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*ίνδικτιώνος ετος ιε' ι Νομικδν Φάσκα Μαρτίου λ'
Ήλίου κύκλοι γ' Το ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Άπριλ. ε'
Σελήνης κύκλοι δ' Ή Ά νάληψις, Μαίου ιδ'
Σελήνης θεμέλιον ιζ' Ή Πεντηκοστή, Μαίου κδ'
Κρεωφαγίας ήμέραι μζ"' Κυριακή των ‘Αγίων Πάντων
Το Τριώδιον αρχεται Ίαν. κε' 
Εωθινόν α', ήχος πλ. α'
'Η άπόκρεως Φεβρουάριου η'
*0 Ευαγγελισμός ττ) Τετάρτή 

τής Τ' έβδομάδος.
Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου κθ'.

Μαίου λα'
Ή νηστεία των ‘Αγίων ’Απο

στόλων ήμέραι κη'
‘Η μνήμη αύτών ημέρα Δευτέρα 
Ή παραμονή των Χριστουγέ- 

νων, ήμερα Πέμπτή.
vuOm/

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ

Κατα το ετος 1887θαγίνω σι τέσσαρες Ικλείψεις, δύο μεν του 
Έλ'ου, δύ-j δέ τής Σελήνης.

ΗΛΙΟΥ

Α' τή 10 Φεβρουαρ'ου μερική, ορατή εν τή Νοτίω ’Αφρική. 
Β' τή 7 Αύγουστου, ολική ορατή Ιν ‘Ρωσία.

ΣΕΛΗΝΗΣ

Α' ττ) 27 Ίανουαρίου μερική, ορατή εν ταίς Σανδουΐχίαις νήσοις. 
Β' τή 22 ’Ιουλίου, μερική, ορατή Ιν Άρμεν'α.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙ ΟΝ
Ε Ο Ρ Γ Α Ι  Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α  I

Καθ’ ας δεν έργάζονται έν τοίς δημοσίοις γραφείοις.
1 Νέον ετος. 8 Δευτέρα τής Πεντηκοστής.
2 Θεοφάνεια. 9 "Αγιοι ’Απόστολοι Πέτρος
3 Ευαγγελισμός. και Παύλος.
4 Μεγάλη Παρασκευή καί 10 Κοίμησις τής Θεοτόκου.

Μέγα Σάββατον. 11 *'Αγιος Δημήτριος.
5 Λεύτερα του Πάσχα. 12  At δύο ήμέραι των Χριστου-
6 ‘Άγιος Γεώργιος. γέννων.
7 Άνάληψις.
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25 Μάρτιοι

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

...................‘Η ανεξαρτησία τής ‘Ελλάδος

ΕΟΡΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ

25 Α π ρ ιλ ίου........................ Το όνομα τής Α. Μ. του Βασιλέως.
12 Δεκεμβρίου.................... Τα γενέθλια Αύτοΰ.
ί1  ’Ιουλίου............................ Τδ όνομα τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης
22 Αύγούστου .....................Τα γενέθλια Αυτής.
21 Μ α ίο υ .............................Το όνομα τής Α. Β. Τ. του Διαδόχου.
21 ’Ιουλίου  ......................... Τα γενέθλια Αύτο3.tfm* ι ι %
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ΜΕΣΟΓ ΧΡΟΝΟΓ ΑΘΗΝΩΝ

CHiUi* · · '  i - ( : -
Ό κατά τό έτος κυριεύων πλανήτης είναι ό

Ζ Ε Υ Σ
ΤΟ ΕΑΡ αρχεται ττ} 8 120 Μαρτίου &ρ. 1 λεπ. 1 μ.μ.
ΤΟ ΘΕΡΟΣ » 9 121 ’Ιουνίου ν  8 » 25π .μ .
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ » 10|20 Σεπτεμ. » 40 » 51 μ.μ.
Ο ΧΕ1ΜΩΝ 2> 9 121 Δεκεμ. > \ ® 3 μ.μ.
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Χ Α Ρ Τ Ο Σ Η Μ Ο Ν
ΈπΙ των συμβολαίων και των έγγραφων τών κατονομαζομε- 

νων έν ταΐς σχετικαίς Ο'.ατάςεσι τών νόμων περί χαρτοσήμου το 
τέλος τής άξίας επιβάλλεται κατά τον έπόμενον πίνακα·

1 Λεπτά 10 έπϊ άζίας μέχρι δραγμών  10
100 
200 
400  
600  
800  

·· 1,000 
·· 1,200 
·· 1,400
·· 1,600  
·· 1.800  
• · 2,000
• · 2,400
• · 2,800
• · 3,200
• · 3,600
• · 4,000
• · 5,000
•  ·  6,000
• · 7,000
• · 8,000
• · 9.000
·· 10,000 
·· 15,000  
· ·  20,000 
·· 25,000  
·· 30,000 
·· 40,000 
·· 50,000 
·· 60,000 
·· 70,000  
·· 80,000  
·· 90,000  
••100.000

2 » 50 » »
3 Δραχ. 1— »
4 » 2 »
5 » 3 » »
6 » 4 » »
7 » 5 »
8 6 »
9 » 7 » »

10 » 8 »
11 » 9 » »
12 » 10 »
13 » 12 » »
14 » 14 » »
15 » 16 » »
16 )) 18 » »
17 » 20 » »
18 » 25 » »
19 » 30 » »
20 » 35 )> »
21 » 40 » »
22 » 45 » »
23 » 50 » »
24 » 75 »
25 » 100 »
26 » 125 » »
27 » 150 » »
28 » 200 » »
29 » 250 » »
30 300 » »
31 » 350 »
32 1 400 ■Λ . »
33 » 450 » »
34 » 500 » »

Χ Α Ρ Τ Ο Σ Η Μ Ο Ν

35 Δραν. 600 έπι άξίας μέχρι δραχμώ ν 120,000
36 » 700 » »  140,000
37 > 800 » »  160,000
38 » 900 » » ·  180,000
39 » 1000 » »  200,000

Κ$Έπ} ποσών δε δπερβαινόντων τάς δραχμάς 200,000 το έγ
γραφον συντάσσεται έπί χαρτοσήμου δραχμών 1000.

ΈιΛ τών Ιμπορικών έγγράιρων το τέλος τοΰ χαρτοσήμου δια
βαθμίζεται ώς επεται.

1 Λεπτ. 50 Ιπι αξίας μέχρι δραχμών......... 500
2 Δραχ. 1 — » » . . .  . . . 1,000
3 Χ> 2 » » ......... . 2,000
4 » 3 » )> . . . . . . 3,000
5 » 4 » » ......... . 4,000
6 » 5 » » ......... . 5,000
7 » 6 » » ......... . 6,000
8 » 7 » » ......... . 7,000
9 » 8 » » ......... . 8,000

10 » 9 » » ......... . 9,000
11 I 10 » » ......... . 10,000
12 » 12 » » i ......... . 12,000
43 C1 14 » ι  ......... . 14,000
14 » 16 » Λ . . . . . . 16,000
15 18 » » ......... . 18,000
16 » 20 » » ......... . 20,000 

. 30,00017 » 30 » » .........
18 φ 50 » |b · · · · · • 50,000
19 » 100 » » ......... . 100,000
20 200 i • 200,000
21 300 » ’ ··■··· • 300,000
22 400 » )) . . .  . ψ• 400,000
23 500 επέκεινα τών δραχ. 400,000
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Κ Λ Η Ρ Ω Σ Ε Ι Σ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

' V
Τ ω ν  6 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν μετά λαχείου συνομολογηθέν την

14  Φεβρουαρ'ου 1863, Ιξοφλητέον Ιπι 34 ετη. Εποχή κληρώ- 
σεως 10  ’Οκτωβρίου* εποχή πληρωμής 4 Ίανουαρίου παρά του 
Κεντρικού Ταμείου. ’Ονομαστική αξία έκάστης μετοχής δραχμαί 
100  επί τόκω 6 τοίς 0 |θ·

Τ ώ ν  28 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν ,  συνομολογηθέν τήν 10  Α πρι
λίου 1867, Ιξοφλητέον Ιπι 28 ετη. Έ ποχαι κληρώσεων 15  Μαρ
τίου και 15  Σεπτεμβρίου* Ιποχαι πληρωμών 14  Άπρολίου και
15  ’Οκτωβρίου παρα τής Εθνικής Τραπέζης. ’Ονομαστική αξία 
έκάστης μετοχής δραχ. ν. 250  Ιπι τόκω 8 και 9 τοίς 0 10.

Τ ω ν  4 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ο) ν, συνομολογηθέν τήν 29  Μαί:ύ 
1871, Ιξοφλητέον Ιπι 78 ετη. Έ ποχαι κληρώσεων 15  Μαρτίου 
και 14 Σεπτεμβρίου* Ιποχαι πληρωμών 15 Α πριλίου καί 15  
’Οκτωβρίου παρά τής ’Εθνικής Τραπέζης.’Ονομαστική, άξία έκά
στης μετοχής δρ. ν. 250  επί τόκω 8 τοίς 0 1Q.

Τ ω ν  26 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν  συνομολογηθέν τήν 30 Νοεμ
βρίου 1874, Ιξοφλητέον Ιπι 44 ετη. Έποχαι κληρώσεων 15  
Μαίου και 15 Νοεμβρίου* Ιποχαι πληρωμών 15  ’Ιουνίου και 15  
Δεκεμβρίου παρά τής Εθνικής Τραπέζης. ’Ονομαστική άξία έκά
στης μετοχής ορ. ν. 500 Ιπι τόκφ 6 τοίς 0|θ·

Τ ώ ν  10 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν ,  συνομολογηθέν τήν 17 Δεκεμ
βρίου 1879, Ιξοφλητέον Ιπι 44 ετη. Έ ποχαι κληρώσεων 15  
Μαίου και 15  Νοεμβρίου* Ιποχαι πληρωμών 15  Ιουνίου καί 15  
Δεκεμβρίου παρά τής Εθνικής Τραπέζης. ’Ονομαστική άξία έκά- 
στής μετοχής δρ. ν. 250  Ιπι τόκψ 6 τοίς 0 10-

Τ ώ ν  60 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν ,  συνομολογηθέν τήν 3 Ίανου- 
ρίου 1877, Ιξοφλητέον Ιπι 40 ετη. Έποχαι κληρώσεων 20  Μαρ
τίου, 20  ’Ιουνίου, 20  Σεπτεμβρίου, 20 Δεκεμβρίου* Ιποχαι πλη
ρωμών 20 ’Απριλίου, 20  ’Ιουλίου, 20 Όκτωορίου, 20  Ίανουα- 
ρίου, Ιν Ά θήναις μέν παρά τή Γεν. Πιστωτική Τραπέζτι, !ν Πα- 
ρισίοις δέ παρά τή Γάλλο-Αιγυπτιακή Τραπέζ-fl. ’Ονομαστική 
άξία έκάστης μετοχής δρ. ν. 500  Ιν τόκφ 9 τοίς 0 10*

Τ ώ ν  120  έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν ,  συνομολογηθέν τήν 30 Δε
κεμβρίου 1880, Ιξοφλητέον Ιπι 49 ετη. Έ ποχαι κληρώσεων 1 
Δεκεμβρίου καί 1 Ιουνίου* Ιποχαι πληρωμών 1 Ίανουαρίου καί 
1 ’Ιουλίου. ’Ονομαστική άξία έκάστης μετοχής δρ. ν. 500 Ιπι 
τόκω 5 τοίς 0|0.

Π  ] Ν  Α  Ξ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΕΩΣ ΤΟ Υ Η Λ ΙΟ Υ ΚΑΙ ΤΟ Υ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ

Ημερομηνία ’Ανατολή Δύσις | 
του ΊΗλίουτου Ήλίου

Μέγεθος
t τΫί«
ημέρας

Μέγεθος
τής

νυκτος
π . Ν. ι ώρ. λ. 1 ώρ. λ. tfωρ-. λ. rtωρ. λ.

Ίανουαρίου 1 13 7 18 6 1 9 43 14 17
η 11 23 7 14 5 12 9 58 14 2
η 21 2 6 7 5 22 10 15 13 45

Φεβρουάριου 1 13 6 54 5 35 10 41 13 19
» 41 23 6 41 5 46 11 13 12 47
» 21 2 6 29 5 55 | 11 26 12 34

Μαρτίου 1 13 6 16 6 3 11 47 12 13
» 41 23 6 1 6 12 12 11 11 49
• 21 2 5 46 6 22 1*2 26 11 34

’Απριλίου 1 13 5 20 6 32 13 2 10 58
» 11 23 5 16 6 42 13 26 10 34
η 21 2 5 4 6 50 13 47 10 1 3 1

Μα’ίου 1 13 4 55 6 59 14 13 9 47
» 11 23 4 50 7 7 14 22 9 38
» 21 2 4 40 7 15 14 35 9 25

Ιουνίου 1 13 4 54 4 21 14 33 9 27
η 11 23 4 41 4 23 14 40 9 20
η 21 2 4 29 4 34 14 50 9 1 0 ,

Ιουλίου 1 13 4 40 7 22 14 23 9 37
η 41 23 4 50 7 16 14 20 9 40
» 21 2 5 4 7 7 14 43 9 47

Αύγούστου 1 13 5 14 6 55 4*3 41 10 19
β 11 23 5 23 6 42 13 19 10 41
Β 21 2 5 31 ! '6 28 12 56 11 4

Σεπτεμβρίου 1 13 5 41 6 41 12 30 11 30
»(. 14 23 5 55 5 55 12 6 11 54
• 24 : 2 5 53 5 40 11 42 12 18

’Οκτωβρίου 4 13 6 2 5 44 11 17 12 43
Β 44 23 6 11 ! 5 11 10 53 13 7
Β 24 ι 2 6 20 • 4 · 59 10 31 13 29

Νοεμβρίου 4 13 6 54 4' 48 10 7 13 53
» 44 23 6 41 4 42 9 52 14 8 :
η 21 2 7 29 4 39 9 39 14 21

Δεκεμβρίου 4 13 7 9 4 ;, 9 31 14 29
» 14 23 7 15 4 43 9 28 14 32
Β 21 2 7 18 4 50 9 32 14 28
Β 31 112 7 28 4 59 9 42 1 14 18



Σ Ε Α Η Ν Η Σ  Φ Α Σ Ε Ι Σ

Π . ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

16 4 Τελευταιον τέταρτον
22 10 Νέα σέλήνη
31 19 Πρώτον τέταρτον

8 Φεβρ. 27 Πανσέληνος
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

15 3 ΤελευταΤον τέταρτον
22 10 Νέα σελήνη

3 Μαρτ. 19 Πρώτον τέταρτον
9 25 Πανσέληνος

ΜΑΡΤΙΟΣ

15  3 Τελευταιον τέταρτον
24 12  Νέα σελήνη

1 Άπριλ. 20 Πρώτον τέταρτον
7 26 Πανσέληνος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

15 3 Τελευταιον τέταρτον
23 11 Νέα σελήνη
30 18 Πρώτον τέταρτον
7 Μαίου 25 Πανσέληνος

ΜΑΙΟΣ

14  2 Τελευταιον τέταρτον
22 10 Νέα σελήνη
30 18 Πρώτον τέταρτον

5 'Ιουνίου 24 Πανσέληνος
r r.

y.r
43
21
28

5

ΙΟΥΝΙΟΣ

1 Τελευταιον τέταρτον 
9 Νέα σελήνη 

16 Πρώτον τέταρτον 
’Ιουλίου 23 Πανσέληνος
’ ϊ ν\ j Go ί* I ον

ώρα 7 λ. 22 π.μ.
» 6 » 28 π.μ.
» 1 » 20 μ.μ.

9 » 15 μ.μ.

» 10 » 3 μ.μ.
» 6 » 28 π.μ.
» 1 » 20 μ.μ.
7) 8 9 19 μ.μ.

4 » 15 π.μ.
7 » 12
3 » 37

1
2
8
9

46 
52
43 .
11 π.μ.

» 25 π.μ. 
» 17 μ.μ. 
» 38 μ.μ. 
» 42 μ.μ.

1 » 23 μ.μ.
10  » 39 μ.μ.
4 » 43 μ.μ.
6 »> 7 μ.μ.

τ= 
? 

? 
Τ

Σ Ε Α Η Ν Η Σ  Φ Α Σ Ε Ι Σ

Ν . Π . ΙΟΥΛΙΟΣ

43 1 Τελευταιον τέταρτον ώρα 5 λ. 32 μ.μ.
20  8 Νέα σελήνη » 9 » 18 μ.μ.
27  15  Πρώτον τέταρτον » 1 » 37 π.μ

6 Αύγ. 25  Πανσέληνος » 0 » 3 π.μ.
12  31 Τελευταιον τέταρτον » 2 » 14 μ.μ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

49 7 Νέα σελήνη » 9 » 44 π.μ.
25 13 Πρώτον τέταρτον » 8 » 11 μ.μ.
2 Σεπτεμ. 21 Πανσέληνος » 7 » 27 μ.μ.
9 28 Τελευταιον τέταρτον » 6 » 32 π.μ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

18 6 Νέα σελήνη
24 12  Πρώτον τέταρτον » 0 » 8 π.μ.
2 Όκτωβ. 20 Πανσέληνος » 6 » 52 π.μ.

10 28 Τελευταιον τέταρτον » 3 » 17  μ.μ.

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ

16 4 Νέα σελήνη » 7  » 4 π.μ.
23 11 Πρώτον τέταρτον » 4 » 13  π.μ.
31 19 Πανσέληνος » 4 » 22 μ.μ.
8 Νοεμβ. 27 Τελευταιον τέταρτον » 32 π.μ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

45 3 Νέα σελήνη » 6 » 6 μ.μ.
22 10  Πρώτον τέταρτον » 8 » 19 π.μ.
30 18 Πανσέληνος » 4 » 13  μ.μ

8 Λεκεμβ. 26 Τελευταιον τέταρτον » 8 » 4 μ.μ*

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

14 2 Νέα σελήνη » 6 » 52 μ.μ.
22 10 Πρώτον τέταρτον » 1 » 24 π.μ.
30 18 Πανσέληνος » 4 » 48 μ.μ.
6 Ίανουαρ. 25 Τελευταιον τέταρτον » 3 » 17  [Χ.μ.



ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗ Σ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Μ ΕΤΑΞΥ ΑΘΗΝΩΝ Κ Α Ι ΑΛΛΩ Ν  ΠΟΛΕΩΝ

j ,57 Vg * \ « V**'* ** * *;·*

Ά β ή ν α ι..........................................  0 0 0
Ό θωνοί....................................... ' · · «  24 f4  it. μ.
’Αμοργός ....................— ..........  0 9 36 μ. μ.
Κωνσταντινούπολή ..................... 2 4 5 35 μ. μ.
Πετροόπολις..................................... 0 26 3ο ;j.. [>■■
Βιέννα ···■............................... H 30 39 X. μ.
Βερολΐνον  ................................. Μ 0 39 μ. μ.
Βρυξέλλαι................................... 10 «  33 *. μ.
Παρίσιοι...................... * ίφ  34 |5 it. μ.
Λονδΐνον ...................................... 10 2 ,, π · ί1··
Κοπενδίγη ·  ................................· &  | f  *· £
Σ τοκχ όλμη ...................................^  37 «α
Μαδρίτη ..................................... 10 10 19 π. μ.
Λισσαβών....................... • • • 9  £  28 π. μ.
'ΡΛ,,·* ............................   r f'l ♦ 1 £ 59 π. μ.
Γ Τ \ „  ........................ Μ 22 3 π. μ.
ψ ί ™ Χ« , .............  ........11 7 59 it. μ.
*Ρ?5^βνια................. .......... 9 59 42 *. μ.
r S S S .....................Ό  25 4 - ^ ·
Μ α^ αλΙα ............................• • • • • 1 0  «  39 π . μ .

* Η ·  Κ  » £ ίΤουρ.νον .................................  on
Βενετία · · · ·*..................................    44 30 π. μ.
’Α^ωτήριον Κ. Έλπίδος..............14 39 ' 0 *. μ.
Μα'δρας.....................................  ~ Λ 5.
Μελβούρν Αυστραλίας 8 9 0 \>·. V··
Βουσεβέκη..................................| «  15 it. μ.
«η/ »τ » . . . . . * · · ·  7  32 28 π. μ.
Σ ^ ο Υ ^ λ ή ς .....................  5 42 23 π. μ. »
Σίδνεϋ Αυστραλίας...........    8 30 53 π. μ.
Β ασ ιγκτω ν............................  °  ΓΛ

XAJNOYAJPIOS.
’Έχων ημέρας 31. Ή ήμερα εχέι ώρας 10 καί ή ,νύξ ώρας 14. 
______________ *° "Η λνκ «Ις τό* Υδροχόο*.

13 1 Πε. t  Ή περιτομή το5 Χριστοί κ. Βασιλείου του Μ. Άρ.
14 2 Πα. Σιλβεστρου Πάπα 'Ρώμης Προεόρτια Θεοφανείων.
15 3 Σα. Μαλαχίου του προφήτου και Γορδίου μάρτυρος.

κ ^ υ* 1 ^  συναξις τών Ο Αποστ. και Θεοκτίστου του οσίου.
17 5 Δε. Θεοπεμτττου και Θεωνα μαρτ. Συγκλητικής όσιας,

Παραμονή τών Θεοφανείων.
4* ft Τ + τ Νηη τ6^  έν 1 * 1 ^ * *  τ ύ « ·ία  2 rpP* * c W£0? av£ia του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου.
19 / Τε. f  Η σύναξις τοΟ Προδρ. καί Βαπτ. Ίωάννου. *Αργ.
04 α Δομν.κης τής Οσίας και Γεωργ'ου του Χοζεβίτου.
21 9 Πα. Πολυεύκτου μάρτυρος.
ΟΟ j ?  IT*’ ^'ΡΎ\Ί°Ρ'ιου π̂· Νύσσης και Δομετιανου Μελιτ.ινής. ,
23 11 Κυ. *|* Θεοδοσίου του Κοινοβιάρνου.
24 12 Δε. Τατιανής μάρτυρος.
25 13 Τρ. Ερμυλου και Στρατονίκου μαρτύρων.
26 14 Τε. Τών έν *Ρανθώ και Σινα άναιρεθέντων Πατέρων.

Άπόδοσςς τών θεοφανείων.
Qft ΛΑ Π * Ρ αυ^0υ το  ̂ Θηβαίου και Ίωάννου του Καλυβίτου. 
cm ]!■* 5 α· ^  ^Ρ0σκύνγ]σ’< τ ή? άλύσεως του αποστόλου Πέτρου. 
29 17 Σα. f  ’Αντωνίου του μεγάλου. Άργ.
Q? ίο  ? υ* ί  ,^ θανασίου κα'ι Κυρίλλου πατρ. Άλεξανδρείας. 
dl iy  Δε. Μακαρίου του Αιγυπτίου και ’Αρσένιου Κερκύρας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1 20 Τρ. ·|* Ευθυμίου του Μεγάλου. ’Αργία,
2 21 Τε. Μας·.μου του ομολογητου καί Νεοφύτου μάρτυρος.
3 22 Πε. Τιμοθέου αποστολου και Αναστασίου του Πέρσου.
4 23 Πα. Κλημεντος Αγκύρας και Άγαθαγγέλου μάρτυρος.
5 24 Σα. Εένής τής όσιας.
β _  "Αρχεται τ 6 , Τροώδιον.

α5 Κυ. *[* Τ ο υ  1  ε λ ω ν ο υ  κ α ι  Φ α ρ ι σ α ί ο υ .  Γρηγορίου 
*7 ar Λ ^ ΤΟυ Θ£°λ°γ°υ έπισκ. Κ]πόλεως. ’Αργία.
7 26 Δε. Εενοφώντος του οσίου.
λ ^ Ανακομιδή τών λειψ. ’ίωάννου του Χρυσοστόμου.
9 28 Τε. Έφραίμ όσίου τοΟ Σύρου.

ί ?  ? !  ί ί ε’ ^  ανακομιδή τών λειψ. ’Ιγνατίου του θεοφόρου.
12 3? y  ΐ  'T “ V ' ^ ϊ  ' ί εΡα?Χ“ ν· ’Λ Ρ'('·α·■"α· ·»νυρου και Ιωάννου τών θαυματουργ. ’Αναργύρων.
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13 1 Κυ. f  Τ ο υ  Α σ ώ τ ο υ .  Προεόρτια τής Υπαπαντής καί
Τρύφωνος μάρτυρος.

14 2 Δε. + Ή ‘Γπαπαντήτοΰ Κυρ. ημών Ίησου Χρίστου. Άρ.
15 3 Τρ. Συμεών του θεοόόχου καί τής προφητιόος Αννης.
16 4 Τε. Ισιδώρου του Πηλουσιώτου.
17  5 Πε. Άγάθης μάρτυρος.
18 6 Πα. Βουκόλου του Ιπισκ. Σμύρνης, και Φωτίου Κ]πόλεως.
19 7 Σα. Τ ώ ν  Κ ε κ ο ι μ η μ έ ν ω ν .  Παρθενίου έπισκ. Ααμψά-

κου και Λουκά του οσίου.
20 8 Κυ. Τ ή ς  Ά π ό κ ρ ε ω .  Θεοδώρου του στρατηλάτου και

Ζαχαρίου του προφήτου.
21 9 Δε. Νικηφόρου μάρτυρος.
22 10 Τρ. Χαραλάμπους Ιερομάρτυρας.
23 11 Τε. Βλασίου ιερομάρτυρος και Θεοδώρας τής Αύγούστης.
24 12 Πε. Μελετίου αρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας.
25 13 Πα. Μαρτινιανοΰ του οσίου.
26 14 Σα. Αυξεντίου του οσίου.
27 15 Κυ. *f* Τ ή ς  Τ υ ρ ο φ ά γ ο υ .  Όνησίμου του αποστόλου.
28 16 Δε. Παμφίλου του μάρτυρος καί τών συν αύτώ.

"Αρχεται ή Ά γ ια  *αΙ Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

ΜΑΡΤΙΟΣ

1 17 Τρ. Θεοδώρου του Τίρωνος
2 18 Τε. Λέοντος Πάπα ‘Ρώμης.
3 19 Πε. ’Apy ίππου του αποστόλου.
4 20 Πα. Αέοντος Ιπισκόπου Κατάνης.
5 21 Σα. Τών ‘Α γ ί ω ν  Θ ε ο δ ώ ρ ω ν .  Τιμοθέου του έν Συμ-

βόλοις καί Εύσταθίου έπισκόπου.
6 22 Κυ. f  Τ ή ς  ’Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς .  *Η εύρεσις τών λειψάνων

τών Ιν τοίς Ευγενίου μαρτύρων.
7 23 Δε. Πολυκάρπου ιερομάρτυρος, έπισκόπου Σμύρνης.
8 24 Τρ. Ή α' καί β' εΰρ. τής τιμίας κεφαλής του Προδρόμου.
9 25 Τε. Ταρασίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

10 26 Πε. Πορφυρίου επισκόπου Γάζης.
11 27 Πα. Προκοπίου του Δεκαπολίτου.
12 28 Σα. Βασιλείου του όμολογητου.

Έ χων ημέρας 31. Ή ημέρα εχει ώρας 12 καί ή νύξ ώρας 12. 
*0 'Η λιος είς τον Κριόν.

13 1 Κυ. f  Β' τ ώ ν  Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Εύδοκίας όσίας.
14 2 Δε. ‘Ησυχίου καί Εύθαλείας μαρτύρων.
15 3 Τρ. Εύτροπίου, Κλεονίκου καί Βασιλίσκου μαρτύρων.
16 4 Τε. Γερασίμου του οσίου.
17 5 Πε. Κόνωνος μάρτυρος.
18 6 Πα. Τών έν Άμορίω MB' μαρτύρων.
19 7 Σα. Του Ιν Χερσώνι ιερομ. Καπίτωνος καί τών συν αύτώ.
20 8 Κυ. -{-Τής Σ τ α υ ρ ο π ρ ο σ κ υ ν ή σ ε ω ς .  Θεοφυλάκτου

Νικομήδειας.
Έ αρ ινη  Ισημερία.

21 9 Δε. Τών Ιν Σεβαστεία Μ7 μαρτύρων.
22 10 Τρ. Κοδράτου του μάρτυρος καί τής συνοδίας αύτοΰ.
23 11 Τε. Σωφρονίου αρχιεπισκόπου‘Ιεροσολύμων.
24 12 Πε. Θεοφάνους του όμολογητου.
25 13 Πα. Ανακομιδή τών λειψάνων Νικηφόρου Κ|πολεως.
26 14 Σα. Βενεδίκτου του οσίου.
27 15 Κυ. f  Δ' τ ώ ν  Ν η σ τ ε ι ώ ν .  ’Αγαπίου καί τών συν αύτώ

Ζ' μαρτύρων.
28 16 Δε. Σαβίνου μάρτυρος καί Χριστοδούλου του οσίου.
29 17 Τρ. ’Αλεξίου τού άνθρώπου του Θεου.
30 18 Τε. Κυρίλλου αρχιεπισκόπου ‘Ιεροσολύμων.

Τού Μεγάλου Κανόνος.
31 19 Πε. Χρυσάνθου και Δαρείας μαρτύρων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1 20 Πα. Τών Ιν τή μονή του άγ. Σάββα άναιρεθ. Πατέρων.

Τού *Α*α6ίστου ύμνου
2 21 Σα. ’Ιακώβου του όμολογητου.
3 22 Κυ. Ί*Ε' τ ώ ν  Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Βασιλείου του Ιερομάρτυρος.
4 23 Δε. Νίκωνος ιερομάρτυρος καί τών Ρ^Θ' μαθητών αύτου.
5 24 Τρ. Ζαχαρίου του οσίου.
6 25 Τε. f  ‘Ο Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου. ’Αργία.
7 26 Πε. Ή σύναξις του αρχαγγέλου Γαβριήλ.
8 27 Πα. Ματρώνης τής όσίας.
9 28 Σα. Τ ο υ Λ α ζ ά ρ ο υ .  ‘Ιλαρίωνος του νέου.
10 29 Κυ. f  Τ ώ ν Βα ί ων .  Μάρκου Ιπισκόπου Άρεθουσίων

καί Κυρίλλου διακόνου.
11 30 Δε. Ιωάννου του συγγραφέως τής Κλίμακος.
12 31 Τρ. ‘Γπατίου Ιπισκόπου Γαγγρών μάρτυρος.



13 1 Τε. Μαρίας'όσ{ας« τής-Α^γυπτίας. ' - · ·
14 2 Πε. Τίτου όσ'ου του θαυματουργοί.
15 3 ΙΙα. Νικήτα του όσίου καί ’Ιωσήφ του υμνογράφου.
16 4 Σα. Γεωργίου οσίου του έν Μαλεώ.
17 5 Κυ. f  ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. ’Αργία καί κατάλυσις πάν

των καθ’ ολην τήν έβδομάδα τής Διακαινησίμου. 
Κλαυδίου, Θεοδώρου καί λοιπών μαρτύρων.

18 6 Δε. Ευτυχίου αρχιεπισκόπου Κ|πόλεως.
19 7 Τρ. Καλλιοπίου μαρτ. καί Γεωργίου Ιπισκ. Μυτιλήνης.
20 8 Τε. Τών αποστόλων Έρωδίωνος. Άγάβου, ‘Ρούφου, Ά -

συγκρ'του, Φλέγοντος καί Έρμου Ικ τών θ'.
21 9 Πε. Εύψυχίου μάρτυρος.
22 10 Πα. t  Τ ή <; Ζ ω ο δ ό χ ο υ  Π η γ ή ς .  Τερεντίου, Πομπηίου

καί τών συν αύτοΐς.
23 11 Σα. Ά ντίπα ιερομάρτυρος, Ιπισκόπου Περγάμου.
24 12 Κυ. f  Το ΰ Θ ω μ α .  Βασιλείου του όμολογητου,Ιπ. Παρίου.
25 13 Δε. Μαρτίνου πάπα ‘Ρώμης.
26 14 Τρ. Άριστάρχου, Πούδη καί Τροφίμου Ικ τών θ '.
27 15 Τε. Κρήσκεντος μάρτυρος.
28 16 Πε. ’Αγάπης, Ειρήνης καί Χιονιάς μαρτύρ. καί παρθένων.
29 17 Πα. Συμεών του εν Περσίδι.
30 18 Σα. Ίωάννου του οσίου.

ΜΑΙΟΣ
1 19 Κυ. i* Τ ώ ν  Μυ ρ ο  φ ό ρ ω ν .  ΓΙαφνουτίου ιερομάρτυρος.
2 20 Δε. Θεοδώρου όσ'ου του Τρίχινα.
3 21 Τρ. Ίανουαρίου ιερομάρτυρος καί τής συνοδίας αύτοΰ.
4 22 Τε. Θεοδώρου του Συκεώτου.
5 23 Πε. t  Γεωργίου μεγαλομ. του τροπαιοφόρου. ’Αργία.
6 24 Πα. Σάββα του στρατηλάτου καί Ελισάβετ τής όσίας.
7 25 Σα. Μάρκου του αποστόλου καί Εύαγγελιστου.
8 26 Κυ. t  Τ ο υ  Π α ρ α λ ύ τ ο υ .  Βασιλέως ιερομάρτυρος, επι

σκόπου Άμασείας.
9 27 Δε. Συμεών ιερομάρτυρος.

i 0 28 Τρ. Τών Ιν Κυζίκω Θ' μαρτ. καί Μέμνωνος του θαυμ.
41 29 Τε. Τ ή ς  Μ ε σ ο π ε ν τ η κ ο σ  τ ή ς .  Ίάσονος καί Σωσι- 

πάτρίυ τών αποστόλων.
12 30 Πε. Ιακώβου του άποστ. άδελφ. Ίωάννου του Θεολόγου. Ο Δ Ι Α Δ Ο Χ Ο Σ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ



13 1 Πα. Ίερεμίου του προφήτου.
14 2 Σα. *Η ανακομιδή τών λειψάνων ’Αθανασίου του Μεγ.
15 3 Κυ. Τ ή ς  Σ α μ α ρ ε ί τ ι δ ο ς .  Τιμοθέου, Μαύρας μαρτ.
16 4 Δε. ΙΙελαγίας μάρτυρος.
17 5 Τρ. Ειρήνης μεγαλομάρτυρος.
18 6 Τε. Ίώβ του δικαίου και πολυάθλου.
19 7 Πε. Έ  άνάμνησις του Ιν ούρανώ φανέντος σημείου του

Σταυροΰ Ιν Ιερουσαλήμ. Κοδράτου και Ακακίου μαρ.
20 8 Πα. f  Ίωάννου του Θεολόγου, αποστόλου καί Εύαγγελι-

στου, καί ’Αρσενίου του μεγάλου. ’Αργία.
21 9 Σα. Ήσαίου του προφήτου καί Χριστοφόρου μάρτυρος.
22 10 Κυ. f  Τ ο ΰ Τ υ φ λ ό  υ. Σίμωνος ά ποστόλου του Ζηλωτου.
23 1 I Δε. Μωκίου ιερομάρτυρας.
24 12 Τρ. Έπιφανίου Ιπισκ. Κύπρου και Γερμανού Κ|πόλεως.
25 13 Τε. Γλυκερίας μάρτυρος.
26 14 Πε. f  Τ ή ς ’Α ν α λ ή ψ ε ω ς .  Ισιδώρου μάρτ. του Ιν Χ-ίψ.
27 15 Πα. Παχωμίου του Μεγ. και Άχιλλίου άρχ. Λαρίσσης.
28 16 Σα. Θεοδώρου του ηγιασμένου.
29 17 Κυ. Ί* ’Ανδρονίκου του αποστόλου και Ίουνίας.
30 18 Δε. Πέτρου και Διονυσίου μαρτύρων.
31 19 Τρ. Πατρικίου ιερομ. Ιπισκ. Προύσης, και τών συν αύτώ.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1
1 20 Τε. Θαλλελαίου μάρτυρος.
2 21 Π3. + Κωνσταντίνου και Ελένης τών Μεγάλων βασιλέων

και ισαποστόλων. ’Αργία.
3 22 Πα. Βασιλίσκου Ιερομάρτυρος.
4 23 Σα. Τ ώ ν Κ ε κ ο ι μ η μ έ ν ω ν. Μιχαήλ του όμολογητου,

Ιπισκόπου Συννάδων.
5 24 Κυ. Ί* Τ ή ς  Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς .  Συμεών του Ιν τώ Θαυ

μαστώ ορει.
6 25 Δε. *{·Του ‘Α γ ί ο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς .  Ή γ' ευρεσις τής

τίμιας κεφαλής Ίωάννου του Προδρόμου.
7 26 Τρ. Κάρπου του άποστόλου Ικ τών θ'.
8 27 Τε. Έλλαδίου Ιερομάρτυρος.
9 28 Πε. Εύτυχοΰς ιερομάρτυρος, Ιπισκ. Μελιτηνής.

10 29 Πα. Θεοδοσίας μάρτυρος,
41 30 Σα. Ίσαακίου ηγουμένου τής μονής τών Δαλμάτων.
12 31 Κυ. *j* Τ ώ ν ‘Α γ ί ω ν  Π ά ν τ ω ν ,  Έρμείου μάρτυρος.



Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ
Έ χων ημέρας 30. Ή ημέρα 'εχει ώρας 15 και ή νύξ ώρας 9. 

*0 Ή λ ιο ς  βΐς τ6ν Καρκίνον.

13 1 Δε. Ιουστίνου μαρτ. του φιλ'σόφου.
14 2 Τρ. Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
15  3 Τε. Λουκιλλιανοΰ μάρτυρος.
16 4 Πε. Μητροφάνους άρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως.
17 5 Πα. Δωροθέου Ιερομάρτυρος έπισκόπου Τύρου.
18 6 Σα. Ίλαρίωνος του Νέου, ήγουμ. τής μονής Δαλμάτ.
19 7 Κυ. + θεοδότου ιερομάρτυρος, επισκόπου Άγκυρας.
20 8 Δε. Ή ά νακομιδή τών λειψάν. Θεοδώρου του στρατηλάτου.
21 9 Τρ. Κυρίλλου αρχιεπισκόπου ’Αλεξανδρείας.

θερινόν ήλ ιοστάσ ιον, α ί ήμ-έραι σμ.ι*ρύνονται.
22 10 Τε. ’Αλεξάνδρου και Άντωνίνης μαρτύρων.
23 11 Πε. Βαρθολομαίου και Βαρνάβα τών αποστόλων.
24 12 Πα. Όνουφρίου και Πέτρου του Ιν τφ  Ά θω .
25 13 Σα. Άκυλίνης μάρτυρος.
26 14 Κυ. f  Έλισσαίου του προφ. και Μεθοδίου αρχιεπισκόπου

Κ]πόλεως.
27 15 Δε. Ά μώ ς του προφήτου.
28 16 Τρ. Τύχωνος έπισκόπου Άμαθουντος τνς Κύπρου.
29 17 Τε. Ίσαύρου μάρτυρος και τών συν αύτώ Μανουήλ, Σαβελ

και ’Ισμαήλ μαρτύρων.
30 18 Πε. Αεοντίου μάρτυρος.

ΙΟΥΛΙΟΣ

1 19 ΙΙα. ’Ιούδα του άποστόλ υ.
2 20 Σα. Μεθοδίου ιερομάρτυρος, έπισκόπου Πατάρων.
3 21 Κυ. f  Ίουλιανοΰ μάρτυρος του Ταρσε«ς.
4 22 Δε. Ευσεβίου ιερομάρτυρος, έπισκόπου Σαμοσατων.
5 23 Τρ. Άγριππίνης μάρτυρος.
6 24 Τε. Το γενέθλιον του Προδρόμου. Αργία.
7 25 Πε. Φεβρωνίας όσιομάρτυρος.
8 26 Πα. Δαυίδ του οσίου, του έν Θεσσαλονίκη.
9 27 Σα. Σαμψών όσιου του ξενοδόχου. ^

I 0 28 Κυ. t  ‘Η άνακομ. τών λειψ. Κύρου και Ίωάννου τών Αναρ.
II 29 Δε. f  Πέτρου και Παύλου τών κορυφαίων αποστολών.

Α ργία  και ιχθύος κατάλυσις.
12 30 Τρ. f  Η σύναξις τών δώδεκα Αποστόλων. Αργία.

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ

13 1 Τε. Κοσμά και Δαμιανού τών θαυμ. ’Αναργύρων.
44 2 Πε. Έ  έν Βλαχέρναις κατάθ. τής έσθήτος τής Θεοτόκου.
15 3 Πα. 'Γακίνθου μάρτ. και Άνατολίου άρχιεπ. Κ]πόλεως.
16 4 Σα. Άνδρέου του Ίεροσολυμίτου, έπισκόπου Κρήτης.
17 5 Κυ. Αθανασ.ου του έν Ά θω  καί Λαμπαδού του θαυματ.
18 6 Δε. Σισώη του Μεγάλου.
19 7 Τρ. Θωμα του έν Μαλεώ καί Κυριακής μεγαλομ.
20 8 Τε. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
21 9 Πε. Παγκρατίου ιερομάρτυρος, έπισκ. Ταυρομεν'ας.
22 1ο Πα. Τών έν Νικοπόλει ΜΕ' μαρτύρων.
23 11 Σα. Ευφημίας μεγαλομάρτυρος καί ’Όλγας τής όσ'ας.
24 12 Κυ. f  Πρόκλου καί Ίλαρίου τών μαρτύρων.
25 13 Δε. Έ  σύναξις του αρχαγγέλου Γαβριήλ καί Στε©άνου

του Σαββαΐτου.
26 14 Τρ. Ά κύλλα  του αποστόλου καί Ιωσήφ αρχιεπισκόπου

Θεσσαλονίκης.
27 15 Τε. Κηρ’-κου καί *ιθυλίττης τών μαρτύρων.
28 16 Πε. Άθηνογένους Ιερομάρτυρος.
29 17 Πα. Μαρίνης τής μεγαλομάρτυρος.
30 18 Σα. Αίμιλιανοΰ του μεγαλομάρτυρος.
31 19 Κυ. f  Μακρινής καί Δίου τών όσίων.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1 20 Δε. Ί* Του προφήτου Ήλιου του Θεσβίτου. Αργία.
2 21 Τρ. Συμεών καί Ίωάννου του αυνασκητου αύτου.
3 22 Γε. Μαρίας τής Μαγδαληνής τής μυροφόρου.
4 23 Πε. Φωκα ιερομάρτυρος καί Ιεζεκιήλ του προφήτου.
5 24 Πα. Χριστίνης τής μεγαλομάρτυρος.
6 25 Σα. Έ  κοιμησις τής άγ. Ά ννης, μητρός τής Θεοτόκου.
7 26 Κυ. t  Ερμολάου ιερομάρτυρος καί Παρασκευής όσιομάρτ.
8 27 Δε. *}■ Παντελεήμονος του Μεγάλου καί ιαματικού. Άργ.
9 28 Τρ. Προχόρου, Νικάνορος, Τίμοίνος καί Παρμένα άποστ.

10 29 Τε. Καλλινίκου καί Θεοδότης τών μαρτύρων.
11 30 Πε. Συλλα, Σιλουανοΰ. Κρήσκεντος, ’Επαινετού καί Α ν 

δρονίκου τών αποστόλων, έκ τών θ'.
12 31 Πα. Εύδοκίμου του δικαίου καί προεόρτια του τιμίου

Σταυροΰ.



13 I Σα. Ή πρόοδο; του τίμιου Σταυροΰ και τών Ζ' ταιδων
τών Μακκαβαίων, καί Σαλομονής καί Έλεαζάρου. 

"Αρχεται ή νηστεία  τής Θεοτόκου.
14 2 Κυ. t  *Η ανακομιδή τών λειψάνων Στεφάνου του πρωτομ.
15 3 Δε. Ίσαακίου, Δαλμάτου και Φαύστου τών όσιων.
16 4 Τρ. Τών εν Έφέσω έπτα αγίων παίδων.
17 5 Τε. Εύσιγνιου μάρτυρος.
18 6 Πε. + ‘Η μεταμόρφωσις του Σωτήρος. ’Αρ. καί ίχθ. κατ.
19 7 Πα. Δομετιου όσιομάρτυρος.
20 8 Σα. Αίμιλιανοΰ του όμολογητιυ, επισκόπου Κυζίκου.
21 9 Κυ. Ί* Ματθία του άποστόλου.
22 10 Δε. Λαυρέντιου καί του αρχιδιακόνου μάρτυρος.
23 I I Τρ. Εδπλου του διακόνου καί μάρτυρος.
24 12 Τε. Φωτίου καί ’Ανικήτου τών μαρτύρων.
25 13 Πε. Μαξίμου του όμολογητου.

•Απόδοσις τής έορτής τής Μεταμορφώσεως.
26 14 Πα. Μιχαίου του προφήτου.
27 15 Σα. f  *Η Κο'μησις τής Θεοτόκου. ’Αργία.
28 16 Κυ. f  *Η ανακομιδή τής αχειροποιήτου εΙκανός του Κυρίου

ημών Ίησου Χρίστου καί Διομήδους μάρτυρος.
29 17 Δε. Μύρωνος μάρτυρος.
30 18 Τρ. Φλώρου καί Λαύρου τών μαρτύρων.
31 19 Τε. ’Ανδρέου του Στρατηλάτου καί τών συν αύτφ μαρ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 20 Πε. Σαμουήλ του προφήτου.
2 21 Πα. Θαδδαίου τ ;υ  άποστόλου και Βάσσης μάρτυρο *.
3 22 Σα. Άγαθον'κου μάρτυρος.
4 23 Κυ. t  Λούππου μάρτυρος.

*Λπόδοσις τής έορτής τής Θεοτόκου.
5 24 Δε. Εύτυχους ιερομ. μαθητου Ίωάννου του Θεολογου.
6 25 Τρ. Έ  έπάνοδος τών λειψάνων Βαρθολομαίου άποστολου.
7 26 Τε. Άδριανοΰ καί Ναταλία: μαρτύρο)ν.
8 27 Πε. Ποιμένος του οσίου.
9 28 Πα. Μωϋσέως οσίου, του Αιθίοπος.

10 29 Σα. + Έ  άποτομή τής κεφ. του Προδρόμου. Άργ. νηστ.
11 30 Κυ. t  ’Αλεξάνδρου καί τών συν αύτώ.
12 31 Δε. Η κατάθεσις τής τιμίας ζώνης τής Θεοτόκου.

13 1 Τρ. t  Άρχή τής Ίνδίκτου, ήτοι του έκκλησιαστ. έτους·’
Ή σύναξις τής Θεοτόκου τών Μιασηνών καί μνήμη 
Συμεών του Στυλίτου καί Ίησου του Ναυή. ’Αργία.

14 2 Τε. Μάμαντος μάρτυρος καί Ίωάννου του Νηστευτου.
15 3 Πε. ’Ανθίμου ιερομάρτυρος καί Θεοκτίστου του όσιου.
16 4 Πα. Βαβύλα ιερομάρτ. καί Μωϋσέως του προφήτου.
17 5 Σα. Ζαχαρίου του προφήτου, πατρος του Προδρόμου.
18 6 Κυ. f  Η άνάμνησις του θαύματος Μιχαήλ του άρχιστρ.
19 7 Δε. Προεόρτια τής γεννήσεως τής Θεοτόκου. Σώζοντος

μάρτυρος.
20 8 Τρ. t  Το γενέθλιον τής Θεοτόκου. ’Αργία
21 9 Τε. *ιωακείμ καί ’Άννης καί Σεβηριανοΰ μάρτυρος.
22 10 Πε. Μηνοδώρας, Μητροδώρας καί Νυμφοδώρας μαρτ.
23 11 Πα. Θεοδώρας τής όσίας.

Φθινοπωρινή Ισημερία.
24 12 Σα. Αύτονόμου Ιερομάρτυρος.

'Λπόδοσις τών γενεθλίων τής Θεοτόκου.
25 13 Κυ. t  Τα Ιγκαίνια του ναου τής του Χρίστου Ά ναστά-

σεως καί Κορνηλίου του Έκατοντάρχου.
26 14 Δε. f  Η 'Ύψωσις του τιμίου Σταυροΰ. ’Αργία καί νηστ.
27 15 Τρ. Νικήτα μάρτυρος.
28 16 Τε. Ευφημίας τής μεγαλομάρτυρος. ,
29 17 Πε. Σοφίας Π'στεως, Έλπίδος, "Αγάπης μα^τ.
30 18 Πα. Εύμεν'ου του θαυματουργοί, έπισκόπου Γορ'ζύνης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1 19 Σα. Τροφίμου Σαββατίου καί Δορυμέδοντος μαρτύρων.
2 20 Κυ. + Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος καί τών συν αύτώ.
3 21 Δε. Κοδράτου του αποστόλου καί Ίωνα του προφήτου.
4 22 Τρ. Φο̂ κα ιερομάρτυρος, έπισκόπου Σινώπης.
5 23 Τε. ‘Η σύλληψις του Προδρόμου καί Βαπτ. Ίωάννου.
6 24 Πε. Θέκλης τής πρωτομάρτυρος.
7 25 Πα. Ευφροσύνης τής όσιας.
8 26 Σα. t  Η μετάστασις Ίωάννου του Θεολόγου. Αργία.
9 27 Κυ. + Καλλιστράτου καί τών συν αύτώ ΜΘ7 μαρτύρων.

10 28 Δε. Χαρίτωνος του όμολογητου καί Βαρούχ του προφ.
 ̂1 29 Γρ. Κυριάκου του άναχωρητου.

12 30 Τε. Γρηγορίου έπισκόπου τής μεγάλης ’Αρμενίας.



13 1 Πε. Άνανίου του αποστόλου καί ‘Ρωμανού του μελφδοΰ.
14 21 Πα. Κυτρ.ανου Ιερομάρτυρος καίΊουστίνης τής παρθένου.
15 3 Σα. Διονυσίου ιερομάρτυρος του ’Αρεοπαγίτου.
16 4 Κυ. + Ιεροθέου, επισκόπου ’Αθηνών.
17 5 Δε. Χ-αριτίνης μάρτυρος.
18 6 Τρ. Θωμα του αποστόλου.
19 7 Τε. Σέργιου καί Βάκχου τών μαρτύρων.
20 8 Πε. Πελαγίας τής όσίας, _ t ,
21 9 Πα. Ιακώβου του αποστόλου, ’Ανδρονίκου του οσίου.
22 10 Σα. Ευλαμπίου καί Εύλαμπίας τών αδελφών μαρτ.
23 11 Κυ. + Φιλίππου του αποστόλου. Θεοφάνους τοΰ Γραπτ ΰ.
24 12 Δε. Πρόβου, Ταράχουκαί ’Ανδρονίκου τών μαρτύρων.
25 13 Τρ. Κάρπου, Παπύλου, ’Αγαθοδώρου καί ’Αγαθονίκης τών

μαρτύρων. , ν
26 14 Τε. Ναζαρίου καί τών συν αύτώ μαρτύρων και Κοσμά του

ποιητου.
27 15 Πε. Λουκιανου μάρτυρος.
28 16 Πα. Λογγίνου τοΰ Έκατοντάρχου, μάρτυρος;
29 17 Σα. Ώσηε τοΰ προφήτου καί Άνδρέου όσιομάρτυ;ος.
30 18 Κυ. t  Λουκά του εύαγγελιστοΰ.
31 19 Δε. Ίωήλ τοΰ προφήτου καί Ούάρου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1 20 Τρ. ’Αρτεμίου μάρτυρος καί Γερασίμου τοΰ οσίου, καί
Ματρώνης όσίας τής Χιουπολιτιοος.

2 21 Τε. Ίλαρίωνος τοΰ μεγάλου.
3 22 Πε. ’Αβερκίου τοΰ θαυματ. καί τών έν Εφεσω L παιόων.
4 23 Πα. ’Ιακώβου τοΰ άδελφοθέου καί άποστόλου.
5 24 Σα. ’Αρέθα μάρτυρος καί τών συν αύτώ.
6 25 Κυ. f  Μαρκιανοΰ καί Μαρτυρίου τών Νοταρίων.
7 26 Δε. t  Δημητρίου τοΰ μεγαλομάρτυρος. ’Αργία.
8 27 Τρ. Νέστορο; μάρτυρος.
9 28 Τε. Στεφάνου τοΰ Σαββαΐτου καί Τερεντ.ου μάρτυρος*

10 29 Πε. ’ Α ν α σ τ α σ ία ς  τ ή ς ‘Ρωμαίας ό σ ιο μ ά ρ τυρ ο ς . ^
11 30 Πα. Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας των άδελφών μαρτύρων.
12 31 Σα. Στάχυος καί τών συν αύτφ άιτοστόλων καί Επίμα

χου μάρτυρας.

13 1 Κυ. Ί* Κοσμά καί Δαμιανοΰ τοών θαυματ. ’Αναργύρων.
14 2 Δε. Ακίνδυνου καί τών συν αύτϊω μαρτύρων.
15 3 Τρ. Άκεψιμα μα'ρτορΟί καί ήκ α ΐάθειπ ί τών λειψάνων

Γεωργίου τοΰ μεγαλομάρτυρος.
16 4 Τε. Ίωαννικίου μεγαλομάρτυρος καί Νικάνδρου καί Έρ

μαιου ιερομαρτύρων.
17 5 Πε. Γαλακτίωνος καί Επιστήμης τών μαρτύρων.
18 6 Πα. Παύλου τοΰ όμολογητοΰ, αρχιεπισκόπου Κ]πόλεως.
19 7 Σα. Τών έν Μελιτινή ΛΓ' μαρτύρων καί Λαζάρου τ’ιΰ

θχυματουγοΰ.
20 8 Κυ. f  Ή  σύναςις Μιχαήλ τοΰ αρχιστρατήγου καί τών

λοιπών άσωμάτων δυνάμεων. ’Αργία. .
^ε· Όνησιφορου, Πορφυρίου μαρτ. Ματρώνης όσίας. 

oq ι ?  Όρέστου καί τών συν αύτώ αποστόλων.
23 11 Γε. Μηνα, Βικτωρος καί Βικεντίου μαρτύρων.
24 12 Πε. Ίωάννου τοΰ Έλε/μονο καί Νείλου τοΰ όσιου.
a r  5 α' ^ ’ ϊ ωάνν0υ τοΰ Χρυσοστόμου, άρχ. Κ]πόλεως ’Αργ. 
io  14 Σα. f  Φιλίππου τοΰ άποστόλου. ’Αργία.
27 15 Κυ  ̂f  Γούρια, Σαμωνα καί Άβίβ υ τών μαρτύρων.

Αρχεται •ij νηστεία  τών Χριστουγέννων.
9Q ] 7 Ματθαίου τού άποστόλου καί εύαγγελιστοΰ.

\1 η ΡΎίγ0Ρ'°° τ°α ^ ^ “τουργοΰ ε^σκ. Νεοκαισαρείας. 
Ιο 1 ε. Πλάτωνος καί ‘Ρωμανοΰ τών μαρτύρων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1 ολ π 2* τοΰ πΡ°?ήτου καί Βαρλαάμ μάρτυρος.
ο ο? 5 α· ΓΡ71Υ0Ρ ^  Δεκαπολίτου, Πρόκλου άρχ. Κ[πόλεως.
3 21 Σα. f  Γα Είσόδια τής Θεοτόκου. ’Αργία.
Κ Φ'·λ^ ονο,? κ<3“ τών συν αύτφ, καί Κιλικίας μαρτ.
r th  nr *.Ρ7!?°Ρίου ά ΡΧ· Άκραγαντίνων, Άμφιλοχίου Ιπισ.
7 i t  Τ ΑΎ1,ίΑεντ0ς παπα Ρώμης καί Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς. 
« or π  ΐ* * « τε ρ (νη ς  μεγαλομ. Μερκουρίου μαρτ. ’Αργία.

1Ιε* Αλυπιου καί Νίκωνος τών όσίων καί μνήμη τοΰ οσίου 
Q <97 Π >ϊ ^^ων Στυλιανού τοΰ Παφλαγόνος.

4Π g>« Π*· Ιακώβου τοΰ Πέρσου μεγαλομάρτυρος.
1 I 29 Κ Ζτ£̂ ° υ , το5 νέΝου *α1 Ε̂ να'ΡΧου μάρτυρας, 

ο α λ υ* Παραμονου και Φιλουμένου τον μαρτύρων.
<50 Δε. f  Άνδρέου τοΰ πρω^Γήτου. Αργία.



Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
’Έχων ημέρας 31. ‘Η ήμερα εχει ώρας 9 και ή νύξ ώρας 15.

Ό "Ηλιος είς τ 6ν Αίγόχερων.

13 1 Τρ. Ναούμ του προφήτου.
14 2 Τε. Άββακούμ του προφήτου.
15 3 Πε. Σοφονίου του προφήτου.
16 4 Πα. Βαρβάρας μεγαλομ. Ίωάννου του Δαμασκηνού.
17 5 Σα. f  Σάββα του θεοφόρου καί ηγιασμένου. ’Αργία.
18 6 Κυ. f  Νικολάου έπισκόπου Μύρων τής Λυκίας. Αργία.
19 7 Δε. Αμβροσίου έπισκόπου Μεδιολάνων.
20 8 Τρ. Παταπιου του οσίου.
21 9 Τε. *{* Ή σύλληψις τής αγίας θεομήτορος ”Αννης. ’Αργία.

Χειμερινόν ήλιοστάσιον* α I ήμέραι αύξάνουσι.
22 10 Πε. Μήνα, Έρμογένους και Εύγράφου μαρτύρων.
23 11 Πα. Δανιήλ όσίου του Στυλίτου.
24 12 Σα. Σπυρίδωνος του θαυματουργοί». ’Αργία.
25 13 Κυ. + Ευστρατίου και τών συν αύτώ Λουκίας μάρτυρος.
26 14 Δε. θύρσου και τών συν αύτω μαρτύρων.
27 15 Τρ. Ελευθερίου του ιερομάτυρος.
28 16 Τε. Άγγαίου του προφήτου και Μαρίνου μάρτυρος.
29 17 Πε. Δανιήλ του προφήτου και τών τριών παίδων και Διο

νυσίου άρχιεπ. Αίγίνης, του έκ Ζακύνθου.
30 18 Πα. Σεβαστιον^υ, Ζωής και τών συν αύτοις μαρτύρων.
31 19 Σα. Βονιφατίου μάρτυρος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1 20 Κυ. *[* Προεόρτια τών Χριστουγέννων, Ιγνατίου του θεοφόρ.
2 21 Δε. Ίουλιανής μάρτυρος.
3 22 Τρ. ’Αναστασίας μάρτυρος τής Φαρμακολυτρίας.
4 23 Τε. Τών έν Κρήτη δέκα μαρτύρων.
5 24 Πε. Παραμονή τών Χριστουγέννων και Ευγενίας μάρτυρος.
6 25 ΙΙα. ·{· Ή γέννησις του Κυρίου ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΓ.
7 26 Σα. -j· Ή σύναξις τής Θεοτόκου κ α ι Ευθυμίου ιερομάρτυρ.
8 27 Κυ. Ί* Στεφάνου του πρωτομ. Θεοδώρου του Γραπτού.
9 28 Δε. Τών έν Νικομήδεια καέντων δισμυρίων μαρτύρων.

10 29 Τρ. Τών έν Βηθλεέμ άναιρεθέντων ιδ' χιλιάδων νηπίων.
11 30 Τε. ’Ανυσίας όσιομάρτυρος.
12 31 Πε. Μελάνης τής όσίας.

’Απόδοαις τής έορτής τών Χριστουγέννων.



Χ ρ η σ τ ά κ η ς  Β. Ζ ω γ ρ ά φ ο ς .



ΗΣΑΝ ΔΥΟ ΚΑΙ EIHEINEN ΕΙΣ

ΟΣ του, δος του *ς τον τύπο τόν ’φάγαμε 
και αυτόν πανάρχαιον δέ το φάγωμα έν 
τ*7) κλασική ταύτη χώρ<£* άρχεται από 
του Διός, δςτις Ιφαγε καί γυναίκα καί 

Μήτιν καί τό τέκνον τν\ς9 διότι έν γαστρί 
εφερεν Υ] δέσποινα, δτε την εφαγε. Τοσουτόν δέ προ- 
νίχθν] τό φάγωμα παρ’ ήμΐν, — καί τούτο μαρτυρεί 
τό δλβιον της χώρας, διότι δπου τρώγουν, έκει καί 
δεν πεινούν — , ώςτε δπου καί αν σταθνίς ουδέν άλλο 
ακούεις τι τό τρώγω εις πάντας τούς χρόνους καί πά
σας τάς έγκλίσεις του. Τό τρώγω είναι μετά του ο ίκο- 
νομάω-ώ τό μόνον ρέμα, δπεο δ ’Αθηναίος μανθάνει να 
κλίνν) άνευ διδασκάλου καί γραμματικές: «Οί βουλευταί 
τρώγουν καί τρώγονται . . . δταν δεν τρώγουν».— «Ό  
’Αρχάγγελος μ’ εφαε».— αΤό Ααύριον θά με φάγι». Καί 
ηκουσάς ποτε, φίλε άναγνώστα, να έπέλθνι δυςπεψία 
τω τρώγοντι ώς έκ τ^ς ανωμαλίας του ρήματος; ουδέ
ποτε* δποιος τάφαε, τάφαε. "Εχει δΐ τό τρώγω* έν τη

ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1



άγορ&,—ήτις είναι είς τό πείσμα τών δασκάλων ή ά- 
ληθής ’Ακαδημία ή ’Ακαδήμεια τές νεωτέρας αττικές 
— ,καί συνώνυμόν τι άγνωστον δμως έκείνοις, καί περ 
τόσον βροντόφωνον: «Ό τάδες Ιρριψε καννόνι=ό τάδες 
τάφαε». ’Αλλά την επιούσαν ό βόμβος έλησμονήθη καί 
τό τρώγω επαναλαμβάνει την ομαλήν καί ευχρηστον 
αυτού χρέσιν καί ενέργειαν. "Αν λοιπόν ή γραμματική 
της εξουσίας έπιτρέπγι να καταπίνωμεν οικόπεδα, να 
τρώγωμεν ’Αρχαγγέλους, νά καταβροχθίζωμεν Λαύρια 
και νά χωνεύωμεν έκατομμύρια Συνδικάτων, ούδέν βλέ- 
πουσα τό ανώμαλον, είναι δίκαιον η γραμματική τών 
δασκάλων καί τά γένεια του δεσπότη νά μη έπιτρέπω- 
σιν είς καλόν τινα χριστιανόν νά φάτρ άθφόν τι μπ ι -  
φζέχι, διότι ή λέξις δέν άπαντα παρ’ ’Αθηναίφ ή διότι 
το τρώγει την Μεγάλην Εβδομάδα ;

7Ησαν δύο καί εμεινεν είς. Έφυγε, τον έδιωξαν, έ- 
πνίγη, τον έκρέμασαν ; άγνωστον* τό βέβαιον δτι τον 
έφάγαμε, διότι προ πολλου δέν γίνεται λόγος περί αύ- 
τού. Νά ύπάρχτ] πάντοτε καί νά ερριψαν καί είς αυτόν 
ενα κοκκαλάκι, συνφδά τφ σοφφ έκείνφ άξιώματι :

Ή υπούργημα μου δίδεις η εφημερίδα γράφω ;

δέν φαίνεται πιθανόν, διότι δέν έγαύγιζεν ό άνθρωπος, 
δέν εγραφεν εφημερίδα, δέν άντεπολιτεύετο* άλλ’ άντέ- 
πραττε, λέγουσιν, είς παν δ,τι καλόν καί γενναΐον* ήτο 
ό αΓτιος πάντων τών δεινών τές χώρας, καθ’ & διετεί- 
νοντο. Καί δμως ό τάλας δέν ύπηρζε τόσον κακός, ως 
τον παρίστων* τουναντίον μάλιστα έδείχθη πάντοτε κα
λός πατριώτης, πλήρης άφοσιώσεως καί αύταπαρνή- 
σεως, καί τοσαύτης, ώςτε έθυσιάζετο υπέρ του κοινού 
καλού* Ιστεργε νά τον μαυρίζουν, ΐνα φαν55 άσπροπρύ- 
σωηον τό ρωμαίικο* ένί λόγω ήτο ό άποπομπιαΐος τής

Γραφής τράγος, ό αΐρων τάς άμαρτίας τές ρωμγιωσύ- 
νης. *Ό,τι κακό, δ,τι ζαβό, δ,τι στραβό, δ,τι ανάποδο 
καί άν συνέβαινεν, δλα είς την ράχιν τού υπευθύνου έ- 
κείνου συντάκτου, δςτις τα έφορτώνετο μιά χαρά, χωρίς 
καθόλου νά μεμψιμοιρήσγ), ώς καλός απόγονος τού Λυ
κούργου ή τών τριςενδόζων ιπποτών τές Μελιτης. ’Έ
βρεχε καί ή βροχή κατέστρεφε την σταφίδα; Βάσκανος 
Δαίμων,—διότι ούτος ό τράγος έκεΐνος— , είχε φθονή
σει τά από τού 1862 τόσον ανθηρά τές Ελλάδος οικο
νομικά (500,000,000 χρέος, s’il VO U S plait !).Δάσος ή 
κάλλιον δάση έκαίοντο ; Βάσκανος Δαίμων είχε βάλει 
τη φωτιά, ΐνα παραστήσγι τούς Έλληνας ώς Βανδή- 
λους. ’Ακρίδες ένέσκηπτον; Βάσκανος Δαίμων τας είχε 
φέρει επί τές ούρ&ς του, ΐνα βλάψν) την γεωργικήν τά- 
ξιν. Πυγμαίοι έν ’Αθήναις τούς γίγαντας τές γαλλικές 
Επαναστάσεως παρωδούντες,—■ κατά τό δεύτερον τές 
Αναρχίας έτος, δτ* έλέγομεν βασι.Ιηάζ και ζύλΐΥος, άς 
είναι—,διαιρούνται είς ’Ορεινούς καί Πεδινούς καί του- 
φεκίζονται άνά τάς οδούς; Βάσκανος Δαίμων οπλίζει 
αδελφόν κατ’ αδελφού, ΐνα συκοφαντήση τούς ' Ελληνας 
οτι δέθεν πάντα τρώγονται καί ποτέ δέν ’μονοιάζουν. 
Ο κόμης Σπόνεκ καταβαίνει είς Ελλάδα ΐνα ίδίοις δμ- 
μασι καί ιδία γεύσει πληροφορηθ^ άν σώζονται πάντοτε 
ev ’Αθήναις τά περίφημα εκείνα σύκα, τά κεντήσαντα 
την οοεζιν τού Μεγάλου Βασιλέως ; Βάσκανος Δαί
μων τον Ιφεοεν επί τών κεράτων του, ΐνα γίνγι «μεσότοι
χον μεταξύ άνακτος καί λαού» (ή φράσις Ιστορική). 
Λγ)σταί φονεύουσιν έν Μαραθώνι "Αγγλους περιηγητάς; 
Βάσκανος Δαίμων διενεργεί τον φόνον, ΐνα δυςφημήση 
τό ένδοξον τού Μαραθώνος δνομα. ’Αναφύεται τό πολυ- 
θρυλητον λαυρεωτικόν ζήτημα; Βάσκανος Δαίμων Ιρρι- 
ψεν αυτό έν τώ μέσω, ΐνα μείνωσιν είς τούς κουτοίς



Φράγκους αΐ πλούσιαι έκβολάδες καί tj σχουρι}ς είς 
τους έξυπνους  Έ λληνας. Τέλος ό Γάλλος Μορ.<ρερpts 
προτείνει την άποξήρανσιν τής Κωπαΐδος; Βάσκανος 
Δαίμων φέρει είς την Ελλάδα καί τον τυχοδιώκτην 
τούτον ξένον, ΐνα έπιβούλευθτ) τό τοπικόν στοιχεΐον, τάς 
έγχέλεις. Και ουτω περί πάντων’ δ ,τι κωμικόν, ο,τι 
μωρόν, ο,τι παράδοξον, δ,τι γελοιον, δ ,τι άλλόκοτον, 
ό,τι ρωμαίικο και άν συνέβαινεν, ό βάσκανος Δαίμων 
είχε μέσα την ουράν του. Βάσκανος Δαίμων εδώ, βά
σκανος Δαίμων έκεΐ, βάσκανος Δαίμων έπάνω, βάσκα
νος Δαίμων κάτω, ήτο πανταχού παρών. Αδύνατον ν* 
άνοίξγι τις εφημερίδα προ δεκαπενταετίας καί να μη Γδη 
τα κέρατά του δίς η τρις έν τ^ αύτνί στήλν). Ό  βά
σκανος Δαίμων ήτο ό μέγιστος τότε της Ελλάδος πα
ράγων. Βεβαίως ήκιστα χριστιανικόν να φορτώνωμεν 
όλας τάς αμαρτίας τής*Ρωμν)οσύνης είς τήν ράχιν του 
δυςόαίμονος εκείνου Δαίμονος, καί ήμεις νά ’βγαίνωμεν 
καθαροί σαν λάδι αθηναϊκόν άφ* ού . . . καθαρισθ^, καί 
νά νίπτωμεν τάς χεΐρας έν τν} λεκάνγ) του Π ιλάτου' 
αναντιρρήτως δμως ούδέν τούτου εύφυέστερον, ΐνα 
διατηρηται άσπιλον καί άμόλυντον του Ελληνισμού τό 
γόητρον.

ΤΗσαν δύο καί εμεινεν εις* ό Θεός τής Ελλάδος. 
Ά λλα  διατί τής Ελλάδος καί ούχί ό Θεός δλου του 
κόσμου ; Διότι ή Ελλάς ώς πρότυπον βασίλειον Ιχει 
καί ίδιον Θεόν θεόν Έ λληνα κατά πάντα : τήν ένδυ- 
μασίαν, τήν γλώσσαν, τάς ιδέας, τά  ήθη. Καί τον 
φαντάζομαι τον πανάγαθον τούτον Θεόν τής Ελλάδος, 
φορούντα φ ίσ ι  και ψονστανέλλαγ ,  ζωνάρ ι ,  φέρμβ.Ιην, 
σελάχ ι^ xovf i j tovpsc ,  ζουσΛούχια, τ σ α ρ ο ύχ ι α  καί 
π α ν  τον χειμώνα,—  εκ τών τής νεωτέρας αττικής τά 
ονόματα— ,στρίβοντα προς τά άνω τον μύστακα,καπνί-

ζοντα σιγάρον άδιακόπως, άναγινώσκοντα εφημερίδας, 
συζητούντα πάντοτε περί πολιτικών, λέγοντα ένίοτε 
καί ολίγα ψεμματάκ^α διά νά νοστιμίσν) ό λόγος, μή 
άποκρούοντα έν ανάγκη καί τήν ευεργετικήν καλπονό- 
θευσιν, οίκον.ομουντα τούς άφωσιωμένους, πολεμουντα 
τούς αντιθέτους, καί καμαρώνοντα δλο έν γένει τό ρω- 
μαίικο, ινα φαίνηται δίκαιος καί αμερόληπτος. Καί περί 
τούτων, ούδεμία δύναται νά ύπαρξη αμφιβολία, άλλως 
δεν θά ήτο πλέον Θεός εγχώριος, Θεός αύτόχθων, ‘Ρου
μελιώτης ή Μωραΐτης, Θεός τής Ελλάδος* θά ήτο ό 
θεός δλου τού κόσμου καί δεν θά ειχε χά ζ ι .  Πολλά βε
βαίως έν τή είκόνι ταύτη σημεία σκοτεινά, —  καί έκ 
τών κυριωτάτων μάλιστα — , άποοςπέλαστα τ^ πεπε
ρασμένη τού ανθρώπου διανοία. Και πρώτον τ ί φρονεί 
περί τού ζητήματος τής γλώσσης ό Θεός τής Ελλάδος ; 
Είναι υπέρ τής δημοτικής ή ύπέο τής οιονεί καθαρευ- 
ούσης ; αλλά φουστανέλλα καί καθαρεύουσα, κόρη τού 
λαού καί αρχόντισσα συμβιβάζονται π ο τε ; θά μαλώνουν 
από τό πρωι εως τό βράδυ καί θά πιάνονται μαλλιά μέ 
μαλλιά* καί ό ούρανός, δσον οωμαίικος καί* αν ύποτεθνΊ, 
δεν κατήντησε ακόμη ελληνική βουλή. Τότε θά είναι 
βεβαίως ύπέο τής δημοτικής. Τί λέγετε, κύριε ; δημο
τικής ; λησμονείτε τούς δασκάλους ; θά τον έξεθρόνιζον 
εύθύς, διότι ό ούρανός είναι δλος γεμάτος από δασκά
λους* ot δασκάλοι είναι οΐ έν έκλεκτοϊς έκλεκτοί καί οι 
έν μακαρίοις μακάριοι. Λοιπόν τότε τ ί είναι αυτός 6 
Θεός ; είναι Θεός τής Ελλάδος, Θεός εύφυής, έξυπνος 
'Ρωμηός, δςτις καί τό 8ν κόμμα κολακεύει καί τό άλλο 
δεν δυςαρεστεΐ* περιποιείται τούς όημοτ ιχονς  καί συγ
χρόνως δέν ψυχραίνει τούς χ α θ α ρ ε ύ ο π α ς , διότι και ού- 
τοι καί έκεΐνοι ποοςφιλή αύτώ τέκνα. Οθεν όμιλει ρω- 
μαίικα έν τΤι αύλη του, διότι πολλή έκεΐ 'Ρωμηοσύνη*



καί συντάσσει επί τό έλληνικώτερον τάς άνεζερευνήτους 
έκείνας βουλάς, &ς αποστέλλει προς διεκπεραίωσιν τ^ 
πανσόφψ Προνοί^. Ούτως, άν λόγου χάριν λέγη, όμι- 
λών περί τών πραγμάτων του βασιλείου του : φεγγάρ ι ,  
ά σ τ ρα  ή άστέρ ια ,  σύννεφα,  διάκος , δεσπότης , π ε τ ρα 
χ ή λ ι ,  καμηλαύκ ι '  θά γράφγ) δμως άναντιρρήτως σελήνη t 
άστερες ,  νέφη ή νεφέλα ι , διάκονος,  άρχ ι ερενς  ή έπ ίσκο - 
η ο ς ^ κ ι τ ρ α χ ή λ ι ο γ , κ α λ υ μ μ α ύ χ ι ο γ  ή καλυμμεύχη ,  εί άνέ- 
γνωΣωφρόνιον τον Στουδίτην*, ου ηεύχή ειη έφ'άπάντων 
τών έριζόντων διά τά  καμηλαύκ ια .  Δέν πιστεύω δμως νά 
είναι αληθές ο,τι διηγείτο ποτε άγιός τις ηγούμενος τές  
Πεντέλης, είς στενάς προς τον ουρανόν διατελών σχέ
σεις, δτι γαληνιαίαν τινά νύκτα ήκουσε δήθεν του Κυ
ρίου λέγοντος αύτφ : « 'Ά γ ιε  ηγούμενε, νά ’π*7)ς του δε
σπότη, του φίλου σου δτι γ ίνετα ι σκάνδαλον μ* εκείνην 
την ανεψιάν του, καί ούαϊ  τω άνθρώπω έκείνω, δι  ον 
τό σκάνδαλον  ε ρ χ ε τ α ι ». Νά άντεπολιτεύετο τον δεσπό
την ό ηγούμενος καί νά τάπλασε ; δέν μου φαίνεται 
πιθανόν, διότι ήτο άγιος άνθρωπος ό αγαθός εκείνος 
ηγούμενος, καί έκ πολλου ίσως ποός την αρετήν ζήλου 
θά παρήκουσε βεβαίως. Ούχί πολύ πιστευτόν ώςαύτως 
καί τό άποδιδόμενον είς τον Άγένειον τού Αυκαβητού, 
δτι έσπέραν τινά , πριν ή κατακλιθ^, ένω ποοςηύχετο 
έν ύπαίθρω, τά βλέμματα εχων προς τον ουρανόν έ- 
στραμμένα, ήκουσε τού Κυρίου λέγοντος τω άγίφ  ΙΙέ- 
τρφ : *Τό καμηλαύκι καί τό πετραχήλι τού παπ& . . . 
(ό ’Αγένειος δεν ήδυνήθη ν' ακούση τό δνομα) μ* έν- 
τροπιάζουν έχουν τόση Λίγδα που ήμπορούν νά κά
μουν σούπα πασχαλινή τήν Μεγάλην Εβδομάδα». Νά 
είπε πράγματι ό Κύριος καμηλαύκ ι  ; αλλά τότε θά έ-

1 "Ορα Xporor Ά θ η ν& ν , άριθ, 517, (20 Αύγούστου 1886).

λύετο ευθύς τό μέγα, τό φοβερόν ζήτημα, οπερ πατά 
τό παρελθόν θέρος άνεστάτωσε τον αθηναϊκόν τύπον, 
καί τόσον διετάραξε τάς ήρέμους όφρύς σοφών καί άγίων 
άνδρών, ώςτε καί αυτό τό *Αγιον "Ορος ελ ίλ ι^ε .  Θά 
έσωζώμεθα έκ νέων μυστηρίων, καί έκ νέων περί έκπο- 
ρεύσεως . . . τού καμηλαυκίου συζητήσεων. Πάντες οί 
θεολόγοι θά ώμολόγουν δτι ή κυρά καμήλα  Ιτεκε τό 
καμηλαύκ ι ,  καί τό καμηλαύκι θά ίδιδε τά  παπούτσια 
*ς το χέρι, κατά τον βουλγαρικόν συρμόν, καί είς τό 
κ α λ υμ μ α ύ χ ι  (έκ τού κάλυμμα καί αύχήν) καί είς τήν 
καλυμμ εύχη ν  (έκ τού κάλυμμα καί ευχή), καί π£σα ερις 
θά έτελείωνε. Δυςτυχώς οί λόγοι τού ’Αγενείου ούδέν 
Ιχουσι τό αυθεντικόν* καί ϊπ ειτα  ό Κύριος όμιλών δέν 
δύναται νά ι ΐ π γ  κ αμ η λ α ύ κ ι , ώς συνήθως λέγεται, καί 
νά γράψγι κ α λ ν μ μ α υ χ ι  ή κα λυμμ εύ χ η ν  ; μήπως δέν 
είναι καί αυτός δίγλωσσος ; Πόθεν δμως δήλον τό δί
γλωσσον τού Θεού ; έκ τών υστέρων, έκ τού διγλώσσου 
τών δασκάλων, οΐτινες άλλως δμιλούσι καί άλλως γρά— 
φουσιν* οι δέ δασκάλοι δέν έπλάσθησαν καί αυτοί κατ  
ε ικόνα καί  καθ' ομο ίωμα  τού μεγάλου Διδασκάλου ;

’Αλλά τό ζήτημα τής γλώσσης δέν διαφέρει καί 
πολύ πολύ τούς 'Έλληνας* δέν είναι έκεΐνο δπερ ταράσ
σει τούς υπνους αυτών καί ούκ έα αυτούς καθεύδειν. 
"Αλλως άφ' ου ό έλλογιμώτατος κ. Γ. Χατσιδάκης 
έπελάβετο τής λύσεως τού ζητήματος, περιττόν δλως 
νά έρευνώμεν τ ί δυνατόν νά φρονη δ Κύριος περί αυτού.

Τό ζήτημα τών ζητημάτων, τό μόνον σπουδαΐον, τό 
μόνον ζωτικόν διά πάντα 'Ελληνα εχοντα συναίσθησιν 
τών Ιερών αυτού προς τήν πατρίδα καθηκόντων, τό μό
νον συγκινούν αυτόν μέχρι διαδηλώσεως καί ζ ε λαρ υγ - 
γ ιάσματος  είναι τό πολιτικόν. Πολιτικά, άγαθ^ τύχη! 
πας άνθρωπός τα  έννοεϊ καί πάσιν αυτών διαφέρει.



Πολιτικά μάλιστα, δμιλήσατέ μας περί πολιτικών ώ
ρας, Ημέρας, έβδομάδας, μήνας, ετος ολόκληρον, δ- 
λην την αιωνιότητα μέχρι συντελείας αιώνων, δεν τα 
βαουνομεθα.Θά σας άκούωμεν αείποτε ευχαρίστως, διότι 
είναι πάντα τό ζήτημα τής ημέρας, ό άρτος τής ψυ
χής εως ου γίνγι ό άρτος τοΰ στομάχου. «Ό  Θεός είναι 
πρωΐνύς  ή ώραΐος· τούτο έπιθυμούμεν νά μας ’πήτε έν 
πρωτοις, καί οχι άν δμιλνΐ περ ι δ ι α γραμμάτου  και τ ί φρο
νεί για τούς δασκάλους.» — «Τί πρωινός  καί ωραίος ! 
Τί είναι αυτά, αδελφέ; ποιός τα  καταλαβαίνει ; ’μιλάς 
καί λόγου σου σαν δάσκαλος* ’πές τα καθαρά, ρωμαίι- 
κα, *ς τη γλώσσα του μπαμπά σου* είναι μέ την ' Ω,οαν 
9\ με την Πρωίαν ; με τον Τρικούπη ή μέ τον Δ ηλιγι- 
άννη ; νά το μάθωμε μια φορά γιά πάντα, νά το ξέοωμε, 
νά πάρωμε την άπόφασί μας και νά τελειώνη και αύτη 
ή ίστορία». — «Που νά βρίσκεται ό άγιος εκείνος ηγού
μενος τής Πεντέλης ; δέν μας πληροφορεί δ ευλογημέ
νος, άφ* ου ϊχει τά μέσα, άν θά μείνγ) ή Κυβέρνησις ; 
οχι οτι Ιχω κανένα συμφέρον νά πέση η νά μείντ), μού 
είναι εντελώς αδιάφορον* είμαι άνθρωπος ανεξάρτητος, 
αλλά τέλος πάντων τούτο επιθυμεί δ καθείς νά μάθη, 
και οχι τό τί κάμνει δ δείνας δ δεσπότης μέ την α
νεψιά του* μήπως δέν ’ξέρουμε τί κάνει;» — «Ζ-J ακόμη, 
παρακαλώ, δ ’Αγένειος τού Λυκαβητού ; δέν ποοςπαθεί 
ν ακουσγι καμμία βραδειά τ ί λέγουν εκεί έπάνω διά την 
Βουλήν, άν θά διαλυθ^ ή οχι; Καί νά σας είπώ* ή διά- 
λυσις είναι πάντοτε καλή, δ ,τι καί άν λέγουν* πέφτει, 
παρ&ς, κυκλοφορεί τό χρήμα, οίκονομείται ή φτωχο
λογιά, καί Ιπειτα γίνονται άπό τούς υπουργικούς υπο
ψηφίους καί κάτι χατηράκ^α, πού είς άλλας περιστάσεις 
είναι αδύνατον νά γίνουν, δσον ευνοϊκόν καί άν είναι τό 
ύπουργείον. Έ χω  ενα έξάδελφον* είναι λαμπρός καλλι-

γοάφος καί χάριν διασκεδάσεως μιά βραδειά, παίζοντας 
ρ.έ τό κονδύλι, άπεμιμήθη μίαν υπογραφήν. Τό πραγμα 
παρεξηγήθη,— οί άνθοο>ποι είναι τόσον κακοί σήμερον* 
δέν έχουν θρησκείαν— ,καί είναι τώρα μέσα υπό ανάκρι
σή, αλλά σας βεβαιώνω, λόγφ τιμής, δτι το εκαμε 
Ιτσι, χάριν διασκεδάσεως. Πενήντα ψήφους, κουκκ^ά 
μετρημένα, *ς δποιόν μού τον ’βγάλει* καί πενήντα ψή
φοι έν καιρώ νομαρχιακής περκρερείας δέν είναι παίξε 
γέλασε».— «Ουφ! αύτη ή παληοβουλή L πότε νά δια- 
λυθγί, νά πάνι *ς τά κομμάτια ! Έ γινεν άνοικονόμητος’ 
είναι, άδελφέ, κατάστασις πραγμάτων αύτη ! Έ χεις 
χαμοθεό; δλα τα καταφέρνεις* και θέσεις καί μεταθέ
σεις—  άν σου συμφέρουν— καί προβιβασμούς, καί ά- 
παλλαγάς, καί βοηθητικάς εργασίας, καί γραφεία, δ ,τι 
θέλεις. Δέν 2χεις ; τίποτε δέν κάμνεις. ΓΙροςπαθώ τώρα 
τόσες ’μέρες ’πάνω κάτω ’ς τό ύπουργείον γιά τον Κω- 
στή μου, νέον μορφωμένον μέ τό δίπλωμά του, που είναι 
κληρούχος νά τον βάλλω σέ κανένα γραφείο, μά τού κα
κού* δέν εχω χαμοθεό. *Αχ ! καί άν διαλυθγί . . . ει- 
μεθα δέκα, αδέλφια καί ’ξαδέλφια, καί ’πές καί άλλοι 
σαράντα, βάλε πενήντα, μπαρμπάδες, κουνιάδοι, συμ
πέθεροι, κουμπάροι, παρακουμπάροι, συγγενείς, φ ίλοι... 
τ ί μαυρίλα θά φάη τούς υπουργικούς ! »— «Θά διορ
θωθούν τά πράγματα, θά έκπέση τό συνάλλαγμα, θ α- 
ναλάβη ή άγοοά, θ* άρθ$ ή αναγκαστική κυκλοφορία, 
θά παρέλθη ή οικονομική κρίσις ; περί τούτου καί μόνου 
Ιποεπε, κύριε, νά θεολογήσετε* καί άς Ιλειπεν ή πασχα
λινή σούπα τού παπά, τά καμηλαύκια καί τά πετρα
χήλια* δσον καί άν είναι καθαρά καί άσπιλα, καί άν τα 
είπήτε καλυμμαύχια ή καμηλαύκια, έπιτραχήλια ή 
πετραχήλια, δέν φέρουν την π ί σ τ ι ν  είς την αγοράν* καί 
ή ευημερία τής άγοοάς, είναι, κύριε, τό ήξεύρετε, τό



βαρομετρον της πολ ιτ ικ ές ένό; κράτους». —  «Μ#ς ύπο- 
χρεωσε και ηευγενεία του με την αγορά του'θά είναι κανέ
νας μεσίτης,απ έκεινους που πουλουν αέρα και αγοράζουν 
άνεμον. Η αληθινή πολιτική ,η  λαϊκή ,εκείνη που αγαπάει 
ο λαος, είναι νά ’λιγοστέψουν οί φόροι πού μας’λύσσιαξαν* 
να πάψουν -yj παρασκευές, καί η προπαρασκευές, καί 
τα  δάνεια, καί τά  χρέια, καί η παραγγελίες καί ή 
προμήθειες, καί η έπιστρατειές που έδεκάτισαν τον 
κοσμο, να πάψουν η άγυρτίες καί η σαλτιμπανιές, 
καί οί ψευτοπόλεμοι, καί νά κυττάξη  ό καθένας μας 
τη  δουλίτσα του . . . »  —  «Καί ή ευανδρος "Ηπειρος, 
κύριε, η πατρις τού Ζωσιμά, τού Κ απλάνη, τού Ζάπ- 
πα , τού . . . τού . , . τού . . . Καί ή Μακεδονία . . . 
καί ή κληρονομιά . . . των πατέρων . . . καί ή Μεγάλη 
Ιδεα . , .» —  «Λόγια παχ ιά  γ ιά  τούς κουτούς* αγκ ί

στρια πρώτης γ ιά  τά  ψάρια, καί τά  ψάρια είμεθα 
μεΤς,ο μωρόπιστος λαός, ό πάντα πρόθυμος καί ό πάντα  

προδομένος, που τον γέλασαν εχθές καί θά τον γε
λάσουν καί αυοιο. Νηός ήμουνα κ* έγέρασα καί δλο 
γ ια  τη Μεγάλη Ιδέα ακούω, καί δλο μεγάλα χρέια 
βλέπω* φόρους απάνω σέ φόρους, καί φ τώ χ ια , καί συμ
φορές, καί φαμίλιες ξεκληρισμένες, καί μανάδες νά κλαινε 
τά  παιδ ιά  τους καί άδελφάδες τάδέλφια τους. Αυτή 
τη Μεγάλη Ιδέα είδα ?ως τά τώρα* καί είναι αλήθεια 
μεγάλη, γ ια τ ί μ αυτήν ό Χάρος θερίζει και μέ τα δυό 
του τά  χέρια. Δέν *ξέρω ποιος την βρέ*ε, βέβαια όμως 
δτι την πομπεύουνε ’ς τούς δρόμους οί φαγάδες γ ιά  νά 
φάνε απο το άγιό της το δνομα και νά πιούνε από τών 
αδελφών τό αίμα.Κ αί δέ μου λές, κύριε, τού λόγου σου, 
σύ που ’μιλάς γ ιά  τη Μεγάλη ’Ιδέα, πόσοι άπ* εκείνους 
που γαύγιζαν 'ς τούς δρόμους καί ’ς τον τύπο γ ιά  τον 
πόλεμο, και Ικαναν τά  παλληκάρια καί τούς γενναίους

μέ τό πετσί καί τό πουγκί τών άλλων, πόσοι έπήγανε 
*ς τον πόλεμο, έθελονταί τουλάχιστον, άφ* ου τό σχέ- 
διον δέν τους Ιπαιρνε ; Νά σου τους ’πώ εγώ πού τους 
’ξέρω* Κ α ν έ ν α ς !  Καί τ ί πάω μακριά* ποιος ’ξέρει καί 
τού λόγου σου, πού μου κάνεις τον αρειμάνιο, ποσους 
Τούρκους θά μου ’σκότωσες μέσα ’ ς τό γλυκό τό Σολω- 
νεΐο ! Μά τέτοιο είναι τό ρωμαίικο καί κουτός πολυ 
δποιος δέ λ έ ε ι : ή οΛοι r a  έλευθερωθοϋμεν η ολο ι  r a  
χ α θ ή τ ε » ;

'Α λλά τ ί άράγε νά φρονεί περί πάντων τούτων 6 πα
νάγαθος της Ελλάδος Θεός ; Τον πανάγαθον τούτον 
Θεόν ό ελληνικός τύπος,ανέκαθεν ευσεβής,ενθυμείται και 
θυμια πάντοτε . . . οτε ανάγκη το καλει, εν ήμέραις 
κινδύνων καί εθνικών συμφορών. ’Ε π ικαλείτα ι αυτόν 
επί ΓΙάρκερ καί άποκλεισμού* τον μνημονεύει τω 1854 
επί κατοχής καί χολέρας,και πυκνόν τοτε, ως εικος, τό 
θυμίαμα* αλλά φύσει ών διακριτικός, δεν τον ενοχλεί 
από τού 1854  εως τού 1880 . Μετά τήν ενδοξ ον είς 
Δομοκον εκστρατείαν, τον λ ιβανίζει έκ νέου, καί άφίνει 
αυτόν ήσυχον μέχρι τέλους τού παρελθοντος Απριλίου, 
οτ’ αίφνης τον ενθυμείτα ι, βλέπων τά  αγγλ ικα  πλοία εις 
Πειραιά εμφανιζόμενα. Τί δέ τούτου φυσικωτερον ; τ ίς  
μάλλον τού Jo h n  B u ll κόπτετα ι υπέρ τού Θεού καί 
τ ές  Γραφές; Ό  Θεός τής ΈΑΛάόος είναι τό ετερον προς- 
ωπον τ έ ς  πνευματικές εκείνης δυάδος, ή τ ις επί τοσα 
ετη έκυβέρνησε τήν Ε λλάδα  συνταγμ ατικώ ς, διότι υ- 
πέρχε καί ενταύθα ή απαραίτητος άντιπολίτευσις* εινα ι- 
τό άντίθετον τού βασκάνου Δαίμονος, ειδός τ ι παρηγό- 
ρου τηλεγραφήματος έν μέσω εθνικώ ν συμφορών, 6 τε 
λευτα ΐος λόγος τών επικήδειων της άτασθάλου ημών 
π ο λ ιτ ικ έ ς , καί έν παντ ί έπ ικηδείφ γ ίνετα ι μνεία τού 
θ  εού καί τ έ ς  μελλούσης ζωης. Πόσον δέ ό π α ν ά γ α θ ο ς



Θεός τής  ΈΛΛάδος  περατο ί εύ γλώ ττω ς καί ρητορικώς 
π α τρ ιω τική ν  τ ινα  ιερεμιάδα, πας τ ις  ευκόλως το έννοεΐ : 
t . . . Ή  σφαγίασ ις τώ ν εθνικών πόθων και ελπ ίδω ν, ε- 
γραφε πέρυσιν αθηναϊκόν τ ι  φύλλον, έξετελέσθη υπό την 
βίαν τών κραταιών τη ς Ευρώπης δυνάμεων, και η δύς- 
μοιρος Ε λλά ς  επ ιε τό ποτήριον της οδύνης μέχρι τρύ
γος. Είδεν άλλα  μέν τών προςφιλών αύτης τέκνων άφα- 
νώς θνήσκοντα έκ τών κακουχιών έν το ΐς νοσοκομείοις, 
ά λλα  δέ ήρωϊκώς π ίπ το ντα  επ ί τώ ν θεσσαλικών πεδ ίων 
έν άνίσφ πολέμω μαχόμενα. Ά λ λ α  μη άπελπ ιζώ μεθα  ! 
ό π α ν ά γ α θ ο ς  Θεός τής Έ2.1άδος ,  6 τη ν ενδοζον τα ύ - 
την γήν έκ δουλείας Φαραώ άναστήσας, δέν θά παρίδη 
βεβαίως τούς δικαίους ημών πόθους κα ί τό αδίκως και 
έπιβούλως χυθέν α ιμα , Συνετισθώμεν, καί μη ά π ελπ ι-  
ζώ μεθα ’ μέγας ό Θεός τής  ΈΛΛάόος !» Έ π ο ντα ι αί έλ- 
πίδες καί τά εύγε. Ό  θεός τή ς Ε λλάδος ενθυμίζει με 
γεγονός τώ ν χρόνων Κλήμεντος του Ζ', λ ία ν μέν περί
εργον, ήκ ιστα  δμως γνωστόν έν τα ΐς  σοφαΐς ’Α θήναις, 
εννοείτα ι, δπερ μαρτυρεί δυςτυχώ ς δτι από τής έποχής 
τώ ν Εβραίων ό θεός επαυσεν έντελώς άναμιγνύμενος 
είς τά  π ο λ ιτ ικά  οΐου δήποτε έθνους, καί δτι Ικτοτε ή 
τοΰ ούρανοΰ πολ ιτ ική  είναι ή της μή έπεμβάσεως. Κ λή- 
μης ό Ζ ύπήρξε Π άπας έκ τώ ν τά  μάλα πολυπαθών. 
είδε τήν Ρώμην άλοΰσαν υπό τώ ν στιφών Καρόλου τοΰ 
Ε , ύπέστη έπτάμηνον αΙχμαλωσίαν έν τώ  φρουρίφ τοΰ 
Αγίου ’Α γγέλου, κα ί έν έπ ιμέτρφ  συμφορών, ό οίκος αύ- 
τοΰ, ό οίκος τών Μ εδίκων, έξεδιώκετο δευτέραν τα ύτη ν 
φοράν (153 0 ) έκ Φλωρεντίας* τά  οικόσημα αύτώ ν άπε- 
σπώντο έκ τώ ν δημοσίων κτιρ ίω ν, κα ί ot ανδριάντες 
Λέοντος τοΰ Γ καί Κλήμεντος τοΰ 71 συνετοίβοντο κατά  
τό σύνηθες.Οί Φ λωρεντινοί άνεκτώντο μέν τήν ελευθερίαν 
αυτώ ν, άλλ* ήσαν καί εοημοι φ ίλω ν. Ό θεν άγνοοΰντες

τίν ι ά γ ίω  ν’ άφοσιωθώσιν, ΐνα  προστατεύση αύτούς κα τά  
τών αντεκδικήσεων τοΰ πάντοτε ίσχυροΰ οΓκου τών Με
δίκων, άνεκήρυζαν βασιλέα τή ς δημοκρατικής αυτώ ν 
πολιτείας τον Ίησοΰν Χριστόν. Έ ν τούτο ις — τίς  θά το 
Ιλεγεν ; — Εύρέθησαν έν τη  κάλπη έκκαίδεκα λευκοί 
κύαμοι1,ώςεί διαμαρτυρία τών άγαν δημοκρατικών κα τά  
τής εκλογής τοΰ Χριστοΰ. Τό βέβαιον είναι δτι δ έκ- 
λεχθείς άρ^ων, εί'τε δ ιότι προςεβλήθη ενεκα τής προς 
αύτόν δ υςπ ισ τία ς τή ς μειοψηφίας, εϋτε δ ιότι δέν ήθελε 
ν* αντίπραξη πρός τον έπ ί γής τοποτηρητήν αύτοΰ, ά- 
φήκε τά  πράγματα  νά διανύσωσι τον φυσικόν, τον α ν 
θρώπινον αύτώ ν ροΰν. Καί δ Κ λήμης, τη  συνδρομή τοΰ 
νυν φίλου καί συμμάχου Καρόλου τοΰ Ε#, κυριεύει τήν 
Φλωρεντίαν μ ετ ’ άζιομνημόνευτον πολιορκίαν^, ά ντεκδ ι- 
κεΐτα ι σκληρώς τούς εναντίους, έπίορκος τη συμβάσει 
γενόμενος, καί παλινορθοϊ τον οίκον τών Μ εδίκων, έγ - 
καθιστάμενος τον νόθον αύτοΰ υιόν ’Αλέξανδρον^ τύραν
νον τής Φ λωρεντίας (1 5 3 0  - 1537 ) καί ώς τοιοΰτον 
υπό τοΰ ίδίου αύτοΰ έξαδέλφου Λαυρεντίνου (Loren- 
zino) δολοφονηθέντα. Τό γεγονός τοΰτο δέν μοι φα ίνε
τα ι πολύ ένθαρρυντικόν διά τούς έλπ ίζοντας έν προςεχεϊ

1. Bened. Varchi: Istoria Fiorentina,  βιβλ. 8, σ*λ. 186 και 
βιβΧ. 12, σελ. 440.

2. Ή πολιορκία αύτη είναι τό θέμα τοΰ γνωστού Ιστορικού διηγή
ματος τοΰ Φρ. Γουερράτση: Ι ϊ Assedio di Firenze.

3. Κατ’ άλλους ό ’Αλέξανδρος ούτος ήτο υιός ούχΐ τοΰ Κλήμεντος 
άλλα τοΰ δουκός τοΰ Ούρβίνου, άνδρός ακολάστου, γεννηθείς αύτω εκ 
τίνος Άφρικανίδος αιχμαλώτου, κατά τήν πρώτην τών Μεδίκων ε’ν 
Φλο>ρεντία κάθοδον. Τήν δέ γνώμην ταύτην έπιθανολόγουν τό ούλον τοΰ 
τριχώματος, τα παχέα και προεξέχοντα χείλη και τό μελάγχρουν αύ
τοΰ. Βέβαιον ομως φαίνεται οτι ή της πατρότητος τιμή ανήκει Κλή- 
μεντι τω Ζ', οςτις εσχεν αύτόν, οτε ήτο ακόμη ιππότης της Μελίτης* 
διότι £ητώς τοΰτο εΤπε τω ίστορικω ’Αμμιράτω ό μέγας δούξ Κοσμάς ό 
Α', ό τοΰ ’Αλεξάνδρου διάδοχός.("Ορα Scip. Ammirato: Istoria Fio
rentina,  τόμ. 2, σελ. 362 καί 372).



πολέμφ επί τ?ί βνμ.μ.χχί% τοΰ Θεού. "Οσον καί άν μα; 
άγαπ$, πω ; να τα χαλάσϊ) διά το χατΐΐρί μας, δι’όλίγα 
^ευτ οχο μ ϋ ΐ ι  μέντα  τα  όποια του κάμνομεν κατά μακρά 
διαλείμματα, δτε τυχόν τον ένθυμούμεθα, μέ τόσα ε
κατομμύρια πιστών Μουσουλμάνων, οΐτινες έπλήρωσαν 
τον πρώην πληκτικόν αυτου παράδεισον δι' ωραίων, 
θελκτικών και σιτοχρόων ovppl  j Καί ίπ ειτα  πώς νά 
δυςαρεστήση τούς καλούς εκείνους τών Μουσουλμάνων 
φίλους, οιτινες ποός χάριν αυτου και μόνου άποστέλ- 
λουσιν ιεραποστόλους καί Γραφάς καί εις αυτήν £τι την 
κόλασιν · Είναι πράγματα έντελώς αδύνατα, Χιό καί 
προ αιώνων παρεδέχθη την πολιτικήν τές αυστηρές 
ουδετερότητος. "Ισως άντείπητε δτι άλλος ό Θεός τών 
Ελλήνων καί άλλος ό τών Μουσουλμάνων* δτι δ ήμέ- 
τερος είναι Θεός αύτόχθων, ολως τοπικός, γεννηθείς 
?σως έν τέ  πατοίδι της παντανάσσης *Ηρας καί ώς έκ 
τούτου δυνάμενος νά κληθη Θεόπον.Ιος, ένί λόγω δτι 
διαφέρει τού άλλου Θεού. Συμφωνώ πληρέστατα, τό 
βέβαιον όμως είναι οτι, καί περ Θεός τοπικός, δέν μας 
ευνοεί, καί ου μόνον δέν μ,ας ευνοεί, αλλά καί μας σαρ
κάζει άσπλάγχνως καί ανηλεώς. "Εγινεν ό ’Αριστοφά
νης του ουρανού. Δέν εννοώ ταυτα  λέγων, άθώά τινα  
παιγνίδια, πολύ νόστιμα άλλως, τά όποια έκ διαλειμ
μάτων, κατά τό έ'αρ ή τό θέρος, παίζει τω κυρίω δη- 

Αθηναίων, καί άτινα τό πολύ πολύ δύνανται νά 
επιφέρωσι κρυολογήματα, ρευματισμούς, πνευμονίας, 
κατάγματα κνημών ή πτώσεις εντός λάκκων. Ουτω λ.χ. 
πάντες του Κράτους οί Κ αζαμίαι, διάσημοι τε καί μή, 
αγγέλλουσι πανσέληνον έν ώρισμένη τιν ί ήμέρ<£, καί 
είναι ή μόνη Γσως φορά, καθ'ήν ό Θεός δέν διαψεύδει τάς 
προρρήσεις αυτών, διότι πράγματι μεγαλοπρεπεστάτη 
ανατέλλει ή σελήνη έκ του 'Υμηττού έν μέσφ αίθριου

ουρανού, διό καί ό κύριος δήμαρχος έζ άβρότητος προς 
αυτήν δέν άνάπτει τούς φανούς τού φωταερίου. ΑΓφνης 
δμως είς τά  καλά καθούμενα, —  καί πράγματι πόσοι 
κατά τό θέρος δέν κάθηνται παρά τω Ζούνη καί τώ 
Χαραμή, τερπόμενοι τήν <*κοήν Χιά μουσικής καί δρο- 
σίζοντες τον λάρυγγα διά παγωτών; —  καί όζυς συριγ- 
μός ακούεται. Τίς ό αχρείος ό συοίζων τας παρατονίας 
τών καλών έκείνων μουσικών, καί διακόπτων τόσας τρυ- 
φεράς συνδιαλέξεις γλυκυτέρας καί αυτές τές μουσικές, 
καί τόσας βλεμμάτων ή μειδιαμάτων περιπαθείς δυω- 
δίας ; Eivat ό υψιστος σατυρικός ποιητής, ό ούράνιος 
’Αριστοφάνης, δςτις συρίζει δι’ ανεμοστροβίλου τους 
πάντοτε έξύπνους 'Αθηναίους, ΐνα τους δ ιδάξηοτι κακη 
ή τού φωταερίου οικονομία, άλλ’ ανωφελές τό μά
θημα. Καί έν άκαρεΐ ό λάμπων ουρανός γίνεται μαύρος 
"Αδης· ή σεμνή Φοίβη κρύπτεται έξ ύπερβαλλούσης αί- 
δούς* καί βρονταί, καί άστραπαί, καί βροχή, καί κακό, 
καί κόσμου χαλασμός* καί δπου φύγη φύγτ). Καί τρέ
χουν *ς τό μαύρο τό σκοτάδι at έαριναί ζ ο α λ ί τ τ α ι , καί 
φεύγουν καί πετούν, Ιχουν τόσα πτερά τά  κΛ^ο,τα ylyIq, 
τά χαπποτάχ ϊα,  καί τά πυργωτά τά καππελλάκια! Καί 
δέν μένει έξοπίσω ή χρυσέ νεολαία, φύσει έλαφρά, με τά  
πλουμιδιστά τά ψάθινα καππέλλα* φεύγει, πετ& και 
αυτή, εχει τόσα πουλάκια ’ς τό κεφάλι ! Καί πΛατς καί 
πΧοντς τά σκαρπίνάχ ια  καί 7) γοβίζσεc . . . « Αχ ! την 
Ιπαθα, μαμ&, έβούτησα ’ς τά  νερά». — «‘Υπομονή, Ε- 
λενίτσα μου, θά 'π&με *ς το σπ ίτι καί θ' αλλάξης». —  
«Ναι, μαμ&, μά τό ώραΐο μου τό καππελλάκι που 'βρά
χηκε ολο *ς τού Ζούνηΐ,.καί νά το βάλλω απόψε πρώτη 
φορά ! . . δέν είναι άμαρτία από τό Θεό !» . . —  «Καί 
ποιός νά το ύποθέσιρ, ’ μάτια  μου ! . . τέτοια λαμπρα 
βραδειά ! » — Ούχ !. . ο ύχ !!.. τό πόδι μου» ! . . «Τι



£χεις, κόρη μου ; » —  «Νά ’κτύπησα δυνατά *ς έεένα 
ξύυυλο, *ς έεένα μάααρμαρο και ’γώ δέν ξέρω που' ποιός 
νά ίδγ) ’ ς αυτό τό σκοτάδι !»  — «Τράβα με, Κωστή, !» 
—  «Τί επαθες, γυναίκα ;» —  «Τράβα με, σου λέω, και 
’μπήκα *ς ενα λάκκο καί δέ ’βγα ίνω». Ευτυχείς δέ δσοι 
δέν άναβαπτίζονται έν κολυμβήθοαις ασβέστου ! . . Και 
τούτο έκ τών πολλών, άτινα  ό Θεός τής Ελλάδος ευ
δοκεί νά παίζγ) από καιρού εις καιρόν τω  κυρίω δη- 
μάρχψ Α θη να ίω ν ,— ως συνέβη ακριβώς τν) 30 του π α 
ρελθόντος Ιουνίου, ημέρα τής μνήμης τών δώδεκα ’Α
ποστόλων— , ΐνα δείξν) δτι ενθυμείται τάς ’Αθήνας, καί 
ΐνα  διασκεδάση συγχρόνως την πλήξιν τών ουρανίων 
αύτοΰ αύλικών, θεωμένων τά  γινόμενα από τοΰ περί
φημου έκείνου παραθύρου τοΰ ούρανοΰ, δπερ άνεκάλυψε 
καί άπηθανάτισεν ό Βερανζέ, διά τοΰ πασιγνώστου ά 
σματος, δπερ αρχεται ως έξής :

Μια ’μέρα μέ το σκούφο τής νυχτός,
Έβγήκε ’ς τοΰ ούρανοΰ τό π α ρ α θ ύ ρ ι 
Κ ’ έκύτταζε αφρόντιστα ό Θεός,
Τούς κόσμους και τούς τόπους που είχε σπείρει.
«Μή χάθηκ’ ή γή;» είπε και κυττα,
Τήν είδε ’ςέ μ ια  κόχη νά γυρνά,
Έ γέλασε, κουνει τήν κεφαλή 
καί λέγει μέ πονήρια και μέ χάοι,
’Ά ν  ’ξέρουν τό τ ί κάνουν έδ’ έκει,
Ό  Διάολος, παιδιά μου, νά με πάρτ·,,

Νά με πάρη1.

’Αλλά και ό ανεμοστρόβιλος Ιχει και αύτός την χά~ 
ριν του. Αί ’Αθήναι κατήντησαν από τίνος ό προθά
λαμος τοΰ παραδείσου, πόλις τόσον ίεοά καί πλη κτική , 
και κα τ ’ αύτό ετι τό θέρος, ώςτε ’c τη?  ά ν α β ρ ο χ ι ά  x a l b

1 Beranger: C h anson s , «Le bon Dieu», κατά μετάφρασιν τοΰ κ. 
I. Α . Παπαδιαμαντοπούλου.



καί τό χαλάζ ι '  καλός και δ ανεμοστρόβιλος’ είναι δια- 
σκέδασις αιφνίδιος, απρόοπτος, ού συμπεριλαμβανομένη 
έν τφ  ημερησίω προγράμματι της φίλης Νέας Έφημε-  
ρίδος’ είναι su rp r ise  καί συγκινεΐ ώς ψυχρολουσία είς 
τά καλά καθούμενα. Ταλαίπωροι Ά θηνα ι, οποία οίκτρά 
κατάπτωσις ! Γέγραπται αρά γε iv  τη βίβλφ τές  Ει
μαρμένης ή ιστορία σου νά η έν παντι καί πάντοτε πα- 
ρελθουσα !

Που είναι αί δόξαι τού Ίλισσού, αί μουσικαι του 
'Απόλλωνος καί τών Ίλοσαίδων Μουσών άμ ιλλαι ; 
έκεΐ μέν ή Α ίνδα , ό Τροβατόρος , οί Κιβδηλοπο ιο ί , έδώ 
δέ ν\Αουχία, ό Έρνάνης ,  ό ζ/ό*· ΠασχάΛης ; παρηλθον ! 
Που αί του 'Απόλλωνος  καί τών *Ολυμπίων  μελόδραμα- 
τικαί δ ιαπάλα ι,κα ί αί παντοειδείς παριλίσσιοι μουσικαι 
διασκεδάσεις, καί τών θεατών ό συνωθισμός καί ή ζωή, 
καί αί κραυγαί χαρας, καί αί εκρήξεις γέλωτος ; Φευ! 
παρηλθον και ταυτα  ! ούδέν ή σχεδόν ούδέν μουσικόν 
εμεινε* καί αυτός ό καρτερόμαχος Απόλλων , όθριαμβευ- 
τικώς την καλλίφωνον καί πολυθέλγητρον Μούσαν 
Κιαραμόντε έπιδεικνύμενος, άφηκε καί αύτό’ς τά κώλα 
παρά τον ‘Ιλισσόν, εύρεν έκεΐ Μαρσύου έκδικητήν, κρα
τούντα αντί αυλού σκαπάνην καί . . . άπώλετο υπό τάς 
πληγάς αυτές. Μόνοι δέ οί βάτραχοι, οί αυτοί πάντοτε 
εν τε τέ  ευτυχία καί τη συμφορά, δέν έλησμόνησαν τον 
θεόν, καί έκάστην έσπέραν, περί λύχνων άφάς, $δουσιν 
εν χορφ θοηνητικώς :

Δνστνχής, παρηγορία 
Μόνη σοΌ εμεινε ra Λες 
Περασμένα μεγαλεία,
Καί όιηγ&ντάς τα ra χΛαΐς.

Αί δέ Ίλ ισσ ί δε ς  Μοΰσαι , κρείττονα έν τφ  Χριστια- 
νισμφ τύχην έπιζητούσαι, άπηρνήθησαν την θρησκείαν
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τών πατέρων, καί έγένοντο άγιαι χριστιανικού παραδε ί 
σου !  Άλλ* αι άραί του Διό; και ή μτ^νις του Βορέου 
δέν έπαυσαν καταδιώκουσαι αύτάς, διό και ποοκοπήν 
δεν ίκαμαν, χ α ί ρ ι  δέν είδαν. Αί λαμπραί ήμέραι τ*7)ς 
Παλτρινιέρη;,— ήτις εν ετει φιλαρμονικώ 1872 έτέλεσε 
τά εγκαίνια τοΰ τότε οίκοδομηθέντος εκείνου θεάτρου— , 
της Αμαλίας, ττ}ς Βαλπούργας καί τγ)ς άτυ^οΰς Βιβιά- 
v<yK) ητις θΰμα γενομένη της ευλογίας, αναπαύεται 
εκεί πλησίον, υπο τας κυπαρίσσους τοΰ νεκροταφείου— , 
και τών μετ αυτήν dive, παρηλθον ανεπιστρεπτί. Καί 
σύν αύταΐς καί τών κομμάτων η πάλη, καί αί άνθοδέ- 
σμαι, αι λεύκας και κυανας φέρουσαι ταινίας, και αί 
στιχοφόροι περιστεραί, καί τά χειροκροτήματα, καί αί 
έπευφημιαι, καί τά b r a v o , καί τά bi s , καί δ αλαλαγ
μός, καί τα θύματα, τά μετατρέψαντα τον Κήπον  τών 
ΙΛισσίδων Μουσών είς Κήπον ΊΛισσΙων θυμάτων . 
Εκ τών θαυμασίων τοΰ θεάτρου εκείνου κατά τούς τότε 

χρόνους είναι καί θυμηδές τι πρόγραμμα, άγγέλλον διά 
την 3 1  τοΰ Ιουνίου τό’ Α.Ιεί, ιβρόχιον τοΰ 'Ερωτος 'αλλά 
μη κακίζετε, παρακαλώ, τον Ελληνα μεταβρασζήν,  άν 
μεταβράζων καί έκχυλίζων τό E l i s i r  d 'A m ov e ,  ήτοι τό 
ΑΛεζπήριον τοΰ νΕρωτος, μετεποίησεν αύτό είς ' Αάε-  
ζ ι βρόχ ιο ν . Έποαξε τοΰτο έν γνώσει, εξ αισθήματος 
αιδοΰς προς τό σεβαστόν κοινόν, πολλαί γάρ έν αύτφ 
αί θεώμεναι1. Άφ* ού δ αναιδής Γάλλος Αά Πλάς πα
ρέστησε τον Ερωτα με τό *π ο χ ά μ ι σ ο δέν επρεπε καί δ

1 Ορα τήν βίβΛογ γ ε τεσ εω c τών παριλισσίων θεάτρων έν τώ Ά τ -  
τ ιχ ω  ΉμεροΛογίω  τοΰ ίτους 1873, σελ. 339 -36 9 : Ί Λ ισ σ ϊς χ α ι  
ΦαΛηροτ. Ορα καί χαριέστατον περί τούτου αρθρον : θέατρα  (Νε
κρολογία) έν τω αριθμώ 43 (13 Ιουλίου 1886) τοΰ *Αστεως, ενθα ό 
υιός της νυκτός, έπ\ τοΰ ποταμοΰ Βαβυλώνος καθίσας, έθρήνησεν ώς 
Ιερεμίας.

2 Ορα το ’Α ττιχον Ή μεροΛογιον τοΰ έτους 1886, σελ. 198 -  199.

αίδήμων Έλλην νά δώση αύτώ ά.Ιεζ ιβρόχιον , ΐνα ύπ 
αύτό καλυπτόμενος, συγκάλυψη και τοΰ σώματος το ημι· 
γυμνόν ; *Ως προς δέ τήν 3 1  Ιουν ί ου , ητο ευφυής από
πειρα άνακαινίσεως τοΰ ημερολογίου, προτιθεμένη νά 
προςθέση μίαν ήμέραν είς τό Ιτος, δυςτυχώς όμως δέν 
έπέτυχεν.

Άλλ* δ χώρος εκείνος ύπτΊρξεν ανέκαθεν ιερός ταΐς 
Μούσαις, καί αν ή καλή ’Ερατώ, χολωθεΐσα διά τινα 
ήχον παοάχορδον, πτώσιν πενταοας ή συριγμον δια 
κλειδός, άπ?,λθε — *αί έλπίσωμεν προςωρινώς — ή σο
βαρά δμως Μελπομένη καί ή ευχαρις Θάλεια Επηξαν 
προ διετίας έκεϊ έν τοϊς Όλυμπ ίο ις  τήν σκηνήν αυτών, 
άρίστους, ώς πάντοτε, εύροΰσα διερμηνείς εν τώ θιάσω 
Μενάνδρω} ωπεο τόσα οφείλει τό έθνικόν θέατρον. Καί 
τό κλεινόν Φάληρον ] Οιμοι ! τί έγένοντο οι παταγώ
δεις θρίαμβοι, τά περιλάλητα γαλλικά καί ιταλικα 
θεάματα ; τά βωδβίλλ

Le Frangais ne malin crea le vaudeville,

καί τό όπβρά - χωμίχ,  καί ή όπερ ίττ  καί ή ιταλική 
οπερα\ παρελθόν αί βασιλεΐαι τοΰ Διός Λαβέρν καί τοΰ 
δίου Κωστοπούλου. Ποΰ οί διςχίλιοι έκεΐνοι θεαταί, ους 
αλλεπάλληλοι άμαξοστοιχίαι κατεβίβαζον έπί την φα- 
ληρικήν ακτήν, καί τά ποικίλα κατά τήν έπάνοδον καί 
εις τάς άμαξας Ιφοδον έπεισόδια, καί αί ώραΐαι δέσποι- 
ναι,καί αί χαρίεσσαι δεσποινίδες,καί αί μυρίαι τών λου
τρών νύμφαι ] δναρ ήν καί διελύθη. Ποΰ αί λαμπραί ε- 
κεϊναι έορταί, ών ή Νέα Έφημερϊς ητο δ έπίσημος Μη- 
νύτωρ, καί τά φαιδρά δείπνα παρά τήν θάλασσαν υπο 
τό φώς τής σελήνης, καί οί εύθυμοι δαιτυμόνες, καί οι 
περί τήν άκτήν ρωμανικοί περίπατοι, καί οί εν τώ 
θεάτρφ δμηρικοί γέλωτες, καί αί εύχάριστοι συνδιαλέ



ξεις, καί ή πανταχόθεν ακτινοβολούσα ζωή, καί τό 
ζωογονούν τούς πάντας Ινθεον πνεύμα; ΤΗτο ιραντασμο- 
μήγυρις καί εξηφανίσθη. Τό Φάληρον ούδέν άλλο είναι 
πλέον ή σκιά τοϋ Φαλήρου· ή βιομηχανία κατέστρεψε 
την ποίησιντό Ανθούν πνεϋμα μετετράπη είς οινόπνευμα 
Φινοπούλου, ήττον βεβαίως εκείνου ποιητικόν, άλλ’ ά- 
ναντιρρητως μάλλον προςοδοφόρον,

Άλλ* Ιχει ό Θεός ! Ό  δέ τές Ελλάδος, ώς Θεός 
καλλιτέχνης, διάδοχος του μεγάλου εκείνου Διός, πα- 
τρός τών Μουσών, δέν θά βραδύνη βεβαίως ν’ άναστήση 
το δύστηνον Φάληρον από δουλείας Φ. ..αραωπούΛον 
Καί οφείλει ήμΐν τήν μικοάν ταύτην άποζημίωσιν, άνθ* 
όσων υφιστάμεθα δεινών,καιόμενοι επί τέσσαρας ή πέντε 
κατ ετος μένας έν τη πεπυρακτωμένη τών Αθηνών 
καμίνφ. "Αν τουλάχιστον έπέτρεπε νά έκταθώμεν καί 
ολίγον παρεκει, ΐνα άναπνεύσωμεν έλευθερώτεοον! άλλ* 
ειναι  ̂ δυςτυχώς κεκηουγμένος του statu  quo θιασώτης. 
Δίς από του 1880 άπεπειράθημεν τούτο, καί δίς έκώ- 
λυσεν ήμας, καί σαρκαστικω μάλιστα τω τρόπω, δπερ 
χείριστον. Τελουμεν αγιασμόν,ΐνα εχωμεν αυτόν εύνουν, 
καί έκστρατεύομεν είς Δομοκόν. Τήν έπιούσαν συνομο- 
λογεΐται ή συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, καί μένομεν 
εις τκ  κρύα τοϋ Λουτροϋ ! .. Δέν ήτο τούτο σαρκασμός, 
καί σαρκασμός σατανικός*, Δέν ήδύνατο, δέν ήτο είς τό 
χέρι του νά παρατείνη τον πόλεμον, εως ού δυνηθώμεν 
καί οι άμοιροι ήμεις νά δημιουργήσωμεν ζήτημα έλλη- 
νικόν; Αλλά τί πηγαίνω τόσον μακράν, άφ* ού εχομεν 
τά χθεσινά; Τά πάντα ήσαν έτοιμα, δ άριστος έν άρί- 
στοις ίματιουογός Λαμπίκης είχεν ήδη κατασκευάσει 
τας στολας τών μελών τού ’Εθνικού άεσμον, τών ατρό
μητων εκείνων πατριωτών, οΐτινες τόσους υπέρ της πα
τρίδας καί κατά τών έναντίων είχον έκφωνήσει βρον

τώδεις λόγους καί ών σύνθημα πυρ και εγχε ιρ ίδ ιο ν  ·

Que l ’amour de la  patrie est cher aux coeurs bien nes I

Ό Ιερός Λόχος ,  δςτις από τών πρώτων ημερών τού εν 
Φιλιππουπόλει πραξικοπήματος έσχηματίζετο καί καθ 
έκάστην ώρκίζετο ν’ άποθάνη έπί τού πεδίου, επι το 
σπαρτιατικώτερον η zar  ή έηϊ τας,  κατήρχετο ηδη εις 
Πειραιά, ΐν ’ άπέλθη οπου ή φωνή τής πατρίδος^ εκάλει 
αυτόν. Ή Μαχεδο Υ ί κ ή  ΦάλαγΕ, ωπλισμενη δι ακον 
τίων, βελών, ξιφών καί ασπίδων, κατ’ άπομίμησιν της 
αρχαίας, έστρατοπέδευεν έπί της Ιστορικής πλατείας 
τού Τσελέπη, κατέναντι τού φοβερού Νορδεμφέλδ, ανα- 
μένουσα τό σημειον ΐνα έκστοατευση εις την πατρίδα  
τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου. Ό  δέ τρομερός εκείνος θα
λάσσιος δράκων, ού «ή ψυχή άνθρακες, φλόξ δε εκ στ°“ 
ματος αυτού έκπορεύεται1», δ «άναζών την άβυσσον ως 
περ χαλκεΤον2», καί «ούδέν έπί γές δμοιον αυτώ3», ένί 
λόγφ δ περιλάλητος καί περιβόητος Νορδεμφέλδ-Λε- 
βιάθαν, ανυπόμονος προ πολλού να καταπίη τον ζώντα  
τότε Χόβαρτ και τον ήνωμένον στόλον, ήνοιγεν ηδη 
τάς «πύλας τού προσώπου αυτού^», καί φοβος καί τ̂ρο- 
μος κατελάμβανε τον λιμένα Πειραιώς. Τα πάντα ήσαν 

- έτοιμα προς εκστρατείαν, καί μόνον δ Βουκεφάλας ύστε
ρε*, άλλ’ άνεμένετο από στιγμές είς στιγμήν, προ κα ι
ρού εις Ουγγαρίαν μετά τών ήμιόνων παραγγελθείς. Ο 
Βουκεφάλας!., δ Βουκεφάλας !.. έβόησεν αίφνης έξαλλος 
υπό χαράς ή Μακεδονική Φάλαγξ, βλέπουσα από τές

1. Ίώ 6 , ΜΑ', 21.
2. Αυτόθι, 31.
3. Αυτόθι, 33.
4. Αυτόθι, 14.



πλατείας Τσελεπη μακρόθεν είςπλέον είς τον λιμένα 
ατμοπλουν ξένης δυναμεως, καί πάντες εσπευδον προς 
τήν προκυμαίαν, Ϊνα ύποδεξιωθώσι τον περιπόθητον 
Βουκεφάλαν. Αλλα φευ τών ανθρωπίνων! ητο απαίσιος 
απόστολος τοΰ ειρηνικοΰ άποκλεισμοΰ, οςτις τό παν έ- 
ματαίωσε καί κατέστρεψε ! Είναι λοιπόν δυνατόν νά ύ
παρξη πλέον αμφιβολία, δτι ό Θεός τής Ελλάδος είναι 
υπέρ τοΰ statu quo ; Ά ν  ηύνόει τήν Μεγάλην ’Ιδέαν, 
δέν θά έθαυματούργει υπέρ ήμών,ως ό Θεός τώνΈβραίων 
εν παραπλησίφ περιστάσει επραξεν υπέρ εκείνων ; Καί 
εζετίναζε Κύριος τονς Αιγυπτίους μέσον τής θαΛάσσης. 
—Και επαναστραφέν τό νδωρ εχάΛυψε τά άρματα χαϊ 
τους άναδάτας χαϊ πάσαν την δύναι ι ιν Φαραώ .̂. .Δέν 
/)δυνατο να καταπόντιση τους ηνωμένους στόλους Α γ 
γλίας, Ιταλίας, Αυστρίας καί Γερμανίας καί νά εΓπω- 
μεν και ήμεις : "Λσωμεν τω Θεω τής ΈΑΛάδος' ενδό- 
ζως γαρ δεδόζασται* π.Ιοιον χαι επιβάτην εβνθισεν είς 
θάλασσαν  ̂ j Βεβαίως* άρα λοιπόν δέν ευνοεί τήν Μεγά- 
λην Ιδέαν αλλά διατί; Διότι τουρκίζει, λέγουσιν Ιερο
κρυφίως μυστικοί τινες της Τουρκίας πράκτορες, άφ’ 8- 
του εστάλη αυτώ διά τοΰ Προφήτου τό παράσημον τοΰ 
Νισάν ‘Ίφτ ιχάρ,  άδαμαντοκόλλητον, μετά πληθύος πο
λυτίμων δώρων, συν οίς καί δώδεκα ώραΐαι Κιρκάσιαι, 
εςαισίας καλλονές. Παραμυθία τν1|ς Χαλιμ^ς, διαδιδό
μενα κακοβούλως προς χαλάρωσιν παρά τφ  λαφ τοΰ 
πατοιωτικοΰ αισθήματος, διότι αί δώδεκα Κιρκάσιαι, 
πριν ή φθάσωσιν ενώπιον τοΰ Θεοΰ, καί μάθη δτι τω έ- 
στάλησαν αυται δώρον, θά έγίνοντο ανάρπαστοι υπό 
τών αγγέλων, οιτινες Ιχουν τό 'μάτι τους γαρ ίδα , κατά

1. Έ ξο'ό. ΙΔ', 27 κα\ 28.
2. Αύτόθι, ΙΕ', 1 .

τό δή λεγόμενον, ούδέν άλλο βλέποντες περί αυτούς ή 
δυσειδή γραίδια. Αί θνήσκουσαι νεαραί άμα καί ώραιαι, 
στερούμεναι τοΰ άπαιτουμένου χρονου προς μετανοιαν, 
μένουσι μετά θάνατον αόρατοι τοίς άγγέλοις, άλλαχοΰ 
μεταβαίνουσαι. Ά λλω ς γνωστόν έκ τής Γενέσεως δτι οί 
viol τοΰ θεοΰ , ή κατ’ άλλην γραφήν οί άγγεΛοι του 
θεοί5, ανέκαθεν έπέδειξαν τάσεις ποός έργολαβίαν, τάς 
θυγατέρας τών άνθρωπων αγαπησαντες και γυναίκας 
αύτάς λαβόντες1. Λοιπόν αναίσχυντα ψευδή τα περι 
τών δώδεκα Κιρκασιών, καί κατ ακολουθίαν και τα  
περί παρασήμου* δθεν ό Θεός τής Ελλάδος δέν τουρ- 
κίζει, αλλά καί δέν έλληνιζει. Τις δμως πταίει; ή ρω- 
μηοσύνη μας, ή μωρία μας, ήτις παρέλυσε π&σαν παρ 
αύτφ φιλελληνικήν διάθεσή, τάς χεϊοας αυτοΰ δεσμευ- 
σασα. Διατί ν’ άποβάλωμεν τής δημοσίας υπηρεσίας 
τον βάσκανον Δαίμονα ; Θεός δέ άνευ Δαιμονος, είναι 
ώς ύπουργείον άνευ άντιπολιτευσεως* πώς θα σώση η 
Σ. Κυβέρνησις τον τόπον, άν μή ύπάρχη άντιπολίτευ- 
σις νά τον χανδακώση; πώς θά φτειάνη ο Θεος, άν δεν 
χαλα ό Διάβολος ; Θεός άνευ Δαίμονος, Διαβόλου ή 
Σατανα,— τό ονομα ουδέν σημαίνει* δεν λέγομεν Πρω
θυπουργός, Πρόεδρος τής Κυβερνήσεις, Πρόεδρός τοΰ υ
πουργείου, Πρόεδρος τοΰ ύπουργικοΰ συμβουλίου εν και 
τό αύτό πρόςωπον έννοοΰντες;— είναι Θεός ανευ χειρών, 
Θεός δλως άχρηστος. Ανέκαθεν ή τοΰ σύμπαντος θεία 
οικονομία περιεβλήθη τούς συνταγματικούς τυπους, δυο 
παρουσιάζουσα βουλάς, τήν Ά νω , τών χ.Ιητών η ώς ει 
έλέγομεν τών λόρδων, ήν διέπει ο Κύριος, ο και τοΰ 
σύμπαντος Κυβερνήτης, καί τήν Κάτω, τών άχΑητων

1. Γ ενέσ · ς·',2. Έν τ§ ζωσιμαία τής Γοαφής έκδόσει,Μόσχα αωκά, 
γέγραπται αντί «οί υΙο\ τοΰ 03θΰ»> οΐ αγγεΛοι ζον θεοι5·



ή των xoir&r, ής ηγε ίτα ι δ Διάβολος, ό καί τής άν- 
τιπολιτεύσεως Η γέτη ς . Ουδέποτε δ Κύριος Ιχει την 
πλειοψηφίαν έν τνΊ Κάτω, άλλως όΉ γέτης θά έπ ιπτε, 
και ο κατω κοσμος θά έμενεν ακυβέρνητος' ουδέποτε ό
μως και ο Ηγέτης,οσον μεγάλη και άν ύ\ ή πλειοψηφία 
αυτού, δυναται νά πεοιέλθτ] εις θέσιν Κυβερνήτου τών 
Ανω. Ο Διάβολος, έχων μεθ* εαυτού τούς έξύπνους, 

την νεολαίαν καί τάς νέας καί ωραίας γυναίκας, είναι 
επιχειρηματίας, ριψοκίνδυνος, προστάτης τής πολυτε
λείας, τών εφευρεσεων καί παντός δ ,τ ι καινόν* ένί λόγω 
είναι φιλοποοοδος, ανακαινιστής, αεί προς τά  πρόσω 
οργών. Ο Κύριος, τους γέροντας καί τήν όγδοηκοντού- 
τιδα  γυναικείαν συνεσιν έκπροςωπών, φ ιλεΐ τό παρελ
θόν, τα  παραδεδεγμένα, τήν λ ιτό τη τα  καί άγ ιό τητα  
τών πρωτων αιωνων, συνελόντι είπεϊν, είναι άγαν συν
τηρητικός. Ο Διάβολος πολεμεΐ τάς βουλάς τού Κυ
ρίου ώς σχολαστικάς, στάσιμους, σκωοιώσας, δασκαλι- 
κάς. Ό  Θεός άντιπράττει είς τά  σχέδια τού Διαβόλου 
ως επικίνδυνα, καί έμποιούντα φόβον άτε Πειρασμού 
επινοήματα. ΟΓκοθεν δέ νοείται δτι χάριν τής άρμονίας 
τού συμπαντος, διότι συνετοί άμφότεροι οί άρχοντες, 
γ ίνονται εκατέρωθεν σπουδαΐαι παραχωρήσεις,ή ριζικώς 
τροποποιούνται ύπο τού Η γέτου κυβερνητικά Ttva έρ
γα , έπιβλαβή ώς έκ τής πείρας άποδειχθέντα. Ουτω 
λ . χ . δ Κύριος, υψιστος ών καλλιτέχνης, τέρπεται είς 
τους κεραυνούς,— καί ούδέν μεγαλοπρεπέστερον άμα δέ- 
και φονικωτερον τού κεραυνού— * καί ό Διάβολος έπινοεΐ 
το αλεξικέραυνον, δπερ αμβλύνει τό κακόν, χωρίς τό 
παράπαν νά μειώση τό τρομακτικόν τού κεραυνού μ ε- 
γαλεϊον. Ο Κύριος π λά ττω ν τούς κύνας, είςάγει συγ
χρόνως την λύσσαν έν τώ  κόσμω, καί δ Διάβολος δ ι
δάσκει τον Παστέρ τήν θεραπείαν, καί τό κακόν κολά-

ζεταΓ καί ουτω καθ' εξής περί άλλων μυρίων. Πολλά- 
κις όμως δ Διάβολος έογάζεται κατ' άνωτέραν δλως 
διαταγήν, προ domo Dei, γενόμενος δ κρύφιος ποάκτωρ 
τής βουλής τού ουρανίου Κυβερνήτου, οςτις, κατα τας 
περιστάσεις καί τάς άνάγκας τής παγκοσμίου π ο λ ιτ ι
κής, ή αποδέχεται σιωπηρώς τά γινόμενα, η επιρρίπτει 
αυτά είς τήν ράχιν τού πράκτορος, δςτις υπομειδιά, το 
μυστικόν γινώσκων. Είς δέ τήν κατηγορίαν ταυτην υ 
πάγονται αί τών ηφαιστείων έκοήξεις, οί σεισμοί, αί 
πλήμμυοαι, οί λιμοί καί λοιμοί καί πάσα επιδημία.· 
διό καί δικαίως καλούνται ταύτα  θεομηνίαι ,οίπόλεμοι, 
οί αιφνίδιοι καί άωροι θάνατοι μεγάλων ανδρών, ότε τα 
μάλα ήσαν χρήσιμοι, καί πάσαι έν γένει έκεΐναι αί συμ- 
φοραί, α ΐτινες καταπλήττουσ ι τον νούν τού ανθρώπου, 
άδυνατούντος νά έξηγήσν\ δ ιατί έγένοντο, καί άς απο- 
καλει άν εζ ερεννή τονc τής θ ε ί α ς  Προνο ίας  βον.Ιας.  Ου
τω δέ έκ τής διηνεκούς ταύτης πάλης Θεού καί Διαβό
λου, νΑνω καί Κάτω βουλής, έκπηγάζει ή ισορροπία ε
κείνη, ή τις κουτσά σ τ ρ α β ά ,κατά τό δη λεγόμενόν διεπει 
από καταβολής κόσμου τάνθρώπινα. Κ ατά τον αυτόν δε 
τρόπον ακριβώς, δι' "Ανω καί Κάτω βουλής, εκυβερνηθη 
έπί πολλά Ιτη καί τό ήμέτερον Κράτος. *0 Θεός τής 
Ελλάδος είχε τήν άνωτάτην έποπτείαν τών ίεοών, ήτοι 
τών αγίων συνοδικών, τών άγίων επισκοπών και ανε
ψιών αύτών,τών άγίων ηγουμένων, τών άγ ιω τάτω ν κα- 
λογήρων καί παντός έν γένει τού αφορώντος εις την ορ
θοδοξίαν καίτήν ψυχικήν τών Ελλήνων σωτηρίαν.Τα δε 
επίγεια,δήλα δή: διορισμούς, παύσεις,μεταθέσεις,ύπουρ- 
γικάς μεταβολάςκαί άλλα τοιαύτα υψηλά τής ελληνικής 
πολιτικής διειπεν δΔαίμων‘καί δμολογουμένως τα  πράγ
ματα άν δέν ΐβαινον περίφημα δέν ήσαν ομως καί πολυ 
κακά. Ά λ λ ' δ τύπος, θεωρών αύτόν ώς ολως ξενικόν
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«το γεγονο; τετελεσμένον. Μήπως το-υτο δέν

άκριβώς έν ’Α γγλ ία  τώ  1588 έπί Ε λ ισάβετ; Ά λ λ ’ οί 
συνετοί Ά γ γ λ ο ι δέν τα  είχον χαλάσει μέ τόν D ev il, 
ώς ημείς μέ τόν Δαίμονα, καί δ D ev il, συνεννοηθείς 
μετά τοΰ God, Γσως δέ καί ιδ ία δλως εμπνεύσει, διή- 
γειρε φοβέραν τρικυμίαν, ή τις κατεπόντισε καί κατα- 
συνέτριψε τόν περιλάλητον έκεΐνον ά ή ζ τ η τ ο ν  οτόΛογ 
Φιλίππου τοΰ Β* της Ισπανία ς, την i n v i c i b i l e  a r m a 
da ,  ήτις εμελλε νά καταστρέψη την Α γ γ λ ία ν  καί έκ- 
δικήσγ) τόν άδικον τής Μαρίας Στουάρτης θάνατον. 
Άλλ* άν οί Έλληνες είχον την σύνεσιν τών πρακτικών 
Ά γγλω ν , οΐτινες καί τόν Θεόν σέβουσι καί τόν Διάβο
λον δέν ύβρίζουσι, θεωροΰντες καί αυτόν Μεγάλην δύνα- 
μιν, δέν θά ησαν βεβαίως δ ευφυέστατος έκεΐνος τής 
Α νατολές λαός, δ πολεμών διά τοΰ τύπου τόν βάσκα- 
νον Δαίμονα,τοΰ ΙΘ αίώνος ύπερμεσοΰντος.Σήμερον πλην 
τών γραϊδίων, άτινα  καταφέρονται κατά τοΰ Διαβόλου 
καί σταυροκοποΰνται, ώς εί αυτός εί/ε λευκάνει την κό
μην αυτών, ρυτιδώσει τό πρόςωπον, κυρτώσει τό σώμα 
καί φυγαδεύσει τούς έραστάς, πάντες γινώσκουσιν δτι 
δ Διάβολος είναι τό δεςί χέρι τοΰ Θεοΰ. Ά ν  δέ οί πα 
πάδες άπομιμοΰνται τά  γραίδια, καί έχθάίρουσι καί 
βλασφημοΰσι τόν Διάβολον, καί προςποιοΰνται δτι δτΊ- 
θεν φοβοΰνται αύτόν, είναι απλώς ζήτημα Ά γιασμοΰ, 
ΐνα μη ούτος πέσγ) εις αχρηστίαν* δλος ομως δ κόσμος 
ηζεύρει σήμερον δτι δ Διάβολος είναι δ κάλλιστος τοΰ 
Θεοΰ υπουργός, καίπερ μυστικός καί άνευ χαρτοφυλα
κίου, καί κλίνει ένώπιον τών άνεξερευνήτων αύτοΰ 
βουλών Θεός άνευ Διαβόλου είναι βασιλεύς άνευπρωθυ- 
πουργοΰ.

"Οθεν, έπειδή δ άνεμος πνέει κατά τό παρόν προς 
τάς μεταρρυθμίσεις καί τάς έν μεγάλη περιφερεία β ελτι
ώσεις, προτείνω νά έπαναφέρωμεν εις τήν ύπηρεσίαν τόν



βάσκανον Δαίμονα, καί ίκανοποιήσωμεν αύτόν δσον ένε- 
στι κάλλιον, δι’ δσας πικρίας τον έπότισαν οί καλοί 
πατριώται. Τί Διάβολο ! δίδομεν σταυρούς είς Κάφρους, 
Εβραίους, Γσως δέ καί οπαδούς του Βούδα, άπονέμομεν 
αύτούς διά φαντασιώδεις προς τον Ελληνισμόν υπηρε
σίας, προς άνθρώπους τόσον αγνώστους τω έλληνικω 
κοινφ, ώςτε λαμβάνοντες τά παράσημα θά έκπλήσσων- 
ται βεβαίως καί θ’ άποδίδωσι την έπιδαψιλευομένην 
αύτοις τιμήν εις λάθος ύπυυργικοϋ τίνος γραφέως* καί 
δέν θά εύρεθν} ενα μικρό σταυρουδάκι διά τον Ιλληνικώ- 
τατον εκείνον Δαίμονα, δςτις πράγματι είργάσθη υπέρ 
ήμών ; Ή  επάνοδος αύτου έν τη υπηρεσία, —̂  έπί τ'7) 
υποθέσει δτι θά δεχθεί την πρόσκλησιν — , θά βελτιώση 
μεγάλως την κατάστασιν τών πραγμάτων. Ό  Θε&ς τ*71ς 
Ελλάδος άνακταται πλήρη έ^ευθεοίαν ένεργείας, ημείς 
δέ έξερχόμεθα πάσης δυςκόλου κρίσεως άσπροπρόςωποι 
ώς τό ποίν, φοοτώνοντες είς την ράχιν του βασκάνου 
πάντα της 'Ρωμηοσύνης τά παραπτώματα, αλλά δέον 
νά γένηται τούτο έν πνεύματι συνέσεως καί μετοιότητος, 
ΐνα μη καί πάλιν φύγη τ ινάζων τό γ ι α κά  του .Καί πρώ
τος έγώ δίδω παράδειγμα δικαιοσύνης, κηρύσσων δτι 
ούδόλως πταίει ό βάσκανος Δαίμων, άν η παρούσα Έ -  
π ινυμ ϊ ς  δέν άπέβη τερπνή καί ευάρεστος ώς έπεθύμουν.

Ε. Κ . Α ςωπιος.

A .  I  TP Υ  Ν  A  I  Κ  Ε  Σ

I

Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ

ΤΙ α ί γυναίκες γεννώνται σοφαί, πάνσοφος 
ώς οί υπουργοί της Ελλάδος, δυνάμεναι 
νά ύποστηριξωσι de ΟΎϊΐηί re SClbili, ώς 

° εκ Μιρανδόλης, πανθομολογούμε- 
νον. Τό έδειξε προ του ' Αττ ιχοϋ 'Ημερολογίου  ό Βαλ- 
ζάκ έν τη Φυσιολογ ία  του Γάμου . Τό έδίδαξε προ του 
Βαλζάκ ό διάσημος 'Ινδός φιλόσοφος Συντίπας, έν τω 
χρυσώ αύτου πονήματι Περί Πανουργίας  . . θέλω νά 
είπω περί σοφίας τών Γυναικών.  Τό άπέδειξεν δ έν σο- 
φοΐς σοφώτατος γυναικολόγος Σαλομών, δςτις δι?}λθε 
τον βίον σπουδάζων τήν . . . γυναίκα έπί χιλίων αντι
τύπων, δ'7)λα δή ζητών τήν σοφίαν τ^ εύμενεΐ καί φ ι- 
λομούσω συμπράξει της βασιλίσσης Σκβά. Τό υπέδειξε 
προ του Σαλομώντος καί από καταβολές κόσμου δ φρο- 
νιμώτατος ’Ό φις,έξ ού έκπηγάζει πασα εύφυία,μάθησις, 
σοφία καί έπιστήμη, κατά προτίμησιν πειράξας τήν 
Ευαν, διότι εκρινε τον Ά δάμ ανάξιον νά μετρηθεί προς 
αύτόν. Τέλος το έδήλωσε ποό του νΟφεως αύτός ούτος 
δ Θεός, δ νεφελώδης άρχικαγκελλάριος του ούρανου, δ



ήκιστα  δηλωτικός, ό ούδεμίαν, ώς δ Βίσμαρκ, εκμυ
στηρευόμενος τών βουλών αυτού, φυτεύσας έν τώ  παρα- 
δείσω τό πεοίφημον έκεΐνο ζ ύ λ ο ν  τής  γνώσεως ,  δπερ 
κ ο ν τ ά  9ς τή γ νώ σ ι  χάριν ττΊς Ευας έφύτευσε, διό κα ί 
επλασεν αυτήν φιλοπερίεργον, πολυπράγμονα, ένί λόγω  
φιλοποόοδον.

Οΰτως α ί γυναίκες είσιν έκ γ ενετές  σοφαί, της έν τή  
Έ δέμ έμφυτου έπ ιστήμης διαδοχικώς από μητρός εις 
κόρην μεταδιδομένης, άπό Ευας είς . . . Ε ντα ύθ α  δυς- 
τυχώ ς ή Γραφή τά  φέρει κάπως σ κ ο ύ ρα ,  κα ί ή σειρά 
τής έπ ιστημονικης διαδοχής, συγχρόνως δέ καί τή ς 
ανθρώπινης γενεαλογίας, δπερ χείοιστον, άποτόμως δ ια 
κόπτετα ι* δ ιότι ούδαμου τής Γενέσεως μνημονεύεται, 
δτι ή Ευα Ισχε κόρην. "Αν δέ αυτη  τρία μόνον Ιτεκε 
τέκνα , καί τά  τρία αρρενα, πρώτον τον Καιν*, ε ιτα  
τον "Αβελ2 καί τελευτα ιο ν τον Σήθ^? ώς ρητώς λέγει ή 
Γραφή, που Διάβολο εύρεν ό Κάι'ν γυνα ίκα , μ ετά  τον 
φόνον του ’Ά β ελ , ή τις  σ υ λ λ α β ο ϋ σ α  ετεκε τ ό ν  *Ε νώ χ  
δθεν άοχονται αί β ιβλ ικα ι γενεαλογία ι · Πόθεν νά έςή λ- 
θεν ή μυστηριώδης εκείνη γυνή ; Νά συνέβη καί έκεΐ 
καλπονόθευσις καί νά εχ*/) ή ευεργετική αυτη  έπίνο ια 
τόσον άρχαίαν, τόσον επιφανή τήν κα τα γω γή ν ; Τό 
βέβαιον δτι κάποια οικονομία είχε γ ίνε ι, δ ιότι πλήν 
τοϋ Ά δ ά μ , τής Ευας, τοϋ Κάϊν και τοϋ φονευθέντος 
*Άβελ, ύπαρχον καί άλλοι άνθρωποι. Τό δμολογεΐ αυτός 
ούτος δ Κάϊν μετά τήν άδελφοκτονίαν, λέγων προς τον 
Κύριον : Εί ε κ β ά λ λ ε ι ς  μ ε  σ ήμ ε ρ ο ν  ά π ό  πρ ο σώ που  τής
γη ς  κ α ί  ά π ό  τον  π ρ ο σώ που  σου κ ρ υ β ή σ ο μ α ι  κ α ί  ε σ ομα ι

1. Γετε'σ. Δ' 1.
2. Αυτόθι, Δ', 2.
3. Αύτόθι, Δ', 25.
4. Αύτόθι, Δ', 17.

στένων κα ι  τ ρ ί μ ω ν  επ ϊ  τή ς  γ ή ς , κα ί  ε σ τ α ι  π α ς  ό ε ύ ρ ί -  
σχω? μ ε , ά π ο κ τ ε ν ε ΐ  με .  —  Κ α ι  ε ιπ ε ν  α ν τ ί5 Κ ύ ρ ι ο ς  ό 
θεός ,  Ο ύ χ  ο ντω  π α ς  ό ά π ο κ τ ε ί ν α ς  Κ ά ϊ ν , ε π τά  ε κ δ ι 
κούμενα  π α ρ α λ ύ σ ε ι .  Κ α ί  εθετο Κ ύρ ι ο ς  ό θ ε ό ς  σημ ε ι οΥ  
τω Κ ά ϊ ν  τον μ ή  ά ν ε λ ε ϊ ν  α ν τ ό ν  π ά ν τ α  τ ο ν  ευρ£ - 
α * ο ν τ α  α ν τ ό ν *. "Αρα ύπαρχον άνθρωποι, ττΊ δμολογί(χ 
αυτής τα ύτη ς τής Γραφές· ά λλ ’ έκ τίνος μητρός ειχον 
έξέλθει οί άνθρωποι έκεΐνο ι, άφ* ού ή μήτηρ Ευα δέν 
Ικαμέ ποτε κορίτσι ; Μυστήριον άλυτον, δπερ ούδείς 
Ταββινος ελυσε.καί ούδείς ούδέποτε θεολόγος θά λύση , 
εστω καί τού ’Εθνικού Π ανεπιστημίου. Έ ν τ ο ύ τ ε ς  δύο 
εξηγήσεις προτείνονται υπό τών σοφών, άμφότεραι δμως 
δυςτυχώς ήκ ισ τα  κολακευτικα ί διά τό ανθρώπινον γ έ 
νος, και δύςκολον \ά έπαναληφθ?! κα ί ένταύθα τό τε- 
τοιμμένον έκεΐνο δύο κ ακών  π ρ ο κ ε ι μ ί ν ω ν  τό μ η  χ ε ί ρ ο ν  
βέΑτιστον ,  δ ιότι καί αί δύο χείριστοι. Καί οί μέν ύπο- 
θέτουσιν δτι οί άνθρωποι, ους υπα ινίσσετα ι δ Κ άϊν, 
έγεννήθησαν έκ τής Λ ιλ ίθ , γυναικός, ήν κα τά  τ ινα  πα - 
ραδοσιν, ό Ά δ ά μ  έλαβε προ της Ευας2, καί ή τ ις  έγκα- 
ταλιπούσα αύτον καί μετά διαβόλων καί δαιμόνων άνα- 
στρεφομένη έτεκνοπο ίησεν οί δέ φρονοϋσιν δτι ήσαν τ έ 
κνα αυτής τα ύτη ς  τής Ευας, γεννηθέντα κατά  τούς μά
κρους έκεινους υπνους τοϋ Ά δ ά μ , δ ιότι δ μακαρίτης 
ητο λ ίαν έπιρρεπής εις τον ύπνον, ώς μαρτυρεί κα ί ή 
καθ’ ύπνους γενομένη έξαγω γή  της πλευο&ς αύτοϋ. ΟΓ- 
κοθεν δέ νοείτα ι δτι άνθρωπος καθεύδων τόσον βαθέως, 
ώςτε νά μή αίσθανθή το ιαύτην έγχείρησιν, δέν ήτο δυ
νατόν νά Ιχη συναίσθησή τών συζυγικών στεφάνων,ους

1. Γενέσ . Δ’, 14 και 15.
2. "Ορο, τήν τ>α;.άδοσιν ταύτην έν τω Άττιχω ΉμεροΛογίω του tm 

του; 1868, σελ. 104—114.



ή άπαλη τής Ευας χειρ Ιθετο έπί τών κροτάφων αυτού 
κοιμωμένου. Ά λλα  τις δ συμπλέξας μετά τής Ευας 
τούς στεφάνους τοϋ Άδάμ ; Ό Διάβολος λέγουσι μι& 
φωνν  ̂ οί *Ραββ?νοι* δ Διάβολος επαναλαμβάνει και τδ 
είς την Ευαν χαοιέστατον έκεΐνο τοϋ Σαραζέν σονέζζο , 
οπερ λήγει ούτως : X "V O X ©

E lle a im a m ieux pour s’en fa ire  conter
P rester l ’o re ille  aux fleurettes du Diable,
Qua d’estre femme et ne pas coqueter.

Οθεν δπου καί άν στραφγι τ ις ,— καί εξ ανάγκης δέον ν’ 
αποδεχθεί την έτέραν τών υποθέσεων — , δ Διάβολος εί
ναι μέσα* μένει πάντοτε ό πατηο τοϋ ανθρωπίνου γέ
νους διά τής γυναικείας γραμμής, ήτοι τής γυναικός 
τοϋ Κάϊν, ήτις είναι ή πρώτη γυνη ήν ή Γένεσις 
αναφέρει μετα την Ευαν. Άλλ* οια ασυγχώρητος 
αμέλεια ! δ ιατί άρά γε τδ ιερόν κείμενον ν' άπο- 
σιωπήσν) τό δνομα τής αγνώστου εκείνης ήρωΐδος, 
ητις ύπήρξεν ή αληθής μήτηρ τοϋ ανθρωπίνου γέ
νους ; Χαρά ’ς τό γένος ! εσχε πατέρα τόν άδελφοκτό- 
νον Κάϊν, καί μητέρα τίς οιδε τίνος διαβόλου κόρην. 
Καί ακόμη άπορεΐτε δ ιατί τόσαι κακίαι, άνομίαι καί 
συμφοραί, τόσα εγκλήματα, κακουργήματα καί άφό- 
ρητα δείνα μαστίζουσι τόν άτυχή τούτον κόσμον ! 
sancta simplicitas ! Λέγων δμως άνθρώπινον γένος,εξ
αιρώ τό έλληνικόν, διότι, εχον τούτο Γδιον Θεόν, τόν 
Θεόν τής 'Ελλάδος ,  καί, κατ’ ακολουθίαν, ιδίαν κοσμο
γονίαν, δέν υπάγεται είς την άνωτέρω κατηγορίαν' διό 
και προκοπτει, καί κλείζεται ώς τό πρόζνηον  έν *Ανα· 
ζολτί β ασ ι λ ε ι ο ν .  Αλλά τ ί θά έγίνετο δ λοιπός κόσμος 
άνευ τής καλής εκείνης γυναικός, μετά τού Ά δάμ, τής 
Ευας καί τοϋ Κάϊν ; Καί όμως πόσον ειμεθα άδικοι

προς την πραγματικήν ημών προμήτορα ! Τά πάντα 
διά την Ευαν, καί ουδέ λέξιν διά την νύμφην αυτής !

Τό τραύμα, οπερ ιανε κ’ έπούλωσ’ ή Μαρία, 
εΤχεν Εκείνη ή γυνή κεντήσει και ανοίξει, 
ήτις τοσοΰτον ευειδής* προ τών ποδών της μένει1.

Καί ή ευειδής αυτη γυνή, ήν δ Δάντης ευρίσκει έν 
τω παραδείσω, είναι ή κατά τόν Μίλτωνα ξανθή 
Ευα. Ποίησις, γραφική, μουσική, πασαι έν γένει αί 
καλαί τέχναι άμιλλώνται τίς πρώτη νά θυμιάσν), νά 
θεοποιήσν), ψάλτ) καί έξυμνήσν) τά θέλγητρα τής ξαν
θής τού παραδείσου ήρωίδος, ένώ οί Ραββΐνοι, οί Π α
τέρες, οί θεολόγοι καί οί καλόγηροι διδουσιν αυτγ) 
άλλο είδος αθανασίας, έν χορώ άφορίζοντες καί άναθε- 
ματίζοντες καί ’Ό φιν, καί Ευαν,καί πάσας έν γένει τάς 
γυναϊκας. Καί ούτως ή Ευα έγένετο τό δημοτικώτατον 
καί τό μάλιστα περιβόητον τών γυναικείων ονομάτων, 
διό καί π&σαι αί γυναίκες σεμνύνονται έπί τνΐ προςω- 
νυμίο: θνγαζ ίρ ες  zfjc Ενας . "Οχι, καλαί μου κυρίαι, 
άπατασθε εις τούτο, δέν εισθε θυγατέρες τής Ευας,αλλά 
τής νύμφης αυτής, ητις π ιθ ανόν  νά ήτο θυγάτηρ τής 
Ευας έκ τοϋ Διαβόλου. Άρκεταί δέ άσχημίαι καί καλ- 
πονοθεύσεις άμαυρούσι τό ληξιαρχικόν τής άνθρωπότη- 
τος βιβλίον,ώςτε περιττόν δλως νά προςτεθγι καί τό ψεύ
δος τούτο, τό συνεπαγόμενον μαύρην προς την γυναίκα 
εκείνην αγνωμοσύνην. Αυτη είναι ή μόνη, ή άληθης μή
τηρ τοϋ ανθρωπίνου γένους, ή καλη διδασκάλισσα, ητις 
βυνάπτουσα την μητρικην τής Λιλίθ ή τής Ευας πείραν 
πρός τά πατρικά τού Διαβόλου διδάγματα, μετέδωκεν

1· Parad. can. XXXII, ver.4  (μεταφρ. Γ.Έ μμ/Αντωνιάδου, /7 α -  
pad. άσμ. Λ Β ’,2 ).
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εκτοτε, από μητρός είς κόρην, άνευ διακοπής συνεχείας 
μέχρι ήμών, την άπαράμιλλον έκείνην γυναικείαν σο
φίαν, ην ένδομύχως μέν θαυμάζομεν, φανερά δ* έκ φθό
νου κακολογουμεν* καί ιδού δ ιατί είναι αυτη διαβο
λ ική . Λέγων δέ σοφίαν γυναικών, δέν έννοώ βεβαίως τά  
νερά  γ ι ά  τά ' μ ά τ ι α  τής γ ι ά τ ρ ι σ σα ς  καί τά  μυστικά αύ
τής β ο τ ά ν ι α  κατά της ατεκνίας ή διά νά γεννηθη αρ
σενικό πα ιδ ί, καί τάλλα  έκεΐνα φάρμακα, άτινα  θερα- 
πεύουσιν δσον καί τά  τών φαρμακείων* ούτε τά  έρω- 
τικά  α ά γ ί α  ταύτης ή έκείνης της καλής νο ικ οκυράς ,  
άτινα  θαυματουογοΰσιν δσον καί αί κάραι καί τά  άγια  
λείψανα τών καλογήρων. Έννοώ την υψηλήν έκείνην 
έπιστήμην, ήτις δυνατόν νά κληθ*7) β ιω τ ι κ ή , διότι 
άποκλειστικώς περί τά του βίου στρέφεται, την βισ- 
μάρκειον έκείνην πολιτικήν, δι* ής ή γυνή άρχει έν τώ  
οικφ,εως ού άρξη καί έν τη  πολιτεία:, καί πράττει δ ,τ ι 
αν βούληται, ώς θαυμασίως έκφράζει τό λόγιον :

Ce que femme veu t Dieu le  veu t,

ή ώς έπιχαρίτως είπεν ό Γάλλος ποιητής Lachausseet
Ce que veu t une femme est e c r it  dans le  c ie l,

διότι θά γίνή .
Ά λ λ ’ οί άνδρες, —  δασκάλοι καί σχολαστικοί παν- 

ταχου καί πάντοτε, άνθρωποι τών κειμένων καί τών 
έτυμολογιών— , αντί νά πολεμήσωσι τά λόγια διά λο
γιών, καί ν’ άντιτάζωσιν είς πολιτικήν εύφυά π ο λ ιτ ι
κήν εύφυεστέραν, ΐν* άναλάβωσι τήν άπολεσθεισαν αρ
χήν, περιορίζονται πού μέν κακολογουντες τάς γυνα ί
κας, πού δ* έτυμολογουντες τό λατινικόν τής γυναικός 
δνομα, ΐνα δείζωσιν δτι τοΰτο τήν αδυναμίαν έμφαίνει, 
καί δτι κα τ ’ ακολουθίαν είσίν αύτα ι έπιορεπεΐς είς τούς

πειρασμούς τοΰ Διαβόλου. Ούτως ό Λ ακτάντιος λέγει 
δτι τό %Mulier (γυνή) παράγεται έκ τοΰ mollifies,καί 
δηλοΐ τήν α δ υ ν α μ ί α ν ,  τήν μ α . Ι α κ ό τ η τ α » . Ό  δέ ’Ιησουί
της Παΰλος Λέυμαν, άποσταλείς ποτε ώς Εεοοδικαστής 
είς Γερμανίαν, ΐνα καύση πληθύν μάγων έκεΐ έμφω- 
λευόντων, ούτως έξηγεΐ έν τώ συγγράμματι αύτοΰ 
Malleus maleficorum τήν άδιόρθωτον, ώς δ ιατείνετα ι 
τής γυναικός συγκατάβασιν είς τάς θελήσεις τοΰ Δια
βόλου : «Τό δνομα τής γυναικός, λέγει, εχει τήν αρ
χήν αύτοΰ έκ τοΰ mulier, μ α λ α κ ό ς , τό δέ mulier έκ 
τοΰ mollis, δπερ καί τοΰτο παρήγαγε τό malleabilis 
ήτοι σφυρηάατονμενος '  έπειδή δέ ακριβώς ή γυνή είναι 
εΛατή, μάσσεται καί ευκόλως, διό καί ό Διάβολος εχει 
πάντα  τό χ έ ρ ι  *ς τή ζ νμωταρ ιά »  ! Οίκτείρω αληθώς τήν 
ανδρικήν εύφυίαν ή τ ις , ΐνα πολεμήση τάς γυναίκας, 
καταφεύγει είς τάς έτυμολογίας τοΰ σοφολογιωτάτου 
*· Γ. Χατσιδάκη, έπικαλουμένη είς έπικουρίαν τοΰ 
φούρναρη  τήν τέχνην. ’Αλλά καί ό άγιος Πατήρ καί 
ο σοφός Ιησουίτης δέν Ιπρεπε νά έτυμολογήσωσι τό λα 
τινικόν τής γυναικός δνομα, δπεο ού δέν σημαίνει, διότι 
καί Ελληνες καί ‘Ρωμαίοι είσι μεταγενέστεροι* αλλά τό 
εβραϊκόν, συνωδά τη ώραία καί ποιητική τής πλευράς 
παραδόσει. Τό δ* έβραϊκον είναι θαυμάσιον* διότι έν τώ  
εβραϊκώ ό μέν άνήρ καλείτα ι ις,  ή δέ γυνή Γσσα'δθεν τό 
πρωτότυπον δέν παριστα τό ακατάλληλον τής έκφρά- 
σεως τών Ο «αυτη κληθήσεται γονή  δτι έκ τοΰ ά ν -  
δρος αύτής έλήφθη», αλλά λέγει «αυτη κληθήσεται 
ισσα δτι έκ τοΰ ις  α ύτή ςέλή φ θη ». "Αλλως ό τών μά
γων διώκτης Λέυμαν,έν τώ άκρψ αύτοΰ τών πυρών ζήλφ 
έλησμόνει δτι άν ή mulier έμαθήτευσεν άλλοτε παρά 
τ φ Διαβόλω, ούχί μόνον άπεφοίτησε προ πολλοΰ, ά λλ ’



εβαλε κα) τά γυαλ ιά  του δασκάλου, ώς μαρτυρεί ή σο
φία του Μέσου Αίώνος :

Quod non potest Duzvolus mulier evincit.
Ο,τ ο Σ α τα ν Ser ειμπορεΤ, γ ν ν η  το κατορθώ νει,

τουθ* οπερ έπιβεβαιοΐ και ή τών Γάλλων :
La femme sait un art avant le Diable,

ώ;τε ό μαθητή; δέν φοβείται πλέον τόν διδάσκαλον, καί 
ούδεμίαν !χει ανάγκην νά λέγγι αύτώ: Σοί Κύριε !

Ά λ λ α , θά εΓπνι βεβαίως ό αναγνώστης, —  διότι δ α
ναγνώστης είναι πάντοτε τής άντιπολιτεύσεως —  :

II
ΔΙΑΤΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΜΑΛΩΝΟΥΝ J

Σοφία καί μάλωμα συμβιβάζονται; Μάλιστα, κύριε, 
ούχί μόνον συμβιβάζονται, άλλ’ ίσα ίσα μαλώνουν,διότι 
εΐσ'ι σοφαί, καί ίδιον τής σοφίας τό μάλωμα. Ά λ λ ’ έν 
πρωτοις τ ί εστι σοφία; Ή σοφία είναι γυνή, ώς ή αρε
τή* καί τίς ώρισέ ποτε την γυναίκα; τίς δέ τών μα- 
θητών τοϋ Σωκράτους τήν άρετήν ; Δύνασθε νά μοι' εί- 
πητε τ ί  είναι ή κομψή, ή χαρίεσσα, ή ώραία, ή μεγα
λοπρεπής εκείνη δέσποινα, ήτις διέρχεται τήν στιγμήν 
ταύτην πρό τής οικίας σας; Προς Θεοϋ! μή προβάλλετε 
μετά τόσης ορμής είς τό παράθυρον καί συμβτί δυστύ- 
χημα! Τήν λέγετε άγγελον, άλλ’ είσθε βέβαιος δτι δέν 
εχει μέσα της τά  έπτά δαιμόνια τής Μαγδαληνής; Σάς 
φαίνεται νέα και ώραία, εύμορφη o a r  χούχΛα, τίς οί- 
δεν όμως μη υπό την καλύπτραν είναι αυτόχρημα π α 
νούκλα] Τό μονον οπερ δύνασθε νά ειπητε μετ* άκρι-

βείας είναι ή τ οαλ ί τ τα  της, άλλα καί τούτο ακόμη α
δύνατον έν χαριτωμένν) ημών γλωσσν), διότι απο ττίς 
καππότας , του κλός,  του η ν ί ς  ή τοϋ τόκ τής κεφαλής, 
εως τά σκαρπινάκια  τών ποδών, τα παντα εισι ζενικα. 
Και αυτά, φευ ! τά  απαραίτητα τακούν ια , έφ’ ών ό 
Έλλην στηρίζει τό άρειμάνιον αυτοϋ σώμα, τό φέρον 
φλογώδη καρδίαν καί μεγαλοϊδεάτιδα κεφαλήν, και 
αυτά τά  τακούν ια , καί αυτη η βάσις τοϋ Ελληνισμού 
είναι φραγκική! Μη νομίσητε ομως οτι ταύτα  ελέγ- 
χουσι τής γλώσσης την πτωχίαν καί τών ‘Ρω μιών δα
σκάλων την κακομοιριά* άπαγε τής βλασφημίας! γίνε
ται τοϋτο έζεπίτηδες χάριν τής Μεγάλης ’Ιδέας, ΐνα η 
γλώσσα ημών γ  διεθνής καί έφελκύσγι ουτω τάς υπέρ 
τοϋ Ελληνισμού συμπαθείας τών Μεγάλων δυνάμεων* 
πόσον ευφυής καί πολιτικός ό Ελλην ! Αλλ άν αδύ
νατον νά δρισθτΊ τ ί έστι σοφία, δυνάμεθα όμως να ει- 
πωμεν οιον περιβάλλεται άμφιεσμον, ινα εμφανισθ?) εις 
τόν κόσμον* οθεν σοφίας στολή έντεχνος λόγο»' πλοκή.  
Πολλάκις δμως η στολή δέν είναι τοσον πολυτελής, 
διότι λείπει έντελώς το έντεχνον* ουχί δε σπ<*ν ω̂ ί υ" 
πάρχουσιν αντί λόγων λέξεις μόνον, ουδέν λέγουσαι, 
ώς συμβαίνει παρ’ ήμΐν. Έπί δέ τό άπλουστερον και 
περιληπτικώτερον σοφία είναι τά  λ ό γ ι α , ως διδάσκει η 
Γραφή λέγουσα Σοφία Σαλομώντος , ητοι τα  λόγια τοϋ 
Σαλομώντος, Σοφία Σειράχ,  τουτέστι τά  ρήματα τοϋ 
Σειράχ. Καί άλλαχοϋ έν Παροιμίαις : Γνώναι σοφίαν 
καI πα ιδ ε ία ν , νοήσαί  τε Χογο\>ς φρονησεως,— Αε£α- 
οθαί τε στροφάς λόγων1 . . . Όθεν σοφός πας δ λέγων 
λόγια, ό λογά ς* δσον δέ περισσότερα καί παχυτεοά τα  
λέγει, τόσον καί μ&λλον σοφός εστιν. Ωςαυτως μέγας
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σοφός καί δ φθεγγόμενος ώς Πυθία’ όσον οί λόγοι σκο
τεινοί, δυςνόητοι, γριφώδεις, άφφ ^  τό'σον χχ1
υψηλοτεροι και μεταφυσικώτεροι θεωρούνται. Ουτω σο
φός καί ό ποιητής, καί ό κοινοβουλευτικός ρήτωρ και 
0 τών πλατειών αγορητής, καί δ δικηγόρος, καί ό δη
μοσιογράφος, καί ό άνταποκριτής έφημερίδων, καί δ 
ρ^όρτερ  καί δ έκδοτης ή συγγραφεύς βιβλίου καί 
π<2ς εν γένει ο πωλών λόγους. Πάσα δέ ή τέννη έγκειται 
εις τούτο, να φαίνωνται οί μέν λόγοι άφορώντες οΰνί 
εις ιδιαίτερον, άλλ’ εϊς κοινόν συμφέρον, οί δέ λέγοντες, 
cm εργαζονται ύπέρ τί5ς άνθρωπότητος, τοΰ έθνους, είς 
ο' ανηκουσιν, ή τοΰ Ελληνισμού, αν οότοι "Ελληνες. 
Ιδια ομως ή λέξις σοφός προςήκει είς δύο τάξεις αν

θρώπων, τους ψιλόν ύφους καί τούς δασκάλους. Οί «.έν 
φι οσοφοι ε;  ύπερβάλλοντος πνεύματος...μετριοφροσύνης 
και τφ Πυθαγόρα επόμενοι, προτάσσουσι του σοφός τό 
?U°C, και λέγονται φίλοι τής σοφίας ήτοι φΜ-σοφοι , 
ή ακριβέστερων είπειν φιΛό-ζοφοι, άτε έν τφ ζόφω πλα- 
νωμενοι* οι δε δασκάλοι, την αντίθετον βαίνοντες και 
το σοφός προτάσσοντες, Ιπλασαν τό σοφοΑνγιύτης καί 
σοφοΑογιωτατος, άντί τοΰ μετριόφρονος ^  
και οντως  ̂ ουτοι οί σοφοί έν σοφοΐς, οί σοφώτατοι, 
διότι απαυστως^άπό πρωίας Ιως έσπέρας, πωλοΰσι σο
φίαν. ρήματα, επιρρήματα, απαρέμφατα, μετοχάς καί 

οτικάς, λέξεις, λεξίδια καί πνεύματα, έν ευαγγελική 
μετριοφροσύνη, άνευ ούδεμι^ς άξιώσεως πνεύματος. Καί 
t ου ότι σοφία έστί τά λόγια καί μόνα τά λόγια, άπό 
^αλομώντος Ιως Μακράκη. ’Αλλά ποιον τό δργανον 
τής ζώσης σοφίας; ή γλώσσα* ποιον δέ ώςαύτως τό τοΰ 
μ ωματος, η γλώσσα, Αφου λοιπον το αύτό δργανον 
«υο Ιχει λειτουργίας, πώς είναι δυνατόν νά χωρήσωμεν 
την σοφίαν άπό τοΰ μαλώματος καί τάνάπαλιν; καί

ούτος ό λόγος, δι* δν ταΰτα συμπαρομαρτοΰσιν. ’Αλλά 
τ ί έστι μάλωμα ; σοφία καί τοΰτο, ήτοι μάθημα, δί
δαγμα, γινόμενον αΓφνης, άμελετήτως ώς έξ ύπογυίου* 
δεν λέγουσιν οί μαλώνοντες, ό εις περί τοΰ άλλου, τον 
ταπα γιά νά τάχονσγ; του τάπα γιά νά τα μάθη  ; δή- 
λα δη ΐνα τα ένωτισθ^* άρα μάθημα, δίδαγμα, σοφία 
καί τό μάλωμα. Όθεν επεται δτι οί έκ τοΰ έπαγγέλ- 
ματος αυτών πλέον τών άλλων την γλώσσαν άσκοΰν- 
τες, είσί καί οι μείζονα προς τό μάλωμα ροπήν εχοντες. 
Παρατηρήσατε τούς επιστήμονας, τούς καλλιτέχνας, 
τούς βιομηχάνους, τούς εργολάβους, τούς έμπορους, 
τους ναυτικούς, τούς τεχνίτας, τούς εργατικούς καί 
άλλους τοιούτους* μαλώνουν καί ούτοι ένίοτε ώς άν
θρωποι, άλλ* ούδέποτε ή σπανίως τό μάλωμα αύτών 
γίνεται κοινόν σκάνδαλον καί διαιωνίζει διά τοΰ τύ
που. Διατί δέ τοΰτο; διότι άλλο παρ’ αύτοΐς το δργα
νον τής εργασίας,— νοΰς καί χεϊρες ή καί αύται μόνον 
—, καί άλλο τό τοΰ μαλώματος. Τί κάμνουν δμως οί 
δικηγόροι; μαλώνουν εις τά δικαστήρια, διό καί δέν μέ
νει αυτοΐς καιρός νά μαλώσουν έν τώ τύπψ ή σπανιώ- 
τατα. Τί κάμνουν οί βουλευταί; Τρώγονται εις τό Βου- 
^ευτήριον καί τρώγουν τά ρονσφετια —  καί τοΰτο τής 
νεωτέρας αττικής— δτε δέν τρώγονται μεταξύ τ<*>ν, Τ£ 
κάμνουν, τέλος, οί θεολόγοι ; μαλώνουν καί αυτοί καί 
εις τά γερά μάλιστα * παράδειγμα : Μακράκης καί 
Σύνοδος, Σύνοδος καί Μακράκης. Διατί δέ τοΰτο ; δι' 
αντίθετον τώ άνωτέρψ λόγον* διότι παρά τοΐς δικηγό— 
Ρ°ις, βουλευταΐς, θεολόγοις καί άλλοις λογοπώλαις, τό 
αυτό οργανον, ή γλώσσα, δύο έκτελεΐ λειτουργίας, την 
τών λόγων ήτοι τής σοφίας, καί την τοΰ μαλώματος, 
Φπερ καί τοΰτο σοφία έστί, ώς έρρήθη.’Αλλ’οί τούς πάν- 
τας έν τώ σταδίψ τούτψ ύπερακοντίσαντες, καί οί έν



π α ντ ί τόπω  καί χρόνω περιβόητοι διά τώ ν ερίδων αυτώ ν 
κα τα σ τά ντες , είσ ίν, ώς είκός, οί πλέον τών άλλω ν τήν 
γλώσσαν άσκοϋντες, οί έν σοφοις σοφοί, ένί λόγω οί σο- 
φ ισ τα ί, γραμματικοί, δ α σ κ ά ί ο ι ,  δ ιότι και τά  τρία τα ϋ - 
τα  ονόματα τούς. σοφολογιωτάτους δηλούσι. Γνωστα ί 
έκ του Λ ιβανιού, Συνεσίου καί άλλω ν έκ τών σοφιστών 
έν Α θή να ις φατρ ία ι, κατά  τήν Δ' μ .Χ .έκατονταετηρ ίδα , 
κα ί αί σφοδραί έριδες, ών ούτοι έγένοντο α ίτ ιο ι παρά 
το ΐς όπαδοΐς αυτώ ν, χάριν προςηλυτισμοϋ νεανιών. « Ε 
νίοτε συνέβαινον συμπλοκαί διά ροπάλων, λ ίθων καί 
μαχαιρών, καί τραύματα  έδίδοντο καί μάχα ι συνεκρο- 
τουντο , δ ιαλυόμεναι διά τής παρεμβάσεως τώ ν αρχών* 
εφθανον δε αί Ιριδες μέχρι του ανθυπάτου, έδοεύοντος 
έν Κορίνθω1» . Ε π ο χή ν άναγράφουσιν έν Ι τ α λ ία ,  έπ ί 
Λαυρέντιου του Μ εγαλοπρεπούς, τά  δασκαλικά μ α λώ 
μ ατα  καί οί άποστολικοί μ π ά τ σ ο ι  καί φούσκο ι , ους ό ά - 
ποστολικός γραμματεύς Γεώργιος ό Τραπεζούντιος Έ λ -  
λην τό γένος, άπένειμε τω  έκ Τοσκάνης άποστολικώ  αύ
του συναδέλφφ Π ογγίω , κα ί τό ολως δασκαλικόν π υ ζ  
κα ι Λα£, οπερ επήλθε, καί ή προς Ιντιμον λύσιν άποφα- 
σισθεΐσα μονομαχία, ή τ ις  ούδέν κοινόν Αχούσα προς τά  
δασκαλικά ή θ η ,— δασκάλοι καί μονομαχία, που ήκού- 
σθη ποτέ! —  δλως αναίμακτος άπέβη. ’Αλλ* άν οί του 
τ ν π τω  τ ύ π τ ε ι ς  ίπ π ό τα ι περιωρίσθησαν έν ’Ιτα λ ία  εις τό 
ζύΛον τής γ^ώσεως,  τύπ τοντες κα ί τυπτόμενο ι, ούχ ού
τω ς εν Γερμανία, Ινθα συν τγ) μελάνν) καί α ίμα Ιρρευσεν.
Α λλά μη κακίζωμεν τούς άγαθούς δασκάλους άν έ γ έ 

νοντο κα ί ύβρισταί, καί λοίδοροι, καί λογοκάπηλο ι, κ α ι 
φονεΐς ή φόνων αίτιοι* δέν πτα ίουσ ιν αύτοί* τό κακόν 
εγκ ε ιτα ι εν τν̂  γλώσσν). Καί δντως άφου έκ μ ιας κα ί

1. Ορα έν τω Αττικό} Ή μεροΛογίω  του έτους 1869, σελ. 113 : 
Α ιΆ βήνα ι i n I τών τελευτα ίω ν σοφιστών,υπό του κ.Π.Καλλιγα*

τής αύτής γραμμής δ ιέρχεται καί ή Σοφία καί ή Ύ β ρ ις , 
— καί αί δύο γυνα ίκες! φαντάσθητε τ ί ζη τή μ α τα  προ- 
τεραιότητος ! —  πώς είνα ι δυνατόν νά μή συμβαίνωσι 
συναντήσεις, συγκρούσεις, καί μαλώ ματα  τ ίς  πρώτη νά 
περάση ; Καί ιδού δ ια τ ί πολλάκις άπό του στόματος 
τούτου ή έκείνου τοϋ μεγάλου σοφοϋ, καί είναι μέγας 
σοφός δ ιότι πολλά λέγει, α ντ ί νά έξέρχωνται λόγοι σο
φίας, έζέρχονται λόγοι ύβρεως, χωρίς νά το αίσθανθ^, 
χωρίς νά το θέλγ). Συμβαίνει συνάντησις, καθ* ήν ή Υ -  
βρις, φύσει θρασεία καί β ια ία , έξωθεΐ τήν τα λ α ίπ ω - 
ρον έκείνην Σοφίαν, ή τ ις  μόλις β α σ τ ι έ τ α ι  'ς τ ά  π ό 
δ ια  τ η ς , τόσον είνα ι ισχνή ή κακομοίρα, τη ν ρ ίπτει τ ις  
οιδέ που, ο ίκειοποιεΐτα ι τήν θέσιν τη ς , καί —  fouette 
cocher! τ— φθάνεt π α ταγω δώ ς καί ώς έν θριάμβψ έκει 
ενθα ή άλλη  άνεμένετο. Τό κακόν δλον Ιγκ ε ιτα ι έν τ^ 
διπλή τής γλώσσης λειτουργίορ.
^•Φ αντάσθητε λοιπόν τώρα άν θά μαλώνουν αί γ υ να ί
κες, άφοϋ ή γλώσσά τω ν είνα ι άπό πρωίας εως εσπέ
ρας υπό τόν ατμόν, έν διηνεκεΐ σοφίας δ ιδασκαλία  ! 
’Αλλά δ ια τ ί ή γυνή είνα ι τό λαλ ίσ τατον τώ ν π τ η 
νών j Οί σοφοί δέν είναι σύμφωνοι ώς ποός τοϋτο, 
άν δέ συνεφώνουν, δέν θά ήσαν πλέον σοφοί, δ ιότι έκ τών 
όρων τής σοφίας είνα ι νά δ ιατελώ σιν αείποτε εις δ ιά - 
στασιν προς άλλήλους. «Α ί γυνα ίκες, λέγει ό Φενε- 
λών , —  καί κ ά τ ι ήξευρε βεβαίως περί γυνα ικώ ν ό 
σεβαστός έπίσκοπος, δςτις ήκουσε τούς στεναγμούς τή ς 
άπαρηγορήτου ζωντοχήρας Καλυψοϋς — , αί γυνα ΐκές 
είσιν ένθουσιώδεις είς δ ,τ ι καί άν λέγω σ ι, καί ό ένθου- 
σιασμός άγει εις τό λέγειν πολλά. Καί άλλο δέ τ ι ου 
σμικρόν συντελεί είς τή ν μακρηγορίαν τών γυνα ικώ ν, ότι 
είσίν πολύτροποι, καί ποιούντα ι χρήσιν μακρών περι
στροφών ΐνα  φθάσωσιν είς τόν σκοπόν α υ τώ ν» . Ο δε



Μοντέσκιος,— βαρύνει δε καί ή γνώμη του συγγράψαν- 
τος τάς Π ερσικάς *ΕττιστοΛάς, έν αίς τόσα σοφά περί... 
ηλικίας τών γυναικών— ,θεωρεί τό στωμύλον αύτών ώς 
φυσικήν απόρροιαν τής αεργίας των. «Οί ολιγάσχολοι, 
Ιλεγεν, είσί καί πολύλογοι* οσον ολιγώτερον σκέπτεται 
τις, τόσον περισσότερον όμιλει. *Όθεν αί γυναΐκές εΙσι 
λαλίστεραι τών άνδρών’ διατελουσαι έν διαρκεΐ αεργία 
ούδέν εχουσι νά σκεφθώσιν».

Άλλ* υπάρχει καί τρίτη έξήγησις, ητις φαίνεται μοι 
πειστικωτέρα,καθό μ&λλον προς την ίς*ορίαν συνάδουσα. 
Ό φιλόμουσος αναγνώστης ηζεύρει βεβαίως πόσον ό κα- 
τηραμένος Διάβολος είναι άχρεΐος, καί δτι άφ’ ής στιγ
μής ό Θεός άπέβαλεν αύτόν άπό προςώπου αυτού, δέν ε- 
παυσεν αντιπολιτευόμενος τώ Θεώ, ώς πράττουσι καί όί 
Ιλληνες πολιτευταί, άντιπολιτευόμενοι τφ βασιλεΐ, ώς 
παύσωσιν δντες υπουργοί αύτου.Μόλις ό Θεός εκαμε τάς 
έπτά ημέρας τής έβδομάδος καί παρευθύς ό Διάβολος 
έπενόησε τά έπτά θανάσιμα αμαρτήματα. Ό Θεός άνε- 
παύθη την έβδόμην,καί ό Διάβολος ώρισε την Κυριακήν, 
ημέραν dpyiac,  μητρος πάσης κακίας.Τό αύτό ακριβώς 
συνέβη καί ώς προς τάς γλώσσας τών γυναικών. Μόλις 
ό Θεός άνέδειζε πολυγλώττους τούς Αποστόλους διά 
τών ώ ςεί π υρ ό c του αγίου Πνεύματος γλωσσών, καί 
πάοαυτα ό Διάβολος μετεποίησε τό θαύμα τής Πεντη
κοστής, μετατρέψας τάς γυναικείας γλώσσας είς γλώσ
σας πυοίνους, αιτινες έζαγοοάζουσι διά τής λαλαγής 
καί άλλων άρετών τό πολύγλωττον τών ’Αποστόλων, 
διό καί ελέχθη δτι :

'Η ΚόΛασις ε ϊτ * εστρωμέτη δια γ υ να ικ ε ίω ν  γΛωσσ&ν.

Καί αί γυναίκες τής άρχαιότητος, αιτινες δέν συμπε- 
ριλαμβάνονται έν τώ διαβολικώ τούτφ θαύματι ; *Ισα

ίσα προς εκδίκησή «Ιτώ ν έγένετο ίνα  τό λάληθρον των 
a  X. γυναικών έκδικήσΥ) τό σιγηλόν. των π. X. UI *«  
ϊο ΐ έκεϊν. 1  *ΑΡχ«Τοι, * * * * * *  ο ΐ Ε ^ ν . ς ,  Λ .?  ο 
’Αθηναίοι ήσαν τόσον λά λο ι, τόσον αδολεσχοι, ώς μ«ρ*
τυρεΐ ό αρχαίος, ο είπών :

’Ανδρών απάντων λαλίστεροι Ελληνες, _
Ελλήνων δ’ απάντων λαλίστατοι Αθηναίοι,

καί ώς ύποδεικνύουσι τά τόσα παρά Στοβαίφ Περί « « -  
Λης, Περί τον εύχαίρως λέγ ι ιν ,  Περί βραχυλογ ίας ,  
Περί αδολεσχίας  παραγγέλματα, ώςτε δεν αφινον και- 
οόν είς τάς άτυχεΤς γυναίκας ούδέ λέζιν να εκστομίσωσι, 
καί άνέμενον πότε νά βήξωσιν ή πταρμισθώσιν οί εκ
λαμπρότατοι άνδρες, Ϊνα είπωσι καί αυται ενα λογον.
Ούδέ τήν λύπην, τήν δυςτυχίαν, τ η ν  συμφοράν των
ήδύναντο νά έκφράσωσιν αί δύςτηνοι. Αλλα τ ι λ.γω  
λύπην ; ούδέ άπλίί άπορία, άπλή Ιρώτησις επετρεπετο 
είς τήν γυναίκα, καί 0τε άκόμη 'έβλεπε τον άνδρα κα 
χΑμτν τρέλες τά μεσάνυκτα, ώς ή Τέκμησσα τον ζουρ-
λοαίαντα ’

Γύνα·., γυναιζ\ κόσμον ή σιγή φέρει1 
έλεγεν αύτή ίταμώς ή άνήρ, καί τί νά άπαντήσν, η κα
ψερή ε’ις τό δόλιο έκεΤνο χ ο ^ λ ψ ^ τ ο .  Ούτως εμενον 
ίνθύων άφωνότεραι εν τψ μέσιρ τΤις ανδρικός α ο ε 
σνίας. Μόνον αί Άσπασίαι ησαν τοΰ λόγου προνομιού
χοι- μόνον έπί τών εύγλωττων αύτών χειλέων επτερυγι- 
ζον Ιπεα πτερόεντα, διότι ό Ερως, ό ιώκων το κα 
λος καί τήν εύφυίαν, τήν χάριν καί την ευφράδειάν, ειχε 
μετατρέψει τό απόφθεγμα, διδάσκοντος του σοφού 2,ω- 
κράτους διά τού παραδείγματος,παρά τί) Άσπασι* φοι
τώντας, δτι ούχί ή σιγή,  «λλ’ ή ευγλωττία 

. . . γυναιζι κόσμον φέρει.
4, Σοφοκλ. Aiac 289.



Και η Ξανθίππη j οχι δεν την έλησμόνησαν την 
καλήν οικοκυράν* και είναι δυνατόν νά λησμονήση 
*τις την γλώσσαν τής Ξανθίππης ! άλλ* ή σύμβιο'ς 
του σοφού δέν ώμίλει, δέν έλάλει, δλο έγρήν ίαζε  
και εμάλωνε,  οπερ διαφέρει, καί το εκαμνεν έζεπί- 
τ/)δες, διότι ητο κρύφιος τοϋ 'Αριστοφάνους πρά- 
κτωρ. Ο ποιητης την είχε δωροδοκήσει, ΐνα καί διά 
τής^ Ξανθίππης διακωμ,ωδγ) τόν Σωκοάτην, δςτις ήθελε 
να bιορθώσ*/) τόν κόσμον, και δέν ηδύνατο νά διόρθωση 
την γλώσσαν τής γυναικός του. Τό αυτό ακριβώς επαθ’ε 
και άλλος φιλοσοφος, ο Ρουσσώ, δςτις συνέγραψε την 
Κοινωνικήν  συνθήκην ,και δμως εζη ώς ό γάττος με  τόν  
σκυΛΛο μετα τής συμβίου αυτοϋ Θηρεσίας, ητις είςη- 
γήσει τοϋ Σατανα - Βολταίρου, έζήλευεν, έμάλωνεν, 
ετοώγετο, εγρήν^αζεν,ΐνα έκεΐνος εχγι άφορμήν νά γελ<£* 
και αυτ/j η κυρία αιτία  τοϋ κατά τών άνθρώπων μί
σους τοϋ Ρουσσώ, διότι κρε ΐσσον  οίκεϊν εν τη έρήμω 
η μετα  γυναικός μ α χ ί μ ο υ ,  γλωσσώδους και  όργΙΛου 
ώς λέγει ό συγγραφεύς τών Παρο ιμ ιών  καί αί Παροι - 
μ ί α ι  εκείναι λόγος, σοφία Θεοϋ. Και αύθις : Σταγόνες  
εκβαλλουσ ιν  άνθρωπον εν ημέρα  χ ε ιμ ερ ι ν ή  έκ τοϋ οί
κου αυτοϋ ,— θά έσταζαν καί έκεΐ τά σπίτια ώς έν Ά θή- 
ναις , ωσαύτως και  γυνή  .Ιοίδορος έκ τοϋ ίδιου οικου 
Πανάρχαιον λοιπόν ώς δ κόσμος τό μάλωμα των γυναι
κών, άφοϋ το εφοβήθη καί ό σοφός Σαλομών, άφοϋ το 
ώμολόγησε και ό ουχ ηττον σοφός Σειράχ, λέγων: 'Ανά -  
βασ ις  άμμωδης έν ποσϊ  πρεπβντέρου , ουτω γυνή γλωσ -  
σωδης άνδρ ι  ήσύχω3. Διό και δταν άνοίζγ] τόν πυλώνα 
τής σοφίας αυτής, φεύγει καί δ Σαλομών, φεύγει καί ό

Σειράχ, φεύγει καί δ Σωκράτης είς τόν Ίλισσόν η . . . 
είς τόν οίκον τής ’Ασπασίας, φεύγει καί δ Ρουσσώ καί 
ρίπτεται είς . . . άλλας άγκάλας, ησυχίαν έπιζητοϋντες, 
φεύγουσιν οί πάντες* μόνον δ ατρόμητος Πυθαγόρας μέ
νει. ’Ιδού άληθης φιλόσοφος, δ ύπατος τών φιλοσόφων, 
αρχαίων τε καί νεωτέρων' διότι ο Πυθαγόρας μόνον 
κατώρθωσε τό θαϋμα τών θαυμάτων, ούχί νά λέγωσιν 
ολίγα αί μαθήτοιαι αύτοϋ, αλλά νά σιωπώσιν εντελώς, 
νά βουβαίνωντα ι  έπί πέντε δλα ετη1. Φαντάζομαι δμως 
τί θά συνέβαινε μετά την πενταετίαν τής άφασίας* καί 
μακαρίζω έμαυτόν καί τούς συνδρομητάς τού Άττικοϋ^ 
'Ημερολογίου δτι δέν ζώμεν έν Κρότωνι τής'Ιταλίας,έπ ί 
Πυθαγόρου, κατά την άποφοίτησιν τών μαθητριών αύ
τοϋ.Οί Σΐναι, άνθρωποι έγωϊσταί,οιτινες από τής βρεφι
κής τών Σινίδων ηλικίας διαστρέφουσι δια στενών υπο
δημάτων τούς πόδας αύτών, ΐνα μη μεταβαίνωσιν εύ- 
κόλως είς τά ’Ολύμπια, τά Παριλίσσια, τα Φάληρα η 
την Κηφισιάν τής Σινικής, θεωροϋσι το λάλον τών γυ 
ναικών ώς ενα τών επτά λόγων τοϋ διαζυγίου. Ταλαι- 
λαίπωροι Σινίδες ! δέν δυνασθε να περιπατησητε, φο- 
βεΐσθε ν' άνοίζητε τό στόμα* διότι πεντε λόγια· παρα
πάνω δυνατόν νά έπιφέρωσι διαζυγιον, ωςτε είσθε αυ
τόχρημα αγάλματα ! Οί δε Αγγλοι . . . ναί, χαρίεσ- 
σαι άναγνώστριαι, τό λέγω παρρησία, δοτε προθύμως 
καί άφόβως την τρυφεράν καρδίαν καί την πολύφερνον 
υμών χεΐρα είς Έ λληνα η Γάλλον, διότι αμφοτεροι 
έδιδάχθησαν την συζυγικήν υπομονήν, οί μεν υπό τοϋ 
Σωκράτους, οί δέ ύπο τοϋ Γενευαιου, αλλ εκγαλλισθέν- 
τος 'Ρουσσώ, καί θ' άνεχθώσι τό μάλωμα* μακράν ομως 
προς Θεοϋ άπό γάμων μετά τών υιών Τζών Μπούλλ,

1, Διογ. Λαερτ. βιβ. Η/, Π νθαγ . V και XXII.



1 β TQ **°υσΐ 'ρί*α ω τ ?α ' ά *ούβ*τε . Περί τά  τέλγ) Μ αίου 
1 8 3 8  τό λονδίνειον M orn in g -H e ra l d  δ ιη γε ίτο  δ τ ι ό 
αστυνομος τοΰ Straffort άνακρίνων γυναΐκά τινα, ής τό 
λάλον ανθίστατο εις πάσας αύτοΰ τάς παραινέσεις, έπέ- 
βαλεν αύτ^ φίμωτρον, δπερ ό "Αγγλος δημοσιογράφος 
καλει ευφυές μηχάνημα  καί περιγράφει ώς έζής : «Σύγ- 
κειταντοΰτο^ έκ σιδηράς στεφάνης, πεοιβαλλούσης τήν 
κεφαλήν^ άπό τοΰ ώτός εις τό Ιτερον και έξ έγκαρσίου 
πλακός εκ του αυτοΰ μετάλλου, ήτις, άπό τοΰ μετώπου 
κατερχομένη επί τοΰ στόματος, κρατεί αύτό κεκλεισμέ- 
νον ούτως, ώςτε κωλύει τήν γλώσσαν νά λαλν}. Τό 
ευφυΐα τοΰτο μηχάνημα  κλείεται έπί τοΰ δπισθεν τής 
κεφαλής». Αγνοώ άν ή συζυγική τών Ά γγλων τρυ- 
φερότης εφθασεν εως τό ευφυές μ ηχάνημ α , ινα εύφυώς 
περιστείλνι^ τό υπέρΛαΧον ποοςφιλοΰς συμβίου, βέβαιον 
δμως δτι υπάρχουσι παραδείγματα άλλου εΓδους ga- 
lanterie, ητις δεν είναι ακριβώς ή τών χρόνων τοΰ 
Honny soil qui mol y  pense. Ούτως άναφέρονται 
σύζυγοι, οΐτινες,βαρβάρω έθίμω έπόμενοι,ώδήγησαν τάς 
προςφιλεΐς αυτών συμβίους είς τό παζάρι έν ημέρα ά- 
γορας (Marquet-day), τόν τράχηλον περιβεβλημένας 
βραχύ σχοινίον, καί έπώλησαν αύτάς αντί ολίγων τινών 
σελινίων, δυνάμενοι δμως νά τας έκποιήσωσι καί αντί 
μόνου ποτηριού ζύθου, καθ’ $ κοινώς λέγεται. Οικοθεν 
δέ νοείται ότι αί βαρβαρότητες αύται σπανίως άσχη- 
μίζουσι την αγγλικήν κοινωνίαν* οσάκις δέ τυχόν συμ- 
βαίνωσι, μετατρέπονται εις τό κωμικόν καί γελοΐον, αύ- 
τόχρημα τοΰ εθίμου ρ εζ ίίευμ α ' εισίν ειδός τ ι διαζυγίου 
έκ τών προτέρων συμπεφωνημένου μεταξύ τών συζύγων, 
αμφοτέρων ανήθικων καί έκδεδιητημένων· διότι ό άγο- 
ράζων ώς επί τό πολύ έστιν ό έραστής. Όπως ποτ’ άν 
η, τό εθιμον υπάρχει, καί νόμος έν Α γγλ ία  τό Ιθιμον.

Ώς βλέπετε, έράσμιαι άναγνώστριαι, οί Ά γγλο ^ ^ ν 
είναι άγαν αξιολάτρευτοι: φίμωτρον καί σχοινίον, ω;τε 
δύςκολος ή εκλογή· έξωρκισμένοι λοιπόν νάναι οί γάμοι 
μετά τών υιών Τζών Μπούλλ.

Ά λλ’ εϊπωμεν καί τοΰ πτωχοΰ τό δίκαιον τυοαν- 
νοΰμεν τάς γυναίκας. Ή ζηλότυπος Ανατολή κρατεί 
καθειργμένον έν χαρεμίοις τό ώραιότερον ημισυ τοΰ^αν
θρωπίνου γένους, ώςπερ ό φιλανθής έν ΰποστεγοις ανθη 
σπάνια. Οί "Αγγλοι πανταχοΰ sport καί steeple-chase 
δρώντες, καί τήν γυναίκα κατ ακολουθίαν επί τό ζωο- 
λογικώτερον κρίνοντες, θεωροΰσιν αυτήν ώς τα προςφι 
λή αύτοις ζώα, ώς κύνα ή φορβάδα,  ̂ φιμοΰντες ii πω- 
λοΰντες κατά τάς περιστάσεις* καί ομως ψεγουσι 
Άνατολίτας ώς βαρβάρους ! Σύμπασα δέ καθ’ δλου 
ή Ευρώπη ή άδιαλείπτως περί δικαιοσύνη; κοπτομένη, 
στερεί πολιτικών δικαιωμάτων, προς μεγίστην τής ρη
τορικής τέχνης ζημίαν, τας γυναίκας ίσα Εσα, αιτινες 
γεννώνται ρήτορες, ώς πολίτικοι οί τής Ελλαδο, άν 
δρες. ‘Ως Β* έλαχίστην τ·7ίς σιερήσεως ταύτης παρηγο- 
ρίαν,— ώ; fiche de consolation, κατά Γ άλλους είπεΐν 
— , παρέχει αΰταϊς τό δικαίωμα τοΰ είς Πανεπιστήμια 
φοιτάν. Ή δέ βισμάρκειος πολιτική, τίς οί ε̂ τίνα μέλ- 
λοντα κίνδυνον προβλέπουσα, έστέρησεν έπ’ έσχατων 
τάς φιλογραμμάτους Γερμανίδας καί τοΰ παρηγόρου 
τούτου δικαιώματος. Ά λλ’ ή φωτοσβέστις αυτη άπα- 
γόρευσις, μεγίστην είς ΰμας περιποιει τιμήν, ω γυναϊ 
κες, διότι τί άλλο έλέγχει, ή τόν φοβον δν ή ΰμετέρα 
όξύνοια έμποιεϊ είς τόν σιδηροΰν άρχικαγκελλάοιον, ε- 
πιλαθόμενον τοΰ ήσιοδείου παραγγέλματος :

Ά φρων S' Sq χε θεΛτ, a  pic χρε ίσσογας άντ ιφ ερ  ίζ ε ι τ 1.
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III
ΤΟ ΓΥ Ν Α ΙΚ Ε ΙΟ Ν  ΟΠΑΟΣΤΑΣΙΟΝ

Παύσωμεν λοιπόν τυραννούντες καί καταπ ιέζοντες τάς 
γυνα ίκα ς, ινα παυσωσι καί α ύτα ι ζιφουλκοϋσαι άνά π&- 
σαν σ τ ιγμ ή ν,κα ί άμυνόμεναι κατά  τής μυσαρας αδ ικ ίας, 
δ ιά του διστόμου εκείνου ξίφους, δπερ ή πάνσοφος Πρό
νοια εδωοησατο α υ τα ΐς , ώς τούς όνυχας τη γ ά τ τ α , τό 
δεσποτικον του ανδρος ώς το φιλάρπαγον τοϋ κυνός 
προβλέπουσα. Που δε μ ιΛ ε ϊ  π α  κα ί  θ άβου ν  τον ,  λέγει 
ή σοφία τοϋ έλληνικοϋ λαού, δήλα δη ή σοφία τώ ν άν- 
δρών' τ ί  κακόν λοιπόν πράττουσιν αί γυναίκες ζητοϋσαι 
να μη ταφώσι ζώσαι; αλλ , ώς φ α ίνετα ι, τό παράγγελμα 
καλόν μόνον διά τούς άνδρας. Ή  γλώσσα είναι έκ τών 
κρατα ιοτάτω ν δπλων τοϋ πλουσίου αύτών οπλοστασίου, 
κα ίτο ι τ ινά  τούτων χρήζουσι σήμερον μεταορυθμίσεως, 
ώς άπαοχα ιω θέντα ,κα ί υφ ιστάμενα καί αύτά  τήν τύχην 
πάντω ν έν γένει τώ ν δπλων. Έ ξελέγξωμεν διά βραχέων 
τό γυναικειον όπλοστάσιον. Ή  λαμπρά z o a J l i z z a , η τ ις  
προςτίθησι τη ώραία καί χαριτοβρύτω κάλλος καί θέλ
γητρα , ανέρχεται είς τήν ά π ω τά τη ν  αρχα ιότητα , καί 
προς τιμήν τοϋ Έ λληνισμοϋ είναι δλως ελληνικόν μη
χάνημα , δπερ ή ψιΛέΛΛην "Ηρα έπενόησε, περιβληθεισα 
τόν θαυμάσιον έκεΐνον κεστόν τής Α φροδ ίτης, δ ι’ ού 
αυτη  δαμάζει τά  π ά ντα :

. . . σν πάνζας
όαμνα  αθανάτους ήόε θνητονς άνθρωπον ς1, 

καί δλη χάρις, Ιοως, νεότης εμ φανίζετα ι προ τοϋ έκ- 
1, ΊΛιάό. Α, 604.

πλήκτου Διός. Ό  δέ μέγας Ζεύς ενώπιον τής ώραία* 
εκείνης su rp r is e , καίπερ συζυγικής, λησμονεί κα ί Ελ
ληνας καί Τρφας, τ ά  πά ντα  καί . . . άλλα  χρυσοϋν νέ
φος ανέρχεται κα ί καλύπ τε ι τήν κορυφήν τή ς "Ιδης* 
διότι τά  νέφη δέν προωρίσθησαν να καταβρέχωσι τα ς 
οδούς τών ’Αθηνών, ώς οί άπλοϊκοί ’Αθηναίοι φ α ντά 
ζονται* ήσαν το in co gn ito  τώ ν θείων μ εγαλειο τή τω ν, 
οτε έπορεύοντο είς rendez-VOUS ή περ ιεπλανώντο άνά 
τάς πόλεις. Σεβασθώμεν λοιπόν τόν συζυγικόν ύπνον 
τοϋ πατοός τώ ν θεών, έν τα ις  α γκάλα ις της Ηρας απο- 
κοιμηθέντος, υπό τή ν σκέπην τοϋ φιλοσέμνου νέφους, 
ένώ ό "Υπνος σπεύδει προς τόν Ποσειδώνα, ινα δράμγι 
εις έπικΌυοίαν τώ ν κινδυνευόντων Ε λλήνων, εν οσω 
ο Κρονίδης καθεύδει. Β λέπετε λοιπόν ποσον π α ν ίσ χ υ- 
ρον μέσον κατακτήσεω ς ό κεστός καί έν γένει ή τοα- 
λ ί τ τ α .  Δ υστυχώ ς, μεθ* δλας τάς έρευνας τής Αρχαιο
λογικής Ε τα ιρ ε ία ς  καί ιδ ια ίτα τα  τοϋ άκαμάτου φ ί
λου κ. Κ αββαδία , ό κεστός δέν ανεκαλυφθη ε ιςέτ ι, αι 
δέ λαμπραί τ οαΛέττα ι  α ί έπ ιβάλλουσα ι, α ί κ α τα π λ η τ -  
τουσαι, άγαν δαπανηραί* καί ποτέ μέν ό σεβαστός συ- 
ζυγος δυςτροπεΤ, ποτέ δέ ό φί.Ιος τον  σ π ι τ ι ο ύ  ^εν ευ- 
κολύνεται ή δ ιότι έπλήρωσε πολλάς, ή δ ιότι εζημιώθη 
είς τήν Π ιστω τικήν ή τά  Ααύοια, ώ ςτε αι τ ο α ί έ τ τ α ι , 
καίπερ δπλον άή ττη το ν , δέν είναι όμως πάντοτε καί 
πρόχειρον. Κ αί τότε ώς δι* ηλεκτρισμού τά  . . . νεύρα 
είς κίνησιν. Τά νεύρα,— φοβερά λείψανα τώ ν μοχθηρών 
εκείνων δαιμόνιων, ά τ ινα  ό Σωτηρ εθεράπευεν εζορκι- 
ζων, καί παρατηρητέον δτι οί πλε ΐστο ι τών δαιμο- 
νιώντων ήσαν γυνα ίκες, τή ς Μ αγδαληνής προεζαρχου- 
σης— , ε ίσ ίκ α ί τα ύ τα  έλληνικής έπ ινο ίας.
S  Πασαι α ί Π υθίαι καί αί Σ ίβ υλλα ι, χρησμοδοτοϋσαι 
ή προφητεύουσαι^ είχον νεύρα ή δαιμόνια, κα τα  την 

ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ^



γλώσσαν του Ευαγγελίου. Καί αύτό τό περιλάλητον 
δαιμόνιον του Σωκοάτους ούδέν άλλο ητο,η νευρική τις 
παθησις, κατα περιοδους παροξυσμών έκδηλουμένη* διό 
και η ταλαίπωρος Ξανθίππη ακαταπαύστως έτρώγετο 
και εκλαιε την μαύρη της τη μοίρα, διότι τις νά την 
πιστευση οτι ο φιλοσοφος συζυγος ε ίχε  τά νεΰρά tov\ τό
σον ταΰτα θεωρούνται ώς αποκλειστική τών γυναικών 
προίξ.Τά νεύρά είσι τά κρούπ,  τ ί λέγω χρούπ;  ή δυνα- 
μ ίτις ή παγκλαστρίτις τής γυναικείας τακτικής. Ά λ -  
λοίρ-ονον δέ όταν συμβαίννι εκρηξις νευρικού κεραυνού ! 
Οι καθρέπται, τά Ιπιπλα καί τά σκεύη κινδυνεύουσιν ώς 
τά μάλλον έκτεθειμένα είς τό νευρικόν ρευστόν* δ σύ
ζυγος τρομάζει καί ζητεΐ τόν πιλόν του* οί ύπηοέται 
κρύπτονται εκ φόβου’ ή υπηρεσία πάσα διακόπτεται* 
δ οίκος ολος είναι ανάστατος, καί έν έπιμέτρφ συμφο
ρών ή προςφιλης τής δεσποίνης Mlς ή ΛιΑη γαυγίζει 
ώς Κέρβερος* είναι κόλασις ! δέν είναι τίποτε : η κυρ ία  
εχε ι  τά νεΰρά της.

Απο τών νεύρων είς τάς λιποθυμίας ή μετάβασις 
είναι λίαν φυσική. Αλλά φεύ τών άνθρωπίνων ! αί λ ι-  
ποθυμίαι, — ή ultima lex ratio τής γυναικείας ρητο
ρείας— , αί θαυμασίως άλλοτε τιθέμεναι τέρμα είς πά 
σαν ζωηράν συζυγικήν συζήτησή, συγκινητικήν εικόνα 
αποτελούσαι* — αί λιποθυμίαι, δ άπό μηχανής ,ούτος 
θεός, δ τόν έξηγριωμένον σύζυγον άποφιμών καί την 
σύμβιον σώζων έν κινδύνοις, άνήκουσι πλέον καί αύται 
εις τά δπλα τού άρχαίου συστήματος, ώς τά καρνο -  
φύΙΑία, ·$] πάΛΛες καί τά παλαιά καγ><$γΐα. Ή  κατά- 
χρησις έν τ^ μυθιστορία κατέστρεψε την χρήσιν έν τώ 
πρακτικώ βίψ* οί άνδρες συνεκινήθησαν τόσον πολύ έκ 
τών λιποθυμιών τής κομήσσης, τής μαρκησίας ή τής 
δουκίσσης τού διηγήματος, ώςτε ή εύαισθησία αύτών

ημβλύνθη πως καί δέν τρέχουσι πλέον τόσον προθύμως, 
ώς άλλοτε, είς τό φαρμακεΐον δι* αιθέρα ή αμμωνίαν, 
δτε αί προςφιλεΐς αύτών σύμβιοι καταφεύγουσιν είς τό 
έωλον καί άνακαινισμού δεόμενον τούτο δπλον.

Ά λλ ’Ιλθωμεν εις τό πυροβόλον Άμστρογγ τού γυναι
κείου πολέμου, τά δάκρυα, την συγκινητικωτάτην ταύ
την έπίνοιαν τής εύφυΐας τών γυναικών, διο και πανυ 
ορθώς λέγει δ Λαβουλαί: Τά δάκρυα κόρης είναι ή μόνη 
δοκιμασία,?)τις δύναται νάκλονήση μάρτυρα».Καί προς- 
τίθησι: «Τό κλαίειν είναι τρόπος τού συλλογίζεσθαι, δν 
δ ’Αριστοτέλης έσφάλη λησμονήσας. Γίνεται δέ μεγί
στη χρήσις αύτού έν τ^ ρητορική τών συμβίων, διότι 
δ σύζυγος, ώς διαταραχθώσι τά νεύρά του, είναι κατά 
τό ημισυ ήττημένος». Τό πρώτον δάκρυ έχύθη βεβαίως 
έν τ*7) Έδέμ υπό τής Εύας, καί συνεκίνησε τόν Ά δάμ , 
δτε είδον έν τ^ πυρίνγι ρομφαία τών Χερουβίμ1 διαλυό- 
μενον τό ώραΐον έκεΐνο δνειρον τής έν τ7) άθωότητι ευ
τυχίας* άλλ’ εκτοτε πόσοι ποταμοί ψευδών καί απατη
λών δακρύων ! δθεν καί έλέχθη : «Δύο ειδη δακρύων 
ρέουσιν έκ τών οφθαλμών τής γυναικός* τό μέν λύ
πης, τό δέ άπάτης. Τό πρώτον είναι μικρόν ρυά- 
κιον, τό δεύτερον άνεξάντλητος πηγή»* καί ή γυνη 
είναι δλη δάκρυα, δταν δέν είναι δλη γλώσσα. Πώς δε 
νά διακρίνγ) τις τό ρυάκιον άπό τής πηγής, δτε βλέπει 
ώραίαν δακρύουσαν καί ώραιοτέραν διά τών δακρύων 
γενομένην; Μάτην ή τών Λατίνων σοφία διδάσκει ·

Muliebres lacrymce condimentum malitice
Γυναιχος όάχρνα πονηριάς άρτυμα

καί δ ηττον εύαίσθητος τών άνδρών βλέπει τά δακρυα 
καί λησμονεί τό δίδαγμα, δτι πονηρ ιάς  άρ τυμα  ταύτα .

1, Γενε'σ. Γ', 24.



Ουτω τα  δάκρυα, ειτε αληθή ειτε κροκοδείλου,είσί καί 
εσονται επι μακρον εκ τών ίσχυρωτάτων οπλών τής 
γυναικείας τακτικής.

IV

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Τ Ι ΘΑ ΕΠΙΖΗΣΗΙ ΤΗΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Πιθανόν ημέραν τ ινά  η κρατούσα σήμερον φιλοσοφία 
τής έν παντ ί, πλην τοϋ χρηματίζεσθαι, αδιαφορίας, νά 
επιδράσνι έπί τοσοϋτον, ώςτε οί άνδρες νά καταστώσιν 
απαθέστατοι καί ανάλγητοι είς τά πάντα , καί κα τ ’άκο- 
λουθίαν καί εις ο,τι άφορ^ είς τάς γυναίκας, α ΐτινες 
ερείδουσι τό κράτος αυτών έπί τής τών άνδρών εύπι- 
στίας.

Τό απεύχομαι, αλλά πιθανόν καί νά συμβγ)· καί νά 
μένωσιν ούτοι αναίσθητοι είς τά θέλγητρα λαμπρας 
τ ο α λ έ τ τ α ς ,  ατρόμητοι είς τούς νευρικούς κεραυνούς,σκώ- 
π τα ι θεαταί είς τάς λιποθυμίας, καί ανάλγητοι είς τά 
δάκρυα, και ομως μεθ’ όλα ταύτα  ή νίκη θά μένη πάν
τοτε είς τάς γυνα ίκας, διότι έκ γενετής συνήψαν συμ- 
βόλαιον μετά τής Νίκης. Υ πάρχει έν τω  γυναικείω  
οπλοστασίω τ ι, δπερ δέν φοβείται ούτε Στωικούς, ούτε 
Πυρρωνιστάς, ούτε δυςπίστους, ούτε σκώπτας, ούδ’ αυ
τόν τόν πανδαμάτορα χρόνον καί οί άνδρες εχουσι την 
αφέλειαν νά όμολογώσιν δτι τό μικρόν τούτο τί  τούς 
τρομάζει περισσότερον τοϋ Διαβόλου ! Καί επειτα λέ- 
γουσιν δτι οί άνδρες είσιν ευφυείς, αλλά τό κηρύττουσιν 
οι ιό̂ ιοι καί^τό πραγμα άλλάσσει.Ποϋ ηκούσθη άνθρωποι 
άξιοϋντες ευφυΐας π τύχ ια  νά έκμυστηρεύωνται τοιαύτης

φύσεως καί σπουδαιότητος μυστικά καί νά παρέχωσιν 
αυτοί ούτοι δπλα είς τάς γυναίκας ; ακούσατε όποιου 
εί'δους μωρίας έκστομούσι:

— Τί υ π ά ρ χ ε ι  χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν  τοϋ Διαβόλου ;
—  Γυνή γλωσσώδης ,  δ ι ό τ ι  &ν καταφυγή  τ ις  είς τάς  

παρακλήσε ι ς  ό Διάβολος φεύγε ι , ενώ ή γυ νή  δ α ι μ ο ν ί ζ ε 
ται  π ερ ι σ σό τ ερο ν .

Πιθανόν νά Ιχγ) ουτω τό πραγμα καί νά είναι αλη 
θές καί τό λεγόμενον δτι ό Διάβολος απέδρα ποτέ τής 
κολάσεως, φοβηθείς την γλώσσαν τής γυναικος του, 
αλλά λέγονται φανερά το ιαύτα πράγματα , το ιαύτα μυ
στικά \ Πταίουν τώρα αί γυναίκες, αν μετα το ιαυτην 
ευήθη ομολογίαν, μαλώνουν πάντοτε, οτε το μάλωμα 
φέρει την νίκην ; Προς Θεού ! επανορθωσωμεν, εις ετ ι 
καιρός, τό γενόμενον λάθος* όρκισθώμεν εις αυτας οτι 
δεν θά μεταβάλλωμεν πολιτείαν, αλλ οτι θα θαυμάζω- 
μεν πάντοτε τάς ωραίας τ ο α λ ί τ τ α ς , θα σεβωμεθα τά  
νεύρα, θά ποοςφέοωμεν αιθέρα είς τάς λιποθυμίας και 
θά είμεθα ευαίσθητοι είς τά δάκρυα’ άλλως αι γυναίκες 
θά χαρακωθώσι καί δικαίως όπισθεν τής γλώσσης α υ 
τών καί τετέλεστα ι ! Θά μαλώνουν αίωνίως* αυτα ι μεν 
πάντοτε νικήτρια ι, ημείς δέ πάντοτε κατνισχυμένοι. 
θ ά  μαλώνουν μέχρι τής Δευτέρας Παρουσίας, και ουδε 
την ημέραν έκείνην θά ησυχάσουν.

Καί όντως την αποφράδα εκείνην ημέραν, καθ 
$ν αί επτά  σάλπιγγες τών έπτά  αγγέλων επτάκις θά 
σαλπίσωσι τό τρομερόν τού θανάτου καί τής εζοντώσεως 
έμβατήριον— καί ό ούρανός θά άνοιχθτί ώς βιβλίον, καί 
οεισμός μέγιστος θά έπέλθγι, καί χάλαζα , καί βοονταί, 
καί άστραπαί, καί πύρ, καί θειον, καί καπνός* - και ο 
ήλιος θά πενθηφορήσγ) καί θά γίνν) μέλας, ώς δ μακαρί
της Χρίστος ό Ά ράπης, και ή αίδήμων σελήνη ερυθρά.



ώς αιμα, άπό την εντροπήν της, καί οί αστέρες του ού
ρανοΰ θά πίπτωσιν έπί τ?ίς γτ}ς ώς άωρα σΰκα 9\ ώς το 
μηλον έπί της ρινός τοΰ Νεύτωνος*— καί οι ωκεανοί, αί 
θάλασσαι, οί ποταμοί, αί λίμναι, ό Ίλισσός καί ή Κω- 
παίς, οί καταρράκται, αί κρηναι καί πάσαι αί τοΰ κ. Δ. 
Σούτζ ου (κατεσκεύασε δέ πολλάς, όφείλομεν νά το όμο· 
λογήσωμεν)*— αί νήσοι, τά δρη, τά δάση (πλην τών έν 
Έ λλάδι, άτινα εως τότε θά είναι ό'λα τέφρα), αί πόλεις, 
αί Ά θ^ναι, τά δύο Φάληρα, τά Παριλίσσια καί αύτη 
η Κηφισιά, οί ναοί, τά ανάκτορα, τά μέγαρα, αί ο'ικίαι, 
αί έπαύλεις, οί παρά ενα χίλιοι σύλλογοι τών Αθηνών, 
διότι τόσοι θά είναι έως τότε, τό παν θά έκσφενδονηθγϊ, 
θά συγκρουσθν}, θά συντριβή καί θά καταρρεύση* — την 
ημέραν έκείνην πύριναι γλώσσαι φθεγγόμεναι θά έπι- 
φέρωνται έπί τοΰ χάους τ9ις αβύσσου. Καί αί γλώσσαι 
αύται θά είναι πάντώς αί γλώσσαι τών γυναικών,— τό 
μόνον δπερ θά έπιζήσν] τν} πανωλεθρία — , διότι :

Ούδ’ έκκοπεΐσα σιωπά τών γυναικών ή γλώσσα, 
λέγει Γοηγόριος ό Ναζιανζηνός* καί θά μαλώνουν μετά 
τών έπτά αγγέλων σαλπιγκτών, διότι ούτοι δέν έσάλ- 
πισαν έγκαίρως την συντέλειαν τοΰ αίώνος, καί εύρέθη- 
σαν αύται ail depourvu, ού δυνηθεισαι νά παραγγεί- 
λωσι τοαλέτχας δι* επίσημον, διά βασιλικήν παρου- 
σίασιν, καί έμφανισθώσιν άξιοπρεπώς είς την Δευτέραν 
Παρουσίαν, ένώπιον τοΰ Θεοΰ καί τοΰ Διαβόλου, τοΰ 
Πλάστου καί τοΰ Διδασκάλου.

Ά λ λ ’ έλπίσωμεν δτι οί άγγελοι τοΰ ούρανοΰ, οΐτινες 
φημίζονται ώς τόσον καλοί, τόσον ebpaiot καί χαριτω
μένοι, δέν θ’ άρνηθώσιν είς τάς γυναίκας, αγγέλους της 
γης, την μικράν ταύτην χάριν, ην η προς συναδέλφους 
αβροφροσύνη έπιβάλλει, ινα λάβωσι καί αύται καιρόν 
νά παοασκευασθώσι δεόντως εις τοΰ παραδείσου την κα-

τάκτνισιν, καί θά τον κατακτήσωσιν. « Αλλοιμονον ε - 
πιφωνεϊ μετά δέους δ ιερός Αυγουστίνος, αν εν τ ?  Δευ
τέρα Παρουσί* αί γυναίκες έμφανισθώσιν υπο την αυ
τήν' μορφήν! ουδόλως άπίθανον νά εμβαλωσιν η μ * ςε ις

άγιων, και νέα προβλέπω διά τους μαρτυρας μαρτυρία.
01 άγιοί σου λόγοι στρέφονται περί την μορφήν των 
γυναικών, αλλά τ ί θά συμβ*> αρά γε, οταν ει<; την φυ
σικήν καλλονήν καί χάριν προςτεθωσι και τα  θέλγη.ρ 
λαιιπράς στολής; τά βαρύτιμα τοϋ Λουγδουνου υφασμα- 
τα*, τά έξ άέρος ύφασμένα τρίχαπτα, οι απαστραπτον- 
τες άδάμαντες, αί καμελιών δέσμαι, οι επι το ισπανι- 
κώτεοον άκκισμοί τοϋ ριπιδίου, τό προκλητικόν του 
ν τ εχ οΜ τ ϊ  τ«ς  έπισήμου στολής: τράχηλος, ωμοι και
βοανίονες γυανοί; πάν 3,τ ι τέλος ήτο άγνωστον κατα 
τήν Δ' έκατονταετηρίδα, καί παν ό,τι θα επινοηθη εως 
Δευτέρας Παρουσίας; Ιερέ Αύγουστΐνε, ακολουθησον τ ?  
συμβουλή μου: εύθύς ώς άκούσν,ς τάς σάλπιγκας, φυγε 
άπό τοϋ παραδείσου, διότι θά σοι γίνη κολασις. Αι γ υ 
ναίκες θά κατακτήσωσιν αυτόν δικαιώματι κάλλους, 
χάοιτος, πνεύματος 7} θέλγητρων, καί επί τ λει υνα
μει. .. γλώσσης.

Μακάριοι όσοι κκτά τήν Δευτέραν Παρουσίαν δεν θα 
κακολογώσι τάς γυναίκας, ότι δι’ αύτών ίσως σωθησον- 
ται, επί τ f| ύποθέσει πάντοτε,ότι είναι δυνατόν να σωθή 
τό κακολόγον γένος τών άνδρών έν γένει, και των Ελ
λήνων ιδία, διότι ώς λέγει ό άμίμητος Ρω/η,ός του 
ευφυέστατου Σουρη '

Απ' 8Λας μας τας συμφοράς χαϊ απ' τα ™*\™τθσ<Χ
χειρότερον· μον φαίνεται τοϋ «ΕΛΛητος η γΛϋσσα.
Λ r r  Ε. Κ . Α ς ο π ιο ς .



ΑΗΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΑΛΗΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΥΘΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΕΡΑΝ τ ι ν ά  ή τόσον πολυθέλγητρος όσον καί 
¥ U ¥  άτυχης βασίλισσα τής Γ αλλ ίας Μ αρία-’Αν- 

. 4 ^  τω ν ιέ τ τα , μίαν εχουσα παρ’ αυτη  ώς συνο- 
δον κυρίαν της τ ιμ ής, πεοιεπάτει έν τφ  πα - 

ραδείσω (pare) τώ ν θαυμασίων έκείνων έν Βερσαλλίαις 
του T p i a r o v  κήπω ν, ους περιπαθώς ή γά π α , ώς ενθυμί
ζοντας αυτ*/) την παρα τάς πυλας της Βιέννης πεοίφη- 
μον Ιπαυλ ιν Sch o en b ru n n  ή ΚαΛΑιρρόην  παιδιόθεν 
αυτ^5 προσφιλή. Ή το  έαρινή πρωία καί ασμένως άνέ- 
πνεε τάς δροσεοάς αυτής αύρας, α ΐτ ινες διά τών δέν· 
δρων διερχομεναι, άρωματώδεις εφθανον είς αυτήν* α ί 
δε άκτΤνες του άνατέλλοντος ήλιου, έπί του φυλλώ μ α
τος θλωμεναι, διέχεον προ τών ποδών αυτής ώςεί φαρέ
τραν φωτοβόλων βελών. Τό θέαμα ήτο θελκτικόν καί η 
βασίλισσα δ ιετέλει ώς έν έκστάσει’ οτ* αίφνης, κάμ- 
πτουσα δενδροστοιχίαν τ ινά , ήκουσεν άηδόνα κελαδοϋ- 
σαν* έβράδυν,ε τό βήμα, ε ίτα  δ* Εστη ΐνα  κάλλιον άκού-

ση. Ή  αηδών έξηκολούθει άδουσα, καί ώς εί έμάντευεν 
δτι είχεν άκοοατάς, έδιπλασίασε τοϋ ασματος την χα - 
ριν και τήν ζω ηρότητα , ούτως ω ςτε κατεγοητευσε την 
βασίλισσαν. «Πόσον θά ήμην ευτυχής, εϊπεν α υ τη , άν 
Ιβλεπον, άν έκοάτουν είς τάς χεΐοάς μου το θελκτικόν 
τοϋτο πτηνόν ! Πόσα χάδ ια , πόσας περιποιήσεις δεν θά 
τω εκαμνα διά νά το α ντα μ ε ίψ ω !»  Ή  αηδών έσίγησεν, 
ή δέ βασίλισσα έπανέλαβε τόν περίπατον αυτή ς, α λλα  
μετ* ολίγα βήματα ή αηδών ήρζατο αύθις τοϋ κελαδή
ματος. Ή  βασίλισσα εστη έκ νέου, τό δέ πτηνόν έφάνη 
ύπερβαΐνον εαυτό. ΤΗτο αδιάκοπος εκρηζις εκ τοϋ φυλ
λώματος λαρυγγισμώ ν, τεοετισμών καί μελωδιών. Η 
εκπληζις αυτής έζισοϋτο ποός τόν θαυμασμόν. Προςε- 
πάθησε νά διακρίνγ] άνά τούς κλάδους τόν μυστηριώδη 
και ήδύλαλον έκεΐνον κα λλ ιτέχ νη ν , οςτις τοσον αφ ιλο
κερδώς καί μετά τοσαύτης λεπτότητος παρειχεν αυττι 
τέρψιν καί άναψυχήν, άλλά  μάτην* ουδεν διεκρινε καί 
δυςανασχετοϋσα άπεμακρύνθη καί δεύτερον τοϋ μελωδι
κού άλσους, τόν περίπατον έζακολουθοϋσα. Ά λ λ α  μόλις 
είχε προβή βήματά  τ ινα , καί τό πτηνόν, δπερ άναντιο- 
ρήτως έπτερύγιζεν έπ ί τά  ίχνη  α υτή ς , ήρζατο .'τρίτην 
ταύτην φοράν τής περιπαθοϋς αυτοϋ μελωδίας. Δεν υ 
πήρχε πλέον άμφιβολία* ή άηδων δεν ητο μονον π τ η 
νόν άμίμητον, θέλγον τήν ηχώ  τοϋ παραδείσου τοϋ 
Τριανοϋ, άλλ* ητο κα ί πτηνόν αύλικόν, παρακολουθούν 
κατά βήμα τήν βασίλισσαν, ΐνα  τέρπν) αυτήν. Ή  εκ - 
πληξις, ό θαυμασμός, ή εύχαρίστησις τή ς Μ αρίας- Α ν- 
τω νιέττας δέν είχον πλέον δρια, κα ί εζεφρασεν αυτήν 
μετά τής είλικρινοϋς άφελείας, ή τ ις  διεκρινε π ά ν
τοτε τήν χαριτόβουτον εκείνην άνασσαν, άσπονδον 
τής ε τ ι χ ί τ τ α ς  έχθράν. —  «Ό πο ία  ευ τυχ ία  ! είπε με
γαλοφώνως, νά εχτ) τ ις  τοιοϋτον πτηνον και εν οια δη-



ποτε ώρα τής ημέρας, νά λέγη αύτφ  νά κελαδ$ f 'Α λλά 
και βασίλισσα της Γαλλίας άν είναι, προςέθηκεν, άδύ- 
νατον να έπιβληθ?} είς την φύσιν και νά ικανοποίηση 
πάσας τας αυτής επ ιθυμ ίας,ιδ ία  δέ επιθυμίαν τοιαύτην. »

* ^  1 μετέρα Μεγαλειότης ά π α τα τα ι, είπε 
τοτε ανθρώπινός τ ις  φωνή, ή τις έφαίνετο έξερχομένη· 
έκ του δένδρου, όπου η αηδών είχε τελευταιον τόσον ή - ' 
δέως κελαδήσει.

