά τοϋ ναού τοϋ ’Απόλλωνος, 
ούδέν σημεΐον έτερον υπογείου οπή; διεκρίναμεν· σιγή δέ 
καί έρημία τοϋ μέρου; έκείνου, ένθα άλλοτε ήκούετο ή κί- 
νησι; μυριάδων προσκυνητών/ιερέων, Άμφικτυόνων, ίερειών
καί αρχιερέων. ’Εν ω δ ’ έπεσκεπτόμεθα ταϋτα, σαϋρά τις 
κινηθεϊσα ε ί; τό βάθος τοϋ άντρου ΰπέδειξεν ήμϊν δτι αύτη 
ήτο ό μόνο; κάτοικο; τοϋ ομφαλοϋ τούτου τή ; γής.

Ώ ; γνωστόν δέ, μυρίαι είσίν αί είκασίαι τών περί τούς 
μύθου; άσχολουμένων περί τού ενθουσιαστικού πνεύματος, 
τό όποιον έξήρχετο ε’κ τής έν τώ άντρω τούτω οπής καί τό 
όποιον καθίστα τοσούτον παραφόρους τάς έπί τοϋ τρίποδος 
καθημένας γυναίκας, ώστε μία τούτων έτρεψέ ποτε είς φυ
γήν περιδεώς ού μόνον τούς θεωρούς άλλά καί αύτούς τούς 
ιερείς τοϋ ναού· διότι πρός τοΐς άλλοις ή έπί τού τρίποδος 
χαθημένη γυνή ήτο πάντοτε πρεσβυτέρα τών πεντήκοντα 
έτών* ή ηλικία δέ αύτη ώρίσθη διά τό άσκανδάλιστον μετά 
τά πάθημα μιας νεαρά; χρησμολόγου, ·?,ν άπήγαγεν έχ. 
τοϋ χρηστηρίου ό Θετταλάς Έχεκράτης. Ώ σ τε  είχον όί- 
καιον νά τραπώσιν είς φυγήν καί αύτοί οί ιερείς βλέπον- 
τε ; έξω φρένων έπί τού τρίποδος ΰπερπεντηκοντούτιδα 
γραίαν φρικωδώς μορφάζουσαν έκ τής έπενεργείας τοϋ έν- 
θουσιαστικοϋ πνεύματος. Τίς οίδε δέ τί είχον έτινοήοει 
οί τότε τετραπερασμένοι ιερείς δπως τήν καθιστώσιν ουτω



παράφορον καί παραλαλούσαν ! Κατά τινοίς τ·/) έδιδον προ
ηγουμένως και έμάσσα φύλλα δάφνης, κατ’ άλλους ειχον 
δράκοντα υπό τόν τρίποδα, κατ’ άλλους δέ οί υπόγειοι 
ατμοί άνηρχοντο διά τοϋ τρίποδος καί τοϋ δλμου είς τό 
δλον σώμά της.

Τά εκαλπονόθευον δμως ενίοτε κα'ι αί γερόντισσαι αύ- 
ται Πυθίαι· δέν είχε δέ άδικον ό Δημοσθένης καταγγέλ- 
λων άπό τοϋ βήματος τήν Πυθίαν δτι ((φιλιππίζει·)) ίιότι 
μία τις τούτων, ή Περιάλλα, άνακαλυφθεΐσα δτι ένεργεία 
τοϋ Δελφοϋ Κόβωνος διεφθάρη διά χρημάτων δπως χρη- 
<τμοοοτήση υπέρ τοϋ Λακεδαιμονίου Κλεομένους καθη,ρεθη 
τοϋ αξιώματος. Έκ τών περισωθίντων δέ τούτων επεισο
δίων όύναταί τις νά συμπεράνη τί συνέβαινεν είς έκεΐνο 
το κοιλον άντρον καί τίνι τρόπω κατώρθουν οί εντός τοϋ 
παρακειμένου ναού τοϋ ’Απόλλωνος ιερείς κα'ι οί ύπουργοϋν- 
τες ποιηταί νά δίδωσιν έπί αίώνας ολους τούς θαυμαστούς 
εκείνους διά τήν άσάφειαν καί τό δισήμαντον χρησμούς, 
ών ενεκα έπί σειράν αιώνων κατέστη σεβαστόν καί πολυ- 
χρηματον τό ίερόν χρηστήριον, παρ’ ώ έφυλάσσετο καί ό 
τεταινιωμένος εκείνος ομφαλός πρός δήλωσιν δτι τό άν
τρον εκείνο είναι ο υπό τοϋ Διός άνακαλυφθεΐς ομφαλός 
της γής.

Έν ώ δέ έξηρχόμεθα τοϋ κοίλου άντρου είδομεν μακρό- 
ε̂ν ερχομένους τούς λοιπούς συνοδοιπόρους, ους κατελεί- 

πωμεν τρώγοντας καί πίνοντας έν τφ μετοχίω τής Κοιμή
σεως. ’Ήτο μεταξύ τούτων καί ό διά τό δύσβατον Μαυ- 
ρολιθάρι προωρίσμένος δικαστικός αντιπρόσωπος, 8ν είχον 
απελπίσει περί τών κακουχιών, ήθελεν ΰποστή μετα- 
βαίνων έκεΐ έν μέσω δυσβάτων ατραπών καί φαράγγων 
επικινδύνων."Ηρχοντο λοιπον εύθυμοι οί συνοδοιπόροι δπως 
μας προφθάσωσιν είς τό μαντεΐον, φέροντες έπί κεφαλής 
χλαδους δάφνης ινα έρωτήσωσι τό χρηστήριον έάν δ είς τό

Μαυρολιθάρι άποστελλόμενος δικαστικός αντιπρόσωπος 
ήθελε φθάσει ζών έκεΐ. Τό άστείευμα ήρεσεν είς τούς εΰ- 
θυμοτέρους τών συνοδοιπόρων αμέσως δέ τ ις  τούτων σπευ- 
σας είσήλθεν είς τό κοιλον άντρον, άνήλθεν έπ ί τής έκεΐ 
εύρισκομένης μικράς τραπέζης· αυτη, υπό το βάρος καί τα 
κινήματα τού άναβάντος ήρξατο νά τρίζνι, ό άναβάς θέ- 
λων καί μή ετρέκλιζεν έπ ί τής τραπέζης, οίονεί κινούμέ- 
νος άπό τό ενθουσιαστικόν πνεύμα καί προσποιηθείς φωνήν 
γυναικός παραφόρου εξήγγειλε τς^ν εξήξ χργΐ®ρ·°ν ει? τον 
ερωτήσαντα συνοδοιπόρον:

"Η ςεΐί, ά'^ίξει 
Ιν Μαυρολι8αρί()> ού τεβνήςει. . .

—  « ’Α λλά θά φρίξϊί» προσέθηκαν οί άλλοι συμπληρούν- 
τες τόν χρησμόν ό δέ αντιπρόσωπος Μαυρολιθαριου ελαβεν 
ύπό σημείωσιν τό άστείευμα, καί to τοϋ θαύματος ο χρη
σμός έπηλήθευσε* διότι, ώς κατόπιν μετα τινας ημέρας 
εμάθομεν, ούτος μεταβαίνων εις Μαυρολιθαρι "και εκ τής 
επιπόνου οδοιπορίας άσθενήσας ήναγκάσθη νά μείντ, πρός 
νοσηλείαν καθ’ όδόν εΐς τ ι πλησίον τοϋ Μαυρ'ολιθαρίου χω 
ρίον, φρίττων εκ τών δυσβάτων όρέων καί βαράθρων, α είδε 
διερχόμενος, δήλα όή ((καί εφθασε και ύεν εφθασεν, ^σθε- 
νησεν άλλά δέν άπέθανεν, εφριξε δμως εκ τών κόπων».

Μετά τό άστείευαα τούτο τών συνοδοιπορων ολιγας πα- 
ρεμείναμεν στιγμάς έν Δελφοΐς ενεκα τής απειλούμενης 
βρο/ής καί τής σπουδής, ήν είχομεν νά φθάσωμεν έγώ  μέν 
είς ’Αράχωβαν, αυτοί δέ αλλαχού.

Έορίψαμεν h  βλέμμα έπ ί τών θέσεων, ας έπεδείκνυεν 
ήμΐν ό φύλαξ τών άοχαιοτήτων Βασίλειος, λέγιον μηχανι
κώς πως δ,τι άπεστήθισεν ινα λέγρ  είς τούς έπ ισκέπτας 
τών Δ ελφώ ν ήτοι έπέδειξεν ήμΐν τό νεκροταφεΐον τών 
Καστριτών, ούτινος ερείπια υποτίθενται αποτελοϋντα μέ



ρος τοϋ άμφικτυονικοϋ Ιδρύματος, πρός τούτοις δέ πολυα
ρίθμους τύμβους καί σαρκοφάγους έσκαμμένους έπί βράχων 
καί θολωτάς θήκας, πέραν δέ έπί κατωφερείας τινός τό. 
μέρος τοϋ άρχαίου σταδίου, δπερ είχε καλλωπίσει 'Ηοώ- 
όης b ’Αττικός. Ά λλ ’ αί γνώσεις τοϋ φύλακος δέν έφθα- 
νον περαιτέρω· μάτην δέ ήρωτήσαμεν άν σώζεται ό παρά 
τόν ναόν τού ’Απόλλωνος λίθος, δν ώς έμυθολόγουν, ήμεσεν 
b Κρόνος, η δ έτερος λίθος έφ’ οΰ ητο έπιγεγραμμένον άνω 
τών δελφικών παραγγελμάτων τό άνεξήγητον έκεΤνο ΕΙ, 
ήτοι τά δύο αύτά γράμματα, περί οΰ έγραψε πολυσέλιδον 
συγγραφήν * Πλούταρχος, δπως ζαλίσγι πλειότερον τους 
σχολαστικούς της έποχής έκείνης.

*Ηδη δέ b Φοίβος έκλινε πρός τήν δύσιν οί συνοδοι
πόροι μου έσπευδον ν’ άπέλθωσιν δπως μή καταλάβνι αύ
τοΰς ή νύξ* κατήλθομεν δέ δλοι δμοΰ καί έκεί παρά τήν 
Κασταλίαν πηγήν άπεχωρίσθημεν. Καί εκείνοι μέν έπαν- 
ήλθον διά τής αύτής όδοϋ, έγώ δέ έμελλον νά πορευθώ τήν 
είς ’Αράχωβαν άγουσαν διά τών υπωρειών τών Δελφίδων 
άκρων. Μετά τήν άναχώρησιν τών συνοδοιπόρων ησθάν- 
θην, παραμείνας μόνος έπί τινας στιγμάς, μελαγχολικόν 
αίσθημα έπί τή κατά τήν ώραν έκείνην τοϋ σκιόφωτος νε
κρική σιγή καί έρημία τών περιωνύμων ποτε Δελφών.’Ανί- 
πόλησα δέ άναχωρών τόν τελευταΐον χρησμόν, δν έδωκεν 
ή Πυθία είς τόν Αύτοκράτορα Ίουλιανόν, τόν ένθουσκυδη 
λάτριν τοΰ αρχαίου θρησκεύματος, δστις, διαδεδομένου ήδη 
τοϋ χριστιανισμοΰ, έπεμψεν εις Δελφούς θεωρούς ινα έρω- 
τήσωσι τήν θεοπρόπον προφήτιδα: Ά λλ ’ ο εις αύτόν δοθεί;: 
χρησμός ητο τό κύκνειον τών Δελφών, ήτοι:

Ε ίπ α τ ε  τ ω  “ α σ ιλ ε ϊ  : χ α μ α ί  π έ σ ε  Δ α ίδ α λ ο ς  α δ λ α

Ο ύκ  ε τ ι  Φ ο ίβος ε χ ε ι  κ α λ ύ β α ν ,  ού μ ά ν τ ιδ α  δ ά φ νη ν

Ο ύ π α γ 4 ν  λ α λ έ ο υ σ α ν "  ά π έ σ β ε τ ο  κ α ί  λ ά λ ο ν  υδ ω ρ )).

καί έξηκολούθησα διά τών υπωρειών τών Φαιδριάδων 
άκρων, τόν δρόμον μου, σπεύδων νά φθάσω ενωρίς είς τήν 
ομηρικήν Άνεμώρειαν, τήν ιστορικήν Α ράχωβαν, περί ής 
ώς καί περί τής Χαιρωνείας, άλλοτε σοί γράφω πλειότερα 
καί μάλλον ένδιαφέροντα τών άνω περί τοϋ ((ομφαλοϋ τής
γή ς.»

Γ̂ΐΜ. Μ̂ΠΕΛΑΣ
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Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Α

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ν. ΤΣΙΓΑ ΡΑ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Ν .

ΦίΛε κύριε Ειρηναίε Άσώπιε, <
'Υπείκων τή προσκλήσει υμών, ίνα επιστειλω ο,τι αν 

κρίνω περίεργον καί καλόν περί Ηπείρου, οπως τοΰτο 
συμπεριλάβητε έν τώ πολλοϋ λόγου άζίω Άζζιχώ Ημε- 
ροΛογΙφ υμών, προθύμως λαμβάνω τόν κάλαμον και επι- 
στέλλω υμΐν περίεργά τινα καί έτερα άζια μνημης εκ τών 
τής πεφιλημένης ήμιν ’Ηπείρου, ινα μή σΰν τώ χρόνω 
άπολεσθώσι καί ταϋτα, όπως καί πλεΐστα άλλα.’Ιδία δ’ έκ- 
τίθημι Ιν έπεισόδιον τής ιστορίας τοΰ Ζαγορίου, τοϋ τέως 
τερπνού τούτου κήπου τής καλλιγόνου Ηπείρου και ανεξ
αρτήτου, ούτως είπεϊν, μέχρι τοϋ 1863, δτε κατα τόν 
μάϊον τοϋ έτους τούτου, διοικοϋντος τήν *Ηπειρον τοΰ αλ- 
βανοϋ Άκήφ πασσά, τή συνεργία δέ καί πολλών εχθρών



τη ; χωράς ταύτης άφ·/;ρέθη άπ ’ αυτοΰ καί τό τελευταϊον 
ιχνο; των προνομίων αΰτοΰ. Οί Ζαγορίσιοι δμως διετήρη- 
σαν και όιατηροϋσι καί μετά τήν άφαίρεσιν τούτων τήν  
υπεροχον εν Ή πείρω θεσιν αυτών.

Το περι ού ο λόγο; έπεισόδιον τής ιστορίας τοϋ ταήυ,α- 
τος τουτου τής ’Ηπείρου παρέδωκεν ήμιν διά ζώσηο'δ άεί- 
μνηστος διδασκαλος Γεώργιος ό Γεννάάω ς  έν τή τερπνή 
μοντ, τής Καΐσαριανής κατά τό 1 8 4 8 , δτε εγώ μέν‘τρό
φιμος ετυγχανον τής Ε κκλησ ιαστικής 'Ριζαρείου σχολής
™τ°.\ ξ  '7’̂ β°υλοί αύτ*  καί είς τών σεβαστών άοι έν 
αυτν, οιοασκαλων. Καί έκ τοΰ έπεισοδίου δέ τούτου κατά-

 ̂ Γ  Τΐνε ;α1’ δΤ1 έ ' Ε λλ^  ° Ή πειρώ τηί δσον
πλούτον καί ά ν^ π έκ τα  έν τή ξέν?, δσας τιμάς, ^
/.αι χλιδας καί αν ευρισκεν έν αι3τή, κύριον καί πρώτον μέ- 
λημα είχε τήν ανεξαρτησίαν, ευημερίαν καί προαγωγήν 
-η , πατρίδος αυτου. Περισώσωμεν λοιπόν τοΰτο, φίλε κ. 

Ειρηναίε, εν τω Λττιζω 'Ημερολογίω υμών, ί'να εδρωσιν 
ο: επιγιγνομενοι καί οί μέλλοντες νά συγγράψωσι τήν ιστο
ρίαν της χω?ας εκείνης. Δ ιότι ή, κατά Πτολεμαίον, «άρ- 
χεγονος Ελλάς ’’Ηπειρος», ή τήν θρησκείαν, τά γράμμα
τα  και τον πολιτισμόν διδάξασα τό ελληνικόν πάλαι καί 
εν τοις καθ ψ Χ;  χρόνοις καί ή αείποτε καί πανταγοΰ πρω- 
ταγωνιστησασα υπέρ τών δικαίων τοΰ ελληνισμού άπό τών 
Τρωικων Μηδικών καί μέχρι τοΰ νΰν, καί διά τοΰτο χώρα 
των μεγάλων θυσιών δικαίως κληθεϊσα, στερείται πραγ- 
ματικης ιστορίας. Διά τ ί  ; Τοΰτο είναι ζήτημα άξιον μ ΐ-

Λ” , είΑέ’ απ^ ει ε!? χαρακτήρα τοΰ Ήπειρώ- 
: } ^ ^ Ρ ’-^ατωμένη άφήγησις τών έαυτοΰ πράξεων,
S T  . ^ 7 - ’  1  ^  4 ϊ » ν » νπραξει, εν απλή καί συντόμω άναμνήσει, κύριον δέ μέ- 
λ*μ* εχει να διακριθή καί αυτό; δ ι’ έφαμίλλων άτομιχών 
π ?α,„ων, ινα καί αυτό; μνημονεύηται άπλώς υπό τών

έπιγιγνομένων έντ ιν ι δημοτικφ άσματι, η έν τοΐς άπλοι; 
τοΰ λαοΰ δ ιηγημασιν, η νά σημειώται συντομώτατα το 
εαυτοΰ^ κατόρθωμα καί ή μεγάλη υπέρ του έθνους πράξις 
αυτου έν τω έςωφύλλω ή περιθορίω ευαγγελίου, μηνιαίου, 
ή άλλου τίνος βιβλίου υπό εύσεβοΰς ίερέως, η μονάχου, η 
υ “Ό φιλαπατριδος διδασκάλου. Διά τούτου καί μόνου του 
τροπου όιεσωθησαν πολλαί ανδραγαθίαι τών τέκνων της 
Ηπείρου και τών έν αύτνί μεγάλων γεγονότων καί κ α τα 

στροφών πολιτικών τε καί φυσικών, ιδία δέ διά του Κού
μαρά, 8ς μονος δύναται ν ’άξιωθτ, του ονόματος χρονογράφου 
τής ’Ηπείρου.

Επειδή δέ ο λογος έγένετο ήμιν περί Κονβαρα , ουτι- 
νος τό ονομα ως αυθεντία άναφέρεται παρά πάντων τών 
Ηπειρωτών καί παρά τών ττερί ’Ηπείρου γραψάντων η 

γραφόντων, όίκαιον είναι, νομίζω, νά ποιήσω παρεκβατι- 
κώς λογον περί αυτου, καθόσον οί πλεΐστοι θεωοοΰσιν αύ-' e / y . I
τον προσωπον ζήσαν καί γράψαν την χρονογραφίαν της 
Ηπείρου. Α λλ  ούχ ούτως έχει· δ ιότι δ Κονβαράς δέν 

η .ο προσωπον, ά λ λ ’ άψυχον ογκώδες βιβλίον, πεοιέχον τά  
χρονικά της Ηπείρου, άτινα  πολλαί χεΐρε: έναπέθετον έν 
αυτώ άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών αργών της 
φθινουσης εκατονταετηρίδος, συντομώτατα μέν μέχρι Χρι- 
σ.οΰ, εκτενή μεχοι του γ' αίώνος καί έκτενέστερα μέχρι 
• ών αρχών του Ι θ ' ,  ώς εστιν εικάσαι έκ τών περισωθε·.σών 
ε.,ιτομών αυτου.Έκλτίθν) δέ τό χρονικόν τοΰτο της ’Η πεί
ρου Κονβαράς έκ τοΰ σχήματος καί ογκου, ώς φαίνεται.

Περί τοΰ βιβλίου τούτου ιδού τ ί  Ακόυσα παρά σεβαστού 
καί φιλομούτου γέροντος άνδρός, τοΰ δσιωτάτου ηγουμένου 

κατα την νήσον τών Ίωαννινων εύαγοΰί μονής της 
ΕΛεονσης κυρίου ' Λ δ  6αχονμ Παπον.Ιη, τοΰ καί ιδρυτοΰ 

~ής ιερατικής σχολής, Ανίδρυσε τώ  18 7 1  έν τη παρακεί
μενη τγ| μοντ, ταύτγ  έτέρα μονν; τής Μεταμοηφωσεως τοΰ



Σωτήρος Χρίστον. Ό  σεβάσμιο; ουτος άνηρ δ έκ της κώ
μης της νήσου τών Ίωαννίνων δρμώμενος, παΐς ών, εισηλθεν 
εις την έν τη αύτη νήσω ίεράν μονήν τοΰ ά γ ίο ν NixoUAcv, 
την έπιλεγομένην τοΰ Σπανόν  έκ τοΰ κτίσαντος βεβαίους 
αύτήν, τό ενδιαίτημα τοΰτο της έξ ’Icoavvivtov πανεκλάμ- 
πρου καί φιλομούσου γενεάς τών Φιλανθρωπινών, έζ άν πρώ
τος Μιχαήλ δ Φιλανθρωπινός, μέγας οικονόμος καί υποψή
φιος μητροπολίτης Ίωαννίνων, συνέστησεν έν αύτη τώ 1282 
τήν περιφαννΐ σχολήν ού μόνον τ*?,ς Ηπείρου, άλλά σύμπαν- 
τος τοΰ έλληνισμοΰ. Τήν σχολήν ταύτην ουτοι έπί αιώνας 
ητοι μέχρι τοΰ 1756 συνετήρουν δαπάναις αυτών καί έν 
αύτη ούτοι καί οί απόγονοί των έδίδασκον τήν τε εσω καί 
θύραθεν παιδείαν, τάς άδιαχωρίστους καί άδιασπάστους 
ταύτας άδελφάς, δι’ ών έσώθη καί άνεγεννηθητό πολυπαθές 
έθνος ήμών1. Ό  σεβάσμιος ουτος άνηρ διηγείται οτι πρός 
τοΐς άλλοις βιβλίόις ύπήρχεν έν τη μονή ταύτη καί χειρό
γραφον ογκώδες, στερεώς δεδεμένον ξύλω /.αί δέρματι. Τό

1 01 Δεσπόται τής ((Ά γγελω νύμ ου γενεάς)), οί μεγάλοι έκεΐ- 
νοι -πρόμαχο·, τοΰ 'Ε λληνισμού, συνέστησαν εντός τοΰ φρουρίου 
τών Ίω αννίνω ν τψ  Ί209 έλληνικήν σχολήν, η τ ις  μετετέθη τω  
4642  εις τήν έκτος τοΰ φρουρίου πόλιν. 'Η  δπο τών Φ ιλανθρωπι- 
νών όμως συσταθεΐσα έν τη μονη τοΰ Σπανού φα ίνετα ι οτι πολύ 
υπερείχε ταύτης. Οι εύπατρίδαι οΰτοι και διδάσκαλο* τοΰ έθνους 
τύπον καί υπογραμμον εχοντες έν τη  διδασκαλία τον πρός τούς 
νέους παραινετικόν λόγον τοΰ Μ εγάλου Βασιλείου, το αριστον 
τοΰτο παιδαγωγικόν σύγγραμμα, Ιδίδασκον έκ παραλλήλου 
κα ί συγκρ ιτικώς τού; Ελληνας συγγραφείς καί τούς πατέρας 
τής εκκλησίας, ώς εττ ιν  είκασα ι έκ τών έν τω  μεσημβρινω νάρ- 
6ηκι τής έκκλησίας τής μονής περισωθεισών εικόνων, τώ ν ά π ε ι-  
χονιζουσών εις ©υσικον μέγεθος τούς "Ε λληνας συνγοα®εΓς καί

βιβλίον τοΰτο δέν εκειτο έν τη βιβλιοθήκη της μονής, 
άλλ* έφυλάσσετο έν τη έκκλησία έντός τοΰ έν αυτή άρχιε- 
πισκοπικοΰ θρόνου, δ δέ ογκος αύτοΰ έπλήρου αύτόν μέχρι 
τοΰ καθίσματος σχεδόν. Τό χειρόγραφον τοΰτο έκάλουν 
οι έν τή μονή ταύτη ένασκούμενοι πατέρες Κονβαράν ώς 
έκ τοΰ σχήματος, μετεχειρίζοντο δέ πολλάκις τοΰτο "καί 
ώς βάθρον, έφ’ ού έπάτουν καί ήναπτον τάς κανδύλας^τών 
έν τώ τέμπλω τγίς έκκλησίας ιερών εικόνων. Οί λόγιοι τνίς 
έποχης έκείνης έκάλουν τό χειρόγραφον χρονογράφον, οί 
δέ αοίδιμοι διδάσκαλοι Μπαλάνος, Ψαλλίδας καί άλλοι 
συχνά μετέβαινον καί ού μόνον άνεγίνωσκον, άλλά καί άν- 
τέγραφον έξ αύτοΰ έπί ημέρας δλοκλήρους. Έσώζετο τό 
χειρόγραφον τοΰτο έν τή μονή ταύτη μέχρι τοΰ άποκλει- 
σμοΰ τοΰ Φαλάριδος της ’Ηπείρου Ά λη  πασσά, συν τ^ 
καταστροφή δε τοΰ τυράννου άφαντον έγένετο καί τοΰτ0 
μετά πολλών άλλων κειμηλίων έν τή πανωλεθρία καί διαρ. 
παγή έκείνη καί έν τή διασπορα τών κατοίκων έκ ταύτη^

τούς πατέρας τής έκκλησίας. Δυστυχώς μέγα μέρος τώ ν το ιχο
γραφιών τούτων κατεστράφη , έν δε τώ  περισωθέντι ύπάργουσίν 
αί εικόνες Θουκυδίδου καί μετ’  αυτήν Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, 
Δημοτθένους καί Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Π λάτωνος καί Βα
σιλείου τοΰ Μ εγάλου, καί ουτω καθεξής πολλών άλλω ν 'Ε λλήνων 
συγγραφέων καί πατέρων τής έκκλησίας. Έ ν δε τω  δυτικώ  νάρ- 
Αηκι τής έκκλησίας ταύτης σώζεται έν ή μ ικυκλ ίψ  ή εικών τής 
πεντάδος τώ ν Φ ιλανθρωπινών έν μικρω σχήματί. ’Εν Ί ω α ν ν ί-  
νοις ών πολλάκις είπον, ώς καί άλλο ι, τοΐς έν τοΐς πράγμασι ν ’ 
άντίγράψωσχ δ ι’ έπιτηδείου ζωγράφου τήν εικόνα τα ύτη ν , ά λ λ ’ 
αχρι τοΰδε τοΰτο δεν έγένετο. Ε”θε να γ ίνη  τα χ έω ς , 7να μή 
Ιπέλθη καταστοο^ή τ ις  καί άπολεοθή έσαεί, όπως πλεΐστα ι το ι- 
αΰτα : έξηφα .ίσ^ησαν.



καί έκ τνίς μεγάλης εθνικής εξεγέρσεως. *Αγνωστόν δε 
είναι, αν κατεκερματισθη υπο τών ’Αλβανών, η άν έχοη- 
σίμευσεν εις κατασκευήν φυσιγγίων, ώς πλεΐστα άλλα χει
ρόγραφα πολλών άλλων μονών, η βέβηλοι χειρες άφήοεσαν 
αυτο καί απεμπόλησαν είς ξένους, οϊτινες και πρότερον κα ί 
νυν 6 ιά του έν Ίωαννίνοις άρχαιοκαπήλου Κωνσταντίνον 
Τσιμουρη εξεγύμνωσαν την *Ηπειρσν καί την Θεσσαλίαν 
απο παντός πολυτίμου αρχαίου κειμηλίου καί παντός αρ
χαίου χειρογράφου, ό'περ περιέπεσεν εις χεΐοας αυτού, καί 
εκοσμησαν δι αυτών * Α γγλοι, Γάλλοι, ’ Ιταλοί, Αυστρια
κοί, Γερμανοί, Ρώσσοι καί δη καί Τούρκοι πασσάδες τάς 
ιδίας αύτών αρχαιολογικά: συλλογάς καί βιβλιοθήκας η 
τάς της πατριόος αυτών. Ούτως έγένετο άφαντος ο λεγό
μενος Μ έγας Κ ονδαρας , πρός διάκρισιν τών Μ ιχρύν  η επ ι
τομών αυτού, εκ της μονής τοϋ Σπανού καί έστερήθημε^ 
αυτού. Ευτυχημα 6ζ μέγα εσεται, έάν ποτε άνακαλυφθή 
εν τ ιν ι ιδιωτική η δημοσία βιβλιοθήκη της Ευρώπης. Δυσ
τυχώς δεν εζηφανισθη μόνον ό μ έγ α ς  Κ ονδαρας , άλλά καί 
ετερο; ο μ ιχρος  λεγόμενός, 8ς ήν επίτομη τού μεγάλου, ην 
εποιτ,σεν ο αοίδιμος διδάσκαλος Μπαλάνος, καί 8ς ειχε 
περιέλθει ει’ς χεϊρας τού μακαρίτου ’Αλεξίου Φιλίου, συγ
γενούς τού διδασκάλου τούτου καί τών αοιδίμων Ζωσιμα- 
δών καί πατήρ τού λογίου καί διακεκριμένου εφόρου τών 
αρχαιοτήτων κ. Δημητρίου Φιλίου. Ό  φιλόμουσος εκείνος 
άνήρ ό επ ί πολλά ετη διατελέσας έφορος της Ζο>σιμαίας 
σχολής και ο ειπερτις καί άλλος συντελέσας εις την προα
γωγήν καί επίδοσιν αύτής έπ ί τής μακράς σχολαρχίας καί 
γυμνασιαρχίας έν αυτη τού δικαίως έπικληθέντος δίδασκά- 
λου τής ίούλτκ Έλλά^ος ’Αναστασίου καί Σακελλαρίου, 
εφυλαττε τήν επιτομήν ταύτην ώς κόρην οφθαλμού καί 
ουίενί ένεζιστεύετο. Ή το  S i, ώς μοί 'έλεγε , σχήματος 
«εκατου έκτου τού φυλλου χάρτου, ογκα>δης υπέρ τούς-

τέσσαρας δακτύλβυς, λίαν ευανάγνωστος καί καλώς όεόε 
μένη ξύλω καί δέρματι, ά λλ ’ έπί τέλους, ούκ οίδέ πως, πα- 
ρεπείσθη υπό τίνος, έδάνεισε τούτω ταύτην, άλλ ’ εκείνος
δέν έπέστρεψε πλέον αύτήν, εί καί έπιμόνως έζήτει μέχρι 
της τελευτής αύτού. Εύτυχώς αυτοτελή κεφάλαια της υπο· 
τού Μπαλάνου γενομένης επιτομής έσώθησαν έξ άντιγρα- 
φ*?ίς πάλιν καί τοιαύτα εχει έν τη βιβλιοθήκη αυτού καί 
ο φαρμακοποιός καί καθηγητής κ. Σ. Κρίνος, διέσωσε όέ

ί ο μακαρίτης Π. Άραβαντινός έν τη κατά τό 1854- 
>55 έκδοθείση διτόμω χρονογραφία τής ’Ηπείρου, περι

και
1855
ής ές άλλοτε πλατύτερον.

Ταύτα οίδα περί Κονδαρα  η Κ ονδαράδω ν  ήτοι περί τού 
χειρογράφου χρονικού τής ’Ηπείρου καί τών επιτομών αυ
τού, άκούσας, ώς εφθην ειπών, παρ’ άνδρών σεβαστών καί 
τιμίων καί πεισθείς έκ χειρογράφων, άτινα ειδον.

Κυρίως ιστορίαν τής ’Ηπείρου άπό τών μυθικών (άπο 
τού Φαέθοντος) μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων ήτοι μέχρι τής 
καταστοοοής τού ’Αλή πασσά πρώτος έπεχείρησε καί συν-

» * Κ fV . \* · «/

ινθρι
ιστορία αυτη τού αειμνήστου Ψ αλλίδα περιήλθεν εις χει- 
ρας τού ήμετέρου κ. Ζώτου Μολοσσού, δς έρωτηθείς εβεβαι- 
ωσέ με, δτι πράγματι περιήλθεν αύτη είς χειρας αυτού1 
καί εγραψεν εις τόν έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικον- 
Σύλλογον ν* άγοράση ταύτην άντί δέκα λιρών τουρκικών 
χρυσών. Τών χρημάτων 5μως μή άποσταλέντων εγκαίρως· 
ο πενόμενος καί έπί τής ψάθης θανών αγωνιστής υιός τούτ



αειμνήστου Ψ αλλίδα Πέτρος, λοχαγός τής φάλαγγος, έπώ- 
λησεν εις * Αγγλον τινά άντί δέκα άγγλικών λιρών. Τινα 
νά καταρασθή τις διά την άπώλειαν ταύτην ; Σύντομον 
επιτομήν τής ιστορίας τής ’Ηπείρου έξέδωκεν έν έπιλόγω 
του α' τόμου τής γενικής αύτου ιστορίας έν Ίασίω κατά 
τά ; άρχάς τοΰ παρόντος αιώνος δ έκ Σκαμνελίου τοΰ Ζα- 
γορίου λόγιος και φιλόπατρις άνήρ ΙΙολυαίνης. Μετά τού
τον δ άείμνηστος 5Αθανάσιος ό Σ ταγε ιρ ίτη ς  έξέδοτο τώ 
1819 {(Τά Η πειρωτικά,)) ήτοι ιστορ ία  χα ϊ γεωγραφία 
της 9Ηπειρον Π αλαιά τε κα ι Νέα κα ι β ίος τον Πνρρον, 
σνλλεχθέντα  εκ πολλώ ν συγγραφέων κα ι παραφρασθ έντα  
είς τη ν  άπλονστέραν ε λ λη ν ικ ή ν  γλώ σσαν υπό 9 Α θανασίον 
τον Σ ταγε ιρ ίτον , καθηγητον τής ελλην ικής  γλώσσης εν 
Zrj έν Β ιέννη  τής Ά ονστρ ίας Κ α ισαροβασ ιλ ική  9Α καδημία  
τών ανατολ ικώ ν γλωσσών. 9Εν Β ιέννη  τής Αυστρίας 1819. 
Τά στενά ό'ρια έπιστολιμαίας διατριβής, έν η περί άλλου 
πρόκειται, παρεκβατικώς δέ γίνεται λόγος έν αύτη περί 
τούτων, δέν μοί έπιτρέπουσι νά διαλάβω έκτενώς καί περί 
τοΰ βιβλίου τούτου, τής διαιρέσεως αύτοΰ κτλ. Λέγω δέ 
μόνον οτι δ συγγραφεύς πολλά εχει τά εσφαλμένα καί 
ιδία περί τε τήν παλαιάν καί νέαν γεωγραφίαν τής ’ Η πεί
ρου, ή'τις έν τη έποχη έκείνη, ήτο αληθώς είπεΐν terra 
incognita, άφοΰ καί νΰν τοιαύτη σχεδόν διατελεΐ έκ τής 
τών πάντων άβελτερίας. Εΐτα δ μακαρίτης Π. Άραβαν- 
τινός έξέδοτο τήν χρονογραφίαν αύτής καί τών δμόρων αύτη 
χωρών, περί ής είπον άνωτέρω.’Αλλά τήν συγγραφήν έπι- 
στημονικης πράγματι ιστορίας τής ’Ηπείρου έπελάβετο δ 
άλλοτε συσχολαστής, φίλος, συμπολίτης καί νΰν διαπρεπής 
καθηγητής τών ελληνικών γραμμάτιον έν τώ πανεπιστημίω 
κ. Δημήτριος X. Σεμίτέλος, δς έξέδοτο έν Βερολίνω τώ 
1854 τό πρώτον αύτής βιβλίον. Ιν ω πραγματεύεται τά 
περί χωρογραφ ίας, εθνογραφίας καί τοπογοαφ ίας  τής

’Ηπείρου έμβριθέστατα, διό καί τό σύγγραμμα αύτοΰ 
τοΰτο άποτελεΐ αύθεντίαν. Δυστυχώς δ άνήρ ούτος, δς μό
νος δύναται νά φέρη είς πέρας τοιοΰτον εργον, δέν έξηκο- 
λούθησε τήν περαιτέρω έκτύπωσιν αύτοΰ ενεκα άλλων φ ι
λολογικών καί καθηγητικών αυτοΰ έργασιών, καί διότι 
ούδείς τών πολυταλάντων Ήπειρωτών επήλθεν αρωγός 
αύτοΰ, οίομένων τό έκ τής υποστηρίξεως τοιούτου έργου 
κλέος μικρόν καί εύτελές, ενώ ή υποστήριξις συγγραφέων 
καί ή εκδοσις συγγραμμάτων είναι δ όντως εθνικός καί 
άμάραντος στέφανος τών Ζωσιμαδών. Ζώτος δ Μολοσσός 
τώ 1875 έξέδοτο τό α' βιβλίον τών ’Ηπειρωτικών μ ε λ ε 
τών αύτοΰ, έν ω διαλαμβάνει τήν από τοΰ κατακλυσμοΰ 
τοΰ Νώε ήτοι τήν άπό τοΰ έτους 2348-301 πρ. Χρ. ιστο
ρίαν τής ’Ηπείρου. Ε ιπέ μυι δέ δτι πολλά άντέγραψε καί 
συνώψισεν έκ τής χειρογράφου ιστορίας τής ’Ηπείρου τοΰ 
άειμνήστου Ψ αλλίδα, οπερ καί δηλοΐ πως εν τοΐς προλε- 
γομένοις αύτοΰ. Πολλά διέσωσεν έκ τής δλης ιστορίας τής 
Ηπείρου καί δ άκάματος περί τά τοιαΰτα ιατρός κ. Ιω. 
Λαμπρίδης έν τοΐς Ζαγοριακοΐς  αύτοΰ καί έν τω περί τών 
έν 9Ηπείρω κληροδοτημάτω ν  διτόμω βιβλίω αύτοΰ, δπερ 
τύποις έξέδοτο έν Άθήναις τώ 1880, ως καί εν ταΐς έτι 
άνεκδότοις περί ’Ηπείρου συλλογαΐς αυτοΰ, εν αίς πλειστα 
δσα διασώζει, ώς έν υποσημειώσει διέσωσε καί τό περί ού 
δ λόγος έπεισόδιον τής Ιστορίας τοΰ Ζαγορίου, οπερ έδωκα 
αύτώ έκ τών χειρογράφων μου, καί πεοί ού έρχομαι ποιή- 
σαι έκτενή λόγον έν τώ ύμετέρω 9Αττικώ Ημερολογιω .

Τό Ζ αγύρ ιον  ή ή Παραναία τών αρχαίων είναι τμήμα 
τής επαρχίας τών Ίωαννίνων, είς υπάγεται πολιτικώς 
τε καί έκκλησιαστικώς πλήν έννέα έκ τών δυτικοβορείων 
κωμών αύτοΰ, αιτινες έκκλησιαστικώς υπάγονται είς τήν 
εκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τοΰ άρχιερέως τής Βελλάς 
(Κονίτσης), κειτα ι δέ ποός τό άνατολικοβόρειον τών Ίωαν-



νίνων, έξ ών χωρίζεται νυν διά του δρους ΜυτσχεΜον, ένώ 
άλλοτε δριον μεταξύ αυτοΰ, τή ; πόλεως Ίωαννινων καί 
τοΰ τμήματος Κουρέντων ήσαν αί άνατολικοβόρειοι άκταί 
τής ΙΙαμβώτιδος λίμνης, τής νΰν λίμνη; τών Ίωαννίνων.

Πολλά τά περίεργα ενέχει τό ορος τοΰτο, ούτινος άγνίυ- 
στον τυγχάνει τό άρχαΐον όνομα, κακώς δ* έξελάμβανον 
μέχρι πρό μικροΰ τοΰτο ώς τόν Τόμαρον τών άρχαίων^ 
(όιότι δ Τόμαρος εΐναι ή νΰν Ό λύτσικα), ώς επίσης άγνω- 
στον εΐναι καί διά τί έκλήθη ΜντσχέΛιον η ΜοντοχίΛι 
υπό τών νεωτέρων.Έκ τοΰ Montecello τών Κουτσοβλάχων; 
διότι ούτως ούτοι καλοΰσι τοΰτο έν τη διαλέκτω αυτών, 
ο:ονεί ονρανόμηχες ορος, διά τό υψος αύτοΰ βεβαίως.Τά ορια 
δμως, πραγματείας καταχωρισθησομένης έν τώ Ά χχιχω  
Η μεροΐογιω , <ϊέν έπιτρέπουσί μοι νά ποιήσω περιγραφήν- 

αύτοΰ, ούτε νά διαλάβω περί τών εξήκοντα καί εκατόν πη
γών τών έκ τών προπόδων αύτοΰ έξερχομένων καί σχημα- 
τιζουσών τήν ΙΙαμβώ τιδα  λίμνην (λίμνην τών Ίωαννινων),. 
ούτε περί τής υπ* αύτό υπογείου λίμνης η άπεράντου δε
ξαμενής, ούτε περί τής μεταξύ τής περιωνύμου πηγής Λρα- 
βάτοβας  καί τής μονής Δουραχάν χωνευτρίας η καταβό- 
θρας καί τών λοιπών δυο τοιούτων, τής* Βοϊν ίχοβας  καί 
τής τοΰ Νεοχωρίου, δ ι’ ών κατέρχονται τά ύδατα τής λ ί
μνης καί ο:ονεί δ ι9 υπογείων φυσικών διωρύγων έξέρχονται. 
τής μέν πρώτης έν ταΐς άνατολικαις υπώρειας τοΰ έν Θεσ
σαλία Κερχετιου ορούς (Κόζιακα), σχηματίζοντα τήν πε
ριώνυμον πηγήν τήν καλουμένην ΚεφαΛόβρυσον παρά τό- 
χωρίον Βαρυμπόπι, τό κείμενον έπ ί τής δεξιάς δχθης τοΰ

ερί
σμενων και εν ασθενεί ενεργεια ηφαίστειων κρατήρων καί 
περί τών άξιων λόγου ξυλανθράκων (lignties)· ούτε περί.

τών έν ταΐς κλιτύσιν αύτοΰ διαυγών πηγών, ούτε περί τών 
ιαματικών αύτοΰ βότανών, ούτε περί τών περίφημων αυτοΰ 
νομών, δ ι'  &ς τό βούτυρον τής έν αύτώ ιστορικής μονής τής 
Στούπαινας, ην κατέλαβεν δ έκ Καπεσόβου τοΰ Ζαγορίου 
περικλεής ' ΑΛέζιος Ν οϋτσος μετά τήν καταστροφήν τοΰ 
Ά λή  πασσα δ ι’ εκατοντάδων παλληκαρίων, καί έξ ής μετά 
τούτων διέβη εις τήν αγωνιζομένην Ελλαδα, και ο τυρός 
τών Λ ιγγιάδων περιζητητοί είσιν έν Ίωαννίνοις διά τό εύ
χυμο ν καί ήδύ τής γεύσεως αυτών, ουτε περι τής προ τοΰ 
Ά λή  πασσα καί τή ; νΰν καταστάσεως τών δασών αύτοΰ καί 
περί πλείστων άλλων. Περί τούτων πάντων, περί ών ούδείς 
μέχρι τοΰδε εγραψέ τ ι, οσον εμοί γνωστόν, ές άλλοτε. 
Ύπερβώμεν ουν νΰν τό όρος τοΰτο, μεταβώμεν εις τό όπι
σθεν αύτοΰ κείμενον Ζαγόριον καί διαλαβωμεν περί τοΰ 
περί ου δ λόγος έπεισοδίου τής ιστορίας αύτοΰ, καί ιδού 
τοΰτο, δπως έν ταΐς σημειώσεσί μου εχω.

ΤΗτο ή ογδόη μαίου τοΰ 1848 , καθ’ ^ν η εκκλησία 
έοοτάζει τήν μνήμην τοΰ Εύαγγελιστοΰ Ίωάννου η τοΰ 
θεολόγου. Αίαν πρωΐ τήν ημέραν έκείνην , καί πριν η δ 
ήλιος χρυσώσή τάς κορυφάς τής Πεντέλης καί τοΰ Υ μητ- 
τοΰ, δύο άμαξαι έστάθησαν πρό τής πύλης τής εισοδου τής 
εκκλησιαστικής 'Ριζαρείου σχολής, πολιά δε κεφαλή εξήλ
θε διά τής θυρίδος τής μιας τούτων καί διά γλώσσης μει
λιχίου καί φυσιογνωμίας ίλαρωτάτης κα7,εΐ τον θυρωρόν τής 
σχολής καί λέγει αύτώ : ((Ειπέ τών παιόιών, όια τα οποία 
ελαβα χθές τήν άδειαν παρά τοΰ διευθυντοΰ, να έλθωσι μεθ 
ήμών καί τά ειδοποίησα νά η ναι έτοιμα, οτι τα περιμενο- 
μεν καί νά ελθωσιν».

Ό  έν τ*?ί άμάξη ητο δ αείμνηστος διδάσκαλος τοΰ έθνους 
Γεώργιος ό Γ εννάδ ιος , 8ς μετέβαινε μεθ’ άπάσης τής οι
κογένειας αυτοΰ είς τήν Καισαριανήν, ινα βαπτισνι τυν 
νεώτατον τών υιών αύτοΰ, τόν Παναγιώτην, τον διακεκρι-



μένον νΰν γεωπόνον καί επιθεωρητήν τή ; γεωργίας. Έ γώ  
κα'ι δύο ετεροι συμμαθηταί μου ειδοποιημένοι τυγχάνοντες 
άπό τής προτεραίας ήμεθα έτοιμοι καί άμα ήκούσαμεν τήν 
σεβαστήν εκείνην φωνήν, τήν καλοΰσαν ημάς, έξήλθομεν,. 
έφιλήσαμεν τήν εύεργετικωτάτην δεξιάν αύτοΰ, έπέβημεν 
τών αμαξών καί πάντες όμοΰ μετέβημεν είς Καισαριανήν.

Μετά τήν τέλεσιν τής ίεράς λειτουργίας έγένετο ή βά- 
πτισ ις τοΰ Ιΐαναγιώτου, μεθ’ ήν έλάβομεν μικρόν άριστον. 
Τούτων γινομένων, ό πολυσέβαστος εκείνος άνήρ, αφού διέ
ταξε τά τοΰ γεύματος καί έπεθεώρησε τόν επι όβελοΰ πε- 
ριστρεφόμενον περί τήν πυράν καλόν άμνόν, άνήλθεν είς τ ι 
δωμάτιον, ινα έπί μικρόν άναπαυθή, ήμεΐς δέ μετά τοΰ 
Τάσσου, Γιάγκου καί μακαρίτου Κωνσταντίνου έπεδόθη- 
μεν είς παιδικάς διασκεδάσεις, άς διεκόψαμεν κληθέντες 
εις τό γεΰμα. Τοΰτο διήρκεσεν υπέρ τήν μίαν ώραν, τό δέ 
ωραιότερον τών έόεσμάτων αύτοΰ ησακ οι λόγοι τοΰ άνδρός 
εκείνου, δς παντοΰ καί πάντοτε διά τής επικαίρου διδασκα
λίας αύτοΰ καί τών επεισοδίων, άτινα παρενεΐρεν έν αυτή 
λίαν έπιτηδείως, ηλέκτριζε τάς καρδίαςτών άκροατών τ ΐυ , 
επλήρου ταύτας πατριωτικού πυρός καί έξήγειρε τό υπέρ 
πατρίδος φρόνημα είς τήν διαπασών. Μετά τό γεΰμα b άεί
μνηστος διδάσκαλος άνάψας τήν καπνοσύριγγα, f a  πάν
τοτε έφερε μεθ’ έαυτοΰ έν ειδει ραβδίου, «άκολουθεΐτέ με, 
είπε, πα ιδ ιά , νά υπάγωμεν νά καθήσωμεν έκεΐ υπό τήν πα- 
χεΐαν σκιάν τών λευκών καί παρά τόν φλοίσβον τοΰ ρέον- 
τος έκ τής πηγής διαυγοΰς ύδατος. Έκαθήσαμεν. Έ κεΐ δέ 
παρά τήν διαυγή πηγήν καί υπό τάς μεγαλοπρεπείς καί 
βαθυσκίους λεύκας ο διδάσκαλος Ιμνήσθη πρός τοΐς άλλοις, 
ά είπεν ήμΐν, καί τής φ ιλτάτης ’Ηπείρου μας, περί $ς 
μ ετ ’ άπαραμίλλου φιλοπατρίας όμιλών πολλάς έποίει ήμΐν 
ερωτήσεις περί αύτής καί ιδία περί τής γενετείρας αύτοΰ 
τε  καί ημών, τοΰ Ζαγορίου, καί τής έν γένει καταστάσεως

αύτοΰ, δτε ήρώτησεν ημάς καί περί τής μονής τοΰ ΡΟ Γ- 
ΚΟΒΟΥ, άν τις έξ ημών ΰπήγεν είς αύτήν καί είς ποίαν 
τότε διετέλει κατάστασιν. Έγώ έγίνωσκον καλώς τήν 
μονήν ταύτην,διότι κτήμα τής οίκογενείας ημών είναι αύτη, 
κτισθεΐσα υπό τοΰ συγγενούς ημών Νούτσου τοΰ Κοντο- 
δήμου έκ Βραδέτου, τού προικίσαντος τό Ζαγόριον διά 
πλείστων προνομιών κατά τάς αλλεπαλλήλους μεταβάσεις 
αύτού είς Κωνσταντινούπολή, έν ή μετέβαινεν ινα ζητήστι. 
τήν θεραπείαν τών καταπιέσεων, άς ΰφίστατο ή "Ηπειρος 
υπό τήν τυραννικήν καί αύθαίρετον διοίκησιν τών αποστελ- 
λομένων διοικητών αύτής; ών ού μόνον τήν εξωσιν έπε- 
τύγ^ανεν, άλλά καί πολλών αί κεφαλαί άπεκόπησαν υπό 
δημίων έκ Κωνσταντινουπόλεως έπίτούτω  άποστελλομένων 
κατόπιν τών παραστάσεων καί ενεργειών τοΰ έκ Βραόέτου 
Νούτσου· κεΐτα ι δέ καί πλησίον τής κώμης μου καί πολ
λάκις έν τή μικρά ηλικία μου είχον μεταβή είς αύτήν.

’Αφού διηγήθην αύτώ τά κατά τήν μονήν ταυτην, ως 
εΐ)·ον άντιληφθή έν τή ηλικία έκείνη :

— Γνωρίζετε, λέγε ι, δ ιατί -ίτερϊ τής μονής ταύτης σας 
ήρώτησα;

— ’Ό χ ι, διδάσκαλε, άπηντήσαμεν.
—  Σάς ήρώτησα, άνταπήντησε, διότι ή μονή αύτη ητο 

προωρισμένη νά γίντι πανεπιστήμιον καί εδρα τού πολ ιτ ι
κού καί θρησκευτικού άρχηγού ή ήγεμόνος τοϋ Ζαγορίου.

Τούτο άκούσαντες ήμεΐς ένεοί έμείναμεν καί περίεργοι 
έδεί-/θημεν, ίνα μάθωμεν τά περί τούτου. Ό  άείμνηστος 
διδάσκαλος, διαγνοΰς έν τή φυσιογνωμία ημών τήν περιερ- 
γίαν ταύτην, πριν η έρωτήσωμεν αύτόν, ίλαοώτατα μειδιά- 
σας είπε :

«Βεβαίως σείς δέν γνωρίζετε τούτο, άλλά καί ολίγοι 
έξ ημών τών πρεσβυτέρων γινώσκουσι τούτο· διότι ταύτα 
πάντα ένηργοΰντο μυστικώς, διό καί ουδείς ποτεεγραψέ τ ι,



άλλ’ ουτε έπρεπε νά γράψν) καί κοινοποιηθώσι τά μελε- 
τώμενα πριν η έκτελεσθώσι. Σάς λέγω λοιπόν έγώ τούτο 
τώρα, ινα γινώσκητε, /.αί ινα μάθητε πόσον έφρόντιζον οί 
άνδρες εκείνοι, διά την πατρίδα. Έσκέπτοντο καί έσχεδία- 
ζον καί θά έ πραγματοποιούν τόν σκοπόν αυτών, έάν τά τής 
Φιλικής Εταιρίας δέν έλάμβανον αίσίαν τροπήν κατά τό 
1817, καί έάν δέν έπηρχετο ή γενική έθνική έξέγερσις 
τοϋ 1821, οτε, προκειμένου περί της άποκαταστάσεως τοϋ 
ολου έθνους, πάσα μερική ένέργεια έπαυσε ν. Άλ7*ά, φεϋ I 
τίς έγίνωσκεν ό'τι μετά τοσούτους υπερανθρώπους αγώνας, 
μετά τοσαύτας θυσίας καί μετά χύσιν τοσόύτου ηρωικού 
αίματος, μόνον ή μικρά αυτη γωνία θά ήλευθεροϋτο, θά 
εμενε δ’ έτι δούλη καί υπό τόν βαρύν ζυγόν τών Jovd ov-  
uidcor καί ή πατοίς μας ’Ήπειρος ; Έάν προεβλέπομεν 
τοϋτο, οέν ήθέλομεν έγκαταλείψει καί τό σχέδιον εκείνο, 
οπερ ήτο τοϋτο)).

(( Ήκούσατε καί γινώσκετε δποια πλούτη είχον απο
κτήσει ο: ιδικοί μας Ζαγοοίσιοι είς τάς παραδουναβείους 
ηγεμονίας, είς Βεσσαράβιαν καί είς διάφορα μέρη τής 'Ροοσ- 
σίας, καί πόσον ί'σχυον τότε, καί μάλιστα οί Νεγαδιώται, 
οί Τσοπελεβΐται, δ έκ Σκομνελίου Δημητριος Σαϊτσής, 
πενθερός τοϋ ’Αλεξίου Νούτσου έκ τής πρώτης αυτου γυ- 
ναικός Ευφροσύνης, δ έκ Βραδέτου ίδικός σου, στραφείς 
πρός έμέ, Νικόλαος Τσιγαράς, καί τοσοϋτοι φλλοι έξ άλ
λων κωμών τής πατρίδος. Οί άνδρες έκεΐνοι ήσαν άγαν φι- 
λοπάτριδες· τά πλούτη αύτών δέν μετεχειρίζοντο είς του- 
φάς καί χλιδάς, άλλ’ υπέρ τής πατρίδος, έν τι έκτιζον με
γαλοπρεπείς ναούς, κωδωνοστάσια, σχολεία, διετηοουν τούς 
έν αύτοΐς διδάσκοντας* έπροστάτευον νέους άπορους, ους 
έσπούδαζον, ινα χρησιμεύσωσιν είς τήν πατρίδα μίαν ημέ
ραν, καί συνέτρεχον τούς συγγράφοντας καί έκδίδοντας 
συγγράμματα πλουσιοπάροχους.Ή φιλοπατρία τών άνδρών

εκείνων ητο τόσον μεγάλη,τόσον φλογερά, ώστε δένήρκεΐτο 
είς ταύτα, ούδ’ έπανεπαύετο· άπτίτει μεγαλείτερον καί ΰ- 
ψηλότερόν τι, την άπελευθέρωσιν, άποκατάστασιν καί τό ά- 
ληθές μεγαλεΐον τού έθνους».—Τούτων λεγομένων,δάκρυα 
ερρευσαν έκ τ ώ ν  οφθαλμών εκείνων, οιτινες πιστότατα απει- 
κόνιζον την αγίαν αυτού ψυχήν. Έσπόγγισε τά δάκρυα καί, 
άφείς βαρύν αναστεναγμόν, έξηκολούθησεν.— ((’Αφού το- 
σοΰτοι άγώνες άπέβη*χν μάταιοι, αφού ή έπανάστασις τού 
1770 άπέτυχεν ενεκα πολλών αιτιών άφοϋ ό άνηρ έκεϊνος 
ο θερμάνας διά τών διθυράμβων του τάς καρδίας καί ψυχάς 
βλων ημών. ( ’Ενταύθα άπήγγειλεν ήμΐν πολλάς στροφάς 
έκ τών ποιημάτων 'Ρηγα τού Φερραίου)· άφοϋ, λέγω, 6 
μακαρίτης 'Ρήγας συνεληφθη έν Αυστρία καί παρεόόθη 
υπό ταύτης είς τους Τούρκους, οί όποιοι έσφαξαν αύτόν έν 
Βελιγραδίω· άφοϋ οί τότε ισχυροί έκώφευον είς τους πό
νους καί εις τους στεναγμούς της Ελλάδος, οί παντες 
ένόησαν δτι πρέπει νά ξυσθώμεν μέ τάς ίδίας χεϊράς μας· 
διότι τότε μόνον θά καμφθώσιν οί ισχυροί της γης, δταν 
ήμεΐς δείξωμεν δτι ζώμεν. "Οθεν άλλη τότε ενέργεια άνε- 
πτύχθη. Διάφοροι μυστικαί έταιρίαι έσχημάτίζοντο πρός 
κατήγησιν καί προπαρασκευήν τού έθνους, δτε κατά^τό 
1814 έσ/ηματίσθη έν Όδησσώ ή 'Εταιρία των Φιΐιχων 
b  συνέστησαν b έξ Άρτης Νικόλαος Σκουφάς, b έξ Ίωαν
νίνων ’Αθανάσιος Τσακάλωφ καί ό έξ Άνδρισταίνης της 
Πελοποννησου Ά . Άναγνωστόπουλος. Ούτοι προσεταιρί- 
σθησαν πολλούς καί τό πρώτον έφάνη εύδοκιμοΰσά πως είς 
τό εργον της ή έταιρία αυτη, άλλά κατόπιν ενεκα πολλών 
λόγων τά πράγματα καί αύτής δέν είχον καλώς μέχρι τού 
1817, δτε ή έδρα αύτής μετηνέχθη είς Κωνσταντινούπο
λή, ένθα καί διωργανώθη καλλίτερον. Ά λλά καί έκεΐ όέν 
έλειψαν τά ζιζάνια, έξ ών τό κυριώτερον καί τό μάλλον 
έπίφοβον ήτο Γαλάτης τις εξ Ιθάκης».



((Οί είρημένοι Ζαγορίσιοι, περιφανή, ώς σας εϊπον, θέ- 
σιν κατέχοντες ίκ τε του πλούτου καί τής ικανότατος αύ
τών, ήσαν έν πλήρει γνώσει της δλης καταστάσεως τής 
εταιρίας τών Φιλικών, καί συνέτρεχον μέν πάση δυνάμει, 
άλλ5 άπεφάσισαν, δταν είδον πώς τά έαυτής άρχισαν νά 
εχωσιν άπό τοΰ 1815, ινα είδικώς μεριμνήσωσι περί τής 
Ιδίας ημών πατρικός, τοΰ Ζαγοριου, καί τοσούτω μάλλον, 
καθόσον υπήρχον λόγοι, δ ι9 ο5ς ή γενική έξέγερσις δέν 
προσεδοκάτο τόσον ταχέως, δσον πολλά περιστατικά έπε- 
τάχυνον αύτήν. Ένήργουν λοιπόν περί άνυψώσεως αύτοΰ 
εις ηγεμονίαν, οία ητο τότε ή τοΰ Μαυοοβουνίου. ΙΙοίος 
συνέλαβε πρώτος την ιδέαν ταύτην δέν γνωρίζω. Ήξεύρω 
δμως δτι οί έν Ίασίω Ζαγορίσιοι πρώτοι έφάνησαν ώς δη
μιουργοί τνίς ιδέας ταύτης, περί ής συνεννοήθησαν μετά 
τών έν Βεσσαραβία καί Βουκουρεστίω καί ειτα καί μετά 
τών έν Κωνσταντινουπόλει ισχυρών συμπατριωτών ώς καί 
μετά τών έν τν) πατρίδι προϊσταμένων τοΰ Ζαγορίου, 'Αλε
ξίου Νούτσου έκ Καπεσόβου, Μάνθου Οικονόμου έκ Κου- 
κουλίου κα; λοιπών. Οί πάντες προθύμως ήσπάσθησαν τό 
σχέδιον αύτών. Τό σχέδιον δ’ αύτών συνιστατο εις τό νά 
κατορθώσωσιν οι έν Κωνσταντινουπόλει ισχυροί συμπολΐ- 
ται αύτών, δ έκ Καπεσόβου Πασχάλης, δ προσωνυμούμε- 
νος εζοχώτατος, διότι ήτο ιατρός τοΰτε Σουλτάνου καί τών 
μεγιστάνων αύτοΰ, δ Βροΰζος καί άλλοι, νά λάβωσι διά 
χρημάτων παρά τοΰ Σουλτάνου φιρμάνιον, δ ι’ ού τό Ζαγό- 
ριον νά διέπηται πολιτικώς καί θρησκευτικώς υπό άρ- 
χιερέως, ώς διωκεΐτο τότε τό Μαυροβούνιον, νά κηρυχθνί 
χώρα ούδετέρα έν καιρώ ειρήνης καί πολέμου καί νά πλη- 
pcov*(i έτησίως μικρόν ώρισμένον φόρον υποτελείας είς τήν 
Πύλην, κατά δέ τά άλλα νά ήναι δλως ανεξάρτητον, 
ήτοι ούδείς νά εχν] τό δικαίωμα ν’ άναμιγνύηται εις τά 
άστίκά καί διοικητικά αύτοΰ. ®Έδραν τοΰ άρχιερέως, ήτοι

τοΰ πολιτικοΰ καί θρησκευτικοΰ άρχηγοΰ η ήγεμόνος, εί
χον ορίσει τήν μονήν *Ρογχοβον διά τό κεντρικόν αυτής, 
καί διότι εκειτο μεταξύ τών χωρίων Νέγάδων, Σκαμνε- 
λίου, Τσεπελόβου, Βραδέτου καί Καπεσόβου. Έν τη μονή 
ταύτη εμελλον νά συστήσωσι καί κεντρικήν επιστημονι
κήν σχολήν, έν *?) οί παιδες νά διδάσκωνται τήν έγκύκλιον 
παιδείαν, τήν ελληνικήν φιλολογίαν, τήν φιλοσοφίαν, τήν 
θεολογίαν, τά μαθηματικά, τήν φυσικήν καί τήν χημείαν, 
καί προϊόντος τοΰ χρόνου νά εισαγάγωσι καί άλλας επι- 
στήμας. Ή  σχολή αύτη θά διετηρεΤτο διά τών τόκων 
κεφαλαίου, δπερ ήθελον καταθέσει εις άσφαλή τινα τρά
πεζαν. Οί μαθηταί θά διητώντο έν αύτη ώς έν κοινοβίω 
καί ούδεμία μεταξύ αύτών διάκρισις θά έπετρέπετο. Τά 
τής δικαιοσύνης θ’ άνετίθεντο είς έ'να άνδρα. Ούτος καί 
τέσσαρες ετεροι ικανοί εύπατρίδαι θ’ απήρτιζον τό ανω- 
τατον δικαστήοιον υπό τήν προεδρείαν αυτοΰ. Κατ’ ετος 
θά συνεκαλεΐτο έν ώρισμένν) εποχή γενική συνέλευσις, ής 
πρόεδρος θά ήτο δ άρχιερεύς, ήτοι δ πολιτικός καί θρη
σκευτικός ήγήτωρ, μέλη δέ ταύτης δ προϊστάμενος τής 
δικαιοσύνης μετά τών συναδέλφων αυτοΰ καί άνά εις αν
τιπρόσωπος έξ έκάστης κώμης τοΰ Ζαγοριου. Ή  συνέλευ- 
σις αύτη θά έξήλεγχε τήν διαχείοισιν έν γένει, θά έκα- 
νόνιζε τά τής αστικής διοικήσεως κατά τά έπικρατοΰντα 
ήθη καί έθιμα, θά διώριζε τούς αναγκαίους υπαλλήλους, 
θά προσδιώριζε τόν αριθμόν τών πολιτοφυλάκων πρός τη- 
ρησιν τής τάξεως καί ασφαλείας, καί έν ένί λόγω θ’ άπε- 
φάσιζε περί παντός, δπερ θά υπεβάλλετο αύτη και οπερ 
άφεώρα είς τήν τάξιν, ασφάλειαν καί ευημερίαν τοΰ τό
που. Προύτίθεντο προσέτι νά ίδρύσωσι βιομηχανικά κα
ταστήματα καί πλειστα άλλα έπωφελή εργα νά πράξω- 
σιν. *Έκαστος πολίτης,ά'μα συμπληρώσας τό εικοστόν ετος 
τής ηλικίας του, ώφειλε νά καταταχθη είς τήν πολιτοφυ-



λακήν καί νά φρουρή επί πενταετίαν τήν πατρίδα γυμνα
ζόμενος συνάμα καί είς τά όπλα».

((Ταΰτα ήσαν τά κυριώτερα τοϋ κανονισμού αυτών. Ά λλά  
πριν η πραγματοποιήσωσι ταϋτα, έσκέπτοντο νά προε- 
τοιμάσωσι καί τους πρός τοϋτβ καταλλήλους άνδρας. Καί 
πολιτικον μέν καί θρησκευτικόν αρχηγόν είχον ορίσει τόν 
διδασκαλον Νεόφυτόν Δούκαν, δς, κατερχόμενος είς τήν 
πατρίδα επι τω σκοπώ τούτω, θά έχειροτονείτο άρ^ιερεύς 
εν Κωνσταντινουπόλει· διά τά της δικαιοσύνης Χριστόδου
λον Κλοναρην καί διευθυντήν τ ι ς  επιστημονικής σχολής 
εμέ, διό καί άπεστάλην έγώ μέν μ ετ’ άλλων είς Λειψίαν, 
άλλοι δε νέοι αλλαχοϋ της Ευρώπης, ινα σπουδάσωμεν, 
και ινα προετοιμ,ασθώμεν είς τό έργον, είς 8 έκαστος είχε 
κληθή».

((Τοιαϋτα εβουλεύοντο οί φιλοπάτριδες εκείνοι άνδρες, 
προσέθετο ό αείμνηστος διδάσκαλος, έντείνας τήν φωνήν 
αυτού, ήθελον δ ’ άφεύκτως πραγματοποιήσει, άν ή μεγάλη 
εθνική εξέγερσις δέν προυλάμβανεν αυτούς, δτε πλέον πάσα 
μερική σκεψις καί ενέργεια έγκατελείφθη, καί πάντες έσκέ
πτοντο ηδη περι της απελευθερώσεως τοΰ δλου έθνους 
και τής παλιγγενεσίας αυτοΰ. Τό σχέδιον λοιπόν έμεινεν 
άποαγματοποιητον τήν παραμονήν τής έκτελέσεώς του, 
η δέ δυστυχής έκείνη χώρα δ ιατελεΐ έτι υπό τήν τυραν
νίαν τών χαΛ δονκιΰίύγ. Εις σάς νΰν τούς νεωτέρους, τούς 
βλέποντας εδώ τα καλα τής ελευθερίας, τά όποια άνευ 
κοπών, κίνδυνων και θυσιών δέν αποκτώνται, έναπόκειται 
νά φροντίσητε περι τής πατρίδος εκείνης, ή'τις σάς έγέν- 
νησε, σάς έθρεψε καί σάς έστειλεν εδώ νά έκπαιδευθήτε* 
διότι οί αοίδιμοι Ριζαραι χαριν τής πατρίδος καί ouyl 
χάριν υμών ίδρυσαν τήν σχολήν ταύτην, ή'τις σάς εκ
πα ιδεύει».

Ό  υπηρέτης εφερεν άφέψημα καφέ, ή δ’ ήρεμος καί

ήδυτάτη ομιλία τοϋ μειλιχίου διδασκάλου διεκόπη. Άφοΰ 
άπερρόφησε τόν καφέν καί μετέβαλε τήν καπνοσύριγγα, 
ώς συνήθως, είς ράβδον, ήγέρθη, εί καί ήλγει τόν πόόα, 
καί είπεν ΰμΐν, άς περιπατήσωμεν καί ολίγον, δτε κατήλθε 
καί ή σεβαστή σύζυγός του μετά τών θυγατέρων του, φε- 
ρουσα έν άγκάλαις τόν μικρόν Παναγιώτήν, 8ν έθώπευσεν 
ό φιλόστοργος έκεϊνος πατήρ καί έφ ίλησεν.Ύ πάγωμεν ολοι 
όμοΰ, εϊπεν εϊτα , νά περιπατήσωμεν έκεΐ πρός τόν ελαιώνα.

Δύο ημέρας έμείναμεν έν τή Καισαριανή, δτε δ’ έπα- 
νήλθομεν είς τήν σχολήν, άμέσως έγραψα τό έπεισόδιον 
τοϋτο τής ιστορίας τής ιδιαιτέρας πατρίδος μου, τήν δ’ 
έπαύριον, άφοΰ ό άείμνηστος διδάσκαλος έξήλθε τής πα- 
ραδόσεως, προσήλθον ν’ άναγνώσω αύτώ τοϋτο καί συμ
πληρώσω κενά τινα. Ό  διδάσκαλος διά φωνής γλυκείας 
καί ΰπομειδιών, έγραψες αυτό ; μοί είπε. Μ άλιστα, αλλ 
έχω κενά τινα καί άπορίας νά διορθώσω. *Ας τό άκουσω. 
"Ηναψε τήν καπνοσύριγγά του καί μέ ήκροδτο άναγινώ- 
σκοντα τά γραφέντα, άτινα καί διώρθουν συνάμα. Άφοΰ 
έτελείωσα τήν άνάγνωσιν. Καλώς, μοί είπεν, έποίησας να 
γράψιρς ταΰτα, όσάκις δ ’ άκούετε παρ’ ημών, αιτινες μετ 
ολίγον θ’ άπέλθωμεν τοΰ κόσμου τούτου, τοιαϋτα νά ση- 
μειώτε, δπως έπραξας, ϊνα διατηρώνται καί μή μένωσιν 
άγνωστα.

Ουτω πράγματι, φίλε Ειρηναίε, διετήρησα τό έπεισό
διον τοΰτο, δπερ άλλως ήθελε μείνει μετά τοσούτων άλλων 
άγνωστον.

"Εγραφον Ιν Ά ίήναις, Ίουλίφ ορχομένψ 4885.

gvf. 5ΓΣΙΓΑΡΑΣ



ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

•

Ασμενοι δηγ-οσιεύομεν κατωτέρω τέσσαρα έγγραφα έχ 
τών οικογενειακών τον αειμνήστου Άνδρέου Αόντον, ών 
τα  πρωτότυπα νπάρχουσι παρά τώ άνεψιώ αύτοΰ Κ . 
Αόντω- Εχ τών εγγράφων τούτων·, άπερ ύφείλομεν τι) 
φιλοφροσύνη τον κύριον Ά γ. Τριτάκη, τά μ έν  δύο πρώτα 
ε'ισϊν έπ ιστολα ΐ τοϋ προσφιλέστατου τοΐς "Ελλησι Βύρωνος 
τά  δέ ετερα δύο τών παραστατώ ν τής Στερεάς 'Ε λλάδος , 
μαρτυρούντων διά τούτων πόσων έτίμων τάς στρατηγ ι- 
χάς γνώσεις χαΐ την  πολεμ ικήν έμπε ιρ ίαν τοϋ άοιδήμου 
εκείνου άνδρός, συγχρόνως δέ και πόσον όρθώς κα ι γ λ α -  
φυρώς έχρώντο τή γλώσση κατά τό 182 4.

Ε. Λ .

I
ΔΥΟ  ΕΠ ΙΣΤΟ ΛΑΙ ΤΟ Υ ΒΥΡΩ Ν Ο Σ 

Γενναιότατε Στρατηγέ και καλέ φ ίλε !

Σας είμαι πολλά ίιπόχρεως διά τήν εΰάρεστον μνήμην, 
τήν οποίαν όιαφυλάττετε i t ’ εμέ, καί διά νά άκολουθήσω 
τό παράδειγμά σα; ευαρεστούμαι νά άφήσω κατά μέρος τά 
κομπιλμέντα, νά φερθώ φιλικώς καί νά άναφέρω αμέσως 
περί τών τή; Ελλάδος υποθέσεων.

Έ ζ αιτίας άσθενείας, ητις έξαίφνης μέ συνέβη, άπό τήν 
οποίαν δέ γά ρ ι- ι θεία ήδη άνέλαβα, καί περισσότερον έξ

αιτίας διχονοιών τινων συμβατών εδώ μεταξύ τών Σουλι
ωτών, οί όποιοι έμελλον νά σχηματίσουν τό νεϋρον τών 
κατά τής Ναυπάκτου δυνάμεών μας, καί δι’ άλλας τινάς 
περιστάσεις ομοίως άνελπίστους, υπεχρεώθην, άν οχι να 
παοαιτήσω, τουλάχιστον νά αναβαλω την κατα τής Ναυ
πάκτου έπιστρατείαν μας. Δέν θέλομεν δέ την αμελήσει 
καί μήτε ή γενναιότης σας πρέπει νά παραιτηθήτε από τοϋ 
νά στενοχωρήσετε, τό κατά δύναμιν, τα φρούρια Πατρών 
καί Καστέλι τοϋ Μωρέως.

Θέλω σά; στείλει τά δύο κανόνια τοϋ κάμπου μέ τά 
άνήκοντα εφόδια, άλλ’ επιθυμοΰμεν νά διευθύνετε εις τά 
εδώ άνθρώπους σας μέ δύο άξιωματικοΰς διά νά γυμνασθώ- 
σιν είς τά αναγκαία επί τούτω άπό τόν Διρετόρον τής 
Άρτολερίας, τά όποια δύνανται νά μάθωσιν εις διάστημα 
10 ημερών. Δέν άμφιβάλλω άπό τήν διδομένην διά τής 
άνδρείας καί τών γνώσεων σας πείραν, οτι θέλετε τα με- 
ταχειρισθή κατά τόν καλλίτερον τρόπον.

Έπιθυμών νά σάς ϊδω δσον τάχιστα, σάς παρακαλώ νά 
μέ έχετε είς τόν άοιθμόν τών καλών σας φίλων.

Μ ε τ ο λ ίγ γ ιο ν , 22 Φ εβρουάριου 4824
ΙΚΟΕΛ Β̂ΤΡΩΝ 

ό[χ4τιμος τής ’Α γ γ λ ία ; .

Πρός τόν Γ ενναιότατον Σ τρατηγόν  
κύριον ’Α νδρίαν Αόντo r

εις Β οστίτζαν



II
Τω εύγενεστάτω καϊ γενναίω κνρίω στρατηγω  

Άνδρεα Αύντω
εις Βοστίτζαν

Ί  ποληπτιχότατε κύριε χαϊ φίλε,
Μ ά'κραν μου εΰχαρίστησιν είδον τους χαρακτήρας σας.

Η Ελλάς υπήρξε πάντοτε δι’ έμέ, καθώς δι’ δλους τούς 
έχοντας ανατροφήν τινα καί αΐσθησιν, ή γή τής επαγ
γελίας, οιά τήν άνδρείαν, τήν σύνεσιν καί τήν ελευθερίαν 
εις όλους τους αιώνας· at περιηγήσεις, τάς οποίας έκαμα 
είς τήν νεότητά μου, μεταξύ τών ερειπίων της, δέν έμείω- 
σαν βέβαια τήν αγάπην μου διά τήν πατρίδα τών ήρώων, 
εκτός δμως τούτου ίχω  πρός υμάς χρέη φιλίας καί ευγνω
μοσύνης, διά τήν οποίαν μ’ έδίδαξε'φιλοξενίαν, δταν διέ- 
τριβον εις τον τόπον, τοΰ οποίου έγείνατε υπερασπιστής καί 
στολισμος. Τό νά σας ϊδω πάλιν καί νά υπηρετήσω τήν 
πατρίδα σας είς τό πλευρόν σας καί ενώπιον εις τούς οφθαλ
μούς σας, θέλει είναι δι’ έμέ ή εύτυχεστέρα τής ζωής μου 
στιγμή. Εν τοσούτω σας παρακαλώ νά μέ προστάζετε και 
να μέ νομίζετε καί τώρα, καθώς εστάθην πάντοτε,

προσφιλέστατον φίλον καί δοΰλόν σας.
Μ εσολόγγιον, 3 0 )4 8  Φεβρουάριου 4 8 2 4

ΙΚΟΕΛ £ΒΤΡΩΝ 
ομότιμος τή ς  ’Α γ γ λ ία ς .

III
Προς τον φ ιλογενέστατον Σ τρατηγόν  

κύριον ’Α νδρίαν Αόντον.
είς Β οστ ίτζα ν  

ΠολλαΙς φοραίς έκινδύνευσεν ή Στερεά 'Ελλάς καί είς

τούς μεγάλους της κινδύνους σας εύρε πάντοτε προθυμό- 
τατον βοηθόν καί προσωπικόν άντιληπτορα. Αϋτοΰ τοΰ 
μεγάλου σας ζ·Λου ή φανερά άπόδειξις παρακινεί τούς 
υπογεγραμμένους παραστάτας τής Στερεάς Ελλάδος^ νά 
σάς παρακαλέσουν νά φανήτε καί είς αύτήν τήν ώραν ο,τι 
έφάνητε πάντοτε.'Η ΰπόληψις, τήν οποίαν με το σπαθί σας 
καί τήν φρόνησίν σας άπεκτησατε είς εκείνα τά μέρη, τούς 
προμηνύει δτι ό Ιμφανισμός σας είς Σάλωνα θελει ματαιώ
σει τά μεγάλα καί ολέθρια σχέδια τοΰ έχθροΰ ώς έξ εκεί
νου τοΰ μέρους.

Οί υπογεγραμμένοι γνωρίζουν τήν μ εγά λη ν  σας χ ρη μ α 
τικήν άνάγκην , άλλά ποτέ αυτή ή ανάγκη δέν ενίκησε 
τά υπέρ τοΰ κοινοΰ συμφέροντος έργα σας. Τά εμπόδια εις 
τήν άπόδοσιν του δάνειου ελειψαν, καί τήν χρείαν σας δεν 
άμφιβάλλομεν ή σεβαστή διοίκησις θελει θεραπεύσει οσον 
δύναται τα^ύτερον, περί τοΰ δποίου νομιζομεν καί ημείς 
καί γενικόν καί μερικόν χρέος μας νά συνδράμωμεν δσον 
δυνάμεθα.

Μένομεν μέ δλην τήν προσηκουσαν τιμήν καί υπόληψιν.

Οί παρασζάζα ι ζής Σζερεας Ε λλά δ ο ς  
χαϊ ε ιλ ικρ ινε ίς  σου φ ίλοι

Ν α ύπ λ ιο ν , 2 6  ’ Ιουνίου 4 8 2 4  

Γεώργιος Καναβός Πανάγος Αογοθέζης
Γ. Μανρομμάζης Σ . Τριχούπης
Χ αράλαμπος Πολίτης Θανάσης Αοιδωρίκης
Λημήτριος Ίερομνήμων 'Αναγνώστης Κολφ ινόπονλος
’Α ναγνώστης 'Αθανασίου Γ . Σ πηλιόπονλος

Γ ιωργάχης Λημάδης



IV
Ε ύγενεσταζε κύριε επαρχε τής ΒοσζίζΙ,ας

Είναι αναντιρρητως ομολογουμενα τά μεγάλα δεινά μας 
καί τά δσα έδοχ,ιμάσαμεν άπό τούς έν ΙΙάτραι; καί Κα
στέλι εχθρούς· καί ταΰτα τά έπάθαμεν έξ αίτιας δπου ό 
Στρατηγός Κύριος Ανδρέας Λόντος έλειπεν άπό την πα
ραλίαν μας· ενόσω η γενναιότης του ητον έδώ, καί άπό τούς 
έχθρούς δέν έπειράχθημεν ποτέ καί άπό άλλα πολλά ημε- 
θα προφυλαγμένοι. ’Επειδή λοιπόν καί ήδη άναφερόμεθα 
περί τουτου εις την σεβαστήν Διοίκησιν, παρακαλοΰμεν 
θερμώς νά διατάξν) τήν γενναιότητά του νά έλθτρ νά παρα
λαβή τήν υπεοασπισιν τοΰ ταμπουρίου Σελών καί τήν πα
ραλίαν τούτων τών μερών. Άναφερόμεθα πρός τό έπαρχεΐον 
και παρακαλοΰμεν, όποΰ νά υπογράψω τήν πρός τήν Σ. 
Διοίκησιν αναφοράν μας καί τήν έπιβεβαιώσγ) καί τήν 
σφραγίση, καί μένομεν μ’ δλον τό σέβας.

Β ο σ τίτζα , τή ν  2 0  ’Ο κτωβρίου 4 8 2 5 .

Κ ωνσταντ. Α ημψρΙου 'Αναγνώστης Θεοδώρου 
Λέων Μεσσηνέζης Α ναγνώστης Μου... (δυϊανάγν.)
’’Αναγνώσ. 'Αντριύπουλος Ίω. Χ ριστοδούλου
Μ ιχαήλ θεοδώρου » ............... (5υ*αν<£γνωστον)
Πέτρος Χ αραλάμπης Α ναγνώ στης Πολυδωρόπονλος
Παύλος Χ αραλάμπης Α ναστάσ ιος ' Α λεξανδρόπούλος

® ·   (δυσανάγνω στον)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ

Αημοσι&ύοντες κατωτέρω τρεις μυθους εκ τής ανεκδό
του συλλογής τοϋ λογ ίου φ ίλου κυρίου Μιχ. Αελέκου, τοΰ 
άχαμάτως άπό πολλώ ν έτών άσχολουμένου περί την  δη 
μοτικήν γ ραμματολογ ία ν  τής νεωτέρας Ε λ λ ά δ ο ς , δέν  ένο- 
μ ίσαμεν  ατοπον νά υποδείξω μεν  η μ ά λ λ ο ν  νά  ΰπομνήσω- 
μεν τοΐς άναγνώ στα ις  τοΰ 'Αττιχοϋ Η μερολογίου οτ ι ή 
νεωτέρα 'Ε λλάς κατά τήν  γνώμην τών εύπαιδεύτων ούδέν 
άλλο  τόσω ζηλω τόν τοϋ πνεύματος προϊόν παρήγαγεν  ή 
τάς ποιήσεις κα ι τούς μύθους.

