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Α Τ Τ ΙΚ Ο Ν  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Ν

Ε Π Ο X A I

Α π ό  κτίσ εω ς κόσμου κ α τά  τούς Ο ' ................................................... 7 3 9 Τ
» » » κατά  τους Λ α τ ί ν ο υ ς ............................................ θ 8 9 3
>* » » κ α τά  το ύ ς Ε β ρ α ί ο υ ς ......................................  5 7 4 9
» του  κατα κλυσμ ού  * .................................................................... 5 1 5 5
» τη ς  π υ ρ γ ο π ο ιία ς ...............................................................................  .  4j6 4 2
» τ ή ς  έν Μ αραθώνι μ ά χ η ς  . . - . . · * · · ·  2 3 7 9
» κτίσεω ς Ρ ώ μ η ; .  2 3 6 7
» τού Π ελοποννησιακού π ο λέμ ο υ  2 3 2 0
» τη ς  εν Χ αιρω νεία  μ ά χ η ς  .   2 2 2 6
» τού θανάτου ’Α λεξάνδρου του Μ εγάλου · . . · · .  2 2 1 2
» τή ς  μεταθέσεως του αύτοκράτορικού θρόνου έκ *Ροίμης

εις Βυζάντιον υπό Κ ω νσταντίνου τού Μ εγάλου . . . 1 5 5 9
» τή ς  διαιοέσεως τή ς  'Ρ ω μ α ϊκ ή ς  Α υτοκρατορ ίας εις ’Α νατο

λ ικ ή ν  κ α ι Δ υ τικ ή ν , υπό Θεοδοσίου τού Μ εγάλου . . 1 4 9 4
» κτίσεω ς τή ς  Έ ν ε τ ί α ς .............................................................................. 1 4 6 8
» τή ς  καταλύσ εω ς τ ή ς  Δ υτικής Α υτοκρα τορ ία ς έπ ι 'Ρ ω μ ύ -

λου Α ύ γ ο υ σ τ ύ λ ο υ ...............................................................................1 4 1 6
» τή ς  εκοόσεως τού Ίο υ σ τιν ια ν ίο υ  κώοικος . . * .  · 1 3 2 0
» τή ς  γεννήσεω ς τού  Μ ω ά μ ε θ ............................................................... 1 3 2 0
» τ ή ς  φ υγή ς αυτού ε ι; Μ εδινάν, οτε α ρ χετα ι ή  Έ γ ε ιρ α , ή

χρο νο λ ο γ ία  τ ώ ν ’Ο θω μανών, άριθμούντω ν ετη σ ελην ια κά  1 0 3 7
μ τ ή ς  α υτή ς καθ’ ή μ α ς .     1 2 6 7
» τού χω ρ ισ μ ο ύ  τών ου ο Ε κ κ λ η σ ιώ ν , έτλ  Λέοντος θ ' Π άπα  

'Ρ ώ μ η ς , κ α ι Μ ιχα ή λ  Κ ηρουλαρίου , π α τρ ιά ρ χο υ  Κων
σταντινουπόλεω ς ................................................................................. 8 3 7

» άλιόσεως Κ ω νσταντινουπόλεω ς υπό Μωάμεθ τού Β' 4 3 6
»  τή ς  άνακαλύψεω ς τ ή ς  ’Α μ ε ρ ικ ή ς ........................................................... 3 9 7



Ά π ό  του καινοτομηθέντος 'Ημερολογίου Ιπ ί Γρηγορίου IE'f
Πάπα 'Ρώ μης  ...................................................................   30Τ

» τί,ς  Ε λλ η νική ς Έ π α ν α σ τά σ ε ω ς ................................................ 6 8 :
» *Οθωνος του Α ' βασιλέως τής 'Ε λ λ ά δ ο ς .................................  56
» Γεωργίου του Α' βασιλέως των 'Ε λ λ ή νω ν ................................. 2 6  *

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ

Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  .Α ιΠ Λ Ο '

’Ινδικτιώνος 2τος β'
"Ήλίου κύκλος ε'
Σελήνης κύκλος ς·'
Σελήνης θεμέλιον θ' 
Κρεωφαγίας ήμέραι ι 

Τ ό  Τριώδιον αρχεται ’Ιανουαρ. 
‘'Η χο ς π λ . δ', εωθινόν ιά.
*Η άπόκρεως Φεβρουάριου ιβ' 
"Ο Ευαγγελισμός τψ  Σαββάτω 

ε' έβδομάδος.
Νομικόν Φάσκα ’Α πριλίου δ'

κθ'

τη ς

Λατίνων Πάσχα ’Απριλίου θ'
Τό ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ’Α πριλίου θ'
Η Ά ν ά λ η ψ ις , Μαιου ιη '

'Η Πεντηκοστή, Μαίου κη'
Κυριακή *$ών 'Α γίω ν Πάντων, ’Ιου

νίου δ'
fH νηστεία των 'Αγίων ’Αποστό

λων ήμέραι κδ'
'Η μνήμη αυτών ήμέραι Π έμπτή. 
'Η παραμονή των Χριστουγέννων 

ή μέρα Κυριακτ,.

ΙΣΗΜΕΡΙΑΙ. Τή 9 Μαρτίου και τή 9 Σεπτεμβρίου.
ΗΛ10ΣΤΑΣ1Α. Τή 1 0 Δεκεμβρίου χειμερινόν και αύςησις τών ήμερώ*· 
τ ζ  9  Μαίου θερινόν και σμίκρυνσις αυτών.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΟΡΤΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ!

Κ α θ '  α ς  δ ε ν  ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  s v  τ ο ΐ ς  δ ιψ ο σ ίο ι ς  γ ρ α φ ε ί ο ι ς .

Λ  Νέον Ιτος.
'2  Θεοφάνεια.
-3 Ευαγγελισμός.
4 Μεγάλη Παρασκευή

Σάββατον.
5  Δευτέρα του Π άσ/α . 

"Αγιος Γεώργιος.
7 ’Ανάληψις.

8 Δευτέρα τής Πεντηκοστής
9 ’Αγιοι ’Απόστολοι Πέτρος κα ί

Παύλος.
κα£ Μέγα iO  Κοίμησις τής Θεοτόκου.

11 "Αγιος Δημήτριος.
12 Α ί δύο ήμέραι τών Χριστου

γέννων.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΊΓΙΙ
2 5  Μ αρτίου .............................. 'Εορτή επ ί τ?} ανεξαρτησία τή ς  'Ελλάδος·

ΕΟΡΤΑΙ ΒΑΧΙΛΙΚΑΙ
'2 3  ’Απριλίου 
'12  Δεκεμβρίου 

11 ’Ιουλίου ... 
21 Αύγούστου 
2 ΐ  Μαιου . . .  

*21 ’Ιουλίου ..·.

Τό όνομα τή ς Α . Μ. του Βασιλέως. 
T i  γενέθλια ΑύτοΟ.
Τ^ όνομα τής Α.Μ. τήςΒασιλίσσης 
Τά γενέθλια Α υτής.
Τό όνομα τής λ .Β .Γ . του Διαδόχου 
Τά γενέθλια Αύτοΰ.

Ω Ρ Α 1 Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Τ Σ
ΜΕΣΟΓ ΧΡΟΝΟΓ ΑΘΗΝΩΝ

* 0  κ α τ ά  το  έ τ ο ς  1 8 8 9  χ ν μ ι ε ν ω ν  π Λ α ν ή τ η ς  ε ί ν α ι  ό

ΗΛΙΟΣ
ΤΟ ΕΑΡ Spy β τα ιτ*  9 
ΤΟ ΘΕΡΟΣ » » 9
ΤΟ ΦΘ1ΝΟΠΩΡΟΝ . » 10

*0 ΧΕΙΜΩΝ » » 9

21
21
22
21

Μαρτίου
’Ιουνίου!
Σ ε π τε μ .
Δεκιμ.

ωρ 11 λεπ. 9 π . μ. 
7 » 29 π. μ.
9 » 57  μ. μ.
4 » 11 μ . μ<



ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Τών 6 έκ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν  μετά λαχείου σ.υν ο μολογη θέν τήν 14 Φε
βρουάριου 1863, έξοφλητέον εττί 34 ετη. Ε π ο χή  κληρώσεωςΙΟ ’Οκτω
βρίου* έπογή πληρωμής 1 Ίανουαρίου παρά του Κεντρικού Ταμείου. 
Ό νο μαστική άξία έκάστης μετοχής δραχμαί 100 έπί τό*ω 6 τοΐς °[0*

Τ ώ ν 2 8  έκ α το  μ μ υ ρ ί ω ν, συνομολογηθέν τ,ή 10 ’Απριλίου 1867, 
έξοφλητέον επί 28  Ιτη. ’Εποχαί κληρώσεων 15 Μαρτίου και Ιδ Σ ε π τε μ -  
βρίου* έποχαί κληρώσεων 14 ’Απριλίου και 15 ’Οκτωβρίου παρά τής 
Εθνικής Τραπέζης. ’Ονομαστική άξία έκάστης μετοχής δρ. ν. 250 έπί 
τόκω 8 καί 9 τοΐς °[0.

Τών 4 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν ,  συνομολογηθέν τήν 29 Μαιου 1871, έξο
φλητέον έπι 78 ετη. Έ ποχαί κληρώσεων 15 Μαρτίου καί 14 Σεπτεμ
βρίου· έποχαί πληρωμών 15 ’Απριλίου καί 15 ’Οκτωβρίου παρά τής 
Εθνικής Τραπέζης. ’Ονομαστική άξία έκάστης μετοχής δρ. ν. 250 
έπί τόκψ 8;τοΐς °[0.

Τ ώ ν  2 6  έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν ,  συνομολογηθέν τήν 30 Νοεμβρίου 1874, 
έξοφλητέον έπί 44 Ιτη . Έ π ο χα ί κληρώσεων 15 Μαιου καί 15 Νοεμ
βρίου* έποχαί πληρωμών 15 ’Ιουνίου καί 15 Δεκεμβρίου παρά τής 
Εθνικής Τραπέζης. ’Ονομαστική άξία έκάστης μετοχής δρ. ν. 500 έπι 
τόκω 6  τοΐς 0[ο.

Τών 10  έκα.το μ μυρ  ί ω ν, συνομολογηθέν τήν 17 Δεκεμβρίου 1879, 
έξοφλητέον έπί 44 Ιτη . Έποχαί κληρώσεων 15 Μαιου καί 15 Νοεμ
βρίου* έποχαί πληρωμών 15 ’Ιουνίου καί 15 Δεκεμβρίου παρά τής 
’Εθνικής Τραπε'ζης. ’Ονομαστική άξία έκάστης μετοχής δρ. ν. 250 έπί 
τόκψ 6 τοΐς °[0.

Τών 6 0  έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν ,  σπνομολογηθέν τήν 3 Ίανουαρίου 1877, 
έξοφλητέον έπί 40 Ιτη. Έ ποχα ί κληρώσεων 20 Μαρτίου, 20 ’Ιουνίου, 
20  Σεπτεμβρίου, 20  Δεκεμβρίου* έποχαί πληρωμών 20 ’Απριλίου, 20  
’Ιουλίου, 20 ’Οκτωβρίου, 20 Ίανουαρίου, έν Άθήναις μέν παρά ττ  ̂
Γεν. Πιστωτική Τραπεζη, έν Παρισίοις δέ παρά τή Γάλλο-Αιγυπτιακή 
Τραπέζη. ’Ονομαστική άξία έκάστης μετοχής δρ. ν. 500 επί τόκω 
9 τοΐς °[0.

Τών 1 2 0  έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν ,  συνομολογηθέν τήν 30 Δεκεμβρίου 
1880, έξοφλητέον έπί 49 ετη. Έ ποχα ί κληρίόσεων 1 Δεκεμβρίου καί 1 
Ιουνίου* έπόχαί πληρωμών 1 Ίανουαρίου καί 1 Ιουλίου . ’Ονομαστική 
άξία έκάστης μετοχής δρ. ν. 500 έπί τόκω 5 τοΐς °[0.

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ  
Κ Α Τ Α  Τ Ο Ν  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο  Ν N O M O jN

Τά τέλη του Χαρτοσήμου α ξ ί α ς  Ιπ ί εγγράφων ενώπιον τών συμβο
λαιογράφων έπί ποσοτήτων γενομένων καί έπί παντός είδους αποδείξεων· 
πληρωμής ίχουσιν ως εξής :

Α»πτά ιθ επί δρ«χ. 10 Δρανμαί 25 έπί δραχ. 3750
» 50 • » 50 » 30 » » 4500

Δραχμή *1 » • 150 * 40 » » 6000
» 2 » ) ) 300 50 » » 7500
Μ 3 >» » 450 >» 75 >* μ 11250
>* 4 » »ϊ 600 » 100 » » 15000
» 5 » )» 750 » 150 » » 22500
• 6 » » 900 » 200 » >♦ 30000
a 7 >» » 1050 » 250 » 37500

8 » » 1200 Μ 300 » » 45000
9 • » 1350 » 400 » • 60000

» 10 )» 1500 » 500 >* » 75000
• 15 » Μ 2250 )) 750 » )> 112500
» 20 » 300ο » 1000 » 9 150000

Αί δέ ποσότητες ύπερβαίνουσαι τάς 150 ,000  δραχμών υποβάλλον
ται εις τέλος δραχμών τετρακοσίων κατά πάσαν προσθήκην άπό κλά
σματος δραχμής μέχρι πεντηκοντα χιλιάδων δραχμών, γενομένης έντψ· 
έγγράφω ρητής μνείας του ύπερβάλλοντος.

Τά τέλη του χαρτοσήμου έπί τών έμπορικών εγγράφων καί συναλ
λαγματικών Ιχουσιν οΰτω I ·

Α επτά 50 έπί δΡαΖ· 500 Δρα/μα ί 10 έπί δραχμ. ιο ο ο ο
Δραχμή 1 » » 1000 » 15 » 4 δΟΟΟ

)» 2 » » 2000 » 20 » » 20000
» 3 » 3000 » 30 » » 30 0 0 0
» 4. » » 4000 ν 50 Η » 50000
» 5 » » 5000 » 100 » » <00000
Μ 6 » » 6000 » 200 Μ » 200000
» 7 » » 7000 » 300 » )> 300000

8 » F000 »» 400 » » 40000U
» 9 » » 9000 » 500 άνω τών 4 000 0 0



ΑΤΤΙΚΌΝ

ΔΙΑ Φ Ο ΡΑ  Τ Η Σ  Μ ΕΣΗ Μ Β ΡΙΑ Σ 
ΜΕΤΑΞΓ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

%

’Αθήναι ......................... 0 0 0
ΌθωνοΙ ......................... 11 24 24 ic. μ
’Αμοργος ......................... 0 9 36 μ. μ
Κωνσταντινούπολή . . . . 20 45 35
Πέτρο ύπολις ......................... 0 26 35 μ. μ
Βίεννα ......................... 11 30 39 *· μ
δερολινον ......................... 11 10 30 μ. μ
Βρυξέλλαι ......................... 10 42 33 ic. μ
Παρ ίσιοι ......................... 10 34 25 ic. μ
ΑονδΤνον ......................... 10 24 37 1C. μ
Κοπεγχάγη . . . . · 11 15 24 1C. μ
Στοκχόλμη .............. 11 37 18 1C. μ
Μαδρίτη ......................... 10 10 19 π . μ
Αισσαβών ......................... 9 48 28 ic. μ
ΊΡώμη ........................ 11 14 59 ic. μ
Νεάπολις . . . . . 11 22 3 1C. μ
Χριστιανία ......................... 11 7 59 1C. μ
Αου6λινον ......................... 9 59 42 ic. μ
Γρηνόβιχον ......................... 10 25 4 1C. μ
Μασσαλία ......................... 10 46 39 ic. μ
Μόσχα ......................... 0 55 31 μ. μ
Ταυρίνον ......................... 10 55 53 π. μ
Βενετία . 11 14 30 π. μ
Άκρωτήριον Καλής Έλ-ίδος . 11 39 0 π. μ
Μαδράς 3 46 2 π . μ
Μελβροΰν Αυστραλίας. 8 5 0 μ. μ
Κουσεβέκη ......................... 5 40 15 π. μ
Ρίον Ίανεϊρον ......................... 7 32 28 ic. μ
Σαντιάγον Χιλής . . . . . 5 42 23 π. μ
Σιδνεϋ Αυστραλίας........................ 8 30 4 μ. μ
Ούάσιγχτων 5 16 53 π . μ

Η Β Α Σ Ι Λ Ο Π Α Ι Σ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Α .



ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ

Κατά το ετος τούτο θά γείνω σι δύο εκλείψεις της Σε
λή νη ς καί δύο του Ηλιου.

ά) Μερική εκλειψις τής Σελήνης ττ) 5 |1 7  Ίανουαρίου 
άόρατος παρ’ ή μ ΐν , ορατή από τής Δυτ. Ευρώπης, τής 
Λ υτ. ’Αφρικής καί τής ’Αμερικής.

S') Δάκτυλο ειδής εκλειψις του 'Η λιου τ^  16]28 ’Ιου
νίου αόρατος παρ’ ή μ ιν , ορατή κατα την Νότιον ’Αφρικήν, 
τή ν  Νότιον ’Αραβίαν και τήν Ινδικήν.

γ ')  Μερική εκλειψις τής Σελήνης τ^ 30 ’Ιουνίου ορα
τή  παρ’ ή μ ΐν . Αί φάσεις αυτής δια τας ’Αθήνας είνα ι α ί
^ ξ ή ς:
’Α ργή τής εκλείψεως ώρ. 9 λ . 17 μ. μ .
Μέσον » » » 10 » 2.8 μ. [χ.
Τέλος » » » 11 » 39 μ. {χ.

Κατα το μέσον της εκλείψεως θα σκοτνσίξ σχεδόν το 
η μ ισ υ  του δίσκου τής Σελήνης.

δ') 'Ο λική  εκλειψις τού Ή λιου  τ?5 10]22 Δεκεμβρίου 
αόρατος π α ρ 'ή μ ΐν , ορατή κατα τα βόρεια τής Νοτίου 
'Α μερικής, την Α φρικήν πλήντου ΒΔ. αυτής και ’Αραβίαν.

Μέσου χρόνου 
’Αθηνών



Π I Ν  A 3
ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΞΕΩΣ TOr ΗΛΙΟΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ: 

T0N HMEPOSf ΚΑΙ ΝΓΚΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ανατολή
'Ηλιου

Δύσι;
'Ηλιου

Διάρκεια
ημέρας

Διάρκεια
νυκτός

ώραι λεπ. ώραι || λεπ. ώραι || λεπ. ώραι | λεπ.
Ίανουαρίου 1

11
7 18 6 1 9 43 14 17» 7 14 5 12 9 58 14 2» 21 6 7 5 22 10 15 13 45Φεβρουάριου 4

11
6 51 5 35 ίο 41 13 19» 6 41 5 46 11 13 12 47»

Μαρτίου
21

1
11

6
6

2d
16

5
6

55
3

11
11

26
47

12
12

34
13» 6 1 6 12 12 11 11 49»

’Απριλίου
21 5 46 6 22 12 26 11 341 5 24 6 32 13 0 10 58» 11
21

5 16 6 42 13 26 10 34»
Μαιου

* 4 6 50 13 47 10 131
11

4 55 6 59 14 13 9 47» , 4 . 50 7 14 22 9 38> 21 4 40 7 Ιο 14 35 9 25Ιουνίου 1 4 54 21 14 33 9 27» 11 4 41 4 83 14 40 9 20» 21 4 59 4 34 14 50 9 10Ιουλίου 1
ϋ

4 40 7 22 14 23 9 37» ί 5α 7 16 14 20 9* 40» ?1 5 4 7 7 14 13 9 47Αύγουστου 1 5 14 6 5 13 41 10 191 11 5 23 6 42 13 19 to 41» 21 5 31 6 28 12 56 11 4
Σεπτεμβρίου 1

11
5 41 6 11 12 30 11 30) 5 55 5 55 12 6 11 5421 5 53 5 40 11 42 12 18

’Οκτωβρίου 1
11

6 2 5 44 11 17 12 43» 6 11 5 11 10 53 13 7» 21 6 29 4 59 10 31 13 20
Χοεμβρίου 1 6 51 4 48 10 7 13 53

11 6 41 4 42 9 52 14 8
» 21 7 29 4 39 9 39 14 21

Δεκεμβρίου 1 7 9 4 40 9 31 14 29
» 11 7 15 4 43 9 28 14 32
» 21 7 18 4 50 9 32 14 28
» 31 7 2S 4 59 9 42 14 18

Σ Ε Λ Η Ν Η Σ  Φ Α Σ Ε Ι Σ

Ν.
17

Π. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

5 Πανσέληνος...................... ώρ. 7 λ. 11 π. μ.
24 12 Τελευταΐον τέταρτον . . » 5 » 31 μ-, μ.
31 19 Νέα σελήνη...................... )>· 10 » 44 π. μ.

7 Φεβρ. 26 Πρώτον τέταρτον............ » 10 » 32 μ. | γ

15
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

3 Πανσέληνος....................... » 11 » 51 μ. μ.
23 11 Τελευταΐον τέταρτον . .  . » 1 » 29 π. μ.
29 17 Νέα σελήνη . . .  . . . » 11 » 35 μ. μ.

8 Μάρτ. 25 Πρώτον τέταρτον . . . . » 7 » 34 μ. μ.

17
ΜΑΡΤΙΟΣ 

5 Πανσέληνος..................... » 1 » 22 μ. μ.
^4 12 Τελευταΐον τέταρτον . . . » 8 » 29 π. μ.
31 19 Νέα Σ ελήνη..................... » 1 * 11 μ. μ.

8 Άπρίλ. 27 Πρώτον τέταρτον . . . . . » 3% »£21 μ. |i.

15
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

3 Πανσέληνος.................... » 11 » 53 μ.«μΑ
22 10 Τελευταΐον τέταρτον... 3 * 30"μ. μ·
30 18 Νέα Σελήνη . .  . . . » 3 » 39 π . μ·

8 Μάιος 26 Πρώτον τέταρτον........... » 8 » 17 π .|μ ·

15

ΜΑΙΟΣ 
3 Πανσέληνος..................... 9 8 »!14 π. μ.

21 9 Τελευταΐον τέταρτον . # . » Η » 27 μ. μ.
29 17 Νέα σ ελή νη ..................... 6 »§54 μ.*μ.

6 ’Ιούνιος 25 Πρώτον τέταρτον........... » 9 » 36 μ. μ·

13

ΙΟΥΝΙΟΣ 
1 Πανσέληνος . .  . . . . . . » 3 » 32 μ.  μ . .

20 8 Τελευταΐον τέταρτον . . . » 9 » 9 π. μ.
28 16 Ν έασεληνη..................... » 10 » 28 π. μ.-

6 24 11 ρώτον τέταρτον·. . . . » 7 » 38 π. μ·-
12 ’Ιούλιος 30 Πανσέληνος.................... » 10 » 36 μ. μ·-



Σ Ε Λ Η Ν Η Σ  Φ Α Σ Ε Ι Σ

ΙΟΓΛΙΟΣ
4 9 7 Τελευταΐον τέταρτον . .  · » 9 » 19 μ. μ.
28 16 Νέα σ ελ ή νη ......................  » 1 » 35 π. μ.

4 23 Πρώτον τέταρτον......  >» 3 » 1 μ. μ.
J1 Αυγ. 30 Π ανσέληνος............... » 6 » 17 π. μ.

ΑΤΓΟΓΣΤΟΣ
18 6 Τελευταΐον τέταρτον . . .  » 0 » 26 μ μ.
26 14 Νέα σελήνη.................  » 3 » 34 μ. μ.

2 21 Πρώτον τέταρτον....... » 9 » 9 μ. μ.
9 Σεπτέμ. 28 Πανσέληνος.................  · 3 » 27 μ. μ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
17 5 Τελευταΐον τέταρτον . . .  » 6 » 23 π.
25 13 Νέα σελήνη.......................  » 4 » 16 π.

2 10 Πρώτον τέταρτον  » 3 » 7 π.
9 Όχτώβρ. 27 Πανσέληνος...................... » 3 » Ο π .

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
17 5 Τελευταΐον τ έ τ α ρ τ ο ν ... » 2 » 12 π. μ.
24 12 Νέα σελήνη . . . . . . . .  » 4 » 0 μ. μ.

-31 19 Πρώτον τέταρτον.......... » 10 » 5 π. μ .
7 Νοέμβρ. 26 Π ανσέληνος...............  » 5 » 39 μ. μ .

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
15 " 3  Τελευταΐον τέταρτον . . .  » 10 » 10 μ. μ.
23 11 Νέα σ ελ ή νη ................ » 3 » 18 π. μ .
29 17 Πρώτον τέταρτον.......... » 7 » 3 μ. μ.

7 Δεχέμβρ. 25 Π ανσέληνος...............  » 11 » 27 π. μ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
15 3 Τελευταΐον τέταρτον . . .  » 4 » 32 μ. μ.
^ 2  10 Νέα σ ελ ή νη ............... » 2 » 27 μ. μ.
^9 17 Πρώτον τέταρτον........... ■ 6 » 51 π. μ.

6 Ίανουάρ. 25 Πανσέληνος....................  » 7 »  11 π. μ.

I A ^ O V A P I O U
Έχων1 ή μέρας 31. Ή ή μέρα £χει» ώρας 10 χαΐ ή νύξ ώρας 14.

Ό  *Η .Ι ιο ς  ε ι ς  τ ο ν  *21ίρο χ ό ο ν .

Ν.
13

Π.
1 Κυ. ·[· 'Η περιτομή του Χρίστου. Βασιλείου του Μ. ’Αργία.

14 2 Δε. Σιλβεστρου Πάπα ‘Ρώμης. Προεόρτια θεοφανείων.
15 3 Τρ. Μαλαχίου του προφήτου καί Γορδίου μάρτυρος.

‘Η σύναξις τών Ο' Άποστ. καί θεοκτίστου του όσιου.16 4 Τε.
17 5 Πε. θεοπέμπτου καί θεωνα μαρτύρων Συγκλητικής όσ. 

Π α ρ α μ ο ν ή  τώ ν Θ ε ο φ α ν ε ίω ν · —  Ν η σ τ ε ία  
έν vj <£ν ή μ ε ρ α  τύχΐβ .

18 6 Πα. Ί* Τά θεοφάνεια τού Κυρίου ήμών Ιησ ού  Χριστού.
+  ‘Η σύναξις τού Προδρόμου καί Βαπτ. ’Ιωάννου Ά ρ γ .19 7 Σα.

50 S Κυ. •J* Δ ομ νίκηςτής δσίας καί Γεωργίου τού Χοζεβίτου.
21 9 Δε. Πολυεύκτου μάρτυρος.
22 10 Τρ. Γρηγορίον έπισκόπ. Νύσσηςκαί ΔομιτιανούΜ ελιτινής.
23 11 Τε. Θεοδοσίου τού Κοινοβιάρχου.
24 12 Πε. Τατιανής μάρτυρος.
25 13 Πα. 4Ερμύλου καί Στρατόνίκου μαρτύρων.
26 14 Σα. Τών έν ‘Ραϊθώ καί Σινςί άναιρεθέντων Πατέρων.
27 15 Κυ. *|· Παύλου τού Θηβαίου καί ’Ιωάννου του Καλυβίτου.
28 16 Δε. *Η προσκύνησις τής άλύσεως τού άποστ. Πέτρου
29 17 Το. *}* ’Αντωνίου του Μεγάλου. Α ργία .
30 18 Τε. •j* Α θανασίου καί Κυρίλλου πατρ. ’Αλεξάνδρειάς. 

Μακαρίου τού Α Ιγυπτίου καί ’Αρσενίου Κερκύρας.

Φ Ε Β Ρ 0 Τ Α Ρ ΙΟ Σ

31 19 Πε.

1 20 Πα. •j· Ευθυμίου τού Μεγάλου. ’Αργία.
2 21 Σα. Μαξίμου τού δμολογητού καί Νεοφύτου μάρτυρος.
3 22 Κυ. •j* Τιμοθέου άποστόλου καί ’Αναστασίου τού Πέρσου.
4 23 Δε. Κλήμεντος ’Αγχύρας κ α ί ’Αγαθαγγέλου μαρτύρων. 

Ξένης τής δσίας.5 24 Τρ.
6 25 Τε. ■j· Γρηγορίου τού θεολόγου έπισκόπ. Κ[λεως. ’Α ργία.
7 26 Πε. Ξενοφώντος τού οσίου.
8 27 Πα. ·{■ ’Ανακομιδή τών λειψ. Ιωάννου τού Χρυσοστόμου. 

Έ φραΐμ δσίου τού Σύρου.
* Ά ρ χετ α ι  τ ό  Τ ρ ι φ δ ι ο ν .

9 28 Σα.

10 29 Κυ. ■j· Τ ο ύ  Τ ε λ ώ ν ο υ  κ α ί  Φ α ρ ι σ α ί ο υ .  ‘Η άνακομιδή 
τών λειψ. ’Ιγνατίου τού θεοφόρου.

11 30 Δε. •j* Τών τριών ‘Ιεραρχών. ’Α ργία.
12 31 Τρ. Κύρου καί 'Ιωάννου τών θαυματουργών ’Αναργύρων.



’Έ χ ω ν

Φ Ε  Β Ρ Ο  V A P I O X
ή  αέρας 2 8 .  "Η ή μ έ ρ α  έ χ ε ι  ώ ρας 11 κ α ί ή  νύξ  ώ ρας 1 3 .

Ό  mΗΜος εις τούς Ίχθνς.

Ν.
13

π .
1 Τε. Προεόρτια τή ς  'Τ πα παντή ς καί Τρύφωνος μάρτυρος. 

f  'Η Υ π α πα ντή  του Κυρίουήμών Ιη σ ο ύ  Χρίστου. ’Αργ.14 2 Πε.
15 3 Πα. Συμεών του Θεοδόχου καί τή ς προφήτιδος Ά ν ν η ς .  

Ισ ιδώ ρου του Ιϊηλουσ ιώ του. 
f  Τ ο υ  ’Α σ ώ τ ο υ .  Ά γ ά θ η ς  μάρτυρος.

16 4 Σα.
17 5 Κυ.
18 6 Δε. Βουκόλου του έπισκ. Σμύρνης καί Φωτίου Κ |λεω ς.
19 7 Τρ. Παοθενίου έπισκ. Λαμψάκου καί Λουκά του δσίου.
20 8 Τε. Θεοδώρου τού σ τρατηλάτ. καί Ζαχαρ-ου του προφήτου.
21 9 Πε. Νικηφόρου μάρτυρος.
22 10 Πα. Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος.
23 11 Σα. Τ ώ ν  Κεκο' ι  μ η  μ  έ ν ω ν. Βλασίου ιερομάρτ. καί

24 12 Κυ.
Θεοδώρας τή ς  Α ύγούστης.

•J* Τ ή ς  ’Α π ό κ ρ ε ω .  Μελετίου άρχιεπισκόπου ’Α ν

25 13 Αε.
τιόχειας.

Μαρτινιανού του δσίου.
2G 14 Τρ. Αυξεντίου του δσίου.
27 15 Τε. Ό νη σ ίμ ο υ  του άποστόλου.
28 16 Πε. Π αμφίλου του μάρτυρος και τών συν αύτψ .

1 17 Πα.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Θεοοώρου του Τίρωνος.
2 18 Σα. Λέοντος Πάπα 'Ρ ώ μ ης.
3 19 Κυ. •j- Τ ή ς  Τ υ ρ ο φ ά γ ο υ .  Ά ρ χ ίπ π ο υ  του άποστόλου.

4 20 Αε.

*Α ρχεται ή *Αγία χα ΐ Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Λέοντος επισκόπου Κατάνης.
5 21 τ?. Τιμοθέου του έν Συμβόλοις καί Ευσταθίου επισκόπου.
6 22 Τε. 'II  ευρεσις τών λειψάνων τών ΙντοΐςΕυγενίου μαρτύρων.
7 23 Πε. Πολυκάρπου Ιερομάρτυρος, έπισκόπου Σμύρνης.
8 24 Πα. Α ' καί β' ευρ. τή ς  τ ιμ ία ς  κεφαλής του Προδρόμου.
9 25 Σα. Τ ώ ν  ά γ ι ω ν  Θ ε ο δ ώ ρ ω ν .  Ταρασιου άρχιεπ ισκό—

10 26 Κυ.
που Κωνσταντινουπόλεως.

*{* Τ ή ς  ’Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς .  Πορφυρίου επισκόπου Γάζης.

11 27 Αε. Προκοπίου του Λεκαπολίτου.
12 28 Τρ. Βασιλείου του δμολογητοΰ.

Μ Α Ρ Τ Ι Ο ϊ
Εχων ημέρας 31 . Ή  ήμέρα έχει ώρας 12 καί ή νυζ ώρας 12.

0  * Η Α ι ο ς  ε ι ς  τ ο ν  Κ ρ ι ό ν .

Ν. Π.
13 1 Τε. Ευδοκίας δσίατ.
13Μ

0 Πε. ’Η συχίου καί Εύθαλείας μαρτύρων.
Ιο 3 Πα. Ευτροπιου, Κλεονίκου καί Βασιλίσκου μαρτύρων.
16 4 Σα. Γερασίμου τού δσίου.
17 5 Κυ. t   ̂ τ ώ ν  Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Κόνωνος μάρτυρος.
18 0 Αε. Τών έν Ά μ ο ρ ίψ  MB' μαρτύρω ν.
19 /

8
Τρ. Του έν Χερσώνι Ιερ. Καπίτωνος καί τών συν αύτφ.

20 Τε. Θεοφυλάκτου Ν ικομηδείας.
21 9 Πε. Τών έν Σεβαστε-ία μ ' Μαρτύρων.
22 10 Πα. Κοδράτου του μάρτυρος καί τή ς συνοδίας αύτοΰ.
23 11 Σα Σωφρονίου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμω ν.
24 12 Κυ. •f Τ ή ς Σ τ α υ ρ ο π ρ ο σ κ υ ν ή σ ε ω ς .  θεοφάνους τού

25 13
δμολογητοΰ·

Αε. Ανακομιδή τών λειψάνων Νικηφόρου Κων[πόλεως.
26 14 Τρ· Βενεδίκτου του δσίου.
27 15 Τε. Α γάπιου  καί τών συν αύτώ Ζ’ μαρτύρων.
28 16 Πε. Σαβίνου μάρτυρος καί Χριστοδούλου του δσίου.
29 17 Πα. ’Αλεξίου του ανθρώπου τού Θεού.
30 18 Σα. Κυρίλλου άοχιεπισκόπου Ιεροσολύμω ν.
31 19 Κυ. *}* Α τ ώ ν  Νη σ τ ε ι ώ ν .  Χρύσανθού καί Ααρείας μαρ

τύρων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1 20 Αε. Τών έν τή μονή τού αγίου Σάββα άναιρεθέντων Π α
τέρων.

9 21 Τρ. ’Ιακώβου του δμολογητοΰ.
3 22 Τε. Βασιλείου τού ίερομάρτυρος.

. 4 23 Πε. Νίκωνος Ιερομάρτυρος καί τών Ρ ιιθ ' μαθητών αύτοΰ.
5 24 ΓΙα. Ζαχαρίου τού δσίου.
6 25 Σα. f  'Ο Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου. ’Αργία.
7 26 Κυ. f  Ε τ ώ ν  Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Ή  σύναξις τού ά ρ /α γγέλου

8
Γαβριήλ.

27 Αε. Ματρώνη; τή ς δσίας.
9 09 Τρ. Ίλαρίω νος ·ζο& νέου*

10 29 Τε. Μάρκου έπισ^. ’Αρεθουσίων καί Κυρίλλου διακόνου. 
Ιω άννου τού συγγραφέως τή ς Ιίλ ίμ ακος.11 30 Πε.

12 31 Πα. Ύ πατίου , έπισκόπου Γαγγρών μάρτυρος.



Α Π Ρ Ϊ Α Ι Ο Ϊ
Έ χω ν ή μέρας 30. Ή  ή μέρα 2χε». ώρας 13 καί ή νυξ ώρας 11.

Ό  " Η Μ ο ς  ε ι ς  tor Τ α ν ρ o r .

Ν.
13

U.
1 Σα. Τ ο υ  Λ α ζ ά ρ ο υ .  Μαρία; όσιας τή ς  Α ιγύπτιας.

14 2 Κυ. •J* Τ ώ ν  Β α ΐω  ν. Τίτου οσίου του θαυματουργού.
15 3 Δε. Ν ικήτα του δσίου καί Ιω σ ή φ  του ύμνογράφου.
16 4 Τρ. Γεωργίου οσίου του έν Μαλεψ.
17 5 Τε. Κλαυδίου, θεοδώρου καί λοιπώ ν μαρτύρων.
18 6 Πε. Ε υτυχίου ά ρχ ιεπ . Κωνσταντινουπόλεως.
19 7 Πα. Κ αλλιοπίου μ ά ρ τ .κ α ί Γεωργίου επισκόπου Μ υτιλήνης.
20 8 Σ α . Τώ ν άποστόλων 'Ηρωδίωνος. ’Αγάθου, Έ ούφου. 

Ά σ υγκοίτου , Φ λέγοντος καί Έ ρμου έκ τών θ '.
21 9 Κυ. f  Τό ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. ’Αργία καί κατάλυσις πάντων

22
καθ’ όλην τήν Ιβδομάδα τής Δ ιακα ινησίμου.

10 Δε. Τερεντίου, Π ομπή ίου καί τών συν αύτοΐς. 
Ά ν τ ίπ α  ίερομάρτυρος, επισκόπου Περγάμου.23 11 Τρ·

24 12 Τε. Βασιλείου του ό^ολογη τοΰ , έπισκόπου Παρίου.
25 13 Πε. Μαρτίνου Πάπα Ρώ μης.
26 14 π*. Τ ή  ς Ζω ο δ ό χ  ο υ Π η γ  ή  ς, ’α ριστάρχου, Πούδη 

καί Τροφίμου έκ τών θ '.
27 15 Σα. Κρήσκεντος μάρτυρος.
28 16 Κυ. j  Τ ο ύ  θ ω μ ά ,  ’Α γάπης, Ε ιρήνης καί Χ ιονίας μαρ

τύρων καί παρθένων.
29 17 Δε. Συμεών του έν Περσίδι.
30 18 Τρ· Ίωάννου του οσίου.

ΜΑΙΟΣ
1 19 Τε. Παφνουτίου ιερομάρτυρας.
2 20 Πε. θεοδώρου δσίου του Τ ρίχινα .
3 21 Πα. Ίανουαρίου ίερομάρτυρος καί τής συνοδίας αύτου.
4 22 Σα. θεοδώρου του Συκεώτου.
5 23 Κυ. •j· Τ ώ ν  Μ υ ρ ο φ ό ρ ω ν .  Γεωργίου μεγαλομάρτ. του 

τροπαιοφόρου. ’Αργία·
6 24 Δε. Σάββα του στρατηλάτου καί Ε λ ισ ά βετ τή ς όσίας.
7 25 Τρ. Μάρκου του άποστόλου καί Εύαγγελιστοϋ.
8 26 Τε. Βασιλέως ίερομάρτ., έπισκόπου Ά μασείας*
9 27 Πε. Συμεών ίερομάρτυρος.

10 28 Πα. Τών έν Κυζίκω θ ' μαρτ. καί Μέμνωνος του θαυματουρ.
11 29 Κα. Ίάσ ονος καί Σωσιπάτρου τών άποστόλων.
12 30 Συ. •j* Τ ο υ  Π α ρ α λ ύ τ ο υ .  Ιακώ βου του άποστ. άδελφοΰ 

Ίωάννου του θεολόγου.



Μ Λ Ι Ο £
*Εχων ή μέρας 31. Έ ήμέρα ίχει ώρας 14 χαΐ ή νύξ ώρας 10.

Ό  " Η λ ιο ς  ε ις  τ ο ύ ς  Δ ίδ υ μ ο υ ς .

Ν.
13

α.
1 Δε. Ίερεμίου του προφήτου.

14 2 Τρ. *Η άνακομιδή τών λειψάνων ’Αθανασίου του Μεγάλου.
15 3 Τε. Τιμοθέου, καί Μαύρας μαρτύρων.
16 4 Πε. Πελαγίας μάρτυρος.
17 5 Πα. Ειρήνης μεγαλομάρτυρος.

Ίώβ του δικαίου καί πολυάθλου.18 6 Σα.
19 7 Κυ. *|*Τή.ς Σ α μα  ρ ε ί τ  ιδ ο ς. Ή  άνάμνησις του έν ού- 

ρανψ φανέντος σημείου του Σταυρού εν Ιερουσαλήμ. 
Κοδράτου καί ’Ακακίου μαρτύρων.

20 8 Δε. •f Ίωάννου του θεολόγου, άποστόλου καί Εύαγγελιστοϋ, 
καί ’Δρσενίοο του Μεγάλου. ’Αργία.

21 9 Τρ. 'Ησαϊου του προφήτου καί Χριστοφόρου μάρτυρος.
22 10 Τε. Σίμωνο; άποστόλου του Ζηλωτου.
23 11 Πε. Μωκίου ^ερομάρτυρος.
24 12 Πα. ’Επιφανιου έπισκόπου Κύπρου καί Γερμανού Κ[λεως.
25 13 Σα. .Γλυκερίας μάρτυρος.
26 14 Κυ. •J* Τ ο υ  Τ υ φ λ ο ύ .  Ισιδώρου του έν Χίψ μάρτυρος.
27 15 Δε. Παχωμίου του Μεγ. καί ’Αχιλλίου άρχιεπ. Ααρίσσης.
28 16 Τρ. θεοδώρου του ήγιασμένου.
29 17 Τε. ’Ανδρονίκου του άποστόλου καί Ίουνίας.
30 18 Πε. + Τ ή ς  Ά ν  α λ ή  ψ ε ω ς. Πέτρου καί Διονυσίου μαρ

τύρων. ’Αργία. j
31 19 Πα. Πατρικίου £ερ. έπισκόπ. Προύσης, καί τών συν αύτψ.

20
ΙΟΥΝΙΟΣ

1 Σα. θαλλελαίου Μάρτυρος.
2 21 Κυ. ■j* Κωνσταντίνου καί Ελένης τών Μεγάλων βασιλέων 

καί ίσαποστόλων. Α ρ γ ία .
3 22 Δε. Βασιλίσκου ίερομάρτυρος.
4 23 Τρ. Μιχαήλ του δμολογητού, έπισκόπου Συνάδων.
Γt 24 Τε. Συμεών τού έν τφ θαυμαστώ δρει.

Ή  γ' εύρεσις της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου.6 25 Πε.
7 26 Πα. Κάρπου του άποστόλου έκ τών Ο*.
8 27 Σα. Τ ώ ν  Κ εκ ο ι μη  μ έ ν ω ν. Έ λλαδίου ίερομάρτυρος·
9 28ί Κυ. + Τ ή ς  Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς *  Εύτύχους ίερομάρτυρος, 

έπισκόπου Μελιτηνής.
10 ‘291 Δε. *}* Τ ή ς  ' Α γ ί α ς  Τρ ι ά δ ο ς. θεοδοσίας μάρτυρος.
11 3C► ,Τρ. Ίσαακίου ήγουμένου τής μονής τών Δαλμάτων.
12 31 |Τε. ^Έρμείου μάρτυρος.



ΙΟΙ’Μ Ο ϊ
Έ-χων ήμέρας 30. Ή  % έρα  Ιχ ιι  ώρας 15 καί ή νύξ ώρας 9

Ο  Η .Ιιος sic to y  K apxlyor.

13
JU . 

1 Πε.
14 2 Πα.
15 3 Σα.
16 4 Κυ.

17 5 Δε.
18 6 Τρ.
19 7 Τε.
20 8 Πε.
21 9 Πα.
22 10 Σα.
23 11 Κυ.
24 12 Δε.
25 13 Τρ.
26 14 Τε.
27 15 Πε.
28 16 Πα.
29 17 Σα.

30 18 Κυ.

1 19

*

Δε.
2 20 Το.
3 21 Τε.
4 22 Πε.

5 23 Πα.
6 24 Σα.
7 25 Κυ.
8 26 Δε.
9 127 Τρ.

10 (28 Τε.
11 29 Πε.

1 2 :30 Πα.

’Ιουστίνου μάρτυρος του φιλοσόφου.
Νικηφόρου άρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, 
λουκιλλιανοΰ μάρτυρος. 

f  Τ ώ ν Α γ ί ω ν  Π ά ν τ ω ν .  Μητροφάνους άρχιε^ ι- 
σκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

*Άρχ*ται ή νηστεία τών 'Αγίων ’Αποστόλων.
Δωροθέου Ιερομάρτυρος, έπισκόπου Τύρου.
'ίλαρίωνος του νέου,ήγουμένου της μονής Δαλμάτων. 
Θεοδοσίου ιερομάρτυρος, Επισκόπου Ά γκ υρ α ς.’
Ή  άνακομιδήτών λειψάνων Θεοδώρου του Στρατηλάτ. 
Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρειάς.
’Αλεξάνδρου και Ά ντω νίνη ς μαρτύρων, 

f  Βαρθολομαίου και Βαρνάβα τών άποστόλων. 
Όνουφρίου καί Πέτρου του έ ^ τώ  Ά θ ψ .
Ά κ υ λ ίνη ς  μάρτυρος,
’Ελισσαίου του προφήτ. καί Μεθοδίου άρχιεπ. Κίλεως. 
*Αμώς του προφήτου.
Τύχωνος επισκόπου Άμαθούντος τής Κύπρου. 
Ίσαύρου μάρτυρος καί τών σύν «ύτω Μανουήλ, Σα- 

βέλ καί ’Ισμαήλ μαρτύρων.
■J* Α«οντίου μάρτυρος.

•

IO T A IO S  

’Ιούδα του άποστόλου.
Μεθοδίου ιερομάρτυρος, έπισκόπου Πατάρων. 
’ίουλιανοϋ μάρτυρος του Ταρσέως.
Ευσεβίου Ιερομάρτυρος, έπισκόπου Σαμοσάτων. 
Α γριππίνης μάρτυρος.

■j* Τό γενέθλιον τού Προδρόμου. Α ρ γ ία .
*}* Φεβρωνίας όσιομάρτυρος.

Δαυίδ του δσίου, του έν Θεσσαλονίκη.
Σαμψών δσίου του ξενοδόχου.
Η ανακ. τών λειψ. Κύρου καί ’Ιωάννου τών ’Αναρ. 

•f Πέτρου καί Παύλου τών κορυφαίων άποστόλων. ’Αρ
γία  καί ϊχ ΐύος κατάλυσις.

■f Η σύναξις τών δώδεκα άποστόλων. ’Αργ^α.

IOVAIOS
Έχωνήμέρας 31. Ή  ήμέρα εχει ώρας 14 καί ή νύξ ώρας 10. 

*<9 *ΗΜος εις α ο ν^Λ εο ντα .

Ν. Π.
13 1 Σα.
14 2 Κυ.
15 3 Δε.
16 4 Τρ.
17 5 Τε.
18 6 Πε.
19 7 Πα.
20 8 Σα.
21 9 Κυ.
22 10 Δε.
23 11 Τρ.
24 12 Τε.
25 13 Πε.

26 14 Πα.

27 15 Σα.
28 16 Κυ.
29 17 Δε.
30 18 Τρ.
31 19 Τε.

1 20 Πε.
2 21 Πα.
3 2*2 Σα.
4 23 Κυ.
5 24 Αε.
6 25 Τρ·
7 26 Τε.
8 27 Πε.
9 28 Πα.

10 29 Σα.
11 30 Κυ.

12 31 Δε.

Κοσμά καί Δαμιανού τών θαυματουργών Αναργύρων. 
Ή  εν Βλαχέρναις κατάθεσις τής έσθήτος τής θεοτόκ. 
Υακίνθου μάρτυρ. καί ’Ανατολίου άρχιεπ . Κ[πόλεως. 
Άνδρέου τού 'Ιεροσολυμίτου, έπισκόπου Κρήτης. 
Α θανασίου τοβ έν ’'Αθψ καί Ααμπαδού του θαυματ. 
Σισώη τού Μεγάλου.
θω μα  τού έν Μαλεψ καί Κυριακής μεγαλομάρτυρος. 
Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
Παγκρατίου Ιερομάρτυρος, έπισκόπουΤαυρομενίας. 
Τών έν Νεαπόλει ΜΕ' μαρτύρων.
Ευφημίας μεγαλομάρτυρος καί "Ο^γας τής δσίας. 
Πρόκλου καί Ίλαρίου τών μαρτύρων.
*11 σύναξις τού αρχαγγέλου Γαβριήλ καί Στεφάνου 

τού Σαββαΐτου.
’Ακύλλα τού άποστόλου καί Ιω σήφ  άρχιεπισκόπου 

Θεσσαλονίκης.
Κηρύκου καί ’ίουλίττης τών μαρτύρων.
'Αθηνογένους ιερομάρτυρος.
Μαρίνης τής μεγαλομάρτυρος.
Αιμιλιανού τού μεγαλομάρτυρος.
Μακοίνης καί Δίου τών δσίων.

ϊ
ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ

Τού προφήτου ’Ηλιο£> τού θεσβίτου. ’Αργία.
Συμεών καί ’Ιωάννου τού συνασκητού αυτού.
Μαρίας τής Μαγδαληνής τής μυροφόρου.
Φωκά Ιερομάρτυρος καί Ίεζβκεήλ τού προφήτου. 
Χριστίνης τής μεγαλομάρτυρος.
'Η κοίμησις τής άγίας "Αννης, μητρός τής Θεοτόκου. 
Έρμολάου ιερομάρτυρος καί Παρασκευής δσιομάρτυο. 
Παντελεήμονος τ·υ  Μεγάλου καί ιαματικού. ’Αργία. 
Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καί Παρμένα άπο

στόλων.
Καλλινίκου καί Θεοδότης τών μαρτύρων.
Σύλλα, Σιλουανοΰ, Κρήσκεντος, ’Επαινετού καί ’Αν

δρονίκου τών άποστόλων, έκ τών Ο  ·
Εύδοκίμου του δικαίου καίπροεόρτια το ύ τ ιμ . Στ*υρού.



Η
’Έχων

A W O V S T O X
ήμέρας 31. Ή  ή μέρα Ι χ ε ι  ώρας 13 καί ή νί>ξ ώρας 11. 

0  *Η2ιος εις την Παρθένον.

Ν. Π.
13 1 Τρ. 'Η πρόοδος τού τιμ ίου  Σταυρού καί τών Ζ' παίδων 

τών Μακκαβαίων, Σαλομονής καί Έλεαζάρου.

νΑρχετα& ή  ν η σ τ ε ί α  τ ή ς  Θ εοτόκου.
14 2 Τε. Ή  άνακομιδή τών λειψάνων Στεφάνου τού πρωτομ.
15 3 Πε. Ίσαακίου, Δαλμάτου καί Φαύστου τών δσίων.
16 4 Πα. Τών έν Έφεσω έπτά άγίων παίδων.
17 5 Σα. Εύσιγνίου μάρτυρος.
18 6 Κυ. ϊ  Ή  μεταμόρφωσις τού Σωτήρος, Ά ρ . καί Ιχθ. κατ.
19 7 Δε. Δομιτίου δσιομάρτυρο;.
20 8 Τρ. Α ίμιλιανού τού δμολογητού, έπισκόπου Κυζίκου.
21 9 Τε. Ματαθία τού άποστόλου.
22 10 Πε. Ααυρεντίου τού άρχιδιακόνου καί μάρτυρος.
23 11 Πα. Εδπλου τού διακόνου καί μάρτυρος.
24 12 Σα Φωτίου καί Ά ν ικ ή το υ  τών μ&ρτύρων.
25 13 Κυ. 'f Μαξίμου τού δμολογητού.
26 14 Δε. Μιχαίου τού προφήτου.

*j* Ή  κοίμησις τής Θεοτόκου. ’Αργία.27 15 Τρ·
28 16 Τε. 'Η άνακομιδή τής άχειροποιήτου εΐκόνο; τού Κυρίου 

ήμώ ν Ιησ ού Χριστού καί Διομήδους μάρτυρος.
29 17 Πε. Μύρωνος μάρτυρος.
30 18 Πα, Φλώρου καί Λούρου τών μαρτύρων.

Άνδρέου τού Στρατηλάτου καί τών συν «ύτω μαρτ.

ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΣ

31 19 Σα.

1 20 Κυ. f  Σαμουήλ τού προφήτου.
2 21 Δε. θαδδαίου τού άποστόλου καί Βάσσης μάρτυρος.
3 22 Τρ. Άγαθονίκου μάρτυρος. 

Αούππου μάρτυρος.4 23 Τε.
5 24 Πε. Ευτύχους ίερομάρτ., μαθητού Ίωάννου τού θεολόγου.
6 25 Πα. 'Η έπάνοδος τών λειψάνων Βαρθολομαίου άποστόλου.
7 26 Σα. Ά δριανού καί Ναταλίας μαρτύρων.
8 27 Κυ. Ποιμένος τού δσίου.
9• 28 Δε. Μωϋσέως δσίου τού Αιθίοπος.

10ι 29»Τρ. Ί* Ή  άποτομή τής κεφ. τού Προδρόμου. ’Αργ. νηστ.
11 30ι Τε. ’Αλεξάνδρου καί τών σύν αύτώ.

*Η κατάθεσις τής τιμ ίας ζώνης τής Θεοτόκου.15! 31 □ε.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Έ χω ν ήμέρας 30. Ή  ήμέρα Εχει ώρας 12 καί ή νυξ ώρας 12. 

Ό  υΗ1ιος εις τον Ζυγόν.

Ν. 1
13

I.
1 ιΙα .

14 2 :Εα.
15 3 Κυ.
16 4 Δε.
17 5 Τρ.
18 6 Τε.
19 7 Πε.

20 8 Πα.
21 9 Σα.
22 10 Κυ.
23 11 Δε.
24 12 Τρ.
25 13 Τε.

26 14 Πε.
27 15 Π«.
28 16 Σα.
29 17 Κυ.
30 18 Δε.

1 19 Τρ.
2 *20 Τε.
3 21 Π*.
4,22 Πα.
5ι 23 Σα.
6I 24■ Κυ.
Γ 2Σ) Δι.

ί1 26) Τρ.
C) 21r τ ι .

1() 2 ί 1 Πε.
111 2<) Πα
1ί1 3() Σα.

■J* ’Αρχή της Ίνδίκτου, ή το ι του έκκλησιαστ. έτους.
*Η σύναξις τής Θεοτόκου τών Μιασηνών καί μνήμη 

Συμεών του Στυλίτου καί Ιησ ού  του Ν αυή.’Αργ. 
Μάμαντος μάρτυρος καί Ίωάννου του Νηστευτού.

•J· ’Ανθίμου ίερομάρτυρος καί θεοκτίστου του δσίου. 
Βαβύλα ίερομάρτυρος καί Μωϋσέως του προφήτου. 
Ζαχαρίου του προφήτου, πατρός του Προδρόμου.
Ή  άνάμνησις του θαύματος Μ ιχαήλ τού άρχιστρατ. 
Προεόρτια της γεννήσεως τής Θεοτόκου. Σώζοντος 

μάρτυρος.
•j· To γενέθλιον τής Θεοτόκου. ’Α ργία .

Ιω ακείμ  καί "Αννης και Σεβηριανοΰ μάρτυρος. 
Μηνοδώρας, Μητροδώρας καί Νυμφοδώρας μαρτύρων 
θεοδώρας τής δσίας.
Αυτονόμου ίερομάρτυρος.
Τά εγκαίνια τού ναού τής τού Χριστού Ά ναστάσεω ς 

καί Κορνηλίου τού Έ κατοντάρχου.
•j* rH "Γψωσις τού τιμ ίου Σταυρού. ’Αργία καί νηστεία 

Νικήτα μάρτυρος.
Ε υφημία; μεγαλομάρτυρος.

•J* Σοφίας, Πιστεως, Έ λπίδος, ’Α γάπης μαρτύρων. 
Εύμενίου τού θαυματουργού, έπισκόπου Γορτύνης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Τροφίμου, Σαββατίου καί Δορυμέδοντος μαρτύρων. 
Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος καί τών συν αύτώ. 
Κοδράτου τού άποστόλου καί Ίω ν3 τού προφήτου. 
Φωκα ίερομάρτυρος, έπισκόπου Σινώπης.
'Η σύλληψις τού Προδρόμου καί Βαπτιστού Ίωάννου 

·{· θέκλης τής πρωτομάρτυρος.
Ευφροσύνης τής δσίας. 

f  Ή  μετάστασις Ίωάννου τού θεολόγου. ’Α ργία. 
Καλλιστράτου καί τών σύν αύτψ Μθ' μαρτύρων. 
Χαρίτωνος τού δμολογητού καί Βαρούχ τού προφήτου 
Κυριάκού τού άναχωρητού.
Γρηγορίου έπισκόπου τής μεγάλης ’Αρμενίας.



Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ
"Εχων ή μέρος 31. Έ  ήμέρα ϊ χ ι ι  ώρας 11 καί ή νυξ ώρας 13. 

Ό  " Η Λ ιο ς  ε ι ς  z o r  Z x o p x t o r .

Ν.
13

Π.
1 Κυ. Ά νανίου τού άποστόλου καί 'Ρωμανού τού μελψδού.

14 2 At. Κυπριανού ίερομάρτυρος καί Ίουστίνης τής παρθένου.
15 3 Τρ. Διονυσίου ίερομάρτυρος τού ’Αρεοπαγίτου. 

Ιεροθέου, έπισκόπου ’Αθηνών.16 4 Τε.
17 5 Πε. Χαριτίνης μάρτυρος.
18 6 Πα. θω μά  τού άποστόλου.
19 7 Σα. Σέργιου καί Βάκχου τών μαρτύρων.
20 8 Κυ. f  Πελαγίας τής δσίας.
21 9 Δε. Ιακώββυ τού άποστόλου, ’Ανδρονίκου τού δσίου.
22 10 Τρ. Ευλαμπίου καί Ε ύλαμπίας τών άδελφών μαρτύρων. 

Φ ίλιππου τού άποστόλου, έκ τών Ζ\ διακόνων καί 
θεοφάνους τού Γραπτού.

Πρόβου, Ταράχου καί ’Ανδρονίκου τών μαρτύρων. 
Κάρπου, Παπύλου, ΆγαΟοδώρου καί Ά γαθονίκης

23 11 Τε.

24 12 Πε.
25 13 Πα.

26 14 Σα.
τών μαρτύρων.

Ναζαρίου καί τών σύν αύτώ μαρτύρων καί Κοσμά τού

27 15 Κυ.
ποιητοΰ.

Ί” Λουκιανού μάρτυρος.
28 16 Δε. Αογγίνου τού Έ κατοντάρχου, μάρτυρος.

Ωσηέ τού προφήτου καί Άνδρέου δσιομάρτυρος.29 17 Τρ.

30 18 Τε. Λουκά τοο εύαγγελιστοϋ.
31 19 Πε. Ίω ή λ  τού προφήτου καί Ούαρίου μάρτυρος.

1 20 Πα.
Ν Ο Ε Μ Β ΡΙΟ Σ  

Αρτεμίου μάρτυρος καί {Γερασίμου του δσί§υ, κα?·

2 21 Σα.
Ματρώνης δσίας τής Χιουπολίτιδος. 

Ίλαρίωνος τού μεγάλου.
3 22 Κυ. •f ’Αβερκίου τού θαυματ. καί τών έν ’Εφέσω Ζ' παίδων.
4 23 Δε. Ιακώβου τού άδελφοθέου καί άποστόλου.
5 24 Τρ. ’Αρέθα μάρτυρος καί τών σύν αύτώ.
6 25 Τε. Μαρκιανού καί Μαρτυρίου τών Νοταρίων.
7 26 Πε. f  Δημητρίου τού μεγαλομάρτυρος. ’Α ργία.
8 27 Πα. Νέστορος Μάρτυρος.
9 28 Σα. Στεφάνου τού Σαββαΐτου καί Τερεντίου μάρτυρος.

10 29 Κυ. ■{· ’Αναστασίας τής 'Ρωμαίας δσιομάρτυρος.
11 30 Δ*. Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας τών άδελφών μαρτύρων.
12 31 Τρ. Στάχυος καί τών σύν αύτφ άποστόλων καί Έ π ιμ ά -

χου μάρτυρος.

Μ Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Χ
Έχων ήμέρας 30. Ή |ήμέρα 2χει ώρας 10 καί ή νυξ ώρας 14.

Ό  ε ι ς  z o r  Τ ο ζ ό ζ η κ .

Ν. Π.
13 1 Τε.
14 2 Πε.
15 3 Πα.

16 4 Σα.

17 5 Κυ.
18 6 Δε.
19 7 Τρ.

20 8 Τε.

21 9 Πε.
22 10 Πα.
23 11 Σα.
24 12 Κυ.
25 13 Δε.
26 14 Τρ.
27 15 Τε.

28 16 Πε *
29 17 Πα·
30 18 Σα.

1 19 Κυ.
2 20 Δε.
3 21 Τρ.
4 22 Τε.
5 23 Πε.
6 24 Πα.
7 25 Σα.
8 26 Κυ.

9 27 Δε.
10' 28 Τρ.
11 29 Τε.
12 30 Πε.

Κοσμά καί Δαμιανού τών θαυματουργών Ανάργυρων. 
’Ακίνδυνου καί τών σύν αύτώ μαρτύρων.
’Ακεψιμά μάρτυρος, καί ή κατάθεσις τών λειψάνων 

Γεωργίου του μεγαλομάρτυρος.
Ίωαννικίου μεγαλομάρτυρος καί Νικάνδρου καί Ερ

μαίου ιερομαρτύρων.
■j· Γαλακτίωνος καί ’Ε πιστήμης τών μαρτύρων.

Παύλου του όμολογητοΰ, άρχιεπισκόπου Κ[πόλβω;. 
Τών έν Μελιτιν^ ΑΓ' μαρτύρων καί Λαζάρου του θαυ

ματουργού.
f  Ή  σύναξις Μιχαήλ του άρχιστρατήγου καί τών λ ο ι

πών άσωμάτων δυνάμεων. ’Αργία.
Όνησιφόρου, Πορφυρίου μαρτύρων, Ματρώνης δσίας. 
Ό λ υ μ π α , Όρέστου καί τών σύν αύτφ άποστόλων. 
Μηνα, βί*τωρος καί Βικεντίου μαρτύρων, 

f  Ίωάννου του Έ λεήμονος καί Νείλου του δσίου.
•f Ίωάννου τού Χρυσοστόμου, άρχ. Κ[πόλεως. ’Αργία.
*j* Φ ιλίππου του άποστόλου. ’Αργία.

Γουρία, Σίμωνα καί Ά βίδου τών μαρτύρων.

"ApXtxat ή νηστιία  τών Χριστουγέννων
Ματθαίου του άποστόλου καί εύαγγελιστοϋ. 
Γρηγορίου του θαυμάτουρ. έπισκ. Νεοκαισαρείας 
Πλάτωνος καί 'Ρωμανού τών μαρτύρων.

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ 
f  Ά βδίου  του προφήτου καί Βαρλαάμ μάρτυρος.

Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  τού Δεκαπολίτου, Πρόκλου άρχ. Κ]πολεως. 
f  Τά Είσόδια τής Θεοτόκου. ’Α ργία.

♦ ιλήμ ονος καί τών σύν αύτψ, καί Κιλικίας μάρτυρος. 
Γρηγορίου άρχ. Ά κραγαντίνω ν, *Αμφιλοχίου έπισ. 
Κλήμεντος πάπα  'Ρώ μης καί Πέτρου Αλεξάνδρειάς. 

•J* λίκατερίνης μεγαλομ. Μερκούριού μαρτ. Αργία, 
f  Ά λυπίου  καί Νίκωνος τών δσίων καί μνήμη του 

δσίου πατρός ήμώ ν Στυλιανού του Παφλαγόνος. 
Ιακώβου τού Πέρσου μεγαλομάρτυρος.
Στεφάνου τού νέου καί Εϊρηνάρχου μάρτυρος. 
Παραμόνου καί Φιλουμένου τών μαρτύρων.

+ ’Ανδρέου του πρωτοκλήτου. ’Αργία·



1 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι 0 2
*Εχων ή μέρας 31. Ή  ή μέρα εχει ώρας 9 χαΐ ή νύξ ώρας 15

Ό  *Ή.Ιίος εις tor Αίγόκερω.

Ν.
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

π.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13

Πα.
α.

Κυ.
Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σ α .
Κυ.
Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ

Δε.
$9

Τ ι.
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.
Δε.

26
27
28
29
30 
311 Κυ.

Τρ.
Τε.
11ε.
Πα
Σα

Ν αούμτοΰ προφήτου,
’Αββακοΰμ του προφήτου.

•f* Σοφονίου του προφήτου.
Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος, ’Ιωάννου του Δαμασκηνού. 

Ί* Σάββα του θεοφόρου καί ήγ ιασ μένου . 'Α ργία.
Ί* Νικολάου έπισ/.όπου Μύρων τή ς Αυν.ίας. Α ρ γ ία .  

’Αμβροσίου έπισκόπου Μεδιολάνων.
Παταπίου του δσίου. 

f  'Η σύλληψ ις τή ς αγίας θεοπρομήτορος "Α ννης. Ά ρ γ . 
■f· Μηνα, 'Ερμογένους καί Εύγράφου μαρτύρων.

Δ ανιήλ  δσίου τοΰ Στυλίτου .
•j· Σπυρίδωνος του θαυμα τουργο ί. ’Α ργία .

Ευστρατίου καί τών συν αύτω  Αουκίας μάρτυρος. 
θύρσου καί τών συν αύτψ μαρτύρων.
’Ελευθερίου του Ιερομάρτυρος.
’Αγγαίου τοΰ προφήτου καί Μαρίνου μάρτυρος.

•f Δ ανιήλ τοΰ προφήτου κα ί τών τριών παίδω ν καί Διο
νυσίου αρχιεπ ισκόπου Α ίγ ίν η ς , τοΰ έκ Ζακύνθου. 

Σεβαστιανοΰ, Ζωής καί τών συν αύτοΐς μαρτύρων. 
Βονιφατίου μάρτυρος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Προεόρτια τώ ν Χ ριστουγέννων,’Ιγνατίου τοΰ θεοφόρου 
’Ιουλιανής μάρτυρος.
’Αναστασίας μάρτυρος τή ς  Φ αρμακολυτοίας.
Τών έν Κρήτη δέκα μαρτύρων.

•j* Παραμονή τών Χριστουγέννων καί Ευγενίας μάρτυρος. 
Ί* 'Η γέννησις τοΰ Κυρίου ήμ ώ ν 1ΗΣΟΓ ΧΡΙΣΤΟΓ. ’Αρ

γ ία  τριήμερος καί κατάλυσ ις εις π ά ντα  μ έχρ ι τής 
παραμονής τών θεοφανείων.

•j* 'Η σύναξις τή ς  Θεοτόκου καί Ευθυμίου Ιερομάρτυρος. 
•j· Στεφάνου τοΰ πρωτομ. θεοδο:>ρου τοΰ Γραπτοΰ- 

Τών έν Ν ικομήδεια καέντων δισμυρίων μαρτύρων. 
Τών έν Βηθλεδα άναιρεθέντων ιδ' χ ίλ ιάδ*  νη π ίω ν . 
’Ανυσίας δσιομάρτυρος.

•f Μελάνης τής δσίας.

Κ. Ζ Α Π Ρ Α Ι .



ΕΠΙΝΟΜΙΣ

ΑΘΗΝΑΙ
ι

Σ Κ Ο Υ Φ Λ Κ Ι  Α Ν Τ Ι  Τ Α Μ Π Α Ρ Ο Τ

Γ ~ \  ΙΗ ΓΟ ΤΝ ΤΟ  οί παλαιοί έν τη φίλη Κέρκυρα, ότι 
/  ^ Μ επί Ενετοκρατίας Ένετος ιύπατρίδης εδωκέ ποτε 
^ ■ ■ ε ι ς  ράπτην επτά πήχεις μελανός έριούχου (panno), 
ίνα κατασκευάση αύτώ μέγα, ευρύ καί ποδήρες ταμπάρο, 
κεκοσμημένον διά πολλών περιλαίμιων, συμμετρικώς εκ 
τών άνω προς τα  κάτω μεγεθυνομ.ένων, ώς είθίζετο τότε. 
Ό  ράπτης ητο Εβραίος, διότι ανέκαθεν καί εν Βενετία 
καί έν Κέρκυρα καί αλλαχού της Επτάνησου οί πολύ
τροποι υιοί Ίσραηλ μετήρχοντο το φιλάνθρωπον επάγ
γελμα του ένδύειν τον πλησίον, επόμενοι τη βιβλική εκείνη 
παραδόσει, καθ’ vjv ό Θεός ενέδυσε τον Ά δά μ  καί την 
Ευαν χιτώνας δερμάτινους.1 Μετά πολλά δε σχέδια, μέ
τρα καί παραμέτρα, πρόβες καί ριπρόδες% κοψήματα, ρα
ψίματα καί ξηλόματα κατώρθωσεν ό λαμπρός εκείνος ρά
πτης νά κάμη άντί ταμπάρου μικρό μικρό σκουφάκι* καί 
δεν λέγεται αν έχώρει καλά κ*λά εις την εύγενεστάτην 
τοΰ ευπατρίδου κεφαλήν.

1 . Γίνέσ. r ,  2 1 .



Ή  ιστορία του προκομμένου εκείνου ράπτου είναι ακρι
βώς ή ιστορία της κλεινής τών ’Αθηνών πόλεως. Οί κα
λοί 'Αθηναίοι είχον τούς επτά έκείνους πήχεις έριούχου 
η, άνευ μεταφορών, είχον θαυμασίαν εκτασιν γης όπισθεν 
της Άκροπόλεως προς το Παλαιόν Φάληρον έκτεινομέ- 
νην, ϊνα κτίσωσι πόλιν περιφανή, δυναμένην σύν τφ  χρόνψ 
να γίνη παραθαλασσία, καί άφήσωσιν ούτω έλεύθερον 
τον άρχαΐον χώρον προς άρχαιολογικάς άνασκαφάς καί 
εύρεσιν κειμηλίων. Καί δμως αντί ταμκάρον Εκαμαν σχον- 
(ράχι^ την φιλοσοφικήν εκείνην πόλιν, ήν πάντες ένίυμου- 
μεθα κατα το 1840, έπιτυχές δοκίμιον συμφιλιώσιως καί 
συνενώσεως τών δύο πάλαι ποτε πολεμίων θρησκευμάτων, 
Πολυθεϊσμου καί Χριστιανισμού. Έ κεΐ άκριβώς ενθα άλ
λοτε υπήρχε το περίφημον έκεΐνο συνέδριον, έν φ τοσάκις 
ό ευρωπαϊκός χάρτης μετερρυθμίσθη καί μετεσχηματίσθη, 
το Καφενεϊον ιής Ω ραίας ΈΛΛάδος^ το κατ’ άρχάς της 
Ω ραίας ΊζαΜ ας , — διότι ιδρυτής αύτοϋ ό 'Ιταλός Σ άν- 
τοςί — ix a  άρχεται τών δύο πολεμίων θρησκευμάτων ή εγ
κάρδιος συνεννόησις, τού Έρμου καί του Αίολου αποτε- 
λούντων ελληνικόν σταυρόν. Ό λ ίγα  δε βήματα περαι- 
τε'ρω ή αγία καί μεγαλομάρτυς Ειρήνη —  καθεδρικός τότε 
ναός —  επαναπαύεται ύπο τήν σκεπήν του Αιόλου. Καί 
περί μέν τοΰθεου τούτου ούδεν δύναταίτις ν’άντείπτ)* ύπήρ* 
ζεν ανέκαθεν θεός ευσεβής, ένάρετος καί πάνυ φιλόξενος. 
Ούχί δμως ούτω καί περί του Έ ρμου, εις ου τήν φρού- 
ρησιν εθεντο ούχί λίαν συνετώς τήν Καπνικαρέαν. Ό  
Έ ρμης δεν απολαύει αγαθής φήμης* κατηγορήθη ως λω
ποδύτης, κλέπτης, φονεύς* άνεχατενετο εις δλους τούς 
Ιρωτας του Διός, έτρεχε 'μέρα νύκτα τά σοχχάχια* ητο 
ό Λιμοκοντόρος του ’Ολύ[χπου. Καί άλλοίμονον αν ή Π α
ναγία τής Καπνικαρέας ήτο του 'Ραφαήλου ή του Μου- 
ρίλλου· προ πολλοΰ θά ειχομεν άκούσει σκανδαλώδη τινα

απαγωγήν. Ευτυχώς ό ζωγράφος, —  οίονεί προνοών τά  
μέλλοντα ,— τήν Ικαμε τόσον άραπίναν, ώςτε καί αύτος 
ό Έ ρμης φέρεται φρόνιμα. Ό πωςδήποτε δμως επικίν
δυνος ή γειτνίασις καί καλόν νά μετατεθη έκεΐθεν ή έκ- 
κλησία, το κλασικόν τούτο παρόραμα, —  ενθαρρυντικόν 
προοίμιον επ' άγαθαΐς τής ελληνικής αρχιτεκτονικής έλ- 
πίσιν, — τών μυώπων μηχανικών τής εποχής εκείνης.

Γενική έπεκράτησε γνώμη δτι λόγοι άρχαιολογικοί, 
άμα δέ καί φιλοσοφικοί, ϊσχυσαν δπως αί Νέαι 'Αθήναι 
οίκοδομηθώσιν έπί του αύτου χώρου, ενθα καί ή αρχαία 
πόλις, το μεν έκ σεβασμού προς τήν σεπτήν άρχαιότητα, 
το δε ϊνα οί άπόγονοι άφειδώς ροφώντες τον κλασικόν 
εκείνον κονιορτόν, ον καί οί πρόγονοι δαψιλώς άνέπνεον, 
ως μαρτυρεί ό ’Αριστοφάνης, γίνωσιν έκείνων αντάξιοι. 
Υψηλή άναντιρρήτως ή ιδέα, παντδς επαίνου ύπερτέρα, 
καί καλλίστη ή πρόθεσις, εί καί ή κόλασις είναι δλη 
έστρωμένη έκ καλών προθέσεων, άλλα διατί νά έπανα- 
ληφθη το πείραμα, αφ’ ου το πρώτον δοκίμιον άπέτυχεν* 
Διατί οί καλοί 'Αθηναίοι, άφ* ού έπί τόσα ετη ειδον δτι 
ό κονιορτδς άπώλεσε τήν θαυμ!ατουργδν αύτου ίσχύν καί 
δεν συντελεί πλέον εις τήν άνάδειξιν μεγάλων άνδρών, 
έστω καί ανθρώπων άπλώς φρονίμων, διατί, έν τη οικτρα 
πλάνη έμμένοντες, νά έπεκτείνωσι τήν πόλιν προς τά  με- 
σογειότερα μέρη, τήν Νεάπολιν, τήν λεωφόρον Πατησίων, 
τδ Γεράνι, τήν Βάθεια, άντί νά στραφώσι προς τον άνοι- 
κτον καί θαλάσσιον του Παλαιού Φαλήρου άέρα ; Αύτο 
τούτο τδ δνομα Βάθεια δεν έτρόμαξε τούς καλούς οικο- 
κυραίους; Καί κακή υπομονή, αν τουλάχιστον είχε ληφθή 
πρόνοια παρά τών αρμοδίων, δπως πάσαι αί νέαι συνοι- 
κίαι περιβληθώσι στοάς, ως έν Βονωνία* τδ δεύτερον 
τοΰτο καί άσύγγνωστον σφάλμα θά είχέ πως κολασθή* 
οί άτυχεΐς, οί άδυνατουντες ν’ άπέλθωσι τδ θέρος, οί



κατα δικασ μένο ι δίς την αθηναϊκήν του Δανιήλ κάμινον, 
θα ευρισκον μικράν τινα σκιάν καί άνακούφισιν υπό τάς 
φιλάνθρωπους έκείνας στοάς. Τό παράδειγμα ένθερμου φι
λέλληνας, του άτυχους Ό δ . Μυλλέρου, κρείττονος τύχης 
άξιου, άποθανόντος εν Άθήναις εξ ήλιάσεως, δένήρκει άρά 
γε νά πείση τού; τότε σοφούς άρχοντάς τε καί αρχιτέκτονας 
δτι κατά τό θέρος θανάσιμος ό τών κλεινών 'Αθηνών 
ήλιος; Είναι δμως καί αληθές, δτι κατά τούς χρόνους 
έκιίνους ό τών ’Αθηνών πορθητής καί έρημωτης Σύλλας 
8εν εί^εν εύρεΐ είςέτι εν Έ λλά δι διαδόχους καί μιμητάς* 
ύπήρχον πάντοτε έν τη ’Αττική τα δάση, ών ό 'Ρωμαίος 
πορθητης είχε φεισθή.* Ά λ λ ’ εκτοτε πόσοι ^Ελληνες 
Σΰλλαι δασών καταστροφεϊς, διά βολών χάρτινων — έγ- 
κυκλίων — πολεμούμενοι !

I I

P f i M A I I K O

Αί ’Α θήναι,— ως πόλις νέα, έκ της τέφρας του παρελ
θόντος πόνοις καί μόχθοις όσημέραι άναδυομένη,— στε
ρούνται, ώς είκός, καί αρχιτεκτονική; ένότητος καί της 
καθ’ δλου αρμονικής εκείνης δψεως, ην εχουσι καί αί μ ι
κρότερα*. της Εσπερίας. Ό θεν παρουσιάζει κράμα ευρω
παϊκής καί ανατολικής άμα πόλεως. έν ή ό ευρωπαϊκός 
πολιτισμός καί ή ανατολική στάσιμό της άνά παν βήμα 
συγκρούονται καί παλαίουσι* δ ιο  καίπανταχοΰ ό οφθαλ
μός ποοςβάλλεται υπό σφοδρά αποτόμων αντιθέσεων.Ούδεν 
κοινότερον η τό βλέπε'.ν δυςειδή μάνδραν η λιθίνην καλυ
κοειδή οικοδομήν πλησίον μαρμαρίνου μεγάρου ή δημο-

I Πλουτάρχ. Σύλλας XII: «καί τήν τ* ’Ακαδημίαν Ικιιρβ δ*νδρο- 
φορωτάτην τ:ροαστ»ίων ουσαν καί τό Λύκιιον».
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σίου καταστήματος. Ουτω έν τη λεωφόρω Πανεπιστημίου, 
τη έπί λαμπροϊς κτιρίοις υπέρ πάσαν άλλην έν ’Αθήναις 
διαπρεπούση, μικροσκοπικόν γλύπτου έργαστήριον, όντως 
καλύβη, συνδέει τό Όφθαλμιατρειον μετά του περιβλέ
πτου τών Λατίνων καθεδρικού ναοΰ. Πλησίον δέ τοΰ έπί 
τής πλατείας Λουδοβίκου μεγαλοπρεπεστάτου μεγάρου 
Μ ελά,—ύπερηφάνως έπιδεικνυμένου τούς τέσσαρας αύτοΰ 
πύργους καί τά μάρμαρα δι’ ών κοσμείται,— καί κατέ
ναντι τής μεσημβρινής αύτοΰ πλευράς, ύψοΰται ολίγα 
μέτρα από τή ; γής πενιχρά σειρά μικρών καί έτοιμορρό- 
πων οικοδομημάτων, έν οις ετι πενιχρότερα εργαστήρια* 
ολίγον δ’άπωτε'ρω ή οδός,—τμήμα τής όδοΰ Σοφοκλέους* 
ό ταλαίπωρο; Σοφοκλής! — προςλαμβάνει οψιν δλως άνα- 
τολικήν. Κρέατα, ότέ μεν αιμοσταγή, ότέ δέ καταμέλανα, 
έκ τοΰ άε'ρος γινόμενα, έν δυσίν έκεΐ κοεωπωλειοις άνηοτη- 
μένα, παράδοξον άποτελοΰσιν άντίθεσιν προς τά λευκά του 
μεγάρου Μελά μάρμαρα. Ό λος δέ βοΰ; ή μόσχος, ούχί 
ό τοΰ Άαρών, έν συνοδία δωδεκάδος άμνών ή κριών, 
κατά την έποχήν, κρέμανται έξ έ-ρυθράς δοκοΰ δίκην 
άπηγχονισμένων, ένθυμίζοντες ,τοΐς καλαισθήτοις άπονό- 
νοις τοΰ Περικλέους τον έν ’Ανατολή ισχύοντα νόμον, 
καθ’ δν οί άπηγχονισμένοι έκτίθενται εις κοινήν θέαν έπί 
τινας ημέρας προς παραδειγματισμόν καί σωφρόνισιν τών 
άλλων. Τό έ'θος δέ τοΰτο έπεκράτει καί έν τη Δύσει, κατά 
τούς προπαρελθόντας αιώνας. Διηγοΰνται τά  χρονικά τής 
Γαλλίας, δτι κατά τό 1515, δτε ό μουσοτραφείς βασι
λεύς Φραγκίσκος είςήλθε τό πρώτον εις Παρισίους, μετά 
την άνάρρησιν αύτοΰ, οί τής πόλεως άρχοντες καλόν έκρι
ναν χάριν τοΰ έπισήμου τής ήμέρας ν’ άλλάξωσι τά υπο
κάμισα τριών ή τεσσάρων άπηγχονισμένων, από ήμερων 
έπί τής περιβοήτου πλατείας τή ; Γρεύης έκτεθειμένων. 
Ή μεΐς δέν περιήλθομεν ειςέτι εις τά ύποκάμισον* εϊμεθα



πάντοτε εις το βαράχι, δι* ού ώραίζομεν χρυσοϋντες τά  
σφακτά, άλλα πιστεύσωμεν εις τον άλάθητον της προόδου 
νόμον. Τις οίδε μη έγκυμονη ήδη εν τη διανοία φιλοκά- 
λου κρεωπώλου η ιδέα κομψών υποκαμίσων εκ διαφανούς 
υφάσματος, όπως προφυλάσση τα  σφακτά αύτου έκ τών 
μυιών του θέρους, καί ούτω συμπληρωθη έπί το τελειό- 
τερον ή έπαγωγος είκών τών επί Φραγκίσκου του Α ' 
άπηγχονισμένων.

"Αν δ’ εκ τής όδου Σοφοκλέους μεταβώμεν εις την έκεΐ 
πλησίον πλατείαν του Λουδοβίκου, τό θέαμα είναι ολως 
αθηναϊκόν, διότι μόνον Ιν ταΐς κλειναΐς 'Αθήναις δύναταί 
τις νά ιδη σταυρούς, φέρετρα,κάραις καί οστά νεκρών, το 
ειδεχθές του θανάτου έργαστήριον, άπέναντι θεάτρου, καί 
του πρωτίστου μάλιστα τής πόλεως. Φερετροποιειον καί 
τέμενος Μουσών είσί γείτονες φύσει άσυμβίβαστοΐ’καί όμως 
άπο πολλου ζώσιν εκεί Ιν άκρα αρμονία. Τ ί δέ το παρά
δοξον εν χρόνοις γενικής τών πάντων έκτροχιάσεως! Άφου 
ό Έ ομής ήρπασε τήν θέσιν του ’Απόλλωνος καί εγένετο 
Μουσηγέτης έν τώ Ό λύμπω  τής πλατείας Λουδοβίκου, 
διατί τάχα καίό θάνατος, έκθεών καί ούτος έλκων τό γένος, 
νά μη εχη καί αύτος μικρόν πρακτορεΐον εις τούς πρ όποδας 
του Όλύμπου εκείνου, ότε τόσον δείκνυνται ανεκτικοί οί 
του Περικλέους άπόγονοι!... Καί δντως ώς προς τον θά
νατον αίγυπτιάζομεν μάλλον ή ελληνίζομεν* δέν λέγει ό 
Ηρόδοτος περί τών Αιγυπτίων ότι έν τοΐς συμποσίοις 
αύτών περιήγον περί τήν τράπεζαν ξύλινον νεκρού ομοί
ωμα, τήν τε γραφήν καί εργασίαν έντελέστατον, λέγοντες 
εκάστω συμπότη νά τρώγη καί νά εύφραίνηται, διότι 
άποθανών θά γίνη ώς το ομοίωμα ; Ή μεΐς δέν περιήλ- 
θομεν είςέτι εις τοσουτον σοφίας* περιοριζόμεθα έπί του 
παρόντος άνεχόμενοι φερετροποιεία άνά τά  κεντρικά τής 
πόλεως μερη, άλλά θά ελθη καί ή ήμέρα του ξυλίνου

ομοιώματος. Δέν κηρύσσει ό έν Θεσσαλονίκη Αλβανικός 
Σύλλογος ότι δέν εΐμεθα Έ λληνες, άλλ’ότι καταγόμεθα 
εκ του Σεσώστριδος; Καί μά τούς κροκοδείλους! αν ό Σύλ
λογος ύπαινίσσηται ότι χαμαρώνομεν τά  φερετροποιεία, δέν 
εχει πολύ άδικον.

'Αλλα/ου δέ το θέαμα είναι ήττον φιλοσοφικόν, άλλα 
μάλλον γραφικόν. 'Υπαίθριον μαγειρεΐον κεΐται παραπλεύ- 
οως κομψού έργαστηρίου, καί ταψιά πλήρη μαριδών ή 
άλλάντων έν μέλανι ζωμψ κολυμβώντων, είσίν έκτεθει- 
μένα έν δημοκρατική ίσότητι πλησίον γαλλικών κομψο
τεχνημάτων. Αί δέ άπότομοι αύται άντιθέσεις άπαντώσι 
πανταχου άνά τήν πόλιν, διότι προς τοΐς άλλοις ούδεμία 
ούδε#ποτε έλήφθη πρόνοια, όπως δι* αύστηρου νόμου Ιπ ι- 
βληθη ή τών οίκοπε'δων οίκοδομία εντός ώρισμένου χρονι
κού διαστήματος, τουλάχιστον τών κείμενων έπί κεντρι
κών όδών καί πλουσίοις άνηκόντων, καί ούτω έκλείψωσιν 
ή έλαττωθώσιν αί δυςειδεΐς εκεΐναι μάνδραι.

Ή  όόός Σταδίου είναι άναντιρρήτως το b o u le v a r d  
d e s  I t a l i e n s  τών ’Αθηνών* καί άληθώς στάδιον... καλλο
νής, διότι εις αύτο κατέρχονται πάσαι τής γηραιάς Κε- 
κροπίας αί ώραΐαι, καί αί μ ή^ο ιαυτα ι, έκείναις άναμι- 
γνύμεναι, φαίνονται καί αύται ώραίαι. Ό  όφθαλμος τέρ- 
πεται βλέπων τον ποικιλόχοουν γυναικεΐον χείμαρρον 
άνερχόμενον ή κατερχόμενον καί τήν άέναον εκείνην κί- 
νησιν πεζών, ίππέων ή έποχουμένων* ή δέ άκοή ήδέως 
κηλεΐται έκ του φλοίσβου τής λαλιάς τόσων χαριτοβρύτων 
νεανίδων* τά δέ ολίγα καί άραιά αυτόθι έργαστήρια συντε- 
λουσι διά του κομψού καί φιλοκάλου αύτών εις τήν του 
ολου εύάρεστον θέαν. ’Α λλ 'ώ ς ό παροδίτης πλησιάση έκεΐ, 
Ινθα ή όδος Σταδίου διασταυρουται μετά τής όδου Αιό
λου,οιμοι! ή ποίησις εξαφανίζεται καί ό ,τι πεζότατον άνα- 
φαίνεται. Δυςειδές καί όζώδες παντοπωλεΐον, — καί δυς-
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τυχώς ουχι το μονον εκεί π ο υ ,"— απειροκαλλως παρεχον
εις την όρασιν καί την οσφρησιν τών διερχομένων άσκούς
τυροΰ έν κιτρινφ ύγρώ κολυμβώντος, και μικρά σάρ-
δεων βυτία, δι' άλμης συνεχώς ραντιζόμενα, — καταρ-
ρυπαίνει το προ αύτοΰ λιθόστρωτον διά τοΰ απαίσιου
έκείνου καταβρέγματος, ου το ευώδες οί διερχόμενοι μετα-
κομίζουσι πανταχοΰ διά τών υποδημάτων.

Ή  λεωφόρος Πατησίων, ή φέρουσα εις το πεδίον του 
"Αρεως — ενθα έπί Όθωνος ο γενικός τών Αθηναίων πε
ρίπατος — είναι σήμερον ό τών έξεοχομένων έφ* άμάζης, 
ή, ώς εί έλέγομεν, τά ΉΛύσια Πεδία τών ’Αθηνών. Περί
βλεπτοι οίκοδομαί, κατά τούς.τελευταίους τούτους χρό
νους γενόμεναι, ώραΐζουσι τήν λεωφόρον ταύτην, έζ ών 
καί τό γυναικεΐον ίματιουργεϊον Δεσσινέ, πρώην Λιζιε'. 
Ό λ ίγα  δέ βήματα περαιτέρω, έν τ9) αύτη σειρά, μεταξύ 
τοΰ ζυθοπωλείου τής *Ήβης καί τοΰ φιλοκάλου τυπογρα
φείου τής φίλης Κορίννης άποτροπαία//παρα*α, άσύγγνω- 
στος καί έν πενιχροτάτψ χωρίω, άναιδώς έκτίθησιν εις 
πώλησιν σκόροδα, κρόμμυα καί λάχανα* είναι μανάβικο 
έν μέσψ τών αθηναϊκών Ήλυσιων. Ένθεν δέ καί ενθεν 
τών μυροβόλων καί κονιοστεφών τούτων Ήλυσιων, ασκοί 
τυροΰ, λεκάναι έλαιών, βυτία σάρδεων, Ινθα καί πρατή- 
ριον άκροκωλίων διέφθων-^ή έπί τό εύληπτότερον πατσα-  
τζίδικον— καί άλλα τοιαΰτα συμπληροΰσι τήν έπαγωγόν 
τών σκορόδων καί κρομμύων θέαν. Πάντα ταΰτα ούδέν 
εχουσι βεβαίως τό άντισυνταγματικόν, δεικνΰσιν όμως τό 
άφελές καί νηπιώδες τής ήμετέρας πρωτευούσης, έχούσης 
άξιώσεις πόλεως ευρωπαϊκής. Καί ό λαχανοπώλης καί οί 
παντοπώλαι καί ό πατσατζής, άξιότιμοι άλλως άστοί, 
εκλογείς καί έκλέξιμοι, νομαρχιακοί ή δημοτικοί σύμβου
λοι, δήμαρχοι ή καί βουλευταί, ήμέραν τινά, ούδέν κακόν 
πράττουσι πωλοΰντες κρόμμυα, σάρδεις ή πατσάν' άλλ’έν
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ταΐς εύρωπαϊκαΐς πόλεσι τοιαΰτα ιδρύματα δεν καλλύνουσι 
συνήθως τάς λεωφόρ.ους καί τούς δημοσίους περιπάτους* 
ύπάρχουσιν άλλα κέντρα «προς τοΰτο. Ούδέν δέ λέγω 
περί τών κοσμούντων πάσαν σχεδόν οδόν κρεωπωλείων 
καί έξοικοιούντων ήμάς προς τήν άποτροπαίαν τοΰ αί
ματος θέαν, διότι άλλοτε έν ιδίψ κεφαλαίφ τά  περί όρά- 
σεως καί όσφρήσεως' ένταυθα ύπενθυμίζομεν άπλώς τοΐς 
έπιλανθανομένοις τών αρμοδίων τί έστι περίπατος.

Έ ν  τη Εσπερία ή λέξις περίπατος διεγείρει έν τώ νω 
τήν ιδέαν τόπου τέρψεως καί αναψυχής, ενθα χλόη, άνθη, 
δένδρα, κελαδοΰντα πτηνά, πήδακες, καθίσματα, έφημε- 
ρίδες, άναψυκτικά, σκιά, δρόσος, άρωματώδης καί βαλ- 
σαμώδης αύρα, ένί λόγψ τόπος ευφροσύνης, άληθές παυ- 
σίλυπον. Τοΰτο δέ ούχΐ μόνον έν ταϊς μεγαλοπόλεσιν ώς 
έν Παρισίοις τά  ΉΑ,νσια Πεδία καί τό Δάσος τής ΒονΛόνης 
ή έν Βιέννη τό Πράτερ καί ή ΚαΛΛιρρόη (Schcenbrunn), 

αλλά καί έν ταϊς μικραϊς ετι* τ£ ώραιότερον ή αί Κασσί- 
rac τής μικροσκοπικής Πίσης ; Π αρ’ ήμΐν όμως πάντα* 
τοΰ κόσμου τά πράγματα έ'χουσιν άλλοίαν ή πανταχοΰ 
γης σημασίαν, έκ καταχρήσεως βεβαίως τής προς τούς 
ευφημισμούς ροπής τών προγόνων. Ούτω καλοΰμεν περί
πατον τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος, ένω είναι άπλώς 
σχολεϊον υγιεινής, γυμναστικής δοκιμαστήριον. Ό  προς- 
ερχόμενος δοκιμάζει τήν έλαστικότητα τών πνευμόνων 
αύτοΰ, καταπίνων άφειδώς κονιορτόν* γνωστόν δέ ότι ό 
κονιορτός δέν υποβάλλεται είς φόρον* παρέχει αυτόν ό 
Δήμος δωρεάν χάριν τής πνευμονικής γυμναστικής. Δο
κιμάζει τήν ισχύν τής ακοής, κατά πόσον δύναται αύτη 
ν ’ άντιστη, χωρίς νά έπέλθη εκκώφωσις, είς τάς άνιέρους 
κραυγάς στρατιάς ολης άγυιοπαίδων, φωνούντων τήν 
ώραν άκριβώς τής μουσικής ονόματα έφημερίδων, τά  
Παράπονα τής Χ ήρας  ή τά  τών Κοραοχών καί παν ό,τι



άλλο αί συνταγματικαί έλευθερίαι Ιπιτρε'πουσι παντί άστω 
νά δημοσιεύη διά του τύπου. Γυμνάζεται εις τούς συνω
στισμούς ή σΐρυμώματα , ώθών καί ωθούμενος, τούτο δε 
ιδία κατά τάς κυριακάς καί έορτάς, δτε συσσωρεύεται 
περισσότερος κόσμος η όσον ή πλατεία χωρει. Τέλος γ υ 
μνάζεται, όπως άνά πάσαν στιγμήν καταστέλλη τον φό
βον, όν διηνεκώς αισθάνεται, μη τυχόν καταπλακωθη ύπο 
άμάξης η του τραμ. Καί όμως ή πλατεία αύτη του κο- 
νιορτου καί της ασφυξίας, του ώθισμου καί τών παλμών 
ονομάζεται περίπατος. ‘Ως δ1 έκ τών κατωτέρω δυνατόν 
είκάσαι, δεν φαίνεται νά προωδεύσαμεν πολύ άπο του 
1882* ανοίγω την Στοάν  τής·24 Μαιου του έτους έκεί- 
νου καί άναγινώσκω:

« α ι  ΟΛΟΙ κ α ι  οι π ε ρ ί π α τ ο ι  τ ώ ν  α θ η ν ω ν .  Πάλαι ποτέ, 
ότε έβασίλευεν ή έπί του καλλωπισμού της πόλεως έπι- 
τροπ η » ,— το πάλαι ποτε έλεγχεt προδήλως, ότι ό γράφων 
υπαινίσσεται τούς... μυθικούς τών ‘Αθηνών χρόνους, διότι 
κατά τούς Ιστορικούς τοιαύτη επιτροπή δέν άπαντα είμή 
μόνον κατ’ ονομα, — α έπεκαλούμεθα την προσοχήν αύτης, 
την καλαισθησίαν αύτης, την φιλανθρωπίαν αύτης* ήδη, 
ότε ή βασιλεία έκείνηςάντιπαρηλθε, δέν ήξεύρομεν εις τίνος 
τούς πόδας νά πέσωμεν,τίνα νά έπικαλεσθώμεν,όπως έξέλθη 
καί ΐδη τί κακόν γίνεται καθ’ εκάστην, άλλά προ πάντων 
κατά τάς κυριακάς 'καί έορτάς, εις τούς δημοσίους λεγο
μένους περιπάτους, πώς συμπιέζονται οί άνθρωποι, πώς 
κινδυνεύουσι νά συντριβώσιν άπο ίππεΐς, άπο άμάξας, 
ιδιωτικάς καί κοινάς, άπο λεωφορεία, άπο τούς ίπποσι- 
δηροδρόμους* όπως έξέλθη καί περιπατήση διά νά μάς εΐπη 
πόσον αέρα είσέπνευσε καί πόσην σκόνιν.» Μακρον δέ τό 
έγκώμιον τοΰτο τών τότε δημοτικών άρχόντων.

Έπανέλθωμεν εις την φαντασιώδη ονοματολογίαν.
Καλουμεν δένδρα, πλήν τινων έξαιρέσεων, τούς πασ

σάλους ήτοι τά παλούκια , ότε ταυτά είσιν έμπεπηγμένα 
εντός τής γης, ότε δέ κεΐνται χαμαί, ώς τά  καυσόξυλα, 
διατηρουσι το αρχικόν αύτών όνομα παλούκια* δένδρο-  
στοιχία  δέ λέγεται κανονική σειρά έμπεπηγμένων χα λου -  
κίων. Έκαστον δέ ετος, άπο άμνημονεύτων χρόνων, έπα- 
ναλαμβάνεται η αύτη κωμική ίστορία. Κ ατά τον Μάρ
τιον ή τον ’Απρίλιον ό τύπος άρχεται γράφων περί ανάγκης 
δενδροφυτείας, καθαριότητος τών όδών, καταβρέγματος, 
καί άλλων τοιούτων συντελεστικών προς πρόληψιν έπιδη- 
μιών κατά το θέρος. Ό  τύπος γινώσκει έκ τών προτέρων 
ότι ή φωνή αύτου φωνή βοώντος έν τη έρήμω,άλλά γράφει 
καί νουθετεί έκ καθήκοντος. Καί πέρυσιν ειχεν είπεΐ ακριβώς 
ταύτά, πέρυσι δέ ειχεν έπαναλάβει όσα καί προπέρυσι, 
προπέρυσιν όσα λέγονται άπο πολλών ετών, από επτά καί 
εΐκοσιν, ότε άπήλθεν ό αείμνηστος βασιλεύς Ό θω ν καί ή 
φιλόδενδρος καί φιλόκαλος βασίλισσα’Αμαλία, ή όφείλομεν 
πάσαν έν ’Αθήναις δενδροφυτείαν. ’Α λλά πότε οί ανέ
καθεν έπί αγνωμοσύνη διαπρέψαντες ’Αθηναίοι θά στή- 
σωσιν αύτοις έξιλαστικούς άνδριάντας καί θά μετακομί- 
σωσιν εις ’Αθήνας τά  σεπτά αύτών οστά ; Ό τ ι  δέ ούχί 
τής σήμερον ό περί καθαριότητος έπωδός, πρόχειρος ή 
άπόδειξις. Λαμβάνω άνά χειρας τήν Στοάν τής 20 Μαίου 
1882 καί άναγινώσκω δίστηλον άρθρον έπιγραφόμενον 
γγεια, καθαριοτης, δημοσία ΤΑΞίΣ καί λέγον : ((Ε ύλογία . 
Έξακολουθουσι τά  κρούσματα καθ’ έκάστην καί ενταύθα 
καί έν Πειραιεΐ καί τινες άπέθανον προ ολίγων ή μερών καί
ομως ούδέν μέτρον έλήφθη προς άπόσ^εσιν του κακού----
Κ αι τύψου σποραδικά κρούσματα άναφαίνονται ένιαχου, 
ώς καί διφθερΐτις, ή έπιδημία κρούει τάς θύρας τής πόλεως. 
Ή  καθαριότης τής πόλεως είνε άνεπαρκής καί κωμική ώς 
έκτελεΐται.. . .  Κήπος του Σ υντάγματος . Αί αύται άκαθαρ- 
σίαι καί νυκτεριναί άσχημίαι. . . .»  (Τά κακά ταυτα έξέ-



λιπον έπί της νορ,αρχίας του κ. Ν . Χατσοπούλου φωγί- 
σαντος τον κήπον καί άλλα πολλά έν αύτω διορθώσαντος). 
Έ π ετα ι το 'Ολυμπιακόν μεγαρον, ό κήπος τή ς1 Ελευθερίας 
(δπου μεγίστη τοιαύτη έπεκράτει καί έπικρατει), ή όόος 
ή προς την 'Ακρόπολιν άγουσα καί άλλα πολλά, πάντα 
έπί καθαριότητι καί φιλοκαλία διαπρέποντα, τρανά της 
δημοτικής μερίμνης μαρτύρια. Κλείω την Στοάν καί 
άνοίγων την Ν έαν * Εφημερίδα της 2 ’Ιουνίου 1882 άνα- 
γινώσκω : « Καθ’ ημέραν, καθ’ ημέραν θά γράφωμεν
περί τούτου : Πρέπει νά κατασκευασθώσι κατάλληλα 
κάρρα σκεπασμένα προς αποκομιδήν τών σκουπιδίων. Καί 
λέγομεν σκεπασμένα, διά νά μη γέννα αηδίαν η βδελυρά 
δψις των. Πρέπει ή υπηρεσία αύτη νά γίνεται πρωί πρωι 
πριν ακόμη ό κόσμος πλήρωση τάς οδούς καί πριν η ό ήλιος 
καυστικός άρχίση την έπίδρασίντου έκείνην έπί τών σεση-
πότων, ήτις φέρει δυσωδίαν άνυπόφορον. Πρέπει νά  )>
Δήλον δε έκ τών άνωτέρω, ότι καί τά  επόμενα δεν είναι 
έ πανηγυρικός τών αρμοδίων, ώςτε το συμπέρασμα: 
ότι άπο τοΰ 1882 εως σήμερον δεν προωδεύσαμεν του
λάχιστον ώς προς τήν καθαριότητα. ’Επανέρχομαι είς 
τά  ένεστώτα. Άφοΰ λοιπον ό τύπος γράψη καί ξανα- 
γράψη διορίζεται, ή άνίσταται έκ νεκρών, έπιτροπή τις,
’Επιτροπή της υγιεινής ή επιτροπή επί του καλλωπισμού 
τής πόλεως ή άλλως πως, άλλ’ είναι πάντοτε ή αυτή 
έπιτροπή, ώς είναι πάντοτε τά αυτά παλούκια. Συμβαί
νει δέ ώς προς τάς έπιτροπάς ό,τι καί ώς προς τον Δ ιά
βολον* πάντες όμιλ^ΰσι περί τοΰ Διαβόλου, άλλ’ούδείς ου
δέποτε είδεν αυτόν* πάντες άναγινώσκουσιν έν τψ τύπω 
τήν σύστασιν τής έπιτροπής καί τά  ονόματα τοΰ τε σε
βαστού προέδρου καί τών άξιοτίμων καί φιλόκαλων αυτής 
μελών, άλλ* ούδείς ουδέποτε ηύτύχησε νά Ιδη αυτούς έρ- 
γαζομένους* μετά τινας δέ ήμέρας δέν γίνεται πλέον λό

γος περί τής έπιτροπης* εξαφανίζεται ώς εί είχε καί αύτη
τί τ& διαβολικόν.