Καί συγχρόνως ανήρ τ ις  προβαίνων έκ τών θάμνων 
προςέκλινεν ευσεβάστως ενώπιον της βασιλίσσης. Είχε 
την κόμην επιμελώς λευκή και άρωματώδει κονει έπ ι- 
πεπασμενην η επι τό άπλούστεοον ήτο πονδραγ ι σμέ νος ,  
κατα τό εθος της εποχές, εφερεν ένδυμα έκ σηρικού, 
χρώματος πρασίνου μήλου, διαπεποικιλμένου λεπ τα ΐς  
μελαναΐς γραμμαΐς, καί βραχεΐαν περισκελίδα (culotte) 
έκ τού αυτού υφάσματος, κρατών άνά χειρας τόν πίλον.
Η αιφνίδιος εμφανισις τού ανδρός τούτου κατετρόμαξε 

την βασίλισσαν. Ο άνθρωπος ούτος ούδέν ελεγεν' ήτο 
ακίνητος’ μονον τα  χείλη αυτού έκινούντο, και έκ τού 
λάρυγγος εζήρχετο παράδοξος μελψδία , καταπληκτι- 
κώς όμοιάζουσα προς τό κελάδημα τής άηδόνος.

* Τίς εισθε, κύριε, τ ι άγαπατε ;»  ήρώτησεν ή βα
σίλισσα.

Ο άνθρωπος ή κάλλιον τό πτηνόν έκελάδει πάντοτε, 
καί ή Μ αρία-*Αντωνιέττα ένόησεν δτι ο άνθρωπος καί 
ή άηδών 8ν καί τό αύτό ησαν πρόσωπον. Τό ποαγμα 
εφάνη αυτη τόσον παράδοξον, ώςτε παρεκάλεσε τόν ά
γνωστον να επαναλάβη τό κελάδημα,καί ή εκπληξις αύ
τής εκορυφωθη ενώπιον τής άηδόνος εκείνης, ήτις εφερε 
φενάκην καί περικνημίδας (bas) ποικιλοχοόους.

«Τί δύναμαι να πράξω υπέρ ύμών, κύριε, δςτις μοι

έπροξενήσατε τόσον εύχάριστον εκπληξιν ;»  ηρώτησεν 
ή βασίλισσα.

—  «Νά μοι δώσητε μίαν θέσιν έν τή α υ λ η .»
— «Καί ποιαν *, »
  «Τήν θέσιν πρώτης άηδόνος τής Ύμετέρας Με-

γαλειότητος».
Η·

*  *

Έ πί Ναπολέοντο; τοϋ Γ ', καί κοετά τ ινα  εκδρομήν 
άνά τάς άρκτικάς τής Γαλλίας επαρχίας, ή αυτοκρά- 
τειρα Εύγενία παρετήρησε γραΐάν τινα  χωρικήν, άξιο- 
σέβαστον, πατριαρχικήν τήν τε οψιν και συμπεριφοράν, 
ήτις έφαίνετο δτι έπόθει νά δώση τ ι δια τής θυρίδος 
τής άμάξης τη αύτοκρατείρα, διό και επλησίαζε το- 
σούτον, ώςτε έκινδύνευε νά καταπατηθή υπό τών ίπ 
πων. Την εί/εν Εδει είςερχομένη είς τήν πόλιν έκείνην' 
τήν είδε είς την νομαρχίαν, εις τό δημαρχεϊον, εις την 
μητρόπολιν, την εβλεπε πανταχού ίκετικώς τείνουσαν 
προς αύτήν τάς χειρας, δι ων εκρατει πράγμά τ ι ογ- 
κωδέστερον τών συνήθων αναφορών, άς ρίπτουσιν εις 
τάς βασιλικάς άμαξας. Ή  αύτοκράτειρα, συγκτνηθεΐσα 
έκ τής έμμονής ταύτη ς, μάλλον δ εκ τής καλοκαγά- 
θου φυσιογνωμίας τής γραίας, διεταξε να σταθη η 
άμαξα, καί άπέστειλε θεράποντα, ΐνα  έρωτήση την 
γραίαν τ ί έζήτει.

— «Νά προςφέρω τούτο είς την Αυτής Μεγαλειό
τη τα » , άπήντησεν έκείνη, πλησιάζουσα προς την άμα
ξαν.

Καί ετεινε δπερ. έκράτει πράγμα’ ητο δέ τούτο κλω 
βός καί έντός αύτού περιστερά.

—  «Ε ίναι μία περιστερά τήν οποίαν άνέθρεψα, και 
παρακαλώ τήν Ύμετέοαν Μ εγαλειότητα νά την δεχθ^#



Τό δώρον 7)το τόσον αφελές, τόσον ειδυλλιακόν, <- 
^εΥχε το ιαύτην απλοϊκότητα και καλοκαγαθιαν, ώςτε 
ή Ευγενία λίαν ευαρέστως άπεδέξατο αυτό. Ή  αύτο- 
κράτειρα ηοώτησε την καλήν γοαΤαν αν έπεθύμει τ ι, 
οχι, απηντησεν εκείνη, καί η άμαξα έζηφανίσθη έν τφ  
εγειρομένφ κονιορτώ, φέρουσα τον κλωβόν και την περι
στεράν. Μετά τινα  ώραν ή μικρά τού ταξειδίου σύντρο
φος ήρξατο γινομένη λίαν ενοχλητική* τόσον διά τό 
δυςχερές τής τροφής καί τοϋ ποτίσματος, οσον καί διά 
τους ακαταπαυστους γογγυσμούς. Καί βεβαίως οί στε
ναγμοί εκείνοι προήρχοντο έκ τής λύπης,δτι ειχεν άπο- 
λέσει την τροφόν αυτής. *Οθεν συμβουλίου γενομένου, 
απεφασίσθη οτι, επειδή ή καλή γραία προςέφερε δώρον 
εις την αυτοκράτειραν, δίκαιον καί ή Αυτής Μ εγαλειό- 
της να προςφέρη κάτι εις τήν περιστεράν* καί τό δώρον 
τοϋτο ητο η ελευθερία. Καί άμ* επος άμ* έργον* ό έζ 
οίσού κλωβός άνεώχθη καί ή χαοίεσσα δεσμώτις άπέπτη 
προς μικρόν άλσος, περί τό τέρμα τής λεωφόρου κείμενον.

Μετα ετος περίπου γραιά τ ις  φέρουσα τήν ενδυμασίαν 
τών χωρικών τής αοκτώας Γ αλλίας, και ογκώδες περι
τύλ ιγμ α  κρατούσα υπό μάλης, ένεφανίσθη ημέραν τ ινά  
εν τοιαυτν) επισήμω στολή εις τά ανάκτορα τού Κεοα- 
μεικού.

Τί άγαπας πατριώτισσα ; ήρώτησαν οί φρουροί.
—  Θέλω νά ίδώ τήν αυτοκρατόρισσα.

Την αυτοκρατόρισσαν ! ειπον εκείνοι μειδιώντες 
καί πονηρώς εμβλέποντες εις τόν μ π ό γ ο ν ,δνπβρ έκράτει.

Ναι, να ι, εχω ανάγκη νά την ιδώ.
Kat τόσα ειττε, καί τόσα εκαμεν,. ώςτε ή έπίσκεψις 

ηγγέλθη τ*7) αυτοκρατείρα, ή τις διέταζε νά ειςαγάγωσι 
παρ* αύτνί τήν χωρικήν.

Μ ενθυμείται ή 'Υμετέρα Μεγαλειότης ; είπεν

αυτη είςερχομένη καί εύσεβάστως κλίνουσα προ τής αυ- 
τοκρατείρας.

Ή  Ευγενία προςεπάθησε νά ένθυμήθϊ), αλλά δεν ανε- 
πόλει έν ττί μνήμνι τήν φυσιογνωμίαν εκείνην.

— Ένθυμεΐσθε, Μ εγαλειοτάτη, έπανέλαβεν ή γραία, 
πέρυσι που είσθε είς τό Νανσύ, την χωρικήν που ελαβε 
τήν τιμήν νά σας προςφέρνι μίαν περιστεράν εις την αμα- 
ζαν, καί τήν οποίαν ευχαρίστως εδέχθητε ; εγώ είμαι 
εκείνη* καί ή αγαπητή  μου περιστερά είναι καλά ,

—  Ή  περιστερά σου ! . . ναί, ναί, είπε μειδιώσα η 
αύτοκράτειρα, ένθυμουμένη την απελευθέρωσιν τής μ ι- 
κράς δεσμώτιδος. Καί τώρα, έζηκολουθησε, τ ί αγαπάς 
καλή μου γυνα ίκα ;

— Είμαι π τω χή , δέν εχω τίποτε, και ήλθα εις την 
πρωτεύουσαν νά παρακαλέσω την Ιμετέοαν Μεγαλειό
τητα νά μου δώσν) μίαν 6έσtν εις το π α λά τ ι.

—  Καί ποίαν θέσιν ; ειπε γελώσα ή αύτοκράτειρα.
—  Νά, νά με κάμετε φύλακα τής περιστεράς μου !
Ειδον καί επαθον έν τω  Κεοαμεικώ, λέγουσι τα  χρο

νικά τής εποχής, ΐνα  πείσωσι την αγαθήν τής περι
στεράς τροφόν, δτι έν τοΐς ανακτοροις <ϊ)εν υπήρχε θεσις 
έπιστατρίας διά τά  πτηνά , και ε^απέστειλαν αυτήν 
μετά πλουσίου δώρου, δπερ την άπεζημίωσε μέν διά 
τήν θέσιν, αλλά κατέστρεψε πάσαν τοϋ ειδυλλίου την 
ποίησιν.

Μή πιστεύετε λοιπόν πλέον εις τά  ειδύλλια , χαρίεσ- 
σαι άναγνώστριαι, πλήν, εννοείται, τών ειδυλλίων, ων 
ύμεΐς αύτα ί εισθε αί ήρωίδες.

Ε. Κ . Λ ς ω π ι ο ς .



Έ ϊ  Σ Ε Ι Ρ Ή . Ν

ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΥΙΕΔ* Β ΑΣ ΙΛΙΣΣΗ Σ ΤΗΣ ΡΟ Μ Ο ΥΝ ι α Σ

Α δ ι ερχόμενα νέφη έξέτεινον την σκιάν αύ-

Τ β§Ρ τών έπ ί τών κορυφών τώ ν όρέων, Τά μ ι-  
113) κοά άδενδρα μέρη, δντα μεταξύ πελωρίων 

πευκώ ν, έλάμβανον βαθύτατον πράσινον 
χρώμα είς λαβύρινθον υψηλών φυτώ ν. Ε ντό ς άδένδρου 
μέρους κατέκειτο  κεκομμένον και κοΐλον στέλεχος δέν
δρου, έν τώ  κο ιλώ ματι του οποίου έφύοντο ύψηλα ί έρει- 
κα ι. ΓΙρό του δένδρου ητο γονυπετής χαρ ιεστάτη  νεα- 

χέουσα γά λα  έξ ύδρίας εις κυαθίσκον, τέσσαοα δέ 
κυνάοια τού ποιμένος, ών αί τρίχες έσχημάτιζον κ ι-  
κίννους, οίονεί τώ ν νεαρών άρκτων, έξηλθον εοποντα 
έκ τού στελέχους καί έπέπεσαν έπ ί τού γάλακτος ύλα- 
κτούντα  άμα καί κ ινούντα την ούράν. Ή  νεανις άνε- 
κάγχασε καί έγερθεϊσα έθεώρει τούς μικρούς πειναλέους.
Η κόμη αύτης ητο ξανθή καί βοστρυχώδης, τοιουτο

τρόπως δέ τό πρόσωπόν τη ς έφαίνετο στρογγυλότερον 
καί χαριέστερον. Α ί οφρύς πυκναί καί φα ια ί, οί όφθαλ- 
μοί χρώματος ιού, ησαν λ ία ν εύκίνητοι καί τό στόμα 
κανονικώ τατον. Ή θέλησε νά θωπεύση 8ν έκ τών κυνα- 
ρίων καί νά βυθίση τούς λευκούς δακτύλους αύτνίς έν- 
τός τών παχέων μ αλλίω ν τω ν , ά λ λ ’ δσον καί αν προσε- 
πάθησε νά συλλάβγ) τ ι αύτώ ν, ούδέν κατώρθωσεν έ- 
κεΐνα δέ ύλάκτουν πηδώ ντα  κυκλοειδώς πέριξ αύτης.

—  Δέν είσθε, βλέπω , εύγνώμονα ! ειπεν έκείνη γε- 
λώσα. Ά φ ’ ού εΐσθε παχέα  άπρεπε νά μη είσθε τόσον 
ζωηρά, μικρά τέρατα !

Τάς τελ ευτα ία ς  λέξεις είπε δι* ευηχου φωντ^ς, αι δε 
ύλακαί έδ ιπλασιάσθησαν, εν ω αυτη  εξηκολουθει γ ε- 
λώσα έπ ιχαρ ίτω ς.

Ε ίτα μεταβασα είς σκιερώτερον μέρος, έστηρίχθη είς 
υπερμεγέθη φηγόν καί ήοξατο διά γλυκ υ τά τη ς  φωνής 
νά άδη άσμάτια* τά  π τη νά  έπλησίασαν άποκρινόμενα,
8ν δ’ εξ αύτών εστη ένώπιόν της έπί κλάδου, κα ί οσάκις 
αυτη έτελείωνεν έκάστην στροφήν,τό πτηνόν έ τ ίτ ιζ ε  καί 
εκίνει την μακράν αυτού κεφαλήν δεξιοθεν καί αριστε
ρόθεν ώσεί λέγον : «Ώ ραίον δέν ε ίνα ι;»  Ε ίτα  έσ ίγα  καί 
ηκουε βλέπον τα ύτη ν  ότέ μέν διά τού ένός οφθαλμού 
ότέ δέ διά τού έτέοου. Τούτο διήρκεσε έπ ί τ ινα ς σ τ ιγ -  
(λάς. ’Ίσως δέ ή νεανις είχέ τ ινα  σκοπόν ΐνα  φ α ίνη τα ι 
χαρίεσσα, ώς έπίστευεν ό δρθιος ίστάμενος κάτωθεν πεύ- 
κης καί θεωρών την σκηνήν τα ύτη ν  άνήρ. ΤΗτο ούτος 
υψηλός και εύρυνωτος, είς δέ τάς κινήσεις του έφα ί
νετο ή ισχύς αύτού. Ή  κόμη του ήτο μελανή καί τό 
μέτωπον έξέχον, οί οφθαλμοί μέλανες, ή ρίς εύρεΐα καί 
ευθεία καί οί ρώθωνες ηνοιγον συχνάκις, φα ιά  δέ γε- 
νειάς περιέστεφε τό υπόλοιπον πρόσωπον. Βλέπων τή ν 
χαρίεσσαν τα ύτη ν εικόνα δέν έγέλα , αλλά  τήν έθεώρει 
μ* έσταυρωμένους τούς βραχίονας, χωρίς ούδέ νά ύπο- 
κλείση τούς οφθαλμούς. Έ φα ίνετο  ώσεί συγκοατών τήν 
αναπνοήν του ΐνα  μή διαλύσγ) τό γόητρον. Α ίφνης πνοή 
ανέμου διήλθε δίκην στεναγμού διά μέσου τού δάσους7 
καί ή νεανις στρέψασα τήν κεφαλήν είδε τόν άνδρα έ- 
κεΐνον.

Προσεποιήθη τήν έκπεπλ^γμένην και ερύθημα άν^λ- 
θεν έπί τού λευκού και τρυφερού προσώπου τη ς . "Εκα
με κίνημα μ άλ ιστα  ώσεί θέλουσα νά φύγτρ, άλλ* έκεΐ- 
νος ήτο ‘ζδη ένώπιόν της καί Ιλεγεν αύτ·7) :

—  "Ω ! σ£ς παρακαλώ , μή φύγετε ! δπως καί τά



δένδρα, ουτω και εγώ ηκουον ! Μήπως δέν τό επ ιτρέ
πει ή νύμφη τών δασών είς κοινούς θνητούς ;

—  Δέν πιστεύω δτι είμαι η νύμφη τών δασών,άπήν- 
τησεν ή νεάνις, έπεθύμουν νά η μην, άλλ* είν’ άδύνατον.

—  Δ ια τί ;
—  Διότι είμαι παρθένος τής θαλάσσης, διότι έγεν- 

νήθην εντός του υδατος.
—  Τότε σειρήν, κυριολεκτικώς ;
— Δέν φα ίνεται δμως, άφ* ού δέν πράττετε δπως ό 

Όδυσσεύς.
— Καί διά τούτο είμαι Γσως μάλλον άπερίσκεπτος.
—  Ό χ ι, μάλλον ηρωικός, διότι δταν τ ις  δένγ) έαυ~ 

τόν, δπως ό Όδυσσεύς, δέν δ ικαιούτα ι νά καλήτα ι ηρως.
— Προτιμότερον ισως θά ήτο, παρά νά πίπτν) τ ις  

είς τόν κίνδυνον καί νά χάνητα ι.
—  Έδώ δμως δέν υπάρχει κίνδυνος, διότι εύρισκό- 

μεθα εις τ γ ν  ξηράν.
—  Τις οίδεν ; Είς τά  δάση, χάνει τ ις  τόν δρόμον του.
—  Συχνάκις θέλουν νά τόν χάσουν ! ειπεν ή νεάνις 

μειδιώσα πονηρώς. Τίς δμως είσθε, ήρωϊκέ Όδυσσεϋ ; 
Δέν μοί εΐπετε άκόμη τό δνομά σας, ή μήπως τυχόν 
θέλετε νά σάς έκλάβω ώς δένδρον ; τό τε, ύγ ια ίνο ιτε !

Καί κλίνασα τήν κεφαλήν εβη προς άναχώρησιν.
—  "Όχι, ειπεν εκείνος σοβαρώς, δέν είμαι ούτε φη

γός, ούτε πεύκη, ούτε θειος μάρτυς, ούτε άργοναύτης-, 
εμελλον δέ νά εί'πω τό δνομά μου εις τήν σειρήνα, τήν 
οποίαν θά παρεκάλουν νά μοί εΓπτρ επίσης τό ίδ ικόν,της...

—  ’Ονομάζομαι Μαρίνα*
— Μαρίνα! Τί ώραιον ονομα ! Έ γώ  ονομάζομαι Άρ- 

νόλδος καί είμαι φίλος τής ωραίας φύσεως.
— Δήλα δή, άπήντησεν ή Μαρίνα έρυθριάσασα, ό μέ-

γας καλλιτέχν·/ις μας, τόν όποιον πάντοτε έπόθησα νά
συναντήσω. - '

—  Να ελπ ίζω  την έπίσκεψίν σας είς το εργαστη-
ριόν μου ;

 Λί σειρήνες δέν μεταβαίνουν εις τας κατοικίας
τών θνητών.

 Τίς οίδεν, δταν τάς παοακαλέσουν π ο λύ ;
— Ά λ λ ’ « ί  σειρήνες δέν εχουσι καρδίαν καί δέν συγ- 

κινούνται.
— Δέχονται δμως λατρείαν και θυσίας.
— Ίσως !
Καί ή Μαρίνα χαιρετίσασα έπ ιχαρ ιτως εφυγεν ως

έρίφιον. , , , ,
Την έπιοΰσαν ό Άρνόλδος εΰρίσκετο εις το εργαστη- 

ριόν του. Έ ξωθεν ήκούοντο άντηχοϋσαι ή σμίλη καί ■}) 
σφύρα. Οί μαρμάρινοι όγκοι άπηστραπτον είς τόν %λιον 
έν τ$  εΰρεί$ αΰλ-J), πανταχοϋ δέ ύπϊΐρχε λεπτή  λευκή 
κόνις. Ό  καλλιτέχνης εΰρίσκετο εντός τοϋ δωματίου 
τ·/5ς εργασίας του έζετάζων αρζαμένην κρ/iv/jv. Το ύ 
δωρ Ιμελλε ν’ άναβλύζϊ) άπό τίνος βράχου προ τοϋ ό
ποιου γονυπετής νύμφη έδεχετο τό υδωρ εντός 
τέως φύλλου. Ή  νύμφν) αυτη ητο ώραιοτοέτη, λ ίαν εύ
στροφος καί περικαλυπτομένη σχεδόν υπό τ ί ς  ^μεγαλο- 
πρεποϋς αΰτνίς κόμης, έν τ$  στάσει δ’ αΰτ$ς ενυπήρχε 
συγκινητικη μέριμνα, ώς εαν ελυπεϊτο το υπεκφεϋγον 
απ’ α ΰ τ ίς  υδωρ. Αίφνης ό γλύπτη ς συντρίψας άνηλεώς 
τό άργιλλώδες άγαλμ α ,ίρ ξα το  νά κατασκευάζει νέον.

Δέν ειχεν δμως παρατηρήσει δτι ειχεν είσέλθν) τ ις  
καταπληκτικώς όμοιάζων προς την συντριβεΐσαν νυμ- 
φην, ής θά είχε χρησιμεύσ*/] ώς πρότυπον.

Τό υψηλόν αυτής ανάστημα ητο λεπτόν καί εύστρο- 
φον, αί τρ ίτες τής κεφαλής λεπτοφυεϊς και βαθέος ζαν-

ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ **



θού χρώματος, κατεοχόμεναι μέχρι τών ποδών σχεδόν, 
οί δέ ζωηρότατοι οφθαλμοί της παρετήρουν τό εογον 
μετ’ ανήσυχου περιεργίας, προς στιγμήν μάλιστα έπλη- 
ρώθησαν δακρύων, άποξηρανθέντων ταχέως. ’Ενίοτε τά 
χείλη ήνοιγον ΐνα καλέσωσι τόν καλλιτέχνην, άλλ ' έ- 
σιωπων* τέλος ό Άρνόλδος στραφείς την είδε.

— Πώς, Λεία ; άνέκραξεν ώσεί έξυπνών άπό όνειοου, 
σύ έδώ και μόνη ;

— Η μητέρα υπήγε ν’ άγοράσν) μερικά πράγματα 
διά την ο’ικίαν, Άονόλδε, καί ένόμισα δτι πολύ θά εύ- 
χαριστούμεθα άν διεοχόμεθα μαζί ολίγην ώραν.

*— Είσαι προ πολλού έδώ ;
—  Είμαι αρκετήν ώραν, άπήντησεν αυτη διά χειλέων 

μειδιώντων άμα καί τρεμόντων.
Ό  Άρνόλδος έφάνη έστενοχωρημένος.
— Θά έξεπλάγης βεβαίως διότι κατέστρεψα τό 2ρ- 

γον. Ά λ λ ’ εχω ώραιοτέοαν ιδέαν νεωτάτην καί μεγα
λοπρεπή ! Αύτό μόνον μέ λυπεί, δτι ή χαρίεσσα μνη
στή μου άπώλεσε τόσον καιρόν !

—  ”Ω ! ειπεν ή Λεία, δέν άπωλέσθη, άφ’ού εύρισκό- 
μην πλησίον σου.

Ό  Άρνόλδος λαβών ταύτην ησύχως εις τάς άγκά- 
λας του την ήσπάσθη.

— Είσαι άγγελος, είπε, καί έγώ δέν είμαι άξιος σου.
Ή  Λεία είδεν δτι έκεΐνος έσκυθοώπασε.
— Ποιος θά εύρίσκηται τώρα είς την θέσιν μου ; ήρώ- 

τησε.
— Σειρην αδουσα !
— Μήπως είδες κάμμίαν ;
— Ναι, άπήντησεν ό Άρνόλδος ρεμβώδης, χωρίς νά 

παρατηρήση τά άνήσυχα βλέμματα τής νεάνιδος, είδον 
μίαν εισρήνα καί την κατασκευάζω άπό μνήμης.

— Καί ποία ητο ;
■— ’Αγνοώ.
— *Α ! α ! Ιμελλον νά ζηλοτυπήσω τήν σειρήνά σου. 

Διότι τ ι ήδύνατο νά κάμη άτυχης μικρά νύμφη εναν
τίον τοσαύτης δυνάμεως ;

Ή  μήτηρ τής Λείας είσελθούσα παρετήρει τεταραγ- 
μένη καί Ικπληκτος τό καταστραφέν Ιργον.

— Δέν τήν άφινες τούλάχιστον κατά μέρος, Άρνόλ- 
δε, είπε. Πολύ θά εύχαοιστούμην νά Ιβλεπα καθ’ δλην 
τήν ζωήν μου τήν Λείαν μου ώς νύμφην.

— Α ληθώς, άπεκρίθη δ Άρνόλδος, άλλά δέν είχα 
αρκετήν άργιλλον πρόχειρον, καί έκτος τουτου ήιχεΐς οι 
καλλιτέχναι εϋμεθα απεχθείς άνθρωποι* θυσιάζομεν τα 
πάντα είς μίαν ιδέαν.

— Τά πάντα ; ήρώτησεν ή Λεία.
Ή φωνή της έξέφραζεν άγω νίαν άλλ’ έκεΐνος δέν τό 

έννόησε.
— Τά πάντα! έπάνέλαβεν έξετάζων τήν έργασίαν του.
— Ό χ ι δμως καί τήν εύτυχίαν τής ζωής σου, Αρ-~ 

νόλδε ; ι
— *Ισως καί αύτήν έπίσης ! έψιθύρισεν έκεΐνος.
Καί έκείνη τόν ήκουσε καίτοι εύρίσκετο ήδη είς τήν 

θύραν. Ούτος δμως ούδ* ήγειρε τούς οφθαλμούς άλλ* 
έξηκολούθει νά έργάζηται πυρετωδώς.

Μετά τινας ημέρας ή Μαρίνα εύρίσκετο είς τό έο- 
γαστήριον, χρησιμεύουσα ώς πρότυπον είς ήν θέσιν καί 
ή Λεία είχε τεθ^. Μετά πολλάς άρνήσεις καί άκκι- 
σμούς συγκατετέθη νά ελθγι. Ούτος τήν παρεκάλεσε νά 
<?δτ) πάντοτε, ΐνα άποδώσν) πιστώς τήν κίνησιν τών 
χειλέων καί τού λάρυγγος. ΤΗτο τούτο δύσκολος έπι^
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εκείνης φωνής καί έκ του θελκτικού εκείνου πλά
σματος, ώστε έλησμόνει νά έργάζηται. Ε ιτα  ό κά 
ματος ήνάγκαζε την σειρήνα νά παύγ), καί τότε ώ- 
φειλε ν* άναμένγ) δπως αυτη έπαναλάβν) τό ασμά της. 
Διέμενον λοιπόν έπί πολύ όμου καί συχνάκις, ή δέ 
θύρα του έμενε κεκλεισμένη, διότι ούδείς', ούδ’ αυτη ή 
Λ εία, έπρεπε νά ί'δ·/) την σειρήνά του ποίν τελειώση* 
Ή οικία του Άρνόλδου προσερείδετο εις τόν λόφον καί 
έδέσποζεν άπάσης τής πόλεως, συχνάκις δέ ή Λεία έ- 
θεώρει τεθλιμμένη τό μεγαλοπρεπές πανόραμα, δταν άν- 
ησύχως καί άνυπομόνως ήρχετο νά Γδγι είς την θύραν 
του εργαστηρίου.

—  Δέν θέλω νά σου διακόψω την εργασίαν σου, έ'λε- 
γεν έπειτα καί άπήρχετο.

Ημέραν τ ινά  ή Μαρίνα είπε προς τόν καλλιτέχνην :
—  Έγνώρισα πολύ την μνηστήν σας, ημεθα μάλ ιστα  

πολύ φ ίλαι άλλοτε . . . Δέν σ&ς τό είπε ποτέ ;
—  Ό χι ούδέποτε, ειπεν ό Άρνόλδος.
Ή Μαρίνα έγέλασε τόν άργυρόηχον γέλω τά της.
—  Δέν παρήλλαξε διόλου ! Πάντοτε τρυφερά καί 

έπιλήσμων ! ’Μ άτια ’που δέν βλέπονται, γρήγορα λη- 
σμονούνται ! Ή καρδία της καί ή κεφαλή της ομοιά
ζουν μέ στραγγιστήριον, ώς ό πίθος τών Δαναΐδων !
Αλλως τε χωρίς αυτά  δέν θά ήτο μνηστή σας.

—  Δ ιατ ί ;
Κ αί αστραπή διήλασε τούς οφθαλμούς του Άρνόλδου.
—  Διότι ήγάπα, πολύ μ άλ ιστα , άλλον καί δ δύσ

μοιρος είναι άπηλπισμένος* τόν λυπ εΐτα ι δμως ακόμη 
καί τόν βλέπει ένίοτε είς τον κήπον διά νά τόν παρη
γορά διά τήν απ ιστίαν της. Συχνά επίσης τήν συνο
δεύει δταν έρχηται καί φεύγγι απ ’ έδφ, καθ’ ημέραν 
δέ τόν β>έπω νά περιφέρηται πέριξ τής οικίας άναμέ-

νων αύτήν. Θέλει νά τόν συνηθίσν) βραδέως είς τήν Ι
δέαν οτι είναι μνηστή άλλου.

Ή Μαρίνα είπε τα υτα  μειδιώσα καί δι* ελαφρού τό
νου, είρωνικώς δέ παρατηρούσα τόν Άρνόλδον, άλλ* ου- 
τος ησθάνθη δτι τά  ώ τά  του έβόμβουν καί κατελήφθη  
υπό σκοτοδινίας.

— ΠοΤος τό ειπεν αύτό ; ανέκραξε.
Ή Μαρίνα έδειξε τούς οφθαλμούς καί τά  ωτα αυ

τής καί Ικλινε τήν κεφαλήν.
Ό Άρνόλδος έκβαλών τήν ποδιάν του έλαβε τον π ί

λον του.
— Σήμερον, είπε, είν* αδύνατον νά έργασθώ. Μετ’ ο- 

λίγας ημέρας θά έπαναλάβωμεν τήν εργασίαν μας.
Καί έξήλθε δρομαίος. Ή Μαρίνα έκυψεν είς τό παρά- 

θυρον ΐνα τόν ?δτ), ψυχρά, άλλ* εκείνος επανήλθε μετ 
ολίγον.

—  Ή θελα δμως νά μάθω, είπε, μέ ποιον συμμερί
ζομαι τόν έρωτα τής Λείας.

Ή Μαρίνα έδίστασε.
— Μοί όρκίζεσθε, ειπεν έπί τέλους, δτι δέν θά τόν 

κακοποιήσητε ; Μοί δρκίζεσθε δτι θά σκεφθήτε δτι εί
ναι θύμα απάτης ! Μοί δρκίζεσθε δτι δέν θά τόν πλη -  
σιάσητε ! Ά λ λ ω ς  δέν θά έπανέλθω ποτέ, καί θά μέ 
?δητε σήμερον διά τελευταίαν φοράν.

—  Τό δρκίζομαι ! έψιθύρισεν δ Άρνόλδος.
— Είναι είς πτωχός νέος ονομαζόμενος Ούβέρτος. 

Συγγράφει επ ιστημονικότατα  βιβλία, πλησίον τών ο
ποίων αποθνήσκει έκ πείνης, ούδέποτε δέ θά δυνηθτΊ 
νά θρέψη γυναίκα. Ό  δύσμοιρος, είναι ατυχής !

Ό  Άρνόλδος άνεχώρησε τα χύτατος. Ευρών την  
Λείαν μόνην είς τήν οικίαν της, έδράξατο τών δύο λε
πτοφυών χειρών της.



Λεια, ανεκραξε πνευστιών, γνωρίζω τά πάντα. 
Γνωρίζω δτι είσαι ύποκρίτρια καί ήλθα νά σ’ αποχαι
ρετίσω διά παντός.

— ’Εγώ, ύποκρίτρια! καί άπό πότε ;
Ω ! ήσο πάντοτε ! Μη υποκρίνεσαι την άθφαν. 

Αί δόλιαι γυναίκες φαίνονται πάντοτε ώς ειλικρινείς, 
αλλ επι τέλους δσα κρύπτουν ανακαλύπτονται και εύ- 
τυχης ο μανθάνων εγκαίρως. Χαΐρε ! Λησμόνησόν με 
ταχέως, συ η τόσον έπιλήσμων !

Η Λεία ήτο ώς άπολελιθωμένη.
—  "Αν ζητης πρόφασιν, άπεκρίθη, διά ν’άποσπασθής 

απ εμού, μη βασάνιζε τόν νούν σου. Λάβε οπίσω τόν 
λόγον σου, δστις σε βαρύνει, άλλά μη μέ ύβρίζης.

— ’Αληθώς, υπήρξα τραχύς, σ’ έλύπησα. Πρέπει νά 
είναι τις εύγενης και δταν ετι άφρίζη έκ λύσσης.

Καί ύπεκλίθη.
— Χαΐρε διά παντός, είπε.
Και ανεχώρησεν. *Η Λεία βθλιψε τάς δύο χειρας αύ

τής επί τού στήθους προσπαθούσα ν’ άναπνεύση.
■— Τό έσκεπτόμην ! είπε.
Αίφνης ησθάνθη θερμόν τι άνερχόμενον έκ τού στή

θους αύτής, μεθ’ δ τό αιμα άνέβλυσεν έρυθρότατον είς 
τά χείλη της, ώς άπό κρήνης.

Ό ταν ή μήτηρ της έπανήλθε τήν εύρε λιπόθυμον. 
Έπί πολύ διήρκεσεν ή λιποθυμία της, καί έπί πολύ έ- 
πίσης ήγνόει ή άτυχής γυνή πού ν’ άποδώση τήν λ ι
ποθυμίαν ταύτην. *Η Λεία κατέκειτο είς τήν κλίνην 
της πυρέσσουσα, καί βασανιζομένη υπό βηχός, οσάκις 
δε ήθελε νά τά διηγηθν) ποός τήν μητέρα της, κατελαμ- 
βάνετο υπό φρικιάσεως καί οί όδόντες αύτής συνεκρούον- 
το. Τοιουτοτρόπως παρήλθον έβδομάδες.Ή μήτηρ ήθελε

νά μεταβη προς τόν Άρνόλδον ΐνα τόν φέρν), αλλ η 
Λεία τήν ήμπόδιζεν.

— ’Όχι, μητέρα, έπεθύμει τήν ελευθερίαν του, εγω 
δέ είμαι πολύ ύπερήφανος, καί δέν θέλω να τόν εχω δε- 
σμευμένον.

*Η Μαρίνα ήθελε έπιμόνως νά ϋδη τήν Λείαν, αλλ* 
ευρισκε πάντοτε κεκλεισμένην τήν θύραν της. Εν του- 
τοις ημέραν τινά, καθ’ ήν ή μήτηρ τής Λείας απούσι
αζε, κατώρθωσε νά ε’ισέλθγ).

— Ά χ  ! Θεέ μου ! είπε δακρυρροούσα, πώς ηλλαξες, 
δέν θά σ’ άνεγνώριζα ! ’Αληθώς, οχι ! Μόνον τό δέρμα 
καί τά κόκκαλα Ιμειναν ! Ά χ  ! Θεέ μου, πόσον με 
λυπείς !

— Χαίρου, άπεκρίθη ή Λεία δυσκολως αναπνέουσα, 
μ’ έφόνευσες, δλη δέ ή εύτυχία έμεινε διά σέ.

— ’Εγώ, νά σέ φονεύσω ! Πυρέσσεις, παραλαλεΐς!.·. 
Δέν γνωρίζω μάλιστα τί είναι ή ευτυχία. Τις ομιλεΐ 
πλέον περί προτύπου, άφ’ ού τό άγαλμα ετελείωσεν.

— ’Αμφότερα συνετρίβησαν, πρότυπον καί άγαλμα! 
έψιθύρισεν ή Λεία.

— Ά τυχής νέα ! είπεν ή Μαρίνα, δακρυουσα,- αυθις.
— Φύγε, είπεν ή Λεία, σέ παρακαλώ, άναχώρησον! 

θέλω νά κοιμηθώ.
Προσεπάθησε νά στραφη ποός τόν τοίχον, άλλά ήτο 

λίαν άδύνατος, καί νέος παροξυσμός βηχός τ^ έπήλθεν, 
ένεκα τού οποίου προσέτρεξεν ή μήτηρ της, είς τήν θέαν 
τής οποίας ή Μαρίνα Ιφυγεν, ώς τό πτερόν προ τής κα- 
ταιγίδος.

Μετά τινας εβδομάδας ολόκληρος ή πόλις έλάλει 
περί τών άρραβώνων τού Άρνόλδου μετά τής Μαρίνης, 
δι’ δπερ λίαν έξεπλάγησαν άπαντες, ύψούντες τούς 
ώμους.



'— Πριν αποθάνγ) μάλιστα ή πρώτη μνηστή ! είναι 
ατοπον ! έλεγον.

Εσπέραν τ ινά  ενώ η Μαρίνα έξήρχετο τού εργαστη
ρίου, νεανίας τ ις  ωχρότατος, τού οποίου αί τρίχες τής 
κεφαλής έκρέμαντο άτάκτω ς έπί τών ισχνών κροτάφων 
του καί τοϋ όποίου οί οφθαλμοί ήσαν πυρετώδεις, την 
έπλησίασε.

—  Μαρίνα, ειπεν, αν δσα λέγουν είναι αληθή, θά 
παραφρονήσω. Ά ν  μοί γείνιρς άπιστος κάτι τ ι θά μου 
θραυσθη εντός μου.

Μη είσαι ανοητος, Ούβέρτε ! Δέν ειμπορούμεν νά 
νυμ,φευθώμεν ! ΕΓμεθα άμφότεροι π τω χότατο ι, σοί λέγω 
δε ότι θελω νά ύπανδρευθώ εκείνον ό όποιος μοϋ άρέσκει, 
και αν έτ ι δεν σοι ήρεσκε δι* αυτό. Ά ν  δέ κάμης σκάν
δαλα θά εΓπω είς δλους δτι είσαι τρελλός καί θά μέ 
πιστεύσουν.

Παράδοξον, πώς αίφνης ολόκληρος η πόλις έμαθεν 
δτι ό Άρνόλδος άνεκάλυψεν δτι ή Λεία τόν ηπάτα , δτι 
την εγκατέλιπε μανιωδώς καί δτι ή Λεία δέν ητο καί 
τοσον αγνή δσον έφαίνετο !

Πάντες ηγνόουν τ ίς  είπε τούτο κατά πρώτον, άλλ ’ητο 
γεγονός. Εν τούτοις ησθάνοντο συμπάθειαν τ ινα  προς 
την Λείαν, δταν έμαθον την απελπιστικήν κατάστα - 
σιν τής υγείας τη ς . Ενεθυμούντο δτι οί οφθαλμοί της 
ησαν στιλπνότατο ι, ή δψις αυτής έρυθροτάτη είς τά  
μήλα τών παρειών,καί δτι τό τόσον υψηλόν καί τόσον εύ- 
λύγιστον ανάστημά της ώς καί οί λεπτότατο ι ώμοι της 
πάντοτε προεμηνυον φθισιν. Οί φίλοι τού σκανδάλου 
επενόησαν διαφόρους ίστορίας καί άπεστόμωνον τούς 
αμφιβάλλοντας.

Η Λεία ηόυνατιζεν δσημέραι. Ή  θέα τοϋ μεγαλοπρε
πούς εκείνου άνθους οπερ έκλινεν άγογγύστως προς τόν

θάνατον,συνεκίνει μ υχ ια ίτα τα  τούς δυναμένους νά είσέρ- 
χωνται είς τό άδυτον τού παοθενικού δωματίου, και 
πλεΐστοι έξήρχοντο κλαίοντες.

ΤΗτο ή παραμονή τού γάμου τού Αρνολδου. Ουτος 
ένδυθείς ήτοιμάζετο νά μεταβ^ είς την οικίαν τής μνη
στής αυτού, έν γι θά έγίνετο μεγαλοπρεπής έσπεοίς καλ
λιτεχνών. Τω άνήγγειλον οτι ή μητηρ τής Λείας εζη- 
τει νά τόν ?δν), πριν δέ δυνηθ^ νά διατάξτ) νά ειπωσιν 
δτι άπουσίαζεν, έκείνη εΰρίσκετο ένώπιόν του, καί τον 
παοεκάλει μετά δακρύων νά έλθγι ολίγον ινα ϋδν) την
θυγατέρα της.

— Δέν θά ζήση κα ί πολύ καί μόνον μίαν λέξιν θέ
λει νά σού ειπγ). *Εδίσταζα νά ελθω αλλα το ετοιμοθα- 
νατον πα ιδ ί μου μ* έστειλε. Δέν θά σού ομιληση περι 
έαυτής, αλλά λέγει δτι πρόκειται περί τής ευτυχ ίας 
τού βίου σου. ’Επιθυμεί νά σοί εϊπν] κα τι, το οποίον ου- 
δείς πρέπει ν* άκούστ), καί άν δέν έλθης θα λυπηθεί θα- 
νασίμως.

— ’Ό χ ι σήμερον, δέν είμποοώ τωρα . . · Αλλην η-

^ P 0 C !  Λ  ,  I— Ά λ λ ’ ή κόρη μου αποθνήσκει ! ί
— Ά λ λ ο τε , άπήντησεν δ Άρνόλδος, αί λέξεις αυτα ι 

θά μέ άπήλπιζον, αλλά σήμερον ουδεν πάλλει εντός μου 
πλέον* δχι, δέν είμπορώ νά Κλθω εις την οικίαν σας. 
Χαίρε !

Καί χαιρετίσας έξήλθεν. ‘Η άτυχη  γυνη επανήλθεν 
είς τήν οικίαν της καταπεπονημένη, είς δέ τό έοωτη- 
ματικόν βλέμμα τής Λείας άπεκρίθη δι αποφατικής κι- 
νήσεως τής κεφαλής. Ούτε ή μήτηρ ούτε ή κόρη ε ίπό ντ ι.

Ό τε έπανεΐδον τόν Άρνόλδον μετά τόν γάμον του 
άπαντες έξεπλάγησαν εύρόντες αυτόν σοβαοοτερον τού 
συνήθους. Προ πάντων ποός τήν νεαράν αυτού σύζυγον



ήτο σκυθρωπός σχεδόν, εν ώ εκείνη τόν έκολα'κευε, τόν 
επλήρου περιποιήσεων καί δπήκουεν είς τό έλάχιστον 
βλέμμα του, ώσεί νά τόν έφοβεϊτο. Μετέβαινε συχνάκις 
είς τ ά ; συναναστροφάς Ινθα ήδύνατο νά έπιδείκ'νυται 
τά  προτερήματα της, Ιδιδε ζωήν είς ολόκληρον έσπε- 
ρίδα^διά τοϋ πνεύματός της καί τής ευθυμίας'της, ε ίτα  
οέ αίφνιδίως εύρίσκουσα τόν σύζυγόν της καταπεπονη- 
μένον λ ίαν, ανεχωρει μ ετ ’ αυτού καθ* ην στιγμήν μά
λ ιστα  περιεκυκλούτο ύπό πολλών θαυμαστών της. Μετ’ 
ολίγον περί ούδενός άλλου ώμίλουν, η περί τής Μαρίνης, 
εξαίσιου σειρήνος, ώς την άπεκάλουν, άφ’ δτου ήδυνή- 
θησαν νά Γδωσι τό γύψινον έκτύπωμα τής κρήνης άπο- 
σπώσης τόν γενικόν θαυμασμόν.

Η σειρην έφαίνετο έξερχομένη τής δεξαμενής· διά 
τής μιας χειρός εστηοίζετο έπί βράχου, ενθα ίστάμενον 
πτηνόν παρετήρει ταύτην, την δέ άλλην χεΐρα έξέτεινε 
καί μέ κυοτωμένον ολίγον τόν δάκτυλον τό έκάλει καί 
τώ  ενευε.Τό μάλλον άξιοπαρατήρητον ητο ό έξωγκωμέ- 
νος λαιμός καί τά άνοικτά χείλη όπόθεν οί ήχοι έφαί- 
νοντο άναβλύζοντες δίκην μαργαριτών. Διηγούντο δτι 
την νύκτα το άγαλμα εψαλλε χαμηλοφώνως‘οιονεί ηχώ 
τών ^ασμάτων τής^ Μαρίνης. Ό τε  ελεγον ταύτα  προς 
τόν Αρνόλδον, εθεωρει διά σκυθρωπού ομματος τό ά 
γαλμα καί εσιωπα, εκείνοι δέ εσειον την κεφαλήν καί 
διενοούντο δτι ό Άρνόλδος είχε μαγευθν) ύπό τής πνε- 
ούσης τά λοίσθια Λείας, καί πάντοτε* θά έσυλλογί- 
ζετο αυτήν, ή δτι ειδεν δτι ή Μαρίνα είχε σώμα δ- 
μοιον ιχθύος καί έπεθύμει ν’ άποθάνγ). Συχνάκις έφέ- 
ρετο τραχέως προς ^ταύτην. Δ ιηγεΐτό τ ις  δτι ή Μα
ρίνα ημέραν τ ινά  αγοράσασα παρ’ άνθοπώλιδος ανθο
δέσμην, εθηκεν ταύτην είς τήν κομβιοδόχην τού συζύ- 
γου της, άλλ εκείνος τήν εοοιψε χαμαί. Ά κατανόητον!

Τό ειπον καί εις τήν Λείαν αύτήν ε τ ι, ή τ ις  δέν έξεπλάγη  
μέν έκ τούτου, άλλά  κα ί δέν είπε τ ίπ ο τε . Ά λ λ ω ς  τε 
πολύ ολίγον ώ μ ίλε ι, τοσούτον δέ δυσκόλως άνέπνεεν, 
ώστε συχνάκις Ιπρεπε ν’ άνοίξωσι τα χέω ς τά  παράθυρα
διά νά ττΊ δίδωσιν αέρα.

Εσπέραν τ ινά  ό Άρνόλδος ε’ισήλθεν είς τό δωμάτιον 
τής Μαρίνης, ένδυομένης ΐνα  μεταβτί είς συναναστροφήν 
τινα .

— Ή  Λ εία άπέθανεν I είπε.
— Τό ήξευρα, άπεκρίθη εκείνη.
— Ά  ! . . . δ ια τ ί δέν μοί είπες τ ίπο τε  ;
— Δ ιότι ζηλοτυπώ  άκόμη καί τή ν  νεκράν,άπήντησεν 

ή Μαρίνα, πλησιάσασα αυτόν καί θελήσασα νά τόν έ- 
ναγκαλισθγ).

Έκεΐνος τήν άπώθησεν.
—  Ά φ η σ έ  με λο ιπόν, μή κάμγις γελο ία  πράγματα  !
—  Ν αι, άληθώς !
Καί ή Μαρίνα άφήκε νά καταπέσωσιν ή κεφαλή της 

καί οί βραχίονές τη ς , δίκην έπ ιτιμηθέντος πα ιδ ιο ύ ,ά λλ  
οί οφθαλμοί έκείνου έξέφραζον ά ντ ιπάθεια ν . ^

— Δέν θά έξέλθω άπόψε, προσέθηκεν ή Μαρίνα εκ- 
δυομένη.

  Ά ν  θέλνις νά μ* ευχαρ ιστήστε, άφες με μονον,
πήγαινε μόνη είς τήν εσπερίδα. Ε ίσαι απαρα ίτητος.

—  Ό π ω ς θέλεις ! άπεκρίθη ή Μαρίνα έρασμίως ! 
Μόνον διά σέ θέλω νά λάμπω  !

—  Ά π ό  πότε ;
—  "Ω! Ά ρ νό λδ ε !
—  Ά πέκρυψας πάντοτε  τήν άλήθειαν.
—  Κανείς δέν μ ’ έγνώριζεν. Είς σε οφείλω τα  πά ντα .
—  Ψεύδος !
—  νΩ ! τ ί  κακός λόγος !



Λέγω ο,τι οι άλλοι σκέπτονται , . . Μέ τάς ιστο
ρίας σου ! . . .

Ά λ λ α , Άονόλδε είναι ή μόνη αλήθεια. Μόνον οτι 
διηγούμαι δηκτικώς.

Ναί, πολύ δηκτικώς, αληθώς καί προσβάλλεται 
ή καρδία.

Μεθ ο εξήλθεν. Η Μαρίνα άκολουθησασα αυτόν διά 
τών οφθαλμών, εθηκε τούς δακτύλους έπί τών χειλέων 
της καί διενοήθη.

— Κακό παιγνίδι ! είπε.
 ̂Ε ιτα αδουσα κατήλθε την κλίμακα, καί μετέβη είς 

την συναναστροφήν, είς ήν έμεινε πολύ ολίγον, καί καθ' 
ην  ̂ εγοήτευσεν άπαντας μέ τούς θαυμασίους οφθαλ
μούς της.

Κρίμα ! ελεγον, ή μαρμαρίνη νύμφη δέν θά Ιχν) 
ποτέ τους οφθαλμούς της, οI όποιοι όμοιάζουσι ποός 
οφθαλμούς γαλής.

Η μ&λλον προς οφθαλμούς τίγρεως.
Είναι δαίμων καί πρέπει νά ποοσέχωμεν !

—  Φυσικά.
 ̂ - Δ ιατί όμως την κακομεταχειρίζεται έτσι, άφ* ού

την ηγάπα τοσον ;
Θ ανεκάλυψε φαίνεται οτι είναι δαίμων καί ποο- 

φυλάττετα ι έκ τού έναγκαλισμοϋ της.
Η σειρήν του είναι παράδοξος καί την φοβούμαι

Προηγουμένως είχον όμιλήση περί τής Λείας, τώρα 
δέ μόνον περί τής Μαρίνης έλάλουν.

Μήνες διέρρευσαν άπό τοϋ γάμου τού Άρνόλδου, 
αλλ η ευτυχία έφαίνετο καταλιπούσα την εστίαν αύ- 

ειΧεν άπόκρυφον τινά θλιψιν ήν άπέκουπτεν 
άφ’ όλων. Μη ησαν τύψεις τοϋ συνειδότος, ή μη ή γνώ- 
σις τής αλήθειας τω ήλθε λίαν βραδέως ; Μήπως ίσως

τό βασανίζον αύτόν ήτο ό τελευταίος λόγος τής Λείας 
ον δέν η θέλησε ν’ άκούσν) ; Ά π αντες έφοβοϋντο τούς 
οφθαλμούς του καί ελεγον ότι ή μαρμαρίνη σειρήν, ητις  
?)το πεπερατωμένη σχεδόν, είχε καταχθόνιος εκφρασιν, 
και ωκτειρον την άτυχή νεαράν γυναίκα, ης η καλλονή 
καί ή φωνή εθελγον καθ’ έκάστην πλειότερον. Ά λ λ ’ η 
φωνή εκείνη μόνον υπό τών ξένων ήκούετο, διότι όταν 
αυτη έψαλλεν, ό Άρνόλδος άνεχώρει λέγων, ότι δέν η- 
γάπα τήν μουσικήν.

— Ά λ λ ’ ιώδεις μ ι  σΰ επίσης, τφ  ειπεν άπεοίσκε-
πτός τις.

Ό Άρνόλδος άπήντησε σκυθρωπός.
— Ή φωνή μου είναι προ πολλού βραγχώδης, καί 

διά τούτο αδυνατώ νά εννοήσω την καλήν απο την 
σφαλεράν μουσικήν. Άπώλεσα τάς μουσικάς γνώσεις μου.

—- Σέ ειδοποιώ εγώ, όταν κάμης κανένα σφαλερόν 
ήχον, ειπεν ή Μαρίνα γελώσα θορυβωδώς.

Ήγάπα νά δ ιηγήται καί τό κατώρθου. Συχνάκις αί 
ίστορίαι της έτάραττον σφοδρώς τόν Άρνόλδον όστις 
ελεγε τότε έστενοχωρημένος. *

—  Δήλα δη τό πραγμα ήτο έτσι* θά τό έλησμονησες.
Ή μ&λλον άπεμακρύνετο.
‘Όταν εκείνη εΰρίσκετο μόνη μετ’ αυτού ήθελε νά τω 

διηγήται παντοΐα πράγματα έκ των προ τοϋ γάμου 
αυτών.

— Μήπως σέ ήρώτησα δι’ αυτά ; ελεγεν ούτος άπο- 
τόμως.Ούδέποτε σέ ήρώτησα περί τοϋ παρελθόντος σου, 
καί δέν θέλω τίποτε περί αυτού νά μάθω.

Κατείχε καταπληκτικήν ίσχύν έφ’ έαυτής, διότι 
ούδέποτε άπεκρίνετο τραχέως, ουδέποτε τό πρόσωπόν 
της έσκυθοώπαζεν, αλλά μόνον ή ύποκυλίς αυτής άνήρ- 
χετο συχνάκις.



Εσπέραν τινά δ Άρνόλδος έκάθητο ύπό την στοάν 
τής οικίας του και παοετήρει κάτωθεν αύτοΰ την πόλιν 
ην έκάλυπτον έλαφραί φθινοπωριναί άναθυμιάσεις. Ή  
πανσέληνος ήτο τόσον καθαρά, ώστε θά ήδύνατό τις ν’ 
άναγνώσ*/), τά δέ κωδωνοστάσια και αί στέγαι ελαμπον 
ώς έν μυθολογήματί τ ιν ι. Πέριξ σιγή έπεκράτει* γλαύζ 
Ικοουσε τό ύπό τής σελήνης φωτιζόμενον παράθυοον τοΰ 
έργαστηριου, είτα μετέβη είς δένδρον τ ι έναντι κείμε
νον, έφώνησε δίς καί είτα άπέπτη, δ δέ Άρνόλδος τήν 
ήκολούθησε διά μελαγχολικοΰ βλέμματος. Τότε ή Μα
ρίνα έξελθοΰσα τοΰ έργαστηριου τω είπε’

— Δέν θέλεις νά ιδ*/)ς τήν σειρήνά σου άκόμη άπαζ; 
Αύοιον λίαν ένωρίς θά τήν πάρουν, είς τό φώς δέ τής 
σελήνης φαίνεται δτι εΐναι ζώσα.

Ό Άρνόλδος έγερθείς είσήλθεν είς τό έργαστήριόν 
του. Πράγματι ή σειρήν έφαίνετο κινουμένη καί συνεκι- 
νήθη διά τοΰτο’ τότε είς τήν στοάν ήκουσε ταχέα βή
ματα, είτα δέ τά ονόματα ταΰτα: Ουβέρτοζ ,Λεία,  Μ α - 
ρ ί ν α , 'ΑρνόΑδος, άπαγγελθέντα μετά σπουδής, διό κα
τέστη προσεκτικός.

— Ά λλά , Ούβέρτε ! Προς Θεοΰ ! τ ί ζητείς έδώ τήν 
νύκτα ;

— Σέ ζητώ, σέ, αποτρόπαιο; γύναι, σέ, διαβολική 
σειρήν, ήτις έφόνευσες τήν Λείαν, ήτις ήπάτησες τόν 
Άρνόλδον καί μέ κατέστησες παράφρονα σχεδόν.

—r Έ γώ, έφόνευσα τήν Λείαν ; Δέν είσαι είς τά σω
στά σου, Ούβέοτε !' ι

— νΩ ! μή άρνήσαι. Γνωρίζω τά πάντα, τά πάντα ! 
Τό νά φανν) προς έμέ άπιστος, ήτο φυσικώτατον! Ό  
Άρνόλδος είναι μέγας καλλιτέχνης καί έγώ δέν είμαι 
τίποτε. Ά λλά  διατί τψ  διηγήθης δτι ήμην εραστής 
τής Λείας, ή όποία άπέθανεν έκ λύπης, διότι Ιχασε τόν

Άρνόλδον, αυτή, ή σεμνή καί άγνη ώς ό ήλιος, εν φ 
eb, σύ ! ΣΙ, σ’ έκράτησα είς τάς άγκάλας μου καί μοί 
ώρκίσθης αίωνίαν π ίστιν. Οΰδείς άλλος έκτος της σε
λήνης μάς είδε, καί ή σελήνη έσιώπησε . . .

Τρομερός κρό-Λς έντός τοΰ έργαστηριου διέκοψε τους 
λόγους τούτους. Ή  Μαρίνα ώρμησεν έκεϊ, δπου ευρε 
τόν Άονόλδον, μέ συνεσφιγμένας τάς πυγμάς, προ της 
συντριβείσης σειρήνος. Ή  σφύρα δι’ ής Ιπληξε ταυτην 
είς τό πρόσωπον εΐχεν αναπηδήσει έκ της σφοόροτητος 
τοϋ κτυπήματος καί κατέκειτο όπισθεν τοϋ Άρνόλδου. 

 Άρνόλδε ! έκοαύγασεν ή Μαρίνα, ό δυστυχής ε-
τρελάθη ! , λ

Τ?ί αΰτΤ) στιγμή ή σφύρα κατέπεσεν επί τής κεφαλής 
της καί έπεσε ψυχορραγούσα έπί τού έδάφους/Ο Ού6έρ- 
τος ήγειρε τόν πόδα ίνα την κατασυντρίψη, άλλ’ ό Αρ- 
νόλδος τόν άπώθησε βιαίως. Τότε ό Οΰβέρτος ανεκαγ-
χασε θορυβωδώς. , < c

— Κατέστρεψες τήν ψευδή σειρήνα, άνέκραζε, και
έγώ ήθέλησα νά σοί δείξω ποία ήτο ή άληθής, διότι συ 
είσαι ολίγον άδέξιος καί ηλίθιος. Ή  σειρά σου τώρα ! 
Ή  Λεία μέ στέλλει διά νά τήν έκδικηθώ !

— Κάμε γρήγορα ! είπεν ό Άρνόλδος καταβιοάζων 
τήν κεφαλήν ΐνα  δεχθή το κτύπημα. ^

Ό παράφρων Ιρριψε μακράν αυτού την σφύοαν.  ̂ ^
 Ό χ ι όχι, όχι τοιουτοτρόπως ! Η ιστορία θα ή-

ναι καλλϊτέοα οταν θά διηγώμαι δτι έφόνευσες^ πρώτον 
τήν Λείαν καί έπειτα τήν σειρήνα καί τότε θά σέ κα
ρατομήσουν είς τήν πλατείαν τής Αγοράς καί έγω θα 
χορεύω. Θά τά διηγηθώ δλα ! δλα, όλα, καί θά τής 
δείξω πώς τήν ένηγκαλίσθην πρώτον ένώπιόν σου.

Καί λαβών τήν σειρήνα άπό τοϋ λαιμού την ήσπά-



σθη μανιωδώς. Ό Άρνόλδος έποίησε κίνημα φρίκης, 
μεθ* δ στραφείς Ιφ υγεν ,  άγνοών που μετέβαινεν.

Ή σελήνη έφώτισεν ετι επί πολύ τό έργαστήριον, 
εν ω δ παράφρων εμεινε καθ’ δλην την νύκτα.

'Όταν την πρωίαν ήλθον πολλοί, εύρον την Μαρίναν 
είς τάς άγκάλας τής συντετριμμένης σειρηνος καί τόν 
Ούβέρτον καθήμενον καί μορφάζοντα εΓς τινα γωνίαν.

— Δέν εψαλλε καλά, άνέκραξε, καί αυτό τόν έτρέ- 
λανεν.

Ούδείς ποτε εμαθε τί συνέβη, διότι ούδείς έκτος της 
σελήνης είδε καί ή σελήνη έφάνη έχέμυθος.

Έ πί πλεΐστα ετη δέν ήκούσθη ομιλία περί τού ω
ραίου καί σιωπηλού γλύπτου, ήγνόουν δέ άν εζη ετι.

Ημέραν τινά έκ τοϋ Νότου ήλθε θαυμάσιον άγαλμα 
διά τον τάφον της Λείας* ούδέν ονομα άνεγινώσκετο 
έπ* αύτοϋ, οί δέ κομίσαντες αύτό ελεγον δτι έποιήθη 
υπό τοϋ δLδασκάλoυ Μάρνου, τοϋ λευκότριχος μεγάλου 
γλύπτου.

Παρίστα τούτο τήν νύμφην οΐα καί άλλοτε ήτο, αντί 
δμως τού υδατος της πηγής, έξήρχετο δφις έκ τού βρά
χου περιστρεφόμενος πέριζ τοϋ φύλλου δπερ αί λεπταί 
χεΐρες αύτής έκράτουν. *Η μήτηο τής Λείας πολλάκις 
εκλαυσε προ τής λιθίνης ταύτης είκόνος, ήτις είχε μεν 
τήν καλλονήν καί τό θέλγητρον, ούχί δμως κκί τήν 
ζωήν.

(Μετάφρασις) Γ . Α .  Β α α α β α ν η ς

Α Σ Π Ρ Η  Κ Α Ι  Μ Α Υ Ρ Η

f i f l i l l l '  X I ,  Παύλε, τίποτε.

0 |Ρ  Κύτταξε καλλίτερα . . . Δεν βλεπεις
§ 1  δτι έχω μίαν τρίχα άσπρην όλιγώτερον ;

— Δέν τας είχα ποτε μετρήσει.
_  $ 2 ,  φαε «.ου, αυτή ή τρίχα είναι όλόκληρος 

Ιστορία. Είμαι δ Ατυχέστατο; των άνθρώπων.
—5 Σέ συγχαίρω.
_  Σοί ομιλώ σπουδαζων, άκου..· την επιούσαν του 

νοροϋ έπήγα είς τ ίς  κυρίας Βρονζάτης. Ητο μονη και 
έγώ ηΰτύχησα νά φανώ τόσον τρυφερός, τοσον πειστι
κός, τόσον κατακτητικός, ώςτε ή Σόφια . . . ^

— Άοκεΐ, άρκεΐ, άφ’ ή ί στιγμής την αποκαλεις 
άπλώς μέ τό όνομά της, πάσα έξήγησις περιττή.

— ”Ω! μήν ύποθέτγις . . ·
 Έ γώ ! δέν υποθέτω τίποτε.
— Ήθελα νά εΐπώ μόνον ότι έγώ ήμουν γονατΗστος 

ε’ις τους πόδας της, κατοπτριζόμενος ε’ις τους γλαυ
κούς της έφθαλμούς, εκείνη δέ φιλομειδης και ωραία ώς 
Άφοοδίτη.Αίφνης την βλέπω καί γίνεται σο?αρα, πλ/ι 
σιάζει τήν άπαλήν της χεϊρα έπί τοϋ μετώπου μου και. 
άποσπ$ μίαν λευκήν τρίχα, τήν όποιαν και μοι επι ει 
κνύει. Δέν δύναμαι νά σοι παραστήσω πώς έμεινα πρέ
πει βεβαίως νά ώχρίασα. Ένόμισα ότι ήτο περίπαιγμα, 
σκώμαα, σάτυρα σατανική. Καί φαντάβου, <φι ε μου, 
τήν θέσιν μου’ νά είμαι γονατιστός ένώπ-ior ώραιοτα- 
της γυναικός, νά της κάμνω έρωτιχάςεκδηλωσβίί, *ερ- 
μάς ώς τό Βεζούβιον, καί εκείνη νά-p** απ&β**-μι#ν

ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ



λευκήν τρίχα καί νά μοί την επιδεικνύει* δέν ητο φρι- 
κώδες, σαν νά μοι Ιλεγε «Ιχεις τρίχες άσπρες, καί θέ
λεις νά κάνης καί κόρτε;»

— ’Ακριβώς αύτό!
— Καί δμως ! . . . τί χαρά ! τί εύτυχία ! ήνοιζε 

μικρόν λοβίσκον, τόν οποίον ειχεν έπί τού ψελιου της, 
καί είςήγαγε μετά προςοχής την άσπρη τρίχα.

— Τί νόστιμο !
“  ’Αλήθεια* σαν νά μου έλεγεν, έγώ, βλέπεις, δέν 

εχω τάς προλήψεις τών άλλων γυναικών αύτές -ρ άσπρες 
τρίχες δέν με φοβίζουν.

— Διερμηνεύεις θαυμάσια τά διανοήματά της.
— Έγώ, εννοείς, διά τόν τύπον, προςεποιήθην δτι 

δέν έπιδοκιμάζω τήν εκλογήν, καί ειπα :
— Μίαν άσπρην τρίχα είς τόν λοβίσκον, Σοφία ;
— Σιωπή ! — μού άπήντησε γλυκά, γλυκά, καί μου 

ίβαλε τό χεράκι της είς το στόμα —, δέν είναι καί 
αύτη ίδική σου, Παύλέμου; Καί έπειτα, είμαι ειλι
κρινής, ή άσπρη εχει τό καλό δτι ήμπορώ νά την φέρω 
πάντοτε μαζί μου, χωρίς νά πέσω είς τήν κακογλωσσιά 
καλής τινός μου φίλης. "Αν τυχόν άπό περιέργειαν άνοί- 
ζγι κανείς τόν λοβίσκον καί Γδη τήν άσπρη τρίχα, είναι 
τού μακαρίτου τού παππού μου, θά ε’ιπώ κ* έτελείωσε* 
δέν εχει σχόλια. Θά είναι ψεύμα, άλλά θά μέ το συγ- 
χωρήσης.

— Τί Ιζυπνη, τί προνοητική, τί χαριτωμένη γυναίκα!
— Τήν λατρεύω* είμαι ό εύτυχέστατος τών θνητών.
— Ιδού ερως, δςτις κινδυνεύει νά γίνν) χρόνιος.
— Ειπέ μάλλον αιώνιος.
— ’Αλήθεια, μέ τά σωστά σου ;
— Βέβαια, θά την άγαπώ πάντοτ*, αιωνίως, διά 

βίου, μέχρι τάφου.

—  Ά λ λ ’ είσθε δύο. t
—  Ά π α τ ά σ α ι ’ είμεΟα μ ία ψυχν) εις δυο σώ ματα .
—  Ύ γ ία ινε , Παΰλε, σέ άφίνω, δ ιό τι κάποιο; με ««ft*

μένει. / »^
W· Είνον παρέλθει δύο (χ^νε; χω ρί; νά συναντήσω ουόα-
ρ ΰ  τόν Παΰλον, ά λλ ’ Ιλεγον πάντοτε κα τ εμαυτον
δτι τανέω; θ* τον ϋδω. Φίλο; μου τ ι; ,  βαθυ; περι_ .α
τοιαΰτα ψυχολόγο;, είχέ με δ ιαβεβαιώσει οτι οι μηνε;
του μέλιτο;^ οί έκτο; τό ; σ υ ζ υ γ ι κ ό ;  τροχιά; ανατελ-
λοντε;, διαρκοΰσι τό διπλοΰν των συζυγικώ ν.

Εσπέραν τινά *)μϊ)ν εί; το θέατρον, οτ αϊφνη; βλέπω
ένώπιόν μου τόν Παΰλον.  ̂ ^

—  Πώ; ! έδώ : ήρώ τησα μ ετ’ απορία;.
_  Άφοΰ είσαι και σ ύ  άπήντησεν εκείνο; μετα

τινο; π ικρ ία ;.
—  Ν αί, ά λλ ’ έγώ δεν ε ίμα ι έρωτευμενο;.
—  Κ αί ποιό; σου λέγει δτι έγώ ε ίμ α ι;
—  Κ α ί π ώ ; ; έτελείωσεν ήδη ό Ιρω; δ. . . α ιώ νιο ; ,
—  Ώ ,  φίλε μου, τ ί  τέρα; !
— Καλέ, διά ποιον όμιλεΧ; ;
—  Διά ποϊον ; δ ι’έκείνην, τη ν κυρίαν Βρονί,ατην.
— Τί λ έ ; ;
—  Α λ ή θ ε ια .
_  Σοΰ άπέδωκε λοιπόν την άσπρη τρίχα ;
—  "Εβαλε; τό δάκτυλο ’; τη ν  π ληγή .
— Λέγε, σέ άκούω. ,
— Μάθε λοιπόν, δτι προ ένό; μηνό;, δτε ήμουν τοσον 

εύτυγής, ήρχισα νά παρατηρώ τά ; συχνά; επισκέψει; 
ένό; μεγαλοσχήμου κυρίου νεοφερμένου, τοΰ οποίου ο η 
ί| ώραιότη; συνίστατο εί; τά  μαΰρα τά μα ία του, 
μαΰοα σάν τοΰ κόρακο; τά πτερά. Έκαμα παρατηρη
θεί;'ε’ι; την Σοφίαν διά τά ; έπισκέψει; εκείνα;, αλλ



αυτη «είσαι τρελός, μου είπε, νά ζηλεύης ίναν Άράπη*» 
τον Ιλεγεν Αράπη. *Αλλ* αυτό δέν με καθησύχασε* 
ειχα μεσα μου καρβοϋνι. Λόγια, παράπονα, σκηνές καθ’ 
ημέραν καί εκείνη νά κλαίτ), καί έγώ νά κλαίω μαζί 
της, ότι την έκαμα νά κλαύσ*/)' ό παράδεισός μου είχε 
γίνει κόλασις.

Τό εννοώ, άλλ* ή ζηλοτυπ ία  σου άπεδείκνυε τόν 
ίρωτά σου.

Αυτό λέγω καί έγώ* τέλος πάντων *πές σήμερα, 
πες αυοιον η Σοφία μ ’εδωκε τόν λόγον της τιμής της, 
νά μη δέχεται πλέον τόν ’Αράπην.

—  Τι καλή, τ ί  εύγενής !
—  Ναί, μά ακούσε καί φρΐξε. Προχθές τό βράδυ 

έπήγαινα είς της Σοφίας* καθ’ οδόν βλέπω μίαν άμαξαν 
κλειστήν, ήτις  ήτο σταματημένη προ μεγάλης τινός οι
κίας, ώς νά έπερίμενεν έκεΐ. ’Από τό μέρος δθεν διηρχό- 
μην τό παοάθυρον τής άμάξης ητο άνοικτόν’έρριψα κατά  
τύχην τό βλέμμα, καί βλέπω τόν κύριον μέ τά  μαύρα τά  
μαλλιά* κυττάζω τότε μέ περισσοτέραν περιέργειαν και 
πλησίον αυτού έκάθητο μία κυρία,ήτις είχε κατεβασμέ- 
νην την καλύπτραν,άν καί ήτο έσπέοα’τούτο δμως δέν μοι 
έδωκε καμμίαν υπόνοιαν, καί έπροχώρησα βήματά τινα. 
Αίφνης μία ιδέα φρικώδης μ* ερχεται είς τόν νούν καί 
με καρφώνει είς τον δρόμον. «Μή είναι ή Σοφία;» λέγω 
κατ εμαυτόν καί στρέφομαι αμέσως είς τά  όπίσω ινα 
βεβαιωθώ. Ή άμαξα ήτο ακόμη έκεΐ* σπεύδω τό βήμα, 
άλλ ότε έπλησίασα, ή άμαξα άπήρχετο δοομαίως. Ε 
τράπην καί πάλιν τήν προς τον οίκον τής Σοφίας* φθά
νω* σκοτεινά τά  παράθυρά της* άναβαίνω, κτυπώ τήν 
θύραν, ερωτώ τήν υπηρέτριαν:

—  Είναι μέσα ή κυρία ;
—  Ό χ ι,  κύριε.

—  Πού έπήγεν ;
—  Δέν ήξεύρω.
—  Πότε θα έπιστρέψη ;
—  Δέν μου είπε τ ίποτα.
 Είναι πολύ ώρα που έβγήκε ;
—  Ούτε πολλή ούτε ’λ ίγη .
Έ φυγα φουρκισμένος* μοί έφαίνετο ότι και η υπηρέ

τρια, ή τόσον συνήθως προςηνής, μετείχε τής συνωμο
σίας καί μ* έπερίπαιζε διά τών ξηρών έκείνων απ αντή 
σεων. Δέν ειχον πλέον αμφιβολίαν οτι ήτο ή Σοφία με
ταβαίνω είς τήν λέσχην δια να διασκεδασω την αθυ-  
μίαν μου, αλλά πού νά διαβάσω, πού νά παίξω ; Μετα 
μίαν ώραν επανέρχομαι είς τήν οικίαν τής Σοφίας* τα  
παράθυρα ήσαν καί τώρα σκοτεινά’ εν τουτοις αναβαίνω  
καί έρωτώ :

—  Έπέστρεψεν ή κυρία ;
—  "Οχι, κύριε, μού άπήντησεν ή υπηρέτρια ξηρά,

ξηρά. ί
Δύνασαι νά φαντασθ'Τίς τ ι  νύκτα απερασα. Την επι

ούσαν εκρουα τήν θύραν τής κυρίας Βρονζάτης^ ήτο  
μόνη. Μέ ύπεδέχθη διά τού αύτού πάντοτε προςφιλούς 
μειδιάματος νεύουσά μοι νά καθήσω πλησίον της. Αλλ  
έγώ μ ένω ν δρθιος:

— Ήξεύρω τά  πάντα, έφώνησα μέ υφος όργίλον.
  Τί ; ειπεν εκείνη άταράχως, στρέφουσα προς εμέ

βλέμμα απορίας. ^
—  Τί ; χθές τό βράδυ δέν ήσουν είς τήν άμαςαν  

μέ τόν κύριον εκείνον, μέ τον Αραπην, καθώς, τάχ α ,  
τόν λές ;

—  Έγώ, Παύλέ μου, είς τήν άμαξαν ! ονειρεύεσαι, 
φίλε μου* δέν σου είπα δτι Ιπαυσα νά τον δέχομαι ποός 
χάριν σου ; είσαι τόσον ζηλότυπος ! . .



— "Ω φρίκη ! *Ω υποκρισία ! Και τολμάς ν' άρνηθής 
δτι χθές τό βράδυ δέν ήσουν είς τήν οικίαν σου*;

— Δέν το άρνοΰμαι.
— Λοιπόν που ήσουν ;
— Είς τής αδελφής μου.
— Τής αδελφής σου ! . καί Ιχεις αδελφήν ; και πώς 

δέν μου ώμίλησες ποτέ περί αύτής ;
— ’'Ελειπε1 τώρα ήλθε καί τώρα σοι ομιλώ. "Αν δέ 

πάλιν δέν με πιστεύης, εύκολον νά βεβαιωθής* πηγαί- 
νομεν μαζί, δποτε θέλεις και βλέπεις άν λέγω άλήθειαν.

Τί ν' άποκριθώ είς αύτά, φίλε μου ;
— Βέβαια, βέβαια.
— Κατεπραύνθην* έκάθησα πλησίον της* ίλαβα τήν 

χεΐρά τής καί την κατεφιλουν, τήν κατεφίλουν άδιακό- 
πως'ήθελα νά πέσω είς τούς πόδαςτης, νά ζητήσω συγ
γνώμην διά τήν άδικον ύπόνοιάν μου, νά κλαύσω, νά ά- 
πομάξω διά φιλημάτων τά δάκρυα, τά όποια εβλεπον 
έπί τών ωραίων αύτής οφθαλμών δτ’ αίφνης ή θέα τοΰ 
ψελίου τής χειρός ήν έκράτουν καί έφίλουν, μοί γενν$ 
μίαν ιδέαν* καί εύθύς, πριν ή λάβη καιρόν νά με έν- 
νοήσνι, άνοίγω διά τή ; έτέρας τόν λοβίσκον καί τ ί ευ
ρίσκω;

— Τήν άσπρη τρίχα ;
—  Μάλιστα’ τρίχα μαύρην σάν τον Διάβολο.
— Τί είναι αύτό ; είπα έξαλλος ύπό θυμοΰ ; δει- 

κνύων τόν λοβίσκον.
Καί έκείνη μέ ειρωνείαν Σατανά :

Ναί, φίλε μου, ή άσπρη σου τρίχα ήρχιζε νά γε- 
ράζη 'ς τά ’μάτιά μου καί την . . . έβαψα.

Ε. Κ. Α ς ω π ι ο ς

Β Ι Β Λ Ο Σ  Α Ν Α Ρ Ω Ν

ΒΙΒΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ1

Κ Ε Φ Α Λ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α !

τοΰ άνδρός ύπήρζεν ανέκαθεν το προςφιλες 
μέλημα τής πατρικής τών κρατούντων 
μερίμνης. Καί δτέ μέν Ιθεντο ψαλίδα ή 
ξυρόν έπί τής κ ε φ α λ ή ς ,  ότέ δέ φραγμόν 

τγί δΤανοί φ  οΐ κρατούντες ήθέλννσαν πάντοτε τόν άν
θρωπον φαλακρόν τριχών καί ιδεών, έπ άγαθφ αυτοΰ 
τούτου,, έννοεϊται. Διότι ή μέν πλ<εισμονη τών τριχών 
αναπτύσσει παρά τφ  άνδρί, δςτις; εχει καί τα γένεια, 
ύπερβάλλουβαν θερμότητα , ^τχς επιφέρει εγκεφαλι- 
κάς-συμφορήσεις, ή δέ τών ιδεών πληθώρα* γενν<̂  μη
νιγγίτιδαν ’Ενβυμήθητε τάς Αθήνας έν Ιτει άρειμανίφ 
1880, τί έπιδημία, τ ί θάνατος, τί κακό μεγάλο! Διατί 
δέ τοΰτο* διότι ύπήρχεν είςβολή, πλήμμυρα ιδεών. Με- 
γά.Ιη και μικραί έστροβίλιζον εν ταΐς κεφαλαΐς τών

1. Όρα τό πρώτον κα\ τό δεύτερον έν τω *Αττιχ& Ή μεροΛογίω  
τών ετών 1885, σελ. 72 -  120, χαϊ 1886, σελ. 345 — 400.



σφριγόντων επιστράτων· κα! ό μέν έφαντάζετο έν τ^ 
θέρμη του στροβίλου οτι έφόνευε δέκα Τούρκου; την η
μέραν, ό δέ μακαριώτερος εκείνου, δτι ειχεν α ιχμαλω 
τίσει τόν Ό σμάν, άλλος, πάντων μακαριότατος, οτι 
είχε συλλάβει δλο τό χαρέμι του πασσά, και άμφότεροι 
διενοουντο πόσα έκατομμύρια νά ζητήσωσιν ώς λύτρα, 
ό μεν διά τόν Όσμάν, ό δέ διά τό χαρέμι, ένώ ό Τουρ
κοφάγος Ιβλεπεν ηδη έπί του στήθους αύτου τόν σταυ
ρόν του Σωτήρος. Και η Μ εγάλη  καί αί μικραί έχό- 
ρευον, έχόρευον καί τελειωμόν δέν ειχον. Δυςτυχώς ή 
μ ηνιγκ ΐτ ις εκοουε τό τύμπανον, καί αντί νά π ίπτω σ ι 
Τούρκοι, έπιπτον σωρηδόν επίστρατοι, οίς ούδέν μνημό- 
συνον έγένετο, διότι άφανώς έ'θνησκον έν τοΐς νοσοκομεί- 
οις, καί μόνον τό ' Azxtxbr ' Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ύ  ένεθυμήθη 
τά  άτυχη τής έπιστρατείας θύματα, διά τών ώραίων ε
κείνων του Γιλβέρ στίχων ;

Au banquet de la vie infortune convive,
J'apparus un  j o u r  e t j e  meurs.
. . . . . . . . . . .

Τύφος ! . . .  τύφος τύφος\\\... έφώνουν διδακτορικώς οι 
ιατροί καί είςήγον είς δίκην τά  αθώα βακτηρίδια, ώς 
άλλοτε κατά τόν Μέσον Αιώνα οί παπάδεςτάς μυίας 
τάς κάμπας. ’Αλλά καί τ ί νά εΓπωσιν; οτι η ασθένεια 
προήρχετο έκ πληθώρας ιδεών,δτι ητο π α η ό ε ί τ ι ς  ; τούτο 
ηδύνατο νά χαλαρώση πως τόν ζήλον τών έπιστράτων, 
καί νά ζημιωθή έντεύθεν ό Ελληνισμός. Β ο υ λ ή ! . . .  Βου 
λ ή ! ! . .  Βουλή/!! !  Ικραζον στεντωρεία τ*7) φων^ΐ αί έφημε- 
ρίδες,άπό πρωίας Ιως έσπέρας, έν μέσω πόλεως θρηνού- 
σης καθ’ έκάστην τόσας προςφιλεις υπάρξεις, έν τω  lapt

ί ,  "Ορα τό του έτους 1883, σελ. 31.

τού βίου άφανώς θεριζομένας* καί δικαίως* ή θαυμα
τουργός Βουλή δέν ηδύνατο ν* άναστήση τούς αποθα
μένους; Πανταχοϋ δάκρυα καί πένθος* καί αυτός δ α
νάλγητος τής γωνίας φερετροποιός, είχε καί αυτός συγ- 
κινηθή.

—  ΑΓ, μά τώρα πλέον θά είσαι ευχαριστημένος . . . 
έχορτάσατε πεθαμένους, ελεγεν αύτώ φίλος.

— Ά μ ’ τ ί ευχαριστημένος ! . . . μέ διώρθωσε καί 
'μένα ή επιδημία.

— Τί, μήπως σου ’πέθανε κανείς;
— "Οχι, αδελφέ.
— Μην είναι κανείς συγγενής σου, κανένα παιδ ί σου 

άρρωστο;
— Ό χ ι.
— ’Αμ* τ ί λοιπόν ;
— Νά, δέν μου ήρθανε ’μένα η σανίδες που ’πεοίμε- 

να, καί δλες τής κάσσαις της κάνει δ άντικρυνός !
’Αλλά τ ί αναφέρω τό 1880, πράγματα παμπάλα ια , 

πράγματα προ Χριστού ! έλησμονήσατε τά  χθεσινά, τήν 
όξυτάτην εκείνην μ ε γ α λ ο ϊ δ ε ί ’τ ι ό α , ήτις έπί οκτώ δλους 
μήνας έμάστιζεν άπαν σχεδόν τό έλληνικόν, Jcai

. , . μυρ ί* Άχαιο ϊς  άλγε' eQr\xer
ποΛλας ό* Ιφθίμονς ψνχας  ^Αιόί npotayjrer 
ηp(6<t)r ; . . .

Σήμερον ούδεμία ιδέα μας ταράττει, ούτε μεγάλη, ούτε 
μικρά, καί άκρα ύγίεια  καθ’ ολον τό Κράτος* θέλετε 
λοιπόν πειστικωτέραν ταύτηςάπόδειξιν περί τής ολέθριας 
τών ιδεών έπί τής υγείας έπιδράσεως; Μακάριοι οί λαοί 
οί ζώντες άνευ ιδεών, δτι μαθουσάλειος δ βίος αυτών, 
τριςμάκαρες δέ οί εχοντες άρχοντας εγκαίρως ψαλ ιδ ί



ζοντας τρίχας τε καί ιδέας, δτι ούτοί είσιν αληθείς τών 
λαών πατέρες.

Και ταύτα ώς έν προλόγω.

I

Τ ΙΝ Α  Α Γ Α Π Α  0  ΘΕΟΣ

Πολλάκις, ως καλός χριστιανός, έρευνών τάς Γραφάς 
και είς αιθέρια υψη ιπτάμενος, ειπον κατ’ έμαυτόν* τ ί 
αρά γε νά φρονή περι τής κεφαλής του ανθρώπου ό έν 
τοϊς ουρανοί; Ύψιστος σατυρικός ποιητής, ότέ μέν βλέ- 
πων σκοτεινόν δάσος, ότέ δέ λάμποντα φανόν, καί ότέ 
στέμμα Μενελάου ; Νά ευνοίί έξ ίσου καί τάς τρεις ταύ- 
τας κεφαλικάς απόψεις ; Ά λλά  τότε διατί ή όσια 
κουρά τών ιερέων τής πανσόφου Δύσεως ; οί δέ Μενέ- 
λαοι διατί νά καλώνται σύζυγο ι  π ρ oup tnp e r o i ]  δέν έ- 
λεγχει τοΰτο ότι προτι^δ*1 τους φαλακρούς καί άγαπφ 
■■Χ̂υς Μενελάους, οίς i r y d r r a i c  έτι προώριστο τό στέμ
μα ; Ο be τρέφων μύστακα και γενειάδα θά εύρη ενώ
πιον αύτοΰ ήν χάριν καί ό μετριοφρονώ; άποβάλλ'ων τά 
αρειμάνια ταΰτα σήματα ; Ά λ λ ’ ό προπέτης έκεΐνος 
μύσταξ, δ προς τά άνω έστραμμένο<ί, δέν δεικνύει την 
αυθάδειαν τοΰ. άνθρώπου καί κατ’ αύτοΰ ετί1 του ούρα- 
νοΰ στρέφοντος τά βέλη ; Ή δέ άγρία· έκείνη γενειάς, 
διά τοΰ  ̂σφηνοειδούς $ τών δύο αύτ·7,ς οβελών, δέν απει
λεί αενάως τήν γ?)ν καί τήν τρυφεοάν δψιν τ?,ς . . . πλη
σίον ; Βεβαίως η ε^ις, δευτέρα φύσίς, πολλά δυναται,καί 
Λ γείτων συνφκειώθη πλέον προς τήν άγρίαν έκείνην 
Θέαν. Ούχ ηττον δμως αί γραφικαί αύται τοΰ λαοΰ 
φράσεις, ποτέ μέν ώς απειλή, ποτέ δέ ώς αστεϊσμός θά 
σου κόψω τό μουσ τάκ ι  ή θά σου ' β γ ά λω  τά y i r u a  δέν

μαρτυροΰσιν δτι θεωρεί ταΰτα ώς δπλα καί απειλεί ν* 
άφοπλίση τόν προς δν αποτείνεται ; Ά λ λ ’ εΓδετέ ποτε 
τ ό ούράνιον κάλλος, τούς αγγέλους περιβεβλημένους τά 
σήματα ταΰτα τών έν μακαρίφ τνΊ λήξει άρχιτυμπα- 
νιστών ; Αί δέ γυναίκες, άγγελοι έπ ίγειο ι,— τό άνομο- 
λογοΰσι πάντες τοΰ κόσμου οί ποιηταί καί οί έρώντες, 
ποιηταί καί ούτοι έπί μίαν σελήνήν— , φιλοξενοΰσι πολ- 
λάκις, αν θέλετε, τά έπτά τής Μαγδαληνής δαιμόνια, 
διότι παλαιά ή μετά τοΰ δαίμονος σχέσις, άλλά δέν 
ϊχουσιν δμως καί πρόςωπον σχατ τ ζοχο ίρ ον ,  Ήξεύρω 
δτι έπίγραμμα εχον ωδε :

Πασα γυνή λάλος έστίν, εχει δ’ εύ λεία τα πρόσωπα, 
Θηλυτέρτ) πώγων ούκ αγαθόν λαλίη.

Πώς γ&ρ ανευ πληγης ειη τά γένεια κερεϊσΟαι,
Τα στόματος χινεΤ παλμός αεί λιγηροΰ.

άλλως πως έξηγεΐ τό πράγμα, άλλ* εΐσί ταΰτα σά- 
τυραι άνάξιαι προςοχής τής ανδρικής κακεντρεχείας, 
— ήτις καί λατινιστί, καί ιταλ ιστί, και γαλλιστί τό 
έπίγραμμα προς μείζονα διάδοσιν μετεγλώττισε— , καί 
άναντίορητον μένει δτι η γυνή εχει λειον τό πρόςωπον, 
διότι . . .  δ Διάβολός την έξυράφισεν έν τη Έδέμ άπαξ 
διά παντός, λέγει άλλο έπίγραμμα, άλλά καί τοΰτο 
ανδρικής μοχθηρίας καί ακρισίας έπίνοια, διότι ούδείς 
σοφός παραδέχεται σήμερον δτι δ ’Όφις ητο δ Διάβολος. 
Τό αληθές είναι δτι δ άνήρ, φύσει δρμητικός ών, και 
βίαιος, — δέν έπλάσθη την Ικτην ημέραν ευθύς μετά 
τά ζώα ; — έρρίφθη έκ τών χειρών τοΰ πλάστου πριν 
ή λάβη ούτος καιρόν νά τον κείρη, λούση καί κτενίση* 
ένώ ή γυνή, δείξασα ύπομονήν — δέν έπρόκειτο περί 
roai/rrac; — έγένετο τό έντρύφημα, τό καλλιτέχνημα, 
δπερ δ ούράνιος Πυγμαλίων μετά τόσης στοργής έφι- 
λοπόνησε, διό καί πολλά λέγονται . . . Τά δέ λοιπά



τοΐς πάσι γνωστά. Τό πρώτον εογον τού άνδρός ητο νά 
γίνη άρπαξ καί δεσπότης, καί έγένετο τύραννος τών 
ζφων, έλλείψει ανθρώπων. Ό  πρώτος πόθος τής γυναι- 
κός ητο ν’ άκούστ) γλυκείς στίχους, και ήκουσε τό σο -  
ν ί τ ί ο  τού Οφεως,διότι κακοί ποιηταί συνήθως οι σύζυ
γοι εν τώ ιδιω οικω. Αλλ εκ τού λείου αυτής προςώ- 
που κρίνοντες, δέν δυνάμεθα νά είκάσωμεν οτι ό Θεός 
είναι κατα τής γενειάδος καί τού μύστακος, καί δτι 
κατ άρχην συμπαθεί προς τούς ψεδνούς, ώς φαίνεται 
εύνοών τούς φαλαντίας καί τούς Μενελάους; Ά λλά  τό 
γυναικειον πρόςωπον υπήρξε πάντοτε λεΐον ; that is the 
question ! ο Δωδεκάδελτος νόμος δέν άπηγόοευε τα ϊς 
Ρωμαίαις τό ξύρισμα1 j είχον λοιπόν γένεια αί με

γαλοπρεπείς έκεΐναι ματρώναι ; Φοβερά ζητήματα, ά- 
τινα επί τοσους αιώνας έτάοαξαν τόν κόσμον καί δέν 
έλύθησαν ετι όριστικώς. Καί έπί τν\ έλπίδι δτι θ* άπο- 
βήτε ευτυχέστερος τών προκατόχων ερευνητών, διότι 
έμφυτος ή φιλοδοξία τω άνθοώπφ, έπικαλεϊσθε τό φώς 
τής Γραφής, στρέφετε τάς ίεράς αύτής σελίδας καί, ώ 
τοϋ θαύματος ! άναγινώσκετε Λνάβαινε  y a l a x p i ,  ά ν ά -  
βαίνε φα.Ιαχρε !  Είναι μαγκόπαιδα τής Βηθλεέμ, σκώ- 
πτοντ’ άσεβώς την όσίαν καί άκτινοβολοϋσαν κάραν 
τοϋ προφήτου Έλισαιέ. Ώ χριάτε, — εί τυχόν φέρετε 
καί σεις ακτίνας έπί τής κεφαλής, άπλή ύπόθεσις ού- 
δολως προςβλητική — , αλλά καί ευθύς ιλαρόν μει
δίαμα ανατέλλει επί τών χειλέων σας* τό πρόςωπόν 
σας φαιδρύνεται, ύψούτε μηχανικώς την χεΐρα έπί τής 
κεφαλής, άπτεσθε αύτής έλαφρώς διά τής παλάμης 
καί ανακράζετε όλος χαρά : ό Θεός είναι υπέρ τής φα
λάκρας, άλλως δέν θά διέτασσε δύο άρκτους νά έξέλ-

1, Plinii, Hist. Natur. βιβλ. II κεφ. 48.

θωσι τού δάσους καί νά κατασπαράξωσι δύο καί τεσσα
ράκοντα μαγκόπαιδα1. Αλλα πού βρέθηκαν τοσα πολ
λά ! θά έσχόλαζαν βέβαια άπό κανέν Βαρβάκειον τών 
περι^ώρων. Αίφνης ομως κλασική τις αναμνησις, ο α— 
τυ/ης Αισχύλος φυγαδεύει την χαράν, καί σύννυυς λέ
γετε : Ά ν  δ Κύριος ηγάπα πράγματι τούς φανηφόρους, 
θά έπέτρεπέ ποτε εις τόν άμουσον, τον μύωπα εκείνον 
αετόν νά έκλάβγι ώς πέτραν την άπαυγάζουσαν τού 
ποιητού κάραν, καί νά θραύση επ αυτής ήν δια τών 
ονύχων έκράτει χελώνην, ΐνα φάγγι ύστερον τό εσωθεν 
αυτής; Ούχί βεβαίως, αδύνατον καί . . . άλλ* δ ποιη
τής χάριν ενός λωποδυτου Προμηθεως, στέρξαντος να 
κλέψϊ) έν εύτελές χοντί  σ π ί ρ τ α—ησαν καί τότε μονοπώ- 

δικαίως τιμωρηθέντος, έξύβρισεν, έβλασφή- 
μησε τόν Δία, ώςτε το παθημα του ποιητου ουδολως 
στρατεύεται κατά τής φαλάκρας. Ή  παρήγορος δμως 
αυτη έξήγησις δέν σας πείθει εντελώς, και πειστικω- 
τέρας ζητείτε αποδείξεις. Αλλά μετ ου πολυ : τετε- 
λεσται ! αναφωνείτε βαρυθυμούντες, δέν υπάρχει αμφι
βολία, ό Θεός είναι υπέρ τών κομώντων. Τό μαρτυρεί 
δ Σαμψών, πρωτότοκος τού Ήρακλέους αδελφός, δςτις 
άφήκεν έπί τών γονάτων τής χοχόττας  Δαλιδάς ώς έ
ρωτος αρραβώνα κόμην και . . . οφθαλμούς, ‘ ' και Ικ-
τοτε βεβαίως ή φράσις τνφ.Ιος ό ερωc , τό αποόει- 
κνύει ή Γραφή λέγουσα δτι απο τής στιγμής εκείνης 
ό Κύριος άπέστη επάνωθεν τον Σαμψών^,  τού κουοευ- 
μένου ηρωος, καί άς εΐπωμεν την άλήθειαν, δσον μαύρη 
καί άν είναι, κούρευμα καί ηρωισμός δέν κάνουνε χω
ριό. Καλά δλ’ αύτά, άλλ’ έν μόνον παράδειγμα ούδέν

1, Δ' Β ασ ιΛ . Β', 23.
2, Κριτ. ις , 20.



μαρτυρεί* μ ία χελιδών εαρ οΰ ποιεί. Και ε ί; νέα; μετά  
καρτερίας άποδύεσθε ερεύνα;, καί αΓφνη; : εύρηκα ! εύ
ρηκα! ανακράζετε τρ ίβοντε; τ ά ;  χειρας, οχι ό Θεό; δέν 
εύνοει το ύ; κομώντα;* το ομολογεί ή κόμη τού Ά βεσ-  
σαλώ μ ’ κρίμα '; τό νέο, τό χαριτωμένο βασιλόπουλο ! 
όποιον οικτρόν τέλο; ! . . Έ νφ φεύγει έπιβαίνων ημιό- 
νου, ή προδότι; αύτού κόμη περιπλέκεται ε ί; τού; π υ-  
κνου; κλώνας μεγάλης δουός, καί τον παραδίδει, άνά 
μέσον γης καί ούρανού κρεμάμενον, ε ί; τά ; χεΐρα; τού 
Ιωάβ, οςτις ανανδρω; τον φονεύει "Αν ομω; ειχε την  

κεφαλήν τού Ε λισσαιέ,θά έπάθαινεν ο ,τι επαθεν; *Ίί*πάρ- 
χει λοιπόν άμφιβολία, δτι ό Κύριο; δέν άγαπ α  τούς κο
μ ώ ντα ;, καί δτι είναι δλω; ύπέρ των φανηφόρων ; Κ αί 
δικα ίω ;, μόνη ή φαλάκρα δ ιη γε ίτα ι δόξαν Θεού, μόνον 
επ’ α ύ τη ; οί ούρανοί κατοπτρ ίζοντα ι, μόνον αυτη  είναι 
τό φώ; τό ακοίμητον. Μίαν μόνον ετ ι άπόδειξιν καί 
το ζήτημ α  έλύθη . . .

Σ τήθι, φίλε άναγνώ στα, κοιμήθητι μέν ύπό την δρύν 
τού Αβεσσαλώμ, προ;κεφάλαιον εχων τό παρήγορον τού 
Συνεσίου β ιβλ ίον,άλλά  παυσον δμω; νά έρευνα; τά ;  Γρα- 
φά ;, ΐνα μή τυχόν καί περαιτέρω έρευνα καταστρέψη τό
σον γλυκεΐαν απ άτην.Δ ιότι καί ό Πατήρ καί ό Τίός δέν 
φα ίνετα ι νά ηύνόησαν μεγάλω ; τού; φαλακρού;, ώ ; νο
μ ίζε ι;. Δέν απειλεί έπανειλημμένω; ό Ή σαία ; τ ά ;  Ε 
βραία; οτι θα φαλακρωσγ) τήν κορυφήν τών θυγατέρων 
Σιών καί θ’ αποκαλύψη τήν αισχύνην αύτών Ά ρ α  ή 
φαλακρότη; δνειδο; καί τιμω ρία  άμα. Τ ί; δέ ό άμφι- 
βάλλων δτι οί ξανθοί εκείνοι πλόκαμοι τ ή ;  καλή ; 
Μ αγδαληνή;, δι' ών άπέμαξε το ύ; πόδα; τού ’Ιησού,

1, Β' ΒασιΛ. ΙΗ', 9—14.
2, Ή σαιας , Γ', 16.

ου; μύρφ ειχεν έπαλείψει, συνετέλεσαν ε ί; τήν άφεσιν 
τών άμαρτιών, ώςπεο είχον συντελεσει και εις την α
μαρτίαν ; Ό  δέ σοφό; έπίσκοπο; Κυρήνη; Συνέσιο; ^έν 
απήγγειλε, φεύ ! τήν καταδίκην τών φανηφόρων, προς 
παρηγορίαν αύτών 'Ε γ χ ώ ρ ιο ν  Φ α λ ά κ ρ α ς  συγγράψα; ; 
Πόσοι δέ οί επί τώ  έγκω μίφ σεμνυνόμενοι, μαρτυρεί 
ή γηραιά δέσποινα φενάκη, έπ ιβαιοΐ ή ευκλε&ς εν τώ  
άθηναικφ τύπ φ  διαπρέπουσα Ά μερικανίς κυρία Ά λ λ ε ν .
*Ο λ ίγ α  « α λ λ ί ά  κ ο χ ώ να  μ ο υ  χ ϊ  τό εγκώμ ιο , 8Αυ χ ά ρ ι σ μ ά  
σον , θά ελεγον πάντες οί φαλακροί, ει έγινωσκον το 
έγκώμιον καί έπίστευον ε ί; τήν Ά λ λ ε ν .

Ά λ λ ά  χάριν τής m istress μικρού δεΐν έλησμόνησα 
τήν ιστορικήν τού Κ αρακάλλα φαλάκραν Κ ατά  τόν Η- 
ρωδιανόν ό μυσαρό; ούτος Ά ντω νΐνος ή Κ αρακαλλας, 
ό φονεύσα; τόν αδελφόν αύτού Γέτην, εί; τάς άγκά- 
λα; τ ή ;  ιδ ία ; αύτών μητρό; ’Ιουλίας προςφυγόντα, 
διοικών ποτε τά ;  παρά τόν "Ιστρον χώ ρα;, καί θελων 
νά καταστή  αρεστό; το ΐ; Γερμανοί; «κόμα; τε τ?, κε- 
φκλ*7) έπετίθετο ξανθά;, και ε ί; κουράν τών Γερμανών 
ήσκημένα;*, δ ι’ δ καί μεγάλω ; ύπό τών κατοίκων ή - 
γαπήθη. "Απειρον δέ σεβασμόν προ; τόν Αλέξανδρον 
έπιδεικνύμενο;, καί αύτόν έν παντί π ιθ ικ ιζω ν ,ε ί; Τροίαν 
άπήλθεν, ΐνα  ώς εκείνο; τόν τάφον τού Ά χ ιλ λ έω ς  στε- 
φανώση. Έ κεΐ δέ πάλιν τον Ά χ ιλ λ έ α  παρωδών, έζή- 
τει Πάτροκλον . . . ά λλ ’ αίφνης θνήσκει έκ νόσου ή δη
λητηρίου ό προ;φ ιλή; αύτώ ΦήστΟς. Ό θεν μεγάλη  
άνάπτετα ι α ύτφ  πυρά* ό νεκρό; τ ίθ ετα ι επ’ αύτής* θυ- 
σίαι και σπονδαί τελούνται* έν μόνον λείπει έπί τής 
σορού τού νέου Πατρόκλου, ή μακρά καί ξανθή τού 
Άχιλλέως κόμη. Ό  Κ αρακάλλας φέρει τήν χεΐρα έπί 
τή ; κεφαλή; πλόκαμον ζη τώ ν ,— οί περιεστώτε; γελώσι



— , καί κόπτει . . . δσας δέν είχε τρίχας 1 * ήσαν αύτα ι 
ό οβολός τής χήρας. Ά λ λ ' ή σκιά του Ά χ ιλλέω ς δέν 
έδείχθη ευγνώμων πρόςτηλικαύτην θυσίαν,κα! άφήκε τόν 
Καρακάλλαν νά πέση υπό τό ξιφίδιον του Μακρινού* 
δεύτερον δέ τούτο μετά τόν Αισχύλον παράδειγμα, οτι ό 
μέγας Ζευς δέν ευνοεί τούς φαλακρούς. Ά λ λά  πώς είναι 
δυνατόν νά φαντασθή τ ις , οτι ό 'Ύψιστος του ούρανου 
σατυρικός ποιητής, ό τόσον άμειλίκτως άλλ1 εύφυώς 
σκώπτων τούς ανθρώπους, δ πέμπων δμβρον δτε ζητοϋ- 
μεν ξηρασίαν, και ξηρασίαν δτε ποθουμεν δμβρον, θά 
εχη τόσον κακό γο ύ σ τ ο , ώςτε νά προτιμά τούς άκόμους 
— κα! δη κα! άκοσμους —  τών κομώντων · Εννοώ την 
χρησιμότητα τών φαλακρών έν ’Αθήναις, Ενθα τό φω- 
ταέριον σκοταέρ ιο τ '  άπορώ δέ μάλιστα πώς ούδεν! έπ- 
ήλθε μέχρι τοϋδε ή γόνιμος ιδέα τής χοησιμοποιήσεως 
αύτών, κα! δέν έξεδόθη ειςέτι δ ιάταγμα έπιβάλλον είς 
τούς φαλακρούς νά έξέρχωνται κατά τάς ασέληνους ή 
όμιχλώδεις νύκτας άσκεπεΐς, δίκην φανηφόρων* έν! 
λόγω έννοώ προτίμησιν δημάρχου, ούχ! δμως κα! Θεοϋ, 
τόσους Ιχοντος πεο! αύτόν λαμπτήρας, διότι φαλάκραι 
εις τον ούρανόν είναι ώς γλαυκέ ς  έν ’ Αθήναις· ’Αλλά 
φαντάσθητε προς στιγμήν άν τό δ ιάταγμα τοϋτο έδη- 
μοσιεύετο διά τυμπανοκρουσίας έπί το δημοτικώτερον ; 
Τ ί κακό θά έγίνετο, τ ί αλαλαγμός, τ ί φωνές, τ ί βοή, 
τ ί διαμαρτυρίαι, τ ί οχλαγωγία , τ ί υπαίθριοι ρήτορες 
καλούντες τόν λαόν εις τά  δπλα, δτι κα τα πα τε ιτα ι τό 
Σύνταγμα κα! π ιέζετα ι ή έλευθερία τοϋ πολίτου ! Τήν 
έπιοϋσαν δμως δέν θά ευρισκες φαλάκραν καθ’ δλας τάς 
’Αθήνας, κα! μέ φα. . . λάκραν Διογένους άν την έζή- 
τεις ! δ Θεός τής Ε λλάδος, ό τούς πάντας έξοικονο-

1, Ήρωόιαν. Δ#, 8 : αΠάνυ τε ων ψιλοκόρσης, πλόκαμον έπιθεΤναι 
τω πυρ\ ζητών, έγελατο· πλήν ών εΤ/ε τριχών άπεκεφατο.
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μών κα! τά  πάντα  πληρών, θά εκαμνε τό θαϋμά του, 
πού μέν διά μ π ο γ ι ά ς  ή μελάνης, πού δε διά φενάκης, 
διευκολύνων ουτω πτωχούς τε κα! πλουσίους. Καί πώς 
ν’ άνακαλυφθη τοιαύτη καρονόθευσ ις  !  πώς νά ειπωσι 
τφ παροδίτη οί έπί τών φανηφόρων τεταγμένοι β γ ά λ 
τε, κύρ ιε ,  π α ρ α κ α λ ώ ,  τό κ α π π έ λ λ ο  σας  r a  i d  ω τ ί  μαΛ·  
Jfaa έχετε  ] Θά ήτο κάπως δύςκολον* ολα κη δλα^ αλ
λά φέσι και κ α π π έ λ λ ο  είναι ίεοά είς τό ν ‘Έ λληνα ' δεν τα  
’βγάζη ούδ* είς αύτήν σχεδόν τήν έκκλησίαν. Ούτως 
ή μόνη θεραπεία θά ήτο φόρος βαρύς επι τής φενάκης, 
τής μ π ο γ ι ά ς  καί τής μελάνης, δςτις θά είχε καί τούτο 
τό καλόν, δτι θά έγράφοντο όλιγώτερα, σύν οις καί ή 
παροϋσα λέσχη, ήτις δμως εξακολουθεί*

II
ΕΧΕΙ 0 ΘΕΟΣ ΓΕΝΕΙΑ;

Ή  κόμη, δ μύσταξ καί ή γενειάς ύπέστησαν τόσα 
μαρτύρια, ώςτε άπορον τη άληθεία πώς δέν κατετά - 
χθησαν ειςέτι εις τά  Συναξάρια, καί πώς οί κι^λοί Χρι
στιανοί, οί λατρεύοντες τόσας κάρας καί τοσας κνή- 
μας αγνώστων ανθρώπων, Γσως δέ καί ληστών, δεν 
έορτάζουσι τήν μνήμην τής άγιας Κόμης καί Πώγωνος 
τοϋ όσιου, τών δύο αδελφών μαρτύρων. Αίτιον δε τών 
παθών τούτων τής κεφαλής ή Γραφή, η τ ις  παρέλειψε 
νά ειπη άν δ Ά δάμ , δ πρωτόπλαστος, ο τύπος τοϋ 
τελείου άνδρός, δ κατ' εικόνα κα! καθ ομοίωσιν τού 
Θεοϋ πλασθείς, έξήλθε τών χειρών τοϋ Πλάστου ξαν
θός, καστανόχρους ή μελάγχρους, μετά βραχείας η μα- 
κρ&ς κόμης, μετά πώγωνος ή άνευ, ΐνα  ήξέύρη και δ 
ταλαίπωρος δ άνθρωπος πώς νά πολιτευθή προς τόν
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μυστηριώδη τών ουρανών και τής γής δεσπότην. Καί 
που νόμισμα, είκών η άνάγλυφον ΐν ’ άναπληρώση τήν 
ακατανόητον, τήν άσύγγνωστον ταύτην τής Γενέσεως 
παράλειψιν ! Ο έκθρονισμός, ή καταστροφή έπήλθε τό
σον ταχέως, ώςτε ό άτυχής τής Έδέμ άρχων, δ εφή
μερος τών ζωων βασιλεύς, όεν ελαβε καιρόν ούτε νόμι
σμα νά κόψη, W άπαθανατίση τήν σεπτήν αύτοΰ μορ
φήν καί άπαλλάξη τούς μεταγενεστέρους τής βασάνου 
τών άτελευτήτων ύποθέσεων. Και όμως — τίς θα το 
έπίστευεν; — ύπάρχει άρχαΐόν τ ι άνάγλυφον— και δέν 
είναι το μονον εις τους πρώτους τοΰ Χριστιανισμού 
αιώνας άναγόμενον, δπερ παρίστησι τόν Άδάμ δλως α
γένειαν. Είναι δμως και αληθές δτι σοφός τις θεολόγος, 
λέγει οτι απωλεσε τα γένεια μετά τό αμάρτημα1. 
Τίνι λοιπόν νά πιστεύσωμεν τώ γλύπτει ή τώ θεολόγφ; 
Τό κατ’ έμέ τάσσομαι τώ δευτέρω, ήξεύρων έκ τοΰ ά
γιου Βασιλείου δτι, προ τής βρώσεως τοΰ πικροΰ εκεί
νου μήλου, τά ρόδα δέν είχον γένεια ητοι άκάνθας, και 
δτι έφύησαν αύτοΐς τοιαΰτα μετά τό αμάρτημα1· θά 
είναι βεβαίως τά γένεια τοΰ Άδάμ. ’Αλλ* ή Τέχνη 
είναι γυνή και εχει ses caprices’ ‘ ούτως ενώ άφαιρει 
άπό τοΰ πτωχού Άδάμ τόν φυσικόν τώ άνδρί κόσμον, 
δωρειται έν έπιμέτρω τώ ταλαιπώοφ Μωυσ?) κάτι, δ
περ άναντιρρήτως δέν είχεν επιθυμήσει, κέρατα.  Ή  τρε
λή παρέστησε τόν μέγαν νομοθέτην μετά κεράτων, συμ
βόλων δήθεν τής ισχύος2. Ά λ λ ’ , ώ άνθρωποι τοΰ Θεοΰ,

τ τ ν̂ 'E fav& ep o r, όμιλ. Ε' « Τό ρόδον τότε άνευ άκάνθης
ην, ύ̂στερον δέ τω κάλλει τοΰ άνθους ή άκανθα παρεζεύχθη, ΐνα τω τερ- 
πνώ της άπολαυσεως έγγύθεν εχωμεν παρακειμένην τήν λύπην μεμυη- 
μένοι τήν άμαρτίαν».

2, Οτι τό χέρας ήτο παρ' άρχαίοις τής ισχύος τό σύμβολον, και οτι 
άπαντα έπι πλείστων οσων νομισμάτων τών μετ’ ’Αλέξανδρον Έλλή-

δ λαός είναι δ ιαβασμένος ,  είναι λόγιος νέος ινα εννοή 
τά τοιαΰτα ; δι’ αύτόν τά κέρατα είναι πάντοτε—δς- 
τις καί άν τα φορη— τά κωμικά εκείνα τής συζυγικής 
ατυχίας σύμβολα, τά είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Μολιέ- 
ρου ύπαγόμενα. Οθεν σκοτος βαθυ περιβάλλει, ο)ς με- 
λας πέπλος, τήν σεπτήν τοΰ πρωτοπλάστου μορφήν, 
σκότος σατανικόν, άπωλείας, φέρον ημάς άκαταπαύ- 
στως εις τήν άμαρτίαν, διότι άγνοοΰντες οποία τις τοΰ 
ομοιώματος ή κεφαλή, άγνοοΰμεν οποία καί ή τοΰ προ
τύπου" εντεύθεν δέ πλάναι καί αμαρτήματα. Και όν
τως ύποθέσατε οτι ό Άδάμ έπλάσθη ξανθός, άρα ξαν
θός καί ό Πλάστης, καί κατ’ ακολουθίαν οι μελαγ- 
χροινοί καί οί καστανόχροι είδος, ποικιλία ανθρώπων, 
διό καί έν δευτερευουση παρά τφ  Θεφ μοίρα αι δέ την 
κεφαλήν ξανθίζουσαι πάσαι είς τόν Τάρταρον, ώς ψευ^ό- 
μεναι καί ζητοΰσαι ν’ άπατήσωσι τόν Θεόν. Υποθε- 
σατε προς στιγμήν τό εναντίον: τόν Αδάμ μελάγχρουν 
ή καστανόχρουν καί ίδου ευθυς πίπτουν τα φονδα τών 
ξανθών, ώς τά τοΰ Λαυρίου, μετά τήν άνακαλυψιν τοΰ 
Συνδικάτου, διότι ό Θεός μελάγχρους r\ καστανόχρους. 
Φρονείτε δτι ό Άδάμ ετρεφεν ώραίαν γενειάδα ; τοΰτο 
έδόξαζε προ ύμών, περί τάς άοχάς τής ΙΖ εκατονταε- 
τηρίδος, καί δ σοφός Ιταλός Βερνέττης κατα ^τοΰ 
περιωνύμου Βαν -Έλμοντίου, τό αγενειον υποστηρίζον
τας — , άλλά τότε ; καί δ Θεός γενειοφόρος, ωςτε πει
ρασμός οί κουρεις, κατηοαμένα τά ξυρά καί είς τό πΰρ

νων βασιλέων και άλλων, πάντες γινώσκουσι, και ^ τ0'1 τ̂ι 01 λογιοι 
νέοι. Τών κεράτων ομως του Μωυσέως αυτουργός ύπήρξεν, ώς φαίνε
ται, ό Ιερός Ιερώνυμος, ήμαρτημένως μεταφράσας εν τή Βουλγατ* την 
λέξιν otfrir, ήτις έβραϊστι σημαίνει πρόςωπον και αμα xej)aQ· Α 
περι τών παραδόξων τούτων τής τέχνης και τών ετι παραδο ο̂τέρων του 
Σωτήρος παραστάσεων, άλλοτε έκτενέστερον.



τό έξώτερον πάντες οί ξυριζόμενοι, ώς ασεβείς, ώς ζη- 
τοϋντες νά φανώσιν ώραιότεροι καί κομψότεοοι του 
Θεού* δεν λέγω δε ώς οί αρχαίοι «φθονερόν τό θεΐον», 
άπαγε της βλασφημίας ! Ά λλα  νά τρέφη πράγματι ό 
Κύριος κόμην καί γενειάδα ; ουδόλως άπίθανον, διότι 
δείκνυσι μεγίστην προς αύτάς συμπάθειαν, άπαγορεύων 
τω εκλεκτω καί περιουσκο λαω, τοις ύπηκόοις αυτου, 
νά φθείρωσι την δψιν του πώγωνος καί νά περικείρωσι 
την κόμην1, ώς Επραττον προς τιμήν τοϋ Ήλίου ή τοϋ 
Διονύσου είδωλολατρικά τινα εθνη της Αραβίας, άφί- 
νοντα έν τω μέσω υπόλοιπον στρογγύλην δεσμίδα τρι
χών, σ ισόην  υπό την θ '  καλουμένην1. Γνωστόν δέ δτι 
καί γυναίκες καί άνδρες μεγάλως τής μακοας κόμης 
έπεμελοϋντο, αί μέν διαπλέκουσαι καί βοστρυχίζουσαι, 
οί δέ άλείφοντες μύροις τε καί εύόσμοις έλαίοις καί έπ ι- 
πάσσοντες αυτη ψήγματα χρυσίου, άτινα, προς την 
λάμψιν τοϋ ήλιου αντανακλώμενα, εδιδον τη κεφαλή 
την τοϋ χρυσοϋ λαμπρότητα2. Ό ευφυέστατος καί πρα- 
κτικώτατος εκείνος λαος, ώς εί ειχεν άναγνώσει τόν 
Πίνδαρον είπόντα :

. % - t · s 1 ‘
Άριστον μεν υδωρ, ό δέ */ρυσός αιθόμενον πυρ,

άφήκε τό νεράκι διά τούς ομοεθνείς τοϋ ποιητοϋ —  καί 
νά τώχαν καθαρό τουλάχιστον! — καί ένώρως έτίμησε 
τόν χρυσόν, θείς αυτόν έπί τής κεφαλής του, άλλά και 
ό χρυσός δέν έφάνη αγνώμων, καταστήσας τούς υιούς 
’Ισραήλ κλειδοκράτορας τών βασιλικών τής Ευρώπης 
ταμείω ν καί έντεϋθεν οί άλλοτε καί νυν κατ’ αύτών 
διωγμοί, καί ή France Juive και άλλα άντισημητικά

1, Α ε ν ι τ .  ΙΘ ', 27.
2, Ίωσήπ: ΆρχαιοΛ. βιβλ. Η', κεφ. 7, § 3.

συγγράμματα, βαρβάρων αιωνων πνεϋμα ελεγχοντα. 
Ά λλ ’ οπερ μεγάλως ένισχύει την περί γενειάδος τοϋ 
Κυοίου υπόθεσή, είναι δτι οί Εβραίοι περί πολλοϋ έποι- 
οϋντο τόν πώγωνα, δν μόνον έν καιρω πένθους αφηοουν. 
Σεβασμοϋ δέ τεκμήριον έλογίζετο νά καταφιλνΐ η γυνή 
τόν πώγωνα τοϋ άνδρός, τό τέκνον τόν τοϋ πατρος και 
δ υποδεέστερος τόν τοϋ άνωτέρου αυτοϋ1. Ωζ υπερτάτην 
δέ υβριν έθεώρουν την βιαίαν αύτοϋ αποκοπήν, καθ α 
μαρτυρεί τό πάθημα τών υπό τοϋ Δαυίδ προς τον Α- 
νάν, βασιλέα υιών Άμμών, άποσταλέντων πρεσβευτών* 
Έκλαβών ούτος τούς άγγέλους ώς κατασκοπους εξυρισε 
καί, άποκόψας το ήμισυ τών μανδυών αυτών εως τής α
ναβολής, άπέπεμψε. Δικαίως δέ δ Δαυίδ επι τνΐ ύβρει 
οργισθείς, εις μέν τούς πρέσβεις ένετείλατο νά παοαμεί- 
νωσιν έν Ιεριχώ , «εως τοϋ άνατειλαι τους πωγωνας αυ
τών», κατά δέ τών υιών Άμμών έκήρυξεν ευθύς πό
λεμον^ δςτις δύναται νά κληθη πωγωΥΐχός,  καθ ο υπεο 
ξυρισθέντων πωγώνων γενόμενος. Οί δε Εβραίοι, υ
περβαλλόντως, μέχρι, αΐματος τήν γενειάδα τιμώντες, 
κάτι θά ήξευοαν βεβαίως έκ τών έκμυστηρευσρων τοϋ 
Μωϋσέως, πλέον η άπαξ εύτυχήσαντος, ώς γνωστόν, 
νά Γδη τονΘεόν κατά πρόςωπον,χωρίς ν αποθάνη^. Αλλα 
περίεργα πολύ, μά τήν άλήθειαν , τά τών Εβραίων* ό- 
μοιάζουσι τη φιλοσοφία τοϋ Έγέλου, δςτις ενα και 
μόνον εσχε καλόν μαθητήν έννοήσαντα αυτόν, τον . . 
Έγελον . Ουτω καί τά εβραϊκά πράγματά εισι τοσον 
υψηλά, τόσον έγε.Ιιανά^ ώςτε καταντώσιν ακατανόητα 
παντί ού ραββίνψ ητοι όασχάΛφ,διότι ddoxaXor  τό ραβ- 
βινος σημαίνει, καί δέον ν* άναγινωσκη τις αυτα μετα

1, Β\ ΒασιΛ. Κ ', 9.
2, Α', ΠαοαΑειτζ. ΙΘ',1 -  19 .
3, Γενεσ. Γ ' ,21.



πολλής πεοισκεψεως καί προςοχής, χωρίς νά ζητή πάν
τοτε να τα έννον*), άφιστάμενος πάσης ερμηνείας, ΐνα 
μή παρεξηγών ύποπέση είς ασέβειαν. Καί δντως έν τ7\ 
Γενέσει δ Κύριος εμφανίζεται ώς Λαμπίκης άμα δέ και 
Λ ιζιέ, κατασκευάζων δερμάτινους χιτώνας τώ Άδάμ 
καί τη Εύα καί ένδύων αύτούς* Ιργον τούτο δμολογου- 
μένως φιλανθρωπίας, άφου οί ατυχείς ησαν εις εκείνα 
τά χ ά ΐ ΐ α  καί δέν είχον πλέον ούτε ’ποκάμισο νά βά
λουν. 'Ο τι δέ ή τέχνη ούδένα μώμον προςάπτει τή βα
σιλική μεγαλειότητι, πολλά τά μαοτυρούντα : Πάπας 
Σίλβεστρος δ Β', άντιπρόςωπος καί τοποτηοητής τού 
Θεού έν 'Ρώμη, εφτειανεν  ωρολόγια, Λουδοβίκος δ Ι<Τ, 
έλέω Θεού βασιλεύς τής Γαλλίας, έμαστόρευεν  δλην τήν 
ημέραν εν Βερσαλλίαις, τέκτων δέ καί δ τού Σωτήρος 
πατήρ, τέκτων δέ καί αύτός ούτος δ Σωτήρ. Ά λ λ ’ίδού 
αίφνης, δτε ούδείς τό περιέμενε,καί ό ‘Ησαΐας παρίστησι 
τόν Κύριον κρατούντα έν χειρί ούχί πλέον ψαλίδα, βε
λόνην καί κλωστήν, άλλά τό μέγα τού Κουρέως τής 
^ ιβ ιλ .Ιης  ζυρον, απειλών νά ζυρίση αψε σβνσε καί κε
φαλήν καί γένεια καί τών ποδών έτι τάς τρίχας1’ δθεν 
εν τοίς ουρανοΐς τό τού Φίγαρω πρότυπον άν τό ήζευ- 
ραν όμως οί κουρεΐς τ ί ύπερηφάνειαν καί τ ί απαιτήσεις 
θα ειχον ! Θέλετε λοιπον πειστικωτέραν ταύτης άπό- 
δειζιν οτι δ Κύριος ενταύθα κηρύσσεται φανερά καί 
καθαρα υπερ τών φαλακρών καί τών άγενείων, άφού 
αυτός ουτος γίνετα ι Φίγαρω, ποίσαν τρίχα απειλών νά 
κείρη ! Καλα καί αγια τά έν τη Γραφή, άλλ' ήκιστα 
εύάρεστον τό αόρατον εκείνο ζυρόν, τό άπό τού εβδό
μου ουρανού επί κεφαλής τών Εβραίων έπικρεμάμενον.
Αν δ μή γένοιτο ! πνεύση σφοδρός άνεμος . . . — καί δ

1, Ήσαία, Ζ', 20.

Βορέας ποιείται τάς διατριβάς ένΆθήναις —  τήν άνε- 
ριόεσσαν ταύτην πόλιν -— άν συμβη λάθος τ ι ... και 
ούδέν κοινότερο^ έν Α νατολή ή τά γ ι α γ ν ί ς  — και το 
ζυρόν έκεΐνο έν ήμέρ(κ τύφλας εκ κονιορτού εκλάβη τον 
Ίλισσόν αντί τού Ίορδάνου, την Ακαδημίαν αντι τού 
Ναού, καί τάς κεφαλάς τών Αθηναίων αντι κεφαλών 
Εβραίων . . . τετέλεσται ! Εύχομαι υπερ της τού συμ- 
παντος ησυχίας πάντα τά περί ζυρού ν ανάγωνται εις 
τά ύψηλά, τά  ε γ ε ί ι α ν ά  τής Γραφής* βέβαιον όμως ότι 
ούδόλως διαλευκαίνουσι τό ζήτημα, καί άγνωστον μέ
νει πάντοτε άν δ Κύριος είναι άγένειος ή γενειοφορη, 
α,εθ' δσην καί άν δείκνυσι προς τους αγενείους συμπά
θειαν, τοιούτους εχων καί τους περι αυτόν αγγέλους. 
Ά ν  δέ οί ζωγράφοι άπεικονίζωσι τόν Κύριον έν νεφέλαις 
γενείων, ποάττουσι τούτο εκ σεβασμού προς τα πρεσοεΐα 
αύτού, άλλ* ούδείς ποτε ζωγράφος είδε τά γένεια τού 
Θεού, ετι δέ όλιγώτερον τά κέρατα τού Διαβόλου. Ω ! 
άν εί^εν εύτυχήση νά ιδη τά κέρατα, δεν θα ητο πλέον 
ζωγράφος* θά έγίνετο ομογενής, έκατομμυριουχος, διότι 
γενναίος άνέκαθεν δ Διάβολος- ■ι

Εύρηκα ! εύρηκα ! καί ανάψατε γρήγορα λαμπάόα τώ 
άγίω . . . .  Όνουφρίω ;— ”̂ )χι, °εβω και τιμώ την πο
δήρη τού αγίου γενειάδα, άλλος όμως άγιος ελυσε το 
ζήτημα. Ούδεμία πλέον άμφιβολία δτι δ Κύριος ευνοεί 
τήν γενειάδα καί μάλιστα τήν ποδήρη. Ακούσατε και 
θαυμάσατε τό θαύμα τών θαυμάτων. Τώ καιρώ εκείνφ 
δτε ύπήοχε Διάβολος καί έγίνοντο θαύματα . . . διοοθώ 
τήν φράσιν ΐνα μή έκληφθώ ώς ασεβής : τώ καιρώ εκείνφ 
οτε δ Διάβολος περιήοχετο τον κόσμον καί επείραζε 
τούς ανθρώπους, τούς άνδρας δέ κατά προτίμησιν, διότι 
μέ τάς γυναίκας δέν τάβγαζε πάντα πέρα, συνέβη να 
πειράξη καί τόν άγιον Νικηφόρον, δςτις ετυχε να εχη



παρειάς άγγέλου καί ώς έκ τούτου έλυπείτο σφόδρα καί 
ητο πάντοτε μελαγχολικός. «”Αν στέργιρς νά γίντις φί
λος μου, ειπεν αύτώ ό Διάβολος, θά σου χαρίσω μίαν 
γενειάδα πρώτης». Ό  άγιος, καί τοι τόσον την έπόθει, 
άπέρριψεν δμως μετ’ άγανακτήσεως την δολίαν εκείνην 
πρότασιν, λέγων : ΰπαγε όπίσω μου,Σατανά, καί είς ση- 
μεϊον όρκου δτι ουδέποτε θ' άκούσγ) τόν Διάβολον, έφερε 
την χεΤοα επι του παρθενικοϋ αυτοϋ πώγωνος. Καί ύ  
τοϋ θαύματος,πάραυτα δασεία γενειάς ήρξατο νά φύηται 
εκεϊθεν, καί ν αύξάνγ), καί νά πυκνοϋται καθ’ δσον ή 
χειρ έθώπευε τόν πώγωνα. Καί δ άγιος, ώς οί αίφνης 
πλουτοϋντες καί σπαταλώντας τά πλούτη, έπολλαπλα- 
σίαζε καί τά χάδια καί τά τραβήγματα τόσον, ώςτε ή 
γενειάς εφθασε μέχρι ποδών1. Ή  θεία χάρις ειχεν α
μείψει την πίστιν τού άγίου. ’Αλλά, θά είπητε βεβαίως, 
μία γενειάς απόδειξή ου ποιεί' μάλιστα, αν ητο μία 
μονη, είναι ομως δυο. ’Εκαλείτο άγία Παύλα καί ητο 
ώς φαίνεται^ ώραία' άνηρ δέ ασεβής, τιμών μάλλον τό 
κάλλος η την αγιότητα , κατεδίωκεν αυτήν ΐνα την έζω- 
θήση εις παρεκτροπήν. Καί έφευγεν ή Παύλα έξ Ισπα
νίας καί κατόπιν ό πειρασμός, καί ούδείς καθ’ όδόν 
ά . Ι γ ο ν α ζ Ι Λ  ή κλητήο — ώς έν τα ΐς καλαΐς ’Αθήναις — 
ΐνα την σώσν). Ευτυχώς έκεΐ που ήτο έκκλησίδ^ν άφι- 
ερωμενον εις τον άγιον Λαυρέντιον, καί είςώομησεν είς

1 ’ Λ·'η7ί>τ*1 τ0ΰτ° λ *ΑΤΐλοί πεΡι71ΤΊ̂ ή5 Ερρίκος Maundrell, δ χατα το lb'J/ περιηγηθεις τούς άγιους τόπους και τήν περιήγησιν αύ
του οημοσιευσας. Λέγει δέ οτι είδε τήν εικόνα εν τινι έλληνιχή τής Βη- 
ρυττου έ̂χχλησια, και ότι παρά τοϋ συνοδεύοντος αύτώ' Έλληνος 
ιερεως ε,ααθε τήν θαυματουργόν του άγίου ιστορίαν. Τδ βιβλίον, οπερ 
μετεφρασΟη καί γαλλιστί έπ1γράφετα1 : Voyage d'A lep ά Je ru sa lem  
α , Vannee 169/ κτλ. Κ αι άνθρωποι έλθόντες ε’σνάτως έ-
κεΤθεν εβε^αιωσαν με περι της ύπάρςεως της είκόνος ταύτης καί τής του 
θαύματος παρα^όσεως.

αυτό, ίκετεύουσα τόν άγιον νά μεταβάλη την μορφήν 
αυτής Ϊνα διαφύγη τον κίνδυνον. Τα χείλη της Παύλας 
έκινούντο ειςέτι έκ τής δεήσεως, και πυκνή γενειάς εκά- 
λυπτεν αυτά και έγένετο τοιαυτη, ωςτε ο διώκτης δέν 
ηδυνήθη πλέον ν’ αναγνώριση την διωκομένην. Και ιδού 
ή γενειάς φρουρός άγνείας, παρθενίας και αγιοτητος. 
Ά λλ' υπάρχει και τρίτον θαΰμα, ινα πληρωθή και εν
ταύθα τό άρχαΐον : omnicl trict perfects. SUIlt, Ο υιλλι- 
έλμος ό Κατακτητης είςβάλλει είς Α γγλ ία ν  και νικ$ 
νατά κράτος έν τη μάχη του Αστιγξ (14 Οκτωβρίου 
1066) τόν ανδρείαν αύτής βασιλέα Χάρολδ, οςτις και 
πίπτει έπ! του πεδίου την καρδίαν βέλει τρωθείς. Ά λλά  
πώς ή λαμπρά αυτη νίκη ; διότι ό Ουιλλιελμος φέρει 
έπ’ αύτου άνεκτίμητον μοναδικόν περίαπτον, τρίχα εκ 
τής γενειάδος τού άγίου Πέτρου, ήν επι τουτω Πάπας 
Αλέξανδρος ό Β' είχε πέμψει αύτω1. Είναι λο ιπός δυ
νατόν νά ύπάρξη πλέον αμφιβολία οτι ο Κύριος ευνοεί 
την γενειάδα; Ά ν  δ’ εύνοή αύτήν, ώς άναντίρρητον, θά 
τρέφη και τοιαύτην. Ά λ λ ’ όποιον άρά γε τό χρώμα τής 
σεπτής ταύτης γενειάδος, τής μεγαλοπρεπεστάτης και 
άνταξίας του θείου μεγαλείου ; Νά είναι μελάγχρους 
καστανόχρους, ή ξανθή, η πολιά ; «ώανθή, ξανθή», 
ακούω φωνήν τινα έκ του χρηματιστηρίου «^ανθή, σάν 
τό ναπολεόνι’ ερ^ου και Γδε καί προςκυνησον τ<ο αλ/ιθεΐ
Θεώ». . . . . . . .

Μακάριοι λοιπόν οι πωγωνίαι οτι ε^ουσι ψήφον εν τ 
Βουλή τών ούρανών.

1, Thierry : Bistoirc de la conqucte des Normands, τομ. I, 
σελ. 500.



III

ΓΕΝΕΙΑΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΑΚΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ

 ̂Η γενειάς υπήρξεν ή αγαπητή  τής ανατολής κόρη, 
διό και ανέκαθεν οί ανατολικοί λαοί έλάτρευσαν αυτήν.
Από τοΰ ΙΙατριάρχου Άβοαάμ εως τοΰ Πατριάοχου 

Κηρουλαρίου, καί άπό Κηοουλαρίου εως σήμερον άπό 
τών βασιλέων τοΰ ’Ισραήλ εως τών αύτοκοατόρων καί 
τών σουλτάνων τοΰ Βοσπόρου έκόσμησεν αυτη αγίων 
ανδρών καί βασιλέων την οψιν. Ή  γενειάς είναι φυσι
κή τών άνδρών σύντροφος, καί δυνατόν ειπεΐν περί αύ
τής οτι ό Σωτήρ λέγει περί τής γυναικός S . . . ό Θεός 
σννέζευζεν ,  άνθρωπος  μ η  χώ ρ ι ζ ε τωΚ  Τοΰτο δέ καί ε- 
πραττεν ή σοφή άρχαιότης, αιώνας ποό τοΰ Χριστού* 
έχώριζε μέν τήν γυνα ίκα , άλλά δέν άπεχωριζετο τής 
γενειάδας· τιμήσωμεν ούν τήν π ίστιν , τήν ευστάθειαν 
δπου καί άν αυτη άπαντα . Οί τών Περσών βασιλείς, 
αιτινες το είχον μ π ό λ ι κ ο  καί ήθελον παντοΰ νά το έπι- 
δείξωσιν, έβκζαν χρυσάφι καί είς τά  γένειά των.Ο ί Έ λ 
ληνες όμως, οί άεί τόν άληθή πλούτον, τήν σοφίαν 
διώκοντες, ανύψωσαν τήν γενειάδα είς δίπλωμα τής 
φιλοσοφίας, ώς φαίνεται έκ τών τοΰ Φοινικίδου :

Τρίτω συνέζευξ’ ή τύχη με φιλοσοφώ 
πώ γω γ  Ιχοντι και τρίβωνα κα\ λόγον·

δίπλωμα δμως οπερέκτ^το άνευ καταβολής δικαιώματος, 
αληθές τοΰ Διος ρονσφέτ ι ,  διότι ό Ζευς ήτο τότε ό ύ- 
πουργοςτής Παιδείας εν Ελλάδι . "Αν δέ τινες Ιλεγον

1* Μάρκ. Γ, 9.

έ{χπαικτικώς εκ πώγωνος  σοφός % δογματικώς πωγωνο~ 
χροφία φ ιλόσοφον ού π ο ι ε ί , ησαν ουτοι οί αγέ νε ι ο ι ,  ο 
δυςηρεστημένοι, οί τον ύπουργον αντιπολιτευομενοι, 
διότι πανάρχαιον έν Έ λλάδι τό άντιπολιτεύεσθα ι" και 
ιδού πειστικώτατον μαρτύριαν κατά τών δοξασιών τοΰ 
Φαλμεράυεο. Ό τ ι δέ καταγόμεθα έκ τών άρχαίων Ε λ 
λήνων κα τ ’ ευθείαν γραμμήν, μαρτυρεί καί η σεβαστή 
γενειάς, άποδεικνύουσα δτι καί τότε και σήμερον οι νο
μοί παρ’ Έ λλησ ιν ησαν καί είναι μόνον 'ς τό χ α ρ τ ί  : 
«Έν *Ρόδω δέ νόμου δντος μ η  ζ ν ρ ε σ θ α ι , λέγει ο Χρύ
σιππος παρ' 'Α θηναίφ*, ούδέ δ έπιληψομενος ουδείς ε- 
στι, δια τό π ά ι τ α ς  Εύρεσθαι. Έ ν Β υζαντίψ  δε ζημίας 
επικείμενης τώ εχοντι κουρεΐ ζΐ 'ρόν,  ουδεν ηττον π α ν - 
τες χ*ρώνται α ύ τώ .»  Καθόλου δέ ειπειν πώγων βαθύς /) 
δασύς ένομίζετο παρ' 'Έλλησιν ώς ευηνοοίας καί αν- 
δρειότητος σημειον, ούχί δμως καί ώς πεοιαπτον κατα 
τοΰ δαίμονος τής συζυγικής ευτυχ ίας, καθ & μαρτυ
ρεί δ άγαθός Μενέλαος, και περ πωγωνοφορών, ώς πάν
τες *5) οί πλεΐστοι τών όμηρικών ηρώων. Τηλικαυτη δε 
ή προς τό γένειον τ ιμή , ώςτε καί όρκος «προς γενειου^». 
'Από τών χρόνων δμως τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου ηρ- 
ξατο δ πώγων παρακμάζων, διότι εζυριζον αυτόν ώς 
πρόχειρον τοίς πολεμίοις παρέχοντα λαβήν. Εκτοτε 
ομως άποκατέστη είς τήν άρχαίαν αυτοΰ τιμήν καί 
δόξαν, άλλά τ ί τό δφελος ; τ ις  ποτε εσκέφθη παρ ημΤν 
νά έκμεταλλευθτΊ τήν γενειάδα και καταστηση αυτήν 
αιγίδα τοΰ Ελληνισμού έν τη ’Ανατολή! Γνωστόν τοις 
π&σι πόσον οί κάτοχοι τής περιφήμου κληρονομιάς 
περί πολλοΰ ποιούνται τά  γένεια, θεωροΰντες το αγέ-

1, Βιβλ ΙΓ\ άρχ. σελ· 565.
2, Σοφοκλ. ΉΑέχτρ. 1207.



νειον πρόςωπον ώς σημεΐον μικροθυμίας καί ταπεινού 
φρονήματος, το δε γενειοφοοον ώς δείγμα ανδρείας, 
φρονήσεως καί μεγαλοπρεπείας. Πόσα λοιπόν δέν θά ή- 
δύναντο νά κατοοθώσωσιν άντιπρόςωποι τού Ε λληνι
σμού φέροντες γενειάδας άγίου Νικηφόρου ή Όνουφοίου!

Έπανέλθωμεν είς τούς άοχαίους. Κατά τό 300 π. X. 
ητοι 36 ετη ποό τής γεννήσεως τού μεγάλου ’Αλεξάν
δρου, έπαυσαν καί οι 'Ρωμαίοι νά ώσι barbati, πω- 
γωνιαι. Σκιπιων δε ο Αφρικανός, ινα προαγάγη τήν 
τέχνην, η ν  tousoves ή κουρεΐ; ειχον είςαγάγει, νεωςτί 
ελθόντες εκ Σικελίας, χώρας ανέκαθεν τουφηλής, διότι 
και ή Σύβαρις εν Σικελία, έξυρίζετο καθ* έκάστην. "Εκ
το *ε δε και οί νεανίαι ηοξαντο ποιούμενοι χρήσιν τού 
ξυρού, αλλα ενός καί είκοσιν ετών γενόμενοι* τήν δέ η
μέραν εκείνην τοϋ ξυρίσματος έώρταζον καί έπισήμως 
επανηγυριζον εν τω μέσω τών συγγενών καί τών φίλων, 
διότι ύπετίθετο οτι ειςήρχοντο είς τόν βίον τοϋ πολίτου* 
τας δε ξυρισθείσας τρίχας έν χρυσή ή άργυρα κάλπη 
εγκλείοντες, αφιέρουν Διί τώ Καπιτωλίνφ. Ό Άδρια- 
νός δυςμορφίαν τινά τού προςώπου θέλων νά καλύψη, 
κατέφυγεν εις τάς εύεργετικάς τρίχας, καί ούτως άνέ- 
στησε τό κράτος τής γενειάδος, ήν βραδύτερον Ίουλια- 
νός ό Παραβάτης θ’ άπαθανατίση, γράφων Μισοπώγωνα 
ζόν Ανζιοχεα, την ευφυεστάτην έκείνην σάτυραν κατά 
τών σκωπτώντων τον μακρόν αυτού πώγωνα ’Αντιοχέων. 
Αλλά, τίς θά ελεγεν δτι τά σκώμματα έν τη διάδοχη 

τών αιώνων θά μετατραπώσιν είς απηνείς διωγμούς 
κατά τής άθώας γενειάδος !

Φρικώδες δέ ειπειν δτι χριστιανοί οί Νέρωνες καί οί 
Διοκλητιανοί, αυτοί ούτοι τοποτηρηταί τοϋ Θεού, τοϋ 
διά τής γενειάδος θαυματουργήσαντος, ’Αλλά βάσκα
νος Δαίμων έτάοαττε τότε άπό πολλαϋ τόν .οίκον τού

Χοιστοϋ καί καταχθόνια διαίρεσις ειχεν επελθει μεταξύ 
Patris καί Filii. Ό Διάβολος ολος χαρά ετριβε τάς 
/εΤρας, τό δέ Filioque, χάριν παιδι^ς — τά παιδία 
παίζει —  $\ καί έκ πνεύματος έκδικήσεως, εκοπτε τά 
γένεια τοϋ Πάπα, δςτις είχε κηρυχθή ύπέο τού Πατρός. 
Καί ιδού Λέων ό Γ', —  δ πωγωνίας διάδοχος τοϋ γε- 
νειοφόρου Πέτρου καί ένενήκοντα πέντε πωγωνοφόρων 
Παπών, ό στέψας έν 'Ρώμη τώ 800 αύτοκράτορα τής 
Δύσεως τον μέγαν Κάρολον — , εμφανίζεται αίφνης 
κατεξυοισμένον καί κατακεκισσηρισμένον εχων τήν πώ
γωνα, ώς δ Σαρδανάπαλος, έν ω ό Κάρολος, Καΐσαρ 
γενόμενος Ισπευδε νά θρέψη την γενειάδα αυτού επι τό 
ρωμαϊκώτερον* τό δέ σεπτόν τούτο λείψανον τής έφη- 
μέοου δυτικής αύτοκρατορίας φυλάσσεται θρησκευτικώς 
έν Σπίρι*, καθ’ & λέγεται. ’Αλλά μή άδικώμεν τό Fi- 
lioque διά τά γένεια τοϋ Πάπα' δ Λέων τα εκοψεν ι
δία βουλήσει, Ϊνα διαφέρη τού έν Κωνσταντινούπολή 
Πατριάρχου. Καί ιδού ή γενειάς ύψουμένη είς περιωπην 
συμβόλου πίστεως καί γενομένη τοϋ σχίσματος δ πρό
δρομος. ’Ανεξερεύνητοι αληθώς αί βουλαί τής Προνοίας, 
αί μέχρι τριχών γενειάδος έμφωλευουσαι. Οτι *δ ενε- 
στιν ιερόν τι καί μυστηριώδες έν τώ πώγωνι, μαρτυρεί 
ί) τε* Ανατολή καί ή Δύσις τών παρελθόντων αιώνων,οτε 
ύπήρχεν ϊτ ν  έν τώ κόσμφ πίστις. Ούτως οσάκις πιστός 
Όσμανλής έκτένιζε τό γένειον αύτοϋ,συνήθροιζεν έπιμε- 
λώς καί εθαπτε μετ’ εύλαβείας τάς πιπτούσας τρίχας. 
Τούρκος δέ πτύων εις το γένειον έτέρου Τούρκου ή 
πτύων κατά γής καί λέγων φζυώ τά γένεια σου, ετιμω- 
ρεΐτο ώς ιερόσυλος, υβριστής τών αγγέλων, υπερασπι
στών καί φυλάκων έκάστης τριχός. Καί ίδου ή Πρόνοια, 
αν μή έμφωλεύουσα έν τώ πώγωνι, άλλ άναντιρρήτως 
δμως μεριμνώσα περί αύτου διά τών αγγέλων. Εν δέ τη



Δύσει, κατά τούς χρόνου; του Λέοντο; έθεωρεΐτο τόσον 
ιερό;, ώ ;τε  ήτο άρραβών τών μεταξύ άοχοντο; καί ύ- 
ποτελοΰ; ή συμμάχου όρκίων. Ό θεν δτε ό άοχων εκο- 
πτε διά τών ιδίων αύτοΰ χειρών τόν πώγωνα έκείνου, 
παρεΐχεν αύτώ τήν άρίστην τών εγγυήσεων δτι θά 
προστατεύσνι α ύτό ν  συνήθως δμω; περιωρίζετο άπτόμε- 
νο; τής γενειάδο; καί ούχί κόπτων αύτήν. Ο υτω; έπί 
Καρόλου του Μεγάλου, οί του έν Σπολέτ-ψ τή ; 'Ιτα 
λ ία ; προύχοντες, μεταβάντε; παρά τώ Πάπα, τήν προ
στασίαν αύτου έπικαλούμενοι, τότε μόνον άπήλθον δτε 
ό Ιεράρχη; έπείσθη νά λάβη τ ά ; γενειάδα; αύτών. Διά 
τόν αύτόν δέ λόγον Κάρολο; ό Μ έγα;, στεφθει; βασι
λεύ ; τών Λομβαρδών τώ 774 , έζήτει νά πειθαναγκάστ) 
αύτού; δπω; ξυρίσωσι τήν γενειάδα ώ ; σημεΐον ύποτε- 
λ ε ία ;. Εκαλούντο δέ Λομβαρδοί ήτοι Μακροηώγωνες ,  
ώ ; τ ινε ; δ ιατείνονται,έκ τοΰ ονόματο; αύτών, δπερ έτυ- 
μολογοΰσιν έκ τοΰ L ang= long (μακρόν) και heart 
=barbe (πώγων).

Άλλ* έπέστη ήδη δ χρόνο; τών σκληρών δοκιμασιών. 
Τριάκοντα ετη περίπου μετά Λέοντα τόν Γ*, Γρηγόριος 
δ Δ (827 -  844 ), Σύλλας τών τριχών γενόμενο;, ποο- 
γράφει α ύ τά ; διά κεραυνοβόλου βούλλα; άπό τών πα 
ρειών τοΰ κλήρου, πρώτο; τφ  νόμω πειθόμενος' τούς δέ 
απειθείς διά δημεύσεω;, τών κτημάτων απειλών νά τι* 
μωρήστ). Κατά δέ τήν IB έκατονταετηρίδα αί προ- 
γραφαί έπεκτείνονται καί κατά τών λαϊκών. Ο υτω; έν 
Ιτει 1105 Γοδοφοέδο; έπίσκοπο; Άμβιανοΰ αποβάλλει 
τή ; θεία ; μ υσταγω γία ; π ά ντα ; τούς γενειοφόρους, πα- 
ραπέμπων αύτούς είς τον κουρέα. Ά λ λά  δέν λέγετα ι ό
ποιος τις κανών έτηρεΐτο εις τοιαύτας περιπτώσεις άν 
ό προσερχόμενο; έτύγχανε γυνή φέρουσα έπι τών παρειών 
τόν αρρενωπόν τοΰτον κόσμον. Παρεπέμπετο και αυτη

είς τον κουρέα παρά τόν δωδεκάδελτον νομον, οςτις απη- 
γόρευεν είς τά ς γυναίκας τό ξυρίζεσθαι ; "Οτι δε υπήρ
ξαν καί ύπάρχουσι κόραι τής Εΰας κουρέως δεόμεναι 
πανθομολογούμενον. Γνωστή δέ ή ιστορία τοΰ έν τω  
στρατώ Καρόλου τοΰ IB' ανδρείου έκείνου έπιλέκτου, 
δςτις συλληφθείς αιχμάλωτος έν Πουλταύ*, ώδηγήθη 
είς Πετρούπολιν καί προσήχθη τφ  1724 ένώπιόν του 
Μεγάλου Πέτρου: ήτο γυνή καί είχε, λ έγετα ι, γένειον 
ρ.ακοόν ενός και ήμίσεω; πήχεως. ( f

Kat Jtac ττώγων ξυ ρηθήσετα ι ,  λέγει δ ‘Ιερεμία;* Ου- 
ιλ λ ιέλ ρ ς  δέ ό Κ ατακτητής, ό διά τρ ιχ ό ςτή ς  γενειά- 
δος τοΰ άγιου Πέτρου την ’Α γγλίαν κυριεύσας, ξυρίζει 
τά γένεια καί τους μύστακας πάντων έν γένει τών 'Α γ
γλων, ΐνα  έκλίπη πόίσα μεταξύ νικητών καί ήττημένων 
διάκρισις. Θαυμάσωμεν νΰν ιά ς  μυστηριώδεις τής Προ- 
νοίας βουλάς ότι προανήγγειλε διά τοΰ Ίερεμίου τό μέ
γα γεγονός. Ά λ λ ά  τό σύνθημα έδόθη* οί ιερείς κηρύτ- 
τουσιν άπό τοΰ άμβωνος τόν ιερόν πόλεμον μάχαιρα υ- 
ψοΰται έπί τάς κεφαλάς τών βασιλέων καί π ίπ τε ι ή .. .  
γενειάς Ερρίκου τοΰ Α' τής Α γ γ λ ία ς ' ητο υιός τοΰ Ού- 
ιλλιέλμου καί ή άφομοίωσις άπιρτει την θυσίαν; Ή  μά- 
yaipa ύψοΰται καί αύθις (1175) καί ιδού έπί γής ό 
πυρρός πώγων, δ άνάδοχος Φρειδερίκου τοΰ Α τής Γερ
μανίας, διότι έκ τούτου έκλήθη Βαρβαρόσσας ή Πυρ-  
ρογ ί νε ι ος .  Ή  άπηνης μάχαιρα ύψοΰται καί τρίτον, τήν 
φοράν δέ ταύτην ώς ποινή, καί κουρεύει συγχρόνως την 
κεφαλήν καί τό πρόςωπον, τήν κόμην καί τόν πώγωνα 
(1147) Λουδοβίκου τοΰ Ζ τής Γ αλλίας, Ϊνα τιμωρήστρ 
αύτόν έπί μικρφ τ ιν ι παραπτώματι, δτι είςβάλλων είς 
τάς κτήσεις τοΰ κόμητος τής Καμπανίας, έπυρπόλησε 
τήν έν Ούιτρύ έκκλησίαν, καί εκαυσε 1300 ατυχείς , 
οΐτινες εί/ον έκεϊ καταφύγει. Είναι δμως αληθές δτι



προς τελείαν έξάγνισιν μετέβη είς Παλαιστίνην, τής Δευ
τέρας σταυροφορίας μετασχών, ινα καύση καί τινας Σα- 
ρακηνούς δι* αγάπην τού Χριστού. Ουδέποτε ομως κούρευ- 
(Λα καί ξύρισμα έπέδρασε τόσον έπί τής τύχης τών λαών 
ώς εκείνα* διότι ή τού Λουδοβίκου σύμβιος, ή ώραία 
Ελεονωρα, βλέπουσα τον σεβαστόν σύζυγον γενόμενον 

αυτόχρημα κουρεμμένο γ ίδ ι ,— καί υπήρξε κεφαλή α’ι- 
γός μεταξύ τών κόσμων τής συζυγικής αύτοϋ εύνής — , 
ευρεν αυτόν γελοΐον, ειτα δέ καί άξιον περιφρονήσεως* 
τούτο δέ έπήνεγκε διαζύγιον καί μακρούς πρός τήν Α γ 
γλίαν πολέμους, ώς άλλοτε έκτενέστερον διηγήθημεν.

Αλλ ή θεία Πρόνοια δέν ήτο δυνατόν νά έπιδιώκη 
τήν έξόντωσιν τής γενειάδος, ήν διά τοϋ Νώε είχε σώ
σει εκ τού κατακλυσμ,οϋ* διό καί βασιλείς και λαοί ά- 
νεβλεψαν πρός τό πρόςωπον Όνωοίου τού Γ' (1216- 
1227), μεθ’ ής χαο£ς οί τοϋ πατριάρχου υίοί πρός τό 
ουράνιον τόξον* παρήγορος γενειάς ήνθει έπί τών σιαγό
νων τοϋ ιεράρχου, αίσιώτερον μέλλον προοιωνιζομένη* 
καί ουτω τέσσαρες Πάπαι 'Αλέξανδρος ό Δ' (1254- 
1280), Άδοιανός ό Ε , ’Ιωάννης ό ΚΑ , καί Νικόλαος ό 
Γ' δέν διέψευσαν τάς ελπίδας, τώ παραδείγματι έκείνου 
άκολουθήσαντες. Ή πλήρης όμως τής γενειάδος παλι- 
νορθωσις ταυτίζεται μετά τής ’Αναγεννήσεως* όποια 
τιμή!, οθεν οί γενειοσν.Ι.Ιεκτάδαι δύνανται ύπερηφάνω.ς 
νά στρίβωσι τον μύστακα καί νά θωπεύωσι τήν γενειά
δα. Ταύτην δέ άνεστήλωσεν έν ‘Ρώμη μέν ’Ιούλιος ό Β" 
(1503—1515), — οςτις, στρατιώτης μάλλον ή ιεράρ
χης ών, έπόθει τόν άρειμάνιον έκεΐνον κόσμον, Ϊνα φαί- 
νηται έπιβλητικώτερος —, έν Γαλλία δέ Φραγκίσκος ό 
Α'. Παίζων ούτός ποτε μετά τών αύλικών αύτοϋ διά 
χιονοσφαιρών, καί τήν κεφαλήν τραυματισθείς, ήναγκά- 
σθη νά κείρη τήν κόμην (1521), καί Ϊνα μή γίνη Λου

δοβίκος ό Ζ', περιεποιήθη τάς τοϋ προςώπου τρίχας’ 
τόν δέ βασιλέα έμιμήθησαν, ώς είκός, καί οί περίχρυσοι 
αυτού αύλικοί. Μύστακα καί γενειάδα Ιφερεν ώςαύτως 
καί ό αντίπαλος αυτού Κάρολος ο Ε , και ητο τούτο το 
μόνον σημεΐον καθ’ δ έτύγχανον συμφωνοϋντες. Ά λ λ ’ οί 
βασιλείς δέν ήσαν τότε πλούσιοι, ώς ό καλός έκεΐνος τής 
Αίγύπτου Ταμψίνητος, —  δν ού μόνον Εκλεψαν, αλλά 
καί τάς δεξιάς παρειάς τών φυλάκων αύτοϋ πρός έμπαιγ- 
μόνέξύρισαν1 — ,διότι άπας τού κόσμου ό χρυσός έτρέ- 
πετο τήν πρός τή ν ‘Ρώμην άγουσαν,διό καί ό Φραγκίσκος 
έπενόησεν εύφυέστατον πρός χρηματισμόν τρόπον· και δή 
λαβών παρά τοϋ Πάπα τήν άδειαν, έφορολόγει τήν γε
νειάδα τών αεί κομψευομένων Γάλλων κληρικών. ’Εν
τεύθεν, ώς είκός, διαίρεσις καί διχασμός τοϋ κλήρου είς 
δύο αντίθετα στρατόπεδα, είς κληρικούς πλουσίους και 
γενειοφόρους, και είς κληρικούς πτωχούς καί άγενείους, 
οΐτινες άδυνατούντες νά πράξωσιν δ,τι καί έκεΐνοι,άντε- 
πολιτεύοντο αύτούς, μέγαν ζήλον πρός τήν ορθοδοξίαν 
τοϋ άγενείου έπιδεικνύμενοι. Τουτοις δ εταχθησαν και 
τά δικαστήρια (Parlem ents), αεί έπ’ εύσεβεία έν Γαλ
λία διαπρέψαντα, καί ούτως ή κατά τής γενειάδος άν- 
τιπολίτευσις έκορυφώθη.

Διάταγμα τοϋ έτους 1535, λεγόμενον διάταγμα τών 
γενειάδων,—  καί πού αλλού θά ’πάη ή τρέλα ή εις τους 
ανθρώπους;— άπηγόρευσε τοΐς διαδίκοις να εμφανίζων- 
ται είς τό δικαστήριον γενειοφοοοϋντες. Είςηγητης συμ
βουλίου τινός ήναγκάσθη νά κείρη τόν πώγωνα ινα γίνη 
δεκτός καί δώση τόν νενομισμένον ορκον. Τό αυτό ε- 
πραξε καί δικηγόρος ΐνα λάβη τήν άδειαν τού δικηγο- 
ρεΐν. Έν ετει δέ 1561 ή Σορβόννη μετά ώριμον σκέψιν

1, 'Η ροδ. Β ' ,  121 .
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εκήρυξεν δτι ή γενειάς είναι ασυμβίβαστος προς την ιε
ρατικήν κοσμιότητα.

Ά λλ ' ή τής γενειάδος έν τΤ) Δύσει ιστορία αναγρά
φει και θύματα, και τό πρώτον — & tout seigneur 
tout honneur — υπήρξε δάσκαλος. Κλοθάοιος ό Β' 
βασιλεύς τής Γαλλίας, ή άκριβεστ-ερον είπεΐν μέρους τής 
χώρας εκείνης,είχε δώσει τω υίώ αύτου Δαγοβέρτω παι
δαγωγόν άνδοα αφανή μέν την καταγωγήν, άλλά μεγί
στην περιβεβλημένον γενειάδα, διό και ώνόμασεν αύτόν 
δούκα τής Άκυτανίας, πραγμα αναντίρρητος σπάνιον 
και μοναδικόν εν τοίς χρονικοΐς τών σοφολογιωτάτων, 
δ'σον και άν ώσι γενάτοι. Ά λλ ’ήμέοαν τινά δ βίαιος μα
θητής έοίσας προς τόν διδάσκαλον, χωρίς νά χάση 
καιρόν άοπάζη τόν δούκα άπό τά γένεια καί χ ράχ  . . . 
γράκ  . . . χ ρ ά χ . . . κόπτει την σεπτήν αύτού γενειάδα. 
Ά ν  τούλάχιστον είχε μεταχειρισθή ψαλίδα, άλλ’ δ 
ασεβής την Ικοψε διά μαχαίρας, ήτις πολλαχώς ποος- 
έβαλλε τήν ακεραιότητα τής δασκαλικής έπιδερμίδος, 
καί ουτω διπλήν ύπέστη δ τάλας προςβολήν δθεν μη- 
δένα προ τού τέλους μακάριζε.

Δάσκαλος καί τό δεύτερον θύμα, καί οϋμοι ! δάσκα
λος Έλλην. Οί γραμματικοί, ή ώς λέγομεν σήμερον οί 
δασκάλοι, δέν έπέδειξαν πάντοτε είς τάς έαυτών έριδας 
ην εχουσι τήν σήμερον ήμερότητα. Σήμερον δ προς τήν 
γραμματικήν αύτών εοως δέ υπερβαίνει τήν χύσιν . . . 
τής υβριστικής μελάνης* άλλοτε δμως, κατά τόν δασκα- 
λικόν αιώνα Λαυρέντιου τού έκ Μεδίκων, εφθασε μέ
χρι καί έξοντώσεως . . γενειάδος. Ό περιώνυμος ’Ιταλός 
φιλόλογος καί έλληνιστής Φραγκίσκος Φίλελφος, δ έν 
Κωνσταντινουπόλει παρ’ ’Ιωάννη τώ Χρυσολωρ# μαθη* 
τεύσας, καί τήν περικαλλή αύτού θυγατέρα θεοδώραν1 

1. Συνεδέετο αυτη πατρόθεν μέν μετά τοΰ αύτοκράτορος Ίωάννον

νυμφευθείς (1427), ηλθέ ποτε εις Ιριν, ενεκα ρίζης έλ- 
ληνικής τίνος λέξεως, προς τόν Έ λληνα γραμματικόν 
Τιμόθεον, περί ού μνημονεύει καί δ Ίώβιος έν Έ γχω -  
μίω ΦιΛέλφοϊ). Μετά μακράν καί ματαίαν συζήτησιν, 
οί δύο τής γραμματικής άντερασταί άπεφάσισαν νά κα- 
θυποβληθώσιν είς τήν κρίσιν καταλλήλων δ ια ιτη τώ ν 
καί δ μέν Φίλελφος έστοιχηματισεν ύπέο τής ιδίας γνώ
μης τό ποσόν εκατό ταλλήρων, δ δέ Τιμόθεός —- «τη 
Έλλάδι πενία αιεί ποτε σύντροφός έστινι — , πράγμα 
Έλληνι τιμαλφέστατον, τήν * . . γενειάδα του. Σο·- 
φοί άνδρες έπελάβοντο τού ζητήματος έν τή βιβλιοθήκη 
τού βασιλέως τής Νεαπόλεως Άλφόνσου, καί έν όνόματι 
τών άρχαιοτάτων καί αύθεντικωτάτων κωδίκων ό Τι
μόθεος έκηούχθη ήττημένος.

Μάτην δ άτυχής δάσκαλος προςεπάθησε νά σώση εκ 
τής φθοράς τήν είς θάνατον καταδικασθεισαν αύτού γε
νειάδα* παρακλήσεις, ικεσίαν, έκλιπαρήσεις, δάκρυα, 
προςφορά χρημάτων, τά πάντα μάτην. Ή  τού Τιμοθέου 
γενειάς προςηνέχθη θυσία έξιλασμού είς τάς ωργισμένας 
τής Γραμματικής σκιάς, δ δέ άκαμπτος νικητής προςε- 
κόλλησεν αύτήν ώς τρόπαιον έπί τής διδασκαλικής αυ
τού έδρας1, ώς άλλοτε οί Αθηναίοι τάς τού έχθρού ά- 
σπίδας έπί τής προςόψεως τού Παρθενώνος, ή δέ μούσα 
τού Μυρτέου καί τού Λατομίου απήγγειλε τής γενειά
δος τόν έπικήδειον.

Τρίτον θύμα έγένετο δ Κλερμόντης έπίσκοπος Ουιλ- 
λιέλμος Δυπρά, υιός τού περιβοήτου καρδιναλίου και

τοΰ Παλαιολόγου, μητρόθεν δέ μετά τοΰ έπιφανοΰς τής Γενούης όικου 
των Δόρ'.α. "Ορα De Rosmini: Vita di Francesco Filelfo, τομ. I, 

14, σημ. 4. . . »
1, De Rosmini, ένθ’άνωτ.τόμ.ΙΙΙ, σελ. 6 0 -6 1 . Lalanne : Curiosites 

littiraires, σελ. 385.



καγκελλαοίου Φραγκίσκου του Α\ Έπανήρχετο έκ τής 
έν Τριδέντφ Συνόδου, ητις έξηκολούθει ειςέτι, έ'νθα έπί 
εύγλωττί^ είχε διαπρέψει, καί μετέβαινεν είς Κλερμόν- 
την την ημέραν του Πάσχα, ΐνα λάβη κατοχήν τής 
έπισκοπής αυτου ί), κατ’ άλλους, ΐνα ίερουργήσν), φέρων 
μεγαλοπρεπεστάτην γενειάδα, δι’ άργυροειδών κυμάτων 
έπί του στέρνου κατερχομένην, διό καί περί πολλοϋ έ- 
ποιεΐτο αυτήν. Φθάς δέ προ του μητροπολιτικοϋ ναού 
Ιμεινεν ώςεί κεραυνόπληκτος’ ό SixaroQ μετά δύο κανο
νικών τοϋ ναού έκείνου, ών ό μέν έκράτει ψαλίδα, ό δέ 
άνεφγμένον τό βιβλίον τών αρχαίων κανονισμών, καί ό 
τρίτος λαμπάδα άνημμένην, δεικνύων διά τοϋ δακτύλου 
έν έκείνψ τάς λέξεις: « barbis rasis», ώς είδον αυ
τόν προσεοχόμενον, περιεκύκλωσαν έν χορφ κράζοντες : 
« Σεβασμιώτατε έν Κυρίω πάτερ, κεκαρμένω πώγωνι, 
κεκαρμένω !» Άλλ* ό Δυπρά, δςτις ήγάπα μάλλον την 
γενειάδα ή την έπισκοπήν, έ'σωσε διά τής φυγής την 
πεφιλημένην κόρην* τοσούτον ό;μως ησθάνθη την κατ’ 
αύτής προςβολήν, ώςτε άσθενήσας έτελεύτησε τώΙδβΟ 1. 
Ό ηρωικός Δυπρά εύρε μιμητάς, καί δ περί γενειάδος 
άγων έξηκολούθησε γενναίως άψηφών τάς άποφάσεις 
τών δικαστηρίων, τούς κανόνας τών έπαρχιακών συνό
δων καί τάς διακηρύξεις τής Σορβόννης. Μάτην δέ ό 
τόν υιόν τοϋ Φραγκίσκου διαδεχθείς θηλυπρεπέστατος 
Ερρίκος δ Γ ,ό διά μεγάλων κρικοειδών ένωτίων κοσμού
μενος, έκηρύχθη υπέρ τοϋ άγενείορ, έπιμελώ; ώς δρκια 
τής συμμαχίας, τόν πώγωνα έν χρψ ξυρίσας* αλλά τό 
γένειον ήτο μικρόν καί ή θυσία εύτελής, άφθονα δμως 
τά σκώμματα καί τά έπιγράμματα, άπερ εδρεψεν. Εύ- 
φυέστερον. έμπνευσθείς δ διάδοχος αύτοϋ Ερρίκος ό Δ ,

1 , Michaud: Biographie Universelle,iv βίω Duprat (Guillaume-.)

ό παροιμιώδους δημοτικότητος βασιλεύς, συνένωσε διά 
τοϋ ψαρού καί σφηνοειδούς αύτοϋ πώγωνος πάντα τά  
κόμματα, την βασιλείαν τής γενειάδος έγκαθιδρύων. 
Καί αί γενειάδες πάντων τών σχημάτων, καί ή σφηνο
ειδής, καί ή τετραγωνική, καί ή στρογγυλή, και ή ρι- 
πιδιοειδής, καί ή ώς ουρά χελιδόνος, καί ή ώς άγκι- 
ναρόφυλλον, πόίσαι έβλάστησαν, ήνθησαν καί πλήρεις 
ήμερων έλευκάνθησαν ύπό τήν προστασίαν τής barbe 
g r is e  τοϋ Ερρίκου- ήτο εκείνος δ χρυσούς τής γενειάδος 
αιών. Μετά δέ τόν θάνατον τού άγαθού βασιλέως άρ- 
χεται αυτη παρακμάζουσα ένΓαλλίι^, καί κατα μικρόν
έξαφανίζεται άπό προςώπου Γάλλων, άφίνουσα τού
παρελθόντος όγκου Ισχνόν άντιπρόςωπον,  ̂τόν μύστακα.
Sic transit gloria barbae! Λουδοβίκος δμως ό ΙΔ άπέ- 
βαλεν έκ τής βασιλικής αύτοϋ παρουσίας καί αυτόν τον 
άντιπρόςωπον, ώς πάντη ασυμβίβαστον πρός τήν νεαν 
τάξιν τών πραγμάτων τής . . . κεφαλής. Καί όντως τ ί 
ηδύνατο νά έκπροςωπήση μελας, καστανοχρους, ζαν 
θός ή πυρρός μύσταξ έν τή λευκή έκείνν) βασιλεία τής 
φενάκης καί τής poudre a la inarechale , 
δ μύσταξ έξωρίσθη καί τό άγένειον άνέβη έπί 'τού θρο- 
νου. Κατά δέ τό 1726, βασιλεύοντος Λουδοβίκου του 
ΙΕ',τού καί άγενείου, είς μόνος είχε γένεια έν Παρισίοις* 
ή δέ Ιστορία άπηθανάτισε τό όνομα τού ήρωος τουτου. 
Εκαλείτο 'Ριχάρδος Μιθών (Mitbon)* ήτο βάυΛος 
δικαστής έν τή κομη,τεί? τού Eu καί έτελεύτησε τό 
Ιτος 1726, ώς εγραφεν δ 'Ερμήc (Mercure) τού Ία- 
νουαοίου 1730. Ή έπανάστασις κατέρριψε τον θρονον, 
έκαρατόμησε Λουδοβίκον τόν ΓΤ, άλλ’ έσεβάσθη το 
άγένειον αυτού. Ό Μαρά, ό Ροβεσπιέρρος -ο 
νακοφόρος — ,δΚουθών,ο Σαιν* Ιουστ, ο Κολλώ - ρ 
βοά, δ Βιλλιώ-Ούαρέν, πάντες οί άπαίσιοι τής Τρομο-



κρατιας ίρωες απεικονίζονται εντελώς τό πρόςωπον κε- 
καρμένοι· έζυρισμένος δέ ητο καί αυτός ό τής δημοκρα
τίας στρατηγός Δυμουριέ. Έν τούτοις ό ύπό τής βασι
λείας έξόοιστος μύσταξ έπανηρχετο έπί τών χειλέων τών 
•έν παντί δημω, ύπό τούς οιωνούς τ*ς Μασσαλιώτ-ϊ&οα, 
«χτματιζομενων εθνοφυλάκων, ξενιζόμενος συγχρόνως 
και ύπο τών αστών, τοσοΰτο μόίλλον γενναίων, δσον 
δλως αζημίωτος ή φιλοξενία. Ναπολέων δέ ό Α', ένθυ- 
μούμενος, ώς φαίνεται, τά έν ΑίγύπΤω, — Ινθα έν μέσφ 
τόσων γενάτων Μαμελούκων,έπόθησεν,άλλά μάτην προς- 
επάθγισε νά θρ%  μύστακα, χέρσον πάντοτε καλλιεργών 
έδαφος- Txoct κατ αυτού μνησικακών, άπηγό ρευσεν 
αυτόν εις τους .τexir, ώς περιφοονητικώς έκάλουν τότε 
τους πόλιτικούς, όθεν ητο ο αποκλειστικός τών στρα
τιωτικών κόσμος, συμπλήρωμα τής στολής, είδος τι 
TaJoriov. Ά λ λ ’ ή Κάθοδος 4 Παλινόρθωσις τών Βουρ- 
ώνων δεν εγένετο άνευ λόγου και σκοπού, καί άνεγνώ- 

ρισε τά απαράγραπτα δικαιώματα τών ορφανών . . . 
χειλέων.Λουδοβίκος δέ ό ΙΗ'καί Κάρολος ό ί' είχον πρός 
• ά ώτα σκιάν τινα γενειάδος, αίσιώτερον μέλλον προοιω
νισμένης. Ή δ’ έπανάστασις τοΰ ’Ιουλίου άπέδωκεν 
άκρατον έλευθερίαν είς. τάς παρειάς τών καλών οικοκυ- 
ραίων, οίτινες, εμπνεόμενοι ύπό τοΰ κρατοΰντος τότε έν 

αλλί<£ ρωμαντισμοΰ, ηδυνηθησαν νά δώσωσιν είς τάς 
αξιότιμους αυτών μορφάς τούς ρωμαντικούς τύπους τού 
Αμλέτου η τοΰ Μαμφρέδου, τοΰ.Έρνάνη η τοΰ’Αντωνύ, 
° ‘e τ^χόν κατα λάθος δέν άπεμιμοΰντο τοΰ πεζοδ τρά
γου την γενειάδα, δικαιουμένου βεβαίως νά παραπονεθΐί 
καί δ£ ίλλους γενομίί,ους αύτφ νοσφισμούς. Ά λ λ ’ ό 
Λουδοβίκος - Φίλ*ππος, συνετός πάντοτε, δέν κατεχρά- 
° ελευθερίαν έκείνην* ητο άμύσταξ, φέρων γε-
νειά α παραλληλογραμμως έπί τό βρεττανικώτερον.

Γνωστόν τό ύιτογένειον ·5) ή imperiale Ναπολέοντος τοΰ 
Γ' καί τό παρθενικόν τών . . . χειλέων τοΰ νΰν προέδρου 
τ$ς γαλλικές Δημοκρατίας.

Καί τοιαΰται έΜ σκιαγραφία αί τυχαι της γενειάδος 
έν Γαλλία. Έν ’Αγγλία δε ΐρξατο παρακμάζουσα έπι 
τών δύο Καρόλων, λέγει ό ’Ιάκωβος Granger, Ά γγλος  
βιογράφος τής I t f  έκατονταετηρίδος, έςέπεσεν εις^μυ-
στακα και έξέλιπεν έπί ’Ιακώβου τοΰ Β (1685 - 1688) 
ώς εί η έξαφάνισις αυτής άρρηκτως συνεδέετο τη κατα
στροφή τοΰ οΓκου τών Στουαρτών Ό τι δε υπερβαλλόν
τως έτίμων αυτούς οί Ισπανοί, οι εν πολλοις τών Αρά
βων μ α θ η τ α ί ,μαρτυρεί καί τό φιλοσοφικόν τούτο λογιον .

Ά<φ S tον 9χάθηκαν τα γ έ νε ια  εχάθη  κ’ η xapd ia,

8περ, καίτοι ισπανικόν, έλέγχει δμως πάσαν την ανα
τολικήν βαθύνοιαν, ητις, καί δικαίως, συνδέει την αν
δρείαν μετά τού τριχώματος τής δψεως.Τοσούτο δέ κατά 
τ1γιν ΙΔ' εκατονταετηρίδα έθεώρουν ταπεινωτικόν του 
ποοςώπου τό άγένειον, ώςτε κομψευόμενοί τινες νεανίαι, 
άποβαλόντες τά ς  γενειάδας ενεκα τούκαυσωνος,περιε άλ- 
λοντο προςθέτους έξερχόμενοι καθ’ όδόν, άς αφορούν είς 
τά ίδια έπανερχόμενοι. Ά λ λ ’ ό κωμικός ούτος φενακι- 
σμός αύστηρώς άπηγορευθη υπό τοΰ Δον Πέτρου βα 
σιλέως της ‘’Αραγωνίας, διότι πολλά μέλη τών Κορ- 
τές έτόλμησαν νά έμφανισθώσιν οΰτω μετημφιεσμένα 
έν τώ περιβόλφ τής .έθνικής άντιπροςωπείας. Έκτοτε 
δμως αί καλαί αύται έθνικαί άντιπροςωπεϊαι προώδευ- 
σαν πολύ, τοΰ περιθέτου έκείνου πώγωνος μετατοαπεν- 
τος είς τέλειον προςωπεΐον, ώςτε ευρίσκονται πάντοτε 
έν άπόκρεω, οίαδηποτε καί άν η η ωρα τοΰ έτους.

Έκ τών γενειάδων α*ίτινες διήλθον τας πυλας τής 
αθανασίας, είναι καί ή τού βασιλέως τής Γαλλίας Ρο



βέρτου. ΤΗτο μακρά καί λευκή καί μετεχειρίζετο αυτήν 
εν πολέμω, ώς σημαίαν άνυψών καί έπιδεικνύμενος τοΐς 
στρατιώταις, ώς βραδύτερον Ερρίκος ό Δ' τό λευκόν 
πτερόν τϊΐς περικεφαλαίας αΰτοϋ. Ά λ λ ’ ή γενειάς τών 
γενειάδων, ή μοναδική ίσως έν τώ κόσμω, αν άληθίί τά 
Ιστορούμενα, ή τάς θαυματουργούς γενειάδας τού άγίου 
Νικηφόρου καί τ^ς άγίας Παύλας, ών ή χάρις εϋη έπί 
τών άγενείων, Ισχε πατρίδα την Γερμανίαν. ΤΗτο αυτη 
ποδήρης καί ό φέρων εΓθιζε νά τυλίσσν) αότήν περί μα
κράν ράβδον. Ινα δέ πάντες δύνανται άνέτως καί άδα- 
πάνως ν άπολαύωσι τού θεάματος, ουδέποτε μετέβαινεν 

α ?̂'γ,ν το  ̂ «ύτοκοάτορος Μαξιμιλιανού τοϋ Β’ 
(15b4 - 1576), ούτινος ήτο σύμβουλος, έφιππος ή έπο- 
χούμενος, αλλά πάντοτε πεζός. Ό κάτοχος έκαλεϊτο 
’Ανδρέας-Εΰεράρδος-’Ροβέρτος δέ Γάλβερ - Ούιενέκ, καί 
αναντιορητως εις τηλικοϋτον όνομα τηλικαύτη ήρμοζε 
καί γενειάς.Περιώνυμος έγένετο έπί Λουδοβίκου τοϋ ΙΓ', 
ή τού Καμύς,έπισκόπου τοϋ Βελλαί (Camus de Bellay), 

θανόντος τώ 1652—, τοϋ σκώπτου έκείνου ίεροκήρυ- 
κος, δςτις τόσον τσεκουράτα τά ελεγεν άπό του άμβω- 
νος κατά τών καλογήρων, ώς άλλοτε είπομεν*. Όσάκις 
εκ/)ρυττε, όιηρει τόν πωγωνα είς τόσους μικρούς πλοκά
μους, δσα κεφάλαια περιεΐχεν ό λόγος, καί διέλυεν έκα
στον πλόκαμον, καθ’δσον έτελεύτα τό κεφάλαιον. ’Αξιο- 
μνημόνευτον δε παράδειγμα άφοσιώσεως τ^ γενειάδι μέ
χρι θανάτου, παρέσχεν 6 περιώνυμος τ^ς 'Αγγλίας άρ- 
χικαγκελλάριος Θωμάς ό Μώρος,καρατομηθείς τω !5 3 5 .  
Ητο έπί του ικριώματος καί την κεφαλήν ειχεν ηδη 

έπί του επιξήνου, οτε παρατηρεί δτι η προςφιλής αύτω 
γενειάς είναι ουτω πως διατεθειμένη, ώςτε ό του δη

1, Όροι * Αζζιχ· *ΗμεροΛ. του ετ. 1882 σελ. 239.

μίου πέλεκυς ίθελέ την ακρωτηριάσει. Οθεν άναστάς 
ρ,ετά γαλήνης καί αταραξίας, καί τόν πώγωνα πρός τά 
πλάγια ρίψας : «Ή γενειάς μου,είπε, δέν διέπραξε προ
δοσίαν, καί δέν είναι δίκαιον νά τιμωρηθ'7)». Ο Θωμάς 
Μώρος είναι έκ των ολίγων οΐτινες δέν διέψευσαν τό 
καθ’ έκάστην έκεΐνο λεγόμενον : ό σδς διά β ίου . Τοι- 
ούτος δέ καί ό περιβόητος μονομάχος κόμης τού Βουτ- 
βίλλ, έξ έπιφανεστάτου τίΐς Γαλλίας οικου, υψιστα π&- 
ριβεβλημένος αξιώματα και πατηο τού περίφημου στρα
τάρχου Λουξεμβούργου. Έξαντλήσας δι αλλεπαλλή
λων έν μονομαχίαις φόνων την υπομονήν Λουδοβίκου 
τού ΙΓ', άκάμπτου είς τά δάκρυα της όλοφυρομένης έ
κείνου συζύγου, καί μεγάλων δεσποινών τάς ικεσίας, 
κατεδίκασεν αύτόν είς αποκεφαλισμόν τω 1627. Οτε 
δέ άταράχως άνέβη είς τό ικρίωμα καί ό δήμιος ε- 
κειοεν αύτψ την κόμην, εφερε θωπευτικώς την χεΐρα 
έπί τού μύστακος, δν ειχεν ώραΐον. ((Καί τί, ειπεν αύ
τω ό πνευματικός, ό έπίσκοπος της Νάντης, ακόμη 
σκέπτεσαι τά έπίγεια , τέκνον μου;» — Ναι, πατερ, 
είναι ή τελευταία σκέψις»* καί άπέθανε χωρίς νάέπ ι- 
τρέψγι νά καλύψωσιν αύτώ τούς οφθαλμούς1. Κείρατε 
έκ πένθους τάς σεπτάς υμών γενειάδας οί κατέχοντες, 
δτι αδυνατείτε νά έπιδείξητε άθλον οιον τό πολυθρύλη- 
τον τού δέ Κάστρου,— οτι δέ περίφημον τό ονομα μαρ
τυρεί και η Μάρτυς Αικατερίνη τραγωδία εις πράςεις 
πέντε, φράγκα πέντε, άριθ.5— .Έγεννήθη έν Λισαβώνι, 
εκαλείτο ’Ιωάννης καί ητο διοικητής τώ 1545  τών έν 
τ^ Ίνδικν) πορτοκαλλικών κτήσεων. Προ επτά δε μηνών 
δέχθρός, έκ τών ιθαγενών βασιλέων, έπολιόρκει έρρωμέ-

1. Michaud : Biographie Universellef έν βιω Bouteville (Fran
cois, comte de—)



νως την παραλίαν πόλιν Δίν. Ό  πρός άμυναν στόλος έ- 
δείτο εφοδίων, τό φρούριον όχυρώσεως καί ό ’Ιωάννης 
χρημάτων· τα πράγματα έπί ξυροϋ ϊσταντο άκμής, καί 
οιά τοϋ ξυροϋ έσώθη. Ζητεί παρά τών κατοίκων τήςΓόας 
χ ιλ ία ς π ι σ τ ό λ α ς  πέμπων αύτοίς είς ένέχειρον δ ,τ ι είχε 
πολυτιμώτατον, τά . . . μο υ σ τ ά κ ια  του. Οί δέ κάτοικοι, 
μεγάλως τόν^άνδρα γεραίροντες, άπέδωκαν αύτώ τά/ίοιι- 
σ τ ά χ ι α  καί έστειλεν τάς χ ιλ ίας π ι σ τ ό λ α ς ' .  Μή κείρετε 
τον πώγωνα άλλά τιμήσατε αύτόν,διότι διά τοϋ πώ γω - 
νος δ Χριστιανός ένίκησε τόν Εβραίον.Εβραίος καί Χρι
στιανός, άμφότεροι γενάτο ι, συνεζήτουν ποτέ περί θρη
σκευτικών. Καί ό μέν διετείνετο ό'τι οί Ε βρ α ίο ι’εχουσι 
πλείοναςτών Χρ·στιανών άγιους, ό δέ ίσχυρίζετο ίίτι οί 
άγιοι τοϋ Χριστιανισμοϋ είναι αναρίθμητοι ώς οί αστέρες 
τοϋ ούρανοΰ καί ή άμμος τής θαλάσσης. Μετά μακράν 
και ματαίαν λογομαχίαν άπεφάσισαν ν’ άπαριθμήσωσιν 
εκατερος τούς άγιους αύτοϋ, καί είς τήν έκφώνησιν έκά- 
στου άγίου ν’ άποσπά μ ίαν τρίχα άπό τής γενειάδος 
τοϋ έναντίου, ΐνα  έν τέλει έκ τής άπαριθμήσεως τών 
τριχών <ρανή ή άλήθεια. Καί ό Εβραίος ·})ρξατο νά ΐΛνη- 
μονεύγι, λέγων : .Μ ελχισεδέκ, βασιλέως τής Σαλημ
και ιερέως τοϋ Θεοϋ τοϋ Τ ψ ίσ το υ ·, καί άπέσπασε τρίχα 
εκ τής ̂ γενειάδος τοϋ Χριστιανοϋ. —  «Ή  Περιτομή τοϋ 
Χριστοϋ καί Βασιλείου τοΰ μεγάλου», άπήντησεν ό Χρι
στιανός καί άπέσπασε δύο τρίχας άπό τής παρειάς τοΰ 
Εδραίου, μίαν διά τόν Χριστόν καί τήν άλλην μ χ ο -  
γ α μ α  διά τόν άγιον. — «Μαθουσάλα τοϋ μακροβίου 
και Λάμεχ τοϋ πατρός αύτοΰ», έπανέλαβεν ό Εβραίος 
και εξεροίζωοε καί ούτος δύο τρίχας άπό τής γενειάδος 
τοΰ έναντίου, μίαν διά τόν υιόν καί τήν άλλην διά τόν

Michaud, ε'νθ’ άνωτ., έν βίω Castro (Jean de-).

πατέρα. — «Τών τριών ‘Ιεραρχών : Βασιλείου του 
» — «Τόν είπες τόν ά ί Βασίλη, τόν είπες οιε- 

κοψεν ό Ε βραίος». —  «Ν αί, άλλά τώρα πάει μαζί μέ 
τούς δύο συντρόφους του, καί εχουμε τρίχες τρεις», ά- 
πήντησε πονηρώς ό Χριστιανός. — «Μοϋ την Ιφτειασες, 
είπεν ό Εβραίος, μά θάρθη και έμένα ή άράδα μου » , 
καί προςέθετο : «’Αβραάμ, ’Ισαάκ καί ’Ιακώβ». — «Α υ
τά πηγαίνουν χωριστά», παρετήρησεν ό Χριστιανός».
«Σέ ’μάς πάνε ενωμένα,» άπήντησεν δ Εβραίος σημη- 
τικώς μειδιών καί τρεις άπέσπασε τρίχας άπό τής όψεως 
τοΰ άντιπάλου. —  «Τρεις ευρέσεις τοΰ τιμίου Σταυοοΰ 
καί τρείς τής τιμ ίας κάρας τοΰ άί Γιαννιοϋ, μάς κά 
μουν τρίχες εξη», είπε θριαμβευτικώς δ Χριστιανός. — 
«Μ’ έπέθανες, αθεόφοβε, μά νά σου καί σύ : «Έλεάζαρ 
καί τών επτά  άδελφών Μακκαβαιων, και τ/ις μ/ιτρο, 
αύτών ΣολομΟνής, μαρτύρων», — Τους εχόμε και μείς, 
άνέκραξεν δ Χριστιανός. —  « ’Από ’μάς τους ’πήρατε ε- 
βόησεν δ Εβραίος, άποσπών διά μιάς έννέα^τέκνα άπό 
τοΰ χριστιανικοϋ πώγωνος. —  « Πες αι*αν  η σ =φαγα», 
έκραύγασεν δ Χριστιανός, μορφάζων έκ τοϋ π ό νο υ ,κ α ί 
έφώνησε : «Τών δώδεκα άποστόλων», καί δώδεκα επε- 
σαν έπί τοΰ πεδίου μακκαβαίαι τρίχες. ·— «"Αί . . · 
ά ί! ! . μ’ έδαιμόνισες, μ’ έλύσσιαξες μέ τούς αποστόλους 
σου' μά νά σου δείξω καί ’γώ ' καί έβόησεν έν πόνιρ καί 
χαρί* : « ’Ιακώβ καί . . . »  —  «Τόν είπες, τόν είπες τόν 
’Ιακώβ» —  «Ν αί, μά έδώ 6ινα·ι μέ τά  παιδ ία  του, καί 
πώς νά τον χωρίσω ; » άϊίήντησεν είρωνικώς δ Μακκα- 
βαίος* «'λοιπόν λέγομεν ’Ιακώβ καί τών δώδεκα αυτοΰ 
υΙών»· καί ρήγμα τριωνκαίδεκα τριχών έγένετο έ*1 
τής γενειάδος τοΰ Χριστιανοϋ. — «*Ω τώρα παει, ε- 
κραξεν ούτος έξαλλος έκ τοΰ πόνον,τετέλεστα ι'. β '*φ * ϊ“ 
μια γ ιά  πάντα* μόνον μέτρα αν μποο^ς* και είπε με



οσης ειχε φωνής : «Τών διςμυρίων μαρτύρων καί τών 
δεκατεσσάρων χιλιάδων νηπίων !» Καί τά γένεια του 
Εβραίου έμειναν δλα είς τάς χεϊρας τοϋ Χριστιανού, 
δςτις τονέχρέωσε καί διά την εορτήν τών αγίων Πάντων.

Ε ΠΙ Λ ΟΓ ΟΣ
~ν~

‘Οδοιπόρος διήρχετό ποτε προ κουρείου έν Φλωρεντία, 
ό δέ κουοεύς παρά την θύραν ίστάμενος: «Τί γένεια είναι 
αυτά !» είπε, τώ όδοιπόοω. — «Τί νά σου ’πώ, αδελφέ, 
δέν εχω παράδες νά τα κόψω».

— «Έλα, ελα νά σε ξυρίσω ’γώ γιά την αγάπη τοϋ 
Θεοϋ*. Καί ό οδοιπόρος είσελθών, έκάθισε καί παρέ- 
δωκε την κεφαλήν είς τάς χεΐρας τοϋ έλεήμονος κου- 
ρέως. ’Αλλά τό υδωρ εύρέθη κρύον, ό σάπων έλλιπής, τό 
ξυράφι δέν εκοπτε, η χειρ τοϋ κουρέως ετρεμε, καί ά ϊ ! . .  
α ί ! !  ά ϊ ! ! !  έφώνει ό οδοιπόρος άνά πασαν στιγμήν. Καί ι
δού αίφνης έπί τής οδού ό σκύλος τού κουρέως άρχεται 
νά γαυγίζγ). Ό δέ κουρεύς πρός τόν παΐδα τού κουρείου : 
«Πήγαινε, είπε, νά τον κάμης νά σιωπήση». Ό παΐς 
απέρχεται, άλλ* ό σκύλος δαιμονίζεται χειρότερα. «Τί 
διάβολο εχει σήμερα αύτό τό παληόσκυλο, καί δλο φω
νάζει !» είπε μετά θυμού ό κουρεύς. — «Τί Ιχει . .νά, 
θά τον ξυρίζουν καί αύτόν διά τήν άγάπην τοϋ Θεού», 
άπήντησε στενάζων ό οδοιπόρος.

Ό μύθος δηλοΐ, φίλοι άναγνώσται, δτι κακά πάντα 
τά γενόμενα διά τήν άγάπην τού Θεού, διότι υπαγορεύ
σεις τοϋ Διαβόλου. Όθεν παύω, ΐνα μή παρατείνω Ιτι 
τόν λόγον, καί λεχθ^ δτι έγραψα καί έγώ περί γενείων 
διά τήν άγάπην τοϋ Θεού.

Ε. Κ. &ΣΟΠΙΟΣ.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α

Η Ο Κ Τ Α Υ Ι Α

Σ Ε Λ Ι Σ  Τ Η Σ  Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Η Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

ΤΟ τό 24 ετος άπό τής τοϋ Χριστού γεν- 
νήσεως, δτε ή 'Ρώμη πάλιν κατέστη τό 

J) θέατρον φόνου αύτοκράτορος. Ή φίλαυτος
 Άγριππίνα είχε δηλητηριάσει τόν Κλαύ-

διον, ό δέ Λούκιος Δομίτιος άνεβίβασεν έπί τοϋ θρόνου 
τόν έκ τού πρώτου της γάμου υιόν, τον Νέρωνα. Δέν 
ήτο δέ άδιάφορος ή έμφάνςσις τοϋ νέου αύτοκράτορος, 
οστις μετά τινα ετη ώς μουσικός παρέστη έν τώ θεάτρω 
τής Νεαπόλεως. Πάσα ή πόλις έπληροϋτο άγριου: θορύ
βου, ή δέ πτερόεσσα Φήμη διέτοεχε πάσαν τήν χώραν, 
δτέ μέν άγαλλομένη ότέ δέ καταοωμένη, κραυγάζουσα 
ή ψιθυρίζουσα. Ά λλ ’ δμως παρά τινα επαυλιν, ήτις ε- 
κειτο παρά τόν Τίβεριν, άδρανεΐς κατέστησαν αί πτέρυ
γάς της. Ενταύθα ούτε οί ολίγοι δούλοι, οί φυλάττον- 
τες τόν οίκον, έγίγνωσκόν τι περί τού συμβάντος τοϋ 
συνταράξαντος έν τη πόλει τά πνεύματα τών άνθρώ- 
πων, άλλ’ ούτε τά μικρά παιδία περί της τύχης, ήτις 
υπό τήν μορφήν τοϋ νέου αύτοκράτορος προηλθεν απει
λητική καί ύπεοάνω τοϋ ορίζοντας της νεαράς αύτών
ύπάρξεως.



Έρημος εκειτο έν τώ παραδείσω ή επαυλις, έν η 
ημέραν τινά τρυφερά τις παιδος φωνη έφώνει: «Σέστιε, 
Σέστιε, έδώ! Δέν έπιθυμεΐς νά Γδης την μακράν τών 
νέων πολεμιστών παοάταζιν ; Ίδέ, πώς άπαστράπτου- 
σιν έν τώ ήλίω τά δπλα! Έλθέ λοιπόν, παρατηρεί μετ' 
έμου διά τών κιγκλίδων τού κήπου* έδώ ό εκατόνταρ
χος ό έπί τού κράνους ίχων τήν άργυρον τού Άρεως 
εικόνα, εινε 6 Γάϊος, ό αγαπητός, αγαπητός αδελφός 
μου, έκεΐ...»

Άλλ* ο προσκαλούμενος ουτε ήρχετο, ουτε άπεκρίνε- 
το. «Πού είσαι λοιπόν ;» έφώνησε πάλιν, καί έκ τών 
θάμνων έζεπήδησε ταχέως ώς νέα δορκάς οκταετές, χά- 
ριεν κοράσιον. Μακσά μέλαινα καί μαρμαιρ-ουσα κόμη ε- 
πιπτεν έπί τοϋ αύ^ένος της, έν ω άτάκτως ήτο συμπε- 
φυρμένη. Οί μελαγ^οινυί καί ζωηροί οφθαλμοί της άν- 
υπομόνως έζήτουν τόν άπιστον συμπαίκτορά της, τόν 
μικρόν της έξάδελφον, καί μετά πολλήν ώραν άφοϋ διέ- 
τρεζε τόν μακρόν παράδεισον, εύρεν αυτόν τέλος είς τό 
αντίθετον άκρον μόνον, καί είς σκέψεις παραδεδομένον. 
Ή Ό κταυία ήγνόει μέχρι τούδε δτι ό μικρός της συμ- 
παίκτωρ πολλάκις έπί πολλάς ώρας έκάθητο παρά την 
δχθην τού Τιβέρεως παρατηοών ήσύχως καί μετ’ εύχα- 
ριστήσεως τόν μυστηριώδη ψιθυρισμόν καί τόν ρόθον καί 
τόν θόρυβον τοϋ ποταμού.Σήμερον δέ ό Φοίβος μετά μα
κράν βροχήν είχεν άναφανή πάλιν φαιδρός, ό γηραιός πο
ταμός Τίβεοις ψάλλει πάλιν τό αυτό πάντοτε, άλλά καί 
πάντοτε θελκτικόν ασμά του, καί αί υπό κλημάτων αμ
πέλου περιελισσόμεναι πτελέαι λικνίζουσι τάς κορυφά; 
των εύούθμως καί θορυβούσι διά τού κόσμου τών φυλ
λωμάτων των, ώς εί ήθελον νά συνοδεύσωσι τό ασμά 
του, ή νά έπευφημήσωσι τήν μελωδίαν του. Μόνον α
ραιά άργυροειδή νεφίδια διέρχονται έπ' αύτών έν τφ

χυανοχρόω ίταλ ικφ  ούρανώ καί έγκατοπτρίζονται έν τ$  
λίρν), έν φ δ Ζέφυρο; έκ των βατικανών παραδείσων
διακόμιζε* την εΰωδίαν τών ρόδων.

’Ενταύθα λοιπόν Ικειτο τό χαριέστατον παιδιον, 
μετά πάση; ψυχνίς προσ·/)λωμέΛ-ον εί; τ η ν  φυσιν^επ-. ττι; 
νλόη; έξηπλωμένον, καί έστηριγμένην εντός αμφοτε- 
ρων τών νειοών Ιχον τ·ί)\> βοστρυχωδνι κεφαλήν, ή,  ̂
οφθαλμοί -5-,μιλλώντο σχεδόν πρός Η ν κατο*τρ<«^ ει
κόνα τοϋ μεγάλου οφθαλμού τοϋ Ηλιου. Ενταύθα α- 
τενδς έθε*το τόν πατέρα ΤιβερΤνον, οστις ^«τέκλυ,ε  
τάς κορυφά; τοϋ παραδείσιου δάσους, εν τω ρεμδαςοντι 
όφθαλμώ του ένεκατοπτρίζετο τό ρεύμα μετά του ου- 
οανοϋ, τό δ’ ους του ούδέν γ,σθάνετο, τ η ν  μουσικήν 
τών κυμάτων καί τ<5ν ύπό τοϋ ανέμου σαλευομένων 
φύλλων, την αίωνίαν ταύτην ποι·/ισιν τών στοιχείων, 
κόρη έκυψεν έπ’ αύτοϋ, Ικνισεν όλίγον τό ους του, και 
έπί τέλου; Ιδωκεν αύτώ φίλνιμα, δτε πλέον εκείνος α- 
νανηψα; έστράφη καί ήτένισε πρός αύτήν.  ̂ ^

Ά  ! πανοϋργε ! Τό φίλημα λοιπόν Ιπρεπε να σε ε,ε- 
γείοη · Ά λ λ ’ δ παΤς ούδαμώς άποκριθεις έθλιψε τνιν 
ΙεΤρα’ τ * ;  μ^ρόες, καί είτα λαβών τόν έγγυ; κείμενον 
ϊύλινδρον * Λ ϊ  -  τ ,  λέγει - Ό κ τ α υ ία  - ε γ  νωσ,ον 
Ισα Γσα τ η ν  διηγησιν τού Βιργιλίου, *  μοι α ν τ έ γ ρ α ψ ε ν  

δ αδελφό; μου' άναγινώσκων: πώ; δ Τεβερινο; ω; ο-
νειοον εμφανίζεται εί; τόν Αινείαν καί ύπισχνεϊται αυτω 
την Ρώμην, καί βλέπων προ; αύτόν τον ι τ α μ ό ν ,  ε- 
φανταζόμην δτι *κουον αύτόν ψιθυρίζοντα του; ίδιους 
του λόγους. Δέν εϊνε αληθές , σκληροχέρα, και λα6ων 
αύτην έκ τών ιδιαζόντως σκληρών α ύ τ ίς  χειρδν παρε- 
τήρει τούς μελανούς αύτ^ς οφθαλμούς, θέλεις να σοι 
άναγνώσω τ ι̂ν διηγησιν ταύτην ; Καί μετά πραειας φω- 
νίς ίρξατο άναγινώσκων καί την φωνήν αυτου μαΟμι



αίως καταβ ιβάζω ν προσεπάθει νά άπομιμηθη τόν ψίθυ- I 
ρισμόν του ρεύματος, έν ω εκείνη περί τόν τράχηλον αύ- I 
του εχουσα τον βραχίονα της ηκροατο μετά  προσοχής, I 
καί ενίοτε μόνον διέκοπτεν αύτόν, γελώσα διά τό βα- 
θύφωνόν του. Τότε δέ δ Σέστιος ή τένιζε πρός αύτην διά | 
τών μεγάλων καστανών αύτου οφθαλμών, ο ΐτινες π ά ν
τοτε ηστραπτον, δσάκις άνεγίνωσκε σπουδαΐόν τ ι ,  κα ι 
έξηκολούθει π ά λ ιν  άναγινώσκων μετά πλήρους φωνής 
τόνου, δτε εκείνη δέν ήρέθιζεν αύτόν— πλέον. Ά λλ* ενώ 
τά  π α ιδ ία  έκάθηντο έκεΐ παρ ιστώ ντα  ειδυλλ ιακήν Ttva 
εικόνα αξίαν τοΰ Θεοκοίτου, αΓφνης άνεπήδησεν ή Ό -  
κ τα υ ία  καί «ποόσεξον, τώ  λ έγε ι, Σέστιε, ακούω φωνάς. 
Ό  Γάϊος Ιρχεται μετά  τή ς άδελφής του Πύρρας.» Την 
ησυχίαν τοΰ παραδείσου διέκοψαν ήδη φω να ί, κα ί οί μ ι
κροί εδραμον είς προϋπάντησιν τώ ν ερχομένων.

Β '

Δέκα ετη παρήλθον άπό τοΰ πρώτου έκείνου ονείρου 
τής πα ιδ ικής τω ν η λ ικ ία ς , ή μικρά κόρη έγένετο α ν
θηρά παρθένος, ό πα ΐς  ώριμος πρός στρατείαν. Έ ν τή 
έπαύλει σιγη έπεκράτει βαθεία, μαύρη δέ δούλη παρά 
τό παράθυρον ίσταμένη , έστέναζεν, ένώ τά  βλέμματά 
της ηκολούθουν την πορείαν τώ ν ξανθών τοΰ ποταμοΰ 
ρείθρων. Ό  νοΰς της έπλανατο  κατά  τόν ροΰν τοΰ π ο τα 
μοΰ μέχρι τής Ό σ τ ία ς ,— ριέχρι τής θαλάσσης,— μ,έχρι 
τή ς Α φρ ικής καί πεοιεφέρετο εις την πατρ ίδα της Μ αυ
ρ ιτανίαν, έν δέ τη  συναισθήσει τής παρούσης αύτής κα- 
ταστάσεως άμαυρότεραι αί σκιαι έπεκάθηντο έπ ί τοΰ μέ- 
λανος αύτής προσώπου. Ή  Ό κ τα υ ία  ήτο έν τώ  με
ταξύ τούτφ  έν τ φ  κήπω  καί έκεΐ κρατοΰσα την κ ιθά 
ραν εβλεπεν εξω πρός την οδόν, ε ίτα  δέ είς την επαυ-

δ α ν τ η γ



λιν άναβάσα καί την δούλην αναζητούσα Ικραξεν «Ά γ -  
κιλοΰλα ; Άγκιλοΰλα ! Δέν ακούεις λοιπόν, σύ ζώον 
Νουβικόν ! Έλησμόνησας,» λέγει είς την δούλην είσελ- 
θούσαν, «έλησμόνησας, δτι ό Σέστιος σήμερον επανέρ
χεται έκ τής στρατείας, καί δτι ή μνηστή του πρέπει 
νά τον ύποδεχθη διπλασίως κεκοσμημένη, ά<ροΰ ούτος 
μετά τοσουτον χρόνον εχει άποσυνειθίσει πλέον τήν δ- 
ψιν της καί σχεδόν εχει αύτήν λησμονήσει. Ά λλά  σύ 
τί νά γνωρίζης περί αγάπης, καϋμένη ! Πεΐνα καί μ ί
σος είνε τά μόνα σου πάθη. Ά λλά  μή είσαι τόσον σκυ
θρωπή, Άγκιλοΰλα ! Διηγήθητί μοι, τί ελεγον περί Σε- 
στίου οί χθές έπανελθόντες στρατιώται ! Ά λλ ’ άφες, 
ήδη είνε καιρός νά παρασκευάσης πάντα ! »

Ένταΰθα περίφοβος ή θεράπαινα έπλησίασε κρατούσα 
τήν στο.Ιήν,πρός ήν ρίψασα Ιν βλέμμα ή Όκταυία «δός 
μοι,» είπεν, τό έπιμαστίδιον ! ή παιδίσκη περιέσφιγξε 
τήν ταινίαν περί τό στήθος καί έβοήθησεν αύτήν επειτα 
νά ένδυθη τήν στολήν. «Τήν κιμωλίαν τώρα φέρε, διά 
νά άναψύζγις τούς πόνους καί λειάνης τό πρόσωπον, τόν 
άνθρακα, δπως μοί κάμγις λεπτόν σκιάς τόξον άπό τής 
μιας είς τήν έτέραν οφρύν. Τό εμπλαστρον διά τήν κε
φαλαλγίαν. Έδώ τό στιγμάτιον παρά τήν νύμφην τής 
«ιαγόνος, έξ ού, ώς ό Σέστιός μοι ομνύει, άπαστρά- 
πτουσι τοΰ ερωτος οί πανοΰργοι οφθαλμοί. Τώρα λεία- 
νον ετι τήν κόμην, ήτις ούδέποτε είς αύτόν ήτο ίκα- 
νώς λεία. ’Έχει καλώς. Τά νέα λοιπόν σανδάλια, τήν 
ζώνην μέ τάς γοργόνας, τήν άπαστράπτουσαν έκ γλυπ
τών λίθων, τούς ινδικούς μαργαρίτας, τά ένώτια, τά 
περιβραχιόνια. Γρήγορα, γρήγορα, ό Σέστιος θά είνε έν- 
τός ολίγου ένταΰθα ! Πόσον χαίρω, διότι σήμερον παρά 
το πλευοόν του θά παρουσιασθώ είς τό γιγάντιον. οικο
δόμημα ! Ποιον λαμπρόν ζεΰγος, δ ’Άρης καί ή Άφρο-
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δίτγι θά κρυφομιλώσι περιφερόμενοι έν τώ ίπποδρόμω ! 
Καί αύτοΰ τοΰ Νέρωνος δ τρυφηλός οφθαλμός θά λη- 
σμονήση πρός στιγμήν τά πάντα, καί θά εΓπτ): Ποϊον 
είνε τό ύπερήφανον τοΰτο ζεΰγος ; Άλλ* αμέσως Ικβαλε 
εξω τάς πυξίδας, διά νά μη είσδύση δ Σέστιος είς τά 
μυστήρια μας. Έπρεπε ήδη νά είνε έδώ. Κατάβα καί 
μάθε περί αύτοΰ !»

Ή  Ά γκιλοΰλα έξήλθε μετά σπουδές, η δέ Ό κταυία 
έζήγαγεν έπιστολήν, ην προ ολίγου δκκ τίνος απομάχου 
είχε πέμψει δ έοαστής αύτ?,ς.

« Ω Σέστιε, τόσον ταχέως έλησμόνησεν ή άπιστός 
σου καρδία, δ,τι η χείρ σου, οί ένθουσκί>δεις στίχοι σου, 
τά διάπυρα ασματά σου ύπεσχέθησαν ;»

Άλλ* έν τώ μεταξύ τούτω έπανηλθεν η δούλη, ήν 
ηκολούθει χάριεν παιδίον. Μόλις ιδοΰσα τοΰτο ή Ό 
κταυία άνεπήδησεν καί «Ά λεξ ι, τώ είπεν,» σύ μόνος 
ερχεσαι! ποΰ μένει δ κύριός σου ; Σέ ποοαπέστειλεν ; 
νΩ ποία τρυφερότης \ι> Καί οργίλη έξεδίπλωσε τό έ- 
πιστολάριον, δπερ ήτο σχεδόν ύπόλευκον, έν ω ή έρω- 
μένη σαφώς διέγνω την ποθητήν γραφήν. — «Έ ν ποία 
ό6ώ άφ^κες, Ά λ εξ ι, τόν κύριόν σου ;* ήρώτησεν αύ
τόν ή ζηλότυπος, θωπεύσασα τοΰ παιδός τήν κόμην. 
«Βλέπω, δτι σύ γινώσκεις περισσότερα, παρ* δσα θέλεις 
νά ειπης.»

Ό παΐς μετ’ απορίας έβλεπε τήν ώς νύμφην έστολι- 
σμενην παρθένον, ής έκύμαινε τό τεταραγμένον στήθος, 
έπυροΰντο δέ αί παρειαί.

«Έ ν τ*7ι Αύρηλιανη δδώ, ώ δέσποινα», άπήντησεν 
ούτος, «ενθα προ τ^ς άναχωρήσεώς μου Ιτι ή . . .

«Ή  Φρύνη !» , έκραύγασεν ή Ό κταυία τρέμουσα ύπό 
οργής. «"Ω! καταλαμβάνω, δ κακός . . . ! καί δμως αυ- 
ριον θά γείνω ίδική του. Τοιουτοτρόπως άγαπώσιν οί

σημερινοί νέοι τφς 'Ρώμης.Καί αυτός λοιμόν!» καί κλαί- 
ουσα έρρίφθη. έπί της κλίνης. Ά λλά  μετ’ ολίγον ήγέρθη 
καί ποός τόν παΐδα άποταθεισα, «πήγαινε», τώ λέγει, 
«τέκνον μου, φέρε ταχέως τόν κύριόν σου. Είπέ είς αύ
τόν δτι με συνήντησας καί δτι παρ' έμοΰ πρός αύτόν 
άπεστάλης. θ ά  σε ευχαριστήσω. Κατόπιν μοί δ ιηγεί
σαι οσα σοί συνέβησαν έν Αρμενία. Ναι, Ά λ εξ ί μου ;» 
Και ή άλλως . υπερήφανος αρχόντισσα ετεινε πρός τόν 
ευτυχή παΐδα τήν χειρα.

‘Οτε δέ ούτος Ιφθασεν είς τόν οίκον, έξ ού ήκούοντο 
μακρόθεν οί υπερβολικοί γέλωτες τών συμποσιαζόντων, 
δέν τώ έπετράπη νά παρουσιασθΤί είς τόν κύριόν του, 
είς δν έπεθύμει νά ανακοίνωση τήν παραγγελίαν τής 
Όκταυίας.

Ή κόρη άνέμενεν έν τώ μεταξύ έν πυρετώδει ανυπο
μονησία τον έραστήν. Ή  άνακοίνωσις τοΰ Άλέξιδος έ- 
τάραξεν αύτήν λίαν, καί άμφιβολίαι έβασάνιζον τήν 
ψυχήν της. «’Ονειρεύομαι, άρά γε; είμαι ϊξυπνος;» ελεγε 
καθ* έαυτήν, «ώ έλθέ, έλθέ, Σέστιε, καί άποδίωξον τά 
νέφη, ύφ* ών καλύπτεται ή εικών σου. Αύριον Θ& άπο- 
καλυφθώ ώς μνηστή σου, καί σήμερον θέλεις ί'σως — 
Αγκιλοΰλα, κλεΐσον παράθυρα καί θύρας ! Τό φως, τόν 
θόρυβον, πάντα αισθάνομαι σήμερον διπλασίως καί τρι- 
πλασίως. ’Ίσως ή ησυχία θά καταδαμάση τήν πάλλου- 
σανκαρδίαν μου.Πλησίασον είς έμέ,ώ διά μηκώνων έστε- 
φανωμένε θεέ τοΰ ύπνου, ό καταπαύων τάς ωδίνας καί 

με έπί τών άπαλών βραχιόνων σου έκ της σκοτει
νές ύπάρξεως είς φαιδροτέρους, εύνοΐκωτέρους όνείρους. 
Ακούεις, Ά γκιλοΰλα, άν μή ώ Σέστιος πατήση τόν 
πρόδομον, μή μέ έξυπνήσης. Σέ σκοτώνω, καΰμένη, άν 
καμης τοΰτο πρότερον!» Έξηντληίΐένη έβύθισεν ή Ό 
κταυία τό πρόσωπόν της είς .τό προσκεφάλαιον βαθεΐα



δέ σιγή έπεκράτει είς τόν σκοτεινόν θάλαμον* ή δούλη 
έπορεύθη είς τόν πρόδομον καί παρετήρει έξω είς τούς 
αγρούς, τών οποίων τά δένδρα έξηκολούθουν ρίπτοντα 
μακράν σκιάν, μέχρις ού ίρξατο η εσπέρα.

Αυτη ήρχετο προσπετομένη άπό τού Έσκιλίνου, τής 
ύψίστης ανατολικής κορυφής, καί μετ’ άναπεπταμένων 
πτερύγων ηωρειτο άπό τής έπταλόφου πόλεως, τής 
αύτοκοατείρας τοϋ κόσμου. Είτα έκάλυψε κάτω παρά 
τόν ορίζοντα διά κροκοειδούς κρασπέδου τόν Κοίλιον, 
Αβεντΐνον, Παλατΐνον και Καπιτωλίνον λόφον, ειτα υ

ψηλότερα πάντοτε μετ’ ερυθρού πέπλου τό άπειρον τοϋ 
ουρανού στερέωμα, ώστε η δάς τοϋ ήλίου ώς δπισθεν νέ
φους, βαθύ ερυθρόν έχων χοώμα έπυροϋτο.Πρός άνατολά; 
ηκτινοβόλουν κατ’ άντανάκλασιν μόνον at κορυφαί τών 
αγαλμάτων τών Θεών έν τοΐ; πολυάριθμοι; ναοί;. Ώς 
δι' ενός σημείου έκλείσθησαν πάντα τού ουρανού τά 
παράθυρα και έτι.λαμπρότερα έ'λαμπον οι ά'πειροι.άστέρες, 
του; όποιους αόρατα πνεύματα ήναπτον. Τά πτηνά έν 
τώ πλησίον άλσει έπαυσαν ήδη άδοντα,καί μόνον οί γλυ
κείς,αλλα βαρυθυμοι κλαυθμοί τής Φιλομήλας αντηχούν 
εν τώ δάσει* ή Σελήνη έχόοευεν έπί τών κυμάτων τού 
θορυβώδους ποταμού, καί άργυρούν τό φώς της έφθανε 
ί*έλΡι τού θαλάμου.

’Αλλά πρόσεξον ! Τί; ήχο; έρχεται έκ τής·’ πόλεω; ; 
Αλλά δέν είνε φθόγγοι, διότι ότέ μέν ύποτονθορισμός, 

οτέ δε βόμβος, άλλοτε δέ ψόφος, αύζάνεται άπό στιγ
μήν εις στιγμήν είς ρόθον, ώ; εί έκυλινδοϋντο ταρα
χώδη κύματα τής θαλάσσης. Πάντοτε εναργέστερος καί 
σαφεστεοος προσβάλλει ό θόρυβος τό άκροώμενον ού; 
τή ; δούλης. ’Απόρως βλέπει ήδη είς την θύραν, καί ώς 
γαλή ερπει, καί ανοίγει αύτην προσεκτικώς. ’Ακούει η* 
συ.χον αναπνοήν καί διστάζει άν πρέπη νά έγείρη τήν

δέσποιναν, τό βλέμμα της προσηλούται είς κιβωτίδιον, 
δπερ λαβοϋσα, κλείει ήσύχως τήν θύραν καί ώς δυνατόν 
ταχέως τρέχει έξερχομένη τής οικίας. «’Εσώθην, έξεδι- 
κήθην καί δαψιλώς άντημείφθην» μετά πονηρού μειδιά
ματος λέγει, «Άλλως σέ φονεύω», ησαν αί τελευταΐαι 
της λέζεις. *Ω, ούδέποτε θά μέ φονευσης, Ρωμαία, ουτε 
θά μέ προσδέσης είς φυλακήν, μικρόν ζώον, ούτε ή ίσχυ- 
ροτέρα χειρ τού αστυνόμου θά συλλαβή την αποδοάσαν 
δούλην ! Ίδέ, δέν έζορμα έκεΐ έκ τού Τιβερικού θριαμ
βευτικού τόζου ό Σέστιο; ; ό στέφανο; περιβάλλει ετι 
τούς ώραίους σου κροτάφους, άλλά πολύ αργά, ανδρείε 
έκατόνταρχε, άχρις ού φθάσης εί; τήν επαυλιν, ή θεά 
σου έν τώ ταρτάρψ πανηγυρίζει τούς γάμους της μετα 
τού Ηφαίστου !

Τότε λαμβάνει ή μαύρη δούλη ράπισμα δυνατόν, ή 
πυξίς ή περιέχουσα τά κοσμήματα άφαρπάζεται άπ’ 
αυτής, καί περιφερομένη έξαφανίζεται ή πτωχή έν τώ 
δχλω* έν τώ μεταξύ ό Σέστιος άνοίγει διά τού ξίφους 
του οδόν διά τού συνωστιζομένου πλήθους έκ πασών δέ 
τών οδών καί αύτών τών μή συχναζομένων έκχυνονται 
κύματα έξ ανθρώπων, ώ; παραποτάμια μετά έκοηγμα 
νεφελών.

ν "Οτ ε  ό Ά λεξις ήκουσε τόν θόρυβον ούδαμώ; υπεί- 
κων είς τήν άπαγόρευσιν τοϋ κυρίου του, έσπευσεν νά 
άναγγείλν) τόν έπαπειλοϋντα κίνδυνον ό δέ Σέστιος τόν 
στέφανον άπό τού συμποσίου έπί τής κεφαλή; έτι I- 
χων καί τήν έταίραν εί; τήν τύχην αύτής καταλιπών, 
έξώρμησεν εύθύς άγωνιών καί πεοίφροντις περί τής κα- 
ταλελειμμένης Ό κταυία;. Ά λ λ ’ ούχ ήττον ήλπιζεν οτι 
θά έσώθη άπό τής τόσον άπομεμακρυσμένης έπαύλεως' 
Καθ’ οδόν προσπταίει ό παΐς καί έπ’ αύτοϋ κυλινδΰϋνται 
τά κύματα τού πλήθους, — ό Σέστιος προχωρεί μετά



σπουδής συναντ# τήν.Πύρραν, τήν φίλην τής’Οκταυ-
ίας έρωτ^ αυτήν αν είδε την μνηστήν, καί έπί τ$ άρ- 
νήσει αύτης μανιωδώς τρέχει, π ίπτει &ς· καί τρίς, μετ* 
απίστευτου δυνάμεως άνορθοΰται εν^φ παρ’ αύτώ ·ά- 

. κούονται κραυγαί : «έπάνω : είς τόν πα^&τατον τών
 ̂γερουσιαστών, εις τόν Λικύνιον, έδώ ε!ί»έ λάφυρα ! — 
Εις τό Παλατΐνον, έκεΐ έξερράγη τό πυρ, Ουχί είς 
τόν μέγαν ιππόδρομον έκεΐ κατά πρώτον ήρχισεν, είς 

-.την συνοικίαν τών ξένων! «αγρίως φωνάζει στΐφός τι 
πληβηΐων» βεβαίως οί χριστιανοί καί Ιουδαίοι θα εθέ- 

3 'σαν τό πυρ. — Αυτοί δα είνε πλησίον τοΰ ιπποδρόμου.
Πανταχού αναφαίνεται ήδη ό συρφετός, οστί-ς άλλως 

άπέφευγε τό φώς, διότι αί φλόγες προσείλκυσαν αυτούς. 
Ό όρίζων πυροΰται, σπινθήρες άναθρώσκουσι π ^ τα χό - 
θεν είς τά υψη, έπί δέ τών παταγούντων ξύλων ανέρ
χονται μέχρις ούρανοΰ νέφη καπνοΰ καί έπΐσκοτίζουσι 

Γτό φώς τοΰ ηλίιου. Ό Αίολος ωρυόμενος αδει-ντά φόβε- 
ρώτατά του ασματα, φυσα τάς γνάθους; του ώ:;'τάς φύ- 

. σας τοΰ Ηφαίστου.
Έν τούτω η Όκταυία κοιμάται ήσύχως μ/όνη, διότι 

\ οί γονείς της δέν ησαν έν τη έπαύλει, ^πρόσμέναντες 
τό ζεΰγος έν τφ ίπποδρόμψ. Ά λλ ' αίφνης θόρυβος ε
γείρεται έν τώ ησύχφ οικφ, καί φώναί έζέγείρουάι την 
κοιμωμένην. Ή θύρα ανοίγεται μετά κρότου:, ό θάλα- 

νμος φωτίζεται ηδη ύπό τών είσδυσασών φλογών, ό δέ 
ήμικεκοιμημένος της παρθένου οφθαλμός διαγιγνώσκει 
την φωνήν τόΰ μνηστήρος. «Σέστιε» τφ λέγει, καί ρί- 
πτεται είς τάς άγκάλας του. Ά λλ ’ ό έραστηςν παρα- 
δόξως πως δέν άνταποκοίνεται είς ^άς τρυφερότητας 
ταύτης, άλλά μέ τρέμουσαν φωνήν, «εξω, εξω, άνακρά- 
ζει, εξω άνευ αναβολής, ή ‘Ρώμη καίέτάι 1 Δύω ώρας 
χχρειάσθην μέχρι σοΰ, δέν βλέπεις λοιπόν,δέν ακούεις.»

'E U  πρώτον παρατηρεί «υ τη  Μ ^  .

τοϋ ίμάτιον, το γυμνόν ξιφο! *« λαμβάνει
φαλαίας. Διά των μαυρισμενων « « I P  £  ^  
L  „ , 0W v „ v  μνηστην, και ^την έστολισμένην μνηστην,
έξω, δ Ήφαιστος ^ / ^ ί ' Α π Τ τ ω ν  αποθηκών εί- 
£ Τ τ α Γ  · Χ ςβρΚοχΛη σπινθήρων, έξ ών όλίγαι σβεννύου- 
σ Ή  Ό κταυία φωνάζει «Τάς έπιστολάς μου, τα *ο-

' λ , ’Ά©ες τά  κοσμήματα» μαινομενος λέ-
σμηματα μου - -  Αφ ί £ ^  ^  τ - ς στέγης

vW .™  πυοος g v  |τΐ σωτηρίας μέσον,
αύτοΰ σχεδόν αναίσθητος, ε-

γλώσσαι πυοος 
αναπνοήν* ό νεανίαςχ ι  ■»· « τ *
σκότος καλύπτει τούς οφθαλμούς του,^ ο καπνός απο- 

πάταγος,πνίγει αύτόν, καί αίφνης τρομερος ακούεται π j  
- ή  στέγη κατακρημνίζεται και ενταφιαζει νυμφ

* 0 ^ ’ >«·. * · Α « ,Λ -  I + *
^  oSt's 4 » τ ίχ » ~ ν  6-

πλέον ««τους μ ΐ αι·’ ts Υιγ α ν τ ία ν  λαμ-!re^ "άλλ*  η ν α φ ε ν  α ύ τ ο ΐ ς  γ ι γ α ν τ ι α ν  λ j μηοικο» γέλωτες «λ ν> ψ ^  ο υ ν Χ ν ε μ ί χ θ η σ ,
παδα ο χ ω λ ό ς  Οεος, π j  ' ·Αντ1 ·γ „ εν*ίου
μετά τ ο ϋ  Σεστίου και τ«ς , , , _av Ά ν έ -
δ ψυχοπομπός Έρμ«« ώδηγησεν αυτους εις Αχ
ροντα. Ε. Γ αλανής-
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ΒΟ ΚΚΑΚΙΟ Σ ----- ΟΙ MET ΑΥΤΟΝ

Πρεσβευτής της Έ νετίας , αεί μετά παρρησίας πρός 
την Παπωσύνην πολιτευθείς, ό Ιερώνυμος Δονατος σκώ
πτει κατά πρόςωπον τόν πολλάκις τούς Ενετούς αδ ί
κως πολεμήσαντα ’Ιούλιον τόν Β' (1503 - 1515) χλευ- 
αστικώς έρωτώντα τόν πρεσβευτήν: «Πού είσιν οί τ ί 
τλοι της κυριαρχίας των Ε νετώ ν έπί της ’Α δρ ιατικής;» 
— «Έ π ί τής πτυχής του αυτού έκείνου δωρητηρίου τοϋ 
Κωνσταντίνου πρός τόν Πάπαν Σίλβεστρον», άπαντα 
εύσεβάστως μέν άλλ ’έτοίμως ό Δον&τος*, άποφιμών ουτω 
τον άγέρωχον ’Ιούλιον, άδυνατοϋντα νά προςαγάγ,γι αύ- 
θεντικόν της δωρεάς πειστηριον. 'Α λλά την εύτολμον 
ταύτην άπάντησ ιν,ητις έξέφραζε τόάνδρικόν τή ς ’Ιταλίας 
φρόνημα κατά την Κ7 έκατονταετηρίδα, είχον παρα
σκευάσει οί αιώνες διά τής πυράς τού’Αρνάλδου,τής μή- 
νιδος τού Δάντου, τής οργής τοϋ Πετοάρχου,τής σατύρας 
τοϋ Βοκκακίου καί τών μετ’ αύτόν 'Ιταλών ποιητών καί 
λογογράφων, παιδαγωγούντων την ’Ιταλίαν έν τγ) κατά  
τής ΙΙαπωσύνης έχθρα καί τν) πρός τούς καλογήρους 
χλεύγι. Ή  ’ Ιταλ ία  ύπήρξεν ανέκαθεν ού μόνον «ή άρ-

1, Daru : Hist. de la rhpubl. de Venise, βιβλ. V, κεφ. 21.



χαία γή τής αμφιβολίας», Γa n t i c a  t e r r a  d e l  dubblOj 
ως λέγει ο Μάξιμος δ Αζελιος, άλλα δυνατόν είπεΐν 
καί ή άρχαία γή τών διαμαρτυριών κατά τής Παπο
σύνης διά τε τών όπλων, τών Συνόδων καί του λόγου, 
δπλου τούτου τής διανοίας. Ό άγαθός Βέλγος *Ραθέ- 
ριος, επίσκοπος Ουηρώνος, κατά τόν Γ αιώνα, έξίστατο 
καί ηρώτα έαυτόν, λέγει ό Μουρατόρης1, διατί οί Ι 
ταλοί περιεφρόνουν τούς ιερούς κανόνας καί έχλεύαζον 
τόν κλήρον μάλλον, ή πας άλλος χριστιανικός λαός.Βε
βαίως διότι είχον άφορμάς* έκ τοϋ σύνεγγυς τών πραγ
μάτων άντιλαμβανόμενοι καί δη άσφαλέστερον κρίνοντες, 
εγίνωσκον κατά βάθος την διαφθοράν τοϋ κλήρου, ού 
τής μεταρουθμίσεως διά θεοκρατικής δεσποτικωτάτης 
πολιτείας Γρηγόριος ό Ζ' έπελάβετο, έτι μάλλον διά 
τής αυστηρότητος τών μέτρων τό κακόν δεινώσας.’ Αλ
λως ό αγαθός ‘Ραθέριος έγίνωσκε κάλλιστα τόν λόγον, 
διότι αυτός ούτος λέγει : « ’Από τοϋ λαϊκού εως τοϋ ά
κρου άρχιερέως πάντες παρεκτρέπονται. Ζητήσατε με
ταξύ τών κληρικών, άν θά δυνηθήτε νά ευρητε, ενα καί 
μονόν, μη ανήθικον οντα . Τοιούτοί είσι πάντες καί 
μάλλον οί έξ ’Ιταλίας, m agis it a lic i». Τό δέ πνεύμα 
εκείνο τής άντιπολιτεύσεως τών ’Ιταλών, τό διά τής 
χλεύης πρός τόν κλήρον έκδηλούμενον, έφ’ ώ έξετλήσ- 
σετο ο αγαθός επίσκοπος, έτι ζωηρότερον διατυπούται, 
δτε υπό τοϋ Γρηγορίου άφορισθείς αύτοκράτωρ Ερρί
κος ό Δ ,μεταμελομενος έπί τη έν Κανόσστι δειχθείσγ) 
ανανδρεί^^·, κηρύσσει ότι θ’ άναλάβη τόν εναντίον τοϋ 
Πάπα αγώνα. Ου μονον οί ’ Ιταλοί άθρόοι προςέρχονται

Ί, JMuratori: Antiq. lta l. med. aevi, Dissertatio  39.
? "Op* έκτενέστερον περί Ερρίκου του Δ' και Γρηγορίου του Ζ' τό 
Α ττικό ν Ή μεροΛόγιον του έτους 1880, σελ. 126, κέξ.

πρός τού άφορισθέντος ‘Ερρίκου τόν στρατόν, δν άδραΐς 
δαπάναις συντηροϋσιν^, αλλα και αυτοί οι της ανω Ι
ταλίας έπίσκοποι,—- οιτινες,τούς κεραυνούς τού Γρηγο
ρίου περιφρονούντες, είχον *ίδη αναθεματίσει αυτόν εν 
Παυίδ>: (1077), άφορισμόν άφορισμώ άντντάσσοντες*—, 
συνήρχοντο έν 'Ρηγίψ τον Ερρίκον υποδεξομενοι^.

Έν Γερμανίά όμως πάντη διαφορως ειχε τό πραγμα 
τό πραξικόπημα τοϋ Γρηγορίου, — καί όντως ητο πρα
ξικόπημα, #τε ό πρώτος αυτού άφορισμός « είχε *α- 
ταπλήξει καί κατατρομάξει τούς άγ,αθούς Γερμανούς, 
.οιτινες, τότε μόλις τής βαρβαρότητος έξερχόμενοι καί 
κατά την διανοητικην άνάπτυξιν μεγάλως υστερούντες, 
ύπερμέτρως την κόλασιν έφοβούντον ένί λόγφ^ή Γερμα
νία' δέν ητο ειςέτι η χώρα τού Λουθήρου; . ’'Αλλως ή 
Παπωσύνη ούδέποτε κατέστη δημώδης παρ ΙταλοΤς 
οί μυρίοι κατ’ αύτής πόλεμοι τών Ιταλίδων, πολιτειών 
η τών Ιταλών ηγεμόνων μαρτυρούσι. τούΐχ) άριδήλως, 
έξελέγχοντες άμα τό άτοπον τής κοσμικής εξουσίας, 
ητις, εί μέν ύπήρξεν άναμφηοίστως η κοηπις τού μεγα
λουργού τών Παπών οικοδομήματος, εγένετο ουχ ηττον 
ό σαρκοβόρος σκώληξ ό ύποσκάψας τάς ανεκαθεν, υπο- 
σάθοους αύτοϋ βάσεις. Αυτη αυτη ή 'Ρώμη παρίστησι 
φαινόμενον τά μάλα περίεργον, πάλην τής δημοκρατι
κής πρός την αύτοκρατορικην παράδοσιν, ενθεν ρ.έν στέ- 
φουσα Καίσαρας τούς Γερμανούς βασιλείς, ενθεν δε όρ- 
γώσα πρός τούς δημοκρατικούς θεσμούς, τής αρχαίας 
δόξης άναμιμνησκομένη’ διό καί πλέον η άπαξ κατά 
τκς βραχυβίους έκείνας τού δημοκρατικού πολιτεύματος

1, Voigt: Histoire du pape Gregoire VII, trad, de l ’allem. 
par Tabbe Jager, σελ. 438. Paris 1842»  ̂ . Q£.

2, De Potter : L'E sprit de I Eglise, τομ. I ll, σελ. 85.
3, Voigt, ενθ’ άνωτ. σελ. 437.