Κ αι έν μ έν  τοΐς δημοτικοΐς πο ιήμασ ιν  άποτυποϋντα ι οί 
νεώ τεροι'Έ λληνες , οί ύ π λ ΐτα ι τών κεραύνιων κορυφών τοϋ 
Ταΰγετου κα ί τοΰ ’Ολυμπου, οί άνδρειόζατο ι ήρωες οί μ α -  
χόμενοι υπέρ πίστεως χαί πατρ ίδος, οί ουδέποτε χ λ ίνα ντες  
γόνυ ΰπό τά σκήπτρα τώ ν τυράννω ν, α λ λ α  ■ πάντοτε τόν  
μ ε τά  πολεμικής εύκλειας θάνατον προτιμήσαντες ά ν τ ί 
ζώσης ειδεχθούς δουλείας. 'Ομοίως δ ' άποτυποϋντα ι χ α ρ α 
κτήρες άγαθο'ι τών ομηρικών χρόνων, στενώζατοι φ ιλ ίας  
καί οίκογενείας ηθικοί δεσμοί· ή άγάπη , ή άμετρος πρός 
τό θειον π ίσ τ ις , τό φ ιλόπαζρ ι, ό ερως τής πολ ιτ ικής ελευ
θερίας, λεπτότης εύγενεστάτων γλυχυπίκρων παθών, άγνό - 
τα τα ι τής καρδίας συγκ ινήσεις είσ'ιν ό αληθής άδαμάντ ινο ς  
κόσμος τών άγωνισαμένων νπέρ τών ιερών δ ικα ίω ν τοΰ 
αρχα ίου ελλην ικού π ο λ ιτ ισμ ο ί.

'Εν δέ τοΐς μύθοις, τοΐς μ ετά  χάρ ιτος καί φυσικής άφε- 
λε ία ς  πεπλασμένο ις , εκτυλίσσοντα ι χο ικ ιλώ τατα ι τοϋ β ίου  
αντιθέσε ις , άδ ικόν -τε και δ ίκα ιον , περιπέτε ια ι τής διδύμου



ΖυΛ7Ι<:> ενεργεσια κα ί άγνωμοσύνη, φρόνησίς και αφροσύνη, 
διάφοροι ζώων έπ ίνο ια ι, οί άνθρωποι, τά ζώα, τά δένδρα, 
τα  νεφη δ ιαλέγοντα ι, θαν μ α τ  οποιός δύναμ ις διαφόρων 
πραγμάτων, ή ((π εντέμορφ η , ή έχθρα καί ή φ ιλ ία . Προς 
τουτοις δε οί μΰθοι παραβαλλόμενοι πρός πολλά  τών νεω- 
τέρων μυθιστορήματα ε ίνα ι πολλω  εκείνων διδακτικώτεροι 
καί ηθικώτεροι άς μ ή  απομακρυνόμενοι της πραγματ ικές τοϋ 
άνθρωπον φύσεως καί τών ηθικών τής κοινωνίας συνηθειών.

Ε ίναι λοιπόν επαίνων άξιος ό κύριος Μ. Λελέκος καϊ 
πας άλλος άσχοληθείς ή άσχολούμενος περί τήν δημοτικήν 
} ραμματβλογ ιαν , τήν  ζώσαν ταύτην ιστορίαν τής νεωτέ- 
ρ α ς 'Ε λλά δ ο ς .
 ̂ Οθεν νομιζομεν ότι εναρεστονμεν τοΐς άναγνώσταις τοΰ 
Λττικοϋ Ημερολογίου δημοσιεύσοντες τούς έν λόγω τρεις 

μύθους.

I
Κ Α Μ Ε  ΤΟ Κ Α Α Ο  

Κ Α Ι ΡΙΞ ΤΟ ’Σ ΤΟ  ΓΙΑ Λ Ο .

Ελεημων τις εμποδιζόμενο; υπό τής συζύγου νά έλεή 
κατέφυγεν είς τό έζής·

Πλησίον θαλάσσης οίκών έρριπτε κρυφίως εις αυτήν άνά 
ενα ημέραν παρ ημέραν άρτον, 8ν έτρωγε περιπλέων εις 
εχεΐνο τό μέρος μικρός τις δελφίν, δστις όλίγον κατ’ όλί- 
γον άναπυχθείς ένεφανίσθη πρό αυτοΰ καί είπε· Φίλε, 
ο,τι μέ ζητήσης δύναμαι νά σοί δώσω άνθ’ άν μοί παρεί
χες επί τοσούτους ένιαυτούς.

ν ^ ,λ  ̂ νο^σβί "ροτεινόμενον παρεκάλεσε τόν δελφΐνα 
να μάθη τούτον εί δυνατόν δλας τάς γλώσσας τών ζώων.

Ο δελφίν άπήντησεν δτι γίνεται μέν τοΰτο, άλλ ’  υπό

τόν δρον αύστηράς έχεμυθίας* διότι άν δέν τηρηθή αυτη 
άφεύκτως ό φανερώσας τό μυστικόν θ’ απέθνησκεν.

Έγένετο δεκτόν τοΰτο* έμαθεν δ έλεήμων δλας τάς 
γλώσσας τών ζώων, καί ούτως άπεχωρίσθησαν προσαγο- 
ρεύσαντες ευφρόσυνοι αλλήλους.  ̂ _

Τελουμένης ποτέ πανηγύρεως πόρρω τής πόλεως, εν γ 
κατώκει δ έλεήμων, είπε πρός τήν σύζυγον αυτοΰ· Παμε 
καί μεΐς ς’  τό πανηγύρι, γυναίκα ;

—  Διατί όχι, άπήντησεν η γυνη.
—  Εμπρός λοιπόν, είπεν ό άνήρ.  ̂ .
’Αμέσως έστολίσθησαν ώς έπρεπεν, έπέβη ή γυνή επί

φορβάδος εγκύου, ητις είχε καί πώλον, καί Ιτράπησαν τήν 
εις τήν πανήγυριν άγουσαν. (

Καθ’ όδόν χρεμετίσας ο μικρός ίππος είπε-Στάσου λιγο, 
μαμμά, νάρθω'' καί γώ, γιατί δέν μπορώ νά σέ φθάσω. ^

—  Δέν βλέπεις, παιδάκι μου, άπήντησεν ή μάμμα, αν 
καί είμαι ετοιμόγεννη, εχω δμως είς τήν ράχιν μου καί 
τήν κυρά μας καί τρέχω νά ξηφορτωθώ μιά ωρα προτητερα ;

Τοΰτο άκούσας ό σύζυγος είπε- Καταίβα, σέ παρακαλώ, 
γυναίκα, άπό τή φοράδα. '

—  Ευθύς αυτη κατέβη, άλλά μετά λύπης εσκεπτετο το
παράκαιρον πρόσταγμα.

Έ ν τούτοι ς έξηκολούθησαν πεζή τόν δρόμον καί εφθασαν 
είς τήν πανήγυριν, έν ή κατά φρένα καί κατα θυμόν

τάρΊΤησαν έοηχυος ηδε π ο τή τ ο ς ,

καί περί δείλην όψίαν επανεκαμψαν οικαδε.
’ Αλλοτε πάλιν μετέβη μετά τής γυναικός καί είς άλλην 

πκνήγυριν, ένθα τά νενομί'μένα τής εορτής τελέσαντες ώς 
δλοι οί χριστιανοί έπεδόθησαν είς τάς συνήθεις ευθυμίας

Ιξω  σ τη θέω ν μ έρ ιμ να ς  έλα ύ νο ντες  ·



Εϊτα ζωηροί καί ροδόχροες άπήλθον εις τινα έξο/ήν, έν 
η διητάτο πάντοτε τό ποίμνιον αυτών καί είς $ν μετέβαι- 
νον συνήθως τήν άνοιξιν καί διεσκέδαζον.

Αμα ό εις αυτήν ελθόντες έχαιρέτισαν κατά τό σύ- 
νηθες τους ποιμένας, έθωπευσαν τούς προσδραμόντας ποός 
αυτούς κύνας καί έκάθισαν.

Μετ’ όλίγην δ’ ανάπαυλαν είπεν δ αυθέντης εις τούς 
ποιμένας* Πιαστε και σφάξτε το αρνί της προβατίνας εκεί
νης που σφάζετε καθε χρόνο πουρχόμαστε δώ, καί ψήστε το 
νά φάμε, νά πιούμε, νά διασκείάσωμε.

Ευθυς οί ποιμέναις σπεύσαντες συνέλαβον τόν αμνόν εκεί
νον, 8ν βλεπουσα ή τάλαινα μητηρ έπί σφαγήν άγόμενον 
έζεστομισε μετα θλίψεως βαθείας τό παράπονον τούτο: 
Άλήμων ώ, ολο τό παιδάκι τό δικό μου σφάζουν κάθε χρόνο 
πωρχονται δώ, δεν σφάζουν καί άλληνής, τί ευχή θεού 5

Ταΰτ ακουσας δ αυθέντης ειπεν εις τούς ποιμένας* 
’Αφήστ’ αυτό κα; σφάξτ’ άλλο.

Αφήκαν λοιπόν εκείνο καί έσφαξαν άλλο, δπερ έκδείραν- 
τες ώβέλισαν καί ώπτησαν περιφραδέως* είτα επί νεοδρέ- 
πτων κλαδίσκων πτελέας καί παρά ρέοντα ρείθρα διαυγή 
διευθετήσαντες έκάθισαν καί ήρξαντο τερπόμενοι πανη- 
μέριοι.

Έπιστάσης δέ της νυκτός, έμειναν έκεΐ καί πρός ύπνον 
εκλιθησαν και εκοιμώντο ήσυχοι μέχρι του μεσονυκτίου, 
οτ αίφνης ηκουσθη ανά τά υψη τών λόφων λύκος ωρυόμενος 
καί εφορμήσεις κατά θρεμμάτων στρέφων έν φρεσίν, ούτινος 
ακουοντες οι τοϋ ποιμνίου σκυλακες υλάκτουν καί ελεγον 
Έ λα φάη νά φάμε καί μεΐς.

Γηραιός τις δμως κύων γαϋ, γαϋ γαυγίζων άπό στιγμής 
εις στιγμήν ήπείλει τόν λύκον καί ελεγεν Έ λα δώ, άν σου 
βασταη, και τοτε τα λεμε* ενα όοντι εχω άκόμα άπάνω 
σου θά τ ’ άφήσω καί κείνο.

Ούτως άκούοντες οί σκύλακες ελεγον εις τόν πιστόν 
εκείνον κέρβερον Καλέ τι λες, σωπα $ Ας 2p̂*A α» 
φάη· τί θά φάμε μεΐς αύριο *,

— Φυλάξτε καλά σείς, ελεγεν δ γέρων, καί έγώ θά σας 
φιλέψω αύριο τό καλλίτερο φαί.

'Υπακούσαντες λοιπόν οί σκύλακες έφύλαττον δλην τν>ν
νύκτα άϋπνοι.

  Ταϋτα πάντα ήκουεν δ τοϋ ποιμνίου κύριος —.
Τν-,ν έπιοΰσαν τωόντι ό γέρων φρουρό; έξετέλεσεν 8, τι 

ΰπ&σ/έθη εί; τοΰ; σκύλακα;. Μεταβά; εΐ; τόν έκει που 
πλησίον κείμενον λέβητα, εν ώ ήν το γαλα, και υψο^σα; 
τόν ετεοον τών οπισθίων πό£α, ώ; είθισται τοϊ; κυσίν,
ουρησεν έντός αυτοϋ.

Τοϋτο ίδόντες οί νομεΐς ώθησαν είς τό ξυλοκοπήσαι τόν 
καλόν εκείνον κύνα, άλλ’ δ αυθέντης αύτών είπεν ’Αφήστε 
τον, μή τόν πειράζετε* χύστε το τό γάλα.

’Αμέσους ουτοι άφήκαν καί τό γάλα έχυσαν εσω κοι
λώματος πετρώδους, οπερ έλάφυξαν οι σκύλακες εν οθφαλ-
μοϋ ριπη. . ^

Πάντα ταϋτα ήγυνή περιέργως δρώσα είς;ωκεανόν σκε-
ψεων έβυθιζετο.

'Ότε δ’ έγκατέλιπον τήν εξοχήν καί έπανέκαμψαν οϊ- 
καδε, θέλουσα νά μάθη τ ί έσήμαινον εκείνα τά έν τη έςο- 
χη κελευόμενα καί τελούμενα ηρζατο να παρακαλ/i .ον 
άνδρα καί νά ζητη τήν έξ/,γη*ιν αύτών. Ά λ λ ’ δ άνήρ ήρ- 
νεΐτο, καί δσω μάλλον ήρνεΐτο, τοσούτω μάλλον ή γυνή 
έπέυενε καί ήγανάκτει καί συνωφρυοϋτο καί έδυσχέοαινε
καί έπετίθετο.

Τέλος ένδούς είπεν 'Άμα σοϋ τό είπώ, καϋμένη γυναίκα,
θά πεθάνω.

— Γϊέθανε, είπεν αυτη. _  ̂ ^
— Έτοίματον λοιπόν τά κόλλυβά μου, είπεν ό ανηρ.



—  Μάλιστα, είπεν ή γυνη, και ευθύς ήρξατο έτοιμά- 
ζουσα αύτά* εκείνος δ’ έξήλθε του οικου και καθίσας εις 
τινα γωνίαν συν νους έσκέπτετο τόν θάνατον.

Ού μακράν St τής γωνίας εκείνης ήσαν καί αί όρνιθες 
αυτου, ας ηγε και εφερεν δ άλέκτωρ δτέ μέν σύρων καί 
βροντών τήν έτέραν τών πτερύγων περί αύτάς, δτέ δέ τ ι- 
νάσσων άμφοτέρας καί κράζων ερρωμένως.

Τάς μεγαλαύχους ταύτας κινήσεις του άλέκτορος βλέ- 
πων δ εκεί κύων είπε σοβαρός· *Ρέ καυμένε, δέν βλέπεις 
πού πεθαίνει τ ’ άφεντικό μας καί σύ παίζεις ;

— Τέτοιος είναι, τέτοια παθαίνει, άπήντησεν δ άλέ
κτωρ. *Ας μήν άκουε τήν γυναίκά του· άφοΰ τήν ακούσε, 
ας πεθάνη. Δέν βλέπεις εγώ πώχω τόσες γυναίκες καί τής 
εχω δλες εις τήν έξουσίαν μου ;

Καί ταΰτα είπών εσυρε τήν πτέρυγα κατ ’ έδάφους καί 
περιεστράφη περί τάς όρνιθας υπερήφανος καί γαΰρος.

Τούς άθώους τούτους λόγους τοΰ άλέκτορος άκούσας δ 
τόν θάνατον συλλογιζόμενος καί άναστάς είσήλθεν είς τόν 
οίκον καί τήν σύζυγον εκ τής ετοιμασίας τών τής θανής 
άπήλλαξε Sou; εις αύτήν παρά μίαν τεσσαράκοντα.

Εντεύθεν λοιπόν προέκυψεν ή παροιμία

Κάμε το καλό
κ α ί  ρ ίξ  τ ο  ’ ς  το  γ ι α λ ό .

II

ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΚΟΥΡΕΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΑΜΗ

Βασιλεύς τις φαλακρός πάντας τούς κουρεις, ούς έκάλει 
άν κείρωσιν αύτόν, ήφάνιζεν ινα μή ίδόντες τήν φαλακρό
τατα καταστήσωσι ταύτην γνωστήν τοις πασιν. Ά λλ*  έκ 
τούτων έτυχέ τις νά είνε πολύ ώραϊος, ούτινος φεισάμενος

της ζο^ής είπε* Πρόσεχε μή είπης είς ούδένα δτι είμαι 
φαλακρός.

— Βεβαίως, άπήντησεν δ κουρεύς, μεγαλειότατε, καί 
άπήλθεν.

Ά πό  τής στιγμής ομως έκείνης δ κουρεύς ήρξατο νά 
στενοχωρήται καθ’ υπερβολήν μή δυνάμενος παντελώς νά 
ησυχάσν·* ήθελε τέλος πάντων νά τό είπη.

'Ημέραν τινά λοιπόν πλησιάσας είς φρέαρ ξηρόν, κύψας 
καί είς τό βάθος αύτοΰ βλέψας είπε τρις ((δ βασιληάς 
είναι φαλακρός, δ βασιληάς είναι φαλάκρα, δ βασιληάς είναι 
φανάρι)).

Μετά τινα δέ χρόνου πάροδον φυεΐσα καλάμη έντός 
τοΰ φρέατος καί υπεράνω αύτοΰ άναδραμοΰσα έψιθύριζεν έν 
ανέμων πνοαΐς ((δ βασιληάς είναι φαλακρός, δ βασιληάς 
εΐναι φαλάκρα, δ βασιληάς είναι φ ανάρ ι)), δπερ οί διαβαίνον- 
τες έκειθεν ήκουον, καί ούτως έγένετο γνω ιτόν τοις πάσι.

Μαθών τοΰτο δ βασιλεύς έκάλεσε τόν κουρέα καί ήρώ- 
τησε τί τρέχει } Πώς δέν έφύλαξε: μυστικόν ο,τι σοί ειπον, 
ένώ ύπεσχέθης δτι θά έφύλαττες ;

— Τί νά σοΰ είπώ , μεγαλειότατε, είπεν δ κουρεύς, έπή- 
γα νά σκάσω, δέν ήμπόρεσα νά τό φυλάξω μυστικό, καί 
πήγα καί τό είπα μέσα είς ενα ξεροπήγαδο. Ποΰ ήξερα 
γώ πώς θά φύτοονε καλάμι καί θά ελεγε τό μυστικό ;

Ούτως άκούσας δ βασιλεύς καί τήν αλήθειαν τιμών ού- 
δόλως ώργίσθη κατά τοΰ κουρέως,ούδέ εβλαψεν αύτόν, άλλά 
τούναντίον είς μεγάλα πολιτικά αξιώματα άνύψωσεν.

I I I
ΠΑΙΙΑΣ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΟΥΚΙΑ

*Ένας παπάς αγράμματος μή γνωρίζοντας πότε πέφτει 
τό Πάσχα εξέτασε καί εμαθε δτι πέφτει ύστερα άπό τής 
πενήτ* ημέρες τής μεγάλης σαρακοστής.
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Άφοΰ τό μαθε έμέτρησε πενήντα κουκιά, τά βαλε ’ς τήν 
πούρσα τοϋ άμτεριοϋ του καί έτρωγε άπό ένα καθ’ ημέρα 
λέγοντας μέ τόν εαυτό του· "Οταν τελειώσω τά κουκιά, 
τότε κάνω καί τό Πάσχα μέ τους ένορίτας μου.

Μια αυγή ομως πού κοιμώτανε άκόμα ό παπάς καί είχε 
βγαλμένο τό άμτερί του πάει ή παπαδιά του καί τό κύτ- 
ταζ’ άπό δω άπό κεϊ νά μήν εΐναι λερωμένο $ σχισμένο 
πουθενά νά τό διορθώσνι, βλέπει τά κουκιά ’ς τήν πούρσα 
τοϋ άμτεριοϋ του καί λέει μέ τό νοϋ ττ,ς. 'Ρέ τοϋτος ό 
παπας φαίνεται νά τ ’ άγαπάτι πολύ τά κουκιά· ας ρίξω 
καμπόσα ’ς τήν πούρσα του νά τρων). Πέρνει λοιπόν καί 
ρίχνει μιά χούφτα γεομάτη μέσα ’ς τάλλα κουκιά.

"Υστερα άπό ολίγη ώρα Ισηκώθη άπό τόν ύπνο καί ό 
παπας, έφόρεσε τά άμτερί του καί Ιξακολούθει τή δουλειά 
του, νά τρώγη καθ’ ημέρα τά κουκί του δσω νά τά τελειώσνι 
κατά τό λογαριασμό του καί νά κάμ-ip τά Πάσχα. Ά λλά  
πού νά τελειώσουν τά κουκιά τής παπαδιάς I

Βλέποντας λοιπάν ό παπας πώς δέν έτελείοναν έλεγε 
μέ τόν έαυτό του· Μά τί διάβολο άκόμα δέν παρασωθόϋν 
εκείνα τά κουκιά ; Οί δέ ένορΐταί του περιμένοντες και 
μή βλέποντες τά Πάσχα τόν έρωτάγανε καθ’ ημέρα· Πότε 
θά κάμωμε Πάσχα, παπά ;

—· “Εννοια σας, έλεγε κείνος1, ξέρω γώ πότε θά κάμω
με, μοναχά συχάστε.

Τέλος μιά ήμέοα πήγαινε ’ς τό μύλο ν’ άλέσνι ό καλός 
σου ό παπας* κεϊ ποϋ πήγαινε βλέπει μέσ’ ’ς τή στράτα 
φλούδι’ άπό αυγά κόκκινα. Καθώς τά είδε, έκατάλαβε ευ
θύς πώς είχαν καμωμένα Πάσχα τάλλα χωριά. Άπαρα- 
τάει τό άλεσμα ’ς τό μύλο, σηκόνει τής δυο άκρες τοϋ 
άμτεριοϋ του, τής καρφόνει ’ς τά ζουνάρ του, τό βαίνει τρόκ 
καί ’ς τό χωριό του. Καθώς έφθα?’ Ικεΐ άμέσως πάει ’ς 
τήν εκκλησία, άνάβει έξω μιά φωτιά τετραπέρατη, καθώς

συνειθίζουν τοϋτο εις πολλά μέρη, και άρχινάει πήδα πέρα. 
πήδα δώθ’ άπ’ τή φωτιά καί ψάλλει :

Π άσχα πάνω Μπέλεσι,1 
πάσχα κάτω Μπέλεσι, 
πάσχα καί εις τού; Γυμνούς 
καί είς χρόνους πολλούς.

Καθώς άκούσανε τοϋτο οί ένορΐταί του έτρεξαν εκεί καί 
εκάμανε πλέον τά Πάσχα.

Έκ τούτου παοέμεινε καί ή παροιμία
(C "Οσω εχει κουκιά ή φλάσκα,
)) Ουτε φέτο ουτε τοϋ χρόνου Πάσχα)).

^WCix. Λ ελεκο ς

ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΏΝ

Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  Τ Α  ΒΑΡΙΙ Β Α Σ Τ Α Ζ Ε Τ Ε

Δότε μοι τήν απαλήν υμών χεΐρα, χαρίεσσαι άναγνώ- 
στριαι, καί συνομολΟγήσωμεν είρήνην, άναφωνοϋντες τά τοϋ 
Ευαγγελίου: ' ΛΙΛήΙωγ τά  βάρη βαστάζετε.

Συμμερίσθητε το βάρος τής υμετέρας καπνοδόχης, —

4 "Ανω Μπέλεσι, κάτω Μπέλεσι και Γυμνός είναι χωρία της 
^ αρχ ία ς "Αργους.



$ν κατ’ ευφημισμόν καλοϋμεν 'ψηλό καπέλλο —, ινα καί 
ήμεΐς συμμερισθώμεν έν ευαγγελική ίσότητι τό φορτίον του 
έπί της κεφαλής σας κωδωνοστασίου, φορτίου δυςαναλό- 
γου πρός τόσον έλαφράν βάσιν. Κλείσατε τούς οφθαλμούς 
ενώπιον τών ψευδών μαργαριτών τοϋ στόματός μας, ινα 
καί ήμεΐς εϊπωμεν πίστευε και μη ερεύνα ενώπιον τών ρό
δων καί τών κρίνων τών αειθαλών παρειών σας.

Μη εξετάζετε διατί πολλάκις εισί λευκαί αί ρίζαι τής 
μαύρης, ώς πτέρυξ κόρακος, κόμης η γενειάδος ημών, ινα 
καί ήμεΐς άφήσουμεν αφορολόγητον τόνβάμβακα τών ωραίων 
εκείνων στρογγυλοτήτίον τοϋ καλλιτεχνικού υμών σώμα
τος. Στέρξατε τέλος νά γίνωμεν καί ο: πτωχοί ήμεΐς, έλέω 
βελάδας, ποιητικαί χελιδόνες εις τό πείσμα πεζοτάτης 
γαστέρος, διότι καί ήμεΐς έπί μακρόν έστέρξαμεν δπως διά 
τής μακαρίτικος κρινολίνας μετατραπήτε είς άεροπόρα. 
Όρέξατέ μοι λοιπόν τήν χεΐρα, διότι εΐμεθα καθ'δλα ίσοι* 
ουτε ήμεΐς ύψώθημεν ώς χελιδόνες ύπεράνω τής κεφαλής 
τοϋ χελιδονοποιοϋ ράπτου, ουτε υμείς συνηγωνίσθητε πρός 
αετούς, είς μπαλόνια Βωδέ μεταμορφούμεναι. Άνήκομεν 
άμφότεροι είς τήν τάςιν τών έπιγείων πτηνών ήμεΐς μέν 
γινόμενοι φουσκωμένοι ντιάνοι, δτε δ τύφος έμφυσα είς 
τήν κοϋφον ήμών κεφαλήν, υμείς δέ νήσσαι, δτε τάς ούρο- 
φόρου; πεοιβάλλεσθε έσθήτας. Ταϋτα δέ ώς πρός μόνην τήν 
μορφήν, Ϋ,ν οί συρμοί δίδουσιν είς τά δύο φύλα* κατά δέ 
τά λοιπά ή γυνή μένει πάντοτε ον υπερφυσικόν, άγγελος 
δταν μάς αγαπά, δαίμων όταν μάς άποστρέφηταί, καί συλ- 
φί; πριν η μάς άγαπησγ,.

Καί τώρα, καλή άναγνώστρια καί φίλε άναγνώστα, στρέ- 
ψωμεν αδελφικώς τάς σελίδας τής ήμετέρας ίστο ρίας, ούχί 
τάλλόκοτα ήμών άμοιβαίως σκώπτοντες, άλλ’ άλλήλωγ 
τά βάρη βαστάζοντες, ινα ούτως άγεθήσονται α ί αμαρτίαν 
ήμχον α ί πολλοί, οτι ήγαπήσαμεν π ολύ . . . τούς συρμούς·

I
ΓΝΩΘΙΣΑΥΤΟΝ

*Αν υπάρχη ιστορία, υπέρ πάσαν άλλην τόν άνθρωπον 
διαφέρουσα, είναι αύτη ή ιστορία τής άνθρωπίνης έπιδερ- 
μίδος ή, έπί τό άπλούστερον, τοϋ πετσιού μας, διότι έν 
αύτώ έγκειται τό σοφόν έκεΐνο Γνώθι σαντόν. Όποία δέ 
μείζων ήμών αύτών γνώσις η τό γΐνώσκειν πώς τά φύλλα 
τής συκής καί οί δερμάτινοι τής Έδέμ χιτώνες,1 τά πρώτα 
τοϋ πρώτου ανθρωπίνου ζεύγους ένδύματα, μετεποιήθησαν 
είς τάς λαμπράς τής κυρίας Λιζιέ τοαλεττας καί τά κομψά 
τού κυρίου Λαμπίκη κοστούμια. Όποιον δέ προςφυέστερον 
δι’ έκείνην τεχνόσημον η πράσινον συκής φύλλον φέρον 
πέριξ:

Ίδέ, πελάτις μου καλή, ή Ευα τί Ιφόρει,
Ίδε ίδέ καί τ ί φορείς Ισό, ή κομψή της κόρη*
Το ΰφατμά μου, θαύμασον τήν τέχνην τήν σπανίαν,
Καί περί τής τιμής, ώ, μή με κάμνεις συμφωνίαν.

Άλλά καί δ κύριος Λαμπίκης δέν σας φαίνεται αδικών 
τήν ιστορίαν, ού λαμβάνων ώς έμβλημα λευκήν προβιάν 
μετά λογίου:

Voila τό κοστούμ τού pere Adam,
Ίόές, mon cher, xai to ’όικό σου :
Etoffe anglaise, premier choix 
Και μή σου φαίνεται ακριβά.»

Καί δμως οί μέν άγνοοϋσιν έντελώς τήν ιστορίαν τού 
ίδίου αύτών σώματος, οι δέ παραμελοϋσι τά τής τέχνης 
των σήματα, διότι ούδαμοϋ τό Γνώθι σαντόν. Έν τούτοις

λ  Γενέσ. Γ ', 24.



 ̂ ιματισμος (costume) υπήρςε πανταχοΰ καί πάντοτε ή 
πιστότατη εικών, ή φωτογραφία τη ; κοινωνικής τοΰ αν
θρώπου καταστάσεως· διό και ή τή ; ενδυμασία; ιστορία 
είναι αντίκρυ; ή τοΰ ανθρωπίνου πολιτισμοΰ.

Ουδόλως δέ θά παρεδοξολόγει τ ι ;  ισχυριζόμενος οτι, 
μακραν πασης βιβλιοθήκης καί ούδέν κρατών άνά χεΐρα; 
βιβλίον, θά ήδύνατο νά σύνταξή άκριβεστάτην τοΰ άνθρω
πο υ ιστορίαν, ει εΐχεν ενώπιον αύτοΰ τά; εικόνα; ό'σων ένε- 
δυθη ουτο; ενδυμασιών. Ό  ιματισμέ; εΐναι τό κάτοπτρον, 
εφ ού αντανακλάται ή πρόοδο; η ή στασιμότη; τοΰ άνθρώ
που, το κλίμα, εν ώ εΰρίσκεται, τό πνεΰμα τή ; εποχή;, εν 
"ί ή φιλοκαλία η ή άπειροκαλία αύτοΰ, τά παν.

Ο: δερμάτινοι τοΰ Άδάμ καί τά; Εύα; χιτώνε; δεικνύ- 
ουσι τήν αγνοιαν πάση; υφαντική; τέχνη;, τήν νηπιώδη 
τοϋ ανθρώπου κατάστασιν, ένώ τά χρυσά ενώτιά τε καί 
φελια, τα άργυρα καί χρυσά σκεύη καί ό ιματισμό;, ά'περ 
ό τοΰ ’Αβραάμ Έλεάζαρ προ;φέρει τίί 'Ρεβέκκα,1 μαρτυ- 
ροΰσιν οτι ο άνθρωπο; έξελθών έκ τών τή ; πρώτη; άνάγ- 
κη; επινοιών, μειδιά ηδη πρό; τήν πολυτέλειαν, τόν χρυσόν 
εί; ώραϊσμού; εργαζόμενο;.

At γλυφά; φέρουσαι πανοπλίαι τών ήρώων τή ; Ίλιά- 
δο;, α; ενδυμα-τίαι καί ο κόσμο; τών θεαινών, οί λεπτοί 
πέπλοι, τά τρίγληνα έρματα, αί χρυσαΐ πόρπαι, ό κεστό; 
τή ; ’Αφροδίτης, τά χρυσά πέδιλα, τά ευώδη έλαια, καί 
αλλα τοιαΰτα έλέγχουσιν άκραν φιλοκαλίαν, — καί αυτη 
πάντοτε προϊόν άνεπτυγμένη; κοινωνίας —, καί κατ’ άκο- 
λουθιαν την πρόοδον τεχνών τ ινω ν αύται δέ ή μεταλλουρ- « 
γία, ή υφαντική, τ) τοΰ χρυσοχόου καί άλλαι· ενί λόγω επο
χήν σχετικοΰ τινο; πολιτισμού.

Αλλ ό ιματισμό; ού δείκνυσι μόνον τόν εξωτερικόν,

1 Γενέσ. ΚΔ\ 22. 30 . 53.

ουτω; είπειν, άνθρωπον, τόν άνθρωπον εν σχεσει πρός τάς 
τέχνας τών χρόνων αύτοΰ, καταγγέλλει καί τόν εσωτερι
κόν, τάς άδυναμίας του άποκαλύπτων, άδυναμιας ομως, 
έφ’ ών έρείδεται τό στερρά.ν καί μέγα τής βιομηχανίας οι
κοδόμημα. Φύσει ματαιόδοξος ών καί πρά; πάν άλλο η 
φαντασιώδη καί άπραγματοποίητον ισότητα ρεπών, ως 
άξιοΰσί τινε; άπατώντε; η άπατώμενοι καί λησμονοΰντε; 
δτι ή ίσότη; αύτη θά έσβενε πάντα προοδου σπινθήρα , 
παντοιοτρόπω; έπειράθη έν παντί τόπω καί χρονω νά δια- 
κριθή καί καθιερώστι τήν έπί τών άλλων υπεροχήν αυτοΰ, 
πλούτον καί μεγαλοπρέπειαν έπιδεικνύμενος.

'Οποία δέ προχειροτέρα καί καταφανέστερα εκθεσις η 
το ίδιον αύτοΰ σώμα ; Διό καί ένεδύθη τα μάλλον εκλε
κτά υφάσματα, περιεβληθη τάς μάλλον βαρυτίμου; όορά;, 
χρυσώ, άργύρω η μαργαρίταις περικοσμούμενο;.

Καί εντεύθεν ή έν πάσνι χώρα καί έποχίί απαντώσα τοΰ 
ιματισμού πολυτέλεια, ή άπειρους τέχνας διαθρέψασα και 
προαγαγοΰσα" έντεΰθεν αι προς περιστολήν αυτής διατα- 
ξεις, αί ούδέποτε, ώς εϊκός, τηρηθεΐσαι- έντεΰθεν τελο; καί 
αί άριστοκρατικαί έκεΐναι άπαγορεύσεις, αι καταστησασαι 
τόν ιματισμόν κατά τούς παρελθόντας αιώνας διακριτικόν 
τών διαφόρων κοινωνικών τάξεων σημεΐον.

’Αλλ’ ό ιματισμός έσχε καί εχει εΰρυτέραν εφαρμογήν· 
ού μόνον διέκρινε τόν εύπατρίδην τοΰ άστοΰ (bourgeois),1

1 Χρώμεθα τϊ| λέξει ά (Τ τ ώ παρά βέλησιν, έλλείψει καταλλη
λοτέρα;, δ ιότι,— ώ; καί πέρυσιν εύσεβάστω; παρετηρησαμεν 
τοϊ; σοφοί; ημών δασκάλοι; — , ά σ τ ο ; ,  ητοι citoyen, είναι και 
ό bourgeois καί ό noble, ώςτε ανεπιτυχής λίαν, ολω; δασκαλικό; 
ό δια τοϋ ά σ τ ο ;  έζελληνισμο; τοΰ bourgeois, ατε Ικπροςω- 
ποϋντο; έν τα ΐ; αριστοκρατικοί; χώραι; ττ,ν μεταςύ λαοΰ και 
ευπατριδών τάςιν.

Α



άλλα διακρίνει ετι και νΰν, ιό ία δέ χαρά τοΐς άνατολικοΐς 
λαοΐς, έν παντί συντηρητικοί?, έθνος άπό έθνους, γενόμε- 
νος έν τί) παροόω τοϋ χρονου έθνότητος έμβλημα· παντός 
έθνους τό προςφιλές αΰτοϋ σήμα, δπερ ψάλλει ή δημοτική 
έκαστου ποιησις, διότι υπο τό ένδυμα έκεϊνο έζησεν, έπολέ- 
μησεν, ένίκησεν η ήττήθη. Ευτυχείς δέ οί λαοί, ών τό έθνι- 
κόν ένδυμα ταυτίζεται μετά τής νίκης καί τής ανεξαρτη
σίας· πόσον όφείλουσι νά τιμώσιν αυτό !

Παρα τας μεγαλας ομως εκείνας τοϋ ίματισμοϋ διαφο- 
ρας, αιτινες παρουσιαζουσι τοσον τό ιδιάζον, ώςτε δια-
στέλλουσιν εποχήν άπό εποχής, καί έθνος άπό έθνου;,__
τοϋτο δέ ιδία σήμερον, ώς προελέχθη, παρά τοΐς άνατολι- 

' υπαΡχ°υ<Γι και μυρίαι δσαι μικραί παρα7>λα- 
γαι, αέναα ποικίλματα ανα εξαμηνίαν υπό άοράτου ‘/ειοός 
μετα θαλλόμενα. Εισί ταϋτα δ ιστός τής νεωτέρας Πηνε
λόπές, τής άστατου καί ιδιοτροπου Μόδας, έξυφαινούσης 
σήμερον δ,τι χθες ΰφαινε, διότι καί ένταϋθα μνηστήρες, 
οί τοΐς συρμοΐς άκολουθοϋντες. Διό καί πάντες οί ευφυείς 
λαοί, και Ιταλοί, καί Γάλλοι, καί 'Ισπανοί, καί *Αγγλοι 
και άλλοι θηλυκω τω γενει εκφέρουσι τό ονομα αύτής! 
Moda, Mode, Moda, Mod, ώς έμπρέπει εις δ,τι κατ’ έξο- 
χήν καί υπέρ παν άλλο άστατον καί ΐδιότροπον. Ά λ λ ’ 
ό άφυής τών χαριτωμένων ήμών δασκάλων εγωισμός, θέ- 
λων νά στέρηση τό γυναικεΐον φϋλον τής τιμής δτι θήλεος 
γένους ή Moda, τής έκοψε τά μαΛΛχά, τής έφόρεσε xar- 
τα .Ιύη , yt.ltxi καί σονρτοϋχο, τής ήλειψε τά χείλη μέ 
elixir William Lasson τοϋ φίλου κυρίου Κ. ’Ολυμπίου διά 
νά ’βγάλη μουστάκι, ένΐ λόγω τήν έκαμεν άνδρα, κατ’ ει
κόνα καί καθ’ ομοίωμα δασκάλου. Καί ιδού πώς ή χα- 
ρίεσσα καί πτερόεσσα Μόδα έγένετο ό άχαρις καί δνςώνυ- 
μο; Συρμός, τό συνώνυμον τοϋ κοιλιακού τύφου,τών ελωδών 
πυρετών καί πάσης έπιδημίας* ό αιώνιος πελάτης τών 999

ιατρών, τών δραμόντων πρός σωτηρίαν τοϋ Γκαζοχωρίου, 
δτε νέο; τις Ούάσκος δέ Γάμα άνεκάλυψε τυχαίως δτι ύπήρ ■ 
χον καί έκεΐ άνθρωποι!

Ά λλά, καλοί μου δασκάλοι, τί πράγματα είναι αύτά;! 
πριν υποπέσητε εις τοιοϋτο τερατούργημα, δέν ήξευρεν 
έκαστος υμών νά έρωτηση τήν κυοα δασκαλα του, και η 
δασκάλαις ’ξέρουν δλαις άπό μ .ό δ α ις —, η μαθήτριαν, ελλεί
ψει δασκάλας, άν ή θεότης, ή έφορεύουσα εις τό τ ό χ , τό ni- 
uiche, τό cloche, τό chignon, την xe.iip ira, τήν μ ιtaoxira, 
τό π ο νφ , τήν Λ α σ μ α ν τ ρ ή ,  τί/ς δ α τ τ έ . Ι λ α ις  καί άλλα τοι- 
αϋτα είναι δυνατόν νά φέρνι μουστάκι ! ’Ά ν τούλά/ιστον οι 
άνάδο/οι περιεποιοϋντο τόν βαπτιστικόν αύτών, υπομονή ! 
άλλ’ εϊδετέ ποτε δάσκαλον φοροϋντα ένδύματα τής μ ό δ α ς - ,  
μόνον κατά τάς άπόκρεως, χάριν μεταμφιέσεως-Ότι δέ και 
οί λογιώτατοι μεταμφιέννυνται ένίοτε, παράδειγμα δ ̂ πε
ριώνυμος Καζωβών, δςτις έλούετο άπαξ τού έτους, τήν ημέ
ραν τής τ σ ιχ ν ο χ έ φ τ η ς ,  pour se d6guiser, ως λέγει ο Χαίνε.

Πόσον δέ ή ήμετέρα γενεά, ιδία δέ αί γυναίκες, αΐτι- 
νες καί φύσει καί θέσει μάλλον τών άνδρών πρός τούς συρ
μούς καί τούς κόσμους ρέπουσιν, ήθελον εκπλαγή, εί πο νε 
ήδύναντο νά φαντασθώσιν οτι πολλά τής ενδυμασίας αυ
τών, κοινά σήμερον καί έν αύταΐς ταΐς κώμαις, άπερ μετ’ 
αδιαφορίας θεωροϋσιν, έγένοντο ευφροσύνης αντικείμενα εις 
βασίλισσας καί δεσποίνας, τήν φιλαρέσκειαν αυτών πλη- 
ροϋντα. Καί δμως αί μεταξωταί χάΛζσαι, τά αρώματα, 
τά ευώδη χειρόκτια (gants de senteur) καί άλλα τοιαϋτα 
υπήρξαν (nouveautis) διά τήν βασίλισσαν Ελισαοετ, τά δ 
ενώτια, τά κοσμήσαντα την βιβλικήν Ρεβέκκαν, μόλις επι 
Καρόλου τοϋ Ζ' (1422 - 1461) έρχονται ώραίζοντα τάς

ί Henri Heine : *D; I’ A l le m a g n e » ,  tom. II, pag. 269. Par is ,  
1685



γαλλίδας δέσποινα;, ώς έκτενέστερον άλλοτε θέλομεν ι’δεΐ 
τήν ιστορίαν τοΰ ιματισμού διερχόμενοι.

Ά λ λ ’ όποία τ ι ;  ή βίβλο; γενέσεω; τών συρμών; Πλεί- 
στου; βεβαίως επλασεν ή θεά ΑΝΑΓΚΗ, ητις τέχνας 
κατεργάζεται, πρό; κάλυψιν δυςμορφίας τινό; τοΰ σώμα
τος· άλλου; ή άκρατο; φιλαρέσκεια, ούχί πλέον ΐν ’ άπο- 
κρύψνι, άλλ ’ tv’ άποκαλύψνι καί έκθέσνι ώραίου; ώμου; η 
βραχίονας, τά πριν υπό την έσθήτα καλυπτομένους· άλ
λοι έγεννήθησαν εκ τυχαίω ; δλως περιστατικού· άλλοι έκ 
πνεύματος άντιπολιτεύσεω;· άπειροι δέ καί αναρίθμητοι εκ 
τρέλας, διότι ή τρέλα όπήρξ επάντοτε ή τίτθη της ανθρώ
πινη; πλειοψηφίας, δέν είπεν ό Βοαλώ:

Tons les hommes sont fous et malgretous leurs soins,
Ne different entre eux que de plus ou du moins ;

Ά ν  δέ δ άναγνώστη; άμφιβάλλϊΐ, άς διέλθη τήν μι- 
κράν ταύτην συλλογήν, ε ί; πέντε κατηγορία; διαιρουμέ- 
νην, καί ά ; άποφανθή τ ί ;  ή άναγράφουσα τά πλείονα καί 
τά μάλλον άλλόκοτα η τερατώδη.

Α'
ΑΝΑΓΚΗΣΕΝΕΚΕΝ

Έκ τών γυναικών, αίς Ερρίκο; ό Η' της Α γ γ λ ία ; 
άλληλοδιαδόχω; ένυμφεύθη εν διαστήματι οκτώ καί τριά
κοντα έτών (1509 - 1547), ή δευτέρα ήτο ή μητηρ της 
Ελισάβετ, ή πολυθρύλητος έκείνη Ά ννα  δέ Βολέϋν η δέ 
Βουλέν, ητις έντός έπτακαίδεκα ημερών έκ του θρόνου εις 
την λαιμητόμον μετέβη. Καίτοι έπί καλλονί), άβρότητι 
καί χάρισιν έφημίσθη, εϊχε, λέγουσιν, έπί μέν τής άνω 
σιαγόνος όδόντα άτυχώς προςηρμοσμένον, έπί δέ τοΰ τρα
χήλου εξοχήν τινα, $ν έντέχνω; έκάλυπτεν, εις δέ τήν

δεξιάν έξ δακτύλου;. Τοϋτο δέ τό έντέχνως έχά.Ιυπτε τών 
χρονογράφων τής εποχής ύποδείκνυσιν δτι αί εύεργετικαί 
mouches ήτοι τεχνητοί φακοί, κοινώς έ.Ιγαι'ς, ήσαν ειςέτι 
άγνωστοι έν Α γ γ λ ία . Καί δντω;, είςήχθησαν αυτόθι μι
κρόν μετά τόν θάνατον τή ; Ά ννης (1536), επί Έδουάρ- 
δου τοϋ Τ ' (1547 - 1557), ΰπό ξένη; τινό; κυρία;, πιθανόν 
Γαλλίδος, εις τό μέσον τοϋτο καταφυγούση; ί'να καλύψη 
κονδύλωμά τ ι, δπερ εΐχεν έπι τοϋ τραχήλου. "Ο,τι δέ 
παο’ αύτή άνάγκης έπίνοια, έγένετο ταχέως άπαίτησι; 
συρμού, πανταχοΰ Ευρώπη; πολιτογραφηθέντος. "Ήσαν δέ 
αί mouches μικρά τεμάχια μέλανος σηρικοϋ υφάσματος, 
παρεσκευασμένα δπω; ευκόλως προςκολλώνται επί τοϋ 
προ;ώπου η τοϋ τραχήλου ίνα άναδείξωσιν αυτά λευκότερα.

*¥ *
«Vousvoulez plaire et vous n’ avez point de mouches», 

ητοι θέλεις r ’ άρέσης xal d e r  έχεις χαθόΛον έληα ίς , λέγει 
που μετ’ απορία; ό Καμπιστρών, τραγικός συγγραφεύς 
τών χρόνων Λουδοβίκου τοϋ ΙΔ ', μαρτυρών ουτω πόσον αι 
mouches έθεωοοϋντο τότε έν Γαλλία απαραίτητος τής καλ
λονής ώραΐσμός. Τοσούτφ δ’ έκράτει ό τών mouches συρ
μός, ώςτε έγένοντο αύται τό vade - mecum τών κομψευο- 
μένων γυναικών, διότι έξήρχοντο φέρουσαι έπ’ αύτών μι- 
κράν πλήρη φακών, πυξίδα, έφ’ ής μικρόν κάτοπτρον, ινα 
δύνωνται έν πάσνι στιγμή καί παντί τόπω νά έπιθέσωσι 
νέους φακούς η ν’ άντικαταστήσωσι τούς τυχόν άποσπα- 
«Οέντα;· έκαλεϊτο δέ ή πυξί; boite a mouches, ητοι ya- 
χοθήχη.

¥ ¥
Ώ ; κοινώς πιστεύεται, η χρήσις τών τεχνητών φακών έν 

τώ γυναικείω καλλωπισμώ προήλθεν έκ τών Περσών καί



τών ’Αράβων, οιτινες θίωροΰσιν ώς κάλλη τά μελανά στίγ
ματα. Εΐςή/θη δέ, ώς λέγουσιν, έν Εΰρώπγι κατά τούς 
χρόνους τών σταυροφοριών. Ό πως ποτ’ άν η, γνωστόν δτι 
μόνον κατά την ΙΖ' εκατονταετηρίδα αί γυναίκες ηρζαντο 
έν Γαλλία ποιούμεναι χρήσιν τών φακών τούτων, ώς μαρ
τυρεί ευτράπελόν τι ποιημάτιον τοϋ έτους 1656, έπιγρα- 
φόμενον η Bonne Faiseuse, έν ίτι πρός τοΐς άλλοις άναγινώ- 
σκεται :

Ce dieu redoute des humains.
qui sait toujours mille dessins
contre la liberte des hommes,
mit en vogue, a u s ie c le  o u n o u s  som m es,
toutes ces mouches - la.

*
¥ ¥

Μη κατηγορώμεν τους στραβοπόδαρους, στ ραδ αρίδες % 
στραβοχάνιδες, δπως άγαπατε, — ή νεωτέρα άττική είναι 
πλουσιωτέρα τής άργαίας —, διότι είς τάς στρεβλάς κν·/ι- 
μας Καρόλου τοϋ ΤΙ τής Γαλλίας (1489 - 1498) οφείλον
ται τά πόδηρη ένδύματα,1 σεμνά άμα δέ καί μεγαλοπρεπή.

Τά δέ μακρά δύο πόδας και εις α’χμήν λήγοντα υπο
δήματα έπενοιίθησαν χάριν τοΰ δουκός τής ’Ανδεγαυίας, 
'Ερρίκου Πλανταγενέ, — τοϋ βραδύτερον (1164) 'Ερρίκου 
τοΰ Β' τής ’Αγγλίας —, δςτις εΐχεν έξόγκωμα έπι τοϋ 
ποδός.* *¥ *

Φραγκίσκος ό Α' τής Γαλλίας ρίπτων ποτέ (1521) 
|6ολ.άς ^ΐόνος, χάριν διασκεδάσεως, Ιτραυματίσθη τήν κε

■1 Bertin «Curiosites de la Litterature», tom. I· οελ. 264.
2 Berlin, eiriOt, « λ  264.



φαλήν καί ήναγκάσθη νά χόψτι τήν πλουσίαν αΊτοΰ κόμην, 
$ν έκτοτε πάντοτε μικράν έφερεν,1 εύθύς δέ οί αύλικοί του 
έκειραν τάς ίδικάς των, καί ή μικρά κόμη έγένετο τοΰ συρ
μού. Τόν δέ Φραγκίσκον έμιμήθη καί b κρύφιος αύτοΰ αν
τίπαλος Ερρίκος ό Η', ού μόνον εαυτόν κουρεύσας, άλλά 
καί τούς αύλικούς αύτοΰ, ινα διά της κουράς έπισφραγισνι 
τήν πρός τόν κουρευθέντα Γάλλον ηγεμόνα φιλίαν.

* .* *
Φρειδερίκος Si ο Μέγας, εί μέν δέν συνετέλεσεν είς 

τήν επίνοιαν νέου τινός συρμού, ήναγκάσθη ό'μως, τεσσαρα- 
κοντούτης γενόμενος, νά ζητήστ, τήν συνδρομήν άλλου 
ΰπάρχοντος, μικρά; φενάκης, δπως καλύψτρ τους γυμνούς 
αυτοΰ κροτάφους. Καί ό Μέγας Φρειδερίκος φιλάρεσκος ί 
'Ημέραν δέ τινα, έτος πρό της τελευτής αύτοΰ (1086), 
καθ’ $ν διέτρεχεν έφιππος τάς οδούς τοΰ Βερολίνου, χαι- 
ρετίζων τους χαιρετίζοντας αύτόν, ή πονηρά φενάκη, εν 
τω πίλω προςκολληθεΐσα, έπεσε χαμαί· τήν ημέραν εκεί
νην ό Φρειδερίκος εΐ^εν όντως άποκαλυφθή· άλλ’ ό Μέγας 
Φρειδερίκος, καίπερ μέγας, δέν έχει ενταύθα τά πρωτεία.

*¥ ,¥
Περί τά τέλη της ΙΕ' έκατονταετηρίδος αί γυναίκες έν 

Γαλλία τε καί Γερμανία εΐθιζον νά περιβάλλωνται προςθέ- 
τους κόμας, μακράς καί βοστρυχιζούσας. Εύσεβής δέ Γαλ- 
λίς ήκολούθει ποτέ εν Παρισίοις λιτανεία, δτε αίφνης πί
θηκος μάγχας, παρ’ ούδενί Βόλπη της εποχής μαθητεύσας, 
όρμά κατά της κυρίας, καθ’ ής εΐχε, φαίνεται, άφορμάς, 
αποσπά τόν πέπλον καί τήν φενάκην αύτής, καί ίδοΰ ή 
ώραία κυρία γενομένη εν άκαρεΐ δυςειδής καί φαλακρά, ή 
δέ σοβαρά λιτανεία φαιδρά κωμωδία. Κατά τινας ό άχρεΐος 
εκείνος πίθηκος ητο δ κατηραμένος Σατανάς, δςτις έζελέ-

1 "Ορχ τήν έν τώ πβοατιΟεμένιρ πίνα/ι εικόνα αύτοΰ.



ξατο καί πάλιν την γυναίκα, ινα διαταράξτ, την λιτανείαν, 
τό έργον τοϋ Θεοΰ, καί άπεργαιθτί τό κακόν, τούθ’ δπερ 
ουδόλως άπίθανον. ** »

Ά λλά καί ή μεγαλοπρεπής φενάκη, ή έξ έκατόν βο
στρύχων (boucles) ώς έπί τό πλεϊστον άπαρτιζομένη, ή 
μέχρι της γαλλικής Έπαναστάσεως, τόσας άγίας, σοφάς 
η έστεμμένας κεφαλάς καλύψασα, ταπεινήν έσχεν έν Γαλ
λία μητέρα, τήν Ανάγκην. Ερρίκος ό Γ' (1575 - 1589), 
δςτις δύναται νά κριθνί έκ τών ώτων, — έφόρει έλλόβια 
— , ώς έκ τοϋ δνυχος ό λέιον, συνεχώς εθυε ταΐς Χάρισι. 
Τελών δέ τάς θυσίας έκείνας άπώλεσε ριζηδόν τήν κό
μην καί έγένετο φανηφόρος άνήρ. Θέλων δέ νά κολάσ·/) τό 
λάλον τοϋτο άκοας σωφροσύνης τεκμήριον, κατέφυγεν είς 
μικράν καλύπτραν, διά τριχών περιβεβλημένην, — ώς 
δείκνυσιν ή παρατιθεμένη είκών —, $ν ουδέποτε άφτίρει, 
ούδ’ ένώπιον τής βασιλίσσης ευρισκόμενος. Τό δέ δλως 
άτεκνον τοϋτο φενάκης δοκίμιον θά καταστη προϊόντος τοϋ 
χρόνου ή δόξα τής γαλλικής τριχοτεχνίας, κατά τήν ΙΖ' 
εκατονταετηρίδα. Ή  δέ γηραιά καί φενακοφόρος ιστορία 
διέσωσεν ήμιν, μεταβιβάζουσα είς τήν αθανασίαν, τό 
δνομα τοϋ μέγαλουργοϋ τεχνίτου, δςτις τώ 1680 έπενόησε 
τάς κολοσσιαίας έκείνας έκ τριχών περικεφαλαίας, δι’ άν 
έφορολόγει τήν Ευρώπην σύμπασαν. *0 δαιμόνιος οΰτος 
άνήρ, δςτις ήδυνήθη νά ύποβάλιτ) άπάσας τών άνθρώπων 
τάς κεφαλάς είς τόν αυτόν ρυθμόν, καθιστών αύτάς δμοει- 
δεΐς, έκαλεΐτο Binette. Καί έπειτα υπάοχουσί τινες δια- 
τεινόμενοι δτι οί άνθρωποι ουδέποτε συμφωνρϋσιν ! "Ελεγε 
δέ ό μεγαλουργός Binette χαριεντιζόμενος : «Άπογυμνώ 
τάς κεφαλάς τών υπηκόων, ινα καλύψω τήν τοϋ ήγεμόνος· 
ήγεμών δέ ητο Λουδοβίκος ό ΙΔ' (1661 - 1715). Καί όν

τως άπεγύμνου τάς κεφαλάς τών υπηκόων, διότι αί φε- 
νάκαι τοΰ τε βασιλέως καί τών αύλικών ησαν μέγισται, 
ίκανάς λίτρας βάρους εχουσαι καί εως χιλίων σκούδων 
τιμώμενα ι. *¥ ¥

Έν τούτοις άπό τάς άρχάς ήδη τής Ι*Τ' έκατονταετη- 
ρίδος ή φενάκη ητο έν χρήσει παρά Γερμανοΐς, άλλ’ ιερο
κρυφίως, ώς ©αίνεται, καί έφημίζετο έπί τνί κατασκευίί 
αύτών ή Νουρεμβέργη, ονομαστή σήμερον διά τάς πλαγ
γόνας αύτής. Όφείλομεν δέ τώ γνωστώ Beckmann, εκ τοΰ 
ΧροτιχΌν τής Σαξονίας παραλαβόντι, τήν μικράν ταύτην 
ηγεμονικής άδυναμίας άποκάλυψιν : Κατά τό 1518 ό τής 
Σαξονίας δοϋξ ’Ιωάννης παρήγγελλε τώ έν Κοβούργω είς- 
πράκτορι αύτοΰ νά τω άποστείλνι έκ Νουοεμβέογης ώοαίαν 
φενάκην, ιεροκρυφίως δμως καί ουτω πως, ώςτε μηδείς 
μάθη δτι προώριστο δι’ αύτόν, καί τόσον έντέχνως κατε- 
σκευασμένην, ώςτε νά περιβληθνί αύτήν άοόβως ^ωρίς ή 
νοθεία νά φαίνηται. Τούτο δέ άποδείκνυσιν δτι ή φενακο- 
ποιία είχεν άρκούντως προοδεύσει παρά Γερμανοΐς, άλλά 
καί δ περιώνυμος Ούλρίχ δέ Ουττέν,1 δςτις έτελεύτησε 
τώ 1523, τό αύτά τοΰ μεταγενεστέρου 'Ερρίκου τοΰ Γ' 
υποστάς πάθημα, καί τήν κόμην άπολέσας, έκάλυψε τής 
κεφαλής τήν άσχημοσύνην, περιβληθεΐ; μεγάλην στρογγύ- 
λτ,ν φενάκην, ί,ν δ Rango καλεΐ koble,* ώς δήλον καί έκ 
τών δύο παρατεθειμένων αύτοΰ εικόνων, ών ή μεγαλειτέρα

1 " Ι 'ρ α  r t p l  το ΰ  δ ιβ σ ή μ ιυ  x s l  άμα  rrotpaο^ςου το ύ το υ  έκ  Φ ρ α γ χ ο ν («  
άνδρός. π ο ιη το ΰ . α υ γ γ ρ α φ έ ω ;, σ τρ α τ ιώ το υ  κ α ί έν^έρμου μ ετα ρ ρ υ^ μ ιττο ϋ  
■ό « M u s e e  d es p .o tc s ta n ts  C ile b r e s ,»  έν  βίιρ « U lr ic  d e  H u tte n · , tom . 

I .  I r e  p a r t ie  P a r i s .  1822.
2 Πορα Nicolai : «Uecherchcs historiqnees snr I’nsage dct chevcux 

postiches etc», pag. 81.



παρίστησιν αυτόν τήν ποιητικήν δάφνην έστεμμένον και 
φέροντα τήν πολεμικήν τών χρόνων εκείνων χαλύβδινο ν 
ενδυμασίαν, τό hubert ήτοι τόν θώρακα.

*
¥ ¥

Ούτως δ,τι τό κατ’άρχάς ή ανάγκη υπαγόρευσε παρά τώ 
Ουττέν, Έρρίκω τώ Γ' καί άλλοις έγένετο βραδύτερον πο
λυτελέστατος συρμός, οςτις επί μίαν καί ήμίσειαν περίπου 
εκατονταετηρίδα ανηλεώς έμάστισε τάς κεφαλάς τών αν
θρώπων. Ό λίγισται τών ευρωπαϊκών χωρών έμειναν άπρός- 
•βλητοι, πάσαι δέ ανεξαιρέτως αί κοινωνικαί τάζεις καί 
πάσαι αί ήλικίαι έτέλεσαν φόρον τη επιδημία, διότι καί 
αυτά τά μειράκια έν ’Α γγλία , έπί τών χρόνων του Ουιλ- 
λιέλμου καί της Μαρίας (1686 - 1782), περιεβάλλοντο 
πρόςθετον κόμην, έλλείψει δέ τοιαύτης άπεμιμοϋντο αυ
τήν, τάς τρίχας βοστρυχ^ίζοντες, έν δέ τη Γερμανία οί δω- 
δεκαέτεις άπέτινον τέλος φενακικόν. Τοσούτον δέ ή χρή- 
σις τνίς φενάκης είχε καταστη ουτω κοινή, καί έθεωρεΐτο 
αυτη μέρος της ενδυμασίας άναπόσπαστον, ώςτε ο ’ Ιταλός 
άββας ’Ιωάννης Βαπτιστής Paccichelli έξέδοτο έν Νεα- 
πόλει τω 1693, περιεργότατον πονημάτιον, λίαν σπάνιον 
σήμερον, έν ω πολλάς γνώμας συγχρόνων νομολόγων έπα- 
γόμενος, άποφαίνεται οτι ή φενάκη δέον ν’ άπολαύη τών 
αύτών τοϋ πίλου δικαιωμάτων, καί ώς ο δανειστής δέν 
δύναται νά κατάσχη τοϋ οφειλέτου τόν πίλον, εί μόνον 
ενα εχει, εστω καί μεγίστης άξίας, ουτω καί ώς πρός τήν 
φενάκην, εί μόνον μία υπάρχει τώ οφειλέτη. ’’Ή το δέ τότε 
ή ξανθόθριξ Γερμανία ο γενικός τής Ευρώπης άνθρωπίνων 
τριχών προμηθευτής, — ώς σήμερον είναι ο επίσημος άπο- 
στολευς νυμφών είς τους ηγεμονικούς θαλάμους —, ο πα- 
ρήγορος θεράποιν της φαλακρότητος η τοϋ συρμοϋ, δ άπο- 
γυμνών τάς κεφαλάς τών Γερμανίδων ινα ένδύση τάς τών



άλλων γυναικών. Ό θεν ουδόλως άπορον άν αί έφημερίδες 
άνέγραφον κατά τό 1801 δτι έν μια καί μόνη άποστολη 
έπέμφβησαν έζ Αμβούργου εις Λονδΐνον ένδεκα κεντηνά- 
ρια (quiDtaux, καντάριαJ  τριχών, προωρισμένων είς κατα
σκευήν περιθέτων κομών πρός χρήσιν τών Ά γγλ ίδ ω ν  γνω
στόν δέ δτι a t  ζανθαΐ τών Γερμανίδων κόμαι μεγάλως 

. έτιμώντο παρά 'Ρωμαίοις άπό τών χρόνων ήδη τοϋ Μαρ- 
τιαλίου. *¥ *

ΠρΙν δέ άποχαιρετίσωμεν τήν σεβαστήν φενάκην, μνη- 
μονεύσωμεν καί δύο σωτηρίας έργων αυτής. Διηγείται δ 
Πολύαινος, Έ λλην συγγραφεύς τής δευτέρας μ. X. έκα
τονταετηρίδος, δτι «Χαριμένης Μιλήσιος καταφυγών είς 
Φασηλίδα, έφορμουσών αύτώ νεών μακρών Περικλέους τοϋ 
Δυκίου, περιθέμενος περιθετήν, πεζή διά τής Περικλέους 
χώρας διεσώθη».1 'Ωςαύτως και Κάρολος ό Β' τής Α γ 
γλίας, υίός τοϋ άποκεφαλισθέντος Καρόλου τοϋ Α ', ήττη- 
θείς εν Worcester (1651) καί καταδκοκόμεϊνος έκειρε τήν 
κόμην, ένεδύθη χωρικού περιβολήν καϊ διήγε κρυπτόμενος. 
*Οτε δέ ήναγκάσθη νά καταλίπη τό αγγλικόν έδαφος καί 
νά ζητήση άσυλον έν Γαλλία, είς φενάκην κατέφυγεν, ινα 
καταστή άγνώριστος καί έκτελέση τόν πλοϋν. Καί δμως 
δ τη φενάκη όφείλων τήν σωτηρίαν, βραδύτερον δέ καί τόν 
θρόνον (1660), άγνωμόνως τήν άπηγόρευσε τοΐς εκκλη
σιαστικούς, ένώ αύτός ούτος έξηκολούθει φέρων αυτήν !

*¥ ¥
Ταπεινή καί ή καταγωγή τής περίφημου poudre k la 

marechale, δ ι' ής οΐ αύλικοΐ και οι μεγιστάνες Λου'δοβίκου

1 Π ολυα ίνου : Σ τ  ρ α τ  η  γ  η  μ α τ  α , Ε ',  M B '.



τοϋ ΙΕ' (1723- 1774), οί στρατηγοί, οί άββάδες καί πάν
τες οί κομψευόμενοι έλεύκαινον τάς περιθέτους αυτών κό
μας, τω παραδείγματι τοϋ βασιλέως επόμενοι. Κατά τάς 
άρχάς της έκατονταετηρίδος εκείνης  ̂ τής 1Ζ', οί Γάλλοι 
ηθοποιοί ήρξαντο λευκαινόμιενοι τήν κόμην δι’ άλεύρου, 
ινα έπί τό φυσικώτερον ΰποκριθώσι πρόςωπα γερόντων. Οί 
δέ κωμικά παριστώντες, ινα ετι μάλλον έφελκύσωσι τόν 
γέλωτα, μετετρέποντο εις άΜ ιράδες, τήν τε κεφαλήν καί 
τό πρόςωπον δΓ άλεύρου έπιπάσσοντες, δθεν καί έκληθη- 
σαν Jean Farine (Γιάννης Άλευρά?). Τό δ’ έθος τοϋτο 
έξακολουθοϋσι διατηροΰντες οί παρ’ Ίταλοΐς pagliacci καί 
οί τών Ά γγλω ν clowns. Ά λλά τίς ποτε θά ελεγεν ό'τι ή 
κωμική τοΰ Jean Farine επίνοια ήθελε καταστή άριστοκρα- 
τικός ώραϊσμός παρ’ άμφοτέροις τοΐς φύλοις τών κομψευο- 
μένων Λουδοβίκου τοϋ ΙΔ' υπηκόων, τοϋ άλεύρου εις πού
δραν μετατρεπομένου ! Καί δμως ούδέν τούτου ίστοοικώ- 
τερον οί περιλαμπείς αύλικοί, μεγιστάνες, ίππόται η 
εύπατρίδαι, αί ώραΐαι πριγκίπισσαι, δούκισσαι, μαρκησίαι 
η άλλαι τών Βερσαλλιών επιφανείς δέσποιναι, πάντες εκεί
νοι καί πάσαι αύται έπέπασσον λευκή τε καί εύώδει κόνει 
τάς φυσικάς η περιθέτους αύτών κόμας, διό καί λέγει που 
ό Σκρίβ :

An temps jadis, la poudre qui m'est chere 
Dans tons les rangs brillait avec icclat :
Ella parait 1’elegant miliiaire,
Le jenne abbe, le grave magistrat.

Καίτοι δέ ωραίος δμολογουμένως δ συρμός, διότι έδί- 
δου τή κεφαλή τι καλλιτεχνικώς ομοιόμορφον, καθά καί ή 
φενάκη; δ Λουδοβίκος άπεχθάνετο τόν συρμόν, τήν ταπει
νήν αύτοϋ έκ τοϋ Jean Farine καταγωγήν άναμιμνησκόμε- 
νος. Περί τά τέλη δμως τής μακράς αύτοϋ βασιλείας, είς

τάς ενθέρμους τών αύλικών του παρακλήσεις ένδίδων, ήρ- 
ξατο δεικνύμενος άνεκτικός πρός εθος γενικόν ήδη κατα- 
στάν, καί έπέτρεψε μάλιστα νά λευκαίνωσιν έλαφρώς τάς 
ξανθάς περιθέτους αύτοΰ κόμας. Καί τοιαύτη ή έξ άλεύ
ρου ταπεινή καταγωγή τής περίφημου εκείνης poudre a la 
marechale η polvere di Clipri παρ’ Ίταλοΐς, ή'τις έ'μελλε 
φεϋ ! ν’ απόληξη έν Έλλάδι είς καταστροφέα τής έπιδερ- 
μίδος, είς τόν τετριμμένον έκεΐνον γύι -̂ΟΓ,τόν τόσον δημώδη 
παρά τοΐς άπογόνοις τοΰ Περικλέους καί τής ’Ασπασίας 
υπό τόν εύφημισμόν πούδρα Ζαχνκθον.

II
Φ ΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑΣ Χ Α Ρ ΙΝ

Ένταϋθα, γαρίεσσαι άναγνώστριαι, έπιτρέψατέ μοι νά 
μιμηθώ τούς ποιητάς· νά έπικαλεσθώ καί έγώ τήν Μοΰσαν 
ΐνα κράτηση τήν ασθενή μου γραφίδα* τόσον το θέμα εί
ναι εκτενές, πολύπλοκον, δύςκολον, διότι άρχαιοτάτη αρε
τή ή φιλαρέσκεια/Εστω μοι μαρτύριον τοΰ λόγου τόδε : δτι 
καί έν αύτή ετι τή προϊστορική εποχή, τή καλουμένη λ ί
θινη, δτε τά μέταλλα δλως άγνωστα έτύγχανον καί οί άν
θρωποι έποιοΰντ» χρήσιν λίθινων οπλών καί εργαλείων, 
οίον πελέκεως, βέλους, σφύρας, μαχαίρας, πρίονος καί άλ
λων τοιούτων, δ αρχαιοδίφης άπαντα καί λίθινους δα- 
χτνΜοιχ.

** ¥
Ά λλά πριν η προβώμεν, δίκαιον είναι, νομίζω, αί λευ- 

κώλενοι ν’ άποτίσωσι παλαιάν οφειλήν, μνημονεύουσαι εν 
ταΐς ·υ/αΐς αύτών, — καί έχει άνάγκην πολλών εύχών ή 
μακαρΐτις —, τής πολυθρυλήτου Ίσαβώ η ’Ισαβέλλας εκ 
Βαυαρίας, γενομένης τφ 1385 συζύγου Καρόλου τοϋ CT'



τής Γαλλίας, διότι άνευ αυτής πολύ πιθανόν τό d^colleti 
νά έμενεν άγνωστον καί νά μή ήδύναντο αύται νά έπιδεί- 
ξωσι τά κεκρυμμένα αυτών κάλλη. Ευτυχώς ή ’Ισαβέλλα 
οΰ μόνον έτύγχανε πάνυ ωραία τήν δψιν, άλλά καί, κατά 
τό δή λεγόμενον, καλοκαμωμένη, διό καί ειςήγαγε τό έ'θος 
τοϋ άποκαλύπτειν τόν τε τράχηλον, τούς ώμους καί τούς 
βραχίονας.

Τήν δέ βασίλισσαν τής Γαλλίας υπερακόντισε βραδύ- 
τερον ή τής Αγγλίας, Αικατερίνη έκ Πορτοκαλλίας, σύ
ζυγος (1661 - 1685) Καρόλου τοΰ Β', περιβαλλομένη στο- 
λάς, αίτινες έξέπεμπον λάβας Ούεζουοίου τοΐς θεωμένοις, 
εντελώς τόν τράχηλον καί τούς ώμους άπογυμνοϋσα, ένφ ό 
σεβαστός σύζυγος έκάλυπτε διά φενάκης, ώς έρρήθη, τήν 
σεπτήν αύτοϋ κεφαλήν. Τόν δέ πνρποΜχόν τοΰτον συρ
μόν παρεδέξαντο πασαι τών χρόνων αυτής αί γυναίκες, πρός 
σκάνδαλον τών Πουριτανών καί δυςτυχίαν τών συζύγων, 
άδυνατούντων νά πρΟλάβωσι τών πυοκαϊών τάς συμφοράς.

*
* ¥■

Στρέψατε άλλαχοΰ τάς εύχάς υμών, λευκώλενοι άναγνώ- 
στριαι, διότι δπέπεσα εις λάθος καί σπεύδω νά το επανορ
θώσω· ούδεμίαν έχετε υποχρέωσιν πρός τήν καλήν ’Ισαβέλ
λαν τό dicolleti ητο ήδη έν χρήσει πρό αύτής παρά ταΐς 
Φλωρεντιναΐς άπό τής ΙΔ' έκατονταετηρίδος, άπό τών χρό
νων τοϋ Δάντου,1 δςτις, ήκιστα άβρός δεικνύμενος, κακί
ζει αύτάς:

ΤΩ αδελφέ γλυκύτατε, τί θέλεις να σέ είπω ;
Μέλλοντα χρόνον θεωρώ Ινώπιόν μου τ̂ δη,

Πρίκ δν ή ώρα αδτη πολύ άρχαία δέν θά είναι,
Καθ’  ην άπο τοΰ αμβωνος θά άπαγορευθώσιν 
Έκεΐναι αί χαλκοπρόσωποι «ρλωρεντιναί γυναίκες,
Νά προπατοΰν δεικνύουσαι μέ τούς μαστούς τδ στήθος!. 2

Καί οΰτω μέν δ ποιητής περί αύτών, ούδόλως δμως 
εγγυώμαι δτι καί ταΐς Φλωρεντιναΐς άνήκει le brevet d 
invention. Ή  φιλαρέσκεια είναι παράρτημα τών 'Ωραίων 
Τεχνών, καί ούδείς γινώσκει, λέγει δ Βολταΐρος, τίς επε- 
νόησε τάς 'Ωραίας Τέχνας. Ουτω κατά τούς αύτούς άκρι- 
βώς χρόνους, ίσως δέ καί μικρόν τι πρότερον, καί αί κα- 
λαί Γαλλίδες άπεγυμνοΰντο ώς αί Φλωρεντιναί, -κατα την 
μαρτυρίαν περίφημου τής εποχής έκείνης ποιήματος, τοΰ 
Homan de la Rose, έργου, ώς γνωστόν, δύο ποιητών, 
τοΰ Ούιλλιέλμου δε Λορρίς, τελευτήσαντος τώ 1240, καί 
τοΰ Ίωάννου δέ Meung, έπιληφθέντος, κατά τό 1280, τής 
έξακολουθήσεως η δίαπλάσεως αύτοϋ.

Έν τώ συμβολικώ δέ τούτω ποιήματι, —- μακρά κατά 
τών γυναικών καί τών καλογήρων σατύρα , τώ εμπεριέ- 
χοντι, κατά τινας μέν 16,000 όκτωσυλλαβους στίχους, 
κατ’άλλους δέΰπέρ τάς 22,000,λέγεται έν στίχω 13,519:

1 Κ α θ α ρ τ η ρ .  Κ Γ ',  33 (97 τού κειμένου), κατά τήν βρα- 
βευθεΐσαν μετάφρασιν Γ . Ε. Άντωνιάδου.

2 Όρα Michaud : «Biographie Universelle·. έν βίοις Gnillaume de 
Lorris καί Jean de Meung. To ποίημα τοΰτο, γεγραμμένον i t  τϊ) 
ρ ω μ α ν ι κ ή  γλώσσν), langue romane, δθεν καί Roman de la Rose, 
ώς έκαλεΐτο τότε ή γαλλική καί ίπασαι at έκ τη£ λατινικής 
γεννηθεΐσαϊ γλώσσαι, δέν είναι μυθοπλαστία, κατά την διδομενην 
σήμερον τφ ένόματι τούτ<() σημασίαν. ’ Εκ δέ τών 46 ί| 22 χι
λιάδων αύτοΰ στίγων ό Λορρίς μόνον 4 ,430  Ιποίησεν.



S 'e le  a b ia n  c o l e t  g o rg e  b la n c h e ,
G a r t  q u e  e i l  q u i s a  ro b e  t r a n c h e  ( t a i l le )
S i  t r e s  b ie n  l a  l i  e s c o le te ,
Q uo s a  c h a r  p e r e  (p a r a i s s e )  b la n c h e  e t  n e te  

D em i p ie  d a r ie r s  e t d e v a n t .

Οίκοθεν δέ νοείται δτι τάς εν Φλωρεντία καί Γαλλία 
άπεμιμτ,θησαν πασαι τής Ευρώπης αί γυναίκες, καί α: 
έχουσαί τι μαρμάρινον νά έπιδείξωσι καί αί ε ίς  άπλοΰν μά
θημα οστεολογίας τήν εκθεσιν περιορίζουσαι. Άπό δέ τοϋ 
1351, ητοι τριάκοντα έτη μετά τήν τελευτήν τοΰ Δάν- 
τ °υ’ ε’· κα'1 πρότερον, ζώντος ετι αύτοϋ, ώς έκ τών 
λόγων τοϋ ποιητοϋ δυνατόν εΐκάσαι —, άρχονται πραγμα- 
τουμεναι α; περί τών ιεροκηρύκων προρρήσεις, τοΰ τότε 
επισκόπου τής Φλωρεντίας Α γγέλου Acciajuoli κατά τοϋ 
γυμνοΰ τών γυναικών άπό τοΰ άμβωνος κηρύξαντος.1 Πάντες 
δ=. οί τής επομένης ΙΕ' έκατονταετηρίδος ιεροκήρυκες, και 
Ι.αλοί καί Γάλλοι, μια φωνή κεραυνοβολοϋσι τόν άγα.1- 

ματιχόν  εκείνον συρμόν. Περιώνυμοι δ’ έγένοντο έπί πρω
τοτυπία λόγου ό Βαρλέττας, ό Μαλλιάρ, ό Μενύ καί άλ
λοι. Όπερ^ δέ άξιοσημείωτον τοΰτο, οτι, οίονεί προλαμ
βάνοντας ούτοι τόν μέλλοντα τής 'Ομοιοπαθητικής Σχολής 
αρχηγέτην Ά νεμαν, ποιοΰνται χρήσιν τής δμοιοπαθείας 
πρός θεραπείαν τοΰ κακοΰ, άντιτάσσοντες εις τό γυμνόν 
τών γυναικών λόγους γυμνοϋς καλύμματος, καί πολεμοΰν- 
τες τό d6collet6 τών ώμων διά τοϋ d£coIlet6 τής διδαχής.

** *
Αί κομψαί καί επιφανείς Μαγδαληναί πρό τής μετά

νοιας, - αί Λαίδες τών χρόνων εκείνων έκαλοΰντο G ores,

ιο .Ι  °P0 ."L 0ttimo Gtommento dalla Γίνίηα Commedia». Piea, 1827 - *829.

Gaures  η G aurie re s  καί αί ημίγυμνοι αύτών στολαΐ les 
robes  ά la  g ra n t  G o re* ταύτας δ’ έφόρουν καί έντιμοι ά- 
σταί, αί οΐκοκυραί, αί bourgeoises. Δύναταί τις δέ νά φαν- 
τασθίί όποιον θέμα εύγλωττίας καί οποίους υπαινιγμούς 
παοέχει ή r o b e  ά la  g r a n t  Gore  τώ άθυροστόμω Μαλλιάρ, 
καταστρέφοντι ουτω τόν λόγον : «Λοιπόν, είσθε δλαι έγ- 
γεγραμαέναι είς τό βιβλίον του Διαβόλου)), και ο Διά->ο- 
λος ητο τότε ό 'Ροτσχίλδ τής Εύρώπης* εΐχε πίστιν παν- 
ταχοϋ.

¥ ¥

Ά λλος κηρΰττων τόν λόγον τοΰ Θεοΰ, ή, άκριβέστερον εΐ- 
πεϊν, τοϋ Διαβόλου,— διότι ό Σατανάς έμνημονεύετο μάλ
λον συνεχώς η ° Κύριος — , έλεγε περί τίνος ίερέως, δςτις, 
άπολέσας την μητέρα του, ικέτευε τόν Θεόν ινα δείξ? αύτώ 
έν οΐα καταστάσει εΰρίσκετο ή τής μακαρίτιδος ψυχή. 'Ο 
Κύριός εϊςήκουσε τών δεήσεων τοϋ δούλου του, καί ό ίερεϋς 
εϊ^ε — φρικώδες θέαμα 1 — την ταλαίπωρον αύτοϋ μητέρα 
έντός σάκκου μεταζϋ δύο δαιμόνων. Είδε τςΰς ωραίους αυ
τής βόστρυχας, οδς ή μακαρϊτις εϊθιζε νά καλλωπίζη, με
ταβεβλημένους εις πυρίπνοας οφεις· έπί δέ τοΰ τραχήλου 
χαΐ τοϋ στήθους, άτινα συνεχώς άπεκάλυπτε, βάτραχον 
έξερευγόμενον χειμάρρους πυρός.

*
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Ό  δέ Μενώ, κακίσας τάς γυναίκας έκείνας, αίτινες μή 
ουσαι εύποροι δέν ήρκοϋντο φοροϋσαί ένδυμασίας άνωτέρας 
τής τάξεως αύτών, άλλά καί έκάλυπτον τό σώμα διά πο
λυτελών κόσμων καί ήκολούθουν τώ συρμώ τών μ ιγά λω ν  
χειριδών- καί προςελάμβανον ήθος πολΰ τής άναιδείας με- 
τέ/ον, επ’ έλπ<δι νά φανώσι ναοιέστεραι, καί ίνα τά βλέμ



ματα^έφελκύωσιν ούδένα φραγμόν έθεντο ε ί; τήν τοϋ στή
θους εκθεσιν.1 συνοψίζει ουτω τόν λόγον:

® 'Ο ταν μεταβαίνετε είς τους χορούς, είς τά
συμπόσια, είς τα λουτρά, έτδύθητε ώς άγαπά τε , άλλ’ δταν 
έρχησθε εις τήν εκκλησίαν, ποιήσατε, παρακαλώ, διάκρι- 
σιν τοΰ οίκου τοΰ Θεοΰ άπό τοΰ οίκου τοΰ Διαβόλου».

Ά λ λ ’ άν b Θεός είναι πανταχοΰ παρών, ώς διδάσκει τό 
Πατερ t/jxur, ετι δέ μάλλον θά είναι έν τοΐς ναοϊς. Τί 
κακόν λοιπόν επραττον τά άθώα εκείνα πλάσματα εύφρο- 
σύνως άποκαλύπτοντα ενώπιον τοΰ Πλάστου κάλλη, δ ι’ ών 
τή^ θελήσει αύτοΰ καί μόνη είχον προικισθή! Δέν ητο 
τοΰτο σιωπηλή τις έκφοασις εύγνωμοσύνης πρός τόν Θεόν
Τ I ? ,SJ 0V αδτ*  : ΚύΡ1ε’ πόσον (*' « «« (« ς  “ ραίαν·
σε οοςαζω και σ’ ευλογώ)). Ά λ λ ’ οί χονδροί έκεϊνοι καλό- 
γηρ°ι> π°5 νά ^νοήσουν τά λεπτόν τοιαύτης καλλιτεχνι
κής εοσεβείας! Καί έπειτα, τό κάτω κάτω τής γραφής, 
πως νά πεισθοΰν καί ί) καϋμέναις y  γυναίκες είς τους λό
γους, λατινιστί μάλιστα λεγομένους, τών διπροςώπων έκεί- 
νων καλογήρων, οίτινες έν μέν τή έκκλησία κατεφέροντο 
κατά τοΰ d6collet£, οίκοι δ’ έφρόνουν περί αύτοΰ πάντη 
οιαφόρως! Καί αί πόλεις καί ή αύλή, αίτινες είχον καθιε
ρώσει αί μέν τό γυμνόν κατά τάς τών βασιλέων 6ποδοχάς, 
ως εκόήλωσιν υποταγής καί σεβασμοΰ, ή δέ τό ήμίγυμνόν 
ως τό ε'μβλημα τής δψίστης τιμητικής ένδείξεως, ώς τό

1 · Pectus d iscopertum  nsque ad  Tentrem », λ έ γ ε ι  ό τ ώ  <1518 
ά π ο β ιώ σ α ς  Μ ιχ α ή λ  Μ ενώ  (M enot). «Ο α υ τό ς  δε άσεμνος σ υ ρ μ ίς  
έ π ε κ ρ ά τ ε ι  κ α ί έ π ί  τ ώ ν  χ ρ ό νω ν  το ϋ  π ε ρ ιω ν ύ μ ο υ  Μ ο ν τα ίγ ν ο υ , τ ε -  
λ ε υ τ ή σ α ν τ ο «  έ ν  ’ε 'τει 4690, δ ιό τ ι λ έ γ ε ι  ά κ ρ ιβ ώ ς  τ α ύ τ ά  : «E t nos 
dam es. a a s s i m oles et d e lica tes qu\ e lles sout, e lle s s en vout tan - 
to s t en tre-onvertes jusqn· au  nom bril .  M ontaigne · «E ss a i» , tom.
*1,. liv . II , ch . 12, p a g . 220.