Κατά τον Ιούνιον ή Ιούλιον ό τύπος έπανέρχεται δρι- 
μύτερον είς το περί δενδροφυτείας, λέγων ότι έδώ ή έκει 
έξηοάνθησαν Ικανά δένδρα, έλλείψει υδατος, καί άναγκη 
ν ’άντικατασταθώσι δι άλλων, και μύρια κατά τής ατυχοΰς 
Δημαρχίας παράπονα, ότι δήθεν έκοψε το νερο. Ενταΰθα 
ομως ό τύπος άπατάται* τά  δ έ ν δ ρ α  ή σαν ανέκαθεν ξηρά ,̂ 
διότι ήσαν παλούκια* το πολυ πολύ νά έχασαν εκ τοΰ 
υπερβολικού καύσωνος τήν πράσινη μ π ο γιά , δ ι’ ής ειχον 
χρωματισθή, tva φαίνωνται χλωρά* καί προθύμως άν- 
τικαθίστανται δι* ετέρων . . . .  παΛουχιων. Πολλακις 
ομως δυςτυχώς ούχί παλούκια, αλλά δένδρα πραγματι 
τά  έξ ολιγωρίας ξηραινόμενα ώς πέρυσιν αί όπισθεν τοΰ 
άνακτορικοΰ κήπου άτυχεΐς πεπερειαι, περί ων έγραφεν 
εις a r  αρμόδιος 4ν τη Ακροπολεt ,* θεούς και όαιμονας 
επικαλούμενος. Καί πόθεν άρξομαι λέγειν γα ίαν εχοιτε 
έλαφράν προς τόσα δένδρα καί δενδρύλλια, κρείττονος 
τύχης άξια, τά  δύστηνα! όδυνηρον θάνατον υποστάντα, τά  
μέν έξ άσβεστώσεως, τά  δέ— *ρρικτ«ν είπείν — υπό δίψης, 
ών τά  έπιθανάτια ή νεκρώσιμα δελτία τακτικώς ή Αχρο-  
πόλις έδημοσίευεν; Αναγράφω ταΰτα έπί το συνοπτι- 
κώτερον, βέβαιος ών ότι καί κατά το έπιον έτος έσονται 
έπίκαιρα.

22 Ιουλίου. « Τ ά  πλειστα τών έπί τής οόοΰ Σ τα - 
δίου δενδρυλλίων είναι πλέον κατεστραμμένα . . . .  Ή  
άσβεστος χύνεται εις την θέσιν την ώρισαένην διά τό χύ - 
σια,ον τοΰ ύδατος, καί ούτω κατακαίονται αί ρίζαι τών 
δένδρων. Τ ά  άλλοτε τόσον κομψά κιγκλιδώματα πολλα- 
χοϋ έθραύσθησαν, η κατερρίφθησαν, χθες δέ εί; την οικίαν

1. Άρ'.Θ. 2237, 2 Αύγουστου 1888*



του Γιαννοπούλου έχρησιμοποιήθησαν ώς στηρίγματα διά 
σανιδόφραγμα. Καί διά τήν ύπόθεσιν αυτήν είναι ήναγ- 
κασμένος τις ν' άπευθυνθη εις τον κ. Τρικούπην* άλλέως 
δεν γίνεται τίποπε, τίποτε».

23 'Ιουλίου: α . , .Κ α ί  το έλάχιστον ύδωρ, τό οποίον 
διωχετεύετο εις το δημοτικδν νοσοκομεΐον προς άρδευσιν 
τών δένδρων του κήπου του, άπεκόπη, καί τώρα ό κήπος 
κινδυνεύει νά καταστραφη...»

25 'Ιουλίου: ((Τά καϋμένα τά δε'νδρα τής οδου Κηφι
σίας πλησιάζουν νά ξηρανθουν όλα. Ούδείς τά Επιμε
λείται. Έζηράνθησαν άπο προχθές δύο μικραί πλάτανοι 
εξωθεν του καφενείου του πυροβολικοΰ καί ήρχισαν νά 
ζηραίνωνται καί τρεις μικραί λευκαι εζωθεν τής γερμα
νικής πρεσβείας...»

ΙΊροςθετέον τούτοις καί τινα τών έν τη πλατεία τής 
Όμονοίας δενδρυλλίων ώς διά μαγείας μεταμορφωθέντα εις 
χρυσίζοντα σάρωθρα* καί πολλου γε καί δει ό τών θνη- 
σκόντων δένδρων κατάλογος νά ή πλήρης. Ά λ λ 7 είναι 
όμως καί δίκαιον νά κατηγορώμεν μόνον άνθρώπων άκη- 
δείαν καί νά λησμονώμεν τον πνιγηρόν του Ιουνίου λίβα, 
δςτις καί άμπελώνας εκαυσε καί θάνατον άνθρώποις τε 
καί ζωοις επήνεγκε; Τόσον δέ θεωρείται καταστρεπτικός, 
ώςτε έν Φθιώτιδι, ενθα πλεΐσται ύπάοχουσι καπνοφυτειαι, 
καλείται γραφικώς ό Μ έγας.

Ό θ ιν  καιρός πλέον νά παύση το κακόν* τά  μέν δένδρα 
νά θνήσκωσιν έκ δίψης, ήμεΐς δέ —ούχήττον εκείνων δι- 
ψώντες —νά γράφωμεν επιταφίους, ή δέ 'Επιτροπή έπι 
τού χαΛΛωπισμου νά έπαναλαμβάνη κατ* ετος τήν αυτήν 
μονότονον κωμωδίαν, ήτις παίζεται άπο του 1862, άπο 
τής Εθνοσωτήριου Μεταπολιτεύσεως, το αύτο εχουσα 
πάντοτε σεβαστόν καί νοήμον κοινόν. Είναι ήδη πανθο- 
μολογούμενον, μαθηματική άλήθεια, δτι μεθ' δλας τάς

άνά παν θέρος γινομένας άνακαλύψεις οκάδων ύδατος, 
παρά τούτου ή εκείνου του 'Αθηναίου Μωϋσέως, αί Ά θ ή - 
ναι δέν εχουσι το επαρκούν ύδωρ. Πρε'πει λοιπόν νά έξευ- 
ρεθη τρόπος τις, δπως συμβιβασθη ή ύπαρξις τής δενδρο
φυτείας μετά τής έλλείψεως ύδατος. Σήμερον ή έπιστήμη 
θαυματουργεί, ούδέν αύτη άδύνατον* ώς δέ κατώρθωσε 
νά πλάση ζωηρόν φώς άνευ ούδενος άπολύτως είδους 
καυσίμου ύλης, ούτω θά έπινοήση καί άκμαίαν δενδροφυ
τείαν άνευ σταγόνος ύδατος. Το πρώτον έγένετο ήδη, το 
δεύτερον κεΐται έν χερσίν ή μ ώ ν ,δ ι 'ό  καί ώς φιλαθήναιος 
δωροΰμαι τω Δήμω 'Αθηναίων το μυστικόν, ούδεμίαν 
εχων άμοιβής άπαίτησιν ή όλίγην σκιάν.

"Εν τινι μικρών κορασίων παρθεναγωγείφ εύρωπαϊκής 
τίνος πόλεως, έν ή τον χειμώνα δριμύ λίαν τδ ψύχος, 
λαμπρόν πυρ, τήν δρασιν ζωογονούν, εκαιεν άκαταπαύ- 
στως έν τη έστί^ τού εστιατορίου, ζωηράν φλόγα βάλλον. 
'Ημικύκλιον εύρύ, έκ λεπτών σιδηρών κιγκλίδων μετά κε- 
κλεισμένης θυρίδος ιστατο προ τής εστίας, κρατουν τά 
κοράσια εις Ικανήν ά π ’ αύτής άπόστασιν, προς πρόληψιν 
παντός άπευκταίου. Εις τήν θερμήν έκείνην αίθουσαν, τά  
κοράσια είςερχόμενα προς άριστον, δειπνον καί διατριβήν,
έθεώντο εύφροσύνως το πυρ καί έθερμαίνοντο κατά.......
φαντασίαν, διότι ή λαμπρά έκείνη φλδζ ήτο έκ... χάρτου 
καί χρωμάτων, ής τδ μυστικόν αί σιδηραι κιγκλίδες έπρο- 
στάτευον, κρατοΰσαι μακράν τής δοκιμασίας τον δάκτυλον. 
Έπωφεληθώμεν λοιπον άπομιμούμενοι τήν θαυμασίαν 
έκείνην έπίνοιαν παραγγείλωμεν* δσον τάχιστα εις Ε σ π ε 
ρίαν, άντί δπλων φονικών, άτινα τις οίδε πόσον χρόνον 
θά μείνωσιν άσπιλα πάσης κηλΐδος εχθρικού αίματος, 
παραγγείλωμεν διςχίλια ή τριςχίλια σκιόεντα καί περι
καλλή δένδρα έκ ναστοχάρτου, ύλης στερεωτάτης έπί 
μήκιστον διατηρούμενης, καί έλύθη τδ άλυτον τής άνευ



ύδατος δενδροφυτείας ζήτημα. Αί Άθήναι γίνονται έν 
άκαρεΐ, ώ; έκ μαγείας Έ δεμ , επίγειος παράδεισος, μο
ναδική έν τω κόσμω πρωτεύουσα, διότι δυνάμεθα να 
εχωμεν πάντων τών κλιμάτων φυτά τε καί δένδρα, ατινα 
το μέν θέρος θά προςαρμόζωμεν έπί τών υπαρχόντων 
χαΛουχέωτ, τη προςθήκν) ετέρων, τον δε χειμώνα, αν θέ- 
λωμεν, —προς μείζονα συντήρησιν, καί περ όλως περιτ
τόν— , θ* άποσπώμεν εκ τών rta,louxco)y και θά φυλατ- 
τωμεν έν άποθήκαις. Απειρα δε τά  αγαθά τής έκ να- 
στοχάοτου δενδροφυτείας' θά εχωμεν δένδρα σπανια,ωραία 
καί το πάντων κάλλιστον άειθαλλή, καί δσον έπιθυμουμεν 
γιγάντια καί πελώρια, ήδύνοντα την οψιν καί παρέχοντα 
παχυτάτην σκιάν. Θά οίκονομήσωμεν πάσαν προς συντή- 
ρησιν αυτών δαπάνην, περιοριζομένου κατ ακολουθίαν 
καί του αριθμού τών έπί τών δένδρων τεταγμένων* καί 
νέα έντευθεν οικονομία. Θά οίκονομήσωμεν το ύδωρ του 
ποτίσματος, καί, εί τοΰτο καλόν, — καί υπάρχει έν Αθή- 
ναις ύδωρ κακόν ; τις τών 999  σεβαστών επιτροπειών 
άπεφήνατό ποτε, δτι δεν π ίν ετα ι;,— διδομεν τοις άν- 
θρώποις, ινα μη άποθνήσκωσιν έκ δίψης. Συγχρόνως λύο- 
μεν καί το σπουδαΐον τοΰ καταβρέγματος ζήτημα, δυνά- 
μενοι άφόβως νά καταβρέχωμεν τάς οδούς 6ια θαλασσίου 
ύδατος, oy/ευ κινδύνου τών δένδρων. Απαλλασσομεν εν- 
ταυτω τούς μεν άρχοντας πασών τών ταπεινών τούτων 
μερίμνων, ώςτε έλεύθεοοι πλέον θά δυνανται νά προβώ- 
σιν είς τήν πραγμάτωσιν τών μεγαλουργών αυτών σχε
δίων, τούς δέ πολυταλάν^ους καί ίσχύοντας οίκοόεσπότας 
τών κωνώπων, καί τής έντεΰθεν ριζηδον έκκοττής θαυμα- 
σίων δένδρων, οια τά τής όδοΰ Σταδίου μακαρίτικα, τον 
δέ τύπον τής οχληράς ανάγκης τοΰ έπαναλαμβάνειν μάτην 
κατ’ ετος δσα έξ άμνημονεύτων χρόνων ού παύεται 
λέγων. Θά είπητε ίσως οτι τά  δένδρα θά είναι ψεύτικα,

καί τί προς τοΰτο ; μήπως ό βίος ήμών απαρτίζεται έξ 
ένενηκονταεννέα άληθειών καί φοβούμεθα διά τήν εκα
τοστήν μή τυχδν καί δέν είναι τοιαύτη ; Ώ ς  σταγών 
ύδατος έν ώκεανω, ούτω καί ψεΰμα έν θαλάσση ψευμάτων.
Από τοΰ iovJtavov — είδωλολάτρου Καίσαρος έργου — 

ήμερολογιου ήμών, αναιδώς ψευδομένου δώδεκα κατά 
συνέχειαν ήμέοας έκαστον μήνα, εως τής διπλής ήμών 
γλωσσης, διότι άλλως όμιλοΰμεν καί άλλως γράφομεν, 
ακαταπαύστως διαψεύδοντες διά τοΰ καλάμου δ,τι διά 
ζώσης λέγομεν, τά  πάντα ψευδή παρ ' ήμΐν. Προ ολίγων 
ετών, μέχρι τοΰ 1882, καί αύτος ό Γεώργιος Σταΰρος, 
ανηρ άλλως έντιμότατος, έλεγε ν άνά πάσαν στιγμήν ψεύ- 
ματα· εγραφεν έπί τών χαρτονομισμάτων Δραχμαί 100 , 
ενώ πράγματι ήσαν 112* τό ψεΰμα ήτο βεβαίως προς 
οφελος τοΰ κατόχου, ούχ ήττον δμως ήτο πάντοτε ψεΰμα. 
Είναι λοιπόν δυνατόν νά μή κολυμβώμεν έν πελάγει ψευ- 
μάτων ; φυσικώς άδύνατον. Έ ν έπιμέτρω δέ οια εύφημι- 
σμών άτμόσφαιρα, από τοΰ Ίλισοΰ μέχρι τοΰ Πανεπιστή
μιου ! Καλοΰμεν πλούσιον τον πένητα, ποταμόν τον έννέα 
μήνας έπί δώδεκα σταγόνα ύδατος έπαιτοΰντα, καί θε
ρινήν εξαμηνίαν δ ,τι ακριβώς ουδέ καν τριμηνία δυνατόν 
νά κληθττ καί τί δέν είναι ευφημισμός παρ’ ήμϊν ; Καί 
μα τούς αθανάτους είμί θιασώτης τών εύφημισμών, τής 
εύφυεστάτης ταύτης τών προγόνων έπινοίας. Διατί νά 
λέγωμεν τήν βάναυσον λέξιν χΜ πτω , δτε δυνάμεθα νά 
έκφέρωμεν τοΰτο διά τοΰ ευγενεστάτου καί ήθικωτάτου 
οιχονομεω-οίχονομώ; ’Αλλά παρά πάσαν τήν προς τούς 
εύφημισμούς αγάπην μου, έκών άκων παρεσύρθην έκ τοΰ 
ήμερησίου τών ψευδολογημάτων χειμάρρου καί ή πικρά 
λέξις διέφυγε τά χείλη μου. Είπον δτι κολυμβώμεν έν 
πελάγει ψευμάτων, ένω ήδυνάμην νά καταφύγω είς ειδός 
τι εύφημισμοΰ, λέγων έν πελάγει μετημφιεσμένων άλη-
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θειών — καί τ ι χαριε'στερον τών μεταμφιέσεων, δταν αύται 
ώσι καλαί καί επιτυχείς; — ή τ ι μάλλον επίκαιρον, δτι ποιη-  
τιχίζομεν  τά  πάντα . Κ αι δντως πόσοι πέριξ ημών Τυρ
τα ίο ς  Άνακρέοντες, Σαιξπήροι ! Έ κ  δέ τής τελευταίας 
βροχής, — τά  νέφη θά ήρχοντο βεβαίως εκ του Παρνασ
σού,— πέντε καί είκοσι δραματικοί, — καί ή βροχή δέν 
ήτο ραγδαία, ούδέ διαρκής* άπλοΰν άθηναϊκόν κατά
β ρ εγμ α ,— έβλάστησαν έκ τής εύφορου Ινεκροπίας γής, 
τήν δάφνην τών ’Ολυμπίων έπιζητουντες* ούδέν δέ λέγω 
περί τών διαγωνιζομένων λυρικών, εις τρεις καί πεντή - 
κοντα άνερχομενων. Λ υπουμαι τούς κριτάς τών δραμάτων 
άμα δέ καί φοβούμαι αύτούς* δ ι’ δ καί ώς φίλος, μικράν 
τών τοιούτων λαβών πείραν, συνίστημι αύτοις θερμώς 
άφθονον προμήθειαν ποικίλων άντιφαρμάκων, διότι κατά 
πασαν πιθανότητα έκ τών πέντε καί είκοσι δραματικών 
έργων τά  δύο καί είκοσι θά συσσωρεύσωσιν έν αύτοις 
άπαντα  τά  δηλητήρια του οίκου τών Βοργιών. Συνετόν 
ώςαύτως νομίζω νά περιβληθη έκαστος κριτής τδ πί,Ιημα  
του μακαρίτου Άνδρέου Παπαδοπούλου Βρετοΰ, το θω - 
ρακίζον κατά τών σφαιρών του δπλου, διότι τις οιδε τι 
επιφυλάσσει αύτοις ή φιλόπατρις τών ποιητών Μοΰσα. 
Τ ίς οίδε πόσαι π άλα ι θ ’ άπαστράψωσς πόσα καρυοφύλλια  
καί πόσα μιλιώ νια  θά βροντίσωσι καί πόσα μ π ά μ !  μ π ά μ !  
μπ ο υμ ! μ π ο υ μ ! μπ ο υμ !  θά ριφθώσι κατά τών έχθρών τής 
πα τρ ίδος! Κ αί τά  εύλογημένα εκείνα μ π ά μ  μ π ο υμ !  κά- 
μνουν τόσα λ ά θ η ... Βλέπω τήν σκηνήν μεστήν πτω μάτω ν 
— εύτυχώς έχθρικών— καί φόβος τύφου ή χολέρας μέ 
καταλαμβάνει. Ούδείς φόβος* ή 'Επιτροπή τής υγιεινής  
πατρικώς μέριμνα.

Ά λ λ ά  δέν είναι πλέον καιρδς πρδς εύφημισμούς* ή λέξις 
εκείνη ψευδός έλέχθη καί έιετυπώθη ήδη* άφ ου λοιπδν 
υπάρχει, εν ψευμα περισσότερον ή ολιγώτερον, μία άπάτη

μεγαλειτέρα ή μικρότερα, — οτε μάλιστα είναι αύτη 
χρησιμω τάτη, — ούδόλως βλάπτει. Κ αί επειτα έκεΐ ενθα 
βασιλεύει ό χάρτης, ήγουν δήλα δή τδ χαρτί, καί τρεφό- 
μεθα έξ έντύπου, καταπίνοντας π α χ έ α ...  λόγια καί 
μ α ς  έπί ρεχλά μ α ις , ένί λόγψ ψεύματα, έν προτύπω τέλος 
χαρτοβασίλειο), τ ί φυσικώτερον ή δένδρα χάρτινα ; Ό θεν  
ας σπεύσωσιν οί άρχοντες ν’ άποστείλωσιν εις Εσπερίαν 
επιτροπήν πρδς παραγγελίαν τριςχιλίων τουλάχιστον δέν
δρων έκ ναστοχάρτου — ώς δ ε ίγμ α — , ινα εχωμεν σκιάν 
τδ έπιδν θέρος, διότι θερμότατον προμηνύεται.

III

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΙ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ZI1THMATA

Ούδείς λαδς είναι τόσον πολυάσχολος, εχει τόσας φρον
τίδας καί τόσας μέριμνας, ώς ό ελληνικός. Ό  του Έ λ -  
ληνος βίος δύναται νά χαρακτηρισθη διά τών τριών τής 
κεφαλίδος λέξεων: Έ π ιτροπεΐα ι, παροράματα, ζη τή μ α τα . 
Ό  Φινκελμών ελεγεν δτι όσά>ας ή ’Α γγλία  έπιθυμεΐ να 

χαντακώ σι\% τδ δή λεγόμενον, χώραν τινά , πείθει αύτήν 
ν ’ άνακηρύξ·/] τδ συνταγματικόν πολίτευμα. Ά ν  δ διά
σημος έκεΐνος τής Αύστρίας πολιτικδς άνήρ, προτού διε'λθη 
τήν Άχερουσίαν, είχεν έπισκεφθή τήν κλασικήν γήν, ήν 
διαβοέχουσιν ό ’Ιλισός καί ό Κηφισός, — τρόπος ούτος του 
λε'γειν, διότι άμφότεροι πένονται, ρανίδα ύδατος έπαιτοΰν- 
τ ε ς ,— θά μετέβαλλε βεβαίως γνώμην, διότι ούδείς λαδς 
ήμών εύτυχέστερος, ά φ ’ δτου άπολαύομεν του πολυτίμου 
δικαιώματος του έκλε'γειν καί έκλέγεσθαι, δι* ο καί χάριν 
αύτου σκοτωνόμεθα. Τοιουτό τ ι έλέχθη καί περί τών επι
τροπών ή έπιτροπειών, δτι, οσάκις θε*λει τις νά μή γίνη 
τίποτε, διορίζει έπιτροπήν, άλλά τα υτα  λέγουσιν έκ φθό



νου οι εξω του νυμφώνος μένοντες, διότι νυμφώνες καί 
αί έπιτροπαί, άλλως ούδείς πρακτικός Έ λλην θά έμηχα- 
νάτο τόσα διά νά είςέλθη είς αύτάς.

Οι νυμφώνες ούτοι χρονολογούνται άπο Βαυαροκρα
τίας, όθεν καί εκτοτε ή Ε λλ ά ς Ικλήθη Commissions- 
Paxjs ήτοι Έπιτροπόχωρα. Εκαλούντο τότε έπιτροπαί, 
νυν δέ, ώς έπί το πολύ, έπιτροπεΐαι, δτε δέ λέγονται ούτω, 
ό κόσμος ελπίζει περισσότερα, διότι ή δέσποινα *Επιτροπεία 
είναι κατά δύο δακτύλους, δύο στοιχεία μεγαλειτέρα και 
υψηλότερα ή ή κυοά ’Επιτροπή , καί δύο στοιχεία έν 
χρόνοις Βυζαντίου δέν είναι μικρόν προςόν. 'Αλλά μεταξύ 
τών τότε καί τών σήμερον έπιτροπών υπάρχει μικρά 
τις διαφορά. Οί τότε, άνθρωποι παλαιοί καί έσκωρια- 
σμένοι, διώριζον έπιτροπήν άμα τη ένάρξει τοΰ έργου, 
ινα προλαμβάνη, δσον ενεστι, τά  παροράματα, τό κακόν 
πριν συμβη. Οί σήμερον, μάλλον έκείνων προοδευτικοί 
καί πεπολιτισμένοι, διορίζουσιν έπιτροπείαν μετά το τέλος 
τοΰ έργου, έκ πολλής προς τούς εργαζομένους λεπτότη- 
τος* έντεΰθεν ή καλή πόλις τών ’Αθηνών είναι ή κα τ’ έξο- 
χήν πόλις τών παροραμάτων* δπου καί αν στραφη τις, 
παροράματα βλέπει καί περί επιτροπειών άκούει. *Αν 
γράψωμεν νοητήν τινα γραμμήν άπο τοΰ Ζαππείου εως 
του Πολυτεχνείου καί έντεΰθεν μέχρι τής Νέας ’Αγοράς, 
πόσα παροράματα ενθεν καί ένθεν τών δύο τούτων γραμ
μώ ν! Τό Ζάππειον — τίς τό άγνοεΐ ; — εύρεν έπί μακοόν 
τών παθών αύτοΰ τον τάραχον. Έ π ί  πολλά ετη ή ιστο
ρία αύτοΰ ήτο φτιάνε χα λα ε , δουλειά νά μη σου λείπτ}, 
γενναίως καί άγογγύστως τοΰ φιλοπάτριδος κ. Κ. Ζάππα 
διά τοΰ χρυσοΰ διορθοΰντος τά  έπί τοΰ μαρμάρου τών 
άρχιτεκτόνων παροράματα. Ε σχάτω ς δέ άνεκαλύφθη δτι 
9 6 ,0 0 0  καί έπέκεινα δραχμαί, λοξοδρομήσασαι, είςήλθον 
παρανόμως είς τά  θυλάκια τοΰ πρώην έργολάβου τοΰ

Ζαππείου* καί δέν είναι αί μόναι έκ τών ’Ολυμπίων έκ- 
τροχιασθεΐσαι* άναγράφονται ετεραι τοιαΰται 5 6 ,0 0 0  4 . 
Τ ά  δέ ποσά ταΰτα δέν συμπεριλαμβάνονται είς τά  προς 
διόρθωσιν τών άρχιτεκτονικών άρχήθεν παροραμάτων δα- 
πανηθέντα. Τέλος τό φτιάνε χά λα ε  έτελείωσε καί ήγέρθη 
λαμπρότατον καί όντως μοναδικόν μέγαρον δ ιά .. . .  τάς 
περιστεράς τής ’Αφροδίτης. Πόσον καλά, έν οποία άνέσει 
θά έφώλευον έκεΐ είς τά  μικρά εκείνα παραθυράκια τά 
προςφιλή τη θεα πτηνά, διότι όντως περιστερών το 
Ζάππειον, ή ,— αν προτιμάτε τών άγγελιαφόρων περιστε
ρών τά εύγενή τετράποδα,— στάβλος. Δέν λέγει ο Ppppp 
γράφων έν τη Ά χρο π ό λει2 περί τής Έκθέσεως δτι το 
κτίριον αυτής εχει «σταύλων πρόσοψιν;» διά δέ τοΰ άρ
θρου έκείνου θά συγχωρηθώσι πάντες του άρθρογράφου οί 
άποθαμένοι* τόσαι έν αύτφ αί άλήθειαι. νΑλλως καί προ 
τοΰ Ρρρρρ ό κ. Α. Θ. Φιλαδελφεύς, δόκιμος περί τά  τοι- 
αΰτα κριτής, έποιήσατο έν τω αύτω φύλλω ούχί βεβαίως 
τοΰ μεγάρου τον πανηγυρικόν.

Είςέλθωμεν είς τήν πόλιν.
Διηγείται ή παράδοσις, δτι ήτο πανσέληνος καί ή νύξ 

θερινή* έδώ δέ καί έκεΐ έπί τοΰ όρίζοντος μικρά τινα 
νεφύδρια χάριν ποικιλίας. « Έπωφεληθώμεν τήν νύκτα, 
άφοΰ τήν ήμέραν άδύνατον ενεκα τοΰ καύσωνος», είπον οί 
τότε μηχανικοί. Καί ήρξαντό σχεδιάζοντες τήν ερμαϊκήν 
όδόν, άλλ* δτε ήλθον έκεΐ ενθα ή Καπνικαρέα, τά  νε- 
φύδρια αίφνης συνεπυκνώθησαν, έκάλυψαν έντελώς τήν 
σελήνην, ούδείς δ ’ υπήρχε τότε φανός, καί τό παν έβυθίσθη 
εν τφ  Ιρέβει* ώς έκ τοΰ σκότους οί μηχανικοί δέν εβλεπον 
καί τό σχέδιον άντί ν ’ άφήση εξωθεν τήν έκκλησίαν, συμ-

1 "Ορα Ά κ ρ ό π ο λ ι ν  τής 9 Αύγουστου 1888, άρθρ. Τό Ζάπ-  
-π« to ν.

2 *Αρθ(χ. 2245, 10 Αύγουστου 1888.



παρέλαβεν αυτήν εν τω μέσω τής όδου· ήτο παρόραμα. 
Ά λ λ ’ ιδού καί όλος πίναξ παροραμάτων, καλείται δέ ά 
πίναξ ΒονΛενζήριον. Καί πρώτον αλληθωρίζει, διότι αντί 
να βλέπη ποος τήν οδόν Σταδίου, βλέπει πλαγίως, προς 
τήν Ισωθεν τής όδου πλατείαν. Μάτην δέ ραχητικον κη- 
πιον, έξ ανάγκης δημιουργηθέν, προςπαθεΐ νά κολάση, 
το Βουλευτήριον περιβάλλον, τό χονδροειδές παρόραμα 
του πρώτου αύτου άρχιτε'κτονος, του Γάλλου Βουλανζέ. 
Άλλ* αν ραχητικον τό κηπίον, έπόσον όμως πολυτελής 
ο περί αυτά τοίχος ! Ούδ’ οί κρεμαστοί τής Βαβυλώνος 
κήποι θά περιεφράσσοντο διά μαρμάρου, ώς ό του Βου- 
λευτηρίου, άλλ’ ή ανάγκη έγένετο φιλοτιμία, διότι ό τοί
χος εκείνος ήτο ό τής ποοςόψεως του κτιρίου, ού ή κλίμαξ 
εμελλε, λέγουσι, νά καταλάβη τό πεζοδρόμιον τής όδου 
Σταδίου! Άναντιρρήτως ούδέν παρόραμα πλήν τών του 
Ζαππείου έ στοίχισε τόσα πολλά ώς εκείνο, διότι έκατο- 
στύες χιλιάδων δραχμών εκεί Ινεταφιάσθησαν. Τό Εσω
τερικόν του Βουλευτηρίου δέν διαψεύδει τά εξωτερικόν* 
στερείται έντελώς άκουστικής* ή φωνή δέν αντηχεί καί 
άπόλλυται. Πόσαι δέ μακαρίτιδες έπιτροπεΐαι ινα δώσωσι 
τω κωφφ ακοήν! Δυςτυχώς ούδέν μέχρι τουδε έγένετο 
καί έπί μακράν δέν θ’ άπολαύωμεν τών χρυσών έπών τών 
ρητόρων τινές όμως διατείνονται ότι είναι κέρδος. Ά λλα  
τό πάντων χείριστόν είσιν οι δύο έκεΐνοι έπίφοβοι. στύλοι, 
οί τήν στέγην ύποβαστάζοντες, διότι άν, δ μή γένοιτο! 
άναφανη ποτε Σαμψών έν ταΐς τάξεσι τής άντιπολιτεύ- 
σεως καί έν τη παραφορά τής συζητήσεως, βλέπων τούς 
αντιθέτους πλειονοψηφουντας, έναγκαλισθη τούς δύο εκεί
νους στύλους. . . τετέλεσται ! Άναπνεύσωμεν άνετώτερον 
επί τής πλατείας του Πανεπιστημίου* έκεΐ ούδείς φόβος, 
αλλ αίσθημά τι λύπης τον διερχόμενον καταλαμβάνει, 
διατί ή .πολύφερνος έκε;νη κόρη, ή τόσον χαρίεσσα,

— διότι βεβαίως δέν εχει τής αληθούς ώραιότητος το έπι- 
βάλλον, — διατί νά είναι ή ταλαίπωρος τυφλή τήν δψιν. 
Φοβούμαι ότι δυςκόλως θά ευρη μνηστήρας, όσον καί άν 
έπιδεικνύη, τούς χρυσους αυτής κόσμους, ώς ώραία Μεγα- 
οΐτις χοοεύουσΛ τήν ζράζζα τά  χρυσά αυτής φλωριά. 
Πόσον όμως άληθής ή παροιμία ! Δέν λέγει: ° Οποιος 
καθίσΐ} ζην ννκζα με σζραβο ζο πρωι άΛΛηθωρίζει; τι 
λοιπόν τά παράδοξον, άν ή καλή κόρη Άκαδήμεια επαθε 
τήν όρασιν, έγένετο τυφλή τήν πρόςοψιν, οτε άπά πολλών 
ήδη έτών ζη πλησίον τόσων τυφλών ; Ά λλά  διατι εν
ταύθα οί αρχιτέκτονες νά έπιθέσωσι τό Πήλιον έπί τη  
Ό σση, τήν Άκαδήμειαν επί τω Πανεπιστημίω, ένω διά 
τών τριών σύν τη άνεγειρομένη βιβλιοθήκη περιφανών ε
κείνων μνημείων θά ήδύναντο νά κοσμήσωσιν άντί μιας 
τρεις πλατείας ; Τραπώμεν τήν λεωφόρον Πατησίων. Ο
σάκις διέρχομαι Ικεΐθεν καί βλέπω τά Πολυτεχνεΐον νά 
σκιάζη καί καλύπτη τον χαριέστατον χ\υκαβητόν, αγα
νακτώ κατά του διέποντος τά κατάστημα εκείνο συμβου
λίου. Δέν ήδύνατο νά εύρη άλλην θέσιν η ν άναμεινη 
ολίγα ακόμη ετη, εως ού καί,ό υποσκαπτόμενος Λυκαβη- 
τάς πληρώση τό κοινόν χρέος καί έξαφανισθη καί είτα 
νά οίκοδομήση, ίνα μή άποστερη ή μάς έστω καί έπί μικρόν 
τής επαγωγού εκείνου θέας ; Ναπολέων ό Γ ' έδαπάνη- 
σεν άπειρα έν Παρισίοις, ίν’ άναδείξη πενιχρόν τής ρωμαϊ
κής έποχής μνημεΐον, έν μέσψ παλαιών οικοδομών τεθαμ- 
μένον, τάς θερμας zov IovJiavov. Ή μεΐς δέ ώς έκ συν
θήματος συνωμοτοΰμεν κατά του ώραιοτάτου τής λεω
φόρου έκείνης κόσμου, πού μέν καλύπτογτες τον Λυκαβη- 
τόν διά του Πολυτεχνείου, πού δέ διά του περιστερώνος 
τών Ό λυμπίω ν, έπιδεικνυμένου εις άν^στάθμισιν τά σπι- 
θαμιαΐον αύτου ανάστημα καί τά χαριτωμένα κεραμιδιά 
ζον. Τ ί τά θέλομεν τά μουσεία καί τάς άκαδημεΐας καί



τα  περιφανή μνημεία, δτε στερούμενοι παντός αισθήμα
τος καλού, συσσωρεύομεν κτίρια επί κτιρίοις, οίκοδομου
μεν Πολυτεχνεία έν λεωφόροις άντί έπί πλατειών ή έπι- 
τρέπομεν ρυπαρά μπαχάΛιχα  έν δημοσίοις περιπάτοις ; 
Δέν όμοιάζομεν τοΐς απανταχού γής όψιτίλούτοις έκείνοις, 
οίτινες περιβάλλονται διά βαρυτίμων πινάκων μεγάλων 
καλλιτεχνών, ών ουδέ καν τά  ονόματα δύνανται νά προ- 
φέρωσιν ορθώς ; Το Πολυτεχνεΐον, εργον τοΰ μακαρίτου 
Λ . Καυταζόγλου, είναι ϊσως τό μόνον έπιβάλλον έκ τών 
νεωτέρων κτιρίων. Δυςτυχώς ανήκει είς τήν σχολήν τής 
άρχιτεκτονικής τών έχπλήζεων, διότι, ώς ό παροδίτης δι- 
έλθη τήνέτέραν τών πτερύγων καί προσέγγιση είς τό μέτον, 
βλέπει αίφνης μετ’ έκπλήξεως είς τό βάθος άλλο κτίοιον, 
ογκώδες, μεμονωμενον, δπερ έκ πρώτης δψεως δεν φαί
νεται, καί λέγει καθ’ εαυτόν δτι αν αί πτέρυγες άφαιρε- 
θώσι πάλιν Πολυτεχνεΐον μένει* ένί 7,όγω τό κτίριον στε
ρείται ένότητος. Τ ί δέ νά εϊπη τις περί τής Νέας ’Αγοράς, 
τής έν άμαρτίαις συλληφθείσης; δτι αν ύπήρχεν έν Ά θή - 
ναις μουσεΐον αρχιτεκτονικών έξαμβλωμάτων θά κατείχε 
τήν πρώτην θέσιν.

Ή  Νέα 'Αγορά ένθυμίζειτό κωμικόν τών επιτροπειών. 
Κ αθ’ εκάστην, δτ’ έκτίζετο, οί δημοτικοί ήμών άρχοντες 
διήρχοντο έκεΐθεν είς τήν κατέναντι δημαρχίαν μεταβαί- 
νοντες καί δμως ούδέν εβλεπον. ’Ιδιώτης δέ, ό συντάκτης 
τών Neoor Ιδεών, πρώτος ερρηζε τήν φωνήν C a v e a n t 
c o n s u le s  : ή Νέα ’Αγορά κρημνίζεται. Τότε άφυπνίσθη- 
σαν καί οί του δήμου c o n s u le s  καί κατα τό σύνηθες έπι- 
τροπεία έκ μηχανικών καί αρχιτεκτόνων συνέστη, ίνα 
έζετάση διατί ή Νέα ’Αγορά κρημνίζεται, καί νομίζω δτι 
ή κατά τοΰ έργολάβου δίκη δέν εληξεν είςέτι. Ό τ ε  προ 
δύο έτών, ένεκα βροχής, νωπός τοίχος τής άνεγειρομένης 

Εταιρείας τών Φίλων τοΰ Λαοΰ κατακρημνιζόμενος κα-
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τέρριπτε την στέγην μαράς παρακειμένης οικίας και^έ|β- 
rr  , . ........νήΛίΛΜ  ποοοijxtov τούτο αλ-

ερριπτε την ο^ υ<ι* ,  . . - r ~ ι _ ,
νευε νεαράν καί περικαλλή κ ό ρ η ν  ,— προοιμιον τούτο αλ
λεπαλλήλων έν τω άνεγειρομένω Νέω Θεατρφ ^ τυΧ 
μ,άτων,—  ή αύτη πάλιν κωμική Ιστορία* επιτροπή εξ ειδι
κών συνίστατο ίνα έξετάση τις πταίει, ο αρχιτεκτων η ο 
έργολάβος, καί κατεδικάσθη ό τελευταίος. Ουτω οιχοδο- 
$  καί χ ώ μ η ο ρ α  έγένοντο παρ’ ήμΐν συνώνυμα. Δεν κα- 
τέπεσεν ? άνεγηροΐε'νη πτέρυξ τοΰ ’Αρσάκειου, η « £  
τοΰ πεοιστερώνος πριν φιλοξενηση περιστερά,,^ r _
μιμήθη καί ατίριόν τι έν Σύρω τάς άθηναϊκας ο ικοδομή . 
Ά λλ α  θά εϊπη ίσως ό άναγνώστης, δεν θα ητο λογι ·
ρον, άν αί σοφαί αύται έξ ειδικών έ π ι τ ρ ο π ε ΐ α ι  συνιστωντο 
πριν τά  κτίρια κρημνισθώσιν ή αφοϋ έκρημνισ ησκν , 
βαίως τοΰτο θά ητο το λογικόν, δεν θα ητο ομως πλέον 
καί ρωυαίϊχο- καί έ'πειτα εχομεν τόσα άλλα'σπουόαιοτερα 
ζητήματα. . . ποϋ καιρός καί χρόνος j · · ^

Ζητήματα ! όποια λέξις διέφυγε την αιχμήν του 
λάμου αου! βίος όλος Μαθουσάλα δέν έπαρκεϊ προς επι- 
λυσιν αυτών, διότι ή κατά τάλλα μεν ξηρα, κατα ν 
δέ γόνιμος της Α ττικής γη, γ έ ν ν α  καθ’ έκαστην ^μερανκα. 
νέον, ί ' ο  καί ούδέν λύεται. Όμοιάζομεν κατα τούτο προς 
τους πολλά ε’χοντας χρέη, οίτινες άπορουντες τινι πρω 
τον νά δώσωσιν ούδενί δίδουσι. Τ ά ζητηματα διαιρούν
τα ι είς έζωτερικά καί έσωτερικά. Εκ τών πρώτων' * 
ριώτατον τό τής πατρικής κληρονομιάς, τα  'ε κ η 
μικά είσι πανταχοΰ γης δυςχεοέστατα, αιώνια, ι 
πρόκειται περί τοΰ εχειν* καί ύπαρχέ που γεγραμμεν 
Μακάριοι οί χαζεχοντες. Καλόν βεβαίως αι κ ηρ°ν°^ι » 
καλόν δμως ώςαύτως οί άποθαμένοι νά μη .ρωγωσι^ 
ζωντανούς, καί τά  Ιζοδα τής δίκης νά μη 
τούς έπιδόξους κληρονόμους. ‘Οθεν κατα το 1872 οσιος 
άνηρ καί καλός πατριώτης, — ήτο έποχη των ,



λων πατριωτών, το δε ευεργετικόν Δρομοκαέτιον δέν εί- 
χεν είςέτι ίδρυθή, διότι πασα ή πόλις ήτο τοιουτον, —  
ύπ’ όψιν λαμβάνων τάς πολλάς υπό τών κληρονόμων γε
ν ο μένα ς δαπάνας έπεχείρησε να λύση το ζήτημα άνεξό- 
δως. Στάδιον δέ τών πατριωτικών αύτου άγώνων έξελέ- 
ξατο, ώς εικός, τήν πλατείαν τής Όμονοίας, — εργον του 
τότε δημάρχου κ. Π . Κυριάκου, ω ή πόλις οφείλει πολλά, 
προς τοΐς άλλοις το Βρεφοκομεΐον καί το Δημαρχεΐον,— 
ήτις ήτο κατά τούς χρόνους εκείνους ή Πνύξ πάντων 
τών υπαιθρίων ρητόρων. Έ κεΐ έπραγματώθησαν το πρώ
τον αί σωτήριοι διατάζεις του συνταγματικού ήμών 
χάρτου, αί έπιτρέπουσαι παντί Έ λλη νι πολίτη το δι
καίωμα του έν ύπαίθρω άγορεύειν. Έ κεΐ ή εύγλωττος 
φωνή του νεαρού μέν άλλα περικλεούς ήδη Καρ***, ^ = λ η -  
σμονηθέντος σήμερον φευ τής άγνωμοσύνης τών λαών !—  
μυδροβολουντος άπο σκίμποδος το μεταξύ έθνους καί βασι- 
λέως μεσότοιχον, τον κόμητα Σπόνεκ, καί κατ’ αύτου 
έκσφενδονώντος μύδρους τηλικαύτης έλκής: «ότι το ψωμί 
άκρίβηνε ένεκα του τυχοδιώκτου ξένου». Καί όμως ό 
λαμπρός ούτος Καρ*** ήγεΐτο, έν γνώσει τών κρατούν- 
τω ν,τής εις τά  άνάκτορα παταγώδους διαδηλώσεως, ήτις 
έπήνεγκε τήν άποχώρησιν του άγαθοΰ εκείνου καί χρησί
μου τής βασιλείας συμβούλου.

Έ κεΐ δέ καί ό ήμέτερος ρήτωρ, τό αύτό έχων βήμα, 
ήγόρευε προς τά  πλήθη —  διψώντα τότε λόγων ώς σή
μερον ύδατος — καί ύπισχνεΐτο νά μεταφέρη ήμας εις 
τούς τόπους τής κληρονομιάς, καί καταστήση κατόχους, 
ούχί διά τών ξυλίνων τειχών του είδωλολάτρου Θεμιστο
κλέους, άλλ’ έπί τών χριστιανικών πτερύγων τών θηρίων 
τής Άποκαλύψεως. Καί δή ήρξατο δι’ έπανειλημμένων 
άγορεύσεων έξορκίζων αύτά έν όνόματι τής μαγικής αύ
του ράβδου νά έμφανισθώσι καί παραλάβωσιν ήμας. Ό ν 

τως δέ μετά τινας ήμέρας —  ήτο τότε Αύγουστος — τά 
φιλελληνικά θηρία ένεφανίσθησαν προς τό μέρος τής Β ά- 
ρης. Δυςτυχώς — οία, θεοί, οίκτρά παρανόησις ! οί έκεΐ 
συρρέοντες τήν ώραν έκείνην του έτους πολυπληθείς κυ
νηγοί, βλέποντες μακρόθεν έρχόμενα τά παράδοξα εκείνα 
δρνεα, καί έν άγνοια όντες του πράγματος, έφοβήθησαν 
διά τά ορτύκια καί τά  τρυγώνια καί όμαδόν έπυοοβόλη- 
σαν. Έ π ί δέ τη άξένω, βαρβάρω καί όλως εχθρική ταύτη 
υποδοχή τά θηρία εστράφησαν εις τά  όπίσω, εξηφανί- 
σθησαν καί δέν έπανήλθον πλέον. Άπλουν παρόραμα πό- 
σας συμφοράς ένίοτε έπάγεται ! άλλά μή άπελπιζοψεθα! 
ό τά μυστήρια τής Άποκαλύψεως άποκαλύπτων ζή έπί 
χρησταΐς του Ελληνισμού έλπίσι καί τίς οίδε, άν μή έπι- 
φυλάσση ήμΐν έτέραν ίεράν του άλύτου ζητήματος λύσιν. 
Πόσαι δέ παραφυάδες, μικρότερα περί τό μέγα τούτο 
ζήτημα! τό τής ίθαγενείας, τό ταχυδρομικόν, τό ρωμου- 
νικόν, τ ό . . .τ ό .. .τ ό ...

Άλλ* ελθωμεν εις τά  εσωτερικά* άπειρα δέ ταυτα, 
διότι τό παν παρ* ήμΐν ζήτημα. Τόσον δέ τά  ζητήματα 
περιβάλλουσιν ήμας, ώςτε είςεχώρησαν εις τον οργανι
σμόν, εις τήν κυκλοφορίαν του αϊματος ήμών καί έκεΐθεν 
ή λέξις ζήχημα εξέρχεται άνά πασαν στιγμήν τών χει- 
λέων. Έ ρωτατε :

—  Θά κερδήσω τήν ύπόθεσίν μου, κύριε δικηγόρε ;
—  Δέν είναι ζήτημα.
—  Θά ιατρευθή ό άρρωστος φίλος μου, ιατρέ ;
—  Δέν είναι ζήτημα.
—  Νομίζω ότι θ* άποτύχουν οί τών ’Ολυμπίων^ γυ- 

μνικοί άγώνες. ·
—  Δέν είναι ζήτημα.
Τά εσωτερικά ζητήματα διαιρούνται εις χειμερινά καί 

θερινά, ή, άν προτιμάτε τήν χρυσήν του χρηματιστηρίου
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γλώσσαν, εις πάγια και κυμαινόμενα. Είσί δέ χειμερινά 
7) πάγια τά  ώς έκ τής φύσεως αύτών επί μακρόν κοιμώ- 
μενα καί χτρος στιγμήν άφυπνιζόμενα υπό του τύπου, ίνα 
πάλιν κοιμηθώσι τον βαρούχειον. Ό  Λυκαβητός ανήκει 
τω  όημοσίω η τω κατατρώγοντι, — ώς ό γύψ του Προ- 
μηθέως, — τά σπλάγχνα αύτου ιδιώτη ; είναι καί τούτο 
εκ τών χειμερινών ζητημάτων, συγχρόνως ομως έξ έκεί- 
νων,^ατινα λύονται άφ’ εαυτών, διότι ούδεμία αμφιβο
λία ότι μετ ου πολύ δέν θά ύπάρχη πλέον Λυκαβητός, 
και κατ ακολουθίαν ζήτημα κατοχής. Πολλάκις άλλα 
τινά, φαινόμενα εκ πρώτης δψεως ζητήματα τής ημέρας, 
μετατρέπονται είς πάγια, ώς τό του Νομισματικού Μου
σείου̂  καί αλλα είς τήν άρχαιολογίαν άναγόμενα.

Τά θερινά ή κυμαινόμενα έπανέρχονται έπί του δημο
σιογραφικού^ όοίζοντος άνά παν θέρος, ώς τό τροπάριον 
τής άγιας Κασσιανής έν ταΐς έκκλησίαις τήν Μεγάλην 

ριτην, μετά τής μικράς όμως ταύτης διαφορας, ότι τό 
τροπάριον συγκινεΐ καί αναβιβάζει πω ; τήν διάνοιαν είς 
υψηλότερα, ένφ τά ζητήματα έκεινα εις ούδεμίαν ουδέποτε 
απολήγουσι λύσιν. Πρώτιστον δέ τών θερινών τό του κο- 
νιορτου· άλλά τί λέγω θερινών, ότε καί χειμερινή πληγή 
ο κονιορτός, δεν λεγει ό 'Αριστοφάνης:

"Οψει δέ χε^ιμώνος μέσου σικυούς, βότρυν, οπώραν 
Στεφάνους ιω ν.................κονιορτδν έκτυφλαΰντα;

Σκληροί πρόγονοι! παρέλαβον μεθ’ εαυτών πάντα τα  
του τότε χειμώνος καλα, ία καί οπώρας, καί άφήκαν ήμΐν 
την. . . σκόνην, ήτις διά τών καθημερινώς πυρπολουμε- 
νων δασών κατήντησε στάχτη, ίνα ή τό σύμβολον καί το 
λογιον τοϋ βίου τών απογόνων: στακτή V τά 'ftμάτια .

Η καταστολή, ή έντελής τοϋ κονιορτοϋ έξαφάνισις εί
ναι έκ τών πολλών του ελληνικού βίου απραγματοποίη
των ονείρων· είναι εργον Ήρακλέους. Διότι και άν
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ά κ ό ρ ) ΰποτεθώσι δυνατά τά φύσει αδύνατα, ήτοι πασαι 
ανεξαιρέτως αί μάνδραι μεταβεβλημέναι είς οικοδομάς, 
πάντα τά  περιεζωσμένα πεζοδρόμια πλακόστρωτα, πασαι 
αί όδοι και πλατεϊαι εχουσαι τό λαμπρόν, τό μοναόικον 
έν τω κόσμω πλακόστρωτον της Λιβόρνου, Πίσης, Φλω
ρεντίας καί' άλλων της Τοσκάνης πόλεων, καί αν πασαι 
αί άθηναϊκαί όδοί θά διαβρέχωνται, ώς έν Παρισίοις, δια 
ναμάτων ύδατος, άμφοτέρωθεν τών πεζοδρομίων ακα- 
ταπαύστως ρέοντος, καί τότε άκόμη θά ύπάρχγι κονιορ- 
τός, ό τών πέριξ της πόλεως ΰπό τοϋ πνέοντος άνεμου 
φερόμενος. Έ ν  τούτοις άναμένοντες τον μέλλοντα νά 
καθάρη τάς ’Αθήνας άπό τοϋ κονιορτοϋ νέον Ηρακλεα, 
τελοϋμεν εργον Σισύφου, άλλά μήπως καί ό Σίσυφος δεν 
είναι έκ τών άρχαίων ήρώων ; Όδοκαθαρισταί, οι μέν 
διά ξύστρας καί σαρώθρου, οί δέ διά πτύου ώπλισμε'νοι 
συλλέγουσι μετά ζήλου, βελτίονος τύχης άξιου, τον έπί 
τής όδοΰ κονιορτόν, ώς έν τω Νέω Κόσμω τό χρυσοφβ- 
ρον χώμΛ, καί, προς τό πεζοδρόμιον ώθοϋντες, ποι°ύσι 
κατά σειράν γαριεστάτους έκ κονιορτοϋ λοφίσκους. Ε 
πειδή όμως έν παντί τά ενήμερο*· άρετή τοϋ μέλλοντος 
παρ’ ή μ ϊν ,τό  προς άποκόμισιν τοϋ κονιορτοϋ χάρρον δεν 
έμφανίζεται πάντοτε έν δέοντι, ώςτε αί έκεΐθεν διερχόμεναι 
άπό ρυτήρος άμαξαι, τά  παίζοντα παιδία, ή τά  πάντα 
σκαλίζουσα όρνις, οί τά  δρομικά ά γ ω ν ι ζ ό  μεν οι  ̂σκύλοι 
καί γάτοι ίσοπεδουσι τούς κλασικούς έκεινους ^τυμοους, 
προτοϋ έ'λθη τό χάρρον ταϋτα δέ έν νηνεμία’ άν όε πνευση 
άνεμος, τετέλεσται ! τό παν άποσυντίθεται καί διασκορ
πίζεται- γη ε ϊ χαΐ είς γην άπεΜύσει. Ά λλ ά  καί όταν 
άκόμη τό χάρρον ελθϊ) έγκαιρως, και τότε ό πολύς ιών 
οδοκαθαριστών ζήλος ‘ βλάπτει, διότι ρίπτουσιν είς αυτο 
διά τοϋ πτύου τόν κονιορτόν μετά τοσαύτης όρμής, ώςτε 
τό πλεϊστον μένει έκτός τοϋ χάρρον στέφον τα έπιπλα



τής γειτονείας. Το λογικόν άπητει νά καταβρέχηται πρό- 
τερον ή οδός ελαφρώς, ώς γίνεται καί εν ταϊς οίκίαις το 
θέρος,δταν άφαιρώνται οι τάπητες,και είτα διά τήςξύστρας 
να ζέηται τό έδαφος καί σχηματίζωνται οι τύμβοι. 'Αλλά 
που νεράκι διά τόσο Λονσσο' καί έπειτα υπάρχει καί φό
βος, μή καθ’ εκάστην ξέοντες καί άναξέοντεςτό έδαφος ίνα 
συλλέξωμεν τον κονιορτόν, καταντήσωμεν έπί τέλει είς τά  
έγκατα τής γής καί ξέσωμεν τους πόδας τών. . . αντιπό
δων, διότι αί όδοί τής ’Αττικής είναι όλως χώμα έν άκα- 
ρεΐ εις κονιορτόν μετατρεπόμενον* δεν ύπάρχουσι πλέον 
λίθοι έν 'Αττική μετά τό 1872, ότε μεταλλευτική επι
δημία έλυμαίνετο τήν χώραν. Είκοσι καί επέκεινα μεταλ- 
λευτικαί έταιρεΐαι εσκαπτον πανταχου τήν γηραιάν Κε- 
κροπιαν καί έπλήοουν λίθων — δείγματα μεταλλευμάτων 
έπί τό εύφημότερον, — τά υπόγεια τής νομαρχίας, καί 
ώγυγείου σποδού τά έξηντλημένα βαλάντια τών κυρίων 
μετόχων* ήτο δέ τοΰτο τό μέρισμα τών καλών εκείνων 
εταιρειών.

Ούτω έπί πολύ αί Άθήναι θά φυγαδεύωσι κατά τό 
θέρος τούς οίκοΰντας καί θά κρατώσι μακράν τούς εξωθεν, 
άτε πραγματοΰσαι τής Σκύλλης καί Χαρύβδεως τον μΰ- 
θον* διότι, ότε μεν νηνεμία, καύσων άφόρητος, ότέ δέ άνε
μος, έκτυφλών κονιορτός καί ότε τυχόν γενναΐον τό κατά
βρεγμα πηλός αντί κονιορτοΰ. 'Όθεν άπο ’Ιουνίου εως 
Σεπτεμβρίου τό m e n u  τής αθηναϊκής πανδαισίας είναι ζε- 
σΐ7) ή σχόνη, Σκύλλα ή Χάρυβδις, καί όμολογουμένως 
δυςχερής λίαν ή έκλογή.

Ό θεν σχέδια έπί σχεδίοις επινοούνται προς άρσιν τοΰ 
κακοΰ: στρώσις τών οδών διά λίθων, ξύλου, μίγματος έκ 
γρανίτου, διά τοΰ συστήματος Μ ά κ -’Αδάμ, δ ιά ... δ ιά ... 
δ ιά ... άπειρα τά προτεινόμενα, ένθυμίζοντα διά τε τό 
ποικίλον καί πολυπληθές τάς προ ολίγων έτών έπινοηθεί-

σας 999 μηχανάς προς άποξήρανσιν τής σταφίδος, διότι 
πας τότε ό μή εχων εργασίαν έπενόει καί μηχανήν. Φυ
σικόν δέ ότι έν μέσω τόσων προς στρώσε τών ό^ών συ
στημάτων, πάντων άξιολόγων καί θαυμασίων, γεννάται 
εκλογής απορία καί, ώς εικός, ζήτημα άναφύεται όποιον 
τό καλλιτερον καί τό οίκονομικώτερον. Έ ν  τούτοις ό λίψ 
καί ό κονιορτός μαίνεται άνά τήν πόλιν* ή ήλίασις θερίζει 
πολλούς καί ό τύπος δριμύς μέμφεται τούς άρχοντας έπί 
άκηδεία καί άπανθρωπία. ’Ανάγκη έξευρέσεως προχείρου 
θεραπείας καί —προςωρινώς εως ου στρωθώσιν οί δρόμοι — 
έπανερχόμεθα είς τ ά .. .  παλαιά, τό διά βυτίων κατά
βρεγμα. ’Αλλά δέν ύπάρχουσιν άρκετά βυτία καί επειτα 
δέν υπάρχει καί ύδωρ.

—■'Ύδωο, φωνεΐ 6 τύπος, καταβρέξατε διά θαλασσίου.
— Καλή είναι ή ιδέα, άλλ’ αν βλάπτη τήν υγείαν τών 

ανθρώπω ν;... αν μαραίνη τάς ρίζας τών δένδρων;...
Καί νέον γεννάται ζήτημα, καί ή χρήσις τοΰ θαλασ

σίου ύδατος υποβάλλεται ύπο σκέψιν\
’Ανήρ ρέκτης, άναπληρών τον άσθενοΰντα τότε υπουρ

γόν έπί τών Εσωτερικών, ό τά  κοινά εύκλεώς διέπων, 
έπιλαμβάνεται τοΰ ζητήματος, παοαγγέλλει αντλίας, βυ
τία , καταφεύγει εις τά φρέατα, καί τέλος έπέρχεται τοΰ 
κακοΰ ποιά τις θεραπεία. ’Αλλά μετά δύο ή τρεις ήμέρας 
καί πάλιν είς τά  ίδια, τό κατάβρεγμα δέν γίνεται τα 
κτικά. Φωτιά λοιπόν ό τύπος διά...νερόν* φωτιά καί ή 
νομαρχία ,—καί ποΰ νερό διά τόσας πυρκαϊάς ! — κατα 
τής δημαρχίας, διότι άφήρεσε μίαν τών τεσσάρων άν- 
τλιών, τήν τοΰ Ίλισοΰ, καί επεμψεν αυτήν είς Χαλάν- 
δριον. Ή  τοΰ Ίλισοΰ άντικαθίσταται δι έτε'ρας, αλλ 
αύτη ανάπηρος καί τό κατάβρεγμα.. .χωλαίνει. Νέαι φω- 
ναί καί παράπονα* ό διευθυντής τής άστυνομίας καί ο 
μοίραρχος διατρίχουσιν έπί τούτω πολλάς οδούς και ή



Ιστορία — π α ρ ’ ολίγον, να εί'πω ή κωμψδία — λήγει δ ια  
κατα γγελ ίας τών εργολάβων. Πόσα άρθρα, πόσαι ένέρ- 
γεια ι καί παραστάσεις, πόσαι άρχα ί εις κίνησιν. ινα π λ η -  
ρωθώσιν ύδατος τριάκοντα βυτία* αν ήτο τουλάχιστον 
ύδωρ τής Κ α σ τα λ λ ία ς! . . .  Ούδαμοΰ γής τ ά  βυτία  έκίνη- 
σαν τόσον τήν γενικήν τοΰ κοινοΰ μέριμναν, ούδαμοΰ ύψ ώ - 
θησαν είς τοσοΰτο δόξης καί περιωπής, ώςτε νά δημο
σιεύεται κ α θ ’ εκάστην έν τω  τύπω  δελτίον : « 7 ο  κατά -  
δρεγρα»  περί τής πολυτίμου καταστάσεως τής σεβαστής 
αυτών κοιλίας, ώς π α ρ ’ ή μ ϊν , κ α τά  το παρελθόν θέρος, 
έν τα ϊς  κλειναϊς ’Α θήναΐς. Δ ι ’ο καί δίκαιον νομίζομεν νά 
προβιβασθη το βασίλειον, κ ατά  δύο τουλάχιστον βαθμούς, 
ϊνα καί ή πρωτεύουσα μετάσχη τή ς τ ιμ ή ς , καί ά π ο κ α - 
λ ή τα ι τοΰ λοιποΰ ούχί πλέον π ρ ό -τν -π ο ν , άλλα πρ ω -τό -  
τν-πον βασίλειον. Μ ά τά ς να ϊάδας, πολύ φοβοΰμαι μή 
οί άσημοι καί άνευ ένδοξων προγόνων, άλλά δραστήριοι 
Βούλγαροι, λύσωσι πολλά ζ η τή μ α τα , πριν ή οί Μ αραθω
νομάχοι καί Σ αλα μ ινομά χο ι καρκίνοι λύσωσι το τοΰ κ α τα 
βρέγματος.

’Α λλά τις π τα ίε ι ή μ ϊν , αν οί καλοί ’Α θηναίοι, ά π ο μ ι- 
μούμενοι τοΰ Λαφονταίνου τον τ έ ττ ιγ α  ή τζίτζικα, — οςτις 
τραγουδεΐ το καλοκαίρι καί πειν& τον χειμώ να , χορεύουν 
τον χειμώ να καί διψοΰν το καλοκαίρι, διότι τότε μόνον 
σκέπτονται δ ιά  νερό, ώς έκεϊνος διά φαγί. Τ ίς δεν ένθυ- 
μ εΐτα ι τά  περίφημα εκείνα πέρυσιν έφ* άμάξης τρεχάματα 
άνά τά  πέριξ τών ’Αθηνών προς άνακάλυψιν ύδατος τ ο ν .. .  
’Ιούλιον ; Ε ίνα ι όμως καί άληθες ότι πάντες εϊχομεν ρο- 
φήσει έκ τών προτέρων τόσον πολύ νερό, μέχρι υδρωπος, έκ 
τών δροσερών πηγών τοΰ άθηναϊκοΰ τύπου, ώςτε ειχομεν 
τον στόμαχον δεξαμενήν.

Κ α θ’ έκαστον έτος άρχετα ι τα κτικά  κα τά  το έαρ διά τών 
έφημερίδων ό προκατακλυσμιαίος ούτος έπφδός, ή ρεκΛά-»

μ α ,  διότι αφήκαμεν έξοπίσω είς το είδος τοΰτο καί αυτούς 
τούς Αμερικανούς, διδάκτορας την ρεκ λά μ α ν . "Ε χει δέ ό 
επωδός — το ήξεύρετε — ώς εξής : « Τ ο  άδριάνειον ύδρα- 
γωγεΐον θά καθαρισθη, καθαρίζεται ή έκαθαρίσθη, καί 
έντεΰθεν θά έχωμεν τοΰ ύπάρχοντος ύδατος αύξησή κατά  
τέσσαρας η πέντε ο κ ά δ α ς » .— « Ό  δραστήριος υδραυλι
κός κ. *** άνεκάλυψεν έν θέσει... δύο όκάδας ύδατος, όπερ 
ουδείς προ αυτοΰ είχε παρατηρήσει. Συγχρόνω ς δέ ό φι* 
λόπολις μηχανικός κ. *** προτείνει νά γ ο ρηγήση είς τον 
δήμον οκτώ οκάδας ύδατος έκ γνωστών αύτω π η γώ ν» . 
Τοσοΰτοι δέ οί κατά  παν θέρος άναφαινόμενοι ’Αθηναίοι 
Μ ω ϋσιΐς, ώςτε δίκαιοι φόβοι καταλαμβάνουσι τούς άν- 
θρώπους, μή ή ώγύγειος αύτη τών ύδάτων πληθώρα διαρ- 
ρήξη τό ύδραγωγεΐον, πλημμυρήση τήν πόλιν καί πνίξη 
τούς κατοίκους. Ε υτυχώ ς ό έπερχόμενος ’Ιούνιος ή ’Ιού
λιος διασκεδάζει π ά ντα  φόβον, δ ιό τ ι. .. κόμπος, οτάΛα νερό.

— Π ώ ς ; αδύνατον! κΰρ νεροκράτη, τ ι έγιναν όλες 
έκεϊνες η οκάδες πού ήμπορουσαν νά πνίξουν τήν π ο λ ι
τεία ; ποΰ είναι τώρα όλοι έκεϊνοι οί υδραυλικοί, οί μ η χ α 
νικοί, οί τόσοι νέρο-Κολόμβοι, μ πά ς καί τούς έπνιξε τά 
μπόλικο νερά πού άνεκάλυψαν

—  Χ ο ύ μ ! . . .  ’ςέρω κ ’ έγώ, κύριε; είναι, λέει, άνουμ -  
6ρία , τ ί νά σου κάμουν καί οί άνθρωποι. Φ ταίει ό Θεός 
που δε βρέχει, φταίει ό Δαίμονας πού έμποδίζει τή  βρο
χή  ; ’ξέρω κ ’ έγώ τ ί νά πώ  ;

Κ αί όμως τούς τελευταίους τούτους χρόνους τό θαΰμα 
έγένετο* ό κ. Δ . Σο-ΰτσος άνεδείχθη όντως Μωϋσής, ά π ο - 
σβέσας διά 1 4 0 0  δημοσίων κρηνών τήν δίψαν’ τοΰ παρά 
τον Ιλισόν ’Ισραήλ, μεμψίμοιρου καί μονρμουριάρη , ώς 
έ έν τη  έρήμω καί είτα παρά τον ’Ιορδάνην άρχαΐος. 
Α λλ ό ’Α θηναίος, ώς ό Ε β ρ α ίο ς  Μωϋσής, παρέλαβε 

μεθ έαυτοΰ τό θαυμάσιον μυστικόν, ό μέν τής άρχής ά π ο -
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χωρών, ό δέ του βίου απερχόμενος. Τον Μωϋσήν διεδέ- 
ξατο, κατά την Γραφήν, ό 'Ιησούς του Ν αυή, δςτις είς— 
ήγαγε τούς Ε βρα ίους είς την γην τής επαγγελίας" δθεν, 
τη  παρομοιώσει άκολουθοϋντες, έλπίσωμεν δτι καί ό διά
δοχος του ’Αθηναίου Μωϋσέως φιλόκαλος κ. Τιμολέων Φ ι- 
λήμων, θά είςαγάγη ημάς, άν ούχί είς τήν γην της επαγ
γ ελ ία ς ,— αί άπαιτήσεις ήμών πολλω μετριώ τεραι,— τού- 
λάχιστον είς δημοτικόν τινα παράδεισον, ένθα νά λησμονή 
τις τον καύσωνα καί τον κονιορτον καί κατασιγάζη τήν 
δίψαν. Γένοιτο !

Άλλ* επέστη ήδη ό Σεπτέμβριος* τά  καύματα ωχοντο 
ά π α ν τα  * ό πνιγηρός λίψ παρήλθεν ό τύπος ούδένα θά
νατον αγγέλλει εξ ήλιάσεως* ούδέν πλέον έν αύτώ δελτίον 
περί τής μεγαλοπρεπούς τών βυτίων κοιλίας* ή αιθέριος 
δημαρχία έκτελεϊ έκ διαλειμμάτων άφθονον κατάβρεγμα, 
άλλ’ ό κονιορτος έντόνως διαμαρτύρεται κατά τής ξενικής 
ταύτης ίπεμβάσεως είς τά  καθήκοντα τών δημοτικών 
αρχόντων, άεί τά  δικαιώματα αύτου σεβασθέντων. Τ ά  
πάντα  εχουσι καλώς έν τη καλλίστη τών πόλεων, δι'ο καί 
πάντα  τά  θερινά ζη τήμ ατα  πάνε \ά ν  άγαπηιιένα άδε.Ι- 
φάκια νά κάμουν νάνι, μέ το

Κοιμήσου καί παράγγειλα ς’ τήν Πόλι τά καλά σου, 
ς" τή Βενετ;ιά τά ΰχά σου καί τά διαμαντικά σου,

έως του χρόνου, δτε φιλόπολις δημοσιογράφος, ύλης άπο- 
ρών, θ’ αφύπνιση αύτά, ίνα καί πάλιν κάμουν νάνι κατά 
τον επόμενον Σεπτέμβριον.

Έ ν  τούτοις έλπίσωμεν, διότι 6 Έ λ λ η ν  ζή άνέκαθεν 
δι* ελπίδων, πανάρχαιον δέ το παρήγορον έκεΐνο :

θαρσεΐν y ρή τά χ ’ αυριον εσσετ’ άμεινον.

*  Έ λπίσωμεν δτι ήμέραν τινά πάντα  τά  ζητήματα  ταΰτα

6ά λυθώσι καί οί μάκαρες ήμών τών δυστήνων άπόγονοι 
θά πλέωσιν έν ποταμοΐς υδάτων έκ Κ ωπαίδος, Σ τυ μ φ α - 
λίας, ή — το πιθανώτερον — εξ Άχερουσίας ερχομένων* 
λίμνη γάρ καί αύτη.

Άλλ* είς πόσα άρά γε ν ' άνέρχωνται τά  ελληνικά ζη
τή μ α τα , εξωτερικά τε καί έσωτερικά ; Τ ις ποτε πλούσιος 
έγνω τον αριθμόν τών χρεών αύτου ; Ά ν  δέ κ α τ’ έπιει- 
κέστατον ύπολογισμόν καταβιβάσωμεν αύτά είς μόνον 
είκοσι, καί κρίνωμεν έξ αναλογίας, θά έλθωμεν είς τό 
κατωτέρω μα&ηματικόν συμπέρασμα. Ά ν  λάβωμεν λοι
πόν ύ π ’ οψιν δτι τό περί κατοχής τών ιαματικών υδάτων 
'Υ πά της ζή τη μ α , άρξάμενον πρό τοϋ 1 8 4 0 , έλύθη τω  
1 8 8 8 , ήτοι μετά πεντήκοντα καί επέκεινα έτη — άξιω- 
θέν ούτω νά τελέση καί πεντηκονταετηρίδα, — έπεται δτι 
διά τά  είκοσι ζη τή μ α τα , άπαιτοϋνται, χ ίλ ια , καί θά είναι 
τότε τό σωτήριον ετος 2 8 8 9 . Δέκα εκατονταετηρίδες είναι 
βεβαίως παραπολύ καί δ ι’ αύτόν τον Έ λ λ η ν α , κληρονο- β 
μήσαντα τήν άρετήν τοϋ ’Ιώβ καί τον στόμαχον του κή
τους του Ίω ν α .

Τις δμως αναγκάζει ήμας νά λύωμεν εν μόνον ζή
τη μ α  άνά πεντηκονταετίαν; οσα περισσότερα συγχρόνως 
τόσον καί τό κέρδος μεγαλείτερον. Ά ν  εκάστοτε λύωμεν 
πέντε, κεοδαίνομεν 2 0 0  έτη, άν δέκα, 4 5 0 , άν δεκαπέντε 
7 0 0 , άν δέ καί τά  είκοσιν όμοϋ, 950* καί άν. . . κάνέν, 
κερδαίνομεν καί τά  1 0 0 0 , καί τοϋτο μά τήν άλήθειαν τό 
πάντων φρονιμώτατον. Που νά περιμένη τις πενήντα χρό
νια , ’μισόν αιώνα, διά νά π ιή  ολίγο νερό καθαρό καί νά 
περιπατήση έπί τοϋ λιθοστρώτου! Ά ν  τούλάχιστον ήτο 
έκ πλακών άργυρών τοϋ Λ αυρίου... αί! θά ήξιζε τον κόπο, 
άλλά συνέβη καί έδώ παρόραμα, εί καί ύπήρχεν επι
τροπή,Επιτροπή, — έκτακτον καί μοναδικόν φαινόμενον, — 
συσταθεΐσα πρό το ϋ ... παροράματος, πριν ή άγορασθώσι #



τά Μεταλλουργεία ! Ά λλά  τί πταίουν καί οί καϋμένοι οί 
επίτροποι- τήν ημέραν εκείνην εξήρχετο τών καμίνων 
τόσον 4 πυκνός καπνός —θά έγινε βεβαίως επίτηδες —ώςτε 
ό άήρ εμαύρισεν, οί οφθαλμοί τών επιτρόπων εσκοτίσθη- 
σαν, είδον άλλα άντ’ άλλων κα ί... σκουριές ό θησαυρός* 
ό καπνός είχε καλύψει τάς πλούσιας έκβολάδας.

IV

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ι

Αί Άθήναι είναι μέγας λέβης άπο καιρού εις καιρόν 
ζέων καί κοχλάζων, άπειλών ενίοτε διάρρηξιν καί κατα- 
στροφάς, άλλά καταλήγων πάντοτε είς έξάτμισιν. Ή  δ’ 
εξάτμισις είναι ή έσχατη φάσις, ή Ισχάτη εξέλιξις τών 
φωνών, κραυγών καί κεραυνών του τύπου, τών κοινοβου
λευτικών καταιγίδων, τών διαμαρτυριών, άποχωρήσεων, 
άπειλών, διαδηλώσεων, παντός του περί ημάς γινομένου 
επίπλαστου καί εφήμερου θορύβου καί πατάγου. Έ δώ  έν 
τω λέβητι τούτω, τω μινωταύρειον εχοντι γαστέρα, άπερ- 
ροφήθη καί έξητμίσθη ή περίφημος έκείνη ά ρ .Ιεχίνεω ς  τήν 
στολήν εθνοφυλακή, ή; τελευταίος άντιπρόσωπος ό του 
μακαρίτου Δούκα, χάρτινος ΈθνοφύΛαζ, προςήκον χαρ
τοβασίλεια) σύμβολον. Έ δώ εγένετο ατμός — οιμοι ! τών 
χρηστών τής πατρίδας ελπίδων!—καί ή πορφυρογέννητος 
Πανεπιστημιακή Φάλαγξ, καί αί έουθραι περισκελίδες, 
καί τά οπλα , καί τά ζίφη, καί αί σπάθαι καί αύτά 
ετι τά άλογα τών άρειμανείων αυτής άρχηγών. Πόσον 
ήσαν υπερήφανα φεροντα τους γενναίους Εκείνους στρατη- 
λάτας, ότε μάλιστα κατώρθουν ούτοι νά ξιφο^κήσωσι 
διά μιας καί νά δώσωσι δι* ισχυράς φωνής τό προςταγμα! 
Και έπειτα λέγουσι μωροί τινες ότι τά άλογα είναι ζώα

άλογα καί δέν αισθάνονται τον άναβάτην ! Τί φαιδροί, 
τί ευχάριστοι, τί ευτυχείς χρόνοι ήσαν εκείνοι ! ούδείς 
άπαίσιος Δρομοκαίτης έτάραττε τό παράπαν τήν ζωηράν 
εύθυμίαν τών άπογόνων του Περικλέους, διαρκείς άγόν- 
των άπόκρεως έν τη πόλει τής Παλλάδος. Αλλά βάσκα
νος Δαίμων έφθόνησε τά άειθαλλή εκείνα χαρναβάΛια καί 
ή εύθυμία ήμών έξητμίσθη.
. Α τμός, άτμός, τά πάντα άτμός, ότε τυχόν δέν είναι 
κονιορτός. Καίτό πολύκροτον τώνΆττικών δημοσιογράφων 
μαηφφέστο, μαηφφέστο Επιμηθέων, κατά του αύθάδους 
καί άρνησιθρήσκου Χόβαρδ,—ότε είχεν ήδη ... άποπλεύσει 
εκ Σύρου, — οπως τό έθνος Εξοπλισθή καί εύρεθή έτοιμον 
έν άνάγκη, άν ό άρνησίθρησκος θέληση νά Επανέλθη* καί 
αί πολυθρύλητοι έκεΐναι προπαρασχεναί, αϊτινες ούδέ- 
ποτε ύπερέβησαν τήν προ καί έμειναν πάντοτε άγαθαί 
προθέσεις* καί ό περιώνυμος επωδός έκ τών ιόντω ν, ού το

* . . κλέος ουρανόν εύρύν ίκανει*

πάντα ταυτα κατεπόθησαν υπό του λέβητος καίέξήλθον εκ 
του άτμαγωγοΰ. t

Ά τμός καί ό 'Ιερός Λόχος, καί ή Εθνική Ά μυνα, καί 
ό Εθνικός Δεσμός καί τά περιβόητα ά-2ά  Έρνάνη συνω
μοτικά τών έταίρων έγχειρίδια, καί ή Μακεδονική Φά
λαγξ, άνευ όμως Μεγάλου Αλεξάνδρου* άλλ' οϊα τών 
κλεινών τής άρχαιότητος ονομάτων σκληρά σάτυρα ! Οί 
εύφυεΐς άλλ* εκδικητικοί Αθηναίοι του 1887 Εξεδίκουν 
βεβαίως τήν Χαιρώνειαν του Φιλίππου, διακωμωδουντες 
τήν φάλαγγα του Αλεξάνδρου. Τί δέ νά ειπη τις περί 
του τρομερού εκείνου Νορδεμφέλδ, όςτις έμελλε νά κα
ταπόντιση Εχθρικούς στόλους, νά κάμη τέρατα καί ση
μεία, ώς ό βιβλικός Λεβιάθαν, καί κατήντησε — sic tran
sit gloria mundi! — νά γένη ψαράδικο, ώς λέγουσιν α ί



κακαι γλώσσαι, άλλ* είναι τοΰτο βεβαίως συκοφαντία.
’Α τμός καί αί επιστρατεΐαι καί οί πόλεμοι, καί αί κα 

τακτήσεις καί οί βιομηχανικοί συνεταιρισμοί, καί αί είκοσι 
μακαρίτιδες μεταλλευτικαί έταιρεΐα ι, καί οί 99  σύλλογοι 
καί αί 9 9 9  έπιτροπαί καί Ιπ ιτροπεΐα ι, καί οί βουνοί, τά  
Ορη, αί 'Ά λ π εις  Ικεΐναι τών άπο καταβολής τοΰ χα ρ το 
βασιλείου Ίκπονηθε'ντων καί καθ’ εκάστην περί παντός 
πρά γμα τος εκπονούμενων σχεδίων. Π άσαι δέ αύτα ι αί με
γαλουργοί συλλήψεις, τής ζωηρας τών Ε λ λ ή νω ν  φαν
τασίας καρποί, κατασταλάζουσιν ή μ ία  μετά  τήν άλλην, 
εν εμβρύου ώς επί τό πολύ καταστάσει, εν τη  άδηφάγω  
τοΰ λέβητος κοιλία, ά λ λ ’ ιδέαι ούσαι αθάνατοι άναζώσι 
καί ύψοΰνται είς τούς κυανοΰς αιθέρας είς άτμούς μ ετεμ - 
ψυχούμεναι.

Θόρυβος, σονσονρρο, σαματάς, κακό μεγάλο, χαλασμός 
κόσμου. Ια τρ ο ί τρέχουσιν Ιφ 'ά μ ά ξη ς δεξιά καί άριστερά* 
φαρμακοποιοί προςφέρουσι φ ιαλίδια  κινίνης εν ονόματι τής 
φιλανθρωπίας καί μεταβαίνουσι δ ιά  τών εφημερίδων είς 
τήν έφήμερον τή ς ή μ έρα ςά θα να σ ία ν .Έ π ιτροπή  — πρώτη — 
συνισταται προς συλλογήν συνδρομών* ό τύπος γράφει 
άρθρα συγκινητικά* κλαίει τις άναγινώ σκω ν.’Απόψε εν τη  
π λα τεία  τή ς Ό μονο ία ς π ρ ά γμ α τα  μεγάλα* κόσμος, ση- 
μ α ια ι, μουσικαί, φω ταψ ίαι, π υροτεχνήμ ατα , επιτροπή 
κυριών, επιτροπή κυρίων, δίσκος.

—  Τί το ίγιι;
—  Τ ί τρέχει ; έρωτας ; πώς δέν τά μαθες, δέν τά  δ ιά 

βασες, παροικείς εν Ιερουσαλήμ  ;
—  Ό χ ι ,  δέν ’ξέρω τίπ ο τε .
—  Δέν ’ξέρεις τίποτε  ;! πάει τό Γ α ζο χ ώ ρ ι...
—  Πυρκαϊά ;
—  Τ ί πυρκαϊά ; ’πεθαίνουν ολοι.
—  Χολε'ρα *

 Τ ί χολε'ρα! θέρμες, φίλε μου, θέρμες* οί άνθρωποι
είναι όλοι χλω μοί ’ςάν τό κερί* δέν στέκονται πλέον είς 
τ ά  πόδια τους, κάμνουν φόβο νά τους βλέπης, τ ί ά ναλ- 
γησ ία , τ ι  άπανθρωπία Ικ μέρους τή ς Κυβερνήσεως, Ικ 
μέλους τοΰ ίατροσυνεδρίου! Φοβερά κατάστασις ! και αν 
δέν ήτο ή Ν έα  ΈγημερίC, δχ ι, ό Χρόνος, καλά λέω ή 
Ν έα  Έ φ ψ ερίς, κάνεις δέν θά ήξευρε τ ίπ ο τε , καί εκείνη 
άκόμη κα τά  τύχην τά μα θε. Ν ά  πάσχουν τόσοι αδελφοί 
μας καί ούτε ιατρός, ούτε ιατρικά, κ ά μ μ ία  περίθαλψις ! 
φοβερόν, φρικώδες, φρικαλέον! Χώρα πε πολιτισμένη είναι 
αυτή ή τοΰ Μαρόκου ή πολιτεία  ! Ε υτυ χώ ς όλη ή πόλις 
συνεκινήθη, είναι άνάστατος. Ό  Χρόνος εστειλε ιατρούς* 
έπήγε ό **** πάει καί ό *** εύγέ τους! εύγε το υ ς! Θ ά 
τους σώσωμεν !

Κ αί ή αισθηματική αύτη εκκοηξις βαίνει αύξουσα, λ ά 
βας φιλανθρωπίας έκσφενδονώσα. Μ ετά τινας όμως ή μ έ- 
ρας τό παν κ α τα π ίπ τε ι έν τω  λέβη τι κ α ί . . .  εξατμ ίζετα ι. 
Ούδείς ένθυμεΐται σήμερον τό Γ α ζ ο χ ώ ρ ι,— θά άπηλλάγη  
βεβαίως παντός πυοετοΰ, — άλλά καί τ ί ένθυμούμεθα; Ο ί 
πρόγονοι ό μ ω ς ,— ούς άνά πάσαν στιγμήν εχομεν έπί τών 
χειλέων, ά λ λ’ήκιστα τά  κ α τ ’αυτούς έρευνώμεν, — δέν ησαν 
ώς ήμεΐς τόσον έπιλήσμονες. Δ ιη γείτα ι τ ι  ό Π λούταρχος 1 
πάνυ περίεργον, ότι καθ’ ήν ήμέραν ό Σ ύλλας εξεπόρθει 
τά ς ’Α θ ή ν α ς ,— ήτο δέ τότε Μ αρτίου καλένδαι κ ατά  ‘Ρ ω 
μαίους, ή κ α τ’ ’Αθηναίους νουμηνία Ά νθεστηριώ νος,— 
έτέλουν ούτοι τελετάς είς άνάμνησιν τοΰ ολέθρου, ον 
έπήνεγκε τη  πόλει προ έπτακαίδεκα εκατονταετηρίδων ό 
τ ο ΰ .. .  Ώ γύ γ ο υ  κατακλεισμός. Ή μ ε ΐς  δέ ούδέν ένθυμου-
μ ιθ α — καί τά  σπουδαιότατα — πέραν τών τριών ήμερών ! 

• ★
* *

1 Σύλλας XIV.
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— Ζήτω ό πόλεμος !
— Ζήτω! ζήτω! ζήτω!
Και τά*, τ ά κ , τα#, έκρότουν τά παλαμάκια.

r p  I /— 1ι τρεχει ;
— Διαδήλωσις υπέρ του πολέμου.
— Λοιπόν θά εχωμεν πόλεμον ;
— Δέν είναι ζήτημα, Ικτός Ιαν αί δυνάμεις...
— Μέ τούς Βουλγάρους ;
— Δέν ήξεύρω μέ ποιον, αλλά θά πολεμήσωμεν. Ό  

Ελληνισμός δέν δύναται νά ύπομείνη τό πραξικόπημα ενός
τυχοδιώκτου ηγεμονίσκου καί τών Βουλγάρων, χθεσινού 
λαοΰ άνευ προγόνων. Σήμερον επήραν τήν 'Ρωμυλίαν, 
αυριον θά μας πάρουν τήν κληρονομιάν τών πατέρων μας, 
την Μακεδονίαν* πρέπει νά πολεμήσωμεν, πρέπει ν ά .. . .

— Καί θά εχωμεν συμμάχους;
— Εϊχαμεν είς τά 21;
— Αλλοι καιροί, άλλοι πόλεμοι τότε, άλλοι σήμερον.
— Ό λ ’ αυτά ’ξέρετε καί κοπανατι σεις οί χλιαροί* θά 

σα; κάψουμε, θά βάλουμε φωτιά ’ς τήν ’Αθήνα καί *ς 
τά μέγαρά της, αν δέν θέλη τον πόλεμο. Θάρρος! θάρρος 
θά πολεμήσωμεν, θά νικήσωμεν, θά εχωμεν υπέρ ήμών 
τας συμπαθείας πάντων τών εύγενών λαών.

— Καί αί Κυβερνήσεις;...
Θά ύποχρεωθουν καί αύταί νά άκολουθήσουν τούς 

λαούς* δέν συνέβη τό αυτό καί κατά τον 
θάρρος! ζήτω ό πόλεα,ος.

Μετά οκτώ μήνας:
— Σέ λεγω, φίλε μου, ότι είναι άδύνατον* εκατό χι

λιάδες άνθρωποι είναι αυτοί...
— Μά νά είναι εκατό;
— Βάλε όγδώντα.
— Μά νά είναι όγδώντα;

άγώνα; θάρρος!
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— ΙΙές εξήντα, καί είναι τόσοι, καί εξήντα χιλιάδες 
άνθρωποι ώπλισμένοι θά σου καθίσουν, νομίζεις, μέ τά 
χέρια σταυρωμένα, αί! Καί δεν έχουν και άδικο* τους 
πήραμε άπο τά σπίτια τους* τούς ’βγάλαμε άπο τη δου
λειά τους* τούς κρατούμε τώρα οκτώ μήνες 'ς έπιστρα- 
τεία μέ τό σήμερα καί με τό αύριο* υποφέρουν τα πάντα 
ι*έ τήν ιδέα ότι θά πολεμήσουν* καί επειτα κόπιασε νά 
τους ’πης άμέτε ’ς τό καλό άδέλφια, δέν έχει πλιά πό
λεμο, σας διαλύω.. .  αυτά δέν γίνονται 'ς τήν Ε λλάδα.

— Λοιπόν νομίζεις πώς θάχουμε ταραχάς ;
— Ταρα/άς! δέ λέ; επανάστασή εμφύλιο πόλεμο, κα

ταστροφή* όλοι τό λένε καί το φοβούνται. Πές μου, σέ 
παρακαλώ ’ς τή ζωή σου, ποιος θά τους κρατήση νάρθουν 
’ς τήν ’Αθήνα καί νά μας κόψουν ολους; συ κ’ έγώ; Δέν 
τα βλέπω καλά καί ό θεός νά βάλη τό χέρι του!

Ά λ λ 'ό  θεός εκρινεν όλως περιττόν νά το βάλη, άφοΰ 
τόσον θαυμασίως λειτουργεί ό μαγικός έκείνος λέβης* καί 
ό σωτήριος λέβης διεσκέδασε πάντα κίνδυνον είς άτμόν 
μεταβαλών.

£ Γ . 5 ^ ς ω π ι ο ς



ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΩΝ

Γ 1 Γ \ 9, πολίχνη Πυρμών, ετήσιον έντευχτήριον
αξιοπερίεργου πλήθους κατα το θέρος, ήτο τον 

I J J  τοϋ 18. . έτι μάλλον πολυάριθμος υπό
των εχοντων πολύν χρυσόν καί και ο ον Ρ*.αταιο- 

σχολών. Τέ θέρος εκείνο θά ώφέλησεν υπέρ το δέον τούς 
ζητουντας νά πλουτήσωσιν άπο τοϋ άλλοτρίου βαλαντίου.

ι οιευθυνται τών χαρτοπαικτείων προσεπάθησαν παντι 
σθενει να ελκυσωσι τούς χάριν τών λουτρών μεταβαίνον- 

£'ς JJuPlx<*>v· ^  δουκάτα, τά λουδοβίκεια και τα δου- . 
ολονια εβριθον έπι τών πρασίνων τραπεζών, εις τήν λάμ- 
y i/ ”ών κηρίων και άνθρωποι αγνώστου προελεύσεως προσ- 
ετρεχον από παντοίων εύρωπαϊκών μερών, ΐνα προσκυνή- 
σωσι τήν θεάν τύγην.
,_Τ« λουτρά ο·οείλουσι μάλλον τήν φήμην των είς τήν 
άπειρον συρροήν ήν ποιοΰσι τά χαρτοπαικτεΐα παρά εις 
w ν̂ ω^ςλειαν τών πηγών αυτών. Έκεΐ βλέπει τις, κατ’

________  '  <> /  .  IL # '

ζονται δτι δέν θά έθεωρούντο εύγενεΐς, αν δέν εχανον αφε- 
λώς χρυσά τινα νομίσματα καθ’ έκάστην.

O ty  ηττον δμως, καθ’ ήν έπογην θέλω αφηγηθ^ την

^περιπάτους. Συχνότερον έκλείετο έφ ολοκλήρους ημέρας, 
γωρίς ούδείς να* εισδύσ$ εις το μυστικόν του άποκρυφου
βίου του. „ . r

Γνήσιος ήρως μυθιστορήματος, ν έ ο ς ,  ωραίος, πλούσιος 
και εύγενής, άφινε νά διηγώνται περι αύτου πληθυν ιστο- 
οιών, ούδεμίαν προσοχήν εις ταύτας δίδων. Οι συνηλι- 
κιώται του, άφ’ ού κατέκριναν τήν ιδιοτροπίαν του και 
τήν επίμονον άρνησίν του νά είσέλθη εις χαρτοπαι- 
κτειον, άποκαμόντες έπι τέλους, τον άπεκάλεσαν φιλαρ- 
γυρον. Τήν φοράν ταύτην, χωρίς νά το γνωριζωσιν, ηγ-
νισαν τήν χορδήν. k i f f S  ,

fO νεαρός βαρώνος ώρκίσθη νά τούς διάψευση όιαρρη- 
2ην. Εσπέραν τινά είσήλθεν αίφνιδίως εις το χαρτοπαι- 
κτεΐονκαι εστη προ τής τραπέζης, έν f4 έπαίζετο φ α ρ &■ ω, 
άπόαασιν άκράδαντον εχων νά διακινδυνευση σπουοαιον

τον άπεκάλεσαν φιλαργυρον, τον οιεκηρυςχν 
παρεπονέθη, άλλ έτιμώρησε τούς φλυάρους κερόησας τα 
χρήματά το>ν. ’Ολίγον κατ’ ολίγον τοσοΰτον συνειΰισε 
τό παιγνίδιον, ώστε κατέστη αυτώ πάθος.  ̂ ^

Νύκτα τινά, έν ω επαιζον, ό βαρώνος έγειρας τους ο'^ταλ- 
μούς κατά τύγην έπι τών παικτών, παρετηρησε μεσηλικα 
άνδοα, δ στις εφαίνετο βλέπω/ αυτόν μ^τ αλλοκο^ου 
έπιμονής. Το ό£ύ έκεΐνο βλέμμα τώ*προύξένησεν άνεξη- 
γητον στενογ ωρίαν* έν τούτο ις ε σιωπή σε.



Την^ επιούσαν ο αυτός άγνωστος έφάνη πέριξ της τραπέ- 
ζης και αυθις ηλθε νά καθήση απέναντι αυτού, παοατηοών 
με το αύτο β λέμ μα . Η ό ιαγω γή αυτη άπήοεσεν είς τον 
βαρώνον, δστις άπολέσας τήν υπομονήν ήγερθη καί είπε 
γεγω νυία  τη φωνή*

— ύποχρεώσητ ε ,  κύριε, νά καθήσητε αλ
λα χού , η νά μή με^παρατηρήτε τοιουτοτρόπως.

Ο άγνωστος εμειδίασε θλιβερώς, έχα ιρέτισε και έξήλθε 
τής αιθούσης, χ ω ρ ίς  ου δε μίαν λέξιν νά είπη .

Τήν έπομένην νύκτα, έπανήλθεν είς τήν ίοίαν θέσιν, τια- 
ρατηρων μέ το αυτό β λ έμ μ α  καί μέ πλειοτέραν έπιμονήν.
, 9  ? a p p v°S ηρυθριαατεν. Ό  τρόπος ούτος άνδρός,ούτινος
ηγνοει να ι το ονομα αυτό, τω  έφαίνετο προσβλητικός.

Κύριε, τω ειπε, την φοράν ταύτην μετά τόνου έλέγ- 
χοντος υπόκωφον οργήν, αν σεις άρέσκησθε νά μέ παοατη- 
ρητε  ̂τοιουτοτρόπως, είς εμέ ομως δέν ευαρεστεί αυτό.
, ^*τα 01 άγεοώ χου χειρονομ ίας, καταφρονούσης πάσαν 
απαντησιν, τω  επεοειΕε τήν θύραν.
„ ^  ζένος ^έμειδίασεν, έχα ιρέτισε και έξήλθεν ή σ ύχω ς, 
οπως καί τήν πρώ τη ν φοράν.

 ̂ Η ψ υχρ α ιμ ία  αυτη, ουδεν το προσπεποιημένον εχουσα, 
έςέπληττε καθ’ υπερβολήν τον νεαρόν βαρώνον. Έ πανελ- 
9ων εις το ο ίκημά του καί μή δυνάμενος νά κοιμηθη, ή ρ - 
Χ ^ ε ν* ^υ λλο γ ίζη τα ι τούτον, δτε αίφνης τω  'έφάνη δτι 
εβλεπεν ενώπιόν του τήν μορφήν του προβληματώδους γ έ 
ρον *ος.  ̂ Η παραισθησις αύτη τον παρουσίαζεν είς αυτόν 
ενοεουμένον τετρ ιμμένην ενδυμασίαν, εί καί ή φυσιογνω 
μ ία  του έοαίνετο άνδρός διακεκριμένου.

—· Αλήθεια,διελογισθη ο βαρώνος,κακώς επραξα νάποοσ- 
ενεχθώ αποτόμωςπρός αυτόν τον δυστυχή, ό‘όποιος ουδέν 
κακόν μοι εκαμε. Θά είναι βεβαίως κανείς γέοων χαοτο- 
παικτ*Γις κατεστραμμένος, ό όποιος κατέτρωγε διά των 
οφθαλμών τους μεταλλικούς καρπούς της άλλοκότου τύ
χης μου εις το χαρτοπαιγνιον. Εις τήν πρώτη ν συνάντη- 
σιν μου με αυτόν, θά τω ζητήσω συγγνώμην διά τον

απότομον τοόπον μου, καί θά προσπαθήσω νά τον διευκο
λύνω  έμμέσω ς, αν τυχόν εχη  ανάγκην χρ η μ ά τω ν .

Δέν άνέμεινεν έπ ί πολύ την περίστασιν ταυτην. Την 
επιούσαν τό πρώτον πρόσωπο^ οπερ συνηντησεν ήτο ό μ υ 
στηριώδης άγνωστος, περίπατω ν βραδέως έπ ι τού π ερ ι
πάτου των λουομένων. τ

Ό  β α ρ ώ ν ο ς  έπλησίασε σ ιγά  καί τψ  ειπε*
 Κύριε, λυπούμα ι τά μ έ γ ι σ τ α , διότι προσηνέ^θην ολι-

γονβαναυσως χθες προς υμάς. Σάς παρακαλώ να με συγ-
χω ρ ή σ η τε  . . .  , ,

_ _  Κύριε βαρώνε, άπεκρίθη ο μεσηλ ις ανηρ, ουοολως 
πρέπε ι να με ζητήσητε σ υγγνώ μην. "Αν τις ές ή μ ώ ν
π τα ίη , τότε πτα ίω  έγώ . t >

—  Δ ιάδολε! διελογισθη ό βαρώνος εκπλαγεις ^όια την 
απάθειαν του αγνώστου, αυτός είνα ι απαθέστατος, ας προσ- 
παθήσωμεν νά τον γνω ρίσω μεν ολίγον ^

Καί έξηκολούθησε συνομιλών π ερ ι διάφορων πραγιχα- 
τω ν, τούθ’ δπερ τω  παρέσχε την ευκαιρίαν νά θίξη τό λ ε 
πτόν ζή τη μ α , λαλώ ν, μετά φαινομενικής αόιαφοριας, περ ι 
δυσχεοειώ ν τινω ν τού βίου έπιόρωσών δυσαρεστως επ ι 
χαρακτήρας τινας. Ταύτοχρόνως προσεπάθησεν J v a  εν- 
νοήση διά κεκαλυμμένων λέξεων ό γέρων, οτι θα ητο λίαν 
ευτυχής, αν ήδύνατο νά δανεί*$ είς τίμιον άνθρωπον δυσ-
τυ·/οϋντα. , „

_  Σας μαντεύω, κύριε βαρωνε, απεκριθη ο άγνωστος.
Μ’ έ/λααβάνετε άπλούστατα ώς ένθεη τινα φθονουντα τα 
κέοδη σας καί μοί άποδεικνύετε γενναιότητα, δι’ ήν σας 
εύναοιστώ. Άλλα δέν στερούμαι πόρων,οπως το δεικνύει 
ή πτωχή ενδυμασία μου. Πολύ °^ιΎα» αναγκας εχω να 
•πληοώσω εν τώ κόσμφ τούτω- ουδόλως φθονώ τα^χρη- 
ματα, αν δέ νομίζητε δτι με προσεβάλετε, ομολογώ ο.ι 
ολον τό y ρυτίον τοΰ κόσμου δέν θάεςήλειφε τήν λύπην τήν
όποιαν μοί προύξενήσατε. ,γ „ ,

— Κύοιε, ειπεν ό βαρώνος γαιρετισας, νομίζω οτι και 
ένώ σας ‘έαάντευσα. Είς ακρον'θά λυπηθώ,άν άρνηθώ εις



εύγενή άνδρα τήν Ικανοποίησήν τήν όποιαν δικαιούται νά 
μοί ζητήστρ. Λαμβάνω λοιπόν τήν τιμήν νά τεθώ είς τάς 
διαταγάς σας.