αναστάσεις, Πάπαι έπιβάλλοντες τόν νόμον τί) Ευρώπη 
δέν ησαν κύριοι τ ί ς  ιδίας αύτών πρωτευούσης ! Άπό 
τών πρώτων ήδη Γερμανών αύτοκρατόρων, άπό τών χρό
νων Όθωνος τοΰ Γ', υίοϋ τ ίς  Έλληνίδος Θεοφανούς 
και τελευταίου τοϋ σαζονικοϋ οΓκου γόνου, ποσάκις οί 
’Ρωμαίοι δέν αποπειρώνται την άπελευθέρωσιν της 'Ρώ 
μης άπό τοϋ παπικοϋ ζυγοϋ, καί την παλινόρθωσιν τοΰ 
άρχαίου πολιτεύματος; Γνωσταί αί άπόπειραι τοϋ Κρε- 
σεντίου (980 - 988), καί βραδύτερον τφ 1347, — 6τε 
οί Πάπαι έδρεύουσιν έν Αΰενιώνι — , τοϋ Κόλα ή Νικο
λάου  ̂ 'Ριένζου, γνωστός επίσης καί ό σκληρός θάνατος 
δι’ οίι άπέτισαν την τόλμην τοϋ εγχειρήματος, θέσιν 
μαρτύρων Tic ελευθερίας έν τ^ μνήμη τού ιταλικού 
λαού καταλαβόντες. Π*σαι δέ αύται καί άλλαι ήττον 
έπιιρανεϊς πρός έλευθεοίαν άπόπειραι, άπό Κρεσεντίου 
μέχρι τής εν ετει 1798 καί 1848 έπισήμου άνακηρύ- 
ζεως τ ίς  Ρωμαϊκής Λημοχρατίας,  άναμφιλέκτως μαρ- 
τυροϋσιν, οτι η ΙΙαπωσυνη δέν ήδυνήθη νά κατασβέστ) 
παρά τοϊς 'Ρωμαίοις τό αίσθημα τ ίς  έλευθεοίας καί την 
ανάμνησιν τών δημοκρατικών θεσμών.

I
ΑΡΝΑΛΔΟΣ Ο ΕΚ ΒΡΕΣΚΙΑ£

Οθεν πανάρχαιαι παρ’ ΊταλοΤς αί κατά τοϋ Παπι
σμού  ̂διαμάρτυρίαι· άλλ’ έκεΐ, έν Ίταλ ί* , έν Βρεσκί*, 
γεννάται καί ο αοχαιοτατος τών τού Λουθήρου προδρό
μων, 6 ένθουσιώδης έκεϊνος τού Άβελάρδου μαθητής, 
όςτις διά τ ίς  εύγλώττου αυτού διδασκαλίας έν *Ρώμγ), 
Γερμανί^ Ελβετί^, πανταχού ένθα αί καταδιώξεις καί 
οί άφορισμοί ρίπτουσιν αύτόν πλάνητα, διεγείρει τά πλή-

θηκατά τ ίς  κοσμικίς τών Παπών εξουσίας καί τ ίς  σα- 
τραπικίς τοϋ κλήρου διαίτης.Είναι οΰτος ό Ινθους από
στολος τ ίς  εύαγγελικίς πενίας Άρνάλδος, ό κηρυσσων ό- 
λως άσυμβίβαστα τά κτήματα, τάς γαίας, τά πλουτη 
πρός τήν τοϋ Κυρίου διακονίαν καί την ψυχικήν σωτηρίαν 
τών λειτουργών αυτού. Τοσοΰτον δέ ό λόγος τού άπο
στόλου ένεθουσία τά πλήθη, ώςτε λεγεται. ότι, οτε 
κατέλιπε τήν Ελβετίαν καί Γερμανίαν (1144) ΐνα έπα- 
νακάμψη είς ‘Ρώμην, ύπό τών όπαδών αυτού προσκα
λούμενος, διςχίλιοι ορεινοί Ελβετοί ήκολούθησαν αύτφ, 
ΐνα συντελέσωσιν είς τήν άνάκτησιν τ ίς  ρωμαϊκής ελευ
θερίας1. Λυπηρόν άληθώς νά συγκαταλέγηται μεταξύ 
τών αμείλικτων τοϋ Άρνάλδου διωκτών καί ό άγιος 
Βερνάρδος, ό τήν δευτέραν σταυροφορίαν κηρύξας. Έν 
δυσί τών Έπιστο.Ι&ν αύτοϋ (τη 195Τ1 καί τη 196τΐ ) έ- 
γράφε περί του Αρνάλδου : «ίν.θε και η αγιοτ/), της
διδασκαλίας του άνδρός νά ητο οια και η του βίου αυ
τού αυστηρότης· δ Άρνάλδος είναι άνθρωπος ουτε 
πίνων, ουτε έσθίων, άλλ* ώς ό Διάβολος διψών τό αίμα 
τής ψυχής. "Εχει κεφαλήν περιστεράς καί ουράν σκορ- 
πίου* η Βρεσκία έςερεύξατο αυτόν, ή δέ Ρώμη το̂ ν α- 
ποστρέφεται* η διδασκαλία αυτου δηλητήριον, ο δέ 
λόγος μέλι .. . »· Και όντως ή διδασκαλία αυτού ήτο 
πικρά ώς δηλητήριον διότι έν χρόνοι; διαφθορας έζήτει 
την μεταρρύθμισιν της Εκκλησίας, καί την επάνοδον 
αυτής εις την άρχικήν τών πρώτων αιώνων απλότητα, 
έζήτει έν! λόγω τήν πραγμάτωσιν θρησκευτικού τίνος 
Ιδεώδους, δπερ ουδέποτε πράγματι υπήρξες άλλαχου^ή 
έν τ^ φαντασία τών ευσεβών. Ελησμονει οτι από τής 
έπισήμου τού Χριστιανισμού έγκαθιδρύσεως, Κωνσταν-

1, Jean de M u lle r : Histoire de la  Suisse9 βιβλ. I , *ε<?. XYI·



τίνος ο Μεγας κατέστησε πανισχύρους τούς επισκόπους, 
διά παντοίων τιμών, παροχών καί προνομίων περιβα- 
λων αυτους, τουθ’ δπερ καί δ Μέγας Κάρολος επραξε 
ραδυτερον. Οπως ποτ* άν η, άναντίρρητον μένει, δτι δ 

οιά τ9)ζ πυρ&ς την θρησκευτικήν καί πολιτικήν αύτου 
απόπειραν άποτίσας ’Αρνάλδος, — δν δ Βαρώνιος καλει 
πατρ ιά ρχην  και ηγεμόνα τών πολ ιτ ικών α ιρ ετ ικών— , 
υπήρξεν ειλικρινής έν ταις πεποιθήσεσιν αύτου, ύπό ά
γιου ζ όλου εμπνεομενος, αλλά τάδύνατα διώκων. *

II

Η ιστορία διηγείται δτι την σποδόν του Άρνάλδου 
Ιρριψαν  ̂ είς τόν Τίβεριν, Ϊνα μή δ λαός σπεύσας συλ- 
•'V  α^τΥ)ν και κατασκευάστ) περίαπτα, τόν μάρτυοα 

ευλαβούμενος. Άλλ* άν ή σποδός έξηφανίσθη, ή μνή
μη δμως τν)ς διαμαρτυρίας έπέζησε, και ταύτην θά 
υιοθέτηση καί θά μεγαλύνη τό έμπεπνευσμένον επος του 
Γιβελλίνου ποιητοΰ, έγχαοάττοντος αύτήνέν τ% συνει- 
ήσει της Ιταλίας, ήτις θ’ άνδρωθν  ̂ μετ* αύτ^ΐς. Καί 

ει μέν εκείνος δέν ηύτύχησε νά Γδη τούς καρπούς, 
διότι άλλος έμελλε νά δρέψη αύτούς, ούχ ηττον τώ 
Δάντη οφείλεται η τιμή δτι παοεσκεύασε τήν καλλιερ- 
γιαν αυτών, ύψούμενος διά τής μεγαλοφυίας αύτου ύ· 
περάνω τής πανισχύρουΈκκλησίας,καί γενόμενος κριτής 
καί αύτών τών αναμαρτήτων Παπών, τών κοινόντων ε-

1. "Ορα περ\ τοϋ Άρνάλδου  ̂ κατά Γάλλους Arnaud πλείονα παρά 
τφ de Potter, ε'νθ’ άνωτ., τόμ. VI, σελ. 213 -238 , καί M usie des 
Protestants cilebres, τυμ. I, σελ. 18, κές. :

θνγ| καί βασιλείς. Διό καί πάνυ έπιτυχώς δ Γαλάτης 
Μάοκος Μοννιέ, έγκριτος τών ίταλ ικδν γνώστης, είπε 
περί του Δάντου «έγεννήθη καθολικός και έγένετο δια- 
μαρτυρόμενος». Καί όντως δ Γουέλφος ου μονον εγένετο 
Γιβελλϊνος, καί δλγι ψυχή διεμαρτυρήθη κατά της κο
σμικές τών Παπών έζουσίας, περιοοίζων αυτήν εν τή  
περί σωτηρίας τών ψυχών μετά θάνατον μερίμνη ‘ , 
άλλά καί έτόλμησε νά καταβυθίσει είς τά  καταχθόνια  
ίξ Πάπας, δύο μεν έν τφ  Καθαρτηρίω2, τέσσαρας δ’ έν 
τφ Ταρτάρφ,3 τάς άοάς τής ’Ιταλίας έκδικών^ Ά λ λ ’ δ 
τολμηρός Γιβελλϊνος βαίνει καί περαιτέρω, ουδ’ αυτοΰ 
φειδόμενος τοΰ ζώντος είςέτι Β ο νιφατίουτοΰΗ ',ά^ ^ ρδ  
τ&ν νέων Φαρισαίων, 4 δν καταδικάζει είς τήν κόλασιν, 
δι’ εύφυεστάτου τεχνάσματος, την καταδίκην προαγ- 
γέλλοντος. Νικόλαος δ Γ', βλέπων έν τώ "Αδ·/ι τόν Δάν- 
την, δν δέ γινώσκει, καί έκλαμβάνων αύτόν άντί τοΰ 
Βονιφατίου, τοΰ ετέρου τΰ ν  διαδόχων αύτοΰ, φωνεΐ :

1, Dante: De M onarchia M undi, περι ου κατωτέρω.
2, Είσι δέ οί έξης : Άδριανός ό Ε',1276, έν τ55 χύχλω των μεταμε- 

λομένων φιλάργυρων (P u r g . can. XIX, Yer. 100). Μαρτίνο? ό Δ ( 
1281-1285, έν τώ χύχλω τών λαίμαργων (Pwrgr.can. XXlV,ver.23).

3, Είσι δέ ούτόι : Νιχδλαος ό Γ ', 1277 - 1280, έν τφ χύχλω τών 
σιμών ιαχών (In f. can. XIX,ver. 53). — Κελεστΐνος ό Ε ’,1294 έν τφ  
χύχλω τών έγωίστών (Inf. can.Ill, ver. 60)· ύποοειχνυται ουτος jt .o  τοΰ 
ποιητοΰ, άλλα δέν ονομάζεται.—Βον:φάτιος ο Η , 1294 -  1303, έν τώ 
χύχλω τών σιμωνιαχών (Inf. can. XIX, ver. 53).—Πάπαι Αύενιώνος. 
Κλήμης δ Ε ’,1305 -  1314 (in/-.can.XlX,ver.82)· ύποδείχνυσιν ό ποιη
τής χωρίς νά όνομάση.—Ιωάννης ό ΚΒ', 1316 -  1334, όςτις ε̂ η εις- 
έτι* ύποδείχνυται έν τώ Παραδείσω (Pavcid. can. XXVII, ver. ο8), 
άλλ’ ούχι ώς άξιος αύτοΰ.  ̂ ,

4, Inf. can. XXVII, ver. 85 (μετάφρ. Γεωργίου Έ μμ. Αν- 
τωνιάδου, "Αδον ΚΖ’ , 29,



Σύ ήδη, Βονιφάτιε, ορθός ενταύθα είσαι ; 
ήπάτησέ με τό γραπτόν κατά ο’λίγα ετη.
Τοσον ταχέως τοΰ χρυσοΰ εκείνου έκορέσθης, 
ου χάριν τήν περικαλλή νά νυμφευθής δολίως 
δέν έφοβήθης δέσποιναν, και νά τήν καταισχύνης ;*

’Αληθώς δ ερευνών τήν Θείαν Κωμωδίαν  έξίσταται 
βλεπων τους βασιλείς τών βασιλέων, τούς κρατήσαντας 
εν χερσί τας κλεις του παραδείσου, έκπίπτοντας έν τΤί 
άβύσσω καί αποτίνοντας έν φρικταΐς βασάνοις τών α
νομιών αύτών τό πλήρωμα. ’Αλλ’ δ Δάντης δέν ύψου- 
ται εις περιωπην βιβλικού προφήτου τιμωροϋ, οτε διά 
πυρίνου γλώσσης έπιτιμα τά αίσχη καί τάς βδελυγμίας 
τν̂ ς νέας Βαβυλώνος, καί πατάσσ*/) διά της οργής Κυ
ρίου τούς άμαρτήσαντας ; ή δέ Θεία Κωμωδία  δέν είναι 
τό μυστικόν βιβλίον, τό μεταφέοον είς αοράτους κόσαους 
καί τιμωρούν ή άμεΐβον τάς πράξεις έκείνων,ους δ αιών 
τοϋ Δάντου εγνω ζώντας ; Ή Θεία Κωμωδία  είναι ή 
ίερά Βίβλος τοϋ ιταλικού λαού, ή παιδαγωγήσασα αύ
τόν καί πνευματικώς διαθρέψασα έπί γενεάς γενεών. 
Έν ττί Θεία Κωμωδία έίλβάπτει ό Όοκάνιας τήν ευ
σεβή αύτοϋ γραφίδα, γράφων επί τών τοίχων τοΰ έν 
Πίστι Κοιμητηρίου (Campo Santo) καί έν" ναοί; της 
Φλωρεντίας, έκεΐ μέν την κόλασιν, εδώ δέ κόλασιν καί 
παράδεισον. Εκ τοΰ ένθέου Ιπους τοΰ Δάντου θά έα- 
πνευσθίί βραδύτερον καί δ δαιμόνιος Μιχαήλ - Ά γ γ ε 
λος, άπεικονίζων έν 'Ρώμτ] έπί Παύλου τοΰ Γ' την Δευ
τέραν Παρουσίαν. Ενί λόγφ ό μέν Δάντης είναι, άν μη 
ό δημιουργός τ ίς  γλυκείας γλώσσης

del bel paese la, ove il s i  suona, 
αναντιρρητως όμως δ πατήρ της ιταλικής γραμματο-

1, Inf. can. XIX, ver. 53 (μεταφρ. "Αόον ΙΘ', 18).

λογίας, διό καί δικαίως οί ’Ιταλοί καλοϋσιν αυτόν P a 
d r e  A ligh ie r i , ή δέ Θεία Κωμωδία  τό κατ’ έξοχήν 
εθνικόν της Ιταλ ίας επικόν ποίημα, τό άναγράφον τους 
αιματηρούς πολέμους Γουέλφων και Γιβελλινων, την 
μακράν τ^ς Πολιτείας πρός τήν Εκκλησίαν πάλην. 
Είναι τό βιβλίον τών δεινών και των ελπίδων των παλ
μών τγ}ς ’Ιταλίας* τούς όε παλμούς τουτους καθίστη- 
σιν ορατούς πανταχού ττΊς χώρας η τέχνη, διδούσα αυ- 
τοΐς τού χρώματος τήν ζωην ή τ*7ίς γλυφές τας σάρ
κας. Τά μέγαρα, οί ναοί, αί μοναί, καί αλλα μνημεία 
έν πάσν) ίταλίδι πόλει βρίθουσι παραστάσεων τών έπει- 
σοδίων τ^ς Θείας Κωμωδίας , ως άλλοτε πασα ελληνις 
πόλις ήτο μεστή γλυφών τ^ς Ιλιάδος. Αλλά τραπω- 
μεν καί αύθις τήν άγουσαν εις την αλγουσαν πολιν, το 
αιώνιον άλγος, τους απολωλοτας* κατέλθωμεν εις τα 
ζοφερά βασίλεια καί άκούσωμεν τού ποιητοϋ, ουτω π ι- 
κρώς Νικόλαον τόν Γ' έπιτιμώντος:

   · ^
Μένε λοιπόν,άφοΰ αύτου δικαίως τιμωρείσαι,
κρατεί καλά καί τόν κακώς άποκτηθέντα πλούτον1, 
οστις και πρός τόν Κάρολον σέ εκαμεν αυθάδη. i

Υ μ άς, ό Ευαγγελιστής προεΤδε, ποιμενάρχαι, 
ώς είδεν άσελγαίνουσαν μετά τών βασιλέων, 
έκείνην ήτις κάθηται επάνω τών ύδάτων2.

1, In f . can. XIX, ver. 9 7 -1 1 7  (μεταφρ. "Αδον ΙΘ',33 -  39).Σχόλ. 
Ά ττ. 'Ημερ. Ό  Νικόλαος είχε ζητήσει εις γάμον διά τινα τών_συγ. 
γενών αύτου, κόρην η άνεψιάν τοΰ Κάρολου, ^βασιλεως της Σικε
λίας, ην ουτός .περιφρονητικώς άπεποιήθη νά έκοώση. Εντεύθεν όέ ή 
κατά τοΰ βασιλέως μήνις τοΰ Πάπα, κα\ ή δωροδοκία αύτου ύπό Ιωαν- 
νου τοΰ έκ Προχύτης (Procida),έργάτoυ τών ΣιχεΛιχΐΖν Έ στνερ ιr 3 r ,  
οπως άναγνωρίση τήν ££ojoiv τοΰ Κάρολου, ητις ομως έγένετο τω 1282 
μετά τόν θάνατον τοΰ Πάπα. f

2, fΥπαινίσσεται τά έν τή Ά π ο χ α Λ νψ ε ι (ΙΖ ) λεγομενα.
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Τον άργυρον κα\ τόν χρυσόν έκάμετε θεόν σας·
τί αλλο διαφέρετε άπό ειδωλολάτρην,
παρ’ οτι μόνον εν’ αύτός, σείς δ’ έκατόν τιμάτε.
Ά χ Ι Κωνσταντίνε, τί κακά έγέννησε μεγάλα 
ούχί ή σή επιστροφή, άλλά ή προιξ ε’κείνη, 
δ  ̂ής το πρώτον παρά σου ό Πάπας έπλουτίσθη.

Ό Δάντης φαίνεται ενταύθα πιστεύων, συνφδά τη 
κοινή τών χρόνων αύτού δοξασία, εις την περιβόητον 
δωρεάν του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δωρουμένου δήθεν
τφ  Πάπ<£ Σιλβέστρω τώ Α’ (314 - 3 3 5 ) ,— παρ’ ού 
λέγεται βαπτισθείς τώ 324, κατά την έτέραν περί του 
βαπτίσματος αύτου διηγησιν* —, την 'Ρώμην απασαν  
την Ι τ α λ ί α ν  χαϊ  τάς επαρχ ίας ,  τόπους καί πόλε ις  τών 
δυτικών χωρών.  Έν τούτοις καί περ πιστεύων αύτν), 
ούχ ηττον κακίζει καί αύθις την δωρεάν λέγων :

Ό  άλλος ό έπόμενος μέ πρόθεσιν γενναίαν 
χαχ&ς χαρποφορήσασαν, ύπείκων τ<5 Ποιμένι 
μετά τών νόμων και έμοΰ άπήλθε κ’ £γ*ιν’ Έλλην*.

Πόσον δέ παρήγορος έν χρ’όνοις αφο^ισμών καί πνευ
ματικής δεσποτείας οί λόγοι ούτοι,ους ό ποιητης τίθησιν 
έπί τών χειλέων του άτυχους βασιλέως Μαμφρέδου,άφο- 
ρισθέντος ύπό του Πάπα Κλήμεντος του Δ', καί έν τώ 
Καθαρτηρίω καθαριζομένου τάς άμαρτίας αύτου! :

1. "Ορα Κόντογόνη : Έχχλ. Ίστορ. τόμ. Α', σελ. 363.
2, P a ra d . can. XX, ver. 55 (μετα«ρρ. Παραδ. Κ', 19). Σχόλ. 

Άττ.Ήμερ. *0 άΛΛος, ήτοι ό Μέγας Κωνσταντίνος, οςτις χαριζό- 
μενος δήθεν τώ Πάπα, άφήκεν αύτώ τήν ΓΡώμην και μετήνεγκεν εις τό 
Βυζάντιον τούς νόμους και τόν αύτοκρατορικόν άετόν ήτοι τήν έδραν 
τής βασιλείας

Μέ τούς άφορισμούς αύτών δέν χάνεται τις ούτως,
ώστε νά μή έγέίρεται ή αιωνί’ άγάπη,
έφ’ οσον ΐχνος πράσινον φυλάττουν at ελπίδες1.

Άλλ* η αρρενωπή του ποιητου μήνις, η διά του Ταρ- 
τάρου τιμωρούσα, μετέχει ένίοτε ίουβεναλείου σατυρας. 
Σφοδρά δέ σαρκαστικά τά  έκσφενδονιζομενα κατά των 
καρδιναλίων, οΐτινες έπιλανθανομενοι τής ταπεινής αυ
τών καταγωγής^, έθεώρουν εαυτους ανωτέρους τών επι
σκόπων, —  ους έμπαικτικώς έκάλουν έπισχοπίοχονς βρί-
SCopelloS , τών αρχιεπισκόπων καί αύτών Ιτι τών
πατριαρχών! Ά π ό  τών χρόνων ηδη του Δάντου είχον 
άπολέσει την απλότητα τών πρώτων αιώνων, διότι ό 
ποιητης παραβαλλει τούς ίσχνους καί γυμνόποδας Α
ποστόλους ποός τούς ευσάρκους καί πολυτελείς ίεράρχας 
τής ΙΓ' έκατονταετηρίδο;, οΐτινες μόνον έφιπποι εζήρ- 
χοντο, εύρεΐς μανδύας περιβεβλημέναι:

1, P u rg .  can. III. ver. 133 (μεταφρ. Κ αθαρτ· Γ', 45). Σχολ.
’Αττ. Ή μερ. Με τούς άφορ ισμονς α ντ& ν, ήτοι τών Παπών και 
τών επισκόπων. ''Ιχνος π ρ ά σ ινο ν , παροιμιακή φρασις περι ελπιοος 
(quando mia speme gia condotta al verde, Πετράρχης) ητοι'εωςου 
ύπάρχη πνοή ζωής. Είναι δέ ό Μαμφρέδης ούτος ό ήρως του ωραίου 
Ιστορικού διηγήματος του Φ. Γουερράτση : L a B attag lia  di Bene-  
tento. ,

2. Έν ττ| τής Κωνσταντίας Συνόδω (1414-1418) ο καγκελλαριος 
του έν Παρισίοις πανεπιστημίου ’Ιωάννης Γερσών, έκ τ̂ών φωστηοων 
της δυτικής ’Εκκλησίας, ουτω πως έξεφράζετο περι των καρδιναλίων 
οτι «κατά τό άρχαιον καθεστώς είσι κατώτεροι τών επισκόπων, οιοτι 
τότε ούδέν άλλο ήσαν η άπλοΤ ιερείς τής 'Ρώμης, τεταγμένοι οπως θα- 
πτωσι τούς νεκρούς, βαπτίζωσι τούς προςηλύτους κα\ μεταλαμβανωσιν 
αύτούς, καί οτι πάσα ή εξουσία ήν έκτήσαντο εκτοτε είναι αντικρυς αρ
παγή (Gerson παρά Lanfant: Histoire du Concile de Constance, 
βιβ. VII, σελ. 639.) Ό  δέ περιώνυμος Σάρπης (Fra Paolo) Ιλεγεν οτι 
*αί περ άπειρους εχοντες άπολαυάς καί πλούτη, ήσαν τοσον άπληστοι, 
&ςτε Οά έζελάμβανε τις αύτούς ώς μεσίτας η ίππεμπορους μάλλον η 
ώς έκκλησιαστικούς. (Παρά Lanfant, ένθ’ άνωτ. σελ. 634).



Καί τωρα θέλει ό ποιμήν να τόν ύποβοστάζουν 
αριστερά κα\ δεξιά, καί νά τόν όδηγώσι, 
τοσοΰτον είναι εύσαρκος, και τήν ουράν νά αίρουν.
Μέ τόν πλατύν μανδύαν του τό αλογο σκεπάζει, 
και υπο την αύτήν δοράν βαδίζουν δνο κ ζη νη .
Ω πώς! Θεέ μακρόθυμε, ανέχεσαι τοσαΰτα1.

Ο δε πατήρ τών της Θείας Κωμωδίας ερμηνευτών, 
Βενβενουτος ό εξ Ίμόλης, οίονεί φοβούμενος μήπως δ 
προτελευταίος στίχος φαννί δυςνόητος, σπεύδει νά έξη— 
γήσν) αυτόν λέγων, οτι τά δυο κτήνη ήσαν ό ϊππος καί 
δ ιεράρχης και αύτου του κτήνους κτηνωδέστερος (qui 
verius est bestia et bestialior ipsa bestia), καί προς- 
τίθησιν δτι άν ό ποιητής εζη έπί τών χρόνων αύτου, 
θά ηδύνατο νά είπγ) :

κ α ι vJCo ζη ν  α ν ζ η ν  δοράν β α δ ίζο νν  ζρ ία  κ ζη νη ,

ήτοι ο καρδινάλιος, εταίρα τις καί δ ϊππος (Scilicet 
cardinalis, meretrix et equus), έπαγόμενος είς μαρ- 
τύριον τών λεγομένων γνωστόν τινα αύτώ καρδινάλιον, 
δςτις ούδέποτε άπήρχετο είς Θήραν, χωρίς νά φέργ) τήν 
παλακίδα αύτου έπί τών δπισθεν τ?,ς ήμιόνου/c ?ά κα
π ούλ ια2. Ά λλά  πώς νά παρακολουθήσωμεν τφ ποιητή, 
οτε πασα ή Θεία Κωμωδία διηνεκής έστι διαμαρτυρία 
κατά τών κακιών τής Παπωσύνης καί τής διαφθοράς 
τοϋ κλήρου ; Πανταχοϋ τών τριών αοράτων τοϋ μέλ
λοντος βασιλείων ή δίκαια αύτοϋ μήνις έκρήγνυται καί 
εν αυτώ ετι τώ παραδείσφ, ενθα τήν μακαριότητα τών 
εκλεκτών διαταράσσει αίφνης τό σφοδρόν τούτο κατη- 
γορητήριον τού άγίου Πέτρου, ύπαινισσομένου Βονιφά-

Parody can. XXI, ver. 130 (μεταφρ. Π a ρα δ. ΚΑ', 44).
2,^ Ορα τό σχόλιον τοΰ Βενβενούτου έν τη έκδόσει της θ ε ία ς  Κω· 

μ ω δ ια ς  τοΰ Eug. Camerini. Milano, 1873.*

τιον τόν Η', Κλήμεντα τόν Ε καί Ίωάννην τόν ΚΒ', 
ανταξίους τού Βονιφατίου διάδοχους και λέγοντος εν 
σφοδρά αγανακτήσει :

«ΈκεΤνος ό έπι τής γής κατέχων παρ’ αξίαν ^
τόν θρόνον μου, τόν θρόνον μου, τόν θρονον, οστις μένει
σχολάζων προ τών οφθαλμών τοΰ τέκνου τοΰ Κυρίου,
εις οχετόν μετέβαλε τό κοιμητήριόν μου
αιμάτων κι* ακαθαρσιών· διό και ο αλαστωρ,
οςτις έντεΰθεν επεσεν, άγάλλετ’ έκεΐ κάτω1.

Δέν άνετράφη βέβαια ή νύμφη τοΰ Σωτήρος
διά τοΰ αίματος έμοΰ, τοΰ Λίνου και τοΰ Κλητού5,
διά νά ήναι οργανον θησαυρισμοΰ χρημάτων.

Δέν ήτον ό σκοπός ημών εκείνο μέν τό μέρος 
τοΰ χριστιανικοΰ λαοΰ έκ δεξιών νά μένη 
παοά τούς διαδόγους μας, αύτό δ’ έξ εύωνύμων3.
Ουτε αί κλείδες, αΐτινες παρεχωρήθησάν μοι,  ̂
νά καταντήσουν σύμβολον, νά γείνουν εις σημαίαν, 
ήτις έπάγει πόλεμον κατά τών βαπτισμένων.

Ύπό ποιμένος ένδυμα τούς άρπαλέους λύκους
έντεΰθεν κάτω βλέπομεν εις τάς νομάς άπάσας.
*Ω προστασία τοΰ Θεοΰ, άκόμη τί κοιμάσαι!»

1, Parad. can. XXVII, ver. 22- 57 (μεταφρ. Παραδ.. ΚΖ , 
8 - 19.) Σχόλ. *Αζζ. * Ημερ,'ΕκεΈνος,εννοεί τόν παπεύοντα τοτε Βο- 
νΐφάτιον τόν Η'. Σ χ ο λά ζω ν , μεταφορικώς, διότι κατέγ^εται άναςιω^, 
δι4 άρπαγής παρά τοΰ Βονιφατίου, πειθαναγκάσαντος δι εκφοβιστικών 
μέσων τόν απλοϊκόν ΚελεστΤνον τόν Ε' νά παραιτηθη, διό κα\ ό ποιη
τής πάνυ άδίκως τίθησι τούτον έν τή Κ ολάσει, γενόμενον άπλώς το 
θΰμα τής απάτης έκείνου. Το κο ιμ ητη ρ ιον , δήλα^δή την Ρώμην, ενθα 
έτάφη δ άγιος Πέτρος, κατά τήν παράδοσιν, ήν ομως οί Διαμαρτυρο-
μενοι και οί πλεΤστοι τών κριτικών δέν αποδέχονται, άξιοΰντες οτι ο
απόστολος Πέτρος ούδέποτε μετέβη είς 'Ρώμην* ύπάρχει δέ περ\ τουτου 
και έλληνικόν τι πονημάτιον, δημοσιευθέν προ ετών έν ’Αθήναις ύπο 
Τσουκαλά. Ά λά σ ζω ρ , ο Εωσφόρος.

2, A7voq καί Κ ληζος, έπίσκοποι 'Ρώμης κα\ μάρτυρες, διάδοχοι 
τοΰ άγίου Πέτρου, κατά τόν £ωμαϊκόν κανόνα.

3, Υπαινίσσεται τούς Ρουέλφους, ους οί Παπαι ηυνοουν, και τού» 
Γιβελλίνους οίς έμάχοντο.



Ουτω; δ Δάντης ύπήρξεν δ τολμηρότατος πάντων 
τών Διαμαρτυρομένων, δςότι διαμαρτύρεται έν αίώνι 
καθ’ δν οί παπικοί κεραυνοί δέν είχον άπολέσει την αιχ
μήν αύτών, ώς έπί Λουθήρου ρίπτοντος είς τό πυρ ά- 
τιμωρητεί την βοΰλλαν Λέοντος τοΰ Γ, έν χρόν-οις καθ’ 
ούς έν μια μόνη ήιχέρι̂  (12 Μαίου 1309) εκαιον έν Πα
ρισίοις τέσσαοας καί πεντήκοντα ατυχείς N attaQ  (T em -  
pliers), ώς δήθεν αίοετικούς, καί μικρόν τι βραδύτε- 
ρον (1327) κατεδίκαζον έν Φλωρεντία εις τήν πυράν, 
άνευ προφανοΰς, λάγου αίρέσεως, ώς αίρετικόν ή μά
γον, Φραγκίσκον τόν έξ ’Ασκόλης, διάσημον έν Βονω- 
vicjc τής τε αστρολογίας καί φιλασοφίας καθηγητήν, — 
ετι διασημότεοον διά τής πυρ&ς γενόμενον —, καί ποι
ητήν άμούσου ποιήματος, είδους έμμέτοου έγκυκλοπαι- 
δείας A cervo f ΣωρόςJ  έπιγραφομένης. ’Αλλά καί έν 
τω πολυκυμάντ^ βίω τοΰ Φλωρεντινού ποιητοΰ ανα
φαίνεται πυρά, ώς φάσμα μεταξύ τής φίλης πατρίδος 
καί τής ξένης γής απειλητικόν ίστάμενον. Ευρισκόμε
νος έν 'Ρώμη, ώς πρεσβευτής τών Λευκών, — ήσαν δέ 
ο\ Λευκοί καί οί Μαύροι κόμματα τής αύτής τών Γου- 
έλφων φατρίας, οί μέν δημοκρατικοί, οί δέ αριστοκρα
τικοί —, παρά τώ Πάπο& Βονιφατίψ τω Η' γίνεται ερ- 
μαιον τής άγριας έκδικήσεως τών Μαύρων, τοΰ αντι
πάλου κόμματος.

’Απάτη καί συνεργεία τοΰ Φαρισαίου Βονιφατιου οί 
Μαΰρ οι , —. είςαγαγόντες εϊς Φλωρεντίαν (4 Νοεμβρίου 
1301) τόν έν Ίταλί^ θρόνον έπιδιώκοντα Κάρολον τοΰ 
Βαλοδ, αδελφόν τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας —, καί τών 
Λευκών ύπερισχύσαντες, καταδιώκουσιν αύτούς απη- 
νώς, ώς εθος τότε έν ταις πολιτικαΐς διαπάλαις*. Έπί

1 , "Ορα περι τούτων έκτενέστερον : h a  vita di Dante Alighter 
scritta da Leonardo Aretino, — οςτις υπήρξε σχεδόν σύγχρονος τω*

& ημέρας ή διαρπαγή, τό πΰρ καί αί σφαγαι λυμαν- 
νονται' την πόλιν. Αί οίκίαιτου Δάντου διαρπαζονται, 
**ίονταιι , τ* κτήματα αύτοΰ φθείρονταν και επιβαλ- 
λεται αύτώ έπι διάφοροι; ποοφάσεσι προςτιμον οκ .α 
„ « ΛΓ«ν Ιταλικών λιρών τούτου Μ ού καταβληθέντος 
.h ουσία αύτοΰ δημεύεται, αύτοςδεκατα^κα ,ετα^ει; 
διετή υπερορίαν (27 Ίανουαρίου 1302), «  δε 11 Μαρ 
τίου τοΰ αύτοΰ Ιτους εί; άειφυγίαν. Η δε σκληρά αυτή 
άπόφασις, ή γνωρίσασα τοίς μεταγενεστέρους το αγνω- 
«τον άλλως δνομα τοΰ άπηνοΰς διώκτου κομητος Γα 
βριέλλη, Π οδεστάτου  τής Φλωρεντίας, Κφερε την φρικα- 
λέαν ταύτην ρήτραν: δτι {}Μ ε  * « 4  1 $ Μ  Com -
lu ra tu r  sic quod m oria iu r  «  ε η α ψ Χ4Μ ^ ^  
ε ις φ ·  ε ξο υσ ία ν  τον δήαον*  τοσον ησαν αμείλικτα τα 
τών φατοιών πάθη. Καί *?χεται εκτοτε η μακρα αυ- 
τοΰ ’Οδύσσεια, δ πλάνης καί πληρης ταλαιπωριών

. - ,xSion τ?1- θ ε ία ς  Κωμωδίας, τη περιεχούση τά σχό-
S 4  P. Ventura." Bassano, 1826. -  Boccacci: Origme, νΛα e

! } “ Bi ograpl i i e E S S

Φ ^’ΑλδΓα. - ' A x 187!>·
190, p

Φρ. Αλβάνα. -r.«\ Ε ίς α γ ω ^ τ  της μεταφρασεως

FN otisia intorno a  Dante Alighieri, & τ| 
θείας Κωμωδίας τού F. Gregoretti σελ. 11 -  12. Venez.a, 18ob.



βίος. Εκαταλιμπανων εν Φλωρεντία πέντε τέκνα*, δύο 
μεν θηλεα τρία δε αρρενα, ών τό πρεσβύτερον, ό ’Ιάκω
βος, εναετες περίπου, συν Γέμμα τ^ συμβίφ,έκ τοϋ έπι- 
φανοϋς οΓκου τών Δονάτι, — μόλις άποζώσαν έζ δσων 
κοποις τε καί μοχθοις εκ τ^ς διαρπαγ^ς καί τ^ς πυρ£ς

ιέσωσε μετα πολυτίμου κειμηλίου, τών επτά πρώτων 
τοϋ V 9ου ασμάτων?— , λαμβάνει άνά χειρας την βα
κτηρίαν τοϋ οδοιπόρου, γίνεται τοϋ κόσμου πολίτης, καί 
την πικρίαν τοϋ ξένου άρτου γεύεται, ώς αύτός ούτος 
θλιβερώς ψάλλει :

Θα όοκιμασης άλμυραν τήν γεΰσιν πόσον εχει 
θ' ςενος άρτος, καί σκληρός ό δρόμος πόσον είναι 
ν άναιβοκαταβαίντ) τις τήν κλίμακα τοΰ άλλου8.

Έ πί εΓκοσιν ολα ετη πλαναται άνά τάς Ιταλίδας 
πόλεις καί τούς Παρ»σίους ·μονονού ψωμοζήτης, δει- 
κνύων παρά την θέλησίν μου τ^ς τύχης τό τραϋμα’οπερ, 
ώς εθος, άδίκως πολλάκις τώ τραυματισθέντι άποδί- 
δοται», ώς αύτός ούτος μετά πικρίας λέγει. Τέλος τ$ 
11 Σεπτεμβρίου 1321, τό πέμπτον καί πεντηκοστόν 
άγων, μακράν πάντοτε της φίλης πατρίδος, άφ’ ης καί 
τρίτη άπόφασις (6 Νοεμβρίου 1310) άπεχώοιζεν αύτόν 
επί ποιν95 άποκεφαλισμοϋ, θνήσκει έν 'Ραβέννγ) παρά τώ 
ξενίζοντι αύτόν τό δεύτερον ήδη κόμητι Γουΐδω τώ Πο- 
λεντιανώ, άρχοντι τ^ς χώρας, και ενταφιάζεται έν τν) 
αύτόθι μονν) τών Φραγκισκανών, περιβεβλημένος τό σχή
μα τών μοναχών τούτων, κατά τήν ιδίαν αύτοϋ επι
θυμίαν, διότι, καθ’ α λέγεται, νέος ετι ών ειχεν είςέλθει

1 Ό  Δάντης Ισχεν έκ τής Γέμμας επτά τέκνα, αλλά δύο εΤ/ον άπο- 
θανει εν βρεφική ηλικία. Α'

2 Didot: Biographie Generate, ενθ’ άνωτ. σελ. 30 και 31
3 P arad . can. XVII, ver. 58 (μεταφρ. Παραδ. ΙΖ\ 20).

ώς δόκιμος (novice) είς τό τάγμα τοϋ 'Αγίου Φραγκί
σκου, διό καί πάντοτε έζώννυτο το σχοινίον αυτοϋ ,̂ ως 
άξιοϋσι Φραγκισκανοί τινες συγγραφείς1 καί ως αυτός 
ούτος λέγει ;

Έφόρουν περί τήν όσφΰν σχοινίον έζωσμένον, 
και διά τούτου άλλοτε είχον σκεφθή ν’ άγρεύσω 
τόν πάνθηρα τόν φέροντα το δέρμα το ποικιλον*.

Ό δέ επιστήθιος τοϋ Δάντου φίλος Γιώττος, ό πλέον 
ή απαξ άπεικονίσας αύτόν έν Φλωρεντί^, καί μετ αύ
τοϋ συζήσας καί έν Παρισίοις και έν 'Ραβέννγ), τόν έξό- 
ριστον παρηγορών, ηύτύχησε νά δώσγι αύτώ έσχατον 
τ|(ς αγάπης αύτοϋ δείγμα, κοσμών τοϋ πεφιλημένου
ποιητοϋ τόν τάφον.

Ά λλ’ ό τάφος δέν ειχεν ειςέτι καλώς κλειθή, καί ή 
απαίσια εκείνη πυρά, ήτις ζώνταηπείλει τόν^Δάντην ως 
Λε\)χ6υ, τήν φοράν ταύτην απειλεί τά όστά αυτοϋ,ώς αί- 
ρετικοϋ. Ζώντος ήδη τοϋ ποιητοϋ, κατα την τελευταίαν 
αύτοϋ έν 'Ραβέννγ) διαμονήν, μεταξύ τοϋ 1316-1321,01 
Φλωρεντινοί ίεροδικασταί ήρξαντο κρυφίας άνακρίσεως 
τών συγγοαμμάτων αύτοϋ. Γράμμα δε παραινετικόν τοϋ
έν Αύενιώνι Πάπα Ίωάννου τοϋ ΚΒ (1316-1434) πρός 
τόν βασιλέα τ^ς Γαλλίας Φίλιππον τόν Μακρόν,άπαγο- 
ρεύει τώ εχ.τοτε διασήμω τών Παρισιων πανεπιστημίω 
πρός τοΐς άλλοις καί πάσαν συζήτησιν «περί τών διδα
σκαλιών τοϋ Ίωάννου Σκώτου, Δάντου Άλιγιέοη, Άρ- 
νώλδου τοϋ έκ Βιλλνεύης καί άλλων διδασκάλων, οΐτινες 
έπειράθησαν νά καταστρέψωσι τήν ρωμαϊκήν θεοκρατίαν » .

1, "Ορα Didot: Biographie Generale, έν βιω Dante, σελ.24^και 39.
2, Infer, can. XVI, ver. 106 (μεταφρ. "Αόον Ις', 36). Ό  Buti 

διά τοΰ : r* άγρενσω  ζον πάνθηρα  έννοεΤ: να καταστειλω
τής φιληδονίας-αλλοι ομως σχολιαστα\ άλλως. Ορα εκδ.CamθZlnl,σ.y .



 ̂ Ά λλ ’ έκ πάντων τών συγγραμμάτων τοΰ Δάντου, το 
επιγραφόμενον Μοναρχία  ειχεν έπισύρει ίδί* τί,ν μίνιν 
τ ίς  ΙΙαπωσυνης, διότι καθιέρου πρός τοϊς άλλοις, οτι ή 
τοΰ αύτοκράτορος έξουσία έκπορεύεται άπ’ ευθείας έκ 
. οΰ Θεοϋ, ανευ τ ίς  μεσολαβησεως οΐου δήποτε άντιπρο- 
σωπου αυτοΰ. Τό δε πονημάτιον τοΰτο, τό έν τρισί βι- 
λίοις ΟΐΥΐργιμένον καί άνακηρΰττον τ·ί)ν μοναρχικήν κυ

ριαρχίαν, τό δμηρικόν έκεϊνο είς χοΐρανος ε'στω, συνέ- 
ταξεν ό Δάντης λατινιστί κατά τό 1310, 6V έξεστρά- 
τευσεν είς Ιταλίαν δ τ ίς  Γερμανίας καί τών 'Ρωμαίων 
βασιλεύς, δ^μετ’ ού πολύ αύτοκράτωρ 'Ερρίκος ό Ζ', είς 
ον πάσας τάς περί άπελευθερώσεως τ ί  ς Φλωρεντίας, καί 
δη καί ενότητος τ ίς  Ιταλίας έλπίδας δ ποιητές άνέ- 
ετο, ουδέν πλέον έκ τών Λευχ&ν έλπίζων καί τελείως 

αυτών άποχωριζόμενος. Διό καί την ελευσιν αύτοΰ έπα- 
νηγυρισε δι’ ασμάτων, έν άκαρεϊ δημοτικών άνά πάσαν 
την Ιταλίαν καταστάντων, καί έγκύκλιον γράμμα 
απηυθηνε προς τούς λαούς, ηγεμόνας, κόμητας, δοΰκας 
καί άρχοντας τ ίς  ’Ιταλίας, προτρέπων αύτούς νά ύπο- 
ταχθωσι τφ αυτοκράτοοι, συνωδά τοΐ; έν τη Μοναρχία 
εκτεθειμένοι^ καί ΐνα χαιρετίσν) τόν Έ ορϊκον άπίλθε, 

αυτόν εν Λομβαρδί^ χρονοτριβοΰντα έγραψε 
( Ο Απριλίου 1311) συνιστών νά έπισπεύσν) την είς 
Φλωρεντίαν πορείαν. Ά λλ ’ άν δ μετ’ ού πολύ (24 Α ύ 
γουστου 1313) άωρος παρά τ·7ί Σιέννγ) θάνατος τοΰ Ερ
ρίκου διέλυσε πάντας τούτους τούς φιλοπάτριδας τοΰ 
Δάντου όνείρους, τό βιβλίον ομως τ ίς  Μοναρχίας  έμε
νε καθιεροΰν δτι έκ Θεοΰ καί ούχί έκ τοΰ Πάπα ί  τοΰ 
αύτοκράτορος εξουσία, νέων περί τούτου συγγραφών 
αφετηρία γενόμενον.’Εκ τ ίς  Μοναρχίας , $ν ό Δάντης ά- 
νέθετο Λουδοβίκφ τώ τ ίς  Βαυαρίας, βάσιλεϊ τών 'Ρω
μαίων έκλεχθέντι,Ούλρίχος δ έκ Γοττίγγης, δ φίλος τοΰ

Δάντου καί γοαμματεύς τοΰ Λουδοβίκου, καί οί οπαδοί 
αύτοΰ άρύονται έπιχειρηματα κατά τ ίς  έξουσίας Ίωάν
νου τοΰ ΚΒ\ δςτις έμάχετο τφ Γερμανώ βασιλεϊ. Διά
σημοι δέ άντρες τ ίς  έποχίς έκείνης, δ νομολόγος Μαο- 
σίλιος δ έκ Παδούης, δ θεολόγος ’Ιωάννης δ έκ Γάνδης, 
καί βραδύτερον δ τφ 1356 τελευτησας περιώνυμος Βαρ- 
τόλας, έκ τ ίς  Μοναρχίας  αμέσως ί  έμμέσως εμπνεό- 
μενοι, καί τό αστικόν δίκαιον ίδρύοντε;, καί κατά του 
κανονικού άντιτάσσοντες, φλογέράς έκδίδουσι κατά 
τών παπικών αξιώσεων διακηρύξεις’ , έκτιθέμενοι αρώ
ματα καθ’ ών ανίσχυροι οί άφορισμοί. «Έν ονόματι 
τών αδελφών ημών, έλεγεν δ έκ Γάνδης ’Ιωάννης προς 
τόν Λουδοβίκον αποτεινόμενος, κατάβαλε το τέρας 
(τόν Παπισμόν)* προστάτευσον ίμάς άπό τών υπουρ
γών αύτοΰ, οϊτινες έν άκαθάρτφ τρυφηλότητι καταβι- 
βρώσκουσι την Ικμάδα τών φιλέργων λαών*. Υπό τόν 
αύτόν δέ ακριβώς χρόνον καί κατά τό αύτό^τίς^Μο- 
ναρχίας πνεΰμα δ “Αγγλος Κορδελιερος Ουιλλιελμος 
Όκκααος (Occam ϊ  Ockham), αρχηγός έν Παρισίοις 
τίς φιλοσοφικής τών Όνομαι ιχων  (NomindUX) σχολίς 
συνέγοαφε τόν περίφημον τότε έκεΐνον μεταξύ Ίηπύτου
χαί Κ2ηριχοΐ> διάΛογον {D ialogue M ilitis et C lertci)
δςτις άπαντά έν μεταγενεστέρφ πολυθρυλητφ βιβλιφ 
καλουμένω Som nium  V iridarii, ού αγνοείται δ συγ- 
γραφεύς2.' Γνωστά δ’ έκ τ ίς  ιστορίας τά μετέπειτα : δ

1, Defensor pads. — De potestate ecclesiastica. — De Guelphis
et Gtbelinis. __ , ·2, To πόνημα τοΰτο, περί ού τόσαι Ιγενοντο συζτ,τησεις, απεδοΒη τψ 
Raoul de Presles, τω Charles-Jaeques de Louvier ( Ορα το όνομα 
τοΰτο έν τή Biographie Michaud) κα\ αλλοις πολλοΤς. Αναντιρρη «ον 
όμως ότι 'ό άγνωστος αύτοΰ συγγραφεύς, οίος δήποτε χαι αν υπηρξεν, 
ίγένετο λογοχλόπος τοϋ Όκχάμου, ώς εςάγετα·. έχ της μακρας περλ 
τούτου -αρα τω Χάλλαμ συζητήοεως. ("Ιδε Hallam : L Europe aw



Λουδοβίκος μετέβη είς Τώμην (1328), έκήρυξεν αιρε
τικόν τόν Ίωάννην, καθηρεσε αύτόν, έξελέξατο άλλον, 
Νικόλαον τόν Ε'^(άντιπάπαν), —  παρ’ 0ζ κα', 
αυτοκράτωρ , δν δμως μετά ενιαυτόν οί Πισαϊοι παρέ- 
οωκαν τφ  ’Ιωάννη 1. Οΰτω τό βιβλίον έκείνο τοϋ Δάντου 
έγένετο δ τών δικαιωμάτων τοΰ αΰτοκράτορος ύπέρμα- 
χος· ήκιστα δέ δν γνωστόν Ιως τότε, έκτήσατο μετά 
τά γεγονότα ταΰτα μεγίστην φημην, καθ’ά δ Βοκκάκιος 
αφηγεΐται2. Όθεν δτε μετ’ οΰ πολύ δ Λουδοβϊκος καί 
οί Γερμανοί άπ^λθον έξ Ιταλίας, καί εύθετος έπέστη ή 
ευκαιρία, ό καρδινάλιος Βερτράνδος du Poyet, δν οί 
Ιταλοί συγγραφείς καλοΰσι del Pogetto, έξαρχος έν 
Λομ6αρδί^ τοΰ Ίωάννου, καί υιός αύτοΰ ώς έλέγετο3, 
λαδών τό βιβλίον κατεδίκασεν αύτό είς τό πΰρ. Έζή- 
τει̂  δ’ έπιμόνως νά πράξη τοΰτο καί ώς πρός τά όστά 
τοΰ ποιητοΰ έν ‘Ράβεννη τεθαμμένα, έκθάπτων αύτά, 
και διά τ?ίς πυράς είς αιώνιον καταισχύνης καί άτιμώ- 
σεως άνάθεμα παραδίδων άλλ’ έκωλύθη τί) έντόνφ 
επεμβάσει δύο εύπατριδών, Πίνου δέλλα Τόζα καί Όστα- 
γίου^τοΰ Πολεντιανοΰ, μεγάλως παρ’ αύτώ ίσχυόντων.

Αιώνες ϊκτοτε παρήλθον καί δμως έπί τών ημερών 
ημών, κατά τό 1855, ό θεόληπτος Γάλλος Άροΰ, τοΤς 
Φλωρεντίνοις ίεροδικασταϊς καί τφ  καρδιναλίψ du Ρο- 
yet επόμενος, άνελάμβανε τόν εύσεβί) άγώνα, χάοιν βε-

Moym ‘rad. de l’anglais par P. Dudouit et A. R. Borghers, 
τομ. Ill, σελ. 449, αηυ.. 1. Paris, MDCCCXX1.
Λ 'Α Ι ΐΣ ίl ^ 1 τ°ύΓ  Millot : Siemens de I'Histoire
de f f e T T o 7 i v ! ’« t  47 βΐ“  L°niS V-_ D e  Potter: L ’Esprit

SOpm la Commedia·
J  ^ ιστορικός Ιωάννης Βιλλάνης (Istor. fiorent. βιβ. II, κεφ. VI, 
σελ. 660) προςτιθησιν εις ταΰτα οτι ώμοίαζε πολύ τω Πάπα.

βαίως ψυχικής σωτηρίας, ν’ άποδείξη τον Δάντην αιρε
τικόν, σοσιαλιστήν, επαναστάτην και ποιμένα της εν 
Φλωρεντία άλβιγιακης  ’Εκκλησίας, τάς αποκαλύψεις 
παοαλαμβάνων παρ’ ετέρου θεολήπτου,^τοΰ Ιταλού^ Ρο- 
σέττη, κηρύζαντος τον ποιητην έτεροδοξουντα και μο- 
νονού ψαρμασώνον. Μνημονεύσωμεν του βιβλίου έν ση
μειώσει1,*** εΐπωμεν περί τώνγραψάντων τό του ποιητοΰ:

Non ci curiam di lor, ma guarda e passa.

Άλλ* εί μέν ή Φλωρεντία τών ημερών τοΰ Δάντου 
δέν ητο είςέτι τό ιερόν πτολίεθρον τών νεωτέρων χρό
νων, αί Άθήναι τών Μεδίκων, προοιμιάζετο ομως εις 
τοΰτο άπομιμουμένη τάς αρχαίας, ώς προς τας μετά 
θάνατον τιμάς, γεραίρουσα τεθνεώτα τον ανδρα, δν ζών- 
τα, τοσοΰτον άπηνώς είχε καταδιώξει. « Οτε δ Δάντης 
έτελεύτησε, σύμπασαή Ιταλία εφάνη ως πενθ/ιφοροΰσα 
τά αντίγραφα τοΰ ποιήματος αύτοΰ έπολλαπλασιάσθη- 
σαν καί πανταχόθεν έπεχείρησαν νά πλουτίσωσιν αυτο 
σχολίοις*» λέγει δ Σισμόνδης2. Ό δέ Χάλλαμ : «Δεν 
ύπάρ/ει σχεδόν βιβλιοθήκη έν Ίταλί$  ου περιέχουσα 
αντίγραφα τής Θείας Κωμωδίας, καί θά έπλήρου τις 
τόμον' ολον, άναφέρων όνομαστί τούς συνοψίσαντας ή 
σχολιάσαντας αύτήν3». Καί δντως τώ 1350  δ αρχιε
πίσκοπος καί άοχων Μεδιολάνων ’Ιωάννης Βισκόντης α- 
νέθετο είς άνδρας σοφούς, δύο θεολόγους, δύο φιλοσό
φους καί δύο αρχαιολόγους, Ϊνα διαφωτίσωσι διά του 
έργου αύτών εΕ τι σκοτεινόν έν τη Θεία Κωμωδία. Κατά

1 Dante heretique, socialiste et revolutionnaire, revelation d un 
catholique, par M. Aroux 1855, these reproduce dun commenta- 
teur italien moderne, M. Rosetti, et des index inquisitoriaux.

2 Sismondi: De la litter, du midi de ΐ Europe, τομ. 1, κεφ. Λ.
3 Hallam, άνθ’ άνωτ. τόμ. IV, σελ. 383.



δέ τό 1372 δύο 2δραι ίδρύοντο, ή μέν εν Φλωρεντία, 
ερμηνευτήν εχουσα τόν Βοκκάκιον, ή δ* έν Βονωνία, χά- 
ριν τής σπουδαζούσης νεότητος. Τόν δέ Βοκκάκιον, μό
νον διετίαν περίπου διδάξαντα, διό καί ή ερμηνεία αύ
του δέν ύπερέ βη τό ΙΖ άσμα του ' Λδον, διεδέξατο έν 
Μεδιολάνοις ό τών ερμηνευτών πατριάρχης Βενβενουτος 
ό έζ Ίμόλης, έπί δέκα ολα έτη τόν ποιητήν λατινιστί 
έομηνεύσας καί διαφωτίσας. Ά λλα  καί έν Πίση, Πλα- 
κεντία, Ούηοώνι, Έ νετία, απανταχού της ’Ιταλίας, άπό 
της I ε ω ς  της ΙΕ' έκατονταετηρίδος, έρμηνεύουσι την 
Θείαν Κωμωδίαν  ώς ίεοόν βιβλίον, εν τε πανεπιστημίοις 
καί έκκλησίαις, αιτινες ήσαν αί τότε δημοτικαί σχολαί, 
δόκιμοι έρμηνευταί ύπό τών οικείων δήμων τεταγμένοι. 
Τρις έξετυπώθη τώ 1472 καί ένεάκις τςύλάχιστον κατά 
τήν έπομένην ΙΕ' εκατονταετηρίδα.

Ά λ λ ’ ήτο ήδη καιρός ή άγνωμων καί άμβλυωπήσασα 
τού ποιητοϋ γενέτειρα, — ή άμείψασα δι* έζορίας καί 
άπειλής πυρ5ς τάς δημοτικάς αύτοϋ ύπηρεσίας, τάς αεί
ποτε εις τήν συνδιαλλαγήν τών φατριών τεινούσας, καί 
ούδέ καν ύποπτεύσασα οτι έν τώ προςώπφ τοϋ δημο
τικού έκείνου άρχοντος, καί συγγραφέως τής \ l t d  N u -  
OVCt, ού τάς οικίας διήρπαζε καί έπυοπόλει, καί τάς κτή
σεις εφθειρε, μέγας ποιητής ύπελάνθανεν — , ήτο ήδη 
καιρός νά παράσχν) έπισημότερον δείγμα τής μεταμε- 
λείας αύτής. Καί δή τώ 1429, οκτώ καί εκατόν ετη 
μετά τόν θάνατον αύτοϋ, οί Φλωρεντινοί έζήτουν παρά 
τών 'Ραβεννατών τήν ενδοζον έκείνην σποδόν, ήν ούτοι 
δμως ήρνήθησαν ν’ άποδώσωσι, καί τότε, καί μεταγενέ
στερον, καί προ ολίγων έτών, πολλάκις τής αίτήσεως έ- 
παναληφθείσης, πολύτιμον κειμήλιον τήν κόνιν έκείνην 
ηγούμενοι. Κατά δέ τό 1450 έπί Κοσμά τοϋ έκ Με- 
δίκων, άπασα ή Φλωρεντία έχαιρέτιζε χειροκροτούσα

τ ίς  πυρίτιδος την έφεύρεσιν διά θαυμασίου τοϋ Βαρθο
λομαίου Καπολίνη πυροτεχνήματος, παριστώντος τας 
τρεις εικόνας τ ί ς  τοΰ Δάντου τριλογίας' άλλ ί  του 
ποιητοϋ σ π ο δ ό ς  διετέλει πάντοτε -ουσα εκ Ρα έννγ), ν α 
τδ I486 δ Βερνάδος Βέμβος, ό τοΰ διάσημου καρδινα
λίου πατήρ, έκεΐ τότε πραίτωρ τ ί ς  Έ νετικ ίς  Πολιτείας, 
άνηγειρε τφ  ποιητή μνημεΐον, χαράξας επιγραφήν εςα- 
στιχον, ης δ πέμπτος βτίχος Ιχει ώδε :

Hie claudor Dantes, patriis extorris ab oris.
Κείμαι ενθάδε S Αάγζης, εξόριστοι γης rijc πάτριον.

Έκ τών μεγαλοπρεστάτων τ ί ς  Φλωρεντίας ει"
ναι καί δ τοΰ Τιμίου Σταυροΰ (Santa Croce)' έκει ανα
παύονται ύπό περιφανί μαυσώλεια οι εζοχώτατο. τ ί· , 
’Ιταλίας άνδρες, γενναία τάς γενναίας ψυχας διδά
σκοντες'

A egregie cose il forte animo accedono 
L’urne de forti1 .........................

Έκεΐ πρός τά σιωπηλά άλλ’ εύγλωττα έκεΐνα μάρμαρα, 
«φέοων έπί τοΰ προςώπου τό πελιδνόν τοΰ θανάτου χρώ
μα καί την έλπίδα»2, έπορεύετο περί τά  έσχατα του 
βίου δ μεγάθυμος Άλφιέρης, ϊν ’ άκροασθί, τ ίς  φωνίς του 
παρελθόντος, έμπνευσθγί καί κρείττονα έλπίσνι τά μέλ
λοντα. Έ π ί ττ, θέ<¥· τών σεπτών έκείνων μαυσωλείων εμ- 
πνέεται καί δ περιπαθής Φόσκολος, ο καί τοΐς θν/ισκουσ.ν 
αθάνατον μνημεϊον διά τών Μνημάτων  έγείρας,^και 
πρός την Φλωρεντίαν αποτεινόμενος, μακαρίζει αυτήν.

Te beata gridai.........................

Έκεΐ, έν Santa Croce, τφ Πανθέω τούτψ τ ίς  ίταλικίς
1, Foscolo: Carrae.
2, Foscolo, αύτόθι.



δόξη;, παρά την κόνtv τού Μ ακκιαβέλλη, τού Γ αλι
λαίου, τοϋ Μ ιχαήλ-Ά γγέλου, τού Ά λφιέρη , τού Φο- 
σκόλου, και άλλων έξοχων άνδρών, υπάρχει κενοτάφιον, 
έφ* ού μεγαλοπρεπές ΐδρυται μνημεΐον. Ε πιγραφή δέ 
έπ* αυτού, χρυσοΐς γράμμασιν έγγεγλυμμένη

ONORATE L ’ALTISS IM O  ΡΟ Ε ΤΑ

παραγγέλλει τω θεωμένφ νά κλίνγ) γόνυ ενώπιον τού 
μνημείου,και τιμήσγ) τόν ύπατον π ο ιη τή ν  είναι τό μαυ- 
σώλειον τοϋ έζορίστου, τού ορφανού πατρίδος Δάντου. 
Έ ξωθεν δέ τοϋ ναού, έπί της πλατεία ς , ης πέριζ, καθ’ & 
λέγει ή παράδοσις, ύπηρχον αί σκυλευθεΐσαι καί διαρπα- 
γεΐσαι αύτοϋ οίκίαι, ή Φ λωρεντία, ποοςωοινη της ’Ι τα 
λίας παωτεύουσα γενομένη, Ιστησε κατά Μάιον τοϋ 
1865 τόν ανδριάντα τού Δάντου, την έξακοσιετηοίδα 
τοϋ έξοχου αύτης ποιητοϋ πανηγυρίζουσα. Ά λ λ α  τό 
κενόν έκεινο μαυσώλειον καί ό άνδριάς δέν διαλαλοϋσι 
μόνον την αχαριστίαν καί τήν μεταμέλειαν άμα τών 
Φλωρεντίνων, διδάσκουσί τ ι πολλω τούτου σπουδαιότε- 
ρον* δικαιολογούσι πληρέστατα τον κατά της κοσμικές 
τών Παπών έξουσίας άμείλικτον τού Γιβελλίνου ποιητοϋ 
πόλεμον. Καί δντως ή άναγεννωμένη καί εις έθνος σχη- 
ματιζομένη’Ιταλία  τού 1865 τί άλλο πράττει,ή  πολεμεΐ 
β’71μα πρός β^μα τήν Παπωσύνην καί τούς μυοίους αύ- 
τ?)ς δορυφόρους, Αύστριακούς, Βουρβώνας τγ)ς Νεαπό- 
λεως καί ’Ιταλούς ηγεμόνας, έκ ‘Ρώμης πάντας τό σύν
θημα λαμβάνοντας; διό καί περιώνυμος κατά τούς χρό
νους έκείνους ή φράσις : Vautel et le troue.

Ό  δ’ έν Φλωρεντία σταθμός δέν λέγει δτι ή ’Ιταλ ία  α
ναμένει καραδοκούσα τήν τελείαν τοϋ Παπισμού κατά- 
πτωσιν, ΐνα μεταβγΐ είς τήν φυσικήν αύτν^ς πρωτεύου
σαν, τήν 'Ρώμην $ Ά λ λ ά  τό πολιτικόν τοϋ Γιβελλίνου



ποιητοΰ πρόγραμμα έπραγματώθη καθ’ δλα. Αύτοκρά- 
τωρ? Ναπολέων ό Γ\ έξ περίπου εκατονταετηρίδας μετά 
Ερρίκον τόν Ζ', πληροί πάσας τάς ελπίδας, &ς η κα- 
ταπεπονημένη και βαρυαλγοΰσα τοΰ Δάντου ψυχή άνέ- 
βετο μάτην τω Γερμανφ έκείνω αύτοκράτορι.

Τιμήσωμεν τόν ύπατον ποιητήν, τόν διδάξαντα δια 
τής αμείλικτου αύτοΰ μήνιδος, δτι έν τνί καταπτώσει 
τής ΙΙαπωσύνης ή τής ’Ιταλίας άνάστασις.

III
ΠΕΤΡΑΡΧΗΣ

Niar α ί χ μ α ί ω σ ί α ν  ΒαβνΛώνος καλοΰσιν οι συγγρα
φείς, έν οίς καί ό Πετράρχης, την άπό 'Ρώμης τώ 
1308 είς Αύενιώνα της Γαλλίας μετάθεσιν της 'Αγίας 
Έδρας έπί Κλήμ.εντος τοΰ Ε  ̂ έπισκόπου Βορδιγάλλων, 
άγοράσαντος την Παπωσύνην παρά τοΰ βασιλέως της 
Γαλλίας Φιλίππου τοΰ 'Ωραίου αντί £ξ παραχωρήσεων, 
ων η εκτη Ιμενεν άρρητος, καί έκλεχθέντος έν Αουγ- 
δούνω τώ 1 305* ή δέ βιβλική αυτη προςωνυμία ού χοή- 
ζει σχολίων. Καί δντως έπί έννέα καί έξήκοντα ετη 
(1308 - 1377) ή Παπωσύνη έγένετο δούλη τών Γάλλων 
βασιλέων,διό,καί ώς έκ της διαρκείας,πρός τήν της Βα- 
βυλώνος αύτήν παραβάλλουσιν. *Οθεν πάντες οί ηγε
μόνες,οΐτινες δέν έξεμεταλλεύοντο τήν κατάπτωσιν ταύ
την τοΰ άρχηγοΰ της ’Εκκλησίας, ήγανάκτουν έπί τ$ 
αιχμαλωσίο: αύτοΰ, έτοιμοι δντες ν’ άρνηθώσιν αύτώ 
π&σαν ύπακοήν, διότι όφθαλμοφανώς εβλεπον δτι δέν θά 
υπεΐκον πλέον ένί καί μόνω. Έξακολουθοΰντες δέ τυ- 
φλώς πειθόμενοι τώ Πάπ^, καθίσταντο υπήκοοι ύπη-

ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ



κόου τοϋ βασιλέως τ^ς Γαλλίας. Οί δέ Πάπαι ούτοι, 
άπό Κλήμεντος τοϋ Ε' εως Γρηγορίου τού ΙΑ ', τοϋ 
παλινορθώσαντος έν 'Ρώμτ) τήν παπικήν Έ δραν,πάντες 
Γάλλοι δντες καί μακράν τ?ίς αίωνίας πόλεως έδρεύον- 
τες, έν μέσω πλειοψηφίας Γάλλων καρδιναλίων, τούς 
’Ιταλούς συναδέλφους περιφρονούντων, έμελλον νά κα- 
ταστήσωσι τήν Παπωσύνην έν Ί τα λ ί^ , —  ενθα ούδέ
ποτε ύπ^οξε λαοφιλής, ώς έν τοΐς πρόσθεν έδείξαμεν— , 
ετι μάλλον μισητήν τήν δικαίαν φιλοτιμίαν των Ι τ α 
λών έζεγείροντες. Ή  'Ρώμη, ή δημιουργήσασα καί ά- 
ναδείξασα τήν Παπωσύνην, ή 'Ρώμη ή πρωτεύουσα τού 
καθολικού κόσμου, ούδέν άλλο ήτο πλέον ή πόλις έπαρ- 
χιακή, ην έκυβέρνα έξαοχος Γάλλου Π άπα, έν γαλλικφ  
έδάφει εδρεύοντος* ή πόλις ή έπιβάλλουσα τόν νόμον εις 
λαούς καί βασιλείς ύφίστατο νϋν τόν νόμον έζ Αύε- 
νιώνος έπιβαλλόμενον, ώς έπί Ίωάννου τοϋ ΚΒ*, την 
'Ρώμην είς άπαγόρευσιν καταδικάζοντος. Καί ή 'Ρώμη 
έςεδικεΐτο ποτέ μέν άνοίγουσα τάς άγκάλας εις τούς 
αυτοκρατοοικούς, ώς έπί Λουδοβίκου τού Βαυαοού, ποτέ 
δέ έπωφελουμένη της εύκαιρίας, ΐν ’ άποπειραθη άνίδρυσιν 
τών δημοκρατικών θεσμών, ώς έπί ’Ριένζου. Καθ’ δλου 
δέ ή Ι τ α λ ία , άφεθεισα εις τό έλεος τοϋ Θεοϋ καί τήν 
διάκρισιν τών παπικών έζάρχων, έγένετο θέατρον α τε
λεύτητων συμφορών. Είς τά προϋπάρχοντα δεινά τών 
έμφυλίων σπαραγμών Γουέλφων καί Γ ιβελλίνων, προς- 
ετέθησαν ή τε απληστία  τών έζάρχων, ανηλεώς τούς 
λαούς καί υπέρ τού Πάπα καί υπέρ εαυτών φορολογούν- 
των, καί ή αφόρητος τυραννία μυρίων δεσποτίσκων, έκ 
τού χάους εκείνου τ^ς αναρχίας άναδυσάντων. 'Όθεν τό 
γόητρον τ^ς παπ ικές έζουσίας όσημέραι εβαινεν έξα- 
φανιζόμενον Ιν τε τ^ Ι τ α λ ία  καί τ^ Γερμανί^, ήτις, 
ώς έκ τ^ς στέψεως τών αύτοκρατόρων έν 'Ρώμν), στενώ;

μετ’ εκείνης τάς τύχας συνέδεν. ’Ά λλω ς Παπωσύνη έγ- 
καινίζουσα τήν έν Αύενώνι βασιλείαν αύτν^ς διά τ¥,$ 
φρικώδους τών Ναϊζών  εκατόμβης, λόγφ μέν δτι ήσαν 
ούτοι αίρετικοί, έργω δέ διότι Φίλιππος ό Ώραΐος ά- 
πήτει τήν καταστροφήν τού τάγματος,ΐνα  καρπωθγ) τά  
άπειρα τών Ναϊτών  πλούτη, —  ήτο δέ τούτο, λέγε
ται, ή έκτη άρρητος παοαχώρησις1 — , ούδέν αγαθόν 
βεβαίως περί της παπικν^ς άνεζαρτησίας προοιωνίζετο. 
Μετά πόσης δέ άβρότητος οί της Γαλλίας βασιλείς 
έφέροντο πρός τούς Πάπας, μαρτυρεί τό γνωστόν έ- 
κεΐνο Φιλίππου τού Μακρού πρός Ίωάννην τόν ΚΒ . Ο 
Πάπας, γέρων καί παλίμπαις γενόμενος, έσκανδάλιζε 
τό έν Παρισίοις πανεπιστήμιον έκφέρων αιρετικά τ ινα , 
ώς έκεινο ίσχυρίζετο, περί τνίς μετά θάνατον καταστά
σεως τών ψυχών, ό δέ βασιλεύς αδυνατών νά μεταπείστ* 
τόν Ίωάννην, ήπείλει δτι ηθελέ τον  χαύσε ι  (d e  Ιβ f c i i v e  
a rd re )  αύτόν δςτις εκαιε τούς άλλους, εί μή άντιρει τά 
λεγάμενα.

Αί δέ σφοδραί έκεΐναι έριδες τοϋ Πάπα τούτου πρός 
τόν Λουδοβίκον της Βαυαρίας, αί τήν Γερμανίαν καί την 
Ιταλίαν διαταράξασαι, καί ό τούτου άντιπάπας Νικό
λαος ό Ε' ύπηρζαν τό θλιβερόν προοίμιον τοϋ μεγάλου 
έκείνου σχίσματος,δπερ υπέρ τά  πεντήκοντα έτη (1378 - 
1429) κατεσπάραξε σκανδαλίζον τήν χριστιανικήν Εύ- 
οώπην, καί τραύμα καίριον τνί Παπωσύνγ) έπενεγκόν,

1, Παρά de Potter, ίνθ’ άνωτ. τόμ. IV, σελ. 8, σημ. 1. Κατ’ άλ
λους ομως— καί τοΰτο φαίνεται πιθανότερον — ό άρρητος ορος ήτο νά 
Υποστήριξή ό Κλήμης τήν είς τόν χηρεύοντα αύτοκρατορικόν θρονον Or 
ποψηφιότητα Καρόλου τοΰ Βαλοα, άδελφοΰ τοΰ βασιλέως, τοΰθ οπερ 
ούτος εΤχε ζητήσει και παρά Βονιφατίου τοΰ Η'. Γνωστόν δέ οτι ο 
Κλήμης ήπάτησε τόν βασιλέα, ε’ργασθεις κρυφίως υπέρ Ερρίκου του έκ 
Λουξεμβούργου, τοΰ μετέπειτα Ερρίκου τοΰ Ζ' (1309- 1314).



την εκ,ρηξιν τής Μεταρρυθμισεως έπέσπευσεν. Ό  Χάλ- 
λαμ δμιλών περί τής εις Αύενιώνα μεταθέσεως,λέγει δτι, 
«ώ ; ή έπί Άδριανοΰ μετατόπισις του θεοΰ Τέρμονος τών 
'Ρωμαίων παοέοχε τό πρώτον αισθητόν δείγμα τής έκ- 
πιπτούσης δυνάμεως τής αυτοκρατορίας έκείνης,καί τής 
παρακμής τής φιλοδοξίας αύτής, ουτω καί ή σιωπηλή 
υποταγή τών διαδόχων Βονιφατίου τοΰ Η' τώ  βασιλεΐ 
τής Γαλλίας, έκρίθη βεβαίως ύπό τής Εύρώπης ώς ση- 
μεΐον δτι ή ισχύς αύτών ήοχετο μειουμένη1». Κατά δέ 
τόν Βιλλέρ ή Αύενιών άπέβη τη Παπωσύνη δ ,τ ι τό Βυ
ζάντιον τη αύτοκρατορία καί ετι χείρον,ήτοι ολεθρία^.Τό 
αληθές καί ύπό πάντων ’Ιταλών τε και Γάλλων δμολο- 
γούμενον τοΰτο : δτι αί κακίαι τής 'Ρώμης μετέβησαν 
είς Δύενιώνα, ώςτε αντί ενός δύο έγένοντο τής ακολα
σίας καί τής διαφθοράς καί πάσης μοχθηρίας ίεοά πτο- 
λίεθρα. α’Αλλότρια καί πονηρά ήθη,συμφοράς έπενεγκόν- 
τα , την ήμετέραν Γαλατίαν κατέκλυσαν», λέγει όμιλών 
περί τής μεταθέσεως ταύτης διάσημος τών χρόνων εκεί
νων συγγραφεύς.Καί ταΰτα  μέν ό θεολόγοςΝικόλαοςΚλα- 
μάγγιος, πρύτανις τοΰ πανεπιστημίου τών Παρισίων τώ 
1 3 9 3 ,καί γραμματεύς τοΰ άντιπάπα  Βενεδίκτου τοΰΙΓ", 
πολλά ύπέρ τής μεταρρυθμίσεως τής Εκκλησίας έργα- 
σθείς3, γνωστός δέ τής Γαλλίας ιστοριογράφος τάδε : 
«Ή  διατριβή τής ρωμαϊκής Αύλής έν Αύενιώνι, λέγει ό 
Μεζεραί, είςήγαγε τρία μεγάλα δεινά : την σιμωνίαν, 
κόρην τής πολυτελείας καί τής άσεβείας, τήν στρεψοδι

1, Hallam : L· Europe au Moyen Age, trad, par ΌιιάοιιΗ,τόμ.ΙΙΙ, 
σελ. 443.

2, Essai su r Vesprit et Vinfluence de la Reformation de Lu
ther, σελ. 421.

3, Έκ τών περιωνύμων τότε αύτοΰ συγγραμμάτων είναι και τό De 
corrupto Ecclesiae statu, οθεν έλήφθη τό ανωτέρω χωρίον.

κίαν, επάγγελμα τών γραφ ιάδων  (gratte papiers) καί 
οκνηρών, —  τοιοΰτοι δέ σμήνος άέργων κληρικών, — 
οϊτινες έφοίτων έν τή Αύλη εκείνη, καί άλλην τινά  άπο- 
τροπαίαν παρεκτοοπήν, ήν ή φύσις δέν θά ήδύνατο νά 
ονομάση1». Ά λλά  τό έκ'Ρώμης έν Αύενιώνι μεταφυτευ- 
θέν τής Παπωσύνης δένδρον, τυχόν γής θαυμασίας ύπό 
τ&ν γλυκύν τής Προβιγκίας ούρανόν, άνεπτύχθη καί ηύ- 
ξηθη σφοδρά εξαίσιους καρπούς άποδιδοΰν. 'Οθεν Σίμων 
δ Μάγος ειπερ ποτέ έγένετο ο πεφιλημένος τών Παπών 
υπουργός, δν καί αύτοί οί βασιλείς ηύνόουν^ τάς ώφε- 
λείας μετ’ εκείνων μεριζόμενοι. 'Οτε δέ δ ύπουργός ού- 
δέν Ιχει πλέον εκκλησιαστικόν αξίωμα πρός πώλησιν, 
ουδέ ύπάρχουσιν άλλοι Natzai  πρός πυράν, ή ακάμα
τος παπική επίνοια δέν μένει έζοπίσω' καί δ μέν Κ λή- 
μης έπινοει μέσον όπως φορολογήση τόν άγγλοσαξονικόν 
κλήρον, δ δέ διάδοχος αύτοΰ Ιωάννης δημιουργεί τά  
περιβόητα έκεΐνα εμβατ ίχ ια  (annates), δι’ών είςέρρεεν 
είς τό ταμεΐον τοΰ Πάπα τό ημισυ τής ετήσιας προςόδου 
έκαστου άπονεμομένου ύπ ’αύτοΰ το ΐ; κληρικοις εκκλη
σιαστικού χορηγήματος (beneficium). Ουτω λοιπόν 
μεθ’ολην τήν μεγάλην δαπάνην τών έν Λομβαρδία πολέ- 
μων^εύοέθησαν αύτώ μετά θάνατον ύπέρ τά όκτωκαίδεκα 
εκατομμύρια χρυσών φλωρινίων καί ετερα έπτά  είς πο
λυτίμους λίθους. «*0 αγαθός άνήρ,φωνεΐ ένταΰθα ό Φλω
ρεντινός Ιστορικός ’Ιωάννης Β ιλλάνης, έλησμόνει τό πα 
ράγγελμα τοΰ Εύαγγελίου κελεύοντος : Μη θησαυρ ί ζ ε τ ε  
νμϊν θησαυρους έπ ί  τής γης··· θησαυρ ίζ ετ ε  δε ν μ ΐ κ  θη -  
οαυρους i r  ονρανω*-» Αλλ* δ τοΰ Ίωάννου διάδοχος Βε- 
νέδιχτο; ό IB',d έγκριτος οίνοπότης (potator egregius),

«X' 49*ΖβΓ£1Υ: chronolog. de I’histoire de France, τόμ. I
2, Λίατθ. ς ,  19.



ου χάριν έπλάσθη ή παροιμία b ib e r e  p a p a l i i e r  (πίνειν 
παπικώς), μεγάλως ύπερέβη τόν προκάτοχον, καταλι- 
πών, κατά τόν ιστοριογράφον τών Μεδιολάνων Φιάμμαν 
ή Φλάμμαν, χ ίλ ια  πεντακόσια κάνιστρα περιέχοντα έκα
στον τριακοντακιςχίλια χρυσά φλωρίνια,κάί πολυτίμους 
δακτυλίους αξίας είκοσακιςμυρίων, ήτοι έν δλω πέντε 
και τεσσαράκοντα εκατομμύρια καί διακοσίας χ ιλ ιάδα ; 
χρυσών φλωρινίων. Προςτίθησι δέ ό Φιάμμας οτι έπί 
τών χρόνων αυτού τρεις Πάπαι έκατηγορήθησαν ώ; 
αιρετικοί, Βονιφάτιος ό Η', Ιω άννης ό ΚΒ' καί Βενέ- 
δικτος ό IB'.

Ά λ λ ’ η καλη εκείνη Προβιγκίαήτο ή /ώρα της τρυ
φές καί τής ήδυπαθείας, τάς περιπαθεΐ; της προβιγ- 
κιακής ποιήσεως αναμνήσεις άποπνέουσα. Έ κεΐ, ύπό αΓ- 
Gptov ούρανόν καί γελόεσσαν φύσιν, οί τρουβαδούροι ει- 
χον ψάλει τόν εοωτα, καί εύμορφοι δέσποιναι έδι- 
καζον έν δικαστηρίοις έρωτικάς διαφοράς, αί δέ αποφά
σεις ήσαν ανέκκλητοι καί αύτοΐς ετ ι τοΐς συζύγοις* ώς
τε ό ‘Ροδανός ήτο πλήρης σειρήνων, ή δέ ναύς τού 
άγίου Πέτρου βεβαρημένη έκ τών ανομιών τοσούτων 
αιώνων. Καί ή ναύς άδιαλείπτως έβυθίζετο είς τά γλυ
κέα της ακολασίας υδατα, καί ή Παπωσύνη ανεύρισκε 
την μοιχικην ασέλγειαν, ήν ή σιδηρά Γρηγορίου τού Ίϊ 
θέλησις είχε φυγαδεύσει, καί ην θά στέψτ) βραδύτερον 
Αλέξανδρος ό Βόργιας. Έ κεΐ Κλήμης ό Ε\ ΐνα έξα- 
γνίσγ) τήν αδελφήν έκ της αίρέσεως τών αδελφών,— ησαν 
δε ούτοι Ν αΐτα ι  — , συζγ) δημοσία μετά της ωραίας κο- 
μήσσης τού Πεοιγόρ’ ήτο δέ ή κόμησσα άδελφη τών 
κομήτων τού Φοά, τών αιρετικών στρατιωτών της προ
τεραίας. #Οθεν ούχί αδίκως ό έπίσκοπος Δουράνδης έκά- 
λεί την έκρωμαΐσθεΐσαν νέάν αυτού Αύλην β α σ ί ί ε ι ο ν  
τών  δ α ιμ ό νω ν  κα ί  φωλεάν  τών  σα τ νρων .  Έ κεΐ, έν τφ

παπικφ άνακτόρφ, Κλήμης δ ^  συνεχώς υποδέχεται 
την άπό πολλού προςφιλή αύτφ  κόμησσαν της Τουρέν- 
νης1, έξ ης άπορρέουσι πάσαι αί παπ ικα ί χάριτες, άς 
δμως αυτη ούχί πάντη άτόκως τοΐς θεσιθήραις παρέχει^.

Ά ν  δέ ή ναύς τού άγίου Πέτρου τοιούτους εχει κυ- 
βερνήτας, δποΐόν τ ι άραγε εσται τό πλήρωμα α ύ τή ς ; 
Καί όντως «ό Κλήμης διώρισε καρδιναλίους τόσον νέους 
καί τοσούτων ακολάστων καί άσέμνων ήθών,λέγουσιν οί 
Ιταλοί συγγραφείς^, ώςτε αί μέγισται τών βδελυγμιών 
κατνισχυναν την Ε κκλησίαν. Ά λ λά  πώς νά διηγηθνι 
τις έν έλληνίδι φων>ί ο ,τι μάρτυς αύτόπτης τής πολι
τείας πέντε κατά συνέχειαν Παπών άπό Ιωάννου τού 
ΚΒ εως Ίννοκεντίου τού 7̂ , ό Πετράρχης άφηγεΐτα ι 
μεθ* ής ή λατινική  επιτρέπει ελευθερίας έκφράσεως ; 
Πώς ν’ απεικόνιση τόν πορφυροφορον εκείνον κληρικόν, 
δςτις καθ’ έκάστην νέον γάμον συνάπτει, δν αύτός ού
τος εύλο γε ΐ; Καί ή εφήμερος νύμφη, πτωχή καί ά 
θλια κόρη ή μαθητιώσα έταίρα, —  ειςέρχεται εις 
την νυμφικήν παστάδα ’ άλλ ’ αΓφνης φρικιώσα στρέ
φεται είς τά  οπίσω. Ά ν τ ί  τού λαμπρού καί μ εγα
λοπρεπούς καρδιναλίου, δν έφαντάζετο, βλέπΒΐ ενώ
πιον άύτής έβδομηκονταετές γερόντιον, ρικνόν, δυς- 
ειδές, άποτρόπαιον φάσμα ανθρώπου, δν ό θάνατος 
σύρει προς τον τάφον ή δέ ασέλγεια κρατεί έν τή ζωνί. 
Ή  δύςτηνος νύμφη φεύγει μετ' άποστροφής τα  σιε- 
λώδη, καί κρεμάμενα, καί ύποτρέμοντα χείλη τού μνη- 
στήρος· καί θρηνεί καί οδύρεται καί ζη τε ί ν* άπέλθγι λέ- 
γουσα δτι την έξηπάτησαν, δτι προςεκάλεσαν αύτην δι’

1, Mezieres : Petrarque , σελ. 293. Paris, 1868.
2, De Potter, άνθ’ άνωτ. τόμ. IV, σελ. 75.
3, Παρά de Potter, ενθ' άνωτ. τόμ. IV, σελ.77,



υπηρεσίαν  επιφανούς τής Εκκλησίας κληρικού . . . Και 
ό σάτυρος, αδυνατών διά θωπειών νά μεταπείση τό Θύ
μα, σπεύδει είς παρακείμενον δωμάτιον, <ρορεΐ τόν έου- 
θρόν πίλον,περιβάλλεται την καρδιναλικην πορφύραν και 
εξέρχεται φωνών. «Είμαι καρδινάλιος, είμαι καρδινάλιος, 
κόρη μου,μη φοβοΰ,μη φοβοΰ^» .Και ο,τι δέν ηδυνήθησαν 
αι θωπείας κατώρθωσεν δ πίλος. Ουτω δέ η πορφύρα, 
ητις μέλλει νά περιβάλη τόν Βησσαρίωνα,τόν Βέμβον καί 
άλλους έξοχους άνδρας, γίνεται έπι Κλήμεντος του 7̂' 
άσελγείας μεσίτρια.

Και η μήνις του Πετράρχου, τόν φιλόπατριν τοΰ Δάν
του αγώνα αναλαμβάνοντος, έκρήγνυται ώς κεραυνός. 
^^περιγραφή, ήν κατέλιπεν ημΐν έν τα ΐς *ΕπιστοΛαϊα 

και αλλαις λατιν ικα ΐς αύτοΰ συγγραφαΐς, είναι ζοφερά 
και απαισία, πολυ το καταχθόνιον άποπνέουσα.Θά Ελεγέ 
τις  οτι περιγράφει τά  σκοτεινά τής άπωλείας βασίλεια, 
ενθα ο ειςερχομενος πασαν αποβάλλει ελπίδα.Πανταχοΰ 
κακιαι, καί άνομίαι, καί άσέλγειαι‘πανταχοΰ τό ψεΰδος, 
δ δόλος, η απάτη περιστοιχίζουσι τόν θρόνον τοΰ άγίου 
Πέτρου* ακτις φωτός ούδαμοΰ κατέρχεται εις την δυς- 
χεραινουσαν επι τφ  αλγεινώ έκείνω θεάματι ψυχήν, ΐνα  
ενσταλάξη αυτ?) τής έλπίδος τό βάλσαμον. «Τά ήθη 
τής Βαβυλώνος, γράφει άδημονών πρός φίλον, ή ύπερη- 
φανία τοΰ Νεμβρώδ καί τοΰ Καμβύσου, αί αίσχραί τής 
Σεμιοάμιδος άκολασίαι, πάντα τής άρχαιότητος'τά α ι-  
σχ/ι αναγεννώνται εν Αύενιώνι. Ένταΰθα πλανώνται οί 
δαίμονες και τα φάσματα' ένταΰθα ή ατραπός πάσης 
κακίας καί πάσης άνοσιότητος ! » —  « ’Αναφέρω μόνον 
οσα ίδίοις ομμασιν είδον... γινώσκω δ’έξ ιδίας πείρας οτι 
ένταΰθα ουτε ευσέβεια ύπάρχει, ούτε εύσπλαγχνία* ούδέ

1, Epist. XVI, παρα de Potter, έ'νθ. άνωτ., τόμ. IV, σελ.70.

κόκκος πιστεως’ούδείς σεβασμός, ουδεις φοβος τοΰ θειουι 
ουδέν Ιερόν, ούδέν όσιον, ουδεν ανθρώπινον, Η φιλία, η 
αιδώς, ή κοσμιότης, ή ειλικρίνεια είσιν άγνωστα. Ποΰ 
λοιπόν ή θεία αλήθεια θά ευοη καταφύγιον έν πόλει,ενθα 
τό παν ψεΰδος καί ύποκρισις, ο αηο, at οικιαι, αι 
δημόσιαι πλατεΐα ι, αί στοαί, τά μ υχ ια ίτατα  των οι
κιών, οί ναοί, τά δικαστήρια καί αύτό τό άνάκτορον 
τοΰ Ποντίφικος ! . . . »—  «Ένταΰθα απόλλυσί τις ο,τι 
τιμαλφέστατον Εχει, τήν ελευθερίαν πρώτον,ειτα την ει
ρήνην, τήν χαράν, τήν πίστιν καί τήν εύσπλαγχνίαν, ενί 
λόγω πάντα τής ψυχής τάγαθά'αλλ ουδεμία λυπη, ου- 
ούδεμία μεταμέλεια έπι τη άπωλεία, αοκεΐ τό χρ̂ )(*α νχ 
ρ,ένη.Έ έλπίς μελλούσης ζωής θεωρείται ενταύθα ως ευ
σεβής χίμαιρα’ τά  περί κολάσεως λεγομενα,ως μΰθος /] 
άνάστασις τών νεκρών,ή συντέλεια τοΰ κοσμου καί ο Ιη- 
σοΰς Χριστός, ύπατος καί απόλυτος κριτής, ανάγονται 
εις τήν κατηγορίαν τών παιδικών έπινοιών . . .  ̂ »

Ά λ λ ’ ή αύστηοά καί έντονος αυτη γλώσσα, ήν δικαία  
άγανάκτησις ύπαγορεύει τώ τρυφερωτάτω τών ποιητών, 
περιβάλλεται δύναμή βιβλικοΰ προφήτου, δτε εκ τοΰ 
πεζοΰ είς τόν Ιμμετρον λόγον μεταβαίνει. Τίς δέ δ α- 
γνοών τά  κατά τής ΒαδυΛώνοα τέσσαρα εκείνα περί
φημα τετράστροφα ή σονέττα^\ « Εκ τής ασεβοΰς Βαβυ-

1, Παρά de Potter, ενθ. άνωτ. τόμ. IV, σελ.70 -  76 καί παρά Me- 
zieres, ενθ. άνωτ. σελ. 287, 296-298.  ̂ %

2, *Ενιοι τών κριτικών φοονοΰσιν οτι υπαινίσσονται ταΰτα την Αυε- 
νιώνα, άλλοι δέ τήν 'Ρώμην, έν άνομίαις^ποπεσοΰσαν μετά τήν έκεισε 
μετάθεσιν τής παπικής ''Εδρας, φαίνεται ομως οτι τό CV1 σοτεττο  εν
νοεί τήν ΓΡώμην, διότι λέγεται :

Gia Roma, or Babilonia falsa e ria, 
άλλα καλει άλλαχοΰ (jEpist. sine titolo I) re a r  Βαβυλώνα και την 
Αύενιώνα, ώςτε μένει άμφιβολία ώς προς τά λοιπά τρια τετραστροφα η 
οογεττα. Κατά πόσον δέ ή λέξις τετράστροφογ είναι καταλληλος η 
μή πρός έξελληνισμόν τοΰ sonetto άλλοτε έκτενώς.



λωνος, φωνεΐ ό ποιητής τήν Αύενιώνα ύπαινισσόμε- 
νος — , οθεν έφυγαδεύθη πάσα αιδώς, δθεν παν άγαθδν 
εζήλθε, κατοικίας άλγους, μητρός πλάνης, άπήλθον 
εγω ινα παρατείνω τόν βίον» . . . . « φ ω>εά προ
δοσιών, ενθα έπφάζεται όσον κακόν σήμερον έπί τοϋ κό
σμου δ ιεχέεταιδούλη τοϋ οίνου, τήςεύνής καί τής κραι- 
παλης,ενθα ή ασέλγεια πρωτοστατεί . . . Ζής νϋν ουτω, 
«ωςου φθοίσγ μέχρι θεοϋ τών βδελυγμιών σου ή δυςω- 

* ' * * * , ^ άπληστος Βαβυλων έπλήρωσε τό πο—
τό^ιον τ ί ς  οργής Κυρίου εκ τών ανομιών αύτής, ώςτε 
οιερράγη· καί έποιήσατο αύτή θεούς ούχί τόν Δία καί τήν 
Παλλάδα, άλλά την Άφροδίτην καί τόν Βάκχον3.
° Πηγη πόνου, εστία όργής, σχολεΐον πλάνης, ναός αιρέ
σεων. Πρφην μ4ν ‘Ρώμη, νϋν δέ Βαβυλών απατηλή καί 
πονηρά, η ; ενεκα τοσαϋτα δάκρυα καί στεναγμοί; —  
Ω. έργαστήριον μηχανορραφιών . ώ ! ειρκτή σκληρά* 

δνΰα το αγαθόν θνήσκει καί τό κακόν τρέφεται καί γεν- 
νοδολεΐ. Τών ζώντων κόλασις· μέγα θαϋμα άν εως τέ
λους 4 Χριστός μή έξοργισθή κατά σοϋ ! —  Θεμελιω- 
θεΐσα έπί αγνής *«ί ταπεινής πτωχείας, κατά τών ιδρυ
τών σου εγείρεις την κεφαλήν, αναίσχυντος εταίρα* καί 
ποϋ έχεις τάς έλπίδας σου; _  Είς τάς μοιχείας σου καί 
τα  τοσαϋτα κακώς κτηθέντα πλούτή σου; Τώρα δ Κων
σταντίνος δέν έπανέρχεται πλέον, άλλ’ άς σοί τα  χο- 
ρϊ)γή ό"αχρείος κόσμος, δ ςτ ις  καί τα  υποστηρίζει*».

Καί δμως μεθ’ δλα ταϋτα  ή μήνις αυτη τοΟ Πετράρ- 
χου, ή διά πύρινης γλώσσης έκρηγνυμένη, δέν εχει την 
υψηλήν έκείνην τής όργής τοϋ Δάντου αφετηρίαν. Ό Γ ι-

2 w ' n v  :, De11’ em,pi,a .B.abilonia- ond’e ftiggita, στροψ. a' o’ : dal ciel su le tue treccie piova, βτοοο. 5'
f> ‘i o n e t · CV · L avara Babilonia ha colmo Ί sacco, στοο®. *'
4. Sonet .  CVI: Fontana di dolore, albergo d’ira
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βελλίνος ποιητής είναι όντως πρόδρομος τής Μεταορυθ- 
μίσεως, διότι προςβάλλει καί αΰτό τό δόγμα1 θέλει την 
Παπωσύνην πνευ'ματίκήν μόνον, έν τή κοσμική αυτής 
εξουσία τάς συμφοράς τής ’Ιταλίας καθορών. Ο τής 
καλής Λαύρας άοιδός έχθαίρει τούς εν Αύενιώνι Πάπας 
ούχί ώς τοΐούτους, ούχί ώς κοσμικούς άρχοντας, άλλα  
διότι κυλίονται έν τή  διαφθορά καί διότι ώς Γάλλοι 
δέν άγαπώσι τήν ’Ιταλίαν, ή τούλάχιστον δέν μεριμνώ- 
σινέπαρκώς περί τής πεφιλημένης χώρας; ήν δ ποιητης 
μετά τόσου πάθους λατρεύει.Ίσως θά συνεχώρει αυτοις 
τάς τόσας κακίας, εί έπείθοντο είς τάς φιλοπάτριόας 
αύτοϋ προτροπάς, δπως έπαναφέρωσι την ’Αποστολικην 
Έδραν είς 'Ρώμην, καί ουτω παύσν) αυτη ουσα ασεβής 
ΒαβυΛών- άλλά κωλύονται είς τοϋτο ύπό τών καρδι
ναλίων, ο ΐτινεί, Γάλλοι όντες οί πλεΐστοι καί «Ον αλλο 
ή επάνοδον έκ τής αιθρίας Προβιγκίας είς την δμιχλωόη 
'Ρώμην ποθοϋντες, οίκοδομοϋνται περίχρυσα μέγαρα π .- 
ραν τοϋ 'Ροδανού, ζώσιν έν τρυφή καί  ̂πολυτελεία,αλα- 
ζόνα βίον διάγοντες,διό καί καλεΐ αύτούς σαζράπα ϊ  . Εν« 
λόγφ δ μέν Δάντης πολεμεΐ τό παπικόν καθεστώς, ο δε 
Πετράοχης φαίνεται στέογων αύτό, τών κακών ’την επα 
νόρθωσιν διώκων, Ιση ομως παρ’ άμφοτέροις ή πρός την 
Ιτα λ ία ν  άγάπη καί ή δύναμις τού λόγου.^ Ισως ο της 
Λαύρας έοαστής, δ έρών ύπάνδρου γυναικός, δ x a ro r i -  
*rfC, δ παρά τούς κανόνας τής ’Εκκλησίας Ιχων υιον, 
ώφειλε νά δειχθή ήττον αύστηρός πρός τάς παρεκτρο- 
πάς τού κλήρου'. Ίσως αίσθημά τ ι εύγνωμοσύνης ώφει- 
λεν ώςαύτως νά καταστήσγι αύτόν έπιεικέστερον προς 
τούς Πάπας εκείνους, ών οί πλεΐστοι, ίδ ί*  ̂δέ Κλήμης 
δ Τ  είχον προςενεχθή αύτφ  έλευθερίως, άλλά δ προς

1, Mezieres : Petrarque, δελ 296.



την Ιταλίαν έρως πληροί τόσον τήν καοδίαν καί τόν 
νουν του πο^τοϋ, ώςτε φυγάδευε·. π2ν άλλο αίσθημα. 
Ουδέν αλλ ο βλέπει ή τά δεινά τής ’Ιταλίας πασχού- 
σνίς, ο ι οχι ζή αύτη μακράν τ^ς παπικές αιγίδος* καί 
ίσως ν, υπεροάλλουσα φιλοπατρία άγει αύτόν άνεπαι-

V τ ά  π Ρ“ Υμ.ατα ζοφερότερα τή ς
αλήθειας. Οπως ποτ’ άν άναντίρρητον μένει ό'τι ή 
κατα τί5; Παπωσύνης μήνις, μετά τούς δύο τούτους 
ε,οχους τ ή ς  ’Ιταλίας π ό ρ τά ς, άρχεται άποβάλλουσα 
τον υψηλόν αυτής χαρακτήρα. Βεβαίως ή ’Ιταλία  ού 
παύεται διαμαρτυρομένη, άλλ ’ α ί διαααοτυρίαι α ύτή ς  
περι6αλλονται άλλην μορφήν, συνωδά τώ πνεύματι τώ ν  
καιρών, διότι καί οί καιροί μετεβλήθησαν. Ά πό τών

/ λ /  ̂̂  του Πετράρχου, ού υ) πίστις
τοσον θερμή, ώςτε βαίνε·, μέχρι ασκητικών σκληραγω
γεί ν, το^θρησκευτικόν αίσθημα φαίνεται ήδη ναλαρω-· 
βεν εν αυτή ταύτη τή ?8ρα τής πίστεως, έν Αύενιώνι.

>έγει δ ποιητής όδυρόμενος δτι «ή έλπίς μελλού- 
«ϊΐς ζωής θεωρείται χίμαιρα, ή κόλασις μϋθος, καί ή 
συντελεια τοϋ κόσμου παιδικόν επινόημα» ;

Αλλα τοιαυτη ύπήρξεν άνέκαθεν ή πορεία τοϋ άν- 
ρω,.ινου πνεύματος· πάσης διανοητικής έπαναστάσεως 

προηγείται πάντοτε ή δυςπιστία, ήτις τήν δημώδη τοϋ 
γέλωτος μορφήν περιβαλλομένη, κλονεϊ τό θρησκευτι
κόν καθεστώς έν τή συνειδήσει τών λα ώ ν είναι τούτο 
νομός τής ιστορίας, είς δν ή άνθρωπότης μοιραίως ύπέ- 
κυψε καί θά ύποκύπτν,. Οί άληθεϊς έν Έ λλάδι πρόδρο
μοι τοϋ Χριστιανισμού είσι μάλλον ό ’Αριστοφάνης καί 
ο Λουκιανός, ή ό Σωκράτης καί ό Πλάτων, διότι σκώ- 
πτοντες καί είρωνεύοντες έπιταχύνουσι τοϋ Πολυθεϊ- 
σμου τήν πτώσιν. Ή ειρωνεία τοϋ Βολταίρου καί ή δυς- 
πιστία  τών ’Εγκυκλοπαιδικών προηγοϋνται τής Γαλλι

κής Έ π α νασ τά σεω ς, ή τ ις  ε ίνα ι ή  ουμπλήρω σις τη ς  
Μεταρρυθμίσεως τοϋ Λουθήρου. Ή το  λοιπον δυνατόν  
κλονισμός, έπ α νά στα σ ις  ο ΐα  ή Μ εταρρυθμισις,  ̂ παρα  
τά  συνήθως συμ β α ίνο ντα , νά μή άναγράψγ)_ κα ι α υ τη
προδρόμους, έργασθέντας έν ώ π νεύμ α τ ι _ εΐχεν εργα-  
σθη 'δ ’Α ριστοφάνης κ α ί 0 Λ ουκ ιανος, κ α ι οπως εμελ- 
λον ν ά  έ ρ γ α σ θ ώ σ ι ν  δ Β ολτα ϊρος κα ί οί Έ γ κ υκ λ ο π α ι-  
δικοί · Ο υτω  δέ οί κεραυνοί καί δ Τάρταρος του Δ αντου, 
ή Β αβυλών κα ί α ί προφη τικά ! τοϋ Π ετράρχου αραι 
μ ετα βά λλο ντα ι είς ειρωνείαν, σκώ μμα, γ έλ ω τα , ο όέ 
γέλως ούτος θά ύπονομεύσν) τά ς  βάσεις του παπ ικού  
οικοδομήματος. Λυπηρόν βεβαίω ς δ γέλως^ νά κ α τ ι-  
ονύη τή ς  π ίσ τεω ς, ά λ λ ά  μαρτύρω ν τοϋτο  αναντίρρη
των καί έμβοιθοϋς μ ελέτη ς άζιον, 8 τ ι οί κ α τα  καιρούς 
θεολογοϋντες δέν κατώ ρθω σαν ε ίςέ τ ι νά  π αραστησω σ ι 
τ ά  θεολογούμενα ουτω  λ ο γ ικ ά , ώ ςτε νά μενωσιν απρος- 
βλη τα  κ α τά  παντός σκώ μ μ ατος, οίονεί τεθω ρακισμένα, 
δ ιότι ά να α φ ιλέκ τω ς ούδείς δσον ’Α ρ ιστοφάνη ς, Λ ου
κιανός ή Βοκκάκιος, 'Ρ α β λ α ί, Β ολταϊρος ή Χ ά ϊνε, ο- 
σον σκώ πτης κ α ί άν ε ίνα ι, δ ιενοήθη ποτε νά σκωψγι 
τόν ήλ ιον. Ό μολογήσω μεν δ’ έν πάσ·ρ ε ιλ ικρ ίνεια  ο τ ι η  
Μ εταρρύθμισις ύπήρξε τό πρώτον βήμα πρός χειραφε- 
σίαν άπό τοϋ κ α τασ τρ επ τ ικ ο ύ  το ύτου  γ έλω το ς ,κ α ι μορ- 
φωσιν θρησκευτικού καθεστώ τος δσον οΐόν τε λογικού  
καί εύπροςδέκτου. Ά λ λ ’ ίδωμεν δ ιά  τίνος τού πνεύ
ματος έξελίξεως οί πύρινοι τοϋ Δ άντου κα ί του Πε
τράρχου λόγο ι γ ίν ο ν τα ι σκώ μμα κ α ί γέλω ς επι τω ν  
χειλέων τού Β οκκακίου, κα ί τώ ν μ ετ’ αύτόν π ο ιη τώ ν  
και λογογράφω ν.
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Μεσούσης ήδη τής ΙΔ' έκατονταετηρίδος ό Βοκκά- 
κιος, ό πατήρ τής ιταλικής πεζογραφίας, ό συν τ<2> 
Δανττ) και τω  επιστήθιο) αυτου φ ίλφ  Πετράρχν),τό τρί
τον πρόςωπον τής κλεινής ιταλ ικής τριάδος άπαοτί- 
ζων — , τελεί έν τω Λεχαημέρω μεθ* ομηρικής ίλαρότη- 
τος την κ/άδειαν του Μέσου Αιωνος. Το πνεύμα τής αρ
χαίας ηδυπαθείας, επί μακρόν ύπνώττον, άρχεται τα - 
ρασσόμενον εν ττί ελληνική λάρνακι, ην πρώτος ό Βοκ- 
κακιος εκ τών ερειπίων τής άρχαιότητος έκθάπτει. Ή  
Φιαμμέιτα — Γ Amorosa Fiam metla — ή μούσα ή 
έμπνέουσα τάς ηδυπαθείς, εστιν δτε δέ καί ακολάστους, 
πάντοτε όμως αθανάτους τού Λ εχαημέρον σελίδας, δέν 
κατάγετα ι έκ τής ιδεώδους γενεάς τής Βεατρίκης τού 
Δάντου η τής Λαύρας τού Πετράρχου* είναι εκ τού οί
κου τ/)ς Φαίδρας καί της Διδούς* είναι ή μ,ουσοτραφης 
έκεινη Μαρία τής Σ ικελίας, νόθος κόρη τού βασιλέως 
τ?ίς Νεαπόλεως, Ροβέρτου τού Ά νδηγαυού? ητις μετα- 
λαβούσα τού πρός τά  γράμματα ζήλου τού πατρός αυ
τής, ούκ ολίγα παρέσχεν εύνοιας δείγματα τω  Βοκκακίφ, 
άπαθανατίσαντι την μουσοτραφή ήγεμονίδα έν τοΐς έ* 
ρωτικοΐς αυτού μυθιστορήμασιν ύπό τό ψευδώνυμον F i-  
ammetta, άπαξ μόνον όνομάσας αύτην Μαρίανι . Τό

1, Καλείται Μαρία έν τη Amorosa Visione ήτοι ΈρωτιχΐΖ 'Ορά- 
μα τ ι ,  ποιήματι 8ιτ)ρημένω είς πεντήκοντα άσματα η κεφάλαια *κα\ έμ- 
περιεχοντι πέντε θριάμβους, τόν θρίαμβον τής Σοφίας, τής Δό(ης, τοΰ 
ΠΛοντον^του *Epu>zoQ και τής Τύχης. Τό ποίημα είναι έν τρίστι
χο ις και ουτω πως συντεταγμένον, ώςτε τιθεμένων όμοΰ τών πρώτων

\

δέ δνομα τούτο Fiammettci, Φ.Ιογίς , έναργώς ύποδεί- 
κνυσι τό φλογερόν τής πρός αυτόν ευνοίας τής ευφλέκτου 
καί άγαν έλευθεριαζουσης εκείνης βασιλοπαιδος. Αλλως 
ό τής Θησηϊδος ,  τού Φι.Ιοστράτου  καί άλλων πεοισω- 
θέντων έργων ποιτιτης, — ο ρίψκς εις το πυρ τα ιταλ ικα  
αυτού πο ιήματα ,άμ ’άναγνούς τά  τού Πετράρχου,φρονων 
οτι ουδέποτε ήθελε κατορθώσει νά έξισωθγϊ πρός α ύτό ν 
καί έν τή συναισθήσει ταύτγι οφείλονται βεβαίως: τά πρω
τεία τού Βοκκακίου έν τω πεζω λόγω — , ήτο νέος την 
ηλικίαν, ευειδής την οψιν, οξύς καί ευτράπελος τό πνεύ
μα, εράσμιος δέ καί φιλήδονος τό ηθος· ένί λόγφ ητο 
πεπλασμένος μάλλον ΐν άπεικονίσν] τους φαιδρούς τού 
Αεκαιήμερον Ιρωτας,ή να τήκητα ι (χδων τα  σεμνά καλλ/} 
ιδεώδους καί άπροςπελάστου Λαύρας. Οπως δήποτε 
άναντίρρητον. μένει οτι τα  τρία αριστουργήματα τής 
νεωτέοας γραμματολογίας^ ή Θεία ΚωμφιΗα τού Δάν
του,τό '4σ 'ματοΛόγιον  (Canzoniere) τού ΙΙετράρχου και 
τό Δεκαήμερον  τού Βοκκακίου παρήχθησαν τν) άμεσω 
έπιδράσει τριών γυναικών, τής Βεατρίκης, τής Λαύρας 
καί τής Μ αρίας', διότι πασίγνωστον οτι ή Φ ιαμμεττα  
είναι ή Μαρία,καί οτι χάριν αύτής,ή καί εντολή αυτής ό 
την δόξαν καί τον έρωτα διώκων Βοκκάκιος συνεταζε τό 
Λεχαήμερον2.

Ό άναγινώσκων την συλλογήν έκείνην τών εκατό Διη
γημάτων, άτινα  δονούσι πάσας τάς χοοδάς τής ανθρω-

γραμμάτων έκαστου τρίστιχου, άποτελοΰνται έκ τοΰ ολου λεξεις κα\ 
στίχοι σχηματίζοντες έν άκροστιχίδι δύο τετραστροφα (sonetti) και kv 
ασμάτιον (canzone) πρός τιμήν τής βασιλοπαιδος Μαρίας, άλλά οεον 
να ενη τις πρός τοΰτο τήν κλείδα. ^

1, Πετράρχου : ΈπιστοΙαΙ Senil.V, 2· καί Ginguene έν Biogra
phie TJniverselle, βίω Boccace. ,

2, Sismondi: De Ια Litterature du Midi de VEurope, τομ.Ι,κεφ. 
XL — Ginguene άνθ’ ανωτέρω.



πίνης καρδίας, συγκινουντα διά τρυφεροΰ αισθήματος, 
φαιδρύνοντα διά του γέλωτος η άποπνέοντα ήδυπά- 
θειαν, ή τις φθάνει πολλάκις μέχρι ακολασίας, ούδέν άλλο 
βλέπει συνήθως, ή τήν ευτράπελον χαρμόσυνων φιλοσό
φου συγγραφέως, ζητοϋντος έπί τών ανθηρών του Φιέ- 
ζολε λόφων.έν τ$  φαιδρότητι τών δ ιηγημάτων,παραμυ
θίαν κατά του μαστίζοντος τήν Φλωρεντίαν τρομερού 
λοιμού (1342). Καί ομως ύπό τάς εύθυμους έκείνας σε
λίδας τάς έγκρυπτούσας τόν θάνατον, υποφώσκει μέγας 
νεωτερισμός, αληθής ιδεών έπανάστασις. Είναι αυτη 
ποόκλησις πρός τό παρελθόν, πρός παν δ ,τ ι είχε περιβά- 
λει τόν κόσμον διά μ υσ τ ι κ ό ν  τίνος γοήτρου, πρός παν 
ο ,τι είχεν έκφοβήσει τά  πνεύματα διά τοϋ τρομακτικού 
τής θρησκείας μεγαλείου. Είναι ή αρχή τής πρός τήν 
φύσιν επανόδου,μετά μακράν αποδημίαν είς τάς ερήμους 
πνευματικού τίνος κόσμου, ού τό ιδεώδες ό θάνατος" 
είναι είδος τ ι θ ετ ι κ ι σμού , άλλά θετικισμού άφελους, εύ- 
τραπέλου καί δημώδους. Αι νεαραί καί έράσμιαι έκεΐναι 
δέσποιναι, ζωηραί, πονηραί καί άμα συνεταί,οι εύφυεΐς, 
καί εύθυμοι καί σφριγώντες εκείνοι νέοι, τά  δέκα ένί λό
γω φαντασιώδη του δ εκ α ημ έ ρ ο υ  πρόςωπα,— ατινα  ύπό 
κυανουν ούρανόν καί άκτινοβολουντα ήλιον, έν τερπνή έ- 
παύλει, έν μέσω άνθέων, καί ρυάκων, καί πτηνών κελα- 
δούντων,καί φύσεως άγαλλομένης, παρίστανται διηγού
μενα τόσα αστεία , τόσα εύτράπελα πράγματα, έκαστον 
πρόςωπον άνά £ν φαιδρόν διήγημα καθ’ έκάστην έπί δε
καήμερον — , τ ί άλλο πράττουσιν ή διαμαρτύρονται κατά 
τών κρατουσών ετι ιδεών ; Επανέρχονται εις τό αληθές, 
τήν φύσιν, τήν ζώσαν καί γελόεσσαν φύσιν, ήν ό παρά- 
φορος χριστιανικός ασκητισμός είχε καταρασθή, παρι- 
στών αύτήν ώς του δαίμονος τήν συνεργόν. Ή  θυμηδής 
εκείνη όμήγυρις δείκνυαν δτι ζοφερά τ ις  εποχή δύει σύν
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τοίς συναξαρίοις, τοίς θαύμασι, τα ΐς  παραδόσεσι καί 
τη πενθίμω αύτής περίβολοί, και οτι Εναντι εκείνης 
ανατέλλει έτέρα, φέρουσα την χαράν έν τη καρδία, την 
φαιδρότητα έπί τού μετώπου, τό πονηρόν μειδίαμα έπί 
τών γειλέων. Τά φαντάσματα τού Μέσου Αίώνος έζα- 
φανίζονται ώς σκιαί άποθαμμένων είς τό ζωηρόν τού ά- 
λέκτορος φώνημα* δ ούρανός καί ή γή,οίτινες,έθεωρούντο 
τό πριν έχθρικώς,άρχονται άνταλλάσσοντες μειδιάματα* 
ή ιδέα του θανάτου, η μορμώ αυτη τού Μέσου Αίώνος, 
ή έπισκιάσασα τόν νούν καί διαταράξασα τόν βίον τό
σων γενεών, άπώλεσε τό κέντρον αύτής* η έν τ7) έπαύ- 
λει έκείνη συνηγμένη νεότης σκώπτει, γελ& καί δ ιαχέε- 
ται είς άνεκλάλητον ευθυμίαν, καθ’ ην στιγμήν ακριβώς 
αντηχεί εξωθεν δ πένθιμος κώδων καί τό de piOfundis 
τό συνοδεύον τής θεομηνίας τά θύματα. Ή  ιδέα τού θα
νάτου δέν εκφοβίζει πλέον' δ Μέσος Αιών παρήλθεν. Καί 
ομως καί αύτός δ Βοκκάκιος, δ τόν θάνατον σκώψας, 
μικρού δεΐν άπέτισε φόρον τή δεισιδαιμονία: τών χρό
νων αύτού, τα ΐς όπτασίαις καλογήοου πειθόμενος. Πέ
τρος Πετρόνης, μοναχός Σιαρτρεύς έπι άγ ιό τητα  φημι
ζόμενος, άποθνήσκων μηνύει τω  Βοκκακίω δτι ειδε τόν 
*Ιησούν Χριστόν , κελεύοντα δι* αύτού τον συγγρα
φέα τού δ εκα ημ έ ρ ου  νά μεταμεληθή δι’δσα σκανδαλώδη 
συνέγραψε, νά έπανορθώση διά τής μετανοίας τό κακόν, 
δπερ διεπράξατο, καί, τό πάντων χείριστον, νά έτο ιμα- 
σθή όπως άποθάνη ώς καλός χριστιανός, διότι ολίγαι 
υπολείπονται ϊ τ ι  αύτφ  ήμέραι. ’Έντρομος δ Βοκκάκιος 
διανοείται ηδη νά εκποίηση τά  βιδλία αυτού, νά πέμψη 
εις κόρακας την ποίησιν καί νά κλεισθη έντός μονής*καί 
μετ’ άπογνώσεως έπιστέλλει τω  Πετράρχν), καί δ ποιη
τής άπαντ^ : «"Αν δ Ιησούς Χριστός ώμίλησεν,είναι βε
βαίως πραγμα μέγα* άλλά τό ζήτημα είναι ακριβώς 
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τούτο* νά μάθωμεν άν όντως ώμίλησεν. Ύπάρχουσι τό
σοι άνθρωποι, οιτινες πιστεύουσιν δτι είδον τόν Ίησοϋν 
Χριστόν ή λέγουσιν δτι τόν είδον, και δμως δέν είναι 
αληθές·.Τ αύτα και άλλα πολλά τής ωραίας εκείνης τοϋ 
Πετράρχου έπιστολής, μεστής χριστιανικού αισθήματος 
άλλ ’ άμα καί σεβασμοϋ πρός τόν ορθόν λόγον, έπιστο
λής «ήν ήδύναντο νά ύπογράψωσι και οί επιφανέστατοι 
τών τής Ε κκλησίας Πατέρων1», έπανήγαγε τήν γα λή 
νην έν τώ  τεταραγμένω πνεύματι τοϋ Βοκκακίου, κοα- 
τήσαντος τά  βιβλία αύτοϋ καί έξακολουθήσαντος πρός 
δόξαν τών ιταλικών γραμμάτων τάς έαυτοϋ μελέτας.

Ό  Βοκκάκιος είναι ό πρόδρομος τοϋ θετικισμού, ώς 
είναι και ό προάγγελος ττις'4 v a y e r y ήσεωα, δ ιό τι,— δια- 
τηρών και διατρέφων παρ* αύτώ τόν Έ λληνα  Λεόντιον 
Π ιλάτον, έπι διετίαν διδάξαντα έν Φλωρεντία τά  ελ
ληνικά γράμματα — , πρώτος, μετά τόν Μέγαν Κάρο
λον, ειςήγαγε και συνέστησεν έν τγί Εσπερία τήν σπου
δήν τής έλληνικής, ήν οί Σικελοί καί οί Ν εαπολΐται 
διετήρουν πάντοτε ώς τήν πατοώαν αύτών γλώσσαν, 
καθ* ά ρητώς λέγει ό έκ Νεαπόλεως πολύς ’Ιωάννης 
"Ανδρες^. *Αλλ* έκτος τής Ι τα λ ία ς  ούδέ κάν αύτό τό 
δνομα τοϋ Όμήρου, πατρός τών γραμμάτων, έτύγχανε 
γνωστόν, κατά τήν μαρτυρίαν τού Πετράρχου. Ό  τοϋ 
δ εκαημ έ ρ ου  συγγοαφεύς είναι ό πρώτος σκαπανεύς, δς- 
τ ις γελών κατήνεγκε τήν ποώτην πληγήν κατά τού 
μεσαιωνικού κόσμου. Κατεβίβασε τάς ίπποτικάς ραψω
δίας εις εύτράπελα δημώδη διηγήματα* κατέρριψε τάς 
έπάλξεις τών άπροςίτων βαρωνικών πύργων, οικοδομή-

1, Όρα Mezieres: Petrarque, σελ. 212-215.
2, G. Andres: De Vorigine, p rogres s i  e stato attuale di ogni 

letteraturα, τόμ. I, σελ. 327. Roma, 1808 : «I Siciliani ed i Napo- 
letani la conservarono constatemente come loro lingua nativa».

T
σα; έπ’ αυτών δημοκρατικά; έπαύλει;" έξεμηδένισεν έν 
τνί φαντασία τών συγχρόνων τήν ίπποτικήν έποποιίαν, 
κατειοωνευόμενος τάς περικλεεστάτας τών παραδόσεων 
αυτής* καί διά σκωμμάτων διακωμωδών τά ενδοξότατα 
αύτών οικόσημα, ήνάγκασεν αύτήν νά κατέλθϊ) έκ τοϋ 
ίπποτικού έπους είς τόν πεζόν λόγον, κατά τον αύτόν 
άκριβώς τρόπον, καθ* δν οί ύπερήφανοι πυργοδεσπόται 
τών χρόνων αύτοϋ ήναγκάζοντο νά κατέλθωσι τών από
κρημνων καί κροσσοις έστεμμένων αύτών πύργων, ΐνα 
έγγοάψωσι τά αριστοκρατικά αύτών ονόματα έν τώ μη- 
τρφω τοϋ Δήμου παρά τά λαϊκά τοϋ ύφαντού καί τοϋ 
ξάντου, ώς είχε πράξει καί δ Δάντης, ΐνα μετάσχν) τών 
τής πολιτείας, έγγράψας τό εαυτού έν τώ σωματείφ 
τών φαρμακοποιών. Ή  έπανάστασις είναι τελεία , Ι ί τε 
τω νώ καί τνΊ καρδία. *Αλλ* ο Επαναστάτης έκεΐνος 
Φλωρεντινός είναι συγχρόνως καί σφοδρός Διαμαρτυρό- 
μενος, συμπεριλαμβάνων έν τή ρύμη τής εύτραπελιας 
αυτού καί μυστήρια, καί άγια λείψανα, καί μονάς καί 
Παπωσύνην, άλλ* ό γέλως .είναι άνευ πικρίας, φιλοσο
φικός, άχολος, ώς δ τής θετικής ημών έποχής* καί δ
μως πόσον διδακτικός !

Έν τώ πρώτω τοϋ δ εκαημέρου  δ ιηγήματι ε’ιςάγει 
επί τής σκηνής πτυχιούχον κακοϋργον, δςτις έπιστέ- 
φει τόν πλήρη έγκλημάτων βίον, δι* ύποκριτικής έξο— 
μολογήσεως, αποθνήσκει ώς άγιος καί μετά θάνατον 
θαυματουργεί. Έν τώ  έπομένω στιγματίζει άπαντα 
τής Ρώμης τόν κλήρον, ούδ* αύτού τού άκρου άοχιε- 
ρέως φειδόμενος. Δ ιηγείτα ι δτι Εβραίος τ ις , ίδών έν 
Ρώμγ) τά  βδελυρά εκείνα ήθη έγένετο χριστιανός, πει- 
σθείς δτι θεία δντως ή χριστιανική θρησκεία, άφ* ού 
αντέχει καθ* δσων οί λειτουργοί αύτής πράττουσιν ΐνα 
καταστρέψωσιν αύτήν.Τέλος έν τώ  περιφήμψ διηγήματι



τών Τριών  ΛαχτνΛΙων, τών φανατικών αύτου χρόνων 
προτρέχων, ύποδείκνυσι την ανάγκην συνετές τίνος 
ανοχής έπί τών θρησκευτικών πραγμάτων.

V

ΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΒΟΚΚΑΚΙΟΝ

Ό  τού Αεχαημέρου  συγγραφεύς κλείει την σεπτήν 
ιταλικήν τριάδα, διότι μετ’αύτόν ή ’Ιταλία ,ώ ς έξαντλη- 
θεΐσα, επαναπαύεται έφ’δλην την ΙΕ" έκατονταετηοίδα, 
τόν αιώνα Λαυρέντιου τού Μεγαλοπρεπούς. βΟ Βοκκά
κιος ανήκει ταυτοχοόνως εις δύο πάντη διαφόρους κα! 
απ ’ άλλήλων άφισταμένας έποχάς* τόν άρ/αΐον καί 
τον νεώτερον κόσμον δίδ καί δ ιττή  η επι τού πνεύμα
τος καθόλου έπίδρασις αυτού. Διά τού ενθέρμου ερωτος 
προς την αρχαιότητα, ης, μετά τού Πετράρχου, ύπηρ- 
ξεν ό πρώτος έν τη Εσπερία ερευνητής, εδωκε τήν ώ - 
θησιν πρός τάς κλασικάς έκείνας σπουδάς, α ΐτινες 
τήν έπομένην— ΙΕ'— εκατονταετηρίδα καλλιεργούνται 
καθ’ άπασαν τήν ’Ιταλίαν μετά ζήλου και ένθουσια- 
σμού τ η  μανί<κ προςεγγίζοντος. Καί είναι μέν έκτος 
πάση; άμφισβητήσεως οτι άνεχαίτισαν αύται τήν πρόο
δον ιταλικής γλώσσης και γραμματολογίας, στρέ- 
ψασαι τό πνεύμα ούχί πρός τελειοποίησιν αύτών διά 
πρωτοτύπων έ'ργων, άλλά πρός ψυχρά; τών κλασικών 
απομιμήσεις, ώ ; μαρτυρεί ό σοφώτατο; άμα δέ καί στει- 
ρότατο; Λαυρέντιου τού έκ Μεδίκων α’ιών, διότι ούδέν 
άληθώ ; είπεΐν έπέζησεν αύτώ . Άναντίρρητον δμως έτέ- 
ρωθεν δτι έπεξέτειναν καί έπολλαπλασίασαν τά ; γνώσεις, 
διέδωκαν πανταχού της ’Ιταλίας τήν σπουδήν τών ελ
ληνικών γραμμάτων, έπετάχυναν τήν έπινόησιν της τυ -

πογραφίας, ής ή ανάγκη έπαισθητή, καί παρεσκεύασαν 
τόν αιώνα Λέοντος τού Γ, δςτις είναι συγχρόνως καί ό 
ττΊς Μεταρρυθμισεως. Καί ούτος είναι ό πνευματικός 
κρίκος, ό συνδέων τόν Βοκκάκιον πρός τήν κλασικήν αρ
χαιότητα, καί έγκαθιστών αύτόν ϊγκριτον αύτης πολί
την κατά τήν ΙΔ' εκατονταετηρίδα. Ά λ λά  συγχρόνως 
διά της άριστοφανείου αύτού σατύρας νέαν έγκαινίζει 
εποχήν έν τ^ πορεία τού ανθρωπίνου πνεύματος, αί δ’ έ- 
περχόμεναι γενεαί, άπανταχού τ%ς Εσπερίας, τό δπλον 
άσπαζόμεναι καί υίοθετούσαι δικαιούσι τόν Βοκκάκιον 
δτι έξελέξατο αύτό* διότι ει μέν γηράσκει καί ό Τάρ- 
ταρος τού Δάντου, τό μορμολύκειον δι* ού έπολέμει καί 
έξεφόβιζε τούς έχθρούς αύτού τε καί τ^ς ’Ιταλ ίας, ή ει
ρωνεία δμως, τό σκώμμα, ή σάτυρα, ένί λόγφ τό γελοΐον 
είναι δπλον άκαταμάχητον, πάσης έποχτΊς, αθάνατον* 
είναι ξίφος φονεύον έν τνΊ μάχγι καί ούδέποτε θραυόμενον. 
Καί ούτος ό λόγος, δι* δν δ άγήρως Βοκκάκιος άνήκει 
καί είς τόν νεώτεοον κόσμον καί είναι συγγραφεύς ττ^ς 
ΙΔ' έκατονταετηρίδος, άμα δέ καί τνΊς χθές ώς εσται 
καί τνίς αύριον. j

Τά σπέρματα έρρίφθησαν καί έγκυμονούσι καρπούς* 
π&σα ή 'Εσπερία,ώς εί εΐχε μαθητεύσει παρά τώ Βοκκα- 
κίφ5 έκρήγνυται είς γέλωτα* καί ό γέλως ούτος πού μέν 
προαγγέλλει τήν Μεταρρύθμισιν, πού δέ ακολουθεί αύτη* 
ή δέ FT' έκατονταετηρίς είναι άνεζάντλητον πυροτέ
χνημα σκωμμάτων κατά τ^ς Παπωσύνης καί τού κλή
ρου, προεξαρχούσης της ’Ιταλ ίας. *Ήδη άπό τού 1516 , 
ίτο ι Ιτος προ της έμφανίσεως τού Λουθήρου, δ Ά ριό- 
βτος έπιχαρίτως σκώπτει έν τώ θαυμασίφ αύτού ποι- 
ήματι τήν δωρεάν τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, είς ν̂ ν 
επίστευεν δ αιών τού Δάντου καί τού Πετράρχου, τ ι 
θέμενος αύτήν έν τφ  κόσμω τ^ς σελήνης, ίτ ο ι  μεταξύ



τών πραγμάτων έκείνων,άτινα πασαν πίστιν άπολέσαντα 
λογίζονται πλέον ώς χίμαιραι, καί παραβάλλει αύτήν 
πρός ποικίλον ανθώνα άλλοτε μέν εύοσμον, νϋν δέ δζ οντα:

Di yari fiori ad un gran monte passa,
Ch’ebber gia buono odore,or puzzan forte ;
Questo era ildon (se pur dir lece)
Che Costantino al buon Silvestro fece1.

Κατά τόν αύτόν δέ χρόνον καί ό Μακκιαβέλης, ό καλ- 
λιεργών μετ’ Γσης επιτυχίας τήν τε Κλειώ καί τήν Θά
λειαν, έγελειοποίει έν τώ χαοιεστάτω διηγήματι Belfle- 
g o r ,  — δπερ κατέστησαν αί μεταφράσεις πανταχου 
σχεδόν τής Ευρώπης δημώδες, έν Γαλλία δέ ό Λαφον- 
ταινος — , τό φόβητρον τής ιερατικής τρομοκρατίας, 
τόν Διάβολον, οςτις αναγκάζεται νά καταφύγη είς την 
κόλασιν, ΐνα σωθή έκ κακής τίνος γυναικός.Τό δέ πνεύμα 
τοϋτο τής σατύρας έξακολουθει έν Ιτα λ ία  καθ’ άπασαν 
την Γη έκατονταετηρίδα, πού μέν την μορφήν τού έπι- 
γράμματος, πού δέ την τού σονέττου  περιβαλλόμενο^. 
Ά λλα  δέν εϋπομεν προοιμιαζόμενοι οτι ή Ιτα λ ία  ύπήρ- 
ξεν ανέκαθεν ή γή τών διαμαρτυριών ; Έκ τών διαφό
ρων κατά Παπών έπιγραμμάτων τού τρυφερού τής 'Αρ
καδ ίας  ποιητού Σανναζάρ, περίφημον έγένετο τό κατά 
Λέοντος τού I , οςτις,ώς γνωστόν, άπέθανεν άκοινώνητος 
τών άχράντων μυστηρίων* διότι, κατά τόν Νεαπολίτην 
τούτον ποιητήν, τά είχε πωλήσει :

Sacra sub extrema, si forte requiritis, hora 
cur Leo non potuit sumere ? vendiderat.

Τους πάντας ομως θά ύπερβφ ό Τοσκανος ποιητής Βέρ
νης (Berni, 1490-1536), ού τό εύτράπελον καί σατυ-

1, Ariosto: Orlando F u r i o s o , can. XXXIV, 80.

ρικόν είδος έκλήθη bernesco ήτοι βέρνειον .  Φαίνονται 
απίστευτα δσα δ Βέρνης, καί περ κανονικός ών, έκστο- 
μίζει κατά τών Καρδιναλίων καί τών Παπών Λέοντος 
τού Γ, Άδοιανού τού <7', καί Κλήμεντος τοϋ Ζ'. Καί 
τόν μέν Άδριανόν, — οςτις ητο Όλλανδός, δ έστι κατά 
τούς τότε ’Ιταλούς, βά ρ β α ρ ο ς — ,φιλοδωρεί δια τού ε
πιθέτου animale (κτήνος), τούς δ’ έκλέξαντας α*>τόν 
Πάπαν, άποκαλεΐ canaglia brutta (έλεεινά καθάρματα) 
καί lad r i cardinalacci schericaii (κλέπτας π α ί ψ -  
χαρδ ινάΧαρονς ζεχαρδίναΛισμενονς) ,  τόν δε Λέοντα bes- 
tiaccid (ζφωδέστατον), διότι είχε διορίσει τόν Άδρια- 
νόν καρδινάλιον. Οί δέ τρεις ούτοι πρώτοι στίχοι :

Onde diavol cavo questo animale,
Quella bestiaccia di papa Leone,
Che gli manco da fare un cardinale ?

έκφράζουσιν άρκούντως την ύφην τού ολου σονέττον  και 
προαναγγέλλουσι τ ί θά έκστομίστι κατά Κλήμεντος τοϋ 
Ζ', δςτις καί περ έκ τοϋ οΓκου τών Μεδίκων, δεν ήτο ό
μως Λέων ό Γ. Ό δέ Γουικκιαρδίνης έν άξιομνημονεύτω 
χωρίω τής περισπουδάστου αύτού Ι σ τ ο ρ ί α ς  της ' Ι τ α 
λ ίας ,  ήν ήρξατο συγγράφων τφ  1534, έρευνών μετα με
γίστης τόλμης τά τής κοσμικής τών Παπών εξουσίας, 
έπιλέγει τούς σημαντικούς τούτους λόγους, « ’Ιδού διατί 
οί άνθρωποι άπώλεσαν πάντα πρός τήν παπικήν έξου- 
σίαν σεβασμόν», οίονεί έπικήδειον τής Παπωσυνης.

«Δύναταί τις είπεϊν, λέγει ό κριτικώτατος Βολταϊρος, 
δτι Πάπας Λέων ό ϊ ,  ένθαρούνων τάς σπουδάς, παρέ- 
σχεν δπλα έναντίον εαυτού. ’Ήκουσα παρ’ Ά γγλου ευ
πατρίδου δτι είχεν ούτος ιδει έπιστολήν τού γνωστού 
Polus ή de la Pole, τού μετ’ επειτα καρδιναλίου,πρός 
τόν Λέοντα, έν γ  συγχαίρων τώ Πάπα δτι διενήργησε 
καί κατώρθωσε τήν διάδοσιν τών έπιστημών έν Ευρώπν],



παρετήρει αυτώ οτι επικίνδυνον τό καθιστάν τοΰ; αν
θρώπους άγαν σοφούς. Ή  γέννησις τών γραμμάτων ενι
αχού της Γερμανίας, έν Λονδίνφ, είτα δ’ ένΠαρισίοις, 
συναρωγον εχουσα την τελειοποιηθεΐσαν τυπογραφίαν, 
ήρξατο έπιφέρουσα την καταστροφήν τ ίς  πνευματικές 
μοναρχίας. 'Ανδρες πατρίδα εχοντες τήν Κάτω Γερμα
νίαν, ους οί Ιταλοί έθεώρουν πάντοτε ώς βαρβάρους,έ- 
γένοντο οί πρώτοι σκαπανείς, έθίσαντες τά πνεύματα'νά 
περιφρονώσιν δ,τι τέως ηύλαβοΰντο.Ό Έρασμος,καίπερ 
έπί μακρόν χρηματίσας μοναχός.ή μάλλον διότι ’ύπίρξε 
τοιοϋτος, Ιβαλε κατά τών καλογήρων έν ταΐς πλείσταις 
τών συγγραφών αύτου γελοΐόν τι, έξ ού ούδέποτε ήδυνή- 
θησαν να ανακύψωσιν. Οί δέ συγγράψαντες τάς Έ πιστο-  
Λας τ&γ dcparcor drSp&r ένεποίησαν γέλωτα τ -Jj Γερμανί^ 
επι ζημία τών Ιταλών, οΐτινες ίως τότε δέν ένόμιζον 
αύτούς τόσον ικανούς περί τό σκώπχειν καί δμως ύ- 
πϊίρξαν* καί ούτω τό γελοϊον παρεσκεύασε τήν σπου- 
δαιοτάτην τών επαναστάσεων»'.

Καί πράγματι δ άκρατος τών Δομινικανών ζήλος, δ 
τοσουτον βλάψας Λέοντα τον Γ, προύκάλει τήν δικαίαν 
εκείνην εζέγερσιν τγ]ς Γερμανίας, ην προ ετών διετάρασ- 
σε περιβόητος έπί κωμικότητι Ιρις. Έβραιός τις έξω- 
μότης εκ Κολωνίας, όνόματι Πφεφφερκόρν (Pfeffer- 
korn), φανατικός χριστιανός γενόμενος, επεισε τόν αύ- 
τοκράτορα Μαζιμιλιανόν νά έκδώσγ) διάταγμα (19 Αύ
γουστου 1509), έπιτρέπον αύτώ νά καύση, πλήν της 
Γραφές, πάντα τά εβραϊκά βιβλία, άτινα ήθελον εύρεθγ̂  
πεοιέχοντά τ ι κατά τ^ς χριστιανικές θρησκείας. Ε ν
τεύθεν δέ ή μακρά (1500 - 1516) πολυθρύλητος Ιρις 
του διάσημου Γερμανού φιλολόγου Ίωάννου 'Ραϋχλίνου

1? Voltaire : Essai, κεφ. CXXVI1, έν τέλει.

κατά του μέτρου ώς άδικου κηρυχθέντος, και τού ανω~ 
τάτου ίεροδικαστού Μαγουντίας, Δομινικανούς Hoog- 
stratem, εις τό δικαστήριον έπί έβραίσμώ τόν Ραϋ- 
/λΐνονένάγοντος'.Τούτον δέ τόν πόλεμον ύπαινίσσεται δ 
Βολταΐρος, λόγον ποιούμενος περί τών περίφημων ε
κείνων 'Επιστολών  (E p is to lc e  v i r o r u m  o b s c u r o r u m ) ,  
δι* ών ό γνωστός τοΐς άναγνώσταις ημών Ούλρίχ δέ 
Ούττέν* άνωνύμως έμυκτήριζε τφ  1516 τού; Δομινικα
νούς και καθίστα αύτούς καί τού γελοίου γελοιωδέστε
ρους. Ά λ λ ά  και ή Θεολογική τών Παρισίων ̂ σχολή δέν 
ύστέοει έν τγί γλωσσολογικΤ) ταύττι σταδιοδρομία, διό 
καί δέν έδίστασε,κατά τόν αύτόν περίπου χρόνον,νά κη- 
ρύξγ] ενώπιον τού Παρλαμέντου^  δτι «άπώλετο ή θρη
σκεία, εί έπετρέπετο ή τών ελληνικών καί εβραϊκών 
γραμμάτων σπουδή^». Εν ετει δε 1530, κατα την ο
μολογίαν καθολικού συγγραφέως, τού γνωστού Γερμα
νού έλληνιστού Κονοάδου de Heresbacll,φίλου τού Ερά
σμου — , Γάλλος μοναχός έκήρυττεν άπό τού άμβωνος 
της εκκλησίας: «Έφευρέθη νέα τις γλώσσα, ην καλου- 
σιν ε λλην ική ν ' φυλάττεσθε καλώς αύτην, διότι είναι 
πασών τών αιρέσεων ή γενέτειρα. Βλέπω έν χερσί πολ
λών ανθρώπων βιβλίον έν τ ί̂ γλώσση ταυττ) γεγραμμέ- 
νον, δπερ όνομάζουσι Καινήν Διαθήκην' τούτο δέ τό

1, "Ορα περ\ τούτου εκτενέστερον Michaud : Biographie Univer- 
selle, έν βίω Reuchlin (Jean).

2, "Ορα τά Άτ ΐ ΐ χ .  'ΗμεροΛογ, τοα έτους 1886, σελ. 267.^
3, Musee des Protestants celebres, τόμ. I, Prem. Part έν βιω 

Ulric de Huttin. — Michaud : Biographie UnwerseUe, εν βιω
Huttin, (Ulric de-).

4, Villers : De la Reformation de Luther, σελ. 63.
5, Τό νωρίον τοΰτο δπερ αναγράφεται χαι ύπό τοϋ Villers (σελ. 64, 

έν σημ.) εύρηται έν τω πονηματίω τοΰ Heresbach : De laudious grce-  
carum  litter a rum .



βιβλίον είναι πλήρες άκανθων καί όφεων. Ώ ς πρός δε 
την εδραϊκήν, άγαπητοί άδελφοί, βέβαιον οτι πάντες 
ο! μανθάνοντες αυτήν γίνονται έν τ φ άμα Εβραίοι».

°, λοιπόν δυνατόν τά τοιαΰτα έν πλήρει ’Α ν α ν ε ώ 
σει, εννέα ετη μόλις μετά τόν θάνατον τοϋ φίλου των 
γραμμάτων Λέοντος, νά μή προκαλώσι τόν οίκτον καί 
την χλεύην ; Ώ ςτε καί έν ’Ιταλία , καί έν Γερμανία,καί 
εν Γαλλι* διά τοϋ 'Ραβλαί, τό γελοϊον είναι τό φοβερόν 
οπλον, δι ού πλήσσεται τό θρησκευτικόν καθεστώς τό 
φέρον τό κϋρος τών αιώνων.

Ω Ουατικανόν!— κράζει μετά σφοδρά; άγανακτή- 
σεως καί ύπερβαλλούσης τόλμης ό'Ραβλαί — , άγάλλου 
νυν, παντες οί θησαυροί είναι σοι άνοικτοί’ δύνασαι 
ν άντλησης μεσταϊς τα ΐς χερσίν. Αί άνομίαι άπαρτί- 
ςουσι τά πλούτη σου· ώθησον είς τήν ακολασίαν ΰπο- 
κινησον τόν βιασμόν, τήν αιμομιξίαν καί αύτήν ετι τήν 
πατροκτονίαν, διότι τό μεϊζον έγκλημα καί πλείονα 
χρυσόν θά σοι φέρτ)».
_ * ^γάλλου ! άνάκρουσον τό ασμα τής χαρό2ς, διότι 

νυν είπερ ποτέ τό άνθρώπινον γένος ΰπεδουλώθη τοίς 
νομοις σου. Οί υίοί τών άνθρώπων δύνανται άτιμωρητί 
να οιαπράξωσι^ παν έγκλημα, γινώσκοντες ήδη δτι θά 
συγχωρήσνις αύτοϊς άντί ολίγου χρυσοϋ».

«Χρυσού ! άρκεϊ νά σοι φέρωσι χρυσόν, έστω καί α ϊ- 
ματι ή ασελγείς μεμολυσμένον, καί θ’ άναπετάσ-ρς τάς 
XJ ‘α  ̂ βασιλείας τών ουρανών τώ άκολάστφ, τφ  ίε- 
ροσόλφ, τώ πατροκτόνφ· τ ί λέγω ; θά έπώλεκ αύτοϊς 
και αυτόν τόν Θεόν χάριν τού χρυσού*».
 ̂ Βεβαίως πάντες οί άπό Βοκκακιου εως Βέρνη, έπί 

δυο καί έπέκεινα εκατονταετηρίδας έν Ί τα λ ί*  πολε-

1, R ab e la is : Pantagr. βι6λ. IV, χεφ.51.

μούντες δέν προςβάλλουσι τό δόγμα. Ά ναντίρρητον ο- 
αως δτι ή άμείλικτος αύτών διακωμφδησις τών ιερών 
λειψάνων, ιώ ν  θαυμάτων, τών καλογήρων, —  ηρώων 
πάσης σκανδαλώδους ιστορίας παριστωμένων— , τών ε
πισκόπων, τών καρδιναλίων, καί αύτών έτ ι τών Πα
πών, έξουδενίζουσα διά τής χλεύης ένώπιόν λαών καί 
βασιλέων τό μεγαλεϊον τής Παπωσύνης, και κατ ακο
λουθίαν τό κύρος τής ’Εκκλησίας, προπαρασκευάζει την  
Μεταρούθμισιν ή, άκριβέστερον είπεΐν, είναι αυτη^αυτη η 
Μεταορύθμισις, ύπολανθάνουσα καί άναμένουσα αφορμήν 
δπως'έκραγτΊ. Τήν δέ άφορμήν θά παράσχνι τ φ  Λουθή- 
ρω λέων ό Γ διά τής σκανδαλώδους πωλήσεως τών πε
ρ ι β ό η τ ω ν  έκείνων αφέσεων, αλλ ’ αί άφέσεις ήσαν μόνον 
άφοομή, δυνάμεναι καί νά λείψωσιν, εί ό Λεων μη επίέ- 
ζετο ύπό χοηματικής ανάγκης' ήσαν άπλώς ή ̂ θρυαλις η 
έπί τής πυράς τεθεΐσα, τήν ευφλεκτον ομως αυτής υλην
δέν συνέλεξεν,ούδέπαρεσκεύασεν όΛούθηρος.’Επαναστασις
οϊα ή Μεταορύθμισις,ή δλως νέαν πορείαν τφ  άνθρωπινφ 
πνεύματι χαράξασα, δέν ήτο δυνατόν νά γεννηθτί εκ του 
δλως τυνα ίο υ  συμβάντος τής πωλήσεως αφέσεων, οτε Λ 
νρήσις τόιούτων μέσων πρός χρηματισμόν πανοφχαιον 
έν τή 'Ρωμαϊκή Έκκλησί<?.Γεγονός έκ βάθρων σαλευσαν 
πολλαχού τής Ευρώπης τό άπ'αίώνων θρησκευτικόν κα 
θεστώς, έπί τών ήμερών αύτού τούτου τοϋ Λέοντος, του 
κατά τόν χοόνον τής Παπωσύνης αύτού παλινορθωσαντος 
τήν άρναίάν τής ’Ρώμης δόξαν καί λά μ π ρ ό τη τα ,^ εν  
ήτο δυνατόν νά γ  τό έγχείρημα ενός μόνου ανδρος, οσον 
μέγας καί άν ύποτεθγί ό έπαναστάτης έκεΐνος Αυγου
στίνος μοναχός. Ή  Μεταρρύθμισις είναι Ιργον αιωνων 
καί γενεών, είς δ συνετέλεσαν καί οί τού Βυζάντιου ει-  
κονοκλάσται αύτοκράτορες, οΐτινες πρώτος κατα  τ  ς 
λατρείας τών άγιων εικόνων έκηρύχθησαν και τον Λου-



θηρον έδίδαξαν. Πόσαι δέ χριστιανικοί κοινότητες αΐ- 
τινες διαμαρτύρονται κατά της'ΡωμαϊκηςΈκκλησίας καί 
άφίστανται αυτ^ς αιώνας προ της Μεταρρυθμίσεως! Καί 
οί 'Aρναλδιχοΐ, καί οί Παταρΐνοι, καί οϊ  Αλβιγαΐοι (Α1- 
bigeois) καί οί Βαλδαΐο ι (Vaudois), καί οί Fraticelli 
η Αδελφοί τον πένητος βίον  καί άλλοι μυρίοι, ους οί 
διωγμοί καί αί πυραί κατεδίωζαν ή έζηφάνισαν ώς αιρε
τικούς1 άπό ποοςώπου γης, δέν ποεσβεύουσι πρός άλλοι; 
καί τά δόγματα άτινα δ Λούθηρος θά προαγάγτ] βραδύ
τερον εις φως ; Ούτως ή εύφλεκτος υλη της πυράς, ήτις 
εμελλε νά έμπρήσν) τήν αρκτικήν Ευρώπην, ήτο έτοίμη 
άπό πολλου. Άλλ* ήδη επέστη τό πλήρωμα τού χρόνου 
καί δ μέν Λούθηρος εθετο τήν θρυαλίδα, δ δέ Λέων δ 
Γ, δ μάλιστα φιλόμουσος τών Παπών, δ άκραιφνής φί
λος τές τέχνης καί τών γραμμάτων, δ έγχαράξας τό 
δνομα αύτού έν ω εζησεν αιώνι, άπέτισε τάς άμαρτίας 
τών προκατόχων αύτού, διό καί δικαίως δ Βολταΐρος
είπε : «Les delices de Leon furent punies des cri
mes d’Alexandre2» ·

Ε. Κ. Α ς ω π ι ο ς

\, "Ορα περί τούτων ε’κτενέστερον de Potter, ενθ. άνωτ. τόμ. IV, βιβλ. 5. r
2, Essai, κεφ. CXXVI1I, έννοεΤ δέ Πάπαν ’Αλέξανδρον τόν ς  , 

ήτοι τόν Βόργιαν.

Φ Ρ Α Γ Κ ΙΣ Κ Ο Σ  0 Α'
(  1515 -  1 5 4 7 )

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ

 Ρ Α Β Λ Α Ι ----- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ----

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

»

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ

2ττΦΦΦ§/ί ΡΑΓΚΙΣΚΟΣ δ Α' ανήκει συγχρόνως εις δύο 
π άντη  διαφόρους έποχάς, τούς δύοντας ίπ -  
ποτικούς χρόνους, κα ί τή ν άνατέλλουσαν  
*Αναγέννησιν' διό καί δ άστήρ αύτού δ ια 

τρέχει δύο διακεκριμένας τροχιάς, έζ Γσου φωτοβόλους, 
τήν τού ίπτιότον καί τήν τού φιλοτέχνου. Ν ικητής έν 
Μαοιγνιάνω1, εικοσαέτης ών, ήττημένος έν Π αυία2, άρτι 
άνδρωθείς, τρ ιακοντούτης γενόμενος καί στενάζων α ιχ 
μάλωτος υπέρ ενιαυτόν ύπό ουρανόν ξένον, έν Μα
δρίτη, προώρως έγεύσατο τής δόξης κα ί ταχέω ς ε- 
γνω τή ν συμφοράν. Έ πιβα ίνω ν τού ίππου ΐνα  έπ α-  
νέλθγι ελεύθερος είς Γ α λλ ίαν , ά λλά  καταλείπω ν έν Ι 
σπανία δύο τώ ν υιών αύτού ώς ομήρους, άναφωνεΐ 
τό γνωστόν έκεινο, τό τη λ ικ α ύτη ν  χαράν έλέγχον :
« Maintenant je suis roi ! je suis roi encore ! »

1, "Ορα περ\ τοΰ Φραγκίσκου ώς πολιτικοΰ τό Ά ττιχοΥ  *Ημερο- 
Λόγιο υ τοΰ έτους 1883, σελ. 417-467.

1, 13 Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  1515.
2, 4 Φ εβ ρ ο υ ά ρ ιο υ  1525·



Έπανακάμψας δέ άφοσιοϋται ψυχί) τε καί σώματι είς τό 
μέγα τής έργον, καί ό ιππότης βασιλεύς
μεταβάλλεται είς βασιλέα φιλότεχνον. Ουδέποτε ομως 
θα λησμονήσγ) ώς άτομον έν τω πολυκυμάντφ αύτοϋ βίο) 
τόν ιππότην βασιλέα τών πρώτων αύτοϋ ετών, διότι έν 
αυτφ ένσαρκοϋνται αί ίπποτικαί ίδέαι, διότι είναι ό τε
λευταίος άντιπρόςωπος τών ηθών τού κόσμου έκείνου,ον 
εψαλλον^οί Τρουβαδονροι καί οί Τρονβέροι, οί ραψψδοί 
ουτοι τών μεσαιωνικών χρόνων.

Vai '̂εν * ποίν>Χικ'>> τ οΰ ίπποτισμοϋ γλώσσα, ώς 
θα ίδωμεν κατωτέρω, ζωηρά πάντοτε αντηχεί, άλλ’ 
είναι ή τελευταία αύτής άπήχησις· τό θετικόν πνεύμα 
τϊίς νεωτέρας εποχής αρχεται πανταχού άναφαινόμενον' 

Αμαδις ζώ>· Γa.Lh&y θεωρείται ηδη ώς άοχαιότης 
Μάτην δέ Φραγκίσκος ό Α', — Έδουάρδον τόν Γ' τής 
Αγγλίας απομιμούμενος1 —, προκαλεΐ είς μονοαα/ίαν 

Κάρολον τόν Ε ή κάλλιον Κουίντυν διά προπηλακι- 
σμών ήκιστα ίπποτικών, έκσφενδονίζων κατά τοϋ άντι- 
πάλου : «Vous avez menti par la gorge et toutes 
les fois que le direz mentirez2·. Μάτην δέ άμφοτέρων 
οί κήρυκες, τών ποοκλητηρίων κομισταί, πομπωδώς δι
έρχονται τήν Γαλλίαν καί τήν ‘Ισπανίαν, έχοντες έπί 
του στήθους τό οίκόσημον (blason) καί κρατούντες έν 
χειριστήν σημαίαν (gonfalon). Γάλλοι τε καί Ισπανοί 
μειοιώσι τής δυςπιστίας τό μειδίαμα έπί τνί παοφδί^ ε
κείνη τών μεσαιωνικών εθίμων. Καί όντως ούδέτερος 
των αντιπάλων άποδύεται εις τόν αγώνα, ούχί βεβαίως

J ’r ' ? v Ei0^ S0;’ ΐνΙ λύ?? ,τ\ν 3ιΤαί°Ρ*ν ποό; τ<5ν βασιλέατης I αλλιας, Φίλιππον τον Βαλοα, ειχε προτείνει αύτώ τώ 1340 καί 
μονομαχιών, ην ομως ό Φίλ^πο; άπέκρουσε, Οεωρων τόν Άγγλον

9 λ* Τ ·  Ά ώ; ίχ τινων Χτ̂ £ων «5 ουτο; εΤχεν έν Γαλλία. ί ,  Voltaire : Essai, κεφ. CXXIV.

έκ φόβου, άλλά διότι οί χρόνοι τών Παλαδίνων  του 
Μεγάλου Καοόλου ωχοντο άνεπιστοεπτί μετά τού ίπ- 
ποτικού άσματος τού 'Ρολάνδου, ώς παρήλθον καί οί 
νοόνοι τής Αγνής Σορέλ, τής Αύρηλ.ανής Παρθένου και 
τής ’Ιωάννας Άσέττης (Hachette), τών μεσαιωνικών 
τούτων ήρωίδων τής ΙΕ έκατονταετηρίδος. ^
\ Ά λλ’ είςέλθωμεν πρός στιγμήν εις τήν έν Βλοά βι
βλιοθήκην τού Φραγκίσκου, νέου ετι δντος' τό ποιόν τών 
βιβλίων θά δείξγι ήμΐν κάλλιον παντός λόγου όποΐαι αι 
τάσεις, αί κλίσεις, τό πνεύμα τού άναγινώσκοντος αυτά. 
Ε’ισί δέ τά έξης : Θουκυδίδης (γαλλιστί). — C h eva l i e r  
dellbet'e. — 'Anjriarov : «ρωμαϊκά ή ρωμαϊκή ιστορία»
γαλλιστί : des gestes rom aines. —  Roman de la  
Rose —  Destruction de Troys.  —  Tnomphes de 
P etraraue .  —  Διόδωρος (γαλλιστί) - J a rd in  c .  

honneur que f it  le roy Charles a  N ap le s—Ju st i-  
nus (γαλλιστί).—  Commedie (ΐταλ ιστί)— Histoire clu 

. vertueux pontife et nobles princes Macchabee 
Des guerres civiles.  —  Faulconnerie. Chronique 
de France p a r la n t du ro i Louis et de sa  femme ,  

de Clotaire et de ses enfants. —  Chronique de 
France du ro i Louis, p rem ier ro i chretien.— Ro- 
rnuleon historique, καί M arguerite  de F rance , et 
chronique abregee de tous les rois q u i  fu ren t ja m a is  
Cfi FrdTxee ̂ .

Ταϋτα δέ τά βιβλία, διά χε-.ρός γεγραμμένα καί λιαν 
πολυτίμως δεδεμένα, ό Φραγκίσκος συνεκόμιζε πάντοτε 
μεθ’ εαυτού εν τε είρήν/ι καί πολέμφ καί ήκροάτο οιη-

1, Τοιαΰτα τά έν Βλοά προςφ.λή βιβλία τοϋ Φραγκίσκου νέου οντος, 
κατα τον κατάλογον τοΰ μοναχού Περνι ον πρώτος ™
Baschet: La diplomatic venitienne : les Princes de I Europe au 
XVI siecle, σελ. 421, 425.



νεκώς της άναγνώσεως αύτών. Ά λλα μάτην δ φιλοπό
λεμος καί ίπποτικός βασιλεύς, δ άνατραφείς έν τη άνα- 
γνώσει ιστοριών πολέμων καί Επποτικών άθλων, πλου
τίζει την βιβλιοθήκην αύτου διά της πρώτης γαλλι
κής της Ίλιάδος μεταφράσεως έντολέ αύτου, καθ’ & 
λέγεται, γενομένης, καί προςτίθησι τούς ηρωας του Ό 
μηρου εις τούς ίππότας της Στρογγυλής Τραπέζης καί 
τούς άπειραρίθμουςΆμαδεΐς',—αδελφούς,υιούς,ανεψιούς 
ετι δέ καί έκγόνους του Άμαδίς τών Γαλλιών, νέαν καί 
άτελεύτητον οικογένειαν ίπποτιχών ηρώων έκ της Ισπα
νίας εις τό γαλλικόν μυθιστόρημα είςβαλόντων, — ους 
πειραται ν* άπομιμηθη, ώς δ Μέγας Αλέξανδρος τον Ά - 
χιλλέα, εχων έν νάρθηκι την Ίλιάδα. Μάτην έπιδαψι- 
λεύεται τάς μεσαιωνικάς έορτάς καί τούς ίπποτικούς α
γώνας tv’ άναζωπυρήση το έκλεΐπον του Ίπποτισμού 
πνεύμα* δ Φραγκίσκος είναι δ ύστατος τών ιπποτών. Ό 
μεσαιωνικός κόσμος άρχεται έξαφανιζόμενος ώς φάσμα 
νυκτός, καθ’ οσον προβαίνει δ ήλιος της 'Αναγεννήσεως 
καί αποκαλύπτει κόσμον ολως νέον? ώς έν ονείρω διορα- 
θέντα, τόν ύπό τά έρείπεια τεθαμμένον άρχαιον. Κατά 
παράδοξον δέ τών ανθρωπίνων άντίφασιν, δ Φραγκίσκος, 
δ διά του ίπποτισμου αύτου πειρώμενος νά συγκράτηση 
τόν πανταχόθεν καταορέοντα μεσαιωνικόν έκεΐνον κόσμον, 
αύτός ούτος φέρει αύτώ πρώτος τό καίριον τραύμα, πα- 
ζήρ τω? γραπμάτων  καί στύλος της 'Αναγεννήσεως έν 
Γαλλία γενόμενος.Οΰτω δέ ό φιλάρχαιος καί φιλότεχνος 
βασιλεύς, ό πανταχόθεν τές Ευρώπης λογίους, έπιστή- 
μονας καί καλλιτέχνας μεταπεμπόμενος, καί το πανε-

1, Καίτοι έν τω καταλόγω τοΰ Baschet δέν άναφέρονται οι Amadis 
καί τα Romans de la Table Ronde, ησαν ομως καί ταΰτα προςφιλή 
αύτω αναγνώσματα. (''Ορα Μ. de Lesure: Francois I, σελ. 54, Pa
ris, 1878).



πιστήμιον τών Παρισίων τώ 1530 πλουτίζων διά δώ
δεκα καθηγητικών έδρών*, έκών άκων άντιπράττει τώ 
ιππότη βασιλεΐ, εις τό άναπόδραστον πνεύμα της επο
χής αύτου ύπείκων. Καί ούκ ην άλλως γενέσθαΓ ό Μέ
σος Αιών είχε δύσει προ πολλου έν ’Ιταλί<£ ώς εδυε 
νυν και έν Γαλλί$, διά τές σκαπάνης του Γάλλου Άρι- 
στοφάνους πλησσόμενος.

II

ΡΑΒΛΑΙ

Μεταβώμεν εις την έν Fontenai - le - Comte μονήν 
τών Κορδελιέρων $ Φραγκισκανών. Πολλάκις μικρόν τι 
ανέκδοτον απεικονίζει τόν χαρακτήρα άνδρός κάλλιον -ft 
εκτενής περί αύτου λόγος, καθ* oc διδάσκει ό σοφός 
Πλούταρχος, λέγων έν βίφ ’Αλεξάνδρου : ·άλλά πράγ
μα βραχύ πολλάκις καί ρέμα καί παιδιά τις εμφασιν 
ήθους έποίησε μάλλον, 7) μάχαι μυριόνεκροι καί παρα
τάξεις αί μέγισται καί πολιορκιαι πόλεων». Ή μονή 
πανηγυρίζει την έορτην του προστάτου αυτές-άγιου 
Φραγκίσκου, ού φυσικού μεγέθους είκών άνήρτηται έπί 
τού τείχους, άμυδρώς φωτιζομένου κατά τό μέρος έ- 
κεΓνο. Ot πιστοί πολυπληθείς έκ τών πλησιοχώρων 
προςέρχονται, οί .μέν φέοοντες εύχάς, οί δέ ζωηρότερα 
τές εύσεβείας αύτών δείγματα, προςφοράς καί άναθή- 
ματα. Πάντες προςεύχονται, σταυοοκοπουνται,, .χειρο- 
νομοΰσι, στέρνοκαποΰνται εις σημεΐον μετανοιας, * καί

ΤΗσαν δέ αυται : ή· τής Λατινικής, $ής Έλληνικης., τής Έ - 
%***·)*·#* Μαβηματι^ΐίνν τής'Φιλοσοφίας, τής Οεολ'ογ&χς, τής ΤΡη- 

’Ιατρικής,χβ\ άλλων ^πιστ^μώ*. r . c-v. x ' ιΚ :ν· )
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επικαλούνται την αρωγήν τοϋ άγίου μετά τής ίδιαζού- 
σης τω λαφ θορυβώδους εύλαβείας, δτε αίφνης ή είκών 
φαίνεται κινουμένη, και πάντες ένί στόματι άναφωνοϋσι 
θαύμα ! Μοναχός τις πλησιάζει τότε πρός τοϋ άγίου 
τόν σηκόν, καί πράγματι άναγνωρίζει τό θαύμα* η ξύ
λινη είκών ειχε μεταμορφωθώ είς όλοζώντανον άγιον 
Φραγκίσκον. Ευτράπελος, άλλ* ασεβής καλόγηρος τό 
σκοτεινόν τγ̂ ς θέσεως επωφελούμενος, άφήρεσε την ει
κόνα καί κατέλαβε την θέσιν αύττΊς, τό πρόςωπον τοϋ 
άγίου κατά τε την στάσιν καί την άμφίεσιν ύποδυόμε- 
νος. ’Αδυνατών δμως νά καταστείλη τόν γέλωτα ενώ
πιον τών άπλοικών έκείνων χωρικών, οΐτινες έξηκολού- 
θουν καλνί τ>) πίστει ίκετεύοντες καί θυμιώντες αύτόν, 
έκινήθη, έφωράθη ασεβών, έμαστιγώθη μέχρι αΐματος 
ύπό πάντων τών άδελφών διά τοϋ κομβωτοϋ σχοινιού 
δι* ού ζώννυνται την οσφύν, καί έτέθη in-pace (έν εί- 
piQVY)), ήτοι κατεδικάσθη νά διάγγ) έφ’ δρου ζω*71ς έντός 
τεσσάρων τοίχων, άρτω καί υδατι τρεφόμενος. Ό εύ- 
τράπελος ούτος καλόγηρος, ό τόσον σκληρώς την πρώ<· 
την αύτοϋ ευτραπελίαν άποτίσας, ητο ό 'Ραβλαι. Σω
θείς δ’ έκεΐθεν τί) μεσιτεία τού σοφού θεμιστοπόλου 
Άνδρέου Τιρακώ,—διό καί εύγνωμονών ό ‘Ραβλαι άπο- 
καλεΤ αύτόν τόν αγαθόν , τόν σοφόν9τόνφιλανθρωπότα- 
τον χαϊ χαΧοχαγαθότατον Τιρακώ— ,καί μικρόν έν έτέρ£ 
μον̂ Ι διατρίψας., Ιρριψεν είς τούς ανέμους τά ράσα, έγέ
νετο ιατρός έν Μομπελλιέ, έξήσκησεν έπιτυχώς την τέ
χνην, καί έξέδοτο λατινιστί βιβλία τινά τοϋ Ίπποκρά
τους. ’Αποσταλείς δέ πρεσβευτής παρά τής σχολάς έ- 
κείνης πρός τόν καγκελλάριον Δυπρ*, οςτις είχε καταρ
γήσει τάς προνομίας αύτής, καί άγνοών πώς νά είςδύσΥ) 
παρά τφ  άγερώχψ ίρχ^ντι, καταφεύγει είς τέχνασμα· 
Όμιλεΐ λατινιστί ιη>ός τόν θυρωρόν, καί 6 θυρωρός

απέρχεται, ούδέν, ώς είκός; έννοήσας' έμφανίζεται άλ
λος γινώσκων τά λατινικά, άλλ* είς τούτον λαλεΐ έλλη- 
νιστί* ερχεται τρίτος δςτις, φαίνεται, τά έννοεΐ, είς 
τούτον δμως αποτείνεται έβραϊστί’ όμιλεΐ τέλος τόσας 
γλώσσας, ώςτε δ καγκελλάριος τό παράδοξον συμβάν 
μαθών, ήθέλησε νά ΐδν) τόν πολύγλωττον έπισκέπτην 
άκρο&ται αύτού, θέλγεται έκ τ7)ς εύφυΐας τού πρε- 
σβευτοϋ καί παραχωρεί αύτφ τά αίτούμενα. Τό δέ 
πανεπιστήμιον τοϋ Μομπελλιέ, είς εύγνωμοσύνης έπί 
τ$ υπηρεσία τεκμήριον, έψήφισεν δπως Εκαστος έν 
αΰτφ αναγορευόμενος τής ιατρικής διδάκτωρ, περιβάλ
λεται κατά τη ν  τελετήν τό Ινδυμα τού ‘Ραβλαί, έ
θος δπερ μέχρι σήμερον διατηρείται. *Αλλ* ού πάντοτε 
δ μέλλων έφημέριος τοϋ Μεδών παρίσταται δμιλών τάς 
κλασικάς γλώσσας* ώς έπί τό πολύ δ λόγος αύτού θά 
είχεν άνάγκην τοϋ σεμνού φύλλου τής συκής τών αγαλ
μάτων, ΐν* άναγραφΤ) έπί κοσμίου χάρτου, άν μακρά 
πείρα δέν είχε διδάξει δτι τό άθφον έκεΐνο φύλλον σκαν
δαλίζει πλείω τής γυμνής άληθείας. Καί τοιαύτη βε
βαίως καί ή περίστασις έκείνη, καθ’ ήν συνοδεύσας είς 
'Ρώμη-ν τόν έκεΐ πρεσβευτήν τής Γαλλίας καρδινάλιον 
Δέ Βελλαί, ύφ’ ού μεγάλως ηύνοεΐτο, ειδεν αύτόν ά- 
σπαζόμενον, κατά τό είωθός, τούς πόδας τοϋ Πάπα. 
•Ά ν, — λέγεται είπών μεγαλοφώνως εις έπήκοον πάν
των —, 6 κύριός μου, οςτις μέγας είναι έν Γαλλία άρ- 
χων, κρίνη εαυτόν άξιον νά φιλήσγ) τούς πόδας τής Αύ
τοϋ Άγιότητος, τότε έγώ, δςτις δέν δύναμαι ν’άξιωθώ 
τηλικαύτης τιμής, στέργω νά φιλήσω τά Ιερά αύτής 
οπίσθια. . . άφ* ού τα πλύνη δμως». Άλλ* ιδού δ βω- 
μολόχος γινόμενος καί ασεβής. Έπιτρέψαντός ποτε τού 
Πάπα νά ζητήσνι αύτφ χάριν τινά, «ή μόνη χάρις ήν 
έπιθυμώ, είπεν, είναι νά με άφορίσητε». — «Διατί



ήρώτησεν έκπληκτος ό Πάπας. —  «Είμαι Γάλλος, ά 
γιε πάτερ, άπήντησεν, έκ μικρας τίνος πόλεως κα- 
λουμένης Chinoil, ητις θεωρείται ύποκειμένη πολύ 
εις τάς πυράς. Έκαυσαν ηδη έκει πληθύν χρηστών 
ανθρώπων καί πολλούς έκ τών συγγενών μου. Ά ν  δέ 
ή Ύμετέρα Άγιότης με άφ ορίση, ούδέποτε θά καώ, 
καί ιδού ό λόγος : Ερχόμενοι εις 'Ρώμην, ηναγκά-
σθημεν έκ του ψύχους νά σταθμεύσωμεν έν πενιχρώ 
τινι της Ταρανταίσας οικήματι. Αγαθή τις γραία 
ύπέλαβε καθήκον της ν* άνάψη δέσμην ξύλων, άλλά δέν 
το κατώρθωνε καί Ιλεγε μετά θυμού «αύτά τά ξύλα 
πρέπει έξ άπαντος νά τ* άφώρισεν ό Πάπας μέ τό ίδιον 
του τό στόμα, διά νά μή θέλουν νά πιάσουν». Ό 'Ρα- 
βλαι άπέθανεν οίος Ιζησε, διακωμωδών τά πάντα καί 
αύτόν τόν θάνατον, ει άληθη τά θουλούμενα, δτι δηλα 
δη διέταξε νά τον περιτυλίξωσιν έντός όομινον συνωδά 
τη ρήσει ταύτη της Γραφής : B ea ti qu i m oriun tu r  
in  D om ino, δ έστι : Μακάριοι οί έν Κνρίω άποθνη- 
σκοντες, παίζων πρός τήν λέξιν Domino τήν σημαίνου- 
σαν Κύριον καί τό γνωστόν τών άπόκοεων ένδυμα. Δι
ηγούνται πρός άλλοις μυρίοις δτι συνέταξε καί διαθή
κην, έν η ελεγε * «Δέν έχω τίποτε, χρεωστώ πολλά, ά-, 
φίνω τά λοιπά εις τούς πτωχούς». . γ

Τοιούτος έν σκιαγραφώ ό παράδοξος έκεΐνος άνήρ, ού 
τά αινιγματώδη συγγράμματα καί © μωρόσοφου μετέ- 
χων̂  βίος έμειναν έν τη Ιστορί^ τών γραμμάτων Σφιγ- 
γός αΤνιγμαΛ Οί^ίποδος δεόμενον. Όθεν ούδέν άπορον 
α.ν τόσα^έγένοντο έρμηνεΐαι,καί κλεις,,Ιτι. |πενοήθη πρό.ς· 
λύσιν του γρΐψώδ,ούς τών συγγραφών οώτόύ, καί άν ύπό 
πολλών έλέχθη δτι ο ‘Ραβλαι περιεβλήθη της μωρίας 
τό προ.ςωπεΐον, ΐνα< ύπό .τό άνεύθυνον αύτ-ου έκστομίση 
αυθά^δίς άληθεία$.· Β£βο&ι&ν :οτι ενιαυτών* άποδιδομέ-;.

νων αύτώ άνεκδότων είσί τόσον υπερβολικά, ώςτε έκ 
ποώτης δψεως έξελέγχονται ύποβολιμαΐα,διό καί δ Βολ- 
ταΐρος, δ ούδόλως δεικνύμενος ευνους τώ *Ραβλαί, α
ποκρούει ταύτα μετά περιφρονήσεως. Έκ τούτων καί τό 
τού δηλητηρίου, δτι δήθεν στερούμενος έφοδίων, ΐνα με- 
ταβη έκ Λουγδούνου είς Παρισίους, έπέγραψε διά χει- 
ρός παιδός έπί σακκιδίων : Ληλητήριον πρός θανάζωσιν 
τον βασιΛέως, ΛηΛητήριον πρός θανάζωσιν τής βασ ι-  
ΛΙσσης' καί δτι τού παιδός, τά περί τών σακκιδίων άνα- 
κοινώσαντος, δ 'Ραβλαί συνελήφθη, άπήχθη,ώς έπόθει, 
δαπάνη τής αρχής είς Παρισίους, ένεφανίσθη προ τού 
βασιλέως καί Ιπεισεν αύτόν περί τού τεχνάσματος, γευ- 
όμενος έκ τού περιεχομένου πάντων τών σακκιδίων, δ
περ ήτο τέφρα. Ταύτα δέ λέγονται γενόμενα ακριβώς 
έν έποχη (1536), καθ* $ν ή τε Γαλλία καί δ Φραγκί
σκος έθρήνουν τόν θάνατον τού Διαδόχου, δηλητηρια- 
σθέντος, ώς ύπέθετον, ύπό τού οίνοχόου αύτού τού ’ Ι
ταλού Μοντεκούκκολι, δν καί έτιμώρησαν κατακερμα- 
τίσαντες ώςτε τοιαύτη τρομερά δηλητηρίων ενδειξις θά 
Ιοριπτε σιδηροδέσμιον έν ειρκτή τόν 'Ραβλαί, ώς όρθώς 
παρατηρεί δ Βολταΐρος. Ά λλά  τό άγαν κυνικ,όν'ή πα- 
ράτολμον άνεκδότων τινών ούδόλως δίκαιοι ήμας, δπως 
άποροίψωμεν ώς νόθα πάντα τάλλα, άφ* ού δέν δι- 
ευκρινίσθη ειςέτι δποΊα τά ψευδή καί δποΐα τάληθή, 
καί άφ* ού αύτός ούτος δ *Ραβλαί γράφων πείθει καί 
τούς μάλλον δυςπίστους περί τής άθυροστομίας καί τής 
τόλμης αύτού,έν χρόνοις καθ* ους θαμιναί εκαιον έν Γάλ
λιο: αί πυραί. Ουτω δέ ύπό τόν διαφανή τού μύθου πέ
πλον σκώπτει έπίγειά τε καί ούράνια, καί βασιλείς, 
*«ί ηγεμόνας, καί Πάπας, καί καρδιναλίους, καί έ- 
πισκόπους καί ιερείς καί καλογήρους, καί σοφούς ά
σοφους, καί έπιστήμονας οιηματίας· ούδενός φειδό-



μένος, ουδ αυτού του δόγματος. Παν άπρεπες ή γε- 
λοιον, πασα ύπερβολή ή κακία τών συγχρόνων δέν 
αποφεύγει τήν δριμεϊαν αυτου σάτυοαν* είναι Βολ- 
ταΐρος σκαπανεύς τής δέκατες έκτης έκατονταετηρί- 
δος, αλλα Βολταϊρος αγροίκος, βωμολόχος, έκπίπτων 
πολλάκις μέχρι χυδαίας ακολασίας* Βολταϊρος γοάφων 
σχεδόν πάντοτε ΑύρηΛιανην Παρθένον. Ά λ λ ’ έν τώ 
προςώπφ του Ραβλαι ένσαρκοϋται τό πνεύμα έκεϊνο 
τής είρωνος δυςπιστίας, τό χαρακτηρίζον τήν ήμετέραν 
κοινωνίαν. Ο Ραβλαι δια τής αριστοφανείου αύτου 
σατυρας έγκαινίζει νέαν έποχήν έν τη ιστορίο: του γαλ
λικού πνεύματος* είναι εν Γαλλία ο,τι ό Βοκκάκιος έν 
Ιταλία, ό κρίκος δ συνδέων την εύσεβή του Μέσου Α’ιώ- 

νος παράδοσιν, την άποπνέουσαν τής πίστεως την θέρ
μην,μετά του ψυχρού θετικισμού τών καθ’ ήμ£ς χρόνων.

Τοιοϋτος ο ανηρ πρός δν ό ίπποτικός βασιλεύς τέρ- 
πεται αναστρεφομενος, ου τό βιβλίον άναγινώσκουσιν 
αυτω, και ον προστατεύει, κατά τών κατηγορούντων 
αύτώ αΐρεσιν, είτα δέ και άθείαν.

III

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

Διηγείται η τοϋ Φραγκίσκου άδελφή Μαργαρίτα τοϋ 
Βαλοα ή τής ’Αγκουλέμης έν τώ προλόγφ τού 'Επτα
ημέρου, δτι η έπιτυχία τής δευτέρας γαλλικής τών διη
γημάτων τού Βοκκακίου μεταφράσεως, γενομένης τώ 
1543 ύπό τίνος τών γραμματέων αύτής, ’Αντωνίου Λέ 
Μασόν, είχον έμπνεύσει τώ Φραγκίσκω, τω υίώ αύτού 
δελφίνι (μετεπειτα Ερρίκω τφ  Β ), τή δελφίνι Αίκατε-

ρίνΥ) τών Μεδίκων καί τ^ Μαργαρίτη την ιδέαν νά επι
χειρήσω σι, τ$ συμπράξει δεσποινών καί μεγιστάνων τή ; 
Αύλής, άπομίμησιν τοϋ Φλωρεντινού διηγηματογράφου" 
καί αύτη η βίβλος γενέσεως τού 'Επταημέρου τής Μαρ
γαρίτας. Φαντάσθητε δέ πρός στιγμήν τόν ιπποτικόν 
βασιλέα, τόν παιδαγωγηθέντα ύπό τών Άμαδέων, ύπό 
τών ιπποτών τής ΣτρογγΰΛηc Τ ραπεζης καί άλλων η
ρώων τής ίπποτικής πινακοθήκης, γενόμενον άνάδοχον 
ήρωος τοϋ δεκαημέρου ! ’Αλλά δέν δηλούσι ταύτα έναρ- 
γώς δτι ό Μέσος ΑΙών είχε παρέλθει άνεπιστρεπτί, καί 
δτι άνέτελλε νέα έποχή, μάλλον πρός την πραγματικό
τητα ίδιάζουσα, μάλλον ανθρώπινη } Και η Αναγέννη
σις είναι έπάνοδος είς τόν Ελληνισμόν, αρωγοί τών εκ 
Βυζαντίου είς την Εσπερίαν, και προ τής αλωσεως και 
μετ* αύτήν, έλθόντων λογιών Ελλήνων.Την δ επάνοδον 
ταύτην έκθύμως ό Γαλάτης Βουδαϊος χαιρετίζει ανα
τιθέμενος τφ  μουσοτραφεϊ Φραγκίσκφ τό σοφόν αύ
τού σύγγραμμα C om m enlarii lin gu ce g r ce c c e , προς- 
φωνών ελληνιστί δι’ ένθέρμων λόγων τφ  βασιλει και 
πρώτος δι* άλλου συγγράμματος : De ivCMsdtu lid -
lenismi ad  ch ristian ism um  πολιτογραφεί έν Γαλ
λία τήν λέξιν hellen ism us. Ένδοξος άληθώς διά τά  
έλληνικά γράμματα ή έποχή, καθ ην ό μεν Βουδαιος 
προςφωνεϊ ελληνιστί τφ  βασιλει τής Γαλλίας, ο δε 
περιώνυμος 'Ροβέρτος - Στέφανος προτάσσει έκαστου 
συγγράμματος, δπερ ώς τυπογράφος τού βασιλέως εκ- 
δίδωσι, λόγχην, ώς σύμβολον? περί ήν δφις καί κλάδος 
ελαίας, κάτωθεν δέ τής λόγχης, ώς λογιον, τόν ομηρι
κόν τούτον στίχον :

Βασιλει τ’ άγαθω, κρατερφ τ’ αιχμηττ;1.

1, 7Μάδ. Γ, 179.



Άλλά δέν ν)το <5 Φραγκίσκος ό πατήρ των γραμμάτων 
καί δυνατόν είπεΐν τών ελληνικών γραμμάτων ; Δέν ζη
τεί παρα του Πάπα, του Πάπα Λέοντος του Γ, τόν Ίω- 
άννην Λάσκαριν, οςτις ναί μεταβαίνει είς Γαλλίαν, ϊνα 
καταρτίση συν τφ Βουδαίω την έν Φονταιμβλώ βασιλι
κήν βιβλιοθήκην,καί ίδρυση έλληνικόν γυμνάσιον (1518- 
1519) κατά τό έν ‘Ρώμη πρότυπον ; Τά δέ έλληνικά 
χειρόγραφα, αδρ& τού Φραγκίσκου δαπάνη πανταχόθεν 
τής Ανατολής είςκομιζόμενα1, δέν έξορίζουσιν έκ τών 
βιβλιοθηκών τά μεσαιωνικά συναξάρια ; Ου μην άλλά 
καί η εν λίκνω τότε γαλλική γλώσσα ούκ ολίγα οφεί
λει τφ Φραγκίσκω και τω ποιητή Μαρώ, κατ’ έξοχην 
δε τω βασιλεΐ, οςτις ειπεο τις καί άλλος είς τον καθαρ
μόν καί την πρόοδον αύτής συνετέλεσε,διατάγματι άπα- 
γορευσας τήν χρήσιν τής μιξοβαρβάρου έκείνης λατινι
κές εν τε τοΐς δικαστηριοις καί τοΐς δημοσίοις γραφεί- 
οις, καθιερών την γαλλικήν ώς γλώσσαν έπίσημον. Άνε- 
γίνωσκόν ποτε αύτώ δικαστικήν άπόφασιν, έν η ύπήρ- 
χον αί βαρβαρόφωνοι λέξεις debotavit καί debotat, 
έν χρήσει τότε παρά δικηγόροις καί δικασταΐς, ση- 
μαίνουσαι r e je t t e r  καί ex clu re  ητοι άπορρίπτειν καί 
εζαιρεϊν , τοσούτον δέ ηγανάκτησεν, ώςτε παραχρήμα 
διενοήθη την κατάργησιν τού γελοίου έκείνου υφους.

Και τοιαυτη η αφορμή η το σωστικόν ύπαγορεύσασα 
έκεινο διάταγμα, ώ περ ή γαλλική γλώσσα οφείλει τάς 
προοδους αυτής. Αλλ ό πατήρ τών γραμμάτων  είναι 
συγχρόνως καί ό πατηο τής έν Γαλλία άναγεννωμένης

Η έν Φονταιμβλω βιβλιοθηκη, πλουτισθεΤσα δια τής έν Βλοα 
συλλογής τών δουκών τής Αύρηλίας, έμπεριεΐχεν 109 ίντυπα και 1781 
χειρόγραφα. Τα ο* έλληνικα, διά τών αγορών του Φραγκίσκου, άνήλ- 

κατά τόν θάνατον αύτου είς 940 (Lalanne : Curiositks biblioqra- phiques, σελ. 187.

τέχνης,ης ή ’Ιταλία ένέπνευσεν αυτώ τον έρωτα, διότι 
πρώτη η ώραία χώρα :

ClTApennin parte, e Ί mar circonda e TAlpe,

ιδία δέ η Τοσκάνη ύψωσε την σημαίαν τής Αναγεννή- 
(T56)C.T̂  έπινεύσει τού φιλοτέχνου Φραγκίσκου, μετα- 
πεμπομένου διαδο^ικώς έξ Ιταλίας έξοχους ζωγράφους, 
αρχιτέκτονας καί γλύπτας, τον Δέλ Ρώσσο, τόν Ανδρ. 
Δέλ Σάρτο, τόν Καίσαρα καί τόν Ιερώνυμον Δέλλα 
ΊΡόββια, τον Πριματίκιον, τόν Σερλιον  ̂ τόν Κελλίνην^ 
τόν Βίγκιον καί άλλους — , άνεγείρονται ανάκτορα ώς 
τό τοΰ Φονταιμβλώ3 τό τοΰ Σχαμβωρ ( Cllcinit)Ort? 
C amborium )  καί τό κληθέν Μαδρίτη, ί  ανακαινίζον
ται άλλα τοιαΰτα. Ά λλά  τό ύπέρ πάν άλλο τιμών 
την μνημην τοΰ Φραγκίσκου, κα'ι έξαγνΐζον έν τι) κρί- 
σει τών μεταγενεστέρων τά πολίτικα αυτού παραπτώ
ματα  ̂ καί τούς βαρβάρους τών Βαδαιων καί τών 
Ούγονόττων διωγμούς, ους ηνεχθη, είναι ο πρός την 
παιδείαν άληθης αύτού σεβασμός. Μεταξύ τών πολ
λών θαυμασίων τής ιταλικής τέχνης έν Σίαμβώρ, —  
οπερ, καθ’ ά λέγεται, χίλιοι οκτακόσιοι έργάται^ έπί 
δώδεκα δλα ετη άδιαλείπτως ωκοδομουν και δεν απο
περάτωσαν — , υπήρχε πινακοθηκη περιέχουσα τας ει
κόνας πάντων τών τότε έπί παιόεια καί επιστήμη δια- 
πρεπόντων, πράγμα βεβαίως σπάνιον παρά τοΐς βασι- 
λεύσι καί τότε καί κατά τους καθ ημας χρόνους.

*0 Μέσος Αιών ωχετο άπιων* αί γλαυκωπιδες και 
λευκώλενοι τού Όλύμπου θεαί βασιλικώς φιλοξενούμε
νοι έν Φονταιμβλψ, Σ^αμβώρ, Μαδρίτη, εν παντί τού 
Φραγκίσκου άνακτόρψ ή μεγάρφ, καί πάση^αυτού επαυ- 
λει, φιλικώς διάγουσιν ύπό τόν αυτόν ουρανόν μετα 
τών βιβλικών ήρώων $ άγίων τού Χριστιανισμού, διότι



τοιοϋτος, — ανάμιξις Πολυθεϊσμοϋ καί Χριστιανισμού 
— δ συνδιαλλακτικός τής άναγεννωμένης τέχνης χαρα- 
κτήρ, Λέοντος τοϋ V τό παράδειγμα διδόντος. Ή τής 
Α να y  εγγη ο εως αγιογραφία φυγαδευει τούς ωχρούς καί 

σκελετώδεις τού Μέσου Αίώνος αγίους* καί συν αύτοϊς 
απέρχεται καί η μεσαιωνική ποίησις καί παν τό μεσ
αιωνικόν ιδεώδες. Ούδείς δ πιστεύων πλέον είς τούς 
πλατωνικούς Ιρωτας, τάς θαυμαστά; τών ιπποτών 
περιπετείας καί τάς μυθικάς τοϋ Ίπποτισμού ύπερβο· 
λάς, καί τοι δ ατρόμητος τών ’Αμαδέων οίκος έξακο- 
λουθεΐ μαστίζων τήν Γαλλίαν, έως ού έκπνεύσγ) ύπό 
τά βέλη τοϋ 'Ραβλαι καί τού Θερβάντου. Πανταχοϋ ή 
φαιδρά άρχαιότης αναδύει έκ τής τέφρας αύτής άνα- 
γεννωμένη καί οί ομηρικοί θεοί καί αί τού Ούιδίου Μεζα- 
μορφωσεις^ άναζώσιν ύπό τήν γραφίδα ή τήν σμίλην α
θανάτων καλλιτεχνών.

Ο ποιητικός, ό εύθυμος, δ ηδυπαθής ’Όλυμπος ει* 
ναι έπί τής γής^ ώς άλλοτε κατά τήν κλασικήν αρχαι
ότητα* πανταχοϋ θεοί, θέαιναι, Μοϋσαι, Χάριτες, Ναϊ* 
άδες* πανταχοϋ ό Όμηρος καί δ Ούιδιος, δ τής "Ερω
τικής ζεχγης  ποιητής. Καί έν ’Ιταλία καί έν Γαλλίχ οί 
ζφγραφοι, οί γλύπται, οί αρχιτέκτονες, οί καλλιτέχναι 
ού παύονται θαυμάζοντες καί μελετώντες τά ελληνικά 
αγάλματα, τά ανάγλυφα, τά κοσμήματα, παν δ,τι έλ- 
ληνικον καλλιτέχνημα. Ο δέ θειος Πλάτων, δ τού καλού 
ύπατος νομοθέτης, απολαύει άπό πολλού θείων δντώς 
τιμών έν ταΐς Άθήναις των Μεδίκων, τ γ  πρωτόβου-

*Ρ'ί·*Αΐ5τ*1' ^  λα^πΡο7«, «ναγλύφοις, εργον του Καίσαρος Δέλλα 
1 οοοια, εχοσμουν τήν κυρίαν αίθουσαν τοΰ έν Παρισίοις, παρά τό Ή * 

Λ υσιο r  Πεδίοr  κειμένου τότε, μεγάρου της Βουλώνης  ̂ Μ αδρίτης, 
J  01 ,τοδ Φραγκίσκου αύλικοί άπεκάλεσαν αύτό, ονοαα όπερ Ιτι χαϊ 

νΰν φέρει μέρος τ ι τοΰ έκίΐ δάβους.

λία τοϋ Κοσμά καί τοϋ Λαυρέντιου, καθ’ άπασαν τήν 
Ιταλίαν εύρισκόντων μιμητάς:Πλατωνικη Ακαδήμεια, 
πλατωνικόν συμπόσιον, πλατωνική εορτή και εν επιμέ- 
τρω μακραί καί ατελεύτητοι ύπερ τού Πλάτωνος συ
ζητήσεις, εις ζωηράς Ιριδας πολλακις αποληγουσαι η 
δέ πρώτη τών συγγραφών τού Αθηναίου φιλοσόφου εκ- 
δοσις, τύποις Άλδου καί έπιστασία Μάρκου Μουσού- 
ρου, άφιεροϋται Λέοντι τώ Γ .  Πανταχοϋ οί σοφοί συλ- 
λέγουσιν αρχαία χειρόγραφα, άτινα ερμηνευουσι, μετα- 
φράζουσι, καί έκτυπούσιν οι Αλδοι και οί Στέφανοι. 
Ή δέ περιβόητος Φραγκίσκου τού Α νύμφη,Αικατερίνη 
η έκ Μεδίκων, μεταβαίνουσα είς Γαλλίαν, *tva νυμφευθ^ 
τόν δευτερότοκον αύτού υιον Ερρίκον, κομίζει αυτω οί— 
ονεί προίκα πληθύν πολυτίμων χειρογράφων εκ τών τής 
βιβλιοθήκης τού προπάππου αυτής Λαυρέντιου τού Με
γαλοπρεπούς. Άλλ* δ,τι θαυμασίως απεικονίζει το προς 
τήν αρχαιότητα σφοδρόν πάθος τών χρόνων τής Αγα- 
γεγγήσεως είναι δτι Άλφόνσος δ Ε , ο καί Μεγάθυμος, 
βασιλεύς τής Άραγωνίας, τής Νεαπόλεως καί τής Σι
κελίας, ασθενής ών έν Καπύη, ίάθη έ* τής χαρ#ς ην 7)- 
σθάνθη άναγινώσκων τον Κόιντον Κουρτιον, ου αν^τίτυπον 
είχε κομίσει αύτώ δ παιδαγωγός καί βιογράφος αυτού 
Αντώνιος δ έκ Πανόρμου. ’‘Ετι δέ ζωηροτερον έκφοά- 
ζει τόν πρός τήν αρχαιότητα Ιρωτα αυτού ο Αλφον- 
σος συμφιλιούμενος τοΐς Φλωρεντινοί;, προς ους ειχε 
πολεμίως, άμα λαβών παρ’ αυτών πολύτιμον τοϋ Τί
του Λιβίου χειρόγραφον* διό καί πάνυ δικαίως ο Ουιλ- 
μαίν έπιφωνεΐ ένταΰθα: «Heureux temps, que celui 
ou,pour acheter la paix, on eedait un livre au lieu 
d’une province2». Πόσον ε’ίμεθα μακράν τών φωστή-

1, Tiraboschi: τόμ. VI, σελ. 267.
2, Villemain : L ascaris , σελ. 60. Paris, 1837.



ρων εκείνων αιώνων, καθ’ ους ό άγαν χριστιανικός ζέ- 
λος άρδην κατέστρεφεν έπί Θεοδοσίου τοϋ Μεγάλου τό 
εν Αλεξανδρεία Σαραπεΐον1 συν τη πολυτίμφ τών Λα- 
γιδών βιβλιοθήκη (391), καί μικρόν τι βραδύτερον έπί 
Αρκαδίου (399), τούς Ιν 'Ρώμη ναούς τών Εθνικών2, 
κατέσφαζε την φιλοσοφον *Τπατίαν (416), κατεδίωκεν 
ως αιρετικούς τούς φιλοσόφους καί εκλειε τάς έν *Αθή- 
ναις Σχολάς (529), ώς έπί ’Ιουστινιανού^, ηκρωτηρίαζε 
τους πεοισωθέντας αρχαίους ναούς, ινα διά τών κιόνων 
καί αναγλύφων αύτών κόσμηση τάς έκεΐ οίκοδομουμέ
νας εκκλησίας, απέκοπτε τάς κεφαλάς τών αγαλμάτων, 
τούς θεούς εις δαίμονας ύποβιβάζων, Ικαιεν ώς είδωλο- 
λατρικά τά άρχαΐα συγγράμματα, καί εξεεν αύτά ινα 
γράψη έπ’ αύτών συναξάρια, ένί λόγω κατεδίωκεν άπη- 
νώς παν τό είς την κλασικήν αρχαιότητα άναγόμενον.

Σήμερον, κατά τήν εποχήν ?ιν πειρώμεθα ν* άπεικο- 
νίσωμεν, συμβαίνει δλως τούναντίον* τό πνεύμα τές 
εξοντώσεως και καταστροφές μετεβλήθη είς διασώσεως 
πνεύμα* ή άγρία έκείνη κατά τές άρχαιότητος σταυ^ 
ροφορία,είς ένθουσκόδη υπέρ αύτές αγώνα, τάς διαστά
σεις αληθούς μανίας ποοςλαμβάνοντα. Ό ,τ ι δέν είναι 
ελληνικόν ή λατινικόν θεωρείται βάρβαρον* διό καί πάν
τες μετ ενθέρμου ζήλου έγκύπτουσιν εις τήν μελέτην 
τών άρχαίων, τήν άπομίμησιν αύτών αποπειρώμενοι. 
ΙΊοσοι δέ ως νεοι Ουιργίλιοι ή νέοι Προπέρτιοι διαφη- 
μισθέντες, ώς ό Μαντουανός ή ό Σαιναζάρ δέν έλη-

1, Σοίζομ. *ExxU. *Ιστορ., βιβλ. Ζ*, κεφ. 15. "Ορα περί τοΰ Σαρα- 
πειου Matter : Essai historique su r  Vkcole d'Alexandrie, τ. I, σ.οβ.

2, Muralt: Chronographie byzantine, τόμ. I, ετος 399, σελ. 4.
3, Muralt αυτόθι, ετος 529, σελ. 149: *Athenes. Juslinien defend 

dy enseigner la philosophic et le droit». Παρβλ. ένταΰθα Κ. Πα- 
παρρηγοπούλου Ίσ το ρ ία τ , τόμ. Γ', σελ. 193 κέξ.

σμονήθησαν σήμερον ; Διηγείται δ’ έμμέτρως ό πρώτος 
περί τού ’Ιταλού σοφού καί έλληνιστού ’Αντωνίου 
Ούρτσέου τού έπικληθέντος Κόδρου* ότι πολλάκις ε- 
χων έν χερσί τήν Ίλιάδα, συγχρόνως διά τές μιας χει- 
ρός έζάφριζε ζό βραστό  και δια τές άλλης έγνριζε ζό 
fr\zi, χάμνων γιά ζρεϊς άνθρωτιονς.

Ilias in manibus, spumat manus una lebetem,
Una veru ver sat. Tres agit ille viros*

"Αλλοι δέ ινα δείξωσι τόν πρός τήν αρχαιότητα βαθύν 
σεβασμόν αύτών, έξελληνίζουσιν ή έκλατινίζουσι τά πα- 
τοωνυμικά αύτών ονόματα.Φέρ’είπεΐν δ σοφός έκ Πιστω- 
ρίας ελληνιστής Σκιπίων Fortiguerra,— δ δημοσιεύσας 
πρός τοΐς άλλοις καί De laud ibu s  l i t e r a r u m  g r c e c a - 
rum,— , έκ τών τές ’Ακαδημείας τού Αλδου, γίνεται 
Καρζερόμαχος, δ διάσημος τού Λουθήρου οπαδός 
Hertz Schwartz (μέλαινα χθων) δ χαρίεις τό δνομα 
ΜεΜγχθων, δ Όλλανδός Gerard νΕρασμος, —  διότι 
τοιαύτη τις ή τού ολλανδικού αυτού ονοματος ση
μασία — , καί άλλοι άλλως. Τού δ ευεργετικού τουτου 
συρμού έπωφελήθη,— είχε δέ πράγματι ανάγκην δ άνηρ
— καί δ docteur Sans -Malice,doctear Akakia (οίονει 
’Ακάκιος) έκ της έλληνικές κολυμβήθρας έξελθών. Ητο 
δέ δ Sans-Malice καθηγητής έν Παρισίοις τές Ιατοι-

1, Ημέραν τινά. ό τοΰ Φορλ\ αρχών ΠΤνος ό τών Άδελάφφι,· οςτις 
τά μ ά λ α  εύ νο ώ ν  καί ύποληπτόμενος τόν Ούρτσεον διετήρει αύτον*ως 
παιδαγωγόν τοΰ υΐοΰ αύτοΰ, συναντήσας κα&’ οδόν τόν σοφόν ειπεν αυ- 
τώ: ”Αντώνιε, σας συνιστώ εμαυτόν (mi vi raccomando),
ώς φιλοφρόνως ελεγον τότε χαιρετίζοντες. Ό  δέ Ούρτσίος άπηνττ^εν 
έτοίμως:: α Λοιπόν όΖευς συνιστα εαυτόν τω Κ,όδρω ;» Τ5κ^>τε ο> ε- 
μεινεν αύτω ή* π|ΐας«υνυμία Κόδρος* άγνωστον ομως έμο\ οιατι ο Ουρ·? 
τσέος άπεκαλεσεν εαυτόν Κόδρον. f r . ,

Menagifina, τομ.'ΠΓ,σελ. Γ53. — Michaud: Biographie Um- 
tersqtte,, έν βίω -Urcetis Codrus.



κής Σχολής, καί Ιατρός Φραγκίσκου του Α',άλλ’έσεμνύ- 
νετο μάλλον επί τω έλληνικώ αύτου τούτω άναβαπτι- 
σμφ ij τοΐς ίατρικοΐς αύτου πονήμασιν. ‘Υπάρχει δέ 
καί διάσημος φιλόλογος Καπνιών , καίτοι ή χρήσις του 
καπνού ήτο είςέτε άγνωστος έν Εύοώπγ)* άλλά τό γερ
μανικόν δνομα του άνδοός έσήμαινε τόν καπνόν ελλη
νιστί, καί ουτω ό σοφός έφημίσθη ύπό τό διπλουν έπώ- 
νυμον Reuchlin ή Καπνιών .Καί ή μανία αυτη τής επί 
το κλασικώτερον μεταβολής του ονόματος διετηρήθη 
μέχρι τέλους τής ΙΖ' εκατονταετηρίδας, καθ’ ήν ό ά
γνωστος Trapasi γίνεται ό γλυκύτατος Μεταστάσιος. 
Γνωστός δέ καί ό έπί τών ημερών ημών άναβαπτισμός 
του Γερμανού γραμματικού Franz, δςτις έγένετο Φρα- 
σιχΛής. Αλλ’δπερ ύπέρ παν άλλο καταδείκνυσι τάς πρός 
την κλασικήν αρχαιότητα όρμάς τών χρόνων τής ’//m- 

είναι τό περί Λέοντος τοϋ Γ λεγόμενον, δτι 
εγινωσκε κάλλιον τήν μυθολογίαν τών Ελλήνων ή τήν 
ιστορίαν τής Εκκλησίας καί τήν διδασκαλίαν τών 
Πατέρων. Ό δέ διακαής ούτος πρός τήν αρχαιότητα 
έρως τοσοϋτον επιδρά έπί τού πνεύματος τής έποχής, 
ωςτε ο κλεινός τής *Αναγεννήσεως αιών δζει είδωλο- 
λατρείας ύπό τήν χριστιανικήν αύτοϋ μορφήν θά ίλε- 
γέ τις τοϋτο έπιστροφήν τής χριστιανικής κοινωνίας 
εις τόν Πολυθεϊσμόν. Όπερ δέ θαυμασίως άπεικονιζει 
τό πνεύμα τών χρόνων έκείνων, μεταξύ τής μεσαιωνι
κής δεισιδαιμονίας καί τών φώτων τής άναγεννωμένης 
φιλοσοφίας κυμαινόμενον, είναι καί τόδε: Ιερουργούν- 
τος τφ 1515 Λέοντος τοϋ Γ έν Βονωνία, Ενθα είχε με- 
ταβή, Ϊνα διαπραγματευθ^ περί θρησκευτικών τε καί 
πολιτικών μετά τοϋ Φραγκίσκου,νικητού έν Μαριγνιάνφ, 
ο βασιΛευς εύσεδώς όιηχόνει τω Πάπα έν tfj Λειτουρ
γία  καί έξωμολογειτο αύτφ μεγαλοφώνως otav χαράν

αυτός τε καί ot πλεΐστοι τών μ εγ ισ τάνω ν τής Αυλή ς̂ 
αύτού ήσθάνθησαν μαχό(λενοι πρός Ιούλιον τόν Β , 
οςτις έφαίνετο αύτοΐς στρατηγός μ&λλον ή ιεράρχης, 
πρός δέ καί ήν έπεδείξαντο πεοιφρόνησιν πρός τά έπιτί- 
μια αύτού. Ό δέ Λέων ούδόλως έδιστασε ν’ άπονείμιρ 
συγγνώμην είς τούς ειλικρινείς εκείνους ίπποτας, και 
είωχεν α ύ το ΐς  τη ν  ά π ο σ το λ ιχ ή ν  ε υ χ ή ν

Ή έπανάστασις είναι πανταχοϋ* έν τοΐς γοάμμασι, 
τή τέχνν), τοΐς ήθεσι, ταΐς ίδέαις καί μετ’ ού πολύ και 
έν αύτώ Ετι τφ θρήσκεύματι2. Νέον δέ προςτίθεται τγΐ 
άναγεννωμέν·/) κοινωνία στοιχεΐον ζωής και ενεργειας, τα 
μάλα είς έξημέρωσιν καί έξευγενισμόν λυσιτελές, ή γυνή, 
ήτις τέλος έξέρχεται τοϋ άπροςίτου αύτής πύργου, ενθα 
έπί τόσους αιώνας μονήρη ανατολικόν διηνυσε βίον, ινα 
έμφανισθ^ είς τήν Αυλήν τού Φραγκίσκου, εγκαθιδρυθγ) 
έν αύτ^,'φαιδρύνγ) τάς αύλικάς έορτάς καί πανηγύοεις, 
καί έπί τέλους βασιλεύσνι έλεφ καλλονής ή ευφυΐας. Και 
ο τελευταίος φρουρός τού μεσαιωνικού καθεστώτος, ή 
γυνή, καταβιβάζει τήν κινητήν γέφυραν, τήν τέως άπο* 
χ.ωρίζουσαν τόν άπόκρημνον αύτής πύργον άπό τού λοι
πού κόσμου,, καί αύτομολεΐ πρός τήν Αναγέννησιν.

1, Guicciardini: Istoria, βιβλ. XI, σελ. 325 και, 334, κα\ β̂ βλ. 
Μ , σΕλ. 365.

2, Όρα Ιν τω Άττιχΰ 'Η μεροΐογίω  τοΰ ?τους 1883, σελ. 435 
την διατριβήν : tH Μ εταρρνβμισις e r  ΓαΧΧια.



IV

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

ΛΟΥΙΖΑ Η ΣΑΒΑΥΔΗ ----- Η ΚΟΜ.ΗΣΣΑ ΤΟΥ ΣΙΑΤΟ ΒΡΙΑΝ
Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΜΠΗΣ ----- Η Β Α ΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΕΟΝΟΡΑ —
Η ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΠΟΑΤΙΕ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ Η  Η ΕΚ Μ ΕΛΙΚΟΝ .

Οίονει δόγμα του ιδιωτικού αύτοΰ βίου, Φραγκίσκος 
δ Α' μεθερμηνεύων τό τη ; Αίνειάδος :

. . . .  Variumet mutabile semper foemina1,

έχάραττεν ιδία χειρι έπί φατνώματος παραθύρου τοΰ έν 
Σιαμβωρ βασιλικοΰ μεγάρου τό περίφημον τοΰτο δί- 
στιχον :

Toujours femme varie,
Est bien fol qui s’y fie.

To λόγιος τοΰτο έλέγχον στιγμήν άθυμίας, άριδήλως: 
μαρτυρεί δπόσον ό έρως έπέδρα έπί τοΰ φιλοπολέμου, 
αλλά και φιλέρώτοςέκείνου βασιλέως* άλλως ’'Αρης καί 
’Αφροδίτη αρχαίος έστι μΰθος. Ό Φραγκίσκος ελεγεν : 
Αυΐή &νευ γυναικών, είναι ενιαυτός &νευ εαρος, εαρ 
ανευ ρόδων. Καί έαρ ροδοστεφές βασιλεύει έν Φονταιμ- 

λφ τν^ επινεύσει τοΰ Φραγκίσκου. Αί ώραΐαι αναφαί
νονται έν τώ μέσψ τών ποιητικών- τοΰΜαρώ απαγγε
λιών,ΐνα ρίψωσιν έπί τών .μαρμάρων άρ-χαίας τε καί νεω- 
τέρας τέχνης καί τών τοιχογραφιών καί πινάκων τές 
Αναγεννήσεως τάς ακτίνας τοΰ έπιχαρίτου γαλλικού 

πνεύματος. Καί ή Αύλή τοΰ Φραγκίσκου γίνεται ή λαμ-

1, Mneid. IV, 569.

προτάτη τών τότε Αυλών, ήν φαιδρύνει ενίοτε καί ή 
διδακτική τοΰ Ταβλαί εύτραπελία.Άλλως, δ πρός την 
τέννην ίρως, αρετή ανέκαθεν προςδιάζουσα τφ οΓκω τ̂ών 
Βαλοα. «Οί Βαλοα, λέγει δ κ.Τενάν, εν τε τέ άρχη και 
περί τά τέλη της μακρύς αύτών βασιλείας, κατά την 
ΙΔ' καί τήν FT' εκατονταετηρίδα, διεκρίθησαν καθ’ ολου 
έπί τέ φιλοτεχνία αύτών. Ό τά τές τέχνης ίστορών 
δέν άγεται πάντοτε νά έκφέρη περί τινων προςώπων τάς 
αύτάς καί δ της πολιτικές καί τών ηθών ιστορικός κρί
σεις. Φέρ’ είπεΐν, τύραννός τις Ιταλίδων πόλεων,μεμολυ- 
σμένο; έξ έγκλημάτων καί αντάξιος τών άρών τών με
ταγενεστέρων,κατέχει έν τη ίστopiqc τές τέχνης έντιμον 
θέσιν. Όςαύτως δέον νά άναγνωρίσωμεν δτι ή δυναστεία, 
αυτη τών Βαλοα, καθ’ ής δ πολιτικός ιστορικός δικαι - 
οΰται ν* άποτείνη τόσον αυστηρας μομφάς, εδημιουρ- 
γησε τήν λαμπράν δψιν τοΰ γαλλικού πολιτισμοΰ, και 
συνετέλεσε μεγάλως είς την ΐδρυσιν τές υπεροχές περί 
τε τήν κομψότητα καί την αισθησιν, αναφαίρετον /̂ μΐΜ 
χαταστ&σαν. Άπό Φιλίππου τοΰ Βαλο£ η Αυλη τν]ς 
Γαλλίας είναι τό λαμπρότατον της οικουμένης κέντρον. 
Αί πανηγύρεις, αί ίπποδρομίαι, τα ίπποτικα και ήμερα 
ήθη προςελκύουσι τόν κόσμον ολον. Τρεις η τέσσαρες 
βασιλείς, δ τές Βοημίας, Ναυάρρας, Μαγιώ^ρκας, Σκω
τίας, πληθύς ηγεμόνων κατά τό μ&λλον ί  ηττ'ον ξένων 
πρός τήν Γαλλίαν, έποιοΰντο έν αύτη διαρκώς τάς δια- 
τριβάς. Οί Παρίσιοι έκανόνιζον τά τοΰ συρμου, τά βλέμ
ματα πάντων έφελκύοντες. Ο Φίλιππος του. Βαλοα και 
ό υιός αύτοΰ παρίσταντο τρόπον τινά έν τη φαντασί<* 
τών συγχρόνων ώς βασιλείς ηρωικών ασμάτων, διαβιοΰν- 
τες έν π ο λ έ μ ο ί ς  κ α ί  πανηγύρεσκν, έν άτελευτήτω κύκλφ 
ενδόξων ανδραγαθημάτων καί λαμπρών θεαμάτων1...»

1, Renan : Discours sur les. heavx-arts, au XIV siecle.
ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΚΕΡΟΛΟΓION 1 *



Ά ν δέ ταΰτα κατά την Ι/V εκατονταετηρίδα έπί Φι 
λίππου τοϋ Βαλοα και τοϋ υίοϋ αύτοϋ Ίωάννου, όποια 
τις άοά γε ή μεγαλοπρέπεια τής Αύλής Φραγκίσκου 
τοϋ Α , κατά την Γ-Τ*, δτε ή γόνιμος έκείνη τής καλ
λιτεχνίας μήτηρ Ιταλία  ού παύεται γεννώσα περιφανή 
τέκνα, καί άποστέλλουσα αύτά εις Γαλλίαν οίονεί απο
στόλους τής άναγεννωμένης τέχνης ; Και δντως τό 
Φονταιμβλώ ήτο αύτόχρημα ’Όλυμπος, διότι θαυμά
σιοι οι τής τέχνης κόσμοι, νεωτέρων Έφαίστων έργα* 
πανταχοϋ θεοί καί θεαί, και Νύμφαι, καί ημίθεοι, καί 
τής κλασικής άρχαιότητος αι κλειναί αναμνήσεις. Καί 
έδώ μέν ό Δέλ Τώσσος, Maitre RoUX, κατά Γάλλους, 
άπεικονίζει τήν ' Αφ ροδίτην καί τόν Βάκχον Άφρο- 
δίτην και τόν "Ερωτα εν συνοδία Νυμφών, τούς άδελ- 
φούς Κ.Ιεοβιν και Βίτονα καί άλλα μυθολογικά ή αρ
χαία' έκεΐ δέ ό τοϋ Δέλ'Ρώσσου άντίπαλος Ποιματίκιος 
γράφει τήν Πινακοθήκην τοΰ Όδνσσέως (Gallerie d’ 
Ulisse) και τοιχογοαφεΐ έφ* ύγροΐς καί άλλα τοϋ πολυ
τρόπου άνδρός έν Αιθούση τών *Εκατόν 'Ελβετών 
(Salle des Cent-Suisses)· Εντολή δέ τού Φραγκίσκου 
μετακομίζει έξ Ιταλίας πέντε καί είκοσι καί εκατόν α
γάλματα, πληθύν άρχαίων προτομών καί έκμαγεΐα τού 
Λαοκόοντος, τής 'Αφροδίτης τών Μεδίκων καί τής 'Α
ριάδνης, — άτινα χαλκόχυτα γινόμενα κοσμοϋσι τους 
κήπους τοϋ Φονταιμβλώ —, ένω άλλος καλλιτέχνης, ό 
περιώνυμος Βενβενοϋτος Κελλίνης γλύφει τόν Δία καί κα- 
θωραίζει κρήνην διά καλοσιαίας μορφής. Πόσαι δέ θέ- 
aivat ζώσαι έν τω Όλύμπω έκείνφ τοϋ Φονταιμβλώ !, 
πόσα τρυφερά ειδύλλια, άλλά καί πόσαι ραδιουργιαι καί 
γυναικών άντιζηλιαι ! Όποιον δμως περίεργον θέαμα 
αρχεται παριστώσα τότε ή Γαλλία ! Έπί τέσσαοα καί 
έβδομήκοντα ετη, άπό Φραγκίσκου τοϋ Α' μέχρι Έρρί-

χου τού Γ', καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής δυναστείας 
Βαλοα - Άγγουλέμης, οί βασιλείς βασιλεύουσιν έλέω 
θεού, άλλ’αι γυναίκες κυβερνώσιν ελέω καλλονής, χαρι- 
τος,πνεύματος, ραδιουργίας, έλέω ερωτος.Ή Φραγκισκα 
τού Φοά, κόμησσα τού Σιατωβριαν επι μικρόν, και ειτα 
γ] δούκισσα τής Έτάμπης Ιως τελευτής αύτού,καί άλλαι 
ήττον άμβρόσιαι,ώς ή belle Feronniere, άχ ισχ ίας ί*  τνί 
άπισΐία αποτελούμαι,καί μακράν τού ̂ αυλικοϋ Ολυμπου 
τον ιστόν τού Ιρωτος ύφαίνουσαι,κατεχουσι την καρόιαν 
τοϋ Φραγκίσκου, όλιγώρου πρός την αγαθήν Ελεο
νόραν, — άλλ’ ήτο αυτη ή νόμιμος σύζυγος,^ έκ δευτέ
ρου γάμου —, άγαν δέ Γσως ευπειθούς εις τάς θελήσεις 
τής βασιλομήτορος Λουίζηζ τής Σαβαυδής δεικνυμενου. 
Ή δέ Άρτεμις τού Ποατιέ, — ερωμένη και αυτη τού 
Φραγκίσκου έν προγενεστέροις χρονοις, ως τινες άζιούσι 
— ,διέπει τόνυίόν αύτοϋ Ερρίκον, τόν μετέπειτα Β\ σύ
ζυγον τής έκ Μεδίκων Αικατερίνης, ήτις αδυνατούσα νά 
κατισχύσγι τού ίδιου αύτής συμβιου, θ αποζημιωθγί ΗΡκ" 
δύτερον έπ’ όλέθρω τής Γαλλίας κυβερνώσα άλληλοδια- 
δόχως τούς τρεις αύτής υΙούς, — τους δύο τελευταίους 
προ πάντων—, καί δι’ αύτών τήν χώραν. Καί ναι μέν

1, Κ α τ α  τ ό ν  M e z e r a i :  Hist, de F rance , « F r a n c o i s  Ι » , ^ κ α ι  το ύ ς  
ά κολουθήσα ντα ς α ύ τ ω  Ισ το ρ ικ ο ύ ς , ή  Ά ρ τ ε μ ι ς ,  ζώ ν τ ο ς  ε τ ι  τ ο υ  σ υ ζυ γ ο υ  

αύτης, ύπέκυψ εν ε\ς τα ς  δ ε σ π ο τικ ά ς  τ ο ΰ  Φ ρ α γ κ ίσ κ ο υ  θ ε λ ή σ ε ις , α ν τ α λ -  

λάξασα άντ\ τή ς  ιδ ία ς  τ ιμ ή ς  τ ή ν  σ ω τη ρ ία ν  τ ο ΰ  π α τρ ο ς  α ύ τη ς  *ω ® ν - 
νου του Π ο α τ ι έ ,  α ρ χ ο ν τ ο ς  τ ο ΰ  S a i n t - V i l l i e r ,  κ α τα δ ικ α σ θ έ ν το ς  εις  θά
να το ν, ώς σ υ ν τ ε λ έ σ α ν τ ο ς  ε ίς  τ ή ν  έκ Γα λ λ ία ^  ά π ο δ ρ α σ ιν  το ΰ  ά ν τ α ο τ ο υ  

Βουρβώνος. Ό δέ d e  P o t t e r  : V Esprit de I'Eglise, τ ό μ . V I ,  
κ α λ ε ϊ α ύ τ ή ν  ά νευ  π εριφ ρά σεω ν «έ ρ ω μ έ ν η ν  τ ο ΰ  π α τρ ό ς  κ α ι  τ ο ΰ ^ υ ίο υ » .  

Τοΰτο ο μ ω ς  δέν φ α ίν ε τ α ι π ιθ α ν ό ν , δ ιό τ ι  ζώ ν τ ο ς  το ΰ  σ υ ζ υ γ ο υ  τή ς  Α ρ -  

τέμιδος ούδέν κ α τ α  τή ς  δ ια γ ω γ ή ς  α ύ τή ς  έλέχθ η *  ά λ λ ω ς  τ ο  β ο ελυ ρ ο ν  
τοΰτο α ν τ ά λ λ α γ μ α  μ ά χ ε τ α ι  πρός τ ό ν  γ ν ω σ τ ό ν  χ α ρ α κ τ ή ρ α  το υ  Φ ρ α γ 

κίσκου, ά π ισ τ ο υ  μ έ ν  σ υ ζύ γ ο υ  κ α ι έρ α σ το ΰ , ίπ π ο τ ικ ο ΰ  ο μ ω ς  π ά ν τ ο τ ε  ε ις  

τούς έρω τας α ύ τ ο ΰ .



απασαι αι ωραΐαι εκεΐναι φλέγονται έκ του προς τά 
γράμματα καί τήν τέχνην Ιρωτος, προστατεύουσι τά; 
Μούσας, περιστοιχίζονται ύπό παντός διάσημου ποιητοϋ 
η καλλιτέχνου^ ζώσιν εν μέσω αγαλμάτων καί πινάκων 
αναμιμνησκόντων τήν κλασικήν άοχαιότητα3 ής τό 
πνεύμα εκ πάντων τών πόρων είςπνέουσι, κατά τόν εί- 
δωλολατρικον εκείνον τές Αναγεννήσεως αιώνα· άλλ’ 
άληθεις ουσαι βασίλισσαι παρά τόν σαλικόν νόμον, κοα- 
τοϋσιν άνά χεΐρας τάς τύχας της Γαλλίας, κατά τά; 
ιδιοτροπίας, τά πάθη καί τάς άντιζηλίας αύτών πολι- 
τευόμεναι. Διό καί άπασαι άνεξαιρέτως, πλήν τές Έ- 
λεονώρας, έγένοντο συμφοραί τη χώρο:, ίδίο: δέ ή μή- 
τηο αύτου Λουίζα, καί τοι κατά τήν δευτέραν αύτη; 
άντιβασιλείαν (1524) συνετώς τό Κράτος έκυβέονησε, 
και άείποτε τον Φραγκίσκον έλάτρευσε, παράδειγμα 
μητρικές άγάπης γενομένη1.

Η Γαλλία ώς έκ τές άφρονος πολιτείας του στρατάρ
χου Λωτοέκ, άνδρός άπλήστου καί δεσποτικου, καί τοΰ 
άτυχοΰς αύτοΰ επιχειρήματος κατά τών αύτοκρατορι- 
κών, έν τώ φρουρίφ τές Βικόκας ώχυρωμένων, άπόλλυσι 
το δουκατον τών Μεδιολανων, είς δ ού σμικρόν συνετέ- 
λεσε καί τό σπαταλόν ή φιλοχρήματον τές μητρός τοΰ 
Φραγκίσκου , οίκειοποιηθείσης τετρακοσίας χιλιάδας 
σκούδων, τά πρός συντήοησιν τοΰ γαλλικοΰ στρατού 
χρήματα. Ο δέ στρατάρχης, πασαν τ έ ; αποτυχίας 
τήν εύθύνην είς τήν ελλειψιν τών χρημάτων έπιορί- 
πτων, ελεγε δικαιολογούμενος τφ βασιλεΓ, πικρώς έπι- 
τιμώντι αυτόν: «Ουχί έγώ, άλλ* ή Ύμετέρα Μεγαλείο* 

άπωλεσε τό δουκατον, διότι πλέον ή άπαξ έμή- 
ΐνα μ’ έφοδιάση διά χρημάτων, ών άνευ δέν

ΗμεροΛόγtor τοΰ ?το«ς 1883, σελ. 464.

ήδυνάμην νά συντηρήσω τήν χωροφυλακήν, γ  πρό̂  όκτω- 
χαίδεκα (xvjvOv οί μισθό! καθυστεροΰντο, και νά συγ
κ ρ α τ ή σ ω  τοΰ; Ε λβετούς, οΐτινες ήνάγκασάν με νά π̂ο
λεμήσω ιτρός ζημίαν μου. —  Δεν απέστειλα υμΐν, είττεν 
αΰτφ ό βασιλεύς, τάς τετρακοσίας χιλιάδας σκούδων 
άπερ μοι Ιζητήσατε ;— Ούδέν άλλο ελαβον, απήντησεν 
ό Λωτρέκ, ή μόνον τάς έπιστολάς, τάς άγγελλούσας 
τΰν χρημάτων την αποστολήν». Εκπληκτος ο Φραγ
κίσκος μεταπέμπεται τόν επι των οικονομικών Σαμβλαν- 
σαι (Samblancay), οςτις λέγει οτι τη διαταγή του βχ- 
σιλέως προητοίμασε τό ποσόν, αλλα κατα την στιγμήν  
τήν αποστολές ή βασιλομήτωρ κατέσχεν οίκειοποιη- 
βεισα αυτό». Ή Αουίζα απηντησε τφ  δικαίως οργ&~ 
σθέντι υίώ άρνουμένη τό πρώτον’ ειτα δε μετ επίση
μον άρνησιν ώμολόγησεν OTt ειχε πράγματι λάβει τά 
χρήματα έκεΐνα, άλλ’ δτι άνέκον αύτη έξ οικονομιών 
προερχόμενα, καί παρα τφ  Σαμβλανσαι κατατεθέντα. 
Ούτος δμως ίσχυοίζετο δτι ουδεμία τοιαυτη χρημάτων 
κατάθεσις έγένετο παρ’αύτώ, καί οτι εκείνα ησαν τα  τοΰ 
στρατού1. Ό  δέ Φραγκίσκος ευκόλως διαγνους τον Ινο- 
χον,ειπε τά ώραια ταΰτα,δντως τοΰΦραγκίσκου αντάξια: 
«Λησμονήσωμεν αύτά, δέν ήμεθα άξιοι να νικήσωμεν 
μάτην ή τύχη ήθελε νά κηρυχθ^ ύπέρ ημών, άλλ  ̂ ή -  
μεΐς πάντοτε παρεμβάλλομεν είς την ευμένειαν αυτές  
ανυπέρβλητα εμπόδια. Παυσωμεν, ει δυνατόν, προδί- 
δοντες ήμ&ς αύτούς, καί τείνωμεν τοΰ λοιποΰ πρός το 
αγαθόν μετά πλείονος σύμπνοιας καί φρονήσεως2»- Και

1, "Ορα Mignet : R iva lite d e  C ha rles-Q u in t et d e F ra n co is  I , 
to R evue d e s  D eux M ondes, 1856, τόμ. ΙΔ', σελ. 635 κ. έξ.

2, Michaud: B io g ra p h ie  U n iverselle , έν βίω S am b lan gay  (Jac
ques).
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τρέ*.Έν τούτοι; ό Φραγκίσκο;,τήν άνάκτησιν τοΰ άπο- 
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Tout est perdu, fors I’honneur,

ώς ίπποτικώς έπέστελλε τνί μητρί αύτοΰ Λουίζν). Άπά- 
γεται εί; Μαδρίτην, ενθα διαμένει αιχμάλωτο; ένιαυτόν 
περίπου, μέχρι τη; 14 Ίανουαρίου 1526, καί ή Γαλ
λία αποτίνει δύο εκατομμύρια χρυσών σκούδων εί; λύ
τρα, τών δύο αύτοΰ υιών κρατηθέντων ώ; ομήρων, καθ’ 
& προοιμιαζόμενοι εΓπομεν. Ήττ&ται δέ, διότι δ μέγα; 
αύτοΰ στρατάρχη; Κάρολο; τοΰ Βουρβώνος, δ τόσον 
συντελέσας είς την νίκην τοΰ Μαριγνιάνου, καί δι* αύ- 
τ'7}ς εί; την κατάκτησα τοΰ δουκάτου, αντάρτη; γενό- 
μενο; στρέφει κατά τ^ ; πατρίδο; καί τοΰ βασιλέω; αύ
τοΰ τδ ξίφο;, προ; Κάρολον τον Ε" αύτομολών. Άλλά 
διατί αρά γε δ Βουρβών, δ μετά τόν βασιλέα τό ύπα
τον Ιχων αξίωμα, τό τοΰ COUnetable',  καθίσταμαι ενο- 
χ°ς έσχάτη; προδοσίας ; έξ άπογνώσεω;, αδυνατών νά 
ευργι δικαιοσύνην κατά τν}; αδικία; τοΰ βασιλέω; καί 
τών αύθαιρεσιών τη; βασιλομήτορο;. Καί δ μέν Φραγ
κίσκο; ειχεν αδικήσει αύτόν άντικαταστήσα; διά τοΰ 
ΛωτρΙκ, τγί κομήσσν) χαριζόμενο;, ή δέ Λουίζα κατα
διώκει αύτόν άπηνώς, έκδικουμένη γυναικό; προςβλη-

1, Έκ τοΰ λατινικοΰ comes και stabuli ητο ι κόμης τοΰ στάβλου, 
κοντόσταβλος. Ήτο δ’ έν Γαλλία τό ύπατον άξίωμα μετα τό βασι
λικόν* έν Έπτανήσω ομως, Ιδία δ’ έν Κερκύρα, έκάλουν έπι Προστα- 
σι®ζ χογτεστάμ π ι2οτ  (contestabile) τόν αστυνομικόν κλητήρα. *0-



θεΐσαν φιλοτιμίαν,οτι άπέρριψε τόν ίρωτα,καί είτα, τοΰ· 
Βουρβώνος χηρεύσαντος,τήν πεντηκοντούτιδα σχεδόν αύ- 
τές χεΐρα.’Αμφότεροι δέ Φραγκίσκος καί Λουίζα διεκδι- 
κοΰσι δι’ αδίκου δίκης τόν σφετερισμόν τές απέραντου 
κληρονομιάς, ης διά τοΰ θανάτου τές συμβίου αύτοΰ 
Σωσάννης έγένετο κύριος1. «Ύπέρξε δέ η βασιλομήτωρ 
Λουίζα, κατά τόν σύγχρονον Βραντώμ, πάνυ ώραία τήν 
τε δψιν καί τό σώμα, καί τοσοΰτον, ώςτε λίαν δυςκόλως 
έβλεπε τις έν τη Αυλή μεγαλοπρεπέστερον αυτές πα- 
ραστημα»* άλλ’ ητο τότε πεντηκοντοΰτις σχεδόν, καθ’ 
δ τφ 1476 γεννηθεισα. Όπερ δέ τά μάλα έκπλήσσει 
σήμερον είναι τοΰτο: δτι ή ήγεμονόπαις αυτη νυμφευό
μενη δωδεκαέτις (1488) τόν Κάρολον τές Αύρηλίας, 
κόμητα τές Άγγουλέμης, τόν πατέρα τοΰ Φραγκίσκου, 
ε'φερεν αύτφ προίκα τό ευτελές ποσόν πέντε καί τριά
κοντα χιλιάδων γαλλικών λιρών, ή ώς- εί έλέγομεν 
φράγκων, διότι καί τ9ι Σαβαυδί^ ίπενίη άεί κοτε σύν
τροφος*· έτελεύτησε δέ ή Λουίζα τφ 1532, καταλι- 
ποΰσα 8ν έκατομμύριον καί πεντακοσίας χιλιάδας χρυσών 
σκούδων, ύπέρογκον διά τούς χρόνους εκείνους ποσόν.

Ά λλ ’ ού πάντοτε τοιαΰτα, εύνοια, πεοιφρονηθείς ε- 
ρως, ή άκόρεστος άπληστία, τά αΓτια τών συμφορών. 
Ποσάκις γεγονότα έκ τών σφόδρα καταπλησσόντων, 
ώς αι γιγάντιαι έν Γαλλία πρόοδοι τές Μεταρρυθμί- 
σεως άμα τ?) έμφανίσει αύτές, ή τάνάπαλιν οί σκληροί 
κατά τών Ούγονόττων διωγμοί καί είτα αί σφαγαί, ή 
αί ποικίλαι φάσεις τές πρός Κάρολον τόν Ε' πάλης 
Φραγκίσκου τοΰ καί άλλα παραπλήσια, δέν οφείλον
ται είς γυναικείας άντιζηλίας ή έπιδράσεις ; Ποσάκις

1, "Ορα περί τούτου έκτενέστερον Mignet: Rivalite de Charles- 
Quint et de Frangois, ενθ. άνωτ. σελ. 874 κ. έξ.