άκρον αωτον τής εύγενοΰς συμπεριφοράς ! Όποιον παρα- 
δειγμα μιμ^,σεως διά τάς γυναίκας ! Καί οί καλόγηροι, οι- 
τινες έκήρυττον τά εναντία καί τάς έξεφοβιζον δια της 
κολάσεως ! Τίνι λοιπόν ν’ άκολουθήσωσιν αί ταλαίπωροι 
έν τοιούτω αντιφάσεων κυκεώνι 1 Ά ντΙ λοιπόν νά ^ τ η γ ° -  
ρώμεν αύτών μικροθυμίαν, τιμήσωμεν αύτάς δτι εόείχθη- 
σαν πάντοτε γενναΐαι καί αύτόν τόν φόβον τοΰ Διάβολου 
άψηφήσασαι· άλλως πρό πολλοΰ τά ηθη είχον άμνηστευσει 
τό γυμνόν.

¥ ¥

Καστρούκιος Καστρακάνης, b περίφημος αρχηγός τών 
Γιβελλίνων τής Λούκας, είτα δέ άρχων αύτης, νικήσας τους 
τής Φλωρεντίας Γουέλφους έν Σαραβάλλε, δύο μίλλια τής 
Φλωρεντίας άπέχοντι, τώ 1320, μεγαλοπρεπώς ενώπιον 
τών πολεμίων τήν νίκην έπανηγύρισε, τελών πρός τοις αλ- 
λοις καί γυμνικόν αγώνα δρόμου (palio), 8ν ήγωνίσθησαν 
γυναίκες έν' στολή Εΰας,λαμβανούσης ώς γέρας τής νική
τριας τό τεταγμένον πρός τοιοΰτον άγώνα έκεΐνο ύφασμα, 
τό καλούμενον palio, έζ ού καί ό άγων έκλήθη. Οίκοθεν όε 
νοείται δτι αί έκεΐ άγωνισθεΐσαι δέν ήδύναντο ν’ *γω^ι_ 
σθώσι καί έν παρθεναγωγεία) τό βραβεΐον τής άρετής αξι- 
ουσαι.1 *

¥ ¥

Ά λλά  τό γυμνόν προϋπηρχε τοΰ Καστρουκ(ου Καστρα- 
κάνη' ητο έν τή λατρεία τοΰ Θεού. Οί χριστιανοί, τά Nudi-

1 Ό Μακκι«6£λλη< (Vita di Castruccio Castracani) δεν όμι- 
λϊΐ περί γυναικών γυμνών, λέγει μόνον : Kcavaili e meretrici,)) 
δλλοι δμως Ιστοροΰσιν δτι ήγωνίσβησαν αίται οέρουσαι τόν τής 
Έδεμ Ιματισμόν.



pedaiia των'Ρωμαίων άπομιμούμενοι είςήγαγονέν τή ’Ανα- 
τολή καί έκεΐθεν έν τή Δύσει μετήνεγκον τάς τών γυ- 
μνοπόοων λιτανείας. Ουτω κατά τήν Ζ' εκατονταετηρίδα 
ο αυτοκράτωρ 'Ηράκλειος, εύσεβείας χάριν, έξέρνεται έν 
Κωνσταντινουπόλει είς λιτανείαν τήν τε κεφαλήν 'καί τούς 
..οόας γυμνούς εχων. Ταύτό δέ πράττει κατά τήν. Η' καί 

* έκστρατεύση κατά τών Οίίννων. 
Λτυειόη ό εν παντί τόπω καί χρόνω λίαν ευφάνταστος ή 

ευσε^εια, οί καλοί έκεΐνοι χριστιανοί, λίαν φυσικόν ίιπέλα- 
, ° '1 οσον Ρ·*λλ°ν έγυμνοΰντο, τόσον μάλλον καθίσταντο 

ευσεΒέστβροι καί τώ Θεώ άρεστότεροι· καί αί λιτανειαι τών 
γυμνό Trod ων έγένοντο λιτανειαι γυμνών.

Α ¥ ¥
Οτε κατά τό 1224 Λουδοβίκος δ Η' τής Γαλλίας άπήλ- 

εν είς  ̂ οκελλαν (Rochelle), ίνα έκδιώξη τούς κατέχον
τας αυτήν Αγγλους, ή βασίλισσα Ίσααβέργη μετά τινων 
τ^ριγκι πισσών έτέλεσαν έν Παρισίοις λαμπράν λιτανείαν, 
ν (ΐ ου μ νον ο: κάτοικοι, άλλά καί οί παρεπιίγιαοΰντες 

ξένοι παρευρέθησαν γυμνόποδες καί έν δποκααίσω, τινές 
και εν στολή Αδαμ πρό τοΰ μήλου, ώς μαρτυροΰσιν αρ

χαίου ποιητοΰ οι εξής στίχοι : Ρ

De gens prives et d etrangers
Par Paris, nus, p i e ds  et en la n g es,
Que nul des trois n ut chemise, t

** *
Προϊόντος δέ τοΰ χρόνου προώδευσεν, ώς είκός, καί ή εΰ- 

σε5εια, ωςτε καί αυτό τό δποκάμισον έθεωρήθη ώς μεσό-

1 G uillanm e G uyart : .L a  Ρ nche aux  royaux l ig n a g e s ..

-οι/ον μεταξύ άνθρώπου καί Θεοΰ καί έκρίθη άποβλητέον. 
Κ*1 αί λιτανειαι προςέλαβον χαρακτήρα ι ε ρ ώ ν  γυμ ν ίω ν  
άγώνων, καθ’ ο3ς καί αύται αί γυναίκες κατ ουόέν των 
άνδοών ώς πρός τήν ευσέβειαν ύστέρησαν. Ο / ^ ο α λ , 
μνηιιονεύων τής τελεσθείσης έν Παρισίοις τνι 14 Φεβρουα- 
οίου 1589, ημέρας, ή τις ετυχε νά ή ή τελευταία των απο- 
κρεων, έπιλέγει: «Ούτως άνδρες καί γυναίκες, νεανιαι κα 
κ'όοαι έβάδιζον φύρδην μίγδην καί τά παντα ω,ον απο- 
κοεω, c’est assez dire qu’on en vit des fruits».
' Έν έπονή δέ, καθ’ ήν τό γυμνόν υπό πάντων εθεωρειτο 

ώς ή ύπερτάτη τοΰ πρός τό θειον σεβασμού εκδήλωσή, 
έπόυ.ενον ήτο διά τοΰ αυτοΰ τρόπου νά εκφραζωσι καί τα 
πρός τούς βασιλείς ή ηγεμόνας υποταγής καί ταπεινωσεως 
αισθήματα· ούτοι δέ καί εγίνετο.

★¥ ¥
Ό τε Λουδοβίκος ό ΙΑ' είςήλθεν είς Παρισίους τώ 1461 

ο'- πιστοί Παρισινοί, θέλοντες νά ύποδεχθώσιν αυτόν επί 
τό μυθολογικώτερον, έθεντο πρό τής κρήνες του Πονσω 
αληθύν ώοαίων νεανίδων· παρίστων αύται^ σειρήνας *α 
ήσαν ένδεδυαέναι διά μόνου τοΰ κάλλους αυτών εψ άλλον 
δέ μικρά τροπάρια καί άσματα βουκολικά (bergerettes).
* *
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"Ετι δέ όμτ,ρικώτερον ή πόλις Λίλλη έπανηγύρισεν εν 
ετει 1468 τ ή ν  εΐςοδον Καρόλου τοΰ Τολμτροΰ (TimSrai- 
re), δουκός τής ΒουργονδΛχς. Έκ τών πολλών πρός^τιμην 
αύτοΰ νενοαένων θεαμάτων ήτο και ή Κρισις τον Πάριδος. 
Τρεις καλαί Φλαμανδαί, ών ή τελευταία γενναιότατη,

1 L' έ toile: «Journal d' Henri III·, tom, II. Pag· *59·
2 Malingre : * Annaloe de Pari»·, p*g- 200.



ασμενοι ανέλαβον τά πρόςωπα τών τριών θεαινών. Ή  φι- 
ομειδής Αφροδίτη ήτο δψηλή καί πεπροικισμένη διά 
ης χαοακτηριζουσης τάς φλαμανδικάς καλλονάς σεβαστής 

εύσαρκες Η βοώπις "Ηρα είχε καί α3τη δύηλόν τό άνά- 
τημα, αλλ ίσχνον καί όστεώδες τό σώμα. Ή  δέ γλαυ- 

Χωπις Αθήνη ητο μικρά, προγάστωρ καί καμπούρα, τόν 
ωραιον τούτον κορμόν έπί καλαμίνων κνημών καί ποδών 
στηρι,ουσα. Αί δε τρεις αύται θεαΐ ένεφανίσθησαν ένδε- 
όυμέναι ως χεΙρ ά'νευ χειροκτίου ένώπιον τοϋ σεβαστού 
*οινου καί τοϋ Φλαμανδοΰ Πάριδος,' δςτις δπήρξεν ευτυ
χέστερος του αρχαίου, ούκ ε“χων τούς ενδοιασμούς έκείνου, 
τ ίν ι να_δωση το μήλον άλλος δμως θά είχε βραβεύσει τήν 
Αθήναν επί . . . γενναιότητι.

*¥ ¥
r l TJ v ^ T \  15 i J af°U*(1577) 5 βασΐλεύ’ ('Ερρίκος δ
τόν -/ύοιον δ - “Τ , ?  * ίΤην έν Plessis-les-Tours πρόςτον κυριον δουκα, αδελφόν αύτοϋ, καί τούς μεγιστάνας καί

εμαρχους,  ̂οιτινες είχον συνοδεύσει αύτόν είς την πο- 
ιοοκιαν καί την αλωσιν τής Chariti.* Ύπηρέτουν δ’ έν τώ 

συμπόσια «« κυρίαι ένδεδυμέναι πράσινα, έν στολή ά νδΖ  
J I ,  κατα τό ιψ ισ υ  γυμ γ α ί (a m oitie η η η )  καί ενουσαι τήν 
κόμην λελυμένην ως νεόνυμφο» (ipousies)3».

*¥ ¥-
, θά έλεγε τις δτι ή ημίγυμνος στολή τών πρά

σινων εκείνων δεσποινών είναι τόαύλικόν d^colletS έν σπαρ-

1 Pontus Henterus, in car. Pinnace , lib. V, nag. 385 _  
Dreux du Rodier : «Recreations h is tonques ,» tom. I nag 273

2 Charite Carita-s, « Λ *  ω  το0 A i '  ***
3 -Journal de l ’ Eto ile , .  tom. I, pag. 203.

νάνοις καί οτι έν Plessis-les-Tours, έν π υ ρ γ ω  η μεγαρω, ου- 
ϊινος σήαερον ούδέ κάν λίθος σώζεται, έγεννηθη το περίεργον 
έκεΐνο έθιμον, δπερ θριαμβευτικώς διήλθε τόσας μετα ο- 
λάς κ«1 επαναστάσεις ·, *Η δέν φαίνεται ί,μΐν, χα^εσσα, 
άναγνώστριαι, περίεργον τό άπογυμνωσαι τόν τραχ ι , 
Ζ Χ Ζ  « I  τάς ώλένας εις δείγμα υπάτου σκασμού 
καί ΰψίστης έθιμοτυπίας (Etiquette); Αλλα 
είς έπίσημον χορόν * όμηγυριν απερχομένη, 
πώς έσχεν δπαρξιν τό παράδοξον τούτο εθιμον, οποία τνς
ή άρνική ιδέα ή συνδυάσασα τ ό σ ο ν  αντίθετα πραγματα
τό γυμνόν μετά τής ιδέας τοϋ σεβασμού; Β εβα ί» ; «  
Φλωρεντινά! τ ώ ν  χρόνων τοϋ Δαντου καί at Γαλλίδες το , 
συγ/ρόνου αύτοϋ 'ean de Meung απεγυμνουντο χαριν φίλα 
ρεσκείας, δοξάζουσαι περί τούτου πανυ όιαφορως της π ε ρ - 
βοήτου τοϋ Νέρωνος Ποππαίας, ητις, ινα πλείω την π ρ 
εογίαν κινήση, έξήρ/ετο πάντοτε μετα προςωπου ημικεκα- 
λυμμένου, φίλαρεσκ'είας λεπτότητα, fa  λίαν επιτυχως ο 
Τάσσος έζέφρασε λ έγω ν.

Non cop re sue bellezze, e non l ,Jespon«.

'Ω ' πρός τό d6collet<§ δμως ώς τανϋν εχει, άναντίρρητον 
δτι είναι άπόρροια τών αύτών έκείνων ιδεών, της υποτα
γής καί, κατ’ α κ ο λ ο υ θ ία ν ,  τού σεβασμού, αιτινες εγεννη- 
σαντάς λιτανείας τ ώ ν  γυμνών καί τ ή ν  απογυμνωσιν κατά 
τάς έπισήαους τών βασιλέων καί τών ηγεμόνων υποόοχας, 
διό καί σκοπίμως έπί ταϋτα διετρίψαμεν, ινα καταφαν „ 
άποβίί ή τού έθίμου γένεσις. ** ¥

Τών ιδεών δέ τούτων τής υποταγής άζιομνημόνευτον 
παράδειγμα παρέγουσιν ημιν οί τή , Αν. ερ.αα.  ̂
verpia, τ*νϋν Anvers) κάτοικοι. ’Αποστατήσαντες ουτοι



τφ  1539 κατά τής κυριαρχίας Καρόλου τοϋ Ε' 9j άσπα- 
σσεντες τά στασιαστικά τών Γανδαίων κινήματα, ύπεδέ- 
χοντο μετ ου πολύ τόν τιμωρόν αϋτοκράτορα πάσαν άφο- 
σιωσιν αΰτω έπιδεικνύμενοι. Περίφημος εν τη συγχρόνω 
καλλιτεχνία ή τοϋ πρό δύο η τριών έτών άποβιώσάντος 
Ιερμανού ζωγράφου Μάκαρ (M akart) εΐκών, ή παοι- 
στωσα τήν είςοδον Καρόλου τοϋ Ε' είς Άντβερπίαν.1 Με
ταξύ τοϋ πλήθους διακρίνονται καί τρεις γυναίκες έν πε- 
ρι^ολή αρχαίων αγαλμάτων μία δέ τούτων απεικονίζεται 
φερουσα περί  ̂ τον τράχηλον περιδέραιον έκ μαργαριτών, 
περι  ̂όε τήν οσφύν, άντί τοϋ καθιερωθέντος φύλλου τής 
συκής, μικράν> τινα ζώνην τοιαΰτα δέ τινα καί αί δύο άλ- 
, , 0τα φανταστικά καί καλλιτέχνου επίνοια,
αλλ αυτόχρημα βελγική ιστορία, διότι διηγείται αυτη 
οτι καί γυναίκες γυμναί έξήλθον πρός υποδοχήν τοϋ βα- 
σιλεως εις σημεΐον υποταγής. Πολυτάλαντος δέ τής πό
λεως έκείνης ε'μπορος, ’Ιωάννης Δαένς καλούμενος, βασι- 
λικώς Κάρολον τόν Ε' έστιάσας, κατέπληξεν αυτόν περί 
τα τέλη διά τής παραδοξοτάτης τών παραθέσεων. Μεγάλη 
παροψίς, έν ή μικρά δέσμη αρωματικών ξύλων, εκοαίσθη 
επί τής τραπέζης, θείς δέ πϋρ b Δαένς έπί τών ξύλων 
εκ«υσε χρηματικόν ομόλογον δύο εκατομμυρίων τοΰ Καρό
λου πρός αϋτόν,^ λέγων : «Μεγαλειότατε, μ ’ έξωφλήσάτε 
οια της τιμής, ην μοι έκάματε παρακαθήμενος είς τήν τοά-
πεζάν μου».1 * 1

1 ¥ ¥

1 Ή  είκύν αδτη (Der Einzug Karls V, in Antwerpen) είναι 
γνωστή και έν Ά θήνα ις, καθότι ε ίχεν αύτής άντι'γρίφα ό κύριος 
Μβΐφάρτ.

2 Dictionnaire historique de tous les hommes mis dans les 
XVII provinces beiges·. κτλ. έν βίω Daens (Jean).-BIanchard: 

«Ecole des moeurs·.

Ό θεν οϋδεμία, νομίζω, υπολείπεται άμφιβολία δτι το 
γυναικεΐον ήμίγυμνον έγεννήθη έκ τού κατά τόν Μέσον 
Αίώνα θρησκευτικού καί πολιτικοΰ γυμνού, διότι ώς τό γυ
μνόν έξεδήλου τήν πρός τόν θεόν καί τόν ηγεμόνα ταπείνω- 
σιν καί υποταγήν, ουτω καί τό ήμίγυμνον εκφράζει αίσθημα 
σεβασμού, κόσμον απαραίτητον τής επισήμου γυναικείας 
στολής άποτελών. ’Απάτη πάντα ταΰτα, λευκώλενοι ανα- 
γνώστριαι, τό decollete έχει ΰψηλοτέραν καταγωγήν* οεν 
έγεννήθη έπί τής γής, tv Plessis-les-Tours, τή αυλτ,^ Ερ
ρίκου τοΰ Ε ', ώς εφθημεν άπατηθέντες, *Ιδ* τό φώς επι του 
Όλυμπου, έν τή αυλή τοϋ Διός, καί Ισχεν άνάδοχον την 
σεπτήν αύτοΰ σύνευνον,

Τώ γάρ έπί «ρρεσί θήκε λευκώλενος "Η ρη, 1

τό δέ JevzuMroc  έν τή καθ’ ήμάς μεθερμηνεύομε νον δη- 
λοϊ δτι ή "Ηρα ητο d eco lle t le e , διότι άλλως άδύνατον απε- 
βαινε νά γνωσθή δτι λεύκάς είχε τάς ώλένας,^ άλλά τίς 
αγνοεί δτι τό d e co ll e t e  ητο ορος άπαραίτητος έν τή βασι- 
λείω τοΰ ΌλύμπΟυ τάξει ;

Πάτριον λοιπόν τό έθος, χαρίεσσαι άναγνώστριαι, και 
ακολουθήσατε αυτή άφόβως, διότι άκοσμον μόνον δταν . . . 
άλλ’ άκούσωμεν τοΰ Τεξιέ λίαν εΰφυώς τούτο όρίζοντος ·. 
«Les femmes, λέγει, ne commencent a s’appercevoirde 1 im- 
modeftie des robes decollelies, que lorsqu elles n ont p us 
a montrer que la place ou fut Ilion».

1 Ί  λ i i  S o (  A', 55.
2 Σηα. έκδ. Ά  τ τ. Ή μ ε p. ffla plaee oil fut Iliom, )) άνα- 

μ,νησις τοΰ περίφημου στίχου τής Αΐνειάοος .
. . . .  cam pus ubi T ro ja  fuit.



III
ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ

Καί οι καλοί Πουριτανοί τι Καθαρισταί έπενόησαν xai 
•ούτοι συρμούς, άλλά πνεύματος «ύσεβείας καί ευαγγελι
κής ταπεινύτητος εμφορούμενοι, tv’ άντιπολιτευθώσι τούς 
μεγάλους, τούς άλαζόνβς, τούς πλουσίους, ο&ς δ θεός κα- 
τηρασθη δια της παραβολής τοΰ πλουσίου καί τοΰ πτωχοΰ 
Λαζάρου, διότι χαμοθεός καί ό πλούσιος, καί

θε& ς θ εψ  χ ο τ τ έ ε ι .

Ούτως, δτε οί μεγιστάνες καί οί εύπατρίδαι περιεβάλ- 
λοντο τήν κεφαλήν διά τερατώδους φενάκης, τώ παραδείγ- 
ματι Καρόλου τοΰ Β' επόμενοι, οί Πουριτανοί έκειρον τήν 
κόμην στρογγυλοειδώς. Ό τ ε  δ’ εκείνοι έφόρουν πίλους 
λοφω και πτεροϊς κεκοσμημένους, ούτοι izovx ovJovrzo  δ ι’ 
άλλοκοτων καλυμμάτων, ών αί καταπίπτουσαι πτέρυγες 
εκαλυπτον αύτών τό πρόςωπον καί δτε αί πόρπαι έγ ί- 
νοντο εκ νεου τοΰ συρμοΰ έπί τών ενδυμάτων, οί Πουριτανοί,
συμβούλιον ποιήσαντες, άπεφάσισαν ίνα χρώνται χορ, __
πώς νά το ειπω, δασκαλέ μου ; —  xopdorloic.

Λιαν ομως σπάνιοι οι εκ πνεύματος άντιπολιτεύσεως 
γεννηθεντες συρμοί, διότι ώς πρός τό κεφάλαιον τοΰτο πάν
τες οι άνθρωποί είσι συμπολιτευόμενοι, τών μικρών τούς 
μεγάλους απομιμούμενων. Κωμικόν δέ τό τοΰ John Drakes 
παθημα, δπερ άφηγεΐται b διάσημος "Αγγλος αρχαιολόγος 
καί χρονογράφος Camden (1551 - 1625).

*¥ *
'Ο John Drakes, υποδηματοποιός έν Norwich, έλθών 

ποτε παρά τώ ράπτη του καί ίδών ώραϊον ύφασμα:
—  Τίνος τοΰτο ; ήρώτησεν.

 Είναι τοΰ σ'ιρ Φιλίππου Caltrop διά μίαν ρεόετγχύ-
ra r , άπήντησεν εκείνος.

— θέλω  καί έγώ μίαν τοιαύτην, έκ τοΰ αύτοΰ ακριβώς 
υφάσματος και άπαράλλακτην ώς τήν τοΰ σ ’ιρ  Φιλίππου.

Μετά τινας ημέρας ό ιππότης μετέβη είς τοΰ ράπτου 
διά τά μέτρα· βλέπων δέ καί έτερον τοΰ έριούχου αύτοΰ 
τε|χάχιον·

— Διά ττοΐον αύτό ; ηριυτνισε.
— Διά τβν υποδηματοποιόν Drakes, δςτις θέλει h  φό

ρεμα άπαράλλακτον ώς το ιδικον σας.
'  Καλά, είπεν ό ιππότης, έγώ δμως θέλοι νά κατα

σκευάστε τό ίδικόν μου έκ τόσων τεμαχίων, δσα όύναται 
νά κόψη ή ψαλλίς σου.

— Αί διαταγαί σας θά έκτελεσθώσι.
Την παοαυ.ονήν τών Χριστουγέννων ολως χαρα ο καλός 

Drakes έτρεξεν είς τοΰ ράπτου, ινα περιβληθη τό καινουρ
γές ένδυάα, καί ουτω κομψός καί εύμορφος παρουσίαση 
τοις πελάταις αύτοΰ τούς λογαριασμούς του. Ά λ λ ’ όποια 
ή εκπληξις καί ή άγανάκτησι; τοΰ φενακισθέντος κομψευο- 
μίνου. οτε είδεν άντί ώραίου φορέματος σύρ’ραμμα τεμα
χίων, όμοιτζον πρός πίνακα ζατρικίου! Ώργίσθη, έφώναξεν, 
έπέπληζεν, ύβρισε τόν ράπτην.

 "Ε/ετε άδικον, κύριε, ελεγεν εκείνος- δέν μοι πα-
ρηγγείλατε νά σάς το κάμω δμοιον καί άπαράλλακτον μέ 
τό φόρεμα τοΰ σίρ Φιλίππου ; καί νά τό ίδικό του. ^

— 'Ορκίζομαι είς τήν ζωήν μου, είπεν άπελπις ό Dra
kes, δτι δέν θά μιμηθώ πλέον τούς συρμούς τών μεγάλων.

Ιλ'
ΕΚ ΤΥΧΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

Έάν ποτε έκλίπωσι τοΐς γαστρονόμοις τα όστρειόια. 
ή μόνη ίσως σήμερον τής Όστένδης δόςα, καί $νεκεν αυ-



τών λησμονηθη ή μακροχρόνιος πολιορκία, f a  κατά τό 1601 
ή πόλις έκείνη υπέστη, πράγμά τ ι, δπερ ουδέποτε θά έκ- 
λ ίπη , θέλει έπαναφέρει εις την μνήμην τών ζώντων τήν 
ανδρείαν τών 'Ολλανδών.

Τό πράγμα τούτο, δπερ ή τών Ά γγλ ίδ ω ν  σεμνότης 
αποφεύγει νά ονομάζη, είναι τό υποκάμισον, διότι καί τά 
υποκάμισα εχουσι τά χρονικά των.

Ισαβέλλα της Αυστρίας, — *?jv δ πατήρ αύτης Φίλιππος 
δ 1» τής 'Ισπανίας έκάλει τό χάτοπτρογ χα ί το φώς τών 
οφθαλμών, του — , συνώδευε τόν σύζυγόν της αρχιδούκα 
’Αλβέρτον είς τους πολέμους αύτου κατά τών 'Ολλανδών. 
Κακώς μισθοδοτούμενοι οί του άρχιδουκός στρατιώται 
έγόγγυζον καί έλιποτάκτουν, άλλ* ή ελευθέριο: ’ Ισαβέλλα 
περιεοχομένη τό στρατόπεδον κατέπαυε τούς γογγυσμούς, 
δωρουμένη τοΐς στρατιώταις τούς εαυτής άδάμαντας Καί 
τοι δέ στενώς υπό του ’Αλβέρτου ή Όστένδη έπολιορκει- 
το. νέα: καθ’ έκάστην άντέτασσεν αυτη δυνάμεις, ώςτε 
άπελπισΟεΐσα ή ’Ισαβέλλα ώρκίσθη νά μή άλλάξη υποκά- 
μισον πριν ή ή βροτολοιγός έκείνη πόλις παραδοθν;. Ή  
πολιορκία διηρκεσε τρία ετη, τρεις μήνας, τοεΐς ημέρας 
καί r ευλαβής ’Ισαβέλλα έκράτησε τόν οοκον της. Τό υπο- 
καμισον εκείνο είχε προςλάβει κιτρινωπήν τινα χροιάν, εις 
ην. χάριν τοΰ γεγονότος, δ συρμός έδωκε τό ονομα χρώμα 
της Ί ναβέλλα ς.

• *
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Κατά τήν έν Steinkerque, τώ 1690, μάχην, έν η δ αρ
χιστράτηγος Λουξεμβούργο:, ηγούμενος τών Γάλλο>ν, ήρατο 
κατά τών συμμάχων νίκην περιφανή, οί σύμμαχοι έφόρουν 
ευρεΐς λαιμοδέτα: (cravates), διό καί εύκόλως υπό τών Γάλ
λων συνελαμβάνοντο. Καί ή μέν άνάμνησις τοϋ περιστατι
κού τούτου διηωνίσθη έπί τών μεταλλίων Λουδοβίκου τοϋ

ΙΔ ', δ δέ συρμός έκάλεσε τούς λαιμοδέτας s ie ink cerq u es . 
'Ωςαύτως δέ καί δτε δ δημώδης διά τού άσματος κατα- 
στάς ^Αγγλος Marlborough. —  Marlborough s ’en va-t en 
guerre *“ j κατά κοατος ενικησεν εν Ραμίλιαις (Rainiliae 
τα νυν Ram illies), τώ 1706, τόν στρατάρχην τοϋ Λουδοβί
κου T illeroi. α: φενάκαι, ών τότε ή βασιλεία, έκλήθησαν 
ρ α μ ίλ ια ι.

V
ΕΚ ΤΡΕΛΑΣ

*Αν ήτό ποτε δυνατόν νά γεννηθη αμφιβολία τις οτι 
καί ή μιορία έκ τών ανθρωπίνων αρετών, ή τών συρμών 
ίστοςία εύγλώττως θ’ άπεφίμου τούς αμφιβάλλοντας, διότι 
πλεϊστοι δσοι, άπειροι συρμοί ού μόνον ούόένα ένέχουσι 
λόνον ύπάρξεως, άλλά καί είσιν αντίκρυ: δλως τό αντί
στροφον άλλων προγενεστέρων. Μνημονεύονται δέ τοιοϋτοι 
τόσον αλλόκοτοι, παράδοξοι καί τερατώδεις, το ιαύτν ' δια
στροφήν πάση: αίσθήσεως καλού καί πρέποντος έλέγχον- 
τες, ώςτε καί βασιλικαί διατάξεις άπηγόρευσαν αύτούς· 
δθεν τ ί: άλλος ή ή Μωρία δύναται νά ο'/κειο*ΛΟιηθη τήν σκο
τεινήν αύτών σύλληψιν ;

ρηγνυοιζ
επηύξανον τό άηδές τοϋ θεαματος* όιό και ο βασιλεύς 
διά διαταγμάτων, υπό τού Γάλλου χρονογράφου Μεζεφαί



αναγραφόμενων, έξωστράκισε τό εθο: έκεινο,οπερ μετά μα
νιώδους λύσσης ειχον άσπασθή οί σήμερον επί κοαψότητι 
καί εύκοσμία οιαπρέποντες Γάλλοι.

¥ *
*Ελεος! έλεος! χαρίεσσαι άναγνοίστριαι, πρός το άτυ

χες ημών φύλον, άπεκδυόμενον τήν σύνεσιν καί τά . . . 
φορέματα ! άλλα σέν ειπον οτι τοΰ κεφαλαίου τούτου π^οί- 
σταται ή θεα Μωρία ;

’Ιταλό; συγγραφεύς τ'?,; IL·/ εκατονταετηρίδας λεγει 
οτι ουόεις τών περιηγητών τνίς /ώρας αύτου θά έτόλμα 
νά όιέλθ*/) ττ,ν Γαλλίαν, φόβω μή σκανδαλισθή βλέπων αν
θρώπους, ών τά ενδύματα έςέθετον μάλλον η έκάλυπτον 
την του σώματος γυμνότητα.

** *
"Ότι όε ιό ία έσεμνύνοντο άποκαλύπτοντες ητο ή γα- 

στηρ* οθεν ό στόμαχος έγένετο τό decollete τών Γάλλων 
εκείνων εις Μαλτέζους, προ τών Μαλτέζων, έλέω συρμού 
μεταμορφωθέντων. Ά λλά  μη έκφραζώμεΟα έπιπολαίως 
περί του συρμού τούτου· δέν έδόζασάν τινες ό'τι ε'δρα τής 
ψυχής ο πυλωρός; Οί δέ Γάλλοι τη : ΙΕ' εκατονταετη
ρίδας άποκαλύπτοντες τόν στόμαχον δέν έτίμων την ε ιλ ι
κρίνειαν, ώς εί άπεκάλυπτον καί την ύυνην ; Ά λλω ς ού-
JN \ > /  ̂ , γ■ f / <ο εν ευγενεστερον του στομάχου, ού και μονού χαριν γίνεται 
ο του Δαοβίνου .ty>0c ντιαρζιν πό.ΙεμοΓ, παρά νώοις τε καί 
άνθρώποις. *

Η αύτη, ώς φαίνεται, φιλοσοφική ίδέα έπεκράτει, άλλα 
κεκαλυμμενη καί άλλως πως εκπεφρασμένη, έπί τής βασί
λεια: καί μετ’ αυτήν Φραγκίσκου του Β' τής Γαλλίας 
(15ο9-1560). του πρώτου συζύγου τή: άτυχους Μαρίας

Στουάρτας. Γαστήρ προεςέχουσα έλογίζετο ώς ίδιον με- 
γαλοπρεπείας η, κατά τήν ήμετέραν έξήγησίν, ώς δείγμα 
ir Λϊίιΐ\·/ίμ * #Πγπ'( rif rtr ιι./ίλλην vm 'iaoar τόσον καί

I I 4 1 » k
Φραγκίσκου Γάλλοι ώμο.αζον πρός γάλλους παραγεμι- 
στού:, κατά τούτο μόνον διαφέροντε: οτι τό γέμισμα το 
είχον έπί του στομάχου.

*
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Ά λ λ ’ αί γυναίκες,— πάντοτε ζηλότυποι, αί εύλογημέ- 
ναι! — , ζηλεύσασαι το άρειμάνιον τών ανδρικών γαστέρων, 
αίτινες προεζεΐχον τού σώματος, ώς πυροβόλον μεγάλης ολ
κής έκ πυροβολοττασίου, έπενόησαν ευθύς πρό: άντιπολι- 
τευσιν οπίσθια θωρακωτά, φόβον έμπνέοντα διά τό μεγε-

ειχον την αρετήν να μεταποιωσι την γυνα< 
συνωδά ποος τή; ετυμολογία τή : λέξεως, διότι verlugadui 
παράγεται έκ τού t'eriu τουτέστιν αρετή. Ά λλά  πόσον ε ί
μαι αγαθός, πόσον είμαι δάσκαλος, ζητών νά έςηγησω εις 
εύαυείς άναννωστοία: τί έστι rprluqndin  ! Δέν δμοιάζω, 
τή άληθεία, πρός άνθρωπον, θέλοντα νά τάς διδάξη τί εί-

>(Onne peut pens^ra tout)). λεγουτι παροιμιωόώς οι ϊ άλ
λοι. Καί όντως πάσαν τήν προςοχήν αύτών έστραμμένην 
ε/ουσαι πρό: τά θωρακωτά αί άρειμάνιαι έκειναι γυναίκες, 
παοημέλουν τήν περιποίησιν τού προςώπου, οπερ εκαλυ-



πτον δ ι’ είδους τινό; προςωπείου Λαλουμένου /oup, καί 
ουτω κεκαλυμμέναι έξήρχοντο ε :; τάς οδούς, τοΰ; περιπά
τους, η μετέβαινον είς επισκέψεις καί εί: αύτοΰ; ίτ& τούς 
ναούς.

Καί ο: έν παντί σήμερον σοβαροί ’Ά γγλο ι ού μόνον ΰπέ- 
κυψαν είς την έκ Γαλλίας είςβαλοϋσαν τών στενών περι- 
σκελίδων έπιδημίαν, ώ ; μαρτυρεί και ο κατά τό 1400 
τελεύτησα; πατήρ τής αγγλικής ποιησεως Chaucer, όρι- 
μέως κακίζων τόν άηδή καί άσεμνον έκεινον συρμόν, άλλά 
καί έπενόησαν η ήσπάσθησαν πολ7.οΰ; άλλου; τά μάλα 
τερατοίδεις.

Έ π ί Ερρίκου τοϋ Δ' τής Α γ γ λ ία ; (1399-1414) οί 
κομψευόμενοι έφόρουν πέδιλα (souliers), ών ή ά/.ρα (μύτη) 
ήτο τόσον μακ,ρά, ώ ;τε δέν ήδύναντο νά βαδίσωσιν, εί μ ή 
έβάσταζον αύτήν διά μικρά; άλύσεω;, έκ τοϋ γόνατο ς 
προ;ηοτημένης. Βραδύτερον, οτε καί ή πολυτέλεια μετε- 
σχε τού άλλο/.ότου συρμού, ή σιδηρά άλυσις μετετράπη 
είς χρυσήν η άργυράν* έπεττέγασαν δέ τό γελοιον α: τών 
πεόίλων άκραι, τήν μορφήν παραθύρου έκκλησία; προς- 
λαβοϋσαι.

Ά λ λ ' αί ταλαίπωροι αύται μ ύ ζ α ι καί τότε ώς καί σή
μερον ύφίσταντο μαρτύρια, άπό σχήματος είς σχήαα ΰπο- 
πίπτουσαι, κατά τοϋ υποδηματοποιού τήν ιδιόρρυθμον εύ- 
φυΐ'αν. Έ π ί τών χρόνων τής βασιλίσση; Μαρίας, τής επι- 
κληθείσης Αιμοχαρούς (1553-1558), αδελφής ετεροθαλούς 
τής μετ’ αύτήν Έ7ασάβετ, ειχον καταλήζει είς τό τετρά-

νωνον σχήμα, άλλ’ επειδή καί εύγενης άμιλλα ηγέρΗ  . ς 
i t  φέρηέπί τών ποδών μεγαλείτερον τετράγωνον, όια- 
ταγμ α ' βασιλικόν εξεδόθη, όρίζον δπως το τετράγωνον 
J i o  μ" «περβαίνν, τοϋ; Ιξ δακτύλου;. Φαίνεται ομως 
δτι τό διάταγμα δυςηρέστησε τούς πατριωτας και .α 
τετράγωνον λ έ ο ν τ α  πέδιλα έγένοντο r<raW «<^, ω ; ε-. 
διά' -Τ ' xbrj.fr, αύτών ηθελον ν’ άπειλήσωσι την Μαρίαν. 
Ά λ λ ά ’καΙ τά ζσαρονχοεΛ Ϊ) δέν διήνυσαν τον βιον φρονι- 
μως, προκαλέσαντα και ταϋτα σωφρονιστικά τη ; ΙΛισα- 
βετ διατάγματα.

¥ ¥

Ο^δέν δέ τραγελαφικώτερον τών συρμών τή ; εποχής
Ερρίκου τοϋ Η' (1509-1547). Πάνυ δέ ευφυως σατνρι,ει
τό'άστατον και ποικίλον αύτών παλαιά τ ι ;  χαλκογραφία, 
σνεδιασθεΐσα υπό τοϋ Ά γγλο υ  Άνδρεου Βορδ (Andrew 
Borde), ιατρού και εύτραπέλου συγγραφεως των χρονω- 
εκείνων. Παρίστησιν αύτη ’Ά γγλον γυμνόν, κρατούντα όια 
μέν τή ; δεξιάς τεμάχιον υφάσματος, δια δε τη ; αριστ^ας 
ψαλλίδα κα'ι λέγοντα διά γραμμάτων εκ το·* στοματο, ε , 
ερχομένων :

Λεν ’ ξέρω τοΐον οτχέδιον στολής vfc προτιμήσω’
Μένω λοιπον 4λ6γυμνος . . · ?ω ί ν’ άττοοασίσω.

Ή  ιδέα δ'-/.ως δέν είναι πρωτότυπο;, άλλ’ άπομίμτ.σι; 
ένε,.κή: τίνος είκόνος τούς Γάλλους σατυριζουσης.

*¥ ¥
Ή  y-ακρά τής ’Ελισάβετ βασιλεία (15ο8 - 1603) εί

ναι συγχρόνως και ή βασιλεία τών συρμών εν Α γγλία

1 M icaheud: .Biographic Universelle,., ίν $(ν> B ordu  Andee·.)
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άλλά καΠ; Ε λισάβετ δέν έκληθ^ la coquette royale; 
χε, 6 ε τούτο πρό; μαρτυρίαν τή ; ά'κρα; αυτή; φιλαρεσκείαί, 
. · κατέλίπε * ! * '  Χ ^ ά δ α ; έσθητων χ«ί βϊ ' πάσης 
χωρα; την ενδυμασίαν (costume). Ά λλά  καί 'ή έμώνυ- 
μο; *«  σύγχρονο; αύτη Έ λ ^ β ε τ  τ%  Γαλλία ;, σύζυγο; 
( lo . i l )  εκ τρίτου γάμου Φιλίππου τοΰ Β ', δέν εμενεν έξ 
£ ΐσ ω . Ουόεποτε έφορε, δίς τό αυτό φόρεμα, λέγει ό 
Βραντωμ, καθαείχ ε διηγηθή αΰτώ ό τ%  βασιλίσση; όά- 
— ς τ ι; ω ; εκ τουτου έκ πενεστάτου πάμπλουτο; έγέ-
νε.ο °  όε Chaucer αναφέρει δτι οί έπί τών χρόνων «ϋτοΰ

1\ ΐ Ζ'(1σΖΛΙες τε *α1 «ρχοντε; νέον καθ’ έκάστην 
ημέραν ενεόυοντο ένδυμα. Ό  σ ίρ  ’Ιωάννη; Άρουνδέλ, _
Γ Τ 3  S Xat ^  ώ ; Τδν μ«?μάρων τή ; Πά-
? ’ ° τ0υ επφανοΰ; τούτου οικου — , είχε δύο καί
xai πεντηκοντα πλ^ρει; ένδυμασία; έχ περιχρύσου ΰφα-

01 * *^Ρ '*ο ί όέν καθυστέρουν των λαϊκών, πο- 
ε>,Τ ^ τΐκάς περιβαλλόμενοι.

Αλλ οια επί Ε λισάβετ έν ’Α γγλία  πεποιθήσεων καί 
συρμών μετατροπή ! Οί καθολικοί γίνονται διαμαοτυρόμε- 
νοι και ο= στενοβράκαι βρακάδε; ! Αί στεναί, ^ τ ε ν ώ ^ α ι 
‘,  . αλλ.ων “ ερισκελίδε;, έξα γγ .Ι ,σ θ ΰ σα ι, μετατρέπονται

Τ  β?άκα?' δσ0ν “έ - - ο νχομψοτεροι εθεωροϋντο οί φέροντε;. “Ίνα δέ ούτοι διατηο·*-
βειαν “  ? ? * * " « *  « * « *  τήν περιοέ-ρεαν, . t i t y o t n o r a r  όιά πτίλω ν, jj άλλων
Λ  ??ών « (« γ εμ ισ μ ά τω ν  ουτω;, ώ ;τε ώμοίαζον

σάκκ°υ ί ¥ ° υ* £V ίε  καί
ν “ Ε  °> ε* ΤΡΓ 1 * il£ :j9jVTai ήναγχασμένοι
έχε-' "lV 'Τ * *  κ* θισίΑατα ~P0C χρήπν τών Λαραγιυιστ&ν εκείνων κομψευομένων. * 7 ^

rn ίΛΛίί iOWaiŷ V\ Ηξευραν και αυται πώς yo vvx d rov r  
στ ay/ και 0,£ τών θαυμασίων vertugadins μετεμορ-
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φούντο είς μ χ α ί ό η α  ϊν ’ αντιπολιτευΟώσι τούς σάκκους, 
*Η δέ σχηματιζομένη διά του vertugadin περιφέρεια ητο 
τοιαύτης έκτάσεως, ώςτε άπέβαινεν απολύτως άδύνατον 
είς δύο έραστάς ούχί φίλημα ν’ άνταλλάξωσιν, ά λλ 5 ούδέ 
καν τήν /εΐρα πρός άλλ ήλους νά ορέίωσι. Καί αύτός ο τό
σον δοξάσας τήν βασιλείαν τής Ε λισάβετ διά τούς κατά 
ξηράν καί θάλασσαν άθλους αύτου, σίρ  Ούέλτερ 'Ράλλη  
(Walter Ralegh ή Rawleigh) θά έδιδε τήν παραίτησίν του 
ενώπιον τών κ . ν ητών εκείνων φρουρίων πάν χειροχόηη ΐία  
(coup de main) θ’ άπέβαινεν αύτώ άδύνατον. Ειθε νά εί/ον 
πάντοτε ο: συρμοί τοιαύτην ηθικότητα, φρούρια άρετής γ ι 
νόμενοι 1
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‘Υπάρ/ει εν Αονδίνω είκών τις παριστώσα τήν βασίλισ
σαν Ε λισάβετ, απερχομένων έν πομπ*?, καί παρατάξει είς 
τό μέγαρον τού λόρδου Hundson. Τής συνοδίας ηγείτα ι 
ή σύζυγος αύτού, ύψίστ/,ς περιωπής δέσποινα, ητις, κατά 
τά φαινόμενα, προεξάο/ει τής τότε έν ’Α γγλία  fa sh io n . 
Ά λ λ ’ άδύνατον νά παρατηρήση τις τήν είκόνα καί νά μή 
αίσΟανθή οίκτον πρός τήν εύγενή λαίδυν, βλέπουν αύτήν βα
σανιζόμενων έκ τής δυςφοοήτου αύτής ττολής. Τό έκ σύρ
ματος ορειχάλκου περιλαίμιον (fraise) υπερέχει τής κεφαλής 
αύτής, ώςεί επνιγεν αύτήν. Ό  κορμός ( μπονστο , corsage) 
κατέρ/εται μέχρι τών γονάτων, τό δέ μετά φαλαίνης έλα- 
σμάτοίν εσωγοριοτ (panier) τοι4ύτην διαγράφει κολοσσιαίαν 
περιφέρειαν, ώςτε ή ταλαίπο>ρος δούκισσα φαίνεται έγκε- 
κλεισμένη έντός άπεράντου κλωβού. yAv ποτε συνταχθή ή 
ιστορία τών μαρτύρων τού συρμού, ή λαίδυ Hunsdon θάλάβτι 
τόν πρώτον στέφανον, προςτίθησιν δ ταύτα αφηγούμενος 
yΑγγλος χρονογράφος.



Κατά τήν αυτή . έποχήν ο! τής 6ψηλής περιωπή; εν
Α γγλ ία  ειθ-.ζον να φέρωσι,— πώς νά το εΓπωμεν, σορί

μου t ασκαλε ; manchettes ήτοι μ α η χ έ τ τ ια ,  — κατά τήν
χαθομιΛουμέκην ϊ, χαθω μιΜ ψέτην  άττικη'ν — , ε'να πό ία
U'fηλα· ο όε συρμό; ούτος έκλήθη εν Αονδίνω french mod
■n-Oi γα.ΙΜ χός συρμός.’Α λλ ’ οί Γάλλοι— , οό; οί Ά γ γ λ ο ι
ε συκοφαντουν, διότι δέν ήσαν »«,/* f n u ^ n s e  τά τ'οα-
τωόη μ α η χ έ τ τ ια  — , ίδόντες έν Παρισίοις Ά γ γ λ ο ν  φέ-
ροντα τοιαϋτα, τόν ώνόμασαν le m on sir e  anu la is  ήτο·. τό 
αγγΜχό>· τέρας.

*
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’Ρ-!ν * '£  ~°0; “ “Τ0'15 *Ρ4νου; τή ; χαριτοβρύτου άνάσσης 
.gcljz . ο: petits - maitres, η, ώ ; καλοΰσιν αύτοΰ; σή-

μορον, ο. petits - crev^s vj άγαν κομψευόμενοι ήμιλλώντο
*ρος τας γυναίκας έν τη τέχνη τοϋ ένκολάπτειν ρόδα καί 
κρίνα επι του προςώπου.

Αί παλαιαί άγγλ ικα ί κώμφδίαι ού παύονται ΰπαινισσό- 
ί*εναι η σατυριζουσαι τήν χρησιν τών ελαίων, τών πα/υ- 
μυρων, των αρωμάτων, τών βαφών καί ψιμμυθίων, ερυθρού, 
λευκου και άλλων χρωμάτων. Έ ν τώ γνωστώ τοΟ Lo*e 
4 “ ' «Ρ ^ μ * ·1, άναγράφεπαι εππτολή τ ι ;  τοϋ κόαητο; 
Shrewsbury, επιτετραμμένου τήν φρούρησιν τή ; άτυχούς 3 α- 
σιλισσης τη ; Σ κωτία ;, έν τ, παρατηρεί δτι ή M asii Στου- 
αρτα εποιεϊτο συνεχώς χρήσιν λουτρών έκ λευκού οίνου καί 
επικά .&.ται, εν&κα τή ; εκτάκτου ταύτης δαπάνης, αυξη- 
σιν της ιόομένης αυτώ έπιχορηγήσεως. Γνωσταί δε χ: 
«τυπτικα ί καί τονωτικαί ιδιότητες τοϋ οίνου, διό καί s ’;  
τούτον κατέφευγον πασαι. αί τήν νεότητα καί τά κάλλη 
ρλεπουσαι φευγοντα, ώ ; ή λευκώλενος Ή ρα , ητις έλούετο 
χατ ετο: ε-ς τα θαυματουργά τής Κανάθου ίίδατα, ίν ’ άνα-

ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΛΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

λάβη ο,τι ό γάμος ύπέκλεπτεν αύτη . 1 Έ τιμώντο δέ ό>ςαύ- 
τως καί τά έκ γάλακτος λουτρά, άτινα περιώνυμα κατέ
στησε διά τής εκ πεντακοσιων άρτιτόκων ovcov αγέλης 2 

ή περιβόητος τοΰ Νέρωνος Ποππαία.
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Κατά τους αυτούς χρόνους, λέγει ο αξιότιμος Ζιών Στό^ 
(Stowe), τό κατ’ άρχάς ράπτης τό έπάγγελμα, είτα λέ 
ιστορικός, άοχαιολόγος καί δη καί χρονογράφος τών επί 
Ελισάβετ συρμών, κομψότερος ιππότης έλογίζετο ο φέ- 
ρων μεγαλε ίτερον  τ ιερ ιλα ίμ ιο ν  καί μακροτερατ μάχα< p a r , 
ήτοι δ μάλλον προςβάλλων την ορασιν καί πλείονας φο- 
νεύων. Ά λ λ ’ οί ίππόται της σκονρολεπ ίδας  ΰπελόγιζον 
ανευ τοΰ ξενοδόχου, ανευ τής Ε λισάβετ, ητις εις άλλόκο- 
τον συρμόν καί άλλοκότους πρός περιστολήν άντέταξε δια- 
τάξει;, άλλ ’ ησαν έν τω πνεύματι τοΰ αιώνος. *Οθεν έγ- 
κατέστησε παρά ταΐς πύλαις τής πόλεως έλεγκτάς. οιτι- 
νε;, άμα τη έμφανίσει ίππότου τοιούτου, περιέκοπτον τήν 
αιχμήν τής μαχαιρας, εί αυτη ύπερέ βαίνε τό μήκο: νάρ - 

καί έκούρευον τό περιλαίμιον, τό εχον πλάτο; υπέρ 
τοΰ; δύο δακτύλους καί τέταρτον. Καί πολ}>ά μέν υπέ
στησαν οί έλεγκταί υπό τών ίπποτών, άλλ ’ έπί τέλους δ 
νομος έθριάμβευσεν, ώς θά θριαμβεύσωσι βεβαίους καί παρ’ 
ήμΐν ημέραν τινά , κατά τάς ελλη ν ικ ά  ς κα λέ  r  δ  ας, αί αστυ- 
νομνκαί διατάξεις αί άφορώσαι είς τους ίππότας εκείνους 
τής Μ άστιγος, άααξηλάτας καί καροαγωνεϊς, ο ιτινε;, ώς. 
ει εξεοίκουν τους τή ; Σκονρολετα'δας , ού παύονται “/νατρέ-

4 Π αυσαν. Κ ο ρ ι ν θ ί α  κ a ,  A H ', 2  : ((Ε νταύθα  τή ν "Ηραν 
<ρ®σιν Ά ρ γε ιο ι '/.ατά έτος λου*χέντν τ:αρΟένθν νςνεσθαιΛ.

2  Αίων β·.β. 62. Ν έ ρ  ο) ν, 2 S.



Γ0νΤΛς Τ0̂ ς ^ια^άτας, θραύοντες κεφαλάς, χείρας, κνήαας 
η πόόα;, ετι δέ καί φονεύοντες αυτούς.

*
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' I ρασιλεια της Ελισάβετ υπήρξεν ό χρυσούς αιών 
• ών εμπόρων, τών ραπτών, τών κομμωτών, τών καλλωπι- 
στριών και παντοον εκείνων, οιτινες ήδύναντο νά θεραπεύ- 
σωσι τήν άκρατον φιλαρέσκειαν της coquette roVaIe/Ως δέ 
ο περιβοητος Αλβερώνης, 6 έκ κοοδωνοκρούστου εις καρ
δινάλιον υψωθείς, — υψηλά δέ ίστανται καί οί κώδωνες— , 
εκτήσατο τήν εύνοιαν του πανισχύρου δουκος τής Βανδώ- 
ρ-ης, παρασκευάζουν αύτώ ιταλικόν τι έδεσμα, ίσως τό πε 
ρίφημον risolo alia mHanese, ουτω καί Φλαμμανδή τις 
οεσποινα ευνους έγένετο τη Ε λισάβετ, είςαγαγούσα είς 
Α γγλίαν τήν τέχνην εκείνην, ήν οί μέν Γάλλοι καλοϋ- 

σιν empeser, ο: δε ’Ιταλοί inamidare (έκ του amido, άμυ- 
λον) και ο: νεωτεροι Αττικοί βάζω  9ς τη ν  χό.Μα. Καί ή 
καλ/^Φλαμμανδή είχε σιδάξει,—  πώς νά το είπωμεν, σοφέ 
μου ό ασκαλε, καί θά το ήξεύρης βέβαια, διότι φοοεΐς Vre- 
χαμ ισο κ ο λ λ α ρ ισ μ έ ν ο — , πώ ; νά χολλάρονγ  διά κιτρινω
πού .ινος άμυλου τά κολ,οσσιαΐα εκείνα περιλαίμια, μεθ’ ών 
απεικονίζονται ή τε Ε λισάβετ καί ή Μαρία' Στουάοτα. 
Αλλά τά χολλαρ/ σ  μ έ ν α  τής Φλαμμανδής δεσποίνης πε

ρί .αιμια εταραττον τους φιλοόοξους κύκλους τής mistriss 
Montague, ητις τταντοιοτρόπως προςεπάθει νά τήν ύπο- 
σκ^λιση εκ τής βασιλικής εύνοιας. Καί ώς εκείνη είχε 
π ιασθή  άπό τό Λαιμό τής Ε λισάβετ διά του αμύλου τών 
-ε Γιλαιμιών, ουτω και αυτη προςεκολ-ληθη είς τούς πόδας 
* \  ανασ/773?5 προςφέρουσα αύτη ζεύγος μεταξωτών

μελανός χρώματος πρός άντικατάστασιν τών έξ έριού- 
χου, του θ’ οπερ μεγάλως εύηρέστησε τη βασιλίσση, ήτις 
έκ*ο>ε παοητησε τάς πρώτας. Ά λλά  καί ό αξιότιμος

Έδουάρδος Deverre, κόμης τού Όξφόρδ, ού μόνον δεν 
έμεινεν έξοπίσω έν τη καλλωπιστική ταυτη άμιλλη, άλλά 
καί τήν άγαθήν μερίδα, τήν ευγενεστεραν χωράν, εςελϊ,^α- 
το. Ή  Φλαμμανδή είχε τόν τράχηλον, ή Montague τους 
πόδας καί ο κόμης κατέλαβε τό στήθος, ειςαγων ες ϊτα - 
λίας τόν εύώδη στηθόδεσμον, κοσμον ολον μύρων και τα 
περίφημα εκείνα ευώδη χειρόκτια, άπε^ ε~ί μακρόν εφερον 
το όνοαα tVj κόμητος 5Οξφορό, και τόσον εθελ^αν . /ιν φι- 
λάοεσκον άνασσαν, ώςτε συν αύτοΐς άπεικανίσθη.

II
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Κλείσωίχεν ενταύθα, φίλοι άναγνώσται καί χαρίεσσαιi · * I '
άναγνώστριαι, τήν μικράν ταύτην του ημετερου σώματος 
καλλιτεχνικήν εκθεσιν, ήν φιλοπόνως παρεσκευασεν ή αν
δρική καί ή γυναικεία σύνεσις, έν παντι χρονφ κ α ί  το πω 
αξιόλογο: i J l i - ’-;· Καί πολλά μεν βεβαίως τά ΰπολειπο- 
μενα, άλλ ’ έλπίζομεν ν’ ΐνοίξωμεν /.αί αύθι;, κατά τό^τρο;- 
ε/έ: έτος, τήν πινακοθηκην ήμών, '.να συμπεριλάοωμεν 
τά άπό Ε λισάβετ μέχρι τών καθ’ ήμά; χρόνων πολλά καί 
ποικίλα έκθ;ματα. "Αλλως, έργον τοϋτο δικαιοσύνης- ε ί
ναι δίκαιον, είναι πρέπον, νά παρίδωμεν τόσα; λαμπρας 
άνδρών καί γυναικών έπ ινο ία ;;Κ αι επί παραδειγματι, ..ώ, 
νά διέλθωμεν έν σιωπγ, τήν έκτακτον, τήν μοναδικήν εκεί
νην ευγένειαν τών άνδρών, οιτινε; θεωροϋντε; τά ; ^οόου; 
καί τάς πλατεία ; ώ ; αριστοκρατικά; αίθουσας έβαινον• 1 1 r V 7
άσκεπεις ; Ναί, χαρίεσσαι άναγνώστριαι, υπήρςεν εποχή, 
αυτη δέ κατά τό σωτήριον ετος 1 <35, καθ ην ο. ανό^--* 
δέν έφόρουν πίλον, άλλ’ έκράτουν ύπό μάλης π ι λ ί δ ι ο ν .  Δεκα 
ετη βραδύτερον, ήτοι τώ 1 »4ο,  τό π ιλ ’.διον προεβι α .> Λ 
'καί άνέβη έκ τή ; μάλη; ε'.ς την κεφαλήν. Δεκαε.ια^



μετέπειτα, έν έτει 1/55,  τό πιλίδιον άνδρωθέν έγένετο 
μέγας καί σεβαστό; πίλος, εύρυτάτας έχων δ ισ τάσεις , 
πρός τας φάσεις τής σελήνης συμμορφούμενος. Καί εκτοτε 
η σεπτή τών χνδοών κεφαλή ακολουθεί πιστώς τά φεγ
γ ά ρ ι, ποτέ ^μέν περιβαλλομένη μικρόν πίλον, πρός νέαν 
σελήνην ισοόυναμοΰντα, ποτέ δέ μεγαλείτερον*τώ τετάρτω 
αύτής συνωδά, καί άλλοτε πίλον - πανσέληνον. Ά λλά  καί 
at γυναίκες δέν υφίστανται τάχα καί αύται τήν έπίδοα- 
σιν τής σελήνης; δέν έ/ουσι νεΰρα ; δέν έχουσι ^ ί^ ά -  

; δθεν καί ώς πρός τήν κεφαλήν δύνανται οί άνδρες νά 
τείνωσιν αυταΐς αδελφικώς τήν χεϊοα. Ε; δέ σήμερον ή 
ανόρική καπνοδόχος κυμαίνεται ώς πρός τό μέγεθος μεταξύ 
του τετάρτου καί τής πανσέληνου, ούδέν τό άπορον'νά με- 
ταβληθη αυριον εις μηνίσκον οί συρμοί επανέρχονται'ώς 
αι ωραι του έτους είς τέσσαρας ακριβώς καί ούτοι στοε- 
φομενοι κύκλους ; τό μακρόν, τό βραχύ, τό στενόν καί τό 
ευρυ, όιότι πάντα έν γένει τά φορέματα είς τάς τέσσαοας 
ταυτας κατηγορίας υπάγονται. Ά λ λ ’ υπάρχουσι συραοί 
τινες τόσον ατυχείς τήν έπίνοιαν, τόσον κακόζηλοι, τό
σον όυςειδεις τήν ούιν. ώςτε θά ητο άντικρυς βλα:®ηαία 
νά παραβάλωμεν τήν επάνοδον αύτών πρός τά : ώρας τοϋ 
έτους, τάς ώραιας καί ποιητικάς ταύτας περιβολάς τής 
αενάως άναγεννωμένης καί νεαζούσης φύσεως. Ό θεν εϊ- 
πωμεν δτι επανέρχονται ώς ή χολέρα έν τή ίσπερία Εύ- 
ρωπη· τοιουτοι δέ γελοίοι συρμοί έν πρώτοις— a tout sei
gneur tout honneur — τό έπιμετώπιον τής γυναικείας κό
μης χονρενμα, τό κατ’ ευφημισμόν καλούμενον άφε'Μιαι. 
Και δντως λίαν άφελεΐς θά ώσιν αί καλαΐ έκεΐναι νεάνι
ζες, —  περί δέ τών όπάνδρων . . . άπεχθές καί όραν καί 
/ ε /ειν και ακουειν 5 αίτινες άνευ ούδεμιάς άνάγκης άπο- 
φασιζουσι^ νά μετατραπώσιν έξ ώραίων εις άσχηυους, «έ- 
ρουσαι έπι του μετώπου δυςειδεστάτην έκ τριχών κεκάο-

μ,ένων στεφάνην. Λησμονοϋσιν δτι τό κούρευμα καί τά 
στέμαατά είβιν ό άποκλειστικός τών άνδρών κλήρος, καί 
δτι ή ψαλλίς άπάδει έπί τής γυναικείας κεφαλής, διότι 
φέρουσι ταύτην έπί τών χειλέων; Καί έπειτα τ ι αρά γε να 
έζηλευσαν εις τούς άνδραςΐν’ άπομιμώνται αυτούς; Μ ήτυ- 
γόν θαυμάζουσι τά βραχέα εκείνα καί άκοσμα ημών ένόύ- 
" - α —σαχχάχ ια , ΐ,αχε καί άλλα το ιαΰτα— ,τά  αναιόώς 
χποκαλύπτοντα δ,τι ή εύσχημοσύνη απαιτεί νά καλυφθή, 
καί ών τό άσεμνον ένθυμίζει τούς έπί Καρόλου τού Ε' συρ
μού:; Τ ί δέ είπεΐν περί τών στενών εκείνων καί βραχειών 
πεασκελίδων η πανταΛ ονίω ν, κατά την ζώσαν άττικην, ά 
τινα ώς έκ τοϋ βρα/έος αυτών χαίνουσι καί άφίνουσιν α
σκεπές τό υπόδημα*: Ό ποία πλουσία έκθεσις — spectacle
gratis __ άνδρικών ποδών έν δλω τώ  άχάριτι αυτών μεγα-
λείω έπιδεικνυομένων 1 Καί τό υπόδημα; ώ! άύε.Ιφ ιχόν, 
τοϋτο, τσαρονχοειδές, κατά μίμησιν τού δημώδους τσαρυν- 
rtov τών αδελφών Α λβανών, ίνα καί διά τής μύ τη ς  τοϋ 
υποδήματος δείξωμεν τήν πρός αυτούς άγάπην ήμών,άπει- 
λοϋντες συγχρόνως καί τόν κοινόν έχθρόν · ίέον δέ ουτος 
νά σκεφθη καλώς, διότι πάντες οί τών Αθηνών κομψευο- 
μενοι φέρουσι λόγ/ας έπί τών ποδών. Βεβαίως τό ανδρι
κόν α,ϋλον εΐναι προνομιοϋχον καί οί άνδρες άπολαύουσι του 
προνομίου τής δυςμορφίας, καλόν δμως νά μή καταχρώνται 
τόύτω καί γίνωνται ετ ι δυςειδέστεροι, «σπαζόμενοι συρ
μού:'ασέμνου: καί γελοίους. Ά λλά  μή κακίζωμεν^ύπέρ τό 
δέον τάς'αμφιέσεις τής ήμετέρας εποχής, διότι αύτη έπε- 
νόησε τό χοοτονμ, τό χοοτονμ, δπερ πάντες περιβαλλόμεθα 
καί ούδείς ημών έξηλλήνισε (προςοχη, κύριε στοιχειο- 
θέτα έπί τ ο ϋ  πρώτου η, διότι έν αύτώ έγκειτα ι σήμερον 
πάσα ή ελληνική σοφία, καί άλλοίμονον εις έμέ άν γράψης 
έξίλλήνισε !) Τό χοστονμ , — άποκαλυφθώμεν μετά σεβα
σμού ενώπιον αύτοϋ ! —  είναι ή εύφυεστάτη τών έπινοη-



T'f'J 1 “0τέ έγένοντο- ί« ( « έ ί  χαί «ραχτ»*όν «λή
θου; φιλοσοφώ; μάθημα, ,Ηότι διά μέν τοΰ ενιαίου τοΰ -  
χροψατο; x αί υφάσματα; ί ι ί ά „ βι ήμά; τήν ενότητα τοΰ 
ανθρωπίνου γενου;, dli δέ τοΰ «τχήματο; τήν ισότητα τ:αο’ 
απασι τοι; . . . χοστονμωφύροις. Είναι λοιπόν δυνατόν νά 
ύπαρξή πλέον αμφιβολία περί τοΰ αισίου τη; δημο,.οατία; 
μέλλοντο;, οτε φερομεν η”δη έπί τοΰ σώματο; τή;δημο*;α- 
. ικ/;ς ισοτητος το σύμβολον ;

£;· .̂ΣΩΠΙΟΣ

^ ^ ^ ν ν ν ^ > Λ ^ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ ΛΛ.ΛΛΛΛ .·νΝ ΛΛ .ΛΛΛΛ^Λ ν> .ΛΛ .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΟΥΦΛΑΣ

 ̂ 'ΕΛΛογψώτατι φ ί.Ι ι  ,{ p u  Ε ίρ . Ά σώ π <ε,

«· ^ w ^ -'Γ ο Γ ·· ' τ “ ,,4: * · ·  ? ίλ°= « V *  β· μ.
’ « . ι ' Γ Χ Γ - 2 Τ τ“”  ,4·*·»™*»Σπί r Λ/' ; / ϊ ’ υ / 0υ 1̂ ου διά τό Ά τη -

. , HPfP°-l°r>or, *«1 έφέτο; έπανέλαβεν έντονΛ- 
*«ι επιμονίοτερον τήν αίτησίν του. Ήρνη'θην 2 7 “ ^  
οπω; πάντοτε, διά τόν άπλούστατον S  ^  , E?S"°; ’ 
τοθυλά/.ιον έ>ω, οΰτε χαρτία γραμμένα πρό- Γ ψ Τ / Γ  
δασκχλίαν τοΰ χοινοΰ. Έν ή πό
ΧεΐναΛ d‘* ¥ ^  χώρα δλο; ό χόσμο; άσ7ολεί - * Εί ^  
σχευην όχι λόγων, ά λ λ ’ έογων έγώ δέ θελ*'™ ? 
τούς *υντοπίτά; μου ' ‘ Τ β*λησ“« Vflt ΡΨr.9&

Nel mezzo del cammin di nostra vita

η καί άκόμη αργότερα, καί άπό κακό; μύθων ρητηρ νά 
γείν(ο άοιστος πρηχτήρ έργων, ούδέν άλλο κατιορθωσα, παρά

Mi ritrovar per una selva oscura,
Che la diritta via era smarrita,

παθών, ώ; ήτο επόμενον, διπλοΰν πάθημα, διότι ουτε ερ- 
γον τι κατοίρθωσα, καί την οψαρτυτικήν μου τών λόγων, 
βσον άτελής καί άν ητο, εντελώς άπέμαθα. Και τώρα που 
θέλει;, έλλογιμώτατε φίλε, νά ευρω ύλην λόγιον εδώ, που 
πρό πάντων τό άττικόν άλας διά τό Άττιχύν Σου 'Ημε- 
ρο.Ιόγιον, έγώ τή; ’Αττική; καί του αττικισμού δ άποσυν- 
άγωγος ; Δυσωπούμενος Σέ καί τόν φίλον Κύριον Θ. Μ. 
έσκάλισα σήμερον όλα μου τά ερμάρια, οπου ετυχε ν’ άπό- 
κεινται σωρευμένα διάφορα παλαιόχαρτα, άλλ’ εις μάτην. 
Οί στίχοι μου είνε άνάλατοι, τά δέ πεζά μου ’Αλκινόου 
απόλογοι. Άπελπισθεί; κατέφυγα εις τά βιβλία, όσων τό 
περιθώριον εχω κατά παλαιάν κακήν μου συνήθειαν μου- 
τζαλωμένον μέ διάφορα σημειώματα. Μεταξύ άλλων εύρηκα 
εις £ν τούτο ν̂ καί βραχεΐαν σημείωσιν περί ■ Παντούφλας. 
Ενθυμήθην τότε, δτι περί τής λέξεως ταύτης έγίνετο λό
γος |ν τ*?ί χαριεστάτν) έκείν*/) ’Επινομίόι του Ημερολογίου 
Σου, δθεν τήν σημείωσιν ταύτην άπεφάσισα νά Σοί στείλω 
ως σχόλιον είς τό κείμενόν σου εκείνο. *Αλλο τι νά Σοί 
στείλω δέν lyto. Έάν, άφ’ ού άναγνώσν,ς, ρίψνίς τήν πα- 
ρουσάν μου είς τούς χαρτίνους άποθέτας Σου, θά μέ υπο
χρεώσεις μεγάλος* άλλ’ έάν, σκεφθείς τό του λόγου, ’Εάν 
j*V χρέας Jtapij, ταρίχω στερχχέον, τό τυπώσης, εχε τήν 
ευθύνην Σύ, δ πειθαναγκάσας με νά δημοσ:εύσω ένυπογρά- 
φως τοιουτον σ^ολαϊον συνονθύλευμα. ’Ιδού Σοι νυν καί ή 
περί ής δ λόγος σημείωσις.

Έν σελίδι λ η' τοΰ τελευταίου Αττιχοϋ * Ημερολογίου 
(ετος 1884), προκειμένου πεοί τών pantoufles,άναφέρεται ή
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ετυμολογία τοΰ Βαλδουίνου, καθ5 ην τό pantoutie είνε 
λέζις σύνθετο; εκ τοΰ ελληνικού πας καί φελλός, ήτοι 
παντόφελλος, ουτω δέ καί προτείνεται ώς συμπέρασμα νά 
όνομάζωμεν τό είδος τοΰτο τών οικιακών σαντάλων. Δέν 
είνε χρεία, νομίζω,· πολλών λόγων, όπως άναιρεθη ώς 
άνυποστατος η θεωρία αυτη τοΰ Βαλδουίνου. *0 φελλός 
έχρησιμευε και πάλαι καί νΰν εις τούς σανδαλοποιούς* άλλ’ 
έκ φελλοΰ ουρείς σανδαλοποιός έφαντάσθη ποτέ νά κατα- 
σκευαση και ολα τά μέρη τοΰ σανδαλιού, ώστε νά εν η 
σκιάν τινα όικαιολογιας yj υπόνοια, οτι τό ποώτον συνθετι
κόν μέρος τής λεζεως είνε τό πας (παντο —). Ό φελλός 
όπως την σήμερον ουτω καί τό πάλαι έχρησιμευεν όχι είς 
κατασκευήν τοΰάψιδίου η τής πτέρνας τών σανδαλίων, άλλ’ 
αποκλειστικώς και μονον τοΰ πάτου αυτών. Τεμάχια φελ
λοΰ λεπτότερα η παχύτερα, συνήθως δμως 0 ,2  — 0 ,3  τοΰ 
γαλλικοΰ μετοου πάχος εχοντα, καί κάτωθεν μέν προσκολ- 
λημενα εις πετσιον χονόροτερον, άνωθεν δ’ άσταρωμένα αέ 
λεπτότερον δέρμα, προσερράπτοντο ώς πάτος είς τά ελαφρά 
και άπτερνα εκείνα σανδάλια, άτινα μέχρις εσχάτων έφο- 
ροΰσαν οι εκ τοΰ ανώτερου κλήρου, ιδίως έν Φαναρίω, καί 
άτινα κοινώς οίνομαζοντο κοντοΰραι. Αι κοντοΰραι αύται 
έλέγοντο καί σνρτά παπούτσια, η σνρτοπάποντσα, έπί τέ
λους όε κοντοΰραι γενικώτερον έλέγοντο τά σανδάλια, 
άτινα και φελλοί άπλώς, έν Κρήτη δέ καί φελλοκάλιγα 
ωνομαζοντο, οθεν καί τό φελλας καί κονντονράς συνωνυ- 
μεϊ μέ τό τσαγκάρις.

Εινε όε λεςις κοι*τονρα η κονντονρά (τό άρσενικόν 
κοντονρος η κονντονρος κοντονρις λέγεται καί έπί άλ
λων μέν ζώων, μάλιστα δέ έπί σκύλλων κουτσουνούριδων) 
πολυσήμαντος. Καί κυρίως μέν εσημαινε καί σημαίνει μέ
χρι σήμερον η λεςις τό άπτεονον σανδάλιον, επειτα St καί 
πάν σανδάλιον καθ’ & προείπαμεν. Παρά δέ τοΐς Βυζαν-

τινοΐς ή λέξις εσημαινε κατά μεταφοράν καί άκάτιόν τι 
άνάλογον πρός τόν παρά τοις άρχαιοις *Έλλησι κερκονρον. 
Δέν πρέπει Si νά παραξενευθη τις διά τήν μεταφοράν ταύ
την. Μή λησμονώμεν, δτι τά σανδάλια τών Βυζαντινών 
ησαν μυτερά* ούδέν άρα παρεμφερέστερον πρός τό σχήμα 
άκατίου μυτεροΰ μέν κατά τήν πρώραν, κολοβού δέ κατά 
τήν πούμνην, παρά τήν κοντοΰραν, ήτοι τό βυζαντινόν σαν
δάλιον. ' Σανόάλ  δ’ όνομάζουσι καί μέχρι τής σήμερον οί 
Τοΰρκοι, παραλαβόντες παρά τών Βυζαντινών, τά άκάτια, 
οσα δέν εχουσι καί τήν πρύμνην μυτερήν, δπως οί λεγόμενοι 
ρπιγιαντεδες, άλλά κολοβήν, ήτοι τάς παρ’ ήμΐν ̂  κοινώς 
λεγομένας βάρκας. Τάνάπαλιν κατά μεταφοράν άπό τοΰ 
άκατίου τούτου ονομάζει διά τήν ομοιότητα τοΰ σχήματος 
δ ελληνικός λαός βάρκας τά τεμάχια τών χειμωνικών καί 
πεπονιών. (Μ ία βάρκα πεπόνι, μ ία  βάρκα καρπούζι). — 
'Όπως έννοήση ο αναγνώστης τήν ομοιότητα ταύτνιν, πρέ
πει νά ένθυμηθη πώς κόπτει συνήθως δ λαός τό χειμωνικόν 
καί τό πεπόνιον. Πρώτον άποκόπτεται διά μαχαίρας ολό
κληρον σφαιρικόν τμήμα πέριξ τοΰ μίσχου καί μετ’ αύτοΰ, 
ακολούθως δέ κατατέμνεται δ πέπων καθέτως είς τεμάχια 
μυτερά μέν εμπροσθεν, κολοβά δέ δπισθεν, καί άληθώς
ομοιόσχημα μέ βάρκας. ^

*Όπως δ’ οί Τοΰρκοι παρέλαβον είς τήν γλώσσαν^ των το
βυζαντινόν σανδάλιον , δπερ ήμεΐς έστερηθημεν, ουτω καί 
οί Βενετοί είσηγαγον είς τήν ιταλικήν, καί δι’ αυτής είς 
τάς νεωτέρας εύρωπαϊκάς γλώσσας, τήν βυζαντινήν κουν- 
τοΰραν, fa  ομοίως ήμεΐς έστερηθημεν, διότι η βενετική 
gondola είνε ούδέν άλλο παρά ή βυζαντινή αυτη λεζις. 
((Κοντούρα (λέγει δ Banduri έν Animmadv. in Porph. de adm. 
imp. 150. 11) et κουνδοΰρα genus navigii apud Croatos, 
quod . .  / . Nostratibus autem hoc navigii genus etiamnum 
g u n d u 1 a dicitun). Κοντούρα ονομάζεται τρίτον και ειόος



τι σταφυλής πυκνορρώγου μέ βραχύτατο ν μίσχον, δθεν καί 
τό δνομα.

’Επιστρέφοντες είς τό προκείμενον, λέγω δτι αί παντοΰ- 
φλαι ουτε εΐνε ουτε ήσαν παχτόφεΛΛοι, δθεν καί εύλόγως 
ή έτυμολογία αυτη άπερρίφθη ύπό τών νεωτέρων, οΐτινες 
δμως αντικατέστησαν αυτήν, καθ’ δσον τουλάχιστον ήμεΐς 
γνωρίζομεν, μέ άλλας ετι άταθανωτέρας, άναζητούντες τό 
Ιτυμον τής λέξεως τ9ίδε κάκεΐσε τών ρωμανικών καί γερ
μανικών ιδιωμάτων. 'Ό τι τό δεύτερον συνθετικόν μέρος 
τής λέξεως εΐνε τό ψεΛΛός, δπως έδίδαςεν ανέκαθεν ό 
Βαλδουΐνος, αποβαίνει άναντίρρητον έξ δσων προεΐπα περί 
τή ; κατασκευής τοΰ είδους τούτου τών σανδαλίων παρα 
τοΐς Βυζαντινοί; ανέκαθεν καί μέχρι σήμερον, ώ; καί έκ 
τών συνωνύμων μέ τήν κουντούραν λέξεων φεΛΛός καί ψεΛ- 
ΛοχάΛιγοτ, α; καί ανωτέρω άνέφερα. Ά λ λ ’ δτι καί έν τή 
δύσει καί σήμερον άκόμη, άλλ’ έτι μάλλον έν χρόνοι; προ- 
γενεστέροις, εις κάττυσιν παντουφλών έχρησίμευε τά μά
λιστα, δπως καί έν τγί ανατολή, ό φελλός, άπόδειξις πρό
χειρος εστω πλήν δσων αναφέρει ό Βαλδουΐνος, αυτή ή γερ
μανική γλώσσα, έν ή ή φε.Ι.Ιόόρνς, ήτοι τό είδος έκεΐνο 
τής δρυός, ής ό φλοιό; άποτεμνόμενο; παρασκευάζεται εί; 
φελλόν, ονομάζεται ού μόνον Korkbaum άλλά καί αυτό 
τοΰτο l’antoffelbaum. Τόσον βέβαιον είνε δτι τό δεύτερον 
συνθετικόν μέρο; τή ; λέξεω; παντούφλα, ήτοι τοΰ ίταλ. 
p a n to fo la , εινε ή έλληνική λέξις ψεΛΛός, καί ο/ι τό 
γερμ. T afel (Band - Tafel), δπως άποφαίνεται ό σοφός Έύ- 
σιος, η τό ψευδογερμανολατινικόν — f lu a  η pu la , δπως 
εικάζει ό άλλως κοάτιστος έν ταΐς τοιαύταις έρεύναις Διά- 
ζιος.

Ά λλά  τί εΐνε τά πρώτον συνθετικόν μέρος τής λέξεως; 
Είνε, άποκρινόμεθα, όχι τά γερμανικόν Band, η άλλη τις 
ξένη λέξις, άλλά τό ελληνικόν πάτος. Τάς έκ τών φθόγ

γων κατά τής έτυμολογία; ταύτης ένστάσεις προλαμβά- 
νομεν αμέσως. Ό  ιταλικό; τύπο; τής λέξεως εΐνε καί Pan" 
tufola μέν, άλλά μάλιστα pantofola, καί δ ή καί pantofolo. 
άλλ’ ή πεδεμοντιακή έκφορά τή ; λέξεως είνε patofle, καί 
έν άλλοις δ ’ ίδιώμασιν έλλείπει τό η , έξ ών έπαρκώς άπο- 
^εικνύεται, δτι ό άρχικός καί άκραιφνής τύπο; τής λέξεως 
ήτο patofola καί patofolo, άτινα ποοφανώς είνε τά ελληνικά 
πατόφεΛΛον, τό, ( =  * patofolo =  ίταλ. pantotolo), καί 
πατόψε.ΙΛα, τά, ( =  *patofela =  ίταλ. pantofola). Ουτω δέ 
νομίζομεν, δτι πρέπει νά έξελληνισθή, ή, άκριβέστερον εί- 
πεΐν, νά έξανελληνισθή ή γραικοβάρβαρος λέξις.

Ώ ς δ’ έκ τής έννοιας τή; λέξεως ούδεμία άξια λόγου 
ενστασις εινε δυνατόν νά γείννι. Ή  λέξις πάτος, πλήν 
τών άλλων, σημαίνει καί τό πέλαα τοϋ σανδαλίου («πά
το; τοϋ παπουτσιού, calcea solea. D ucange. — «la sola 
della scarpa,» Som avera .). Καί δέν σώζεται μέν έν τοΐς 
άχρις ήμών περισωθεΐσι μνημείοις τής άο/αίας έλληνικής 
τοιαύτη έκδο/ή τής λέζεω:, διότι παρά τοΐς άοχαίοις ή 
λεζις πάτος έσήμαινεν οδός («ή πεπατημένη καί λεωφόρος 
οδός». 'Ησύχιος)· άλλ’ δτι ή παρά τοΐς λεξικογράφοις ση
μασιολογία τής λέξεως, σύμφοινος άλλως πρός τήν παρά 
τοΐς άρχαίοις σωζομένην χρήσιν, εινε έλλιπή; καί πλήρης 
χασμάτων, άποδεικνύουσιν αί έν τή καθομιλουμένη έκδο- 
χαί τής λέξεως, αιτινες δέν είνε παοάγωγοι, ώ: ήθελεν 
υποθέση τ ι ; ,  άποβλέπων εί; τήν χρονολογίαν, άλλά πρω
τότυποι. Δέν άνατρέχομεν είς τά γλωσσολογικά γενέθλια 
τής λέξεως πάτος , διότι ή έπικρατοϋσα σήμερον παρά τοΐς 
σοφοΐς γνώμη είς ημάς μέν φαίνεται ήκιστα πιθανή, ή d 
αναίρεσις αυτή; δέν είνε εργον τής παρούσης σημειώσεως, 
ούόέ τοΰ παρόντος τόπου, άλλως τε καί χρήζουσα βοηθη
μάτων, άτινα ούτε ήμεΐς έχομεν, ούτε ή '/ώρα, έν ή γρα
φομεν· δθεν καί περιορίζομεν τόν λόγον είς τήν άπλήν
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θών πίεσιν υπό τού; πόδα; του άνθρώπου διαβαίνοντο; 
αύτην, ώνομάσθη διά τόν λόγον τούτον παρά τοι; αρχαίοι; 
*Έλλησι πάτος, ητοι δδό;, οπω; καί παρά τοι; νεωτέροι; 
τό μονοπάτων. Κατά τόν αύτόν λόγον και παρά μέν τοι; αρ
χαίοι; ώνομάσθη πέδ - ιλον  παρά τό αύτό πού ς, τό πέλμα 
του σανδαλιού, ητοι διά τού; αρχαίου; αύτό τό σανδάλιον, 
παρά δέ τοι; νεωτέροι; πάτος αύτό τούτο τό πέδιλον. Έν 
άλλαι; λέξεσιν έκ τή; αμοιβαία; σημασιολογικής σχέσεω; 
τών δύο αμφιθαλών λέξεων έκπηγάζει ή έξης αναλογία, 
Πού; : πέδιλον *{* πέδον =  πάτο; (πέλμα ποδό; :) πάτο; 
(ύτοδήματος) f  πάτο; (πέδον πεπατημένον, οδό;). Προ- 
βαίνοντε; ετι περαιτέρω παρατηρούμεν, ό'τι επειδή δ πού; 
είνε τό έσ/ατον μέοο; του σώματος, πονς παρά τοι; αρ
χαίοι; ώνομάσθη και τό έσχατον άκρον πολλών πραγμά
των, δπως παρά τοι; νεωτέροι; τό έσχατον άμα καί κα- 
τώτατον μέοο: αύτών ώνομάσθη πάτος, καί τούτο ουτω;, 
ώστε νά συμπαρέπηταί πω; καί ή συμφυή; ανέκαθεν έννοια 
τή; πιέσε(ο;, ητι; φυσικώ τώ λόγω συνεπάγεται καί τήν 
έννοιαν τής έν περιοχή κοιλότητα;, ουτω δέ λέγομεν ο: 
νεώτεροι πάτος τον καλαθιού, τής λαγήνας] τον xocpiviov, 
τής θαλάσσης κτλ. δμοίω; κατ’ αναφοράν πρό; τό κατώ- 
τατον άκρον τού άνθρώπου ό'χι ίσταμένου η βαίνοντο; αλλα 
καθημένου, πάτο; ώνομάσθη καί τό μέρο; τούτο τού αν
θρωπίνου σώματο;. Καθώ; βλέπει δ άναγνώστης, άπασαι 
αύται αί έκδο/αί έλλείπουσιν δλω; άπό τή; παρά τοι; αρ
χαίοι; ποιηταί; καί συγγραφεύσι χ ρήσεως, ώ; καί άπό 
τή; παραδόσεω; τών γραμματικών, οπερ υποδεικνύει δτι 
υπήργον μέν άπασαι αί έκδοχαί αύται η ενιαι αύτών, άλλ’ 
δτι δέν διεσώθησαν έκ τύχης μόνον.Έκ τή; προηγηθείση; 
τούλάχιστον λεπτομεοού; λύσεω; τής σημασιολογία; τή; 
λέξεω; πάτος , τούτο καί μόνον τό άναντίρρητον γεγονό; 
προκύπτει, δτι τά πάντα είνε καθαρά καί εύεξήγητα,



δταν αποδεχθωμεν ώς αρχικήν σημασίαν τής λέξεως πάτος 
το πέλμα  η τό χηλή ,  όχι δμως καί τό όδός, οπερ μόνον 
σημαίνει παρά τοΐς άρχαίοις. Ε ννο ε ίτα ι δ ’ δτι δέν λα α -  
δανομεν οπ ’ ό ψ ιν τή ν  έκδοχήν : κόπρος, ώς δλως παράγω- 
γον καί παραφυάδα. 1

Κ α ί τοϋτο μέν έκ τών προτέρων κα ί θεωρητικής. Έ κ δέ 
των ύστερων άνασκοποΰντες τό πράγμα, παρατηροΰμεν ότι 
η καθ ημας αρχική σημασία τής λέξεως έλλε ίπ ε ι μέν άπό 
της αρχαίας ελληνικής, κα τά  τάς μέχρι τοΰδε το υλά χ ι
στον ερευνάς, όπως κα ί άπό τής καθομιλουμένης, διε'σώθη 
ομως  ̂ εν τή  γ α λ λ ικ ή , δπως, κα θ ’ £ προείπομεν, διεσώθη 
εν τή  τουρκικ| ή λέξ ις  σανδάλ ιον  έκλιποϋσα έκ τής έλ-  
ληνικής, καί δπως έν τή  ιτα λ ικ ή  καί τα ΐς  ά'λλαις κα τά  
την όυσιν γλώ σσα ις ή κοντο,'ρα, έκλιποϋσα κα ί αυτή  άπό 
της καθομιλουμένης έν τή  έκδοχή τοϋ άκατίου. Π αοατη- 
ρουμεν δ ’ ομοίως, δ τι κα θ ’ ημάς 6πάρχει κα ί έν τή  άρνα ία  
ελλη ν ική  έν χωρίον, δπου·ή λ έξ ις  πάτος  κ ε ΐτα ι έν τή  καθ’ 
ημας αρχική  ̂ σημασ ία , $ν έκ τώ ν προτέρων συνεικάσαμεν 
ως λογικώ ς άναγκα ίαν καί άναπόφευκτον. ’Ιδού νΰν κα ί τά  
περι του πράγματος τούτου μαρτύρια.