—  Πρός τ ί, παρακαλώ, φίλτατε κύρ ιε; άπεκρίθη ό 
άγνωστος* ή τύχη  της μονομαχίας θά είναι εις άκρον άνι- 
σος μεταξύ μας, άλλως τε, κατά τήν γνώμην μου, ή μο
νομαχία γενικώς είναι κακή άστειότης, ώς θέτουσα κατά 
τύχην τό δίκαιον έν τή θέσει του. 'Γπάρχουσιν έν τού- 
τοις περιστάσεις, καθ’ ας ή γή καθίσταται στενότατη πρός 
ούο ανθρώπους, και καθ’ ας είτε ό μεν εύρίσκεται έπί 
τού Καυκάσου, είτε ό δέ έντός μεταλλείου, είναι άνάγκη 
ομως ν ’ άποθάν^ ό είς, διά νά δυνηθ/; ό έτερος ν’ άναπνέη 
ανέτως. Αί περιστάσεις αύται είσι σπανιώταται, εύτυ*/ώς. 
Δέν πιστεύω, κύριε, νά κατηντήσαμεν εως έκεΐ. Τί θ’ 
άπεδείκνυε τάχα μονομαχία μεταξύ τών δύο ήμώ ν; Ά ν  
είχον τό ατύχημα νά σάς φονεύσω, θά συνέτριβον ίσως 
β ίο ν μεστόν μέλλοντος, άν τουναντίον έφονευόμην έγώ, 
ηθελατε με άπαλλάξιρ πολλών βασάνων. Βλέπετε λοιπόν 
δτι ή τύχη δέν ισοφαρίζει. Περιπλέον δέ σπεύδω νά σάς 
ειπω οτι ουοαμώς θεωρώ έμαυτόν προσβεβληυιένον. Σάς 
παρετήρουν διά'τρόπου δστις σάς δυσηρέστησε. Μοί είπετε 
νά έξέλθω τής αιθούσης τού χαρτοπαιγνίου καί . . . ύπή- 
κουσα είς τήν θέλησίν σας . . . ’Ιδού τά πάντα.

Η έξήγησις αυτη, γενομένη μετά προφανούς γαλήνης, 
έφαίνετο ούχ ήττον άποκρύπτουσα βαθεΐαν θλΐύιν. Ό  
νεαρός βαρώνος συνεκινήθη. Άνενέωσε ρητώς τήν ειλ ι
κρινή λύπην του καί άπέδωκε τήν ζωηρότητά του είς τήν 
κακήν έντύπωσιν ήν ήσθάνθη αίφνιδίως.

—  Ε !#λοιπόν, έξηκολούθησεν ό άγνωστος ζωηρότερος 
γενόμενος, άν είναι αληθές δτι τό δμμα μου τοιαύτην έν- 
τύπωσιν σάς ένεποίησε, τότε είθε τό δμμα τούτο νά μή 
έξαλειφθτ, ποτε τής μνήμης σας, είθε δέ ή άνάμνησις τού
του νά σάς προφύλαξή έκ τών κινδύνων τούς οποίους μετά 
φόβου όιαβλέπω είς τό μέλλον σας. Ά !  σάς καθικετεύω, 
αν είναι Ουνατόν νά τύχω  παρ’ υμών έμπιστοσύνης τινός,

δυσπιστειτε πρός τό πάθος τού χαρτοπαιγνίου τό όποιον 
σάς κατέλαβε* πολεμήσατέ το δι* δλων τών δυνάμεών σας, 
προτού σάς κυριεύση ολόκληρον, διότι άν δέν τό νική- 
σητε, σάς προλέγω δτι έντός ολίγου θά κατα στο αφήτε καί 
θ’ άτιμασθήτε ! . . .

Ό  βαρώνος έδικαιολογεΐτο λέγων δτι χάριν διασκεόά- 
σεως έπαιζεν. Ητο. ελεγε, κύριος εαυτού, οί 6ε κινουνοι 
είς τούς όποιους έξετίθετο ουδέποτε ήθελον διέλθγ, τό πο- 
σόν τών διακοσίων λουδοβίκειων* τέλος δέ τό πρόςτό χαρ- 
τοπαίγνιον πεΐσμά του μόνον σκοπόν είχε νά κουράσ^ τήν 
άνεςήνητον τύχην του, μετά δέ τούτο ουδέποτε έπί ζωής 
του ήόελεν έγγίστ4 τά παιγνιόχαρτα.

—  Ναι, ναι, άνέκραξεν ό άγνωστος, πάντοτε αυτά Λέ
γουν δ7.οι είς τάς άρχάς. Λοιπόν είθε νά μή πραγαατο- 
ποιηθή ποσώς ή πρόρρησίς μου, διότι αυτή ακριβώς η 
τύχη σας είς τό χαρτοπαίγνιον θά καταστή πηγή τής κα
ταστροφής σας ! Έ  περιεργία αύτη ή όποια κρατεί τήν 
αναπνοήν σας θά μεταβληθτ, μίαν ημέραν είς σφοδραν 
παραλήρίαν* θά κατέχησθε υπό λύσσης διά νά κερδήσητε, 
άν δέ απας ίδητε δτι χάνετε, θά θελησητε να παιξητε 
πάλιν διά νά κερδήσητε τά άπολεσθέντα, καί τούτο εσται 
τό πρώτον πρός τήν άβυσσον βήμά σας. Παρατηρών υμάς 
έπί τρεις κατά συνέχειαν ή μέρας, έν τή αιθούση του φ α- 
ο α ώ, έμαντέυσα τήν όλεθρίαν κλίσιν την οποίαν ουόολως 
ύποπτεύεσθε τώρα. Μοί άνεμνήσατε τήν θλιβεραν^ ιστο- 
οίαν νεανίου τινός δστις έχάθη δπως χάνεσθε καί υμείς* 
ανεμιμνησκόμην, καθ’ δσον σάς παρετήρουν, βίου λαμ
πρού, έστιγαατισθέντος αίφνης έν τώ άνθει του υπο του 
διαβοωτικωτέρου τών άνθοωπίνων παθών. ’Ιδού διατί. φίλ-

 ̂ f  ̂ Λ Τ \ 9  ̂ ^τα τε κύριε, εμελετων ολα τα χαρακτηριστικα σας μετ αγω
νίας, ής τό αίτιον δέν ήδύνασθε νά έννοήσητε. Βλέπετε 
τώρα πολύ καλά δτι ούδαμώς είχον τήν πρόθεσιν νά σάς 
προσβάλω, τήν πρός έμέ δέ σκαιότητά σας ουδόλως ^σθάν- 
θην. Είς τήν ηλικίαν μου, δτε πολλά ύπέφερον, δέν έρε- 
θίζεται πλέον ή καρδία είς έλαφράς λέξεις. Πρό ολίγου



σάς έκαμα λόγον περι θλιβερός ιστορίας. ’Άν εχητε τήν 
ευχαρίστησιν να τήν άκούσητε, θά λάβητε, ού μόνον μ,ά- 
θημα, το όποιον δέν διϊσχυρίζομαι δτι 9α σας δώσω, άλλα 
φιλικήν συμβουλήν από τρομερού παραδείγματος . . .

Μετά τάς λέξεις ταύτας ό άγνωστος καί ό βαρώνος έκά- 
θησαν έπι λίθινου εδωλίου, υπό τήν σκιάν πλατάνου. Ιδού 
δέ όποιαν ιστορίαν διηγηθη ό ξένος.

Ο ιππότης Δεμενάρ ητο δευτερότοκος οίκογενείας, πε- 
προικισμενος Οι ολωντών όωρων της (ρύσεως. Μόνον πλού
του έστερειτο, ινα προοδεύστρ έν τω κέσμω.'Αλλ’ ήτο πτω
χός, και οια πολλής οικονομίας ήδύνατο νά συναναστοέ- 
φηται προς τους νέους ευγενεις, ους ήτο ήναγκασμένος ώς 
έκτου βαθμού του νά βλέπτρ.Εσπέραν τινά ούτοι τόν πα- 
ρεσυραν εις τι χαρτοπαικτειον. *Βρχισαν νά παίζωσιν, 
άλλ αυτός  ̂δέν ελαβε μέρος, μή έπιτρέποντος του βαλαν
τίου του* ουδεμιαν ομως θλιψιν ήσθάνετο ενεκα τούτου καί 
ανιών παρηκολουθει διά τών οφθαλμών τό άγνίστοο^ον" ,  ' « f r 4 * λ* k ίη̂ς τύχης οπερ εόοκιμαςον οι φίλοι του.

Κ ! μα την πίστιν μου, θαΰμα είναι! ανέκραξε 
γηραιός συνταγματάρχης είσελθών είς τήν αίθουσαν1 τού 
χαρτοπαίγνιου, θαρρώ πώς βλέπω τον ιππότην Δεμενάρ, 
άνθρωπον ευτυχεστατον. Έ λα, Ιππότα, διά τό αίσιον τής 
ελευσεως σου, στοιχημάτισε, σέ παρακαλώ, υπέρ εμού. 
Είμαι βέβαιος ότι υπό τήν προστασίαν σου, προτού έξη- 
μερώστρ, θά κερδήσω όλους ! . . .

Ο ιππότης εις μάτην άντέστη είς τάς αστείας καί σπου
δαίας αμα παρακλήσεις τού συνταγματάρχου, εδέησεν έπί 
τέλους νά τάς εισακούστρ καί τοιουτοτρόπως έκάθησεν είς 
τήν τράπεζαν τού χαρτοπαιγνίου. Ο δυστυχής νέος επαιζε 
τρεμων το μέτριον έτήσιον εισόδημά του ήδύνατο ν’ άπο- 
λεσθτ, εις τό παιγνίδιον, καί τότε τί θά έγίνετο ; Ή τύχη 
τα> έμειδιασεν εκέρδησεν έπανειλημμένως. 'Ο συνταγ

ματάρχης εθηκεν είς τό θυλάκιόν του τά κερδηθέντα δου
κάτα ,k ο δέ ιππότης, άφ’ ού άνεχώρησεν, ε), αβε τήν από- 
φασιννά μή παίςη ποτέ πλέον. Ό  συνταγματάρχης δμως, 
δςτις πάντοτε σχεοόν εχανεν, εις μάτην ηγωνισδη, ινα επα
ναφέρω τον τυχηρον τούτον νεον εις το χαρτοπαικτειον. Ο 
νεαρός Δεμενάρ εμεινεν ακλόνητος και μαλιστα διεκηρυ- 
ξεν ημέραν τινά δτι προυτίμα νά μονομαχηστ, εκατοντακις 
παρά νά υποχωρήστρ.

Μετά εν ετος, βραδύναντος τού ένοικιαστου του κτήμα
τός τίνος ινα τω άποτίστρ τό μέτριον εισοοημά του, ο ιπ
πότης εύρέθη είς άκραν ανέχειαν, δι’ ο ηναγκασθη να όα- 
νεισθί} χρυσά τινα νομίσματα παρα τίνος τών φίλων του. 
Ό  φίλος ούτος τω εδωκε τά αιτηθέντα, αλλά καί τον 
έμέμφθη, διότι δέν επωφελείτο έκ τών πόρων, ους θα τω 
προσέφερεν ή τύχη του είς το παιγνιδιον. Οτε επανήλθεν 
είςτό οίκημά του^ό ιππότης, κατείχετο υπό ανησυχίας. Έ  
πτωχεία του ώς φάσμα τώ ενεφανιζετο και κατα την αϋ
πνίαν του ένεθυμεΐτο τάς στερεοτύπους τού φ α ρ α ώ  λέ
ξεις. Τω έφαίνετο «τι ήκουε τον ήχον τών σωρευομένων 
δουκάτων, έν ω τό βαλάντιόν του ήτο κενόν.

— Μία μόνη νύξ, διελογίζετο, μία ωρα μονον ισως, 
άρκει νά μεταβάλω την πτο^χείαν μου εις πλούτον τοτε 
θά μ* έκτίμούν, θά μέ τιμούν δίκην ή^εμονος, έν φ τώρα 
είμαι πτωχός καί έρημος. Καί δια ναγεινουν αυτα αρκεί 
μόνον νά παρασυρθώ εις τό χαρτοπαίγνιον ! . . .

—  Μά τον Θεόν, καί δέν το ελεγες! άνέκραςεν ημέραν 
τινά ό δανείσας αυτόν φίλος,ακούσας τον μονολογον τούτον.

Καί δανείσας αυτόν είκοσι λουδοβίκεια αυθωρεί τον πα
ρέσυρε μάλλον ή τόν ώδήγησεν ε ί ς  τ ό  χαρτοπαικτε ιον. Ο 
ιππότης Δεμενάρ κατέθηκεν απαντα έπί τής τραπέζης ανευ 
ύπολογισμοΰ τίνος, άπλούστατα* έκέρδησε χί^*·* λουδοβί
κεια. Έ παιζε τυφλώς μέ τήν τύχην, και η τυφλή θεά 
παρεδόθη μετά πο\λής ευχάριστήσεως.

Τήν έπιουσαν, οπότε έξυπνη σε καί ερριψε  ̂ το πρώτον 
βλέμμα του έπί τών χρυσών λουδοβίκειων, ατινα εκειντο
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επι της τραπέζης του, ο Δεμενάρ ένόμισεν δτι ώνειρεύετο. 
Εςετεινε την χεΐρα, ινα ελκύστρ πλησιέστερον τήν τράπε

ζα ν  ειτα η χειρ  του εθώπευσε κατ’ άρχ ας δειλώς τάς λε- 
πτας ταυτας εικόνας του πλουτου, αίτινες έφαίνοντο δτι 
έφειδιών αυτφ, φωτιζομεναι υπό της ηλιακής άκτινος. Ή  
atcpvioia εντυπωσις, ην τ,σθανθη τότε, άπεφάσισε περί του 
μέλλοντος αυτού. Το δηλητήριον της πλεονεξίας είσέδυσεν 
εις τάς φλέβας του. Κατέστη αίφνιδίως ν  αρτοπαίκτης αχα
λίνωτος και^ ανεμενε μετ εναγώνιου ανυπομονησίας τήν 
ωραν, καθ ην ηνοιγον καθ εκάστην εσπέραν τα χαρτοπαι- 
χτεια. τύχη  διέμεινεν αυτφ πιστή καί έντός ολίγων 
εβδομάοων ήθροισε σημαντικά ποσά.
 ̂ Εκτοτε ουοενα πλέον εκρινεν ικανόν να διακινδυνεύση 

ενάντιον του ολίγα τινα Οουκάτα. Έδίψα πολλοΰ γρυσου 
επι της τραπέζης του χαρτοπαιγνίου· έπεθύμει νά ε ίχε  
μάρτυρας και θύματα της τύχης του ολους τούς Κροίσους 
τής Ευρώπης. Άνέφ ξεχαρτοπαικτεΐον, ενθα επαιζον φ α- 
ρ α ω ,  κατασταν ταχέως το πρώτον τών Παρισίων, διότι 
σημαντικωταται περιουσιαι εyavovτo έν ριπή οφθαλμού.

Ο πλούτος του ιπποτου Δεμενάρ, άθροισθείς έκ τών 
καταστροφών^ τών άλλων, ανηλθεν είς μυθώδες ποσόν. 
Αλλ ο εκοεοίΓ,τημένος και κραιπαλώδης βίος του έφθειρε 

ταχέως τήν ψυχήν του και τήν καρδίαν του. Ούδέν εύγε- 
νες απεμείνε πλέον εν ^αύτφ. Ό  ωραίος ιππότης, δστις, 
ουχι προ πολλου ετι, ενοιεφερε τούς πάντας, μετεμορφώθη 
είς φιλάργυρον χαρτοπαίκτην.

Η διαβολική τυχη του εις τό χαρτοπαίγνιων δεν διήρ- 
κεσεν έπι πολυ.^ Ο άνθρωπος τιμω ρείται συνήθως δια τά 
σφαλματα του απο τα ιδια σφάλματά του. Είναι ή πρώτη 
προειδοποίησές, την οποίαν τω πέμπει ή Θεία Πρόνοια, 
προτού βαρυν^.η χειρ  της. Νύκτα τινά καθ’ ήν τό παιγνί- 
διον ευρισκετο εν ολττ4 τή μανία αύτου τον ίλιγγον προξε
νούσαν, βραχύσωμος τις γέρων, ωχρός, λιπόσαρκος, πε- 
VJ ; 7 εν^εδυμένος με τρέμοντας πόδας, είσήλθεν είς την 
αίθουσαν του χαρτοπαιγνίου, έπλησίασε τήν τράπεζαν,

έφόρεσε τά όμματούάλιά του καί έξαγα^ών του θυλακίου 
του μετεχειοισμένον λουδοβίκειον τό^ ερριψε δειλώς πρό 
του κοατουντος τήν μ π  α ν κ α. Γο λουόοβικειον τούτο ηφα- 
νίσθη. Χωρίς ποσώς νά τ α ρ α χ θ ή  έκτης απώλειας ταυτης, 
ό βρανύσωμος γέρων έξηγαγε όυο ετερα λουόοβικεια, ατινα 
ώσαυτούς άπώλεσεν. Η όευτερα αυτή απώλεια επίσης ου̂ ε 
νά συνοφουάστ] τον εκαμεν. Εξηκολούθησε να  ̂διπλασιαζτ| 
τάς καταθέσεις του, μ,εχρις οτου επι τέλους απωλ^σε οια 
μιας τό στρογγύλον ποσον τών πεντακοσιων λουοοβικειων.

_ ^ |1 ά  τ η ν  πίστιν μ ο υ ! κυρ Βέρτουα, ανέκραξε τών 
χαρτοπαικτών τις, άν ειμπορής νά εξακολούθησές χάνων 
τόσον ψυγρώς, δέν τό νομίζω άπίθανον νά γυρίσττ, ή τύχη  
σου καί νά τίναξες την μ π α ν κ α  του ιππότου Δεμενάρ. 
Τί γέλοια που θά εκαμνα μέ τό θυμωμένο μούτρο του.^

'Ο βοαχύσωμος γέρων έκύτταξεν όαγίλως τούτον, ειτα 
έξήλθε της αιθούσης. Ένόμιζον δτι δέν ηθελεν έπιστρεψτρ, 
άλλ* ούτος μετά μίαν ώραν ένεφανίσθη αύθις, κρατών δερ- 
μάτινον σακκίδιον, δπεο άνέωξεν άμελωςκαί δθεν έξηγαγε 
κατά σειράν ετερα λουδοβίκεια, μή βραδύναντα νά συναν- 
τησωσι τά π ρ ο η γο ύ μ εν α  έν τώ ταμείω τού κρατούντο; την 
μ π ά ν κ α .  Αήξαντός του παιγνιδιού,^ο ιππότης Δεμενάρ 
ελαβε κατά μέρος τον χαρτοπαικτών, δστις ε ίχε  μυκτήρ ίσ^ 
τόσον καλόν πελάτην, καί τω επετιμησε οια την κακήν 
φήατ,ν, τήν όποιαν έδιδε διά το χαρτοπαικτεΐον του.4 1 Λ y r\ % j ^ \

—  Έ λ α  δά, άπεκρίθη ούτος, σοι εοιοα μιαν καλήν συμ
βουλήν, την οποίαν έπρεπε νά έννοήσης. Δέν γνωρίζεις 
καλά άκόμη την φήμην τού γεροντος Φραγκίσκου Βερτουα, 
διότι άλλως θά μοί ώφειλες χάριτας, επειδή σοί τό ειπον. 
Έ  ! λοιπόν, φίλτατε Δεμενάρ, μάθε οτι αυτός ο Βερτουας, 
γεννηθείς έν Νεαπόλει, αλλ ο οποίος απο οεκαπ^νταετιας 
αένει έν Παρισίοις, είναι ό χειρότερός τοκογλύφος τής γής 
καί είαποοώ να σοί αναφέρω χ ίλ ια  πρόσωπα, των οποίων 
κατεβρόχδισε καί τον τελευταΐον οβολόν. Ειναιλοιπόν δ ί
καιον‘νσ"μάθτι καί αύτός τώρα, έκ πείρας, πόσον βαρύνει 
ή πενία, είς τήν όποιαν έβύθισε τόσας οικογενείας. Πρώ-



την βοράν ο αλιτήριος αυτές έπάτησεν είς χαρτοπαικτεϊον, 
χαι επε-οή οι οπα6οι του Σατανα περί ούδενός άμοιβάλ-
Ι Ζ Λ  Τ λ1°?ίσ^  *  ™ ά ξ , τήν μ π ά ν κ α  σου, χ«ί 

ρ , .ου.ο εχε ιτα  μεσα να υφίσταται έπί αρκετόν χοόνον 
.ας κακοτυχιας. Ως βίδες, έχασεν εν μια ά π έ ρ . άοκετά 
μεγα ποσόν. Το μάθημα αύτ^νομίζω ίτι'θά  τον ώ ,ε λ ν ^  
δια μεριχους μήνας αλλά καθώς λέγει ή παρο ιμ ία"?
S ” · 6 θ\  δ * ν « π Ι , ,  καΐ ό γέρων ^ρεϊος θά 
επανελθ .̂ Σέ προειδοποιώ λοιπόν δια νά τον βάλης είς τά 
όικτυα του, οπως του πρέπει. r 1 ^

Β'

( Τά λουδοβίκεια του Βέρτουα οέν είχαν έξαντληθν·. Τήν 
επομενην νύκτα επανηλθεν, έπαιξε ποτά πολλά καί εχα- 
V  « * « · Η νεα αυ-Λ, αποτυχία ουδόλως τον έτάοαξεν, 
ειρωνικόν μονόν μειδίαμα διέστελλε το άκοον τώ; -/ει
λεών του, οσάκις εχανε. Τάς έπομένας νύκτας έπανήίθεν 
αυθι, και ακαταπαυστως εχανεν. Ύπελόγισαν δτι εντός 
μιας εβοομαοος απωλεσε τριάκοντα χιλιάδας λουδοβίκειων 
Τοτε ημεραι τινες παρηλθον χωρίς νά φανή- έαπέραν τινά
ομω ς ενεφανισθη ω ν ρ ο ς. κα1 ’KViέ·!/»—- ** ' /> J ν άγριος, ΐί/π». ηνα γρονον

s s ?  z s s r z ·  τ ^ -
κωφού φωνής τω ειπεν εις τό 0·3ς του.

, ~  Χ*τέ7.ω sv τ·?; όδώ τοΰ 'Αγίου Όνωοίου, ο ι
κίαν πλουσιως επιπλωμενην, έχω  σκεύη αργυρά'καί κο
σμήματα αξίας ογδοηκοντα χιλιάδων φράγκων. Δένεσθε 
αυτήν τήν ε^γυησιν, διά νά παίξω μίαν φοράν μόνον/'

στω. «πεκριθη ο Δεμενάρ, χωρίς οΰδέ νά στοέΊ/κ 
την κεφαλήν, καί εξακολούθησε κόπτων ‘ ‘Τ

—  Ν τ α μ α  ! άνέκραξεν ό τοκογλύφος.
α 7 - Τ ν ; °  έκλονήθη οίονεί

μ,θυσο, και εστηρίχθη έπί τοϋ τοίχου, ένθα έμε^νεν έπί

μακρόν ακίνητος ώς λίθινον άγαλμα. Ούδείς προσέσχε 
πλέον εις αυτόν.

Ότε επέστη ή ώρα, ινα κλείσωσι τήν αίθουσαν του παι
γνιδιού, ό Βέρτουας ένεψυχώθη και κλονούμένος ήλθε 
προς τον ιππότην Δεμενάρ.

— Κύριε Ιππότα, τω ειπεν, έπεθύμουν νά σάς είπο3 δύο 
λέξεις.

— Λέγε γρήγορα, φίλτατε, διότι βιάζομαι, άπεκρίθη ό 
Λεμεναρ ξηρότατα, έξαγαγών τήν κλείδα τού χαρτοφυλα
κίου, ήν εθηκεν έντφ θυλακίω του.

— Κύριε, έξηκολούθησεν ό Βέρτουας, τήν οικίαν μου, 
τά αργυρά σκεύη μου, τά κοσμήματά μου, πανθ’ δσα κα
τέχω άπώλεσα ενταύθα. Έ χασα  έπίτω λόγω μου. Είμαι 
τίμιος* αυριον δύνασθε νά λάβητε πάντα, δέν θά πάρω ουδέ 
εν άχυρον. Αυριον λοιπον δέν θά εχω ούδεμίαν σκέπη ν, 
διά ν’ αναπαύσω τήν κεφαλήν μου, και αγνοώ που θά δυ- 
νηθώ νά ευρω εν τεμάχιον άρτου. Έν τοιαύττ, λοιπόν κα- 
ταστάσει δέν είμπορώ νά διστάσω. Είσθε εύγενής, κύριε, 
και δια τούτο σάς θεωρώ γενναίον. Δανείσατέ μοι τό δέ- 
κατον τής ποσότητος, τήν όποιαν μοί έκερδήσατε από μιας 
έβδομάδος. Τγ4 βοήθεια τούτου θά δυνηθώ νά ’ξαναρχίσω 
υποθέσεις τινάς καί θά προσπαθήσω νά έπαρκέσω είς τάς 
μάλλον αναπόφευκτους άνάγκας τής ίθλίας ζωής μου.

*— Καλέ περιπαίζετε; άπεκρίθη ό ιππότης Δεμενάρ. 
Πού ποτε είδατε ό διευθυντής ναρτοπαικτείου νά δα-

ι γ  t > \ r t  t ~ \ 'νειξτ  ̂ χρήματα εις τους χαρτοπαικτας, οι οποίοι τα παντα 
έχασαν ;

— Έ χετε δίκαιον, κύριε, άπήντησενό Βέρτουας. ’Αλλά 
τά χρήματα, τά όποια σάς ικετεύω νά μέ δανείσητε, δέν 
θά παίξω έναντίον σας. Σάς δίδω μάλιστα τον λόγον μου 
οτι ουδέποτε θά ’ξαναπατησω είς χαρτοπαικτείον.

— Τό όποιον πράγματι σάς συμβουλεύω, αν δέν εχητε 
τίποτε πλέον ! άνέκραξεν ό ιππότης. Έν πάστ} δμως περι- 
πτώσει αί υποθέσεις σας δέν μ’ ένδιαφέρουσι ποσώς. Είς 
τήν οικίαν μου παίζουν έλευθέ:ως* είτε χάνουν, είτε κε



όαίνουν, ολίγον μοί μέλλει. Λαμβάνω η πληρώνω, άλλα5“ > fvόεν οανει^ω.
— Έ  ! λοιπόν ! έψέλλισεν ό Βέρτουας, λοιπόν, αξιό

τιμε κύριέ μου. . . μή με δανείζητε.. . άλλά δότε μοι. . . 
έλεημοσύνην !!. . .

— Ελεημοσύνην ; ά ! τη άληθεία, ή λέξις είναι ωραία, 
κύριε Βέρτουα ! Έκάματε το ίδιον σεις πρός τούς δυστυ
χ έ ς , τους όποιους ή άτιμος τοκογλυφία σας εθηκεν έπι της 
ψαθης; Ελεημοσύνην πρός τό θηοίον, τό όποιον κατεβρό- 
χθισε και τον τελευταΐον οβολόν τών δυστυγών οικογε
νειών; ΤΑ ! κύριε, ομολογήσατε δτι, αν σάς ήλέουν, ό θεός 
δέν θά ήτο δίκαιος !

Ακου σας τας λέξεις ταυτας, ό Βέρτουα^ εκρυψε τό μέ
τωπο ν του εντός τών χειοώ ν του και επεσε γονυπετής πρό 
του ιππότου, πικρώς κλαίων. Ό  Δεμενάρ, ο ύ δε μίαν ορε- 
ξιν ε^ων νά παρηγόρησή τήν θλΐψιν ταύτην, ούδένα ο ί
κτον εν τ^ ψυγγ| του έξεγείρουσαν, διέταξε τούς ύπηρέτας 
του να φερωσιν εν ττ4 άμάξι^ αύτου τούς πλήρεις χρυσου  
σάκκους του, περιεχοντας τά κέρδη της εσπέρας, ειτα δέ 
ειπε προς τον τοκογλύφον

—  Πότε σκοπεύετε, κύριε Βέρτουα, νά μ ’ έξοφλήσητε, 
όηλα Οη να μοι παραόώσητε τήν οικίαν σας , τά αργυρά 
σκευή σας καί τα κοσμήματα σα^; Υποθέτω δτι ούδαμώς 
αγνοείτε οτι τά κέρδη τού παιγνιδιού ούδεμίαν αναβολήν 
ανέχονται.

Ε ίμαι εις τάς όιαταγάς σας, κύριε ! άνέκραξεν ό Βέρ
τουας, αναλαβών ώς διά μαγείας δλον τό θάρρος του. Έ λ 
θετε, κύριε ιππότα, θέλετε πληρωθ^ πρό τής ανατολής του 
ήλιου, αφ ού εχετε μόνον νά έγκαταστητε εις ... τήν οι
κίαν σας και κάμητε τήν άπογραφήν της αξίας της.

Πολύ καλά, άπεκρίθη ό Δεμενάρ. Πολύ αγαπώ νά φέ- 
ρωνται τόσον ευχαρίστως. Έ  αμαξά μου εύρίσκεται κάτω' 
οδηγησατε με πάραυτα εις τήν οικίαν μου, επειδή δέ ε ί
μαι καλός καί δέν έπιθυμώ νά καταχρασθώ τήν στενο
χώ ριαν έντιμου χρεώστου, σάς παραχωρώ προθεσμίαν

μ έχρ ι της αύριον εσπέρας, ινα αναχωρησητε εκ̂  ταυτης.
Καθ’ οδόν άμφότεροι έτήρησαν βαθεΐαν σιγήν. "Οτε 

άφίκοντο, ό Βέρτουας εσημανε σιγα. Γραία υπηρέτρια έξεΧ-
θούσα άνέωξε τήν θύοαν.

—  ’Ιησού Χριστέ μου ! ανέκραξε, τόσον άργά γυρίζετε ! 
Έ  καύμένη ή δεσποινίς ’Αγγελική είναι ’σέ μιά ανησυ
χ ία  !. . .

—  Σιωπή !. . .  άπεκρίθη ό Βέοτουας διά πνιγμένης φω
νής. Έπιθυμώ νά μή άκούσ^ η Α γγελική τήν επάνοδόν 
μου. Αύριον θά είναι καιρός να ττ) ειπω ο,τιειναιαναγκη
νά μάθττ| ! ^

Ή γραία άπεμακρύνθη ψιθυρίζουσα, λιαν εκπεπλη·^- 
μένη έκ της άλλοτότου φυσιογνωμίας τού κυρίου της, εκ 
της έπιστροφής του έν άκαταλλήλψ ώρα μετ’ άγνωστου 
προσώπου καί έκ τών ακατανόητων λέξεων του,αιτινες έφαί
νοντο δτι άπέκρυπτον θλιβερόν μυστικόν.

"Οτε ό Βέρτουας εμεινε μόνος έν τφ γραφείφ του μετά 
τού ιππότου Δεμενάρ, προσεπάθησεν ετι νά συγκίνησή τον 
άκαμπτον τούτον δανειστήν. ?

—  Κύριε, τώ ελεγε, εχω  θυγατέρα, ής τό ονομα ήκού- 
σατε προ ολίγου. Έ  θυγάτηρ αυτη είναι ή μόνη άπομεί- 
νασά μοι παρηγορία είς βίον, δστις θά ητο ευτυχής μέ
χ ρ ι  τού θανάτου μου, άν δέν έγινόμην θύμα τού^πα^α- 
φρονος πάθους μου πρός τό χαοτοπαίγνιον. Διέτρεξα άλ
λοτε πλέον τού ήμίσεος μέρους της Εύζωπης, ανοιγων 
πανταχού γαρτοπαικτεΐα καί κερδαίνων, ώς υμείς, υπέρ
ογκα ποσά. Ό  Θεός μόνος γνω ρίζει πόσας περιουσίας κ(̂ τε" 
στρεψα όλοτελώς, ανηλεώς, δπως και υυεΐς τωρα ! Ε !  
λοιπόν, ό Θεός είναι δίκαιος. Πολυ εβραουνεν η τιμωρία  
μου, άλλ’ έπηλθε μεγίστη, καί δέν εχω  τό δικαίωαα ουδέ 
νά παραπονεθώ. Ουδόλως λυπούμαι τα τελευταία λείψανα 
της περιουσίας, τά όποια μ ο ί  λαμβάνετε, άλλα κατεχομαι 
υπό τύψεων του συνειδότος, δταν συλλογιζωμαι την θυγα
τέρα μου ’Αγγελικήν, τό τελευταΐον τούτο άντικείμενον 
της αγάπης μου, τήν όποιαν κατεόίκασα εις δλην τήν φρί-



χην της πενίας και η οποία ουοολως ηζιζε νά τιμωρηθη, 
οπως δικαίως τιμωρείται ό πατήρ της. Οϊμοι! κύριε, με
ταξύ ολων τών κοσμημάτων τούτων, τα όποια σάς ανήκουν 
τωρα, υπάρχου σίτινα, τα όποια είναι ό μόνος πλούτος τής 
θυγατρος μου, ή εσχάτη έναποαείνασα αύτ^ συνδρομή είς 
τήν πτωχείαν!^ Δέν (5 α φανήτε ολίγον γενναίος προς αυτήν;

f Α^αγε, απεκριθη ο ιππότης Δεμενάρ. Ουόαμώς προ
τίθεμαι να στερήσω τήν θυγατέρα σας τών πολυτελών αν
τικειμένων, τα όποια χρησιμεύουσιν είς νέαν. Παν δ,τι ζη- 
τησττ), ώς άνήκον αύτ^, θα τ η  τό αποδώσω. Πράττω* δ’ 
ετι πλέον* είς τήν παράδοσιν της οικίας έξαιρώ τα ενδύ
ματα και οικιακα σκευή. Απαιτώ μονον την οικίαν, τά αρ
γυρά σκευή, τα κοσμήματα και τά πολυτελή έπιπλα, ατινα 
ευρισκονται την ωραν ταυτην εις την κυριότητα σας*

Εις 4,0 άκουσμά των λεξεων τούτων ό γέρων τοκογλύ 
^°ς ^θί,ωρησε τον ιππότην μετα δακρυβρέκτων οφθαλμών, 
εν οις ελαμπεν αόριστός τις ελπίς. Προσέτρεξεν αύθις είς 
τους ^λυγμους και εις τους στεναγμούς* έγονυπέτησε πρό 
του ιππότου, κραυγαζων διά κλαυθμηράς φωνής*

, Κύριε, αν σάς απομεντ4 ετι αίσθημά τι φιλανθρωπίας, 
οικτείρατε την άτυχή θυγατέρα μ ου ! Δανείσατέττ) διά 
νά ζήστ), τό εικοστόν μόνον τής περιουσίας μου, ήν τ/τύντι 
ερριψεν είς χειράς σας!...

? Ρ κε^  ωμιλήσαμεν! διέκοψεν ό Δεμενάρ, δν οί θρή
νοι ουτοι ηρχιζον να στενοχωρώσιν εχομεν ένα λογα
ριασμόν νά έξοφλήσωμεν, ας τελειώνωμεν, διότι έπιθυμώ 
νά κατακλιθώ.

Εν φ ετελειωνε τάς λέξεις ταύτας, ή θύρα του γρα
φείου ανεωγη, καί είκοσαέτις νεάνις, ενδακρυς καί ήμίγυ- 

εις τό όωμάτιον, έν ω συνέβαινεν ή θλιβερά
αυτη σκηνή.

Πάτερ μου ! πάτερ μου ! ανέκραξε, τά πάντα ήκουσα* 
Κατεστραφητε, άλλ’ άρά γε έχάσατε τά πάντα έντελώς ; 
Μήπως ή Ά  μ ελικ ή  σας δέν σάς απομένει; Έλησμονή- 
σατε λοιπον τοσον γρήγορα δτι ό Θεός σάς εδωκε θυγα

τέρα, τής οποίας καθήκον καί ευτυχία είναι ν’ άγρυπνή ζ τζ ι  

τής ζωής σας ; "Αν έγείναμεν πτωχοί, εγώ θα έργασθω 
δι’ άμφοτέρους! Έλθετε, πάτερ μου, άς αφήσωμεν οσον 
το δυνατόν ταχύτερον τήν οικίαν ταύτην, είς τήν_οποίαν 
τοΰ λοιπού είμεθα ξένοι, άς φύγωαεν την θέαν τοϋ ανοι- 
κτίρμονος τούτου ανθρώπου, δστις έγύμνωσε γέροντα και 
τέκνονί "Ας ύπάγωμεν να ευρωμεν κανέν σκοτεινόν άσυλον, 
ενθα ή αγάπη μου θά σάς παρηγορά. . .

Έ  θέα τής νεάνιδος ταύτης, ής τά δάκρυα έξήρον την 
καλλονήν, καί ής ή μαγνητική φωνή έβαινε κατ’ ευθείαν 
προς την καρδίαν, ένεποίει είς τον ιππότην άκαταμάχητον 
έντύπωσιν. Το βλέμμα τής ’Αγγελικής, καλύπτον_ αύτόν 
διά περιφρονήσεως, τον έβασάνιζε δίκην εκδικητικής φλο- 
γός. Προς'τον γέροντα τοκογλύφο; έφάνη άνηλεής. Ή έ;χ- 
φάνισις δμως άγνοΰ δντος, μόνην δύναμιν έχοντος τον 
άπελπισμόν του, άνεστάτωσε τήν ψυχήν τοϋ παλαιού εΰ-
γενοΰς. r %

—  Κύριε Βέρτουα, άνέκραξεν, ουδαμώς περιέμενον να 
ίδω ενταύθα τοιούτον εντελές αριστοτέχνημα τής πλά
σεως. Πρέπει νά εύγνωμονήτε τήν ώραϊαν ταύτην κόρην, 
ήτις εϋρε τό μέσον, ινα μέ κάμψη. Άναλάβετε, χωρίς ούδέ 
δηνάριον νά φυλάξω, πάντα τά κατηραμένα ταύτα χρή 
ματα, τά όποια ή τύχη τών παιγνιόχαρτων μοι εδωκεν. 
Άναλάβετε πάντα, τά προσφέρω εις τήν θυγατέρα σας .

— “Ο χι, άπεκρίθη ή ’Αγγελική, ό χρυσός ούτος δέν θά 
έπανέλθη ένταϋθα, λάβετε, κύριε, τον αισχρόν αυτόν πλού
τον δστις προξενεί τήν δυστυχίαν είς τους αέν, διά νά είσ- 
έλθιρ μετά τών τύψεων τού συνειΟοτος εις την καρόιαν τών 
άλλων. Έν μόνον ζητουμεν παρ υμών, να μάς απαλλα- 
ξητε τής παρουσίας σας!  ̂  ̂ ( ^

—  Θεέ μου ! άνέκραξεν ό Δεμενάρ, τον οποίον εξεπληττε 
τοιαύτη ένεργητικότης είς τοιαύτην τρυφε^άν ηλικίαν, ε*μ- 
πορώ ν^ακούσω τοσον σκληρούς λόγους, εςεριχογένους «ο
σον χαριεστάτων χειλέων ! "Ω ! ’Αγγελική, αν ο Θεός μοί 
έδιδε ποόσωπόν τι, οπερ νά σάς ωμοιαζε και το οποίον να



με ηγάπα, δέν θά κατέπιπτον έπί τοσούτον καί δέν θά ή μην 
άξιος τών άρων σας. ΥΑ ! σάς ικετεύω, φεισθήτέ μου ! 
Συγχωρήσατε μοι τά δάκρυα μου ταύτα* είπατε δτι δέν 
με καταράσθε, είπατε αν ό ιππότης Δεμενάρ, έξαγνισθείς 
εκ τών ουπων του βιουτου δι’ αγγελικής πνοής, θάδυνηθτί 
νά καταλάββ θέσιν τινά έν τί) καρδία σας ! Είπατε μίαν 
λεξιν, δεσποινίς, μίαν μόνην λέξιν και ορκίζομαι είς τούς 
πόδας σας νά έγκαταλείψώ διά παντός τό άποτρόπαιον τού 
^αρτοπαίκτου επάγγελμά μου ! Ε ίμ α ι ύπέρπλουτος, δλον 
οέ τό χρυσίον αυτό θέλω μεταχειοισθή , διά νά εξαγνίσω  
τά άμαρτήματα τού βίου μου, ευεργετών πάντοτε ! *Αν 
δμως όέν κατορθώσω νά σάς κάμψω, τότε θά μέ ίδητε νά 
έπανέλθω, ινα φονευθω ενώπιον σας ! . . .

Μετά τάς λέξεις ταύτας, ών τό άπρόοπτον συμπέρασμα  
απεκαλυπτε παράόοξον έρεθισμόν, ό ιππότης λαβών τον π ί
λον του έξήλθε δρομαίος τού δωματίου, ώς άνήρ παραλη- 
ρών. Ο γέρων Βέρτουας, προ παντός έννοών τήν ανάγκην 
ν αποκαταστήσγ) τήν περιουσίαν του, ήθέλησε νά δοκι- 
μαστ, τήν περίστασιν ταύτην καί νά πείστ^ τήν ’Α γγελι
κήν, ινα καταστί) ό σωτήριος άγγελο; του ιππότου, ύπαν- 
όρευομένη τούτον. Ά λ λ ’ ή εύγενής νεάνις άπέκρουσεν άγε- 
ρώ χω ς τήν πρότασιν ταύτην. Έ ν τούτοις, έν ω ό χαρτο- 
παίκτης Δεμενάρ έφαίνετο αυτ^ άξιος μεγίστης περιφρο- 
νήσεως, ή τύ χη  δμως, ή έμπαίζουσα τόσον έπιτυχώ ς τά 
αισθήματά μας και τάς θελήσεις μας, προπαρεσκεύαζεν 
ολίγον κατ’ ολίγον τήν έκπλήρωσιν τού γάμου τούτου.

Ό  Δεμενάρ άπεφάσισεν αιφνιδίως νά μεταβάλτ, βίον. 
Εκλεισε τό χαρτοπαικτεϊον του και δέν έσύχναζεν εις ού

δέν μέρος. Πολλά αλλόκοτα καί αντιφατικά διεδόθησαν 
περί αυτού, ά λλ ’ αντί νά τόν άνησυχήσω σι, τουναντίον 
τον κατέστησαν άγριώτερον καί μάλλον απρόσιτον. Τήν 
μεταβολήν ταύτην εμαθεν ή ’Α γγελική. Έ  γυναικεία φι
λοτιμία  της, κολακευθεισα έκ τοιαύτης ερωτικής, άποδεί- 
ξεως, παρήγαγεν εν αύτ^ ολίγον κατ’ ολίγον σπουδαΐον 
και βαθύ αίσθημα. "Οτε μετά πολλούς μήνας άπο τής

#
πρώτης συναντήσεώς των ειδε τόν ιππότην εν τινι δενδρο- 
στοιχί^  τού άλσους τών Βερσαλλιών, άνεσκίρτησεν. Έ τ ο  
ωχρότατος καί λίαν καταβεβλημένος ! Έφαίνετο δέ είς 
άκοον ύπο^έοων καί δυστυγής ! Ο Βέρτουας, διαλογιζό-
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υροθύμως άπεδέςατο πρόο 
σαν ελπίδα τινά είς τόν ερωτά του. Αί επισκέψεις του εγέ—

*  ~ Λ · \ -  _________ '   I  ΎΤΤ  

υπανδρευθ/,.
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μης και εχαιρ= 
με ιον αποχαιρετισμού.

Ό  νεαρός ούτος στρατιώτης, υιός γείτονος τού Βέρτουα, 
ώνομάζετο Δουβερνέ. ’Ανατραφείς από τής παιδικής η λ ι-



βίου του καί τότε μόνον άπηλπίσθη, ότε έμαθε τους υετά 
του ’.ππότου Δεμενάρ αρραβώνας της. Μή δυνάμενος ομως 
να παραστή εις γάμον, βστις έβύθιζεν αυτόν έν τώ άπελ- 
πισμψ κατετάχθη στρατιώτης, οπως άλλος θά' εγίνετο 
μοναχός. 1
> ]? ^ ΪΤ ελ^  > βλέπουσα αναχωρουντα τόν φίλον της παι
δικής ηλικίας της, ερρηξεν έλαφράν κραυγήν. Ό  πατηο 
ΤΓ̂ , * 7" , ° ^ππ^ττι? Δεμενάρ ένόησαν δτι παράδοξόν τ ι  
συνέβη εν τ/} ^καοδια αυτής. Φοβούμενος δέ ό ιππότης υ.ή 
άγνωστος τις αντίζηλος τω αφαίρεσή, κατά τάς τελευταίας 
στιγμας, τον θησαυρόν του, έσπευσε νάτελέσττ, τούςγάμους.

Κατ’ άρχάς ή Ινωσις αυτη υπήρξεν ευτυχής. Έ ν  μό
νον νέφος επεσκίασε ταύτην, ό θάνατος του πατρός Βέο- 
.ουα. Ο γέρων τοκογλύφος άπέθανεν έν τη αμετανοησία 
*ου αμαρτήματος τής ζωής του. Κατά την τελευταίαν ώοαν 
k°,J ^  ^ακ~υλοι του συνεσπώντο, ώσεί διά νά κ ό ό ω σ * τά 
παιγνιόχαρτα. Ή  τελευταία του λέξις υπήρξε λέξις ναο- 
τοπαιγνίου. 1 1
,__9 ”ε 71 , Αγγελική ειδεν έαυτήν μόνην έπί γης μετά τοΰ
ιπποτου, η ανάμνησις τών τελευταίων στιγμών τοΰ πα- 

J 7·4 τί  επανήλθε δίκην απαίσιου προαισθήματος. Έ - 
φοβ&ΐτο μη, ταχιον η βραόύτερον, ό σύζυγός της αίσθανθή 
το πάθος τοΰ χαρτοπαιγνίου. Άπο καιρού είς καιρόν καί 
αυτός ό Δεμενάο, άναμιμνησκόμενος του παρελθόντος βίου 
του, έπόθει άμυδρώς τάς άλλοτε συγκινήσεις του. Έ  γα- 
ληνη τοΰ οικιακού βίου δέν έπήρκει αύτώ. Παοά τήν με- 
γαλην περιουσίαν του, ήτο αδύνατον νά είσέλθη είς τήν ύΑη- 
λην κοινωνίαν, διότι τό όνομά του είχε κηλιδωθί, άνεξι- 
τηλως, ατε χρησιμέυσαν ώς όνομα χαρτοπαικτε ίου. Ούδέν 
αλλο μέλλον τώ άπέμενε πλέον, είμή αί ήρεμοι διασκε- 
οασειςτης οικογενειακής εστίας καί τοΰτο δέν έπήρκει είς 
•ην αναγκην τής βασανιζούσης αύτόν ένεργείας. Ό  κακός 
του αστήρ υπερίσχυσεν. Ή  συ_νάντησις διεφθαρμένου τί
νος ανόρός, παλαιού οιευθυντοϋ χαρτοπαικτε ίου έν Πυο- 
μων, συνετελεσεν, ινα τόν κάμη νά θεω ργ  τόν νέον βίον

του παιδικόν καί γελοίον.Έξεπλάγη, διότι ήδυνήθη νά θυ- 
σιάση είς τήν κατάκτησα γυναικός τάς ήδονάς β -loy, επι 
πλεΐστα έτη δόντος αύτώ καθ’ εκάστην χρυσας χαράς.

’Έλαβε αετ’ ού πολύ τήν άπόφασίν του. Άνέωξε χαρ’το- 
παικτεΐον αύθις, καί τό πράγμα τοΰτο ήγγέλθη θορυβω- 
δώς διά πασών τών έφημερίδων. Ή  τύχη του εις τα παι- 
ννιόναοτα δέν τόν ειχεν εγκατάλειψή. Tor λουδοβίκεια και 
τα τοαπεζογραμμάτια είσηρχοντο βροχηδόν έν τω '/ ρ γ  
ματοκιβωτίφ του, καθώς καί κατά τάς παλαιάς ωραίας ημέ
ρας Ά λλ’ ή εύτυχία τής Αγγελικής εξέλιπεν ως ονειρον. 
!0  ιππότης τήν μετεχειρίζετο πλέον μετ’ αδιαφορίας, μο- 
νονού μ ε τ ά  περιορονήσεως. Εβδομάδες, μήνες ολοκληροι 
παρήρνοντο χω ρίς νά ελθιρ ποσώς προς αύτήν. Γέρων επι
στάτης 'έφρόντιζε περί τών υποθέσεων τοΰ οικου· οι υπη- 
ρέται, συγνάκις αντικαθιστάμενοι, μετέβαινον είς τό χαρ- 
τοπαίγνιον", έν δσω ή οίκί*(|έν ειχεν ανάγκην τών υπηρε- 
σιών τιον. Τοιουτοτροπως η κυρία Δε^εναρ εζη ως ενκλει- 
στος, και ευρίσκετο.ώς ξένη σχεδόν εν τή οικία αυτής. Η 
μοναξία έρεθίζει τήν καρδίαν, οέρουσα τήν παραβολήν της 
παοούσης θλίψεως και ήδυτέρας άναμνήσεως του οιχομε- 
νου χρόνου. Ή  είκών τοΰ Δουβερνέ ένεφανίζετο ενίοτε ε̂ν 
τοϊς τεταοαγμένοις ονείροις τής άτυχοΰς γυναικος, ο 
δέ κατά "τήν έξέγερσιν εβλεπε τά δεσμά τού πραγματικού 
βίου, ή ψυχή της ήτει παρά τοΰ θεοΰ νά θεσγ, τέρμα εις
τόν άθλιον βίον της. r ,

Έαέοαν τινά νέος έξ ευγενους οικογενειας# απολεσας εν 
τώ χαοτοπαιγνίω πάνθ’ δσα κατείχε και έπι πλέον οους 
τον λόγον του δι’ ύπέρογκον ποσόν, δπερ^ήδυνάτει νά ^ λη - 
ρώση, ηύτοκτόνησε διά πιστολιού έν αύττ, ταυτ$ 
θούση του χαρτοπαικτε ίου. Οί μάρτυρες τής φρικωοους 
ταύτης αυτοκτονίας ερρηξαν οξείας κραυγάς. Οι μεν εκα- 
λουν είς βοήθειαν, οί δέ ήθελον νά φύγωσι. Μονος ο ιπ
πότης Δεμενάρ εμεινε, προ τού πτώαατος του θύματός του, 
απαθέστατος, παρ άπονου μένος δέ, όιότι εγενετο τοσουτος 
θόρυβος και έτάραξε τό παιγνίδιον, χάρϊν παράφρονος α-



γνοούντος να ζήστρ. Έ  απαραδειγμάτιστος αυτη διαγωγή 
εξηγειρε τήν γενικήν άγανάκτησιν. Και οί μάλλον άπε- 
σκληρυμενοι χαρτοπαικΐαζ διεμαρτυρήθησαν έναντίον τοι- 
ουτου σκανόαλου. Η αστυνομία, λαβούσα γνώσιν του 
συμβάντος τούτου, εκλεισε προσωρινώς τό χαρτοπαικτεΐον. 
Ειτα μυστικαι αποκαλύψεις εγένοντο. Η άνάκρισις άπεκά- 
λυψεν οτι η θαυμασία τύχη, ήτις ηύνόει τον ιππότην, δέν 
ητο η κοινώς καλούμενη τ ύ χ η  τ ώ ν  π α ι γ ν ι ο χ  ά ρ 
τ ω ν ,  άλλ’ αποτέλεσμα ταχυδακτυλουργικών τινων εργα
σιών, άποκρουομένων υπό τής ηθικής. Ό  κ. Δεμενάρ, ένα- 
χθεις προ τών δικαστηρίων και δικασθεις έπι αισχροκερ
δείς, κατεδικασθη εις υπέρογκον πρόστιμον, καταβρόχθισαν 
τά δύο τρίτα της περιουσίας του. Μή τολμών πλέον να 
Φαντ) ουοαμου, προσβεβλημένος, ήτιμασμένος, πανταχόθεν 
απειλούμενος, έπλησίασε την σύζυγόν του, διά να μή μείνΐβ 
μόνος εν τω κόσμω. Ή  Ά γγϋ^κή ήτο αγαθή* έπίστευσεν 
εις τήν μετάνοιαν του και συνεχώοησεν αυτόν. ’Αμφότεροι 
άνεχώρησαν εκ Παρισίων, μεταβαντες είς Γενούην, ινα ευ- 
ρωσιν άγνωστον άσυλον.

Ο κ. Δεμενάρ έφαίνετο διορθωθείς έκτου σκληρού μα
θήματος, οπερ ελαβεν έν τούτο ις δέν ή δυνατό νά έπανεύρ^ 
παρα ττΛ συζυγω αυτού την ήδειαν οικειότητα τών πρώτων 
ημερών του γάμου των. Η Αγγελική εΐχε συγχώρησή, 
αλλά δέν ηγάπα πλέον. Ο έσωτερικός βίος των κατέστη 
αυττί αφόρητος σχεδόν πρό άνδρός, δν δέν ήδύνατο πλέον 
νά έκτιμα. Δ έμεινε πιστή είς τά καθήκοντα της, άλλ’ ού
δέν πλέον εδιδεν. "Αφωνος θλίψις έφθειρε τά έλατηρια τής 
ζωής της και ήρεμα έβαινε πρός τον τάφον.

Αλλά καί ό ιππότης έτήκετο έξ άνίας. Τό δυστυχές 
συμβεβηκός του είχε διαθρυληθή. Τό δνομά του έθεω- 
οειτο ήτιμασμένον έν Γενούττ;, δπως και έν Παρισίοις, καί 
εβλεπε μετ’ οργής δτι ήτο αδύνατον ν’ άνακτηστρ τήν πε
ριουσίαν του.

Το πε ο ιφη μότε ο-ον χαρτοπαικτεΐον της νέας διαμονής 
του οιηύθυνε γάλλος τις συνταγματάρχης, τον οποίον βα-

ρείαι πληγαι ήνάγκασαν νά καταλίπτ) τήν ύπηρεσίαν. Ο 
κ. Δεμενάρ, δστις, άφ’ ού δέν ήδύνατο νάπαίζ^ , έ πε θύμει 
τουλάχιστον νά διασκεδάζω, βλέπων τούς άλλους παίζον
τας, παοουσιάσθη ημέραν τινά έν αύτφ. Πρός μεγάλην αυ
του εκπληξιν ό συνταγματάρχης μόλις τον είδε καί, άντι 
νά τον ύποδε^θτ, κακώς, ανέκραξε δι’ δλης της ισχύος τών 
πνευμόνων αυτού.

γνιοχαρτα ουοεποτε εγκα 
κ. Δεμενάρ ήθελε νά μάς δώστ4 δείγμα της έπ  ι σ τ ή  μ η  ς 
του, σάς ορκίζομαι, δτι θά ήτο περιεργότατον θέαμα δια 
νά τό ιδτρ τις έ κ τ ο υ  π λ η σ ί ο ν .

Ο Δεμενάρ ήρυθρίασε μέχρι τών ώτων* ό μυκτηρι
σμός ούτος τον ύπεδείκνυεν έναργέστατα, και τά παρελθόν 
του τω άφήρει τό δικαίωμα νά αίτησή καί την έλαχί- 
στην άνόρθωσιν ύβρεως.

—  Ουδόλως παίζω, κύριε, άπεκρίθη διά τρεμούσης φω
νής, ής ό τρόμος ένέφαινε τήν λύσσαν, ήν ή καρόία του 
[χετά κόπου συνεκράτει.

"Απαντες τον παρετήρουν περιέργως. "Εμελλε νά έξέλθη 
άπηλπισμένος, άλλ’ ό συνταγματάρχης τον έκράτησε λέ- 
γων αύτώ, μετά φωνής γλυκυτέ^ας.
• — Εύγενή μου, άδύνατον ν’ αρνηθήτε νά παίξητε ολί

γον μαζί μου, διότι ή άρνησις αυτη, έκ μέρους άνδρός 
οίος υμείς, θά μοι έπέτρεπε ν’ άμφιβάλω περι τής τ υ- 
χ  η ς σας είς τά παιγνιόχαρτα. Ενταύθα σάς γνωρίζουν 
μόνον έκ φήμης και πρέπει νά έπιδειχθήτε !

Ό  ιππότης έφρύαξεν έκ θυμου είς τό άκουσμα τής προ
κλητικής ταύτης λέξεως. Τά χρυσά νομίσματα, άτινα εξε- 
τείνοντο έπί τής τραπέζης τού χαρτοπαιγνίου, έμάγευον 
τά βλέμματά του. Διελογίσθη οτι αν δέν ήδύνατο πλέον 
νά είναι διευθυντής χαρτοπαικτείου, ούχ* ήττον δμως τφ



έπετρέπετο νά δοκιμάστρ τήν τύχην ώς άπλους χαρτοπαί
κτης, αν παρουσιάζετο ευκαιρία.

— Εμπρός, φίλτατε, έπί τό εργον, έξηκολούθησεν ό 
πρώην συνταγματάρχης. Πολύ θά ευχαριστηθώ νά παίξω 
μαζί σου.

Ό  Δεμενάρ κατεπείσθη και κατέθηκε τό μερίδιόν του. 
Τά τρία πρώτα χαρτία τον ηύνόησαν. Εις τό τρίτον έκέρ- 
δησε σημαντικώτατον ποσόν. Ό  συνταγματάρχης εφαινετο 
όλιγώτερον πρόθυμος, και όέν προ έτεινε νά προχωρησωσ ιν. 
Ό  Δεμενάρ έφαίνετο ευρισκόμενος έν μακαριότητι.

— Τύχη εις τά παιγνιόχαρτα, τύχη είς τά παιγνιό
χαρτα! ελεγε βλέπων πέριξ αύτου με άστραπηβόλους οφθαλ
μούς. ’Άν έξακολουθήσω, θά κερδήσω και τήν μ π ά ν κ α !

— Έστω, άνέκραξεν ό συνταγματάρχης. ’Αγαπώ τάς 
κρίσιμους μάχας !

Τήν φοράν ταύτην ή τύχη μετηλλαξεν. Ό  Δεμενάρ εχα- 
σεν, ήθέλησε νά εξακολούθησή διά νά κερδήστ,, άλλ’ εχα- 
νεν αύθις, πάντοτε. Κατά τό τέλος της εσπέρας τω απε- 
μειναν πλέον μόνον δύο χιλιάδες δουκάτα εις συναλλαγ- 
ματικάς.

— Ές αύριον, συνταγρατάρχα, ειπε πρός τον τυχη- 
ρόν άντίπαλόν του.

— Βεβαίως, άπεκρίθη ούτος. Είμαι και θά ήμαι πάν
τοτε δούλος σας. _  ̂ ^

Τήν ημέραν της έπιούσης ό Δεμενάρ ετρεξε καθ ολην 
τήν ημέραν νά μεταβάλττ] είς χρήματα τάς συναλλαγματι
κός του, είς τον οικόν του δέ έπέστρεψε λίαν άργά. Της 
νυκτός έπελθούσης, ήτοιμάσθη νά μεταβτ, είς τό χαρτοπαι- 
κτειον, ινα δοκιμάσιρ τό ύστατον τήν τύχην του, οτε συν- 
ήντησε τήν ’Αγγελικήν.

.— Φίλε μου, τω ειπεν αυτη απελπις, θέλεις λοιπον εν
τελώς νά δυστυχήσω μεν; Τά πάντα γνωρίζω* μετα τινας 
ώρας δέν θά εχω μεν πλέον ουδέ άσυλον. Άν ποτε {J-έ ηγά- 
πησας, δέν θά έςέλθ^ς ποσώς, δέν θά πατήσττ,ς ουδέποτε 
είς τό φοβερόν βάραθρον, δπου θ’ άπολεσθώμεν άμφότεροι.

— Αγαπητή μου, άπεκρίθη ό ιππότης, συγκινηθείς 
σχεδόν έκ τών δακρύων τής γυναικός του, αυριον σοί δίδω 
ύπόσχεσιν είς δ,τι μοι ζητείς. Σήμερον ούχί ή θέλησίς 
μου, αλλ η ειμαρμένη με οδηγεί ! Χθες εγασα σημαν- 
τικώτατον ποσόν, καί τούτο εΐνε λόγος δτι άπόύε θά κερ- 
δήσω καί άνακτήσω δσα ολέθρια τύχη μας άφτ,ρεσεν. Έ - 
σύχασον, πήγαινε ν’ άναπαυθτ,ς, καί αυριον! * άμφότεροι 
πλούσιοι, θα καταλιπωμεν τήν Γενούην, διά νά υπάγω μεν 
νά ζησωμεν εις κάμμίαν χαρίεσσαν μοναξίαν, μακράν τών 
οελεασμών των μεγαλοπόλεων καί του χαρτοπαιγνίου, τό 
οποίον τόσα δυστυχήματα μάς έπροξένησε! . . .

Μεταταύτα ο Δεμενάρ ησπάσθη τήν σύζυγόν του καί άπε- 
σπασθη βιαιως των αγκαλών της, αιτινες προσεπάθουν νά 
τον κρατησωσι. Μετα μιαν ωραν είχε χάστ, τάς δύο χ ι-  
λιάοας οουκατα. Ο ιππότης εμεινεν άκίνητος ποό της 
τραπέζης του χαρτοπαιγνίου. Ένόμιζέ τις ότι ειχεν άπο- 
λίθωθή.

■=— Ε ! λοιπόν, αγαπητέ, τον ήρώτησεν ό συνταγμα
τάρχης,^ οεν π̂ ο υ ν τά  ρ ε ις πλέον ; Είμαι πάντοτε πρό
θυμος .νά σοί δώσω τήν άνταπόδοσιν. . .

έΐ ώ,’ άπεκρίθη ό Δεμενάρ, δέν εχω πλέον λεπτόν!
—  Α ! διάβολε ! ύπέλαβεν ί  συνταγματάρχης, έξακο- 

λουθών νά κόπτ$ τά χαρτία διά τούς άλλους χαρτοπαί- 
κτας, τα εχασες ολα! . . · Σε λυπούμαι έγκαρδίως.

ΓΙροσέθηκε δ’ αύτώ ειτα, λαλών είς τό ούς.
_— Δεν 4αοί λέγεις, ίππότα, ήκουσα νά όμιλώσι περί 

της γυναικος σου* λέγουν δτι εινε ώοαιοτάτη, καί αν 
« έ λ , ς . . . .  τ

— Πώς είπες; άνέκραξεν ό Δεμενάρ μετά χειρονομίας 
δηλουσης οργήν, ην οι άλλοι χαρτοπαΤκται, λίαν ένησχο
λή με νοι εις τό παιγνίόιον, δέν παρετηρησαν.

— Αεγω, εςηκολούθησεν ό συνταγματάρχης, πάντοτε 
βαια τή φων9), οτι δέχομαι νά παίξω τήν κυρίαν Α γγε
λικήν Δεμενάρ αντί είκοσι χιλιάδων δουκάτων. . .

Ετρελλάθης; ειπεν ό Δεμενάρ μόλις συγκρατούμένος.



 ’Ο χ ι ,  άπεκρίθη ό συνταγματάρχης, και άπόδειξις
δτι έκτιμώ  τά καλά. Ή  σύζυγός σου αξίζει είκοσι χ ι λ ι 
άδας δουκάτα, και αύτό εινε λαμπρόν ποσόν δ ι’ άνθρωπον 
μή εχοντα ποΰ την κεφαλήν κλίνγ, ! . . . Θέλεις ! · · ■

Τή στιγμή εκείνη ό συνταγματάρχης, μόλις προσεχών 
είς το παιγνίδιον, έχασε δ'ις κατά συνέχειαν.  ̂ f ,

  Ή  τύ χ η  τόν εγκαταλείπει! διελογίσθη^ ο ιτητοτης
Δεμενάρ. "Ο ,τ ι μέλλω  νά διακινδυνεύσω εινε άτιμον, 
άλλ’ή  ειμαρμένη δέν θά εινε πάντοτε έναντία μου. Είκοσι 
χ ιλ ιά δ α ς  δουκάτα, η τόν άπελπισμόν, τό α ίσχος, τήν α τι-
αίαν ! . · · , j  ,
' __Έ !  λοιπόν, εξηκολούθησεν ο συνταγματαρχης, Οια
τρ ίτην φοοάν χάνω ν χ ω ρ ίς  νά φανη ώργισμένος, έ ! λ ο ι
πόν, να ι η ό χ ι ;

 Ν α ι! έψιθύρισεν ό ιππότης ω χριασας, δ ιότι απεστρε-
φετο εαυτόν.

Έ π α ιξεν  είς τήν ν τ ά  μ  α ν , άλλ’ έχασε. Τά χα ρακτη 
ριστικά τοΰ συνταγματάρχου διέμειναν άκίνητα. Ο Δεμε- 
ν ά ο  ήγέρβη άποτόμως και έκάθησεν εις τινα  γω νίαν της
αιθούσης, ενθα έκρυψε τό μέτωπόν του έντός των χ ε ι -
ρών του. # ,

Κατά το τέλος τοΰ πα ιγνιδ ιού , αφ ου οι πα ικτα ι ανε- 
χώ ρησαν ό μεν μετά τον δέ, ό συνταγματάρχης έτοποθε- 
τήθη ένώπιον του ολολύζοντος Δεμενάρ. f

 ΥΑ1 μπά! τφ ειπε μυκτήριστικώς, σέ ένομι^α γεν-.
ναιότερον. Άνήρ της φ ή μ η ς  σοϋ, καταβροχθίσας τόσας πε
ριουσίας, π ρ έ π ε ι  νά πληρώντρ ίπποτικώτατα, οταν η τυχη 
τωδίδ-Q εν μικρόν μάθηαα. . . Χ _

Ό  Δεμενάρ ήγέρθη βραόέως, εσταυρωσε τους ρραχιο- 
νάς του επί του στήθους του, και παρατηρησας τόν συν
ταγματάρχην μετά βλέμματος μεστού μίσους.^

*_ Μέ κατέστρεψας, άπεκρίθη, και δεν εχω το οικαιωμα 
νά παραπονεθώ. Έσκέφθης δμως καλά δτι έπαιξα σοβαρως 
την σύζυγόν μου ;̂ Μήπως ή γυνή είς τήν Γενούην η αλλα
χού εινε δούλη ή εμπόρευμα ;

—  Μή άπομακρυνώμεθα του ζητήματος, παρακαλώ ! 
άπεκρίθη ό συνταγματάρχης, επαιξας, ναι ή δ χ ι, τήν σύ
ζυγόν σου αντί είκοσι χ ιλ ιά δ ω ν  δουκάτων; έχασες, ναι ή . 
ο χ ι ; Τά χρέη  του παιγνιδιού είσ ί χρ έη  τ ιμ ή ς . Πλήρωσε 
λοιπόν είς τό συμφωνηθέν νόμισμα ή είς καθαρόν χρυσόν 
ή είς συναλλαγματικάς. Ά λλω ς αυριον θά τό διακηρύξω 
είς ολόκληρον τήν πόλιν, δ ιότι, άν εγώ εχανον τάς είκοσι 
χ ιλ ιά δ α ς  δουκάτα, δέν θά μ ’ έλυπείσο ποσώς !

—  ’Αλλά γνω ρίζεις κάλλιστα δτι μόνον τούς οφθαλμούς 
μου κατέχω  τώ ρα διά νά κλαίω  !

—  Δέν πρόκειται περι δακρύων, αλλά περ ί άποτίσεως 
χρ έο υ ς!

—  Έ  ! λοιπόν, άνέκραξεν ό Δεμενάρ, έλθέ λοιπόν είς τήν 
οικίαν μου νά κατάσχ^,ς ό ίδιος τό λάφυρόν σου, άν τολ
μάς ! Έ  κυρία Δεμενάρ ουδόλως σέ γνω ρ ίζει. Θά τή είπω  
όποιαν άτιμον σύμβασιν συνωμολογήσαμεν. Θά μέ περ ι
φρόνησή, θά μέ άποδιώξτ, τής παρουσίας της. Τό γνω ρ ίζω , 
άλλά σύ, τ ί λοιπόν ελπ ίζεις  ; . . .

—  Ν’ άναγνωρισθώ, διότι άγαπώ μαι, άπεκρίθη σοβα- 
ρώς ό συνταγματάρχης.

—  ’Αγαπάσαι . . .  σύ ; άνέκραξεν ό Δεμενάρ.
—  Ναι, εξηκολούθησεν ό συνταγματάρχης, δ ιότι ε ίμ α ι 

ό Δουβεονέ, ό υιός του παλαιού γείτονος του τοκονλύοουr r ~ ί _ f * r __ I 1
Βέρτουα· ε ίμ α ι ο φίλος της παιδικής ηλ ικ ίας τής ’Α γγε
λικής, καί είς σέ οφείλω την απώλειαν τών ήδέων ονειρο
πολημάτω ν τής ευτυχ ίας , τά  άποΐα έσχημ άτιζον . Σέ έ μ ι 
σούν, διότι μοί άφήρεσες τήν καρδίαν τής Ά γνελ ικ ή ς. Κα- 
τετάχθην είς τόν στρατόν, διά ν* άποθάνωή νά λησμονήσω , 
ά λλ’ ούτα τό εν ήδυνήθην, ούτε τό άλλο. Έ μ α θ α  δτι ή 
’Α γγελική ουδόλως ήτο ευτυχής* ήθέλησα νά τήν έκδι
κήσω καί νά σοι τήν άναλάβω* νά τήν έκδικήσω καταστρέ- 
φων σε, νά την άναλάβω. δτε θά ε ίχ ε  μόνον εμέ στήριγμα* 
Διά νά τήν έκδικήσω, έγενόμην χαρτοπαίκτης ινα π α γ ι
δευτώ  τό πάθος σου. Διά νά τήν άναλάβω, σέ ερριψα είς 
τήν πενίαν. Δέν σκοπεύεις βεβαίως νά τήν θανατώστ4ς έκ



πείνης. . . Ύ πάνω μεν νάέξηγηθώ μεν ενώπιον τ η ς ! . . .
Ό  Δεμενάρ ε ιχ ε  μείντ^ κεραυνόπληκτος. Χ ίλιοι οφεις 

κατεβίβρωσκον την καρδίαν του. "Ο συνταγματάρχης τον 
παρέσυρεν. 'Ότε ά©ίκοντο είς τήν οικίαν, χω ο ις  ν* άνταλ-
Λ f f  ·* Ο  λ r * Λ > r  f  r f O  '‘ V i  rλαςωσιν ουοε μιαν λες tv, ο ιππότης, ρασανιζομενος υπο 
τύψεων και αίσχους, έπειράθη νά βραδύντ^ ετι τήν φρικώδη 
ταυτην σκηνήν.

—  Έ ξ οίκτου, είπε πρός τόν συνταγματάρχην Δουβερνέ, 
σεβάσθητι τόν ύπνον τής συζύγου μου ! . . .

ΜπΛ > ι ^ r >* * κ Ρ  f Ύ  w »—  Ελα οα, ανεκραςεν ο Δουοερνε, νομίζεις οτι γυνη, 
ής τήν τιμήν κατέστρεψες έν Παρισίοις και επαιςες έν Γέ
νους τό έσχατον τεμάχιον τού άρτου, δύναται ν’ άναπαυθ'/j 
ήσύχω ς ; Είσέλθωμεν !

—  ’Έ λεος, έλεος δι’ αυτήν και δι’ εμέ ! έξηκολούθησεν ό 
ιππότης, γονυπετών πρό του εχθρού τούτου τού συντρίβον
το ς αυτόν διά τού περιφοονητικού α ίσουςτου .i l l  ι

—  "Ελεος ! άπεκρίθη ό Δουβερνέ. Ή λέησες σύ ποσώς
> f  1 W  k » Α  ν  f  A  '  Τ  Iτον γέροντα Βέρτουα; Ο χ ι, ο χ ι . ο Ηεος εινε ό ικ α ιο ς !...

I  Λ  * 1  ’  r  r ~  r  '  ' ι  '  '—  L·! λοιπον! ανεκραςεν ο ιππότης, ελυε λοιπον και 
ας γείντ; κριτής ή γυνή αύτη μεταξύ ή μ ώ ν ! .. .

"Ωρμησε πρός τόν θάλαμον, εσυρε βιαίως τά παραπετά
σματα τής κλίνης και έκάλεσε την Α γγελικήν.

Α λλ αυτη οεν απεκριΰη.
Παο’ αυτήν ε*/.ειτο να μ α ι τεθοαυσυένον αιαλίδιον. Έ

‘ X V  , * \ — -ν / 1 * y ' «\ r
ουστηνος γυνη εκειτο επι της κλίνης της* τα συνεσταλμένα  
μέλη της και τά ήλλοιω μένα χαρακτηριστικά της ή λεγχο ν  
σροδράν πάλην. Και δυιως δέν έκινεΐτο πλέον. Αί νειρ ές

1 Τ | '  f 'Λ “της ησαν ψ υχραι ως λισος...
—  Άπεθανεν ! άνέκοαξεν ό Δουβεονέ.
—  Χρέη τού ναρτοπαιγνιου, χρέη τιμής. Έπληρώθης, 

κύριε! απεκριτη ο ιππότης οι υποκωφου φωνής.
Στανόνες τινές οπίου εύρίσχοντο ετι έντός ποτηοίου κει-

Τοιαύτη ύπήρςεν ή ιστορία, τήν οποίαν ήκουσενό νεαρός 
γεομανός βαρώνος ύπό τάς συκομωρέας του Πυρμών. "Οτε 
ή θλιβερά αύτη ιστορία έτελείωσεν, έπεκράτησεν επ’ ολ ί
γον σιγή·

—  Τί άπέγεινεν ό συνταγματάρχης Δουβερνέ ; ήοώτησεν 
ό βαρώνος.

—  Δέν ήδυνήθη νά ύποφέρτ, την απώλειαν της ’Α γγελ ι
κής και ηύτοκτόνησεν, άπεκρίθη ό άγνωστος.

—  Και ό ιππότης Δεμενάρ ;
—  Εύρίσκεται ενώπιον σας ! ! !
Ό  γερμανός βαρώνος ηγέρθη και άνενώ οησε δρομαίος,

f \ τ * > ν ν% > » λ  ̂ *'* k 1 ^ωσει ειχεν*ιότρ αυτόν τον ιόιον οιαοολον.
Καθ’ απαντα δέ τον βίον του δέν ήγγισε πλέον τά π α ι

γνιόχαρτα.

(Έ κ  τών Φανταοτιχών Διηγημάτων τοΟ ΓουΠιελμου "Οφφμαν).

Γ. Α . Β α λ α β α ν η ς

ΔΡΑΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Τ Ν Ε Ζ Ω Ν  από τής τουφερωτάτης παιδικής ηλι
κίας τω ν. Τ ί τό παράδοζον, εάν εν τη ακμή τών 
φλογερών αισθημάτων ό Σπερονσάλος καί ή Ν α -  

ζέλα ήγαπήθησαν ; Μηδείς ταραχθήτω  ! Πρόκειται περί 
ερωτος πλατωνικού, τό δε διήγημά μου θά είνε τόσον 
άγνόν, ώστε πασα αιδήμων καί ενάρετος δεκαεξαέτις κόρη 
νά δύναται νά Ιπιτρεψη τήν άνάγνωσιν αύτου είς τήν μη
τέρα της.

* ¥



Ο Σπερονσάλος και ή Ν αζέλα ήσαν ό μεν αλέκτωρ, 
ή δέ ορνις έκ τη ς  γνησιωτάτης φυλής τών ’Ινδιών. Καλή 
τις γραΤΛ είχε βοηθήσει αυτούς νά έξέλθωσι τοΰ κελύφους 
τω ν, βραδύτερον δέ τού; άνέθρεψε μετά πολλής μεν 
στοργής, μετά  μικρας δέ δαπάνης, εί καί αυτη εκ της 
καρδίας της θερμάς άν έπεμπε καθ’ εκάστην πρωίαν ευ- 
χά ς προς τόν °Ύψιστον ύπέο της ύγιείας καί εύρωστίας 
αυτών καί επόθει να τούς ιδη ταχέω ς ευτραφείς, μ εγά
λους καί άξιους του υψηλού αυτών προορισμού.

*
* *

Ή λθεν ό Δεκέμβριος. Ό  Σπερονσάλος καί η Ν αζέλα 
μ ε τ ’ έκπλήξεως είδον ότι το παρατεθέν αύτοΐς άριστον 
ητο πλουσιώτεοον τοΰ συνήθους. *Ότε οί πρόλοβοι αυτών 
ύπερπληρωθέντες κατέστησαν παρά το σύνηθες στρογ
γυλοί, ή γραια κατήλθεν είς την αυλήν, συνέλαβε τά  δύο 
πτηνά  έκ της ουράς, τά  εκλεισεν εντός κανίστρου καί 
απήλθε μ ε τ ’αυτών προς την άγοράν. Οί δύο α ιχμάλω τοι 
ούδένα έξέπεμψαν στεναγμόν. Δύο καρδίαι έρώσαι εύρί- 
σκονται τόσον καλά εντός καλύβης. . . πόσω μάλλον εντός 
κανίστρου.

★

♦ *

Τή ήμέργ  έκείνγ) ή αγορά εβριθε πολιτώ ν. Οί δύο δε- 
σμώται έπανεΐδον τό φώς, ήχθησαν είς τόν περίβολον της 
αγοράς καί έξετέθησαν προς πώλησιν. *Ησαν άμφότεροι 
νέοι καί ωραίοι, παρεϊχον πολλάς υποσχέσεις. . .* . καί 
ταχέω ς έπωλήθησαν. Ό  κύριος Μερόντιος, πλούσιος γαιο- 
χτήμω ν, ηγόρασε τόν Σπερονσάλον άντί τεσσάρων δραχ
μών, ό δέ δοκτωρ Τεγκάλης την Ν αζέλαν άντί τριών 
δραχμών καί είκοσι πέντε λεπτώ ν. Τ ά  θηλυκά άξίζουσιν

ολιγώτερον τών άρσενικών. Λ έγεται δέ ότι εινε άνοστό- 
τερα κατά την γέΰσιν, ενίοτε δέ καί ξυνά.

★

¥ ¥

Ή  ινδική γλώσσα κατέχει προς εκφρασιν της ά πελπ ι- 
σίας καί της λύπης λέξεις, αΐτινες δυσκόλως μεταφρά
ζονται. Ή  Ν αζέλα, άποχωρισθεΐσα διά  τής βίας άπο 
τοΰ παιδικοΰ αυτής συντρόφου, έκοαύγαζε μεγαλοφώνως : 
γκλον  -  γχλον  -  τσίζ -  τ ά ϊ -  λ ά ί\  γχλο ν  -  χσίχ-  τ ά ϊ -  γχού ' 
τοΰθ’ οπερ ήδύνατο κατά τινα  τρόπον νά παραφρασθη 
ώς εξής : 'Α γά π α  μ ε  πάντοτε , εσο πιστός προς εμέ , όσον 
όύνασαι, καί γράφε μ ο υ , πάντοτε έπϊ σνστάσει. Ό  δέ 
Σπερονσάλος, δεθείς καλώς τούς πόδας διά σχοινιού, έβόα 
καί αυτός : γκλοντ  -  γκ λο ντ  -  ας -  γκ λο ν τ , οπερ επάνω 
κάτω  σημαίνει : θά σ ' ά γα πώ . . . θά σου γ ρ ά φ ω .. . Oi 
άνδρες εχονσι τήν συνήθειαν νά έκφράζωσι λακωνικώτε- 
ρον τόν πόνον τω ν. Αί γυναίκες, ώς λέγουσιν οί διαση- 
μότεροι φυσιολόγοι, μεγεθύνουσι διπλασίως ό ,τ ι συναισθά
νονται. 1

★

¥ ¥

'Ε π ιστολή  Ν α ζέλα ς προς Σπερονσάλον .

5 Δεκεμβρίου.
Γλυχύτατέ μ.οι,

Έ π ί  τέλους τό κατώρθωσα νά σοί γράψω. Τήν παρού
σαν έπιστολήν μου θά λάβγ)ς διά ποδών ερωτευμένων. 
Ό  Π ιστός , άγαθός καί τιμ ιώ τατος σκύλος τοΰ δόκτωρος 
Τ εγκάλη, άνέλαβε τό βάρος νά σοΰ τήν φέρη. Έ ρ χ ε τ α ι 
αύτοΰ κάθε βράδυ εχων έκκρεμεΐς τινας λογαριασμούς μετά



της Αιχχνας, της σκυλίτσας του νε'ου κυρίου σου. Δέν 
αμφιβάλλω  οτι εξ ένστικτου ερωτικού όρμώμενος θα μ α ν
τέυσες είς ποιον μέρος του σώματός του ό συνετός ημών 
αγγελιαφόρος φ υλάττει την επιστολήν, όπως απόκρυψη 
αυτήν άπο τα  περίεργα β λέμ μ α τα  του κοινού και άπο τάς 
ατμοσφαιρικά ς επηρείας. Έ ά ν  τό σφοδρόν πάθος, οπερ σύ, 
κακούργε, κατώρθωσες νά μου έμπνευσης, δεν με καθίστα 
την πλέον δυστυχισμένη ν γαΛ οπούΛ αν , θά η δύναμην νά 
ομολογήσω δτι ήδη εύρίσκομαι πολύ καλλίτερα η πριν. Έ ν  
τη  οικία του δόκτωρος Τ εγκάλη με ύπεδέ^θησαν ένθουσιω- 
δώς. Ανθρωποι καί ζώ α (μη φοβου), όλοι έδώ με λα τρ εύ - 
ουσι. Φαντάσου οτι με άναγκάζουσι νά τρώ γω  εζ φοράς την 
ημέραν, καί τ ί  φ α γη τά  ! τ ί νόστιμα καί ορεκτικά ! . . . 
Τό πρω ι, πολτον έζ αλεύρου μ ετά  κεφαλών κράμβης καί 
μαρουλιων βραστών. . . Ε ίς τά ς δέκα, άφθονον πρόγευμα 
έζ αραβοσ ίτου ... την μεσημβρίαν, σούπα από γ ά λ α . . .  
Τ ι ώφελοΰν όμως όλα αυτά  ; . . . Έ ά ν  αί μερίδες ήσαν 
δ ιπ λα ΐ, δεν θά έ'λλει πεν άπο την ευτυχίαν μου άλλο, π α ρά  
η ευχαρίστησις του νά τά ς  μοιράσω μαζη σου. Ο ί ά ν
θρωποι είνε δι * ήμας έδώ κάτω  ή θεία Π ρόνοια. *Ας 
τούς ευλογώμεν κ ατά  πάσαν ώραν τη ς ημέρας ! Όφείλςα 
ομως νά ομολογήσω ότι καί τά  άλλα ζώα έν τη  οικία 
Τεγκάλη με άγαπώ σι καί με έκτιμώσιν. Ό  σκύλος μου 
καμνει χ ιλ ίας περιποιήσεις, ό γάτος μέ παρατηρεί μετά  
προσήνειας, δύο δε π α χ έα  χηνά ρ ια , άχώ ριστοι σύντροφοί 
μου τραπέζης καί κοίτης, έσεβάσθησαν πάντοτε την παρ- 
θενικήν μου α ιδώ . Χ αΐρε λατρευτέ μου Σπερονσάλε. Ό  
Π ιστός  θέλει ν ’ άναχωρήση καί νεύει, έγείρων την ουράν, 
οτι άναμε'νει την επιστολήν. Γράψε μου τα χέω ς, γράφε 
μου συχνά καί ά γά π α  με καθώς έγώ σε ά γα π ώ .

Έ πιστοΛ η  ΣπερονσάΛου προς Ν α ζ ε ΐα ν .
7 Δεκεμβρίου.

Παμφιλτ&τη μοι,

'Υ πό  τήν ουράν του Π ιστού  εύρον τήν ά γα π η τή ν  επι
στολήν σου, καί δεν δύνασαι νά φαντασθης μετά  πόσης 
χαράς κατεβρόχθισα τ ά  εύωδιάζοντα γρα μ μ α τά κ ιά  σου*

Ν α ι, άς.ευλογώ μεν τούς άνθρώπους, άς τούς εύλογώ- 
μεν πάντοτε άνά πάσαν ώραν τή ς ήμέρας, διότι π ρ ά γ 
μ α τ ι δέν άφίνουσι νά παρέλθη ώρα, χω ρίς νά μάς φ ανε- 
ρώσωσι τήν άγάπην των διά  νέων φιλοφρονήσεων. Ο ηδη  
φιλοζενών με κύριος Μ ερόντιοί ά μ ιλ λ ά τα ι γενναίως Tzpoc 
τόν έζαίρετον τροφοδότην σου δόκτωρα Τ εγκάλην. Π αρά  
τόν πρός σέ ερωτά μου, θερμότατον π ά ντο τε , τρώ γω  ά π ο  
πρω ίας μέχρις εσπέρας. Ή  οικοδέσποινα με ά γ α π α  κα ί 
μέ περ ιπο ιείτα ι έςαιρετικώς. Προχθε'ς, άφοΰ με έθωπευσε 
©ιλοστόργως καί μου εψαυσε τόν λαιμόν καί τ ά  υπό την 
ουράν μέλη μου, τήν ήκουσα έγώ ό ίδιος νά κραυγάν,η 
τούς ύπηρέτας τη ς . ((’Αλλοίμονον εις εσάς όλους, έάν ό 
γάλος αυτός είς τό τέλος του μηνος δέν εινε π α χύ ς   ̂σάν 
τόν άνδρα μου ! )) — Ώ ,  θά ήτο παραπολύ ! Κ α ί όμως 
πρέπει νά σου τό εϊπω , Ν α ζέλ α  ; . . . Δέν θά καμφθη ό 
ερο>ς σου είς τοιαύτην άποκάλυψ ιν; . . . Αφ ης ημέρας 
μάς έχώρισαν έδιπλασιάσθην κατά  το μέγεθος καί κ α τά  
τό βάρος* άλλ* ή καλωσύνη τώ ν ανθρώπων εινε μ εγά λ η . 
Α υτοί μάς έχώρισαν, αυτοί θά φροντισωσι και νά μας 
ένώσωσι πά λ ιν . ^Υστερον, εις σε α πόκειτα ι, Ν αζέλα  μου, 
νά μέ άδυνατίσης. — *Υγίαινε, με καλουσι δια το δεκα- 
τον τέταρτον γεύμ α . . .

Ε ίς τόν παρακείμενον κήπον υπάρχει μ ια  γα λοπ ουΛ α , 
ή όποια κάθε βράδυ τραγω δέ! αδιακόπω ς τό vieni vneco, 
ά λ λ’ έγώ, μ ’ όλην τήν καλήν θέλησιν, δεν είμαι έν κα—



ταστάσει, ένεκα του βάρους μου, νά υπερπηδήσω τό με
σότοιχον. Έ σο  λοιπόν ήσυχος περί της πίστεώς μου, 
καί φύλαττε σεαυτην Stic τόν άγαπώντά σε.

★
* *

Ή  Ναζε.Ια τω Σπερονσάΐω .
10 Δεκεμξρίου.

Δύο μόνον γραμμάς, διά νά σοί ειπω ότι είμαι καλά 
καί ότι χθες, άνασκαλεύσασα διά του ράμφους μου τά  πού
πουλα τών οπισθίων μου, άνεκάλυψα ότι αί σάρκες μου 
άπέκτησαν την λευκότητα της χιόνος. Είσαι ευχαριστη
μένος ; Μου φαίνεται ότι σέ άκούω, κατεργάρη ! . . . . 
γΑ οντ- γχΛούτ . . . Έ  ! πρέπει νά εχωμεν υπομονήν ! 
Χθες ό παραμάγειρος μοί ειπεν ύπομειδιών « εντός μιας 
έβδομάδος θά έ'χωμε τήν εορτήν σου ! » . . . Τούτο ση
μαίνει άναμφιβόλως ότι οί κύριοι αυτοί, πάντοτε καλοί 
καί φιλόστοργοι, σκοπεύουσι νά μας ένώσωσιν. *Ας εύλο- 
γώμεν τήν άνθρωπίνην πρόνοιαν.

*
¥ *

Ό  Σπερονσάλος Trj Ν αζεΛ α .
17 Δεκεμβρίου.

Μόλις καί μετά βίας θά σοί γράψω δύο λέξεις* τόσον 
έγινα τεμπέλης από τά πολύ βάρος. Τή άληθεί^ αυτοί 
οί κύριοι έγιναν υπερβολικοί είς τάς περιποιήσεις των. 
Σήμερον το πρωί είχον τήν άξίωσιν νά φάγω οκτώ κα
ρύδια [/.έ τά  κελύφη των. . . Διεμαρτυρήθην, άλλ* είς 
μάτην* ό παραμάγειρος, ό όποιος δέν εννοεί τήν ινδικήν,

μου άνοιξε διά τής βίας τό ράμφος, καί, νομίζων οτι μου 
κάμνει τήν μεγαλειτέραν εύχαοίστησιν, μέ ήνάγκασε νά 
καταπιώ τά καρύδια καί μετ’ αυτών τάς διαμαρτυρήσεις 
(Λου. «Κατάπιε, κατάπιε, έφώναζεν άπο του εξώστου ό 
κύριος Μερόντιος. θ ά  σου κάμουν καλό ! » Χαϊρε Ν α - 
ζέλα ! υπάγω νά κατακλιθώ, άλλά μέ το βάρος οκτώ κα
ρυδιών επί τής καρδίας.

Αυριον εάν ζώ, πιθανόν νά είμαι καλλίτερα.

★
* ¥

Ναζέ.Ια προς Σπερονσάιΐον.
23 Δεκεμβρίου.

Είσαι εν τή ζωή ; ή μάλλον εί'μεθα έν τή ζωή ; . . . 
”Αφες, άφες ν* άναφωνήσω μετά του ποιητου :

ίίΤα πάντa απιστία 
’Απάτη προδοσία».

Ν αι ! έπροδόθημεν. . , V) σφαγή τοΰ γένους μας άπε- 
φασίσθη... Μόλις εχω τόν καιρόν νά σέ προειδοποιήσω... 
Έ ά ν  δύνασαι σπεΰσε. . . πήδησε τόν τοίχον. . . ζήτησε 
άσφάλειαν είς τό εξωτερικόν.

Τ ά δύο καλοθρεμμένα χηνάρια,τά όποια συνεμερίζοντο 
μετ’ Ιμοΰ τάς άθωας άπολαύσεις τοΰ ορνιθοτροφείου, ε- 
πεσον σήμερον τήν πρωίαν υπό τήν μάχαιραν τών δη
μίων. Καί είξεύρεις ποιος ύπήρξεν ό δήμιος ; αυτός έκεΐ- 
νος, ό χορηγών είς ήμας τήν τροφήν καί πληρών ήμας 
θωπειών. Ή  οικογένεια Τεγκάλη, άνδρες, γυναίκες, π α ι-  
δία παρευρίσκοντο κατά τήν σφαγήν γελώντες καί χει- 
ροκροτοΰντες. Ή  αυτή βεβαίως τύχη άναμένει εντός ο
λίγου καί εμέ. Ή  έκτε'λεσις της ποινής (Λου άνεβλήθη



έπι τινας ώρας, χάρις είς την παρέμβασιν νεαρού ποιη- 
του, νεωστί έκ της πρωτευούσης έλθέντος. Ζωηροί και

>ρας, αί οποΐαι προ πέντε μόλις 
ημερών απετέλουν μέρος του σώματος ωραίου μόσχου, 
μονογενούς υίοΰ της μάλλον έναοέτου τών αγελάδων ; — 
2οι επαναλαμβάνω* δ"λοt άπιστοι καί άσπλαγχνοι! . . . 
Παναγία μου ! . . . ιδού ό λευκός άνθρωπος ! . . . ή μά- 
χαιρα ! . . . Που νά καταφύγω ; . . .

*
+ *

* Σ π ε ρ ο ν σ ά λ ο ς  π ρ ο ς  Ν α ζ ε Λ α ν

24 Δεκεμβρίου

. . . .  Η επιστολή σου με εύρε .' . . πνέοντα τά λοί
σθια. Σου γράφω διά του αίματός μου . . . Έ χεις δί
καιον δι’ όσα λέγεις περί της θηριωδίας καί της υποκρι
σίας τών άνθρώπων . . .  Ο Θεός θά μας εκδικήσ/). . . . 
Θά ξαναϊδωθώμεν έν τή χώρ^ τών εκλεκτών, έκεΐ όπου 
πάντες, άνθρωποι καί ζώα, θά ειμεθα φρόνιμοι καί άγα- 
θοί ! . . . δι* έλλειψιν όρέξεως. 'Ας σε παρηγορή τουλά
χιστον ή ιδέα ότι άποθνήσκω παχύς ώς οί τ ε ν ό ρ ο ι  τών 
μελοδραμάτων καί ώς αυτοί δύναμαι καί εγώ νά ψάλω 
έν τή έσχάτη άγωνία μου.

Ναζέλα . . · σ’ αγαπώ  σ’ αγαπώ . . .
Σέ αναμένω εις τους ουρανούς.

Λάβε καί το τελευταΐον μου σ ι - μ π ε μ ό Λ .

. . . ΤΑ Μ !

Ό  Πιστός προς τήν Δ ιάναν

27 Δ εκεμβρίου

Συγ/ώρησόν με, εάν χθες δεν ηλθον να σε ϊόω. Εφεύ
ρεις καλά ότι είς την οικίαν του κυρίου μου Τεγκάλη, τα 
Χριστούγεννα, όλοι άποκτηνοΰνται περισσότερον τοΰ συνή
θους. Δέν άμφιβάλλω ότι θά διήλθες τάς εορτάς χριστια- 
νικώς. Έδώπαρ* ολίγον νά σ/.άσωμεν όλοι. Έ γώ  μόνος 
έφαγαν όλα τά κόκκαλα τών δύο χηναρίων καί τής Ν α- 
ζέλας άκόμη. Ό  Μπουλοΰκος, ό γάτος τοΰ σπιτιού μας, 
ό όποιος τά άλλα έτη με έβοήθει είς τό ξεκοκκάλισμα, ε
φέτος. . . έξεκοκκαλίσθη καί αυτός ό ίδιος άπό τινας νυ- 
κτοκλέπτας, οίτινες έν ελλείψει ορνίθων ηρκεσθησαν εις 
τόν γάτον.1 *Ας εύχαριστώμεν τόν Τψιστον ότι είς τό κρέας 
ημών έδωκε γευσιν άπαοέσκουσαν είς τόν λάρυγγα τών 
άνθρώπων, διότι, άλλως, θά ήσαν ικανοί καί ημάς άκόμη 
νά καταβροχθίσωσιν,* οίτινες ειμεθα, ώς αυτοί βεβαιοΰσι 
διά τοΰ λόγου καί τής γραφής, οί πιστότεροι αυτών 
φίλοι. j

[Έ κ  τών του G h is la n z o o i]
Π. Α. Β α δ β η ς

1 Λιά τού; άγνοούντας σημείου μεν δτι έν Ιτα λ ία , ιδίως έν Μιλάνω, 
πολλά ξενοδο*/εΐα προσφερουσιν ε:ς τούς πελάτας αυτών άντι λαγωοΰ 
γαλήν, οσάκις οί πρώτοι σπανίζουσι. Τούτο εινε γνωστόν είς πολλούς 
εκ. τών τακτικών θαμώνων αυτών, οίτινες διά τοΰτο, οσάκις ςένος τις 
πελάτης ζητήση λαγωόν, απομιμούνται τήν φωνήν τής γαλής, άνα- 
φωνοΰντίς έν */ορώ ν ι ά ο υ, ν ι ά ο υ, ν ·. ά ο υ καί κινοΰντες τήν ιλαρό- 
τητα τών γινωσκόντων τό μυστικόν. Σ. Μ.
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ΤΑΣΣΟΓ Δ. ΝΕΡΟΤΤΣΟΤ

*Η πρίν έν τω Π αρθένοι τίμωμίνη άργην*'™ καί ™ - 
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κήν εκκλησίαν πασαι αί της έν αύτώ τιμώμενης το πριν 
’Αθήνας Παρθένου επικλήσεις καθιερώθησαν υπέρ της 
διαδεξαμένης τό κράτος έπί της πόλεως καί έν τω ναω 
« Π αναγίας Παρθένου», ήτις έπεκαλεΐτο Κόρη έν ταΐς 
παρακλήσεσι καί έπεγράφετο Μήτηρ Θεου ή *Αθηναία  
Γοργοεπήχοος έπί τών εικόνων.

Έ ν  τη έν Βαβυλώνι της Αίγυπτου, ήτοι παλαιαΜ ίσρα, 
πατριαρχική μονη του άγιου Γεωργίου, σώζεται είκών 
ύλογραφική προςκομισθεΐσα έκεΐ άρχομένου του ΙΑ ' αίώ- 
νος, καί παριστάνουσα την Παναγίαν Παρθένον ορθίαν, 
είς φυσικόν μέγεθος. ’Αριστερόθεν της κεφαλής, τω θεώντι 
έπί τά  δεξιά, άναγινώσκεται ή επιγραφή Mp 0 γ  Η ΑΘΗ
ΝΑΙΑ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΟ· Ή  προςηγορία αύτη της Θεο
τόκου Γοργοεπήχοος, γραφόμενη ενίοτε ήμαρτημένως Γορ- 
γοεπιίχοος καί Γοργοϋπηκοος, αντιστοιχεί τη Βυζαντιακη 
προςωνυμια αζής Οξείας * Επισχεψεως 7).
ΜΡ ΘΤ Η ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ έπιγράφονται αί άρχομέ
νου του IB ' αίώνος έν ’Αθηναις άγορασθεΐσαι εικόνες της 
Θεοτόκου καί δωρηθεΐσαι παρά του ίερέως Σχολαρίου του 
Γραφέως ταΐς έν Μεσσήνη της Σικελίας δύο μητροπολι- 
τικαις έκκλησίαις, τη άρχαιοτέρα ελληνική, τη λεγομένη 
καθολική, καί τη μεταγενεστέρα λατινική.

Κ ατά Μιχαήλ τον Άκομινάτον « έξ ού δήτα ό της 
» δικαιοσύνης ήλιος έκ τής ά ε ι π α ρ θ  έ ν ο υ  Κ ό ρ η ς  
y> άνέσχε . . . καί ή άκρόπολις αύτή τής τυραννίδος τής 
» ψευδοπαρθένου 'Αθήνας άπήλλακτο, ούκέτι το έπιβώ- 
)) μιον αύτής πυρ άκοίμητον τρέφεται* τής δέ δι* αίώνος 
)) Παρθένου καί μηζρός ζοϋ Θεου πυρσός άειφανής ώς 
)) ά π ’ ούρανου τής άκρας αύτής άνίσχει». (Λόγος ότε 
το πρώτον ταΐς Άθήναις έπέβη ).

Μεγάλως έτιματο ή έν τω Παρθενώνι έκκλησία καί ή 
έν αύτφ λατρευομένη πολιούχος Παρθένος Θεομήτωρ *f)



’Αθηναία, ή έν τή χυδαία γλώσση του λαοΰ καλούμενη 
Άθηνιώ τισσα .

’Από πεοάτων τής τότε οίκουμε'νης, άττ’ ανατολής ή 
λιου μέχρι δυσμών, καί ά π ’ αυτής τής έσχάτης Θούλης, 
συνέρρεον εύσ*βεΐς προςκυνηταί, οίτινες επανερχόμενοι 
είς τάς οικείας έκαστοι πατρίδας εφερον εικόνας έξ 'Αθη
νών καί ίδρυον μοναστήρια επ' ονόματι τής Θεομήτορος 
τής ’Αθηναίας.