ή ώραία τές Έτάμπης δούκισσα, la plus belle des 
savantes et la plus savante des belles, κατά τήν κομ-
ψευομένην τών θαυμαστών αυτές γλώσσαν, δεν επρο- 
στάτευσε τούς Ούγονόττους και έκ πεποιθησεως Γσως, 
ώς έκ τών υστέρων φαίνεται, αλλά και εξ αντιζηλίας 
βεβαίως, βλέπουσα τήν Άρτεμιν, la  g r a n d e - s e n e c h a - 

—ώς την άπεκάλουν έκ τοΰ υπουργήματος τοΰ α- 
ποβιώσαντος αύτές συζύγου — , καταδιωκουσαν αυτους 
έμμανώς; Ποσάκις έπίσης τά πολεμικά τοΰ Φραγκίσκου 
σχέδια δέν ναυαγοΰσι, διότι ροδόχροοι δάκτυλοι διαβι- 
βάζουσιν αύτά τφ  Καρόλφ ; Ή  ιστορία δεν αποδίδει εις 
τάς ένοχους τές δουκίσσης τές Έτάμπης άποκαλύ- 
ψεις τήν άρσιν τές πολιορκίας τοΰ Περπινιαν ; Αλλα 
τήν πολιορκίαν διεξάγει δ Έορΐκος, ό τοΰ θρονου διά
δοχος, καί ή δούκισσα εύνοεΐ καί προστατεύει τον μι- 
κρότερον αύτοΰ αδελφόν Κάρολον τές Αυρηλίας* διότι 
ό’Ερρίκος είναι δ έραστής τές Άρτέμιδος, ήν ή δούκισσα 
μισεί, ύφ’ ής καί άντιμισειται. Όθεν δέον ν* αποτυχη ο 
Έρρΐκος, ΐνα μή ή νίκη αύτοΰ έπισκιάση τήν δόςαν του 
Καρόλου, καί ΐνα πληγεί ή τές Άρτέμιδος φιλοτιμία, 
απέναντι δέ τοΰ πάθους, έροέτω ή Γαλλία! Καί η πο
λιορκία αποτυγχάνει, διότι οί αύτοκρατορικοί, εγκαί
ρως παρά τές δουκίσσης τά σχέδια τοΰ βασιλέως πλη- 
ροφορηθέντες, καθιστώσι τήν πόλιν άπόρθητον, δι επι
κουρίας μυρίων άνδρών ένισχύοντες. Οτε δε κατα το 
1544 Κάρολος ό Ε' καί ’Ερρίκος δ Η προςβάλλουσιν 
δμοΰ τόν Φραγκίσκον, καί πάλιν ή δούκισσα κατηγορεΤ- 
ται ώς άποκαλύψασα τά σχέδια τές έκστρατείας τφ  
αύτοκράτορι. Άπέδωκαν ώςαύτως ταΐς μηχανορραφίαις 
αύτές τήν άλωσιν τοΰ ’Επερναί, τοΰ Σ4ατω-Θιερου καί 
τάς μεγάλας τών αύτοκρατορικών προόδους, α ιτ ίε ς  έ-



νεβαλον τον πανικόν καί εις αύτούς ετι τούς Παρισίους. 
Ου μγ)ν άλλά καί αυτη ή ατιμωτική τοΰ Κρεσπίου ε ι
ρήνη (Crispium, τανΰν Crespy) ην Φραγκίσκος ό Α' συ
νομολογεί πρός Κάρολον τόν Ε" (15 Σεπτεμβρίου 1544) 
καί καθ* ης δ τοΰ θρόνου διάδοχος Ερρίκος διαμαρτύ
ρεται έβδομάδας τινάς μετά τήν υπογραφήν, λέγεται 
εργον της επί τοΰ βασιλεως ολέθριας τές δουκίσσης 
ισχύος. Ά λ λ ’ εί μέν η ιστορία θεωρεί ώς βεβαίας τάς 
επί ζημία της Γαλλίας προς τον Κάρολον άποκαλύψεις 
αύτές, δέν έξηγεΐ δμως τίνι τρόπω κατώρθωσεν ούτος~ 
νά ελθη είς τοιαύτας πρός αυτήν συνεννοήσεις. Τά δέ 
περί τοΰ αδάμαντος διαφημισθέντα, ουδόλως φαίνονται 
πιθανά. Λέγουσιν δτι κατά τό 1540, — έκεχειρίας με
ταξύ τών δύο αντιπάλων ύφισταμένης -—, δτε ό αύτο- 
κράτωρ διηλθε τήν Γαλλίαν, είς τόν ίπποτικόν τοΰ 
Φραγκίσκου χαρακτήρα πεποιθώς, ΐνα μεταβν^ έκεΐθεν 
κατά τών άποστατησάντων Φλαμανδών,ή δούκισσα της 
Ετάμπης συνεβουλευσε τώ βασιλεΐ νά κρατήση αιχμά

λωτον τόν αύτοκράτορα, δςτις έκράτει ί τ ι  όμηρους έν 
Ισπανία τούς δύο τοΰ Φραγκίσκου υιούς. Άλλ* δ μεγά

θυμος Φραγκίσκος άπέκρουσε τήν συμβουλήν, άρκεσθείς 
να ειπη τώ Καρολφ, παρουσιάζων αύτφ τήν εύνοουμέ- 
νην : — « Ιδου, αδελφέ μου, ώραία δούκισσα, ήτις συμ
βουλεύει με νά ^αταστρέψω έν Παρισίοις τό εργον της 
Μαδρίτης».— «Ά ν  ή συμβουλή είναι καλή, δέον νά την 
άκολουθήσητε», άπήντησε ψυχρώς, λέγουσιν, δ αύτο- 
κράτωρ. Αξιοΰσι δέ τινες δτι προ.ς μείζονα ασφάλειαν, 
καίπερ πλήρη πεποίθησιν εχων είς τόν ιπποτισμον τοΰ 
αντιπάλου^ εζήτησε ν* άφοπλίση τήν πρ,ός αύτόν δυς- 
μενειαν της ευνοούμενης, καί άφηκεν έπιδεξίως νά πέση 
εκ τοΰ δακτύλου αύτοΰ πολύτιμος άδάμας, δν η δού
κισσα κυψασα άνέλαβε καί ετεινε τήν χεΐρα τώ αύ-

τοκράτορι, ΐν* άποδώση αυτόν, αλλ εκείνος απεποιηθη 
νά λάβη λέγων χαριέντως · «Βλέπω καλώς οτι ο δα
κτύλιος ούτος θέλει ν’ άλλάξη κύριον, και σας παρακα
λώ νά τον κρατήσητε». Ά λλά  καί άν παραδεχθώμεν 
ώς αληθές τό ανέκδοτον, ούδένα δύναται νά πείση δτι 
γυνή, οΐα ή δούκισσα τές Ετάμπης, ήθελέ ποτε στέρ- 
ξει, χάριν πολυτίμου λίθου, δση καί άν ύποτεθη αύτφ 
αξία, νά προδώση τόν βασιλέα, δςτις τοσοΰτόν την ή- 
γάπα* διό καί τά περί τές δωροδοκίας αύτές άνάγον- 
τα ι είς τά μυστήρια τές ιστορίας. Ό πως ποτ’ άν η 
βέβαιον είναι δτι ή συμβουλή έκείνη τές δουκίσσης τώ 
Φραγκίσκφ, εΐ ποτε εδωκεν αύτώ τοιαύτην,ούδέν αληθώς 
είχε τό ίπποτικόν,άλλά μεγίστην ήλεγχε πολιτικήν σύν- 
εσιν, ώς έκ τών υστέρων εφανη* διότι ο Κάρολος, αμα τ^ 
έπανόδφ αύτοΰ είς Μαδρίτην, έπελάθετο πάντων δσα 
ειχεν ύποσχεθέ νά παραχώρηση τφ  Φραγκίσκφ, υπο 
τών άκαταπαύστων αυτοΰ αιτήσεων πιεζομενος, ητοι 
τήν περιβολήν τές  έπικυριαρχίας τοΰ πολυποθητου τών 
Μεδιολάνων δουκάτου, ήν εδωκε τώ ιδίφ αυτοΰ υιώ Φι· 
λ ίππφ , τώ μετέπειτα Β . Ου μην αλλα και ,ο περιβόη
τος Τριβο'υλέ, δςτις οφείλει τά δύο τρίτα τούλάχιστον 
τές δημοτικότητος αύτοΰ τφ  Βικτωρι Ουγφ και τφ  
Βέρδη, διότι άνευ αύτών θά ήτο UU fol competem- 
ment fol, κατά τόν 'Ραβλαί, ή un fol ά vingt-cinq 
caratsy dont les vingt-quaire font le tout, κατ’άλλον 
σύγχρονον συγγραφέα τον Βοναβεντουραν Δεπεριε (Des- 
periers), δ μωρόσοφος Τριβουλε έφανη πολλφ του 
Φραγκίσκου συνετώτερος, διότι λέγουσιν δτι άπαντών 
τώ βασιλεΐ ειπεν: «Ά ν  δ Κάρολος ελθη εις τήν Γαλ
λίαν καί έμπιστευθ?} είς τήν Μεγαλειότητα σου, άφοΰ 
τόσον ttjv προςέβαλε, θά του δώσω τόν σκοΰφον μου. 
Ά λλά , ύπέλαβεν δ Φραγκίσκος, άν διέλθη τήν Γαλλίαν



ασφαλώς, ώς εί διήρχετο την Ισπανίαν ;—Τότε, βασι
λεύ, άπήντησεν δ Τριβουλέ, θά πάρω 'πίσω τόν σκού
φον καί θά τον προςφέρω είς την Μεγαλειότητά σου». 
Βεβαίως ό Τριβουλέ θά έδιδε τόν σκοϋφόν του είς τόν 
Φραγκίσκον άν . . . !ζη  τω 1540, οτε Κάρολος ’ δ Ε' 

,λθε 5ιά Γαλλίας, άλλ’ δ Τριβουλέ είχεν άποθάνει 
προ τοϋ 1536·, καί άπορον άληθώς πώς Γάλλοι συγ
γράφεις υποπίπτουσιν είς τοιούτους άναχρονισμοΰς ώς 
προς την ιδίαν αύτών Εστορίαν.

_Τά τοϋ σκούφου, άλλ’ άλλως πως, άποδοτέα συνφδά 
τ ?  τ0° Β?αντώ(Αί τω εύφυεστάτω τοϋ Τριβου-
λε διαδόχφ Βρυσκέ (Brusquet) έν τώ ύπουργήματι τοϋ 
μωροσόφου — διότι ητο τότε υπούργημα — επί Φραγκί
σκου καί τοϋ υίοϋ αΰτοϋ Ερρίκου τοϋ Β '.Ό τ ι δέ ό ύπουρ- 
γός εκείνος τοϋ γέλωτος έκέκτητο τά  τοϋ άξιώματος 
προςόντα,μαρτυροϋσι έκ πολλών τά δύο τα ϋτα .Ό τε Ημέ
ραν τινά δ Φραγκίσκος έξίίλθε τοϋ συμβουλίου, ένθα 
ειχεν άποφασισθή ή είς τό δουκατον τών Μεδιολάνων 
ειςοολή, δ Βρυσκέ είπε τώ βασιλεΐ δτι οί σύμβουλοι 
ήσαν τρελοί. — «Δ ιατί; ήρώτησεν ό Φραγκίσκος, — 
, ι° ·ΐ’ απήντησεν εκείνος, έσκέφθησαν μόνον πώς θά 

ειςέλθετε, άλλ’ οΰχε καί πώς θά έζέλθετε». Ώμίλουν 
εν -τ-75 Αΰλΐί Ερρίκου τοϋ Β' περί τών δυςχερειών τίίς 
άλώσεως τοΰ Καλαισίου (1558), άπό δέκα καί δια- 
χοσίων ενιαυτών $δη ύπό τών Ά γγλω ν  κατενομέ- 
νου. .Νά στείλετε τόν Ν . . , είπεν δ Βρυσκέ, S  ήτο 

ε δ Ν . . , δικαστικός σύμβουλος ύποπτου τιμ ιότη- 
τ0 ; —" > ^όνος δ Ν . . . δύναται νά πάργ) τό Καλαί- 
σιον, διότι δέν ύπάρχει πρ<2γμά που νά 'μ ή  το παίο- 
ννι». Ειχε δέ δ Βρυσκέ βιβλίον, δπερ έκάλει Ή μ ε ρ ν ϊό -

I, Michaud : Biographie Oniverselle, έν βίω Tnboulel.

γ ιον  τών τρελών, έν φ κατέγραφε πάντας ους ένόμιζεν 
άξιους νά καταχωρισθώσιν έν αύτφ. Ό τε δέ Κάρολος 
ό Ε' διηλθε την Γαλλίαν μεταβαίνων είς Γάνδην, δ 
Βρυσκέ ένέγραψεν αύτόν έν τφ  ήμερολογίφ του. Έρω- 
τήσαντος δέ του Φραγκίσκου δ ιατί κατέταξε τόν αύτο- 
κράτορα έν τφ  καταλόγω του' ιΔ ιότι, είπε, πρέπει νά 
είναι τις τρελός,ΐνα διέλθν) διά της χώρας ηγεμόνος, δν 
έκακομεταχειρίσθη — Καί τί θά ελεγες, ύπέλαβεν ό βα
σιλεύς, άν τον εβλεπες διερχόμενον καί αύθις τό Κράτος 
μου μετά τές  αύτές ασφαλείας καί λαμπρότητος, ώς άν 
ητο έν 'Ισπανία ; — Δέν θά ελεγα τίποτε, άπήντησεν δ 
μωρόσοφος, άλλά θά εσβυνα εύθύς άπό τό κατάστιχόν 
μου τό δνομα Καρόλου του Ε'’, καί θά έγραφα τό ονομα 
τές Ύμετέρας Μεγαλειότητος1». Διηγούνται, — διότι 
καί τ ί δέν έλέχθη κατά την περίστασιν έκείνην; — δτι 
δ μικρότερος τοΰ Φραγκίσκου υιός, δ δούξ τές Αύρηλίας, 
ζωηρός, εύτράπελος καί λίαν εύκίνητος νεανίας, πηδή- 
σας έπί τών δπισθεν τοΰ ΐππου, ού έπέβαινεν δ Κάρολος, 
ειπεν έναγκαλιζόμενος αύτόν : «Ή  Ύμετέρα Αύτοκρα- 
τορικη Μεγαλειότης είναι τώρα αιχμάλωτός μου», καί 
δτι τοΰτο κατετρόμαξε τόν αύτοκράτορα. Λέγουσι προς- 
έτι δτι ό δελφίν, ό μετέπειτα Ερρίκος ό Β ', ό βασιλεύς 
τές Ναυάρας καί δ δούξ τές Βανδώμης έσχεδίαζον την 
σύλληψιν τοΰ αύτοκράτορος, μεταβαίνοντος είς Σιαν- 
τιγύ πρός έπίσκεψιν τοΰ γυναικωνύμου δουκοςΆννα2 τοΰ 
Μομμορανσύ, connetable τές Γαλλίας,— δν μετ’ού πολύ 
η δυςμένεια τοΰ Φραγκίσκου καί ή εχθρα της δουκίσσης 
τές Έ τάμπης θά έξορίσωσιν έκ τές Αύλές — , καί δτι

1, Bi:ant6me : Discours 52 : Vie des Hommes illustres.
2, To ονομα yArra έδόθη τω Μομμορανσύ ύπό τής άναδόχου αύ

τοΰ *Άννης της έκ Βρετάνης, συζύγου τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Λου
δοβίκου τοΰ IB'.



ούτος μετά κόπου άπέτρεψεν αύτούς άπό το ιαύτης πρά- 
ξεως. Ά λ λ ο ι δέ δ ιατείνονται δτι ό Μομμορανσύ ύπέ- 
πεσεν εις την δυςμένειαν του βασιλέως, διότι συνεβού- 
λευσεν αύτώ ν* άοκεσθη εις [/.όνον τόν λόγον του αύτο- 
κράτορος ώς προς την τήρησιν τών συμπεφωνημένων, 
και νά μή απαίτηση έγγραφον την ύπόσχεσιν. Ά λ λ ά  
πάντα  τα ΰτα , καί τοι παρά πολλών έλέχθησαν και 
έπανελήφθησαν, δέν φέρουσι τό κΰοος της Ιστορίας, καί 
είσι μάλλον θρυλήματα, ώς καί τά  περί του άδάμαντος, 
δν ό Κάρολος προςήνεγκε τη ώραία δουκίσση, είς ήν και 
έπανερχόμεθα.

Ή  δούκισσα της Έ τάμπης πρός τη έξαισία καλλονή 
συνήνου νουν ισχυρόν, πνεύμα ένώρως καλλιεργηθέν, καί 
έρωτα πρός την καλλιτεχνίαν Γσον τώ  του Φραγκίσκου. 
Ουτω δέ ήδυνήθη ύπέρ εικοσαετίαν, μέχρι της τελευτής 
τού βασιλέως, νά κράτηση της τε καρδίας καί διανοίας 
αύτου, ώς εξάγετα ι καί έκ τών στίχων τούτων του 
Φραγκίσκου πρός αύτήν, ους άναγράφομεν ώς μνημεΤον 
της galanterie καί τής γλώσσης τών χρόνων έκείνων:

Est-il bien vrai, ou, si je l’ai songe,
Qu’il est besom m’eloigner ou distraire 
De notre amour et en prendre conge ?
Las ! je le veux, et si ne puis le faire.
Que dis-je, veux ! c’est du tout le contraire.
Faire le puis, et ne puis le vouloir,
Car vous avez la reduit mon vouloir,
Que, plus t&chez ma liberte me rendre,
Plus empechez {ue ne la puisse avoirt 
En commandant ce que voulez defendre.

Μετά δέ τόν θάνατον του Φραγκίσκου, έκδιωχθεΐσα 
τής Αύλής ύπό τής αντιπάλου Άοτέμιδος του Ποατιέ, 
καί είς τάς ιδίας γα ίας άποχωρήσασα, ησπάσατο τήν 
Μεταορύθμισιν, πρός ήν είχε πάντοτε κλίσιν, καί άφιέ- 
ρωσεν ύπέρ τών καταδιωκομένων αύτής οπαδών πανθ*

δσα έκέκτητο πλούτη. Κ ατέλιπε δέ τόν βίον έν μεγίστη 
άφανεί* περι το 1576, καθ’ & λέγετα ι, διότι άβέβαιον
το του θανάτου αύτής ετος.

Τοιαύτη ή γυνή, είς ήν δ άστατος καί παλίμβολός
Φραγκίσκος, δ γροςψοος

Toujours femme varie,

έθυσιασε τήν κόμησσαν τοΰ Σ^ατωβριάν, συμβιον τοΰ 
Ίωάννου Λαβάλ, ήτις παρά τό κάλλος, τό επιφανές τής 
γενέσεως, καθ’ δ έκ βασιλικοΰ τής Γαλλίας οικου ορ* 
μωμένη, είχε καί καοδίαν αληθώς ευγενή. Υπήρξεν ή 
μόνη αφιλοκερδής αύτοΰ έρώμένη, περιπαθές τεκμήοιον 
αγάπης παρασχοΰσα. Ε νθυμ ίζει κατα  την λεπτό τη τα  
τοΰ αισθήματος τήν μετέπειτα Λά Βαλλιέρ ’ άγαπα τον 
Φραγκίσκον ούχί διότι είναι βασιλεύς, αλλα διότι ε ί
ναι δ Φραγκίσκος* πολύ ομως τό ρωμαντικόν, ινα μη εί- 
πωμεν τό μυθώδες έν τώ βίω τής Φραγκίσκης τοΰ Σια- 
τωβριάν. "Οθεν λέγουσιν δτι δ ζηλότυπος Λαβάλ εκρά- 
τει αύτήν είς τά  απώ τατα τής Βρετάνης, εν π επα λα ιω 
μένο) πύογω, καί μάτην δ τε Φραγκίσκος καί οί μ εγ ι
στάνες αύτοΰ παρε'κίνουν αύτόν νά παοουσιάση την ω- 
ραίαν κόμησσαν είς τήν Αυλήν. Ό  δέ Λαβάλ έποοφασί- 
ζετο δτι αυτός μέν τήν προςκαλεΐ, άλλ ’ έκείνη δέν έρ
χετα ι, τόν μονήρη βίον φιλοΰσα* ΐνα  δέ πείση τους δυς- 
πιστοΰντας καί αεί πιέζοντας αύτόν μεγιστανας  ̂ περί 
τής αλήθειας τών λεγομένων, Ιγοαφε πρός την κόμησ- 
σαν θερμάς έπιστολάς, &ς έκεΐνοι ύπηγόρευον αύτφ  καί 
Ιπεμπον, άλλ* ή κόμησσα δέν ένεφανίζετο. Τό δέ μυ- 
στήοιον, τοΰτο : δ ζηλότυπος σύζυγος, δύο κατασκευά- 
σας δακτυλίους παραδόξου σχήματος, καθ ολα ομοίους, 
Ιδωκε τόν ετερον τΤί συμβίω, ^αραγγέλλων αυτ^ νά μη 
καταλίπη  τόν πύργον, είμή μόνον δτε ήθελε λάβει επ ι



στολήν αυτου καί ταυτοχρόνως τόν ετερον δακτύλιον, εις 
σημεΐον συναινέσεως. Φαίνεται δμως δτι ό Λαβάλ δέν έ- 
φάνη λίαν εχέμυθος, καί οί περί τόν βασιλέα, ΐνα εύα- 
ρεστησωσιν αύτφ, ύπεξηρεσαν τόν πύργους άνοιγοντα 
μαγικόν δακτύλιον, τη συνεργείς απίστου του Λαβάλ 
θεράποντος, πρός δν εκείνος είχεν έμπιστευθη τό μυ
στικόν, καί κατεσκεύασαν τρίτον δμοιον έκείνοις. Καί 
ούτως ή κόμησσα, έπί τη έμφανίσει τοΰ άπατεώνος 
δακτυλίου, καταλιποΰσα τόν πύργον, μετέβαινεν είς 
την Αυλήν παρά την θέλησιν καί δη έν άγνοί^ τοΰ συζύ
γου. Ετι δέ μάλλον παράδοξα τά κατόπιν, δλως τρο
μακτικήν και φρικώδη χροιάν περιβαλλόμενα. Διηγοΰν- 
ται λοιπον δτι η κόμησσα διατρίψασα χρόνον τινά έν 
τ*7) Αυλη, ηναγκάσθη ν* άπέλθη είς τά ίδια μετά την 
αιχμαλωσίαν τοΰ βασιλέως, άτε έκτεθειμένη ούσα είς 
την εχθραν τές μητρός αύτοΰ άντιβασιλίσσης Λουίζης, 
καί ΐνα κατευνάση τόν ώργισμένον σύζυγον, είς τόν ζο
φώδη αύτοΰ έν Βρετάνη πύργον άποχωρήσαντα. Έν- 
ταΰθα ό Βαριλλάς, Γάλλος ιστοριογράφος της YU έκα
τονταετηρίδος, ού πάντοτε δμως αξιόπιστος, άνανεών 
καί ύπερακοντίζων δσα ή παράδοσις παρέδωκε περί τές 
Πίας τών Τολομαίων, ην ό Δάντη; έψαλε1, παρίστησι 
τόν Λαβάλ άπαξιοΰντα νά ιδη την κόμησσαν, καί κλεί- 
οντα αύτην έντός δωματίου μελανοΐς ύφάσμασι τούς 
τοίχους έστρωμένου, ενθα τό παν απαίσια τ'7) δυςτήνφ 
προοιωνίζετο. Έν τ^ ζοφερά έκείνη ειρκτή ή Φραγκί- 
σκα μόνην, είχε παρηγορίαν τό οκταετές αυτές θυγά- 
τριον, δπερ κατά τάς ώρας τές τραπέζης ό σκληρός 
Λαβάλ έπέτρεπεν αύτνΐ νά βλέπη. Ούτος δέ ηγάλλετο 
θεώμενος άπό κρύπτης τές άσπλαγχνίας αύτοΰ τό θΰμα,

1, P u r g .  can. V, ver. 133.

τές έκδικήσεως την άγρίαν ηδονήν άπολαμβάνων. Μετά 
S; μένας τό παρήγορον θυγάτριον θνήσκει, καί ό Λα
βάλ έμφανίζεται πρώτην τότε φοράν είς τό μελανεΐμον 
δωμάτιον, συνοδευόμενος ύπό προςωπιδοφορων και 
δύο χειρουργών δημίων, ους διατασσει να φλεβοτομη- 
σωσι τούς βραχίονας καί τούς πόδας τές κομήσσης,κα- 
ταδικάζων αύτην είς τόν τοΰ Σενεκα θάνατον. Τό φρ&- 
κώδες τοΰτο δραμα συνέβη κατά τόν Βαριλλάς τό ε
τος 1525 ή 1526. Ό δέ Σωβάλ, Γάλλος καί ούτος
ιστορικός καί τοΰ Βαριλλάς σύγχρονος, τοΰτον αντι
γράφων έν τφ γνωστω αύτοΰ πονηματίφ : A m ours d e s  
VOIS d e  F ra n c e , λέγει δτι ο Λαβάλ έδολοφόνησε την 
σύζυγον αύτοΰ, εύθύς ώς είδε τόν Φραγκίσκον έγκατα- 
λιπόντα την κόμησσαν καί είς νέους έρωτας άποδυό- 
μενον, τουτέστιν δτε ήρξατο αγαπών την δεσποινίδα
d’H eilly .

Καίτοι δέ τά τοΰ φόνου έκηρύχθησαν παρ’ άλλων ώς 
δλως μυθώδη, διότι η κόμησσα εζη μέχρι τοΰ 1537, 
άναντίρρητον δμως μένει δτι ό βίος αύτές παρέσχεν 
αφορμήν είς πολλάς τών ιστορικών συζητήσεις1, ές ών 
δμως δέν προέκυψε τό φως, διό καί τά έν αύτώ σκοτει
νά, καί ένέπνευσε τώ Γάλλφ Λεκομβαλ (LesconVcll), 
συγγράφει τών χρόνων Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ , τραγικόν 
διήγημα, ιστορικόν δήθεν, ύπό πολλά ονόματα παρ’αύ- 
τοΰ άναδημοσιευθέν2. Βέβαιον ορ.ως οτι μετα την επα-

1, "Ορα Moreri: D iction , h is to r ., έν βίω C hdteaubrian t (com- 
tesse de -  ) και Bayle : D iction, h is to r . et c r it iq u e  έν τω αύτω βίω.

2, La com te s s e  d e C hdteaubrian t o u  le s e f f e t s  d e la ja lo u s i e , 
P a r is , 4695.— I n t r i g u e s  a m ou r eu s e s  d e F ranpo is I, o u  H istoire 
t ra g iq u e d e la  com te s s e  d e  C hd teaubrian t, A m sterdam , 1695. — 
Les e f f e t s  d e  la ja lo u s i e ,  Paris, 1696, οπερ άπεδόθη τί) κύριος de 
Murat,—γνιυστή τών χρόνων εκείνων [χυΟιστοριογράφω,ήν Λουδοβίκος 
ό ΙΔ' έξώρισεν εις Loches, ώς γράψασαν κατά τής Αυλής λίβελον — , 
άλλ’ οπερ και τοΰτο τοΰ Λεκομβάλ.

ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟ ΛΟΓΙΟΝ ^5



νοδον τοΰ Φραγκίσκου έκ τής έν Μαδρίτη αιχμαλωσίας 
(1525), ή κόμησσα ένεφανίσθη καί αύθις είς την Αυλήν, 
άλλ* Ϊνα καίριον ή καρδία αύτής ύποστ·^ τραΰμα.

Ό Φραγκίσκος, έπανερχόμενος έλεύθερος έξ Ισπανίας, 
έπέστρεφε συγχρόνως και δέσμιος ύπό τών θέλγητρων 
δεκοκταέτιδος κόρης, άπαραμίλλου καλλονής, της δε
σποινίδας d’Heilly, ήν ειδεν έν Βαϋώνη, μεταξύ τών 
της τιμής δεσποινίδων της μητρός αύτοΰ Λουίζης, είς 
προϋπάντησή τοΰ πεφιλημένου υιού άπελθούσης. Ή 
δέ νεανις έκείνη ητο η μετέπειτα περιώνυμος δούκισσα 
τής Έτάμπης, ήτις ζηλότυπος ούσα καί δι’ αύτό έτι 
τό παρελθόν τοΰ Φραγκίσκου, άπητησε παρ* αύτοΰ την 
έπιστροφήν πάντων τών πολυτίμων κοσμημάτων, άτινα 
είχε δώσει τή κομήσση καί έφ* ών είχε χαράξει έρωτικά 
λόγια (devises amoureuses), κατά τό τότε έπικρατοΰν 
εθος. Καί απεσταλμένος τοΰ βασιλέως ήλθε πρός την 
κόμησσαν την σκληράν έντολήν άγγέλλων. Αυτη δέ α
σθένειαν προςποιηθεΐσα ανέβαλε την άπόδοσιν έπί τρεις 
ημέρας, καθ’ &ς τούς χρυσοΰς κόσμους είς χρυσοΰς ογ- 
κους μεταποιήσασα, είπε τη τρίτη πρός τόν άπεσταλ- 
μένον : «Κομίσατε ταΰτα τώ βασιλει, καί εί'πατε δτι έ- 
πειδη Ιδοξεν αύτώ ν’ άναλάβη δ, τι τόσον έλευθερίως 
εδωκέ μοι, άποδίδωμι τά δώρα είς χρυσοΰς ογκους άπο- 
στέλλουσα. Τά δέ λόγια ένεχάραξα καί κατέταξα τόσον 
καλώς έν τη διανοία μου, καί είσι τόσον προσφιλή μοι, 
ώςτε ούδενι ήδυνήθην νά έπιτρέψω δπως διαθέση αύτά 
καί άπολαύση, καί την έξ αύτών εύχαρίστησιν αίσθανθη, 
είμη είς μόνην έμαυτήν». Ό τε δέ ό βασιλεύς ελαβε τούς 
χρυσοΰς ογκους καί ηκουσε τούς λόγους τής έγκαταλει- 
φθείσης έρωμένης : «Επάνελθε πρός αύτήν, είπε τώ άγ- 
γέλω, καί άποδος πάντα* δ,τι Ιπραττον δέν έπρατ
ταν βεβαίως χάριν τής αξίας (θά είχον δώσει αύτη τό

διπλοΰν), άλλ* έξ αγάπης πρός τά έρωτικά λόγια* άφοΰ 
δέ ουτω έξηφάνισεν αύτά, δέν θέλω τόν χρυσόν καί τον 
αποστέλλω αύτη. Έδειξεν είς τοΰτο μεγαλοθυμίαν καί 
γενναιότητα άνταξίας τοΰ φύλου αύτής». *Η κόμησσα 
τοΰ Σιατωβριάν άπέθανε τή 16 Όκτωδρίου 1537, καί 
αύτός έκεΐνος δ Λαβάλ, — δν δ Βαριλλάς, δ Σωβάλ καί 
μετ’ αύτούς δ Λεκομβάλ παρίστησιν ώς φονεύοντα την 
ιδίαν σύμβιον, —  άνήγειρεν αύτη έν τή έκκλησία τών 
Μαθουρίνων έν Σιατωβριάν μαυσώλειον, —  φέοον μαρ- 
μάρινον τής κομήσσης δμοίωμα— , έφ’ ού καί έπιγραφή 
τοΰ ποιητοΰ Μαρώ, δν ό Λαβάλ μεγάλως ηύνόει.

Άλλ* ελθωμεν είς τήν διασημοτάτην τών καλλονών 
τής Αύλής τοΰ Φραγκίσκου.

*Ως ή μεταγενεστέοα Νινόν δε-Λαγκλός, ουτω καί 
ή Άρτεμις τοΰ Ποατιέ, ή grande - sbnecliale, ητο έκ 
τών προνομιούχων έκείνων γυναικών, αιτινες, δυνατόν 
είπεΐν, περιφρονοΰσι τοΰ χρόνου τάς προςβολάς, ώς δ βρά— 
γος τό κΰμα. Γεννηθεΐσα τώ 1499 καί έν ηλικία ήδη

* > /  t ' * 1 7 ' — °ύπερωριμω ουκ επαυετο μαγευουσα τον ϋ,ρρικον, οςτις 
βασιλεύς γενόμενος (1547) άπένειμεν αύτη τ^ν τίτλον 
τής δουκίσσης τοΰ Βαλλαντινοα, σύν τώ δικαιώματι τής 
έπικυρώσεως1, —  έξ ού αύτη μέγιστα ήρύσατο πλούτη 
— , καί εφερε μέχρι τελευτής αύτοΰ τό λευκόν καί τό 
μέλαν, τά τής Άρτέμιδος χρώματα, κατά τά σωζόμενα 
ετι τής ίπποτικής galanterie Ιθιμα. Έδήλουν δέ τά  
δύο ταΰτα χρώματα τό έφ* ορού ζωής συζυγικόν πένθος 
τής Άρτέμιδος, κατά τό ημισυ ομως Αρτεμίσιας τήν 
πίστιν είς τήν μνήμην τοΰ συζύγου αύτής. Ένιοι τών

1, Droit de confirmation* ητο τοΰτο άλλοτε έν Γαλλία τέλος, οπερ 
έπ\ τή άναρρήσει έκάστου νέου βασιλέως ώφειλον ν* άποτίσωσι παντες 
ο\ υπουργήματα κατέχοντες, ΐνα ταΰτα έπικυοωθώσιν.



συγγραφέων αξιοϋσιν δτι τό περί τό σύμβολον του Ε ρ
ρίκου :

Donee totum impleat orbem ,
'Έως ού την ο ίχονμετηγ απασαν πΛηρώση,

και ο μηνίσκος, δν έπί τών νομισμάτων αύτοϋ έχάραξεν, 
έγένοντο εις Ινδειξιν τού Ιρωτος αύτοϋ πρός την Ά ρ - 
τεμ ιν, ης τό δνομα τό λόγιον ύπαινίσσετο. Σώζονται 
δ εν τοΐς μουσείοις νομίσματα, —  καί είναι ισως η μόνη 
ευνοουμένη δι ήν έκόπησαν το ιαΰτα  — , παριστώντα την 
δουκισσαν τού Βαλλαντινοά καταπατούσαν ’Έρωτα καί 
φέροντα τάς λέξεις :

Omnium victorem nici,
T or η κ η τ η ν  ά π ά τ τ ω τ  ν ε ν ίχ η χ α .

Α λλ ορθοτερον βεβαίως θά ητο, άν τού Έρωτος την 
θέσιν κατεΐχεν ο Χρόνος, διότι πράγματι αύτόν τούτον 
είχε ν ικήσει.Ό τε τώ 1531 έχήρευσεν ή Ά ρ τεμ ις , αυτη 
μέν ητο ύπερτριακοντοϋτις, δεκατριετής δέ ό τώ 1518 
γεννηθείς Ερρίκος, ώςτε κατά £ξ ή όκτώ τούλάχ ι- 
στον ετη μεταγενεστέρους δέον νά ύποθέσωμεν τούς 
ίρωτας αύτών. Κατά δέ τόν θάνατον τοϋ Ερρίκου (10 
Ιουλίου 1559) τελευτησαντος, ώς γνωστόν, έκ τραύ

ματος, δπερ είχε λάβει ύπό τοϋ Μογκομερή έν ίπ π ι-  
κώ αγώνι, η Αρτεμις ήτο άκριβώς έννέα καί πεν- 
τηκοντα ετών, οκτωκαίδεκα πλείω  τού βασιλέως. Την 
δε διάρκειαν τού κάλλους έν ώρα τόσω προκεχωρηκυία, 
οι σύγχρονοι, άδυνατοϋντες νά έξηγήσωσιν, "άπέδιδον 
είς μυστικάς σκευασίας ή εις άρωγήν τής μαγείας, δό
ξαν ταύτην, ήν δέν άπηξίωσαν ν’ άσπασθώσι καί δύο άν- 
δρες έπιφανεΐς, ό περιώνυμος Μεταρρυθμιστής καί τοϋ 
Καλβίνου φίλος Θεόδωρος Δέ Βέζ (de Beze) καί ό ούχ 
ηττον διάσημος θεμιστοπόλος Πακιέ (Pasqu ier ),  δςτις

έπειράθη μάλιστα καί ν* άποδείξγ) τοϋτο διά παραδειγ
μάτων. Ά λ λ ά  τό μυστικόν τής Άρτέμιδος ησαν τά  θέλ
γητρα τού πνεύματος, δ πεφωτισμένος νούς, η χάρις ην 
άπέπνεε, διότι κατά τούς χρόνους έκείνους, ουδεμία γυνη 
έθεμελίου τό κράτος αύτής μόνον έπί τού παροδικού τής 
μορφής κάλλους' μαγεία δέ ουδεν άλλο η τα  τής υ 
γιεινής παραγγέλματα , ών ενεκα ουδέποτε ησθενησεν. 
Έγειρομένη τήν εκτην τής πρωίας ένιπτε το προςωπον 
διά πηγαίου υδατος, καί έν δριμυτάτφ χειμώνι, ΐππευε 
δέ μι£ς ή δύο λευγών διάστημα διανύουσα, καί έπανεο- 
χομένη κατεκλίνετο καί άνεγίνωσκε μέχρι μεσημβρίας. 
Οί χαρακτήρες τού προςώπου α υτή ; ήσαν ομαλοί, τό 
δέρμα δέ λειότατον καί ώραιότατον πάντων οσα ηόυνατο 
τις ποτε νά ϋδγ)*ή δέ βοστρυχίζουσα αυτής κομη μέλαινα 
ώς κόοακος πτεοόν. Ό  Βραντώμ, οςτις είδε την ευνοου- 
μένην μικρόν προ τού θανάτου αυτής, βέβαιοι οτι ήτο 
πάντοτε ώραία* άπέθανε δέ έπτά  καί εξήκοντα ετών γε- 
νορ,ένη, ώςτε ύπερεξηκοντούτις διετήρει ειςέτι το κάλ
λος ακμαίο ν. Ίση  δέ πρός τήν εύμορφίαν αύτής καί ή 
ύπεοηφανία, διότι άπό Κάρολου τού Ζ και τής Αγνής 
Σορέλ ειλκε τό γένος. Θέλοντος δέ ποτε τού’ Ερρίκου νά 
νομιμοποιήσ*/) τήν γέννησιν κόρης, ήν έκ τής Αρτέμιδος 
ϊσχεν, «Έ γεννήθην ισως άξία , άπήντησεν αυτη τφ  βασι- 
λ εΐ, νά εχω νόμιμα έκ σού τέκνα.Έ γενόμην έρωμένη σου, 
διότι σε ήγάπησα, ούδέποτε δμως θά ανεχθώ οπως δι α- 
ποφάσεώς τίνος κηρυχθώ παλλακίς σου». Ε γκαταλει- 
φθεΐσα δέ μετά τόν Ερρίκου θάνατον παρά π ά ντω ν,— ώς 
εύγενές εθος παρ’ άνθρώποις έν τή συμφορά — , άπεχώρει 
εις τό έν Ά νέτω  (Anet, Anetum ) μεγαλοπρεπές μέ- 
γαρον, χάριν αύτής ύπό τοϋ Ερρίκου οίκοδομηθέν, δ
περ οί πο ιητα ί άπεκάλουν Όΐ(Μβϊ,ο\ο>ΐξΧ ' Αρτεμίσ ιοΥ,Ζφ- 
γον τών διασήμων καλλιτεχνών Δελόρμου, Γουιων κα ι



Κουζέν, ού τό κυριώτατον της προςοψεως μετηνέχθη είς 
τό έν Παρισίοις μέγαρον τών Καλών Τεχνών . Έκ τών 
πολλών,τών απειραρίθμων, ους πολυειδώς εύηργέτησεν ή 
σπουδαίοις άξιώμασιν έτίμησε καί άνέδειξεν έν ταΐς ή- 
μέραις τές εύτυχίας, μόνος ό Μομμορανσύ δέν έπελάθετο 
οτι τη Αρτέμιδι ωφειλε την έκ της έξορίας είς την Α ύ
λην επάνοδον αύτου. Έκεΐ δ* έν τφ πεοιβλέπτω τοΰ *Α- 
νέτου μεγάρω, οπερ αυτη έκόσμει διά τές δημευομένης 
τών καταδιωκομένων Μεταρρυθμιστών ούσίας,έτελεύτησε 
τον αμαρτωλόν βίον (τη 22 ’Απριλίου 1566), διαθεΐσα 
τα έαυτές εις αγαθοεργίας καί εις ΐδρυσιν νοσοκομείου 
εν τ^ κωμοπολει έκείνη ύπέρ δώδεκα απόρων χηρών. Το 
δ έκ μαρμάρου τές περιωνύμου εύνοουμένης μαυσώλειον, 
εφ ου καί τό ομοίωμα αύτές, μετενεχθέν έκ τοΰ έν’Ανέτω 
παρεκκλησίου εν τινι τώνΠαρισίων μουσείω,ένθυμίζει τώ 
θεωμενω τά παράδοξα τών χρόνων έκείνων ηθη, έπαναφέ- 
ρον εις την μνήμην αύτοΰ τόν της Άοτέμιδος βίον.

Η Αρτεμις τοΰ Ποατιέ, ην ζώσαν έξύμνουν καί εψαλ- 
λον οί σύχρονοι ποιηταί, ό Βελλαί, ό Τονσάρ, ό Πελλε- 
τ ιέ? κατελιπε διπλέν την μνημην, δπερ εύνόητον δτε, 
ώς είκός, πολλοί οί κρίνοντες καί τό αύτό πρόςωπον ύπό 
διαφόρους έπόψεις κρίνεται.Καί ουτω δ μέν Βραντώμ λέ
γει αυτήν άγαθωτάτην,εύσπλαγχνον καί πρός τούς πτω 
χούς έλεημονα, καί θεοσεβεστάτην,συνιστών τώ γαλλικώ 
λαφ,ινα εύχηται δπως τοιαύτη η πάντοτε η τοΰ βασιλέως 
ευνοουμένη. Και βεβαίως ή έκμυζώσα την Γαλλίαν, η 
βό ε λ λα  τον λαον ,— ώς άποκαλεΐ την Άρτεμιν δ πρόε- 
δροςΔε Θοΰ (de Thou),πολλά τές φιλοχρηματίας αύτές 
παραδείγματα έπαγόμενος — , ηδύνατο νά ρίψη καί ψυ- 
χία τινα εκ της πλουσιοπάροχου αύτές τραπέζης. Ό 
σον δε αγριώτερον κατεδίωκε τούς ατυχείς Ούγονόττους, 
τοσον καί θεοσεβεστέοα θά έφαίνετο τώ Βραντώμ, λη-

σμονοΰντι δμως δτι έκαοποΰτο αυτη την δημευομένην 
τών Ούγονόττων ούσίαν, διότι τοιαύτη η θέλησις τού εξ 
ερωτος έκτετυφλωμένου Ερρίκου* άλλά καί τίς δεν γίνε
ται θεοσεβέστατος δτε τά  μάλα προςοδοφορος ήθεοσεβεια; 
Κατά τόν Δέ Θοΰ,έπί αρχαϊκή άρετη περιώνυμον άνδρα,η 
Ά ρτεμ ις ύπέρξεν η α ιτ ία  πασών τών έν Γαλλί^ έπί Ερ
ρίκου τοΰ Β' συμφορών. Ού μόνον κατεδίωξεν άπηνώς 
τούς Μεταρρυθμιστάς, άλλα και συνετέλεσεν εις την δια
κοπήν τές πρός την Ισπανίαν έκεχειρίας,τοΰθ οπερ επη- 
νεγκε την έν Σα'ιν-Κεντέν (10 Αυγουστου 1557) των 
Γάλλων πανωλεθρίαν, ?)ν μανθάνων έν Ισπανία  Κάρολος 
δ Ε' ηοώτα «αν οί Ισπανοί ησαν ηδη έν Παρισίοις»* διό 
καί δ Δέ θοΰ μετά σφοδρας άγανακτησεως κακίζει την 
εύνοουμένην. Πικραί ώςαυτως και αί κατ αυτής των Με
ταρρυθμιστών κατηγορίαι καί ήκιστα εύμενης η τοΰ Με- 
ζεραί περί αύτές κρίσις. Ά λ λ ο ι δέ τούτους ύπερακοντι- 
ζοντες κατηγοοοΰσι τη δουκισση του Βαλλαντινοδ! οτι 
έγένετο η αφορμή τές μεταξύ τοΰ ναυάρχου Κολλιγνυ 
καί τοΰ δουκός τές Γυίζης θανασίμου εχθρας, ητις εί 
μη βεβαίως έπηνεγκε τάς σφαγάς τοΰ άγίου Βαρθολο
μαίου, συνετέλεσεν δμως, ώςτε η δούκισσα ύπέρξε κατ 
αύτούς τό πόρρωθεν αίτιον τών σφαγών εκείνων. Αλλ ο 
αείποτε συνετός καί άμεροληπτος Βαϋλος απαλλασσει 
την μνήμην τές δουκίσσης, την μομφήν ταύτην άνυπό- 
στατον καταδεικνύων1.

Εντεύθεν δέλον, δτι άμφότεραι αί εύνοούμεναι, και ή 
τοΰ Φραγκίσκου καί η τοΰ Ερρίκου, παρίστανται ώς οί 
κακοί τές Γαλλίας δαίμονες, καί παρέλθον ήδη σύν τω  
Φραγκίσκω οί ίπποτικοί χρόνοι, δ·.ό καί δέν δυνάμεθα νά 
άναλάβωμεν τόν ύπέρ αύτών αγώνα καί άναδείξωμεν

1, Όρα Bavle : ένθ’ άνωτ. έν βίω Poitiers (Diane de-)



αυτας αγγέλους. Άναντίρρητον δμως δτι αι περιλαμ
πείς έκεΤναι καλλοναί, αί ζώσαι έν τω προνομιούχω 
κοσμφ τοΰ χρυσοΰ, τές μεγαλοπρεπείας και τών άε- 
ναως ποικιλλομένων θεαμάτων καί πανηγύρεων, εις- 
πνέουσαι άνά π£σαν στιγμήν τών επαίνων και τές κο- 
λακίας τό θυμίαμα, κατέρχονται συνεχώς έκ τοΰ στη- 
λοβάτου ^τές Ισχύος καί της δόξης, έφ* ού άνύψωσεν 
αυτας δ ερως, γ^τόμεναι κοινές κωμωδίας ήρωίδες και 
καταστρέφουσαι ουτω τόν χρυσουφαντον πέπλον, ον oi 
αιώνες ^πέριξ αύτών έξύφαναν. Περιβόητοι έν τη ιστορία 
τών χρόνων έκείνων αί τών δύο εύνοουμένων άντιζηλίαι 
καί εριδες, έπί δεκαπενταετίαν την Αύλην τοΰ Φραγ
κίσκου διαταοάττουσαι. Καί ή Αύλη διηρέθη είς δύο 
κόμματα* οί μέν έτάχθησαν ύπό τά χρώματα τές δου- 
κισσης της Έτάμπης, ητις ητο τό παρόν, δ έλέψ Φραγ
κίσκου λάμπων άστήρ, οί δέ ήκολούθουν τΤί σημαία τές 
Αοτέμιδος τοΰ Ποατιέ, έκπροςωπούσης τό μέλλον, την 

βασιλείαν τοΰ Ερρίκου. Τά δύο δέ ταΰτα κόμματα ίρ ι- 
ζον καί άντέπραττον πρός άλληλα, έπί βλάβη1 πολλάκις 
τές Γαλλίας, ώς εν τοΐς ποοςθεν εΓδομεν. Η δούκισσα 
τές Ετάμπης, ώς νεωτέρα κατά έννέα 8τή τές Ά ρτέ- 
μιδος, υπελάμβανεν έαυτην καί ώραιοτέοαν καί την αν
τίπαλον επί τ^ ηλικία αύτές σκώπτουσα, ελεγεν «η 
Αρτεμις υπανδρευετο, καθ* ην Ημέραν έγώ έγεννώμην». 

Τό δε κόμμα την ώραίαν αρχηγόν ύπερακοντίζον, έκάλει 
την αντίπαλον έρ ρυτιδωμένη*' γρα ία ν  «vieille ridee·, 
τό δέ γρα ΐα  είναι, κατά την θεωρίαν τοΰ εύτραπέλου 
δουκός τοΰ 'Ροκελλώρ, έκ τών θανασίμων έκείνων ύβρεων 
&ς αί γυναίκες ούδέποτε συγχωροΰσιν. Έλεγόν ποτε αύ^ 
τώ, έπί Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ', δτι δύο κυρίαι τές Αύλές, 
εις λόγους περιελθοΰσαι, έξετόξευσαν κατ’ άλλήλων τά 
έξ άμάξης. «Ειπεν η μία την άλλην γραίαν ;» ηοώτησεν

δ δούξ, — «Ό χ ι» . — «Τότε ύπόσχομαι νά τας συμβι
βάσω». Ά λλά τά σκώμματα ούδέν ΐσχυον έπί τοΰ Ερρί
κου, ού τίνος δ πρός την Άρτεμιν ίρως ηυξανε κατ αντί
στροφον λόγον τές ηλικίας αυτές.

Έν Αύλη δέ ουτω δεδιχασμένη καί δύο βωμούς θυ- 
μιώση δποίαν άρά γε θέσιν θα καταλαβη η τφ  1530 
έξ Ισπανίας έρχομένη, ΐνα νυμφευθτ^ τόν Φραγκίσκον Ε- 
λεονώρα ή έξ Αύστρίας ; ΤΗτο αυτη αδελφή Καρόλου 
τοΰ Ε' καί Φερδινάνδου τοΰ μετέπειτα Α , και χ ί̂ρα εκ 
πρώτου γάμου Εμμανουήλ τοΰ Μεγάλου η Εύτυχοΰς, 
βασιλέως τές Ποοτοκαλλίας. Επειδή δε τα πάντα 
πλήρη ρωμαντικών περιπετειών έν τώ βίφ τοΰ Φραγκί
σκου, καί δ γάμος αύτοΰ συνωμολογήθη εν τ^ ειρκτές 
δτε αιχμάλωτος έστέναζεν έν Μαδρίτη, καί μικροΰ δειν 
Ιθνησκεν, εί μη η προσφιλής αυτοΰ αδελφή Μαργαρίτα 
εσπευδε νά μεταβέ έκει πρός παρηγορίαν καί σωτηρίαν 
αύτοΰ, ώς άλλοτε έκτενέστερον εΐπομεν1. «Τέλος, λέγει 
ένταΰθα περί τοΰ Φραγκίσκου ο Βολταΐρος, εις επίμε- 
τρον έξευτελισμοΰ νυμφεύεται έν τη ειρκτή την άδελφην 
τοΰ αύτοκράτορος* δ δέ κόμης Δε Λαννοα (de (L&niloy)? 
έκ τών στρατηγών τών αίχμαλωτισάντων αυτόν, εις- 
έρχεται είς τό δωμάτιον αύτοΰ φορών ιππασίας υπο
δήματα (en bottes), ΐνα λάβη τήν ύπογραφήν τοΰ Φραγ
κίσκου είς τόν βίαιον έκεΐνον γάμον2». *Ητο δε τό μετα

1, ''Ορα τό 'Α τ τ ικ ό ν  *jΗμεροΧόγιον τοΰ έτους 1883, σελ. 464.
2, Essai, κεφ, CXXIV. To en bottes τοΰ Βολταίρου δέν δυναται 

βεβαίως να σημαίνη Ιλλειψιν σεβασμού πρός τόν αιχμάλωτον βασιλέα, 
διότι γνωστόν έκ τής ιστορίας μετά πόσης λεπτοτητος ο εν τή υπηρεσία 
Καρόλου τοΰ Ε', Φλαμανδός στρατηγός Δέ Λαννοα ? προςηνέχθη τω 
Φραγκίσκφ έν Παυία, τήν σπάθην αύτοΰ λαμβάνων. Κλίνας γονυ, έκκοε- 
μών τό ϊδιον έαυτοΰ ζίφος και παρουσιαζων τω βασιλεΤ « Ικετεύω,ενπε, 
τήν 'Υμετέραν Μεγαλειότητα, οπως στέρζη νά δώσω Αυτή τό έμόν, 
οπερ πλέον η απαξ έφείσθη τοΰ γαλλικοΰ αίματος. Ουδόλως έμπρέπει



τής Έλεονώρας συνοικέσιον δ πρώτος ορος της άπελευ- 
θερώσεως αυτου καί της συνθήκης τής Μαδρίτης (14 Ί- 
ανουαρίου 1526), Υ) έπηκολούθησεν ή έν Καμβραί (5 Αύ- 
γούστου 1529), ή κληθεΐσα Ειρήνη τών δ εσπ ο ινώ ν  
(Paix des Dames), διότι έργάτιδες αύτής Λουίζα η 
Σαβαυδή, μήτηρ του Φραγκίσκου, καί Μαργαρίτα η έζ 
Αυστρίας, περιώνυμος έπί συμφοραΐς, πολιτική συνέσει 
καί καρτεροψυχία, τήν κατάπαυσιν του καταστρεπτικού 
έκείνου πολέμου έπιποθούσαι.

*Οθεν ή Έλεονώρα εμφανίζεται τοΐς Γάλλοις ώς άγ
γελος ειρήνης, καί ώς τοιαύτη ύπ* αυτών χαιρετίζεται. 
Έκ τών πολλών πρός τιμήν αυτής γενομένων ποιημά
των, ή ιστορία διέσωσε τετράστιχόν τ ι τού Μεταρρυθμι- 
στού Θεοδώρου Δέ Βέζ, λατινιστί ποιηθέν καί κατά γαλ
λικήν μετάφρασιν εχον ώδε :

D'Helene on chanta les attraits :
Auguste Leonor, vous n’etes pas moins belle ;

Mais bien plus estimable qu’ elle,
Elle causa la guerre, et vous donnez la paix.

Άλλ* ή Έλεονώρα δέν εύρεν έν Γαλλία ήν έν Λισσαβώνι 
συζυγικήν ευτυχίαν,καί ναι μέν ήτο τό σέμνωμα της Αύ
λής τοϋ Φραγκίσκου, =- ώς ύπήρζεν δ κόσμος παρά τε 
τώ Καρόλω καί τώ Εμμανουήλ — , καί παρίστατο κατά 
πάσας τάς έορτάς καί πανηγύρεις, άλλά δέν κατεΐχεν 
άμέριστον τήν αγάπην τοϋ άπιστου αύτής συζύγου, έν 
παοαδείσψ Εύας δρέποντος καρπούς καί τοιούτους, 
ώςτε ενεκεν αυτών προώρως τόν βίον κατέστρεψεν. 
Έ π ί μικρόν έφάνη σωστικώς έπιδρώσα έπί τοϋ Φραγ-

άξιωματικω τοΰ αύτοκοάτορος να ιδη μέγαν βασιλέα άοπλον, καί περ 
οντα αιχμάλωτον». (Όρα Michaud: B iograph ie U nw erse lle , έν βίω 
L an noy  (Charles de.-).

κίσκου, είς συνδιαλλαγήν τοϋ συζύγου πρός τόν άδελ- 
φόν* ή δέ μεταζύ τών δύο Κρατών ειρήνη καί ένότης ύ- 
πήοζεν δ διακαής πόθος καί ό σκοπός πασών αύτής τών 
ενεργειών, κατά τόν έπτακαιδεκαετη έν Γαλλίου αύτης 
βίον. Άλλ* ή πρός τόν Κάρολον άντιζηλία , ή έξωθή- 
σασα τόν Φραγκίσκον είς τόσον οίκτράς άντιφάσεις, 
ήτο παρ’ αύτώ πάθος ανίατον, καθ* ού άνίσχυροι αί της 
αγαθής Έλεονώρας προςπάθειαι. Καθ* δλου δέ είπεΐν ε- 
ζησεν έπισκιαζομένη ύπό εύνοουμένης πανίσχυρου, ώς αί 
πλεΐσται τής Γαλλίας βασίλισσαι, άπό Φραγκίσκου τού 
Α' εως Λουδοβίκου τού ΙΕ", άναγινώσκουσα, άγαθοερ- 
γοϋσα, τά θεΐα εύλαβουμένη, καί μικράν αναψυχήν είς 
τήν Θήραν καί τήν αλιείαν επιζητούσα. Χηρεύσασα δέ 
το δεύτερον (1547)καί ού καταλιπούσα τέκνα τή Γαλ
λία, άπέθανεν έν Ισπανία  τώ 1558, έζηκοντούτις, έν 
ετει 1498 γεννηθεΐσα.

Τοιαύται αί καλλοναί, αί εριδες καί ά ντ ιζη λ ία ι, τοι
αύτη ή κατάστασις τής Αύλής Φραγκίσκου τού Α", 
κατά το 1533, οτε νέος άστήρ έκ Φλωρεντίας άνατέλ- 
λων εμφανίζεται έπί τοϋ όρίζοντος τού Φονταιμβλώ, 
ενθα ήτο τότε ή Αύλή, τοϋ λαμπρού έκείνου “Φονταιμ- 
βλώ, ενθα δ ιδιόρρυθμος καλλιτέχνης Δέλ 'Ρώσσος ε- 
γραφεν έπί τών τοίχων τήν αίματηράν τού Ίάσονος καί 
τής Μηδείας ιστορίαν, οίονεί προοίμιον τού άποτροπαίου 
δράματος τού Μοναλδέσκη, μέλλοντος νά βάψη διά τοϋ 
ίδ ίου αύτοϋ αίματος τούς τοίχους εκείνους1.

Ή νέα αυτη καλλονή είναι δεκατετραέτις κόρη,είςερ- 
χομένη είς τήν Αύλήν τοϋ Φραγκίσκου, ώς σύζυγος τού

1, Κατεσφάγη ούτος έν Φονταιμβλώ τω 1657, διαταγή τής βασιλίσ- 
σης τής Σουηδίας Χριστίνης, παρασταθείσης, ώς λέγουσιν, είς τήν σφα
γήν ήτο δέ ό Μοναλδέσκης ύπασπιστής τής βασιλίσσης ύπ’ αύτής έπι 
προδοσί^ κατηγορούμενος.



Έορικου, του δευτερότοκου αυτού υίού. Είναι καλη την  
οψιν, άγχινους, μουσοτραφής, φιλόκαλος καί πλην ά λ 
λων φέρει ως προίκα συλλογήν σπανίων χειρογράφων,καί 
τον πεφωτισμένον έκεινον πρός τά  γράμματα καί την τ έ 
χνην ϊρωτα, τόν χαρακτηρίσαντα πάντοτε τόν οίκον αυ
τής, δπουκαί αν έβασίλευσεν, ϊν τε Φλωρεντία καί 'Ρώ
μ η . Φέρει δ’ έν αύτ*75 καί σπέρματα άκράτου καί ολέ
θριας φιλοδοξίας, άλλ* η φιλοδοξία αυτη θά σιγήση έπί 
μακοόν, τέταρτον ολον αίώνος. Βεβαίως ό άνατέλλων ή 
λιος θά έπισκιάση τόν αστέρα τής Άρτέμιδος' ό Ερρί
κος Θ’ άνατρέψη τό παλαιόν ειδωλον, W  άνεγείοη βωμδν 
τω νέ(ρ, και τρίτον κομμά θά συγκροτηθη περί την νεα- 
ραν κόρην* δεν είναι ουτος δ φυσικός τών ανθρωπίνων 
οους ; Καί ομως απάτη· ούδείς νέος βωμός ιδρύεται' ού- 

νέον κόμμα σχηματίζετα ι, ή Ά ρ τεμ ις  εξακολουθεί 
πάντοτε κατέχουσα την τε καρδιάν καί τό πνεύμα τού 
Ερρίκου' αλλ ή Αρτεμις είναι ερωμένη, καί ή σύμβιος 

δέον να υποκυψη, αισιωτέοας ήμέρας άναμένουσα. Θ* ά-  
νατείλωσιν ομως αυτα ι · άδηλον* μόνον δ θάνατος τής  
ευνοουμένης δυναται να εξομαλυνη την άγουσαν είς την 
καοδίαν τοϋ Ερρίκου, καί ουδέν τό προαγγέλλον οτι η 
Αρτεμις μέλλει ταχέως νά καταλίπη την θέσιν, ην δ 

Ιρως έδημιούργησεν αύτή. Μεταξύ δέ τών δύο έκείνων 
αντιπάλων γυναικών, τής ευνοουμένης τού πατρός, καί 
της ευνοουμενης τοϋ υιού, ών ή σφοδρά αντ ιζηλ ία  καί αΕ 
σκανδαλώδεις Ιριδες συμπαρασύοουσι καί διαιοοϋσι την  
Αυλήν, ή θέσις τής δεκατετοαέτιδος νεάνιδος είναι λίαν  
δυςχερής, καί μόνη ή άφάνεια δυναται ν’ άποβν} αύτή  
αγκυρα γαλήνης. Καί έπολιτεύθη μετά τοσαύτης δεξιό- 
τητος, επεδείξατο τοσαύτην πρός τά  τής πολιτείας α 
διαφορίαν,κατέστησεν έαυτην τοσούτον αφανή, ώςτε ού- 
δεποτε ευρέθη εν τώ μέσω τής αντιζηλίας τών δύο εκεί—

νων αντιπάλων, ών η μέν δούκισσα πανίσχυρος, ή δέ Ά ρ -  
τεμις αρκούντως ισχυρά απέναντι τής νεαρας τού Ερρί
κου συμβίου,καθ* δ πάσαν την αγάπην αύτού κατέχουσα. 
ό  δέ βίος ούτος έν τώ σκιόφωτι διήρκεσε μακρόν, παρέ- 
χων αύτη άφορμάς οπως άναπτύξη καί γονιμοποίηση 
οσα τυχόν σπέρματα ύπουλότητος ή φύσις ένέθετο έν 
αύτή, η διαστρέψη καοδίαν αγνήν, ει ποτε έσχε τοιαυ-  
την δτε ήλθεν εις Γαλλίαν. Α λλα μονος ο Βαλζακ, ο 
μέγας ούτος τής ανθρώπινης καρδίας καί τών ανθρωπί
νων παθών ανατομικός, θά ηδύνατο νά έμβατεύση είς τά  
μύχια α ισθήματα καί τους κρυφιους διαλογισμούς τών 
τριών έκείνων γυναικών, είς τάς πρός άλλήλας αυτών 
σχέσεις καί άναστροφάς. Εύλόγως δμως δ ύνα τα ίτ ις  νά 
ύποθέση δτι τό μέλλον θά έφαίνετο ροδόχρουν τη  δου- 
κίσση τής Έ τάμπης. Ό  Φραγκίσκος ητο είςέτι έν τη  
άκμη τής ηλ ικ ίας,α ί δέ τών Γάλλων εύχαί άπήτουν νά 
μη ριψοκίνδυνη πλέον έν πολέμοις, ωςτε ουδεις πιθανός 
φόβος θανάτου, καί τό παν ελεγε τη δουκίσση δτι μέχρι 
τελευτής θ’ άπέλαυε τής εύνοιας τοϋ βασιλέως. Η Αρ- 
τεμις είχε μέν έν αύτη μέγιστον εχθρόν,την ηλικίαν,καθ’ 
δ ύπερβαίνουσα κατά έννεακαίόεκα Ιτη τον Ερρίκον,αλλ 
ειχεν είς άντιστάθμισιν τόν διακαή αύτοϋ έρωτα* δ Ερ
ρίκος τόσον έτύφλωττεν, ώςτε ούδέποτε θά παρετήρει 
έπί τού μετώπου αύτής τάς ρυτίδας, εί'ποτε άνεφαίνοντο. 
Ή θέσις δμως τής Φλωρεντινής, νεαρας καί νομίμου 
συμβίου, ζηλοτύπου Ίταλίδος, θά ύπήρξεν άναντιρρήτως 
είς το επακρον δεινή, άτε άναγκαζομένης νά ύποκοίνη- 
τα ι αενάως φιλίαν πρός δύο γυναίκας,.. &ς βεβαίως δεν 
ηγάπα, ών ή μέν εύνοουμένη τοϋ πενθεροϋ αύτής, εγγά
μου δντος, ή δέ τοϋ ίδιου αύτής συζύγου 1 Ποσάκις ή 
φιλοτιμία  τής νεαρας ήγεμονίδος δέν θά έπλήγει εως ο- 
στέων, καί ποσάκις ή τής Ίταλίδος ζηλοτυπία έτοίμη



νά έκραγη, δέν θά έπνίγη ύπό την στιβαράν της ανάγ
κης πυγμήν ; Όποιον σχολεΐον διαφθοράς καί αναγκα
στικές ύπουλότητος τ9ι νεαρα συμβίω ή λαμπρά εκείνη 
του Φραγκίσκου Αύλή !

Γεγονός δλως απρόοπτον, ό αιφνίδιος θάνατος του 
διαδόχου, Φραγκίσκου και τούτου, ώς ό πατήρ, καλου- 
μένου, τελευτήσαντος έν ’Ιταλ ία  τω  1536 έν δ ιαστή- 
ματι τεσσάρων ημερών, διό καί είς δηλητήριον άπε- 
δόθη, μεταβάλλει ούσιωδώς την κατάστασιν των πραγ- 
μ.άτων,γεννών παρά μέν τ9\ δουκίσση της Έ τάμπης φό
βους τέως άγνωστους, παρά δέ τη Ά ρτέμ ιδ ι καί τη συμ
βίω τοΰ Ερρίκου ελπίδας, ούδέ καν έν φιλοδοξώ όνείρω 
διοοαθείσας. Διά τοΰ θανάτου τούτου ό δευτερότοκος 
Ερρίκος γ ίνετα ι διάδοχος, καί η δούκισσα βλέπει ούχί 
εύαρέστως την Ά ρτεμ ιν ποοσεγγίζουσαν πρός τον θρόνον, 
σήμερον μέν ώ ; εύνοουμένην τοΰ διαδόχου,αύριον δέ ισως 
ώς εύνοουμένην τοΰ βασιλέως. Ά ν  δ’ έν τώ  άφανεΐ έπί 
τέταρτον αίώνος βίω της Φλωρεντινής δύναταί τ ις νά 
όρίση στιγμήν, καθ’ ' ν̂ αυτη συνέλαβε φιλοδόξους σκο
πούς,ή στιγμή αυτη είναι άναντιρρήτως ή τ έ ς  τελευτές 
τοΰ Φραγκίσκου,άναβιβάζοντος διά τοΰ θανάτουτήν σύμ- 
βιον τοΰ Ερρίκου είς τάς βαθμίδας τοΰ θρόνου τές  Γ αλ
λ ία ς .Ά λλ ά  φεΰ, τών άνθρωπίνων ! πόσος χρόνος παρέρ
χετα ι πριν ή δυνηθτΊ αυτη νά ειπη ε ίμ ϊ  β α σ ί λ ι σ σ α  ! καί 
δτε άκόμη ό Ερρίκος κάθηται έπί τοΰ θρόνου,διότι άλλη 
ή άληθης βασίλισσα, ή Ά ρτεμ ις τοΰ Ποατιέ. Ά λ λ ’ ούαί 
τ έ  Γαλλία καθ’ην ημέραν 6 Ερρίκος τελευτήσει! ή Φλω
ρεντινή θά έκδικήση διά τριακονταετούς ολέθριας δράσεως 
πεντεκαιείκοσιν έτών βίον άφανείας, πικριών καί έξευτε- 
λισμοΰ,γράφουσα δι’αίματηρών χαρακτήρων τό άπαίσιον 
αυτές δνομα : Α ικα τερ ίνη  τών Μ εδίκων.

Ε. Κ. Λ ς ο π ι ο ς

ΑΙ Κ Α Τ Ε Ρ Ι  Ν Α  Η ΕΚ Μ Ε Λ Ι Κ Ώ Ν



Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  ΕΚ Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ  
—- —

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΧΘΩΝ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ 
Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ Σ  Τ Η Σ  ΚΟΛΩΝΙ ΑΣ

ΡΟ μ,ιας έβδομάδος σ’ έγκατέλιπον, ΑΙμύλιε, 
χωρίς νά τό εϋπω, ούτε είς σέ, ούτε εις τινα 
τών περί τόν ήμέτερον κύκλον. "Ημην κα- 
τεβεβλημένος έκ βαθύτατης μελαγχολίας, 

άγνοών καί έγώ ακριβώς τό αΓτιον αύτης. Είς ούδένα, 
ούδ’ είς σέ, έξεμυστηρεύθην την άπόκρυφον ανίαν, ητις 
μοϋ έπίεζε τό στήθος, μη έπιτρέπουσά με ν’ άναπνεύσω 
καί έπί στιγμήν ήσύχως καί έλευθέοως. Ουτε αι είδυλ- 
λιακαί έκδρομαί έν τοΐς περιχώροις της Άΐδελβέργης, 
ουτε αί κατά πρωίαν καί εσπέραν αναβάσεις μου είς τό 
φρούριον τ^ς πόλεως μέ την μαγικήν αύτού άποψιν πρός 
την κοιλάδα τοϋ Νέκαρος, ούτε η άνάγνωσις, ούτε η με
λέτη, ούτε οί ρεμβασμοί κατώρθουν νά μέ άπαλλάξωσι 
τοϋ πιέζοντός με έφιάλτου. ‘Υπάρχουσι στιγμαί έν τω 
βίω ημών, καθ’ άς ούδέν δυναται νά φαιδρύνη αύτόν,



ουτε τά θέλγητρα της (ρύσεως, ούτε αί τέρψεις τού πνεύ
ματος. Γινώσκεις υπέρ πάντα  άλλον, Α ίμύλιε, την άπό- 
κρυφον ταύτην νόσον, η τ ις καθιστά δυστυχή τόν άνθρω
πον, ένφ φαίνεται ευτυχής, η τις ταράσσει τό πνεύμα καί 
αποκλείει την καρδίαν άπό παντός έξωτερικου συναισθή
ματος. Έν μέσφ τ ές  πληθώρας της περί σέ ζω ές αισθά
νεσαι έαυτόν νενεκρωμένον, άδυνατουντα νά είσπνεύσης 
τούς χυμούς α ύτές , νά κρατύνης δ ι’ αύτών τόν ηθικόν 
οργανισμόν σου. Μ αταίως προσεγγίζης νά δρέψης τούς 
εύρωστους καρπούς α ύ τ έ ς ’ διά σέ μόνον δέν εχουσιν 
ούτοι έπενέργειαν, ενώ τοσούτον εινε εύεργετικοί καί 
δαψιλώς προχέουσι τούς χυμούς τ ές  ζω ές αύτών καί τ έ ς  
ένεργείας είς άλλους. * 0 ,τ ι  εινε αληθές, άγαθόν, καλόν, 
προσέκον διά την κοινήν συνείδησιν, ευρίσκεις αύτό κατά 
συνθήκην μόνον υφιστάμενον, μηδεμίαν εχον αξίαν, η 
την κοινώς παραδεδεγμένην. Δέν σκοπώ νά προβώ είς εύ- 
ρυτέραν άνάλυσιν θεμάτων, άτινα  αισθάνεται τ ις  μόνον, 
αλλά δέν δύναται νά διατυπώση αρκούντως, καί τών ο
ποίων ύφίστατα ι τήν έπενέργειαν, χωρίς άκριβώς νά γ ι-  
νώσκγ) πόθεν τα ύτα  προέρχονται. Ό ,τ ι  μόνον εχω νά 
σοί εί'πω, εινε δτι ύπό το ιαύτα συναισθήματα σ’ έγκατέ- 
λιπον προ έπτά  ημερών, αλλαχού ζητών άνακούφισιν 
έκ τών θλίψεών μου.

Σύγγνωθί με έπί τη φ ιλαυτία . Δέν έγκατέλιπον τούς 
οικείους μου έπί άνεπαρκεία αύτών νά μοί παράσχωσιν 
°}τ ι ζητώ  ήδη αλλαχού, έν μένω άγνωστων τόπων καί 
άνθρώπων. Πλέον ή άπαξ ησθάνθην τήν δύναμιν τού 
βλέμματος φίλου οφθαλμού, τού ψιθύρου άφωσιωμένων 
χειλεων, τ έ ς  θλίψεως χειρός θερμές ύπό τήν ενέργειαν 
τών αισθημάτων άγάπης καί συμπαθείας. Ούδέποτε ένό- 
ησα τόν βίον άνευ τ έ ς  αλληλεγγύης τών αισθημάτων^ 
τ έ ς  άντιθέσεως τών ιδεών, τ έ ς  συγκρούσεως καί τ έ ς  ποί-

κ ιλ ίας, έξ ής παράγεται ή αρμονία καί ή ένότης. Άλλ* 
υπάρχουσι σ τ ιγμ α ί, έπιβάλλουσαι τήν απόλυτον ηρε
μίαν, τήν είς έαυτόν τού ανθρώπου συγκέντρωσιν, τήν 
μεθ’ εαυτού μόνον συγκοινωνίαν. ’Ιδού δ ιατί άπέλθον, 
Αίμύλιε, χωρίς νά σοί έξηγήσω, ή νά δικαιολογήσω τό 
διατί τούτο, έλπίζων δτι θά μέ έννοήσης συ καί θά μέ 
δικαιολογήσης.'Ό ταν αιθρίαν τινά έσπέραν άπό τών προ
μαχώνων τ έ ς  κατηρειπωμένης άκροπόλεως τ έ ς  προσφι
λούς Ά ιδελβέργης μόνος προσίδης τόν ήλιον, άποσβεν- 
νύμενον εν τφ  ά π ω τά τψ  όρίζοντι, καί μετά τήν άπόλαυ- 
σιν τού φαεινοτάτου καί μαγικωτάτου τούτου θεάματος, 
κατέλθης έν μέσω τού θορύβου τ έ ς  πόλεως, τού άνευ 
ποιήσεως, άνευ θελγήτρων, άνευ χάριτος, θέλεις έννοή- 
σει, δτι δ άνθρωπος, δσον καί άν εινε κοινωνικόν δν, εχει 
στιγμάς έπιβαλλούσας αύτώ τήν έν τώ ιδ ίφ  κοσμώ μο- 
νωσιν, τήν είς έαυτόν ποοσήλωσιν, τήν έντός τού άπει
ρου κόσμου τ έ ς  φύσεως ζωήν, δσον καί άν φα ίνητα ι αυτη 
μεταφυσική, μυστική καί άφηρημένη. ’Ιδού δ ια τ ί, δταν 
κορεσθώ τού αγώνος τού βίου, τ έ ς  τλησιπονου πάλης 
τών παθών, τών αισθημάτων, τών πόθων, καταφεύγω 
μόνος, άνευ εταίρων, άγωνιστών, έχθρών ή φίλων, εις 
τό μέγα τ έ ς  φύσεως άσυλον, δπου δέν ύπάοχει οδύνη ή 
στεναγμός, άλλά ζωή ατελεύτητος. Έ χ ε ι τέρψεις ή 
κοινωνία, άλλ ’ εχει τέρψεις μείζονας ή φύσις. Έ ντός 
τών κόλπων αύτές ζης τή ν  ζωήν τής ζωής, ως Ιλεγεν ο 
Βύρων. 'Υπέρ τό τρυφερόν βλέμμα τές  ερωμενης, υπερ 
τό συμπαθές μειδίαμα τού φίλου, ο σελαγισμός τού α- 
στέρος, τό κελάδημα τές  άηδόνος, τό ρεΐθρον τού χ ε ι
μάρρου, ή εύωδία τού άνθους, δ μυστικός ψίθυρος τού 
Παντός, δ λαλών είς τήν ψυχήν δσα δεν λεγει ή ευγλω τ- 
τοτάτη  γλώσσα,δσα δέν ψάλλει ή θειοτάτη μουσουργία.

Μετά τήν άπόλαυσιν τ έ ς  φύσεως υπάρχει έτερα ή -
ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ^



δονή τοΰ καταβεβλημένου, ετερον καταφύγιον είς τό 
πνεύμα, αναζητούν α κ τ ίνα  φωτός έν μέσω της σκοτίας  
της  κοινωνικής πάλης καί τών αγρίων παθών. Ή  απο
δημ ία  είς τό παρελθόν, ή ερευνά καί ή μελέτη αύτου  
καθ’ άπάσας τάς  σχέσεις τοΰ βίου, έν άπάση αύτοΰ τη  
λαμ π ρότητι καί τη  δυστυχ ία . Ό  βίος ούτος εινε ένιαΐος. 
Έν τ φ  μεγάλω  πανοράματι τη ς  ιστορίας δέν υπάρχει 
παρελθόν, παρόν, ή μέλλον, δ ιότι καί αί τρεις α ύ τα ι  
κατηγορία ι τοΰ χρόνου συνδέονται πρός ά λλή λα ς  άνευ 
διακρίσεως. Κλεισον τούς οφθαλμούς, ρίψον τό πνεΰμά  
σου έντός τοΰ άχανοΰς λαβυρίνθου της ιστορίας, καί θά 
ιδης δτι δέν υπάρχει παρελθόν, ένεστώς η μέλλον, άλλ* 
δτι τά  π ά ντα  συμφύρονται έν μι& καί τη  αύτη  ούσία. 
Κ α ί ομως τό παρελθόν, η αργούσα ηδη α υτη  ιστορία, 
είνε τό σημεΐον έκεΐνο του χρόνου, έπί τοΰ οποίου προ- 
σηλοΰτα ι ό οφθαλμός τοΰ πνεύματος ημών μετά  μείζο- 
νος πόθου καί ένδιαφέροντος* δ ιότι δ άνθρωπος φύσει 
ποθεΐ δ ,τ ι  δέν δυναται. νά κ α τα κτή ση . Α ί π ικρίαι τοΰ 
παρόντος εινε πρόσφατοι, α ίσθηταί*  ένώ αί τοΰ παρελ
θόντος εινε α κ α τά λη π το ι ημ ΐν, άπομένουσι δ* α ίσθη τα ί  
α ί τέρψεις μόνον. Ιδού δ ια τ ί  ποθοΰμεν καί φθονοΰμεν 
τόν βίον τοΰ παρελθόντος παρά τά  έρείπια τοΰ Βαλδέκ, 
τών Πυραμίδων, της  Νινευή, της Περσεπόλεως, τών Α 
θηνών, της Ρ ώμης, της Π ομπηίας, μη λαμβάνοντες ύπ ’ 
δψει δτ* οί έκλιπόντες έκεΐνος κόσμοι ησαν δυστυχέστε-  
pot πολλάκις τών καιρών, ους διερχόμεθα.

Εννοείς, ηδη Α ίμύλ ιε , δ ια τ ί  κατέφυγον είς τον γ η 
ραιόν 'Ρήνον πρός θεραπείαν ψυχικής οδύνης. νΗθελον ν’ 
ακούσω το απόρρητον άσμα της φύσεως, νά συγκινηθώ  
ύπ* αύτοΰ, νά ζωογονηθώ ύπό τών ζειδώρων άκτίνων  
τ ϋ ς  ζων^ς, α ιτ ινες έξ αύτοΰ δ ιαχέοντα ι. Περί μελαγχο-  
λ·κην φθινοπώρου εσπέραν μόνος έκαθήμην προχθές παρά

την ακτήν  αύτοΰ έν μυστική  κοινωνία μετά τοΰ παρελ* 
θόντος, έν αδιαφορία πρός τό ένεστώς . Ύ πό το ια ύ -  
την ψυχολογικήν κατάστασ ιν  είδον την  ιστορικήν εικόνα  
τοΰ παρελθόντος πλήρη, ζωντανήν, άνεξίτηλον. Ό  *Ρη- 
νος έξακολουθεΐ τήν πορείαν αύτοΰ, φυσικήν καί ιστορι
κήν, δ αύτός αείποτε. Ό τ α ν  δύει δ ήλιος, α ί δέ τε -  
λ ευ τα ΐα ι  τοΰ φωτός αύτοΰ ακτίνες έπ ιπ λανώ ντα ι ε τ ι  
έπί τών κορυφών τών όρέων καί εί: τ ά  βάθη τοΰ ουρα- 
νοΰ, κ α τ ’ ανάγκην καταλαμβανόμεθα ύπό τν ς̂ μ ε λ α γ 
χολίας. Δέν ένθυμοΰμαι τ ις  τών νεωτέρων πο ιητών περι
έγραψε τήν  φρίκην, ή τ ις  κατέλαβε κ α τά  πρώτον τόν  
άνθρωπον μετά  τήν  δύσιν τοΰ ήλιου. Σήμερον τό φ α ι-  
νόμενον τοΰτο δέν μδ?ς φοβίζει έπι τοσοΰτον πλέον. Σ υ 
νήθεια, συνήθεια* δ παλαιός έκεΐνος βασιλεύς τοΰ Πόν
του έλάμβανεν έπί τέλους τό δπιον ώς εύάοεστον κ α τα -  
πότιον έκεΐνο, τό δποΐον είς τούς άλλους ανθρώπους φέ
ρει τήν  καταστροφήν καί τόν θάνατον. Ύ πάρχουσι στιγ*  
μαί,καθ* &ς, ενεχ.α τ*7ίς συνήθειας τα ύ τη ς ,  τ ά  κ ά λ λ ισ τα  
τών θεαμάτων ούδεμίαν παρέχουσιν είς τό πνεΰμα η 
μών αισθησιν. Ό τ α ν  δ γέρων Κ άντιος, έπιθάνατος ή θ η ,  
ώδηγήθη παρά τών φίλων είς τόν κτύπον του, δστις ά λ 
λοτε ήτο τό ?νδαλμά τών τέρψεών του, πλήρης άπογοη-  
τεύσεως έφώνησεν άπ ελπ ις— ά λ λ ά  τ ο ν τ ο  ε π α ν α λ α μ β ά ν ε 

τ α ι  χ α τ  ε τ ο ς  ! Κ αί έν τούτο ις, εινε ώραΐον, αθάνατον  
τό φαινομενον τοΰτο. Τό πνεΰμα α ισθάνεται τότε  την  
κ α τα γω γ ή ν  του. Alm a matev !  μόνον έν το ΐς κόλ-  
ποις σου δύναμαι νά αισθανθώ τήν εύγένειαν τ^ς γενε- 
σεώς μου. Ή διαυγής πρωία, ή σκιαζομένη έσπέρα, ή 
ύπό τών αστέρων κατάφω τος νύξ πόσα δ ιηγούντα ι εις  
τήν  ψυχήν μου, όποιας εικόνα: καί α ισθήματα  καί πάθη  
καί πόθους δέν άναβιβάζουσιν εί: το πνεΰμά μου ! Ε
λαφρά, μυστηριώδης φρικίασις διέρχεται το σώμά μου.



Ζώ κ’ έγώ μετά του άπείρου'ειμαι άτομον έν αύτφ,άλλ* 
άτομον ούχί ξένον τής κινήσεως αύτοΰ και της ένερ
γείας, άτομον, ζών, διανοούμενον, εύτυχοΰν, πάσχον.

Ο μΰθος, ή ποίησις, η ιστορία, συναντώνται κατά 
π£ν βήμα διαγκωνιζόμενα, άλληλομαχοΰντα κατά πα- 
σαν την έκτασιν έν ταΐς δχθαις τοΰγηραιοΰ 'Ρήνου.Έδώ 
ή σκιά τοΰ μύθου, έκεΐ τό φως τής ιστορίας* έδώ δ θρύ
λος μυθικοΰ ηρωος τών Νειβελούγγων, έκεΐ αί άνδραγα- 
θίαι ίστορικοΰ προσώπου τής μακρας γερμανικής ιστο
ρίας· Άλλ* ο,τι είνε ώραΐον, θαυμάσιον, γοητευτικόν, 
εινε ή ποίησις, μηδέποτε έξαντλουμένη πρός διαιώνισιν 
οίουδήποτε θέματος, είτε μυθικοΰ, είτε ίστορικοΰ, παν- 
ταχοΰ εύρίσκουσα ύλην πρός έκδήλωσιν έαυτής, είτε έν 
τα ΐς σκιαΐς τών ονείρων τοΰ παρελθόντος, είτε έν έρ- 
γασί^ τής ιστορίας. Μυστικοί, αμφίβολοι ηοωες άπα- 
σχολοΰσι την φαντασίαν τών άπλουστέρων, παριστάμε- 
νοι ύπό της ποιήσεως ώς δλως πραγματικοί. Δυσχερώς 
δύναταί τις νά εύρη φυλήν τοσοΰτον ύποπίπτουσαν εις 
τάς έπιδράσεις της φαντασίας, δσον την γερμανικήν. 
Δι δέ τάσεις αύτης πρός την θαυματοποιίαν προβαί- 
νουσιν έπί τοσοΰτον, ώστε καί αυτά τά πραγματικά άν- 
τικείμενα νά τά περιβάλη διά τοΰ πέπλου της φαντα
σίας και της ποιήσεως.Ό Ρολάνδος εινε τοσοΰτον πραγ
ματικός, ό'σον καί δ Βλύχερος, δστις πάλιν εινε τοσοΰ
τον φανταστικός, δσον καί δ παλαιός ιππότης τοΰ Κα- 
ρολομάγνου. Δύναταί τις ειπεΐν δτι δ 'Ρήνος κατ’ έξο- 
χήν εινε ή ζωντανή παράστασις τής αλληλουχίας ταυ- 
της μεταξύ τών θρύλων καί τής ιστορίας, τών μύθων καί 
τής πραγματικότητος. Διέρχονται έπί τών κυμάτων 
αύτοΰ αί σκιαί καί τά είδωλα τής ποιήσεως, άλλά συγ
χρόνως άντιπαρέρχονται ζώσαι καί ποαγματικαί αί ε ι
κόνες τής ιστορίας, τή ; ανθρώπινης ένεργείας, οια έκδη-

λοΰται έν τ$ πορεί^ τοΰ πολιτισμού διά τών στρατιω
τικών αγώνων, διά τής έμπορίας, τής βιομηχανίας τής 
καθόλου έν γένει μεταξύ τών έθνών κινήσεως,συνεργασίας 
καί αλληλεγγύης.

Ό λίγιστα  σημεία τής υδρογείου σφαίρας παρέχουσι 
τοσοΰτον ποικίλον ύπό πασαν εποψιν ένδιαφέρον, δσον ο 
Ρήνος. Ένταΰθα ή άνθρωπότης ησθάνθη έαυτήν ίσχυ- 
ροτάτην, ίκανωτέραν πρός πλήρωσιν τοΰ προορισμού της, 
ή άλλαχοΰ. Ά πό πολλών αΙώνων μεγάλη τελείτα ι έν
ταΰθα έργασία τής ιστορίας, ήτις συνήθως έν διηνεκεΐ 
δ ιατελεΐ αλληλεγγύη καί άμοιβαιότητι μετά τής φύ- 
σεως’δ Ρήνος έκπαλαι κατέστη τό κέντρον τής ένεργείας 
ίσχυροΰ λαοΰ, μεγάλας προσενεγκόντος υπηρεσίας έν τ$ 
άνελίξει τοΰ ανθρωπίνου βίου. Ή ποίησις καί ή τέχνη, 
ή έπιστήμη καί ή ήθικότης, ή ανθρώπινη έπικοινωνία 
καί τό άλληλέγγυον,πλέονή άπαξ έξεδηλώθησαν ένταΰθα 
έν άπαραμίλλφ υπεροχή. Πλέον ή άπαξ ή Γερμανία εξε- 
δήλωσε τήν ύψίστην τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος ι^χυν 
καθ* άπάσας αύτοΰ τάς σχέσεις, πνευματικάς, ηθικάς, 
ύλικάς, ή δέ ισχύς αύτη συνεκεντρώθη κατ’ έξοχήν έδώ 
παρά τόν πολιόν Ρήνον. Αδύνατον νά κατανοηθη άνευ 
τοΰ Ρήνου ή Γερμανία. Ά πό τών πρασ ίνω ν  αυτών κυ
μάτων έξέρχεται γονιμότης έδάφους, άλλά καί γονιμο- 
της πνεύματος, ήτις έδημιούργησε τοσοΰτον ένδιαφέρου- 
σαν, τοσοΰτον Ιξοχον, τοσο.ΰτον παγκόσμιον την γερ
μανικήν ιστορίαν, καί τοΰ δποίου ή ένέργεια πλέον ή ά
παξ υπήρξε προφανής καί εύεργετική ού μόνον διά τήν 
γερμανικήν, άλλά καί διά τήν εύρωπαικήν ιστορίαν.

*
♦ *

Έπεθύμουν, Αίμύλιε, σήμερον νά σοι ειπω έκτενώς 
περί τών έκ τοΰ Ρήνου έντυπώσεών μου. Ό ,τ ι ησθάν-



θην έκ τές φύσεως, δ,τι ήντλησα έκ της ιστορίας* νά 
αναπτύξω τάς προχείρους σημειώσεις μου, νά σέ κατα
στήσω κοινωνόν τών άπολαύσεων, άς ησθάνθην κατά τό 
οκταήμερον τούτο χρονικόν διάστημα τού πλού μου, 
α9 ημέρας σ εγκατέλιπον, χωρίς νά σέ άσπασθώ. 
Δυστυχώς δέν δύναμαι νά ποάξω τούτο έπί τού πα
ρόντος, στερούμενος τού προσήκοντος χρόνου καί τό
που. Είμαι άλλως τε έπί τοσούτον άπερροφημένος έκ 
τών εντυπώσεων, ών καθ’ έκάστην άπήλαυον έν τη με
γάλη φυσική, κοινωνική καί ιστορική σκηνογραφία, τ^ 
εξελισσομένη παρά τάς οχθας τού ποταμού, δν οί Ρω
μαίοι δικαίως έκάλεσαν Rlienus superbus, ώστε θά 
κατηνάλισκον ημέρας ολοκλήρους πρός ταξινόμησιν καί 
παράστασιν τών έντυπώσεών μου. Γινώσκεις τό δοομο- 
λογιον της Rheinf&hvt, της έπί τού Ρήνου πορείας. 
Εισέρχεσαι εν τ ιν ι τών ατμόπλοιων, ών αποστολή είνε 
ή επί τού ποταμού διηνεκής αύτών άνοδος καί κάθοδος, 
καί ή προσέγγισις καθ* άπαντα τά ένδιαφέροντα σημεία 
αμφοτέρων τών οχθών. Πόλεις, κώμαι, μεσαιωνικοί πύρ
γοι, κατα νεώτερον αρχιτεκτονικόν τύπον έπαύλεις, τά 
πάντα παρέρχονται προ τών οφθαλμών σου έν λαμπρα 
παρατάξει, καταλείποντα εύάρεστόν τινα άνάμνησιν, 
ιστορικήν εικόνα, έντύπωσιν φυσικού τοπείου, παν δ,τι 
έν γένει δύναται νά τέρψη τάς φυσικάς αισθήσεις, ή τό 
πνεύμα* θέλεις ίδει έρείπια, οία τά πολυθρύλητα Rhein- 
fels καί L urley , άτινα τοσάκις εψαλεν ή ποίησις, άπό 
τού αμυδρού λυκόφωτος τού μέσου αίώνος μέχρι τών 
τελευταίων χρόνων, άτινα πλέον ή άπαξ παρέστησεν ή 
γραφική* εινε άγρια τήν δψιν, ώς οί καιροί έκεινοι, καθ* 
ους ησαν κατοικία σιδηροφράκτων, άνυποτάκτων ίππο- 
τών, άλλά συγχρόνως καί άποπνέουσι τά ολίγον απώ
τερα τών ερειπίων τούτων τοπεια ειδυλλιακήν τινα  χά-

ριν καί ζφήν, δπως αί τρυφεραί και ξανθαι εκεΐναι δε- 
σποιναι τών πύργων τούτων, μέ σώμα Συλφίδος, μέ 
οφθαλμούς κυανωτέρους τού βαθυκυάνου τού ουρανού 
χρώματος, μέ βοστρύχους ξανθούς, δι ας έμάχοντο οί 
Ιππόται εκείνοι, άπό τές  λεπτοφυούς τών οποίων χειρός 
έδέχοντο τό άθλον τές νίκης έν ταις μονομαχίαις, καί 
ενώπιον της ρέμβης τών όποιων και τές  ηδυπαθείας ε- 
κλινεν ή μούσα τών συγχρόνων ραψωδών δια να εμπνευ- 
σθ?ι τό τρυφηλότερον αυτές ασμα. Ακολούθως παρέρ
χονται προ τών οφθαλμών σου εν τώ γραφικωτατφ 
τούτφ πανοοάματι τά θαυμάσια αποτελέσματα τές  τέ
χνης, τ έ ;  βιομηχανίας, της εμπορίας, τές κοινωνικής 
έν γένει κινήσεως και ένεργείας, οΐα απο τοσούτων α ιώ 
νων έκδηλούται παρά τάς οχθας τού Ρήνου, από τών 
Ρωμαίων μέχρι τές σήμερον. Γινώσκεις την Γερμανίαν 
του Τακίτου. Εινε υπερφυές ϊργον, ουχί διότι αμιμη- 
τως περιέγραψε τούς Γερμανούς, οιοι κατά πρώτον απε- 
καλύπτοντο έν τη ίστορί^, νικηταί τών αηττητων ρω
μαϊκών λεγεώνων έν τώ ΜέΛανι δασει, ενθα κατεμέλι- 
ζον τούς στρατιώτας τού Βαοου, με ολα αυτών τα πα
ράδοξα καί ακατανόητα διά τόν γηράσαντα έκεινον πο
λιτισμόν ήθη καί έθιμα, άλλά διότι εγραψε παρήγορον 
εικόνα τού μέλλοντος τού σεσηποτος εκείνου κοινωνικού 
κόσμου τές έποχές τών Κλαυδίων και τών Κομμοδων, 
τών ’Ιουλιών καί τών *Αγρ<ππινών. Οποία βαρεία εντυ- 
πωσις, οποία τραγικά καί απελπιστικά συναισθήματα 
καταλαμβάνουσι σε άναγινωσκοντα τας ατελεύτητους 
έκείνας σελίδας τών Xρονιχών  καί τών Ιστορ ιώ ν ,δι ων 
ο μέγας ηθογράφος κατέλιπεν άμίμητον εικόνα τών χρό- 
νωντου, έκδικήσας τά τελεσθέντα έγκλήματα έν όνόματι 
τές αίωνίας ηθικές,ένονόματι τές ανθοωπίνης τιμ ές και 
άξιοποεπείας, ήτις τοσούτον άπαισίως ύπεβιβασθη και



εξηυτελισθη κατά την έναγΤ) ύπό πό?σαν Ιποψιν περίοδον 
έκείνην τής ^στορίας ! Νομίζεις δτι έξήλθες άπό κατα
γωγίου, εντός τοΰ περιβόλου τοΰ οποίου τελοΰνται ό'λα 
τά ανοσία οργιά, τά όποια είνε δυνατόν νά φαντασθή 
καί νά πραγματοποιήσγ) ό άνθρωπος έν τ?, διαφθορα του*, 
και εξέρχεσαι αληθώς τοΰ απαίσιου τούτου πανδαιμό
νιου,^ καί αναπνέεις δντως την αύραν τ7,ς έλευθερίας, 
τ ής ηθικές, της ποιήσεως, τών έλπίδων, δταν λαμβά
νεις άνά χειρας την Γερμαν ίαν ,  ήν ό αυτός έγραψε, διά 
να παραγορηθγι ισως, παρηγοοών συγχρόνως τούς μετ* 
αύτοΰ θλιβομένους συγχρόνους του, τό άνθρώπινον γέ
νος, παριστών οτι δεν διεφθάρη καθ' δλοκληρίαν, καί 
δτι υποφώσκει έν τφ  μεμακουσμένω όρίζοντι τής ίστο* 
ριας εύγενέστερον καί ήθικώτερον κοινωνικόν μέλλον.

Το μέλλον τοΰτο, το οποίον ήδη πρόκειται ενώπιον 
εμοΰ ώς ένεστώς, ώς πραγματικότης, οφείλεται εις τό 
γερμανικόν ατομον. Γίνωσκε οτι τό άτομον τοΰτο εμ
περιέχει περισσότερα ζωτικά στοιχεία, ή όσα Γσως τε- 
ριέχει άλλο έν τ?, ιστορία έθνικόν άτομον. Διάβηθι τάς 
πόλεις αύτοΰ, τάς κώμας, τάς έξοχάς, καί θέλεις Γδει 
τοΰ λογου μου την αλήθειαν. *ΊΓπό την δύναμιν ταύ
την εκδηλοΰται καθ ολας τάς σχέσεις τοΰ βίου, πνευ- 
ματικας και υλικας^ ατομικάς καί κοινωνικάς* καί πρός 
πίστωσιν τουτου άνάλαβε καί σύ μίαν Rheinfahrt, 
καθ’ δλας τάς διευθύνσεις τοΰ ποταμοΰ, καί θέλεις ουτω 
κατανοήσει τ ι οφείλει ή νέα Ιστορία, η άνθοωπότης, είς 
την έργασίαν^τοΰ λαοΰ τούτου, όστις πλέον ή άπαξ έν 
τώ μακρώ αυτοΰ σταδιω έξήγγειλε τόν κυρίαρχον λό
γον της ηγεμονίας τοΰ πνεύματος έν τ^ θρησκεία, έν 
τ ?  T^XvYb τ?  έπιστήμν).

Υπο τας πεποιθήσεις ταυτας διατελών, Αιμύλιε, έπε- 
σκέφθην εσχάτως άνερχόμενος τόν Τήνον, την Βορμα-

τίαν, ήτις έξελέγη ύπό τ*7)ς ποιήσεως το θέατρον της ε
ποποιίας τών Νειβελούγγων, Ενθα συν*7ίλθον πολλαί γερ- 
μανικαί Λ ίαιτα ι κατά τόν Μέσον Αιώνα, καί ή περιφη- 
μοτάτη πασών έν τ?ϊ γερμανική ίστορί<£, καθ* ην έλύθη 
τό ζήτημα της μακραίωνος πάλης μεταξύ πάπα και αυ- 
τοκοάτοοος, ’Εκκλησίας και πολιτείας, αυθεντίας και ε
λευθερίας διά τήςνίκης τής πολιτείας καί τ^ς έλευθε- 
ρίας. ’Εκ τής πόλεως ταύτης έξηλθεν, έπισήμως ^δη, 
ή Διαμαρτύρησις τοΰ Λουθήρου, ητις εμελλε νά κατα- 
στ$ βραδύτερον διαμαρτύρησις της Γερμανίας, διαμαρ- 
τύρησις αύτ?1ς τ^ς νεωτέρας κοινωνίας. ΤΗτο ώραία ή 
εσπέρα, καθ’ ήν άπεκάλυψα την κεφαλήν μετά σεβα- 
σμοΰ, άλλά καί μετ’ άρρητων αισθημάτων ενώπιον τοΰ 
Μνημείου τοϋ Λουθήρου , τοΰ αριστουργήματος τούτου, 
τοΰ όφειλομένου κατά μέγα μέρος εις τον Ιξοχον Ριτσέ- 
λιον. Έν έπιφανεΐ θέσει ισταται ό μεταρρυθμιστής* εινε 
αύστηρός καί άγέρωχος, καταυγάζει άπό τών οφθαλ
μών αύτοΰ καί τοΰ μετώπου η π ίστις, ή ελπίς επι το 
μέλλον τοΰ Ιργου του* εινε έτοιμος νά συζητήστ), νά 
παλαίσνι κατά τών αντιπάλων του μετα τής αυτ^,ς ορ
μής καί δυνάμεως λόγου, μεθ ης άλλοτε κατέβαλεν 
έν τή πόλει ταύτη τόν συνήγορον τοΰπαπισμοΰ Eck, έξ 
ονόματος τοΰ κοιτηρίου τ^ς ελευθερας ερευνης. Ολίγον 
τι δέ κατωτέρω αύτοΰ ΐσταντα ι τα ορειχαλκινα αγάλ
ματα τών τεσσάρων πρωταγωνιστών τής ιδέας του Λου
θήρου. Είνε Φρειδερίκος ό σοφός, ο εκ Σαξονίας, Φ ίλ ιπ 
πος ό Μ εγαλόψ υχο ς , ό έκ Κασσέλης, οί δυο προστάται 
ηγεμόνες καί οί έν τώ αγώνι τοΰ λόγου καί της γρα
φίδας συναθληταί αύτου, ό Μελάγχθων καί ό Ρεϋχλΐ- 
νος. Έν ταΐς διαφόροις πλευραΐς του μνημείου απεικο
νίζονται τά σήματα τών γερμανικών εκείνων πόλεων, 
αιτινες έν τοΤς πρώτοις ανεκηρυξαν τας αρχας τ*7}ς Με-



ταρουθμίσεως, καί οί πρό τοϋ Λουθήρου διαμαρτυρηθέν· 
τ ε ; καί μαρτυρήσαντες υπέρ αύτής, δ ’Ιταλός Σαβονα- 
ρολας, ό Βοημός Ουσσιος, καί οί Ά γ γ λ ο ι Πέτρος Βάλ- 

ς και Βί^λεφος. Μετά τήν Βορματίαν άνήλθον έπί τοΰ 
ποταμοΰ^ είς άλλην διάσημον έν τοΤς γερμανικοΐς χοο- 
νικοις πόλιν, τήν Μ αγουντίαν, την γενέτειραν τοϋ Γου- 
τευ.βεργίου, ei^ov τό όμοίωμα αύτοΰ, *τοϋ μεγάλου ευ
εργέτου τή̂ ς άνθρωπότητος, έργον τοΰ Δανοΰ Θορουάλ- 

„ων· Μετά ταϋτα  έρχεται ή Κοβλεντία, ή παραρρήνιος 
α υ ./) ιστορική πόλις, τοσοϋτον γνωστή, ώς τό πρώτον 
ασυλον τών έκ Γαλλίας κατά τήν Έ πανάστασιν μετανα
στών —  καί τ έ κατά τής πατρίδος των δρμητήριον. ’Ο
λίγον ανωτέρω κεΐτα ι ή Βόννη, ή χαρίεσσα καί ένάρετος 
αυτη πανεπιστημιακή πόλις* ένθα μετά πολλοϋ ζήλου 
θεραπεύονται αί έπ ιστήμαι, πατρίς δέ τοΰ μεγάλου μου- 
σουργοΰ Μπετχόβεν, ού τό όρειχάλκινον μνημεϊον ΰψοΰ- 
τα ι έπί τής κεντρικής πλατεία ς , ένφ έπ ί τίνος παρά 
τάς όχθας τοϋ 'Ρήνου εξώστου ΐσ τα τα ι δ άνδριάς ενός 
των πνευματικών ηρώων τών χρόνων τής εθνικής, έξε- 
γέρσεως τής Γερμανίας, 1807 - 181 4,τοϋ Arndt, μέχρι 
τής σήμερον ειδώλου τής γερμανικής νεότητος. Εινε ά - 
ναγεγραμμένοι έπί τοϋ αγάλματος τούτου λόγοι τοϋ 
ποιητοϋ, λόγοι διαμαρτυρήσεως καί ελευθερίας :

«der Rhein, Deutschlands Grenye, nieht Deutschland’s Strom1»

Καί έψιθύριζον, καταλείπων τήν Βόννην, καί διευ- 
θυνόμενος πρός τήν Κολωνίαν, τό ά σ μ α  τυν Ρ ήνου ,  τήν 
γερμανικήν Μ ασσαλιώτιδα, .δέν θά έχητε τόν γέρμα- 
μανικόν μας Ρήνον», τον όποιον έν ετει 1 8 4 0  συνέθη- 
κεν δ Μπέκκερ, καί τό όποϊον τραγικώς άπεδείχθη μετά

ί ,  Ποζαμος της Γερματίας, ονχΐ avropor, δ 'PijroQ.

μίαν γενεάν έν τφ  περί τοΰ ποταμοΰ τούτου άπαισίω 
άγώνι μεταξύ Γάλλων καί Γερμανών έν έτει 1 8 7 0 .

*
* *

Ά πό τής χθες είμαι έν Κολωνίο*. Γινώσκεις τήν Co- 
loniam τών Ρωμαίων, μίαν τών πρώτων αύτών έπί 
τοΰ γερμανικοΰ έδάφους έγκαταστάσεων, την μέχρις 
εσχάτων έλευθέραν πόλιν, έδραν αρχιεπισκοπής ισχυρό
τατης κατά τόν Μέσον Α ιώνα, άνθηροτάτην άπό βιομη
χανικές καί έμπορικές άπόψεως έκτος έλαχίστων δια
λειμμάτων πόλιν, πατρίδα δέ τοΰ άγγεΛ ιχοϋ ό ιό ά χ τ ο -  
ρος, τοΰ κορυφαίου τοΰ Καθολικισμοΰ, Θωμά τοΰΆ κυ ι- 
νάτου.

Ά πό καιροΰ έπεθύμουν, καθά γινώσκεις, νά έπισκε- 
σκεφθώ την έλευθέραν ταύτην πόλιν, ενθα η χριστια
νική τέχνη είπε, κατά  τόν Μισχλέ, τόν τελευταιον 
αύτές λόγον. Εϊδον τόν άγιον Πέτρον τές  Ρώμης, την 
μητρόπολιν τών Μεδιολάνων, την Παναγίαν τών Πα- 
ρισίων, τό έν 'Ρήμοις θυσιαστήριον τών Γάλλων βασι
λέων καί πλείστας βασιλικάς καί μητροπόλεις τοΰ 
χριστιανικοΰ κόσμου άπό τ έ ς  έποχές έκείνης τοΰ Μέ
σου Αίώνος, οπότε εθαλε ζωηρόν καί άκμαιον τό θρη
σκευτικόν αίσθημα. Ά λ λ ’ έφρόνουν πάντοτε, δτι η τέ
χνη ηδύνατο νά παραγάγν) γενναιότερόν τ ι ετ ι, χαθο - 
•Ιιχώτερον εργον, άντάζιον τ έ ς  μυστικές διδασκαλίας 
τοΰ Καθολικισμοΰ. Ό  Χριστιανισμός εινε έν τ9\ συνει- 
δήσει τών πιστών αύτοΰ η γέφυρα, η μετάγουσα τόν 
άνθρωπον άπό τ έ ς  γ ές  είς τόν ούοανόν, άπό τοΰ πεπε
ρασμένου είς τό άπειρον. Καί ό ναός άρα, ενθα προσέρ
χεται νά συγκοινωνήση μετά τοΰ θείου, πρέπει νά έκ- 
φράζν) κατ* έζοχην την έζωτεοικην παράστασιν τοΰ α ι
σθήματος τούτου. Ή  μητρόπολις της Κολωνίας υπέρ-



ξεν υπό την Ιποψιν ταύτην τό ά σ μ α  α σμ ά τω ν  τές  χρι
σ τ ια νο ύς  αρχιτεκτονικές, ΐνα μιμηθώ την γλώσσαν τοΰ 
μυστικισμοΰ. Ούδέποτε ούδαμοΰ τό θρησκευτικόν αΓ- 
σθημα έξεδηλώθη μετά τοσαύτης ισχύος συλλήψεως καί 
έκτελέσεως ό'σον εν τ^ μητροπόλει ταύτη , Ό  Χοιστια- 
νισμός εινε προ πάντων ή θρησκεία τοΰ εξω τώ να ίσθή - 
σεων κόσμου, άντιθέτως πρός τάς άλλας θρησκείας, α ΐτ ι-  
νες μέχρι τοΰδε ημφισβήτησαν την θρησκευτικήν συνεί- 
δησιν τοΰ ανθρωπίνου γένους. Αί κατ' εξοχήν α’ισθητι- 
καί θρησκειαι τ έ ς  παλα ιτά τη ς 'Α νατολές, ή έλληνική, 
ή ρωμαι’κη, άπέβλεπον μ&λλον ε'ις τόν εσω ή τόν εξω των 
αισθήσεων κοσμον. Τουναντίον η χριστιανική διδάσκει, 
ότι δ άνθρωπος, οιος ενεργεί και ύφ ίστατα ι έν τώ κο
σμώ τουτω , εν τ̂ 5 κοιλάδι ταυτη  τοΰ κλαυθμώνος, της 
οδύνης, τ έ ς  δοκιμασίας, εινε δν πεπερασμένον, προσ- 
καίρως ένταΰθα διαβιοΰν, ή δ' αληθής αύτοΰ πατρίς, ή 
άνω Ιερουσαλήμ, δέν εινε έκ τοΰ κόσμου τούτου. Ύ πό 
την επενέργειαν άρα τοΰ αισθήματος τούτου εμελλε καί 
νά εκδήλωση και τήν τέχνην, ητις ύπέρξεν αείποτε έν 
τ^ ιστορία η αληθεστάτη έκπροσώπησις τοΰ θοησκευτι- 
κοΰ αισθήματος. Τοιουτοτροπως ένω έν τ έ  ινδική π α 
γόδα, έν τω  ναώ τ ές  Α ίγύπτου $ τές  ’Ασσυρίας, έν τω 
ελληνικφ ή τφ  ρωμαϊκφ ναφ , έν τφ  άραβικφ τεμένι, 
αίσθανόμεθα κατ ' εξοχήν τόν κόσμον τοΰτον τ ές  αισθη
τ ικές συλλήψεως, έν τφ  χριστιανικφ ναφ , άπό τοΰ ελ
ληνίζοντας μάλλον βυζαντιακοΰ ρυθμοΰ μέχρι τοΰ γοτ
θικού, καταλαμβανει ήμας ή ιδέα τοΰ κόσμου τοΰ πνεύ
ματος. Ο ουρανος εινε ή πατρίς σου, λέγει εις τόν χρι
στιανόν ο ναός αυτου* και τοΰτο άνέπτυξεν ή γοτθική 
τέχνη θαυμασίως, τείνουσα ν ’ άναπετάση τάς βελόνας 
τ έ ς  εκκλησίας, τά  σύμβολα ταΰτα  τοΰ απείρου, τέ£ 
α ίωνιότητος, πρός τό άπειρον τοΰ ούρανοΰ. Ούδέποτε

ή τέχνη έσχε τοσαύτην δύναμιν νά έκφράση τό αίσθη
μα τοΰτο, δσον έν τη συλλήψει τοΰ γοτθικοΰ ρυθμοΰ, 
άλλά καί ούδέποτε δ ρυθμός ούτος έπέτυχε νά εκφράση 
τό αίσθημα τοΰτο πληρέστερον, δσον έν τ7) συλλήψει 
καί τη έκτελέσει της μητροπόλεως της Κολωνίας.

Έν Κολωνία διαμένων, δεν ήδυνάμην νά σκεφθώ περί 
τίνος άλλου, ή περί της μητροπόλεως αύτης. Ύ πάρ- 
χουσιν έν αύτ^ τοσαΰτα άλλα μνημεία, περιφανή καί 
αξιοθέατα, μαρτύρια της μακροχρονίου εύκλειας της 
πόλεως, άλλ* ή μητρόπολις τοσοΰτον υπερέχει πάντων 
τούτων, ώστε εξαλείφονται άπέναντι α υτές . Σε συμ
βουλεύω δταν μεταβαίνης εις τ ινα  πόλιν, ΐνα  έπισκεφθης 
τά έν αύτη άξιοθέατα, νά μή άπασχολές τόν χρόνον 
σου, τήν περιέργειάν σου, τήν ένέργειαν τοΰ πνεύματός 
σου, είς μυρία άντικείμενα. Ζήτησον τό πρώτιστον π ά ν
των, τό μάλλον ανθρώπινον. ΕΓσδυσον είς τήν ερευνάν 
αύτοΰ, τήν μελέτην, μέ δλον τό πνεΰμά σου, μέ πάσας 
τάς αισθήσεις σου, άν θέλης νά αίσθανθης πλήρεις τας 
τέρψεις της ψυχές, τ άς άπολαύσεις τών αισθήσεων, την 
έκπλήρωσιν τοΰ αισθήματος. ’Απέρχεσαι ϊχω ν έν σοι 
πλήρη εικόνα, άνεξίτηλον, μαγευτικήν, ύπ* ούδεμιας 
άλλης έντυπώσεως δευτερευούσης σκιαζομένην. Τοιαύτη 
εινε ή αισθητική μου, ταυτην δ είχον κατα νοΰν καί 
πάλιν νά εφαρμόσω έν Κολωνία. Τί θά μοί παρειχον αι 
τοιαΰται άλλ αι έκκλησίαι, άρχαιαι καί νεώτεραι, τ έ ς  
καθολικωτάτης ταύτης παραρρηνίου πολεως, είτε προ, 
εΐτε μετά τήν έπίσκεψιν τ έ ς  μητροπόλεως; Ταΰτα φοο- 
νών, ώς έξηλθον τοΰ άτμοπλοίου, εσπευσα πρός τόν 
ναόν, νά ίδω αύτόν, νά θαυμάσω καί νά αναχωρήσω.

ΤΗτο ώραία πρωία τοΰ Σεπτεμβρίου· δ ήλιος ακτινο
βολεί έπί τών πρασίνων κυμάτων τοΰ ’Ρήνου, άφ ων 
ενθεν καί ένθεν κατοπτρίζονται αί παρόχθιοι κώμαι καί



επαυλεις, καί νομίζει τ ις δτι πρωινόν δνειρον άπασα 
αυτη ή ποικίλη της (ρύσεως καί τής κοινωνίας σκηνο
γραφία. Ο 'Ρήνος κατά την στιγμήν ταύτην της άρ- 
χομένης κτήσεω ς, φέρει την φυσιογνωμίαν κεντρικής 
όδου μεγάλης βιομηχανικής πό>εως. Λέμβοι διασταυ- 
ρουνται καί άτμόπλοια, πλήθοντα έπιβατών, μεταβαι- 
νόντων άπό μι£ς είς την άλλην δχθην. Οί μέν εχουσιν 
αποτετυπωμένον έπί του προσώπου αύτών τό έλατήοιον 
τής εργασίας καί σπεύδουσι πρός τόν προορισμόν των, 
χωρίς νά ένδιαφέοωνται διά την πρό αύτών άνελισσομέ- 
νην μαγικήν έπί του Τήνου καί τών οχθών αύτοΰ σκη
νογραφίαν. Ποσάκις άλλοτε δέν άπήλαυσαν τοΰ γοη- 
τευτικοΰ τούτου θεάματος, τό όποιον άπασχολει άλ
λους έν τώ άτμοπλοίω έπ ιβάτας, έπί τούτω ταξειδεύον- 
τας, καί ηδη δεικνύοντας τάς έντυπώσεις τω ν, οί μέν 
διά χειρονομιών, οι δέ διά κραυγών, οί δέ διά τής σιω- 
πής εκείνης, η τις λαλεΐ συνήθως εύγλωττότεοον τής 
ευγλω ττία ς ! Εινε εορτάσιμος ημέρα, άγνοώ ποία έκ τών 
απειραρίθμων τοΰ καθολικοΰ εορτολογίου.Τοΰτο δ έέλέγ- 
χετα ι εκ τοΰ προχείρου, έκ τών πολλών γυναικών, αΐ- 
τινες μεταβα ίνουν πρός την Κολωνίαν, νά έκκλησιαβθώ- 
σιν εν τη μητροπόλει ή εν τιν ι άλλη έκκλησία, φέρου- 
σαι μεθ εαυτών καί τά  ευχολόγια. Ή  π ίστις έξέλιπε 
κατα τον σκεπτικόν τοΰτον δέκατον ένατον αιώνα, καί 
σήμερον οι ναοί τοΰ Ύ ψίστου, ενθα άλλοτε εκαιε διηνε
κές τό θυμίαμα άνυποκρίτου άφοσιώσεως πρός τό θειον, 
δεν θαμιζονται πλέον ή ύπό τών γυναικών καί τών π α ι
διών S i c  t v  CM S it  \ Ουτω παρέρχονται άπό τής συν· 
ειδήσεως τής άνθρωπότητος δ ,τι έγοήτευεν αύτην άλ 
λοτε καί παρεμυθει, δ ,τι ήτο ό τελευταίος σκοπός καί 
τό πρώτιστον τών μέσων τοΰ έν τω κόσμω τούτω εύ- 
δαίμονος βίου, θρησκευτικά αισθήματα, διαπρύσιοι πό-

0οι πρός τό θειον, πρός τό άγνωστον, έξηφανίσθησαν 
πρό τών δογμάτων τής νέας σκέψεως, ως εξαφανίζεται 
ή θερμότης ωραίας ημέρας ένώπιον τοΰ πνέοντος βορείου 
ρεύματος. Ή  άνθρωπότης είπε πλέον τόν θρησκευτικόν 
αύτής λόγον, Ιμελψετό ύστατον Ώ σ α ν ν ά  πρός τόν Θεόν, 
πρός τόν δημιουργόν, πρός την θρησκείαν. Και ήδη εξ- 
έρχεται άπό τών ένδοτάτων αύτής τό βραχνός καί α- 
παίσιον |σμα τής άπ ιστίας καί τής άρνήσεως. Ύ πό  την 
παγεράν * πνοήν τής έπιστήμης, τής άρνουμένης μάλ
λον,τής άναλυούσης, τής επικοινουσης η καταφασκουσης 
καί πιστευούσης, η τ ις  τότε εδημιουργησε και εξετελεσε 
θαυμάσια, συντελέσαντα εις την υλικήν εύδαιμονίαν του 
άνθρωπίνου γένους, περιορισαντα τάς οδύνας αύτοΰ κα! 
τάς συμφοράς, έν μέσω τών τεραστίων ανακαλύψεων και 
κτήσεων τής μηχανικής, τοΰ άτμοΰ καί τοΰ ήλεκτρι- 
σμοΰ, μάτην θέλεις ζητήσει μίαν τών έξοχων ^κείνων 
συλλήψεων τοΰ πνεύματος, πραγματουμένην υπό τής 
τέχνης, καί ούσαν άπόρροιαν τοΰ θρησκευτικού αισθή
ματος, όποιον έπενήργει, καθ* ήν εποχήν ένέπνεε τόν 
τεχνίτην, δταν ερριπτε τά  σχέδια αύτοΰ πρός παρά- 
στασιν τής θείας δυνάμεως. Έ ν τη έποχή τών σιδηρο
δρόμων, τής διατρήσεως τών όρέων καί κατασκάψεως 
αύτών, τής γεφυρώσεως τών ποταμών και παντός δ ,τ ι 
οφείλεται εις τόν δ ιαβήτην, εις τό άστρολάβιον, εις την 
πυξίδα, εις τάς φυσικάς άνακαλυψεις, εις τας χημικας 
συνθέσεις, εις τήν ε£ επαγω γής  έργασίαν τοΰ πνεύματος, 
όσημέραι τείνοντος νά διαμφισβητήση τά  σκήπτρα τής 
δημιουργίας πρός 'Ε κε ίνον , πρό τοΰ οποίου άλλοτε ό 
κόσμος άπεκαλύπτετο καί έγονυπέτει, καί τόν όποιον 
αυτη ή σημερινή έπιστήμη χαρακτηρίζει ώς μυρμολυ- 
κειον, ταράξαν έπί αιώνας τήν γαλήνην τής άπλοϊκό- 
τητος. Έ ν μέσφ τών καιρών τούτων μή άναζητήσης



τό αΓσθημα εκείνο, τό όποιον ένέπνεεν άλλοτε και οί- 
στρηλάτει τούς μεγάλους ποιητάς, τούς μεγάλους τε- 
χνίτας, τούς μεγάλους μουσουργούς του Μέσου Αίώνος, 
το μυστικόν αίσθημα, τό όποιον συνεκίνει τά άχραντα 
στήθη τής αγίας Θηρεσίας καί τές  άγιας Ελισάβετ, 
καί τό όποιον καθίστη άνήσυχον τόν δημιουργικόν εγ
κέφαλον τών μεγάλων καλλιτεχνών τοΰ Μέσου Αίώνος, 
τές ’Αναγεννήσεως καί τ ές  Μεταορυθμίσεως, άπό τοΰ 
Φρα Αγγελικού και τοΰ εκ Πίσης Νικολάου, μέχρι τοΰ 
Μιχαήλ Α γγέλου, τοΰ Βραμάντου, τοΰ Μουρίλλου, τοΰ 
Φαν Νταϋκ, και τοΰ Χολβαϊν, το όποιον έξεχύνετο είς 
θεσπεσίους τόνους διά τές ίερας μελωδίας τοΰ Παλε- 
στρίνα καί τοΰ Σεβαστιανού Μπάχ. Χθες ετι κατελίπο- 
μεν την άνάγνωσιν τές τελευταίας σελίδος τοΰ νέου βι
βλίου τοΰ αιοεσιάρχου Δαυΐδ Στράους καί ήρωτήσαμεν 
καί ήμεΐς μετ' αύτοΰ, ώς ήρώτησαν οί πλεΐστοι τών 
αναγνωστών του, τό πολυθρύλητον ερώτημα : «Ειμεθα 
ε'τι χριστιανοί ·» Καί ποία νέα ιδέα θέλει γοητεύσει τήν 
άνθρωπότητα, δταν ή άπόκρισις αυτη καταστη άρνητι- 
κη ημέραν τινα | Οποια ιόεώδη θελουσιν ά μ φ ισ β η τ ή σ ε ι  
τό κράτος αυτές ; Δέν άποκρίνομαι, τήν στιγμήν ταύ
την. Ό ,τ ι μόνον φρονώ, ο,τι διδάσκει ή ιστορία, είνε 
οτι ή άνθρωπότης ούδ* έπί στιγμήν ώλιγώρησε τά ιδε
ώδη αύτές, άνευ τών οποίων θά παρήρχετο ό βίος τών 
ανθρώπων μελαγχολικός, ψυχρός, άνευ ενδιαφέροντος, 
ώς ό βίος τών φυτών, άτινα θάλλουσι καί μαραίνονται 
χωρίς ιστορίαν, είς τοΰτο μόνον συντελοΰντα, είς τήν 
απο τές σηπομένης αύτών ούσίας άναβίωσιν ποικίλων 
νέων ειδών τοΰ όργανικοΰ κόσμου.

Ύπό τούς διαγκωνισμούς καί τήν κίνησιν εισερχομέ
νων καί έξερχομένων άπό τοΰ άτμοπλοίου επιβατών, έξ- 
έλθον, διευθυνθείς άμέσως πρός τήν Μ ητρόκολ ιν .  Σοι

αποστέλλω φωτογράφημα σήμερον τοΰ ναοΰ. Εινε ου- 
τος κατεσκευασμένος κατά σχήμα λατινικοΰ σταυροΰ, 
συνηθεστάτου, ώς γινώσκεις, τη αρχιτεκτονική τοΰ Μέ
σου Αίώνος. Έ χει μέκος 432 ποδών, πλάτος δέ 144, 
οί δέ δύο αύτοΰ πύργοι υπολογίζονται εχοντες υψος 
532 ποδών. Δέν επιχειρώ κατά τήν στιγμήν ταύτην έκ- 
κτενέ τοΰ έσωτερικοΰ καί τοΰ εξωτερικοΰ τοΰ ναοΰ τού
του περιγραφήν.' Ά λλά  δέν δύναμαι ή νά σοί ανακοι
νώσω τόν θαυμασμόν, τόν καταλαβόντα με προ τών 
πλείστων τές τέχνης μνημείων, τών έν τω ναφ άπο- 
κ ε ι μ έ ν ω ν ,  παριστώντων τάς ποικίλας της τέχνης μετα
μορφώσεις άπό τοΰ Μέσου Αίώνος μέχρι τών τελευταίων 
χρόνων. ‘Η λαμπρά δυτική τοΰ ναοΰ πύλη σέ έξαναγ- 
κάζει νά σταματήσης ενώπιον αυτές και να θαυμασης 
τήν άπαράμιλλον τεχνικήν εκτελεσιν, οσον και το α ί
σθημα, τό οποίον ένέπνεε τόν καλλιτέχνην. Α ληθώς 
εισέρχεται τις διά τ έ ;  πύλης ταύτης είς τόν οικον τον 
Θεον, αληθώς επιβάλλει αυτη τήν λήθην τοΰ εξω κό- 
συιου ενώπιον τοΰ νέου κόσμου, τοΰ οποίου τά μυστήρια 
καί τάς άποκαλύψεις εισέρχεται τις νά κατανοήση καί 
νά αίσθανθη. Πλεΐστα τών ένδον τοΰ να^ΰ μνημείων 
χρονολογοΰνται άπό τοΰ Μέσου Αίώνος, άπό τών πρώ
των ετι ημερών τές  τέχνης, μόλις αυτη έν τη γραφική 
καί τη πλαστική ήρξατο νά δοξασθη καί ^δοξάση έν 
’Ιταλία . Τοιαΰτα είνε έπί παραδείγματι ή είς τήν τ έ 
χνην τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος αποδι^ομενη εικων 
της μητροπόλεως, ή Άνάληψις της Μαρίας,τα αγάλμα
τα τοΰ Χριστοΰ, τές Μαρίας και τών Δώδεκα Αποστο
λών, βργον τοΰ δεκάτου τετάρτου αιωνος. Πλεΐσται τοι- 
χογραφίαι, καλλιτεχνήματα έςοχα, άτινα εδωρήσατο 
τη έκκλησία ή καθολική ευσέβεια πλείστων, μεταξύ τών 
οποίων καταλέγεται καί ό βασιλεύς της Βαυαρίας Λου-
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δοβϊκος* επίσης Θαυμάσια άπεικονίσματα έπί τών ύέλων 
τών παραθύρων της έκκλησίας, παραστάσεις έκ της ι 
στορίας τοΰ Χριστιανισμού, 'ε]ς δ μεταδίδει μυστηριώδη 
Ικφρασιν τό φωτίζον αύτά εξωθεν φώς τές Ημέρας. Νο
μίζει τις δτι ζη, κατά την στιγμήν της έν τη μεγαλο- 
πρεπει ταύτη εκκλησία διατριβής του, έν πλήρει μυστη- 
ρίω. 31 Αν ήνε πιστός εις τά δόγματα τών πατέρων του, 
άν είσέτι αι πεποιθήσεις αύτοΰ δέν έκλονίσθησαν ύπό 
του ψυχροΰ δισταγμοΰ, τοΰ καταπνέοντος έπί τόν νεώ- 
τερον κόσμον, τοΰ άνατρέψαντος τάς παραδόσεις, τά ι 
δεώδη καί τάς τέρψεις τοΰ παρελθόντος, ούδέν εύαρεστό- 
τερον συναίσθημα. Ά ν ίπ τα τα ι ή διάνοια αύτοΰ πρός τάς 
αίθεριωτάτας σφαίρας μυστικές θεωρίας, άποκαλυπτού- 
σης αυτώ τά μυστήρια τές ζωης καί τές δημιουργίας, 
καταλαμβάνεται ή καρδία αύτοΰ ύπό αρρήτων αισθη
μάτων, άτινα αδυνατεί νά μεταδώση καί ή τολμηρό
τατη γλώσσα.

Ο ουρανός, ή γέ, τό σύμπαν συμμίγνυνται έν μι£ 
καί τη αυτ'75 ουσία, μελωδική άπ* αύτές άρμονία έξέρ- 
χεται, γοητεύουσα τό πνεΰμα, καταθέλγουσα τήν καο- 
δίαν, ύποδουλοΰσα τάς αισθήσεις. Πατεΐς έπί τοΰ έδά- 
φους τοΰ ναοΰ, αισθάνεσαι δτι θίγεσαι ύπό τών περί σέ 
αντικειμένων, καί έν τούτοις δέν ζης μετ* αύτών* εί
σαι απερροφημένος έν μυστική οπτασία, έν η συγχέον- 
ται τά όρια τοΰ χρόνου καί τοΰ τόπου, θαυμάσια σοί 
αποκαλύπτονται δράματα, ών αδύνατος ή παοάστασις, 
σέ κρατοΰσι μετέωρον, ώς κρατοΰσι τοιοΰτον τά ιδανικά 
όνειρα τόν όπιοφάγον. Άλλ* έάν ή πίστις έξέλιπεν άπό 
σοΰ, εί προσέβαλε καί σέ ή επιδημία τοΰ αίώνος, άν έν 
τ·71 πάλη, tij διεξαγόμενη σήμερον μεταξύ πίστεως και 
έπιστήμης, κατίσχυσαν έπί τοΰ πνεύματός σου ή ισχύς 
τές έπιστήμης, καί έξ ονόματος αύτές έκήρυξας άπα-

τηλόν, μάταιον δνειρον τό-ιστορικόν παρελθόν τοΰ θρη- 
σκευτικοΰ βίου τές άνθρωπότητος, καί λησμονήσας τόν 
θεόν τών πατέρων σου, έκήρυξας πίστιν πρός τόν 'νέον 
Θεόν τού αίώνος, τήν ερευνα;ν, τήν κριτικήν, τήν άρνη-: 
atv ίσως, καί πάλιν κατά τήν στιγμήν έκείνην θαύμα-' 
σιον δραμα θέλει σέ καταπλήξει —καί σέ γοητεύσει. Δέν 
απέρχονται άνεπιστρεπτεί, χωρίς νά καταλίπωσι βαθύ
τατα ?χνη διαβάσεως έπί τοΰ πνεύματος καί τές καρ
διάς αί έντυπώσεις τοΰ παρελθόντος, ή πίστις τών παι
δικών χρόνων, διά τές δποίας θέλει διέλθει δ άνθρωπος, 
οίαςδήποτε καί άν τύχη ανατροφές.Ό Αύγουστος Κόν
της ελεγεν, δτι ή άνθρωπότης διέλθεν, έν ττΊ ιστορική 
αύτές άνελίξει, διά τριών διακεκριμένων ηλικιών, τές  
θεο2ογιχήc, τές μεταφυσικήc·, τές θετιχής' τοΰτ ακρι
βώς συμβαίνει καί παρά τώ άτομικφ άνθρώπω. Απαν~ 
τες κατά τό μάλλον καί ήττον ύφιστάμεθα τήν έπίδρα- 
σιν τών τριών το-ύτων σταδίων τοΰ συγχρόνου θετικι- 
σμ,οΰ. Καί άν ή άνδοική ηλικία, ή περίοδος τές σκέ- 
ψεως, της κριτικές, τές αναλυσεως, αποσοοηση απο 
τοΰ πνεύματος ή|7ών πάσαν θεολογικές ή μεταφυσικές 
συλλήψεως έπίδοασιν, έπέοχονται πολλάκις έν τώ βίω 
ημών στιγμαί, καθ’ άς έξεγείρονται ακαταγώνιστοι αί 
έντυπώσεις καί τά συναισθήματα τοΰ παρελθόντος, οια 
έγοήτευσαν τόν παρελθόντα ήμών βίον. Τοιοΰτόν τ ι  η -  
σθανόμην ένεργοΰν έπ* έμοΰ κατά τήν στιγμήν έκείνην. 
Ή θρησκεία, αί μυστικαί ήδοναί τοΰ παιδικοΰ βίου, με 
κατέλαβον. Ήσθανόμην έμαυτόν ανίκανον νά άντιτα-  
^θώ, νά λογικευθώ, νά σκεφθώ. Κολοσσιαΐαι εινε αί 
έσωτερικαί διαστάσεις τοΰ ναοΰ πρός τά άνω, πρόςτά  
πλάγια* ή δύναμις τοΰ οφθαλμού έξασθενει, άναζητοΰσα 
τήν κορυφήν* είσαι δν μικροσκοπικόν, άνευ σημασίας, ά
νευ σπουδαιότητο.ς, άνευ Ισχύος, έν μέσφ τοΰ άχανοΰς



εκείνου. Ό  $λιος της % έρας, * έκδήλωσις αίίτη τοϋ 
φωτός καί ττός ζωνίς, εισέρχεται διά τών ύαλοχρωματί- 
στων παραθύρων, ρίπτων άμυδρον φώς μυστηριώδους 
παραστάσεως έπί πάντων τών περί σέ αντικειμένων. At 
ώχραί λάμψεις τών καιομένων κυρίων οίονεί* πενθίμη, 
σιωπηλή δέησις τηκομένης, νοσταλγούσης ψυχής, ποός 
τόν δημιουργόν, καθιστώσι τη ν σκηνήν έκείνην μελαγ- 
χολικωτέραν. Πρέπει νά λησμονήση ό άνθρωπος έντός 
τοΰ άσυλου τούτου τών μυστικών έκστάσεων, τών πο
θεινών συναισθημάτων, νά λησμονηθη, ν ’ άποστη πάσης 
επιδράσεως της σαοκός ένώπιόν της ιδεώδους λαμπηδό- 
νος τοΰ πνεύματος, την οποίαν αποκαλύπτει ή θρη
σκεία. Έν τοιαύτη καταστάσει τό μουσικόν ό'ργανον 
της έκκλησίας ηχεί* κύματα μελωδίας έξέρχονται άπ ’ 
αυτοΰ, στόνοι γλυκύθυμοι, ικανοί νά συγκινήσωσι την 
ψυχήν καί τοΰ μάλλον απίστου. Θαυμασία μουσουργία, 
οιαι αποκαλύπτονται είς την ψυχήν ενός Μότσαρτ, ε
νός Μπετχόβεν, καθίστησι ζωντανόν, φθεγγόμενον τόν 
τέως αφωνον εκείνον κόσμον. Ε ξυμνούνται τα μυστήρια 
της δημιουργίας, ό Θεός, επιφαινόμενος έπάνω τοΰ α 
πείρου, τοΰ χάους, της συγχύσεως καί δι* ενός μόνου 
αυτοΰ ρήματος, άποκαθιστών τήν τάξ ιν , τήν αρμονίαν 
τόν κόσμον, τό φώς ! Ό ποία άποθέωσις, οποία ζωή, ό
ποιον μυστήριον ανεξήγηταν! Ά ν  ή χριστιανική τέχνη 
είπε τόν τελευταΐον αύτης λόγον έν τη οικοδομή της 
μητροπόλεως ταύτης, άλλά καί τό χριστιανικόν αίσθη
μα, ή π ίστις δέν δύνανται νά έκφρασθώσιν άληθέστερον, 
η έν ττΊ τοιαύτη στιγμή της ιερουργίας. Αισθάνεσαι τό 
άσμα της δημιουργίας, την προσευχήν καί τήν ευχαρί
στησήν αυτής πρός τόν Πλάστην, καί δέν δύνασαι, ή νά 
υποκύψης καί σύ μετά τοΰ σύμπαντος, είτε πιστεύων 
ειτε διστάζων, ν* άπορροφηθ^ς ν’ άφομοιωθης μετ’ αύ-

τοΰ. Ό τανπαρέλθη  ή μυστική αυτη^οπτασία, ό'ταν έκ- 
λίπ*/) ή σκηνογραφία, νομίζεις, ότι εςέλθες από τ ές  ε 
πιρροές θεσπεσίου ονείρου, οτι εστερήθης ελευθερίας, 
προσωπικότητος, πνευματικών δυνάμεων κατά τό διά
στημα τοΰτο.

Έ ν  το ιαύτη  καταστάσει έξέλθον τοΰ ναοΰ, καταβε
βλημένος, κατεπτοημένος, μη άνήκων έπ̂ ί μακρόν είς 
έμαυτόν, είς τόν περί έμέ κόσμον. Α γνοώ  έπί πόσην ώ
ραν διέμεινα έντός τ ές  τεραστίας ταύτης μητροπόλεως, 
άλλ* 8 ,τ ι γινώσκω εινε, οτι σπανίως ησθάνθην έμαυτόν 
τοσοΰτον έκμηδενισμένον, τοσοΰτον ανίκανον νά κατα 
πολεμήσω διά τ ές  σκέψεως τά  παράδοξα αισθήματα, 
τά όποια μέ κατεΐχον άκουσίως. Ό τα ν έξέλθον τές  
πύλης, έζήτησα φώς, τό φώς της ημέρας, φώς αληθές, 
φυσικόν, κα τ ’ άντίθεσιν πρός τό μυστικόν εκείνο φώς 
τοΰ ναοΰ, τό όποιον έσχηματίζετο ύπό τών έκ κηρίου 
λαμπάδων, ή τό όποιον είσήρχετο, άμυδοόν καί περιλυ- 
πον, διά τών κεχρωματισμένων ύέλων τών παραθύρων. 
*Ω πόσον ητο δι* έμέ προσφιλές καί παρήγοοον τό ελεύ
θερον έκεΐνο φώς θορυβώδους, πλήρους ζωης ατμόσφαι
ρας, τό -.όποιον διέχεε περί έμέ ό μεσουρανών ήλιος άπό 
ούρανοΰ άνεφέλου, θερμός καί ζωτικός. Εοριψα το βλέμ 
μα μου έπί τοΰ ολίγον τ ι άπωτέρω ρέοντος μεγαλοπρε- 
ποΰς Ρήνου έν θαυμασία μεγαλειοτητι* επεθυμησα την 
ζωήν, τήν αλήθειαν, αντί τών ονείρων και τών μυστη
ρίων, ά τ ινα  μοί ένέπνευσεν ή έν τ^ εκκλησία επί τ ινα  
χρόνον διατριβή μου.

Μ ετά τινα  βήματα είσέλ&ον είς παρακείμενον ζυθο- 
πωλειον. Ά ντ ίθ εσ ις ! Ά λ λ ά  τοιοΰτος εινε ό τοΰ ανθρώ
που βίος. Έ νώ  φέρεται ό νους σου είς τά  ύπερβατικώ- 
τα τα  ύψη τών ονείρων, είς τας χ ιμαιο ικωτατας τω ν 
οπτασιών, ή ασθενής σάρξ σοι ύπ€^μιμνησκει αίφνης, εν



^ατανικωτάτγ, ειρωνεία, ****** έπί ίδέαις μόνον ζήοε- 
τα, άνθρωπος, άλλ’ δτι Ιχέι καί αύτη τά δικαιώματά 
της. Μη. οέν είπεν ό πολύ; Moleschott: d e r  M ensch  
ZSl loa s  e r  is s t  y Καί τίς Οίδεν, ύποτιθε&ένης. άλη&οΰς 
τής θεωρία; ταύτης, άν δέν καταστίΐ δ πνευματικός άν
θρωπος δημιούργημα τίΐς τροφές τ«ς σαρκός του; Ά λ λ ’ 
ας αφήσω την ποίησιν οών θεωριών, καί ας είσέλθω 
-tjv  ποίησή της πραγμαζιχόζηζος. Μή πολλάκις καί 
αυτη όεν ευφραίνει τόν άνθρωπον μεϊζον ίσως τών άβρο- 
(ίτέρων, τών τερπνοτέρων αύτοϋ χιμαιρών καί ονείρων;

*
* ¥

Μετ εμοΰ είσ^λθον είς τό ζυθοπωλεΐον δυο τών συν
οδοιπόρων μου. Ό μέν %το άστός έκ τοϋ κάτω Ρήνου, 
αγαθός  ̂κατά τήν φυσιογνωμίαν, Φι.Ιισταίου τύπος καθ’ 
ολον αυτού τό έξωτερικόν. Ό έτερος ήτο καλλιτέχνης 
εκ Δυσσελδόρφης, έπανειλημμένως ταξειδεύσας τόν Ρϋ- 
νον, ζητών εμπνεύσεις καί εικόνας. ΤΗτο ζωηρότατος, 

θυμτιδέστατήί. Ανήκων εις τήν πραγματικήν  
ώχολην εθαυμαζε τούς μεγάλους καλλιτέγνας τ^ς ’Α
ναγεννήσεως, έπί τη ίδεώδει συλλήψει αύτών, έπί τφ  
ιδανισμέ, δ«τις ένέπνεεν αυτούς, έπί τΐ) άνεξαντλήτω 
σημίΛυργηκότητι τοϋ πνεύματός των, άλλ’ αύτός ώς 
κα λιτεχνης, απεκλινεν ιδίως εις την φλα|χανδικην Σχο- 

71 τ ι ’ °ήμερον επεκλήθη πραγματική. Εινε μεγάλα, 
εςοχα τα έργα τίίς καλλιτεχνίας τοϋ δεκάτου πέμπτου 
καί έκτου αίώνος έν Ίταλί^· άλλ' όμοιάζουσι τήν ά- 
■■ ΡόίΧΙ α̂, την·, νωχέλειαν, -αψνχίαν' τινά τοΰ τόπου έν ω 
παρήχθησαν; Μόναι αί: γραμμαί,-,αί μορφαί, τό ιδεώδες 
κάλλος όέν αποδίδουσι τήν -άληθϋ ζωήν,.' Αείπουσιν αί 
βάρκες, τό αίμα, ή ανθρώπινη πραγματικότης, όποιαν

παρίστησιν ή ζώσα, ή διανοουμένη φύσις καί κοινω
νία. Ή τέχνη τ ίς  ιταλικές 'Αναγεννήσεως εινε ή α- 
ναβίωσις τής ελληνικές τέχνης' ώς τοιαύτη δέ φέ
ρει κατά τό μάλλον καί ήττον τά σάβανα τοϋ τάφου, 
τά όποια διέσχισε διά νά έξέλθϊ) είς τό φώς τής ζωής. 
Τουναντίον ή φλαμανδική τέχνη αποπνέει άπασαν την 
ζωήν καί τήν ένέργειαν τού λαοϋ εκείνου, τ°ΰ όποιου 
τάς σκέψεις καί τόν βίον παρίστησι, λαοϋ έξοχως ανα- 
δειχθέντος ύπό τήν έπίδρασιν τών δημοτικών^ αυτοϋ ε- 
λευθεοιών, ούκ όλίγας δέ πληροϋντος ευγενεΐς σελίδας 
έν τγι ιστορία τ ίς  έλευθερίας και τ-/5ς πνευματικές α- 
ναστ'άσεω; τών νεωτέρων χρόνων. Τοιαϋτα ένέπτυσσε 
μετά πυρός καί ζφηράς εύγλωττίας καί έπί τού ατμο
πλοίου, ήδη δέ άνετώτερον μετά τήν άπό τοϋ ναουεζο- 
δον ημών, ίσχυριζόμενος άμα, οτι ή νέα περίοδος τ ις  
άνθοωπότ-τ,τος,ή σημανθεϊσα έν τ$ Ιστορι* διά της γαλ
λικές Έπαναστάσεως, ύπό τήν ζύμωσιν της δποίας δια- 
τελεΐ Ιτι ή καθ’ ήμάς γενεά, είνε προωρισμένη νά πα- 
ραγάγη καί νέαν περίοδον έν τή τέχνιρ. Έν τφ  βίφ των 
λαών ή τέχνη αποτελεί ούσιωδέστατον στοιχεΐον συν
δέεται καθ’’ δλοκληρίαν μετά πάσης αύτφν έξελίζεως. 
Δέν δύναται ή νά παρακολουθήσνι τήν ευτυχίαν ή την 
άτυνίαν τού λαοϋ, τού όποιου τό πνεύμα έκδηλοΐ π λ ί
θες, "ακέραιον. ’Εννοείτε ήδη διατί Φειδίας δ ’Ολύμπιος 
ητο σύγχρονος του Ολυμπίου Περικλέους, ως ητο συγ 
νρονος τού Αισχύλου, τού Θουκυδίδου, τού Πλάτωνος. 
ΆναίΛένω διά τήν νέαν Γερμανίαν σήμερον άνάλογον 
φαινόμενον: τέχνην, έκδηλούσαν έν άρμονικψ συνδεσμψ 
τό ιδανικόν μετά της πραγματικότητος. Ή τελευταία 
ιστορική άνέλιξις τ ις  Γερμανίας ώρμήθη άπό το ϋ δ ιτ -  
τοϋ τούτου σημείου, Ό πρό τίνος μόλις χρόνου επελ- 
θών κατ’ ανάγκην  μεταξύ Γαλλίας καί Γερμανίας πο-



λεμος ητο προωοισμενος νά πραγματώση την αρχήν τα ύ 
την· δέν ητο μόνον κατακτη τικό ; πόλεμος φιλοδόξου 
δυναστείας, αλλ η ανάγκη έκδηλώσεω; αυτονόμου συ- 
νειδησεως λαοΰ, ελευθέρως διανοουμένου, φιλοσοφοΰντος, 
μη δισταζοντος ν άναβνΐ είς τάς ύψίστας σφαίρας τοΰ 
ιδανικοΰ, αλλ αισθανόμενου ηδη την επιβολήν νά κατα- 
στηστ) ττραγματ ιχά ,  ζώντα αληθώς έν τ9\ ίστορία τά  
ποίκιλα αυτοΰ ιδεώδη. Η νίκη ητο νίκη συγχρόνως τών 
πνευματικών και φυσικών δυνάμ,εων τοΰ έθνους. Τά προ
ανακρούσματα έξεδηλώθησαν ήδη καί όσημέραι έκδη- 
λοΰνται πληοέστερον.Ό ,τι κατώρθωσεν δ Γκα ίτης κατά  
το μ&λλον και ηττον έν τ ft ποιήσει, τήν σύμμιξιν τοΰ 
ιδανικοΰ μετά τ έ ς  πραγματικότητος, μετ’ αύτόν δέ ήρ- 
ξατο εργαζομένη πρός τοΰτο δλόκληοος γενεά φιλοσό
φων, ιστοριογράφων, πολιτικώ ν θεωρητικών τε και πρα
κτικών, κατωρθώθη δέ διά το ιαύτης, κολοσσιαίας αλη 
θώς έργασίας, ή ένότης, ή Ιστορική άνύψωσις και δύνα- 
μις της Γερμανίας, έκπροσωπηθεισα υπέρτατα καί έν- 
τελέστατα  εν τώ προσώπω τοΰ Γερμανοΰ 'Αρχιγοαμμα- 
τέως, τοΰτο οσημέραι πραγματοΰται εΰρύτερον ύπό τ έ ;  
συγχρόνου τοΰ έθνους έργασίας. Δέν διστάζω νά σ&ς υπο
δείξω κατα  την παρούσαν στιγμήν τέ ς  νέας ταύτης Ιστο
ρικής ανελιξεως δοκίμια. Η μουσική τοΰ Βάγνερ, άντικα- 
ταστήσασα τήν μελωδίαν διά τές  άρμονίας, ή φιλοσοφία 
τοΰ Χάρτμανν, βασιζομένη έπί τέ ς  ένότητος τών Ιδεών 
μετά τών δεδομένων, καί το ια ΰτα ι άλλα ι άπόπειραι δει* 
κνυουσι προφανώς τό όσημέραι ύπερισχΰον νεώτερον πνεΰ
μα, την καταγω γήν τοΰ δποίου, τήν ένέογειαν, τάς τ ά 
σεις έν συντόμω κατά τήν στιγμήν ταύτην υπέδειξα. 
Οταν τό γερμανικόν πνεΰμα φθάσγ) εις τήν πλήρη αύ

τοΰ ενότητα καί συνείδησιν, συλλάβη τήν ύπεοτάτην 
αυτοΰ έλευθερίαν, πληρούν την άρξαμένην ιστορικήν αύ-

τοΰ έργασίαν άπό τοΰ Λουθήρου μέχρι τέ ς  σήμερον, τότε  
μετά τών άλλων έκδηλώσεων τοΰ ήθικοΰ καί πολίτικου 
βίου του, θά ειπγι καί ή τέχνη τον ίδιον λογον, θα πα-  
ραστήση τούς νέους α ύτές  τύπους, οιτινες αναντιρρη- 
τως ούδέν ετεοον θέλουσιν έκδηλοι, ή την ενότητα ταυ-  
την, τον σύνδεσμον τοΰ ιδεώδους καί τέ ς  πραγματικό- 
τητος, αντί τοΰ μέχρι τοΰδε άνταγωνισμοΰ αυτών κα- 
τορθουμένης τ έ ς  συμφιλιώσεως καί τές  αρμονίας.

Ή συνδιάλεξις αυτη  έξηκολούθησεν επί μακρόν. Ε- 
λάλει περί τέχνης? περί τών ποικίλων αυτές μεταμορ
φώσεων καί τάσεων, περί τές  έπιδράσεως αυτής επι τ έ ς  
ατομικές καί κοινωνικές ανατροφές τών ανθρώπων, περ 
τών σχέσεων μετά τών έπιστημών, τών γραμμάτων  
τών άνω τάτω ν καί κατω τάτω ν σκοπών τοΰ βίου, μετ α 
συνήθους διά Γερμανόν ζωηρότητος, μετ άληθοΰς ενθου 
σιασμοΰ. Διετείνετο οτι ή τέχνη εινε τό κατακορυφον 
σημεΐον ού μόνον τέ ς  α ισθητικές λεπτοτητος τοΰ ατο-  
μου; άλλά καί τές ηθικές αύτόΰ ήμερώσεως καί τές  κοι
νωνικές ανατροφές. Ένόμιζον οτι ακούω κεφαλαιον τ ι 
τές Ιστορίας τές  Τέχνης  τοΰ Βίγκελμανν, ότι ανα-  
γινώσκω σελίδα τοΰ Λαοχόοντος  τοΰ Λεσσιγκ . Δεν 
ητο μόνον, καί εινε τοΰτο συνηθέστατον εν Γερμανία, 
καλλιτέχνης, άλλά καί τεχνοκρίτης. Δέν έφαίνετο νω- 
χελής, καταβεβλημένος, όνειροπόλος, ένεκα τών επιδρά
σεων τέ ς  τέχνης, ή τ ις , ώς ή φύσις εν Ινδική, εκλεγεί 
τούς προνομιούχους α ύτές, ΐνα  τους ύποδουλώστ, τέλεον 
ύπό τήν ένέογειαν α ύτές , νά τους έκνευρίσν) υπο την  
αποκλειστικήν αύτές λατρείαν. Είχεν ομοιότητα κατά  
τοΰτο πρός τούς χαρακτέρας τών μεγάλων καλλιτεχνών  
•τές ’Αναγεννήσεως, είχε τήν φυσιν τοΰ εσωτερικοΰ αυ
τών πυρός, τοΰ αισθήματος, τές  ισχύος, δι* ών κατώρ- 
θουν νά έπ ιβάλλω ντα ι έπί τών συγχρόνων των, ου μό



νον έν τη  τέχνη, άλλά και έν 'τοΐς άλλοις είδεσι της 
εργασίας του επιστητού καί τοΰ κοινωνικού βίου, μέχρι 
της π ο λ ιτ ικ έ ; καί τές διπλωματίας.Έ ξακολουθών τον 
λόγον αυτοΰ μετ’ άπαραμίλλου εύχερείας,ανέπτυσσε τάς  
άρχάς καί τάς θεωρίας τ έ ;  τέχνης, άλλ* άνέλυέν άμα 
τους πολιτικούς θεσμούς τών κοινωνιών, μεθ' ών άναπο- 
σπάστως συνδέεται η τέχνη, την ποικίλην αύτές έν 
χρόνω καί τόπω έξέλιξιν, ύπό την έπίδρασιν εξωτερικών 
καί εσωτερικών α ιτίω ν, τέ ς  κύκλφ φύσεως καί τ έ ;  κοι
νωνίας, τά  ποικίλα α υτές  είδη, την έπίδρασιν έκαστου 
τούτων έπί τοΰ έτέρου, καί μετά πολλάς περιπλανήσεις 
καί παρεκβάσεις διά τέ ς  ιστορίας, τέ ς  εθνολογίας, από 
τ έ ;  παγόδας τοΰ Ίνδοΰ, άπό τοΰ ελληνικού ναοΰ, τοΰ 
άραβ ικου τεμένους, κατέληγεν είς την βασιλικήν τές  λα- 
τινοβυζαντιακές τέχνης, μέχρι τοΰ προ ήμών ίσταμένου 
κολοσσιαίου άρχιτεκτονικοΰ έργου, τοΰ θριάμβου τούτου 
τοΰ γοτθικού ρυθμοΰ της μητροπόλεως τές  Κολωνίας, 
την οποίαν άνέλυεν ώς τό έντελέστατον μαρτύριον τοΰ 
χριστιανικού αισθήματος.

Είχε σιγήσει έπί τινα  στιγμήν, διότι ούδεμία ύπέρχε 
κατά  τών λόγων του άντίρρησις* δ ,τι διετείνετο, εφερε 
τή ν  αλήθειαν τ έ ;  λο γ ικ έ ;, τ έ ;  επιστήμης. Ά λλ* αίφνης 
ό παρακαθήμενος άγαθος αστός, ό μέχρι τοΰδε άφωνος 
διατελών ποό τέ ς  άκαθέκτου ευγλω ττία ς τοΰ ήμετέρου 
συνοδοιπόρου, οίονεί άπό ονείρου έξεγερθείς, άνεφώνησεν :

«Aber... diese Kirche iste wirklich wunderlich»i

—  «Καί βεβαίως,άπεκρίθη μετά τίνος διαφαινομένου 
μόλις πονήρου μειδιάματος ό καλλιτέχνης, άφοΰ τό θαΰ- 
μα, ή άνάμιξις τουτέστι ύπερφυσικοΰ δντος, δέν ύπέρξε 
ξένον πρός τήν οικοδομήν τοΰ ναοΰ τούτου.

—-«Πώς τοΰτο ; ήοώτησε μ ετ’ άπορίας ό άγαθός άνήρ.

—  «Ά πλούστατον'άφοΰ δ Σατανας άνεμίχθη είς την  
ύπόθεσιν τα ύτη ν . Ό  περί τούτου θοΰλο; εινε θαυμάσιος, 
ούχί δέ ανάξιος διηγήσεως.»

Καί μετά τές  ίδιαζούσης αύτώ  χάριτος καί στωμυ- 
λίας ίρ ζα το  διηγούμενος τήν ακόλουθον ιστορίαν περί 
τέ;- οικοδομές τοΰ ναοΰ τ έ ;  μητροπόλεως τές  Κολωνίας.
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« ‘Ως εινε άγνωστοι ίστορικώς οί ραψφδοί τών καλου- 
μένων Όμηρικών ποιημάτων καί τών Νειβελούγγων,ού
τως εινε άγνωστος καί δ ά ρ χ ιτέ κ τω ν  τ έ ;  μητροπολεως 
τές Κολωνίας. Ά λ λ ά  δέν ήδύνατο βεβαίως νά ύποτεθη, 
δτι αυτομάτω ς άνεπήδησεν άπό τοΰ εδάφους ο κολοσ
σός ούτος* καί ή δημοτική π ίστις ή ευπ ιστία  τών αν
θρώπων άπέδωκε τό σχέδιον αύτοΰ είς τήν έπέμβασιν 
υπερφυσικού δντος.Ά γίου τινός ή μάρτυρος ; ουχ ί ’ α γ 
γέλου ή αρχαγγέλου ; Έν μέρεΓ διότι καί ο Σ ατανας, 
δ άρχιτέκτων τοΰ μητροπολιτικοΰ ναοΰ τ έ ;  Κολωνίας, 
άνηκε πάλα ι ποτέ, προ τ έ ;  πτώσεώ ; του, εις τόν φω
τεινόν λεγεώνα τών ουρανίων Δυνάμεων, των αποστο
λήν έχουσών νά διακονώσιν ενώπιον τοΰ Δημιουργού.

«Γινώσκετε, δτι δ Σατανας δέν ήτο ξένον πρόσωπον 
πρός τόν βίον, πρός τάς ιδέας, πρός τούς άγώνας, πρός 
τήν ποίησιν τοΰ Μέσου Αίώνος, Ένομίζετο καί ούτος ε- 
χων τούς αύτούς λόγους ύπάρξεως καί ένεργείας μετά  
τών αγαθών πνευμάτων. Έν πάση άπορί<£ του πνεύμα
τος παρουσιάζεται, φέρων φωτεινήν τινα  σκέψιν, προς 
τόν σκοπόν νά συντελέση εί; Tt κακόν, αλλά πολλάκις 
καί εί$ αγαθόν. Α γρυπνε ί παννύχιος παρά τήν τράπε
ζαν του άλχημιστοΰ, τοΰ άναζητοΰντος έπί δεκάδας έ- 
τών τήν φιλοσοφικήν λίθον, συνοδεύει έν τα ΐς  νυκτερι-



ναις έκδρομαΐς τόν άστρολόγον, τόν ζητοΰντα νά λύση 
νόμον τ ινά  τ ές  φύσεως έκ τ έ ς  θεωρίας καI μελέτης τών 
άστρων άλλά συγχρόνως καί παρακολουθεί είς τάς νυκτε- 
ρινά ς αύτών έκδρομάς τόν έραστην καί τόν κλέπτην .E ir e  
zb α ε ί  ά ρ νούρ εγο ν  n r e v u a .  Ά λ λ ' έν τ^ άονήσει ταύτη  
περιλαμβάνεται ή ζήτησις τοΰ αγνώστου, τοΰ τελείου, 
τ έ ς  προόδου. «Ή  ένέργεια τοΰ ανθρώπου, λέγει άν δέν 
άπατώμαι ό Μεφιστοφιλής διά τοΰ Γκαίτου, ήθελεν ά- 
ποκοιμισθέ, άν δέν παριστατο ό Σατανάς, διεγειρων ά- 
καταπαύστως αύτόν καί έξαναγκάζων πρός δράσιν». 
Ούτως ό Σατανάς υποτίθεται μέν ώς τό πνεΰμα τ έ ς  
καταστροφές, άλλά πράγματι εινε συγχρόνως καί τό 
πνεΰμα τές  δημιουργίας. Καί δικαίως, ή δημοτική εύ- 
π ιστία  ύπέλαβεν αύτόν πλέον η άπαζ συνεργασθέντα 
μεθ άπαντων τών προνομιούχων δημιουργικών ηρώων 
τοΰ Μέσου Αίώνος, τ έ ς  Αναγεννήσεως και τ ές  Μεταρ- 
ρυθμίσεως* παρηκολούθησε τήν έπιστημονικήν έργασίαν 
Αλβέρτου τοΰ Μεγάλου καί 'Ρογήρου τοΰ Βάκωνος,καί 

έτάραξε' τάς μυστικάς οπτασίας τοΰ Λουθήρου έν τω 
έπί τ έ ς  Βαρτμπούργης κελλίω του. «Ό  άνθρωπος, ελε- 
γεν ό αυτός Μεφιστοφιλης, π ιστεύει έαυτόν ώς το π&ν 
αλλ* έγώ γινώσκω δτι ύπέρζα μέρος έκείνου, το όποιον 
εν τ7} άρχγ] ήτο πάν, μέρος τοΰ σκότους, τοΰ δεσπόζον
τος προ τοΰ φωτός, μέρος τοΰ χάους τοΰ κινουμένου 
πριν ή ό συγκεχυμένος σωρός τών πραγμάτων τακτο 
ποιηθώ) καί κανονισθη ». Δέν έζετάζω κατά τήν στιγμήν 
ταύτην άναλυτικώτερον τούς λόγους καί τάς άφορμάς 
τ έ ς  άναμίξεως τοΰ Σατανά είς τάς μεγάλας σκηνάς τοΰ 
βίου της άνθρωπότητος. "Ο,τι μόνον γινώσκω εινε οτι 
κατά τήν σκοτεινήν έκείνην περίοδον τοΰ Μέσου Αίώνος, 
ό Σατανάς ένδιαφέρεται έζίσου υπέρ τών ανθρώπων, δ
σον καί τ ά  άλλα θεια πνεύματα. Εινε αληθές, δτι π α -

ρεΐχε τήν άντίληψ ιν αύτοΰ μέ τό άζημ ίω ζό ν  του, αντί 
συναλλάγματος, έζοφληθησομένου έν τώ  άλλψ  κόσμφ, 
καθ’ δλους τούς τύπους τών συναλλαγμάτων. Ά λ λ ’ δ
πως δήποτε δέν έδίσταζε νά σοί παράσχη δ ,τ ι έζήτεις 
— έπιστήμην, έμπνεύσεις, λύσεις προβλημάτων, κατα 
κτήσεις ερωτος, πλούτον, και δ ,τ ι άλλο ήθελες επιθυ
μήσει.

«Μετά τον πρόλογον τοΰτον περί τ έ ς  ευεργετικές έν 
πολλαΐς περιστάσεσιν ένεογείας τοΰ Σατανά, έπιτοέψα- 
τέ μοι νά σάς είπω ,πώ ς ούτος άνεμίχθη έν τη οικοδομή 
τοΰ αριστουργήματος τούτου της γοτθικές τέχνης.

«Ό  άρχιεπίσκοπος τές  Κολωνίας —  έλέγετο Κονρά- 
δος von Hochstedten — διενοήθη νά καταλίπη  μνημειον 
τές έκκλησιαστικές αύτοΰ διοικήσεως , μητρόπολιν, 
ύπερβαίνουσαν κατά τήν έντέλειαν καί την μεγαλοπρέ
πειαν άπάσας τάς μητροπόλεις τοΰ τοτε χριστιανικοΰ 
κόσμου. ΤΗτο πλουσία ή έμπορική πόλις Κολωνία, τό 
δέ χριστιανικόν αίσθημα βαθύτατον τώ καιρώ εκείνω. 
Ό  άρχιεπίσκοπος έκάλεσεν ημέραν τινά  παρ εαυτφ  τον 
διασημότατον τών άρχιτεκτόνων τές  Κολωνίας, παραγ- 
γείλας αύτώ ολως καινότροπον σχέδιον μητρδπολιτικοΰ 
ναοΰ, μηδαμοΰ τέως ύπάρχοντος. Ό  άρχιτέκτων ηυχα- 
ριστήθη ύπό τινα εποψιν, άλλά κατανοών τας δυσχε- 
ρείας τοΰ άνατεθέντος αύτφ  εργον, ήθελε προτιμήσει 
ισως ν’ άποποιηθ'7), άν δεν έφοβεΐτο τήν δυσμενειαν τοΰ 
λαϊκήν έζουσίαν έζασκοΰντος αρχιεπισκόπου και την α
πώλειαν τές  φήμης του. Ά πεδέχθη τήν εντολήν. Εσπέ
ραν τινά  έπλανάτο παρά τάς οχθας τοΰ Τ ήνου, άναζη
τών τάς καινοφανείς γραμμάς τοΰ σχεδίου τοΰ ναοΰ, 
κατά τάς δ ιαταγάς τοΰ άρχιεπισκόπου. Κατάκοπος ύπό 
της σκέψεως, έκάθησεν είς τήν ακτήν, καί έκει, έπί 
της άμμου, ίχνογράφει διά τ ές  ράβδου του σχέδια άρχι-



τεκτονικά, άτινα μετ' ολίγον διέγραφε πάλιν διά τ ές  
α&¥ές ράβδου. Τοΰτο Ιποαξε πλέον η άπαξ, στρέφων 
πρός τόν ουρανόν, πρός τόν δύοντα ήλιον, περίλυπα βλέμ
ματα «κετεύων Ιμπνευσιν, ακτίνα τ ινά  δημιουργικήν,δι’ 
ής εμελλε νά έκπληξη και τούς ζώντας και τούς μετα
γενεστέρους.

«Εσπέραν τινά  ό άρχιτέκτων ένόμισεν οτι εύοε τό, 
ζητούμε νον. σχέδιον επί τ έ ς  άμμου* άλλ ’ άγνωστός τ ις  
αύτώ γέρων, παρακολουθών την εργασίαν, εκραξεν α ί
φνης, έπεμβάς * Είνε ή μητρόπολις τοΰ Στρασβούργου ! 
Διέγραψε και τό σχέδιον τοΰτο δ άρχιτέκτων, νέον ίχνο- 
γραφήσας έπι της άμμου. Ό  γέρων έν έκάστη αύτοΰ 
άποπείρα, εκραζεν : εινε η μητρόπολις τ έ ς  Μ αγουντίας, 
τ έ ς  Ά μ ιενης, καί οίασδήποτε άλλης πόλεως, έν  δ άρ- 
χ ιτέκτω ν άσυνειδήτως έκ μνήμης 'ιχνογράφει. — «Ά λ λ ά , 
διδάσκαλε, είπεν 6 τεχνίτης μετά πικρίας, γινώσκεις 
νά έλέγχης τούς άλλους, άγνοώ ομως άν δύνασαι νά 
πράξης τ ι  καλλίτερον αύτώνεργον». Ό  γέρων έξηκολού- 
θει μυκτηρίζων. Έστενοχωρημένος δ άρχιτέκτων, προ- 
σήνεγκεν είς τόν άγνωστον την ράβδον του, δστις έπί 
τέλoυf ελαβεν αύτήν καί ήρξατο ί^νογραφών γραμμάς 
τινας έπί τ έ ς  άμμου. Ή σαν αύτα ι τοσοΰτον εντελείς, 
τοσοΰτον καινοφανείς, ωστε έξέπληξαν τόν άρχιτέκτονα. 
Μ ετ’ ολίγον έσταμάτησεν, άποδούς είς αύτόν την ρά- 
βδον. —* α Δέν εξακολουθείτε ; έφώνησεν ούτος περίλυ
πος. -— Ά  ! εννοείς νά λάβης την τιμήν τοΰ έργου μου, 
είπεν δ γέρων.— Άκουσον γέρον,σοι προσφέρω δέκα χρυσά 
σκοΰδα, άν άποπερατώσης ένώπιόν μου τό σχέδιον τοΰ
το. —  Δέ/<.α χουσα σκούδα ! Ά λ λ ' έχω δσα Θέλω»* καί 
άναπετάσας τόν μανδύαν του, έπέδειξεν είς αύτόν πουγ- 
γιον, πλέρες χρυσών νομισμάτων. Έκφοων τότε δ τε
χνίτης συνέλαβε τόν γέροντα, άπειλών αύτόν. — «"Η

Θ*άποπερατώση τό σχέδιον,$ θά σέ φονεύσω.— « Ά ! ζη 
τείς νά μέ εκβίασης !»  Καί δ γέρων συνέλαβε τον άρχι- 
τέκτονα, έξήπλώσεν αύτόν έπί τ έ ς  άμμου έκτάδην, εξέ
βαλε τό έγχειρίδιόν του, λέγων : — «Λοιπόν ! άφοΰ βλέ
πεις ήδη οτι ούτε τό ^ ρ ^ α , ούτε τό έγ/ειοίδιον δύναν- 
ται νά μέ έκφοβίσωσι, σοι λέγω , οτι δύνασαι νά εχης τό 
σχέδιον τοΰτο κτέμ ά  σου. —  «Πώς τοΰτο ; εκραξεν δ 
άρχιτέκτων. —  «Παράδος μοι την ψυχήν σου α ιωνίως!» 
Έντρομος δ άρχ ιτέκτω ν έποιήσατο τό σημεΐον τοΰ 
σταυροΰ, προ τοΰ όποιου έξηφανίσθη δ Διάβολος, διότι 
ούτος ητο δ άγνωστος γέρων.

«Ό  καλλλιτέχνης, μετά μακρόν άνανήψας, έπα νέλ- 
θεν είς τόν οικον. Χωρίς νά γευματίση, έορίφθη είς τήν 
κλίνην του, καθ' ολην τήν νύκτα κατεχόμενος ύπό άπα ι- 
σίων δραμάτων : δόξης άφ' ένός, άλλ* άφ* έτέρου αίω- 
νίας καταδίκης.Ό ποιον πρόβλημα ! Έ βλεπε τάς φωτει- 
νάς γραμμάς τοΰ σχεδίου τ ές  μητροπόλεως* ήσαν άμα 
αί φωτειναί γραμμαί, δι* ών ήθελε σημειωθέ ή μνήμ,η 
αύτοΰ έν τη βίβλω τ έ ς  άνθρωπίνης άθανασίας. Άλλ* 
ύπό ποίους δρους τοΰτο ! Νά πωλήση τήν ψυχήν του 
είς τόν Σαταν&ν, αύτός εύσεβής χριστιανός,' νά κα τα - 
σττΊ άποστάτης τ έ ς  θρησκείας, ν* άνταλλάξη τόν π α 
ράδεισον μετά τοΰ Ά δου, μόνον καί μόνον ύπέρ τ έ ς  άθα
νασίας! Παρέλθεν ή έπομ,ένη ήμέοα έν οδύνη, ένάγω νία . 
Περί τήν εσπέραν δ άρχιτέκτων Ιλαβεν αύθις τήν πρός 
τόν *Ρένον άγουσαν.Έ κεΐ εύρε πάλιν τόν γέροντα, ίχνο- 
γραφοΰντα έπί τίνος τοίχου. Πασα γραμμή, ή τις έξήρ- 
χετο άπό τές  άκρας τ έ ς  ράβδου του, ήτο φωτεινή, τό 
δέ σύνολον πασών άπετέλει θαυμάσιον, μοναδικόν οικο
δόμημα μητροπόλεως μέ τούς πύργους α ύ τ έ ς ,τά  κωδω
νοστάσια, τάς γοτθικάς βελόνας, μεγαλοπρεπείς πύλας, 
διαλάμπον έπί τινας στιγμάς, άλλ* έξαλειφόμενον πάλιν



έν τφ  σκότει τές κύκλω νυκτός. Ό  άρχιτέκτων διετέ- 
λεε. έννεός, αδύνατος νά ειπη μίαν λέξιν, νά συλλαβή 
πλέρες τό περί αυτόν μυστήριον. — «Λοιπόν θέλεις τό 
σχέδιον μου,ύφ’&ς σοι ώρισα συνθήκας;» καί έγραψε π ά 
λιν διά της ράβδου θαυμασίαν πύλην χριστιανικού ναοΰ. 
— «Θέλω πράζει ο,τι ζη τε ίς» , εΙπεν 6 άρχιτέκτων. —  
«Αύριον λοιπόν περί τό μεσονύκτιον».

«Την επαύριον έζηγέοθη ό καλλιτέχνης, πλήρης ονεί
ρων περί τ έ ;  μελλούσης δόζης του. Άπό τοΰ παραθύρου 
εβλεπε τόν Ρένον μεγαλοπρεπώς ρέοντα διά τές πόλεως, 
καί διενοειτο είς ποιον μέρος της όχθης αύτοΰ Επρεπε 
νά οίκοδομήση τήν μυστηριώδη μητρόπολιν, ής Ιμελλε 
κατά τήν νύκτα έκείνην νά λάβη τό σχέδιον παρά τοΰ 
αγνώστου. Ά λ λ ’ αίφνης είδε τήν γοαϊαν αύτοΰ τροφόν, 
πένθιμα ένδεδυμένην καί έζερχομένην τοΰ οικου.— «Ποΰ 
πορεύεσαι,τήν ήρώτησεν.—  «Εις τούς Α γίους Αποστό
λους, διά νά τελέσω λειτουργίαν πρός άπολύτρωσίν ψυ
χές άπό τοΰ καθαρτηρίου».

«Ό  άρχιτέκτων είσέλθεν είς τόνοικόν του.Θά τελέση 
λειτουργίαν πρός λύτρωσιν ψυχές άπό τοΰ καθαρτηρίου! 
ειπε καθ’έαυτόν, καί έγώ,οστις θά παραδώσω τήν ψυχήν 
μου είς τόν Σαταναν,ούτε πρός λειτουργίαν θά εχω δικαί
ωμα,ουτε πρός παράκλησή! Καταδικασμένος αιωνίως,έν 
γνώσει,έκουσίως! Έπανελθοΰσα ή τροφός του,ήρώτα αύτόν 
περί τές καταστάσεώς του. Μετά πολλάς παρακλήσεις, 
ο άρχιτέκτων διηγήθη τά κατά τήν προτεραίαν νύκτα 
συμβάντα. Έζήτησεν ή αγαθή γραΰς νά ύπομνήση αύτφ 
τά καθήκοντα τές θρησκείας, τάς όδύνας τές αίωνίας 
κολάσεως, νά ύπομνήση είς αύτόν. τά συναξάρια τών 
μεγάλων αποστατών τοΰ Χριστιανισμοΰ, τών καιομένων 
νΰν είς τό πΰρ τό εξώτερον, άλλ* άπέναντι τές δόζης, 
απέναντι τές αθανασίας, εις ούδέν Γσχυον άπασαι αύ-

ται αί άπειλαί. Έμελλεν ή Κολωνία νά καταστν^ το 
προσκυνητήριον τοΰ χριστιανικού κόσμου, ή δέ μητρό- 
πολις τό θαΰμα αυτές, ενώπιον τοΰ οποίου ήθελον λη- 
σμονηθέ απαντα τά αριστουργήματα τές χριστιανικές 
τέχνης. Όποιος πειρασμός ! Έν τοιαύτη καταστάσει 
διατελοΰντα, κατέλιπεν αύτόν ή τροφός, καί μετέβη 
πρός τόν πνευματικόν αύτές., διά νά ζητήση τήν συμ
βουλήν του.— «Α γαθή μου γύναι, ειπεν αύτη ό πεπει
ραμένος Καζουϊίττής, λάβε τήν θήκην ταύτην τών εν- 
δεκα χιλιάδων παρθένων1, ΐνα τήν δώσης είς τον κύριόν 
σου,καί εχων αύτήν ας μεταβη είς τήν συνεντευξιν, ας 
προσπαθήση δέ δι’ εύφυοΰς τίνος μηχανήματος ν αρπά- 
ση τό σχέδιον, πριν ή ύπογράψη ύπόσχεσίν τινα είς τον 
Σαταναν. Καί . . . ό Θεός μετ’ αύτοΰ.

«Περί τό μεσονύκτιον ό άρχιτέκτων μετέβη είς τό ό- 
ρισθέν αύτφ παρά τήν δχθην τοΰ ποταμοΰ μέρος. ’Έ 
φερε μεθ’ αύτοΰ τήν άλεζίκακον θήκην τοΰ μοναχοΰ καί 
έπλησίασεν ανευ δισταγμοΰ τόν Σαταναν. Ούτος, άνευ 
πολλών περιστροφών, παρουσίασε^ αύτώ τό σχέδιον τές  
μητροπόλεως, καί τό Εγγραφον τές πωλήσεως τές ψυ-

I
1, Σημ. έκδ. Ά ζ ζ . 'ΗμεροΛ. Α ί ένδεκακισχίλιαι αυται παρθένοι 

είσ\ν αι της αγίας Ούρσούλας περιώνυμοι σύντροφοι, ας οι θύννοι, 
κατά τινα παράδοσιν, φονεύουσιν, έν Κολωνία η έν τοΐς πέριζ, ΐνα, ώς 
φαίνεται, έκδώσωσιν αύτάς πνευματικά; συμβίους εις τα έπ\ Ηρώοου 
άναιρεθέντα μύρια και τετρακισχίλια βρέφη, μέλλοντες ΐσως νά συμ- 
πληρώσωσι τόν αριθμόν τών παρθένων διά δευτέρας έκδόσεως. Κατά την 
παράδοσιν δ ’Αττίλας προτείνει τη αγία γάμον πρός ικανοποίησιν τής 
γενΟαένης αύτη αίματηρας ύβρεως, άλλ ’ ή ύπερήφανος Ούρσούλα άπωθει 
αυτόν λ έγο υσ α :" !Γ ?τα οπ ίσω  μ ο ν Σ α ζara\  έγώ άπηρνήθην τήν χεΤρα 
τοΰ Καίσαρος, καί θά δεχθώ σέ τόν άχόρταγον δράκοντα, τόν καταβρο- 
χθίζοντα ανηλεώς τούς χριστιανούς! Πώς ομως ο', θύννοι κατώοθωσαν νά 
βασανίσωσιν έν Κολωνία τω 451 τ εα ρ α ς  παρθένους,άπελθούσας έκ Βρε
τάνης έν ίίτει 383, είναι και τούτο έκ τών πολλών τοΰ μαρτυρολογίου 
θαυμάτοιν ("Ορα 5A zz ix o r  *ΗμεροΛόγιον τοΰ έτους 1880, σελ. 56).

ΑΤΤΙΚ ΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ * *



χής του προς υπογραφήν. Ό  άρχιτέκτων έπεκαλέσθη 
την θείαν άντίληψιν κατά την φοβεοάν εκείνην στιγμήν, 
ένω δέ διά μέν τής μιας χειρός έκράτει τό σχέδιον κατά 
τό ήμισυ, διά τής άλλης δέ τήν γραφίδα, κατώρθωσε 
χωρίς νά ύποπτεύση τούτο δ Σατανάς, νά κάμη τό ση
μεΐον του σταυροϋ, έπιφωνών άμα κατά του πονηρού 
έκείνου πνεύματος: «Εις τό δνομα του Πατοός και του 
Υιού καί τοϋ άγίου Πνεύματος, καί διά τής δυνάμεως 
τής ίεράς ταύτης θήκης, άπομακρύνθητι, Σατανα! άπο- 
μακούνθητι !» .

«Ό  Σατανας άπέμεινεν ακίνητος ποό τής έμφα- 
νείας τοϋ φοβεροϋ έκείνου σημείου.— «Βεβαίως ίερεύς σέ 
συνεβούλευσε τήν δολιότητα ταύτην, είπε, προσπαθών 
διά παντός τρόπου νά έπαναλάβη τό άοπαγέν σχέδιον. 
Ά λ λά  βλέπων, δτι δέν ήδύνατο νά κατορθώσν) τοϋτο, 
τοϋ άρχιτέκτονος λαβόντος πάντα  τά  έν το ιαύτα ις πε- 
ριστάσεσι προφυλακτικά μέτρα, άπεμακρύνθη καταοώ· 
μένος.— Έ νικήθην, άλλά θά εκδικηθώ. Έ κλεψας α 
πάτη τό σχέδιον τής μητροπόλεως, άλλά γίνωσκε άπό 
τοϋδε, δτι ούδέποτε θέλει άποπεοατωθή δ ναός ούτος, 
δ έν αμαρτία συλληφθείς καί δολιότητι. Έπόθησας τήν 
αθανασίαν, άλλα σοι προλέγω, δτι τό δνομά σου θέλει 
περιπέσει είς λήθην, άδοξον καί άμνημόνευτον, άφοϋ διέ
φυγε τάς ποινάς τής αίωνίας κολάσεως».

«Καί ταϋτα  λέγων δ Σατανας έξηφανίσθη.
«Τοιαύτη είνε ή θαυμαστή ιστορία τής οικοδομής τής 

μητροπόλεως. Αμέσως ήρξαντο οίκοδομοϋντες αυτήν, 
άλλά μετ* ολίγον, έπελθουσών διαφορών μεταξύ τοϋ αρ
χιεπισκόπου καί τών κατοίκων τής Κολωνίας, ή έξα- 
κολούθησις τής έργασίας έματαιώθη, πολλάκις έπα- 
ναληφθεΐσα. Ά λ λά  καί δ Σατανας δέν έγκατέλιπε τήν 
κατά τοϋ άρχιτέκτονος έκδίκησίν του* ούτος άπέθνη-

σκε μετ’ ού πολύ: βλέπων διακοπέν τό Ιργον του, καί ά- 
πέθνησκε πριν ή άναγράψη έπ' αύτοϋ τό δνομά του.

• Ούτως ή έκδίκησις τού Σατανά έπληροϋτο κατά τό ή- 
μισυ. Ό  άρχιτέκτων έλησμονήθη, άλλ* ή πρόροησίς του 
περί τής μή άποπερατώσεως τής οικοδομής τοϋ ναοϋ 
δέν έπραγματώθη.Καί έπί μακρόν μέν χρόνον, καθ' δλον 
τόν Μέσον Αιώνα έπιστεύετο δτι ό λαμ,πρός ούτος ναός 
θέλει καταστραφν'ί. Έθεωρεΐτο τό σύμβολον αύτής τής 
Γερμανίας, διηρημένης καί ήκρωτηριασμένης, ή δέ δημο
τική παράδοσις έπίστευεν, δτι τότε θά έπιτευχθή καί ή 
γερμανική ένότης,δπόταν έπιτευχθή καί ύι άποπεράτωσις 
τής μητροπόλεως τής Κολωνίας.

«Ά λ λ ' άρχομένου τού αίώνος τούτου, ύπό τήν ηγε
μονίαν τής ΙΙρωσσίας έφάνη δτι ή γερμανική ένότης I- 
μελλε νά έπ ιτευχθή. Συγχρόνως δέ, ύπό τήν ώθησιν 
τής πρωσσικής κυβερνήσεως,ήρξαντο δραστηρίως αί πρός 
αποπεράτωσή τοϋ ναού έργασίαι, α ΐτινες εύρίσκονται 
περί τό πέρας αύτών, συγχρόνως ήδη μετά τής έπ ιτεύ- 
ξεως τής άλλοτε άπραγματοποιήτου χίμαιρας τής γερ- 
μανικης ένότητος. 'Εντός βραχυτάτου χρόνου θέλει εγ- 
καινισθή ή μεγαλοπρεπής αυτη καί θαυμασία μητρό- 
πολις τής Κολωνίας, τό θαϋμα τοϋτο τοϋ γοτθικοϋ ρυθ
μού, ή ένσάρκωσις τής χριστιανικής τέχνης, ή ύψηλο- 
τέρα σκέψις, τήν οποίαν τό χριστιανικόν πνεΰμα έκλη- 
ροδότησεν είς τόν νεώτερον κόσμον, περιφανές καί α ιώ 
νιον μνημεΐον τής εύσεβείας τών παρελθόντων α ιώνων».

*
¥ ¥

Έ κπληκτος άπέμεινεν έπί τινας στιγμάς δ αγαθός α 
στός, ό προκαλέσας τήν διήγησιν ταύτην, έξίσου θαυ- 
μασίαν, δπως καί ή μητρόπολις. Σοι τήν μεταδίδω ά-



νευ σχολίων καί σημειώσεων άνευ οίαςδήποτε ερμηνείας. 
Ά λλως τε δέν θά έκπλαγης βεβαίως και σύ, δπως καί 
έγώ δέν εξεπλάγην. Τά χρονικά του Μέσου Αίώνος βρί- 
θουσι τοιούτων διηγήσεων, συνεργασίας, πάλης τών 
άνθ ρώπων πρός άγαθά και πονηρά πνεύματα. Φαίνεται 
οτι ό άνθρωπος δυσχεραίνει πολλάκις ν* άποδώση την 
τιμήν τές πρωτοβουλίας έξοχου Ιργου εΓς τινα δμοιόν 
του, θνητόν κα! πεπερασμένον, κα! διά τοΰτο έν απορία 
έπικαλεΐται τήν άντίληψιν υπερφυσικών πνευμάτων. Και 
τίς οίδε πόσα άλλα φαίνεται . . .

Μετά τό έπεισόδιον τοΰτο, και οί τρεις έξηγέρθημεν, 
χωροΰντες πρός άντιθέτους διευθύνσεις. Ό ήλιος κατήρ- 
χετο ύπό τόν ορίζοντα· ό Ρήνος Ιρρεεν ύπό τά τείχη 
της μεγαλοπρεπούς μητροπόλεως, έντελοΰς σχεδόν και 
άποπερατωμένης, φερούσης δέ τά μαρτύρια τών διαφό
ρων αιώνων, καθ’ ους ωκοδομήθησαν τά διάφορα αυτές 
μέρη, άπό τοΰ δεκάτου τρίτου αιώνος, καθ' ον έτέθη- 
σαν τά θεμέλια, τώ) συνεργείς τοΰ Σατανά, μέχρι τοΰ 
δεκάτου ένάτου αιώνος, καθ’ δν άποπερατοΰται ήδη, έν 
τη έποχτΐ ταύτη τοΰ δισταγμοΰ κα! τές απιστίας. Ά -  
νεχώρησα άμέσως, άλλ* ούχ! διά τοΰ 'Ρήνου πλέον,δστις 
άπό τές Κολωνίας άρχεται έλαττούμενος κα! μηδέν πα- 
ρέχων θέλγητρον, διά νά έμπνεύση τήν θαυμασίαν έκεί
νην ε’ικονα εις τόν Μοντέσκιον έπί τώί πτώσει τοΰ βυζαν- 
τιακοΰ κράτους, άλλά διά τές σιδηράς όδοΰ, κατευθυ- 
νόμενος εις Άκυ!σγρανον.

Ν ε ο κ λ η ς  Κ α ζ α ζ η ς

ZBIFLOTJISrXDO

*Εχ Tebra-Tabour (Ά6νασιτίας) τη i Φεβροναρίον 1886.

Φί.Ιε κ. Ειρηναίε  ' Λσώτζιε,

ΙΡΗΝΗ ύμΐν ! . . . Μή θαυμάσητε μήτε διά 
τό δτι τολμώ νά ονομάσω ύμ&ς φίλον μέ 
τήν άρχαίαν σημασίαν τές λέξεως, διότι 

^ £ ^ 2  πιστεύω νά ένθυμέσθε δτι έγείναμεν φίλοι 
πλέον άπό προπέρυσιν έν τώ) φιλοκάλφ Κορίννηy ητις 
συνέδεεν ήμδίς διά κοινών συμφερόντων, προκειμένου περι 
τυπογραφικές ταχύτητος, μήτε διά τό ότι γράφω την 
λέξιν μέ φράγκικα  γράμματα, διότι, ώς γνωρίζετε, ουκ 
ϊξεστιν ήμιν χρέσθαι τώ d ή τφ b.

«Τών φίλων μή μόνον παρόντων άλλά κα! άπόντων 
μέμνησο», λέγει ή μακαρ ίτ ισσα  χρηστομάθεια. Εινε, ώς 
άληθώς, ώραιον παράγγελμα κα! πάνυ παρηγορικόν, 
δι' δσους μάλιστα κ ε ιντα ι.. . ε'ις άλλην συνοικίαν, μα
κράν ολίγον τών ύφ’ δσων πιστεύόυσιν δτι άγαπώνται. 
Τώ παραγγέλματι τούτφ επόμενος, γράφω ύμΐν ταΰτα, 
δπως σ&ς πείσω μάλιστα, οτι . . .

. ■ λ . ·1: \  ν  ' i i r i  ί 'Τ Γ Χ  X  Τ  , λ  ν .. - -ν .. α  . ^

. « . ούκ έπιλήσομαι, οφρ’ αν 2γωγε 
ζωοίσιν μετέω και μοι φίλα γούνατ’ όρώρη.

Ά λλω ς τε δέ, κα! 6 περυσινός Ύ  μ εις πάντοτε έπ! το&



ενταύθα, γραφείου μου κατέχει την δέουσαν σεβαστήν 
θεσιν, το φίλον Αχτιχόν Ή μερολύγιον  δήλα δη, με
ταξύ τοσουτων ’Ασκληπιαδών, · · . καί τής Ισ τορ ία ς  
τής Ια τρ ική ς  τοϋ Bouillet. ΈνθυμΥΐσθε . . .

Αλλ* ορίστε εις τό h r o u n d o  μας, παρακαλώ* δέν 
θέλετε μετανοήσει, πιστεύω. Τό μπροΰντο  είνε. . . . ωμό 
χρεας αγελαδινό ! . . . Μη τρομάζετε, υμείς μάλιστα  
αί δεσποινίδες. Εινε τό άριστον άβυσσινιακόν φαγητόν, 
τό ρωστικώτατον, δι' ού καί η Α. Μ. δ βασιλεύς τών 
βασιλέων  τής Αιθιοπίας, δ άγαπητός ήμΐν φιλέλλην 
και αγαθός αντοχράτωρ 'Ιωάννης ου σπανίως τρέφεται. 
Αν μάλιστα τό άλατ ίσητε  ύμεΐς καί μέ άλας  αττ ικόν , 

υπόσχομαι ύμΐν, οτι μετ* ου πολύ θέλει άνθει έπί τών 
ωραίων υμών παρειών τό χρώμα τών ρόδων, τό όποιον, 
δυστυχώς, συνήθως έλλείπει άπ* αύτών, χάρις εις την 
υμετεραν κουζίναν  μάλιστα . . . Καί λέγω δυστυχώς, 
διότι ημείς τουλάχιστον άγαπώμεν τά  ρόδα* αν ύμεΐς 
αγαπάτε τυχόν τό ουτω δη καλούμενον ποιητικόν (κατά 
τους πλείστους τών νεωτ&ρων μουσολήπτων) γ\ τής εύαι- 
σθησίας χρώμα, τό λε ΐμον ί,  κυρίαι καί κύριοι εισθε. 
Ημείς ως ιατροί, πρακτικοί άνθρωποι καί ένδιαφεοόμε- 

νοι δια την καλήν σας υγε ίαν? ούχί ποιηταί α’ιθεροβά- 
μονες, καθήκον εχομεν νά συνιστώμεν ύμΐν πάντοτε τό 
τάς παρειάς έρυθραΐνον ωμόν χρεας. Ποσάκις αύτό καί 
φιάλαι τινές οίνου ληφεΐσαι άπό τών κ. κ. Παυλίδου, 
Σόλωνος, ή άπό τοϋ κ. Κούζη, δέν ωφέλησαν κάλλιον 
καί τάχιον, ή τό fer B ravais dialyse καί τά  υδατα  
τής Orezza καί η Quilia-Larochc καί τά λοιπά πο
λυώνυμα παρασκευάσματα, τά  άπό τών φαρμακείων τών 
κ. κ. Βουσάκη, Κρίνου, Μαλαμίδου, Φιντικλή, κλπ. 
λαμβανομενα δια τοσαυτας αναιμικάς ·η νευριχάς δε- 
σποσύνας ! . . . Γινώσκετε κάλλιον έμοϋ, άλλως τε,οτι

καί δ συμπολίτης ύμών έκεΐνος, δ Σωκράτης, «ο ανδρών 
απάντων σοφώτατος*, πολύ ηγάπα τό τής αίδοΰς έ- 
ρύθημα , ούχί τής συχαμένης  *σαν αυτόν  κυρίας του, 
τής Ξανθίππης, άλλά τής κυρίας ’Ασπασίας Περικλέ- 
ους, τοϋ φίλου του κ. *Αλκιβιάδου, κλπ. ’Εκλέξατε.

Έπανελθών μεταξύ ύμών, ένόμισα δτι κάλλιον ηθε- 
λον χαλοπ ίάσει  υμάς πάσας καί πάντας τούς έν τ7) υ 
ψηλή ένιαυσί^ πνευματική τραπέζϊ) (άνευ λ ίρ α ς , αν καί 
μετά μεγάλου σκοπού) τοϋ κ. ’Ασωπίου συνδαιτυμόνας, 
άν προσέφερον ύμΐν ένταΰθα τό εύπεπτότατον άβυσσι- 
νιακόν μπροΰντο , το δποΐον γινώσκετε μέν από τοϋ Ατ
τικού Ήμερολογίου  τοϋ 1 8 8 1 , εκ τής τερπνής περιγρα
φής τοϋ ημετέρου φίλου προξένου κ. Δ. Μητσάκη, ισως 
δμως άγνοεΐτε και την Ιστορίαν του καί τας ιατρικας 
ιδιότητάς του. Ό  κ. Ειρηναίος άς προσφέρη ύμΐν αυτό, 
άν εύαρεστήται, καθ’ οιαν σειράν θέλη. Ουκ ειμί διδά
σκαλος . . .

Broundo . · . κρέας ωμόν ! Πώς δέν συχα ίνοντα ι  αυ
τοί οί άνθρωποι j . . . ισως αναφώνηση ευαισθητός τις  
τών δεσποινίδων, μη συ χαμένη»  Καί ομως τα  καλλί
τερα πράγματα είνε συχαμένα 1 . . . Ούτως -εδοξε τώ  
θείω, δπερ, κατά τόν γέροντα πατέρα τής ‘Ιστορίας Η
ρόδοτον, εινε φθονερόν αίεϊ χαϊ ταραχώδες. Αγαπάτε 
την κινίνην * Πώ, πώ !  ίθελεν έπιφωνησει τις, οστις 
δέν γινώσκει την γερμανικήν. Καί δμως μη λαμβάνετε 
αύτην δταν σάς την άναγοάφωμεν, και βλέπομεν άν δεν 
μεταβαίνετε διά τοϋ πέραν τών στυλών του Ολυμπίου 
Διός έπιγείου τών ’Αθηνών παραδείσου  εις τον ουράνιον, 
χωρίς νά τό θέλετε. ’Αγαπάτε καί την άσυαφέτιδα , 
την μόνον τό ώραΐον δνομα Μηδικόν σίλφιον  φέρουσαν ; 
καί δμως έκοϋσαι άέκουσαι την λαμβάνετε, εύαίσθητοι 
κυρίαι μου, δταν δ κ. ’Αφεντούλης ii ο κ. Καραμητσας



εν συμβουλιω κα! μετά πολλών άλλων αξιότιμων συνα
δέλφων τό φέρη δ διάβολος καί έκδώσωσι καθ* υμών 
κατά πλειονοψηφίαν τοιαύτην άπόφασιν μεθ’ δλας τάς 
διαμαρτυρίας μου ώς νεωτέρου κα! εύαισθητοτέρου, οί 
σκληροί ! Τουλάχιστον οί καϋμένοι οί φαρμακοποιοί 
έπαργυοώνουσι τά  καταπότια, ή δι* ευάρεστων οσμών 
και σιροπίων προσπαθοΰσι νά μετοιάσωσι την σκληρό
τη τα  τών ιατρών. Λυπούμαι πολύ διότι τό ήμέτερον 
μπροΖντο  δεν δύναμαι δυστυχώς άλλως νά τό προσφέρω 
υμΐν? κατα τό παράδειγμα τών ύμετέρων μαγείρων.

Εινε απλουστατα κρέας ωμόν, λαμβανόμενον κατά  
προτίμησιν πάντοτε άπό τών μυών τών ευμόρφων μη
ρών τρυφερές, παχεί^ς καί ώραίας άβυσσινιακής άγε- 
λάδος, ητις τ ιμ α τα ι έκεΐ τεσσάρων (άριθ. 4) μόνον Αν- 
στριαχών  της Μαρίας θηρεσίας ταλλήρων (αί έν μακα- 
ρία λήξει γνωσταί ύμΐν ρεγ γ ίνα ι , αΐτινες τανυν βα- 
σιλεύουσιν έν Αιθιοπία), ήτοι τό πολν 18  δραχμών, 
ώς παρ* ημΐν τά μικρά άρνία του Πάσχα ! Ή άγελάς 
άγεται επί σφαγήν* η του αύτοκράτορος κεκαλυμμένη 
σινδονη* δένουσιν ίσχυρώς διά λωρίδος δερμάτινης (τών 
συνήθως έν χοήσει έκεΐ σχοινιών) εναλλάξ τού; άκοους 
προσθίους μετά τών οπισθίων αύτής ποδών* άπλη τις  
μετ α ταύτα  ώθησις δεξιόθεν παρά τίνος μικρού Ά βυσ-  
σινού ανυπομονούντος άρκεΐ νά ρίψη χαμαί τό θύμα. Τά 
κέρατα δίκην πασσάλων στηρίζουσι τότε καλώς έν τ^ γ·?) 
την προς τά  άνω καί πρός άνατολάς πάντοτε στρεφομέ- 
νην τού θύματος κεφαλήν, καί ό βιαζόμενος  θύτης κύ- 
πτων συλλαμβάνει τό δέρμα τού τραχήλου της άγελάδος 
τη αριστερά χειρί,διά μαχαίρας δέ,ήτις καί τήν γνωστήν 
υμΐν τούρταν τής πρωτοχρονιάς  μετά σεβασμού ήθελε 
κόψει,άρχεται νά έκτελ^ το άχαρι αύτού εργον,σπενδων 
βραδέως τοιουτοτρόπως ! Ή άγελάς τέμνεται ουτω τόν

λαιμόν τό αιμα αύτής ύπεκπρορρέον κα! έξακοντιζό- 
μενον βάφει τά  πέοιξ, βαρείς δ’ αναστεναγμοί κα! σφα- 
δασμο! και σπασμοί κλονικοί δεικνύουσιν εις τους κα
λώς κρατούντας αυτήν διά τών λωοιων και εκ τής ου· 
ρας τά βάσανά  της* μετ’ ολίγον, οί ωραίοι οφθαλμοί 
της, πρός ους δ θειος ‘Όμηρος εύηρεστήθη νά παρο- 
μοιάζη τούς τής "Ηρας έκείνης τού Διός, τού πατρός 
άνδρών τε θεών τε καί θεαινών καί τοσαύτης πληθύος 
ημιθέων καί ηρώων, καί πολλών ώραίων πλασματων 
έκ κλεψιγαμίας συζύγου, παρά την θέλησιν τής ζ η λ ία -  
ρόγατκς , οί ώραΐοι έκεΐνοι οφθαλμοί χάνουσι τήν γλυ-  
κύτητά των καί οίονεί φαίνονται συγχωρούντες τους 
μή είδότας τ ί Ttocovot τοιούτους σφαγιαστάς αύτής.

’Αμέοως άρχεται ή έκδορά διά τομών πέντε, μι#ς 
άπό τού τραχήλου πρός τά κάτω επι τής κοιλίας, και 
τών άλλων έναλλάξ άπό τών άκρων ποδών πρός τήν 
αρχικήν τομήν* ουτω τό δέρμα δέν αποχωρίζεται ώσ
περ ασκός, ώς γινώσκομεν ημείς άπό πολλού ήδη εκ 
τού δυστυχούς έκείνου Μαρσυου, αλλ ωσπεο τάπης, 
δπως βραδύτερον χρησιμεύση. ‘Η κεφαλή συνήθως μετα 
τής γλώσσης καί οί πόδες καί ή καοδία καί οί πνεύμονες 
καί τό ήπαρ καί δ σπλήν καί τό πάγκρεας καί τα  εν- 
τερα καί οί νεφροί, κτλ., γίνονται συνήθως ε.Ιωρια χν- 
νεσσιν οίωνοΐσί τε πάσι, καί κατά τήν νύκτα μήλα Έ -  
ριδος μεταξύ τών μυρίων ύαινών τών τερπουσών συχνα- 
κις διά τών ίδιαζουσών αύτών φωνών μακροθεν* τα  χε~ 
ρατα  μεταποιούνται παρά τών οικονόμων συζύγων έν 
τί! κατοικία είς ύδρομε"λοδοχεΐα (τά μεγάλα καί τερά
στια έκ τών βοών καί βουβάλων τής Σοας και τού Γκο- 
τζάμ, δπου βαν ιλεύονο ιν  δ Μενελίκ καί δ Τακλαίμανοτ, 
ους καί έγνωρίσαμεν προσελθόντας τώ αντοκράτορο ΐωχν· 
νη), είς άρακοδοχεΐα (ρακί), άλατοδοχεΐα, πεπεροδο-



χεΐα  καί λοιπά δοχεία, τά  μικρότερα, ε ί; λαβάς ξ ι
φών. Μόνος ό στόμαχος άξιούτα ι ιδια ιτέρας εύνοιας* 
διατεμνομένης τή ς κο ιλ ίας, εξά γετα ι ούτος, καθαρίζε
τα ι από τών έμπεριεχομένων μ ό ν ο ν  δ ιά  τής  κ ο ιν ή ς  ε
κείνης μαχαίρας, και αμέσως τεμαχηδόν κατέρχετα ι 
δια του δια καλών καί λευκών οδόντων ώπλισμένου 
στόματος του πλήθους τώ ν Ά βυσσινών είς τόν εύρυχω- 
ροτατον εκείνων στόμαχόν* εστιν οτε μαγειοεύουσι τόν 
στόμαχο ν τ ? ,; άγελάδο ; μετά  τ -Ji; χολνίς κ α τ ’ ίδ ιά - 
ζοντα  ολως τρόπον, οστις ομοιάζει μέ τό παρ’ ^,μΐν τη -  
γ α ν ισ μ α *  άλλοτε, καί μονήν την χολήν οί είς τήν σφα
γήν του ζώου συμβοηθουντες πίνουσι, διανεμόμενοι α υ 
τήν έαυτο ΐς διά τής παλάμ ης, καί εύλόγως δέν μετα- 
μελονται* τέλος δε καί τά  έν τοΐς Χεκτοϊς  έντέροις 
περιεχόμενα, τά  ά π επ τα  ετ ι, άγαν φιλοϋσιν, ώς πολ- 
λην την πε\\τίνην καί π α γ κ ρ ε α τ ί ν η ν  ένέχοντα, κατά  
την γλώσσαν τή ς Φ υσιολογίας, ην εκ π ε ίρ α ς  ουτοι γ ι -  
νώσκουσιν.

Α λλ ιδου το b r o u n d o .  Ό  υπηρέτης προσφέρει μό
λ ις  μετα τέταρτον ωρ ας άπο τής ένάρξεως τής σφα
γής του ζώου η ολόκληρον τον μηρόν, δν κρατεί ενώ 
π ιον, η τεμ άχ ια  ευμεγεθη κρεάτων λαμπρών τήν οψιν 
(τό φνΧΧέτο), κατά  τήν επ ιθυμ ίαν έκάστου. Οί ωραίοι 
εκείνοι ερυθροί, τρυφεροί κα ι παχεΐς  μυς συσπώνται ετ ι 
ζωηρώς* ο Αβυσσινός καί ό παρ' αύτώ  έστιώμενος συλ
λαμβάνει δια τής αριστερας χειρός τό άρέσκον α ύτφ  
τε (Λ̂ χι°ν? κρατεί αυτο διά τώ ν οδόντων, καί διά μ α 
χαιριού κοινού η επαργύρου την λαβήν ή έπιχρύσου κό
π τε ι οοου χ ω ρ ε ΐ  τώ σ τ ό μ α τ ί  τον ,  διευθύνων διά τής 
δεξιάς τό μαχαίριον έκ τώ ν κάτω  πρός τά  άνω* έκ τού
του και οι πρωτοπειοοι η αρχάριοι ού σπανίως κα ι τό 
ακρον τής ρινός αυτώ ν καί τά  χείλη  κα τα τρ α υμ α τ ί-

ζουσιν. "Α λλοτε, έν τ γ  τώ ν ά ρ ισ τ ω ν  συναναστροφή, 
Ιτοιμα, κα τά  τό τοιοϋτον γεΰμα, προσφέρουσι τά  τε- 
μ,άγια τοΰ b r o u n d o  οί ΰπηρέται ε ί; το ύ ; κυρίου;, οΐ-
Γ  Λ  ^ , α , * \ * »τινες ευαρεστούνται μονον να εμοαπτωσιν αυτα  κατ α 
ρέσκειαν είς τή ν προσφιλή αυτοις ερυθραν σαΧ ζσαν , το 
b e v h e v ,  δπερ εινε καυστικώ τατον καί κατασκευάζετα ι 
έκ τής γνωρίμου ήμ ΐν έρυθράς π η π ε ρ ιά ς  συντριοομένης 
καί συναναμιγνυομένης μεθ’ άλατος και υδατος, η εις 
τό έρυθρόν άπλώς ή το μέλαν πέπερι. Φοικτον τώ  μη 
είθισμένφ είς τήν γεϋσιν τού τοιουτου πεπερεως ! Α λλα 
καί άνευ τούτου ή τού άλατος η γ ε ΰ σ ις  τού bl OUYldo 
όμολογουμένως χ ά ν ε ι  ποΧυ κατα  την ευκολον και βρα
χυχρόνιον αύτου μάσσησιν, καθ ην και οί οδοντες Αίαν  
Χ ενχα ίνο ντα ι .  Ό  άρτος, δν κατασκευάζουσι παραπλη- 
σίως τα ΐς  παρ’ ήμ ΐν π ή τ τ α ι ς , έπ ί τών οποίων θέτουσι 
και τά  φ α γη τά  συνήθως, ολίγον μέρος λαμβάνει κατα 
τά  το ιαΰτα  γεύμ ατα . Ψ η ιά  επίσης τρωγουσι.

Καί εινε λοιπόν νόστιμον τό μ π ρ ο υ ν τ ό  σας ; θελετε 
έρωτήσει. Γεύσασθε και ί'δατε, λαμβάνω τό θάρρος νά 
απαντήσω  ύμ ΐν, δ ιότι γ ινώσκετε καλώς, οτι de g u s t i·  
bus . . . ούδείς λόγος* έκαστος τών ανθρώπων εχει τα  
εαυτού ήθη, τάς ορέξεις κα ί τό γ ο ν σ τ ό  του, ένόσφ, δ^ιά 
τ ά  χαΧά κ α ι  σ υ μ φ έρ ο ν τα ,  τα  γούστα αυτα  δεν εινε 
εύάρεστα τοΐς άλλοις παρούσι. Τοΰτο μονον δυνάμεθα 
ώς αληθώς νά εΐπωμεν ύμ ΐν, δτι άναντιρρήτως ωφελεί 
καί τρέφει καί έξυγ ιά ζετα ι τον άνθρωπον το (ύμόν κρέας  
οσάκις κα τα λλήλω ς δ ίδοτα ι, ύπέρ παν άλλ ο μέσον. Τό 
παν, άλλω ς τε , δέν εινε σ χ έ σ ι ς , συνήθεια ;

’Α λλά  πόθεν, είς τήν Ά βυσσ ιν ία ν, εσχε τήν αρχήν ή 
συνήθεια τού b r o u n d o  ; Κ ατά τάς παραδόσεις τών ιθα 
γενών, τό μ π ρ ο ΰ ν τ ο  είσήχθη είς κοινήν χρήσιν από τού 
ΙΕ' μ. X. αίώνος. Ό  γενναίος κα ί ευπροσήγορος στρα



τηγός ( Ρας— κεφαλή) Καραμαδέν, εις τών άρχαιοτέ” 
ρων, περί τού όποιου Ιμαθον, οτι, κατά τινα μάχην ε
ναντίον τών Αιγυπτίων ειδεν ενώπιον του φονευθέντα 
δια σφαίρας και πεσοντα απο τού ϊππου τόν μονογενή 
και προσφιλή αυτού υίον, αυτός ούδε δευτέρου βλέμμα
τος ηξίωσε τον πεσοντα, αλλ* έξηκολούθησε την κατά 
τών εχθρών πορείαν αυτού, μοί διηγήθη τά έξης : Πριν 
ί\ ακόμη οι Πορτογάλοι εισβαλλωσιν είς την Αιθιοπίαν, 
έβασίλευεν ό άζιε (αύτοκράτωρ) Νέβρε - Ντιγκίλ* κατά 
τουτου ηγέοθη ό Αβυσσινός αξιωματικός Γράη μετά 
πολλών οπαδών διεκδικών τόν θρόνον. Ή συνήθεια 
αυτη υπάρχει καί μέχρι τές σήμερον, άλλά μετά τόν 
θάνατον τού έκάστοτε βασιλεύοντος. Διαδοχική βασι
λεία δέν ύφίσταται* ό ισχυρότερος, μετά πολλούς εμ
φυλίους πολέμους, χρίεται παρά τού άρχιεοέως (Κόπτου) 
εν Αιθιοπία β α σ ιλ ε ύ ς  β α σ ι λ έ ω ν , λαμβάνων μετά τού 
αγίου μυρου καί τού στέμματος ετεοον όνομα. Έπανά- 
στασις τού λαού κατά βασιλέως ένταύθα εινέ τι άκατα- 
νοητον σήμερον. Οί έτεροι δύο βασιλείς άναγνωρίζουσι 
κεφαλήν τόν βασιλέα τών βασιλέων [Ν εγχους-  α·νεγ~  
χουοτ), αποτίνουσι φόρον αύτώ, συνήθως είς ε?δη (χρυ
σόν, ελεφαντόδοντον, ΐππους, ήμιόνους, άγελάδας, κλπ, 
κλπ ), καί υποχρεούνται άπό καιρού είς καιρόν νά έπι- 
σκέπτωνται αυτόν, οστις ούδέποτε ανταποδίδει τήν έ- 
πισκεψιν. Ενώπιον αύτού δέν κρατούσι τό έρυθρόν έκ 
μετάξης αλεξήλιον, δπερ έπίσης μόνον οί αρχιερείς (τέσ- 
σαρες τόν αριθμόν) καί ό Έ ζσ ε γ ά  (αρχιμανδρίτης, ά- 
βυσσινός ουτος, καί οίονεί ύπουργός έπί τών έκκλησια- 
στικών) δυνανται νά φέρωσιν. Ό άτιε-Νέβρε Ντιγκίλ 
λοιπόν πολεμούμενος καί καταδιωκόμενος άπό μέρους 
εις μέρος ύπό τού Γράη, δστις ήν γενναίος πολεμιστής, 
ηναγκασθη ποτέ, δπως μή καθίσταται δρατός τήν νύ

κτα, ν’ άπαγορεύση τοΐς περί αύτόν τάς συνήθεις πυ
ράς καί τήν παρασκευήν παντός φαγητού, δ ίδιος δ I- 
δωκε τό παράδειγμα, φαγών κρέας ωμόν, μ η p o v r z o '  εκ- 
τοτε ήρξατο ή συνήθεια αυτη. T b  υ π ή κ ο ο ν  φ ι λ ε ι  μ ι -  

ρεϊσθαι τους Άρχοπας, λέγει καί ό ίιμέτερος Θουκυδί- 
δης. Τέλος δ Γοάη ένίκησε κατά τινα μάχην καί έφό- 
νευσε τόν άτιε-Νέβρε Ντιγκίλ, καί μεθ’ δλας τάς προ
φυλάξεις αύτάς* άνηγορεύθη βασιλεύς, καί, επειδή ήρε- 
σεν έπίσης καί αύτώ τό ώμον κρέας, δπερ Ιμαθε παρα 
τών ήττηθέντων όμοφύλων, ους οί περί αύτόν έθεώρουν 
ώς άνθρωποφάγους καί θηριοφάγους, έπέτρεψεν, ή μάλ
λον επέβαλε πασι τήν χοησιν τού b r o u n d o , δ ι α  t b  ά -  

σ χ α ν δ ά λ ι σ ζ ο ν .  Βασιλεύοντος τού ισχυρού Γράη, έπέ- 
δραμον είς Αιθιοπίαν οί Πορτογάλοι, περί τάς 50,000, 
ώπλισμένοι διά πυροβόλων οπλών μετα θρυαλιδος, cov 
τινά καί μέ/ρι τού νύν σώζονται ένταύθα. Ό Γράη επι 
πολύν χρόνον άντέστη, χάρις μάλιστα είς τό b r o U Y l d o , 

ού ενεκα ένέπνεε φρίκην είς τούς έπιδρομεΐς θεωρούντας 
τούς ’Αβυσσινούς ώς θηρία σαρκοβόρα, άλλ’ έπί τέλους 
έφονεύθη καί ούτος παρά τήν Άμπακιάραν είς θεσιν 
τινά, ήτις καί σήμερον φέρει τό ονομα Γρ ά ϊ μ π ε ρ  (G ra - 
yber' =  ορός τού Γράη, βουνός), διά το ριψοκίνδυνον 
αύτού, θεωρούντος τάς σφαίρας ώς σ φ ε ν δ ο ν ο β ο . Ι ά c, οί 
δέ Πορτογάλοι έγένοντο κύριοι τές χώ?ας· Τούτων 
μετά ήμισυ αιώνα άπηλλάγησαν οί Αβυσσινοι εν μια 
νυκτί, σφάξαντες τάς πεντήκοντα χιλιάδας αύτών ανη
λεώς, ώς έ ν θ ύ μ ι ο ν  δ* απ’ αύτών φέοουσι σήμερον τά λεί
ψανα έκεινα τών δπλων οί χ α ζ ώ ζ ε ρ ο ι  τών στρατιωτών 
(καί πάντες σχεδόν οί ’Αβυσσινοι είσί σήμερον στρατιώ- 
ται), καί τήν Α φ ρ ο δ ι σ ί α ν  Λ ώ β η ν , ώς κοινώς ένταύθα 
πιστεύεται, ήν άπό τού 1868, μετά τόν θάνατον τού 
Θεοδώρου, οί Άγγλοι ά ν ε ν έ ω σ α ν  μάλιστα.



Ουτω λοιπόν έκτοτε τό broundo κατέστη ή προσ
φιλέστατη πάντων τών μεταγενεστέρων Άβυσσινών  
τροφή.

Καί δικαίως. Τό ώμον κρέας, τό γνωστότατον πασι 
και πάσαις, τοΐς τε θηρίοις ζώοις και τώ άνθρώπφ τώ  
άρχ ιθηρ ίω , ώμηστ^ καί ώμο —  η σαρκοβορωτάτω, τό 
όποιον απορώ διά τ ί ποιητής τις δέν κατηξίωσεν ολί
γων στίχων, ενώ καί τό σ ίαλον  ακόμη έξύμνησεν 'Εκεί
νης, ό αγνώμων, ενώ άνευ αύτου ουδέ νά ποιηθή ουδέ 
να ποίηση ευρωστόν τ ι καί καλόν δυναται, άν ποοσε- 
κτικώτερον διά τίνος μεγεθυντικού φακού τό έξετάσητε 
καί μετά περιεργε.ίας, ητις  σήμερον χαρακτηρίζει τόν 
εζ νπ νο ν , θέλετε ίδει, δτι άποτελεΐτα ι έξ ίνώ ν , μικρών 
αρτηριών καί φλεβών, αγγείων, καί νευριδίων καί κυτ-  
ταρ ίω ν  έλαστικοΰ ίστοΰ καί λιπώδους, καί έξ υγρού τ ί 
νος, κλπ, και συγγνώμην άν τυχόν δέν εννοούνται πάν
τα ταΰτα  τά άπ  Ια παρά πάντων καί πασών, διότι δέν 
πταίω  εγώ, αλλ' ό διδάσκαλός σας καί ύμεΐς καί ό κύ
ριος υπουργός μέ τά  σχολειά του. Οί φιλότιμοι χ η μ ι
κοί (γνωρίζετε τόν κ. Χρηστομάνον), οΐτινες ούδέν άφή- 
καν άνεξέταστον καί άνεξιχνίαστον, έκτος τών βουλών 
του Θεοΰ καί τής ήμετέοας Βουλής, εύρον ούσίας δ ια
φόρους εν τώ κρέατι, άς όνομάζουσιν ίν ικ η ν  (κυρίως έν 
τώ α ΐματι), λεύκωμα (τό γνωρίζετε άπό ταύγά, ούχί 
εκ τών Λευκωμάτων, album !), μυοσάκχαρον (ούχί τών 
π ο ντ ικ ώ ν ), κρεατίνην, κλπ, πρός δέ διάφορα ά λα τα  κα-  
λιοΰχα, νατριοϋχα, μαγνησιοΰχα, άλας μαγειρικόν (που 
εύρέθη ! . . . ) ,  άσβέστιον, σίδηρον, φώσφορον (δι' αύτό 
λάμπουν οι ' πεθαμμένοι την νύκτα ένίοτε έν τώ νεκρο
ταφείο) !), θειον, καί τόσα άλλα πράγματα. Τό κρέας 
είνε ή κατ εξοχήν άζωτοΰχος  (τό γνωρίζετε !) τροφή,

ύπαγομένη φαρμακολογικώς εις τά  ουτω δη καλούμενα
λευκωματώδη.

Πώς λοιπόν τρεφόμεθα διά τοΰ κρέατος, δπερ παο α 
πάντων, τών τε άορένων καί τών θηλέων, θεωρείται, 
καί δικαίως, ώς ή κυοιωτάτη τοΰ άνθοώπου (έκτος τών 
καλογήρων καί καλογραιών) τροφή, ύπό τους ποδας τοΰ 
όποιου δ Πανάγαθος Δημιουργός παντα υπέταξε τα  
ζώα τοΰ πεδίου, καί τά  πετεινά τοΰ ουοανοΰ, και τους 
ιχθΰς τής θαλάσσης καί τά  λοιπά ·, Δι ολων τών συνι- 
στώντων αύτό στο ιχείω ν, ών πάντοτε δεΐται το ημέ- 
τεοον σαρκίον, τό όποιον άεννάως διά τής εργασίας τής  
τε διανοητικής καί τής σωματικής κάμνει άβαρίας. Τό 
κρέας ώς εύπεπτότατον παρέχει ήμΐν το ζωικόν βασί-  
λειον, όταν ε ίνε ωμόν. Ουτω διδάσκει η πεΐοα και /) 
επιστήμη, ητις  δέν αναμένει έξ υψους μόνον (ώς ο κύ
ριος Μακράκης) την κατάβασιν τής γνώσεως τοΰ κα- 
λοΰ καί τοΰ κακοΰ, άλλά τά  πάντα διερευνά, ως λεγει 
καί ό Παΰλος, καί άναμοχλεύει καί πειραματίζεται δια 
τών δσων κέκτηται εύφυών μέσων πρός έξεύρεσιν τής 
αλήθειας. Καί τ ί  είνε άλήθεια  ;  Ό  Πόντιος Πιλάτος 
δέν έπεοίμενε ν’ άκούσνι την δέουσαν απαντηησιν, αλλα  
τοΰτο είπών, έξήλθεν άπό τό πραιτώοιον καί άφήκε τόν 
Κύριον «c  τά χρύα. Ό  Κύριος ομως βοαδύτερον διά  
μυρίων στομάτων, ώς ομολογεί καί ό κ. Δαμαλας, ω- 
ρισε την αλήθειαν άφηρημένην h'VOiav υποδηλοΰσαν  
το π ρ α γμ α . δπερ γινώσκομεν διά τής επιστήμης, νιτις 
εινε έπ ίγ νω σ ις  τής αλήθειας μ ετά  λόγου, δστις είνε 
θ εό ς , ώς τό θέλει ό 'Ιωάννης, καί πάει λ έγο ντα ς  !  
Έπιστημονικη αλήθεια εινε λοιπόν καί τό δτι τά  διά  
κρεών τρεφόμενα ζώα Ιχουσιν αιμα ζωηοοΰ έρυθροΰ χρώ
ματος, (ώς είνε έν μέοει καί αί χλαμύδες τών γενναίων 
φίλων μας Άβυσσινών), πυκνόν, μετά μυρίων αίμοσφαι-



ρίων (εχουσι σφαίραις καί τά γαίματα ;), είσίν άλκι- 
μώτατα, άν καί ούχί π α χ έα  (τό π άχος  δίδουσι τά α
μυλώδη — άρτος — καί τά σακχαρώδη τών κ.κ. Τσόχα 
καί Χαραμή, καί τά λιπαρά), καί δημιουογικώτατα καί 
θερμότατα (πρβλ. κυνήγ ιον).  Άλλ* ή κουζ ίνα  τών πό
λεων κατώρθωσεν ώστε νά παρέχη ημΐν ώς έπί τό πολύ 
τά δυσπεπτότατα λείψανα του κρέατος, την δέ ουσίαν  
νά παραδίδγ) τώ πυρί η τώ άγαπητώ εζαδέΛφω, στρα
τιώτη συνήθως. Καί Ιδού, κυρίαι, οτι οί φίλτατοι ημΐν 
καί άλκιμοι Αβυσσινοι διά τοΰ broundo αύτών γίνον
τα ι σταυραετο ί , ώκύποδες Ά χ ιλλε ΐς  καί Βαργώσαι καί 
δείκνυνται έπιστημονικώτεροι ύμών τών μη εύρισκου- 
σών λέξεις δπως έπαιν^τε τό ύμέτερον β ρ α σ τ ό , δπερ 
καθιστδ: τόν ύμέτερον άνθρωπον νερόδραστον  !

— Καί λοιπόν, ζητείτε νά καταστήσητε ημας σαρ 
κοβόρα θηρία  ; — Διατί δχι ! . . .  μήπως δέν ένδιαφερό- 
μεθα καί ήμεΐς εντεύθεν διά τό μέλλον τ^ς γλυκείας 
πατρίδος, ητις πρέπει ν* άναπαραγάγη μετά τοΰ κ.Πα- 
ναγη Κουταλιανοΰ καί άλλους Ήρακλεΐς τρ ιεσηέρονc, 
άλλας Λακαίνας, καί ούχί Λ αζάρους  ποιητάς, κατοί
κους νεκροταφείων ; . . . Ή  Α. Μ. δ αυτοκράτωο ’Ιω
άννης, ή ή A. Τ. δ διάδοχος 'Ράς Άρέα Σελασιέ, Γσως, 
ην Θεός δω, έπισκεφθώσι τάς προσφιλείς Αύτοΐς ’Αθή
νας* θά έπεθύμουν άπαντα ; καί άπάσας νά ιδωσιν έν 
ταΐς κλειναΐς ’Αθήναις Κουταλιανούς καί Κουταλιανάς!

Δέν έννοοΰμεν ποσώς νά συστήσωμεν ύμΐν ώς μό νη ν  
ύμών τροφήν τό ωμόν κρέας, τό broundo, ούδέ ν* άνα- 
τρέψωμεν τό βασίλειον τών μαγείρων' τοΰτο μόνον επ ι- 
θυμοΰμεν, νά έννοήσητε καλώς, δτι καιρός καί παρ’ ή- 
μΐν νά λείψωσιν αί προλήψεις καί προκαταλήψεις, καί 
νά είσαχθη βαθμηδόν διά της συνήθειας, άπό πα ίδων  
μάλιστα διά τών φιλοστόργων καί σωφρόνων μητέρων,

μεταξύ τών τροφών ύμών καί τό ώραΐον μπρο ϋν το , άν 
έπιθυμ*^τε νά μή βλέπητε φθισικοΰς $ νάννους  πρό ύ
μών, ούδέ προώρως νά στέλλητε αγγέλους  έν τώ Παρα- 
δείσω, οϊτινες εινε κρίμα νά μή στολίζωσι μάλλον τάς 
ύμετέρας οΙκίας, δντες χάρμα ύμών τε καί ημών. Μό
νον τ α ιν ία ν  θέλετε αποκτήσει διά τοΰ δλως ώμοΰ κρέα
τος* άλλ* αυτη δλως ακίνδυνος, εύκολωτάτη δ’ ή θερα
πεία.

[Άθήνησιν. — Έ ξ αναμνήσεων έκ τής Αιθιοπίας].

Ν ικ . Π . Π α ρ ις η ς
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HEPI ΊΏΝ ΕΝ ΗΠΕΙΡΟΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ
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Φίλε κύριε Ειρηναίε *Ασύπιε,

ΕΝ έπιστέλ>ω νυν περι ιστορικών γεγονό
των της ’ Ηπείρου, άλλά  περι άλλων ύπό 
χωρογοαφικήν ή μάλλον γεωλογικήν έπο- 
ψιν λ ίocv περιέργων καί δλως άγνωστων το ΐς 

πολλοΐς, ΐνα  μη είπω το ΐς πασ ι, κα'ι περί τοΰ έν αυτη  
υπογείου ηφαιστείου πυρός καί τών π άλα ι καί νΰν κυ- 
ριωτέοων αυτοΰ κρατήρων. ‘Ιστορικά δέ γεγονότα τής 
Ηπείρου, πολύ έχοντα το ένδιαφέρον,επισυνάπτω έν τ φ  

τέλει τα ύτη ς μου τά  άποσταλέντα  μοι ύπό τοΰ έν Ί -  
ωαννίνοις φιλοπόνου ίατροΰ κυρίου Ί . Λαμπρίδου, δς 
προ έτών άσχολεΐτα ι είς τά  της ιστορίας της ’Ηπείρου, 
ης η ιστορία μ εγίστη , ώς μ έγ ισ τα  είσι καί τά  ύπό τών 
τέκνων αυτής τελεσθέντα καί τελούμενα ύπέρ τής εθνι
κής ημών άποκαταστάσεως, καί άφθονον καί πολύτιμον 
συνηγαγεν ιστορικήν ΰλην. Ούτος άπέσπασεν έκ τών ι
στορικών μελετών αυτοΰ τά  περί Καραμονραταζ ών, 
τών την *Ανω κοιλάδα τοΰ ’Αώου οίκούντων. Τίνες δέ 
ουτοι καί πώς έν τη  άρχα ιό τητι έκαλοΰντο καί τ ίν ι 
τοοπφ μετέβαλον θρήσκευμα μανθάνει ό άναγνώστης 
εκ τής πρός με έπ ιστολής τοΰ είοημένου φιλίστοοος άν-

δρός, ού αί περί Η πείρου συγγραφαί άγνωστον είνε, άν
θά ίδωσι τό φώς.

Έ κ πάντω ν τούτων θέλει καταδειχθή καί αύθις ετ ι 
έναργέστεοον δτι πρώτον καί κύριον μέλημα ημών εδει 
νά η ή άκριβής γνώσις τής γεωγραφ ίας, χωρογραφίας 
και ιστορίας έκάστης ελληνικής χώρας και μ άλ ιστα  τή ς 
’Ηπείρου, τοΰ λίκνου τούτου τοΰ τε άρχαίου κα ί νεω - 
τέρου έλληνικοΰ πολιτισμού κα ί τών γραμμάτων, κα ί 
τοΰ πράγμ ατι πολεμικού τής νεωτέρας Ε λλάδος σχο
λείου, έξ ού κατά  τόν μέγαν καί ιερόν άγώνα τοσοΰτοι, 
ώς άπό Δουρείου ΐπ π ο υ , έξώρμησαν σ τρ α τη λά τα ι καί 
άοιστοι σ τρ α τιώ τα ι , δπερ ούδείς δυνατα ι νά δ ια- 
Φίλονεικήση η μ ΐν  διότι πρός τοΐς άλλοις δ αγέρωχος 
καί υπερήφανος βράχος τοΰ Σουλίου ΐσ τα τα ι έκεΐ ζών 
καί αιώνιον μαοτύριον τής πολεμικής ίκανότητος καί 
ανδρείας τών Ή πειοω τώ ν. Ειθε δέ δ Θεός νά φώτιση 
τ ινά  τών πολυτα λά ντω ν Ή πειρ ω τώ ν να θυσιάση ψυχ ία  
τ ινά  τού πλούτου αύτού καί πρός τόν σκοπόν τούτον, 
ή τούλάχιστον τήν ελληνικήν κυβέονησιν, ΐνα  έν τώ  ε- 
τησ ίφ  προϋπολογισμώ τού κράτους άναγράφη καί μ ι
κρόν τ ι ποσόν διά τά  τοιούτου είδους έργα, έξ ών άοι- 
δήλως καταφανή γ ίνο ντα ι τά  έθνικά ημών ο ίκαια .

Τά σύνοικα ημών έθνη, τά  κατακλύσαντα  μέγα μέ
ρος τής Ε λληνική ς Χερσονήσου, καί μ άλ ιστα  τό βό
ρειον αύτής, μή έχοντα ιστορίαν, διά παντο ίω ν μέσων, 
ψεύδεων καί άδοών κυβερνητικών καί ’ιδ ιω τικώ ν δαπα
νών αγω νίζο ντα ι νά δημιουργήσωσιν έκ τοΰ μηδενος 
το ιαύτην καί ν’ άξιούσιν ίδικούς των τόν Μέγαν Α λέ
ξανδρον κα ί τόν ’Α ριστοτέλην, τόν Πύρρον καί άλλους, 
ήμεΐς δέ νά έγκαταλείπω μεν άνεκμετάλλευτον τοιούτον 
έθνικόν πλούτον, έλλείψει σμικοών καί παύρων χρηματι
κών μέσων, ν’ άγνοώμεν δέ διά τούτο τήν γεωγρα<ρίαν,



χωρογραφίαν καί Ιστορίαν τών χωρών εκείνων, έφ’ ών τά 
δίκαια ημών είσίν απαράγραπτα καί έφ* ών στηρίζομεν 
τό μεγαλεΐον του έθνους* ν’ άφίνωμεν νά παραγράφων- 
τα ι καί νά καταπατώ ντα ι ταυτα  ύπό εθνών, τά  όποια 
χθιζα καί πρώιζα άνεφάνησαν έν τα ΐς  χώραις ημών 
καί ύψιστας έπ* αύτών έγείρουσιν αξιώσεις. Έ ω ς πότε 
δέ θά διαρκέση ό νήδυμος ούτος ύπνος ημών, άγνω 
στον, οπως νυν Εχουσι τά  παρ’ ημΐν. Διό έκαστος τών 
μικρών ημών άγωνιζέσθω κατά τό μέτρον της δυνά- 
μεως αυτου, Ιως ού νέοι Ζωσιμάδαι άναφανώσιν έκ τ έ ς  
χώρα; εκείνης τών θυσ ιών  καί συμπληρώσωσι καί τό 
μέγιστον τούτο κενόν.