Εν τή  γ α λ λ ικ ή  έ'χομεν τή ν  λέξ ιν  p a lle , ή'τις διαφέοει 
του p ied , κ α θ ’ δν λόγον σχεδόν κα ί τό έν τη  άρχ. έλλην. 

,Π·^? (εν τή  εΰρυτάττ, καί γενική  χρησει τή ς λέξεως, μ ά 
λ ισ τα  παρά τοΐς π ο ιη τα ΐς) τοΰ άρχ. έλλην. πούς. Ούδέν 
και οπωσοϋν πιθανόν προηνέχθη μέχρι τοϋδε πεοί τοΰ έτύ -  
μου τή ς γ α λ λ ικ ή ς  τα ύτη ς  λέξεως· ά λ λ ’ ή ταύτό της αυ
τής πρός τήν ελληνικήν λέξ ιν  πάτος  ( =  χ ηλή) είνε πρό
δηλος.  ̂Παρά τό patte δέ τοΰτο ήτοι παρά τό ελληνικόν  
■T«roc επλάσθη καθ ’ ημάς κα ί ετέοα γ α λ λ ικ ή  λ έξ ις , τό 
patand (..Jeune chien, qui a de grosses pattes.» Littrej), 
με.αφοοικώ , κα ί επ ί ανθρώπου λαμβανόμενον (jpersonne 
grossierement i'aitea. Littre. Π αράβαλε τό δημοτικόν Πα-

τατονκος, τή ς αυτής έννοιας έχόμενον καί εις τό αυτο ετυ- 
μον άναγόμενον). Είς τό αύτό έτυμον άνακτέον κα ί τό γ α λ 
λικόν (patis =  χυδα ία  γλώ σσα), δπερ ό μέν Λ ιττρ ε  κα ι 
άλλοι παράγουσιν αύθαιοέτως δλως έκ τοϋ patriensis. ορ- 
θότερον δ ’ άποφαίνετα ι περί αύτοϋ ό Βραχέτος ότι εινε 
άγνωστου έτυμολογικής κα τα γω γής. Κ α ί τό patois τοΰ .ο 
παρήχθη εκ τοϋ η patte πάτος, τή ς γ α λ λ ικ ή ς  γλω σ-  
σης έκφρασάσης μεταφορικώς δ ,τι κα ί ή έλληνική  ύ ια  
τής μεταφορικής φράσεως «λέξ ις  π επ ατη μ ένη » , Π «λε-  
ξις τοΰ κοινοΰ πάτο υ» . Πρόκειται φυσικώ τώ  λόγω  π άν
τοτε περί μεταναστεύσεω ν γλω σσικώ ν, γενομένων έν ιστο- 
ρικοΐς χρόνοις· ά λ λ ’ έπ ί τοϋ προκεΐμένου, οί ιστορικοί ούτοι 
χρόνοι ποέπει νά θεωρηθώσιν ώς αναγόμενοι εις αυτήν την  
-ολ ιάν αρ/αιότητα, καί δτι ή λέξ ις  μετεδόθη είς τούς αρ
χαίους κατοίκους τής Γ α λλ ία ς παρ’ αυτών τών εν Μ ασσα
λία Ε λλή νω ν  άποίκων. Γνωστόν δέ κα ί άλλοθεν, δτι η 
γα λλ ική  μ ά λ ισ τα  γλώ σσα  εχει^ όχι ολ ίγα  το ιαϋτα  εκ της  
αρχαίας ελληνικής γλώ σσης δανεια.  ̂ ^

Ά λ λ ά  καί έν τή  αρχαία έλλη νική  νομίζομεν δτι  ̂όιε- 
σώθη Sv τουλάχ ιστον ίχνος τής καθ’ ημάς' άρχικής εκόο- 
χής τής λέξεω ς 'πάτος, ’ίδού τό σχετικόν χωρίον.Ό  Πλού
ταρχος έν Συμποσιακών Π ροβλημάτων Ε', δ, προκειμενου 
περί τ ή ;  άπο/ής τών ’Ιουδαίων άπό τής β ρ ώ σ ε ω ς  του κρέα
τος τής ΰός, είπών, δ τι οί Α ιγ ύ π τ ιο ι τ ιμ ώ σ ιν  α ύτή ν , επα- 
γει ώς λόγον τάδε : «Π ρώτη γαρ (η ύς) σχ ίσασα .Co π ρ ιί 
χοντι τής όρυχής, ώς φασι, τήν γήν, ίχνος όράσεως εθη/.ε 
καί τό τής ύνεως ΰφηγησατο  εργον· δθεν καί  ̂τούνομα γε-  
νέσθαι τώ  έργαλείω  λέγουσιν άπό τής ύός. Οί όέ τα  μ α λ 
θακά καί κοίλα τής χώρας Α ιγ ύ π τ ιο ι γεωογοϋντες, ουό 
άροτρου δέονται τό π α ρ ά π α ν ά λλ  οταν ο Ν είλος α*.ορρ-Λ 
καταβοέξας τάς άρουρας, έπακολουθοΰντες τάς ύς κα τεδ α -  
λ ο ν  αί δέ χρησάμεναι πατω και όρνχί}, τα χ υ  τή ν γήν



-σ.ρεψαν εκ βάθους, και τον σπόρον άπέκρυύαν». “Όπως 
εννοήσωμεν τί σημαίνει έν τω χωρίω τούτω ή λέξις πάτος, 
πρέπει πρώτον νά εννοήσωμεν τί σημαίνει ή λέξις ό ρ υ χ ή ,  
ει^ην και παράκειται. Έάν έρωτήσωμεν περί τούτου τούς 
λεξικογράφους, ώς καί τούς μεταφραστάς καί έρμηνευτάς 
του Πλουτάρχου, μας αποκρίνονται άπλούστατα δτι -ό 
όρ·χη σημαίνει o'p vfa . Ούτως έξηγεί τήν λέξιν καί ό Στέ- 
φανος (ufossis ^fossnrai». αναγκάζεται δμως υπό της έν
νοιας να ειπνι, δτι έν τώ πρώτω μέρει τοϋ ανωτέρω παοα- 
τετεντος χωρίου («τώ προϋχοντι της όρυχής») ή λέξις 
ορνχη σημαίνει τό / 5 ^ c τής Οός. Είς «ρύγνος» δέ διοο- 
θων μετεβαλε τήν λέξιν καί ό'Ρεέσκιος, ευλογοφανώς αέν, 
αλλ οχι καί ευλόγως, παρά τήν ομόφωνον πίστιν τών ySi- 
Ρ^γραφων. Καί ότι μέν έν τώ πρώτω μέρει τούτω τοϋ ήαε- 
τερου χωρίου ή λέξις «όρυχή» σημαίνει ρύγχος εινε άναν- 
τιρρητον· αλλ’ ήμεΐς  ̂προσθέτομεν, δτι αυτό τοΰτο σημαίνει 
η λεςις καί εν τώ δευτέρω μέρει : «Χρησάμενοι πάτω καί 
ορνχη». Εΐνε εΰνόητον πράγμα, δτι τούς σοφούς έ*δότας 
και λεξικογράφους άπεπλάνησεν ό καταληκτικός τύπος 
τ^ς λεςεως, ο συνήθως έκφράζων τήν έννοιαν τοϋ παρακεί
μενου ρήματος ώς πραξιν  καί ir tp y ita r . Ά λ λ ’ ήμεΐς πα- 
ρατηροϋμεν δτι ού μόνον έν τή νεωτέρα άλλά καί έν τή 
αρχαίοι ελληνική ό καταληκτικός ούτος τύπος παριστά 
εστιν οτε τήν ρηματικήν έννοιαν καί ώς πράγμα, καί δή 
και ο>ς ίργαΛεΐοτ η opyaror. Πρός άποφυγήν μακρηγο- 
Pta; ανα®ερομεν έν καί μόνον παράδειγμα πασίγνωστον τό 
παρά τό ά^(!ω «*0 .̂ 'Η λέξις αΰτη άκοή παριστά βέβαια 
συνήθως τό ακούειν ώς ενέργειαν, ώς αϊσθησιν, άλλ’ένίοτε 
ομως και ως δργανον τής αίσθήσεως, ώς αυτό τοϋτο αί- 
σσητηριον, οτε καί σημαίνει άπλούστατα : ους, αύτίον. Ό 
Λουκιανός π. χ. λέγων (Φιλοπατρ. § α'). ((Καί tdr άκοάς 
αποφραττω» εννοεί : Καί τά ώτα άποφράττω. Ούδέν ετε-

ραν σημαίνει ή λ έξ ις  έν τώ  περ ιλαλήτω  εκεινω τής Σ απ- 
φοϋς «έπιρρόμβεισι δ ’ άκουα ι», έν τώ  Εύριπιδείω Ορεστ. 
1282 : «οέρε νυν έν πύλεσ ιν άκοάτ β ά λω » , κ τλ . Ρητως 
δ’ ό έν Bekker Anecd. (I , 3 6 9 ,1 ) γραμματικός σημειώνει : 
«Α κοήν άντί τοΰ ους», καί ό Πολυδεύκης (β '. 81 :) « τα  
δέ ώτα άκοαί». Ά παραλλάκτω ς καί έν τώ  ήμετέρω χω 
ρίω τοΰ Πλουτάρχου τό παρά τό ορύσσω «ορυχη» παριστα 
δ/ι τήν πράξιν καί ενέργειαν, όχι τήν opvt.tr τής υος, 
άλλά τά οργανον, δ ι’ ού τό ζφον ορύσσει, το υτέστι το 
'•ύτχος. Καί αυτή δ’ ή λέξ ις  ρόγχος, έπ ί τού χοίρου, ως 
γνωστόν (παράβαλε Ά θ η ν . Γ '. 9 5 : d), _ κυριολεκτουμένη, 
δέν παράγετα ι έκ τοΰ ρύζω ή ρέγκω η ρέγχω, ω? 
ζονται οί γλωσσολόγοι, ά λλ ’ ως έσχάτως άτ.εφήνατο 5 
Φροίδιος έκ τοΰ ορύσσω. Μή εχοντες τήν περί τής λέςεω ς 
διατριβήν τοΰ σοφοΰ γλωσσολόγου (έν τή  ’Εφημέριοι του 
Κούν X X II, "267), άγνοοϋμεν, αν μεταξύ τώ ν υπέρ τής 
ετυμολογίας του επ ιχειρημάτων έπεκαλέσθη είς μαρτυρίαν 
καί δπερ πραγαατευόμεθα χωρίον τοϋ Πλουτάρχου ανα /- 
τιρρήτως δμως τό χωρίον τοϋτο είνε άναμφίλεκτος cl~o- 
δειξις τοΰ ορθοΰ τοιαύτης παραγω γής, είς ήν κα ι ημείς 
οϊκοθεν έξ αύτοΰ προήχθημεν. πριν ή ίδωμεν τήν γ ^ μ η ν  
ταύτην τοΰ Φοοιδίου έν τή  τελευτα ία  έκδόσει του Ε τυ
μολογικού τοϋ Κουρτίου (σελ. 50 4 ). Ά λ λ ’ άν τό «όρυχή» 
έν τώ  πρώτω μέρέι τοΰ Πλουταρχείου χωρίου σημαιντι ρυγ- 
χ ο ς ,  εΐνε παράλογον νά υποθεσωμεν, οτι ο αύτο, συγγρα 
φεύς έν τώ  αύτώ  χωρίω, προκειμένου περί του αυτου πράγ
μ ατος αετε/εΐρίσθη τήν αύτήν λέξ ιν  έν ετέρα^ έκόοχή. 
Ά λ λ ω ς 1 καί άύτή δλη ή έννοια τής περικοπής αποκλείει 
τοιαύτην τινά  έρμηνείαν.Τ ί νόημα άνεκτόν είνε όυνατον να 
παρένη ή έκδοχή, ο τ ι'α ί ύς «χρησάμεναι πάτς» καί ορυχη 
ταχύ τήν γή ν έστρεψαν έκ βάθους», έάν ή λέξ ις  «οουχη» 
έκληφθή ώς σημαίνουσα οχι ρύγχος άλλά δρυξιν ; Τοιουτον



"  ή λ1, ;  όλί ν α τ α ’· νά Ρ · ^  "eP‘ άνθρώπου, δ σ τ ις  ένων είς 
./ΐν ιαθεσ ιν  του πολλούς τρόπους άνασκάψεως κα ί άναστρο-

της γη ς  μ ε τα χ ε ιρ ίζ ε τα ι κ α τά  προτίμησ ιν  ο ν ι τυνά ν  
«Αλο τ ι ,  α λ λ α γ ή ν  δρυξ ιγ , οχ ι δμως κα ί περί ζώου. Ε ίνε  
..ρόδηλον αρα, ο τι κα ί εν τω  μέρει τούτω  τό <«5ρυγή» ση
μ α ίνε ι οχι τη ν  πραξιν  κα ί ενέργειαν, όχι τό ίρύσσειν, ά λ λ ά

• ° Ε ' 0ν τγ,ς» ορ <?5 *:τ°ι τό ρύγ^ος· ’Αλλά ^ ·ν
' ενΤ°?’ ε7:ετα ι ωξ α ναγκα ΐο ν επακολούθημα, δ τ ι κ α ί
• ο πάτος  εκ παραλλήλου εις τό «ορυχή» παρακείμενον, δέν 

ε-νε όυνατον να σημαίντ, πραξιν  κ α ί ενέργειαν, π ά τη -σ ιτ ,ά ς  
ερμηνευουσιν α π α ντες  ανεξα ιρέτω ς οί λεξικογράφοι κα ί με- 
τα φ ρ α στα ι. Η ερμηνεία α ύτη  ε ίνε δλως αύθαίοετος, δ ιό τ ι 
ο,όαμου τω ν αρχαίω ν πο ιητώ ν κ α ί συγγραφέων εδρηται ή

) γ “ ? Γ 0 ί !  'Tr*fMt£vowrf τ ' το ιουτον. Έ ξ  ά νά γκ η ς ά'ρα 
<«» η Α ε ξ ι ς  α υ τη  ση μ α ίνε ι δ ,τ ι κα ί τό  «όρυχή», δογανον 
Λτοι . πους,^ χ η λ ή .  Ο υτω  νοουμένων τώ ν λέξεω ν, τό νόηι,α’ 
■ου χωρίου απ ο βα ίνε ι εΰλη π το ν  κ α ί λο γ ικ ώ τα το ν ': Ο- « Α ί-  
,-ύπτιο ι π λημμυρήσαντος τοΰ Ν είλου, ά ν τ ί ν ’ άρόσωσι τη ν  

γν ιν , ε ξα π έλυα ν  εις τούς άγρούς τά ς  σκρόφας τω ν , α ίτ ιν ε ς  
μ ιταχ ε ,ρ ,ζόμ ενα ,. τ ,,ν  χ η λ ή ν  χ α ΐ το ρι'Ί ·χ0ς των  ( =  α ιτ ι -  
νες με  τη ν  χ η λ ή ν  κα ί τό ρύγχος τω ν) άνέστοεφον εκ βά

_ j ! L  Τ^ν γ η \  "Ρά Τμα σαφές κα ί αύτόδηλον είς 
^ « ν τα ,ο σ τ ,ς  ε ιδε  ποτε χοίρους ε’κ τελο ΰντα ς τό εργον τοϋτο.
^ _ Λ παρκη νομ ι,ομεν τ α ΰ τ α  εις τό νά διευκοινήσω σιν έκ 
-ασ/,ς έποψεως τη ν  έννοιαν τοΰ πρώ του συνθετικοΰ μέρους 

λεζεω -' ^ τ ο ν φ λ α  ητο ι π α τόφ ελ λ ο τ ,  δπως έλένετο  
-ροτερον, κα ί δπως πρέπει νά λ έ γ ε τ α ι  π ά λ ιν . Κ α ί δσά ε ι-  
πομεν περί το υ^ ευτέρ ο υ  μέλους τή ς  λέξεω ς είνε βέβα ια  
ε.-αρκη, α λ λ  εύκαιρον νομ ίζομεν δπω ς διευκρινηθή * εύ
νοια κα ι το  ετυμον τή ς  δ η μ ο τ ικ ή ς  λ ΐξ ε ω ς  φ ελλ ί,  σ ν ε τ ικ ώ ς

-•-ε περί της λεςεω ς ο Ο ικονόμος (Δ οκίμ . περί τή ς

π λη σ ιεσ τ. κ τ λ .  Γ '. σελ. 6 7 ) ,  σ χ ετ ίζω ν  αύτή ν μέ τή ν  λ έ -  
ξιν «φ ύλλον»  ώς αναξιώ τερα  σπουδα ίας ανασκευής, ερ· 
νόαεθα είς δ ,τ ι ά π εφ άνθη  περί α ύτή ς δ Κοραής, ο π α ν -  
to v  σοφώ τατος κ α ί έν το ΐς ζ η τ ή μ α σ ι τούτο ις κ ρ ιτ ικ ω τα το ς  
άνήρ. Ά ξ ι α  μνείας ε ίνε  κυρίως τ ά  έν Α τα κ τω ν  τομ . α , 
σελ. 6 7 . « Ά ν τ ί ,  λ έ γ ε ι,  τοϋ Κ ο μ μ ά ™ , ελεγον κ α ι λ εγο μ εν  
άκομη κ α ί Φ ελίν % Φ ελί (morceau) άπό τω ν Λ α τ ίνω ν  το 
Ofeila η Offella, υποκοριστικόν του Offa του σημ α ίνο ντο , 
τά Κ ο μ α ά τ ιο ν  Offa panis ελεγον ση μ α ίνοντες τό Φ ελιν 
ψωμίου.' Ά π ό  τοϋτο  έσ/ η μ α τίσθη  κ α ί τό σύνθετον π λ η θ υ ν 
τικόν Ά π ό φ ε λ α , συνώνυμον τοϋ Ά π ο φ ά γ ι α ^ * * ^  de Ta- 
ble). 'Η  θεωρία α ύ τη , κα ίπερ κοινώς α π ο ό εκ τή  γενομέ-  
νη, είνε δμως, νομ ίζομεν, σφαλερά. Ε ίνε α λη θές , ο τι το 
Άπόφελα  συνωνυμεΐ μέ τά  Α π οφ ά γ ια , α λ λ  εινε πρόδη
λόν 'οτι ή εκδοχή τή ς  λέξεω ς τ α ύ τη ς  εινε * ρ ιο ν  συνεκ
δοχής λ ία ν  φυσ ικής κα ί άναποφεύκτου. Α λ λ  ο λαός ομω , 
λεγω ν, "E ra  Φελλί ψ ω μ ί η ψωμιού, εννοεί κυρίως οχ ι e r a  
κομμάτι ψωμί ΐ, ψωμιού άπλώ ς· δθεν ουτε το γαλλι/.ον 
morceau εκφράζει ο ,τ ι κα ί τό ελληνικόν φελλι,, ουτε .ο 
λα τιν ικό ν  offa ή offella. είς δ α νά γο ντα ι τά  γ ε νέ θ λ ια  τ η ,  
λέξεω ς, δ ιό τ ι κα ι α ύ τη  ση μ α ίνε ι δ ,τ ι κ α ί το  γ α λ λ ικ ό ν  
morceau. Π ολύ ακριβέστερα μεταφραζουσι . h ι ε^ιν 
χαιότεροι λεξικογράφο ι τη ς  Β ενετία ς ό ιά  του γ α λ  ικο.> 
tranche, κ α ί τοΰ ιτα λ ικ ο ύ  fetta, λεξεω ς, ην κα  ή μ ε ι,  
μεταχειρ ιζόμ εθα  π ο λλά κ ις  συνωνύμως σχεδόν μ ε το  φελλι. 
Ά λ λ ά τ ριώτερα δέ πολύ τή ς  έννοιας τοϋ_ φελλιου εινε τα  
quartier. quignon. chauteau x n  leche. δ ι ’ ών μεταφρα^ει το 
φελί κα ί τό φέτα ο Β υζά ντ ιο ς , ά λλη ς  δ ’ έννοιας έχομενον το  
cote. ’Ό χ ι άκριβέστερον μ ετα φ ρ ά ζετα ι ή λ έ ξ ις  κ α ί παρ 
ά λλο ις . Α κ ρ ιβ ώ ς  ε ίπ ε ϊν , ούδέ τό tranche αύτό σ υ ν τ α υ τ ί
ζ ε τ α ι μέ τά φ ελλ ίο ν , δ ιό τ ι εκείνο μεν λ ε γ ε τ α ι όχι μονο> 
έπ ί ψω μίου, ά λ λ ά  κα ί κρέατος κ α ί μαρμάρου κ α ί πολλώ ν



άλλων πραγμάτων, καί τό σχήμα αυτου εινε αόριστον, 
τοΰτο δέ κυριολεκτεΐται σχεδόν άπανταχοΰ της Ελλάδος 
μόνον έπί άρτου, και τό σχήμα αύτοΰ εΐνε ακριβώς ώρι- 
σμένον. Ούδ’ άποκόπτονται έξ οίουδήποτε άρτου φελλία, 
άλλά μόνον έκ τοΰ ξηροΰ καί σπιτικοΰ τών χωρικών η καί 
τών έν ταΐς πόλεσι πτωχότερων, τών παρασκευαζόντουν οί
κοι τόν ίδιον άρτον.‘Ά ς είσέλθη π. χ. δβουλόμενος εις ξενο- 
δοχεΐόντι τώ ν ’Αθηνών, καί άς ζητήση ((ένα φελλί ψωμί)). 
Ό  ξενοδόχος θά περιέλθη είς άμηχανίαν, οχι διότι αγνοεί 
τί τό ζητούμενον, άλλά διότι δ άρτος, 8ν έχει έν τώ ξενο
δοχείου του δέν κόπτεται είς φε.ΙΜα. ’Αλλ’ είς κομμάτια . 
Ά λ λ ’ άν τό φελλίον όέν εινε ουτε morceau ουτε quartier 
κτλ., άκριβώς δ’ είπειν ουδέ tranch, πολύ ολιγώτερον είνε 
offa η oitella. διότι ή σημασία της λατινικής ταύτηςλέξεως 
είνε ετι μάλλον γενική καί άόριστος, ώστε καί ώς έκ τοΰ 
λόγου τούτου καί μόνον ή έλληνική λέξις δέν είνε δυνατόν 
νά παρεφθάρη έκ της λατινικής. Ά λλά  καί άλλοι λόγοι 
άναγκάζουσιν ημάς είς την άπόκρουσιν της έτυμο/νογίας 
ταύτης. Έν πρώτοις υποκοριστικός τύπος offella εινε 
άσυγκρίτως σπανιώτερος τοΰ πρωτοτύπου offa, διότι ση
μαίνει , ώς είκός, ο/ 1  κομμάτι άλλά κομματάκι. Πώς ητο 
λοιπόν δυνατόν ή γλώσσα νά δανεισΟη οχι 'ιόν συνήθη 
άλλά τόν σπανιώτερον τύπον, οχι τόν πρωτότυπον άλλά 
τόν υποκοριστικόν, άφ’ ού τό y e J J l  είνε τμήμα μέν, αλλά 
πλήρες καί άκέραιον, οχι φ ε ί ΐά κ ι  ; Τό δέ πάντων σπου- 
δαιότατον, άπορίας άξιον είνε πάντως τό φαινόμενον λέ
ξεως λατινικής, πασιχρηστου μέν ούσης έν τη δημοτική 
γλώσση, άγνώστου δ’ ολιος είς τούς Βυζαντινούς. ®Όσας 
λέξεις έδανείσθησαν οί "'Ελληνες παρά τών 'Ρωμαίων, τάς 
έδανείσθησαν καθ’ 8ν χοόνον έζη άκόμη ή ρωμαϊκή γλώσ
σα, ήτοι έπί τών πρώτων 'Ρωμαίων καί γραικορρωμαίων 
αύτοκοατόρων οθεν καί άπασαί αί λέξεις αύται υπάρχουσιν

έν τή Βυζαντίδι. Ά λλά  μην τό δφα η όφέ.ΙΛα, εστω καί 
έν τη κατ’ εικασίαν παραφθορά αύτοΰ τη έν τώ ψε.ΙΜον, 
εινε λέξις άγνωστος είς τούς Βυζαντινούς συγγραφείς. Τού
των πάντοον ενεκα ή έκ τοΰ λατινικοΰ παραφθορά τής λέ
ξεως άποκλείεται ώς μή έχουσα άποχοώντά τινα λόγον.

Τό φεΛΛΙ είνε γνησία έλληνική λέξις, τό γε.ΙΛός έν 
τη υποκοριστική αύτοΰ έκφορα φεΙΜον. Καί παρά μέν 
τοΐς Κυθηρίοις ψ ε .Ιϋα  λέγονται τά τεμάχια σκευών όιαρ- 
ραγέντων η θραυσθέντων, οίον έν τη φράσει* ((^Εσπασε κ’ 
εγεινε φελλία)), κατά μεταφοράν άπό τών τεμαχίων τών 
φελλών, οχι δποΐα προσδένουσιν αυτά είς τά δίκτυά των 
οί άλιεΐς πεοιτέμνοντες κανονικώς δπωσοΰν, άλλ’ όποια 
παρέχουσιν αυτά οί φελλοπώλαι. *Ας φαντασθη τις τά 
ακανόνιστα θραύσματα άπλάδαινας η άλλου χονδρού δπω
σοΰν σκεύους η αγγείου, καί θέλει ίδ/ι, οτι δμοιάζουσιν 
αληθώς μέ ούδέν άλλο τόσον, οσον μέ τά φελλία τών φελ- 
λοπωλών. Παρά δέ τοις άλλοις 'Έλλησι (τό Κυπριακόν 
ψετΜν έσχηματίσθη κατ’ άλλον τρόπον, ό περί ού δ λόγος 
δέν εινε τοΰ παρόντος) <ρεΑ£ί ονομάζεται κυρίως τό τμήμα 
οχι παντός πράγματος, άλλά τοΰ άρτου, καί τοΰτο οχι 
οίονδήποτε τμήμα οίουδήποτε άρτου άδιακρίτους, καθ’ ά 
προείπομεν. "Οπως τό αποκοπτόμενον τμήμα τοΰ άρτου 
ονομασθη (ffJM or, πρέπει πρώτον δ άρτος νά εινε σπ ιτ ι
κός, εί δυνατόν δέ, καί ξηρός, καθ’ ά προείπομεν, καί δεύ
τερον νά κοπη οχι διά τής χειρός άλλά διά μαχαίρας. Τό 
πρώτον άπό τοΰ τοιούτου άρτου διά μαχαίρας άποκοπτό- 
μενον τεμάχιον δέν εινε φελλίον, ώς ουδέ τό πάντων έσχα
τον, άλλά γωνιά , γω νίδα , ρονκουνι κτλ. Ακολούθως άπο- 
τέμνονται παραλλήλως πρός τήν πρώτην γωνίδα άπ’άκρου 
εις άκρον άλλα τεμάχια χονδρότερα η λεπτότερα μέχρι 
τή: τελευταία: νωνίδα<:. καί ταΰτα αόνον εινε καί λένον- 
ται φε.ΙΜα. "Οπως δ’ έννοήση δ αναγνώστης όιατί τά



μεταξύ τών δύο γων(δων αλλεπάλληλα  ταΰτα  τμήματα  
του άρτου ώνομάσθησαν φεΛΑία, άς ένθυμηθη τό σχήμα 
τών φελλών, ους συνεκάττυον άλλοτε μέ τούς πάτους τών 
κοντουρών οί κοντουράδες η φελλάδες, καί θέλει δμολο- 
γ/)ση, οτι τό σχήμα τών φελλών τούτο^ν είνε διιοιον καί 
άπαραλλακτον με τό τών περί ών ό λόγο; τμημάτων τοΰ 
άρτου. ’Επειδή δέ εΐνε άπίθανον νά εΐδεν ό σημερινός 
αναγνώστη; τοιούτου; έκ φελλών πάτου;, ά ; ένθυμηθή 
του; έκ φελλών πάτου;, οσου; περιενδυμένου; μέ λεπτόν 
εκ μαλλιού ύφασμα, καί έτοιμου; έξ Ευρώπη; μεταφερο- 
μενου;, εΐσάγουσιν ε ί; τά  υποδήματά των έσωθεν οί Φο
βούμενοι τόν χειμώνα την υγρασίαν, μόνον δ ’ ά ; τοΰ; φ^ν- 
τασθη κατά έν καί ή'μισυ η δύο εκατοστά τοΰ γαλλικοΰ  
μέτρου^παχυτέρου;, καί έχει άκοιβή τοΰ πράγματο; έν
νοιαν. "Ενεκα τη ; όμοιότητο; πρό; τοΰ; έκ φελλών πά
του;, συνηθεστάτου; άλλοτε παρ’ ήμΐν έν τη  σκυτοτομία, 
καθ’ ά προελέγομεν, ώνομάσθησαν φελλία καί τά περί ών 
ο λόγο; τμήματα τοΰ άρτου.

Α υτη  είνε, έλλογιμώ τατε φ ίλε, ή περί τη ; άρχή; τη ;  
λεξεω; παντούφλα γνώμη μου. ’Εξ άνάγκης δ ’ έγεινε καί 
περί άλλων σχετικών λέξεων λόγο;, διότι ε ί; τό εΐδο: 
τούτο τών ζητημάτω ν συμβαίνει δ,τι καί ε ί; τά κεράσια. 
Είνε άδύνατον νά έπάρη τ ις  έκ τοΰ καλαθιού Ιν καί μό
νο/, αποχωριζων αυτό εκ πολλών άλλων συνεμπερδευμέ- 
νων.Το δέ γενικόν συμπέρασμα τη ; όλη; σημειώσεω; είνε, 
οτι τήν παντούφλαν καί ώ; λέξιν καί ώ ; πράγμα δέν έδα- 
νεισθημεν ημεϊ; παρά τών Φράγκων, ά λ λ ’ οΰτοι παρ’ ήμών, 
Οπ;ο; πολυάριθμα άλλα όνόματά τε καί πράγματα'. Μετε- 
βληθη μόνον ώ ; πράγμα έν τή Λύσει, λεπτυνθεΐσα μέν καί 
καλλυνθεϊσα, άλλά καί άποβαλοΰσα δμω; πολύ τη ; παρ’ 
ήμ'.ν άρχαία; αυτή ; διαρκεία; καί στερεότητο;, δ ιότι αί 
σημεριναί ευρωπαϊκαί παντοΰφλαι μόλι; διαρκοΰσι μήνας,

έν φ α ί  ήμέτεραι πρό πολλοΰ εις άχρηστίαν περιελθοϋσαι 
καί λ η σ μ ο ν η θ ε ΐσ α ι  κοντοΰραι διήρκουν έτη ολόκληρα.*Ετι 
δέ μάλλον μετεβληθη ώ; λ έ ζ ι;, καί, άν οχι

β ε β α ρ β ά ρ ω τ α ι  χ ρ ό ν ι ο ?  ο ύ σ ’  έ ν  β ά ρ β α ρ ο ι ; ,

 πώ; νά εϊπωμεν τοΰτο περί τής Δύσεω; ; εξεφραγ-
κίσθη δμω; κα* κατήντησεν άγνώριστο;, δπως τόσα αλλα  
οΰ μόνον ό'όματα καί πράγματα, ά λλ ’ άκόμη και πρόσω
πα. Τά πατόφελλα έγειναν πατόφολα και παντόφολαι και
παντφουΑαι. ν y

*Όπω: την παντούφλαν, ουτω και τάς άλλας λεςεις, 
δία; άπέβαλε μέν ή καθ’ ήμά; γλώσσα, έκληρονόμησαν 
δ’ άλλοι, δέν εΐνε δύσκολον πράγμα νά έπαναφέρη^τις εί; 
τήν πάτριον μάνδραν. Πρό; τοΰτο δέν ά π α ιτε ΐτα ι άλλο τ ι 
παρά ε ί; αργό; καί άργολόγο; λογιώ τατο; κα ί έν ,εΰγο ; 
παντουφλών, διά νά καθήση εμπρός τής τραπέζης του, και 
νά εΐσβάλη έκεΐθεν ε ί; τά ; υπό τών ξένων π ρ ό  πολλοΰ κα- 
τε/ομένα;' ελληνικά; χώρα;. Ή  εκστρατεία αυτη είνε και 
εύκολο; καί ολιγοδάπάνος, άλλά  καί τά  έξ αυτή ; τρόπαια 
καί λάφυρα τοΰ κόπου καί τή ; δαπάνη; αντάξια. Με λε-  
ξει; δυστυχώ ; δέν αύξάνουσιν έθνη ούδέ δημιουργοΰνται 
κράτη· οΰδ’ εΐνε ίκανή ή παντούφλα νά έπαναφέρη  ̂ ε-.; 
τήν εθνικήν μάνδραν καί τά  πρόβατα τά  άπολωλότα οίκου 
Ίσοαήλ, τά ; έν χρώ άπεσκυθισμένα; η όσονούπω άποσκυ- 
θιζομένα; τοΰ ελληνισμού χώρας. Τήν θαυματουργόν τα ύ
τη ν ‘δύναμιν εΐχεν άλλοτε άλλη έ λ λ η ν ι κ ή ,  γνησία ελλη
νική υπόδεσις, τό ζσαρούχι.’Α,ΙΙοί πρό; τήν υπόδεσιν ταυ- 
την κατέστησαν άνικάνου; τοϋ; πόδα; ήμών υπερπεντηκον
ταετή ; χοήσις τή : θαλαμοτριβοϋς παντούφλας. Που ευρι- 
σκεται ή'Υπόδεσι; έκείνη ; Καί τά όστά τών δσοι τήν 
έκάττυον καί τήν ΰπεδενοντο κεΐντα ι πρό αμνημονευτων
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χρόνων σεσηπότα εις τών έλληνικών ορέων τους δρυμούς 
καί τάς φάραγγας. Ά λ λ ’ άν έκ τών κόλπων της έπι ή'μι- 
συν καί έπέκεινα αιώνα άβρώς σανδαλοφορούσης Ελλάδος 
άναπηδήστ; αίφνης Θησεύς, ικανός ν’ άνασηκώστ, την πέ
τραν, δπου ό Αί’γεύς τοΰ 1821 κατέθηκε τά πέδιλα καί 
τό ξίφος του, καί λαβών αυτά πατάξϊ) κατά κόρρης τών 
άπωρφανισμένων έλληνικών χωρών τούς Περιφήτας καί 
Σκείρωνας, καί άπολυτρώσϊΐ έξ αυτών τήν πατρικήν του 
κληρονομιάν, θά είνε μέν τοΰτο θαΰμα θαυμάτων καί αληθής 
νεκρανάστασις, άλλά μόλις τοιουτον θαΰμα θά δυνηθνί 
ίσως νά σώση καί την Ελλάδα καί τόν ελληνισμόν.

’Έγραφον τη Ί2 ’Οκτωβρίου 4885.

Δ· ^Βε ρ ν α ρ δ α κ η ς
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΡΥΘΜΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΟΥ
ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΛΕΛΑΞΕΥΜΕΝΗ ΕΝΤΟΣ ΒΡΑΧΟΥ

ΕΝ ΑΒΤΣΣΙΝΙΑ

Έν Ά  βυσσινιά υπάρχουσι πλεΐσται έκκλησίαι λελαξευ- 
μέναΐ έν βράχοις. Έξ αυτών έπεσκέφθην μίαν έν τί] επαρ
χία Χαραμητ, ής τό παρακείμενον ιχνογράφημα παριστίϊ 
όριζοντίως κάτοψιν.

Ποός αυτήν, κειμένην περί τοί^έκατόν πόδας ξεράνω 
Λρίς κοιλάδας περιβαλλομένης υπό λόφων βραχωδών, ων 

,ΙΙΧ'
X

αίά βραχώδεις χορυφαί έχουσι παραδαξότατα 
oti ατραπός λίαν άνωφερής η μ^^ον φυσική *λιμαξ λελα 
ξευμένη έπι τών βράχων.



Μέχρι τινός κατά τόν άξονα του ναου δ βράχος έξωτε- 
ρικώς καί &κατέρωθεν τουτου είναι κατακορύ<ρως κεκομμέ- 
νος, ώστε το ημισυ περιττού του ναου λελαξευμένον καί 
έξωτερικώς έξέχον τοΰ συμπαγούς βράχου. Τό έμπρόσθιον 
μέρος, Λ(τοι το μεταζυ της θυρας της εισόδου και τών δύο 
πρώτοι κιόνο^ν, είναι κατασκευής μεταγενεστέρας καί λι- 
θόδμητον.

Η λαςευσις εσωτερικώς και εζωτερικώς έγένετο μετα 
της μεγαλειτέρας έπιμελείας καί τέχνης. Ή  εγκάρσιο; 
τομη τών τεσσάρων κεντρικών κιόνων, οιτινες υποβαστά- 
ζουσι τόν θόλον, είναι σχήματος σταυρου.

Τό εσωτερικόν του ναου φωτίζεται άμυδρώς μόνον διά 
τών εκατέρωθεν δύο μέτρων άπό του δαπέδου έπί τοΰ,έξέ- 
χοντος μέρους της οικοδομής. Ο: εκατέρωθεν της κόγχης 
δύο θάλαμοι, οιτινες μετ’ αυτής άποτελοΰσι τό ιερόν, είσίν 
εντελώς σκοτεινοί.

Το μήκος του ναου εσωτερ'.κώς από τών δύο πρώίων 
κιόνων μέχρι του τοίχου του διαχωρίζοντος τούς δύο θαλά
μους, ητοι τό ιερόν άπό τόν κυρίως ναόν, είναι 9 μ, τό δέ 
πλάτος 14μ,10. Τό ύψος τών κιόνων άπό του δαπέδου μέ
χρι του επιστυλίου είναι 5 μ,2 0 .

Τά κιονοκρανα, σχήματος τετραγώνου, είναι μάλλον ρυθ 
μου ιωνικού ώς καί πάσαι αί κορωνίδες καί γωνίαι. Οί 
σ.υλοι συνδέονται προς αλληλους διά διαδοχικών κυλιν
δρικών τόξων καί θόλων. Μόνον δ κεντρικός θόλος καί οί 
των δυο θαλάμων ώς καί δ τής κόγχης είσι σφαιρικοί άλλά 
λίαν καταβιβασμένοι.

Οί Μο θάλαμοί είσι τετράγωνοι καί ό μέν πρό; τά δε
ξιά πλευρά; 5μ,10, ό δέ ετερο; 4μ,10, συγκοινωνοΰσι δέ 
εκάτερωσε μετά τη ; κόγχη; διά δυο θυρίδων.

Αί έπιφάνειαι τών τοίχων 
τών θαλάμων αυτών δέν εί
ναι λεΐαι. άλλ’ έπ’αύτών είσι 
γεγλυμμένοι σταυροί και πο
λύγωνα ώς τό έναντι σχήμα.
Ή έξοχη αύτών είναι τριών —j 
περίπου y ιλιοστομμετρων. Ε 
πίσης δέ καί έπί τών ζωο
φόρων είσι γεγλυμμένοι μαι- 
ανδοοι.

O S O

Ή  εκκλησία αύτη καλείται *Afjtxa -  Ά τσύπη , κατά 
τοϋ; ιθαγενείς δέ κατεσκευασθη κατά τό Ιο 73 c.o, μ.Χ·, 
ΰπό διδύμων μοναχών 'Pay. ητοι Έ Μ ψ  ων. καλουμένων 
τοϋ αέν *Αρμπα τοΰ δέ Ά τσατίν, κατ’ άλλους δέ ΰπό μο- 
να/ού "Ελλήνος Κυριάκου τούνομα.

Κατά τάς παραδόσεις, άπαν τό εσωτερικόν τής εκκλη
σίας, ητοι οί τοϊ'/οι τών δύο θαλάμων και τά κοσμήματα 
πάντα ησαν έπηργυρωμένα και επικεχρυσωμένα, ήν όε· 
πλουσίως κεκοσμημένη, αλλα συληθεισα ΰπο κατακτητού 
τίνος μωαμεθανού, Ά λη  καλουμένου, ενεπρησθη. ^

Πράγματι δέ τά ϊχνη τού πυρός διακρίνονται έπί των 
θόλων, άν ή επιφάνεια είναι μέλαινα. ’Ιδίως δέ τό μελαν 
χρώμα τό έκ τού πυρός άρχεται είς ύψος άπό του δαπέδου 
οσον τό ανάστημα τού ανθρώπου, καθ οσον ως εκ - ής προσ 
τριβής τών έκκλησιαζομένων έπι τών τοίχων καί των 
στύλων αυτού εις τό ύΊ-ος τούτο διετηρησαν τό ερυθρόν 
σκοτεινόν χρώμα τού βράσου, κατασταντες λείοι. Εκ ρωγ 
μής δέ τίνος ένός στύλου ρέουσι σταγόνες ύδατος προερ- 
χόμεναι βεβαίως έκ φλεβός συγκοινωνούσης μετά κοιλω- 
ματος άνωθεν του ναου έπί τοΰ οοους ευοισκομενου εις το



ύόωρ τοϋτο άποδίδουσιν οί ιθαγενείς ιαματικήν δύναμίν.
Ο κατά πρώτον εισερχόμενος είς τόν ναόν τοϋτον ‘εάν 

ύέν γνωρίζ? εκ τών προτέρων «τι ούτος είναι μονόλιθος, 
δύναται νά πεισθή ευκόλως περί τούτου. Τοσούτον τε- 

χνικώς καί συμμετρικώς εισι γεγλυμμένοι οί στύλοι, οί 
θολοί, αί κορωνίδες, τά κιονόκρανα, τά γλυπτά κοσμή
ματα, ιδίως μαίανδροι, πάντα ελληνικού ρυθμού, καί τοι- 
* υ ./) ή ακρίβεια τών μεταξύ τών διαόοχικών κιόνιυν απο
στάσεων, ή εντέλεια καί δ τρόπος της συναρμογής καί συν- 
θεσεω; τών διαφόρων μερών καί ιδίως τών θόλων τών δύο 
θαλάμων, ώστε ουδεμία αμφιβολία δύναται νά υπάρξτι περί 
τής γνώσεως τής αρχιτεκτονικής καί μηχανικής, ήν'είχεν 
ο κατασκευάσας τό κτίριον τοΰτο, καί περί τών πεπειραμέ
νων τεχνιτών οδς μετεχειρίσθη, καί τοι οί ιθαγενείς δια
τείνονται δτι μόνον οί κατασκευάσαντες αυτόν ίδίαι; νεο- 
σίν είργάσθησαν.

Ομοιαι έκκλησίαι καί κατά τού; Άβυσσινόύς μεγαλει- 
τεραι καί ώραιότεραι πλεισται ευρίσκονται έπί του δοους 
Μαλεβελα, α; όμως δυστυχώς δέν εΐδομεν.

Εν Λαμία, τη 45 ’Οκτώβριον 4885 .

(ΪΜ ). '^ΜΙη τ ς α κ η ς
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΣΚΙΝ
-----ΟΟ̂ ΟΟ-----

Παρήλθον πεντήκοντα σχεδόν ετη, άφ* ης ή φονική τοΰ 
Δαν.«,ς σφαίρα εχει ριψτΐ νεκρόν τόν Ποΰσκιν, καί όμως

εν τη πατρίδι του ή λατρεία τοΰ λαοΰ πρός τόν μεγαν 
ποιητήν διατηρείται τόσον άκμαία, ώς οτε έζη^καί έγραφε 
τάς πυριφλεγείς στροφάς τής Π οίτάδας του, ό άβρός του 
λαοΰ ψάλτης. Καί τοΰτο διότι ο Αλέξανδρος Πουσκιν λεν 
έπαυσε καθ’ δλον του τόν βίον ψάλλων τάς ενδόξους  ̂μά- 
χας του καί ποοασπίζων τα δικαιώματα τοΰ λαοΰ το^.ου. 
Είσί προνομιοΰχά τινα πνεύματα, άνδρες τινές, οΐτινές υπό 
τής προνοίας ώρίσθησαν ινα χρησιμευσωσιν ως ηγ/ι-ορε, 
λαϊκής τίνος κινήσεως πρός τήν πρόοδον καί τόν π°λιτι- 
«μόν.Είς έκ τών άνδρών τούτων άναντιρρητως είναι ο Που- 
σκιν γεννηθείς είς εποχήν, καθ ?ιν ευάριθμος ταξις ή ^ών 
Βαγιάρων έδυνάστευεν έπί τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ, καθ ^ν ν 
λαός ούτος ζών ζωήν άθλίαν καί δουλικώς κύπτων ύπό 
τό κνοΰτον τοΰ Βαγιάρ&> του 
η μάλλον ουδείς έτόλμα νά u , , ,  ̂ .
χών τούτων Παριών τών άποκλήρων τοΰ ευρωπαϊκού πολι
τισμού, είς έποχήν δουλοφροσύνης καί ηθικής ταπεινώσεις 
άνεφάνη ο Ποΰσκιν, οστις μόνος ετολμησε ν αντιταχθ ?, 
κατά τής παντοδυνάμου ταύτης τάξεως ρηξας ^ρώτο; κραυ
γήν υπέρ τής χειραφετησεως τών δουλοπαροίκων. Τά α̂ρ
μονικά έπη τοΰ Ποΰσκιν έγλύκαναν τήν θλιβεράν του όου- 
λοπαροίκου ζωήν καί έδωσαν ελπίδας αισιωτερου μ-λλο^ 
τος. Τά άσματά του, πολλάκις σαρκαστική κραυγή, είναι, 
ούτως είπεϊν, διαμαρτύρησις κατά τής πιεζούσης τόν λαόν 
αριστοκρατίας, ή δέ ριφθεΐσα παρ’ αύτοΰ ιδέα τής χέιρα- 
φεσίας τών δουλοπαροίκων, εξετελεσθη, τριακοντα * * t\ μ& - ά 
τόν θάνατον τοΰ ποιητοΰ, ύπό τοΰ αείμνηστου αυτοκρά .ο- 
ρος ’Αλεξάνδρου τοΰ Β'.

*
* ¥

Έν τή άρ/αία πρωτευούσϊ) τής 'Ρωσσίας τή 27 Μαΐου 
τοϋ 1789 έγεννηθη ό Αλέξανδρος Ποΰσκιν, υίός πλου

δέν είχεν ένα ύπερασπιστην 
ιψώση φωνήν ύπέο τών ατυ-



σίων γονέων, περιεκυκλοΰτο νηπιόθεν ΰπό ξένων διδασκά
λων καί f  πρώτη γλώσσα, $ν έμαθε, δέν ήτο ή ρωσσικη. 
Η μόσχο σιτική αριστοκρατία έτρεφε μεγίστων αποστρο

φήν πρός παν δ,τι συνέδεεν αυτήν μετά τοΰ λαοΰ, κ’ επειδή 
ο κυρίως σύνδεσμος τών διαφόρων κοινωνικών τάξεων έν 
το·ς εθνεσιν είναι ή γλώσσα, ή αριστοκρατία τής 'Ρωσ- 
σιας απέφευγε λαλοΰσα αυτήν. Ούτως ό ποιητής, ούτινος 
ε;ς τα στήθη έπαλλε καρδία τοΰ λαοΰ,καί δστις τά ασυ-ατά 
του ενε^νέετο έκ τών άριστειών καί τών παραδόσεων τοΰ 
λαοΰ εκείνου, παιδίον δέν έψέλλισε τήν γλώσσαν του. Μέ 
τον λαόν τής πατρίδος του τόν έγνώρισεν ή τροφός του 
Αρινα^ Ροήιόνοβνα, ητις, δούλη τής οικογενείας τοΰ Ποΰ- 

σκιν, ανέθοεψε πάντα τά τέκνα αυτής καί δτε ό πατήρ 
του ποιητοϋ έδωκεν αΐ3τή τήν ελευθερίαν, ή αγαθή γραία 
ηρνηθη νά άποχωρισθή τοΰ προσφιλούς τη.- Αλεξάνδρου, 
με® ού συνεδέετο^ διά τοσούτων αγάπης καί φιλίας 'δε
σμών.  ̂ Ευτυχώς διά τόν Ποΰσκιν παθοΰσα ή οικογένεια 
του οικονομικώς, ήναγκάσθη νά άπέλθη εις τό κτήμα τής 
Μιχαηλόφσκογιε, γραφικόν χωρίον παρά τάς δχθας ωραίας 
λίμνης, καί έκεϊ πέραν τής Μόσχας, μακράν "τής τύρβης 
τής μεγαλοπόλεως ταύτης, ΰπό τήν έπίβλεψιν τής μητρός 
του άνετράφτ] ο ττοιητης.

ΤΗτ° ώραία ή φαιδρά καί ήρεμος ζωή έκείνη, δτε 
παιόιον αμέριμνον έτρεχε παρά τόν ρύακα καί ήκροάτο 
ρεμδαζων τό περιπαθές τής άηδόνος κελάδημα η δτε άνήρ-

ΛΕπ1 Τθύ, τών φιλυρών καί έκεΐθεν έθεάτο τήν
κατωθί του έκτεινομένην γλαυκήν λίμνην, ήτις δτε εξό
ριστος αφησύχαζεν ό ποιητής έπί τοΰ ι’δίου εκείνου λόφου, 
τω ενεπνευσεν gv έκ τών ώραιοτέρων του ελεγείων. Ή  ζωή 
του χωρίου καί ή έξ άνάγκης συγχρώτισις αύτοΰ μετά τών 
χωρικών ή δυστυχία καί α: στερήσεις των ένεφύτευσαν εις 
την καοδίαν τοΰ παιδός μελαγχολικήν άγάπην πρός αΰ.

τούί, ητις χρωματίζει άπαντα τά ποιήματα του. Η πε
ρίοδος αυτη τής ζωής τοΰ Ποΰσκιν είναι ισως η μονη ευ- 
τυνής τοΰ ποιητοϋ- δέν είχεν είσέτι ή λαϊλαψ του βιου 
εκριζώσει τά αισθήματα έκείνα, άτινα Οάλλουσι κατά την 
πρώτην ηλικίαν μας, καί τά όποια μαραίνει ή πυρετωόης 
τύοβη καί ή άπογοήτευσις έν τώ κοινωνικώ βίω. Ητο ευ
τυχής κλινών τήν κεφαλήν του έπί τών γονάτων τής τρο- 
φοϋ του τόν χειμώνα παρά τήν θερμάστραν καί άπεκοιματο 
άκούων τά παραμύθια  τοϋ λαοΰ, άτινα κατόπιν έγειναν τα 
θέαατα τών άριστοτεχνικωτέρων του ποιημάτων. Αι ανα- 
μνήσεις τής ζωής έκείνης ένετυπώθησαν άπαραμίλλως εν 
ταΐς μαγευτικαΐς στροφαΐς τού Ευγένιον του, τού αριστουρ
γήματος τούτου τοϋ ποιητοϋ. Πλήν ερρευσαν τά^έτη εκείνα 
άπαοατήρητα σχεδόν καί άπεσπασεν αύτόν τής αγκα ί,ς 
τής τροφού του τό λύκειον. Μετά δακρύων άφινε .ο χω?ι°ν 
εκείνο, υ.ετά τοΰ όποιου συνέδεον αυτόν αί πρώται της 
ζωής έντυπώσεις. Άπεχαιρέτιζε πλέον τά παιόικα του 
παίγνια, τούς παιδικούς του ξανθούς φίλους καί απηρχετο 
ίνα κλεισθή έντός τών τεσσάρων τοίχων τοϋ,έν τφ  Τσαρκο
γιε Σέλω λυκείου. Τήν ήρεμον τοϋ χωρίου ζωήν ήιεόε,αντο 
πλέον αί συγκινήσεις τοϋ μαθητικοϋ βίου καί τήν φαιόραν 
τή: τοοοού του αορφήν τό σοβαρόν τοϋκαθηγητοϋ προσωπον.

I I ι k i

Ε-θισμένος ό Ποΰσκιν έν τή έλευθέρα έκείνη .ωή εμε- 
λαγνόλα έν τώ λυκείω καί μόνην παρηγορίαν ευρισκεν 
άναγινώσκων τόν Βύρωνα καί τόν ΓκαΤτε, ολίγον κατ ολι- 
νον δμως συνείθισε νά ΰποφέρνι τήν πέδην τής ^ωης του 
τροφίαου, συνδεθείς δέ διά τρυφερωτάτης φιλίας μετα πολ
κών συμμαθητών του, εΰρισκε νέα θέλγητρα εν τη φιλία 
ταύτη άτινα έκαυ,νον αυτόν νά λησμονή τάς ευτυχείς ημέ
ρας τής παιδικής ηλικίας του. Έν τώ λυκείω έγραψε τους



πρώτου; του στίχου; καί μετά πάροδον πολλών ετών άνε- 
μιμνησκετο τών ευδαιμόνων εκείνων ημερών, ((δτε έν τοΐς 
κήποι; τοΰ λυκείου εθαλλεν ήρέμα, δτε έγραφε τά μικρά 
εκείνα Madngaux, τά όποια μετά δειλία; άνεγίνωσκεν 
εις τα; φιλολογικά; συναθροίσεις τών τροφίμων, καί έπήδα 

τη: ΡανύΡ*ί 8ί« τού; κήπου; τη; Αικατερίνης». Ο ί 
κήποι ίό.ως ούτοι είχον θελκτικωτέρας αναμνήσεις διά 
τον ποιητην διότι εκεί υπό τήν σκιάν τών δένδρων συν- 
ηντατο μετά ςανθή; ώραία; παιδίσκη;, ήτι; πρώτη τώ ενέ- 
πνευσε τά αίσθημα εκείνο, ανευ τοϋ δποίου, λέγει, θά 
εστερουντο ο- στίχοι του την αιγλην των. Τόν εοωτα 
τούτον τον παιόικάν, άπηθανάτισεν ό ποιητή; εί; τόν' Εν- 
γένιόν του, έν τώ προσώπω τή; ’Όλγα;. Έκτό; δαως τού
του εν τω ανθηρώ άποχωρητηρίω τή; αΰτοκρατείρας, ενθα 
°, ^οιτ/ιταΐ συναθροιζόμενοι άνεγίνωσκον πρωτότυπα αΰ- 
των εργα, ό ΙΙουσκιν άπήγγελλε τά πρώτα άσματα τοϋ 
/ ουσ ία ν  καί τή; Λονδμ,',.Ιας, θαυμαζόμενος 6πό τε τών 
φοιτητών καί τών καθηγητών, οί'τινε; έν τώ Ποΰσκιν διέ- 
ολεπον τον μέλλοντα τή; 'Ρωσσία; Βύρωνα.

* *
*

Α,.ό τή; εποχή; έκείνη; τά όνομα τοΰ Ποΰσκιν ήο'α-ο 
να γινηται γνωστόν δέν ήτο ετι δεκαεξαέτη;, δτε κατά 
την ημέραν τών εξετάσεων του πρό τοΰ διασήαου ποιη- 
του των χρόνων τή; Αικατερίνη; Β' Γκερζάβιν, δστι; 
μεθ ολον το βαθυ γτ,ρά; του παρευρίσκετο ει; τά; έξετά- 
σει; του πεφιλημένου του λυκείου, άπήγγειλεν £ν έκ τών 
ωραιότερων ποιημάτων raC εκ Τσάρσκογιε ΓΣέΛο αναμνή
σεις. ο Τσάρσκογιε - Σέλο ητο τό προσφιλέ; ένδιαίτηαα 
της μεγάλη; εκείνη; αΰτοκρατείρα;. Οί κήποι τη;, είς· 
οδ; ε-σηρχετο ο Ποΰσκιν πηδών διά τής μάνδρα;, είδον 
ο , . ι  (Λέγα κ α ι  ε ζοχ ον  ε κ ό σ μ η α ε  τ ο ν  α :ώ ν α  τ η ;  Α :κ α τερ £ -

ννι-. Έκεΐ ό Σουβάρωφ έλαβε τήν σπάθην καϊ άπήλθεν εί; 
μάνας ενδόξους καί ατυχείς, έ,.εΐ συνήρχοντο τά μεγάλα 
εκείνα συμβούλια, ών αί αποφάσεις διετάρασσον την Ευ
ρώπην πάσαν· αί αναμνήσεις τών ένόόξων εκείνων ημε
ρών είς μελωδικούς στίχου; μ ε τ ε ν η ν ε γ μ έ ν α ι ενεθουσιασαν
πολλού;, καί πολλούς ύγραναν οφθαλμού;. Μεταφέρω εν
ταύθα σημείωσίν τινα τοΰ ποιητοΰ, έν ή περιγραφεται η 
συγκίνησίς του την στιγμήν τής απαγγ-λίας . κ-
ζάβιν, λέγει, ήτο υπεργήρω; ήδη. Αί εξετάσεις είχον πολυ 
κουράσει αύτόν. 'Γπέφερεν, άλλ’ άνέμενε τ ή ν  εξέτασιν του 
μαθήαατος τής ρωσσική; φιλολογίας. Τοτε αν^ωογονηθη 
οί οφθαλμοί του έξήστραψαν έκ χαράς· τώ απηγγελλον 
στίνους του καί οί στίχοι εκείνοι ένομιζε τ ι; οτι εθωπευον 
τόν ποιητήν μα;. Ήκροάτο συγκεκινημένο; καί μετα ,ωη- 
ρότητο; άσυνήθου;. Έν τέλει έκάλεσαν καί έμέ ινα απαγ
γείλω τά; αναμνήσεις τον Τσάρσκογιε - ΣέΛ οΛπαμην duo 
βήΐλατα μακράν τοΰ Γ κερζά β ιν . Δέν δύναμαι να εκφρασω 
τήν ψυ/ικήν μου κατάστασιν κατά τήν στιγμήν εκείνην 
ή φωνή μου δέν ετρεμεν, ή καρδία μου δμω; έπαλλε σφο- 
δρώ;. Το ποίημά μου εληγε διά τ ών στίχων :

1ν«ϊ προ ήμών παρίσταμαι ό ψάλτης’ προτού δύτη 
"Ερχεται νά μάς ά<χπατθή καί νά μας ευλογητή.

Δεν ενθυμούμαι δμω; μήτε πώ; ετελείωσα μήτε που 
κατίφυγον.'Ο Γκερζάβιν ήτο κατενθουσιασμένο;. Με εκρα- 
ζεν ήθελε νά μέ έναγκαλισθή. Μέ έζήτησαν, πλην άεν 
ήδυνήθησαν νά μέ εύρουν». Έκτοτε τό ονομα τοϋ ποιητου 
κατέστη προσφιλέ;· ή αΰτοκράτειοα τώ απεστειλεν εις 

• άνάμνησιν τή; ήμέρα; έκείνη; χρυσοΰν άρολογιον μετα βα
ρυτίμου άλύσεω;, πάντε; δέ οί διάσημοι τή; εποχή; εκεί
νη; συγγράφει;, εν οί; ό λυρικά; Ζουκόφσκη; και ο κλα-



σιχός συγγραφεύς της Ιστορίας της ρωσσιχής Αυτοκρατο
ρίας Καραμζΐνος, άπέστειλο(ν είς ένδειξιν έχτιμήσεως εις 
τόν μεγαλοφυά νεανίαν τά έργα των.

*
* *

Κατά τήν εξαετή διαμονήν του έν τώ λυκείω ό ΓΙού- 
σκιν εκτήσατο τήν λατρείαν τών καθηγητών καί συμ
μαθητών του, ώς μ ετ ’ ού πολύ έμεη ε νά προσαποκτήστ) 
την λατρείαν ολοκλήρου τοΰ ρωσσικοΰ έθνους. Φαιδρά έν 
με*ω γελώτων καί μεγαλοφυών σκέψεων διήλθον τά ετη 
εκείνα καί τέλος έ'φθασεν ή ήμέρα, δτε , άποπερατώσα: τάς 
επιφανείς σπουδάς του, έγκατέλιπε τό  προσφιλές τώ νέφη - 
δικών του χρόνων ενδιαίτημα καί άπηλθεν είς Μόσχαν 
κατ’ άρχάς καί κατόπιν είς ΓΙετρούπολιν, δπου ή φήμη 
είχε προηγηθη τοϋ νεαρού ποιητού. Ή  δημοσίευσις λυρι
κών τινων έργων του^κα'- τού επικολυρικού ποιήματος του 
(( Ρουσλάν καί Λιουδμήλας» κατέστησαν πάγκοινον τό 
όνομά του. Τον 'Ρ ουσλάν  καί την Λ ονόμήΛ αγ  έγραψεν 
ο ποιητής εν τώ λυκείω κατά τάς ώρας τής σ/ολής του. 
Ιο ποίημα τούτο, γεγραμμένον μετά θέρμης νεανικής, έχει 
μέν πλούτον εικόνων καί ίδεών, πλήν έχει καί ψεκτά μέρη, 
ατινα μειούσιν οϋσιωδώς τήν άξίαν τού έργου* αί έφημερί- 
όες τή_ς εποχές έκείνης καθ’ έκάστην έ'βριθον βιβλιοκρι
σιών, ών πλεΐσται δέν ησαν εύνοϊκαί διά τόν ποιητήν. Έ ν 
τούτοις τό έργον άνεγινώσκετο άπλήστως, ή ρωσσική νεό- 
της απεστήθισε τά ρωμαντικώτερα μέρη αυτού καί πολ
λοί όιάσημοι τής εποχής έκείνης μουσουργοί έτόνισαν τάς 
ώραιοτέρας στροφάς του, αίτινες έψάλλοντο έν ταΐς αίθού- 
σαις τών αρχόντων καί ταΐς καλύβαις τών εργατών. Μετ’ 
ολίγας ημέρας έξηντλήθη ή πρώτη έκδοσις, ή δέ υποδοχή, 
ής ετυχε τό εργον, ένεθάρρυνε τον ποιητήν ί'να έξακολου-

θτιστ, κρούων τήν λύραν, ής τό άσαα συνεκινει άπ άκρου 
εις άκρον τήν 'Ρωσσίαν.

* *

Μέ/ρι τής εποχή: έκείνης ό ΙΙούσκιν εψαλλε τούς ατο
μικούς του έρωτας, τά τρυφερά εκείνα πάθη, *τινα τ Φ 
έγέννα ή bio. νεαράς κόρης ή έρημου τάφου, ένσταλά,ων με
λαγχολίαν είς τήν καρδίαν τού αναγνώστου, άποσπών συνε
χώς τά δάκρυα, δέν είχεν δμως είσέτι έγγίσει νευρωόεστε- 
ρας χορδάς, αΐτινες εμελλον νά συνταράξιοσι τήν καρόίαν 
ολοκλήρου τού ρωσσικοΰ έθνους καί άναγκάσωσιν αυτόν να 
σκεφθτι καί ονειροπολήσω καθεστώς άλλοΐον του ΰπάρ- 
χοντο:. ’Αναμφιλέκτως τό ’Έ κθετον καί ό ”ΑγγεΛςς είναι 
έξαίσιαι έπίνοιαι καί απαράμιλλα καλλιτεχνήματα ελε
γειακής ποιήσεως, βυθίζοντα τόν αναγνώστην είς ρεμβα
σμούς καί κινούντα αυτόν είς δάκρυα, πλήν ό ρωσσικος 
λαός ήσθάνθη άλλοίαν συγκίνησιν, ησθάνθη φρικίασιν όια- 
τρένουσαν τάς φλέβας του· κατά τήν άνάγνωσιν τού Σο
φόν ”O M er, οςτις έφθασε νικητής μέχρι τού Βυζάντιου. 
Τά μικρόν τούτο ποίημα παρουσιάζει τήν1 'Ρωσσίαν εις ήν 
έποψήν ηρ-/ισε ν’ άναφαίνηται έν τή ιστορία, δτε ο στρα
τιώτης ητο'ό σύντροφος τού αρχηγού του καί θνήσκων ειχε 
συναίσθησιν δτι θνήσκει υπερ μιας ιεράς ιόεας.  ̂ Λμο 
σίευσις τού ποιήματος τούτου ζωηράν ένεποίησεν εντυπω- 
σιν· χωρίς ό ποιητής νά προσβάλλη τό καθεστώς παρου
σιάζει ώς έν είκόνι τήν πάλαι καί σχετικώς ευόαιμονα 
κατάστασιν τής 'Ρωσσίας καί εξαναγκάζει τ ο ν  αναγνώ
στην νά παραβάλλει τάς^ύο ταύτας έποχάς, νά ρίψ·(ί βλέμ
ματα έπί τής καταστάσεως τής πατρίδος του και να πο-
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αίώνος τής προόδου καί τού πολιτισμού. At γενομεναι εκ



τής αναγνώσεως τοΰ ποιήματος σκέψεις υπ’ ανθρώπων, οϊ- 
τινες εκλινον υπό τήν άπάνθρωπον πίεσιν του' Βαγιάρου 
εβάρυναν  ̂πολύ τότε· έν τούτοις ή λογοκρισία δέν ήδυνήθη 
να εμποόίση, ττν δημοσίευσίν του. Ό  ΎλΛβ?· έδημοσιεύ- 

‘’, " ολ>·αχώς έσχολιάσθη, ένεθουσίασεν, έγέννησε πολλάς 
σκεψεις, αιτινες βεβαίως πολύ συνέτειναν εις την έκρηξιν 
τ·/κ εν Πετρουπόλει κατά τό 1825 έπαναστάσεως. Ούτως 
ο ΙΙοϋσκιν ό ι ’ ένός άσματός του, διά δυο πολλάκις στίχων 
του συνεταρασσε τήν ρωσσικήν αριστοκρατίαν καί έκίνει τά 
πλτιθή εις έπιφοράν, προετοιμάζων ουτω τ·>,ν πραγμάτω- 
σιν .ού μεγάλου τοϋ αίώνός μας συμβάματος, τήν χειρα- 
φε . /;σιν τριάκοντα εκατομμυρίων δουλοπαροίκων.

•k 
* *

Μετ ου πολύ ό ΙΙοΰσκιν έδημοσίευσεν έτερον ποίημά 
του την 1 ι ΙονΜον, ωδήν είς την γαλλικήν έπανάστασιν. 
Μελετών τις τά έργα τοΰ ποιητοΰ οφείλει νά έξετάση 
πρωτιστως τάς περιστάσεις, καθ5 ας έγράφησαν τά ποιή
ματα, την κατάστασιν της κοινωνίας, είς ·?,ν έζη δ ποιητης, 
τό πολίτευμα ετι, ινα έννοηση την αυταπάρνησιν καί τόν 
ηρωισμόν τών αληθώς εθνικών ποιητών. Τό άνω σημειού- 
μενον ποίημα έγράφη υπό τάς έντυπώσεις τών διηγήσεων 
τοΰ επανακάμπτοντος εκ Παρισίων μετά την παλινόρθωσή 
των Βουρβώνων ρωσσικοΰ στρατού. Τό ποίημα τοΰτο έθεω- 
ρηθη τότε ώς^παρόρμησις τοΰ λαοΰ είς στάσιν κατά τών 
καθεστώτων, διό κατεσχέθησαν άπαντα τά αντίτυπα αύ
τοΰ, και ο ποιητής απώλεσε την έν τω υπουργείω τών 
εξωτερικών θέσιν του, διαταχθείς νά έγκαταλίπη τήν Πε- 
τρουπολιν αυθημερόν.Ή τύχη τοΰ λαοφιλούς ποιητοΰ έγέ- 
νε.ο γνωστή και αι ευχαί τοΰ έθνους του ήκολούθησαν τόν 
ποιητήν ε:ς τήν εξορίαν του.

•k
* *

Εξόριστος ό Ποΰσκιν έφερεν έν ττ, καρδία του τήν θλΐ- 
ψιν τής άπομακρύνσεως εκ τής πατρίδος του και τό βάρος 
τής δυσαρεσκείας τών συγγενών του, ους ή υπέρ άγαν φι
λελεύθερο: πορεία του τούς είχε φέρει είς όυσχερή μετά 
τής αυλής θέσιν. Εγκατασταθείς έν Αϊκατερινοσλάβ ένε- 
κυψεν εις τήν μελέτην τής ιστορίας τής πατρίδος του και 
τήν σπουδήν 4ών ηθών καί έθίμων τού ρωσσικοΰ λαού.'Η 
αρχαία πρό πάντων 'Ρωσσία έφείλκυσε τήν προσοχήντου 
καί έκ τής μελέτης ταύτης συνέλαβε τήν ιδέαν τή; όρα- 
ματουργήσεως τοϋ Βορίση Γονδονγώγ, πρώτου ευτυχούς 
καρπού εθνικού δράματος έν Τωσσία. Τό εργον τοϋτο θεω
ρείται ώ: έν έν. τών άριστων του καί αμιλλάται πρός τα 
κάλλιστα εργα τού Σίλλερ.Τό μόνον, καθ’ ημάς, έλάττωμά 
του είναι δτι έξέτεινεν αύτό πολύ ο συγγραφεύς καί καθί
σταται ουτω δύσκολος ή άπό τής σκηνής διδασκαλία, 
ήναγκάσθη δμως εις τοϋτο ό ποιητής ίνα μή^παραλίπιρ 
λεπτομεοείας τινάς άπαραιτ^,τους άλλως εν τώ ιστορικω
δράματι. f

Λεν προτίθεμαι ένταΰθα νά ποιήσω κριτικήν τού έργου
άνάλυσιν, άπλώς, επειδή παρ’ ήμΐν ή ρ«σσι*ή ιστορία εί
ναι σχεδόν άγνωστος ώς καί ή φιλολογία αυτής, καί έπειδή 
τό δοάαα τοϋτο είναι Ιν έκ τών ώραιοτέρων προϊόντων 
τής φιλολογίας ταύτης εΐκονίζον ένδοξους σελίδας τής 
'ιστορίας, άναφέρω μόνον τά κατά τον μϋθαν αυτού.

Ό  Βορίσηc Γονδονγώφ είναι έκ τών έπιφανεστέρων 
τής 'Ρωσσίας βασιλέων. 'Η βασιλεία αύτοϋ ενώ άφ’ ενός 
είναι μία άπό τάς φαεινοτέρας σελίδας τής ρωσσικής ιστο
ρίας άφ’ ετέρου είναι καί ή τραγικωτέρα αύτής. Τάτα- 
ρος ων, καί έξ άφανών γονέων έλκων τ̂ό γένος, ο Βορίσης 
άνήλθεν έπί τού θ ρ ό νο υ ’των Τσάρων διά τού έγκληματος, 
δολοοονήσα: τόν διάδοχον τού Ίωάννου έν τή παιδικίί αυ
τού ηλικία. Ό  δολοφόνος πλήν μεγαλόφρων βασιλεύς,



εσπούόασεν έν τη κοινωνική εκείνη τάξει, έν f  ειχε ζή- 
σει, τα; ανάγκας του λαοΰ, καί βασιλεύ; γενόμενος |—ε- 
χείρησε νά θεραπεύ®-/) αύτά;· καί άληθώς έθέσπισε πλέί- 
στα νομοθετήματα σωτ-^οια διά τόν λαόν καί είστίγαγε πρώ
το; τάς έπιστιίμας κα> τά; τέχνας έν τη πατρίδι του, διά 
τούτο εθεωρήθη ώς πρόδρομος τοΰ μεγάλου Πέτρου καί ητο 
ποτε εί'δωλον τοΰ άστατου, ώς τό κΰμα, λαοΰ. Καί δμως 
τό έγκλημα, οπερ είχε διαπράξει ό βασιλεύ;, έφαρμάκευεν 
αεναως τήν ψυχικήν είρηνην τοΰ άνθρώπου καί διετάρασσε 
πάντοτε ccjtov ή ιδέα δτι ό λαό; έμίσει αύτόν καί ένώ ό 
ο λαό; προσεπάθει^ νά παραδώση εις ληθην τόν θάνατον τοΰ 
Δημητρίου, ό μονάρχης έστερεΐτο τάς παραμυθίας τοΰ πι- 
στεύειν τη αγάπη τοΰ λαοΰ του καί ήσθάνετο ήδη, δτι δια 
της ανομίας δύναται τις νά καταντήση είς τό μεγαλειον
το αιώνιον δμως μεγαλειον καί αύτη ή επίγειο: εύδαιμο- 
νια όιαφερουσιν.

Η ψυχική τοΰ Τσάρου ταραχή έγένετο κατάδηλος έκ 
των βασανιζουσών αύτόν υποψιών, αϊτινες μετ’ ού πολύ 
οιετάραξαν σύμπασαν τήν 'Ρωσσίαν. 'Τποπτεύων ανευ λό-

*      ' > 2ΓΟι---------  Γγου τους ευγενεΐς εγενετο απηνως αυτών οιωκτης, έςο- 
ρι,ων τούς τά πρώτα φέροντας τής μοσχοβιτικης αριστο
κρατία;· α: καταδιώξεις αύται άνέπτυξαν βαθμηδόν οργήν, 
ητις έκορυφώθη κατά τήν άδικον έξορίαν τής Τομανώφ, 
?,ν όεν ηδυνήθη-ταν νά κατευνάσωσιν αί πολλαί πολιτικαί 
αυτοΰ άγαθοεργίαι. Ή  άγάπη καί τό μίσος σπανίως άρ- 
κουνται τή άληθεία διότι ή μέν υποφέρει τό δέ κατηγορεί 
υπερ τό δέον, ουτω κατηγόρησαν τοΰ Βορίση τήν ύπέο τών 
φωτων προθυμίαν του.

Είς έπιμετρον άνεφάνη τήν εποχήν έκείνην καί ό Ψευδο- 
όημήτριος, άπλοΰς ποτε διάκονος, κατορθώσας νά θεωρηθν) 
εν Πολωνία ώς ό άληθή; διάδοχος τοΰ Ίωάννου Δημήτριος', 
και σχηματίσας κόμμα έκ τών δυσηρεστημένων εκ της τυ-

ραννικής τοΰ Βορέση πορείας, κατώρθωσε νά φθάστ), βοηθου- 
μενο: ΰπό τών Πολωνών, μέχρι τής Πολτάβας νικητης 
απειλών νά καταλάβν) τήν πρωτεύουσαν. Έν τούτοις ο 
Γουδουνώφ έπί μάλλον καί μάλλον τυραννικώς γενόμενος 
επέσπευδε τήν τυραννικήν προδοσίαν. Καί είς την κατα- 
στασιν ταύτην ευρισκόμενος δέν είχεν ένα, πρός δν φιλι- 
κώς νά άνοιξη τήν καρδίαν του· πάντες οί περί αύτόν ήσαν 
ταπεινοί κόλακες τοΰ θρόνου, καί μόνον είς τήν συζυγόν 
του ενίοτε έδείκνυε τά αιματηρά τραύματα τής καρόιας 
του· άλλ’ έστεοεϊτο τής θείας παραμυθίας μή δυνάμενος 
νά άφιερωθή είς τήν θρησκείαν. Φύσει φίλαρχος, ήόύνατο 
νά διαπράξτ, καί έτερον έγκλημα ίνα μή άπολέσγ, τα δια 
κακουργήματος κτηθέντα. Ή το  παράδοξος δντως ψυχή ο 
Βορέσκης’ έν αύτώ έθαλλον τά εύγενέστερα συναισθήματα 
πλήν έκυμαίνοντο έπίσης άγρια πάθη, άτινα συγκρουόμενα 
άενάω: μετά τών αγαθών συναισθημάτων κατεκρήμνι,ον 
sic τόν τάφον τόν Γουδουνώφ. Πλήν υπάρχει δριον των βα
σάνων εί: θνησιμότητα τής χθονίου^ήμών φύσεως, καί ό Γου
δουνώφ έν στιγμαΐς άπογνώσεως έδηλητηριάσθη, προλαοων 
δμω: νά εύλογιίση τόν υιόν του Τσάρον καί νά λάδη τό μο
νά·/ ικόν σνήμα. 'Η κατάρα δμως ήκολούθησε καί πέραν 
τοΰ' τάφου. Ή  σύζυγός του καί b υίός του Ιφονεύθησαν υπο 
τών δηαίων τοΰ καταβαλόντος τήν Μόσχαν Ψευδοόημη- 
τρίου, η' περικαλλής θυγάτηρ του Ξενία, ης ο βίος ήτο διη
νεκές μαρτύριον, ήχθη έν τοΐς δώμασι τοΰ νέου Τσάρου 
δπως κΟρέσνι τήν έπιθυμίαν άγριων όρέζεών του, και απε- 
θανε μετά δύο έτη θραυσθεΐσα ΰπό τών συμφορών εν τινι 
μοναστηρίω. Ά λλά  καί αύτά τά οστά τοΰ Γουδουνώφ δέν 
εΰρον νάοιν· έκταφέντα έκ τοΰ κοιμητηρίου τών Τσάρων 
έρρίφθησαν είς άγνωστόν τινα γωνίαν βοροορώδους τίνος
συνοικίας της Μόσχας. ,  γ

Ίδου έν συντόυ,ω αί ιστορικά! βάσεις, εφ ών στηρίζεται 
‘  ‘  28



τό αριστούργημα τοΰ Ποΰσκιν. Αί σελίδες αύται τής ρωσ- 
σικής ιστορίας εϊσί βεβαίως αί ποοσφορώτεραι διά τραγω- 

_ *  ^πρβιχιομένος &πό τε τής φύσεως καί τής ανατρο
φής όι δλων τών προσόντων δραματικού ποιητοΰ, κατείχε 
τό μυστήριον της τέχνης εις ύψιστον βαθμόν, καί έξελέ- 
ςατο αυτο έν καλλιτεχνικωτάτη, ένότητι είς τάς μεγαλο
πρεπείς σκηνάς τοΰ δράματός του, δπερ έθεωρήθη ώς £ν 
εκ των εντελεστέρων του αιώνος μας ποιητικών προϊόντων.

ποιητης, μή περιορισθείς είς τά άναφερόμενα Οπό τών 
χρονογράφων τής έποχής εκείνης, οϊτινες άπέκρυψαν τάς 
τελευταίας ώρας τοΰ Βορέση, προχωρεί καί πέραν'έ'τι καί 
παρουσιάζει εις τόν θεατήν αύτόν κατά τήν ώραν τής τε
λετής, καθ ήν λαμβάνει τό μοναχικόν σχήμα ψυχομα/ών 
σ/εόον, και όιαβλέπεται έν τοΐς λόγοι: του ή σύγκοουσις 
τών συναισθημάτων, ή πάλη τής ψυχής κατά τής ψυχής, 
/■.τις εντός ολίγου μέλλει νά έγκαταλίπ-/) τό σώμα, ένω 
προ αυτου κεΐται ό θρόνος, ή γυνή καί τά τέκνα του προε
τοιμασμένα θύματα τής θείας οργής, Ινώ πρό τών ποδών 
του χαίνει δ τάφος δψοϋται δμως καί τό ιερόν σύμβολον 
τής χριστιανικής θρησκείας, δ σταυρός, οστις δέν άποβάλ- 
λει ισως καί τήν βραίεΐαν μετάνοιαν.