Μεσοΰντος τοΰ Θ ' αίώνος, ό όσιος Φαντΐνος, έκ τής 
χώρας τών Καλαβρών, μυρίαις πεοιστάσεσι παλαΓσας έν 
ταις τών Σαρακηνών έφόδοις (840  — 8 7 2 )  παρέλαβε 
τούς έαυτοΰ μαθητάς Βιτάλιον καί Νικηφόρον καί προς3-  
πίβη τή Πελοποννήσω* έν Κορίνθω δε */ρόνον συχνόν 
προςδιατριψας κατέλαβε τάς ’Αθήνας, καί τό άγιον τέ
μενος τής Θεοτόκου προςκυνήσας, άποκατέστη έ'πειτα έν 
Θεσσαλονίκη, όπου έν γήρα καλώ κατέλυσε τόν βίον.

Λατίνος συναξαριστής αναφέρει, ότι ό έν Στείριδι τής 
Φωκίόος άσκήσας καί έκεΐ, εν ετει 9 46 ,  έν ειρήνη τε- 
λειωθείς όσιος Λουκάς, παιδίον Ιτι ών καί συνοδεύων δύο 
έ/. ‘Ρώμης μοναχούς άποδημοΰντας εις ‘Ιερουσαλήμ, 
άφίκετο μετ’ αυτών είς ’Αθήνας, όπου καί οί τρεις άνήλ- 
θον είς τήν άκρόπολιν καί προςεκύνη'ταν τον ιερόν τής 
Θεοτόκου ναόν. Καί οί μεν έκ 'Ρώμης προςκυνηταί έξη— 
κολούθησαν επειτα τήν έπί τον άγιον Τάφον πορείαν είς 
Ιερουσαλήμ* ό δε Λουκάς εμεινεν έν ’Αθήναις, καί ένδυ- 

θείς τό μοναχικόν σχήμα παρεσκευάζετο είς τήν κατά 
Θεόν πολιτείαν.

Αλλος πάλιν συναξαριστής άναφέρει, ότι ό όσιος Ν ί
κων, ά φ ’ ού περιήλθε διάφορα μέρη τής ’Ανατολής βοών 
προς πάντας το <£ Μετανοείτε», έξ ού καί τήν κλήσιν προς- 
έλαβεν,ήλθεν έπί τέλους καί είς τήν έν ετει 961 άπο τής 
καταόυναστεύσεως τών Σαρακηνών έλευθερωθεΐσαν Κρή

την, όπου διά τοΰ κηρύγρ,ατός του επανήγαγιν είς τήν 
είς Χρίστον πίστιν τόν έκμωαμεθανισθέντα λαόν τών 
Κρητών. ’Από τής Κρήτης, πριν άναλάβη τό κήρυγμα 
μεταξύ τών έν Πελοποννήσω συνωκισμένων Σλαυηνών 
είδωλολατρών, ήλθεν, έν ετει 980 , είς ’Αθήνας τήν πόλιν 
τοΰ Κέκροπος, καί άναβάς είς τήν ’Ακρόπολιν, όπου 
ιδρυτο τής Θεοτόκου ό περικαλλής ναός, έκήρυξεν έκεΐ 
τόν λόγον τοΰ Θεοΰ καί εύηρέστησε τών ’Αθηναίων τω 
χριστωνύμψ λαώ διά τής διδαχής του.

Καί αυτός ό αύτοκράτωρ Βασίλειος Β '  ό Βουλγαρο- 
κτόνος ( 9 7 6  — 1 0 2 5 ) ,  μετά τό πέρας τοΰ μεγάλου κατά 
Βουλγάρων πολέμου, δεν έπέστρεψεν είς τήν πρωτεύου
σαν τοΰ κράτους Κωνσταντινούπολή πριν έπισκεφθή τήν 
άρχαίαν τοΰ ελληνισμού εστίαν, τάς ’Αθήνας. Ένταΰθα 
γενόμενος περί τό εαρ τοΰ έτους 1019 καί δούς τή Θεο- 
τόκω τοΰ Παρθενώνος τά τής νίκης ευχαριστήρια, καί 
άναθήμασι πολλοΐς, λαμπροΐς καί πολυτελέσι κοσμήτας 
τόν ναόν, άπέπλευσεν είς Βυζάντιον, όπου κατήγαγε 
θρίαμβον, καί τιάρα ταινιωθείς όρθί^:, ούτω άχρι τοΰ 
ναοΰ τής τοΰ Θεοΰ Σοφίας άφίκετο.

Μεγάλην κατάπληξιν ένεποίει τοΐς θεωροΰσι τό πολυ
τελές, άπόψιον, άξιον θέας Ιερόν τής Θεομήτορος. Έ ν  τω 
ναώ έθαύμαζον οί ευσεβείς τήν εξοχον τής οικοδομής καλ
λονήν, τών μετώπων καί άετωμάτων τά  άρχαΐα καλλι
τεχνήματα, καί τά έντός τοΰ ίεροΰ στίλβοντα έκ χρυσοΰ 
πλούσια βυζαντιακά κοσμήματα καί σκεύη τιμαλφή* προ 
παντός ομως, θέας άξιον έφαίνετο αύτοΐς τό έπί τής α
γίας Τραπέζης άπο τής άναφωτίδος έκχεόμενον ιλαρόν 
καί θειον φώς, καί ή εμπροςθιν τής είκόνος τής Θεομή
τορος άενάως καίουσα χρυσή λυχνία.

Ό  Παυσανίας άναφέρει, ότι εμπροςθεν τοΰ άγιωτάτου 
τής ’Αθήνας άγάλματος έν τή άκροπόλει εκαιε λύχνος



χρυσούς, εργον του Καλλίμαχου. Τον λύχνον τούτον έμ- 
πλέοντες ελαίου, άνέμενον την αύτήν του μέλλοντος έτους 
ημέραν οί ’Αθηναίοι πρός άνανέωσιν του ελαίου καί της 
εκ λίνου Καρπασίου άκαταναλώτου θρυαλλίδας* τό ελαιον 
εκείνο έξήρκει τόν μεταξύ χρόνον έν τω λύχνω καιόμενον 
εν ήμε'ρα καί νυκτί άενάως.

Τόν άρχαΐον αύτόν χρυσού ν λύχνον άντικατέστησεν εμ- 
προςθεν της είκόνος της Παναγίας της Θεοτόκου της ’Α
θηναίας του Παρθενώνος όμοια χρυσή λυχνία ακοίμητος, 
η ; η φημη είχε φθάσει καί είς αύτήν την Δύσιν, όπως 
μαρτυρεί του εκ 'Ραβέννης Γυιδώνος ή συγγραφή, έν ή 
άναφέρεται ώς τι θαυμάσιον cc τό θειον καί άσβεστον φως,
» τό έν τω ναω της Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας 
» καιόμενον »* έν τω ίεροσολυμιτικω όδοιπορικω του εξ 
’Ισλανδίας Σαιβούλφου, πορευθέντος είς προςκύνησιν του 
αγίου Τάφου, έν ετεσι 1102 καί 1103, γίνεται μνεία 
τών ’Αθηνών καί τής έκεΐ έκκλησίας τής ύπεοαγίας Παρ
θένου Μαρίας, cc έν ή εκαιεν ελαιον έν λυχνία άειφλεγες 
» καί άτέλευτον ».

Τό λεγόμενον οτι δήθεν άρχομένου του IB ' αίώνος ηκ- 
μαζον ετι τά γράμματα έν Άθήναις, καί ότι ό Βυζαν
τινήν ήγεμονόπαιδα, τήν Ειρήνην, νυμφευθείς βασιλεύς 
Ίβήρων Δαυίδ Β ' Βαγρατίων (1089  — 1125) επεμπεν 
έκεΐ νέους "Ιβηρας πρός τελειοποίησιν τών σπουδών, εινε 
αύτόχρημα παρεξήγησις τών έκ παραδόσεως ιστορούμε
νων περί τών έπί του αγίου ορούς "Αθω έκκλησιαστικών 
σχολών, όπου έφοίτων οί έκ τής άπωτάτω ’Ανατολής 
συρρέοντες ίεροσπουδασταί, ινα έκμάθωσι τήν βυζαντια- 
κήν λειτουργικήν, καί τήν ελληνικήν τής έκκλησίας 
γλώσσαν.

Τής παρεξηγήσεως αύτής αίτιοι δεν εινε οί "Ιβηρες 
συγγραφείς, άλλά νεώτεροι τής Δύσεως σχολαστικοί καί

έλαφρόνοι ποιηταί ή έπιστολογράφοι, οΐτινες τήν φράσιν 
cc έπί του όρους 'Άθωνος » ή τοι A t e n i  έν ίβηρικω ίδιώ- 
ματι, μεταφράζουσιν άκοίτως καί άστόχως cc έπί του ορούς 
’Αθηνών ».*

Ούτω μεταξύ άλλων ή τάς παρά τόν Καύκασον χώ - 
ρας περιηγούμενη M adam e de F reytage, έν έπιστολη 
αύτής έκ Τ\φλίδος (20 νοε^βρίου 1811), εγραφεν ότι οί 
» ‘Ίβηοες, έκτος τών έν τη χώρα αύτών ιδρυόμενων μο-
» ναστηρίων, κέκτηνται καί δύο ετερα σεμνεΐα έν τη άλ-
» λοδαπή, ήτοι τό έν Ίεροσολύμοις ίδρυθεν ήδη κατά
)) τον Ε '  αιώνα, καί τό άλλο τό έπί του όρους παρά τάς
)> ’Αθήνας)) (άντί νά είπη έπί του όρους "Αθωνος ή μονή 
τών Ίβή ρων ), cc κτισθεν κατά τόν Γ αιώνα, όπου ό τσά- 
» ρος Δαυίδ εστελλεν είκοσι νέους "Ιβηοας χάριν σπουδής. 
» Εις εξ αύτών, τά φιλοσοφικά διδαχθείς, Ιωάννης Πε- 
» τρίτσης καλούμενος, έπανελθών έν τη πατρίδι αύτου 
» μετε'φρασε πλεΐστα ελληνικά συγγράμματα έν Ίβηρικω 
)) ίδιώματι)).

’Ε π ’ ίσης καί ό πολύγραφος B odenstedt, ό τάς του 
Καυκάσου χώρας έπισκεφθείς,; άνεπαρκώς κατεχων τήν 
Ίβηοικήν γλώσσαν, εγραφεν, έν ετει 1854, ότι cc είς τά 
» αδόμενα τών Ιβήρων επη περί τών άθλων του βασι- 
)> λέως Δαυίδ, έγίνετο λόγος καί περί τών έν Άθήναις 
)) (άντί νά εϊπη τών έν τω "Αθωνι) σχολών, καί τών 
» έκεΐ κατ’ έ'τος πεμπομένων σπουδαστών».

Τήν έπί του όρους "Αθω, επ’ όνόματι τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου, [χονήν τών Ίβήρων έκτισε πρώτη ή Αύγού- 
στα Θεοφανώ, σύζυγος του βασιλέως ‘Ρωμανού του Β ' 
(982 — 963), άνεκαίνισε δε καί έμεγάλυνεν ’Ιωάννης ό 
τών Ίβήρων ήγεμών ( 982 — 997), συνευδοκοΰντος του

1 Τό δνομα του δρους κλίνετα ι I ό *Αθω ς του νΑΘ ω, π α ρ ’ ?Α τ- 
τικοΤς, καί δ ’'Α θ ω ς ,  του νΑ θ ω ν ο ς ,  παρά κοινοΤς κα ί βυζαντινόις.



αύτοκράτορος Βασιλείου Β '  του Βουλγαροκτόνου διά χρυ- 
σοβούλλου λόγου, έπλούτισε δε και έπροικοδότησεν ό έκεΐ 
μονάζων ήγεμονόπαις τοΰ ’Ιωάννου υιός.

Ό  μετά τοΰ Βασιλείου Β '  συμβκσιλεύων Κωνσταν
τίνος Θ ' ( 9 7 6  — 1 0 2 8 )  διά χρυσοβούλλου άπο τοΰ έτους 
9 9 0  έπεκύρου τάς έν Μακεδονία καί Θεσσαλία κτήσεις 
της  τών Ίβήρων μονής, καί τών κτήσεων αυτών μνη- 
μονεύουσι δικαστικαί άποφάσεις τοΰ κριτοΰ Θεσσαλονί
κης καί πρωτοσπαθαρίου Νικολάου άπο τοΰ έτους 9 9 7 .

Ό τ ι  δε μεγάλαι ύπήρχον κ α τ '  έκείνην την εποχήν αί 
σχέσεις μεταξύ ίβή ρ ω ν  καί Βυζαντινών, μαρτυρεί αυτή 
ή παρουσία Ίβήρων μεγιστάνων ύπηρετούντων τήν έν 
Κωνσταντινουπόλει βασιλείαν έν τα ϊς έπαρχίαις τής Μ α
κεδονίας καί Θεσσαλίας, οιος ό ’Ίβ η ρ  ήγεμονόπαις π α τ ρ ί
κιος Γοηγόριος, υιός Σ εμ π ά δ , όςτις χρηματίσας στρατη
γός Λαοίσσης τής Θεσσαλίας, έν ετει 1 0 0 7 ,  εκτισεν έ
π ε ιτα  έν τή πόλει της γενετής του Έ γρέκ ,  ναόν τής Π α 
ναγίας περικαλλή.

Έ ν  τή  μονή τών Ίβήρω ν, έπί τοΰ δοους ’Ά θ ω  συνέρ- 
ρεον οί έξ Ίβηρίας καί τών άλλων παρακείμενων Κ α υ -  
κασίων χωρών ευσεβείς άποδημηταί,  καί είς τοΰ άγιου 
δρους ’'Αθω τάς έκκ7νησιαστικάς σχολάς έφοίτων οί παρά  
τοΰ βασιλε'ως Δαυίδ Β '  Βαγρατίωνος άποστελλόμενοι 
κ α τ ’ ετος ίεροσπουδασταί οΰχί είς ’Αθήνας τής Ε λ 
λάδος ουδέ είς τάς ’Αθήνας τάς έπί τώ  Εύξείνω πόντω , 
μεταξύ Τραπεζουσίας χώρας καί Λαζικής, ώς υπέθεσαν 
άλλοι τινές.

Αί έπί τώ Πόντω ’Αθήναι, οπως άναφέρει Ά ρριανός 
έν επιστολή προς Τραϊανόν, άπο τοΰ έτους 1 3 6 ,  ήσαν 
έπί ‘Ρωμαίων αύτοκρατόρων χωρίον πενιχρόν ’Αθήναι 
καλούμενον, διά τό αυτόθι τής ’Αθήνας ελληνικόν Ιερόν* 
έγοησίωευε δε τοις ναυτιλλομενοις έν ώρα νειαώνος ώς
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ορμος καταφυγής, μικρός μέν, άλλ’ άσφαλής. Μεσοΰντος 
τοΰ C αίώνος, έπί Ίουστινιανοΰ, ό Προκόπιος άναφέρει 
ο τι καί τοτε ακόμη ή μετά τό Ρίζαιον άπαντώσα αυτή 
κώμη ώκεΐτο παρ’ αυτονόμων άνθρώπων μεταξύ ‘Ρ ω 
μαίων καί Λαζών, καί ότι έκαλεΐτο ’Αθήναι, ούχί ότι ήτο 
δήθεν ελληνική έξ ’Αθηνών άποικία, άλλ’ έκ γυναικός 
καλούμενης ’Αθηναίας, κυρίας τής χώρας, καί ής ό τ ά 
φος έσώζετο ετι έπί τών ήμερών του εκεί.

Φθίνοντος τοΰ Ι Α '  αίώνος, ότε αί περί τον Φασιν πο
ταμόν χώραι τής Κολχίδος μέχρι Τραπεζοΰντος ήνω- 
χλοΰντο άπο τών έπιδρομών τοΰ βασιλεως τών Ίβήρων 
Δαυΐδ Β τοΰ Βαγρατίωνος, καί ύστερώτερα άκόμη, ότε 
αί χώραι αύταί κατεκτήθησαν παρά τής βασιλίδος Θ ά -  
μαρ, θυγατρός Γεωργίου Γ ' ,  καί προςηρτήθησαν τώ  με- 
γάλω  τών Ιβήρων κράτει, ύπερμεσοΰντος τοΰ IB" αίώ
νος, αί ’Αθήνας τής Λαζικής έξηκολούθουν νά ήνε άσή- 
μαντον καί πενιχρόν χωρίον, καί φρούριον ήμελημένον, 
οπως καί έπί τής τουρκικής κατακτήσεως μέχρι τών καθ’ 
^ μ * ?  Χ,Ρ°νων> Α θ ή ν α  καλούμενον παρά Τραπεζουντίοις, 
ή Ινερεμ -  Πουρούν υπό τών έντοπίων Μωαμεθανών, τών 
όμιλούντων τήν ίδιάζουσαν έλληνοτραπεζουσίαν διάλεκτον 
τοΰ διαμερίσματος Ό φ ε ω ς .

Τής Έ λ λ ά δ  ος αί ’Αθήναι, άρχομένου τοΰ I B '  αίώνος, 
έτιμώντο υπερβαλλόντως διά τήν άρχαίαν αυτών εύκλειαν, 
διά τον έν αύταΐς πλούσιον καί περιώνυμον τής Θεομή
τορος Αθηναίας ναόν έπί τής άκροπόλεως, καί διά τ ά  
πλεΐστα  όσα ιδιωτικά ευκτήρια καί έκκλησίας έν τή πόλει, 
τάς  κτισθείσας έν άλλαις εύδαιμονεστέραις έποχαΐς, άπο 
τοΰ Θ μέχρι τοΰ ΙΑ" αίώνος* άλλα κατά  τά άλλα ή 
πόλις έδυςτύχει* ούδε ύπηρχον έν αυτή διδάσκαλοι τών 
έλευθερίων γραμμάτω ν καί καλών τεχνών, άλλ’ ούδε τών
βαναύσων αυτών.



Μεταξύ τών εντοπίων, χυδαίων την τε γλώσσαν καί 
την περιφοράν, άντί έπιδόσεως είς τά γράμματα επεκρά- 
τει άφιλομάθεια. Οί κληρικοί, άπαίδευτοι καί αγροί
κοι, δεν είχον τά άπαιτούμενα προςόντα ίνα προςελκύ<ι'- 
σιν εκ τής άλλοδαπής φιλόμουσον ιεροσπουδαστών νεο
λαίαν. Οί μονάχο: τών Αθηνών δεν κατεγίνοντο είς θεο- 
λογικά ζητήματα, ώς οί επί του δρους "Αθω εύπαίδευτοι, 
εκκλησιαστικής καί θύραθεν σοφίας εύμοιρουντες άναχω- 
ρηταί, αλλ ήσχολουντο είς ζητείας καί μελισσοτροφίας

Μεγάλη ήτο ή ηθική καί υλική κατάπτωσις τής πό
λεως ’Αθηνών, ήτις φθίνουσα είχε καταστή μικρά πολί
χνη καί περιεσταλμένη, μή εχουσα είμή ευαρίθμους κατοί
κους, δσοι ύπελείποντο άπο τών συνεχών επιδρομών, 
δηώσεων· καί καταστροφών τών ληϊζόντων τάς παρά τήν 
θάλασσαν χώρας πειρατών, ή άπο τών έπηρειών τών 
κατά καιρούς έπισκηπτόντων λιμών καί λοιμών. Ό  Ί ε -  
οώτατος μητροπολίτης Αθηνών Νικόλαος Α ',  ό άγιοθεο- 
δωρίτης. έν ετει 1166, ενώπιον τής έν Κωνσταντινουπό- 
λει ένδημούσης διαρκούς συνόδου, ής ήτο μέλος ενεργόν, 
όμιλών περί του αύτώ έμπεπιστευμενου ποιμνίου, άναφέ- 
ρει τούς τότε κατοίκους, ώς τούς έτι περιόνζας τη άλ
λοτε πανευδαίμονι χώρα τής ’Αττικής καί τρεφομένους 
Άθήναζε. Ό  δέ είκοσαετηρίδα μετά τον Νικόλαον άρχιε- 
ρατεύσας μητροπολίτης Μιχαήλ Άκομινάτος, έν τη προς- 
<ρωνησει αύτου προς τον πραίτωρα Δημήτριον τόν Apt— 
μύν, έν ετει 1184, είκονίζει τάς ’Αθήνας πενιχράς, άπο- 
βαλομένας τήν άρχαίαν λαμπρότητα καί αύτό τό τής 
πόλεως σχήμα, εχουσαν τά τείχη καθηρημένα, τάς οι
κίας κατεσκαμμένας ή άοικήτους, καί τάς λεωφόρους έ- 
ρήμους, καί ολίγα λείψανα άρχαίων οικοδομών, παρα- 
τρωγόμενα καί αύτά υπό του χρόνου. « ’Όλωλε σύμπαν 
)) τών ’Αθηνών τό κλέος, γνώρισμα δ’ αύτών ούτ* άμαυ-

» ρόν τ ις ίδ η » ,  ώδείρετο έλεγειάζων ό κλεινός ιεράρχης, 
δτε τό έαρ του έτους 1 1 8 3  είδε. τάς ’Αθήνας εκ του συν- 
εγγυς καί διά πρώτην φοράν. Καί έν τω ύπομνηστικω ο 
άπηύθυνεν ύστερώτερα πρός Αλέξιον Γ Γ Αγγελον Κο- 
μνηνόν, τό τελευταΐον ετος τής βασιλείας αύτ»ΰ (1 2 0 3 ) ,  
λέγει ρητώς* (.( τό καθ’ ήμας όριον τών ’Αθηνών πάλαι 
» του πλήθους τών έποίκων αύτου διά τάς αλλεπαλλη- 
)) λους έπηρείας έκκενούμενον άεί, κινδυνεύει καί είς αυ- 
» τήν περιστήναι τήν παροιμιαζομένην ερημιάν σκυθι- 
)> κ ή ν .- -κ α τ ά  βραχύ μεταναστεύουσιν οί πλείους, και 
» ερημονζαο δσον ήδη ή χώρα ή ήμετέρα».

Παρά ταυτα Μιχαήλ ό Άκομινάτος, ότε ήλθεν εις 
Αθήνας, άντί τής πάλαι σοφίας, άντί τής εύγενοΰς άτ- 
τικής φωνής, εύρε παχυλήν άμάθειαν, διάλεκτον βαοβα- 
ρίζουσαν, καί τής φωνής προφοράν χυδαίαν* άλλά καί 
ή θρησκευτική τών Αθηναίων άγωγή ήτο πλημμελής, 
άπεικονίζουσα τήν ήθικήν του τόπου κατάστασιν. Κατά το 
λέγειν του μητροπολίτου, οί Αθηναίοι, ούτε εις τόν πε- 
ρικαλλέστατον καί ουράνιον οίκον τής Θεομήτορος ηκκλη- 
σίαζον, ούτε είς τούς άλλους ναούς προςήρχοντο τούς έν 
τη πολει* άλλά καί εκείνοι, οίτινες κατά συνήθειαν μάλ
λον παρά έξ εύλαβείας έφοίτων εις τινα ευκτήρια, κατέ- 
τριβον τόν καιρόν τής θείας λειτουργίας είς άκαίρους ο
μιλίας καί περιττάς, καί τούς μεν πόδας είχον πατοΰν- 
τας τό έ'δαφος τής εκκλησίας, τήν δέ διάνοιαν άποπλα- 
νώσαν είς μέριμνας βιωτικάς.

Μεσουντος του IB* αίώνος, 6 έπί δέκα μόνον μήνας 
πατριαρχεύσας έν Κωνσταντινουπόλει Κοσμάς Β (1146), 
ώνομάσθη Αττικός, ούχί διά λαχουσαν έν Αθήναις έκ- 
παίδευσιν, ούδέ δι* έπίδοσίν τινα είς τήν άττικήν γραμ
ματολογίαν, άλλά κατ’ εύφημισμόν, πρός άποφυγήν έπο- 
νειδίστου ποοςωνυμίας άπο τής γενεθλίου νήσου Αιγινης,



ή τις τότε, κ α τά  Μ ιχα ή λ  Ά κ ο μ ινα το ν , ήτο  ληστών φί
λον ενδια ίτημα και πειρατώ ν φωλεά καί όρμητήριον, 
οπως ή Β έλβινα . Κ αί αύτός ό Θεσσαλονίκης μητροπολί
τη ς , Ιωάννης ό Α θ η να ίο ς , ό άρχιερατεύσας μ ετά  θά
νατον του σοφοΰ Ευσταθίου, « το τγ,λικοΰτον τών ’Αθη- 
)) νών βλάστημα καί θ ρ έ μ μ α » , ώς άποκαλεΐ αύτόν Μ ι
χα ή λ  Α κομινατος, εγεννήθη μεν καί έτράφη έν ’Α θήναις, 
άλλ  έςεπαιδεύθη εν Β υζα ντιω , όπου αί μεγάλα ι σχολαΐ 
καί οι σοφοί του έθνους άνδρες, ούχί εν τή  πατρ ίδ ι αύτοΰ, 
πα ρ α  τοΐς μελισσοτροφοΰσιν ανά τον 'Υ μ η ττόν ά γρ α μ μ ά - 
τοις μοναχοΐς.

Τ ά  περι τοΰ έν Παρισίοις ακμάσαντος (1 1 9 8 )  ιατρο
φιλοσόφου μαγίστρου Α ίγιδίου λεγάμενα, οπως καί περι 
τοΰ εν ετει 1 2 5 2  θανόντος άγγλου αρχιδιακόνου καί μ α 
γίστρου της θεολογίας 'Ιωάννου Basingestokes, δτι δήθεν 
άμφότεροι εν τα ΐς  σχολαΐς τών 'Αθηνών έζεπαιδεύθησαν 
τ ά  ελληνικά και λατιν ικά  γρ ά μ μ α τα , ετι δέ την ιατρικήν 
καί θεολογίαν, ύπδ υφηγητήν τήν νεαράν φιλόσοφον Κ ω ν- 
σ τα ντιαν , θυγατέρα δήθεν τοΰ Αθηνών αρχιεπισκόπου, 
τα ΰ τα  εινε ηδέα μυθιστορήματα, δυνάμενα νά χρησ ι- 
μευσωσιν ώς ύποθεσις ρωμαντικοΰ δράματος ύπδ εύφυα 
καί χα ρ ιεντα  κάλαμον, ώς εκείνον τοΰ συγγραφε'ως τής 
περιβοήτου παπίσσης Ιωάννης, ούχί δέ το ια ΰτα , οπως έπ ι- 
καλώ ντα ι α υτα  σπουδαίοι άνδρες,ώς μαρτυρίας ίστορικάς, 
δια την καταστασιν της πόλεως 'Α θηνών, λήγοντος τοΰ 
IB  καί άρχομένου τοΰ Ι Γ ' αίώνος.

Αλλως τε αληθεύει ότι π τω χο ί άλλ* ευσεβείς έξ 'Α 
θηνών μοναχοί περιήρχοντο τήν 'Α νατολήν, φέροντες μεθ’ 
εαυτών τήν εικόνα τή ς θεομήτορος ’Α θηναίας προς περ ι- 
συναςιν ελεημοσυνών, καί δ ι’ εράνων ίδρυον νέας 'Ε κ κ λ η 
σίας καί μοναστήρια εφ’ δλης τής Μικρας ’Α σίας, άπο  
Κ ολχΐδος μέχρι Κ αοίας.

Ή  παρά  τήν Τ ραπεζοΰντα μονή τής Σουμελάς άνάγει 
είς το ιαύτην άφορμήν τήν πρώτην αυτής ϊδρυσιν περι τά  
τέλη τοΰ Γ  αίώνος. Μ ετά θάνατον τοΰ έν * Αθήναις τδ  
μοναχικόν σχήμα λαβόντος καί επειτα  έν Σ τειρ ιδ ι τής 
Φωκίδος άσκήσαντος (9 4 6 ) , Ά να ν ία ς  τις έκ τών μαθη
τών αύτοΰ κληρονομήσας τήν ίεράν τή ς Α θηναίας Θεο
μήτορος εικόνα, ήν ό όσιος Λουκάς συμπεριήγεν εις ^τάς 
πλανήσεις αύτοΰ, άνεκομίσατο Α θηναζε, όπου οί ευσε- 
βεΐς χριστιανοί άνεστήλωσαν έν τώ  φερωνύμω ναω τώ  έν 
τω  Παρθενώνι. Η μ έρ α ν  τ ινά , οι εν τώ ναω λειτουργοΰντες 
έργάται τών τοΰ θεοΰ  εντολών, Βασίλειος ό πρεσβύτερος 
καί ό άδελφιδοΰς αύτοΰ, ον ό μ ά τ ι Σ ω τη ρ ιχο ς, διάκονος 
της τών ’Αθηνών Μ ητροπόλεως, τδ μοναχικδν προςλα- 
βόντες σ χή μ α  καί κληθέντες, ο μέν Β αρνάβας ό δέ Σ ω 
φρόνιος, εύχαριστοΰντες τω  θ ε ώ  εδεήθησαν ύπερ τή ς άνω 
θεν εύλογίας καί χάριτος* επειτα  δέ είς τον ναδν τής Α θ η 
να ία ς Π αρθένου  είςελθόντες, όρώσι την άγιαν εικόνα 
έζιοΰσαν τοΰ ναοΰ, βασταζοντων αύτην δύο αγγέλων καί 
ήρέμα μετεωοοποροΰσαν έπί τών νεφελών προς ανατολάς.

Τ ήν άγγελοκρατουμένην καί άνωθεν αυτών ισταμενην 
εικόνα τή ς ’Α θη να ία ς  Θεομήτορος άκολουθοΰντες, οί μο
ναχοί Βαρνάβας καί Σωφρόνιος, μετά  πολλάς πεζή  και 
κ ατά  θάλασσαν περιπλανήσεις, κατηχθησαν είς Τ ρ α π ε
ζοΰντα· επειτα  είς πόλεις έξελθόντες καί διαβάντες τδν 
Π υξίτην ποτα μόν, άνέβησαν τα λα ιπω ρω ς το συνεγγυς, 
συνηρεφές καί άδιόδευτον δρος, το καλούμενον Μ ελάς, 
δπου έν σπηλαίω  έρήμω, έπί μιας τών άποκρημνων πλευ
ρών τοΰ άλσώδους βουνοΰ, εύρον αποκειμένην εφ υψηλής 
τίνος πέτρας τήν προρρηθεΐσαν σεβασμίαν εικόνα τής θ ε ο 
μήτορος. Έ κ ε ΐ περιλαξεύσαντες καί ευρύναντες τδ σ π ή - 
λαιον, έπηζαν θυσιαστήριον έπί τή ς πέτρας, καί ήγειραν 
επ ’ αύτοΰ έκκλησίαν, ή τις  εγεινε πρώ τη  αρχή τοΰ ίδρύ-



ματος του έν τώ ήγιασμένψ δρει καί σπηλαίω του Μελά.
Εκτοτε η εκεί φυλαττομενη εικών της Θ εομήτορος 'Α θ η 

ν α ία ς  μετωνομάσθη της ύπεραγίας Θεοτόκου του Σουμελά 
η της Σουμελάς.

Η θεία καί Ιερά ακολουθία τών οσίων καί θεοφόρων 
πάτερων ημών Βαρνάβα καί Σωφρονίου τών εξ ’Αθηνών 
(Ιν Λειψία της Σαξονίας, αψοε'), άντί του εν Στειριδι της 
Φωκίδος άσκήσαντος καί θανόντος οσίου Λουκά, άναφέρει 
κατ* άναχρονισμόν τόν δήθεν έν Θήβαις της Βοιωτίας 
πλανώμενον άπόστολον καί ευαγγελιστήν Λουκάν μετά 
της παρ αυτού ζωγραφηθείσης άρα αχειροποίητου είκό- 
νος, και άντι της εποχής Κωνσταντίνου Ζ* του Πορφυ- 
ρογεννητου, ποιείται λογον της εποχής Θεοδοσίου του 
Μεγάλου, ητις και αυτη πολυ απέχει τών χρόνων Λουκά 
του Εύαγγελιστοϋ.

Εκ τών περιεχομένων χρυσοβούλλου λόγου του βασι- 
λεως Ισαακίου του ’Αγγέλου γεγραμμε'νου κατ* Αύγου- 
στον μη να του έτους 1186, μανθάνομεν ότι ύπερμε- 
σοϋντος του IB αιώνος, εξ ’Αθηνών όρμώμενος μοναχός 
καλούμενος Ιωαννίκιος, άνήγειρε μονήν έν τω θέματι Μυ- 
λάσης καί Μελανουδίου της Καρίας, έν τη τοποθεσία του 
αγίου Ιωάννου του Βάτου, έπ’ όνόματι της ύπεραγίας 
όεσποινης Θεοτόκον τή ς  εν  'Α θ ή ν α ις  τιμ ώ μ ενη ς  καί διά 
δεητηρίου αναφοράς ήτησατο τόν βασιλέα δωρηθηναι τη 
παρ αύτου ανεγερθείση μονη έξκουσσείαν η τοι άσυνδοσίαν 
παοοίκων όφειλόντων προςκαθίσαι καί έργάζεσθαι τάς 
γαίας του μοναστηριού. Ά λλά καί έπί της Άβασγίας χώρας 
άνά τόν Καύκασον είχε διαδοθή ή λατρεία της ’Α θ η ν α ία ς  
Θεομ?}Τορος' εν πραζει συνοδική του πατοιάρχου Φιλο- 
θέου άπό του έτους 1364, περί του Άλανιας καί Σωτη- 
ριουπόλεως μητροπολίτου άποδίδεται αύτω.((Έχειν πάντα 
» δικαιώματα καί προνόμια όσα κέκτηται ή μητρόπολις

» αύτη έν τε τη πόλει Τραπεζουντος καί ταΐς ύπ’ αυ- 
)> την χώραις, καί έν τη άγιωτάτη έκκλησία Σωτήριου- 
)) πόλεως, ηγουν της ύπεράγνου Θεοτόκον τή ς  Ά θ η ν ιω τ ίσ ~  
» σης  της καί Λαζικης.

*Όπως έ*τί του άγιου δρους Μελά καί επί τών ορεων 
της Κολχίδος καί της Καρίας ή ποοςκύνησις της Α θ η 
ναίας Θεομήτορος ειχε διαδοθη καί έν ταΐς μακρυναΐς

Γης καί είς τάς σκήτας του δρους Σινα καί της Θηοαί- 
δος καταφεύγοντας άναχωρητάς.

Έν παλαιω άραβικω κώδικι χρονικών της σεβασμίας 
καί μεγάλης βασιλικής μονής του ιερού Σινά άναφερεται 
ότι ύπερμεσουντος του I '  αίώνος, ’Ιωάννης, έξ Αθηνών 
μοναχός, άποδημών είς Ιεροσόλυμα, καί έκεΐθεν διερχό- 
μενος διά της έν Αίγύπτω παλαιάς Μίσοας η τοι Βαβυ- 
λώνος, άφίκετο έπί τό Θεοβάδιστον δοος Χωρηβ καί Σινά, 
όπου ένεκλείσθη έν τη έπί του ίεροΰ τόπου της καιομένης 
Βάτου καί παρά τό φρέαρ τών θυγατέρων του Ίοθώρ 
υπό του Ίουστινιανοΰ καί Θεοδώρας ιδρυμένη όχυρα μονη. 
Έκεΐ διά τάς άρετάς του καί τόν αύστηρόν ασκητικόν βίον 
κερδήσας την αγάπην καί τό σέβας τών συν ασκού μενών 
άδελφών, έξελέχθη ηγούμενος της μονής και εχειροτονηθη 
έπίσκοπος τών έπί του δρους Σινά καί τών εν Ραιθώ καί 
Φαράν ιερών ιδρυμάτων. Τώ καιρω έκείνψ έδέσποζεν έπί 
της Αίγύπτου, Συρίας καί Αραβίας ό τρίτος τών Φατι- 
μιδών Χαλιφών, Χάκεμ υιός Ά ζίζ ,  έκ μητρός ορθοδόξου 
χριστιανης αίγυπτίας, άδελφης Αρσενίου πατριάρχου 
Αλεξάνδρειάς καί "Ιερεμίου πατριάρχου Ιεροσολύμων. 
Τά πρώτα της βασιλείας του έτη, ζώσης της μητρός του 
καί χαριζόμενος αύτη έπροστάτευεν ό Χαλίφης Χάκεμ τάς έν



Αιγΰπτφ καί Παλαιστίνη έ^.λτ,αίας τών όοθοδόΗων-λέγε
ται μαλιστα οτι άφαιρέσας τήν εν Μίσρα εκκλησίαν τής 
θεομήτορος *πο των σχισματικών Ίακωβιτών, παρέδω- 
c αυτήν τφ πατριάρχη καί πρός ρ , τρ6ς θειω αύτοΰ 

Ρ * up κατασταθεϊσαν έ'κτοτε πατριαρχικήν Ιν Μίσρα 
*κ η««ν. Αλλά μετά θάνατον της μητρός, ών ψύ- 

ωμος και θεομανής, έκίνησε κατά τών έν τώ κράτει
χλ* Ζ )  ρΐστΤ ΰ ν ’, όρθ^όξων τε καί αιρετικών, δεινόν 
- . . ηρον διωγμόν, 0υ θΰμα έπεσε καί αύτός ό ετεοος

Μ ! ” ? υ * « P ‘*PX1i 7 ‘P‘f*<««. έξ Ιεροσολύμων ‘είς 
τ ο Γ  ^  κα-1 |V βασάν01? τελειωθέίς- ‘ό π α -  

Κατά Ρσ? 1°; αποθάνθ πρό τοΰ διωγμού.
Αιγυπτίων'0ν· ^ ΤΟν *“ ‘P°V ^  έ" ιδΡ°ίλέων ’Αράβων καί 
λαέον τ Γ  Γ  ντες,7 'ν °χυράν ^  το° Σινα, συνέ
ν ο χ α  ν ™  Ιωάνν^ν ™  Αθηνών προμα-
ίαντε' έ “" ‘f  του ™\«·νίου αύτοΰ, καί βασανί-

αύτοΟ κεφαλήν!' τί)ν άΤίαν

’ Aft έν K'jpwp 5 ίερομάρτυς ’Ιωάννης ό

ά ^ , Γ ' · '  1019, το ιΐκοίττό» Τϋ(
χ~ 1 J - τΕΐα’ "^υ 4̂"Γ,°ί ’ κοα πεντηκοστόν τρίτον της 
/ανον «°'|5°υί ~'>α ^ λεέστον μοναστικής αύτοΰ ζωης,
Γ  ί ί; -‘αεταξυ ΤώΙ  'ααΡτύ?ων ’Εκκλησίας παρά των επιζησαντων κοινοβιτών.

τ τ , Λ ^  Τω· ^ ^ ερών ’Ιωάννου τοΰ ’Αθηναίου, ηγουμένου 
της σεβασμιας μονής τοΰ όρους Σινά ( 999 -  1019 ) 
1 0 1 ? !  ?0ίγ ■ πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς ( 1002 -
f  ~ΚΧ' Ζ ' OTlU^ - 0r> *Ρ°<* ομισθεϊσα έξ ’Αθηνών,
Β α β ^ ώ Γ 4/  , ,0 ίΛ ί  Θΐυ^ τοΡ°< “ ί τήν αιγυπτιακήν 
Μ' ^  ^ΒΑΒΤΛΩΝ ΧΗΜΐ) την επειτα κληθεΐσαν 
Μ·«Ρ«, .Sf«« « .  Έ ρ , ί ,  τή, Αίγύπτου μ τ «  τ*.

τάκτησιν υπό τών ’Αράβων, καί πρωτεύουσαν του κρά
τους τών Φατμιδών Χαλιφών.

Ή  περί ής έ λόγος αρχαϊκή είκών της ’Αθηναίας Θεο
μήτορος, εργον προγενέστερον του ΙΑ ' αίώνος, φέρει την
επιγραφήν ΜΡ Q T  Η ΑΘΗΝΑΙΑ Γ Ο Ρ Γ φ Ε Π Η Κ Ο Ο Ο ^ ν ε -
καλύφθη το πρώτον παρά του ρώσσου άρχιμανδρίτου καί 
νυν επισκόπου Πορφυρίου Ούσπένσκη έν ετει 1855, καί 
έπειτα λησμονηθεΐσα άνευρέθη, έν ετει 1887, παρά του 
λογίου Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, εν τώ παρεκκλησίω 
τών αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, τω παρακειμε'νω έν 
Μίσρα ήτοι παλαιω Καίρφ πατριαρχική μονή του άγιου 
μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.

Σανίς μεγάλη πολυρραγής, περίβρωτος καί παράτρι- 
€ος υπό του χρόνου, παριστα την ύπεραγίαν Θεοτό
κον είς φυσικόν μεγεθος καί κατά τύπον, οιος συνειθί- 
ζετο πρό του Δ ' αίώνος, οτε έν ταΐς κατακόμβαις τη; 
'Ρώμης καί ’Αλεξάνδρειάς ή Παρθένος είκονίζετο άπλώς 
ώς ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ καί ούχί Μ Η Τ Η Ρ  Θ Ε Ο Υ ,  οπως ώρι- 
σεν η έν Έφε'σω Ιερά Σύνοδος, έν ετει 431.

Καθ’ όσον άποβλέπει την στάσιν, την ένδυμασίαν καί 
την διάταξιν τών πτυχών του ιματισμού, ή γραφή άπο- 
μιμεΐται τό άγαλμα τής Άθηνάς Παρθένου τό φυλαττό- 
μενον έν τω μουσείω του Βατικανού. Ή  Παναγία Θεο
τόκος μετά μεγίστης ώς προς τό διάγραμμα εμπειρίας 
καί τελειότητος ζωγραφεΐται άνευ στεφάνης περί την κε
φαλήν, όρθια, έν χιτώνι ποδήρει μετά καλύπτοας ούχί 
τής συνήθους, άλλ’ όμοιας διπλοϊδίου άττικοΰ, έντέχνως 
καί έπισταμένως, πτυσσομε'νου καί καταβαινοντος άπό τοΰ 
άριστεροΰ ώμου μέχρι τής κνήμης.

Ό π ω ς  δή ποτε ό τρόπος τής διαγραφής τής είκόνος καί 
ή επιγραφή μαρτυροΰσι τήν ές Αθηνών προέλευσιν, καί 
ώς έποχήν τοΰ έργου, μετά τήν υπό τής αύγούστας Ε ί-



ρήνης της Α θηναίας έρισθεΐσαν άναστήλωσιν τών εικό
νων (787) καί την άνέγερσιν ευκτήριων καί Εκκλησιώ ν 
έν Κωνσταντινουπόλει τε καί έν Ά θήναις έπ  όνόματι 
της Θεομήτορος Γόργοεπηχόον. Ή  εύκομιδή της είκόνος 
έξ Α θηνών είς Μίσραν συμπίπτει κατά τήν εποχήν τής 
είς Μίσραν καί τό Σίναιον ορος άφίξεως του μονα/οΰ καί 
έπειτα έπισκόπου Ίωάννου του Αθηναίου (9 6 6 ), ύπερμε
σουντος του I αίώνος.

Παλαιόθεν ή εικών παρίστα τήν Θεομήτοοα άνευ του 
παιδιού, μικρόν έστραμμένην έπί τά  δεξιά, συγκρατοΰσαν 
το διπλοίδιον έπί του στήθους διά τής άριστερας χε ι-  
ρός, καί προβάλλουσαν τήν δεξιάν. Κ ατά  τούτο ώμοίαζε 
προς τήν έπί του ορούς Ά θ ω , έντός του καθολικού τής 
μονής του ΙΙαντοκράτορος παλαιάν ύλογραφικήν εικόνα, 
τήν άνηρτημένην έπί του κατ άνατολάς κίονος του άρι- 
στεροΰ χοροΰ.

Ά λ λ ’ άρχομένου του Ι Σ Τ ' αίώνος, ζωγράφος ζηλωτής 
θελήσας ίνα ανακαίνιση τήν άρχαίαν σανίδα, έν τα υτω  
δε ίνα δικαίωση καί τόν τίτλον Μ Η Τ Η Ρ  ΘΕΟΥ» α π έ- 
ξεσε μέρος άνεπαρκές τής είκόνος καί αύτήν τήν προ
βάλλουσαν τής Θεοτόκου δεξιάν χεΐρα, καί παρειςήγαγε 
τό παιδίον Ίησουν Χριστόν λίαν μικρόν, έν χιτω νίω , φέ- 
ροντα περί τήν κεφαλήν στεφάνην δισκοειδή, κρατούντα 
έν χερσί βιβλίον άνοικτόν καί προςβλέποντα μετά τρυ- 
φερότητος τήν μητέρα.

Ή  στενόχωρος, βεβιασμένη, άκαμπής καί κατάπονος 
στάσις του μικροφυους παιδιού, έπειτα δέ καί ή άντικρύ 
του σώματος τής μητρός ήμαρτημένη συμμετρία, εινε 
τόσον καταφανείς, ώςτε έκ πρώτης οψεως πείθεται ό θεώ- 
μενος τήν εικόνα, ότι ό Ίησους εινε πρόςθετον μεταγε
νέστερον συμπλήρωμα, καί ότι αύτός ό έπιχειρήσας τήν 
άνακαίνισιν καί συμπλήρωσιν ζωγράφος, μετά  τά  ίχνο-
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γραφικώς έν λευκώ σχεδιασθέντα, συνιδών τήν άποτυχίαν, 
άφήκε τό έργον ήμιτελές, άνευ έπιχρωματίσεως. Π α λ ίμ 
ψηστος άμυδρά έπιγραφή άνωθεν τής κεφαλής του νηπίου 
άναγινώσκει : J O  ΠΑΙΔΙΟΝ *αι παραπλεύοως τη  στε
φάνη, τώ  θεώντι έπί τά  δεξιά, σημειουται μικρογραφικώς 
καί άφανώς δι’ άραβικών χαρακτήρων 1526  ώς χρονο
λογία τής άποπειραθείσης άνακαινίσεως τής είκόνος. . .

Ή  Βασιλίς Ειρήνη ή |ξ  Α θηνών στεφθεΐσα αύγούστα 
ήδη άπό του έτους 7 6 9 , ότε συνεζεύχθη τώ  εικονομάχω 
αύτοκράτορι Λέοντι Δ ',  καί μετά θάνατον τούτου μο- 
ναρχήσασα (780  — 8 0 2 ) έν όνόματι του άνηλίκου υίου 
Κωνσταντίνου ούχί μόνον διά τής έν έτει 78 7  συγ- 
κληθείσης έν Ν ίκαια συνόδου ένήργησε τήν άναστήλωσιν 
τών σεπτών εικόνων έν τα ΐς άγίαις του Θεου έκκλησίαις, - 
άλλ’ έπηνώρθωσε καί τ ά  πριν καταλυθέντα μοναστήρια, 
καί άνήγειρε νέας μονάς άνδρώας τε καί γυναικείας, οίαν 
τήν μονήν τής άγιας Εύφροσύνης, όπου έτάφη ό υιός 
αύτής Κωνσταντίνος καί τήν άλλην μονήν δ ι,'ί)ς έκάλ- 
λυνε τήν νήσον Π ρίγκιπον, έν ή καί έτάφη, άποβιώσασα 
έξόοιστος έν Λέσβω. Ε ίς τήν αύγούσταν Ειρήνην άποδί- 
δο τα ι προςέτι ή κτίσις καί άλλων έν τε Κωνσταντινου- 
πόλει καί έν Ά θήναις έκκλησιών καί εύκτηρίων, περί ών 
δέν ύπάρχουσι ρηταί μαρτυρίαι. Έ ξ  άπαντος όμως οικεία 
τής Βασιλίδος Ειρήνης τής Α θηνα ία ς κτίσματα εινε ή έν 
Έ ξω κιονίω  του Βυζαντίου βασιλική μονή, ή ε π ’ όνόματι 
τής ύπεραμώμου Θεομήτορος Γοργοεπηχόον , καί τό έν 
Ά θήναις περικαλλέστατον καί γλαφυρόν έκ μαρμάρου 
πεντελησίου εύκτήριον τής Π α να γία ς  Γοργοεπηχόον , τό 
περικοσμηθέν δι* άναγλύφων Βυζαντιακών καί δι* άρ- 
χα ίας ζωοφόρου μετά παραστάσεων του εθνικού τών Ε λ 
λήνων βίου.



Τό κτίσμα τοΰτο , τιμώμενον άνωθεν καί έξ άρχής 
μέχρι της κ α θ ’ ήμας εποχής επ ’ όνόματι της Θεοτόκου 
Γοργοετιηκόου , καί σωζόμενον ακέραιον καί άλώβητον 
παρά  την νέαν μεγάλην καί μητροπολιτικήν εκκλησίαν 
του Εύαγγελισμου, άν δχ ι εκ θετικών καί παραδεδεγμέ
νων μαρτυριών, άλλ’ έξ άρχ ιτεκτονικών καί ιστορικών 
λόγω ν, άνάγω  είς την επί αύγούστας Ειρήνης της Α θ η 
να ίας εποχήν, κτισθέν υπέρ τών έν Ά θ ή να ις  είς π α τρ ι
κίους καί πρωτοσπαθαρίους τιμηθέντων της Βασιλικός 
συγγενών. Ο ύτοι, Σ α ο α ντά π η χο ι καλούμενοι, κατειχον 
τ ά  μεγαλείτερα έν τη  πόλει ά ξ ιώ μ α τα , καί ένήργουν τήν 
διοίκησιν τής πόλεως έ π ' όνόματι τής συγγενους αύτοις 
Β ασιλίδος.

Κ α τά  τον Π αυσανίαν, έπί τή ς άπο του Πρυτανείου 
εντεύθεν είς τ ά  κάτω  τής πόλεως φερούσης όδου, προς 
βορραν, ή τ ο ι  μετά  τό Διογένειον γυμνάσιον, ϊδρυτο ναός 
του Σ αράπ ιδος. Τοϋ άρχαίου Διογενείου τ ά  έρείπια εύρέ- 
θησαν όπου άλλοτε τό έκκλησίδιον του άγιου Δ ημητρίου 
του Κ ατηφόρη· τά  δέ λείψανα τοϋ ναού του Σ αράπ ιδος 
καί τής "Ισιδος, μ ετά  τών έπ ’ αύτών έκκλησιδίων του 
Σω τήρος καί τής άγίας Π αρασκευής, άπο τής βυζαντινής 
εποχής, εύρέθησαν εν ετει 1 8 8 1 , έπί τής άναστομώσεως 
τώ ν οδών Α πόλλω νος καί Φιλοθέης μετά  τής λεγομένης 
όδου Πανδρόσου, παρά  τήν πλα τεία ν τής μητροπόλεω ς.

Έ π ί  του λιθοστρώτου εδάφους τής έκ παραδόσεως νο- 
μιζομένης έκκλησίχς τή ς άγίας Παρασκευής, ώφθησαν 
κίονες ρυθμοΰ κορινθιακού έκ μαρμάρου πεντελησίου, ά νά - 
γλυφ α  ζφ δ ια , άνθοπλέγματα  καί άμπελοκλάδια , καί έπ ι-  
γραφ αί άναθηματικα ί χριστιανικαί έν ίδ ιώ ματι βυζαντιακω . 
Π έριξ καί παρά  τ ά  θεμέλια τής κατεστραμμένης έκκλη- 
σιας εύρέθησαν σπόνδυλοι κιόνων δωρικού ρυθμοΰ, γυνα ι
κεία α γά λ μ α τα  ρωμαϊκής εποχής πρηνή καί ήκρω τη ρια-

σμένα, πρός δέ τούτοις ά γα λ μ α  άκέφαλον "Ισιδος θηλα- 
ζούσης ~Ωρον τό παιδίον* περαιτέρω εκειντο θραύσματα 
στήλης άναθηματικής καί επιγραφή ΙΣ ΙΛ Ο Σ

Κ α τά  τόν αύτόν Π αυσανίαν, του ίεροΰ του Σ αράπιδος 
ού πόρρω, ωκοδόμητο ναός Ε ιλειθυίας, ή τις έμυθο7,ογεΐτο 
ότι έκ τών 'Υπερβορέων έλθοϋσα είς Δήλον παρέστη βοη
θός τα ΐς  Λ ητούς ώ δΐσι. Δ ιά  τόν ίεοόν τούτον λόγον ή 
Είλείθυια έκαλεΐτο καί Έ Α ευθώ , ή το ι εΛευθερουσα καί 
Λ υτηρία , προςεφωνεΐτο δέ σώτειρα καί έπήκοος. Ά λ λ ά  καί 
ή έν τω  παρακειμένω μεταγενεστέρω ναώ *Ισις έκαλεΐτο 
^Ισ ιςλοχιάς καί σώτειρα. ΥΙσις χρηστή επήχοος, όπως όμο- 
λογοΰσιν αί έν Α λεξάνδρειά  άναθηματικα ί στήλαι, τά  
λεγόμενα προςκυνήματα .

Έ π ί  τών έρειπίων του ναοΰ τή ς Ε ίλειθυίας, πλησίον 
του κατεστραμμένου ναου του Σαράπιδος καί τής ’Ίσ ιδος 
ιδρύθη ό εύαγής οίκος τή ς Θεομήτορος Γοργοετιηκόου , ή τις 
προςεφωνεΐτο καί αύτή εΜ υθεροϋσα  καί Σώ τειρα . Ά λ λ α  
άρχα ΐα  καί μεταγενέστερα έκκλησίδια έν Ά θ ή να ις  ύπήρχον 
μέχρι τών τελευταίω ν χρόνων τής ελληνικής έπα ναστά- 
σεως γνω στά υπό τό ονομα Π α ν α γ ία  ή Έλευθερουσα, καί 
τής Π α να γ ία ς τής Σ ω τείρας.

Ή  νέα ήμών γενεά έλησμόνησεν, ώς μή ώφε7ε, το 
δνομα καί τ ά  προςόντα τή ς πολιούχου καί προστάτιδος 
τών χριστιανικών Α θηνώ ν Θεομήτορος 'Α θ η να ία ς  τής  
Γοργοεπηκόου , ά λ λ ’ αί εικόνες αύτής άπο του I r καί ΙΑ  
αίώνος καί εφεξής άναστηλούμεναι καί θαυματουργουσαι 
α πα ντα χού  τής όρθοδοξούσης Α ν α το λ ή ς , έπί του αγίου 
δρους Ά θ ω  καί έν Β υ ζα ντ ίψ , έν Β αβυλώ νι τή ς Α ίγύπτου 
καί έν Μεσσήνη τής Σ ικελ ίας, έπί του δρους Μ ελα τής 
Τραπεζουντος καί άνά τόν Καύκασον έν τη  χώ ρα τών 
Ίβήρω ν καί τών Λ αζώ ν, διασώζουσι τά ς άρχ αίας πα ρα 
δόσεις άκμαίας.



Έ ν τή έπί του ορούς ''Αθω μονή τοΰ Δοχειαρίου, κτι- 
σθείσγ) έπί τής βασιλείας Νικηφόρου Γ '  Βοτανειάτου 
(1078 — 1081), εύρίσκεται δεξιά τω είςερχομένω είς τήν 
τράπεζαν ή τοι το εστιατόριον τών μοναχών, παλαιά καί 
θαυματουργός είκών τής Θεομήτορος Γοργοεπηκόου. Έν 
ετει 1646, λέγουσι τά χρονικά τής μονής, παρά τίνος 
περί τήν τράπεζαν διακονοΰντος μοναχοΰ ήκούσθη έν καιρφ 
νυκτός φωνή έκ τής εικόνος λέγουσα : ((Έ γώ  ειμι τής 
» μονής ή δέσποινα Θεοτόκος ή Γοργοεπήκοος, καί γοργώς 
» επακονω τών επικαλούμενων τό δνομά μου».

Τά αυτά χρονικά βρίθουσι περιγραφών θαυμάτων τής 
εικόνος τής Γοργοεπηκόου, εις ήν άποδίδοται παρά τών 
ευσεβών ότι « τάς άτεκνους εντέχνους ποιεί, καί τάς 
» στείρας γυναίκας ποίνγόνους άποδεικνύει* ότι τάς 
» έν τοκετώ ώδινούσας έ.Ιενθεροΐ, καί τούς έπί θα- 
7> λάσση διακινδυνεύοντας σώζει». (Συναξαριστοΰ Τόμ.
Α ' 209).

Τοΰ μικροΰ μεν αλλά κομψοΰ βασιλικοΰ εύκτηρίου τής 
Παναγίας Γοργοεπηκόου οι έπενδύοντες τήν εξωτερικήν 
επιφάνειαν μεγάλοι περιχειλωτοί άβακες έκ μαρμάρου 
λευκοΰ παρουσιάζουσιν άνάγλυφα, βυζαντιακά κοσμήματα, 
όμοια έκείνοις άτινα άπαντώσιν έν κεφαλίδι χειρογράφων 
κωδίκων φθίνοντος τοΰ Η ' μέχρι τοΰ IB' αίώνος* ή τοι 
τεχνήεντα συμπλέγματα ταινιών καί μαιάνδρων ιδιορρύθ
μων , σχηματιζόντων περιφέρεια τετράπλευρα ή ρομ
βοειδή, καί έν αύτοϊς σταυρούς έπιμήκεις ή σταυρίδια, 
άνθύλλια, ζώδια παντοειδή, γρυφολέοντας, χίμαιρας καί 
άνθρωπίνας μορφάς.

Παρά ταΰτα ύπάρχουσιν εγκτιστα άρχαιοτέρας ελλη
νικής τέχνης εργα άπο τής ρωμαϊκής έποχής, λείψανα του 
έπί τής αύτής Οέσεως ιδρυμένου καί επειτα καταστρα- 
φέντος ναοΰ τής Είλειθυίας, τά όποια άν καί παοίστων

άντικείμενα λατρείας τών έθνι*κών θεών, ένομίζοντο ώς 
εχοντα έννοιαν χριστιανικών ιδεών.

Μεταξύ τοιούτων λειψάνων τήν πρωτίστην θέσιν κατε- 
χει τό συμβολικόν έορτολόγιον τών έν Άθήναις τό πάλαι 
τελουμένων πανηγύρεων καθ’ όλον τόν κύκλον τοΰ ένι— 
αυτοΰ, τό έπικτισθεν ώς διάζωμα έπί τό πρόςωπον του 
έκκλησιδίου. Ή  Ικ τοΰ πεντελησίου μαρμάρου ζωοφόρος 
τοΰ ίεροΰ τής Είλειθυίας από τών ρωμαϊκών χρόνων, μετά 
τοΰ έπ* αύτής γείσου ίωνικοΰ ρυθμού μετεσχηματίσθη είς 
χριστιανικόν κόσμημα διά τών έπ’ αύτής προςτεθέντων 
τριών άναγλύφων βυζαντιακών σταυρών έντός δίσκων* 
άλλά διά πρίονος τμηθεισα καθέτως καί διαιρεθεΐσα είς 
δύο, προςηρμόσθη είς τρόπον ώςτε τό δεύτερον αύτής μέρος 
νάτεθή πρώτον, τώ θεωμένω έπί τά αριστερά, τό δε άρ- 
χικώς πρώτον μέρος νά τεθή ώς συνέχεια, τω θεωμένω 
έπί τά δεξιά.

Ή  μεταλλαγή αύτή τής θέσεως τών συμβολικών παρα
στάσεων τοΰ έθνικοΰ εορτολογίου δεν ήτο τυχαία, άλλ' 
είχε λόγους σπουδαίους καί θρησκευτικούς. Κατά τό έν 
Άθήναις έπί Άδριανοΰ είςαχθέν Ίουλιανόν ήμερολόγιον, 
τό.νέον ετος τών εθνικών ήρχιζε μετά τήν φθινοπωρινήν 
ισημερίαν κατά συνέπειαν καί ή ζωοφόρος παριστα τάς 
έορτάς άρχομένου τοΰ Πυανεψιώνος μηνός, ήτοι μετά τήν 
δευτέραν δεκάδα τοΰ Σεπτεμβρίου κατά ‘Ρωμαίους, ότε, 
κατά άρχαΐον εθος, παϊδες περιέφερον τήν Είρεσιώνην 
άπο μιας είς άλλην οικίαν, αδοντες ασματα είς έξύμνη- 
σιν τής πρώτης ήμέρας τοΰ ενιαυτοΰ. Αι είκονικαί παρα
στάσεις τών εορτών εληγον με τήν τελετήν τών Η ρα
κλείων έπί τό Κυνόςαργες, φθίνοντος τοΰ Βοηδρομιώνος 
μηνός* τό δε όλον έπεσφράγιζε τό τελικόν σύμβολον τοΰ 
περιτελλομένου ένιαυτοΰ, ήτοι στεφάνη άποτελουμένη έκ 
δύο δφεων, έν κ,ύκλου σχήματι συμπλεκόμενων έαυτοΐς.



Άλλ* άπο του <Γ' μέχρι του ΙΑ ' αίώνος το θρησκευ
τικόν νεον ετος τών χριστιανών ήρχιζε κατά την εαρινήν 
ισημερίαν, μετά την εΐςοδον του ήλιου είς το σημεΐον του 
κριοϋ, μήνα Έλαφηβολιώνα κατά τούς έθνικούςήτοι τήν 
κε Μαρτίου κατά ‘Ρωμαίους, ότε έν ‘Ρώμη έωρτάζοντο 
τά ΊΑάρια τής Μητρος τών θ εώ ν , καί έν Άθήναις τά 
μεγάλα Διονύσια παρά τοΐς έθνικοΐς, παρά δέ τοΐς χρι- 
στιανοΐς ό Εύαγγελισμ^ς τής Παρθένου Θεομήτορος καί 
το Κύριον Πάσχα, δ έορτάζειν παρείληφεν ή Εκκλησία 
τη κΓ του Μαρτίου μηνός.

Διά ταυτα κατά τήν νέαν τοϋ χριστιανού άρχιτέκτονος 
διάταξιν ή ζωοφόρος άρχεται άπο τής παραστάσεως τών 
εορτών του Έλαφηβολιώνος μηνός, φθίνοντας Μαρτίου 
κατά ‘Ρωμαίους* αί έορταί αύται αί παριστώμεναι έπί 
τής ζωοφόρου, εινε τά  μεγάλα Διονύσια, πολλήν έχοντα 
τήν άναλογίαν και ομοιότητα μέ τά  πάθη και τήν έκ νε
κρών άνάστασιν τοϋ Σωτήοος Χριστοϋ* άκολούθως τά 
Έλαφηβόλια είς τιμήν τής παρθένου Άρτέμιδος, Κόρης 
έπηκόου, τής συμβολιζούσης, ούτως είπεΐν, τήν Παρθέ
νον Θεομήτορα τήν Γοργοεπήκοον.

Έ κ  τής νέας διαθέσεως τής ζωοφόρου άποδείκνυται 
καί ή έποχή περί που τής ίδρύσεως τοϋ έκκλησιδίου* 

δή ότι έκτίσθη μετά τον αιώνα, ότε τό νέον ε
τος έωρτάζετο τήν εαρινήν ισημερίαν, καί προ τοϋ ΙΑ ' 
αίώνος, ότε είςήχθη έκ ‘Ρώμης ή συνήθεια νά έορτάζη- 
ται μετά το χειμερινόν ήλιοστάσιον, τήν ποώτην τοϋ μη
νός Ίανουαρίου. Άκρίτως άοα ίσχυοίσθησάν τινες ότι 
τό κτίσμα εινε .μεταγενέστερον, και ότι άνηγέρθη δήθεν 
επί φραγκοκρατίας άρχομένου τοϋ Ι Γ '  αίώνος.
• Μεσοϋντος τοϋ ΙΖ ' αίώνος τό έκκλησίδιον τής Πανα

γίας Γοργοεπηκόου περιεκλείετο έντός τοϋ περιβόλου καί 
τής έγκλείστρας τοϋ παρακειμένου μετοχιού τής έπί τόν

Ή

·*%

'Υμηττόν μονής τής Καισαριανής, τιμωμένου έπ’ όνόματι 
τοϋ άγιου Νικολάου, έπί τών έρενπίων τοϋ όποιου ύψοϋ- 
ται νϋν ή μεγάλη έκκλησία τοϋ Εύαγγελισμοϋ. Οί έπί 
τουρκοκρατίας μητροπολΐται Αθηνών, οίτινες έκέκτηντο 
παρά τοϋ οίκουμενικοϋ πατριαρχικοϋ θρόνου ώς έπίόομα 
τήν τε μονήν τής Καισαριανής καί τά  έν τη πρλει έξαρ- 
τήματα αύτής, είχον καί πριν ένίοτε έν τω μετοχίω τοϋ 
άγιου Νικολάου τάς διατριβάς των, άλλ* όριστικώς είς— 
ωκίσθησαν έκεΐ άρχομένου τοϋ Ι Η ; αίώνος, οίκειοποιηθέν- 
τες τό ναίδιον τής Παναγίας Γοργοεπηκόου ώς ίδιον αύ
τών εύκτήριον, καί έγείραντες έντός τοϋ περιβόλου τό άρ- 
χιεπισκοπικόν αύτών οίκημα ή τοι τήν λεγομένην μητρό- 
πολιν, όπου διητώντο μέχρι τής έπαναστάσεως κατά τών 
Τούρκων, άρχομένου τοϋ παρόντος ΙΘ ' αίώνος, άρχιε- 
ρατεύοντος Αθηνών Διονυσίου Β ' ( 1 8 2 0 — 1 8 2 3 ) ,  τε
λευταίου οίκήτορος τής παλαιας μητοοπόλεως. Έ κτοτε  
καί τό μετόχιον τής Καισαριανής, ό άγιος Νικόλαος ή -  
ρημώθη καί ήφανίσθη καί ό μητροπολιτικός οίκος κατέ- 
πεσε* μόνον τό εύκτήριον τής Παναγίας Γοργοεπηκόου 
έσώθη, ίνα μεταποιηθη έν ετει 1842 είς άποθήκην βί
βλων καί άπαοχήν τής νϋν έθνικής ήμών βιβλιοθήκης.

Έ ν  ετει 1863 τό έκκλησίδιον άνακαινισθέν μετά τίνος 
φιλοκαλίας έτιμήθη έπ’ όνόματι τοϋ Σωτήοος, καί μικρόν 
επειτα μετωνομάσθη τοϋ αγίου Ελευθερίου* ή δέ μνήμη, 
τής πολιούχου καί προστάτιδος τών χριστιανικών Αθηνών, 
θεομήτορος Αθηναίας Γοργοεπηκόου, μέχρι καί αύτου 
τοϋ ονόματος έξηφανίσθη άπο τοϋ καταλόγου τών έκ- 
κλησιών. . . .

Έ ν  ’Αλεξάνδρειά, [ΐηνί Μαρτίω 1888.

Τ α ς ς ο ς  Δ .  Ν ε ρ ο υ τ ς ο ς



ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΤ ΓΑΜΟΓ

τών θερμότερων καί ακραιφνέστερων λογίων φι·

. 4 μ ^  „Γ . Γ ί„
τας ενίσχυση είς τήν εργασίαν, τούς δέ τών δευτέρων μή
αποθαρρύνη της εργασίας. Τών γάρ καλών καί σπουδαίων
προηγούνται τά· μικρά καί ατελή. Έ κ  τοιούτου διάπυρου
<ριλελληνικου ζήλου, ορμώμενος ό έλλόγιμος καθηγητής,
αρτιως εδημοσίευσεν έν ταις Γερμανικαΐς έφημερίσιν
υπο τον τίτλον « Neu^riechische Hochzeitsbraeuche»

,μων 4___  .... „ ______ ____ _
λοις Φιννο-Ουγρικοις εθνεσιν έν συγκρίσει προς τά παρά 
τοις Ινδο - Γερμανικοΐς εθνεσιν έπικρατοΰντα, το δέ και

έκ πραγματείας του Π. Παπαζαφειροπουλου, εκδοθεισης 
κατά 'το  παρελθόν ετος έν Πάτραις, ύπο τήν έπιγραοήν 
« Περισυναγωγή γλωσσικής υληςκαι εθίμων του Ελλη
νικού λαού , ιδία δε τής Πελοποννησου ». Επειόη δε 
τοιαύτα μικρά εργα, ανάξια 7νόγου παρ’ η[Αΐν θεωρούμενα, 
δυστυχώς ούδεμιας αξιούνται προσοχής και υποστηριςεως, 
δίκαιον ύπέλαβον νά καταστήσω γνωστήν τοις παρ ημ!ν λο- 
γ ίο ιςτήν  ποαγματείαν τού Ελληνος διοασκαλου μεθερμη- 
νεύων την διατριβήν τού φιλελληνος καθηγητού κ. Meyer,
εχουσαν ώς εξής.  ̂  ̂ ,

’Αρτιως έδημοσιεύθη σύγγραμμα, επαγωγικως και εκ- 
τενώς ποαγματευόμενον περί ενος προθήμ α τος τής συγ
κριτικής ηθολογίας· Ό  Δρ. ν. Schroder ^έν Δορπάτη, 
του οποίου τδ περί τής Ινδικής^ φιλολογίας εογον έγενετο 
γνωστόν τοις άναγνώσταις τής εφημεριόος ταυτης, έρευνα 
έν αύτψ μίαν σύγκρισιν τών γαμήλιω ν εθίμων παρα τοις 
Φιννο - Ουγρικοις και ίδ ί^  Εσθονικοις εδνεσι προς τά 
τών Ίνδο - γερμανικών έθνών και καταλέγει εις το συμ
πέρασμα δτι ταυτα έν ολω και κατα μέρη δεικνυουσι 
σπουδαιοτάτην συμφωνίαν καί ομοιοτητα. Πολλου όε λο- 
γου αξιόν έστιν δτι έ ντο ς τής καλούμενης εθνολογίας πά
λιν μία απόπειρα γίνεται προς συναγωγήν και συλλογήν 
τών καθ’ εκαστα καί έκ τών μ έχρ ι τουδε ^νωστων νά εξ- 
αχθώ σι συμπεράσματα περί τών σχεσεων αρχαίων εθνών. 
Κατά τήν γνώμην μου ούδείς θά ουνηθτ4 νά μετα'χειρι- 
σθή ποτέ τήν εθνολογίαν προς αποόειξιν εθνικής συγγε- 
νείας. Έν δέ τή συμφωνία ταυτη πρόκειται ενήμερε ι περ ι 
τοιούτων φαινομένων, απερ έφ’ απασης τής γής διαδεόο- 
μένα εΐσίν καί τά οποία, αν δέν θέλη τις να πιστευση εις 
τήν κατά τήν 'Αγίαν Γραφήν καταγωγήν του ανθρώπου έξ 
ενός ζεύγους ανθρώπων, πρέπει νά εξηγηθώσιν έκ μιας 
κοινής αρχής δλου τού ανθρωπίνου γένους. Το οε υπόλοι
πον εύρίσκει άποχρώσαν έξήγησιν δια τής παραδοχής 
μεταλλαγής καί δανεισμού.

Καί ό κ. Schroder ταύτην τήν γνώμην εχε ι έπί τών ζη-



τημάτων, περί ών πραγματεύεται. Αί δέ ερευναι αύτου 
συμπληρουσι καλώς εκείνο, οπερ προκύπτει έχ μιας συγ- 
κρίσεωςτών Φιννο - Ούγρικών γλωσσών προς τάς Ίνδο- 
γερμανικας. . . Κυρίως ομως εν πάσι τοις έθνολογικοις 
ζητημασι πρέπει να ληφθώσιν υπ’ οψιν τά έθνη της ΝΑ. 
Ευρώπης. Διότι παντα ταυτα ητοι Σλαυοι, Ρουμάνοι, 
Αλβανοί και Ελληνες —  ινα κατά μέρος έγκαταλείψωμεν 

τους Τουρκους — όιετηρησαν πλούσιον θησαυρόν αρχαίων 
παραδόσεων, οστις έν μέρει μεν κοινός έστιν αύτοις, έν 
μέρει δμως δείκνυσιν αξιοπαρατήρητους διαφοράς. Έκτος 
όε του 6ια<ρορου πολιτισμού, ένώ έν μέρει και νυν ετι δια- 
τελουσιν, ηδύναντο τά έθνη εκείνα νά διατηρήσωσι πολλά 

αρχαιότητας. Η νεωτέρα πολιτεία μετά του σχο
λείου και της αστυνομίας όιεφθειρε πολλά καί ουτω συν
έβη εν Ελλάοι, ενθα κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας εν
τελώς εξελιπον πολλά αρχαία. Το πρός άποπεράτωσιν 
σπεϋόον σιδηροδρομικόν δίκτυον, εν τών αξιοθαύμαστων 
δημιουργημάτων τής Κυβερνήσεως του Τρικούπη, άναν- 
τιρρητως θά έξακολουθήση τό εργον τής καταστροφής πολ
λών επιχωρίων. Ό  φιλάρχαιος δύναται νά παραπονήται 
περι τουτου. Δύναται ομως έν τούτω νά ευρη καί μίαν 
παρόρμησιν πρός συλλογήν καί ερευνάν τών περισωθέντων, 
ένοσψ υπάρχει ετί, καιρός. Περί τών γαμήλιων εθίμων 
των Αλβανών, έπί τών οποίων ό νεώτερος πολιτισμός δέν 
ουναται νά επίδραση, θά έπανέλθω έν άλλη ευκαιρία. Τό 
<<7T;£?tJfa(AOl> βιβλιον», ενώ ό Schroder στηρίζεται μόνον 
έπι τής περιγραφής τών υπό τού Hahn (A lbanesische 
Studien) αναγρ αφεντών έθίμων της νοτίου ’Αλβανίας, 
συν η ρ μολογη σα εν τώ προλόγφ της άρτίως έκδοθείσης 
Αλβανικής γραμματικής. Νυν δέ έπεθύμουν νά άνακοι- 

νωσω τα πεοι τών Ελληνικών εθίμων έν τώ γάμψ, άπερ 
αρυομαι εκ τίνος βιβλίου κατά τό παρελθόν έτος μεν έκ- 
οοθεντος εν Πάτραις, σχεδόν αγνώστου δμως οιαμένοντος 
και εν αυτη τη Ελλάδι. Τούτο δέ άνεκάλυψα κατά τήν 
τελευταιαν οιατριβήν μου έν Κέρκυρα παρά τινι βιβλιο

πώλη. Επιγράφεται δέ «περισυναγωγή γλωσσικής υλης 
καί έθίμων του Ελληνικού λαου, ιδίαόε του τής Π ελοπο ν- 
νήσου υπό Π. Παπαζαφειοοπούλου. έν Πάτραις 1888». Ο 
άνήρ έστι πρψην ίερεύς καί διευθυντής του έ̂ ν Βυτίνη σχο
λείου έν τη έπαρχί^ Αρκαδίας καί ώς έκ τής θέσεως λίαν 
κατάλληλος νά διατελη έν στενή έπικοινωνια μετά του 
λαου. Τό εργον του όντως λίαν πλούσιον εστι και ^παρε- 
χ ε ι, ει καί άνευ αξιώσεων, πολλά νεα και λιαν οιαφε- 
ροντα. 'Η περιγραφή τών έθιμων του γάμου, ητις αναφε- 
ρεται εις τό λίαν γνωστόν αύτφ μέρος τής Πελοποννησου, 
έστίν ή τελειότατη τών ών γινώσκω και πολυ πλουσιω- 
τέρα τών έν τψ περιοδικώ της ιστορικής καί έθνολογικής 
εταιρείας έν Άθήναις δημοσιευθεισών υπό τού Παπανικο- 
λάου έκ Καλαβρύτων καί υπό τού Κονδυλακη ες Α μισού 
της Μικράς Άσίας (έν Τ. α . σελ. 122 και 526).

Τής μνηστείας προηγείται διαπραγμάτευσή οια τίνος 
μεσιτεύοντας άνδρός,δστις καλείται «προξενητης, συμπε- 
θεροκόπος» ή διά τίνος γυναικός καλούμενης <<συμπεθε- 
ροκόπισσα»· Πολλάκις δέ μεσιτεύει και ο ιερευς τού το- 
που, μεθ’ ού οι γονείς τής νύμφης όριζουσι την νοταν (εκ

φου του γαμβρού, έν ανάγκη δέ καί μετα τίνος στενού 
συγγενους. Ούτοι δέ τήν εσπέραν τού σαββατου μεταβαι- 
νουσιν είς τήν οικίαν της νύμφης, παις όε, τού οποίου αμ- 
φότεροι οί γονείς ζώσι, φέρει ένα κάλαθον, περιεχ^οντα 
τόν δακτύλιον, εν φέσι, μίαν οθόνην, ζεύγος υποδημά
των, μίαν καλύπτραν, μικρόν πλακούντα, σταφιαας και 
άγγειον πλήρες ρακιού. Ως όέ εισέλθωσιν εις την οι
κίαν, παρουσιάζεται ή νύμφη, άσπάζεταιτην δεξιάν του 
ίερέως καί του μέλλοντος πενθερου καί καθηται σιωπωσα 
καί είς τό έδαφος προσβλέπουσα. Μετα άε την ανταλλαγήν 
τών συνήθων χαιρετισμών ασπαζεται ο πενθερος την νύμ
φην είς τό μέτωπον, νέτει τόν δακτύλιον εις τον μικρόν



έγνωρίζοντο άμοιβαίως. Ή  συγκατάθεσή αυτών ιδία'δέ 
η της νύμφης ουδόλως ζητείται, τά πάντα άποφασίζου-
σιν οι γονείς.

επόμενη ν όευτεραν αλεθεται υπ αυτών και άλλω ν. Την ~w 
εσπέραν της επομένης τρίτης προσκαλούνται πάλιν είς την 
οικίαν του γαμβρού οι πλησιέστατοι συγγενείς. ού 
δέ δειπνήσω σι κατά τό σύνηΟες, νέος τις, τού όποιου ζώ -

μικρόν νόμισμα. Ό  νέος, δστις έπέμιξε την μάζαν, πρέ
πει να έπικύψφ καί νά έξαγάγ^ άμφότερα διά τού στόμα
τος, τάς χειρας νά κρατή έπι τών νώτων η νά εχτρ συνδε- 
δεμένας. Τά κοράσια τύπτουσιν αυτόν έκ τών δπισθεν καί

έγείρεται μεγάλη ίλαρότης, δτε περιαλείφεται τό πρόσω- 
πον μετά μάζης. Καί τό μεν έςαγ θέν νόμισμα κρατεί αύ
τός 8 ι’ εαυτόν, τόν δέ δακτύλιον παραδίδει τω γαμβρω . 
Τήν λεκάνην μετά τοΰ υδατος, ενθα πλύνει τό πρόσωπον 
αυτού, περιφέρει κόρη είς τούς παρεστώτας, οίτινες οφεί- 
λουσι νά ρίψωσιν εντός αύτής άνά εν μικρόν νόμ ισ υα . 
Τό δέ συναγθέν ποτόν τών νομισμάτω ν διανέμονται τά 
κοράσια, τά όποια θά παρασκευάσωσι τόν άρτον τού γά 
μου. Τούτο δέ γίνεται τήν τετάρτην και πέμπτην, δτε
καί πάλιν αδουσιν εν ώρισμένον ασμα. Τήν δέ παρασκευήν 
παρασκευάζουσι τούς άρτους της νύμφης, ών ό αριθμός 
κατά τήν κατάστασιν *της οικογενείας ανέρχεται είς 5 , 7 ,
9 *  V / i j  \ v j  r - \  4 \η και 11 και αοουσι παλιν το αυτο ασμα και ετερον
αδουσιν, δταν είς τήν κάμινον είσαγάγωσιν αυτούς. Τό δέ 
σάββατον περι τό εσπέρας πέμπονται είς τήν νύμφην.

Τό σάββατον γίνονται δεκτοί οί προικοφόροι. Πεδι τήν 
3ην ώραν μ . μ. συναθροίζονται προς τόν σκοπόν τούτον έν 
τή οικία του γαμβρού ό ίερεύς, ό κουμπάρος, συγγενείς τε 
και φίλοι και μεταβαίνουσιν έντεΰθεν είς την οικίαν της 
νύμφης. Είς δέη δύο τών πλησιεστάτων συγγενών προαπο- 
στέλλοντκι, ών ό μέν εις φέρει ενα ίππον, φέροντα μέγαν 
κόφινον μετά των άρτων της νύμφης και άγγειον πλήρες

V  —  i  f  f  *  » ^  Ρ  ίοίνου, ο όε ετερος τρεις, πεντε, επτα, εννεα η ενόεκα 
αμνούς, κριούς η τράγους* δταν δέ οί κοφινοφόροι φθάσω- 
σιν είς τήν οικίαν της νύμφης, πάντες οί έν τή οικία τ ί
θενται είς κίνησιν,, προηγουμένου τού Ιερέως και δύο η 
τριών παίδων έκ τών συγγενών τού γαμβρού, οίτινες φέ- 
ρουσιν έπι τών κεφαλών κάνιστοα μετά πεμμάτω ν και λε- 
πτοκαρυων και υπεοανο) τούτων τα κατα την αποκοπήν
ώρισμένα δώρα. Μετά δέ τούς χαιρετισμούς εν τή οικία 
της νύμφης, εις τών υπό τού γαμβρού ώρισμένων έξάγει

« * * t _ «Λ * * %

μεθ’ υποψίας
συντάσσεται μία άπόδειςις υπό τινων μαρτύρων, έν ή



συ [/.περιλαμβάνονται καί τά υπό τού γαμβρού διά την νύμ
φην ώρισμένα δώρα, ισοδύναμα σχεδόν ποος τήν προίκα. 
Είτα ό πατήρ η ή μήτηρ τής νύμφης παραλαμβάνει εν 
τών εις τήν προίκα άνηκόντων πραγμάτων, μετά τούτο 
ψαύει τό γένειον, εύχεται τοις νεονύμφοις ύγίειαν εύτε- 
κνίαν και μακροβιότατα καί παραδίδει αυτό εις τούς νέους 
συγγενείς. Τά δέ λοιπά πράγματα φορτώνονται έπι ιπ-

* / » \ <  f  £  f k - r ‘ l w  * ‘  i  r rπου (ουχι ημιονου, οιοτι ουτος εχει κακήν σημασίαν ως 
προς την τεκνογονίαν) και μεταφέρονται είς τήν οικίαν του 
γαμβρού. ’Έν τισι χωρίοις, δπου οί κάτοικοί είσι μικτοί 
μετ’ ’Αλβανών, πάντες οί φίλοι μένουσι καί τήν νύκτα 
είς τήν οικίαν τής νύμφης καί γευματίζουσιν ετι τήν Κυ
ριακήν. Έπί τής θύρας τής οικίας τού γαμβρού ισταν- 
ται γυναίκες καί παιδες καί δταν μετενεχθτ; ή προίξ ρί- 
πτουσιν δρυζαν. Πριν δέ ή άποτεθτ, είς τήν οικίαν του 
γαμβρού ή προίξ, ρίπτουσι πρώτον είς τήν στέγην αύτής 
εν προσκέφαλα ιον, δπερ καθ’ δλην την εβδομάδα τής διαρ- 
κείας τού γάμου μένει έκεί.

Τό δέ εσπέρας παρατίθεται μέγα συμπόσιον. Προς τούτο 
δέ πέμπει έκαστος τών συγγενών καί φίλων ενα ολόκλη
ρον αμνόν ή τεμάχια αύτοΰ, χρησιμεύοντα ώς τεκμήριον 
δτι μετέσνον τών τελετών τού γάμου* ό δέ μη πέαπων
Μ  '  Λ  ■** » ρ  >  > ·  f  t  '  tδεν προσκαλείται. Εν τισι δε χωριοις γίνεται η προσ- 
κλησις, περιφερομένων τινών από οικίας είς οικίαν μετ’ 
αγγείου πλήρους οίνου καί οίνοχοούντων τήν δέ προσεχή 
δευτέραν πέμπουσι πάντες οί προσκεκλημένοι μέγαν άρ
τον καί αμφορέα πλήρη οίνου. "Αξιον δέ παρατηρήσεως 
έστιν δτι ή νύμφη δέν πρέπει νά φάγτ, έκ τού υπό τού 
γαμβρού πεμφθέντος άρτου. Μετά δέ τό συμπόσιον ή καί 
διαρκούντος αυτού περί τήν 11 ώραν τής έσπέρας νέοι έξ
άμφοτέρων τών φύλων άρνονται νοοού καί ασμάτων εις 
« » -  * , '  ’ ν -  1 «£ ? r‘ S -  <εν φρέαρ του νωριου και αντλουσιν υοωο ες αυτου* ο οε
γαμορος συνοοευει αυτους. Εις οε νεος, του οποίου οι γο
νείς ζώσιν ετι, δέχεται τό υδωρ είς εν νέον άγγειον. Έν 
δέ Trj οικία τού γαμβρού πλύνεται αύτός καί κείρεται

f t .  f  f t  '  \  η» t  tυπο τίνος νεου, οτε υπο των παρόντων κορασιων αοεται 
ώρισμένον τι ασμα καί μετά τούτο πάντες κοιμώνται.

Τήν δέ Κυριακήν μετά τήν εκκλησίαν κατακοσμειται 
ή νύμφη υπό γυναικών, συγγενών τού γαμβρού καί οδη
γείται είς τήν εκκλησίαν, δτε φέρει έπί τού προσώπου 
μίαν καλύπτραν. Συγχρόνως δέ καί τόν γαμβρόν συνοδεύ- 
σιν είς τήν εκκλησίαν συγγενείς καί φίλοι, δπου ό ίε- 
ρεύς έπιτελεΐ την γαμήλιον ακολουθίαν. "Οπισθεν δέ τών 
νεονύμφων ΐστανται γνωστοί καί προσέχουσι μή τις τό 
άμποδεμα έπιτελέστ, ή την νύμφην μαγεύατρ δπως μόνον 
θήλεα γέννα. Προς τόν σκοπόν δέ τούτον φέρει αύτή έν τω 
κόλπω τού ενδύματος εννέα ή δώδεκα κυάμους, δσα δηλ. 
άορενα πρέπει νά γέννησή. rH μία γραία γυνή ισταται όπι
σθεν της νύμφης καί λέγει, έν φ ό ίε ρ ευ ς απαγγέλλει τάς 
εύχάς, «εννέα δένδρα καί μίαν μηλέαν» ήτοι εννέα υιούς 
καί μίαν θυγατέρα. Μετά δέ τό τέλος της τελετής άσπά- 
ζονται τούς στεφάνους πρώτον οί ίεοεις καί έπειτα οί συγ
γενείς καί φίλοι. Ποός τούτοις δέ τινές τών συγγενών 
της νύμφης τύπτουσι τόν γαμβρόν καί ιδίως ή πενθερά 
καί άλλαι συγγενείς γυναίκες. Είτα συνοδεύει τήν νύμφην 
ό αδελφός αύτής ή άλλος στενός συγγενής μέχρι της θύ- 
^ας τής εκκλησίας, κρατών αυτήν έκ τού βραχίονος. Έν 
οέ ττ; θύρα τής έκκλησίας ό γαμβρός πρέπει νά δώσ*β 
δώρόν τι αύτω άποχωριζομένω νυν. Μετά τούτο ακολου
θεί αύτω ή νύμφη, αλλά λίαν βραδέως προσβλέπουσα είς 
τό έδαφος. Εντεύθεν δέ αί παροιμίαι «περιπατεί σαν 
νύμφη» ή «βλέπει είς την γήν». Έπί δέ τής από τής 
έκκλησίας είς τήν οικίαν τού γαμβρού οδού ρίπτουσιν έκ

νεόνυμφων ιστανται γυναικε;
r r j . k 1 / \ S '  ~  ‘  ~  r ‘υποοεχομεναι το ^ευγος των νεόνυμφων.

Πριν ή φθάσωσιν δμως οί νεόνυμφοι είς την οικίαν 
αυτών ολίγον πρό της εισόδου ποιούσι τρεις στροφάς καί 
είτα λαμβάνει ό παράνυμφος μίαν γυναικείαν ζώνην ή



κατα τον γάμον ενός χω ρικού, τόν ιμάντα, δστις συνδέει 
τόν ρυμόν μετά του ζυγού, περιελίσσει αυτόν περί τάς 
κεφαλάς τών νεόνυμφων καί φέρει αυτούς κατά τό φαινό- 
μενον διά της βίας εις τήν οικίαν. Ε ιτα πρέπει ό γαμβρός 
νά φιλήστρ την νύ μ φ η ν  συγχρόνως δέ καταπατεί αύτη 
μίαν πρό τών ποδών αύτής ριφθεισαν ροιάν. ’Αλλαχού δέ 
είθισται δπως μ ία  παρθένος έν τί} θύρα της οικίας προσ
φέρω ττί νύμφττ) πλακούντα έκ σησάμου, μέλι καί κάρυα. 
Έ ν  Βυτίνη ό κουμπάρος λαμβάνει εν ποτηριον πλήρες μέ- 
λιτος ή άλλου τινός γλυκέος καί δίδωσιν έκ τούτου τοις 
μνηστευθείσιν. Έ ν  άλλοις δέ τόπο ις τής/Α ρκαδίας κόπτει 
ή γυνή πρό της θύρας σταυροειδή άρτον καί ρίπτει εντε- 
μάχιον τούτου όπισθεν, άλλο έμπροσθεν καί άλλα δύο είς 
τά δύο άλλα μέρη καί χύ ν ε ι εν άγγειον πλήρες υδατος 
πρός τά εμπροσθεν, πρός τά όπισθεν, καί ποός τά άλλα δύο
.. ' ~ >17.. 4..................... . 'β____ Λ ' ___ ‘

εις 1000 όραχμάς. Ε ίς τόν οικον άγει ό πενθερός τήν 
νύμφην είς μίαν γωνίαν, αίρει την καλύπτραν, φ ιλει αυ
τήν έπί τού μετώπου καί δωρειται εν χρυσούν νόμισμα. 
Τό δέ εσπέρας γ ίνετα ι τό δεΐπνον, έν ω οί νεόνυμφοι δέν 
δειπνούσιν, άλλ’ιδιαιτέρως είς ιδιαίτερον μέρος τρώγουσιν.

Τήν δέ εσπέραν τής αύτης Κυριακής περί την 11 ώραν 
ο γαμβρός λέγει διά τής νύμφης είς τούς γονείς αύτής 
οτι αυτός μετά της συνοδίας αυτού θά μεταβτ, είς τήν οι
κίαν αυτών καί ουτω έν ασμασι καί πυροβολισμοΐς μετα
βαίνει έκεΐ, ένθα γ ίνετα ι απλή έστίασις καί εύω χία . Οι 
νεό'
«τον 
θεω:
πέζης οίον μαχαιρ ιού, πηρόυνίου,πετσέτας ή άλλου όμοιου. 
Τούτο δμως τό ύφαιρεθέν πρέπει πάλιν νά έπιστραφτ,. 
Δυστυχώς δμως έξετράπη ή αστεία αυτη συνήθεια εις 
πραγματικήν κλοπήν καί ένεκα τούτου ή έπίσκεψις αυτη

είς τά πενθερικά (τά έπιστρόφια) σχεδόν κατηργήθη καί 
άντ’ αύτης καθιερώθη μ ία πρωινή έπίσκεψις κατά τήν 
ακόλουθον ημέραν μετά τών στενωτάτων συγγενών. Παρά 
δέ τοις νησιώταις καλείται αύτη «άντίγαμος» καί γ ίνε- 
ναι 8 ημέρας μετά τόν γάμον.

Τήν δέ πρω ίαν μετά την νύκτα τού γάμου έρχονται οί 
στενώτεροι φίλοι τών συγγενών τών νεογάμων ήδη ινα 
πληροφορηθώσι περί τής ύγιείας αύτών καί φιλοφρονούν- 
τα ι διά γλυκυσμάτων. Ό κτώ  ημέρας μετά τόν γάμον ή 
νύμφη συνοδευομένη υπό παρθένων καί ενός μικρού παι- 
δός μεταβαίνει εις γειτονικόν φρέαρ ινα άντλησή ύδωρ* 
δταν δέ καταθέση τόν αμφορέα, οίπτει εν άονυρούν νό-, x > -  f» ‘ Trk I  1 v‘ ‘ k ,^.ισμα εντός αυτου, οπερ ο παις έςαγει και μετ αλλας 
οκτώ ημέρας απέρχεται κατά πρώτον είς τήν έκκλησίαν 
καί προσφέρει δώρόν τ ι είς τόν ίεοέα. Οί νεόγαμοι πρέ
πει έν ολόκληρον έτος μετά τόν γάμον νά μή συνοδεύσωσι 
κηδείαν τινά, ούδέ μακρόθεν νά ιδω σι τοιαύτην. 'Ό ταν δέ 
μ ία  κηδεία διαβαίν^ παρά την οικίαν, πρέπει νά άπομα- 
κρυνθώσιν ή τούλάχιστόν εύθύς νά κρυφθώσιν. Περί άλ
λων έγχω ρίω ν εθίμων, άναφερομένων είς τον γάμον, εξ
αιρώ τά έξης. "Οταν υιός καί θυγάτηρ μιας οικίας συγ-
7 ρόνως έρνω νται είς γάυον πρέπει άμ^ότεροι κατά τήν 

f k 'S  ' λ '/? i S > f >πρωτην συναντησιν να λαοωσιν υόωρ εις το στόμα και
νά έμπτυθώσιν* διότι άλλως αποθνήσκει ό έτερος αύτών 
ή καθίσταται δυστυχής έν τω γά μ φ . Ώ ς εύτυχεις μήνες 
τού γάμου θεωρούνται ώς έπί τ® πλειστον ό Σεπτέμβριος 
καί ό ’Οκτώβριος, ώς δυσοίωνος δέ ό Μάιος* Έ ν  τούτο ις 
παρατηρούνται καί παραλλαγαί τινες. Δ ιότι εν τισ ι τό- 
ποις τής Πελοποννησου ό Σεπτέμβριος θεωρείται ώς απαί
σιος καί ό Φεβρουάριος ότέ μέν αίσιος, ότέ δέ απαίσιος 
θεωρείται* ’Αποφράδες δέ ημέραι θεωρούνται ή Τρίτη 
καί Παρασκευή. Ο ύ χ ί εύτυχής δέ λογίζετα ι ό δεύτερος 
καί ό τρίτος γάμος. Έ ν τοιαύτ^ περιπτώ σει τελείται ό 
γάμος έν σιωπτρ έπί παρουσία ολίγων καί εί δυνατόν την 
νύκτα* ή νύμφη άγεται είς τήν οικίαν τού γαμβρού διά



θυρίδος η διά παραθύρου και ή κυρία είσοδος τής οικίας 
μένει κλειστή έπι 40 ή μέρας.

Ενταύθα περαίνω τάς περι τού γάμου ανακοινώσεις 
μου* ό δέ αναγνώστης του βιβλίου του Schroeder θά δυ- 
νηθτ, ευκόλως νά διευθετήσω πολλά χαρακτηριστικά έν τ^ 
συγκρίσει τών έκεΐ ερευνών. Άμυδρώς μόνον στίλβει έν 
Πελοποννήσω ή άνάμνησις τής αρπαγής τών αρχαίων γυ 
ναικών, ήτκ,ς π. χ .  παρά τοις νοτίοις Σλαύοις καί ’Αλβα
νοί; (χαι παρά τοις Βάσκαις) κατέλιπεν έμ^ανέστερα ϊχνη 
καί εν ταϊς Ίονίοις νήσοις ετι πολλαχώς ενεργειται, βε
βαίως ττ, συναινέσει τής μνηστής ινα βιάστρ τήν συγκα- 
τάθεσιν τών γονέων.

Μ. Γ. Δ η μ ι τ ς α ς .
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Ο ΦΩΣΚΟΛΙ2ΜΟΣ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ

|  ΙΤΑΛΙΑ δέν άπέκαμεν ετι παντοιοτρόπως έκδηλοϋσα 
I τόν εξαιρετικόν αυτής πρός τόν Φώσκολον θαυ- 

μασμόν. Υπουργοί παρέλαβον πρό δεκαπενταετίας 
τά οστά του από του φίλο ξένου της ’Αγγλίας εδάφους, ή  

δέ ανακομιδή αύτών είς τήν πόλιν τών άνθέων περιε- 
βλήθη τόν χαρακτήρα πανδήμου εθνικής πανηγύρεως. 
Σύλλογοι ιδρύονται όσημέραι πρός τιμήν αύτου* δια
πρεπείς λόγιοι ώς αποκλειστικόν θέμα τών ασχολιών 
των είς εαυτούς προβάλλουσι την μελέτην τών πονη
μάτων του, η την άφήγησιν του πολυκυμάντου βίου του· 
όδοι έν μεγαλοπόλεσι ραπτίζονται διά του ονόματος του, 
τό δέ σπουδαιότατον πάντων, τό έπώνυμόν του προσέ- 
λαβεν η δη τάς ίδιαζούσας έκείνας επιπροσθέτους κατα
λήξεις, αιτινες έμφαίνουσι τά υπό τών μεγαλουργών 
άνδρών ιδρυόμενα συστήματα και τούς θιασώτας αύτών. 
Ή  θετή αύτου μήτηρ, ή περιβάλλουσα διά τοσαύτης λα
τρείας τοϋ Ζακυνθίου ποιητου τόν τάφον, ηθέλησεν οίο- 
νεί ν’ αναπληρώσω παρ’ αύτω τάς ζοφεράς ημέρας, άς 
μακράν αύτης έν υπερορία διήνυσεν* ή δέ πρώην αύτης 
πρωτεύουσα, ή τά οστά αύτου ξενίζουσα, ένόμισεν οτι περι- 
κλείουσα τοιούτον θησαυρόν έν τω κόλπω της, δύναται



ν’ άμεοιμνήσ7) περί του στέμματος, οπερ άπ’αύτής άφ^ρέθη.
Ά λ\ά  διατί ή αποκλειστική αυτη ολοκλήρου λαου προς 

τον άνδρα άφοσίωσις; Κατά τί υπερέχει τοσούτον τών 
άλλων ομοτέχνων του, ώστε νά έγείρηται μονόσκηπτρος 
έν τφ της νεωτέρας ’Ιταλίας ποιητικω πολυανδρία) ; Διέ
γραψε λοιπον ή ’Ιταλία έκ τών πινακίδων της ιστορίας της 
τά ονόματα τού Μόντη, τού Μανζώνη, του Λεοπάροη ; Α
ληθεύει δτι οί ποιηται ούτοι δέν ύπέστησαν τούς διωγ
μούς τών τυράννων, άλλά τις όύναται ως προς τούτο να 
παραβληθ^ προς τον πολύπαθη τής Τεπιλβέργης δεσμώτην, 
κατασκευάζοντα έν τη ειρκτή αυτού περιπόδια διά τής 
αύτής εκείνης χειρός, ήτις έχάραξε τους στίχους τούς αρ
δεύοντας δι’ άδολων δακρύων τήν υπό τού πεπυρακτωμενού 
σιδήρου τών παθών καυτήριασθεισαν ψυχήν τού Βύρωνος ;

Είς τί λοιπόν έγκειται ή παρά παντός ’Ιταλού ανομολο- 
γουμένη υπεροχή τού Φώ*·κόλου ; Ευχερής η απαντησις. 
Ούδείς δύναται ν’ }μφισβητήστ, δτι πάσης ιστορικής περιό
δου έπιδρασάσης πολύ ή ολίγον έπι τάς τύχας τής άν- 
θρωπότητος έν γένει ή ενός έθνους ίόία, προίσταται κατ 
άπαράβατον νόμον δαιμόνιος τις ποιητής ενσαρκον μνη- 
μειον τών πόθων, τών δοξασιών και αυτών ετι τών κακιών 
της έποχής του, παραλαμβάνων παντα ταύτα έκ τού περ ι
στό ιχίζο ντο ς αυτόν κόσμου, άποδίδων όέ αυτά παλιν μετου- 
σιωθέντα έν τη χοάνγ, τής διάνο ί ας του και περ ιβεβλη μένα 
τό κύρος τής μεγαλοφυίας του. Δέν ήπατήθη λοιπόν ό εις 
νέον βίον κληθείς ιταλικός λαός, οτε έν τοις εργοις τού 
Φωσκόλου διείδε τά στοιχεία τής πολιτικής και κοινωνι
κής αύτου άναπλάσεως, άναγορεύσας αύτόν ιεροφάντην τής 
εθνεγερσίας του, χορηγόν τής άνακαινισθείσης πνευματικής 
αυτού κινήσεως. Έάν τό μοναρχικόν καί θρησκευτικόν τού 
Δάντου ποίημα, ό μεγαλοπρεπής εκείνος τρίπους τού με
σαιωνικού μυστικισμού, παρεβλήθη προσφυώς υπο τινων 
πρός οξυκόρυφον γοτθικήν μητρόπολιν, ής υπερκειται ο 
σταυρός ώς κορύφωμα τού ίόεώδους κόσμου, 6ν τό οικο
δόμημα συμβολικώς απεικονίζει, τά καλλιτεχνήματα του

Φωσκόλου, κλασικά μέν τό είδος, πλήν περιρρεόμενα υπό 
τής ακτινοβολίας χειρ αφέτη θέντος κόσμου, δύνανται νά 
συγκοιθώσι πρός κίονας δωρικού ή κορινθιακού ρυθμού, 
έφ’ ών άνεπετασθη τό έμβλημα τής νεωτέρας καί εύνενε- 
στέρας τών κατακτήσεων — ή σημαία τής ελευθερίας.