Η Ηπειρος ενεκα τών αλλεπαλλήλων επιδρομών καί 
τών εκ τούτων έρημώσεων, δηώσεων καί τών καταπ ιέ
σεων πολλών καί ποικίλων τυραννίσκων, τών έξεγέρ- 
σεων, τών πολέμων καί τών ληστειών έστεοήθη πολλών 
τέκνων αυτής, βιασθέντων νά έκπατρισθώσι καί νά έκ- 
πατρίζωντα ι καί μέχρι τού νύν καί νά ζητώσιν ασφά
λειαν ζωές καί πόρον βίου άλλαχού. Επομένως ό πλη 
θυσμός αυτές ηραιώθη καί άοαιούται όσημέραι* αι λαμ- 
πραί γα ΐα ι αύτές μένουσιν ακαλλιέργητοι* διό καί θεω
ρείται έν γένει χώρα άγονος καί κραναή. Ά λ λά  πόσον 
λανθάνουσιν οί τοιαύτην γνώμην περί ’Ηπείρου εχοντες, 
καί εχουσι ταύτην, διότι άγνοούσι τήν τε χώραν καί 
τά  κύρια α ίτ ια  τές  νύν οίκτρας αύτές καταστάσεως.

Ουδεμία χώρα τ έ ς  Ελλάδος έπροικίσθη ύπό τού 
Δημιουργού διά τοσούτων φυσικών καλλονών καί τη λ ι-  
κούτου γεωλογικού πλούτου ώς ή ήμετέρα ’'Ηπειρος. 
Η χώρα αυτη έκτεινομένη άπό τού Άμβρακικού κόλ

που μέχρι τού δρους Γράμμου καί τού ποταμού Ά ρδα-

ξάνου (Μάτη), καί άπό τ έ ς  Πίνδου μέχρι τού Άδοία 
καί τού Ίονίου πελάγους διαρρέεται ύπό πολλών πο
ταμών, άρδευόντων τάς πεδιάδας καί κοιλάδας αύτές 
καί βοιθόντων ήδυτάτων Ιχθύων, έξ ών ό μέγιστος είναι 
ό Α ώος ή Βοϊούσα, ό Ά ψος ή Βερατινός ή Έ ργέντης, 
ό ονόματι καί πράγματι Θύαμις η Καλαμ&ς καί ό 
Άραχθος ή ποταμός Ά ρ τη ς , μικρότεροι τούτου, καί 
άλλοι. Δ ιασχίζεται ύπό μεγάλων οροσειρών, α ΐτινες 
σχηματιζουσι βαθείας καί γοαφικωτάτας κοιλάδας καί 
ίκα^ώς εύρείας καί λίαν καρποφόρους πεδιάδας, ο Κα ή 
μεταξύ Ά ρτη ς καί Πρεβέζη; ή πρό δύο εκατονταετη
ρίδων διά τών δημητριακών αύτές καρπών σώσασα 
τούς Παρισίους έκ φοβερού λιμού, νύν δέ ώς έπί τό 
πλεΐστον καλυπτομένη ύπό έ"λών καί ακαλλιέργητος 
ούσα* ή γραφική πεδιάς τών Ίωαννινων* ή πάμφορος 
τού Δελβίνου* ή τές  Μουζακιάς, ή καί άλλη ΑΓγυπτος 
θεωρουμένη έν τ έ  Νέα Ή πείρψ ή έν τγ} διοικήσει Βε- 
ρατίου. Νομάς άπεράντους χειμερινάς τε καί θερινάς, 
έν αις ποιμαίνονται τά  πολυπληθέ αύτές ποίμνια καί 
λοιπά κτήνη* διότι καί είς κτηνοτροφίαν ή ’Ήπειρος 
είναι προσφορωτέρα πάσης άλλης έλληνικές γ έ ς ’ δάση 
πολύτιμα καί βαθύσκια, ύφ* ά διαροέουσι δ ιαυγέστατα ι 
πηγα ί. Εύλιμένους καί καρποφορωτάτας παραλίας, οΐαι 
ή άντικρύ τ έ ς  Κερκύρας παραλία τ έ ς  Χαονίας καί 
Θεσπρωτίας (Τσαμουριας), ή τ ις , καίτοι εχει άριστην 
γ έν  καί πρόσφορον είς π<2ν είδος βλαστήσεως καί γεωρ
γ ία ς, μένει δυστυχώς άγονος καί στείρα ελλείψει χε^~ 
ρών καί διά τό άτιθασον καί άγριον, εις ά περιέλθον οί 
έναπολειφθέντες κάτοικοι αύτές μετά τόν έξισλαμ ι- 
σμόν αύτών. Διό καί ώς δασις εξέχει έν αύτη ή πολύ
παθης Πάργα, ή τ ις μόνον έκ τών εβραϊκών λεγομένων 
κύτρων, άτινα  ούδαμού εύδοκιμούσιν ώς έν αύτνΊ, ίκα-



νόν κατ ετος είσκομίζει πλούτον. Καλούνται δέ ταύτα 
Εβραϊκά, διότι περιζητητά εί<η καί αδρότατα πληρώ
νονται ύπό τών απανταχού της γης Εβραίων, * οι 
οποίοι κρατούσι ταύτα κατά τάς προσευχάς αύτών εν 
ταΐς εορταΐς τές Σκηνοπηγίας. Άλλά καί λιμνας διαυ- 
γεστάτας Ιχει, αϊτινες στολίζουσι τάς μεγαλοπρεπείς 
πεδιάδας καί τά γραφικά τοπία αύτές ώς καθοέπται 
έν πολυτελεστάταις αίθούσαις, ών τά πρωτεία φέρει η 
Παμβώτις γ) η λίμνη τών Τωαννίνων, ητις περιώνυμος 
κατέστη δια τους ευχύμους έγχέλυς, ους τρώγουσι κυ
ρίως μ αρ ι ν ά τ ο υ ς ,  οπως ετρωγε τούτους καί ό μακαριώ- 
τατος άγιος πατήρ Μαρτίνος ό Δ’, Πάπας Ρώμης 
(1281 - 1285) και τους νοστίμους Ιχθύς αύτές τούς 
καλουμένους μ α ρ ί τ σ ι α , τ ι λ ι α ν ο ν ς  καί τ σ ί α α ς  τούς μι- 
κρους, και τας καραβίδας , νοστιμωτεοαι τών οποίων 
ουδαμού τές ελληνικές χωράς άπαντώσι. Μάοτυς τού
του καί αυτός ο βασιλεύς Γεώργιος, δς έγεύσατο τούτων 
εν Καλαορυταις, δτε περιηρχετο την προσαρτηθεΐσαν 
Ηπειρωτικήν λωρίδα. Η λίμνη αυτη δέν τρέφει μόνον 
ταύτα, αλλα και ε ίκοσι  τ ρ ί α  εΓδη ύδροβίων πτηνών, 
έν οίς την πρώτην θέσιν κατέχουσιν α ί Φαλαρίδες, ών 
τό εν τη λίμνη κυνήγιον πανηγυοικώτατον γίνεται 
κατα τε τόν φθινοπωρον καί τόν χειμώνα. Τις ζήσας 
έν ΊωαννίνΑΐς δέν συμμετέσχε τού λεγομένου Κ Ι ε ί σ μ α -  
τος  ή κυνηγίου τών Φαλαριδών, δπερ ιδιαιτέρας δεΐται 
περιγραφές ;

Δεν είναι λοιπον η Ηπειρος οιαν έκλαμβάνουσιν οί 
μη γνωρίσαντες καί οί μη πεοιηγηθέντες αύτην, μόνον 
δηλαδη εΰανδρος  καί χα2Λίγονος ,  άλλά καί εύφορος, 
και τερπνή και πληρη,ς φυσικού πλούτου, ητοι ία ιχατι- 
κων πηγών, ορυκτών, οιον άλατος, θείου, σίδηρου, γ α ι
ανθράκων, πετρελαίου, πίσης, γύψου, δς σχηματίζει

πρός μεσημβρίαν τού Δελβίνου λόφους καί βράχους, καί 
πολλών άλλων. Ά λ λ ά  τ ί πρώτον, τ ί  ύστατον νά ειπη 
τις πεοι τών άποτελούντων τάς φυσικάς καλλονάς καί 
τόν φυσικόν πλούτον τές  Ηπείρου έν πραγματεία προ
ορισμένη δι’ ημερολόγιον; Ό λ ίγα  έκ τούτων θά περι- 
λάβω έν τα ύτη  μου, δσα άπαντώσιν έν τώ) γραμμή, ^ν 
φαίνεται ακολουθούν τό ύπό το έδαφος αυτές εγγειον 
πύρ, περί ού εσται ημΐν κυρίως ο λόγος, ιήτοι πεοι τών 
έν αύτώί 'Η φαιστείων.

Παοάδοξον τούτο ! θ’ άναφωνησωσιν άναμφιβόλως οί 
άναγνώσται τού Α ττ ικο ύ  Ημερολογίου, καί ού μόνον οί 
ξένοι, άλλά καί αύτοί οί Ή πειρώται καί οί έπί τφ  ό- 
νόματι τούτφ  σεμνυνόμενοι αεί μέν, μαλιστα δέ, οταν 
ύποφώσκη έλπίς αίσιωτέρου μέλλοντος δια την α τυχ έ  
ταύτην χώραν.-—- Ηφαίστεια εν Ηπειρω} και πού ταύτα , 
— Ναί, Η φα ίστεια  έν Ή πείρω, άπαντώ , κείμενα εν 
α ύτφ  τφ  κέντρφ αύτές καί προ τών οφθαλμών πάντω ν, 
ών τά  κυριώτερα τά  έν τη μεσημβρινοδυτικώ) κλ ιτυ ί τού 
Μοοτσκελίου καί άντικρύ τών Ιωαννινων και τα  με
ταξύ Κονίτσης καί Λιασκοβικίου έν τώ ορει Ισβορφ 
καί έν τώ; ύπωρεία αύτού τώ) καλουμένη Δοβρφ, τώ} προς 
τά  δεξιά τού Σαρανταπόρου (Αξαντος \) καί τη εις 
Λιασκοβίκιον άπό Κονίτσης άγούση.

Πρώτος έκ τών πολλών λογίων και διαπρεπών διδα
σκάλων τ ές  χώρας εκείνης ό άείμνηστος Αθανάσιος 
ψαλλίΧ ας παρετηρησε την έν Ή πείρφ υπαρξιν Ηφαι
στείων. Ά λ λ ά  καί ό σοφός ούτος διδάσκαλος τού Γέ
νους παρεΐδε τά  πρό τών οφθαλμών αυτού καί απεφανθη 
δτι μόνον έν τη είρημένη θέσει τές Κονίτσης υπαρχουσι 
το ιαύτα . Καί τούτο, διότι έν τοΐς χρόνοις εκείνοις, εν 
οις εζων, έδίδασκον καί συνέγραφον οί άνδρες εκείνοι, 
δυσχερεστάτη καί έπικινδυνωδεστάτη ήν ή πεοιηγησις



διά τό ανώμαλον τών καιρών, την ελλειψιν ασφαλείας 
και τό εις άκρον φιλύποπτον τών κραττούντων καί μά
λιστα τοΰ^Φαλάριδος Ά λ ΐί πασσά, δς τά μάλα ύπώ- 
πτευε τόν αείμνηστον Ψ αλλίδαν διά τάς μετά τών 
Φράγκων σχέσεις του καί ύπό μυστικήν έπιτηρησιν εί- 
χεν αυτόν, δπερ γινωσκων ούτος ήτο λίαν επιφυλακτι
κός. Αλλά μήπως έφρόντισαν νά περιηγηθώσιν, έξετά- 
σωσι καί περιγράψωσι την "Ηπειρον οι νεώτεοοι λόγιοι 
αύτής και έπενέγκωσι τάς απαραιτήτους διορθώσεις είς 
τόν γεωγραφικόν αύτής πίνακα ; Πολλου γε καί δει. 
Καί οί είς τό άντικείμενον τούτο ασχολούμενοι αντι
γ ρ ά φ ε ι  τά τών Φράγκων καί είς τά^αύτά μετ έκεί
νων ύποπίπτουσι σφάλματα,είπου δέ θελήσωσι νά προσ- 
θέσωσί τ ι ίδιον, τότε αύξάνουσι τόν αριθμόν τών σφαλ
μάτων, συγχέουσι καί μετατοπίζουσι πολλά. Ό περί 
τούτου άμφιβάλλων άς άνοιξη πάντα γεωγραφικόν χάρ
την τής ’Ηπείρου, άς παρατηρήσν) είς τό μέρος αύτής, 
τό οποίον καλώς γινώσκει, καί θέλει ίδει την αλήθειαν 
τών λεγομένων μου. Θά παρατηρήσν) μετατοπίσεις ονο
μάτων έκ του ενός μέρους είς τό άλλο, ή έκ τής μι£ς 
όχθης τών ποταμών εις την ετέραν, τάς δ* αποστάσεις 
πάσας σχεδόν εσφαλμενας. Πλην δέ τής λίμνης τών 
Ιωαννίνων, τής Αχερουσίας καί τής Ζαραβίνας, ούδείς 

ουδεμίαν άλλην σημειοΐ, διότι καί οί Φράγκοι δέν ση- 
μειουσιν άλλας.

Παραδεχόμενοι την γνώμην πάντων οτι κυρία εστία 
τοΰ δια της Ηπείρου και Ελλάδος διερχομένου υπο
γείου πυρός είναι ό Βεζούβιος, βλέπομεν οτι τοΰτο έκεΐ- 
θεν ακολουθεί ευθείαν γραμ,μην έκ δυσμών πρός άνατο- 
λας κλίνουσαν ολίγον πρός μεσημβρίαν κατά τό τέρμα 
της εν Κονίτση ΒΔ τής οποίας άναφαίνεται έν ολη τ^ 
ίσχύϊ αύτοΰ έπί τής ΒΑ κλιτύος τοΰ δρους Ίσβόρου/Εκ

Κονίτσης άλλάσσει διεύθυνσιν καί λαμβάνει εύθεΐαν 
γραμμήν έκ βορρά πρός μεσημβρίαν μέχρις ’Ιωαννίνων 
πλησίον τών οποίων έν τη ΜΔ κλιτυι τοΰ Μουτσκελίου 
αναφαίνεται ή έν Ήπείρω δευτέρα αύτοΰ έστία ήττον 
ισχυρά καί υπόκωφος ούτως είπεΐν. Έξ ’Ιωαννίνων δέ 
ακολουθεί την αύτην εύθεΐαν έκ βορρά πρός μεσημβρίαν 
μέ/ρι τών Στροφάδων νήσων, αί όποΐαι έθεωρήθησαν 
ώς "έστία τοΰ ‘Ηφαιστείου τοΰ έπενεγκόντος τούς τρο
μερούς σεισμούς τής 15 πρός τήν 16 τοΰ παρόντος μη- 
νός Αύγουστου καί τούς μετά ταΰτα , τους τηλικαυ- 
τας ζημίας προξενήσαντας και προξενοΰντας εις την 
ΔΜ Πελοπόννησον.

Πριν ή διαλάβωμεν περί τών νΰν καί πάλαι κυρίων 
εστιών αύτοΰ, άκολουθήσωμεν βήμα προς βήμα τ/)ν 
γραμμήν ταύτην άπό Αυλώνος εις Κόνιτσαν καί εκ ταυ- 
της μέχρις ’Ιωαννίνων καί ίδωμεν τ ί άπαντώσιν έν αύτη 
άξια σημειώσεως, περί ών ούδείς έπραγματεύθη.

Έν περιοχή ή έπαρχίοκ Αυλώνος μίαν και ημι- 
σειαν ώραν ΑΒ τής πόλεως ταύτης κεΐται ού μακράν 
τής ocpιστερ<Χς δχθης τοΰ ποταμοΰ Αωου (Βοίουσης) το 
χωρίον Σελινίτσα (τό άοχαΐον Νυμφαΐον ή Νυμφαιον), 
έν φ έξάγεται ξηρά άσφαλτος (ξηρόπισσα καί κατραμι 
ύπό τών έγχωρίων καλουμένη). Μίαν δ ωραν πρός Α 
τής Σελινίτσας καί έπί τής άοιστερας επίσης δχθης τοΰ 
ειρημένου ποταμοΰ κεΐται έτερον χωρίον καλούμενον 
Ρόμσι έπί τών βουνών τοΰ οποίου καί έν μικρφ χώρφ 
τούτου καθίσταται δρατον και ιδί^ε την νύκτα το υπο 
τών αρχαίων μνημονευόμενον άθάνατογ  ττνρ, ήτοι αί εκ 
τής γής έξερχόμεναι φλόγες.

Τό πΰρ δέ" τοΰτο ούδόλως βλάπτει τήν βλάστησιν 
διαφόρων δένδρων πέριξ τοΰ χώρου τούτου φυομένων. 
Έ πί δέ τών υπωρειών τοΰ λόφου, έφ’ ού κεΐται τό χω-



ptov τοΰτο υπαρχουσι πηγαί, έξ ών εκρέει υγρά καί θέρ
μη ασφαλτος (πίσσα), ητις ρέουσα πρός βορραν χύνε
ται εις το̂  ρεΰμα τοΰ Αώου καί άναμίγνυται μετά τών 
ρείθρων αύτοΰ.

Έξ Αύλώνος προχωρών τις τρός τό Βεράτιον (Βελί- 
γραδα) άπαντά τό χωρίον Π α χ τ ό σ ι , τό 5 ώρα; άπέχον 
ΝΔ τοϋ Βερατιου,έν φ ΰπάρχουσιν ετεοαι «·ηγαί πίσσ·/); 
(κατράμι), δι’ η ; οί χωρικοί άλ,είφουσι τους άξονα; τών 
υπό βοών συρομένων φορτηγών άμαξών.

Εκ Βερατίου λαμβάνων τις την είς Μουζακιάν άγου- 
σαν δύο και τ,μίσειαν ώρα; ΒΔ τ ι ;  πόλεω; ταύτγι; ευρί- 
σκει τό χωρίον Ταπιά καί παρ' αύτώ την έπί τοΰ ποτα- 
μοΰ Αψου (Βερατινοΰ ή Έργέντη) γέφυραν την λεγο- 
μένην τοΰ Χασάν βέη, δι* ης διέρχονται τόν Ά ψον.Ε ν
ταύθα έκ τών βράχων της άριστερας όχθης τοΰ ποτα- 
μοΰ τουτου αναπήδα έκ τεσσάρων πηγών ικανόν θειοΰ- 
χον ψυχρόν ύδωρ, οπερ εισρέει είς τόν Άψον. Έν ταΐς 
πηγαΐς ταύταις κατ* άρχαΐον εθιμον την 17  ίουλίου, 
μνήμην της αγίας Μαρίνας, συρρέει έκ τών πέριξ καί 
μακροτεοον πληθύς χριστιανών άνδρών τε καί γυναικών 
καί παίδων, οΐτινες νίπτονται καί λούονται έν αύταΐς, 
διότι κατά παράδοσιν καί ούχί κατ’ έπιστήμην θεωροΰ- 
σιν αλεξιτηρίους διαφόρων νόσων καί μαλακιών. Την 
ιαματικήν δυναμιν τοΰ θειούχου τούτου υδατος άποδί- 
δουσιν εις θαύματα τελούμενα ύπό τές άγίας τές ημέ
ρας διο και ίερευς επωφελούμενος έκ τές έπικρατούση·ς 
ταύτης ιδέας παρίσταται πάντοτε έκεΐ κατά την ημέ
ραν ταυτην ευλογών τους προσερχομένους καί άγιάζων 
διά τοΰ υδατος τούτου.

Αλλα μη παρέλθωμεν χωρίς νά μ,νημονεύσωμεν καί 
τοΰ περίφημου άντρου, δπερ κεΐται ώρας δύο καί ημί- 
σειαν πρός δυσμάς τοΰ Βερατίου, τοΰ ά ν τ ρ ο υ  τ ο ν  Π ά χ -

raii, έκ τοΰ παρακειμένου χωρίου Πάχταλι ουτω κλη- 
βέντος.Ή είσοδος τοΰ άντρου τούτου κεΐται έν τη υπώ
ρεια τοΰ ύπερκειμένου τοΰ χωρίου βουνοΰ, τοΰ καλουμένου 
Σ η υ γ γ ά ρ ι  (Σφηναρίταις λόφοις,ώς καλεΤ τοΰτο δ πατρι- 
άρχηςΆντώνιας εν τινι νεαρα του.Βλέπε έν σελ. 139  τές  
πραγματείας περί Γρατιανοΰ Ζώρζη, αύθέντου τές Λευ- 
κάδος, έκ τοΰ Γερμανικού ύπό Ίωάννου Ά .  'Ρωμανοΰ. 
Έν Κερκύρα 1870). Τό άντρον τοΰτο ή μάλλον η οπή 
τές εισόδου αύτοΰ καλείται ύπό τών έγχωρίων άλβανι- 
στί Β ρ ι ψ α  Λ ρ α γ χ ό ϊ  ήτοι ό π η  η  τ ρ ύ π α  τ ο ν  Λ ρ ά χ ο ν τ ο α .  
Ή εκτασις αύτοΰ πρός τά  ενδότερα τυΰ βουνοΰ είναι 
απέραντος καί άγνωστος ώς καί τά έν αύτώ* διότι ού- 
δεί; τών έπισκεπτομένων αυτό τολμά έκ φοβου να προ
χωρήστε, ώς έκ τών δυσχερειών &ς άπαντα, βιαζομενος, 
δτε μέν νά όρθοποργί, δτε δέ νά ερπτ, έν άδιεξόδω λαβυ- 
ρίνθψ. Ή είσοδος τοΰ άντρου τούτου είναι ίκανώς με
γάλη, δ δ* εισερχόμενος έν χΰ τΤ ι  παρατηρεί άνωθεν τές  
κεφαλές αύτοΰ σχήματα παντοίων ζώων σχηματιζομέ- 
νων έκ σταλακτιτών. Επειδή δέ τά ζώα τών χωρικών 
τοΰ Πάχταλι είσήρχοντο έν αυτώ καί απωλλυντο, /)- 
ναγκάσθησαν οί χωρικοί νά τοιχισωσι την είσοδον αυ— 
τοΰ διά ξηροτοίχου. Ή έρευνα τοΰ άντρου τουτου και 
τών έν αύτώ περιέργων της φυσεως γενήσεται βεβαίως 
ύπό έπιστημόνων περιηγητών εν αισιωτερω μέλλον τ ι 
καί ούκ είς μακράν ήμών κειμένω, ώς φρονώ.

Έώντες νΰν τήν έπαρχίαν Βερατίου ή Βελιγράδων 
λάβωμεν τήν απ' αύτοΰ είς Πρεμετην άγουσαν και 
τήν έκ τούτου είς Λιασκοβίκιον, ης παρεκκλίνοντες πρός 
βορραν άπαντώμεν το χωρίον Ποστένιανην, κείμενον έν 
τώ πρός τά  δεξιά τοΰ Αώου τμήματι τές Ισκεοίας 
τές Πρεμετές καί δύο ώρας ΒΔ. τοΰ Λιασκοβικίου άπέ
χον. Τό ταπεινόν τοΰτο χωρίον κ α τ  οι κεΐται Λ»πό ^0



οικογενειών, ών το ήμισυ χρ ιστιανικών κα'ι τό £τερον ή- 
μισυ οθωμανικών, κατοικουσών δυο α π ’ άλλήλω ν διε- 
χουσας συνοικίας και έν ά μ υντ ικω τά τη  θέσει δ ιατε- 
λουσών πρός α λλη λα ς . ΊΓπερθεν τοϋ χωρίου τούτου 
προς ανατολας υψούται βουνός? ού ή κορυφή πάντη  γυ
μνή πάσης βλαστησεως και αυχμηρά* διότι ούδέποτε 
ουδεν εκεί θάλλει ενεκα τών ατμώ ν τών ύπό τώ ν εγ
κάτω ν τής γης εξεοχομένων έκ τριών όπών κειμένων έν 
το ΐς ποοποσι τουτου. Ανω της μ ιας τούτω ν σχημ ατί
ζ ετα ι σπηλαιώδης θαλαμίσκος, ού η εΓσοδος Γση μι
κρά θυρα οικίας. Η εν αυτή  οπή Εχει σ^ημα τρίποδος.
Εν τώ  σπηλαιώδει τούτω  θαλαμίσκω καταφεύγουσι πρός 

λυσιν της στειρώσεως αί έκ τα ύτη ς πάσχουσαι γ υ να ί
κες τού τε χωρίου τούτου και τώ ν πέριξ και μακρότε- 
ρον κείμενων. Εισερχομεναι έν αύτώ  α ύτα ι φράττουσι 
τη ν  είσοδον τού φυσικού τούτου θαλαμίσκου διά μάλ
λινου υφάσματος (βελεντσας,) ε ίτα  άπογυμνοϋντα ι και 
πριν η σταθώσιν έπ ι της οπής έκκενούσι δις η τρις π ι-  
στολιον εντός αυτής. Φοβερός και τρομερός ό έξ αύτού 
κρότος ό γενόμενος έν το ΐς έγκάτο ις τη ς γης καί έπα- 
ναλαμβανόμενος διά τη ς ηχούς τώ ν έν αύτη  κοιλωμά
τω ν πλε ισ τάκ ις . Μετά την έκκένωσιν τού π ιστολιού οί 
ατμοί καί αί αναθυμιάσεις άφθονώτεοαι και πυκνότεοαι 
εξέρχονται, αί δέ γυνα ίκες ΐσ τα ντα ι τότε δρθκκι έπί 
τής οπής, ένόσφ δύναντα ι νά ύποφέρωσι την οσμήν τού
τω ν καί τόν έκ τής περιβαλλούσης τα ύ τα ς  υπογείου 
θερμότητος ιδρώτα, δι* ού άφθόνως περιρρέονται, μεθ* 
ο ενουονται καί περιτυλισσόμεναι διά τού σκεπάσματος, 
δι ου φράττουσι τη ν οπήν, δρομαΐαι σπεύδουσι πρός 
ευνην καί φ ιλό τη τα . Ε ννο ε ίτα ι δέ οτι τό πείραμα γ ί
νετα ι τ?, προηγουμένη συνεννοήσει τών συζύγω ν, οί ό
ποιοι έτοίμως Ιχουσι πρός τα ύ τα ς . Λέγουσι δ’ οί έγ-

χώριοι δτι πασαι α ί είς τό πείραμα τούτο καταφυγού- 
σαι έκ στειοών έγένοντο έγκυμονοϋσαι καί μητέρες 
τέκνων.

Έν τώ  χωρίω τούτω  φαίνονται ύπέρ την γην τά  
πρώτα καί κύρια ίχνη τοϋ εν Ηπείρω υπογείου πυρος. 
*Αλλ’ ό κύριος και πρωτεύων κρατήρ αύτού, ό έν δ ιη- 
νεκεΐ ένεργεία δ ιατελώ ν κ ε ΐτα ι AM τούτου καί πρός ά- 
νατολάς τού Λιασκοβικίου έν τη  γραφική καί μεσημ- 
βρινωτάτη κ λ ιτύ ϊ τού Γράμμου, τη  μεταξύ τού έκ τών 
υψωμάτων καί βουνών τοϋ Λιασκοβικίου κατερχομένου 
ποταμίου Τσάρσοβα καί τού έκ τού Σμόλεγκα ποταμού 
Σαρανταπόρου (Α ίαντος;) έπ ί τού δρους’Ισβόρου,οπερ εί
ναι ή κ α τω τά τη  καί μεσημβρινωτάτη κορυφή τού Γράμ
μου καί έν τ'7ί μεσημβρινή κ λ ιτυ ϊ αυτού, τη  καλουμένη 
Δοβρα, έν η άλλοτε πολλοί ύπήρχον τουρκικοί τεκεδες 
(μοναί), ά ντ ικαταστήσαντες βεβαίως χρ ιστιανικάς το ι- 
αύτας ή κώμας άνθούσας προ τής καταστροφές καί τοϋ 
διασκορπισμού τών κατοίκων της *Ανω κοιλάδος τοϋ 
’Αώου, τής Καοαμουρατίας, έξ ών δύο μόνον ύφ ίσταν- 
ται νϋν το ιοϋτο ι, άλλά  καί έν ού καλη καταστάσει* 
διότι ή κ,ατάρρρευσις έθνικότητός τίνος φέρει κ#ί τήν 
*ατάρρευσιν τώ ν θρησκευτικών α ύ τή ; ιδρυμάτων.

Ή  κλ ιτύ ς  αυτη  αποτελεί κανονικώτατον πλάγιον 
τετράγωνον, ούτινος βάσις είναι ό Αώος (Βοίοϋσα), 
πλευραί τό ποτάμιον τοϋ Λιασκοβικίου καί ό Σαραν- 
τάποοος καί κορυφή τό ορος Ισβορος εκ τοϋ ομώνυμου 
χωρίου. Έ ν τη ΒΑ πλευρό! τού ορούς τουτου κ ε ΐτα ι ο 
[λέγας κρατήρ, δς διηνεκώς έζερευγεται καπνούς και 
φλόγας, καί τήν μέν ημέραν όραται ό πυκνός κα 
πνός, τήν δέ νύκτα  αί κυτρινοπράσινοι φλόγες αυτού 
αί πάντα  τά  πέριξ φω τιζουσα ι. Έ ν δε τη  μεσημβρινή 
*λ ιτύ ϊ αύτού, τ^ Δοβρ&, ύπάρχουσι πολλοί μικροτεροι



κρατήρες αύτοϋ, έξ ών άφθονοι έξέρχονται άτμοϊ μετά  
καπνών, οϊτινες κ ά λλ ισ τα  διακρίνονται την  πρωίαν, 
Ιστιν οτε δέ καί φλόγες, όραταί την νύκτα. Ό  αείμνη
στος διδάσκαλος Ψ αλλίδας ίδών πρωίαν τ ινά , ώς λέ
γετα ι,  τούς καπνούς καί ατμούς τούτους έκ τοΰ ύπεο- 
κειμένου τών περιωνύμων Μ ε σ ο γ ε φ υ ρ ω ν ,  Λ ι π α Λ Ι τ σ η ς  
καί της άλλοτε άφνειοΰ μονής της  Μ ο . Ι ν β δ ο σ χ ε π ά σ τ ο ν  
λόφου της Ό στεν ίτση ς  έγένετο περίεργος, μετέβη έπί 
τόπου, έξήτασε καί άπεφάνθη, δτι μέγα ηφαίστειον έρ- 
γά ζετα ι  έκεΐ υποκάτω, δπερ άλλοτε  ην έν πλήρει ένερ- 
γεία , νΰν δ’ εργάζεται ήσύχως, ά λλά  μίαν ημέραν θά 
έκραγη έν δλη τ^ ίσχύΐ αύτοΰ καί πολλάς θά φέρη 
καταστροφάς καί ιδ ία έν τώ παρακειμένψ τμ ή μ α τ ι  
τοΰ Ζαγορίου, δπερ ποοεΐπεν δτι θά καταστραφη ημέ
ραν τ ινά . Ά ναμ φ ιβόλω ς ό άείμνηστος ούτος σοφός καί 
διδάσκαλος τοΰ Γένους θά έγραψε περί τούτου, καί θά 
έςέθηκε την γνώμην αύτοΰ καί τούς λόγους, έφ’ ών έρει- 
δόμενος το ιαύτην έξήνεγκε πρόρρησιν. Ά λ λ ά  καί ή περί 
τούτου πραγματε ία  αύτοΰ η θά κατεστοάφη χειρόγρα
φος, η θά ελαβε την αύτην τύχην, οΐαν και τό χειρό
γραφον αύτοΰ της ιστορίας της Έπείοου.

Οι χωρικοί τών πεοιξ χωρίων οσάκις κρυολογησωσι 
καί πάθωσι πνευμονίαν ή πλευρ ίτ ιδα, ώς καί πολλοί 
κ ρ α τ η μ έ ν ο ι  κ α τά  την φράσιν αύτών, ήτο ι έκ ρευματι
σμών πάσχοντες, έρχονται έν τοΐς μικροΐς τούτοις κρα- 
τήρσι, κόπτουσι κλώνους έκ τών πέριξ δένδρων καί το-  
ποθετοΰντες αύτούς έπί ενός τούτων έν εΐδει έσχάρας 
έξαπλοΰντα ι έπάνω σκεπαζομενοι διά τής κάππας των. 
Ή έξερχομένη έκ τούτων θερμότης καί οί ατμοί φέ- 
ρουσιν αύτοϊς έφιδρώσεις πολλάς καί ίσχυράς, είς άς 
άντέχουσιν έπί πολύ καί μέχρι έξαντλήσεως σχεδόν, 
δτε εγείρονται, μεταβαίνουσιν οικαδε περιτετυλιγμένοι

διά τής κάππας, δ ι’ ης άποφράσσουσι το στόμα καί την  
ρίνα, ΐνα  μη π ά ρ ω σ ι  χ ρ ύ ο ν , καί κατακλινόμενοι κ α τ α 
λαμβάνονται ύπό υπνου, καί ούτως οί πλεΐστο ι σώζον
ται άνευ άλλης τινός θεραπείας. Ό  αμέσως κ α τα λ α μ 
βανόμενος ύπό τοΰ υπνου θεωρείται έκ τών προτέρων 
καί τεθεραπευμένος.

Κάτωθεν τών ηφαιστείων τούτων οπών ύπάρχουσι τ ά  
περιώνυμα θειοΰχα υδ α τα  τής Κονίτσης, ών η θερμότης 
είναι 2 8 ° — 3 0° , καί έν οις προσέρχονται κ α τά  τό θέρος 
καί ιδ ία  κ α τά  τον ’Ιούλιον μήνα πανταχόθεν τής  ’Η 
πείρου πολλοί πάσχοντες έκ διαφόρων νόσων. ’Ιδία ομως 
τά  υδ α τα  τ α ΰ τ α  ποιοΰσι θα ύμ α τα  είς τούς έκ ρ ε ύ μ α ·  
τ ι σ μ ώ ν  κα ί ξ η ρ ώ ν  λεγομένων π ό ν ω ν  πάσχοντας. Την 
ιαματικήν αύτώ ν θεραπείαν έγίνωσκον οί περίοικοι, 
άλλά πρώτος ό μακαρίτης έκ Λιασκοβετσίου τοΰ Ζα
γορίου ιατρός Κ ωνσταντίνος ό Κοντόπουλος συνέστησεν 
ώς έπ ιστήμων τα ΰ τα  είς τούς έκ ρευματισμών πάσχον
τας, πέμψας έν αύτο ΐς  τό νΊ ω α νν ίτη ν  Χαρηδίν-πασσάν, 
δς δεινώς έπασχεν έκ τούτων, καί δς έντελώς έθερα- 
πεύθη διά τών ύδάτων τούτων. Ή  θαυματουργός ΐασις  
τούτου έκ τών θειούχων τούτων ύδάτων η β ρ ω μ ρ ν ε ρ ι ώ ν , 
ώς καλοΰσι τ α ΰ τ α ,  διεδόθη άνά πασαν την ’Ήπειρον, 
καί εκτοτε ό άριθμος τών κ α τ ’ ετος προσερχομένων έν 
αύτοΐς αύξάνει, εί καί πολλάς άπαντώ σι δυσχερείας οί 
έν αύτο ΐς  κ α τά  'Ιούλιον, δ ιότι δ μην ούτος θεωρείται δ 
καταλληλότερος διά την χρήσιν αύτώ ν, προσερχόμεναι 
δι' Ιλλειψ ιν ασφαλείας, κα τα λλή λω ν  οικημάτων καί 
παντός χρησίμου.

Δί θειοΰχοι α ύ τα ι  πηγα ί είναι οκτώ αί κύριαι, έκ
τος άλλω ν πλείστων μικροτέρων, ά λ λ ά  μέγ ιστα ι δύο. 
Μία ή ύπό τόν απότομον βράχον έξερχομένη παρά την  
γέφυραν τοΰ Σαρανταπόρου, δ ι ’ ης διέρχονται τόν π ο 



ταμόν τούτον οι άπό Κονίτσης είς Λιασκοβίκιον μ ετα -  
βαίνοντες. Ή  π ηγή  α υτη  εκβάλλει αμέσως είς τόν πο
ταμόν τούτον καί επομένως διά τούτο καί δ ιά τό άπό-  
κρημνον τού έξ ού έξέρχεται βράχου άχρηστος δλως 
αποβαίνει. Ά π ό  της γεφύρας μέχρι τού 10 '  άπέχοντος 
τ α ύ τη ς  ύδρομύλου έξέρχονται !ξ  π η γα ί παρά τη  ομα
λή δχθη τού ποταμού τούτου. Αι π η γα ί α ύ τα ι ,  έξ ών 
άφθονον ρέει ύδωρ, δύνανται κ ά λλ ισ τα  νά χρησιμοποιη- 
θώσιν, άλλ* ούδείς προσέχει καί είς τ α ύ τ α ς ,  δ ιότι υπάρ
χει άνω τούτω ν δλων ή μεγ ίστη  αύτών, ης τό υδωρ 
είναι τοσούτον, ώστε κινεί δύο μυλοπέτρας, δι* ών έρ- 
γά ζε τα ι  δ είρημένος υδρόμυλος. Ή πηγή  αυτη  έξέρ- 
χ ετα ι 5" άνω τού μύλου τούτου καί έν αύτώ) πρώτος δ 
είρημένος πασσάς κατεσκεύασεν άπλούν λουτήρα, δς έπί 
πολλά Ιτη  έχρησίμευεν είς τούς προσερχομένους, ο ΐτ ι -  
νες έν τω  ύδρομύλψ τούτω  κατώκουν καί είς τάς  κα
λύβας τού παρακειμένου χωρίου Γλίνας. Ά λλ*  δ νύν ι 
δ ιοκτήτης τού χωρίου τούτου καί επομένως καί τών  
θειούχων τούτων πηγών Ά μ π ά ς  - βέης έκ Λ ιασκιβ ικίου  
κατεσκεύασε λουτήρα, πανδοχεΐον έκ τών συνήθων καί 
παντοπωλεΐόν τ ι.

‘Η οσμή τού θείου είναι τόσον ισχυρά, ώστε μακρό- 
θεν προσβάλλει τον διαβάτην* λίθοι, χόρτα, θάμνοι καί 
π ά ντα  δσα περιδοέχονται ύπό τών ύδάτω ν τών πηγών  
τούτων είσί κατάλευκα , δ ιότι παχύ στρώμα θείου έ-  
παφ ίνετα ι έπ* αύτώ ν. Ά μ α  δέ λάβη τ ις  τεμάχιον ξύ 
λου καί θέσει τούτο έν τώ  οείθρφ μι&ς τών πηγών μ ε τ ’ 
ολίγα λ επ τά  γ ίνετα ι φαιόλευκον έκ τού έπικαθημένου  
θείου. Ά λλ*  εάν κοίνη τ ις  έκ τού χρώματος, δπερ λαμ -  
βάνουσι κυρίως οί λ ίθο ι, φα ίνετα ι δτι έν τοΤς υδασι 
τούτο ις υπάρχει καί χαλκός. *Οσον δέ βαρεία είναι τό 
πρώτον ή οσμή τών ύδάτω ν τούτων, ή όμοία όδωδόσιν

ώοΐς, τοσούτον ανεκτή καί ευάρεστος αποβαίνει μετά  
δ ι α μ ο ν ή ν  ώρών τινων έ ν  τ φ  τόπ φ  τ ο ύ τφ  καί είς άκρον
έρεθίζει τήν  δρεξιν.

Ά φ ώ μ εν  νύν τί>ν κρατήρα τ ο ύ ’Ισβόρου, δς καθ’ ά λέ-  
γουσιν οί περίοικοι συγκοινωνεί μετά  τ έ ς  κυρίας θει
ούχου π η γ ές ,  ώς άπεδείχθη έκ συνήθων πειραμάτων, 
τάς ήφαιστείους όπάς τέςΔ οβρά ; καί τάς θειούχους π η -  
γάς της Γλ ίνας καί μεταβώμεν είς τήν  τρεις ώρας ά-  
νατολικώς τούτω ν άπέχουσαν Κόνιτσαν, ή τ ις  πολλήν  
εχει τήν  δμοιότητα  πρός τήν Μακουνίτσαν τού Πη- 
λίου, δ ιότ ι,  ώς α υ τη , ουτω καί έκείνη είναι κατωφερε- 
στά τη  τήν  θέσιν. Ά να β ώ μ εν  είς τή ν  έκκλησίαν τού ά 
γίου Νικολάου καί θαυμάσωμεν έκ τού προαυλίου α υ τέ ς  
ίστάμενοι ύπό τήν  βαθεΐαν σκιάν τών έν α ύ τ φ  π λ α τ ά 
νων καί άλλων δένδρων τήν ύπό τούς πρόποδας τ έ ς  
ηπειρωτικές καί έλλην ικ ω τά της  τα ύ τη ς  πόλεως έκτυ-  
λισσομένην μαγευτ ικήν κοιλάδα, τήν  πεοιρρεομένην ύπό 
τού Α ώ ο υ  (Βοϊούσης), Βοϊδομάτη, τού έξερχομένου έκ 
τού περιωνύμου Β ή χ ο ν  τού Ζαγορίου, τού Σαρανταπό-  
ρου, καί τ έ ς  Τσάρσοβας καί περικλειομένην έκ τών υψη
λών καί μεγαλοπρεπών όρέων τού Βραδέτου καί ΧΙαπίγ- 
γου καί Μονοδενδρίου, τών υψωμάτων τού Ά γ ίο υ  Μηνα, 
Τσαραπλανών καί Ό στεν ίτσας, τ έ ς  μεγαλοπρεπούς Με- 
ροπης (Μέρτσικας), έφ'ής ή περιώνυμος μονή τών Τ αξ ι
αρχών ή τ έ ς  Γκούρας καί τών ύψωμάτων τού Λ ιασκο-  
βικίου, τού δρους Ίσβόρου καί τού Γράμμου ή βουνών 
τέ ς  Κωλών^ας. Στραφώμεν πρός άνατολάς καί θαυμά-  
σωμεν καί τ ά  μεγαλοπρεπέ’Ά ν ω  στενά τού Α ώ ο υ .Ά λ λ ά  
τό μαγευτικόν τούτο θέαμα άπολαμβάνει ό περ ιηγητής  
ετ ι μεγαλοπρεπέστερον, εάν εύοεθη κ α τά  ’Οκτώβριον ή 
Φεβρουάριον έν τώ) θέσει τ α ύ τ η  ή έν τη  άντικρύ τ έ ς  Κο
νίτσης κώμη Ό σ τεν ίτσ α , δτε ό ήλιος ανατέλλε ι έκ τ έ ς
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χαράδρας τών μεγαλοπρεπών Ά νω  στενών του Αώου  
και σχηματίζει έν τγ) πεδιάδι άπέραντον φωτεινόν κό- 
νον, ούτινος βάσις είναι ή παρά την εξοδον αύτών γέ
φυρα ή ύπό την Κόνιτσαν, και κορυφή τά ύψώματα Λια-  
σκοβικίου. Μεγαλοποεπέστεοόν θέαμα τούτου έν τοιαύτη  
καταφύτω και καταρρύτω κοιλάδι σπάνιον είναι ν' άπο- 
λαύσνι δ περιηγητής αλλαχού της ύφηλίου.

Έκ Κονίτσης λάβωμεν την πρός άνατολάς αύτές 
ατραπόν έπί της μεσημβρινές κλιτύος του ύπερκειμένου 
αυτη δρους ΙΙαπσί (Τύμφης) διέλθωμεν ύπό τό μεσαιω
νικόν καί έν έρειπίοις διατελουν φρούριον, δπόθεν διερ- 
χόμενος δ περιηγητης έν αιθρία κατόπιν βροχές θαμ- 
βουται την δρασιν έκ τές ζωηρας λάμψεως τών λεγομέ
νων ψ ε υ δ α δ α μ ά ν τ ω Υ )  κατέλθωμεν είς τά γραφικά 'Άνω 
στενά του Αώου, προχωρήσωμεν έντός αύτών πέραν 
τές ώρας μέχρι τές έπί της άοιστεράς δχθης αύτου έπί 
αποκρήμνου θέσεως κειμένης μικρές μονές τού Στομίου 
έπιλεγομένης, διέλθωμεν ενταύθα τόν Αώον καί λάβω
μεν την έπικίνδυνον ατραπόν τές Νταβάλστας καί ά- 
νέλθωμεν είς τό υψηλόν όοοπέδιον τοΰ Βραδέτου, την 
γραφικήν ΡαδόβοΛην. Ή Ραδοβολη, έν ή πολλά ποί
μνια βόσκουσι τό θέρος, ών τό γάλα, τό βούτυρον, δ 
τυρός κτλ. είναι περιζήτητα ύπό τών άπανταχοΰ γές 
Ζαγορισίων και Ήπειρωτών, αποτελεί μέρος τές ορο
σειράς τές άρχομένης άπό τοΰ άνατολικοΰ μέρους τές  
κοιλάδος της Κονίτσης, τές δεξιάς δχθης τοΰ Βοϊδο- 
μάτη και Βήκου και έκτεινομένης μέχρι Λεσνίτσης, (έξ 
ης άρχονται τά ’Άνω στενά του Αώου, τά διακόπτογτα 
ταύτην πρός βορραν καί διήκοντα μέχρι Κονίτσης), 
και αποτελούσης τό βόρειον ανυπέρβλητον ποοπύργιον 
τοΰ Ζαγορίου διά τό υψος και διά τό πρός τόν Αώον  
απόκρημνον αύτών. Έκεΐ έν Λεσνίτσ·/| ταπεινοΰται καί

αποτελεί διαυλώνα και ειτα πάλιν ύψοΰται εις μέγα 
υψος μέχρι τές Πίνδου, ης είναι η δευτέρα πρός δυσμάς 
διακλάδωσις* διότι τήν πρώτην αποτελεί δ Σμόλεγκας 
καί Γράμμος τήν τρίτην τό Μουτσκέλιον καί τήν τε- 
τάοτην τό Ξηοοβούνιον ή Πέντε Πηγάδια.

Τά δρη ταύτα τοΰ Ζαγορίου σημειοΰνται εις τούς 
γεωγραφικούς πίνακας ΠαΛαιοβονη,ενώ  οί κάτοικοι τών 
κωμών εις οί; ταΰτα άνήκουσιν ώς καί οί τών λοιπών 
και οί ποιμένες οί έν αύτοΐς πολλάς χιλιάδας ποιμνίων 
κατ’ ετος βόσκοντες ύπό ολως διάφορα ονόματα καλοΰ- 
σιν ήτοι Λ άζαρον  τό είς τήν κώμην Παπίγγου άνηκον, 
Γχοβοτσίτσαν τό εις τήν τοΰ Καπεσόβου, *Αστράχαν τό 
εις τήν τοΰ Κουκουλίου, 'Ραόόβοάην, 77.Ιόχσον, δς είναι 
ή ύψίστη κορυφή της οροσειράς ταύτης και έξ ής δ θεα
τής βλέπει το Περιστέριον τών Βιτωλίων, τόν απέναντι 
Σμόλεγκα, σύμπασαν τήν ’Ήπειρον, τόν Άδρίαν καί 
τάς άκτάς της 'Ιταλίας, τό Ίόνιαν καί τήν Επτάνησον, 
τόν Παρνασσόν, Πίνδον,Όλυμπον καί Ά θ ω , οί δε Λυγ- 
γεΐς ποιμένες ισχυρίζονται οτι έν καθαρά πρωία τοΰ Ιου
λίου μηνός κατά τήν ήώ διακρίνουσι καί τά στενά τοΰ 
Ελλησπόντου ή Δαρδανελίων, καί Καμήλας, ώς εκ τοΰ 
σχήματος αύτών, τά άνήκοντα μέχρι τές δευτέρας τού
των είς τήν κώμην Βραδέτον. Ή δέ δευτέρα καί ή μι
κρά κάμηλος άνήκουσιν είς τήν τοΰ Τσεπελόβου, τό 
Κρεβάτι είς τήν τοΰ Σκαμνελίου κτλ.

Πρός άνατολάς τοΰ μικοΰ γραφικού όροπεδίου Ραδο- 
βολης ύψοΰται κόνος έπί τές κορυφές τοΰ δποίου υπάρ
χει μικρά λίμνη, Α ραχοΛίμνη καλουμένη ή λίμνη τοΰ 
Βραδέτου, ήτις έν ούδενί τών γεωγραφικών πινάκων ση- 
μειοΰται. Ή λίμνη αυτη Ιχει περιφέρειαν 20  περίπου. 
Τό βάθος αύτές μέγα ή κατά τό λέγειν τών ποιμένων 
πάτον ό ΐν  εχ ε ι' τό υδωρ μελανωπόν καί δέν πίνουσι



τούτο ουτε άνθρωποι, ουτε ποίμνια, ουτε άλλα κτήνη, 
ούτε πτηνά καί ούδέν υδρόβιον ύπάρχει έν αύτγ}. Καθ’ 
ολα δέ τά φαινόμενα η Δρακολίμνη αυτη ητο άλλοτε 
φοβερός κρατήρ ηφαιστείου, ούτινος αποτελέσματα είναι 
τά  πέριξ απόκρημνα χάη καί αί χαράδραι και αί βα- 
θεΐαι οπαί, καί δς σβεσθείς προ α'ιώνων έπληρώθη υδα- 
τος, δπερ φαίνεται σιδηρούχον ή άσφαλτοΰχον. Ά λλά  
τά  συστατικά του περιέργου τούτου υδατος καί την 
ίσως ιαματικήν αύτοΰ ένέργειαν χυμική άνάλυσις θά 
βεβαίωση έν αίσιωτέροις καιροΐς καί χρόνοις.

Ό  περιβόητος Άλτ} πασσάς, δς εστελλε κατά τό θέ
ρος καί εβοσκεν εις τό μέρος τοΰτο έπί πληρωμή μοίραν 
τών ποιμνίων του, πληροφοοηθείς δτι τοιαύτη έκεΐ επά
νω υπάρχει λίμνη, τόν ’Ιούλιον τοΰ 1819 , προπαρα* 
σκευάσας δύο λέμβους έν Ίωαννίνοις καί παραλαβών 
λεμβούχους έκ της νήσου αύτών καί συνοδευόμενος ύπό 
τοΰ πολλοΰ Α λεξίου Νούτσου καί άλλων έπεχείρησεν 
εκδρομήν είς τήν Ραδόβολην ύπό τό πρόσχημα νά έξε- 
τάση, έρευνήση καί μέτρηση τό βάθος της περιέργου 
ταύτης λίμνης, άλλά πράγματι ΐνα Γδη τό Ζαγόριον, 
κατασκοπεύση τάς χώρας της δημοκρατικής ταύτης 
πολιτείας καί ύπαγάγη  είς τήν τύχην τών άλλων τμη
μάτων της ’Ηπείρου, ήτοι ποίηση καί τάς κώμας αύ
τοΰ τσ ιφλίκ ια , καί ούτως έξοντώση τήν ανεξάρτητον 
ταύτην πολιτείαν, πρός ήν ήτένιζε σύμπασα ή Ή π ε ι
ρος καί διά τα ύτη ς έκ πολλών έσώζετο καταπιέσεων, 
φορολογιών καί θλίψεων. Τοΰτο προεΐδον οί τότε μεγα- 
λεπήβολοι καί οξυδερκείς Ζαγορίσιοι, οί ώς κόρην ο
φθαλμού φυλάττοντες τήν χώραν αύτών καί άπρίξ έχό- 
μενοι τών ύπό τοΰ έκ Βραδέτου ήμετέρου συγγενοΰς 
Νούτσου τοΰ Κοντοδήμου στερεωθέντων καί έξασφαλι- 
σθέντων* διό καί συνώδευσεν αύτόν ό Α λέξιος Νοΰτσος,

δς τά μέγιστα ίσχυε παρ’ αύτώ , καί δς μόνος είχε τό 
δικαίωμα νά φορ^ φουστανέλλαν πεποικιλμένην κατά 
τόν κάτω γΰρον αύτνΊς μέ χ ρ υ σ ο ν γ  τ ι ρ τ ί ρ ί  (κέντημα), 
οπεο ήρνήθη νά έπιτρέψη είς τον πεφιλημένον υίόν του 
Μουχτάρ. "ΐνα άναβιβάσωσιν έ ξ ’Ιωαννίνων είς Ραδό
βολην τάς λέμβους, ήγγάρευσαν άνδρας τε καί γυνα ί
κας, καί τήν μέν μίαν τούτων άνεβίβασαν μέχρι τα υ - 
της, ή δ’ έτέρα εμεινε καί διελύθη έν ράχει της κώ
μης Καπεσόβου παρά τό έξωκλήσιον τοΰ προφήτου Ή - 
λιοΰ, έξ ού έκλήθη τό μέρος έκεΐνο καί καλείτα ι μέχρι 
τ^ς σήμερον μ ο τ ό ζ ν λ ο γ '  διότι μονόξυλα κυρίως καλοΰσι 
τάς έπί της λίμνης τών ’Ιωαννίνων λέμβους, άτε τό 
πρώτον κατασκευασθείσας, ώς φα ίνετα ι, έκ κορμοΰ δέν
δρου, νΰν δέ κατασκευάζουσι ταύτας έκ μακρών σανί
δων, κυοίως έκ πλατάνου, καί άνευ πίσσης, διότι τά  
υδατα ταύτης διαλύουσι ταύτην.

Ό  Άλν^ς τήν 19 ’Ιουλίου διενυκτέρευσεν είς Τσεπέλο- 
βον φιλοξενηθείς είς τούς αριστοκρατικούς οϋκους τών 
Ρεσσαίων καί Ράδου, είς Ραδόβολην δ’άφίκετο περί τήν 
μεσημβρίαν τ$,ς 20 , δτε ή εκκλησία έορτάζει τήν μνήμην 
τοΰ Προφήτου Ή λιοΰ .Έ κε ΐ ειχον στηθτΊ σκηνα* καί παν- 
τοδαπά ποιμενικά οψα παρεσκευάζοντο δ ι’ αύτόν καί 
τ ή ν  συνοδίαν αύτοΰ, ήτοι κοκορέτσια, αμνοί ψ η το ί,γ ια 
ούρτια, μπουκοβάλαι κ τλ . Ή  ημέρα ήτο λαμπρά καί ό 
φλογερός τοΰ θέρους ήλιος έμεσουράνει σχεδόν, άλλά 
μόλις ό κακά βουλευόμενος περί τοΰ Ζαγορίου Ά λ^ ς 
είσ^λθεν είς τήν σκηνήν αύτοΰ καί ήτοιμάζετο ν’ άρι- 
στήση, αίφνης ό αίθριώτατος ούρανός θολοΰται ύπό 
τών πανταχόθεν έγειρομένων νεφών , άνεμος ισχυρός 
πνέει, κόπτει τά  σχο ιν ίατώ ν σκηνών καί ρίπτει τα ύτα ς , 
οί καταρράκται τοΰ ούρανοΰ άνοίγουσι, βρονταί καί ά - 
στραπαί ήχοΰσι πανταχόθεν καί κεραυνοί πίπτουσι μετά



σφοδρού ύετοϋ, δς μεταβάλλεται είς χάλαζαν ίσχυράν. 
Ό  Ά λ^ς εξω φρένων γενόμενος καί φοβέραν θεομηνίαν 
έκλαβύν τό φυσικόν τούτο φαινόμενον, ζητεΐ σωτηρίαν, 
ιππεύει αυθωρεί καί δι* ατραπών καί στενοπών καί δύσ
βατων μερών κατέρχεται του δρους καί σώζεται έν τν} 
κώμη Σκαμνελίφ. *Αμα τη άπελεύσει τούτου λαμπρά 
αύθις έγένετο αιθρία, άλλά δέν έτόλμησε νά έπιστρέψη.

Έν Σκαμνελίφ λαμπρώς φιλοξενεί αύτόν ό ’Αλέξιος 
Νοΰτσος έν τοΐς μεγάροις, περιπτέροις καί παραδείσοις 
αυτού. Ησύχασε καί συνήλθε καί έξέφρασε τόν θαυμα
σμόν αυτοΰ έπί τη μεγαλοπρεπεία τών οί'κων τοΰ ’Αλε- 
ίου Νούτσου, είς δν δέν άνήκον ούτοι, άλλ’ είς τον έν 

Βασσαραβία διαμένοντα βαθύπλουτον καί βαθυκτημονα 
πενθερόν του Δημήτοιον Σαϊτσην, ούτινος εγημεν είς 
πρώτον γάμον την μονογενή θυγατέρα Ευφροσύνην μετά 
τόν θάνατον της οποίας, ποοελθόντα έκ φθίσεως, συνή
ψε δεύτερον γάμον μετά της άδελφης τοΰ άειμνήστου 
Γεωργίου Σταύρου, έξ ού εσχε μίαν μόνην θυγατέρα 
την Ελένην η Λούσ^ων^ ητις νΰν έπα ιτεΐ έν τα ΐς όδοΐς 
τών ’Αθηνών, ούδεμιάς άξιουμένη περιθάλψεως ύπό τγ̂ ς 
ελληνικής κυβερνήσεως, εί καί θυγάτηρ ένός τών περι
φανέστατων πρωτομαρτύρων της εθνικής ημών παλ ιγ
γενεσίας. Οίον έγκλημα καί οΐα βλασφημία είς την 
μνήμην τοΰ άνδρός !

Έκπληκτος ό ’Αλής έπί τ*?1 πολυτελεία έκείνη λέγει 
αυτώ . « Ωρέ Νοΰτσο, σύ, ώοέ, έχεις καλλίτερα παλά
τ ια , κιόσκια καί μπακτσέδες, αύλάς καί βρύσεις άπό 
εμεναι. Ό Νοΰτσος άπήντησε καταλλήλως καί παρε- 
κάλεσεν αυτόν νά μείνη ημέρας τινάς, άλλά τοσοΰτος 
τρόμος είχε καταλάβει τό πνεΰμά του, ώστε την έπαύ- 
ptov άπηλθεν είς Ιωάννινα . Ουτω ούτε τά έπί τής 
Δρακολίμνης πειράματα ήδυνήθη νά έκτελέση, ουτε τό

βάθος αύτης ν' αναμέτρηση, τό δέ πολυπαθές Ζαγο- 
οιον έσώθη έκ τών άρπάγων ονύχων αύτοΰ, ΐνα έν τοΐς 
καθ* ημάς τούτοις χρόνοις γίνη λεία Ελλήνων καί Αλ
βανών ληστών.

Ταΰτα παρεκβατικώς καί έπί τοΰ περίεργου τουτου 
έπεισοδίου τοΰ βίου τοΰ ’Αλη καί τής ιστορίας τοΰ Ζα- 
γορίου καί έπανερχόμεθα είς τό θέμα ημών.

Δύο περίπου ώρας πρός Μ. της Δρακολίμνης και επι 
τοΰ όροπεδίου τοΰ Βραδέτου, έν φ οί σικαλεοφοροι αυ
τοΰ άγροι, ΑΒ της κώμης ταύτης καί ΔΒ τής τοΰ 
Τσεπελόβου ύπάρχουσι δύο παράλληλοι, ομοιομορφοι 
καί ισοϋψείς κόνοι, ορατοί πολλαχόθεν της ’Ηπείρου, 
οΐτινες είναι προαιώνιοι έσβεσμένοι κρατήρες ηφαι
στείου. Καλοΰνται δέ ούτοι Τσονχαρνχάσσα  εκ τοϋ Κου- 
τσοβλαχικού ιδιώματος Τσούκα, δπερ σημαίνει κώνον.

Τήν υπαρξιν προ αιώνων ηφαιστείων έν τφ  μερει του- 
τφ  πολλά μαρτυροΰσιν, άλλά πρό πάντων τό μέγιστον 
καί μεγαλοπρεπέστατον χάος, τό έπιλεγόμενον Βήχος.  
Τοϋτο κυρίως άρχεται άπό τής μεταξύ τών κωμών 
Κουκουλίου καί Βείτσης γεφύρας τού Μισίου και απο
λήγει είς τήν γέφυραν Βοϊδομάτη, ήτις κεΐται έπί τοϋ 
τέρματός αύτοϋ, τρεις ώρας κάτωθεν τής Κονίτσης επι 
τής άγούσης έξ Ιωαννίνων είς την πολιν ταυτην. Το 
χάος τοϋτο εχει σχήμα Ρη ,ήτοι κεφαλαίου γάμμα πλα
γιασμένος πρός τά άνω, καί ουχί όρΦίου, σχηματίζε
ται ύπό ύψηλοτάτων άποκρήμνων πλευρών, ων αι εσο- 
χαί καί έξο/αί άνταποκρίνονται, καί αν ύποτεθη δτι 
υπερφυσική δύναμις ώθεΐ τάς διεστ'ώσας νυν πλευράς 
είς συνένωσιν, αύται θέλουσιν έφαρμοσθή ακριβέστατα. 
Διά μέσου τούτου, ού το μήκος άπό τής γεφύρας. Μ,ι- 
σίου μέχρι τής τοΰ Βησικοΰ ώρας τρεις, και εκεΐθεν 
μέχρι της τοϋ Βοϊδομάτη ώρας δύο, ήτοι τό ολον αυ-



του μέκος ωρας πεντε, ρέει ποτάμιον άποξηραινόμενον 
τό θέρος μέχρι τών πηγών τών ύπό τό Πάπιγγον, α ϊ-  
τινες σχηματίζουσι τόν Βοϊδομάτην, άδιάβατον δέ δν 
τόν χειμώνα. Τό βαθύτατον κα! μέγιστον τοΰτο χάος 
και τα ανατολικωτερα τουτου μικρότερα, οιον τό μετα
ξύ τών κωμών Βραδέτου καί Καπεσόβου, τό μεταξύ 
τές  μονές Ρογκοβοΰ και τές κώμης Μπάγιας καί τό 
κάτωθεν τές κώμης Κουκουλιού παρά τη γεφύρα 'Αλε
ξίου Νούτσου μαρτυροΰσι την φοβεράν ένέργειαν τών 
πρό αιώνων σιγώντων τούτων ηφαιστείων, ώ; καί αι 
άπανταχοΰ τοΰ όροπεδίου Βραδέτου καί έν αύτέ ετι 
τ>5 κώμη ταύτη , τοΰ ορούς τοΰ Μονοδενδρίου καί άλλα- 
χοΰ, απαντώσαι βαθεΐαι οπαί,αί Σπερα ι  καλούμεναι κα! 
χρησιμεύουσαι εις κατοικίαν τών κωρωνών. Τό βάθος 
τών οπών τούτων είναι μέγα, ώς εστιν ε’ικάσαι έκ τοΰ 
κρότου καί ήχου τών έν αύταΐς ριπτομένων κα! κυλι
ομένων πετρών διασκεδάσεως χάριν ενεκα τών πολυποί
κιλων ήχων, ους άποτελοΰσι προσκρούουσαι εις τάς 
πλευράς αυτών. Πολλών τούτων ό πυθμην καλύπτεται 
υπο υδατος, οπερ μαρτυρεί έπίσης δ ήχος τών ριπτο- 
μένων λίθων.

 ̂ Εκ τές Τσουκαρνιάσσας την αύτην πρός Μ. γραμ
μήν ακολουθοΰντες φθάνομεν ε'ις την κώμην τοΰ Ζαγο
ρίου Τσονδίλλαν και λαμβάνομεν την έκ ταύτης είς ’Ι
ωάννινα άγουσαν. Ανερχόμεθα έπί τοΰ Μουτσκελίου καί 
δια τών έπί τές ΜΔ. κλιτύος αύτοΰ Κ αγχε ί ίω γ  κατερ- 
χόμεθα εις την πεδιάδα τών Ίωαννίνων. 'Επί τοΰ τέρ
ματος της κιγκλιδοειδοΰς ταύτης δδοΰ παρά τό χω
ρίον Περίληφτη κα! κάτωθεν τές μονές Στούπαινας ά- 
παντώσι γαιάνθρακες, ών τεμάχια βλέπει ό διαβάτης 
και επι τές  επιφανείας τοΰ εδάφους. Την οδόν ταύτην  
ακολουθοΰμεν μέχρι τοΰ χανίου Λυκοστόμου, ένθα άφί-

νομεν πρός τά δεξιά τήν περιώνυμον επι τές λίμνης γέ
φυραν, ής τό μέκος 25' κα! ήν άνήγειρον φιλάνθρωποι 
άνδρες, οί έκ τές κώμης τοΰ Ζαγορίου Τσεπελόβου ορ- 
μώμενοι αείμνηστοι Δούμας καί Μπίκας καί λαμβά- 
νοντες τήν άγουσαν διά τές αριστερές όχθης τές Παμ- 
βώτιδος ή λίμνης τών Ίωαννίνων διερχόμεθα διά τών 
χωρίων Μπράγιας, Δίσπερης καί Βάνιστας μεταξύ τές  
δποίας καί τές μονές Λυκοτρίχι συναντώμεν τήν ατρα
πόν τήν διά Μουτσκελίου άγουσαν εις την κώμην τοΰ 
Ζαγορίου Καλωτα. Ταύτην άκολουθοΰντες άφικνούμεθα 
εις τό έξωκλήσιον τοΰ Προφήτου Ή λιοΰ, όπερ κειται 
ε’ις τό τέρμα μικρές χαράδρας, δι’ ής διέρχεται χεί
μαρρος. Έ νταΰθα ίστάμεθα καί διερχόμενοι τόν χείμαρ
ρον μεταβαίνομεν εις τήν δεζιαν όχθην αυτοΰ, ϊνθα α- 
παντώμεν χώρον κυκλοτερές έχοντα περιφέρειαν μεγά
λου άλωνίου, κα! κεκαλυμμένον ύπό ογκολίθων σχίστου 
άτάκτως κειμένων. Περ! τόν χώρον τοΰτον ιστάμενός 
τις ακούει δοΰπον καπνού διά βίας έξεοχομένου, πονφ, 
πούφ, κα! αισθάνεται υπερβολικήν θερμότητα έκ̂  τών 
έγκάτων τές γές έξερχομένην, ήν δέν δύναται ν <*νε- 
χθη έπ! πολύ. Ό Ή φαίστειος ούτος κρατήρ εργάζεται 
ύποκώφως, άλλά πολλάκις διά μέσου τών χαραδρών 
τών φραττουσών αυτόν ογκολίθων εξέρχονται καί φλό
γες, αΐτινες έγένοντο άφοομή νά ανοικοδομηθέ το εζω- 
κλήσιον τοΰτο ύπό τές εν Ίωαννίνοις συντεχνίας τών 
αρτοποιών* διότι κατά τήν καταστοφήν τοΰ Αλέ κα- 
τεστράφη κα! τοΰτο μετα πολλών άλλων. ^

Έκαστη συντεχνία καί τον προστάτην αυτές
άγιον, δν τιμ<? έν φερωνύμψ έκκλησία ή μονέ ή έξω- 
κλησίω. Ή τών αρτοποιών τών Ίωαννίνων συντεχνία 
προστάτην είχε καί εχει Ηλίαν τον Θεσβίτην ^καί το 
πύρινον αύτοΰ άρμα, οι ου ανέλθεν εις τους ουρανούς,



καί έώρταζε την μνήμηναύτοΰ έν τφ  έξωκλησίψ τούτφ .
Αλλ* άφοΰ τοΰτο κατεστράφη, επαθον καί οί αρτοποιοί 

εκ της καταστροφές τ ώ ν ’Ιωαννίνων, ήμέλησαν καί προ
στάτην καί την πανήγυριν καί τό έξωκλήσιον αυτοΰ έπί 
πολλά ετη εως ού διά θαύματος 6 προφήτης Ή λία ς έ- 
ζηνάγκασεν αυτούς νά ένθυμηθώσι καί αύτοΰ καί τοΰ 
ναοΰ και τ έ ς  πανηγύρεώς του.

Προ τριάκοντα περίπου έτών εις τών αρτοποιών έ- 
πανερχόμενος έκ τοΰ χωρίου του είς ’Ιωάννινά κατελή- 
φθη ύπό τοΰ σκότους της νυκτος έν τώ Μ εγάλφ Μπεσ- 
δουνίω, τώ 2 ώρας πρός Δ. άπέχοντι τών ’Ιωαννίνων 
καί άντικρύ τοΰ είρημένου έξωκλησίου κειμένω έπί της 
δεξιάς όχθης τ ές  Παμβώτιδος. Έ νφ  λοιπόν έπορεύετο 
καθήμενος έπί τ ές  ήμιόνου του καί ρεμβάζων, ένεθυ- 
μηθη και τό κατεστραμμένον έξωκλήσιον τοΰ προστάτου 
των καί εστρεψε τούς οφθαλμούς του πρός τό μέρος έ
κεΐνο, ότε έκπληκτος βλέπει φλόγας κάτωθεν τοΰ έξω- 
κλησίυυ τούτου, ένεός ισ τατα ι έπί πολλήν ώραν, τρίβει 
καί τεντόνει τούς οφθαλμούς του, ΐνα κάλλιον ιδη, 
άλλά πάλιν βλέπει τάς φλόγας ζωηροτέρας. ’Εκλαμ
βάνει ταυτας ώς σημεΐον καί θαΰμα τοΰ προφήτου Ή - 
λιοΰ, κατέρχεται της ήμιόνου, σταυροκοπεΐται καί έπ ι- 
ταχύνει τά  βήματά του. Τήν έπαύριον δ ιηγείτα ι είς 
τους ομοτέχνους του έν Ίωαννίνοις τοΰτο, προσκαλεΐ 
τούτους νά έξέλθωσι καί £δωσι καί αύτοί τό θαΰμα. 
Πράγματι άλλην νύκτα καί άλλοι είδον ταύτας, ώστε 
φιλονεικίαν πλέον τό θαΰμα δέν έπεδέχετο. Συνέλθον 
λοιπον, εξελεξαντο επιτροπείαν πρός συλλογήν έράνων, 
άνοικοδόμησιν τοΰ έ,ξωκλησιού καί άνανέωσιν τ έ ;  πα - 
νηγυρεως. Ταΰτα πάντα  έξετέλεσεν ή έπιτροπεία, καί 
εκτοτε πολλά μέλη της συντεχνίας ταύτης μεταβαί- 
νουσι κα τ ’ Ιτος τήν νύκτα τ έ ;  19 πρός τήν 20 Ίου-

λίου, δτε βλέπουσι πολλάκις καί φλόγας έξερχομένας 
έκ τοΰ είρημένου κυκλοτεροΰς χώρου, ας περ θαΰμα εκ- 
λαμβάνουσι, καί ούαί έκείνφ δς ήθελε τολμήσει νά ^έζη- 
γηση αύτοΐς τό φαινόμενον καί καταστρέψϊ) τήν ιδέαν
τοΰ θαύματος.

’Αλλά πλήν τοΰ θαύματος δ λαός επ>ασε καί τόν 
μΰθον τόν συγγενέ τοΰ θαύματος. ’Επειδή ή λάμψις 
τοΰ χρυσοϋ δμοιάζει κατά τόν δαιμόνιον Γεοο - Π ίνδα
ρον αί θόμενον  π υ ρ ,  ευφυής τ ις  επλασε τόν μΰθον δτι 
έκεΐ υποκάτω είναι κεκρυμμένος θησαυρός χρυσοϋ, αί 
δ* έξερχόμεναι φλόγες είναι η λάμψις αύτοΰ, &ς άφίνει 
ό φυλάττων αύτόν δράκον νά έξέρχωνται,δπως κατάδη
λον γένητα ι οτι έκεΐ ύποκρύπτεται θησαυρός δι ευτυ
χή τ ινα  θνητόν. Έ κ τούτου πολλοί έπεχείρησαν τήν 
άνόρυξιν αύτοΰ, άλλ ’ ούχί έν τα ΐς  όπαΐς, έξ ών έξέρχε- 
τα ι ή λάμψις του, άλλ ’ έν τώ απέναντι μέρει κάτωθεν 
τοΰ έξωκλησίου’ διότι άλλοΰ δ θησαυρός καί άλλοΰ τό 
σημεΐον. "Ηρξαντο λοιπόν άνορύσσοντες φρέαρ πρός ευ- 
οεσιν τοΰ θησαυροΰ. Ά λ λ ’ άπέτυχον. Τήν έογασίαν ταύ
την τών προ ημών έπεχείρησαν καί σύγχρονοι, άλλα 
και ούτοι δέν ύπέρξαν ευτυχέστεροι έκείνων*. διότι δ 
δράκων δ ι’ άλλους εχει προωρισμένον αύτόν. Τόν μύθον 
τοΰτον επλασε βεβαίως εύφυής τ ις καλόγηρος, ίνα δυ- 
νηθη άνεξόδως νά κατασκευάσγι φρέαρ, διότι άνυδρον 
δλως τό μέρος έκεΐνο, και εύρίσκωσιν υδωρ οί προσερ- 
χόμενοι. Ά λλ* άπέτυχε* διό καί ήναγν.άσθησαν είτα  να 
κατασκευάσωσι δεξαμενήν, ΐνα  συναθροίζουν εν αυττί 
υδωρ ύέτιον πρός πόσιν καί χρέσιν τών προσερχομένων.

*Εντεΰθεν προχωρών τις πρός ανατολας απαντα  κά
τωθεν τ έ ;  κώμης Λ ιγγιάδω ν, τ έ ς  άντικρύ τών Ίω αν- 
νίνων κειμένης, καί παρά τήν ιστορικήν μονήν του Βησ
σαρίωνος μεγάλην καί βαθυτάτην οπήν, εν η ενδιαι-



τώ ντα ι χιλιάδες αγρίων περιστερών. Μεταξύ δέ τα ύ 
της κα! τ έ ;  μονές Δουραχάνη ύπάοχει ετερος μικρός 
κρατηρ, όμοιος τω  προειρημένο), τον αύτόν ποιων δοΰ- 
πον καί θερμότητα άναδίδων. Έ κ τούτου ούδείς, δσον 
έμοί γνωστόν, είδε φλόγας έξερχομένας* άλλά καί τό 
μέρος άπόκεντρον καί ούδείς προσέχει.

Μέχρι τού μέρους τούτου άπαντώσιν όρατά Γχνη τού 
ύπό την ’Ήπειρον ηφαιστείου πυρός, πέραν τούτου ού
δέν ορατον σημεΐον φαίνετα ι, οσον έμοί γνωστόν. Ούχ 
ηττον άκριβεστέρα καί έπιστημονικωτέρα έξέτασις τού 
εδάφους αύτές δύναται ν’ άνακαλύψη Γσως καί άλλας 
εστίας αύτου πρό αιώνων σιγώσας η έν ύποκώφω ένερ- 
γεί<κ ουσας.

Ες άλλοτε δέ, φίλε κύριε Ειρηναίε, περί άλλω ν καί 
ιδία πεοι τών έν Βροντώ έπί τ έ ς  δεξιάς δχθης τού Ά 
ραχθου ορυκτού άλατος, γαιανθράκων, ύαλοχώματος, 
κυτρίνου χώματος, τών δενδριτών Ίωαννίνων καί Βελ- 
τσ ίστης κτλ .

Έγραφον έν ’Αθήναις κατ’ Αύγουστον φθίνοντα 1886.

Ν ικ ό λ α ό ς  Τ ς ι γ α ρ α ς

β '

ΑΡ Α Χ Π Β  Α
ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΜΦΑΛΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ

Φίλε χ .  Ά σ ύ π ι ε ,

ία τν5; έπιστολιμαίας μου διατριβές τ έ ς  
/\  δημοσιευθείσης εις τό περυσινον Α ττ ικ ό ν
l A  Ή  μεροΛόγιόν  σου, περιγράφων την εχδρο-

p f y '  Ρ ου είc t d r  όμφαΛόν τ η c ^ ^ ύ π ε σ χ έ -  
θην νά δημοσιεύσω έφέτος ή φέτος τά  τ έ ς  έπανόδου μου 
διά τ έ ς  Ά ραχώβης καί Χαιρωνείας είς τάς κλεινάς 
καί κονιορτοστεφάνους Ά θηνας. Οι μη τυχόν άναγνόν- 
τες τό πέρυσι δημοσιευθέν θ’ άπορη^ωσιν εκ πρώτης ο- 
ψεως άναγινώσκοντες δτι δύναται νά έπιστρέψγι τ ις  εκ 
τού όμφαλού τ ές  γ ές  είς τάς Α θήνας διά τ έ ς  Αρα- 
χώβης καί Χαιρωνείας, Ιτ ι δε πλέον θ* άπορήσωσι μαν- 
θάνοντες δτι κατώρθωσα τούτο έντός πέντε ημερών* εί- 
δον δέ έντός τόσων ολίγων ημερών δ ,τι χ ιλ ιάκ ις είχον 
ίδεΐ είς τούς αρχαίους ποιητάς και Ιστορικούς αναφε- 
ρόμενον, ητοι καί Παρνασσόν, καί Έ λικώνα , καί άντρον 
Τροφωνίου,καί Χαιρώνειαν καί Κωπαίδα καί δσα κατω 
τέρω θά ΐδγ)ς· άπέχουσι δέ ολα ταύτα  όλίγας ωρας εκ 
τού όμφαλού τές  γ^ς, ώς ένόμιζον ot αρχαίοι τους π ε 
ριωνύμους Δελφούς. Άναχωοήσας έκ Δελφών, ητοι εκ 
τούΚαστρίου περί —  ηθελον νά εΓπω Λ ύχνον  ά^ραζ^αλλ 
έκεΐ δέν ύπέρχον λύχνοι έκτος τ έ ς  κανδήλας τ ές  καλο
γραίας Κ ωνσταντίναινας, η τις αντικατέστησε τάς α
πείρους άρχαίας ίερείας — πεοι την δύσιν τού ηλίου, μό-



νον συνοδόν είχον τόν Ιδιοκτήτην του ζώου, δι' ού ϊ ·  
μέλλον νά μεταβώ είς Άράχωβαν.Ό μολογώ άνευ άξ ι-  
ωσεως του νά έκληφθώ ποιητικίζων οτι κατά τάς στιγ-  
μας εκεινας καθ ά; εμεινον μονος έν τώ έρήμω έκείνφ 
μερει ένέπεσον είς ρέμβην μελαγχολικήν, άναπολών τούς 
πολυάνθρωπους άλλοτε Δελφούς και παραβάλλων οσα 
περί αύτών είχον άναγνώσει, πρός τήν ερημιάν, ήνκατά  
τήν ώραν έκείνην καθίστα ήκιστα εύχάοιστον ή άπει- 
λουμένη βροχή, τό προβαΐνον σκότος της νυκτος και 
τά  σοβαρά νέφη,άτινα έπεκάθηντο έπί τών κορυφών τοϋ 
Παρνασσού. Αφιππέυσα μετά τινας στιγμάς προτιμή- 
σας νά διανύσω πεζή τό άπό Δελφών είς Άράχωβαν  
διάστημά, ώρας περίπου, καί νά διασκεδάσω τούς με- 
λαγχολικούς ρεμβασμούς μου δι* ομιλίας, ην ποούκά- 
λεσα έρωτών τόν χωρικόν σύνοδόν μου καί προεξετάζων 
τα  τοϋ εν Αραχώβγ) βίου* ουτω δέ μετά ώρας πορείαν 
δια τών υπωρειών τών Φαιδριάδων άκρων εχοντες κά
τωθεν μέν ρέοντα τόν ποταμόν Πλεΐστον, εγγύς δέ τήν  
υπο τοϋ Ομήρου μνημονευομένην Κυπάρισσον, πέρα δέ 
τα  περί τήν Άντίκυρραν δρη, έν οις έφύετο δ τές γνω
στές παροιμίας έλλέβορος, άπώτερον δέ τά  χωρία Βε- 
νιχώρα καί Πέντε δρια, έφθάσαμεν είς τήν κορυφήν ε
κείνην ενθα ή ομηρική Άνεμώρεια καί ή σημερινή Ά -  
ράχωβα έπί τές δυτικής κλιτύος τοϋ Παρνασσοϋ.

Διά τό άσκανδάλιστον ενεκα τών βουλευτικών εκλο
γών, άπέφυγα τήν φιλόξενον πρόσκλησιν τοϋ δημάρχου, 
ώς ήθελον άποφύγει παντός άλλου πολυτευομένου* ήτο  
δέ καί είνε δήμαρχος Άραχώβης άνήρ έπιβάλλων διά 
τοϋ παοαστήματόςτου, δ κ. Παπασταθόπουλος, άδελ - 
φός τοϋ υποψηφίου τότε βουλευτοϋ Λαζάρου Παπαστα* 
θοπουλου, φιλόξενος δέ κατά τήν κοινήν φήμην καί με- 
ριμνών ύπέρ τές  πόλεως, ής άρχει* συνεστήθην δέ ύπ*

αύτοϋ είς τόν οίκον χήρας, παρ’ ώ ώς μεγαλειτεοφ σχε
δόν τές  Άραχώβης, καταλύουσιν ένίοτε οί έπισκεπτό- 
μενοι τήν Άράχωβαν, μάλιστα  δέ οί άγγλοι περιηγη- 
ταί. Δέν έπρόφθασα ν’ άνέλθω τήν κλίμακα τοϋ οΓκου, 
δτε Ιμαθον οτι είσήρχετο είς την αυλήν αυτές  τριας αγ-  
γλων έπί ήμιόνων, δπισθεν δέ αύτών φοοτιον ολόκληρον 
αποσκευές καί μαγειρείου. Εκυψα και ειδον απο τοϋ 
παραθύρου αύτούς, σκεπασμένους μέ κάππας και χρά
μια καί άποτε7νθϋντας ούτως είπειν 8-ν σώμα μετα τού 
ζώου, δπερ τούς εφερε. Μόλις διεκρίνετο ή ρίς των* αί 
προφυλάξεις &ς έλαβον κατά τές  βροχές μοι έφάνησαν 
ύπερβολικαί. ’Επί τέλους άνέλθον καί ούτοι και τότε 
παρετήρησα δτι μεταξύ αύτών ήτο καί τις άγγλίς μέ
σης ηλικίας, έξοχου ασχήμιας καί αναστήματος ασυνή
θους εις ήμας τούς άνατολίτας. Δεν αντηλλάξαμεν λέ- 
ξ ιν* καί πώς, άφοϋ ούδείς μας είχε συστήσει ! προκει- 
μένου δέ περί άγγλων ή σύστασις είνε απαραίτητος και 
είς τοιαύτας Ιτ ι περιστάσεις* άπο τον μάγειρον των ε~ 
μαθα οτι προύτίθεντο ν’ άνέλθωσιν εις την υψηλοτεραν 
κορυφήν τοϋ Παρνασσού και οτι ενεκα ταυτης εζεκί- 
νησαν έκ τοϋ πολυθορύβου Λονδίνου! Συγχρόνως είσέλ- 
θον είς τήν οικίαν καί άλλοι τινές οπως με χαιρετισωσι. 
fH συνάθροισις τόσων ανθρώπων ε^ει καί η συμπτωσις 
τές άφίξεως τών ξένων μέ ήνάγκασε ν αφησω εν πλειο- 
τέρα άνέσει τούς τελευταίους τουτουςκαι να μετοικήσω 
είς τό Είρηνοδικειον, ενθα εύτυχώς κατώκει άξιόλογος 
νέος, φουστανελλοφόοος, γοαμματεύς τοϋ Ειρηνοδικείου, 
δν είχον συνδαιτυμόνα καί σύντροφον κατα την εν Α- 
ραχώβν) διαμονήν μου. Έ παιζε δέ καί έγχώριον οογα- 
νον καί ητο πηγή ποικίλων πληροφοριών περι τών ηθών 
καί έθίμων τών ορεσιβίων έκείνων κατοίκων τοϋ Παρ- 
νασοϋ. Τήν αύτήν νύκτα μετά εύχάοιστον δεϊπνον άν-



τεγραψα τά  πλε ΐσ τα  τών δημωδών έν Ά οαχώ βη καί 
Παρνασσώ ασμάτων, ών τ ινα  παρατίθημ ι κατωτέρω .

Έ άν υπήρχε συγκοινωνία και ολίγα ξενοδοχεία είς 
τά  μέρη τα ύ τα  η έν το ια ύτα ις  πόλεσιν, εστω κα ! γω - 
ριοις διαμονή υα ητο ασυγκριτως ευχαριστοτερα και 
ύγιεινοτέοα τών τελμάτω ν του Φαλήρου, τού πληκτικού 
πλατάνου της Κηφισσίας κα ! μερικών ετ ι ελβετικών πό
λεων, είς &ς καταφεύγουσιν πάντοθεν ώς καθιστώσας 
ευχάριστον τήν θερινήν διαμονήν.

Ή  Ά ράχω βα , ή μικρά πόλις τών μεγάλων ορεινών 
καλλονών, τό μεμακρυσμένον πεδίον ένδοξων κα τά  τήν 
έπανάστασιν άθλων, κειμένη έπ ! της δυτικής κλιτύος 
τοΰ Παονασσοΰ, δεσπόζει άπειροπληθών πέριξ τοπογρα
φιών και εχει τό άριστον Γσως τώ ν έν Έ λλά δ ι κλ ιμ ά 
τω ν. Αί ’Α ραχωβίτισσαί είσιν αληθώς άξ ια ι της φήμης 
των* ή λευκότης και λεπ τότη ς τοΰ δέρματος, τό άρει- 
μάνιον ένίων ήθος καί ή γραφ ικω τάτη  ένδυμασία τά ς 
καθις-ώσιν έξεχούσας μεταξύ τών γειτόνων κατο ίκων τοΰ 
Παρνασσοΰ καί Έ λ ικ ώ νο ς .Ά π ο τελ ε ΐτα ι δέ ή ένδυμασία 
των άπό μίαν ύποκαμίσαν έξ έγχωρίου υφάσματος, βαμ
βακερού ή μ εταξω τού , άπό £ν σ ι γ χ ο ν ν ι , άπό έν έπανω - 
φόριον τό λεγόμενον μ α ν χ ό ,  άπό ποδίαν έρυθροΰ χρώ
ματος, άπό κεφαλόδεσμον έκ χ α Λ μ ι χ ε ρ ι ώ ν  της Σύρου, 
άπό μίαν ζώνην, έν Λ α γ ά ν ι  (κάππαν κοντήν μαλακήν 
μέ κουκούλαν). Αί π λε ΐσ τα ι δέ φοοούσι τ σ ά ρ ο ν  γ ι α , άλλά  
αί άνωτέρας πως τάξεως φέρουσι —  δεινόν ίδεΐν και εί- 
π εΐν —  μ π ο τ ί ν α ι ς  άφ ιλοκαλέστατα  κατασκευασμένας ! 
Ή ρώ τησα τόν λόγον τ έ ς  καινοτομ ίας, και Ιμαθον δτι 
είσήχθη αυτη  πρό τ ινω ν έτών έξ άθηναίας κυρία ; άπο- 
κατασταθείσης έκεΐ, ής άπεμιμήθησαν τήν ύπόδυσιν. 
νΙσως αί μποτίνα ι εινε κομψότεραι τών τσαρουχίων δ ι’ 
ών υποδύονται αί άλλαι* άλλά  δέν πρόκειται περί ύπο-

δημάτων κατασκευαζομένων ύπό Περπινι#, ά λλά  ρα- 
πτομένων ύπ ’ έκείνων,ο ΐτινες κατασκευάζουσιν ίσως κα ! 
τά  τσαρούχια.

Αί ’Α ραχωβίτισσαί εινε έρ γα τ ικ ώ τα τα ι. Τά πλε ΐσ τα  
τέ ς  ένδυμασίας τω ν κατασκευάζουσιν α ί ΐδιαι* έκτος 
τών έξοχικών άσχολιών τω ν κα τα γ ίνο ντα ι είς τή ν τ α 
πητουργίαν* εινε δέ άξιόλογοι οί τα π η τές τω ν οί τρ ί
φυλλοι, α 1 λεγόμενοι κοινώς x a p j t i t c a  κα ! οί δ ίφυλλο ι, 
ήτοι οί χ ο ρ ζ σ ί δ ε ς  κα ! αι β ε λ ί ν τ ζ α ι  κα! οί τ σ έ ρ γ ε ς  (σκε
πάσματα μ άλλ ινα , δυνάμενα νά σκεπάσωσι δέκα αν
θρώπους), άλλά  κα! τά  Λ α γ ά ν ι α  τώ ν γυνα ικώ ν κα ! τά  
σ ι γ χ ο ύ ν ι α  τών άνδρών κα ! άλλα  πολυειδέ κα! χρήσιμα 
ύφάσματά είσι εργα τών χειοών τω ν, α ΐτ ινες 6 ιά τ έ ς  
έογασίας τω ν ώς έπ ! τό πλεΐστον καταρτίζουσι τά ς 
προΐκάς τω ν.

Ά λλ* ήρχ,ισα ήδη νά περιγράφω τάς Ά ο α χω β ίτ ισ - 
σας ποίν περιγράψω τήν πόλιν τ ω ν  τό πρωθύστερον 
τοΰτο νομίζω δέν εινε δυσεξήγητον, φ ίλε κ. Ασώπιε* 
δ ιότι δέν άγνοεΐς δ τ ι, άνά π&σαν τήν Ε λλά δ α  κα ! μέ
σον Ά ργος φημ ίζοντα ι πλειότερον αί Α ρα χω β ίτ ισσα ί 
ή ή πόλις αύτώ ν. ί

Ή  πόλις κ ε ΐτα ι άμφιθεατρικώς έπ ί τίνος τώ ν δ υ τ ι
κών υπωρειών τοΰ Παρνασσοΰ. Α π ένα ν τ ι α ύ τ έ ς  φαίνε
τα ι τό Ξηροβοΰνι κα ! τό Μ ελίσσι, έκεΐθεν δέ δ Αγιος 
Ν ικόλαος, ή Μ ά ν ν α ,  έξ ής δ έλα  δή πηγάζε ι τό υδωρ, 
δι' ού υδρεύεται ή πόλις δ ιά  πολλών κρουνών, όνομα- 
ζομένων έκ τοΰ παρ' αύτάς οίκοΰντος* οιον Τομπρό- 
βρυσι, Οίκονομόβρυσι, Κολόβρυσι (έν τη  συνοικί^ Κο- 
λόβαρη), Πλυτσόβρυσι κλπ . Οί οίκοι τ έ ς  Ά ραχώ βης 
είσι μικροί, ά λλ ' έκαστος εχει τόν κλίβανον κα ! τή ν  
έστίαν του* οί κέραμοι δέ αύτώ ν έξασφαλ ίζω ντα ι κα τά  
τοΰ ανέμου διά λίθων* υπάρχει δέ και π λα τε ία  ή λε- 
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γομένη τοΰ Καραϊσκάκη έν τγί θέσει Κουμοΰλα ή Ί γ -  
κερίσω, ή Λεγκέρισω. Ώνομάσθη δέ ουτω ενεκα τές  
ύπό τοΰ Καραϊσκάκη γενομένης έκεΐ αίματηρας μά^ης 
και τοΰ ύπό τούτου στηθέντος ύψηλοΰ τροπαίου έκ κε
φαλών Τούρκων. Δεικνύουσι δ* ετι οι ζώντες της γενεάς 
έκείνης τό μέρος τοΰ έξ έχθρικών κρανίων τροπαίου.

Έ κ τών ηθών καί έθίμων τών μοιήρεσεν ώςάρχαίζουσα 
ή πανήγυοις τοΰ Ά γ ίου  Γεωργίου, τετραήμερος, καθ’ 
ην τελε ίτα ι και δ λεγόμενος δρόμος αρνιών. Μετά τήν 
λειτουργίαν ποιμένες άφιερώνουσιν είς τήν έκκλησίαν 
άρνία* οί έπίτροποι της εκκλησίας τά  θέτουσιν ώς έπα
θλα άγώνος δρόμου. Τά τοποθετοΰσιν έπί λόφου* έκεΐ 
δέ τελείτα ι δ δρόμος* οί άγωνισται ανυπόδητοι, έλα- 
φροί μέ μόνον σχεδόν τό ύποκάμισον αγωνίζονται ένθυ- 
μίζοντες τοΰς αρχαίους γυμνικούς αγώνας* έπιτηρεΐ δέ 
τόν αγώνα ή άστυνομία καί ή στρατιωτική περίπολος* 
εις τούς νικητάς δέ δίδονται τά  άρνία, άτινα  ούτοι 
πάλιν διαθέτουσιν είς διασκέδασιν μεταξύ των. Ε ίτα 
έπονται οί χοροί, άρχομενοι διά τοΰ χοροΰ τοΰ λεγο
μένου Π ανηγυράχ ι '  προηγοΰνται δ* οί γέροντες χορεύον- 
τες καί άδοντες τό άσμα :

Πανηγυράκι γίνεται ψηλά ’ς τόν Ά γ ιο  Γεώργη
Τό πανηγύρι ήταν πολύ, ό τόπος ήταν λίγος 

Μαριγώ, Φραγκόπουλο !
’Σκάσαν ή μούλες για νερό κα\ τα στοιχειά ’πό δίψαν.
Άπόλα, Δράκο τό νερό να πιη τό πανηγύρι,

Έ βγα, φέξε, έρχομαι !

Οί στίχοι ούτοι καί ή έπφδός αύτών δέν εινε, ώς 
βλέπεις, οί άριστοι είς τό είδος τω ν, άλλ* ήκουσα έκεΐ 
δημώδη άσματα, άξια αληθώς λόγου καί ών τ ινα  παρα-

τίθημι άμέσως. Α γνοώ  έάν που έδημοσιεύθησαν ώς έ
χουν ή μετά παραλλαγών, άλλ ’ ή ούτως ή άλλως αξί
ζει τόν κόπον ή δημοσίευσίς των καί έν τη έπ ιστολι- 
μιαία ταύττ) διατριβή.

Ά φελεστάτη  ειδυλλιακή ποίησις διαφαίνεται έν τώ  
άσματίφ της Βλαχοπούλας τφ  άρχομένφ ουτω :

«Βλαχοΰλα έρροβόλαε άπό ’^ηλή £αχοΰλα 
«Πέρνειτή ρόκα γνέθοντα, τ άδράκτι της γεμάτο.
«Ό  βλάχος τήν καρτέρησε σ’ ενα στενό σοκάκι
 Βλαχοΰλά μου, ποΰθ’ έρχεσαι καί ποΰθε κατεβαίνεις.
 Ά πό τά πρόβατ’ έρχομαι, στο σπήτί μας πηγαίνω,
«Πάγω νά πάρω τό ψωμί, τσαρούχια τοΰ τσοπάνη.
 Βλαχοΰλα, δός μου τό φιλί, δός μου τά μαΰρα ’μμάτια.
 «Τό πώς νά δώσω τό φιλί, τό πώς τά μαΰρα ’μμάτια
«Ποΰ μ’ εχ’ ή μάννα μ’ ορφανή κλπ.

Τοιούτων ειδυλλιακών ποιήσεων τοΰ λαοΰ πληθύς (ρέ
βεται είς τά χείλη τών ορεσιβίων κατοίκων τών μερών 
τούτω ν πολυώνυμος δέ πληθύς έγχωρίων οργάνων, ήτοι 
τό μ π ο ν ζ ο ΐ χ ι ,  ο τ α μ χ ο ν ρ α ς ,  τό λ ΐ ο γ χ ά ρ ι ,  ή γ κ ά ϊ δ α , 
ή καραμού ζα ,  ή τ σ α μ π ο ύ ν α  κλπ. άποτελοΰσι τήν μου
σικήν οργανολογίαν, ών ομως προτιμώ τήν ποιμενικήν 
φλογέραν ,  ήν ηύτύχησα ν* ακούσω έν τω  Έ λικφνι.Τ ώ ν 
δέ μεγαλειτέρων δημωδών ασμάτων τό θέμα είνε ώς 
έπι τό πολύ τραγικά συμβάντα έπί τουρκοκρατίας, πα 
θήματα βλαχοπούλων, άρπαζομένων ύπό κουρσάρων καί 
τά παρόμοια. Μέ ήρεσε μεταξύ τούτων τά  έξης:

Σήμερα μιά, σήμερα δυό, σήμερα τρεΤς κα'ι πέντε 
σήμερα τρία κλεφτόπουλα άντάμα τρών καί πίνουν 
κι άντάμα έχουν τούς γ ρ ί 6 ο ν ς  των1 σ’ ενα σταλό δεμένους, 
σΤ ενα σταλό, σ’ ενα τ α γ ί , σέ μια άλογοποτίστρα 
Τοΰ Γεώργη τρώει τά σίδερα, τοΰ Κώστα τά λιθάρια 
κα\ τοΰ μικρού'βλαχόπουλου τά δένδρα ξερριζώνει,

1, Γρί6ος=ΐππος λευκός.



Πουλάκι πήγε κ’ εκατζε σέ μιά ψι^ή ^αγοΰλα.
Δέν^κηλαϊδοΰσε σαν πουλί, σαν τ ’ άλλα τά πουλάκια 
μον κηλαΐδοΰσε κ’ Ιλεγε ανθρώπινη κουβέντα.
— Έσεΐς τρώτε και πίνετε και ψιλοτραγουδειτε 
και πίσω σας κουρσεύουνε άράπηοες κουρσάροι.
Πήραν τοΰ Γεώργη τό παιδί, τοΰ Κώστα τή γυναίκα 
και τοΰ μικρού βλαχόπουλου 'πήραν τήν αδελφή του.
-—Να πάη ό Γεώργης γιά νά δή, εΤνε τρ^νίτεοός μας 
νά πάη ό Κώστας γιά νά δή, εΤνε ντροπή δική μας:
Γτά^σύρε σύ, βλαχόπουλο' στή βίγλα νά βιγλίσης,
κΙ αν άγναντεύσης χίλιους κ’ έκατό χύσου, μαγγαλλεψέ τους 
και αν Ιδης περσότερους ίλα και μήνυσε το.»

Έπήγε τό βλαχόπουλο ’στή βίγλα νά βιγλίση 
και βλέπει Τούρκους περισσούς κ ι’ άράπηδες χιλιάδες 
Νά πάη πίσω ντρέπεται, Λά πάη ε’μπρός φοβείται 
Κρασί δίνει τοΰ γρίβου του και τό σπαθί άκονάει
— Εσύ, γρίβε μου, γρήγορα μήν ολιγοψυχήσης 
καί σύ σπαθί μου δαμασκί, νά μήν άναλυγίσης...
Ό  γρίβος απ’ τό στόμα του και τό σπαθί λυγίζει 
κα\ τ αλογό σου επεσεν απάνω ’στά κουφάρια
Ο Γεώργης ε’παινέθηκε, άλλη γυναίκα ’πήρε 

κΓ ό Κώστας επαινέθηκε, άλλο παιδί θά κάμη 
μά τό μικρό βλαχόπουλο άλλη αδερφή δέν κάνει.

Αυτό καί άλλα το ιαύτα πολύστιχα εινε βεβαίως έκ 
τών χαρακτηριστικών έκείνων δημωδών ασμάτων,έν οίς 
έπιπνέει καί τ ις  μελαγχολία, ην δύναται τ ις  νά διίδγ) 
είς τά  πλεΐστα τών δημοτικών ασμάτων της άλλως 
φαιδράς χώρας ην κατοικοΰσιν οί έν γένει ήκιστα μελαγ- 
χολικοί Έ λληνες. Δ ιότι οΰδένα λανθάνει δτι καί εις 
τά  πλεΐστα  τών δ ίστιχων, άτινα  φέρονται είς τά  χείλη 
του εύθυμουντος λαού άπαντ^ , ύπεισέρπει ούτως είπεΐν 
και μελαγχολική τ ις  σκέψις, οίον είς τό τού χορού μ ι
κρόν έκεινο δίστιχον;

Ό λ ίγα  μεταξύ τών δίστιχων ά ηκουσα είς τά  μέρη 
ταύτα  εΙνε άξια σημειώσεως, ούδ* αξίζει τόν κόπον έν 
τ έ  έπιστολιμαία ταύτη  διατριβή ν* άναγράψω πολλά 
τούτων, περιορίζομαι εις τινας έπωδούς (refrain ) 
προσκολλωμένας είς τά  πλεΐστα  τών άδομένων ασμά
των τω ν, otov:

Στο κρυσταλλένιο σου λαιμό 
Ψέλνει ό παππάς τόν άγιασμό 
Πανώρηα μου, Πανώρηα μου 
Γιατί μοΰ στρώνεις χώρια μου.
Και γιατί μοΰ χόλιασες 
και μοΰ στραβό ................

Αί Ά ραχωβίτισσα ι, —  διότι είς αύτάς δικαίως πρέ
πει νά έπανέλθη τ ις  — έχουν διάφορον καλλονήν τών 
μεγαριτισσών. Τάς τελευτα ίας ταύτα ς, άς μεταβαίνο- 
μεν νά ίδωμεν κατά την τρίτην ημέραν τού Πάσχα χο- 
ρευόύσας την περιώνυμον τράτταγ^  κολακεύει ολίγον και 
η κοκεταρ ία  τού ένδύματός των, ιδίως η άνασεσυρμένη 
πλαγίω ς άκρα τού ένδύματός τ ω ν  δέν εχουσιν δμως 
ουτε την λευκότητα τού δέρματος, ούτε τό παράστημα 
τό ανδρικόν τών άραχωβιτισσών. Ειδόν τινας 1 αυτών, 
μετά την έκλογήν, έορταζούσας την νίκην τού κόμμα
τός των διά πυροβολισμών καί έφαντάσθην οιαν έντύ- 
πωσιν θά προύξένει έν ώρα αγώνων τάγμ α  τ ι θηλυκών 
εύζώνων, η αμαζόνων στρατολογούμενον έκ τών Φαι- 
δριάδων άκρων καί τών παρά τάς κορυφάς τών πο ιη τι- 
κωτέρων όρέων τέςΈ λλάδος τού Παρνασσού καί τού Έ -  
λικώνος ! Έ φαντάσθην δέ πρός τούτοις ποίαν θραύσιν η
δύνατο νά κάμ*/) έπί τών ευαίσθητων, τών ρωμαντικών 
κυριών τ έ ς  οδού Σταδίου ό γρόνθος μιας ορεσιβίου ά - 
μαζόνος τών μερών έκείνων !

Έσκεπτόμην δέ ταύτα  την ημέραν ιδίως τ έ ς  έκλο-



γ ές  καθήμενος προ τέ ς  θύοας τ έ ς  έκκλησίας, έν ώ οι 
συνταγμ ατικο ί π ο λ ΐτα ι έξήσκουν τό μέγιστον τών δ ι
κα ιω μάτω ν τω ν ! Ε ίχε σχηματισθγί έν τώ  απ έναντι τέ ς  
εκκλησίας λοφίσκω μωσαϊκόν έκ γυναικώ ν φερουσών τάς  
πολιτιμ ω τέρας ποικιλοχρόους ενδυμασίας των. Τό θέα
μα ήτο έκ τώ ν γραφικωτέρων οσα ήδύνατό τ ις  νά ΐδγι 
εις τά  μέρη τα ΰ τα , Τό σύμπλεγμα έκεΐνο απειραρίθμων 
άραχω βιτισσώ ν παραμενουσών έπι του λόφου έκείνου 
φιρδην μ ίγδην καθ* δλην την ημέραν τ έ ς  εκλογές, έζ- 
έπληξε και τούς τρεις άγγλους περ ιηγητάς, ών έμνη- 
σθην ανωτέρω, Ή  παρουσία μ ά λ ισ τα  τ έ ς  στρουθοκαμη- 
λοειδοΰς άγγλίδος περιηγητρίας ενώπιον τοΰ ομίλου έ
κείνου τώ ν ώραίων ορεινών γυναικών τοΰ Παρνασσού 
διέδωκε ιλαρό τητα  είς αύτά ς, α ΐτ ινες  θέλουσαι νά κρύ- 
ψωσι τό μειδ ίαμά  των καθίσταντο  χαριέστεραι.

Την έπομένην τ έ ς  εκλογές ητοιμάσθην δ ιά  την ανά 
βα σ ή  τοΰΈ λικώνος καί τή ν έκ Χαιρωνείας καί τοΰ βοιω- 
τικοΰ λεγομένου πεδίου επάνοδόν μου εις Α θή να ς' ή πο
ρεία μου δέ αυτη  ήτο ή τεοπνοτέρα τέ ς  ολης εκδρομές*

Ά λλ*  έλησμόνησα, φ ίλ τα τε  Ε ιρηναίε, δ τ ι ύπεσχέθην 
νά σοι περιγράφω τή ν επάνοδόν μου έκ τοΰ ομφαλοΰ 
τ έ ς  γές  είς τάς κλεινάς ’Αθήνας διά τ έ ς  Ά ρ α χώ βη ς, 
τοΰ Έ λικώνος καί τ έ ς  Χαιρωνείας, έν ω εως τώρα μό
νον περί Ά ρ αχ ώ βη ς έγραψα. Κ λείω  έδώ τή ν έπ ιστολήν 
μου, δ ιότι τά  περί Έ λικώνος καί Χαιρωνείας θέλουν 
καθέζει τρ ιπλάσιον ισως χώρον, αμφιβάλλω  δέ έάν μέ
νει τοσοΰτος είς τό ' Α τ τ ι κ ό ν  σου Ή  μ ε ρ ο Χ ό γ ι ο ν ,  οπερ 
ίσως ήδη εύρίσκεται περί τό τέλος τέ ς  έκτυπώσεώς του, 
άμελής δ* έγώ εφέτος καί αργά ισως σοι στέλλω  τήν  
παροΰσαν, ής ή συνέχεια  είς άλλο έτος, αν μ£ς άφήστι 
ήσυχους καί μέ χειρας ό τή ν Ε λ λ ά δ α  κλονίζων τάς  
ήμέρας τα ύ τα ς  σεισμός. Τ ι μ .  Α μ π ε λ α ς

Φ ΙΛΟ ΛΟ ΓΙΚΑ, ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α  ΚΑΙ ^Π ΙΣΤΗ Μ Ο Ν ΙΚΑ

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΩΝ
ΠΟΙΗΤΑΙ Π ΑΡ’ ΑΥΤΟ ΙΓ.—  ΟΣΣΙΑΝΟΣ1

Κατα τέ παρελθόν ετος έδημοσιεύσαμεν πραγματείαν τιναπερ'ι ΉΘΆυ 
χαι εθίμωτ των ΚαΛηίογίωγ, χαι ολίγα περ'ι τών παρ’ αύτοϊς 
■ποιητών. "Ηθελε δ’ εΤσθαι Ιλλειψις, ώς νομίζομεν, άν δέν έδημοσιεύετο 
χαϊ ποίημά τι τοΰ δοχιμωτέρου αύτών Όσσιανοϋ, ού τίνος ούχ ολίγα 
•ποιήματα έσώθησαν μέχρις ημών. Ή έμμετρος αύτών δημοσίευσις ήθε
λε βεδαίως άποβή μάλλον αρεστή, άλλα ταύτης μή οδσης έφιχτης,περιο- 
ριζόμεθα εις τόν πεζόν λόγον, ώς χαί εις αλλας γλώσσας έγένετο, έλ- 
πίζοντες ότι χαι οΰτω δημοσιευόμενον τά ποίημα θα τύχη τής ευμε- 
νείας τών άναγινωσχόντων χαι τής φιλοξενίας εις μιχράν τινα γωνίαν 
τών πολυτίμων σελίδων τοϋ περισπουδάστου Άττιχοΰ ΉμεροΛογίον.

1, Συνέχεια· ϊδε Άττιχοΰ ΉμεροΛογίον ετος 1886.



Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΑΣ1

Ο Φιγχάλ, έπανελθών άπό επιδρομής τίνος εις τάς ρωμα'ι'κάς έπαρ- 
χίας, ε τελεί τελετήν είς τά ανάκτορα της Τούρας.—Βάρδος τις προσ- 
έρχεται επικαλούμενος τήν βοήθειαν αύτοΰ υπέρ τής Σίβα-Δόνας, ής 
*5Ί(;«*\τήν ιστορίαν.—Τήν έπομένην μέρος τών πολεμιστών εκκι
νεί οιά την εκστρατείαν, οί λοιποί οέ απέρχονται πρός Θήραν, κατα- 
λειποντες έν Τούρα τάς γυναίκας μόνον και τά παιδία. Έ ν ω δ’ έ- 
κοιμώντο, τό πυρ καταστρέφει τό άνάκτορον, πάντα άπόλλυνται είς 
τας φλόγας, ούδείς δέ γινώσκει τήν α’ιτίαν τοΰ άτυχήματος8.

ΙΣ προβαίνει διά του σκότους στενάζων } 
Μη είσαι ή σκιά ήρωός τίνος μη τυχόντος 
εδώ κάτω της προσηκούσης δόξης ; Μη 
είσαι ετι ηναγκασμένη νά πλανάσαι επί 

τών από τών ελών άνερχομένων, καί έρχε
σαι ψιθυρίζουσα τους θρήνους σου είς τά ώ τα του Ό σ- 
σιανού ; Εμπρός ! Ω τέκνον του σκότους, έξακολούθει 
τους στεναγμούς σου . Τό ους μου κεκαλυμμένον ύπό 
της λευκανθεισης κόμης μου κλίνει διά νά σέ άκούστ) ! 
Νυκτερινή σκιά, ελθε νά ειπης είς τόν βάρδον τίνος 
ανδρείου Ιφερες τό δνομα.

Ο ήχος πλησιάζει, καί έρχεται ομοιος πρός τό κε- 
λαρυσμα του ρυακίου, οπερ άπό της κορυφές τών βρά
χων καταλείβετα ι μεταξύ τών δένδρων, και ούτινος ό 
ήχος φθάνει μέχρι του κυνηγοΰ, κατά τά  δ ιαστήματα 
καθ & εν μεσω τών νεφών του άφρού, εξέρχεται σ τιγ-

1, Τούρα^φρούριον έν Ουλστερ τής ’Ιρλανδίας.
2, Εν τω ποιηματι τούτω διηγείται έν μέρει ό Όσσιανός πώς εΤδεν

έν βραχεί χρόνω έξαφανισθεΤσαν τήν οίκογένειάν του και τους φίλους
του. Ειναι^έλεγεια άρχομένη άπό τής καταστροφής τής Τούρας, και πε-
ρατουμένη οια πένθιμου έπαινου τών ήρώων τοΰ Μόρβεν, (άρχαίου
ονόματος τής Σκωτίας), ους ο βάρδος έλπίζει νά ιδη ποτέ έν τοΤς μετεω-
ροις κατά τάς τότε δοξασίας.

μάς τινας άπό τ έ ς  ζοφώδους αυτου κοίτης * Λωρα , 
άνακοάζει δ κυνηγός, άκούων άπό του βάθους τ έ ς  *α - 
λύβης του, άρέσκομαι είς τόν ήχον τών κυμάτων σου’ 
άρέσκομαι εις τόν κατά τήν πετρώδη φάραγγα ψίθυρόν 
σου* άρέσκομαι είς τα ΰτα , άν καί συχνάκις άγγέλλωσι
τήν θύελλαν ! . . »

Ναί, ω κυνηγέ, άκούει τ ις  ευχαρίστως τόν κελαρυ
στόν τ έ ς  Λώρας κατά τήν ησυχίαν τ ές  έσπέοας. Αλλ 
δ ήχος δ φθάνων είς τά  ωτα τού Όσσιανου είναι μυ
ριάκις θελκτικότερος. Είναι γλυκύς ώς ή φωνη τών 
βάρδων, τών μή υπαρχόντων πλέον. Είναι γλυκυς καί 
μελαγχολικός ώς τό ασμα τ έ ς  Μ αλβίνας2, δταν βλέπν) 
τήν σκιάν τού Όσκάρ.

Ή  εσπέρα είναι γαληνια ία , καί ο άνεμος μόλις κ ι
νεί τόν χνούν τού μονήρους σκολύμου. Έ ρχετα ι, είναι 
αυτη ή αγαπητή  τού Όσκάρου μου. Τρύγων εγκατα - 
λειφθεισα, έρχεται όμοια πρός τήν σελήνην, τήν φω- 
τίζουσαν τά  έρημα δρη, δταν προβαίνγ) βραδέως μεταξύ 
τών νεφών, καί διά τ έ ς  λεπτής όμίχλης φαίνηται δλως 
ωχρά. Έ ρχετα ι τό γλυκύ αυτό φώς νά θρηνήση τόν 
θάνατον τών συντρόφων του.

Ή  διαμονή των είναι ζοφερά, τα  ίχνη αυτών απω - 
λέσθησαν, ώς τά  τών άστέρων, τών πεσόντων άπό τού 
κυανού άνακτόρου, δπερ είχον εν τω  ουρανω. Ναί, Μαλ- 
βίνα, ή διαμονή αυτών είναι ζοφερά, και τα  β/ιματα 
σου όδηγούμενα ύπό τ ές  οδύνης επί τών λόφων τούτων 
τών καλυπτομένων ύπό τής έρείκης, ευρίσκουσι μονήν 
τήν μοναξίαν.

1, Λώοα=ήχητικός, μικρός ποταμός πέριζ τής Σέλμας, άνακτορου 
τοΰ Φιγγάλ.

2, Μαλβίνα=πρόσωπον γλυκύ κα\ άρεστόν, σύζυγος τοΰ Οσκαρ υιου 
τοΰ Όσσιανοΰ, φονευθέντος δολίως.



’ Ω θύγατερ τοϋ Τοσκάρου, δός μοι τ^ν κινύραν μου ! 
Τά άσματά σου άς άναφλέξωσι την ψυχήν του βάρδου! 
Αφαίρεσον άπ ’ αύτοϋ την νάρκην τοϋ γήρατος ! Ή  νύξ 
τοϋ γήρατος είναι σκοτεινή καί επαχθής. Είναι σκο
τεινή ώ Μαλβίνα· άλλά το άσμά σου είναι άκτίς φω
τοβόλος. Ό  ηχος τϊίς φωννίς σ0υ είναι ήδύς ώς ·}) κ ι- 
νύρα τών σκιών, δταν αύτα ι, φερόμεναι έπ ί ιώ ν  νεφε
λών των, φαίνωνται κατά την μεσημβρίαν έπί τϋς λευ- 
κωπης των ομίχλης, ττ^ς ακολουθουσης εις τούς κύμα- 
τισμούς της τας καμπάς τοϋ σιωπηλοϋ ποταμοΰ. Ή  
φωνή σου είναι γλυκεία" συνάρμοσον εις ταύτην τούς 
ήχους τΐ)ς κινύραςσου. Φέρε ταύτας κατά την νύκτα 
εις< το °«ς μου> ώ Μαλβίνα, τρυγών άπομονωθεΐσα, 
καί οί παρελθόντες χρόνοι θά έπανέλθωσι νά δ ιαυγά- 
σωσι την ψυχήν τοϋ βάρδου διά τοϋ μεμακρυσμένου αύ- 
τών φωτός.

Πλήρεις δόξης έπανηρχόμεθα άπό τών πεδίων τ ές  
Αρδ/)ς . Ιππευαμεν τους ώραίους κέλητας τοϋ ξένου, 

καί ό πλοϋτος τών λαφύρων μας έκέντα τήν υπερηφά
νειαν τών καρδιών ημών. Ό  δύων ήλιος, τά  δάση τοϋ 
λόφου, αι επί τ έ ;  Τούρας άντανακλώμεναι άκτΐνες ώ- 
μοίαζον πρός τόν χρυσόν τοϋ ξένου. Η συχ ία  έπεκράτει 
εις την λίμνην, εις ήν τά τείχη άντηνάκλων τήν λαμ
πρότατα αυτών, Τά πα ιδ ια  εθαυμαζον τόν λόφον, εφ* 
ού ύψοϋτο ή Τούρα. Αί παρθένοι τ έ ς  Μόρβεν* άπό τές  
κορυφές τών λόφων θεώμεναι τήν επιστροφήν ημών, 
προχωροϋσι^ πρός συνάντησίν μας έν παραφορά χαράς, 
άναδεικνυούσης αύτάς ώραιοτέρας. Έχαιρέτισαν* δ’ ή - 
μας διά τών αρμονικών φωνών των συνοδευομένων ύπό 
τ έ ς  κινύρας των.

1, Κυρίως σημαίνει £λυσις ύψηλών ορέων. ΆρναΤον ονομα τών fio-  
ρειοουτικων παραλίων της Σκωτίας.

«Τις είναι έκεΐνος, ελεγον, δστις προβαίνει μετά τοϋ 
λαμπροϋ όπλισμοϋ του καί πλήρης ρώμης ; Ο κέλης 
τοϋ ξένου φαίνετα ι υπερήφανος φέρων α ύ τό ν  μόλις έγ - 
γ ίζε ι τήν γ έν  ύπεροπτικως, και σείει την κυματιζου- 
σαν αύτοϋ χα ίτη ν. ’Από τών μυκτήρων αυτοϋ εκπηδα 
ατμός δμοιος πρός τήν περιδινουμένην κυανήν νεφέλην, 
τήν άνερχομένην άπό τ έ ς  στέγης τές  Τούρας. Ό  ισχυ
ρός αύτοϋ τράχηλος ομοιάζει πρός το τοξον τών η
ρώων, καί δ οφθαλμός του εκτοξεύει φλόγας. Τίς συγ- 
κρατεΐ τόν λάμποντα αύτοϋ χαλινόν ; Τίς άλλος του 
Φ ιγγάλ, άρχηγοϋ τ έ ς  Μόρβεν ; Ώ  Φ ιγγάλ, ή περιβάλ- 
λουσά σε δόξα είναι λαμπροτέρα τών άκτίνων του ή - 
λίου. Μυριάδες ανθρώπων άγάλλονται εις τήν θέαν σου, 
καί τό μειδίαμα τ ές  ειρήνης έδρεύει έπί του προσώπου 
σου. Τό βλέμμα σου είναι γαλήνιον ώς ή άκίνητος λ ί
μνη, καί δ μοιάζει πρός τόν ποταμόν τοϋ Κόνα κατά 
τάς έαρινάς έσπέρας, καθ’ &ς ο! κάτοικοι αύτοϋ πηδώ- 
σιν ύπέρ τά  κύματά του, ινα άρπάσωσι τά περ ιίπ τά - 
μενα έντομα. Ά λ λ ’ εκείνοι, ών τό πρόσωπον είναι γα 
λήνιον έν ειρήνη, ήσαν ώσπερ ή θύελλα κατά τήν θέρ
μην τ έ ς  μάχης. Ξένοι τών μεμακρυσμένων’ χωρών, έ- 
τράπητε είς φυγήν προ αυτών. Βασιλείς τοϋ κόσμου, 
έτρέματε, αύτών έμφανιζομένων. Οί πολεμισται σας 
επανέρχονται είς τά  τείχη  σας άνευ τών ίππων τω ν, 
άνευ τών λαμπρών δπλων των. Είς ποιον μέρος κατέ- 
λιπον τά  δπλα των ; έρωτήσατε τά τέκνα τών ορέων* 
τα ϋ τα  δύνανται νά σας το ειπωσι ! Οί πολεμισται σας 
σιωπώσιν έξ οδύνης καί αίσχους. Ούδείς βάρδος εξύ
μνησε τό δνομα αύτών, ούδέ παρθένος τ ις  Ιδραμε προ 
αύτών μετά τ ές  κινύρας της. Αί παρθένοι τών χωρών 
σας κρύπτονται καί θρηνοϋσι, διότι οι αγαπητο ί των 
παοέδωκαν τήν δόξαν των είς τόν Φ ιγγάλ. Ναι, παρθέ-i



νοι τών μεμακουσμένων χωρών, τά  δάκρυά σας είναι δ ί
καια. Έ χ ετε  δέ δίκαιον νά τρέμητε σεις, ώ βασιλείς 
τού κόσμου ! Άλλ* αί θυγατέρε; της Μόοβεν θά ήναι 
περιχαρείς, θά προσαγορεύσωσι τούς αγαπητούς των, 
τούς ήρωας της πατρίδος των, αδουσαι έν άρμονία μετά 
της κινύρας ! . . .

Τοιούτον ητο κατά την ημέραν ταύτην της χαρ&ς 
το ασμα τών θυγατέρων της Μόρβεν. Ή  χαρά, ή είς τά  
πρόσωπα αύτών έκλάμπουσα, ητο όμοια πρός τάς α κ τ ί
νας τού δύοντος ήλίου, τάς άντανακλωμένας έπίλόφου 
κοσμουμένου ύπό δασών, καί ή γαλήνη τών καρδιών 
των όμοία πρός τό θαλερόν φύλλωμα τών δρυών, οταν 
κλίνη ακίνητον υπερθεν τών ύδάτων τού Λουβάρ1.

Αί κινύραι ημών, ώ βάρδοι, δέν ήσαν σ ιωπηλαί, 
κατά  τά  τείχη  της Τούρας. Αί χαρμόσυνοι ύμών φωναί 
αντήχησαν, καί οί τόνοι αύτών επληζαν τάς ήχούς τών 
μεμακρυσμένων κοιλάδων. Ή  καιομένη δούς εφερε τήν 
φλόγα της είς τόν αέρα. Ό  οδοιπόρος, δν ή νύς έκά- 
λυπτε διά τών μελαίνων αύτές  πτερύγων, είδε τήν 
λάμψιν α ύτές , και ή θέα αυτη τόν έχαροποίησε, διότι 
έγνώοιζε τήν κατοικίαν τού αρχηγού. «Θά διανυκτε- 
ρεύσωμεν είς τά  τείχη,άφ* ών έζέρχεται ή λάμψις αυτη , 
ειπεν είς τούς συντρόφους του. Ή  θύρα τού Φ ιγγάλ εί- 
vat πάντοτε ανοικτή. Τό άνάκτορόν του καλείτα ι ό 
o l x o c  τοϋ £fVoi>2.

1, Ποταμός τις της ’Ιρλανδίας.
2, Πρό τινων έτών οί ορεινοί τής Σκωτίας συνείθιζον ετι καθ* έ- 

σπέραν να έίπτωσι τα βλέμματα πρός τήν οδόν πριν κλείσωσι τήν θύ
ραν τής κατοικίας των, μή ηρχετο ξένος τις. Άγνωστον £μως άν ή 
συνήθεια αύτη έπικρατή ετι. *Η φιλοξενία, ή παρα τοΤς άρχαίοις και 
τοΐς βαρβάροις ούσα αναμφισβήτητος φυσικός νόμος, κατα τούς χρόνους 
τών πύργων και τών μονών τού μεσαίωνος έθεωοεΤτο μόνον ώς αρετή. 
Βραδύτερον δ’ έξέλιπεν ώς καί αλλαι πολλαι παραδόσεις.

Τό συμπόσιον είναι έτοιμον. Ό  Φ ιγγάλ έκπλήσσεται 
οτι έκ τού ζοφερού βάθους τών έρεικώνων ούδείς ζένος 
Ιρχεται νά παρακαθήση είς τό δειπνον.

«Θέλω ν’ άκροασθώ, είπε, μή ακούσω τό βημα οδοι
πόρου τινός.» Ε γείρετα ι, καί συναντα είς τήν θύραν 
γηραιόν τ ινα  βάρδον στηριζόμενον έπί τεμαχίου λόγ- 
χης. Ό  χαλκός δέν λάμπει πλέον έπι τού άμβλυνθέν- 
τος τούτου οπλου, διότι ό κύριος αύτού εχει περατώ
σει τό πολεμικόν του στάδιον, εχει συμπληρώσει τον α
ριθμόν τών μαχών του, καί δ θόρυβος αύτών εχει διά
παντός καταπαύσει.

Ό  Φ ιγγάλ είσήγαγε τον ξένον. Οί οφθαλμοί αύτού 
ήσαν έρυθροί ύπό τών δακρύων, καί έγνωρίσαμεν τά  Γ- 
χνη αύτών κατά μήκος τών βαθέωςδιηυλακισμένων π α 
ρειών του. Κ ατά τά  δύο πλά για  τού προσώπου του κα- 
τήρχετο ή αραιά αύτού κόμη, μιγνυμένη μετά τ έ ς  λευ
κές αύτού γενειάδος, τ έ ς  κυμαινομένης έπί τού στή
θους του. Παρηκολουθεΐτο δέ ύπό νέου τινός αγνώστου,
είς άκρον άθύμου.

Ήγέρθημεν νά δώσωμεν αύτοις θέσιν, λέγοντες νά 
λαβωσι μέρος είς τό συμπόσιον ημών, καί έποοσπαθήσα- 
μεν διά τ έ ς  χ αΡ^ς μας νά έκδιώξωμεν τήν λύπην τω ν. 
Ά λ λ 1 αυτη ώμοίαζε πρός τό νέφος, οπερ συχνάκις κατά 
τήν πρωίαν έπ ικάθητα ι έπί τ έ ς  κορυφές τών όρέων, καί 
δπερ ό ήλιος αδυνατεί νά διαλύση.

Τέλος δ γέρων ελαβε τήν κινύραν του,καί ημείς έτεί- 
ναμεν τό ους προσεκτικόν είς τάς συμφωνίας του.

Ό  Σιθάρμης, ειπεν, ήτο αρχηγός κατά τάς νήσους. 
Τό άνάκτορον αύτού ήτο είς τάς οχθας τού Γορμλύβα, 
ούτινος τά  κυανό? κύματα άντηνάκλων τούς φαιούς έ- 
κείνου πύργους. Όρη καί δάση άοχαια προεφύλασσον 
αύτό άπό τές θυέλλης. Πεντηκοντάκις αί δρύς είχον



φυλλορροήσει τά  ώχριάσαντα αύτών φύλλα έπί τής 
κεφαλής τοΰ Σιθάρμου, καί τοσάκις ούτος κατεΐπεν είς 
τούς οπαδούς του τό βραχύ τών ημερών τοϋ ανθρώπου. 
«Μαραινόμεθα, ελεγεν, ώς ό χόρτος τών όρέων, καί 1Ά-  
ραινόμεθα ώς τά  φύλλα τών δρυών. Ό  βίος εχει τέσ- 
σαρας ωρας,αιτινες άλληλοδιαδέχονται άκαταπαύστως 
ως αί ωραι τού έτους. Οί μεν θνήσκουσι κατά τήν νεό
τη τά  των, ώς ό ύπό τοϋ ανέμου συντριβόμενος κάλυξ· 
άλλοι άπόλλυνται ώς τά  φύλλα , άτινα  ό καύσων τής 
ήμερας κατακα ίιι. Πολλοί, ώς ή αγαπητή  μου, έκπνέ- 
ουσιν ύπό τό ύγρόν κλϊμα τοΰ φθινοπώρου, καί ολίγοι, 
ώς έγώ , φθάνουσιν είς τόν χειμώνα τοΰ γήρατος ! ’Ε
πειδή δέ ή διάρκεια ημών είναι ούτως ολίγον βεβαία 
άς ζήσωμεν διά τήν έφήμερον δόξαν, ήν έκάστγι vmiaa 
δυναται νά παράσχη ! . . .»

Ό  Σι θ άρμης ήρκεΐτο είς τάς δορκάδας τώ ν όρέωντου. 
Δέν έπεθύμει νά πίη άλλο υδωρ ή τό τοΰ κυανίζοντος 
ποταμοΰ του. Ό τα ν  οί αδύνατοι έπεκαλοΰντο την βοή- 
θειάν του, τό ξίφος του έξήγετο της θήκης πρός 
ράσπισιν αύτών. Οί δυστυχείς έτάττοντο ύπό την α
σπίδα του λέγοντες* «Έ νταΰθα δέν φοβούμεθα τ ίπο τε .»

Ημέραν τινά  ή ερις διεχώρισε δύο φίλους* ό Δυάρ- 
μης εδίψα τόν θάνατον τοΰ άδελφοΰ του. Ό  ύβοισθείς 
έτυχε της βοήθειας τοΰ Σιθάρμου. Ά λ λ ’ ό άγριος Δυ
άρμης ενίκησεν. Ό  Τάλμων έκυλίσθη είς τ ό Γδιόν του 
αίμα, καί ό Σιθάρμης, ό φίλος τοΰ αδυνάτου, ησθάνθη 
την δύναμίν του έξαντλουμένην. Ό  Δυάρμης ήλθε παρά 
τάς δχθας τοΰ Γορμλύβα. Ό  Σιθάρμης εΙχεν υίόν νεα
ρόν Ιτ ι. Πρός τό τέλος της ημέρας τό παιδίον είδε τούς 
ξένους διαβαίνοντας τόν έρεικώνα. Έ τρεξε προ αύτών, 
διότι είχε την καρδίαν τοΰ πατρός του. Ήρέσκετο είς 
την παρουσίαν τών ξένων, ώς ό θαλερός κλάδος είς τάς

έαρινάς βροχάς. Κ ατεπλάγη έκ τοΰ ζοφεοοΰ νέφους τοΰ 
διακεχυμένου έπί τοΰ προσώπου τοΰ Δυάρμου. Ά λ λ ά  
τείνων πρός αύτόν την μικράν του χεΐρα* «Τό συμπό- 
otov είναι έτοιμον, τω  είπε* δ ια τ ί τό πρόσωπόν σου εί
ναι έπεσκιασμένον ύπό της κατήφειας ;» Ό  Δυάρμης 
ούδέν άποκρινόμενος ύψωσε την λόγχην. Τό παιδίον ά- 
πεπειράθη νά φύγη, άλλά φεΰ ! θανασίμως πληγέν π ί
πτει παρά την πατρικήν φλιάν. Ή  ζωή αύτοΰ έκφεύγει 
μετά τοΰ αΐματός του, οπερ έρυθοαίνει την λόγχην τοΰ 
Δυάρμου.

'Η αδελφή του τόν βλέπει π ίπτοντα* βλέπει τόν φο- 
νέα διαβαίνοντα τήν φλιάν τοΰ ανακτόρου. Τί νά πρά
ξη ; «Γηραιέ βάρδε, ανακράζει, δύνασαι νά μοί φανγ)ς 
χρήσιμος ; . . .» Ήμιτεθραυσμένη λόγχη στηρίζει τόν 
βραχίονα τοΰ γηραιοΰ βάρδου. Ή  Σίβα - Δόνα έκφρων 
στρέφεται άλλαχόσε. Έ κεΐ παρέκειτο θυρίς, άφ* ής αί 
παρθένοι, αί σύντροφοί της, εβλεπον συχνάκις τά  θέλ
γητρά των αντανακλώμενα είς τό κΰμα.Ά νοιξασα τα ύ 
την κα τα π ίπ τε ι είς τόν ποταμόν.

Ό  βάρδος τρέμων βαίνει πρός τήν θύραν κρατών τήν 
κινύραν του. Βαδίζει δέ ώς ό γηραιός πολεμιστής ό φέ- 
ρων τόν εγγονόν του είς τόν τάφον. Τό αίμα τοΰ Γρυ- 
γάλου είχε καταστήσει τήν φλιάν όλισθηράν, καί ό 
βάρδος κλονίζεται καί π ίπ τε ι. Ό  Δυάρμης ύψοΐ τήν 
λόγχην διά νά πλήξη αύτόν, άλλ* ό Γρυγάλος θνήσκων 
ανακράζει : «Ε ίναι ό βάρδος !»  Μολοσσός τ ις  προστρέ
χει έκπέμπων ώρυγάς, άλλά π λή ττετα ι κατά τήν πλευ
ράν θανασίμως.

Τό άνάκτορον έν τούτοις πυρπολεΐται, καί ή λάμψις 
τοΰ έμπρησμοΰ φωτίζει τήν κοιλάδα. Διά της λάμψεως 
ταύτης ό βάρδος άναζητεΐ τήν Σίβα-Δόναν, καί ανευ
ρίσκει αύτήν άνηρτημένην είς κλάδον διατέμνοντα τ£



ρεύμα. Ά μφότεοot ούτοι τοποθετούσι τον Γρυγάλον εϊς 
τήν ζοφεράν αύτού κο ίτην. Έ νδ ύε τα ι έπ ε ιτα  αυτη  τά  
ενδύματα τού αδελφού τη ς, καί συνοδευομ,ένη ύπό τού 
γηραιού βάρδου προσέρχεται νά έπικαλεσθη βοήθειαν 
και έκδίκησιν ! . . . ’Αρχηγέ τού Μόρβεν, οί δύο ούτοι 
δυστυχείς είνα ι ένώπιόν σου. Δός την βοήθειάν σου είς 
την νεαράν κόρην και είς τόν γέροντα.

Ό  βάρδος έσίγησεν. Ή  Σ ίβα-Δόνα άποσύρεται μετά 
τώ ν παρθένων τούΜόρβεν,ώς ό άστήρ κρύπτετα ι όπίσω νέ
φους τινός, άφ* ού ό άχλυώδης αύτού δίσκος λάμψει ά~ 
σθενώς κατά  την θυελλώδη νύκτα . Ό ταν αυτη  έκάλυ- 
ψε την κεφαλήν της διά τού μανδύου τού αδελφού τη ς , 
ειδομεν τον αίματόφυρτον τύπον τη ς λόγχης τού Δυ« 
άρμου.

Είς τούς οφθαλμούς τού Φ ιγγάλ άναβλύζουσι δά
κρυα, ά τ ινα  σπογγίζει διά της λευκής του κόμης. Οι 
ήρωές του δέν σκέπτοντα ι πλέον περί συμποσίου, κα ί ό 
Φρεσδάλος ανακράζει «δότε μοι τή ν  λόγχην μου !»

«Ή  ήμερα δ ιαφα ίνετα ι έπί τώ ν λόφων, λέγει ό Φ ιγ
γάλ  Θά όδεύσωμεν πρός τά  δάση τού Άρδβήνου. Ε ν 
τεύθεν δέκα πολεμ ιστα ί νά διευθυνθώσι πρός τάς αίθού- 
σας τού Δυάρμου, καί θά μείντ) παρά τύ\ Σ ίβα -  Δόν^ ό 
ύ π ’ αυτής έκ τώ ν νέων προτιμώμενος ».

Τρέχομεν ελαφροί ώς αί σκιαί αί φεύγουσαι πρό τής 
ημέρας. Δ ιαμένει δέ μόνος ό Γάρας, ινα μή οί έ/θροί έ -  
π εΡχόμενοι άπροσδοκήτως δ ιαταράξωσι τάς θυγατέρας 
τή ς Μόρβεν.

Ω χήρα τού Όσκάρ μου, δ ια τ ί ό όλολυγμός ; Ή  δ ια
μονή αύτών είνα ι έτ ι ή τής χαράς. Μ αλβίνα, άπόμαξον 
λοιπόν τά  δακουά σου καί συνόδευσον διά τής φωνής 
σου οτι μοί μένει νά δ ιηγηθώ . Τό ασμα τή ς οδύνης, ώ 
Μ αλβίνα, ρέει ώσπερ ποταμός, καί αναλύει τή ν ψυχήν

τών ανδρείων, καί παρασύρει αύτην είς τό ζοφερόν του 
ρεύμα. Ό  ήχος αύτού τέρπει άν καί θλιβερός.

Δέν ένθυμεΐσαι, ώ Μ αλβίνα, τή ν ωρα ιότητα τή ς ξέ
νης, οταν ό ήλιος έφάνη ύπέρλαμπρος ; Β εβαίω ς, δ ιότι 
τήν συνώδευσες μέχρι τών δρυών τής Ά ρδβεν ίππευου- 
σα τόν κέλη τά  σου, καί έθήρευσες μετά τού Φ ιγγάλ. 
Έ θαυμάσαμεν τά  θέλγητρα τής Σ ίβα-Δόνας, δταν σύ 
άπεκρύβης, ώς ή σελήνη οπίσω τού δρους. Έ λα μ π ε  δ* 
αυτη ώσπερ άστήρ κατά  το άκρον τής νεφέλης. Ά λ λ ά  
τ ίς  ήθελε θαυμάσει τό άστρον τούτο , έν οσω ή σελήνη 
ήτο καταφανής; Έ ν τούτοις ό άστήρ τού Γορμλύβα ητο 
ώραιος.

Τά τόξα τών μαργαριτών ά τ ινα  ένέκλειε τό στόμα 
τής Σ ίβα-Δόνας ήσαν λευκότητος έκθαμβούσης, καί τό 
λεπτόν αύτής δέρμα ώμοίαζε πρός τόν έπ ί τώ ν λόφων 
χνούν. Τον θελκτικόν αύτής τράχηλον έκόσμουν βό
στρυχοι συμπεπλεγμένοι, ύφ’ ους διεφαίνετο ή χ ιονώ 
δης τού δέρματός τη ς λευκότης. Το φσμα αύτής ένε- 
ψύχου ή ήδυτέρα μελωδία . Ή  έρυθρότης τών ρόδων ώ - 
χρία παρά τά  χείλη  τη ς , ό άφρός τώ ν ποταμών έθαμ- 
δούτο παρά τήν λευκότητα  τώ ν χειρών τη ς.

νΩ νεαρά τού Γορμλύβα κόρη, ποία έκφρασις απεικό
νισε τήν ωρα ιότητά σου ; Αί όφρύς σου, έλαφρώς ιχνο- 
γραφημέναι, είχον τήν ανταύγεια ν τού έβένου' αί π α -  
ρειαί σου ώμοίαζον πρός τόν καρπόν τή ς μελίας τών 
όοέων, καί ή ξανθή σου κόμη πρός τήν κορυφήν λόφου, 
έφ* ής παραμένουσιν έπίχρυσα ^έφη μετά τήν δύσιν τού 
ήλίου. Οί οφθαλμοί σου έλαμπον ώς αί ακτίνες τού ά 
στρου τούτου, καί ή χάρις τού σώματός σου ήτο τ ύ 
πος τελειό τη τας. Οί δέ ήοωες, θελχθέντες εις τήν θέαν 
σου, έξέφερον διά σέ τά ς διακαεστέρας εύχάς.

Ά φικνούμεθα εις τό άνάκτορον τού Δυάρμου, άλλ*
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ούτος είχε δραπετεύσει, άκούσας νά λέγωσι περί της έν 
Μόρβεν δόζης. Ό  πατήρ αύτοΰ, έπί της χλόης έξη- 
πλωμένος, έστηρίζετο διά τοΰ άγκώνος έπί λευκοφαίου  
τινός λίθου καί ή κεφαλή του άνεπαύετο έπί τ έ ς  χε ι-  
ρός του. Τό λευκόν αύτοΰ γένειον έκυλίετο είς την κό- 
νιν, βαθεΐς στεναγμοί διέστελλον τ ά  στήθη αύτοΰ, καί 
οί μελαγχολικοί οφθαλμοί του ήσαν έρυθροί έκ τών δα
κρύων. Ό τ α ν  ήκουσεν ήμας πλησ ιάζοντας είς τόν τ ά 
φον τοΰ Τάλμου, άνέκοαζεν* «Υιέ μου, υιέ μ°υ, μή α 
κούω τήν σκιάν σου διαβαίνουσαν ; ηύσπλαγχνίσθημεν  
διά τάς λύπας τοΰ γέοοντος, καί τω  έδώκαμεν μέρος 
τών λαφύρων μας.

Ά φ ικνούμεθα  είς τήν κατο ικ ίαν τοΰ Σιθάρμου, καί 
εύρίσκομεν τα ύ τη ν  σκοτεινήν καί έρημον. Ή  άλώ πηζ  
έξήρχετο άπό τών έρειπίων αύτη ς , καί ή γλα ύζ  υπ νω τ-  
τεν είς τάς σχισμάς τών έρρωγότων αύτης τοίχων. Έ -  
προσέζαμεν νά ίδωμεν τήν θυρίδα, δ ι’ ής είχε δ ιαφύγει 
ή Σίβα-Δόνα. Ά λ λ ’ ή θυρίς αυτη  είχε καταπέσει, καί 
δ ποταμός άφρίζων έμυκατο έπί τών έρειπίων της. ΕΓ- 
δομεν τό μέρος καθ’ δ ή φλ ιά  είχε βαφέ ύπό τοΰ α ίμ α 
τος τοΰ Γρυγάλου, δπερ εμενεν ϊ τ ι  είς τό κοιλον λίθου  
τινός, κοιλανθέντος ύπό τών ποδών τών πολυαρίθμων  
φιλοξενηθέντων. Ή Σίβα-Δόνα ήτο κατηφής. Κ α τ α λ ε ί-  
ψαμεν δμως τον Φρεσδάλον νά παρηγορήσν] αύτήν , δ ιότι  
ούτος έλαχε της αγάπης της.

Ό  Φ ιγγάλ περιέμενεν ήμ&ς ετ ι έν *Αρδβεν, καί ή ε- 
λαφος, ήν είχε φονεύσει, άπετέλεσε τό δειπνόν του. Ο 
ύπνος ήλθε μετά  τοΰ σκότους, άλλ* αί σκιαί παρέσχον 
είς τ ά  όνειρά μας τάς  άπαισ ιωτέρας εικόνας. Α ί κ ινύ-  
ραι τών βάρδων αύτών άνέδιδον ήχον δμοιον πρός έπι-  
κήδεια άσματα ,φθάνοντα  μέχρις ημών ώς αί φ α ν τα σ τ ι-  
καί φωναί, αί διατρέχουσαι τ ά  δρη καί άγγέλλουσαι

τήν θύελλαν. 'Ίσταντο α ύ τα ι  έπί τών κεφαλών ημών ώς 
ομίχλη ζοφερά καί άμορφος. Ε ίτα  δ άνεμος πνέων κ α τά  
ριπάς δρμητικάς κατεκύλιε π ά ντα  τά  μέρη αύτών.*Αλλ* 
α ύτα ι έπανεφαίνοντο σχεδόν έν τώ άμα, καί Ικλιναν  
πρός ήμας μετά  πένθιμων στεναγμών.

Ό  ύπνος τοΰ Φ ιγγάλ είχε παυσει,τρ ίζ διακοπείς ύπό 
τών στεναγμών τών σκιών. *Ανέβη δ’ ούτος τό δρος διά  
νά διακρίνγ) τούς λόγους των. 'Από της κορυφής αύτοΰ  
ρίψας τά  βλέμματα  πέριζ, βλέπει στήλας καπνοΰ ύψου- 
μένας μέχρις αστέρων, βλέπει άνω τών άνακτόρων του  
φλόγα; έρυθρομελαίνας διασταυρούσας τάς κορυφάς α ύ 
τών. Π λήττε ι τότε τήν ασπίδα του κράζων, ή Τούρα 
κα ίετα ι ! . . . »

Ή  φοβερά αυτη  κραυγή έγείρει π άντας  ήμας όυιοΰ, 
καί πετώμεν ώς άστραπή είς τόν έρεικώνα τ έ ς  Κόλοας. 
Χείμαρρός τ ις  α να χ α ιτ ίζε ι  ημάς, ά λ λ ’ έκαστος ημών 
υπερπήδα τοΰτον τ έ  βοηθεί^: τ έ ς  λόγχης του. Ό  υιός 
τοΰ 'Ρούθου θέλων νά βοηθηθη ύπό τ έ ς  λόγχης του  
κλονίζετα ι. «Μή προσέχετε είς έμέ. άνακράζεΐ'τρέζατε, 
φίλοι μου,καί σώσατε έκείνην ήν άγαπώ  !» Δίς ύψοΐ τό 
ώχοόν μέτωπόν του ύπέρ τά  υδατα , ά λλά  τέλος βυθί
ζετα ι καί θνήσκει.

Ά φ ικνούμεθα  προ τ έ ς  Τούρας, ά λ λ ’ ήτο πολύ αργά ! 
• . . Α ί φλόγες είχον ήδη κρύψει τά ς  κεφαλάς των ύπό 
τήν  φλέγουσαν σποδόν, καί τ ά  έοείπια επιπτον κ α τά  
σωρούς έπί τών σχεδόν έσβεσμένων άνθράκων. Ή θύοα 
ήμικαεΐσα ήτο  ετι κεκλεισμένη, ώς είχον α ύτή ν  αί θυ
γατέρες τοΰ Μόρβεν, άπελθοΰσαι πρός ύπνον. Φεΰ ! δ ι-  
α τ ί  δέν εύρον α ύ τα ι  τήν όδόν, όταν άφυπνίσθησαν ύπο 
τ έ ς  λάμψεως τ έ ς  καιομένης έρείκης ; Ποτέ πλέον, ώ 
κόραι τών όρέων, ή γλυκε ία  τ έ ς  πρωίας φωνή δέν θά ά -  
ποδιώξγ) τόν ύπνον σας. Ή  φωνή τοΰ άγαπ ητο ΰ  σας δέν



θά ειπη πλέον είς ούδεμίαν υμών «έγέρθητι, α γα π η τή  
μου ! . . . »

Έ χοντες την ράχιν έστραμμένην πρός τά  ερείπια, 
θλιβερώς στηριζόμενοι έπί τών λογχών μας^ θρηνοϋμεν 
μεγαλοφώνως την απώλειαν ημών. Αί εκατόν ημών πε- 
ρ ικεφαλαΐα ι και α ί εκατόν ασπίδες, οί αλυσ ιδωτοί η 
μών θώρακες, τά  άστράπτοντα  ξίφη, οί εκατόν μολοσ- 
σοί, νεαροί κ ατά  την  Θήραν συνεργάται, τά  έντέχνως  
εΐργασμένα ηνία , ά τ ινα  έχρησίμευον νά διευθύνωμεν 
τους κέλητας ημών, αί σημαΐα ι, τά  πράσινα καί πορ
φυρά τ α ύ τ α  μετέωρα, ά τ ινα  έκυμαίνοντο είς τόν αέρα 
κ α τα  την ημέραν της μάχης, π ά ντα  κ ατά  την  σ τ ιγ 
μήν τα ύτη ν  έλησμονήθησαν. Ού δε! ς ένθυμεΐτα ι τού έν 
Τουρα έγκεκλεισμένου τοσούτου πλούτου. Ή  Ικρηξις 
της λύπης ημών ητο διά τάς έκατόν ωραίας συζύγους 
και διά τά  έν τώ  λίκνω τέκνα αύτών !

Τρυφερόν άλσος εΰελπίδων δένδρων, ά τ ινα  ηύξάνεσθε 
εν τη  πρασίνη ύμών εσθητι δι* ακτινών εύνοουσών, κα! 
τών γλυκειών τού εαρος βροχών, ή φλόξ κατέλαβε τάς  
πυκνάς ύμών κορυφάς, καί κατεκύλισε την καλλονήν 
υμών εις την τέφραν.

Μ αλβίνα, γλυκε ία  σύντροφε τών υσ τά τω ν  μου ημε
ρών, θρηνεΤς και δέν θέλεις νά σέ παρηγορώσι, δ ιότι 
π ασα ι αί λαμπραί ακτίνες, αί συνοδεύουσαι τόν δρό
μον σου, έσβέσθησαν. Θλιβερός τάφος περικλείει τ ά  λ ε ί
ψανα τών άδελφών σου !

Διαμ,ένομεν ουτω καθ’ δλην την  ημέραν, ώς ποταμός  
τ ις  παρεμποδιζόμενος είς τόν ρούν του ύπό τ έ ς  πνοές 
ολέθριου τινός ανέμου. Τό σκότος ήθελε καταλάβε ι η-  
μ£ς, έάν φωνή τ ις  δέν ήθελε μ£ς έξαγάγε ι τ έ ς  ληθαρ-  
γ ικ ές  εκείνης λύπης* ήτο  ή φωνή τού Γάρου. Έ ζ η τ ή -  
σαμεν αυτόν είς τον πύργον, είς δν ειχεν ύπνώσει. Δέν

ητο έκεΐ. Α ί κραυγαί αύτού ήρχοντο άπό υπογείου τ ί 
νος βάθους. Έ κε ΐ έν λύπη έξηπλωμένος, παρεδοθη εις 
απελπισ ίαν.

Έν όνείρφ ταραχώδει ό τριγμός τών φλογών είχε 
φθάσει εις τ ά  ώ τά  του. Ένόμισεν οτι ο εχθρός ήτο  
πλησίον. Α ίφνης ή στέγη π ίπ τε ι  μετά  πατάγου . Νομί
ζει οτι £πληξαν τήν  ασπίδα τού αρχηγού, και α ν α τ ι -  
νάσσεται άπό τού υπνου. Μέρος τ έ ς  κόμης αυτού περι
πλέκετα ι είς τήν δοκόν, έφ* ή ;  είχεν αποκοιμηθέ, κα ι 
καταλείπει τ α ύ τη ν  έκεΐ μετά  τού σχισθέντος δέρματος 
του ! Βλέπει τήν Τούραν κατεστραμμένην, και δέν π α 
ρατηρεί τό ρέον α ιμ ά  του. Κατεχόμενος υπό μεγάλης  
λύπης, λησμονεί τήν ιδικήν του οδύνην. «Προσφιλείς 
παρθένοι, ανακράζει, δέν θ ά έ π ιζ ή σ ω !»  και π ίπ τε ι  εκ- 
πνέων έπ! τών έρεικών.

’Α λ λ ά ,  ω Γάρε, δέν άπέθανες μόνος έξ απελπ ισ ίας .  
Πολλοί άλλο ι πολεμ ιστα ι έν όλίγω χρόνφ έξεμέτρησαν 
τάς θλιβερά ς αύτώ ν ημέρας κ α τά  τάς  ζοφερας και σ ιω -  
πηλάς αύτών έρείκας. Έμαράνθησαν ώς τ ά  φύλλα, α -  
τ ινα  έξαφανίζει ή φλέγουσα τού θέρους πνοή. Επεσαν 
<5έ σιωπώντες έπί τών βρύων τού λόφου, ώς α ι  σκια ί,  
αί μή τυ^ούσαι δόξης,φεύγουσι τούς τόνους τ έ ς  χ α Ρ^ς, 
κα! άποσύρονται εις τά  σ π ήλα ιά  τω ν Τ δταν αντηχώ σιν  
αί συμφωνίαι τ έ ς  νίκης.

Ή  λύπη μου εινε μεγάλη , ώ Μαλβίνα ! Συ απω λε-  
σες τάς  άδελφάς σου, ωραία φωτεινά φαινόμενα, λ ά μ -  
ποντα έπι τών όρέων* έν ω έγώ, έπιζώ ττ) γενεδί τών η 
ρώων. Τείνων τάς  χείρας, αναζητώ  αύτούς κ α τά  την  
όχθην τω ν σ ιωπηλών ρυάκων, είς ους ήρέσκοντο νά συ-  
χνάζωσιν* εύρίσκω δμως μόνον τούς τάφους των. Φεύ ! 
κα! οί τάφοι ούτοι θά λησμονηθώσί ποτε. Τά π α ιδ ία



τών μελλόντων χρόνων θά ζητήσωσιν αύτούς ματαίως 
έπί τών ορέων.

Βλέπω τόν αρχηγόν τών μελλόντων χρόνων δρθιον 
έπί του πρασίνου λόφου, δπου εκειτο ή Τούρα. Βλέπω 
τόν Κόναν (ποταμόν) κυλιόμενον πρός τούς πόδας αυ
τές  είς την έκ χαλίκων κοίτην του* παρά τάς δχθας 
αυτοΰ πλανώνται ποίμνια' ό ώκεανός ταλαντεύει μα
κράν τά βαθυκύανα αύτοΰ κύματα* πολυάριθμοι νήσοι 
αΡρουσιν ύπέρ τά κύματα αύτοΰ τάς χλοεοάς αύτών 
κεφαλάς, καί δ ναύτης περιχαρής προχωρεί προς την 
ακτήν.

« Ο τόπος ούτος είναι καλός, θά εί'πη ό αρχηγός τών 
μελλόντων χρόνων. Ίδρυθητω έκεΐ άνάκτορον, άφ* ού θά 
βλέπω τάς φαλαίνας καί τάς δορκάδας !»

Ανασκάπτουσι την βρυώδη γην, καθ* ην έκειτό ποτε 
ή Τούρα. Έκθάπτονται λόγχαι ημικεκαυμέναι, καί είς 
τάς  ̂ σωρείας τές τέφρας άνευρίσκουσι τεμάχια ασπίδων. 
«Είναι ο τάφος τών ηρώων, θά εΓπγι ό αρχηγός* κλεί
σατε αύθις την στενήν αύτών διαμονήν ! . . .» Καλών 
είτα  τόν λευκότριχα βάρδον, έρωτα τίνος την μνήμην 
περικλείει ό τάφος έκεΐνος.

Ο βάρδος θά ρίψη περί αύτόν περίλυπα βλέμματα, 
διότι τό γέρας θά εχη έπισκοτήσει την μνήμην του. 
Θά άναζητήση τούς συντρόφους του, καί θά tSyj μόνον 
τους τάφους των. Ισως θά ήναι έγκαταλελειμμένος καί 
μόνος ώς ό Όσσιανός ! . . . ώ βάρδε ! είμαι δένδρον με- 
μονωμένον έπί τών ξηρών ορέων, δένδρον, δπερ οί σύν
τροφοί του έγκατέλειψαν δ είς μετά τόν άλλον, καί δ
περ, απολεσαν τους κλάδους του, στενάζει διά τήν α
πώλειαν τές  δόξης του !

ΜΑΔΒΙΝΑ
Καί αί άδελφαί τές  Μαλβίνας δέν ήσαν όμοίως θα

λερά δένδρα, άτινα ή θύελλα άνέτρεψε ; Φεΰ ! άπ αυ
τών δέν αύζουσι πλέον βλαστοί. Αι θυγατέρες τοΰ Μορ- 
βεν δέν ύπάρχουσι πλέον, καί δι’ αυτάς χεω κρουνηδόν 
τά δάκρυά μου. ’Αναζητώ αύτάς κατά τήν ημέραν, 
χωρίς ν’ ανευρίσκω ίχνος τ ι τών βημάτων των, αλλα 
μόνον τούς έκ χλόης τάφους των, καλυπτομένους ύπό 
βρυωδών λίθων. Θρηνούσα ζητώ αύτάς κατά τήν νύ
κτα, άλλ’ είναι μόνον άστρα έσβεσμένα είς τούς χώ
ρους τών ούρανών ! Καί έγω είμαι ώς ο ωχρός αστηρ 
τές πρωίας, δταν ώσπερ μεμαραμμένος στενάζει όπίσω 
τών συντρόφων του, τό φώς αύτοΰ δέν θά βραδύνη νά 
έπισκιασθη. Ή  κυνηγός έγειρομένη είς τάς έρείκας, ατε
νίζει είς τόν ούρανόν καί δέν τον βλέπει πλέον. «Και 
ημείς, λέγει είς τόν αγαπητόν της, καί ημείς θά σβε- 
σθώμεν ημέραν τ ιν ά !»

ΟΣΣΙΑΝΟΣ
Ή  καρδία τοΰ Όσσιανοΰ είναι βεβυθισμένη εις το 

σκότος τές οδύνης, ώς ό ύπο πυκνοΰ νέφους καλυπτόμε
νος ήλιος’ ούδεμία τών άκτίνων αυτου διαπερά το σκό
τος* ή κορυφή τοΰ ορούς δεν θωπεύεται πλέον υπο του 
μειδιάματος του. Ο ρυαζ κεκαλυμμένος υπο σκοτους, 
βαίνει σκυθρωπώς διά τές σιωπηλές κοιλάδος. Οί ή- 
ρωες άπέκουψαν τήν λάμψιν αύτών, ητις ηκτινοβολει 
άλλοτε περί έμέ ώς ή λαμπρότης τών δπλων μου.

ΜΑΔΒΙΝΑ
Αί γλυκεΐαι λάμψεις αί περιβάλλουσαι άλλοτε την 

Μαλβίναν ήμαυρώθησαν δμοίως. Ή  καρδία μου ομοιά



ζει πρός τό άστρον της νυκτός, οταν ή λάμψις αυτου 
ελαττούται ολίγον κατ ολίγον. Ως εκείνο καταβιβάζω 
έπί του προσώπου μου τό κρήδεμνόν μου, καί κλαίω 
μυστικώς τας αδελφάς μου. Ουχί, ώραΐαι λάμψεις, δέν 
θά σας λησμονήσω, άν καί κρύπτεσθε εις τό σκότος. Ή 
άνάμνησίς σας συνεπιφέρει θλίψιν πλήρη ετι θέλγητρων!

ΟΣΣΙΑΝΟΣ
Δέν θα σας λησμονησω ουχί, ύμας οιτινες διηυθύ- 

νατε την θύελλαν τών μαχών, καί ηδη άναπαύεσθε έν 
τφ  ειρηνικώ υμών υπνω. Η είκών σας υπάρχει ετι είς 
τήν μνήμην μου, άν καί δέν σ£ς βλέπω πλέον, ώς άλ
λοτε, νά περιτρέχητε τούς ήνθισμένους έρεικώνας.

Εδώ, ειόον τόν Φιγγάλ, τόν αρχηγόν τών ανδρείων, 
τόν Όσκάρον καί τόν ΊΡύνον, τάς δύο φωτοβόλους αύ
του ακτίνας, τον ωραΐον Άοθώ καί τήν μέλαιναν κόμην 
του Δερμιδου. Εόώ, ειόον τον προσφιλή υιόν του Αύθα, 
καί τόν Κογχάναν, τήν άγνοτάτην ταύτην ψυχήν, καί 
τον υίον του ατρομήτου Γάρου, καί τόν Φηδον, τούς 
τρεις Φινάνους. Έδώ ήστραπτε τό κράνος του Έθου, 
εδώ άνεταράσσοντο ύπό του άνέμου οί μελάνες βόστρυ
χοι του Δυάρου* έδώ έκυμάτιζεν ώς σημαία ή πυρρά 
κομη του Δάργου*. Εόώ ό Τρενάρδος ηύζάνετο ώς δρυς* 
έδώ ό Τορμάνος2 έμυκ£το ώς χείμαρρος* έκεΐ ό Άρδά- 
νος3 προεχωρει υπερηφάνως, ώς δένόρον ύψοϋν τήν χλο- 
εράν αυτου κεφαλήν ύπερθεν κοιλάδος ομιχλώδους* έδώ 
ο Μουρνος και Σιβελλανος έμειδίων οπίσω αύτου, φέ- 
ροντες τάς κυαν&ς αύτών ασπίδας.

1, Dargo, παρά Καληδονιοις ό ίνων έρυ&ράν (πυοράν) τήν κόμην.
2 , Torman, ομοίως βροντή.
3, Ardan, όμοίως ύπερηοάνεια.

Έδώ έπεφάνη ό Κλεσσάμωρ1, έπιφανής διά πολλά 
μεγάλα έργα* έδώ έξήστραψεν ό στιλπνός χάλυψ τ̂ου 
Φερκούθου* έκεΐ πλήθος πολύ ήκροάσατο της κινύρας 
του Ούλλίνου. Έδώ είδον τόν Μοράνον2 καί τόν άρμο- 
νικόν Φιθίλον3, τόν γλυκύν τού; λόγους καί γενναΐον 
τάς πράζεις Κοννάλον, τόν μεθ’ αίματοβοέκτου λόγχης 
Λαμδάργον4, καί τόν Κουράχον5, ούτινος ό βραχίων ά- 
νεπλήοου στρατιάν κατά τήν ώραν τοΰ^κινδύνου. Που 
είσαι Λύγαρε, ούτινος ή θυρα ουδέποτε ητο κεκλεισμε- 
νη} ΤΩ Φαδέθα ! που είναι ήδη ή φωνη σου, ης οι το- 
νοι ήκούοντο πολύ μακράν; Ρονάρε, που είναι οι χρυσοί 
βόστρυχοί σου; Κόλδα, που οί ταχείς πόδες σου ; Λου-' 
μνα, τί εγινεν ή πολεμική λόγχη σου ;

Τί εγινεν ό ευμενής το βλέμμα Αεδάνος, ο πλούσιος 
τόν οπλισμόν Βράννος^, καί ό όζύς Τοσκάρος; Που είναι ο 
Μακρούτας, ό Κολμάρος καί Κομαλος, οιτινες επι του 
Γορμάλου έθήρευον τού; κάπρους; Που είναι ο Φιλλάνος, 
ό προσφιλής μου άδελφός,καί ό φοβερός Φέργυσος ,̂ο με
λίφθογγος; Που είναι ό Γρυγάλος μετα τούαστράπτοντος 
κράνους, καί ό Δογρένας, δ άστήρ ό οδηγών τους ήρωας 
είς την πεδιάδα; "Αλδε, τί Ιγινεν ή καλλονή <σου ; Μα- 
ρομάνε, που ή δύναμις τού κυανού θώρακος σου; Τίς θά 
μοί δείζν) τά ίχνη του Δυκομάρου^, δν άν καί μελάγ- 
χρουν ήγάπων αί ώραΐαι ; Τίς θ* άναπαραστήση τούς

1, Cle8samor=μεγάλαι πράξεις.
2, Μο™η=πολλοί, ητοι μόνος αντάξιος μεγάλου αριθμού πολεμι

στών.
3, Fithil, υποδεέστερος Βάρδος.
4, Lam darg=a^a^pa χειρ.
5, Curach η Curaoch=^ooa τής μ̂ άχης.
6, Branno η Β^η=χειμαρρος τοΰ ορούς.
7, Fergus ή Fearguth,=a^p τοΰ λόγου η 6 διοικών στρατιάν.
8, Ducomar η Dubh-Comar, άνήρ μελάγχρους κα\ ευπρεπής.



προσφιλείς χαρακτήρας του Γρυγάλου τής ερωτικής ταύ
της άκτινος; Ο Σουίνος, ό Σοργλάνος1 καί Κολλόχος2, 
οί τρεις ούτοι χείμαφροι τών μαχών μας έξέλιπον ό- 
μοίως. Τό μετέωρον τοϋ θανάτου, δ Κονάλος, άπέθα- 
νεν, ώς καί ό Γαΰλος, ό τυφών ούτος, ό’στις διεσκόρπιζε 
τους εχθρούς μας.

"Ηρωες οΰς ήγάπων, δέν ύπάρχετε πλέον ! Ούδείς 
υμών έμεινε νά θρηνήση έπί τοϋ τάφου τοΰ Όσσιανοϋ. 
Ουδείς φίλος δέν θά θέση έπί τοΰ σώματός μου τόν έπι- 
τάφιον λίθον, καί δέν θά άνοιξη είς τόν έρημον έοεικώ- 
να την στενήν μου διαμονήν. Ναί, πάντες οί ήρωες τοϋ 
Μόρβεν έγιναν λεία τοΰ θανάτου, άλλ’ ή μνήμη αύτών 
επεζησεν είς τήν ψυχήν τοΰ βάρδου, δστις ήτο ό ένά- 
μιλλος τής δόξης των !

ΜΑΛΒΙΝΑ
Άδελφαί τής στοργής μου, ώ σείς, άς άπώλεσα, θά 

ζήσητε ομοίως έν τή καρδί* τής Μαλβίνας ! Ό τελευ
ταίος μου στεναγμός θά ήναι δμνος πρός τιμήν σας.

Ναί, Έβιρα -  Κόμα3, Δαρθύλα*, Συλμίνα, ή είκών 
σας άναπαρίσταται συχνάκις είς τήν ψυχήν μου, όμοιά- 
ζουσα πρός τάς ώχρας ακτίνας τοΰ φθινοπωρινοϋ ήλίου, 
και εισδύουσα εις τους ζοφερούς έρεικώνας του Λένα, ο- 
ταν τό μετέωρον τής βροχής άκολουθή αύτάς μετά 
πολλών δακρύων. Γελλάμα, Μοίναδ, Μινόνα, αϊτινες 
άλλοτε ελάμπατε έπί τών λόφων τούτων, Μελιλκόμα,

1, S o rg lan ,=  ειλικρινής και γενναιόψυχος*
2, Οοη1οΛ=γλυκύς και ώραΤος ήρως.
3, ΕνίΓ-ΟοπΐΗ=καλλονή γλυκεΤα καί σεμνοπρεπής.

Darthula=rp^ μεθ’ ώραίων οφθαλμών.
5 , Μ οϊηα= γυνή γλυκέος ήθους.

Κόλμα1, Άννίρα, διετηρήσατε τά θέλγητρά σας; Διε
γείρετε ετι κατά τάς έλαφράς ήμών νεφέλας τόν θαυ- 
μασμόν τών ηρώων;

Κοιμόρα2, Γελχόσσα3, τ ί  έγένετο η καλλονή σας ; 
Δεσαγρένα4 τ ί  άπέγινεν η λαμπηδών σου ; Οϊθόνα, 
ποία ήχώ επαναλαμβάνει τούς έρωτικούς σου φθόγγους; 
Ή φωνή σου ητο πεπροικισμένη διά γλυκείας μελαγ
χολίας, ώς ή κινύρα τοΰ Βάρδου, δταν ό αρχηγός τών 
πολεμιστών έπέρανε τόν βίον του.

Καί πώς νά σάς λησμονήσω Έβίρα - Αλλινα, καί 
Κλαθώ, υμάς τάς ώραιοτέρας δλων τών λαμπροτήτων, 
αΐτινες ελαμψαν έν Μόρβεν ; Ή χαρά έφυγαδεύθη άπό 
τής Σέλμας5, άφ’ δτου έπέσατε είς τά  σκότη’ τά <?σμ«- 
τα τών παρθένων έπαυσαν καί αί κινύραι τών βάρδων
είναι σιωπηλαι.

Δύναμαι ομως νά άνενθυμηθώ πάσας τας απώλειας 
μου; ‘Η φωνή μου καί τά δάκρυα μου δέν θά έπαρκε- 
σωσιν. Ώ ραΐαι λαμπηδόνες, είς τήν άδελφήν σας άφή- 
σατε τά δάκρυα...Ιΐλανάται δ’ αΰτη είς τά δρη έγκατα- 
λελειμμένη,βαδίζουσα διά τών έρήμων.Τό πρόσωπόν της 
είναι ωχρόν ώς ό δίσκος τής σελήνης, δταν, έ-γγιζουσης 
τ έ ;  ημέρας,έκλείπγ) άπό τοΰ ούρανοΰ μετά τών συντρό
φων αύτης αστέρων. Προσφιλείς αδελφαι, είσθε λάμψεις 
σβεσθεΐσαι, άλλ’ η ένθύμησίς σας δέν άφηκέ ποτε την 
Μαλβίναν.

ΟΣΣΙΑΝΟΣ

Παΰσον νά θρηνης, ώ Μαλβινα ! Η θεά της λύπης

1 , (3ο1ΰαα=καλλίκομος.
2, Crimora=^vvata καρδία.
3, Θβίοΐιοββί^λευκόπους.
4, Desagrena=λάμψις ηλιακής άκτινος.
5 , Selma, άνάκτορον τοΰ Φιγγάλ.



σου κατασυντρίβει τό γ?,ράς μου. Ό ς δ’ ή νύξ Ιχει 
σχεδόν περατωθή, ουτω καί ή μοναξία μας θά τελειώ - 
ση μετ ολίγον. Η ζωή Ύ,υ.ών ομοιάζει πρός τό δνει— 
ρον τ ί ς  κυνηγοϋ εις τήν σχισμήν του βράχου της, νο- 
μιζουσνις δτι π ίπ τε ι άπό τής κορυφής τών λόφων είς 
τα  κύματα, εις δ κατωπτρίζοντο τά  νεαρά αύτής θέλ- 
γνίτρα. Όμοιάζουσα πρός τόν κύκνον τών μονήρων λ ι
μνών, άλλοτε^ νήχετα ι έπί τών κυμάτων, κα ί'ά λλο τε 
εξαφανίζετα ι υπό τό άργυροειδές αυτών υδωρ. Αί κραυ- 
γα ί της καλοϋυι τόν αγαπητόν της, πλήν ματαίως ! 
θνήσκει,^ καί ή ψυχή της άφ ίπ τα τα ι εις τάς νεφέλας. 
Βλέπει δέ έπί τής γί<ς Τόν ώραΐον κυνηγόν, δν ήγάπα , 
στενάζοντα παρα τόν τάφον της. Κατηφής καί θρη- 
νούσα τον καλεΐ και τείνει πρός αύτόν τάς χεΐρας . . 
Αλλ αίφνης οί στεναγμοί της την έζυπνίζουσιν. Ε 

γείρει αυτ/) την κεφαλήν, και το φοβερόν ονειρον εκ 
λείπει !
t T£i ««νηγός τών δασών τής Κόνας, ή ζωή ήμών δέν 

είναι μάλλον πραγματική. Οί φίλοι μας ήγέοθησαν προ 
ημών, και μετ ολίγον θά μ£ς έγείρωσιν όμοίως. Δέν 
ακούεις ήδη αύτούς είς τον ψιθυρισμόν τής αύρας, τής 
κυοτούσης τούς καλάμους, λέγοντας μεταξύ των : «Ή  
Μαλβίνα και ό Όσσιανός μετ* ολίγον θά ένωθώσι μεθ’ 
ημών» ; TS αί, Μ αλβίνα, ακούω μετ* έκστάσεως την μυ
στηριώδη αυτών φωνήν, θέλγουσαν την ακοήν μου, ώς 
ο κελαρυσμός τού Αώρα * ήδύνει τόν οδοιπόρον, δταν 
άποπλανώμενος κατά τήν νύκτα φθάνει είς τήν έρημον. 
Στρέφει τά δμματα πρός τήν Σέλμαν, άλλ* αυτη κρύ
π τετα ι υπο τού σκότους. Βλεπει δέ μόνον κατά τόν έ- 
ρεικώνα τάς λάμψεις τών μετεώρων τής Θυέλλης. Δέν

1> Μιχρύς ποτζμάζ κχρχ ζχ άνάχτορι τον Φιγγάλ.

δύναται νά άνεύρν) τήν στενήν ατραπόν, τήν έλισσο- 
μένην είς τά  πλευρά του όρους, καί αί κραυγαί τών 
σκιών άκούοντο περί αύτόν. Τέλος άκούει τά  κύματα 
τ ί ς  Λώρας, άτινα  μυκώμενα έκπηδώσιν άπό τών τε- 
θραυσμένων βράχων,τών φρασσο\των τήν κοίτην του/Η 
χαρά ά ναγεννάτα ι είς τήν καοδίαν του καί ανακράζει. 
«Εΰρίσκομαι παρά τήν Σέλμαν»,

Όμοία καί ή ζωή τοϋ γηραιού Όσσιανού, οτε φωνή 
τ ις , διαπερώσα τά νέφη, υπόσχεται είς αύτόν ότι μετ 
ολίγον θά συνάντησή τούς γονείς του. Τότε, ω Μ αλδί- 
να, δέν θά έπανίδωμεν τούς φίλους, ους θρηνοΰμεν; Η 
ήρωϊκή μετ’ αύτών συνδιάλεξις θά άναγεννήσν) τήν μνή- 
μην τών κατορθωμάτων μας! Ά λ λ α  τα βελη της οδύνης 
προσβάλλουσιν ετι τούς κατοίκους τών νεφών; Θά έπα- 
νίδω τόν Όσκάρ παραμεμορφωμένον πάντοτε ύπό τού 
θανασίμου τραύματός του ; Ή  Μαλβίνα θά θρηνη ετι 
έπί τού τάφου τού αγαπητού της ; Ή  Έβίρα- Α λλινα 
θ’ άποσπασθτΊ άπό τών χειρών τού συζύγου της ; Τά 
αερώδη ανάκτορα θά γίνωσί ποτε, ώς ήΤούρα, βορά τών 
φλογών; Ό  θάνατος εισδύει είς τήν χώραν τών ψυχών ;

Ν αί, Μ αλβίνα, τό φώς δπερ θά φωτίζγ] τ£ς ήδονάς 
ήμών δέν θά άμαυρωθη ποτε. Ή  χαρά ημών δέν θά 
ώχριάσνι ώς ή σελήνη κατά  τήν δύσιν αύτής. Οί φίλοι 
ήμών δέν θά καταλείψωσι πλέον τήν κυανόχρουν αυτών 
διαμονήν, ώς οί δ ιάττοντες καί έκλείποντες είς τό κε
νόν αστέρες. Θά μας συνοδεύωσι πάντοτε είς τάς περι
πλανήσεις ήμών κατά τά νέφη, καί άντανακλώντες^έφ 
ήμών τάς γλυκείας αυτών ακτίνας θά μάς βαυκαλώσι. 
Παύσε νά θρηνης, ω κόρη τού Τοσκάρ. Παρηγόρησαν 
σεαυτήν, ώ Μ αλβίνα, τρύγων μονωθεισα ! . . . Ε ώ 
έπί τής γης αί θλιβεραί ήμέραι είναι παροδικαί, ώς 
καί αί ώραι τής χαράς! Σ. Μ α γ γ ι ν α ς
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ΟΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ

(Ϊϊ
Ο άπό Λονδίνου μέχρι Στρατφόοδης τε -  
τράωρον περίπου σιδηροδρομικόν δ ιά σ τη 
μα , δ ύνατα ί τ ις  νά ονομάσγ) άπέραντον 
βο ερ ό ν  άγοόν, πού μέν ύπό πυκνών δασών 

καί γραφικών λόφων, πού δέ ύπό ποικιλοχοόων άνθέων 
κοσμούμενον.

Έ π ι τοιούτου γοητευτικού τοπείου, ητο ι έν μέσω κή
πων και άγρών, κ ε ΐτα ι παρά τόν έρεμον ποταμόν Ά -  
βωνα, η καθαρά και χαρ ιεστάτη  Στοατφόρδη, ή γενέ- 
θλιος πόλις του άθανάτου Σαίζπηρ. Νομίζει τ ις ,  βλέ
πων την  μαγ ικήν καλλονήν τ έ ς  χώρας, οτι ή έν αύτη  
γέννησις του ποιητού έθεσπισθη ούτως ειπεΐν ύπό τ έ ς  
θείας Προνοίας, ΐνα , έκ τ έ ς  ώραιότητος τών δασών και 
τών άγρών έμπνεόμενος, έζυμνήση διά τών άθανάτων  
στίχων του τάς  καλλονάς της φύσεως καί τοϋ άγροτι-  
κοϋ βίου.

Έ ν τ έ  σιδηροδρομική άμάζη , συνηντησα ’Ιταλούς, 
Γερμανούς καί ’Αμερικανούς, μεταβα ίνοντας είς έπίσκε- 
ψιν τοϋ οΓκου καί τοϋ τάφου τοϋ Σαίζπηρ. Παρά τόν 
σιδηροδρομικόν σταθμόν τ έ ς  Στρατφόρδης περιμένει 
λεωφορεΐον φέρον επιγραφήν Ξ ε γ ο δ ο χ ε ϊ ο ν  ό  Σ α ί ζ π η ρ .  
’Εννοείται οτι οί εύκινητότεοοι κατέλαβον τάς  θέσεις 
αύτοϋ, ό δέ συνοδοιπόρος ημών ’Ιταλός, μη προφθάσας 
νά είσέλθη, έβλασφημει την  Π αναγίαν. Γ Α Ι Ζ ΠΗΡ



Τό ξενοδοχεΐον Σ α ί ζ π η ρ , είνε εύού, καθαοότατον οι
κοδόμημα, περιέχον τεσσαράκοντα περίπου δω μ άτια , 
ών Εκαστον φέρει δνομα δράματός τίνος τοΰ ποιητοΰ.

Ή  ευφυής αυτη  έπινόησις ηυξησε την πελατε ία ν τοΰ 
ξενοδοχείου, δ ιότι πάντες σχεδόν οι έπ ισκέπτα ι της 
Στρατφόοδης, καταλύουσι κατά  ποοτίμησιν έν αύτώ .

Ή  ύποδεχθεΐσα ήμ£ς ευφυής καί ζωηρά κόρη τοΰ 
ξενοδόχου, μας παρουσιάζει τό βιβλίον τοΰ ξενοδοχείου, 
παρακαλοΰσα νά γράψωμεν τά  ονόματα ημών, κα τά  
την έπικρατοΰσαν άπαοάβατον συνήθειαν.

Ποογευματίσας έν τ*?) κομψέ καί φ ιλοκάλως διεσκευα- 
σμένν) αίθούστ) τοΰ εστιατορίου, ή τ ις  κοσμείτα ι δ ι’ ε ι
κόνων εικονιζουσών σκηνάς έκ τών Ιργων τοΰ ποιητοΰ 
είλημμένας, έζήτησα δωμάτιον ΐν* άναπαυθώ  έπ ’ ολί
γον* άπερίγραπτος δ* ύπέρξεν ή εκπληξις έμοΰ καί τοΰ 
παρ’ έμοί ισταμένου Ά μερικανοΰ, δτε ήκούσαμεν τήν 
ευθυμον Ά γ γ λ ίδ α  λέγουσαν μετά σοβαοοΰ υφους οτι 
διαθέσιμα δω μάτια  ε’.σίν : ό "ΑμΛεζ, 6 ΒασιΑενς  Α ήρ ,  
δ ΊονΛιος  Κ α ϊ σ α ρ , Τ ίμ ω ν  ό *Α θ η ν α ί ο ς , ό ΚνμβεΛ ΐνος ,  
τό ’Ό ν ε ι ρ ο ν  Θερ ινής  Ννχτός ,  καί τό 'Όπως ά γ α π α ς .  
Μοί φ α ίνετα ι, προσέθηκε μετά δ ισταγμού, δτι εινε δ ια 
θέσιμον καί ή Τ ρ ι κ υ μ ί α , άλλά  δέν είμαι βεβα ία ’ σ£ς 
λέγω  αμέσως, καί άποτεινομένη πρός τήν υπηρέτριαν :

—  Μαρία, είπεν, είνε διαθέσιμος ή «Τρικυμ ία» ;
—  Μ άλιστα , Κυρία, σήμερον τό πρωι άνεχώρησεν, δ 

’Ιταλός, καί στραφεΐσα πρός με : ’ Ιδού, κύριε, έχετε 
έκτος τών άλλω ν, καί τήν τρ ικυμ ίαν, εις τήν δ ιάθε- 
σίν σας.

—- Λοιπόν εχετε τρ ιάκοντα £ξ δω μάτια  φέροντα τά  
ονόματα τώ ν έργων τοΰ ποιητοΰ ;

—  Βεβαίως, καί ώς σ&ς ειπον είναι δλα κ α τε ιλη μ 
μένα, έκτος τών μνημονευθέντων* Γσως μετά  μεσημβρίαν



κενωθώσι καί άλλα , άλλά σεις ώ ; Έ λλη ν , θά ποοτιμή- 
σητε τόν συμπολίτην σας «Τίμωνα τόν Ά θηνα ΐον».

—  Δέν αγαπώ τούς μισανθρώπους * μήπως πρόκειται 
νά κενωθώσιν ό «'Ρωμαίος καί ή Ίουλ ιέτα» •ft ο « ’Αν
τώνιος καί ή Κλεπάτρα» ;

—  Ό  «'Ρωμαίος καί ή Ίουλ ιέτα» άπήντησε γελώσα, 
εινε πάντοτε κατειλημμένον άπό Γερμανούς,ό δέ « ’Α ντώ 
νιος καί ή Κλεοπάτρα» άπό ’Αμερικανούς.

—  Τά προτιμώσιν Ι'σως διότι θά κοιμώνται καλλ ί
τερα, βλέποντες φαίνεται γλυκυτέρους όνείρους έν αύ- 
το ΐς.

—  *Ισως, ύπέλαβε μειδιώσα. "Ολα μας, κύριε, τά  
δωμάτια εινε πολύ καλά* πάρτε τόν «Τ ίμω να», εινε με
σημβρινόν καί θά σας άρέσν).

—  Ά ς  λάβω τό «'Ό πως α γα π ά ς» , θά εΰρω τήν Ρο- 
ζαλίνδαν (τήν εικόνα) μετημφιεσμένην είς άνδρα ;

—  Μ άλιστα, κύριε, καί τόν κακομοίρη έρωτόληπτον 
Όρλάνδον, άναρτώντα έπί τών δένδρων τούς έρωτικούς 
του στίχους. Νά τ ι παθαίνει οποίος έρωτεύεται σάν 
τόν Όρλάνδον, καί μέ τά  δένδρα, καί μέ τήν σελήνην 
ακόμη όμιλεΐ. Έ γώ , κύριε, αγαπώ  τόν χαρακτήρα της 
Κελίας, ή οποία κο ιμάται ήσυχα, οταν ή Ροζαλίνδα 
στενάζει διά τόν Όρλάνδον. Φ αίνεται δτι έμελέτησε 
καλά τόν Σ α ί ζ π η ρ  ή κόρη τού ξενοδόχου.

Τό έπί της οδού Henley πενιχρόν οίκημα ενθα έγεν- 
νήθη δ Σαιξπηο, καί δπερ πολλοί βιογράφοι τού ποιη- 
τού έπανειλημμένως περιέγραψαν, εινε απλούς αγροτι
κός οίκος, ούτινος ή τριγωνοειδής στέγη καλύπτετα ι 
ύπό χόρτου καί άχύρων, δπως οί έν Έ λλάδ ι ανεμόμυ
λοι. Εινε διώροφος, διαιρούμενος είς έπτά  δωμάτια *ft



μάλλον μικρά χωρίσματα, έξ ών τέσσαρα άποτελοΰσι 
τό ίσόγαιον, και τρία τό άνώγαιον πάτωμα. Διά στε
νές θυρίδος εισέρχεσαι είς τό πρώτον δωμάτιον, άρ- 
χαΐον μαγειρεΐον, ούτινος ή χαμηλή οροφή στηρίζεται 
έπί χονδρών δοκών, οί δέ διά πηλού καί ασβέστου κε- 
χρισμένοι τοίχοι, είσί μέλανες ένεκα τών έπ* αύτών ονο
μάτων τών περιηγητών, ών οι πλεΐστοι θεωροϋσιν απα
ραίτητον νά σημειώσωσι διά μελάνης ή μολύβδου το 
δνομα αύτών, Έν Ιδιαιτερω ίσογείω δωματίψ, ούτινος 
τό έδαφος είνε έστρωμένον διά λίθων διαφόρου μεγέ
θους,ύπάρχει μεγίστη εστία, παρά την οποίαν, καθήμε- 
νος δ ποιητής, ώς ύπό τών λεπτολόγων βιογράφων του 
Ιστορείται, διήρχετο τά ; μακράς του χειμώνος νύκτας, 
εύφυώς μετά τών οικείων καί φίλων διαλεγόμενος. Έ - 
τέρα εστία υπάρχει έν τώ παρακειμένω δωματίφ , ού
τινος η οροφή καί τό έδαφος είσι ξύλινα. Έν τώ δω- 
ματίω τούτω γράφουσι τά ονόματα αύτών οί έπισκέ- 
πτα ι έν βιβλίω παρουσιαζομένω αύτοΐς ύπό της γραίας 
όδηγου, ητις, γινώσκουσα έκ στήθους τά κατά τον 
βίον καί τήν γέννησιν τοΰ ποιητοΰ, έπαναλαμβάνει 
αυτά ώς μάθημα μετ’ άκατασχέτου φλυαρίας. Έ π ί τοΰ 
τοίχου δέ τοΰ αύτοΰ δωματίου εινε άνηρτημένη εύρεΐα 
σανίς έφ’ ής είσί γεγραμμένα τά έξης διά μελανών ήμι- 
σβέστων γραμμάτων :

'E y  rSS οίχω  το ν τ ω  έ γ εγ γ ή θ η  δ ά θάγατο ς Σ α ίζπ η ρ ·

Στενή ξυλίνη κλίμαξ όδηγεΐ εις τό πρώτον άνώ- 
γαιον δωμάτιον ενθα, κατά παράδοσιν αμετάβλητον, 
λέγεται δτι έγεννήθη δ Σαίξπηρ. Μετά συγκινήσεως 
καί σεβασμοΰ θεαται ό έπισκέπτης τό μικρόν καί πενι
χρόν δωμάτιον, έν ώ έγεννήθη δ μέγας ποιητής. Καί 
τοΰ δωματίου τούτου οί τοίχοι είσι πλήρεις ονομάτων, 
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επι δέ τ έ ;  ύέλου του στενού παραθύρου δπερ προστα
τεύεται έξωθεν διά λεπτών σιδηρών συρμάτων, άναγι- 
νώσκεται μεταξύ πλείστων άλλων ονομάτων, και τό 
του Walter Scott, χαοάξαντος έκεΐ τό δνομά του εις 
Ινδειξιν τοΰ πρός τόν γλυκύν τοΰ Ά βωνος κύκνον σε- 
βασμοΰ.

Τά έπ ιπλα τοΰ δωματίου είσί τρία μεγάλα θρανία 
της εποχής τοΰ ποιητοΰ, καί μικρά τετράγωνος τρά
πεζα , έφ’ ης ΐσ τα τα ι η προτομή τοΰ ψ ιλ τά το υ  τέκνου  
της Μνήμης, τοΰ μ ε γ ά λ ο υ  κληρονόμου  της Δόξης.Έν 
τη προτομή ταύτη , έξαχθείση, ώς λέγετα ι, έκ τοΰ νε- 
κροΰ, δ ποιητής παρίσταται λίαν ευτραφής, έχων 
πρόσωπον ωοειδές, μεγάλους οφθαλμούς, μέτωπον ευρύ 
καί γυμνόν, κόμην μακράν πρός το δπισθεν της κεφα
λής, καί μικρόν αγκιστροειδή μύστακα, άλλ ’ ούχί καί 
ευειδής, ώς ύπό τών συγχρόνων αύτοΰ άναφέρεται.

Τήν προσοχήν τοΰ έπισκέπτου έλκύει ή έν τώ παρα- 
κειμένψ δωματίφ έλαιογοαφική είκών τοΰ μεγάλου δρα- 
ματοποιοΰ, γνωστή ύπό το δνομα «Είκών της Στρατ- 
φόρδης». Ό  ποιητής παρίσταται έν τ·7) άκμη της η λ ι
κίας, ευειδής, εύτραφής, πρόσωπον στρογγύλον μάλλον 
ή ωοειδές, μεγάλοι ζωηροί οφθαλμοί, μέτωπον εύρύ, 
κόμη μακοά, μικρόν οξύ ύπογένειον καί μικρός α γκ ι
στροειδής μύσταξ. Ή  είκών αυτη , ήτις θεωρείται ή 
γνησιωτέοα πασών, έδόθη είς τήν πόλιν της Σ τρατ- 
φόρδης ύπό τοΰ Γουλιέλμου Oakes Hunt, ούτινος ή 
οικογένεια κατεΐχεν αύτήν έπί έκατόν περίπου Ιτη . 
Κάτωθι δε ταύτης είσί γεγραμμένα τά  έξης έκ τοΰ 
* Α μ.Ιετ  :

Take him for all in all, we shall never look upon his like again.
Θεωρήσατε αύτόν οΤος είνε, ούδέποτε θά ίδωμεν ομοιόν του.

—  Πώς είνε δυνατόν, είπεν δ Αμερικανός, θέλων νά 
πειράξη τήν μετά θρησκευτικέ; εύλαβείας παρατηρού
σαν τήν εικόνα, γραΐαν όδηγόν, πώς είνε δυνατόν πο ιη 
τής ώς δ Σαίξπηρ, νά είνε τόσον παχύς καί καλοθρεμ
μένος ;

—  Μέ συγ^ωρεΐτε, άπήντησεν ή γραΐα, δ Σαίξπηρ 
ήτο, καθώς ήξεύοετε, ποιητής πρώτης τάξεως (first 
class poet), άλλ* ήτο επίσης καί γ λ ε ν τ ζ έ ς  (he was a 
bon vivant too).

To έτερον μέρος τ έ ς  οικίας μετεβλήθη είς μουσεΐον, 
περιέ/ον βιβλιοθήκην άποτελουμένην έκ διαφόρων έκ- 
δόσεων τών έργων τοΰ ποιητοΰ, καί έκ συγγραμμάτων 
περί τών έργων τοΰ βίου του ποαγματευομένων, θρα- 
νίον τοΰ σχολείου έν ώ λέγετα ι δτι είργάζετο ώς μαθη
τής, (άκούσας τοΰτο δ συνοδοιπόρος ημών Ιτα λό ς , διε- 
μαρτυρήθη, όμόσας καί πάλιν είς τήν Παναγίαν δτι 
είνε άγυρτεία άγγλ ική , τήν οποίαν αύτός δέν π ιστεύει), 
τήν σφραγίδα του εύρεθεΐσαν ύπό τίνος χωρικοΰ, κατά  
τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος, μετά τών γραμμάτων 
W .S , τήν τ έ ς  θυγατρός του Σωσάννης, καί επιστολήν, 
τήν μόνην δυστυχώς περισωθεΐσαν, ούχί τοΰ ποιητοΰ, 
άλλά φίλου καί συμπολίτου αύτοΰ Qlliney, δΓής ούτος 
παρακαλεΐ τόν άγαπητόν φίλον καί συμπολίτηνΓουλιέλ- 
μον Σαίξπηρ, νά τω δανείση τριάκοντα λίρας* έγγραφά 
τινα  άφορώντα είς τήν ύπό τοΰ ποιητοΰ άγοράν τοΰ Με
γάλου έν Στρατφόρδη οικου New Place1 λεγομένου,καί 
ξύλινα άθυρμάτια, οιον ταμβακοθέκαι, δοχεία, άτινα  
λέγετα ι δτι κατεσκευάσθησαν έκ τ ές  συκαμηνέας ην έ- 
φύτευσεν δ Σαίξπηρ έν τώ κήπφ τοΰ New Place.Έν τω  
μουσείψ τούτφ  ύπάρχουσι προσέτι αι εικόνες τοΰ ύποκρι-

1, Ε ννοείτα ι οτι ταΰτα προύκάλεσαν πάλιν νέας διαμαρτυρίας τοΰ 
Ίταλοΰ, έπισήμως ομόσαντος οτι δέν τά πιστεύει.



του καί θιασάρχου Burlage, είς τον θίασον του όποιου 
κατετάχθη τό πρώτον ώ ; μαθητευόμενος ό Σαίξπηρ, καί 
ή του περίφημου ύποκριτοϋ Garrick,διαπρέψαντος έν τ^ 
ύποκρίσει τών έργων του ποιητοϋ, τό ξίφος τοϋ πα- 
τρός τοϋ Σαίξπηρ, διατελέσαντος δημογέροντος τές 
Στρατφόρδης καί ή προτομή τοϋ γνωστοϋ κτημα- 
τίου Θωμά Λούση , δστις κατεδίωξε τόν ποιητήν 
ώς λάθρα θηρευσάντα έν τώ κτήματί του. Έν τώ αύτώ 
δωματίω φυλάσσονται προσέτι τά έκ τών διαφόρων τές 
Ευρώπης καί Άμερικές φιλολογικών σωματείων συγχα
ρητήρια έγγραφα, άτινα έστάλησαν εις Στοατφόρδην 
κατά την έορτην τές  τριακοσιετηρίδος τοϋ Σαίξπηρ. Ό 
οίκος τοϋ Σαίξπηρ εινε σήμερον έθνικόν κτέμα , έπιμελώς 
διατηρούμενον ύπό τών αρχών τές Στρατφόρδης.

Άφείς μετά λύπης τόν οίκον τοϋ ποιητοϋ, μετέβην 
είς έπίσκεψιν τοϋ N ew  P lace,lv0a εζησεν άπό τοϋ 1597 
μέχρι τοϋ θανάτου αύτοϋ* ό οίκος ούτος κατεδαφίσθη τώ 
1700, άντ* αύτοϋ δέ ήγέρθη έτερος έπί τές αύτές θέσεως 
ύπό τοϋ S ir  Hugh Clopton, Ό  μετά τόν θάνατον τοϋ 
Σαίξπηρ άγοράσας αύτόν Φραγκίσκος Γκάστρελ, κα τέ
κοψε τήν περίφημον συκαμηνέαν ήν αύτός ό ποιητής έ- 
φύτευσεν, ιν* άπαλλαγ^ί έκ τών ενοχλήσεων τών περιέρ
γων τές Στρατφόρδης κατοίκων.

Καί σήμερον ετι ot κάτοικοι της Στρατφόρδης κατα- 
ρώνται τοϋ βεβήλου Γκάστρελ, δστις άσεβήσας πρός τήν 
μνήμην τοϋ ποιητοϋ, κατέκοψε τό ύπ ’ αύτοϋ φυτευθέν 
δένδρον ούδέ ίχνος έκ τοϋ παλαιοϋ οίκου σώζεται, άλλ* 
ό κέπος εμεινεν ό αύτός, εχων έν τώ μέσψ συκαμηνέαν 
3qv θεωροϋσιν εγγονον τές πρώτης. Έκτος ολίγων εικό
νων είκονιζουσών σκηνάς τών δραμάτων τοϋ ποιητοϋ, 
αΐτινες φυλάσσονται εν τ ιν ι δωματίω τοϋ οΓκου, μιας 
χαλκογραφίας, καί έκδόσεώς τίνος τών ασμάτων του,

ή θέσις αυτη ούδέν άλλο παρουσιάζει νυν ή τήν ανάμνη
σή τές  έν αύτέ βιώσεως τοϋ μεγάλου δραματοποιοϋ.

Έ πί τές δχθης τοϋ ποταμοϋ Άβωνος, έν θέσει ρω- 
μαντικωτάτγ), εινε έκτισμένη ή ώραία Γοτθική ‘Εκκλη
σία τ ές  «Α γ ία ς Τριάδος* έν ή έτάφη ό Σαίξπηρ.

Διά λαμπρές δενδροστοιχίας έξ ύπερυψήλων δένδρων, 
άτινα ένούμενα κατά τήν κορυφήν σχηματίζουσι ρωμαν
ικ ή ν  στοάν, εισέρχεσαι μετ* εύλαβείας είς τόν μονήρη 
ναόν, έπί τοϋ Ιεροϋ τοϋ οποίου κεΐται ό μέγας ποιητής 
μεταξύ τές  συζύγου του, καί τές  προσφιλοϋς αύτώ θυ- 
γατρός "Αννης H all. Ή  έπιτύμβιος πλάξ φέρει τά  έξές, 
άτινα άν μή έγράφησαν ύπ ’ αύτοϋ τοϋ ποιητοϋ, δη- 
λοϋσιν ομως τήν έπιθυμίαν του τοϋ νά μένη έν τ^ γενε- 
θλίφ πόλει, έπιθυμίαν,ήν φίλος τις κατέστησε γνωστήν:

»Good friend for Jesus sake forbeare 
>to digg the dust enclosed heare.
»Blest be y  man y  spares the stones 
»and curst be he y  moves my Bones

ήτοι :
«Καλέ φίλε, μή άνασκάψης St’ άγάπην τοΰ 
»Ίησοΰ, τήν ένταΰθα κεκλεισμένην κόνιν.
«Ευλογημένος ειη ό σεβόμενος τοΰ λίθους τούτους, 
«κατηραμένος δέ ό ταράσσων τά ο’στα μου.

Παρά τόν τάφον, έντός κοιλώματος τοϋ τοίχου ΐστα- 
τα ι μαρμαρίνη κεχοωματισμένη προτομή τοϋ ποιητοϋ, 
ύφ* ήν είσι γεγραμμένα λατινιστί τά έξές :

■Τόν κατά τήν κρισιν Πύλιον (Νέστορα)
«Τό πνεΰμα Σωκράτην, τήν τέχνην Μαρωνα (Βιργίλιον) 
«Ή γή καλύπτει, ό λαός θρηνεί, ό ^Ολυμπος κατέχει.

Κάτωθι δέ ταύτης τά επόμενα άγγλιστί :
«Στήθι διαβάτα* διατί σπεύδεις;
«Άνάγνωθι άν δύνασαι, τίνα ό φθονερός θάνατος 
«Έθηκεν έντός τοΰ μνημείου τούτου*
»Τόν Σαίξπηρ, μεθ’ ού συναπέθανεν ή εύφυία,



«Ούτινος ή φήμη κοσμεΤ τόν τάφον πλειότερον 
»”Η αυτός ό πλούτος τοΰ τάφου·
«Διότι, ο,τι Ιίγραψεν, απομένει τέχνη ζώσα,
«Σελίδες, δεικνύουσαι τήν ευφυΐαν του.

Τήν περίεργον ταύτην προτομήν κατεσκεύασεν ό Όλ -̂ 
λανδός γλύπτης Γεράρδος Jonhson μικρόν προ τοΰ θα
νάτου τοΰ ποιητοΰ. Συγκρίνων τις, λέγει ό Mezifrres 
τη ν προτομήν ταύτην πρός τάς τρεις καλλιτέρας εικό
νας τοΰ ποιητοΰ, ήτοι : πρός την χαλκογραφίαν ην πε
ριέχει η εκδοσις τών εογων του, δημοσιευθεΐσα τώ 1 G^3 
ύπό τών ύποκριτών Condell καί Heminge, πρός την 
εικόνα τοΰ δουκός Chandos άνήκουσαν τώ λόρδω El
lesmere, καί νΰν έν τη Πινακοθήκη τοΰ Λονδίνου εύ- 
ρισκομένην, καί τέλος πρός την έν τώ οΓκω τοΰ ποιητοΰ 
ελαιογραφίαν, ητις ώς προερρήθη έδόθη εις τήν πόλιν 
Στρατφόρδης ύπό της οικογενείας Hunt, εύρίσκει έκτος 
μικρών παραλλαγών ώς πρός τάς λεπτομεοείας, φυσιο
γνωμίαν εύγενέ,ειλικρινή, πραειαν, καί πάντη σύμφωνον 
πρός τάς μαρτυρίας τών συγχρόνων του, οΐτινες έκάλουν 
αύτόν «άξιαγάπητον Γουλιέλμον».

‘Όπως δ ένώπιόν μεγαλοπρεποΰς καί γοητευτικές 
τοποθεσίας εύρισκόμενος, θαυμάζει έκθαμβος καί σιωπών 
τό μεγαλειον καί τήν καλλονήν της φύσεως, ουτω και 
δ ένώπιόν τοΰ τάφου τοΰ Σαίξπηρ ΐστάμενος, παρατηρεί 
μετά συγκινήσεως τήν έπιτύμβιον πλακα ητις καλύπτει 
τό σώμα τοΰ ποιητοΰ έκείνου, ούτινος τά έργα, άναγι- 
νωσκόμενα μετά θαυμασμοΰ άπό τριών περίπου αιώνων 
ύπό παντός τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, καί άπό γενε&ς 
είς γενεάν είς τήν αθανασίαν παραδιδόμενα, διδάσκου- 
σιν ές αεί τήν ανθρωπότητα, διότι πρώτιστη αρετή τοΰ 
ένδοξου υίοΰ τοΰ δημογέροντος τές Στρατφόρδης — 
οστις, κατά τόν Φέλτωνα,άνέλθε μόνος μετά τοΰ Όμή-

ρου και Αισχύλου έπί τήν κορυφήν τοϋ Παρνασσού — 
είνε ή πιστή άπεικόνισις τού άνθρώπουκατ ά πάσας τάς
έποχάς καί ηλικίας. ί , ,

Είς άπόστασιν τετάρτου περίπου τής ωρας απο της 
Στρατφόοδης, εύρίσκεται έν μέσφ κήπων και χλοερών 
άγρών ή'μικρά άγροτική καλύβη τής συζύγου του, γνω
στή ύπο τό δνομα «Ή καλύβη τής’ Αννης Hathaway. · 

Ό άπλοϋς ούτος αγροτικός οίκίσκος, ενθα ευδαιμο- 
νας διήλθεν ήμέρας ό ζωηρός Γουλιέλμος, καλύπτεται 
-ύπό δένδρων, εχων μικρόν έπί τ^ς εισόδου κηπάριον. Δι- 
ήρηται δε είς δύο μικρά δωμάτια, ίσόγαιον και άνω- 
γαιον. Έν τώ ίσογαίφ ύπάρχει μεγίστη έστία, και μι
κρά τράπεζα, έφ’ ής μέγα βιβλίον, έν φ τάς αρ- 
νάς τοϋ παρόντος αίώνος, σημειοϋσι τά ονοματα αυ
τών οί έπισκέπται, προθύμως δέ καί μεθ’ ύπερηφα- 
νίας δεικνύει ή τήν καλύβην οίκοϋσα γραϊα Τέϋλωρ τα 
ονόματα τοϋ Dickens, Mark Twain, T hakery..^- 
γουσα οτι πάντες ούτοι ήλθον πρός έπίσκεψιν τής κα- 
λύβης της «"Αννης». Λίαν εύγλώττως διηγείται ή α
φελής καί εύγενής γραϊα τά κατά τόν βίον τοϋ ποιητοΰ, 
καθώς καί περί τ^ς οικογένειας της συζύγου χου,ισχυρι- 
ζομένη οτι αυτη είνε ή τελευταία έκείνης απόγονος’ 
πρός άπόδειξιν δέ δεικνύει παλαιάν Ικδοσιν τής 'Αγίας 
Γραφής, έπί τοϋ έξωφύλλου τής οποίας σημειοϋται, ά
γνωστον ύπό τίνος τό γενεαλογικόν δένδρον των Ha
thaway, οπεο άρχόμενον άπό τοϋ ΙΖ' αίώνος, κατέρχε
ται μέχρι τής γραίας όδηγοϋ Ά ννης Τεϋλωρ. Εν τφ  
άνωγαίω δωματίφ διατηρείται, άπό γενεάς είς γενεάν 
παραδοθεΐσα, μεγάλη ξύλινη μετά τορευτών στύλων 
κλίνη, έφ’ ής έγεννήθη ή μήτηρ τών τέκνων τοϋ ποιη- 
τοϋ, έντός δέ μικοοϋ κιβωτίου φυλάσσονται μετά θρη
σκευτικής εύλαβείας, σινδών καί τεμάχια τριχάπτου,



κοσμήματα τές κλίνη;· πλησίον δέ του στενού παρα
θύρου η μ&λλον οπέ;, έξ η; φαίνονται οί πέριξ χλοεροί 
αγροί, υπάρχει μικρός σκίμπου;, έφ’ ού καθήμενος ό έ- 
ρωτοληπτος Γουλιέλμος, κατά την γραίαν Τέϋλωρ, διε- 
λέγετο γλυκά πρός την μέλλουσαν σύζυγον. Είς τούς α
περχομένους έπισκέπτα; τές καλύβης, η εύγενης γραία 
προσφέρει, ώς μικράν άνάμνησιν, ήδύοσμον καί ρόδα', τά 
αγαπητά λέγει άνθη του προσφιλούς Γουλιέλμ,ου, άτινα 
καλλιεργεί επιμελως έν τω μικρώ άνθώνι του κηπαρίου.

Εις άπόστάσιν τεσσάρων λευγών άπό τές Στρατφόρ
δης, υπάρχει τό Ιστορικόν δάσος τοϋ Charlecote, δπερ 
κατά τούς χρόνους τοϋ ποιητοϋ άνέκεν είς τόν πλού
σιον κτηματίαν, Θωμάν Λούση. Λέγεται δτι θηρεύων, 
λάθρα ό ποιητης μετά τινων φίλων, έφόνευσεν ?λα- 
φον έντός τοϋ δάσους, δι’ δ κατεδιώχθη άπηνώς ύπό 
τοϋ ιδιοκτήτου' εκδικούμενος δέ αύτόν Ιγοαψεν εναντίον 
του ευφυά σάτυραν ην έκόλλησεν ό Γδιος έπι τές θύρας 
τοϋ οικου τοϋ Λουση. Επί τοσοϋτον δέ ηρέθισε τόν ό- 
ξύχολον κτηματίαν η ύπό τοϋ νέου Σαίξπηρ γραφεΐσα 
σάτυρα, ώστε, έπαναλαβών την κατ’ αύτοϋ καταδίωξιν, 
τόν ηνάγκασε νά καταλίπη την Στρατφόρδην και νά 
καταφυγή εις Λονδινον. Ίσως, είς την καταδίωζιν ταύ
την τοϋ Λούση οφείλει η αγγλική φιλολογία τά άριστα 
προϊόντα της καί ό κόσμος τόν Σαίξπηρ, διότι, τίς οιδε 
ποίαν οδόν θά έτρέπετο δ ζωηρός Γουλιέλμος άν εμενεν 
έν Στρατφόρδη.

Ο βλέπων τάς πελώριας δρϋς τοϋ δάσους, άναμιμνή- 
σκεται ευχερώς τούς περί τών δένδρων τούτων συνεχείς 
υπαινιγμους τοϋ ποιητοϋ. Ποσάκις δέν θά περιεπάτησεν 
ο ρωμαντικός νεανίας, δ κατ’ έξοχην έραστης τές φύ-

σεως,ύπό την σκιάν τών ύψηλών δένδρων τοϋ δάσους,πο
σάκις δέν θά έκάθησεν έπί τές μαγικές όχθης τοϋ παρά 
την Στρατφόρδην ρέοντος ποταμοϋ Αβωνος, η τις οιδε 
άν δέν ειχεν αύτόν ύπ' δψει, καί άπασαν την πέριξ θα- 
λεράν χώραν κατά την ζωηοάν έκείνην περιγραφήν τών 
αγρών έν τη κωμωδί^ Οπούζ αγα :rac !

Μετά λύπη; καταλιπει δ επισκέπτης την γενέθλιον 
πόλιν τοϋ Σαίξπηρ, την χαρίεσσαν Στρατφόρδην, ην ά- 
πορεις διατί δέν μετωνομασαν Σαιξπηρουπολιν, αφ ου 
δχι μόνον την πόλιν, άλλά καί άπασαν την περί αύτην 
χώραν περιβάλλει η λαμπρά αίγλη τοϋ ονόματος τ̂οϋ 
περιδόξου δραματοποιοϋ. Πανταχοϋ βλέπεις εικόνας 
καί προτομάς αύτοϋ, πανταχοϋ εκδόσεις τών έργων του. 
Οί συμπολιταί του λατρεύουσιν αυτόν καί μεθ υπερη- 
φανίας άναφέρουσι το 0 ν0μα του, εξ απαλών δέ ονυχών 
μανθάνουσι τά περί τοϋ βίου καί τών έργων του. Παΐς 
μόλις όκταέτης έρωτηθείς παρ* ημών «τί ητο δ Σαίξ
πηρ», «Μέγας συγγραφεύς» άπήντησεν έτοίμως.

Mix. Ν. Δ α μ ι ρ α λ η ς



ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΝ

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ
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Ε π ισ τ ο λ ή  το ΰ  π ρ ίγχ ιπ ος Π οτιόμκ ιν  
τ φ  Ά ρ χ ιεπ ισ χ ό π ω  Χερσώνος Ε ύγενίω 1.

Π αγιερώτατε δέσποτα,
Αγατζηζε μοι ιεράρχα ,

ΥΝΙΣΤίΐ τη ύμετέοα αγάπη τόν "Αγγλον 
ευπατρίδην κ. Πολκερ, ανδρα φιλεπιστή-

«AhkUAS 'Τ *  κΚΙ *"τοΧον Ιί{* ελληνικήςγλωσσάς.
Ως συνενών έν ύμΐν τάς γνώσεις διαφόρων αιώνων καί 

ών Ησίοδος άμα καί ό Στράβων καί δ Χρυσόστομος 
ήμών, εύαρεστήθιητε νά συγγράφετε τήν ιστορικήν περι
γραφήν τής ήμετέρας χώρας*, όποια τις ύπήρξε κατά 
ττιν αρχαιότατα, που άρχαιόθεν κατφκουν οί ένδοξοι 
άνδρες καί ποΰ εκειντο αί πλόύσιαι πόλεις, Όλβία, Με-

*’ jE? J oC “'ΡωσιΧ0'; Αρχείου» 1870 σελ. 19. Σημ. Ά ττ. Ή- 
μεροΛ. Η έπιστολή αύτη δέν εχει μέν χρονολογίαν, άλλά β εβ α ίω ς  πε- 
ριλαμβανεται μεταξύ τοϋ 1775, ο"τε ή Α ικ α τ ε ρ ίν η  χαλέσασα αύτόν συν
έστησε χαριν αυτοϋ τήν έπισχοπήν Χερσωνος, χαι τοΰ 1779 οτε ό Εύγέ-
Θ°εοτόχηΡεχωΡησε ^  άΡ ι̂επισχοπί1ν τ<9 9 ‘λω αύτοΰ Νιχηφόρω τω

^η· ^'οτ'·ου Ρωσίας. Ά λλά  τοιοΰτον σύγγραμμα τοΰ Βουλνά- 
ρεως, χαθ οσον ήμεΐς γινώσχομεν, δέν σώζεται.

λιτούπολις, αί νήσοι τής όδοϋ τοϋ Άχιλλέως κλπ., α- 
ναδιφήσατε τήν καλύπτουσαν τά εργα αρχαιότατα καί 
αποδείξατε όποΐαι κοινωνίαι ένταϋθα άκμαζαν, και τινι 
τοόπφ κατέστρεψαν αΰτάς οί πολέμιοι ή αί έπιδρομαι 
τών άγρίων λαών, ποϋ Βιήλθεν ό Ζιγκισχάν μετά τών 
φο6ερών αύτοϋ στρατιών.

Ό Βορυσθένϊΐς έφ’ ον» επλεον οί στόλοι τών άρχαίων 
'Ρώσων ούχί μάτνιν φέρει τά τοιοΰτον όνομα, αί δε ο- 
χθαι αυτοϋ άναμινήσκουσι τήν ένδοξον πορείαν τοϋ άγ. 
Άνδρέου,διδάξαντος τήν σωτηρίαν τοΐς %«τέροις προ- 
γόνοις. Τό τοιοΰτον εργον έσται έπάξιον τοϋ ΰμετέρου 
ονόματος, καί Βι’αύτοϋ θέλετε ύποχρεώσγι έκεΐνον όστις 
μετ’ άκρου σεβασμού διάκειται ές α ε ί  της Υμετερας
Πανιερότητος ,

Γ Προθυαοτατος θεράπων
ΠρΙγχιψ Ποτ&όμ.ι*ιν “ Τανρίδος.

Β ’

•Ε π ιβτολή  *Ιερομονάχου Ε υγενίου  
πρός τόν φ ίλο ν  το υ  Β ασ ίλε ιον Μ αχεδόντζεβ 

περί Ε υγενίου  το υ  Βουλγάρεως.

Έν Πετρουπόλει κατά ’Οκτώβριον τοΰ 1800.

Μετά του αρχιεπισκόπου Ευγενίου (του Βουλ- 
γάρεως) έγνωρίσθην στενώς καί συχνάκις έπισκεπτομαι 
αύτόν. Μοί έδωρήσατο την δίτομον είς φύλλυν έκδοθεΐ- 
σαν παρ’ αύτου ένταύθα ελληνικήν μετάφρασιν του συγ
γράμματος του Ζερνικαβίου «Περί της έκπορεύσεως τού 
* Αγίου Πνεύματος». Διεξέλθον δλην την βιβλιοθήκην 
αύτου* είδον τά σώματα τών είκοσι αύτου έν χειρογρά- 
<ροις συγγραμμάτων έξ ών τό πλεΐστον αρχαϊκά,^ σχο
λαστικά καί διά τήν κοινωνίαν ανωφελή (!),πολλά Ελ



ληνικά επη κατά διαφόρους έποχάς καί περιστάσεις 
ποιηθέντα’ πολλάς μεταφράσεις εκ τ ή ς  λατινικές καί 
γαλλικές εις την άρχαίαν ελληνικήν, άλλά ταΰτα τό
σον μάλλον εινε άνωφελή, καθ’ δσον οί μέν Έλληνες δέν 
θέλουσιν έννοήσν) αΰ,τά, οί δέ Ευρωπαίοι δέν θέλουσιν 
ά-γνώσν, αυτά (!!)· έκ των άντιτύπων τοΰ Ζερνικαβίου 
10 0  απέστειλεν εντός πλοίου είς ’Αγγλίαν* άλλ’ οί 
Γάλλοι κατέσχεσαν τό πλοίον έκεΐνο, καί δ Ευγένιος 
μετά λύπης καί χαριεντισμοΰ συγχρόνως μοί είπεν: Forte 
latrones Galli opere meo pro obturandis silopetis 
tormentisque utentur*» δ έστι: «Πιθανόν οί αρπαγές 
I άλλοι θέλουσι μεταχειρισθή τό βιβλίον μου είς τά βα
σανιστικά αύτών όργανα». Έχει δέ άφατον πόθον νά δο- 
ξασθή ύπό τών έπερχομένων γενεών, καί νά τηρήση την 
τιμήν τοΰ αρχαίου έλληνικοΰ αΐματος.Πολλάκις μέχοι 
υπερβολές καταθλίβω αυτόν έκφράζων την λύπην μου 
επί τή έκπτώσει τών σπουδών έν Έλλάδι. «Non,non», 
ανακραζει μετά ζωηρότητος, «Grecorum indoles nil 
detrimenti passa est nec desunt hucuscjue Grecise, 
summa in quolibet disciplinarum genere ingenia»!
( « Οχι, οχι, τά φυσικά προτερήματα τών Ελλήνων δέν 
ηφανισθνισαν,ένΈλλάδι δέν ύπάρχει Ιλλειψις μεγαλονοίας 
εν οίωοήποτε κλάδφ τών έπιστημών. ), καί λέγων ταΰ
τα τρέχει ύποτρέμων πρός τήν βιβλιοθήκην, άοπάζει βι
βλία καί ten opus Π^ίΙΐβΠ^ίϊοηΐη,έζακολουθεΐ λέγων, 
nuper a Greco quodam conscriptum ; en tractatus 
theologicus in monte Athonide concinnatus, Vene- 
tisque evulgatus ; en systema philosophorum quod 
ipsemet in academia Athoniade tradidi ; en de-

*Tv! WT° -5 ταΰτη παρατιθέμενοι λόγοι τοϋ Βουλγάρεως
,Ρωσι* ?  φωτοτυπώ λατινιστί, διότι λατινιστί διελέ- 

γετο μετά του έπιστέλλοντος.

functi fratris nostri Nicephori erudissima scripta. 
Vides α ναφω νεί, modernis Graecis non adeo exha 
urisse venam ! » , ο έ σ τ ι : « 'Ιδού σύγγρ αμ μ α  μ α θ η μ α τ ι
κόν τέω ς γραφέν ύπό τ ίνο ς  "Ε λληνος- ίδου θεολογικη  
π ρ α γ μ α τε ία  γραφεΐσα  έν Ά θ ω ν ι  κ α ί έκδοθεϊσα έν Βενε
τία* ιδού φιλοσοφικόν σ ύσ τη μ α  ύπ ’ έμοΰ μεταφοασθεν  
έ ν ' τή  Ά θ ω ν ιά δ ι άκαδημ εία ' ιδού τ ά  περ ισπ ούδαστα  
σ υγγρ ά μ μ α τα  τοΰ μακαρ ίτου  άδελφοΰ ημώ ν Ν ικηφόρου. 
Β λέπεις δ τ ι παρά το ΐς  νεωτέροις Έ λ λ η σ ι δέν έ ςη ντλ ή θ η  
ε ίσ έτ ι ή ε ύ φ υ ία · . Έ γώ  ένδομύχως γελώ  βλέπω ν τή ν  
φ ιλο π α τρ ία ν  τοΰ γέροντος ύπερασπίζοντος τή ν  Έ λ λ η ν ι-  
κην έθ νό τη τα , α γα π ώ  ομως νά σ υζη τώ  μ ετα  του πρε
σβύτου το ύτο υ , ά λ λ ά  κα ί έκεΐνος α ισθάνομα ι ο τ ι εχει 
πρός έμέ συμ π άθειαν. Τ α ΐς  προτροπαΐς α ύτο ΰ  ύπ είκω ν, 
ε ίσήγαγον έν τ φ  ναω τη ς  ά κα δ η μ ε ίας  , τ ή  ά δ ε ί*  του  
Μ ητοοπολίτου, τ * ν  τελετή ν  τή ς  θείας λε ιτο υρ γ ία ς  ελ
λ η ν ισ τ ί .  Λ ειτουργώ  μόνος μ ετά  τοΰ ίεροδιακονου του  
δ ιδάσκοντος παρ’ ή μ ΐν  τ ή ν  ελ λη ν ικ ή ν , κα ί αυτό ς  δη 
δ νορός τώ ν ψ α λτώ ν  ψ ά λλ ε ι ε λ λ η ν ισ τ ί.  Τοΰτο ουδεποτε 
έγένετο μέχρι τοΰδε έν Π ετρουπόλει, κα ί ή συρροή του 
πλήθους έκ περιεργίας εινε μ εγ ίσ τη . Έ ν το ύτο ις  κα ί οί 
άκαδημ α ϊκο ί πλειοτέραν α ισθά νο ντα ι προθυμίαν προς 
τή ν  Ε λ λ η ν ικ ή ν  γλώ σσαν ή τ ις  τέω ς πεοιεφρονεΐτο.

(Έξ ανεκδότου συλλογής μεταφράσεων έκ της ρωσικής).
'E y Α ίχ α τ ε ρ ΐΥ ο σ Λ ά 6 τ ι  { 8 8 6 .

Κ  f t .  Π α λ α ι ο λ ο γ ο ς



ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΝ

ΦΙ Λ Ι ΠΠΟΥ  Ι ΠΑ ΝΝΟΥ
► »|Φ «

ΑΤΑ τούς ζοφερούς εκείνους αιώνας, καθ’ους 
πάντες σχεδόν οί βάρβαροι λαοί της ύφη- 
λίου έπέδραμον την η με τέραν χώραν, αύ
την κατερημούντες. καί σκότος έπιχέοντες, 

σπανιώτατα, πού καί που άνεφαίνετο ώσεί άστήρ φαει
νός έν ζοφερω στερεώματι άνήρ μεγαλοφυής, τυχαίας 
λαχών ώθήσεως. Άλλ* η λάμψις του άστέοος τούτου ά- 
πεπνίγετο έν τώ βαθυτάτω έκείνω σκότει, καί μόνον ώς 
ζώπυρον έν τέφρα ύπεκούπτετο,ΐνα, μετά μακρόν ετερον 
αστέρα, έκ του βάθους αύτου, πρός τό ζοφώδες στε
ρέωμα άνατινάξνι.

Άλλ* η φύσις του Έλληνος, καί περ πολλαχόθεν κα- 
ταπιεζομένη, δέν έβράδυνε ν* απόσειση τό βαρύ έκεινο 
εοεβος, καί της Ελλάδος ό κυανούς ούρανός άνεφάνη 
πάλιν Ιναστρος, καί ήλιος, έν αλληλουχία εις τόν ετερον 
ακολουθών, άπεσόβησαν καί διέλυσαν τά σκότη.

Η έποχη αυτη εινε ή του τελευταίου ημίσεος του 
ΙΗ' αίώνος καί ή αρχή του ηδη φθίνοντος ΙΘ\

Κατά την έποχην ταύτην, αποτελούσαν μίαν τών 
λαμπροτάτων περιόδων τού ημετέρου έθνικοϋ βίου, ού
δείς ύπηοχεν Έ λλην ό μη ύπ* ένθέρμου πόθου καί έθνι- 
κές ύπερηφανίας όομώμενος, δπως τό τέκνον αύτού έκ- 
μάθγι δπως δήποτε γραφήν καί άνάγνωσιν* εύτυχής δ* 
ενομίζετο ό κατορθώσας τό τέκνον αύτού καί όλίγα 
ελληνικά νά έκμάθ*/]. Τοσούτος δ* ύπνΊρζεν ό πρός έκ-

π α ίδ ε υ σ ιν  όρ γα νό ; ώςτε αύτ* ή υγεία των φ ιλτατων 
|ν δευτέρα μετά τά  γράμματα, έτιθετο μοιρ*.

Τότε ή μάτηρ καυχωμένη διά το τέκνον της δέν έλεγε 
«ρός την ψ α ψ .  της ^ ^ ο ν  μητέρες.
«Που νά ήσουν νάκουες το Νικο μου χ ες ς τ ο * 
, τ σ έ ρ τ ο  πόσον καλά έπαιζε m ire  ! μα δεν έχεις ιδέα 
,τδ  διαβολάκι νά τό έβλεπες ’ ς τό χοοο πως επετουσε 
,μ ΐ  τη Μαοίκα ! καί τ ί p r f e p i r z a e c  ! και τ ι *<SC*C .
.σαν νά ηταν κάνας μεγάλος χ,υριος».

’Ό χ ι' τότε ί) μητηρ έλεγε: «Τι νά σου πύ,Μ αρω μου 
,τό  ία ιδ ί μου, ό Αναγνώστης δέν ’ξέρεις πως τα παιρ-

.τ,μέοες που πηρε τόν ’Απόστολο και ο δασκαλος το 
,ά γα π ά  καλλίτερα άπ’ όλα τά  παιδ&α, γ ια τ ί ^ολα τα 
,^Ιν,σε ’πίσω.» -  «Καλομοίρα I ό Θεος να σου το χα- 
. Τ η  τέτοιο π α ιδ ί, άπεκρίνετο * άλλη καί εις το να 
φιλοτίμηση καί αύτη τά εαυτός τέκνα αμιλλω^ενη η- 
γωνιζετο, * τόν ’Αναγνώστην ώς παραδειγμα φέρουσα 

Τότε οί γονείς Ινα μόνον πόθον ειχον δια τα τέκνα 
τ ω ν  νά τά μάθωσι γράμματα. Αλλα και οί δ ά σ κ α λ ο ι 
5,σαν μάλλον ενσυνείδητοι· ηρκοϋντο εις την γλισχροτα- 
την μισθοδοσίαν αύτών, καί λ ιτότατα  ζώντες, απο^πρω- 
i«c lo>e εσπέρας έδίδασκον τούς εαυτών μαθητας, ενα ε 
καστον 7 J '  Ιδίαν έξετάζοντες . Καί τό έλάχιστον 
χωρίον είχε τόν ιερέα του διδάσκαλον, ό δε μη φοιτών 
είς τό σνολεΐον παϊς περιεφρονειτο παρα των άλλων, 
αύτη δέ ή οίκογένεια ή άγράμματα τέκνα τρέφου- 
2  όνειδος τ ί ς  κοινότητος έθεωρεϊτο. Οί ευπορωτεροι 
νονεϊς άφου τό τέκνον των εμάνθανε του παπά 
ϊράμματα ! τό έπεμπον είς άλλο χωρίον, οπου τυ 
χόν ΰπΐρχεν έλληνικός διδάσκαλος , και^ εκεί άνευ 
βοηθητικών, άνευ προγυμναστών ό δυστυχής μαθητης



υπεβάλλετο εις την αποστήθισή τές άκαταλήπτου αύ
τώ γραμματικές τοϋ Λασκάρεως, έγραφε τό κείμενον 
καί την έξήγισιν των μονοστίχων γνωμών τού Χρυσο- 
λωρ£, εμάνθανε τους μύθους τοϋ Αίσωπου, τεμάχια λό
γων τοϋ Χουσοστομου, τά απομνημονεύματα τοϋ Ξε- 
νοφώντος καί έχώρει μέχρι τές Ίλιάδος τού Όμηρου, 
οτε αποκαθίστατο λογιώτατος καί έζητεΐτο άλλαχοϋ 
ώς οιοάσκαλ ο; έλληνικός.

Ευρυτέρας παιδεύσεως οί ουτω καταρτισμένοι, πλήν 
σπανίων έξαιρέσεων, δέν ήδύναντο νά τύχωσι, καί μόνον 
η ι ιαιτέρα μελέτη εις τας βίβλους τών προγόνων άνε- 
δεικνυεν αυτούς άστέοας λάμποντας έν τώ στερεώματι 
εκείνω οπερ ό έπιχυθείς ζόφος έμαίνετο νά κατασκοτίσν).

Ό Φίλιππος Ίωάννου ύπηρξεν έκ τών άστέρων τού
των άπό τ ίς  παιδικές του ήλικίας, διό καί έγένετο δι
δάσκαλος, νεαρώτατος έτι, διδάσκων μέν έν ταΐς πό- 
λεσι καί χωρίοις τ ίς  έξεγερθείσης τό 22 ον έτος τ ίς  ή- 
λικίας του Ελλάδος, άπαγγέλων δέ λόγους ένθουσιώ- 
'εις εις τας τελετάς και πανηγύρεις τών άγωνιζομένων 
ήρώων. Αυτός άφ’ έαυτοϋ διδασκόμενος, είχε κατακυρι- 
ευθί καί ύπό ετέρου ίρωτος, τοΰ ερωτος τ ίς  μεταδό- 
σεως τών γνώσεων του είς την άναγεννωμένην Ελλάδα, 
και τόν έρωτα τοΰτον έτηρ-ήσεν άκμαΐον μέχρις έσχά- 
των, Ιως ού δ μοιραίος τοΐς θνητοΐς θάνατος έξέτεινε 
την παγεοάν αύτοΰ χεΐρα έπ’ αύτοΰ καί κατέρριψεν αύ- 
τόν τό ύστατον έπί τές κλίνης.

Ο Φίλιππος Ίωάννου ό έκ τών άξιωθέντων νά κλη- 
θώσι πρυτάνεις τών γραμμάτων, καί διδάσκαλοι τοϋ γέ- 
νους, έγεννήθη έν τ* περικαλλεστάτ·ρ κωμοπόλει τοΰ 
ΙΙηλίου Ζαγορα,

Πάτρην μέν Ζαγορήν ίπ\ Πηλίου ίλλαχε χνημοΐς

τ ί  κειριέντι πρός άνατολάς αύτοΰ, καί^πρό τοΰ Θερ
μαϊκού κόλπου. Ή κωμόπολις αυτη ηύτύχει νά εχν) 
πάντοτε ελληνικόν διδάσκαλον καί έπαρκη όπωσοΰν 
βιβλιοθήκην, δωρηθεΐσαν ύπό τοΰ έν Όλλανδιι* ακ- 
μάοαντος έμπορου Ίωάννου Πρίγγου , διαφλεγομε- 
νου ύπό τοΰ πόθου ίνα καί ή νεολαία τ ίς  πατρίοος 
του Ζαγοράς μη καθυστερήση, ώς πρός τά γράμματα, 
τών λοιπών μερών τές ύπό ζυγόν Ελλάδος. Ενταύθα 
λοιπόν, έν τγι γενετείρ^ κωμοπόλει ταυτγ), δ παις Φί
λιππος έποιήσατο τάς πρώτας αυτού σπουδάς, παρά 
τοΐς Έ λλη σι διδασκάλοις Νικολάφ Κασσαβέτνι καί Ί - 
ωάνννι Χουντί, καί έπεδόθη πλήρης ένθουσιασμού εις^την 
κατ’ ιδίαν μελέτην, καταστάς όνομαστός διά τήν εύρύ- 
τητα τές πολυμαθειας του. ^

Μόνον μικράν σκιαγραφίαν τοΰ έθνωφελοΰς βίου του 
άνδρός τούτου δύναμαι νά έπιχειρήσω, δπως ό φιλομα
θής άναγνώστης τοΰ ’ Αττικού Ημερολογ ίου ,  άμυδράν 
λάβνι Ιδέαν περί τοΰ έν τ$ κολυμβήθρ* τών ναμάτων 
τής ‘παιδείας όλόκληρον τόν βίον καταναλώοαντος άν
δρός. Έ ν μόνον έπειοόδιον τοΰ πολυτίμου αύτοΰ^ βίου 
άρκεΐ ώς τεκμήριον μέγα νά πείσνι έκαστον^ ότι ό Φί- 
λιππος Ίωάννου έγεννήθη δια να υπάρζνι αληθης φι- 
λόσοφος, της τύχης συμπαρομαρτούσης, ή 
τ ίς  φιλίας έν όργασμώ άκατασχέτψ βοηθούσης^ τό ύε 
τεκμήριον τοΰτο ούχί άπλην σκιαγραφίαν, άλλ’ αύτόν 
καθ’έαυτόν τόν άνδρα ζώντα νά παραστήσϊ) δύναταί είς 
τά όμματα τ ίς  ψυχίς τοΰ άναγνώστου, κρινούσης έκ 
τές σταθερότητος τοϋ χαρακτέρος αύτοϋ.