Το δράμα τοΰτο ώς καί τά πλεΐστα τών καλλίστων 
ποιημάτων του εγραψεν δ Ποΰσκιν έν τή έξορία του. Ά λ λ ’ 
έπληττε καί μή δυνάμενος νά μένή έν τή αυτή πόλει, 
εγενετο πλάνης διασχίζων τό άπέοαντον ρωσσικόν κράτος, 
ζη.ών εν τ /j ποικιλία τής φυσεως καί τών νέων εντυπώ
σεων νά̂  πραυν/ι τάς άλγηδόνας τής καρδίας του. Ακριβώς 
κατά την έποχήν εκείνην ετερος μέγας ποιητής, πρός 8ν 
.οσ/w £.χει ./ιν δμοιοτητα δ Ποΰσκιν, δ Βύριον άπεσπάτο 
ε., τάς θερμας άγκαλας τής κομίσσης Γκουϊτσιόλη ινα 
αποθανν) έν τινι ένδόξω γωνία τής πατρίδος μας. Ό  Βύ- 
οων είχε συναρπάσει τάς καρδίας τοΰ κόσμου ολοκλήρου,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΣΚΙΝ

έλατοεύετο· δέν εΐναι δέ τολμηρόν αν ειπή τις δτι δ θερ
μότερος αύτοΰ λάτρις ητο δ Ποΰσκιν, δστις οχι μόνον ήκο- 
λούθησε τήν σχολήν τοΰ Βύρωνος, άλλά καί έπί τής αυτής 
ΰποθέσεως ποιημάτων του συνέθεσε νέα_ ποιήματα καί αυ
τό: έ'τι δ Ευγένιος Ό νέγην του δέν είναι άλλο ή πιστή 
άπομίμησις του ΤσάϊΜ -" ΛροΛό. Εξόριστος δ Πουσκιν πε- 
ριεπλανάτο ούδαμοΰ εΰρίσκων ησυχίαν. Διήλθε τήν Ταυρι- 
/.ήν Χερσόνησον, έμεινεν έν Όδησσω, άνήλθεν έπί τών κο
ρυφών τοΰ Καυκάσου καί αί περιπλανήσεις αύται ένέπνευ- 
σαν τόν ποιητήν νέα ποιήματα, έν οίς περιγράφονται μετ̂  
άπαραμίλλου χάριτος αί φυσικαι καλλοναί καί τα ηθη καί 
έθιαα τών λαών τών μερών εκείνων. Τά ποιήματα του 
Ό ' Λεσμώζης τον Καυχύσου, Οί Α θίγγανοι, Ή κρήνη 
τον Βαξεσεράϊ, ή Νεράιδα, ό Α'ον Ζονάν καί τά πλεΐστα 
άσματα τοΰ Ευγενίου του— εΐσίν εντυπώσεις τών περιπλα
νήσεων εκείνων! Είς πάντα τά ποιήματά του καταφαίνε
ται  ̂ νοσταλγία τοΰ ποιητοΰ καί τά χρωματίζει βαθε-.α 
μελαννολία, δμοία τών σελίδων τοϋ Ονρζέρον. Τά ποιή
ματα ταΰτα διαυγή πολλαχοϋ ως ο ουρανος,^φ bv εγραφ/ι 
σαν, ΰπομιμνήσκουσι τήν Λτά.Ιαν καί τόν Ρενε, τ/ιν 
f i r r a v ,  τόν Marypsdov καί πάντα τ ά  θ ρ η ν ώ δ η  ποιήματα 
εκείνα, άτινα ένθουσιών έχειροκοότει σύμπας δ κόσμος, στε- 
φων δι’ άμαράντου δάφνης τούς ει’σηγητάς τής ποιησεως 
ταύτης Βύρωνα, καί ^χαιζην·

X *

Άποκαμών έκ τών περιπλανήσεων τής εξορίας δ ΓΙου- 
σκιν έπόθησε καί πάλιν τό χωρίον καί τήν αγκάλην της 
τροφοϋ του, έπόθησεν ηρεμίαν πλέον καί καρδίαν φιλικήν 
πλησίον του, διό έπέστρεψεν εις τής Μ ιχαηλόφσχογιε και 
έζη μέ τήν τροφόν του μόνον καί μέ τάς αναμνήσεις του :



. . . . Nessum maggior dolore 
Che ricordarsi del tempo felice 
Nella miseria !

Είναι οδυνηρά όντως ή άνάμνησις ήμερων ε^τυ/ών έν 
δυστυχία· καί είχε δίκαιον ό βαθύς της Θείας Κωμωδίας 
φιλόσοφος, χαράττων τάς πολυσήμαντους έκείνας λέξεις. 
Τίς εν τη ξένη ευρισκόμενος καί ενθυμούμενος τήν πατοίδα 
του δέν έχυσε δάκρυ πικρόν, καί τίς έν στιγμαϊς βαθύτα
του πένθους δέν έπόθησε τόν θάνατον ; Καί τήν μάλλον 
ήρεμον λυρικήν φύσιν, καί τήν διαυγεστέραν διάνοιαν έσκό- 
τισε πολλάκις 'τό πένθος τής συμφοράς καί κατεμάρανεν 
ό π̂όθος τοϋ θανάτου. Έν τοιαύτη ψυχολογική καταστάσει 
ευρισκόμενος ό^Ποΰσκιν έγραψεν ελεγεία, εν οίς καταφαί
νονται οί παράδοξοι πόθοι του καί αί σκέψεις, έν αίς αία φέ
ρεται ίδεα, ή τοΰ θανάτου.

Έν ταΐς οδυνηραϊς αύταΐς ήμέραις, έν τη έρημία του ό 
Ποΰσκιν είχε μόνην παρηγορίαν τήν γραίαν τροφόν του. Ή  
απλότης τής γραίας, αί απέριττοι διηγήσεις ‘ αυτής, τά 
άσματα τοΰ λαοΰ, άτινα τώ έψαλλεν, έτερπον τόν ποιητήν 
καί ησθάνετο νεαν άγάπην υπέρ τής γραίας έκείνης, ητις 
οεν έγκατελιπεν αύτόν άπό τοΰ λίκνου μέχρι τοΰ φερέ- 
τρου του. Πλεΐστα ποιήματα τοΰ Ποΰσκιν εϊσιν άφιερω- 
μένα εις τήν σύντροφον τής εξορίας του, είς αύτήν άνεγί- 
νωσκε τους στίχους του ((Καί τάς αρμόνικάς εμπνεύσεις 
και τούς καρπούς τών ρεμβασμών μου άναγινώσκω είς τήν 
γραϊάν μου τ̂ροφόν καί σύντροφον τών παιδικών μου χρό
νων», καί έν επιστολή πρός τόν άδελφόν του έγραφεν 
«απέμεινα μόνος πλέον μέ τήν τροφόν μου καί μέ τήν τρα
γωδίαν μου». Εκτός δμως τής τροφοΰ του πολλοί τών φί
λων του έσπευσαν νά έπισκεφθώσιν αύτόν καί διαμείνωσι 
πολλάς μετ’ αύτοΰ ημέρας. Καί ή μήτηρ του καί ή άδελ-

φή του ήδυνήθησαν νά ϊδωσιν αύτόν μετά έξαετή απουσίαν. 
Αί συναντήσεις αύται καθήδυνον μέν τόν ποιητήν, πλήν 
άμα έμενε μόνος, έμελαγχόλα πλειότερον καί πολλάκις 
έσκέφθη ν’ αύτοκτονήση. Τήν μελαγχολίαν ταυτην βλέ- 
πουσα ή πολύ ίσχύουσα παρά τή ρωσσική αυλή κόμισσα 
Άσήποβα έγραφε τω μυστικοσυμβούλιο τοΰ αύτοκράτορος 
καί ποιητή Ζουκόφσκη ότι έάν έπί μακρόν παραταθή η 
αυτόθι διαμονή τοΰ Ποΰσκιν τετέλεσται διά τήν 'Ρωσ- 
σίαν τό ποιητικόν αύτοΰ τάλαντον ή ποιητική μεγαλοφυία 
του θά έξασθενήση διότι τό Μιχαηλοφσκόγιε διά τόν ποιη- 
την είναι χειρότερον της Σιβηρίας. ^

Ευτυχώς δίπποτικός αύτοκράτωρΝικόλαος,εόωκεν αυτω 
την άδειαν νά έπιστρέψτι εις τχν Μόσχαν καί^έν τγ πρώτη 
του συναντήσει δμιλησας μετ’ αύτου έπί δύο ωρας είπε τω 
υπασπιστή του: ((Σήμερον συνω^ίλησα [χετά του επιφα- 
νεστέρου τ*7ίς 'Ρωσσίας άνδρός)). Ή  συνδιαλεςις αυτη πε- 
οιεστράφη περί την άνατροφην καί κατάστασιν της ρωσ- 
σιχής κοινωνίας καί [χετά τό πέρας ταυτης παρεκαλεσεν ο 
αύτοκράτωρ τόν ποιητήν νά διατυπώστ, έγγραφως τάς εςε- 
νε*/θείσας ιδέας του* ιχετ’ ου πολυ δε η ε^βριθεστα. η και 
πληρης θετικών σκέψεων μελέτη έδηρσιεύθη έν τφ ((/θ' 
ΛΙώγι)), περιοδικώ τών χρόνων εκείνων. Τούτο ανέπτυξε 
πλειοτέραν αγάπην του Τσάρου πρός τόν Ποΰσκιν καί επε- 
τοεψεν αύτώ νά ζ*?ί οπου θέλνι και να [Λη υποοαλλτι τα η- 
ρ,οσιευόμενα εργα του εις την λογοκρισίαν.

* *
Ελεύθερος έκτοτε ό Ποΰσκιν έξηκολούθει γράφων  ̂ διη

γήματα καί ποιήματα, άτινα συνήθιζεν ό κόσμος ν’ άπο- 
θαΰμάζη καί νά /ειροκροτή. Πάντα τά έργα του, έμμετρα 
καί πεζά, είσίν εξαίσια. Ή  Κόρη τοϋ Λοχαγού, ίιν επι
τυχέστατα μετήνεγκεν είς.+ήν καθ’ ήμας ό κ. Πολίτης*



και η Λάμα τής Πίκας είσιν ιστορικά διηγήματα, έν οί; 
εξεικονίζεται πιστότατα ή κοινωνική κατάστασις παρω
χημένων εποχων. Έν μέν τη Κόρν τον Λοχαγού ιστορεί
ται η έπανάστασις τοΰ τολμηροΰ Κοζάκου ΓΙουγάτσεφ, 
δστι; συνετάραξε την αυτοκρατορίαν καί ηγαγε τήν At- 
κατερίναν εί; σοβαρά; σκέψει; περί τής ασφαλεία; τοΰ θρό
νου τη;. Έν δέ τγ Λάμα τής Πίκας απεικονίζει ό ποιητή; 
τήν κοινωνίαν τών αιθουσών, τήν πιθηκίζουσαν καί έγκολ- 
πουμένην πάν ξένον πρό; τά ήθη τοΰ λαοΰ καί ή ΐι; άπο- 
οεικνυει κοινωνίαν ζυμουμένην άκόμη καί μήπω διαπλασθεΐ- 
σαν έθνικώ;. ’Αμφότερα τά έργα ταΰτα μετά πολλοΰ δια- 
φέροντο; άνεγνώσθησαν καί τό'πρώτον τούτων δημοσιευθέν 
εσχάτως εν τΫ) « Ε στία» πολλοΰ; εύρε καί παρ’ ήμΐν άνα 
γνωστά;. Καί τά έμμετρα έργα τή; περιόδου ταύτη; είσί 
τά μάλλον άξιοσημείωτα αύτοΰ καΓίδίω; τά έπί τγ  βά
σει τών δημωδών ρωσσικών μύθων γραφέντα, άτινα εί; 
απασα; σχεδόν τά; ευρωπαϊκά; γλώσσα; μετεφράσθησαν. 
Η ΠοΛτάβα, εν έκ τών μεγαλειτέρων καί έθνικωτέρων του 

έργων είναι έξύμνησι; τοΰ ένδοξοτέρου σημείου τή; ζο,ής. 
του Μεγάλου Πέτρου καί έγένετο κοινόν άνά τήν 'Ρωσσίαν 
ανάγνωσμά. Πανταχοΰ έν τνί ποιήσει του δ Ποΰσκιν ενα 
εχει σκοπόν, τήν μετοχέτευσιν άγαθών αίσθηαάτων έν τ ί 
καροία τοΰ λαοΰ. Έπί πολύ, έλεγε, θά μείν? προσφιλέ; 
το ονομά μου  ̂έν τή καρδία τοΰ λαοΰ έκείνου, τοΰ οποίου 
αφύπνισα τά άγαθά αισθήματα. Καί ταΰτα δέν ήσαν κε
νοί λόγοι.Ό Ποΰσκιν έγραψεν, έξωρίσθη, κατεδιώχθη νά- 
ρ·.ν τοΰ λαοΰ εκείνου καί συνέτεινεν ειπερ τ ι; καί άλλο; εί; 
την ζπελευθέρωσιν τρ-.ά/.οντα εκατομμυρίων δουλοπαροίκων.• I I  f

*
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Ο: ποιηταί, λέγε·, ό Πιϋ:χ.-.ν. έγεννήθησαν διά μελωδή- 
μζτα κ*; προτευχα; καί οιίχΐ.δι’ έπιγείου; συγκινήσεις,

μήτε διά βροτολοιγοΰ; μάχα;. Τοΰτο άκριβώ; είναι τό κύ
ριον χαρακτηριστικόν τών ποιημάτων του̂  Ποΰσκιν άφυ- 
πνίζουσι τά εύγενή συναισθήματα, είναι υψηλά, φιλελευ- 
θεοα, άγια· ένθαρρύνουσι τόν άνθρωπον καί εμπνεουσιν αυτώ 
ελπίδα; ζωή; εύδαιμονεστέρα;. Ή  ζωή είναι άγαθόν ! Η 
ιδέα αύτη κατεΐχεν άείποτε τόν ποιητήν. Καί δμω; ποσά- 
κι; έκλινε καί έ/άραξε στίχου; μελαγχολικοΰ; ώ; η θέα 
κοιμητηρίου. Και ποσάκι; δέν επόθησεν h  μ ν ή μ α ^  μόνον 
!ν’ αναπαύστ, τό έν τή έξορία ταλαιπωρηθέν σώμά του. 
Τοιοΰτο; είναι ό άνθρωπο;· ή χαρά έπί μικρόν θωπεύει αυ
τόν καί ή συμφορά κατόπιν άφαρπαζει πασαν χαράν καί ό λ- 
λητηριάζει ολόκληρον αύτοΰ τόν βίον. Έγέλα δ ποιητή; 
γράφων τά; τελευταία; γραφά; τοΰ Ευγένιον του· μία 
δμω; συγγενική έρι; έγένετο αίτία δπω; καταπέση νεκρό, 
έν μονομαχία δ ύπατο; τών 'Ρώσσων ποιητών. Έάν ο 
ποιητή; είναι πράγματι προφήτη;, δ Ποΰσκιν προεφητευσ*. 
τό τραγικόν αύτοΰ τέλο; έν τω Ενγενίω του, καταβτρ=.- 
ψα; τόν ποιητήν, έν τώ δποίω τί; οίδεν έάν δέν εζωγρα- 
φιζεν εαυτόν δ Ποΰσκιν : ’Εκόηασεν ή τρικνμια , το f.lvxi· 
άνθος ίμαράνθη έν τω .Ινχανγεΐ καί έσβέσθη τό χνρ exl 
to r  βωμόν !

¥ ¥

Έσβέσθη τό πΰρ έκεΐνο έπί τοϋ βωμού καί άπέθανε 
μονομα/ών δ ποιητή; φθίνοντο; τοΰ Ίανουαρίου τοΰ 183«· 
£οΰλο; κοινωνική;, άλλά βαρβάρου άπαιτήσεω; νενόμενο;.

Κ α τ ’  ’ Ο κ τ ώ β ρ ιο ν  τ ο ΰ  4 8 8 5 .
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ
ΑΠΟ ΤΩ Ν  Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Α Τ Ω Ν  Μ ΕΧΡί ΤΩΝ Κ Α Θ ’ Η Μ Α Σ 

ΧΡΟ Ν Ω Ν

Η Τ Ο Ι

0 ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΝ ΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΤΗ ΠΟΙΗΣΕΙ, ΤΟΙΣ ΙΙΥΘΟΙί.
ΤΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ, ΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ Τ2 ΚΟΣΪΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η  ΕΙΣ Μ Ε Ρ Η  Τ Ρ Ι Α

Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η
Ή  ιστορία τοΰ Διαβόλου . . . .

Πτοΰ ! πτοΰ ! πτοΰ ! καταραμένος νάναι!
( —  Ν αί, καταραμένος νάναι ! πτύσατέ τον τρίς^ κατά  

λ ειθ ισμενα, ποιήσατε τό σημεϊον τοΰ ζωοποιοΰ σταυοοΰ 
ασπασθητε τα  επ ί τοϋ στήθους σα ; φυλαχτάρια , Ιξορκίσατέ 
τον, φωναξατε ακόμη καί π α π π ά  νά ό'ιαβάση άγιασαόν 
ε ,.ι τω ν αμαρτωλών τούτων σελίδων, δλα τά  παραό'ένο- 
μ α ι, ο ιοτι σεβαστά πάντοτε τά  πατροπαράίοτα, άλλά  
τούτο μονον παρακαλώ , νά ημεθα λογικοί· όθεν καταρά- 
σϋητε μεν αυτόν, ακούσατε καί έμοΰ.

Πάντες φοβούμεθα τόν Διάβολον, πάντες δμιλοΰμεν περί 
««του τρεμοντες, καί έκ τών 365 ημερών, δτε τό έτος ό'έν 
τυγχάνει ^ίςεχτον, καθ’ ας βασιλεύει έπί γής, κατά τού? 
υπολογισμούς των καββαλιστών, μία ίσως ό'έν παρέρχεται 
χωρίς να τόν καταρασθώμεν. Καί δμως-φ α ίν ε τα ι άπί- 
στευτον — τις εξ ημών έφρόντισέ ποτε νά μάθη τί είναι

αυτός b Δ ιάβολος, «όθεν έρχεται, οποΐοί τ ινες οι τ ίτλο ι 
καί αί περγαμηναΐ αύτοΰ· έκ τίνος παραθυρου ειςεπήόησεν 
είς τόν κόσμον, δτε ή « ύ λ η  τής Γενέσεως εμεινε πάντοτε 
αύτώ κεκλεισμένη· πώ ς, τέλος, είςεχώρησεν ως ηρως εν τη  
άνθρωπίνη κωμωδία , ητις % ε τ « ι > ως Θεοκριτου ειόυ 
λιον, υπό τους λειμώνας τής Έ δέμ  και μ ελλε ι φευ ν 
καταλιίξη , ένεκεν αύτοΰ, είς τάς πεπυρακτωμενας εσχαρας 
τή ' γεέννης. S ac  Φαίνεται λοιπόν ι^ιον λογικώ ν και συνε
τών άνθρώπων νά ε/ωμεν θανάσιμον εχθρόν προς δν πε- 
πρωται, κακή μοίρα, νά παλα ίω μεν έφ’ δρου ζω ής, κα ι να 
άγνοώαεν αύτόν εντελώς ; Δέν λ έγ ε ι ό Π αύλος. ζ ι  ουχ  
έ σ ζ ι ν  ή μ ΐ γ  ή ^ ά λ η  π ρ ό ς  α ί μ α  χ α ι  σ ά ρ χ α , ά λ λ α  π ρ ο ς  ζ α ς  
ά ρ ι ά ς , π ρ ό ς  ζ ά ς  έ ζ ο ν σ ία ς ,  π ρ ό ς  ζ ο ύ ς  χ ο σ μ ο χ ρ α ζ ο ρ α ς  ζ ο ν  σ χο -  
ζονς  ζ ο ν  α ίώ ν ο ς  ζ ο ύ ζ ο ν ,  π ρ ό  ς  ζ α  π ν ε ν μ α ζ ι χ ά  τ ή ς  π ο ν η ρ ι ά ς  
έν ζ ο ϊ ς  ε π ο ν ρ α ν ί ο ι ς  Κ αί κακή υπομονή εάν επροκειτο μό
νον περί πάλης καί επ ιγε ίω ν  συμφορών, α λλ  εν χρ νοις χα 
λ επ ο ΐί, ώς οί νΰν, έν γρόνοις Φ αινιάνων, Μ ηδενιστών, όυ- 
ναμίτι^ος, νιτρογλυκερίνης, παγχαλαστρ ίτιόος 
στών, Ί ρ ρ ε δ έ ν ζ α ο ,  σ ο σ ι α λ ι σ ζ ω ν ,  Μ α ι ρ η ς  Λ ε ιρ ό ς ,  
λ η ς  Ι δ έ α ς ,  Υπαιθρίων ρητόρων, φόρων, Λολέμων —  και 
ΰπερέβημεν τάς $έκα π λη γά ς  τοΰ Φαραώ —  πόσοι εξ ημων 
ό'έν'θά πέσωσιν ΰπό τούς αιχμηρούς αυτου όνυχας ; 
έλένθη  δτι π ο λ λ ο ί  μ έ ν  ο ί  χ λ η ζ ο ί ,  ο λ ί γ ο ι  δ έ  ο ί  ε χ λ ε χ ζ ο ι  ; 
Δ έν 'ε ίνα ι ώςαύτως γεγραμμένον δ ζ ι  π λ α ζ ε ΐ α  ν  π ν λ η  χ α  
ευ ρ ύχω ρο ς  ή  ό δό ς  ν  ά π ά γ ο ν ο α  ε ίς  ζ η ν  ά π ω λ ε ι α ν ,  χ α ι  π ο  - 
Ι ο ί  ε ί σ ι ν  ο ί  ε ί ς ε ρ χ ό μ ε ν ο ι  δ ι ’ α υ τ ή ς -  δ ζ ι  σ ζ ε ν η  ή  π ν λ η  χ α ι  
τ ε θ λ ι μ μ έ ν η  >) όδό ς  ή ά π ά γ ο ν σ α  ε ίς  ζ ί , ν .  ζ ω ή ν ,  χ α ι  ο Λ ίγο ι
ε ίσ ιν  οί. ε ν ρ ίσ χ ο ν ζ ε ς  α ύ ζ ή ν  ·, t _

Χάριν τοΰ decorum, χάριν τής άξιοποεπειας ημών, α

4 Π ρ β ί  ’ Ε tp ε α. 42. 
2 Μ α  ζ  θ. Ζ', 43.



λέγωμεν δτι συνέβη λάθος, δ-t τό υποχθόνιον τρααβάϋ, 
ως προφερουσιν οί καλοί ’Αθηναίοι, Ιξετροχιάσθτι, καί άντί
V* τάί σκηνάς τών μακάρων, έρριψεν εντός
των φόντων λεβήτων τής γεέννης, άλλά χαχάν' τά ψέμ- 
ματα . ΙΙώς λοιπόν νά σωθώμεν άπό τών ονύχων Ινθροϋ 
οςτις καλώς γινώσκει τά καθ’ ήμάς, Ινώ οί τάλανες ήμεΐς 
εντελώς «γνοοΰμεν τά κατ’ αύτόν ; Καί πώς νά γνωρίσω- 
μεν τον εχθρόν, δτε δεν τολμώμεν, ο! δείλαιοι, ουδέ κάν τό 
ονομα αυτού νά ^ροφερωμεν, και πτύομεν και σταυροκοπού- 
μεθα ακουοντες η καταφεύγομεν, δπως τόν ένομάσωμεν, εις 
γελοίους ευφημισμούς $ χυδαίας δβρεις, καλοϋντε: αυτόν 
ποτέ μεν ΑμεΛέτητρν ί) Τάδε ΐ) ΚαΛόν "Ανθρωπο,· « *ai 

αταχα.Ιον, ποτέ δέ Πειρασμόν ϊ) Μανρον1 % Κακόν, και
άλλοτε Οχτρόν Περίδρομον, Σψαχείισμέγον η άλλως πω:,
πάντοτε δμως επί τό φιλοφρονέστερον*. Ά λ λ ’ ό Ιν θέσει 
αμυνης ευρισκόμενος, ύς ήμεΐς πρός τόν Διάβολον, καθεύ- 

*ΡκοΤ ενο;  νά Ιζυβρίζγ), νά γελοιογράφε καί νά κα- 
ταραται^ εχθρόν, υπό τοϋ όποιου άκαταπαύστως· προσβάλ
λεται, η τουναντίον προςπαθεί παντί σθένει νά σπουδάσω 
αυτόν οσον ένεστι κάλλιον, ιν’ άποφεύγη τά; πλεκτάνας 
του πολέμιου, ματαιώσν, τά σχέδιά του καί, εί δυνατόν, 
καταοαλ'/ι αυτόν ; Αί άγρυπνοι καί συνεταί άστυνομικαί 
αρχα,ι, αληθείς επίγειοι πρόνοιαι τών εύνομουμένων λαών, 
φωτογραφοΰσι τούς περιβοήτους κακούργους, ινα Ιν άνάγκη 
εχωσι πρόχειρα τά χαρακτηριστικά τών Ινθρών τούτων τής 
κοινωνίας καί καταστήσωσιν αυτούς ήττον Ιπικινδύνους.

Α Κ οραή "Α τ α κ τ α , Ιν λ·!ξ. Μ α ΰ ρ ο ς ((Μ αύρος ό ν ο α ά ίε τ α ι 
ο υ σ ια σ τ ικ ώ ς  κα ί ό Δ ιάβολος)). *
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Έγένετο τοιοϋτό τι ώς πρό; τόν Διάβολον, θανάσιμον πο
λέμιον του άνθρωπίνου γένους ; Ανοίξατε τούς Ευαγγελι
σ τή , τούς Αποστόλους, τού; Πατέρα;, τά συναξαρια, τα 
άγιολόγια, ένί λόγω τά ίερά βιβλία, βρίθουσιν έκ διάβολων, 
δαιμόνων, δαιμονιώντων ή γή, ό άήρ, ό κόσμος, το συμπαν 
είναι πεπληρωμένον δαιμόνων,— θά τα έλεγε τ ι; τα βα
κτηρίδια τής επο-/ή; —, αυτό;, ούτο; ό Σωτήρ πειρα,εται 
ύπό τού Διαβόλου.1 Και δμως μάτην ζητείτε Ιν μέσω τόσης 
δαιμονολογία; μικράν τινα εικόνα τοϋ Δαίμονο;, έστω και 
deprofil, μάτην τι θετικόν, βέβαιον, άσφαλές γνώρισμα περι 
τού άκριβοθεωρήτου — σήμερον — τούτου έχθροϋ, ίνα χρησι- 
μεύση τοΐς μεταγενεστέροις ώς ναυτική τις πυ,ίς κατα τον 
κινδυνώδη τοϋ βίου πλο-·. Περιώνυμος έν τοΐ; χρονικοί; 
τών συναξαρίων ό h  -νήμω πειρασμό; τού άγιου Αν
τωνίου. Έφ’ ολην , τ* εστίαν ό Διάβολο; ουκ επαυετο 
πειράζων αύτόν, μυρι ' ν ‘ ‘.ρφά; περιβαλλόμενο; '^ ν έ α ς  
χαθ’ έκάστην Ιξυφαίν„0όΑατ’ αύτοϋ πλεκτανα;.  ̂Τις όε 
κάλλιον τού άγίου -*τοΰ θά ήδύνατο να γραψγ, την
πολύαορφον εικόνα τού ιρασμού, νά Ιξιστορήσ^τόν πο
λεμάν κατ’ Ικείνου, ού κατίσχυσε νικήσας, και ν αποκα- 
λύψη πρό; σωτηρίαν τών έπερχομένων εΐκοσιν ετων σατα
νικά; παγίδας ; Καί δμω; δυ;τυχώ;, ορουδοι̂  απέοησαν 
τόσοι κόποι καί άτρυτοι κατά τοΰ Δ ια οόλου αγώνες, μα- 
ταιαι at μακραί μελέται καί ή πολυχρόνιο; πείρα’ 0< άγιος 
ούδέν περί τούτου κατέλιπεν ήμΐν, ίνα δυνηθωμεν ως όια 
λυννίας νά διίδωαεν Ιν τώ σκότει τά εργα τοϋ σκοτεινού 
πνεύματος. Ά λλά διατί άρά γε καλοΰσι τόν Δια6ολον 
άγγελον τού σκότους ; Θά εχγ βεβαίως τοϋτο έννοιαν με
ταφορικήν, διότι ουδείς δσον αύτός άγαπα τό φως, ,ων ω; 
ή σαλαμάντρα Ιν τώ μέσω τών φλογών, άς άκαταπαυστως

\ Μ α τ θ. Δ ', 4. —  Μ ά ρ κ. Α ', Ί2. —  Α ο υ κ. Δ ', Α.



διατρέφει ή θά διαθρέψη τό λ ίπ  τών καιομένων ψυχών £ 
Α λλ ’ ή άϋλος ψυχή εχει λίπος, σάρκας, οστά, ινα διατηρη 

και ζωογονη τό πυρ της γεέννης, ώς οί καιόμενοι χριστιανοί 
έφώτιζον, καθά λέγετα ι, τά νυκτερινά του Νέρωνος οργιά ; 
Φοβερόν τό της καιομένης ψυχνίς δίλημμα ! δύναται νά 
φέρ'/j έπι της πεπυρακτωμένης έσχάρας καί τόν μάλλον ευ
σεβή, διό καί κράζων ’π ίσω  μ ο ν , Σ α τα νά  ! φεύγω καί έρχο
μαι εις άλλας απορίας, ήττον κινδυνώδεις καί μάλλον έπ ι- 
δεκτικάς τής πεπερασμένης ημών κρίσεως. Πιστεύ(ο συνωδά 
τη παραδόσει οτι δ Διάβολος ήτο κατ’ άρχάς δ λαμπρό
τατο :, δ κάλλιστος τών άγγέλων, δ υπέρ πάντας έξοχος, 
εκλεκτός, καί 3τι ενεκα τής ακράτου αύτου άλαζονείας 
δ Θεός έξεσφενδόνησεν αύτόν είς τόν Τάρταρον. Ά λ λ ’ ή 
πτώσις αυτη σάς φαίνεται λά , τοχρών, ινα δ πεσών 
άγγελος πάθη έκ δυςειδίας, ώςν0 - u .Γουδί κατά τό 1883 
εύλογιώντες, γίνη μελανώτερος· ' οπος, προςλάβη ζωώδη 
ουράν καί φέρη έπ ί κεφαλής κέ^/ ’ τράγου, ένί λόγω με- 
ταμοοφωθτ) εί: τό ειδεχθές κα* ^ αμα γελοιον εκείνο τέ
ρας, οπερ ή γραφίς έζόχων καλ χνών, ώς ή του Μιχαήλ 
- ’Αγγέλου, δέν άπηξίωσε νά παραστήση ·, Πόσοι καί 
πόσοι όέν κατεκρημνίσθησαν έκ του ούρανοΰ χωρίς νά γ ί-  
νωσι διά τούτο διάβολοι κατά την δυςειδίαν ; Καί δ εύ- 
τυχής καί ολβςος Τάνταλος, έπαρθείς καί άσεβήσας πρός 
τους θεούς, έροίφθη είς τόν τάρταρον, ενθα πολλά ΰφίστα- 
ται δεινά, τήν απαράμιλλο ν εύφυΐαν τών κλασικών μύθων 
μαρτυρουντα, άλλ ’ ούδαμοΰ λέγετα ι ό'τι έγένετο δυςειδής, 
Αίθίοψ, τέρας. Τήν αύτήν τύχην εσχε καί δ ^Ηφαιστος, 
ριφθείς καί ούτος έκ τοΰ ούοανοΰ υπό τής μητρός αύτοΰ  ̂
*Ηρας, τήν δυςμορφίαν τοΰ τέκνου άποτροπιαζομένης* άλλά 
μόνον τόν πόδα ώς έκ τής πτώσεως έχωλίόθη- δέν υπέστη 
ομως έπίτασιν δυςειδίας, ουτε προςέλαβεν ουράν, ούτε. · . 
δέν είχεν ειςέτι νυμφευθή τήν Ά φροδίτην ήτο gar^on, βρέ-

<ρο: μάλιστα. Τί δέ νά ειπω περί τής 5,Ατης ; Και αυτη 
έποινίσατο τό έκ τοΰ ούρανου είς τήν γην άλμα, πολΰ σύν- 
νηθε: τότε, ώς μετέπειτα τό τής Σαποοΰς, ριφθεισα ΰπό 
τοΰ πατρός αύτής Διός, καί ούδέν επαθεν είναι αληθές ότι 
ώς γυνή ήτο έλαφρά. Ά λλα  και σήμερον ετι ποσας και 
πόσα: έζοχότητας τοΰ κόσμου τούτου, πόσους καί πόσους 
υπουργούς δέν βλέπομεν καθ’ έκάστην πίπτοντας εκ τοΰ 
ούοανοΰ τής έξουσία: ‘χωρίς νά πάθοοσι οιά τοΰτο τίποτε 
διαβολικόν ; Δέν γίνονται ούτε άσχημοι ή τουλάχιστον 
ασκημότεροι παρ’ ο,τι ήσαν, — καί δ υπουργός ειναί ποτε 
άσχημος ενόσω είναι υπουργός ; — ούτε μαΰροι, ουτε ουρο- 
φόοοι,ούτε. . . ας ταφήσωμεν αύτά* τά έν οικω μή έν δήμω. 
*Η μόνη άλλοίωσις, ήν ή πτώσις έπιφέρει αύτοίς, είναι 
δτι πρότερον έφαίνοντο παχύτεροι, νΰν δε ίσχνοτεροι, αλλά 
τοΰτο φυσική άπόοροια τοΰ νέου αυτών βιου. Τό λίπος με- 
τετράπη είς σάρκας* τότε έβαινον σχεδόν πάντοτε εφ’ άμά- 
ζης, νΰν δέ βαίνουσι σχεδόν πάντοτε πεζοί, καί ούύεν θαυ- 
μασιώτερον κατά τής πολυσαρκίας δσον ή κίνησις* είναι 
τό μόνον άντίδοτον, ώςτε υπο την γενικήν τοΰ σώματος 
εποψιν μάλλον έκέρδησαν ή απώλεσαν. *Οθεν εκ τών πολ
λών τούτων παραδειγμάτων συμπεραίνων ^εν πείθομαι 
δτι δ Διάβολος είναι οίος παρίσταται, καί τοΰτο έζηγεί, 
κατ’ έμέ, περίεργόν τ ι φαινόμενον, δπερ άλλως αποβαίνει 
δυςεξήγητον, δτι, ένώ δλος δ κόσμος δμιλεΐ περί τοΰ Δ ια
βόλου, ούδείς δμως εσχε τήν εύτυχίαν ή τήν δυςτυχίαν,—  
κατά τάς ίδέας, τήν ασέβειαν ή τήν εύσέβειαν έκαστου , 
νά τόν ιδη πράγματι. Συμβαίνει δέ τοΰτο ακριβώς, διότι 
πάντες ζητοΰμ.εν νά ίδωμεν αύτόν υπό μορφήν και σημεία 
παραδεδεγμένα πλέον ώς αλάνθαστα, τήν δυςειδίαν, τήν 
μαυρίλαν, τήν ούράν, τά κέρατα, τήν οσμήν θείου, ένί 
λόγω τό ζωώδες, τό ειδεχθές, τό άποτρόπαιον. ’ Αλλά, θά 
ειπητε, αί μάμμαι καί οί πάπποι ημών, οιτινες τοσάκις



τόν είδον, ώς έκ του στόματός των τοσάκις ήκούσαμεν, 
έψεύσθησαν άρά γε ; Ούχί βεβαίως, ά λ λ ’ ήπατήθησαν κατά 
πάσαν πιθανότητα, έκλαβόντες δυςειδεϊς άνθοώπου^ αντί 
δαιμόνων. Δότε εις Α ιθίοπα, κοινώς ’Αράπην, τά  σύμβολα 
της συζυγικής άτυχίας, δέν γ ίνετα ι σωστός Διάβολος ; Καί 
a propos τών συμβόλων τούτων, δ ια τ ί άρά γε παριστώσι τόν 
Διάβολον ώς Μινώταυρον, comme un mari pr6destin6, ώς 
θα ελεγεν δ Βαλζάκ, δ τής Φ υσιολογ ίας του γ άμ ο ν  συν- 
γραφεύς, οτε ούδαμου άναφέρεται ώς έγγαμος ; That is the 
question. Ε ίναι αληθές ότι θ'. μέν Γάλλοι λέγουσι diahlesse, 
οι δέ 'Ιταλοί diavolessa, ά λλ ’ αί λέξεις αύτα ι σημαίνουσι 
δ ια β ό λ ισ σ α ν , γ υ ν α ίκ α  δ ια β ολεμ ένω ν  ούχί δμως καί σύζυγον 
τού Διαβόλου. Ό  λόγιος όμως φίλος, κύριος Ν. Π ολίτης, 
ο μ ετ ’ επ ιστασίας τά τοιαύτα έρευνήσας, —  διό φοβούυ.αι 
περί τής ψυχικής αύτού σωτηρίας — , λέγε ι : ((Έκτος δέ 
τών θνητών γυναικών (ήτοι ερωμένων), άνα^έοεται καί σύ-y  ~ ι / _ t v .  , * '

, ι , -  --/ιγήσει;,.
Τό όε παραμύθιον τούτο, οπεο οοείλου.εν τή φίλοοοοσύνη 
αυτου, εχει ως έξης :

(("Ένας χωριάτης έπήγε νά ’βγάλη νεοό άπό τό πηγάδ ι 
και ακούσε μεσα εις αυτό μεγάλη βοή καί φωναις. ’Έ - 
σκύψε καί είδε εναν άνθρωπον εί’ς τό πηγάδ ι, του ερριξε τό 
σκοινί καί τόν εβγάλε εξω. Αυτό? ήτον ό Διάβολος. Εύ-

Ό  χωριάτης τοΰ έζήτησε νά ’μπορη νά γιατρέύγ) δλους τους 
αρρώστους. —  ((Αυτό δέν γ ίνετα ι,’ τοΰ είπε ί  Διάβολος,

4 *Εν6. άνωτ.. σελ. 443.

μόνον τρεις ανθρώπους πού νά είναι όιά θανατον, θά σέ κά
μω νά γιατρέψεις. Δ ιά να ωφεληθτις ομως περισσότερό, σού 
λέγω  νά μάθτ,ς, πώς άμα πλησιάζεις τό κρεβοατι τού άρ- 
ρώστου καί μέ βλέπεις νά στέκωμαι ’ς τό κεφάλι του, θα 
είπη πώς αυτός θά άποθάννι, άν ομως στέκωμαι εις τό άλλο 
μέρος, αύτός ό άρρωστος δέν θά έχνι κανένα φόβον)). Ε ίπε 
καί αφανίστηκε. Μέ αύτήν τήν τέχνην γιάτρευσε πολλούς 
καί καλούς, τους όποιους οί συγγενείς τους τούς είχαν απελ
πισμένους, άν καί δέν είχαν τίποτε, έγιάτρεψεν δμως καί 
τρεις πού ησαν είς τά έσχατα. Καί ετσι εξώφλησε με τόν 
Διάβολον. ’Α πέκτησε λοιπόν πλούτη πολλά καί τ ιμή  καί 
τόν έθεωρούσαν ολοι πώς ήτο ο καλλίτερος γιατρός τού  ̂κο- 
σαου. Συνέβη δμως ν ’άρρωστήση βαριά ή βασιλοπούλα εκεί
νου τού τόπου καί προσεκάλεσαν αμέσως τόν χωριάτην νά 
τήν ιδη. Π ηγαίνει εκείνος καί βλέπει τόν φίλον του τόν 
Ό ξαποδώ καί έστέκετο άποπάνω άπό τό προσκέφαλο τής 
βασιλοπούλας. Τόν παρακαλεΐ νά φύγη, εκείνος τ ίπο τα , 
τού ε ιπ ε πώς εκαμε τήν ύπόσχεσίν του, καί αύτή ή χάοι 
δέν θά τού γίντι. Ό  χωριάτης τά εύρε στενά, γιατί^ δ βα
σιλιάς θά τόν εκοβε, άν δέν εγιάτρευε τή κόρητου, επειδή 
ήξερε πώς δσους αρρώστους έκαταπιάσθη, δλους τούς εκαμε 
καλά. Είδε τήν απελπ ισ ίαν λοιπον καί τι σοφίζεται , 1 1 Λ- 
γα ίνει τήν άλλη ημέρα, καλημερίζει τόν φίλο του,^ όταν 
εξαονα άκούνε ά π ’ εξω τούμπανα, φωναις, κακό ! ((Τί είνε, 
τ ί τρέχει ; τόν έρωτα δ Διάβολος.— Ή  γυναΐκά σου ερχε- 
ται καί τής κάνουν υποδοχή, )) τού λέει ο χωριατ/ις· 
’Ακούει αύτό δ Διάβολος, τόν πιάνει τρομάρα, τά βάνει 
’ς τά  πόδια καί οπού τόν πιάσης ! ’Έ τσ ι έγεινε καλά ή βα
σιλοπούλα, καί τόν έξυπνο χωοιάτη τόν έτίμησε πολύ δ
βασιλιάς)).  ̂ /

Καί ουτω μέν δ μύθος, άν δέ πιστεύωμεν καί τούς Γ άλ
λους, δ Διάβολος ε/ει γυναίκα , ώς έμφαίνεται έκ τής πα-



ροιμίας : (de Diable hat sa femme)) ο δ ιά β ο λ ο ς  δέρνε ι τ ή ν  
γ υ ν α ίκ α  του , λεγομένης όταν βρέχη έν εύδία. Καί βεβαίως 
οί Γάλλοι γινώσκουσι τά οικιακά του* δέν είναι συμπα- 
τριώται του άθυροστόαου έκεινου Λεσσάζ, οςτις τόσα μυ
στήρια άπεκάλυψε τη συνεργία τού φίλου αύτού Χ ω λόν  
δ ια β ό λ ο υ  ·

Ά λ λ ’ άν έκ τού μύθου καί τής παροιμίας δ Διάβολος 
φαίνεται έγγαμος, δέν εξάγετα ι δμως έκ τούτου δτι είναι 
καί Μενέλαος καί δτι δέο^ ν ’ άπεικονίζηται ουτω. Ν αί, 
ά λ λ ’ είναι κακός σύζυγος, ξυλ ίζε ι την γυναίκά του, καί 
τά  τοιαύτα προκαλούσι πάντοτε αντεκδικήσεις. ’Έ π ε ιτα , 
μ,εταςύ τών παροικιών τού Κυϊτάρ, υπάρχει καί τ ις  λ ίαν 
υπόπτου φύσεως .

La femme sait un art avant le Diable1.

Ό ποία δέ άρά γε ή τέχνη  αύτη, ην ή παροιμία πασί- 
γνωστον θεωρήσασα, δέν αναφέρει ; Ή  τής απάτης, λ έ 
γε ι τό σχόλιο ν/Α λλω ς τε τοϋτο ητο πεπρωμένον θάττον η 
βραόύτερον αί θυγατέρες τής Εύας έπρεπε νά λάβοοσι leur 
revanche ίνα πληρωθη τό τής αίωνίας σοφίας : Ό  ά π α τω ν  
ά π  α τ  ηθήσετα ι.

Ούτο), καθ’ ήμάς, τό ζήτημα τού γάμου καί τών συζυ
γικών οικοσήμων δέον νά θεωοηθη καταφατικώς λελυμένον, 
ά λλ ’ υπάρχουσι δυςτυχώς άλλα πολλά, καί τά σπουδαιό
τερα μάλιστα, λίαν σκοτεινά έν τω  βίω τού Διαβόλου, καί 
ως εκ τούτου έμβάλλοντα εις αμηχανίαν τό πνεύμα τού 
ζητούντος τό φώς εύσεβούς αναγνώστου, ώς μαρτυρεί τό 
αληθέστατον τούτο άνέκδοτον. Εύλαβής τ ις  γε ίτω ν μου, 
πολύ τόν Πειρασμόν φοβούμενος, άναγινώσκων ποτέ έν τη

1 Q uitard : Ρ r o v e r B e s  s u r  l e s  F e m m e s ,  pag. 29 P a -
•ris, 1861.

Καινή Δ ιαθήκη, τη  υπό τού μακαρίτου Βάμβα παραφρα
σθείση, δτι ο Κύριος κρατεί τόν Διάβολον δεσμευμένον διά 
παντοτεινών δεσμών ύττό τά σκότη τού Ταρτάρου μέχρις 
ημέρας κοίσεως,1 ήγάλλετο χαράν μεγάλην καί έν τή  χαοά 
αύτού ούκ έπαύετο κράζων : ((Δόξα νάχη δ θεός ! ο Κ ατά
ρατος είναι ’ς τή φυλακή καλά τού στέκεται)). Η χαοά 
δμως αύτη δέν διήρκεσε δυςτυχώς έπ ί πολύ, όιότι μετά 
μικρόν ευρεν έν τη σιβυλλική ’Αποκαλύψει ό'τι δ Διάβολος 
δέν έδεσμεύθη διά παντοτεινών άλλά διά προςκαίοων όε- 
*μών, έπ ί χ ίλ ια  μόνον έτη, καί δτι τών έτών τούτων πλη- 
§*υμένων, θά λυθη καί θά έξέλθη τής φυλακής, ινα πλα- 
νήσητά·έθνη τής γ ή ς .2 ((Καί άν τά  τρομερά ταύτα  χ ίλ ια  
ετη έπληρώθησαν ή δ η ! . . . έλεγεν άδημονών, άν ελύθηΐ . . 
άν ήρξατο πλανών τόν κόσμον ! . . . ) )  Φοβερά ζητήματα 
διά τόν αγαθόν εκείνον γείτονά μου, δστις έν τή αδημονία 
α^τού έστρεψε τά φύλλα τής Διαθήκης, ινα κάλλιον φ<̂ - 
τισθή, άλλά πόσον άπηλπίσθη δτε ήκουσεν άπό στόματος•*7 V
τού Παύλου καί τού Ίωάννου δτι δ Διάβολος είνα ι ο θεός  
τον αίώ νος τούτον3 καί δτι δ κόσμος έν τω π  ον η ρω κ ε ΐτ α ι ;4 
Ό  άνθρωπος δέν ειχε πλέον ησυχίαν, τά είχε χαμένα. 
((Θέλε*; νά ζήσης ήσυχα ; είπεν αύτώ φίλος, ύπαγε εις 
τήν ’Αμερικήν* έκεί δέν υπάρχουν διάβολοι, ούτε όεμένοι 
ούτε λ υ το ί.»— ((Καί πώς !)) —  ((Βεβαίως, τ ί λ έγ ε ι δ ’ Από
στολος, δτι δ κόσμος είναι είς τάς χείρας τού Διαβόλου* 
άλλά ποιος κόσμος ; δ παλαιός, έννοείται, δ μόνος τότε 
γνωστός* ή Α μερική ητο γνωστή εις τούς χρόνους τού ’Απο-

4 Πέτρου : Β' Έ  π  ι σ τ .  κ α θ ο λ .  Β ', 4 .— Ιο ύδ α  : Έ  π  ι  σ τ .  
κ α 6 ο λ .  6 .

2 ’A 7CO X ά λ. Κ ', 4-40.
S B '  τ ρ ο ς Κ ο ρ ι ν β .  Δ '. 4  
4  Ί ω ά ν ν . Α' κ α 6 ο λ .  Ε', 49



στόλου;»—  ((’Ό χ ι, άνεκαλύφθη τώ  χ ίλ ια . . . . » —  ((’Αδιά- 
φορον* λοιπόν γ) Α μερική είναι κόσμος νέος καί δέν έχει 
δ ιαβόλους». Ό  γείτω ν μου έμεινε πρός στιγμήν εμβρόντη
τος, αλλά δέν έπείσθη εντελώς καί μιά καί δυο καί εις τόν 
παππά  τής ενορίας, οςτις, λεχθήτω έν παρενθέσει, δέν ητο 
πολύ διαβασμένος, καί λ έγε ι αύτώ αιφνιδ ίως, άνευ προ- 
λογο^ν : (( ΙΙάτερ ΙΊαφνούτιε, δ Διάβολος είναι δεμένος 
ή λυτός ;»  —  (( Λυτός, λυτός, τέκνον μου, βλέπω οτι σ’ 
έπείραςεν, δ κατηραμένος· νά σου διαβάσου μίαν εύχή καί 
νά πας καί ’ς τό Δεσπότη νά σου.τα έξηγήση καλλίτερα». 
Καί έπήγεν είς τόν Δεσπότην. ((’Έ λλογος ή άπορία σου, 
αγαπητόν έν Χριστώ τέκνον, ε ίπεν αύτώ δ πανιε^ώτατος, 
τοιαύτην τινά έποιήσατο ήμιν προχθές έν τή  εύσεβεία αύτής 
καί ή προσφιλής ημών ανεψιά ’Αναστασία* θά συμβουλευθώ 
τούς Πατέρας, κιβωτόν σοφίας, καί απαντήσω σοι. Ειη δ 
Κύριος μετά σου».

Ή  εύσεβής τοϋ Δεσπότη ανεψιά δέν έπανέλαβεν, ώς 
φαίνεται, τήν απορίαν της, δ Δεσπότης έλησμόνησε νά 
έρευνήση τούς Πατέρας, κιβ(οτόν σοφία:, δ άγαθός γείτιον 
μου ήμέλησε νά ύπενθυμίσνι αύτώ τήν υπόσχεσίν του, καί 
ούτως άπέθανεν άγνοών άν δ Διάβολος είναι δεδεμένος ή 
λυτός. Εύτυχώς ούδεμίαν θά εχν) μ ετ ’ αύτοϋ δοσοληψίαν, 
όιότι ητο υποψήφιος τής βασιλείας τών ούρανών.

Τό βέβαιον είνα ι δτι ούδόλως συνετόν τό έοευναν τά τών 
δαιμόνιων* τά δαιμόνιά είσι πάντοτε επικίνδυνα, καί δτε 
ακόμη δεν τυγχάνουσι πονηρά. Τό δαιμόνιον έπήρε V tb  
Λαιμό τον  τόν Σωκράτη, καί έν τούτοις δέν ήτο έκ τών 
πονηρών τό κακόμοιρον. Ό  όέ Τίμαρχος, θέλων νά πληρο- 
φορηθή τ ί ήτο τό δαιμόνιον τοϋ φιλοσόφου, κατέβη είς τό 
τροφώνιον άντρον, ινα ερώτηση τόν θεόν. Έ κε ί έν τή σκο- 
τια  τσθάνθη κτύπον έπί τής κεφαλής καί πεσών κατά γής 
ένόΐλίσεν δτι ή κεοαλή αυτου διεοοάνη, δτι r  Λυνή άπε-

» 4 » ι  I 1 7 * » Λ ,

χώρησε τοϋ σώματος καί τέλος δτι εύρίσκεται εν τώ  *Αδη, 
ενθα Πνεϋμά τ ι παρέδωκεν αύτώ δωρεάν μικρόν μεταφυσι
κής μάθημα, περί τών σχέσεων τών ψυχών πρός τά οικεία 
αύταίς δαιμόνια. ((Μετά τρεις μήνας», προςέθηκε τό Πνεύ
μα τελευτών τό μάθημα, ((θέλεις μάθει σύ αύτός πλείονα 
περί τούτου». Καί όντως, μετά τρεις μήνας δ Τίμαρχος 
άπέθνησκεν. Ό  Δίο^ν καί δ Βροϋτος, ((άνδρες εμβριθείς 
καί φιλόσοφοι», είδον δαιμόνιον, ούχί εύμενές τήν δψιν, 
δπερ ((άμφοτέροις ύπεδήλωσε τήν τελ ευ τή ν»1, καί δ Δίων 
καί δ Βροϋτος δέν έβράδυναν νά τελευτήσοοσιν. Τό δαιμό
νιον έρριψεν είς τήν φυλακήν τόν Τάσσον, καί συγχρόνως 
τόν παρηγόρει, —  ήτο αγαθόν— , συνδιαλεγόμενον αύτώ . 
Δαιμόνιον είχε καί δ περιώνυμος έκ Παυί'ας μαθηματικός 
Ιερώνυμος Καρδάνος (1501 - 1 5 7 5 ), καί δ ι '  αύτό εκαμε 
καί τόσην προκοπήν* κατεδ ιώχθη, έθειορήθη πάντοτε ώς 
Λω.Ιός3, ειδεν εικοσαετή υιόν άποκεφαλισθέντα καί απέ- 
θανεν, ώς λέγουσιν, έκ πείνης εκουσίους4. Ούδείς, κατά τούς 
‘/οόνους εκείνους, ύπήρζε τόσον βαθύνους, δσον δ σοφός εκ 
Καλαβρίας μοναχός Θωμάς Καμπανέλλας (1568  - 1639) 
καί συγχρόνως άτυχής ώς αύτός. Κατεδιώχθη ώς μάγος, 
έμεινεν έν τή είοκτή ώς συνωμότης επτά καί εικοσιν ολα 
ετη, καί ύπέστη επτάκις τάς βασάνους τής Ίεράς Έ ξε - 
τάσεως5, δέν σάς φαίνονται αρκετά ; είχε καί αύτός δαι-

4 Π λούταρ χ . Δ ί ω ν ,  Β'.
2 *Όρα ’Α τ τ ι κ ό ν  eH μ ε ρ ο λ 6 γ ι ο ν τοϋ έτους "1879.
3 Έλέχθη περί αύτοϋ : «nemo eo sapientius desipuisse, nemo 

stultius sapuisse viderut» ητοι ((ούδείς άλλος φαίνεται μήτε σο- 
φώτερον αύτοϋ παραφρονήσας, μήτε μωρότερον φρονήσας».

4  M i c h a u d : B i o g r a p h i e  U n i v e r s e l l e  έν β ί φ  C a r d a n  
(Jer6me). ·

5 Michaud : B i o g r a p h i e ,  έν βία> Campaiieila (Thom as).



μόνιον. Μόνος ί'σως δ περιβόητο; ιατρό; καί άλχημιστής
Παράκελσο; (1493 - 1541) παρουσιάζει έζαίρεσιν έν τώ
καταλόγω τών δαιμονιώντων. Έβίωσε σχεδόν έν πενία
καί τοι έγίνωσκε τήν φιλοσοφικήν λίθον, τήν μετατρέπου-
σαν τά άγενη μέταλλα ε ί; χρυσόν, καί έτελεύτησεν έν
ηλικία οκτώ και τεσσαράκοντα μόλις έτών, καίτοι κατείχε
τό μυστικόν τη ; έπί αιώνα; μακροβιότητο;. Έ ν γενει δμως
ο βιος αυτου όεν ποικίλλεται υπό εκτάκτων ατυχημάτων*
αλλ ’ ειχε τήν πρόνοιαν νά κράτη τό λαιμόν ιόν του έν οι-
α λν , πολλάκι; δέ καί έξιφούλκει ινα ξενίση αυτό έν τη
θήκη του ξίφους του, δ ι’ οΰ έξώρκιζε μεγαλοφώνω; τά πιε-
ζοντα αυτόν δαιμόνια, οτε κατείχετο — τούτο δέ συνέβαινε
συνεχώς — ύπό φοβερωτέρου δαι'μονος. . . του Βάκχου, καθ’
α οιηγεΐται ό έπί μικρόν παρά τώ Παρακέλσω μαθητέυσα:
Οπορεν. *Αν όε τοιαϋτα τά μή πονηρά δαιμόνια, — κ^Ι

παραλείπω το του Πλωτίνου καί άλλων — , τί άοά γε θζ ~ » / * 1ωσι τα κακοποια ;
Όμολογώ οτι άλλοτε πολύ έφοβούμην τήν κόλασι , 

διότι οσάκις κατά τήν άγίαν καί μεγάλην τεσσαρακο
στήν μετέβαινον ε?; τήν έκκλησίαν ιν ’ ακούσω τόν λόγον 
του Θεοΰ, ό ευλογημένος έκείνος ίεροκήρυξ — ό Θεός νά 
τον συγχώρηση, — είχε πάντοτε τόν Διάβο7,ον εις τό στό
μα. Τόσο δέ πολύ έδιαβο.Ιόγεί) ώςτε θά ελεγέ τις δτι *?,το 
δαίμων μετημφιεσμένος καί εκαμνε rod a me υπέρ τοΰ Δ ια
βόλου, διότι τό άκρον άωτον της reclame δέν έγκειτα ι, ώ : 
οι πολλοί νομίζουσιν, είς τό μωρώς έπαινειν, — τοΰτο ποι- 
οΰσι πάντες οί ακαδημαϊκοί, οί επιτάφιοι λόγοι καί αί 
άθηναϊκαί εφημερίδες περί τών λογίων νέων — , άλλ’ εί: 
το οριμεως νέγειν και ουτω δ κατηγορούμενος έφελκύει 
την προςοχην τοΰ κοινοΰ, τοΰθ’ δπεο έπιδιοίκει ή reclame. 
’Α λλ ’ δ αγαθός έκείνος ίεροκήρυξ, — δέν πρέπει νά συκο- 
φαντώμεν τον όσιον — . ούδέν ε ίχ ε  τό σατανικόν* τούναν-

τίον αάλιστα ήτο πλήρης ζήλου καί πίστεως* ενο^ιζεν 
δμως λυσιτελεστέραν παντός άλλου μόνον τήν εκφόβισιν 
είς τήν ψυχικήν σωτηρίαν. Και δή, ποτέ μέν ησμενιζε πε
ριγραφών τά κέρατα τοΰ Διαβόλου, ποτε ύέ δραττομενος 
της ουράς του κατέβαινε συν αύτώ είς τήν κόλασιν, η 
κόλασι ς ητο τό forte του, son cheval de bataille — , /-αί 
ήκολούθει φοβερά, φρικώδης αύτης περιγραφή, ουτω ζωη- 
:ά, ώςτε πολλαί γυναίκες ελιτοθυμουν εν τη εκκλησία, 
|λία δέ μάλιστα καί άπέβαλεν, ώς ε7,έγετο. Ευτυχώς ο 
κνθοωπος έξοικειοΰται είς δλα, καί τοΰτο είναι αναντιρ- 
ρ-̂ τως έκ τών μεγίστων αγαθών, όσιον ο πολυευσπλαγχνος 
θεός εδωκεν αύτώ. Συνειθίζει είς τά νέφη τοΰ κονιορτοΰ 
καί τά : λίμνας τοΰ βορβόρου, τήν δυςωό'ίαν τοΰ φανικοΰ 
οξέος καί τήν απεχθή θέαν τών αίμοσταζόντιον κρεάτων, 
έν έκαστη δδώ πωλουμένων, τήν απληστίαν τών οικοδε
σποτών καί τήν ακρίβειαν τής αγοράς, τόν φόβον τής χο
λέρα:, τάρθρα τών πολιτικών εφηυ.ερίόο^ν, τα ρουσφετια 
τών βουλευτών, τόν τΰφον, τήν εύφλογίαν ένί λόγω συνει- 
^ίζει είς δλας έκείνας τάς πληγάς, αγνο) στους και αυτη 
τη μωσαϊκη συλλογή, αιτινες μαστιζουσιν άπο τίνος τας 
κλεινάς ’Αθήνας άνά πάν θέρος. Καί ουτος είναι, νομίζω, 
δ λόγος, δ ι’ 8ν ή ίεοά τών ορθοδόξου γειογραφία, άναγρά- 
φουσα έν τώ χάρτη αύτής τά δύο μεγάλα, άλλ ’ αόρατα 
βασίλεια, Ουρανόν καί *Αδην, ουδέν άπολυτιυς σημειοί 
περί Καθαρτηρίου, εκτοτε, ώς φαίνεται, τό λαμπρόν μέλ
λον τών ’Αθηνών προβλέπουσα.

Ταύ^ό τοΰτο συνέβη ακριβώς καί είς έμέ* άκούων πάν
τοτε πεοί Διαβόλου συνείθισα έπί τέλει. Κατά σε την 
τελευταίαν διδα*/ήν δέν τον εφοβουμην π7,εον* ημην τεθω
ρακισμένο: κατά τών ονύχων του, ώς εί έφόρουν τό περι- 
οημον τοΰ μακαοίτου Α. Παπαδοπουλου Βοετοΰ πίλημα, 
τό έξασφαλί-ον τόν οέοοντα από τών βολών τοΰ-όπλου.



"Απαξ δέ του φόβου απαλλαγείς, ειπον κατ’ έμαυτόν. 
ίδωμεν έκ του σύνεγγυς τόν φοβερόν τοΰτον εχθρόν τοΰ 
ανθρωπίνου γένους, πρός δν πέπρωται, κακή μοίρα, — Ευα, 
τ ί μας έκαμες, αναθεματισμένη ! —  νά παλαιωμεν έφ’ 
ό'ρου ζωής. Καί δη άνεδίφησα βιβλιοθήκας, ήρεύνησα τους 
Πατέρας, διήλθον τά συναξάρια καί την L^gende dor6e 
και έμελέτησα οσα ήδυνηθην νά ευρω περί δαιμονολογίας 
σοφά βιβλία. Τό δέ αποτέλεσμα τής μακράς καί πολυετοΰ; 
ταυτης ερεύνης τοΰτο* ότι ο Διάβολος δέν εΐναι τόσον μαύ
ρος, όσον τόν λέγουν οί παππάδες par jalousie de . . . 
couleur, διότι μαΰρος καί αυτός. Μικρόν δέ κατά μικρόν 
τοσοΰτον έξωκειώθην πρός τό άλλοτε τρομάζον με τοΰτο 
πρόςωπον, ώςτε άπεφάσισα νά το γνοορίσίο καί τοις άλλοι:, 
τόν αγαθόν προθέμενος σκοπόν, ν’ απαλλάξω αυτούς δει- 
νοΰ φόβου καί συγχρόνως ν’ άποκαταστήσω είς την ύπό- 
ληψιν τοΰ νοημονος ελληνικού κοινοΰ τόν συκοα»αντούυ.ενον 
καί άδικούμενον Διάβολον. Τής δέ καλής μου ταύτης δια- 
θέσεως, — καί ή Κόλασις είναι έστρωμένη έξ αγαθών δια
θέσεων — , τρανόν παρέχω σήμερον δείγμα τοΐς άναγνώ- 
σταις τοΰ 5Αττικού Ή μερο.ϊογίον, άν, ώς έλπ ίζω , δέν φο- 
βηθώσι νά διέλθωσι τάς οζούσας θείου ταύτας σελίδας καί 
κολασθώσι μετ’ έμοΰ. Βεβαίως πειρασμός εφερεν ένοίπιόν 
μου τό κατηραμένον τοΰτο θέμα. Τώρα δέ τ ι μέλλει γενέ- 
σθαι ; Νά έπικαλεσθώ τήν θείαν άντίληψιν, ώς άλλοτε οί 
ποιηταί τήν Μοΰσαν, νά παρακαλέσω τόν Θεόν ινα υ.ε α>ω- 
τίση ό'πως βιογραφήσω τόν Διάβολον, θά ητο πάντη άτο
πο*, θά έδείκνυον ελλειψιν άβρότητος πρός τόν Θεόν.’'Α λ 
λως δέν θά ήτο καί τ:ολΰ συνετόν* ο Θεός, οτον αγαθό; καί 
άν η, θεωρεί πάντοτε τόν Διάβολον, ώς αντίπαλον, καί μό
νον επι τοΰ τάφου ο αντίπαλος απονέμει δικαιοσύνην τω 
αντιπάλω. Τίς οϊόεν, ή άνωθεν άντίληψις ήδύνατο νά με 
παρασυρη, έπ ’ άγαθώ βεβαίως, νά με καταστηση μεοολη-

πτικόν καί νά παραστήσω τόν Διάβολον πλέον μαΰρον άφ 
ο,τι είναι, ινα ούτως έμπνευση μειζονα απέχθειαν τοις κα- 
λοίς χριστιανοΐς. Νά έπικαλεσθώ άφ’έτέρου τήν αρωγήν τοΰ 
Διαβόλου, καί τοΰτο άτοπον θά έπιπτον είς τό άλλο άκρον. 
Ό Διάβολος θά είργάζετο pro domo sua καί θά παρίστα 
εαυτόν ώς τό αθώον θΰμα άλλου προγενεστερου ΙΙειρασμοΰ. 
θά  με άπεφίμου ευθύς έξ αρχής* θά μοι ελ εγεν  «Έ γώ  πε ι
ράζω τούς άνθριόπους, είναι άληθεστατον, αλλ εγώ είμαι 
τό άπλοΰν όργανο  ̂ άνωτέρας θελησεως, τις επειοαζεν εμε 
οτε ήαην άγγελος ; ύπαγε λοιπόν νά ευοτ,ς τόν πρωταί
τιον, έγώ είμαι τό θΰμα». Τίς δε ο μή συμπαθών πρός τά 
θύματα ;

°Όθεν ινα φανώ αμερόληπτος, φεύγω καί Θεόν καί Δ ιά
βολον, καί τρεπόμενος τήν μεσην επικαλούμαι μόνον τήν 
εύνοιαν τοΰ αναγνώστου.

Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ο ΔΙΑ ΒΟ Λ Ο Σ ΕΝ ΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

I

ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΠΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Μάτην ό Οίδίπους έλυσε τό αίνιγμα καί ή Σφίγξ έβα
λε ν έαυτήν κατά πετοών, ινα πληρωθή τό πεπρωμενον.

1 "Ορα περί αύτοΰ Κ . ’ Ασωπιου : 'I n τ  ο ρ ( α ν τ  ώ  ν Έ  λ λ ,  
•κ ο ι η τ . κ α ί  ί  υ γ  γ  ρ α φ ., έν άρθ. Ε ύ η μ ε ρ ο ς.



\

τό πριν άνθρωποι, θεοποιηθέντες βραδύτερον, μέχρι του 
συγγοαφέω: τής Συμβολικής Creuser, έρμηνεύοντος τά  
πάντα συμβολικώς, καί από τούτου μέχρι τώ ν ίο ρυτών τής 
Συγκριτικής Μυθολογίας, ητις κρατεί σήμερον τά σκήπ
τρα ; Τί δέ ε ίπ ε ΐν  περι του Dupuis, άστρονομικώς εξηγούν
το : διά τοϋ πολυθρυλήτου αύτου συγγράμματος1 τους μύ
θους καί πάντα έν γένει τά θρησκεύματα, καί του υίοθε- 
τήσαντος τό σύστημα αύτοϋ Βολνέύ ; Τί δέ περί τ ώ ν  πο
λυμαθών, ά λ λ ’ άμα καί παραδόξων πονημάτων τοϋ I 'άλ
λου εθνολόγου A C. Moreau de Jonnes, πειρωμένου διά 
τής γεωγραφία:, τής γεοΑ ονία: καί τών νλω σ ολογικών

Λ * /  \  / «■ '  " Υ  /Νβοηθημάτων νά όώση ιστορικήν ϋπαρςιν τ*?, Ά τ λ α ν τ ιδ ι
τοϋ Πλάτωνος,3 τοΐς *Τπερβορείοις, ταΐς ’Αμαζόσι, τώ
Ταρτάρω καί τώ  *Αδη καί αύτοΐς ετ ι το ΐ: Ήλυσίο*.ς Πει V 1 I I I *  ’  - ν
οίοις, πάντα ταϋτα έν τή Ταυρικη Χερσονήσω τιθέμενος ;4 
Γϊόσοι δε ανατολικοί λαοί δέν έκλητεύθησαν ως μάρτυρες 
ερμηνευτικής πριν η έλθη τό φώς έκ τοϋ ίεροϋ Γάγγου ; 
fΟποία αληθώς εθνολογική λ ιτανεία  άλληλοδιαδόχως εμ
φανισμ ένη  ! ποοποοεύονται οί Ε βραίοι, επονται οί Ά σ -ι ν ι Γ >
σύριοι, ο: Χαλδαΐοι, οί Φοίνικες, οί Α ιγύπ τ ιο ι, καί μικρού 
όείν έλη σπάνουν π :ό : άλλο ι: καί τούς 'Υπεοβοοείου: τοϋ
Λ ‘ >k * ~ ~ ‘ *διάσημου Γάλλου αστρονόμου Βαιλλϋ. Οίον κλήρον κόπων 
καί μόχθων κατέλιπον το ΐ: νειοτέοοι: οί καλοί εκείνοι αο- 
χαΐοι διά τών ωραίων αύτών μύθων ! Καί όντως πόσα

1 Oriirinc de tons les cultes.
2 Recherches nouv^lles sur I’ histoire ancienne, torn. V. ch. V. 

x ii έφες. Paris, 182').
3 Ethnogenie Caucasienne. png- 21 » καί έφεξ. μετα δύο πινάκων,

τοϋ μεν τής Ταυρ'.κής χερσονήσου, τοϋ δε τών Άτλαντίδων νή
σων καί τοϋ 'Άδου. Pans, 186 1.

h L Ocean des anciens et les peuples prehistoriqnes. Paris. 1X75.

αινίγματα έν τώ  ΤΙολυθεϊσμώ ! ή Πανδώρα δέν ενθυμίζει 
τήν Εϋαν ; οί γ ίγα ντες  τής Θεογονίας1 τού: γ ίγα ντα ς  τής 
Γενέσεως ; ο κατακλυσμός τοϋ Διός τόν κατακλυσμόν τοϋ 
Θεοϋ ; δ Δευκαλίων τόν Ξ ί^υθρον τών Χαλδαίων,3 γενό- 
μενον Νώε παρ’ Ε βραίο ι: ; —  διότι εκείνοι προηγούνται 
τούτων — , ή λάρναξ, έν η  σώζετα ι δ Δευκαλίων συν τη  
συζύγω Πύρρα έπί τοϋ Παρνασσού,4 τήν έπ ί τού ’Αραράτ 
κιβωτόν, έν η  εί^ε καταφύγει δ πατριάρχης συν τοΐς οι
κείοι: αύτοϋ ; b αποστάτης τοϋ Ενών τήν *Ατην τοϋ 
Όμηρου ; ό Η ρακλής τόν Σαμψών ; καί ατελεύτητο ι αί 
τοιαϋται άναλονίαι καί ομοιότητες υ.ετα ίύ δύο εθνών,» ι Γ
πάντη αλλοίαν έχόντων ττν  κα τα γοργήν, άλλά καί οί
μύθοι δέν μετηνάστευσαν άπό τών ’Ινδών είς τούς Σεμίτας
καί τάνάπαλιν 'Η  ουσι /ωτέοα οαω: έ£ήγησι:, ί" ποιο

ι » ι  - ι  L  '

τη τόν νοϋν προςβάλλουσα, έν χρόνοις άμαθία :, ήν οτι οί
*Έλληνες, καθό τών Εβραίων μεταγενέστεροι, έγένοντο
ίδεοκλόπΜ, τό πάν έκ τής εβραϊκής σοφία: άουσθέντες.
Καί ιδού b *Οτ.ηοος άνανινώσκων έν Α ιγύπτιο  —  άδηλον * 1 ' >* > \\εν τ ιν ι γλώσση — τήν Γραφήν,'1’ ής τή\ ΰπαρξιν ούόέ 
αυτοί καν οί Εβραίοι έγίνιοσκον μέχρι τής βασιλείας Ίω σ ία  
(659 - Γ)90 π. X .), ό'τε τυχαίως ευρέθη/ ώςτε πρό αύτοϋ

I Θ ε ο γ ο ν . ! 85.
*■£ Γ ε ν ε σ. Τ ', 4.
* Βηρρωστος τταρ’ Εύσεβίω : Ε ύ  α γ  γ  ε λ. Π ο ο π α ρ. β’.β λ .  

β ', κεφ. 42. .
4 Πίνδάρ. Ό  λ υ μ π. 6', 60, καί ay όλιον. — Ά  π ο λ λ ς-

ο ώ ρ ο υ A', Ζ', 2.
5 "Ορα τήν Ri v is t a  E urope a τοϋ Ι)ι· Goubernaiis, τεύ

χος \ ’ ϊουλίου Ί 875 καί ίτ ε ς .
6 Λ' Β α σ ι λ. ΚΒ', 8 ((Καί ειχε Χ*λκίας ό Ιερεύς ό μέγας 

προς Σά'Γ'χαν τον γραμματέα, Βιβλίον τοϋ νόμου εϋρον εν οικψ



έτύγχανεν' άγνωστος. Πόσοι δέ "Έλληνες σοφοί μετά τόν 
•'Ομηρον ποτιζόμενοι παρ’ Α ιγυπτίοις η Βαβυλώνιοι; τά 
νάματα τη:^έβραϊκή; σοφία: ! καί ό Θαλής καί ό Πυθα
γόρας, και ό Πλατών1, καί αυτός ό ’Αριστοτέλης,

II maestro di color chc sanno,

καί άλλοι πλειστοι, άλλά πάντε; έδείχθησαν αχάριστο: 
μαθηταί τούς δασκάλους άποκρυψαντες, διό καί ό Κλήμης 
αύστνιρώ; επίτιμα αυτούς.2

Καί τοιαΰτη έν γένει ή κριτική τών Πατέρων, τουλά
χιστον των πλείστων. Όπόσον δέ αί ί’δέαι αύται εμελλον 
νά έπιδράσωσιν ισχυρώ; έπί τών μεταγενεστέρων, έπ ’ ολέ-

Κυρι'ου. Κ α ι Ιδωχε Χ ελκ ίας τό βιβλίον Σαπφάν, καί άνέγνω 
αύτό)). —  Β' Π α ρ α λ ε ι π . ΛΛ', Μ  : ( ( . . [  εΖρε Χ ελκίας .  
ιερευς βιβλίον νόμου Κυρίου δια χειρός Μωϋσή)). "£ν μόνον το 
είχον οί προκομμένοι καί αύτό χαμένο ! "Ορα περί τή? αύθεντίας 
καί^γνησιότητος τοϋ κειμένου τοότου καί έν γένει περί τής τε
λικής συντάξεως τών έβραϊκών βιβλίων Volncy, (fvg» £νω _. Oh VI 
και έφεΕ , — Renan : H i s t o i r c  d e s  U n g u e s  s <S m i t i n u c s!
pas. 124. 130 .— Mnnk: La P a l e  S t i n e ,  pag 142, (5ία5έ Michel
Nicolas ρ  Ε I n d e s c r i t i q u e .  « « ,  1,  B i b l e  CAncien Tasta- 
nient). Pans, 1862.

ι ’ Ιουστίνου τοΟ φιλοσόφου: ((Λόγος παραινετικός πρός Έ λ 
ληνας,)) κε<ρ. Κ ' . . . . ((’Α λ λ ’ έν Α ίγύπτω  τα ΐς  τών Προφητών 
Ιντυχω ν μαρτυρίαις Πλάτων, καί τήν περί τής· τοϋ σώύατος 
αναστασεως Οεξάμενος διδασκαλίαν μετά του' σώματος τήν * υ νή ν  
κρινεσθαι διδάσκει)). Διό καί Κ λήμης ό Άλεξανδρεΰς (Σ τ ρ ω μ. 
A 'j καλεί τόν Πλάτωνα «έξ 'Εβραίων φιλόσοφον», Ν ουμένι,ς δέ 
ο Πυθαγορικός ((Μωσήν άττικίζοντα)).

2 "Ορα Λ ό γ ο ν  π α ρ α ι ν .  π  ρ ό ς "Έ λ λ . καί Σ -  0 , ,, 
Ε', άρχ. σελ. 5-50. Ρ 1

θρω τής έπιστήμης καθόλου καί τοϋ Ελληνισμού ίδια, 
τοΐς πάσιν εύνόητον, ατε έκ τών προτέρων διαγράφουσαι 
τήν οδόν, ην αί άρχαιολογικαί ερευναι ώφειλον να τρα- 
πώσι. Καί δντως άφ’ ής στιγμής ή ελληνική σοφία έστιγ- 
ματίζετο υπό θεόπνευστων άνδρών ώς κλοπιμαία, δεν κα- 
τέπιπτεν αυτη έκ τοϋ φωτός είς τό σκιόφως καί πασα η 
χροςοχή δέν έστρέφετο πρό; τάς πηγάς, έξ ών αυτη εκλα- 
πη ; Ούτως ή προτεραιότης τοϋ έβραϊκοϋ λαοϋ, ένθεν μεν 
ώς έκλεκτοϋ, ένθεν δέ ώς πάντων άρχαιοτάτου, κα ίιε- 
ροΰτο οίονεί δόγμα θρησκευτικόν καί τό στάδιον τής ερευνης 
πεοιωρίζετο εϊ; μόνην τήν έβραιομάθειαν.”Όθεν παν μεν το 
συναδον πρός τά τής Βίβλου ητο κλοπή, αντιγραφή η απο- 
μίμησις τών έν αύτνί, πάν δέ τά άφιστάμενον μϋθος, 
πλάνη, ένί λόγω ανάξιον προςοχής. Καί ούκ ην δυνατόν άλ
λως γενέσθαι, οτε ή Γραφή παρίστατο ταυτοχρόνω; ως το 
χρονικόν, τά ληξιαρχικόν βιβλίον τής άνθρωπότητος και το 
τοϋ Νόμου ή τής πρώτης άποκαλυψεως. 'Η  δε σχολή αυτη 
ή άνάγουσα τά πάντα τοΐς Έβραίοις, ίνα πληρωθή τά του 
ραββίνου ’Αβραάμ δτι ή γη  d i r  δ ύ να τα ι νά  σ υ ν τ η ρ φ ί a r e  ν 
Ε βραίο»·, οσω κα ί α ν  εν άέρος κα ϊ τώ r  τεσσάρων α νέμω ν, 
έκράτησε μέχρι τή : ΙΗ' έκατονταετηρίδο:. ΈντεϋΟεν ο 
Homerus Ε β ρ α ίω ν  τοϋ Ζαχαρίου Βογάν, καί ο Ομηρος 
Ε βραίος  -οϋ Γεράρδου Κροεσίου, γνωστά τοΐς ομηρισταις, 
έντεϋθεν δέ καί αί παράδοξοι έκειναι τοϋ Bochard, του 
Huet, τοϋ Οΰοσσίου (Vossius) καί άλλων συγγραφαι, α- 
καί έκ τών υστέρων δικαιωσασαι τόν Ερασμον ο·. ε.-otT 
σατο τή ; Μωρίας τδΈ γχω μ ιον . Αλλά 0ta .οϋ σύστημα 
το; τών Πατέρων, τείνοντος ν’ άποδείξτι ίδεοκλόπου; και 
κατ’ ακολουθίαν έβραίζοντας τοί^ "Ελληνας σοφούς, όεν 
εξηγούντο τά πάντα· εμενον ανεξήγητα ούκ ολίγα τη : 
Παλαιάς καί τή ; Νέα; Γραφής. Ουτω; ή περι επίγειου 
παραδείσου καί προπατορικοϋ άμαρτήμα .ο, ..αρα O j . , ,  ·,



ερ; Μεσσίαν ,.ίστις, ή τοΰ θείου ένσάρκωσις, τό δόγμα της 
ριαόος /.α-. αλλα τοιαϋτα εβραϊκά η χριστιανικά, άπαν- 

τωντα παρα πλείστοις άρχαίοις λαοϊς, ετι δέ καί νεωτέροις 
πριν η ασπασθώσι τόν χριστιανισμόν η καί έν τνί ει’δωλο- 
/.ατρεία όιατελοΰσι, νέα παρουσίαζαν Σφιγγός αινίγματα. 
Ο I ερτυλλιανος ειχεν επινοήσει σύστημα ερμηνευτικής ά- 
.. λουστατον, r« ιψφ τονεν ολαείς τήν ράχ ιν  toS J la60.lov 
αν λογου χάριν άνεκάλυπτε τό βάπτισμα η είδό. τι ευναρι- 
στιας παρα ΙΙέρσαις, ελεγεν ευθυς ο:ι ητο επίνοια τοϋ Διά
βολου ινα καταισχύνη τούς χριστιανούς.1 Ό αγαθός Πατήρ, 
-,γνοει o r ι ο χριστιανισμός ήρύσατο έκ τών Περσών πολλάί 
πρός τοΐς άλλοις δέ καί τά περί αγγέλων καί δαιμόνων2 κα
ί'-ου ο Διάβολος γενόμενος gre mslgri σύστημα έρμηνευτι 
κης Α λ λ  ευσεοεϊς τινες συγγραφείς τών καθ’ ήμάς /βόνων, 
ojι «ελοντες να περιποιησωσι τήν τιμήν ταύτην τώ Δια- 
οοΑφ ησπάσαντο τό έτερον ακρον. τόν Θεόν. Δέν λέγει ή 

?αφη λαλοϋσα περί τής σοφίας : Πρό τ  or αιώνος ί'θεμε- 
■ U ua iμε, & άρχ ΐ, προ τον τή ν  γήν  πο ιήσα ι ;3 ό δέ φιλοσο- 
φικωτερος τών Ευαγγελιστών δέν είπεν : Έ ν άρχή ήν  ό 
.. ογος ·, Εντεΰθεν λοιπόν διεϊδον άρχαιοτάτην τινά τοϋ 

ειου α.ποκάλυψιν, έξ ής ο; άνθρωποι άπομακρυνθέντες έπε
σ α ν  εκ τοΰ φωτός ε;ς τό σκότος, ένθα όμως διαλάυ.πουσι 
-αντοτε φωτεινά τινα ίχνη τής αρχικής εκείνης άποκαλύ-

νε“?ί « / , ε!κ05αετίαν Τ0° *υΡίου Γλάδστωνοί, άπό 
του 1847,0 ’Ιταλός φιλόσοφος Δουενικός Buffa ΰπεδεί- 
κνυε τοιουτόν τι έν ίξιολόγω συγγραφή, έν ή όμιλεΐ περί.

ΕναγγεΜ ον  «Vangelo primitivo». δπερ, ώς δό-

1 I  e r tu ll : ,, I) c b a ρ  t. καϊ D c e u c li

2 "ca Michel N ico la s, professeur de thiologie a Montauban : L e 
a r . s i s  m e, έν Revue Germ aniqne, Ιτους 1855.
3 Π α ο  ο ι  μ. H\ 23.  ·δε και  24 - 36.