'Ίνα δυνηθτί τις νά πεισθτ; περί τής κατά τήν ήμετέραν 
γνώμην, αναμφισβήτητου όρθότητος τού ισχυρισμού τού
του, ανάγκη ν άναδράμ^ είς την εποχήν, έν η έγεννήθη 
καί ήνδρώθη ό ποιητής, είς τόν αιώνα έκεινον, che ve- 
ram ente balbetta , ώς μετά της συνήθους αύτού δοιμύτη- 
τος τόν άπεκάλεσεν 6 Άλφιέρης. Πλήν ό αιών ουτος δέν 
έόέλλιζεν ώς τό άπελπι βρέφος, δπερ διά τών άνάρθρων 
αύτού φθόγγων προανακρούεται ένίοτε τήν έπαγωγόνή κε- 
ραύνειον ευγλωττίαν του μέλλοντος, άλλ’ ώς ό ημίπλη
κτος τυμβογέρων, ό παραπαίων έπι τών έρειπίων τού 
παρελθόντος. Τήν Ιταλίαν ένέμετο τότε απ’ άκρου είς ακοον 
ή πολύ δυστυχώς παραταθεισα ποιητική έκείνη προσωπι
δοφορία ή λίαν εύφήμως κληθεΐσα ’Α κ α δ η μ ί α  τ ώ ν  
’Α ρ κ ά δ ω ν  π ο ι μ έ ν ω ν ,  παραλαβόντων μόνον παρά 
τής αρχαίας τέχνης την μεγαλοπρεπή αυτής περιβολήν, 
κολπουμένων απειροκάλως περί τάς αναπήρους αύτών 
ιδέας, ώς ό χιτών άθλητού περί τόν θώρακα φθισιώντος. 
Η θρησκεία, ή πατ^ίς, 6 ερως, οί τρεις ούτοι παράγον

τες πάσης γονίμου εμπνεύσεως, ή τρίχορδος αυτη λύρα 
τής καρδίας, ώς λίαν προσφυώς την άπεκάλεσεν ό 'Ρεγάλ- 
δης, δέν έτάραττον διά τών επιτακτικών αύτών ορμών τούς 
ύπνους τών κατά το πλειστον ανύποπτων τούτων δολοφό
νων τής τέχνης* ή ποίησις έκπατρισθεΐσα έκ τού απείρου, 
τού φυσικού αύτής ένδιαιτηαατος, κατεβιβάζετο ύπ’ αύ
τών εις τήν χαμαίζηλον ιδιότητα παιδιάς μεμορ^ωμένων 
ομηγυρεων, ώς παρά τοις νεωτέροις τά ενσαρκα αινίγματα 
καί αί δραματοποιούμεναι παροιμίαι. Έάν τά, ειτε νι- 
κώντα, είτε ήττώμενα, δούλα δμως πάντοτε τής Ιταλίας 
τέκνα, έξέπεμπον άποθνήσκοντα ύπέρ ξένου άγώνος τούς 
γόους τής αγωνίας των, ποίαν οίμωγην δέν κατεσίγαζεν -ή



υπό τών φεναχο'^όρων τούτων ποιμένων έξυμνουμένη φωνή 
καλλικέλαδου ευ νού χου ; Ή  Βεατρίκη, ή όδηγήσασα τόν 
Δάντη^ είς τόν παράδεισον, ή Έλεονώρα, ήτις δέν ανύ
ψωσε μ έχρ ις αύτης τόν Τάσσον, άλλα μ έχρ ις αύτού άνυ- 
ψώθη, ήδυναντο άρά.γε νά παραβληθώσι προς τήν Νίκην 
η τήν 'Αμαρυλλίδα, τάς ποιητικάς ταύτας πλαγγόνας τών 
πολιών εκείνων νηπίων ;

πολιτικόν καί κοινωνικόν κυκεώνα. Ό  έν Γαλλί^ δημοκρα
τικός προ έγραφε ν από τού ύψους τών συνελεύσεων του τούς 
πολεμίους τοΰ συστήματος του· ό έν Ίταλί^ συνωμότης 
έσκευώρει είς τό βάθος τών υπογείων τόν θάνατον τού ποαγ-

του εγχειρ
καί τάξεις, τα παντα συνεφυροντο εν ισχυρά καταπτωσει* 
έάν δε έν τω μέσω της ζοφεράς ταύτης θυέλλης έπέλαμ-

θερίαν κατακρεουργών τόν B a sv ille , ή βασιλεία έκαρατό- 
μ ει την φιλοσοφίαν έν τω προσώπω τοΰ Pagano* ό κλη-

f ’ Γ Λ r '  ft -» —

αγριότητα του περι αυτήν κοσμου, ή ερις αυτη των κοι
νωνικών λαιλάπω ν, περιεβάλλετο, ινα μάλλον σαγηνεύστ( 
τόν άνδρα, τόν ιματισμόν δν αί σύγχρονοι αύτής γαλλίδες  
αφιέρουν είς την λαιμητόμον.

Ύπό τοιαύτης ατμόσφαιρας περιεβάλλετο ό Φο>σκολος, 
ότε τό αψευδές της μεγαλοφυΐας έμφυτον τω άπεκάλυψε 
τόν προορισμόν του. Ή  'Ιταλία ώφειλεν άντί πάσης θυ-

δεσποτείας* ό Σκηπίων μετεβάλ)ετο είς Καίσαρα, είς δν 
οί έςαπατηθέντες ’Ιταλοί διά στόματος τού Καισαρότη, η ύ -

w ·> Λ — t τ τ — V Τ> _ τ  _

άσματος* ποιητής στρατιώτες άπεφάσισε ν ’ ανεγείρω 
ύπεράνω τών θρόνων καί τών στεμμάτων την, κατά το\
ττ '  ~  f f ’ £ t . Τ _λ .

νά ρυθμίζττ, τό βήμα τού άναγεννωμένου έθνους. 
Πλήν τίνι τρόπω ήδύνατο νά έςημερωθ?} ή ύπό τοσου-

ρου έπι του εοαφους εκείνου, έφ ου προ ολίγου ήγειρ_. 
αί δοκοί τής λαιμητόμου ; Εις μόνος τρόπος ύπελείπετο είς 
τήν τέχνη ν , οπως μαλάξη τόν πέριξ αύτης ώρυόμενον κό
σμον* επρεπε ν ’ άνοικοδομήστ, την άρχαίαν ελληνικήν πο- 
λυθείαν, ο ύ χ ί ώς πρότυπον πολιτικού η θρησκευτικού 
καθεστώτος, άλλ' ώς πλαστικόν σύμβολο ν τοΰ ωραίου, τήν



πολυθ&ιαν έκεινην, εις ήν προσέφερε καθημερινήν θυσίαν 
ο Γκαϊτε, ήν μετά στεναγμών άνεκάλει ό Σ χίλλερος. Νέα 
Φιλολογία και ποιησις εμελλον νά ίδρυθώσι διαπνεόμεναι 
μεν υπό τής ψ υχής τής νέας έποχής, πλήν περιβεβ),η μέ
να ι τήν Φεγγοβολήν παρελθόντος κόσμου. Έ  ρήσις του 
Σχιντερου, ^ιΐΓ des p e n se rs  n o u v eau x  fa iso n s des v e r s  
an tiq u es , επρεπε νά τεθτ; είς πλήρη εφαρμογήν. Έ ν  τφ  
προγραμματι τής ηθικής άναπλάσεως τής 'Ιταλίας τό ώ - 
ραιον επρεπε νά τιθασσεύσ/j τήν έξηγριω μένην κοινω νίαν 
εκ της ημερώσεως ταύτης, εμελλε νά προέλθτ, ή μόρφω- 
σις τών ηθών, εκ ταύτης δέ τά θαύματα τής τέχνη ς καί 
της επιστήμης. Και ιδού τό πρόγραμμα τούτο θαυμασίως 
εκτυλισσόαενον εν τή τρ ιλ ο γ iqt τών χ α ρ ί τ ω ν  ή Ά -  
φροοιτη, η Εστία, η Παλλάς, ιδού οί τρεις σταθμοί του 
ανακαινιζόμενου έθνους.
_ ^  κοινωνία λοιπόν κατηρτίσθη* τό μειδ ίαμα  της καλλο

νής και των παρομαρτούντων αυτί) θέλγητρων έφυγάδευσε 
την Ερινυν τής σφαγής καί τής έρημώσεως* ή αιδώς τής 
γυναικος, η αγνοτης τών οικογενειών άνεβλάστησαν έκ της 
έπελθούσης γαλήνης* τό ξίφος μετεβλήθη εις σμίλην, τό 
ρελος εις χρω σ τήρα . Α ί αίματόρρυτοι αύλακες βρίθουσιν 
ελπιοοπαρόχων σ τά χυ ω ν  τά απέραντα πεδία τών αδελφι
κών πολέμων μετεβλήθη σαν είς άκμαζούσας πόλεις. Πλήν 
η  άνορθωθεισα αυτη κοινωνία χ ρ ί ζ ε ι  ενός πολιτεύματος 
και μιας θρησκείας* πολιτεύματος οπως β ιο ϊ έν ευνομία. 
P’fX P1 το’̂  τάφου, θρησκείας οπως β ιο ΐ εύελπις πέραν τοΰ 
τάφου. Τό^ πολίτευμα τούτο δέν πρέπει νά καλήται δημο
κρατία η αριστοκρατία, άλλ ' ί σ ό τ η ς *  ή θρησκεία αυτη 
οεν πρέπει νά όνομάζηται χρ ισ τια ν ισ μ ό ς, ιουδαϊσμός, 
μω αμεθανισμός, αλλ α θ α ν α σ ί α .  Δ ιατί έπί τών οστών 
τοΰ αλαζονος πλουσίου νά έγείρητα ι καλλιμάρμαρον μαυ- 
σωλειον, τά οε πτώ ματα  τών αποκλήρων της τύ χ η ς  
να συμφυρωνται εν τω αύτω άνωνύμω λά κκ φ ; ΐίο - 
σακις έν τω^ λάκκφ τούτψ έτάφη κεφαλή περιλαβοΰσα 
το άπειρον δ ι ενός λογισμοΰ της, καρδία διαδραμοΰσα

δ ι' ενός παλμοΰ της τήν αιωνιότητα ! Ποσάκις έπί τοΰ 
λάκκου τούτου έστηθη τό ικρίω μα και θρομβοι κακουρ- 
γου αίματος κατέβρεξαν τόν περιφρονούμενον τάφον ! Οχι* 
ο ί καθεύδοντες εκείνοι άνθρωποι όέν απέθανον ούτοι συν
διαλέγονται ετι μετά τών ζώντων, επ ι οε τη ςπ λ α κ ο ςτω ν  
τότε μόνον φύεται τό άνθος, δταν διαβρεχν^ τής άγαπης το 
δάκρυ. 'Ιδού μεθ’ όποιου πάθους καί ευφράδειάς ό ποιητης 
κηρύττων εις τούς Τ ά φ ο υ ς  του τήν ισότητα καί τήν αθα
νασίαν πληροί ώς άλλος πνευματέμφορος νομοθετης τήν 
διττήν άνάγκην της είς νέαν ζω ην κληθεισης κοινωνίας. 
Πλήν κάτι τ ι  υπολείπεται άκόμη* δέν άρκουσιν είς τον άν
θρωπον ή ήπιόπης τού χαρακτήρος, ή αγνότης των ηθών, 
ή ζέσις της εύσεβείας, ή άφοσίωσις εις τους νομούς* το 
ηθικόν τοΰτο οικοδόμημα αισίως περατωθέν, πρέπει να 
επιστεγασθ^ διά τού ερωτος. 'Η  ψυχή τοΰ^εκπολιτισθεντος 
ποοσώπου δέν δύναταινά θεωρηθίρ όλοσχερώς εξαγνισθεισα, 
έαν έν αύτίρ δέν έμφωΛεύσ^ τό αίσθημα εκείνο, κινητοον 
προς μεγαλουογίαν, δημιουργόν νέων κοινωνιών, συνεκτι
κός κρίκος τής πλάσεως. Καί ιδού τέλος καταδηλως άνα- 
φαινόμενον ύπό τήν αρχαιοπρεπή αυτοΰ περιβολην τής 
νεωτέρας εποχής τό πνεύμα. Πλήν ένταύθα δεν πρόκειται 
πλέον πεοί τοΰ ήδυπαθοΰς έ κείνου έρωτος τής κλασικής 
έποχής, τοΰ έκπνέοντος μετά τήν απόλαυσιν, και μονον 
πρό τής άπολαύσεως άναβιούντος* πρόκειται περι τού ερω
τος τού τελεσιουργοΰ, τοΰ υπερφυούς, οστις έντ$  λατρευο- 
μένη νυναικί διορατήν πλήρω σιν ενός ονείρου, τήν ένσαρ- 
κωσιν ένός ινδάλματος. Ο έρως ουτος δεν είναι ακτις ήλιου 
ίπ ιπάζουσα έπί τοΰ κάλυκος τού άνθους η έπ ι τού π τ ι *ου 
τής χρυσαλλίδος* είναι φλόξ δημιουργούσα η ^ κ α ^ ρ ο ΐ-  
πούσα*,1 πυρήν, περί δν στοιχειοΰται νέος κόσμος, η κρατηρ, 
ύφ' δν άσπαίρει κόσμος καταρρεύσας.  ̂Τοιουτός έστιν ο 
ερως τού "Ορτις προς τήν θ η ρ ε σ ία ν  ή εικων τής ερω
μένης ού μόνον οεν δ ιεγείρει εις την καρόιαν *ου w^co/τος 
τάς βέβηλους όρμάς της ύλης, άλλ’ ως άλλος θωρας αδα
μάντινος προφυλάττει αύτην κατά πάσης σαγηνειας, κατα



πασης αποπλανησεως. Ο ουδέποτε προ τών τυράννων κύ- 
ψας το μετωπον κλίνει το γονυ ενώπιον της άναπωυ,ένης 
παρθένου· τό μειδίαμά της ρυθμίζει τήν πορείαν του, ή 
κατήφεια αύτης ελέγχει τάς παρέκτροπας του, τό φίλημά 
της αποθεοι τήν αρετήν του. Πλήν ό έοαστης δέν άπεξε- 
δύθη τόν πολίτην·^ ή Θηρεσία και ή ’Ιταλία έναλλάσσονται 
έν τ^ ψυχ9) αύτου* άμφότεοαί είσιν ώραιαι καί δούλαι, 
άμφότεραι προσδοκώσιν έλευθερωτήν. ΤΑρά γ ε ή  Θηρεσία, 
ητις υπείκει είς τάς δεσποτικάς του πατρός της θελήσεις, 
οεν είναι η Ιταλία, ητις υποκύπτει είς τάς άπανθρώπους 
βουλάς τών τυράννων τη ς; Ό  μοιραίος δεσμός, ό όποιος 
καταθλίβει τήν νεανιδα, δέν είναι τάχα  ή άπαισία άλυσις, 
ητις δεσμεύει τήν πατρ ίόα ; ’Ό χ ι ,  δέν έπιβουλεύει ό 
Ορτις τήν τιμήν της μετ’ ολίγον εγγάμου γυναικός, μετα- 

δίδων αύτω τήν καταβιβρώσκουσαν την καρδίαντου φλόγα* 
εκείνο οπερ μελετά δέν είναι μοιχεία , άλλά χειραφέτησές.

Δεν υπερωρε λοιπόν ή ’Ιταλία τήν αξίαν τού άοιδού εκεί
νου, ^δστις ηγούμενος της άνακαινιζομένης κοινωνίας της, 
ως οι βάρδοι του μεσαίωνος προεπορεύοντο τών μαχομένων 
στρατιών, προεχαραξεν, ούτως είπειν, έν τοΐς έ'ργοις αύτου 
τά διάφορα στάδια^τής εθνικής αύτής παλλιγγενεσίας καί 
της ηθικής αύτής άναπλάσεως. Ούτος πρώτος ΐδρυσεν έν 

φιλολογία τού αναγεννωμένου έθνους τήν αστικήν έκεί
νην σχολήν, ήτις δέν θέλγει έκθηλύνουσα, άλλά διδάσκει 
ανδρίζουσα* τοιουτοτρόπως δέ,παρά τό εθος τώνέν τη ξένη 
γω βιωσάντων πλείστων Ιταλώ ν ποιητών ή λογίων, δέν 
μετετρεψε τον οίστρον του εις άζηλον προαγωγέα ήγεμο- 
νικών ερώτων, αλλ’ ώς άλλος εθνικός ιεραπόστολος, προσε- 
πάθησε διά τήςέκτυλίξεως τών ιταλικών αριστουργημάτων 
να προσηλυτίσω τούς ξένους είς τήν άγάπην τής γής τών 
™τεοων του. Καί δικαίως μέν αύτη τόν κατέταξε αεταξύ 
των δαιμόνιων έκείνων νεκρών, ών ενεκεν άπεδείχθη πολ- 
λάκις ζώσα* άς ένθυμήται δμως πάντοτε δτι ο Έ λ λ η ν  
εκείνος δέν παρίσταται έκει ώς υιός αύτης άλλ’ώς πρεσβευ
τής παρ’αύτω της χώρας έκείνης, έν έγεννήβη, καί υπέρ
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τών δικαιωμάτων της οποίας συνηγορεί διά^της αγόνου 
■παρουσίας του πολύ άποτελεσματικωτερον η δια τής ευ- 
φραδεστέρας άγορεύσεως. Έ π ί  τ η ς  νης δπου _κεΐται_τε- 
(ίαμμένος ό Φώσκολος, δέν πρέπει νά σκευωρήται ούδέν 
χατα τής Ελλάδος, διότι αν τοϋτο συνέβαινεν, ή ’Ιταλία 
θά ήκουε οωνήν έξερχομένην έκ τοϋ Πανθέου της καί λε- 
γουσαν: « Ο χ ι, δέν με έθάψατε είς την γην τών πατέρων 
μου· μέ περιεβάλετε δ ι’ απατηλής πομπής, ινα όδυνηρότε- 
ρον παρατείνητε τήν εξορίαν μου!»

M e m n q n  Μ α ρ τ ζ ω κ η ς

Ε Π Ι Ν Ο Μ Ι Δ Ο Σ  Γ Ε Ν Ε Σ Ι Σ

a
 IIΟ χρόνου μακροϋ έπεκράτησε τά κατά την πρώτην 

τού "έτους προσφερόυενα ώς καλήν άπαοχήν νά 
θεωρώμεν καθήκον επιβαλλόμενον, έκδηλοΰν τα 

πρός τούς οικείους καί φίλους αισθήματα και δείγματα 
άγάπης κλ. ’Από ποιου δμως χρόνου φαίνεται αρχο- 
μένη ή συνήθεια αύτη δέν είναι ευκολον ν ανευοωμεν. 

Κατά τήν ακμήν τών άρχαίων Ε λλήνω ν ουδαμου εύρο- 
μεν τοιαύτην τινά συνήθειαν ύπάρχουσαν. Παρα Ρωμαιοις 
εύρίσκομεν τήν συνήθειαν ταύτην, χω ρ ίς νά γνωριζωμεν 
ακριβώς πότε εσχε την πρώτη ν αρχήν. Εκάλουν δ οι 

' Ρω μαίοι τά προσφερόμενα S t r e n a ,  (γαλλιστί Etreil- 
nes). Τήν λέξιν ταύτην εύρομεν καί έν τω σήμερον όυ- 
τικω Έ λλά δι έν χρήσει, καί σημαίνουσαν τό αυτό, αλλά 
παρεφθαρμένην. Λέγουσι δέ ταύτην Στ ρ ο υ ν αν .  Κοινώς 
δ* ένταύθα λέγεται μ π ο ν α μ ά ς  (buona mano).

Παρ* ά ρ χ α ί ο ι ς  Έ λ λ η σ ι (μ ετά  Χ ρ .  πάντως) ευοίσκο-



μεν μόνον παρ Αθηναίψ1 εις τά συγγράμματα αύτου έν 
τοΐς δειπνοσοφισταΐς είςτό γ ' βιβλίον τάπερί τούτων άξια 
μνείας. Έν τη περικοπή, ,ήν κατωτέρω παρατίθεμεν, βλέ
πομε ν οτι πολλοί δαιτυμονες συνωμίλουν τρώγοντες, ας 
προσδέσω μεν καί πίνοντες, πολλά σπουδαία μάλλον η 
ήττον λέγοντες. Οί τοι ούτοι καλούνται δ ε ι π ν ο σ ο φ ι -  
σ τ α ί ,  ήτοι σοφοί άνακοινούντες άλλήλοις τάς ιδέας των, 
έν ψ ετρωγον καί επινον, άρα κατά το δειλόν, έξ ού καί 
τό ονομα δε ι π ν ο σ ο φ  ι στ α ί. Τό δέ σ ο φ ι σ τ ή ς  κατά 
τήν ακμήν του ελληνισμού έσημαινε τόν αυτόχρημα σο- 
cpov, βραδύτε^ρον ομως έξέπεσε τής σημασίας ταυτης, καί 
εοηλου^ τόν διαστρέφοντα καί διά σοφισμάτων θέλοντα νά 
πείσ^ ή νά νικήστρ έν τοΐς λόγο ις, οιαν σημασίαν εχει καί 
σήμερον. Είς τό συμπόσιον έκεΐνο ήσαν τινές καλούμενοι 
Ο υ λ π ι ά ν ε ι ο ι ,  έκ τού προεξάρχοντος παρ’ αύτοις 
Ουλπιανού. Ούτοι είχον τήν συνήθειαν νά μετατοέπωσι 
σημασίας λεξεων, πολλά καί παράοοξα παρεισάνοντες έξ 
ό^χοιότητος τής ακοής τών λέξεων, άνευ κυριολεξίας. Κατά 
το περί ού ό λόγος δεΐπνον ομοιά τινα είπόντος τού Ούλ- 
πιανου καί ειοωνευσαμένου ούκεύσχήμως άλλον δειπνο- 
σοφιστην τον Κυνουλκον, ο τελευταίος ούτος άπήντησεν 
οπωσούν δοιμέως. Ιδού δέ τό κείμενον κατ’ Άθήναιον.

Και ο Κυνουλκος οργισθεις, « Γάστρων, εφη, καί κοι- 
λιόδαιαον άνθρωπε, οΰοέν άλλο σύ οΐσθα. ου λόγους δι
εξοδικού ς είπειν, ουχ ιστορίας μνησθήναι, ού τής έν λό- 
Τ0^  χαριτος απαρςασθαι ποτε, αλλά τόν χρόνον άπαντα 
περι ταύτα^κατατριβεις ζητών, κ ε ΐτα ι; ού κεΐται; είρη- 
τ α ι ; ουκ ειρηται ; εξονυχίζεις τε πάντα τά προσπίπτοντα 
τοις συνόιαλεγομένοις, τάς άκάνθας συνάγων

ως άν’ έχινόποδας καί άνά τραχεΐαν ονωνιν

1 Ο Α θήναιος, εκ ττ,ς π ολεω ς Ν αυκράτιος τη ς  Α ίγυ π το υ , πολεω ς 
κ ε ίμ ενη ς γ ατ* Αέλτα επ ί του Κανωβικοΰ σ το μ ίο υ  του Ν είλου , φ ι
λόσοφος καί γρ α μ μ α τ ικ ό ς  ζή σα ς περ ί τά ς ά ρχά ς τη ς  τρ ίτη ς  μ . Χρ. έκ α - 
τοντα ^τηρ ίδος, .συνεγραψε συμπόσ ιον σοφών, έπ ιγραφόμενον δ ε ι π ν ο -  
σ ο φ ι σ τ  α ι ε!ς 15  β ιθ λ ’.α , δ ι’ δ ώ νομάσθη δ ε ι π ν ο σ ο φ ι σ τ ή  ς.

αεί διατριβών, άνθέων τών ήδίστων μηδέν συναθροιζων. 
’Ή  ού συ ει ό καί τήν υπό 'Ρωμαίων καλουμένην σ τ ρ ή -  
ν α ν  κατά τινα πατρίαν παράδοσιν λεγομενην και διδομε- 
νην τοΐς φίλοις έ π ι ν ο μ ί δ α  καλών; Καί ει μεν την 
Πλάτωνος1 ζηλώσας, μαθεΐν βουλόμεθα. εί δέ παρά τινι 
ούτως εύρών λεγομένην, έμφάνισον τόν είπόντα. Έ γώ  
γάρ οΐδα έπινομίδα καλουμένην καί μέρος  ̂ τ ι  τζίηρους, ως 
’Απολλώνιος έν τριηρικω παρατίθεται. Ου συ εΐ ο και τόν 
καινόν καί ούδέπω έν χρεία γενομενον φαινόλην (^ειρηται 
γάρ, ώ βέλτιστε, καί ό φαινόλης^) ειπων ; . . . Αλλοτε 
δέ, ώ εταίροι φίλτατοι, ( π ρ ό ς  γάρ ύ μάς ειρήσεται τάληθή), 
προσέπταισε λίθφ καί τήν κνήμην έλυσε* θεοαπευθεις ουν 
προτρει, κ α ί  πρός τούς πυνθανομένους τ ί τούτο, Ούλπιανε , 
ύπώπιον, ελεγε. Κάγώ, ( ξυνήν γαο αυτω ), τοτε τον γέ
λωτα φέρειν ού δυνάμενος, παρά τινι τών φίλων ιατρψ 
ύπαλειψάμενος τά ύπό τούς οφθαλμούς παχεΐ ^αρμακω, 
ποός τούς πυνθανομένους τί δέ σύ ; προσκομ^α εφασκον.^»

Καί άλλοι πολλοί επραττον ώς ό ρηθείς Ουλπιανός, ως 
καταφαίνεται έκ τού εξής χωρίου τού Αθηναίου ( βιβλ. III, 
53- ) « Τής δ’ αύτής ταυτης σοφίας καί έτερός έστι ζηλω
τής, Πομπήιανός ό Φιλαδελοευς, άνθρωπος ούκ άπάνουρ- 
γος, όνοματοθήρας δέ καί αυτός.»

Έξακολουθών δ’ ό Κυνουλκος την κατά τού Ουλπιανού 
ομιλίαν έπιλέγει τάδε. « Τοιούτοι τινές εισιν, ω εταίροι, 
οι Ουλπιάνειοι σοφισταί, οί καί τό μιλιαοιον καλουμενον 
ύπό 'Ρωμαίων, τό είς τού θερμού ύδατος κατεργασίαν κα- 
τασκευαζόμενον, ιπνολέβητα ονομάζοντες, πολλών ονομά
των ποιηταί, καί πολλοΐς παρασάγγαις ύπερδραμοντεί τόν 
Σικελιώτην Διονύσιον, δς τήν μεν παρθένον εκάλει με- 
ναν δ ρον ,  δτι μένει τόν άνδρα, καί τον στύλον [χενε- 
κ ο ά τη  ν, δτι μένει καί κρατεί, β α λ  ά ν τ ι.ο ν οε το ακον- 
τιον, δτι έναντίον βάλλεται, καί τάς τών μυών διεκδυσεις 
μ υ σ τ ή ρ ι α  έκάλει, δτι τούς μυς τηρεί.  . .

1 Ό  διάλογος του Π λάτωνος δ Έ π ι ν ο μ ί ς  έπ ιγοαφ όμενος ούδέν 
s y ει τό σ χετ ικ ό ν  πρός τό έν λόγω  θέμα .



Έ κ  τών άνω γωρ^ων τοΰ ’Αθηναίου καταφαίνεται δτι ο ί 
υυλπιανειο ι εδιδον ονομασίας ού κυριολεκτικές,άλλα μάλ
λον ονοματοθήραι οντες, καί εκ της όμοιότητος τής άκοής 
*?'* J a?; ^ « γ ο ν τ ε ς .  Εκ τής τοιαύτης δέ συνήθειας
αυτών έγενετο, ως φαίνεται, καί ή έ π  ι ν ο μ  ί ς, δηλοϋσα 
κυρίως προσθηκην εις νόμον ή δεύτερον και μέρος τριήοους 
εισαχθεισα παρά τοΰ Ούλπιανοϋ, καί ήδη παρ’ ή μ ϊν  κρα
τούσα. Η εκ τής χρ ή  σεως καθιερωθείσα αυτη λέξις ποέπει 
να παραμενη ; Δύσκολον είναι ήδη νά Ικριζώ σω μεν αύ
τη ν, και να εισαγάγωμεν τήν λέξιν ά ρ χ ι σ μ ό ς ,  νου ι- 
νΟμενην παρα τινων ορθοτέραν τής πρώτης. Ούδέν ‘δ ι
καίωμα εςοστρακισμοϋ τών πολιτογραφηθέντων ενοντες 
καταλείπομεν τήν κρίσιν οιά το έπιέν ‘έτος είς τόν περ ι- 
σπουδαστον Φίλον ημώ ν κ. Ά σώπιον, τον έν καλώ ά ρ ν ι- 
σμω καθ έκαστον ετος τήν έπινομίδα προσφέροντα ή μ ίν .

Σ π τ ρ γ δ ω ν  Μ α γ γ ι ν α ς

Η ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
Π Α Ρ Α  Τ Ο Ι Σ  Α Ρ Χ Α Ι Ο Ι Σ  Ε Λ Α Η Σ Ι Ν

[ΣΚ ΙΑΓΡΑΦ ΙΑ ]

ί  I  |  Π Ω Σ  έκαστον έθνος μεγαλούργησαν ή μή ?χ£ι τήν 
\ * Μ  ιστορίαν «ύτοϋ, ούτω καί έκαστον είδος τής γοα α - 

7 7  β λ ο γ ι ά ς  έπιδρασάσης ή μή έπί τής καθόλου 
φιλολογίας τών εθνών έχει τήν ιστορίαν αύτοΰ- καί Ιν - 
τευθεν ή ίστορία τής φιλοσοφίας, ή ιστορία τής ποιήσεως 
η ιστορία της ιατρικής, της μουσικής καί κατά  φυσικόν 
λογον καί η ίστορία τής μυθιστοριογραφίας, σκιαγραφίαν

τ ή ; οποίας παρέχομεν σήμερον τοις άναγνώσταις ήμών, 
σκοποΰντες να καταδείξωμεν, δτι καί τ ·  εις ύψος τελειό
τη τα ; την σήμερον εν Έ σ π ερ ί^  άναβιβασθεν είδος τοΰτο 
του λόγου, ή Μυθιστοριογραφία, μεγάλω ; καί κατα τού; 
αρχαίους, άν ούχί τούς κλασικούς, άλλα τούλάχιστον τούς 
μ ετά  τον Μέγαν ’Αλέξανδρον χρόνους, άνεπτύχθη ώς 
πάντα  τά  είδη τοΰ λόγου πεζά τε καί εμμετρα, Ιστορικά 
τε καί φιλοσοφικά, γεωγραφικά καί άστρονομικά καί δ ,τ ι 
άν άλλο τδ άνθρώπινον πνεύμα είργάσατο αίσθανόμενον 
την πλήρωσιν τών ποικίλων καί κοινών πνευματικών αναγ
κών αύτοΰ.

’Εάν ήναι βέβαιον δτι διά της ιστορίας διδασκόμεθα 
κατά πόσον τά  εθνη ε μεγαλούργησαν καί έδρασαν έπί τής 
σκηνής του κόσμου τοιώς δε ή τοιώς δε άναλόγως τής 
φυής αύτών, καί τών τοπικών πλεονεκτημάτων, διά τής 
μυθιστορίας διδασκόμεθα κατά  πόσον έν τω  ίδιωτικω 
αύτών βίφ προώδευσαν καί διά τίνων ηθικών μέσων έξε- 
παιδεύθησαν* διότι διά τής ιστορίας μόνον τον δημόσιον 
τών εθνών βίον μανθάνομεν, ένω διά τής μυθιστορίας τον 
κ α τ’ οίκον, τάς σχέσεις τών άνθρώπων προς άλ7.ήλους, τά  
πάθη καί τάς άρετάς αύτών. Κ αί ή ποίησις πολλάκις 
διδάσκει ημάς τον ιδιωτικόν τών λαών βίον, άλλ* αύτη 
έπί τή ; φαντασίας μάλλον έπερειδομένη ή έπί τής π ρ α γ- 
ματικότητος — εί καί ή μυθιστορία πολλάκι; έπί τών 
αύτών στηρίζεται βάσεων— τά  πάντα  περιβάλλει διά τοΰ 
πε'πλου τής ίδανικότητος καί ίδανικότητο; το ιαύτη ;, ην 
οί πατέρες ήμών καί μόνοι έφαντάσθησαν. Κ αί αύτη 
περιγράφει τά  αισθήματα καί συναισθήματα ήμών έν τω  
λυρικω ίδίω; είδει, καί αύτη περιγράφει τά  πάθη καί τά ; 
άρετά; ήμών, άλλ’ ώ ; έ'φθημεν είπόντε; έσαεί έπί τδ 
ποιητιχώ τερον  μόνη δε ή μυθιστορία κατορθοΐ νά ά π α λ - 
λάξτ) μεν ή μ ά ; τών φαντασιωδών καί πολλάκις χ ιμ α ιρ ι-



κων εκστάσεων της ποιήσεως, μεταγάγη δ ’ ήμας από του 
κόσμου της ίδανικότητος είς την πραγματικότητα, ήν 
άπαντώμεν Ιν ταΐς καθ’ ημέραν συνηθείαις ημών. Τοιαύ- 
την λοιπόν ουσαν την μυθιστοριογραφίαν και τοιουτον 
σκοπόν προτιθεμένην δέν άπώκνησαν οί ήμετεροι πατέρες 
νά παρίδωσι μη συμβαδίζουσαν παραλλήλως τοΐς άλλ<^ς 
του εγγράφου λόγου εΐδεσι καί μετά την κατάργησιν της 
Ελληνικής αυτονομίας, ότε πλε'ον επαυσε σχεδόν ό δη

μόσιος τών Ελλήνων βίος, έπελθόντος του Μακεδόνος 
Φίλιππου, ήρξαντο καλλιεργουντες την μυθιστορίαν, της 
οποίας μνημεία άίδια περιέσωσεν ήμΐν ό πανδαμάτωρ 
χρόνος, κείμενα ώς πρότυπα της νεωτέρας εν τη  Ε σ π ε 
ρία πολυσχιδούς μυθιστορίας.

Το είδος τοΰτο του εγγράφου λόγου έκαλεΐτο παρά μέν 
τοΐς ίρχ&ίοΐζ Δραματικόν, ως αναφέρει ό Πατριάρχης Φώτιος 
έν Κώδικι Α^Δ της Μυριοβίβλου αύτου η Πλασματικόν 
ιστόρημα, 1 ή 61 λέξις Μυθισζορία2 πρώτη είσήχθη έν χρή- 
σει παρά τοΐς Έλλησιν ύπό του αειμνήστου Α. Κοραη 3 
μεταφράσαντος ούτω τήν γαλλικήν αντίστοιχον λέζιν

1 Παράβαλε Περί τών Διχονοίων Ιν ταΐς Έκκλησίαις της Πολωνίας 
ύπό Εύγενίου Βουλγάρεως. νΕκδοσις 1768 σελ. 78 τών Σημειώσεων 
αύτου.

Επιθι Α. Κοραή Προλεγόμενα είς τήν υπ’ αύτου γενομένην Ικ- 
δοσιν τών Η λ ι ο δ ώ ρ ο υ  Α ϊ θ ι ο π ι κ ώ ν σελ. 13.

3 Εν τούτοις τήν λέξιν μ υ θ ι σ τ ο ρ ί α ,  άπαντώμεν, πριν ή ό μα
καρίτης Α. Κοραής καταστήση ήμΐν γνωστήν παρά δυσί Αατίνοις συγ- 
γραφιΰσι· παρά τω Julius Capitolinus έν τώ I βιβλίω του συγγράμ
ματος αύτου Oppilius Macrinus [Ικδοσις Παρισίων *1876 σελ. 423] 
λεγοντι « . . . quae ille omnia exequendo libros m y t h i s t o -
r “ s ·,*-*” , κα· παρά τω Flavius Vopisque έν βιβλίω I
σελις 510 τής αύτής έκδόσεως, γράφοντι έν τώ συγγράμματι αύτοΰ 
rirmus τάδε· « . . . . Quid Marius Maximus, homo omnium ver- 
^ SJS,glmufs> e^m y t h i s t o r i c i s  se voluminibusimplicavit.. .»> 

ε̂ξις, ως φαίνεται, μ υ θ ι σ τ ο ρ ί α ,  έπλάσθη ύπό Λατίνων* διότι 
παρ ουδενί τών ήμετέρων συγγραφέων άπηντήσαμεν ταύτην.

R om an . Μυθοπλαστίαν^ δ’ άπεκαλεσε την μυθιστορίαν, 
ώς παρατηρεί έν ταΐς Ά ζζικα ϊς Nvi.lv αύτου Τόμ. Γ ',  
σελ. 348 , ’Αθηναι 1875 ό αοίδιμος Σ . Ν . Βασιλειάδης, 
ό κ. Πανταζής, —π α τή ρ ,— άλλ’ ώς φαίνεται ό τελευ
ταίος ούτος δέν είχε τήν εύτυχίαν νά ί'δγ) καθιερούμενον 
τόν ύ π ’ αύτου προταθέντα όρον, νικήσαντος του Κοραη, 
καί έ'κτοτε καλοϋμεν Μυθιστορίαν «πλάστην ιστορίαν έοω- 
τικών παθημάτων έντέχνως έν πεζω λόγφ γεγραμμένην, 
τήν ωφέλειαν καί ηδονήν τών αναγνωστών σκοπούσαν».2

Τόν ορισμόν τούτον του H u e t  ό Κοραής θεωρεί ώς 
έλαττωματικόν καί διορθών αυτόν λέγει ((Μυθιστορία εστί 
πλαστή, άλλά πιθανή ιστορία ερωτικών παθημάτων, έν
τέχνως καί δραματικώς γεγραμιχένη ώς έπί τό πλεΐστον 
είς πεζόν λόγον». Έ κ  της παραθέσεως τών δύο τούτων 
ορισμών κατανοεί c i; βεβαίως τίς ό κρείσσων, εάν λαβνι 
ύπ’ δψει α ')  ότι πολλάκις ούκ εστι γεγραμμένη έν πεζη, 
διότι σώζονται καί Ιμμετροι μυθιστορίαι άρχαΐαί τε καί 
νεώτεραι, β ') οτι πολλάκις δέν περιστρέφονται περί τόν 
έρωτα, γ ')  διότι πολλαί αύτών πολλάκις δέν ποοτίθενται 
τήν ωφέλειαν τών άναγινωσκόντων, άλλά μάλλον την 
τέρψιν. Ό  δέ Γάλλος L a h a r p e 3 ορίζει τήν Μυθιστορίαν 
ίσζορίαν τής άνθρωπίνης καρόίας.

‘Ως εφθημεν είπόντες, οί άρχαΐοι 'Έλληνες μικρόν 
ήσχολήθησαν περί τήν Μυθιστοριογραφίαν, όθεν καί ή ελ- 
λειψις παρ* αύτοις του ορισμού δικαιολογείται’ έκαλουν 
αύτήν πλασματικόν ιστόρημα καί δραματικόν, οπερ αν-

1 Οΰτως άπεκάλεσε τήν μυθιστορίαν ό Κοδρικας. Ίδε σημείωσιν της 
σελίδος 93 τών Σ ο υ τ σ ε ί ω ν  του μακαρίτου Κ. ’Ασωπίου, Έν Αθήναις 
1853. Ό δέ Δ. Α. Χαντζερής ίγραψεν εν τινι ύπ αύτοΰ έκδοθείση εν 
Κέρκυρα τω 1854 άγγελία Φ α ν τ α σ  ιοπ λη κ τογρα φ ία , μή χειρο- 
τερα!!! . . , _

2 Huet, Ev6que d’Anvranche, Traits de 1 ongine des Romans.
3 Laharpe, Cours de la Litterature Tome I.



τιβα ίνει είς τ α  του ορισμού μη δεχομενου το δια πλοΐ- 
στων έκφέρεσθαί τ ι  δυνάμενον δι ήττόνω ν. Συνηθεστερον 
ομως άπεκάλουν τά ς Μ υθιστορίας α υ τώ ν — και τούντεΰθεν 
ουτω άποκαλοΰμεν το τζ2ασματιχογ ιστόρημα  η εκ τών 
τόπω ν, ους έλάμβανον ώς άφετηρίαν ή έκ. τών π ρ ω τα γω - 
νιστούντων η ρ ώ ω ν έπί παραδείγματος : Βαβυάω γιαχα, 
Έ φ εσ ια χ ά , Α ίθ ιο π ιχ ά , η τ ά  καθ Υ σ μ ιγ η γ  αί Γ σ μ ι-  
γ ί α γ , τά  χ·ατά Δ ά φ γιγ  καί Χ λ ό η ν ,  τά  κ α τα  Χ α ιρεα )  
καί Κ α 2 2 ιρ ρ ό η γ , τά  καθ Η  ρω κα ι Λ  εανόρογ κ τλ .

Φ αίνεται ή Μ υθιστοριογραφία εχουσα, ώς πολλά  αλλα 
του πολιτισμού τών αρχαίων Ε λλήνω ν, Α σιατικήν την 
κατα γω γήν καί γεννηθεισα έν Έ λ λ ά δ ι, ότε πλέον το 
παραγωγικόν καί φαντασιώδες τών Ελλήνων πνεύμα 
έστείρευσε παραγαγόν τοσαΰτα τέχνης, επιστήμης και 
γρα μ μ ά τω ν αρ ιστοτεχνήματα , έφ’ οις ςύμπασα ή άνθρω- 
πότης έναβρύνεται. Α ί σχέσεις τών προγόνων ήμών προς 
τ ά  εθνη τή ς ’Ασίας καί ή συχνή επιμ ιξία  αυτών έπεάρα- 
σεν έπί του είδους τούτου του λόγου' καί διά τουτο^ βλε- 
πομεν αύτο ευθύς μ ετά  τούς χρόνους του Μεγάλου Α λε
ξάνδρου άναπτυσσόμενον καί συστηματοποιούμενον. ^

Ό  ’Α θηναίος1 άναφέρει ώς πρώτους μυθιστοριογράφους 
*Αριστοφάγην τ ινά , Άκο.ΙΛόδωρογ, Αμμων ιον, Α>ζιφα- 
γηγ χαΐ Γοργία υ τόν Ά θη να ΐον , ετι δε και Κ.Ιεαρχον 
γράψ αντα περί του τών Λυδών βασιλεως Γυγου έρωτος 
πρός τ ινα  ερωμένην αύτοΰ. Πλην δυστυχώς έκ των μ νη- 
μονευομένων τούτων μυθιστοοιογραφων ουδενός διεσωθο 
το  εργον μόνον δε’ Διογένους τίνος γράψαντος περί τών 
νπερ θοί'Ληγ2 άπίστοατ έν Κ Ε ' βιβλίοις κ α τά  μίμησιν του 
Ό μ η ρο υ  σώ ζεται ή ύπόθεσις παρά Φ ωτίω  έν Μ υριοβί- 
βλω . Κ α τ ’ αυτόν πρω ταγω νιστα ί είσι Δεινίας τις  καί

1 ’Αθηναίου Δ ε ι π ν ο σ ο φ ι  σ τ ώ ν ,  Βιβλίον Ι Γ .  σελ. 573.
2 Στέφανος Βυζάντιος —  θούλτ,, νήσος έν τω Μεγάλω Ωκεανω.

Δερχν.ΙΛις ή Ιρωμένη αύτου. Ό π ω ς  π ο τ ’ άν ή , φαίνεται 
ότι αυτός εδωκε τήν αρχήν είς τούς μετέπειτα  μυθιστο- 
ριογράφους. Μ ετά τούτον άναφέρεται ’Α ριστείδης  τ ις  Μι- 
λήσιος συγγράψας Μυθιστορίαν ύπό τόν άπλοΰν μεν τίτλον 
Μ ιΛ ησ ια χά , πλήν εμπλεων αισχρών καί βδελυρών δ ιηγη
μ άτω ν, οιά είσι τά  του Βοκκακίου, μή διασωθέντων μεχρις 
ήμώ ν, έκτος άποσπασμάτω ν τινώ ν. Π λήν δεν π τα ίε ι ό 
’Αριστείδης, π τα ίε ι ή Μ ίλητος, ή τις  κα τά  τήν εποχήν 
τα ύτην είχε μεταβληθή είς παγκόσμιον καί πολυτελες χ α -  
μα ιτυπειον, έξ ού αι έταιρα ι καί είς τήν λοιπήν Ε λ λ ά δ α  
έλα μ βά νοντο .1 Κ α τ ’ αύτούς τούς χρόνους άνεφάνησαν καί 
οί Σνβαριχιχοι λεγόμενοι Λόγοι πραγματευόμενοι μύθους 
περι ανθρώ πω ν.

Μ ετά τόν Ά ριστείδην ερχεται ό Α ονχιος ό ΙΙατρεύς, 
άκμάσας κ α τά  τούς χρόνους τών Ά ντω νίνω ν καί γράψας 
περί μεταμορφώσεων ποικίλων ζώων είς άνθοώπους καί 
τ ά ν ά π α λ ιν  δείγμ α  του εί'δους τούτου του Μ υθιστορή
ματος περιέσωσεν ήμ ϊν ό χαριέστατος Λουκιανός ό Paul 
de Kock τών πρώτων μετά  Χρίστον αιώνων έν τώ  δ ιη - 
γή μ α τ ι αύτοΰ Α ονχιος  ή "Ο νος, ον ό Φώτιος έν Κ ώδικι 
Ρ Κ Θ ' θεωρεί ώς έπιτομήν τών δύο πρώτων του Λουκίου 
Μ εταμορφώσεων.

Ό  Δίων ό Χρυσόστομος έκ Ποούσης τής Β ιθυνίας, ά κ 
μάσας κ ατά  τό δεύτερον ήμισυ τοΰ α ' μ . X . αίώνος, μέγας 
ηθικός καί ρήτωρ, μεταξύ τών 8 0  μέχρις ήμών περισωθέν- 
των αύτοΰ λόγων έχει καί ενα έπιγραφόμενον Εύβοϊχος ή 
Κ υ ν η γό ς .Ύ 6  μυθιστόρημα τοΰτο είναι θαυμασια άφήγησις 
ποιμενικοΰ βίου* περιγράφει έν α ύτφ  τά ς  περιπετείας, ας 
ύπέστη ταξειδεύων διά πλοίου είς Εύβοιαν έκΧ ίου άπάρας.

Ε π ίσης ό έκ Ν ίκα ιας Παρθένιος, άκμάσας κ α τά  τό 
δεύτερον ήμισυ τοΰ α ' μ . X . αίώνος, εγραψε A <T f λόγους 

1 Emile Deschanel: «Les courtisannes Gr^cques». Chap. I ,



ερωτικούς, έν οις περιγράφει τούς έρωτας, τά  πάθη καί 
τούς τραγικούς πολλάκις θανάτους τών ηρώων αυτου. 
Τών ερωτικών τούτων λόγων του Παρθενίου τον A C  ,τον 
καί τελευταΐον, περί της Ά ργα νθώ νης  έδημοσίευσα έν τω  
περιοδικω του ενταύθα διδασκαλικού Συλλόγου ό Π λάτω ν  
(ιδε φυλλάδιον Κ ' , Λ ' ,  Μ τ ο υ  I * τομου). ''Ηρωες του τε 
λευταίου τάύτου λόγου είσίν ’Αργανθώ νη  ή Κιανη καί ό 
'Ρήσος, όστις άφικόμενος είς Κΐον, πόλιν Έ λλη νίδα  έν 
τω  μυχω του ομωνύμου κόλπου έν Βιθυνία, έράται της 
’Αργανθώνης κόρης ώραιοτάτης. Ταύτην συναντα εζω 
της πόλεως θηρεύουσαν καί θέλει· νά λάβη αύτήν εις γ ά 
μ ο ν  η κόρη εστερξε καί έγένετο ό υμέναιος. Ά λ λ ά  δυσ
τυχώ ς έγένετο ό Τρωικός πόλεμος καί ot βασιλείς τών 
Τρώων προσεκάλεσαν τον 'Ρήσον ώς σύμμαχον. Ο Ρ ή 
σος ην πρόθυμος' ν’ αναχώρηση, άλλ’ η σύζυγος αύτου 
δεν έπέτρεπεν αύτω τούτο φοβούμενη μη άποθάνγι. Ο 
‘Ρήσος παρά την θέλησιν της Αργανθώνης έρχεται είς 
Τροίαν καί έκεΐ μαχόμενος παρά τινα ποταμόν, 'Ρήσον 
κατόπιν άπ 'αύτου  κληθέντα, αποθνήσκει υπο Διομήδους. 
‘Η Ά ργανθώνη μαθουσα τούτο, έζελθοΰσα τής Κίου καί 
μεταβάσα είς τον τόπον, ένθα υπο τάς φιλ7νύρας έμίγη το 
πρώτον τω  *Ρήσω, καί έκεΐ τουνομα του προσφιλούς 
αύτή Ρήσου φωνουσα, άλλωμένη, άπέθανε παρά τον πο
ταμόν ύπό τής άγαν λύπης. Το δε παρακείμενον ορος 
Ιπεκλήθη έκ ταύτης ’Αργανθώ νειον !

Ό  *Ιάμβλιχος  ολίγον ύστερον άκμάσας έγραψε Βαβυ-  
λω νιαχά  ώς έκ Βαβυλώνος καταγόμενος. Περί του μυθι
στορήματος τούτου ό Φώτιος έν Κώδικι ΑΙχΒ αναφέρει 
δτι ήρωες του μυθιστορήματος ήσαν *Ροσάνης τις εραστής 
τής ώραίας Σινω νίδος . 1

1 Παράβαλε Huet ενθα ανωτέρω σελίς 68 καί Φαβρικίου Βιβλιοθήκην, 
Τόμ. Η', σελ. 153.

Μ ετά τούτον έρχεται ό Έ μισηνος * Ηλιόδωρος, ούχί 
πλέον ξηρός καί άτεχνος, ώς οί προηγούμενοι αύτου, άλλ’ 
έπί βάσεων καί αρχών εύρυτέρων. Αύτος ήκμασε περί τά  
τέλη τής Δ ' έκατονταετηρίδος καί συνέγραψε τά  Αιθιοπιχα  
ή τά  κατά Θ εαγένην  καί Χ α ρ ίχ λ ε ια ν  σωζόμενα μέχρι 
σήμερον, μεταφρασθέντα εί; όλας.τάς γλώσσας.Τά Α ίθιο- 
πικά είσι τερπνόν ανάγνωσμα είς πάντα  καί είς πάσαν 
ήλικίαν. Έ ν  αύτοις είκονίζεται διά ζωηοοτάτων νρωι/.ά-f f % I Λ» I
των ο αγνός του Θεαγένους καί τής Χαρικλείας έρως καί 
ευρίσκει ο τε νέος καί ή νεάνις ύλην ήθικωτάτην έπί το - 
σοΰτον, ώστε καί ό άδυσωπητότερος τών ηθικολόγων δέν* 
ήθελε προσοληθή άναγινώσκων τά  «Α ίθιοπικά». Ό  Η λ ιό 
δωρος έγένετο καί έπίσκοπος Τρίκκης. 1

Ο ' Α χ ιλλευς  ο Τάτω ς  ϊρχετα ι μετά τόν Η λιόδωρον 
γράψας τά  κατά Κλητοφώντα  καί Λ εν χ ίπ π η ν ,μυθιστόρημα 
λίαν τετορνευμένον καί πολλαχου άσεμνον περιγράφον τούς 
έρωτας τών ήρώων αύτου.

Μ ετά τον Α χιλλέα Τάτιον ό μέν Κοραής τίθησι τόν 
Λ όγγον ,ο  δέ Βιλλμέν 2 Ξενοφώντα τόν Έφέσιον,ό δέ ‘Γέτιος 
(H uet) τούτον μέν δέν άναφέρει ποσώς, παρατίθησιν ομως 
τας τύχας του Θεαγένους κάί του Πάροδος ή περί του 
άροστου καί αληθούς έρωτος, οπερ άποδίδωσι τω  φιλοσοφώ

1 "Οτι ό Ηλιόδωρος ήν επίσκοπος Τρίκκης τής εν Θεσσαλία τούτο 
γνωρίζουσιν ήμΐν ότε Σωκράτης [ Έκκλησ. Ίστορ. V , 22] και Νικηφό
ρος ο Κάλλιστος [Έκκλησ. Ίστορ. XII, 34]. νΗκμασε δέ επί Θεοδοσίου1 
του Μεγάλου και τών υιών αύτοΰ Άρκαδίου καί 'Ονωρίου. Δέν ήξεύρω 
πόθεν δρμηθείς ό P. Larousse εγραψεν έν τω Grand Dictionnaire 
Universel du X IX  siecle έν λέξει Roman οτι ό 'Ηλιόδωρος ήν έπί
σκοπος Καθολικός! θαυμάζω διά την τόλμην του άρθρο^ράφου αύτοΰ, 
οστις ωφειλε νά γνωοίζη πρωτίστο>ς δτι ήν αδύνατον νά ήτο Καθολικός, 
ών επίσκοπος Τρίκκης, καί δτι κατά τόν Γ' καί Δ' μ. X. αΙώνα ε-σέτι δέν 
έγίνετο διαίρεσις μεταξύ τών ’Ορθοδόξων καί Καθολικών, £'τε δή του 
σχίσματος κατά τον θ' μ. X. αιώνα γενομένου.

2 Villemain : «Lascaris ou les Grecs an X V mc siccle, augmante 
d’un Essai sur les Romans Grece».



Ά θ η ν α γ ό ρ α .  Ξ ενοφώ ν  ό Έφέσιος συνέγραψε τα ’Ε φ ε -  
σ ια χ ά , ήτοι τά κατ’ Ά ν θ ία ν  καί Ά β ρ ο χ ό μ η ν , εργον ιδια
ζόντως λαμπρόν, ύποθέσεως εθνικής και άληθοΰς καίγλωσ- 
σολογικώς επίσης σπουδαιον. Έ ν αύτω άπαντα τις τάς 
λέξεις εύιιορφία  άντί του κάλλους, φοβερός ερως άντί του 
μέγας ερως κτλ.

Ό  Κοοαης μετά τούτον άναφέρει τόν Χ α ρ ίτω ν α  τόν 
Άφροδισιέα, ό δε Βιλλμαίν τόν Λ ό γ γ ο ν .  Τούτων ό μεν 
πρώτος συνέγραψε τά κατά Χ ε ρ α ία ν  καί Κ α.Ι.Ιιρρόην  ερω
τικά, ό δέ δεύτερος τά κατά Δ ά φ ν ιν  καί Χ .Ιό η ν  η Λε
σβιακούς Έρωτας καλούμενα. Καί ό μεν Χ α ρ ίτω ν  έστιν 
άφελής καί ηθικός καί φαίνεται γράψας, ώς Ικ τών ιδιω
τισμών αύτοΰ, περί τόν 9ονη 10ον αιώνα μ. X ., ό δε Λ ό γ 
γο ς  ό άττικώτατος καί χαριέστατος μυθιστοριογράφος 
έστί μάλλον ερωτύλος καί ηττον ηθικός* άγνοεΐται δε ό τε 
τόπος καί ό χρόνος της άκμης αύτοΰ* καί τό όνομα αύτοΰ 
άκόμη άμφισβητεΐται, τινών μεν άπογράφων φερόντων 
Λόγος, έξ ού τινές ύποστηρίζουσιν ότι εγεινε τό Λ ό γ γ ο ς , 
κατά λάθος τοΰ άντιγραφέως, τινών δέ διισχυριζομένων 
ότι είναι έπώνυμον μάλλον η ονομα καί είναι λατινικόν 
L o n g u s = μακρύς. Ή  γλώσσα αύτοΰ έστι ρέουσα καί 
γλαφυρά, ήδύνουσα τόν άναγνώστην.

Μεταξύ τών μυθιστοριογράφων τολμώ νά συμπεριλάβω 
καί τόν Μ ουσα ίον  γράψαντα την άξιοθαύμαστον δντως 

* καί χαριεστάτην έποποι'ίαν, την γνωστήν μέχρις ήμών υπο 
τόν τίτλον Τ ά  χαθ ' Ή  ρω χ α ΐ Λ έα ν δ ρ ο ν* διότι έν αύτή 
υπάρχει είπερ καί εν άλλη τινί εποποιία μεγάλη δόσις 
ρ ω μ α ντισ μ ο ν , ώς συνήθως λέγομεν, έπί τοσοΰτον, ώστε 
άναγινώσκων τις αύτήν νομίζει ότι άναγινώσκει σύγχρονόν 
τινα εποποιίαν ή άλλο τι ποίημα τνίς Σχολής τοΰ Άλφρέ- 
δου δέ Μυσσέ, τοΰ Σατωβριάνδου καί τοΰ Βίκτώρος Ούγώ. 
Τινές ποιητήν τής έποποιίας τιθέασι τόν Μουσαίον, τόν

II ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΟΓΡ. ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧ. ΕΛΛΗΣΙΝ 133

σύγχρονον εκείνον τοΰ Όρφέως ποιητήν, άλλ’ οί κριτικοί 
τήν σήμερον άπέδειςαν οτι είναι εργον, κατά τινας μέν του 
120υή 13ου μ. X. αίώνος, κατά τ*νας δέ τοΰ 2ουή 5ουκαί 
ότι άνήκει Μουσαίφ τινί Γραμματικώ Βυζαντινώ. 'Ως έκ 
τοΰ τίτλου φαίνεται,ήρωες αύτής είσιν ό Λέανδρος εύγενής 

Αβύδου καί ή Ήρώ επίσης εύγενής καί ιέρεια τής ’Α
φροδίτης, κατοικοΰσα εν τινι πύργω άντικρύ τής Άβύδου 
έπί τής Άσιάτιδος παραλίας, έν τή Σηστω. Οί δύο νέοι 
ήγαπήθησαν ώς 'Ρωμαίος καί Ίουλιέττα τοΰ Σαιξπήρου, 
καί επειδή διεχώριζεν αυτούς ή Προποντίς, ο Λέανδρος 
νηχόμενος νύκτωρ διήρχετο τά άφρόεντα κύματα, βοήθεια 
φανοΰ τίνος έπι τοΰ πύργου τής Ήροΰς τεθειμένου, καί 
μετέβαινεν είς άντάμωσιν τής ερωμένης αύτοΰ* τούτο έγέ- 
νετο πολλάκις, άλλ’ έπί τέλους βάσκανος δαίμων φθονή- 
σας τον έ'ρωτα αύτών, τόν μέν Λέανδρον νύκτα τινά 
πλέοντα, κατά τό σύνηθες, κατέπνιξεν άποσβέσας τον 
φωτίζοντα αύτόν φανόν έν μέσω σκοτεινής καί θυελλώδους 
νυκτός, τήν δέ Ήρώ εξηνάγκασε μή ύπομένουσαν τόν 
θάνατον αύτοΰ νά ζητήση καί αύτη τον έρωτα, δν άπώ- 
λεσεν έν τοις πρό τοΰ πύργου αύτής κύμασιν, άπερ το
σάκις έγένοντο μάρτυρες τοΰ ερωτος αύτής. Καί ούτω ότε 
ψ ερό εις  Λέανδρος καί ή πα ρθένος  Ήρώ, οί δύο π ερ ιχα Λ -  
Λέες αστέρες , ινα κατά τόν ποιητήν είπωμεν, εύρεθησαν  ̂
την πρωίαν ένηγκαλισμένοι καί φιλούμενοι νεκροί όντες!

Μετά τόν Μουσαίον ερχεται ό Θεσσαλονίκης Ε υστά θ ιο ς  
ή Ε ύ μ ά θ ιο ς , συγγράψας τά καθ’ Ί σ μ έ ν η ν  καί Ύ σ ρ ι ν ί α ν , 
άλλ’ έν τώ μυθιστορήματι τούτψ, μή εχοντι δραματικήν 
πλοκήν καί δοασιν, παρισταται ό συγγραφεύς τυφλός άπο- 
μιμητής τών προγενεστέρων αύτοΰ. Ό  Εύστάθιος ή Εύ- 
μάθιος ούτος, φαίνεται άκμάσας κατά τήν 12r̂  13^ν εκα
τονταετηρίδα, ώς δύναταί τις νά είκάση έκ τής γλώσσης 
αυτοΰ, ήτις ομοιάζει μάλλον τη νυν γραφομέν/).

έξ ’



Ό  Π τω χοπρόδρομος  ερχόμενος μ ετά  τούτον εγραψε τ ά  
κ α τά  Ρ ο δ ά νθ η ν  κα ί Δ οσικλέα  εμμετρον μυθιστορίαν Ιν 
ια μβ ικο ΐς σ τίχο ις , π ολ ιτ ικο ΐς όνομαζομένοις καί λίαν 
συνηθεσι π α ρ ά  το ΐς Β υζα ντινο ΐς . Ή  γλώ σσα αύτου ε ίνα ι 
λίαν χ υ δ α ία  κα ί τη ς  σημερινής χείρω ν, τό  δ ’ εργον αύτου , 
ώς μυθιστόρημα άοκούντως τερ π νό ν .-

Μ ετά  τούτον ανα φ α ίνετα ι 6 Ν ικ ή τα ς  ό Ε ύ γεν ε ια ν ό ς , 
γρά ψ α ς τ ά  κ α τά  Α ροσ ίλλαΥ  /.αί Χ α ρ ιχ λ έ α ,  του προλαβόν- 
τος χυδα ιότερος, δεν α ίσ χύνετα ι δε όμολογών ότι εγραψε 
κ α τ  άπομ ίμ ησ ιν  του Π τω χο π ρο δρό μ υυ . Τόσον αυτός καθώ ς 
καί ό Π τω χοπρόδρομος ήκμασαν κ α τά  τόν 1 3 ον α ιώ να . Α υ
τός είναι ό ύστα τος τώ ν καλλιέργησαν των τό είδος τούτο  
του λόγου μυθιστοριογράφω ν καί ήθελε μείνει ανέκδοτος 
μεχρ1* σήμερον, εάν δεν άνεύρισκε τό χειρόγραφον αύτοΰ ό 
Γ ά λλος Ε λ λ η ν ισ τ ή ς  I .  Φ . Β οασσονάδ κα ί δεν εδιδεν 
αυτο είς φώς εν Π αρισίοις τω  1 8 1 9  εν δυσί τόμο ις σ υμ - 
περιλαβώ ν καί τ ά  κ α τ ’ Ά ρ ίσ ζ α ν δ ρ ο ν  κα ι Κ α λ λ ιθ έ α ν  του 
Κ ω νσ τα ντίνο υ  Μ α ν α σ σ ή , Β υζαντινού  κα ί τούτου ρ υ θ ι-  
στοοιογράφου, εν ία μβ ικο ΐς σ τίχο ις κ α ί εν Θ β ιβλίο ις.

Έ ν τ α ΰ θ α  λή γε ι ή α ρ χ α ία  Ε λ λ η ν ικ ή  Μ υθιστοριογρα
φ ία , τών μεν λογίω ν ίδόντων στειρευσαν πλέον τό  Ε λ λ η 
νικόν πνεύμα  καί άγονον γενόμενον πρός π α ρ α γω γή ν  υψη
λώ ν ιδεών καί περιγραφήν τών συναισθημάτω ν καί α ισθη
μ ά τω ν  τή ς  ανθρώ πινης καρδίας, τώ ν δέ κακοζήλων εκείνων 
ιαμβ ικώ ν (πολιτικώ ν) στίχω ν προσπαθούντω ν νά  καλύψω σι 
τη ν  π εζ ό τη τα  α ύτώ ν . Π ερί του τελευτα ίου  τούτου  έργου 
του κ α τά  Α ρ ο σ ίλλα ν  καί Χ α ρ ιχ λ έ α  ό Β ιλ λμ α ίν  λέγει 
OTt δυνάμεθα νά  πα ρα β ά λω μ εν  αυτό  πρός τόν ήρω α εκεί
νον του Α οιόστου, του ’Ιτα λο ύ  π ο ιη το υ , δσ τις 'φ ονευθείς 
εν τ ιν ι μ ά χ η , έξηκολούθει νά πολεμη  εκ συνήθειας επ ί 
τ ιν α  καιρόν πριν ή ?δη εαυτόν νεκρόν ! Κ α ί π ρ ά γ μ α τ ι Ιπ ί 
τ η  αναγνώ τει τούτου λ υ π ε ΐτ α ι τ ις  δ ιά  τήν σ τε ιρότη τα  του

άλλοτε άνθηροτάτου ελληνικού π νεύ μ α το ς του π α ρ α γ α -  
γόντος τά  έγγρα φ α  εκείνα α ρ ισ το υ ρ γή μ α τα , τ ά  συγκρα- 
το ύ ν τα  εκθαμβον όλον τον κόσμον. Ό  I B ' αιών είναι 
ό άγονε'στεοος καί κατήντησεν επί τέλους νά  π α ρ α γ ά γ η  
Ε ύ μ α θ ίο υς  καί Ν ικ ή τα ς  Ε ύ γενε ια νο ύς  /  Μ ετά  δε τήν 
πτώ σ ιν  τή ς  Β υζα ντινή ς Α υτοκρατορίας ή γλώ σσα εξ α - 
χρειω θεΐσα επί μάλλον έκλήθη πλέον 'Ρ ω μ α ϊκ ή  (ρω μαίϊκη) 
δ ια τηρήσασα ομως. πολλούς τύπ ο υς κα ί φράσεις τή ς  αρ
χ α ία ς  γλώ σσης έπί τοσούτον, ώστε άν εζη ό Φ ιλο κ τή τη ς 
ν ’ άνακράξη άκούων τούς νυν 'Έ λ λ η ν α ς  ώ γ ίλ τα τ ο ν  φώ 
ν η μ α /  εναντίον τώ ν παοακόπω ν π α ρ α το λ μ η μ ά τω ν  του 
Φ αλμεράγυερ καί τή ς άσεδοΰς στρεβλώσεως τή ς  δημοτική ς 
γλώ σσης ένίων λογ ίω ν.

Κ α ί έ'παυσε μέν εν Α ν α το λ ή  τό  Ε λ λ η ν ικ ό ν  πνεύμα  
παράγον έ'ργα π νευ μ α τ ικ ά  ά ξ ια  λόγου, άπο  τή ς  1 0 Γ*ς όμως 
έκα τονταετηρίδος ή ρξα το  έν Ε σ π ε ρ ία  ή έγκ λ ιμ ά τισ ις  του 
Μ υθιστορήματος επ ' αίσίοις όροις, άφορμήν πρός τούτο , 
δουσών τώ ν Σ ταυροφ οριώ ν, ών τώ ν ήοώων τ ά  κατορθώ 
μ α τ α  άνέλαβο ν νά ψ χλλω σι κα ί νά  εξυμνώσιν οί πλανόδ ιο ι 
π ο ιη τ α ί (ραψφδοί) Γρουιοαδουρο,ίλ περιερχ^όμενοι σύμπασαν 
τή ν  Ε υ ρ ώ π η ν . Τ ό  νέον τούτο  είδος τή ς  Φ ιλολογίας έν 
Ε υρώ π η  εκλήθη Roman , ώς μέν λέγει ό Ι τ α λ ό ς  G iraldi 
εν τω  σ υ γγρ ά μ μ α τι αύτου de Rom anzi, εκ τίνος Ε λ λ η 
νικής λέξεως παραγόμενον κ α ί δηλουν δύναμιν κα ί άξίαν 
(ίσως έκ του ρώννυμι, ρώμη)* δ ιό τ ι λέγει τ ά  μυθιστορή
μ α τ α  εγένοντο δ ιά  νά έξυμνήσωσι τ ά  κ α το ρ θ ώ μ α τα  τώ ν 
γεννα ίω ν. Ά λ λ ’ ό ‘Υ έτιος δέν π α ρ α δ ε 'χετα ι τή ν  γνώ μην 
τα ύ τη ν  λέγω ν ότι εκλήθη Roman ή μ υθιστορία , δ ιότι οί 
‘Ρ ω μ α ίο ι κυριεύσαντες τήν Γ α λ α τ ία ν  είσήγαγον εν αύτη  
διεφθαρμένη ν γλώσσαν άνάμ ικτον λατιν ικ ,ής, γ α λ α τ ικ ή ς  
καί φραγκικής, τή ς  ρω μαϊκής π ά ν το τε  πλεοναζούσης, κα ί 
ώς εκ τούτου έκλήθη Roman κ α τ ’ ά ντιδ ια σ τολ ή ν  πρός



τάς άλλα; γλώσσας, τάς καθαράς. καί περιωρίσθη μόνον 
παρα τοις Γρουβαδούροις εν τω μυθιστορήματα

Πολλά τών μυθιστορημάτων τούτων: ΦΛώρου καί /7α- 
τζιαφίώρας, Λνβίστρου καί 'Ροδάμνης, ΒεΜάνδρου καί 
Χρυσάντζας, ΒεΛισσαρίου, Ί  μ περ ίου καί Μαργαρώνας 
καί άλλων, μετεφράσθησαν καί ελληνιστί καί· σώζονται 
μέχρι σήμερον* τών μυθιστοριών τούτων, άλλων μέν υπο 
τοΰ W. W agner,1 άλλων δέ ύπο τοΰ Δ . I. Μαυροφρύδου, 
Σπυρίδωνος Π . Λάμπρου, Α. Έλισσεν καί άλλων, έκδο- 
θέντων, θελω παράσχω προσεχώς άνάλυσtv. Αί μυθιστο- 
ριαι αυταί είσιν έμμετροι καί περιγράφουσι τά  πολεμικά 
καί τά  ερωτικά κατορθώματα τών έξ ών ονομάζονται 
ηρώων.

Αί συνήθεις Ελληνικαί Γραμματολογία», η ουδόλως 
αναφερουσι περί αυτών, η άναφέρουσαι μνημονεύουσιν έκ 
των Μυθιστοριογράφων τούς κρείσσονας. Ε λληνιστί μίαν 
μέχρι τοΰόε, εγώ τού7,άχιστον, γνωρίζω ιστορίαν τής μ υ 
θιστοριογραφίας παρά τοις άρχαίοις *E.LIησιν ύπό Κ. Ν . 
Δραγούμη,- ητις το πρώτον έν τη έν Τεργέστη ΚΛειοϊ, 
έν έπιφυλλίσι δημοσιευ*θεΐσα άπο τοΰ φύλλου τής 4 Ιο υ 
νίου 1865 μέχρι τοΰ φύλλου τής 29 ‘Απριλίου 1866 άπε- 
τέλεσεν ύστερον μικρόν τομίδιον τω αύτώ ετει εκδοθε'ν. 
Εν τινι προκηρύξει τοΰ Μ. Π . Βρετοΰ έν τφ  ύπ* άριθμον 

160 φύλλψ τής 17 Ιουλίου 1846 τής τότε έκδιδομένης 
εφημερίδας Καρτερίας, είδον δτι προύτίθετο νά έκδώση

i W. Wagner, Medieval Greek Texts, e tc . ,Σ. Π. Λάμπρου Col
lection ^des Romans Grecs etc. Δ. I. Μαυροφρύδου ’Εκλογή Μνη
μείων τής Νεωτέρας ‘Ελληνικής γλώσσης. ’Αθήναι 1866. Α· Ellissen, 
Analecten der mittel-und neugriechischen Literatur 1819.

^ χαυτης αιτοσπασθεισα Ιδημοσιεύθη έν τω «Βυζαντινώ Ήμερο- 
λογιφ» θ. Κ. Μαγκάκη (σελ. 203—222) 1888 ή άνάλυσις τοΰ μυθι- 
στορη ματος του Λόγγου : Τά κατά Λ ά τ> ν ι ν καί Χλόην .

Σύντομον Δοχίμιον περί τών μυθιστορημάτων απο τών 
άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 1 i 0J αιώνος, 
άλλ’ ώς φαίνεται εκτοτε δέν έξεδόθη. Την σήμερον όμως 
εχομεν πολλάς Ιστορίας τής αρχαίας μυθιστοριογραφίας εν 
ξέναις γλώσσαις. Γ αλλιστί: Την τοΰ A. Chassang: 
Histoire du Roman, Paris 1862 β' εκδοσις. A. Ch. 
Gidel: Etudes de la Litterature Grdcque Moderne, 
Paris 1866. Huet : Traite del'Origine du Roman, 
Paris 1865. Ίταλιστί το τού Giraldi: Dc Romanzi. 
Γερμανιστί τήν άξιόλογον πραγματείαν τοΰ Ε. Rohde . 
Der grichische Roman und Seine Vorlaeufer, Leipzig 
1876, τήν τοΰ Nicolai Rudolf, τοΰ F. Manso: Ueber 
den Griechischen Romanf τοΰ Streve : Ueber die Ro
m an der Griechen. Α γγλιστί τήν τοΰ John Dunlop : 
The history of fiction, Edinburg 1814, καί ελληνιστί 
τήν προς ΑΜζανδρον Βασιλείου έπιστολην τοΰ Α. Κοραή 
έν η ό λόγος περί μυθιστορίας. [ Ιδε έν τη έκδόσει των 
Ήλιοδώρου Αίθιο πικών* εκδοσις Παρισίων 1804], καί τήν 
έξ 27 σελίδων Πραγματείαν τοΰ Δοναλσώνος. [ Ιδε ιστο
ρίαν τής άρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας τοΰ I. Γ . Δο
ναλσώνος κατά μετάφρασιν τοΰ I. Ν. Βαλέττα. London 
4871 σελ. 39 5-422 ].

Τήν μικράν ταύτην περί τής μυθιστοριογραφίας τών 
άρχαίων ήμών προγόνων σκιαγραφίαν ποιησαντες, δεν νο- 
μίζομεν άσκοπον νά είπωμεν καί τινα περί τής μυθιστο
ρίας παρ' Έ λλησι, κατά τούς μετά τήν άλωσιν τής 
Κωνσταντίνου πόλεως καί έφεξής χρόνους, καί την αρ- 
χαίαν προς τήν νέαν, ούτως είπεΐν, παραλληλισαντες να 
ευρωμεν, άν ύφίσταται ποιά τις σχέσις μεταξύ αύτών 
κατά τε το πνεΰμα καί κατά την πλοκήν και καΟ όλους 
έν γένει τούς χαρακτήρας, οίτινες αποτελοΰσι την μυθι
στορίαν. Είναι άληθές, ώς καί άρχόμενοι τής παρούσης



πραγματείας εί'πομεν, δτι ή μυθιστορία άνεπτύχθη καί 
όλονέν αναπτύσσεται τεραστίως έν Εσπερία καί ιδιαίτατα 
Ιν ταΐς μεσημβριναΐς χώραις Γαλλία, 'Ισπανία καί ’Ι 
ταλία δια τό εύκραές του κλίματος καί την ζωηρότητα 
καί ευθυμίαν τών κατοίκων αύτών, άλλά ταύτδ δέν δυ
νάμεθα νά ειπωμεν καί περί τών Ελλήνων, οιτινες μετά 
την μοιοαίαν πτώσιν της Βυζαντινής αυτοκρατορίας φεύ- 
γοντες τό πυρ καί τόν σίδηρον διεσπάοησαν άνά τήν έ- 
λευθέραν τότε γην τής Ευρώπης ζητοΰντες ούχί πλέον τ ή ν  
ήδονήν. τήν ήσυχίαν καί τήν εκ ταυτης προϊουσαν επι
θυμίαν τής πνευματικής εργασίας, άλλά μόνον έπιθυμοΰν- 
τες νά κ«ρδίσωσι τόν έπιούσιον άρτον, ον ή τυραννική 

• χειρ του Μωάμεθ Β ' έστέρησεν αύτούς μεμνημένους τών 
εύκλεών τής ελευθερίας αύτών ημερών. Ήναγκάσθησαν 
λοιπόν, έκόντες άκοντες, νά γίνω σι διδάσκαλοι τής άρ- 
χαίας ελληνικής γλώσσης καί φιλοσοφίας, ούδεμιάς ά- 
ξιοΰντες μοίρας τήν περί τάλλα διατριβήν, δθεν καί ή 
ελλειψις παρά τοΐς Έ λ λη  σι τής μυθιστορίας, καθ’ ον χρό
νον εν Εύρωπη ήκμαζε καί όσημέραι έκραταιοΰτο, όπωσ- 
ουν αιτιολογείται. ΤΗλθον δμως ευτυχείς καί αύθις ήμέ- 
ραι, καί τό γένος ήμών, κατόπιν τής μακράς κατά του 
τυράννου πάλης, άνακτησάμενον τήν έλευθερίαν αύτοΰ ειδεν· 
εαυτό ά ν α γ εν ν ώ μ εν ο ν  διά τής ελευθερίας καί τής ίσότητος, 
τών δύο τούτων στιβαρών παραγόντων πάσης πνευμα
τικής εργασίας, καί ιδού καί πάλιν σύν ταΐς λοιπαΐς έπι- 
στήμαις καί είδεσι τοΰ εγγράφου λόγου καί ή μικρά καλ
λιέργεια τοΰ είδους τούτου τής νεωτέρας ελαφρά ς λεγο- 
με'νης φιλολογίας ήρξατο άναφαινομένη ποΰ καί που, ούχ̂ ί 
πλέον περιβεβλημένη τόν αύστηρόν χιτώνα τής άρχαίας 
Ελληνικής μυθιστοριογραφίας, διότι ούτος κατέστη ήδη 

palliolum sorditum, άλλά τό άρλεκινικόν περίβλημα 
τής Ιπιδράσεως τής Εύρωπαΐκής μυθιστοριογραφίας, πλήν

τινων έξαιρέσεων δυστυχώς λίαν εύαρίθμων* καί τοΰτο, 
διότι οί τοιαύτας μυθιστορίας γράψαντες ελαβον ύπόθε- 
σιν εθνικήν, ής τίνος τούς χαρακτήρας καλώς μελετήσαν- 
τες καί τά ήθη καί έθιμα καλώς περιγράψαντες παρέδω- 
ν.αν ήμΐν εργα όπωσοΰν ελληνικά, ξένα κατά πάντα τών 
άλλοκότων εκείνων ξενισμών, οιτινες πληροΰσι τάς συνή
θεις πρωτοτύπους μυθιστορίας, εί καί έν ταύταις άπαντα 
μεγάλη ένίοτε δόσις ρωμαντισμοΰ , τείνοντος νά δείξη 
δτι δ,τι έγράφη εν τοΐς μετά τήν άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως μέχρι τών ήμερών ήμών χοόνοις υπο 
τό πνεΰμα τής μυθιστορίας, έγράφη κατά μίμησιν τής 
εύρωπαΐκής, ούχί εύτυχώς έν σνναισθήσει τοΰ γοάφον- 
τος, άλλ’ έν μεγάλη άσυνειδησία ίσως, ήν καί οί αύ- 
στηρότεροι τών ηθικολόγων ήθελον άξιώσει συγγνώμης. 
Έκαστος ήμών έν τη παιδική καί τή νεανική αύτοΰ η
λικία άναγνώσας τοσαύτας καί τοιαύτας μυθιστορίας ύπό 
τε τό φώς τοΰ ήλιου καί ύπό τό άμυδρόν τής λαμπάδος 
φώς, εν τε τω οΐκω καί έν τη σχολή —ένθα είμαι βέβαιος 
δτι πολλάκις προύτίμησε τοΰ μαθήματος τών Λατινικών 
τήν άνάγνωσιν τών Τριών Σωματοφυλάκων τοΰ ’Αλε
ξάνδρου Δυμά καί νά έπιπληχθή σφοδρώς ύπό τοΰ καθ- 
ηγητοΰ, —ώστε φθάς είς τήν ήλικίαν έκείνην, καθ* ήν ό 
άνθρωπος ζητών νά καταστή γνωστός καί έπιθυμών καί 
αύτός νά γράψη τι καί ιδίως διηγήματα ή μυθιστορίαν, 
πάσχει δ,τι αύτός ό Βιργίλιος επασχε ζητών νά γράψη πεζή.

Quid tendebam scribere versus evat.

Ούτως άναφω\»εΐ ό μέγας λατΐνος έποποιός, παρελ
κόμενος ύπό τής συνήθειας τοΰ μέτρου, ώς ό ήμέτερος 
διηγηματογράφος ή μυθιστοριογράφος ύπό τών εύρω- 
παίκών μυθιστοριών, ας καθ* εκατοντάδας άνέγνω ! Καί- 
τοι μέχρι σήμερον ούδείς κατάλογος τών νεωτέρων μυΦι-



στοριογράφων κατηρτίσθη, ούχ ήττον σπεύδομεν νά άνα- 
γράψωμεν ενταύθα, όσας μυθιστορίας ελληνικά; πρωτο
τύπους γινώσκομεν δημοσιευθείσας κατά τούς μετά την 
απελευθέρωσιν χρόνους. Ό  Α . Π . Βρετός έν τ?, ΝεοεΛ- 
Ληηχή ΦιΛοΛογία, Άθηναι 1854 , ήτοι άναγραφη τών 
απο τοΰ 1453 μέχρι της βασιλείας έν Έ λλά δι έκδοθέντων 
Ελληνικών βιβλίων, ό Γεώργ. I. Ζαβείρας έν τη Νέα Έ .Ι -  

Μ δ ί * Έ .ΙΜ ,ηκω  θεάτρω Ά θηναι 1872, ό Κ . Ξανθόπου- 
λος έν τί) Συνοπτικά 'Εκθέσει, Κωνσταντινούπολή 1880, 
και ό κ. A. Ρ . Ραγκαβης έν τώ Precis d’une Histoire de 
la Litterature Neo - hellenique, Berlin 1877 καί έν 
τη  ΠεριΛήψει Ιστορίας της Νεοελληνικής Φιλολογίας έν 
Αθηναις 1887 μικρά τινα άναφέρουσι περί μυθιστορίας, 

οί όε τρεις πρώτοι ούδέν. ’Ιδού κατάλογος τών νεωτέρων 
μυθιστοριών κατά τόν έμόν κατάλογον : Παϋ.Ιος Κ α.ΙΜ - 
γάς  « ό θάνος Βλέκας », 4 .  /». Ραγκαβης «ό  Συμβο
λαιογράφος Τ άπας,»  JTτέφανος Ξένος « Ή  ήρωίς της 
Ελληνικης Έπαναστάσεως», «ό Διάβολος έν Τουρκία», 

« Ελλην Πειρατής», «ό βίος τών Νόθων τέκνων», «ή 
Πλεκτάνη τών ΙΙλεκτανών», «ή Φροσύνη», ΚωνσταντΙ- 
) ος^Ραμφος «ό Ααλετ- Εφένδης», «αί τελαυταΐαι ήμέραι 
τοΰ Αλη ΙΙασα», «ό Κατσαντώνης», «ή Δέσπωτής Η 
πείρου», «ή κόμησσα 1 Ιοτόσκη», Διονύσιος Αίονδινός, «ό 
Εξόριστος ή ή Μελανή Αίθουσα», Χριστόφορος Σ αμαρ-  

τζίδης, «Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως», Ιάκωβος Γ . 
ΙΙιτζιηιος, «ή ’Ορφανή της Χίου», ΈμμανουηΛ 'Ροιδης, 
«ηι Πάππισσα Ιωάννα», Τιμο.Ιέων Ά μπεΛ άς, « Ε λένη  
η Μιλησια», Διονύσιος Πατρίκιος, «Ααίς ή Κορινθία», 

Χ ρ ι<π°<ρορίδης « Έ λμ α » , Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, 
«at Περιπέτειαι ενος αφρονος», Λάμπρος ’ Ενυά.Ιης, «11α- 
ράφρων Ε ρημ ίτης* , "ΑγγεΛος ΝικοΛαίδης, «Τά άν- 
ορογυνα», Μαρία Μηχανίδου, «Τά φάσματα τής Α ίγύ-

πτου», «Απόκρυφα τής Αίγυπτου», Π . Χ α ρ α ία μ π ί-  
δης καί X .  Ξενίδης « τά  άποτελέσματα έπιστολης » , 
X .  ΔημόπουΛος, «ή Στρατιωτική ζωή έν Ελλάδι»,
Γ. Σα.Ιαπάντας , «Σουλιωτικά», 'Επαμεινώνδας Κ ν-  
ριακίδης, « Ε λ π ιν ίκ η » , « Ε β ρ α ία » , «παρά  τόν Βό- 
σποεον», «ή Τρελλή», Ξενοφών 'ΡαφόπουΛος, «Φρικτον 
λάθος», 77. X .  ΝικοΛαίδης, «Μυρσίνη», Θ. Βαφειάδης, 
«ή Φιλάρεσκος», Κωνσταντίνος 'Οθωναϊος, «Λέανδρος 
καί Ή ρώ » έμμετρος, Κ. Σ . Πέρβείης, «Ράκη καί σάρω- 
θρον», ‘((Το μέγαρον Κρεβέλ», Ν . ΆντωνόπουΛος, «Μ α- 
ροΰσα ή Σρωπονιάτισσα», Μ. Ααμονδόηονάοc, «Μυ
στηριώδεις νυκτοκλέπται», Κ . Μεγαρενς, « ο Βασιλεύς 
του αδου», 7. Σπη-ΙοωτόχουΛος, «Τά κατά Πέτρον καί 
Μαρίαν», Ναονα  77. Β ο ϊΐά c, ((Τάφος τών ’Εραστών», 
Γεράσιμος Δραχάτος, «Συζύγου Πλάνη», «Ειμαρμέ
νη» Γ . Σ . χαί L  Ν .  « Ή  νέα τής Όδησσοΰ». Ν ιχ ό λ . 
Δ. Βωτνρας, « Ή  συνέπεια τής αμαρτίας»,. «Οί θρίαμ
βοι τών Ελλήνων ηρώων του 1821» , Γ . ΛΓ. Υπερίτης, 
«Τά τέκνα του αχθοφόρου», «η Κλεάνθη», Α. 5 α -  
χα ίόκονίος, «ό Δερβίσης», Λ. ’ΑΜ ανόπουΛος, « ^ π ό -  
κρυφά ’Αθηνών», Κωνσταντίνας Δ. Γονσσόπον.Ιος, «Τα 
δράματα τής Κωνσταντινουπόλεως». Μεταξύ αύτών δυ
νάμεθα νά κατατάξωμεν καί τον ηθικώτατον «Tcpo- 
στάθην», τον «Χριστόφορον» του μακαρίτου Λ. Λ/*Λα, 
καί τον «Νέον Έ πίκτητον» τοΰ εσχάτως άποθανόντος 
Ν ιχολ. Σαριγιάννη  καί τον «Αουκήν Λάραν» τοΰ κ. J??- 
μητρίον Β ιχέλα . Τής μυθιστορίας ήψαντο καί οί ύο 
Σοΰτσοι άλλά περιέπεσον εις λυρικήν ποίησιν ώς βλέπομεν
4ν τώ «Εξοριστώ ».

Πολλάκις έρωτήσας έμαυτον διατί τάνεώτερα μυθιστο
ρήματα έποιήσαντο τοιαύτας γιγαντιαίας^ προόδους Ιν ^Ε
σπερία κατά τά τελευταία ταΰτα ετη δεν ήδυνήθην νά ευρω



τά αίτια τούτων, ότε αίφνης περιελθόντος είς χεΐράς μου 
τοϋ πολυτίμου Grand Dictionnaire Universel da XIX 
Siecle τοΰ P. Larousse, έν ώ άναγινώσκων τό άρθρον 
Roman, εύρον την έξης γνώμην σπουδαίων Γάλλων συγ
γραφέων τοΰ J. Joubert καί τοϋ Chateaubriand λεγόντων 
τοΰ μέν πρώτου: «La Litterature despeuplescommence 
par les fables et finit par le Roman», τοϋ δέ δευτέρου 
κυριολεκτικώτερον: «Les peuples commencent par la 
poesie etiinissent par le Romani», έπείσθην ότι ή με
γάλη αύτη τάσις είς την μυθιστοριογραφίαν φαίνεται κατά 
πάντα λόγον προερχομένη έκ της έλλείψεως υγιών καί 
ιβχυρών νοερών δυνάμεων, δ ι’ ών καί μόνον άναπτύσσεται 
η αλ/)θης, ή σοβαρά τών εθνών φιλολογία καί άνευ τών 
οποίων τά  έθνη έκπίπτουσιν εις τήν μυθιστοριογραφίαν, 
ητις εστι το τέρμα της φιλολογίας αυτών. Ευτυχώς ημείς 
είσε'τι δέν εύρισκόμεθα έν τω σημείω τούτ<ρ· διότι πραγ
ματική μυθιστορία δεν άνεπτύχθη έν Έ λλά’δι είσέτι. Εύρι
σκόμεθα εν τη ϋσπληγγι, τούτέστιν έν τί) ποιήσει, ήτις 
έστιν ή αρχή πάσης φιλολογίας κατά τόν πολύν Σ α -  
τωβριάνδον ού τίνος τήν γνώμην ή πείρα αΰτη έπικυροΐ.

Τ ρτ φ ω ν  Ε . Ε τ α γ γ ε λ ι δ η ς

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

Λ Α Υ ΡΕ Ν ΤΙΟ Σ Στεκέττης (Stecchetti), ψευδώ- 
( I  1  νυαον τοΰ Όλίνδου Γουερρίνη (Olindo G uerriai), 

έγεννήθη έν Φορλί της έν Ιτα λ ία  επαρχίας 'Ρ ω 
μανίας τη 4 ’Οκτωβρίου 1845 . Διανύσας τά  έγκύκλια 
μαθήματα έν τω δημοτικω Γυμνασίω τής Ραβέννης, 
κατόπιν δε έν τω έθνικω τοΰ Ταυρίνου έκπαιδευτηριω, 
άνηγορεύθη τω 1868 διδάκτωρ της νομικής έν τω Πάνε— 
πιστημίω τής Βονωνίας. Φαίνεται δμως δτι το πτυχίον 
τοΰ νομοδιδάκτορος δεν έχρησίμευσεν αύτώ ή ώς τιμητικη 
προσωνυμία, διότι άμα τυχών αύτοΰ ηρξατο στιχουργών, 
άναδειχθείς ηγέτης τής έν τη ποιήσει παρ Ιταλοΐς Π ραγ
ματικής Σχολής, ητις καίπερ άναγνωριζουσα τον Χάϊνε 
ώς τον ιδρυτήν αύτής καί ιεροφάντην, δεν τηρεί πάντοτε 
δυστυχώς τήν είς τον γερμανόν ποιητήν ιδιάζουσαν κο
σμιότητα.

Τό μάλλον πεφημισμένον τών έργων τοΰ Στεκέττη έπι- 
γράφεται ccPostuma)), ώς έκ τοΰ έπικρατοΰντος από τίνος 
έν ’Ιταλία συρμοΰ τών λατινικών έπιγραφών* έκτος δε 
τής ποιητικής αύτοΰ άζίας, ήτις συνίσταται εις την θαυ- 
μασίαν δντως ευροιαν τής στιχουργίας καί τήν άφελή 
παράστασιν, ότε μεν τών άβροτάτων και φυσικωτάτων



αισθημάτων, ότε δέ δυστυχώς τών σφοδροτάτων ενστί
κτων, το βιβλίον τούτο διακρίνεται ώς εκ τών περιεργο- 
τέρων φιλολογικών φενακισμών mystifications, ώς θα 
Ιλεγον οί Γάλλοι, τών έν τη ιστορία τής γραμματολογίας 

% Αναγραφόμενων, καθότι έν τω προλόγω ό ποίητής, ύπο- 
κρινόμενος τον άπλοΰν εκδότην, άφηγεΐται τόν πολυώδυ- 
νον βίον του δήθεν συγγράψαντος τούς στίχους εκείνους, 
του επιστήθιου φίλου του Λαυρέντιου Στεκέττη, όρίζων άνευ 
δεισιδαίμονος ενδοιασμού καί τήν ημέραν του ίδιου αύτου 
θανάτου.Ούδείς μετα τόν Γαρδούτσην (Gardncci) απολαύει 
εν Ιταλία ώς ποιητης μειζονος υποληψεως του Γουερρίνη, 
4άν δέ έν τη πρός τήν αντίθετον Σχολήν τής ιδανικής 
πάλης αυτου έφάνη ένίοτε πικρός πέρα του δέοντος, 
τούτο πρέπει να αποδοθη ουχί εις ελλειψιν εύπρεπείας καί 
λεπτότητος, αλλ εις την ακράδαντον περί τής ορθότητος 
των ιδεών αύτοΰ πεποίθησιν, ητις όμως ούδόλως Ικώλυσε 
τόν άνδρα νά άναδειχθη πρότυπον συζύγου καί πατρός. 
Τινά τών ποιημάτων τούτων μεταφράσας χάριν τοΰ προσ
φιλούς τοΐς πασιν A ztlxov Ημερολογίου, έπικαλοΰμαι τήν 
εύμένειαν τών πολυαρίθμων καί πεφωτισμένων αύτοΰ 
αναγνωστών καί άναγνωστριών.

I

'Ό τα ν  τά φύλλα κίτρινα θά πέφτουν ε ν α -ε ν α ,
Κ α ί σύ θάλθής ’ς τά μνή μα τα  ζητώ ντας τόν σταυρό μου,
Σ την άκρη πού θά τόν εύρής θέ ναύρης φυτρωμένα 

Κ αι λ ιγα  άκόμη λούλουδα, στολίδι υστερινό μου ! .

Τ ά  λ ίγα  έκεΐνα λούλουδα κόψε γ ια  τά μαλλιά  σου,
Γ ιατ είναι απο το στηθός μου ς το χ ώ μ α  φυτρωμένα.
Ε!ν’ τά τραγούδια  πού ήθελα νά είπώ ’ς τήν άγκαλιά  σου· 
Ε ιν όισα ε ίχα  νά σου είπώ καί δέν σώχω ’πωμένα.

I I

Μου φεύγει τό κεφάλι μου βαρειά ε ίμ ’ άρρωστημένος 
Κ α ί ό πυρετός ’ς τάς φλέβας μου μέσα φλογοβολά,
Ε ίμ α ι Ισχνός, άδύνατος, χλω μ ό ς ’ςά ν  ’πεθαμένος 
Ά λ λ ’ ό'ταν έσέσκέπτω μαι αισθάνομαι καλά,

'Ό ταν  εσένα σκέπτω μαι, παύουν τά  βάσανά μου
Καί π ά λ ι μου ξανάρχεται ή  έλπίδα  *ς τήν καρδνχ μου.

Γ \ά  νά μή πάσ χω , ήθελα  γρήγορα ν’ άποθάνω 
Άλλ* ό'ταν εσέ σκέπτω μαι, παρακαλώ  ν ά γ ε ιά ν ω .

I I I

Ά χ  ποιος μπορούσε νά ειπη πόσο τήν άγαποΰσα 
Α ύτή τήν κάτασπρη ώ μορφιά πού δέ χα μ ο γελά ει,
Τήν ώ μορφιά τήν κέρινη όπου γ ι’ αύτήν έζοΰσα 
Πού ό'λη παραδίδεται καί δάκρυο δέν σκορπάει.

%
Πόσαις φοραΐς μέσα ’ς αύτά τά μά τια  της ζητούσα 
Μιά λ ά μ ψ ι μοναχή νά Ιδώ επιθυμ ίας άν είχε*
Πόσαις φοραΐς είς τά φ ιλιά  πού μώδωνε έρευνοΰσα 
Νά ευρώ ψ υχή , άλλά ψ υχή ’ς έκείνη δέν υπήρχε*

Πόσαις φοραις του στήθους μου τή φλόγα προσπαθούσα 
Νά δίψω μες τά στήθη της ’ς του ύπνου μας τό στρώμα* 
Πόσαις φοραΐς *ς άπελπκη ά  πικρά Tb βλασφημούσα 
Αύτο Tb φάσμα του Ιρωτος ! — Και  τ  άγαπώ  άκόμα.

IV

Τής φράχτης λουλουδάκι ’ς τον ΐσκιο γεννημένο,
'Ω ραΐό μου λουλουδάκι, άγνώριστο, πτω χό ,
'Ω σάν τον έ'ρωτά μου και σύ δυστυχισμένο*
'Ω σάν Tbv ερωτά μου κρυμμένο και δειλό.
Μέσα ’ς αύτά τ’ αγκάθια  που είσαι άναστημένο 
Χωρίς μι* ά χτ ίδα  τοΰ ήλιου θέ ναύρεθης νεκρό !
Κ αθώς χω ρίς έλπ ίδα  ό ερως μου ό πιστός 
’Αγνώριστος π ε θ α ίν ε ι! — ό ερω; μου ό πτω χός I



y

Μέ τοΰ βραδυου τΐ ήσυχο κα; νοτερί) άγέρι 
Πού οί ύργωμένοι ot άγρο'ι βαρεία μοσχοβολούσαν 
’Σ τή £άχι αύτη άνεβαίναμε πιασμένοι άπο τό χέρι 
Καί ’ς τά λιβάδια παρ’ έκεΐ οί γρύλλοι τραγουδούσαν.

Εΐχες τά ’μάτια σου ψηλά, ’μάτια για περιστέρια 
’Σαν προσευχή σιωπηλή είς τ’ ούρανου τ’ άστέρια.

R* εγώ πού έκατάλαβα δ'σα δέν μ’ έξηγοΰσες 
• Παραπολύ σέ άγάπησα γιατί έσκοπουσες !

Έ ν Ζακύνθω, 1888
Δ ι ο ν τ ς ι ο ς  Η λ ι α κ ο π ο υ λ ο ς

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΙΕ 1ST ΚΙΝΑι
Ε Κ  Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Κ Ο Μ Η Τ Ο Σ  D ’ H E R I S S O N

I

ΤΟ ΘΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ

aN  τα ϊς τρισί πρώταις αίθούσαις άρχονται εκτιθέμενα 
προ τών βημάτων τοΰ είς αύτάς εισερχομένου πλούτη 
μυθώδη. Πρέπει νά λάβη τις ύπ* οψει δτι ό αύτο- 

κράτωρ εχει συσσωρεύση έν τοΊς άνακτόροις τούτοις, τοις 
μεταβεβλημένοις είς μουσεΐον η μάλλον είς κατάστημα 
πολυτελεστάτων άντικειμένων, τά  μάλιστα εξαίρετα προϊ
όντα ούκ οίδα πόσων γενεών τών τετρακοσιων εκατομμυ
ρίων άνθρωπίνων δντων, ών εινε ό ημίθεος, πάντας τούς έν 
πράγμασι φόρους, ους οί λαοί αύτοΰ είσιν ηναγκασμένοι 
ν 'άποτίνω σ ιν αύτώ, πάντα  τά  δώρα, άπερ ό φόβος καί ό 
ενθουσιασμός άποσπώσι παρά τε τών μεγάλων καί τών 
μικρών.

‘Τπάρχουσιν έν αύτώ πάντες οί έν τιμαλφέσι λίθοις η 
πολυτίμοις ύφάσμασι προσφερόμενοι υπο τών υποτελών 
ηγεμόνων φόροι καί προς τούτοις παν δ ,τ ι οί έν Εύρώπγ,



βασιλείς καΓ αύτοκράτορες δέν έπαύσαντο πέμποντες ώς 
δείγματα της προς αύτόν ύπολήψεως. Πάντα εύρίσκοντο 
έν αύτώ διατηρούμενα μ ετ' έπιμελείας καί σεβασμού ίσου, 
άπο τοΰ χρυσοΰ παραπετάσματος, έφ’ ού είσι διεσπαρ
μένοι μαργαρΐται, και οπερ Γσως τώ επεμψεν ό Σουλτά
νος, μέχρι της παριστάσης άνθρωπον πλαγγόνος, ητις 
λέγει ((μπαμπά καί μαμα», καί ην λοχαγός τις έκ Μασ
σαλίας ήγόρασε τη μικρά θυγατρί αύτου κατά την ημέραν 
του νέου έτους καί μετήνεγκεν εις Κίναν, ινα κολακεύση 
τον πρώτον τών μανδαρίνων.