Ό Φίλιππος Ίωάννου έκέκτητο έκ τές παιδικές του 
ηλικίας ενα καί μόνον φίλον άκραιφνέ, τόν εκ τές γει
τονικές κώμης τοϋ Κισσού ’Αναγνώστην Οίκονομίδην, 
ούτινος έπεισόδια τού βίου. έάν καί μέχρι τού έπιόντος

24
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υπάρχω, επεισόδια άξ ια  μελέτης διά τάς πολλάς του 
άοετάς, θελω πάλιν  σκιαγραφήση διά τό Α τ τ ι κ ό ν  Ή ι ι ε -  

ρ ο λ ό γ ι ο ν .
Οί φίλοι ούτοι ήγαπώντο μετ ’άγάπης ύπερβαλλούσης 

καί δέν έννόουν ποτέ νά χωρισθώσιν άπ ’ά λλή λω ν .’Α λ λ ’ή 
ανάγκη του έθνους τον μέν έκάλει είς τήν διδασκαλίαν  
τών νέων,τ&ν δέ είς τά  στρατόπεδα καί τάς συνελεύσεις 
τών άγωνιζομένων Ε λλήνω ν. Ό  μέν έκράτει το βιβλίον  
καί τήν  γραφίδα, ό δέ τήν γραφίδα καί τό ξίφος. Ουτω  
εύρέθησαν μακράν ά π ’άλλήλων καί μόνον τάς ψυχάς αύ
τών ή ενδελεχής αλληλογραφία  συνήνου* ή δ α λ λ η λ ο 
γραφία αύτη  ύπέρξε σφοδρά εγκάρδιος καί α ίσθημα-  
τώδης.

Έγραφεν δ Φίλιππος πρός τόν Οίκονομίδην.
»Μοί είνε αφόρητος ή άπομάκρυνσις, καί μόνον ή έλ- 

»πίς μέ παρηγορεΤ δτι ή φ ιλ τ ά τ η  πατρίς θά έλευθερωθη, 
»δ σάλος θά παοέλθη καί θά συνυπάοξωμεν έπί τό αύτό, 
»καί θά συναποθάνωμεν καί δ αυτός θά περίκλειση τά  
»οστά μας τά φ ο ς .»

Ό  δέ Ο ίκονομίδης άπεκρίνατο.
«Έ άν μή ώφειλον τά  πά ντα  είς τήν πατρίδα, εάν μή  

«ειχον νά ύπηρετήσω αύτήν θά σε ηκολουθουν π α ντα -  
»χου ώς ή σκιά σου, άλλ* δ έρως της πατοίδος δέν μοι 
*το επιτρέπει' καί ένώ δι* αύτήν ένθουσιώ, κ α τα λ α μ -  
»βάνομαι συγχρόνως ύπό άθυμίας διά σέ, καί μονη ή 
«ελπίς μέ ενθαρρύνει, ώς καί σύ π ιστεύεις, οτι θά π α -
• ρέλθωσι τά  δεινά τ έ ς  πατοίδος καί ουτω, αχώριστοι 
»έν τη  γη, θά καταθέσωμεν είς τόν αύτόν τάφον ήνω-
• μένα τά  οστά μας, Ϊνα καί αί ψυχα ί μας αδ ιαχώρι
σ τ ο ι  μεταστώσιν είς τήν  α ιω ν ιότητα  »

Ά λ λ ’ δ Οίκονομίδης, ούτινος ή φήμη, ώς πολεμι- 
στοϋ ανδρείου καί λογίου διακεκριμένου, διαχυθεΤσα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 371

άπό ξηράς ε\ς τ ά  πελάγη άφίκετο μέχρι τοΰ στόλου, 
έκλήθη ύπό τοΰ άθανάτου Μιαούλη έπί της ναυαρχίδος 
Έ Α Ι ά δ ο ς  γραμματεύς διορισθείς καί ιδιαίτερος σύμ
βουλος. Τότε συνέπεσεν δ εστεμμένος Τυρταίος Βασιλεύς  
τές  Βαυαρίας Λουδοβίκος, ό μέγιστος τών εν Εύρώπη 
φιλελλήνων, νά προτοέψη τόν Μιαούλην όπως τώ άπο-  
στείλη τά  τέκνα αύτοΰ, Ϊνα ίδ ίoctς δαπάναις τά  εκπαι
δεύσει έν τη σ τρατιω τική  τοΰ Μονάχου Σχολή* δ δέ Μια- 
ούλης Ινθους αποδεχόμενος τήν πρόσκλησιν τα ύτη ν , πα-  
ρεκάλεσε τόν γραμματέα του Οίκονομίδην νά τά  συνο- 
δεύση και π α ιδ α γω γέ  αύτά  έν τη  ξένη εκείνη καί μεμα-  
κρυσμένη χώρ^.

Ό ποία  τ ιμ ή , δποΐον μέλλον διά τον Οίκονομίδην, 
ά λλά  καί όποία αύταπάρνησνς !

® Ό χ ι,  γεννα ιότατε, άπεκρίνατο' καλλίτερος μου εινε 
»δ Φίλιππος, δ διδάξας τά  τέκνα σου και δ καταγ ινο-  
»μένος πάντοτε είς τό διδάσκειν* αυτός νά συνοδεύση 
»τά  τέκνα σου».

’Αλλ* δ Φίλιππος τότε άπέν είς Σΰρον, δπου συνε- 
βλήθη μετά  τών Ναξίων νά διδάξη έν Νάξω, άναδε-  
χθείς τήν  διεύθυνσιν τ έ ς  Σχολές·

Μάτην τώ εγραφεν δ Οίκονομίδης. Ό  Φίλιππος ύπ-  
έγραψε συμβόλαιον καί τοΰτο, κατά  τόν χαρακτήρα  
αύτοΰ, ήρκει νά τον κράτη όπως καί τά  αγαθά τοΰ 
Κροίσου περιφρόνηση, άλλά  νά μή άθετήση τήν ύπό-  
σχεσίν του. ’Α λλά  καί δ Οίκονομίδης, βλέπων τήν πε- 
ρίστασιν φεύγουσαν ουτω, καταφεύγει είς τέχνασμα. 
’Αποσπά ταχύπλουν τοΰ στόλου, πλέει πάραυτα πρός 
τήν Νάξον καί Σΰρον καί ποίν ί'δη τόν Φίλιππον, κα-  
λει τούς Ναξίους καί πείθει αύτούς δτι δ ναύαρχος τόν 
απέστειλεν όπως τόν παραλάβη δι* άναγκαίαν τοΰ στό
λου ύπηρεσίαν, καί ουτω οί Νάξιοι άκυροΰσι το συμβό-



λαιον.  ̂ Άλλ* ό Φίλιππος, καίπερ άπηλλαγμένος εύρε- 
θείς, δεν πείθεται ν απέλθν) τόσψ μακράν του φίλου του 
και τών οικείων αύτου, ευρισκομένων έν Σκοπέλω. Ό 
Οίκονομίδης επιμένει, κλαίει μετά θερμών δακρύων διά 
την απώλειαν τές τόσω λαμπρας τύχης, καί ουτω μετά 
πολλού κοπου, πείθει αύτόν νά συγκατατεθν^, άφοϋ πρό- 
τερον επισκεφθ^ τους οικείους του έν Σκοπέλω.

Ουτω ο μεν επιστρέφει είς τόν στόλον άναμένων, ό δέ 
μεταβαίνει πρός τους οικείους του. Ά^λά καί πάλιν μά
την περιμένει ό Οίκονομίδης. Ό Φίλιππος μετεμελήθη. 
Ανάγκη νέας εκστρατείας. Τό ταχύπλουν ανοίγει αύ- 

θις τα ιστία και ιδου ό Οίκονομίδης έν Σκοπέλψ δπου 
πάλιν νέος άγων συνάπτεται, ίσχυριζομένου τοϋ Φι
λίππου ότι δέν δύναται νά έγκαταλείψγ) την μητέρα 
του, τάς άδελφάς του, έκτος έάν ο Οίκονομίδης συγκα
τετίθετο να συζευχθ^ μίαν τών αδελφών του, τούτο μέν 
ινα μείνν) προστάτης τές οίκογενείας, τούτο δέ ϊνα καί 
δια τοϋ συγγενικού δεσμού συσφιγχθ*7) ετι μάλλον ή ύ- 
φισταμένη ακραιφνής φιλία. Είς τό άκουσμα ό Οίκονο
μίδης ταράσσεται καί κατακυριεύεται ύπό θλίψεως βα
ρείας.

* φίλτατε, τώ άπεκρίνατο, η φιλία μας εινε
» πολυτιμοτέρα παντός άλλου ύπάρχοντος έν τώ κόσμφ, 
»ή δε συγγένεια θά καταστρέψ*/) αυτήν άρδην* ώ, δέν 
»θά ημεθα φίλοι πλέον.»

Ο Φίλιππος Ιμεινεν άκαμπτος, καί πεισμόνως δέν έ- 
πείθετο νά έγκαταλείψγ) την οικογένειαν, ην τότε μόνον 
εγκατελιπεν, δτε ό φίλος του ύπεχώρησε καί ύπεσχέθη 
τον γάμον.

Επί τοϋ καταστρώματος ΕΛΛάδος ό σοβαρός αυ
τές κυβερνήτης, ό μεγαλόψυχος Μιαούλης, μετά δα- 
κρυων χαρ£ς περιεπτύσσετο τόν διδάσκαλον τών υίών

αύτοϋ, ους ένεπιστεύετο αύτώ διά την μακράν αποδη
μίαν αύτών.

Έν Μονάχφ, άφικόμενος δ Φίλιππος καί παιδαγω
γών τούς έμπιστευθέντας αύτώ νεαρούς βλαστούς τού 
ηρωος, έδίδασκεν αύτούς την έλληνικην καί πάντας τους 
ευρισκομένους έλληνόπαιδας, ώς καί τους βασιλόπαιδας 
*Οθωνα καί Μαζιμίλιανόν έν τ^ στρατιωτικέ Σχολ^, 
καί έκ τούτου ποριζόμενος τά πρός τό ζ^ν έπεδόθη εις 
την σπουδήν τές τε λατινικές καί γερμανικές φιλολο
γίας, έγκρατης ηδη ών τές Ιταλικές *αι γαλλικές, 
καί είσήχθη είς την φιλοσοφικήν Σχολήν, Ινθα τοσαύτας 
έπεδείζατο προόδους, ώςτε έπέσυρε τήν άγάπην τού βα- 
σιλέως Λουδοβίκου καί τόν θαυμασμόν τών σοφών τές 
Γερμανίας, οιτινες πάντες έπροθυμοποιούντο νά συνδέ- 
σωσι μετ’ αύτού σχέσεις καί ήσπάζοντο έπί πολλών ζη
τη μ ά τω ν  τή ν  γνώμην αύτού.

Μετά τό πέρας τές αποστολές καί τών σπουδών αυ
τού ύπέστρεψεν είς ’Αθήνας, δθεν πάλιν δ βασιλεύς 
"Οθων άπέστειλεν αύτόν ΐνα έπισκεφθ'Τ) τά όνομαστο- 
τεοα σ/ολεια, γυμνάσια καί πανεπιστήμια τές Γερμα
νίας, καί μετά ταύτα έπανακάμψαντα κατά τό Ιτος 
1837 καί έργασθέντα έν τώ Ύπουργείω της έκπαιδευ- 
σεως, τό 1839 διώρισεν αύτόν τακτικόν καθηγητην τές 
φιλοσοφίας καί τές ελληνικές φιλολογίας εν τώ αρτι- 
συστάτω ΓΊανεπιστημίω, έν ώ έδίδαξε μέχρι τέλους τοϋ 
βίου αύτού, κενόν δυσαναπλήοωτον άφείς.

Τοσούτον δ’ έτιμήθη δ άνήρ ούτος διά τάο σοφάς αυ
τού γνώσεις καί τήν άγνοτάτην φιλοπατρίαν, ωςτε oi 
βασιλείς "Οθων καί ’Αμαλία έσεμνύνοντο σφοδρά νά ί-  
χωσιν αύτόν διδάσκαλον, καί πάντοτε έν ταΐς μάλ
λον σοβαραΐς περιστάσεσι, ν’ άποδέχωνται τάς συμβου- 
λάς του. Καί ού μόνον έκεΐνοι οί αείμνηστοι βασιλείς,
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άλλά καί πολλοί Ηγεμόνες και βασιλείς τ ίς  Γερμανίας, 
και αυτός ο τ ίς  Ρωσίας αύτοκράτωρ, έτίμων αύτόν 
di αυτογράφων έπιστολών καί δώρων πολυτίμων, πολ- 
λακις την γνώμην αύτου ζητοΰντες.

Δικαίως άρα ό Φίλιππος Ίωάννου άπήλαυσε τών τιμών 
τούτων διότι έμελέτησε καί ένεβάθυνε είς τά  μυστήρια 
μετ αισθήματος φιλοπάτριδος, όπως παρασκευάση τήν 
νεαν γενεάν καί καταστήσ·/) αύτήν άξίαν νά διαδεχθ'ί καί 
φέργ εις πέρας τήν μεγάλην τής γενεάς αύτου ιδέαν. Έ - 
σλιδετο δε καί ήγανάκτει οσάκις έβλεπε μαθητήν άμε- 
λουντα την σπουδήν,καί ’κατέστη έπί τέλους οργίλος καί 
τραχύς προς τούς τοιούτους. Ή ν χαρακτήρ' άξιος νά 
τ χ̂·(1 μιμητών, διότι φύσει κατείχετο έξ όρμεμφύτου, 
ούτως ^ειπεΐν, έλαύνοντος αύτόν ΐνα πάν τό άρξάμενον 
« χ θ ί εις πέρας. Ή ν επίμονος σφοδρά, άλλ’ είς δ,τι κα
λώς προηγουμένως έμελέτησε, καί ούτως ούδόλως ήνεί- 
χετο οίανδήποτε παρεμβολήν προσκόμματος. «Ή λθες νά 
«σπούδασες, έλεγε πολλάκις είς παρεκτρεπομένους μα- 
» θητάς, ηρχησες τήν σπουδήν καί οφείλεις νά φθάσης 
«άπροσκόπτως είς τό τέλος αύτής- είς άλλα δ’ έκτρ'ε- 
• πομενος επιπόλαιος θά καταστί,ς, καί ζημίαν είς έαυ- 
«τον καί είς τό έθνος θά προξενήσεις·» είς πάν δ ,τι κα
λώς οίδε καί έσχημάτισε πεποίθησιν,ειχε τοσαύτν)ν έπι- 
μονην ώςτε^ούδέ τής ζω ίς  του κινδυνευούσης έφείδετο. 
Ουτω καί Ιτι έπί Μεσοβασιλείας, μετά τήν καθαίρεσιν 
του βασιλέως Όθωνος, ούτινος οί διώκται συνέτριβον 
τα , προτομας καί εκαιον δημοσίί»: τάς εικόνας, έπεκτεί- 
νοντες τήν μανίαν αύτών καί μέχρι τών φυτών καί μέ- 
χρι̂  τών tparair τής πρωτενούσης,  οΰς έθραυσαν ά ν τ ι -  
στασεως μ η ο ϋ σ η ς ,  καί μή εύρίσκοντες άλλο τ ι πλέον 
έστρεψαν τήν μήνιν αύτών κατά τοΰ Φίλιππου, ώς συμ
βούλου δίθεν τοΰ κακοΰ βασιλέως. Ό  Φίλιππος ούδα-

μώς έταράχθη, άλλά πεποιθώς δτι παραφέρονται, έπέ- 
μεινε συμφοράν είς τό έθνος θεωρών τ ή ν  καθαίρεσιν τών 
βασιλέων έκείνων, ών τάς ψυχάς καλώς έγίνωσκε, και 
Βέν έπτοήθη ούδ’ έδίστασε νά έλέγξγι τήν άδικίαν δημο
σία, έν προσφωνητικ-JS έπιστολή πρός τόν άδελφον του 
Δημήτριον, τό πρώτον τότε έκδίδων τά Πάρεργα  αυτου. 
«Ούδείς δ’ άν μέμψαιτό μοι, εγραφεν, άνήρ δίκαιος καί 
»έπιεικής, δτι τάς σεπτάς έκείνας κορυφάς, ών τάς με- 
,γάλας άρετάς καί τήν ύπερβάλλουσαν προς την &λ- 
«λάδα άγάπην έκ μακράς πείρας κατέμαθον, ετι και 
.νΰν διά τ ιμ ίς  καί αίδοΰς άγω, καί τοΰ λοιποΰ άγων ου
• παύσομαι. Οϊμαι δέ καί τούς νΰν τοσαΰτα τοΰ πρώην 
«βασιλέως καί βασιλίσσης μίσει άλόγφ καταψευσαμέ- 
« νους ταχύ μεταγνώσεσθαι, τοΰ μέν πάθους αποθυμια-
• σαντος, τοΰ δέ συνειδότος αύτούς έλέγχοντος » ^

Τις εν τη παραφορα έκείνγ) τού αφήνιασαντος πλη- 
θους, θά ήδύνατο τότε τάς λέξεις ταύτας καί έν τφ  vtp 
νά ΰποτονθορόσγι κάν ; Ό  άληθής φιλόσοφος oob επτο- 
ήθη ούδ’ έδίστασε καί νά τάς δημοσιεύσ·/)· «εκ μακράς 
«πείρας κατέααθον» λέγει, καί άληθώς λέγει, διότι δεν 
ύπηρξεν έπιπόλαιος. Έμελέτα έπισταμένως και ανενδο- 
τως πάν ού τίνος έπελαμβάνετο, ώς έμελέτων και_παν- 
τες οί πρό αύτοΰ φωστίρες τοΰ έθνους, ό Ευγένιος Βουλ- 
ναοις, ό Θεοτόκης, ό Κοραίς, ό Δουκας, ό Γέννα ιος, 
ό ’Δσώπιος, ό Κούμας, ό Κωνσταντάς, ό Κοντογονης, 
καί πάντες οί διαλαμπεΐς άστέρες οί διαφωτίσαντες την 
όδόν είς τήν μεγάλην τών πατέρων μας γενεάν. _

Έ αελέτα πάντοτε ό Φίλιππος Ίωάννου’ ουδ απεφαι- 
νετό ποτε έάν μή καθ’ δλην τήνΙκτασιν αύτοΰ μελετήστρ 
οίονδήποτε άντικείμενον. Ήγάπησεν έκ παιδικής ηλι
κίας τήν παιδείαν. Ούδέν πλήν τών Μουσών ηδυνατο 
νά τέρψή αύτόν. Διά τοΰτο ην επίμονος σφόδρα και εις



του; μαθητάς αύτοϋ, διότι τούς ήθελε τελείους ώς <χύ- 
τον. Ποσον δ’ ύπήρξεν άφωσιωμένος είς τάς Μούσας, τό 
παρατιθέμενον ποιημάτιόν του άς όμολογήβη. ΓΊαϊς Ιτι 
ών εν Ζαγορδ, μαθητής, έγραψε τούτο καί σφριγών νεα
νίας εν Αιγίννι, διδάσκαλος, έδημοσίευσεν αυτό τό 1828 
διά; τής «Γενικής έφημερίδος τής Ελλάδος, ύπ’ άοιθ. 
/Ob, και τούτο δπως έμπνευση τόν ίδιον αύτοϋ πόθον 
προς τους εαυτού μαθητάς. Τό πολύτιμον δέ τούτο 
κτήμα οφείλω είς τήν ανεψιάν αυτού, τήν άληθή Μοϋ- 
σαν την αοίδιμον κόρην Φωτεινήν Α. Οίκονομίδου, τήν 
αισθνιματωδεστάτην ποιήτριαν,ήτις μεταξύ τών έαυτής 
κειμηλίων άπεταμίευε καί πάντα ξένον πολύτιμον μαο- 
γαριτην, προθύμη πάντοτε νά έπιδεικνύη αύτόν δσάκις 
ο λογος τούτο προεκάλει. Είς τήν άγία'ν αύτήν ψυνήν 
οφείλω την χάριν ταύτην, ήτις τιμώσα τήν μνήμην τοΰ 
σεοαστοϋ αύτής θείου, έδωκέ μοι, άπό τού σπουδαστη
ρίου αυτής,^τό ποίημα τούτο, μετά τής ρητής έντολής 
ινα δημοσιεύσω αυτό διά τοϋ 'Αττιχον 'HpenoJortov, 
μετ εμβριθούς καί αξίας μελέτης σημειώσεώς της άπο- 
εσ είσης νύν αλλ ο επελθων αυτή πρόωρος θάνατος, ό 

πύρινα προκαλών δάκρυα παντί τώ γνόντι τάς πολλάς 
αρετάς αυτής, δέν μοι έπέτρεψε μέχρι σήμερον τήν δη- 
μοσιευσιν τοΰ ποιήματος τούτου, Ιχοντος ώς εξής :

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΣΜΑ ΜΕ ΣΤΡΟΦ̂ ΑΣ ΕΙΠΦΘΕΓΜΑΤΙΧΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΑΡ

Τό εαρ μ’ανθη καί πρασινάδας 
Τερπνώς στολίζει τάς πεδιάδας·

Τά δένδρ ανοίγουν, άΜη εκφύουν,
Καρπούς ώραίους μας προμηνύουν*

ΑΙ άηδόνες λ^ιγυρά μέλπουν,
Αλλα τόν νουν μοο αί Μουσαι τέρπουν.

Ή ζεφυριτις αύρα χλονιζει 
Σιγδι τέι φύλλα χαι ψιθυρίζει* ^

Νυχτός αί δρόσοι τήν γην υγραίνουν,
Τέττιγες ?ξω αύτής προβαίνουν,

Ν4 τερετίσουν ’ς τά δένδρ άνερπουν _
Ά λλά τον νουν μου αί Μουσαι τέρπουν.

Άρνίων πλήθη και έριφιων ̂
Σκιρτούν μέ χάριν το πεδιον·̂

*0 βοσκός εχει τήν χλόην στρώμα,
Και τον αύλον του κρατεί ’ς το στόμα·

Παίζει* τά δένδρα κύκλω συρρέπουν
Ά λλά τόν νουν μου αί Μουσαι τέρπουν.

Πρίαποι, νύμφαι αί των οασέων,
Και τών ύδάτων, κα\ των ορέων,

Χορούς συσταίνουν, πανηγυρίζουν,
Τό εαρ ψάλλουν και λιγυρίζουν*

•Τά θεία κάλλη αύτών έκπρέπουν, _
Ά λλά τόν νουν μου αί Μουσαι τέρπουν.

Έκ τών λιμένων ηδη τά πλοία,
Οί ναύται λύουν, κάμνουν πανία*

Τήν γαληναίαν θάλασσαν σχίζουν,
Τρίτωνες κύκλω τά τριγυρίζουν, ί

Τ’αγρια κύματα άποτρέπουν,
Άλλά τόν νουν μου αι Μουσαι τέρπουν.

Έαρ μου, ?χε τάς καλλονάς σου!
Ζέφυρε, παίζε μέ τάς πνοάς σου .

Τέττιγες, κόραι έξοχου κάλλους,
Βουνοι και νύμφαι, θέλγετε άλλους I

Τόν νουν μου ταΰτα δέν παρεκτρέπουν,_
Τόν νουν μου παντα αί Μουσαι τέρπουν.

Έκφέοων δέ τούτο νυν προτίθεμαι, ουχΙ δπως παρου
σιάσω αυτό ώς ποίνιμα κ,αλλιεπείας, αλλ οπως γνωρίσω 
τ?ΐ σπουδαζουσγι νεότητι οτι oi ανδρες τών παρε
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Αλβεανδρος I. Σαλβατορ

0 ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΕΝ ΤΗ; ΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΚΑΛΑΙΣ ΤΕΧΝΑΙΣ

ΝΕ αδύνατον σήμερον νά θίξη τις τήν ιστο
ρίαν, λέγει Γάλλος κριτικός, χωρίς ν’ άνα- 
γκασθη νά διατρίψη έπι της ιδέας της προ
όδου, ήτις ύπό τήν τόσψ υψηλήν αύτης εκ- 

φρασιν προύκάλεσεν έκάστοτε τάς μεγαλειτέρας παραδο
ξολογίας. Και όντως τό ζήτημα της προόδου, είτε τές 
μερικής έν τφ  ίστορικω βίφ της ανθρωπότητας, ειτε της 
καθολικής έν τη ζωη τού φυσικού κόσμου, είνε έξ έκεί
νων τά όποία εσχον άωρους ύπερμάχους και άκρους άν- 
τιπάλους. Οί μέν έν τη καθολικέ έν τω κόσμω άνελλί- 
ξει δέν διαβλέπουσιν, ειρ,ή τήν προαιωνίως κρατούσαν 
έπανάληψιν τών αύτών τοΐς αύτοΐς, πυρωνισταί πρός 
παν νέον καί καινοφανές, οί δέ, τολμηροί όπτασιασταί, 
δημιουργούσι παραδόξους ούτοπίας έν τώ μέ-λλοντι, προ- 
φοιβάζοντες χρυσούς αιώνας ανθρώπινης τελειότητος. 
Ά λ λ ’ώς ζήτημα φιλοσοφικόν πρώτος εθηκε τόν νόμον 
τές προόδου ό Βάκων.1 Ό Τυργώ (Turgot) έστοίχησε 
τοΐς ί'χνεσιν έκείνου. Ό Κονδορσέ ύπερεξέτεινε τήν Ιδέαν 
ταύτην, φαντασθείς εποχήν, καθ’ ήν εμελλον νά έκλί- 
πωσιν αί νόσοι καί καθ’ήν θά έκερδαίνετο έφ’άπαξ καί 
διά παντός ή αθανασία τοϋ ανθρώπου.2 Ό ‘Ρενάν3 ώ-
•37» ν ώ τ  3 λ "  ̂ ; ω 5 ; . ■ i .  ; χ

1 De augmentis scientiarium xou Novum Organum.
2 Condorcet: Esquisse des progres de Vesprit humain.
3 E. Renan : Dialogues philosophiques. Reves.



νειροπόλησε τον άνθρωπον βαίνοντα προς την θεοποίη- 
σιν, έν δέ διατριβή του, δημοσιευθείσγ) έν τν1) Revue 
des Deux Mondes προοιωνίζεται έν άπωτάτψ μέλ- 
λοντι συγκοινωνίαν τοΰ έπι τές γές ανθρώπου μετ’άλ- 
λων πλανητών, συγκοινωνίαν Ιτι αύτοϋ πνευματικήν 
πρός τούς κατοίκους άλλων κόσμων. Ό Φλαμαριών έν 
ονειροπολήσει έδημιούργησεν έπί τοϋ πλανήτου Άρεως 
κόσμον έξόχως τέλειον, δν δέν έτόλμησε νά ύποθέσν) έπί 
τές γης.Άλλά μή καί ή Πολιτεία τοϋ Πλάτωνος καί αί 
λοιπαί πολιτικαί οντοπίαι πάντων τών κατά τούς δια
φόρους αιώνας οπτασιαστών1 δέν εινε άπογεννήματα τ έ ; 
αύτές ιδέας τές προόδου ; Βεβαίως ό έξετάζων τό ζή
τημα έκ πρώτης άπόψεως ήθελε μέν μειδιάση πρό τές 
τολμηρίας τών μέν καί ήθελεν άγανακτήσγι κατά τοϋ 
πυοωνισμοϋ τών δέ, τιθέμενος τήν λύσιν έν τη χρυσ?  
όδώ τοϋ μέσου και συγκεοαννύς τήν απαισιοδοξίαν τού
των διά τές αισιοδοξίας έκείνων. Καί έν τούτοις τό 
ζήτημα δέν είνε τοσούτω άπλοϋν, δσω νομίζεται. Ουτε 
ή τολμηρία τών αίσιοδόξων πρέπει νχ θεωοηθη ώς κα- 
θαρώς ποιητικές παραφοράς άπογέννημα καί φαντασί- 
ωσις άπό δ ίψης ανέφικτου ίδανικοϋ προϊοϋσα, ουτε ό πυ- 
ρωνισμός τών άπαισιοδόξων πρέπει νά χαρακτηρισθ^ ώς 
έκ συνθήκης καί άπό σπληνικές διαθέσεως αμβλυωπία 
πρός τά γεγονότα. Ή υπερβολή άμφοτέρων Εγκειται έν 
τούτφ* δτι δέλα δή οί μ4ν βλέπουσι έν τ^ προόδψ ρο
πήν πρός απόλυτόν τινα τελειότητα, φανταζόμενοι τόν 
άνθρωπον,φερόμενυν ύπό θείας δυνάμεως προς τά πρόσω, 
οί δέ πε^οίριζ^υσιν εν νευρικώ πείσματι τούς κύκλους 
τές ανθρώπινης άνελίξεως, σκανδαλιζόμενοι έκ τών πε- 
φυσημένων δρών καί τών σχετλιαστικών έκφράσεων τών

1 'Ιερό; Αυγουστίνος, Μούρ, Καμπανέλλας, Βάχων, 'Ρουσσώ.

πρώτων. Ή κρατοϋσα εύτυχώς σήμερον φιλοσοφία, ά- 
πορρίψασα τόν φόρτον φλυάοων μεταφυσικών θεωριών 
καί άπλοποιουμένη όσημέραι είς έπιστημολογίαν διηύ- 
γασεν ίκανώς τήν φιλοσοφικήν μέθοδον καί ένεκαίνισε 
πραγματικωτέρας έρευνας, έπί τές παρατηρήσεως καί 
τές πείρας στηριζομένας. Ή πρόοδος εΓτε έν τώ ίστο- 
ρικώ βίφ τές άνθρωπότητος, ειτε έν τ^ καθολική ζωη 
τοϋ φυσικοϋ κόσμου, καθίσταται σήμερον συνώνυμος τέ 
άνελίξει καί άποτελεΐ τήν σειράν τών γεγονότων, τών 
προϊόντων άπό διαφόρων καί άδιαπαύστων ένώσεων,συ
ζεύξεων, διαλύσεων, συνθέσεων, μετασχηματισμών,τόσφ 
έν τοΐς φυσικοΐς καί χημικοις φαινομένοις τοϋ αισθητοϋ 
κόσμου, δσω καί έν τώ ίστορικώ βίω τοϋ άνθρώπου καί 
έν τη ιστορία: τές διανοίας του. Άπαλασσόμενοι άοα 
τές δουλείας τοϋ ιστορικοί) γόμον έν τη ζητήσει καί τη 
μελέτη τές ιστορίας, διαβλέπομεν τήν πρόοδον, ύπό τήν 
άληθέ αυτές δψιν, ούχί ώς τάσιν πρός άπόλυτον τε
λειότητα, άλλ* ώς άγαγκαΐογΐ  έξαγόμενον διηνεκοϋς ά-
νελίξεως.Άλλά κυρίως τό ζήτημα ήμών κεΐται έν τη ιστορία 
τών καλών τεχνών. Παρακολουθοϋσιν άοα, αύται τήν 
λοιπήν έν τώ βίω άνέλιξιν, τροποποιοϋνται άοα καί δια- 
μορφοϋνται κατ* άναλογίαν πρός ταύτην, ή άναπτύσ- 
σονται καί προάγονται άπολύτως καί άσχέτως, έπιφοι- 
τώσαι έξ ούρανίας τινός πηγές, άσχέτου καί άδιαφόρου 
πρός τόν ταπεινόν ήμών κόσμον; Το ζήτημα τοϋτο πολ- 
λαχώς καί ποικίλως έξητάσθη, άναλόγως πάντοτε πρός 
τάς διαφόρους έομηνείας, α ιτ ίες  έδόθησαν είς τό κα- 
Λότ. Άλλοτε μέν θεωρηθέν τοϋτο ώς άγτανγεια τον

1 Πρός τήν ιδέαν ταύτην προσήγγισε θερμότατος οπαδός της πνεύμα- 
τιστικής φιλοσοφίας, ό Jouffroy έν τω συγγράμματι αύτοΰ Melangse
Philosophiques.



ΣΥΜΜΙΚΤΑ

ιδεώδους καί Λάμψις του άΛηθονς, κατά τον Πλάτωνα, 
άλλοτε ώ; αρμονία τών μερών, κατά τόν ’Αριστοτέλη, 
άλλοτε ώς τό άποΛντως τΙΑειον, κατά τόν Λειβνίτιον, 
Ούόλφφιον Βωμγάρτεν (Baumgarten) άλλοτε ώς ένότης 
έν τή ποικιΑία, κατά τόν Κρουζά (CrOUSaz), άλλοτε ώς 
εχφρασις τοϋ αοράτου διά τον ορατού κατά τόν Ίουφφροά 
(JouffrO^iiat άλλοτε κατά την λογικωτέραν, καθ'ήμάς, 
ερμηνείαν, ώς τό άρεσχον^, έ'δωκεν άφετηρίαν είς τάς 
ποικιλωτέρας ερμηνείας τών σχέσεων καί έκφράσεων αύ
τοϋ έν τώ κόσμω. Καί at σχέσεις άρα τές ποιήσεως καί 
τών καλών τεχνών πρός το ν  ιστορ ικόν βίον της ανθρω
πότητας πολλαχώς ήομηνεύθησαν, σχεδόν ομως πάν
τοτε διετοανώθη ή ουρανία αύτών καταγωγή. Όθεν οί 
έγκλείοντες έν έαυτοΐς το τάλαντον τοϋ ποιητοϋ ή τοϋ 
καλλιτέχνου άπεκλήθησαν αείποτε, ενθεοι, δαιμονιών- 
τες, φοιβόληπτοι και δπως άλλως, ινα δηλωθη η εν 
αύτοΐς παρουσία τ η ς  έμπνεύσεως, η τ ις ,  έκ τών εξω καί 
άνω καταφοιτώσα έπί τούς εκλεκτούς, άνεδείκνυεν αύ
τούς χρησμοδότας καί ύποφήτας τών θείων ά7,ηθειών 
καί διατυπωτάς τοϋ ύπέρ άνθρωπον κάλλους. Καί ώς 
ποιητικαί μέν αί έκφράσεις καί συγκινοϋσι καί έςαίρουσι 
διό τόν ά να γνω ρ ισμ ό ν  της ύπερτερίας τών έξοχων φύ
σεων, ώς δροι ομως αισθητικοί, πρό μακροϋ άπεδοπομ- 
πήθησαν ύπό της αίσθητιστιχής φιλοσοφίας, ή δέ σύγ
χρονος αισθητική είς την εμπνευσιν (inspiration) ύπε- 
κατέστησε την εϋρεσιν (invention) παραδεξαμένη τό 
καλόν καί το άληθές ούχί ώς καταπνεόμενον άνωθεν, 
άλλ* ώς ύπαρχον καί διά τές ζητήσεως άνευρισκόμενον 
έν ταΐς σχέσεσι τοϋ αισθητού κόσμου και τοϋ τών ιδεών.
Ουτω δ* έφ’ δσον αί πηγαί της ποιήσεως καί τών κα>ών

1 «Καλόν άρα έστι τό δι’ ακοής τε καί οψεως ήδύ.» ΠΧα,τ. 'Ιπτζ.Μ είζ.

τεχνών ποοσεγγίζουσι πρός τόν άνθρωπον καί μ ελετώ ντα ι 
κατά τά ς πρός αύτόν άναλογίας καί σβέσεις καί ή φιλο
σοφία τ έ ς  Ιστορικές αύτών άναπτύξεωςδ ιευκολύνετα ι καί 
οί νόμοι τ έ ς  άνελίξεως αύτών διασκοποϋνται σαφέστερον.

*0 , τ ι έν τούτοις κυρίως έπεσκότισε τόν κανονισμόν 
τών σχέσεων τ έ ς  ποιήσεως καί τών καλών τεχνώ ν πρός 
τόν ιστορικόν βίον τοϋ ανθρώπου, εινε οτι α ύτα ι δέν 
έβάδισαν πάντοτε ακριβώς κ α τ ’εύθύν ή κ α τ ’άντίστοοφον 
λόγον πρός έκεΐνον, τούλάχιστον έκ φαινομένου. Ώ ς έκ 
τούτου ή φιλοσοφία τ έ ς  τέχνης έπί μακρόν έκυμάνθη 
είς χάος συμπερασμών καί σκοτεινών παρατηρήσεων, μή 
κατεισδϋσα πάντοτε είς τάς άποκουφοτέρας σχέσεις καί 
τούς αφανείς καί παοαλάσσοντας νόμους τ έ ς  παραγω γές 
καί άναπτύξεως καί προόδου τα ύ τη ς . Ποικίλα φιλοσο
φικά συστήματα , έκφράσεις, ώς έπί τό π λε ΐσ το ι, πο ι- 
κ ίλα ι της πνευματιστικης φιλοσοφίας, άπό τού Π λάτω 
νος μέχρι τοϋ Έ γέλου, συνεφώνησαν ώς τά  πολλά έν 
τν) αισθητική άντιλήψει τών γεγονότων, οί δέ κατά  
καιρούς ύπο φ έτα ι τ έ ς  νεωτέοας έπ ιστήμης έθεωρήθησαν 
έν τη κοινή ά ντ ιλή ψ ει, ειτε ώς μωροί καί απαισιόδοξοι, 
ειτε ώς άνθρωποι άπροσδιόνυσοι πρός πάν ύ'ψηλόν, ποο- 
σκεκολλημένοι στεορώς έπί τ έ ς  βώλου τ έ ς  γ έ ς , έφ’ ής 
έγεννήθησαν χαμαιρρεπεΐς καί ές*ερημένοι τών πτερύγων 
τών άναιοουσών τό πνεύμα πρός τούς κόσμους τοϋ ιδα 
νικού. Τ οιαύτη άρα φιλοσοφία καί α ισθητική  τήν άνά- 
π τυξ ιν  τών καλών τεχνών καί τήν άναφάνειαν τώ ν με
γάλω ν αύτών εκπροσώπων έζήτησε πάντοτε μονομεοώς 
καί παραδόξως, ότέ μέν ζητούσα τήν λύσιν τώ ν προβ>η- 
μάτων έν τοΐς κόλποις τ έ ς  θεότητος, ότέ δ* έν πανθεϊ- 
στικν} φαντασιώσει διαβλέπουσα τήν έπ ιτολήν τών με
γάλω ν διανοιών είς έκτακτον συγκέντρωσιν τώ ν παρα
γω γικώ ν δυνάμεων τ έ ς  μητρός φύσεως, τήν οποίαν το ι-



αυτη παραγωγή έπί μακρόν πάλιν άποκαθίστα στείραν. 
Αί θεωρίαι αύται ώς πρός την άοριστολογίαν καί τόν 
είμαρμενισμόν (fatalisme) άμιλλώνται άλλήλαις. Μόνος 
ό^πολύς Ταίν, καθ’ ήμάς, διετύπωσε τούς νόμους καθ’ 
οΰς δημιουργούνται αί μεγάλαι α ύτίς  έποχαί, μάλιστα 
εν τϊί επί Ζόνσων καί Σαικσπείρου μελέτν) αύτοϋ1.

Αλλά πριν ί  περιστώμεν έν τίΐ συγχρόνφ αΐσθητικη 
ποίν ί  διατυπώσωμεν, κατά την ήμετέραν άντίληψιν τόν 
νόμον τ ίς  προόδου έν ταΐς καλαΐς τέχναις καί έξετά- 
σωμεν τό μέλλον αύτών, ένδιατρίψωμεν μικρόν περί τάς 
ιδέας τ ίς  πνευματιστικης φιλοσοφίας έπί τοϋ ζητήμα
τος τούτου. Λαμβάνομεν κατά τύχην ένα τών τελευ
ταίων οπαδών αυτίς, τών θερμοτέοων μάλιστα. Ό Λα- 
πράδ, ό Γάλλος ακαδημαϊκός, φιλόσοφος δύστροπος καί 
εν τνί ροπίί τοϋ συγχρόνου πνεύματος διαβλέπων οίκτράν 
κατάπτωσιν τ ίς  άνθρωπότητος, μετά πείσματος κατε- 
νεχθείς κατά τών μεγαλειτέρων Ά γγλω ν καί Γερμα
νών ποιητών, ΐνα προάσπιση τούς κλασσικούς τ ίς  XVI 
εκατονταετηρίδος καί ίδια τόν προσφιλί τφ  Κορνήλιον, 
διατριβών εν τώ ζητηματι τ ίς  προόδου2, διατυποΐ τάς 
αρχάς της πνευματιστικης φιλοσοφίας.Άρνούμενος δ ίλα  
δη την διηνεκί άνέλιξιν τ ίς  τέχνης, παραδέχεται έν 
αυτί) δριόν τι προόδου, πέραν τοϋ οποίου πάσα τάσις 
πρέπει νά θεωρηθτί ώς διαφθορά καί κατάπτωσις αύτίς. 
Κ ατ’ αύτόν ή ποίησις, ή αρχιτεκτονική, ή γλυπτική, 
ετι δέ καί ί  γραφική καί η μουσική εφθασαν την ώρι- 
σμένην άνωθεν τιμιότητα έν τώ άρχαίφ Έλληνικψ κό- 
«μφ. Πάς ό μη στοιχήσας έκείνφ είνε νόθος υίός τ ίς  
τ®χνης. Ο Κορνηλιος οθεν, κατ’ αύτόν καί ό 'Ρακίνας

ce». Υ Π /  Histoire de la lite ra tu re  anglaise. «La Rennaissan- 

2, Victor de Laprade: Essais de critique idealiste. “Ex8. 1882.

θάζησωσι διά παντός’ , ή δέ λήθη αύτών εσται σύμ
πτωμα καθολικίς καταπτώσεως2, έν φ δ Σαίξπηρ^, δ 
Γκαΐτε, δ Σίλλερ εινε αγροίκοι μεγαλοφυίαι, έργασθεΐσαι 
άνευ έπιγνώσεως καί κατά τύχην, p a r  hasard, ̂  κατά 
την έκφρασιν τού ίδίου. Καί καθ’ δσον μέν άφορ$ την 
ποίησιν, την αρχιτεκτονικήν, καί γλυπτικήν, ηδυνατό 
τις, είμή έξεπλήσσετο, νά μή αγανακτήσει. Τί δμως νά 
εΐπη τις καθ’ δσον άφορ^τήν γραφικήν καί μάλιστα την 
μουσικήν.Τίς θά ήδύνατο, δσφ φιλέλλην καί φιλάρχαιος 
άν ήτο, νάμβλυωπήσν) πρός τήν γραφικήν τή ς’Αναγεννή- 
σεως έν Ίταλί$ , τήν έκπροσωπουμένην έν μεν τφ Φλω- 
ρεντία διά της S&ntci Mciricl del Fiore, εν δε Ρωμ/ι 
διά τοϋ ‘Αγίου Πέτρου, τήν τέχνην ην ώράϊσεν ή e 0̂X°t 
πλειάς τών μεταξύ τ ίς  ΙΕ' καί ΓΤ εκατονταετηρίδος 
μεγάλων καλλιτεχνών, άπό τού Λεονάρδου Βιγκίου μέ
χρι τοϋ Τισιανοϋ ; Τίς δέ πάλιν, γνωρίζων τήν ιστορίαν 
τ ίς  μουσικής, ήτις εσχε κοιτίδα τήν ’Ιταλίαν καί Γερ
μανίαν, ήτις έπωάσθη έπί μίαν καί ήμίσειαν εκατοντα
ετηρίδα, έν Ίταλί* , άπό τού Παλεστρίνα4 μέχρι τοϋ 
Περγολέζου5, ητις έξέφρασε τό θρησκευτικόν συναίσθημα 
της Γερμανίας έν τΐί ύψηλϊί θρησκευτικί ; μουσική τοϋ 
Σεβαστιανού Βαχ6 καί ήτις επειτα έν Αύστρίςρ., συ-

1, Victor de Laprade: Le grand Corneille.
2, αυτόθι «Corneille ne passera qu’avec le sens moral, avec

Theroisme». _  , , A ! · ,  .
3, Περι Σαίξπηρ επιθι καί τήν πρός τήν Γαλλικήν Ακαοημειαν 

πιστολήν τοΰ Βολταίρου, ύποβάλλοντος τήν Ειρήνην του.
4, J ' - B . - P .  Alo'isio da Palestrina. 1 5 2 9 -1 5 9 4 . Σ υ ν έ Ο η κ ε  κ υ 

ρίω ς θ ρ η σ κευτικά  τ ε μ ά χ ια ,  miserere κ τ λ .  Ό  Baini έβ ιο γρ α φ ησ εν  αυ

τ ό ν  έ κ τενώ ς . . - Λ . , , »
5, J . - B . -  Pergolese. Γεννηθείς έν Νεαπολει τω 1 7U 4  και αποΰα- 

νώντω 1737. Γνωστός ιδίως έκ τοΰ Stabat αύτοΰ και τοΰ μελοδράμα
τος του Serva Padrona.

6 Ό Βαν έγεννήθη τώ 1684 έν Eisenach.
ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ



νενωσάση τό ιταλικόν καί γερμανικόν πνεύμα, έξεφά- 
νν) διά τοϋ Χάϋδν, Γλούκ, Μόζαρτ, γενομένη κοσμο- 
πολΐτις , κατά τόν Ταίν, άπό τοϋ προσεγγισμοϋ τοϋ σά
λου τές  Γαλλικής Έπαναστάσεως —  τίς γινώσκων την  
ιστορίαν τές  μουσικές δέν θέλει άγανακτήση κατά τών 
διαβλεπόντων την τελειότητα αυτές  έν τοΐς χοροΐς τών 
αρχαίων τραγωδιών, έν τοΐς νυκτίοις κώμ,οις καί τοΐς 
βουκολικοΐς ασμασι ; Καί δμως ευρίσκει λόγους πρός 
δικαιολογίαν του ό Λαπράδ,μή άρνούμενος μέν τά  πράγ
ματα , άλλά παραδεχόμενος δτι ή άτελής γραφική τών 
άρχαίων καί η μονότονος αυτών μουσική, άπηυθύνετο 
ευθύτερον είς την καρδίαν καί ην ό τελειότερος τύπος 
της άναπτύξεως τών τεχνών τούτων. Έφαρμόζων ειτα  
ό σοφός κριτικός την μέθοδον τών κατά τές  οντολογίας 
τοϋ Δαρβίνου υπαινιγμών καί έν τη αισθητική, διαπο- 
ρεΐ πώς έπί τόσας μυριάδας έτών δέν έγένετο οικοδό
μημα ύψωθέν μέχρι τοϋ κάλλους τοϋ Παρθενώνος. Καί 
έν γένει διά τοιαύτης σειράς συλλογισμών φθάνει εις τό 
συμπέρασμα αύτοϋ, δτι δέλα δη η ιδέα τές  προόδου 
καί άν γίνη δέκτη έν δλοις τοΐς κλάδοις τοϋ βίου, εσται 
άείποτε ανεφάρμοστος έν τα ΐς  καλαΐς τέχναις. Ή τέχνη  
διατρέχει άριθμόν τ ινα έποχών, καταφθάνουσα την τε
λείαν αυτές  άνάπτυξιν, πέραν τές  οποίας δέν υπάρχει 
πρόοδος —  ιδού ποϋ συγκεφαλαιοϋται η αισθητική τοϋ 
Λαπράδ.

Ή άμβλυωπία έν τούτοις αυτη πρός την ιστορίαν 
τ έ ς  Τέχνης, εινε, καθ’ ημάς, προϊόν συγχύσεως μεταξύ  
τ έ ς  προόδου έν τώ καθαρώς τεχνικφ μέρει, τ*7) έφευρέ- 
σει νέων μέσων καί τ^ έφαρμογη νέων συνδυασμών τών 
διαφόρων κλάδων τών Καλών Τεχνών, συγχύσεως πρός 
τό πνεΰμα, τόν νοϋν, τό ηθικόν μέρος, κατά την ώμι-  
λημένην ίκφρασιν. Ουτω πολλοί τών αισθητικών, συγ-

χέοντες πολλάκις τά μέν πρός τά  δέ, λαμβάνοντες ά- 
διαφόρως ταϋτα  ά ντ ’ έκείνων, προήχθησαν εις τάς δ ια 
φόρους καί ποικίλας ερμηνείας τοϋ νόμου τές  προόδου. 
Καθ* ημάς διττόν εινε τό ζήτημα. Πρόκειται δέλα δή 
ημΐν ή πρόοδος καί ή τελειοποίησις έν τοΐς μέσοις τοΐς 
τεχνικοΐς καί ή διά τοϋ καλλιτεχνήματος εκάστοτε εκ- 
φρασις τ ές  ιδέας καί τοϋ πάθους. Έν τω ποώτω ήμεΐς 
διαβλέπομεν δ,τι κυρίως έξυπακούεται σήμερον διά τές  
λέξεως π ρ ό ο δ ο ς ,  βλέπομεν δέλα δη άπο τές  ατελειας  
κανονικήν ροπήν πρός σχετικήν τινα τελειότητα, ροπήν 
κανονικοΐς βήμασι τελουμένην, ούδέποτε παλινδρομού
σαν* έν τώ δευτέρω βλέπομεν τήν άπεικόνισιν της α 
νωμάλου σταδιοδρομίας τές  άνθρωπότητος, την απει- 
κόνισιν τές  πολυέλικος αυτές  άνελίξεως. Α λλ  ο- 
πωσδήποτ* άν η, ούτε τήν π ρ ό ο δ ο ν  έν τω τεχνι-  
κώ μέρει τ ές  τέχνης βλέπομεν διά τών φακών τού Λ α
πράδ, ούτε τήν ροπήν αύτές  έν τώ ήθικώ διά τών 
βλεμμάτων τών πυρωνιστών. Έξηγουμεθα. Έν τω κα
θαρώς τεχνικώ μέρει τών Καλών Τεχνών παρατηρούμεν 
άπό τές  άτελείας τάσιν κανονικήν πρός αισθητήν τ ινα  
σχετικήν τελειότητα καί πολλαπλασιασμόν τών πρός 
μίμησιν τές  φύσεως καί άναπαράστασιν τού ενδιάθετου 
άνθρώπου μέσων. Ούτως έν μέν τ7) ποιήσει βλέπομεν 
τήν βαθμικήν καί άδιάκοπον πρόοδον καί έκλέπτυνσιν 
τές  γλώσσης1, έν δέ τη αρχιτεκτονική πολλαπλασια
σμόν καί τελειοποίησιν τών υλικών μέσων, τές  οικο
δομικές υλης καί κατεργασίας αυτές , έν δέ τ$  γ λ υ 
πτική τήν τελειοποίησιν έν τη γλυφΤ) τοϋ μαρμάρου, 
έν δέ τ η  γραφική, τήν τελειότητα έν τ έ  διαχρώσει (CO- 
loris) καί τόν πολλαπλασιασμόν τών έφαρμογών αύτές ,

1, Ε. Ferriere : Le Darvinisme applique aux langues·



έν δέ τ·7) μουσική τον πολλαπλασιασμόν καί την τελειο
ποίησή τώνόργάνων . Είς τά άρχεγονώτερα ποιητικά 
προϊόντα, έπί παραδείγματι, άπαντώμεν γλώσσαν ξη- 
ράν καί άτελϋ, μονοσυλαβικήν σχεδόν, δι’ ολίγων λέ
ξεων σκοτεινώς έκφράζουσαν πολλάς ιδέας- έν τΐί άρχι- 
τεκτονική απαντώμεν τας πρώτας αύτης εκφράσεις εν 
τν] ατελεΐ οικοδομική, οπου μόνον δ νόμος τές βαρύτη- 
τος καί τίνος αρμονίας λαμβάνεται ύπ* δψει έν τέ οί- 
κοδομία μονοτόνων τύμβων καί οικιών1' έν τ$ γλϋπτι- 
κη απαντώμεν την ατελειαν εν ταΐς καμπύλαις γραμ- 
μαΐς καί βλέπομεν έν Αίγύπτφ τάρχαΐα γλυπτικά έργα 
προσεγγίζοντα μάλλον τη αρχιτεκτονική διά τών εύ- 
θειών γραμμών· εν τη γραφική βλέπομεν τά πρώτα ά- 
τυχέ ομοιώματα, έπι τών οποίων ην άνάγκη νάναγρα- 
φέ τί τό παριστώμενον ΐνα κατανοηθη η είκών2. Έν 
τέ μουσική τέλος την μονότονον αρμογήν ολίγων τόνων 
έν τη πρωτογενεΐ φωνητική μουσική καί τ$ διά του 
αυλου του Πανός3. Τοιαύτη είνε η πρώτη έκφρασις τές 
τέχνης, γενική, γενικωτάτη, κατά τόν Λοϋβκε, τές δ- 
ποίας τά Γχνη άπαντώμεν άπό τών νήσων του Ειρηνι- 
κου μέχρι τών οχθών του Μισισιπέ, άπό τών οχθών τές 
Βαλτικές μέχρι του Ελληνικού ’Αρχιπελάγους καί μέ
χρι τ?ίς καρδίας τές Ασίας. Έν τώ ηθικώ πάλιν μέρει 
τ?ίς τέχνης, εν τη διανοία ταύτης, παρατηοουμεν διά
φορον ροπήν. Άνεοχόμενοι εις τούς άπωτάτους χρόνους 
και διατρέχοντες την ιστορίαν μέχρι τές σήμερον, ά-

1, Lubke: Histoire del'Art. Tr.Coella: Introduction .^  A m.
2, Αιλιανου : Π οικίλη  Ισ το ρ ία , βιβλ. Γ, κεφ. X.
ό, ΐίρωτη εγεννήθη ή φωνητική μουσική. 'Η έφεύρεσις αύτής άπο- 

όιοεται παρα μεν Αίγυπτίοις είς τόν Όσιριν, παρά δέ ΊνδοΤς εις τόν 
ρα/ααν, παρα Σιναις είς τόν Φο-yi, παρ’ "Ελλησιν είς τόν Κάδμον 

des Arts^Lt0Va‘ Bouillet : Diction, des Sciences, de Lettres et

παντώμεν ποικίλα ρεύματα παθών καί ιδεών, εκπροσω
πουμένων διά τ έ ; Τέχνης έκάστοτε, έκλείποντα και ε- 
πανιόντα*, καί πολλάκις τ ά  αυτά παθη καί τας αυτας 
Ιδέας άπαντώμεν έν τ?| τέχνη ύπό τόν αύτόν τύπον έν 
έποχαΐς λίαν διεστώσαις άλλήλων καί παρά λαοΐς ποι- 
κίλοις. Έν έποχαΐς τ ισ ι  πάθη τ ιν ά  ύπερτερούσι,έν ω 
άλλα καθεύδουσι καί άλλα άφυπνιζονται. Αι συνταρα- 
χαΐ τοϋ κοινωνικοϋ έδάφους, ηθικαί καί πολιτικαι έπα- 
ναστάσεις καί μεταρρυθμίσεις τών καθεστώτων, υπό ποι
κίλους τύπους έκφοαζόμεναι, μεταβάλλουσι καί την καθ 
δλου Εκφρασιν τές Τέχνης, ητις, έκπροσωποϋσα την ι
στορικήν κατάστασιν τών λαών καί την κατα κλιματο- 
λογικούς λόγους διαμορφουμένην ιδιοσυστασίαν αυτών, 
ακολουθεί έπακριβώς τ?1 ιστορική σταδιοδρομία τές αν- 
θρωπότητος. Πολλοί έπεχείρησαν να ισχυρισθώσιν οτι 
τήν τελειότητα έν τφ τεχνικφ μερει 5τές Τέχνης α
παντώμεν μόνον συνυπάρχουσαν τη ηθικΤ) τελειοτητι. 
Ά λλ ’ 'ή ιστορία τές Τέχνης άποδείκνυσιν ήμΐν οτι εν έ
ποχαΐς καθ’ &ς ή διάνοια τών Καλών Τεχνών ήτρόφει, 
πολλάκις άντιστρόφως τά τεχνικά μέσα §έν ^επαύοντο 
προαγόμενα. Τοϋτ* αύτό άποδεικνύει ήμΐν ή επισκοπη- 
σις καί ενός και μόνου καλλιτέχνου εν ταΐς διαφοροις 
περιόδοις τοϋ βίου του. Βλέπομεν, επι παραδείγματι, εν 
τοΐς τελευταίοις έργοtς τοϋ Μιχαήλ Αγγέλου εξασθε·* 
νούμενον τό τάλαντον, άλλά τήν τέχνην παραμένουσαν 
αείποτε καί τελειουμένην μάλιστα.

Τήν φύσιν και τήν παραγωγήν τοϋ καλλιτεχνηματος> 
σχετικώς πρός τήν φυσικήν2 και κοινωνικήν ατμόσφαι
ραν έν αναπνέει δ ποιητής, σοφωτατα ανέπτυζεν ο Ταίν *

1. Laurent Pichat: L 'art et les artistes en France , σ. 35.
2. J. Bodin : De la Republique.
3. H. Taine : Philosophie de I'Art.



Έάν ηδη ρίψωμεν βλέμμα έπί τές πορείας έν ηκολού- 
θ/)σεν η Τέχνη, επι της επικρατήσεως τούτων η εκείνων 
αυτής τών κλάδων κατά τάς διαφόρους έποχάς? έπί της 
ροπής αυτής πρός τοϋτο ή εκείνο τό σημεΐον, τής τρο
ποποιούμενης ύπό διαφόρων περιστάσεων, άνακαλύπτο- 
μεν ίσχυρώτατον παράγοντα και έλατήριον τών ποικί
λων αυτής τάσεων καί ό παράγων ούτος εινε αισθητι
κός τις ας τόν όνομάσωμεν— κύρος, συναίσθημα άπορ- 
ρεον άπό τής συνήθειας. Ό ,τ ι κατέστη ήμΐν σύνηθες 
δέν κινεί τό ένδιαφέρον, ο,τι δέν κινεί τό ένδιαφέρον 
αποβαίνει ήμΐν προσκορές. Έντεϋθεν ή ζήτησις τής 
πρωτοτυπίας. Ή τέχνη ουδέποτε προσηλοΤ τά ομματα 
αυτής πρός gv καί τό αυτό σημεΐον. Επισκοπεί καί ά- 
νασκοπεϊ πδσαν χώραν τοϋ αισθητού κόσμου καί πάν 
σημεΐον τοϋ επιστητού έν τφ  χόσμφ τών ιδεών. Σήμερον 
τείνει πρός τοϋτο τό σημεΐον καί αυριον πρός έκεινο. 
Ως έν μέσω τοϋ ζοφερού πελάγους ό γίγας τών άτμη- 

λάτων προσηλοΐ τόν, κατά τόν Ιούλιον Βέρν, ηλεκτρι
κόν αύτού οφθαλμόν έπαλλάξ πρός τά διάφορα κύκλψ 
σημεία καί φωτεινή καί μεγαλοπρεπής δέσμη άκτίνων,νϋν 
μέν φωτίζει άποροώγας καί προβλήτας βράχους, νϋν δέ 
το άπειρον βάθος τοϋ όρίζοντος, άλλοτε μέν διαιθριοΐ 
θελκτικήν ήϊόνα ή φαιδρόν συνοικισμόν χωρίου, άναδυο- 
μενου έν άπόπτφ, καί άλλοτε καταλευκαίνει έν άργυρέ 
αιγλν) τα τεταμένα ιστία γραφικού ιστιοφόρου, άκρο- 
κυματοϋντος υπό ουριον πνεΰμα — ούτως ή Τέχνη στρέ
φει άνήσυχον τό λαμπρόν αύτής βλέμμα πρός πάν περί 
αυτήν σημεΐον καί δταν προσηλώται πρός τοϋτο σκό
τος περινοστεΐ κύκλιο, καθιστών τήν άντίθεσιν λαμπρό* 
τέραν. Καί τό σκότος αΰτό εινε ή άδιαφορία, συναί
σθημα γεννώμενον άπό τής συνήθειας καί τού κόρου. Ή  
παρατήρησις αυτη εν ω διατυποΐ μεγάλην αισθητικήν

αλήθειαν, παρέχεται ήμΐν καί τήν λογικωτέραν έρμη- 
νείαν τοϋ χα.Ιοΰ ώς τοϋ apiaxorzoc ,  καθ’ ά καί ήμεΐς 
παρεδεξάμεθα, ερμηνείαν διαλευκαίνουσαν τούς νόμους 
τής άνελίξεως έν τ·71 ίστορί* τής Τέχνης.

Έάν έπε/είρει τις διά παραδειγμάτων νά κυρώσιρ 
τήν κατά τούς άνωτέρω διατυπωθέντας νόμους προιοϋ- 
σαν άνέλιξιν τής Τέχνης, θά περιίστατο^ είς τήν άνά- 
γκην νάντιγράψγι ολόκληρον αύτής τήν ιστορίαν. 'Αν 
παρακολουθήσωμεν μόνον πώς ή Τέχνη ένεπνευσθη α
νέκαθεν έξ ενός τών ίσχυρωτάτων συναισθημάτων, τοϋ 
ερωτος, συναισθήματος γεννωμένου έκ τής φυσιολογικής 
ελξεως τών δύο φύλων, θέλομεν έχει τήν ποικιλωτέραν 
εκφρασιν τής ροπής τής ποιήσεως καί τών Καλών Τε
χνών, έν σειρ?. ολϊ] αιώνων. Έν τώ άρχαίω κόσμφ, έπί 
παραδείγματι, βλέπομεν τόν Ιρωτα έν τ γ  φυσιολογικω- 
τέρ* αύτοϋ εμφανείς, ΰποκεφ.ενικώτατον, διαπνέοντα 
τήν'λυρικήν ποίησιν, μή διήκοντα μέχρι σπληνισμοϋ ή 
άπελπισμοϋ. Έν τώ δράματι οθεν καί τώ επει άσθενέ- 
στατα δρ$, ώς δρ? άσθενώς έν τ·ί) κοινωνία. Τά ήθη εινε 
ελευθέρια,' ό σκοπός τοϋ ερωτος, ή προσέγγι/πς τών δύο 
φύλων άποβαίνει ευχερής, ή ερωτική φλόξ δεν δ/ιμιουρ- 
γεΐ σκηνάς δραματικάς έν τώ καθ ημέραν βίω, διότι 
κατασβέννυται πριν ·/) εκδηλωθη εις μανίαν. Δια τοϋτο 
καί έν τ^ λύρα, Ινθα κυρίως έπιφαίνεται, έπιφαίνεται 
γαλήνιος, Ισχυρός μέν,άλλ* δμαλώς ισχυρός,ως πόθος εκ- 
φραζόμενος φυσικώς, ώς τόν άπαντώμεν έν τη ποιήσει 
τές Σαπφοϋς, τοϋ Άνακρέοντος, τοϋ Θεοκρίτου.'Ολως 
διάφορος παρίσταται ό ερως εν τώ Μεσαιωνι, εν εποχΤί 
ητις αποτελεί μέν περίοδον κατεργασίας (elclboicltioil) 
καί προπαρασκευάζει την ’Αναγέννησιν, αλλ εν Υ) ό νοϋς 
καθεύδει, ώς τά πολλά, καί κρατεί η καρδία. Έν τω 
Μεσαίωνι λοιπόν δημιουργεΐται ό ερως τών ιπποτών,



6 ερως τών παραδόξων θυσιών, ό ύποδουλών τόν 
άνδρα εις τα ηδέα δεσμα τής γυναικός, ό δημιουρ
γών τυπους ώς τον του Δον Κιχώτου, δν μ©?ς διέσωσεν 
ή μεγαλοφυία του Θερβάντου, ό έμπνέων τούς τροβα
δούρου;, άσιγήτους ψάλτας τής γυναικείας καλλονές και 
τοϋ Ιπποτισμοϋ. Έν τώ Μεσαίωνι ακριβώς ό Ιοως ποο- 
βιβάζεται εις το ισχυρωτατον τών συναισθημάτων, τό 
καταλαμβάνον, κατά τόν Βολταΐρον, συγχρόνως την’ κε
φαλήν, την καοδίαν, καί τό σώμα, πάντας δηλα δη 
τούς κλάδους τής ανθρώπινης οικονομίας. Τόν τύπον 
ειτα τοϋ ερωτος έν τν5 Άναγεννήσει διαβλέπομεν έν τω 
Ιρωτι τοϋ μεγάλου αυτής ύποφητου, τοϋ Δάντου Ά λ ι- 
γιερη πρός την Βεατοίκην, Ιρωτα πρός την ιδεώδη καλ
λονήν. Ο Ιοως ουτος, δ αποθεών την γυναίκα διέπνευσε 
την ιταλικήν τέχνην τής ’Αναγεννήσεως, τέχνην ήτις I- 
σχεν ώς ιδεώδες την ζωγραψίαγ τής γυναιχόcl , την ό
ποιαν έκποοσωπεΐ κυοιώτατα δ γλυκύς έκείνος καλλιτέ
χνης ο Ραφαήλ, ό συμπλήρωσα; τό Ιδανικόν τής θείας 
καί ανθρώπινης καλλονής, ήν έπεδίωξαν πάντες οί πρό 
αυτοϋ καλλιτέχναι. Έν τώ α’ιώνι Λουδοβίκου τοϋ ΙΔ', 
αίώνι καθ’ δν βασιλεύει πανταχοϋ έν Γαλλίου ή λεπτό- 
της τής Αυλής τοϋ μεγάλου τούτου βασιλέως, δ λεπτός 
2ρως καί ή βασιλεία τήν γυναικό; κρατεί. Λουδοβίκο; δ 
ΙΔ απεκαλυπτετο και προ θαλαμηπόλου γυναικό;, λέ
γει έν τοΐς ’Λ π ο μ Υ η μ ο Υ ε ύ ι ια σ ίΥ  αύτοϋ ό Saint-Simon. 
Ό λεπτό; ούτο; έρως, δ έξευγενίζων καί καθαίρων, δη
μιουργεί τόν χρωστήρα τοϋ Πουσσέν καί Λέ Συέρ,2 θερ
μαίνει παντας του; κλάδου; τή ; καλλιτεχνία;, διαπνέει 
τού; κήπου; τοϋ Λενότρ3, διαιθριοΐ τήν φιλολογίαν,

1, Dumesnil : L 'A rt Italien . «La Madone».
2, T. Vitet: Etudes su r  les B eaux·A rts. «Eustache Le Suenr*.
3, Διάσημος άρχιτέκτων, διαπρέψας Ιδία ώς σχεδιαστής κήπων. Τούτω

έν ί) διαλάμπουσιν δ Κορνήλιο;, δ Ρακίνα;, ο Βοσουέ, 
δ Λά ‘Ροσφουκώ, ή κυρία Δέ Σεβιν^έ, δ Λά-Βρυγέοο;,^ο 
Βορδαλοϋ. Έν τοΐ; μικρόν πρό ημών χρόνοι;, κατα την 
προσέγγισιν τοϋ σάλου τής Γαλλικής Επαναστασεω;, ο 
ερως μεταλαμβάνεν τής, κατά τον Ταίν, καθολικής νό
σου τοϋ αίώνος, Ιρως σπληνικος και πεισιθάνατος, δη
μιουργών τύπους, οιος δ Ρενέ, Φαουστ, Βεοθερος, Μαμ- 
φρέδος, καί άναδεικνύων άνάλογον τέχνην, ποιητας ως 
τόν Γκαΐτε, Βύρωνα, Σατωβριάνδον και μουσικους ώ», 
τόν Βετχόβεν, Μένδελσον, Ούέμπερ, Μαϋερβέρ, Βερλιω 
(Berlioz), Βέρδην. Έν τοΐς σήμερον χρόνοι; δ Ιρω; πά
λιν άποκαθίσταται φυσιολογικώτεοο;, προσεγγίζων πρό», 
τό έν τ^ άρχαιότητι, θαυμαζων το αισθητόν κάλλο; 
τή ; γυναικό;, δημιουργών την χαρίεσσαν ποίησιν τών 
συγχρόνων λυρικών τή; Γαλλία; και την εξοχον μυθι
στορίαν τοϋ Ζολά καί τή; κατ αυτόν σχολής. Αρκούν
τως ήδη καταφαίνεται νομίζομεν έκ τή; ιστορίας ενός 
μόνου συναισθήματα;, έν σχέσει πρό; τήν έν τη Τέχνη 
εκφρασιν αύτοϋ, ή ποικίλη καί πολυέλιξ πορεία, ήν α
κολουθεί αυτη έν τ*71 Ιστορική αυτή; αναπτύξει.

Ή ιστορία άρα τή; Τέχνης εινε ή ίστορία^τοϋ ανθρώ
που. Ή ιστορική άνέλιξις καί πρόοδος τής ανθρωποτη- 
το; άποτυποϋται έν τή ιστορία τής Τέχνης, ητις ζνΊ 
έφ’ δσον ύφίσταται δ άνθρωπος καί θά έκλίπη μετ’ αύτού.
■—»r ’E r ΠειραιεΧ, Σετζτεμβρίω 1886  .

Π έ τ ρ ο ς  Κ .  Α π ο ς τ ο λ ι δ η ς

άνέθηχεν Λουδοβίκος ό ΙΔ' τήν φροντίδα τής σχεδιάσεως _χαΙ οιαχοσμή- 
σεως πλείστων βασιλιχών χήπων, οΤοι ο', τών Βερσαλλιών, τοϋ Κερα- 
μειχοϋ, Σιαντιγύ, Σα'ιν-Κλοϋ, Μεδών, Σαΐν-Ζερμαίν Φονταιμδλω χα\ 
ίλλοι (Michaud: Biographie Universelle, ίν  β'κο «Lenotre» (Andre).
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ΥΠΟ ΤΟΥ
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^ΜΙα ρ κ η ς ι ο τ  5&L. (Κ ο α ο τ ς η

I
ΑΛΗΘΗΣ ΑΦΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΦΙΑΙΠΠΟΥΠΟΑΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

η  * « ν τ α (  γνωστόν elvat δτι τ?, ίκ ρ ή ξ ιι 
τής επαναστάσεως τής Φ ιλιππουπόλεως, α ι 
άντι(Ρα τ ι) ιώ τα τα ι ειδήσεις, αί έρμηνεϊαι αί 
μάλλον αντίθετο ι διεδόθησαν ύπό τοϋ Εύοω- 

παίκοϋ τύπου έπ ί τω  σπουδαίψ έκείνφ συμβάντι.Κ αί δ ι- 
κα ίφ  τω  λόγω , δ ιότι οί πλειστο ι ήγνόουν, ώς σήμερον 
ετ ι άγνοοϋσι, τά  εσωτερικά ζη τή μ α τα  του τόπου, τά ς 
κρυφάς ραδιουργίας τη ς δ ιπ λω μ α τ ία ς , την πλεονεξίαν 
τών κομμάτων. Έ κτος τούτω ν δταν γ ίν ε τα ι τ ι έν Β ουλ
γαρ ία , δέν μ εταβ ιβάζοντα ι άμέσως αί τηλεγραφ ικα ί ε ι
δήσεις, άποστέλλοντα ι ψευδή τηλεγραφήμ ατα , διαστρέ- 
φεται^ μεταμορφοϋται καί άποκρύπτετα ι ή αλήθεια έν 
τ$  Ευρώπη, φυλακ ίζοντα ι έφημεριδογράφοι α ντ ίπαλο ι 
καί αμείβονται οί φ ίλα  φρονοϋντες. Μ ετά τό συμβάν λη - 
σμονουνται τά  καθέκαστα ,είς τρόπον ώστε οί μ εταγενέ
στεροι δυσκόλως δύναντα ι νά νοήσωσι πώς συνέβησάν 
τ ινα  έξ αύτώ ν μεγάλην σπουδαιότητα εχοντα διά τήν 
ιστορίαν τής Βουλγαρίας.

Ευρεθεις εν Φ ιλιππουπόλει σχεδόν άμέσως μετά τήν 
ύπέρ τής ένώσεως έπανάστασ ιν , ένόμισα καλόν νά συλ-

λέξω πληροφορίας άπό τού στόματος τώ ν ιδ ίων έκείνων 
οΐτινες έλαβον μέρος ή παρευρέθησαν εις το κ ίνημα . 
Ιδού λοιπόν ή αληθής ιστορία τή ς έπαναστάσεως 
ταύτη ς.

Τά δύο α ντ ίπ α λ α  κόμματα τής ’Α νατολικής Ρ ω μ υ 
λίας ήσαν τό τών σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ώ ν  καί τό τών φ ι λ ε λ ε ύ θ ε 
ρων.  Τό πρώτον καί ε νω τ ι χ ύ ν  όνομαζόμενον, ήθελε^ τήν 
ενωσιν μετά τής άνω Βουλγαρίας καί τή ς Ρ ω σ ίας. ^ το 
έν άλλοις κόμμα πανσλαυικόν κρυφίως ένεργούν. έόέ- 
χετο ώς υποψήφιον τόν πρ ίγκ ιπα  Βαλδεμάρ η άλλον 
οίονδήποτε ηγεμόνα ‘Ρώσον, άναμένον μ ετά  τα ύ τα  την 
πραγματικήν ενωσιν μετά τ ή ς ‘Ρ ω σ ίας. Τό κόμμα τοϋ
το ύπακούον είς τόν ‘Ρώσον πρόξενον, ήτο έν τή  εξου
σία. Οί σπουδαιότεροι οπαδοί του ήσαν εκείνοι ο ιτινες 
μετά τα ύ τα  μετά  τοϋ Ζαγκώφ έφυγάδευσαν τόν Η γε
μόνα κα τά  τόν Αύγουστον τού 1 8 8 6 . Τό δεύτερον κόμ
μα, τό τώ ν φιλελευθέρων καί κα τά  τή ν έπανάστασ ιν τού 
Σεπτεμβρίου τών ε π ι κ α ι ρ οφ ρ ό νω ν  (opportunistes) κλη - 
θέν, ήθελε τήν ενωσιν μ ετά  τής Β ουλγαρίας, χωρίς νά 
Ιχη δμως τάσεις φιλοορωσικάς, ήθελε μάλιστ/κ νά άπαλ- 
λάξη  τόν τόπον άπό τής έπικυριαρχίας τής ‘Ρ ω σ ίας, 
ή τ ις  είχε χορηγήσει είδός τ ι ανεξαρτησίας καί ηγεμο
νίας είς τόν τόπον. ‘Υποψήφιός του ήτο κ α τ ’ άρχάς 5 
ήγεμών Ά λέκος πασσας,δ ιο ικητής τής Α νατολικής Ρ ω 
μυλίας.Τ ό φιλελεύθερον κόμμα είχε μεταξύ τών οπαδών 
του τόν Καραβελώφ, τον δόκτορα Σ τραγσκι, τόν Σ τα ί-  
νώφ,τόν Π ανίτζαν καί ζωηρώς αντεπολιτεύετο , εχον ως 
όργανα τοϋ ένεογοϋ προσηλυτισμού δύο εφημερίδας την 
Ί ο ύ σ δ α μ  Β ο υ λ γ α ρ ί α  (Νότιος Βουλγαρία ) καί τήν
Μ π ό ρ π α  (’Α γώ ν.)

Ό  Ά λέκο ς πασσ£ς, αν καί δ ιο ικητής τής ‘Ρ ω μ υ 
λ ία ς , συνώμοτεν μετά  τώ ν φιλελεύθερων τής α ντ ιπο -



ΣΥΜΜΙΚΤΑ

λιτευβεως κ«τά  τών συντηρητιχδν πανσλαυιστών κατε-
ίο υ τ 7  6ξ° Γ ίαν· ' Ηλπίζε δέ νά Μ *  * «*  « 0  θρ<5- 

ο V ®“^ βν  και νά άνακνιρυχθίΐ μετά την Ινω-
o r  J o c r  '  ^  Β°,υλϊ αΡιών· τν,ς ύποψηφι-

V).  ί  ταυτης ειχε πλάσει γενεαλογίαν, κατά την ό
ποιαν ηζιου ότι κατήγετο έκ τών αρχαίων βασιλέων τίίς 

υλγαρια; «αι πρέ πί(ντων το- βογόρ,καί τοϋτο διότι 
το^επωνυμον του είναι Βογορίδης, δπερ δμως σημαίνει 
τουναντίον χ ωριχό<;. Έ κτό ; τούτου ^  «

γ ο ρ ι^ ; είναι υίος Βογορίδου τινός άλλοτε διοικητοϋ 
Jk -αμου και οί διοικηταί τίίς Σάμου Ιχουσι τόν τ ί-  

ον .ου γεμονος, ουτος τόν προσωπικόν αύτόν τ ί-  
τ ον τοϋ πατρός του κατέστησε διαδοχικόν καί ιδού ό 
νιγεμων fl πριγκιψ ’Αλέκος Βογορίδης πασσάς άπόγο- 
. .  Γ "  ^ ‘λέως Βογορ καί ύποψηφιος είς τόν θρόνον 
των δυο ΒουλγαριΟν. Ό  ’Αλέκος είχε τοσοϋτον π ε^ θ*
Ε ς την βασιλικήν ταύτην ψιμμυθίωσιν ώστε έπισήμως

*Z V SlrXXt : ° V iTl0V Τ* ( Β η σ α '*ϊ< Ύ ίη Λ ό τ η χ ο '  Τόρ ξενείοντίίς Ιταλίας είς την μετά τίίς 'Ηγεμονίας άλ-

νά ά 3 Γ ν ·το-,"-°τό μόν&ν’ δπε·° σταθ̂
Ζ Ζ *  κυΛ το ν  τίτλΓ  το0τον· ’°  ^ετα^  ’Αλέ*™- σσα και του Ρώσου προξένου Δέ Κοεβίλ καί τοϋ Αύ- 
στριακου προξένου Π4ονπάτση άγων, έτελείωσε μετά 
τ·,ς πτωσεως τοϋ ’Αλέκου καί τοΰ διορισμοϋ άλλο* δι- 
οικητου Τουρκου τίίς ’Ανατολικές 'Ρωμυλίας, τοΰ Κοέ- 
στοβιτζ, γνωστοΰ ύπό τό όνομα Γαβριήλ πασσ* δεκ-^οΰ 
γενομενου υπο τ * ( 'Ρωσίχς  κα1 τών ουντγιρ>)ΤΙ){βν χα_ 
τεχοντων την εξουσίαν.

Εν τουτοις οί φιλελεύθεροι άντιπολιτευόαενοι δέν 
έχασαν το θάρρος, καί άπολέσαντες τόν ύποψ'ήωιον αύ- 
Μ \ T0V , Αλέ*ον> έστράφησαν πρός τόν Βάτεμβεργ. 
Μετα μεγιστνις μυστιχότητος Ετοίμασαν τό άντιρρωσι-

κόν κίνημα κα! έβεβαιώθησαν περί τής αποδοχής τοϋ 
ήγεμόνος ’Αλεξάνδρου, δστις τότε άφήκε τόν κατά 
τών συνταγματικών αγώνα του καί έγκατέλειψε τό πρα
ξικόπημα, δπερ ειχε σχεδιάσει καί ηθέλησε πάλιν νά 
άσπασθν1) τά  τοϋ Ιθνους καί τών σπουδαιοτέρων άνδρών 
αύτοϋ. Μεθ’ίκανής έπιτηδειότητος έγένοντο αί προετοι- 
μασίαι καί ούτως έρχόμεθα είς την 13 Σεπτεμβρίου.

Την αύτην ημέραν έπέστοεψεν είς Φιλιππούπολιν ό 
γενικός διοικητης Γαβριήλ πασσας, δστις είχε μεταβή 
έπί τινας ημέρας εις Κωνσταντινούπολή.Πάντες οί πρό
ξενοι άπήλθον πρός ύποδεξίωσιν αύτοϋ. Την 14 ό διοι- 
κητης Γαβριήλ, άντεπεσκέφθη τούς προξένους. Έ πειδη 
δέ είχον άναφανή σημεΐά τινα άναβοασμοϋ, ό ’Ιταλός 
πρόξενος (παρά τοϋ όποιου εμαθον τοϋτο) παρετήρησεν 
αύτφ δτι κίνδυνος ύπήρχεν άν δέν έλαμβάνοντο μέτρα 
τινά. Ό διοικητης άπήντησεν δτι τά πάντα ήσαν ήσυ
χα, δτι τά θρυλούμενα ησαν μϋθοι καί ούδείς φόβος υ 
πήρχε. Την 15 ηρξατο ή έπανάστασις έν τοΐς χωρίοις. 
Οι απεσταλμένοι τοϋ φιλελευθέρου κόμματος (οπερ τότε 
ελαβε τό δνομα τών έπ ικαιροφρόνων)  είχον μεταβή είς 
τάς έξοχάς, ποοτρέποντες τούς κατοίκους νά άποποιη- 
θώσι την πληρωμην τών φόρων. Την 16 η ‘Ρωμυλία ά- 
πασα ητο ανάστατος, οί χωρικοί ώπλίζοντο κατά 
στίφη καθ’ δλην την περιφέρειαν τής Φιλιππουπόλεως. 
Την 17 είς τό χωρίον Γολέμα - Κονάρε τής Φιλιππου- 
πόλεως έκρήγνυται ή έπανάστασις μετά τής φωνής 
Ζήζω ή ε νωας ,

Μαθόντες ταϋτα οί συντηρητικοί συνέρχονται έν βί^ 
καί τρέχουσι πρός τό ρωσικόν προξενεΐον. ΤΗτο δέ πρό
ξενος τής Ρωσίας ό Ίγγ ισ τώ ν καί στρατιωτικός ακό
λουθος ό Τζιτζιακώφ. Οί συντηρητικοί φοβηθέντες λέ- 
γουσι τώ προξένω δτι οί φιλελεύθεροι είχον ενεργήσει



την^επαναστασιν, οτι πρόγραμμα τ ίς  ένώσεως είνε γί-
VSt Τ τών *ντ.*Λ «ν των, καί προτείνουν νά
σπευσωσιν αυτοί πρώτοι όπως άνακηρύξωσι τήν ε'νωσιν 
ων δυο Βουλγαριων. Κατά φυσικόν λόγον ούτοι ένό- 

ουν να πραξωσι ταϋτα ύπέρ τοΰ πανσλαυϊσμοϋ καί ούνί 
του Βατεμβεργ. Άλλ* δ πρόξενο; της 'Ρωσίας άπό τίδ  
οποίου εξηρτώντο τά μέλη τ ίς  συντηρητικές κυβεονή
σεως, δεν ηθέ>ησε νά άκούσν) τάς συμβουλάς α ύ τ ώ ν Ή  
ενωσις γενή,εται -  άπήντησεν αύτοϊς, — άλλ’ είσέτι 
δεν εινε καιρός, καί άπέπεμψεν αύτούς, προβάλλων 

οργήν της Ρωσίας άν επραττον εναντίον τών οδη
γιών τοϋ ρωσικοϋ προξενείου. Τά μέλη τ ί ς  Κυβερνήσεως 
επέστεψαν εις τά ανάκτορα, δπως πείσωσι τόν Γα
βριήλ πασσάν νά έξέλθν) τ ίς  άδρανείας καί πνίξει τήν 
στασιν των εξοχών. Ό Γαβριήλ πασσ*ς δστις ποό δύο 
/ίμερων ειχε βεβαιώσει τού; προξένους δτι ούδέν έτε- 
κταινετο, έθαύμασε μεγάλως μανθάνων έκ τ ίς  εΐκόνος 
ην ,,α^εσ. /)σαν αυτώ τά μέλη τ ίς  Κυβεονήσεως τήν κα
τάστασήν τ ίς  χώρας. Περιωρίσθνι νά συλλαβή λοναγόν 
τινα ονοματι Λεβύσκι, δν ύπέλαβεν ύποπτον και διέ- 
τα,ε τον̂  στρατηγόν Δριγάλσκι νά πορευθ-Jj μετά τοϋ 
ιππικού εις Γολέμα-Κονάρε, δπως άποκατάστήση τήν
Τ*', ρ ’ ,7 ^?ιΤαλσκι άδρανής καί γνωστός ύπό τό δνο
μα Σα.Ιοτι - πασσας άντί νά μεταβη αύτός ούτος άπέ- 
στειλεν εις Γολέμα - Κονάρε τό ιππικόν, άλλά τοϋτο 
μυηβεν τα γινόμενα ούδόλως έκίνησεν έπί μίαν δλόκλη- 
ρον ημέραν, άνεχώρησε δέ μόνον πρός τήν έσπέοαν.

 ̂πό τ/5ς στιγμίς ταύτης ίδού τό έπαναστατικόν 
Ραρομετρον τ ίς  νυκτός 1 7 - 1 8  Σεπτεμβρίου.

Μεσονύκτιον. *0 λοχαγός 'Ρωμυλιώτης Νικολάϊε® συ
ναθροίζει τον στρατόν είς τόν στρατώνα. Άναγινώσκει 
προκηρυξιν δι ης κηρύττεται ή πτώσις τ ίς  τουρκικίς

κυριαρχίας, ή πτώσι; του γενικού διοικητοϋ και τής 
φιλοροώσου συντηρητικής Κυβεονήσεως.Προκηρύττει την 
ενωσιν μετά τής άνω Βουλγαρίας ύπό την αρχηγίαν τοϋ 
’Αλεξάνδρου Βάτεμβεογ. Ό στρατός ανακράζει: Ζήτω ή 
"Ενωσις καί οδηγούμενος ύπό τοϋ Νικολάιεφ εξέρχεται 
τοϋ στρατώνος.

1 ώρα πρωίας. Τά μέλη τής Κυβεονήσεως τοέχουσιν 
είς τό ρωσικόν προξενεΐον, άγγέλλουσι πεφοβισμένα 
την στάσιν τοϋ Νικολάιεφ και τοϋ στρατοϋ. Ό στρα
τιωτικός ακόλουθος Τζιατζικώφ ένδύεται καί σπεύδει 
είς την οικίαν τοϋ Δριγάλσκι, προτρέπει αυτόν ώς αρ
χιστράτηγον νά έμφανισθή είς τόν στρατόν καί νά τόν
πειθαναγκάση νά ύπακούσν) είς την Κυβέρνησιν. Ό 

Δριγάλσκι προφασίζεται διάφορα εμπόδια καί μένει είς 
την κλίνην του.

2 τής πρωίας. Ό Τζιτζιακώφ έςελθών τής οικίας τοϋ 
Δριγάλσκι τρέχει είς τόν στρατώνα τοϋ πυροβολικοϋ 
καί εύοίσκει αύτόν κενόν. Ό έπαναστατήσας στρατός εί- 
χεν άπαγάγει τά πυροβόλα.

3 πρωίας. Επανέρχεται τό ιππικόν άπό Γολέμα-Κο
νάρε ενθα είχεν άδελφοποιηθή μετά τών έπαναστατη- 
σάντων χωρικών. Μετά τού ίππικοϋ εισέρχονται εις την 
πόλιν δισχίλιοι χωρικοί τής Γολέμα-Κονάρε ώπλισμένοι. 
Ένοϋνται μετά τοϋ στρατού τού Νικολάϊεφ φωνάζοντες 
Ζήτω ή "Ε ν ω σ ι ς .

3 πρωίας. Λοχαγός τις τών επαναστατών μετα
βαίνει είς την οικίαν τοϋ στρατηγού Δριγάλσκι καί ά- 
ναγγέλλει αύτώ οτι εύρίσκεται ύπό κράτησιν. Ό Δρι- 
γάλσκι άπό τής κλίνης είς ήν άνεπαύετο δεικνύει είς 
τόν λοχαγόν τό κρεμάμενον ξίφος του, ό λοχαγό; τό 
λαμβάνει, ό δέ στρατηγό; παραδιδεται εί; τάς άγκά- 
λα; τού Μορφέω;.



3 */2 Μετά τών χωρικών τής Γολέμα-Κονάρε
Υ)λθε και ή δημοδιδάσκαλος. Την δημοδιδάσκαλον ταύ
την ένδύουσι στρατιωτικήν ενδυμασίαν,δίδουσιν αύτη ξί
φος και άνακηρύττουσιν έν τώ μέσω τής πλατείας βασί
λισσαν τών εθελοντών (Ιίρά ϊνα δες όπαοννσχι) και αυτη 
είναι η περιώνυμος καταστάσα βουλγαρίς άμαζών, περί 
ης τοσαϋτα έλέχθησαν υπό τών εφημερίδων,αιτινες έπα- 
ρουσίασαν αύτήν ώς μεγάλην κυρίαν τής Βιέννης^περίφη- 
μον άοιδόν, έρώσαν του ’Αλεξάνδρου, όνομαστήν διά την 
ώραιότητά της καί άλλα πολλά. Έγνώρισα αύτήνούδό- 
λως είναι ευειδής, είναι άχαοις, ούδέν Ιχουσα ελκυστικόν, 
ονόματι Ναδίλια Στανόβα, δημοδιδάσκαλος τής Γολέ
μα-Κονάρε. Ό μνηστηρ αύτής άσημος άνθρωπος, ελαβεν 
έπί τινα χρόνον μετέπειτα τόν τίτλον τοϋ έζοχωτάτου.

3 3/ Ό Τζιτζ ιακώφ παρουσιάζεται μόνος ενώπιον 
τοϋ στοατοϋ καί τών χωρικών καί διατάττει αύτούς νά 
έπιστοέψωσιν εις τάς εστίας των, άπειλών διά τής ορ
γής τού Τζάρου. Ό Νικαλάϊεφ άπαντα’ «Ό ρωμυλι- 
ωτικός στρατός μόνον τού; ‘Ρωμυλιώτας αξιωματικούς 
αναγνωρίζει. Σύ, ύπαγε νά διατάξης τούς στρατιώτας 
σου». Στρατό-ς καί χωρικοί χειροκροτοϋσι εις την α 
πάντησή τοϋ Νικολάιεφ καί φωνοϋσι ζήτω ή ενωσις\ ά- 
παντες δέ όμοϋ βαδίζουσι πρός τό χονάχι τοϋ γενικού 
διοικητοϋ ενθα κατοικεί ό Γαβριήλ πασσας.

4 πρωίας. Οί έπαναστάται μεταβαίνουσιν είς τό χο
νάχι' ή Ναδέλια Στανόβα μετά τοϋ μνηστήρός της 
(τού έζοχωτάτον) εισέρχεται μετά τών άλλων εις τό 
δωμάτιον τού Γαβριήλ ευρισκομένου έν ττ̂  κλίνη, και 
προστάζει αύτόν νά ύπακούση είς τόν λαόν* ό Γαβριήλ 
τότε ένδύεται καί ακολουθεί την Ναδέλιαν καί τούς 
άλλους.

4 Υ2 πρωίας. Οί έπαναστάται άναγκάζουσι τόνΓα-

βριηλ νά άναβη είς άμαξάν τινα. Ή Ναδέλια κάθηται 
είς τό πλευρόν του άνακινούσα τό ξίφος της εις τόν αέ
ρα. Ή Αύτού Έξοχότης, ό μνηστηρ αυτής, λαμβάνει 
θέσιν πλησίον τού άμαξηλάτου, καί ουτω περιάγουσι 
τον διοικητήν Εμπροσθεν δλων τών προξενείων, ίνα ομο- 
λογήση δτι υπακούει είς την θέλησιν τοϋ λαού.

5 πρωίας. Οί έπαναστάται θέλουσι νά παραδώσωσι 
τόν Γαβριήλ πασσάν εις τόν ‘Ρώσον πρόξενον διά περί
γελων. Τό ρωσικόν προξενεΐον κλείει την θύραν ενώπιον 
τών επαναστατών, ό Γαβριήλ πασσας άποστέλλεται είς 
Γολέμα - Κονάρε και εμπαίζεται παντοιοτρόπως. Ο 
πρίγκιψ ’Αλέξανδρος μετά ταύτα τόν ελευθερώνει και 
αποστέλλει εις Κωνσταντινούπολή.

Τοιούτον τό δέλτιον τής περιβοήτου έκείνης νυκτος 
καθ’ ήν έτελέσθη σπουδαιον ιστορικόν γεγονός δια τρό
που τοσούτον παιδαριώδους καί παραξένου, ώστε νά κα- 
ταστη ύλη κωμειδυλλίου. Τό πάν είναι αμφίβολον και 
παράδοξον,καί τόσον άλλόκοτος παρίσταται ή διαγωγή 
τών πρωταιτίων, οιτινες ελαβον ενεργόν μέρος ε̂ ς την 
έπανάστασιν, ώστε αί μάλλον προσβλητικαί πράξεις τι- 
νών έξ αύτών, είναι ηττον παράλογοι ώς πρός την αλή
θειαν. Όποιοι ήσαν οί άνθρωποι οί διοικήσαντες την 
‘Ρωμυλίαν μέχρι τής ημέρας έκείνης, άποδεικνυεται έκ 
τής διαγωγής ήν έτήρησαν την νύκτα έκείνην ό Γαη 
βοιηλ πασσας καί ό Δριγάλσκι. Δέον δέ νά προστεθη είς 
τούς ανωτέρω ό βαρών Δέ Τουσσαίν,Γάλλος τήν καταγω
γήν, δστις παρέδωκε τό ξίφος του είς τους έπαναστάτας 
οδέ στρατηγός Βωρονίτζ αρχηγός τής χωροφυλακής την 
πρωίαν τής 18 Σεπτεμβρίου έξήρχετο τής οικίας  ̂του 
περί τήν 8 ^  τής πρωίας ονδεν γι>ώσχων. Οντοι η ά
νανδροι ή προδόται τής Κυβερνήσεώς των ησαν, περιε- 
πάτουν δέ ήσύνως είς Φιλιππουπολιν οτε^ημνιν αυτόθι^
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Ό'Γαβριήλ πασσας καί δ Δριγάλσκι, μυστήρια τ^ς 
πάοά τόν‘Βόσπορον πολίτικες, είναι είσέτι οί αγαπητοί 
και φίλτατοι τοΰ Κυριάρχου.

Ή είδησις' της έπαναστάσεως Ι'φθασεν εις Κωνσταν
τινούπολην τήν 20 Σεπτεμβρίου. ΤΗτό ήμέοα μουσουλ
μανικής τίνος έορτής. Ούδείς έταράχθη.

Έν τούτοις έν Φιλιππουπόλει συνεκροτεΐτο προσωρινή 
Κυβέρνησις, ης προίστατο δ δόκτωρ Στράγσκι, δστις 
έγνώρισεν είς τούς προξένους την νέαν διοίκησιν, έκή- 
ρυττε τόν στρατιωτικόν νόμον, μετεβίβαζεν ικανά ψεύδη 
είς Άδριανούπολιν Λ’να αί σιδηροδρομικαί άμαξαι ελ- 
θώσι είς ΧαρμανλνΊ, τουρκικόν σταθμόν καί κατάσχωσι 
το υλικόν τοΰ σιδηροδρόμου. Πρός δέ έκόπτοντο οί τη
λέγραφοι καί έκρημνίζοντο αί γέφυραι. Τέλος έτηλεγρα- 
φεΐτο τω ήγεμόνι Άλεξάνδρω καί άπεστέλλετο επι
τροπή είς Σόΰμλαν ινα προσφέρη αύτώ την Ανατολι
κήν 'Ρωμνλίαν. Την αύτην ημέραν 18 Σεπτεμβρίου ή 
έπανάστασις έβάφη δι* αίματος* £ν καί μόνον υπήρξε τό 
θΰμα έν Φιλιππουπόλει. Κηρυχθέντος τοΰ στρατιωτικοΰ 
νόμου η νέα Κυβέρνησις συνέλαβε τούς υπαλλήλους της 
πεσούσης Κυβερνήσεως, ειτα διέταξε τόν λοχαγόν *Ρει- 
σωφ νά συλλάβη τό\> διευθυντήν τών ταχυδρομείων Θεο- 
δορώφ.Ό Ρεΐσώφ εύρε τόν Θεοδοοώφ είς τό ξενοδοχεΐον 
Βενέτα καί διέταξεν αύτόν νά τόν άκολουθήση, άλλ* έ- 
κεΤνος λαβών πολύκροτον έφόνευσε δι* έξ βλημάτων τόν 
ΊΡεϊσώφ, είτα ώς μαινόμενος έζήτει έν τώ ζυθοπωλείο) 
τον δόκτορα Στράγσκι, πρόεδρον της νέας Κυβερνή- 
σεως, tva τόν φονεύση, άλλ* ούτος προλαβών ηδυνήθη 
νά σωθ*71, καθά αύτός ούτος δ Στράγσκι μοί έδιηγήθη. 
Μή δυνηθείς νά εύρη αύτόν, γεμίζει καί πάλιν τό 
πολύκροτον, εξέρχεται τοΰ ζυθοπωλείου τρέχων τ^δε
κάκεΐσε, δτε οί στοατιώται τής νέας Κυβερνήσεως κλη-
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θέντες διώκουσι τόν έξηγριωμένον Θεοδωρώφ καί πυρο- 
βολοΰσιν έναντίον του, άλλ* ούτος κλείεται εντός τοΰ 
καφενείου Καραμάνου, καί ρίπτει οσας βολάς εχει κατά 
τών στρατιωτών, μή τολμώντων νά προχωρήσωσιν.Έπί 
τέλους άποστέλλει δυστυχή τινα ’Ιταλόν ινα ειπη τοις 
στοατιώταις οτι παραδίδεται, άλλ* ούτοι έκλαβόντες 
τόν ’Ιταλόν ώς τόν Θεοδωρώφ πυροβολοΰσι και πληγω- 
νουσιν αύτόν, είτα βλέποντες δτι δ Θεοδωρώφ δέν είχε 
πλέον βλήματα, εισέρχονται είς τό καφενεϊον καί τον 
φονεύουσι διά τών λογχών, καί κρεουργοΰσιν αύτόν, τά 
δέ τεμάχια τοΰ σώματος τοΰ δυστυχοΰς έρρίφθησαν ε̂ις 
τάς δδούς της Φιλιππουπόλεώς.

Ή έπανάστασις είχε τελεσθη. Τότε ήρχισαν αί ά- 
γοιαι εκδικήσεις τών φιλελευθέρων κατά τών ήττηθέν- 
των συντηρητικών. Μακροί κατάλογοι προγραφών συνε- 
τάχθησαν, καθ’ους πολλοί έστάλησαν είς σκ)̂ ηράν εξο
ρίαν ή είς περιορισμόν είς Σίπκαν ή αλλαχού. Τοτε οί 
φιλελεύθεροι ή ν ά γ κ α ζο ν  διά ραβδισμών τόν Ίεσώφ, τον 
Σταμπουλώφ μέλη της Κυβερνήσεως, τόν Βελισκώφ ύ- 
πουργόν τής Δημοσίας έκπαιδεύσεως, νά ,μεταφέρωσι 
σάκκους πλήρεις είς τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου. Οί 
θριαμβεύοντες φιλελεύθεροι ραβδίζοντες αύτούς ώς κτήνη 
έγέλων. Ό Σερβοβουλγαρικός πόλεμος κατέπαυσε πρός 
καιρόν τά πολιτικά πάθη. Οί ραβδισθέντες δμως συντη
ρητικοί προσεπάθησαν ν* άνακτήσωσι τήν προτέραν αυ
τών ίσχύν, καί μολονότι νικηθέντες δέν άπηλπίσθησαν, 
άλλ’ έξηκολούθουν τάς ένεργείας των εστω καί δι* έμ- 
φυλίου πολέμου.
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0 ΗΓΕΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ή ύπό τοϋ Ήγεμόνος κατοικουμένη οικία έν Πιοότ 
διαοκοϋντος τού πολέμου δέν ητο άνάκτοοον. ΤΗτο μ ι
κρός οίκίσκος ισόγειος μακράν τοϋ κέντρου της πόλεως, 
δεξιά τω είσερχομένω έκ τοϋ Δραγμάν εις την κεντρι
κήν οδόν. Εις την είσοδον δύο σκοποί μανδύας καί 
μπασΜ χς φέροντες περιεπάτουν έπί τής χιόνος,ΐνα δια- 
τηρώσι την κυκλοφορίαν τού αίματος. Είσήλθον είς μι- 
κρά^ αυλήν, άνήλθον τάς- ξυλίνας βαθμίδας εξωτερικής 
κλίμακος καί εύρέθην είς δωμάτιον μετρίας χωοητικό- 
τητος. ΤΗτο τό έστιατόριον δπερ ταύτοχρόνως έχρησί- 
μευε καί ώς αίθουσα τών υπασπιστών τού Ήγεμόνος. 
Απέναντι της εισόδου τοϋ δωματίου τούτου εύρί

σκετο ή θύρα δι* ής εβαινέ τις είς τάς έσωτεοικάς α ί 
θουσας, αριστερόθεν δέ ήτο τό δωμάτιον της A. Τ. 
Μέ ύπεδέχθη δ ιππότης Μένγες δ ιδιαίτερος γραμ- 
ματεύς τοϋ Ήγεμόνος καί επιστήθιος φίλος του, έλθών 
μετ’ αύτοϋ έκ Γερμανίας. Νομίζω, δέν τό γνωρίζω δμως 
θετικώς, δτι ήτο συμμαθητής του δτε δ Ήγεμών ήτο 
απλούς Βάτεμβεογ.

Ό ιππότης Μένγες παχύς, ξανθός, εχων βουρβωνικήν 
φυσιογνωμίαν, καί έν παρενθέσει λέγω, δτι θά ένομί- 
ζετο εύτυχής άν ήδύνατο νά εχη μύστακας, μέ ύπεδέ
χθη φιλοφρονέστατα, ώς αληθής εύγενής, οίος είναι.

Είς τό δωμάτιον τού Ήγεμόνος πολλοί αξιωματικοί 
ήοχοντο φέροντες διαταγάς. Έζω τής οικίας είς τήν 
μικράν αύλήν ήσαν άγγελιαφόροι έτοιμοι νά άναχωρή- 
σωσι πρός πασαν διεύθυνσιν. Όλίγον βραδύτεοον ό ιπ 
πότης Μένγες μέ είσήγαγεν είς τό δωμάτιον τού Ήγε-

μόνος .Ή Α. Υ ηλθεν είς προϋπάντησή μου καί μοί είπε :
—  Σάς είδον προχθές ενώ διέτρεχον τό στρατόπεδον,

είσθε ’Ιταλός ;
   Μάλιστα, 'Υψηλότατε.
—  Είμαι λίαν δυσηοεστημένος έκ τής πρός με δια

γωγής τής Κυβερνήσεώς σας. Κ ατα την στιγμήν ταυ-  
την ιδίως απόλυτον ανάγκην είχον τής ηθικής ύποστη- 
ρίξεως τών λαών, οΐτινες γνωρίζουν τήν σημασίαν τών 
λέξεων ανεξαρτησία  καί ελευθερία* καί ουδόλως  ̂ήθελα 
πιστεύσει δτι θά ευρισκον την Ιταλίαν μεταξύ εκείνων 
οΐτινες προβάλουν προσκόμματα.

Τό προοίμιον τοϋτο μέ έτάρ.αξε δι ολιγας στιγμας,
άλλ* ευθύς άπήντησα.

—  Ή Υ.Υ. οφείλει νά μή' αμφιβάλλη περί τών συμ
παθειών τού ιταλικού λαού διά το ευγενες ζήτημα τής 
Βουλγαρίας. Δυστυχώς αι κυβερνήσεις πολλάκις ακο- 
λουθούσι τήν πολιτικήν τών συμφερόντων και ουχι την 
τών συμπαθειών.

Τίς ήδύνατο νά μοί εΐπη τότε δτι ήθελα προφη- 
τεύσει δσα αργότερα είπεν δ Ροβιλάν!

Ό  ήγεμών έβάδιζεν έντός τού δωματίου, είτα εκά- 
θισε καί πραϋνθείς όλίγον ειπεν*

—  Έχετε δίκαιον, άν καί ένταύθα δέν λαμβάνομεν 
ιταλικάς εφημερίδας, εμαθον οτι ο τύπος εν Ιταλία  
έξεφράσθη ύπέρ ημών. Καί έκ Φλωρεντίας καί έξ άλλων 
μερών ελαβον συγχαρητήρια τηλεγραφήματα. Τούτο ο
μως ουδόλως έλαττώνει τήν λύπην μου διά την στάσιν 
τής ’Ιταλίας. Άκούσατέ με r

Έζησα είς τό Βενετικόν τά πρώτα ετη τής παιδικής 
μου ηλικίας. Γνωρίζω δτι ουδολως δύναμαι να παρου
σιάσω έμαυτόν ώς φίλον τής Ιταλίας διότι ώς υίος αυ
στριακού στρατηγού άνήκον είς την καταδυναστευσα-



«αν υμοΖς φυλήν. Ά λλά  τοϋτο κατ’ ούδέν βλάπτει. Αί 
γλυχεΐαι «ν«μνήσει.ς τής ήλιχίας έκεί*η^εΙναι πάντοτε 
δια τον άνθρωπον αί ώραιότεραι τής ζω ής του  ̂ έμεινε 
λοιπον εν εμοι ενδόμυχός τις εύχαρίστησις δσάκις έν- 
θυμουμαι την Ιταλίαν, καί έπειδή αύτή αότη ή Ί τ« -  
» α « χ · » ^  ατυχίαν νά γνωρίσν) τί θά εΓπη 
ωφειλε να εχν, ώς εντολήν τό νά βοηθή τάς άδελφάς 
εθνικότητας, πρός τελείαν αύτών άνεξαρ^ησίαν. Καί τ ί  
αλλο πράττω έγώ ήδη ; Δέν ζητώ νά έλευθερώσω τάς 
φυλάς τών νοτίων Σλαύων, ώς ύμεΤς τήν ίταλ.κήν φυ-

ο ’ 7 ΤΤ,ν πε?ιίίλθον τά « εύρωπαϊκάς αύλάς καί ?-
φθασα εις Ιταλίαν, ό βασιλεύς Ούμβέρτος πίνων είς 
υγείαν μου μοί είπε χαμόγελών ϊταλίστί : «Υπενθυ
μίζω υμϊν νά λάβητε όλίγην ύπομονήν». Τήν ύπομονήν 
ταυτην την ελαβον. Άνέμεινα επτά ετη, ούδείς μέ έ- 

οηθησε, επι τέλους έχασα τήν ύπομονήν κάί ένήργησα 
μονός, και προσέθηκε χαμηλοφώνως: «Δέν βλέπετε δτι 
ο υπουργός σας άνατραφείς ώς διπλωμάτης είς τήν αύ- 
στριακην αυλήν, σύζυγος αύστριακής γυναικός βεβαίως 
ενεργεί αυστριακώς ; ΕΓπατέ μοι ήδη *ατά τί θά ώφε- 
ληθώσιν αί τήν Αύστρίαν άκολουθοϋσαι εθνικότητες. 
Ιδετε την αποστολήν τοϋ Κρεβενχούλερ ; Άφήρεσεν 

απ εμου τους καρπούς τών νικών μου».
„ Είτα ^  χαμόγελων προσέθηκε «καί ό κόμης Δέ Σονάζ 
οστις πρό ήμερών ήλθε νά μοί κάμν) παρατηρήσεις οτι 
εγω προσεδαλον τά ηγεμονικά δικαιώματα τή ς  Υ ψ η
λής Πύλης! Ά λ λ ’, αγαπητέ μοι κόμη, τώ είπον,· σήμε
ρον ερχεσθε νά κάμετε είς εμέ τάς παρατηρήσεις ταύ- 
τας οτε άναγινώσκω εις τάς πρωϊνάς έφημερίδας ότι ή 
Ιταλία προσέβαλε τά αύτά δικαιώματα τή ς  Τουοκίας 

καταλαβοϋσα τήν Μασάουαν./Η ομιλία περιήλθε‘τότε 
st; τόν στρατόν.

— Ό  Βούλγαρος στρ ατιώ τη ς,μ ο ί είπε εινε κάλλιστός. 
Ύ μεΐς, όστις ,_ώς αξιω ματικός αναγνωρίζετε βεβαίως 
ότι ή πειθαρχία είνα ι μ ία  τώ ν πρώτων στρατιω τικώ ν  
άοετών, θέλετε είοει είς τόν Βούλγαρον υπακοην παρατ 
δειγμ ατικήν.Δ ιατάσσετα ι Υ Λ α γ ε  υ να τα ί τ ι ,  να ει
ναι βέβαιος οτι ύπάγει. Πώς ; μή «*.ς ^ λ λ ε ι ,  1*ένετε v>~ 
συνος ότι ύπάγει. Κ α τά  φυσικόν λόγον ό σ τρ α τό ςμ ο υ  
είναι μικρός, έξηκολουθησε, άλλά  στ/ιρί-,ομαι επ αυτου  
άσφαλώς. Δ ι’έμέ είναι μ ία  οικογένεια και δύναμαι να 
σας βεβαιώσω ότι γνωρίζω προσωπικώς ολους τους^αξι-
ω μ α τ ι κ ο ύ ; » . , Δ

Κ α ί επειδή παρετήρνισα α ύτφ  οτι άν και ολιγάριθμος
εινε πολεμήσει καλώς κα ί μεθ δομής , , , ,

’ Τάς δ ιά  τώ ν λο γχ ώ ν προσβολάς, ειπεν, εγω αυτός
δ ιέταξα , έγνώριζον τούς Σέρβους' δέν ήθελα πράξει το 
αυτό έάν έπολέμουν κ α τά  τών Γερμανών ή των Ρωσων. 
Οί Σέρβοι, έξηκολούθχσε, μέ τά  όπλα των βαλλουσι 
πολύ μακράν καϊ τοϋτο πολύ βλάπτει τους α ξ ιω μ α τ ι
κούς μας, οΐτινες πρέπει νά μένωσιν όπιοθεν του μετώ 
που. Τοϋτο εξηγεί τόν μέγαν αριθμόν τών παρ ημΐν 
πολεσθέντων αξιω ματικώ ν, ότι ή θέσΐς τ?ϋ  αρχηγού 
δέν πρέπει νά είναι «Εμπροσθεν, α λλ  εις τό μεσρν τοϋ 
ήμ ικυκλίου, άν γ ίνη  παραδεκτή ή κυρτή γραμμή ώς εγω 
Ιπραξα.Δύναμαι ο ίτω ς  άν Γδω ότι ρ ή γ μ ά  τ ι  εγινεν εις το 
μέτωπον, νά λάβω  σημαίαν καί τρέξω νά φονευθώ εκεί, 
ή νά διορθώσω τό ρήγμα. Ά λ λ ’ ή θέσις του αρχηγού, 
έπαναλαμβάνω νά είπω, είναι όπισθεν καί ουχι εις το 
κέντρον. ’Επειδή δέ τό ημικύκλιόν μου είνα ι μικρόν, το 
κέντρον ήτο ό.λίγον μακράν, κατά  συνέπειαν εγω^και^το 
έπιτελεϊόν μου ήμεθα είς Σ λ ιβνίτζαν πάντοτε εκτε ει 
μένοι είς τό πϋρ. Ε ίναι φοβερόν νά συλλογισθΐΐ τ ις  οτι 
τή ν  προτέραν νύκτα  άποφασίζεται σχέδιον μάχης {*ε-



ταξΰ τριΰν *51 τεσσάρων άτόμων, καί οτι έν τώ μέσω της 
ένεργείας δ φόνος ένός η δύο έξ- αύτών δύναταί νά κα- 
ταστρέψη ολόκληρον τό σχέδιον και την νίκην αυτήν. 
Έκτος τούτου, έπανέλαβε, ύποφέοω πολύ έκ τής μη ft. 
πάοξεως συνεργατών. Δέν εχω ούτε υπουργούς, ούτε 
τμηματάοχας, μόνος πρέπει νά ποονοήσω διά την διοί- 
κησιν του Κράτους, και διάτα πολιτικά ζ η τ ή μ α τ α ,  ά
τινα αναφύονται περι έμέ οί πράκτορες τών δυνάμεων 
θέλουσι νά μέ σύρωσι, δ μέν άφ* ενός δ δέ άφ’ ετέρου, 
καί διά την αρχηγίαν του στρατού. Δέν δύναμαι πλέον' 
απεκαμα, είναι 1 5 νύκτες άφ’ οτου κοιμώμαι ένδεδυμέ- 
νος' άν ασθενήσω δέν ηξεύρω καί έγώ τί θά γίνωμεν.

Άναφέρων ειταπερι τής διοικήσεως του Κράτους είπε:
— Η Βουλγαρία δέν έχει ουτε οβολόν πλέον* αί ξε

νικά! άρπαγαί, τά συμβάντα του 1878 - 1879 ή εξα
γορά του σιδηροδρόμου Βάρνης, ή έπιστράτευσις έκένώ- 
σαν τα ταμεία' ηδη απαντες συμπεριλαμβανομένου καί 
εμού λαμβάνομεν τό ημισυ μόνον του μισθού. Ή χρήμα- 
τικη Ιλλειψις είναι ή μεγαλητέρα άσθ’ένειά μας πρός τό 
παρόν.

Διατί ή Τ. Τ. δέν φροντίζει νά ένεργήση δάνειον; 
At τελευταΓαι νίκαι, τό μέλλον του νέου τούτου λαού, 
θά ε δω καν εις την Βουλγαρίαν άοκετην πίστωσιν, όπως 
εΰρη ούχί δυσκόλως εκατοντάδα τινά έκατομμυρίων.

•— Δέν εχει οντω, μοί άπήντησεν δ Ήγεμών. Καί 
έγώ τό γνωρίζω, εις την'Σόφιαν μάλιστα πολλοί τραπε- 
ζιται ή αντιπρόσωποι Τραπεζών, προ πάντων Βέλγοι, 
θέλουσι νά μ£ς δανείσωσι χρήματα. Ήξεύρετε πώς σκέ- 
πτωνται οί Βούλγαροί ; ·'Αρχεται τις λέγουσι, άπό μι
κρόν δάνειον καί Ιπειτα, επειδή ούδόλως γνωρίζει τόν 
μηχανισμόν τής τραπεζιτικής τέχνης, θά καταντήση 
νά περιπλεχθ  ̂ εί< μεγάλα δάνεια, άτινα ούδέποτε θά

δυνηθ*7) νά πλήρωση. Τότε θά άναγκασθώμεν νά παοα- 
δώσωμεν τά  έθνικά πλούτη μας εις την πλεονέκτιδα  
Εύρωπαϊκην κερδοσκοπίαν, άν δέν μ&ς συμβ^ί ϊ τ ι  χείρον, 
νά πέσωμεν εις την έποπτείαν ξένης δυνάμεως, ητ ις  ώς 
έν Α ιγύπτω , ύπό το εύπρόσωπον δήθεν πρόσχημα τής 
προστατεύσεως τών π ιστω τώ ν εν Ευρώπη, γ ίνετα ι ανε- 
παισθήτως κυρία τής χώρας.»

Συνδιαλεγόμενοι έφθάσαμεν έν τούτοις πλησίον τού
παραθύρου.

Ό Ή γεμ ώ ν ρίψας τό βλέμμα του Ιξω, μοί είπε μετά
τίνος δυσθυμίας :

 Μισώ τηνέξοχήν* ή φωνη τού άλέκτορος ή δ μη*
κυθμός τής άγελάδος ταοάττουν τά  νεύρά μου καί μο
λα τα ύτα  πρέπει νά ζήσω ενταύθα καί τ ίς  οιδε διά πό
σον καιρόν.»

Ά ντ ιτά ξα ντο ς  δ’ έμού οτι ευρισκον πολυ φυσικόν δια  
την ηλικ ίαν του καί την θεσιν του να αγαπα την πολιν 
καί τάς διασκεδάσεις τής πρωτευουσης, ή ομιλία μας 
έστράφη έπί διαφόρων ζητημάτω ν μάλλον κοινωνικών 
καί δη   νεανικών.

—  Μοί φα ίνετα ι, έξηκολούθησα χαμόγελών, οτι δέν 
άρέσκεται ή Υ. Υ. είς τον γάμον. *

— Έ χετε δίκαιον, είπε* άλλ* έπί τέλους θα άναγκα- 
σθώ νά νυμφευθώ.Τούτο δμως, πιστεύσατέ μοι, δέν είναι
τό ονειρόν μου.

Μετά τινας άλλας δμιλίας περί διαφόρων αντικειμέ
νων άποσυρόμενος μοί είπε :

—  Π ράξατε,πράξατε, δ τ ι  δυνηθήτε είς την πατρίδα  
σας, είς την κοινήν γνώμην, είς τόν τύπον ύπέρ ημών. 
Δέν γνωρίζω άν θά έπ ιτύχω  η εάν θά επιστρέφω είς την  
Γερμαν ία ν  να ησυχάσω,  τούτο μόνον ηξεύρω, δτι ένόσφ 
μείνω ένταύθα, δ μόνος σκοπος μου Ισεται η απελευθέ-



ρωσις τών νοτίων Σλαυϊκών φυλών, και είς τον σκοπόν 
αυτόν θά αφιερωθώ ψυχή τε και σώματι, καί θά θυσιάσω 
την νεότητα και τό μέλλον μου.

Ενω ωμίλει ουτω, εκράτει υψηλά την ώραίαν αύτου 
κεφαλήν, οί οφθαλμοί του ειχον ζωογονηθώ, καί είς την 
αρρενωπήν φυσιογνωμίαν του έφαίνετο διαλάμπουσα ή 
νοημοσύνη καί ισχυρά θέλησις. Ό τε έχαιρέτισα αύτόν 
ινα απελθω, εσχημάτισα την άκράδαντον πεποίθησιν 
δτι οιονδήποτε καί άν άποβη τό μέλλον αύτου, είς 
τον εστεμμένον ηρωα της Σλιβνίτζας καί του Γΐιρότ 
ενυπήρχε τό αόριστόν καί μυστηριώδες έκεΐνο, δπερ δια
κρίνει τους θεμελιωτάς τών μεγάλων δυναστειών.

(Έκ τοΰ ιταλικού).

Ε μ μ ε ν ε ιν

0 Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η ΤΗ Σ  ΤΗ Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΓΚΩΝΙ ΤΩΙ 1827

Έλθέ λοιπόν, ώ Πάραλε, '·ς τόν Δωρικόν ’Αγκώνα 
Στήσε και σύ μ̂ιάν έποχήν ’ς τόν τωρινόν αιώνα.
Ό  ουρανός εΤν’ ευμενής, ό Ποσειδών φιλέλλην,
Κ ’ ό μέλλων ε'πιβάτηςσου πρώτος Ελλήνων Έ λλην.

0 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΖ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΑΓΚΩΝΙ 
ύπό *Ιαχώ6ον *Ρ ίζον ΝερονΛον.

. , 2 . ν ' 1 * 'Γ  Λ  L' s * * * * * Γ  "  . ; .* ιτ* t * κ  ̂ ' ·* \

’Ιωάννης Α. Καποδίστριας αποσυρθεις τω 
1822 τής ρωσικής υπηρεσίας μετ’ απεριο
ρίστου άδειας, διέτριβεν εκτοτε εν Γενεύη, 
ητις άπό του 1816 τόν ειχεν έγγράψει εις 

πίνακα τών πολιτών αύτης*, ότε δε η εν Τροιζήνι 
τών Ελλήνων Συνέλευσις έζελέξατο αύτόν, εν όνό- 

ματι του ελληνικού έθνους, Κυβερνήτην της Ελλά'
δος (ψήφιομα <T 2 ’Απριλίου 1827, μέγα Σάββατον)*
- ν «ν’’ ‘4 λ Λ-χ-t« τ - ;Λ* ν υ: ν > ! " - ' ο. h ’ . . .  . ;-w .ν τ χ Γ ' τ

1, Έπολιτογραφήθη έπίσης και παρα τοΰ διαμερίσματος τοΰ Βάν 
κα\ τής πόλεως Λωζάνης διά τάς προσενεχθείσας ύπηρεσίας κατά τήν 
παρά τής 'Ρωσίας αποστολήν αύτοΰ εις ’Ελβετίαν.

2, ’Από τοΰ 1824 ό Καποδίστριας εΤχεν ήδη κ λ η θ ή  έπισήμως υπό του 
προέδρου τοΰ Έκτελεστικοΰ Π. Μαυοομιχάλη εις τήν Ελλαοα, ινα 
συντελέση ε’ις τήν κοινήν σωτηρίαν αύτής, άλλ άπεποιήθη,^λογω οτι δέν 
τω έπετοέπετο νά λάβη ένεργόν μέρος εις τάς πράξεις τής διοικησεως



έπορεύετο είς Πετρούπολιν, ΐνα άσπασθνί τόν τάφον τοΰ 
ευεργέτου αύτοΰ ’Αλεξάνδρου αύτοκράτορος τν5ς ‘Ρωσίας 
και προσφέρη τα σέβη του είς τόν διάδοχον αύτοΰ Νι
κόλαόν. Οδοιπορών,ίμαθεν ο Καποδίστριας κατά τον Μά- 
ϊον τοΰ 1827 έξ ιδιαιτέρων επιστολών και εφημερίδων, 
την εκλογήν του, πλην τάπερί αύτης επίσημα γράμματα 
δέν περι^λθον είς χειρ ας αύτοΰ είμη κατά την ληξιν τοΰ 
Ιουλίου, την παραμονήν της έκ Πετρουπόλεως άναχω- 

ρήσεώςτου, διότι ή μεταξύ Α νατολές και Δύσεως συγ
κοινωνία, καίτοι τοΰ άτμοΰ κυρίου ήδη τής θαλάσσης, 
έγίνετο βραδέως καί άτάκτως και σχεδόν άποκλειστικώς 
δια τοΰ ιονίου άτμοπλοίου ή *Επτάνησος , έκπληοοΰν- 
τος την μεταξύ Κερκύοας καί Άγκώνος υπηρεσίαν.

Ό Καποδίστριας, ολίγον επειτα άπό της είς Λονδϊ- 
νον άφίξεώς του, άπήντησεν είς τόν πρόεδρον της Συνε- 
λεύσεως Γ. Σισίνην, διά τοΰ άπό 14/26 Αύγουστου 
1827 εγγράφου του, πλην διαλελυμένης ουσης ταύτης, 
τό έγγραφον τοΰτο έπεδόθη εις τόν πρόεδρόν τ ί ς  Βουλής, 
οστις έγραψε τώ Καποδιστρίω την 5 Νοεμβρίου 1827. 
Κατά την έν Παρισίοις διατριβήν του, ό Καποδίστριας 
δέν είχεν είσέτι όριστικώς αποφασίσει διά ποίας όδοΰ 
ήθελε κατέλθει είς τήν Ε λλάδα, πλην τήν 19 Ίουλίου/Ι 
Αυγουστου 1827 εγραφεν είς τόν έν Λονδίνψ W lllm o t  
Horton, υφυπουργόν νομίζομεν, δτι ήθελεν είναι αύτω 
ευάρεστον και ώφέλιμον νά έπιβιβασθη έν Ά γκώ νι έπί 
τοΰ ατμοπλοίου (ενοει το ιονιον τήν 'Επτάνησον ) ΐνα ά- 
πέλθη εις Κέρκυραν, καί έκεΐθεν μεταβη επειτα είς τήν

της Ελλάδος, έν οσω ο αύτοκράτωρ τής "Ρωσίας εύηρεστεΐτο νά τόν 
συγκαταλέγη εις τόν αριθμόν τών υπουργών του. ("Ιδε τό άπό 1ης Ία -  
νουαριου 1824 έγγραφον τοΰ Π. Μαυρομιχάλη κα\ τήν άπό 12 Δεκεμ
βρίου lo-co απαντησιν τοΰ Καποδιστρίου έν τομ. Δ' σελ. 427 της έλλη- 
νικής μεταφράσεως τών επιστολών αύτοΰ).

Ε λλάδα , παρεκάλει δέ αύτόν νά υποβάλϊ) τό σχέδιον 
τοΰτο είς τόν έπί τών έξωτερικών υπουργόν καί νά γνω - 
ρίσγι αύτώ ώς τά χ ισ τα  τήν γνώμην του* τελευτών δέ 
προςέθηκεν, δπως, έν ηπεριπτώσει τό σχέδιον τιμηθη διά 
της έγκοίσεως τοΰ ύπουργοΰ, ή δεν αποδοκιμασθή η εις 
Κέρκυραν διάβασίς του, εύαρεστηθτ, νά γράψνι πεοι τού
του είς τόν στρατηγόν Ά δ α μ  άρμοστην της Ε πτάνη
σου. Πεποιθώς δτι ήθελεν είσακουσθη, έπετάχυνε τήν έκ 
Γενεύης άναχώοησίν του, και φθάς ε ί; Βονωνίαν διέμεινεν 
έκεΐ τρεις ημέρας, χάριν τοΰ Μητροπολίτου Ιγνατίου , 
μεθ* ού συνεδέετο διά δεσμοΰ άοχαίας φ ιλ ίας. ‘ Ινα δέ 
ό Καποδίστριας ευρν) έν Ά γκ ώ ν ι έτοίμην κατο ικίαν, ό 
Μητροπολίτης άπηύθυνε πρός τόν έκεΐ έμποοευόμενον 
Γεώργιον Δουρουτην την εξης επιστολήν :

«Κ ύρ ιε  Δ ονροντη ,
«Ευθύς όποΰ φθάση αύτοΰ ό κύριος Κόμης Καποδίστριας, νά παρρη- 

σιασθής ευθύς εις τήν'Εξοχότητά του ώς πρός γνώριμόν σου υποκείμενον, 
έπειδή σέ έσύστησα, κα\ νά τό ν  προσφέρης τάς εκδουλεύσεις σου,^διοτι θε- 
λει σέ αφήσει άνταποκριτήν του. Έδώθεν^ άναχωρεΤ αυριον, η μεθαυ- 
ριον τήν κυριακήν, και φρόντισε διά κατοικίαν εις ξενοδοχείο ν ή εις με
ρικόν οΤκον. Δέν γρειάζονται ειμή δύω κάμαρες, μια διά κσεβοατι, και 
άλλη διά νά στέκή, και νά ήναι ζεσταΤς, όμοίως κα\ διά δύω ανθρώπους 
κοεββάτια. Οί άλλοι άνθρωποί του έρχονται κατόπι^ και θέλουν φρον
τίσει αόνοι των περι κατοικίας τοίν. Φρόντισε^ νά ειδοποίησης τόν Κο- 
μητα περι τής κατοικίας μέ εν γράμμα σου, δίδοντας το είς τήν Πόρταν 
της πόλε ως, οπου θέλει περάσει.

1,1827 Νοεμβρ. 4/16 έκ Βονωνίας
«Μένω 

»Εύχετής σου έν Χριστώ 
>·θ μητροπολίτης ’Ιγνάτιος».

Ά λ λ ά  τ ίς  αγνοεί τήν δυσμενή προς τόν Κυβερνήτην 
συμπεριφοράν τοΰ άγγλικοΰ υπουργείου, σκοπίμως επι



δυο όλους μήνας βραδύναν-τος τήν αποστολήν του πλοίου, 
και την επίμονον άονησιν εί ς την αΓτησιν τοΰ αειμνή
στου φιλοπάτριδος Καποδιστρίου, δπως απερχόμενος είς 
την Ελλάδα, διέλθγ) διά Κέρκυρας^ j

Ο Καποδίστριας ήλθεν είς Α γκώνα τν] 8)20 Νοεμ
βρίου 1827 συνοδευόμενος ύπό τοΰ Γεωργίου Δουρούτη, 
οστις ειχεν απέλθει εις Σεναγαλλίαν μετά τοΰ υΕοΰ του 
Κωνσταντίνου εις προϋπαντησιν τοΰ Κυβερνήτου, και 
κατελυσεν εις τό Ξενοδοχε ΐον  τής Ειρήνης  (AlbergO 
della pace).

Η συνοδεία τοΰ Καποδιστρίου συνέκειτο έκ τών εξής: 
Ιακώβου Ρίζου τοΰ Νερουλοΰ,’Ιωάννου Δομπόλη^,Γεωρ-

1, *Ίδ. και Correspondance τόμ. ί ,  σελ. 18.
2, Ο φιλοπατρις ούτος Ηπειρώτης, κατά τα ε’ν τώ φύλλω της «Έ 

βδομα δος»  ̂τής 16 ’Ιουνίου 1886 δημοσιευθέντα, υπό τόν τίτλον Πότε 
θα εΛΘ7? ή 1η 'Ια νο υα ρ ίο υ  1 9 0 6 , άφιέρωσεν ολην τήν περιουσίαν 
του, ήτις θέλει άνέλθει κατα τό ετος τοΰτο είς δέκα εκατομμύρια δραχ
μών, εις̂  τήν ̂ Ελλάδα ^πρός άνέγερσιν Πανεπιστήμιου έν ’Αθήναις, η 
οπον τοτε ήθεΛ εν ε ίν α ι  ή π ρ ω τεύο υσ α  τηα Έ ΛΛάδος, ύπό τήν 
επωνυμίαν : Αα π ο ό ισ τρ ια χ ο ν  Π α ν ε π ισ τ ή μ ιο ν .  *Αν ήδύνατο να 
όιαμεινη αμφιβολία τις, μετά τήν εις τό άπό 2 Αύγουστου 1886 φύλλον 
τής « Εβδομάδος» δημοσιευθεΐσαν επιστολήν μου περ\ της ταυτότητος 
του̂  άκολουθου τοΰ Καποόιστριου μετά τοΰ δωρητοΰ, εξαλείφεται έκ τής 
άπο 6/18 Ιουλίου 1827 έπιστολής τοΰ Καποδιστρίου έκ Πετρουπόλειυς 
πρός τόν Στούρζαν, δΓ ής έγραφε περι αύτοΰ τάδε : «Ό  αγαθός Δομ- 
»πολης καιτοι προβεβηκ&ς ήδη τήν ηλικίαν και κεκτημένος ικανήν πε
ριουσίαν, έγκαταλειπει τόν ήσυχον βίον, δν έπι πεντήκοντα ο’κτά> ετη 
»διήγεν, ινα με άκολουθήση, άψηφών τάς έκ τούτου στερήσεις, ένονλή- 
«σεις καί κινδύνους. Θά παραμείνη έν τούτοις ένταΰθα έπί δύο η τρεΤς 
«εβδομάδας πρός διευθέτησιν τών υποθέσεων του και τών έμών, μεθ’ δ 
«θελει έλθει είς Παριφίους πρός συνάντησίν μου». Ό  Δομπόλης υπήρξε 
και εις τών πρώτων Ιδρυτών τής ολίγον επειτα άπό τής άφίξεως τοΰ Κ υ
βερνήτου εις τήν Ε λλάδα συσταθείσης παρ’ αύτοΰ ’Εθνικής Τραπέζης, 
δια δίστηλα 700. Οί συνοδοιπόροι τοΰ Δομπόλη I. 'Ρίζος Νερουλός, Γ.’ 
Μπετσος και Α . Ε. Betant συνεισέφερον ταυτοχρόνως άνά 100 δίστηλα 
έκαστος. ( ΑΛΛηΛογραφία Κ α π ο ίισ τ ρ ίο ν , έπιστολή αύτοΰ πρός τήν 
επιτροπήν τής Τραπέζης, 8/20 Φεβρουάριου 1828).

γιου Μπέτσου, Ε. A. Betant*, Νικολάου Μαυοομμάτη, 
Σταματίου Βούλγαρη^ διατελοΟντος εν τ^ υπηρεσία της 
Γαλλίας, Φεδερίκου θαλαμηπόλου και ένός υπηρέτου.

Μετά την άφ ιξιν τοΰ Κυβερνήτου έν Ά γκ ώ ν ι βαρύς 
έπήλθε χειμών. Ή  πόλις και τα  πέριξ αυτής κατελευ- 
κάσθησαν έκ τής έπί πολλάς ημέρας πιπτούσης χιόνος, 
καί ή τοΰ Ά δριατικοΰ κόλπου θάλασσα έξαγοιωθεΐσα, 
άπέκρουε τά  είς τον Αγκώνα κατευθυνομενα πλο ία 
πλην ό Καποδίστριας δέν δυσανασχέτει, δ ιότι ειχεν α
νάγκην ημερών τινων ηρεμίας, ώς Ιγραφεν εις διαφόρους, 
ποός τακτοποίησιν τών υποθεσεων του. Αλλ οτε η δρι- 
μύτης τοΰ χειμώνος έμετριάσθη, καί ούριοι άνεμοι διε- 
δέχθησαν τάς τρικυμίας, τό δέ αναμενόμενον πλοΐον δέν 
έφαίνετο, ήρξατο άδημονεΐν, τοσούτψ μάλλον, καθόσον 
καθεκάστην είσήοχοντο είς τόν λιμένα έμποοικά πλο ΐα ' 
διό συνεχώς έπεσκέπτετο τόν άγγλον ύποπροξενον Η. 
Kane, ϊνα  μάθν) τ ι νέον περί τοΰ πλοίου, και καθεκά
στην σχεδόν άνήρχετο μετά τηλεσκοπίου έπί τής π λ α 
τείας τοΰ ναοΰ τοΰ Ά γ ίο υ  Κυοιακοΰ, προστάτου τοΰ 
Ά γκώνος, έξ ής ή θέα τής θαλάσσης ήτο έκ τρ ή ς , πλην 
ούδείς Ιστός πολεμικοΰ πλοίου άνεφαίνετο έν τώ  π ελά- 
γει. Κ ατά τήν άνυπόμονον ταύτην προσδοκίαν, ό ποιη
τικός οίστρος τοΰ παρακολουθοΰντος εις τας εκδρομας 
ταύτας τόν Κυβερνήτην, Ί . ‘Ρ ίζου ένέπνευσεν αύτώ  τούς 
ώραίους στίχους, οΐτινες διατηρηθέντες έν τ γ  ακμαία 
μνήμ·/) τοΰ Ιωσήφ Π. Γκινάκα,διδασκάλου τοτε εν Αγ- 
κώνι καί διαπρέψαντος επειτα  έν Έ λλάδ ι ώς καθηγητοΰ

1, ’Ελβετός, γραμματεύς τοΰ Κυβερνήτου και έκδοτης τής αλληλο
γραφίας αύτοΰ δημοσιευθείσης τώ 1839 έν Γενεύη, ήτις μετεφράσθη ύπό 
ώ . Γ. Σχινα καί έξεδόθη έν ετεσι 1841 -  1843 έν Α θήναις.

2, Συγγραφέως τής N otice s u r  le  C om te J e a n  C ap od istr ia , P r e 
s id en t  d e  la  G rece . Paris 1832.



και γυμνασιάρχου, έδημοσιεύθησαν είς τό Ε θ ν ι κ ό ν  '//- 
μ ε ρ ο ΐ ό γ ι ο ν ^  του Μαρίνου Π. Βρετου ύπο την επιγραφήν 
«Ό  Κυβερνήτης έν Άγκώνι».

Παντού οί έν ττΊ αλλοδαπή άποκαθιστάμενοι ’'Ελλη
νες καί πριν της Έπαναστάσεως, άπό της άλώσεως της 
Κωνσταντινουπόλεως,άμα πυκνούμενοι,άνήγειρον εκκλη
σίας καί σχολεία πρός διατήρησιν τών πατρίων κατά 
πόσον δέ τούτο συνετέλεσεν είς τήν διατήρησιν του 
Ελληνισμού, τεκμήριον Ιχομεν τά έ'ργα τών έν Βιέννη, 
Βενετία, Τεργέστη, Λιβόρνφ, Μασσαλία, Νεαπόλει καί 
καί άλλων πόλεων της Εσπερίας ομογενών. Έν τη δω
ρική πόλει του Άγκώνος προ χρόνου πολλου άποκατε- 
στάθησαν ‘Έλληνες,καθότι είς τών Παλαιολόγων κατα
φυγών έκεΐ μετά τήν πτώσιν της Κωνσταντινουπόλεως, 
ωκοδόμησεν ορθόδοξον έκκλησίαν έπ* ονόματι της Ά γ ιας  
*Αννης, ήν ή Παπική Κυβέρνησις άφήρπασεν επειτα 
παρά τών Ελλήνων, καί άφιέρωσεν αύτήν είς λειτουρ
γίαν τών άποσκιρτησάντων τής ορθοδοξίας, κληθέντων 
η ν ω μ έ ν ω ν  γ ρ α ι χ ο . ί α τ ί ν ω ν  (Ούνιτών). Ναπολέων ό μέ
γας, συνεπεία παραστάσεων τών ορθοδόξων, διεκδικη- 
σάντων τήν κυριότητα τής Α γ ία ς  ’Άννης, άπέδωκεν 
αύτήν είς τούς ^Ελληνας, πλήν έπανελθόντος του Ά γ 
κώνος, μετά τήν πτώσιν του Ναπολέοντος, είς τήν κυ
ριαρχίαν του Πάπα, άφηρέθη πάλιν άπό τούς ορθοδόξους 
καί μέχρι σήμερον, καί τοι ό Άγκών προ πολλου άπο- 
τελεΐ μέρος τού ιταλικού βασιλείου, ή Α γ ία  ’Άννα δια- 
τελεΐ ύπό τήν εξουσίαν τών Λατίνων.

Οί έν Άγκώνι  "Ελληνες στερηθέντες τής Ά γ ια ς  ’Ά ν 
νης, έςεπλήρουν τά θρησκευτικά αύτών καθήκοντα έν 
παρεκκλησίω ούχί ίσογείω, άλλ’ έν τώ δευτέρψ όρόφω• » k ι »

1, Τοΰ έτους 1866 ε’νσελ. 260.
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οικίας, κάι τούτο κατ’άνοχήν, διότι ουδέποτε ή Παπική 
Κυβέονησις έχορήγησεν άδειαν συστάσεως αύτου' ό κατά 
τών ορθοδόξων δέ θρησκευτικός διωγμός αύτής ητο το ι- 
οΰτος,ώστε καθ’δλον τό Παπικόν Κράτος δέν έπετρέπετο 
ή ταφή τών νεκρών αύτών ύπό τό φώς του ήλιου, άλλά 
νύκτωο και άνευ ίερέως, ένώ οί Ιουδαίοι ένεταφιάζοντο 
την ημέραν.

Έκραγείσης τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, πολλαί 
έλληνικκί οικογένειαι κατέφυγον είς Α γκώ να , μεταξύ δ* 
αύτών καί ή τοΰ αειμνήστου Μάρκου Βότσαρη, ητις 
μετά τόν ένδοξον θάνατον αύτου έπανήλθεν εις την Ε λ 
λάδα. Οί πλεΐστοι τών προσφύγων τούτων ήσαν άποροι, 
πλήν χάρις είς τήν συνδρομήν τών εύπορων ομογενών, 
του Πίου Ζ', δστις είς τήν περίστασιν ταύτην, καίτοι 
θρησκευτικώς πολέμιος τών Έλλήνων,ένεθυμήθη δτι ήτο 
χριστιανός, καί τής φιλάνθρωπου καί έλεήμονος Βρετα
νικής Ε ταιρ ίας, έκ Κουακέρων φρονώ συγκειμένης1, εύ- 
ρον άνακούφισίν τινα τών δεινών των.

Κατά τήν άφιξιν τοΰ Κυβερνήτου έν Ά γκώνι ύπήο- 
χον είσέτι ούκ όλίγαι έλληνικαί οικογένειαι έγκατοίκων 
καί προσφύγων, ών οί παιδες δέν έτύγχανον·'τής δεούσης 
μορφώσεως, διά τό άδιοργάνωτον τοΰ ύπάρχοντος σχο
λείου καί ελλείψει ικανών μέσων* διότι, καίτοι οί έκεΐ 
εμπορευόμενοι άπό τοΰ 1823 έπέβαλον έαυτοΐς, ώ;περ 
καί όί εν τα ΐς άλλαις πόλεσι τής Εσπερίας "Ελληνες 
έμποροι, δικαίωμα εκκλησίας 1 έπί τών κατά πα
ραγγελίαν άγοροπωλησιών, δπερ τινές έπεξέτειναν καί 
έπί τών δι* Ιδιαν λογαριασμόν πράξεων, οί πόροι τής κόι-

- c v V ' i V v r x  ν ω τ  ι ' . υ τ  J - y t  ,  : · - · :  :· · λ "

1 , Ή : έψζιρίpl αύτη άπέστειλε τω 1824 εις ’Αγκώνα λίρας στερλί
νας 40ΐ),, αιτινες.διενεμήθησαν παρα τριών επιτροπών εις 592 ψυχάς* 
κατα τα έγγραφα ταυτα ατινα άπέστειλα τώ 1884 εις τήν ‘ Ιστορικήν 
και ’Εθνολογικήν Ε τα ιρ ία ν  τής Ε λλάδος.
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νοτητος δέν επαρκούν πρός διατήρησιν τής Ε κκλησίας 
καί τοΰ σχολείου.

Ό  Καποδίστριας ανέκαθεν πρεσβεύων, δτι έν τή Εκ
παιδεύσει τής νεολαίας έναπόκειται τό μέλλον τής Ε λ 
λάδος, καί δτι οί παΐδες δέον νά διδαχθώσιν εγκαίρως, 
ο τ ι  ή πατρίς των ατενίζει πρός αύτούς, καί οτι είς α υ 
τήν οφείλουσι ν* άφιερωθώσιν άποκλειστικώς, ώφελούμε- 
νος δέ έκ τών πατρ ιωτικών αισθημάτων τών έν Ά γκώ νι 
δμογενών, συνέστησε πενταμελή έπιτροπήν, αναθέσαςείς 
τόν πρεσβύτερον έξ αύτών^ τό ταμ,εΐον καί είς τόν χΐον 
πρόσφυγα Γεώργιον Φοαγκιάδην τήν έποπτείαν τοΰ σχο
λείου, οστις μετά τήν άναχώρησίν του, αντικατέστη 
παρά τοΰ Κωνσταντίνου Μαρίνογλου, εχορήγησε δέ α 
μέσως είς τήν έπιτροπήν 300 δ ίστηλα , άναδεχθείς 
ταυτοχρόνως νά χορηγή τό αυτό ποσόν έτησίως.

Συνεπεία τούτων διωρίσθησαν διδάσκαλοι τής Ε λ λ η 
νικής καί άλλων μαθημάτων, οί τότε υπάρχοντες, Δη- 
μήτοιος Βρανας έκ Λέσβου, καί ’Ιωσήφ II. Γκινάκας έξ 
Ά ρ τη ς , τής δέ ιταλ ικής, ιχνογραφίας καί καλλιγρα
φίας ό ίταλός Δομένικος ‘Ρέκης.

Κατά τήν διοογάνωσιν τοΰ έν Ά γκώ νι σχολείου, ό 
εφημέριος τοΰ έκεΐ παρεκκλησίου παρ-ρτήθη, οί δε έπ ί- 
τροποι αυτοΰ έπιθυμοΰντες ν’ άντικαταστήσωσιν αυτόν 
δ ι’ ίερέως λογίου, έπεκαλέσθησαν τήν συνδρομήν τοΰ 
Κυβερνήτου, δπως έπαναφέρωσι τόν άλλοτε έφημέριον 
έπ* άρετν) καί παιδεία διαπρέψαντα^ Νεόφυτον Β ιάντην, 
εν Βαρλέττγ) διαμένοντα, ΐνα  έκπληρώ^τ) τήν διπλήν 
λειτουργίαν τοΰ ίερέως καί διδασκάλου. Ό  Κυβερνήτης 
εκτιμών τήν έπιθυμίαν ταύτην τών έπιτρόπων, άπηύθυ- 
νε πρός τόν Β ιάντην τήν άπό 8 ]2 0  Δεκεμβρίου 1827 I- 
πιστολήν, ήν, ώς ανέκδοτον καί πολλοΰ λόγου αξίαν, 
καταχωοίζομεν φδε :

«Άγκών τήν 8]20 Δεκεμβρίου 1827.
«Πρός τόν Πανοσιώτατον κύριον Νεόφυτον Βιάντην 

»Εΐς ΒαρΛέττατ.
«Πανοσιώτατε,

,01 έν Άγκώνι καταστημένοι ομογενείς μέ όμιλοΰσι μ’ εγκάρδιον εύ- 
χαρίστησιν περ'ι τοΰ καιροΰ, καθ’ δν ή Πανοσίους σας έπεδαψίλευε ψυ
χικήν παραμυθίαν διά τοΰ τένευματικοΰ σας ύπουργήματος, και μέ άνα- 
φέρουσιν οτι άπό τοΰ 1825 έτους εύχονται νά σας ιδωσι πάλιν έν μέσω 
αύτών, και νά σάς έμπιστευθώσιν αύ'θις τήν περι τής ψυχικής σωτήριας 
των φροντίδα, και μήν και τών τέκνων των τήν έκπαίδευσιν.

«Καταγινόμενος εις ταΰτα τά δύω μεγάλα συμφέροντα, δέν δύναμαι 
νά μή ποθώ οσα οί φιλότεκνοι πατέρες αύτο\ έπιθυμοΰσι, και κατά χρέος 
μάλιστα προσθέτω εις τάς έφέσεις αύτών, κα\ έκείνας τής κοινής πατρί
δας. Διότι έκτος τών έν τή πόλε* ταύτη γεννηθέντων Έλληνοπαιδων, 
είναι γνωστόν εις τήν Πανοσιότητά Σας οτι εύρίσκονται έδώ και οσα 
παιδία ομογενή έξερρίφθησαν εις αυτά τά παράλια άπό τάς καταστροφάς 
τής Ελλάδος, και ενδεχόμενον νά ελθωσι μετέπειτα και άλλα, εις τά 
όποια αί συνέπειαι τών αύτών συμφορών ?έν συγχωροΰσιν έπ\ τό παρόν, 
ή τουλάχιστον άφαιροΰσι τήν έλπίδα τοΰ νά έκπαιδευθώσι καλώς εις τό 
πάτριον αυτών έδαφος. , , , ,

«"Οσον γρεωστοΰμεν νά εΐμεθα άπεριορίστως πεποιθότες εις τά θαύ
ματα τής θείας Προνοίας, και τά μέχρι τής σήμερον και τά ειςτό^έξής 
γενησόμενα υπέρ τής σωτηρίας τής Ελλάδος, οχι ολιγώτερον και ούτως 
οφειλομεν νά γινώσκωμεν, οτι όχι εις ήμάς, άλλ εις τήν οιαόεξομένην 
ήμας γενεάν αποταμιεύεται τό νά έκτελεσθή ολοσχερές τό εργον τής 
έθνικής έπανορθώσεως.

«''Εκαστος ήμών άπαξ πεπεισμένος περ'ι τής άληθείας αύτ̂ οΰ τοΰ 
πράγματος, δύναται μ’ ευκολίαν νά άναλογισθή τήν εκτασιν τής ώφε- 
λείας, τήν όποιαν θέλει προξενήσει, άν ή θεία χάρις τόν καταστήση ικα
νόν ν’ άναθρέψη τινάς Έλληνόπαιδας εις τάς στοιχειώδεις γνώσεις τής 
ίερας ήμών θρησκείας, νά τούς έκπαιδεύση εις τήν πάτριον αύτών γλώσ
σαν, και νά τούς προπαρασκευάση άκολούθως επιτηδείους νά διατρέξωσι 
χωρ\ς κίνδυνον, η φιλολογικόν στάδιον, η επιστημονικόν, η πρός τάς τε- 
χνας και τάς χειρωναξίας άναφερόμενον, και δεδόσθω ειπεΤν, και προς 
τά δημόσια πράγματα.

«Διά νά συνεργήσητε άρα εις τοιοΰτον μεγάλον αποτέλεσμα, προσκα- 
λεΐσθε, Πανοσιώτατε, άν δεγθήτε τά προβλήματα οσα οι προϊστάμενοι 
τής έν Άγκώνι αδελφότητος Σας άπευθύνουσι σήμερον.

«Και έγώ μέν επραξα τά έπ έμο\ πάντα διά νά χορηγήσω είς το Κυ- 
βώτιον τής Εκκλησίας, πόρον τινά διά τοΰ όποιου νά οικονομήται το 
μικρόν σχολεΐον, τό καταστημένον ύπό τήνκηδεμονίαν αύτής ταυτης τής



Εκκλησίας. Ά ν  δέ ό "Υψιστος εύλογήση τούς άγώνάς μου, θέλω ενερ
γήσει ακόμη μεγαλητέρας ο^φελείας είς τό σχολεΐον,οταν μάθω οτι διοι- 
κεΐται άπό ανδρα Εκκλησιαστικόν οίος ή Πανοσιότης σας.

» Επειδή δέν άμφιβάλλω οτι θέλετε αποδείξει εύλογους ολας αύτάς 
τάς έλπίδας, παρακαλώ νά δεχθήτε τάς πιστώσεις της έξαιρέτου μου 
πρός τήν ιεράν κορυφήν Σας ύπολήψεο>ς.

»"Όλος πρόθυμος 

• Ί. Α. Καποδίστριας».

Α τυχώ ς  αί πρός την ελληνικήν κο ινότητα  τής  Βαρ-  
λ έ τ τα ς  ύποχρεο^σεις τοΰ ίερέως τούτου, παρεκώλυσαν 
την είς Α γ κ ώ ν α  έπάνοδόν του.

Εκτος τής είς τό σχολεΐον τοΰ Ά γ κ ώ ν ο ς  χορηγηθεί-  
σης χρηματικής συνδρομής, ό Κυβερνήτης θεωρών την  
ελλειψιν τών αναγκαίων δ ιδακτ ικών βιβλίων, έπροίκι- 
σεν αυτό, καθώς και τά  τής Τεργέστης καί Βενετίας  
σχολεία διά τοΰ Μουστοξύδου, μέ τ ά  συγγράματα  τοΰ  
άοιδίμου Κοραή, διά τοΰ Ούμβέρτου (Humbert) καθη-  
γητοΰ εν Γενεύη ικανά σ ώ μα τα  τών μύθων τοΰ Α ισ ώ 
που, τών διαλόγων τοΰ Λουκιανοΰ? καί τών πολ ιτ ικώ ν  
δημηγοριών τοΰ Δημοσθένους,καί δι* άλλων την  Παιδ ι
κήν εικονολογίαν τών αδελφών Κ απετανάκη ,  την Ώ γ ύ -  
γειαν τοΰ Σταγειο ίτου καί διαφοοα ά λλα  δ ιδακτ ικά  β ι -  
β λ ι* ? ά τ ινα  μά την  ήθελεν άναζητήσει  τ ις  είς τά  β ι
βλ ιοπωλε ία  τοΰ ΓΙαπικοΰ Κράτους.

Ενθαορυνθείς δ Κυβερνήτης έκ τής λ ίαν  εύμενοΰς τοΰ 
έν Ά γ κ ώ ν ι  Άποστολ ικοΰ  Επιτρόπου (Delegato A p O S -  
tolico) Μαρούλλη (M arulli) καί έκ τής άοχής όρμώμε- 
νος, οτι π2σα Κυβέονησις οφείλει άνευ διακρίσεως θρη
σκείας, νά μεριμνήση καί συντελέση είς την έκπαίδευσιν  
τών ύπ ’ αυτή  τέκνων, έπεκαλέσθη δι* έπιδεξίων επ ιστο
λών προς τε τόν Πάπζν καί τόν Μαρούλλην, την  συν-

δρομην τής  Παπικής Κυβεονήσεως, πλην μ α τα ίω ς ,  ά -  
φοΰ μά λ ισ τα  ποοέκειτο περί σ χ ισμα τ ικώ ν !

Πλην ή αδιαφορία τής Παπικής Κυβερνήσεως δέν έ- 
πέτρεψεν δπως τό έν Ά γ κ ώ ν ι  σχολεΐον άποφέοη αισίους  
καρπούς, καί δικαιώση τάς  προσδοκίας τοΰ προστάτου  
αύτοΰ Κυβερνήτου, ώς άπεδείχθη έκ τών δημοσία πρώ
των γενομένων εξετάσεων, ών τά  άποτελέσματα  εδη-  
μοσιεύθησαν διά τοΰ ύπ* άρ. 8 7  τοΰ έτους 1 8 2 9  φυλ-  
λου τής Γ ε ν ι κ ή ς  Έ φ η ι η ρ Ι δ ο ς  τ ή ς  Έ Ι . Ι ά δ ο ς ^  έξ ου κα-  
ταδε ίκνυτα ι  δτι δ Κυβερνήτης έθεώρει καί τό έν τή  άλ-  
λοδαπη σχολεΐον τοΰτο ώς κλάδον τής  δλης έκπαιδευ-  
σεως τής  Ε λ λη ν ικ ή ς  Πολιτείας.

*0 Κυβερνήτης ίδών κ ά λλ ισ τα  τήν δεινήν θέσιν έν η 
διετέλει ή πολύπαθης πατρ ίς^ ή ν  έκλήθ/) νά κυβέρνηση, 
καί κ α τά  τήν έν Ά γ κ ώ ν ι  μακράν διατριβήν το υ ? κα ίτο ι  
κατατρυχόμενος έκ τής  μη άφίξεως τοΰ πλοίου, δέν έ-  
παύσατο μεριμνών περί τών πολυειδών τής Ελλάδος  
αναγκών καί τής θεραπείας αύτών,  διό καί φορτίον α 
λεύρου έξ αραβοσίτου καί διπυοίτου άπέστειλεν εις Δρα-  
γομέστιαν διά τοΰ παπικοΰ πλοίου W l i t O T l d  τοΰ π λ ο ι 
άρχου ’Ιακώβου Δέ Στέφανι ,  άξίας δ ιστήλων 2 5 5 0  καί
φορτίον γεωμήλων παρήγγειλεν είς Α γ γ λ ί α ν , κ α ί  τόν Ι ρ 

λανδόν γεωπόνον Στήβενσων (Stevenson) έκάλεσε πρός

1, «Τό έθνος και ή τότε Κυβέρνησις αύτοΰ, ήτις εις μικοάν περιωρι- 
σμένην νήσον, τήν Α ίγιναν, δέν εισηκούετο ειμή εις πολλά όλίγας Επαρ
χίας τής Ελλάδος, περιέμενον άνυπομόνως τήν ελευσιν τοΰ Κυβερνή
του, ώς σωτήρος. ’Ενώ δέ άφ’ ένός ωκτειρον τήν άπόνοιαν όλίγοιν τ ι-  
νών, άδιακόπως ^αδιουργούντων και διασπειρόντων ψευΟεις φημας, οχι ο 
Κυβερνήτης δέν ερχεται είς τήν Ε λλάδα , γινώσκοντες έκ τών προτερων 
τάς διαθέσεις τών τοιούτων και τάς περι τόν νεωτερισμόν προσπαθειας 
αύτών, επαλλεν άφ’ έτέρου ή καρδία των άπό φόβου, μήπως ή οικτρα ί -  
κείνη τών πραγμάτων κατάστασις άποτρέψη τόν Κυβερνήτην νά ελθη εις 
τήν Ε λλά δ α » . (Μάμουκα: Τ α  κ α τ α  τ η ν  ’Α ν α γ έ ν ν η σ ι ν  τ η ς  ΈΑ-  
Αάόος,  τόμ. Γ , σελ. 30).



διδασκαλίαν τ Τις καλλιέργειας του άγνωστου τότε έν 
Ελλάδι καρπού τούτου, καί περί μισθώσεως ξένων γεωρ

γών ειδότων *αί τήν μεταξοσκωληκοτροφίαν διενοήθη, 
χωρίς ποτέ νά λησμονήση τά ορφανά καί τούς έν τη Ε 
σπερία διεσπαρμένους παιδας. Έκ τούτων πάντων κατά
δηλον γίνεται το ύπό τοΰ βιογράφου αύτοΰ’ Στούρζα λε
γόμενον,δτι δηλαδή ο Κυβερνήτης άπό τν̂ ς εκλογής αύ
τοΰ υπήρξε καί εν Αγκώνι καί παντοΰ εναλλάξ, αύλι- 
κός, οικονομολόγος, παιδαγωγός, τροφοδότης καί δημο- 
σιολογος δι αγάπην τών ομογενών του καί τν)ς έν α
πορία διατελούσης πατρίδος του* διό καί άνεξάληπτος 
διέμεινεν έν τνί καρδία τών έν Άγκώνι Ελλήνων ή εί- 
κών τοΰ Κυβερνήτου, καί πάντες Ικλαυσαν πικρώς μα- 
θόντες τον τραγικόν θάνατον τον πρώτου τών 'EJJiircor
' ΕΛΛηννς.

Ά θ ή νη σ ι, κατα  Σ επτέμβριον, 1 8 8 6 .
Α θ . Γ .  Δ ο υ ρ ο υ τ η ς

ΥΤ :τ τ  VOT ν ~ .υ ω ν  >' - ; 3 r v o : . v  . * . ν  ' .·35Ρ

ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΑΛΗΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
#. ·

. ' · / ' * „  ' r/· „  «, 4

ΕΣΠΟΙΝΙΣ κομψευομένη προσκαλει τήν νεα- 
ράν καί χαοίεσσαν θαλαμηπόλον της, βρο- 
χεράν καί σκοτεινήν τινα νύκτα τοΰ Φε
βρουάριου, καί λέγει αυτΤί:

:γε τό ταχύτερον, Μαργαρίτα, νά καλέστις τόν 
όδοντοϊατρόν Σ. . . . είπε αυτφ να λαβτ) όχημα και να 
ελθγι έσπευσμένως, διότι ή καλλιτέρα, ή προσφιλέστερα 
μου* φίλη βασανίζεται πρό είκοσιτεσσάρων ώρών έκ 
σφοδρές οδονταλγίας». ‘Η άκακος παιδίσκη έξήλθε πα· 
ραχρ^μα τ^ς οικίας, άγνοοΰσα πράγματι ποια τις ητό 
ή μυστηριώδης έκείνη φίλη, χάριν της οποίας τηνίπεμ- 
πον, κατ’ αυτήν την ώραν της νυκτος, να καλέστ) τον 
ιατρόν. Ουτω δέ απορούσα εφθασε προ της θυρας 
τοΰ οδοντοίατοοΰ, ήν κρούει έν σπουδή. Υπηρέτης , ί  
μάλλον ε’ιπεϊν βοηθός, ανοίγει αύτ$ καί τήν προσκαλεΐ 
νά είσέλθΥ). Ή νεανις διέρχεται μετά δειλίας τόν ου
δόν, περιφέρουσα έντρομα βλέμματα, διότι κατ έκείνην 
ακριβώς τήν στιγμήν, φωνή ήκουσθη άλγους, τίς οιδε εκ 
τίνος στόματος έξελθοΰσα, έπί ττ>) έκριζώσει όδόντος !...

Θύρα τις τρίζει έπι τών στροφίγγων, καί έμφανί- 
ζεται αίφνης μορφή φλεγματώδης καί άνευ μύστακος, 
διότι έθυσίασεν αύτόν φευ ! γενναίως, πρό τών ποδών 
τ^ς παντανάσσης καί πολυτρόπου Μ Μαc. Μορφή α- 
νευ μύστακος βεβαίως δέν είναι ώραία, πλήν τί νά 
γίνη* άφοΰ καλά καί σώνει καί αύτός δ μακαρίτης Δαρ- 
βίνος ήθέλησέ νά μ«ς έξισώσ-ρ μέ τούς πιθήκους πρέ-



πει έκόντες άγοντες νά κύψωμεν τόν αυχένα ποό της 
γοήσσης εκείνης ην Μ ό δ α ν  καλοΰμεν μετά στόμφου, καί 
νά προσπαθήσωμενδπως μη διαψεύσωμεν τόν σοφόν Δαρ- 
βΓνον (μακαρία ή ψυχή του). Λοιπόν η μορφή εκείνη 
ητις  διά της θύρας έπεφάνη δέν ητο άλλη παρά τοΰ ό- 
δοντοϊατροΰ Σ. . . τοΰ δεζιοΰ Άσκληπιάδο^,, δβτκ  δε  ̂
φείδεται ουτε πτωχών ουτε πλουσίων, άλλά μέ το σύ- 
νηΟες είς τούς συμπατριώτας αύτοΰ φλέγμα, ούχί .^λέον 
άργυρον ζητεί  ώς αντάλλαγμα, τών κόπων και ύπηοε- 
σιών του πρός τούς πελάτας, άλλά χρυσόν . > ."και χου* 
σόν φέροντα άπεικονισμένην την μορφήν τής. σεπτής ά- 
νάσσης των . . .

—  Τί ζητείς,κόρη μου ; λέγει πρός την θεραπαινίδα·
—  Τό γιατρό γ ιά  τά  δόντια, αποκρίνεται μεθ’ &· 

πλοϊκότητος η νεανις, όλονέν οπισθοποροΰσα καΓάλλά-  
ζουσα χροιάν, διότι μόνη ή μορφή τούΆσκληπ^άδου  
τ95 ένεποίει φρίκην.

Βεβαίως η κόρη εβλεπεν άνθρωπον, καί ούχί κρο
κόδειλον έτοιμαζόμενον νά την ροφήση, π λην . ‘κατά την  
ιδέαν της, ούδόλως άπίθανον νά την ηρπαζε διά· των 
χαλύβδινων χειρών του, καί τ'ής άπέσπα Ινα πρός ενα 
τους τριακοντα δυο οδοντας! ... ΐνα κόσμηση δι’αύτών, 
τίς  οίδε, τίνος αριστοκρατικής καί φιλαρέσκαυ λαίδης 
νωδόν στόμα...

—  Τό γιατρό γ ιά  τά  δόντια, τώ  επαναλαμβάνει  
μετά δυνατωτέρας φωνής, φοβουμένη μη δεν ήκούσθη 
αρκούντως παρ’ αύτοΰ. Έλθετε γρήγορα στό σπίτι«, κά
ποιος βασανίζεται άπό φοβερόν πονόδοντο παο είκ'ο6ι& 
τεσσάρων ώρών. Λάβετε άμαξαν καί ουτω δέν &ά άργο- 
πορήσετε, είπεν ή νεανις, καί έρρίφθη ελαφρά ώ ς π τ η -  
νόν έπί τής όδοΰ.

Μετά ήμίσειαν ώραν ό οδοντοϊατρός Σ  \ . . Ικρουε

τό ρόπτρον τής οικίας της δεσποινίδος. Η θυρα α 
νοίγεται, καί οδηγοΰσιν αύτόν είς δωμάτιον κομψό
τητας ού της τυχούσης* έπί τίνος τραπέζης κεινται  
φύρδην μίγδην διάφορα φιαλίδια τοΰ E au de Cologne, 
τοΰ vinegar aromatic, καί άλλα άτινα βεβαίως λεπτο-  
τάτη  τις καί αβρά γυναικεία χειρ θά έναπέθηκεν εκεΐ. 
Δέν έχρειάζετο μεγάλη φιλοσοφία ΐνα δ οδοντοϊατρός 
έννοήση δτι η πελατις  της δποίας δ οδούς κατεδικάσθη 
εις έκρίζωσιν, είναι χαριτόβρυτόν τ ι  και ευαίσθητον 
πλάσμα. Καί  τίς δύναταί νά εΐπη τό εναντίον, άφοΰ... 
καί αύτά  ετι τά  λεπτά κοσμητικά φιαλίδια αρκούντως 
τό διαλαλοΰσι. Όθεν δ Άσκληπ ιάδης  μας μειδιά, εύ- 
χαρίστως τρίβων τάς χειρας καί ποοετοιμάζων προσφυές 
τι χ ο μ π λ ι μ & ν τ ο  πρός τήν ώραίαν,^ν περιέμενεν έδονταλ-  
γοΰσαν νεάνιδα. Καί  ίδου ανοιγομένης της θυρας προκύ
πτει άξιοσέβαστος γεροντοκορη, η δεσποινίς Τ.,.ακκιζο-  
μένη καί μειδιώσα. Ό  ιατρός μας έν τη συγχύσει τών ι
δεών του χαιρετίζει έδαφιαίως, πλην άνεγείοων τήν κε
φαλήν του μένει εμβρόντητος,καί ή φωνη του φαίνεται α
ποσβεσθείσα έν τώ λάρυγγα διότι ,αντ ι  της ποοσδοκωμένης 
καλλιπαοείου νεάνιδος, βλέπει την δεσποινίδα Τ . .. Αλλ  
δποία ή Ικπληξις αύτοΰ, μόλις συνελθοντος εκ τής δει
νής απάτης,  δτε είδε τήν γεροντοκόρην κρατοΰσαν έν τ7) 
αγκάλη ποαγμά τι  ζών, δπερ.·. κινείται .  Τό μυστηριώ
δες άντικείμενον είναι έπιμελώς περιτετυλιγμένον εν βα-  
ρυτίμω λαχωρίω ή σαλίω τής Περσίας. Τί νά είναι άρά 
γε τό προσφιλές έκεΐνο ον, περί τοΰ οποίου η καλη κυ
ρία του δείκνυται τόσον Κμφοοντις ; ... Αλλα βεοαίως η 
φιλόστοργος οικοδέσποινα φαίνεται δτι δέν εχει κατά  
νοΰν νά χοονοτρ καί άποσύρουσα άκραν τ ινά τοΰ 
πεοσικοΰ σαλίου, παρουσιάζει ποό τών έκπλήκτων οφ
θαλμών τοΰ ίατροΰ, τήν προσφιλή της, την άβράν, την



“ταντη{’ >έν&υσα έπΐλ χ~

χ ~  ] * ψ  f*ow> ’ll o i  * *·**?<« σας, χαί ελπίζω δ η
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Καί άναμφ..βόλως τέζώον ί,το εύγενές, άφοϋ μ^ΗΤΤά 

* «  Π γενεαλογία τον έκρατήθη άχριβώς, άρχομ^νη άπο 
τον σωτηρίου Ιτους 1700. Ό ιατρός 4 * ^ 4  ν2 *α- 
ταστειλνι βλασφημίαν, λ«μβάνΕΙ τήν γάταν είς τάς νεϊ- 
ρας του καί λέγει *

- ¥,*^ιστα’ δεσττοινίς, άλλ οί μαργαρίται τών ευ-
γενων ζωων τιμώντας τό διπλοϋν j) οί τών άγενών άν*
θρωπων, η τ0ι δυο λίρας. Καί ευθύς άποσπ* τόν έδόντα

Κραυγή οξεία ηχούσθη· ήτο τνίς φιλοζωου γεροντο-
*ίρ»ς, ητ.ς tov πονον τ·?5ς γάτας αίσθανθεϊσα επεσεν έχ- 
ταδην λιπόθυμος.

Έ ν Μαγγεστρία.

Α ι κ α τ ε ρ ί ν η  Γ ρ . Ζ λ α τ α ν ο υ

Π Ε Ρ Ι  Τ Ω Ν

ΑΤΕΛΩΝ ΕΙΣΕΤΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
» «

I
Χαρα*τ?;ρες χο ινω ν ι*ο Ι  

*α τλ  τ^ ν π ορ είαν τ^ς άνθρω πείας προόδου παρατηρούμ ενος.

ΑΤΑ τό παρελθόν ετος έδημοσιεύσαμεν διά 
του 'Αττικού ΉμεροΛογίον βραχέα τινά 
περί μεταμορφώσεως τών έπί γ?]ς οντων, 
κατά τήν επιστημονικήν ύποθεσιν του Δαρ- 

καί άλλα τινά περί του μέλλοντος του ανθρώπου 
επί τής γής, άκολουθήσαντες είς τούτο ταΐς κοινωνιολο- 
γικαΐς θεωρίαις τοΰ άγγλου Herbert Spencer.

'Ως δέ θά ένθυμώνται βεβαίως οί άναγνώσαντες, διεζ- 
ήλθομεν τάς περί Δαρβινισμού υποθέσεις έν άκρα περι- 
λήψει, καί άπεδείζαμεν παρεμπιπτόντως ο?ι έναντίον 
τών εβραϊκών παραδόσεων, έκ πλάνης πιστευομένων ώς 
προς τήν χρονολογίαν τ^ς δημιουργίας, άγνωστα καί 
άκατάληπτά είσι τόν άριθμόν τά έτη, άτινα παρηλθον 
άπό της ένάοζεως τ^ς τοΰ Σύμπαντος ύπάρζεως, καθ* οί 
άνευ έζαιοέσεως άποφαίνονται οί ποικίλων γνώσεων επι
στήμονες, πλήν ολίγων τ»νών, ήμετέρων ιδίως, ύπολαμ- 
β α νό ντω ν  ώς αλάνθαστα καί αμετάβλητα πάνθ’ οσα ε- 
μαθον έν τή νηπιότητι αυτών, και πάνθ’ οσα αί πάλαι 
τών κοινωνιών έκ τοΰ σκότους τής άμαθείας των όρμώ- 
μεναι, ώς ήλιους διαρκοΰ; καί άπολεμήτου αλήθειας 
έγκατέλιπον ήμΐν είς κληρονομιάν. Ά λ λ ’ ό de Quattre- 
fages και πλήθος άλλων επιστημόνων, έξετάσαντες έμ-



βριθώς την  λ ίμνην Leman, α π ο γ ί ν ο ν τ α ι  δτι άπό μόνης 
τής  παγετώδους εποχής τής  Ευρώπης χωριζόμεθα διά 
μακρας σειράς εκατόν χ ιλ ιάδων  ετών,  και τουλάχιστον ,  
έπ τά  χ ιλ ιάδας  εως όκτώ άπό τής  λιθ ίνης εποχής καί  
τών ιστορικών χρόνων τής  Α ίγυπ του ,  ήτο ι  χρόνον μα-  
κροτερον τού υπολογιζομενου ύπο τών Εβραίων άπό 
τής πρώτης στ ιγμής  τής δημιουργίας (Quattrefages : 
L ’Espece Humaine. Paris 1 8 8 0 .  Έκδοσις β 7!* σελ. 
9 6  και εφεξ.). Οΰτως έξετάζων τά  γεγονότα και πειθό- 
μενος εις τάς  κρίσεις τής  τε γεωλογίας καί παλα ιοντο
λογίας, έξήνεγκον κ α τά  τό παρελθόν ετος τό επ ισ τημο
νικόν συμπέρασμα δτι,  άποδιοπομπούμενοι τό θαυμαστόν  
δέον νά θεμελιώμεν τάς  κρίσεις μας περί παντός δ,τ ι  
συμβαίνει πέριξ ημών είς μόνους τούς προαιώνιους νό
μους τής  λογ ικής παρατηρήσεως, μεθ’ ης έπροικίσθη ό 
άνθρωπος, άναφανείς έπί τής ύδρογε ίου .Άλλά  καθ ’ δσον 
αφόρα εις τόν ουτω δη βαπτισθέντα  Δαρβινισμόν δέν 
απέσχομεν νά σημειώσωμεν καί τ ά  τρωτά αυτού μέρη, 
ε<ρ ω και αδυνατούντες νά φέρωμεν τ ά  νύν την  πανυ-  
σ τά τη ν  κρίσιν μας, αφιερώσαμεν είς τό μέλλον την π λ ή 
ρη και αμετάκλητον επιστημονικήν ερευνάν. Ά λ λ ’ εύρέθη 
τ ις ,  κατηγορήσας ημών ώς πιστευόντων είς την αυτό
ματον γένεσιν τών οντων, καί Ι'να κατασυντρίψω γ.μ<2ς, 
προσήνεγκεν ώς μαρτυρίαν την  τού Μ αντεγάζα  καί Βιρ- 
χωβιου μετατροπήν ; Καί  τ ί  σημαίνουσι δύω άνθρωποι 
απέναντ ι  πολλών · Ήοωτήθησαν δέ ούτοι, άν π ιστεύω-  
σιν εις το θαυμαστόν;  Ά λ λ ά  καί παρουσιαζόμενοι οι δύο 
ούτοι ώς μη πιστεύοντε; τά  τής  έξελίξεως πλέον, λέ- 
γουσι τ ά χ α  δ,τ ι  έν τω βαθει τής  ψυχής φρονούσι. Δέν 
εινε δέ δυνατόν, έμβανθύνοντες ούτοι είς την άτελή  εί- 
σέτι νοητικην καταστασ ιν  τής  κοινωνίας, νά μη βλέπωσι  
καταλληλον  την ώραν πρός διάδοσιν ιδεών, α ΐτ ινες προ-

ώρως έν αύτη  ριπτόμεναι, δύναντα ι  βλάβας μάλλον νά 
προξενήσωσι.

Ά λλ*  επειδή ο λόγος περί αύτομάτου γενέσεως, έπι-  
τραπήτω μοι νά ειπω συντόμως την γνώμην μου, η τ ι ς  
έστίν ή ακόλουθος «Ή  δόξα περί μονογενείας ή πολυ- 
γενείας καί ή τού αύτοματ ισμού είσι δύω ζ η τ ή μ α τ α  ά 
λυτα  μέ/pt τούδε, καί άγνωστον,  άν είναι δυνατόν νά 
λυθώσι» / Ά λλ*  ώ; πρός την δημιουργίαν τής  έν γένει 
ζωής έπί τής  γής, υπάρχει πλήθος άλλων λόγων π ε ι 
στικών, δι* όσους θελουσιν αποδείξεις και οχι θαύματα .  
Ώ ς τόσον ή ειλικρινής περί Δαρβινισμού άφήγησίς  μου, 
μη σ/ετιζομένη μόνον πρός άνθρωπολογικάς καί ζωολο-  
γικάς γνώσεις, άσχέτους πρός πασαν άλλην  κοινωνικήν 
αγωγήν,  άπορώ πώς έσκανδάλισε χριστιανόν τ ινα  καί  
ένέσπειρεν αύτώ  την βάσκανον ιδέαν νά μόρφωση την  
γνώμην, δτι ύπό τόν άγνόν πέπλον τής  επ ιστήμης έκού- 
πτετο η έριννύί τής  άνηθικότητος και ο σης τού αθοη-  
σκου.Συγχωρούμεν άπό καρδίας καί οίκτείρομεν την π λ ά 
νην, άτε  ούδέν το κοινόν Ιχοντες πρός τούς στερούμε
νους γνώσεων φυσιολογικών, καί άρπάζοντας ,έσπευσμε- 
νως άπό τής ίλύος τού φανατισμού ράκη παλαιών ιδεών, 
δι* ών ούδέν άλλο έν τώ φανατ ισμω των κατορθούσιν 
ή την  σ τα σ ιμ ό τη τα  τού πνεύματος,  δπερ εκ τής με
λέτης τών φυσιχ,ών γεγονότων, και ούχί έκ τής δει- 
σιδαιμονος στασ ιμότητας  άντλε ΐ  διαρκώς τ ά  είς προο- 
δον τού άνθρώπου φώτα,  τροποποιούν σύν τη  προόδφ τού 
πολιτ ισμού καί αύτούς τούς χαρακτήρας τής  θρησκείας
(ίδέ Etienne Chartel : De la Charite Chretienne. 
Ouvrage coaronne. Paris.)

Καί τ α ύ τ α  μέν πρός έκεΐνον η έκείνους, οιτινε; εν υ-  
περμεσούντι ΙΘ αίώνι ,  φρονούσιν δτ ι δυνατα ι  νά υπάρ-  
χη ψυχη έν άνθρώπψ στερουμένω εγκεφάλου,καί ουχ η τ -



τον ποοφητεύοντι την τελευτήν του και άπροςκόπτως 
λαλοΰντ ι . 'Αλλ’ούδόλως ξενιζόμεθα έπί ταΐς  ίδέαις τινών, 
διότι γνωστόν ήμΐν, οτι πρός τάς τάσεις τοΰ ανθρώπου 
κατά την ποικίλην τοΰ πνεύματός του έξέλιξιν, παρου
σιάζεται αείποτε, άπαοεγκλίτως συμβαδίζουσκ καί αν
τίθετός τις πολεμία καί πιεστική καί μέχρις έξοντώσεως 
προςπαθοΰσα νά άποσβέσν) τάς διά κόπου άνακαλυπτο-  
μένας αλήθειας. Τοΰτο συμβαίνει, διότι, ένφ παρά τη  
άνθρωπότητι τινές μέν κοπιώσιν, ΐνα ωθώσιν έπί τά  
πρόσω αυτήν, άλλοι τινές έξ ανατροφής καί κληρονο
μιάς, έξ ένδιαφέροντος, έπαγγέλματος ή φυλετισμοΰ, έκ 
νωθροτητος πνεύματος καί έκ φόβου πρός τό άγνωστον, 
άπωθοΰσι παν ο,τ ι  παρουσιάζεται ώς νέον. Έπί παρο
μοίων παθημάτων δεν είναι άγνωστα θλιβερά ιστορικά 
γεγονότα, έπί μακρόν πιέσαντα τήν άναθάλλουσαν α 
λήθειαν. Αλλ επίσης δέν είναι νέα καί άγνωστος ή ι
στορική έπιμονή τών αποστόλων της επιστημονικές α
λήθειας, συνειθίζουσα μετά κινδυνώδους αείποτε γενναι- 
οτητος ν’ άντ ιτάσσηται  κατά τών δυςνεοών καταδοο-

’ I - » ' -  ” * \ Γ r ^μων, αψηφούσα και αυτόν του μαρτυρίου τον θανατον.

II
*Ανλ τήν ’Αφρικήν περιήγησις.—Βλέμμα έταστικόν επί τών 

δυτικών παρακτίων λαών κα ί &λλων είσετι νηπιαζόντων. 
—"Ή6η αύτών, θρησκεία, πνευματική άνάπτυξις.

Τών είρημένων ούτως έχόντων, προςπαθήσωιχεν χώ
ρας τινάς τές  υδρογείου έπισκεπτόμενοι, οπως άνεύρωμεν 
τόν έπ* αύτης άτελέστερον τών ανθρώπων, καί έξ επι
στημονικών όρμώμενοι πεποιθήσεως διδάξωμεν πώς ε ί 
ναι δυνατόν νά τελειοποιηθώ ούτος τό σώμα, τό πνεΰμα 
καί τήν ηθικήν.’Αναγνώστα, άκολούθησόν με προσέχων.

Επισκέπτομαι τά  παράλια της δυτικής Άφοικης,  ρί- 
πτων ένίοτε βλέμματα μεμακρυσμένα καί εις τ ινα  άλλα  
μέρη της χώρας ταύτης ,  ή έρωτών όσους συναντώ δυ- 
ναμένους νά μοι παράσχωσι θετικάς και ειλικρινείς πλη
ροφορίας περί τές  κοινωνικές τών μαύρων έκείνων λαών 
καταστάσεως, οιτινες απόγονοι κατά τινας τοΰ Χάμ, ε- 
σχον ώς κληρονομιάν τήν κατάραν τοΰ Θεού, καί ζώσι 
κολαζόμενοι έπί της γές διά τάς άμαρτίας τοΰ γενάρ
χου αύτών.

Άναχωρών άπό τοΰ Γιβοαλταρ και πλέων προς με
σημβρίαν, στρέφομαι διά τών οφθαλμών ποος τό τών 
Μαυριτανών βασίλειον, ούτινος τό τρίτον κατέχει ή αμ
μώδης έρημος Σαχάρα, ήτις  ήν άλλοτέ ποτε πυθμην 
θαλάσσης, έξ ίσχυροτάτου σπασμοΰ τών σπλάγχνων της 
μητρός γης άνατειναχθείσης μακράν, καί καταλιπουσης  
κενόν, τόν αμμώδη καί πυριφλεγέθοντα βυθόν. Εισδύων 
διά τοΰ οφθαλμού άπώτερον, βλέπω τήν κορυφήν τοΰ 
περιωνύμου Ά τ λ α ν τ ο ς ,  ύψουμένην 34/5  μέτρα υπερ 
τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης. Μανθάνω παρ άζιοπί-  
στων έπιστημόνων οτι ή χώρα είναι ύγ ιεστάτη, διότι ή 
έλαχίστη θερμοκρασία ταύτης  δέν διαφέρει τές.ύψίστης,  
είμή κατά  τέσσαοας μόνον βαθμούς τοΰ έκατονταβά-  
θμου θερμομέτρου, αί δέ βροχαί δέν ένοχλοΰσι τήν χω 
ράν είμή μόνον 2 6  ημέρας κατ* Ιτος. Είναι επομενως τό 
κλίμα της Μαυριτανίας ώφελιμώτατον τοΐς εχουσι τήν 
?να οκνηοάν καί τοΐς πάσχουσιν ύπό στηθικών νοσημά
των ( Baumier καί Humbold ). Βασιλεύει ένταύθα  
Σουλτάνος, λίαν υποδεέστερο^ τοΰ Σουλτάνου τές  Κων
σταντινουπόλεως, διότι είναι άγριος καί φανατ ικώτα-  
τος, απόλυτος δέ κυρίαρχος καί διώκτης ώμος μετα  
τών όαοθρήσκων του υπηκόων τών τε χριστιανών και  
Εβραίων. Οί κάτοικοι κατάγονται  έκ Βαρβαρίας καί



’Αραβία; ή είναι μιγάδες έκ. μαύρων δούλων καί ’Αρά
βων, έφ’ ω καί παρουσιάζουσι ποικίλου; τύπους μορφές 
καί ποικίλα ελαττώματα, ών τό κυριώτατον ό θοησκευ- 
τικός φανατισμός. Κατά τά μεσημβρινά της χώρας ταύ
της μέρη καί ιδίως άπό τού Λευκού ’Ακρωτηρίου μέ
χρι τής Σενεγαμβίας, δέν άπαντώμεν άλλο ή έρημον αμ
μώδη, έν μέσψ τής οποίας ύψούνται συχνά πυκνά λόφοι 
κατάφυτοι ύπό τών παραγόντων τό πολύτιμον αραβι
κόν κόμμι δένδρων.

Μεσημβρινώτερον έρχεται ή Σενεγάλη η Σενεγαμβία, 
γαλλική αποικία, εχουσα τόν Ά γ .  Λουδοβίκον καί την 
Γορέαν ώς εμπορικά κέντρα. Αυτη διακόπτεται ύπό δύο 
μεγάλων ποταμών, οϊτινες, χυνόμενοι είς τόν ’Ατλαντι
κόν ωκεανόν σχηματίζουσιν έκτεταμένα τέλματα, κα- 
ταστρεπτικώτατα άποβαίνοντα τη υγεία, έφ’ ω καί έν 
τ·?5 θέρμη τού έτους ώρα άναγκάζονται οί κάτοικοι νά 
μεταβαίνωσιν είς τά παρακείμενα ορεινά μέρη, καί σώ
ζω νται εκ τών τελματωδών ένόοεπιδημιών. ’Από τής 
χώρας ταύτης μέχρι τής Βεγγουέλας, συμπεριλαμβα
νομένων τών τε παραλίων απάντων καί τών μεσογαιο- 
τέρων προς άνατολάς κειμένων χωρών τού βασιλείου 
τής Δαχώμης καί τών Άσχαντίω^, οί αύτόχθονες άνή- 
κουσιν είς την τών μαύρων φυλήν, έχοντες κόμην έριώ
δη, βαθμόν τινα προγναθασμού, μέτωπον στενόν, ρινα 
σιμήν, χείλη ανάστροφα, όδόντας κοπτήρας πλαγίους, 
μήλα έξέχοντα, ανάστημα μέτριον, μύς άνεπτυγμένους 
καί πνεύμα καί ήθη πλησιάζοντα μάλλον την βαρβαρό
τητα, διότι οί πλεΐστοι σχεδόν είσίν άγριοι καί ημίγυ
μνοι βαδίζουσι, πλην τών κατοίκων τής Δαχώμης καί 
Ασχάντης, οϊτινες Ιχουσι βαθμόν τινα πολιτισμού, κα- 
τοικούσιν οίκους ευπρεπείς καί εύρυχώρους, καλλιεργούσι 
την γήν, αλλ εζακολουθουσιν είσέτι νά χύνωσιν αφειδώς

τό αιμά των κατά την μεγάλην των εζ ιν , ώς την απο- 
καλούσιν οί ίδιοι, καί νά έζακολουθώσι το της σωμα
τεμπορίας έπάγγελμα καί μετά τόν πόλεμόν, ον ήγειραν 
κατά τών Άσχαντίων έκ φιλανθρωπίας οί Αγγλοι, και 
μετά την άγρυπνον προσοχήν, ην αυτοί οί Αγγλοι κα- 
ταβάλλουσι πρός περιστολήν τού άπανθρώπου τούτου 
εμπορίου. Είς Αγκόλαν δέ καί Βεγγουέλαν ιδία τό 
κακόν τούτο εξακολουθεί αείποτε λαθραίως ενεργούμε- 
νον (C am eron ).

Έν Σενεγαμβία τό έπικρατούν θρήσκευμα είναι ό Μω
αμεθανισμός, άλλ’ άπ& τής Σιέρρας Λεόνης καί κάτω 
καί καθ’ άπασαν τήν Γουινέαν έπικρατεΐ ό Φετιχισμός. 
ίτ ι  δέ μεσημβοιώτερον ερχεται ή Γουινέα, διαιρουμένη 
είς βόρειον καί μεσημβρινήν καί ύποδιαιρουμένη είς πολ
λάς παραλίους υποδιαιρέσεις.

Ή μεσημβρινή Γουινέα, άοχομένη άπό τού Κόλπου 
τής Βιάφρας, διήκει μέχρι τών συνόρων τού Κόγκου, 
διαιρείται είς πέντε βασίλεια, ών έν καί τό τού L o a n g o  
παρά τάς έκβολάς τού ποταμού G abon , ενθα οί Γάλ
λοι άπό τού 1843 άνήγειρον κατοχής καί εμπορίας ί 
δρυμα. Ή χώρα ή έκτεταμένη τού Κόγκου, λαβούσα τό 
ονομα έκ τού ομωνύμου ποταμού, δστις καί Ζα'ιρας κα
λείται., έχει μεγίστην Ικτασιν, παρουσιάζει τά αυτά 
πρός τάς παρακειμένας χώρας νοσήματα, καί διήκει με- 
σημβρινώς μέχρι τού βασιλείου τής ’Αγκόλας, ήτις έχει 
καί τήν πορτογαλλικήν πόλιν ό Ά γ .  Παύλος τής Λο- 
άνδας, ενθα εφθασεν ό πολύς περιηγητής L iv in gsto n , 
άπό άνατολών πρός δυσμάς διαδραμών τήν άφρικανικήν 
ήπειρόν.Κάτωθεν τών χωρών τούτων άπαντώμεν τό τής 
Βεγγουέλας βασίλειον εχον άντικρύ καί άνατολικώτε- 
ρ-Ον τήνΛαχώμην καί Άσχάντην καί πρωτεύουσαν ομώ
νυμον, είς ήν άνεπαύθη 6 έτερος περιηγητής C am eron

ΑΤ ΤΙΚΟ Ν  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ^ 8



(Λετά τό έζ ανατολών πρός δυσμάς άνά την  Α φρ ικήν ,  
πλέρες περιπετειών ταξείδιόν του.

Τέλος Ιρχεται τό βασίλειον τών Μοσσαμεδών καί ύπ ’ 
αυτό τό της  Δαμάρας και τών Ναμ.ακουων, οΐτινες είσι 
τό τελευταιον οριον, έζ ού άρχονται  τ ά  όρια τών α γ γ λ ι 
κών κτήσεων,δ ιήκοντα μέχρι του Εύέλπιδος ακρωτηρίου.  
Κ α θ ’ ολα τά  είρημένα μέρη και η θεομότης εκατέρω
θεν τοϋ Ισημερινού είναι μεγάλη και αί βροχαί πολλαί.  
Οΰτως έν Σενεγαμβία παρατηρούνται τρεις μήνες ύε- 
τώδεις  καί έννέα ξηρασίας. Α ί  βροχαί είναι θεριναί και  
ή θερμότης μεγαλητέρα κ α τά  τ ά  μεσόγεια μ-έοη, ενεκα 
της  έγγύτητος  τ έ ς  Σαχάρας. Έν Γουϊνέα τό εαρ είναι 
θεομότατον, ένώ τό θέρος παρουσιάζει θερμοκρασίαν 
κ α τά  50 κατωτέραν. Έν Σ. Λεόνγ) ή βροχή, ενεκα τών  
πολλών ποταμών καί λ ιμναζόντων ύδάτων φθάνει τ ά
4 , 8 0 0  χμ. έτησίως.

Ά λλ*  δσον βαίνομεν πρός μεσημβρίαν, απομακρυνόμε
νοι άπό τοΰ Ίσημερινοΰ, και η θερμότης και αί βροχαι 
έλαττοΰντα ι ,  μεχρισότου φθάσωμεν είς τάς  ά γγλ ικάς  
κτήσεις, α ιτ ινες  άρχονται άπό τοΰ ποταμοΰ Orange.

Ά π α σ α  ή χώρα α υτη  είναι ύγ ιε ινοτάτη ,  εχουσα κ λ ί 
μα ομοιον τών είς τό αύτό πλάτος  κειμένων εύοωπαϊ- 
κών χωρών, παράγουσα οσα καί α ύ τα ι  προϊόντα. Πάρε- 
τηρήθη μ ά λ ισ τα  οτι ή άμπελος προκόπτει έξαιρέτως 
εΓς τ ινας  γονίμους κοιλάδας τών ανατολικών μερών καί  
μ ά λ ισ τα  κ α τά  τήν  Ν ατάλην .  Δέν είναι έπομένως ά π ί-  
θανον νά έπιτύχγ) ένταΰθα καί ή άνάπτυξ ις  τών σταφ ι-  
δοκλημάτων, καί βλάψγ καιρίως τήν  έλληνικήν σταφ ι-  
δοπαραγωγήν. Μόνη έλπίς παρήγοοος παρουσιάζεται,  
δτι ό αραιός πληθυσμός τ έ ς  χώρας, ή μετρία Γσως ποιό- 
της  τοΰ παραχθησομένου καρποΰ, ή αδράνεια καί πνευ
μ ατ ική  άνικανότης τών αυτοχθόνων, καί ή τών κατα-

κτητών Ά γ γ λ ω ν  προσοχή είς άλλα  εργα παραγωγ ικώ-  
τερα, θέλουσιν έμποδίσει τήν  έπιμελέ καί εργώδη κ α λ 
λιέργειαν τών σταφ ιδοκλημάτων.  Ά λ λ *  όπωςδήποτε οί 
φόβοι δέν είναι μικροί, καθόσον έν έπιτυχί(£ άναπτύξεως  
τών φυτειών,  καί ή κακή α ύτή  ποιότης ασφαλώς θέλει 
καταρρίπτει τήν αξίαν άπάντων τών ξηρών γλυκέων  
καρπών τ έ ς  τε Εύρώπης καί Ά σ ία ς ,  παοουσιάζουσα είς 
τήν κατανάλωσ ιν  νέον προϊόν, καθ ’ ην ώραν φθίνουσιν 
έν τα ΐ ς  άγοραις τ έ ς  Εύρώπης οί καρποί τοΰ βορείου η μ ι 
σφαιρίου. Εγκα ίρως διά τοΰτο ή Ε λ λ ά ς  πρέπει νά στρέ
ψη καί είς ά λλ α  βιομηχανικά καί γεωργικά προϊόντα  
τήν  προσοχήν της,  καί νά παύση περιοριζομένη είς μόνην 
τήν καλλιέργειαν τοΰ σταφιδοκλήματος. Ά λ λ ά  τ ίς  ό 
υπόδειξών τήν  οδόν είς τόπον στερούμενον γνώσεων, έ
π ιστήμης  καί κεφαλαίων ;

Ά λ λ *  έπανέλθωμεν είς τάφορώντα τούς κατοίκους 
τών αγγλ ικώ ν  κτήσεων.

Πλήν τών Ευρωπαίων τών άπό πολλοΰ ήδη έγ κα τα -  
σταθέντων είς τό μέρος τοΰτο τό έξαίρετον τ έ ς  υδρο
γείου, οί αύτόχθονες άριθμοΰσιν ένταΰθα δύο διαφόρους 
φυλάς, διεσπαρμένας είς τά  διάφορα μέρη καί μή ύπερ- 
βαινούσας τόν αριθμόν τών δύο καί ήμ,ίσεος εκατομμυ
ρίων, συμπεριλαμβανομένων καί τών εύρωπαίων, ένώ ή -  
δύνατο ή χώρα κατοικουμένη μετρίως, νά διαθρέψϊ) δε- 
καπλάσιον πληθυσμόν. Α ί  δύο, περί ών λαλοΰμεν, φυλαί  
είσίν οί Κάφροι καί οί Ό ττεν τό το ι .

Οί Κάφροι κατέχουσι τήν ανατολικήν πλευράν. Έ -  
χουσιν ούτοι ανάστημα  υψηλόν, πρόσωπον έπίμηκες, κό
μην έριώδη, ρίνα ούχί σιμήν, μ έ λ α  ούχί έξέχοντα, χε ί 
λη ογκώδη καί προγναθισμόν μικρόν, είναι γεννα ίο ι ,κα
τ α κ τητ ικ ο ί  καί νοήμονες. Παραφυάδες τών Κάφρων τού
των είναι οί Βασσοΰτοι, οί Βεχουανοί καί  οί Ζουλούς



(Bassutos, Bechuanas, Zoulous). Παρά τοΐς είρημέ- 
νοις παρατηρούνται  καί πολλοί έκ τής  τών Μαλαίων  
φυλής μαύροι, οΐτινες ώς δούλοι έ^θόντες έν άρχαιοτέ-  
ρα εποχή, έμειναν ώς κάτοικοι καί έπληθύνθησαν δι* έ- 
πιμ ιξ ιών πρός τούς αύτόχθονας. Οί Ό τ τ ε ν τ ό τ ο ι  είσίν 
οί αυτόχθονες τής χώρας κάτοικοι , ζώσιν ώς ποιμένες, 
απλώς διά νά ζώσιν, εχουσι δέρμα μελανοκίτρινον, είσί 
λ ίαν  ακάθαρτοι καί ρυπαροί, φέοουσι κόμην καστανήν έ- 
ριώδη, οφθαλμούς μικρούς, βυθιζομένους είς την κόγχην  
των,  απέχοντας πολύ ό εις τού άλλου καί παρουσιάζον
τας  γωνίαν έσωτέοαν στρογγύλην ώς την  τών Σινών, 
μή λα  λ ίαν έξέχοντα,  ρίνα σιμήν λ ίαν, χε ίλη χόνδοά καί  
ανάστροφα, κάτω σιαγόνα όξεΐαν, ανάστημα  μικρόν καί  
βραχύτερον τού μετρίου. Α ί  γυναίκες, λ ίαν βραχύτεραι  
τών άνδρών, φέρουσι μαστούς μηκίστους, κοιλίαν τ υ μ -  
πανικην,  καί γλουτούς σφαιοικώς υπερτροφικούς καί εξ
έχοντας, ενεκα πιμελής έναποτιθεμένης κ α τά  την  χο>- 
ραν τ α ύ τ η ν  τού σώματος. Ή  άθλιεστέρα τών Ό τ τ ε ν -  
τότων φυλη είναι ή τών Δασόβιων καί θεωρείται πάνυ  
κ α τα λλή λω ς  ώς ή άτελεστέρα άφρικανικη φυλή, διότι  
καί κ α τά  τό παράστημα καί κατά  την  πνευματ ικήν α 
ξίαν είναι ύποδεεστέρα, άτε  μάλλον πρόγναθος, βραχυ-  
τέρα κ α τά  το ανάστημα,  ε ίδεχθεστάτη την  δψιν, αν ίκα
νος πρός πάσαν έογασίαν απαιτούσαν βαθμόν τ ινα νοη
μοσύνης. Ούτως ατελής ούσα ή φυλή, όλονέν άπωθε ΐτα ι  
και υπο τών έντοπίων καί ύπό τών κ α τα κ τη τώ ν  εύρω- 
παίων είς τά  δάση, π λ ά ν η τα  καί άσημον βίον διάγουσα.

Ηόη έπ ιτραπήτω  ήμΐν νά προβώμεν είς έθνογοαφι- 
κάς τ ινας  παρατηρήσεις τών λαών, ους άνεφέραμεν, ώς 
καί άλλων τινών τήδε κακεΐσε διεσπαρμένων έν τή  α 
φρικανική ηπείρφ, καί παραστήσωμεν ουτω πλήρη την  
εικόνα τής κοινωνικής καταστάσεως,  είς ήν δ ιατελε ΐ  τό

πλεΐστον τής  ’Αφρικής μέρος. Α λ λ ά  πριν η προβώμεν 
ανάγκη είναι νά σημεκί>σωμεν οτι κ α τά  τάς  άνθρωπολο- 
γικάς τών χρόνων ημών κατακτήσε ις ,  δσω δ άνθρωπος 
υποβάλλετα ι  είς την σκληράν καί αποκλειστ ικήν τής  
διαθρέψεως τού σώματος ανάγκην, τόσφ καί άν ικανώτε-  
ρος αποβαίνε ι πρός άνάπτυξ ιν  τού πνεύματος. Διά τον 
λόγον τούτον οΐ πεινώντες λαοί, στερούνται πλείστων η 
θικών προσόντων, ών τό κυριώτατον είναι δ άπιστος χα-  
ρακτηρ καί ή αγνωμοσύνη, μεταβαλλομεναι  εις εμπιστο
σύνην καί ευγνωμοσύνην άναλόγως τής  αφθονίας και τής
^  ^  ΎΤ \ f ' <διαρκείας τών παρεπομένων τοοφων. Και  ιοου οτι και η 
τροφή α ύ τη  εχει τό προσόν νά ήθικοποιτ1) εν μέρει τόν 
άνθρωπον. Ό  γενναίος περιηγητης Baker περιηγούμε
νος έν μέσω κινδύνων τάς  δχθας τοό Λευκού Νειλου,ου-  
δέν άλλο εύρε μέσον προς ύποστήριξιν τής  τών φρουρών 
του πίστεως είμη την  άφθονον τροφήν, η τ ις  ου μονον 
ευφραίνει ά λλά  καί ένθουσιάζει τόν άγριον, τόν νη π ιά -  
ζοντα άνθρωπον, τόν πάντοτε  πεινώντα. Ιδου £ν π α 
ράδειγμα ώραΐον ευωχίας ανθρώπων νηπίων. Σ ω μ α τ έμ 
ποροι έκ τών Makkarikas ώδήγουν είς Κονδοκόρον α 
γέλην δούλων. Εύσαρκος νεανις άποπειραθεισα νά δρα- 
πετεύση έτουφεκίσθη κ α τά  τό πλευρόν ύπό τού κυρίου 
της ,  και έν ριπ^ οφθαλμού κατεσπαράχθη διά τών ονυ
χών τών φρουρούντων τούς δούλους καί κατεβροχθίσθη,  
ποοτιμωμένου τού άχνίζοντος λ ίπους, ένώ αί σάρκες 
τού άτυχούς θύματος επαλλον ετι.  Γυναίκες καί π α ι-  
δία, καταφυγούσαι  έκ φόβου είς τό πλησίον δάσος,συνε- 
λήφθησαν, έφονεύθησαν καί εδωκαν αφορμήν είς παράφο-  
ρον εύωχίαν.

Οί Kytches, πολύγαμοι,  στερούμενοι πάσης πνευ
ματ ικής  προόδου, φυλάττοντες  μόνους τούς βόας των,  
Ιρπουσιν ένώπιόν παντός ισχυρού, μη είξεύροντες πώς



ς τ μ μ ικ τ α

νά σώζωνται διά παραπηγμάτων άπό τών ποταμών 
πλημμυρούντων. Πεινώσι πάντοτε καί διά τούτο είναι 
έλλιπεΐς. Έν τ έ  χώρ<£ τών Ounyoro η γη και το πλή 
ρωμα αυτές άνήκουσι τώ  μεγάλω βασιλεΐ K am rasi, 
αείποτε περιβαλλομένω ύπό σμήνους ολου γοήτων, δι- 
κάζοντι κατά τό δοκοΰν αύτώ,φονεύοντι,δημεύοντι οιαν 
αν θέλν) περιουσίαν κα! συγκρατούντι τήν μεγίστην του 
ίσχύν διά πονηροτάτης μυστικές αστυνομίας. Οί εύτυ- 
χεΐς ούτοι ύπήκοοι σφάζονται ώς πρόβατα ύπό λύκου, 
χωρίς ν* άγωνιώσι, ούδεμίαν δέ εχουσι γνώσιν ψυχές 
καί Θεοΰ, άλλά πιστεύουσι τούς γόητας (Baker). Έν 
Ούγάνδγ), μεσημβρινώτερον κειμένη, βασιλεύει ό λαμ
πρός και έξοχος βασιλεύς M ’tesa. Ενώπιον τούτου πα
ρουσιάζονται τρέμοντες άπαντες καί ερποντες ώς κτήνη 
έπι τών τεσσάρων άκρων, διότι καί ή έλαχίστη τυπ ική 
παρεκτροπή τιμωρείται διά θανάτου, ώς καί πασα λέξις 
έκφεοομένη περί πολιτ ικές. Κατά πασαν νέαν Σελήνην ό 
βασιλεύς είςέρχεται έπί τρεις ημέρας είς χωριστόν καί 
είς έπίτηδες ύπάρχον οίκημα, έν ω προσεύχεται καί τα 
κτοποιεί τά  μαγικά του κέρατα, πιστεύων ώς καί οί 
υπήκοοί του είς τά  πνεύματα τών ποταμών, τών λιμνών, 
τών δασών, άτινα είς μόνον έκλεκτούς παρουσιάζονται, 
καί χρησιμεύουσιν είς συνενόησιν τών θνητών μετά τών 
άθανάτων υπερφυσικών δυνάμεων. Πλήν τούτων τών 
πνευμάτων ύπάρχει καί άλλο τ ι άνώτερον, δπερ έστίν ό 
Ά ρχων τών πνευμάτων καί καλείται Loubari, κατοι
κεί δέ είς τούς Ούρανούς καί ένίοτε κατέρχεται καί μέ
χρι τές  γ ές . Τόσω δε είναι αληθής ή κατάβασις, ώστε 
ημέραν τινά  μία τών συζύγων του M ’tesa άνεγνώρισεν 
έντός του ώρολογίου του περιηγητού Speke τον Ά ρ 
χοντα αύτών τών υπηκόων πνευμάτων.

Μεσημβρινώτερον καί μέχρι τών Ό ττεντότων πολ-

λαί άλλαι φυλαί ώς οί Obbos καί Latonkas, ώς εχου- 
σαι άφθονώτερα τά πρός τό ζέν , άποδεικνύουσι καί 
άνώτερόν τινα πολιτισμόν.Καλλιεογοΰσιν ούτοι τήν γ έν , 
τρέφουσι κτήνη, κατασκευάζουσιν είδος τ ι ζύθου (pom- 
be), Εχουσι μουσικήν, άγαπώσι τόν χορόν καί οίκοδο- 
μοΰσι κωνοειδείς καλύβας. Ούτοι έγένοντο ώοαιότεροι, 
ειλικρινέστεροι (Livingstone), άλλά πιστεύουσιν οτι ό 
βασιλεύς αύτών ήχών διά τοΰ κέρατος αντιλόπης δύ- 
ναται νά προκαλη τήν βροχήν, καί διά γοητειών καί έ- 
ξορκισμών νά θεραπεύγι τάς νόσους τών υπηκόων του, 
διό τόν τιμώσι πολύ. Ψ υχή, Θεός τοΐς είναι άκατάλη- 
πτα πράγματα, ώς έν μακο& ομιλία έπί τοΰ προκειμέ- 
νου μετά τοΰ περιηγητοΰ Baker ώμολόγησεν ό βασι
λεύς Commoro.: Ά νά τά Κράτη τοΰ Katchiba, κα- 
λοΰντος καί τούτου κατά βούλησιν τήν βροχήν, ούδεμία 
υπάρχει γνώσις μεταφυσικές τίνος δυνάμεως καί μόνον 
οί γόητες πιστεύονται.

Κατά τήν μεσημβρινήν Αφρικήν οί Ό ττεντότο ι, οί 
Κάφροι, οί Δασόβιοι ούδεμίαν εχουσιν ιδέαν περί Θεοΰ 
καί αμοιβών μετά θάνατον (Thomson). Κατά δέ τον 
van der Kemp ή λέξις Θεός δέν άπαντα είς τήν γλώσ
σαν των. Οί Namaquois, φυλή όμοίως Ό ττεντό
των βέβαιοι ό ιεραπόστολος Moffat, έπί είκοσιτρία δλα 
2τη διατρίψας παρ* αύτοΐς, δτι τήν περί Θεοΰ γνώσιν 
δέν έμαθον είμή παρά τών Εύρωπαίων, άλλ’ό ειλικρινής 
ιεραπόστολος αναγκάζεται νά όμολογήσγ) δτι ή γνώμη, 
ήν ειχε συλλάβει περί έμφύτου ιδέας θρησκείας είναι έν- 
τελής πλάνη. Είς τοΰτο λέγει, μακρά πείρα τόν έδί- 
δαξε νά πεισθ^. Οί Βεχουανοί ούδέ είδωλα, ούδέ θυσίας 
επομένως, ούδέ ιδέαν θρησκείας εχουσι. διά τοΰτο δέ 
λέγει ό κ. Moffat άποροΰσι περί τοΰ εογου, δπερ έρ
χονται, ΐνα έπαγγελθώσιν έν τη χώρ$ των οί ίεραπό-



στολοι, καί θεωροΰσιν ώς μυθολόγους, μωρούς καί τόσω 
ρ,αλλον άξιους προσοχής, οσω ελευθεριώτεροι δείκνυντα ι 
είς παροχήν καπνού καί εδωδίμων.

Οί Βασσοΰτοι, διεδόθη δτι έχο ιστιανίσθησαν, άλλά  
κατά  τη ν  μαρτυρίαν τοΰ T sek e llo  υιού τοΰ βασιλέως, 
έπισκεφθέντος τόν χειμώ να τοΰ 1869 - 1870 τούς Πα
ρισιού;, ό Χριστιανισμός τώ ν υπηκόων τοΰ πατρός του 
είναι δλος επ ιπόλα ιος, κα ί κ α τ ’ ούδέν ήΧυνήθη νά έκρι- 
ζώση τώ ν μακρών τω ν Ιίξεων τάς πεποιθήσεις.

Παρα πολλοΐς των ειρημένων λαώ ν, ώς καί άλλαχοΰ 
τη ς γ ή ς ,η  ανθρωποφαγία r  έξ ανάγκης, η έκ θρησκείας, 
η έκ φίλτρου οικογενειακού,η έκ νόμων είνα ι ή άπανθρω- 
ποτατη  τώ ν κοινωνικών παρακρούσεων.

Ό που κυρίως ό άνθρωπος δ ια τελε ΐ είσέτι νήπιον, α 
γνοεί να μετο ικη , να καλλιεργώ την γήν, νά έξημερώνη 
δένδρα καί ζώα κατο ικ ίδ ια , έκεΐ παρουσιάζεται ή άν- 
θρωποφαγία, ώς άγριας καί βάρβαρου καταστάσεω ς ενδει- 
ξ ις .Ή  Νέα Κ αληδονία, ή Γη τού Πυρός, πολλά μέρη τ^ς 
Α φρ ικής καί ή ιστορία πολλών έκ τώ ν π ά λα ι ποτέ εθνών 
μαρτυροΰσι περί τοΰ πράγματος, καί πείθουσιν ήμας οτι 
δπου ό άνθρωπος πείνα  έκεΐ άποβαίνει ούτος δ σαοκοβό- 
ρος λέων τών ομοίων του, ενώ ά γα π α  καί προστατεύει 
τόν κΰνά του, δστις τώ  παρέχει καί άφοσίωσιν καί συν
δρομήν είς την πρός συντήοησίν του Θήραν ((F itz roy ). 
Εν Α υστραλία πεινω ντες οί γονείς τρώγουσι τά  νεκρά 

τέκνα των η τα  π τώ μ α τα  τώ ν νεκρών, ά τ ινα  καί δ- 
ζοντα έκ τοΰ τάφου τω ν άνασυρόμενα, δέν εξεγέίρουσι 
τη ν  αηδίαν, αλλα  καταβροχθίζονται ώς εύ·χυμότεοα καί 
τρυφερώτεοα. Έ ν Νέα Κ αληδονία κατά  τάς στιγμ άς λ ι-  
μοΰ, κηρύσσεται μ εταξύ τώ ν γειτόνων πόλεμος, δστις 
τά χ ισ τα  κατα πα ύει, άφοΰ τινές εκατέρωθεν φονευθώσιν* 
οί πεσόντες άκαριαίως γ ίνο ντα ι ανάρπαστοι καί κ α τα -

βρο/θίζονται,έπερχομένης ευθύς τής ειρήνης,άνευ διεθνών 
δ ιατυπώσεων καί συνθηκών* δ ιότι ο σκοπος τοΰ πολέμου 
δέν ητο άλλος, ή νά έτοιμασθ?) προμήθεια τροφής πρός 
συντήρησιν τών π εινω ντω ν. Οι α τυχ ε ίς  ουτοι πεινωσι 
τόσον, ώστε καί δ μέγας αύτώ ν βασιλεύς Βουαράτος, 
τόσον ένδοξος έν τή  χώρα έκείνη , δσον οί παρ’ ήμ ΐν με
γάλοι λεγόμενοι άνδρες, ΐνα  μη π ιέζη τα ι εκ τής πεινη ς, 
ώς οί π ιστο ί υπήκοοί του, δέν κρίνει ανάξιον τοΰ μ εγα 
λείου του νά σφάζη έν ανάγκη τινά ς τώ ν υπηκόων του 
νά τούς τρώ γη ,κα ί λόγω  διαοκοΰς προμήθειας και οικονο
μικού πνεύματος ν* ά λα τ ίζη  διά τό μέλλον τα  περισσεύ
ματα . ’Α λλαχού ή ανθρωποφαγία έκ μακρας εξεως άπέβη 
έξαιρέτως προτιμητέα καί κατέληξεν εις λαιμαργον λ ιχ -  
νείαν. Έ ν Νέα Ζελάνδη κα ι V it i? ουΧ,1 π είνη ς, αλλ  
έκ προτιμήσεως ίτοεφον έπί μακρόν και επάχυνον τους 
άλωθέντας καί επ ε ιτα  ετρωγον αύτούς. Οί Βασσούτοι 
όλίγω ποό τίνος Ιζων κα τά  προτίμησιν ώς άνθρωπο 
φάγο ι, έντός σπηλα ίω ν τρώγοντες τούς όμοιους τω ν .
( The cave cannibals o f south A frica . A n th ro p o lo 
g ica l R e v iw ).   ̂ ι

Ή  Ινεκα φίλτρου πρός τούς γονείς ανθρωποφαγία, πο
λεμ ικής άντεκδικήσεως, θρησκευτικών πεποιθήσεων καί 
άγριων νόμων δέν είνα ι σπάνιον γεγονός παρά τοΐς ά τε- 
λέσιν άνθρώποις. Δ ιά τοΰτο οί κάτο ικο ι τής Νέας Κα- 
ληδονίας θάπτουσι ζώ ντα ς ή φονευουσι τους γονείς α υ 
τώ ν, κα ί μετά σεβασμού τούς τρώγουσιν, απαραλλάκτω ς 
ώς οί άοχαΐοι κα τά  τον ’ Ηρόδοτον Μ ασσαγέται επρατ- 
τον. Οί B a lia s  τή ς Σουμάτρας κα τά  τόν άγγλον M a n -  
sden, γέροντες γινόμενοι, κα ί τόν βίον πλέον βαρύνομε- 
νοι, άναρρ ιχώ ντα ι, καθ’ ήν ώραν υπάρχει άφθονον άλας 
καί λ ιμ ώ ν ια , έπ ί τή ς κορυφής δένδρου τινός, δπερ κό- 
πτουσιν έν κατανυκτικν^ ίεροτελεστί^ τα  τέκνα κα ι οί



εγγύτεροι συγγενείς καί ουτω κα τα π ίπ τε ι ό επ’ αύτοΰ 
ίστάμ,ενος γέρων, δν, άμα καταλαμβάνοντα το έδαφος^ 
φονευουσι, τρέχοντες δλοι μετά προθύμου στοργής κα! 
ευλαβείας κα! τόν τρώγουσι. Ά ξ ιο ν  δέ πολλοΰ τ έ  αλή
θεια θαυμασμοΰ είναι δτι άπαντες οί κόπτοντες τό δέν- 
δρον, καθ’ άπασαν την διάρκειαν της αποκοπές, ψάλ- 
λουσι τό έξές άψικάρδιον ασμα, δπερ μεταφέρω, αύτο- 
λεξει μ,εταφράζων αυτό, πρός τέρψιν τοΰ αναγνώστου 
καί αίωνίαν μνήμ,ην ούτως εύγενοΰς φίλτρου, εχον ώδε :

Ιδού ηγκικεν ή ώρα,
Και νά πέση πρέπει τώρα 

Ό καρπός ό ώριμάσας,
Και αρκούντως παρακμάσας.

Αλλαχοΰ έκ φίλτρου δμοίως πολλοΰ κρημνίζουσιν έξ 
αποτομων βράχων τούς εύτυχεΐς γέροντας γονείς τά  τέ
κνα, ισως διότι αι ξηοαί καί 'ισχναί σάρκες των έλάχι- 
στον κινοΰσι την δρεξιν.

Κατά Φεβρουάριον τοΰ 181 3 ό άτυχης D illon ειδεν 
εις Β ίτην τους φίλους ψηθέντας έν κλιβάνω καί φαγω- 
θέντας, ό δέ Laplace ειδεν έπιστρεφούσας έκ πολέμου 
πιοόγκας Νεοζελανδίων, πλήρεις πτωμάτων, έξ ών έτρέ- 
φοντο κατά την έπιστροφην οί ένδοξοι ν ικητα ί. Ά λ λ ά  
το δίκαιον τοΰ πολέμου είναι τόσω αύστηρον παρά τοΐς 
αγρίοις αυτοΐς, ώστε κατά δ ιαταγήν τών arikis (γοη- 
των) εις τον φονέα τοΰ συζύγου παραδίδεται άμέσως κα! 
ή σύζυγος, η τ ις σφάζεται καί τρώγεται.

Η έκ τοΰ νόμου άνθρωποφαγία έπ ιβάλλετα ι είς πολ
λά άλλα μέρη κατά  τών μοιχών, τών κλεπτών, τών λη- 
στών? τών προδοτών έν πολέμ,ω, ώς έν Σουμάτρα κα! 
Νεα Καληδονία, άλλοτε δέ ώς νόμιμον δικαίωμα τών 
βασιλέων,οΐτινες έν τ -yj άπολύτφ κυριαρχία των φονεύουσι 
ΐνα  φάγωσιν, ^ δείξωσι την αύστηρότητά των κα! διά

τοΰ φόβου συγκρατήσωσι την Ισχύν τω ν , ώς θρησκευτώ 
κόν καθέκον έπιβάλλοντες την τιμωρίαν ταυτην, ητις 
έκ μακρας εξεως κα! έλλείψεων πνευματικών αποβαίνει 
άνεκτη (Bourgarel).

Κ ατά τ ινα  μέρη τέςΝ ιγο ιτ ία ς , δσω έπιφανεστερος εί
ναι δ θνήσκων, τόσφ κα! περισσοτέρας άπα ιτε ΐ κατά  την 
θανην του άνθρωπυθυσίας δούλων, συμπολιτών η και 
ζώων, ΐνα  πορευθγί μετά συνοδείας έπιβαλλούσηςεις την 
άλλην ζωην. Ούχί δέ σπανίως πρός ενδειξιν άγάπης συ- 
ζυγος,τέκνα , δοΰλοι η αύτοχειριάζονται η παραδίδονται 
έκουσίως εις θάνατον. Ό Bahochl, βασιλεύς τ έ ς  Δαχω- 
μης έσφαξε κατά  την ώραν τ έ ς  τοΰ πατρός του ταφές 
άναρίθμητον πλέθος έκ τών ύπηκοων του. Οι βασιλείς 
τές Ά σχάντη ς κα! Benin κα! άλλων μερών τές  δυτικές 
Ά φρικές ποάττουσι τά  αύτά (R.Hartmann: L es p e u - 
p i e s  d e  I A fr iq u e ) . Κ ατά τόν Fyrn έπτά  χιλιάδες 
ανθρώπων, έν οις κα! σώματά τινα  πολεμικά, βιαίως η 
κα! ένίοτε έκουσίως έφονεύθησαν κατά την ταφήν η κα! 
ακολούθως, τ έ ς  βασιλομήτορος Ούμάνδας, μητρός τοΰ 
Tchaca, βασιλέως τών Ζουλούς. Ώ ς δέ νά, μη ηρκει 
η ενδειξις τοΰ πρός την μητέρα φίλτρου, διετάχθη ώς 
πρόσθετος εύσεβείας εισφορά κα! δ θάνατος απάντων 
τών μη παρευρεθέντων εις την έκφοοάν, ο θάνατος τών 
κατά τό ετος έκεινο γεννηθέντων, και το πλεΐστον μέ
ρος τών συγγενών των.

Κα! ταΰτα  μέν περί τών ε’ιοημένων. ’Ή δη δέ μνημο- 
νεύσωμεν διά βραχέων καί ειδικωτερον ελάχ ιστα τ ινα ? 
άφορώντα είς την φύσιν τών άφρικανικών περι θρησκείας 
’ιδεών. Ό  Φετιχισμός, έχων ώς σύμβολον έξωτερικές λα 
τρείας ξύλινον φαλλόν η ίερον τ ινα  κάραβον (ateucllllS 
aegyptiorum,) εντομον άπαντώμενον κατά τά  μεσημ- 
βρινά μέρη τ έ ς  Σενεάρ, είναι η έπικρατοΰσα θρησκεία



παρά πολλοί ;  τών αφρικανικών λαών κα! μ ά λ ισ τα  τών  
περ! τά δρη Gule. Οι Bertras θεωρούσι τ ά  υψηλά  τών  
δένδρων ώς ιερά, ορχούνται πέριξ αύτών κ α τά  την  ώραν 
του θερισμούς ευωχούνται  κα! επιδίδονται  άναιδώς κα! 
ώς κτήνη εις παντοΤα είδη διαχύσεων και μίξεων τών  
φύλων κτηνωδώς έν πλήρει όμηγύρει. Οί Galas και ά λ 
λοι πολλοί μεταξύ  τών τροπικών λαοί λατρεύουσιν αό
ρατόν τ ι  ον, καλουμ,ενον "Woka. Τό δν τούτο έξαπο-  
στέλλει  την  βροχήν κα! υπηρετε ίτα ι  έν τη  γ7) ύπό ίε- 
ρεων αποτρεπόντων δι οιωνών τ ά  κακά τών πνευμ,ά- 
των. Οί Wakambas πιστευουσιν είς Θεόν δοτήρα π α ν 
τός αγαθού και διάβολον δημιουργόν τών κακών , 
καθ ού προφυλάττοντα ι  διά περιάπτων, ά τ ινα  προ
μηθεύονται δια δώρων προςφερομένων άφθόνως τοΐς  
γοησι και ίερεϋσιν.Οί ιερείς ύποχρεούνται έπίσης νά προ- 
καλώσι την  βροχήν, έάν δέ άποτυγχάνωσ ι  φονεύονται, 
ω ί εισακουομενοι, ενεκα ισωςτών εαυτών αμαρτιών.  
Οι Bongos και πολλοί άλλοι  μαύροι ούδέ θρησκείαν I- 
χουσιν, ουδε ή λέξις Θεός ά π α ν τα  εις τήν γλώσσαν τω ν? 
ουχ ηττον  φοβούνται τ ά  κακά πνεύμ,ατα, κα! ιδίως τ ά  
εν τοΐς  δασεσι? ά τ ινα  άποδιώκουσι διά βότανών θα υμα 
τουργών, καλούντες μάγους έκ τών Dendas. Έν τ^  
Ασχάντγ) πιστευουσιν εις ύπατόν τ ι  δν, ά λλ ά  λ ίαν  έ- 

πιπολαίως.  'Τπο το ον τούτο ύπάγοντα ι  υποδεέστεροι, 
υπηρετικοί θεοί, κατοικούντες  τούς ποταμούς,  τάς  λ ί -  
μνας, τα  δάση, τά  δρη. Οί θνήσκοντες δσω έξοχώτεροι 
εδείχθησαν έν τ^ γηένω αύτών ζωνί, τόσω και άσφαλέ-  
στερον εν ύλικώ παραδείσω πολλαχώς διασκεδάζουσι  
και ευφραίνονται,συναναστρεφομενοι μετά  τού ύπερτάτου  
οντος. Ιδου ή α ι τ ί α ? ής ενεκα αύτοχειρ ιαζονται  άνδρες 
τε και γυναίκες κ α τά  τάς  κηδείας τών διαπρεπών προ- 
σωπων, ινα χρησιμεύωσιν αύτοΐς  ώ ;  οπαδοί και συνοδοι-

πόοοι κα! λαμβάνωσιν  άνάλογον δόσιν απολαύσεων έν 
τώ παραδείσφ. Έν Δαχώμτ], Λοάγκω κα! αλλαχού  ή 
κυριεύουσαθεότης είναι ή λεοπάρδαλις κα! ή τ ίγοις . Έν  
W hyda ή J u id a  κα! παρά τοΐς Κάφοοις ύπάρχει ναός 
πλήοης οφεων ίοβολων) ους τοέφουσι και λατοευουσιν εν 
κατανύξει οί πιστοί.  Ουαι δε παντ ι ,  τω  ε  ̂ επιτηόες ή 
έκ λάθους κακοποιήσαντί  τ ινά  τών θείων αυτών οφεων, 
διότι ή τ ιμωρία είναι θάνατος. Καθ' άπασαν τήν  Γουι
νέαν κα! πρός νότον της  Βεγγουέλας πιστευουσιν οτι κ α 
κό! δαίμονες είσ'ιν οί ολετήρες της  άνθοωπότητος, α ν 
τιπροσωπευόμενοι έν τγί γτί ύπο τών γοητων iSiqc, προς 
άνακάλυψιν τών οποίων ύπαρχει ο θεσμός των ιερέων, 
οιτινες σ υχνότατα  πρός έκδίκησιν ή ποικίλην ιδιωφέ
λεια ν , ύποδεικνύουσιν ώς το ια ύτα  κατο ικητηρ ια  κακο
ποιών πνευμάτων δσους θέλουσι νά βλαψωσι. Τους υπο 
τού κλήρου τούτου, δν πολλάκις  κα! το χριστιανικόν ιε-  
ρατεΐον ύπερέβη είς παρωχημένην εποχήν, ως φορείς 
κακών πνευμάτων δεικνυμένους, ύποβάλλουσιν εις την  
καλουμένην θ ε ί α ν  χ ρ ί σ ι ν ,  και άποθνήσκουσιν ώς έπι τό 
πολύ' έάν σωθώσιν έμούντες τό προςφερόμεγον ποτόν,  
υποβάλλονται  είς πρόστιμόν τ ι ,  α λλ  αν τό χωνευσωσι  
φονεύονται αμέσως διά μαρτυρίων ανήκουστων.

Ή  περ! ής ό λόγος θ ε ί α  κ ρ ί σ ι ς ,  όμοιάζουσα κ α τά  
πολύ τήν  Ί ε ρ ά ν  *Ε ξ έ τ α σ ο ν ,  ?ιτις επι μακρόν εμίανε και  
κατέθλιψε κα! έλύπησε τόν δυτικόν κοσμον τής  Ευρώ
πης έν όνόματι τού ύπέρ τών άνθρωπων παθοντος Χρι
στού, συν ίσ τατα ι  είς τήν  δόσιν δηλητηριώδους ποτού*,

1, Σημ. * Α τ τ ι κ ο ύ  Ή μ ε ρ ο Λ ο γ ί ο ν  : Η θ ε ί α  χ ρ ι σ ι ς  αύτη ενθυ
μίζει καθ’ ολου τας έν χρήσει κατά τόν Μέσον Αιώνα έν Ευρώπη 
θεοκοισιας ( Judicia Dei, Ordalia, Jugemens de Dieu, Purga
tions vulgaires, Epreuves και ο-ως άλλως) περί ων εκτενώς οιε- 
λάβομεν έν τω ' Α τ τ ι κ ή  Ή μερ οΛ ογ ίω  του έτους 1871, σελ. 3U4 -



σκευαζομένου έξ αφεψήματος σπερμάτων τού Καλαβάρ 
(physostigm a venenosum ) έροθροξύλου της Γουι
νέας* εις τοιούτο δηλητήριον ίσχυρότερον του αρχαίου 
ελληνικού κωνείου, ευνόητον είναι δτι ελάχιστοι δύναν- 
τα ι ν αντέχωσι. Ά λ λ α ι τινές φυλα'ι ώς λ. χ . οί K im -  
bandas λατρεύουσι καί αυτά τά  ζώα ώς σύμβολα της 
θεότητος καί άναγνωρίζουσιν ύπέροχόν τ ι δν, άλλ’ ου
δόλως ένδιαφερομενον ύπέρ τών άνθρώπων πιστεύουσι 
δέ δτι ή ψυχη αθάνατος ουσα, άν μέν έξηλθεν άπό τού 
σώματος δικαίου, μεταβαίνει είς υπόγειόν τ ινα  κόσαον 
καί ζη μακαρίως, άπολαύουσα άπασών τών της σαρκός 
ηδονών, άν δ’έξηλθεν έκ σώματος άμαρτωλού, μεταβάλ
λετα ι είς σώματα κακοποιά βασανίζοντα την έπί γης 
ανθρωπότητα.Πολλοί γόητες μετά ποικίλων στολισμών 
περιφερόμενοι καί δρμαθέας ειδωλίων φέροντες διώκουσι 
δι αυτών τά  είρημένα πνεύματα, θεραπεύουσιν έπί ά- 
μοιβη πάσαν νόσον, ποολέγουσι τά  μέλλοντα αίσια ή 
άπαίσια , κατά τάς περιστάσεις καί την αξίαν τΤΙς άμοι
ρης, προκαλούσι τας βροχάς διά τών ειδώλων τω ν, 
λ ιτανειώ ν καί θυσιών ζωων, έσθ’ δτε καί άνθρώπων. 
Αλλα πολλάκις τα  θεΐα τα ύτα  είδωλα συμβαίνει νά μη 
θαυματουργώσιν, έφ’ ω καί άποβάλλονται πρός τ ιμ ω 
ρίαν καί θραύονται άναπληρούμενα διά νέων.

Καί ταύτα  τα  ολως περιληπικά,πρός παράστασιν της 
κοινωνικής τών ’Αφρικανών καταστάσεως ίκανά θεω- 
ρούντες, κλείομεν τό παοον κεφάλαιον, έπιφυλασσόμενοι 
κατα τό τέλος της πραγματείας νά έξαγάγωμεν λογικά 
τινα  συμπεράσματα κατάλληλα  είς ταχυτέοαν άνάπτυξιν

359. Το δέ οηλητηρ ιώδες τοΰτο ποτόν φέρει είς τήν μνήμην παραπλή- 
σιον τι παρ Εβραιοις, τό Ήόωρ τοχ) ελεγμον  (έβρ. μ α ι  χ α μ α -  
ριμ) η και ϋδωρ της ζηλοτυπίας {'Αριθμόν Ε', 11 - 23).

τών ατελών λαών, ους δ πολιτισμός καθήκον εχει φ ιλάν
θρωπον νά προστατεύση.