1 2 Γ0 ΡΙ Α TOY Λ ΙΑ ΒΟΛΟΥ

ςάζει, ΰπήρξεν ή θρησκεία τών προϊστοριών  ̂άνθρώπω^ 
καί έκ τοϋ όποιου πρώτον θρήσκευμα έ μ ε λ λ ε  να εξελθϊί 
Πανθεϊσμός.1 Ά λ λ ’ ai ίδέαι αύται, αιτινες απλώς σκια- 
γραφοΰ-,ται παοά τώ Ίταλώ φιλοσοφώ, λαμβάνουσι χρώμα 
κα' ζωήν έν τοίς δύο τοϋ κυρίου Γλάδστωνος συγγραμμασι, 
περ'Γών έκτενέστερον κατωτέρω .Ό πε? δέ περίεργον, τοΰτο 
οτί πολύ πρό τοϋ ’Άγγλου φιλοσόφου, απο τα τελη ηόη 
τής ΙΖ' έκατονταετηρίδος, ή σοφή κυρία Δασσιέ, η μετα- 
φράσχσα, ως γνωστόν, τήν Ίλιάδα γαλλιστί (1669j, σχο 
λιάζουσα όμηρι/.ούς μύθους, ένθυμίζοντάς πως εβραικας 
?i χριστιανικάς παραδόσεις, ποΰ μέν λεγει, οτι ^«φαινετα:. 
έξα/θέν έκ τών εικόνων καί τής γλώσσης τών Εοραιων», 
πού‘ δε άποδίδωσι τοϋτο είς Κ α υ τ ή ν  ταύτην τήν άληθειαν 
(la v6rit6 mSme)3. Ά λλά τί έστιν ή «νέη ΐέ mi-me )) ; βετ 
βαίω: τι παραπλήσιο-, τώ Άρχιχώ ΕναγγεΜω του hut fa 
f, τή ’ΛποχαΛύψει τοϋ Γλάδστωνος. Δυςτυχώς r χριστια
νική αύτη ερμηνεία τοϋ κλεινού Ά γγλου αυγγραφέοκ εύρε 
τούς κριτικού, δυςπίστους, θεωρησαντας αυτο ως ευσε^ε: 
ονειρον. Τοϋτο δέ λυπηρόν, διότι διά τοΰ συστήματος τού
του θά έξηνεΐτο ευ/εοέστατα διατί έν πάση 'χώρα και εν 
παντί τόπω“ απαντώσι διάβολοι καί δαιμόνια. Καί αλη
θώς, άν ύπάρ/νί πίστις κοινή έν τή ιστορία τών θρησκευ
μάτων πάντων σγεδόν τών λαών, ητις νά συν δέη αυτα ποος 
άλληλα καί εϊπερ πάσαν άλλην νά στρατεύηται υπέρ τής 
άποκαλύώεως ταύτης, είναι άναντιροήτως ή πίστις εις την 
ύπαι'ιν τοΰ παοαδείσου καί τής κολάσεως, καί υπερφυσι-

1 Domenico Buffa : D e 11 e o r i g i a i s  o c  i a 11. pag 19- . 1 1-
o jn zc, 1^47 „

2 L‘ 11 i a d e d’ H o m e r e. liv. XXIV, Rcmarq.· pag. 650,
Paris 1719 ( Ιλιάδ. Ω. 527)

3 L ' l l i  a d e ,  l iv .  XIK. R e m a r q . ,  p ag . 283 ( Ιλ<*δ. 9 i ) ,



κών τίνων δντων, άγγέλων καί δαιμόνων τοσοΰτο τυγ
χάνει αυτη αρχαία καί γενική. ’Ά λλως τό εδα®οe ευρέθη 
ενώρως έτοιμον πρό; υποδοχήν καί υίοθέτησιν της πίστεως 
ταυτης. Ο βίος τοΰ άνθρώπου είναι άγων διηνεκής, 8ν ού
τος, άπό γενετής μέχρι θανάτου, οΰ παύεται διεξάγων 
πρός τό κακόν, φυσικόν η ηθικόν, δπερ ταλαιπωρεί αύτόν 
εν οίαόήποτε καί άν τυγχάνγ, ούτος κοινωνική βαθμΐδι·

Πας ο όοννηρος βιος ανθρώπων,
ίνουκ εστι πόνων άνάπαυσις. I

^  ̂ ^  κακού εν κοσμώ πλασθεντι υπ* 
αρχής αγαθής ; Τοΰτο ΰπήρξεν έν παντί τόπω καί νρόνω 
ο σκόπελό: τής ανθρώπινης σοφίας. Εντεύθεν οί άπόλογοι 
καί τών ποιητών αί άλληγορίαι, τά μήλον τής Εΰας, ό 
-ιθος της Πανδώρας, δ Όνος καί ό ’Όφις τοϋ Νικάνδρου, 
ο: όυο πίθοι του Διός, τό ποτηριον τοΰ Κυρίου παρά Δαυίδ, 
α: οπ<οραι τοΰ Άριμάνου, καί άλλαι τοιαΰται εύυυεΐς επί
νο ια ς Εντεύθεν αί ποικίλαι εξηγήσεις, οί άγαθοδαίαονες 
και Ο! κακοόαιμονες τών φιλοσόφου, ό δυϊσμός τών πλεί- 
CT(dv ? νατολικών θρησκευμάτων, οί άγγελοι καί οί δαίμο
νες, αί αφέσεις τών Γνωστικών καί τών Μ ανιχέων.Εντεύ
θεν τέλος ή θεουργία, ή κάββαλα τών Εβραίων, ή ααγεία 
και πάσαι αι απόκρυφοι λεγόμεναι έπιστημαι.

Εκ των πολλών καί ποικίλων μύθων, άπολόγων καί 
αλληγοριών, απερ οί μέν ποιηταί άρχαΐοί τε καί νεώτεροι, 
ε,.ενοησαν πρός έξνίγησιν τοΰ κακοΰ, τό δέ πολυθρύλητον 
osvdoov της Εδέμ έπεσκίασε, καθό μεταφυτευθέν έν τώ 
χριστιανική παραπίσω , ύπάρχουσιν έπίνο'ιαι αξιαι άνα- 
ΐ'ραφή,  ̂ιά .q ,. εριεργον ·ή το ευφυες. Ποοτάσσοαεν τόν 
αρχαΐον εκείνον μΰθον τοΰ τε Σοφοκλέους καί Νικάνδρου,

1 Εύριπ. 'I π π ο λ. ·)88.

ίιότι οφις καί ενταύθα b εργάτης τοΰ κακού, τού . . . . 
γήρατος. "Εχει Si b μύθος, κατά τόν σχολιαστήν τού Νι
κάνδρου, ώς έξη; ’· «Οί άνθρωποί φησι (ό μύθος), ποτε πα- 
ρεκάλεσαν τού: θεούς δοθήναι αύτοϊς νεότητα πρός τό μη
δέποτε γήραν αύτούς. Λαβόντες ούν, φησί, δεδώκασιν 3νω 
Ιίαστάζειν. Ό  Si δίψει συνεχόμενος ηλθεν εϊς τινα τόπον 
υδωο ένοντα, έν ώ όφις υπήρχε φυλάσσων. Καί δη, φησι, 
βουλόαενον π ιεΐν τόν δνον ο δφιc έκώλυσε, φησας, εάν όφς 
no·. & βαστάζεις, συγχωρώ πιεΐν σε. Ό  δέ όνος ΰπό τής 
δίψης συνε/όμενος δέδωκεν αύτώ ά έβάσταζε, τουτεστι 
τήν νεότητά· άφ’ ού χρόνου οί μέν οφεις άποβάλλουσιν, οι 
δέ άνθοωποι υπό τού γήρως καταπονούνται. Ό  ούν οφις 
δεξάαενος άπό τοΰ όνου τά δμρον τών θεών αργοτβρος 
ίιπάο/ει περί τήν πορείαν καί τό δήγμα, ανελαδε όέ και 
τήν τού όνου δ ίψαν δθεν καί τοΐς δακνομένοις υπ αυτου
δίψαν εμποιεί)).1 t

Ή  δίύα τοΰ ονου τούτου ενθυμίζει τήν πείναν τού Ησαυ,
πωλήσαντος τά πρωτοτόκια αύτοΰ τώ ’Ιακώβ άντί έψη- 
ματο: α,ακού,2 ή δέ διαφορά εΐναι δλη υπέρ τ ο υ  ονου,^όι- 
ότι ό μέν Ή σαΰ εδωκε πράγμα άνήκον αυτώ, ο όε ονος 
ξένον, ού τήν χρησιμότητα, ώς ονος, δέν ήδύνατο να εκτί
μηση. Καί ιδού πώς διά τής οκνηρίας καί αβουλίας των 
άνδρών, — διότι άν γυναίκες είχον λάβει το όωρον, θα το 
εινον δέσει επάνω των μέ χ ίλ ια  κομποδέματα — , ειςηλΰε 
τό γήρας εις τόν κόσμον καί σύν αύτίρ ο θάνατος, όιοτι
αϊωνία νεότης θά ήτο εΐδός τι άθανασιας.  ̂ (

Καί ουτω μέν ό άρχαϊος μύθος, εκ δέ τών νεωτερων πανυ

1 , Ν  i c  a  n  d  r  e  a  ? * δ .  O t t o  S c h n e i d e r .  θ η Ρ . « ^  * «  » »  
σ χ ό λ ι ο ν . —  Σ ο φ ο χ λ .  F r a g  m  e  n  t  a ,  3 / ο λ .  έν  Κ  ω  φ  ο  ι ς  .
11 ε ρ  I ζ ώ ω ν ,  β ι δ .  V I  c a p .  5 1 .

2  « Γ έ  ν ε α .  Κ Η ' ,  2 9 — 3 4 .



ωραία ή τοΰ Ίταλοΰ ποιητοϋ Τρισσίνου ( 1478 - 1 550) 
αλληγορία, γενομένη /.ατά μίμησήν τών παρ’ Όμήρω δύο 
περιφήμων τοΰ Διάς πίθων, περί ών κατωτέρω.Ύποτίθησι
3 ° Τρισσϊνο; δτι πάσα ψυχνί, πριν η κατέλθη έπί γής, 

μοιραίοι θελήσει ΰπείκουσα, είςάγει την χεΐρα είς δύο πί-
ου;, οιτινες κεΐνται επί τών φύλλων τοΰ δένδρου της ζωής. 

και λαμβάνει πολύ η ολίγον έκ τοΰ έμπεριεχομένου, ου 
Ομως τό ποιόν αγνοεί. Και αν μέν ει’ςαγάγν; 'τό πρώτον τήν 
χειρα εις τον πίθον τών κακών, τρομάζει, νομίζουσα δέ δτι 
εκ κακών πληροΰται καί ό έτερος πίθο; είςάγει τόν δά
κτυλον, οιο καί ολίγον έξάγουσα αγαθόν μεταμέλεται άλλ’ 
αργα. ’ Αν δέ τουναντίον ποιήται αρχήν έκ τοΰ πίθου τών 
αγαθών περιχαρής γινόμενη διά τό έξαχθέν, καί φρονούσα 
οτι αγαθά καί έν τώ έτέρω πίθω, ε-ςάγει άπλ-^τως δλην 
την χεΐρα καί λαμβάνει μεγαλειτέραν δόσιν ώςτε ούτως 
η άλλως τό ποσόν τών κακών υπερτερεί πάντοτε τών αγα
θών, απερ ή τύχη έπιφυλάσσει τώ άνθρώπω. Ά λ λ ’ έλθω- 
μεν εις τήν Ίλιάδα.

Κατα τον "Ομηρον, παρά τώ θρόνω τοΰ Διό; κεινται δύο 
πίθοι, ο μέν ^έγκλείων τά κακά, ό δέ τάγαθά. Καί δτε 
μεν ο Ζεϋς ες άμφοτέρων κεοάννυται, έ 3ίο; τοΰ άνθρώπου 
κυμαίνεται μεταξύ ευτυχιών καί δυςτυχημάτων, δτε δέ 
αντλεί εκ μονού τοΰ πίθου τών κακών, ~'ο θνητό; διάγει 
βιον αβιωτον, εν ένδεια καί <5δύναις, έστερημένος τι</.ή: ΰπό 
τε των θεων καί τών ανθρώπων.1 Άλλαχοΰ δμως δ ποιη

1 Ί  λ ·. i  δ. η , 827 - 533 :

Λο'.οι γάρ κε πίθο·, /.ατακείατα·. έν Λ·.ο; ούδει, 
Λώρων, ο:α δίδωοι, κακών, ετερο; δέ, έάων'
"Ω μεν κ ’ άμ μ ίξα ; δοίη Ζεύς τερπικέραυνο;, 
"Αλλοτε μέν τε κακω ογε κόρρ.ται, άλλοτε θ’ έτθλο>*

τής εκφέρει πάντη αντίθετον ιδέαν ούτως έν ’Οδύσσεια^ ο 
Ζευς αγανακτεί δτι οί άνθρωποι αΐτιώνται τών κακών τού; 
θεούς, ένώ αύτοί ούτοι οί άνθρωποι προκαλοΰσι τά κακά 
παρά τό πεπρωμένον Sioc της ανίας αυτών .

7Ω π ό π ο ι,  οιον δή νυ 6εούς βροτοί α ΐτιόωντα ι 
Έ ς ήαέων γάρ φασι κάκ ’ ε^;χενα«.* οί δε και αυτοί 
2 » ίσ ιν  α τ α σ θ α λ ία ν  υπέρμορον ά λγε ’ εχουσιν.Ι

Ά λλά και ταύτα μάχονται πρός τόν στίχον τούτον τνίς 
αύτ*?ίς Όδυσσείας :

Ζευς άγαθόν τε κακόν τε διδοϊ* δύναται γαρ απαντα .2

Ούχί δμως πάντοτε, διότι την άπόλυτον ταύτην ισχύν, 
ποτέ μέν έξουδετεροΐ ή ’Ά τη , διά τής απάτης, ποτέ δέ 
ί; Μοΐοα η ή Αίσσα, διά τής ΰπερτάτης αυτής θελησεως, 
εις ήν καί αύτός ό Ζεύς αναγκάζεται νά ΰποκύψή· δθεν καί 
το apy αΐον : άνάγχα  xai θεοί πείθοντα ι. Αλλ αφινοντες τοις 
δμηρισταΐς, ώς ξένα τώ θέματι, την φροντίδα τού συμβιβά- 
σαι τάς διεστώσας ταύτας περί κακοΰ ιδέας, έπανερχόμεθα 
εις τά τών δύο πίθων. Καί εί μέν ταΰτα έπισφραγίζουσι παν- 
θομολογουμένην άληθειαν, τήν υπαρξιν τοΰ κακοΰ έν τφ  κό- 
σμω, ού δίδοΰσιν δμως κα ί τόν λόγον τής ΰπάρξεως αύτοΰ. 
* Αλλ ως τό μύθευμα τοΰτο, δπερ ενθυμίζει τόν παρ’ Ήσιόδω3 
πίθον τής Πανδώρας, δέν εΐναι άναντιρρνίτως τό κάλλιστον

ΤΩ δέ κε τώ ν λυγρών οοίη, λωβητόν εθηκεν'
Καί ϊ  κακή βούβρωσκ, έπ ί χβόνα δίαν έλαύνε ι’
Φο'.τα δ’ , ούτε θεοΐσι τετιμένος, ούτε βροτοΐσιν.

1 Ό  δ υ σ σ. Α , 32 .
2 Ό  δ υ σ σ. Δ, 237.
3 ’Έ  ρ γ  α , 9 0 . 3()



της Ίλιάδος, διότι ου μόνον άσεβεΐ πρός τό θειον, θεωρούν 
αυτό δοτήρατού κακού, άλλά καί άφίησιν αμφιβολίας, διότι 
δέν λέγεται τίνες οί άκράτως του πίθου τών άγαθών μετέ- 
χοντες-ησαν ουτοι οί θεοί; Διό καί, ώς είκός, δέν εύρε χάριν 
ενώπιον του Πλάτωνος, άποφαινομένου περί του Όμηρου ό'τι 
((άνοήτως αμαρτάνει)),1 ίδια δέ ένώπιον του Πλουτάρχου, 
δςτις, θαυμαστής ών του αιγυπτιακού καί του περσικού δυΐ- 
σμοΰ, σκώπτει τόν Δία καί τούς δύο αύτού πίθους λέγων : 
((μάλλον δέ μηδέν, ώς άπλώς είπεΐν, άκρατος ενταύθα της 
φύσεως φερούσης, ού δυεΐν πίθων είς ταμίας, ώςπερ νάματα 
τά πράγματα χαπηλιχώς διανέμων άνακεοάννυσιν ήμΐν)).* 
Οί νεώτεροι όμως, ώς ή κυρία Δασσιέ, δ Βιτωβέ, δ 'Ροσ- 
φόρ (Rochefort), δ Καισαρόττης καί άλλοι τνίς Ίλιάδος 
μεταφρασταί η σχολιασταί μεγάλως άπεθαύμασαν τήν 
άλληγορίαν ταύτην : ((fH ιδέα τών δύο τούτων πίθων, 
λέγει ή κυρία Δασσιέ, ους δ “Όμηρος τίθησιν αμφοτέρωθεν 
τού θρόνου τού Διός, δέν είναι άπλη τού ποιητού επίνοια. 
Φαίνεται έξαχθεΐσα έκ της γλώσσης καί εκ τών εικόνων 
τών Εβραίων, ίδια δέ έκ τού χωρίου εκείνου τού Δαυίδ : 
*Οτι ό Θεός κριτής iax r τούτον ταπεινο ί, χαϊ τούτον injroL 
— *Οχι ποτήριον έν χειρ). Κυρίου, οίνου άχράχον πλήρες 
κεράσματος- χαι εκλ ινεν έχ χούχουείς τοϋτο, π λ ή ν  ό χρυγίας 
αύχοϋ ούχεζεκενώθη·π ίονχα ι πάνχες οί αμαρτωλοί χήςγής*  
Καί ιδού δύο ποτήρια έν τώ χωρίω τούτω τού Δαυίδ, ώς 
δύο πίθοι έν τώ τού Όμηρου. Εντεύθεν δ’ έγεννηθησαν αί 
τόσω παρά προφήταις συνήθεις έκεΐναι έκφράσεις τό ποτή- 
ρ ιον χής οργής, τό ποτήριον χής άγαναχχήσεως, τό ποχή- 
ρ ιον  χής οδύνης. Ό  δέ Πλάτων, δςτις έκάκισε τήν έπίνοιαν

t Π ο λ ι ζ . Β ', άρχ. σελ. 379 .
3 Π λουτάρχ. Π ε ρ ί  *1 σ ι ο. κ α I Ό  σ ί ο. XLV.
2 Ψ α  λ μ. ΟΕ', 7  καί 8.

έκείνην τού Όμηρου ητο πολύ μακράν τού έννοεΐν τό κάλ
λος αύττ,ς)).1 Όμολογώ 8τι, μεθ’ δλϊΐν τήν λατρείαν, $|ν 
τρέφω πρός τόν θειον άοιδόν, καί μεθ5 δλον τόν σεβασμόν., 
8ν ή χριστιανική θρησκεία μοί έπιβάλλει πρός τόν Εβραίον 
Δαυίδ, Θεός £χων παρά τούς πόδας δύο πίθους η κρα
τών έν χειρί ποτήριον οίνου ούδέν εχει δ ι’ έμέ τό ποι
ητικόν, καί έκόντα άκοντα μ’ επαναφέρει είς τό καπηλικώς 
τού άγαθού Πλουτάρχου. 'Υπάρχουσι πράγματά τινα φύ
σει πεζά καί εντελώς άνεπίδεκτα τού έξευγενισμού της 
ποιήσεως, καί έκ τούτων άναντιρρήτως οί πίθοι καί τά 
ποτήρια. *Ως πρός δέ τήν σχέσιν, $ν ή κυρία Δασσιέ ευρί
σκει μεταξύ τών δύο άλληγοριών, άξιον παρατηρήσεως 
τούτο, οτι καί αύτός δ Ζαχαρίας Βογάν, δ διά τού μικρο
σκοπίου, ούτως ε’πεΐν, προςπαθήσας ν’ άνακαλύψη τοιαύ- 
τας παρ’ Όμήρω, ινα τον απόδειξη έβραίζοντα, ούδέν τοι- 
ούτον σημειοΐ έπί τού προκειμένου, καίτοι αναφέρει τόν 
ψαλμόν ΟΕ' καί τό έδάφιον 7, εί καλώς ήρεύνησα.2

Δέν θά παρακολουθήσωμεν βεβαίως ενταύθα τοΐς άρ
χαίοις φιλοσόφοις, πειρωμένοις νά έξηγήσωσι.τό κακόν εκα- 
στος δι’ άλλοίων θεωρημάτων, διότι αί θεωρίαι αύται δέν 
άποτελούσι τήν θεολογίαν τού Πολυθεϊσμού, ούτινος προ- 
φήταί, ούτως είπεΐν, δ *Όμηρος, δ Ησίοδος καί δ Ούιργί- 
λιος, ιερά δέ αύτού βιβλία ή Ίλιάς, ή Θεογονία καί ή 
Αίνειάς, πρό πάντων ό'αως ή Ίλιάς, διό καί πάνυ εύφυώς 
έκλήθη ή Βίβλος τών * Ελλήνων * ’Αλλά τίς θά έ'λεγεν 
γεν δτι άγαν ζωηρά φαντασία θ’ άνακαλύψη έν τη Βίβλω

1 Mme Daoier : L‘1 1 i a de d’ Hom^re ,  liv. XXIV, H e m a r q 
pag 650.

2 Zach Bogan : Hor ae r us  * Κ β ρ α ϊ ζ ω », pag· 289 Oxo- 
niac, MOCLVIir.

3 Egger : M e m o i r e s  de L i t t e r a t u r e  a n c i e n n e
pag 73



ταύττ) του Πολυθεισμοϋ τά  ιερά της Καινής Διαθήκης μυ
στήρια ; Καί δμως ούδέν τούτου άληθέστερον. ((Ό  Πάρις 
σημαίνει τον Διάβολον, ή δέ αρπαγή τ*?ίς Ε λένης υπό τοϋ 
ΙΊάριδος την αρπαγήν του ανθρωπίνου γένους υπό τού Δ ια
βόλου. Ή  Τρωάς εμφαίνει τόν *Αδην, δ Όδυσσεύς έστιν 
ο ’ Ιησούς Χριστός, δ δέ ’Α χ ιλλεύς τό άγιον Πνεύμα. 
Ή  ναυς, ή πόλις, ή μυρίων αγαθών πεφορτωμένη, παρί- 
στησί τήν παρθένον Μαρίαν. Τά όπλα του ’Α χιλλέως έμ- 
φαίνουσι τόν σταυρόν, τούς ήλους, τήν λόγχην, τάς μά
στιγας καί τόν ακάνθινο ν στέφανον. Πρό του θανάτου τοϋ 
Ίησοϋ ή Τρωάς, τουτέστιν δ Γ'Α δης, ύπερίσχυε καί εκράτει 
πάντων ίσχυρώς· άλλά μετά τόν θάνατον του Ίησοϋ δ 
Αύης ενικηθη και απέδοοκε τούς ύπ ’ αύτοϋ κρατουμένους 

δέσμιους)). Καί ουτω μέν τό fiesta Homanorum , 1 δ σοφός 
δμως Κροέσιος εβλεπε τούναντίον έν μέν τνί Ό δυσσεία, ην 
εθεώρει τής Ίλιάδος άρχαιοτέραν, τήν ίστοοίαν τών πα- 
τριαρχών άπό τής εξόδου τοϋ Α ώτ έκ τών Σοδόμων μέ
χρι τής άποχωρήσεως τοϋ Μωυσέως* έν δέ τ·?) Ί λ ιά δ ι, υπό 
ελληνικά ονόματα εβραϊκήν δμως εχοντα σημασίαν, τήν 
άνάκτησιν τής γής τής επ αγγελ ία ς καί τήν άλωσιν τής 
Ιεριχώ .' «*Εν ετ ι βήμα, λ έγ ε ι ένταΰθα εύφυώς δ Καισα- 

ρόττης, καί ιδού δ ^Ομηρος γ ίνετα ι προφήτης* καί έγένε
το· άλλος δέ σοφός τής αύτής ζύμης διαβεβαιοΐ ημάς σπου
δάζουν δτι δ 'Όμηρος έγραψε κατά θείαν εμ πνευσ ιν  οτι ή 
Ί λ ιά ς  κα ί ή ’Οδύσσειά είσιν ή πρώτη αποκάλυψές καί οτι 
ο τρωικός πόλεμός ουδέν άλλο εΐναι η τής Ιερουσαλήμ

1 Παρά I. IV. Βαλεττα \ cO p. Tj ρ ο u β ι ο ς  και τγ ο ι τ, α- 
τ α, σελ. 297.

2 Gerardi Grocsii, παρά Καισαρόττη εν προλεγομένοις τής ύπ’ 
«ύτού μεταφράσεων τής Ί λ ι ά δ ο ς ,  τόμ. Α ', σελ. 65, Ι'/.δ. 
Padova, 17 4 8 .

ή καταστροφή* ή δέ ^ών 'Ελλήνων μυθολογία καθαρα άλ- 
ληγορία τής ζωής καί τού θανάτου τοϋ Χριστοϋ και τ?,ς 
έκκλησιαστικής ιστορίας τών πρώτων αιώνων. Ούτως οι 
Ό λλανδοί παριστώσι θαυμασίως τάς Αρπυιας, ο Καλβινος 
καί δ Λούθηρος τούς διαφθορείς τής Πηνελόπης, τύπον τ/ίς 
άληθοϋς Ε κκλησ ία ς, ο. δέ οπαδοί αύτών τούς παρά τοΐς 
Λωτοφάγοις τοϋ Ό δυσσέως εταίρους, ο ιτινες, ‘χάριν τοϋ 
Αωτου τής ήδυπαθείας, λησμονοϋσι τήν ώραίαν Ιθάκην 
τοϋ παραδείσου)).1 'Η  δέ έβραιομανία αυτη επ ι τοσούτο 
προέβη, ώςτε άλλος συγγραφεύς, δ * Α γγλος θεολόγος Ιη
σούς Βάρνες, δ επ ί τεσσαράκοντα ετη τόν 'Όμηρον σπουόά- 
σας, άνεκάλυψεν έπ ί τέλ.ει οτι δ ^Ομηρος ήτο αυτός ούτος δ 
Τ Ι γ Λ λ μ Λ » .  r.ft/v/rcr e . t r  r - r . v  ί ΐ , ε ν ι σ τ yiv  ταυτην ανα-

ευρισκε Σόρεμος ήτοι Σ όλεμ ος , δήλα δή Σολομώ ν. Α λλα 
μή θαυμάζωμεν υπέρ τό δέον τάς τοιαύτας τών ξένων <το- 
φών έπινοίας, διότι ή πρώτη τιμή ανήκει δ ικαιωματι προ-

»  % % Λ  * f  I  *  _  'Ζ ____ _ .  ~

μαθητής τών 'Εβραίων ! ήτο αύτόχρημα Εβραίος μεταμ
φιεσμένος καί ύποκρινόμενος τόν ''Ε λληνα, φοβω τής ελ 
ληνικής ίεροκρισίας, ώς εύφυώς παρατηρεί δ ΚαισαρΟττης,

1 Jacques Hugo η. Β έλγος, παρά Κ α ισαρ ό ττη , ενθ. άνω τ. σελ. 6 5
2 Παοά Καισαρ^ττ-β, ενθ’ ά νω τ., σελ. 6 5 , β"Γ,μ. β7. Α εγετα ι 

οτι επραςε τούτο εν τ ιν ι π ο ιη μ ατ ίω , y αριζόμενος τν; συζυγω  
αυτού niistriss Masou (Biographie Michaud, έν βίυ» Barnes. Jacques). 
"Αλλοι δε la y  ορ ίζονται δτι το τού 'Ομήρου -  Σολομώντος ε’.σι 
πάντη  ανυπόστατα  (παρά Β α λέττα , ενθ. ά νω τ., σελ. 2 9 5 ,  στ,μ. 4 .)

3 *£νθ’ άνω τ. σελ. 6 4 .



J  j41’’” *5 τά ΣόλυΡ·α τ ί>ί Όδυσσείας, δθεν ό Ένοσίνθων 
βλεπει μακρόθεν τόν Όδυσσέα πρό; την γήν τών Φαιά- 
κων ναυσιπορουντα,

Τηλοβεν έκ Σολυμ.ων όρεων ι$εν· . . 1

δέν είναι αύτη αυτη ή άγια πόλις τά Ιεροσόλυμα ; Δέν 
το λέγει Στέφανος ο Βυζάντιος ; δέν το έπιβεβαιοι καί ο 
αγαθός Δούκας έν πληρει ΙΘ' έκατονταετηρίδι σχολιάζων: 
((Σόλυμα, φασί, ονρη τνίς Πισιδι'ας $ της Ίουδαίας έξ ού 
και Ιεροσολυμα» ;
, ’Α λλ’ °πόσον Η·έϊ α? προφνίτνις ό 'Όμηρος καί όποιον 
ακενωτον ταμεϊον χριστιανικών άποκαλύψεων ή Ίλιάς ! 
Ιήν φοράν δέ ταύτην αί τών ομηρικών μύθων θεολογικαί 
ερμηνεΐαι φέρουσι την αύθεντείαν μεγάλου ονόματος εν τε 
Τ0Ϊ’ ΥΡ^Ι4*™ κα1 τ ’ί  πολιτική, τοϋ φιλομνίρου Γλάδστω- 
νος αοξά^οντος, ώς προελέχθη, άρχαιοτάτην τοΐς άνθρώ- 
ποις αποκάλυψιν τοϋ Θεοϋ, μετά Τριάδος, Θεομητορος, 
Μεσσίου καί λοιπών ουρανίων παρεπομένων. Διό καί ανευ
ρίσκει την παράδοσιν τής Τριάδος είς τούς τρεις υιούς τοΰ 
Κρόνου* εν τώ Ά πόλλωνι διαβλέπει τόν Μεσσίαν, εν τή 
Λητοί την Μαρίαν, έν τή Άθηνα ένεσαρκώθη ή θεία σοφία  ̂
η όε προς τούς θεούς πάλη τών Τιτάνων καί τών Γ ιγάν
των, υπό τήν έπίδρασιν τοΰ πειρασμού τής ομηρικής Ά τ η ς , 
ενΰυμιζει την αποστασίαν τοΰ Έωςφόρου.2 Τά βέβαιον είναι 
ο .ι άν υπαρχν) εν ολω τώ ελληνικώ πανθέω θεότης προς- 
ωποποιοΰσά πως τό κακόν, καί δυναμένη νά παραβληθη

] Ό  ο υ σ σ. Ε ', 2S3.
2 "Ορα Gladstone’s :  S t u d i e s  H o m e r  καί I n v c n t n s

m u n d i .

τυρός τόν χριστιανικόν δαίμονα, ή θεότης αυτη είναι αναν- 
τιρρητως ή σθενερή τε κα ί άρτ ίχ ος1

Πρέσβα Διος Ουγάτηρ ’Ά τ η , η πάντας αίαται 
Ούλοιχένη.2 % ...........................................................

Παρίσταται ώς θεά τής απάτης, τής βλάβης καί φθοράς 
τών ανθρώπων, πρόξενος καί αίτία τών άφρόνων καί επ ιζή
μιων ποάξεων καί πάντων τών συμβαινόντων τοΐς θνητοις 
ουςτυχηαάτων, διό καί έμυθεύετο άεί πλανωμένη υπέρ τας 
κεφαλάς τών άνθρώπων, καί, ώς έλαφρόπους, ουδόλως εγ- 
γίζουσα τήν γήν διά τών ποδών. Φύσει δέ ούσα κακοποιος, 
ήπάτησέ ποτε καί αύτόν τόν Δία, δςτις, σφόδρα όργισθεί; 
ελαβεν αύτήν έκ τών λείων πλοκάμων, καί, μέγαν ομόσας 
δοκον, δτι ουδέποτε ή Ά τ η  θά έπανέλθνι εις τόν 'Ολυμπον 
καί τόν ούρανόν,καί τϊί χειρί *εριστρέψας έξεσφενόόνησεν εκ 
τοΰ άστερόεντος ούρανοΰ εις τήν γήν, ένθα τά των ανθρω- 
πων έργα λυμαίνεται.3 "Οτι δέ ό θήλυς ούτος δαίμων εν
θυμίζει πως τήν πολλαχοΰ άπαντώσαν εβραϊκήν παραόοσιν 
τοΰ έκπεπτωκότος άγγέλου, ώς δοξάζει καί ή κυρία Δασ
σιέ,4 ουδείς ό άμφιβάλλων. Ά λ λ ’ ό ευφάνταστος μαρτυς 
’Ιουστίνος,5 ό καί φιλόσοφος, βαίνει λίαν μακράν,^ βλεπει 
ένταΰθα τόν "Ομηρον άναγινώσκοντα έν Α ΐγύπτω δσα περι
τοΰ Έ ωςφόρου λ έ γ ε ι  ό ’ Η σ α ία ς ,5 δ ςτις  — λ εχ θ η τω  έν παρεν
θέσει —  δέν ε ίχ ε ν  ε ίς έ τ ι γ ε ν ν η θ ή ,ώ ; όρθως παρατηρεί η κυ-

1 Ί  λ ι ά δ. I , 505.
2 Ί  λ ι ά δ. Τ , 94. Παρα ίε  'Ησ-.ίίω ( Θ ε ο γ .  230) λέγετα ι 

Ουγάτηρ τής "Ερίδος.
3 Ί  λ ι ά δ. Τ , 94 - 4 3 4 .
4 ’Ένθ’ άνωτ.? ch. XIX··
5 Παρα Δασσιέ, αυτόθι.
e CH σ α i ο υ ΙΑ ', 42 και έφ.



ρία Δασσιέ. Όμολογήσωμεν οτι τήν φοράν ταύτην τό άγιρν 
Πνεΰμα δέν ένέπνευσε καλώς τόν άγαν έβρα'ί'ζοντα εκείνον 
Πατέρα καί άφήκεν αύτόν νά υποπέσ*/; είς τοιουτον χρονδρο- 
ειδέστατον αναχρονισμόν. Ά λλά μέγας καί ο θαυμασμός 
της σοφής Γαλλίδος υπέρ του ομηρικού τούτου χο>ρίου, ώς 
έκ τής προτεραιότητος αύτοϋ. ((Ό'Όμηρος, λέγει αυτη, δί- 
δωσιν ενταύθα αυθεντικήν μαρτυρίαν τη άληθεία της ιστο
ρίας τού άπό τών ούρανών έκσφενδονηθέντος αγγέλου, καί 
παρέχει αύτήν εκατόν καί επέκεινα έτη πριν η λαλήστ, είς 
τών μεγαλειτέρ<*)ν προφητών, διότι δύναταί τις ν’ άμφι- 
βάλν; ό'τι ή ίδέα αύτη δέν έξηχθη έκ της αύτής ταύτης 
αλήθειας ! )) Τό χαριέστατον ομως πάντων είναι κοσμογο- 
νικη τις τών Ίροκυιών (Iroquois) παράδοσις, ήν ό Καισα- 
ρόττης αναγράφει εκ τού ’Ιησουίτου ιεραποστόλου καί ιστο
ρικού Λαφιτώ παραλαβών. Είσι δέ οί ΊροκυιοΙ ο άγριος 
εκείνος τής Αμερικής λαός, δν ο Βολταϊρος αναφέρει πάν
τοτε ώς ορον συγκρίσεως άμαθείας καί βαρβαρότητος. Δο- 
ξάζουσι λοιπόν οί Ίροκυιοί οτι πρό τής κτίσεως τής γής 
υπήρχεν έν τώ ούρανώ γυνή τ ι; καί δτι οί άνθρωποι ήσαν 
τό έ'ρμαιον τών ανέμων. Στερούμενοι δέ γυναικών, κατώρ- 
θωσαν νά διαφθείρωσι τήν ούρανίαν, ητις, μι^θεΐσα αύτοΐς 
έν φιλότητι, διτ,ώνισε τό ανθρώπινον γένος. Όργισθε'^ 
δέ ο Κύριος τού ούρανού έκρήμνισεν αύτ/ιν έπί τήν γήν, 
άλλά χελώνη έδέξατο τήν έκπτωτον έπί τής ρά^εως αύτής,. 
ο», δέ ίχθϋς κομίζοντες άργιλλον έσχημάτισαν μικράν τινα 
νήσον, ητις ολίγον κατ’ ολίγον έμεγαθύνθη καί άπετέλεσε 
τήν .γήν. Ό δέ πατήρ Λαφιτώ ούδεμίαν έχει αμφιβολίαν 
οτι ή γυνή έκείνη είναι ή ομηρική *Δτη, καί δτι άμφότερα* 
είσι δίδυμοι τής Ευας θυγατέρες,1 ((άλλ’ έπιτρέπεται τώ

1 Ί ο  β ιβ λ ίο ν  τ ο ΰ τ ο  τ ο ΰ  P .  L a f i t a u  : « M o e u r s  d e s  s a u v a g e s  a m e *  

r i c a i n s  c o m p a r e s  a u x  m o e n r s  ( l e s  p r e m ie r s  t e m p s ,  P a r i s ,  1 7 2 5 ,

τκύττ,ς», έκιλέγεν εύφυώς ο ^  την
Ουτω .ά ντε , Λ λαοί — δτι

*ολλ«ί κοσμογονίαι «αβ σ.ωσ  ̂ ώ τους μύ-
faep εύνόητον, διότι «νδρ ς, ^  £* πασών τών
θους τούτους ε^οϊ,σαντες. Ε.*.· πνευ[ΑατικΫ,ς
έξϊΐγ·/,σεων ή μάλλον - ^ουσιάζετο έν τώ

νω η αποοοσι, .oj -  { -αύτα δια της
φυσικόν άπέβαινε νά μεγαθυνωσι .α α ■ κα1 νά
φαντασίας μέχρι διαστάσεων υπερφυσικω ^
άτοδώβωσι τό μέν αγαθόν εις w w  · ? εύδα 0, ίας

' v/vvnv ει  ̂ πνεύματα εχυρα · γ ,που. το οε κακόν &ι,  ̂ Λ _ ~ a r. ευ-
ai-rov. Αί St ^ «S o W t Mi - s f ' ’ [ o .lo
^ 1„  ,.«t « ι i  > »  * » 0 β· , ! , '', ! ·

■ —    ,  » <rv ,\ α '^ '·~ ώ ?  μ α κ ρ ο ν
είναι λίαν περίεργον καί άξιον άναγνωσ , .■ ^  χβτ,α0τΟύς,
ft. \ τ α -  π α τ ά  τ ή ς  ά γ ο ί ο ι ς  έ κ ε ί ν ο ι ς ,  κ α ι  c p c U ^ r , «. _ -  «
β ιω τ α · ,  π α ο α   ̂ 4 γ  ν  π ο λ λ ά κ ι ς  π α ρ ά β ο λ ω ν ,  ο , ο .

π ε ι ρ α τ α ι  ν  α π ο ^ ε . , ι ά ρ κ τ ώ α ; ,  ο ρ -

π λ ε ϊ σ τ ο ι  τ ώ ν  λ α ώ ν  τ η ς  Α μ ε ρ ι κ . , * . ?  « Ε λ λ ά δ α

, . ι  , ι ,  • i ’ V , π,ΛΜγ»._ «« ' ί  ο,, 5.

δ ι α λ ε υ κ ά ν - η  π ά ν τ α  τ α ΰ τ α .. ,  ̂ ντ\ 18, ποιλ ϋ·1 CesarotiJ : I l i a d e ,  Λ ΐ Λ ,  p a e -



η δυ να ντο νά ώσιν έν τη  άντιλ^ψει τών λαών εκείνων η 
τό αποτελεσμα τή ; διηνεκούς ταύτης πάλης τών πονηρών 
πρός τα  άγαθα πνεύματα καί τής νίκης ποτέ μέν τού
των, ποτέ δέ εκείνων ; Αύτη αυτη ή φύσις δέν παριστα 
εικόνα τής πάλης ταύτης διά του άνατέλλοντος καί δύον- 
.ο, ήλιου, τής ημέρας και τής νυκτός, τοΰ φωτός καί του 
σκότους, η τών παγετών τών καλυπτόντων, ώς νεκρική 
σινδών, πάσαν τήν φύσιν, έπανερχομένην πάλιν εις τήν 
^ωήν, διά του χειμώνος καί τής άνοίξεως ; *Οθεν ούδέν 
-Ονο, υστέρησε κατα την επίνοιαν τών δαιμόνων. ’Από του 
ίερου Γάγγου μέχρι τοΰ ίεροΰ Νείλου, διότι ή ’Ανατολή  
υπήρζεν η κοιτίς παντός θρησκεύματος καί πάσης φιλο
σοφίας, απο τών σοφών Αίγυπτίο>ν μέχρι τής Ε λλάδος  
τοΰ Πλάτωνος καί τής 'Ρώμης τοΰ Κικέρωνος, καί άπό τοΰ 
ελληνορρωμαϊκοΰ κόσμου μέχρι τών *Ελφ, τών Νίξ, τών 

Κοβολδ, τών Τροδ καί άλλων πνευμάτων τής 
σκανδιναυϊκής δαιμονολογίας, πανταχοΰ άνευρίσκομεν τήν 
πίστιν ε:ς τα  αόρατα ταΰτα  πλάσματα. Πανταχοΰ παρί- 
σ .ανται ως οντα υπερφυσικά, διερμηνεύοντα παρ’ άνθρώποΐς 
*α, βουλας τής Προνοιας, ποτέ μέν ώς άγγελοι άγαθοΰ, 
τ:οτέ δέ ώς θειοι τιμωροί εμφανιζόμενα. Ά λ λ ά  παρά Σκαν- 
όιναυοις περιττόν δλως νά ζητήσωμεν δαίμονας, δτε αύτοί 
ojt^i ο: θεοί τής Ο υαλάλλας εισί καί τών δαιμόνων αίμο- 
οορώτεροι. Ό ποια θεογονία καί οποία νηπιώδτς ποίησις, 

r  φρίκην καί αποστροφήν ! Οί Σκανδιναυοί
εοόξαζον δτι κατήγοντο έκ δένδρων μέλεγος (frene) καί 
κλήθρος (aune) υπήρξαν οί πρώτοι αύτών πατέρες, οί δέ 
θεοί εδωκαν αύτοϊς τήν άνθρωπίνην μορφήν καί τήν ζωήν 
ενεφύσησαν.Ό  Ό δέν (Odin) καί οί δύο αύτοΰ άδελφοί Ούέλι 
(Veli) καί Ούέ (Ye), νικήσαντες τόν γ ίγαντα  'Γμίρ, τέ-  
κνον των παγετών καί τής ζωής πολέμιον, κατεκρεούργη- 
σαν αυτόν. Η δέ πυκνή δμίχλη, ή τους Σάξονας καί έν γέ-

νει τοΰ; Γερμανούς καλύπτουσα, είναι, κατά τήν Έ δδαν, 
τά λείψανα τοΰ μυελοΰ τοΰ γίγαντος, άνά τάς αιθέριου; 
έκτάσεις διασπαρέντα. Πόσον είμεθα μακράν τής ώραίας 
καί ναριεστάτης παρ’ "Ελλησίν έπινοίας τοΰ Γαλαξίου . 
Προιτίστη θεά ή απαίσιος 'Έλα (Hela), ή τής Ά ρ κτο υ  
Ε κ ά τη , ή άναμένουσα τούς νεκρούς έν τοις ένδοτέροις του 
Ταρτάρου. Ό  δέ ύπατος τών αρκτικών λαών θεός Ό δέν, 
θεό'; πολέμων, αιμάτων καί άνθρωποθυσιών, εκαλείτο π α 
τήρ τών σφαγών, έρημωτής, ο τρρμερό; και βρυχώμενος 
θεός, ό παρέχων τήν νίκην, ό άναζωπυρών τό θάρρος εν 
ταΐς μά/αις, έν αΐς πολλάκις παρευρίσκετο, έκ τή ; Ουα
λάλλας κατερχόμενος, ό θεός τέλος, ό πλήσσων ^τοΰ; πε
πρωμένου; νά άποθάνωσιν, ινα όδηγήστ, αύτοΰ; ε ι; τά;^ ου
ρανίου; σκηνά;. Ώροςφιλεΐ; δέ καί δαιτυμόνες αύτώ ησαν 
οί έν πολέμω πίπτοντες, τό ξίφο; έν χειρί, καί (/.όνοι ούτοι 
άπήλαυον τής έν Ο ύαλάλλα μακαριότατος. Τό κρέας του 
συάγρου Περιμνάρ ήρκει πρός διατροφήν πάντων· έκάστην 
ήαέραν τό κρέας τοΰτο παρετίθετο έπ ί τή ; τραπέζης καί εκα- 
σττ,ν ημέραν έμενε* άνέπαφον. Ό  θεός έ'πινεν άπλοΰν οίνον 
αντί νέκταρος, οί δέ μάκαρες ζΰθον καί ΰδρόμελι· μ ια  όε 

. καί μόνΥΐ α ΐξ  παρεΐχεν άφθόνως τά  ποτά ταΰτα  και τόσον, 
ώςτε νά έκμεθύνι πάντας τους ηρωας. Πολυπληθείς δε παρ
θένοι έτέλουν καθήκοντα "Ηβης έντώ  Ό λύμπω  τούτφ, πλη- 
ροΰσαι τά  κύπελλα τών ηρώων, εύθυς ώς έκενοΰντο* ησαν όέ 
κύπελλα τά  κρανία τών φονευθέντων έχθρώ ν.Ά λλά φευ ! και 
ήμακαριότης αΰτη ,ήςχάρ ιν οί Σκανδιναυοί ήψήφουν τόν θά
νατον έπιζητοΰντες αύτόν, ώς βραδύτερον οί τοΰ χρ ιστιανι- 
σμοΰ μάρτυρες χάριντοΰ παραδείσου,δέν είναι α ΐω νία .Κ ατα  
τά θεολογούμενα, ό κόσμος πέπρωται νά συντελεσθή, ώς ηρ- 
ξατο, δ ι’ αίματηράς συμπλοκής, έν μέσψ τής δποιας^και 
αύτοί οί θεοί μέλλουσι νά υποκύψωσιν· ό Ό δέν καταορο- 
χθιζόμενο; υπό τοΰ λύκου Φανρί;, ό Φρεώρ κατασυντριβό-



μένος ύπό τών πληγών του Σερτούο, και ο Θώρ πνιγόμενος
ύπό της θανατηφόρου πνοής του οφεως, δςτις συσπειρουται
πέριξ τοΰ κόσμου. Ά λλά  μέχρι τής ημέρας εκείνης δ Σκαν-
διναυός Όδέν, τη άρωγη τοΰ Θώρ καί τοΰ Βάλδερ (Ήλίου),
θά διεξάγη διηνεκή αγώνα κατά τών τεράτων η δαιμόνων 
τοΰ χειμώνας.

Ουτω καί ένταΰθα οφις, ώς έν τη Γενέσει, ώς παρά 
Πέρσαις, ώς έν άλλαις κοσμογονίαις· καί ένταΰθα αρχαία 
πάλη τών τριών αδελφών θεών, — άξιος δέ σημειώσεως δ 
τριαδικός ούτος αριθμός —, κατά τοΰ γίγαντος *ΐ*μίρ, ώς 
παρ’ Ίνδοΐς καί παρ’ ®Έλλησι, μεταξύ θεών καί γιγάντων 
η τιτάνων καί ένταΰθα τέλος δ ανατολικός δυϊσμός, ή αιώ
νια έκείνη πάλη θεοΰ πρός τέρατα η δαίμονας, μεταξύ Όσι- 
ριδος καί Σέθ-Τυφώνος παρ’ Αίγυπτίοις, Όρομούζ καί Ά ρι- 
μάνου παρά Πέρσαις, Θεοΰ καί Σατανά παρά χοιστιανοΐς. 
Βεβαίως υπάρχει διαφορά τις, καί ουσιώδης μάλιστα, οτι 
έκεΐ μέν δ δυϊσμός προςωποποιεΐ τά άντίθετα καί περιοδικά 
τής φύσεως φαινόμενα, καταστρεπτικούς καί ευεργετικούς 
ανέμους, καταιγίδας καί αιθρίαν, φύσιν θάλλουσαν καί φύ- 
σιν πενθούσαν, πρό παντός δέ άλλου τό φώ; καί τό σκότος, 
την ημέραν καί τήν νύκτα, — έντεΰθεν δέ ή παρά παντί 
λαώ έπικοατοΰσα ποόληψις, ό'τι δ δαίμων φιλεΐ τό σκότος 
— , ένί λόγω πάν δ,τι έξελαμβάνετο ώς κακόν η αγαθόν, 
ευεργέτημα η τιμωρία τής φύσεως, ώςτε δ δαίμων έκεΐ 
είναι, εί δυνατόν είπεΐν, τέκνον τοΰ φυσικοΰ κόσμου. Παρά 
χριστιανοΐς δμως δ Σατανάς προςωποποιεΐ τήν αμαρτίαν, 
τό ηθικόν κακόν. Δέν έπλάσθη ώς δ Σέθ-Τυφών η δ Ά ρι- 
μάνης, έκ τοΰ τρόμου, 8ν ένεποίει ή θέα τών ανεξηγητών 
τότε τής φύσεο>ς φαινομένων, έγεννήθη έν τώ ήθικώ κόσμω, 
καί ώς έκ τούτου έκπροςωπεΐ ύψηλοτέραν ιδέαν καί έλέγ- 
χει φιλοσοφικωτέραν σύλληψιν.Άλλά μή νομίση τις,— με- 
γάλως ήθελεν άπατηθή —, δτι δ Σατανάς έξήλθεν έκ τής

οικίας τοΰ ’Ιώβ ώπλισμένος, σύν τη άσπίδι καί βοών 
πολεμιστήριον, ώς ή ΙΙαλλάς έκ τής κεφαλής τοΰ Διός. 
^Ηλθεν είς τόν κόσμον αφανής, ανευ πατρικού ονόματος, 
τελών χρέη άπλοΰ ό'ημοσίου κατηγόρου τών άνθραιπων έν 
τω δικαστηρίω τοΰ Θεοΰ, άλλ’ έστερημένος έξουσίας δπως 
βλάψη αυτούς* ένί λόγω έμφανίζεται ώς άσημον σκεύος τών 
βουλών τοΰ 'Γψίστου, ώς έκθετον τέκνον κατά τήν κατα- 
γο^γήν, διότι τίς δ δούς αύτώ τό φώς, δτε ή πύλη τής Γε- 
νέσεω; εμεινεν αύτώ κεκλεισμένη, ώς έν οίκείω τοπω έκτε- 
νέστερον θέλομεν ίδ ε ΐ; Είςεπηδησεν έκ τοΰ παραθύρου, άλλ5 
ευφυής ών πάντοτε, ό>ς Διάβολος, συνέλεςεν έν πάση γής 
γωνία τά ράκη τών προκατόχων του καί έποιησατο αύτώ 
τήν ιδιόρρυθμον έκείνην στολήν, ή'τις τοσούτον τόν άνέ- 
δειξε • μικρόν δέ κατά μικρόν, πού μέν κληοονομών τάς 
κτήσεις έκείνων, πού δέ άλλ ας κτώμενος, κατέστη δ μέγας 
εκείνος Διάβολος, ό'ςτις υπήρξα, κατά τόν Μέσον Αιώνα 
καί τήν Αναγέννησιν, δ διαιτητής, δ δεσπότης, δ άρχων 
τής Ευρώπης.

Ά λλά  περιέλθωμεν τά διάφορα τής Ανατολής δαιμο- 
νολογικά μουσεία, ζητοΰντες τά ράκη, δι’ ών έσχημάτισε 
τήν φοβεράν καί ολως ιδιόρρυθμον αύτοΰ πανοπλίαν. Τίς 
οίδε μή ευρωμεν έν μέσω τόσων δαιμόνων τό πρότυπον ή, 
άκριβέστερον είπεΐν, τά πρότυπα τοΰ χριστιανού Διαβόλου, 
θέλω νά ειπω τοΰ Διαβόλου τών χριστιανών. Ο! δαίμονές 
είσι πάντες συγγενείς, ώς οί ιατροί συνάδελφοι. Ή  όέ 
παρομοίωσις μή φανη ύμΐν πάντη άτοπος, διότι υπάρχει τ ι 
τό διαβολικόν μεταξύ ιατρών καί ασθενών. Δέν τραβούν οι 
ιατροί τόν διάβολό τους, κατά τήν γραφικήν τής κοινής 
εκφρασιν, μέ τά νεύρα τών γυναικών, δταν αύται είναι 
κυρίαι μεγάλαι, δέσποιναι, άρχόντισσαι, τά δέ νεύρα βαί- 
νουσι κατ’ αύξοντα λόγον τής άρχοντίας. Βλέπετε λοιπόν 
δτι δ Διάβολος έγει παντού τό πόδι του. Ά λ λ ’ αν ευ-



τυχήσωμεν ν ’ άνακαλύψωμεν τό πρότυπον αυτού ώς μού
μιαν εν απηρχαιωμένω τ ιν ι μουσεία,, όποία καταισχύνη £ ’ 
αυτόν και οποία νικη διά πάντα καλόν χριστιανόν ! θ ά

Τ 2  Ϊ Τ ^ Γ ™ 1**’  άγύΡτγ“ζ’ λαοπλάνος, ψευδοδιά- 
J ε^φοβί^ων τον κόσμον διά ξένης λεοντής· καί τό 
προςωπειον αυτοΰ θά καταπέσ? , θ’ άναπνεύσωμεν έλεύθεροι 
απο του πιέζοντος τά στέρνα ημών φοβερού τούτου έφιάλ- 
του και το μορμολύκειον θά έξαφανισθή.*Αν δ’ έκ τών ερευ
νών ,μώ ν πεισθώμεν δτι είναι δντως πρωτότυπος, άληθη'ς, 
Διάβολος: μέ τα κέρατα, ώς λέγει έ λαός, καί τότε πάλιν 
-J αρχαιολογική ημών περιήγησις δέν θ’ άποβή δ'λως μα- 
ταια Η θέα τόσων δαιμόνων θά παρηγόρηση ήμάς, διότι 
αν ίδωμεν οτι ολοι τοΰ κόσμου ο! λαοί Ιχουσι Διάβολον, 
πρέπει καί ημείς νά υποταχθώμεν εις τό'πεπρωμένον η, 
επι το απλουστερον, νά πάρωμεν την άπόφασίν μας, καί νά 
πολιτευωμεθ* προς τον ήμέτερον ώς ή ευσεβής |κείνη γυνή

2 « .  Λ T f i  Γ* 'Γ°·μ 'έ ’, · ί ξ , '1ρ“  * * * « '  * «  δ ρ » ;χ ω , έξ/ι„. Γυνή ευσεβές, αλλά συγχρόνως καί πρακτι- 
J I ,  αφ ου προςηυχηθη πρό τής εικόνας τοΰ άγιου Μ ιγαήλ, 
οςτις παρίσταται καταβάλλων τόν δαίμονα, έλαβε δύο ψυ- 
χοκερια και τα ηναψε, τό μέν εις τιμήν τοΰ άγίου, τά δέ 
ενώπιον του Διάβολου. «Τ ί κάμνεις αύτοΰ, καλή γυία ΐκα  ; 
ηρωτ/ισεν αυτήν ο έφημέριος, διερχόμενος έκεϊθεν, δέν βλέ- 
πεις οτι είναι ο Διάβολος, εις τόν όποιον άνάπτεις κη- 
ριον , «Το ηξευρω, α-’όεσιμώτατε, ά λλ ’ ήκουσα πάντοτε 
να λέγουν οτι είναι καλόν νά έχν, τις φίλους παντα ,οΰ, 

™ -°ς ευΡει Διάβολο θά καταντήσω μίαν /μέ-ρν» δ», 94 a«T,„  ! τ ι « „ ρ„ & « τ ι „ 4
ιχε οικαιωμα εις brevet d’mvention; καί 8υ.ως ποίν η αυτη 

αναψ? κηριον εις τόν Διάβολον, ή σοφία 'τοΰ γερμανικού 
λαου ειχε δογματίσει :

^ να9τε Χ(ψ{ΐιά γορά κερί και τοϋ ΛιαβόΛον.

II
ΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Καί τώρα, φίλε άναγνώστα, λάβωμεν ανά χειρας ση- 
μειωματάριον περινίγ-ητοΰ καί άπέλθωμεν.

TSCI-YEU
Χ αιοετίσωμεν πρώτον τήν χώραν, έν ·/) τα πάντα^ φε- 

ρουσι σχήμα τριγωνικόν, άπό τής κεφαλής των κατοίκων 
καί τοΰ πίλου τών μεγιστάνων, μέχρι των παγοόω>, την 
Σινικήν, διότι άξιοι έχουσα άρχαιότατον πολιτισμόν και
νοονικά τά  μάλα αυθεντικά. _ ,
' Ό  Διάβολος ονομάζεται παρά Σίναις Tsci-yeu. Ητο και 

ούτος τό πριν έκ τών άρχαίων τέκνων του ουρανου,  ̂ αλλ 
άποστατήσας πρός τόν Κύριον άνεπέτασε κομητην ως a r r  
μαίαν καί έγένετο Διάβολος. To Chou-k.ng, ου τό κύρος 
τών λόγων δέν δυνάμεθα νά διαφιλονικησωμεν,
αυτόν xbr * ρ ΰ t o r  r v r  α π ο σ τ α τώ ν , ού ή ^ ο σ τ α α ια  S u M r ,  
.Tap’ ά π α σ ι τ ο ΐς  Ι α ο ΐς .  ο ϊη τ ε ς  « α ρ  α ν το ν  ε ό Μ χ θ η σ α ν  
π ί τ α  τ α  ί γ κ λ ^ α τ α .  «Αλλοι δέ προςτνθεισιν οτι εγενε ο 
καί ηγέτης τών πονηρών Πνευμάτων Εν τω  Kang - kien 
άναγινώσκεται δτι είναι παγκάκιστον δαιμόνιον,ο όε Λο->

1 To Chou-kingr, β ιβ λ ίο ν  Ι ερ ό ν , ε ίν α ι  ή  σ υ ν ο ψ ις  τ/·,ς π ο λ ι . .  

κ ή ς κ α ί  ή θ ικ ή ς  Ι σ τ ο ρ ία ; τ ώ ν  Σ ιν ώ ν  ά π ό  το ΰ  α ύ το κ ρ ά το ρ ο ς  ‘ W  
(2 3 5 7  π .  X .)  μ έ χ ρ ι  τ ή ς  τ ώ ν  φ ιλο σ ό φ ω ν  έ π ο χ ή ς . 'Ο  οε K houng -
t s e u  ^  Κ ο υ ν φ ο ό κ ιο ί  σ υ ν α ρ μ ο λ ο γ ώ · ; α δ τ ό  έ ν ε χ ά ρ α ξ ε   ̂ σ φ ρ α γ ^ α ,

ή τ ι -  το  δ ια κ ρ ίν ε ι  π ά ν τ ω ν  τ ώ ν  λ ο ι π ώ ν  οιο κ α ί  π α ρ ισ τ η σ ι  τ η ν  
ε ικ ό να  τ ή ς  π ο λ ιτ ικ ή ς  κ α ί  2 μ α  η β ικ ή ς  τ ώ ν  Σ ι ^ ώ ν  ά ν « π τ ύ ξ ε « ς  έ π ι  

Ι^ακραν π ερ ίο ο ο ν . To Chou k in g  έ γ ν ώ σ θ η  τγ ι Ε ύ ρ ω π ϊ)  τ φ  
δ πό  -ο ΰ  Γ ά λ λ ο υ  Ι ερ α π ο σ τό λ ο υ  Ρ  G aub il. το ΰ  δ ια σ η μ ο τ ά τ ο υ  τ ω ν  

σ ιν ο λ ό γ ω ν , ιχ ετα φ ρ ά σ α ντο ς  κ α ί σ χ ο λ ιά σ α ν τ ο ς  α ύ το .



λέγε ι 6τΙ άπεικονίζουσιν αυτόν μετά σκελών καί κνημών 
ζώου καί πτερύγων νυκτερίδος. Ά λ λ ά  καί αυτό τούτο τό 
ονομα Tsci-yeu άντιστοιχοι πρός τάς παραδόσεις ταύτα ς, 
διότι τό μέν Tsci δηλοί σχώΛηχα, ίρπετόγ άχάθαρτον (λέ
γ ετα ι δέ πρός ύβριν) καί είναι συγχρόνως τό όνομα άστέ- 
ρος, ακριβώς ώς παρ’ ήμΐν δ Έωςφόρος* τό δέ yen σημαίνει 
/νραγμα ίοραιοτατον η δυςειδεστατον, κατά την έννοιαν 
τοΰ λόγου.1

Το μυθευμα τοΰτο εχει τόσην καταπληκτικήν ομοιό
τητα  πρός την ιστορίαν τοΰ αποστάτου αγγέλου, ώςτε θά 
ελεγέ τις δτι δ Tsci-yeu ούδέν άλλο εΐναι η δ Διάβολος, 
άφαιρουμένης, εννοείται, τής τάρρας τώ ν κεράτων, άτινα  
πιθανόν νά άνεφύησαν αύτώ βραδύτερον διότι ώς πρός τήν 
ουράν θά κοσμη αυτη άναποφεύκτως καί τόν Tsci-yeu, δτε 
παρισταται <ρερων σκέλη και κνημας ζώου. Νά ώκειο- 
ποιήθησαν οί Σ ΐνα ι τόν ήμέτερον Διάβολον ; είναι απολύ
τως αόύνατον, διότι δ Tsci-yeu μνημονεύεται παρ’ αύτοΐς 
ήδη άπο τοΰ έτους 2357  π. X. καί σεμνύνεται έπ ί τοιαύττ] 
υπηρεσιών άρχαιότητι, οΐαν ουδείς τών συναδέλφων αυτοΰ 
δύναται νά διεκδικήση.Ν ά έσφετεοίσθησαν οί χριστιανοί τόν 
Tsci-yeu τών Σινών ; καί τοΰτο δέν φαίνεται μοι π ιστευ
τόν. Ά νθρω πο ι χριστιανοί νά κλέψουν ενα διάβολο δέν 
εΡΧ,εταί· πείθω* αν επρόκειτο περί άλλου τινός,
ώς ταμείων, οίκειοποιήσεως τοΰ Λυκαβηττού η τής Πυκνός 
καί άλλο>ν τοιούτων, δέν θά έπαιρνα δρκον, ά λ λ ’ ένα διάβο
λον !.. Νά ύποθέσωμεν λοιπόν δτι δλως τυχαία ή δμοιότης, 
απλή συμ πτω σ ις; Βεβαίως άπαντώσι τοιαΰται καί παρ’ άν- 
θρώποις καί καταπληκτικα ί μάλιστα, ί Δέν εύρε πρό τοιών 
η τεσσάρων ετών τόν διάβολό του εν Κωνσταντινουπόλει 
αξιότιμος βουλευτής ένεκα μεγίστης όμοιότητος πρός τινα

1 P. Ganbil σχόλιον έν Qlion king, part, I f XXXlI, 2·

εκεί απόστολον τοΰ Έ λληνισμοΰ, ώς αυτός ούτος δ κύριος 
βουλευτής διεκήρυξεν έν τη Βουλή, καί ώς περ ιστατικώτε- 
ρον διηγήθη τό πράγμα ή διαβολική τοΰ Acjiodαιον , τοΰ 
'Ραμχαγα  κα ί τοΰ Μή Χ άνεσαι τριας $ Α λλα τα  τοιαϋτα 
σπάνια καί δλως εξαιρετικά, ώςτε τό μόνον πιθανόν, ινα 
μή ειπω βέβαιον, τοΰτο, δτι ή Ά τ η  τοΰ Όμηρου, ή γυνή 
τοΰ μύθου τών Ίροκυιών, δ αποστάτης άγγελος τοΰ από
κρυφου βιβλίου τοΰ Έ νώχ καί δ Tsci-yeu τών ijivtov εισι 
τέκνα μιάς καί τής αύτής μητρος, κα ι παρακατιοντες θά 
ίδωμεν δτι δέν έγέννησεν αυτη τέσσαρα μόνον τέκνα.

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  ΔΑΙΜΟΝΩΝ

Ά λ λ ά  τ ί είναι δ πτωχός ούτος Tsci-yeu, παραβαλλόμε
νος πρός τούς δαίμονας τών Ι ν δ ώ ν ; δ,τι μΰς πρός ελέφαντα. 
*Η ’Ινδική, ή κοιτίς τών άρχαιοτάτων παραδόσεων καί 
τών θαυαασίων επικών ποιημάτων, ή πανθεϊστική  χώρα, 
ή ύπό θρησκευτικής καταλήψεως απορροφωμενη, ύπήρςε τό 
πρώτον σχολεΐον, ενθα οι δαίμονες εδιδαχθησαν τας ε ι, 
ζώα περίφημους εκείνα ; μεταμορφώσεις, α ιτ ινες, τελειο- 
ποιηθείσαι καί έπεκταθεΐσαι βραδύτερον ύπό τοΰ Διαβό
λου, έγένοντο πανταχοΰ δημώδεις. Οί δαίμονε; τών ’ Ινδών 
ε^ου^ί τ ι τό ανατολικόν* εισι πλασματα τεραστια, δαιμοτ 
ν ε ; - γ ί γ α ν τ ε ς ,  δαίμονε; - τ ιτάνες. Ή  ισχύς αυτών, έγκειτα ι
μάλλον έν τώ  βιαίω τής σωματικής ρώμη; η έν τοις τέ 
χνασμα σι πνεύματος εφευρετικού, πονηρού και ύπουλου, 
ώς συνήθως χαρακτηρίζονται τά  έργα τοΰ Διαοολου* διό 
καί αί μεταμορΦιόσεις παρουσιάζουσιν αναλογον τ ι προς τον 
τεράστιον αύτών δγκον. Μεταμορφοΰνται είς βούβαλον, λ έ 
οντα, ελέφαντα, έτ ι δέ καί είς άνθρωπον. Ό ποια  τ ιμή , 
αληθώς, διά τό μωρόν τοΰτο δίποδον, δπερ, άφοΰ έπλήρωσε 
τό σύμπαν δαιμόνων, τά δέ υποχθόνια ταρτάρων καί κο
λάσεων, κατελήφθη έπειτα  ύπό δέους και ωδυρετο ενώπιον
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τών έργων τής έκτροχιασθείσης αύτοΰ φαντασίας ! Πάσαι 
αί κοσμογονίαι η σχεδόν πάσαι, πλήν τής βιβλικής, άναφέ- 
οουσιν άγγέλους άποστάτας, δαίμονας ώς έκ τούτου γενο
μένους, αντιπολιτευομένους τόν θεόν καί πειράζοντες τό 
αγαπητόν αύτοΰ πλάσμα, τόν άνθρίοπον, 8ν ό ουρανός έγ- 
καταλιμπάνει τοΐς ονυξιν αύτών, ινα κάλλιον δοκιμάση 
την άφοσίωσιν, τό σθένος καί την καρτερίαν τών στρατιω- 
τών αύτοΰ, διότι άνεξερεύνητοι αί βουλαί τής Προνοίας. 
Ά λ λ ’ ή ινδική θεογονία υπερακοντίζει πάσας τάς άλλας. 
®Ό,τι καί άν έπινοήση δ δαί[/.ων τής δυναμίτιδο;, b άρχων 
τοΰ αιώνος τούτου, ό'σα; πόλεις καί άν άνατρέψγ,, ό'σους θρό
νους καί άν κρημνίση, δσας καί άν έπενέγκτ, καταστροφάς, 
ούδέποτε θά φθάση τους δαίμονας τών ’Ινδών, ουδέποτε θά 
δυνηθτ, νά παλαίση εκατόν ολα ετη, ώς εκείνοι, ατελεύτη
τοι στρατιαί παντοειδών πονηρών πνευμάτων, γιγάντίον, 
τιτάνων, δαιμόνων, άκαταπαύστως άνανεούμεναι. Πολυά
ριθμος τοιαύτη τοΰ σκότους στρατιά, ής αρχιστράτηγος ο 
Μα^ίσσας, επ ιπ ίπτε ι ορυομένη κατά τών ταλαιπωρούν θεών, 
ών ηγείτα ι ό 'Ίνδρας. Πόλεμος έκατονταετης, πόλεμος 
έξοντώσεως, άο^εται τότε έπί τών αιθέρων πριν η συντελε- 
σθ*?ί ή άημιουργία καί κτισθή ό ορατό; κόσμος. Καί . . . 
φριχτόν είπεΐν* οί δαίμονες νικώσι τού; θεού;, b Μαχίσσας 
αποβάλλει αύτούς έκ τοΰ ούρανοΰ καί δ δαίαων γίνεται

r  /Ο 1 ,  *θεό;.1 Όμολογήσωμεν ό'τι ο ήμέτερος Διάοολος,δ τόσον κα- 
κολογούμενο;, είναι άγγελο; ενώπιον τοΰ Μαχίσσα, διότι 
ούδέποτε, δ κακόμοιρο;, εφθασεν είς τοσοΰτον αύθαδείας. 
Ά λ λ ’ υπάρχει ενίοτε καί θεό; διά τοΰ; εκπτώτου; θεού; 
καί ή γενναία θεά Μαχμτμάϋα, Βαβιανή η Δουργά, διότι 
πολυώνυμο; ή ήρωΐς, είς τόν άγώνα κατελθοΰσα ένίκν,σε

4 Δ ο υ ρ γ ά ,  κεφ. Β', 4 - G, Ικ τών τοΰ Γαλανού, Ικδοθεντων 
ύπο τοΰ αείμνηστου Γ. Κοζάκη Τυπάλδου.

τούς δαίμονας καί άποκατέστησε τούς εκπτώτους θεούς* εκ 
δέ τής φοβεράς ταύτης πάλης έγεννήθη τό χάος, είτα όέ 
δ κόσμος. Καί δ απαθής Γάγγης είδε τόν φρικώδη εκείνον 
πόλεμον τών δαιαόνων κατά τών θεών ώς στωικος φίλο- 
σοφο;, ά ; είπωμεν καί ώς ’Αθηναίος, διότι, ώς πρός τήν 
άπάθειαν, πάντες οί ’Αθηναίοι είσι φιλόσοφοι, τον ειόεν 
ανάλγητος, χωρίς τό παράπαν νά ταραχθη καί νά γογγύ- 
σνι, ενώ δ αίσθηματίας 'Ρήνος έσείσθη καί εφριςεν άκούων 
τάς νίκας Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ ', άν πιστεύσωμεν τόν ποιη
τήν λέγοντα :

Le Rliin tremble et f remit a ces tribes nouvelles. 1

Ά λ λ ’ δ 'Ρήνος ητο φιλόπατρις, καί δέν ήγάπα τούς I άλ
λου;, καίτοι δ Χάϊνε ισχυρίζεται ό'τι κατά τό 1830, δτε 
διήλθεν έκεΐθεν, τόν ήκουσε νά επαναλαμβάνω τήν γα λλ ι
κήν γραμματικήν τοΰ Μάιδινγερ καί να κλίνη τό ρήμα j 
aime, tu aimes, il aime. ((Τί άρά γε ν’ αγαπά ;)) έρωτά δ 
ποιητή;, ((Ούχί βεβαίω; τού; Πρώσσους», αποκρίνεται* έν 
τούτοι; τό Σεδάν διέψευσε τόν Χάϊνε.Ό  Γάγγης δμως δέν 
ziyz τάς πατριωτικά; ταύτα ; λεπτότητα ;, καί μετ ίσης 
απαθείας είδε τήν ήτταν τών θεών και την παλινορθωσιν 
αύτών, αλλά μή τον αδικώμεν, όιοτι ουδεν£ΐόε* όεν ειχεν 
είςέτι πλασθή. Δυςτυχώ; οί δαίμονε; κατεβλήθησαν μέν υπό 
τή; ήρωΐδος, δέν έξτ,φανίσθησαν δμω; καί εντελώς· άλλά 
καί ή θεά ώςαύτως είναι πάντοτε έτοιμη να πολεμησν) α^- 
τού;, ει ποτε, 8 μή γένοιτο ! έτόλμων νά έμφανισθώσιν έκ 
νέου. Τό δέ μόνον δυ;άρεστον εν τοιαυτη περιπτωσει θα 
ήτο δτι δυ;κόλω; θά εύρίσκετο μεταζυ τών ιθαγενών τής 
Καλκούττνίς καί τής Βομβεης ποιητης άνταςιο; τοΰ αρ
χαίου, ινα ψάλη τού; νέους άθλιους τής Δουργάς εν ποιή-
*— - j. ■ **

1 Boileau Ε ρ i t r e IV.



ματι 2 0 0 ,0 0 0  στίχων, ώς εχει ή M ap x a rd la jiιότι 2 0 0 , 
000  στίχοι ούδ’ έν Ά θηνα ις  είναι δυνατόν νά γραφώσιν. 
Έ λπ ίσω μεν διά τήν ησυχίαν του κόσμου καί τών επικών 
ποιητών δτι οί άγγελο ι κα ί οί θεοί,οί σούραc καί οί δέδες, 
θα κρατήσωσι πάντοτε είς υποταγήν τους δαίμονας, τούς 
άσσουράς καί τούς δα ίν , προφέροντες τό ιερόν ονομα τοϋ 
Horn. Ά λ λ ’ ή μοχθηροτέρα τάξις  τών δαιμόνων, ο ϊτινες 
όμοιάζουσι κατά τ ι  πρός τά  ήμέτερα στοιχειά , είσίν οί 
ΊΡακασσά,ε ίδος μορμολυκείων η φανταστικών θηρίων, άτινα 
ενασμενίζουσι γευόμενα ανθρωπίνων αιμάτων καί σαρκών. 
Ά γ α π ώ σ ι τό σκότος καί κατά την νύκτα εξέρχονται είς 
τά  δάση καί μυριοτρόπως πειράζουσι τούς οσίους έρημί- 
τας, καταβροχθίζοντα τάς προςφοράς αύτών καί εξαφανι
ζόμενα άμα τνί ανατολή του ήλιου. Κατά την δογματι
κήν τών Ινδώ ν μυθολογίαν, τά  πονηρά Πνεύματα κρημνι- 
σθέντα έμειναν έν τνί άβύσσω τοϋ σκότους έπ ί μ^κιστον 
διάστημα χρόνου (5 0 00  θεΐα ετη ). Ά λ λ ’ έπ ί τέλ ε ι οί 
αγαθοί θεοί εύσπλαγ^νισθέντες έδεηθησαν τοϋ Ύ ψ ίσ του 
υπέρ τής σωτηρίας καί αύτών τών δαιμόνων. *0 δέ ’Α κα
τάληπτος χάριν, λ έγ ε ι, αύτών, την διά καθαρισμού έπά- 
νοδον τών πονηρών Πνευμάτων δογματίσας άπεφάσισεν. 
*Ωςτε οί .’Ινδοί δέν παραδέ/ονται την αιώνιον κό ΐασ ιν  
τώ ν άμαρτωΛών, ούδέ αύτών τών δαιμόνων τή ν  ά τε ΐεΰ τ ΐ]-  
τον τιμωρίαν· άλλά τόν διά ποινής, μετανοίας καί π α λ ιγ 
γενεσίας καθαρισμόν καί σωτηρίαν αύτών τε καί εκείνων.1 
*Α λλως παρ’ Ίνδοΐς η τών δαιμόνων πολιτεία  δέν φαίνε
τα ι διοικουμένη μοναρχικώς, ώς παρ’ Α ίγυπτίο ις υπό τοΌ 
’Αριμάνου, παρά δέ Έβραίοις, χριστιανοΐς καί μουσουλ
μάνους ύπό τοϋ περιπύστου Σατανά, ή ’Ινδική εχει τ ι δη
μοκρατικής ομοσπονδίας. Ούτως έν μέν τνί fΡαμαϋάνα ο

1 Α ου ρ γ 5 Πρόλογος, σελ. ιθ' καί κ'*

άρχων τών δαιμόνων, δ άρπάσας τήν ώραίαν Σ ίταν, ώς δ 
ΙΙάρις τήν ώραίαν Ε λένη ν , καί πολεμών πρός τόν 'Ρ ά - 
μαν, έν ω ένεσαρκώθη δ θεός Βισνοϋ, λ έγετα ι 'Ραβένας, οί 
δέ ύπ ’ αύτόν δαίμονες 'Ρακασσά, έν δέ τνί Jovpya  Μ αχίσ
σας, ώς ειδομεν ήδη, τοϋτον δέ υπό τής θεάς άναιρεθέντα, 
διαδέχ ετα ι άλλος καί τοϋτον άλλοι καί τόσοι πολλοί, 
ώςτε άόύνατον νά κράτηση τ ις  σειράν, καί ούόέν λέγω  
περί τοϋ Μακαουσάρ, δςτις δέν εΐναι δ τελευταίος. ^Αν 
λοιπόν έν τα ΐς  άνθρωπίνοις δημοκρατίαις δέν εύρίσκη τ ις  
λογαριασμόν, δ ιότι αναρίθμητοι είσιν αί δημοκρατικαί 
αποχρώσεις κα ί οί φιλοπάτριδες αύτών αρχηγοί, —  ήγε- 
ται σοσιαΛισ τώ ν, κοινών ιστών, άδ ιαΛΛάκτων, οπαδών τοϋ^ 
Δήμου, τής Δυναμίτιδος καί άλλων ούχ ήττον φιλολάων 
καί πατρ ιωτικών κομμάτων — , εύκόλως δύναταί τ ις  νά 
φαντασθη τ ί θά είναι ρεπούμτίΛικα δαιμόνων. Διό καί μά
την ζητουμεν παρ’ Ίνδο ΐς Διάβολον μέ κέρατα, Διάβολον 
αυτοκράτορα. Γ/Οθεν στείλωμεν αύτούς ές κόρακας καί 
στοέψωμεν τήν πρύμναν πρός τάς δύο χώρας τής αρχαίας 
σοφίας, τήν α ινιγματώδη Α ίγυπτον, τήν. γράφουσαν <)ιά 
συμβόλων τόν βίον αύτής έπ ί τοϋ μαρμάρου, κα ί τήν λ ά 
λον Ε λ λ ά δ α , τήν παραγγέλλουσαν διά τών φιλοσόφων τά 
£ν οΐκω μή έν  δήμω καί άποκαλύπτουσαν διά τοϋ Ά ριστο- 
φάνους πάντα  τά παρατράωγδα τοϋ πολιτικού αύτής βίου.

( άκοΛουθεΐ)
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ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ Ε Χ Α Γ Ι Α Σ

fH γενεά τοϋ μεγάλου Οπερ πατρίδος άγώνος υπήρςε 
πράγματι μεγαλουργός, άναδείξασα ηρωας εν τοΐς προμά- 
χοις και μοοφώσασα άνδρας διαπρέψαντας έν τοΐς άγώσι 
τοϋ πολίτικου βίου. Έ κ τής πλευράς δέ τών μεγαλοφυών 
ναυάρχων καί τών ένδοξων στρατηλατών έξέφυ συγχρόνως 
πλειάς έ;όχων άνδρών, οιτινες διέπρεψαν εί; δλα τά στά- 

. δια τής εθνικής άναπτύξεως. 'Υπό τόν καπνόν τών μαχών 
καί τοΰ; θορύβους τών έπαναστατικών έζεγέρσεων δ έθνι- 
κό; αγρός άνεκτήσατο τήν έξαιρετικήν αυτου γονιμότητα,
6 ελληνικός λαός ένεπλησθη αισθημάτων γενναίων, καί ο 
νου; τών Ε λλήνων, υπό μεγάλου φρονήματος διεγερθείς, 
άπέόωκεν εύχυμους καοπούς.

Ό  Κ εχαγιας ανήκει κατά πνεύμα είς τήν γενεάν τοϋ 
μεγάλου άγώνος. Γεννηθείς κατά την εύκλεα ταύτην έπο- 
χην, έόοκίμασε, παιδίον ετι, πάσα; τάς πικρίας τής έπα- 
ναστάσεω;, έφυγε δέ μετά τής μητρός τόν κίνδυνον τών 
τουρκικών καταδιώξεων. 'Υπό τήν πνοήν δέ τοϋ έξεγεο- 
θεντο; πατριουτισμοϋ καί τόν ηχον τών παιάνων έπήρθη δ 
νου; τοϋ παιδίου μέχρι τών εύγενεστάτων ίδεών, καί τό 
φρόνημ* αυτοϋ έμορφίυθη διά τών γενναίων αισθημάτων 
καί τών ένδόςων αναμνήσεων. Ή  φύσις, έπιλαθομένη τής 
συνήθους φειδοϋ;, υπήρςε δαψιλής είς χαρίσματα, καί εν 
τω  Κεχαγια έπλασε πρότυπον ελληνικής καλλονής. Τό 
κάλλος καί ή χάρις ήσαν τά κάλ7νΐστα αύτής δ(ορηματα, 
καί ή ευγένεια τών αισθημάτων, καί τής διανοίας ή δύ- 
ναμις αναγκαία τούτων παρακολουθήματα. Καί κατά τήν 
ανδρικήν δε ηλικίαν τό ώραΐον καί έπίχαοι παιδίον διε-

ΕΪΘΪΜΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ



τηρησε τους χαρακτήρας του κάλλους, οΐους περιέγραψεν 
δ Βιγκελμάννος καί έκδηλοΰσι τά ελληνικά πρότυπα. 
Ή  ελληνική τ*?4ς μορφής εύρυθμία καί τό σύμμετρον τοϋ 
αναστήματος, ή λευκότης του δέρματος καί τών χειλέων 
τό μειδίαμα διέθε τον υπέρ αύτου τάς ψυχάς* τό κοίλον δέ 
τών οφθαλμών έμαρτύρει έν αύτώ την άδιάλειπτον δρασιν 
του πνεύματος. 'Ολόκληρος ό βιος του κατηναλώθη υπό 
της ακαμάτου σκέψεως* καί τό πνευμά του, προσηλωθέν 
Ιπιμόνως είς την έρευναν τών πολιτικών, ίδια δε τών οι
κονομικών ζητημάτων, είργάζετο ημέρας καί νυκτός. 'Υπό 
την διηνεκη δε έπίδρασιν τών ένδομύχ(ον διαλογισμών, ή 
οψις αύτοΰ προσέλαβε βαθμηδόν χρώμα μελαγχολικού ρεμ
βασμού, καί δ ^αρακτηρ του, άεννάως περισπώμενος υπό 

.τών εσωτερικών μελετών, έγένετο, της ηλικίας προϊούσης, 
σιωπηλός καί κάπως τραχύς. Ό  έσωτερικός άνθρωπος υπέ
ταξε τόν εξωτερικόν ή διάνοια άπηλλάγη της δου7,είας 
τών αισθήσεων, καί, τών προσφιλών μελετών έχομένη, ού- 
δαμώς προσηλοΰτο είς τά εξωτερικά αντικείμενα. 'Η μνημη 
καί ή άντίληψις, υποχωροΰσαι πρό τοΰ λογικού καί της 
κρίσεως, άνέπτυσσον ήρέμα τό ελάττωμα της ’πνευματικής 
άφαιρέσεως καί τόν πόθον τνίς προσωπικής άπομονώσεως. 
’Ακατάσχετος δέ τάσις πρός την έρευναν καί τάς ωδίνας 
της σκέψεως, χαλαρού σα την λειτουργίαν τ*?ις μνημης καί 
τ*?,; άντιληψείυς, δ ιαπλάττει τόν· υπερέχοντα νουν δ ρεμ
βασμός δέ καί ή σιωπή, ή πνευματική άφαίρεσις καί δ 
πόθος τ*7,ς άπομονώσεως χαρακτηρίζουσι τά έξέχοντα 
πνεύματα.