Ιδού εύρισκόμεθα προ της αιθούσης του θρόνου. Κει- 
μένη αύτη έπί βάθρου επτά βαθμιδών έξ ώραίου γρανίτου, 
έστιλβωμένου ώςκάτοπτρον, εινε έντελώς κεχωρισμένη τών 
λοιπών οικοδομημάτων.

Ή  πολυτελής δέ στέγη αύτης, ητις έξέχει τών επτά 
έκ γρανίτου βαθμιδών κατά εν τούλάχιστον μέτρον, υπο
στηρίζεται υπό δύο σειρών κιόνων έκ σιδηροξύλου, καλ
λιτεχνικότατα γεγλυμμένων καί έχόντων μεγίστην άνα- 
λογίαν .προς τούς ίνδοκαλάμους έκείνους η πρός τούς 
τετορευμένους έκείνους έλέφαντας, έξ ών κατασκευάζουσιν 
έν Ευρώπη είτε δοχεία καπνού είτε κυτία πυρείων.

ΙΙάντες δ’ οί κίονες διαφέρουσιν άλλήλων καί αί σκη- 
ναί, αί πέριξ του σώματος του κίονος περιελισσόμεναι,. 
είσίν είλημμέναι ότέ μέν έκ της έθνικής ιστορίας, ότέ δ ’ 
εκ τίνος παραδόσεως δημώδους, ότέ δ’ εκ τίνος έξοχου 
μυθιστορίας, ότέ δ ’ εκ τίνος μυθολογίας.

Έ κ  τών κιόνων δέ, ύφ* ών ποοσειλκύθη, τό βλέμμα 
ημων άνέρχεται μέχρι της στέγης καί τότε εινε θάμβωσις. 
Ή  στέγη εινε κεκαλυμμενη διά κίτρινων κεράμων έστιλ- 
βωμένων διά βερενικείου* αί δέ κορυφαί καί αί άκραι διά 
πρασίνων κεράμων. Έ ν  δέ ταΐς τέσσαρσι κατωτέραις γω - 
νίαις της στέγης είσί προσηρτημένοι ύπερμεγέθεις δρά-

κοντές,έκ φαβεντιανής κεράμου, άνεκτίμητα προϊόντα της 
πόλεως τοΰ Χάγγ-Τσοΰ-Φοΰ.

Ύ πό δέ τόν ήλιον, ούτινος τά χρυσά βέλη ρίπτουσιν 
έπί τών λαμπρών καί φαιδρών έκείνων έπιφανειών ακτί
νας τυφλούσας τό δμμα, καί έμβάλλουσι σπινθήρας έν τη 
γλήνη τών κατοικούντων ταύτας τεράτων καί μελαντά- 
τας κηλΐδας έν τοΐς κεχηνόσι στόμασιν αύτών, ύψοΰται 
είς απίθανα μέτρα τό εξοχον καί λαμπρόν οικοδόμημα ώς 
κειμήλιον μεγίστης άξίοτς.

Τά πάντα δ’ εινε καθαρά, τά πάντα εινε καλώς δια- 
τετηρημένα, τά  πάντα εινε εύάρεστα έν τώ άριστουργή- 
ματι τούτψ, έφ’ ού ό κυανοΰς ούρανός φαίνεται δτι οφεί
λει νά κλείηται την νύκτα ώς άδαμαντοθήκη έκ κυανου 
βελούδου.

Πεντήκοντα μέτρα μήκους, είκοσι μέτρα πλάτους καί 
πεντεκαίδεκα μέτρα ύψους, τοιαΰταί εισιν αί διαστάσεις 
τής αιθούσης τοΰ θρόνου.

Ό  δέ θρόνος εινε συσσώρευσις προσκεφαλαίων καί 
στρωμάτων μετάξινων εν τινι κοιλώματι εχοντι όκτώ μέ
τρων πλάτος, τά μάλιστα δ’ όμοιάζοντι πρός μέγαν φω- 
ριαμόν, μένοντα πάντοτε άνΟικτόν. Έ π ιπ λ α  σχεδόν έλ- 
λείπουσιν. ’Όπισθεν τοΰ άλεξιπύρου τής εστίας ύπάρχει 
μικρός βωμός κείμενος απέναντι τοΰ θρόνου* δεξιά δέ τής 
αύτοκρατορικής καθέδρας υπάρχει τράπεζα καί δίφρος, έπί 
δέ τής τραπέζης τραγηματοδόχη χρυσή, γραφίδες τινές, 
πατάνη πλήρης άμμίου καί χάρτης, έφ’ ού είσι κεχαραγ- 
μένοι χαρακτήρες δι* άμμίου. Εινε ή διακοπεΐσα άλληλο- 
γραφία τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος. Εκατέρωθεν δέ τοΰ 
θρόνου, έν ταΐς γωνίαις τής αιθούσης, διανέψξαν δύο 
θύρας. Έ κατέρα φέρει πρός είδός τι μικράς αιθούσης η 
προσευκτηρίου ή ένδιαιτήματος καλλιτεχνών, δπως άγα- 
π α τ ε .Ή  δέ έπί τά δεξιά αίθουσα συγκοινωνεί μετά τών



ιδιαιτέρων δωματίων του αύτοκράτορος. Καλείται §έ Tien 
(Ουρανός).

Οί τοίχοι, αί οροφαί, οί κιλλίβαντες, αί καθέδραι, αί 
κρηπίδες, τά  πάντα είσίν έκ χρυσοΰ διαποικιλομένου διά 
τιμαλφών λίθων. ΙΊαρά δέ την θύραν ύπάρχουσιν έπί 
βάθρων έκ νεφρίτου λίθου δύο παγώναι έκ χρυσου διηνθι- 
σμένου ποικίλως, μεγάλαι ώς κιβώτια βρώμου, μετά τών 
επτα ύπερκειμένων στεγών αύτών, τών περικεκοσμημένων 
εν ειδει κωδωνίων δι* άπιδιοειδών μαργαριτών.

Αληθές ονειρον πυρέσσοντος χρυσοχόου.
Εν δε τη έτέρα μικρά αιθούση, τη κειμε'νη άριστερά 

καί όμοιαζούση επίσης προς το εσωτερικόν προσκυνητά- 
ριον, εισί συνηθροισμένα πάντα τά  αντικείμενα τά προω- 
ρισμένα προς την ήμερησίαν υπηρεσίαν του Υίου του Ού- 
ρανου, έν ω διαμένει έν τη αιθούση του θρόνου: το τεϊο- 
δ'οχεϊόν του, τά  κύπελλά του, αί καπνοσύοιγγές του μετά 
χοανίου χρυσου, άογυροΰ, εχουσαι σωλήνας μακρούς, πε- 
πλουτισμένους διά κοραλλιού^ νεφρίτου, λυχνίτου, σάπ
φειρων καί πολυχρόων μετάξινων θυσανίσκων* τά  κομ
βολόγια τών ιεροτελεστιών, οί ορμαθοί τών μαργαριτών, 
οΙ>ς έπιτίθησιν έπί τοΰ σεβαστοΰ στήθους του, καί οίτινες 
εινε τοσοΰτον μεγάλοι όσον τά λεπτοκάρυα. Μόνον ή στιλ- 
πνοτης όμως αύτών δέν εινε εντελής. Έ κεΐ ύπάοχουσι 
προσέτι αί φωνητήριαι έξ έπιχρύσου άργύρου σάλπιγγες, 
άς μεταχειρίζεται εν τισι περιστάσεσιν, ϊνα έκπέμψη έν 
ειδει μικράς βροντής την φωνήν αύτοΰ, ήτις κατε'ρχεται 
επί τών γονυπετούντων υπηκόων του. Έ π ε ιτα  δ’ επ’ ο- 
κριβάντων εύρίσκεται μίγας αριθμός μικρών άργυρών ε
λασμάτων, έχόντων στρογγύλην κεφαλήν, πάχος δ* ένος 
εκατοστοΰ τοΰ μέτρου, πλάτος πέντε καί μήκος εικοσιν 
εκατοστών, αρκούντως όμοιων κατά τε το σχήμα καί 
τάς διαστάσεις προς τά θερμόμετρα ήμών. Φέρουσι δέ

χαρακτήρας βαθέως έγκεχαραγμενους καί κεχρυσωμένους. 
Ή  δ’ επ’ αύτών επιγραφή προστάσσει νά μή όμιλώσι 
προς τον Μονάρχην ούδέ νά έγείρωσι τούς οφθαλμούς έπί 
τοΰ ίεροΰ προσώπου του. Έ ν  τούτοις άν έρωτήση : Τ ι 
ώρα εινε ; ύποτιθέσθω, — πώς θά τοΰ άπαντήσωσι χωρίς 
νά τοΰ όμιλήσωσι καί χωρίς νά τον παρατηρήσωσι; Τότε 
τοΰ παρουσιάζουσι μέ τήν κεφαλήν κεκλιμένην πίνακα 
μικρόν άργυροΰν, έφ’ού εινε εγγεγραμμένη ή ώρα τής στιγ
μής έκείνης. Παρατηρεί καί γνωρίζει τ ί πρέπει νά κάρ.η. 
Το πράγμα εινε λίαν εύφυές, άλλ’ εις τήν θέσιν του θά 
προετίμων νά εχω εν καλόν ώρολόγιον έν τφ  θυλακίω μου.

Άπε'χω τοΰ νά περιγράψω τον θαυμασμόν καί τήν 
εκπληξιν τών βαρβάρων, οίτινες είσέβαλλον εις το μέσον 
τών τειχών εκείνων. "Ακοντες ώμιλοΰμεν χαμηλοφώνως 
καί ήρχίζομεν νά βαδίζωμεν άκρω ποδί, βλέποντες συνη- 
θροισμένα μετά τοσαύτης αφθονίας τά  πλούτη ταΰτα, 
διά τήν κατοχήν τών όποιων οί θνητοί μάχονται καί 
άποθνήσκουσι, καί τά  όποια ό κτήτωρ αύτών ειχεν έγ- 
καταλίπη έν τη φυγη του μετά της ήσυχίας άγαθοΰ πο
λίτου, σύροντος δπισθεν έαυτου τήν θύραν τής κατοικίας 
του καί άφιέντος τά έξ άνακαρδίου έ'πιπλά του εκτεθει
μένα είς τάς τύχας τοΰ πολέμου.

II

Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ TUN ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΛΤΗΝ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΝ TUN ΓΑΛΛΩΝ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ.*

Έ νταΰθα άπτομαι σημείου δυσχεροΰς πως τής Ιστορίας 
της έν Κίνα εκστρατείας, επεισοδίου, έφ* ού ούδέποτ* έ- 
λέχθη ή όλη άλήθεια, συμβάντος περιπεπλεγμένου καί 
παρασχόντος είς τούς συγγραφείς καί ρήτορας τήν άφορ-



μην να γράψωσι καί νά εΐπωσι πολλά φαντασιώδη πράγ
ματα, πολλας μωρίας, πολλας συκοφαντίας, ενός προ
βλήματος μή λυθέντος ετι.1

Τό πράγμα τοΰτο θά τό διασαφηνίσω, τό έπεισόδιον 
αυτό θά τό εί'πω έν πάση ειλικρίνεια, εστω καί άν αυτη 
ήθελε φανη βάρβαρος* τά  δσα έφαντάσθησαν θά τά  
επανορθώσω.

Οί Σ ΐναι, κλέπται καί αρπαγές, είχον ΐδη οτι έν τψ  
θερινω ανακτόρω ηδύναντο νά εύρωσι λάφυρα σπουδαιό
τατα , αν ευρισκον άφορμήν νά είσβάλωσιν είς αυτό. Είς 
πολλας δε περιστάσεις μεταχειρίζονται τό πυρ ώς σύμ- 
μαχον. Κραυγαί λοιπόν «είς τήν πυρκαϊάν !» άντηχοΰσι 
πανταχόθεν. Ευθύς δε πλήθος άναρίθμητον καταλαμβά
νει την αυτοκρατορικήν κατοικίαν.

Νά ζητησωμεν τότε παρά τών άνδρών ήμών ν’ άφώσι 
νά είσορμηση μόνος είς τά  άνάκτορα ό άνθρώπινος έκεΐ— 
νος χείμαρρος, έν ώ άντεπροσωπεύο^το πασαι αί γενεαί, 
χωρίς νά παρασυρθώσι μετ' αύτοΰ, ήτο ν' άπαιτήσω- 
μεν αύταπάρνησιν παρ' αύτών άνωτέραν τών άνθρωπίνων 
δυνάμεων. Τ ί ήδύνατο νά κάμη ό στρατηγός ; Τ ί ήδυ- 
ναντο νά κάμωσιν οί άξιωματικοί του ; Ούδέν, άπολύτως 
ουδέν. Ευρισκόμεθα έν μια τών στιγμών έκείνων τοΰ στοα- 
τιωτικοΰ βίου, τάς όποιας δύναται τις νά καλέση ψυχο- 
λογικάς, ώς εμελλε τά  είπη βραδύτερον ό Βίσμαρκ, διότι 
ο τεχνητός κανονισμός, ό χρησιμεύων ώς δεσμός εις τε τά  
εθνη καί τούς στρατούς εξαφανίζεται, ΐν’άφήση έν τη γυ- 
μνότητί της καί έν τη πλήρει άναπτύξει τών έλευθέρων 
έμφυτων της τήν πρωτογενή άνθρωπίνην φύσιν.

Ο Μοντωβάν μεθ * δλης τής δραστηριότητός του δέν

Αναμιμνήσκομεν τον αναγνώστην, οτι ταΰτα άναγράφονται υπο 
τοΰ κόμητος d H6risson, μετασχόντος τής g-ς Κίναν πρώτης τών Γάλ
λων Εκστρατείας.

ήθελεν είναι μάλλον ικανός νά έμποδίση τά  στρατεύματα 
του νά διέλθωσι διά τής μεγάλης πύλης τοΰ θερινού 
Ανακτόρου ή όσον ό Ναπολέων μετά τών γοητειών η μ ι· 

θεου δέν ήδυνήθη ν’ άναχαιτίση τούς στρατούς του κατά 
τήν στιγμήν τής γενικής φυγής τοΰ Βατερλώ. Τό κατ 
έμέ έμιμήθην τούς στρατιώτας καί είσήλθον ή μάλλον 
ήκολούθησα αυτούς είς τό Θερινόν Άνάκτορον.

Ά λ λ ’ είσήλθον χάριν απλής πεοιεργίας, εχων τάς 
χεΐρας έν τοΐς θυλακίοις μου καί σταθεράν άπόφασιν 
νά μή έγγίσω τίποτε. Ημην άπλοΰς θεατής, θεατής 
άφιλοκεροής, άλλά θεατής περίεργος, καί παρετήρουν τό 
παράδοξον έκεΐνο καί άλησμόνητον θέαμα, τήν μυρμη- 
κιάν έκείνην άνθρώπων πάσης χροιάς, παντος τύπου, τον 
σωρόν έκεΐνον μορφών πασών τών γενεών τοΰ κοσμου, 
αϊτινες ώρμων έπί τοΰ πλήθους έκείνου τοΰ πλούτου, 
εβαλλον κραυγάς έν πάση γλώσση τής σφαίρας, έσπευδον, 
προσεκρουον,επιπτον, άνηγείροντο, ώμνυον, έβλασφήμουν, 
άνεφώνουν. Καί τέλος έκαστος έλάμβανε μεθ εαυτοΰ τι.

Ύπήρχον ένδον στρατιώται εχοντες τήν κεφαλήν έ- 
σκυμμένην έντός τών έξ έρυθράς λάκης κιβωτίων τής 
αύτοκρατείρας, άλλοι δέ κατά τό ήμισυ βεβυθισμενοι έν
τός σωρών μετάξινων υφασμάτων, άλλοι δ έμβάλλοντες 
λυχνίτας, σαπφείρους, μαργαρίτας, τεμάχια λιθίων κρυ
στάλλου έντός τών θυλακίων των, τοΰ χιτώνος, τοΰ π ί
λου αύτών, καί πληροΰντες τό στήθος διά περιδεραιων 
καί μεγάλων μαργαριτών.

"Αλλοι δ* άπήρχοντο κρατοΰντες είς τούς βραχίονας 
έκκρεμή καί θήκας ώρολογίων. Σκαπανείς δε τοΰ μηχα- 
νικοΰ είχον φέρη τούς πελέκεις αύτών και εθραυον τα έπι
πλα, ινα λάβωσι τούς πολυτίμους λίθους, οιτινες έκόσμουν 
αύτά.

Ε νίοτε έκραύγαζον. Πΰρ! βοήθεια! Καί έπέσπευδον



ριπτοντες παντα κατά γης, κατέπνιγον την φλόγα, ήτις 
ήπτετο ηδη τών πολυτίμων τοίχων, συσσωρεύσαντες έπ’ 
αυτής υφάσματα μ ετά ξ ια , στρώματα εκ δαμασκηνού, 
διφθερας. Ητο αληθές ονειρον ανθρώπου πιόντος χασίσιον.

III

ΑΙ rVNAIK.ES TOV ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ.

^Οτε, άφ* ού διήλθον πάντα τά είς την λεηλασίαν 
παραδεδομένα δωμάτια, εύρέθην εμπροσθεν του περιβό
λου, το θέαμα τής αιωνίως ηρεμούσης φύσεως μοί έπρο- 
ξένησε φρίκην.

Η μεγάλη λίμνη ήτο σιωπηλή, έρημος, μετά τοΰ εν
τός αυτής υπο τών ύδάτων κατακλύστου ανακτόρου καί 
τής σειράς τών έγκαταλελειμμένων κυμβών (gondoles).

— Ίπ ά γω  νά ιδω τί εινε εκεί μέσα, είπον παρατηρών 
τήν νήσον. Πηδώ άσεβώς εντός τής αύτοκρατορικής κύμ- 
βης, τής εξωθεν διά σινικοΰ βερενικείου βεβαμμένης καί 
εσωθεν διά κίτρινης μετάξης πεπληρωμένης ώς θήκη χει
ριδών .

Πλησιάζω, προσδένω τον λέμβον μου πρός τινα πάσ
σαλον τετορευμένον, καί άνερχόμενος τρεις βαθμίδας έκ 
λευκοΰ μαρμάρου, εισδύω είς το κύριον δωμάτιον το έν- 
τελώς πεοιστοιχιζόμενον δΓ άνακλίντρων κατεσκευασμέ- 
νων έκ στρωμάτων δαμασκήνων, χρώματος κίτρινου, αρ
κούντως όμοιων πρός τουρκικά διβάνια. Έ νταΰθα ή α τ
μόσφαιρα εινε λίαν εύχάριστος, αναπνέω τον αέρα. Αι
σθάνομαι τοσαύτην ήδονήν, ώστε σκέπτομαι ότι δύναταί 
τιν νά μείνη έπί δύο ήμέρας παραδεδομένος είς μόνην την 
αύραν τής λίμνης. ’Ακούω, εχων τήν χεΐρα έπί τοΰ ξί
φους μου, διότι μοί έφάνη ότι ήκουσα πεπνιγμένους στε

ναγμού£ Ε ξετάζω  τάς κιτρίνας στρωμνάς. Μου φαίνε
τα ι ότι ανακαλύπτω έντος αύτών κυφότητας ύποπτους. 
Κτυπώ μίαν έξ αύτών δι* ένος λακτίσματος* φωνή οξεία 
τρόμου αντηχεί καί γυνή τις έμφανίζεται προ έμοΰ πε- 
ριεσταλμένη, έμπεφωλευμένη ώς κόνικλος καί ένδεδυμένη 
διά τών λεπτών και πολυτίμων έκείνων έξ άνεπεργάστου 
καί διά τής χειρός πεποικιλμένης μετάξης υφασμάτων, 
τά  όποια έπεξεργάζονται διά τάς μεγάλας κυρίας. Ορμα 
έκ τής κλίνης κάτω, γονυπετεϊ, πλήττει τήν γήν διά 
τοΰ μετώπου της, δεικνΰσά μοι μόνον τήν ράχιν, τον αυ
χένα καί τήν μέλαιναν κόμην της, τήν διά χρυσών πε
ρονών κεκοσμημένην.

*Αν μηδέποτε εϊδετε άνθρωπον έν άμηχανία, φαντά- 
σθητε ότι με βλέπετε, δρθιον, εύσπλαγχνον, ολίγον γε- 
λοΐον, με τήν χεΐρα έπί τοΰ ξίφους, καί τήν γυναίκα 
ταύτην προ τών ποδών μου.

‘Ίνα  τήν άνεγείρω δεν ήδυνάμην νά τη ψάλω εύσχη- 
μόνως, ώς ό Φερνάνδος έν τη Φαβορίτα. ((Έγέρθητε, ό 
θεός νά σάς συγχωρήση.» Ήρκέσθην νά τη εΐπω σινι- 
στί. ((Μή φοβου,, δεν θά σε βλάψω.» Ήγέρθη έπί τών 
μ.ικρών αύτής ποδών. ΤΗτο λατρευτόν πλάσμα είκοσι καί 
δύο ετών ένδεδυμένον ώς αύτοκράτειρα.

Αί κυφότητες τών άλλων στρωμνών έξωγκώθησαν 
βαθμηδόν. Κεφαλαί γυναικών ένεφανίσθησαν, ειτα δε σώ
ματα. *Απας ό μικρός αύτός κόσμος έγονυπέτησεν έν κύ
κλω πέριξ ίμοΰ, πλήττων κατά γής τά  ώραΐά του μέτω
πα . ‘ΐπήρχον πρό έμοΰ είκοσι καί επτά γυναίκες.

Ειχον έπιπέση έπί τοΰ χαρεμιού ή τούλάχιστον έπί μέ
ρους τινός τοΰ χαρεμιού τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας. ’Ιδού 
λοιπον έγώ μετά επτά καί είκοσι γυναικών, έρριμένων εις 
τάς άγκάλας μου, παοαφρονουσών καί ουτω έκτος εαυ
τών, ώστε, ότε μία έξ αύτών έξέβαλλεν άπροσδόκητον



στεναγμόν η κλαυθμόν τινα, πασαι εκυπτον αύθις κατά 
γής, πιστεύουσαι δτι άφικνεΐτο νέος τις βάρβαρος, και 
θέλουσαι νά τω έπιδαψιλεύσωσι τά αύτά δείγματα σεβα
σμού, τρόμου καί υποταγής.

Ύπέστην κόπον μέγαν ϊνα τάς παρηγορήσω καί τάς 
εμποδίσω του νά πνιγώσιν έκ τοΰ φόβου. Μοί έπήλθεν ή 
ιδέα νά τάς έρωτήσω, άν ήθελον ν ’ άπέλθωσι, νά κρυβώ- 
σιν εις τι μέρος άδιάφορον ποΰ.

— Ω! να ί, ώ! ναί, άπεκρίναντο.
Λαμβάνω εννέα, τάς διατάσσω νά καθίσωσιν εν τη 

αύτοκρατορικη κύμβη, ήτις δέν ήδύνατο νά φέρη πλείο- 
νας, διότι το ύδωρ ήπτετο τοΰ πλατέος χείλους αύτής. 
Ταΐς συνιστώ νά μένωσιν ήσυχοι καί ωθώ τον λέμβον εν
τός τής λίμνης, οχι πλέον προς το μέρος τής αποβάθρας, 
άλλά δεξιά προς το άμαξοστάσιον.

'Αποβιβάζω τάς γυναίκας είς τδ άμαξοστάσιον, τάς 
συσσωρεύω έπί τών κονισαλέων προσκεφαλαίων τών άυ,α- 
ξών τοΰ βασιλέως Γεωργίου, άτινα διά πρώτην φοράν 
παρεΐχον υπηρεσίαν είς τον αύτοκράτορα τής Κίνας. 
Ταΐς έπιβάλλω σιωπήν καί επιστρέφω νο; λάβω δευτέραν 
συνοδίαν έξ έννέα γυναικών καί επειτα τριτην. Κατά τον 
τελευταΐον δέ πλοΰν, σταθερώς πρυμνοκωπηλατών, ήρ- 
χιζον νά έρωτώ έμαυτδν τ ί ήθελον κάμη πάσας αύτάς. 
τάς γυναίκας, καί άν δεν ήθελον κάμη καλώς νά τάς 
αφήσω έν τη μικρά εύτυχία έντός τοΰ χαρεμιού των μάλ
λον ή νά τάς άγάγω είς τήν ξηράν καί νά τάς ρίψω ίσως 
είς το στόμα τοΰ λύκου.

Ακριβώς δ αποβιβάζων εις το άμαξοστάσιον τήν τε- 
λευταιαν μου συνοδιαν, βλέπω ήσύχως καθήμενον εν τινι, 
τών μεγάλων αμαξών, αιτινες ήσαν πλήρεις γυναικών, 
στρατιώτην τοΰ πεζικοΰ, φέροντα έρυθράν περισκελίδα,

ένα λοχίαν τής γραμμής, προ τοΰ όποιου πάντες οί φόβοι 
αύτών άνενεώθησαν.

— Τ ί κάμνεις αύτοΰ, σύντροφε ; τοΰ λέγω.
— Καί σύ ; άπήντησε λίαν άναιδώς.
— Έγα* οδηγώ καί συνοδεύω τάς γυναίκας ταύτας.
— Τότε θά τάς μοιρασθώμεν μαζή.
— Καθόλου, και σοί άπαγοοεύω νά έγγίσης αύτάς, 

σοί τό άπαγορεύω, άκούεις ;
Ό  λοχίας παρατηρεί τήν χειρίδα μου και βλέπει δτι 

sip εθα ίσοι κατά τόν βαθμόν, καί επαναλαμβάνει παρευθύς:
— Τ ι, τί ; Μοί άπαγορεύεις ; Τήν . . . τήν άπαγό- 

ρεΟσίν σου, άκούεις γρηά μαϊμού !
Κ ατά τήν εποχήν εκείνην ή υπομονή δέν είχεν ετι κα- 

ταστη ή προσφιλής μου άρετή καί κατελήφθην ύπό φο
βέρας οργής.

— Είμαι γραμματεύς τοΰ άρχιστρατήγου, και έάν κι- 
νηθης, έάν έγγίσης τάς γυναίκας ταύτας διά τοΰ άκρου 
τοΰ*δακτύλου, θά διατάξω νά σέ κατασυντρίψωσιν είς 
τήν στιγμήν. Καί μάλιστα άν δέν είσαι εύχαριστημένος, 
θ' αρχίσω νά σέ κατασυντρίψω έγώ. Ε μπρός, ο πίσω, ή 
σοΰ κόπτω τά ώτα. : *

Καί άνέσπασα τό ζίφος.
— Έ πρεπε νά μου είπήτε εύθύς δτι εισθε ό γραμμα

τεύς τοΰ στρατηγοΰ.
Ό  τίτλος γραμματεύς τοΰ στρατηγοΰ παρέσχ^ν είς 

αύτόν μαγικήν τινα έντύπωσιν.
— Ένόησα, είπεν ώς άνθρωπος ούδέν έννοών. θ ά  

σώσωμεν τάς γυναίκας ταύτας.
— Εινε αί γυναίκες τοΰ Αύτοκράτορος, είπον έγείρων 

τάς χεΤρας καί ασκαρδαμυκτί παρατηρών αυτόν.
— Διάβολε ! Καί έγώ, δστις . . . Έ π ί  τέλους δύνα

μαι νά σάς φανώ χρήσιμος είς τί ;



—  Ν αί, νά μέ βοηθήσης νά τάς έξαγάγω εκ τοΰ πε
ριβόλου.

— Που θά τάς όδηγήσωμεν ;
Ε πειδή  ούδέν απολύτως έγνώριζον, άπήντησα άπο- 

τό μ ω ς:
— Θά ίδωμεν.
— *Αν ήθέλετε, θά σάς προέτεινα νά τάς όδηγήσω- 

μεν παρά τινι χριστιανώ Χάϊ-Τίνν, κατοικουντι εδώ πλη
σίον. Τον έγνώρισα σήμερον τήν πρωίαν, διότι ήλθε νά 
ίδη τόν εφημέριον, όστις εινε συμπατριώτης μου, και ύπή- 
γαμεν νά πίωμεν μαζή το τέϊον. Εινε αγαθός άνθρωπος.

— *Ας ύπάγωμεν είς τοΰ χριστιανοΰ σου, άγαπητέ 
μου φίλε. Καί προσοχή δεν εχει ούτω ;

— Μή φοβείσθε.
— ’Αριστερά ήμών πλησίον τοΰ αμαξοστασίου ήνοί- 

γετο θύρα τις τοΰ περιβόλου φέρουσα είς τήν έξοχήν. 
'Ωδηγήσαμεν έκεΐ τάς γυναίκας. 'Τπεπήδων έπί τών λε
πτών των ποδών, τών πεπηρωμένων έκ τοΰ φόβου, ώς 
πτηνά, ών άπέκοψαν τάς μεγαλειτέρας τών πτερύγων 
των. Αί πλεΐσται είχον περιβληθη έπί τών λαμπρών αύ
τών ενδυμασιών είδη τινά έπιχιτωνίσκων καί χιτώνων 
απειρόκαλων, ινα έκλαμβάνωνται ώς γυναίκες τοΰ λαοΰ. 
’Αλλά διά τών οπών τών χιτώνων εκείνων διεφαίνοντο 
υφάσματα έκ μετάξης πολυτελή* τά μικ^ά έρυθροΰ λειο- 
σηρικοΰ υποδήματά των έξήρχοντο ώς ράμφη περιστεράς 
έκ τών μετάξινων έκείνων όγκων. Ή τ ο  πράγμα θελκτι
κόν ! Έ π ί τών πρασίνων λειμώνων μοί έφαίνετο ότι άνε- 
φύοντο προ έμοΰ σωρός μεγάλων έμψυχων άνθέων.

Έξήλθομεν τής θύρας τοΰ περιβόλου, έστρε'ψαμεν αρι
στερά, διήλθομεν τήν οδόν, άποφεύγοντες τό γαλλικόν 
καί άγγλικόν στρατόπεδον χωρίς νά συναντήσωμεν ψυχή 
ζώση, —  πάντες ήσαν έν τω άνακτόρω,—καί άφικόμεθα
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* *
άκωλύτως είς τήν κατοικίαν τοΰ χριστιανοΰ, ο στις προσ- 
ήνεγκε τήν φιλοξενίαν μετά σπουδής είς τάς κυρίας ταύ- 
τας, τάς γυναίκας τοΰ ήγεμόνος του.

Έ ν  Έ ρ μ ο υ πό λ ει, τη 13 Αύγουστου 1888 .

Π α ν τ ο λ . Τ ς ι τ ς ε κ α η ς

 <κ><>ο<==>------

Η ΕΝ ΛΟΡΧ ΜΟΝΗ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΣ ΕΙΡΗΝΗ

Γ Μ Ο Τ Ν Δ

a
II0HMA, οπερ εγώ τουλάχιστον δέν ευρίσκω κατάλ
ληλον λέξιν ινα τ’ ονομάσω, αίσθημά τι μύγιον  
ύπηγόρευσέ με νά μεταβώ είς Λόρχ (Lorch), πο
λ ίχνη ν (2000 κ.) πεντάωρον μέν της Τυβίγκης, δίωρον δέ 
της Στουτγάρδης διά του σιδηροδρόμου άπέχουσαν. Τό αί

σθημα τούτο κατέλαβέ με, δτε κατά τό παρελθόν ήδη θερινόν 
έςάμηνον ό ρητορικώτατος καί πολυφίλητος μοι καθηγητές 
της μεσαιωνικής καί νεωτέρας ιστορίας κ. Β. von Kugler 
παραδίδων την ιστορίαν τών Χοχενστάουφεν και την τών 
Σταυροφοριών άνέοερεν έν οίκείω μέρει^ μετά τόν χαρα
κτηρισμόν Άνδοονίκου τοΰ Κομνηνου καί Ίσαακίου του 
Α γγέλου δτι ή θυγάτηρ του τελευταίου τούτου 'Ελληνος 
αύτοκράτορος του Βυζαντίου, ή Ειρήνη, σύζυγος πίστη και 
άφωσιωμένη του βασιλέως της Σουαβίας άπεβίω τω αυτω 
ετει τω άνδρί αυτής καί έτάφη έν τη μονη του Λορχ. 
’Από τής στιγμής εκείνης τό αίσθημα τοΰ βυζαντινισμοΰ 
μου (μή σκανδαλισθητωσαν παρακαλώ τινες διάτήν λεξιν), 
ανήφθη καί έθεώρησα οίονεί καθήκον νά έπισκέψωμαι τό 
τελευταΐον τοΰτο άναπαυτηοιον τής βυζαντίδος^ βασιλίσ- 
σης. Εινε λίαν περίεργον άλλ* αμα καί λίαν ε υ χ ά ρ  ιστόν

I



δτι ή μνήμη τής βασιλίσσης ταύτης καί παρά τοις ίστο
ρ ικοις καί παρά τω λαω εμεινεν αθάνατος, ποιήματα δέ 
επι τη μνήμη αύτης έποιήθησαν. Πρός πίστωσιν τών γρα
φόμενων μοι έπιτραπησεταί μοι κατωτέρω ολίγους τινάς 
στίχους ένίων ποιημάτων έν πρωτοτύπψ καί άλλους έν 
μεταφράσει νά παραθώ. Ταυτα εμέ τουλάχιστον « τ ή λ ε  
φ ί λ ω ν  κ α ί  π α τ ρ ί δ ο ς  α ϊ ης »  ετερψαν τοτοΰτον, ώστε 
καί τό περιέχον ταυτα φυλλάδιον ήνόρασα, ίνα ώς ένθύμιον 
μιας καλής στιγμής τού βίου μου εν τη ςενιτεί^ φυλάξω.

Δέν προτίθεμαι ενταύθα ν’απασχολήσω τούς άναγνώστας 
τού προσφιλούς « ’Αττικού "Ημερολογίου» έςελίττων σελί
δας ιστορικάς περί τής πολίχνης, περί της μονής καί έν 
γένει περί της κοιτίδος ταύτης τών Χοχενστάουφεν. ’Ο λί
γα  ι δμως γραμμαί περί τής μονής καί τής βασιλίσσης Ε ι
ρήνης εινε απαραίτητοι.

Τέταρτον τής ώρας από τής πόλεως Αόρχ εύρίσκεταχ ή 
ομώνυμος μονή, άλλοτε τών Βενεδικτίνων, ίδρυθεΐσα τω 
1102 ύπό Φριδερίκου τού έκ Χοχενστάουφεν. Έ  μονή, ώς 
καί έν τ£  εικόνι φαίνεται κειμένη έπί βουνού, οπερ τής 
Μαρίας βουνόν (Marienberg ή Liebfrauenberg) καλεί
τ α ι ,1 εχε ι πρό αύτής άπασαν τήν πόλιν, πεδιάδα εύρειαν 
καί κατάφυτον άπολήγουσαν είς ώραιότατον δάσος έλατών 
καί φιλλυρεών, πέρα τών οποίων προβάλλει τό Χ οχενρεχ- 
βέργ (ύψ. 706 ·μ .) ,  άφ* ετέρου δέ τό ώοαιότερον τών 
όρέων τής Σουαβίας, τό του Χοχενστάουφεν, εφ’ ών δύναταί 
τ ις  πράγματι νάκορεσθη θέας καί νά ικανοποίηση τήν οξυ
δέρκειαν τών οφθαλμών του ώπλισμένων τε καί μή. Ε π ί 
σης τέταρτον τής ώρας σιδηροδρομικώς απέχει τό σουα- 
βικόν Gmund 2 λίαν άξιοπερίεργον ο ύ χ ί μόνον διά τάς

1 "Η Ειρήνη κατα τούς συγγραφείς τής ιστορία; τής Βυρτεμβέργης 
εκλήθη καί Μαρία, Τσως μετά τήν στέψιν τοΰ άνδρός αυτής ώς βασιλέως 
κατά τό 1198: «Maria Graeca» λέγει ο Κρούσιος έν Annal Suevici 
II, 818.

2 *0 μεταβαίνων είς τήν πόλιν Γμούνδ άφεύκτως πρέπει νά έπισκέ-
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φυσικάς αύτου καλλονάς, άλλα δια τάς έκκλησίας Καβολι
κών τε καί Αια[χαρτυρο[Λένων, καί διά τδ Μ ου σ ε  ιο ν  
τών τεχνώ ν μετά της αύτοΰ συλλογής διαφόρων προτύπων 
(m odeles) ιδία χρυσοχοϊκής τέχνης εύρωπαϊκής τε καί μή, 
καί της έπί τω σκοπώ τούτω προωρισαένης βιβλιοθήκης 
καί άν άγνωστη ρ ί ου.

Ή Μονή κατά τάς άρχάς της IT έκατονταετηρίδος (1555) 
κατεστράφη ύπο τών χωρικών, οίτινες πολλά άγια λείψανα

ψη-αι τήν έκκλησίαν τού Τ ·. μ ίου  Σ τ α ύ ρ ο υ .  Μεταξύ τών δέκα ιερών 
βωμών τής έκκλησίας ταύτης μεγίστη ν έντύπωσιν ένεποίησέ μοι ό έν 
τώ μέσω ε'κτος τήν σειράν έν ω ό έξ άμμίτιδος τάφο; του Κυρίου μετά 
τών αγγέλων, γυναικών καί τών κοιμωμένων φυλά/.ων ένφυσικώ μεγέθε.· 
πρό τών λοιπών παρήλθον, αλλά πρό τούτου άνεχαιτίσθην· μεγαλο
πρεπές μντ,μειον τής πλαστ.κής της 1Λ' I ν. ατο ν ταετη ρ ί δ ο ς, ?ν τών καλ- 
λίστων τής τότε έποχής κατά τόν Liibke (Ίστορ. της Π λ α σ τ ι 
κ ή ς). Το σώμα τοΰ Κυρίου έξηπλωμένον έπί τοΰ άνεωγμένου τύμβου, 
σκεπόμενον ύπό νεκρικής σινδόνης, έσταυρωμέναι ψείρες, ποδες δέ γυ
μνοί φυσικώτατοι. Πρό τοΰ τάφου οί τρεις φύλακας άποκοιμηθέντες, 
καθήμενοι έν φ υ σ ικ ω τ ά τ η  σ;άσει, μετά μεγίσττ,; δέ οικονομίας ττ,ς τέ
χνη ς στολισμένοι, ούτως ώτ:ε νά προβάλλη καλλιτέρα ή έντύπωσις 
και δ εύγενέστερος χαρακτήρ τών πέντε ετέρων προσώπων τών πενθικώς 
έ·/όντων, άποτελούντων δν σύστημα. Τον ομιλον άποτελοΰσιν αί δύο 
Μαρίαι καί ή Μαγδαληνή έν μακροΐ; βοστρύχοις μετά δύο τω δντι άγ- 
γελομόρφων άγγέλων έχόντω ντήν κατατομήν (profll) ελληνικήν. Παρα- 
λείπων ετερα σηνειοΰμαι πρός τούτοις έ'*ταΰθα δτι ΒΛ. τής πόλεως 
ακριβώς υπέρ τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν εύρηται ή διάσημος ’Εκκλη
σία τοΰ Σωτήρος (St- Salvators), έκκλησία έπί βράχου οίονεί έν δύο 
όροφαΐς, ών έκάστη ώς ναός χρησιμεύει, ή "να, άλλως έκφρασθώ δύο έκ- 
κλησίδια τό !ν έπί τοΰ ετέρου. Άναβαίνω ν τις τήν πρός τήν εκκλησίαν 
ταύτην άγουσαν άπαντα διάφορα παρεκκλήσια ή μάλλον κατά τήν έν 
Θράκη συνήθη Ικφρασιν έ ξ ω κ λ ή σ ι  α μικρότατα άνοικτά 13 ή 14, έν 
έκάστω τών δποίων έν άναγλύφοις φυσικοΰ μεγέθους παρίστανται αί διά
φοροι σκηναί τοΰ μαρτυρίου τοΰ Κυρίου ήμών ’Ιησοΰ Χριστοΰ. Καλλιτέρα 
Γσως έξ αύτών είνε ή σκηνή (5η), καθ’ ήν ό Πιλάτος παρίσταται έπί τη 
άθωότητι αύτοΰ νίπτων τάς χεΐρας. ’Εν γένει πάσαι αί διάφοροι αύται 
τοΰ μαρτυρίου τοΰ Σωτήρος σκηναί τοιαύτην ζωηράν αΐσθησιν έμποι- 
οΰσιν, ώστε, νομίζω, ούδ* ό πλέον ατεγκτον τήν καρδίαν εχων δύναται 
νά μή συγκινηθή καί νά μή άποθαυμάση καί δοξάση τήν άνεξιχνίαστον 
βουλήν τοΰ ουρανίου Πατρός, εύδοκήσαντος πρός άπολύτρωσιν ήμών νά 
πέμψη τόν μονογενή αύτο£ υιόν εις το Σταυρωθήναι.



καί σκεύη καί την βιβλιοθήκην τώ πυρί παρέδοσαν. Ειτα 
ομως καιοου προϊόντος πάλιν καθωραΐσθη, τέλος δέ τώ 
1838 έπεσκευάσθη. Είσερχόμενόςτις είς αυτήν έν γένει ευ
κόλως δύναται ν’ αναγνώριση την άρχαίαν ταύτης αίγλη ν, 
ήν τη ειδική μερίμνη της ηγεμονικής οίκογενείας του 
Χοχενστάουφεν οφείλει* καθόσον μάλιστα πλεΐστα μέλη 
της περιδόςου ταύτης οίκογενείας έν αύτη εύρον τήν τε- 
λευταίαν αύτών μόνιμον κατοικίαν, έν οις καί ή βυζαντίς 
πριγκίπισσα Ειρήνη. Ό  σύζυγος αύτης Φίλιππος, πέμπτος 
υιός τού γνωστού Φριδερίκου Βαρβαρόσσα, ήδη από του 
1194 είχε παραλάβει τό δουκάτον της Σουαβίας τη συναι- 
νέσει τού βασιλεύοντος πρεσβυτέρου αδελφού αύτού Ε ρ 
ρίκου τού , ώ μάλιστα είς τον κατά τών Νορμαννών 
εν Σικελία πεισματώδη αγώνα παρηκολούθησεν. Έ π ι τη 
κατατροπώσει τών Νορμαννών τω 1194 έν Πανόρμψ περιέ- 
πεσεν είς τάς χείρας τού νικητου Ερρίκου καί ή Είοηνη, 
ην ούτος,έκ πολιτικών σκοπών έλαυνόμενος, αμέσως προώ- 
ρισεν ώς σύζυγον τω άδελφω αύτού. 1 Δέν αναφέρω πώς 
κατώρθωσεν ό Ερρίκος ν’ άναδείξη εαυτόν καί νά χορη- 
γήση τω σκήπτρω αύτού έν τη Γερμανία τη έσωτερικώς 
τε καί έξωτερικώς σπαρασσομένη εποχήν πρωτοφανή, εί 
καί προσοιρινην διότι ό απροσδόκητος θάνατος αύτού (έν 
Μεσσήνη f  28 Σεπτεμβρίου 1197 ήλικ. 32 έτών), η άνη- 
λικιότης τού διαδόχου αύτου Φριδερίκου τού Β' (4ετούς), ή 
έπί τού παπικού θρόνου άνάρρησις Ί  νν οκε  ν τ ί ο υ  τού Γ' 
έναμίλλου τού πάπα Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  τοΰ ΐ  ήλλαξε την 
φάσιν τών πραγμάτων καί άνέτρεψε τήν μόλις μετά το- 
σούτους φοβερούς αγώνας καθιερωθεϊσαν τάξιν έν Γερμα
νίά, ’Ιταλία καί Σικελία, καί έν γένει τήν έν Ευρώπη.

1 fH Ειρήνη ήν ήρραβωνισμένη τω νέω 'Ρογήοω, υίώ τοΰ Ταγκρέδου 
τοΰ von Lecce βασιλέως τών Νορμαννών, δστις βιχεν άποθάνει όλίγας 
ήμέρας πρό τοΰ πατρός ( + 1 1 9 3 ) .  Πρβλ. Νιχήτ. Χωνιάτ. νΕκδ. Βονν. 
σελ. 6 3 5  « κατά δέ τήν ά'λωσιν τη; Σικελίας άπήχθη μεθ’ έτέρων αίχ- 
» αίλωτο; καί ή θυγάτηρ ’ίσαακίου τοΰ αυτοκράτορος, ή; ή κλήσις 
»> ΕΙρήνη, καί προσαρμόζεται Φιλίππω τώ τοΰ 'Ρηγός ’Αλαμανίας 
• άδελφω». .

Ό  Φίλιππος μόλις τ^ 8 μαρτίου 1798 δούς τής Σουα
βίας καί Φραγκονίας καί μαρκήσιος της Τοσκάνης (έφ’ α> 
καί ύπό τού πρώην πάπα Κελεστίνου άφωοίσθη), κατώρ- 
6ωσε v’ άνακηρυγθη ώς βασιλεύς, καίτοι ειχεν αντίπαλον 
τόν υιόν Ερρίκου τού Λέοντος *Οθωνα τόν Δ' και τόν πάπαν 
Ίννοκέντιον.. Ό  λαός τής Σουαβίας εμεινε πιστός αύτώ τε 
καί τη συζύγφ αύτού Ειρήνη καί άνεγνώρισεν αυτόν, 
κατορθώσαντα έπί τέλους νά τυχη της <*φέσεως(!) παρά 
τού Πάπα, νά συμμαχήση δέ μετά τού τής Γαλλίας βα- 
σιλέως Φιλίππου Αύγούστου κατά τού έτέρου Γερμανού 
βασιλέως Όθωνος. Μόλις ήρχισε νά διορθοϊ τά τής βασι
λείας αύτού δολοφονείται τη 21 Ιουνίου 1208* Ό  Φ ίλιπ
πος, ώς καί ύπό τών εχθρών αύτού μαρτυρειται, ήτο y a -  
ρακτήρ εύθύς αμα δέ ό ήπιώτερος τής οίκογενείας τών 
Στάουφεν. Η δ’ ατυχής Ειρήνη, καταβληθεΐσα ύπό μ εγ ί
στης θλίψεως καί λύπης πρός δέ καί ύπό προώρου τοκετού, 
μόλις παρήλθε μήν μετά τόν οδυνηρόν θάνατον τού συζύ
γου αύτης καί έτελεύτησε τόν βίον ταφεΐσα έν τη μονη 
τού Αόρχ (ψ 27 ή 28 Αύγούστου). Τάς τελευταίας αύτής 
ήμέρας, άς διήγαγεν έν τω *Αστει τού Στάουφεν έν στε- 
ναγμοϊς έπανελαμβανε τό πρός| τόν θεόν ρήμα τού Παύλου: 
Ώ ς  α ν ε ξ ε ρ ε ύ ν η τ α  τ ά  κ ρ ί μ α τ α  α ύ τ ο ΰ  κ α ί  ανε 
ξ ι χ ν ί α σ τ ο ι  α ί  ο δ ο ί  α υ τ ο ύ .  Ό  συγγραφεύς τής 
ι σ τ ο ρ ί α ς  τής Βυρτεμβέργης S tah tin  αναφέρει ότι άπε- 
καλειτο ή Ειρήνη καί άνθος  άν ε υ  ά κ α ν θ ώ ν ,  π ε ρ ι 
σ τ ε ρ ά  ά ν ε υ  χ ο λ ή ς ,  οπερ άλλως τε, λέγει, μόνον τη 
ούρανίφ Παρθένω Μαρία προσήκει.1 #

Περί τού Aopy αναφέρει τινά καί ό Μ. Κρούσιος έν τοϋς 
Σ ο υ α β  ι κ ο ι ς  X ρο ν ι κ ο ι ς  αύτού ( τ. Β'. σ. 818—

1 Προϊόν τοΰ γάμου της Ειρήνης καί τοΰ Φιλίππου εινε τέσ- 
σαρες θυγατέρες, ών ή πρεσβυτέρα Βεατρίκη ύπανόρεύθη τόν αντίπα
λον τοΰ πατρόζ αύτής *Οθωνα τον Δ' καί ή τελευταία ομώνυμος τή 
πρεσβυτέρα αδελφή τόν βασιλέα Φερδινάνδον Γ', τον τής Καστιλίας, 
ή δευτέρα τόν τής Βοημίας καί ή τρίτη τόν δοΰκα 'Ερρίκον τόν Β' της 
Λοθαριγγίας.



819), επίσης δε και χειρόγραφον * της Περιοδείας αύτοΰ 
'  ΗίΧ?,1 ^ ό ρ χ  1583 (2 5  μαίου — 1 Ιουνίου ) γενομένης. 

Νυν εν τφ  ναω διατηρούνται διαφόρων βασιλέων εικόνες, 
άς ό Κρούσιος απαριθμεί έν τω πρό ολίγου μνημονευθέντι 
αυτού συγγραμματι. Μεταξύ τών επί. τών κιόνων εικονο
γραφιών, ων το χρ ώ μ α  ουστυχώς νυν δέν διατηρείται 
ζωηρόν, πρέπει νά μνημονεύσω ενταύθα τήν τοΰ Βαρβα- 
ροσσα (I κιων -J- 1190), ού ή κόμη καί ό πώγων ξανθοί* 
Ο Βαρβαρόσσας έστεμμένος έν μέν τrj δεξιά κρατεί τό βα

σιλικόν μηλον, διά δέ τή ; άριστεράς ξίφος, έν δέ τω 
λαιμω  αυτού εχε ι χρυσήν άλυσιν. Ε π ίσ ης τήν τού αύτο- 
κρατορος Ερρίκου τού Τ  , περίού είπον τά δέοντα ανω
τέρω, και τέλος την του Φιλίππου βασιλέως μετά της Εί- 
ρηνης* - αμφότεροιγόνυ κλίνοντες κρατούσι τριπλήν εικόνα 
κιτρινωπήν, ό μέν Φ ίλιππος διά τής δεξιάς,1 ή δέ Ειρήνη 
οια της άριστεράς. Έ ν τ9) εικόνι, ή έν τω μέσω παράστα
σής εινε μεγάλειτέρα καί καλλίτερ>)ν διακρίνεται* εινε δέ ό 
Χρίστος έπι του Σταυρου, εκατερωθεν όέ ο Ιω άννης καί 
η Μαρία,, η οε έν ττ) οεςια παρίστησι την θυσίαν τοΰ Ι 
σαάκ καί έν ττ) αριστερά τόν δφιν τού χΜωσέως. Ό  Φ ίλ ιπ 
πος πωγωνοφόρος φέρει στέμμα, οπερ απολήγει εις σταυ- 
Ρον> περιτραχήλιον φαιόν, σπάθην καί τό σκήπτρον ή 
άε Ειρηνη εστεμμένη λευκόν περιτραχήλιον καί ύπο- 
κυανον νλαυκην εσθήτα χ  ε ι ρ ι δ ω τ  ή ν* αί χειρ ίδες ό
πισθεν εινε στεναί^ εμπρός δ’ εύρείαι. Υπέρ τ η ν ‘εικόνα, 
ην ό Φίλιππος καί η Ειρήνη κρατοΰσιν, υπάρχει μικρά 
απεικονισις τής ΘΦοτόκου έχούσης έν χερσ ί τόν Χρι

1 Γ π ’ άριθ. M h  *4, χαρτώον σελ. δλον 22- έν τή 15 αναφέρει δτ: 
το Loreh: v u l g  ibi Laura-ham vocat. Έν τώ τιτλω  τοΰ /ειρογρ . 
προστίθεται «Comitantibous Μ. Eusebio Slettero et Μ· abelo Vi- 
Tiario, et Lrbano Crusio. Martini F.» Τό έττιτΰμβιον τής ΕΙρήνης 
κατά τόν Κρουσιον Ι /ε ι  ώδε «Nobilis atque pia hn  cineratur Graeca 
Maria, Philippi regis conjux. Haec atria regis Fa? intrare pia 
semita virgo Maria».

2 τή ν  ε'κόνα ταΰτην μόνον ά π ετ^ ω σ εν  ο Κροΰσιος έν το ΐ; Σ ο υ α β .
X οο ν :κ . (τ. Β' σ. 8 ΐ9 ) .

στόν, αριστερόθεν δέ έν ταϊς γωνίαις τα επίσημα σύμβολα.
Έ π ι'π ά σ ι τούτοις προσημειωτέον ότι τό όπισθεν μέρος 

της μονής εινε σύνδενδρον και κατάφυτον, ότι έν τώ  
προαυλίω αυτής υπάρχει μέγα »ρέαρ ^μετ’ ιχθύω ν, έξω
θεν δέ τών τειγώ ν τοΰ .προαυλίου δένδρον ωιλλύρας, 
η τις καλείται φ ι λ λ ύ ρ α  τ ώ ν  X ο χ ε  ν σ τ  άο υ φ ε ν , 
άριθυ,οΰσα, ώς φαίνεται, βίον εκατονταετηρίδων όλων, 

‘ ύφ’ ης τήν σκιχν πολλάκις οί Χοχενστάουφεν άνεπαύ- 
θησαν. Παρά την φιλλύραν ταύτην έπι τώ μικρώ όρο
πεδ ίψ τφ  1871 έφυτεύθη νέα φιλλύρα έπι τ η  συνενώ- 
σει πάντων των Γερμανικών κρατών υπο εν σκήπτρον 
καλού μένη φ ι λ λ ύ ρ α  τ ή ς  Ε ι ρ η ν η ς* τ^ όεκάττ4 οε  
86ρίου 1883 έφυτεύθη έπίσης προς άνάμνησιν έτέρα Δ ρ ΰ ς 
το  ύ Λ ο υ θ ή ρ ο υ.

Έ ν τώ βασιλικω τών Α ρχαιοτήτω ν Μουσειω^ ευρον 
μικρόν ές έλέφαντος κιβωτιον εν σ χημ α τι βιβλίου (εις 
8ον) λαμπρότατης τέχνης τοΰ Μεσαίωνος. Τό κιβωτιον 
τοΰτο 2 έχε ι μήκος μέν έ κ κ α ί δ ε κ α  έκατομέτρων, πλά
τος ε ν ν έ α  καί υψος μόνον πεντε και ημισεος. Επί. 
τοΰ καλύμματος τοΰ κιβωτ&υ απεικονίζεται έν κομΑο- 
τάττ; τέχντρ ή Ά ν ά λ η ψ ι ς τ ο ΰ  Σ ω τ ή ρ ο ς .  Εν τω άνω 
τοΰ ‘καλύμματος ήμ ίσ ει εκγλυφον ωοειδές έν μέσω παοί- 
στησι τόν Σωτήρα διά μέν της άριστεράς κρατούντα τήν 
βίβλον τής ζωής, διά δέ τής δεξιάς εύλογοΰντα* το 
ολον τούτο κόσμημα βαστάζεται εκατέρωθεν ταίς^ χερσ ί 
δύο άγγέλων ιπταμένων. Ετεροι ουο άγγελοι εν ταις 
ύπερκειμέναις τζ  εικόνι εκατέρωθεν γωνιαις υπαρχουσιν 
έν έκγλύφω. Έ ν τω κιβωτιψ εν γενει ουοεν ε γ γ ε γ λ υ  ρα
μ έ ν ο  ν (σκαλισμένον) υπάρχει. Ύπο την ολην ταύτην

1 Έ ν τή ύπ’ άριθ. 53 θήκη.
2  fl V  άριθ. 63 κατατεταγμένον έν τή ειρημένη θήκη*



ΐΜφάττααιν φέρεται έντρισΐ στίχοις κεφαλαίοις γράμμασι 
τοδε το ρητόν 1:

+ € Ι Ρ Η Ν Η Ν Τ Η Ν € Μ Η Ν
4 ί Δ ω Μ Ι Υ Λ 1 ί Ν € ΐ Ρ Η Η Η Ν »

ΤΗΝ€ΜΗΝΑΦίΚΜΙ ΧΜΙΝ
χατω 'Λμ^συ τοϋ καλύμματος κοσμοΟτι 4 δένδρα 

ε λ α ίω ν ,έν  ^αύτοις δε 13 μορφαί εν δυσΙ σειοαΐς. Μεταξύ 
των μαθητών τοϋ Κυρίου προβάλλει χαρακτηριστικωτάτη 
η  ε̂ν αετω  αυτών Μαρία, η τ ις  έξ ένδομύνου Ίυ χ ικ ή ς  άρ
μης έλαυνομενη υψοΐ τάς χε ϊρ α ς  προς τόν ουρανόν· δύο η 
τρεις μαθηται νεύουτι πρός τά κάτω οίονεί έπτοημένοι 
και έκθαμβοι, άλλοι άτενίζουσι πρδς τόν οΰοανόν, ό δέ 
η ν ιπ η μ ενο ς  του Κυρίου Ιω άννης ύπό το στέλεγος ένός τών 
οενορων^καλυπτει διά τής χειρός τδ πρότωπον αυτού. Έ ν  
γ^νει ο ομιλος τών μαθητών, το παράστημα, ή εκφρασις 
της φυσιογνωμίας ανάλογος τών ενδομύχω ν αίσθηματων, 
η λεπτοτης τοιν φύλλων τών δένδρων, εινε έξαιοέτου κατα- 
σκ!υτ^  *, Ί ? ° ^ ν εργασίας λ επ τή ς .2

Έ π 'ι δε τής στεφάνης τού καλύμματος, δ ι’ ής προσαρ- 
•μο^εται τούτο έπ ι του κύτους εμπροτθεν φέρονται νο ά μ - 
μασι κεφαλαίοις : * k

ΜΟΤηΝΑΠΑΡΚΗΝ ΟΤΡΑ ΥΟΔΡΟΜΟΝΛΑΒΟΝ

1 ΊΓωάνν. Εύαγ. ΙΑ', 27.
2 Εκάστης μορφής τό άνάστημα εχει ϋψος ούο και ήμίσεος έκατο- 

ί^ετρων.
3 Δίαπαχεος ν άντικατεςΎ,σα μικράνδπήνπρόςσυμπλήρωσιντήςλέξεως.

τρωτής ήμών παρίσταται καθήμενος. διά τοϋ ποδός κατα- 
πατών τόν τράχηλον τού τεθορυβημένου και επι του εοα- 
φους κατακειμένου Σατανά, οιά τής δεξιάς κρατών την 
δεξιάν τού προ αυτού γονυπετούντος προπάτορος τού αν
θρωπίνου γένους Αόάμ, ον ανεγείρει. ^

Εκατέρωθεν δέ ϊττανται ανά τέσσαρες προφηται, μεταξύ 
τών οποίων καί ό προφητάναξ Δαυίδ.

Έν δ’ όπ».σθίω σ τ ε φ ά ν ή  του καλύμματος ηουνησην να
> *** r 2? ανα^νω ταόε\

E T O N ·· · ·  Τ Η Μ Ε Ν Ο Ν  Ο Ν ΙΗ Μ Ε Ρ Ι  ···· Π Α Τ Ρ ·1

'Γπό την αντίστοιχον ταύτην πλευράν τού κύτους του 
κιβωτίου φέρονται έ '/δ λ ω  πέντε μορφαί.^Έ ν τώ  άριστερψ 
αέρει, δπόυ υ.ία μόνη μορφή, άνέγνων ώδε :
Γ  * ‘ ΙΕΡΕ ΙΕΖ

ΜΙ ΕΚΙ
AC Η Λ  ,

Έ ν  τώ μεταξύ τρεις μορφαί, εν αις εγγεγλυμμενον ωοε:
Λ Λ Υ  —  ΙΔ· ‘/α!· έν τ “  δεξιώ μέρει ή_πέμπτη μοροη .- 

Έ π ί  δέ τής δεξιάς πλαγίας^ μικράς πλευράς ευρηνται 
εγγεγλυμ μένα  τάδε κατά τόν επόμενον τρ ό π ο ν :

Φ ΚΑΙ Ε Ι Π Ε Ν Ο ΐ Ο '  Ε ΙΤΑ  ΛΕΓΕΙ  q E

Ε Τ Η  Μ Π  ΓΥ Τ Π  ΜΑ' Ο
Ο  *
Τ  ΝΑΙ I Θ Η Τ Η  0

°  Δ Ο Υ  Ο  ΙΔ Ο Υ  Η Γ
Κ
Ο  YO C O Y Μ Η Ρ  C O Y

Ο
u  YO C O Y i v m r ^ u T  q «
C

1 ’Εν τώ  πρώτω ν ά σ μ α τ ι τή ς  σειράς Ιλλε(πούσ ι τέσσαρα γρ ά μ μ ατα , 
Ιν τώ δευτέρω άγνοώ. Τών γραμμάτω ν τούτων τή ν  θέσιν αντικατέστησαν 
α ί μετάλλ ινα ι συναρμογαι τοΰ κύτους μετά  του κα λύμ μ α το ς.

2  Τό μέγεθος έκάστης τών μορφών τούτω ν εινε 2  εκατοστόμετρων.
3 Πρβλ. ’I ω α ν. Εύαγ. 1θ ', 2 6  κ· έ. Σημειω τέον δτι ένίων γρ α μ 

μάτων α ί γρ α μ μ α ι Ιξ ίτη λο ι ιδ ία  τοΰ ΕΑ·



Τα έπι της ” έρας (άριστεράς) μικοάς πλευράς. έγγε- 
γλυμ^ιενα εισίν εξίτηλα.  ̂ Γί

, Η *ΡΥα« *  «ν γένει εινε λίαν καλή, μετά πολλής τής 
τέχνης έξειργασμενη μέχρις αύτών τών ελάχιστων λεπτο
τήτων^ Μετα τήν ανωτέρω όσον ενεστι τελείαν περιγοα- 
?Τ;ν 7ου Φ ω τίου  προσέρχεται εις μέσον φυσικώ τώ λόγω 
η ερωτησις τίνος εποχής εινε ή έργασία ; Αρμόδιο-, καθη- 
ρ τ α ,  κ α ιιδ ια  ο καθηγητής Αουδοβ. Μάγερ, ό καί γενικός 
έφορος των αρχαιοτήτων, δέν ήδυνηθησαν όοιστικήν ν' 
αποφανθωσι γνώμην περί τούτου. Ό  κ. Μάγερ μάλιστα 
ευηρεστηθη ν αναδίφηση τα αρχεία τοΰ θησαυρο-,ίυλακείου, 
οπως  ̂ ευρη ίσως πληροφορίαν τινά σγετιζομένην και ποός 
τήν επονην,^τον^ τόπον τής προελεύσεως τοΰ κιβωτίου, 
αλλ ου οεν ευρε όυνάμενοννά ίκανοποιήση τήν περ ιεργίαν 
μου· Οπως οη ποτε τό έξ ’Ανατολής μετενεχθέν κιβώτιον 
..ου .ο, ισως περικάλυμμά ιερών λειψάνων, ανάγεται εις 
τήν εποχήν τών Σ τ α υ ρ ο β ο ρ  ιώ ν , τέλος είς τήν IB' 
I V  τ?*™λυ ε'/-*τ°νταετη ρ ίδα. Έάν ούτως έγη —  διότι 
ϊ 1 ω,’ αου;α„ον -οεν επιτρεπεται μοί αρά γε να όίψω κάγώ 
τοις αρμοόιοις γνώμην_τινά ταπεινήν, καθ’ ήν το κιβώτιον 
ανήκε αυτοκρατορι τοΰ Βυζαντίου, καί δή και Ίσαακίω τώ 

Λ >  V f‘ , °5  ̂ λικω η κληρικώ δωοήσαντι τοΰτο 
τη ουγατρι αυτοΰ Ειρήνη, ίσως καί μετά ιερών λειψάνων; 
Το πατρικόν τοΰτο κειμήλιο ν μεθ’ έαυτής ελαβεν ή Είοήνη 
ry ικελια, ειτα οέ έν Σουαβία ώς σύζυγος τοΰ βασιλέως 
Φίλιππου, ώς έφθην εϊπών. Ή  χρονολογία τουλάχιστον' 
ουναδει, το δέ ρητόν κάλλιστα δυναταί τις, νομίζω, να 
ΰεωρηση ως επιτηύες εκλεγέν επί διττψ σκοπώ· ποώτον 
όιοτι εφερετο ονομα τής Ειρήνης, καί δεύτερον ο"τι'αΰτη 
εις _ικελιαν μεταβαίνρυσα Ειρήνη τήν ειρήνην εφερε τοις

6 λ ! Ι ί Γ 4 ψΛΐΧ™7·ί Ι ? Χν νω'ΓΙν ToS έν χαβτ,γτ,τοΰ χαί Sc-
ολ:οφυλακος χ. W m tterlm  τοΰ χ^ωτίου τούτου σύν άλλο* μ1χο* πε
ριγραφή Ιχδεδομέντ, έν Tfj «K unstdes m ittela lters in Schua-
ί>βη,>του H eideloff σ. 33. χαί άπε1χόν1»(ς τού χαλόαματο; ί ,  Πίν.
τρας χλπ πλτ··οε” έ?α χαΓδ*· *Χ« **i τα·ς πλευραΐς ρή-

Σικελοϊς καί δή καί τω Ταγκρέοψ, οΰ τώ υίώ συνηρμόσθη. 
Τοις άσνολουμένοις δέ περί τήν βυζαντιακήν ιστορίαν όεν 
εινε άγνωστοι αί κατα τοΰ βυζαντιακου κράτους κατα το 
τέλος τής ΙΑ' καί κατα την IB ' εκατονταετηρίδα επιορομαι 
τών Νοομαννών. Νικήτας ό Χωνιάτης έκτενως και περι 
τών έπί ’Ισαακίου πολέμων τών Σικελών (Νορμαννων) ομι- 
λών, αναφέρει περί τής Ειρήνης « εις γυναίκα πεπομφε 
»καί γαμετήν τφ υίψ του ^ η γ ο ς  Σικελίας του Ταγκρε, δς 
))ίοξε μετά Γουλιέλμον τόν κατα Ρωμαίων αραντα πό- 
»λεμον έξ ηπείρου τε καί θαλάσσης, ως φθασαντες ιστορη-
κειμεν, (σελ. 548 εκδ. Βόνν. πρβλ. οε καί σελ. bdo).

’Ανωτέρω είπον ότι καί ποιήματα διά την Ειρήνην καί 
έπί τώ θανάτω αύτής εποιήθησαν. Έκ δύο τούτων τρεις 
στοοφάς έκλέξας παρατίθημι ώόε καί ουχι τι πλέον, ινα 
μή την τοΰ αναγνώστου υπομονήν εξαντλήσω.

1 Ach ! es ist die Zarte, Schoene,
So an Seele, w ie  an Leib 

Ist die Koenigin Irene,
P h il ip p s  fr i ih  v e r w i tw e t  W e ib ,

Ist die «Taube sonder Galle».
Ist die «Rose ohne Dorn»

Sia zerriss des Geiers Kralle 
Sie zertrat ein Bub im Zorn.

2 Ruhe sanft im letzten Bette
W eisse Bose Griechenlands 

Schlummre suss an fremder Statte, 
Kaisertochter von B yzanz!

Einst mit deiner W iege Flceren
Spielte Hellas goldne Luft κλπ . κλπ .



1 H ierruht I r e n e  still, die R ose von Byzanz 
in  diesem Grand erlosch des Orientes Glanz 
«Die Rose sender Dorn, die Taube sonder G allen. 
So isesst der Sangermund ob ihr die Harf’erschallen. 
Jimst sch\yamm im Bosphorus ihr holdes Jugendbild 
Daon in Sicilien erbliihete sie mild.
Darauf an Philipps Arm zog sie ins deutsehe Land.

κ λπ . κ λπ .

*■ q τρυφερά, ώραία τήν ψυχήν καί τό σώμα,
η Ρα®ιΑ« Ειρήνη, ή προώρω; χηρεύβασα σύζυγο? τοΰ Φιλίπ
που, η «ανευ χολής περιστερά», τό «άνευ άκανθών ϊόδον». Αΰτη 
απέσπασε τού γυπός τούς όνυχας, αύτήν έπάτησε μεφάκιον έν 
τ») οργγ·| αύτοΰ. 1

- 2 Λ ^ κ,ε,ια Υ“Μ νγ1 έπι tU τήν ύστατη ν κλίνην σου, λευκbv
,, ν , ?<5(,ον· γλυκύς δ Οπνος σου h  ξένω τόπω, θύ-

γατερ Βυζαντινού αύτοκράτορος ! Πάλαι ποτέ τής κοιτίδός σου 
κ λ π ™ ^ 1̂ ^ *  ί*ίν«ι ήρέμα ή τής Ελλάδος γλυκεία αΰρα

1 Ενθαόε κεΐται έν γαλήνη ή Ειρήνη, τό δόδον τοΰ Βυζάν
τιου : Εις τον λάκκον τοΰτον άπώλεσε τήν άνατολικήν λΛαπη- 
Μν»: «το άνευ άκανθων έόδον, ή άνευ χολής περιστερά»,' 'υς  
ψάλλει το τοΰ μελωδοΰ στόμα συν τή βαρβίτω. Πάλαι ποτέ 
ένηχετο εις τόν Βόσπορον ή γλυκεία αύτής νεαρά είκών, είτα δέ 
εν νικέλια εξήνθησεν έν πραότητι. ’Επί τούτοις δέ ή τοΰ Φί
λιππου χειρ ήγαγεν αύτήν είς Γερμανικάς χώρας κλπ. κλπ.

Έν Τυ6ίγγη, κατά Σεπτέμβριον 1888.

Β . Α . Μ τ ς τ α κ ι δ η ς

Η Δ Ρ Α Μ Π Α Τ Ο Β Α
Κ Α Ι  ΑΙ Ε Ν  Α Τ Τ Η  Δ Ι Α Σ Κ Ε Δ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ω Ν  ΙΩ Α Ν Ν ΙΤ Ω Ν

« Τοάβα, νησιώ τη, τά κωπν* κα ι ’σίασε τον τροπω τηρα ,
» Ν ά \ τήν Δραιΐ-πάτοβα και \ τήν άγ^ά Σώτειρα.»

[Δημ· δίστιχ. Ίωαννίνων).

"Εκαστον τμήμα, έκαστη πόλις καί κώμη και αύτο ετι 
τό ταπεινότερον γωρίον της ’Ηπείρου ένεκα τών οροσειρών 
αύτής, "ών πεδιάδων, κοιλάδων, τών λιμνώ ν, των χαω ν, 
•τών ποταμιών και τών διαυγών πηγών τών υπο βαθύσκιων 
δρυών, κοινών, πεύκων, ελατών, όξυών, φιλυρών και πλα
τύφυλλων πλατάνων σκιαζααένων και ύπό τήν προστασίαν 
ο ύ ν ί πλέον νηρηίδων, αλλ’ αγίου τίνος,^εις τιμον - r j 'J  

οποίου καί παρεκκλήσιον μικρόν ιδρυται, ε χ ε ι  το ρωμαν- 
τικόν και ποιητικόν αύτοΰ μέρ^ος. Έ ν τουτφ ” α~
νηγύρεις τών προστατών αγίων η έν ωρα ανοι,εως, θ^ρου, 
και φθινοπώρου κατά τά; έορτάς καί κυριακάς προσέρχον
ται όί περίοικοι αναψυχής, διασκεδάσεων και οιαχυσεως 
•γάοιν ύπό τούς ήχους ποιψενικών αύλων η εγχω ρίου μου
σικής ύπό έξελληνισθέντων άθιγγάνων και αθιγγανιοων 
•κρουοαένης κΛί εγχωρίων ασμάτων, δι’ ών ιτρα,εις μεγα- 
λαι καί γενναΐαι άρματωλών, οπλαρχηγώ ν, πολίτικων 
άνδρών καί άλλα ιστορικά γεγονότα έξυμνουνται η αισθή
ματα τρυφερά ψυχής έρώσης έκδηλοΰνται.

Πολλαί αί τοιαΰται καί πέοις τών Ιωαννίνων θεσεις 
καί πολλά τά γ ρ α φ ι κ ά  τοπία, είς ά άπο του μαιου μ έχρ ι  
τών μέσων σεπτεαβρίου έξέρχονται οί κάτοικοι αυτών και



ιδία οί χριστιανοί περιπάτων, πανηγύρεων καί διασκεδά
σεων χάριν η πρός υποδοχήν άλλων πανηγυριστών έκ 
μεμακρυσ^ένων πανηγύρεων έπιστοεφόντων. Ή  τά πρω
τεία ομως όλωντούτων φέρόυσα εινε ή περιλάλητος Δ ρ α μ- 
π α τ ο β α ,  ή όποια μετά τού παρακειμένου Μ ιλ  ί τ σ ι 
καμνουσι κατα το δημώοες δίστιχον τούς νέους καί τάς 
νέας νά λησμονώ σι και μάνναν και πατέρα.

«Το Μιλιτσι x ή Δραμπάτοβα, τά δύο κουονέργια
«Αυτά μ  έκαμαν νά λησμονήσω μάννα καί πατέρα.»

f Η λήθη δ’ αύτη τών γονέων δέν προέρχεται έκ τού 
υόατος της Δραμπάτοβας, οπερ οι παλαιότεροι, οί όποιοι 
τήν λίμνην τών Ιωαννίνων (την Παμβώτιδα), επόμενοι. 
τοις Ευρωπαίοις περιηγηταις, έξελάμβανον ώς τήν Ά χ ε 
ρου σίαν, ελεγον οτι είναι τό της Λήθης ύδωρ, άλλ’ έκ τών 
έν αυτ7) και τω Μ ιλιτσι και ttj νήσψ οιασκεδάσεων και 
οιαχυσεων, υφ’ ών παρεσύροντο και παρασύρονται καί έκ- 
τροχιάζονται ετι καί νυν πολλοί νέοι καί νέαι. 
ύ Το σλαβικόν ονομα, οπερ φέρει ή πηγή αύτη, ή όποια 

είναι μια των μεγίστων εκ τών 160 πηγών τών σχημα- 
τιζουσων τήν περιώνυμον λίμνην τών ιωαννίνων, ελλη
νιστί μεθερμηνευόμενον σημαίνει ά ρ ι σ τ ό ν  ύ δ ω ρ ,  ινα 
την φράσιν τού μακαρίτου Πινδάρου μεταχειρισθώ καί 
ούχί την καθ’ ήμας άσήμαντον κ α λ ο  ν ε ρ  ό.' Κειται δ' 
a ’JT7j τής ΒΑ ακτής τής λίμνης ύπό τό Μυτσκέλιον καί, 
εις αποστασιν πλού 20 από της πόλεως και 3— 4 άπο 
της κώμης τής νήσου, αντίκρυ της όποιας εκρέει. Ε ξέρχε
ται ό έκ τού βάθους βράχου, σχηματίζοντας μικρόν θο
λωτόν σπη Λάιον, δ ι’ όπης έχούσης σχήμα στομίου κλιβά
νου. Τό αφθονον καί διαυγές αύτής ύδωρ σχηματίζει πο
τάμιον, το οποίον κατά τό θέρος μετά ρούν 10— 15 μέ
τρων χύνεται είς την λίμνην, έν καιρω δέ χειμώνος, 
καθ δν τά υόατα της λίμνης έκ τής πολυομβρίας ύψούνται, 
ουδόλως τούτο οιακρίνεται* διότι ταΰτα ύψοΰνται ύπέο τό 
μέτρον ανω καί τού στομίου της πηγής ταύτης.

’Από τού συνοικισμού τών ’Ιωαννίνων, ος είναι ετι προ- 
βληαα άλυτον πότε έγένετο καί κατόπιν ποιων καί ήλίκων 
καταστροφών Ηπειρωτικών πόλεων,διότι προ του 8 /9 μ.Χ. 
ούδαμού άπαντα τό ονομα της πολεως ταυτης, η Δραμ- 
πάτοβα, ή όποια άγνωστον είναι επίσης πώς εκαλείτο προ 
τής εν Ήπείρψ εισβολής τών Σλάβων, ητο ο τοπος τών 
διασκεδάσεων καί διαχύσεων οια το ρωμαντικον της θε- 
σεως καί διά τό άριστόν καί τά μάλα συντελοΰν εις τήν 
πέψιν ψυχρόν ύδωρ αυτής. Το σπήλαιον καί τά έξ αυτού 
έξερχόμενα κρυσταλλώδη υόατα μέχρ ι των χρόνων τοΰ φα- 
λάοιδος Ά λή πασά έσκιάζοντο ύπό ύψικόμων φηγών καί 
πυκνών ποινών, εν τω μεσω τών οποίων ουτος ειχεν ανε
γείρει ώραΐον περίπτερον (κιόσκι), έν^ω μετέβαινε, καί 
ίδια κατά τό θέρος, πρός τέρψιν καί^ διασκέδασιν παρα- 
λαμβάνων πάντοτε πρός ττ, Βασιλική ως συμπλωτηρα και 
αργυρώνητόν τινα Αιθίοπα, ό όποιος ήτο άρ ιστός κολυμ
βητής. Ό  Ά λής δέν ήτο μόνον πονηρός καί φιλύποπτος, 
αλλά καί προνοητικός καί παντού καί πάντοτε έλάμβανεν 
ολα τά μέτρα διά παν ενδεχόμενον. Έλάμβανε δέ συμ
πλωτηρα τό άνοράποδον τούτο, ινα έν περιπτώσει ανα- 
τροπής τής λέμβου έξ αιφνίδιου σφοδρού ανέμου ή άλλου 
αιτίου εχε ι τόν ικανόν σώσαι αύτον.

Ε π ε ιδ ή  δέ ό λόγος π ερ ί τούτω ν, ά φ η γηθώ ^εν  καί ανέκ
δοτόν τ ι ,  οπερ ελαβε χ ώ ρ α ν  έν ττί Δραμπάτοβα μεταξύ 
Ά λ ή  κα ί αίθίοπος. Ό  Ά λ ή ς  έν μ ια  έκδρομί) είδε τά  ύδατα 
τη ς  Δραμπάτοβας λ ίαν  ήλα ττω μ ένα  κα ί σχεδόν έκλελοι- 
πότα , τό δέ στόμιον χα ίνο ν  ώς στόμα 'Α οου . Έ π λ η σ ια -  
σεν είς την οπήν, ινα παρατηρήσ^ έντός αύτης καί δυνηθ^ 
νά διακρίνει τ ι .  Ά λ λ ά  μή δυνάμενος εκ τοΰ επικρατούν- 
τος έντός βαθυτάτου σκότους νά ϊδτ4 η ύδωρ διέταςε νά 
άνάψω σι λ ύ χνο ν , συγχρόνω ς δ ’ έκάλεσε καί τόν αριστόν 
κολυμβητήν αιθίοπα καί διέταξε νά έκγυμνωθτ^ κα ι νά 
εισέλθτρ νά έρευνήσ^ τά  έντός. 'Ο  δ υ σ τυ χή ς αργυρώ νη
τος έξεγυμνώ θη , άλλά δέν έτόλμα νά εισελθττ} και απεποι- 
ε"ίτο τρ έμ ω ν . Τότε ό Ά λ ή ς  οργισθεις π ερ ιτυ λ ισ σ ει π ερ ι



τήν άριστεράν χε ιρ ά  του τό πολύτιμον κομβολόγιον, τον 
ά χω ρ  ιστόν τούτον μετά της Βασιλικής σύντροφον, το έκ 
31  ̂ άνίσων μεγάλω ν μαργαριτών καί δύο σμαράγδων συγ
κείμενον, και οια της οεζιάς σύρει εκ του σελαyίoυ του 
το περιώνυμον Μ π έ λ Χ α ν τ ζ ά ρ ,  (άμφίστομον άκινά- 
κην), ούτινος τήν λαβήν έκόσμει ό σπανίώτατος διά τό 
μέγεθος άοάμας, τόν οποίον άντί υπέρογκου τ ιμ ή ς  ήγόρα- 
σεν έν Πρεβέζττ) παρά τού περιπλανωμένου τότε βασιλέως 
τής Σουηδίας Γουσταύου Ά δόλφου, (β ιβλ . I. Ααμπρίδου 
’Η πειρωτικά Μ ελετήματα τεύχος Β' « Ό  Τ επελενλήςΆ λή  
πασάς» σελ. 55 και υποσημ. τής σελ. 75 ), καί λέγει 
αυτώ ,η π ά ρ ε  τ ό  φ α ν ά ρ ι  κ α ί  ε μ β α ή θ ά  σ ο ύ  κ ό ψ ω  
τ ο  κ ε φ ά λ ι .  Ο δυστυχής αιθίοψ τρέμων ίκέτευεν αυτόν 
να μη εισελθτ,, άλλ’ ό τύραννος έπέτεινεν ετι μάλλον την 
προσταγήν του και ύψωσε τόν άμφίστομον άκινάκην κατά 

κεφαλής τουτου. Ιδών ο όυστυyής αιωρουμένην έπ ί 
τής κεφαλής του τήν μάχαιραν αποφασίζει νά είσέλθτρ. 
Ά λλά  μόλις εισήλθεν, έςήλθεν αμέσως καί τρέμω ν καί 
πνευστιών λε^γει, κ ό ψ ε  μ ε  κ α λ λ ί τ ε ρ α ,  π α σ ά  μ ο υ ,  
π  α ρ ά ν ά ύ π ά γ  ω μ έ σ α  α ύ τ ο ύ  ε ι ς  τ ή ν κ ό λ α -  
σ ιν» . Ό  Αλής ίδών τόν τρόμον, ύφ’ ού κατελήφθη ό 
δυστυχής αιθίοψ, ήρώτησεν αυτόν τ ί ειδε καί έτρόμαξε 
καί^ προτιμά νά χάστρ τό κεφάλι του ή νά εμβ$ μέσα. 
^ ο η ν κ α ί κ ό λ α σ ι ν  κ α ί  θ ά λ α σ σ α ν  μ α ύ ρ η  ν, 

π α σ ά  μ ο υ .  Έ κάμ^θη  ό άκαμπτος καί άφήκεν αυτόν τρέ- 
μοντα έκ διπλού φόοου.

Π ραγματι υπά ρχει έκει εσωτερική λ ίμ νη , ώς κατά τό 
186* παρετηρησα και εγώ  μετ άλλων. Η μεγίστη αυτη 
πηγή  έζηοανθη κατα τόν Αυγουστον τού έτους τούτου τε
λείω ς, ως καί πασαι αί παρακείμενα*, καί ύπό τήν αύτήν 
υπώρειαν τού Μυτσκελίου έζερχόμεναι. Τούτο μαθόντες 
μετεβημεν εκεί, ηυρύναμεν τήν οπήν, άποσύραντες πολ
λούς λίθους εκ τού κάτω χείλους καί έπεδόθημεν εις πα
ρατηρήσεις περι τών εντός αύτής. Διεκρίναμεν έκ τού στο
μίου, οσον το ολίγον εισερχόμενον φώς τής ήμέρας καί

ειτα λύγνου μέ ίσχυράν φλόγα, τόν όποιον διά μακράς 
ράβδου εισηγάγομεν, έπέτρεπον ή μ ΐν , επιφάνειαν εκτε
ταμένη ν ύδατος. Τότε προσεδέσαμεν καλάμους έπί κα
λάμω ν καί έ σ χ η μ α τ ίσ ο υ ν  έκ τούτων ράβδον μήκους 
ικανών μέτρων, έκ δέ της οπής διηυθύνουεν αύτήν εντός 
κατά μήκος πρός τάς πλευράς καί κατά βάθος, άλλ’ ου- 
δαμου εύρομεν άντίστασιν. Ε ιτα  ωθησαμεν Οι ολης τής 
δυνάμεως ήμώ ν άλλους καλάμους πρός πολλας διευθύνσεις 
έπ ί τω σκοπψ νά εύοωσί που άντίστασιν καί έπανελθωσιν. 
Ε ις μ ά τη ν ! διότι πασαι έμειναν έντός τού σπηλαίου εκεί
νου καί τής υπογείου ταύτης λ ίμνης ^ ω ρ ίς  νά έπανίδω- 
μέν τινα έκ τούτων. Ο ι παριστάμενοι εκει νη σ ιώτα ι λ εμ 
βούχοι ίδόντες ήμας έπιμένοντας, «τού κακούς κύριοι, 
κοπιάζετε, μάς λέγουν. 'Ό λον αυτό τό βουνόν είναι κού- 
φ-iov καί έ χ ε ι μέσα καί άλλην λ ίμνην ’σάν καί ταύτην με
γάλη  ν», καί μάς δεικνύουσι τήν λ ίμ νη ν .— Πόθεν τόήξεύ- 
ρετε σεις. είπομεν ;— « ’Από τούς παλαιούς, από τόν αρα
ιή ν  τού Ά λ ή  πασά, (καί μάς διηγήθησαν^ τό είρημένον 
ανέκδοτον), καί από τά ψάρια, τά  όποια, δταν ό χ ε ιμ ω ν  
ήναι ψυγρος καί παγώντ^ ή λ ίμ νη , οπως και εφετος τον 
χ ε ιμ ώ να , αυτού μέσα έμβαινουν ο*λα ως κοπαόια και Εε- 
γε ιμ ά ζουν , άλλά χάνονται και πολλά αυτου μεσα, όιοτι, 
δταν γλυκάνω ό καιοός καί αρχίζουν νά έξέ^χω νται, δέν 
έβγαίνουν τόσα πολλά, ώς οταν έμβαινουν άπο το κρυο. 
Τούτο συνέβη καί έφέτος μέ τόν τρομερόν πάγον τής
λ ίμ νη ς» . > % 9

Κατά τό έτος εκείνο βαρύς έγένετο χ ε ιμ ω ν  είς τήν φύσει 
δυσχείμερον μεσαίαν Ή πειρον, ές ού καί η λ ίμ νη  τών 
Ίω αννίνω ν έπάγωσεν είς τοιούτον βαθμόν, ώστε 
μετέβαινον έκ τής νήσου εις Ιωάννινα και ταναπαλιν. Η ο- 
ξατο δέ πηγνυομένη από τάς πρώ τα; ημέρας τού Ιανουα- 
ρίου, άλλά τό πρώτον ό πάγος ήτο λεπτός και ευθραυστος. 
Τήν νύκτα δμως τής 4 πρός τήν 5 τού μηνος τουτου ό πα
γετός αυτής έπετείνετο καί ή συγκοινωνία μεταξύ πόλεως 
καί νήσου έπαυσεν. Ε π ε ιδ ή  δμως οί κάτοικοι τής νήσου



οί έξ Ιωαννίνων προμηθευόμενοι τά τρόφιμα έστεροΰντο 
τοιούτων καί ιδία αλεύρων, ό της μονής Ελεούσης ηγού
μενος, ό αείμνηστος Άββακούμ, έμίσθωσεν ανθρώπους, οί 
όποιοι άπο της μονής ταύτης μ^χρι του Ξυλογεφύρου διά 
πελέκεων καί σκαπανών άνέωξαν την πέμπτη ν τοΰ μηνος 
αύλακα έν μέσφ τών ίσχυοών πάγων, δι* ής ήλθον λέμβοι 
εις την πόλιν και ελαβον άλευρα καί άλλα τρόφιμα· Άλλά 
την νύκτα της 6 πρός τήν 7 Ίανουαρίου ό παγετός έπε- 
τάθη έπι τοσοΰτον,ώστε αδύνατος άπέβαινεν ή συντριβή τού 
πάγου δι* οιουδήποτε οργάνου. 'Όθεν ή συγκοινωνία μετά 
της νήσου και τών παραλιμνίων χωρίων και της πόλεως 
τελείως δ ιεκόπη. Τήν όγδοη ν Ίανουαρίου μετά μεσημβρίαν 
ό έν Ίωαννίνοις πρόξενος τής "Ρωσσίας κ. Γιονίν καί ό 
τής Αγγλίας κ. Στούαρτ κατηλθον είς τό παραλίμνιον 
μετά τών κυνηγητικών αύτών κυνών.Τότε προπορευομένων 
τών κυνών ήρξαντο καί αυτοί βαίνοντες έπί τού πάγου καί 
προχωροΰντες πρός την νήσον. Προύχώρησαν δέ μέχρι 
τών καλαμώνων τής δυτικής άκτής τής νήσου καί παρετη- 
ρησαν ότι ό πάγος ήτο σκληρότατος καί ειχε πάχος ικα
νόν, ώστε ούδένα διέτρεχον κίνδυνον οί έπ’ αυτού περι- 
πατουντες. Τούτους ίδόντες οί κάτοικοι της νήσου ελαβον 
θάρρος καί πολλοί τούτων τήν έπαύριον ήλθον έπί τού 
πάγου βαδίζοντες είς ’Ιωάννινα. Έκτοτε ήρξατο ή συγ
κοινωνία μεταξύ νήσου καί πόλεως τακτική έπί τοΰ πάγου 
καί διά χειραμαξών μετέφερον είς την νήσον άλευρον καί 
άλλα χρειώδη. Πολλοί δέ τών πολιτών καί ούκ όλίγαικυ
ρ ία ι έποίουν τόν περίπατόν των έπί της πεπηγυίας καί 
χιονοσκεπαστού λίμνης* διότι τήν νύκτα της 10 πρός την 
11 Ίανουαρίου παχύ στρώμα χιόνος έ κάλυψε τόν πάγον 
καί ένόμιζέ τις ότι περίπατε ι έπί χιονοσκεπάστου πεδιά- 
δος, ή δέ πεσούσα χιών συνετέλει καί είς τό νά μή όλι- 
σθαίνωσιν οί έπ’αύτού περιπατοΰντες, οπερ επαθον πολλοί* 
πρό της πτώσεως της χιόνος καί έμωλωπίσθησαν ή καί 
έπληγώθησαν, έν οις καί ό τότε διευθύνων τό ελληνικόν 
πρόξενε ιον φίλος μου κ. 0 . Κ., ός όλισθήσας επεσε καί

•εκ της πτώσεως διεοράγη μηνοειοώς ή αριστερά τών πα
ρειών αυτού. 'Ο ξένος, ό μή γινώσκων τήν τοπογραφίαν 
τών ’Ιωαννίνων, άναμφιβόλως τ,Βελε νομίσει οτι όιερχεται 
διά πεδιάδος, ώς συνέβη κατά τά π^ώτα ετη της κατακτη- 
σεως είς τόν Δουραχάν πασάν, δτε ή λίμνη αυτη υπο τοι- 
ούτου ειχε καταληφθή παγετού καί χιόνος, ώστε ουτος 
έξέλαβεν αυτήν ώς πεδιάδα καί άμερίμνως διήλθεν, οτε 
πληοοοορηθείς οτι έπί τοΰ παγετοΰ εβαοισε και την σωτη
ρίαν αυτού άποδιδούς είς τήν βοήθειαν της Παναγίας, το 
αικοόν αύτής παοεκκλήσιον τό κείμενον έπί τών ΒΔ 
υπωρειών τού όρους Δρύσκου, έξ ού έςεκίνησε βαδίζων επι 
τού πάγου, είς μονήν άνήγειοεν, ήτις μέχρι τοΰ νΰν φερει 
τό όνομα τού αλλοθρήσκου τούτου κτίτοοος αυτής, και εν*̂  
σώζεται καί τό χειρόγραφον εύαγγέλιον της έν τώ ^ρου- 
ρίω Ιωαννίνων άλλοτε περιφανούς μ ο ν ή ς  των Ανάργυρωνν 
τής ιχετά ταΰτα κατεδαφισθείσης, έπί δέ του γηπέόου 
αυτής οι Εβραίοι έκτισαν οικίας, έν αις καί μ έχ ρ ι του
νΰν οίκοΰσι. _ y

Ό  π α γ ε τ ό ς  τ η ς  λίμνης διήρκεσε μέχρι τής 18 Ιανουα- 
ρίου, δτε ήρξατο πνέων νότος, καί δτε περι τήν 8 <̂ραν 
μ . μ. ήρξαντό άκουόμενοι τρομεροί κροτοι, ωσει βαρυ 
πυροβολικόν έπυροβόλει, καί ισχυροί συριγμοι. Οι πάγοι 
διερρηγνύοντο καί διελύοντο κ?ιί τήν 50 τού μηνός τουτου 
εντελώς έξηφανίσθησαν. Σημειωτέον δέ και τούτο οτι η 
επιφάνεια τού πάγου δέν ήτο ομαλή, α λ λ α  λιαν ανώμα
λος! διότι εΐχον σχηματισθή λοφίσκοι καί λόφοι επ’ αυτου 
κατά τήν φοράν, ήν έλάμβανεν έκ τού ανέμου τό έγε^ρο- 
μενον καί πηγνύμενον κύμα. Α λλ’ επι το προκειμενον ηδη.

Τό ύπό τοΰ Άλή πασά άνεγερθέν έν τη  ^Δραμπατοβα 
πεοίπτερον συγκατέορεύσε μετ' αύτοΰ έν τοις ανωρ^αλοις 
καί άντιξόοις εκείνοις καιοοις. Μετά τινα δ ετη ό έκτεθη- 
λυμένος Ίμ ίν πασάς, διοικητής ών Ιωαννίνων, νεον 
ήγειοεν έκεΐ περίπτερον καί δένδρα έφύτευσε περις αυτοΰ 
καί τής πηγής, άλλά καί τούτο ολίγον διηρκεσεν. "λλοι 
-δ’ ύστεοον διοικηταί ήγειραν καφεψειον καί έπανελαβον
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τήν φυτείαν, οί νησιώται δμως, ινα άναγκάζωσι τούς άν- 
θρώπους νά διημερεύωσιν έν τή κο>μτ) των κέρδους ενεκεν 
ού μόνον τό υλικόν τούτου κατακρημνίζοντες αφορούν, άλλά 
και τά φυτευόμενα δένδρα άπέσπων ή άφινον τά ζώα νά 
καταστρέφωσι ταύτα. Ουτω λοιπόν τό μέρος έκεινο είς τε
λείαν διατελεΐ νυν άποψίλωσιν, ώς άπατα ή αντίκρυ τών

τών υιών του και εις κατασκευήν ασβέστου πρός άνοικοδό- 
^χησιν καί έπισκευήν τών Λιθαριτσίων και τού φρουρίου 
Ιωαννίνων.

Οί κάτοικοι της πόλεως 'Ιωαννίνων τό θέρος κατά τάς 
Κυριακάς, έορτάς και πανηγύοεις. τών μονών της νήσου 
άθρόοι μεταβαίνουσι πρός αναψυχήν, διασκέδασιν κ α ιδ ιά - 
γυσιν είς τήν νήσον και είς την Δραμπάτοβαν. Και οι 
μέν άπο πρωίας μεταβαίνοντες διέρχονται τήν ή μέραν εν 
τιν ι τών μονών και ιδία ττί τού αγίου Παντελεήμονος, 
καί έν αύτ$ ύπό τήν βαθύσκιον καί ιστορικήν πλάτανον 
γευματίζουσι, καί έν τώ προαυλίφ της παοακειμένης 
ταύττ; ώραίας καί περικαλλούς βυζαντιακής έκκλησίας τής 
τιμώ μενης έπί τ^ μ ν ή ^  τών Γενεθλίων ’Ιωάννου τού 
Προδρόμου, ή εν τιν ι οικία της κωμοπόλεως τής νήσου. 
Ή  μεγάλη δμως συνάθροισις γίνεται μετά μεσημβρίαν.

Αί λέμβοι ή τά κοινώς λεγάμενα μονόξυλα, (βλέπ. 
Άττ. Έμερολ. τού 1886 έν σελ. 309), αί μεταφέρουσαι 
είς την νήσον καί έκειθεν είς Δραμπάτοβαν καί Μιλίτσι. 
τάς οίκογενείας ή τούς ομίλους φίλων έκκινούσι κυρίως 
έκ τού Ηυλογεφύρου, τής κυρίας ταύτης αποβάθρας τών 
πανταχόθεν διά της λίμνης έρχομένων εις ’Ιωάννινα, τού 
κειμένου έπί της μεσημβρινής άκρας τού φρουρίου καί έπί 
τής εισόδου τής διώρυγος, δι* ής ό ’Αλής περιέβαλε τό 
πρός τήν πόλιν μέρος τούτου, παρακάμπτουσαι δέ τό ανα
τολικόν άκρωτηριον ή τό του πολιούχου ’Ιωαννίνων αρ
χαγγέλου Μιχαήλ ευθύ βαίνουσι πρός τήν νήσον. ΠολλαΙ

δέ λέμβοι έκκινούσι καί έκ τού ορμίσκου τής άγίας Τρι- 
άδος, έπί τών ερειπίων τής όποιας άνεγηγερμένος εινε 
νυν ό πρωτεύων τεκές (μονή) τών όθωμανών καί διά τού 
βορείου ακρωτηρίου τού φρουρίου ή τού τού άγιου Ίω άν
νου τού Προδρόμου, ύφ’ δ καί τό σπηλαιον τού περιωνύ
μου Σκυλοσόφου, (κληθέν ούτως από τού 1612, διότι είς 
αύτά κατέφυγε καί έκρύβη ό πρώην Τρίκκης Διονύσιος, ό 
έπωνυμούμένος Σκυλόσοφος, μετά την άποτυγίαν τού άτυ
χούς έπανασιατικού κινήματος αύτού καί τήν χύσ ιν  έν 
Ίωαννίνοις τοσούτου Ελληνικού αίματος άνωφελώς), βαί- 
νουσιν έπίσης ευθύ πρός τήν κώμην της νήσου καί ποοσ- 
ορμίζονται είς τόν μικρόν ορμίσκον της μικράς αυτής 
πλατείας, τόν όποιον σκιάζουσιν αί έν αύττ, πε^υτευμέναι 
ύψίκομοι λεύκα ι καί πλατύφυλλοι πλάτανοι. Εκεΐ δια- 
μένουσιν έπί ικανήν ώραν, καί οι μέν έξερχονται, ΐν* πε- 
ριέλθωσι τήν κώμην καί τάς μονάς της νήσου ή νά έπι- 
σκεφθώσι φίλας οίκογενείας, διερχομένας τό θέοος εν τ ιν ι 
τών μονών τούτων. Σημειωτέον δέ δτι πολλαί αρχοντικαί 
οίκογένειαι τών Ιωαννίνων διήργοντο έκπαλαι καί διέρ
χονται τό θέρος έν ταΐς μοναΐς τής νήσου, έν αΐς πολλαί 
καί ιδιαιτέρους έχουσι κατεσκευασμένους θαλάμους έν 
αυταΐς καί οίονεί ύπό την προστασίαν αύτών εγουσι και 
ταύτας. Ά λλο ι δέ έξέρχονται* πρός προμήθειαν έδωδίμων 
καί ποτών, δσοι δέν έφωοιάσθησαν όιά τοιούτων έκ τής 
πόλεως, πάντες δέ ιδία πρός ποοαήθειαν ίνθύος, έγχέ-
^ __ . '  ν '  ι \ ?· τ _  ' . *

λ ω ν  τών αρχαίων, είς δν καταφεύγουσιν έν ελλείψει μα- 
ριτσίων, τά όποια είς ούδέν λογίζονται αί έρώσαι, ώς 
τό έπόμενον δημώδες δίστιχον δηλοΐ :

«Δέν θέλω τό μαρίτσι, ουδέ Tbv τιλλιανό,
%Mdv* θέλω τον νά έχω ’ς το πλευρό»·

καί άντιστρόφως:
• . . . θέλω τήν . . . . νά τήν κτλ.



Το μαρίτσ ι συμψηνουσι μετα της έγχέλυος έν τώ κλιβάνω 
σύν έλαίφ καί όριγάνω, τάς δέ καραβίδας προετοιμάζει 
ή σύζυγος του λεμβούχου η άλλη τις  φίλη οικοκυρά έν 
τ η  οικία αύτης κατα τρεις τρόπους κυρίως, άπλώς βραστάς 
δ ι’ όριγάνου πεπασμένας, πλακί καί μέ σκορδαλιάν.