III

Φύσις κα ί κλ ίμα  τ^ς Αυστραλίας.— Καταστατικής τών κα
τοίκων στοιχεία.— Κατοίκων φυσική, ήΟικοΙ χαρακτή
ρες - θ ρ η σ κ ε ία — Ιεραπόστολοι, άγωγη προς πολιτισμόν 
τών άγρίων.
Κ ατά τούς διασημοτάτους τών άνθρωπολόγων ή ονο- 

μασθεΐσα φυλη τού Canstandt, δμοιάζουσα πρός την 
τού N eendertha l είναι η άρχαιοτάτη φυλη έν Ευρώπη 
καί άπαντα  τά  νύν εν Αυστραλία κατα το διαμέρισμα 
της Β ικτωρίας περί τό P o rt -W e s te rn 1. Ή  φυλη αυτη 
εζη έν Ευρώπη περί τάς άοχάς της τεταρτογενούς τ7}ς 
γ^ς έποχάς, ισως δέ ώς άλλοι δοξάζουσι καί έπί ττ^ς 
τριτογενούς. Κ ατά τάς έκτιμήσεις τών άνθρωπολόγων ή 
ανωτέρω φυλη παραβαλλομένη πρός τών νύν Ευρωπαίων 
την πνευματικήν άνάπτυξιν , δύναταί νά θεωρηθη ώς η 
κατω τάτη  βαθμίς της ανθρωπειας κλιμακος. Επειδή 
δέ έκπροσωπειται ετι καί νύν έν Αυστραλία, διά τούτο 
μεταβαίνω έκειθι (H am y, Quattrefages, H u x ley ).

’Από τού Εύέλπιδσς ’Ακρωτηρίου άναχωρών καί πρός 
άνατολάς βαίνων, διατρέχων δέ άκοιβώς 95°. άνατολ. 
πλάτους, αποβιβάζομαι είς την πόλιν A lv a n y  τ^ς 
Αυστραλίας καί έκειθεν, ώς δύναμαι, έκκινών, λαμβάνω 
την άγουσαν πρός τό P orte -W este rn , αφού προηγου
μένως έξετάσω την ολην μεγαλόννησον της Αυστρα
λίας ύπό έπιστημονικάς τινας έπόψεις, &ς κρίνω καταλ
λήλους είς τόν σκοπόν μου, καί αφού σημειώσω οτι μετ» 
αύτ^ς συμπεριλαμβάνω ώς πέμπτην γηίνην ήπειρον κα^

1, Ή φυλή τοΰ Canstadt ώνομάσθη ουτω άπό τοΰ ομωνύμου γερ- 
μανικοΰ γωρίου εις ο εύρέθη έκχωθεΐσα.



τάς μεσημβρινώτερον καί μεσημβοινοανατολικώτερον κει- 
μένας νήσους Τασμανίαν καί τάς δύο της Νέας Ζελάνδης. 
'Η Αυστραλία ή Νέα Όλλανδία κειμένη είς τό νότιον 
ήμισφαίριον, εύνόητον οτι εχει τάς ώρας άντιθέτους πρός 
τάς του βορείου ημισφαιρίου, κεΐται δέ μεταξύ της 11*15 
μοίρας Ν. Π. και 39^ καί της 111° καί 152° Α. Μ., 
Ιχουσα μήκος 4,500 χιλιομέτρων καί 2,500 πλάτος. 
Της νήσου ταύτης δέν γνωρίζομεν είμή τά εύφορα 
καί ορεινά παράλια, άτινα κατοικουσιν άποικοι εύρω- 
παΐοι, ένφ τό κέντρον μή ον ή μέγιστον ξηρόν καί άγο
νον πεδίον, άνεξερεύνητον ειςέτι, δέν έχρησίμευσε ρ-έχρι 
τυύδε είς άλλο τι, ή ώς τάφος τολμηρών περιηγητών, 
φλεγομένων ύπό της επιστημονικής επιθυμίας ανακαλύ
ψεων. Ή χώοα αύτη κατωκήθη ύπό τών εύρωπαίων μόλις 
πρό ενός αίώνος, καί έν άρχν] δέν ειχεν είμή 50,000  
άποίκων καί τούς πεμ,πομένους πρός άπότισιν της ποι
νής των καταδίκους' άλλ* ό πληθυσμός ηύξησε μέχρι 
σήμερον τεραστίως, ενεκα τών του χρυσού μεταλλείων, 
τών άνευρεθέντων κατά τά άνατολικά παράλια, Ινθα 
πόλεις τινές άπέκτησαν καταπληκτικόν τώ οντι πλη
θυσμόν. Ούτως ή Νέα Ούαλια μετά της Σίδνεϋ περιέ
χει νύν πλέον των 370,000 ψυχών, ένφ κατά τό 1848 
δέν είχε 280,000. Ή Μελβούρνη περιλαμβάνει μετά 
τοϋ διαμερίσματος της πλέον τών 850,000 ένφ κατά 
τό 1850 ήρίθμει μόνον 77 άποίκους κτλ. Έ ν ττ) χώρ  ̂
ταύτη είκοσι έπί τοΐς εκατόν άποθνήσκουσιν έτησίως, 
της μεγίστης θνησιμότητος παρατηρουμένης ιδία κατά 
τό φθινόπωρον καί τής ελάχιστης τήν άνοιξιν. Οί γά- 
μοι κατά τό 1874 ύπελογίσθησαν είς 12,000. Αί γεν
νήσεις εις 63,339, οί θάνατοι 27,589, ητοι είς γάμος 
έπί 144 κατοίκων, μία γέννησις έπί 33 καί είς θάνατος 
έπί 64, δπερ σημαίνει δτι αί γεννήσεις είναι διπλάσιαι

τών ά π ο β ι ώ σ ε ω ν ,  αΐτινες άνήκουσι μ&λλον είς τήν μ ι- 
κράν ηλικίαν, διότι 51 °/0 κατά τά  πρώτα πέντε ετη 
τές  ηλικίας άποθνήσκουσι.

Τό κλίμα έν γένει είναι έκ τών υγιέστατω ν, διότι 
ούτε έπ ιδημ ία ι, ουτε ένδοεπιδημίαι παρατηρούνται έν 
τίί χώρα. Ή  χολέρα, ό κίτρινος πυρετός ούδέποτε έπα- 
ρουσιάσθησαν. Ή  εύλογία ούδέποτε έπέλθε κακοήθης. 
Συνήθη νοσήματα είσίν οί ρευματισμοί, αί έκ ψύχους 
φλεγμοναί, αί διάρροιαι, ή ηλιοπληξία , ή μέθη. Οί δια- 
λείποντες πυρετοί κατ’ έξαίρεσιν παρουσιάζονται ώς καί 
αί τού άπατος παθήσεις. Αί χοιράδες, ή δυσεντερία καί 
δ τύφος ούδέποτε παρετηρηθησαν.

Καί δμως παρά τάς έξαιρέσεις τών τ έ ς  χώρας ταύτης 
φυσικών πλεονεκτημάτων, άτινα  είσίν ανώτερα τών τ έ ς  
Ελλάδος κατά πολύ, ή χώρα εχει τούς άτελεστάτους 
τών έπί γές κατοίκων !

Άλλ* έξακολουθήσωμεν, ΐνα , πρός πλήρη κατάληψ ιν 
τές φύσεως τ έ ς  χώρας, σημειώσωμεν καί δσας έλλείψεις 
παρουσιάζει αυτη . — Καί έν πρώτοις στερείται έντε- 
λώς οπωροφόρων δένδρων* έκ τών κατοικίδιων ζώων δέν 
άπαντ& ή ό άγριος κύων (dingo). Ό  ΐππος, δ βοϋς καί 
τό πρόβατον δέν ύπέρχον , καθ’ δν χρόνον κατελή- 
φθη ή χώοα ύπό τών εύρωπαίων. Ώ ς ζώα ίθαγενέ καί 
χρήσιμα πρός τροφήν τών ιθαγενών εύρέθησαν ό κάγ- 
κουρος, δ opossum καί τό αύστριλιακόν στρουθιον (έ- 
mou), ώς καί οί λευκομύρμηκες, ών τά  ώά έξαιρέτως 
διεγείρουσι τήν όρεξιν τών εντοπίων. Έ κ τών φυτών τά  
συνηθέστερα είσίν δ εύκάλυπτος καί τά  διάφορα είδη 
τών ακακιών, δένδρα χρήσιμα μόνον ώς σκιαδοφόρα, 
άλλ' άνωφελέ είς τροφήν, δσον καί αί σαύραι, α ΐτινες 
καταπραύνουσι τήν πείναν έν ώρ^ θέρους, άλλ* έν χει- 
μώνι, ύποκείμεναι είς τήν χειμερίαν νάρκην έλαττοϋσι 
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κατά πολύ το ποσόν τών πρός θρέψιν καί συντήρησιν τρο
φών.Ενταύθα σταματώντες, κρίνομεν έπάναγκες νά ση- 
μειώσωμεν μόνον δτι πέραν τών όρέων πρός τό κέντρον 
τής νήσου οίκούσιν οί Ιθαγενείς, ώς καί είς τινα απρό
σιτα τοΐς Εύρωπαίοις παράλια, ενθα, ώς τρωγλοδυται 
διέρχονται τόν βίον, άφιέντες τά παράλια είς μόνους 
τούς κατακτητάς Ά γγλους καί όλιγίστους ’Αμερικα
νούς καί Σίνας.

Ήδη καταλιπών τό Port - Western άνέοχομαι τήν 
πρός τά δρ*/] ανωφέρειαν καί κατέρχομαι πορευόμενος πρός 
τό κέντρον τής νήσου.Έχω συνοδοιπόρον έπίσημον ιερα
πόστολον καί φρουρούς τής άκρας έμπιστοσύνης μου* ό- 
δοιπορών φθάνω περί λύχνων άφάς πρός τήν είσοδον πυ
κνού έξ ακακιών δάσους, £νθα ύπέρκειται λόφος καί ρέει 
άφθονον καί δροσερόν πόσιμον υδωο. ’Ακούω μακρόθεν 
φωνάς συγκεχυμένας, αλαλαγμούς, καί βλέπω δ^δας 
φεγκοβολούσας. Πλησιάζω καί ιδού έριννύες γύρωθεν 
τών άλαλαζόντων, κρατουσαι τάς δ^δας, καί έν τφ  
μέσφ τριακάς άνδρών όρχουμένων είδος πυρρίχιου, κα- 
νονιζομένου διά τής ύψώσεως καί ταπεινώσεως φωνητι
κού άσματος καί τού κρότου τών ποδών καί τού έπί τής 
γής τών ακοντίων δούπου. ’Ερωτώ καί μανθάνω δτι εί- 
σίν άγριοι, έτοιμαζόμενοι πρός πόλεμον, καί παροτρύ- 
νοντες άλλήλους διά γλίσχρου ευωχίας καί ασμάτων 
πρός τό εργον. Πριν ή προβώ είς περαιτέρω έρεύνας ©ζή
τησα παρά τού ιεραποστόλου τήν τού $σματος μετά- 
φρασιν, ΐνα Γδω, άν δύναμαι, έξ αύτού, ώς ιστορικού κει
μηλίου, νά συναγάγω πληροφορίας αναγκαίας είς τόν 
σκοπόν μου. Ό ιεραπόστολος, διαμαρτυρόμενος τό δόγ
μα, καλώς γνωρίζων καί τήν γλώσσαν καί τά ήθη τών 
Ιθαγενών, καί πολλά περί τών ηθών τών άγρίων τούτων 
μοί άνεκοίνωσε, καί τήν μετάφρασιν μοί παρέδωκεν άγ-

γλιστί τήν ζητηθεΐσαν, προσθείς δτι τά <£σματα τών ά
γρίων τούτων όμοιάζουσι τη πτήσει τού Ίκαρου ώς 
πρός τό ποιητικόν υψος καί δέν περιστρέφονται κυρίως 
ή είς έπαίνους κυνηγών καί γειτονικά μίση καί εκδική
σεις, Ινεκα καταπατήσεως έοάφους ύπό γειτονικής φυ
λής, ή ύποψιών άναφερομένων είς γοητείαν, ής ενεκα 
άπεβίωσέτις. ’Αλλά μή ταράττου, προσέθετο ό Ιεραπό
στολος, άν οί άγριοι αύριον τό πρωι θά σφάζωνται πο- 
λεμούντες, τό έσπέρας έν ειρήνη θά εύωχώνται* διότι 
μετά τόν θάνατον ολίγων τινών εκατέρωθεν, ίκανών 
πρός ώραν νά σιγήσωσι τήν πείναν τών ζώντων, ή ειρήνη 
θέλει έπέλθει φυσικώς, διότι τόν πόλεμον τών άγρίων 
δέν έξεγείρει διαφορά αρχών έθνικών, άλλ’ ή πείνα...» 
έφρικίασα. — Ά λ λ ’ ιδού ή μετάφρασις τού περιλαλή- 
του άσματος. Τό παραδίδω πιστώς μεταφρασθέν καί είς 
στίχους μάλιστα πρός εύκολωτέραν άπομνημόνευσιν, ΐνα 
τό εχη τις πρόχειρον, δταν πρόκειται νά κρίνη περί τού 
αυτόχθονος λαού τών δασών τής Αυστραλίας.Άνάγνωτε:

«Σέ ένθυμούμεθα είς τά ορη,
Ίάγκε, όταν ταχύς έπήδας

Καί μέ χαράν της Σέ εΤθεώρει 
Ή /ώρα όλη καί μέ έλπίδας,

»Σέ ένθυμούμεθα πώς γενναίος 
’Σ την μάχην έτρεχες προ τών άλλων,

Κα\ κύων ετρεχες ^ωμαλέος 
Τής φρίκης σπειρών τόν μαΰρον σάλον.

»Τών αιχμηρών Σου βελών ή ώσις 
Ευθεία εφευγε καί φρικώδης,

Και παν Σοι βέλος ήτο καί πτώσις 
’Εχθρού ύστάτη ώς κινδυνώδης.

.Κ ι’ αυτός ό κάγκουρος ό ταχύπους 
"Οταν μακρόθεν ήκουε μόνον

Τούς τών βημάτων Σου βαρείς κτύπους,
^Εφευγε τρέμων ολέθρου φόνον.



"Πλην τώρα Σ εσβυσεν ή μαγεία 
Καχών γειτόνων καί είσαι πτώμα 

f ^  θλίβει απελπισία,
Διότι απνουν ίχεις τό σώμα.

f »Είς ώραν πείνης διατελοΰντες,
Σάρκας παχείας καν έάν είχες 

Θ* Σε έτρωγομεν λησμονοΰντες 
Τάς άρετάς Σου, οσας ζών είχες.

-Πλην ώ της τύχης μας της άθλιας !
Κακή μαγεία τά κρέατα Σου 

ΈφΟειρεν ολα μέχρι καρδίας,
Και γυμνά άφησε τά όστα Σου.
„ * Ηδη δέ οτε μας κατατρύχει
Ασπλαγχνος πείνα και διαφθείρει 

^Άνδρας γυναίκας σκληρά ή τύχη,
ΠοΤος τήν θλιψίν μας νά οίκτε ίρη !

» Ιοού έφάγαμεν τάς συμβίας,
Τάς θυγατέρας μας τάς εύσαρκους 

Κ ι εχομεν μόνον τάς βακτηρίας 
Καί βέλη άξηστα εις τούς σάκκους . . .

»’Εμπρός οι πάντες γέροντες, νέοι,
Γ\ά πολεμήσωμεν τους κακούργους 

Δειλούς εχθρούς μας £λοι γενναίοι,
Και νά τούς φάγωμεν ώς καγκούρους.
 ̂ »Ναι θάρρος ολοι λάβετε μόνον,
Ινα^χαρώμεν έν ευφροσύνη,
 ̂ Οταν τό αίμα κακών γειτόνων 
Ιόωμεν £έον νά μάς ήδύνη.

«Και σείς, πιστοί μας δίγκοι, δειχθήτε 
α α^εις, ώς πάντοτε. καί άνδρεΤοι,

 ̂ Εχθρών τά κόκκαλα νά γευθήτε 
Καί νά Σας τρέμωσιν οί αχρείοι®.

**°λουθον πρωίαν, οί άγριοι, αναποφάσιστοι συν- 
Υ)θως διατελοΰντες, μετέβκλον σχέδιον *κί Ι,τοιραζοντο 
καστο,, αφου ύπνωσαν, μετά κοπωσιν οργίων νυκτερι

νών, έπι μ,ακρόν κυλιόμενοι εις τό έδαφος, νά τραπώσιν 
«να τά δάση πρός κυνηγεσίαν, διότι ό στόμαχος έπλη- 
σια'»ε να εγείργ) τάς αξιώσεις του.

Ό  συνοδοιπόρος μ,ου και οδηγός μου, γνώριμος άπό 
πολλοΰ τοΐς άγρίοις, ώς ιεραπόστολος, μέ έπαρουσίασεν, 
άνευ πολλών διατυπώσεων, πρός την μικράν φυλετι
κήν ομάδα, καί εσχον την ποθουμένην ευκαιρίαν πρός έ- 
ξακρίβωσιν τών δσων έπεθύμουν.Καί ένπρώτοις ιδού, έκ 
τές συγκριτικές ανατομίας τούτων πρός τούς πίθηκους 
καί τούς πεπολιτισμένους, δποίας ηδυνηθην νά έξαγάγω 
διαφοράς.Τό ανάστημα έν γένει τών άγριων τούτων εί
ναι πολύ βραχύτερον του τών Εύρωπαίων, τό σώμα των 
Ισχνόν, τά κάτω άκρα καλαμοειδέ, ώς λέγομεν κοινώς, 
καί στερούμενα γαστροκνημίου ώς τά τών ούραγγο-τάγ- 
κων. Τό χρώμα τοΰ σώματος είναι μάλλον χαλκόχρουν 
■ft μέ^αν, έπαλείφεται δέ τοΰτο διαρκώς διά λίπους 
και έπ:πάσσεται δι* ώχρας έρυθράς $ κρητϊδος. Αί τρί
χες τές κεφαλές είσι μέλαιναι, σχηματίζουσαι δστλιγ- 
κας, άλλ* ούχί καί ού>αι. Ή  κεφαλή δμοιάζει μάλλον 
την τοΰ κιμπαζέ, αί δέ σιαγόνες έξέχουσιν ύπερβολικώς 
πρός τά πρόσω, δμοιαι μάλλον πρός ρύγχος. Οί όδόν- 
τες είσι λευκοί, ισχυροί, έπιμηκεις άποκλίνοντες πρός 
τά έμπρός,οί μυλίται δμοιοι μάλλον τοΐς τοΰ κιμπαζέ. 
Ή  κατά Camper προσωπική γωνία είναι '570 κατά τά 
τών κοπτηοων πέρατα, 63^ κατά τά τών φατνίων καί 
710 ύπό τά τές ρινός άκρα. Τό κρανίον παρουσιάζεται 
έπίμηκες, στενόν, λίαν περιωρισμένον κατά τάς χώρας 
τών προσθίων λοβών,ίχει χωρητικότητα έλαχίστην,^τοι 
1238 κυβικών έκατοστομέτρων, ίτ ις  είς τάς γυναίκας 
ενίοτε κατέρχεται μέχρι τών 1,061, ητοι είς τό δοιονέ- 
κείνο, καθ* δ παρ’ Εύρωπαίοις παρουσιάζεται ·/) βλαχ ία  
ί  δ ι διωτισμός (Bertillon : A ustra lie έν D iction n a ire  
E n cy c lop ed iq u e  d e s  S c ien c e s  M ed ica tes). Ή άνά- 
πτυξις τοΰ έγκεφάλου σταματά ταχέως την έαυτές 
πορείαν, διότι αί πρόσθιαι κρανιακαί ραφαί συνοστοΰν-



ται  ̂ ταχέως παρά τοΐς άγρίοις καί νηπιάζουσιν, ένώ 
κατ άντίθεσιν παρά τοΐς πεπολιτισμένοις αί ραφαί αύ- 
ται συνοστοΰνται βοαδύτεοον, εύκολύνουσαι ουτω καί 
προατατεύουσαt την τών προσθίων λοβών άνάπτυξιν, είς 
ους οφείλεται ή νόησις (Owen καί Gratiolet). Άνδρες 
τε καί γυναίκες είσί πρόχειλοι μετά ρινός σιμής, μήλων 
εζεχοντων, μασητήρων μυών λίαν ισχυρών, υπερτροφι
κών. Παρετηρήθη οτι τρώγουσι πολύ καί, έν αφθονία, 
καταλαμβάνονται ύπό παραφορας, όμοιοτάτης μέθη, 
δταν μάλιστα κατά τύχην έξοκείλη είς τάς άκτάς των 
κήτός τι^ δπερ, ώς γΰπες καί ήμισεσηπός καταβροχθί- 
ζουσι, διά τών χειρών άποσπώντες άπό τών οστέων καί 
τάς έλαχίστας ινας σαρκός (Captain Grey).

Αι ειρημέναι πιθηκοειδείς άνατομικαί του σώματος 
διαπλάσεις, ένδιαφέρουσαι ού μόνον τό κρανίον, άλλά καί 
τόν δλον σκελετόν κατά τούς Sclierzer καί Schwartz 
πλήσιάζουσιν είς βαθμόν καταπληκτικόν τούς μεμακρυ- 
σμένους τούτους άδελφούς μας πρός τόν ούραγγο-τάγ- 
γον, δν, αύτοί ούτοι οί άγριοι δι* ήμ£ς, διά τ^ς δοθεί- 
σης ονομασίας θεωρούσιν ώς άγριον άνθρωπον. Ούτως ό 
κ. Lubock παρατηρεί οτι ή λέξις ούραγγο-τάγγος, εΓς 
τινας γλώσσας της Πολυνησίας σημαίνει άγριος αΫ- 
ΰρωπος. Ή αλήθεια της ανατομικής όμοιότητος απο
βαίνει ιδίως πληρεστέρα, δταν παρατηρώ τις τό μήκος 
καί πλάτος του πέλματος τών ποδών, τήν βραχύτητα 
της κνήμης, τό έπίμηκες τών βραχιόνων καί προ πάν
των τοΰ άντιβραχίου (Darwin καί Schwartz).

Η ενδυμασία τών αύτοχθόνων τούτων είναι δλως 
αρνητικη, διότι εν μέν ταΐς θερμαΐς τής νήσου χώραις 
ζωνη έκ τριχών τοΰ opossum, ώςπερ σ ε ίάχ ιο ν  έλληνν- 
κόν, περιέχουσα παντός είδους έφόδια, είναι ή μόνη πε- 
,ριβολή των, έν δέ ταΐς ψυχραΐς καί έν ώρα βροχών δέρ

μα καγκούρου είναι ό φυλαζ τοΰ σκελετώδους σώματος 
των/Ως επάγγελμα μόνον καί μοναδικώτατον εχουσι τό 
κυνηγιού  διότι πείνα δ οικογενειάρχης καί άπασα ή 
οικογένεια, καί ούδεμία άλλοθεν προμήθεια πρός θρέψιν 
ύπάρχει, τής γεωργίας καί τής κτηνοτροφίας, άγνω
στων διατελουσών άσχολιών.

Συνήθως δπισθεν τοΰ άνδρός ακολουθεί ή σύζυγος. 
Αυτη κυρίως χρησιμεύει ώς φορτηγόν κτήνος τής δλης 
κινητης οίκογενείας, οπου αν ευοεθ*?) κυνηγιον κατασκ/ι 
νούσης. Είναι αύτη ισχνότερα τοΰ άνδρός καί γυμνή ώς 
έκεΐνος, είδεχθεστέρα δέ τήν δψιν, ακολουθεί τόν σύζυ
γον, φέρουσα έπί τής μιας χειρός δαυλόν καιόμενον, 
χρήσιμον πρός άνάφλεξιν πυρός έν νυκτί, διότι οί άγριοι 
ούτοι άγνοοΰσι ν’ άνάπτωσι τό πΰρ διά προστριβής ξύ
λων, καί στηρίζεται έπί ράβδου μακρύς, δια τής ετέ- 
ρας τών χειρών. Έ πί τοΰ αύχένος τή ; άτυχους ταύ
της οίκοδεσποίνης ιππεύει τετραετέ; παιδίον, μη δυνα- 
μενον εισέτι νά βαδίζη, καί έντός σάκκου έκ δέρματος 
καγκούρου, στηριζομενου επι τών ωμοπλατων της, εμ— 
φωλεύει νήπιον θηλάζον τόγάλα τών μητρικών μαστών, 
οΐτινες έκ τών έμπροσθεν ρίπτονται ύπεράνώ τών ώμων 
πρός τά δπισθεν, τη συνδρομή τοΰ πολλοΰ μήκους των, 
καί διήκουσι μέχρι τοΰ στόματος τοΰ νηπίου, δπερ ένί- 
οτε ύψοΐ καί έξάγει την κεφαλήν εκ του σάκκου, ως η 
χελώνη έζάγει ταύτην έκ τοΰ οστεώδους κελυφους της, 
διά νά ίδη καί έποπτεύση τό άναίσθητον πεοιέχον, δπερ 
θά είναι τό αύτό αείποτε διά τόν υίόν, οιον καί δια τόν 
πατέρα, έφ* δσον καί ούτος ήθελεν έξακολουθήσει τόν 
αύτόν βίον κατασπαζόμενος. ’Αλλά πλήν τοΰ είρημένου 
φορτίου, άρκούντως ζυγίζοντος, άλλος παράπλευρος η 
υποκείμενος τφ  πρώτφ σάκκφ, σάκκος και ουτος εκ τοΰ 
αύτοΰ δέρματος,J βαρύνει τας ωμοπλατας τής ατυχοΰς



μητρός* ούτος δ’ εμπεριέχει άπαντα τόν θησαυρόν τές  
κινητές κοα μ,ονης περιουσίας του οΓκου, συνισταμέ- 
νης είς κόμμι ζανθορροι#;, κατάλληλον πρός έπικόλλη- 
σιν των εκ λίθου κοπτερών οργάνων έπί τού ακοντίου, 
λωρία εκ καγκουρου πρός έπίδεσιν, άγγεΐά τινα ζύλινα, 
μαγικοί λίθοι πασαν νοσον ιώντες, ερυθρά ώχρα κα! 
κρητις προς επάλειψιν τού δέρματος, πτερά τινα πρός 
στολισμόν κα! διάφορα, οστα 5 - 6  δακτύλων μήκους 
ινα δ^ερχωνται διαμπεοώς εις τό διάφραγμα τές ρινός 
πρός εζωραίσιν. Οί άγριοι άνδρες τε κα! γυναίκες πρό 
πασης άλλης ανάγκης κοινωνικές αισθάνονται την τές 
εζωραίσεως, κα! χάριν ταύτης ένίοτε καταφρονούσι τά 
εκ τοϋ περιέχοντος έπιβλαβέ αποτελέσματα (Herbert 
Spencer : Sociologie).

Ουτω βαδίζουσα η οικογένεια αυτη δι* δλης τές ήμέ- 
ρας, προηγουμένου τοϋ οικογενειάρχου μετά τού θηρευ- 
τικοΰ του κυνός (dingo) καί άσχολου|/.ένου εί; τό κυνή- 
γιον,  ̂ καθίσταται τ·/)ν εσπέραν ευτυχής, έάν ευρν) καί 
φονευσγι ζφόν τ ι πρός τροφήν. Ή γυνή, αείποτε υπηρε
τικόν οργανον, κατασκευάζει κατά τήν εσπέραν καλύβην 
έκ κλάδων δένδρων, άνάπτει πΰρ, ετοιμάζει τροφήν τφ  
ο’ικογενειάρχιρ, έάν Ιχη, αυτη δέ, καθ’ ήν ώραν τρώγει 
ουτος, παραστέκει ευπειθής εις γωνίαν τινά, άναμένουσα 
να τγ) δοθ$ λείψανόν τ ι, δταν δόξη τφ  κυρίω της, οστις 
τό πετ$ αύτ*75 μακρόθεν, ώς πράττει κα! διά τόν κύνα 
του (Australia. A popular accaunt. London).

 ̂Στερούμενος έντελώς παρατηρησεως 6 τές Αύστραλίας 
αυτόχθων, ούδέποτε έσκέφθη ν’ άνεγείργ) καλύβην, δυ- 
ναμένην νά τόν προφυλάσσν], Κατά τούτο δέ είναι μω- 
ρότερος κα! αύτοϋ τοϋ μύρμηκος τού λευκού, δστις, έκ 
φυσικές ολκές δρμώμενος γινώσκει νά κατασκευάζη 
μυρμηκιάν ύψηλην και άδιαχώρητον είς τό ύέτιον τές

ατμόσφαιρας υδωρ είς προφυλαζιν τού είδους του, ου 
τά ώά τόσον πολύ άρέσκουσι τφ αγριφ τές Αυστραλίας 
κα! δυστυχέ πλάνητι, δστις κα! εντός οικίας κατα
σκευές εύρωπαϊκές έάν τοποθετηθεί, παρεχομένων αύτω 
τών πρός τό ζέν, αδυνατεί νά ζήση άνευ στενοχώριας, 
έφ’ ώ κα! αναχωρεί, ΐνα και αύθις έπιδοθέ είς τόν δύς- 
τηνον βίον του τόν συνήθη, προτιμών τας τρωγλας τών 
όοέων και ώς τροφήν τάς σαύρας και οσα αν απαντ# 
ε’ιδεχθέ έντομα. "Οθεν δ άγριος ούτος παρουσιάζει τό 
διδακτικόν μάθημα δτι ώς άγριος μέν διαμένει στάσιμος, 
αναγκαζόμενος δε νά ζήσ*/) ώς Ευρωπαίος, φθίνει. Ποιον 
λοιπόν θά είναι το μέλλον του, αφού ήρζατο να τον πε
ριστέλλω δ πολιτισμός;— Ή άπόκρισις εύκολος.— Φθο
ρά! ! ! — Διατί ή κακή αυτη πρόγνωσις ; — Διότι ο 
έγκέφαλος, ενεκα τές άτελείας του άργεΐ εισέτι, και δεν 
είναι δυνατόν νά νοήστι την τού ανθρώπου αποστολήν.

Έν τ$ είρημένγι ατελείς του δ άγριος ούτος, περι- 
μένων έκ* μόνης τές άναισθήτου φύσεως αρωγήν, μή ών 
γεωργός ή κτηνοτρόφος, κα! ουδέν άλλο περιποιούμενος 
κα! αγαπών ή τόν κύνα του, φαίνεται κατεχομενος 
ύπό μι&ς κα! μόνης φροντίδος, τές τοϋ «δός ημΐν σήμε
ρον» ήν ύπό άλλο πνεύμα έζήνεγκεν δ Σωτήρ. Είς κάγ- 
κουρος διά τοϋτο 40 χ ι^ιογράμ. βάρους καταβροχθίζε
ται έν όλίγψ χρόνφ καί έν μικροΐς διαστήμασι μεταζυ 
ΰπνου κα! γευμάτων, κα! αμέσως άρχεται νέα πρός κυ
νηγεσίαν έκδρομή, δι’ήν ούδε!ς ζητείται συνεταιρισμός, 
κρινόμενος μόνον αναγκαίος πρός ευωχίαν, οταν ευρεθ^ 
παρά πολλοΐς άφθονον κυνήγιον ζώων, κατά την κατα- 
νάλωσιν τών όποιων συνηθέστατα έζεγείρονται ίριδες, 
άπολήγουσαι είς φόνους* άλλ’ αί έριδες εισι τοσον συ
χνά! και τόσον φυσικά! κα! έφήμεροι, ώστε ουδολως 
έκπλήττουσι, περίεργοι δέ μόνον αί άναφυομεναι μεταζυ



τών γυναικών, ά ΐτινες πολλάκις ακρωτηριάζονται ενώ
πιον τών συζύγων καί τών οικείων, χωρίς νά έξεγεί- 
ρωσι τό παράπαν την προσοχήν τω ν, άλλά μειδιώντων 
αδιαφόρως, ώς ήθελε μειδιά τις ενώπιον μαχομένων ά- 
λεκτόρων, ών τόν φονευόμενον περιμένει ό κύριος ν’ άο- 
παση, αμα θνήσκοντα, καί θέσει είς τον κλίβανον πρός 
βρώσιν (Salvado).

Υπό τοιαύτην ατέλειαν πνευματικήν διάγοντες οί 
ειρημένοι, ευκόλως νοείται δτι ούδέ ποίησιν ούδέ μουσι- 
κην Ιχουσι. Και μουσική μέν αύτών έν ώρα εύω/ίας 
εισι τά  μονότονα άσματά των καί τά έπί τής γής 
κτυπήματα τών ποδών καί ακοντίων, δι* ών συγκρα- 
τε ΐτα ι ό μουσικός χρόνος καί κανονίζεται δ ρυθμός, ώς 
ποίησιν όε άσματα μονότονα, έζ ολίγων στροφών, άτινα  
αιωνίως επαναλαμβάνουσι πρός έπαινον κυνηγοΰ τίνος 
ή πολεμιστοΰ γενναίου, ώς γινώσκει ηδη δ άναγνώστης 
ημών, έκ τοΰ ανωτέρω παρατεθέντος άσματος.

Η ζωγραφική είναι τόσον ακατάληπτος, ώστε είκών 
τ ις  αύτόχθονος έπιδειχθεΐσα,νΰν μέν έξελήφθη ώς πλο ΐ- 
ον, άλλοτε δέ ώς κάγκουρος (Offield).

Ως πρός την καθ ήμας ηθικήν δ άγριος ούτος δια- 
τελεΐ ολως ζένος καί προσέχει, δσον είς τόν προσευχό- 
μενον ίεοέα τών χριστιανών, ΐνα τόν περιπαίξη ώς μω- 
ραίνοντα. Αέγε επομενως καί συμβούλευε δσον θέλεις τόν 
άγριον, προκειμένου περί μονογαμίας καί συζυγικών κα
θηκόντων,ουτος δεν νοεί δ ια τ ί τόν διδάσκεις νά εχη μίαν 
γυνα ίκα , ενώ δύναταί νά εχη περισσοτέρας ή τούλάχ ι- 
στον δυω, εις άς άρκεΐται λαμβάνων ταύτας έκουσίως ή 
δι αρπαγής, ΐνα τάς συντηογ) διά τάς άνάγκας του καί 
τας φονευη οταν θέλη'καί μάλιστα έν τη έλαχίστη πα
ραφορά του. Αλλ εντοσουτω ιδού καί δν αίσθημα συμπα- 
θείας,δ ι δ, δύναταί τ ις  είπεΐν, δτι ό άγριος ούτος εχει έμ-

φύτως καί τάσεις τινάς προς μέλλουσαν ευποιίαν επ ιτή 
δειας. Τό αίσθημα τοΰτο είναι τό τής στοργής πρός τα  
άρρενα τών τέκνων. *Αλλά μή άπατ<2σθε, αναγνώσται, 
διότι τοΰτο δέν δμοιάζει πρός τήν τών ανεπτυγμένων 
λαών υίικήν στοργήν,άλλ’είναι εξαγόμενον υπολογισμοΰ, 
δν ποιείται δ άγριος περί μέλλοντος συμβοηθοΰ, και ινα 
πληροφορηθήτε ίδετε τ ί πράττει διά τά θηλεα, εαν μα- 
λιστα έγεννήθησαν τό 8ν κατόπιν τοΰ άλλου και ο αριθ
μός των φαίνεται τώ άγρίω έζέχων, ή τά  στραγγαλίζει 
άμα ττΊ γεννήσει των ή τά  τρώγει, δταν πεινάση.

Ό ταν τις άποθάνη, θάπτετα ι ή κα ίετα ι ή τρώγεται 
είτε αμέσως, είτε μετά τριήμερον εκταφήν έν ώρα ιδίως 
λιμοΰ (A . M oreton - B a y  καί P . Salvado ), Έκάστη 
οικογένεια ζ^ ανεξάρτητος καί κυβερν^ται ύπό τοΰ οι
κογενειάρχου, ούδέποτε περιλαμβάνουσα πλέον τών ο
κτώ ή δέκα μελών, άτινα  ύπείκουσιν αυτώ ώς μονω κυ- 
ριω καί δικαστή, ούδεμιας άρχής δικαστικής ή διοικη
τικής γνωστής ουσης έν τη κοινωνία εκείνη, έν η μόνος 
οικογενειακός, λίαν χαλαρός βίος υπάρχει, καί ουχί κοι
νωνικός, δν κα τ ’ έξαίρεσιν προχείρως είπεΐν καί σ τ ιγ - 
μιαίως άσπάζονται, δταν θέλωσι νά προσβαλωσι κοινον 
τινα εχθρόν, καταπατήσαντα τόν πρός κυνήγιον χώρόν 
των. Είς τοιαύτην περίστασιν ή ωμοτης λαμβάνει Ιν- 
τασιν τω  δντι άκατανόητον, έφ* ω καί ούαί τω εχθρω, 
οστις ήθελε πέσει είς χειρας τών αντιπάλων του, οίτινες 
μή εχοντες άλλην ιδιοκτησίαν, είμή περιφέρειάν τ ινα , 
έν η κυνηγοΰσι καί συντηρούνται, λίαν λογικώς φρονοΰ- 
ctv δτι δέν δύνανται νά σώζωσι την περιουσίαν των 
ταύτην, είμή διά τής φρίκης τοΰ τρόμου καί τοΰ φόνου. 
Προ τής ηλικίας τών τριάκοντα ετών ούδείς λαμβά
νει σύζυγον, δ δέ παραβάτης φονεύεται, ώς καί άπαντα 
τά  παιδ ία κατά σπαρτιατικόν εθος,τά συνοόευόμενα υπό



άτελείας τινός οργανικές. Λόγος τές τοιαύτης διαγω
γές είναι ό του MalthllS νόμος.Οι πρόωροι γάμοι, άνω- 
φελέ και καχεκτικά φέροντες είς τόν κόσμον τέκνα καί 
πλείονα Γσως τόν αριθμόν έν τόπφ, Ινθα σπανίζουσι τα 
τρόφιμα, δικαίως πρέπει νά έμποδίζωνται, ΐνα μη άνα- 
πτύσσηται ύπερβάλλων και καχεκτικός πληθυσμός, κα- 
ταναλίσκων και οΰχΐ παράγων, καί τοΰντεϋθεν επιζήμιο? 
τφ  άρτίφ καί σφριγόντι καί παράγοντι πληθυσμφ ών. 
At γυναίκες σχεδόν κατά κανόνα τρώγονται προ τοΰ 
γήρατος, πριν δηλαδή άποβώσιν άχρηστοι εις τροφήν, 
ίνεκα μυϊκές σκληρίας καί άπισχνάνσεως, διά τούτο ού· 
δεις παρατηρεΐται τάφος γυναικός (Olfield καί Lub* 
bock). Απασα η γλώσσα τών αγρίων τούτων περιορίζε
ται εις εκατοντάδας τινάς λέξεων μόνον, έχουσών ώς επί 
το πολυ φωνήεντα πολλά. Λέξεις σημαίνουσαι γενικά; 
ιδέας ή εννοίας έλλείπουσιν ολως* διότι έν τώ πνεύματί 
των μόνον ειδικά καί συγκεκριμένα πράγματα νοούνται, 
καί εχουσιν ενεκα τούτου χωριστά ονόματα δι* έκαστον 
δένδρον, καί στερούνται τές τού δένδρου γενικές έννοι
ας. Οί αριθμοί, ώς άναφερόμ.ενοι μ&λλον είς την διάνοιαν 
παρά εί; τάς αισθήσεις, καί χρησιμεύοντες ώς Ινδειξι; 
περίεργος τές τού πνεύματος άναπτύξεως τών λαών, 
εισί καταπληκτικώς ακατάληπτοι πέραν τινός στενού 
λίαν ορίου. Όθεν οί άγριοι ούτοι δίν δύνανται νά με- 
τρώσιν ή ρ,έχρι τού αριθμού πέντε, πέραν τοϋ οποίου 
κατ* αύτούς είναι τό άπειρον, ώστε ούτοι κατά γράμμα 
μόλις μετροϋσι τούς δακτύλους τές χειρός. Έάν τού; 
βιάσν) τις εις άνωτέρου τινός ποσού κατάληψιν, ύποπι- 
πτουσιν είς σκοτοδίνην, ητις φυσιολογικώς επέρχεται 
κατά την πολλην Ιντασιν τές τοϋ έγκεφάλου λειτουργίας.

Ό φυσικός θάνατος είναι ακατάληπτος τώ άγρίψ 
τούτω, όμοιάζοντι καθ’ ολα τώ νηπίψ, τώ όρώντι άνευ

παρατηρήσεως καί κρίσεως λογικές τά συμβαίνοντα. 
Διά τούτο υπολαμβάνει ό άγριος τόν άνθρωπον αθάνα
τον φυσικώς καί, βλέπων αύτόν θνήσκοντα, υποθέτει 
ώ; αίτιον τές συμφοράς την καταστρεπτικήν ενέρ
γειαν γειτονός τίνος μάγου, καλουμένου boglias, καθ* 
ού έξεγείρεται ακαταμάχητος η αντιπάθεια, άπολή- 
γουσα συνήθως είς ύβρεις, διαπληκτισμούς καί φόνους. 
Τέλος είς έπίμετοον ερ/εται τό κακόν τές παντελούς 
έλλείψεως θρησκείας, εκτός άν ύπολάβωμεν ώς τοιαύτην 
τόν φόβον καί την φρίκην, άς αιτιολογεί το περιέχον 
διά τών ποικίλων του φαινομένων, άτινα η φαντασία 
τών νηπίων λαών προσωποποιεί, πλάττουσα μυθους. 
Άλλ* ΐνα ώμεν πλήρεις, σκιαγραφούμεν ενταύθα καί 
δ,τι παρ* αύτοΐς έξωτερικεύεται ώς θρησκεία, καί άφί- 
νομεν νά κοίννι ό αναγνώστης. Πιστεύουσι λοιπόν οτι 
ύπέοχε ποτέ άνθρωπός τις ισχυρός, καλούμ,ενος Μοτο- 
γών. Ούτος ϊπλασε τόν ουρανόν καί τήν γέν, άλλά 
πρό πολλοϋ έν έσχάτφ γήρατι άπεβίωσε. Μετά τόν θά
νατον τούτου Ιυιεινε πνεϋμά τ ι κακοποιόν ονόματι Z ii r -  
pea, κατατρύχον διαρκώς τούς Αύστραλούς διά μυρίων 
κακών. Αύτό τό πνεύμα έζεγείρει τήν βροντήν, τήν ά -  
^τραπήν, τόν κεραυνόν, τάς λαίλαπας καί διά τούτο τό 
*αταρώνται, τό Οβρίζουσι καί τό πτύουσι, στρέφοντες 
τό πρόσωπον προς τόν ούρανόν. Πλήν τούτου ό ήλιος 
καί ή σελήνη θεωρούνται ώς δντα έμψυχα. Δράκων δέ 
έπίσης κακοποιός, όνόματι NoxiJ, ενεδρεύει είς τά τ έ λ 
ματα, τούς ποταμούς, τάς πηγάς τών ύδάτων, ΐνα κα- 
τατρώγγι τούς προςερχομένους πρός άπόσβεσιν τές δί- 
ψ*θς των* Καί ομως πιστεύουσι, μεθ’ ολα τά είρημένα 
δίς εΐδός τι διαρκείας ή αθανασίας ψυχές φαντασιώδους, 
συνισταμένης είς τήν έξές πεποίθησιν, δτι δέλα δή ή 
ψυχή έζερχομένη τοϋ σώματος πλαν£ται, ώς πτηνόν



πτερυγίζουσα είς τά δάση,καί ζητεΐ σώμά τ ι άλλο ζών
τος, ΐνα κατασκήνωση έν αύτώ. Τούτο πιστεύοντες οι 
πάνσοφοι άγριοι τρέχουσι μετά τον θάνατόν τίνος μέ 
ανοικτόν τό στόμα είς τό καθ’ ύπόθεσιν δάσος τής 
προσωρινής διατριβής τής ψυχής, ητις είςέρχεται είς τό 
στόμα τοΰ άρχηγοΰ προπορευομένου καί εξέρχεται διά 
τής έδρας αύτοΰ, έάν δέν ττ̂  άρέσκει ή νέα αυτη κατοι
κία, διά νά είσέλθη είς τό στόμα άλλου και έξέλθη ό- 
μοίως, εως νά ευρη κατάλληλον πρός κατοικίαν άλ
λο σώμα. Ουτω πιστεύοντες καί ωφέλιμον θεωροΰντες 
τό εχειν δύω ψυχάς, κρατοΰσιν δλοι τά στόματα ανοι
κτά καί τρέχοντες περισφίγκονται πρός συγκράτησιν 
τής πλανωμένης ψυχής , μέχρις οτου βαρυνθώσιν και 
νομίσωσιν ικανόν τόν χρόνον πρός τοιαύτην τής ψυχής 
λειτουργίαν* απέρχονται δέ δλοι κατηυχαριστημένοι, 
έκαστος νομίζοντες δτι έγένοντο φορεΐον διπλής ψυχής.

Καί ιδού έφθάσαμεν είς τό τέλος τών δσων έσκοποΰ- 
μεν νά είπωμεν περί τοΰ άτελοΰς ανθρώπου, δστις, ώς 
άναντιρρήτως έξάγεται έξ δσων άνεφέραμεν, είναι ό 
Αύστραλός, δν η τε άγρία κατάστασις και ό πολιτι
σμός όλονέν δεκατίζουσι, και θέλουσι καταστρέψει μετά 
πάροδόν τινα χρόνου, διότι έν τφ  πολέμφ τοΰ βίου ά- 
δυνατεΐ ούτος ν* άνθέξη, εί μη ό πολιτισμός έξεύρη μέ
τρα καταλληλότερα τών νΰν,καί περί τούτων εύαρεστη- 
θήτω ό αναγνώστης νά διεξέλθη δσα κατωτέρω έν συν- 
τόμψ θέλω προσαγάγει, ώς κοινωνιολογικήν κατάκτησιν 
τών μέχρι τοΰδε σπουδών σοφών καί φιλανθρώπων επι
στημόνων.Άλλά πριν καταλήξω είς τό δλως τελικόν τοΰ
το μέρος, θεωρώ διδακτικόν νά ειπω δτι καί αύτοι ούτοι 
οί άγριοι προβλέπουσι τό έγγίζον τέλος των,πανταχόθεν 
στενοχωρούμενοι, καί δι’ ςσματος, έκφράζοντος έν πα ι
δική ειλικρινείς την περί τής όλοσχεροΰς αύτών κατα

στροφής πρόρρησιν, θρηνοΰσιν άπελπιστικώς τό τέλος 
των. Τό ασμα τοΰτο, σύνηθες μοιρολόγιον έν Νέα Ζη
λανδία, περιγράφον πιστώς την κοινωνική* τών κατοί
κων κατάστασιν, την ίσχύν τοΰ λογικοΰ των καί την 
τοΰ μέλλοντος προαίσθησιν, παρατίθημι ένταΰθα, εχον 
ουτω :

ο’Ιδού ή ώρα ή τελευταία 
Δ ι’ ήμας ήγγικε, κ’ ή έσχατη 

Κα\ δέν μας μένει έλπίς τις νέα 
Είμή πνοή τις ή πανυστάτη.

»Ά πό τοΰ ανω ήμισφαιρίου 
Λευκών άνθρώπων έπήλθον σμήνη,

Ούτοι λαβόντες όρμήν θηρίου 
Νά φάγουν θέλουν ήμας ώς κτήνη.

»Τούς γόητάς μας άποσοβοΰσι 
Κ αι πλάνην λέγουσι τήν μαγείαν,

Τούς ο’ιωνούς μας περιφρονοΰσι,
Κ ’ εχουσιν οπλον σκληρόν τήν βίαν.

»Τήν βρώσιν κρέατος άνθρωπίνου,
Τήν πάσης άλλης εύγενεστέραν,

Κ ’ εχουσαν μάγον οσμήν τοΰ κρίνου,
'Ως βρώσιν κρίνουσι κατωτέραν.

»Οΰτω φρονοΰντες αύτοι οί ξένοι,
Κ α ι όντες απαντες πλεονέκται, *

Έρχονται ολοι συνηνωμένοι 
Τών αυτοχθόνων ημών έμπαΐκται.

«Φύγετε, λέγουσιν, έκ τής γης Σας,
»Τά δάση λάβετε κατοικίαν,

»Αιότι μόνον έκ τής φυγής Σας 
»Ν’ άντλήτε δύνασθε σωτηρίαν.

» Ά ν  νά συζήτε έπιθυμήτε 
»Μεθ' ήμών φίλοι ήγαπημένοι,

*>Κα\ νά καλήσθε και συμπολΤται,
»Μία και μόνη οδός Σας μένει.

«Χριστιανίσθητε, καί τόν βίον 
«Τόν πλάνητά σας αφετε ολοι,

»Κα\ ύποτάγητε εις τό θεΐον 
«Τοΰ Ίησοΰ μας τονομα ολοι.



•Διότι ούτος εΤνε ό πλάσας 
•Τούς κόσμους ολους τούς ουρανίους,

*»Κ’ εις τάς υπάρξεις τής γής άπάσας 
•Νόμους έπέβαλεν αιωνίους.

•Αύτόν λατρεύετε ώς πατέρα,
»Κα\ προσκυνήσατε ώς σωτήοα,

»Και έν νυκτί τε και έν ημέρα 
•Αύτώ ύψοΰτε ίκέτιν χεφα.

«Ουτω ποιοΰντες θα εύτυχήτε 
»Σ’ τόν κόσμον τούτον* και εις τόν άλλον 

·» Εν παραδείσω θά κατοικήτε, 
•Μακαριώτατοι χωρ'ις σάλον.

>Μίαν γυναΤκα 2χετε μόνον 
•Τού βίου σύντροφον αιωνίαν,

«Μητέρα τέκνων καί απογόνων 
"Πρός τήν τοΰ οΐκου ευδαιμονίαν ! ! »

»Αύτά κα\ άλλα μας όμιλούσιν 
01 ψευδολόγοι αύτοί οί ξένοι,

Και ακατάληπτα φλυαρούσι,
Καί σκότος μόνον ς’ τόν νουν μας μένει.

•Πλήν δέν νοούμεν τί έννοούσι 
Οταν λαλώσι περι Θεού των,

Ον ούτοι πλάστην των θεωρούσι 
Και προσκυνούσιν απαντες τούτον.

• Ψυχήν αθάνατον, αιωνίαν 
Ως πραγμα δύσληπτον θιωρούμεν,

Κ ’ ύπολαμβάνομεν ώς μωρίαν 
ΗμεΤς παν ο,τι δέν έννούμεν.

• Αν δέ ή χρεία μας άναγκάζη 
Πολλάς γυναΤκας, ΐνα κρατώμεν,

r Τούς ξένους τούτους τί τούς πειράζει ; 
Μήπως μας τρέφουσιν αν πεινώμεν !
ν ”*Αχ ?̂ vot άσοφοι ! Έν ειθε Πνεύμα 
Ανδρας γυναίκας νά Σας μαγεύση,

Καί μ’ ενα λόγον κα\ μ’ εν του νεύμα 
Τήν ζωήν ολων σας ν’ άποσβέση. 
f «Διότι φθίνομεν αενάως,
Υπό τήν μαύρην Σας αδικίαν, 

t Κ ύπό τούς πόδας όρωμεν χάος 
Ωθούν πρός πλήρη ανυπαρξίαν.

»Ώς δέ ή πτέρις μας έξηράνθη,
Όταν ό χόρτος Σας έφυτεύθη

Στήν γην μας, ουτω και έμαράνθη 
Ή ϋπαρξίς μας και έφονεύθη.

•Καί μετ’ ολίγον ανυπαρξία 
Πλήρης τούς πάντας μας αναμένει,

Και έν άπάση τη Ζηλανδία 
Κύριοι Ισονται μόνοι ξένοι».

Ά λ λά  δ ιατί τό θλιβερόν αυτό παράπονον τών α 
γρίων ; Δ ιότι, άγριοι δντες, άπέζων καν έκ τοΰ κυνη- 
γίου, ένω νΰν ύπό τοΰ πολιτισμοΰ, δυσαναλόγου πρός 
την νοητικήν των κατάστασιν πιεζομενοι, ώς Ιλεγε γ υ 
νή τις άγρια, φθίνουσιν όσημέραι.

Και τ ί επραξεν ό πολιτισμός ούτος ; *Ελγ)στευσε τούς 
ατυχείς τούτους αγρίους, καί διά νά τούς χριστιανίστι 
ίπεμψεν δφεις Ιεραποστόλους, ών ή βλάβη ή απάνθρωπος 
πολλή, καί τό κέρδος πρός πρόοδον τών άγριων άμφίβο- 
λόν τε καί φροΰδον καί έν ΆφρικΤ) καί έν Αυστραλία, 
διότι ύπό τήν έπιπολήν της φιλανθρωπίας κρύπτεται ό 
οφις της άρπαγές,της κατακτήσεως,της διατροφές τών 
άέργων, τών πονηρών, οΐτινες διά νά ζήσωσιν, έν άνέσει 
έκ της εύπιστίας τών άλλων, μετέρχονται ολα τά  πρός 
διαστροφήν καί καταπάτησιν παντός ίεροΰ καί οσίου 
άφιλάνθρωπα μ,έτρα.

Θέλετε, άνκγνώστα ι, τήν άπόδειζιν ; ’Ακούσατε. Θά 
σ&ς φέρω μαρτυρίας αύτών τούτων τών ίεραποστόλω 
καί τών διασημοτάτων έπί άμεροληψία συγγραφέων.

’Αναφέρει ©’Αμερικανός Winwod Reade (Anthropo 
logical Reviw 1866) δτι ·έν Gabon της ’Αφρικής οι
• χριστιανισθέντες ούτε ειλικρινέστεροι, ούτε άγαθότερο 
•έγένοντο, άλλ* οτι αί μεν γυναίκες είσίν άπασαι έτα ΐ- 
»ραι, ώς καί πριν, οί δέ άνδρες κλέπται* βαπτίζοντα ι,
• διότι πιστεύουσιν δτι ό Θεός τών χριστιανών είναι ί-
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ισχυρότερος, ΐνα λαμβάνωσιν άλας, δπερ τοΐς άρέσκει,
• άφθονώτεοον, άλλ’ ούδεμίαν έπεδείξαντο πρόοδον ήθι- 
»κής* άνδρες δέ καί γυναίκες θεωροΰσι την μονογαμίαν 
»ώς παρά φύσιν περιορισμόν, διά τοΰτο προτιμώσι τόν 
«Μωαμεθανισμόν ώς συμφωνότερον πρός τά ήθη των,καί 
»ώς έπιδιωκόμενον άκαμάτως καί μετά νοημοσύνης ύπό 
»τών μωαμεθανικών πρός τοΰτο οργάνων, καθ’ & λέγει 
»ό Hartmann, ένψ τό της Α γίας Τριάδος δόγμα καί 
»αI αντιθέσεις τών ιεραποστόλων τών διαφόρων δογμά
τ ω ν , δν έκαστον φρονεί καί κηρύσσει δτι άπταίστως
• βαδίζει, σπέρματα μόνον αμφιβολίας διοχετεύουσιν είς 
τάς ψυχάς τών είδωλολατρών».

Διάσημος Αυστριακός ίεροκήρυξ, ώμολόγησε τώ κ. 
Baker δτι ήτοιμάζετο ν’άναχωρήσγι εκ τίνος μέρους της 
Βορείου Άφοικης, διότι εβλεπεν δτι κατ’ ουδέν ήδύνατο 
νά ώφελήσγι, διδάσκων θρησκείαν καί ηθικήν άκατάλη- 
πτον τοΐς μαύροις. Τό αύτό βέβαιοί καί ό Livingstone 
περί τών Κάφρων.

Κατά τόν κ. Walker ό περίφημος περιηγητής 
Burton, θεωρεί ού μόνον άνωφελή, άλλά καί επιβλαβή 
πασαν άποστολήν ιεραποστόλων είς'Αφρικήν, διότι δσον 
δύναταί τις νά διδάζγ) νήπια τόν Ευκλείδην καί ’Α
ριστοτέλη, τόσον δύναταί καί νά καταστήση ευνοήτους 
τάς τοΰ Χριστιανισμοΰ άρχάς καί πεποιθήσεις. Πριν ή 
διδάξωμεν έπομένως τήν κατάπαυσιν τής άνθρωποφα- 
γίας, λέγει ό κ.Genys,δtκαιότεpov ήθελεν είναι νά συνη- 
θίσωμεν τούς άνθρωποφάγους είς τήν χρ'3<̂ ν βοείου κρέα
τος. Έν Σιέρρς Λεόνγ), Ινθα πλήρεις παρατηροΰνται αί 
χριστιανικαί έκκλησίαι ύπό νεοφωτίστων χριστιανών, ή 
άκηδεία, ή γενική διαφθορά, ή κλοπή, καί άπασαι αί 
τοΰ Φετιχισμοΰ δεισιδαιμονίαι άκμάζουσιν αμετάβλη
τοι. Έν Congo οί άπό τοΰ αίώνος άνεγερθέντες ναοί

κατηρειπώθησαν. Παρά δέ τοΐς Άσχαντίοις, Ινθα δ Χρι
στιανισμός διεδόθη μέχρι τής πρωτευούσης Komasi, δ 
τής χώρας βασιλεύς, ώς καλός χριστιανός, τρώγει καθ’ 
ήμέραν ενα τών υπηκόων του, άπέχων τής λαοσωτηρίου 
ταύτης τακτικής μόνον τήν κοινωφελή τής γεννήσεώς 
του ημέραν. Κατά τόν κ. Haris (de Skerbo), δεκαετίαν 
διατρίψαντα έν Σ.Λεόννι, ή τής πολυγαμίας άπαγόρευσις 
είναι Ιργον χιμαιρικόν, άφοΰ καί αυτοί οί ιεραπόστολοι 
είσί πολύγαμοι καί κατά τρόπον μάλιστα σκανδαλώδη* 
διότι έκαστος τούτων λαμβάνει άλληλοδιαδόχως τοεΐς 
ή τέσσαρας συζύγους μετά μεγίστης ευκολίας, τοΰ χη- 
ρεύοντος άναφερομένου άμα χηρεύσει είς τό έν Λονδίνω 
Κομητάτον, δπερ πέμπει πάραυτα ήμιδωδεκάδα εικό
νων, έξ ών εκλέγει ό ιεραπόστολος τήν άρέσκουσαν αύτώ, 
ήτις τώ στέλλεται τάχιστα as CL hale o f  goods, ήτοι 
ώς δέμα έμπορεύματος. Ό έπίσκοπος Νατάλης κ. J. 
W. Colenso δέν πρέπει, λέγει, ούδέ £ν δωδεκάλεπτον 
είς τό έξής νά έξοδεύεται πρός διάδοσιν τοΰ Χριστια- 
νισμοΰ, διότι είς μέν τούς ηλικιωμένους αποβαίνει άγο
νος, παρά τοΐς παισί δέ άποσβέννυται βραδύτερον διά 
τής είς τόν είδωλολατρικόν οίκον έπανόδου καί τοΰ γά
μου μετά είδωλολάτριδος. Ό αύτός άποφα.ίνεται δτι 
δέν πρέπει άπό τοΰδε νά έμποδισθνΊ ή πολυγαμία, διότι 
βαπτιζόμενος δ άγριος καί άναγκαζόμενος ν’ άποβάλη 
τάς συζύγους του, κακώς βέβαια δδηγεΐται είς τήν δδόν 
τής χριστιανικής ηθικής.

Τί λοιπόν έκ τοΰ προκειμένου απαιτεί ή έκ τής έπι- 
στήμης πρακτική φοόνησις καί ή ηθική νά γίνη πρός 
έξέλιξιν τών άγρίων ; Έξετάσωμεν τήν Κοινωνιολογίαν. 
Ή Κοινωνιολογία μας άποδεικνύει δτι οί Basters 
(μιξογενεΐς) έν τώ άκρωτηρίφ τής Καλής Έλπίδος έξ 
’Ολλανδών καί’Οττεντότων έν βραχεί χρόνφ τόσφ έπλη-



θύνθησαν, ώστε ένέπνευσαν φόβους τοΐς κατακτηταΐς, 
έφ’ ω καί άπεδιώχθησαν πέραν τοΰ ποταμοΰ Orange, 
άλλά καί είς την γην τής εξορίας των καί ή γονιμότης 
των καί ή τοΰ οργανισμοΰ έν γένει βελτίωσις ούτως ά- 
νεπτύχθησαν, ώστε τά νΰν άποτελοΰσιν έξαίρετον προο
δευτικήν φυλήν ύπό τό δνομα Gricas. Οί CaftlSOS έν 
’Αμερική έκ μαύρων καί ιθαγενών Βρασιλιανών, άπο- 
συρθέντες είς τά δάση, εύδαιμονοΰσι καί προκόπτουσι 
(Martius). Έν Μαλλίνη οί έκ διασταυρώσεως Ισ π α 
νών, Σινών καί Ταγάλσων άπέβησαν πολυπληθέστεροι 
τών Ιθαγενών (Jurien de laGraviere). Ή αυτη προ
κοπή καί είς άπασαν την δυτικήν ’Αμερικήν ώς πρός 
τούς μιξογενεΐς (Martin de Moussy), κ .τ .λ .

Αξιόν μάλιστα παρατηρήσεως είναι τό έξης έλπιδο- 
φόρον καί άξιον χειροκροτημάτων γεγονός, οτι δήλα δη 
οί μιξογενεΐς άποκτώσιν απογόνους ηθικωτέρους καί ά- 
ποκλίνοντας μάλλον πρός τόν εύρωπαΐον πατέρα (Gi- 
rOU de Buzareingue), ένφ άντέχουσι καί μάλλον τών 
Ευρωπαίων είς την νοσώδη τών ολέθριων διά τόν Εύ
ρωπαΐον επήρειαν τών θερμών κλιμάτων. νΟντως δσον 
περισσότερον διοχετεύεται διά τής γενέσεως ευρωπαϊ
κόν αίμα τα ΐς ύποδεεστέραις τών άνθρωπίνων φυλών,τό
σον καί ταχύτερον αύται άναπτύσσονται ηθικώς τε καί 
πνευματικώς.

Ε ξάγετα ι έκ τών είρημένων δτι τό αποικιακόν σύ
στημα έν δγκφ μεγίστω, καί ούχί έν πνεύματι κερδοσκο
πικοί είναι ή καταλληλοτάτη οδός πρός άνύψωσιν τοΰ 
ατελοΰς ανθρώπου είς τό εύγενές τοΰ πολιτισμού ση
μεΐον. Τοΰτο δέ δλον, διότι δγκος αποικιακός πολύς καί 
ώς περ ι έχον  δ ιδακτ ι κόν  και  ώς πηγή  εύγενεστέρας φυ
σικής παραγωγής  τοϋ ά ν θ ρ ύπ ου , ε ίνα ι  δύναμ ις  ι σ χ υρά  
προς βε .Ιτ ίωσιν τοϋ άτεΛοϋς άνθρώπου , δστις ώς τά 

χ ι σ τ α  άναπτυχθι^σεται  διά τοϋ νόμου τής κληρονομιάς '  
Οί Ευρωπαίοι έπομένως άντί ν’ άλληλοσφάζωνται έκ 
πεπλανημένης φιλοδοξίας τών διεπόντων τάς τύχας αύ
τών, άς προσπαθήσωσιν έν δμονοίς άπό κοινοΰ, ΐνα κα- 
ταλάβωσι τάς άγριας χώρας τής γής διά αποικιών ισχυ
ρών, καί τη έπιμόνφ αιτήσει καί τώ άληθεΐ συμφέροντι 
τής εύρωπαΐκής ειρήνης, ευημερίας καί δικαιοσύνης, καί 
άνακηρύξωσι την κατάργησιν τών έν Ευρώπη κατακτή- 
σεων, άναγνωριζομένης έν χώρα πεπολιτισμένη τής ύ- 
πάρξεως τών έθνικοτήτων Ιν τφ  μέλλοντι. Όποία δόξα 
είς τούς πολιτικούς έργάτας τοιαύτης πολιτικής όδοΰ !!

’Αλλά θά είπη τις ισως. ίΚαί θ’ άφήσωμεν άνευ θρη
σκείας καί έν τη πλάνη τούς είρημένους διαρκώς ; — 
Ό χ ι αποκρίνομαι, άλλ* ηρέμα θέλω τούς χριστιανίσει 
ασφαλώς έργαζόμενος, διότι οίδα δτι διά σειράς μακροΰ 
χρόνου καί διά τής φυσικής έπιλογής άναπτύσσεται ό 
άνθρωπος, καί κατανοεί ύψηλάς θεωρίας καί άφηρημένας 
παραστάσεις' διά τοΰτο δέν θέλω σπεύσει, καθόσον μά
λιστα ούδόλως τρέχω τόν κίνδυνον νά τούς ίδω μένον
τας ές αεί άθρήσκους, διότι πέποιθα δτι ή θρησκεία εί
ναι νόμιμος κτήσις τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, ή δ* έπι- 
στήμη άνεξάρτητος. Ή  θρησκεία εχει ανάγκην τής έπ ι- 
στήμης, ού μόνον δι’ δσα έκ ταύτης δανείζεται, άλλά 
καί διά την παρεχομένην αύτη συνδρομήν. Ή έπιστήμη 
δέν πολεμεΐ την θρησκείαν, άλλά την δεισιδαιμονίαν, 
την λαμβάνουσαν άπατηλώς τό τής θρησκείας δνομα. 
Ουτω σκεπτόμενος τίθημι αίωνίας τάς βάσεις μεταξύ 
θρησκείας καί φιλοσοφίας καί υπερ άνω πάσης άλλης αρ
χής τίθημι ώς κίνητρον προόδου την εύπο ι ίαν  7) τόν 
χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό ν  εΛεον.

’Αλλά κατερχόμενοι είς τά κατώτερα κοινωνικά στρώ
ματα όφείλομεν νά δμολογήσωμεν δτι πασα θρησκεία



δύναται νά όρισθν) ώς θεωρία τον κόσμον εκ των προ - 
τέρων. Ουτω δε ο χονδροειδέστατος Φετιχισμός , ό ύπο- 
θέτων ώς α ιτίαν παντός φαινομένου την υπαρξιν ίσχυ- 
ρας τίνος προσωπικότητος, ό ΠοΛυθεϊσμόc, καθ’ δν τά  
θεία πρόσωπα είσι γεννητά, ό Μονοθεϊσμόc, διδάσκων 
δτι ή γενίκευσις (generalisation) διατελεΐ πλήρης, καί 
ο Πανθεϊσμός , καθ* δν ή δημιουργική άρχή υπάρχει έν 
τοΐς φαινομένοις, ούδέν άλλο πράττουσιν ή νά παοέ- 
χωσιν άνά μίαν ύπόθεσιν έξηγούσαν τό σύμπαν. Ά λ λ ά  
ευνοητον ότι πασαι αύται αι δοξασίαι συμφωνοϋσιν είς 
εν τι, οτι δηλαδή ύπάρχει μυστήριον άκατάληπτον τω 
ανθρωπίνφ πνεύματι, δύναμις παγκόσμια, ής ή φύσις, 
η ζωή, η διάνοια είσιν αί έκδηλώσεις, περι ας ή έπι- 
στήμη καταγίνεται, φωτίζουσα ταυτοχρόνως καί τάς 
θρησκευτικάς τής άνθρωπότητος δοξασίας, διά τής βαθ
μιαίας προοδου του πνεύματος. Έάν ή θρησκεία Ιμενεν 
αείποτε άκλόνητος είς τάς πρώτας και στοιχειώδεις καί 
ατελείς δοξασίας, δεν θά τή ήτο δυνατόν νά σεμνύνεται 
ως οδηγήτρια πρός ήθικοποίησιν. Εύτυχώς συν τγ) του 
πολιτισμού εξελίξει καί τ?\ έκ τής έπιστήμης γνώσει, 
καί η θρησκεία βαθμηδόν μεταρσιοΰται είς υψος μεταφυ- 
σικώτερον, καί άσπάζεται τήν έπιστήμην ώς συνοδοι
πόρον άχώριστον πρός άναζήτησιν του άγνώστου (Eti
enne Chastel : De la  C harite C h relien n e). ’Ά λ 
λως τε κατά τόν πολύν Herbert Spencer ή θρη
σκεία εποχής τίνος παρά τιν ι λαφ  είναι άείποτε κατά  
γενικόν τρόπον ή έγγυτάτη εκφοασις τής άληθείας, ήν 
ό λαός ούτος είναι ικανός ν’ άντιληφθή. Διά τούτο δε 
πρόωρος μεταβολή θρησκευτικών δοξασιών πρός κτήσιν 
νέων ύψηλοτέρων, άποβαίνει ού μόνον ώς επί τό πολύ 
αδύνατος, άλλά και έπικίνδυνος, οί δέ έν ονόματι τής 
θρησκείας σπεύδοντες ίνα φωτίσωσι τούς μή νοοϋντας,

είσι μάλλον άθρησκοι καί αύτών τών άθρήσκων οπαδών 
τού έπιστημονικοϋ ύλισμού, δστις άποκρουει τόν δυϊ
σμόν, δν πρεσβεύομεν καί άποδέχεται ώς κινούν αίτιον 
των άνθρωπίνων λειτουργιών τήν ύλικήν άλληλεπίδρα- 
σιν (le monisme), άπαλείφων τήν ψυχήν.

Ε ξάγετα ι έκ τών είρημένων οτι διά τής βαθμιαίας 
άναπτύξεως τοϋ πνεύματος εύκολώτερον ύπηρετοϋμεν 
τήν θρησκείαν,καί τήν εχουσαν ανάγκην ταύτης άνθρω- 
πότητα, καί ούχί διά τής έσπευσμενης επιβολής μέ
τρων, άτινα, άν ούχί άλλο, άνωφελή αποβαινουσιν, εις 
μή νοοϋντας διοχετευόμενα. Διά τούτο και ν ανεχω- 
μεθ α πρέπει καί νά σεβώμεθα καί τών άλλων, καί μά
λιστα τάς τών άτελών άνθρώπων δοξασίας, καταγινό- 
μενοι ήρέμα, διά τοϋ λόγου, τής έπιστημης, καί τής 
τού οργανισμού βελτιώσεως νά καταπείθωμεν τουςαμαρ- 
τάνοντας. Τούτο άπαιτεΐ ή φιλανθρωπία, η επιστημη.

Έ ν  Κ ασζεΛΧοκάμζω, zrj J2 Ό χζωβρίον 1 8 8 6 .

Α ρ γ υ ρ ι ο ς  Θ. Δ ι α μ α ν ϊ γ ο π ο υ λ ο ς  

Ιατρός.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
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ΕΜΝΟΣ άνδριάς ίδρύθη πρό τίνος, εν τινς 
της Α γ γ λ ία ς  πόλει, ποοωοισμένος νά δ ια ι- 
ωνίσν) ούχ! την άρήϊον φυσιογνωμίαν μεγά
λου κατακτητοϋ, ούδέ τό έπιβάλλον π α 

ράστημα μυθικοϋ τίνος γ ίγαντος, άλλά την ιλαράν 
δψιν γυναικός, ητις δέν εινε μέν ΑύρηΛιανή τ ις  Παρ
θένος,  άλλ* εινε αδελφή του ελέους,  ίέρεια της κατ* 
εξοχήν θεοϋ τών νεωτέοων χρόνων, της Φιλανθρωπίας. 
Ευπρεπές ΐδρυται τό παράστημα της μεγάλης γυνα ι- 
κός, ή δψις αύτές ακτινοβολεί την α ιγλην της έλπίδος 
και της έγκαρτερήσεως, κα! έν τα ΐς χερσ! κρατεί άνα- 
πτύσσουσα τό έμβλημα τές  ίερας αύτές αποστολές,χει
ρουργικόν τινα  έπίδεσμον. Βεβαίως άρρητον υψος απο
πνέει δ άνδριάς του Ναπολέοντος, κα! γλυκείς ιμέρους 
εμπνέει τό κάλλος τό άπαράμιλλον τές  έκ ΜηλουΆφροδί- 
της* άλλά τό ομοίωμα τές  αδελφής  τοϋ έλέουc, δέν νο
μίζετε οτι ένέχει τ ι ύψηλότεοον τοϋ πρώτου, κα! άντα- 
νατέλλει τ ι γλυκύτερον τοϋ δευτέρου, δύναμίν τ ινα  ά - 
νωτέραν τ ές  ισχύος, ηδύτητά τινα  ύπερτέραν τ έ ς  ηδο
νές , κρ£μά τ ι εύγενές κα! συναμφότερον, καταπλέσσον 
άμα κα! συγκινοϋν, έξαΐρον άμα και άπαλϋνον την καρ- 
δίαν ; Τοιαύτη εινε η φιλανθρωπία, ή περισυλλέγουσα 
τόν πάσχοντα, η στηρίζουσα τό γέρας, ούτινος κάμ
πτοντα ι τά  γυ ΐα , η διδοϋσα άσυλον ε!ς τόν έσβεσμένον 
την διάνοιαν κα! τροφοδοτοϋσα τό απόκληρον νηπιον, 
μέχρις ού έπιρρωσθώσιν αί χεΐρες αύτοϋ πρός την έρ-
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γασίαν. Καί τελεσιουργεΐ την μεγάλην αύτης αποστο
λήν ή φιλανθρωπία, συμπάρεδρον Ιχουσα την έπιστή- 
μην, αΐτινες άμφότεραι συνηνώθησαν προ δισχιλιων 
τών έν τώ Θεανθρώπω, οστις έθεράπευε καί παρη- 
γόρει και έδίδασκε τόν άτυχη λαόν του ’Ισραήλ. Έν 
τ*7} ποιητική Βαϋμάρτ), τν̂  έγκλειούσγι δλην την δόξαν 
τών αναμνήσεων της Γερμανίας, μεγαλοπρεπές ΐδρυται 
σύμπλεγμα, παριστών τόν όλύμπιον Γκαίτε μετά τού 
Σίλλερ στηρίζοντας τήν χεΐρα έπι του στεφάνου τής 
δόξης. Ό πρώτος προσηλοΐ τό βλέμμα πρός τήν γήν, ό 
δεύτερος άναβλέπει πρός τόν ουρανόν. Ή άντικειμενικό- 
της έν τώ πρώτω ή ύποκειμενικότης έν τώ δευτέρω. 
Έάν έδίδετο ήμΐν νά παοαστήσωμεν τό σύμπλεγμα τής 
φιλανθρωπίας καί της έπιστήμης, ήθέλομεν λάβει ώς 
πρότυπον τό σύμπλεγμα τής Βαϋμάρης, καί ήθέλομεν 
παραστήση τήν έπιστήμην καταβλέπουσαν πρός τήν 
γήν, και τήν φιλανθρωπίαν άναβλέπουσαν πρός τόν ού· 
ρανόν. Ή πρώτη μελετά, άναλύει, άνασκοπεΐ τούς νό
μους τού αισθητού κόσμου καί μελετά τήν ζωήν, πα
ρακολουθούσα τάς πολυωνύμους μεταμορφώσεις τής ζωϊ· 
κής μονάδος, τού κυττάρου* ή δευτέοα έμπίπλνισιν έαυ- 
τήν έκ τού φωτός καί τού θάλπους, τού καταχεομένου 
έκ τού ουρανού. Τά ιδρύματα τής φιλανθρωπίας καί 
τής έπιστήμης άπό τού ΙΕ' αίώνος ήρξαντο καταπλημ- 
μυρούντα τήν πεπολιτισμένην Ευρώπην, ευεργετούντα 
άδιαπαύστως τήν πάσχουσαν άνθρωπότητα καί έκφο- 
ρούντα είς τόν κόσμον τό φώς τής ένδελεχούς επιστημο
νικής παρατηρήσεως. Τό νεαρόν ημών Ιθνος, έν πολλοΐς 
καθυστερούν ετι τής κύκλω άνελισσομένης προόδου έν 
τω πολιτισμώ, ούχ ήττον έν τγ) φιλανθρωπία χάρις εΐ{ 
τήν μεγάθυμον ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν,δύναταί νά πα- 
ρουσιασθί) ευπρόσωπον.



Έχ. τών εΰπρεπεστάτων ιδρυμάτων τ?ίς έν Άθήναις 
φιλανθρωπίας είνε άναμφιβόλως τό θεραπευτήριον Ευ
αγγελισμός, τό προ τριετίας ίδουθέν ' τί) μεγαλόιρρονι 
πρωτοβουλία^ τϋς σεπτές %ών βασιλίσσνις, ύφ’ $ς 
τ/]ν προστασίαν, προστασίαν πραγματικήν και εύεργέ- 
τιόα, και διατελεΐ εκτοτε. Τιμη καί δόξα είς την ύ- 
ψηλοφρονα άνασσαν, ητις άπό τοΰ υψους καί τής αί
γλης τής μεγαλειοτητος τοΰ θρόνου, τείνει συμπαθές 
βλέμμα πρός την πάσχουσαν ανθρωπότητα, καί κατέρ
χεται μέχρι τής κλίνης τοΰ τελευταίου υπηκόου της, 

ιαχεουσα την παρηγορίαν, ένσπείρουσα την έγκαρτέ- 
ρησιν, αναπτεροΰσα την ελπίδα. Καί δέν εινε τό πρώ
τον̂  φιλανθρωπικόν κατάστημα ό Ευαγγελισμός έφ* 
ου̂  ηπλωσε την ευεργετικήν αύτής, προστασίαν ή με
γάλη ελεήμων.Τό έν Πειραιεΐ Ζάνειον Νοσοκομεΐον άπό 
τής συστάσεφς του £τυχε καί τυγχάνει τής πολυωνύ
μου αυτής προστασίας. Και έν τω νοσοκομείω τούτω έ- 
ξέφρασε τόν μέγαν έκεΐνον λόγον αύτή; ή βασίλισσα 
προς τον σοφόν καί πολιόν αυτού διευθυντήν, τόν κ. 
Θεόδωρον Αφεντούλην: «Έάν δέν ήμην βασίλισσα, έπε- 
θυμουν να είμαι αδελφή τού έλέους» — λόγον δν διέσωσεν 
° >* \ ώς πολύτιμον μαργαρίτην έν τή πρός
αυτήν αφιεοουμένη μεταφράσει του τής «Μαρίας *Στου- 
άρ^τη;» Ημεΐς αυτοί διατρίβοντες έν Πειραιεΐ, πολ
λάκις  ̂ τοΰ μηνός εΓδομεν αύτην άθορύβως σπεύδουσαν 
πρός επίσκεψιν τών ασθενών της, έν ήμέραι; θυέλλης 
και χιόνων. "Ηδη είς άμφότερα τά νοσοκομεία ταΰτα ή 
φιλάνθρωπος άνασσα άμέριστον παρέχει την ένδελεχή καί 
αγρυπνον αύτής προστασίαν, διδοΰσα το υψηλόν παρά
δειγμα είς τάς έπιφανεστέοας δέσποινας τής ’Αθηναϊ
κής κοινωνίας. Δέν προτιθέμεθα νά διατρίψωμεν έν έκ- 
τάσει περί την περιγραφήν τοΰ Ευαγγελισμόν, πράγμα

περί δ καί άλλοι προ ημών διέτριψαν. Γνωστόν άλλως 
τυγχάνει τό μεγαλοπρεπές κτίριον, τό κείμενον παρά 
την μονήν τών ’Ασωμάτων, έκεΐ που ενθα ιϊρυτο άλ
λοτε τό Κυνόσαργες περίπου, καί έπιβάλλον μακρόθεν 
διά τής σεμνής αύτοΰ αρχιτεκτονικής. Φέροντες ειδικήν 
έντολην ηύτυχήσαμεν νά έπισκεφθώμεν τό κατάστημα 
τοΰτο, τό όποιον ιδρυσεν ή ιδιωτική πρωτοβουλία έγ
κριτων Ελλήνων, έν οίς μεταξύ τών πρώτων οι μεγάθυ
μοι ομογενείς Α. Συγγρός καί Δ. Θεοδωρίδης. Τό κα
τάστημα τού Ευαγγελισμόν είνε τη αληθείς ωκοδο- 
μημένον καθ’ δλους τούς αυστηρούς νόμους τής νοσοκο
μειακής αρχιτεκτονικής, έπί εύρυτάτου γηπέδου, έφ’ ού 
μορφοΰται εύανθης μετ* ού πολύ κήπος, καί εχον πάσας 
τάς πλευράς αύτοΰ άναπεπταμένας πρός τόν αέρα καί 
τόν ήλιον. Καί εινε μέν τό αληθές δτι ή νεωτέρα νοσο
κομειακή αρχιτεκτονική προτιμά την είς pavilions δι- 
αίρεσιν, άλλ’ ούκ οΐδαμεν πώς ό νεωτερισμός ούτος δ 
καθ* δλα έπιστημονικός δέν είσήχθη ετι παρ’ ήμΐν. Ή 
διαίρεσις έν τούτες τού νοσοκομείου ή έσωτερικη εινε 
μεγαλοπρεπεστάτη. ΑΓΘουσαι εύρύταται, καθ’ έκατέοαν 
τών πτερύγων, εν τε τώ άνω καί τώ κάτω όρόφφ περι- 
λαμβάνουσιν αραιότατα διατεθειμένας τάς πρός νοση
λείαν κλίνας, καί διάδρομοι εύρύτατοι απ’ άκρου είς ά- 
κρον διευκολύνουσι τόν αερισμόν τού νοσοκομείου, δσ- 
τις έν ταΐς αίθούσαις γίνεται διά τών νεωτέρων μηχα
νικών πρός τούτο μέσων. Τά λοιπά παραρτήματα τού 
καταστήματος ένυπάρχουσι πληρέστατα, καί έπίση; με
γαλοπρεπή, οιον τό φαομακεΐον, τό νεκροσκοπεΐον, τό 
εστιατόριον τών αδελφών, τά μαγειρεία καί τό έπί τού 
ευρυχώρου περιβόλου άρτίω; δαπάναις τοΰ μεγαλόφρο- 
νος κ. Α. Συγγρού ίδρυθέν άπομοΥωτήριον, έν φ άπομο- 
νούνται οί πάσχοντες έκ μεταδοτικών νοσημάτων. Ή



καθαριότης, τό πρώτιστον στοιχεΐον έν τοιούτοις κατα- 
στήμασι, είνε ύπερτέοα παντός έπαίνου, άποστιλβόντων 
τών δαπέδων, έπίπλων, τοίχων, κλινοστρωμνών, μέχρις 
αύτου του μ,αγειρείου, ού έθαυμάσαμεν αληθώς την τά- 
ξιν καί την καθαριότητα. Άτυχώς δ δρισθείς ήμΐν έν 
τώ ' Λττιχω ΉμερολογΙφ χώρος δέν έπαρκεΐ πρός την 
ακριβή περιγραφήν πάντων τών κατά τό μεγαλοπρεπές 
τούτο 'ίδρυμα, ού ασθενή σκιαγραφίαν έπεχειρήσαμεν νά 
δώσωμεν.

Προτού κατενεχθώμεν εί; τά του οργανισμ,οΰ τοΰ κα
ταστήματος, άναγκαΐον κρίνομ,εν νά σημειώσωμεν οτι 
τοΰτο χρησιμεύει πρώτιστα καί ώς σχολεΐον νοσοκόμων 
αδελφών, προωρισμένων νά ύπηοετώσιν, άμα ζητούμε- 
ναι έν τ ;7ί πόλει, καί παρεχουσών ουτω την πεφωτισμέ- 
νην αύτών νοσοκομειακήν αρωγήν τοΐς πάσχουσι, αρω
γήν τόσψ διευκολύνουσαν τό εργον τοΰ ίατροΰ, ώς γνω
στόν. Ή ελλειψις επιστημόνων νοσοκόμων έν Έλλάδι, 
ήν ουτω λαμπρώς πληροί δ Ευαγγελισμός, ήτο ήδη έπ- 
αισθητή. Περιττόν νομίζομεν νά διατρίψωμεν ένταΰθα 
περί τές άζίας της γυναικός ώς νοσοκόμου. Ή γυνή 
ήτις, κατά τον ποιητήν

.................. της ζωής μας εΤν’ ή μοίρα,

ή θερμαίνουσα ήμ&ς διά τές στοργές παΐδας, καί πυρ- 
πολοΰσα διά τοΰ ερωτος άνδρας, πλασθεΐσα κατ’ έζο- 
χήν διά νά άγαπα, αυτη καί έν τν̂  νόσφ παρηγορεΐ καί 
θεραπεύει θερμότερον, άγγελος παραστάτης παρά τήν 
κλίνην τοΰ αρρώστου. Ή γυνή εινε ό αληθής ιατρός λέ
γει δ πολύς Michelet έν τώ σοφώ περί Γυναικός βιβλίφ  
του, καί έπάγεται είς παράδειγμα τούς άρχεγόνους λα
ούς, καθ’ ους αι γυναίκες, ειτε ώς μάγισσαι, εΓτε ώς ια
τροί κατεΐχον τά μυστήρια τές θεραπείας. Τοιοΰτον
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ά'ρα προορισμόν έκπληρών 6 Ε υαγγ ελ ι σ μ ό ς  πολλαχώς 
ευεργετικός άναδείκνυται. Άλλ* έκτος τούτου η κατά 
διαφόρους κλάσεις έπί ταπεινώ τιμ ήμ ατι νοσηλεία έκ
τος τών απόρων, καί παντός έκζητοΰντος την έν τω  
νοσοκομείω τούτφ  θεραπείαν, εινε απαραίτητον διά πό 
λιν, οιαι α ί Ά θ ένα ι, έν αις πληθύς παοεπιδήμων ξέ
νων, στερουμένων οικογενείας, οΐτινες δύνανται ουτω 
αντί μικρές σχετικώ ; αμοιβές νά εύρίσκωσι θεραπείαν 
ακριβέ, καί σοφήν ιατρικήν αρωγήν.

Ουτω λειτουργεί τό κράτιστον τοΰτο θεραπευτήριον 
καί η θαυμαστή αύτοΰ λειτουργία οφείλεται κατά μέ
γα μέρος εις τό έκλεκτόν προσωπικόν, οπερ προίσταται 
αύτοΰ. Παράλειψις καθήκοντος θά ητο αν δέν άνεφέρο- 
μεν ένταΰθα τήν διακεκριμένην αύτοΰ διευθύντριαν, δε
σποινίδα Ε λένην Μητσάκη. Άφιερωθεΐσα αυτη υπέρ 
της προόδου τοΰ καταστήματος, καί μελετήσασα έπιμε- 
ρ,ελημένως έν Εύρώπγι τά  συστήματα τών σπουδαιότα
των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, αποβαίνει ή ψυχή τοΰ 
καταστήματος. Α κάματος έν τώ καθήκοντι, πανταχοϋ 
παροΰσα καί έπιβλέπουσα, μαντεύουσα τάς έλαχίστας 
άνάγκας τοΰ καταστήματος, προσηνής πρός τούς πά - 
σχοντας καί παρήγορος, συγκρατεΐ έν λαμπρα περιωπέ 
τόν οργανισμόν τοΰ ιδρύματος τούτου. Διαπρεπείς έπ ί
σης ιατροί διευθύνουσι τάς κλινικάς τοΰ θεραπευτη
ρίου. Ό  κ. Ν. Μακκας, υιός τοΰ διαπρεπούς καθηγητοΰ 
τοΰ Πανεπιστημίου, άπολαύων μεγάλης έπιστημονικης 
φήμνίς, περί τά νοσήματα μάλιστα τοΰ λάρυγγος, διευ
θύνει τήν παθολογικήν κλινικήν. Ό  κ. Μακκας πάνυ 
εύγενώς εύηρεστήθη, άμα πληροφορηθείς οτι περί τήν 
ιατρικήν διατρίβομεν, νά παρουσιάση ήμΐν τούς άρρω
στους τές  κ λ ιν ικ έ ; αύτοΰ ενα πρός ενα, έφ* ω καί εύχα- 
ριστοΰμεν αύτώ δημοσία. Τήν χειρουργικήν δέ κλινικήν



διευθύνει δ έγκριτος χειρουργός καί όφθαλμολόγος κ. 
I. Γαλβάνης-, άνήρ πλουτίσας την φιλολογίαν της επ ι
στήμης καί δι’έγχειριδίου 'Εγχε ιρητ ικής ,  πολλής αξίας* 
τούτο μετά τής 'Εγχε ιρητ ικής  του σοφοΰ καθηγητου κ. 
Παύλου Ίωάννου άποτελουσι τά μόνα ελληνικά αξιο
πρεπή έν τω κλάδφ τούτω συγγράμματα. Ό τε ήμεΐς 
έπεσκέφθημεν τόν Ευαγγ ελ ι σμό ν  δέν ηύτυχήσαμεν νά 
συναντήσωμεν τόν κ. Γαλβάνην, άπόντα έξ ’Αθηνών.Ό 
αξιότιμος αύτου βοηθός έν τούτοις εύηρεστήθη νά έπ ι- 
δείξη ήμιν παρεσκευασμένους έν ττί χειρουργική έπισή- 
μους καί σπουδαίους ογκους, έξαιρεθέντας δι* εύτυχών 
χειρουργιών έκάστοτε παρά του κ. Γαλβάνη. ’Από του 
κατωτέρου προσωπικού εσχομεν έπίσης τάς άρίστας τών 
έντυπώσεων, ιδία δέ άπό τών αδελφών, αΐτινες καθά- 
ριαι καί κόσμιαι διατρέχουσιν άγρυπνοι τό κατάστημα, 
παρέχουσαι τήν συνδρομήν αύτών.

Τοιοΰτο τό ΐδρυμα οπερ σκέπει ή ύψηλή προστασία 
τής βασιλίσσης, και δπερ ΐδρυσε καί στηρίζει ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία μεγαλοφοόνων Ελλήνων, ών τό δνομα πα 
ραδίνει είς τήν εύφημίαν τών έπιγενεστέρων ή έπί τού
τω τιμητική στήλη, καί αί ύπέρ τάς κλίνας μαρμάρινοι 
πινακίδες, αί δηλοΰσαι τά ονόματα τών άφιερωτών.

Π . Κ. Α π ο ς τ ο λ ι δ η ς .

ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΙΗ '
ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΗΣ 10' ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

Les hommes font les lois,
Les femmes font les moeurs.

ΙΗ' αιών δ έπί μακρόν χρόνον παραδόξως 
πως παραμεληθείς ύπό τών ιστορικών, καί 
γνωστός μόνον έκ τών μυθιστοριών καί τ ι- 
νων έλαφρών δραματικών έ'ργων, άπέβη 

σήμερον πηγή ανεξάντλητος μελετών καί άνεκδότων 
χειρογράφων. Τά άπό είκοσιπενταετίας μάλιστα έκδο- 
θέντα £ργα περί τών τελευταίων αύτοΰ έτών καταδει- 
κνύουσι τήν πρόοδον τής ιστορίας.

Ό  ΙΗ' αιών δέν εινε πλέον ό αιών τής μεγαλοφυές* 
δέν εινε πλέον δ αιών τών μεγάλων άνδοών καί τών με
γάλων κατορθωμάτων. Ή  άπό τοΰ 1717 ποόρρησις τοΰ 
Φενελώνος, είπόντος, δτι «ή παλαιά μηχανή θά δια
γραφή κατά τήν πρώτην σύγκρουσιν» έπληρώθη. Ή  α
πόλυτος έξουσία, ής Λουδοβίκος δ έπικληθείς Μέγας, 
έποιήσατο κατάχρησιν, μεταβιβασθεΐσα είς χειρας ή τ-  
τον δεξιάς καί ίσχυράς, δέν ήτο δυνατόν νά διατηρηθη. 
Κατά τήν άντιβασιλείαν τοΰ δουκός τής Αύρηλίας καί 
τήν βασιλείαν Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ τό σκήπτρον περιήλθεν 
είς τάς γυναίκας. Έν τή πολιτική τόν ΊΡισχελιέ καί 
τόν Κολβέρ διεδέχθη δ καρδινάλιος Φλερύ, καί ή κυρία 
Πομπαδούρ, τό δέ 2τος τής έν Fontenoy νίκης (1745), 
ή λαμπροτάτη έποχή τών γαλλικών δπλων, άνέλαμψεν



ώς τελευταία άκτίς της αρχαίας στρατιω τικές δόξης 
τ έ ς  Γαλλίας, μετά παρέλευσιν σχεδόν αιώνος από τ έ ς  
έν ‘Ροκροία.Τον ΙΗ' αιώνα ένεκαινίασεν ή χλιδή και έ- 
πεσφράγισεν ή μάλιστα αιματηρά λύσις. Δέν εινε ό χρυ
σούς αιών τ ές  Γαλλίας, άλλ* δμως φέρει ιδίαν σφραγί
δα, εινε δ κατ* έξοχήν γαλλικός αιών.

Οποίαν δέ ποικίλην και ευάοεστον χορείαν δέν άπο- 
τελοΰσιν αι γυναίκες του αιώνος τ ές  Πομπαδούρ καί 
τές  Μ αρίας-Ά ντωνιέττας ; αύται υπήρξαν ού μόνον δ 
κόσμος τ ές  κοινωνίας έκείνης, ητις παρά τά ελαττώ μ α
τα  καί τάς αδυναμίας αυτές ήτο κραμα λεπτοτάτου 
καί χαριεστάτου πνεύματος καί εύγενείας, άλλά καί δ 
μοχλός δ τά  πάντα κινών, η δεσπόζουσα αρχή, δ ιθύνων 
νους. Ή  γυνή τ ές  ΙΗ’ έκατονταετηρίδος αναβιβάζει 
καί καταβιβάζει τούς υπουργούς, κλείει ή ανοίγει τάς 
θύρας τές  Ά καδημείας, φέρει τήν ειρήνην ή κηρύττει 
τόν πόλεμον, προστατεύει καί καλλιεργεί τάς τέχνας 
καί τά γράμματα, δίδει τόν τόνον είς αυτά , δπως είς 
τήν γλώσσαν καί τούς συρμούς. Ή  γυνή τές  έποχές έ
κείνης εινε βασιλίς εν τε ττ) αύ’λτί,ττ’) πόλει καί τώ  οΓκω 
α υτές . Καί έξ αυτές τ έ ς  γλώσσης τ ές  έποχές ·' «011 
va voir Madame, faire la partie de Madame, diner 
avec Madame, onsertle  diner de Madame» βλέπει
τ ις  δτι τά  πάντα  ανάγονται είς τό δνομά της,, δτι ή 
έξουσία τοΰ άνδρός έμειώθη, καί τουναντίον έκορυφώθη 
ή κυριαρχία τ έ ς  γυναικός.

*Εξαιρουμένης της ηθικές, δέν δύναταί τ ις  νά μή 
θαυμάσν) τήν άνευ παραδείγματος έν Ιστορία κυρι
αρχίαν ταύτην τ ές  γυναικός, ην δέν οφείλει τοσοΰτον 
είς τήν χαρίεσσαν αυτές φύσιν καί τάς αδυναμίας τοΰ 
αίώνος, δσον είς τήν πνευματικήν αυτές αξίαν. Τό ύπό 
τές  κ. Γραφφιγνύ, λεχθέν περί τ ές  Γαλλίας ό'τι αυτη

«Έ ξέλθε τών χειοών τ έ ς  φύσεως, δτε ακόμη δέν είχεν 
εισχωρήσει είς τήν σύνθεσιν α ύ τές , είμή μόνον δ αήρ 
καί τό πΰρ» δύναται νά λεχθν) ώσαύτως καί περί τ έ ς  
γυναικός τοΰ αίώνος έκείνου. Τό παν έν αύττ) εινε πνεΰ
μα* συνδιαλέξεις σπουδαΐαι, συζητήσεις, χαριτολογίαι, 
σκώμματα, πα ίγνια  τό παν εινε πνεΰμα1. Οίκειοΰται 
ευκόλως πρός τά  υψιστα τών ζητημάτω ν, φιλοσοφικά, 
οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτ ικά . Ούδέν πτοουμένη έκ- 
τελεΐ παρά τώ  βασιλεΐ εργον ύπουργοΰ καί συμβούλου 
τοΰ στέμματος. Ή  έπιτυχί#  δέν ίστεψε βεβαίως τά  
σχέδια τ έ ς  κ. Πομπαδούρ, άλλά καί οί άοιστοι τών 
τότε πολιτικώ ν άνδρών δέν έφάνησαν αύτές ευτυχέ
στεροι. Ούδείς τ έ ς  έποχές αυτές υπερέβαλε τήν κ. 
Πομπαδούρ κατά  τήν ευφράδειαν καί τήν πολιτικήν έ- 
π ιτη δ ε ιό τη τα ,τά  δύο τα ΰτα  δπλα τών νεωτέρων κυβερ
νήσεων* ούδέ τήν Τενσέν κατά  τό ραδιουργικόν πνεΰμα. 
Ά ν  δέ καθόλου δ βίος τών γυναικών τοΰ τελευταίου 
αίώνος εινε είκών τ έ ς  ηθικές αύτών αξίας, τά εργα αύ
τών μαρίυροΰσι περί τ έ ς  πνευματικές των ίκανότητος. 
Έ μφυτον κριτικόν πνεΰμα καί έταστικόν εινε δ πρώτος 
χαρακτήρ τ έ ς  διανοίας τ έ ς  γυναικός τ έ ς  ΙΗ’ έκατον
ταετηρίδος. Τοΰτο έβοήθει αύτήν είς τήν σπουδήν τοΰ 
ανθρώπου, και είς τήν σπουδήν ταύτην οφείλει τήν 
δύναμίν της* διότι διά τών αδυναμιών τοΰ άνδρός έκυ- 
βέρνα αύτόν καί δι’ αύτοΰ τόν κόσμον^. Ή  κ. Τενσέν 
κατέλιπεν εικόνα τών αδυναμιών Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ , 
ην ούδείς ιστορικός υπερέβαλε* καί άρκεΐ τ ις  νά άνα- 
γνώσν) τά  Απομνημονεύματα τ έ ς  κ .’Ε πιναί, ΐνα πεισθέ 
μέχρι τίνος βαθμοΰ ή γυνή τοΰ αίώνος αύτές κατείχε

1, Portraits intimes du dix-huitieme siecle, parE. et £. Goncourt.
2, Thomas: Essai s u r · les caracteres, les moeurs et Cesprit des 
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τό δώρον τής λεπτής παρατηρήσεως καί τής κριτικής 
έταστικότητος, δπερ ετι μ&λλον γίνετα ι κατάδηλον έν 
τν*) αλληλογραφία αυτής καί πλείστων άλλων γυναικών, 
ητις, εινε μακρά συνδιάλεξις περί παντός αντικειμένου.

‘Έτερος ίδιάζων χαρακτήρ του πνεύματος αυτών, είνε 
ό πρός τά γράμματα Ιρως. Ή  γυνη του κούφου έκείνου 
αίώνος τρέφεται έκ τής άναγνώσεως καί διασκεδάζει 
στιχουργοΰσα η συγγράφουσα. Ένώ δε ήτο ή μοΰσα τών 
ποιητών καί τών συγγραφέων, διότι παν δ τ ι έγράφη 
κατά την έποχην έκείνην φαίνεται ώς έμπνευσθέν ύπ 'αύ- 
τής, εινε συγχρόνως δ σύμβουλος καί δ κριτής αύτών. Αί 
φιλοσοφικαί θεωρίαι πρέπει πρώτον νά έπιδοκιμασθώσι 
παρ' αυτής, ή τύχη τής πρώτης παραστάσεως δραμα
τικού έργου κεΐται είς τάς χεΐράς της, καί παν είδος 
φιλολογίας, ώς πας συγγραφεύς μέγας η μικρός Ιχει α
νάγκην τής άποφάνσεώς τη ς1. Ό  Θωμάς διέμεινε σχε
δόν αφανής, διότι δέν άπέλαυε τής ευνοίας τών γυναι
κών, καί διά τόν αύτόν λόγον, δ Διδερώ δέν άνήλθεν είς 
τό υψος του Βολταίοου καί του Ρουσσώ.Ούχί δέ ολιγώ- 
τεοον τών γραμμάτων προσφιλές εργον τών γυναικών 
του ΙΗ' αίώνος ησαν αί τέχναι.

Άλλ* ή γυνη τέκνον του αίώνος, δέν ήδύνατο ή ε- 
χουσα τάς άρετάς νά εχη καί τάς αδυναμίας αύτου."Αλ
λως δέ ώφειλεν είσερχομένη είς την κοινωνικήν κωμω
δίαν είς ήν έκαλεΐτο νά λάβη μέρος, νά συμμοοφωθ^ 
ού μόνον κατά την ηθικην καί τόν τρόπον τοΰ ζήν, 
άλλά καί τόν τρόπον τοΰ περιπατεΐν, τοΰ ένδύεσθαι, 
τοΰ κλίνειν την κεφαλήν, τοΰ β λ έπ ε ι, τόν τρόπον τοΰ 
μειδιάν, τοΰ χαιρετίζειν, τοΰ μορφάζειν, τοΰ άκκίζε- 
σθαι^* νά γινώσκη την συνθηματικήν γλώσσαν τοΰ ρι-

1, Grimm: Correspondence, τόμ. IV. :
2, Le litre ά la mode. Nouvelle edition.

πιδίου, περί ού δ Carracioli ίγραψεν ολόκληρον σχεδόν 
πραγματείαν* τόν τρόπον τής δήξεως τών χειλέων, τόν 
τρόπον τής στάσεως έν τη αιθούση, έν τή τραπέζη, 
διότι δ κόσμος, ούτινος ητο ή ψυχή, Γ enfant adoree, 
άνέμενε παο’αύτής καί έν τοΐς έλαχίστοις αληθή τέχνην* 
Ούτως ή γυνή τοΰ ΙΗ' αίώνος έν μέσω τής μυθώδους 
διακοσμήσεως τών πολυαρίθμων αύτής αιθουσών, καί 
τής μυρμηκι&ς τών υπηρετών, έν μέσω τών ιδιαιτέρων 
αύτήςδωματίων, τών έχόντων φαντασιώδη φατνώματα 
καί πεποικιλμένα έδάφη^ έν μέσω τοΰ μικροΰ έκείνου 
μουσείου τών απείρων λεπτουργημάτων, τών άνανεου- 
μένων άνά πασαν ώραν τοΰ έτους κατά τόν έπικρα- 
τοΰντα συρμόν1, τοΰ μικροΰ έκείνου παραδείσου τοΰ φέ 
ροντος τόν τόνον καί τόν ρυθμόν τοΰ αίώνος, κοΰφον χα- 
ρίεντα, εύφυα, εύγενή, ή γυνή αύτή παοίστατο διά τοΰ 
τρόπου τής ένδυμασίας καί τής κομμώσεώς της, ώς φαν- 
τασιώδές τι ον, ώ ; ζών καί κομψόν καί αυτη καλλ ιτέ
χνημα.

Τό αίσθημα τοΰ καλοΰ δέν είνε αύθαίοετός τις αοχη 
ύποκειμένη είς τήν φαντασίαν έκάστου. Διάφοροι α ίτία ι 
καί περιστάσεις δύνανται έν έποχη τ ιν ι τής κοινωνίας 
νά έπιφέρωσι παρεκτροπήν είς την ορθότητα τοΰ αισθή
ματος τοΰ καλοΰ καί πρός καιρόν νά διαστρέψωσιν αύτό. 
Τοΰτο συνέβη κατά τόν αιώνα τοΰ Βολταίρου.Εύθύς άπό 
τοΰ τέλους τής ΙΖ' έκατονταετηρίδος ή γλώσσα ίρξατο 
άποβάλλουσα τήν εύγενή έκείνην άπλότητα, ήν οί έξο
χοι άνδρες Ιλαβον έκ τής άρχαιότητος. Καί διεσώζετο 
μέν Ιν τισι συγγραφεΰσιν ή ώραία τής ΙΖ' έκατονταε
τηρίδος γλώσσα, άλλ’ ή εύλάβεια έκείνη πρός τό καλόν 
υφος άπεσβέσθη* ό δέ Φοντενέλλος είσήγαγε τό προσποι
ητόν καί τετριμμένον υφος. Ό  Βολταϊρος εί καί Ιβλεπε;

1, Challamel: Memoires du Peuple Francois, τόμ. VIII.



τή ν άλλοίωσιν ταύτην τέ ς  γλώσσης καί έζήτει νά έμ- 
ποδίση τήν πρόοδον του κακού,αύτός ούτος δμως έν τοΐς 
καλλίστο ις αύτοΰ Ιργοις δέν αποφεύγει τήν πομπώδη 
λάμψιν της φράσεως. Περί τά  μέσα τοΰ αίώνος ή κατά -  
χρησις τών τεχνητών καί άφγιρημένων λέξεων καί τών 
διφορουμένης έννοιας φιλοσοφικών ορισμών, κατεφόρτου 
τήν γλώσσαν, καί ένφ αυτη ουτω παραδόξως έπ λουτί-  
ζετο, έστερεΐτο αληθών θησαυρών τέ ς  φρασεολογίας ε
κείνης τές  τόσον έκφραστικές τοΰ Π ασχάλ, τοΰ Μολι- 
έρου, τοΰ Λαφονταίνου, τέ ς  κ, Σεβινιέ, καί τοΰ Βοσου- 
έτου. Πλήν τών συγγραφέων έκείνων, οϊτινες ποιοΰν- 
τα ι έξαίρεσιν, καί πολλών άλλων δευτεοευόντων δ ια τη -  
ρησάντων έκλεκτήντινα  γλώσσαν,τό αίσθημα τοΰ καλοΰ 
κατέπ ιπτε πανταχοϋ. Τ αΰτα πάντα  έλύπουν τόν Βολ- 
ταΐρον, ώς πολλάκις έκφράζεται έν τ*$ αλληλογραφία  
του λέγων περί τοΰ αίώνος του : «Ό  πτωχός ήμών
α ιώ ν», ό μικρός αιών δ διαδεχθείς τον μέγαν»* δέν 
βλέπει δέ έν τοΐς μάλ ιστα  διακεκριμένοις συγγραφεΰσιν 
άλλο ή πτωχούς μαθητάς τοΰ αίώνος Λουδοβίκου τοΰ 
ΙΔ', δέν δ ιστάζει νά όμολογήσγι δτι π&ν δπερ ε ί
χον καλόν ώφειλον είς τον αιώνα έκεΐνον, καί πα- 
ρομοιάση τούς συγχρόνους συγγραφείς πρός χ ΐ ί π τ α ς  
μεταπο ιοϋν τας  γεΑοιωδώς τά x l a n i r x a  ε νδ ύμα τα , όπως 
μή  άναγνωρ ισθώσι ν^ . Έν αίώνι δέ έν ώ ή ύπερβολη ε- 
θεωρεΐτο το άκρον άωτον τέ ς  τελειότητος, αι γυναίκες 
έμόρφωσαν γλώσσαν έκστάσεων καί αιωνίου θαυμασμού 
πλήρη τών έπιθέτων e to n n a n t ! m iracu leux ! d iv in  !

Δέν δμιλοΰσι πλέον ή περί «graces sans nom bre», 
περί «perfections sans fin», έν τη  έλαχίστνι κοπώσει 
είνε « a n e a n ti» ^ v  τώ μηδαμινώ προσκόμματι «deses- 
pere, suffoque». Έ πιθυμοΰσί τ ι  «on e s tfo lle  a  p ren -  

1, Lettre a Me du Deffand, 6 Sept. 1769.

drele boire et le manger»,άνήρ τιςεινεοχληρός;«ο ’β8ί 
nn homme ajeter par les fen^tres». Ιχουσιν ημικρα
νίαν; ν on est d’une sottise rebutante», χειροκροτοΰσιν 
«a tout rompre» , έπαινοΰσιν «a outrance», άγαπώσιν 
«a miracle1» . Κ αί ώς εί δ πυρετώδης ούτος τρόπος τ έ ς  
έκφράσεως μή ήτο ικανός,Ιπρεπε καί ή φωνή νά λαμβάνη  
πάσας τάς αποχρώσεις τέςκλ ίμα κο ς,π άντα ς τούςτόνους. 
"Οπως γυνή τ ις  είνε «parfaitement usagee» ήτο ά -  
νάγκη νά ύγραίνγι τήν φωνήν α υτές, νά προφέργι ρίΖΟΠ, 
αντί pigeon, SOUX, αντί choUX2.

Ή οικογένεια, ήτο λέξις άγνωστος έν τώ λεξιλογίψ  
τοΰ ΙΗ' αίώνος, ή μήτηο έθεώοει δλως αναξιοπρεπές τήν  
περί τοΰ ίδίου τέκνου μέριμναν, τρόμον μόνον πρός αύτήν  
αίσθανομένου^· πλείονα μέριμναν έλάμβανε περί τών κυ- 
ναοίων α ύτές  καί τών έκ τών Καναρίων νήσων πτηνών 
της. Τό μοναστήριον, τό έκπληροΰν μυρίους κοσμικούς 
σκοπού;^ άνελάμβανε τήν ανατροφήν τών κοοασίων, ά 
τινα  έξεοχόμενα έν ηλ ικ ία  δέκα καί ίξ  έτών ένυμφεύοντο 
σχεδόν παραχρέμα. Ά λλ* δ γάμος έθεωοεΐτο άπλοΰν 
συμβόλαιον πρός διατήρησιν τοΰ ονόματος/ Ό  συζυγ ι
κός Ιρως, ήτο τ ι άηθες5, ή π ίστις είς τόν έρωτα έ- 
πετρέπετο μόνον είς τάς τάξεις τών άστών. ‘Η νεαρά 
κόρη μετά τόν γάμον α ύτές , ειχεν ακόμη έν μέγα δ ιά 
βημα νά πράξγ), τήν παρουσίασιν είς τήν αύλήν, ή τ ις  ώ- 
ριζε τήν έν κοινωνία θέσιν της. Τήν άφήγησιν τών πρός 
τα ύτη ν  έτοιμασιών πο ιε ίτα ι ή κ. de Genlis έν τοΐς *Α-

1, Le Papillotaqe, outrage comique et moral.
2, Lettres recreatives et morales sur les mceurs du temps d 

M. le Comte ... par Tauteur dc la Conversation avec soi - m£me.
3, Rives: Lettres inedites de d'Agnesseau, vol. I.
4, Lettres deMme de Grequi. Preface par Sainte-Beuve 1856.
5, Montesqieu: Lettres Persanes, Lettre 55.



πομνημονεύμασίν της1, διηγουμένη την ιδίαν αύτής 
παρουσίασιν καί τάς έν μέσψ δουκισσών καί θαλαμη
πόλων προετοιμασίας αύτης.
^  Τρεις τύποι καλλονές διακοίνουσι τάς γυναίκας τοΰ 
ΙΗ αίώνος, ώς εκφρασις καί ούτοι τών τριών ηθικών χα
ρακτήρων αύτοΰ. Κατά την Άντιβασιλείαν, ή καλλονή 
τής γυναικός δέν ελκύει’ τραχεία τις εκφρασις μετά με
γαλείου ηνωμένη, εμφαίνει θέλησιν, τόλμην και ίσχύν. 
Περι τά μέσα της Άντιβασιλείας εμφανίζεται ετερος τύ 
πος θελκτικής λεπτότητας και χάριτος, ζωογονούμενος 
ύπό ζωηροΰ πνεύματος, άλλ* η συμμετρία τών χαρακτή
ρων δέν προτιμ£ται* χαρακτήρες άκανόνιστοι* άλλ’ εκ
φραστικοί «un visage de gout» ιδού ή θριαμβεύουσα 
καλλονή^.Πεοί τό τέλος τοΰ αίώνος ό συρμός άλλάσσει’ 
ή γυνή δέν θέλγει πλέον διά τών έχφρασιιχών αύτή; χα- 
ρίτων «par ses graces piquantes» , άλλά διά τών θε.Ι- 
χτιχών αύτης χαρίτων «ses graces touchantes », ή με- 
λάγχρους κόμη δέν είνε πλέον τοΰ συρμοΰ* μέ οφθαλμούς 
γαλανούς,ξανθούς βοστρύχους καί χροιάν λεπτοφυή κο- 
σμοΰσι τάς ήρωίδας των οί μυθιστοριογράφοι τής έπο- 
χής ταύτης. Τό ιδεώδες βασιλεύει, καί ή γυνή ζητεί 
νά πλάσση έαυτήν κατά τάς εικόνας τοΰ Greuze καί 
τήν ΊουΛίατ τοΰ 'Ρουσσώ^.Ή γυνή τής Άντιβασιλείας 
άγαπα πολύ το ερυθρόν χρώμα, ούτινος ή ποιότης δια
κρίνει τήν εύγενή άπό της γυναικός άπλοΰ άστοΰ, κυρία 
δ ^ β  bon ton δέν δύναταί νά μεταχειρισθη ολιγωτέρους 
τών έπτά φακών, θέτουσα έπιτηδείως «la passionnee» 
πλησίον.τοΰ έφθαλμοΰ, «la galante» έν μέσω τών πα

1, Memoires de Mme. die Genlis, τομ. I.
2, Melanges du Prince de Ligne, το μ. XX.
3, Memoires de d%Argensont τομ. II.

ρειών, «la beuseuse» πλησίον τοΰ στόματος, «l’affron- 
tee» έπί τής ρινός, «la coquette» παρά τό χείλος, «la 
majestueuse» έπί τοΰ μετώπου1, ή κ-de Gazes έθεάθη 
ποτέ φέρουσα τόν έπί τής παρειας φακόν, δστις έλέγετο 
καί «precieuse», βελούδινον καί πεοικυκλούμενον ύπό 
άδαμάντων2. Οί φακοί, le dernier mot τοΰ γυναικείου 
καλλωπισμοΰ, ους οί ποιηταί έκάλουν «des mouches 
dans du ^ίΐ»,διεδραμάτισαν σπουδαΐον μέρος.Ή γυνή, 
ήτις μέχρι τοΰ στρατοΰ έπεξέτεινε τήν κυριαρχίαν της, 
διά φακών συνενοεΤτο μετά τών στρατηγών περί τών 
σταθμών, ους ώφειλον νά καταλάβωσιν^. Ή γυνή ουτω 
παρεμόρφου οίκτρώς αύτήν’ «είδον, λέγει ή κ. de Mon- 
taigU τάς φημιζομένας καλλονάς τής Γαλλίας, είνε τν*1 
άληθεία άηδεΐς διά τοΰ τρόπου τής στάσεώς των καί 
τοΰ ψιμμυθίου δι’ ού καλύπτουσι τό πρόσωπον. Η βο- 
στρυχώδης αύτών κόμη ομοιάζει πρός λευκά μαλλία καί 
διά τοΰ πυρροχρόου αύτών προσώπου,δέν εχουσι καν μορ
φήν άνθρωπίνην, όμοιάζουσαι πρός έκδαρμένους αμνούς».

Πάντες οί συρμοί ούτοι τή ; ένδυμασίας τής κομμω- 
σεως τοΰ ψιμμυθίου, ών ή άφήγησι; θά απητει τομον 
δλόκληρον*, εδιδον αφορμήν εί; κωμωδία; κάί επιγράμ
ματα, άλλ’ ούδεμία προσοχή παρείχετο είς ταΰτα. Ή 
γυνή έβασίλευε πανταχοϋ καί πάντοτε, άλλά κυρίως 
κατά τήν ώραν τοΰ καλλωπισμοΰ αυτής, δτε την \\ψ 
τής πρωίας ήρχετο «le grand lever», τότε φιλαρέσκως 
καθημένη έπί τής λαμπρας αύτής «delassante» προ 
τοΰ έκ πολυτελεστάτων τριχάπτων κομμωτηρίου αυτής 
έδέχετο, άνεγίνωσκε τήν αλληλογραφίαν της, εδιδε τάς

1, Bibliotheque des Petits-M aitres.
2, Souvenirs de Felire.
3, Memoires de Mme de Genlis, τόμ. X.
4, E. de le Bedolliere : Hist. de la Mode frangaise.



διά την εσπέραν διαταγάς, άς πολλάκις ινα επίδειξη 
Ιδιοτροπίαν — ή ιδιοτροπία ήτο και αυτη του συρμού, 
— δέν ήκολούθει,παρετήρει τά διάφορα πρός αγοράν αν
τικείμενα, περι ών έγνωμοδότει πάντοτε δ αιώνιος άβ- 
β&ς, δ μετά τον Ιατρόν, έν τών αντικειμένων του καλ- 
λωπιστηρίου1. Έν μια λέξει κατά τήν ώραν ταύτην, 
ήν ό ΙΗ αιών άπεκάλεσε ποιητικώς «τήν νεότητα της 
ημέρας», ή γυνή ήτο άληθής βασίλισσα. Μετά τόν καλ
λωπισμόν, ήοχοντο αί διάφοραι μικοαί ενασχολήσεις τής 
ημέρας άκολουθοΰσαι καί αύται τόνέπικρατοΰντα συρμόν. 
Ουτω έπί τής Άντιβασιλείας έπεκράτει τό εθος του νά 
κόπτωσι λιθογραφημένας εικόνας έκ πολυτίμων πολλά
κις λευκωμάτων καί δι* αύτών νά ποιώσι διάφορα εργό
χειρα2, είτα έπήλθεν ή μανία τοΰ ποιεΐν κοσύμβους ή 
τοΰ κεντάν. Άνδρες καί γυναίκες ήσχολοΰντο μετά 
χάριτος είς τάς εργασίας ταύτας, έπειδή δέ τήν μίαν 
κουφότητα διεδέχετο άλλη, τώ 1747 έπήλθεν δ συρμός 
τών pantins καί pantines, ήσαν δέ ταΰτα ανθρωπάρια 
έκ ναστοχάρτου κινούμενα διά νήματος. Τά pantins 
βαρυτίμου πολλάκις αξίας ήσαν τά προτιμημένα δώρα 
τών Χριστουγένων’ αί κυρίαι ένεδύοντο «a la pantin», 
άνδρες καθ’ οδόν έθεώντο, κρατοΰντας άνά χεϊοας pan
tins, οί ποιηταί εγραφον $σματα, ών ή έπωδος ήτο πάν
τοτε :

Tout homme est un pantin,

οί δέ έπιγραμματογράφοι ελεγον :
D*un peuple, frivole et volage 
Pantin fut la divinite !
Faut-il etre surpris s'il cherissait l ’image 
Dont il eut le realite * ?

1, Les I llustres franga ises.
2, Challamel : Moeurs du Peuple F ran ga is , τόμ. VIII.

Τόν συρμόν τών pantin μετά μείζονος έπιτάσεως διε- 
δέχθη τό άναλύειν διάφορα χρυσοόφαντα υφάσματα, τα ι
νίας κλ. «vive le parfilage ! » ήκούετο πανταχοϋ1. Ή  
γυνή τοΰ ΙΗ' αίώνος διήρχετο ουτω τόν βίον έν μέσω 
άδιαλείπτου κινήσεως. Ή φαντασία αύτής ιπτατο άπό 
ιδέας είς ιδέαν άπό μιάς άσχολίας είς έτέραν. Μετά 
τάς άσχολίας τής ημέρας, τόν περίπατον, τάς αγοράς 
ήοχετο τό θέατρον, έν ίδιωτικοις δέ θεάτροις ήρέσκετο 
νά λαμβάντ) καί αυτη μέρος2 καί μετά τό θέατρον, αί 
έσπερίδες, τά δείπνα, οί χοροί.

Κατά τήν πρώτην περίοδον τοΰ ΙΗ* αίώνος ο,τι άπε- 
κάλεσεν ούτος «le monde» δέν ύπήοχεν ακόμη. Τά 
συμπόσια καί αί έορταί τής Άντιβασιλείας, καί αί νυ- 
κτεριναί διασκεδάσεις τής δουκίσσης de Maine, έν αις 
μάτην κατανηλίσκετο τοσοΰτον πνεΰμα, ώστε ό Saint - 
Aulaire νά γράφν] πρός τήν φίλην του κ. Λαμπέρ,

Je suis las de Tesprit, il me met en courroux;
II me renverse la cervelle.
Lambert, je viens chercher un asile chez vous,
Entre La Motte et Fontenelle,

ήσαν ή μόνη κίνησις. At περιβόητοι καλλοναί τής 
Άντιβασιλείας, ή μαοκησία de Prie, ή κ. δέ Σαβράν, 
καί ή προεξέχουσα μαρκησία δέ Παραβέρ, δέν είχον 
γνώσιν τών «αιθουσών». fH μεγίστη αυτη δύναμις 
άνεφάνη περί τά μέσα τ^ς βασιλείας Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ . 
Πλήν τινων οΓκων, έν οις συνηθροίζοντο οι εύφυείς, τοΰ 
μεγάρου Sully είς δ έφοίτα δ Βολταΐρος, τοΰ μεγά
ρου Duras καί τοΰ μεγάρου Villard, ούδεμία άλλη

1. M em . de Mme de Genlis: Thedtre de Societe: *Les B an gers».
2. Grimm : Correspondence, τόμ. IX, X, XI. — M elanges du 

P rin ce  de L ign e .— Marmontel : Memoires τόμ. I.



άξία λόγου συνάθροισις άναφέρεται. Ά λλα  περί τούς 
τελευταίους μήνας του έτους 1750, ίδρύθη ή αληθής 
«αίθουσα», ή μέλλουσα νά άποβν\ σχολεΐον τής καλής 
συμπεριφοράς καί νά συζητηθή έν αύτ^ ό κώδιξ ταύ
της. Έ αΓθουσα αυτη εινε η τής κ. de Boufflers στρα- 
τάρχιδος Λουξεμβούργου. Έκεΐ τό πρώτον συνήχθη 
«la parfaitement bonne compagnie1*.Ταύτην έμιμή- 
θησαν σχεδόν πασαι αι εύγενεΐς δέσποιναι και άλλαι 
μέν εδιδον χορούς, οτε είσηχθη ό συρμός τών χορών διά 
τής κομήσσης Βριέννης, άλλαι δέ γεύματα, καί άλλαι 
μόνον μετά τό μεσονύκτιον δείπνα, ώς η δούκισσα δέ 
Choiseul παρ’·/] οί πολυπληθείς κεκλημένοι ευρισκον βα
σιλικήν δντως φιλοξενίαν2. Πλην τών εσπερίδων έδίδοντο 
καί ημερήσιαι, καθ'άς οί προσκεκλειμένοι ποτέ μέ ήσχο- 
λοΰντο εις άγροτικάς διασκεδάσεις, καί αί ήμέραι αύται 
έκαλοΰντο «journees de campagne)),πoτέ δέ πάλιν διε-
σκέδαζον διά τής παιδιας τών ομοιοκατάληκτων, «de 
bouts-rimes», έν η διέπρεπεν ή κ. de Genlis, άλλοτε 
επαιζον την τυφλομυΐαν, τά συνώνυμα, «les synony- 
mes» καί τό .Ιότο.Πρός στιγμήν έφάνη καί δ συρμός τών 
έν τοΐς οΐκοις καφενείων καί θεάτρων3.

Μετά τό 1750 αί γυναίκες έπεδόθησαν είς σπουδαιο- 
τέρας άσχολίας, έφοίτων είς τό Λύκειον καί τό Κολ- 
λέγιον, ίκουον τάς δμιλίας τοΰ πατρός Άνσέλμου, πα- 
ρίσταντο είς τά μαθήματα τής φυσικής, η έπεσκέπτοντο 
τά εργαστήρια τοΰ Greuze*. ’Ητο δ συρμός τών έπι- 
στημών καί τεχνών, συρμός, δστις ηγαγεν αύτάς εις 
πολλά άτοπα.

1, Lettres de Mme du Deffand. τόμ. II.Grimm : Corres. τόμ.II.
2, Lettres de Mme du Deffand, τόμ. III.
3, Mem. de Mme d’Epinay, τόμ.II.
4, Mem. de la RepubHque des Lettres, τόμ. XXX.

*H γυνή γηράσκουσα έζήτει άσυλον είς τήν θρησκείαν, 
τάς ραδιουργίας τής αύλής, καί μάλιστα τάς πνευμα
τικά; απολαύσεις. Τότε ήνεωχθησαν αί φιλολογικαί καί 
φιλοσοφικαί έκεΐναι αΐθουσαι, αί ύπεοτερήσασαι τάς αι- 
θούσας τών εύγενών, «ces bureaux d’esprit» τοΰ ΙΗ 
αίώνος, α'ίτινες έπέσπων τήν προσοχήν τής Ευρώπης. 
Έκ τών άκαδημειών έκείνων τής κ. Λαμπέρ, τής κ. 
Δεφφάν καί τών λοιπών λογίων γυναικών, έξήρτητο η 
τύχη τών νέων έργων καί τών νέων συγγραφέων, είτε 
Ρουσσώ καλοΰντο ούτοι ειτε La Bletterie*. Δυο αΐθου- 
σαι ή τής κ. Έπιναί, καί ή τής κ. Marchais ησαν α
ληθή τεμένη τής φιλοσοφίας, ή δέ πολιτεία τών γραμμά
των ευρισκεν άσυλον κατά τά προηγηθέντα Ιτη τής Έ
παναστάσεως είς τήν αίθουσαν τής κομήσσης Βωαρνέ.

Ά λ λ ’ έν τούτοις έφ’ δσον προεχώρει δ αιών, τά ήθη 
έξετοαχύνοντο καί προεμήνυον την μεγάλην εκείνην κα
ταστροφήν τήν έπελθοΰσαν μετά τόν ΙΕ' Λουδοβίκον. 
«Βλέπων τις ηγεμόνα ύπνώττοντα έν τ^ χλιδεΐ, αυλι- 
κούς διεφθαρμένους, υπουργούς κακούς, φιλοσόφους τούς 
μέν υποσκάπτοντας τήν θρησκείαν, τούς δέ τό Κράτος, 
εύγενεΐς αμαθείς η έκ τής έπιθυμίας τών κακιών προσ- 
βαλλομένους, έκκλησιαστικούς έν μέν τοΐς Παρισίοις αι- 
σ/ος τής τάξεως αύτών, έν δέ ταΐς έπαρχίαις πλήρεις 
προλήψεων, θά ελεγέ τις δτι βλέπει πληθύν έργατών 
μετά σπουδής έργαζομένων είς διάλυσιν μεγάλου οικο
δομήματος2». Άνδρες τινές βλέποντε; τήν έπικειμένην 
συμφοράν προσεπάθουν νά εύρωσι τρόπον θεραπείας, εις 
ήν δμως δέν ήλπιζον πολύ. Συνεστήθησαν τότε διάφοροι 
σύλλογοι, καί κατά μίμησιν αύτών ίδρύθησαν αί «So-

1, Grimm : Correspondence, τόμ. IV.
2, Chateaubriand : Etudes EFistoriques.



cietes, publiques» αΐτινες δμως πολλάκις ύπέκρυπτον 
άλλους σκοπούς, ή την βελτίωσιν τών ηθών. Ή κ. de
Genlis τώ 1771, ίδρυσε «l’ordre de la Perseverance»
σύλλογον κυριών καί κυρίων,είς δν είσήοχοντο κατ’έκλο- 
γ ή ν  εφερον δέ τά μέλη άμφοτέοων τών φύλων ομοιόμορ
φον χρώμα ενδύματος καί είχον σύμβολον

Grandeur et loyaute, courage et bienfaisance,
Vertu, bonte, perseverance.

Άλλ* ολίγους μήνας μετά την σύστασιν του συλλόγου 
τούτου, είς δν πολλοί τών εύγενών, καί αί της αυλές 
δέσποιναι είχον είσαχθέ, ούδείς λόγος έγένετο πλέον 
περί αύτου.

Τό δνομα τές κ^β Genlis (1746 - 1830) άναφέρεται
πλειοτερον παντός άλλου μεταζυ τών παλαιών γυναικείων 
ονομάτων τές Γαλλίας. Ή κυρία αυτη ητο η κατ’έξοχήν 
virtllOSe του αίώνος αύτές καί εζησεν ικανόν χρόνον ώστε 
να ΓδΥ) τον μαθητήν της Λουδοβίκον Φίλιππον έπί του 
θρόνου. Τά κάλλιστα τών εογων τές κ. de Genlis θεω
ρούνται τά παιδαγωγικά αυτές συγγράμματα καί τινα 
μυθιστορήματα,άλλά τό άζιολογώτατον πάντων εινε τά 
'Α πομνημο νε ύμα τα  τοϋ Αίώνος χαϊ  τής Έπαναστάσεως  
από του 1 /66- 1825 περιεργοτάτην ύλην πεοιέχοντα 
περί τές κρίσιμου εκείνης εποχές. Ή εύφυης συγγρα- 
φευς δεν οκνεΐ νά διαφώτιση τούς συγχρόνους καί τούς 
μεταγενεστέρους έν τοΐς *Α πομ νημ ο ν ε ύμ α σ ι ν  αυτές,περί 
τών απείρων φυσικών καί πνευματικών αυτές χαρίτων, 
αγνοούσα φαίνεται δτι η μετριοφροσύνη εινε ή άγαστο- 
τάτη τών αρετών. Λέγεται δέ δτι πολλοί τών συγ
γραφέων καί δραματικών, ηούοντο έκ τών έργων της, 
«Δύναμαι,λέγει νά κολακεύωμαι, δτι ύπέρξα μέγα βοή
θημα εις τούς συγχρόνου; συγγραφείς τούς άμοιροϋντας

φαντασίας1» .'Όσον δ* αφειδώς επαινεί έαυτήν, τοσούτον 
φειδωλή φαίνεται πρός τούς άλλους. Ή κ. de Genlis έν 
τοΐς άπειραρίθμοις αύτές εργοις δέν άναδείκνυται γυνή 
έλουσα πρωτοτυπίαν ικανήν,ώστε νά δημιουργήσνι ιδίαν 
θέσιν έν τώ αιώνι έν ώ εζη* τούναντίον δέ ή καθόλου 
διαγωγή αύτές, ή πολιτική είς ην άνεμίχθη, αι σάτυ- 
ραι, αιτινες έγένοντο αφορμή καταδιώξεως δέν ήσαν 
τοιαύτα, ώστε νά παράσχωσιν αυτν  ̂ φυσιογνωμίαν δια- 
κεκριμένην, αμφίβολον δέ τ ι καί ανακριβές περιβάλλει 
τό δνομά της.

Τρεις διακεκριμέναι έποχαί έμφανίζονται έν τ^ κοι
νωνία, τού IFT αίώνος. Ή αρχή τές βασιλείας Λουδο
βίκου τού ΙΕ', τό τέλος τ έ ; βασιλείας αύτού καί ή βα
σιλεία Λουδοβίκου τοϋ ΓΤ. Αί γυναίκες τές τελευταίας 
ταύτης περιόδου δέν εινε πλέον οπαδοί τού Βολταίρου, 
εινε μαθήτριαι τού 'Ρουσσώ. Καταπληκτική εινε η ε- 
πίδρασις τού έκ Γενεύης φιλοσόφου, ή μέθη τών βι
βλίων του, ό ενθουσιασμός, ή εύγνωμοσύνη, ή μέχρι 
θρησκευτικές εύλαβείας λατρεία αυτού ύπό τών γυναι
κών2. Τό έξές έπεισόδιον δύναται νά μαρτυρήσγ) μέχρι 
τίνος σημείου είχεν έξαφθέ ή φαντασία τών γυναι
κών. Δύο ετη μετά τήν εκδοσιν τές Νεας ΕΛοίζης ο 
Ρουσσώ έργαζόμενος ήδη μακράν τών Παρισίων εις 
τόν Αιμν.Ιιόν του λαμβάνει επιστολήν φέοουσαν τήν υ
πογραφήν Κ,Ιαίςη εχουσαν δέ ουτω. «Μάθε οτι η Ιου
λία δέν άπέθανε καί δτι ΐνα σέ άγαπα. Η Ιουλία 
αυτη δέν είμαι έγώ, ώς βλέπεις έκ τού ύφους μου, εί
μαι απλώς ή έξαδέλφη ή μάλλον ή φίλη αυτές Κλαίρη.» 
Καί πράγματι ή κ.άβ la T o u r γυνή αξιοπρεπής καί ενά
ρετος ύπό τοιούτου ένθουσιασμοϋ είχε καταληφθέ πρός

1, Memoires, τομ. VI, σελ. 315.
2, Prince de Ligne : Melanges.



τόν συγγραφέα τη ; Νέας Έ λο ί ζ η ς ,  ώστε χωοις νά τόν 
γνωρίζη προσωπικώς ήοάσθη αύτοΰ πεοιπαθώς. « ’’Αν ή 
καρδία μου δεν διέφερε τών κοινών, τώ γράφει, δέν θά 
έτόλμων νά ομολογήσω μέχρι τ ινό ; σημείου άσχολοΰ- 
μαι πεοι ύμών». Ό  ιδιόρρυθμο; ερημίτης, δέν ήτο πάν
τοτε μισάνθρωπο; καί άνέλαβε μέν νά διαδοαματίση τό 
πρόσωπον τοΰ Σ α ϊ γ  - Πρέ,  παοεΐδεν δμως νά αναφέρη 
τ ι έν τα ΐς  'Εζομολογήσεσ ίΥ  αύτοΰ περί τής άληθοΰς 
ταύτης 'Ιουλίας. 'Αλλ* ή αλληλογραφία αύτών έκδο- 
θεΐσα τη 1803, κατέστησε γνωστόν, οτι ή κ. de la  
T o ur δέν είχε πολύ άδικον παρομοιάσασα έαυτήν πρός 
τήν ήοωίδα της Νέας  'ΕΛοί'ζης,γ,οά οτι ό ‘Ρουσσώ Ιλεγε 
τήν αλήθειαν εις τόν Σαίν-Πιέο, δστις τόν ήρώτα ημέ
ραν τινά  αν ήτο αύτός ό Σ α ϊ γ  - Πρέ,  δτι έπεθύμει μέν 
νά ώμοίαζε ποόν τόν ήρωά του άλλ ’ δτι δέν ήτο ούτος.

Πόσον ή εύαίσθητος καί τρυφερά γυνή αυτη τοΰ 
ΊΡουσσώ διαφέρει της πνευματώδους και ώραίας τυφλής 
έκεινης κ. Δεφφάν τής μαθήτριας τοΰ Βολταίοου, ή τ ις  
έσπέραν τινά  είσελθοΰσα είς τήν αίθουσαν τής κ. M a r-  
chais και έρωτηθεΐσα περί τής ύγείας τοΰ άρχαίου αύ
τής φίλου Pont de Veyle, ειπε μετ' άφελείας χαρα- 
κτηριζούσης τήν ξηρότητα τής καρδίας αύτής «*Αλ- 
λοίμονον! άπέθανε τήν έσπέραν ταύτην εις τάς εξ, άνευ 
τούτου δέν θά μέ έβλέπατε ένταΰθα1.»

Ό  Ρουσσώ διέπλασε τήν καρδίαν τήν γυναικός, Ικα·* 
μεν αύτήν νά αίσθανθ^ τάς άρμονίας καί τάς καλλο- 
νάς τής φύσεως, ήτις ύπήρξεν ό άγνότερος αύτοΰ Ιρως 
και άνήψου αύτόν μέχρι θρησκευτικής λατρείας. ’Α- 
πέδωκεν αύτ?) τό τέκνον τη ς, τήν έδίδαξε τά  καθή
κοντα τη ς, τ^ ώμίλησε πεοΐ φιλανθρωπίας καί μά-

λίστα περί θρησκείας και Θεοΰ έν τώ  αίώνι τοΰ Βολταί- 
ρου, δούς δείγμα άγαθοΰ άνδρός. Άδιάφορον άν κατά 
τών έπιχειρημάτων τών φιλοσόφων τής έποχής δέν άν- 
τέταξε πόλεμον έκ τής λογικής καί τής συνειδήσεως 
αύτοΰ όρμώμενον, άλλ* έξ άπλοΰ πνεύματος αντιλογίας 
καί τής έπιθυμίας νά κατέχν) ιδίαν θέσιν. Ή  γυνή ώ- 
φελήθη έκ τών μαθημάτων αύτοΰ, άλλά καί έπλανήθη. 
Διότι αι θεωρίαι τοΰ Ρουσσώ συγχέονται άκαταπαύ- 
στως καί άλλοιοΰνται. ‘Η γαλλική  γλώσσα είς αύτόν 
οφείλει τήν ίσχύν, τόν τόνον τήν στερεότητα, ών έστε- 
ρεΐτο,καί ό Sainte-B euve,έπtδεικvύωv τά  μεγάλα μέρη, 
έν οις διαμένει διδάσκαλος, δικαίως χαιρετίζει έν αύ
τώ  τόν «δημιουργόν τοΰ ρωμαντισμοΰ, τόν πατέρα τής 
οΙκιακής φ ιλολογίας,1» άλλ ’ δσον άφορα τάς ιδέας, τό 
παν δυναται νά φανη ύποπτον καί αμφιρρεπές· Αύτός ό 
ίδιος διαλεγόμενος ποτέ πρός τόν θύμον περί τής εύ- 
φοαδείας καί τοΰ υφους αύτοΰ, προσέθηκε,« άλλά φοβοΰ- 
μαι δτι άμαρτάνω κατά τό βάθος, καί δτι π&σαι αί θε- 
ωοίαι μου εινε πλήρεις παραδοξολογιών». Έκ τών θεω
ριών έκείνων ποοέκυψε τό Κο ίΥων ιχ όγ  Σ υ ν ά λ λ α γ μ α ,  τό 
σοφιστικώτατον τών εογων του, δπερ ύπήρξε*πρόδρομος 
τής ’Επαναστάσεως.

’Αλλ* οίανδήποτε ροπήν καί άν ελαβον τά  πνεύματα, 
αί αίθουσαι τών Παρισίων κατά  τήν έποχήν έκείνην,πα- 
ριστώσι θαυμασίαν εικόνα. Ούδέποτε άλλοτε ή περί τό 
συνδιαλέγεσθαι τέχνη υπήρξε τοσοΰτον άξία λόγου# δσον 
κατά τά  πρώτα ετη τής Έ παναστάσεως. Αί πολ ιτ ικα ί 
θεωρίαι είχον άντικαταστήσει τάς τοΰ αισθήματος αί 
δέ γυναίκες Ιθύνουσαι τάς συνδιαλέξεις έφαίδρυναν διά 
τοΰ άκαταβλήτου αύτών πνεύματος τήν σκυθρωπήν μορ-

1, La Harpe : Correspondance, τόμ. XI. 1, Causeries, τόμ. VIII.



φήν ήν αύτα ι έλάμβανον. Έφ* δσον τό ικρίωμα δέν είχε 
στηθη, δ λόγος ήτο δ ια ιτη τής εύγενής μεταξύ τών άν- 
τιφερομένων 'Η ζωηρότης ιώ ν  συζητήσεων δέν είχεν α
κόμη εκδιώξει, τήν ευγένειαν, ή τις διαμένει ώς τό ουσι
ώδες μέρος της γα λλ ικ ές  ανατροφές.

Κατά τήν εποχήν έκείνην δ θάνατος είχε σφαλήσει 
άνά μίαν πάσας τάς μεγάλας φιλολογικάς καί φιλοσοφι- 
κάς αίθουσας, μεταξύ δέ τών νέων αιθουσών διεκρίνετο ή 
του Νέκερ, ήτις τά μάλιστα  έπέδρασεν έπί τά  πνεύ
ματα καί τάς ιδέας τάς προηγηθείσας τές  μεγάλης Έ - 
παναστάσεως, καί δύναται νά θεωρηθη ώς ή τελευ
τα ία  αίθουσα της αρχαίας εκείνης κοινωνίας, διότι μέ
χρι τ έ ς  παραμονές τ έ ς  μεγάλης κρίσεως διετέλει ούσα 
κέντρον πάσης άποχοώσεως φρονημάτων. Ώ ς πάντοτε 
συμβαίνει, ουτω καί έν τω  ΙΗ αίώνι προνομιουχά τινα 
πνεύματα έπεσκότισαν διά τ έ ς  λαμπρότητάς τω ν, άλλα 
διαπρέψαντα διά τ ές  εύφυ ίας,τές έπιδράσεως τές  αιθού
σης αυτών, ή τών συγγραμμάτων τω ν, έν τών ονομάτων 
τούτων, είνε τό τ έ ς  Νέκερ,ής τό άστρον έδυσε μετά τήν 
έμφάνισιν τ έ ς  κ .Σ τάελ.Κ αί ομως ή Γαλλία  δέν τ^ οφείλει 
μόνον έν τών λαμπροτάτων α υτές κοσμημάτων,τήν συγ
γραφέα τ έ ς  Κ ο ρ ί ν ν η c, άλλά καί πλεΐστα εργα φιλο
λογικά καί ηθικά παραγγέλματα , άξια  νά κατέχωσι 
θέσιν έν τοΐς γαλλικο ΐς γράμμασιν. Ή  κ. Νέκερ εχει 
πολλήν τήν ομοιότητα πρός τήν κ. Λαμπέρ. Είς άμ- 
φοτέρας ώς παρατηρεί δ Sainte-Beuve1, ή αυτή ηθική 
καί τό αυτό καθέκον κανονίζουσι τόν βίον, ή μέν έν τ ? ι  
άρχί) τοϋ αίώνος κατά τήν ταραχώδη τ έ ς  Ά ντ ιβ α σ ι-  
λείας εποχήν, ή δέ κατά  τά  τέλη τοϋ αιώνος έπέδρασαν 
αισθητώς διά τ έ ς  αμέμπτου αύτών δ ιαγω γές καί τού 
πνεύματος.

1, Causeries, τόμ. IV. . .. .

Ή Σωσάννη Curchod έγεννήθη τώ  1737 έν τη  μ ι
κρά κώμη Grassier τές  επαρχίας Vaud, συνόρω τ έ ς  
Γαλλίας καί της Ε λβετίας. Εύμοιρήσασα σπανίων πρω- 
σωπικών καί πνευματικών χαρίτων, ετυχε της αύστηρας 
καί έπιμεμελημένης εκείνης άνατροφές τών ελβετικών 
χωρών.Το ώραΐον τούτο άνθος τών άγρών^ καθ* δν χρό
νον έκόσμει τό πρεσβυτέριον τού πατρός τη ς, προσείλκυσε 
τά βλέμματα καί τάς λατρείας πάντων τών έν τοΐς πέριξ 
νέων Γάλλων ή ξένων περιηγητών. Μ εταξύ τών πολυα
ρίθμων μνηστήρων αύτές έν δνομα υπερέχει, τό τού Γίβ- 
βωνος.Τό μεταξύαύτών έπεισόδιον είνε Ικανώς περίεργον, 
διότι ούδόλως συνέβη, ώς θέλει νά υπόδειξη αύτό ό διά
σημος ιστορικός έν τοΐς Άπομνημονεύμασιν αύτοϋ. Έ ν 
τη έσχάτως έκδοθείση αλληλογραφία τ ές  κ.Ν έκερ,φαίνε
τα ι τού ν αντί ον οτι ό ’Ά γγλο ς ιππότης ούδαμώς έφάνη 
πιστός είς τάς υποσχέσεις καί τούς δρκους αυτοϋ, 
καί δτι πολλά έκ τές  άσταθείας του ταύτης ύπέ~ 
μεινεν ή νεκρά κόρη. Ή  Σωσάννη δέν ήτο μόνον ώ
ραία καί εύφυής, ήτο λογία . Έ γίνωσκε τήν λ α τ ιν ι
κήν καί Γσως τήν έλληνικήν, διότι έν τη  μακοα 
αύτης αλληλογραφώ εύρέθη καί επιστολή, δι* ελληνι
κών χαρακτήρων γεγραμμένη καί φέρουσα τήν υπο
γραφήν *Επαμε ΐΥ ίύ ΐ δαζ·  "Ότε ό πατήρ ήγαγεν αύτήν 
ε ί; Λωζάννην οί καθηγηταί καί φο ιτηταί της εκεί Ά -  
καδημείας καί τοϋ Κολλεγίου, ίδρυσαν παραχρέμα σύλ
λογον,οστις ύπό τήν έπωνυμίαν «Academie des Eaux» 
ή τ ές  «Poudriere», άνηγόρευσεν αύτήν πρόεδρον ύπό 
τό ονομα T h e r n i r e ' Q  κώδιξ τές  νέας ταύτης Ά καδη- 
μείας, ήτις .συνήδρευε περί τ ινα  πηγήν, έξ ής καί τό δ
νομα, υπομιμνήσκει τόν Μέσον Αιώνα καί τήν Α να γέν 
νησιν. ’Άρθρα τ ινά  αύτοϋ Ιχουσιν ώς έξές :

1, Causeries, τόμ. IV.
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«Ό πω ς βασιλεύ·/) μεταζύ ημών ενωσίς τ ις  γλυκεία , 
οί ίππότα ι θά φέοωσι τά  χρώματα τών προτιμωμένων 
κυριών, αί δέ κυρίαι θά πράττωσι τό αυτό. Ό  άλλάσ- 
σων χρώμα ύποχρεοΰται νά δίδγ) λόγον ενώπιον τής Ά -  
καδημείας περι τής μ εταλλαγές ταύτης, αυτη δε θά 
άποφαίνεται, αν ό λόγος εινε άποχρών».

«Ε π ιτρ έπ ετα ι είς τάς κυρίας νά άφαιρώσι άπό τών 
ιπποτών τά  χρώματά τω ν, τα ιν ία ς ή άλλο τ ι, οί δέ ίπ - 
πόται θά άπολαύωσι τοΰ αυτοΰ προνομίου».

« Ά ν  δ ερως ζητήσγι νά άπασχολήσγ) τάς καρδίας 
τών μελών της Ά καδημείας, τα ΰτα  δέν ύποχρεοΰνται 
νά παρακωλύσωσι την εις αύτάς είσοδον, ή νά τόν έκ- 
διώζωσιν έζ αύτών. Ά λλ* ή κουφότης ούσα τοσοΰτον 
αναγκαία , δσον καί εύάρεστος, δύναταί, ώς είκός, νά 
συμβουλεύη αύτούς νά μη όπλισθώσι μετά σταθερότητος 
λίαν ηρωϊκης».

Άλλ* ειχον τά  μέλη και άλλας υποχρεώσεις σπουδαι- 
οτέρας της τών χρωμάτων.'Έκαστος ώφειλε νά ύποβάλ- 
λγι είς τόν πρόεδρον καί τά  μέλη τής Ά καδημείας? την 
φυσικήν και ηθικήν αύτοΰ εικόνα, κατά διαφόρους δέ 
συνεδρίας νά άποστέλλ*/) ποιήματα καί πραγματείας έν 
πεζώ λόγω. Ίδρύθη δέ καί τρυφερός χ ά ρ τ η ς  πρός οδη
γίαν τών νεήλυδων. Ό  ναός τής T h ew iiv e  εκειτο έπί 
μικρας νήσου τοΰ Αισθήματος , πλησίον τοΰ μεγάλου 
κράτους τοΰ *Ερωτος. Τραχεΐαι δέ οδοί τής Ε ιλ ι κ ρ ί 
νειας ,  της Ύ π ο λ ή ψ εω ς  ηγον είς αύτόν διά τών βαρά
θρων της υπερήφανου Ε υτυχ ία ς  καί τής λαμπρας Φιλο 
δο ξ ί α ς .

Περίεργος Ά καδήμεια αισθήματος, έν yj διδάσκαλοι 
καί μαθηταί ήμιλλώντο τ ίς νά κερδίση τήν εύνοιαν τής 
λογίας άμα καί ώραίας προέδρου. Ά λ λ ’ ή σώφρων 7%0- 
mire διήρχετο δι* δλων τών σκολιών οδών τοΰ χ ά ρ τ ο υ

τής Τρυφερότητος ,  χωρίς ποσώς νά ολισθήση ε ί; τά  βά
ραθρα αύτοΰ. Καί άλλους μέν περιεποιεΐτο μετά χάρι- 
τος, άλλου; δέ έσκωπτε μετά πονηριά; καί ητο φίλη 
πάντω ν.Δ υστυχώ ; Ιν τ ιν ι θεατρική έσπερίδι τοΰΒολταί- 
ρου έγνωρίσθη μετά τοΰΓ ίββωνο; καί δι* αύτοΰ έγνώρισε 
τά ; θλίψει; τ ή ; καρδία;* ή δέ απώλεια τών προσφιλών 
αύτή ; γονέων, καί ή σχεδόν Ινδεια ε ί; ήν περιήλθε 
εφθειραν τήν υγείαν αύτής, ή τ ι ; δέν ήδυνήθη έπί μκ- 
κρόν νά άντίσχη έν τώ πολυκυμάντω β ιφ , έν ω εισήλθεν 
ώ ; σύζυγο; τοΰ Νέκερ. Έ ν τ^ μετά τοΰ Γίββωνο; 
αλληλογραφία α ύτή ;, ή τ ι ;  διαψεύδει τά  έν το ι; Ά π ο - 
μνημονεύμασι λεχθέντα, προκύπτει ή συνήθη; Ιστορία 
έγκαταλειφθείση ; νεάνιδο;, ενεκα ίδιοτελών σκοπών^ 
άποδεικνύεται δέ δτι ή ένάρετο; καρδία τή ; Σωσάννη; 
Curchod δέν έλησμόνησε ταχέω ; ώ ; δ ιατείνετα ι δ ίστο- 
ρικό;, άλλά τούναντίον, οτι έδέησε τρία μακρά ετη νά 
παρέλθωσι πριν ή συνηθίσει ε ί; τήν ιδέαν τελείου χ ω 
ρισμού, δτε, κατόπιν τελευταίας τ ινό ; σκληρότητο; καί 
αποτόμου συμπεριφορά; τοΰ Γίββωνο;, έξηγέρθη ή υπε
ρήφανο; α ύτή ; καρδία καί διέρρηξε μετ* αύτοΰ πάντα  
δεσμόν. ‘Υπήρξαν δμω; εκτοτε καλοί φ ίλο ι.’ Ό  Γίββων 
δέν έγκατέλιπε τήν Σωσάνην κατά τήν καταδρομήν 
τοΰ Νέκερ, εί καί δέν έδείχθη θερμότερο; έν τν} φ ιλ ία  
ή έν τώ  Ιρωτι.

Ή  μετά τοΰ Νέκερ σύζευξι; α ύτή ; εχει ώ σαύτω ; 
τό ρωμαντικόν α ύτή ; μέρος, διότι ακριβώς δ πλούσιος 
τραπεζίτης έγνώρισε τήν δεσποινίδα Curchod παρά τ 7j 
κ. de Vermenoux, ήν έσκόπει νά νυμφευθή καί ή τις 
έφιλοξένει αύτήν έν Παοισίοις.

Ή  κ. Νέκερ άποταθεΐσα πρός τόν άββα Μορελλέ συ- 
νεκρότησε τώ 1764 τήν αίθουσαν αύτής, έν η προήδρευεν 
δ άριστος τών φίλων της Βυφφών καί μετ’ αύτόν δ



Μαρμοντέλ καί δ Θωμάς. Ή  κ. Νέκερ έπί τριακοντα
ετίαν εζησε ευτυχέστατη έν τ7\ εκπληρώσει τών καθη
κόντων αυτές, πράττουσα τό αγαθόν και έφελκύου'σα 
τά ; ευλογίας πάντων. Είς την εύγενη και μεγάλη ν ταύ
την δέσποιναν οφείλεται ή διοργάνωσις τών νοσοκομείων, 
δπως εις τόν σύζυγόν της ή βελτίωσις τών φυλακών.

Κατά τάς πρώτας ημέρας τοϋ ’Οκτωβρίου τού 1790 
ηναγκάσθησαν έκ τών έπελθόντων γεγονότων νά κα- 
ταλίπωσι τούς Παρισίους και νά μεταβώσιν εις Coppet? 
έν ώ τώ 1794 άπέθανεν ένταφιασθεισα έν τη παρ’ αυ
τές όρισθείση θέσει. Ό  Νέκερ συμφώνως πρός τάς τε
λευταίας αυτές έγγράφους παραγγελίας, έν αις πολλαί 
ύψηλαι καί μεγάλης καρδίας σκέψεις περιλαμβάνονται, 
ηγειοε τό μαυσώλειον αυτές πρό τών παραθύρων τοϋ 
γραφείου του, έν ώ έπί πολλάς ημέρας κλεισθείς έθρή- 
νει την λατρευομένην σύζυγον. Τό μαυσώλειον τούτο, 
δπερ κατέστησεν ό Κανόβας καλλιτέχνημα διά λαμπράς 
γλυφές, παριστώσης την κ. Στάελ θρηνούσαν γονυκλινέ 
πρό τού τάφου τών γονέων αυτές, έδέχθη μετά δεκαετέ 
τεθλιμμένον βίον, τόν σύζυγον, τώ δέ 1817 την άφω- 
σιωμένην θυγατέρα δτε έκλείσθη διά παντός1.

1, Μέχρι του Νοεμβρίου 1874 τό μέγαρον Coppet διετέλει έν τή κα
τοχή τής νύμφης τής κ. Στάελ, βαρώνης Auguste de Stael, κληρονόμου 
τοΰ συζύγου και τοΰ υίοΰ αυτής, ήτις μετά θρησκευτικής εύλαβείας έπη- 
γρύπνει έπ\ τοΰ αρχαίου έκείνου μνημείου τόσον ιεροΰ δι’ αύτήν. Ή  ύπό 
τοΰ κόμητο; Houssonville μετά τόν θάνατόν της, άναδίφησις τών αρ
χείων τσΰ Cirppet, υπήρξε νέα και πλουσιωτάτη πηγή ειδήσεων περι 
τής ποικιλοχρόου κοινωνίας έκείνης, διότι δέν ύπάρ/ει γυνή ή άνήρ δια- 
πρέψας κατά τά τελευταία ετη τοΰ ΙΗ' αιώνος η τάς άρχάς τοΰ ΙΘ',άπό 
τοΰ Βολταίρου μέχρι τοΰ Σατωβριάνδου και άπό τής δουκίσσης de Choi- 
seul μέχρι τής κ. Ρεκαμιέ, περί ού ή περί ής νά μή γίνηται λόγος ε’ν 
τί) μακρα άλληλογραφία τής κ. κα\ τοΰ κ. Νέκερ, τής έκ δέκα κα\ έπτά 
τομών άποτελουμένης, καί έν τοΐς έγγράφοις τής κ. Στάελ. Τοΰ πολυτί
μου τούτου άνεκδότου θησαυροΰ ό κ. Houssonville εφερε πολλά είς φως

Μία τών τελευταίων αιθουσών διαπρέψασα κατά τάς 
παραμονάς τές  Έπαναστάσεως, είνε καί ή τές κομήσσης 
de Beaumont,ύστεροτόκου θυγατοός τού κ.Μοηίΐηοπη, 
υπουργού τών έξωτερικών κατά την Έπανάστασιν.Θαυ- 
μασία τέχνη πρός την ομιλίαν, πνεύμα ζωηρόν άμα καί 
κριτικόν, ευγένεια καταγω γές, φυσικαί άλλαι χάριτες 
καθίστων την κ. de Beaumont πεοιζήτητον καίπερ μη 
ουσαν πολύ ώραίαν. Έν τη αιθούση αυτές συνηρχοντο 
οί απόστολοι έκεΐνοι τ ές  έλευθερίας, Francois de Pan- 
ge καί δ αδελφός αύτού Ά βελ , οί αδελφοί Trudaine, 
δ Condorcet, δ Suard, δ Riouffe, δ άββ^ς Μορελλέ, ή 
κ. Στάελ, η κ. Κροϋδνερ, ή περιώνυμος κυρία Ά λ -  
βάνυ δ παρεπιδημών Άλφιέρης, καί μεταξύ άλλων δ 
Ίωσηφ Χενιέρος' καί δ αδελφές αύτοϋ Άνδρέας,δ αοιδός 
τές χαριέσσης έκείνης κοινωνίας, ούτινος τά κατά Θεό
κριτον ειδύλλια, καί αί Λαμαρτίνειοι έλεγεΐαι κατεμά- 
γευον την θελκτικήν δμηγυριν.Παρά κυρία deBeaU- 
mont, τ έ μ π ί σ τ φ  αύτοϋ φίλη, δ νέος έκεΐνος ’Α λκιβιά
δης, άλλά μετριόφρων καί σεμνοπρεπής, έγνώρισε την 
κ. Hocquart, ητις πρός στιγμήν ύπέρξε μία τών μου
σών τές καρδίας του, καί πολλάς τών άλλων φημιζο- 
μένων καλλονών, αϊτινες διά τών μειδιαμάτων των ά- 
πεμάκρινον τά νέφη, τά έπισκιάζοντα τότε πάντα τά 
μέτωπα. Ή  κ. de Beaumont έγίνωσκεν άπό μνήμης

δι’ έπιτυχεστάτης έκλογής. Πολλαί τών άνεκδότων έπιστολών τοΰ Γίβ- 
βωνος, τοΰ Grimm, τοΰ άβδά Γαλλιάνη, τοΰ Διδερώ,τοΰ Βυφφώνος εινε 
σημαντικωτάτης άξίας διά τήν φιλολογικήν ιστορίαν τοΰ αιώνος, ιδία δέ 
αί τοΰ Λιδερώ καί τοΰ Βυφφώνος* ε’ν δέ ταΐς έπιστολαίς τοΰ Θωμά βλέ
πει τις τόνον μελαγχολίας ολως άσυνήθους πρός τήν έποχήν.Καί αυτή δέ 
ή πολιτική ιστορία ίχει πολλά νά ώφεληθή έκ τών πολυτίμων ειδήσεων 
περ\ τών ύπουργειών του Νέκερ, ών ό νουνεχής έκδοτης άκριθιγώς 
μέν απτεται, άλλ’ ικανά περί αύτών λέγει.



πλειστα τών ποιημάτων τοΰ νεαροΰ ποιητοΰ, τ^ eSt- 
δετο δέ ή έζ ουσία και νά άντιγράφη αυτά.

Ούδέποτε έν Γαλλία πλην τοΰ τέλους τής Παλινορ- 
θώσεως, υπήρξε τελειοτέρα παίδευσις, ώριμοτέρα διά
νοια καί μάλλον προητοιμασμένη διά μεγάλα γεγονότα. 
Ιίάντα τά φιλελεύθερα και εύγενή έκεΐνα πνεύματα, άν- 
δρες καί γυναίκες, έχαιρέτισαν μετ' ένθουσιασμοΰ την 
Έπανάστασιν τοΰ 1789, συμμετέσχον τών μεγάλων έλ- 
πίδων τοΰ έθνους καί υπηρέτησαν αύτη ένθέρμως ώς 
γνήσιοι τής έλευθερίας λάτρεις. Ά λλ ' εύλαβούμενοι την 
ίδιαν αύτών συνείδησιν έσταμάτησαν οτε την εΐδον πα- 
ρεκκλίνουσαν του προορισμοΰ της. Έν ττΊ *Εταιρία τών 
φίλων τής άνθρωχότητος, ό Βαρέρ, ό έπικληθείς μετά 
ταΰτα Ανακρέων τής γν ι λλοτ ί νηc, δστις ψηφίζων τόν 
θάνατον Λουδοβίκου τοΰ Ι^Γ, είπε «τό δένδρο ν τής Έ 
λευθερίας αύξάνεται ποτιζόμενον διά τοΰ αΐματος τών 
τυράννων», ώμοφώνει τφ Βωαρνέ, καί ό πρωτότοκος 
Μιραβώ τώ Garat, ό δέ δόκτωρ Γυιλλοτΐνος ητο φ ί
λος καί συνάδελφος τοΰ Condorcet, τοΰ Lavoisier καί 
τοΰ Cabanis, άλλά τά πάθη καί ή διαφορά τών αρχών 
ερριψαν μετ* όλίγον αύτούς είς έχθρικάς φατρίας. Τά δ* 
έπελθόντα γεγονότα διέλυσαν τόν κύκλον τής κ. de
Beaumont.

Αί γυναίκες άκολουθοΰσαι τό έπικρατοΰν πνεύμα, εί
χον πάσαι μεταβληθή είς «φιλοπάτριδας» πΰρ ένθουσι- 
ασμοΰ είχε καταλάβει τάς καρδίας αύτών,καί η παλαιά 
κοινωνία είχε διαλυθη καθ* δν χρόνον ό λαός εψαλλε 
τάς έθνικάς λιτανείας « ’Αμαζόνες καί Ήρωίδες » αν
τικατέστησαν τάς «virtuoses», οί συρμοί αύτών έγέ
νοντο «a la Nation», «a la Bastille» καί έκ τών 
λίθων αύτής αί κυρίαι κατεσκεύαζον κοσμήματα* αί μη
τέρες έδίδασκον τά εαυτών τέκνα τον έθνικόν συλλαβι

σμόν, καί ό έθνοφύλαζ ειχεν ηδη άντικαταστήσει τόν 
petit-maltre καί τόν μυρωμένον μαοκησιον. Έν δια- 
στήματι ολίγων μηνών,αιώνες έφαίνοντο οτι παρήλθον. 
Ποΰ είνε η αρχαία έκείνη εύγένεια, ή χαρίεσσα χορεία 
τών γυναικών τών Βερσαλλιών; Τί έγένετο η αγγελική 
υπαρξις τής κ. Ελισάβετ ; η θελκτική μορφή τής κο
μήσσης d’ Artois ; ποΰ έκρύβη η ένάρετος μήτηρ τοΰ 
Λουδοβίκου Φιλίππου δούκισσα τής Σάρτρης ; ή α
ξιέραστος πριγκίπισσα de Lamballe, ή προστάτις τοΰ 
Φλωοιάν ; η πολυθέλγητρος δούκισσα de Pollignac ; 
καί άπασα η θελκτική έκείνη χορεία, ης τύπος είνε η 
αγαθή, ή εύγενής, ή αξιολάτρευτος Μαρία - Άντωνι- 
έττα, ης τίνος ό βίος άπό τής Έπαναστάσεως καί έν- 
τεΰθεν εινε βίος άγίας μάρτυρος, ητις περιεβλήθη τόν 
άκάνθινον στέφανον, Ιπιε μέχρι τρύγος τό δηλητήοιον 
τών ύβρεων καί Ιφερε μετά αγγελικής καρτερίας τόν 
σταυρόν αύτής μέχρι τοΰ μαρτυρίου1 ; Τί έγένοντο π&- 
σαι αί γυναίκες έκεΐναι, αΐτινες άφοΰ έλάμπρυνον τόν 
αιώνα αύτών δι* άπειρων χαρίτων έτίμησαν αύτόν διά 
τοΰ θάρρους καί τής μεγαλοφροσύνης αύτών · Ά λλα ι 
μεν άνήλθον ήδη τάς βαθμίδας τοΰ ικριώματος, άλλαι 
περιεπλανώντο είς ξένην γήν, εξόριστοι τής Γαλλίας έ- 
κείνης, ήν τόσον ηγάπησαν, άλλαι δέ άπέθανον έν τοΐς 
νοσοκομείοις. Πολλαί τών εύγενών έκείνων γυναικών ά
νήλθον είς τόν βωμόν τοΰ θυσιαστηρίου ύπέρ τών έαυ- 
τών συζύγων ή συναπέθανον μετά τών ιδίων αυτών τέ
κνων. Π<2σαι αί φυλακαί παρίστων εικόνας συγκινητι- 
κωτάτης αύταπαονήσεως. "Υψος, μεγαλεΐον αισθήμα
τος, ηρωισμός ανύψωσαν τάς γυναίκας τής έποχής έ-

1, P. de Hunolstein : M arie -  Antoinette «Correspondance ine- 
dite».— E. de Couches : Lettres de Lottis XVI, de M arie -  Antoi
nette et de Mme Elisabeth.



κείνης είς τό ύπέρτατον σημεΐον της αρετές καί καθη- 
γ ίασαν την μνήμην τω ν. Τ ις άγνοει τό δν.ομα της Καρ- 
λό ττη ς Κορδαί, κα ί τ ις  δύνατα ι νά μή συγκινηθ^ έπί 
τ^ΐ άφηγήσει τώ ν τελευτα ίω ν σ τιγμώ ν τ έ ς  κ . Ρολάν, 
τ έ ς  Γαλλίδος έκείνης Κορνηλίας, η τ ις  καθ’ ήν στιγμήν 
έκλήθη νά έμφανισθΤί ενώπιον του επαναστατικού δ ι
καστηρίου περικυκλουμένη ύπό τώ ν γυνα ικώ ν, α ΐτ ινες 
κατεφίλουν τά ς χεΐράς τη ς , Ιδιδεν α ύτα ΐς  τάς τελευ
τα ία ς παραγγελ ίας, προσκαλοϋσα αύτάς είς τήν ειρή
νην, το θάρρος, τή ν ελπ ίδα , τήν άσκησιν τώ ν άρμο- 
ζουσών τ7} δυστυχ ία  αρετών·, τ ίς  δύνατα ι νά μή θαυ- 
μάση τή ν μεγαλόφοονα γυνα ίκα , ή τ ις  χωρούσα πρός 
τόν θάνατον, τείνουσα τήν χεΐοα πρός τόν άγγελον 
τ έ ς  καταδ ίκης α ύ τέ ς  B eu gn o t , τώ  λέγει «Χαϊρε κύριε, 
ας δ ιαλλαγώ μ εν, εινε καιρός,* καί βλέπουσα αύτόν α ν ί
κανον νά κράτηση τά  δάκρυα ποοσεπιλέγει «θάρρος» ; 
Τ ίς άναγινώσκων τά  έντός τώ ν τε ιχώ ν τ έ ς  Ά γ .Π ελ α γ ία ς  
γραφέντα ’Απομνημονεύματα έν τη  βεβα ιότητι του ικριώ
ματος, δπερ τήν άνέμενε τή ν  επαύριον, δύνατα ι νά μή 
όμολογήση δτι έχοειάσθη έκτακτον ψ υχές κράτος, ΐνα  
μή τρέμωσιν οι δάκτυλο ι, οί κρατούντες τόν κάλαμον, 
δν ό δήμιος μέλλει νά τη  αφαίρεση άπό τ έ ς  χειρός ; 
Τ ίς άναγνούς τά ς Τ ε λ ε υ τ α ί α ς  Σ κ έψ ε ι ς  α ύ τ έ ς , δέν τή ν  
ηγάπησε καί δέν συνεκινήθη είς τήν κραυγήν έκείνην 
του άγνου πάθους, δπερ πληρώσαν τάς τελ ευτα ία ς  ή -  
μέρας τοΰ βίου α ύ τέ ς  έκρήγνυτα ι τέλος άπό τώ ν μυχών 
τ έ ς  καρδίας τη ς , ώς ενδόμυχός τ ις  ύμνος; Ή  κ. Ρολάν 
έκπροσωπεΐ παν ο ,τ ι καλόν καί εύγενές εχει ό α ιώ ν 
εκείνος του πολέμου.Ό  Γ κα ίτη ς , μ ετά  τήν έκδοσή τών 
έργων α ύ τ έ ς , ειπεν «ή  έμφάνισις το ιούτων πνευμάτων 
καί το ιούτων χαρακτήρων εινε Γσως τό μόνον κέρδος,

δπερ οί δυστυχείς καιροί θά παράσχωσιν είς τούς μ ετα 
γενεστέρους1» .

Κ ατά τήν α ίματηράν βασιλείαν τοΰ Ροβεσπιέρρου, 
πασα πνευμ ατική  πνοή είχεν έκλ ίπ ε ι' αί αΓθουσαι με- 
τεβιβάσθησαν τότε είς τά ς φυλακάς, έκεΐ οπου οί τ ε 
λευτα ίο ι εκπρόσωποι τ έ ς  αρχαίας εύγενείας άνέμενον 
μετά ηρωικές καρτερίας τήν ώραν τ έ ς  κλήσεως αυτώ ν 
είς τόν θάνατον. Έ ντός τών ρυπαρών κελλ ίω ν τώ ν δε
σμωτηρίων, αί εύγενεΐς δέσποιναι έδέχοντο άκομη τάς 
θεραπείας τώ ν συνα ιχμαλώ τω ν αύτώ ν,ζητοΰσα ι ουτω νά 
άπατήσωσιν έα υτάς. Έ κ ε ΐ έντός τών πένθιμων φ υλα 
κών τοΰ Ά γ ιο υ  Λαζάρου ή δούκισσα Φλεοΰ γνω στή  
ύπό τό δνομα A im ee  de C o ign y , ένέπνεεν τω  Ά ν -  
δρέ^ Χενιέρω, τήν ώραίαν καί γνω στήν έκείνην ωδήν, 
τ έ ς  «Νέας α ιχ μ α λώ το υ » , έν ή ό πο ιητής δίδει εις 
αύτήν μόνον δεκαέζ μα'ίους καί θέτει διά σ τίχω ν Τ ι-  
βούλου, έπ ί τών χειλέων της τοσαϋτα θελκτικά  παράπο
να. Ή  γυνή  αυτη  περ ιβάλλετα ι ύπ* αύτοΰ, δ ιά  τοσαύ- 
τη ς α ίγλη ς , ώστε πάντοτε έμφανίζετα ι πρό ήμών ώς 
ά κτ ίς  φωτός έν μέσω τ έ ς  κολάσεως εκείνης .τοΰ Ά γ ίο υ  
Λαζάρου, δπως ένεφανίσθη καί έν ττΊ περιλύπω  ψυ χ ?  
τοΰ πο ιητοϋ.

Ό  κίνδυνος καί αί κ ιγκλίδες τών φυλακών ένέπνευσαν 
τω Ά νδρέα  Χενιέρφ θείας στροφάς,καί άλλοτε μέν ή καρ- 
δ ία  του έκρήγνυτα ι είς υψηλού; θρήνους, άλλοτε δέ ώς 
ομηρικός ήοως λαμβάνων τήν ελληνικήν λύραν του κα ι 
τονίζων αύτήν έπί σοβαρωτέρου τόνου έκβάλλει φθογγους 
πυρίνους όργές καί θυμοΰ κ α τ ά  τών δ η μ ίω ν  έκ ε ί νω ν  
τών  κ α τ α σ π ι λ ο ύ ν τ ω ν  τούς ν όμου ς ,  τών  α ν α ί σ χ υ ν τ ω ν  ε
κ ε ί νω ν  τ υ ρ ά ν ν ω ν  τής Γ α λ λ ί α ς  υπ ο δο ν λω θ ε ί σ η ς , λ α ι μ ό -

1, Goethe : Annales, 1860.



το ι ι ηθε ί σηc ! . . . Τό κύκνειον φσμα τοΰ Χενιέρου δέν εί
νε τρυφεροί άποχαιρετισμοί πρός την Χλόην, την Λυ
δίαν καί την Μυρτώ, άλλά φλογερά ραπίσματα καυ- 
τηριάζοντα την ωμότητα τών δικαστών του. ’Έξοχος 
κραυγή άρας και λύσσης πρός εκοηξιν ΑΓτνης όμοιά- 
ζουσα. Πόσον διάφοροι τών ερωτικών αύτοΰ ειδυλλίων 
είνε οί εκδικητικοί ούτοι ίαμβοί του, οί άναδεικνύοντες 
πασαν την άρρενωπήν, εύγενή καί ύπερηφανον μεγαλο- 
φροσύνην τοΰ άνδρός.

Η άγρια τών παθών μανία έν τή άποτυφλώσει αύ
τής άπεδεκάτισε την δόξαν τής Γ αλλίας. Σοφοί κα ί 
φιλόλογοι ώς ό Lavoisier, ό Bailly,o Χενιέοος, ό Lin- 
quet άνήλθον έπί τό ικρίωμα,άλλοι ηύτοκτόνησαν όπως 
άποφύγωσι τοΰτο,ώς ό Chamfort καί ό Condorcet^ ά- 
πέθανον έκ τρόμου καί θλίψεως,ώς ό Φλωριάν καί ό Βαρ- 
θελεμής, ολίγοι διεσώθησαν, μεταξύ αύτών ό Ροεδέ- 
ρερ καί ό Λακρετέλλ Ιοοηξαν μεγάλην και ίσχυράν φω
νήν στιγματίζοντες τάς καταχρήσεις τών άνηθίκων γ υ 
ναικών.

Τό γαλλικόν έθνος άπό τής άνακηούξεως τής Δη
μοκρατίας μέχρι τής Ύ π α τε ία ς  έμφανίζει θλιβερωτά- 
την εικόνα Ιν τε τ*̂  πολιτεία , τΤ) τέχνη, καί τή φιλο
λογία* ώς τελευταΐον αύτής χαρακτήρα σημειοΰμεν την 
παρωδίαν,ην έποιειτο τών δύο έπιφανεστάτων δημοκρα
τιώ ν τής άρχαιότητος. Ή  γαλλική  Δημοκρατία ζη τή - 
σασα νά μιμηθ'71 καί πολλάκις γελοιωδώς τάς ’Αθήνας 
καί τήν Ρώμην, αντί νά καταστ^ έθνική, τούς μέν άν- 
δρας αυτής μετωνόμαζε Κασσίους καί Βραύτους, τάς 
δέ γυναίκας έκέλευε νά ένδύωνται καί νά διευθετώσι 
την κόμην ώς Ρ ω μ α ΐα ι, τά δέ τέκνα νά περιβάλλωνται 
την στόλην τοΰ Ρωμαίου στρατιώτου* καί αύτή δέ ή

διασκευή τών οικιών ήτο γελοία άπομίμησις τών οι
κιών τής άρχαιότητος.

Αί αΐθουσαι τών πλουσίων άστών αί ύπό τήν κυβέρ- 
νησιν τοΰ Διευθυντηρίου, πολύ άπεΐχον νά όμοιάζωσι 
πρός τάς παλα ιάς αίθούσας1 τών εύγενών. Μάτην δι- 
εσπάθων τόν πλοΰτον αύτών, οί νεόπλουτοι ούτοι τ υ -  
χοδιώκται. Ή  εύγένεια δέν άγοράζεται, αί δέ ώραΐαι 
πυργοδέσποιναι ήναγκάζοντο νά όμολογήσωσιν οτι οι 
άδάμαντες δέν άποτελοΰσι τήν καλαισθησίαν, καί τά  
εκατομμύρια δέν διδάσκουσι τήν ορθογραφίαν. Αί καλ- 
λοναί αύτα ι έξελάμβανον τόν Πειρα ιά  διά κύριον, καί 
τήν Madagascar διά m adam e A scar2'έφώvoυv δέ άπό 
τής θύρας τής αιθούσης αύτών : «D ites a M me Julie  
que si elle n ’ est po in -z-ic i a  huit heures je  la  lache  
d ’u n c ra n » .  Τούς φιλοσόφους διεδέχθησαν οί «m ysti- 
ficateu rs», είδος γελωτοποιών, οΐτινες άναγκαιοι συν- 
δαιτυαόνες ετερπον τήν άμαθή κοινωνίαν μιμούμενοι 
φωνάς ζώων ή άνθρώπων, έκλέγοντες πολλάκις τά  θύ
ματά των έκ τών μεταξύ προσκεκλημένων3 «οί άνθρω
ποι ούτοι λέγει ή κ. de B a w r  έν τα ΐς Άναμνήσεσιγ 
αυτής, ούδέν άλλο έπάγγελμα είχον ή τό κινεΐν τόν γέ
λ ω τα » . Ή  τέχνη τοΰ συνδιαλέγεσθαι ήτο έντελώς αυ- 
τοΐς άγνωστος, διότι ήγνόουν τ ί νά ειπωσιν ό δέ συρ
μός ειχεν εισαγάγει είδος έφθαρμένης διαλέκτου, άκατα- 
λήπτου σχεδόν ενεκα τής άφαιρέσεως τοΰ στοιχείου Γ  

καί τής προσθήκης άλ>ων καθολοκληρίαν φθειρόντων
τήν προφοράν. Οί «In croyab les» καί οί «M u scad in s»,

1, L aceu r : Le grand  monde et les salons politiques , apres la 
Terreur .

2, Goncours: La societe franga isey pendant le Directoire.
3, Cotzebue : Souvenirs de Paris en 1804.



τό άνθος τ έ ς  νέας κοινωνίας μετεμόρφωσαν τόν λόγον 
μιμούμενοι είδος κελαδήματος πτηνού καί δ ιακόπτον- 
τες αυτόν διά τών « paole d ’honneu  » και τών « je  
VOUS-ZU-e». Αί γυνα ίκες χάριν πλειοτέρας πο ικ ιλ ία ς 
προσέθετον είς την κλ ίμακα  τα ύτη ν  και τούς σ τενα γ
μούς τω ν, ώς μόνην δέ σπουδαίαν ένασχόλησιν είχον 
τά  τ έ ς  έσθέτος αύτών.

Αί πρώται συναθροίσεις τώ ν έκ τώ ν φυλακών έξελ- 
θόντων εύγενών έγένοντο ώς ένπαραβύστω .Τό αιματηρόν 
φάσμα τών δημοσίων κακουργημάτων έπλανατο  ακόμη, 
οί δέ ώς άπό τάφου έξερχόμενοι δ ιηγούντο τά  δεινά των 
ώς ναυαγοί, ευτυχείς αν έπανεύρισκον έν τη  ζωη προ- 
σφ ιλέ τ ινα  υπαρξιν, έν  έπίστευον άπολεσθεΐσαν. Ά λ λ ’ 
άπό του 1799  πάντες οί μ ετανάστα ι ήρξαντο έπιστρέ- 
φοντες είς τά ς εστίας αύτώ ν. Εύθύς δέ τότε ήνο ίγη- 
σαν αί αΐθουσαι τ έ ς  κ. S u ard , τ έ ς  κ. H oudetot, αί 
συνεχίσασαι τά ς αίθούσας του ΙΗ" αίώνος, κα ί έμορφώ- 
θησαν οι λαμπροί κύκλοι τ έ ς  κ. Σ τάελ , τ έ ς  κ. Ιω σ ή φ  
Βονοπάρτου καί τ έ ς  κ. Ρ εκαμ ιέ, α ΐτ ινες ήσαν αί βα - 
σ ίλισσαι τ έ ς  ημέρας. Πρός στιγμήν ή αί'θουσα τ έ ς  εύ- 
γενοΰς πρ ιγκ ιπ ίσσης de P o ix , ή φιλοξενούσα μετ* άπα - 
ραμιλλου χάριτος καί άπλότητος τό άνθος τών αρχαί
ων εύγενών, θά άπέβαινεν ή πρώτη τώ ν αιθουσών, αν 
μη ή κ. de B eau m on t δέν άνεφαίνετο και πάλ ιν  έπ ί τ έ ς  
σκηνές. Ή  άτυχης αυτη  κόμησσα αφού παρέστη μάρ- 
τυς τ έ ς  σφαγές τού πατρός τη ς , καί ήκολούθησε τήν 
μητέρα καί τόν άδελφόν α ύ τέ ς  μέχρι τών βαθμίδων τού 
ικριώματος, άφοϋ είδε τήν μέν άδελφήν τη ς θνήσκουσαν 
έντός ρυπαρού νοσοκομείου, τον δέ πρωτότοκον άδελφόν 
τη ς πνιγόμενον, δ ιέλθε δι* δλων τών δοκιμασιών τ έ ς  
Τρομοκρατείας, καί εσωσε μέν έα υτήν, άλλ* άπώλεσε 
π£σανχαράν καί πασανέπ ιθυμ ίαν ζω ές .Ε νδ εή ς ,ά σ τεγο ς ,

ύπό τήν προστασίαν δύο π ιστώ ν υπηρετών, μαρτύρων 
τ έ ς  αρχαίας εύκλειας τοϋ οίκου M on tm orin , έγνώρισε 
τόν Joubert, και είς τήν γνωριμ ίαν τα ύτη ν  οφείλει την 
σωτηρίαν τη ς. Τώ 1800 ήνοιξε καί πάλ ιν  μικράν αίθου
σαν, ή τ ις  δμως άπέβη τό κέντρον τ έ ς  έκλεκτοτάτη ς 
κο ινωνίας, λειψάνω ν τ έ ς  λαμπρας έκείνης γα λ λ ικ έ ς  άρι- 
στοκρατείας. Ή  κ. D iira s , ή κ. Pastoret, ή κ. L ev is ,  
ή κ. V en tim ille , ή κ. Κρούδνερ, ή κ. H ocquart, μετά  
τώ ν έξοχω τάτω ν πνευμάτω ν τ έ ς  'Υ π α τε ία ς  τού P a s -
qu ier, Joubert, Fon tan es, Μολέ, G u en eau  de M a s 
sy , βραδύτερον τού C henedolle  καί τοϋ B o n a l, ά- 
πετέλουν τόν λαμπρόν έκεΐνον κύκλον, δν ετ ι μάλλον ε- 
λάμπρυνεν δ Σατωβριάνδος, δστις έλθών κατά  τό αυτό 
ετος [1800], ώς ναυαγός έξ ’Α γγλ ία ς  κα ί σχεόόν ά 
γνω στος, είσήχθη έκεΐ ύπό τού φίλου αύτοϋ F on tan es , 
εχων έν τω  χαρτοφυλακίω  τό χειρόγραφον τού Π νεύ 
μ α τ ο ς  τοϋ X ρ ι σ ζ ι α ν κ ψ ο ϋ .  Συνεκροτήθη τότε έν τω  μ ι- 
κρώ έκείνω κυανώ θαλάμω τ έ ς  οδού N e u v e  d u -L u -  
x en ibou rg  μικρά Ά καδή μ εια  έκπροσωπούσα το νεώτερον 
πνεύμα, τό εννοούν τό παρελθόν καί ποοσπα,θούν νά ε- 
νώση αυτό μετά  τοϋ μέλλοντος. Κ ατά μακρά δ ιαλείμ 
μ ατα  ή κ. Σ τάελ παρεκάθητο ωσαύτως έν τ φ  κύκλω ε- 
κείνω , δ δέ λόγος α ύ τές  είχε το κύρος τ έ ς  μ εγαλοφυΐα ς. 
Ούδεμία γυνή  ήδυνήθη νά φανη άνωτέοα, κατά  τήν ευ
φράδειαν καί τήν έτο ιμ ότητα  τού πνεύματος, της συγ- 
γραφέως τ έ ς  Κ ο ρ ί ν ν η  ς. Ό μοιότης α ισθημάτων κα ί κοι
νόν τ ι άλγος, ή στέρησις συζυγικού ερωτος,είχε συνδέσει 
τάς δύο εύγενεΐς υπάρξεις τ έ ς  κ. B eau m on t καί της κ. 
Σ τά ελ  διά στενω τάτη ς φιλίας* ά λλ ’ δ Βενιαμ ίν Κ ων- 
στάν, δν ή μέν κ. de B eau m on t σχεδόν έμίσει, ή δέ κ. 
Σ τάελ  τούναντιον ηύνόει καθ’ υπερβολήν, έπέρριψε νέφος 
ψυχοότητος μεταξύ αύτώ ν.



Έ π ! δύο ετη έν τγ) μικρ%, έκείνη αιθούση τη μόλις 
φωτιζομένη ύπο μιας λυχνίας, συνεζητοΰντο ού μόνον ά
παντα  τά  φιλολογικά ζητήματα  τής ημέρας, άλλά καί 
τά  τών Καλών Τεχνών. Ή  δραματική τέχνη ητο επ' 
Γσης προσφιλής τη νέα κοινωνία δσον και ττ*, π α λα ιέ . 
Ούδεμία δέ υπερβολή είνε άν είπωμεν δτι τό έλάχιστον 
θεατρικόν έπεισόδιον έλάμβανε τόν χαρακτήρα ύποθέ- 
σεως τοΰ Κράτους. Κ ατά την εποχήν έκείνην, ό κορυ
φαίος τών δραματικών Τάλμας ειχεν ύψωθή εις τό άνώ- 
τατον σημεΐον τής τέχνης τοΰ τραγικοΰ. Δέν νομίζομεν 
δέ δλως άσκοπον έν τη βραχεία ταύτη  άφηγήσει τών 
συγκροτούντων τόν κύκλον τής κ. Beaum ont, νά προσ- 
θέσωμεν έν παρεκβάσει καί τ ινα  άφορώντα εις τόν εζ- 
οχον τοΰτον τραγικόν και έκ τών έπιφανεστάτων μελών 
τοΰ περιωνύμου έκείνου κύκλου. Ό  διαπρεπής καλλ ιτέ
χνης ούτος ύπήρξεν ό μέγιστος θεωρητικός τής δρα
ματικής τέχνης. Κύριος πάντων τών μυστηρίων αύτής, 
έγίνωσκε νά μεταβάλλη την φωνήν αύτοΰ μετ’ άπαρα- 
μίλλου εύκολίας, βέβαιος δτι ούδένα σφαλερόν φθόγγον 
ήδύνατο νά έκφέρη. Έσυνήθιζε νά δ ιηγήτα ι ώς ανέκδο
τον, πώς άπέτυχε κατά την πρώτην αύτοΰ διδασκα
λίαν, άγνοών τούς κανόνας τής άπαγγελ ία ς,κα ί πώς δ ι
δαχθείς ύπό τοΰ Μολέ αύτούς εις το αύτό μέρος έχει- 
ροκροτήθη έπανειλημμένως. Ό  Τάλμας ηρξατο τοΰ 
σταδίου αύτοΰ κατά το 1787 έν τ^ Γ α λ λ ι κ ή  Κωμωδ ία '  
ητο δέ τό πρώτον μαθητής τής σχολής τών Menus· 
Plaisirs  καί είχε καθηγητάς τόν Πρεβίλλ, τόν Μολέ, 
τόν Φλερΰ, τον Δυγαζόν καί τόν Λαζενκούρ. Τό δνο
μά του εύρίσκεται σημειωμένον έν τοΐς καταλόγοις 
τής σχολής τα ύτη ς , εύρισκομένοις σήμερον Ιν τοΐς άρ- 
χείοις τοΰ Conservatoire. "Οτε έζερράγη η Έ πανάστα- 
σις, ό Τάλμας ησπάσθη τάς άρχάς αύτής, άλλά δ ί

καιος καί φιλόπατρις έσταμάτησεν έν καιρώ. Κ άρολ ο ς  
ό θ '  τοΰ ’Ιωσήφ Χενιέρου άνέδειξε την έκτακτον τ έ 
χνην αύτοΰ, έφ* δσον δέ προύχώρει είς την ηλικίαν ή 
μεγαλοφυία αύτοΰ έλάμβανε μείζονα έπίκτασιν. Ούτως 
έν τώ Σ ύ λ λ α  τοΰ Jony άνήλθεν είς τό υψιστον σημεΐον 
τής τέχνης. Διδάσκων τό μέρος τοΰτο έφόρει φενάκην, 
παρέχουσαν αύτώ έκτακτον ομοιότητα πρός τόν Ναπο- 
λέοντα, μετά τό Βατερλώ, έκ. δέ τούτου οι *ατ* αύτοΰ 
καί οί κατά τής τραγφδίας ηρξαντο φωνοΰντε; « Ε π ι
τυχ ία  φενάκης» καί πιθανόν η όμοιότης αυτη νά συνε- 
τάραττε τά  πλήθη, άλλά βεβαίως ύπήρχεν άλλο τ ι ή 
ε π ι τ υ χ ί α  φενάκης  έν τη νουνεχεΐ δημιουργία τοΰ μέρους, 
έν στάσει, έν τω  βλέμματι, έν τή ήρέμφ μέν άλλά 
φοβερά φων^ τοΰ αιμοχαρούς δικτάτορος* «δστις δέν 
είδε τόν Τάλμαν, λέγει ό Δυμας έν τοΐς Άπομνημονεύ- 
μασιν αύτοΰ, δέν δύναταί νά είπη τ ί ήτο ό Τάλμας* 
ητο ή ενωσις τών τριών ύψίστων ιδ ιοτήτων, άς ούδέ
ποτε ήδυνήθην νά ευρω έν τφ  αύτφ  άνθρώπφ, τής ά- 
πλότητος, τής ισχύος καί τής ποιήσεως»1. Ό  Τάλμας 
είχε βλέμματα, φωνήν, χειρονομίας δι* έκαστον πρόσω
πον* μελαγχολικός έν τώ Ό ρ ί σ γ*?, ητο τρομερός έν τώ 
Ν ί ρ ω η . Ό  Βονοπάρτης γνωρίσας τόν Τάλμαν έν τ^ α ι
θούση τής κ. Ταλλιέν συνεδέθη μετ’ αύτοΰ διά στενω- 
τάτης φ ιλ ίας2*ό πρός τήν αρχαιότητα κοινός Ιρως συνή- 
νωσεν αύτούς, άλλως 6 μικρός έκεΐνος Κορσικανός άζιω - 
ματικός ειχεν έμφυτον τό πρός τό δράμα πάθος. Ό  έν
θερμος άναγνώστης τοΰ Πλουτάρχου ήγάπα προ παν
τός τήν τοαγφδίαν. Καί έν άγνοια αύτοΰ τοΰ ίδιου, ό 
ήοως τής 1Θ# έκατονταετηρίδος Ιφερεν έν έαυτώ τάς ά-

1, Memoires, τόμ. 111, σελ. 57.
2, Origine des relations entre Bonaparte et Talma, έν «Revue 

de Tart dramatique», 1886, Juillet.



ρετάς και τά  πάθη του Κ ί ν α  καί τών *Ο ρ α ζ ίω ν , τώ ν 
ηρώων τού μεγάλου Κορνηλίόυ. Ό  βίος δι* αυτόν ητο 
διηνεκές δρ£μα. Ά κούω ν διδασκομένην τραγωδίαν τ ινά  
εμαθε τά  συμβαίνοντα κατά  την εσπέραν της 12 τοϋ 
Τρυγητού (V en d em ia ire ) τού έτους 1795 και δι* εν
δύματος τού φίλου αυτού Τ άλμα , έκ τ*7)ς θεατρ ικές ιμ α
τιοθήκης του ληφθέντος, ένεφανίσθη ένώπιον της ’Εθνι
κής Συνόδου*

Ό  Τ άλμας, ώς ειπομεν ηδη, έν τη αιθούση της κ. 
B eaum on t κατε ίχ ε μίαν τώ ν πρώτων θέσεων, οσάκις 
ένεφανίζετο έκεΐ, έλάμπρυνε δέ την γαλλ ική ν σκηνήν 
μέχρι τοϋ 18261. Ά λλ* η εύγενης και γενναιόφοων 
οικοδέσποινα δέν ηδυνήθη έπ ί πολύ νά φιλόξενη πάντα  
τά  έκλεκτά καί έξοχα έκεΐνα π νεύμ ανα . *Εν η λ ικ ία  
τρ ιάκοντα καί τριών έτών άπέθανεν έν 'Ρώμη [1 8 0 3 ] 
Ινθα είχε μεταβ'7) δπως Γ δη διά τελευτα ία ν  φοράν τόν 
Σ ατωβριάνδον.Ό  Joubert έθρήνησε πικοώς τόν θάνατον 
τ^ίς χαριέσσης τα ύτη ς  ύπάρξεως, η τ ις  άπό τού 1794 - 
1803 ύπηρξεν ού μόνον η μούσα άλλά  καί ή έμπιστος 
φ ίλη αύτοϋ. Πρέπει νά άναγνώση τ ις  την άλληλογοα- 
φίαν τοϋ Joubert ΐνα  έννοήση οποίαν θέσιν κατε ΐχ εν έν 
τη  χ,αρδίίκ του. Καί δμως πλην τ ινω ν λογίων τ ίς  θ ά δ ιε -  
φ ύλα ττε  την μνήμην της κ. B eaum ont, έκ τώ ν συμ
παθέστατω ν φυσιογνωμιών τοϋ τελευτα ίου α ίώνος,αν έν 
άθανάτοις σελίσιν, Γσως τα ΐς  κα λλ ίσ τα ις  τών ’Α πομνη
μονευμάτων αύτοϋ, ό Σατωβριάνδος δέν ήθελε κα τα σ τή - 
ση ιδεώδη τήν μορφήν αύτη ς.Ε ίνε τοϋτο προνόμιον της 
μεγαλοφυίας νά καθιστώσιν άθάνατον υπα οξιν ,ή τ ις  πρός 
σ τιγμ ήν κατέθελξε τά ς ώρας αύτώ ν.

Ή  αίθουσα της κ. Σ τάελ κα τά  τή ν έποχήν έκείνην

• \  · ν ' . ·1, Memoires de Samson , de la Comedie Franqaise.
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ήτο κέντρον πασών τών τάξεων. Ό  Sainte-Beuve* ε 
ρανίζεται τά εξής περί αυτής έκ τών έγγραφων του 
Chgnedolle. «Έ βλεπέ τις έκεϊ, λέγει ούτος, τόν Σ ατω - 
βριάνδον, έν ολη τ^ λάμ ψεί'τή ς πρώτης αύτου δόξης* 
τήν κ. Ρεκαμιέ έν ολη τ?) λεπτγ} άνθηρότητι τής χάρι- 
τος και τής νεότητος* τήν κ.Βισκόντη μετά τής μεγαλο
πρεπούς αυτής ρωμαϊκής καλλονής* τόν ιππότην BoTlf- 
flers έν άπλότητι αγροτικού έφημερίου,άλλά μειδιώντα 
μετ' έκλεκτής λεπτότητος αύλικοΰ καί έγκ ικτ ι κώς  δια· 
λεγόμενον* τόν κόμητα Λουδοβίκον Ναοβόννης, έκ τών 
μάλιστα εύαρέ^των άνδρών τής αρχαίας αύλής, έκτυ- 
λίσσοντα έν ττΊ ομιλία θησαυρούς χάριτας, καί κούφης 
φαιδρότητος σαγηνευούσης καί αύτόν τόν Ν απολέοντα, 
εύθύς ώς τόν ήκουε. Ε ίτα Ερχονται οί πολιτικοί άνδρες, 
πρώτος δ Βενιαμίν Κωνστάν υψηλός, εύμελής, ξανθός 
καί όλίγον ωχρός, με μακράν βοστρυχώδη κόμην π ί-  
πτουσαν έπί του τραχήλου κατά τόν τρόπον τοΰ ν ί
κη τοΰ τής ’Ιτα λ ία ς ' εχει δέ έν τοΐς όφθαλμοΐς καί τω  
μειδιάματι εκφρασιν κακίας καί ειρωνείας, ήν μόνον 
είς αύτόν ειδον. Ούδέν σκωπτικώτερον τής δυνδιαλέ- 
ξεώς του, αείποτε δηκτικής . . . ής δ σαρκασμός έ- 
κρύπτετο πάντοτε έν τώ  βάθει τοΰ συλλογισμοΰ. "Α
γων ούτος τόν αντίπαλόν του διά δόλου καί θαυμα- 
σίας δεξιότητος είς τήν παγ ίδα , ήν τώ ειχε στήσει, τόν 
άφινεν έκεΐ ύπό τό κτύπημα έπιγράμματος, έζ ού δέν 
ήγείρετο πλέον...έν μι£ λέξει δ Βενιαμίν ήτο έν τ^ δ ια 
λεκτική αντάξιος τής κ. Σ τάελ». Καί έπειδή ό λόγος 
περί τοΰ Βενιαμίν Κωνστάν, δέν δυνάμεθα νά άποφύγω- 
μεν τό δνομα τής κ. Σαρριέρ (C harriere ), τής εύφυοΰς 
συγγραφέως τών Ε π ισ το λών  τής Λ ωζάννης  καί πλείστων

1, Chateaubriand et son groupe  litteraire, VJI Legon. 
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άλλων έργων, γ̂ ν το πρώτον έγνώρισε μέν παρά τη κ. 
Νέκερ,είτα δέ συνεδέθη διά στενότατης φιλίας έν ΝβΤΙ- 
chatel, μέχρι της στιγμές της γνωριμίας αύτου μετά 
της κ. Στάελ, οτε κατέλιπε τό παρελθόν διά τό μέλλον. 
Άλλ* ή κ. Σαρριέο δέν ητο γυνή νά άφήση άτιμώρητον 
τόν αποστάτην φίλον και ήρξατο έπιρρίπτουσα αυτώ 
βέλη έν έμμέτρψ και πεζώ λόγω, έγγικτικώτατα* με
ταξύ άλλων τω 1795 έγραφε τό έξτ'ίς οκτάστιχον :

Pour Γ innocent amphigouri 
Je redoutais la guillotine.
On Γ eut pu croire sur sa mine 
Un fat fraichement ennobli.
Mes craintes etaient ridicules :
En Suisse il avait emigre ;
En France le voila rentre,
Ayec Stael et ses opuscules.

Ή κ. Σαρριέρ έποίησεν ωσαύτως και μΰθόν τινα, δν 
έπιγράφει B a rb e t  (είδος κυνός) ύπό τό ονομα δέ τοϋτο 
έμφανιζομένη άποκαλεΐ τόν αντίζηλόν της νέηλν χνγά- 
ρ ιογ τής φυλής z&r χομψενομένωγ. Ά λλ ατυχώς ομως 
δέν εζησε νά ιδη την αντίζηλον ταυτην λησμονηθεισαν 
χάριν άλλης νέας γνωριμίας, τ?,ς κ. Ρεκαμιέ*.

Ή ώραίαΊουλίαΡεκαμιέ,δέν καθυπέταξεν ύπό τό σκΤ)- 
πτρον τών θέλγητρων αύτης τόν συγγραφέα μόνον τοϋ 
'Ροδόλφον, διότι άπό τοϋ Ναπολέοντος μέχρι τοϋ Σα- 
τωβριάνδου ούδείς ύπηρξεν άνήρ, ειτε Γάλλος, ειτε ε
πιφανής ξένος, οστις άπαξ γνωοίσας αύτην νά μη έρασθη 
αύτης σφοδρώς. Ό Λουδοβίκος Βοναπάρτης, ό πρώτος 
τών θυμάτων της κ.Ρεκαμιέ,δπως άρέση αυτ^ί υπέγραφε 
τάς έπιστολάς του Ρωμαίος,  άλλ* ή *Ιουλία Ρεκαμιέ,δεν

1, 'Η αλληλογραφία της χ. Σαρριέρ χαί του Βενιαμίν Κωνσταν έζε- 
§όθη τό πρώτον τω 1844 έν τη 'Ε π ιθεω ρήσει τΖ5r δυο Κ όσμων.

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ Γ Α Λ Λ Ι Α«

ευρεν εν τώ Λουδοβίκω Βοναπάρτη τόν 'Ρωμαιόν της, 
και εσπεραν τινά τώ ένεχείρισε την δέσμην τών έ- 
πιστολών του ένώπιον πάντων, συμβουλευθεΐσα πρός 
τοϋτο τόν γέροντα σύζυγόν της. Ό Λουδοβίκος δέν 
ύπνΊρξεν ευτυχέστερος ούδέ ύπό τό αληθές αύτοϋ 
ονομα, ουδε πάντες οί άλλοι, ού δ * αύτοϋ τοϋ Να
πολέοντος έξαιρουμένου, δστις διά τοϋ Φουκέ προσ- 
επάθησεν, άλλά μάτην νά την εισαγάγη είς την αύ- 
λήν. Η καλλονή της κ. 'Ρεκαμιέ δέν συνίστατο τοσοϋ- 
τον εν τη συμμετρία τών χαρακτήρων αύτης, ά*λλ’ ό 
λόγος, ή απαράμιλλος αύτης χάρις, τό βλέμμα τήν 
καθίστων μαγευτικήν. Τοϋτο έγνώριζεν αύτή ή ίδια 
καλώς. Οτε εν Ρώμη ό Κανόβας τήν προσεκάλεσεν είς 
τό εργαστήριον του, δπως δειξη αύτη τό πρόπλα
σμα της προτομές, δπερ άπό μνήμης είχε ποιήσει, Ιμει- 
νεν Ικπληκτος, ίδών τήν ψυχρότητα μεθ* ής προσέβλε- 
ψεν εις αυτό. Η κ. 'Ρεκαμιέ δέν ήτο εύχαριστημένη έξ 
εαυτης. Ο διαπρεπής καλλιτέχνης άλλ* άτυχης έοα- 
στής, εχάραξε κάτωθεν της προτομής Βεάτρίχη και ύπό 
τό ονομα τν5ς φίλης τοϋ Δάντου, ή κ. ‘Ρεκαμιε έστήθη 
εν τώ εργαστηρίω αύτοϋ. Μετά τόν θάνατον τοϋ Κα- 
νόβα ό αδελφός αύτοϋ άββας άπέστειλε τό μάρμαρον 
τοϋτο εις την κ. Ρεκαμιέ μετά τών έξης στίνων τοϋ 
Δάντου:

Sovra candido vel cinta d'oliva 
Donna m’apparve . . .*

Και ου μόνον οί άνδρες, άλλά και αύταί αί γυναίκες ύ-

1, P u r g . can. XXX, ver. 31.
έπι λευχοΰ καλύμματος μ1 έλαίαν έστεμμένη, 
μο\ έπεφάνη δέσποινα..........

(Μετάφρασις Γ. Έμμ. Άντωνιάδου, Καθαρτ. Λ ', 11)



πετάσσοντο είς την δύναμιν τών θέλγητρων αυτής. Έκ 
τών σπουδαιότατων γνωριμιών τής κ.Ρεκαμιέ, ητο η τής 
κ.Σ τάελ μεθ’ ης συνεδέθη δ ι’άδελφικής φιλίας* η κ .β νβ - 
tchine, η κ. Κρούδ'νερ, αί βασίλισσαι τής Νεαπόλεως καί 
τήςΌ λλανδ ίας Καρολίνα κα ί’Ορτηνσία έλάτρευον αύτήν. 
Ό  αδελφός τής βασιλίσσης τής Πρωσσίας, μέγας δούξ 
του Μεκλεμβούργου, δν έπέμενε νά μη δεχθεί είς την οι
κίαν της, ινα μη ένοχοποιήσν) αύτόν ώς άντιπολιτευό- 
μενον, ολίγου δεΐν έδάρη ύπό τών υπηρετών αύτής ώ ; 
κλέπτης, διότι έσπέραν τινά  κατώρθωσε μέν νά εισέλθη 
κρύφα κατά  τά συμπεφωνημένα,άλλ* επειδή ή κ. Ρεκα
μιέ δέν είχε γνωστοποιήσει τούτο είς τον θυρωρόν αύτής 
ούτος τόν ύπέλαβεν ώς λωποδύτην Ό  Μεττερνΐχος διά 
τής» διπλωματικής αύτοΰ ίκανότητος εισήλθε παρ’ αυτ^ί 
μετ όλιγωτέοων δυσκολιών.Ή  σώφρων αυτη καλλονή, ή 
μη εύροΰσα την εύτυχ ίαν έν τφ  συζυγικώ β ίψ ,κα ί ουδα- 
μώς έπιθυμοΰσα νά την ζητήση εξω τών καθηκόντων αυ
τής,άπέρριψε τήν προσφοράν χειρός σχεδόν βασιλικής,τοΰ 
πρίγκιπος τής Πρωσσίας Αύγούστου, δστις έρασθείς αυ
τή ς, γονυκλινής την ικέτευε νά διαζευχθ^ τόν σύζυγόν 
τη ς, οστις την άφινεν έλευθέραν, καί νά τόν νυμφευθτΊ. Ο 
νεαρός πρίγκιψ μόνον μετά τοιετή ματαίαν επιμονήν 
κατέλιπε την ιδέαν ταύτην,μ ετά  τριάκοντα δέ ετη άπο- 
θνήσκων τ^ έγραφε «Το δακτύλιον, δπερ μοί εδωκας θά 
μέ ακολουθήση είς τόν τάφον». Πασαι αύτής αι γνω - 
ριμίαι δύνανται νά άποτελέσωσιν ίδιον κεφάλαιον* 8ν 
τούτων είνε καί ή μετά τοΰ Βενιαμίν Κωνστάν σχέσις, 
δστις έν ηλικ ία  τεσσαράκοντα καί πέντε ετών ήράσθη 
αύτής παραφόρως. *Η άνέκδοτος άλληλογοαφία αυτώ ν1

1, Lettres de Benjamin Constant a Mme Recamier, 1814 - 1830, 
publiees par 1'auteur des Souvenirs de Mme Recamier, 1881.

διαθέτει εύνοϊκώς τόν αναγνώστην υπέρ τοΰ Βενιαμίν, 
διότι βλέπει δτι ό Sainte-Beuve, την φοράν ταύτην η - 
πατήθη. Ό  μετά τόν Βολταΐρον θεωρούμενος ώς ό εύφυέ- 
στατος άνηρ τής Γαλλίας, αληθώς ηγάπησε καί πολλά 
ύπέφερς, τά δέ πολιτικά αύτοΰ σφάλματα έντεΰθεν.κατά 
το πλειστον, προήλθον.Ό ,τι θαυμάζει τ ις  έν τ^ κ. 'Ρ ε- 
καμιέ, είνε δτι χωρίς νά καθιστ# ούδένα εχθρόν διά τής 
σκληρότητος μεθ’ ης είχε θωρακίσει την καρδίαν της, 
τούναντίον καθίστα τούς πάντας φίλους. Έ ν τοΐς Πέραν  
τοΰ τάφον Ά π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α σ ι ν  αύτοΰ, ό Σατωβριάνδος 
άφιεροΐ ολόκληρον τόμον είς την κ. 'Ρεκαμιέ. Ά πεικονί- 
ζων αύτήν, καί περιγράφων τόν οίκόν τη ς, το δωμάτιον 
έν ω έδέχετο, καί τούς φίλους της, ομολογεί το καλόν, 
δπερ τνΊ οφείλει. «Έ ν ώ, λέγει, προσεγγίζω είς τό τέρμα 
τοΰ βίου,μοί φαίνεται δτι παν δ ,τ ι μοί υπήρξε προσφιλές, 
δ ι’ αύτής τό έγνώρισα, καί δτι αυτη ύπήρξεν ή κουφία 
πηγη τών συμπαθειών μου. Αί αναμνήσεις τών διαφθο
ρών ηλικιών μου, τών ονείρων, ή τών πραγματικοτή
των, συνεκεράσθησαν ούτως, ώστε νά άποτελέσωσι σύν- 
θεσιν έκ θέλγητρων καί γλυκέων πόνων, ών ,αυτη άπ- 
έβη ή όρατη μορφή. Αυτη κανονίζει τά αίσθήματά μου, 
καί ώς ούράνιος δύναμις Ιθηκε την εύτυχ ίαν, την τά -  
ζιν καί την γαλήνην είς τά  καθήκοντα μου». ’Αναφέ- 
ρων δ* άλλαχοΰ τό έν Λονδίνφ έπεισόδιόν του μετά τής 
Ά γγλ ίδο ς Καρλότας λέγει. «Δέν συνήντησα ϊκ το τε  ήέν 
μόνον αίσθημα ύψηλόν,δπερ νά .μοί έμπνεύσν) τταοομοίαν 
εμπιστοσύνην». Πόση λοιπόν ήτο ή δύναμις τής γυνα ι- 
κός ταύτης, ώστε νά καθιστ^ τον Σατωβριάνδον ούτως 
έπιλήσμονα καί άχάριστον πρός τοσαύτας γλυκείας καέ 
συμπαθείς υπάρξεις του παρελθόντος, α ϊτινες χάριν αύ* 
τοΰ καί αύτην την ζωήν των έθυσίασαν;

Ό  Σατωβριάνδος ύπήρξεν ό άνήρ,, δν τά  μάλιστα  η -



γάπησεν ή κ. ‘Ρεκαμιέ* δτε κατά τάς άρχάς τής Π αλι- 
νορθώσεως [1818] ήνοιξε τήν αίθουσαν της, ό Σατύ>- 
βριάνδος έπί εικοσαετίαν υπήρξε τό κέντρον καί ό κόσμος 
αύτής. Έ ν τη αιθούση τής κ. 'Ρεκαμιέ άντίζηλοι δέν 
ύπήρχον, πολύ δέ όλιγώτερον εχθροί. Ή  κ. Ρεκαμιέ 
δέν ήσύχαζεν άν δέν συνεφιλίωνε τούς πάντας. Ό  Λα- 
μαρτΐνος πρό αύτής έσέβετο τον ποιητήν των Μ αρ 
τύρων ,  πάντες δέ εδιδον τάς χεΐρας έξερχόμενοι τής οι
κίας αύτής. « 'Ό ταν ό Θεός έπλασε τήν καρδιάν και τά  
σπλάγχνα του άνθρώπου, ειπεν ό Βοσσουέτος, πρώτην 
έθηκεν έκεΐ τήν αγαθότητα ». Τούς άξιομνημονεύτους 
τούτους λόγους,λέγει ό έπιφανής ίεροκήρυξ όμιλών περί 
τών ήρώων.Βεβαίως ό Θεός δημιουργών τούς έκλεκτούς 
αύτου, δπως τελέσωσι σκοπόν τινα  έπί τής γής, τήν α 
γαθότητα θέτει πρώτον έν τ*7ί καρδιά των ώς βάσιν πά- 
σης άλλης άρετής. Ή  κ. ‘Ρεκαμιέ ήτο άγαθή καί έπέ- 
δρασε διά τής άγαθότητός τη ς. Είς αύτήν ό Σατωβρι- 
άνδος οφείλει τήν γαλήνην τών τελευταίων αύτου έτών* 
φαιδρύνουσα τήν μελαγχολίαν του καί οδηγούσα αύτόν 
διά λεπτοφυους χειρός άπό πολλών τόν διέσωσε πόνων. 
Ή κ .‘Ρεκαμιέ, λέγει ό Sainte-Beuve, έποαγμάτωσε τό 
λεχθέν ύπό του Βερναρδίνου Σαιν-ΓΙιέρ «δτι υπάρχει έν 
τ^ γυνα ικ ί κούφη φαιδρότης διαλύουσα τήν μελαγχο
λ ίαν του άνδρός». Πρόσωπόν τ ι ,  δπερ τήν έγνώρισεν I- 
λεγεν, δτι είχεν εις τόν χαρακτήρα, δ ,τ ι ό Σχιξπήρος 
καλεΐ aMilk of human Kindness* (τό γάλα τής αν
θρώπινης άγαθότητός). Κατά τάς τελευτα ίας ημέρας 
τοΰ έπί τριακονταετίαν άγαπώντος αύτήν ηπίου Bal- 
lanche,Tou άοίστου μετά τόν Σατωβριάνδον φίλου της, 
έμεινε παρ* αύτώ νοσηλεύουσα αύτόν ώς γλυκεία  άδελφή 
τοΰ έλέους, χέουσα άφθονα δάκρυα, παρά τάς νουθε
σίας τών φίλων τη ς, δτι τοΰτο ηδύνατο νά καταστρέ-

ψη τήν δοασίν της, παθοΰσαν έκ καταράκτου καί πρό ο
λίγου μόλις θεραπευθεΐσαν.Ό Γυιζώ δστις έγνώρισεν αύ
τήν κατά  τά  τελευτα ία  τοΰ βίου της έτη , λέγει, «ο ,τ ι 
πρό παντός τήν τ ιμ φ  εινε ή σταθεοότης τοΰ χαρακτή- 
ρος καθ’ άπαντα  αύτής τόν βίον». Έ π ί τοΰ Δ ιευθυντη
ρίου, δπως έπί τής Αύτοκρατορίας, τής Παλινορθώσεως 
ή τής Μοναρχίας, έξόοιστος ή βασιλίς έν τώ  μικρφ 
αύτής δωματίω , πλούσια ή μή, διέμεινε πάντοτε ή 
αυτή. Έ παναστάτις τό πρώτον καί άντιπολιτευομένη 
άφοΰ έγνώρισε τήν κ. Στάελ καί τούς φίλους τη ς, δ ιέ- 
μεινε ξένη πασών τών πολιτικών καί κοινωνικών περι
πετειών, ποθοΰσα μόνον τό καλόν καί υψηλόν, καί έκτι- 
μώσα τήν ατομικήν αξίαν. Ούδέποτε Γσως βίος γυνα ι- 
κός, προσθέτει ό Γυιζώ , έκυβερνήθη μετά μείζονος τέ 
χνης καί φρονήσεως διά μέσου τοσούτων δυσχερειών και 
σκοπέλων, ούδέ υπήρξε λαμπρότερος άνευ θορύβου.

Τοσαϋτα θέλγητρα, τοσοΰτοι θρίαμβοι, τοσαύτη 
φροντίς νά άρέσκη είς πάντας καί τοσαύτη άνεξαρτη- 
σια χαρακτήρος, τοσαύτη ιδιαιτέρα συμπάθεια προς 
τούτους, καί τοσαύτη άγαθότης πρός έκείνους, καθι- 
στώσι τήν κ. ‘Ρεκαμιέ δλως έξαιρετικόν καί -Ικτακτον 
πρόσωπον. *Η κ. ‘Ρεκαμιέ διετήοησε μέχρι τέλους τοΰ 
βίου τό γόητρον, δπερ είς πάντας ένέπνεε, διότι δτε 
είδε τήν ώραν, καθ* ήν ή καλλονή αύτής ώχρία,έπραξεν 
δ ,τ ι όλίγαι γυναίκες γινώσκουσι νά πράττωσι, δέν έ- 
πάλαισε κατά τοΰ χρόνου, έδέχθη αύτόν φιλοφρόνως, 
έννοήσασα δτι μετά τοσούτους θριάμβους, 6 μόνος τρό
πος νά άρέσκη πάντοτε ήτο νά παύση εχουσα αξιώσεις. 
Πρός κυρίαν τ ινά , ή τ ις  μετά πολλών έτών απουσίαν ή - 
θέλησε νά τήν κολακεύση «α ι, αγαπητή  μου, τή  άπε- 
κρίθη, δέν εινε δυνατόν νά έχω πλέον χίμαιρας. Τήν η 
μέραν, καθ’ ήν είδον καθ’ οδόν τούς μικρούς παΐδας νά



μή στρέφωσι την κεφαλήν νά μέ βλέ.πωσιν, ένόησα οτι 
τό παν έτελείω σε». Ό τε  παρέλθεν ή βασιλεία  τ έ ;  καλ
λονές έγένοντο καταφανέστεραι αι χάριτες τοΰ πνεύμα
τος α υτές , και διά τών χαρίτων τούτων ήδυνήθη μέχρι 
τέλους του βίου της [1 8 4 9 ] νά κατέχη τάς καρδίας 
πάντων. Έργον ψυχολόγου εινε νά ειπη άν διαφυλά- 
ζασα την άνεζκρτησίαν τ ές  καρδίας της έν μέσψ το- 
σούτων θριάμβων, ου; έπεδίωκεν, επραζε τοΰτο έζ αδυ
ναμίας τοΰ νά αισθανθέ πάθος βαθύτερον έκείνου, ο περ 
τ,σθάνθη πρός τον Σατωβριάνδον,. αντί πάσης κρίσεως 
παραθέτομεν δ,τ ι περί αυτές λέγει ό Sainte-B euve^- 
τ ις  την έγνώρισε κατά την προκεχωρηκυΐαν αυτές ηλ ι
κίαν, καί ούδεμία υπάρχει υποψία δτι η κρίσις αυτοΰ 
έ^τηρεάσθη ύπό άπατηλοΰ αισθήματος. «Διά τοιούτων 
επιδράσεων, λέγει ό διάσημος κριτικός, η κοινωνία α 
ποβαίνει δσον εινε δυνατόν κοινωνία, καί προσκταται 
δλην αυτές την λαμπρότητα καί χάριν. Ουτω γυνή τις 
χωρίς νά εζέλθη τ έ ς  σφαίρας αύτέ.ς, πράττει έργον πο- 
λιτισμοΰ είς τον υψιστον βαθμόν. Ή  Ευρυδίκη διά τοΰ 
έαυτές τρόπου συμπληροΐ τό Ιργον τοΰ Όρφέως. Ούτος 
μέν έζημέρου την άγρίαν ζωήν, αυτη δέ τέλειοι καί σ τέ
φει τήν πεπολιτισμένην ζω ή ν*1.

Ή  αίθουσα τ έ ς  κ. ‘Ρεκαμιέ ύπέρζεν ή τελευτα ία  φ ι
λολογική αίθουσα, ή συγκεντρώσασα έν αυτγ} τάς έζω- 
χοτάτας διάνοιας τ έ ς  έπ ο χ έ ;, τάς αναμνήσεις τοΰ πα 
ρελθόντος και τάς ελπίδας του μέλλοντος. Ή  κ. 'Ρ εκα
μιέ δέν ϊγραψε πολλά ,άλλά  παν δ ,τι Ιγρ.αψεν είνε ώραΐον 
ώ.ς Λυτή* άποθνήσκουσα παρεκάλεσ,ε τήν άνεψιάν τη ; κ. 
Λ,ενορμάν νά καύση τά έγγραφά της, άλλ* ή ευγνώμων 
αυτη ανεψιά, ήν ή κ. 'Ρεκαμιέ είχε περιθάλψει, διέσωαε

4 9 Causeries, τόμ. I.

τ ινά ;.τώ ν επιστολών της,έζέδωκε δέ τα ς  Αναμνήσε ις  αύ- 
τ έ ί^ Έ ν  ταύ-ται; πολλαχοΰ, άν ούχί πάντοτε,ή  φύσει εύ 
γενή; καί μεγάλη μορφή τοΰ Σατωβοιάνδου παρίσταται 
πολλφ γλυκυτέρα ή έν τοΐς ίδίοις αύτοΰ ' Λ χομνημονεύ -  
μασι .  Καί δέν δύνατα ί τ ι ;  νά μή συγκινηθέ υπέρ τοΰ έν- 
οόζου γέοοντο,ς, τοΰ μέχρι τάφου διατηρήσαντος τοσαύ- 
την νεότητα καί τοσαύτην φαντασίαν, ώστε ή κ. 'Ρ εκα 
μιέ άριθμοΰσα ποτέ τούς νέους αύτές φίλους νά λέγγι : 
«Ά λλ* ό νεώτερος πάντων εινε ό Σατωβριάνδος». ΤΑρά 
γε τ ί ήτο ό άνήο έκεΐνος,δστις τώ 1847  ένέπνεεν εις γ υ 
ναίκα καταφρονήσασαν πριγκίπων καί αύτοκοατάρων, 
δ ,τ ι προ πεντήκοντα έτών ένέπνεεν είς τήν Λουκίλλην ;

Ό  Ναπολέων, ό γινώσκων καλώς τόν λαόν, ούτινος 
έγένετο κύριος, ποοσεπάθησε παντί σθένει νά ταπεινώση 
τήν δύναμιν τ ές  γυναικός, καί νά μειώση τήν ηθικήν 
α ύ τ έ ; έπίδρασιν. Διά τοΰτο έπ ί τ έ ς  βασιλείας αύτοΰ 
αί γυνα ΐκε; δέν εσχον αισθητήν ροπήν έπί τά  ήθη καί 
τά  πράγματα τοΰ Κράτους* άλλ* δμως τά  αισθήματα 
αύτών ελαβον άλλην μορφήν. Ή  μαθήτρια τοΰ ‘Ρουσσώ 
έγένετο πρακτικωτέρα* χωρίς νά άπολέση τήν ευαισθη
σίαν καί τήν έννοιαν τοΰ καλοΰ, ήν είς αύτόν κατά μέγα 
μέρος ώφειλεν, Ιλαβε γνώσιν τοΰ οίκιακοΰ βίου.‘Η Γαλ- 
λ ίς τ έ ;  Αυτοκρατορία; ύπέρζε κο3μα τ έ ;  αρχαίας εύ- 
γενοΰς καί τ έ ;  νεωτέρας οίκοδεσποίνης* τοΰτο κυρίως 
όφείλ]εται εις -τήν πρακτικωτίραν τοΰ ‘Ρουσσώ διδά
σκαλον, τήν έπιφανη κ. Καμπάν, τήν άρχαίαν θαλα
μηπόλον τη ; Μαρίας-Ά,ντωνι.έττα;_, ft-η1;  χωρίς νά εχη 
Ιζοχόν τινα  διανοητικήν -ικανότητα, ειχεν ομως ικανήν, 
ώστε νά έπιδράση διά τών μαθημάτων της έπί τό πνεΰμα 
τών νέων γυναικών. Μετά τήν Τρομοκρατίαν ή κ.Καμ-

1 , Souvenirs et Corespondance, t ir es des papiers de Mme Re
camier, 2 vol., publies par Mme Lenormant.



πάν ιδρυσεν έκπαιδευτήριον κορασίων τψ\ προστασία του 
Βοναπάρτου καί τής Ίωσηφίνης, μεθ% ης εΰρίσκετο είς 
στενωτάτας σχέσεις,καί έκεΐ ηδυνήθη νά διασώση έκ του 
ναυαγίου τής αρχαίας κοινωνίας,τάς άρχάς έκεΐνας τής 
καλής συμπεριφοράς, άς ειχε γνωρίσει, τάς παραδόσεις 
τής αρχαίας εύγενείας, προσαρμόζουσα αύτάς πάντοτε 
πρός τό νεώτεοον πνεύμα. Έν τφ  παρθεναγωγείψ αυτής 
έξεπαιδεύθησαν άριστα αίπλεΐσται τών εύγενών καί τών 
πλουσίων αστών κόοαι. Ή κ. Καμπάν έποίΥ)σε μετά τό 
πέρας τής Έπαναστάσεως διά τάς ύψηλάς τάξεις τής 
γαλλικής κοινωνίας, ο, τι ή κ. de Genlis διά την έλευ- 
θερόφρονα καί εύγενή τάξιν τών τελευταίων έτών τής 
Μοναρχίας."Αν ή Αυτοκρατορία ηδυνήθη νά μόρφωση αυ
λήν κατά μέγα μέρος τοΰτο οφείλεται είς την κ. Καμ
πάν. Τό ιδεώδες τής γυναικός, ην ή κ. Καμπάν έφαν- 
τάσθη καί ποοσεπάθησε νά μόρφωση εινε η εύγενης οι
κοδέσποινα, ητις ζη μέν διά τόν σύζυγον καί τά τέκνα 
αυτής, δέν άγνοεΐ δμως καί τά τοΰ κόσμου.

Αί συκοφαντιαι, δι* ών ηθέλησαν νά άμαύρωσι τό ο- 
νομα τής σώφρονος καί άξιαγάστου διδασκάλου τής νέας 
γενεάς, δέν υπήρξαν ίκαναί νά καλύψωσι τό ηθικόν απο
τέλεσμα τών έργασιών αυτής.1

Έν τέλει δέν δυνάμεθα νά μη εΓπωμεν δτι η άνα- 
μόρφωσις προσεδόκα πλείονα άπό τοΰ νικητοΰ τοΰ Μα- 
ρέγγου. Καί είναι μέν αληθές δτι ό ίδρυτης τής Αυτο
κρατορίας κατέστησε την δημοσίαν έκπαίδευσιν έκ τών 
πρώτων αύτοΰ μελημάτων, δτι έπροστάτευσε τάς τέ- 
χνας καί τού; θεράποντας αύτών,ών ή Έπανάστασις ει-

1, Περι της κ. Καμπάν καί τών περι τάς αύτοκρατείρας ’Ιωσηφίναν 
και Μαρίαν - Θηρεσίαν γυναικών θέλομεν πραγματευθή έν Ιδιαιτέρα 
μελέτη.

χεν άποσβέσει την Ιμπνευσιν, άλλά τά γράμματα καί 
αί τέχναι δπως ζήσωσιν, εχουσι χρείαν έλευθεοίας , 
ό δέ δεσποτικός χαρακτηρ τοΰ Ναπολέοντος δέν έπέ- 
τρεπε την έλευθεοίαν ταύτην. Αύτός ούτος συγγραφεύς 
άξιοθαύματος, «συγγραφεύς αθάνατος, άθάνατος ώς ό 
Καΐσαρ»1 Ενεκα τής άποστροφής, ην ησθάνετο πρός πάν
τα νεωτερισμόν, πρός παν δ,τι άπέπνεεν έλευθερίαν καί 
τόλμην, δέν ηδύνατο νά εινε καί ό ήγεμών μεγάλου φιλο- 
λογικοΰ αίώνος. *Αλλ* είνε άναντίρρητον δτι έχρειάσθη- 
σαν μεγάλα γεγονότα καί ό Ναπολέων, δπως δοξάσωσι 
καί καταστησωσιν ώριμον καί ηθικόν τόν λαόν έκεΐνον, 
δν ό Gargantua ειχεν άλλοτε έκφαυλίσει διά τών α 
κολασιών αύτοΰ.

1, Thiers: Histoire du Consulat et de ΐ  Empire, τόμ. XXVIII.
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ΣΜΕΝΟΙ δημοσιεύοντες τόν περισπούδαστον 
λόγον, δν ό έλλογιμώτατος κ. Ήροκλές 
Βασιάδης απήγγειλε κατά την εορτήν τές 
είκοσιπενταετηρίδος του Συλλόγου τούτου 

ώς πρόεδρος αυτοΰ, καθήκον ημών ήγούμεθα νά προτά- 
ξωμεν ολίγα τινά περί του άνδρός, ού τό μεγάτιμον δ
νομα άδιαρρήκτως συνδέεται μετά του περιπύστου τού
του τές φιλογενείας και φιλομουσίας μνημείου, έπιτάσ- 
σοντες σύντομον άφήγνίσιν πεοι του σκοπού και τών ερ
γασιών τοΰ Συλλόγου.

Χ ρ η ς τ α κ η ς  Β. Ζ ω γ ρ ά φ ο ς

Παρηγορον και εύάρεστον θέαμα παρέχουσι παντίΈ λ- 
ληνι καί παντί φίλψ τών έλληνικών γραμμάτων αί δύο 
πρωτεύουσαι τές Ανατολές πόλεις, ’Δθέναι καί Κων- 
σταντινούπολις* διότι την χωρίζουσαν αύτάς άπόστα- 
σιν εξαλείφει ό αύτός πρός την παιδείαν πόθος, καί ή 
αύτη ύπέρ τές τοΰ πνεύματος άναπτύζεως ενέργεια, τ^ 
γενναία καί παντός λόγου ύπερτάτη άρωγί) άνδρών, εύ- 
γενέ τοΰ πλούτου αύτών χρέσιν ποιουμένων. Ά ναβάλ-



λοντες ές άλλοτε τά περί Αθηνών,περιοριζόμεθα νυν εις 
τα εν Κωνσταντινουπόλει, καί δη είς τον πρύτανιν τών 
ευεργετών του έκεΐ Έ λ λ η η χ ο ΰ  Φιλολογ ικού Συλλόγου  
Χρηστάκην Β. Ζωγράφον.