Τοιοΰτον πνεΰμα υπτ,ρξε κατ’ εξοχήν δ Κεχαγιάς, τοΰ 
δποίου την άπώλειαν βαθέως συναισθάνεται τό έθνος, δια- 
τελοΰν σήμερον υπό την άφόρητον πίεσίν τών οικονομικών 
δυ σχερειών. 'Ρεμβώδης, σιωπηλός, άφγ,ρημένος, μόνος 
πάντοτε, έν οικω η έν ταΐς δδοΐς, έν τω  γραφείω η έν τνί



έπαύλει τού Φαλήρου, έφαίνετο σύννους καί καθ’ εαυτόν 
μελετών. ’Ε μελέτα, συνεζήτει καί έλυεν ενδιαφέροντα οι
κονομικά κα ί πρό πάντων τραπεζιτικά  προβλήματα* ουτω 
δέ έμορφου άκριβεις περί αύτών ιδέας καί εδραίας πεπο ι
θήσεις, άνεδείχθη δέ οικονομολόγος διακεκριμένος καί δ 
έξοχώτατος τών συγχρόνων του τραπεζιτών. ΙΙρός πάντα  
τά άλλα ζητήματα, τά έκτος του κύκλου τνίς ίδιας σκέ
ψεως, δ ιετέλει ολως αδιάφορος* έσίγα πάντοτε παριστά- 
μενος είς τήν θορυβώδη γλω σσαλγίαν τών τοιούτων συζη
τήσεων* προκειμένου δέ περί οικονομικών ή τραπεζιτικών 
ζητημάτων, έγίνετο αίφνης δμιλητικός. Ε ιχεν ομως έν 
υπερβάλλοντι πολλάκις αέτρω τό αύθαίρετον τής γνώμης 
καί τών πεποιθήσεων, καί δυσχερώς ήνείχετο τούς α ντ ι
λέγοντας. Ή  γνώμη αύτου, καρπός ούσα πάντοτε μα
κρών μελετών, κατελάμβανεν έν τη  συνειδήσει του ίσχύν 
θρησκευτικού δόγματος υπέρ ού άντέτασσε κατά τών 
ασεβών πείσμονα καί ένίοτε τραχεΐαν άντίροησιν. Τό 
αξίωμα δέ, ή έν τή  κοινωνία καί τή πολιτεία  υπέροχος 
επιρροή, καθιστάντα ένδοτικούς τούς συνήθεις καί φίλους, 
υπέθαλψαν τού φρονήματος τήν δεσποτείαν καί προσεπό
ρισαν αύτώ πολλάκις ε/θρας καί δυσαρεσκείας. Ή  πρός 
τήν Ε θνικήν Τράπεζαν περιπαθής, ώς ε ίπ ε ΐν , άφοσίωσίς 
του έδέσποζε παντός άλλου αισθήματος* περί τών συμφε
ρόντων δέ αύτής προκειμένου, ήτο ανένδοτος πρός παν α ί
σθημα καί πασαν παράκλησιν ουτε προσωπικάς συμπαθείας 
είχεν, ουτε φίλους πλέον? ούτε καν οικογένειαν! ’Α διαλεί- 
πτως όέ μεριμνών περί τών συμφερόντων, τής π ίστεως καί 
τής προόδου τής Τραπέζης, κατώρθωσε νά βελτιώση αύ
τήν πολυτρόπως καί νά δηαίουργήση μοναδικόν έν τη  
’Ανατολή π ιστω τικόν κατάστημα, τιμών έζό^ως τήν Ε λ 
λάδα , μεγίστας δέ παρασχόν καί παρέ^ον υπηρεσίας εις 
τ ε  τήν κοινωνίαν καί τήν πολιτείαν.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΣ

•Εχτύπ. SIxivwv Γ. Σταοριανοδ



Αί πρακτικαί S i άσχολίαι καί μελέτα ι υπέταςαν, 
άλλά δέν άπεμάραναν τά  γενναία αισθήματα του Κ εχα
γιά . Τά Stoρα τής φύσεο^ς οιατηρούσι μέχρι τάφου τό εύώ- 
δζς άρωμά τω ν, κα ί τό κάλλος τής μορφής περιβάλλει 
συνήθως αγαθόν χαρακτήρα, αρετήν ψυχής καί αισθημά
των ευγένειαν. Ε ίλικρινώς S i ήγάπα  τούς φίλους καί θερ
μήν ήσθάνετο πρός τά άνθη λατρείαν. Ό  οίκος αύτοϋ 
υπήρχε τών φίλων κοινόν έντευκτήριον, καί δ έν Φαλήρω 
άνθών, μόνος ήδη έγκαταλειφθείς , δεικνύει ην υπέστη 
άνεπανόρθωτον έρήμωσιν. Ταύτην όμως συναισθάνονται 
βαθύτερον ή άποοφανωθεϊσα οικογένεια, οί φίλοι καί τό 
έθνος δλόκληρον, άποστεοηθέν τοϋ μεγάλου εργάτου τής 
υλικής αύτοϋ άναπτύςειος.

*

* ^

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ Α Ρ Α Β Α Σ  ■'

Ό  Δημήτριος Σαράβας έγεννήθη εν Δολοΐς τής Λακω
νικής τό ετος 18*20 υπό γονέων εύπορων καί εύυπολήπτων 
τοϋ Στασινοϋ πρωτεύοντος είς τό έμπόριον καί τής επ ί νοη
μοσύνη, αρετή καί κάλλει οιαπρεψάσης Ε λένης τό γένος 
Κετσέα* ένυμφεύθη τό έτος i8 6 0  μετά τής 'έκ  τής επ ιφα
νούς οίκογενείας τών Δ εληγιανναίων καταγομένης Πηνε
λόπης Κ. Δεληγιάννη κα ί άπεβίωσεν έν Ά θηνα ις κατά 
τό τελευταΐον δεκαήμερον τοϋ μηνός ’Ιουνίου τοϋ 1885 
έτους ανευ απογόνων.

Ή  πα ιδαγώ γησ ις αύτοϋ υπήρξε πρότυπον έπ ιμεμελη-



μένης καί χριστιανικής ανατροφής* ή δ ’ έκπαίδευσίς του ’ ' 1 — * / ~ /απ αρχή; μέχρι τη ; πεοαιωσεως τών πανεπιστημιακών 
σπουδών συνωδεύετο μετά πιστοποιητικών βαθμού αγωγής 
καί παιδεύσεω; ((άριστα)).

Την τοΰ δικαίου έπιστημην έν άρχη έξήσκησεν ώς δ ι
κηγόρο; παρά τοΐς έν Καλάμαι; Δικαστηρίοι; κατόπιν δ’ 
oj; οικαστής άνελθών τά διάφορα αξιώματα μέχρι τοΰ τοΰ 
αρεοπαγίτου. Ά πό δέ τη ; οκτωβριανή; μεταβολής τοΰ 
1862 μέχρι του θανάτου του άποκλειστικώ; έπεδόθη εί;

w / :
Συνελευσει καί τη Βουλή, ε ίτ5 έξωθεν, ώς ιδιώτης, οτε 
λύσσα/,ε α καταδίωξις τών κρατούντων πολιτευτών τόν 
εστερει τοΰ βουλευτικού αξιώματος. Ως υπουργός δέ τη ; 
Δικαιοσύνης η τών Εκκλησιαστικών πολλών ωφελίμων 
νομοθετημάτων την ψηφισιν επέτυχε καί πλεΐστα κανονι
στικά τών διαφόρων κλάδων τ*/;; υπηρεσίας Β. Διατάγ
ματα εςέδωκε, πρό πάντων δέ τό περί διαχειρίσεω; τών 
κληροδοτημάτων, άτινα μέχρι της εποχής έκείνης άσκό- 
πω ; καί απόνω; διετίθεντο υπέρ τών οικείων και ευνοού
μενων τών κατά καιρού; υπουργών καί τών τούτοι; φίλων.

Καί τέλος την ύστάτην άλλά καί την μεγίστην τη πα- ̂ry V I I
τριοι προσηνεγκεν υπηρεσίαν, έξ ής καί τό καίριον τη: 
υγιεια; του έπηλθε τραΰμα — ώ; πρόεδρο; της ελληνι
κή; εν Θεσσαλία επιτροπής έπί τοΰ κανονισμού τών δυ
νάμει συμβάσεω; μεταξύ Έλλάδο; καί Τουρκίας βακου- 
φικων καί άλλων απαιτήσεων, διαπραγματευθεί; καί 7>ύσας 
πάνυ ωφελίμω; και ευχερώς υπέρ τών έλληνικών συμφε
ροντοον τα παρουσιασθέντα ζητηματα καθό γνώστης και 
οατοχος τοΰ τε οθωμανιχ.οΰ δικαίου και τών διαφόρων 
κμοειδών καί σχετικών συμβάσεων καί διαπραγματεύσεων

μεταξύ Τουρκία; καί τών έξ αύτής άποσπασθέντο^ν κρα
τών Σερβία;, Μαυροβουνίου καί Βουλγαρία;, εις την επι- 
σταμένην μελέτην τών οποίων πρό τη ; ένάρξεως τών δια
πραγματεύσεων ολόκληρον ετος κατηνάλωσεν : (( Εγω, 
((ενραφεν έκ Ααρίσσης πρός τινα τών ένταΰθα οικείων 
((του, εμπλεξα μέ τά σω^τά μου ένταΰθα καί δέν ηξευρω ̂ * - ϊν  ̂*

ς υγιειας μου.
((συστήματος, δπερ νομίζω τό μόνον δυνάμενον νά υπερα· 
Κσπίση άποτελεσματικώς τά δίκαια καί τά συμφέροντα της 
((Έλλάδο; ό'σον άφορα τάς έκ τής τελευταίας συμβάσεως 
«απαιτήσεις της Τουρκίας. Πεποιθα δ’ οτι το σύστημα, 
((δπερ έν τη Επιτροπή ήκολούθησα, άπ/,λλαξα την Ε λ 
λ ά δ α  άποζημιώσεών είς δεκάδας εκατομμυρίων άνερχο- 
((μένων.

((Τά είς τό ύπουργεΐον καί τάς διαφόρου; άρχάς εγ- 
νραφά μου καί τά πρωτόκολλα τών συνεδριάσεων της επι-((γραφα μου και τα πρω*

((τρο·
((βαια
((ένόαισα οτι ώφειλον νά σοί δώσω νύζιν τινα περι τιον

;'ής μαρτυροΰσιν έπαρκώς τί επραξα. Δέν αρμόζει βε- 
, νά λαλη τ ι; περί εαυτού* άλλά διότι γράφω εις σέ

τ
((πεπραγμένο^))

Άνήρ γλυκύς τούς τρόπους καί υψηλόφρων, τιμίόμενος 
καί άγαπώμενος παρά πάντων καί τιμών την εαυτού 
επαρχίαν, αλλά ;αυι τιμτ,θεί; δπ’ αύτϋς |/.νι$έ κατανοτ,θείς 
δσον έδει, έστερηθη έν ταΐς προτελευταιαις και τελευταιαις 
έκλογαΐς τοΰ βουλευτικού άξιώματος.

Ή λίκαι άρεταί περιεκόσμουν τόν Σαράβαν, μόνοι οι 
γνωρίσαντες αύτόν δύνανται νά μαοτυρησωσιν! Εχθροί καί 
φίλοι άνωμολόγουν τό άνεπίληπτον αυτοΰ. ί Τις τών ειδο- 
των αύτόν ώς δικηγόρον η δικαστήν δέν διατηρεί έδραΐον 
τό φρόνημα περί τε τής έμβριθείας, τή ; χαριτος τοΰ λο-



Υου> τ *  ̂ ακεραιοτητος τοϋ χαρακτήρος και της βαθείας 
γνωσεως τής επιστημης j ί *Η τις τών πολιτικών ήγε- 
»ών μεθ υπερηφάνειας δέν συγκατέλεγεν αύτόν μεταξύ  
τών πρωτευόντων φίλων του καί δέν έπεζήτει τήν περί 
τών πρακτέων γνώμην του ; Ό  αοίδιμος Δεληγεώργης έν 
*ινι κατα το ετος 1 8 6 3  συναναστροφτί, μ ετ ’ άγανακτή- 
σεοος άπηντησεν εις τούς μετά περιφρονήσεως καί έξευτε- 
λισμοϋ κρίνοντας τούς έν τη  Ε θνική  Συνελεύσει π ο λ ιτ ι
κούς φίλους του αείμνηστου Κουμουνδούρου, ειπών : ((μά, 
((κύριοι, λησμονείτε ότι μεταξύ τών φίλων του Κουμουν- 
(ίδούρου συγκαταλέγονται καί οί Σαράβας καί Κ εχαγιάς ;
• *Η τέλος, τ ίς  εκ τών κατά τήν ’Οκτωβριανήν μεταβο
λήν δικαστικών λειτουργών δέν άντελήφθη η δέν ηκουσε 
. /)ν εύρωστον και αποτελεσματικήν αντίστασίν του ώς γ ε 

νικούς γραμματέως τού υπουργείου τής Δικαιοσύνης, 
εναν.ιον τής επιδιωκομενης αποπομπής έκ τής υπηρεσίας 
πολλών διακεκριμένων λειτουργών τής Θέμιδος, κατορθώ- 
σαντος να τηρηθη αλώβητος ή δ ικαστική  εξουσία, έν ώ 
απασαι α' λοΐ/<,αι, παρασυρθεισαι υπό τοϋ επαναστατικού 
ανεμοστροβίλου, παρέλυσαν ;

Α· ιδιότητες τοϋ Σχραβχ ως πολιτευτοϋ φέρουσι τήν 
σφραγίδα τή ; πρωτοτυπία;- ή αόνη του ί ’ επιθυμία, τό 
εξέχον αύτοϋ γνώρισμα, ην ή προσπάθεια νά έφαρμόση τήν 
ηθικήν Ιν τη πολιτικνί· καί ιδού -.ί ττερί τούτου πρό; τ ινα  
των οικείων του εγρζφεν: (('Υποθέτει; δτι είμαι έρωτευμέ- 
«νο; ?, δτι δύναμαι ποτε νά έρωτευθώ πολιτευτήν τινα  οσον 
«μ εγα; έγενετο η άν η ; Ούδείς, κατά τό ίδικόν μου πολύ 
«όυσκολονγοϋστο, πληροί τού; δρ ου; τελείου πολιτευτοϋ* 
((οι δρ οι οΰτοί εισιν αυτοθυσία υπέρ τοϋ κοινή συαοέοον- 
«το;)).’Εν α λ λ /i δ ’ επιστολή : ((Ά σχέτω ; παντός κότ,μα- 
((τισμοϋ κρίνων τ ι ;  τά  καθ’ ήμας, δέν δύναται η νά οΐκτεί- 
Ρί................Είνε λοιπον η πολιτική  πάλη άγων περί ύπάο-

«ξεως ; Άλλοίμονον 1 Κ αταθλίβομαί βλέπων δτι πάντε; εν 
«μέτρω διαφόρω έκαστο;, ά λλ ’ δμως πάντες εργάζονται 
« ΐν ’ άποδείξωσιν δτι οί κοινοβουλευτικοί θεσμοί δέν όύ- 
((νανται παρ’ ήμΐν νά συμβιβασθώσι πρό; τήν ηθικήν καί 
((υλικήν πρόοδον τοϋ ’Έθνους)).

Έ ν τ α ΐ;  παραμοναΐ; δέ τών τελευταίω ν βουλευτικών 
εκλογών ετοιμαζόμενο; ν’ άπέλθτι εκ Καλαμών ε·.; τήν 
ιδιαιτέραν του πατρίδα, έγραφε : «Μαρτύρομαι τόν Θεόν δτι 
((τοϋτο' πράττω ούχί δ ι’ έμαυτόν, άλλά χάριν γενικού συμ- 
(«ρέροντος, έπί τνί πεποιθήσει δτι δύναμαι μ ετ ’ άλλων 
«όμοφρόνων ν’ άνακόψω τόν όλεθρον τή ; όσημέραι κατα- 
«βυθιζομένη; ταλα ίνη : πατρίδο; διά τή ; άδιακόπου καυ- 
«τηριάσεως και τοϋ στιγματισμοϋ τών εις τήν καταβυθισιν 
«ταύτην εργαζομένων ολετήρων)). Ά τ υ χ ώ ; δμω; έν τα ις 
έκλοναϊς άπέτυ·/ε καί ουτω συνετελεσθη ή τής υπαρ-,εως 
του καταστροφή έπ ί μεγίστη  βλάβτι τών κοινών τής^πα- 
τρίδος συμφερόντων καί προ πάντων τ?ίς ιδιαιτ&ρα, αυ.οϋ 
επαρχίας,* υπέρ τή ; άναπτύζεω; και τή ; εύημεριας τη ; 
οποίας τοσούτον έμόχθησε, κατορθώσα; τήν σύστασιν Ει
ρηνοδικείων, σχολείων καί πολλών κοινωφελών ευεργετη
μάτων· πρό; δέ διά τής αύστηρά; καί λελογισμένη; όια- 
•/ειρίσεω;' τοϋ Άλεξανδρακείου κληροδοτήματος εξησφά- 
λ ισεν ού μόνον τήν συντήρησιν σχολαρχείου έν Κ άμπφ τοϋ 
δήαου Ά β ία ς , άλλά καί τήν άλλεπάλληλον έκπαίόευσιν 
πέντε υποτρόφων άπ ’ άρχής τών εγκυκλοπαιδικών σπου- 
δών μέχρι τέλους τών πανεπιστημιακών.

Τοιοϋτος ό άνήρ, ου τινο; τόν βίον καί τήν πολιτείαν  
έσκιαγραφήσαμεν, φόρον πατριω τική; εύγνωμοσύνης τε- 
λ,οϋντες.

Θ· <Κ>.



Η  ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡ ΙΑ Σ

Πάντες γινώσκουσι τό μυθιστορυ.όν επεισόδιο ν, δπερ 
άνεβίβασε ττ,ν ώραίαν ήγεμονόπαιδα τής Βαυαρίας άπό 
τ ι ς  ταπεινής αυλής τοϋ Possenhofen εις τόν θρόνον τής 
Αυστρίας. Ά π ό  τοϋ γάμου τνίς ή αύτοκράτειρα, ώς οί εύ- 
δαίμονες λαοί, δέν έχει ιστορίαν. Ούδέν τό έκτακτον έν 
τώ  βίω α,ύτής, τουλάχιστον έν Αυστρία. Έ ν Ουγγαρία οι 
εύγενεΐς έλάτρευσαν τήν καλήν βασίλισσαν, ητις έπεφάνη 
αίφνης φέρουσα τό ουγγρικόν ένδυμα και λαλούσα τήν εγ
χώριον γλώσσαν. Καίπερ μή φιλάρεσκος η αύτοκράτειρα, 
συνεκινήθη δμως έκ τής ίπποτικής λατρείας τών μεγιστά
νων, τοσοϋτον άφ&,σιωμένων ε ί; τήν Μαρίαν Θτ,ρεσίαν, οΐ- 
τινες έμελλον νά χύσωσι τό αίμά των υπέρ εκείνης. ην 
έλάτρευον. Ά λ λ ’ έν τ·?, δημοκρατουμέννι Αυστρία Βασί
λισσα καί λαός έμειναν ξένοι πρός άλλήλους.

Πλήν τών αύλικών καί τών είς τούς δύο χορούς τής 
Αυλής καλουμένων, ευάριθμοί είσιν έν Βιένννι οί εΐόότες 
τήν αΰτοκράτειραν. Πολλοί τών Βιενναίων ουδέποτε εΐδον 
αυτήν. Καί εΐνε άξιοι λύπης, διότι Ε λ ισάβετ ή έκ Βαυα
ρίας ητο ώραιοτάτνι καί εινε άκόμτι. Τά πρόσωπόν ττις μό
λις έπιψαυόμενον ΰπό τής πτέρυγος τοΰ χρόνου, τό κομψόν 
καί εύκαμπτον σώμά τνίς δέν έμφαίνουσι γυναίκα προβε- 
βηκυϊαν. Έ π ίστατα ι, ίνα διατηρήται νέα, τό απόρρητον 
τής Άρτέμιδο; Ποατιέ, ητις ίσνυρίζετο δτι έπί τού ί π 
που τήν πρωίαν τό προσωπον δέχεται τήν ουρανίαν όρό- 
σον, ητις έστίν ή καλλίστη τών πηγών τής Νεότητος. 
Νομίζω, δτι τό μίσος τής αύτοκρατείρας Ε λισάβετ πρός

τον λαόν κα ί τή ν  δημοτικότητα  π η γ ά ζ ε ι έκ τή ς  έγκαρτε- 
ρήσεως αυτής πρός τά  τετελεσ μ ένα  γεγονότα . 'Η  Α ύτο - 
κράτειρα ευχαρίστως θά ύπ έκ υπ τεν  είς τά ς ά π α ιτή σ ε ις  
τού Σ τέμματος, έάν τό Σ τέμμα  τούτο δ ιετήρει τά  άρχαΐα. 
δ ικα ιώ μ ατά  του. Προσηλωμένη εις τάς π α λα ιά ς  τή ς έθ ι- 
μοταζίας παραδόσεις, θέλουσα νά διαφυλάξν) άπάσας τάς 
αυτοκρατορικάς προνομίας, άπέτρεψεν άπό τή ς Α υλής τή ν  
εισβολήν τώ ν νεωτέρων ιδεών. "Η θελε προθύμως σ υγκα τα - 
τεθ '/j νά π α ρ ίσ τα τα ι έν κοινώ κα τά  τή ν  τέλ εσ ιν  τώ ν κ α θ ιε 
ρωμένων εορτών, έάν έπ ίσ τευεν  δ τι ο λαός έσέβετο έ τ ι 
τούς ηγεμόνας του. Ά λ λ ά  γ ινώ σ κ ε ι δ τι ο ιερός χαρακτήρ 
τώ ν αρχικών συνηθειών έξ έλ ιπ εν  δλως, κα ί δτι μόνη υπο 
λ ε ίπ ε τ α ι ή θέα α υτώ ν , παραδόξως δέ η ήγεμονίς αύτη,., 
η τ ις  δέν άπα ξιο ΐ νά ήνε φ ίλη  τώ ν ίπ π ευτρ ιώ ν , αποτροπιά
ζ ετα ι τά ς  δημοσίας παρουσιάσεις.

Κ α ί ομως ή καθολική  λατρεία  εΐνε λ ία ν  πρόσφορο: είς 
τούτο. Δ ίς κ α τ ’ έτος ή αύτοκρατορική ο ικογένεια  κ α ί ο 
λαός καλούντα ι α ντ ιμ έτω π ο ι ά λ λ ή λ ω ν  κα ί ή βασ ιλε ία  
δ ύνατα ι νά έπ ιδ ε ίξτ ι πάσαν αύτής τή ν  λαμπρότητα  είς 
τάς τ ε λ ε τ ά ; τής Ά να σ τά σ εω ς κα ί τής ά γ ία ς  Μ εταλήψεω ς.

Κ α τ ’ έτος οί ΒιενναΤοι ά γά λλο ντα ι έκ τώ ν προτέρων. 
έπ ί τώ  μ εγα λο πρ επ ε ΐ θ εά μ α τι, δπερ δ ύνατα ι νά παρά?·/η 
αύτο ΐς ή ά'νασσα, συνοδεύουσα πεζνί τά ς θρησκευτικάς 
πομπάς κα ί περ ιστο ιχιζομένη υπό τώ ν κυριών τής Α υλής, 
έπομένων τώ ν ακολούθων, φερόντων τά  άκρα τώ ν έσθητω ν- 
Ά λ λ ά  κ α τ ’ έτος τα κ τ ικ ώ ς  οί Β ιεννα ϊο ι πληροφορούνται 
τήν προτεραίαν τής τ ελ ε τή ς  δ τι ή Α ύτής Μ εγαλε ιό της ή 
αύτοκράτειρα ήσθένησεν α ίφ νης, η δ τι άπήλθεν είς τήν- 
εζοχήν.

Ο υτω κα θ ίσ τα ντα ι δημοκρατικοί κα ί οί συντηρητικιό- 
τα το ι τώ ν π ο λ ιτώ ν , τώ ν φ ίλα  φρονούντων πρός τή ν  άρ- 
χ α ία ν  αυτοκρατορίαν, δ ιότι οί κάτο ικο ι τή ς  πρωτευούσης,.



οίονεί μειράκια, εύκολώτερον συγχωρούσιν αδίκημα η τήν 
απώλειαν πομπώδους θεάματος.

Ή  αύτοκράτειρα εχει τήν σπανίαν αρετήν εις γυναίκα, 
επ ί θρόνου καθημένην, νά μή άναμιγνύηται είς τήν πολι
τικήν, πλεονέκτημα πολυτιμότατον έπ ί συνταγματικού 
πολιτεύματος. ’Αντί τούτου άρέσκεται αυτη νά διέπη τά 
τής αυλής* 6 αύτοκοάτωρ ούδόλως άποστέργει τούτο, καί 
άφίνει είς τήν σύζυγον ((έν τω οΐκω)) τήν αύτήν έλευθε- 
ρίαν, ής άπολαύουαιν οι υπουργοί του έν τη διοικήσει τοϋ 
κράτους.

Ά λλω ς τε δε αί ορέξεις άμφοτέρων τών ηγεμόνων είσίν 
α: αύταί, ύπό τοϋ αύτοϋ κατεχομένων πάθους πρός τόν 
μονήρη βίον, τήν Θήραν καί τάς παραβόλους ιππασίας.

'Η αύτοκράτειρα ’Ελισάβετ, καίτοι ήρξατο ίππεύουσα 
μετά τό εικοστόν τής ηλικίας της έτος, καί ί'σως ενεκα 
τούτου, κατά τόν κόμητα ll^douville, είνε ή πρώτη άμα- 
ζών τή ; Αύστρίας καί Ουγγαρία;, ειπωμεν δέ καί τής 
Α γ γ λ ία ; ,  Σκωτία ; καί ’Ιρλανδίας, επειδή οί ’Ά γγλο ι 
άνεκήρυξαν αύτήν τοιαύτην κατά τά ; Θήρα;,/εί; α ; παρέ- 
στη έν τη χλοερά Έρίνη, πριν ή οί Φαινιάνε; καί οί Α ή τ 
τητοι σπείρωσι τήν δυναμίτιδα έπί τοϋ έδάφους τών Fox 
huntings.

Ή  Θήρα κατά τόν αγγλικόν τρόπον είνε ή άρίστη πα
σών. 'Η  ιππασία έπέχει τήν πρώτην θέσιν, καί έξηγεΐται 
εύκόλω; ο θαυμασμό;, ού έτυ^εν εκείνη, η τ ι; δύναται νά 
έπικληθη βασίλισσα τών Αμαζόνων. Ό  Ά χ ιλλεύς αύτό; 
άνιστκμενος ε ί; τά ; οχθας τοϋ Σκαμάνδρου δέν θά ήδύνατο 
νά ρίψη αύτήν άπό τοϋ ίππου. Ή  πότνια sportslady άρ- 
κείτα ι νϋν θηρεύουσα εί; Godollo.

’Έσχον τό σπανιώτατον ευτύχημα νά ιδω τήν λαμπράν 
ίππότιδα είς τάς αύτοκρατορικάς άσκήσεις τής Βιέννης 
καί είσέτι διατηρώ τόν ένθουσιασμόν. 'Η  Αύτοκράτειρα

κατέχει ένταύτώ τήν τέχνην καί τήν επιστήμην τοϋ ίπ 
που, τέχνην καί έπιστήμην δύσκολον, διότι παραλλάσσου- 
σιν άναλόγως τών ιδιοτήτων τοϋ ϊππου. Λέγουσιν οτι ήδύ- 
Λ*ατο νά ήνε ή πρώτη ιπποκόμος τοϋ κόσμου· καθίστησι 
ζηλότυπον τήν Έ λίζαν Loisset, άλλ’ άκριβέστερον έ'πρεπε 
νά ειπωσιν, οτι έδύνατο νά πρωτεύη μεταξύ τών συγχρό
νων καθηγητών της ιππασίας.

Έ ν τη ιατρική ή αύτοκράτειρα προτιμά τήν ομοιοπα
θητικήν μέθοδον. Σπουδάζει τήν άνάτριψιν, σύστημα συμ
πληρωτικόν τών βιαίων κοπώσεων τοϋ ί'ππου. Έ κτελε ΐ 
θεραπευτικά πειράματα διά τής μεθόδου τοϋ κόμητος Καί- 
σαοο  ̂Mattel έκ Βονωνίας. Ή  Αύλή ακολουθεί φυσικώς τό 
παράδειγμά της, οπερ παρέχει πολυπληθή πελατείαν είς 
τόν στρατηγόν τοϋ ίππικοϋ Fratricsevies, αρχηγόν τής 
ουγγρικής φοουράς.Ή αύτοκράτειρα δέν συμβουλεύεται τού; 
έξ έπαγγέλματο; ομοιοπαθητικούς ιατρούς ή τούς ματ- 
τεΐστάς. ((Δέν θέλω νά προσβάλω τήν φιλοτιμίαν τοϋ άγα- 
θοϋ δόκτορος Widerhoffer, ό'στις τόσον καλώς έπεμελήθη 
τά τέκνα μας, οτε ήσαν μικρά καί είνε κατά πεποίθησιν 
άλλοπαθής», ελεγέ ποτε πρός τινα , ό'στις έξεπλάγη ίδών 
αύτήν, πέμπουσαν τηλεγράφημα, ινα ζητήση συμβουλήν 
ιατρικήν παρά τίνος άνωτέρου άξιωματικοϋ.

£*Εκ τών τοϋ κόμητο; Paul Vasili.)



ΠΡΟΣ ΤΟΝ Σ 0Φ0Δ 0ΓΙΩΤΑΤ0Ν
ΚΥΡΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΝ
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Avez vous par hasard connu feu monsieur Panbe 
Qu’une ardeur de dispute eveillait avant I’aube ?

ΕΞΟΦΑΗΣΙΣ ΓΙΑΑΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

1Σοφολο} ί ώτα τε,

Ό  ιπποτικός αγών, 8ν άνελάβετε κατά τό παρελθόν 
θέρος υπέρ πάτρ. . . . ωνος μαχόμενος καί πρό; πάντα; πο
λέμων, έν μεγίστη εμβάλλει με σήμερον στενοχώρια, διότι 
οφειλών ώς χρονογράφος νά διαλάβω περί αύτου έν τώ *Λτ- 
τικω  'Ημερολόγιο), δέν έπιθυμώ νά κατατάζω υμάς έν τη 
χορεία τών Π εριπλανωμένων 'Ιπποτώ ν, ετι δέ ολιγώτε- 
ρον μεταζύ τών άλλων εκείνων, οιτινες εκαλούντο Μ πράβοι 
(Bravi). Καί θαυμαστοί βεβαίως κατά τήν αρετήν οί καλοί 
εκείνοι ίππόται, οιτινες, τά πάντα έγκαταλείποντες, ένε- 
')ύοντο χαλυβικόν θώρακα, ώπλιζοντο ώς αστακοί, έπέβαι- 
νον ίππου καί ετρεχον τηδε κάκεΐσε ζητούντες a ventures, 
υπέρ της τ ιμ ής  καί τη ; δ εσπο ινής  ύπερμαχουντες. Καί 
κάλλιστόν μέν ή τιμή, καλόν δέ ωραία δέσποινα, καί ού 
κακόν πανεπιστημιακή τις έ'δρα, δυςτυχώς ομως ό τοϋ 
Θερβάντες δημώδης ηρως κατέστησεν αύτούς παροιμιωδώς 
κωμικούς. Οί Μ πράβοι, υπέρμαχοι καί ούτοι τούτου η

εκείνου, άλλ ’ έπί μισθώ η αμοιβή, δέν κατέλιπον μνήμην 
κωμικήν, άλλ’ ούχί δμως καί επίζηλον, πολλάκις όέ καί 
άφορμά; παρασχόντες είς τό ήκιστα επαινετικόν τούτο 
λονοπαίγνιον : un brave qui n’ est pas brave· έντεύθεν δέ 
ή αμηχανία μου.

Ήξεύρω, κύριε, δτι ο βίος επιβάλλει υποχρεώσεις ήθι- 
κάς η ύλικάς, μικράς η μεγάλας. Ούτως, έπ ί παραδείγματι, 
άν τις εί'πη περί ημών δτι ειμεθα άνθρωποι αγαθοί, άμείβο- 
μεν τήν καλωσύνην αύτού, κηρύσσοντες τόνάνδρα άγαθώτα- 
τον και δή καί άγιον. *Αν δέ συστήση ημάς τοΐς άρμοόίοις 
ώ : σοφούς, ώ ! τότε κρούομεν παταγωδώς τούς κώδωνας πα
σών τών εκκλησιών, —  καί έκάστη εκκλησία εχει καί θυ- 
μιατήριον — , ινα μάΟη δ κόσμος δτι δ σύστησα ς ημάς είναι 
σοφώτατο; πάντων άνθρώπων, καί τοι πολλάκις ούδέν τοιού- 
τόν τι ένδοαύνω: φρονούμεν ανθρώπινα δέ ταύτα, σοφολο-

1 « Ρ / 5 f ~γιώ τατε, πανταχού γης συμδαινοντα, παρ ημιν οε μάλλον 
συνεχώς η αλλαχού. Οί ΓΙέρσαι έζημίουν θανάτω τόν άγνώ- 
μονα, οί "Έλληνες έτίμων τήν αχαριστίαν,— έκ πνεύματος 
ισως α ντ ιπο λ ιτευτώ ; πρό; τούς βαρβάρους— , διό καί έόεί- 
χθησαν αχάριστοι πρός τού; μεγάλου; αύτών άνδρα;, ύμεΐς 
δέ ώς άσιανολόγο; άκολουθεΐτε τοΐς Πέοσαις. Ά λ λ ’ δσον 
έντιμον καί άν η ή τνίς εύγνωμοσύνης δημοσία γινομένη 
έκδήλωσις, δέον αύτη νά γ ίγνητα ι πάντοτε έν μέτρω* δ 
πολύς ζήλος βλάπτει. Οί άνθρωποι σήμερον, σοφολογιό
τατε, δέν είναι πλέον, δυςτυχώς, οίοι έγνωρίσατε αύτούς 
έν τη Β αχαδαρά τα , διεφθάρησαν καί παρεζηγούσι καί τά 
άθωότατα τών πραγμάτων* οι Ρωμηοι μαλιστα, θεος 
φυλάξοι ί είναι ύποπτοι, πανούργοι, έχουν τόν νούν πάν
τοτε είς τό κακό, δέν πιστεύουν είς τίποτε, ούτε εις την 
σοφίαν τών γυλλά δω ν , καί, δταν βλέπουν αύτεπαγγέλ- 
τους υπερασπίσεις καί θυμιατήρια, λέγουν έν τη γραφική 
των γλώσση : ?) δουλειά  γ ιά  τό πάπλω μα , η λάκκον  εχει ή



φάβα , ή d id s t  τ ά  τον χονλτ\θη δού.Ιενσι καί άλλα τοι- 
αΰτα, ών τήν σημασίαν θά γινώσκετε βεβαίως ώς γλωσ
σολόγος. ’Αλλά φύσιν φιλοπόλεμον ού ράδιον μεταβαλεΐν, 
και δμολογησωμεν οτι είσθε tant soit pea batailleur· μοι 
ενθυμίζετε τον ανεψιόν του περίφημου Φοντενέλλου, τόν
καλόν έκεΐνον.........................................Monsieur Daiil>e

Qu’une ardeur de dispute eveillait avant l ’aube*

και δύναταί τις νά μή άγαπά τούς πολέμους, οτε ούτοι 
άναγράφουσι τρόπαια, οία τό ΝταβΛαμΧας, τό Ά πήχος  καί 
τό Ά ποσβο.Ιότω  ! ! Έ ν τω άρειμ,ανίω όμως υμών ζηλώ 
πρό; τό πολεμεΐν λησμονείτε ενίοτε καί τά πρώτα στοι
χεία  της τακτικής, τά άπαιτοΰντα, νά ύπαινισσώμεθα 
τούς ύπαινιχθέντας ημάς καί νά ονομάζωμεν τούς ονομά- 
σαντας. Τό έπ ’ έμοί, ουδέποτε άνέφερα όνομαστί έν τώ 
’ Αττιχώ ' ΗμεροΛογ ίω  τόν υμέτερον πάτρωνα* ύπηνίχθην 
μέν αύτόν, ούδέποτε όμως ώνόμασα, καί ούτως ώφε(λετε 
καί υμείς νά πράξητε ώς πρός έμέ, θέλοντες ν’ άντικοού- 
*ητε τά ύπ ’ έμού λεχθέντα, άλλως όμως Ιδοξε τη ύμε- 
τέρα σοφολογιότητι. Καί λογικώς* είσθε άνθρωπο; τη ; έπο- 
χής, άνθρωπος πρακτικός, καί ήξεύρετε δτι δ ι5 υπα ινιγ
μών δέν χονΛ εΐτα ι όούΛενσις τόσον καλά δσον άναφέροντες 
ονομα. Ά λ λ ά  περίεργος πολύ ή τακτική  υμώ ν δταν πρέ- 
πη νά ύπαινιχθήτε, ονομάζετε, καί* δταν πρέπη νά ονομά
ζατε, κολοβούτε τό ονομα, ώςτε, μεταμορφούμενον, δύνα- 
τα ι νά δώση αφορμήν είς κωμ,ικάς παρεξηγήσεις. Δεν ετυχέ 
ποτε είς τό ρεύμα της ζωής σας ν’ άκούσητε περί της 
γαλλικής λέξεως q u ip ro q u o  ; Έ ν τούτοις μεταξύ τών 
τροπαίων ύμ.ών Ν ταβΛ αμχάς, Αχήχος καί ΆχοσβοΛόνω 
υ πάρχει καί νοστιμώτατον quiproquo, ού τό αληθές ήγ- 
γυηθη ήμΐν γνωστός έν Ά θηναις κύριος, ευρισκόμενος έν 
Παρισίοις, οτε τοΰτο συνέβη. Έ χ ε ι δέ ώς έξης τό πράγ

μα : φύλλο ν αθηναϊκού τίνος περιοδικού περιήλθε κατα 
τόν παρελθόντα Ιούλιον είς χεΐοας Γάλλου εν Μασσαλία 
βιβλιοπώλου, δςτις τυγχάνει ών ανταποκριτής η συγγε
νής, δέν ένθυμοϋμαι άκριβώς, τού διάσημου I άλλου μυ- 
θιστοριογράφου κυρίου Ιουλίου Βέρν. Ό  βιβλιοπώλης, ως 
έκ τών σχέσεων αύτού μετά τών έκεΐ Ε λλήνω ν, ηξευρει 
ολίγα ελληνικά, δσα, φαίνεται, έγίνωσκε καί δ περίφημος 
Κρεβιέ (brevier), δ συγγράψας, κατά τήν IB' εκατονταε
τηρίδα, τήν ιστορίαν τού Πανεπιστημίου τών Παρισίων, 
δςτις τά ήξευρε μ,όνον είος τό Ο, διότι εντυχων ποτε παρα 
τώ  άγίω  Άμβροσίω τη λέξει ονσ ία , ήναγκάσθη, ως αυ
τός ούτος δ ιηγείτα ι, να ζητηση έξηγησιν παρά τίνος Α γ
γλου, Ίωάννου Σαρασίνου, ούδενός τότε τών εν Παρισίοις 
διδασκάλων έννοούντος τά ελληνικά. Ουτω καί ο βιβλιο
πώλης, ίδών έν τώ  φύ7νλω εκείνω τό ονομα του κυρίου 
Βέρν έκατοντάκις επαναλαμβανόμενον* δ κ. Βέρν εδώ, δ 
κ. Βέρν έκεΐ, δ κ. Βέρν έπάνω, δ κ. Βέρν κατω, υπεθεσε, 
φυσικώ τώ λόγω, δτι έπρόκειτο πάντοτε περί τής εν Οι- 
τύλω γνωστής εκείνης ιστορίας, καί έσπευσε ν’ άποστειλη 
τό φύλλον μετ’ έπιστολής πρός τόν κύριο’ν ’Ιούλιον Βέρν 
παρά τούς Παρισίους έν Auteil τότε ευρισκόμενον. Ο μυ- 
θιστοριογράφος, λαβών ταΰτα, προςεκάλεσε φίλου; τ ινα ;,
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------------ , - ,ηγησεν
κειτο περί του κ. ’Ιουλίου Βέρν, άλλά περί τού κ. Βερναρ- 
δάκη, ού τό ονομα δ γράφων είχε κολοβώσει χάριν συντο
μ ία ;, ώ ; δυνατόν είκάσαι* άπειρα δέ τά πρό; τ ιμ τν τοΰ 
άρθρογράφου quolibets.



α^του · τοσον κακός διάβολος είνα ι αυτός δ κύριος Βερναρ- 
όακης, ώςτε φοβεΐσθε κα ί αύτό ετι τό όνομά του νά προ- 
φερητε, ως τα  θεοσεβή εκείνα γραΐδ ια , ά τ ινα  σταυροκοπού- 
μενα λέγουσιν ό Έ ξ α π εδώ , η δ "Αμελέτητος, φοβούμενα 
V2C, ?V Διάβολον  ̂ ’Α λ λ ’ όσον κακός πειρασμός
καί άν εγένετο υμιν δ κύριος Βερναδάκης, νομίζω ό'τι (οφεί
λετε  αύτώ  μικράν τ ινα  εύγνωμοσύνην. Τί δ ιώ κετε πολε
μ ο ύν^ ; όεςια  άριστερα, εδου, έκεί' καί πλησσοντες ανεμο
μύλους ; την φημην. Τί έπ ιζ η τε ιτε  ; νά γ ίνη τα ι θόρυβο:, 
πάταγος περις υμών επ ’ ελπ ίδ ι δτι ή τοϋ Έ θνικοϋ Π α
νεπ ιστήμιου νύμφη, άκούουσα περιβομβοϋν τό ονομά σας, 

άνοιςη επί τέλε ι τάς σκληρά; άγκάλας κα ί θά σας δε- 
χ θ /j ο)ς νυμφίον* ενί λογω κα ί επ ί τό άπλούστερον, δ #αν- 

)να το πάπλωμά. Τί δ ’ εττοαζεν υπέρ υμών δ κακός 
εκείνος κύριος Βερναρδάκης διά  της Λ7m e 'Ημέρας ; σάς 
εόωκεν ακριβώς αύτήν τα ύτη ν  την φημην καί δ ιά  τα ύ -  
• Λς το παπλωμ,α θελω νά ειπω  την νύμφην, καταστησας  
.ο όνομα σας γνωστόν πέραν τών στενών δρίων τοϋ τ η :  
Π λακας γυμνάσιου, ενθα τ ίς  οίδε πόσον χρόνον θά εμενε 
τεθαμμενον άνευ αύτοϋ καί τοϋ πανελληνίου εκείνου φύλ
λου. Κ α ι τοιοϋτον γενναΐον πολέμιον έ τ τ ί  τοσοϋτον α δ ι
κε ίτε, ώςτε νά κολοβώτε κα ί τό ονομά του ! Π ρώτιστη, 
σοφολογιωτατε, άρετη παντός ιππότου, έστω καί περιπλα- 
νωμενου, τό α να γ νω ρ ίζε ι τάς άρετάς τοϋ αντιπάλου.

II

®?Χ°!Λαι τώρα είς τά  άφορώντα είς έμέ, ά τ ινα  άφηκα  
«ελευταια, ουδόλως αρεσκόμενος εις τό περιαυτολογεΐν.

Λ ί «  * Ι Ι Ι Η Ι     .  '  _  _ V  r  -V f t /

έμοί δυνατόν, ήττον ήμαρτημένως. Νομιζίο δε οτι ούδείς σ ή 
μερον δύνατα ι νά γράφη άναμαρτητως γλώ σσαν αμορφον κα ί 
άπλαστον ε τ ι,  μεταξύ άρχαί(ον κα ι νεωτέρων τύπω ν, έ/,- 
ληνισμών, χυδαϊσμώ ν κα* ξενισμών κυμαινομένην, εν έπ ι-  
μέτρω δέ πτω χοτάτην. Τούτου παράδειγμα πρώτον δ σοφός 
υμών πάτρων, δ της μικράς άττιχογλωσσιχτις Ε κκλησίας 
προφητης/ δ τούς πάντας ως αιρετικούς κατηγορησας. 
’Α ναγκασθείς πρό; σ τ ιγ μ ή ν  νά βηματίση  μόνος, χωρίς ;τα- 
τερίτσαις, ηγουν δηλα δη μαρτυρίας κα ί παραπομπας, ητοι 
ξένα πόό'ια, ύπέπεσεν εις πλεονασμον, λάθος καί φραγκι- 
σμόν, είς τρία λάθη  έν μ ια  κα ί μονή επιγραφή* ^έπιγρα- 
ύας τό άπόκρυφον αύτοϋ ευαγγελιον : 1 Λ Ω Σ ~ I Κ  Α ί 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟιΜ ΕΙΝ ΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ Ν Ε Α Ν 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ Γ Λ Ω Σ Σ Α Ν .  Κ αί άναντιρρτίτως τό γλωσ- 
σιχαΐ καί τό γλώσσαν ε ίνα ι αχαρις πλεονασμός, co; ορθώς 
καί άναλυτικώ ς παρετηρησεν δ έν τη A m  Ημέρα έπ ικρ ι- 
τη ς .1 Ό μολογουμένως δέ λάθος τό νέων ά ντ ί νεωτέρων, ώς 
δ αύτός έπ ικριτης έξηλεγξε2 τόν άναμάρτητον άνδρα, κα ί 
ασύγγνω στος, κ α τ ’ έμέ, φραγκισμός επ ί χειλέω ν α τ τ ικ ί-  
ζοντος τό παρατηρήσεις. Έ λλη ν ικ ω τά τη  βεβαίως ή λ ε ς ις  
rt«par)^//fftc, ά λ λ ’ ένταΰθα ώ ; επιγραφή τί, ώ ; κοινώς κα ί 
λατινοελληνικώ ς λέγομεν, ώς t/r./oc λαμβανομέντη, όέν έκ- 
οοάζει ξενικήν τ ινα  ιδέαν, δεν είνα ι π ίσ τη  μεταφρασι, . ?ί·, 
συνήθους παοχ Γάλλο ις επ ιγραφή; ’· 0 ’6sm*afions sur, η τοΰ 
O s s v r v a z i o m  sulia των ’ Ιταλώ ν, η της τών γραφόντιον λ α τ ι  · 
ν ισ τ ί φ ιλολόγων, ως τό O b s e r m l i o n e s  c r i l i r a e  in T h u c i d i -  
d e m  τοϋ Poppo ; Κ α ί, μά τόν ^.ενοφώντα, δέν σας φ α ίνετα ι 
παράδοξον κα ί κάπως κωμικόν νά ένδύωμεν πράγματα  αρ
χ α ία  δ ιά  φορέματος νέου κα ί ξένου ; νά περιβάλλωμεν τόν

1 'Γ ε υ δ * ΐ  τ ι κ σ [X ο ΰ " Ε λ ε γ χ ο ς ,  σελ. 45.



πεφιλημένον άττικισμόν δ ι’ έτ ιχ έττας  φραντσέζικης · άλλ* 
ο ι Γάλλοι είναι φιλέλληνες καί δέν πειράζει. Εί'δετε δμως 
ποτέ άρχαΐον βιβλίον ούτως επιγραφόμενον ; ’Αμφιβάλλω, 
ίσως άπατώμαι, άλλά νομίζω δτι δέν υπάρχει, η δτι λίαν 
σπάνιον. Παρ’ Άλεξανδρινοΐς, καί εν γένει παρά ταΐς τότε 
ακμαζούσαις έλληνικαΐς σχολαϊς, αί μελέται αύται τής κυ
ρίως γραμματικής ν; γ ραμ μα τ ισ τ ικ ή ς  φέρουσι τοιαύτας τ ι-  
νάς ονομασίας : Ε κλογή α ττ ικώ ν  ρημάτω ν κα ι ονομάτων, 
Ε ρω τήματα, Λέξεις, Λέξεις 'Α ττικών κα ι 'Ε λλήνω ν, Λέ

ξεων σ ννα γω γα ί, Περί γ ραμ μ α τ ισ τ ιχ η ς  γ νμ νασ ία ς , Περι 
όμοιων κα ι διαφόρων λέξεω ν, τέλος ονομάζονται ποικιλο- 
τροποις οΰχί δμως καί Π αρατηρήσεις, άλλ ’ άς γαλλίσωμεν 
και ολίγον^ αφοϋ τόσον άττικίζομεν, δέν έκλνίθησαν οί 
Γάλλοι οί ’Αθηναίοι τών νεωτέρων χρόνων ; ’Αττικοί δέ 
οι Αθηναίοι. Τα δέ ολίγα ταΰτα περί τής επιγραφής δέν 
μα,ρτυροΰσ ι μ υ ρ ιο σ τ ή ν  τ α ύ τ η ν  φοράν τό  σοφόν το υ  γ α λ λ ι 
κού εκ ε ίνο υ  α π ο φ θ έ γ μ α τ ο ς  :

La^critique est aisee, la r t  est difficile.

To δεύτερο ν π α ρ ά δ ε ιγ μ α  π α ρ έ χ ε τ ε  υ μ ε ίς  α ύ τ ό ς , σο φ ο 
λ ο γ ιό τ α τ ε ,  δ το υ  π ρ ο φ ή το υ  α π ό σ το λ ο ς , έ π ιγ ρ ά ψ α ν τ ε ς  τό  
υμ ετερ ο ν  π ο ν η μ ά τ ιο ν  : ΜΕΛΕΤΗ Ε Π Ι  ΤΗΣ Ν Ε Α Σ  
ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ Σ. ’Α λ λ ά  τό  κ ο μ ψ ό ν  εκ ε ίνο  έπϊ δέν σα ς φ α ί-  
νεται δτι είναι πρώτος έξάδελφος τοΰ γαλλικοΰ sue η 
τοΰ ιταλικού sulla (&ude sur, r, studio sullaj ; Ένθυμη- 
θητε τά παιδικά σας χρόνια, δταν έπηγαίνατε είς τό 
σχολεΐον, νά μάθετε γ ρ ά μ μ α τ α  το ν  θ ε ο ϋ  τά πράμματα, 
όέν ελέγετε πρός τους συμμαθητάς σας ((έμελέτησα τ ό  
μάθημα καί το ’ξέρω νερό η δέν έμελέτησα τό μάθημα καί 
φοβούμαι^ τό δάσκαλο ; Ουτω δέ καί ή άρχαία συντάσσει 
.ο μ ε λ ε τώ -  «ο: τ ή ν  ιππικήν μάλιστα μελετώντες», λέγει 
ο i -ενοφών. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν τό μελετώ ) τ ι  νά

γ ίν τ ι τό  φ ρ α γ κ ικ ώ τ α τ ο ν  « μ ε λ έ τ η  έ π ί» , Τό μόνον ορθόν κ α ί  
συναδον έ ν τ α ΰ θ α 1 πρός τ η ν  φ ύ σ ιν  το ΰ  ρ ή μ α το ς  ε ίν α ι ,  νο μ ι· ,ω , 
ή μ ε τ ά  γ ε ν ικ ή ς  σ ύ ν τ α ξ ις  το ΰ  μ ε λ έ τ η .  Π α ρ ά δο ,ο ν  όμ ω ς  
Φ αίνετα ι μ ο ι δ τ ι  σ υ γ γ ρ ά φ ο ν τ ε ς  « Μ ε λ έ τ η ν  « r t  τ ή ς  ν ια ς  
Ε λ λ η ν ικ ή ς » ,  έ π ε λ ά θ ε σ θ ε  ε ν τ ε λ ώ ς  τ ο ΰ  π ρ ο κ α το χ ο υ  υ μ ω ν  
έν τ ο ια ύ τ α ις  μ ε λ έ τ α ις  μ α κ α ρ ίτο υ  Κ ο ό ρ ικ ά , δ ς τ ις  προ - ζ  
κ α ί π ε ν τ η κ ο ν τ α  ε τ ώ ν  π α ρ εσ κ εύ α σ εν  ί ιμ ΐν  έ λ λ η ν ικ ω τ α τ η ν  
έ π ιγ ρ α φ η ν , δ ιό τ ι  τό  σ ύ γ γ ρ α μ μ ά  το υ  ε π ιγ ρ ά φ ε τ α ι « Μ ε λ έ τ η  
της  κ ο ινή ς  η μ ώ ν  δ ια λ έ κ τ ο υ » .  ’ Α λ λ ’ , ώ ;  δ υ ν α τό ν  ε '.κα σα ι, 
έν τν ί ά κ ο ά τω  σ π ο υδ ή  τ ή ς  δ η μ ο σ ιε ύ σ ε ω ς  τ ώ ν  έν τ η  'Ε φη
μ ε ρ ίδ ά  δ ια τ ρ ιβ ώ ν  υμ ώ ν  δ ιέ λ α θ ε  τ ή ν  υ μ ε τέ ρ α ν  προςοχην  
τό π ό ν η μ α  το ΰ  Κ ο δ ρ ικ α · ε ύ νό η το ν  δέ τ ο ΰ τ ο , δ τ α ν  έ χ η  τ ις  
ν ’ ά ν α κ ο ιν ώ σ η  τ ο ΐς  ά ν α γ ν ώ σ τ α ις  α ϋ το ΰ  π ρ ά γ μ α τ α  τοσον  
νέα  κ α ί  τό σ ο ν  σ ο φ ά , ώς τ ά  έν τ η  ίιμ ε τέ ρ α  Ε κθέσει,^  π ο ΰ  να  
έ ν θ υ α η τ α ι το υ ς  ά π ο θ α μ ένο υς  κ α ί  τό ν  Κ ο δ ρ ικ ά ν  ! ’Ά λλω ς 
κ α ί α υ τ ο ί οί Γ ά λ λ ο ι  έ ν ίο τ ε  δ έν  π ο ιο ύ ν τ α ι χ ρ ή σ ιν  τ ή ς  π ? ο -  
θέσεω ς s u r ,  ώ ς ό L evesq u e, έ π ιγ ρ ά ψ α ς  τό  π ε ν τ ά τ ο μ ο ν  σ ύ γ 
γ ρ α μ μ ά  το υ  : «E tu d es d e  Γ  h is to ire  ancienne e t de celle
de la Grece)) ;

Ταΰτα καί παραπλήσια άναλογιζόμενος, σοφολογιωτατε,

1 Λέγω δε ε ν τ α ΰ θ α, διότι ού πάντοτε δυνατή ή ανευ προ- 
θέσεως σύνταξις, ενεκεν άσαφείας τοΰ Υποκειμένου, ώς ε. π . «με- 
λέτη τ ο ΰ  Θεοΰ η μελέτη τ ή ς γυναικός,)) ενθα σκοτεινον μενει 
τίς ό μελετών* ό Θεος τον άνθρωπον, τον ουρανόν, τον κόσμον, 

 ̂ ό άνθρωπος τον Θεόν, ή γ υ ν ή ’τον ανδρα ή β άνήρ τήν γυνα ί
κα* δθεν ένταΰθα ανάγκη προθέσεως, καί τοιαύτη άναντιρρητως 
ή π ε ρ £, ώς ((μελέτη π ερ ί  τοΰ Θεοΰ)). ((μελέτη π ε ρ ί  ττ,ς γυ-  

ναικος)) καί καθεξτ,ς.
2 *Εκθεσις τών Ιργασιών τών γενομένων δπερ rsiC·) τής γλωσ- 

σης ήμών κατά το παρόν ετο." (Έ  φ η μ ε ρ. άριθ. Ί 66  και Ί6Τ, 
4 5  και >16 Ίουν(αυ 4885). TC νά ειπτ, τ ις  περί του δ π ε ρ  5



ειπον άλλοτε δτι ή Κυβέρνησις ά'ριστα θά έπραττε-, έπ ι- 
οαλλουσα φό̂ ρον βαρΰν επ ί τής μελάνης. ΙΊάντες θά έκέρ- 
ο αίνον, και^αρχοντες καί άρχόμενοι- οί μέν, ειςπράττοντες 
χρήμα, οι όέ, απαλλασσόμενοι τών άπειρων έ/.είνων άνίας 
χασμημάτων, απερ γέννα τής μελάνης τό άφορολόγητον. 
Ουρείς: ί ε  φόβος δτ ι ήθελον ζημιωθή έντεΰθεν τά  γράμ-

J X|T*\ Ο τά  Ρ'0να < W V ΧΡ1’'71!'·*'- * α1 τερπνά (in 'u tile  
dulci) β ιολιά  η φυλλάδια , αί Γ.ΙωσσιχαΙ Π αρατηρήσεις, αί 
Ε πιβαΛ .Ιόμεναι 'Α παντήσεις, αί ((Μ ελέται « τ ί τής riW ; 
Ε λληνικής)), καϊ άλ),α το ιαϋτα θά έΐε&ίό'οντο καί τότε 

μετά  τοΰ φόρου, ώ : τά  τοΰ θεάτρου εϊςιτήρια- ού πάντη  
- α .ο ,.ο , ί; ,.αρομοίωσις, όιοτι εχουσι καί α; ζυγγραφαί

αυ; αι, Τ° ια τ ρ ικ ό ν  : άποκοιμίζουσι τόν αναγνώστην, ώς 
πολλά οράματα τόν θεατήν.

-υμπληρω ν δε σήμερον την ιδέαν μου εκείνην, ποοςτί- 
θημι, οτι θεαρεστον εργον θά έτέλε ι τό υπουργεΐον τής 
ΙΙαιόείας άπαγορεΰον έπ ί χρηματική, ζημ ία  πάντα  ό'άσκα- 
λον, ο ;τις ηθελεν έπικρίνει γλωσσικώς ο ίονίήποτε τής 
νεωτερας ελληνικής βιβλίον, εΐ μή πρότερον 'ο δάσκαλος 
ουτος ύέν ε ίχε δώσει διά καλοΰ τίνος εογου τρανά  χ α ϊ 
α ν α μ φ ις β ή τψ α  δ ε ίγ μ α τα  τής περί τό γράφειν άρετής αύ
του. Εννοώ h i αρετήν περί τό γράφειν γλώσσαν δσον οίόν 
τ ;  καθαρευουσαν μέν, άλλά συγχρόνως ομαλήν καί καλ
λ ιεπή- σεβασμόν καί αβρότητα περί τήν εκφρασιν ίίψος 
-.ka-j to j ον, ί,,.,χαρι κα ι, ε: όυνατόν, ου πάντη  αιιοιρον ά τ -  
τικοΰ αρτύματος,  ̂διότι ολίγοι κόκκοι άλατος ουδέποτε 
βλατττο j  λ , λ ί,γει ό Βολταιρο:. Ε ίναι δέ ανάγκη νά κατα - 
όειξω  τό σωτήριον τοιαύτης άπαγορεύσεως ; ούχί βεβαίως,

και επανέρχομαι είς τά  έμά.
,  Γ ?ά? ων ™  1 8 6 2 , ήτοι ^ρό ε ΐκοσ ιπ εντα ετία :, 
εσχον πολλάκις αφορμήν νά παρατηρήσω κατά τά μακρόν 
τούτο οιαστημα τάς απείρους, εστιν δτε δέ καί άνυπεο-

βλητους δυςκολίας, ας ύφ ίστατα ι πας δ έκφραζόμενος έν 
τη ήμετέρα γλώσση . Περιορίζουν δέ τότε τό θέμα είς μό- 
νας τάς ξενικάς ‘λέξε ις , α ιτ ινες παρειςέφρησαν έν τη δμι- 
λουμένν), και έκ ταύτης έξ άνάγκης είςπηδώσι καθ’ έκά
στην είς την γραςομένην καί ύπό ταύτης πολιτογραφούν- 
τα ι, —  νεώτατον δέ τούτου παράδειγμα τό τρα ίν ο  — , 
ανέγραψα πληθύν τοιούτων ξενικών λέξεω ν, την θεραπείαν 
του κακού επικαλούμενος. Παρετηρουν δέ προςέτι οτι 7.υ- 
σιτελέστερον, κ α τ ’ έμην γνώμην, θά ητο δ έξ ελληνισμός 
των ξενισμών τούτων η τό δαπανάν χρόνον πολύτιμον είς 
εργον άχαρι κα ί άκοσμον, οίον τό παριστάναι αγραμμάτους 
καί όη καί άνορθογραφοϋντας τους λογίους τοϋ ή μ ετέρου 
έθνους, ζώντάς τε  καί τεθνεώτας, ινα δ γράφων, έξελέγχω ν 
δγ;θεν τούς σοφούς, φαν?, σοφώτερος παρά τοΐς μωροΐς, κα ί

St alto rum plena sunt omnia,

κατά τόν Κι κέρωνα. Καί ορθός μέν βεβαίως κα ί πρακτικός 
6 συλλογισμός, κατά τούτο μόνον έσφαλμένος, δτι δσον π ε 
ρισσότερον καταβ ιβάζει τ ις  την αξίαν τών έλεγ^ομένο^ν, τό
σον έλαττοϋτα ι ή τοϋ ελέγχοντας όεινότης, διότι εί μέν άν- 
όοεΐος δ άνδρεΐον καταβαλουν, ήκιστα γενναίος δ ασθενή 
νίκησα;. Καί κακη υπομονή άν τό εργον ητο μόνον άχαρι 
καί άκοσμον, ά λ λ ’ είνα ι συγχρόνως καί έπ ιζημ ιον τνί ένό- 
τη τ ι τ*?;ς γλώσσης. δ ιότι, προςηλοϋν πάσαν τών λογίο^ν 
τΫ.ν προςοχην έπ ί ζητηματος δευτερευούσης σημαντικό
τα το ;, οίον τό τοϋ αττικ ισμού, ζητηματος εΐδονς (forme) 
κα ί ούχί ουσίας (fond), τίθησ ιν έν υστέρα μοίρα τό ουσιώ
δες, τό τοϋ γλωσσικού δυϊσμοϋ, καί ουτω τό μέγα  κα ί 
φοβερόν, τό αιωνίως ισ ω ; άλυτον, μένει εν τη  σκοτία. ’'Α ν 
τουλάχιστον διηυκρινεΐτο τό δευτερεϋον, τό έπουσιώδες 1 
ά λλ ’ ούτε τοϋτο δυςτυχώς, διότι αί μετά τοσούτου στόμ
φου άναγραφόμεναι καινοτομία»., ώς δήθεν αττικ ισμοί



pur sang, ού μόνον δέν γίνοντα ι υπό πάντων άποδεκταί, 
άλλά καί σφοδρώ; πολεμούμεναι έν τω  ’Ε λέγχω  προκα- 
λουσι Μ ελετάς, 9 Ε π ιβ α λ λ ο μ έ ν α ς  Α π α ν τή σ ε ις , 9Εκθέσειςr 
ενί λόγω τόν μακρόν εκείνον μεταξύ Ν έας  *Ημέρας καί 
'Ε βδομάόος  πόλεμον, ό'ςτις τόσα εσχεν έπειςόδια. Έ κ δέ 
τών ατελεύτητων τούτων συζητήσεων, ενθα έκάτερος τών 
όιαμαχομένο^ν ας ιοί την νίκην, γεννάτα ι, ώς είκός, παρά 
τοις πολλοϊς τό σκότος, ή αμφιβολία, τό χάος, καί εν 
τεύθεν ο τής γραφομένης διχασμός καί αί κοσμοϋσαι αύτήν
κωμικώταται πο ικ ιλ ία ι, τών μέν ουτω, τών δέ άλλως συν- # * % % ^

----------------  „  ' ? ι ,wvwwr  ̂"
όειχθώσι καινοτομοϋντες. Ούτως εχομεν καί έν αύτη τ*?, 
γραμματική δύο κόμματα, τό χ ρ η σ τό ν , τό του αίρεσιάρ-

χ ρ η σ το ν  καλείτα ι καί ά στε ΐο ν  κόμμα* .........   ,
χαίον εκείνο: // γλώ σσα  α μ α ρ τά ν ο ν σα  τά λ η θ η  λ έ γ ε ι !  'Ως 
ύέ σήμερον εχουσι τά τής ήμετέρας γλώσσης, όφείλομεν 
γράφοντες νά δικαιολογώμεν πάσαν λέξ ιν  διά μαρτυριών, 
ο̂ ς ό δικηγόρος πιστοί τάς προτάσεις αύτου δ ι’ άρθρων 
τής Δικονομίας, κατά τό χαριέστατον τοϋτο δοκίμιον: 
((*Αν ειχομε > ’Ακαδημίαν (γράφομεν τήν λέξιν κατά τόν 
παλαιόν τρόπον 5 συρμός απα ιτεί “Α καδημ ία ν , ά λ λ ’ , ώς 
παλαιοί, δεν  άκολουθοϋμεν τονς  συρμούς ή, έπ ί τό έλληνι- 
κωτερον, το ις  συρμοις), οιαν οί Παρισινοί (ήξεύρομεν οτι ο’, 
νεωτερίζοντες λέγουσι Παρισινοί), θά ειχε βεβαίως μερι- 
μνησέΥ (κατά τήν πα7,αιάν ορθογραφίαν τό ει ή νέα γρα~

οει γ) περί τής καθομιλουμένης (λέγομεν όε ουτω καί 
ούχί καθωμιλ/^μένης, διότι πλεΐστοι όσοι μάρτυρες α ξιόπ ι
στοι άνομολογοϋσι τό οοθόδοζον αυτής* ορα Ε λεγχον  σελ. 
1'20 141 ), ητις ίπροςπάθησε πάντοτε (ή αυξησις γ ίνετα ι
κατ’ άλλους μέν έζωθεν, κ α τ ’ άλλους 6ζ εσωθεν* ά λλο .ε  
ομ(ος θά γράψωμεν προςεπάθησεν, ινα εύαρεστησωμεν και 
τώ κόμματι τών ’Ε σω τερικώ ν , καί θ’ άκολουθησωμεν αυτω 
κατά πάντα , Ινα μη δεινθώμεν μεροληπτοϋντες, και ο ύ .ω , 
άποφύγωμεν τάς φ ιλονικίας), νά φαν/i καλη ϋιλληνις, οι
κονομούσα τάς άνάγκας της διά δανείων, κατά τό παρα- 
δειγμα τής Σ. ημών Κυβερνησεως. 'Ως πρός δε τό 
νομέω (7) είναι τοϋτο ρήμα έλληνικιοτατον, οπερ παοα 
χονται καί ή δμιλουμένη καί ή γραφομένη, κα ί τ  ο χ ρ η σ το ί 
καί τό πονηρόν  κόμμα άνευ άντιρρησεοος)). ’Έ  ! Τί λ εγ ετε , 
σοφολογια>τατε, περί τοϋ δοκιμίου κα ι τής συμβιβαστικήν 
μου γνώμης *, είναι τό μόνον σύστημα, δπερ έμπρεπει τω  
προτύπω ημών χαρτοβασίλειο), τω  εχοντι τρεις, ο)ς δ -p?- 
κέφαλος Κέρβερος, γλώσσας, τήν ο μ ιλ ο ύ μ ε νην, τήν γοαφο 
μένην υπό τοϋ μοχθηρού κόμματος, καί τόν άςτεΐον λογον 
τοϋ αίρεσιάρχου, οστις διά τών όντως άστείο>ν τουτο^ν ονο̂  
μασιών ένθυμίζει με έκόντα άκοντα τούς περίφημους .οϋ 
Βουαλώ έκείνους στίχους, οιτινες άρχονται:

Heureux si de son temps. . .

Και ιδού, σοφολογιώτατε, δ λόγος, δ ι’ δν άπό τής πρω- 
της διατριβής μου1 υπεστηριξα πάντοτε δτι αι περι ε ξ α 
γωγής άττικισμού άπόπειραι καί συζητήσεις ου μόνον κατ 
-ούδέν τήν γλώσσαν βελτιοϋσι, διότι πρόο^ρος είςέτι δ α ττ ι
κισμός, άλλά καί μεγάλως ζημιοϋσιν αύτήν, νέαν έπ ί τής

1 Κ  ά ρ cd ο ς κ α ί  Λ ο κ ό ς, εν τώ  Ά  τ τ  ι κ ω f H μ  ε ρ ο λ ·-
γ ί ω τού (τους 4 8 8 4 .  σελ. 7-5 - 1 4 7 .



ϋ7*αρχουσ*/;ς προςτιθείσαι βαβέλ. Πας δέ δ άμεροληπτως 
τά της γλοϋσσης ήμών χ ρινών καί ου πρό domo sua ταΰτα 
εκμεταλλευόμενος, ώς άλλοι τά της μεγάλης ιδέας, διότι 
δυςτυχώς τα παντα εμπορευόμεθα εν Έλλάδι, θά συνορ.ο- 
λογηστί μετ εμου ότι ττρίν η γινωμεν ’Αττικοί, δέον νά 
γίνιομεν "Ελληνες την γλώσσαν. Καί εί'μεθα "Ελληνες 
κατα τοΰτο 5 Τι θά ελέγετε, κύριε, περί ανθρώπου πτωχού 
και τετραχηλισμενου, οςτις προςπαθεί νά καλύψν) την ίδιαν 
αυτοΰ γυμνότητα, οίκειοποιούμενος ξένα ενδύματα ; θα 
ελεεινολογείτε βεβαίως τόν δυςτυχη. Τί δέ ττερί κομ- 
ψευομένου καί άδιακόπως τόν μύστακα έν εΐδει περισπω
μένης στρίβοντος κυρίου, είς δν δ Ιταλός έ'δωκε χαπέλλο, 

Υράφομεν τύλον και πιλοποιεϊον, αλλά λέγομεν χαπέλλο 
καί χαπελλάς —.> μπαστούνι, όμπρέλλα, — γράφομεν άλεξί- 
βρνχον, άλλά λέγομεν όμπρέλλα —, δ Ευρωπαίος φλανέλλα  
καί υποκάμισο, δ Γάλλος φωχόλ και πλαστράν, δ Ιταλός 
μανιχεττια , ο I αλ/.ος, φιλελλην πάντοτε, πανταλόνι, γι~ 
Λέκι, σουρτονκο, ρεδεγκότα, perdessus η κοστονμ, δ Ιταλός 
καλτσαΐς , ο βάρβαρος — δ Πέρσης — παπούτσια (ποΰ κα- 
ταντησαμεν !), αν δ Ιταλός, cortese sempre, δέν τω εδ(ο- 
κε στιβάλια  η σκαρπίνια ; Θά ελέγετε ό'τι είναι ψωράρ- 
χοντας, διότι δ,τι οορεί δέν είναι ίδικό του. Καί υπομονή 
όιά τά φορέματα, άλλά μήπως τρώγει άπό ίδικά του ^Αλ
λοι τόν τρέφουν : Τούρκοι (horrendum dicere !),’Ιταλοί, Γάλ
λοι, 57Αγγλοι· είναι διεθνής δαιτυμών* πρωί καί βράδυ 
τρώγει ντΛ,αμπα πιλάφι, σονπα η μακαρόνια, όμελέττay 
εντράδα, χοτολετταις, μαϋονέζα, ροςμπήφ, μπρ ιτζόλα  η 
μπιφτέκ- άγαπα καί τό φιλέττο δ φίλος· τιμα καί τά 
γλυκίσματα τοΰ ζενο^οχειου,— όταν δέν εχη μπακλα6άΤ 
χατα ίψ , μπουρέκι, παστίτσα, η τάλλα τοΰ ζαχαροπλα
στείου —, την καί την μπουτίγχα , έλλείψει δέ τού
των στέργει καί την κομπόστα· ώς πρός δέ τά η jfo-

σόλια δέν τον δυςαρεστεί ή μέντα , καί το χνϊρασσω, και 
ή ά η ζ έ τ  καί τό κοχάκ  καί . . . .  καί . . . .  καί τ:οΰ νά 
λέγω ό'σα τον άρέσκουν ! εχει δμως ιδιαίτερον σεβασμόν 
ποό: την λικέρ τών δσίων πάτερων Βενεδικτίνων. Αλλά 
τί θά εί'πητε άν προςθέσω δτι δ καλός ούτος κύριος “/.ρεω- 
στεΐ τά μαλλιά τνίς κεφαλτ,ς του χ.αί αυτα ακόμη τά έπι
πλά του είς ξένους, Τούρκους ϊι Φράγκους, τόν σο̂ τά, τον 
καναπέ, την πολθρόνα , την berceuse, την causeuse, τό 
κομό, την κονσόλα, τό πιάνο, — διότι παίζει και πιάνο και 
βιολί δ κύριος, νομίζω <)έ καί φλάουτο —, ολα έν γένει 
τά έπιπλά του καί αύταίς ακόμη ττ,ς χορτρίναις \ Καί 
δαω ; ό ψευδό-gentlement ουτος, ό κατάχρεως, ό άπονων 
έκ δανείων κα ί έλετ,μοσύννις, θυμώνει, οργίζεται, υβρίζει 
τοΰ; πάντας, /αλά τόν κόσμον, δ ιότι δέν έχει χειρόκτια  
Jouvin. *Ω ! τόν άδιάντροπον ! Οά κράξτ,τε μετά  ό ιχα ίας  
άγανακτησεως, δέν έντρέπεται δ αχρείος, όεν εχει πο- 
κάμισο νά βάλνι καί θέλει και χειρόκτια ! Ναί, δάσκαλε 
μου, ενετε δίκαιον, άλλά σιγά, σιγα, νά μη μας άν.ουσ/ι 
κανείς· δ αδιάντροπος εκείνος είναι ή ήμετέρα γλώσσα* £εν 
εχομεν ’ποκάμισο νά βάλωμεν, ως ευουώς είπατε, και 0*.- 
λομεν καί χειρόκτια ητοι αττικισμόν. *Η φαίνεται υμίν 
αυτη τόσον τελεία, ώςτε μικρού δείται στιλβώματος, ./ο/·- 
στροί’, ίνα καταστη αττική; Ειθε ! καί τότε ευκολον, τρέ- 
ποντες τό έμαθα είς εμαθον καί τό χαΟιαρι εις jχαδιαριον7 
ν’ άττικίσωμεν γράφοντες, ως εττι παραδειγματι . Γ.μα- 
θον οτι δ Θανόπουλος (οί ’Αττικοί καί οί αρχαίοι δέν έλε- 
γον κύριον) έκομίσατο Γέλβηθεν η εκ I ελβας αριστου ποιου 
μέλα'Λ/αβιάριον, δπερ πιπράσκει τώ βουλομένω δραχμών 
οκτωκαίδεκα την βαρβάρως καλουμένην *Αν δέ τό
/αβιάριον δεν ευρίσκεται παρά Ξενοφώντι, δέν πειράζει τό 
εχει δ Θανόπουλος καί είναι προχειροτερον.

Καί τοιοΰτον, σοφολογιώτατε, τό θέμα της πρώτης μου



διατριβής, έν ν; δ ι’ άπειρων παραδειγμάτων έξηγμένων εκ 
τής ζώσης γλ<υσσης του ελληνικού λαοΰ, —  μεταβάς πρός 
τοΰτο και εις εμπορικά,καί είς εργαστήρια, καί είς τεχνουρ- 
γεΐα — , εδειξα ό'τι πριν η σκεφθώμεν περί αττικισμού 
καί γίνωμεν ’Αττικοί, ανάγκη νά γίνοομεν ^Ελληνες την 
γλώσσαν.5Α λλ ’, ώς δυνατόν είκάσαι, ή διατριβή μου εκείνη 
διέλαθεν εντελώς την ύμετέραν προςοχην, διότι ουδεν απο
λύτους τό σοφόν υμών χρηστήριον έφθέγζατο περι αυτής. 
Ουδόλως άμφιςβητώ την νοηαοσύνην, την οξυδέρκειαν και 
τό διορατικόν πνεύμα της ύμετέρας σοφολογιότητος, ά λλ ’ 
αγνοώ κατά πόσον είσιν επιτυχείς αί κρίσεις par ι ι ι ΐ ι ι ι -  
ΐ Ίοη .  Διό καί οαίνεταί μοί πως παράδοξον, sui generis,

1 % - * /V ~ >  L · !

J ^ ̂  ^  ΙΑ ΛΛ ΙΑ VI* \J kUi/ euuvj w  ̂  · . . . . .  . Λ
ττ,ς, αλλ άπό της δευτέρας διατριβής μου, καί δμολογου- 
μενως ή μέθοδος αυτη είναι καλλίστη, διότι οίκονομει καί 
χρόνον καί κόπον· ώς πρός δέ τό νόημα, ο?) φροντις *Ιτζπο- 
x .haJy, ο οξυδερκής άνήρ το μαντεύει, άναγινώσκων par 
intuition εκ τών δευτέρων τά πρώτα* άλλως κατά τ ί θά 
σιεφερεν ο έξοχος άνήρ τοΰ κοινού, δ άφυής τοΰ άφυοΰς ; 
ί ϊ ;  δε φαίνεται, διά τής αύτής οικονομικής μεθόδου, πη- 

οώντες τάς γραμμάς, άνέγνωτε καί τήν δευτέραν, διότι 
μοι αποδίδετε λόγους, ους έγώ δέν είπον. Ευνόητος όμως 
η τής αναγνώσεο^ς σπουδή* τό γλωσσικόν ζήτημα ύπήρξεν 
εύσχημος αφορμ,ή πρός σύνταξιν μικρού τοΰ πάτρωνος πα- 
νηγυοικοΰ, συνοδευομένου καί υπό Ενσημου ((ein eminenter 
manus, τουτεστιν εζοχος ά νη ρ ,)) τοΰ άξιοτίμου δασκάλου 
κυρίου Nauck)). Καί, εί έπιτρέπεται κρίνειν περί τής τών 
πραγματων επιτυχίας έκ τοΰ αίσιου τών άποτελεσμάτων, 
αναντιρρητον οτι δ ύμέτερος πανηγυρικός επέτυχε θαυμα- 
σιως, διότι ηνεωξεν ύμΐν τόν θάλαμον τής γΛωσσον έκεί-
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Λ/ης νύμφης, υπέρ ής έπολεμήσατε, έπληγώθητε καί τόσον
έχύθη . . . μελάνι.

Είπον ό'τι έπηδήσατε τάς γραμμάς, χάριν κόπου καί 
χρόνου οικονομίας, —  ό'τι δε είσθε πολύ οικονόμος τό μαρ
τυρεί καί τό περίφημον εκείνο Β έρν  — , καί όντως λέ
γετε :

((Ό δέ κ. Άσώπιος, ούδαμώς έξαρκούμενος είς τά υπό 
τής λαλουμένης, ού μόνον έπιχειρεΐ νά μεταβάλλη τινά,ού 
μόνον ψέγει άλλα, άλλά καί ζητεί τήν σύστασιν ’Ακαδη- 
μείας ίίτις νά δρίστ, άλλα (έξ τ,ς δμως απα ιτεί V  άποκλει-
σθώσι πάντες οί δασκάλοι). . .))

’Αληθή πάντα ταΰτα, άλλά τό τελευταΐον, τό έν πα
ρενθέσει, δέν είναι ακριβές, σοφολογιώτατε, είναι τό αντί
θετον τής άληθείας* ούχί βεβαίως έκ κακής προθεσεως, 
άλλ ’ έξ αβλεψίας, διότι, ώς προεΐπον, έπηδήσατε τάς 
γραμμάς. ΙΙώς ήτο δυνατόν, κύριε, νά προτείνοο πράγμα 
τόσο γελοΐον καί παράλογον ; Καί τίνες εσονται οί άκαδη- 
μαΐκοί άν μή ώσιν έκ τών καθηγητών τοΰ Έθνικοΰ Πανε
πιστημίου, καί άλλοι άνδρες ελλόγιμοι μακράν τής έλευ- 
θέρας Ελλάδος οίκοΰντες, ένί λόγω, διδάσκαλοι ; ’Απέ
κλεισα τούς όασχάΛονς, καί ούχί τούς διδασκάλους, ούχί 
έκ τής ’Ακαδημίας η Άκαδημείας, ώς έσφαλμένως λέ
γετε , ά λλ ’ έκ τής συντάξεως τοΰ δημοτικοΰ περιοδικού, 
ό'περ προέτεινα, καί περί ου ούδέ λέξιν είπατε, άν ορθή 
ή έσφαλμένη ή περί τής συστάσεως αύτοΰ ιδέα μου* ιδού 
δέ ακριβώς τ ί είπον καί διατί απέκλεισα αύτούς. ((Οικοθεν 
δέ νοείται ό'τι οί τοΰ δημοσιεύματος τούτου συντάκται 
θά παρελαμβάνοντο έκ τής εξω τών δασκάλίον χορείας λο- 
γίιον. Οί δασκάλοι είναι καλοί καί άγιοι, είναι άγγελοι, 
—  έως ού δέν πιάνονται μεταξύ των διά τά διδακτικά 
βιβλία καί γίνονται διάβολοι — , άλλ ’ είναι συγχρόνως καί 
οί Π λανήτες Ί π χ ό τα ι της Γ ραμματικής  καί *.
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grammaire oblige, comme noblesse.

Τήν άγαπώσι, τήν λατρεύουσιν, -—· ώς ο: τότε ίππότάι τήν> 
δέσποιναν—, θυσιάζονται ΰπέ ρ αυτής, τήν ζητούσι παν-· 
ταχού καί εις αυτά ετι τά τηλεγραφήματα ! Ενθυμούμαι 
καλόν τινα δάσκαλον, οτε ει’ςήχθη παρ’ ήμΐν ή τοϋ τηλε
γράφου χρήσις, δςτις ΐδών π pci την φοράν τηλεγράφημά τι, 
αντί νά θαυμάσν) τού πράγματος τήν επίνοιαν, έδυςανασχέ- 
τει καί έμονρμούριζε, διότι τό τηλεγράφημα δέν είχε σύν
ταξιν ! "Αλλος δέ τοιούτος τής Γραμματικής ιππότης,, 
έντυχών ποτε έν τυπογραφικούς δοκιμίοις μου τ·?ί λέξει 
καταδικασμένος. ((Δέν είναι ορθόν, είπε, λείπει ό Αναδι
πλασιασμός, καί έγραψε χαταδεδιχασμένος. — Πάει μία 
πήχη" δάσκαλε)). — ((Δεν πειράζει, είναι ελληνικόν)).— 
«Θά τον πάρουμε ’ς τό λαιμό μας)). — «Ποιον ; δέν σας 
εννοώ)). — «'Υποθέσατε δτι τον πάνε ’ς τήν κρεμάλα καί 
φθάνει ή χάρις· έως ού ό κομιστής νά εΐπη : «δίδεται χά
ρις εις τόν κα - τα - δε - δ ι - κα - σμέ - r o v », ό μπόγιας τόν 
εχει καί κρεμάσει)). Καί βεβαίως διατοιβαί συντεταγμέναι 
κατά τό καταδεδικασμένος, πεψονενμένος η έπιτετηδενμέ- 
νος, τό προνχειτο ή τό προνχνύτε δέν θά ήσαν α; μάλλον 
εΰπεπτοι διά τόν αργόν ετι στόμαχον τοϋ ελληνικού λαού, 
δςτϊς, ώς πάντες τού κόσμου ο: λαοί, διώκει τό βραχύ σύλ
λαβον, εϋληπτον και εύπρόφερτον.