Άλλ* ήθελε ν έρωτήσει τ ι ς , . που εύρίσκεται αμέσως 
τόση πληθύς ίγθύω ν, έγχέλυω ν καί καραβίδων ; Εύκολος 
η άπάντησις. Οί άλιείς νησ ιώ τα ι, γινώσκοντες τούτο, προ- 
νοοΰσιν εγκαίρως καί τούς καλλίτερους καί γενναιοτέρους 
ίχ θ  ύς καί έγχέλε ις  καί καραβίδας εγκλείουσιν έντός άμ- 
παρίων έκ σανίδων, τά όποια εχουσιν έντός τής λ ίμνης 
έπί τών εισόδων τών αύλά/.ων Δραμπάτοβας καί Μ ιλίτσι 
η καί παρά τοΐς παρακειμένοις τούτοις καλαμώ σι, καί 
επομένως ένουσ ι προνειροτάτους καί έρωτώσι μόνον πεοί

"** Q  * *  V ^  1 -ν  V  ( \ y   ̂ fτου ραρους και ποσού αυτών, ητοι ποσον να ζυγιζιρ ο 
ιχθύς, πόσον ή έγχελυς -/.αί πόσας καραβίδας θέλει ό πα- 
ρ αγγέλλω  ν. ’Αφού όρισθώσι ταυτα, έντός δέκα λεπτών εινε 
παραδεδομένα καί άσπαίροντα. Σημειωτέον δτι ταυτα εινε 
ήδύτατα τήν γευσιν καί έν Ίωαννίνοις, άλλ’ ηδιστα τρω - 
γόμενα έν ττί νήσω καί ή α ίτια  άγνωστος. ' Ισως ό τρόπος 
τού προετοιμάζειν ταύτα η ή πολλή ορεξις.

Μετά την προετοιμασίαν τούτων έπανέργονται είς τάς

τούς διαφόρους έλιγμούς είς τό μεταξύ τής νήσου καί τού 
ορούς Μυτσκελίου στενόν ή πορθμόν τή s λ ίμ νης, τόν όποιον 
ο ι νησιώ ται καλουσι τ ρ ο χ ο τ ό ν  καί  π ο τ α μ ό ν  έκ τού 
ρέοντος ρεύματος. Εινε δέ ούτος ό Βοσπορίσκος τής λ ί 
μνης ταύτης καί τό βαθύτερον αύτής μέρος. Συνήθως έκ 
τού ορμίσκου της πλατείας της κώμης διευθύνονται πρός 
τόν τών άγιω ν Παντελεήμονος καί Ίωάννου, έν ω αποβι
βάζονται πολλοί, ινα έπισκεφθώσι την είρημένην έκκλη- 
σίαν, την ιστορικήν πλάτανον τής μονής Παντελεήμονος, 
ύπό την σκιάν της όποιας καθήμένος 6 φάλαρις της Ή π ε ί-

ρου Άλής άπεφάσιζε την καταδίκην καί κατακοήμνισιν 
είς την λίμνην έκ τού παρακειμένου ταύττρ βράγου άρ- 
ματωλών καί άλλων* έξ αύτού κατεκρήμνισε καί πολλούς 
τών Γαρδικιο^τών* τούς κοιτώνας, έν οΐς τό τέρας τούτο 
τήν 24 ίανουαρίου του 1822 άπέτισε τά έπίχειρα τής κα
κίας αυτού* τό μικρόν σπήλαιον, τό παρακείμενον τοΐς θα- 
λάμοις τούτοις, έν ώ έσώθη ή σώτειρα πολλών ώραιοτάτη 
καί περινουστάτη Βασιλική. Έκεΐθεν πολλοί προχωρουσ». 
μέχρι της Βά β ως ,  ή μικράς χαράδρας τού είρημένου 
βράχου, δς σφαγεΐον ύπήρξε πολλών, ινα άπολαύσωσι της 
ζωηράς ήχους αύτης.

Μετά ταύτα περ ί τήν δύσιν τού ήλιου, άφού παραλαβή 
ό λεμβούχος έκάστου τά προετοιμασθέντα οψα συσπει- 
ρώνται παλιν άπασαι αί λέμβοι καί διευθύνονται πρός τήν 
Δραμπάτοβαν, ϊνα πίω σ ιν ύδωρ καί ψυγράνω σι τό έν τοΐς 
παγουρίοις ρακί καί τόν έν τα ΐς πλόσκαις οίνον, ως καί 
τούς καρπούς, καί ιδίως τούς πέπονας καί ύδροπέπονας 
(καρπούζια), ατινα πάντα θέτουσιν είς τό ρεύμα τού ρέον
τος ψυχρού ύοατος. Έ κ ε ΐ οι μέν έξέρχονται είς τά ένθεν 
καί ένθεν τής πηγής ταύτης μικρά τοπία  (σ ίαδάκια), ινα 
κατά πρασιάς καθήσωσιν έπ ί έγγω ρ ίω ν  ή περσικών ταπή
τω ν, δι 
λαμπρό'
εινε, δειπνήσω σιν οί δέ τοποθετούνται ένθεν καί ένθεν 
τών καλαμώνων τού αύλακος της Δραμπάτοβας, ινα αυτό 
ποιήσωσιν έντός τών λέμβω ν. Πολλοί δέ δειπνούσιν έ'ν 
τ ιν ι τής κώ μης οικία, συνήθως τ η  τού λεμβούχου, ή έν 
τ ιν ι τών μονών τής νήσου, καί ειτα  διευθύνονται πρός την 
Δραμπάτοβαν.

Έ π ί  τινα ώραν έπικρατεΐ σ ιγή , ήν αίφνης διακόπτει 
καλλίφωνός τις τραγψδιστής ή καλλίφωνός τ ις  άθιγγανίς, 
ή όποια περιπαθώς τρ α γφ δεΐ συνοδευομένη ύπό τού ή χο υ  
τής έγχω ρίου  μουσικής, δτε ή ευθυμία α ρ χ ίζε ι μετά τών 
δ ίστιχω ν ασμάτων, τά όποια διαλογικώς αδονται ύπό τών 
έν τοΐς λέμβο ις, καί ή έκ τού αύλακος τής Δραμπάτοβας

’ ών έχουσιν έστρωμένας τάς λέμβους, καί ύπό τό 
ν Φώς της σελήνης, ή ωανού, δταν σελήνη δέν



εςοδος τών λέμβων καί ή πορεία προ; τον βορειότερον ταύ
της παρακείμενον αύλακα τοΰ Μελίτσι, έν φ ούκ ολίγοι 
και εκεί οειπνοΰσιν, ινα πίωσιν έκ του υδατος της διαυ
γούς ταύτης πηγής τοΰ έκ τοΰ εδάφους κοχλάζοντος, το 
όποιον, κατά την έπικρατοΰσαν κοινήν ιδέαν, εινε ελα- 
φ ρ ο τ ε ρ ο ν  καί χ  ω ν ε υ τ ι κ ώ τ ε ρ ο ν.

Οί ελιγμοί τών λέμβων μεταξύ Δραμπάτοβας, Μελίτσι 
καί νήσου, έξακολουθουσι μ έχρ ι της 10— 11 ώρας προ 
τοΰ μεσονυκτίου καί ή ευθυμία επιτείνεται, δτε αρχονται 
όιευθυνομεναι πρός τήν πόλιν, ινα έπαναγάγωσι τούς έπι- 
€ατας και τας έπιβατρίας είς τάς εστίας των. ’Ολίγοι 
εισιν ο.ι μ έ^ρ ι τοΰ μεσονυκτίου παρατείνοντες έκει την 
διαμονήν αυτών καί ελάχιστοι οί μ έχρ ι της πρωίας. Οί 
λεμβοΰχοι την έπαυριον κομίζουσιν έν ττ, οικία τών πε
λατών αυτών τούς τάπητας, προσκεφάλαια καί λοιπά επ ι
τραπέζια έπιπλα καί πληρώνονται το τίμ η μ α  της διαπορ- 
θμεύσεως.

Αί εν τ^ νήσω τοιαΰται διασκεδάσεις αρχονται συνήθως 
απο τών αρχών τοΰ ίουνίου, άλλ’ έπιτείνονται άπο της 
24 τοΰ μηνος τούτου, δτε αρχονται αί πανηγύρεις τών 
μονών αύτής, καί λήγουσι τήν 8 σεπτεμβρίου, δτε διά 
τής πανηγύρεως τής προς άνατολάς τής νήσου κειμένης 
υπο τούς πρόποδας τοΰ ορούς  Δρύσκου μονής τοΰ Δουοα- 
χά ν  παύουσι.

Κατά τήν ημέραν ταύτην οί ιχέν τών Ίωαννιτων μετα- 
βαινουσιν είς τήν πανήγυριν ταυτην, οί δέ είς τήν νήσον 
προς υποδοχήν τών έκ ταύτης έπανερχομένων καί διά τής 
νήσου καί Δραμπάτοβας διερχομένων πανηγυριστών. Οι 
πλειστοι δμως έξέρχονται εξωθεν τής πόλεως είς τόν πρός 
Β. αυτής καί έπί τής όδοΰ ’Ιωαννίνων καί Βιτωλίων κεί
μενον ναόν τοΰ άγιου Νικολάου τών Κοπάνων καί έκει*, 
καθήμενοι καί εύθυμοΰντες, άναμένουσι τούς πλήρεις ευ
θυμίας έπιστρέφοντας έφιππους πανηγυριστάς έκ τής πα- 
νηγυρεως τής περιωνύμου μονής Ι ί α λ ι ο υ ρ ή ς .  Κεΐται 
οε η μονή αυτη είς τρίωρον άπόστασιν πρός Δ. τών Ί ω -

αννίνων έπί της άριστεράς όχθης τοΰ έκ τών Γραμμενο- 
χω ρ ίω ν κατεοχομένου ποταμίου Μολίτσα ολίγον άνω πρό 
τής συμβολής αύτοΰ μετά τοΰ ποταμίου Βέλχιος καί τής 
συμβολής τούτων μετά τοΰ θυάμιδος (Καλαμά). Έ  θρη
σκευτική αύτη πανήγυρις εινε μία τών έπισημοτέρων τής 
’Ηπείρου καί συρρέουσιν είς αυτήν χάριν  προσκυνήσεως 
καί διασκεδάσεων πλειστοι δσοι έξ ’Ιωαννίνων, Ζαγοριου, 
Κουρέντων καί άλλαχόθεν. Οί πανηγυρισταί ούτοι εισέρ
χονται είς ’Ιωάννινα έφιπποι καί αδοντες καί μετά μουσι
κών περί τήν 5 ώραν μ. μ. Οί τούτους άναμένοντες 
ΐστανται όρθιοι, δεξιοΰνται καί συμπίνουσι μετά τών πα- 
νηγυριστών, προθύμως προσφερόντων τάς πλήρεις ή ή μ ι-  
πλήρεις οίνου πλόσκας καί τά πλήρη ή ήμιπλήρη ρακιού 
παγούοια,άντιφωνοΰντες καί τοΰ χ ρ ό ν ο υ  ά δέ ρ φ ια . ’Αφοΰ 
παρελάσωσιν ολοι οί πανηγυρισταί, τότε καί τό άναμένον 
αυτούς πλήθος εισέρχεται έν τ?ί πόλει, αδόντων τών ευθυ- 
^οτέρων καί ιδία τών παιδιών τών αειμνήστων Ζωσιμα- 
οών, τών καί ά σπ ρ ο σκ ο ύ φ ι δ ω ν λεγομένων, διότι έκ 
τών πόρων τών Ζωσιμαδών πληρόνεται ο στρατιωτικός 
αύτών φόρος, καί διότι πλεκτόν έξ έστρυμμένου βαμβακος 
φοροΰσι λευκόν κάλυμμα έπί τής κεφαλής, τ ίμ ιο ι καί γεν
ναιότεροι τών Ίωαννιτών, άλλά στερούμενοι, ώς ελεοόο- 
τούμενοι, ψήφου, τό δίστιχο ν':

«Ά ϊστε, παιδιά νά φύγω^ιε, ’ς άλλον νά πάμε τόπο,
«Πούνε Tb κρασί φθινό κι’ ας κά{/.ωμε κι’ ο’λίγο κόπο».

Ίό δ ίσ τ ιχον  τοΰτο ύποδηλοι τδ τέρμα τών πανηγύρεω ν, 
ύς καί τό τέρμα τής εσοδείας τοΰ οίνου, δς κατά τήν έπο- 
χ η ν  ταύτην σπανιώτερος καθίσταται καί επομένω ς καί 
ακριβώτερος. Αί δεξιώ σεις καί πόσεις τών έκ τής πανη
γύρεω ς τοΰ Δ ουραχάν έπιστρεφόντων πανηγυριστώ ν γ ί 
νονται είς τόν μεταξύ νήσου καί Δραμπάτοβας πορθμόν, τόν 
τ ρ ο χ ο τ ό ν  ή π ο τ α μ ό ν ,  έν ω παρατάττονται έν γ ρ α μ μ ή  
αι λέμ β ο ι τών άναμενόντων αυτούς.



Μετα τήν όγδόην Σεπτεμβρίου σπάνιοί είσιν οί είς τήν· 
νήσον προς διασκέδασιν μεταβαίνοντες* διότι ή ήμέρα 
έλαττουται, ή νύξ αυξάνει καί καθίσταται υγρά, ψυγρα  
καί ομιχλώ δης. Πλήν δέ τούτου μετά την έπογήν ταύτην 
άρχεται μετα μεσημβρίαν έκάστης κυριακής καί εορτής 
τό κυνήγιον τών φ α λ α ρ ι δ ώ ν  και τό λεγόμενον κ λ ε ΐ -  
σμα.  Αί λέμβοι πασαι τότε ενοικιάζονται ύπό τών κυνη-

Ϊ
ών, άλλως τε καί ένεκα τού κυνηγίου τούτου λίαν έπικίν- 
υνος αποβαίνει ή πρός διασκέδασιν μετάβασις είς τή> 
νήσον.

Τοιαύται έν σμικρα σκιαγραφία αί κατα τήν Δραμπά
τοβαν, νήσον κτλ. διασκεδάσεις τών τήν εύθυμίαν και 
ευζωίαν άγαπώντων Ίωαννιτών και Ίωαννιτισσών, τών φη- 
μιζομένων άλλοτε δια τήν καλλονήν αύτών, ώς καί τό· 
δημώδες ασμα μαρτυρεί τούτο.

« ’Σ τά Γ ιάνν ινα  εΐν’ ώμορφες,
’ς τήν Ά ρ τ α  μαυρομάτες,

» Καί *ς τήν καυμένην Πρέβεζα 
κοντούλες καί γιομάτες.»

Αί κατα τό θέρος διασκεδάσεις έν τγ, νήσω και Δραμπά- 
τοβα είνε καί τό κοινόν έντευκτηριον τών έν Ίωαννίνοις 
παρεπιδημούντων ξένων, οίον προξένων, υπαλλήλων τής 
εγχωρίου αρχής, εμπόρων καί άλλων παρεπιδήμω ν διότι 
κατα τήν εποχήν ταύτην έν ττ4 πόλει ούδεμία διάχυσις 
υπάρχει.

Έ ν ταΐς διασκεδάσεσι ταύταις λαμβάνουσι μέρος καί 
Όθωμανοί καί Ε βραίοι, πολύ δαπανάται y  ρήμα, πολλαί 
γίνονται έπιδείξεις, αισθήματα έκδηλούνται, αναπτύσσον
ται καί συναντώνται έν αύταΐς μετά τών παρομαρτούντων. 
Έ ν ένί λόγω γίνονται καί άφορμαί τής έκλύσεως τών 
ηθών, τά όποια από τινων ετών πολύ έξεπεσον της πρώην 
έπικρατούσης αύστηρότητος. Σημειωτέον δέ δτι όθωμα- 
νίδες δέν φαίνονται έν αύταΐς ή σπανιώτατα καί άπο με-  
μακρυσμέναι τών άλλων. Κυρίως αί όθωμανίδες μεταβαί-

νουσι πρός διασκέδασιν έν τη νήσφ και τοΐς περιξ αυτής εν 
τω μέσω τής έβδομάδος κατα τάς έογασίμους τών Χ ρι
στιανών1 καί Εβραίων ημέρας, καί ιδία κατά την Παρα
σκευήν, καθ’ ήν οί Όθωμανοί αγουσιν οιονει εορτήν. 
Ά λλ ά  καί μεθ* ολης τής προ©υλάξεως ταύτης δεν λειπουσι 
καί έκ του μέσου αύτών διάβολοι και πειρασμοί μετα των 
παγίδων καί σαγηνών αύτών, παραφυλάττοντες εκεί που εν 
τοΐς καλαμώσι τών αύλάκων Δραμπάτοβας καί Μιλιτσι, 
όπόθεν τά ούρί τού προφήτου διέρχονται σαγηνευοντα και 
σανηνευόμενα διά τής μυστικής τών αισθημάτων γλω σ- 
σης, τής διά τών οφθαλμών, τών νευμάτων και νοημά
των λαλούσης.

*Εγραφον εν Άθήναις, Σεπτεμβριω φθίνοντι 1888.

Ν . Τ ς ι γ α ρ α ς
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ΦΙΔΗΚΙ ΚΑΒΔΔΔΩΤΗ,

Τ Ω .

Φ Ι Λ Ε Λ Δ Η Ν Ι  Μ Ε Δ Ι Ο Λ Α Ν ί Ι Ν  B 0 Y A E Y T L

ΤΑΣ ΦΙΛΙΤΑΔΟΥΣ ΤΑΥΤΑΣ ΣΕΔΙΰΑΣ

Ε. Κ . Α ς ω π ι ο ς

ΣΓΜΜΙΚΤΑ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΠΑΡ ΙΤΑΛΟΙΣ

( 1 3 1 0 — 1 8 Τ Ο )

ί  |  \  I μακροχρόνιοι εμφύλιοι πόλεμοι, οί επί αιώνας 
1 1 1  τήν ’Ιταλίαν κατασπαράζαντες διά τών δύο Ικεί- 

νων πολεμίων φατριών, τών Γουέλφων καί τών 
Γιβελλίνων, τών οπαδών της Παπωσύνης καί τών της 
Αυτοκρατορίας, δεν φαίνονται έγγύθεν ή πόρρωθεν ύπη- 
ρετουντες τήν ιδέαν τής εθνική; ενότητος. Ναι μέν οί 
Γιβελλΐνοι τάσσονται τω Αύτοκράτορι και πολεμουσι τον 
Πάπαν, άλλ’ ό μέν Αύτοκράτωρ είναι φυσικός του Π άπα 
εχθρός, ή δέ Παπωσύνη λύκαινα άρπακτική· μάχονται 
υπέρ τής ιδίας αύτών ύπάρζεω; καί ανεξαρτησίας, ούδε- 
μία ομως γενικωτέρα ίδεα διαφαίνεται εν τοις πολέμοις 
αύτών. Ά λλά  και οί πόλεμοι ούτοι κατά τον επειτα χρό
νον, ότε ειχεν ήδη λήξει ή κοπάσει ή σφοδρά εκείνη τής 
Παπωσύνης πρός τήν Αυτοκρατορίαν διαπάλη, ή έπί 
Γρηγορίου του Ζ ' (1 0 7 3 — 1085) άρζαμένη, άποβάλλουσι 
πασαν εύγενή αφορμήν. Γουέλφοι καί Γιβελλΐνοι σπα- 
ράττουσιν άλλήλους ούχί περί άρχών, άλλά περί τοπικών



καί φατρίας συμφερόντων μαχόμενοι. Ά λλω ς Ιν χώρα 
διηρημένη είς άνεξαρτήτους δημοκρατίας, καί πληθύν 
άλλων κρατών, το της Έκκλησίας, το βασίλειον τής 
Νεαπόλεως, το βασίλειον τής Σικελίας, καί μυρίας με- 
γάλας καί μικρας δεσποτείας (signorie), ώς είχον τότε 
τα τ/)ς Ιταλίας, έννοια τοιαύτη δεν ητο δυνατόν νά 
έπελθη, ώς εκ τής φυσεως αυτής τών πραγμάτων. Θά 
ήτο άντικρυς αυτοκτονία. Ούδεμία πόλις* ουδείς δεσπό
της, ουδετερα τών φατριών Οά εστεργε νά μετάσχη πο
λέμου, ου τελικός σκοπος η τών πάντων έξόντωσις /άριν 
ενός και μόνου δεσπότου. Οθεν ό τών Γουέλφων καί τών 
Γιβελλίνων μάκρος αγών ουδεν εσχε κοινόν πρός τήν ιδέαν 
τής εθνικής ενότητος.

I

ΔΑΝΤΗΣ

Η ιδέα τής ιταλικής άποκαταστάσεως ύπό ενα καί 
τόν αυτόν ήγεμόνα γεννάται συν τω Δάντη, καί ζωηρώς 
άπεικονίζεται Ιν τή οδύνη τής βιαίας εκείνης πρός τήν 
’Ιταλίαν άποστροφής αύτου :

Ahi serva Italia, di dolore ostello,
N ave senza nocchiero in gran tempesta,
Non donna di provincie, ma bordello.

η τ ο ι

Α Ιταλία άνδράποδον, κατάλυμα τοΰ πόνου, 
ναΰς είς μεγάλη ν θύελλαν χωρίς πηδαλιούχου, 
ουχι κυρία των εθνών, άλλά πορνοβοσκεΐον. 1

Ο Δαντης, Γουέλφος τό πρώτον, Γιβελλΐνος επειτα,. 

ί P u rg , VI, /6.  Καθαρτηρ. Ασμ. C ', 26, (ΐετάφρ. Γ. Ε. Άντωνιάδου^

ούδεν πλέον ούτε παρά τούτων ούτε παρ’ εκείνων έλπι- 
ζων, συγγράφει λατινιστί (1310) πονημάτιον, περίφημον 
τότε γενόμενον, ούτινος ή επιγραφή Μοναρχία λέγει έκ 
τών προτερων τόν σκοπόν. Καθιερου δ εν αυτη προς τοις 
άλλοις δτι ή του Αύτοκράτορος έζουσία εκπορεύεται απ’ 
ευθείας έκ του Θεοϋ, άνευ τής μεσολαβησεως οίου δή ποτε 
άντιπροςώπου αυτου ητοι του Π απα.  ̂ Ι\ατα  τον αυτόν 
δε ακριβώς χρόνον Ερρίκος ό Ζ τής Γερμανίας, ισχυρου 
ηγούμενος στρατού, υπερβαίνει τάς Αλπεις (1310), ίνα 
στεφθή βασιλεύς έν Μεδιολάνοις καί Αύτοκράτωρ έν 
'Ρ ώ μη. Κομίζει τάς εύχάς καί τάς συστάσεις Κλήμεντος 
του Ε ' , — Π άπα έν Αύενιώνι, ενθα άπο του 1308 ί) των 
Παπών εδρα — , διότι ύπισχνειται αύτω ότι θά φέρη τήν 
ειρήνην έν τή ύπό τών φατριών καταμαστιζομένη Ιτα 
λία. Αί ελπίδες του Δάντου άναπτεροΰνται* ό Ερρίκος 
εσται ό ελευθερωτής τής Ιταλίας, ο την ελαίαν τής Α
θήνας κομίσων. Πανηγυρίζει την ελευσιν αυτου δι ασμά
των, έν άκαοεΐ δημοτικών ανά πάσαν την χώραν κατα- 
στάντων, άποτείνει εγκύκλιον γράμμα προς τούς λαούς, 
ήγεμόνας, κόμητας, δουκας καί αρχοντας τής Ιταλίας, 
προτρέπων αύτούς νά υποταχθώ^σι τω Αυτοκρατορι, συν- 
ωδά τοις έν τή Μοναρχία έκτιθεμένοις, καί ινα χαιρετίση 
τόν Ερρίκον άπέρχεται, καί πρός αύτόν χρονοτριβουντα. 
έν Λομβαρδία έπιστέλλει, (16 Απριλίου 1311), ταχειαν 
τήν είς Φλωρεντίαν πορείαν συνιστών. Ά λ λ ’ ό Ερρίκος 
Αντί της έλαίας φέρει τόν δαυλόν. Δι άσυνε'των προς 
τούς Γιβελλίνους προτιμήσεων προκαλει τό μίσος καί την 
άντίπραζιν τών Γουέλφων, .κατέρχεται εις σκληράς προς 
αύτούς άντεκδικήσεις καί έ μπλέκεται εις πολέμους. Γό

1 *Όρα περί τοΰ Δάντου καί τοΰ βιβλίου τής Μ ο ν α ρ χ ί α ς  
έχτενέστερον το Α τ τ ι κ ό ν  ' Η α ε ρ ο λ ό γ ι ο ν  τοΰ Ετους 
1887 . σελ. 142 κ. έφ.



αιμα ρέει άπο Μεδιολάνων έως ‘Ρώ μης, ένθα μετα κόπου 
κατορθοι να στεφθη Αύτοκράτωρ ύπό δύο παρά του έν 
Αύενιώνι Π άπα  τεταγμένων καρδιναλίων. Τέλος, ένω 
άναμένει στρατιάς έκ Γερμανίας καί προαλείφεται εις 
έξοντώσεως πόλεμον κατα τών Γουέλφων καί του βα- 
σιλέως της Νεαπόλεως ‘Ροβέρτου > αποθνήσκει παρα 
την Σιέννην, τη 24  Αύγουστου 1313  ύπό καλογηρι- 
κου, ώς έλέχθη, δηλητηρίου θανατωθείς. Ό  δέ πρόωρος 
εκείνος θάνατος διαλύει τούς φιλοπάτριδας του Δάντου 
όνείρους, τόν βίον έν τη  έξορίι* καταστρέφοντος (1 3 2 1 ) .

II

ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΗΣ

Ή  πραγμάτωσις της έθνικής ένότητος, ώς εϊδομεν έ - 
χοντα τά  έν Ίταλίο: τότε, άπήτει τόσας Χαιρωνείας οσοι 
ήσαν καί οί τής χώρας κρατούντες δεσπόται· άπήτει Φ ί
λιππον αμα δε και Αλέξανδρον, μεγαλουργον καί ευτυχή 
τινα ηγεμόνα, όςτις, πάντα  πολέμιον καταβάλλων, ν’άνα- 
δείζΥ) εαυτόν μονοκράτορα, καί στήση έπί άκοαδάντων 
βάσεων τήν ίσχύν αύτου. Τόν δέ ηγεμόνα τούτον άνέ- 
λαβε νά δημιουργήση ό Φλωρεντινός Γραμματεύς , ώς 
κοινώς καλείται ό Μ ακιαβέλλης, συγγράφων τό περιώ
νυμον εκείνο βιβλίον, περί ού τόσοι έπαινοι καί ψόγοι έλε'χ- 
θησαν1 καί οπερ προύκάλεσε τόν Ά ντι-Μ αχιαβέΛ Λ ην  τοΰ 
Μεγάλου Φρειδερίκου, καί έγέννησεν επωνυμίαν παροι- 
μιώδη κατα σ τάσ α ν είναι δέ αύτη ό Μ αχιαβελΜ σμός,οςτις

1 Μεταξύ τών εύγλώττων απολογητών τού Μακιαβέλλη— πάνυ δέ 
δικαία ή απολογία— τάσσεται καί ό ήμέτερος έλλόγιμος φίλος καί 
συνεργάτης χ. Ν. Καζάζης διά χαλλίστης καί γλαφυρωτάτης διατρι
βής έν τψ Π α ρ ν α σ σ ψ  (τόμ. Γ', τεΰχ. Α χαί Β', 1879).

όμως ήτο προγενέστερος του Μ ακιαβέλλη. Ό  Ή γεμ ώ ν , 
τό αινιγματώδες βιβλίον, τό άποκαλύπτον τοΐς λαοΐς τά  
σκότεια καί ζοφερά έργα τών τυράννων καί συγχρόνως δ ιδά- 
σκον τούς τυράννους πάντας τούς τρόπους όπως ύπερισχύ- 
σωσι τών δυς^ερειών,* τό βιβλίον τό έπιτρέπον αυτοις ό ,τ ι 
άνόσιον καί άνίερον όπως κραταιωθώσιν, προώριστο ν’άποβ*^ 
ή του μέλλοντος ήγεμόνος κατήχησις. Έ ν  αύτω ό Φλω
ρεντινός Γραμματεύς ανέγραψε παν ό ,τ ι μακρά πολίτικη 
πείρα έδίδαζεν αύτόν συντελεστικόν καί απαραίτητον πρός 
έπιτευζιν τής ιταλικής ένότητος ύπό ένα καί μόνον αρ- 
^οντα . Τό βιβλίον δέν άποτείνεται πρό; πάντας έν γένει 
τούς ηγεμόνας, άλλ* είναι ή κατήχησις ’Ιταλού ήγεμό
νος, μέλλοντος νά πραγματώση ώρισμένον τινά σκοπόν, 
τήν άπελευθέρωσιν τής Ιτα λ ία ς  έκ τών Βαρβάρων, ήτο ι 
τών κατεχόντων αύτήν ζένω ν ησαν δέ ούτοι οί ‘Ισπανοί 
καί οί Γάλλοι. Ό  Μακιαβελλισμός προϋπήρχε τού Μ α
κιαβέλλη, καί είς πολιτικήν ψεύδους, απάτης, επιορκιών,

1 Ουτω πως, λέγουσιν, οτι καί δ Μακιαβέλλης έκρινε τό βιβλίον αύ
τοΰ. Μεμφομένου τινός τόν εξοχον συγγραφέα οτι έδίοαξε τούς ήγεμό- 
νας τήν τυραννίαν I «Ναί, άπήντησεν, άλλά συγχρόνως έδίδαξα χαί 
τούς λαούς πώς νά καταστρέφωσι τούς Τυράννους».— Τό Πε ρ ί  Η γ ε- 
μ ό ν ο ς  βιβλίον ύπάρ/ει καί έν τη ήμετέρα γλώσση, μεταφρασθέν ά - 
νωνύμως έκ τού πρωτοτύπου καί έκδοθέν τώ 1845, τύποις Σ. Κ. Βλα
στού* μετα*φραστής δέ κατά πασαν πιθανότητα δ άείμνηστος Ε. Σΐμος. 
Προηγείται τής μεταφράσεως, ή τ ις είναι π ιστοτάτη, «προδιάθεσις» έχ 
σελίδων κε', έν η τινά περί τού βίου χαί τών συγγραμμάτων τού Μα
κιαβέλλη- ϊν* ι δέ καί σημειώσεις ενιαχού τό κείμενον.— Κατά δέ τούς 
τελευταίους τούτους χρόνους λόγιος έν Βενετία "Ελλην, δ καθηγητής 
κ. Κ. Τριανταφύλλης, έδημοσίευσεν ’Ιταλιστί περί τοΰ Μ α χια β έλλη  
πολλοΰ λόγου αξίας μελέτας, δικαίως άξιωθείσας τής προςοχής καί 
επιδοκιμασίας τοΰ έν Ευρώπη δημοσίου, τεινούσας ν> άποδειξωσι τό 
ελληνομαθές τοΰ άνδρός καί δτι συγγράφων τόν ' Η γ ε μ ό ν α  πρότυπον 
καί δδηγόν είχε τά Π ο λ ι τ ι κ ά  τού ’Αριστοτέλους. *Όρα *. Sulla vita 
di Castruccio Castracani κ τλ .—  Niccolo Macchiavelli e gli Scrit- 
tori Greci. — Nuovi Studii sn Niccolo Macchiavelli II P r i n 
c i p e .  Venezia.



είς δολοπλόκον πολιτικήν δεν ήτο βεβαίως συνετήν ν αν- 
τιτάζγ) καί συστήση άρετάς ευαγγελικός. Κ αί ούτος ό 
λόγος τών Ιν τω  <Γ' κεφαλαίψ έπιτρεπομένων τω  ή γ ε -  
μόνι μη χα νη μ ά τω ν, ανήθικων, απολύτω ς κρινομένων, 
δ ι’ ο καί το κεφάλαιον τοΰτο ιδία επέσυρε τών ηθολόγων 
την μηνιν, ούδείς όμως ηθολόγος υπηοζε ποτε πολίτικος 
άνήρ, τούλάχιστον κ α τά  τούς χρόνους εκείνους. Κ αί κ α τά  
τούς μεταγενεστέρους έτι, τον αιώνα Λουδοβίκου του ΙΓ  , 
οτε ή κοινωνία ήτο άσυγκρίτω τω  λόγψ  ηθικω τέρα, η 
Ιπ ί τών χρόνων Ά ^εζάνδοου τοΰ ζ" καί Λουδοβίκου 
τοΰ Ι Α ' ό 'Ρ ιχελ ΰ ο ς, 6 τόσον εις τήν παγιωσιν τή ς ένό
τητος τοΰ γαλλικοΰ έθνους συντελέσας, δεν φαίνεται νά 
έξήλθεν έκ τής αισθηματικής τών ήθολόγων σχολής. Α λλά 
κα ί αύτός ούτος ό Μ ακιαβέλλης, ώς εζ άλλης αυτοΰ 
συγγραφής εξάγετα ι, ού δείκνυται πάντοτε απόλυτος, 
τά ς συμβουλάς αύτοΰ προς το εί^ος έκαστου πολιτΕυ- 
ματος μεταβάλλω ν. Ο ύτω  έπί παραδείγματος, προς τους 
ήγεμόνας τών Κ ρατώ ν, έν οίς η υπέρτατη  &ρχη είναι 
κληρονομική, ή ύφ ίστανται τα ΰ τα  απο πολλοΰ και εισι 
στερεά , συνίστησι τήν δικαιοσύνην , τήν φιλανθρωπίαν 
καί τήν άρετήν τοΰ Μάρκου Αύρηλίου. Πρός δε τούς 
ήγεμόνας, ήτο ι τούς άπο μικροΰ εις την άρχήν περιελ- 
θόντας, λέγει ότι άζιεπαινον τω ι[γεμόνι τό τη peer τήκ 
πίστιν, το Cyr μετ' άχεραιότητος χαί άνευ πονηριάς, οί 
δε λόγοι ούτοι ούς προςτίθησιν: « converrebbe esser 
baono se tutti gli uomini il fossero» ήτο ι ωφειΛε ra 
if τις αγαθός, εί πάντες οί άνθρωποι ήοαν τοιοντοι, αρ
κούντως έζηγοΰσι δ ια τί ενίοτε άναγκά ζετα ι νά μή συμ
βουλεύει Μάρκου Αύρηλίου άρετάς τω  ήγεμόνι αύτοΰ.

Ό  Μ ακιαβέλλης ύπήρζεν Ι τ α λ ό ς , ώς ό Δ αντης, ένα 
καί μόνον, ώς Ικεΐνος, κύριον σκοπόν προθεμενος, τήν 

1 Fattori dell’Incivilmento.

άπελευθέρωσιν της ’ Ιτα λ ία ς, πά ντα  τ ά  λοιπά ώς ά -λ α ς  
μηχανά ς προς έπίτευξιν τοϋ σκοποΰ θεωρών. Δ ι ’ ο καί 
ίνα κρίνη τ ις  ασφαλώς περί τοΰ χαρακτηρος καί τών πο
λιτικών τοϋ άνδρός δοξασιών, πρέπει νά λάβη  ύ π ’ δψιν ού 
μόνον τόν 'Η γεμ όνα , άλλά καί πάσας τά ςλ ο ιπ ά ς  πολιτικάς 
καί Ιστορικάς αύτοΰ συγγραφάς, ώς ύπέρ π ά ν τα  άλλον έπ ι-  
τυχώ ς εκρινεν ό ήμέτερος Άνδρε'ας Ζαμπέλλιος.» Έ ν  τώ  
Ή γεμ ό ν ι  δείκνυται άγαν μοναρχικός, ετι πλέον δεσποιικός 
και τυραννοφρων, και ομως αλλαχού φιλεΐ το δημοκρατικόν 
πολίτευμα, ιδία δέ ώς πρός την πατρ ίδα  αύτοΰ Φλωρεν
τ ία ν . Λ έγετα ι δέ μάλιστα  δτι καί συνωμοσίας μετέσχε 
κ α τά  τοϋ καρδιναλίου τοΰ έκ Μεδίκων , τοΰ μ ετέπειτα  
Λέοντος τοΰ I ' .  Τό αληθές ότι έκατηγορτ,θη, καθείρ/θη 
καί ύπέστη την βάσανον, ελευθερωθείς μ ε τ ’ ού πολυ ύπό 
τοΰ περιωνύμου έκείνου Π ά π α . Ό  Μ ακιαβέλλης ητο τό 
δη λεγόμενον χαιροσχόπος, εκλεκτικός ώς πρός τ ά  όργανα 
καί τους τρόπους, τούς άνδρας καί τ ά  πολιτικά  κ α τα 
σκευάσματα, καί τοΰτο έξηγεϊ τά κ α τ’ έπίφασιν π α λ ίμ -  
βουλον τών πολιτικών αύτοΰ δοξασιών.

III  '
ΚΛΙ2ΑΡ «ΟΡΓΙΑΣ

Σ /ετ ισ θ ε ίς  ώς πρεσβευτής της τών Φλωρεντίνων δημο
κρατίας μ ετά  τών Βοργιών, ’Αλεξάνδρου τοΰ <Γ’, ιδία δέ 
μ ετά  τοΰ δευτεροτόκου αύτοΰ υίοΰ, νόθου Ικ τη ς ώραίας 
Ρ ω μ α ία ς  Ούαννοζίας, Καίσαρος, κοινώς δέ Ούαλεντίνου 

καλουμένου,2 ούκ έπαύετο θαυμάζων τά ς στρατιω τικάς

1 Ορ» II Principe di Niccolo Macchiavelli, premessevi le  
Consider a zioni del prof. Andrea Zambelli κτλ. Firenze L e 
Monnier, 1848.

2 ’Εκαλείτο Ούαλεντινος, διότι έγένετο δους του ε\ Γαλλία Vallentl- 
nois ύπό Λουδοβίκου του IB'.



άρετάς καί την πολιτικήν αύτοΰ δεξιότητα , δ ι’ο καί ένεώρα 
εν τ φ  προςώπω τοΰ Ούαλεντίνου τον μέλλοντα δημιουρ
γόν της ιταλικής ενότητος.

Ή  πολίτικη δεξιότης Α λεξάνδρου τοΰ <Γ', αί κ α τα 
κτήσεις τοΰ Ούαλεντίνου, οσημέραι έπεκτεινόμεναι, η 
παρά  πάντω ν τών ιστορικών όμολογουμένη άφοσίωσις τών 
λαών της 'Ρ ω μ α ν ία ς  (Romagna) προς την εξουσίαν τοΰ 
Ο ύαλεντίνου, η προστασία, ης απολαύει παρά Λ ουδο- 
βίκω τ φ  I B ' της Γ α λλ ία ς, παρέχοντι αύτψ  στρατιώ - 
τας* αί τότε δι* ολίγων, άνδρών καί ούχί διά μ ε γ ά 
λων στρατών γινόμεναι έν ’Ιτα λ ία  άρπακτικα ί κ α τα 
κτήσεις, έπί πασι δε ή άκρατος φιλοδοξία η άπλη στία  
τοΰ Ούαλεντίνου, ζητοΰντος ήδη παρά  τοΰ ίεροΰ τών 
καρδιναλίων Συνεδρίου τό βασιλικόν ά ξ ίω μ α , τα ΰ τα  
π ά ν τα  πείθουσιν ότι ό πρακτικός τοΰ Μ ακιαβέλλη νοΰς 
δέν εκτιζεν έπί της άμμου το της ιταλικής μονοκρα
τορίας οικοδόμημα. Ά λ λ ’ ό Π ά π α ς έκεΐνος έπεκτείνει 
το Κ ράτος αύτοΰ διά τοΰ δηλητηρίου μάλλον η διά  τών 
ο π λ ώ ν  είναι ’Αλέξανδρος ό £“'* ό δούξ μεγεθύνεται δι* 
αρπαγών καί φόνων, άρπάζων ξένας δεσποτείας καί τούς 
δέσποτας θ α να τώ ν  είναι ό Κ αΐσαρ Β όργιας. Κ α ί όμως 
τ ά  άποτρόπα ια  τα ΰ τα  ονόματα, αί βδελυγμίαι αύτα ι ού- 
δεμίαν φαίνονται έμποιοΰσαι αί'σθησιν τψ  Φλωρεντίνω 
Γ ρ α μ μ α τε ΐ. Ού μόνον θεωρεί άπαθώς τ ά  γενόμενα,— ώς 
στρατηγός έν πολεμώ τούς περί αύτόν π ίπ το ντα ς στρα- 
τιώ τα ς — , είς μόνα τ ά  άποτελέσματα τον νοΰν προςέ- 
χω ν, άλλά καί της άπαισίας έκείνης δυάδος εύφήμως έπί 
πολίτικη δεξιότητι μνημονεύει εν τε τω  Ή γεμ ό ν ι  καί 
άλλαχοΰ* τόν δε Ούαλεντΐνον καθίστησι τον ηρωα, τό 
υπόδειγμα τοΰ μέλλοντος ήγεμόνος. Έ π ισ τέλλ ω ν δέ τφ  
φίλω  αύτοΰ Φραγκίσκω Ο ύεττόρη (V e tto ri)  προτρέπει 
τούς ’Ιταλούς ηγεμόνας «νά σχηματίσωσιν έκ τοΰ συνό

λου τών αστών (cittadipanza) εν καί μόνον σώμα, ί’να 
πάντες ένα καί μόνον άναγνωρίσωσι βασιλέα (sovrano)», 
καί ένθυμίζων « την μεγάλων τοΰ λαοϋ προς τόν δοϋκα 
Ούαλεντΐνον α γά π η ν , ήν έκτησατο δ ι’ ού έν το ις πρόςθεν 
έξέθετο τρόπου», λέγει τάς πράξεις εκείνον (τοΰ Ο ύαλεν- 
τινου) θ άπ εμ ιμ  ον μ η ν  π ά ντο τε , άν  ποτε η μ η ν  νέος ηγεμ ώ ν.

Α λλ ή εύλάβεια αύτη , ό θαυμασμός ούτος προς τον 
οίκον τών Β οργιώ ν,έζω λεστάτης μνήμης, δέν γεννώσιν άρά 
I'c την υπονοιαν ότι ό Μ ακιαβελλης, τούς άνθρώπους κ α ί 
τά  π ρ ά γμ α τα  Ικ τοΰ σύνεγγυς βλεπω ν, δέν είδε τόν ’Α λέ
ξανδρον καί τον Ούαλεντΐνον τόσον άπαισίους, τόσον ζο
φερούς, όσον κοινώς παρίσταντα ι ; Δέν φαίνεται πιθανόν 
ότι συγγραφείς τινες, δυςμενώς προς τούς Βοργίας εχον- 
τες, εμεγαλοποιησαν καί έπί το ζοφερώτερον έχρ ω μ ά τι- 
σαν τά ς  άνομίας, δ ι’ ών τήν μνήμην αύτών έμόλυναν, 
άλλ οτι π ρ α γμ α τ ι δεν ύπήοξαν ούτε κρείττονες, ούτε 
χειρ ον ες τών συγχρόνων αύτοΐς ; Σύγχρονοι δέ Λουδο
βίκος ό ΙΑ  τή ς Γ α λ λ ία ς , 5 εννέα, ετη προ τή ς άναρ- 
ρήσεως Αλεξάνδρου τοΰ ζ"' άποθανών, καί Λουδοβίκος 
Σθόρτσας ή Μ ανρος (Μογο) τών Μεδιολάνων δούξ. Κ α ί 
όντως δέν κακίζει ύπερβολάς ή -περίφημος εκείνη πρός 
τον Τοσκανον ιστορικόν Γουϊκιαρδίνην, έ^θρόν τοΰ ‘Α λε
ξάνδρου, αποστροφή τοΰ Β ολταίρου, όςτις δέν δύναται 
βεβαίως νά τα χθη  μεταξύ τών ύπερασπιστών τής Π α -  
πωσυνης, λέγοντος : «J’ose dire a Guicchardin Γ Ε ιι-  
rope est trompee par vous et vous Γ avez ete par 
votre passion; vous etiez Γ ennenii du pape, vous 
en avez trop cru votre haine et les actions de sa 
V ie» . Α λλως αύτός ούτος ό Γουϊκιαρδίνης άναγκάζετα ι 
να έπαινέση τόν διοικητικόν τοΰ Ούαλλεντίνου νοΰν, λέ
γων ότι καί μετά  τήν πτώσιν αύτοΰ ή 'Ρ ω μ α ν ία  έ'μενεν



ήσυχος καί πιστή αύτώ , Ικ πείρας διδαχθεΐσα δτι προτι- 
μότερον νά ύπείκη άπασα ένt μόνω καί ίσχυρώ δεσπότη 
η έκάστη πόλις ίδίω δεσποτίσκω, άνισχύρω νά υπερά
σπιση ή εύεργετήση αυτήν. Ού μην άλλά καί ό Σισμόν- 
δης, παν άλλο η τών τυράννων άπολογητής ών, πάνυ 
εύφήμως άποφαίνεται περί της πολιτείας του Ούαλεντί
νου προς τούς ίδιους υπηκόους, άπολαύοντας ασφαλείας, 
έλβιότητος καί δικαίας έκτιμήσεως της άρετής έκαστου 
τών διακρινομενων* ό δε Μακώλευ λέγει περί αύτοΰ δτι 
πιθανώς θ’άπέβαινεν ό σωτήρ της ’Ιταλίας, ό μόνος άνήρ 
ό δυνάμενος νά υπεράσπιση τήν άνεξαρτησίαν τής χώρας 
αύτοΰ. Γνωστόν δ ’ έκ τής ιστορίας δτι ό Ούαλεντΐνος Άρ
παζε τάς κτήσεις άρπάγων καί δτι οί μικροί εκείνοι τής 
'Ρ ω μανίας δεσπόται ήσαν χείρονες αύτοΰ, άτε τούς ύ π ’ 
αύτούς λαούς άεί καταθλίβοντες. Έ ν  τούτοις σπεύσωμεν 
νά εϊπωμεν χάριν τής ιστορικής άκριβείας δτι καί αύτος 
ό Μ ακιαβέλλης δεν έδεΐχθη πάντοτε τυφλός τών Βοργιών 
επαινετής, ώς μαρτυροΰσιν άλλαι αύτοΰ συγγραφαί.

Τάς ούχί αμερόληπτων ιστορικών κατά τοΰ οϊκου τών 
Βοργιών ύπερβολάς δ Ζαμπέλλιος Ιπειράθη νά έξελέγξη 
διά πειστικωτάτων επιχειρημάτων, δι* δ καί είς τάς Κ ρ ί
νεις  αύτοΰ παραπέμπομεν τον βουλόμενον,1 διότι σκοπδς 
ήμών δεν είναι ούτε ή άπολογία τοΰ Ή γεμόνος, ήτις έγέ- 
νετο προ πολλοΰ, ούτε ή τοΰ οϊκου τών Βοργιών έξάγνισις, 
άλλά συνοπτική τις άφήγησις τής περί ιταλικής ένότητος 
ιδέας, είς ήν καί έπανερχόμεθα.

Ό  αιφνίδιος θάνατος Αλεξάνδρου τοΰ ζ"# (1 5 0 3 ), 
τελευτήσαντος, καθ’ ά λέγεται, έκ δηλητηρίου, οπερ άλ- 
λοις παρασκευάζων επιεν έξ άπροςεξίας, ή μάλλον πιθα

1 Considerazioni, σελ. XLV, έν τέλε-., εως LI.

νώς εκ τριταιου πυρετού, καθ’ & διατείνονται *Ρα®αήλ 
ο εξ Ουολατερρας καί ό Μουρατόρης, — τοΰθ’ δπερ ά π α λ - 
λασσει την ρ η μ η ν  αύτοΰ Ικ τής άποπείρας νέου εγκλή
μ α τ ο ς — , 0 αιφνίδιο; θάνατος τοΰ πατρός έπήνεγκε καί 
την καταστροφήν τοΰ υίοΰ, άσθενοΰς τότε οντος, διότι 
F ? a  την βραχυχρόνιον, οκτώ καί δέκα ήμερών, π α π ω - 
συνην Πιου τοΰ Γ ',  έ ξ ε λ έ γ ε τ ο ,- τ η  άρωγή αύτοΰ τούτου 
του Ούαλεντίνου είς άπατηλής φιλίας υποσχέσεις π ι-  
στευσαντος— , Ιούλιος ό Β ',  ό άσπονδος τών Βοργιών |ν -  
Ορος. Η  άπιστος πρός τόν δοΰκα πολιτεία τοΰ Π ά π α  
καϋειρζαντος, αμα τη  άναρρήσει αύτοΰ, τόν Ούαλεντΐνον 
και , ιασαντος ν άποδώστ) πάσας τάς κτήσεις αύτοΰ δέν 
στρατεύεται ύπερ τών θεωριών τοΰ Μ ακιαβέλλη, δ ιδά - 
ζαντος <m δολος καί απάτη ή τών χρόνων αύτοΰ πολί
τικη και οτι σκληρά ανάγκη άπήτει" δόλον άντί δόλου 
και απατην αντ άπάτης ; Δυςτυχώς όμως, κατά τήν 
περιστασιν ταυτην, ό τοΰ βιβλίου ήρως, τό ύπόδειγαα τοΰ 
μέλλοντος ηγ,μόνος, ό επίδοξος τής ’Ιταλίας μονοκράτωρ 
υπηρζε το θΰμα τοΰ ’Ιουλίου. Γ νω σ τά  δ ’ ίκ τής ϊστοοίας 

ο οικ.ρον τοΰ ουκός τέλος· απολέσας, πλήν μιας καί υιό—
νης, πασας τας κτήσεις αύτοΰ έτελεύτησεν άδόξως (1507), 
κατα τών Καστιλλανφν μαχόμενος.

IV

AAVPENTIOI ο ε κ  NE4IKHX

Μοτά το; θάνατον τοΰ Αλεξάνδρου καί τοΰ Καίσαοος 
^οργίου ^ τ ο ΰ  Μακιαβέλλη προςοχή έστράφη ποος τον 

οικον τών Μεόίκων, οσημέραι κραταιούμενον έν Φλωοεν- 
τ ι?  μετά τήν έ'ξωσιν καί κάθοδον αύτοΰ. Έ ν  'Ρ ώ α η  ε- 
π α π ε ^  Λέων δ I , ηγείτο δέ τής φλωρεντιακής δημο



κρατίας Λαυρέντιος ό Β ',  δούς τοΰ Ούρβίνου, καί Λ α υ
ρέντιου τοΰ Μ εγαλοπρεπούς άνεψιός , όςτις προς τόν 
βασιλικόν τής Γ αλλίας οίκον συγγενεύσας και επί τη  α γ 
χ ισ τεία  αύτοΰ πρός Λ έοντα τόν Γ  σεμνυνόμένος, μ εγ ί- 
στην έξεδήλου φ ιλοδοξίαν.Ταύτην δε ό Μ ακιαβέλλης π ε ι-  
ρατα ι Ιν τη  ένθε'ρμψ αύτοΰ φ ιλοπατρία  νά ισχυροποίηση 
καί καταστήση καρποφόοον, συντάσσων το περιώνυμον 
εκείνο πόνημα καί άφιερών αύτά τω  Λ αυρεντίψ , όν διά 
λόγων εύγλω ττω ν, ενθουσιαστικών καί μεστών προς την 
Ιτ α λ ία ν  ερω τος, προτρέπει καί παροτρύνει ν ’ άναδείξη 
εαυτόν «un principe nuovo», νέον ηγεμόνα καί εκδίωξη 
έκ τής ’Ιτα λ ία ς τούς βαρβάρους, συνωδά τη  επιγραφή 
τοΰ κεφαλαίου, τοΰ καί υστάτου : Π ροτροπή προς ά π ε-  
λευθέρω σιν τής  ’Ι τα λ ία ς  απο τών βαρβάρων.

Ά λ λ ά  φεΰ τών άνθρωπίνων ! καί πάλιν μεταξύ πόθων 
καί πραγματώ σεω ς παρεμβαίνει πρόωρος θάνατος. Μ ετά 
τριετή μόνον άρχήν (1 5 1 3  — 1 5 1 9 ) , καί έν ηλικ ία έπτά  
καί εικοσιν ετών, ό δούξ τοΰ Ούρβίνου θνήσκει, ούδεν γεν- 
ναΐον δυνηθείς νά επιχείρηση. Κ α ί ήτο δυνατόν ; έγένετο 
πατήρ  κόρης, ήτις έκ γενετής έδειξε τ ί  έμελλε νά η* έπ η - 
νεγκε τόν θάνατον μητρός τε καί πατρός, δ ιότι μ ετ’ ο - 
λ ίγα ς ήμέρας έτελεύτα καί ούτος* ήτο δε αΰτη ή ά π α ι-  
σίου οίωνοΰ Α ίκατερίνα ή έκ Μεδίκων.

Έ ντα ΰ θ α  σπουδαΐον άναφύεται ζή τη μ α , ούχί τοΰ λόγου 
άλλότριον, τοΰτο : έν τη  εκατόμβη, ην υπέρ τής ιταλικής 
μονοκρατορίας ό Μ ακιαβέλλης διενοεΐτο, συμπεριελαμβά- 
νετο καί ή τών Π απώ ν κοσμική εξουσία; Ή  έν τω  βιβλίω 
τοΰ Ή γεμ ό νο ς  καί προς τον καρδινάλιον τής Ά μ β α σ ία ς  
(Amboise) καί άρχιεπίσκοπον ‘Ροδομάγου (R o u en ) ά π ά ν - 
τησις, καί τά  έν τοΐς Λόγοι,ς , ούδεμίαν καταλείπουσι περί 
τούτου άμφιβολίαν. Λ έγει δε ό Μ ακιαβέλλης : ( ( . . . .  
τοΰ καρδιναλίου ‘Ροάνου είπόντος ότι οι ’Ιτα λο ί ουκ έπ ι-

σταντα ι τά πολεμεΐν, εγώ άπήντησα οτι οΐ Γάλλοι ούκ 
Ιπ ίσ τα ντα ι τό πολιτεύεσθαι, δ ιότι, ει ή π ίσ ταντο , δέν θά 
επέτρεπον τη  Ε κ κλ η σ ία  νά περιελθη είς τοσοΰτο μ εγα
λείου. Έ κ  τής πείρας εΐδομεν ότι τά εν ’Ιτα λ ία  μεγαλεΐον 
έκείνης τε (τής Έ κκλησίας) καί τής Ισ π α ν ία ς  προέκυψεν 
έκ τής Γ αλλία ς, ό δε όλεθρός τα ύτη ς π α ρ ’ έκείνων.1

» Έ κ  τών άνωτέρω λοιπόν συνάγομεν τόν άλάθητον η 
σπανίως σφαλερόν κανόνα, ότι ό γενόμενος αίτιος, όπω ς 
άναδειχθη άλλος τις  ισχυρός, καταστρέφεται, καθ’ ότι 
ειτε διά τής έπιτηδειότητος, είτε διά τή ς δυνάμεως αύ
τοΰ συνέδραμεν ε/.εΐνον, άμφότερα τα ΰ τα  διεγείρουσιν ύ - 
πονοίας παρά τ φ  γενομένω ίσχυρώ ».2

’Αλλ* αί τοΰ Μ ακιαβέλλη δίκαιαι κατά  τή ς Έ κ κ λ η 
σίας μομφαί όριστικώτερον καί μάλλον λεπτομερώς έν 
τοις περί Τ ίτου Λιβίου Λ ό γο ις  έκδηλοΰνται. « Ε π ε ιδ ή  δέ, 
λέγει, τινές είσι τής γνώ μης ότι ή καλή κατάστασις τώ ν 
τής ’Ιτα λ ία ς π ραγμάτω ν κρέμαται εκ τής Έ κκλη σ ία ς τή ς  
'Ρ ώ μ η ς , θά άντιτάξω  κατά  τής γνώ μης τα ύ τη ς τούς 
προςήκοντας λόγους, έπαγόμενος δύο ίσχυροτάτους, ούδε- 
μίαν, κατ έμ,έ, έπιδεχομένους άντίρρησιν. Ε ίνα ι δε ό πρ ώ 
τος οτι, ένεκα τών πονηρών πάραδειγμάτω ν τής Α ύλής 
έκείνης (τής παπ ικής), ή χώ ρα αυτη (ή ’Ιτ α λ ία )  ά π ώ - 
λεσε πάσαν εύλάβειαν καί πάσαν θρησκείαν, το ΰ θ ’ οπερ 
συνεπάγεται άπειρα ά το π α  καί άπειρα κακά* διότι κ α θ ' 
άπερ εκεί, ένθα υπάρχει θρησκεία, προϋποτίθεται παν 
άγαθόν, ούτω έκεΐ, ενθ’ αύτη λείπει, προϋποτίθεται τά

1 Γνωστόν Ικ τής Ιστορίας δτι έττι τέλει ’Εκκλησία τε και Ισ πανο ί 
άποβάλλουσι τής Ιτα λ ία ς  τούς Γάλλου; Λουδοβίκου τοΰ 1Β'. ("Ορα II 
P r in c ip e ,  κεφ. I l l ,  VII ,  IX) .  Είναι δέ τούτο τό προοίμιον τών 
μεγάλων εκείνων Φραγκίσκου του Α' και Καρόλου του Πέμπτου Ιν Ιτα λ ία  
πολέμων, περί ών Ιν τψ Ά τ τ ι κ ψ  Ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ω  τοΰ 1877 Ικτενώς 
διελάβομεν.

2 II Principe, κεφ. III, έν τέλει.



εναντίον. Έ χ ο μ ε ν  λοιπόν προ; τήν Ε κκλησ ία ν καί τους 
ιερείς ημείς οί Ι τ α λ ο ί τήν πρώτην ταύτην ύποχρέωσιν, 
οτι έγενόμεθα άθρησκοι καί κακοί* άλλ* έχομεν αύτοις 
καί έτέραν μείζονα, ήτις  είναι ή α ιτ ία  τής ήμετέρας συμ
φοράς. Α ύτη δε ή εξής : δτι ή Ε κ κ λ η σ ία  έκράτησε καί 
κρατεί τήν ήμετε'ραν χώραν διηρημένην. Κ α ί άληθώς ού- 
δεμία ούδε'ποτε χώ ρα ύπήρξεν ήνωμένη καί εύδαίμων, άν 
μή περιήλθεν άπασα ύπό το κράτος μιας δημοκρατίας 
ή ενός ήγεμόνος, ώς συνέβη εν Γ αλλ ία  τε καί 'Ισ πα νία . 
Ά ν  δε ή ’Ιτα λ ία  δεν διατελη έν τω  αύτω  σημείω καί 
δεν κυβερναται ύπο μιας δημοκρατίας ή ενός ήγεμόνος, 
αίτιον μόνη ή ’Εκκλησία* δ ιότι, έν τη  χώ ρα έγκ α τα - 
στασα καί κοσμικήν εξουσίαν έξασκήσασα, δέν άνεδείχθη 
τόσον ισχυρά ούδέ τηλικαύτης άρετής άξ ία ,ώ ςτε  νά κ α τα -  
λάβη το λοιπον τής ’Ιτα λ ία ς καί ήγεμονεύση αύτής . . . 
Ε π ε ιδ ή  δέ ή 'Ε κκλησία δέν ύπήρξεν ούτω ισχυρά, tva 
κατακτήση τήν ’Ιτα λία ν, ούδ’έπέτρεψεν δπως άλλος κρά
τηση αύτής, α ιτ ία  έγένετο ίνα μή δυνηθη αύτη νά περιέλθη 
ύπο μίαν άρχήν, άλλά νά διατελη ύπό διαφόρους ήγεμό
νας καί δέσποτας* δθεν επήλθε τοιαύτη  διχόνοια καί ά -  
δυναμία, ώςτε κατέστη ή λεία ού μόνον ισχυρών βαρ
βάρων άλλά καί παντός τοΰ είς αύτήν είςβάλλοντος χ . . .»

Τ α ΰ τα  δέ π ά ντα  διά  πειστικω τάτω ν λόγων ά να πτύσ - 
σει ό Μ ακιαβέλλης, ά λλά , καταδικάζω ν τήν κοσμικήν 
τώ ν Π απώ ν έξουσίαν, δέν ύ π ο π ίπ τει είς άντίφασιν, δτε 
αμφοτεροι οι τοΰ * Η γεμόνος  ύποψήφιοι έκ τής έξουσίας 
τα ύτη ς ήρύοντο τήν ισχύν, ό μέν ώς υίός Α λεξάνδρου 
τοΰ ς-', ό δέ ώς άνεψιός Δέοντος τοΰ Γ  ; Ή  άντίφασις 
υπάρχει άναντιρρήτω ς, άλλ είναι μάλλον κ α τ ’ έπίφασιν 
η κατ ουσίαν. Δέν ειπομεν έν το ΐς πρόςθεν δτι δέν ήτο

4 Dei Discorsi, βιβ. I ,  κεφ. X I I .

ούτε μοναρχικός, ούτε δημοκρατικός, ά λ λ ’ ο άνήρ τών 
περιστάσεων, έκλεκτικός καί ώς προς τ ά  όργανα, τούς 
άνδρας, καί ώς πρός τούς τρόπους, τά  πολιτικά  κ α τα 
σκευάσματα, τά  πρός τόν σκοπόν συντείνοντα ; Έ ν  τώ  
προειρημένο) χωρίω  δέν όμιλεΐ περί δημοκρατίας καί περί 
ήγεμόνος καί δέν κακίζει τήν κοσμικήν τών Π απώ ν εξου
σίαν άκριβώς, διότι δέν κατώρθωσε τήν τής Ι τ α λ ία ς  ενό
τη τα ; 'Ό θεν ούδεμία υπάρχει άντίφασις, άν χαιροσκόπος 
ών έκρινε ταύτην κατορθωτέαν έπί τών Βοργιών ή τών 
Μ εδίκων.

Ά π ε ιρ α  περί τοΰ Ή γεμ ό νο ς  έγράφησαν, άλλά νομίζω , 
έξ όσων τούλάχιστον έγώ άνέγνων , δτι ολίγιστοι ειςέ- 
δυσαν τόσο βαθέως εις τό πνεΰμα τοΰ περιβοήτου βι
βλίου, καί ύπερήσπισαν πειστικώτερον τήν μνήμην τοΰ 
ενδόξου συγγραφέως, ώς ό Ζ αμπέλλιος. Θ αυμασίως δέ 
άπεικονίζει τήν πολιτικήν τοΰ άνδρός περίνοιαν λέγων: 
((δτι άν ό Μ ακιαβέλλης είχε γεννηθή, δτε ή Μ εταρρύθ- 
μισις εβαινεν όσημέραι διαδιδόμενη, άντί νά έμπλεχθη 
είς θεολογικάς συζητήσεις, περί ών ήκιστα έφρόντιζε, θά 
είχε σταθμίσει όπότερον τών θρησκευμάτων θά ύπηρέτει 
κάλλιον τούς πολιτικούς αύτοΰ-σκοπούς καί θά ήσπάζετο 
τό παρέχον αύτω μείζονας ώφελείας* θά έπραττεν ο ,τ ι 
επραξαν καί οι ήγεμόνες τής I<Γ' εκατονταετηρίδος 1 » . . .

Ό  Νικόλαος Μ ακιαβέλλης, γεννηθείς έν Φ λωρεντία τη  
3 Μαιου 1 4 6 9 , έτελεύτησεν έν τηγεννετείρα  αύτοΰ τη  2 2  
’Ιουνίου 1 5 2 7 , οκτώ καί πεντήκοντα ετών γενόμενος, καί 
έτάφη έν τώ  έκεΐ ναω τοΰ Τ ιμ ίου Σταυροΰ (Santa ClOCe), 
τώ  πολυανδρίω τούτω  τής ιταλικής εύκλειας, ένθα το -  
σοΰτοι έπιφανεΐς άνδρες άναπαύονται* 6 Δ ά ντη ς, ό -Μι
χ α ή λ -Ά γ γ ε λ ο ς , ό Γαλιλα ίος ό Ά λφ ιέρης. Κ α τά  δέ τό

1 Considerazioni, σελ. LIX.



1787 ό αληθώς Μέγας Δούξ της Τοσκάνης.Λεοπόλδος 6 
Α ', —ό μετέπειτα αύτοκράτωρ της Γερμανίας, Λεοπόλ
δος ό Β '— , έκόσμησε τον τάφον τοΰ Μακιαβέλλη, άνε- 
γείρων μεγαλόπρεπες μαυσώλειον, έφ* ού ή επιτύμβιος 
αύτη επιγραφή :

Τ Α Ν Τ Ο  N O M IN I N U L L U M  P A R  E L O G IU M  
N IC O L A U S  M A C C H IA Y E L L I 

O B IIT  A N N O  A . P .  V . M D X X V II

Ό  τών Τάφων ποιητής Φώσκολος,περιγράφων τά  μνη
μεία τών έν τώ φλωρεντίνφ πολυανδρίφ ενδόξων άνδρών, 
ούτω χαρακτηρίζει τον Μακιαβέλλην :

Καί όταν παρετήοησα τό σεβαστόν μνημεΐον 
’Εκείνου τοΰ μεγαλουργού τήν κόνιν περικλεΐον,
’Εκείνου, δςτις τήν Ισχύν του σκήπτρου περιστέλλων 
Τάς δάφνας του άπέκοψεν εΐς τούς λαούς άγγέλλων 
Έ κ  πόσων σύγκεινται πικρών δαχρύων καί αίμάτω ν,
Διά πόσων δ ’ έκτήθησαν κλαυθμών και εγκ λημ ά τω ν

Μ ακάριοι, έφώναζα, σύ 1 και οί ζέουροί σου,
Αί αδραί σου, αί ζείδωροι πνοαί τοΰ παραδείσου,
Τά καθαρά και διαυγή έκεΐνα ΰδατά σου,
ν'Α χύνουν τά ’Α πέννινα είς τάς τερπνάς άκτάς σου 12

Κατά δε τό 1869 ή Ιτα λ ία , φόρον εθνικής ευγνωμο
σύνης τελούσα τω εξόχφ Φλωρεντίνφ, τώ εκ παρανοή- 
σεως τοσοΰτον συκοφαντηθεντι, έπέγραφεν έπί τής έν όδω 
Γουϊχιαρδίνη οικίας, έν ή εζησε και έτελεύτησε, τήν έπο- 
μένην κατά μετάφρασιν έπιγραφήν:

Νιχολάω Μαχιαβέλλί}, τω τόλμη ρω χαί έμ πεπνε ν σμ ένω

1 rH Φλωρεντία.
2 Ο ί Τάφοι  του Φ ωτ κ ό λ ο υ ,  σελ. 6-7, μετάφρασις Ν. I. Δομε- 

νεγίνη. Έν Ζακυνθω, 1888.

προδρόμω τής εθνικής ενότητος, τώ πρώτω διδάξαντι τήν 
πατρίδα αυτου τήν χρήσιν ίδιου χαί ούχί ζενικού στρατού, 
ή Ιταλία μία χαί στραηωτιχώς (οργανωμένη άνεθηχεν. 
Τι) 3 Μαίου 1869, τετάρτη αύτου εκατονταετηρίδά

V

FUORI I BAHBARI

Ζώντος ετι του Μακιαβέλλη ή πατριωτική εκείνη 
κραυγή: 'Έζω οί βάρβαροι! (Fuori i barbari!), ής χάοιν 
συνέγραψε το περιώνυμον βιβλίον, θ ’ άκουσθη παρά τον 
Τίβεριν καί θά έγχαραχθή διά παραδόσεως έν ταίς καρ- 
δίαις τών ’Ιταλών. ’Αλλά δέν βάλλει αυτήν ούτε ό πρώ
τος, ούτε ό δεύτερος τών υποψηφίων τοΰ ' Η  γεμόνος. 
Είναι ή κραυγή γέροντος ύπερεβδομηκοντούτου, καί δμως 
ηγουμένου αύτοπροςώπως τοΰ στρατοΰ αύτοΰ καί έν 
πομπή καί θριάμβφ είςεοχομένου διά τοΰ ρήγματος είς 
τήν πολιορκηθεΐσαν καί παραδοθεισαν Μιρανδοΰραν (Mi- 
randola), άλλ’ είναι άνήρ ρέκτης, τολμηρός, φιλοπόλε
μος, πολύτροπος, καρτερός, διότι άκρατος φιλοδοξία δια- 
χέει ζωήν καί σθένος είς τά  γεγηρακότα μέλη καί κρατεί 
αυτόν ευθυτενή έπί τοΰ πολεμικοΰ αύτοΰ ίππου* είναι η 
κραυγή ’Ιουλίου τοΰ B f (1503 — 1515). Έ λεγον, τό φι- 
λοπόλεμον τοΰ άνδρος ύπαινισσόμενοι, ότι είχε ρίάει είς 
τον Τίβεριν τάς κλεις του άγιου Πέτρου, ινα μόνον τήν μ ά -  
χαιραν του άγιου Παύλου χειρισθ/j. Έ κάλει δέ βαρβάρους 
τούς Γάλλους, Λουδοβίκου τοΰ IB", κατεχοντος τοτε το 
δουκατον τών Μεδιολάνων* καί ομως οί βάρβαροι έκεΐνοι 
πλέον ή άπαξ είχον πολεμήση ύπέρ τοΰ "Ιουλίου, τας αρ- 
πακτικάς αύτοΰ αξιώσεις υποστηρίζοντας, άλλά τοιαύτη 
άνέκαθεν ή πολιτική. Ιούλιος ό Β ', περί ού λίαν εύφημον



μνείαν ποιείται ό Μακιαβέλλης έν τώ Ή γ ε μ ό η ,1 ώνειρο- 
πώλησεν άρά γε την έν ’Ιταλία μονοκρατορίαν; Ουδόλως 
απίθανον* ύποδείκνυσι τούτο ότε Άριόστος καί άλλοι.

 ̂ Αιώνας βραδύτερον παραπλήσια κραυγή αντηχεί παοα 
τον Πάδον, άλλ’ ούχί έν ι’ταλίδι φωνή* είναι ή κραυγή : 
Vive l a  R t p u b l i q u e !  τών βαρβάρων ’Ιουλίου του Β ', ήδη 
όμως ελευθερωτών. Είναι ή τών δημοκρατικών Γάλλων 
τοΰ Βοναπάρτου, σπευδόντων νά ελευθερώσωσι τήν ’Ιτα 
λίαν εκ τών Αυστριακών καί εκ τοΰ βάρους τών εν τοΐς 
μουσείοιςάριστουογημάτων. 2 Φυτεύουσι πολλαχοΰ το cfeV- 
(fyw τής ελευβερίας σύν τη άνακηρύξει τής δημοκρατίας 
και παραχωροΰσι τη Αυστρία πασαν σχεδόν τήν ένετικήν 
επικράτειαν εν όνόματι τής αυτής ελευθερίας* ήτο τότε 
τό δημοκρατικόν ετος 1797 .

Τό 1805 άνέτελλεν ύπο αίσιωτέρους οιωνούς διά τήν 
Ιτα λ ία ν  ό τών Γάλλων αύτοκράτωο Ναπολέων Βονα- 

πάρτης έστέφετο τη 26 Μαίου έν Μεδιολάνοις βασιλεύς 
τής ’Ιταλίας, ίδίαις χερσί τό σιδηροΰν στέμμα περιβαλ
λόμενος. Αί ελπίδες τών ’Ιταλών άνεπτερώθησαν καί τό 
τοΰ Δάντου φιλόπατρι δνειρον άν έκυψε πρός ώραν έκ τοΰ 
ύπνου τών αιώνων. Ό  Ναπολέων ήτο ό άνήρ τοΰ Μα
κιαβέλλη· κατήγετο έξ Ιτα λώ ν , ητο ήγεμών νέος, έκρά- 
τει συμπάσης σχεδόν τής Ιτα λ ία ς , είχε συμβληθή μετά 
τής Νίκης καί υπέρ πάντα άλλον ήδύνατο νά δώσ() τη 
χώρα τήν μοναρχικήν ενότητα ύπό τό σκήπτρον βασιλέως 
έκ τοΰ ναπολεοντειου οίκου. Τοΰτο δε άπήτει καί τό ίδιον 
αύτοΰ συμφέρον, ίνα έν άνάγκη εχη είς τά πρόθυρα τής

1 Κεφ. V II, X I, X V I, X X V .
2 « Επλουτισατε το μουσείο' τών Παρισίων πέμψαντες ύιtlo τά τρια

κόσια αριστουργήματα τή ; τε αρχαίας καί νεωτέρας ’Ιταλίας ‘ άίπερ είσί 
τριάκοντα έκατονταετηρίδων προϊόντα*. (ΪΗοςφώνησις Βοναπάρτου'πρός 
τον στρατόν αύτου, μετά τήν άλωσιν τής Μαντούης τω 1797).

Γαλλίας σύμμαχον φυσικόν καί κραταιόν* άλλως όμως 
εδοξε τώ Ναπολέοντι * άντικατέστησε δι* άδελφών καί 
συγγενών αύτοΰ τούς υπάρχοντας ήγεμόνας, καί άφήκε 
τήν ’Ιταλίαν κατακερματισμένην ώς τό πρότεοον.

’Ή δη ό έπαναστατικός σπινθήρ δέν ερχεται έκεΐθεν τών 
Άλπεων* ή Γαλλία ηρεμεί* ό τών πολέμων καί τών πο
λιτικών μεταβολών δαίμων εκπνέει δέσμιος επί τοΰ βρά
χου τής Ά γία ς Ε λένης. Ό  σπ?νθήρ άναθρώσκει έκ τών 
άδύτων κόλπων τής μυστικής εταιρείας τών Άνθρακεων 
ή Καρβονάρων, καί έπανάστασις τω 1821 έκρήγνυται έν 
Ιίεδεμοντίω. Ό  βασιλεύς παραιτεΐται υπέρ τοΰ άδελφοΰ 
αύτοΰ καί τό συνταγματικόν πολίτευμα άνακηρύσσεται, 
άλλά μετ’ ού πολύ ό νέος βασιλεύς Κάρολος-Φήλιξ, τη 
άρωγη αύστριακοΰ στρατοΰ, επαναφέρει τό πρώην δεσπο- 
τικόν καθεστώς. Ή  εκρηξις όμως τοΰ 1831 , άντήχη- 
σις τής εν Γαλλία Ίουλιανής μεταπολιτεύσεως — , υπήρξε 
γενικωτέρα καί σπουδαιοτέρα, καθ ότι και η Παρμα, και 
ή Μόδενα,καί σύμπασα ή παπική επικράτεια, — ενθα τά  
μάλιστα άφόρητος ό Γρηγορίου τοΰ 1C ζυγός — , έδοά- 
ξαντο τών όπλων καί έπανέστησαν. Αλλά και παλιν 
αύστριακαί λόγχαι παλινορθοΰσι τούς εξωσθέντας ηγε
μόνας καί τήν άνίερον αύτών δεσποτείαν.

Ά π ο  διετίας ή ’Ιταλία εχει έστραμμένα τά  βλέμματα 
ποός τήν 'Ρώ μην, έκ τοΰ Ούατικανοΰ άναμένουσα τής 
σωτηρίας τόν λόγον. Νέος ποντίφηξ κάθηται έπι τοΰ 
θρόνου Γρηγορίου τοΰ 1C ', Ιΐΐος ό Θ ' (1846), την αρχήν 
αύτοΰ διά φιλελευθέρων μεταρρυθμίσεων εγκαινισας. Η 
’Ιταλία σύμπασα γίνεται Γουέλφα, είς τά δνομα τοΰ λαο- 
φιλοΰς Π ίου όρκιζομένη. Είδός τ ι πολιτικής και άμα 
θρησκευτικής φρεναπάτης, μεταφερούσης τόν νοΰν είς 
αιώνας παρελθόντος παπικοΰ μεγαλείου, καταλαμβανει 
τούς πάντας καί κρατεί αυτούς έκτος τής πραγματικό-



τητος. Πΐος 6 Θ ' έ'σται 5 προφήτης, ο σωτήρ τής έκ 
τών δεσμών μελλούσης ν ’ άνακύψη 'Ιταλίας, καί πάντες 
έναγωνίως άναμένουσι νά έκστομίση έκ τοΰ Ούατικανοΰ 
τής παλιγγενεσίας τον λόγον. ’Ή δη ή τοΰ λαοΰ φαντα
σία, έπί τών πτερύγων τοΰ αισθήματος μετεωριζομένη, 
βλέπει τον Πΐον σπώντα το ξίφος Ιουλίου τοΰ Β ', έπι- 
βαίνοντα λευκοΰ ίππου, — ώς έν ταϊς ήμέραις τής δόξης 
τών Παπών, οτε Αύτοκράτορες, ό Βαρβαρόσσας ή 6 Σ ι- 
γισμοΰνδος, έκράτουν αύτοϊς τον αναβολέα ή τ άήν ί α— , 
καί κράζοντα Fuori i b a rb a ri!

Ά λ λ ’ ή ώρα έσήμηνεν. Τό 1848 ανατέλλει, καί δύει 
ή βασιλεία Λουδοβίκου -  Φιλίππου τής Γαλλίας* ή Γερ
μανία είναι άνάστατος* ή Βιέννη έν έπαναστάσει* τό 
αίμα ρέει έν Ουγγαρία. Οί Λομβαρδοί άποβάλλουσιν έκ 
τών Μεδιολάνων τούς Αυστριακούς* ή Βενετία έπανίστα- 
ται* ό Κάρολος-’Αλβέρτος πολεμεϊ παρά τον Πάδον* 
σύμπασα ή ’Ιταλία κράζει ”Εζω οί βάρβαροι ! άλλ7 ό 
λευκός ίππος Πίου τοΰ Θ ' ούδαμοΰ φαίνεται, « θ α  ελθη, 
θά ελθη* είναι δυνατόν νά λειψή ;» καί 6 λαός εύελπις 
αναμένει πάντοτε τόν Πΐον. Τό τηλεβόλον κροτεί έν 
Ναυάρα (1849), άλλ* ό λευκός ίππος Πίου τοΰ Θ ' δέν 
έξέρ^εται έκ 'Ρώμης.

ΙΙάντες οί λαοί έ'σχον καί εχουσι τοιαύτας πατριωτι-, 
κάς φρεναπάτας.

Τό 1848-1849 άναγράφει τήν πρώτην σπουδαίαν τών 
’Ιταλών άπόπειραν προς έθνικήν άποκατάστασιν. Είναι ή 
πρώτη σελίς τοΰ βιβλίου τής ιταλικής παλιγγενεσίας* 
άναγνώμεν αυτήν έν τοις έπομένοις, διότι διδακτική, ώς 
πάντοτε, ή ιστορία.

VI

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ BIOS ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΙΣ

Μέχρι τοΰ 1848 ή Ιτα λ ία  δέν εζη πνευματικόν βίον, 
άτε μή εχουσα πολιτικήν ύπαρξιν* διότι ενθα δέν υπάρχει 
έλευθέρα συζήτησις, έκεΐ αί ίδέαι θνήσκουσιν άμα τη γεν
νήσει αύτών ή ζώσιν ύπολανθάνουσαι καί κατ’ άκολου- 
θίαν άποβαίνουσιν άγονοι. Καί διάσημοι καλλιτέχναι — 
ιδία δ* έν 'Ρώμη καί Φλωρεντία— καί σοφοί έν παντί 
κλάδω τής καθ’ολου έπιστήμης άνδρες δέν έσπάνιζον* παν- 
ταχοΰ τής ’Ιταλίας ήσαν τοιοΰτοι. Ώ ς  έκ τών πολιτικών 
αύτής τυχών, διηρημένη ούσα κατά τον Μέσον Αιώνα, 
είς δημοκρατίας, δεσποτείας καί άλλα πολιτικά κατα
σκευάσματα, πρός άλληλα άδιαλείπτως άμιλλώμενα, πα
ρουσιάζει,— ώς ή Γερμανία διά τούς αύτούς τής διαιρέ— 
σεως λόγους— ,έν έκάστη σχεδόν πόλει πολυπληθή πει
στήρια τής άρχαίας αύτής .δόξης. Πλεΐσται όσαι αί πόλεις 
αί εχουσαι πανεπιστήμια, βιβλιοθήκας, μουσεία, έπιστη- 
μονικά σωματεία, άκαδημείας καλών τεχνών, πινακοθή- 
κας, θέατρα, περιβλέπτους ναούς, περιφανή μνημεία καί 
κατ’ακολουθίαν πολιτισμόν, άνάπτυξιν καί πλειάδα σοφών 
άνδρών. Ά λλ ’ ό πνευματικός εκείνος βίος εμενε τοπικός 
ή μάλλον είπεΐν πανεπιστημιακός, πέριξ τών μαθητι
κών θρανίων περιοριζόμενος. Αί ίδέαι έλλείψει έλευθερο- 
τυπίας καί οργάνων δημοσιότητος δέν εβλεπον τό φώς τοΰ 
ήλιου* ού μόνον δέν διήρχοντο τάς πύλας τής πόλεως, 
άλλ’ ούδέ καν έν τη αύτη πόλει είςέδυον παρά τοις πολ- 
λοΐς, ίνα φωτίσωσιν αύτούς, λάβωσι σάρκας καί οστά, καί 
καρποφορήσωσιν. Ούτω έκάστη πόλις, — ασφαλώς περι- 
φρουοουμένη ύπό παντοειδών τοΰ πνεύματος τελωνοφυ
λάκων, κωλυόντων αύστηρώς τήν εϊςοδον παντός βιβλίου



η εντύπου — , εζη πνευματικώς μεμονωμένη. Συνετελει δε 
εις την άπομόνωσιν καί το δυςχερές τής συγκοινωνίας, 
τών σιδηροδρόμων τότε το πρώτον είς Τοσκάναν είςαγο- 
μένων. *Όθεν ύπήρχον πολλαί Ίταλίαι, ούτως είπεΐν, ήτοι 
πολλαί πόλεις εχουσαι πανεπιστήμια, βιβλιοθήκας, λο- 
γίους άνδρας, άλλά δεν ύπήρχεν Ιταλ ία , δήλα δή σύνο- 
λον τών αύτών ίδεών, πόθων, τάσεων, ενεργειών καί ελ
πίδων, ένί λόγω δέν υπήρχε κοινός πνευματικός βίος, 
ελλείψει κοιν.οΰ τίνος συνδέσμου. Ή  κυριωτάτη τών ίδεών 
άρτηοία, ό πολιτικός τύπος, —ό συνδέων πόλιν πρός πόλιν 
καί δημιουργών άνταλλαγήν πόθων, σκέψεων, ένεργειών, 
έλπίόων—, δέν είχεν είςέτι άναδύσει άπο του ζόφου τοΰ 
μέλλοντος. Μόνον θεατρικών εφημερίδων καί γραμματο
λογικών δήθεν περιοδικών έπετρέπετο ή δημοσίευσις* άλλ’ 
έκεΐναι μέν η σαν άφυέστατα συντεταγμέναι, ταΰτα δέ 
γλίσχρον παρεΐχον τόν πνευματικόν άρτον. Λησμονώ* 
έκυκλοφόρουν καί άλλα φύλλα, διαλαμβάνοντα περί πα
σών τών χωρών τοΰ κόσμου, άλλά περί τής Ιταλίας 
ούδέν λέγοντα* ήσαν τά κυβερνητικά, τά έπίσημα έκά
στης ιταλικής Κυβερνήσεως όργανα. Καί τί ήδύναντο νά 
είπωσιν ; Ά πο 'Ρώμης εως Βενετίας ούδεμία τής χερσο
νήσου χώρα άνέπνεεν έλευθέρως* οί αύτοί φραγμοί καί ή 
αύτη τοΰ πνεύματος πίεσις. Καί έκεΐ μέν, παρά τον Τί-· 
βεριν έδορυφόρουν τόν κληρικόν άπολυτισμόν Ελβετοί 
στρατιώται, τέκνα μέν έλευθέρας πατρίδος, έζ έπαγγέλ- 
ματος δμως ύπερμαχοι παντός δεσπότου έκμισθοΰντος 
αύτούς. Έ δώ  δέ, παρά τόν Πάδον αί αύστριακαί λόγχαι 
τοΰ στρατηγοΰ 'Ραδέσκη έκράτουν εις ύποταγήν τούς λαούς 
τής Λομβαρδοβενετίας καί τούς κατοίκους ετι τής Φερ- 
ραρίας* πρός τιμωρίαν δέ καί σωφρονισμόν τών άτιθάσσων 
ύπήρχεν ή έζορία, ή ειρκτή τοΰ Σιλουίου Πελλίκου καί 
προχειρότερον ετι, ό τουφεκισμός. Έ ν τώ δουκάτω τής

Πάομας καί Πλακεντίας ήγεμόνευεν ή θυγάτηρ τών 
Καισάρων, ή χήρα τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, ή Μα
ρία -  Λουέζα, ή ούδέποτε έπί φιλελευθέραις τάσεσι συ- 
κοφαντηθεΐσα, άλλ’ ήτις δμως προςηνέχθη λίαν έπιει- 
κώς, άμνηστεύσασα τούς στασιάσαντας τω 1831, κατά 
τής έξουσίας αύτής. Οί δέ τής Λούκκης καί τής Μο- 
δένης άσημοι δουκίσκοι ήμιλλώντο τις νά καταστήση 
εαυτόν δεσποτικώτερον, ϊνα τη 'Ρώμη καί τη Αύστρία 
πλεΐον εύαρεστήση, ένω ο τοΰ μικροσκοπικοΰ Μονίκου ήγε- 
μονίσκος, Φλορεστάν ό Α ', άπεγύμνου τούς προςερχομέ- 
νους Κροίσους διά τοΰ περιβοήτου, δπερ διετήοει, χαρτο
παιγνίου. Ά λ λ ’ ή χώρα η τήν αύθαιρεσίαν ύπεοακοντί- 
ζουσα, ή χώρα τών μεσαιωνικών βασανιστηρίων, τών 
φιμώτρων (cufSa del silenzio) καί φρικωδών ειρκτών,δθεν 
ό είςερχόμενος ούδέ καν ώς πτώμα έξήρχετο πρός έντα- 
φιασμόν, άλλ’ εμενεν έκεΐ σηπόμενος, 1 ήτο τό βασίλειον 
τών Δύο Σικελιών έπί τών εύκλεών ήμερών Φερδινάνδου 
τοΰ Β* καί τοΰ πατρώζοντος αύτοΰ υίοΰ Φραγκίσκου του 
Α ' (1859), οιτινες διά τής τρομοκρατίας είχον κατα
στήσει τήν ώραίαν έκείνην χώραν Βοιωτίαν τής Ιταλίας. 
Εύρωπαΐκής φήμης είσι τά μαρτύρια τοΰ βαρώνου Ποερίου 
καί αί διαμαρτυρίαι τοΰ άγγλικοΰ καί γαλλικοΰ τύπου 
κατά τών άνηκούστων έκείνων αύθαιρεσιών, βαρβάρων 
αιώνων άνταξίων, δι’ δ καί πάνυ εύφυώς έλέχθη δτι έπί 
τών Βουρβώνων «ή Νεάπολις ήτο παράδεισος ύπό δαι
μόνων κατοικούμενος». Έν πάση δέ τής χερσονήσου χώρα, 
οί κάλλιστοι τοΰ πνεύματος δεσμοφύλακες καί τοΰ άπο- 
λυτισμοΰ δορυφόροι, οί υπέρτεροι τών Ελβετών τοΰ Πάπα 
καί τών Κροατών τής Αύστρίας, οί άφίνοντες έ ξοπίσω καί 
τον Καρρέτον, καί τόν Μανισκάλκον, καί τόν Καρέγαν,

1 "Ορα περί τών ειρκτών Νεαττόλεως καί Σ ικελίας τό ’Α τ τ ι κ ό ν  rH-  
μ ε ρ ο λ ό γ  ι ο ν  του ετου; 1871, σελ. 274 κ. ίο.



τούς βδελυρούς καί άποτροπαίους τών Βουρβώνων της 
Νεαπόλεως άστυνόμους, ήσαν άναντιρρήτως οί ιερείς καί 
οί καλόγηροι. Ά νευ λογχών, εξοριών, ειρκτών, μαστι
γώσεων, πεπυρακτωμένων ήλων, σιδηρών κρίκων, πασ
σάλου, καταδύσεως είς την θάλασσαν, φιμώτρων, ίνα 
καταπνιγώσι του βασανιζόμενου αί οίμωγαί, καί άλλων 
βασανιστηρίων, έθεράπευον ριζηδόν την νόσον, αποκτη- 
νοΰντες καί άπολιθοΰντες την διάνοιαν τών λαών (Κα τε
ραστείων θαυμάτων, πού μεν, ώς έν Νεαπόλει, διά τοΰ 
χοχλάζοντας αίματος τοΰ Α γίου Ιανουαρίου (San Gen- 
naro), πού δε δι’ εικόνων της Παναγίας κλαιουσών η διά 
τοΰ φόβου της κολάσεως, τοΰ Διαβόλου καί τών δαιμόνων.

Της έξομολογήσεως το μυστήριον ειχε καταστή τέχνα
σμα άνακριτικόν, καί ώς πάσα άνάκρισις άνεκοινοΰτο τοις 
άρμοδίοις* εν δέ ταϊς είρκταΐς της Αομβαρδοβενετίας οι 
Αυστριακοί είχον καταφύγει καί είς αυτόν ετι τον ζωικόν 
μαγνητισμόν, ίν’ άνακαλύψωσι τά  διανοήματα τών ώς 
υπόπτων επί φιλελευθερία έν αυταΐς κρατουμένων. Μόνον 
έν Τοσκάνη υπήρχε σχετική τις ελευθερία υπο την νοή- 
μονα καί πατρικήν κυβέρνησιν τοΰ Μεγάλου Δουκος Λεο- 
πόλδου τοΰ Β*. τάς αυθαιρεσίας καί καταπιέσεις ταυτας 
άποτροπιαζομενου. Το δε Πεδεμόντιον, ενθα ot Ιταλοί 
πατριώται πανταχόθεν της χώρας συνεσπειρώντο,προηλεί- 
φετο ήδη είς τον εύγενή αγώνα, όςτις εμελλε νά κατα- 
στήση το βασίλειον τοΰ Καρόλου -  ’Αλβέρτου το παλλά- 
διον τής ιταλικής παλιγγενεσίας.

Καί τοιαύτη τότε ή άληθής Ιταλία, η τοις ξένοις τάς 
λύπας αύτής κρύπτουσα υπο τον χρυσοΰφαντον πέπλον 
τών εορτών καί τών πανηγύρεων, τών θέατρων και τών 
θεαμάτων, τών γονόοΛών τής Έ νετίας, τοΰ χορσσον τών 
Μεδιολάνων, καί τών μόχχοΜ  τής ‘Ρώμης· ή τάς οίμω- 
γάς άποπνίγουσα διά τής μουσικής καί τών ερώτων, ιν

μελωδίαις καί στεναγμοϊς* τοιαύτη ή πραγματική Ιτα λ ία  
τών Ελβετών, τών Αυστριακών καί τών Βουρβώνων, ή 
έν τή μέθη τών ήδονών ζητοΰσα ζωήν κατά τοΰ άπει- 
λοΰντος αυτήν θανάτου.

'Τπο τοιαύτας δέ στενάς συνθήκας τις αρά γε ήδύνατο 
νά ή ό όρίζων τών ιδεών, τών γεωγραφικών, πολιτικών 
καί,πρακτικών γνώσεων πόλεων, αίτινες έζων μεμονω- 
μέναι, άεί εν τώ ίδίω έκάστη πνευματικω κύκλω στοεφο- 
μένη, ξέναι μενουσαι προς παν το έν τή λοιπή Ευρώπη 
συμβαϊνον καί έλαχίστας προς άλλήλας διατηροΰσαι σχέ
σεις ; Μικρόν άπόγευμα τής οίκτρας ταύτης άπομονώ- 
σεως εστω καί τοΰτο έκ τών πολλών εν* φαίνεται άπ ί- 
στευτον, καί όμως άληθέστατον. Ό τ ε  κατά τό 1848 6 
βασιλεύς τής Νεαπόλεως ήναγκάσθη, ώς οί λοιποί τής 
’Ιταλίας ηγεμόνες, νά παραχωρήση συνταγματικά; έλευ- 
θερίας καί άποστείλη στρατόν είς Λομβαρδίαν κατά τής 
Αυστρίας, δύο νεαπολιτανικά συντάγματα, ών ήγεϊτο ό 
στρατηγός Πέπε, ό παλαιός τοΰ Λαμαρτίνου γνώριμος, 
διήλθεν έκ Πίσης. Πάσα ή πόλις ύπεδε'χετο αύτούς μετά 
ζωηρών έπευφημιών * δέν ύστερούν δ* έν τή έκδηλώσει 
τοΰ ένθουσιασμοΰ καί οί έκει τότε Έλληνες σπουδασταί, 
έξ ών καί ό γράφων. Δέν ήξεύρομεν ακριβώς ποΰ τής 

. Ιτα λ ία ς μετέβαινον καί ήρώτησα στρατιώτην τινά .—  
«Dove andate ? Ποΰ πηγαίνετε ;»~«Andiamo in Ita
lia. Πηγαίνομεν είς τήν Ιτα λία ν» , μοί άπήντησεν. Ό  
αγαθός έκεΐνος στρατιώτης ήγνόει ότι τό βασίλειον τών 
Δύο Σικελιών, όθεν ήρχετο, καί ή Πΐσα, ενθα τότε εύ- 
ρίσκετο, ήσαν ’Ιταλία ! Έ ν  τοιαύτη άπελπιστική άμα- 
θία έκράτουν τούς λαούς αί τότε τής χερσονήσου Κυ
βερνήσεις, ιδία δέ ή τών Βουρβώνων. Ά λ λ ’ άφέωνται αί 
γεωγοαφικαί άμαρτίαι αί πολλαί τών στρατιωτών εκεί
νων, διότι γενναίως καί έπί μακρόν ύπερήσπισαν μετά



του Πέπε τήν ύπό τών Αυστριακών πολιορκουμένην Έ νε-
τίαν (1848— 1849).

Οί ’Ιταλοί, οίκοΰντες χώραν περικαλλεστάτην, απο- 
λαύοντες άνέτως τών αγαθών τοΰ βιου και ευδαιμόνως 
διάγοντες, δεν ήσθάνοντο την ανάγκην τών περιηγήσεων. 
Βλέποντες ξένους πανταχόθεν κατ’ ετος συρρέοντας είς 
την ώραίαν αυτών χώραν, ίνα διέλθωσι τόν χειμώνα έν 
Νεαπόλει, Π ίση, Φλωρεντία, Νίκαια, η Θερίσωσι παρά 
τάς μαγευτικάς της Λομβαρδίας λίμνας, δέν ένόουν διατί 
ν ’ άπέλθωσιν εις την ξένην, ένώ αυτοί ούτοι οί ξένοι ηρ- 
y οντο είς την ’Ιτα λία ν δ ι’ ο καί ήκιστα έταξείδευον, 
τότε τούλάχιστον. Ά λλά  τοΰτο δέν ητο αναντίρρητος ό 
κάλλιστος τρόπος πρός πολλαπλασιασμόν τοΰ διανοητικοΰ 
ταλάντου, διότι άπό τών χρόνων τοΰ πατρός Ό μηρου, 
είπόντος περί τοΰ Όδυσσέως :

«Πολλών δ’ ανθρώπων ΐδεν άστεα χαί νόον εγνω»,

ό κόσμος είναι καί εσεται τό σοφώτατον τών βιβλίων. 
Όαιλοΰντες την γλυκεΐαν τοΰ S i γλώσσαν, ην ό Δάντης 
άπηθανάτισε καί ην ό Πετράρχης έοθέγξατο, ένόμιζον 
εαυτούς άπηλλαγμένους της ανάγκης έκμαθήσεως άλλων, 
αμφίβολον δμως πόσον ή φιλοπατρία αύτη συνετελει είς 
πληθυσμόν γνώσεων. Έ π ί ταΐς άρχαίαις δοξαις σεμνυνόμέ- 
νοι, εζων έκ πατραγαθιών,ώς οί νεώτεροι Έλληνες. ’Απο
κλειστικοί δε δεικνύμενοι, ώ; ό Χριστιανισμός, ό μη απο
δεχόμενος σωτηρίαν έκτος του Χρίστου^, ούδαμώς ή δυς- 
κόλως άπεδέ^οντο τδ καλδν έκτος τής Ιταλίας, εις μ&ρ- 
τύριον τών λεγομένων άκαταπαύστως τήν κόνιν τών έν
δοξων νεκρών ταράσσοντες. To «raltissimo poeta» (ό 
ύπατος τών ποιητών, ό Δάντης), ή τδ ceil gran padre 
Alighieri» (ο μέγας πατήρ Άλιγκιέρης, ό Δάντης), ό 
Μακιαβέλλης, δ Μιχαήλ -Ά γγελος, ή δ 'Ραφαήλ ησαν

ο άπαραίτητος έπωδδς πάσης φιλολογικής διατριβής, ώς 
παρ * ήμΐν, — τοΐς έν παντί άδελφοΐς τών ’Ιταλών, πλήν 
τής συνέσεως— , δ θειος άοιδός,. ό θείος Πλάτων, δ Ευρι
πίδης ή ό Σοφοκλής. Ή  δε στοργή αύτη πρδς τά  πάτρια 
έξεδηλοΰτο καί διά τοΰ ύπερβολικοΰ έπιθέτου immortelle 
(αθάνατος), ώς cd’immortale Goldoni» ή l ’immortale 
((Alfieri» ή διά τής Ιγκαρδίου άντωνυμίας nostro (ήμέ- 
τερος), ώς «la nostra Italia» ή «il nostro Niccolini»* 
ούτω ύπερετίμων τά ίδια καί ύπετίμων τά  ξένα. Εύγενές 
βεβαίως τδ αίσθημα, άλλως καί λίαν φυσικδν παρά τοΐς 
λαοΐς έκείνοις, οιτινες δεν συνεπλήρωσαν ετι τήν εθνικήν 
αυτών αποστολήν. Έ π ί ταΐς συμφοραΐς ή τη άοανείκ τοΰ 
παρόντος παρήγορος ό επί τάς δάφνας τών προγόνων κατοπ- 
τρισμός, δι ’ο καί δπισθεν αύτοΰ χαρακοΰνται,τάς δάφνας 
ταύτας πανταχοΰ καί πάντοτε προτείνοντες. Ό τ ε  δ 
ποιητης Λαμαρτΐνος, γραμματεύς τότε έν Φλωρεντίκ τής 
γαλλικής πρεσβείας, έμέμφετο άνοικείως καί sans rime 
ni raison ή μάλλον en rime et sans raison τούς ’Ιτα 
λούς έν τφ  Childe-Harold, καί άπεκάλει τήν ’Ιταλίαν 
γην τών νεκρών, ό έκεΐ, πρόςφυξΝεαπολίτης, σύνταγμα- 
τάρχης ΙΙέπε άπεκρίνετο λίαν πικρώς. Ό  Λαμαρτΐνος 
εζήτησεν έξηγήσεις καί ελαβεν έν μονομαχία τραύμα ξί
φους,* πεισθείς βεβαίως δτι, εί μέν ή Ιτα λ ία  ήτο γή νε
κρών, τά τέκνα δμως αύτής ήσαν πάντοτε ζώντα. Καί 
ο Τοσκανός ποιητής Γΐούστης, περί ού κατωτέρω έκτενέ- 
στερον, ήλεγχε τφ  1841 τοΰ Λαμαρτίνου τήν πικράν 
μομφήν διά ποιήματος έπιγραφομένου ' / /  γη τών νεκρών 
fLa Terra dei mortij. Τδ ποίημα είναι βεβαίως εύφυές> 
αλλά προς τήν κατηγορίαν ασθενές, διότι δ Γιούστη; τριών 
μόνων διασήμων άνδρών έμνημόνευε,τοΰ τραγικού Νικο-

1 Όρα M ario P ie r i : Vita, τόμ. Β', σελ. 43. Firenze, 1850.



λίνη. τοΰ ποιητοΰ καί λογογράφου Μαντζώνη καί τοΰ 
νομολόγου 'Ρωμανιώζη, οςτις άπο τοΰ 1835 άνήκεν ήδη 
είς το παρελθόν. Ά λ λ ’ ό έπί πατραγαθιών κατοπτρισμός 
ούτος, έ διηνεκής, ό άτελεύτητος, φέρει είς ολέθριας απά- 
τας* ό κατοπτριζόμενος τοσοΰτον έθίζει τόν οφθαλμόν 
πρός τας δάφνας, ώςτε έπί τέλει υπολαμβάνει αύτάς ώς 
ίδιον εργον γίνεται υπεροπτικός καί οίηματίας, περιφρο- 
νεΐ ώς ταπεινόν παν δ,τι ζένον, αμελεί νά φωτίση εαυ
τόν, διαμένει έν άγνοια καί τήν ήμέραν τής δοκιμασίας 
άναγνωρίζει έν συμφοραΐς μετά πόνου καί πικρίας δτι 
ήπατήθη, δτι ούδέν είχε κοινόν πρός τάς δάφνας έκείνας. 
Τοιαύτη ή σύγχρονος καί λυπηρά ίστορία πολλών λαών.