Ως οί πλεΐστοι τών μεγάλων τοΰ έθνους ημών ευ
εργετών,ών Ενεκα άοίδιμα κατέστησαν τά ονόματα Ζω- 
σιμας, Καπλάνης, 'Ριζάρης, Σίνας, Άρσάκης, Στουρ- 
νάρης, Τοσίτσας, Χατζηκώστας, Ζάππας, ουτω καί ό 
Χρηστάκης Β. Ζωγράφος έγεννήθη έν τη εύάνδρω Ή πεί- 
ρω, έν Κεστορατίω, τη 6 Δεκεμβρίου 1820. Τά πρώτα 
?τη τοΰ παιδικοΰ βίου διετέλεσε φοιτών είς τά κοινά 
σχολεία τοΰ χωρίου* ένδεκαετης γενόμενος άπεστάλη τό 
lo o t  ύπό τοΰ πατρός αύτοΰ Βίκτωοος, έν Κωνσταντι- 
νουπόλει έμπορευομένου, είς τά σχολεία τών Ίωαννί
νων,άπερ διηύθυνε τότε Γεώργιος ό Αίσωπος, εχων συγ- 
καθηγητάς ’Αναστάσιον τόν Σακελλάριον καί τόν Ιερο
μόναχον Χρύσανθον διέμενε δέ οίκών καί έπιτηρούμενος 
έν τώ Αρχιμανδρείω ύπό τών τότε φημιζομένων έν πε- 
ριθάλψει μητρική καλογραιών’ δύο δέ καί ημισυ ετη 
διακουσας τών μαθημάτων έν Ίωαννίνοις, προςεκλήθη 
υπο τοΰ πατρός καί μετέβη συνοδευόμενος ύπό τ'75ς 
μητρός αυτοΰ Ζωης^ τό γένος Κύρου, είς Κωνσταντι- 
νούπολιν. Γόνος ών αρχαίας καί πλούσιας οίκογενείας, 
η τις ενεκα τοΰ άστάτου της Τύχης άπώλεσε μέν έν 
μέρει τόν πλοΰτον, διετήρησεν ομως άθικτον την τών 
πάντων τιμήν καί ύπόληψιν, &ς έκτήσατο διά τών πα- 
τροπαραδότων αύτης άρετών, έγκαταστάς έν Κων- 
σταντινουπόλει, τάχιστα διά τγ)ς διακρινούσης αύτόν 
δραστηοιότητος καί εύφυ(ας έθεράπευσε τ^ς Τύχης τά 
τραύματα δι* έπιτυχών τραπεζιτικών καί οίκονομολο- 
γικών έπιχειρήσεων, καί ανύψωσε τόν οικον εις την πα- 
ροΰσαν περιωπην τοΰ πλούτου καί τ^ς εύκλειας. Έ κ-

κτοτε δέ δλον αύτοΰ τόν βίον άφιέρωσεν είς τό άδια- 
λείπτως εύ ποιεΐν, μετά της παροιμιώδους έκείνης γεν- 
ναιότητος καί δαψιλείας, ης τρανά δείγματα παρέσχεν 
ίδια κατά τάς έμπορικάς καί οίκονομικάς κρίσεις της 
έν Γαλατα άγορας, τών τελευταίων τούτων χρόνων, υ- 
ποστηρίξας διά τε τ^ς πίστεως καί τοΰ χρυσίου αύτοΰ, 
τοσούτους έμπορικούς οΓκους έντιμοτάτους, δεινώς ύπό 
απροόπτων άτυχιών κατατρυχομένους.Καθ* ολου δέ το- 
σοΰτον έζετιμώντο αί οίκονομολογικαί αύτοΰ γνώσεις ύπό 
της οθωμανικής Κυβερνήσεως, ώςτε διετέλει πάντοτε 
μέλος της έπί τοΰ προϋπολογισμού έπιτροπης.

’Αλλά τό καταστησαν τό ονομα τού Χρηστάκη Β. 
Ζωγράφου αείμνηστον είναι όπρός ένίσχυσιν τών γραμμά
των διακαής αύτοϋ ζ^λος, είς δν τοσαϋτα οφείλουσι τά 
ελληνικά γράμματα εν τε Κωνσταντινουπόλει καί τη 
Έσπερίοκ, έφ* ω καί |διά παρασήμων έτιμήθη ύπό τε 
της γαλλικές καί της βαυαρικής Κυβερνήσεως, καί τών 
τριών τελευταίων Σουλτάνων, οιτινες, γεραίροντες τόν 
άνδρα καί τάς πρός τό Κράτος έκδουλεύσεις άμείβον- 
τες, άπένειμαν αύτώ τόν άνώτατον βαθμόν Β α λ ι α , 
καί τήν μεγάλην ταινίαν τοΰ παρασήμου Μετζητ ιέ.

*Ως δέ ό δημόσιος βίος τοΰ Χρηστάκη Β. Ζωγράφου 
ουτω καί ό ιδιωτικός πρόκειται τοΐς πασι άξιόζηλον 
παράδειγμα. Εύμοιρήσας συζύγου άρίστης, της εύγε- 
νεστάτης δεσποίνης Δομνίκης, άνέθρεψε τέκνα έπάξια 
τοΰ τετιμημένου αύτοϋ ονόματος, ών χάριν, άποκατέ- 
στη έν Παρισίοις άπό τοϋ 1877,ύπάτην θέσιν καταλα- 
βών έν τφ  οικονομολογική κόσμω τ^ς μεγάλης ταύτης 
πρωτευούσης, τιμώμενος καί άγαπώμενος ύπό τών Ε λ 
ληνιστών παντός έθνους,οΐτινες γινώσκουσι καί έκτιμώσι 
τάς πρός τά ελληνικά γράμματα μεγίστας αύτοΰ υπη
ρεσίας, καί μεθ’ ών διατελεΐ έν συνεχεΐ αλληλογραφία.



Διεϋθυντην τών σπουδών τών τέκνων αύτου έξελέξατο 
πάνυ έπιτυχώς τόν έγκριτον καθηγητην κ. Γεώργιον 
Χασιώτην , γνωστόν τώ φιλολογικφ κόσμφ έκ διαφό
ρων αύτου δημοσιεύσεων. Έκ δέ τών τέκνων ό μέν πρεσ- 
βύτερος υιός κ. Σόλων X. Ζωγράφος έγένετο νομικός 
σπουδάσας έν Παρισίοις, δύο δέ τών θυγατέρων είσι 
δύο αξιότιμων παρ’ ήμΐν πολιτευομένων σύμβιοε, τοΰ 
κ. Κ. Καραπάνου, βουλευτοΰ Ά ρτης και γνωστοΰ έκ 
τοΰ περί Δωδώνης γαλλιστί έκδοθέντος συγγράμμα
τος αύτοΰ, καί τοΰ κ. Λεωνίδα Δεληγιώργη, βουλευτοΰ 
Μεσολογγίου, έκ τών διαπρεπόντων μελών της έλληνί* 
κές Βουλές.

Τοιοΰτος ό Χρηστάκης Β. Ζωγράφος, ού την ασθενή 
ταύτην σκιαγραφίαν κλείομεν, έπαναλαμβάνοντες μετά 
τοΰ έλλογιμωτάτου προέδρου τοΰ Συλλόγου κ. Έρο- 
κλέους Βασιάδου, είπόντος έν τφ  π'ανηγυρικφ λόγω περί 
τοΰ μεγατίμου άνδρός: «Εύχηθώμεν ινα έχη υγείαν ά- 
μετάπτωτον καί ζήση έτη πολλά, έπ’ άγαθώ τών έλλη- 
νικών γραμμάτων καί τές έλληνικές παιδείας».

Ε. Κ. Α ς ο π ι ο ς

Β

0 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝ ΓΙΝ0ΥΠ0ΛΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΟΛΛΑ νά γράψη τις δύναταί ϊκθεσιν ποιού
μενος τών έργων τοΰ έν Κωνσταντινουπό- 
λει Έλληνικοΰ Φιλολογικού Συλλόγου, 
διότι πολλά ύπέρζαν, ποικίλα καί σπου

δαία άμα, ώς οψόμεθα, καί τά έργα αύτοΰ1. Ά λ λ ά  τό 
στενόν ομως τοΰ χώρου τοΰ Άττι,χοϋ 'Ημερολογίου α
ναγκάζει ημ&ς νά περιορισθώμεν είς τά ολίγα ταΰτα.

Ή πρώτη α ιτία  τές ίδρύσεως τοΰ περιφανοΰς τούτου
1, Εκθέσεις τών έργων τών έν Κωνσταντινουπόλει έδημοσιεύθησαν 

τρεΤς μέ'/ρι του νΰν·α') * Ε χθεσις τΖ ν̂ έργων το% έν  Κων)πο'Αει'ΕΛ- 
Χηνιχον ΦιΧοΧογιχου ΣνΧΧόγου,ύπό Ηρ. Βασιάδου έν τοΤς πρακτι- 
κοΤς του συνεδρίου τών Ελληνικών Συλλόγων, έν ’Αθήνα*.; 1879, £')'Η 
ιστορία του *ΕΧΧηνιχου ΦιΧοΧογικου ΣυΧΧόγου χα ϊ της έ π ι-  
δράσεως αυτο% έπ ι της εκπα ιδ ευτ ική ς εν  Τουρκία ένερ γε ία ς , 
ύπό *Οδ. Ίαλέμου, δημοσιευθεΤσα δια τοΰ IB' τόμου τοΰ περιοδικοΰ τοΰ 
Συλλόγου σελ. 719, γ') Ό ΈΧΧηνικος ΦιΧοΧογικος ΣυΧΧογος έν 
ττί συνο πτική  εκθέσει της π νευ μ α τ ικ ή ς  ά να π τύζεω ς τ&ν νεω - 
τερωνΈ ΧΑ ήνων άπο της ά να γεννη σ εω ς αυτ& ν μ έχρ ι τουδε,υπο  
Κ. Ξανθοπούλου έν Κων/πόλει, 1880,δ') Les Syllogues en Turquie, 
par Albert Dumont, έν τώ « Annuaire de ΓAssociation pour Tencoura- 
gement des etudes grecques en France» 1874,ε')Des Syllogues grecs, 
et du progres des etudes litteraires dans la Grece des nos jo u rs , 
έν τώ αύτώ περιοδικώ συγγράμματα ς )  έν τώ συγγράμματι τοΰ κ. Γ.
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α να γ ετνή σ εω c
κ α ι του ΈΧΑηνικου ΣυΧΧόγου Κ ω νσταντινουπόλεω ς  ( Die 
Wiedergeburt Griechelands und der Griechiche Syllogos in Kon- 
stantinopel), ύπό Εύγ. Ζωμαρίδου.
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έν Κ ω νσταντινουπόλει ιδρύματος τή ς ελληνικής φιλογε- 
νείας, τοιάδε τ ις  έγένετο.Τριάς άνδρών διαπρεπόντων έν 
τή  κοινωνία τής Κ ω νσταντινουπόλεω ς, οί κ. Ήρ. Β α- 
σι'άδής, Σ. Σ. Μαυρογένης, ό νυν αρχίατρος και Ιδι
αίτερος Ιατρός τοΰ Σουλτάνου Μαυρογένης πασας, και 
Α ρ ιστε ίδ η ς Π αλαιολόγος, τότε γενικός πρόξενος τής  
Ε λλάδος, συνήοχετο κ α τ ’ ιδ ίαν τω  1 8 6 0  και 1 8 6 1  καί 
έμελέτα άλλους τε τών Ε λλήνω ν συγγραφέων και μ ά λ ι
στα  τόν Οεΐον Π λάτωνα* έπειδή δέ και άλλο ι ήθέλησαν  
νά μετάσχω σι τών τής τριάδος τα ύτη ς  φ ιλολογικών έ-  
σπερίδων, ούτως ειπεΐν, έδέησε νά εύρυνθη ό κύκλος, κα ί 
ούτως ίδρύθη ό «Φιλολογικός Σύλλογος», πρώτος αύτός 
λαβών τό ονομα Σ ύ2 λο γο ς\  δπερ νΰν πάγκοινον έγέ
νετο, τώ ν τοιούτων προτέρων θιάσων των Μουσών Ε τα ι
ρειών  καλουμένων.Σκοπός δέ τοΰ ούτως ίδρυθέντος Σ υλ-  
λόγου άνεγοάφη λ ίαν  πεοιωρισμένος, «ή έγγραφος ή προ
φορική διακοίνωσις έν α ύ τφ  φιλολογικών ζη τη μ ά τω ν» . 
Ό  σκοπός ήν σύμφωνος τη  πρώτη άρχη τοΰ Συλλόγου. 
Ά λ λ ά  πρό τής παρελεύσεως Ιτους άπό τής ίδρύσεως, ό 
σκοπός εργψ ευρύτερος έγένετο. Δ ια τ ί τοΰτο ' *Οτι μ ι
κρόν πρό τής τοΰ Έ λληνικοΰ Φιλολογικοΰ Συλλογου 
ίδρύσεως, έτέρα έγένετο απόπειρα πρός ΐδρυσιν πανελ
ληνίου έν Κ ω νσταντινουπόλει Συλλόγου, Έ χπα ιόεφτ ιχοϋ  
Φ ροντιστηρ ίου  έπικληθέντος, καί ού σκοπός ήν « ή δ toe— 
δοσις τών γραμμάτων έν γένει είς τούς έν τω  Ο θωμα- 
νικώ Κράτει ορθοδόξους λαούς, καί μ ά λ ισ τα  εις τό γυ-  
ναικεΐον φΰλον, άνευ διακρίσεως κα τα γω γή ς ή γλωσσης, 
Α ) διά τής συστάσεως διδασκαλείου εν Κ ω νσταντινου-  
πόλει προς καταρτισμόν δ ιδασκαλισσών, λαμβανομένων 
τών υποτρόφων μαθητριών κατ* έξοχήν άπό τάς επαρ-

χ ίας, Ινθα μετά  τή ν  άποπεράτωσιν τώ ν σπουδών α ύ
τών ώφειλον δ ιδ ά σ κ ε ι, Β ) διά τή ς συστάσεως παρθε
ναγωγείων καί σχολείων τών άρρένων, δπου μεγάλη α 
νάγκη υπάρχει, και δ ιά  τή ς έμψυχώσεως τών ύπό άπο
ρων κοινοτήτων ήδη διατηοουμένων, Γ ) διά τή ς έκδό- 
σεως β ιβλίω ν δ ιδακτικώ ν, τ*7) έγκρίσει τή ς Μ εγάλης Ε κ 
κλησ ίας, πρός χρήσιν τοΰ κλήρου και τοΰ λαοΰ, και διά  
τής διανομής αύτώ ν είς σχολεία, είς απόρους μ αθητάς, 
κληρικούς και κο ινότητας, Δ') δι* υποτροφιών είς κα
ταρτισμόν ίεοοκηούκων καί διδασκάλων πρός φωτισμόν  
τοΰ κλήρου.

Τό Ε κπ α ιδευτ ικόν τοΰτο Φοοντιστήριον σύμβολον 
Ιχον τό « Έ κ μ ιας πνέομεν Μητρός » έποιήσατο μέν 
πως εναρξιν τώ ν εργασιών αύτοΰ, καί ή πρώτη αύτοΰ  
έννεαμελήζ έφορεία έξέδωκε καί τά ς προσηκούσας εγκυ
κλίους, δ ι’ ών ποοσεκαλοΰντο διάφοροι φιλογενεΐς άνδρες 
έν τα ΐς  έπαρχία ις τοΰ Ό θωμανικοΰ Κράτους, νά καταρ-  
τίσω σιν ιδ ιαιτέρας έπιτροπάς, ών έκαστη καθήκον ειχε  
« α ) πρός φωτισμόν τής έφορείας νά συντάσση καί ά -  
ποστέλλη κατ* Ιτος ακριβή κατάλογον τών έν τη  περι
φερείς α ύτή ς σχολείων, μνημονεύη έν αύτώ  τών εύδοκι- 
μούντων διδασκάλων καί μαθητώ ν, τώ ν εύπορούντων 
σχολείων, καί τών ύπό άπορων κοινοτήτω ν διατηρουμέ- 
νων, τών αναγκών αύτώ ν, καί τών πρός θεραπείαν μέ
σων, γνωμοδοτη δέ καί περί συστάσεως νέων σχολείων 
καί περί τώ ν ποσών τή ς έπιχορηγήσεως, β') νά φροντίζη  
περί καταγραφής συνδρομητών κ τλ . *

Τής έκτελέσεως δέ τούτω ν πάντω ν άνασταλείσης, τό  
μέν ενεκα τών τότε έπικρατουσών έν Έ λλά δ ι π ο λ ιτ ι
κών περιπετειών, τό δέ δ ιότι δαπάνα ι άπητοΰντο  π ο λ-  
λών χρημάτων, ίδρύθη ό Φιλολογικός Σύλλογος, κ α τά  
τοΰτο διαφέρων τοΰ’Ε κπαιδευτικοΰ Φ ροντιστηρίου,δτι τό



κατ* άρχάς έκ μικρών ήρξατο, άλλά καί ούτος εν έαυτώ 
τό αυτό φέρων πνεύμα, δ καί τό πανελλήνιον Φροντι- 
στήριον, είς την συνένωσιν άπέβλεπε δηλονότι καί συγ- 
κέντρωσιν τών ενεργειών τών έν τη ’Οθωμανική αυτο
κρατορία ελληνικών επαρχιών καί είς την σκόπιμον σύμ- 
ποαξιν πασών τών έν αύταΐς κοινωνικών τάξεων, λογί- 
ων, εμπόρων, έπιστημόνων, κλήρου, λαού, πρός έκκά- 
θαρσιν τοϋ έλληνικού χαρακτήρος άπό τών άσχημιζόν- 
των αύτόν ρύπων τής πολυχρονίου δουλείας καί άμα- 
θείας, δπως καί αύθις έν ταύταις τής Ανατολής ταΐς 
χώραις άναλάμψωσι τά γνήσια τοϋ ελληνικού πνεύμα
τος γνωρίσματα, τό φιλελεύθερον, τό φιλόπατρι, τό φι
λομαθές, τό φιλόκαλον, τό μεγαλοφυές καί τό μεγαλό- 
ψυχον, ών αγλαοί καρποί τά θαυμάσια έκεΐνα άριστουρ- 
γήματα έν πασι τοΐς είδεσι τού ποιητικού χ.άί πεζού 
λόγου, τών τεχνών καί επιστημών, πρότυπα άπαράμιλ- 
λα κληροδοτηθέντα τφ άνθρωπίνφ γένει ύπό τού ελ
ληνικού Έθνους1 καί μέλλοντα ές άεί νά θαυμάζωνται.

Έπί τούτφ δέ ό Φιλολογικός Σύλλογος έψηφίσατο 
νά τελ'7) δημοσία την επέτειον αύτοϋ έορτήν, καί ύπέχη 
λόγον καί εύθύνας τών πεπραγμένων αυτώ, μάρτυρα καί 
δικαστήν λαμβάνων κατ* έτος τό δημόσιον' έπί τούτφ 
έψηφίσατο ινα χάριν αύτού πολλάς καί ποικίλας ποιήται 
κατ’έτος δημοσίας διαλέξεις, φιλολογικάς, άοχαιολογι- 
κάς, ίστορικάς, έθνογραφικάζ, έπιστημονικάς κτλ., άπο- 
βλεπούσας είς την πρακτικήν ωφέλειαν πάντων. Έπί 
τούτφ έψηφίσατο τάς τακτικάς αύτοϋ συνεδρίας δημο
σίας είναι, έπί τούτφ έψηφίσατο την έν ίδίφ τεύχει εκ- 
δοσιν τών ιδίων αύτού ετησίων πρακτικών* έπί τούτφ 
δημοσιεύει κατάστασιν βιβλιοθήκης.

1, *ΕχθεσΚ Ήρ. Βασιάδου.

Ή έκ μικρού άρξαμένη καί κατά μικρόν προβαίνουσα 
αυτη ενέργεια τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου, συνεβάλετο 
όπως κατά τό τρίτον έτος ύπό τής ίδρύσεως αύτού συγ- 
κεντρωθώσι περί αύτόν οί οπαδοί τοϋ Λογίου καί τοϋ 
Έμπολαίου Έρμού, καί ουτω γένηται έναρξις τής συμ- 
πράξεως τών δύο τούτων παντός έθνους σπουδαιοτάτων 
δυνάμεων πρός κοινήν ενέργειαν, έξ ης τοσαϋτα προήλ- 
θον άγαθά,καί St* ής ό Σύλλογος άνδρωθείς μεγάλα έπε- 
τέλεσεν έργα. Φιλογενεΐς άνδρες oiot Χρηστάκης Ζωγρά
φος, Γ. Ζαρίφης, Ζ. Στεφάνοβικ, Α. Βαλλιάνος καί λοι
ποί, ποσήνεγκον διάφορα χρηματικά ποσά, άλλος μέν 
πρός ΐδρυσιν αγώνων φιλολογικών, άλλος πρός άγοράν 
οργάνων χημείας καί φυσικής, άλλος πρός εκδοσιν τών 
πρακτικών τοϋ Συλλόγου, καί άλλος πρός άλλα.

Ούτως δ Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, ύπό πάν
των ένθαρρυνόμενος καί ύπό πάντων ύποστηριζόμενος, 
εγνω είς σχέσεις έλθεΐν καί πρός τούς λογίους καί φι
λέλληνας τής έσπερίας Εύρώπης, έπιθυμών ΐνα τούτοις 
μέν, άνιχνεύων τά παρ’ ήμΐν Ιτι σωζόμενα άρχαΐα μνη
μεία καί χειρόγραφα, καί είς μελέτας έπιδιδόμενος φι- 
λογικάς καί άοχαιολογικάς, καταστήση φανερόν δτι οί 
λαοί τής ’Ανατολής ούκέτι έπιμενίδειον καθεύδουσιν ύ
πνον,άλλά γρηγοροϋσι καί όογώσι πρός μάθησιν, τάς δέ 
φιλολογικάς καί έπιστημ,ονικάς γνώσεις τής έσπερίας 
Εύρώπης μετοχετεύη ττΊ πρώτη έστίο: τών γραμμάτων 
καί επιστημών, τη 'Ανατολή. Πρός τοϋτο δ* έξελέξάτο 
ούκ ολίγους τών σοφών φιλελλήνων καί έλληνιστών 
μέλη αύτού επίτιμα. Πάντες οί έκλεγέντες μετ’ εύχα- 
ριστήσεως τό δίπλωμα άπεδέξαντο καί έπί τ  ̂ ιδρύσει 
τού Συλλόγου την χαράν αύτών έξέφρασαν, ώς δήλον 
έκ τινων τών δημοσιευθεισών έν τοΐς τεύχεσι τού Συλ
λόγου έπιστολών αύτών. Αί σχέσεις αύται πρός τούς έν



Ευρώπν) σοφούς μικρόν κατά μικρόν αύξανόμεναι καί 
συσφιγγόμεναι, έγένοντο αίτια δπως ό Σύλλογος θεω- 
ρηθν) σπουδαίος κρίκος συνδέων τήν έπιστημονικήν Εύ- 
ρώπην μετα τές Ανατολές, ής έν τέ έπιστήμη αντι
πρόσωπος έλογίζετο.

Αι σχέσεις αυται, αί ένέργειαι αύται καί ή έφεσις τοΰ 
Συλλογου προς ευρυνσιν τών έργων καί τοΰ σκοποΰ αύ
τοΰ, τεως εν στενοΐς όρίοις περικλειομένου, κατέστησαν 
αναγκαίαν την άναθεώρησιν τοΰ κανονισμοΰ αύτοΰ κατά 
τώ 1864. Τότε δέ ό σκοπός ηύρύνθη και άνεγράφ*/) ουτω* 
«Σκοπός τές καθιδρύσεως τοΰ Συλλόγου έστίν ή τών 
γραμμάτων έν γένει καλλιέργεια, διά τές έγγράφου ή 
προφορικές εν αυτώ όιακοινώσεως φιλολογικών καί έπι- 
στημονικών ζητημάτων, δι* έκδόσεως περιοδικοΰ συγ- 
γράμματος, διά συστάσεως δημοσίας βιβλιοθήκης και 
αναγνωστηρίου, διά δημοσίων μαθημάτων, διά συστά
σεως βραβείων πρός λύσιν φιλολογικών καί έπιστημονι- 
κών ζητημάτων, καί διά παντός άλλου μέσου πρός τόν 
Σύλλογον συντείνοντος ».

Τοιαύτην διεχάραξεν δ Φιλολογικός Σύλλογος τήν ό- 
δόν αυτοΰ, καί ταύτη ήκολούθησε, πρός τά πρόσω βαί- 
νων. Ο Φιλολογικός Σύλλογος λίαν κατέστη γνωστός τώ 
δημοσίψ. Αλλά κακή μοίρα ή δεινή πυρκαΐχ τοΰ 1870 
επελθοΰσα, κατέστρεψε τά αρχεία, τήν βιβλιοθήκην καί 
πάντα αυτοΰ τά πράγματα.’Η καταστροφή δμως αύτή 
αντί ν’ άποθαρρύνγ) τούς περί τόν Σύλλογον έργαζομέ- 
νους, τουναντίον συνετέλεσεν είς άναζωπύρησιν τές πρός 
αυτόν αγάπης αύτών, καί είς τήν έκδήλωσιν συμπαθείας 
παρα πάντων καί παρ’ αύτών τών ξένων. *'Οθεν τέ συν
δρομή τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου, τοΰ Πρός διάδοσιν 
τών ελληνικών γραμμάτων Συλλόγου καί τοΰ υπουρ
γείου της παιδείας έν ’Αθήναις, καί άλλων ήμετέρων

καί ξένων, έν οις καί τοΰ έν Παρισίοις πρός ενίσχυσιν τών 
Ελληνικών σπουδών έν Γαλλί<£ Συλλόγου, δ Φιλολογι
κός Σύλλογος άνεγεννήθη ακμαιότερος ώς Φοΐνιξ τοΰ μυ- 
θου έκ τές τέφρας αύτοΰ.

Προβάς δέ εις τήν καί αύθις άναθεώρησεν τοΰ κανο- 
νισμοΰ αύτοΰ,ετι ηύρυνε τόν σκοπόν αύ^οΰ,αναλαβων και 
τήν ύποστήοιξιν απόρων σχολείων ή καθίδρυσιν νέων, 
καί τοΰτο άναγράψας έν τώ α άρθρφ τοΰ νεου αυτοΰ 
κανονισμοΰ.

Ούτως ό Σύλλογος, άναδεξάμενος καί εκπαιδευτικά 
καθήκοντα, έγένετο εύθύς τό κέντρον έκπαιδευτικές κι- 
νήσεως έν Τουρκία,καί συνετέλεσεν είς την ιδρυσιν πολ
λών σχολών έν τα ΐς έπαρχίαις, καί είς τήν βελτίωσιν 
τών προΰπαρχουσών, άλλά περί τούτων κατωτέρω. 
Σπουδαιόταται δ* έγένοντο χορηγίαι κατά τό χρονικόν 
τοΰτο διάστημα, δι* ών κατώρθωσεν δ Σύλλογος ν απο- 
κτήσν) και ίδιον λαμπρόν αληθώς μέγαρον. Εκ τών εις 
τήν οικοδομήν ταύτην είσενεγκόντων σημειούμεθα τον 
μεγάθυμον Χρηστάκην Ζωγράφον, δστις προσήνεγκε δύο 
χιλιάδας καί διακοσιας λίρας (Περιοδ. τόμ. IB σ. 18).

Κατά τό παρελθόν δέ έτος ό Φιλολογικός Σύλλογος, 
έπιθυμών ινα έτι εύούτερον τόν σκοπόν αύτοΰ κατα
στήσει, δπότε συνεπληροΰτο καί ή είκοσιπενταετηρίς τοΰ 
βίου αύτοΰ, καί έπειδή ή διάρκεια τές ισχύος τοΰ κα- 
νονισμοΰ αύτοΰ, δεκαετοΰς ούσης, έληξεν, άνεθεώρησε 
άρθρα τινά τοΰ κανονισμοΰ αύτοΰ, καθορίσας τόν σκο
πόν ουτω*

«Σκοπός τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικοΰ Συλ
λόγου έστίν ή των γραμμάτων καί έπιστημών καλλιέρ
γεια καί διάδοσις κατά τήν ’Ανατολήν,

α') διά τές  έγγράφου ή προφορικές εν αύτΤΐ διακοι- 
νώσεως φιλολογικών καί επιστημονικών μελετημάτων.



β') δι’ έκδόσεως ομωνύμου περιοδικού συγγράμματος.
γ ) διά δημοσίων διαλέξεων.
δ') διά φιλολογικών καί επιστημονικών σχέσεων πρός 

συλλόγους καί άλλα επιστημονικά καί φιλολογικά κα- 
θιδρύματα τής τε ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας καί τής 
αλλοδαπής, δπως τά μέν φιλολογικά, αρχαιολογικά 
καί έπιστημονικά έργα τών λογίων τοϋ ήμετέρου έθνους 
καθιστώνται γνωστά τοΐς τής έσπερίας Ευρώπης καί ’Α
μερικής, τά δέ τούτων τοΐς ήμετέροις, καί ούτως αί φι- 
λολογικαί,άρχαιολογικαι καί λοιπαί έπιστημονικαί γνώ
σεις καί ανακαλύψεις τής τε έσπερίας Εύρώπης καί τής 
’Αμερικής μετοχετεύωνται παρ' ημΐν.

ε#) διά συστάσεως δημοσίας βιβλιοθήκης, αναγνω
στηρίων καί συλλογών.

ς-') διά συστάσεως διαγωνισμών πρός διάδοσιν τής 
παιδείας, ή πρός λύσιν φιλολογικών καί επιστημονικών 
ζητημάτων.

ζ ) δι* ύποστηρίξεως απόρων σχολείων ή ίδρύσεως 
νέων.

η') δι’ επιστημονικών συνεδρίων.
θ') διά παντός άλλου μέσου εις τόν σκοπόν τού Συλ

λόγου συντείνοντος.
Την έορτην δέ τής είκοσιπενταετηρίδος αύτού έψηφί

σατο κατά τό παρελθόν έτος νά πανηγυρίση δι' έπιστη- 
μονικου συνεδρίου, ού η έναρξις ώρίσθη τή 16 Αύγουστου 
•h δέ λήξις 26 Αύγούστου 1886. Τό συνέδρων δμως 
τοϋτο, είς δ προσεκλήθησαν πλεΐστα τών έν Ευρώπη καί 
’Αμερική σοφών ιδρυμάτων καί άνδρες διαπρεπείς, ώς 
γνωστόν, δέν έγένετο. Τά δείγματα ομως έκτιμήσεως & 
έπί τώ συνεδρίφ έδέξατο ό Σύλλογος, πολλά υπήρξαν 
καί πολλαχόθεν τής Εύρώπης καί 'Αμερικής. ·

Πρός εύ^ερεστέοαν δέ γνώσιν τών έργων τού Φιλολο
γικού Συλλόγου συγκεφαλαιοϋμεν πάντα ώς επεται :

Α* Τά τής Έχπαιδεύσεως.—Ώς έροήθη έν τοΐς άνω ό 
Φιλολογικός Σύλλογος άνέγραψεν έν τώ κανονισμώ αύ
τοϋ κατά τό 1870, δπως έπέρχηται άρωγός τοΐς άπό- 
ροις σχολείοις καί ίδρύη νέα, ένθα ούχ ύπάρχουσι τοι
αύτα. Τόν σκοπόν τούτον μαθόντες διάφοροι ομογενείς, 
έσπευσαν αμέσως νά όρίσωσι διάφορα χρηματικά ποσά, 
έν οις οι φι>ογενεΐς άνδρες Χρηστάκης Ζωγράφος, ό άοί- 
διμος Γεώργιος Ζαρίφης, Μενέλαος Νεγοεπόντης, Α. 
Βαλλιάνος. Προσέτι δέ τά μέγιστα συνετέλεσεν είς την 
άνάπτυξιν τής παιδεύσεως διά τών έκθέσεων, &ς έποίουν 
κατ’ έτος αί έκπαιδευτικαί αύτοϋ έπιτροπαί, διά τής 
τ9ΐ πρωτοβουλία αύτού ίδρύσεως διαφόρων συλλόγων 
καί αδελφοτήτων έν τε τη πρωτευούση καί ταΐς έ- 
παρχίαίς, οΐτινες κατά τό παράδειγμα αύτού άνεδέ- 
ξαντο την ύποστήριξιν καί διάδοσιν τής έκπαιδεύσεως. 
Έν τοΐς συλλογές τούτοις άναφέρομεν α*) τόν θραχιχόν  
Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον  έν Κωνσταντινουπόλει, οστις 
πλην τών άλλων αύτοϋ έργων, ίδρύσατο,γενναίας τυχών 
χορηγίας παρά τής οίκογενείας Ζαρίφη, τά έν Φιλιππου- 
πόλει Ζαρίψεια Αιδασχαλεϊα, άτινα πλείστας παρέσχον 
καί παρέχουσι τώ Έλληνισμώ υπηρεσίας,τό κέντρον αύ
τού καί ή συνεκτική δύναμις δντα έν ττΊ κλυδωνιζομένη 
πόλει τού Φιλίππου, β') τόν Ήπειρωτιχόν Φιλεχπαι- 
δευτιχόν, δστις τή χορηγία τού Χρηστάκη Ζωγράφου 
ίδρύσατο τά έν Κεστορατιφ Ζωγράφεια Αιδασχαλεΐαt 
λειτουργούντα έτι καί νύν, γ') τόν θεσσαλιχόν  τά μέ
γιστα συντελέσαντα είς την διάδοσιν τής παιδείας έν 
Θεσσαλία, δ') την Μακεδονικήν Φιλεκπαιδευτικήν ’-4- 
δελφότητα, ίδρυσαμένην την έν Τσοτιλίψ σχολήν, ε )τόν 
ύπ ϊρ  τής γυναικείας παιδεύσεως Σύ Ιλογον, δι* ού τό



Ζάχπειον έν Κωνσταντινουπόλει ΐδρυται παρθεναγω- 
γεΐον.

*Επειδή δ’ ούκ όλίγαι κοινότητες άπηυθύνοντο α’ιτού- 
μεναι οδηγίας πρός διαρρύθμισιν τών έκπαιδευτικών αύ
τών καταστημάτων, καί έπειδή η ΐδρυσις τών διδασκα
λείων αναγκαίαν κατέστησε την μελέτην πολλών έκπαι- 
δευτικών ζητημάτων, ό Σύλλογος συνεκάλεσε τφ 1874  
ιδιαιτέραν έπιτροπην έν Κωνσταντινουπόλει έκ τών γνω- 
στοτάτων τότε Ελλήνων παιδαγωγών, πρός σύνταζιν 
κανονισμών τών έν Ήπείρω Ζωγραφείων και τών έν 
Θράκ/) Ζαριψείων διδασκαλείων καί τών προσηοτημένων 
αύτοΐς προτύπων δημοτικών σχολείων. Ή έπιτροπη 
αύτη μακράν ύπέβαλεν Ικθεσιν, δημοσιευθεΐσαν έν τφ Η' 
τόμψ του περιοδικού του Συλλόγου. ‘Ωσαύτως συνέταζε 
καί πρόγραμμα αστική  σχολής.

Β Ζωγράφειος Βιβλιοθήκη. — Ό μεγάθυμος Χοη- 
στάκης Ζωγράφος τό 1874 δι* έπιστολης αύτου (ΐδε Πε
ριοδικού τόμ. Η' σελ. 311), έπιθυμών νά συντελέσγι πρός 
έμψύχωσιν καί προαγωγήν τών έλληνικών γραμμάτων, 
έδήλωσεν δτι προσφέρει κατ* Ιτος έπί δεκαπενταετίαν 
λίρας όθωμανικάς τετρακοσίας πεντήκοντα,δπως χρησι- 
μεύσωσιν ώς βραβεία είς έκδόσεις Ελλήνων συγγραφέων 
καί είς βοηθητικά. Ό Σύλλογος την έπιστολην ταύτην 
λαβών, μετά ανταλλαγήν ιδεών μετά τών διαφόρων έλ- 
ληνιστών καί τών διαπρεπών ήμετέρων λογίων, μετέ
βαλε τνί συγκαταθέσει τούίδρυτοϋ, τό πρός εκδοσιν Ε λ
λήνων συγγραφέων ζωγράφειον τούτο διαγώνισμα είς 
Ζωγράφειον Βιβλιοθήκην, καί έδημοσίευσε τό ύπό τές 
φιλολογικές αύτού επιτροπές παρασκευασθέν καί ύπ* 
αύτοϋ έγκριθέν πρόγραμμα (Περιοδ. τόμ. Θ' σελ. 198. 
Έκθεσις Βασιάδ. έν Π. Σ. σ. 135)· Κατά τό παρελθόν 
δμο»ς έτος ό κ. X Ζωγράφος άνήγγειλεν δτι άπεφάσισε

νά κατατεθ'?) έζ ονόματος τού Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου, έν τ^ *Εθνικν) Τραπέζν) τές Ελλάδος ολό
κληρον τό ποσόν τών άπ* άρχης ώρισμένων δέκα καί 
πέντε έτησίων, μετά τού προϊόντος αύτών, άχρι τότε 
παρά τ*7) Γενική Εταιρεία τοϋ ’Οθωμανικού Κράτους 
ποσόν,δπερ ύπερβαίνει τάς οκτώ χιλιάδας λίρας.Τό ποσόν 
δέ τούτο μετατραπέν είς δραχμάς έλληνικάς 182,974,85  
διαμενεΐ παρά τ^ *Εθνικ  ̂ Τραπέζγι τές Ελλάδος είς 
αιώνα τόν άπαντα κεφάλαιον άθικτον καί άναφαίρετον, 
μόνον όέ οί έτήσιοι αύτοϋ τόκοι χρησιμεύσουσιν εις τάς 
έκδόσεις τών 'Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων. Ώς 
έκ τές άποφάσεως ταύτης τού ίδρυτοϋ τές Ζωγρα- 
φείου Βιβλιοθήκης, ό Σύλλογος άνεθεώρησε καί έτρο- 
ποποίησε τό παλαιόν πρόγραμμα,καί έζέδωκε νέον.Κατά 
τούτο 6 Σύλλογος αύτός οις αν βούληται άνατίθησιν 
έκδόσεις’ δύνανται ομως καί οί βουλόμενοι τών ημετέ- 
ρων λογίων άναδέζασθαι, τ^ αιτήσει αύτών, τήν Ικδοσιν 
ποιητοΰ ή συγγραφέως, άλλ* όφείλουσι προηγουμένως 
μέρος τές έργασίας αύτών άποστεΐλαι τφ Συλλόγψ, δσ- 
τις παραπέμπει αύτό είς τριμελέ έπιτροπην .έν *Αθή- 
ναις, όριζομένην ύπ* αύτοϋ καί έκ καθηγητών τοϋ Πα
νεπιστημίου άπαρτιζομένην. Ή αμοιβή (άρθρ. ΙΔ') τού 
άναλαμβάνοντος τήν εκδοσιν δι* Εκαστον τυπογραφικόν 
φύλλον έστί τών μέν ποιητών δραχμαί 100, τών δέ πε
ζών 80, καί τά δύο τρίτα τών δαπάνη τού Συλλόγου 
έκτυπουμένων χιλίων αντιτύπων, ήτοι 670 άν δέ ό ά- 
ναλαβών εκδοσιν έκτυπώσηται Ιτερα χίλια αντίτυπα 
ή καί πλείω ίδί<£ αύτοϋ δαπάν*/), ταϋτα έσονται κτέμα 
αύτού.

Ή Ζωγράφειος Βιβλιοθήκη ήρζατο ήδη, έκτυπουμέ- 
Λ>ων τές Σοφοκλέους 'Αντιγόνης ύπό Δ. Σεμιτέλου καί 
τού πρώτου τόμου τοϋ Εύριπίδου ύπό Δ. Βεοναρδάκη.



Αί εκδόσεις τής Ζωγραφείου Β ιβλιοθήκη; έσονται κριτι- 
καί και έρμηνευτικαί.

Γ' δ ι α γ ω ν ί σ μ α τ α .  — Ζωγράφειον  δ ι α γ ώ ν ι σ μ α  πρός 
συλλογήν ζώντων μνημείων έν γλώσση του έλληνι- 
κοϋ λαού. Τό διαγώνισμα τοϋτο ύφίσταται άπό πολ
λών έτών, χορηγούντο; τού κ. Χρ. Ζωγράφου 100 λίρα; 
Τουρκίας κατ* Ιτος, δι* ών βραβεύονται δέκα συλλογαί.

Κ αραπά ν ε ι ο ς  ά γω ν  περί έκδόσεως μεθοδικών διδα
κτικών βιβλίων πρό; χρήσιν τών δημοτικών σχολείων, 
άγωνοθετοϋντο; τοϋ κ. Κ. Καραπάνου. Δ ι’ έκαστον δέ 
τούτων ώρισται βραβεΐον φρ. 500.

Βουτσ ι να Ιο ς  ά γ ω ν . Ό  άγων ούτο; περιλαμβάνει τρία 
άγωνοθετήματα* α') πρό; σύνταξιν οδηγού τή ; δημοτι
κή ; παιδεύσεω; άμφοτέοων τών φύλων, β') πρό; σύν
ταξιν οδηγού τ ή ; μέση; παιδεύσεω ;, γ") πρό; σύνταξιν 
ίστορία; έν περιλήψει τή ; συστάσεως, άνάπτύξεως καί 
σημερινή; καταστάσεως τών πρακτικών σχολών (Real- 
schulen), καί κατ* εκτασιν περί τοϋ προσφορωτέρου τρό
που, καθ* δν δυνατόν νά συσταθώσιν αύτα ι παρ* ημΐν. 
Βραβεΐον έκαστου άγωνοθετήματο; φρ. 2500.

Δ' Μαυρογορδάτε ιο ς  Β ιβλ ιοθήκη  . Ή  βιβλιοθήκη 
αυτη ίδρύθη ύπό τοϋ φιλογενοϋ; κ. Θ. Α. Μαυρογορ- 
δάτου τώ 1863, δηλώσαντο; οτι προσφέρει 150 λίρα; 
Τουρκία; κατ* ετος έπί τετραετίαν, πρό; σύνταξιν γ εν ι
κού περιγραφικού καταλόγου τών έν τ α ΐ ;  άνά τήν ’Α
νατολήν βιβλιοθήκαι; ευρισκομένων έλληνικών χειρο
γράφων. ‘Η δέ έργασία άνετέθη τώ  έκ τών μελών τού 
Συλλόγου κ. Α. Παπαδοπούλψ Κεραμεΐ. Μέχρι τού νύν 
έξεδόθησαν δύο τεύχη τ ή ; βιβλιοθήκη; τα ύ τη ;.

Ε' Ά θ ω ν ι ά ς  Β ιβ λ ι ο θ ήκη . Αυτη ίδρύθη ύπό τού α
ειμνήστου Σουλήνη τοϋ έκ Βάρνη;, καί αποβλέπει ε ί; 
τήν δι* έπ ιμελεία ; τού Συλλόγου τακτοποίησή τών έν

τ α ΐ; μοναΐ; χειρογράφων καί βιβλιοθηκών. *Εκληροδό- 
τει δέ έν τη διαθήκη αύτοϋ ό άείμνηστο; άνήρ 500 λ ί
ρα; Τουρκία;* άλλά τά  τ ή ; βιβλιοθήκη; τα ύ τη ; άνε- 
βλήθησαν μέχρι τοϋ νϋν, διότι δέν είσεπράχθη δλον τό 
προ; τοϋτο διατεθέν ποσόν.

Βιβλ ιοθήκη  χα ϊ  Ά να γ νω σ τ ή ρ ι ο ν  τοϋ Σ υ λ λ ό γ ο υ . 
Ή  βιβλιοθήκη τοϋ Συλλόγου περιλαμβάνει νϋν περί τάς 
10000 τόμους, έν οις καί τ ινα  σπουδαιότατα συγγράμ
ματα καί τ ινα  χειρόγραφα. Αυτη κατηρτίσθη διά προσ
φορών τό πλεΐστον. Τό δέ άναγνωστήριον περιέχει δ ιά
φορα έπιστημονικά περιοδικά, ευρωπαϊκά τε καί ήμέτε- 
ρα, καί έφημερίδας διαφόρους.

Τί Λημοσιεύσε ις .  Ό  Σύλλογος πλήν τών μέγρι τοϋ 
νϋν δημοσιευθέντων έπτακαίδεκα τόμων αύτού, έν οίς 
περιλαμβάνονται τά  πρακτικά αυτοϋ καί διάφοροι ποαγ- 
ματεΐα ι, φιλολογικαί, έκπα ιδευτικαί, άρχαιολογικαί, έ- 
π ιστημονικαί, καί δι* ών έν έκτάσει καθίστανται γνω 
στά τά  εργα αύτοϋ, έδημοσίευσε καί ιδιαίτερα παραρ
τήματα ούκ ολίγα. Τ αϋτά είσιν αρχαιολογικά ύπό τής 
'Αρχαιολογικής αύτού έπιτροπής παρασκευασθέντα. Τού
των δ* έν περιλαμβάνει τοπογραφικόν χάρτην τών χερ
σαίων τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως, ού τό πρωτό
τυπον ετυχε τοϋ χρυσού μεταλλίου έν τ^ έκθέσει τών 
’Ολυμπίων.

Ταύτα διά βραχέων τά έργα τοϋ έν Κ ωνσταντινου- 
πόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, τού δικαίως 
παρά πάντων θεωρουμένου πατρός πάντων τών έλληνικών 
Συλλόγων καί ’Αδελφοτήτων. Ό  Φιλολογικός Σύλλογος 
προελθών έκ τών σπλάγχνων αύτοϋ τοϋ έθνους, καί δ ι’ 
αύτού προαχθείς καί άφικόμενος είς δ άφίκετο σημεΐον, 
ούκ ολίγους έσχε τούς έργάτας* έν τούτοις δέ διαπρεπή 
κατέχουσι θέσιν τά  ονόματα τών κκ. Χρηστάκη Ζωγρά-



φου και Ήροκλέους Βασιάδου, ών δ μέν διά σπουδαίων 
έκάστοτε χορηγιών, ώς έν τοΐς άνω φανερόν έγένετο,έστι 
μέγας αληθώς ευεργέτης τών γραμμάτων, ώς άνεγράφη 
καί έν ττΊ έπ! τούτω  μαρμαρίνη σ τή λη , χρυσοΐς γράμ-  
μασι, και ύπό τού Συλλόγου, δ δέ δι' ακαμάτου έργα
σίας έγένετο τών κυριω τάτω ν παραγόντων τού Συλλό
γου. Ό  Φιλολογικός Σύλλογος τοιούτους έν αύτώ  έχων 
άνδρας, τη  συνεργασία πάντω ν αύτοϋ τών μελών, ών 
πολλά μ ετ ’ άφοσιώσεως ειργάσθησαν καί έργάζονται, 
καί τν) κοιντΊ πάντω ν α γά π η , πλήρης έλπίδων εξακο
λουθήσει τό Ιργον αύτοϋ, αεί πεποιθώς δτι ή αυριον εσε- 
τα ι  άμείνων κ α τά  τό σύμβολον αύτού

«Θαρσεΐν χρή, τάχ’ αυ'ριον εσσετ’ αμεινον».

Έ ν  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ι , ' Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  λ ή γ ο ν τ ο ς ,  1 8 8 6 .

Ο δ . Α ν δ ρ ε α δ η ς

ΗΡΟΚΛΕΟΥΣ ΒΑΣΙΑΔΟΥ
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Ι Κ Ο Σ Ι  καί πέντε παρελθόν ετη έζ ού δ Ε λ 
ληνικός Φιλολογικός Σύλλογος ιδρυται. 
Έκ δέ τών έτών τούτων τ ινά  μέν ησαν ευ
τ υχ ή , τ ινά  δέ δυστυχή' άλλ* ό Σύλλογος  

διηλθε π ά ντα  μετά  θάρρους κ ατά  τό έπιγεγραμμένον 
αύτού σύμβολον, «θαρσεΐν χρη» πρός τον σκοπόν αύτού  
άει άτενίζων και στερρφ τ φ  βή μ α τ ι χωρών πρός τά  
πρόσω. Πόθεν δέ δ Σύλλογος ήούετο τάς  δυνάμεις αύ
τού καί τό θάρρος ; Έ κ τών άρχών, &ς άπό της ίδρύ- 
σεως αύτού Ιθηκεν ώς άκράδαντον θεμέλιον, ώς πηγήν  
τών λογισμών αύτού καί εμπνεύσεων, ώς χειραγωγόν  
ασφαλή τών πράζεων αύτοϋ* δ άγνοών τάς άρχάς τ α ύ 
τας καί τό φρόνημα τού Συλλόγου ούδέν τών έργων α υ 
τού κατανοεί, ούτε τήν  πορείαν αύτού, ούτε τήν  τ α -  
χεΐαν προαγωγήν αύτοϋ καί εύδοκίμησιν, ούτε τήν ύπό- 
ληψιν κα ί φήμην ήν έκτήσατο παρά τε τοΐς ήμετέροις 
καί τοΐς άλλογενέσι λογίοις. Διό έπιτρέψατέ μοι ΐνα  
κατά  τ α ύ τη ν  τήν έπίσημον ημέραν της είκοσιπενταε-  
τηρίδος αύτού ένδιατρίψω έν τη  εκθέσει τών άρχών 
τούτων μάλλον, ή έν τη  λεπτομερεΐ άφηγήσει τών πε
πραγμένων διότι τ α ϋ τ ά  είσιν αγλαοί καρποί έκείνων, 
ών άνευ ήσαν άν, ώς τό σώμα άνευ ψυχής. Έ π ε ιτ α  έκ- 
θέσεις τούτων έγένοντο ήδη δύο καί έδημοσιεύθησαν ή



μέν έν τφ  ιβ' τόμφ του περιοδικού του Συλλόγου ύπό 
τού κ. Όδ. Ίαλέμου, ή δέ έν τω τόμφ τοϋ Συνεδρίου 
τών Συλλόγων έν ’Αθήναις (σελ. 101— 156) ύπ* έμοϋ, 
έξ ης άρύομαι ένταΰθα τά σπουδαιότερα.

Πρώτη άρχη τοϋ Συλλόγου* δτι ήν έξ αρχής κα! I- 
μεινεν είκοσι καί πέντε ετη φιλολογικόν ίδρυμα, πασαν 
άποκλείων ρητώς πολιτικήν καί θρησκευτικήν συζήτη- 
σιν διά τοϋ 31 άρθρου τοϋ κανονισμού αύτού, καλλιερ- 
γών δέ μόνον, οση αύτω δύναμις, τά γράμματα καί τάς 
έπιστήμας, καί πρός διάδοσιν αύτών κατά τάς ήμετέ- 
ρας χώρας άκαμάτως άγωνιζόμενος* τοιούτος ήν ό σκο
πός τής ίδρύσεως αύτού, καί τοιοΰτον πιστώς καί άπα- 
ρεγκλίτως έτήρησεν αύτόν, όρθώς καί δικαίως λογιζό- 
μενος, δτι τών ιδρυμάτων έκεΐνα, οί τοϋ σκοπού αύτών 
έπιλανθανόμενα, είς άλλα επιδίδονται παρεκτρεπόμενα, 
ταχέως παρακμάζουσι καί καταρρέουσιν έξαφανιζόμενα* 
τούτων ούδεμία άλλη φθοροποιός α ιτία  ή δτι τοϋ σκο
πού έξέστησαν δ^ δν ΐδρυνται* άλλ’ ό Σύλλογος άπό 
ταύτης τής λύμης έαυτόν προύφύλαξε. Διά τοϋτο δ,τι 
τοΐς άλλοις γίγνεται φθορά καί καταστροφή, έγένετο 
αύτώ α ιτία  προαγωγής καί εύδοκιμήσεως.

«Ό  Σύλλογος, ελεγον καί έν τφ  προεδρικώ λόγψ τού 
1869, άπό τής συστάσεως αύτοϋ πρός ούδέν άλλο άπέ- 
βλεψε, φίλος ών τών Ιογων τής ειρήνης, ή πρός την τών 
γραμμάτων καί επιστημών καλλιέργειαν* διό πασαν μέν 
προσοχήν άπέστρεψεν άπό τών πολιτικών, καλώς ποιών* 
διότι ενθεν μέν οί πολιτικοί σάλοι ταράττουσιν ώς δυσ- 
χειμέριοι τρικυμίαι καί καταθορυβοϋσι τόν νούν, ενθεν 
δέ τά χαμαί καί πρό τών ποδών κείμενα ιχνηλατούσα, 
καί τοΐς πράγμασιν ακολουθούσα, διαιρεί πολλάκις ή 
πολίτικη δ ό Θεός εζευξε, καί καταμελίζει άνηλεώς ή 
μάγος Μήδεια, καί ώς νόμος δεσπόζων

άγει δίκαιων τό βιαιότατον υπέρτατα χειρί.

"Ολως δ’ έπεδόθη πρός έκεΐνα, ά ουτε φραγμόν Ιχου- 
σιν, ουτε δρια στενά, άλλ* αύτά τά τοϋ ανθρωπίνου 
πνεύματος, έν οις ούδέν ίδιον, άλλά πάντα π&σι κοινά.

Καί τοσούτω δέ μάλλον πρός ταύτα έχώρησεν άσμε- 
νος δ Σύλλογος, οσω μ&λλον οί ήμέτεροι πρόγονοι τοι- 
αϋτα τά τών γραμμάτων καί τών έπιστημών άπέδειζαν 
δρια, διότι πάντα φραγμόν καθελόντες, πάντα , τά  έθνη 
είς την φιλολογικήν αύτών κκί επιστημονικήν πανδαι
σίαν καί εύωχίαν προσεκάλεσαν, την τοϋ άνθρωπίνου 
γένους, έπί τών ιδεών στηριζυμένην τών τεχνών, τών 
έπιστημών καί γραμμάτων ηθικήν ένότητα έπιδιώξαντες.

Ελλην ποιητης ην δ πρώτος άναφωνήσας,

άνθρωπος ε’ιμι, και τάνθρώπου μοι μέλει*

δπερ έπιτυχώς πάνυ καί ο Ρωμαίος μετέφρασεν Ή μι- 
μένανδρος,

Homo sum humani nihil a me alienum puto.

Ελληνες φιλόσοφοι πρώτοι άνεκήρυξαν, δτ^ τό άν- 
θρώπινον γένος μίαν οφείλει άποτελέσειν πολιτείαν, ΐνα 
μη κατα πόλεις μηδέ κατά κώμας οίκώμεν, ίδίοις έκα
στοι διωρισμενοι δικαίοις, άλλά πάντας άνθρώπαυς ή- 
γώμεθα δημότας καί πολίτας, είς δέ βίος 7) καί κόσμος.

Ην δυνατόν ινα σαφέστερον έκφρασθη δ κοσμοπολί
τικος χαρακτηρ τού έλληνικοϋ πολιτισμού ;

Δευτέρα άρχη τού Συλλόγου έστί κατά τά άνω είρη- 
μένα η επίδοσις πρός έκεΐνα, οί ούτε φραγμόν εχουσιν 
ουτε όρια στενά, αλλ αύτά τά τοϋ άνθρωπίνου πνεύ
ματος. Τοιαυ^τη δε μάλιστα ή επιστήμη, ής δ Σύλλο
γος ότρηρός εστι θεράπων* αυτη δντως ούκ εχει ουτβ

ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 35



φραγμού; ουτε μεθόρια, διότι ούχ ένί μόν<ο ανήκει εθνει, 
ά λλ ’ εστι π&σι τοΐς πεπολιτισμένοις λαοΐς κτήμα κοι
νόν, και άγει είς στενόν αύτών σύνδεσμον καί συναδέλ- 
φωσιν κατά τού σκότους καί τ έ ς  άμαθείας* ό Σύλλογος 
ύπό ταύτης τ έ ;  γενικές καί φιλάνθρωπου άρχέ; τ έ ;  
αληθούς έπιστήμης, δός δ* είπεΐν καί τοϋ έλληνικού πο
λιτισμού, ούκ έπαύσατο έμπνεόμενος.

Διό, καί συνφδά τούτοις, τά  μέλη αύτού ούκ έν τοΐς 
όμοεθνέσι περιώρισε μόνον, άλλά καί τούς λογίους τών 
ένταΰθα άλλογενών προσεκάλεσε συμμετασχεΐν τών έρ
γων αύτοϋ, τούς μεν έν τοΐς τακτικο ΐς αύτού μέλεσιν 
άποδεχόμενος, τούς δέ μετά τών έπιφανών ανδρών, olov 
υπουργών, πρέσβεων, μέλη έκλέγων έπίτιμα* ου μην αλ
λά ό Σύλλογος καί περαιτέρω εβη, καθέκον λογισάμενος 
ΐνα καί πρός τούς Έ λληνιστάς καί άλλους λογίους τ έ ;  
Ευρώπης καί Ά μ εο ικέ; εί; σχέσεις ελθη ώς καί πρός 
έπιστημονικούς Συλλόγους καί Α καδημίας καί Πανε
π ιστήμ ια , έπιθυμών σφόδρα, ΐνα  τούτοις μέν, άνιχνευων 
τά  παρ' $μΐν ετι διασωζόμενα άρχαΐα μνημεία καί χ ε ι
ρόγραφα, καί είς μελέτας έπιδιδόμενος φιλολογικάς και 
ταύτας έν τφ  περιοδικφ αύτοϋ καταχωρίζων, καταστηστ) 
φανερόν, δτι αί ήμέτεραι χώραι ουκέτι έπιμενίδειον κα- 
θεύδουσιν ύπνον, άλλ* έγρηγόοασι καί πρός μάθησιν όρ- 
γώσι, τάς δέ φιλολογικάς καί άρχαιολογικάς καί επ ι- 
στημονικάς γνώσεις καί άνακαλύψεις τ έ ς  Ευρώπης καί 
Ά μερ ικές είς τήν ποώτην αύτών μετοχετεύ*/) εστίαν, καί 
γνωστάς τοΐς ήμετέροις καθιστά, τούτο μέν πολλάς σο
φών ανδρών πραγματείας έν τφ  περιοδικφ αύτού κατα - 
^ωρίζων, τούτο δέ τοΐς εύποροϋσι τών δμογενών ύποδει- 
κνύς τ ίνα  συγγράμματα τών λογίων τ ές  Ευρώπης καί 
Ά μερικές μεταφραστέον καί έκδοτέον τ^ φ ιλοτίμφ αυ
τών δαπάνν;· διότε ούτως ή ήμετέρα γλώσσα πολυτίμους

άποταμιεύουσα γνώσεων θησαυρούς, γενήσεται καί αύ- 
θις, ώς τό πάλα ι, τό καθολικόν έκεΐνο δργανον τ έ ς  ηθι
κές άναγεννήσεως τών λαών τές  Α να το λές , δ γόρδιος 
δεσμός τ έ ;  αδελφ ικέ; ένώσεως, ή κοσμοπολίτικη γέφυρα 
τών αμοιβαίων πόθων καί τ έ ς  ά νταλλαγές τών ιδεών 
Α νατο λές καί Δύσεως, κατά τήν εύχήν καί έπιθυμίαν 
σοφών άνδρών καί φίλων τ ές  προόδου καί τοϋ πολι
τισμού.

Έ π ί τοιούτω σκοπφ ού μόνον πρός τούς ήμετέρους, 
άλλά καί πρός μεγάπλουτόν τινα τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών τ ές  Ά μερικές άπετάθη, παρακαλών χορηγέ^αι 
αυτφ  χρήματα, δπως ομώνυμον τφ γενναίω χορηγφ Ι
δρυση βιβλιοθήκην τών ένδόζων ποιητών καί πεζογρά- 
φων τ έ ς  Α γ γ λ ικ έ ς , Γ αλλ ικές , Ισ π α ν ικ ές , Γερμανικές 
καί ’Ιταλικής γλώσσης, είς καθαράν Ε λληνικήν γλώ σ
σαν μεταπεφρασμένων.

Τοιούτων άρχών εμφορούμενος ό Σύλλογος ούκ ολί
γους τών λογίων τ έ ς  Ευρώπης καί Ά μερικές έξελέξατο 
μέλη αυτού επ ίτ ιμα , καί άπέστειλεν αύτοΐς τό δ ίπλω 
μα ώς τεκμήριον μικρόν μεγάλης τ ιμ ές καί σεβασμού. 
Οι δε έκλεχθέντες άσμενοι άποδεζάμενοι τό δίπλωμα 
πολλην επεδειξαντο χαράν, δτι καί έν Κωνσταντινου- 
πολει φιλολογικός ΐδρυται Σύλλογος, εστία τών φώ
των, έογαστήοιον πρός καλλιέργειαν καί διάδοσιν τών 
γραμμάτων καί έπιστημών, καί προθύμως τήν ηθικήν 
αυτών παρέσχον τφ  Συλλόγω αρωγήν, ένθαρρύνοντες 
καί εμψυχούντες αύτόν, ώς λαμπρώς μαρτυρούσιν αί έν 
τφ  περιοδικφ τοϋ Συλλόγου δεδημοσιευμέναι έπιστολαί 
αυτών, καί αί προσφοοαί τών συγγραμμάτων αύτών 
καί αι αλλαι ενδείζεις φιλίας καί ευνοίας, $ς ούκ έπαύ- 
σαντο επιδαψιλευοντες αυτφ . Τοιαύτής εύνοιας καί κα- 
λοκαγαθίας τρανόν δείγμα παρέσχον καί οί έπιστημο-



νικοί Σύλλογοι, πρός ού; ήλθεν ό Σύλλογος εις έπ ιστο- 
λ ιμ α ία ς σχέσεις, άνταλλάσσω ν τό περιοδικόν αύτου πρός 
τά  έκείνων, καί αι Ά κ α δ η μ ία ι καί τά  Π ανεπιστήμια. 
Χάριν δέ τοιούτων σχέσεων πρός τόν έν Παρισίοις υπερ 
ένισχύσεως τών ελληνικών σπουδών έν Γ αλλία  Σύλλο
γον, ό υπουργός τής παιδείας V . Duruy π ο λ ιτ ιμ ό τα τα  
Ιπεμψε συγγράμματα τη  βιβλιοθήκη του Συλλόγου,κα- 
ταστραφέντα  δυστυχώς ύπό τής πυρκαϊας του 18 / 0 , ε- 
σώθη δέ μόνον ή μαρτυρούσα τήν γενναιοδωρίαν τα υ -  
την έπ ιστολή εχουσα ώδε :

Monsieur le president,
Desirant donner au Syllogue Hellenique un te- 

moignage de ma sympathie, et lui exprimer mes 
remerciments pour l’interet qa’il a pris des sous- 
criptions a Γ association francaise pour Γ encoura
gement des lettres grecques, j ’ai attribue, par un 
arret de ce jour, a la bibliotheque de cette Societe 
uncertain nombre d’ouvrages provenant des de
pots de mon departement, dont je vous adresse 
ci-jointe la liste. etc. etc.

Le ministre de l’lnstruction publique
(Signe) D uruy .

Ά κ α δ η μ ία ι δέ καί Π ανεπιστήμια καί άρχαιολογικαί 
Έ τα ιο ία ι καί άλλα  έπιστημονικά ιδρύματα πέμπουσι 
τ φ  Συλλόγω δσα κατ' ετος δημοσιεύουσιν, οιον ή Σ μιθ- 
σώνειος ’Α καδημία , τό ύπουργεΐον τών εξωτερικών καί 
τό τών στρατιω τικώ ν τών Ηνωμένων Πολιτειών τής  
Βορείου ‘Αμερικής, τό Π ανεπιστήμιον Johns Hopkins 
έν Β αλτιμόρη, [τό Canadian Institut έν Κ αναδα, τό 
Βρετανικόν Μουσεΐον του Λονδίνου, ό πρός ένίσχυσιν

τών έλληνικών σπουδών Σύλλογος έν Λονδίνω, ό έν 
Παρισίοις πρός ένίσχυσιν τών έλληνικών σπουδών έν 
Γ α λλ ία  Σύλλογος, τό έν Στοκχόλμη τής Σουηδίας 
Π ανεπιστήμιον, ή ’Α καδημία τών έπ ιστημώ ν έν τη  
αύτ^Ι πόλει, τό ύπουργεΐον τής Παιδείας έν Πετρουπό- 
λει, το Π ανεπιστήμιον τής "Αλλης - Βιοτεμβέργης, τό  
άπογραφικόν ίδρυμα (Bureau de statistique) έν Σ το υτ-  
τγάρδη, τό έν Στρασβούργω Π ανεπιστήμιον, ή Β ασ ι
λική Βαυαρική 'Α καδημία τών έπιστημών έν Μονάχω, 
το Π ανεπιστήμιον ’Οδησσού, τό αρχαιολογικόν ίνσ τ ι-  
τουτον τής 'Ρώμης, ή αρχαιολογική έτα ιρ ία  τών ’Α θη
νών, ή έν ’Αθήναις γερμανική αρχαιολογική Σχολή, 
κτλ . κ τλ . Ή δέ διεύθυνσις του αρχαιολογικού Μου
σείου τοϋ Βερολίνου ιπεμψε είς α ντά λλα γμ α  τά  έζής 
συγγράμματα :

1) Annali dell’Instituto di corrispondenza areheologica, τών έτών 
1829-1853, 1857 - 1879. (Έλλειπόντων τών έτών 1854, 1855 και 
1856). Roma, 1829- 79. Τόμ. 48, εις 8ον.

2) Bulletino degli annali dell’Instituto di corrispondcnza ar- 
cheologica, τών έτών 1829- 1853, 1856-81. (Έλλειπόντων τών 
έτών 1854-55). Roma, 1829-1881. Τομ.25, είς 8ον.

3) Repertorio Universale delle opere deirinstituto archeologico 
dall’ anno 1834- 1843, 1P44-1853, 1857-1863 e 1864-1873. 
Roma, 1848 - 1875. Τομ. 4, εις 8ov.

4) Monumenti inediti publicati dall’ Instituto di corrispondenza 
archeologica, sotto la direzione dei signori Od. Cerhard e Teod. 
Panofka. Roma eParigi, 1829- 1833, 1874- 1878. Τομ. 10, είς 
φύλλον.

To δέ Πανεπιστήμιον τοΰ Βερολίνου τό Corpus inscriptionum 
Grsecarum και τό Corpus inscriptionum Latinarum.

Έκ τούτω ν ραδίως κατανοείτε, σεβαστή καί φ ιλο-  
μουσε όμήγυρι, οτι ό Σύλλογος μέλλων τήν Είκοσιπεν-



ταετηρίδα αύτοϋ πανηγυρίσειν ούκ ήδύνατο μη προσκα- 
λέσαι εις την εορτήν τά έν Εύρώπη *αί Αμερική έπί- 
τιμα αύτοϋ μέλη, τά Πανεπιστήμια, τάς 'Ακαδημίας 
και τούς άλλους έπιστημονικούς Συλλόγους μεθ’ ών συν- 
δεδεμένος έστί* διότι και πολλοί αύτών έζέφραζον την 
έπιθυμίαν έπισκέψασθαι τάς ημετέρας χώρας καί ίδεΐν 
έκ τοϋ σύνεγγυς τά τοϋ Συλλόγου. 'Ανήγγειλε λοιπόν 
αύτοΐς την εορτήν δι* έπιστολές πέμψας καί τό πρό
γραμμα τοϋ έπιστημονικοϋ Συνεδρίου, καί προσεκάλεσεν 
αύτούς είς την έορτήν’ ούτοι δέ μετά πολλές εύχαρι- 
στήσεως Ιμαθον καί έζέφρασαν την χαράν αύτών καί 
συμπάθειαν, οτι ό έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικός 
Σύλλογος τό εικοστόν καί πέμπτον δεανύσας ϊτος πα
ρασκευάζεται τήν είκοσιπενταετηρίδα αύτοϋ πανηγυρί- 
σαι’ καί οί μέν εύθύς ανήγγειλαν δτι προσελεύσονται ή 
πέμψουσιν αντιπροσώπους, οί δέ μή δυνάμενοι έλθεΐν, 
δτι πέμψουσι πραγματείας πρός άνάγνωσιν, οί δέ φιλο- 
φρονεστάτας Ιπεμψαν έπιστολάς ευμενών αισθημάτων 
καί θερμών εύχών μεστάς ύπέρ της έορτης καί τές προ
όδου τοϋ Συλλόγου, οί δέ άντίτυπον τών νεωτάτων 
αύτών συγγραμμάτων ή έλληνικών έκδόσεων, εχον έν- 
τετυπωμένην άφιέρωσιν τφ Συλλόγω.

Καί πραγματείας μέν Ιπεμψαν οί έζές, έζ ών οί πλεΐ- 
στοι μέλη έπίτιμα τοϋ Συλλόγου* ό πρεσβευτής τές 
Ελλάδος ’Αλέξανδρος 'Ραγκαβές : τό εν Άθήναις ' Ε- 
Λευρίνειον, ό Gidel,διευθυντής τού έν Παρισίοις Λυκείου 
τοϋ Μεγάλου Λουδοβίκου: ά -p rop os d e la Publica tion  
d e  Mr. S. L am pros, Harkavy, διευθυντής τμήματος 
τές αυτοκρατοοικές βιβλιοθήκης τές Πετρουπόλεως: 
N achrich ten  d e r  a ra b er  ub er Thule (Θούλης) d e r  
G riech en , Franz Sussemihl, καθηγητής τοϋ Πανεπι
στημίου Greisswald : De P la ton is P h ced ro  et Iso-

kratis con tra  Sophista o ra tion e,Dr. Schwabe,καθη
γητής τοϋ έν Τυβίγγγ) Πανεπιστημίου, γερμανιστί : περί 
τίνος αρχαίου χάλκινου άγαλματίου τές άρχαιολογι- 
κές Συλλογές τοϋ Πανεπιστημίου τ έ ; Τυβίγγης γνω- 
στοϋ δέ ύπό τό δνομα d es Tubingen w a gen lenk er ’s, 
Dr.Sh. Soewenfeld γερμανιστί : περί τών σχέσεων τών 
αρχαίων πρός τήν επιστήμην, ή πραγματεία αυτη έκ- 
τενεστάτη έστίν. Rod. Darest, μέλος τοϋ ’Ινστιτούτου 
τές Γαλλίας : L’ άποχήρνζις dans Γ E m pire R om ain . 
Ch. Emile Ruelle, βιβλιοθηκάριος έν τέ  βιβλιοθήκη 
Sainte-Genevifeve: ΨεΑΛός ανέκδοτος, Theodor Kor- 
Sch, καθηγητής τές φιλοσοφίας έν τώ Πανεπιστημίφ 
τές Μόσχας : περί χών αναφορικών αντωνυμιών έν xfj 
£Λ.Ιηνιχγ γΛώσστι, Ό S. Reinach, ό γνωστός συγγρα- 
φεύς τές επιγραφικές καί τοϋ διτόμου έγχειριδίου τές 
αρχαίας κλασικές φιλολογίας : Constantinople p a r  
B lundelm on te d 9a p re s  la  tradu ction  Grecque\ Tel-
fy, καθηγητής τοϋ έν Πέστη Πανεπιστημίου, έλληνιστί: 
περι τής σνναφείας χών ' ΕΑΑήνων χαι Ούγγρων, ό έν 
Δαρδανελλίοις πρόξενος τές ’Αγγλίας G. Calvert αγ
γλιστί : περί γαιανθράκων, Κ .’Ερβιτσιάνος, καθηγητής 
τοϋ έν Ίασίφ Πανεπιστημίου, περί 300 χειρογράφων έλ
ληνικών σωζομένων έν ταΐς βιβλιοθήκαις τών Μονών 
εν Ρωμουνίορ καί έν άλλαΐς ίδιωτικαΐς, καί διαλαμβα- 
νόντων περί τές πνευματικές καταστάσεως τές Βλα
χίας καί Μολδαυίας κατά τούς δύο παρελθόντας αιώνας. 
X. Παππαμάρκου : χά παρά ΠοΑυβίω παιδαγωγικά, ό 
Εμμανουήλ Ίωαννίδης,έκ τών αρχαίων μελών τοϋ Συλ- 

λογου : υπόμνημα περι χής πό.Ιεως Ταγανρόχ χαϊ δώ1- 
δέχα άνεχδόχους έπιστοΛάς Νιχηγόρον τον θεοτόχη. Βλ. 
Σκοοδελης : περί ιον ιγ  θέματος τον προγράμματος» 
Αντ. Πουλάκης : Στατιστικής τής 'Επισκοπής Κρήνης



χαϊ Άνέων, μέρος Β', A. Leval · άρχαιότητες τής νή 
σου Πριγχήπου, Α. Ίσηγόνης : περι δημοτικής παιδεύ- 
σεως Μερτζίδης : όλίγας Λέζεις περί Νέστου ποταμού 
χαϊ τών εκβολών αυτοΰ χατά τους χρόνους τοϋ Ήρο- 
δότου, I. Σβορώνος, έκ Βερολίνου : περί τριών άνεχδό- 
των νομισμάτων , β\ *Ερμηνεία έτρουσχιχοϋ σαρκοφά
γου, Μ. Δήμιτσας : βιογραφία ΌΛυμπιάδος.

Τοσαϋται μέν αί πεμφθεΐσαι πραγματεΐαι συμπεριλη- 
φθησόμεναι μετά τών άλλων τών ένταύθα μελών του 
Συλλόγου, έν τώ έκδοθησομένφ τεύχει τή; ε’ικοσιπεν- 
ταετηρίδος, άλλαι δέ, πολλώ πλείους ανέσταλησαν, γνω
στής γενομένης τής άπαγορεύσεως τοϋ Συνεδρίου.

Έκ δέ τών συγχαρητηρίων γραμμάτων άπερ Ά κα- 
δημίαι καί Πανεπιστήμια και Έταιρίαι Φιλολογικά! 
και Έπιστηρ,ονικα! και περιφανείς λόγιοι επεμψαν τφ  
Συλλόγφ έπ! τ̂ ί είκοσιπενταετηρίδι αύτοϋ, έπιτρέψατέ 
μοι ολίγα τινά μόνον άναγνώναι, οπως έκ τούτων κρί- 
νητε τί φρονοϋσι κα! τ ί εύχονται υπέρ τοϋ Συλλόγου 
οι έν Ευρώπη κα! οί έν 'Αμερική λόγιοι.

ά) Επιστολή τής έν Μονάχφ βασιλικής βαυαρικής 
'Ακαδημίας.

ΤΩ ΕΝ ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΕΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΩ 
Χ ΑΙ Ρ Ε Ι Ν

Κ Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η  Β Α Υ Α Ρ Ι Κ Η  Τ Δ Ν  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν  Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α

Ή βασιλική βαυαρική τών Έπιστημών ’Ακαδημία ευ
χαριστούσα θερμότατα τώ έν Κωνστ)πόλει Έλληνικφ 
Φιλολογικώ Συλλόγφ έπ! τ^ φιλόφρονι προσκλήσει, πέμ
πει άμα αυτί) τάς έγκαρδιωτάτας συγχαρητηρίους ευχάς 
έπ! τ^ έοοτΤ) τής ε’ικοσιπενταετηοίδος αύτοϋ. Άνευ τής 
ύποστηρίξεω; κυβερνητικών χορηγήσεων, ών οί τοιού-

τοι Σύλλογοι αλλαχού συνήθως τυγχάνουσιν, ο ύμέτε- 
ρος Σύλλογος έκ μόνης τής ιδίας έαυτοϋ πρωτοβουλίας 
και διά μόνων τών ίδιων έαυτοϋ μέσων έν τοΐς πέντε 
κα! εικοσιν Ιτεσι τής ύπάρζεως αύτού πολλά κα! σπου
δαία κατώρθωσεν ύπέρ τής διαδόσεως τής παιδείας κα! 
τής προαγωγής έπιστημονικών, φιλολογικών θεμάτων. 
Διά τής ένθουσιώδους άφοσιώσεως τών ύμετέρων μελών 
έν τ'7ί θεραπεία πνευματικών συμφερόντων και τής έθε- 
λοθυσίου έλευθεριότητος τών ύμετέρων προστατών κα 
τωρθώσατε έν βραχεί χρόνφ πολλά έκπαιδευτικά ί- 
δρύματα εις το είναι παραγαγεΐν, άπερ άποτελοϋσιν 
ήδη ασφαλή θεραπευτήρια τού Ελληνικού πνεύματος 
και Ιτι άσφαλέστερα έν τώ μέλλοντι ύπισχνοϋνται κα- 
ταστήναι. Ή ημετέρα ’Ακαδημία συνδέεται τφ ύμετέρφ 
Συλλόγφ ού μόνον διά τού κοινού επιστημονικού σκο
πού, άλλά μάλιστα κα! διά τούτου, οτι ό μ,εγάθυμος 
άνήρ, ού ή έλευθεριότης διηυκόλυνεν ύμΐν το πλεΐστον 
τήν ΐδουσιν παντοίων σχολών και τήν δημοσίευσή έπι- 
στημονικών Ιργων, ΐδρυσε κα! παρ’ ήμΐν Ζωγράφειον δι
αγώνισμα πρός προαγωγήν τών σπουδών τής Ε λληνι
κής γλώσση; κα! φιλολογίας. Ειθε ό συνδέων ημάς δε
σμός διαμένοι κα! έν τώ μέλλοντι άδιάρρηκτος κα! είθε 
έν τοΐς έπιγιγνομένοις έκπληρωθείησαν αί έλπίδες, άς 
ήμεΐς τε κα! σύμπας ό πεπολιτισμένος κόσμος Εχει περί 
τής ύπό τοϋ ύμετέρου Συλλόγου έζεγερθείσης κα! θερα- 
πευομένης άναγεννήσεως τού Ελληνικού πνεύματος·

Έν Μονάχω, τί) 21/2 Αύγούστου 1886.

(Τ. Σ.) "Η β α σ ιλ ικ ή  β α υα ρ ικ ή  τώ ν επ ιστημ ώ ν *Αχαδημία.

*0 πρόεδρος *0 γραμματενι: τον φιΛοσοφιχον
Ύπογ. Do llin g e r  χαϊ φιΛοΧογιχον τμήματος

,Τπογ. Κ . Von P r a n t l .



β') Επιστολή τού φιλοσοφικού τμήματος του έν Μο- 
νάχφ Πανεπιστημίου.

Έν Μονάχω, τη 13 Αύγούστου 1886

Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η  ΣΧΟΛΗ 

Α'  ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝ ΜΟΝΑΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟ Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Αξιότιμε χνριε πρόεδρε
Μετ’είλικρινεστάτης συμπαθείας χαιρετίζομεν τήν ε

ορτήν, δι*ής ό έν Κωνσταντινουπόλει κλεινός Ελληνικός 
Φιλολογικός Σύλλογος άναμιμνήσκει τούς άπανταχού 
λογίους τήν είκοσιπενταετέ καρποφόρον ένέργειαν αύτοϋ. 
Διότι ό σύλλογος έν τω είκοσιπενταετεΐ αύτοϋ βίφ ού 
μόνον τά έξαγόμενα τών έν Εύρώπη έοευνών άνά τήν 
Έλληνίδα ’Ανατολήν μετά συνετής καί γονίμου ένερ
γείας μετέδωκεν, άλλά καί διά συστηματικές άκριβοϋς 
έξετάσεως καί μελέτης τών πολλαχού διεσπαρμένων λει
ψάνων τεχνικών καί πνευματικών μνημείων της άρχαίας 
Ελλάδος έξησφάλισεν έαυτώ τήν εύγνωμοσύνην καί 
τόν έπαινον τών έν τν} Δύσει φίλων της αρχαίας Ε λ
ληνικές παιδείας. Άλλ* ό έπαινος ούτος ετι μείζων κα
θίσταται, όταν τις ένθυμηθ^, δτι ό Σύλλογος μόνον 
τοΐς άκαταπονήτοις άγώσι γενναίων και αφιλοκερδών 
ιδιωτών έφίκετο της άκμές ταύτης.

Ανά πασαν μέν βεβαίως τήν Γερμανίαν εύαρέστως 
ηχήσει τό άκουσμα της έορτης ταύτης, άλλ* ημεΐς δ
μως, οί έν Μονάχω τη άοχαί^ τοϋ φιλελληνισμού εδρ<* 
καί Γδιον εχομεν λόγον, τήν εορτήν ταύτην τ έ ;  έν τη 
Ανατολή άναγεννήσεως καί άκμές τοϋ ελληνικού πο

λιτισμού, μετά μεγίστης χαράς καί ηδονές άποδέξα- 
σθαι. Διότι έν τοΐς δικαίως σεμνυνομένοις ίδρυταΐς τού 
υμετέρου Συλλόγου δύο προ πάντων εισίν, ών τά ονό

ματα άναποσπάστως καί ές αεί συνδεδεμένα είσί μετά 
τών ήμετέρων άναμνήσεων καί έπιστημονικών σπουδών.

τό δέ διαγώνισμα τό ύπό τού μεγαθύμου Χρηστάκη 
Ζωγράφου ίδρυθέν ένταΰθα κατέστησεν ήμΐν δυνατόν τό 
μετασχεΐν καί αύτοΐς τών ύμετέρων σπουδαίων μελε- 
τημάτων.

*Η φιλοσοφιχη σχολή. Α' τμήμα τοΰ έν Μον&χφ βααιλι- 
λι*οϋ Πανεπιστημίου

και κατ’ έντολήν αυτής 

(*Υπογ.) καθηγητής Δρ. φιλοσοφ. E w a r d . W o l f f l in g

d. ζ . De c a n  (Κοσμήτωρ).

γ") ’Επιστολή Έρνέστου Κουρτίου, μέλους διασήμου 
της έν Βερολίνφ ’Ακαδημίας τών έπιστημών, καί καθη- 
γητού τού αύτόθι Πανεπιστημίου, και μέλους επιτίμου 
τοϋ Συλλόγου, έν ή έκφοάζων τήν έαυτού λύπην δτι ου 
δυνατόν είς Κωνσταντινούπολιν έλθεΐν, πέμπει τους φ ι
λικούς αύτού ασπασμούς καί τά είλικρινέ συγχαρητή
ρια τφ  Συλλόγω, ού έπαινεΐ τόν πρός τήν έπιστήμην 
έρωτα και τάς έργασίας, δι* ών άποδείκνυται οτι οΐ 
Έλληνες εν τε τφ  οΐκφ καί έν τώ βίω αύτών τά ήθη 
καί έθιμα δ ιε τήρησαν τών αρχαίων άρτων προγόνων* 
έν τέλει δ% εύχεται δπως οΐ παντός έπαίνου άξιοι αγώ
νες τού Συλλόγου διατελώσιν ακμαίοι, τούτο μέν πρός 
δόξαν τοϋ Ελληνικού λαού, μεθ* ού οί Γερμανοί εν τφ  
πρός τήν άρχαίαν Ελλάδα Ιοωτι συνδεδεμενοι εισι, 
τούτο δέ πρός προαγωγήν τές αληθούς επιστήμης.

δ') Επιστολή τών καθηγητών τοϋ έν Κοπεγχάγη 
πανεπιστημίου ελληνιστί γεγραμμένη.



ΤΩ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΩ
ΤΟ ΕΝ ΚΟ Π ΕΓΧΑ ΓΗ Σ Π Α Ν Ε Π ΙΣ ΤΗ Μ ΙΟ Ν  Χ Α ΙΡ Ε ΙΝ

Έν ώ τό λαμπρόν έκεινο φώ; της έπιστήμης καί σο
φίας, δ έν ττ̂  άρχαία Έ λλάδι άνεκαλύφθη, είς θαυμα
στήν ακμήν άνελθον πάλιν άμαυρότερον έγένετο καί ύπό 
τγ)ν τές  Χ ριστιανικές Ε κκλησίας άτυχεστάτην εξου
σίαν έπεσκοτίσθη ή Κ ω νσταντινούπολή, τά  >είψανα τές  
αρχαίας παιδείας διετήρησε καί έφρόντισεν υπέρ ,αύτές 
έπιμελώς κατά τού; βαρείς καί σκοτεινούς χρόνους εως 
εις ταύτην την ημέραν, γ  ειποτε καί πρότερον άποφα- 
σίζειν ϊξεσ τι : Θ,ιρσεϊν χ ρή '  τ άχ '  a v p i o r  ϊσσετ  ά ι ι ε ι -  
r o r .  Κ ατά  τούτον τόν χρόνον ό Ε λληνικός Φιλολογι
κός Σύλλογος μετά πολλές ένεργείας ώρμησε πρός τό 
αύτω καθήκον Ιργον, την πάντων τών Ε λλήνων παί-  
δευσιν' διό πάντες οί τές  παιδείας φίλοι συγχαίρουσιν 
ύμΐν έπί τοΐς έν κε* ετεσι τετελεσμένοις. Βεβαίαν εχο- 
μεν ελπίδα περί του μέλλοντος, οτι ή επιμέλεια ύμών 
αεί μάλλον έκταθήσεται, καί ούτως αύξηθήσεται, ώστε 
καθ' έκαστον ετος καλλίους φανέναι τούς της ένεργείας 
ύμών καρπούς. Πολυχρόνιον |stov καί π άντα  τά  καλά  
καί αγαθά τω Συλλόγφ εύχόμεθα.

Ot χαθηγη τα ι  
το\> έν Κοπεγχάγη Πανεπιστημίου

(Ύπογ.) I. Λ. ΟΤΣΣΙΓΓ 
πρύτανις

έ) Ε π ιστολή  του έν Πετρουπόλει ένθέρμου φίλου 
τές  Όρθοδόζου’Α νατολικές Ε κκλησίας Τερτίου Φ ιλιπ- 
πώφ Ε λ λη ν ισ τ ί.

Κύριε  πρόεδρε  !
Είχον δ ι’ έλπίδος, δτι Ισομαι έν μέσφ ύμών κατά  

τάς ημέρας τ έ ;  λαμπρας πανηγύρεως τού νέου μέν,άλλ*

ήδη περικλεούς Ε λληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, δς 
έστί μοι προσφιλής καί γνήσιος, καί δτι συμμεθέξω ύμΐν 
της αγνές χαράς έπι τ^ προόδφ αύτοϋ και τα ΐς  ύφ’ ά- 
πάντων τών άπροσωπολήπτων μαρτύρων καί κριτών ά -  
νομολογουμέναις ύπηρεσίαις αύτοϋ. ’Α λλ ’ ανυπέρβλητα  
έμπόδια κατέχουσί με έν Πετρουπόλει, καταλείποντά μοι 
τό μόνον μέσον τού προσαγορεύσαι τόν ένδοξον Σύλλο
γον, αντί τού άπό τού στόματος ζώντος λόγου « διά  
χάρτου καί μέ"λανος».

ΕΓη ουν έπί τά  έργα τές  ήμΐν προσφιλούς Ε τα ιρ ίας  
αδιάλειπτος καί καρποφόρος ή ευδοκία τ έ ;  θείας Προ- 
νοίας, εύδοκησάσης καλέσαι τήν μικοάν μέν κατά τόν 
αριθμόν, άλλά  μεγίστην κατά τάς δοθείσας άνθρω- 
πότητι ευεργεσίας Ε λληνικήν φυλήν πρός έπιτέλεσιν 
θαυμασίων Ιργων.

Δ ίς,— έν τα ΐς  ήμέραις τές  εθνικές άρχαιότητος κα ί 
έν τ̂ Ι έποχγΐ της ύψίστης ακμές τέ ς  τοϋ Χριστού Ε κ 
κλησίας— , ό Ε λληνικός λαός άστατο έπί τές  κεφαλές 
τού κόσμου. Κ α τά  τήν ημέραν τές  έν τώ σταδ ίφ  τέ ς  
ίστορίας έμφανίσεως τές σλαβικές φυλές έδφρήσατο 
αύτ^) τούς έκ Θεσσαλονίκης ίσαποστόλους αδελφούς, ών 
τοΐς άθανάτοις πόνοις ίδιοποιήσαντο τήν.^ε πηγήν τέ ς  
ζωές, τόν λόγον τού Θεού, καί τά  αθάνατα προϊόντα 
τές  χρ ιστιανικές Ε λληνικές διανοίας,—  άπασαν τήν  
εκκλησιαστικήν ώραιότητα καί σοφίαν, —  έν ά μ ιμ ή τφ  
καί θαυματουργώ μεταφράσει, άπαντες οί σλαβικοί λ α 
οί, έν οίς καί ή εύλογημένη πατρίς μου, ή τέ ς  ίεράς 
ταύτης κληρονομιάς π ιστή φύλαξ, συνδεομένη τφ  φω- 
τίσ αντ ι αύτήν λαώ διά τές  χρυσές άλύσεως τοϋ α ιω 
νίου καί άκαταλύτου πνευματικού συνδέσμου.

Τό της τύχης άστατον, ού πείραν ελαβεν ό Ε λ λ η 
νικός λαος, ου μόνον ού στερεί αύτόν τά  πρότερα δ ικα ι-



ώαατα έπί τές ευγνωμοσύνης καί συμπαθείας, άλλ’ οί- 
κοδομεΐ νέα, κτηθέντα ύπό νέων υπηρεσιών ένώπιόν του 
Χριστιανισμού καί τές έν τΐΊ υπομονή θλίψεων μεγάλο- 
ψυχίας.

Ιδού τίνος ίνεκα παν φαινόμενον έν τώ συγχρόνφ βίφ 
τού Ελληνικού λαού, Ικανόν ύψώσαι τό πνεύμα αύτοΰ, 
ώς η προσεχής εορτή του «Φιλολογικού Συλλόγου» λαμ
βάνει υψηλήν σημασίαν ένώπιόν άπαντος του πεπαιδευ
μένου, κατ’ έξοχήν δέ του ορθοδόξου κόσμου. ’Ιδού δι- 
ατί καί έγώ σπεύδω προϋπαντέσαι την προσεγγίζουσαν 
πανήγυριν τές ις '  (κη') Δύγούστου τοΐς έμοΐς θερμοτά- 
τοις συγχαρητηρίοις καί ταΐς έγκαρδίοις εύχαΐς, ΐνα ό 
γνήσιος Σύλλογος αύξάνηται, προοδεύει καί άνάγηται 
έκ δυνάμεως ε’ις δύναμιν.

Δέξασθε τήν διαβεβαίωσιν του πρός ύμ5ς βαθυτάτου 
σεβασμού μου.

Έν ΠετρονποΛεο, τη S’ Ανγονστον αωπς1
Ό  ΰμέτερος πρόθυμος θεράπων 

(Ύπογ.) ΤΕΡΤΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΦ

ς )  Επιστολή Κ. Έοβιτσιάνου καθηγητου του έν Ί -  
ασίφ Πανεπιστημίου. Έν έτέρα έπιστολΤ) άπαντών είς 
τήν γενομένην αύτώ ποόσκλησιν καί συγχαίρων τφ 
Συλλόγφ έπί τη είκοσιπενταετηρίδι αύτου ύπισχνεΐτο 
πέμψαι διασαφήσεις τινάς περί 300 έλληνικών χειρο
γράφων. Τήν ύπόσχεσιν αύτού έκπληροΐ έν τη παρά πό
δας έπιστολ?) έλληνιστί γεγραμμένη.

T9j 12 Αύγούστου 1886 έν Ίασίω..

Έ p i n  με κύριε Πρόεδρε !
Κατά τόν λόγον δν εδωκα προ ολίγου στέλλω ύμΐν 

μετά προσηκούσης ύπολήψεως τρεΐς τόμους τές έφημε-

ρίδος ημών. Revista Theological και τρεΐς πραγμα
τείας περί τές καταστάσεως τών έλληνικών γραμμά
των έν ταΐς τότε Ήγεμονίαις, έν οίς έδημοσιεύσαμεν 
κατά καιρούς διαφόρους, διατριβάς καί παρατηρήσεις 
έπί τές έποχές τών αυθεντικών Έλληνικών έν ταΐς Ή* 
γεμονίαις σχολών, άπό τού 1630 περίπου μέχρι 1830 
ίτους. Είς τούς πρώτους δύο τόμους τού πρώτου καί 
δευτέρου έτους ένυπάρχει υλη μάλλον θρησκευτική, 
έν ώ είς τόν τρίτον σχεδόν μόνον αρχαιολογική, δηλαδή 
Ιρευναι έπί τών χειρογράφων, άπερ εύρον κατά πρώτον 
έν Μολδαυία καί περικοπαί μεταφρασθεΐσαι έξ έκείνων. 
Τήν σημασίαν τών τοιούτων άνακαλυφθέντων χειρογρά
φων καί το περιεχόμενον αύτών θεωρώ λίαν σπουδαία, 
δσον άφορ& τήν τών έλληνικών γραμμάτων έξάπλωσιν 
καί πρόοδον. Επειδή ένορφ τις έκ τοϋ σύνεγγυς τήν 
τρανοτάτην άντικειμενικήν άπόδειξιν και τήν άκμά- 
ζουσαν τών γραμμάτων κατάστασιν έπί τές έποχές έ- 
κείνης, ώς καί τήν ηθικήν έπιρροήν, ην ήσκει τότε έπι 
τές πολιτείας καί κοινωνίας τών ‘Ρωμούνων, ούχ ήτ- 
τον δέ καί τήν ωφέλειαν ήν εσχεν έξ αύτών τών σχο
λών το Πανελλήνιον. Ούχί έξ άφηρημένης πλέον έν
νοιας, άλλ* έκ πραγματικές καταδεικνύεται τό ποαγμα, 
ώστε καί τοΐς τυφλοΐς δέλον τούτο.

Έπιτρέψατέ μοι δέ,έρίτιμε κύριε πρόεδρε,ΐνα έπιστήσω 
τήν προσοχήν ύμών μάλλον είς τόν περί τές Ελληνικές 
παιδείας λόγον,δν έν μεταφράσει έδημοσιεύσαμεν, δσπερ 
έστί ενός διδασκάλου έκ τές Κυδωνιάς όρμωμένου, μετά 
ταύτα είς τά έκπαιδευτικά βιβλία, δι* ών οι τε καθη- 
γηταί καί οί μαθηταί έσπούδαζον, καθώς καί έν τφ 
καταλόγφ τφ δημοσιευθέντι κατά τό τέλος τού πονή
ματος, δσπερ κατά τήν έορτάσιμον ημέραν τές ήμισείας 
έκατονταετηρίδος έδημοσιεύθη. Ού μήν άλλά καί έν οίς



εύρον έν διαφοράς χειρογράφοις σημειώμασι. Ο προστε- 
θησόμενος συνοπτικός κατάλογος ενταύθα αποδεικνυει 
την σελίδα του τρίτου τόμου, έν ω ευρηται πλήρης ο 
τίτλος έκαστου χειρογράφου, καθώς και» τας μικρας α
ναλύσεις αύτου. Νοητέον δε οτι ουκ ειχον τον δέοντα 
καιρόν ΐνα έπεκτείνω πλέον τάς έρεύνας μου έπί τών 
300 τούτων χειρογράφων, άπερ έσπούδασα |/-έχρι τοΰδε. 
Άποφαίνομαι ομως θετικώς δτι το εν αυτοΐς επιστη
μονικόν καί έκπαιδευτικόν περιεχόμενον ύπερτεοε^ τάς 
ελπίδας έκάστου, πραγμα οπερ αποδεικνυει εναργώς 
την άφοσίωσιν τών διδασκάλων υπέρ τές διαδοσεως 
τών έλληνικών φώτων κατά τάς σχεδόν δυο εκατοντα
ετηρίδας. Νομίζω δέ δτι πολλά εκ τών χειρογράφων 
είτε έξηφανίσθησαν, εϋτε πολλά έκ κεΐνται άγνωστα έν 
ταΐς βιβλιοθήκαις ιδιωτών η καί αλλαχού.

Μόλον τούτο το Πανελλήνιον δύναται χαίοειν με
γάλως δι’ δσα κατέχει έν τώ βασιλείψ της Ρωμουνίας 
την σήμερον. Έκ τές μελέτης μου έπ* αύτών γνωρίζω 
ϊως του νυν ύπέρ 130 διδασκάλους και μέγαν αριθμόν 
τών μαθητών κατά τάς δύο ποτέ ηγεμονίας.

Ό αριθμός τών 300 χειρογράφων, περί ών γίνεται 
λόγος έν τώ σταλέντι καταλογω, είναι κτέμα τών 
διαφόρων βιβλιοθηκών, ήγουν : της Μητροπόλεως του 
Ίασίου, τού Σεμιναρίου Σοκώλας, τού Πανεπιστημίου 
τού Ίασίου, τοϋ έν Βουκουρεστίφ Σεμιναρίου και τού 
παναγ. Μητροπολίτου τοϋ Ιάσιου κ. κ. Ιωσήφ Νανιέ- 
σκου καί μερικά έμή ιδιοκτησία.

Τά μαθήματα παρεδίδοντο είς τήν Ελληνικήν πρό 
πάντων, ού μήν άλλά καί εις την Λατινικήν και Γαλ
λικήν γλώσσαν έν ταΐς δυσί ταΐς Δκαδημίαις τού τε 
Ίασίου καί Βουκουρεστίου.

Έκ τών χειρογράφων έξάγεται άναμφιβόλως, δτι ή

r  / . *. γ  _ ,ερμηνεία των πεζ,ων και ποιητών συγγραφέων έγένετο 
διά τές εξηγήσεως τοϋ κειμένου διά πολλών λέξεων 
συνωνύμων, γράφομένων ύπό τό κείμενον δπερ οί Γάλ
λοι Methode juxta-lineaire ονομάζουσι* σπανίως δέ 
εγενοντο και δι απλές μεταφράσεως τού κειμένου είς 
τήν όμιλουμενην. Οσον άφορα τάς άλλας έπιστήμας 
έπιβεβκιώ οτι οί τότε καθηγηταί έδίδασκον τά μαθή- 
ματά των κατά τήν $ν είχον έν τη Δύσει πρόοδον, έ- 
πειδή είδον παρατηρήσεις καί σημειώσεις αύτών έπί 
τών ανακαλύψεων, γενομένων έν τη Δύσει κατά τό αύτό 
ετος, επομενως εκέκτηντο δλην τήν παιδείαν τές έπο
χές εκείνης. Ταύτα μεν τό γε νϋν εχον έπιφυλαττό- 
μένος δ’ όπως έν καιρώ εύθέτφ καί * τό τών έν λόγω 
χειρογράφων έρευνήσω καί εκθεσιν περί τούτων άπο- 
στείλω ύμΐν.

Συγγνωτε μοι, ερίτιμε κύριε πρόεδρε, διά τό σύντο
μον ταύτης τές μερικές έκθέσεως, καθότι ό καιρός δέν 
μοι τό επέτρεψε ινα εκταθώ πλειότερον, τοϋθ’ δπερ έπε- 
θυμουν, ευελπιστών οτι άμα τη πρώτη ευκαιρία θέλω 
προσπαθήσει ινα εκπληρωσω τήν έπιθυμίαν μου ταύτην 
κατά καθέκον. t

Διατελώ δέ μετά τές προσηκούσης ύπολήψεως καί 
σεβασμού πρόθυμος τών ύμετέρων φιλικών διαταγών

"Όλως ύμέτερος 
(Ύπογ.) Κ. ΕΡΒΙΤΣΙΑΝΟΣ.
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Έκ δέ τών άναθέντων τώ Συλλόγω ό μεν von Christ 
διάσημος καθηγητής τού εν Μονάχω Πανεπιστημίου 
άνέθηκεν αύτώ τά τοϋ Άριστοτέλους Μεταφυσικά

ΤΏ Ι Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ ίΠ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ ίΙ Ι  

T i l l  ΕΝ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ι 

ΔΙΑ ΕΙΚΟΣΙ Π ΕΝΤΑΕΤΗ ΡΙΔΟ Σ 

Π ΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  

Κ Α Λ Λ ΙΣ Τ Η Ν  ΠΟΙΗΣΑΜΕΝΏ1 ΣΠΟΥΔΗΝ 

Α ΡΙΣ ΤΟ ΤΕΛ Ο ΥΣ Τ Ο Υ  Σ Τ Α Γ Ε ΙΡ ΙΤ Ο Υ  

ΤΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ Δ ΙΩ Ρ Θ ίΙΜ Ε Ν Α  

ΑΝΕΘΗΚΕΝ 

Χ ΡΙΣ Τ Ο Σ  Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ό δέ Ν. Wecklein γυμνασιάρχης έν Μονάχω, σοφός 
έκδοτης τών Ελλήνων τραγικών, τήν νέαν εκδοσιν τές 
ΉΛίκτρας. τού Σοφοκλέους*

SOCIETATI 
PHILOLOGORUM GRAECORUM 

CONSTANTINOPOLITANAE
QUINQUE LUSTRA ^

CUM SUMMA LAUDE ΕΤ ΜΑΧΙΜΑ 
LITERARUM CRAECARUM UTILITATE 

FELICITER PERACTA GRATULANS 

D. D.

Ν. WECKLEIN
SOCIUS HONORIS CAUSA ADSCITUS

Ό  δέ συγγραφεύς τές Ι σ τ ο ρ ί α ς  τής Λυρικής ποιήσεως 
Flach τό κομψόν αύτοϋ συγγραμμάτιον S ap ph o , Grie~ 
ch is ch e  n o v e l le .

Οί καθηγηταί Eduard Woelfflin καί Joannes 
Melber τήν εκδοσιν αύτών τών Στρα τηγημά των  τοϋ 
Πολυαίνου*

SYLLOGO CRAECO PHILOLOGICO 

CONSTANTINOPOLITANO 

QUINQUE LUSTRA

STUDIUS HUMANITATIS
' ■ . / Μ / / -ri

PER ORIENTEM PROMOVENDUS FELICITER IMPENSA

CONGRATULANTES 

D: D. D.

E. WOELFFLIN e t  J. MELBER

Ή  δέ έν Παρισίοις Σχολή τών ζωσών Α νατολικών 
γλωσσών ένετείλατο τώ κ.Αιμιλίω Legrand χάριν τ έ ς  
Είκοσιπενταετηρίδος τοϋ Συλλόγου έκδούναι τό περί 
*Αλέ Πασσα τού έκ Τεπελένης ποίημα*

l ’e c o l e  DES LANGUES ORIENTALES VIYANTES 

de Paris
ά V occasion  d u  v in g t  - c in q u iem e  a n n i v e r s a i r e  

d u  S y l lo g u e  L itt e r  a i r  e  G re c  
a  in v i t e  u n  d e  s e s  m em b r e s  
M on sieu r  E m ile L e g r a n d  

C h a r g e  d u  c o u r s  d e  g r e c  m o d e r n e  
a  p u b l i e r  c e  p o em e .

Καί τελευταιον ό ήμέτερος Μαργαρίτης Δήμιτσας 
άρίστην άνέθηκε πραγματείαν Βιογραφ ία ν  ΌΛυμπιάδος  
τής Ήπε ιρώτ ιδος , μετ* άφιερώσεως καί προσφωνήσεως*



Κα! ή μέν άφιέοωσις ίχει ώδε :
ΑΦ ΙΕΡίΙΣ ΙΣ

ταΐ
ΕΝ Κ Ω Ν Σ Τ ΑΝ Τ ΙΝ Ο ΥΠ Ο Λ Ε Ι 

Ε Λ Λ Η Ν 1Κ Π Ι 

ΦΙΛΟ ΛΟ ΓΙΚΟ Ι Σ Υ Λ Λ Ο Γ Λ Ι  

ΕΠΙ Τ Η Ι

ΚΑΤΑ ΤΗ Ν  16  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ  Τ Ο Υ 1 8 8 6  

Τ Ε Λ Ο Υ Μ Ε Ν Η Ι  ΕΟ ΡΤΗ Ι 

ΤΗΣ Α '  ΕΙΚΟ Σ ΙΠ ΕΝ ΤΑΕΤΗ ΡΙΔΟ Σ 

ΤΟ Μ ΙΚΡΟΝ ΤΟ ΥΤΟ  ΜΑΚΕΔΟ ΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟ Ν  

ΕΙΣ Μ Ν Η Μ Η Ν  Α 1Δ 10Ν  

ΑΝΑΤ1ΘΗΣΙΝ

Ο ΦΙΛΟΠΟΝΗΣΑΣ Μ Α Κ Ε Δ ίΙΝ

Ή  δέ προσφώνησις ώδε :
ΧαΤρε γεραρέ τών Έλληνικών συλλόγων πάτερ 

πέντε πρός τοΐς εΐκοσιν αισίως άνύσας λυκάβαντ^ς.
Εύφραίνου γενναίε τών Έλληνικών γραμμάτων πρωταγωνιστά,

Ά φ ’ υψηλής έποπτεύων σκοπιάς τό πολύπονον και πολύμοχθον 
διανυθέν μακρόν στάδιον τοΰ πνευματικοΰ άγώνος.

Αγάλλου ο’τρηρέ τών Έλληνίδων Μουσών θεράπων,
τούς αγλαούς τής ένθερμου λατρείας αύτών καρπούς δοεπόμενος. 

Ποόσδεξαι μουσοπόλε τής περιπύστου νέας Ρώμης θίασε
τήν λιτήν ταύτην προσφώνησιν γηθοσύνως άγων τήν τής ήμιπεντη-

κονταετηρίδος έορτήν 
Κα\ ύπόδεξαι φαιδρώς πανηγυρίζων τήν υπάτην τών εορτών, 

δαφνηφόρε Ελληνικέ Φιλολογικέ τής Κωνσταντίνου πόλεως Σύλλογε 
τό Μακεδονικόν τοΰτο φιλοπόνημα ώς μικρόν μεγάλης 

ευγνωμοσύνης τεκμήριον άνθ’ ών κατά τήν είκοσιπενταετηρίδα 
επραξας, γενναίως άγωνισθεις έν τή πνευματική σταδιοδρομία 

πρός εύρυτέραν τής Ελληνικής παιδείας διάδοσιν παρά τοΐς νέοις 
Μακεδόσι καί πρός διάσωσιν τοΰ κινδυνεύοντος 'Ελληνισμού 

έν τή περιπύστω ποτέ πατρίδι τοΰ ’Αλεξάνδρου καί Άριστοτέλους.

Τοιαύται αί ένδείζεις εύνοιας καί συμπαθείας τών αλ
λογενών Ελληνιστών καί τών ύμετέρων πρός τόν Σύλ
λογον. Καί τοι δέ γενομένης της άπαγορεύσεως τού συ

νεδρίου, δ Σύλλογος εσπευσε διά τές ένταύθα διευθύν- 
σεως τού πρακτορείου Havas, ώς και διά τών εφημε
ρίδων, άγγειλα ι την άπαγόρευσιν, ηλθον άλλ* ομως 
ούκ ολίγοι ώς συμμεθέξοντες τών εργασιών αύτού, οί 
δέ πλεΐστοι άνεχαιτίσθησαν. Έκ τών έλθόντων ησαν δ 
Dr Gustav Meyer, καθηγητής τού έν Gratz Πανεπι
στημίου, απεσταλμένος τού έπί της δημοσίας έκπαι- 
δεύσεως ύπουργείου έν Αυστρία, ’Ιωάννης Ψυχάρης, κα
θηγητές έν τη Σχολή τών άνωτέρων σπουδών έν Σορ? 
βόνη, απεσταλμένος ώσαύτω; τού έπί της δημοσίας έκ- 
παιδεύσεως ύπουργείου έν Γαλλία, Τροίσκης καθηγητης 
της έν τη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Πετρουπόλε- 
ως, Α. Κουτσοβίνσκης καθηγητης τού έν Όδησσω Πα
νεπιστημίου καί αντιπρόσωπος αύτού, ό αρχιμανδρίτης 
Γεννάδιος προϊστάμενος της έν ’Αθήναις 'Ρωσικής έκ- 
κλησίας, Κοντακώφ καθηγητης τού έν Όδησσω Πανε
πιστημίου, δ διάσημος γεωγράφος Kiepert καθηγητης 
τού έν Βερολίνω Πανεπιστημίου, Kontze διευθυντής 
τού έν Βερολίνφ αρχαιολογικού Μουσείου, A. Michae- 
lis καθηγητης τού έν Στρασβούργη Πανεπιστημίου, 
Dr V O n  Duhn καθηγητης τού έν Έϊδελβέργη Πανεπι
στημίου, Θ. Ούσπένσκης καθηγητης τού έν Όδησσφ 
Πανεπιστημίου, Α. Κιρπιτσνικώφ καθηγητης τού έν 
Όδησσώ Πανεπιστημίου, de Regel καθηγητης τού έν 
Πετρουπόλει Πανεπιστημίου,Harkavy διευθυντής τμή
ματος τές έν Πετρουπόλει αύτοκρατορικές βιβλιοθή
κης, Gaspar Rene Gregory καθηγητής καί αντιπρό
σωπος τού έν Βαλτιμόρη Πανεπιστημίου Johns Ηορ- 
hine, Α. Πασπάτης αντιπρόσωπος τού έν Αθήναις πρός 
διάδοσιν τών Έλληνικών γραμμάτων Συλλόγου, Μ. 
Λάμπρος γενικός γραμματεύς τού έν ’Αθήναις Φιλολο
γικού Συλλόγου Παρνασσοΰ  καί αντιπρόσωπος αύτού.



Kuhne καθηγητής τού έν Κοπεγχάγη Πανεπιστημίου, 
Κ. Ξανθόπουλος γυμνασιάρχης τούέν Τραπεζούντι Ε λ 
ληνικού γυμνασίου, Π.Κ<*ρολίδης πρώην καθηγητής της 
έν Σμύρνη Εύαγγελικης σχολάς, Ν. 2ιδερίδης μηχα
νικός έν Άθήναις, I. Βαλαβάνης καθηγητής : Και οι 
τελευταίοι έλθόντες δύο διάσγιμοι ιατροί τών Παρισίων
ό Dr Constantin Paul, καί ό Dr L Labbe.

Επειδή δέ οί κύριοι Michaelis, Kontze, Kiepert, 
VOn Duhn έξέφοασαν τήν έπιθυμίαν προσελθεΐν εις τινα 
αρχαιολογικήν συνεδρίασιν, τό προεδρεΐον άνήγγειλεν 
αύτοΐς, ώς και διά τών έφημερίδων, τήν ημέραν και τήν 
ώραν τγ̂ ς συνεδριάσεως τού Συλλόγου. Άλλ* ούτοι μη 
λαβόντες έν καιρφ γνώσιν της συνεδριάσεως ού προσηλ- 
θον, καίπερ πολλών άλλων συνελθόντων, ούτως έδέησεν 
ΐνα ή συνεδρίασις γένηται έν άλλη ήμέοα* άπελθόντων 
δέ τών μέν κυρίων Kontze, Michaelis, von Duhn εις 
Πέργαμον, τών δέ κκ. Τροίσκη, Κοτσουβίνσκη και τού 
άρχιμανδρίτου Γενναδίου είς Ά θω , τών δέ κκ. Κον- 
τακώφ και Harkavy είς Όδησσόν, παρησαν έν αύτΤί οί 
κκ. Kiepert, Meyer, I. Ψυχάρης, Ούσπένσκης, Κιρ- 
πιτσνικώφ, de Regel, Gregory, Μ. Λάμπρος, Κ. Ξαν
θόπουλος, Π. Καρολίδης, I. Βαλαβάνης. Καί ό μέν πρό
εδρος έχαιρέτισε τούς ξενιζομένους μετ’ άγαλλιάσεως 
καί προσεφώνησεν αύτοΐς τά δέοντα, είπώνπρός τοΐς άλ- 
λοις δτι τήν συνεδρίασιν ταύτην λογίσεται μίαν τών ευ- 
τυχεστάτων τού επιστημονικού αύτού βίου, διά τήν πα
ρουσίαν τοσούτων ξένων λογίων ό δέ κ. Kiepert πρώ
τον μέν ελληνιστί εύχαριστών καί συγχαίρων τώ Συλ
λόγω, είτα δέ γαλλιστί, ώμίλησε λίαν εύκρινώς περί τών 
πηγών, αις έχρήσατο πρός κατάρτισιν τού μεγάλου αυ
τού χάρτου της Έλάσσονος Άσίας. Τό πολυπληθές ά- 
κρθατήρ;ον μετά προσοχής ήκροάαατο τού γηραιού,άλλά
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ζωηρού γεωγράφου, καί ζωηοώς έχειροκρότησεν αύτόν. 
Τό δέ ©«πέρας 6 πρόεδρος καί είς λιτόν προσεκάλεσε δεΐ- 
πνον τούς ξενιζομένους «ολίγο·ν-**-ψίλιττ τε» ' ή εύθυμία 
ήν μεγάλη κα*, ώς συμβαίνει έν τοιούτοις δείπνοις, αί 
προπόσεις πολλαί καί ζωηοαί, ούχί δμως καί τών ορίων 
έξερχόμεναι.

Έκ της παρουσίας τοσούτων ξένων καταφαίνεται δτι 
τό έπιστημονικόν συνέδριον εμελλεν ύπεοευδοκιμήσειν, 
εί έγίγνετο, άλλά διατί ούκ έγένετο ; πόθεν προηλθεν ή 
άπαγόρευσις αυτού ύπό της σεβαστές αύτοκρατορικης 
Κυβερνήσεως ; έκ παρανοήσεως; Ό Σύλλογος είκοσι καί 
πέντε ετη διετέλεσε πανηγυρίζων τήν επέτειον τ^ς ί- 
δρύσεως αύτού έορτήν καί πάντοτε κατ’ ετος τρανά είχε 
δείγματα τν̂ ς υψηλές εύνοίας καί εύμενείας της σεβα
στής Κυβερνήσεως. Κατ’ ετος άνήγγελλε ττΊ *Υψ. Πύλη 
τήν τελετήν της έπετείου έορτν ς̂ δι’ έπιστολών πρός 
τήν Α. ‘Υψηλότητα τόν Μέγαν Βεζύρην καί πρός τήν 
Α. Εξοχότητα τόν υπουργόν τ^ς Παιδείας καί πρός 
τούς λοιπούς υπουργούς. Πολλάκις δέ καί αύτοπροσώ- 
πως τό Προεδρεΐον παρεκάλει τόν υπουργόν τ^ς δημο
σίας έκπαιδεύσεως ΐνα διά της παρουσίας αύτού τίμηση 
τήν έπέτειον τού Συλλόγου έορτήν. Έν ταύταις ταΐς 
έπετείοις πανηγύρεσι πολλάκις καί ξένοι παρϋσαν, άν- 
δρες σοφοί, μέλη δέ τού Συλλόγου έπίτιμα* ούτοι έν 
ταΐς έβδομαδιαίαις τού Συλλόγου συνεδριάσεσι τακτι- 
καΐς τε καί έκτάκτοις μετεΐχον εστιν δτε τών έργασιών 
αύτού, καί σπουδαίας άνεγίνωσκον πραγματείας $ έπι- 
στημονικάς έποιούντο διαλέξεις, πολύ τό εύτράπελον 
καί ωφέλιμον έχούσας. Τοιαύτας έποιήσατο δύο καί ό 
περιώνυμος Λεσσέψ. Ό δέ Σύλλογος άπαξ καί δλως I- 
κτακτον έποιήσατο συνεδρίασιν πρός τιμήν τϊ)ς Α. Με
γαλειότητας τού αύτοκράτορος τ^ς Βρασιλίας Δον Πέ



τρου, μέλους οντος έπιτίμου τού Συλλόγου* Γσως άλλα- 
χού το ιαύται συνεδριάσεις ούκ άνευ άδειας τ^'^Τίυβερ- 
νήσεως γίνοντα ι’.’ Άλλ*" έν Κωνσταντινουπόλει ουτε ό 
Σύλλογος έξητήσατο άδειαν, φοοντίζων αεί άποκλεί- 
ειν άπό τών συνεδριάσεων πασαν πολιτικήν καί θρη
σκευτικήν συζήτησιν, ουτε η σεβαστή Κυβέρνησις το ι- 
ούτόν τ ι άπητησε, καλώς είδυΐα οτι ό Σύλλογος ά - 
σχολεΐται περί τήν καλλιέργειαν τών γραμμάτων καί έ
π ιστημών, καί πολύ έλευθερώτερον καί μεγαλοπρεπέστε- 
ρον προσφερομένη ή άλλαχού δπερ αύτήν μεγάλως· τιμ£ .

Έ π ί τούτοις πεποιθώς ό Σύλλογος άπεφάσισεν έπ ί 
τη είκοσιπενταετηρίδι αύτού καί έπιστημονικόν , συνέ- 
δριον συγκαλέσαι, διότι πάντω ς, ώς εΓρηται, ώφειλε τά 
έν Εύρώπη και Ά μεοικέ επ ίτ ιμα  αύτού μέλη προσκα- 
λέσαι είς τήν εορτήν. *Αλλ* ουτω τό συνέδριον, εΐποι 
τ ις  άν, έμελλε γενέσθαι διεθνές. Έ γώ  δέ λέγω ού μόνον 
διεθνές άλλά καί κοσμοπολιτικόν, δ ιότι, ώς άνω άπο- 
δέδεικτάι, τοιούτον Ιχει χαρακτήρα ό Σύλλογος, πεοι 
τήν καλλιέργειαν τών γραμμάτων καί έπιστημών α 
σχολούμενος, έν τοΐς μέλεσιν αύτού συγκαταλέγων καί 
πολλούς ξένους έκ πάντων τών πεφωτισμένων έθνών, ώς 
ποιούσι καί π&σαι αί Ά καδημ ία ι τού πεπολισμένου κό
σμου, τό έπιστημονικόν δμως συνέδριον τού Συλλόγου 
Ιμελλε είναι έιρηνικώτατον, διότι πασα πολιτική  καί 
θρησκευτική συζήτησις ήν αύστηρώς άπηγορευμένη.

Ό  Σύλλογος τοιούτον εχων φρόνημα περί συνεδρίου 
υπέβαλε κατά Μάϊον εύσεβάστως, ώς συνήθως είκοσι 
καί πέντε ετη έποίε'ι, Α. Ύ ψ . τώ  μεγάλφ Βεζίρη 
Κιαμήλ πασσδί τά περί τ έ ς  εορτές αύτού καί τού συ
νεδρίου διά τ ές  δε τές  έπ ιστολές :

Ύ  ψηΛότ a r e ,
Λαμβάνομεν τήν τιμήν άγγεΐλα ι ττΊ Ύ μ . Ύ ψηλότη- 

τ ι δτι ό έν Κωνσταντινουπόλει Ε λληνικός Φιλολογικός 
Σύλλογος πανηγυρίσει τήν είκοσιπενταετηρίδα τ έ ς  ί 
δρύσεως αύτού δι* έπιστημονικού συνεδρίου, άρξομένου 
τη 16]28 Αύγούστου καί λήξοντος τη 26 Αύγούστου 
(7 Σεπτεμβρίου) 1886.

Ε πειδή  δέ δ Σύλλογος υψηλήν τιμήν αύτού έλογί- 
σατο δτι ή Ύ μ . Ύ ψηλότης άπεδέξατο τήν έκλογήν Αύ
τ έ ς  ώς έπιτίμου μέλους αύτού, πέποιθεν δτι εύμενώς 
άποδέξεται καί τήν πρόσκλησιν ΐνα τίμηση τό συνέδριον 
διά τ έ ς  παρουσίας Α ύτές καί έμψυχώση τάς έπιστημο- 
νικάς αύτού εργασίας.

Είς τό συνέδριον προσεκλήθησαν πολλοί τών σοφών 
τ έ ς  Γερμανίας, ’Α γγλίας, Αυστρίας, Γ αλλίας, Ά μεο ι- 
κές κ τλ . Έ ξ αύτών οί μέν άπεκοίθησαν δτι προσελεύ- 
σονται εις αύτό, οί δέ δτι άδυνατούντες νά Ιλθωσιν, ά - 
ποστελούσι πραγματείας πρός άνάγνωσιν έν αύτώ .

Γινώσκοντες τήν φιλομουσίαν καί προθυμίαν, μεθ' ής 
ή Ύ μ . Ύ ψηλότης μέριμνα υπέρ τ έ ς  προόδου τφν γραμ
μάτων καί έπιστημών, τύπον Ιχουσα καί υπογραμμόν 
τάς φιλομούσους καί φιλοπροόδους διαθέσεις καί επ ιθυ
μίας της A. Α. Μ εγαλειότητος τού Σουλτάνου, έθέ- 
λοντος καί έπιθυμούντος δπως οί ύπό τό κραταιόν αυ
τού σκέπτοον λαοί ποοάγωνται εϋς τε τά γράμματα καί 
τάς έπ ιστήμας, πεπείσμεθα δτι ή Ύ μ . Ύ ψηλότης εύ
μενώς άποδέξεται τήν παράκλησιν ταύτην καί τήν εύ- 
χήν ΐνα ύπό τήν υψηλήν Αύτης προστασίαν λάβη τό 
τού Συλλόγου έπιστημονικόν συνέδριον.

ΙΊέμποντες δ 'Ύ μ ΐν  άντίτυπον τού προγράμματος τού 
συνεδρίου, έξαιτούμεθα τήν άδειαν όπως έπιτρέψητε τνί 
πρός διοργάνωσιν τού συνεδρίου έπιτροπνΊ νά λάβη τήν



τιμήν καί προσωπικώς νά έκφραση τά σεβάσματα τοϋ 
Συλλόγου πρός τήν Ύμ. ‘Υψηλότητα, καί παρακαλέση 
νά τιμήσητε τό συνέδριον διά της παρουσίας Ύμών.

Έκφράζοντες δέΎμΐν τάς ευχαριστίας τοΰ Συλλόγου, 
τγ̂ ς πρός διοργάνωσιν τοΰ συνεδρίου έπιτροπ^ς καί ημών 
αύτών, διατελούμεν

τής Ύ μ .  ΎψηΛότητος 
ταπεινοί θεράποντες 

Ό πρόεδρος 
(Ύπογ.) HP. ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Ό  γραμματευς 
και α. ά. άποδημοΰντος 

Ό γεν. γοαμματεύς τοΰ Συλλογου 
(Ύπογ.) ΟΔ*. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ.

Τοιαύτην έπιστολήν Ιπεμψε καί πρός τήν Δ. Εξο
χότητα τόν υπουργόν της Παιδείας Μουνήφ πασσα, έλ- 
πίζων δτι καί κατά τήν έορτήν ταύτην τρανά εξει 
δείγματα τν̂ ς υψηλές εύμενείας καί προστασίας της 
σεβαστής Κυβερνήσεως* δυστυχώς άλλως εδοξε τ7) Ύψ. 
Πύλη. Έ  Α. Έξοχότης ό υπουργός τΤίς Παιδείας δι’ 
έπιστολης της 26 ’Ιουλίου άνήγγειλε τώ Συλλόγω δτι 
ή Ύψ. Πύλη ούκ έπιτρέπει τήν συγκρότησιν τού συνε
δρίου, άτε διεθνή εχοντος χαρακτήρα. ’Αλλ* ό Σύλλο
γος διά τήν παρανόησιν ταύτην, έξ ής προν λ̂θεν ή άπα- 
γόρευσις τού συνεδρίου, ούκ έπιλησθήσεται τών ευμενών 
διαθέσεων της υψηλές εύνοιας καί προστασίας ην είκοσι 
καί πέντε ετη έπεδαψιλεύσατο αύτώ ή σεβαστή αυτο- 
κρατορική Κυβέονησις, ούδέ παύσεται έκφράζων αυτΤί 
τάς οφειλομένας εύχαριστίας.

Καί νύν κατά ταύτην τήν έπίσημον έορτήν τ^ς ει- 
κοσιπενταετηρίδος έκφράζει τάς εύχαριστίας αύτού τ9ι 
Α.Έξοχότητ», τώ υπουργώ τ^ς Παιδείας Μουνή^πασσ#

εύαρεστηθέντι πέμψαι ώς άντιπρόσωπον αύτοΰ τόν κ. 
Γεωργάκη Έφέντην Όχανίδην, δν καί παρακαλοΰμεν 
διαβιβάσαι τ?) Α. Έξοχότητι τά τε σεβάσματα καί τάς 
εύχαριστίας τού Συλλόγου.

Καίτοι δέ τό συνέδριον ού συνεκοοτήθη, οφείλομεν έκ- 
φράσαι τάς θεομάς εύχαριστίας τού Συλλόγου τοΐς μο- 
χθήσασι καί συναγωνισαμένοις, τη πρός διοργάνωσή τού 
Συνεδρίου έπιτροπτΊ, έν μέν Βερολίνω τη Α. Έξοχότητι 
τώ πρεσβευτή τν}ς Ελλάδος κ. A. Ρ. ‘Ραγκαβ-Τί καί τώ 
κ. Α. 'Ρούκη νύν έν Άθήναις διατρίβοντι, έν δέ Τυβίγ- 
γη τώ κ. Ν. Φιλιππίδη, έν δέ Μονάχω τώ υφηγητή 
τού Πανεπιστημίου κ. Karl Sittl, έν δέ Παρισίοις τοΐς 
κ. κ. Γ. Χασιώτη καί Emile Gruelle καί τω άοιδίμω 
G, D’Eichthal, δς καίπερ τό ογδοηκοστόν καί δεύτε
ρον άγων ετος καί έπιθανάτιος ετρεχεν ιδίαις χερσί δια- 
νέμων τό πρόγραμμα τού συνεδρίου, τοσοΰτον ό μακα
ρίτης ήγάπα τον Σύλλογον* έν δέ Τεργέστη διευ- 
θύνσει της Εταιρίας Lloyd καί τώ κ. Άντωνίω Δη- 
μητρίου μεγάλως συνεργήσαντι εις τήν εκπτωσιν τών 
ναύλων, έν δέ Μασσαλί^ ταΐς διευθύνσεσι τών ίταιριών
Messageries Maritimes καί Fraissinet καί τώ φιλο- 
γενεστάτω κ. Στ. Ζαφειροπούλψ· έν δέ Κωνσταντινου- 
πόλει τώ άξιοτίμω ιατρώ κ. Δ. Ζαμπακω, πολλάς άπο- 
στείλαντι προσκλητηοιους τού Συλλόγου έπιστολάς 
τοΐς έν Παρισίοις καί αλλαχού φίλοις αύτού, A. Le- 
Val, τοΐς διευθυνταΐ; τών ένταΰθα πρακτορείων της 
εταιρίας Loyd καί Messageries Maritimes καί τοΐς 
ζηλωταΐς τών καλών κ. κ. Δ. Ταμβάκω καί Ε. Εύγε- 
νίδη συνεννοηθεΐσι τοΐς διευθυνταΐς καί τώ κ. Άντωνίω  
Δημητρίου πρός εκπτωσιν τών ναύλων.

Ά λλά  θερμοτάτας όφείλομεν έκφράσαι εύχαριστίας 
πασι τοΐς τε προσελθοΰσιν ένταΰθα καί τ^ΐς πέμψασι



πραγματείας 7) έπιστολάς και τοις άναθεΐσι τα συγ
γράμματα αύτών, ώς καί έχείνοις οΐτινες εμελλον έλ- 
θεΐν έ  πέμψαι πραγματείας, άνεχαιτίσθησαν δέ έκ της 
άπαγορεύσεως τού συνέδριου. Ο Σύλλογος αει εκ τ ές  
αδελφικής αύτών συμπαθείας και εύμενείας νέαν ζωην 
και νέον θάρρος άρύσεται.

Ά λ λά  καιρός ΐνα περι της τρίτης αρχές τού Συλλό
γου ποιησώμεθα λόγον. Είπομεν άοχόμενοι δτι δ Φιλο
λογικός Σύλλογος και δυστυχέ δ ιέλθεν ετη και πολλάς 
ύπέστη συμφοράς* καίτοι όλεθοιωτατη ην η εκ της πυρ- 
καϊ£ ; τού 1870 ένσκήψασα, ην δμως άλλη ολεθριωτέρα, 
ψυχική τις νάοκη και μαρασμός,ωστε ο Σύλλογος εφθινε 
και έφαίνετο επιθανάτιος. Τοιαύτη τούλάχιστον ην η 
φωνη τού προέδρου κατά τό 1869 - 1870 , λέγοντος τΤτ 
3 Μαίου 1870 έν τη έπετείω τού Συλλόγου έορτ$ δτι 
«έρχετο φερων σμύρναν καί άλοην, ΐνα  αλείψη τόν θα- 
να τ ιώ ντα , 7)ρχετο προσκομιδών σαβανον, ινα κηδευση 
τόν νεκοον κχί ειπη αυτώ το πανυστατον άσμα.» Μετ 
δλίγας δέ ημέρας τ*7) 21 Μαίου ένέσκηψεν απροσδόκητος 
καί η ολέθρια έκείνη πυρκαϊά, πάντα  τά  τού Συλλόγου 
καταστοέψασα καί άποτεφρώσασα και ου δ εν αλλ ο κα- 
ταλιπούσα αύτώ , η τέφραν καί κενόν ονομα' ωστε παν- 
ταχόθεν ηπούετο γοερά φωνη «τετέλεστα ι, ο Φ ιλολογι
κός Σύλλογος κατεστράφη διά παντός».

Πώς λοιπόν δ Σύλλογος, ώς δ μυθολογούμενος Φοΐ- 
νιζ , έκ τ ές  τέφρας αύτού άνεγεννήθη εύθα>έστερος καί 
ακμαιότερος ; Πόθεν ηούσατο την νέαν ζωην καί τάς 
δυνάμεις αύτού ; Πόθεν το άκατάβλητον αύτού θάρρος ; 
Έ κ τ έ ;  έξές σωτηρίου καί ζωογόνου αύτού άρχης. Ό  
Σύλλογος τ έ  άρχεβούλω γνώμη τών πρώτων Ιδρυτών 
ούκ ην προωρισμένος ΐνα ίδρυμα λογίων τινων μονον κα
ταστεί, άλλ* άπέβλεψεν είς εύρύτατον δρίζοντα, ε ί; τόν

στενόν σύνδεσμον τών ηθικών καί διανοητικών δυνά
μεων τού ημετέρου έθνους, είς την συνένωσιν τών εκ
παιδευτικών ένεργειών αύτού, είς την κοινήν καί σκόπι- 
μον σύμπραξιν πασών τών κοινωνικών τάξεων, πρός 
άπότριψιν καί έκκάθαρσιν τού έθνικού^χαρακτέρος άπό 
τών άσχημιζόντων αύτόν ρύπων τ έ ς  πολυχρονίου ά - 
μαθείας, πασών, λέγω , τών κοινωνικών τάξεων, τών τε 
ένταύθα καί τών έν τα ΐς  έπαρχίαις καί τών άλλαχού, 
τού κλήρου, τών λογίων, τών έπιστημόνων, τών τραπε* 
ζ ιτώ ν, τών έμπορων, τού λαού, καί αύτού δη τού έδά- 
φους τ έ ς  έν η οίκούμεν χώρας, διότι καί τούτο άπα- 
ραίτητον έγένεπο στοιχεΐον τό πάλαι είς την μόρφωσιν 
τού έθνικού χαρακτέρος.

Τοιαύτη η τρίτη άρχη τού Συλλόγου, έν πρό οφθαλ
μών άεί είχεν είκοσι καί πέντε ετη ώς ιδανικόν σκοπόν, 
πρός δν Ιτεινον πασαι αύτοϋ αι πράξεις* έξ α ύτές πολλά 
καί μεγάλα έπέλθον άγαθά.

Καί πρώτον η συμμαχία καί έπ ιμαχία , ούτως είπεΐν, 
τ έ ς  καρδίας καί τού π>ούτου, η σύμπραξις τών οπα
δών τού λογίου καί τού έμπολαίου Έρμού, η$ πρωτό
λεια  η άνέγερσις τ έ ς  οικοδομές ταύτης.

Ό  Σύλλογος συνψδά τ?, άρχίί ταύτ-ρ,τ^ τϋς συμπρά- 
ζεως, απετάθτι δι επιστολών εζαιτούμενος ττιν αρωγήν 
αύτών υπέρ τών έν τ α ΐ ;  έπαρχίαις τοϋ οθωμανικού κρά
τους απόρων σχολείων τοϋ -«(/.ετέρου έθνους, πρός τε 
τους εν Κωνσταντινουπόλει ευποροϋντας ομογενείς, και 
προς τους εν τ ΐί αλλοδαπή,πρός τους έν τα ΐς παριστρίοις 
χώραις, καί πρός τους έν τϊ) μεσημβρ^ΐ) Ρωσσί^, καί 
πρός τους έν Βιέννη, καί τούς έν Τεργέστη, καί τούς έν 
Μ ασσαλία, καί τούς έν Λονδίνφ, καί τους έν Μ αγχε- 
στρί<£, καί τούς έν Λιβερπούλη, καί τούς έ ν ’Α λεξάν
δρειά, καί τούς έν Κα{ρ<ρ.



Έ κ τούτο>ν τινές, δυστυχώς ουχί πάντες, προθυμοι 
ήλθον αρωγοί τφ  Συλλόγω ύπέρ τών απόρων σχολείων, 
πρός ους ό Σύλλογος καί ιδ ία και δημοσία έξέφρασε τάς 
ευχαριστίας αυτου, καί την ευγνωμοσύνην τών άπορων 
σχολείων* οί έν Κωνσταντινουπολει^ομως διέπρεψαν επι 
προθυμία καί εύγενεστάτη χρήσει του πλουτου α υ τώ ν  
Τοσαύτη φιλομάθεια είχε την ψυχήν αυτών καταλα - 
βούσα, ώστε ή παρ’ αυτών γεννα ία του πλούτου χρ^σις 
άνέλαμψε μεγαλουργό;, ό πλούτος έν τα ΐς χερσίν αυ
τών έγένετο πνευματικόν δργανον* ούδείς σχεδόν τών 
Συλλόγων τών τε έν Κωνσταντινουπόλει καί τών έν τα ΐς 
έπαρχίαις δ μη λαβών δείγματα της ευεργετικής αυτών 
χειοός· δ δέ αγαστόν καί είς εκπληξιν φέρον ην η προ
θυμία, μεθ* ης άμα καταλείποντες τάς τραπεζιτικάς 
αυτών έργασίας, συνηρχοντο μετά τών λογίων περι π α ι
δείας συσκεψόμενοΓ πού γάρ αλλαχού είδέ τ ις  τας μεν 
αίθούσας τών εμπορικών καί τραπεζιτικών καταστημά
τω ν, ενθα προ ολίγου σπουδαία περί συστάσεως π ισ τω 
τικών εταιριών καί περί δανείων συνεκροτούντο συμβού
λ ια , αίφνης είς φιλεκπαιδευτικούς Συλλογους μεταβαλ- 
λομένας, τούς δ’ έμπορους καί τραπεζίτας, οϊτινες πρό 
μ,ικοοϋ περί μεγάλων χρηματιστικών εργασιών εβουλεύ- 
οντο, συνερχομένους μετά τών λογίων καί συσκεπτομε- 
νους περί συστάσεως διδασκαλείων πρός ταχυτέραν και 
σκοπιμωτέοαν της δημοτικής παιδεύσεως διάδοσιν ; η 
ούχ έωρώντο ταύτα  γιγνόμενα τώνέν Κωνσταντινουπόλει 
έν τοΐς τών ημετέρων τραπεζιτικοΐς καταστημασιν ; οι 
δέ προσεοχόμενοι ξένοι άγνωστα αύτοΐς βλέποντες πρό
σωπα, μη γινώσκοντες δέ μηδέ δυνάμενοι τό κα τ ’άρχάς 
τά  ήμέτερα νοήσαι πράγματα, ούκ ηρώτων μετά θαυ
μασμού καί απορίας τ ί συμβαίνει, τούς ήμετέρους λο
γίους μεσίτας έκλαμβάνοντες ; Καί δικαίως* ού γάρ ον-

τως ήσαν μεσΐται τών απόρων σχολείων καί τών Σ υλ
λόγων πρός τούς πλουσίους, καί τών πλουσίων πρός τά  
άπορα σχολεία καί τούς Συλλόγους ; τούτο δέ καί αύ- 
τοί οί ξένοι τελευταΐο,ν κατενόησαν, ώστε τούς ήμετέ- 
ρους λογίους έν τοΐς τραπεζιτικοΐς βλέποντες καταστή - 
μασιν έπεφώνουν την κεφαλήν κινούντες* α ! α !  Σ ύ λ 
λ ο γ ο ι  Σ ύ λ λ ο γ ο ι ,  χα ϊ  π ά λ ι ν  περ ί  σ χ ο λ ε ίω ν  !

Ε υτυχείς χρόνοι ! Ό  Σύλλογος μετά συγκινήσεως 
αεί αναμιμνήσκεται τών γενναίων τούτων χορηγιών τών 
ημετέρων πλουσίων, προβάλλων αύτάς άξιόζηλον παρά
δειγμα τα ΐς  έπερχομέναις γενεαΐς. Έ ξ έκείνων τών φι- 
λομούσων καί φιλογενών ανδρών ολίγοι τινές εμειναν νύν 
έν Κ ωνσταντινουπόλει, έν οίς ό φίλος τοϋ Συλλόγου καί 
φίλος τών έλληνικών γραμμάτων κ. Δ. Ταμβάκος, καί ό 
προσωρινώς ενταύθα διατριβών καί έπί φιλογενεία δια- 
πρέπων Άνδρέας Βαλλιάνος, χρησιμώτατος γενόμενος 
τω Συλλόγω εΓς τε τα άλλα καί είς τήν άνέγεοσιν της 
οικοδομής* οι δέ άλλοι άπεδήμησαν πρός Κύριον ή άπο- 
δημούσιν έν ξέναις χώοαις. Άλλ* ό Σύλλογος είτε έπιδη- 
μούντων ειτε άποδημούντων, ούδέποτε έπιλησθήσεται 
αύτών, ήκιστα δέ έν τη έπισήμω ταύτη  ημέρα της εί- 
κοσιπενταετηριδος, καθ ήν τώ  λογισμφ άνατρέχομεν 
πρός τά  όπίσω, άναζητούντες τάς άρχάς καί τάς α ιτ ία ς 
τής ταχείας προόδου τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου καί 
εύδοκιμήσεως* ό Σύλλογος τά  ονόματα αύτών χρυσοΐς 
άναγράψας γράμμασιν έν στήλαις, τήν μνήμην αύτών ά- 
νεξάλειπτον διατηρεί. Ούδένα δέ λανθάνει δτι έξοχους 
γενναιοδωρίας έποιήσατο τώ Συλλόγω ό έξοχος τής εύ- 
άνδρου Ηπείρου γόνος, 6 Χρηστάκης Ζωγράφος, πολλάς 
χ ιλιάδας λιρών προσενεγκών αύτφ  διά τήν οικοδομήν, 
δια την εκδοσιν τών Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων, 
διά δ ιαγωνίσματα, διά τήν συλλογήν τών ζώντων μνη-



μειων έν τη γλώσση του λαού, διά την ύποστήρηξιν τών 
έν τα ΐς έπαρχίαις και τών έν Κωνσταντινουπόλει απόρων 
σχολείων, διά την Ικδοσιν τού περιοδικού, δ ι’άγοράς βι
βλίων και περιοδικών χρησίμων τώ  άναγνωστηρίφ, διά 
την εικόνα ττ ς̂ άτιοθεώσεως τοϋ Όμηρου ,  και τελευ- 
ταΐον χ ιλ ίας καί διακοσίας λίρας διά την εορτήν τής 
εικοσιπενταετηρίδος. Τοιούτος ό άνηο, πρόθυμος άε'ι καί 
γενναίος αρωγός τώ Συλλόγω* ούδέν παρήλθεν ετος, 
καθ* δ ούκ έχορηγησέ τ ι αύτώ . ’Επιτρέψατε δέ μοι ά - 
ναγνώναι έπιστολάς τινας αύτού, δπως ιδητε οτι ού 
μόνον ηγάπα τόν Σύλλογον, άλλά καί ορθώς έξετίμα 
τάς έργασίας αύτού.

'Αξιό τ ιμε  κ. 17 ρόεόρε ,
Έ πιθυμών νά συντελέσω είς την διάδοσιν της π α ι

δείας κατά την Άνατο7*ην, ητις άλλοτε τοσούτον προ- 
εξηρχεν εις τά  γράμματα, αγγέλλω  διά τής παρούσης 
μου είς τόν Φιλολογικόν Σύλλογον, ού άξίως προεδρεύ
ετε, δτι προσφέρω κ α τ ’ ετος διακοσίας όθωμανικάς λ ί
ρας, ϊνα δίδωνται είς τά  χρηζοντα ύποστηρίξεως σχο
λεία , η πρός σύστασιν νέων, δπου ανάγκη υπάρχει. Τά 
περαιτέρω θέλει κανονίσει ό Σύλλογος δπως κρίνει ώφε- 
λιμώτερον.

Πρός δέ τούτοις πέμπω ετερα πεντακόσια φράγκα 
πρός άγοράν περιοδικών διά τό’Αναγνωστήριον τού Σ υλ
λόγου.

Trj 1 Μαΐου 1871.
ΧΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Φίλε κ . Ήροκ.λή Β α σ ι ά ό η ,

Έ πιθυμών σφοδρά νά συντελέσω είς την παγίωσιν καί 
τελείαν τού ΦιλολογικούΣυλλόγου άποκατάστασιν,προσ



φέρω δ ισχ ιλ ία ς (άρ. 2 ,0 0 0 ) όθωμανικάς λ ίρας, δπως ή 
οικοδομή αυτου άποπεοατωθη άνευ αναβολής. Πέποιθα 
δέ δτι, απαλλασσόμενος ούτως ό Σύλλογος τώ ν φροντί
δων τ η ; υλικής οικοδομή;, θέλει συγκεντρώσει πάσας 
αύτοϋ τάς δυνάμεις καί ένεργείας εις τό δ ιανοητικόν 
και ηθικόν αύτοϋ έποικοδόμημα, δπως α π ’ αύτοϋ, ώς 
άπό φαεινής έσ τ ία ς , έκπέμ πητα ι άει δ ιαλάμπον τό φώς 
τ η ; π α ιδ ε ία ; και επ ισ τή μ η ;.

Τή 20 Μαίου 1873. 
ΧΡ.ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ά λ λ ά  και τό φώς της πα ιδείας και επ ισ τή μ η ; άν έκ- 
π έμ π η τα ι άπό τοϋ Συλλόγου άει δ ιαλάμπον, τ ί ;  άλλος 

λυχ ν ία  αύτοϋ έπέχεεν άφθονον ελαιον ή αύτός ούτος 
δ άνήρ ;

Διό ό Σύλλογος ού μόνον άνεκήρυζεν αύτόν μέγαν 
αύτοϋ εύεργέτην, άλλά  καί άλλας τ ιμάς έκτακτους ά - 
πένειμεν αύτώ , δ ικα ιών τό λόγιον τοϋ Πολυβίου, δτι οί 
‘Έ λληνες γινώσκουσι τούς άγαθού; άνδρα; τ ιμ ά ν , ψη- 
φισάμενο; στησαι έν τη  μεγάλη αιθούση τήν προτομήν 
αύτοϋ έκ μαρμάρου, ήν όρατε ποιηθεΐσαν ύπό διασήμου 
γλύπ το υ , τοϋ κ. ChapOU, μέλου; τοϋ ’Ινστιτούτου τής 
Γ α λλ ία ς , κατασκευάσαι δέ και νομισματόσημον (μ ετά λ - 
λιον) έπ ι τ7) είκοσ ιπενταετηρ ίδ ι, ώς ε ιθ ισ τα ι το ΐς έν ττ̂  
Έσπερί<£ Σ υλλόγοις, φέρον τήν εικόνα τοϋ μεγάλου α ύ 
τοϋ ©ύεργέτου, δπως το δνομα αύτοϋ, στενώς τ φ  Σ υλ- 
λόγφ  συνδεδεμένον, Ι τ ι στενώτερον συνδεθη είς α ιώνα 
τόν ά π α ντα . Τό μετάλλιον ποιηθέν ύπό ετέρου μέλους 
τοϋ ’Ινστιτούτου τοϋ κ. C h ap la in  διανεμηθήσεται τοΐς 
μέλεσι τοϋ Σ υλλόγου, και το ΐς έπ ιστημονικο ΐς Συλλό- 
γοις κα ι Ά κα δ η μ ία ις  καί Π ανεπ ιστημ ίοις, μεθ’ ών δ 
Σύλλογος συνδεδεμένος έστίν.
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Έ γ ώ  δέ π έπο ιθα  δ τ ι α ί μ εγαλοδω ρ ίαν του Χ ρηστάκη  
Ζωγράφου προς τόν Σ ύλλογον ουπω  Ιλ η ξα ν , α λ λ α  κα ί 
είς τό έξη ς δ ια τελ έσ ε ι έ κ π λ ή τ τ ω ν  εύαρέστως αυτόν δ ιά  
γ εννα ίω ν  προσφορών* εύχηθώ μ εν ϊν α  εχη  υ γ ε ία ν  α μ ε τά -  
π τ ω τ ο ν  κ α ί ζήση  Ι τη  π ο λλά  επ  α γα θ ω  τώ ν  ελ λ η ν ικ ώ ν  
γρ α μ μ ά τω ν  καί* τή ς  έλ λ η ν ικ ή ς  π α ιδ ε ία ς . (Ζωηραί χ ε ι
ροκροτήσεις).

Τ ο ια ύ τα  τά  α γα θά  α π ο τελέσ μ α τα  τή ς  συμπρά^,εως 
τώ ν  π λουσ ίω ν μ ετά  τώ ν λογίω ν* άπό δέ τώ ν  πλουσ ίω ν 
μ εταβώ μ εν είς τόν λαόν, ού τη ν  συμπραξιν ό Σ ύλλογος 
π ο λύτ ιμ ο ν  έλ ο γ ίσ α το ’ δ ιό τ ι , αν μη ό λαός πλούσ ιος η 
τό  β α λ ά ντ ιο ν , πλούσ ιος ομως εσ τ ι κα ι π ά νυ  τη ν  καρ- 
δ ία ν εύγενώ ν α ισ θ η μ ά τω ν  /.αί φρονημάτων" διό ή̂  παρ 
αύτοϋ  ύπό τοϋ Σ υλλόγου α ΐτη θ ε ϊσ α  σύμ πραξις ούκ ην 
ή  τοϋ β α λ α ν τ ίο υ ,ά λ λ ’ ή τη ς  καρδίας ά γ ά π η  κα ί σ υμ π ά 
θεια  είς τ ά  Ιργα α ύ το ϋ , κ α ι ή  π ίσ τ ις  δ τ ι ό Σ ύλλογος είς 
τ ή ν  έκπα ίδ ευσ ιν  μ ά λ ισ τα  τω ν  Υποδεεστέρων τά ξ εω ν  τοϋ 
λαοϋ κ α ί ε ίς τ ή ν  β ελ τ ίω σ ιν  τοϋ ήθικοϋ α υ τώ ν  χ α ρ α - 
κτήοος, κα ί είς τή ν  άνύψω σ ιν τοϋ φρονήματος ά π έο λεπ ε 
δ ιά 1 τώ ν  π ο λλώ ν κα ί π ο ικ ίλω ν  έκ π α ιδ ευ τ ικ ώ ν  αύτου  
ενεργειών κα ί φροντίδω ν, ε ίτ ε  περι τη ν  δ ιοργάνω σιν α 
σχολούμενος δ ιδ α σ κα λε ίω ν πρός μόρφωσιν ά ξ ιω ν  δημο
δ ιδ α σ κά λω ν , ε ιτ ε  περί τη ν  β ελ τ ίω σ ιν  τή ς π ρ ώ τη ς , τή ς  
δημ οτική ς π α ιδ εύσ εω ς , ε ίτ ε  περί τή ν  σ ύσ τα σ ιν  ά γω νο - 
θ ε τη μ ά τω ν  οία τά  Β ο υτσ ινα ΐα  κα ί Κ α ρ α πά νε ια , ε ιτ ε  
περί τή ν  ε ισ α γω γή ν  τή ς  γ υμ να σ τ ικ ή ς  εις τ α  ήμετερα  
σ χ ο λ ε ία , ε ιτ ε  περί τή ν  εκδοσιν εύμεθόδων δ ιδ α κ τ ικ ώ ν  
β ιβ λ ίω ν , ε ίτ ε  περί τή ν  ύπο στή ρ ιξ ιν  άπορων σχολείω ν εν 
τ α ΐς  έπ α ρ χ ία ις  τού οθωμανικού κράτους, κ α ί περί τ η ν  
ΐδρυσιν ά λλω ν  νέω ν, δπου ά νά γ κ η , ά π α ιτ ώ ν  ινα  τ α κ τ ι -  
κώς α ύ τώ  π έμ π ω ντα ι πληοοφορία ι εξ εκάστου μέρισμα 
το ς , δ ιαλαμ β ά νο υσα ι περί τώ ν  εξής*

α ) Πόσα είσ ίν έν α ύ τώ  τ ά  δ η μ ο τικά  σ χ ο λεία  έ κ α τ έ -  
ρου τοϋ φύλου.

β ) Πού ύπάρχουσ ι κα ί πού ούχ ύπ ά ρ χ ο υσ ι,κ α ί δ ιά  τ ί .  
γ  ) Τ ίνα  εκ τώ ν  σχολείω ν εχουσ ιν έφορίας, κα ι τ ίν ε ς  

οι έφοροι, δ ιό τ ι εκ τή ς επ ιμ ελ ε ία ς  α ύ τώ ν  κα ί φροντίδος 
ε ζη ρ τη τα ι η ευδοκ ίμησ ις τώ ν  σχολείω ν.

δ ') Πόσοι κα ί τ ίν ε ς  οί έν έκά σ τω  σχολείω  δ ιδάσκον
τ ε ς , κα ί τ ίς  ό μισθός α ύ τώ ν .

ε ) Τ ίνα  δ ιδασκόμενα μ α θ ή μ α τα  κ α τ ά  τ μ ή μ α τα  κ α ί 
τ ά ξ ε ις , κα ί τ ίς  ό κανονισμός τή ς  σχολής, άν ύ π ά ρ χ η .

* **  ̂ ? ' νες °* ποΡ°ι εκ ά σ τη ς σχολής, πόσαι α ί έ τή σ ια ι 
α υ τή ς  δ α π ά να ι κα ί τ ίν α ς  ε/ει ά νά γκ α ς .

ζ ')  Πόσοι οί μ α θ η τα ί έκ ά σ τη ς  σχολάς, κ α ί τ ίς  ή α να 
λο γ ία  α ύ τώ ν  πρός τόν πληθυσμόν τώ ν  ήμετέρω ν έν τ<5 
τό π ω  Ινθα ή σχολή , πόσοι κ α ί τ ίν ε ς  οί προ κόπτοντες 
κα ι ^ευδοκιμοϋντες, πόσοι εύποροι κ α ι πόσοι άπορο», κ α ί 
εί ούτο ι εκ τώ ν  πρ ο κο πτόντω ν , τ ίν ε ς  π α ΐδ ες  άπό τή ς  έ -  
ξα ετο ϋς η λ ικ ία ς  κα ί άνω  φ ο ιτώ σ ιν  είς τ ά  σ χ ολεία  κα ί 
τ ίν ε ς  ου, κ α ί δ ιά  τ ί .
, Τ ά « πληροφορίας τ α ύ τ α ς  ά π ^ τε ι δ Σ ύλλογος ούκ ά π ’ 

εύθείας παρά  τοϋ  λαοϋ , ά λ λ ά  παρά τώ ν  άρχιερέων, τ ώ ν  
δημογεροντιώ ν κα ί εφοριών τώ ν  σ χο λείω ν , π έυ ιπω ν έ γ κ υ -  
κλ ίο υς , έν α ίς  τ ά  ά γα θ ά  τή ς  π α ιδ ε ία ς  έξ-7ίρε κ α ί ύ π εδ ε ί-  
κνυε τή ν  α π α ρ α ίτη το ν  ά νά γκ η ν  τή ς  έκπα ιδ εύσεω ς το ϋ  
λαοϋ κ α ί τα^μέσα , δ ι’ ών ήν δυνατόν δ ιεγε ΐρα ι τ ή ν  φ ι-  
λομ άθεια ν α ύ το ϋ .

«Ό μ ο λο γο υμ ένω ς, εγραφε πρός τούς αρχ ιερ είς , οί α 
γ ώ ν ε ς  αυτού  (τοϋ Σ υλλόγου) φρούδοι κα ί α λ υ σ ιτ ε λ ε ίς  
ά π ο β ή σ ο ντα ι, άν μή κα ί τ ή ς  ύμετέοας τ ύ χ η  προθύμου 
κα ί ισ χ υρ ές συμποάξεως* δ ιό τ ι ύμ εΐς  έστέ οί π ν ε υ μ α τ ι
κοί τοϋ λαού πατέρ ες , πρός ύμ<2ς π ά ν το τ ε  κα ί δ ικ α ίω ς  
προσέχει τόν νοϋν, υμ ε ίς , δ ,τ ι  κα ί άν εΓπητε, γ ίν ε τ α ι



αίσθητότερον τή  ψυχ'7) αυτου, υμείς τέλος παρά τε τών 
θειων και τώ ν ανθρωπίνων νόμων την προστασίαν καί 
την έπ ιμέλειαν του λαού έτιτετραμμένο ι έσ τέ ’ ώστε ύ 
μεΐς διά τών πατρ ικών συμβουλών, προτροπών,έγκυκλίων 
πρός τό ύμέτερον ποίμνιον, διά τών Ιεροκηρύκων καί ιε
ρέων έκάστης κώμης καί συνοικίας, δύνασθε παντός ά λ 
λου κάλλιον κατορθώσαι, ΐνα  εις την συνείδησιν του λαου 
εισχώρηση όπόσον αναγκα ία  καί απαρα ίτητός έστιν η 
έκπαίδευσις αύτου, καί καταλαβγι την καρδίαν αύτού 
άγιος ύπέρ τής πα ιδείας ζήλος καί ιερός ένθουσιασμός.

«Κ αθ' ήμας δέ ού μικρόν συντελέσουσι καί τά  έξής 
μέσα* ά) άν ή Ύ μ . Σεβασμιότης ύποχρεώση ένθεν μέν 
τούς ίεοεΐς έκάστης κωμοπόλεως καί συνοικίας, ΐνα  καθ’ 
έξαμηνίαν άναγινώσκωσιν έπ* εκκλησίας κατάλογον τώ ν 
πα ίδω ν οσοι άπό τή ς εξαετούς ηλ ικ ία ς καί άνω όφεί- 
λουσι φοιτάν είς τά  σχολεία , ενθεν δέ τά ς έφορίας ΐνα  
έν καιρώ τών έξετάσεων τών δημοτικών σχολείων άνα- 
γινώσκωσι κατάλογον πλήρη τών παίδων τής χώρας, 
σημειούμεναι τούς μή φοιτώντας* καί β') άν έν τα ΐς  
κεντρικωτέραις πόλεσι τώ ν έπαρχιών και διαμερισμάτων 
φ ιλεκπα ιδευτικο ί ίδρυθώσι Σύλλογοι κα ί ’Α δελφότητες, 
σκοπόν καί μέλημα εχοντες τήν προαγωγήν καί έπίδο- 
σιν τής δημοτικής παιδεύσεως καί τώ ν έλληνικών γραμ
μάτω ν. »

Δ ιά τών εκπα ιδευτικώ ν τούτω ν μεριμνών καί άσχο- 
λ ιώ ν ό Φιλολογικός Σύλλογος έπέτυχε τού σκοπού, δν 
προύτίθετο, οτε την τή ς έκπαιδεύσεως άνελάμβανε δ ι
εύθυνσή, άποβλέπων είς την συνένωσιν τών έκπα ιδ ευτι- 
κών δυνάμεων καί μέσων έκάστης έπαρχίας, καί τώ ν 
ένεργειών πασών δμού τώ ν τάξεω ν πρός έπιδοσιν τή ς 
έμφύτου τ φ  ήμετέρφ Ιθνει φ ιλομαθείας καί διάδοσιν 
τών γραμμάτων. Π ανταχοϋ έξηγέρθη ή φ ιλο τιμ ία , ύ -

πε,εκαυθη  ο ζ-7ίλος, έπερρώσθησαν α ί έκ π α ιδ ευ τ^ α ί δυ-
6ξανέ’ τ Τ / ν οί ύπο μανδραγόοα

καθευδοντες, ίδ ρ υθ ^ α ν  δ ιδασκαλεία  προς μόοφωσιν δι ·
δασκαλών καί δ ιδ α σ κ α λ ικ ώ ν , οία τά  έν Κεστορατίω 
Ζωγραφεια καί τά  έν Φ ,λιππουπόλει Ζαοίφεια, τό έν 

ω νσταντινουπόλει Ζάππειον καί ή Παλλ'άς· πολλανοϋ 
ε σχολεία νέα, τά  δέ άρχαΐα έβελτιώθησαν, έπέαβθη- 

βαν πολλαχσθεν τ φ  Σ υλλογή  έκθέσεις περί τ $ ς έκ πα ι-  
ε υ τ ικ ίίί καταστάσεω ς τώ ν έπαρχιών, καί καθόλου ε ί-  

π ειν εν εκάσττ] έπαρχί*  ή δ ιανοητική  κίνησις διά συ- 
στασεως εζεδηλώθη φ ιλεκπα ιδευτικώ ν Σ υλλόγων καί ’Α 
δελφοτήτω ν, έλευθέρως μέν καί άνεξαοτήτως α π ’ άλ- 
ληλω ν ώς έν δαοσπονδιακϊΐ π ο λ ιτ ε ί*  ένεργούντων, του 
αυτου δε_ πάντω ν στοχαζομένων σκοπού, ‘τ ^ ς καλλ,ερ - 
γειας τω ν ελληνικώ ν γραμμάτων καί τ ΐ , ς  δ ια δόσεως 
τ?,ς ελλη ν ικ ές  π α ^ ε ία ς  κα τά  τ ά ς έπαρχίας τ·?5ς έθω- 
μανικ^ς αυτοκρατορίας. Πρός οΰς ό Φ1λολογικός Σύλ- 

ογο, αεί πατρ ικήν καί ιριλόστοργον ετεινε χεΐρα, ύπο- 
σ .νιρ ίςω ν αυτούς, καί εις τήν προαγωγήν αυτώ ν πάσαν 
παρέχων προθύμως αρωγήν, παραινών τά  δέοντα καί 
υποόεικνυων τ ίσ ι μέσοις δύναντα ι τήν φ ιλομάθειαν τοΰ

αου εςεγειοα ι καί τήν κατάστασ ιν τών σχολείων β ελ- 
τ ιώ σ α ι. κ

Ο ’ Αν, εγραφεν αύτο ϊς μεταξύ άλλω ν, άν Ικαστος
τώ ν Σ υλλογών μετά  ζήλου καί προθυμίας δ ιαβ ιβάζη
εις τας δημογεροντίας τώ ν κο ινοτήτω ν καί είς τάς έ®ο*-
ριας τω ν σχολείων ^  έπαρχ ίας αύτοϋ δσα νομίζει
«υντε^ουντα  εις τήν προαγωγήν τώ ν σχολείων,' κα ί
προνοη περι εξευρέσεως πόρων καί καλής αύτώ ν δ ια - 
χειρισεως.

< β ) ’ Αν βλέπων δτι πάντες οί Σύλλογοι ποός Ινα κα ί 
τον αυτόν τείνουσι σκοπόν, τήν διάδοσιν τώ ν γραμμά



των κατά τάς ημετέρας χώρας, άδελφικάς πρός αυτούς 
συνάπτη σχέσεις, άνταλλάσσων τας ιδέας αυτού περι 
έκπαιδεύσεως και πασαν παρέχων αύτοΐς συνδρομήν 
και ά ντ ίλη ψ ιν ’ διότι ώς ή πολλαπλασιασις τών φωτο- 
βόλων εστιών και ή συγκέντρωσις τού εζ αυτών εκ- 
πεμπομένου φωτός ύπεραυξει την α ιγλην και θερμό· 
τη τα , ουτω και η πολλών Συλλογών συνεργασία φαει
νότατων παράγει λάμψιν καί συναύγειαν πρός φωτισμόν 
τού έθνους».

Τούτ’ αυτό έποίει ό Σύλλογος καί ύπερ τής προαγω
γής έν τα ΐς έπαρχίαις τών φιλολογικών και αρχαιολο
γικών μελετών καί επιστημονικών γνωσεων,παραινών και 
ύποδεικνύων τοΐς έπαοχιακοΐς Συλλόγοις τ ί χρη ποιεΐν.

ά ) «Μεριμνάν περί συστάσεως Μουσείου επαρχιακού, 
καί συλλέγειν έν αύτώ  οσα έκ τών διάφορων αρχαίων 
μνημείων ύπόκεινται εις τον τής παντελούς καταστρο
φής κίνδυνον, ή δτε η μετακόμισις αδύνατος, μεριμνάν 
περί τής διασώσεως καί διατηρησεως καίίχνογραφήσεως 
αύτών.

β') Φροντίζειν περί πανομοιοτύπου αντιγραφής τών 
έκάστοτε άνακαλυπτομένων έπιγραφών, καί ταυτας εν 
ιδια ιτέρψ καταγράφειν κώδικι.

γ") Ά να ζη τε ΐν  χειρόγραφα άρχαΐά τε καί Β υζαντινα 
έν τα ΐς  τών Μονών καί άλλων μερών βιβλιοθήκαις, και 
τα ύτα  συλλέγειν ή άντιγράφειν.

δ') Συλλέγειν τά  ζώ ντα μνημεία έν τ$  γλώσση τού 
λαοϋ κατά τό περί τούτου έκδοθέν ύπό τού Φ ιλολογι
κού Συλλόγου πρόγραμμα.

ε#) Συνάγειν γεωγραφικήν υλην άρχαίαν τε καί νέαν, 
δπως πολλά τών ήμετέρων χωρών άπορούμενα η καί ά
λως αγνοούμενα διευκρινηθώσιν.

ς-') Ποιεΐσθαι έρεύνας γεωλογικάς καί φυσιογραφικάς, 
έζ ών μεγάλη ή έπιστημονικη ω φέλεια .»

Ο Σύλλογος ου μονον συμβουλάς καί παραγγελίας 
Ιπεμπε τοΐς έπαοχιακοΐς Συλλόγοις, άλλά καί τό παρά
δειγμα έδίδου αύτοΐς, ώς μαοτυροϋσι τό ύπό Χρηστάκη 
Ζωγράφου άγωνοθέτημα ιστορικής καί αρχαιολογικής 
καί έθνογραφικής περιγραφής τής Έ πείρου, καί τά  ύπό 
Ευγενίου Ξηροποταμηνοϋ παοομοίας περιγραφής τής 
Θράκης καί Μακεδονίας, καί τό ύπό τοϋ Γ. Συμβουλί- 
δου περιγραφής τοϋ Πόντου, καί τό ετερον τοϋ Χο. Ζω
γράφου πρός συλλογήν τών ζώντων μνημείων έν τή 
γλώσση τού λαοϋ, βραβευομένων κα τ ’ ετος τών ά ξ ιω τέ- 
ρων συλλογέων, τών δε συλλογών καταχωριζομένων έν 
τω  περιοδικφ τού Συλλόγου.

Τά άγωνοθετηματα ταύτα  ούκ ησαν άμοιρα πρακτι
κής ώφελείας, έξεγείροντα την φιλομάθειαν καί τό φρό
νημα τού λαού* διότι ό Φιλολογικός Σύλλογος, οίονεί 
προαισθανόμενος άπό τοϋ 1863 τάς μελλούσας έπιδρο- 
μάς τών άλλοφύλων, καί τάς πλεονεκτικάς αύτών άξ ιώ - 
σεις, προυνοησε δια τών φιλολογικών,ιστορικών:καί αρ
χαιολογικών τούτων άγωνοθετημάτων, ώς διά προπυρ
γίω ν, κατοχυοώσαι τάς χώρας τα ύτα ς , άποδεικνύς δτι 
αυτα ι έκπαλαι Ελληνικόν ειχον λαόν ένοικούντα καί 
διατελοϋσιν Ιτ ι εχουσαι, διασώζουσαι εν τε τη γλώσση 
τού λαού ζώ ντα  καί άψευδή μαρτύρια τής καταγω γής 
τών οίκούντων, έν τοΐς κόλποις αύτών μνημεία τής ελ
ληνικής τέχνης θειον άπαστράπτοντα κάλλος.

Ο λαος, ειπερ τ ις  και άλλος, αισθάνεται όομεμφύτως 
τής οικειοτητος και συγγενείας, ήν ε^ει ό έθνικός αύτού 
χαρακτηρ πρός τόν τής χώρας, καί ταύτην την συγγέ
νειαν πολλάκις και εν τοΐς Εργοις αύτοϋ έκδηλοΐ. Διό 
πολλά παραμυθία αυτού, πολλαί λέξεις καί εκφράσεις



είσιν α π α ύ γ α σ μ α  κα ι  α π ο τ ύ π ω μ α  τώ ν  φυσικών χαρα
κτήρων κα ί  τή ς  φυσ ιογνωμίας  τή ς  χώρας έν γ  οίκεΐ Ε ν 
τεύθεν ή μ εγ ά λη  σπουδα ιότης ,  ήν εχουσιν α ί  συλλ ο γ α ί  
τώ ν  ζώ ντω ν  μνημείων έν τ^ γλώσσγι του λαου,  γ ιγνόμε-  
ναι ύπό εγχωρίων λογ ίω ν  γ ινωσκόντων ,  τό δη λεγόμε
νον, π ά ν τ α  τ ά  κ α τ α τ ό π ια  καί δυναμένων δ ιά  τής  α υ 
τοψ ίας  π ο λλ ά  λύσα ι  άπορα.

Ό  δέ Σύλλογος  την  σύμπραξιν  μ ά λ ισ τ α  έπεζήτησε  
τ ή ς  μεσαίας τάξεως ,  η τ ι ς  τό πλε ΐστον  α π α ρ τ ίζε ι  το υ  
κοινού, του δημοσίου* άπό του πρώτου έτους ηθέλησε  
προσιτός γενέσθαι τ ώ  κοινώ, ψηφισάμενος,  ΐνα  τ η ν  επέ
τειον τή ς  ιδρύσεως αύτου εορτήν τελτΊ δημοσία,  μάρ
τυρα  καί δ ικαστήν  λ α μ β ά ν ω ν  κ α τ ’ ετος τό δημόσιον. 
Κ α τ ά  δε τό δεύτερον ετος είς στενωτέρας ήλθε πρός 
α ύτό  σχέσεις,  ψηφισάμενος ΐ να  χάριν  αύτοΰ  πολλάς  κα ί  
ποικ ίλας  π ο ιή τ α ι  δημοσίας δ ιαλέξε ις ,  φ ιλολογ ικάς ,  αο-  
χ α ιο λο γ ικά ς ,  ίστορικάς,  έθνογοαφικάς,  γεωγοαφ ικάς ,  
γ λ ω σ σ ο λ ο γ ικ ά ; ,  κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ά ; ,  έκπ α ιδευ τ ικάς ,  φυσ ι -  
κάς,  χ η μ ικ ά ς ,  φυσ ιολογ ικάς ,άνθρω πολογ ικάς  κ α ί λ ο ιπ ά ς .

Έ κ τούτων δ Σύλλογος ταχέως έγένετο γνω στό; τω  
κοινώ και προσφιλή;, αί δέ ενέργεια ι αύτοΰ έναργέστε- 
ραι καί λαμποότεραι κατεφαίνοντο έκάστοτε έν τ α ΐ ;  ε- 
νορίαις τής Κ ωνσταντινουπόλεως, έν α ι ;  φ ιλεκπ α ιδευτ ι
κοί ίδρύοντο Σύλλογοι και Α δ ελ φ ό τη τες ,  καί μέλη τοΰ  
Συλλόγου προσεκαλοΰντο δπως δημοσίας πο ιώ ντα ι δ ια 
λέξεις.Έ κ δέ τ ή ;  Κωνσταντινουπόλεως αί δημόσιαι δ ια 
λέξεις διεδόθησαν είς τάς έπαρχίας, καί συνετέλεσχν ού 
μικρόν είς την  διάδοσιν ποικίλων καί ωφελίμων γνώσεων 
καί είς την  έπαύξησιν τής  εμφύτου τώ  Έ λληνς  φ ιλομα-  
θείας* δ δέ Σύλλογος έν π α ντ ί ,  συνψδά τ^ άρχ'71 αύτοΰ, 
θηρεύων την  συνένωσιν καί συναύγειαν, προύτεινε τοΐς  
τε έν Κωνσταντινουπόλει φ ιλεκπαιδευτικο ΐς Συλλόγοις

και Α δ ελφ ο τη σ ι  κα ι  το ΐς  έν τ α ΐ ς  έπαοχ ία ις  πέμπε ιν  
α υ τ ω  περιλήψεις  τώ ν  γ ιγνομένων έν α υ τ ο ί ;  δημοσίων  
διαλέξεων όπως κ α τα νω ο ιζ ό μ ενα ι  έν τώ  πεοιοδικώ αύ-

\ t f  ν  1 4 1 'τοΰ, εν ολον ά π α ρ τ ίζω σ ι  συναφέ; ,  μαρτυοοΰν την  πνευ
μ α τ ι κ ή ν  τοΰ ήμετέρου Ιθνους κίνησιν  και προκοπήν.

Τ ο ια ΰ τ α ι  μέν αί  πράξεις τοΰ Συλλόγου,  δσαι πρός δ ι -  
έγεοσιν τ ή ς  φ ιλομαθε ίας  άφορώσι κα ί  πρός διάδοσιν τ ή ς  
π α ιδε ίας  κα ί  τών  γραμμάτων* δι* α ύ τ ά ς  δ Σύλλογος  ε-  
κλη θη  πατήρ  τώ ν  Έ λ λ η ν ικ ώ ν  Σ υλλόγων ,  κέντρον, ίθύν-  
τωρ και οδηγός τή ς  έκπαιδεύσεως καί τών  πρός έκ π α ί -  
δευσιν ενεργειών τώ ν  έν τ^ οθωμανική αύτοκοατορί^  έ λ 
λ η ν ικώ ν  επαρχ ιών ,  πρότυπον τών έλλην ικώ ν  Σ υλλόγω ν  
κ τ λ .  Εγώ δέ καλώ  αύτόν  ά π λ ώ ς ,  τό κα τ ' ε ξο χ ή ν  τής  
ε λ λ η ν ικ ή ς  φ ιλο μ α θε ία ς  εργαστήρ ιον .

Ιδωμεν δέ νΰν κα ί τ ά  ά λ λ α  αύτοΰ  ερ γα , τά  όπωσδή-  
ποτε  επ ιστημονικώτερον εχοντα  χαρακτήρα ,  άνήκοντα  
δε το ΐς  λογίο ις  αύτοΰ  μέλεσι.  Τ ο ια ΰ τα  ώς έπί τό π λ ε ΐ 
στον τ ά  άπό τή ς  ιδρύσεως αύτοΰ  μέχρι τοΰ νύν κ α θ ’ έ -  
κ ά στη ν  εβδομάδα γ ιγνόμενα  α να γ ν ώ σ μ α τ α ,ώ ν  τ ά  π λ ε ΐ -  
σ τ α  εν τ ώ  πεοιοδικώ αύτοΰ  δημοσιεύοντα ι.  Το'ιαΰτα τ ά  
π λ ε ΐσ τ α  εργα τών  έπ ιτροπών,  τή ς  φ ιλολογ ικής ,  τής  αρ
χ α ιο λ ο γ ικ ή ;  κα ί  λο ιπών.  Τ ο ια ύτη  μ ά λ ι σ τ α  ή Ζωγρά-  
φειος Β ιβλ ιοθήκη ,  ή το ι  ή εκδοσις τών Ε λ λ ή ν ω ν  π ο ιη 
τώ ν  και συγγραφέων,  γ ιγνομένη  ύπό τή ν  έποπτε ίαν  τοΰ  
Σ υλλόγου,  δ; κ α τ ά  την  άρχην αύτοΰ  τ η ν  τ ή ;  συμποά-  
ξεως, τ ο ύ ;  τε ά π α ν τ α χ ο ΰ  "Ελληνα;  λογ ίου ;  προσεκά-  
λεσε συμ μ ετα σ χε ΐν  του έργου καί τού ;  αλλογενε ίς  έ λ λ η -  
ν ι σ τ ά ; ,  νομιζων δτ ι  α ΐ  έκδόσεις τώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  π ο ιη τώ ν  
κα ι  συγγραφέων,  δσον οίον τε έξηκοιβωμέναι εσονται  
κα ί  άρ ισ τα ι ,  και είς τ η ν  πρόοδον καί παρ ’ ή μ ΐν  τ ή ς  κρι
τ ικ ή ς  ε π ισ τ ή μ η ς  κα ι  τή ς  φ ιλολογ ίας  καθόλου συντελέ -  
σουσιν,  άν οί ήμέτεροι λόγιο ι καί οί έν τ η  Ε σπερ ία  Εύ-



ρώπη έλλη ν ισ τα ί τού έργου συνεπ ιλάβω ντα ι, δπερ ά λ 
λω ς ορθόν έστι και δ ίκ α ιο ν  δ ιότι οί θησαυροί τώ ν ήμε- 
τέρων προγόνων άπό πολλών α ιώνων κοινόν πάντω ν ά -  
πέβησαν μελέτημα , οί δέ άλλογενεις έλλη ν ισ τα ί, εί μη 
τώ  γένει, ά λλά  γε τη  πα ιδ εία , ώς πολλάκις ε ιρητα ι, 
κα ί τη  προαιρέσει καί τώ ερωτι πρός τά  έλληνικά  γράμ
μ ατα  συγγενείς ημ ΐν είσι κα ί οικείοι. Τίς ουν α μ φ ι
β άλλει, δτι άν η εκδοσις τώ ν Ε λλή νω ν  συγγραφέων 
κοινόν καταστη  μέλημα τού συναμφοτέρου, τώ ν ήμ ετέ- 
ρων λογίων καί τών ελληνιστώ ν, πολλά τά  προκύψοντα 
καλά  καί νέον φώς εις την έλληνίκην φ ιλολογίαν έπ ιχ υ - 
θησεται · δ ιότι τούτο μέν οί λόγιο ι τού ημετέοου έθνους, 
ύπό της νεωτέρας βοηθούμενοι γλώσσης, ασφαλείς εσον- 
τα ι έρμηνευταί καί πολλά τώ ν συγγραφέων χωρία διά 
της άντιπαραβολ^ς τη ς άρχαίας γλώσσης πρός την νε- 
ωτέραν δ ιαφωτίσουσι, καθ ιστάντες δ* αύτην γνω στοτέ
ραν καί κοινοτέραν, άφορμήν κα ί το ΐς άλλογενέσιν ελ -  
λη ν ισ τα ΐς  δώσουσι συντονώτερον περί αύτην σπουδάζειν, 
έξ ού κ α τ ’ άνάγκην έπελεύσετα ι η παραδοχή, καί παρ’ 
αύτώ ν της ημετέρας προφοράς, καί η χρτ^σις ττΊς άρ
χα ία ς ούκέτι ώς νέκρας γλώ σσης, ά λλ ’ ώς ζώσης καί 
όμιλουμένης* τούτο δέ οί αλλογενείς έλλη ν ισ τα ί, κά
τοχοι δντες τών άοχαίων χειρογράφων τώ ν έλληνων 
πο ιητώ ν καί συγγραφέων, ών δυστυχώς ημεΐς άπεστε- 
ρημεθα, καί έντριβεΐς περί τη ν κοίσιν καί έκλογην τών 
ορθοτέρων γραφών, κείμενον τώ ν συγγραφέων παρέξουσι 
διωρθωμένον καί ού μικρόν είς την προαγωγήν καί παρ’ 
ημ ΐν τν^ς άρχαίας φ ιλολογίας βοηθήσουσι, τούς κανόνας 
έκτιθέντες της νεωτέρας κρ ιτ ικ ές καί την κοίσιν τών ή
μετέρων οξύνοντες.

Μ ετ’ άγαλλιάσεω ς δέ ά γγέλλω  δτι μ ετά  τ ινα ς μν^νας 
εξέρχεται τών πιεστηρίων ή *Arτ ι γ ό ν η  τοϋ Σοφοκλέους

ύπό τού κ. Δ. Σ εμιτέλου, καθηγητού τοϋ έν Α θή να ις  
Π ανεπ ιστημ ίου, κα ί ολίγω  ύστερον ό πρώτος τόμος τοϋ 
Εύριπίδου ύπό τοϋ κ. Δ. Βερναρδάκη πρώην καθηγητού 
τοϋ Π ανεπιστημίου καί γνωστού τω  πα νελλη ν ίψ .

Ώ ς δέ ό Σύλλογος, ουτω καί ό μέγας αύτοϋ εύεργέ- 
τη ς, την τώ ν ελληνιστώ ν συνεργασίαν περί πολλοϋ ποι- 
ούμενος?έχορήγησεν ε ίκοσ ιπεντακ ισχ ίλ ια  μέν φράγκα τώ  
έν Παρισίοις προς ένίσχυσιν τών έλληνικώ ν σπουδών έν 
Γ α λλ ία  Σ υλλόγω , ετερα δέ τοσαϋτα τη  έν Μονάχω βα
σιλική Βαυαρική 'Α καδημ ία , όπως άγω νοθετήματα ί-  
δρυθώσιν έκ τώ ν έτησ ίων τόκων τών χρημάτων τούτω ν 
πρός προαγωγήν τώ ν έλληνικώ ν γραμμάτων.

Ή  δέ Μαυρογορδάτειος βιβλιοθήκη είς τήν συλλογήν 
άποβλέπει καί αντιγραφήν τών έν τα ΐς  χρ ιστιανικα ΐς 
Μοναΐς σωζομένων ετι χειρογράφων. Τό εργον τοϋτο ,χο - 
ρηγήσαντος 6 0 0  οθωμ. λίρας τοϋ φιλομούσου καί φίλου 
τώ ν καλών κ. Θ. Μαυρογορδάτου, άνέθηκεν ό Σύλλογος 
τφ  φιλοπόνψ κ. Α. Π απαδοπούλω Κεραμεΐ, δς πολλάς 
περιτΊλθεν έπαρχίας καί ούκ ολίγα κατέγραψεν ή ά ντέ - 
γραψε χειρόγραφα, έξ ών σύγκειτα ι ή Μαυρογορδάτειος 
Β ιβλιοθήκη , τη  έπ ιμ ελεία  καί φροντίδι αύτοϋ έκδιδομέ- 
νη ύπό τοϋ Συλλόγου.

Τ ο ιαύτα  καί τά  φ ιλολογικά εργα τού Συλλόγου* νο
μ ίζω  δέ δτι άρκούντως κατεδείχθη , δτι είς τα ύ τα  ώς 
καί είς τά  ά λλα , ώρμήθη έκ της σταθερας αύτού άρ- 
χν}ς τής συμποάξεως καί συνεργασίας* δ Σύλλογος μ ι
κρός, κα ί ολίγοι οί ένταύθα λόγιο ι, έξ ών άπαρτίζετα ι*  
ά λ λ 'ε χ ε ι άρωγούς καί άντιλήπτορας πολλούς καί πολ- 
λαχοϋ . Ό μολογητέον δμως, δτι έκ τών ένταύθα λογίω ν 
οί ολίγο ι, οί έργαζόμενοι έν τώ  Σ υλλόγφ  σπ α ν ιω τά τη ς 
άφιλοκερδείας καί αύταπαρνησίας παρέχουσι παράδειγ
μα. Τούτων εογα είσι τά  καθ’ έκάστην έβδομάδα έν



τα ΐς  τακτικα ΐς συνεδριάσεσι του Συλλόγου γιγνόμενα 
αναγνώσματα, παο* αυτών αί δημόσιαι διαλέξεις, παρ’ 
αυτών αί έκθέσεις, έξ αυτών τά  μέλη τών επιτροπών 
λαμβάνονται, παρ’ αύτών π&σα έκτελεΐτα ι ή εσωτερική 
εργασία’ καί πάντα  ταύτα  πράττουσι προθύμως καί δω
ρεάν, ούδέν Ι^οντες πλέον τών άλλων μ ελώ ν διότι καί 
την έτησίαν αύτών συνδρομήν φιλοτιμούνται έκ τοΰ υ
στερήματος διδόνχι, ούδαμώς μεταμελούμενοι δτι έπί 
ζημία αύτών πολύν χρόνον είς τά Ιργα τοΰ Συλλόγου 
κατατρίβουσι. Τοΰτο δέ λίαν εις την ταχεΐαν πρόοδον 
αύτοΰ καί εύδοκίμησιν συνηργησεν.

Περί δε τών καθ’ εκαστα γενομένων κατά τό ληξαν 
τοΰτο ετος, δπερ το εικοστόν πέμπτον έστί τοΰ Συλλό
γου, περιττόν κρίνω είπεΐν πολλά* διότι καί ταύτα  ε- 
πραξεν ό Σύλλογος, έμπνεόμενος αεί ύπό τοΰ αύτοΰ 
πνεύματος, τοΰ αύτοΰ φρονήματος, τών αύτών αρχών, 
περί ών τοσοΰτον κατετρίψαμεν λόγον. Εύχόμεθα άπό 
καρδίας ΐνα αί διαδεξόμεναι ημάς νέαι γενεαί διατηοή- 
σωσιν αεί άκμαΐον το φρόνημα του Συλλόγου καί τάς άρ- 
χάς, έξ ών έπηλθε τοσαύτη έπίδοσις καί προαγωγή,την 
δέ πεντηκονταετηρίδα αύτοΰ πανηγυρίσωσι λαμπροτέ- 
ραν, άναμιμνησκόμενοι τό τοΰ Πηλέως προς τον *Α- 
χιλλέα*

Αίέν άριστέύειν καί δπειρρχον εμμεναι άλλων,
μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν οί' μεγ’ αριστοι·

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙίΙΑΝΝΟΥ 
Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΛΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ*

Α'

Είς τήν ελευσιν χαϊ υποδοχήν τής Α. Μ. του 
βασιλέως τής Λανέας Χριστιανού

Χριστιανέ τρισέβαστε, γένους βάθρον ολβιοπύργου, 
άρχέ Δανών άρχοΰ θ’ ήμετέρου γενέτο^, 

τηλόθεν άσπάσιον πνοιαί σ’ έκόμισσαν; ΑχαιοΤς· 
ζήθ’ ούν σύν τ ’ άλόχω και τεκέεσσι φίλοις.

Β' i
Είς Δημήτριον Βούλγαρην •ΐΓδρα'ϊον

’Αττικόν ούδας εχει Δημήτριον ένθάδ· έπίκλην 
Βούλγαριν, δν κλεινή νήσος εφυσ’ Ύδρέη* 

ή ρ’ ογ’ όμοπτολίεσσιν έοΐς φρεσιν ένδιαπρέψας 
πολλά μάλ’ έν βιότω χραΐσμεν έή πατριδι, 

πνοιής χηοωθέντα δ’ όδύρατο πασά μιν Ε λλάς*  
σύν τέκνοις δέ φίλοι τω δ'ένέθεντο τάφω.

1, Στ\μ· *Α τ τ ικ ο ύ  Τ Η μ ερ ο λο γ ίο υ .Τά ανέκδοτα ταΰτα τοΰ αειμνή
στου Φιλίππου Ιωάννου ποιήματα ο’φείλομεν τή φιλοφροσύνη τοΰ μου- 
σοφιλήτου άνεψιοΰ αύτοΰ ελλογίμου κ. Φιλίππου Οίκονομίδου. Έ κ τού
των τό ύπ’ αριθμόν Ε' έπιτύμβιον εΤνε άξιον προςοχής, ώς πεποιημένον 
ούχ\ έν τή αρχαία γλώσση, ά λ λ ’ έν τή καθ’ ήμας καθαρευούση, δεύτερον 
τοΰτο μετά τό ανωτέρω έν σελ.376 κατακεχωρισμένον «ασμα εις τό εαο».



Γ'
Είς Ίωάννην Καρασούσσαν

*Ερνος ’Ιωάννης Καρασούσσας ευθαλές ήεν 
Αίολίδος Σμύρνης, Πιερίδων δέ λάτρις, 

αϊτε μιν έκ παιδός καλήν έδίδαξαν άοιδή^, 
ήδύν θ’ Ε λλήνων θήκαν άπαντι γένει* 

αύτάρ άποφθίμενον πένθησε κάσις συν έταιροις, 
τύμβευσεν δ’ ύπό γην ενθάδε κεκροπίδα.

Δ'

Είς Αημήτριον Παπαρρηγόπουλον
Μύστης Πιερίδων Δημήτριος ένθάδ’ ιαύει, 

Κωνσταντίνου παΤς τοΰ Παπαρηγοπόλου, 
δς πόλλ’ έν βιότω και ήοέα <ρόρμισ’ άείδων, 

ήβώων δέ <&άος κάλλιπεν Ά ελ ίου .
Έσβέσθη δέ τάχ ιστ’ εύμόλπου γήρυς άοιδοΰ.

Ώδύραντο δέ ριιν κοΰραι ’Ολυμπιάδες, 
και τύμβον στεφάνοισιν έκόσμησαν κατά μοίραν, 

ούδέν τω φθιμένω δώρον άνηνάμεναι.

Είς Χρυσούλαν Καλχάνου
Ό  τάφος ούτος τήν καλήν Χρυσούλαν τοΰ Καλκάνου 
και τό ομώνυμον αύτής θυγάτοιον σκεπάζει'
Κοινόν £ν κάλυμμ’ οί γονείς έπί διπλού λειψάνου 
τόν λίθον τοΰτον εθηκαν* ό δ’ οίκος πας στενάζει. 
Πενθοΰσιν οίκος καί γονείς μέ ψυχικήν οδύνην 
τό κάλλος, τήν αγνότητα και τήν νοημοσύνην.

<7'
Γνωμολογ&*όν

Όρθώς δοκεΐ μοι Στάλιος λέγειν οτι 
ψυχή τό σώμα τοΐς βροτοΐς τεκταίνεται* 
αιει γάρ οΤς αν καλλονή τώ σώματι 
χάρις τ ’ έπανθη, τοΐς δ’ ένοικοΰσαν καλήν 
ψυχήν όρώμεν, κάγαθήν £νδον φρένα* 
οίς δ’ όψις ειδεχθής τε κάγρία πέλει, 
τούτοις έλέγχετ’ ούσα χ ’ ή ψυχή κακή.

ζ '
ΦιλανΟοΰς φίλου οίκος

Έμός φίλος τε και φίλος τών άνθέων, 
κήπον φυτουργών έν δόμοις Άδώνιδος, 
θέρους τε και χειμώνος Τσ’ άνθη τρέφει. 
Οσμής δέ πέπληστ’ οίκος ήδίστης άπας, 

άείβιον τέθηλέ τ ’ έν στέγαις εαρ.

Η'

Ψυχή χαϊ Ουρανός
(γνωμολογικόν)

Έ γωγε κάλλιστ’ οίδα τών καλών δύο: 
πρώτον jiiv άντυγ’ Ούρανοΰ κατάστερον, 
ψυχήν δ επειτα χρηστότητος εμπλεων.

Έ τ  Β εροΧ ίνω , zrj 1 Ν οέμβριον (2 0  Ό χ τ .)  1 8 8 6 .

Φ ίΧ τατε Κ ύρ ιε ,
«Ούκ αν λάβοις παρά τοΰ μή εχοντος» εΤναι άρχαΤον λόγιον,δυστυχώς 

και σήμερον ετι ισχύον.Τόν καιρόν πάντα μου και τάς δυνάμεις μου ο’φεί- 
λων είς τήν δημοσίαν υπηρεσίαν, ήναγκάσθην ν’ άποστώ τών Μουσών, 
άς και πριν έν ώραις άνέσεως παροδικώς μόνον έπεσκεπτόμην.’Αλλά καί 
τινα εργα, ά εΤχον έξ αρχαιότερων χρόνων τεταμιευμένα, τήν «τοπογρα
φίαν τών αρχαίων ’Αθηνών», τάς απολιτικάς αρχαιότητας» τήν «έπι- 
γραφικήν,» έξ ών ίσως έδυνάμην ν’ άποσπάσω τι, ώς ήρυσάμην τό ο ε- 
πεμψα είς Κωνσταντινούπολή, δέν τά εχω πλέο; παρ’ έμοί, διότι άρ- 
τίως τ ’ άπέστειλα εις ’Αθήνας πρός δημοσίευσιν.

Πολλή ομως ήν ή έπιθυμία μου τοΰ νά πράξω κα\ τ ’ αδύνατα, ΐνα 
άνταποκριθώ είς τήν ύμετέραν άπαίτησιν. Ά λ λ ω ς  τε εΐχετε καί Ισχυ
ρόν συνήγορον. Δ ι’ δ κα! άπεφάσισα νά έξεργασθώ δι’ υμας μικρόν πα
ράδειγμα τής ην £χω πεποιθήσεως, οτι ύπάρχουσι ποιητικά ίργα ανεπί
δεκτα μεταφράσεως, ώς, έν τοΤς πρώτοις, τό περίπυστον δραμα τοΰ Γ α ί-  
του, ό Φαΰστος. Τοΰτο θέλει ομολογήσει οστις άναλογισθη ό»τι σχεδόν 
ολον, μετ’ έλαχίστων έξαιρέσεων, έστιν όμοιοκατάληκτον, οτι αι Ιδέαι 
ε\σ\ πυκνόταται έν αύτώ, έξαισίως συμπεπλεγμέναι ύπό τοΰ ύπερτάτου



αριστοτέχνου γλώσσης, έν η τά μονοσύλλαβα βρίθουσιν, έξ ής έπομένως 
ή τόν έναντίον χαρακτήρα εχουσα 'Ελληνική αδυνατεί νά μεταφραστή 
έν τω αύτώ προσωδικώ ρυθμώ. Πρός απόδειξιν τούτου έπροσπάθησα νά 
μεταγλωττίσω τόν πρώτον μονόλογον τοΰ Φαύστου εις ιαμβικούς στίχους 
τρίμετρους η κα\ έλάσσονας, κατά τό πρωτότυπον, κα\ σας πέμπω τό 
ατυχές τοΰτο δείγμα είς αποτροπήν τών τοιαΰτα ορεγομένων νά έπι- 
χειρήσωσι.

Μετά πάσης ύπολήψεως κα\ αγάπης,
οΛως πρόθυμος

Ά .  Ρ. Ρ λΓΚΑΒΗ2
Πρός τόν Κύριον Ειρηναίον Άσώπιον 

Είς 'Αθήνας

Γ Α Ι Τ Ο Υ  Φ Α Υ Σ Τ Ο Σ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

(Νύξ. Έν δωματίω στενφ, ύψηλφ Οολοστεγάστω *αΙ 
Γοτθικφ, *ά6ηται ό Φαΰστος άνήσυχος παρλ τφ  
γρ<χφ*ίω του).

ΦΑΤΣΤΟΣ.
Έ σπούδασ’ αχ  ! φιλοσοφίαν 
κα'ι νομικά κ' Ιατρικήν, 
καί, δυστυχώς, θεολογίαν, 
ζέσιν τιθείς νεανικήν.
Ό  αφρων βλάς ! Και τί κερδαινω ;
Τυφλός ώς ημην, τυφλός μένω, 
διδάκτωρ και σχολάρχηςετι, 
τούς μαθητάς μου δέκα ετη 
άγω και φέρω άνω κάτω, 
σοφίας δίδων τους ελπίδα.
Πλήν μάταιον είν’ ο,τι πράττω*
'Έν οίδα οτι ούδέν εΤδα.
’Ιδού τό τήν καρδίαν μου σπαραττον.
Ναι μέν, τήν γνώσιν ύπερέχω 
βλακών λογίων, πανοσιωτάτων, 
προλήψεις, δισταγμούς δέν εχω*  ̂
δέν μέ τρομάζουν στρατιαι δαιμονών 
ούδέ κολάσεις· μέ λυπεί δέ μόνον, 
πώς δέν ήξεύρω η διδάσκω ότιοΰν, 
δ τούς ανθρώπους μεταπείθει βελτιοΰν.

El|xi προσέτι άπορος, άκτήμων, 
ούδ' έκ φημιζομένων έπισήμων.
Ζωήν τί θέλωτών κυνών αξίαν;
Ένέκυψα λοιπόν είς τήν μαγείαν.
Παρά πνευμάτων ισο>ς αερίων 
περ\ άγνωστων μάθω μυστήριων, 
και παύσω νά ίδρώ και δογματίζω, 
διδάσκων δήθεν ο,τι δέν γνωρίζω, 
και εννοήσω τί τήν φύσιν 
συνέχ’ εις δέσιν και είς λύσιν, 
κ’ Ιδών τι τό τό παν συνεΐρον, 
παύσωμαι μόνον λέξεις σπειρών.

*Ώ ! *Αν πανσέληνε χρυσή, 
τήν βάσανόν μου διεώρας, 
είς τοΰτο τό γραφεΤον σύ 
είς τάς μεσονυκτίους ώρας, 
θά ελαμπες, συμπάσχων μάρτυς, 
εις τά βιβλία κ’ ε\ς τούς χάρτεις.
Α ι ί εις αίθριας κορυφάς ορέων 
νά μ ’ ελουε τό φώς σου τό ώραΤον ! 
μετά πνευμάτων εις τ ’ ο!>χρόν πεδίον 
πλανώμενος, κ’ είς σπήλαια εισδύω ν, 
άπηλλαγμένος κόπου σπουδών τόσων, 
τήν ύγιά σου ν' αναπνέω δρόσον !
Φεΰ ! Κ ’ ετι μένω εγκλειστος εις τήν κακήν, 
έ π̂άρατον τών τοίχων τούτων φυλακήν, 
οπ’ ούδέ φθάνει καν τό φώς, είσφρύον 
διά θαμβών πολύχρων ύαλίων, 
βιβλίων πλήρη είς σωρούς κειμένων, 
σκωληκόβρωτων, κεκονιαμένων, 
κεκαλυμμένην πασαν διά χάρτου 
ώς ανω καπνιστοΰ κα'ι ακαθάρτου, 
μεστήν θυρίδων, εργαλείων, φιαλών, 
και συρταρίων παντοσγήμων και πολλών, 
έχόντων σκεύη τοΰ προπάτορός μου !
Ιδού ό κόσμος μου. Τοΰ λαμπροΰ κόσμου !

Κ* έρωτας ετι τήν καρδίαν τί 
έναγωνίως σο\ κατασπαοάττει, 
τις πόνος άγνωστος πατει 
τήν ΰπαρξίν σου κα'ι σέ σφάττει ;
’Αντι ή ζώσα φύσις ή λαμπρά, 
ώζ -ό Θεός κελεύει, νά σ’ έγκλεΐη, 
το αντρον σου τό πνιγηρόν δεικνύει
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σκελετούς ζώων, κόκκαλα σαπρά.
Έ ξω ! Εμπρός ! ’Αέρα εκτασιν ζητώ.

Νά δδηγτ) τά βήματά μου
Τό 'ιδιόχειρον αύτό
Τεΰχοξ μ’ άρκει τοΰ Νοστραδάμου:
Τών άστρων θά γνωρίσω τήν πορείαν,
*α\ ε\ς τής φύσεως τό νεΰμα 
θά ένδυθώ ψυχής ανδρείαν 
ώς πνεΰμα 'δμιλοΰν πρός πνεΰμα.
Ή  ξηρά σκέψής μου ένασχολειται 
μάτην είς λύσιν ίερών σημείων1*
Σεις πνεύματα, πλανώμενα πλησίον, 
άν μέ άκούητε, άποκριθήτε

(Ανοίγει το βιβΛίον χαϊ βΛέπει το σημεΐον τοϋ Μαχροχο'σμον.)
"Ω ! είς τήν θέαν ταύτην ποια ηδονή 

τά αισθητήριά μου διαρρέει !
Τί εύτυχια ιερά, ώς φλόξ κάινη,
διά τών νεύρων και φλεβών μου καίει !
Τάς γραμμάς ταύτας εγραψε χειρ θεια, 
εις άς εύνάζεταί μου ή καοδια,  ̂
έν ω ή τάλαινα συγχρόνως χαίρει, 
και μυστική τό πνεΰ[χά μου μαγεία 
εις τοΰ παντός τήν νόησιν έξαιρει ;
Είμι Θεός ; Έντός μου άναλάμπει φως.
Εις τούτων τών γραμμών τάς διαστασεις 
βλέπ’ ή ψυχή μου πώς παράγ  ̂ ή πλασις, 
κ’ έννοώ ηδη 6,τι εΤπεν ό σοίρος* ^
«Ούχί ό κόσμος των πνευμάτων, άλλ εστι 
«σοΰ ή καρδία κ’ ή διάνοια κλειστή.
• Έγέρθητι, και λοΰσον, ώ υΙέ της γή?»
«τό θνητόν στήθος εις τήν δρόσον τής αύγης.

(θεωρεί το σ η μ εΐο ν)

Έν τώ παντι τά πάντα πώς ύφαίνονται, 
και ζώντα, δοώντα έν άλλήλοις φαίνονται .
Πώς αί δυνάμεις τά αιθέρια κενά, 
διάττουσαι, άλλάσουν τά χρυσά κανα, 
κα\ πώς εισδύουν εις τόν γηίνον φλοιον, 
τόν παν πληροΰσαι μυστικών άρμονιών .

Τί όραμα ! άλλ’ οΐμοι ! όραμα κενόν !
Που δέ ή φύσις ή απέραντος έστι , 
ποΰ τής ζωής ή βρύσις ; ποΰ έστέ, μαστοί

οί τρέφοντες συγχρόνως γην καί ουρανόν ;
ΣεΤς £έετε, ποτίζετε γενναίως, 
έγώ οέ φθίνω, μένων διψαλέος.

(Στρέψει αγαταχτϋν τα φνΜα τοϋ βιβΜ'ον, χαϊ βλεπει a t -  
φ ν η ς  το ση μ ε ΐο ν  τον π ν ε ύ μ α το ς  τη ς γη ς .)

,-? 5 ^ώς άλλέως, σύ σημεΐον, ένεργεΤς !
»7τΧγυί ερ°ν> ^0υ ε*σ®ε> νεύματα τής γης,
Ηδη θερμόν αισθάνομαι τό α!μα, 

και φλέγομαι, ώς νέον πιών οίνον.
Θαρρούντως στρέφω πρός τό παν τό βλέμμα, 
μετέχων πόνων και χαρών γη’ινων, 
προς τάς Ουέλλας στήθος άντιτάττων, 
και μη τρομαζων τά ναυάγιά των.

Ό  αήρ σκοτίζεται,— 
κρύπτει τό φως της ή σελήνη, — 
ο λύχνος σβύνει !
’Ομίχλη ! — Έρυθραί άκτΤνες ζώνουν 
τήν κεφαλήν μου. — Φρίκη 
άπό τοΰ θόλου καταρρέει 
και μέ κατέχει !
Σ αισθανομαι, ώ πνεΰμα ί Μέ περινοστεΤς.
Ελθέ, φανοΰ μοι !

EU τής καρδίας τούς παλμούς, τής σοΰ μεστής 
αισθάνομ’ εύκρινώς οτι έντός μου 
άγνωστων αισθημάτων φύονται βλαστοί.
Κτήμά σου πασα ή καρδία μου έστί. ·
Φανοΰ μοι ! κ’ εστω τούτο θάνατός μου.

(Λ αμθανει το β ιθΛ ιον χ α ϊ προφέρει μνστηρ ιω ό& ς το σ η μ εΐο ν  
τ ο ϊ  π νε ύ μ α το ς . ·Α ναθρώσχει ύπέρνθρος φΛο% χ α ϊ ε'ντδς 
τη ς ψΛογος φ α ίν ε τ α ι  το π ν ε ν μ α ) .



Ο ΒΟΣΚΟΣ Κ Α Ι Η ΒΟΣΚΟΠ ΟΥΛΑ

ΈκεΤ V τήν άκρη τοΰ βουνοΰ εχει ό βοσκός 'λημέρι 
εχει κρεββάτι δροσερό άπό μυρτιαΐς καί φτέρη, 
κ' ενα μανδρί άπό κλαριά μέ λούλουδα φκιασμένο 
και μαλακό προσκέφαλο μέ μόσχους φυτεμμένο, 
εχει κα\ χίλια πρόβατα, τριάντα δυο γελάδια 
τράγους και ’γίδια περισσά, ολάκερα κοπάδια* 
αυγερινός τόν έξυπνα τ ’ αστέρια τόν κοιμίζουν 
γλυκολαλοΰν ή πέρδικες κ’ έκεΐνον νανουρίζουν* 
ταχύ, ταχύ σηκόνεται και κάνει τό σταυρό του 
τσιότρα γεμίζει μέ νερό κρεμάει ’ς τό πλευρό του 
’παίρνει τό κρίθινο ψωμ'ι μέσ’ ’ς τό πλεχτό ταγαρι,
’ς τό ώμο τήν μαγκοΰρά του κρατεί τό παλληκαρι,
και μ’ άετοΰ περπατησιά και χάρι ζηλεμμένη
’μπροστά βάζει τά πρόβατα ς τούς κάμπους καταιβαινει,
παίζει φλογέρα χαροπά, βελάζουν τά κοπάδια
πηδοΰν τ ’ αρνάκια ’δω και κει μέσ’ ςτά χλωρά λιβαοια,
’παίρνει ^αχούλαις δροσεραΐς νά τά περιβοσκήση
τό δειλινό κατέβαινε νά τά περιποτίση.
’Αγνάντια ’κεΤ έπρόβαλε ώμορφη βλαχοποΰλα, 
πλεγμένα ετχε τά μαλλιά μέ δροσερή μυρτοΰλα*  ̂ (
£όκα κρατεί ς τά χεριά της, νέθει και ̂  πάει ς τ̂ό ύρομο, 
αγάλια αγάλια ροβολα μέ τά κλαριά ’ς τόν ωμο* 
γύρω τριγύρω της τ' αρνιά που τήν άκολουθάνε 
μέ κουδουνάκια ’ς τό λαιμό γλ\ν γλ'ιν γλ'ιν γλ'ιν χτυπάνε* 
σιμά ζυγόνει ό βοσκός, και χαιρέτα μέχαρι,
«καλή σου ’μέρα, κόρη μου.», «—καλώς το παλληκαρι » 
«Βοσκοΰλα, πόθεν ερχεσαι, και πόθεν καταιβαινεις ;
«έρχομαι πέρα απ’ τή βοσκή που τώρα σύ πηγαίνεις
έκεΐ ’ς τούς κάμπους τούς φαρδιούς, πουν’ τά πολλά χορτάρια,
βοσκήσανε τά πρόβατα και παΐξαν τά ψιμαρια*
—«Κάτσε ’σέ τοΰτο τό δενδρί, κόρη μου ζηλεμμένη, 
νά ξεφορτώσω τά κλαριά, μήν είσαι κουρασμένη 
κ ι’ απ’ εκει πάλι ξεκινάς, άργει βραδεία νά παρη.
—Πλανέθ’ ή κόρη ’κάθισε σιμά ’ςτό παλληκαρι 
μέσα ’ς τά ’μάτια τή θεωρεΤ, γλυκά τής κουβεντιάζει 
κ’ εκείνη σκύβει ’ντροπαλά και χαμηλά κυτταζει* _
— «Κύττα, βοσκοΰλα μ’ ώμορφη, τά χόρτα πώς ανθούνε 
ολα τριγύρω μας γελοΰν, πώς τά νερά κυλοΰνε ! 
γύρνα κα'ι κύττα μια βολά ’ψηλά και τά πουλάκι α

ΠΟΙΗΣΙΣ

πόσο χαρούμενα πετοΰν κι’ ά'λλα πηδοΰν τ ’ αυλάκια.
Γιά δές και έκεΐνο τό πουλί ποΰ μοναχό πετάει 
μέσα 'ς έκε̂ ά τα σύγνεφα και σύντροφο ζητάει, 
ταίρι δέν εχει τό φτωχό, πώς έχουν τάλλα ούλα, 
πώς τό πονώ, δέν τό πονεΤς, ’σπλαγχνήσου το βοσκοΰλα.
« Εγυρ’ ή ημέρα και τ ’ αρνιά νά φύγω μέ προσμένουν, 
γιά νά τά πάω ’ς τό μαντρί, μόνα τους δέν πηγαίνουν, 
ή στάνη μου μέ καρτερεί τό γάλα μου ν’ αρμέξω,
’ς τόν κάδον στέκει τό τυρί, μυζήθρα θά μαζέψω, 
ή δόλια ή μανοΰλά μου ’ς τήν πόρτα καρτεράει 
και ξέγνοιαστη δέ στέκεται, τή ροΰγα θά κυττάη*
«£ίξε, καλή μου, μία 'ματΙ“ 5 τήν άκρη έκεΤ πέρα,
’δέ ποΰ βαστα ό ήλιος και θά σβυσθη ή ημέρα 
τής θάλασσας τά κύματα έκεΐνος πώς τά ζώνει ; 
μέ μύρια, αστέρια λαμπερά τριγύρω τά χρυσόνει 
ολίγο ολίγο χάνεται, γιά ιδές πώς καταιβαινει, 
έβούτησε ς τή θάλασσα, ’ς τή μάνα του πηγαίνει, 
τήν ύστερνή άχτΤδά του σουρριψε χάρισμά σου, 
έκειός νά σβύστ, μέ αυτήν νά λάμπη ς τά μαλλιά σου 
«Πλάνε βοσκέ, μέ πλάνεσες καί πέρασε ή ώρα* 
θά με μαλώση ή μάνα μου και τί θά γείνω τώρα ;
«— ας πάν μαζί του και τ ’ άρνιά και τά δικά μου ούλα 
κ’ έμεΤς ot δυο ας κάμωμε αγάπη βοσκοποΰλα.»

Μέ καρδίοχτύπη ή μάνα της ’ς τή όοΰγα τήν προσμένει 
Τήν άγναντεύει πώρχεται σάν παραπονεμένη*
«γ ιά τ ί, κόρη μου, εγεινες’σάν ρόδο μαραμένο ; :
σά μήλο τί κιτρίνισες πουν’ άγουροκομμένο ;
«—Μή μ’ έρωτας, μανουλά μου, και μέ παραπικραίνεις.
Θά σοΰ τό πώ γιά μια φορά και μή μάτα μου κραίνεις, 
Πλάνοι γυρίζουν ’ς τά βουνά σέ κάμνουν και γελειέσαι 
πλανέθηκα, μανοΰλά μου, κα\ μή με καταριέσαι . . . »
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Η ΠΑΓΙΣ
ΜϋΟος

Παιδάκι ά'τακτο τρελλο
’ς τον κήπο μέσα τρέχει 

μέ γέλια, μέ τραγούδια,
’Σ το χέρι του το παχουλό 

τριανταφυλλάκι έχει
κα* δροσερά λουλούδια.

Μ'.ά πεταλούδα παρδαλή 
πέρνα άπο κοντά του, 

πε'τα, πέτα, πετάει 
Ιπάνω κάτω σαν τρελλή, 

και άπο τήν χαρά του 
πηδα, πηδα, πηδάει.

«Πεταλουδ'τσα μου, μή, μή·..» 
φωνάζει το παιδάκι 

μέ χέρι άπλωμένο*
«μή φεύγτις, στάσου μια στιγμή,

»αύτο το λουλουδάκι
»γιά σέ τοχω κομμένο».

Κ ’ ή πεταλούδα είπε* «’Ώ,
«ευχαριστώ, παιδί μου,

»Stv δέ βαρειέσαι, πήδα...
«θαρρείς πώς δέ σε εννοώ ;

«ησύχασε, πουλί μου,
»τήν βλέπω τήν παγίδα».

Π α ν α γ ι ώ τ η ν  I .  Φ ε ρ μ π ο εw>.\ e

ΤΟ ΓΕΦΤΡΙ
’Απο τον δρόμο κουρασμένοι τον πολύ 
Στοΰ γεφυρίοΰ καθ'σαμε το πλάι.
Το φεγγαράκι τ ’ άργυρο φωτοβολεί
Κ* ή κορασίά στήν άγκαλ»ά μου ’ντροπαλή
Γέρνει σιγά, σιγά και δέ μιλάει.

Μέσ’ στή γλυκεία και λαμπροφώτιστη νυχτ*ά 
Άκοΰμε το βοσκο τον ασπρομάλλη...
«*Ένα καιρό μέσα σ’ αυτή τή ^εμματίά 
*0 ποταμος τά κύματά του τά πλατεία  
Γοργά κυλουσε δλο δροσιά και κάλλη.

Κι* ο βασιλειάς μΐά μέρα φώναξε τρανά 
«Ποίος ήμπορεΤ τή θάλασσα νά σπε'ρτι,
Και μέσ* τά νέφη νά βόσκησή ζωντανά 
Κ* έδώ που ρεμμα θαλασσώνει και πέρνα,
Νά θεμελιώσει πέτρινο γεφΰρι ;»

Κάνένας δμως δέν μιλούσε. «Ποιος μπορεί, 
Εαναφωνάζει ό βασιλειάς ώς τόσο,
*Άς ελθ-ρ έδώ* θά του ζυγίσω το φλουρί,
Σάν το γέφυρα ποΰ θεμέλ’ωσε βαρυ 
Κι* άπδ διαμαντικά θά τον φορτώσω»,

Εάφνου ένας νείος μέσ* άπ* τά πλήθη ξεκινά 
«Κι* &ν δέ ’μπορώ στο κΰμα νά θερίσω 
Κ*ί μέσ* στά νέφη νά βοσκήσω ζωντανά,
Έδώ που £έμμα θαλασσώνει καί περν$ 
’Μπορώ γεφΰρι πέτρινο νά στήσω.

«Διαμαντικά δέ σοΰ γυρεύω Ενα σπυρί, 
Πετράδια δε ζητώ νά μέ φόρτωσες,
Και μαγαζιά νά μοΰ γέμισης μέ φλουρί,
Σάν το γβφΰρί που θεμελίωσα βαρύ...
Τήν κόρη σου γυναίκα νά μοΰ δώσ^ς».

«Σ’ εσένα ή κόρη μου γυναίκα θά δοθή,
Ό  βασιλείας ξαναφωνάζει πάλι,
*'0ταν το £έμμα γεφυρώσης το βαθύ.
Κ ι’ αν μέσ’ το χρόνο το γεφΰρι δέ στηθή,
Έγώ θενά σοΰ πάρω το κεφάλι».

Ευθύς άρχίζουν οί χτιστάδες τή δουλειά, 
Χαρά στοΰ πρωτομάστορη τήν τύχη I 
Τον άγαπφ μΐά θυγατέρα βασίλειά,
Ή λυγερή μέ τά χρυσόξανθα μαλλιά...
Τί πληρωμή γλυκερά θενά τοΰ τύχτ* ]



Μα ήταν τό £έμμα φουσ/.ωμένο καί βαθύ, 
Πού τοίχους και θεμέλια σΛνεπαίρνέι.
Και το γεφΰρι δέ ’μπορούσε να σταθή 
Κάθεται ό νείός κοντά στην κόρη, που ποθεί, 
Και λυπημένος το κεφάλι γέρνει.

«Πες μου τί πόνοί* σου πικραίνει τήν ψυχή, 
Γ ’ατ’ είσαι πρωτομάστορη, θλιμμένος ;
5 Α χ ! ‘Η έλπίδα κ* ή άγάπη μοναχή 
Μήπως δέν φθάνουν νά σέ κάμουν ευτυχή J 
Πες μου, γΐατί μέ βλέπεις δακρυσμένος ;

«Περνούν οι μήνες και τό ρέμμα τό βΐθύ  
Κυλα μ* ορμή και μάνητα μεγάλη 
Και συνεπαίρνει δ,τι στό δρόμο του ’βρεθ*/}.. 
Κΐ* αν μέσ* στό χρόνο τό γεφΰρι δέν στήθη, 
*0 κύρης σου μου παίρνει τό κεφάλι».

Φθάνει γλυκεία φεγγαροφώτιστη βραδε’ά 
Κ* ή κόρη κατεβαίνει στό ποτάμι.
Κρυμμένη μέσ’ στής (Ροδοδάφνης τά κλαδιά, 
Μέ τό καϋμό και μέ τήν πίκρα στήν καρδιά 
Θρηνεί και συλλογιέται τί νά κάμη.

Έ ήγ’ ή σελήνη μεσοούρανα ψηλά 
Και μέσ’ στής άσημένίαις της άχτίδες,
Ά π ’ τό νερό, που μουρμουρίζει καί κυλα, 
Στήνουν χορό μέσ’ τά χορτάρια τ ’ άπαλά 
Γλυκαις άφροπλασμέναις Νεράιδες.

’Αργά τελειώνουν ή Κυράδες τό χορό 
Κι* άκουν τή ρηγοποΰλα, που στενάζει. 
'Όταν έσβουσε το φεγγάρι τ ’ άργυρός 
"Ολαις έχάθηκαν μ»ά, μία μέσ’ τό νερό'
Καί μ|ά καλή Νεράιδα τής φωνάζει.

«Του κάκου λυώνεις, ^ηγοπουλα, σαν κερι 
Κ* έξέχασες τά πρώτά σου τά γέλια*
Ό  σαστικός σου νά ’πιτύχη δέν μπορεί, 
Γ^ατί, αν δέ σφάξη μία παρθένα λυγερή, 
Δέν πιάνει τό γεφυρί του θεμέλια».

Τό φεγγαράκι μέ τά λόγία τά στερνά 
Έκρύφθηκε άπό ’π'σω άπό τή £άχη,
ΓΙάλ’ ή Νεράιδα μέσ’ στα κύματα γυρν$
Και τό ποτάμι τήν σκεπάζει καί πέρνα,,.
Έ  ρηγοποΰλα άπόμεινε μονάχη.

"Οταν ό ήλίος βγήκε πάλι στό βουνό,
Έπήγαν στή δουλειά τους ο! μαστόροι...
Μέσ* στα θεμέλια, ’ςτόν άπότομο κρημνό,
Πουναι τό ρέμμ* άγριεμένο καί στενό,
ΈκεΤ πεσμένη ευρήκανε τήν κόρη.

Στό χρόνο μέσα τό γεφυρι ενα ταχύ  
Έτέλείωσε κι’ ό κόσμος τό θαυμάζει.
Κι* ό πρωτομάστορης μέ πόνο στήν ψυχή  
Κυττάζει κάτω του νερού τήν ταραχή 
Κ* εχει βαρύ στα στήθη του μαράζι.

«Δέν θά μου πάρης τό κεφάλι βασίλειά,..
»Τή γέφυρ* &ν σου δώσω τελε’ωμένη,
»Τή λυγερή μέ τήν ολόχρυση μιλιά 
»Τή λυγερή μέ τά χρυσόξανθα μαλίά,
»Μονάχη πληρωμή μούχεις ταμμένη.

»Μέ λαχταρει όπως κ’ έγώ τή λαχταρώ*
»Δέν εσβυσαν τά πρώτά μας τά πάθη...
»Νά τό γεφυρι. μαρμαρένίο και γερό̂
Είναι δική μου, καί πηγαίνω νά τή βρω».
— Κ* έπήδησε κ* έχάθηκε στα βάθη».

’Σώπασ* ό γέρο-πιστικός. ?/Ωρα πολλή 
Στου γεφυρίοΰ καθώμαστε τό πλάι.
Τό φεγγαράκι τ ’ άργυρό φωτοβολεί
Κ ’ ή κορασ’ά στήν άγκαλιά μου ντροπαλή
Γέρνει γλυκά, γλυκά καί δέν μιλάει.

Α ν τ ώ ν ι ο ς  Σ. Μ α τ ε ς ι ς
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Ναι εμαράνθη, Τάνία. το τριαντάφυλλον 
πού τ απαλόν σου χέρι μου έφίλευσε*· 
πλην αλλο στην καρδιά μου θάλλει αϋλον 
πού ή γλυκέα ματ|ά σου μου έφύτευσε.

'Όπως κ* αύτο μή μαρανθϊ), ώ φίλη μοι*, 
πρέπει άπο τά δυό σου χείλη νά δροσίζέται* 
ά'φες λοιπόν νά παίρνω μέ τά  χείλη μου 
τάθάνατο νερδ που θά ποτίζεται.

’Ey ’ΟΛησσφ
Σπ. Φ. Α ντυπας
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Πάεν ό βοσκος εις το χορό,
Και βάζει £οΰχο γίορτερο 
Γεμάτο άπο στολίδια.
Κάτω στη λεύκα τήν ψηλή 
Χορεύουν ολοι σάν τρελλο!

Τρά, λά, ρά λά λά, ρά λά, ρα !
Τρά, λά, ρά λά, ρά, λά, ρά, λα !

Βαρούνε τά παιγνίδια.

1, Ά-όσπασμα έκ τής μετ**Όυ πολύ' εκδοθησομένης μεταφρά- 
σεως τοΰ δλου δαιμον!ου ποιήματος.

Κβί τοΰ γυρίζει το χορο 
Δίν* ενα σπρώξιμο γερο 
Σέ μιά άπο της κοπέλλαις.
Το Τίοπελλοΰδι χορευτο
Τοΰ λέει, «Παιδί μου είσαι κουτό !»

Τρά, λά, ρά, λά, ρά, λά, ρά, λ ά !  
Τρά, λά, ρά λά, ρά, λά, λά ρά ! 

Είσαι γεμάτο τρέλλαις !»

Σάν άστραπή ολοι πηδοΰν,
Χορεύουνε και τραγουδοΰν,
Πετοΰνε τά μανδύλια 1
Γίνονται κόκκινοι, πυρροί,
Καθείς ζήτα *πτή λυγερή,

Τρά, λά, ρα, λά, ρα, λά, λά, ρά,
Τρά, λά. ρα, λά, ρά, λά, ρά, λά !

Τά κοραλλένια χείλια !
- ■ · · · _ - :

«— Τοΰ άδελφοΰ μου θά το πώ 1»
«— Ψυχή μου, σώπα! Σ* άγαπώ!»
Γυναίκα θά σέ -πάρω»—
Κρυφθήκανε σέ μιά μεριά.
Κ ι’ άκούγανε άπο μακρυά :

Τρά, λά, ρά, λά, ρά, λά, ρά, λά,
Τρά, λά, ρά, λά, ρά, λά. λά, ρ ί !

Ό  Γιάννος κα! ή Μάρω , . .

Γ ε ω ρ γ . Κ. Σ τ ρ α τ η γ η ς .
; "c ·, ?i . it2 ·. \ Ζ ΙΓ
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Ο ΜΤΣΤΙΚΟΣ MOT ΠΟΝΟΣ

·'* υν· '-Χ 3 Μ
Πόσον τερπνόν κ* εύάρεστον, αγαπητή μου φίλη, 

τούς στόνους μου νά σ’ εκφρασθώ είς χάρτην μέ κονδύλι, 
διότ* ή γλώσσα σταματςί δέν δύναται νά ενπτι 

πώς σ’ άγαπώ, φ.λτάτη μου, κα! εχω καρδίοκτύπι.



"Οταν σε ’διώ, αγάπη μου, τα ’μ άτια  μου δακρύουν, 
τρέχουν τα  δάκρυ* αφθονα τήν δρασίν μου κλείουν* 

τά γόνατά μου κάμπτουνε, το αίμά μου παγώνει, 
καί ή πνοή μου κόπτεται καί άρχινοΰν ο! πόνοι.

Οι πόνοι τής καρδίας μου είναι πολύ μεγάλοι,
Ιλπίζω δέ νά μή βρεθούν στον κόσμον τούτον κ}’ άλλοι, 

γΐά  νά τραβούν τόσα δεινά οσα έγώ ό πλάνης’ 
σκέψου λοιπόν, ώ ασπλαγχνη, το τ ί κακό μέ κάνεις.

Κι* Ιλέησόν με, ’μάτία  μου, καί κάμε μου τήν χάρι, 
ν’ άξιωθώ το βλέμμα σου χι* ό Χάρος δς μέ πάρτι* 

διότ’ είς τί θά μ* ώφελϊ) χο>ρίς έσέ ό β'ος. 
οπού τραβώ τόσα δεινά καί ττ'κομ* αιωνίως.

Σ* ορκίζομαι δ* είς τον Θεόν, ώ ιλαρά θεότης.
νά μή; χαρώ τά νείάτα μου, &ν σέ φανώ προδότης, 

γ ια τ ί τούς στόνους μου αύτούς κανείς δέν θέλει μάθει 
άφοΰ μ* έμέ θενά ταφοΰν στής μαύρης γης τά  βάθη.
"Εγραφοτ έν ττ} βασιΛιδι τωτ πόλεων,

I .  Μ η λ ι ο π ο υ λ ο ς .
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Ο ΓΕΡΩΝ ΝΑΥΤΗΣ
wvorn

(*Βξ άν»*δότων ναυτικών άσμάτων)
ΤΩ ζηλεμέναις χώραις 
καί ζαφειρένιαις πλάτσις, 
που έχω άρμεν'σει ! 
ώ ευμορφαίς μου ώραις, 
που αλλοτ* εχω ζήσει, 
πώς φύγετε τρεχάταις j
Χρυσά ποΰ είσθε χρόνια J 
μέ χάρου καταφρόνια
πιανόμουν μέ το κΰμα, ' τ τΛ; ,
τή θάλασσα γελούσα 
τήν άφροκυματουσα, 
ποΰ ήταν δλη μνήμα.

Σάν έπιανα το διάκι 
μέ σιδερένιο χέρι, 
το a£to καΐκάκι 
μ* εννοιο:·θε καί βογκοΰσε, 
καί στούς άφρούς πετοΰσε 
καθώς το περιστέρι.

Τώρα ό κα'υμένος, 
ώσάν φυλακισμένος, 
θωρώ τά καραβάκια 
ποΰ πέ,:α άρμενίζουν, 
σάν νά μέ χαιρετίζουν 
μέ τ' άσπρα τους πανάκια.

ΎΩ θάλασσα καλή μου, 
ώ μάνα δεύτερη μου, 
αχ, πότε, πότε πάλι 
θέ νά μέ νανουρίσεις, 
νά μέ άπ κοιμίστ\ς 
στή γαλανή σου αγκάλη J

"Αχ, καϊκάκι αλλο 
σέ μακρυνό, μεγάλο 
ταςεϊδι θά μέ πάττι 1 
Θαλασσινοί γερνούνε, 
τρικάταρτα σαποΰνε, 
το κΰμα δέν γερνάει.

Παιδιά μου, σαν πεθάνω 
το μνήμα σκάψετε μου 
στήν αμμουδιά επάνω. 
Θέλω νά μέ ραντ'ζτ^ 
το κΰμα τ.οΰ θ’ άφρίζϊΐ 
στο φύσημα τ* ανέμου.
Πλοία σιμά ν’ άράζουν, 
θαλασσινοί νά κράζουν, 
καί ναρχουνται κοντά μου 
ναυτάκια νά καθίζουν, 
νά λέν, νά μοΰ θυμίζουν 
τά χρόνια τά παλτ^ά μου.



Στα πλοΐα π* άρμενίζουν 
περήφανα, κι* αφρίζουν 
γερμένα στόν αγέρα, 
θά  κράζω. «Θυμηθήτε 
πως θενά σκορπισθήτε 
στήν άμμο μιάν ήμερα !»

Φέρτε μου δω νά γυρτ̂  
το δόλιο τρεχαντήρι 
παρηγοριά στερνή μου.
Σε κάθε μου κομμάτι, 
πού στό βαθύ κρεββάτι 
θά λυόντι άπ’ τό κορμί μου,

Τό πλοίο θά βογγάη, 
γερμένο δω στό πλάι* 
λυπητερά θά τρίζ^, 
κι* άπό τά γερασμένα 
πλευρά του ενα ενα 
μαδέρι θά ^ωρίζτι.

Καί κόκκαλα, σανίδια, 
πού μιά φορά σάν φείδια 
περνούσαν μέσ’ στό κυμα, 
πάλι θά γνωριστούνε 
καί θεν* αγκαλιαστούνε 
στό άμμουδένιο μνήμα.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΙΟΣ

ΑΝΤΗΧΗΣΙΣ
, λ. τ χν Λ.’γ χη’ν,ϊ 

* *** *
Έ* τών το3 ποιητοΰ Μαθισώνος (Mathleon)

Κ* αν πόντος μας χο)ρ!ζουσι και όρη, 
’Απέραντοι £ηραί, ώκεανοί,
Καί αν ή Γη όμοΰ κ* ο! Ούρανοί,
ΕΤμ* αιωνίως σός, γλυκεία κόρη !

Κ’ δν τρικυμία μαύρη μ’ άπειλεί,
Κ ’ &ν Ζέφυρος σιγά μοι ψιθυρίζει,
Κ* δν τής Έρημου <2μμος μέ φλογίζει,
Σός αιωνίως, φίλη μου καλή !

Κ ’ Ιντός λαμπρών μεγάρων πολ^φώτων,
Κ* εις τήν κοιλάδα, δπου τ ’ άργυρα
Φώτά τη< χύν’ ή Φοίβη ή ώχρά, 5ί ,
Σός αιωνίως, ώ; καί νυν κ ι πρώτον I

Καί δταν ελεύθερα ή ψυχή 
Θ’ άνίπταται πρό; δώματα τά θεία,
Καί τότ’ έν τή θραυσθείστ  ̂ μου καρδία 
«Σός αιωνίως I» κόρη, θ’ άντηχγΐ-

Φ ί λ ι π π ο ς  Α .  Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς

ΑΠΟ ΣΠΑΣΜ Α  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΓΑΜΟΥ ΒΔΑΧΟΠΟΙΜΕΝΩΝ

ν*
(Τά πεθερικά έρωτώσι τόν γαμβρόν αμα τή έίς τήν σκηνήν αυ

τών Ιμφαν'σει του).

ΠίνΟβρός. Τί χαλεύεις, τί γυρεύεις 
*ς τό δικό μας τό βορό1 j

1, Βορός· Τόπιον περιπεφραγμένον θάμνοις, ω και ή σκηνή.
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Γαμβρός. Περδικούλα ν έχασα 
κ' ήρθα γιά νά τήν εύρώ. ί

Γ
ΙΠνΟιρός. Ουη1' πήρ* άητος τήν πέρδικα.

) ρσνώΌίϋχΚ ΰοτ& ίοπ νο ?  ν&τ jfS*
(Οι γονείς του γαμβρού Ιρωτώσι τήν νύμφην φθάνουσαν εφιππο%

εί; τήν σκηνήν αύτών).

ΓονΛς. Πέζα, £όιδο, πέζα, μήλο, 
πέζα δροσερο σταφύλι.

Νύμφη. Δεν πεζεύω, καμαρονω, 
χάρισμα πολύ γυρεύ ·.

Χορός. Τάξε, πεθερέ, τής νύφης.
ΠίνΟ&ρός. Μιά μηλιόρα*, δυο μηλιόρες.
Νύμφη. Δεν τεζεύω, καμαρονω, 

χάρισμα πολύ γυρεύω.
Πινθιρός. Πέντε γ'δες μέ τρουκάνια, 

πέντε μάλλινα φουστάνια.
Νύμφη. Δέν πεζεύω, καμαρονω, 

χάρισμα πολύ γυρεύω.
Π&νθ&ρός. Τέσσαρα παχεά κριάρια 

καί τήν κούλια τή φοράδα.
Τότ* ή νύφη προσκυνάει 
κή απ’ το φάρο3 ^οβολάει, 
κή ό γαμπρός πήρε τή νύφη 
καί \  το σχο-ν* άποκοιμήθη.

Μ ι χ α ή λ  Λ ε λ ε κ ο ς .

4, To οΰη λέγεται πάντοτε πρός αποσόβησήν ίέρακος όρμώντος έπ\ 
τάς όρνιθας, οπερ Επαναλαμβάνεται πολλάκις οΰη, ουη9 οΰη κτλ.

2, ΜηΛιόρα=[ΐτΐλον, πρόβατον, προβατίνα διετής.
3, Φάρος. "Ιππος λαμπρός.

ΠΙΝΑΞ
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