•k ¥ *
Ψέγετε, κύριε, άλλά μετά πολλής λεπτότητος, τό ομο

λογώ, ό'τι προέταξα τοϋ Ημερολογίου μου τά Κάρφος καί 
τήν Λοχόν, λέγοντες : «Τόν Πρόλογον καί τό Κάρψος καί 
τήν Λοχόν, α ό κ.'Ροίδης καί όκ.’Ασώπιος κατά τό παράγ
γελμα τοϋ Πινδάρου «άρχομένου δ’ έργου πρόσωπον χρή

τηλαυγές θέμεν)) έπί κεφαλής έθηκεν ό μέν τών Πάρεργων 
ό δέ τοϋ Ημερολογίου του, θά εξετάσω. . . )) Μικρά δμως 
ποοςοχή ήθελε δείξει ύμΐν δτι τήν διατριβήν εκείνην οΰκ 
εθηχα ώς πρόςωπον τηλαυγές, ώς υποδεικνύετε, άλλ’ έκ 
τυπογραφικής ανάγκης"προέταξα, διότι έστοιχειοθετήθη 
καί έξετυπώθη αυτη έν έτέρω τυπογραφείω, μετά τήν δλην 
τοϋ βιβλίου εκτύπωσιν. ’Απόδειξις δέ τούτου τό διάφορον 
των στοιχείων καί ή έλληνική, νίν φέρει, άρίθμησις· άλλ’ εν 
ττί σπουδή τής άναγνώσεως δέν διεκρίνατε τήν διαφοράν 
τών χαρακτήρων, ώς έπηδήσατε καί τούς στίχους. Τελευ
ταία δέ άπόδειξις τοϋτο· δτι τό πρώτον μέρος τής διατρι
βής ταύτης δέν προετάχθη έν τώ ήμερολογίω τοϋ 1884, 
διατί λοιπόν ή συνέπεια νά τεθνί ώς πρώτη έν τώ τοϋ 
1885, άν τυπογραφικοί λόγοι δέν έπέβαλλον τούτο ;

** *
’Έρχομαι εις άλλα. Άναφέροντες τά τοϋ κ. 'Ροέδου λέ

γετε : «Παράβαλε ταϋτα πρός τά τοϋ κ. ’Ασωπίου ένθα 
σελ. μα' επιδοκιμάζει τό ε'χτήσατο, γράφει άπλούν μέλ
λοντα «οΰ παύεται φέρουσα», καί σελ. ξγ' «εί έζαχολου- 
θήσομεν'Λ, καί ξγ' «είναι καί εσεται)), καί «ε?μι και γε- 
νήσεται», έν οα' «εσονται», έν ξε' «άνατίθημι» (άν καί 
κατηγόρησεν αυτό ο ίδιος, έν σελ. μς' . . .  3

Έδώ στώπ, σοφολογιιότατε (έκ τής νεωτέρας αττικής 
καί τό στώπ, ήλθε μέ τό τραίνο), καί πάλιν δέν είσθε εντός 
τής άληθείας, διότι έγώ ούτε έπεδοχίμασα οϋτε κατηγό
ρησα λέξεις· άλλοις άφίημι τήν φροντίδα τοϋ ύποβιβάζειν 
ή προβιβάζειν διά μεταθέσεως τόνιον τους στρατιωτας του- 
τους τής γραμματικής η άποβάλλειν αυτούς έκ τής υπηρε
σίας, λόγω φαύλης η μοχθηρας διαγωγής.'Ό,τι επραςα εν 
τγ  πρώτνι διατριβή μου ώς πρός τήν όμιλουμένην, τά παρα_



δείγματα έκ τοϋ στόματος τοϋ λαοΰ χρυσθείς, ταύτό τοϋτο 
επραξα καί ώς πρός τήν γραφομέννιν, τά  παραδείγματα 
έκ τοϋ τύπου καί τών βιβλίων έξαγαγώ ν, 'ίνα δείξου τό άνώ- 
μαλον αυτής κα ί κ α τ ’ άκολουθίαν τάς δυςκολίας, ας υ<ρί - ' 
σταται ό γράφων, ποΰ μέν χρώμενο; τοΐς άρχαίοις γραμ- 
ματικοΐς τύποις, ποΰ δέ αναγκαζόμενος νά ποικίλλνΐ τήν 
γλώσσαν αύτοϋ καταφεύγων εις τοΰς τής όμιλουμένης. 
Καί ώς πρώτον παράδειγμα ελαβον τό χζώμαι· όΌεν λέγο 
μεν χεκζηζαι πλούτη , εχζήσαζο φήμην, εχει χεχζημένα 
δικαιώματα, άλλά δυςχεραίνοντε; πρό τοϋ άρχαίου μ έλ 
λοντος καί άορίστου προ;τρέχομεν είς τό άποχζώ, δπερ 
έστίν ή άρνησις τοΰ χτώμαι, καί λέγομεν θ’ άποχτήσω ή 
θ ’ ά.Ίοχτήσΐ) /.αί αΛεχζησα, διότι τό μέν χζψτομαι η χζή -  
σηζαι άγαν άρχαΐζον, τό δέ θά χζήσηζαι, —  κατά τό θά 
ποιήσηζαι, θά, άρζηζαι — , άσύνηθες έπ ί τοϋ παρόντος, τό 
δέ έχζησάμην λίαν τολμηρόν καί κα τ ’ άκολουθίαν choquant. 
Ταύτά ώς πρός τό άρχομαι, τό δωροϋμαι, τό έπιδαψιΜύο- 
μα ι καί άλλα. 'Ω ς πρός δέ τό ζίθημι, οπερ είπατε δτι 
κατηγόρησα, ινα μοι έξελέγξνιτε άντιφάσκοντι, ίδοΰ έπ ί 
λέξει τ ί  έγραψα. ((Τί δέ λεκτέον περί τοϋ ζίθημι·, κλασι- 
κόν καί σεβαστόν, ά λλ ’ δταν είςέρχηται εις τόν περίβολον 
τής γραφομένη;. καί έκτιθνί δηλαδή εχθέζΐ) τό ταλαίπωρον 
θέζω καθ’ ά'παντα; αύτοΰ τοΰς χρόνους καί καθ’ άπάσας 
τάς έγκλίσεις αύτοϋ, ύηοθέζω, δάσκαλέ μου, δτι ή καθα- 
ριότης τής καθαρευούσης σου είναι πολΰ έχζεθειμέτηί). 
'Υπάρχει ένταΰθα, σοφολογιότατε, ίχνο ; κατηγορίας καί 
κ α τ ’ άκολουθίαν άντιφάσεως ; ποΰ λοιπόν τήν άνεκα- 
λύψατε ; Ε ίναι άνάγκη νά βάλω les points sur les i, 
ώς λέγουσιν ot Γ άλλοι, καί νά ειπω  οτι συμβαίνει ώς πρός 
τό ζίθημι ο,τι καί ώς πρός τό χζώ μα ι καί ταλλα  τοιούτου 
είδους ρήματα, δτι δήλα δή ποτέ μέν χρώμεθα τώ  άρχαίω 
τύπω  καί λέγομεν ζίθημι, εθηχεν, εθενζο, ποτέ δέ τώ νεω-

τέρω καί λέγομεν θέζουσι. καί ούχί, η τούλάχιστον σπα- 
νίως, ζ ιθ ε ΐσ ιν  έτ ι δέ σπανιώτερον ζ ιθ έ α σ ιν  ;

"Οθεν επετα ι ό'τι ή γραφομένη έπ ί μακοόν εσεται άνώ- 
μαλος, άτε άρχαίοις καί νεωτέροις τύποις ποικιλλομένη. 
Ί ν α  δέ εκλ ίπη  τό ανώμαλον, ώς πρός τά μ ικτά , τά δ ίζ ν π α  
ρήματα, δυοΐν θάτερον η δέον ν ’ άποδεχθώμεν τοΰς άρ- 
χαίους τύπους καθ’ άπαντας τοΰς χρόνους τοϋ ρήματος καί 
ν ’ άποσκορακίσωμεν τοΰς νεωτέοους, η ν’ άποβάλωμεν τά  
δόκιμα καί κλασικά ρήματα καί ν’ άοπασθώμεν τά  έκ νεω- 
τέοου σχηματισμοϋ γεννηθέντα. Τό πρώτον ούδόλως φαίνε
ται μοι δυνατόν κατά τήν παρούσαν τής ήμετέρας γλώ σ- 
σης κατάστασιν, πρός τούτοις έτ ι μάλλον ήθελε βαθύνει 
τό μεταξύ όμιλουμένης κα ί γραφομένη; χάσμα· τό δεύτε
ρον θά ήτο ισως εύκολώτερον καί άναντιρρήτω; τό θ' ά ρ -  
jj'la y  ε ίνα ι γλυκύτεοον τοϋ θ ' ά ρ ζ η ζα ι,  τό πάΛΛω, τό ΐδ ώ -  
ρη σα , η έπεδαψ ίΛ ενσα  η ΐοφαΛ α, βραχύτερα τού χάΛ .ίομα ι, 
ΐδω ρη σ άμ η ν , έπ εδαψ ι.Ιευσάμην  η έ σ φ ά ΐη ν .  Ά λ λ ’ όποία 
τ ι ;  υπεράνθρωπος δύναμ ι; θά ήδύνατο νά πείσν) τοΰ; γρά- 
φοντα; δπω; στοαφώσιν εί’;  τά  όπίσω η αά  άγα,χασθώσι, 
κατά τό^ άστεϊον λόγον, καί έπανέλθωσιν ,ε ΐ; τά  πρώτα ; 
Τοΰτο, ώ ; προεΐπον, θά προςήγγιζε βεβαίω ; τήν γραφομέ- 
νην πρό; τήν όμιλουμένην, τήν νεκοάν πρό; τήν ζώσαν, 
άλλά  θ’ άπεμάκρυνεν έκείνην έκ τών τύπω ν, οδς δόκιμοι 
καί κλασικοί συγγράφει; καθιέρωσαν. Ο υτω; ή θεραπεία 
θά ώμοίαζε πρό; έ'ργον άνθρώπου πειρωμένου νά πληρώστι 
τάφρον έκ τώ ν χωμάτων έτέρα;, ήν έξοούσσει. 'Ο θεν έπ ε- 
τα ι δ υ ;τυχώ ; δτι τό ζήτημα τή ; ήμετέρα; γλώ σση ; πά ν
τοτε η έπ ί μακρόν θά στρέφηται έντό; τοϋ άδιεξόδου τού
του κύκλου, δτι δήλα δή :

'Όσον προ;παθοΰμεν νά καθάρωμεν τήν γραφομένην ήτοι 
τήν νεκράν, έλληνίζοντε; η ά ττικ ίζοντες, τόσον άφιστά- 
μεθα τής όμιλουμένης ήτοι τής ζώσης, καί βαθύνομεν τό



μετάξι) αυτών ύπαρχον χάσμα. ’Ά ν  δέ πλησιάσωμεν πρό; 
την ζώσαν, άπομακρυνόμεθα τή ; αρχαία; /.αί υψοΰμεν τοΐ- 
χον μεταξύ ταύτη ; καί εκείνης. Είςερ/όμεδα ε ΐ; λαβύριν
θον ανευ μίτου ’Αριάδνης, δ ιότι, όλιγωρουμένη; τή ; μ ελέτη ; 
τών κλασικών, τ ίν ε ; εσονται οί οδηγοί ήμών έν τώ  λαβύ
ρινθοι, ή', ανευ μεταφορών, οποία τινά  τά υποδείγματα τή ; 
μελλουση; ήμών γ λ ω ττ ικ η ; εργασία; ;

Ά ν  ή Έ λ λ ά ; μετά τήν ένδοξον αυτή ; παλιγγενεσ ίαν 
είχεν εΰμοιρήσει νά τύχη δαιμονίου άνδρό;, "Έλληνος Δάν- 
του, δεν θά εΐμεθα σήμερον κωμικοί καί ώ ; πρό; τήν γλώ σ
σαν, δίγλωσσοι οντε;. Έ κ  τών πλουσίων στοιχείων τή ; 
δημοτική; θά είχε δημιουργήσει γλώσσαν νέαν, τοΰ λαοΰ 
καί άμα τών λογίων, γλώσσαν πανελ.λτ,νιον, ώ ; ό Δ άντη ; 
επλασε τήν ιταλικήν « l ’ illustre Yolgare)). Ά λ λ ’ ώ ; τα- 
νΰν εχουσι τά τή ; ήμετέρα;, μία μόνη δι έξοδο; φαί νεται 
πιθανή* ή τή ; όμιλουμένη; βελτίωσις, ινα έν άπωτάτω  μέλ- 
λοντι δυνηθνί αύτη νά προ;εγγίσνι τή  γραφομέντ, και οδτω; 
ελαττωθτί τό χάσμα· τελεία  δμως ένότη; τής γλώσσης 
παρ ήμΐν είναι, νομίζω, δνειρον, ού ή πραγμάτωσις εσεται 
πάντοτε piura desiderium.

Ως βλέπετε, σοφολογιώτατε, καί ένταΰθα καί έν τα ΐς 
δύο διατρι βαίς μου ούτε συνέστησα, ούτε κατηγόρησα λ έ 
ξεις καί λεξείδ ια , ώς ήκιστα ακριβώς λ.έγετε έν τνί ίμ ε- 
τερα 'Εκθέσει. Προςεπάθησα νά σκιαγραφήσω τήν κατάστα- 
σιν τών δύο ήμών γλωσσών, τή ; ζώση; καί τής νεκρά;, 
εκεί μέν καταδεικνύων ξενισμούς, όσημέραι πολλαπλασια- 
ζομενου;, έδώ δέ ανωμαλίαν καί δυςκολίας, καί εθηκα τό 
ζήτημα τής γλώσσης, δσον εμοιγε δυνατόν, μ ετ’ εύκρινείας. 
Ά λ λ ’ υμείς περί πάντων τούτων, άν όρθαί η έσφαλμέναι at 
:δεαι μου, ούδέν είπατε. Περιωρίσθητε κατά τά Σύμβολον, 
τά Πιστεύω ττ ιςάττ ιχογ .Ιω σσ ιχής έχχ .Ιησ ίτσας, ε ’ς λ έξε ις , λε- 
ξειδια καί τόνους* ουτω μοι λ έγ ε τε , ώς έντο ΐς πρόσθεν εδει-

ξα, δτι γράφω άπλ,οΰν μέλλοντα, κα ί ό ,τ ι αλλο εκεί είπον. 
Μ άλιστα, σοφολογιώτατε, γράφω άπλοΰν μέλλοντα, τοΰτο 
δέ άπλοΰν ζήτημα αίσθήσεως, γούστου , καλοΰ ή κακοΰ, δέν 
βλέπω δμω; ποίαν σχέσιν εχουσιν οί άπλοι μελλοντε;, ω ; 
πρά; τό ορθόν η έσφαλμένον τών κρίσεών μου. Ά λ λ  ή 
καϋμενη ή εχχ .Ιησ ίτσα  είναι τόσο β ο υ τημ ένη  ε ι; τά  λ εςε ι-  
δια, ώςτε βλέπει πανταχοΰ τοιαϋτα· καί δή είδε καί ρήμά 
τ ι αύθυπότακτον τό Κδ ιενχο ΐύνω μεν))"  μή ανησυχείτε όμως 
περί τ ή ; τύχ η ; του* άν αγαπάτε, τό υποτάσσομεν ευκόλως 
είς τούς γλυκείς δεσμού; τοΰ Ί  μεναίου, συζευγοντε; αυτό 
μετά τή ; έλληνογαλλίδο; έκείνη; κόρη; σα ;, τ ή ; εΙΛ ηνο- 
ψ ραντσ έζ ιχη ς  ταύτης φράσεω; : (ίέπ ΐ χεψα.Λψ; εθηχε (τ ι-  
θημι έπ ί κεφαλής =  se mettre a la tete de) b μέν τών Πά
ρεργων, ό δε τοΰ Ημερολογίου του», καί ούτως έξοφλοΰ- 
μεν. Ά λ λ ά  θά σας μείνω πάντοτε χρεώστης μιας δοτικής, 
'διότι έγραψα μ ια  χ α ϊ xa.irj, κα ί, ώς όρθώς παρατηρείτε, 
έν τή κδημώδει φράσει ή δοτική ούδεμίαν έχε ι χώραν». 
Νομίζω δμως δτι καί ένταΰθα ευχερής ή συνεννόησις δ ι’ 
ανταλλαγής, έγώ  μέν νά σας δώσω τήν δοτικήν μου, υμείς 
δέ έκεΐνο τά εχε ι χώ ρα ν , τό όποιον κάπου έγνώρισα, νομί
ζω , ε ί; τά Παρίσι εις τό σπ ίτ ι τοΰ Monsieur . . · τοΰ Mon
sieur . . . τοΰ Monsieur Avoir Lieu, c ’ est c a. Ά λ λ ά  πλήν 
τούτου, σοφολογιώτατε, δέν σας φαίνεται πως κολοσσιαΐον 
τό πλαίσιον διά τόσο μικρό μικρά πραγματάκι, ή, ανευ με
ταφορών, τά ούδαμω ς εχε ι χώ ραν  δέν έξαγγέλλε ι σπου- 
δαΐόν τ ι γεγονός ; κα ί έπειτα  πούφ  ! παρουσιάζεται μία 
δοτική, ήτοι μία περισπωμένη καί μία υπογεγραμμένη ! 
αυτό καλείτα ι style a surprises’ είναι τό άκρον άωτον τοΰ 
H u m o r i s m e ,  ούτε ο Χάϊνε δέν το είχεν. Ά λ λ ά  pardon, 
λησμονώ δτι ή εχ,χΛ ψίτσα  τρέφεται έκ λεξειδ ίων κα ί ετυ 
μολογιών, καί δέον νά τιμα τού; τροφεΐς· διά κα ί τά ατυ
χές τραμδεΐό)· μου παρέσχεν υμΐν αφορμήν ε ΐ; έκχύλισιν



γνώσεων . . . .  αλγεβρικών. Κακίσαντες, καί δικαίως, την 
δημιουργίαν τών πηχυιαίων ονομασιών, —  καί ειλικρινώς 
χαίρω βλέπων υμάς έξερχόμενον πρός στιγμήν έκ της π  νί
γηρας δασκαλικής άτμοσφαίρας — , λέγετε : «καταντώμεν 
εις τοιαύτας μεγάλας καί παχείας λέξεις, ώςτε μόνον στό
μα ποΛΛά παθογ  δύναται νά τάς εκφώνηση, ουδέποτε δμως. 
στόμα άνθρωπον άπΛον». Νομίζω δτι ένταΰθα άπατάσθε- 
καί ό'τι απαιτείτα ι τουναντίον στόμα. ποΛνγερό καί ούχί ;τα- 
β ιασμένο, ίνα δυνηθη νά προφέρη λέξιν οίαν έ. π. τό ν α ν Τ 
χΛαστρον χωρίς νά πάθη έξαρθρωσιν τνίς σιαγόνος. Ώ ς πρός 
δέ τό ((στόμα άνθρωπον άπΛον)), ομολογώ ό'τι j ’ y perils 
mon latin, όιοτι, καίτοι πολλας ήκουσα δασκαλικάς απλοϊ
κότητας, την σημασίαν δμως της ανωτέρω αδυνατώ νά 
εννοήσω. "Οπως ποτ* άν η, ευχαρίστως βλέπω οτι συναν- 
τώμεθα ένταΰθα, διότι άνομολογεΐτε αλήθειαν, ήν έξέ- 
φρασα ~ρό ημών έν τώ 'Λ ττιχω ' ΗμεροΛογίω τοΰ ετου- 
1884. Αφορμήν λαμβάνων έκ της πολιτογραφηθείσης λές 
ξεως ^ουσζτο (σελ. 90) έν παραβολή πρός τό χαΛ αισθησία, 
ορθόν κατά τόν τύπον ενα ισθησ ία , ελεγον ότι ((τό βρα/υ- 
σύλλαβον φραγκικών τινίον λέξεων θά ζημιοΐ αιωνίως την 
ήμετέραν γλώσσαν)).

Λ* * *

Επανέρχομαι είς υμάς* έξακολουθοΰντες νά κακίζητε τά 
περί δημιουργίας πολυσυνθέντων καί δυςπροφέρτων ονομα
σιών λέγετε : ((ουτω π. χ. νομίζει ο κ. Ά σώπιος, ότι άντί 
της τερατιόδους λέξεως ίπποσιδηρόδρομος πρέπει νά λέγωμεν 
τραμβεΐον  (!)·δέν βλέπει δμως, ότι πλήν τοΰ γελοίου έξελ- 
ληνισμοΰ τούτου της λέζέως tramway τό σύμπλεγμα μβ 
είναι άδύνατον νά διατηοηθή άλώβητον, άλλ5 ανάγκη νά 
γίνη η άπλοΰν b η β, ττρός δέ οτι τό σύμπλεγμα ει *{· ο θά 
ύποστη ομοίως συνίζησιν, καί ότι τό τελικόν ν θά έκπέση,

ώστε έκ τοΰ όλου έξελληνισμοΰ θά μάς μείνη μόνον τό τε- 
λευταΐον jo , τραβ. j  jr*. ’Αλγεβρικά πάντα ταΰτα, δάσκαλε, 
καί, ών ήκιστα μαθηματικός, παρακαλώ τό στόμα τού  
άπΛον άνθρωπον νά μοί τα εξήγηση. Παρατηρώ όμως ό'τι 
τοίτην ταύτην φοράν συλλαμβάνίο υμάς διαστρέφοντα 
τοΰς λόγους μου, τοΰθ’ οπερ ουδόλως έμπρέπει πολίτη της 
έύγενοΰς τών γραμμάτων πολιτείας. Έ γώ  δέν ειπον πρε- 
πει νά  Λέγωμεν, άλλά ((δ ννα τον  ισως νά έξελληνισθη ή 
λέξις διά τοΰ τραμβε ΐον  έκ τοΰ Τράμ, ονόματος τοΰ έφευ- 
ρετοΰ, ώς προελέχθη, καί τής καταλήξεως βε ΐον , έκ τοΰ 
βείω, οπερ ταύτόν τώ βάω η βαίνω, Ουτω και η σημασία 
τοΰ άγγλικοϋ ονόματος οπωςδηποτε θά διετηρεΐτο, βαινειν 
διά τής έπινοήσεοος τοΰ Τράμ, και δεν θα υπεπιπτομεν 
πλέον είς τόν τερατώδη εκείνον σολοικισμόν, άποκαλοΰν- 
τες ίπποσιδηοόδρομον, λεωφορεΐον άτμώ κινούμενον)). Τό 
δέ πρέπει νά  Λέγωμεν διαφέρει τόσον τοΰ δν να τό ν  ισως, 
οσον ό υμέτεοος πάτρων τοΰ αοιδίμου Κοραή, ού τό 
σεπτόν όνομα άνευλαβώς συζευγετε μετ άλλου ονόματος. 
Ταλαίπωρε Κοραή 1 τίς θά ελεγεν ότι έν ταΐς κλειναΐς 
Ά θηναις ήθελες ευρεθή en si bonn e  compag'nie ! άλλά τί 
δέν κάμνει τό εύγενές τής ευγνωμοσύνης αίσθημα ! Ώ ς 
πρός ο ί  τδ  τραμβε ΐον , πιθανόν νά ήμάρτησα κατά τήν 
σύνθεσιν αύτοΰ πρός τήν δέσποιναν Γραμματικήν, άλλά 
δέν επεται έκ τούτου ότι είναι καί γελοΐον. Καί τ ί γε- 
λοΐον εχει, σοφολογιώτατε, η λεξις τραμβε ΐον  j μήπως δεν 
λέγομεν φορεΐον καί λεωφορεΐον j Αλλα λησμονώ οτι η 
έχχΛησίτσα διά τών ευχών τοΰ Προφήτου, τοΰ Αποστο- 
λου, τοΰ . . . .  εχει καί τρίτον πρόςωπον ή εχχΛησίτσα, 
τριάδα δμοούσιον καί άχώριστον ; —  κατώρθωσε νά δώση 
ψυχήν καί εις τάς λέξεις, καί δή καί ήθικάς ιδιότητας· οΰ- 
τω ; εχομεν λέξεις μοχθηράς, γανΛονς, πονηράς, χ ρηστά ς , 
γεΛοίας, άστε ίας  καί εις τάς τελευταίας βεβαίως υπάγεται



καί ή ύμετέρα τροχιά* άλλ* άκούσωμεν της είςηγησεως 
υμών. ((Ουτω π. χ. νομιζο> — λέγετε — οτι άν άμ,α τη 
εισαγωγή τοΰ ίπποσιδηροδρόμου ώνομάζετο διά τνίς λέξεως 
τροχιάς, επειδή αυτη καί σαφής καί σύντομος καί ευφω- 
νος καί ομαλή είναι, θά έγίνετο γνωστός καί αποδεκτός 
υπό πάντων ώς τροχιά η τροχιά καί θά ήμ,εθα άπηλλαγ- 
μένοι της υπερμηκους 7,έξεως καί τών περί αύτης φιλο- 
σοφηθέντων)). Κρίμα αληθώς οτι δέν ήδυνήθητε νά την 
προτείνητε εγκαίρως ! είσθε όμως βέβαιος οτι τό πατοικόν 
φίλτρον όέν σας άπατα ώς πρός τάς άρετάς τοΰ τέκνου 
σας ; Τό τροχιά, sauf votre respect, φαίνεται μοι άτυ- 
χέστερον καί τοΰ τραμβείον, καί αύτοΰ ετι τοΰ ίπποσιδη- 
'ροόρόμον, διότι έκεΐνο μέν λέγει τούλάχιστόν τό ονομα 
τοΰ έφευρετοΰ, τοΰτο δέ τούς ίππους καί τάς σιδηράς 
ράβδους, άλλά τό τροχιά δέν λέγει απολύτως τίποτε* 
είναι λεςις αόριστος, δασκαλική, έφαρμοζομένη καί είς 
τους πλανήτας τοΰ ούρανοΰ, καί είς τούς σιδηροδρόμους 
τής γης καί είς πάν ίχνος τροχοΰ άμάξης* ένί λόγω, λέξις 
χοθορνιχή. Ά λλ ’ ή καββαλιστική έκείνη άλγεβρα, δι’ ής 
τόσον έμβριθώς ήρευνήσατε τό μέλλον τοΰ τ ρ α μ ΰ ε ίο ν  μου 
δέν σας είπε τίποτε περί της τύχης της τ ρ ο χ ιά ς  σας, οτι 
την δευτέραν ημέραν θά έγίνετο τροχός  είς τά στόματα 
τοΰ λαοΰ ; καί έχομεν πράγματι ανάγκην τροχοί', W άκο- 
νισθη ’λιγάκι ή δασκαλική εξυπνάδα.

*
¥ ¥

’Αλλά μικροΰ όεΐν έλησμόνουν οτι μ’ έχρεώσατε δια
μιάς ετυμολογίας* εχετε όμως ύπεοβάλλουσαν άδυναμίαν 
πρός την λέξιν σύστασιν ; διό καί τοίτην η τετάρτην φο
ράν λέγετε : (( 'Ομοίως σννιστά ο κ. Άσο>πιος τό ρήμα 
jχαϊδεύω. . .)) Καί πάλιν επαναλαμβάνω, σοφολογιώτατε,

δτι ουδέν συνέστησα, ώςτε καί ένταΰθα όεν δεικνυεσθε ακρι
βή:
νέκρα:

. K i J l i  i V  U J V i U k  < i  U  Ά  ,  W .  r *  y .  -  K  /  • A ' y v *  v / s , r  u w n r .

ς περί την εκφρασιν. Παραβάλλουν τό ωχρόν θωπεύω τής 
ιράς πρός τό τνίς ζώσης μεθ’ ού άνετράφημεν

πέραν τοΰ συζυγικού κύκλου, δτε ή κυρά δασκάλα τυγ- 
νει ce jYuJfi’roc . . . .)) καί άλλα τοιαϋτα, άτινά είσιν ισως 
πειρακτικά διά τούς κυρίους δασκάλους, ούχι δμως βε
βαίους καί σύστασις τοΰ χαϊδεύω, καί υμείς γινώσκετε καλ- 
λιστα άν αί συστάσεις γίνωνται κατ’ αύτόν τόν τρόπον/Ως

είς ληξιαρχικά τών Βυζαντίων βιβλία, δέν είδατε δτι εί
ναι αύτη τοΰ Κοραή ; ’Αλλά μή τολμώντες νά ψέξητε τόν 
άείμνηστον εκείνον άνδρα, πρός δν επιδεικνύετε μέγαν δή
θεν σεβασμόν καί συχνά πυκνά αναφέρετε, έν ζννωρίδι 
δαως πάντοτε, τήν έφορτο̂ σατε ήκιστα εύαγγελικώς εις 
έαέ, άλλά δέχομαι τό φορτίον, προτιμών νά ευρίσκωμαι εν 
τή απάτη μετά τοΰ Κοραή η μετ’ άλλου τινός έν τη αλή
θεια. Άλλά μήπως ή έτυμολογία, ην προτείνετε, είναι 
πειστικο^τέοα; — καί αί έτυμολογίαι είναι το φόρτε σας, ο>ς 
μαρτυρεί τό ΝταβΛαμπάς ;—/Υμείς αύτός άμφιβάλλετε, 
διότι λέγετε δτι ((ή λέξις (χαϊδεύω) παράγεται άπό τοΰ 
χάιδι, τοΰτο δέ ούδέν άλλο είναι η καθ’ ά πρό καιρού ο 
άγαπητός μοι καθηγητής κ. Σ. Κουρανούδης έν τη Συνα- 
γο>γη τών λέξεων κτλ. ((υπώπτευσε», τό υποκοριστικόν 
τοΰ ηχος η χάδιον, δπως ευρίσκεται εν τισι τών Βυζαν- 
τιακών συγγραφέων έπί τής σημασίας, ώς φαίνεται (αρα

λ Κοραη ’Ά  τ α κ τ  α, τόμ. Λ', σελ. 666, Ιν λες. X α ο ε υ 03.
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δέν είσθε βέβαιος) τοΰ χανοτάρχιψα, εντεύθεν βανχάΛη- 
μα, δθεν θωπεία μικρών παιδιών κτλ)).Άλλως τοΰτο δλως 
άδιάφορον, διότι έκεϊ ό λόγος ούχί περί τ·?,ς ετυμολογίας,, 
άλλά περί τής λέξεως. 'Υπάρχει δμως έν τ·£ ΰμετέρα 
Εκθέσει τι, δπερ ουδόλως αποδέχομαι καί άποκρούω ως 
προςβλητικόν.

Λέγετε : ((Συμφο̂ νοΰσι π. χ. (ό κ. 'Ροίδης καί εγώ) έν 
τ·£ καταφορά κατά τοΰ κ. Κόντου καί τών όασχά.Ιωτί). 
Νομίζω δέ δτι μέ συμπεριλαμβάνετε καί μεταςΰ τών όια- 
βο.Ιέωγ τοΰ άνδρός, διότι, — άφ’ οΰ άνεγράψατε δσα ειπον 
περί αύτοΰ, δτι έπιχειρεΐ ν’ άποδείξνι δι’ 999 μαρτυριών 
τόν ορθόν τοΰ δίόωμι, καί δσα έ'τερός τις λίαν εύφυώς πα- 
ρετηρησεν, δτι άποδεικνύει διά 4000 παραδειγμάτων δτι 
τό γράψω πρέπει νά γράφηται διά τοΰ α 1 —, επισυνά
πτετε. ((Κατά τόν τρόπον τοΰτον άγωνίζονται νά ύιαβά.Ι- 
Λωσι καί διασύρωσι καί εζευτεΜσωσι τάς έπιμελεστάτας 
καί έζηχριβωμένας έργασίας τοΰ άνδρός)). ’Άρα είμί καί 
έγώ έκ τών διαβοΛίων αυτοΰ· ευχαριστώ διά τό χομπΜ- 
μέντο, τό δλως άττικόν. Ά λλ’ άπατασθε καί ένταΰθα,

'ί ΐ  ύμετέρα οράσις εχει κατα λέξιν ώς έςν-ς : ((Πρός εμέ «ύ- 
τόν ελεγεν αλλοτέ τις ότι ό Κόντος επιχειρεί ν’ άποδείζν) 2ιά ί ,ΛΛΑ ^

> γράφττ,
ουής Ικεϊνος τ ί ς να ητο δ ά σ κ α λ ο ς καί νά είπε περί π α- 
ρ α λ η γ ο ΰ σ η ς ,  οτε περί Ινός καί μόνου α πρόκειται· Ιδοΰ μι
κρόν δ’.αβολής παράδειγμα.

σοφολογιότατε, ουτε καταφέρομαι κατά τούτου η εκείνου, 
«υτε διέβαλλόν ποτέ τινα , καίτοι γράφω τόν βίον τοΰ 
Διαβόλου* α; δέ 999 μαρτυρίαι μου, καί τά 4 ,000 παρα
δείγματα τοΰ κυρίου εκείνου εισίν άθώα σκώμματα καί 
ούχί διαβολαί, ώς έν τώ  ϋπερβάλλοντι τής εύγνωμοσύννις 
ΰμών αΐσθνίματι βλέπετε. Σκώπτω ένίοτε, άληθές, τά 
σκωπτέα, ή τούλάχιστον δσα φαίνονται μοι τοιαΰτα, α λλ ’ 
άχολον τό σκώμμα καί άμβλέα τά βέλη μου· μόλις άπτον- 
ται τής έπιδερμίδος, καί φαντάσθητε δταν ή έπιδερμίς 
τύχνι νά ή έλέφαντος η νά πεοιφρουρήται υπό χαλυβδικοΰ 
θώρακος Περιπλανωμένου'Ιππότου· άλλά άπό τοΰ σκώμμα- 
τος εις τήν καταφοράν καί τήν διαβολήν πολλοΰ γε καί 
δει. Καταφερόμεθα κατά τών κακών άνθρώπων, φεύγομεν 
τοΰς ευήθεις, καί άπαρεσκόμεθα τοΐς χυδαίοις, άλλά τ ίς 
έχέφρων καί χρηστός διενοηθη ποτέ νά διαβάλλτι άτρόμητον 
δύτην άνακαλύψαντα έν όστράκω κεκρυμμένον μαργαρίτην ; 
Ά ν  τής ειρωνείας τά βέλη έτραυμάτιζον θανατηφόρως έν 
Ά θήνα ις, ώς συμβαίνει έν Παρισίοις, καθά ισχυρίζονται οι 
Γάλλοι, λέγοντες : (de ridicule tue)), πρό πολλοΰ, σοφολο- 
γ ιώ τα τε , άγαθός τ ις κύριος, δν γινώσκω, θά ητο άποθαμέ- 
νος καί έν τοΐς ούρανοΐς, καί δύο έλλογιμώτατοι καί εΰ_ 
φυέστατοι φίλοι, ο μέν έν Ά θήναις, ό δ’ έν Μιτυληντι, θά 
είχον τήν αμαρτίαν τοΰ θανάτου του, άλλά . . . τό ήξεύ- 
ρετε, δέν φονεύουν, δέν άχοσβοΛώνοντ, καί ό τρηυματισθείς 
μένει πάντοτε άπηχος ητοι a picco.1

ΆΟτ'νη®·., ττ, 25 Νοεμβρίου 4885.
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ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΚΡΑΟΓΣ
Ή έπ'.φ»νής άο ιϊές .

Έ χτύιί. *tx0v<nv Γ. Σταυριανοδ
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’Αρματωλος αγάπησε Νάσίω την ’πα ινεμένη , 
τήν κόρη τήν περ ιφανή , τήν πολυζηλεμένη , 

όπου πολλοί τήν θέλουνε, πολλοί τήν αγαπούνε, 
τήν θέλουν άρχοντόπουλα, λεβέντες τήν ζητούνε’ 

μ2ά μέρα το σταμνί κρατεί, κ ι να νά ’πα  ’ στή βρύση 
προβαίν’ εμπρός ό ’Αρματωλος το μαύρο νά ποτιστ,’ 

λαμποκοπούνε τ ’ άρματα κ ι’ άστράφτ’ ή φορεσιά του, 
κ ι’  Ιφάνη το καμάρι του κ ι’ ή τόση λεβεντιά  του*

(C "Ακούσε, Νάσ’ω ώμορφη, με το πολύ το νά ζ ι» .
’γροίκα ή κόρη ’ ντροπαλή, γυρνά και τον κυττα -ε ι 

(( Ν άσίω, πολύ σέ α γα π ώ , γυνα ίκα  νά σέ πα ρω, 
θάνατο δέ θά φοβηθώ, δέ θά δειλιάζω Χάρο ! ))

(( Πάρε ’π ίσω  το λόγο σου, )> τοΰ λέγε ι κακίωμενη.
(C κ ι’  εγώ  το Γιώργο αγαπώ  κ ι’ εϊμ ’ άρραβων’ασμενη ))· 

(( Ποιος εΤν’ αύτος ’ποΰ θάρρεψε γ ΐά  νά σ’ άρραβω^ιση - 
άς ερθ5 έμπρός μου νά το ’πή  και νά το ’μολογηση ))·

(( Έ κ ε ’ος ’ποΰ ’ναι το ’ παίνεμα τής χώ ρας, ’ ςακουσμενος, 
’ποΰ ν ’ ακριβός τής μάνας του κ ι’ εμένα χαιοεμμενος 

τρία άδελ^άκ’ α ήτανε και μονανος εστάθη,
-  '  <* -  ’ 5 'Λ ,  « Ν  r ’  ·γ ια τ ί ο ποο^τος πεθανε κι ο οευτερος εχα^η
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’Ξέρε*, καί πα ίζε ι το σπαθί καλλ ίτερ ’ άπδ σένα,
καί ’στο λιθάρι σ’ άπερνα κ ι’ ε ίν ’ αςιος γ ’ά τ ’ Ιμένα)). 

’Αρματωλος ’σαν τ ’ ακούσε ’ρ α ίιθη κ ’ ή καρδ’ά του, 
’κιτρίνισε *σάν το κηρί καί π ιάνει τ ’ άρματά του*

(Γ'Αν ε ιν ’ έκε ’δς καλλίτερος, άν είναι παλληκάρ ι, 
άς έρθη νά πα λα ίψ ω μ ε , του κάνω καί τή χάρ ι, 

άν με νίκησΤ], νά στρεχτώ  μ ’ έκείνονε νά μ είνη ς,
κ ι’ άν τον νικήσω , μάθε το, γυνα ικά μου θά γείνης)).

Τ ’ ακούσε ή Νάσ’ω* δείλιασε* ’ ς το σπ ίτι της κινάει 
κ ι’ εκεί ’βρίσκει το Γ ’ώργό της καί τοΰ το 'μολογάει* 

κ ι ' ό Γ ιώργος αρματώθηκε καί ’ ς τδ βουνδ άναβαίνει 
καί ’βγάζει βροντερή φ<*'νη, φωνή άντρειωμένη*

(( Iloibc είναι ’ποΰ ’παινεύθηκε με Ιμένα νά πα )α ίψγ) ;
άς ’βγή εμπρός μου νά σταθη καί νά μέ ’ ςαγναντέψτ,)). 

Κ ι’ άλλη φωνή ’ποκρίθηκε ’Αρματωλοΰ τοΰ κλέφτη*
(( Έ γ ώ  κτυπώ  τή μ αγα ιρ ίά  κ ι’ ά£έγνο2αστη δέν π έφ τε ι, 

εγώ  ’μαι νε?δς ’ ποΰ σκότωτα Τούρκους δυό, τρεΤς χιλιάδες 
καί δέκα πέντε μπέηδες κ ι’ άλλους τόσους πασσάδες, 

και θέ νά φοβηθώ παιδί τοΰ κάμπου ’σάν κ ι’ εσένα,
’ποΰ ή Τουρκιά μέ σκίάζεται ’ σά μολογοΰν γ ΐά  ’μένα , 

τώρα θά δείςωμε οί δυό, ποιος ειν ’ το παλληκάρι )).
*0 Γεωργός τ ’ άποκρίθηκε μέ λεβεντιά  καί y  άρι, 

κ ι’ άμεσω : p tyνει τ ’ άρματα καί ’ βγάζει τδ ζωνάρι,
— η Νασίω του τδ ’κέντησε μέ τδ μαργαριτάρι —  

σκύβει, φίλα τδ κέντημα , ’ ς τά στηθία του τδ βάνει,
(C Ειμ’ έτοιμος,)) εφώναςε, καί τδ σταυρό του κάνει. 

Π εταει κ ι’  ό Ά ρματω λδς φλο/άτα πλουμισμένη, 
τραβάει καί τή φέρμελη τή y ρυσοκεντημένη, 

ανοιχθη τδ ’ποκάμισο και στήθ’α ανδρειωμένα 
’φανήκανε ’περήφανα καί πυκνοδασωμένα* 

χαντζάρ ι ’π*άν’ 6 'Αρματωλδς κ ι’ ό Γεωργός τδ μαχα ίρ ι, 
κ ι’ εκεί ’π ’ άνεσκουμπώθηκε, Ιφύσησε τ ’ αγέρι 

κ ι’ άνεσηκώθ’ ή τρ αχη λ ιά  κ ι’ έφάνη ’ ς τδ λαιμό του 
τ Α ρ μ α τω λοΰ ,’ποΰ άστραψε, χρυσδ τδ φυλαχτό του*

(( Στάσου! ό Γεώργοτ ’©ώναςε, πρ ιγο ΰ  νά σκοτωθούμε, 
θέ νά σου κάμω ’ρώτημα κ ι’ α π ’ εκει πολεμοΰμε*

■ποΰ τό ’βρήκες τδ φυλα/τδ τ ’ άργυροχρυσωμένο,
πω χε ι επάνω  τδ σταυρό μέ τά μαλλιά  πλεγμένο ; ))

(( 'Η  μάνα μ ’ μου τδ φόρεσε, μά τ ί σέ μ έλ’ έσένα, 
παιδάκι όταν ήμουνα* τ ί θές τά περασμένα ; ))

(C Σ’ ερώτησα γ !α τ ί πολΰ ’μοιάζει μέ τδ ’δικό μου, 
ή μάνα μ ’ μοΰ τδ ’φόρεσε κ ι’ εμένα ’ ς τδ λαιμό μου)). 

Σκύβουν καί βλέπουν ’ ταιρίαστδ σταυρδ ’ποΰ λα μ πυρ ίζε ι ..
ά να τρ ιχ ιά ζ ’ ό ’Αρματωλος, ό Γ ιώργος κ ιτρ ιν ίζε ι, 

γ ΐά  μ ίας ’π ετάχτηκαν οι δυδ καί ενα λόγο πήκαν
((’Εσύ V  ό άδελφούλης μου!.)) καί ’σφ ιχ ταγκαλιασθήκαν... 

αγκαλιασμένοι ’στάθηκαν μέ πόθο καί μ ’ ΙλπιΟα,
κ ι’ ό 'Ή λιος τους ’στε'ίάνονε μέ μιά χρυσή άχτίόα*

• a. . . .  * *s« , \ χ ί . .Λ ι ' ___

Λν |j vuuu λογυρ^. ,  -------- * ’
άρου, ’δελφέ, τή Νάσίω σου κ ι’ εχε και την ελπιοα, 
εγώ  *χω γΙα ’γαπη τικ ιά  τή δόλία μας Π αίρίοα . ))

Έν Σμύρνη, κατά Νοέμβριον 4885.

Μ API ETTA ΜΠΕΤΣΟΥ

Α Π Η Υ Δ Η Σ Α !

Ά πηύδησα μέ στεναγμούς νά π ν ίγω  τήν πνοήν μου, 
άπηύδησα μέ δάκρυα νά ραίνω τήν ζωήν μου.
Ποθώ, ποθώ τήν ήσυχον, γλυκύθυμον γαλήνην . · - 
οσον ποτέ ήγάπησα μισώ νΰν τήν οδύνην.



Ά φ ’ ή ς στιγμής ήσθάνθην τι το στήθος νά ταράττη, 
ίχνος βαθύ ’ ς τήν παρειάν το δάκρυ νά χαρ άττη , . 
οΐδα το άλγος τ ί έστί και τήν ζω ήν Ικείνην 
τήν πεφυρμένην με ιόν, τον όλβον με οδύνην.

Οιμοι! καί νΰν άπέκαμον, δεν δύναμαι να κλαύσω. 
οι στόνοι με κατέβαλον καί να θρηνώ θά παυσω.
Κ αί νυν θολόν το ομμα μου τα πέριξ θα έτάζη 
εν ω ώχρόν το χείλος μου ήσύχο>ς θα στενάζη.
Ά φή σατέ  με προς σ τιγμ ήν, ώ λύπ α ι καί δδύναι . . . 
ώς λάβα μή κοχλάζετε ’ ς το στήθος μου, ώ διναι ! . . . 
Ποθώ να σβέση ατεγκτον τό θολερόν μου ομμα, 
το στήθος μου άχαρα*/ον να το κάλυψη  χώμα.

01 φθόγγοι μου ώς ρογχασμοί θανάτου απολήγουν, 
τής ήβης το μειδίαμα οί στόνοι με τό π νίγουν’
'Η  φλόξ, η τ ις  με πυρπολεί, μ ’ εξήρανε το όμμα, 
εσβεσθη τό μειδ ίαμα, ώχρίασε τό στόμα.
Λεν εχω  ετι θέλησιν, έςέλ ιπε παν σθένος, 
και κλ ίνω , φευ! τήν κεφαλήν ώς κρίνος μαραμμένος. 
Ά πηύδησα εις δάκρυα κ ’ ε ίς στεναγμούς πύρινους, 
ενώ ετι δέν εδρεψα τούς εικοσί μου κρίνους.

Φευ ! ©ρίσσει εις τό στήθος μου ή νέα μου καροία,
εσβεσθη τού μετώπου μου ή λάμπουσα εύδία ! . . .
Πού θα τ τ ν  ευρω τού λοιπού ’ ς τήν γή ν , ’ ς τόν 'Ε λ ικώ να :...
να ζήσω ή ν ’ άπεκδυθώ τόν τής ζωής χ ιτώ να  : . . .
’Ώ  ! δεν γνω ρ ίζω  τ ί ποθώ, τό παν συγκεχυμένον
παρ ίσταται ’ς τό ομμα μου, θολόν καί έσβεσμένον . . .
Ή  κεφαλή μου φλέγετα ι, ό νους μου θα Ικφύγη ,
*  V »  ^  Ρ  \  r  *\ *  '  tη ιΛιγς με κατελαοε και ο Λυγμός με π ν ίγ ε ι.

’Ώ  ! πού να ©ύγω! . . . πού λιμήν τού πόνου, να όρμήσω! .. 
εντόιτ πέλαγους σπαραγμών δεινών θα ναυαγήσω, 
θνήσκω  ! . . .  πλήν τ ίς  τό ομμα μου τό τεθνεός θα κλείση ;., 
τ ις  φίλος είς τό μνήμα μου επάνω  θα δακρύση ; . . .Ον I ’ Λ» »»<ιμοι : . . . οεν ε/ω  εν τη γη  ουοεν, ουοενα φίλον 
■κ* ή μνήμη μου θα συνταφή μ ’ εμε ’ ς τής γή ς  τό κοϊλον!... 

Έ ν  Διδυμοτεί/ω, Σεπτέμβριος 4885 .
ΒΙΡΓΙΝΙΑ Π. ΕΤΑΓΓΕΛΙΛΟΤ

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΤΟΤ ΑΪΝΕ
( Έ κ  τού Γερμανικού )

1

Κάθε αστέρι καί πουλάκι καί τραντάφυλλο καί κρίνο 
’Ά λλο υς χρόνους αγαπούσα άπό μέσ’ ά π ’ τήν ψ υχ ή ,
Τώρα πλέον δέν μ ’ άρέσουν κ ι’ όλη τήν καρδ’ά μου δίνω 
Στή γ λυκ ε ’ά , στήν ξανθομάλλα, στή μικρούλα μοναχή. 
Ε ϊν’ ή βρύσις τής άγάπη ς, πού όλη μου τή  φλόγα σβύνωΓ 
Α ύτ1 ε ιν ’ οίστρο  καί πουλάκι καί τραντάφυλλο καί κρίνο.

2

Τα μάγουλά σου άκούμπα στα δικά μου 
Να τρέξουνε μαζί τά δάκρυ ά μας.
Κ αί σν ί ζ ε  τήν καρδιά σου στήν καρδιά μου 
Νά πεταχθή  καί νά σμιχθή ή φωτ?ά μας.
Κ ι’ ’άν μέσ’ σ τή .φλόγ ’ αύτή τή  θεριεμένη 
Χυθούν τά δάκρυα μας ποταμοί.
Κ αί σε κρατώ στά στήθη μου σφιγμένη. . . .
Θά σβύσω στής άγάπης τήν ορμή.

3

Α γ ά π η  τής ψ υχ ή ς  μου, θά σε φέρω 
Στού τραγουοίού μου Ιπάνω  τά φτερά,
Στον τόπο τόν καλλίτερο , πού ξέρω. '
Έ κ ε ΐ κοντά στού Γάγγου τά νερά,
Στού Φεγγαριού τήν λά μ ψ ι, πού προβαίνει,.
Έ κ ε ΐ είναι περιβόλι δροσερό,
ΈκεΤ τήν άδελφούλά του προσμένει 
Τό ά'νθος τοΰ λωτού τό τρυφερό.
Τά γΐούλια  χωρατεύουν καί γελούνε



Κ αί βλέπουνε τ ’ αστερία τ ’ ούρανου, 
Καί παραμυθία πού μοσκοβολούνε 
Λέγει τδ ενα ρόδο τ ’ άλλουνοΰ—
Τδ ήμερο ζαρκάδι τριγυρίζει 
‘ηΗ γ ί ά  ν’ άκούστ) στέκεται δειλά,
Κ ι’ ακούεται μακρυά πού μουρμουρίζει 
Του ποταμού τδ ρεΰμα πού κυλα 
’ Εκεί στη χουρμαδιά θά ξαπλωθούμε 
Στδ χώ μ ’ αγκαλιαστά τδ μαλακδ 
Μ ’ άγάπη καί γαληνη Θά μεθούμε 
Καί όνειρο θά ιδουμ’ αγγελικό.

4

Δέν μ ’ άγαπας, δέν μ ' άγαπας . . . 
Λίγο τδ συλλογίζομαι.
Φθάνει στα μάτια νά σε ίδώ 
Καί βασιλίας λογίζομαι.
Πώς μέ μ ισείς, πώς με μισείς 
ΜΑς λέη τδ στοματάκι σου !
’ Εμέ μου φθάνει ενα φιλί 
Στδ ροδινδ χειλάκι σου.

(^υμασαι πόσο ήμαστε τά δυο αγαπημένα, 
Έ παίζαμε τ ’ αντρόγυνο, μά δέν Ιςυλισθηκαμε. 
Έτρέ'/αμε, φωνάζαμε καί σφιχταγκαλιασμένα 

Μέ πόθο έ μιληθήκαμε, 
ΐνίά σαν έπαίζαμε κρυφτδ στά χόρτα τ ’ ανθισμένα 
Τόσο καλά μπορέσαμε νά μείνωμε κρυμμένα,

Που δέ ςαναυρεθήκαμε !

6

Τά γιούλία τά γαλάζια  στ’ ώραΐό σου ματάκι,
Τά κόκκινα τραντάφυλλα στ’ άφρατο μαγουλάκι, 
Τά κρίνα τ"1 άφροστόλιστα στδ κάτασπρο χεράκι,

"Ολα τά βλέπω πάντοτε δροσατα κ ι’ ανθισμένα 
Κ αί μόνον ή καρδουλά σου είναι ξερή γ2ά μένα.

■ 7

Σ’ αγάπησα καί σ' αγαπώ . Κ ’ ή τρομερή σάν φθάση 
Συντέλεια τοΰ κόσμου,

Ά κόμη θενά φαίνονται στη συντριμμένη πλάσι 
eII φλόγες του έρωτός μου.

8

Μέ κρύο, μέ αστραπόβροντα άς βρέχτ4 κ ι’ άς χίονίζ-β 
Καί τδ χαλάζι τδ βαρύ άς πέφτν) οσο θέλτ,,
Ά π δ  τών ανέμων τή βοή τδ παρ*αθύρι άς τρίζτ,, 

Καθόλου δέ με μέλει.
’ Εγώ μέσα στά στήθη μου δέν νοίώθω τδν χειμώνα
1-*, \ 7 '  / .  y ,  y  >2Ιατι εχω  παντοτ ανοιςι . . . .  την ιοικη σου εικόνα.

9

Κ" άν ’ςεύραν τά λουλούδια, τά καϋμένα,
Τδν πόνο πουχω μέσα στήν καρο’ά , 
θαρχώ ντανε νά κλάψουνε μ ’ εμένα 
Ναύροΰνε στδ κακό μου γιατρειά.
Ιν ’ άν ςεύραν τά γλυκόφων’ άηδονάκ’α 
Πόσο είμαι πικραμμένος, δυστυχής,
Χαρούμενα θά ψάλλαν -ραγουθάκ2α 
Γίά νά ςεχνώ τδν πόνο τής ψυχτ,ς.
Ιν ’ άν ξεύρανε τήν τόση μου τή θλΐψ».
Τ’ αστερία, πού χρυσά λαμποκοπούν,
Εΰ^ύς θά κατεβαίναν απ ’ τά υψη 
Παρηγορίας δυδ λόγΙα νά μου είπουν.
Κ ανείς απ ’ ολα αυτά δέν τδ γνωρίζει,



1 0

Τι ώραΐος πούν’ ό κόσμος κ5 οί γαλάζιο4 ούρανοί !
Τί γλυκά ωυσα τ ’ άγέρι δλο νάζι κ ι’ ολο χάδ?α 
Καί τά λουλουδάκια γέρνουν στ’ άνθοστόλιστα λιβάδ’α 
Και γυαλίζουνε κ ’ αστράφτουν στήν δροσιά τήν πρωινή 
Και γελα 6 κόσμος ολος δπου στρέψω τή 'ματιά μου. . . 
Καί όμως -ήθελα νά μένω μέσ7 στοΰ τάφου τά σκοτάο'α 
Φθάνει νασφίγγα τήν κόρη, καί νεκρή, στήν αγκαλιά μου.

’Αθήνησι, 4885.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΜΑΤΕΣΙΣ

ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΑΝ ΦΙΛΗΝ

( Sonetto )

θυμάσαι τά χρυσά μας τά μικράτα 
Πώς μ’ αγαπούσες, πόσο σ’ αγαπούσα ;
Παν τοΰ τά βήματά σου ακολουθούσα 
Κ ι5 αλλάζαμε γλυκόλογα κλεΦτάτα.
Μά τώρα μέσ’ στά δροσερά σου νε’άτα 
Που τοσο τήν αγάπη σου ποθούσα,
Και μ2ά ματ’ά με πόνο σοΰ ζητοΰσα 
"Αλλον κυττας, γλυκεία μου μαυρομμάτα !
Μά όπως τά τρελλά τά χελιδόνια 
’ Αφοΰ τής γής γυρίσουνε τή σφαίρα,
Ξαναρχονται στήν πρώτη τους φωλιά,
"Ετσι καί ή καρδιά σου μ’άν ημέρα,
Θά θυμηθή τά περασμένα χρόνια 
Καί θαλθγ) στήν αγάπη τήν παλ’ά.

Έ ν Σΰρω, ’Ιανουάριος 4885.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΜΑΤΕΣΙΣ.

ΕΑΕΓΕΙΟΝ
Είς Π. Βραΐλαν Άρμένην.

Άμβρόσιαι Χάριτες Μούσας άμα Πιερίδεσσιν 
μύρεσθε· πρόπολος κάλλιπεν δμμε φίλος

"Γμμιτε καί πάντεσσιν, δαοισί περ έργα μέμηλε 
δμέχερ’, έξοχα δ’ αδ "Ελλάδι γειναμέν^.

Ίδμοσύνης δς τοι βροτέης έπί τδ πλέον ϊκτο 
χήγήιωρ αρετές έσκεν άκηρ εσίης.

Καί θείοιο Πλάτωνος έπουράνιον νόον έγνω 
καί θεδν δψιμέδονι’ έξεδίδαοκε τίειν.

Καί Χριστοίο ποτ’ &μμι νομούς δδδν ήγεμόνευε, 
δν θεδν δντ’ ISiig γ’ ήδϊ) ένί βροτέΐί).

"Εθνεσι δ’ αΰ πάντεσσι φίλος πέλεν Ισπερίοισιν 
αΰτοΐς χήγεμόνεσσ’ ήν δι* έχεφροσύνην.

Καί συ, φίλη μί)τερ τεθνηκότος, "Ελλάς άγαυή, 
δάκρυα λείβε φίλου σείο μόρφ θάλεος,

σεϋ ένεχ’ δ ζωοίσι σονών μάλα πδλλ’ έτέλεσσεν 
ίδμοσύνη, βο«λη θ’ αίμυλίοις τε λόγοις.

Καί σύ, ζωόντων τε καί ήελίοιο λιπόντων 
αΐγλην -χροσοφαες κοίρανε παμμεδέων,

"Ελλάδος υίι φερίστφ άποιχομένφ νέον ένθεν 
άντ’ άρετης τέρπεσθ’ έν μακάρων θαλί^ς

δός, μέγα δ’ οίς έτάροις παραμύθιον δμμιν δπαζε 
καί πηοΐσι φίλ^ θ’ Έλλάδι γειναμένη.

Ψοχί] δ’ Άρμένεω Πέτρου Βραΐλαο μάκαιρα 
κδν μακάρεσσ’ έτάροις δψόθεν εύμενέοις.



V Ε Ε S I
in morte di P ietro  Bratla Armeni

Divine Grazie e vo i P ierid i suore 
II vostro pianto confondete insieme, 
Rapiva ai v iv i l'insaziabil Parca 
Chi i vostri altari avea onorato, e caro 
Era ad ogrmn ch 'ha  di V oi l ’opre in cale 
E sovr' ogn ’ altri alia sua madre Grecia. 
D eirum ano saperle  cime eccelse 
Raggiunse e paragone fu ' di pura 
Virtude ch ’ al saper andava innante.
D el divo P lato ei penetro la mente,
Clie fu  di celestial dottrina impronta,
E insegnava a onorar l ’alto  Fattore,
E i che di Cristo cam m ino sull'orrne 
E a noi additava i suoi sentieri piani, 
Dio ritenendol sotto umane spoglie,
Fra le genti d 'occaso e i lor R eggenti 
Per la prudenza fu  tenuto in pregio.
0  gloriosa G recia, ove la culla 
E g li sorti, di pianto o ffri tributo,
D el tuo ram pollo al Fato, poich& grandi, 
Quand’era in vita, ei ti presto servigii 
Col sagace parlar, l ’ ingeguo e il senno.
0  tu che de' v iventi e di chi piagne 
D ell’ allegrante Sol l'aurata luce 
Se il sommo R eggitore, a questo ins'gne 
F ig lio 'd i Grecia ch 'o r  da noi si parte 
Concedi de ’ Beati i gaudi eterni,
Degno compenso delle sue virtudi 
E de ’ congiunti amati e de ’ sodali 
L enisci il duolo e della patria terra.

E  tu di Pietro Braila alma beata,
D i la c i esalti fra celesti cori
China qua gift. lo  sguardo a noi benigno.

F. A.

0  Γ Ι Α Ν Ν Ο Σ

Άναγνόντες εν τινι φύλλψ της εφημερίδας « Άκροπδλεως * 
τό δημοτικόν <*σμα δ Γ ι ά ν ν ο ς  καί  ή Μ ά ρ ι ω ρ ή  έκρίναμεν 
χρέος άπαραίτητον νά δημοσιεύσωμεν τοϋτο πληρέστερον καί 
άπαράλλακτον ώς ^δεται 5πό τοΰ λαοϋ χάριν τών άναγνωστών τοδ 
< Άττικοο 'Ημερολογίου > καί της ένισχύσεως άμα τοϋ άγαθοδ 
σκοπού, δν συνέλαβεν δ της «Ε λλη ν ικ ές  ’Ηθογραφίας» συγγρα- 
φ·ύς. Άποσπασθέν δέ έκ τής άνεκδδτου συλλογής ήμ©ν *χει 
οδτωσί·

« Ό  Γιάννος μέ τη Μαρουδιά
»*ς έναα ’ς ένα σκολειό διαβάζουν
»μαθαίν’ ή Μάα - μαθαίν’ ή Μάρω πλειότερα,

»πάπια μου,

»μαθαίν’ ή Μάρω πλειότερα 
»περσσόο - περσσδτερ’ άπ’ τό Γιάννο.

»Κα£ τά παιδιάα καί τά παιδιά αγαπιόντουσαν, 
»πάπια μου,

»κα ί τά παιδιά άγαπιόντουσαν 
»κανέε - κανένας δέν τό ξέρει*
>καί ό Γιάννος τδο καί δ Γιάννος τό μαρτύρησε,

»πάπια μου,

>καί δ Γιάννος τό μαρτύρησε 
»τής μάα - τής μάννας του τό λ έ ε ι :
>Ν ΐγώ  τή Μάα - ν έγώ τή Μάρω ν άγαπώ,

»πάπια μου,



>Ν έγώ τη Μάρω ν άγαπώ 
>γυναϊαι - γυναίκα νά τήν πάρω.
»Φωτιά, Γιαννιόο, φωτιά. Γιανν,ό μ’ς τό στόμα σου, 

»πάπια  μου,

»φωτιά , Γιαννιό μ*, ’ς τό στόμα σου 
>καί λ ά α -κ α ί λάβρα ’ς τό κορμί σου*
»τή Μάρω, τί, τή Μάρω τί τήν έχομε,

»πάπια  μου,

»τή Μάρω τί τήν έχομε 
»γυνα ία ι - γυναίκα νά τήν πάρ^ς*
>ν εσύ τήν §ε - ν έσύ τήν έχεις άδερφή,

»πάπ ια  μου,

>ν εσύ τήν έχεις άδερφή 
>τήν εε - τήν έχεις κ* έξαδέρφη.

>Τή Μάρ* άρρέε - τήν Μάρ' άρρεβωνιάζουνε, 
»πάπια μου,

»τή Μάρ’ άρρεβωνιάζουνε
>καί 6 Γιάα - καί ό Γιάννος άρρωσταίνει*
>τή Μάρω στεε - τή Μάρω στεφανώνουνε,

»πάπια μου,

»τή Μάρω στερανόνουνε,
»τό Γιάα - τό Γιάννο σαβανόνουνε.

»Συμπεθεριόο, συμπεθεριό καί λείψανο ,
»πάπια μου,

^συμπεθεριό κα ί λείψανο
>τά δυόο-τά δυό συναπαντιώνιαι,
»κα ί ή Μάρω τούου καί ή Μάρω τούς έρώταγε, 

»πάπια μου,

»κα ί ή Μάρω τούς έρώταγε
»ν  οϋλουου -  ν οδλους τούς συμπεθέρους :
»Τό τίνος ε ϊε ι τό τίνος είν* τό λείψανο,

»πάπια μου,

>τό τίνος είν* τό λείψανο
»κα ί τόο - καί τό χρυσό κρεββάτι.
» —Του Γιάννου εί^ε, τοϋ Γιάννου εινε τό λείψανο, 

»πάπια μου,

»τοδ Γιάννου βίνε τό λείψανο 
»κα ί τόο -  καί τό χρυσό κρεββάτι.
»Μά σκύψε και μά σκύψε καί τόν φίλησε,

»πάπια μου,

»μά σκύψε καί τόν φίλησε
»*ς τά μάα - *ς τά μάτια καί *ς τά φρύδια,
>καΐ ή μάννα τηης κα ί ή μάννα της άγνάντευε, 

>πάπια μου,

»κα ί ή μάννα τη€ άγνάντευε 
»ν άπόο -  ν άπό τό παλεθύρι.
»Γ ιά ίδές τα α - για ΐδές τα τά λιγόημερα,

»πάπια  μου,

>γιά ΐδές τα τά λιγόημερα 
»κα ί τάα - κα ί τά κονταρεμένα,
»ν δπως φιλιόο ν δπως φιλιόνσαν ζωντανά,

»πάπια μου,

»ν δπως φιλιόνσαν ζωντανά,
»φιλιόο - φ ιλιόνται πεθαμένα.

Μιχ α ή λ  Λ ελεκο ς

ΜΑΚΡΑΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
Τ φ  φ ί λ φ κ α θ η γ η τ ή  Άν .  Ν. Μ ά λ τ φ .

Κ* εδώ άνθ ίζ ’ ή άκακιά, κ* εδώ λαλουν τάηδόνια 
κ*ή αΰρα μέ τά κύματα κρυφομιλεί κ ’ εκείνη* 
έκτίσανε κ* έδω φωλιά τά μαύρα γελιδόνια 
κ ’ έδω τό φώς του Ιλαρόν τάχνό φεγγάρι χύνει.

Καί δμως δέν με θέλγουνε τά κύματα κ ’ αί αύραι 
τάηδόνια δέν μ’ εύχαριστουν, δέν μου μυρίζουν τάνθη, 
παρέρχοντ’ αί ήμέραι μου σιωπηλαί καί μαύραι, 
μοιάζω μέ κρίνο τρυφερό π’ άκα'ρως έμαράνθη.



*Ω, ναί κ ’ έδώ είνε χάραγμα, κ* έδώ δ ήλιος βγαίνει,
Ογρός άπ' τ ?ς  άγάπης του τά δροσοβόλα στήθη, 
κ ’ εκείνη άπό τήν αιδώ τρέμει καί πορ.φυραίνει 
ώσάν παρθένα πού κρυφά έφίλησ’ έφιλήθη.

Τά πάντα, ναί, εΐνε κ’ έδώ δπως κ ' έκεί έπίσης, 
άλλά, θεέ μου ! διατί, είπέτε, δέν με θέλγουν ;
Μακράν φευ ! τής Πατρίδος μου νομίζω φθίν’ ή φύσις 
κ* αί αδραι ’ς τά φυλλώματα θαρρώ γιά μέ πώς κλαίγουν !

θ εέ μου, θά ξαναϊδώ τούς προσφιλής μου τόπους, 
τών συγγενών μου θ’ άσπαοθώ και πάλιν τά μνημεία ; 
θά έπανίδω τούς καλ-,ύς άγροτικούς άνθρώπους 
καί θά θωρώ τές λιγερές νά τρέχουν 'ς τά πεδία ·,

"Η θά σβυσθώ ώς σβύνεται δ λυπημένος ήχος 
πού χύνουν τά ερημικά σήμαντρα σάν θρηνούνε ; 
καί ξένος τότε κ ’ Ιρημος θά ξεψυχήσω δίχως, 
δίχως νά κλαύση οφθαλμός . . . καί δταν έρωτοΰνε

« Ποΰ είν’ δ τάφος έκεινοΰ πού έκλαιε γιά δλους ; »  
μόν’ ή ήχώ τή? ερημιάς έκείνη θ’ άποκρ^έται 
καί θά τους δείχνη μάζα μιά ’πό βάτους καί τριβόλους 
δπου τάηδόνι πάντοτε θέ νά παραπονιέται! . . .

Έν Όδησσφ.
Σ π γ ρ ιδ ω ν  Φ . Α ν τ γ π α ς

ΕΙΣ ΑΟΓΛΟΪΔΙ

Λουλούδι πού 'περήφανο μέσα στά χόρτα σειέσαι 
Στά πίθηα νά ταιριάζουμε άλλο άπό σέ δέν είδα. 
Είσαι δροοάτο κ ’ άνθηρό, άνθίζεις καί λυγιέσαι 
"Οταν στά φύλλα σου άκοΰς τήν πρωινή αχτίδα.

Σύ πβριμένεις τήν αυγή δροσιά γ :ά  νά σοΰ χύση 
Τόν ήλιο μέ τσ’ άχτίδες του ζ'<>ή γιά νά σου δώση 
Τό άεράκι τής αύνής σιγά νά σέ κουνήση 
Καί τή γλυκειά σου μυρουδιά στή φύαη νά άπλώση.

Κ* έγώ δροσιά στά χείλη της, άχτίδα στή ’ματιά της 
’Ακαρτερώ, λουλοΰδί μου, καί έλπίδα στή θωριά της.

Δ. Ε. Μαρτιν εγκ ο ς

Ο ΑΦΡΟΝΤΙΣ ΒΙΟΣ

Ζωή μου, ρέε ευτυχής είς ευθαλείς λε-.μώνας, 
τής φύσ εως τάς καλλονάς 
άπόλαυε τάς ποθεινάς 
καί ταύτας στέργε μόνας.

Μέ φέρει ρόδα δροσερά εύπλόκαμος άγρότις, 
δλη γλυκύτης καί χαρά 
καθώς αιθρία Ιλαρά 
καί δλη άθφότης.

"Αλλοτε πχλιν γλυκεράς δ κηπουρός οπώρας, 
πορφυροχρόους σταφυλάς 
μήλα, άπίους άπαλάς 
εις καρποφόρους ώρας.

’Ιδού ή καλλιστέφανος καί γλυκερά πρωία 
τήν χαιρετφ ή χελιδών 
τήν εξυμνεί ή άηδών 
έν Οεί$ μϊλψ£ί$.

’Ιδού τροπ^ία εύπηχυς καί γλυκερά μέ λούει, 
ρυάκων δ ψιθυρισμός 
όλολυγόνων δ τριγμός 
τάς άκοάς μέ κρούει.

Ποΰ ευτυχίαν άλλαχοΰ θά εΰρω ή εις δάση ; 
•κατά τό τέλος τό σκληρόν 
ώς φύλλον πίπεω τό ξηρόν 
χειμών δπόταν φθάση.

Έ ν Μιτυλήνη. Μ. ΓΡΙΜΛΝΗΣ



Τ Ρ Α  Γ Ο Γ Δ Ι A

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ

Τί δμμορφ τ  ’σαν άγαπ$ ή καρδιά μας 
ξέρει καί μ ιλεΐ μέ στόμα κλδίσμένο. 
Κάνουνε φτερά λές τά μυστικά μας, 
δταν άπαντάμε μάτι άγαπημένο.

Καί γ ι’ αυτό δ π’ άγαπάει πάντοτε πιστεύει 
σ §να άλλο κόσμο vaupig ευτυχία 
γ ιατί δ ερωτάς του πάντοτε γυρεύει 
δύο καρδιαίς νά πάρ^ νά τάς κάμ^ μία.

Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΓ

Η άγάπη μου δέν ξεύρει νά γελςε
* * , , —άγαπ£και δεν έχει σαν άλλαις λόγια πολλά

, .  „ —σιωπά.
Δγαπφ, σιωπ^ καί σέ μένα χαρίζει 

ματιαίς
Μά άλλου δμιλεί καί γελ$ καί φλογίζει 

καρδιαίς.

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΟΓ

Τό πρώτο βλέμμα σου δειλό—ελπίδες μου ναρ'Γει 
τό δεύτερο άδιάφορο—τό στήθός μου φλογίζει ’ 
τό τρ ίτο  . . .  δ,τι κ* άν εΐπώ αέ τέτοιο βλέμμα μοιάζει, 
κ  αντωνομασου άστραπή καί κεραυνό ταιριάζω 
κρατεί τό φώς του μοναχό καί τη φωτιά σκορπάει 
ϋαμ^όνει όποιον καί άν τό ΐδ^, καί καίει δπ’ άγαπάει. 

31 Ίανουαρ. 84.

12. Σ τ α μ α τε λ ο ς

ΤΩ ΦΙΛΩ X. Β. Π.

( Sonetto )
Μην έρωτας αν σ’ άγαπα ή κόρη, πού λατρεύεις,
Ειν1 ή καρδούλα της μικρή, πολύ μικρή ακόμα,
Κ ’ ένφ με πόνο τής ψυχής αγάπη τής γυρεύεις,
Σ’ άκούει και χαμογέλα το ροδινό της στόμα.

Και όμως το χαμόγελο αύτο μην τΟ πιστεύεις 
Ά κόμη κ ι’ &ν στολίζεται με τής ’ντροπής το χρώμα, 
Κ ι’ άν ρίξ-fl ’ ς άλλον ττ^ς ’ματΙαίς καί πάλι μή ζηλεύεις* 
Είναι μπουμπούκι, πού προχθές πετάχθηκε άπ ’ το χώμα.

Τά βάσανα τού έρωτος πώς θέλεις νά γνωρίζω 
Το κοριτσάκι το μικοο ή ή τρυφερή καρδιά του ; 
Λουλούδι πού δεν άνοιξε πώς θέλεις νά μυριζγΐ 5

Σύ πότιζέ το, πάστρευε τά φύλλα , τά κλαδιά του.
Θά φθάσγι τέλος ή στιγμή όπου κ ι’ αύτο θ’ άνθίζτ) . .
Καί μ ή φοβάσαι . . .θ ά  σκορπά γ!ά  σέ τή μυρωδιά τευ .

’ Ιούλιος 4885 . ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΜΑΤΕΣΙΣ
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Είς τών φαιδρών ασμάτων της ενίοτε τον τόνον 
Μ αντεύω  τον άπόκρυφον, τον μυστικόν της πόνον.
'Η  γαλήνια  οψ ις της οδύνην αποπνέει,
Κ αί δταν ετ ι μειδιά, νομίζω οτι κλα ίει.
Γ έλα , δεν κλα ίε ι, άλλά φευ ! ό γέλω ς της εκείνος 
Είς τήν ψ υχ ή ν  μου α ντη χ ε ί απαίσιος ώς θρήνος.

’Ώ  ! ήθελον ή Πρόνοια νά ήμην δι’ εκείνην,
Νά τή  δωρήσω τήν χαράν, το εαρ, τήν γαλήνη ν,
Νά ημην φ ώ ς, τοΰ πόνου της τήν νύκτα  νά φωτίσω 
Τον τεθλιμμένον βίον της μέ άνθη νά κοσμήσω*
Νά αγρυπνώ  αόρατος, ώς ό θεός, σιμά τη ς ,
Νά στρώνω όόδα πάντοτε ΰπό τά βήματά της.

Πλήν τρέμω μή εις το πικρόν μαρτύριόν της κ ύψ η ,
Μή το άβρόν άνΟύλλιον ό άνεμος συντρ ίψη ,
Τρέμω μή α ίφνης διαβτ) ώς ίνδαλμα ονείρου,
Μή ή ψ υ χ ή  της άποπτή ώ ς ευωδία μύρου,
Κ *ί θέλω καν νά μοιρασθώ τά δάκρυά της μόνον,
Τήν μυστικήν της συμφοράν και τον κρυφόν της πονον. . .

Έ ν ΆΟ ήναις, κ α τ ’ ’Οκτώβριον τοΰ Ί885 .

ΚΩΝΣ'Γ. Φ. ΣΚΟΚΟΣ
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ΘΕΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ

Βρέφος ετι εδιδάχΟην θεόν ενα νά λατρεύω ,
Κ αί αύτόν λατρεύω  ήδη κ ’ εις αύτόν μόνον πιστεύω* 
Ά λ λ ’ ουδέποτε τον είδον κ 5 εινε δλως άγνωστός μοι* 
"Αλλον μόνον θεόν οιδα καί αύτός καλε ίτα ι ’Έ ρω ς,
!'0 ν  γινώσκουσι τά πάντα  καί τοΰ Σύμπαντος οι κοσμοι. 
Ούδαμβΰ δε κενόν μένει άνευ τούτου εν καν μέρος.

Τ ινα  τώρα νά π ιστεύω  ! τον γνωστόν 5 ~όν άγνωστόν μοι5 
Τ ίνα ; τ ινα  ; ε ιπ α τέ  μοι, νά τηρήσω σεβαστόν μοι ; 
’Ά γνω στος ό ε ις τυγχ ά νε ι καί γνωστόν τον άλλον βλέπω* 
Μ άτην πάντοτε εκείνον εν πολλοίς έπεκαλέσθην,
Μ άτην τ(7) άγνώ στω  τ ’ ομμα τής ψ υχ ή ς  καί τον νοΰν τρέπω  
Καί εις μάτην νά τον Γδω είς το χάος άπωλέσθην.

Τον δ ιώ κω ’ δέν μέ φεύγει. Έ ν Ιμοί δεσπόζων μένει,
Μέ κ ινε ί, μέ διευθύνει. Τώρα μοί παράγει πόνον,
Τώρα πόθον καί ελπ ίδα , τώρα ττάλιν μέ θερμαίνει,
Τώρα πάλ ιν  μ ’ α π ελπ ίζε ι καί βαρΰν μοί φέρει στόνον.

Π λήν τον βλέπω , τον γνω ρ ίζω , τον αισθάνομαι, τον έχω  
Καί διώκων τοΰς κινδύνους εις τήν σκέπην του προστρέχω. 
Παντοδύναμος δέν εΐνε κ ’ ε ίς  τά πάντα  δέν υπάρχει ^
Τ ίς λοιπόν ενώπιον του θεός άλλος θά τολμήση 
Ώ ς  αύτός ούτως ισχύω ν είς τά σύμπαντα νά άρχη :
Φεΰ, ούδείς, ά λλ ’ οΰτος μόνος θεός εΐνε εν τη  κτίσει !

4860  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ I. ΣΑΑΒΑΤΩΡ
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ΘΥΜΑΣΑΙ

Τώρα ποΰ ή μοίρα μ ’ ερρ ιψε, ά γάπη  μου, μακρυά σου, 
όποΰ 'σάν πρώ τα  δέν ’μπορώ νά κλέφτω  μιά ματίά  σου, 
πολΰ λυποΰμα ι, άγάπη  μου, γ ’ατί άλλη  σάν εσένα 
αγγελ ική  ’ στήν ομορφιά, δέν ’βρίσ/.ω Ιδώ στά ςένα 
καί σκέπτουμαι μοναχός μου : ?σως νά με θυμάσαι : 
Ισως πώς βρίσκουμαι μακρυά, ά γάπη  μου, λυπάσα ι ; 
ΘυμάσβΊ ποΰ καθόσουνα τό βράδυ σ τ ' ακρογιάλι ; 
κ ' εγώ  ό φτωχός εΟαύμαζα τ ’ άμέτρητά σου κάλλη



Που σά ζητίάνος κλαίοντας σου έγύρευα βοήθεια
καί σύ μ ιλώ ντας μ ’ άνοιγες τόσαις π ληγα ίς ’στά στήθ’α ;
θυμάσαι ’ στον περίπατο ’που γύρω σου έκυττοΰσες
γ2ά ν ’ άπαντας το βλέμμα μου ; άχ  ! τότε μ ’ αγαπούσες.
θυμ άσα ι τά χ α , άγάπη μου, όπου μ ’ εκαρτεροΰσες.
κρυμμένη στο παράθυρο καί μου κρυφογελουσες ,
Θυμασαι πόσα σου έψαλα ερωτικά τραγούδια
οταν μονάχη έπότιζες τοΰ κήπου τά  λουλούδια ;
όπου γελώ ντας μώκοβες τριαντάφυλλο μ ’ αγκάθι
καί μώ λεγες : νά , κρύψε το είς τής καρδίας τά βάθη
νά σέ κέντα αιώνια νά μή μέ λτ,σμονήσης
κ2’ άλλη &ν θές νά μή ’μπορής γυνα ίκα  ν ’ άγαπήστ.ς ;
Ω ιμ έ ! μήν τό ’λησμόνησες ; τά λόγΙα δέν θυμιοΰνται 
τά ’μ ά τ ’α ποΰ δέν βλέπουντβι γλήγορα λησμονΙοΰνται 
Μ ήπως μέ τή μαγεία  σου ηΰρες άλλοΰ νά σφάζτ,ς 
καί μ ’ έλησμόνησες εμέ καί μ ’ άλλον δ ιασκεδάζει ;
Δεν τό π ιστεύω , άγάπη μου, γ ΐα τ ’ είναι μέγα κρίμα 
Σκεψου ποΰ ’γώ  γ2ά ’ σένανε είμ ’ ό μισός ’στο μνήμα.

5Εν ’Αθήναις, Αυγουστος 4885

Α. ΠΡΟΝΤΖΑΣ

Γ Ε Ρ Μ Α Ν I Κ A I Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ

ΕΚ ΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

'  Έ κ τον ζνθοκωΛείον τώ ν Φ ραγκισκανών .

Αί τελευταία*, σβύνονται ακτίνες τοΰ ήλιου* 
στέκουν μικρόν αμφιρρεπείς, 
είς άκρας χιονοσκεπείς, 

καί είς τά βάθη τούρανοΰ Ικλείπουν τοΰ αίθρίου*

Σκιά κ ι’ ομίχλη ! κρύπτετα ι τοΰ ποταμοΰ τό κΰμα, 
κ ’ Ιπ ί δασών σιωπηρών 
άπλοΰται κάλυμμα τεφρον, 

ποΰ πλέκουσι τά πνεύματα μέ ομιχλώδες νήμα.

Τό φώς άνήφθη* ζωηροί κιρνώνται ο! έταίροι, 
όταν εμβαίνγι γέρων τ ίς , 
γνωστός, αρχαίος αρπιστής, 

καί είς τής άρπας τάς χορδάς τά δάκτυλά του φέρει.

Ψ άλλει, τά  στήθη φρίσσουσι καί σπινθηρίζει τ ’ ομμα 
τών άγερώχων Γερμανών, 
καί ώ ς ε ίς  σύνθημα κοινόν 

τό άσμα δλοι τραγουδοΰν κα ι σείεται το οώμα.

'Οποίον ασμα ενθεον ! ((*Έσο, πατρ ίς  φ ίλτά τη , 
μ ία , μ εγάλη , ευκλεής ! ))
’Ό μμα, πρός τ ί δακρυρροείς ; 

ώ στήθος μου, τ ί ονειρον, τ ίς  θλ ίψ ις  σε σπαραττει j ·

Κ λα ίω , καθώς ό Όδυσσεΰς ’ ς τοΰ Φαίακος τό ασμα, 
μνησθείς άρχαίων ήμερών ! 
κλα ίω , ώς τέκνον θλιβερόν 

μητρός, η τις άπέμεινε μητρός ενδόξου φάσμα.

*Α χ , πότε, πότε ή χρυσή αυγή θά άνατειλγ; 
τών πόθων μας καί τών παλμώ ν ; 

ά χ , πότε, πότ’ ελληνικά θά τραγουδήσουν χ ε ίλη  
τόν Πανελλήνιον δεσμόν ; . .

Τήν Γερμανίαν Ιξυμνοΰν, κ ’ εγώ  προς την γλυκεία  ν 
πατρίδα σπεύδω μέ παλμόν, 
είς ενα ΰψιστον βωμόν 

είνε τά εθνη άδελφά : είς τήν φ ιλοπατρίαν !

Έ ν  Μ ονάχω, τόν χειμώνα τοΰ 4877 .

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΙΟΣ
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νΕρως καί ΓΙατρίς, ύπο τής κυρίας Μαριέττας Μπέτσου. —· 
Άπηύδησα, ύπο τής δεσποινίδος Βιργινίας Εύαγγελίδου. — Τρα
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