Τοιαύτη ή τών Ιταλών κατά τό 1848 — 1849* τά 
περίφημον εκείνο : L'ltalia fa da sey olov ειπεΐν, Η Ι 
ταλία διά τής ΊταΛίας, έδήλου έν ένθουσιώδει καί μεγα- 
λαύχω φιλοπατρία δτι δέν είχον άρκούντως υπολογίσει 
τοΰ γιγαντιαίου άγώνος τάς άνυπερβλήτους δυςχερείας. 
Ή  αυτή πατριωτική άπατη έκδηλοΰται άκριβέστερον 
έν τοις Άπομνημονεύμασι τοΰ άγαθοΰ Γαριβάλδη, φρο- 
νοΰντος καλή τη πίστει, έν τώ ένθουσιασμώ τής φιλο
πατρίας αύτοΰ, δτι δι* ών ήγεΐτο ολίγων έθελοντών, ους 
αύτός ούτος παρίστησιν ήμιγύμνους, κακώς ώπλισμένους 
καί τρεφομένους, ήδύνατο νά κατορθώση τι γενναΐον καί 
άποτελεσίλατικόν κατά τών τακτικών καί γεγυμνασμένων 
στρατών τής Γαλλίας, έ; 'Ρώ μη, καί τών τής Αύστρίας, 
έν Λομβαρδία.

Τοιαύτη ή ιστορία τών Γάλλων κατά τά 1870, τά δέ 
πολυθρύλητον έκεΐνο λόγιον, τάς παρά τόν Τήνον νίκας 
τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος ύπαινισσόμενον, τοΰ δημοσιο
γράφου Αιμίλιου Γιραρδίνου : *Οθεγ διήάθον οι πατέρες, 
θά διέΛθωσι και οι υιοί, δπερ άγαν πικρώς 6 Γερμανός 
δημοδιδάσκαλος έ'μελλε νά διαψεύση, άριδήλως έμαρτύ-

ρει οτι ή αίγλη τής Ναπολεοντείου έποποιίας ήτο είςέτι 
τόσον ζωηρά, ώςτε, σκοτίζουσα τούς οφθαλμούς τών Γάλ
λων. δέν έπέτοεπεν αύτοΐς νά ρίψωσι βλέμμα επί τρν 
'Ρήνον καί ίδωσι τά  έκεΐ συμβαίνοντα. Ευτυχείς οί λαοί 
οί έκ τών συμφορών διδασκόμενοι.

VII

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

Μεταξύ τών δύο Ιταλιών, ας έν τοις πρόςθεν έπειρά- 
θημεν νά σκιαγραφήσωμεν, τής διατελούσης έν τη έξορίο:, 
ταϊς είρκταΐς καί τοις βασανιστηρίοις, τής Ιτα λ ία ς μάρ
τυρος, καί τής φοιτώσης εν τοις θεάτροις, τοις περιπάτοις 
καί τοις θεάμασι, τής ολβίου--κατ’ επιφάνειαν — Ι τ α 
λίας, υπήρχε καί τρίτη, ή τοΰ λόγου Ιτα λ ία .

Πρό ικανών ήδη έτών οί τής Ιτα λ ία ς σοφοί τε καί 
επιστήμονες συνήρχοντο άνά τεταγμένον χρόνον εν τινι 
τής χερσονήσου πόλει, έκ τών προτέρων όρισθείση, ΐν’ άν- 
ταλλάξωσιν ιδέας καί πληθυνθώσιν αί γνώσεις. Ά λ λ ’ έν 
τοις ίατρικοΐς ή έπιστημονικοϊς· έκείνοις Συνεδρίοις (Con- 
gressi dei dotti) παρά τά σεπτά ονόματα τοΰ 'Ιππο - 
κράτους ή τοΰ Γαλιλαίου, τοΰ Νεύτωνος ή τοΰ Λαβοα- 
ζιέ παρεισέφρει, ταπεινή δμως τή φωνή, καί τό τής 
’Ιταλίας. Σύν τή επιστημονική συζητήσει έξεφράζοντο 
προαιώνιοι πόθοι καί πατριωτικαί άνεπέμποντο εύχαί* τό 
φρόνημα άνηγείρετο, τό κατά τών τυράννων μϊσος έκρα- 
ταιοΰτο καί έλπίδες αίσιωτέρου μέλλοντος άνεγεννώντο. 
Ούτω τά επιστημονικά έκεΐνα Συνέδρια μετελάμβανον 
πολιτικής τίνος χροιάς, άλλά τοΰτο έν άκρα έχεμυθία 
καί μυστικότητι, διότι τότε πολιτική έδήλου πόλεμον 
κατά τής κληρικής καί αυστριακής δεσποτείας, άπελευ-



θέρωσιν καί χειραφέτησιν της χερσονήσου, ένί λόγω Ί τ α - 
Λίαν, καί αί είρκταί ήσαν πάντοτε άνοικταί διά τούς τα- 
ραζίας τής δημοσίας τάζεως καί ησυχίας, ώς έπισήμως 
έχαρακτηρίζοντο οί πατριώται, τό δε οστρακον άείποτε 
πρόχειρον.

Μή δέ φανή παράδοξος 6 διπλούς ούτος χαρακτήρ του 
επιστήμονος καί άμα πολίτικου, ή άνάμιξις δύο πάντη 
αντιθέτων κλάδων τής καθ’όλου επιστήμης’ είναι τοΰτο 
ή φυσική απόρροια τής πολιτικής πάντοτε καταστάσεως 
πάσης μή έλευθέρας χώρας, ώς ήτο τότε ή Ιταλία .Ο ύτω  
δέ τών πραγμάτων έχόντων, επόμενον ήτο ή πολιτική νά 
έμπνέη, ύπαγορεύη καί χρωματίζη παν έν τοις γράμμασι, 
ταΐς έπιστήμαις καί τη τέχνη εργον εύγενοΰς διανοίας. 
Και δντως τοιοΰτος ό πρωτεύων χαρακτήρ τής συγχρόνου 
ιταλικής γραμματολογίας, κατά το μάλλον ή ήττον ζωη- 
ρώς έκπεφασμένος. Ή  φιλοπατρία διαφλέγει τήν καρ- 
δίαν τοΰ Άλφιέρη, όςτις διά τε το επιφανές τής γεννή- 
σεως, τον πλοΰτον, τούς έρωτας,το ίδιότροπον τοΰ χαρα- 
κτήρος καί τον προς τήν ελευθερίαν άκρατον έρωτα πολύ 
εχει τό κοινόν πρός τόν Βάϋρον. Απαν σχεδόν το θεα- 
τρον τοΰ εκ Πεδεμοντίου τραγικοΰ είναι φλογώδης είς 
φιλοπατρίαν παρότρυνσις, καί οί ήρωες αύτοΰ κακώς ύπο- 
κρύπτουσιν ύπό τήν ελληνικήν τοΰ ΤιμοΛέοντος χλαμύδα 
ή τήν ισπανικήν ΦιΛίππου τοϋ Β ' στολήν τό κατά τής 
Αύστρίας μίσος. ’Έγραφε δ εν ταΐς Σατνραις :

II Papa e papa e re,
Deessi abborrir per tre.

To αύτό αίσθημα, ήττον όμως εκπεφρασμένον, εμπνέει 
ενίοτε τόν μελίρρυτον τοΰ ’Αριστοδήμου καί τής Συνω
μοσίας τών Πατζίων ποιητήν, όταν φόβος, ανάγκη ή μάλ
λον ύπερβάλλων πόθος φήμης δέν άγωσι τήν άστατον

τοΰ Μόντη μοΰσαν νά θυμιάση σήμερον τό είδωλον,οπερ 
χθές προεπηλάκισεν, ίνα καί πάλιν αύριον μεταμεληθη. 
Ούχί τοιοΰτος ομως ό εκ Φλωρεντίας τραγικός Νικολίνης, 
ό διά τοΰ Ίωάννου του έκ ΙΙροχύτης, ήρωος τών Σικε
λικών Εσπερινών, τοσάκις &εγείρας τόν ενθουσιασμόν καί 
κρατύνας τό φρόνημα τής ίταλίδος νεότητος. Τά δεινά 
τής πατρίδος κοούουσι τήν λύραν τοΰ μελαγχολικοΰ Ι α 
κώβου Λεοπάρδη, τοΰ διαπύρου εκείνου λάτριος καί παν- 
ηγυριστοΰ τής Ελλάδος, τοΰ έν ίερώ ένθουσιασμω άνα- 
κράζοντος : (( Θαυμάσιον δντως πράγμα τό ελληνικόν
τοΰτο έθνος )> Αί συμφοραί τής Ιτα λία ς ύπαγο-
ρεύουσι τω καλλιεπεΐ Μαντζώνη τούς Χορούς τοΰ Άδέ'ίκη  
καί τοΰ ΚαρμανιόΛα καί έξάπτουσι τόν υπέρ πάντας εξο- 
χον τοΰ Giorno ( Ημέρα) ποιητήν Παρίνην, είς δν ή 
αγνώμων αύτοΰ πατρίς δέν είχεν είςε'τι ανεγείρει μνημεΐον, 
δι 'ο καί ό τών Τάφων «χοιδός δικαίως έπιπλήσσει αύτήν:

Και ’ίσως τώρα κλαίουσα ζητείς άδημονουσα 
Που κεΐται του Παρίνη σου ή κεφαλή, ώ Μούσα.

Τις οίδε ποια κεφαλή αίμάσσει τά οστά του 
Αηστοΰ εγκαταλείψαντος τά κακούργη ματά του 
Είς τό σ κλη ρά  ικρ ίω μα ..............

Ό  πρός τήν ’Ιταλίαν ερως οπλίζει έν ταΐς ΈπιστοΛαΐς 
τοΰ Φωσκόλου τήν αύτοκτόνον χεΐρα τοΰ ’Ιακώβου Ό ρ τις , 
— φονευομένου μάλλον ενεκα τών παθημάτων τής ’Ιτα
λίας ή τοΰ πρός τήν Θηρεσίαν ερωτος— , καί φωτίζει τούς 
Τάφους διά φιλοπάτριδος άκτΐνος, διότι

Έ ν  μέσω τάφων σεβαστών, ένδόςων μαυσωλείων, 
Ά ρ ύο ντα ι οί ένδοξοι έμπνεύσεις μεγαλείων.

Τήν πίεσιν τοΰ ξένου καί τήν δεσποτικήν πολιτείαν 
Γρηγορίου τοΰ 1C ', σύν ταΐς κοινωνικαΐς άσχημοσύναις,



δεινώς μαστίζει μετ’ άπαραμίλλου χάριτος ή σάτυρα του 
άττικωτάτου ’Ιωσήφ Γΐούστη, πολίτικη ούτω καθιστά
μενη. Έ ν  τω εύφυεστάτω εκείνω διαλογικώ ποιήματι, 
έπιγραφομένω : Ό  ΠΛάστης καί ό κόσμος αύτου f l l  
CreatQie e i l  sioo mondoJ,%  Γιούστης, τον Πανάγαθον 
θεόν  τοΰ Βερανζέ απομιμούμενος,επεκτείνει καί δ ιαπλάτ- 
τει το πρωτότυπον, τά  αιχμηρά βέλη της τοσκανικης 
μούσης στρίφων κατά τοΰ Π άπα, τών καρδιναλίων, τών 
ιερέων καί τών ελέω Θεοΰ βασιλέων* θά ελεγέ τις αύτο 
σελίδα τοΰ 'Ρ αβλαί, τοσοΰτον είναι εύτραπέλως δηκτικόν.

Ή  δε άχρηματία Γρηγορίου τοΰ Ιζ" ', δανειζομένου 
χρήματα παρ’ Ε βραίω ν, τοΰ 'Ρότσχιλδ, έμπνέει τώ Το- 
σκανώ σατυρικώ χαριέστατον ποιημάτιον : Τ ήν χρεωκο- 
πίαν του Πάπα ( I I  F a l l im e n t o  del λογοπαιγνιώ-
δες καί ώς εκ τούτου άνεξελλήν ιστόν, ενθα παίζων πρός 
τάς λέξεις έ fa ll i to ,—  Ικ τοΰ fallire, σημαίνοντος σφάΛ- 
Λομαι, υποπίπτω είς Λάθος, ετι δέ καί χρεωκοπώ , μου-  
ψΛουζεύω καί τοΰ i n f a l l i b l e — , ητοι άπταιστος , άΛά-  
θητος, — πάνυ εύφυώς λέγει, οτι ό Πάπας έχρεωκόπησε καί 
εντός ολίγου θά ιδη επί τοΰ Ούατικανοΰ το Ενοικιάζεται'

Fallito e l’infallibile 
Sovrano dei Sovrani,
Che spesso ne suoi popoli 
Insangnino le mani.

Fallito e l’infallibile 
Che per un lusso insano 
Fra poco Γ a p p i g i o n a s i  
Yedra sul Vaticano.

Γνωστόν εκ της γεωγραφίας δτι ή ’Ιταλία ομοιάζει 
προς υπόδημα’ έντεΰθεν δ Ίμπνευσθείς ποιεί το ώραιέτατον

ποίημα: Χρονικόν του Υποδήματος (C r o u a c a  d e l l o  S t i -  
v a l e j y έκ τών καλλίστων τοΰ ποιητοΰ έργων, έν φ μ ετ’ 
επιζήλου χάριτος καί ευφυΐας εξιστορεί τάς πολλάς καί 
ποικίλας της ’Ιταλίας τύχας.

Τ ά  άνά πάσαν τήν Τοσκάνην δημώδη εκτοτε τοΰ 
Γΐούστη ποιήματα μαρτυροΰσιν όπόσον ήτο άνεκτική ή 
τοΰ Μεγάλου Δουκός Λεοπόλδου τοΰ Β ' Κυβέρνησις, 
καθ’ ότι εζη ούτος άνενόχλητος έν Πίση, ενθα διετή- 
ρει φιλικάς σχέσεις προς τούς έκεΐ τότε σπουδάζοντας 
Έ λλη νας, οϊς ένθέρμως συνέχαιρε έπί τη 25  Μαρτίου, 
παριστάς μάλιστα καί εν τινι τών εθνικών αύτών συμπο
σίων, τών τακτικώς τήν ήμέραν έκείνην γινομένων. Ά λλ ά  
το άκρον άωτον τής άνεκτικότητος τοΰτο , ότι καί αύτός 
ό Μέγας Δούξ έδικαιοΰτο νά μνησίκακη κατά τοΰ ποιη- 
τοΰ, ήκιστα εύλαβώς προς αυτόν προςενεχθέντος. *0 Γιού- 
στης ελεγε περί Λεοπόλδου του Β ' εν τώ πο ιή μ α τ ιV I n -  
c o r o n a z i o n e  f ' H  Στέψης τώ 1838 ποιηθέντι :

II Toscano Morfeo vien lemme lem m e,
Di papaveri cinto e di lattuga,
Che per la smania d’eternarsi ascingo  

Tasche e maremme.

δ έστιν έλευθε'ρως μεθερμηνευόμενον :
Ό  Τοσκανός Μορφεύς ιδού σιγά σιγά φθάνει, 
Π απαρούνω ν καί μ.αρουλι©ν φορών στεφάνι*
Κ ’ έκ της {/.ανίας έαυτόν ν’ άπαθανατίση 
Ξηραίν* 2λη καί βαλάντια  κη’ ούδέν θ’ άφιση.

Ά λλ ά  καί αύτός ό ΣτεντερέΛΛος Κανέλλοος συνεχώς 
άπο τής σκηνής τοΰ θεάτρου έξετόξευε βέλη κατά τοΰ 
άγαθοΰ έκείνου Λεοπόλδου, έξ ού οί Τοσκανοί μετά λύπης 
άπεχωρίσθησαν εις τάς άνάγκας τής ιταλικής ενότητος 
ύπείκοντες. Είναι δέ ό ΣτεντερέΛΛος — διότι ζη καί βασι



λεύει —τό φλωρεντιακάν προςωπεΐον της δημώδους ιτα
λικής κωμωδίας, ό κλεινός συνάδελφος του ΆρΛεχίνου η 
Τσαίννη (Γιάννη), ετι δέ καί ΤρουφφαΛόίνου, τοΰ Β ριγ- 
χέΛΛα, τοΰ ΠανζαΜ νε, τοΰ Κ ό ΐα  (Νικόλα), τοΰ ΚοβιεΛου, 
τοΰ ΤαρτάγΛια (τραυλοΰ), τοΰ ΠαΛγιάτσου καί άλλων. 
Έφερον δέ ούτοι, — ώς γνωστόν και παρ’ ήμΐν έκ τοΰ πο- 
λυχρόου 1 ApM xtrov καί τοΰ καταλεύκου ΠαΛγιάτσου — , 
ιδιαιτέραν στολήν, καί έξεπροςώπουν ίδιον έκαστος κοι
νωνικόν τύπον, ώς έπι τό πολύ έξ εύηθείας και πανουρ
γίας άνάμικτον. Συνέβη δέ κατά τούς χρόνους εκείνους 
έν Φλωρεντία νά πληθυνθώσιν αί γνώσεις, ήτοι οί Στεντε-  
ρέΛΛοι, άλλ’ ό Κανέλλης ήτο ό ευφυέστατος, δι’ ο καί ό 
δημοτικώτατος πάντων, ό αύτοσχεδιάζων τήν καλλι- 
τέραν discorsa* ήτοι προςλαλιάν, ό λαοφιλής βασιλεύς 
τών Στεντερε'ΛΛων. Εσπέραν δέ τινα έκφωνών τήν άπα- 
ραίτητον discorsa, καί κωμικώς μορφάζων καί χειρονο- 
μών διά τοΰ δλως ίδίου αύτω τρόπου, ελεγεν: «Εΐμεθα 
πολλοί ΣτεντερέΛΛοι ς ’ τήν Φλωρεντία* άς μετρήσωμεν* 
ενας είμαι έγώ, ό πρώτος* δεύτερος είναι Λεοπόλδος ό 
Β ', τρίτος ή Πιάτσα Βέχχία (Παλαιά Πλατεία). Πιάτσα 
Βέχχία δέ καί ΛεοπόΛόος ό Β ' ήσαν δύο δημώδη θέατρα, 
ενθα παρίστων ΣτεντερέΛΛοιy άλλ’ ή άστυνομία καθορώσα 
προςβλητικόν λογοπαίγνιον, δι’ού ό Μέγας Δούξ Λεοπόλ
δος ό Β ' άπεκαλεΐτο ΣτεντερέΛΛος εκάθισε τόν Κανέλλην 
είς τά φρέσκο, κατά τήν τοσκανικήν εκφρασιν δηλοΰσαν 
τήν φυλακήν. Έζελθών καί έμφανισθείς έπί τής σκηνής, 
τοΰ θεάτρου παταγωδώς χειροκροτούντο:, δέν παρέλειψε 
διά νέου λογοπαιγνίου νά έκδικηθη τήν φυλακήν, α Ή  ύπο- 
δοχή, δ ι’ ής μέ τιμα τά σεβαστόν κοινόν, είπε πρός τούς

1 'Ο λόγος, ή άγόρευσις ή προςλαλιά έκφερεται ΐταλιστί κατ’ άρσε- 
νικόν γένος d i s c o r s o ,  άλλ5 ώς γενόμενος ύπό τοΰ κωμικού Σ τεν- 
τ ε ρ έ λ λ ο υ  έκαλεΐτο ύπό του κοινού έπί τό κωμικώτερον d i s c o r s a .

θεατάς, ύποκλινόμενος, είναι δι’ εμέ τοσοΰτο μάλλον κο
λακευτική, καθ* όσον κατά τήν άπουσίαν μου Λεοπόλδος 
6 Β ’, —ύπαινισσόμενος τό θέατρον, άμα δέ καί τόν Μέ- 
γαν Δοΰκα— , προςεπάθησε νά προκαταλάβη τήν εύμέ- 
νειάν σας. ((Διά ταυτα δέ καί άλλα παραπλήσια ό καλός 
Κανέλλης συνεχώς έ'βλεπε τά φρέσκο.

Καί έκ τών τοΰ ποιητοΰ Γιούστη καί έκ τών τοΰ Στεν- 
τερέ.Που Κανέλλη δήλον ότι καί έν τη ήρέ|/ω καί φιλη- 
συγω Τοσκάνη υπήρχε πνεΰμά τι άντιπολιτεύσεως. Διε- 
κρίνετο δέ ανέκαθεν έπί ζωηρότητι φρονήματος ή Λιβόρ- 
νος, —πατρίς καί κατοικία τοΰ δημοκρατικοΰ Γουερρά- 
τζη — , Ϋιτις ώς πόλις παραθαλασσια ποικίλον είχε τόν 
οικισμόν, στοιχεία δημοκρατικά παοέχουσα.'Υπήρξε πάν
τοτε ή πρώτη κατά τάς διαδηλώσεις καί τά  κινήματα 
τοΰ 1848, ή μόνη, ήτις δέν άνέωξε τάς πύλας τοΐς Αύ- 
στοιακοΐς,άλλ’έάλω ύπ’αύτών διά ρήγματος είσελθόντων.

V III

ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΙ Κ4Ι ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Και ούτοι,ώς οί επιστήμονες καί οί ποιηταί,την αυτήν 
ύψωσαν φιλοπάτριδα φωνήν. Καί ό μέν διάσημος νομο
λόγος, τό άγλάϊσμα τής ’Ιταλίας, ό 'Ρωμανιέζης, — 
μετά τήν πτώσιν τοΰ Ναπολέοντος, τώ 1815, καί την 
έν Λομβαρδοβενετία παλινόρθωσιν τής αυστριακής δεσπο
τεία ς— , ού μόνον άπεβάλλετο έκ πασών ών έπί Γάλλων 
κατείχε δημοσίων θέσεων, άλλά καί έπί τινα χρόνον ώς 
φιλελεύθερος καθείρχθη, τόν δέ βίον έν Κέρκυρα πρόςφυς 
κατέστρεψε (1 8 3 5 ),καθηγητής έκεΐ γενόμενος. Ο 6ε προς- 
φιλής τοΐς Έ λλησι φιλόσοφος Παύλος Κώστας, ένεκα τών 
υψηλών αύτοΰ φρονημάτων,ήναγκάζετο καί ούτος νά κατα-



φύγη είς Κέρκυραν, ενθα προςεφώνει τη Ίονίω νεότητι το 
άριστον εκείνο καί πασίγνωστον περί ιδεών φιλοσοφικόν 
αύτου πόνημα.1 Καί δέν ήτο ό μόνος Ιταλός, ό είς την 
Ε λλ ά δα  ζητών καταφύγιον, ώς δήλον εκ τών ώραίων του 
Κώστα λόγων πρός τήν Ίόνιον νεότητα: ((Σήμερον, λέγει, 
πλειστοι ’Ιταλοί καταφεύγουσιν είς τήν Ε λλά δα , ήτις 
τοσοΰτον ακμάζει, ώςτε αδύνατον αύτοΐς άποβαίνει ν 'άπο- 
δώσωσι τά εύεργετήματα, άτινα ή αρχαία ’Ιταλία παρ’ 
αύτής ελαβεν)). Ό  δέ Σιλούιος Πέλλικος δέν συνεκίνει τάς 
ίταλικάς καρδίας, τήν Εύρώπην σύμπασαν, άφηγούμενος 
τά  κατά τήν δεκαετή αύτοΰ εν Σπιζβέργη κάθειρξιν διά 
τοΰ περιωνύμου εκείνου βιβλίου: Le m i e  p r i g i o n i ;  Περί 
τάς δυσμάς όμως τοΰ βίου άποκλίνει πρός τήν 'Ρώμην, 
ώς εί έγίνετο εξωμότης τοΰ φιλελευθέρου αύτοΰ παρελ
θόντος. Ώςαύτως ό Μάξιμος Δ ’ Άζέλιος διά τοΰ °Ε- 
χτορος Φιεραμόσχα, καί τοΰ Νικολάου Δε Λάππη, ό Θω
μάς 'Ρώσσης διά τοΰ Μάρχου Ούϊσκόντη , ό ιστορικός 
Καΐσαρ Καντοΰ διά τής Μαργαρίτας Πουστέρλα, καί 
άλλοι πλειστοι δι’ άλλων διηγηματικών συγγραφών άνα- 
μιμνήσκουσι πατρίους άρετάς πρός μόρφωσιν εθνικού φρο
νήματος. Ά λλά  τούς πάντα; ύπερέβη διά τό δημοκρα
τικόν τών ιδεών καί τό άπαράμιλλον τοΰ ύφους ό τοΰ 
λόγου άριστοτέχνης Τοσκανός Φραγκίσκος Δ. Γουερρά- 
τσης συγγράφων τήν Μ άγην τον Βενεβέντου καί τήν 77ο- 
λιορκίαν τής Φλωρεντίας,2 δημώδη καταστάντα. Ό  δ ’έν 
Πίση τοΰ Δικαίου καθηγητής, καί μετέπειτα τής Ί τ α -  
λίας  συντάκτης, Ιωσήφ Μοντανελλης,φίλος φίλτατος τοις 
έκεΐ τότε σπουδάζουσιν Έ λλησιν, ήγόρευε τω 1848 πρός 
τά  πλήθη έν Λιβόρνψ, τήν εξοδον τοΰ Μεσολογγίου είς

1 Del m odo d i com porre le idee.
2 Τοΰ καλλίστου τούτου Ιργου έδημοσιεύθησαν κεφάλαιά τινα εν τη 

«Εβδομάδά), κατά δόκιμον του κ. Π. Πανα μετάφρασιν.

ήρωισμοΰ παράδειγμα έπαγόμενος. Ά λλά  μικροΰ δεΐν έλη- 
σμόνησα τόν ευγλωττον ρήτορα καί γλαφυρόν τών Ε λ
ληνικών Σκηνών λογογράφον Βροφφέριον, τόν ιστορικόν 
Τσιαμπολλίνην, συγγράψαντα τήν Ιστορίαν τής ελληνι
κής Έπα,ναστάσεως, τόν Θωμάν Σγρίτσην — ποιητής δέ 
ούτος — τήν Πτώσιν τον Μ εσολογγίου , καί τόν Παΰλον 
Σαγιάννην δραματοποιήσαντα τόν Μάρχον Βότσαρην. 
Πλειστοι δ’έ'τι, άναρίθμητοι οί τοΰ λόχου στρατιώται, 
ών τινες πρόςφυγες παρ’ ήμϊν μετά τάς συμφοράς τοΰ 
1848. Είναι δέ ανάγκη’νά μνημονεύσω τοΰ Καννίνη, τοΰ 
Φούσκου, τοΰ Δραγομάνου, — ών φιλελεύθερα ή φιλελ- 
ληνικά ποιήματα έπιτυχώς έξηλλήνισεν ό άείμνηστος Γ . 
Ζαλοκώστας— ,τοΰ Βρούτου Φαβρικατόρε καί άλλων; Εκ 
τών καλών τούτων στρατιωτών τής ελευθερίας καί ό παρ’ 
ήμϊν γνωστός τών * Απομνημονευμάτων του Ιο ύ δα ,1 ιδιόρ
ρυθμος καί τό ύφος γαλλίζων συγγραφεύς, ό πολυειδώς 
Βολταιρίζων Πετρουτσέλλης Δέλλα Γαττίνα, ούτινος με
ταγενέστερον πόνημα καί αί S e r a t e  c l e g l i  e s i d i  Gveci 
('Εσπερίδες τών 'Ελλήνω νπροςψ ύγω ν).Ά λ λ ’ό ύπέρ πάν- 
τας δεινότατος τής Παπωσύνη^ σκαπανεύς, ό άμείλικτος 
τής κληοικής δεσποτείας πολέμιος, ύπήρξεν άναντιρρήτως 
ό Πεδεμόντιος Βιάγκης Γιοβίνης, έν Ταυρίνφ δημοσιο
γράφος, ό καί *Ιστορίαν τών Παπών συγγράψας καί θα- 
νών, δτε άνήγγελλε τήν εκδοσιν συγγραφής περί της πο- 
λυθρυλήτου Παπίσσης Ιωάννης.

Ού μήν άλλά καί αύτή ή ψυχρά φιλοσοφία έθερμάνθη 
ύπό τόν ήλιον τής άναγεννωμένης ’Ιταλίας καί προςηνεγκε 
τό έαυτής τάλαντον είς τόν αγώνα τής χειραφετησεως 
διά τοΰ 'Ροσμίνη, τοΰ Μαμμιάνη, ίδία δέ διά τοΰ έξο
χου Γιοβέρτη, φιλοπονήσαντος πρός τοΰτο εργον πολυμα-

1 Έξηλληνίσθησαν έν Σύρω υπό τοΰ φιλοπόνου τών γραμμάτων ερ
γάτου κ. Α. Χούμη.



θέστατον: Το ΙΙρωτεϊον τής ΤταΛίας ( II prim eto d 'l ta l ia ) ,  
πειρώμενος νά ένθαρρύνη την μεταξύ φόβων καί ελπί
δων κυμαινόμενων Ι τ α λ ία ν , δτι ή ώρα της έξεγέρσεως 
προώριστο νά σημήνη έκ τοΰ Ούατικανοΰ, άλλά Π ΐος ό 
Θ ' πόσας δεν ε^ελλε νά διάψευση ελπίδας ! . . Τελευ
τών δε ό Γιοβέοτης (1 8 5 2 )  κατέλιπε πόνημα ημιτελές, 
δ ι’ ού συνίστησι την μεταρρύθμισιν τη ς 'Ρ ω μ α ϊκ ή ς Έ κ 
κλησίας, τον γάμον τών ιερέων, καί πανθ’δσα το πνεΰμα 
τοΰ αίώνος άπαιτεΐ* ητο δε ό Γ ιοβέρτης, ώς γνωστόν, 
άββάς. Έ ν  τη  πατρ ιω τική  δε τα ύτη  τών γρα μμάτω ν καί 
τη ς επιστήμης σταδιοδρομία δεν ήτο δυνατόν ή τέχνη , ή 
τόσον είς τά ς αισθήσεις β άλλου σα, νά ύστερήση καί μείνη 
ε ξοπίσω. Ό θ ε ν  εξέλεγε κατά  προτίμησιν θέματα ικανά 
νά διεγείρωσι τήν άποστροφήν τοΰ πλήθους προς τήν ξένην 
ή τήν κληρικήν δεσποτείαν* τοιοΰτον δέ, μεταξύ πολλώ ν, 
μεγάλη καί λα μ πρά  τις είκών, έκτεθεΐσα τότε έν Φ λω 
ρεντία καί παριστώσα άποτροπαιον τής 'Ιεράς Έ ξ ε τ ά -  
σεως έπειςόδιον* ή άποκομιζομένη έντύπωσις ήτο φρικώ- 
δης* ό καλλιτέχνης ειχεν επ ιτύχει τοΰ σκοπουμένου.

Τοιοΰτος ό καθ’δλου χαρακτήρ τής ιταλικής έπ ισ τή - 
μης, γρα μματολογίας καί φιλοσοφίας προ τής συστάσεως 
τοΰ ίταλικοΰ βασιλείου, δ ι’ ο καί οί πλεΐστοι τών στρα
τιω τώ ν εκείνων τοΰ λόγου άπέτισαν έν είοκταΐς, έξορίαιξ 
ή διω γμοΐς τήν παρρησίαν αύτών.

IX

ΚΟΙΝΗ ΓΝΏΜΗ

Κ αί εκείνοι μεν έσπειραν, άλλοι δε οί εργασθησόμενοι 
^τήν γην καί άλλοι πάλιν οί θερίσοντες, άλλ* ίνα έπέλθη 
συγκομιδή άνάγκη έπέβαλεν, δπως το έθνος εργασθη το

σκληρόν εκείνο τής ελευθερίας πεδίον, τό τοσάκις καί τ ε 
λευταΐον ετι κ α τά  το 1831  δι* α ίματος ποτισθέν καί το 
σάκις τούς Ιργάτας απέλπισαν. Ή τ ο  άνάγκη κοη/οΰ τ ί 
νος αισθήματος, δπως τούς π ά ντα ς συνασπίση, συνενώση 
καί συγκρατήση περί το εργον, ένθαρρύνον, ένισχύον καί 
δίκην εκμεθυστικοΰ ποτοΰ εξάπτον, έξεγεΐρον καί εκμε- 
θύον. Το δ ’ αίσθημα τοΰτο , το παρ* άνθρώποις κοατα ιό - 
τα το ν , υπήρξε το μίσος. Το μίσος τών άρχαίων Γουέλ-· 
φων κα τά  τοΰ Αύτοκράτορος, το μίσος τών άρχαίων Γ ι-  
βελλίνων κ α τά  τοΰ Π ά π α , έν ένί καί μόνω συγχεόμενα 
κ α τά  πάσης πνευματικής ή κοσμικής δεσποτείας, έκ ‘Ρ ώ 
μης, Ν εαπόλεως ή Αυστρίας έκπορευομένης, κορυφοΰται 
έντός δεκαετίας ( 1 8 4 8 - 1 8 5 8 ) ,  ύπό μυρίας μορφάς έκδη- 
λούμενον, καί τό μίσος έ'σται τό δρέπανον τής μελλούσης 
πλούσιας συγκομιδής ( 1 8 5 9 - 1 8 7 0 ) .

Π αρά  π ά ντα  τά  θα ύματα  τή ς Π α να γ ία ς , ής αί εικό
νες ούκ έπαύοντο κλαίουσαι επί τα ΐς  άνομίαις τών τα ρα -  
ζιών τή ς  δημοσίας τάζεω ς , παρά  π ά ντα ς τούς φρικώδεις 
καί φοβερούς δαίμονας, έτοιμους ν’ άναρπάσωσι τούς τα -  
ρ α ζ ία ς , οί Ιερείς καί οί καλόγηροι δεν κατώρθουν ουτ* ε
κείνους νά έκφοβίσωσιν ούτε εαυτούς παρά  τώ  λαω  νά 
καταστήσωσιν άσπαστους. Ή κ ο υ σ α  ήμέραν τινά  έν Πίση 
λαχανοπώ λιδος λεγούσης μ ετ’ ίσχυράς φο>νής καί έν γ ρ α -
φ ικω τάτη τοσκανικη: ((Ecco u n  b  c ris tia n i)) . To δε
φιλοφρόνημα τοΰτο, — δπερ ή εύσχημοσύνη δεν επιτρέπει 
ούτε όλοσχερώς νά γράψωμεν, ούτε νά έξελληνίσωμ.εν — , 
άπετείνετο πρός Ιερέα έκεΐθεν τήν στιγμήν έκείνην διερχό- 
μενον. Ά λ λ ’ ή Π ΐσα  δεν υπήρξε πάντοτε πόλις Γ ιβ ελλ ί- 
νων ; Έ ν  γένει δε αί γυναίκες τοΰ λαοΰ, — πανταχοΰ  δε 
αί γυναίκες έκπροςωποΰσι τήν πίστιν — , καί έν Π ίση, καί 
έν Φλωρεντία καί άλλαχοΰ τής ’Ιτα λ ία ς δεν έφρόνουν τά  
βέλτιστα περί τών φερόντων τήν sottana  ήτο ι ρασοφόρων



καί ελεγον περί τοΰ Ιερέως: cc Lo rispetto in chiesa, 
ma non lo stimo per istrada», ητοι «τον σέβομαι έν
τη έκκλησία, άλλά δέν τον υπολήπτομαι καθ’ οδόν». Ή  
αποστροφή δε αύτη κατά τοΰ ράσου, καθ ο της Ρώμης 
οργάνου , κοπάσασα επί μικρόν ώς έκ τών ελπίδων, ας 
ειχε γεννήσει ή Πίου τοΰ Θ ανάρρησις, εξηγέρθη ζωηρο- 
τάτη καί έκορυφώθη μετά τά δυςτυχηματα του 1848 
καί τήν ύπο τών Γάλλων κατάληψιν τής 'Ρώμης (1849).

Ό σ α  δ’ έν τοις πρόςθεν έλέχθησαν περί τών εΙρκτών 
καί βασανιστηρίων τοΰ τότε βασιλείου τών Δύο Σικελιών 
άρκοΰσι νά καταδείξωσιν όπόσον λαοφιλείς ετυγχανον ό τε 
Φερδινάνδος καί ο υίος αυτοΰ, BoiYiba και Bowibifio επι-  
κληθέντες. Μαρτύριον άψευδές τών λεγομένων αυτά ταΰτα 
τά  μικρά καί άθωα παιδία, τά  έκφράζοντα, έν τη πα ι
δική αύτών άπλοϊκότητι, τών γονέων τα  αισθήματα. Η 
πριγκίπισσα Μοντεβάγου, η μόνη ήτις διετηρει ειςέτι εν 
Πανόρμω σχέσεις τινάς προς τάς άρχάς, έτέλει τω 1859 
χάριν τών παίδων μεγαλοπρεπή χορόν. Πάντες οί της 
πόλεως εκείνης εύπατρίδαι συνωθοΰντο εν ταϊς αιθουσαις 
αύτής, δτ* αίφνης εμφανίζεται ό αποτρόπαιος Μανισκαλ- 
κος, τά  τέκνα αύτοΰ συνοδευων. Γενική αγανακτησις επι 
τη έμφανίσει εκείνη καταλαμβάνει τους παντας, αλλα 
πώς ν’ άπελθωσι τοΰ χοροΰ ; ουχ ηττον δμως δεν ελεΐί- 
ψαν νά διατρανώσωσι τήν προς τον βδελυρον αστυνόμον 
δικαίαν αύτών άπέχθειαν* ουδείς τών παιδων εχόρευσε 
μετά τών τέκνων τοΰ Μανισκάλκου* ουδεις τών προςκε- 
κλημένων άντήλλαξε μετ’ αύτοΰ λέξιν* 6 αστυνόμος ηναγ- 
κάσθη ν ’ άποχωρήση μένεα πνέων αλλ’ ησαν αί τελευ- 
τα ϊαι ήμέραι τής τυραννίας τοΰ Φερδινανδου, διότι οι 
X L h o i τοΰ Γαριβάλδη ώδευον προς το Πάνορμον.

Έλθωμεν είς τούς Αύστριακούς.
Τούς Αύστριακούς έμίσουν οί Ιταλοί, καί δικαίως, ου

μόνον διότι κατεϊχον τήν περικαλλεστάτην καί εύφορω- 
τάτ»ν άπο Μεδιολάνων εως Βενετίας χώραν, άλλά καί 
διότι εν πάση τοΰ ιταλικοΰ λαοΰ έξεγέρσει άύστριακαί λόγ- 
χα ι έπαλινόρθουν τούς έξωσθε'ντας δέσποτας, τάς άλύσεις 
τής δουλείας στενότερον συσφίγγοντες.Ούχί δε πανάρχαιαι 
ήσαν αι τοΰ 1831 αίματηραί άναμνήσεις, δτε αύστριακός 
στρατός άποκαθιστα τήν τάξιν έν Βονωνία, Πάρμα καί 
Μοδένη, καί εσωζε Γοηγόριον τον Ι£"', επισήμως ύποσχε- 
θέντα. μεταρρυθμίσεις άλλά ψευσθέντα, καί έπανήγαγεν είς 
τάς ιδίας πρωτευούσας τήν Μαρίαν -Λου ίζαν, άμνηστεύ- 
σασαν τούς στασιάσαντας καί τον δεσποτικον Φραγκίσκον, 
τήν στάσιν διά κεφαλιδών ποινών έκδικούμενον. Έ π εκ - 
τείνοντες δΐ το μίσος προς πάντας έν γένει τούς λαλούν-^* 
τας τήν γερμανικήν λαούς, καί συγχέοντες έν τη αύτη 
εχθρα Αύστριακούς καί Γερμανούς, έκάλουν τούς πάντας 
περιφρονητικώς Τεόεσχονς. *Ητο δέ ό Τεόέσχος δ ,τι ο 
Πέρσης παρ’ Έλλησι* βάρβαρος, ανελεύθερος, δεσποτι- 
κός, φύσει δούλος, δορυφόρος τής τυραννίας, βαρβαρόφω- 
νος, άνεπίδεκτος εύγενών αισθημάτων, άςεστος, άμουσος, 
ένί λόγω βάρβαρος. Έ κ  πάντων δέ τών λαών τής αύ- 
στριακής αύτοκρατορίας, έκ πάντων τών Τεόέσχων υπερ
βαλλόντως άπηχθάνοντο τούς Κροάτας. Ό  Κροάτης ήτο 
έν τη φαντασία τοΰ ιταλικοΰ λαοΰ το άκρον άωτον, το 
ιδεώδες τής δυςμορφίας, άκαθαρσίας, .άγριότητος, άπαν- 
θρωπίας* δύο δέ λέξεις άπεικονίζουσιν αύτόν* ό Κροάτης 
ετρω^ε?' άΛειμματοχέρια (candele di sevo). Οια δέ άπο- 
τρόπαια ή ιστορία διηγείται περί τών θύννων, ταύτά 
έπλάττοντο και περί τών Κροατών* δι’ δ καί τό Κροάτης 
εμεινεν έν τη γλώσση τοΰ ιταλικοΰ λαοΰ, ίνα έκφράση 
παροιμιωδώς δ,τι βδελυρον καί άπαίσιον. Βεβαίως ύπερ- 
βολαί αί τοΰ Κροάτου κακίαι, άλλ’ αί ύπερβολαί αύται 
έκραταίουν καί έγενίκευον το μϊσος.



Γνωστόν όπόσον ανεκτικά τ ά  ήθη έν ’Ιτα λ ία  ώς προς 
τούς έρωτας τών ύπάνδρων γυναικώ ν καί δμως αί προς 
Αυστριακούς σχέσεις έκακίζοντο. Ή  περικαλλής Π ισ α τις 
Σ οφ ία  Σ .  . . ,—  πρός ήν η κοινωνία της Πίσης ειχε δείξει 
τόσην ανοχήν, συγχωροΰσα τά ς αμ αρτίας αύτης τά ς π ο λ - 
λά ς, δτι ήγάπησε π ο λ ύ — , ήναγκάσθη έπί τέλει νά κ α τα -  
λ ίπ η  καί π α τρ ίδα , καί σύζυγον, καί τέκνα καί νά διώξη 
έν Παρισίοις τύχην έν τώ  θεάτρω , άδυνατοΰσα πλέον νά 
διαμείνη έν Πίση* ή μικρά εκείνη κοινωνία άφήκε κραυγήν 
άγανακτήσεω ς, ώς είδε τήν Σοφίαν έρώσαν Αύστριακοΰ 
άξιω ματικου, έκ τών τής έν Τοσκάνη κα τοχή ς. Έ ν  Φ λω 
ρεντία δε έκάκιζον καί άπό τίνος ύπεδεχοντο έν τα ΐς  συνα- 
ναστροφαΐς μετά  ψυχρότητας τήν χαρίεσσαν μαρκησίαν 
D el Ζ . . . ,  ύπανδρον καί τα ύτη ν , ούχί διότι είχεν έραστήν, 
άλλά  διότι ό έραστής ήτο Αύστριακός. Φ αίνεται άπ ίσ τεύ- 
τον καί δμως ά ληθέσ τατον καί αύτα ι αί άτυχεΐς τής Ινυ- 

'θερείας ίερεια ι, άς σκληρά τύ χη  αναγκάζει νά φέοωσι 
πάντοτε  τό μειδίαμα έπί τών χειλέων, καί αύτα ι μετά  
προφανούς δυςαρεσκείας έδέχοντο τά ς φιλοφρονήσεις τώ ν 
Α ύστριακών, τοσοΰτον τό αίσθημα έκεΐνο τής άποστοοφής 
ει /ε ν  είςδύσει π α ντα χο ΰ , καί είς τά  έσχατα  τή ς κοινωνίας 
σ τρώ ματα . Ά λ λ ’ έκ τών διαφόρων τής χερσονήσου λαών 
6 τήν άποστροφήν ταύτην μετά  καθημερινής-θυσίας δει- 
κνύμενος ήτο ό τής Λ ομβαρδοβενετίας. Ό π ο ιο ν  τό πρός 
τήν μουσικήν αίσθημα .τών ’Ιταλώ ν περιττόν νά εί^ωμεν, 
καί δμως οί τής Ά ν ω  ’Ιτα λ ία ς έπί μακρόν άπέσχον τών 
θεάτρω ν, ινα μή παρακάθηντα ι το ΐς Α ύστριακοΐς,ή έξήρ- 
χοντο τούτων είςερχομένων. Ο ύτω  τό περιώνυμον έν Β ε
νετία  θέατρον τοΰ Φ οίηκος  (F enice) ήναγκάσθη νά κλείση 
έλλείψει ίκανοΰ άριθμοΰ θαμιστώ ν.Ο ύδείς ώςαύτως ό άγνοών 
δτι οί ’Ιτα λο ί δέν ύστεροΰσι τών Ε λ λ ή ν ω ν  ώς πρός τό 
καπνίζειν , καί δμως οί τής Λ ομβαρδοβενετίας έπί μακρόν

δεν έκάπνιζον, ίνα σπουδαίως ζημιώσωσι τήν τοπικήν αρ
χή ν , ήτο ι τήν Α ύστρίαν, τό μονοπώλειον εχουσαν τοΰ 
καπνού. Α ί δ ’ εύγενεΐς αύτα ι θυσίαι θά λαλήσωσιν έπί 
τέλει υπέρ τή ς ’Ιτα λ ία ς  καί θά έφελκύσωσιν αύτη  τά ς 
συμπαθείας τή ς άεί πρός τούς πάσ χοντας λαούς δυςπ ι- 
στούσης Ε ύρώ πης.

X

Η ΝΕΑ ΙΤΑ Λ ΙΑ

Π α ρά  τούς έπιστήμονας, τούς π ο ιη τά ς, τούς λογογρά
φους, τούς φιλοσόφους, τούς καλλ ιτέχνας, τούς άγω νιζο- 
μένους διά  τοΰ καλάμου κκί τή ς γραφίδος πρός σ χη μ α τι
σμόν εθνικής γνώ μης, υπήρχε καί ού σμικρά τοΰ έθνους 
μερίς δραστηριώτερον δρώσα. Ε ίχεν  αύτη κέντρα ένεργείας, 
την Ε λβετίαν καί την Α γγλ ία ν , μυστικά κ ο μ ιτά τα , α π ο 
στόλους καί συνεννοήσεις έν πάση ιτα λ ίδ ι πόλει, όργανα 
δημοσιότητος έξωθεν είςδύοντα καί άνά τήν ’Ιταλίαν δ ια 
διδόμενα. Ε ίχ ε  τ ι  τό σατανικόν καί μυστηριώδες* ήτο αό
ρατός τις δύναμις* συνωμολςγει δάνεια έν Α γγλ ία *  ήτο 
π α ντα χοΰ  παροΰσα καί δρώσα, καί δμως διέφευγε πάντοτε 
την άγρυπνον φυλακήν τή ς αύστοιακής αστυνομίας. Έ κ  
τής αοράτου τα ύτη ς δυνάμεως έξήρχετο ό ιστός ό ύφ α ί- 
νων τα ρ α χά ς, ότε μεν έν Μ εδιολάνοις, ότε δ ’ έν Π αδούη, 
άλλοτε έν Α ριμίνψ ή άλλαχοΰ τοΰ παπικοΰ Κράτους* αί 
δέ συνεχείς αύτα ι τα ρ α χα ί άπήλπιζον τήν Αύστρίαν καί 
την Ρ ώ μ η ν , ώς έλέγχουσαι ένώπιον τή ς Ε ύρώ πης τήν 
κακήν αύτών διοίκησιν καί τήν ανάγκην μεταρρυθμίσεων. 
Εκεΐθεν έςήλθεν ή κα τά  Ν απολέοντος τοΰ Γ ' βόμβα τοΰ 

Ό ρ σ ίνη , έκεΐθεν ίσως καί ή σφαίρα, ή ριψασα νεκρόν 
(1 8 4 9 )  τόν 'Ρώ σσην, πρώην υπουργόν τοΰ Λουδοβίκου- 
Φ ιλ ιππου , ειτα  δέ Πίου τοΰ Θ \  Ό  Ρώσσης ελεγεν δτι «ή



Παπωσύνη είναι ή τελευταία δόξα της ’Ιταλίας)), έλη- 
σμόνει δμως δτι άπο τών χρόνων ήδη Γρηγορίου του Ζ ' 
πάσα σχεδόν ή ’Ιταλία έθεώρει τόσον έπαχθή την δόξαν 
ταύτην, ώςτε διά φανεράς πρός τόν Πάπαν ρήξεως προςε- 
πάθει ν’ άπαλλαγη αύτής. Ά λλά  τίς ή μυστηριώδης αύτη 
δύναμις ή τόσα δυναμε'νη ; Ή τ ο  ή διάδοχος της μυστικής 
εταιρείας τών πολυθρύλητων εκείνων Καρδοναρων^ η * Α ν -  
βραχέων^ οίτινες πρό χρόνου πολλου έγένοντο τό φόβη- 
τρον τών ηγεμόνων της ιταλικής χερσονήσου* ήτο ή Νέα  
'‘Ιταλία ( G iovine Ita lia J , τό δημιούργημα του ’Ιωσήφ 
Ματσίνη,ή άναγοάφουσα έπί της σημαίας αύτής: © ε ό ς  
χ α ί  Λ α ό ς ·  Ό  Ματσίνης, ό αιώνιος συνωμότης, ό άό- 
ρατος εργάτης πασών τών ταραχών, ή ένσάρκωσις τής 
Ν έας Ιτα λ ία ς , ό ένεργητικώτατος καί δραστηριώτατος 
τών ανθρώπων , ό πανταχου εύρισκόμενος καί ούδαμοΰ 
άνακαλυπτόμενος, ό άενάως τήν άγρυπνον τής Αύστρίας 
άστυνομίαν προκαλών, ό διατρέχων τήν ’Ιταλίαν ύπό μυ- 
ρίας μεταμφιέσεις, καθ' ά κοινώς έπιστεύετο, ό διά τό 
ταχύ καί μυστηριώδες τών ενεργειών προςλαβών τι τό μυ
θώδες καί φανταστικόν παρά τω λαώ, ό δαιμόνιος Μα
τσίνης, ού τό ονομα τούς πάντας συνεκίνει, ύπήρξεν ούχ 
ήττον ό θιωρητικώτατος τών πολιτικών τής ’Ιταλίας άν-

I Ή  προςω νυ μ ία  αυτη έδόθη έν ’Ιτα λ ί^  κ ατά  τον Μέσον Α ιώ να  το ις 
συνω μόταις Γουέλφοις, ο ΐτ ^ ε ς ,  δ'πως άποφύγω σι τους διω γμούς τών Γ ι
βελλίνω ν, δτε ούτοι άνεδείκνυντο οί Ισχυρότεροι εν τή  ττοΧοτεtqt, κ α τέ- 
φευγον είς τά  δά σ η , κρυπτόμενοι έν τα ΐς  τών άνΟρακέων καλύβα ις , δθεν 
κ α ί carbonari (ά ν θ ρ α κ ε ΐ ς ) .  ’Ε π ί δέ τώ ν καθ’ ή μ α ς χρόνων έκ λ ή θ η - 
σαν τό πρώτον carbonari τά  μέλη  μυστικής τ ίνος έν Σ ικελ ί$  έταιρείας, 
ίδρυθείσης τή  συγκαταθέσει τή ς  περ ιβοήτου βασ ιλ ίσ σ ης τών Δύο Σ ικ ε - 
λ ιώ ν Κ αρολίνης, έκπτώ του τότε , πρός άνάκτησιν τή ς  Ν εαπόλεως, ίνθα 
έβασίλευεν ό Γ άλλος Μυρά. Βραδύτερον δέ μετά τή ν  πτώ σ ιν του Ν απο- 
λέοντος ώ νομάζοντο οδτω οί κρύφα έργαζόμενοι κα ί συνομοτούντες πρός 
άπελευθέρωσιν τή ς ’Ι τα λ ία ς  άπό τοΰ π απ ικ ού  ζυγού κα ί τή ς τυραννίας 
τώ ν  Α ύστροϊταλών ήγεμ όνω ν.

δρών, δ είς τό επακρον δνειροπόλος ήγέτης. Έπόθει τήν 
’Ιταλίαν έλευθέραν καί άνεξάρτητον, ούχί δμως χάριν τών 
’Ιταλών, άλλ’ ινα πραγματώση τό πολιτικόν αύτοΰ ιδεώ
δες, τήν δημοκρατίαν : Θεόν χαί Λ αόν . Ήθελε νά έλευ- 
θερώση τήν ’Ιτα λ ία ν ,— τουτε'ττι νά έκδιώξη Πάπαν, βα
σιλείς, ήγεμόνας, Αύστριακούς— , ίδρύων τό δημοκρα
τικόν πολίτευμα. Προύτίθετο νά θεραπεύση τό ύπάρχον 
κακόν δι’ άνυπάρκτου άγαθοΰ, διά τής δημοκρατίας. Και 
ούτος δ λόγος,δΓδν έκάκιζε τόν δημοκρατικόν Γαριβάλδην 
καί άπέτρεπεν αύτδν τοΰ άγωνίζεσθαι υπέρ τής ιταλικής 
άνεξαρτησίας ύπό τάς βασιλικάς σημαίας τοΰ Καρόλου- 
Άλβε'ριου. Καί ούτω δ ιδεολόγος Ματσίνης τόν βίον 
κατέστρεψε (1872), διώκων τήν πολιτικήν έκείνην χ ίμα ι
ραν καί ούδόλως μεταβαλών γνώμην έκ τοΰ άτυχοΰς δο
κιμίου τής ‘Ρωμαϊκής Δημοκρατίας (1849), ής ήγεϊτο 
μετά τοΰ Σάφφη καί Άρμελλίνη τριανδρίαν άποτελών. 
Ά λλ ά  ζητών τά άδύνατα ού σμικρόν συνετέλεσεν είς 
τήν πραγμάτωσιν τών δυνατών. Προςελκύων εταίρους τη 
Νία ’Ιτα λ ία , ναι μέν ένεστάλαζεν αύτοϊς τάς άπραγ- 
ματοποιήτους αύτοΰ δημοκρατικάς άρχάς, άλλά συγχρό
νως ηύξανε καί έκραταίου τήν φάλαγγα τών στρατιωτών 
τής ελευθερίας και τών άμειλίκτων εχθρών πάσης κοσμικής 
ή πνευματικής δεσποτείας. Κηρύσσων άκαταπαύστως διά 
τών διεγερτικών Ικείνων δημοσιευμάτων πόλεμον έξοντώ- 
σεως κατά τοΰ ξένου δυνάστου, πόλεμον ιερόν, έπιτρέ- 
ποντα καί δικαιουντα καί αύτήν ετι τήν δηλητηρίασιν 
τών ποσίμων ύδάτων, ών δ ξένος εποιεϊτο χρήσιν, διέχεεν 
άσβεστον τό μϊσος, καί καθ’εκάστην βαθύτερον άνώρυσσε 
τό μεταξύ δεσποτών καί δεσποζομένων χάσμα. Διώκων, 
τέλος, τά  άδύνατα ήνάγκαζε τά μικρόν Πεδεμόντιον και 
τούς περί αύτό συσπειρωθέντας ’Ιταλούς πατριώτας νά 
στέρξωσι καί πράξωσι τά  δυνατά, £ ι’ο καί έκών άκων έγέ-



νετο εκ τών πρωτίστων εργατών της ιταλικής παλιγγε
νεσίας, δια της βασιλείας καί ούχί της δημοκρατίας τε
λεσθείσης. Καί τοι ή σύννους καί πίρίφροντις μορφή του 
Ιωσήφ Ματσίνή εμφανίζεται ύπό σκιάν εν τη πινακοθήκη 
τών άνδρών του ιταλικού άγώνος, καί τοι ή εργασία αύτοΰ 
υπήρξε μάλλον άονητική, ούχ ήττον ό Ματσίνης καί δια 
το ακαταπόνητον τών ενεργειών, το ευθύ καί έντιμον τοΰ 
χαρακτήρος καί το ειλικρινές τών πολιτικών πεποιθήσεων 
ου παύεται ών εκ τών έξοχων προςωπικοτήτων,θέσιν κατέ- 
χων μεταξύ τών κλεινών εκείνων άνδρών, Καρόλου-Ά λ- 
βέρτου, Ούικτωρος -  Εμμανουήλ, Καβούρ, Γαριβάλδη, 
οιτινες ηύτύχησαν νά πραγματώσωσι το τοΰ Δάντου καί 
τοΰ Μακιαβελλη προαιώνιον τής ιταλικής μονοκρατορίας 
ονειρον. Μή λησμονώμεν δέ οτι τό πρώτον βήμα έποίησεν 
ο Κάρολος -  Αλβέρτος καί ότι έγένετο ό έπιφανέστατος 
μάρτυς τοΰ ιταλικοΰ άγώνος, διότι καί τόν θρόνον κατέ- 
λιπε καί τόν βίον δίκην έξορίστου μακράν τής ’Ιταλίας 
εν Οπόρτω (1849) τής Πορτοκαλίας κατέστρεψεν.’Ογκω- 
δέστατον δέ τό βιβλίον τοΰ Vieusseux : 01 μάρτυρες τής 
ιταλικής ελευθερίας.

Ο Κάρολος -  Αλβέρτος έπότισε τήν γήν διά τοΰ αί
ματος τής Ναυάρας (1849), ό δέ υιός αύτοΰ Ούίκτωρ -  
Εμμανουήλ ηύτύχησε νά φανή φερώνυμος καί νά θερίση.

X I
Ε Π ΙΛ Ο Γ Ο Σ

Γερμανός Αύτοκράτωρ μετέβαινε πέρυσιν είς 'Ρώμην, 
ουχί ομως πλέον ώς βασιλεύς τής 'Ρώμης, ϊνα στεφθη 
Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας ύπό τοΰ Π άπα καί κρατήση 
τοΰ ϊππου αύτοΰ τά ήνία ή τόν αναβολέα, άλλ’ ώς φίλος

καί σύμμαχος βασιλέως μή ύπάρχοντος τότε, τοΰ βασι- 
λέως τής ’Ιταλίας. Οια τών ανθρωπίνων ή φορά ! οία 
θρησκευτικοΰ καί πολιτικοΰ καθεστώτος μεταβολή, από 
τών χρόνων τοΰ Φρειδερίκου καί τής μάχης τοΰ Λενιάνου! 1 

Αί συμφοοαί τοΰ 1848 — 1849 τούς Ιταλούς διδαξα- 
σαι κατέστησαν αυτούς πρακτικωτέρους καί ηττον τών 
ξένων πραγμάτων όλιγώρους. Έπαύσαντο ταράσσοντες την 
κόνιν ενδόξων κεκοιμημένων καί έκθάπτοντες νεκρούς, τον 
Δάντην, τόν Μ ιχαήλ-Ά γγελον, τόν Φερρούκιον. Παρητή- 
θησαν τών προςπαθειών,όπως άναστήσωσι τούς έν Λενιάνω 
πεσόντας νικήτας τοΰ Αύτοκράτορος τής Γερμανίας Βαρ- 
βαρόσσα καί άντιτάξωσιν αυτούς έπί τοΰ πεδίου κατά τοΰ 
Αύτοκράτορος τής Αυστρίας.

Έφάνησαν άντάξιοι τής παλαιας τών ’Ιταλών φήμης, 
καί διπλωμάται δεινοί άναδεικνύμενοι συνωμολόγησαν 
συμμαχίαν,ού μόνον πρός Ναπολέοντα τον Γ , πρός τους 
Γάλλους — τούς βαρβάρους Ιουλίου τοΰ Β — , αλλα και 
πρός αυτούς ετι τούς Τεδέσκους, τήν Πρωσσίαν. Ε κτή- 
σαντο άνεξαρτησίαν, ενότητα καί έλευθερίαν* έγένοντο 
γλωσσομαθείς,επιστήμονες,δίκαιοι της ξένης άρετής έκτι- 
μηταί, ένί λόγω μέγα έθνος; πεισθέντες έπί τέλει δτι το 
καλόν δυνατόν νά ελθη καί έξωθεν. Ούτω έπραγμάτωσαν 
άμφοτέρας τάς ιστορικάς λύσεις’ εύρον έν τω προςώπψ 
Ναπολέοντος τοΰ Γ ' καί Ούιλλιέλμου τοΰ Α τούς Γιβελ- 
λίνους Αύτοκράτορας, ούς μάτην ή τοΰ Δάντου φιλοπα
τρία είχεν άναζητήσει,ό δέ Ούίκτωρ-Έμμανουηλ έγένετο 
αύτοις ό ήγεμών έκεΐνος, ον ή μεγαλουργός τοΰ Μακια-

1 Μ:κρά κ α ί Οχυρά τή ς ’Ά νω  ’Ιτα λ ία ς -πόλις, ενθα, τω 1176 αι κατα 
τή ς  εξουσίας τοΰ Α ύτοκράτορος Φρειδερίκου τοΰ Βαρβαρόσσα ( Ερυθρο- 
πώ γω νος) άποσ τα τή σ α σ α ι τή ς  Λ ομβαρδίας -πόλεις, κ α ί διά  σ υ μ μ α χ ία ς  
συνδεθεΐσαι, Ινίκησαν αυτόν κατα κράτος, αναγκασθέντα νά φύγη εκ τοΰ 
•πεδίου τή ς μ ά χ η ς  μόνος και μεταμφ ιεσμ ένος.
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βέλλη διάνοια είχε δημιουργήσει, άλλ’ ή γ ε μ ώ ν  άνευ τών
κακιών τοΰ πρωτοτύπου.

β,Λ * 3”  έπαύσαντο όντες των μεγάλων
οητων ανδρων τυμβωρύχοι καί τής προγονικής εύκλειας 
αρχαιολογοι.

Ε . Κ .  Α ς ω π ι ο ς

OHOIA Η ΤΗΣ Μ Η Ρ Ο Μ ΙΑ ΙEHI4PAIII
Ε Π Ι  Τ Η Σ  Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ,  Η Θ Ι Κ Η Σ  ΚΑ Ι  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ

τον Α.ΥΘΡ2 Π0Υ ΖΩΗΣ

I

ΕΓΙΣΤΟΝ είναι άληθώς τό θέμα, ούτινος τήν σύν-
  τομον πραγματείαν αναλαμβάνω νά διεξελθω, π ρ ό ς

, r 7 ~ ”  Γ ’Λ ^ τ ι ν α  φωτισμόν τών πολλών τοΰ ’Α ττικού  
Η μ ε ρ ο λ ό γ ιο υ  αναγνωστών είναι δέ μέγιστον, διότι 

απανταχού η χληρονομίαέπιδάλλειτόσον βαρυ^μαν^ον τήν
επίδρασιν αυτής, ώστε ούχί σπανίως ένώπιον -ίής Ισχύος 
εαυτης ναυαγεί και ηλογικωτάτη διδασκαλία καί ή σιδηοά 
επίμονη, καί αύτή.αυτη ή θρησκεία. 1

Οπως σήμερον σκέπτονται οί περί ανατροφής γρίφον-'
τ « ,  s« v  w  , «  j  ,1  U  J S X -
ναι, ινα ταυτοχρονως τακτοποιή τόν φυσικόν, τόν πνευμα
τικόν, και τον ηθικόν άνθρωπον, έν τώ οίκψ, έν τή σνο- 
λιρ κα-^έν ·πρ κοινωνία. Τ 1 λ

Υπήρξαν άλλοτε νόες ευφυείς, οϊτινες τήν διά τής άνα-

εic τλν δ Τ Χ°π ν  α ?ώπ°υ Ιπ1 περιώρισαν
κ ^ ^  ' η ί ° 1νων’·κ“ ντ1νων 4&ωμ « ω ν , πολλά-

? ^ 'ν αλΐΓιθων, αλλ« σπανιως έπιτηδείων πρός ηθικήν 
μορφωσιν. ' 4

Ό  Προφητάναξ Δαυίδ έφώνει «δράξασθε παιδείας», 6  

Σολομών έθεμελίου σύστημα σοφίας έπί τοΰ φόβου τοΰ 
Κυρίου* «αρχή σοφίας φόβος Κυρίου». Άλλά νΰν άποδε- 
δειγμένον είναι, δτι δέν άρκει μόνον ή παιδεία πρόςήθι- 
κοποίησιν, ουδέ ό φόβος του Κυρίου εμποδίζει τά παρα
πτώματα, διότι πρός επιτυχή ανατροφήν απαιτείται ειδική 
παιδεία, ό δέ φόβος του Κυρίου, εκδικητικού οντος πάλαι 
ποτέ, μετετράπη εις αγάπην, φιλανθρωπίαν και ελεον, άφ’ 
δτου ή ελληνική φιλοσοφία από του Πυθαγόοου μέχρι του 
Σωκράτους έφώτισε διά τής βαθμιαίας έξελίξεως τόν άν
θρωπον, και άφ* δτου ό Ίησοΰς τ^ν σφραγίδα θείου κύρους 
έπιβάλλων εις τήν ελληνικήν φιλοσοφίαν,υψωσεν έν μέσφ 
τών κοινωνιών κυματίζουσαν τήν σημαίαν του έλέου 
Αύτοΰ. Ά λλά και ή ύψίστη αυτη αρχή τοΰ χριστιανικού 
έλέου ύποσκάζει διαρκώς και άσχάλλει όκλάζουσα, δπου 
οί λαοί ή τά άτομα στερούνται είσέτι της τοΰ πνεύματος 
έξελίξεως, τής τοΰ σώματος ευεξίας και τής ηθικής μορ- 
φώσεως, άποτόκου πεφωτισμένης έκπαιδεύσεως, ήτοι τριών 
πραγμάτων άπαιτούντων πρός εύόδωσίν των τήν τής έπι- 
στήμης παρέμβασιν, ήτοι τήν γνώσιν τής αληθούς τοΰ 
ανθρώπου φύσεως καί τούντεύθεν τής ασφαλούς γνώσεως 
τών έπιτηδείων πρός φυσιολογικήν ανατροφήν τρόπων.

Ούδεις βεβαίως άρνειται, δτι τό χριστιανικόν εκείνο 
«αγαπάτε άλλήλους» καί τό άλλο, «8 σύ μισείς έτέρω μή 
ποίησης» είσίν απολύτως ορθά καί αγια κοινωνικά αξιώ
ματα* άλλά πόσοι έν τφ πρακτικώ βίω προσφέρουσι τό 
θυμίαμα τής λατρείας των είςταύτα; πόσο», δέ, μεθυσκό- 
μενοι έν ίδιωφελεία,δέν άπεκάλεσαν μωρίαν πάσαν αρετήν 
αντικειμενην εις το ιοιον συμφέρον ;

Τά εθνη άλληλοσφάζονται καί οί άνθρωποι αντί τοΰ 
έλέου καί τής πνευματικής άλλη λο^ αγίας, έγκολπουνται 
τήν υλικήν άλληλοφαγίαν, ής σκοπός ή ίδιωφέλεια καί 
μέσον ή αρπαγή, ή πίεσις, ό έξευτελισμός, ή στασιμότης 
τής κοινωνίας. Υπήρξαν άλλοι, καί ούτοι πρότινος μόλις 
χρόνου, οίτινες ένόμισαν, δτι ή έπίδρασις τής ανατροφής



διατελει πανίσχυρος προς έκπαίδευσιν καί ήθικοποίησιν, 
αλλ ηπατήθησαν, διότι δέν άντελήφθησαν όρθώς τά της 
φυβεως τοϋ ανθρώπου καί ώς ατόμου καί ώς κοινωνικού δν- 
τος Ό  Λώκιος καί ό Έλβέτιος π. χ . ,  άνήϋοντες είς τήν 
-.χολήν των αισθητικών λεγομένων φιλοσόφων καί νομί- 
σαντες, οτι ο εγκεοαλος τοΰ ανθρώπου ερ γοιιένου, είς τόν 
κόσμον, είναι tabula rasa, έφ’ής ήδύνατο τις νά χαράξ^ δ,τι 
αν ηθελεν. έφρόνουν,δτι οί άνθρωποι έγεννώντο ίσοι έν πάση 
επιδεκτικότητι πνευματική καί ήθικί), καί δτι παρουσιά- 
ζοντο κατόπιν, χρόνου προϊόντος, διάφοροι άλλήλων, ένεκα 
τής διαφόρου ανατροφής, ή ν έκαστος έλάμβανε. Τανΰν δμως 
εγνώσθη δτι ή κληρονομιά δια τών τάσεων καί τών παθών, 
α ,̂ινα επιβάλλει ες αυτής της συλλήψεως τοΰ ανθρώπου έν 

μητρική κοιτίδι,άποτελει συχνότατα τήν μόνην αιτίαν, 
ητις καθίστησιν δλως άγονον η εξαιρέτως γόνιμον την τής 
ανατροφής έπενέργειαν.

Ούτως οι εζετα^οντες εμβριθέστερον καί φυσιολογικώ- 
τερον τον άνθρωπον, άποδίδουσι τήν οίκείαν και επομένως 
την σωστήν έπίδρασιν τής φιλοσοφικής τελουμένης ανα
τροφής επι τής σωματικής και ψυχικής του ανθρώπου.

Eav̂ Ow τήν επιδρασιν ταυτην εςετασωμεν σχετιζομένην 
πρός^τάς διαφόρους καταστάσεις, έν αΐς διατελει τό άνα- 
τρεφ^ομενον .ατομον, οφειλομεν πάντες να παραδεχθώμεν, 
οτι η μεγίστη επιόρασις αυτής παρουσιάζεται έχουσα τήν 
εαυτής έδραν^ έπι της οίκογενείας, διότι έν τη οίκογενεία ή 
πατρομητρική στοργή καί επίβλεψις γέννα συναισθήματα 
*.ρυφερα, επιβαλλοντα την υπακοήν, τελειοποιούντα τάς 
φυσικας και ηθικας δυνάμεις καί καλλιτερεύοντα τας έμ
φυτους τάσεις. Πλην τούτων αί ποώται εντυπώσεις αί προ
ξένου μεναι τοις παισιν υπο των πράξεων τών καθημερινών 
καί των λόγων τών γονέων, έπιβάλλουσι τήν δύναμίν των 
λιαν ενωρίς και τοσον ισχυρώς επί τόν απαλόν έγκέφαλον 
ίων παιοων, ωστε ευθυς αμέσως αποτυπούνται έν αυτή 
αμεταβλητως σχεοον καί νοΰ λογισμοί καί προσώπου φυ- 
σιογνωμιαι, και προφοράς εκφράσεις, πανομοιότυποι ταΐς

τών γονέων καί δια βίου ζώσαι, μεταβαλλόμενα ι δ* έσθ’ 
δτε, προϊούσης τής ηλικίας, ή καί ελαφρώς τροποποιούμε
να*., δταν παρεμβαίνωσι ξέναι σχέσεις ή άναπτύσσωνται 
κλίσεις καί τάσεις έν σπερματι ήσυχάζουσαι έν τω έγκε- 
οάλω καί άναμένουσαι εύθετούς προς αναπτυςίν των περι
στάσεις. Μετα τήν τοιαύτην ανατροφήν ερχεται το σχολεΐον 
καί ή έν αύτω έκπαίδευσις, επειτα δέ ή κοινωνία δια τών 
έπικρατούντων έν αύτη γνώσεων καί βαθμών κοινωνικής 
άναπτύξεως, τέλος δέ ή ηλικία καί αί κτώμεναι εξεις κα- 
ταβάλλουσιν ήρέμα καί ανεπαισθητως εν μερει^ι εν ολψ 
τόν παλαιόν άνθρωπον καί παρουσιάζουσιν εν τώ βιφ τον 
άνθρωπον διά τοΰ φυσικοΰ καί επίκτητου αύτοΰ χαοακτή- 
ρος) νΰν μέν φύραμα φυσικόν καί έπίκτητον, νυν δε ευφυΐαν 
όφειλομένην πρό πάντων εις γόνιμόν φυσιν, α7Αα δια τής 
έκπαιδεύσεως μεγαλυνομενην και εσθ οτε θνησκουσαν μ~“ 
*νρι τού σημείου έκείνου, εις δ επικαθηται ^ιθυνουσα τον 
κόσμον ή μεγαλοφυΐα. Καί αύτη μέν είναι η δύναμις τής 
ανατροφής, ήν άλλοι μεν υπέλαβον ωςπαντοούναμον, άλλοι 
δέ ως μηδέν ίσχύουσαν. Καί περί μέν τών πρώτων ανω
τέρω άπεδείξαμεν, δτι ό έγκέφαλος τοΰ νηπίου, ερχομένου 
έν τω κόσμω, δέν είναι tabula rasa, α7.λα φερει συμου- 
τους τινάς καί έν σπερματι άρετας η ' κακίας, τάσεις γ, κλί
σεις* περί δέ τών δευτέρων όφείλομεν νά ειπωμεν οτι πρε- 
πει τήν αξίαν τής ανατροφής νά έκτιαώσιν εμβαθυνοντες 
εύσυνειδήτως εις τήν τ ο υ ‘ανθρώπου ψυχολογίαν, καί δα
νειζόμενοι έπί τού προκειμένου γνώσεις καί έξ αύτών των 
αλόγων ζώων, ών διά τής ανατροφής καί τό σώμα καί τόν 
χαρακτήρα καί τόν περιωρισμένον νουν αύξάνομεν έπι μα
κοόν έπιμένοντες. Άν δέ όέν αρκώσι ταυτα, ας μεταβώσι 
καί είς αύτό τό άπουν καί ακέφαλο ν βασίλειον των φυτών 
παρ’ οίς ή έπιστημονική καλλιέργεια, ήτοι η τών φυτών, 
πεφωτισμένη ανατροφή παρήγαγε θαύματα φυτικής ευε
ξίας καί παρουσίασε τεράστια είδη φυτών τε και καρπών, 
άγνωστων δλως είς τήν άγρίαν καί παρθένον ^ύσιν. Εις 
τούτο δέ άς μή ξενίζηται ό αναγνώστης, άλλ άς μνημο-



νεύη, δτι απασα ή φύσις είς τούς αύτούς ύπόκειται νόμους, 
τούς νόμους της βαθμια ίας έξελίξεως διά τής φυτικής 
έπ ιλογής.

Προσθέτομεν ενταύθα, δτι ώς πρός τό πνεύμα και τήν 
ηθικήν ό πολύς H erbert Spenser έν τω  περ ι ανατροφής 
σ υ γγρ ά μ μ α τι αύτου άποφαίνεται, ΐν ’άποδείξη τήν τής κλη-

πλάσματα, ά λ λ 'ο ι  γονείς οι διά της κληρονομιάς μ εταβι- 
βάσαντες αύτοις τα σπέρματα τών ιδίω ν παρεκτροπών και 
έλλείψεω ν.

Αλλος συγγραφεύς ειδικώτερον σπουδάσας μ=τα τόν 
πολύν Αουκάν (Traite de Ther^dite physique) τά περ ί 
κληρονομιάς ό Ribot άποδεικνύει, δτι ή τής κληρονο
μιάς επίδρασις ουδέποτε είνα ι απόλυτος,ασκεί δέ πλήρη τήν

κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά  έ ξ α ί ρ ε σ ι ς .  Ή  γνώ μη  αύτη του-σοφού 
τούτου συγγραφέως άποδεικνύεται καθημερινώς και δια

'εχη ς
θέλεις τόν φέροντα έμφυτον έν τη ύ υ χ η  τήν κακίαν, ούτος 
και υπό ν ε ύ μ α τ ο ς  αντιληπτικού ο υ χ ί συνήθους αν στολί-

.ισθήση κατ’ έπανάληψιν 
ώς

ναμιν οιανοιας και πεισϋησει οτι ουτος 
έν ολιγίστω  χρόνω  δι* αλμάτων άνδρίζει τό πνεύμα , καί 
παρουσιάζει βαύματα διανοίας, ή τ ις  δια της ανατροφής 
ουόέν άλλο κερδίζει, ή ν’ άναπτύσσηται ταχύτερον.

’Αλλ* είνα ι π ρ ά γμ α τ ι τόσον ανίσχυρος ή ανατροφή είς 
φαινομένας τινάς δλως άποκλειστικας περιστάσεις ; Βαθέως

δ χ ι ,  δ ιότι ή πείρα διδάσκει, δτι δσον ισ χυρά  καί άν ήναι 
ή τής κληρονομιάς έπίδρασις, πάντοτε ή πεφω τισμένη ανα
τροφή έπ ιτυ γχά νε ι καρπούς τινας καλλιτέρους να παραγη. 
’Ανασκάπτων τις  καλλίτερον τό άγονον έ'δαφος τής κληρο
νομιάς, ώς άνασκάπτει καί δια λ ιπασμά τω ν, αρώσιμον 
κα θ ίσ τη σ ιτό  ξηρόγειον έδαφος ό καλός γεω ργός. Α λλ’ είς 
παρομοίας περιστάσεις ό αγών πρέπει νά ήναι διαρκής, 
πεφω τισμένος, έπίμονος, ού μόνον έξασκούμένος επί του 
ατόμου, άλλά καί έπ ί τών απογόνων αύτου, οϊτινες όιά του 
έπικτήτου χαρακτήρος, μεταδίδοντες κληρονομικώς, θέ- 
λουσι πάντες, άποδυόμενοι τόν παλαιόν άνθρωπον, απο
κτήσει προσόντα έπιτήδεια  είς έξέλιξιν πνεύματος και μόρ- 
φωσιν χαρακτήρος ηθικού.

Τήν σοβαρχν ταύτην αλήθειαν πρέπει μ ετ’ επιστασίας νά 
μελετώ  σι καί οι διδάσκαλοι καί οί πολιτευόμενοι, καλώς 
γινώσκοντες δτι διά τής έκ τής ανατροφής προόδου, ήτο ι 
τού πολιτισμ ού, πάσα άνθοώπων φυλή κατορθοΐ σύν τω  
χρόνψ  προϊόντι νά άπο β άλλη τόν ζυγόν τής κληρονομιάς 
καί βαδίζη πρός τήν του ατόμου έλευθερίαν, ή τις  έστιν ο π υ - 
ρήν, έξ ού έν άγνοια της σχεδόν ή £άνθρωπότης αντλεί την 
ζω ήν καί πρόοδον, τελειοποιούσα τά έκ τής κληρονομιάς 
αγαθά προσόντα. Ά λ λ ’ άπολήγοντες έπαναλαμβάνομεν, δτι, 
ινα ύπάρχη  πρόοδος, πρέπει νά λαμβάνω μεν υπ ’ οψιν την 
έν γένει άνθρωπείαν φύσιν, καί προσπαθώμεν όιά τής ανα
τροφής νά τροποποιώμεν έπί τά βελτίω  ου μόνον τό ατο
μον, άλλά καί τάς μ ετ’ αύτό γενεάς δ ιά τε  τής άνατροφής, 
καί τής φυσικής έπιλογής, ώς φυσικόν, πνευματικόν και 
ηθικόν πλάσμα ύπολαμβάνοντες τόν άνθρωπον ταυτοχρόνω ς, 
κα ί προσπαθούντες έν δίκαια ισορροπία τήν τρ ιπλήν ταύτην 
φύσιν αυτού σκοπίμως νά ποδηγετώ  μεν.

Κ αί ταυτα μέν έν γένει καί οίονεί έν προοιμ ίω  περ ι επ ι-  
δράσεως καί φύσεως τής κληρονομιάς. Ή δ η  προβώμεν εις 
λεπτομερεστέραν αύτης άνάλυσιν.



II

Μετά τά είρημένα ελδωμεν είς τά καθ’ έκαστον, άτινα έν 
συντόμω θέλομεν διεξέλθη, άνευ προσημειώσεώς τίνος καί 
τοΰτο λόγω συντομίας.

Καί έν πρώτοις ώς προς τήν έξωτέρ,αν μορφήν σημειού- 
jjtev τά έξης : Το περιέχον, τά ήθη, ή φύ'σις, ό χαρακτήρ, 
επιβάλλουσιν ού μόνον τοΐς εθνεσιν, άλλά καί έκαστη οίκο
γενεία εκφρασίντινα έξωτεοικήν, μορφήν καί χρώσιν διά- 
ο ο ο ον, καί έκάστω άτόμω ίόιάζοντα τύπον διάκο ιτικόν. Έ4 ‘ ’ *\ I Λ , Γ * X ' 1 'εντ^ ποικιλία ταυτ^ ενοτης, κανών γενικός έν απαση τη ορ
γανική φύσει, αποβαίνει τόσον αξιοσημείωτος, δσον τά όντα 
είσι τελειότερα τόν όογανισμόν, διά τούτο 5έ ή διαοοοά

ν ■* Λ , k 1 Τ 1 ’ r "  ν ‘αυτη παρα τω αναρωπω είναι μάλλον σαφής, η παρα τοις 
ζωοις καί τώ φυτικώ βασιλείω. Ούτως ού μόνον ούδέ- 
ποτε χαρακτηρίζονται δύο άτομα όμοιάζοντα καθ’ όλα, 
άλλά και άν είς τον έπιπολαίως όρώντα παρουσιάζωνται 
ομοια, είς τόν προσεκτικόν καί τόν διαφερόμενον ή δια
φορά είναι άπειρος. Πάντα λ .χ .  τά άγρια ζώα μιας φυλής 
διακρίνονται απ’ άλλήλων, ό δέ ποιμήν διακρίνει έκαστον 
τών κριών του (Darwin, Lucas).

ir  \ Τ. » ~ * < » t 'Κατα ταυτα η έννοια του ειοους είναι η αυτη, αλλα τα 
άτοαα διαίρέοουσιν, ώστε καί τοι εν μια οίκογενεία οί ού-

i A i  '  I * Α 4
σιώδεις χαρακτήρες είναι οί αυτοί, τά κατά μέρος άτομα 
παρουσιαζουσιν ίδιους διακριτικούς χαρακτήρας. Η κλη
ρονομιά δέν είναι έπομένως απόλυτος, διότι πολλά άλλα 
αίτια άλλοιούσι τήν μαθηματικήν πραγμάτωσιν τού βιο
λογικού τούτου νόμου· διά τούτο νύν μέν τά τέκνα όμοιά- 
ζουσιν έν μέρει τοΐς γονεΰσι, νυν δέ άλλοις υπάρχουσινη  
τεθνεώσι συγγενέσιν,είτε κατά τούς χαρακτήρας του προσ
ώπου ή τίνος τών μερών αύτού, είτε κατά τό άνάστημα, 
τό ν  οώ μα* γνωστόν έστιν δτι οικογένεια ι πολλών εύγενών 
Ρωμαίων όιεκρινοντο οια τη ν . . . . όια της μορφής του 

στόματος ή τής ρινός. —  Τανύν δέ έν τη οίκογενεία τών

Βουρβώνων υπάρχει εις πρίγκιψ, έχω ν πλήρη τήν ομοιό
τητα τφ προπάτορι αύτοΰ Έρρίκω τώ Δ . Ούδόλως έπομέ
νως σφάλλεται τις άποδεχό μένος ώς έπιστημονικήν κατά- 
κτησιν τό γεγονός, οτι ιδιαιτέρά τινα χαρακτηριστικά τού 
ανθρωπίνου σώματος δύνανται σχεδόν νά διαιωνισθώσι διά 
της κληρονομιάς. Είς τήν άρχήν δέ ταύτην στηρίζονται 
καί οί κτηνοτρόφοι, οί διά της έπιλογής διαιωνίζοντες μέ
ρη τινά τών ζώων, έπιτήδεια είς τάς βιωτικάς άνάγκας. 
Ά λλά  καί αί άνωμαλίαι αύται δύνανται νά μεταβιβασθώσι 
διά τής κληρονομιάς, ώς λ. χ .  υπεράριθμοι δάκτυλοι, 
προσφύσεις αύτών, καταστάσειςάλλαιτοΰ δέρματος, αϊτού  
Edwart Lambert, εχοντος δέρμα, προσόμοιον άκανθοχο ί- 
ρω, τοιαΰται δέ σωματικαί καταστάσεις διαμένουσαι έπί 
τινας γενεάς, έξαφανίζονται κατόπιν διά τής διασταυρώ- 
σεως, τέλος δέ αί επίκτητοι έκ τύχης παραμορφώσεις διο
χετεύονται έπι πολλή ν διάρκειαν χρόνου, ό κ. Quatrefa- 
ges διατείνεται δτι παρά τοΐς ’Εσκιμώοις διασώζεται ή 
γένησις κυνών άνευ ουρών, διότι είχον κατ’ έπανάληψιν 
αποκοπή αί ουραί τών γονέων, άλλά σημειωθήτω, δτι ό 
οιάσημος Βιρχώβιος απέδειξε πρό τινων ημερών έν τη έν 
Βερολίνω συνόδο> τών ’Ιατρών, δτι παρόμοιαι κληρονομιά», 
είναι ψεύδος, διότι οί σωματικοί ακρωτηριασμοί δέν με
ταδίδονται διά τής κληρονομιάς, άλ),ά μόνον αί διά της 
γενήσεως οίαιδήποτε ελλείψεις. Ά λλά  πλήν τού έξωτερι- 
κοΰ καί ό εσωτερικός άνθρωπος κατά τε τάς φυσιολογικάς λει
τουργίας τάς όφειλομένας είς τήν υφήν τών οργάνων, τών 
οστών, τών μυόνων καί τάς νόσους, παρουσιάζει τάς αύτάς 
κληρονομικάς τάσεις. Ή  μακροβιότης όφειλομένη είς άγνω
στόν τινα ζωικής δυνάμεως έμφυτον ίσχύν καί τό βραχύ  
τού βίου είναι εογον κληοονοαιας ά^ιλονεικητου. Γπήρ-
r  ν η « , ‘ , , , * ‘ςαν άνθρωποι, οιτινες τον βιοντων οιηνυσαν εν μεσω αμύ
θητων συμφορών, καί ο ύ χ ’ήττον έγένοντο μακρόβιοι, διότι 
άνήκον είς οίκογενείας μακροβίων (Lucas). Η οικογένεια 
τών Turgot άνήκεν είς τούς βραχυβίους, καί διά τούτο ό 
διάσημος υπουργός Turgot, ώς είδε πλησιάζουσαν τήν



έαυτου πεντηκονταετή ρίδα, έσκέφθη ινα προβη είς τήν σύν
ταξιν της διαθήκης του και άπέθανεν εν ηλικία 53 ετών. 
Τέλος πάντων και απασα ι αί έπιτηδειότητες του σώματος, 
ώς είναι ό y  opofc, ή αθλητική ισ χύς, η τα χυπορία  μεταδί
δονται κληρονομικώς και εις μακράν διάρκειαν γενεών και 
εις τόν άνθρωπον και εις τά κτήνη, και οια τούτο οι ανατρε- 
φοντες δια τα ιπποδρόμια ίππους τα χείς  μετά πολλής των 
φροντίδος . . . ίνα συντηρώσι όιά τής γενεσεω ςτην επιτη- 
δειότητα ταύτην αγνήν πάσης άλλης άναμίξεως. (Cuyer et 
Alix : L e  C h e v a L  Paris, 1886).

Ill

Τα τών αισθήσειυν όργανα μεταδίδονται επίσης κληρονο
μικώς ώς άκολούθως (G. Chatin : L e s  o r g a n e s  d e s  s e n s  

d a n s  l a  s e r i e  a n i m a l e . Paris 1880).rH μυωπία ή επίκτη
τος ένεκα πολλής εργασίας, ή ανεπαρκούς φωτός, μεταοι- 
δεται εις τα τέκνα ώς προδιάθεσις, έαν δε ταύτα έπιοοθώ- 
σιν είς παρατεταμένας πνευματικάς σπουοάς, ευκόλως απο- 
κτώσι τήν μυωπίαν, ήτις παρετηρήθη, οτι είναι ιοιάζουσα  
τών λογιώ ν και νόσος τοΰ πολιτισμού, συν τη προόδω του-. 
του αύςανομένη. Ό μ οίω ς ή συγγενής τυφλότης είναι κλη- 
οονοαική ιδίως, δταν πάσχω σιν οι υμενες του εσωτερικού 
καί πρό πάντων ό άμφιβλυστροειδης χιτών* πολλοί επο
μένως έκ γενετής τυφλοί όφείλουσι τό πάθος των εις τους 
εαυτών γονείς. Ο Δαλτονισμός, ήτοι η καταστασις εκεί
νη τοΰ οφθαλμού, καθ’ ήν δέν είναι αισθητά ύπό τοΰ οφθαλ
μού εν ή περισσότερα χρώ μ α τα , είναι κληρονομικη. Αυ
τός ούτος ό Λάλτων ε ιχ ε  δύο αδελφούς πάσχοντας το πά
θημά τούτο τών οφθαλμών. * Α λλαι οικογένεια ι οιακρινον- 
ται δια τήν οξυδέρκειάν των τήν κληρονομικήν, καθ α πα- 
ρετηρησεν ό πολύς Λαρβίνος* ούτως οί κάτοικοι τής Γ ης τοΰ 
Πυρός εβλεπον είς λίαν μακρυνάς αποστάσεις τ ’ αντικείμε
να, ατινα οί επί τοΰ πλοίου τοΰ Δαρβινου ευρωπαιοι ναυται 
δέν ήδύναντο να διακοίνωσι. Κατα δ έ τόν Π αλλά ς οι Μογ-

γό λο ιδ ια  γυμνοΰ οφθαλμού διέκρινον τούς δορυφόρους τού 
Αιος. Ιοου και μια ευτροπος ολως πορεία κληρονομική, 
αφορώ σα εις τους κωφαλάλους. Ούτοι δέν μεταδίδουσι 
τήν νοσον των ειμή εις τούς έγγονούς των κατά προτίμη- 
σιν καί ο ύ χ ί είς τά τέκνα των.

Η μουσική επιτηΟειότης μεταδίδεται μάλλον πάσης άλ
λης ως κληρονομιά εις τά τέκνα· ούτως ή οικογένεια τοΰ 
®αχ  αριθμεί 20  και πλέον απογόνους μουσικους, επίσης 
τοΰ Βετχοβεν, τρεις,η  του Μοζαρτ πέντε. Γνωστόν δέ είναι 
οτι το̂  μουσικον τάλαντον δυσκόλως μεταδίδεται διά τής 
έκπαιόευσεως καί είναι επομένως δλως συγγενής δύναμις 
οφειλομένη είς την φυσικήν τού ώτός ολκήν.

Η οσφρησις και η γεϋσις οέν είναι τόσον ανεπτυγμένα ι 
παρα τώ άνθρωπω, ουχ ήττον οί μαύροι τών Ά ντ ιλλώ ν, 
διά τής οσμής διακρίνουσι, κεκλεισμένων τών οφθαλμών αύ
τω ν, τους μαύρους από τών λευκ ώ ν έπίσ*ης οι άγριοι άν- 
θρωποφάγοι έκ κληρονομιάς άγαπώσι τόσον πολύ τό άν
θρωπε ιον κρέας, ώστε άδυνατούσι νά άπέχω σιν αυτού άνει> 
προφανοΰς μαρασμού. Γνωστή είναι ή λεπ τότη ςτή ς όσφρή- 
σεως τών κυνών, ή ούτω κληρονομικώς μεταδιδόμενη καί 
ο ιά τή ς κλη ρ ονο μ ίας τελε ιοπο ιο υ μέ νη .

Εγώ καί ό Κυβερνήτης Πετμεζάς είς τι χω ρίον τών Κα
λαβρύτων, έπροξενήσαμεν είς μικρόν, άλλά δειλόν κυνηγε
τικόν κυνάριον τόν στιγμιαιον θάνατον έπιδείξάντες αύτώ  
οέρμα λύκου,δπερ ό οικοδεσπότης έφύλαττεν είς δωμάτιον, 
πλησίον τού οποίου τρέμον αείποτε διέβαινε τό κυνάοιον, 
καταδιωχθέν άλλοτε ύπό λύκου. 'Ό μ ο ιό ντ ι παοετήοησαν 
ό Leuret καί ό Gratiolet.

Και οι χαρακτήρες τού προσώπου καί ή εκ©ρασις αύτου 
κατά τάς διαφόρους φάσεις τοΰ βίου διοχετεύονται κλη
ρονομικώς, τήν αυτήν οδό') άκολουθούσιν αί τάσεις, α ΐτ ε  
πνευματικαί καί ήθικαί αί άπαρτίζουσαι τόν λεγόμενον  
χαρακτήρα τού ανθρώπου. Ιδού περίεργοί τινες αποδεί
ξεις επί τού προκειμένου. αφορώ σαι είς την ομοιότητα τών 
τε φυσικών, πνευματικών καί ηθικών ναοακτ /οω ν* ' ‘ * /\* i * 4



Διηγείται ό πολύς Τρουσσώ (Chronique medic ale, 
Τ. II) τά εξής περί δύο διδίμων αδελφών.

» Έθεράπευον δύο διδύμους αδελφούς , οιτινες ήσαν 
τόσον δμοιοι άλλήλοις, ώστε έδυσκολευόμην εις τό νά 
τού; αναγνωρίζω, έκτο: αν ϊσταντο ό εις εγγύς τού άλλου. 
Ά λλ’ ή ομοιότης δέν ήτο μόνον φυσική, καθ’ δσον ούτοι 
ώμοίαζον, καί περισσότερον μάλιστα, και κατά τάς παθο- 
λογικάς των καταστάσεις* ούτως ό εις τούτων πάσχων έν 
Παρισίοις ύπό οφθαλμίας μοι ελεγε «βεβαίως και ό άπου- 
σιάζων αδελφός μου πάσχει ύπό τής ιδίας οφθαλμίας»· και 
επειδή έγώ ήπίστων ήνάγκασα τόν άρρωστόν μου νά μοι 
επίδειξη επιστολήν τού αδελφού του μετά τινας ήμέρας έκ 
Βιέννης έρχομένην, εις ήν άνέγνων τό εξής « πάσχω ύπό 
τής οφθαλμίας μου, έξης θά πάσχης και σύ» δσον περίερ
γος είναι ή συγκυρία αυτη,τόσον και αληθής* ώς προσθήκην 
δέ άναρέοω, δτι οι δύο ούτοι αδελφοί ήσαν και ασθματικοί

< > 1 f i ■» ' 5 “ r lf r » 'και αμφοτεροι εις τους οιαφορους τοπους ους επεσκεπτοντο 
η σθάνοντο πανομοιότυπο ν τήν έκτης ατμόσφαιρας έπιβλα- 
βή ή ώοέλιμον έπίδρασιν. Παρόμοια περιστατικά αναφέρει
r -Ν f * * r f* Ύ £ λ Λ Λ \ ν-\ Λο οιασημος συγγραφευς, οτι ειοε και πολλά αλλα.

Εις τ’ ανωτέρω βασιζόμενος ό Άγγλος Galton προέβη 
εις μακράς σπουόάς εις τούς διδύμους άφορώσας, έξ ών κα
ταφαίνεται, δτι ή άκρα σωματική όμοιότης τών διδύμων 
έπιβάλλει και την άκραν ομοιότητα έπί τού συνειρμού τών 
ιδεών αυτών».

Τό συμπέρασμα παρομοίας σπουδής ήν δτι.
Έπί τριάκοντα πέντε περιστάσεων αί ένδεκα κατ’ έλά-

Vιστόν δοον ααοτυοούσιν δτι έπί όμοιων αιτίων όμοια καί 
Λ  . * S  * 1 \ > 2· ' » » ν  τί- ' 'τα αυτα εισι και εις τους ουο τ αποτελέσματα. Κατα την
αύτήν στιγμήν λ. χ .  έν τώ αύτώ τόπω ευρισκόμενοι ού-

ν  ν >  * » \ * *  Λ * Τ > fτοι αρχονται αοοντες τήν αυτήν ωόην. Αν όε ο εις αρχί
ζει υ.ίαν φράσιν έκστομίζων, ό άλλος τήν άποτελειόνει. 
ΓΙαρετηρήθη δτι οι όδόντες των έφύοντο εις τήν αύτήν έπο- 
χήν, ή πρός τό λαλεΐν οργανική δύναμις παρουσιάζεται 
ο μ ο ίω ς  κατά τόν ίδιον χρόνον, τά συναισθήματα των, ή

στασιςτων, η συμπεριφορά των, εισί τοιαΰταώστε δέν απέ
χει τις πολύ τής άληθείας αποδεχόμενος δτι ούτοί είσι δύο 
οργανισμοί φέροντες μίαν καί την αύτήν ψυχή/.

Ίόού £ν παράδειγμα λίαν περίεργον έπί τού προκειμέ- 
νου. Νέος τις διατριβών εν τινι πόλει της Σκωτίας καί έκ 
περιεργίας κινηθείς ήγόρασε ποτήρια τινα χρήσιμα διά 
οίνον καμπανίτην, κατά τόν αυτόν χρόνον ό έτερος δίδυμος 
αδελφός, διαμένων έν ’Αγγλία, ήγόρασεν δμοια τώ σχή- 
ματι καί αριθμώ, ΐνατάδωρήση τώ άδελφώ αύτού, δστις 
εν Σκωτί^ έπραττε τό αύτό πρός τόν αύτόν σκοπόν (Ribot: 
Les maladies de la personnalite. Paris, 1885).

Άλλοτε τά τέκνα από τών πρώτων της γεννησεώςτων 
στιγμών είς φυσικήν τινα ολκήν ύπείκοντα παοουσιάζουσι

' 1 ' «Γ 1 * '  ̂ fτας αυτας εςεις, την αυτήν εξωτερικήν παραστασιν τίνος 
τών γονέων των, χωρίς ή ανατροφή ή ή άπομίμησις νάλαμ- 
βάνωσι μέρος εις τοιαύτας παραστάσεις.

Πώς συμβαίνει τούτο ;
Κατά τούς φυσιολόγους ή κληρονομική αυτη τάσις ο

φείλεται είς τήν οργανικήν τού ανθρώπου μνήμην τήνλαμ- 
βάνουσαν υπαρξιν εν άγνοια τής συνειδήσεως, άλλ’ ικανήν 
ούσαν ν’ άποθηκεύη κινήσεις τινάς έν τώ έγκεφαλορραχι- 
τικω συστηματι, καί έπαναλαμβάνη ταύτας αύτομάτως* ό 
αυτοματισμός δ’ ούτος μεταδίδεται από τών γονέων είς τά 
τέκνα, ώς καί πάσα κληρονομική ίδιότης, καί ομοιάζει 
καθ’ όλα τήν αυτόματον κίνησιν τού βατράχου, δστις κι
νείται άσυνειδήτως καί έπιπολαίως έντώ ύδατι, καίτοι τω 
άπεκόπη ό έγκέφαλος, ή τό αύτόματον βάδισμα, δπερένερ- 
γούμεν, έν άγνοια τής διανοίαςκαί της βουλήσεως ημών, 
εμπιστευόμενοι είς μόνον τήν οργανικήν μνήμην, ήτις με
ταδίδεται κληρονομικώς αναπτυσσόμενη έν τοις τέκνο ις,. 
καθ’ δν τρόπον άνεπτύχθη καί παρά τοΐς γονευσι. Καί ιδού 
διατί ό υιός εχει πολλάκις τόν χαρακτήρα τής γραφής 
δμοιον πρός τόν τοΰ πατρός, καί προφοράν καί άλλας έπι- 
τηδειότητας, άς ή άνατροφή άναπτύσσει μόνον, έν ώ τ* 
κληρονομιά γεννά.



IV

Ά λλ* ενώ ή οργανική μνήμη διοχετεύεται έξαιρέτως 
ώς κληρονομική άπόκτησις, ή πνευματική μνή μ η , ώς και 
αι ύπατοι του ανθρωπίνου πνεύματος δυνάμεις μεταδίδονται 
ο ύ χ ι ως είόικότης πνευματική, άλλ’ώς ίκανότηςγενικωτέρα  
καί έξωτερικευομένη έν τω βίω δ ι’ έκδηλώσεων ποικίλων 
νοητικης υπεροχής (R ibot: H eredite Physiologique).

Ίόού παραδείγματα τινα. Έ  κυρία Στάελ ε ίχ ε  πάππον 
καθηγητήν του όικαίου έν Γενεύη, πατέρα τον διάσημον 
υπουργόν Νέκερ, καί θειον έτερον καθηγητήν τών μαθη
ματικών έν Γενεύη* ό περιώνυμος αστρονόμος Κασσίνης 
εχρησιμευσε καί ώς αρχηγός σειράς κληρονομικής σοφών. 
Τό αυτό συνέβη καί είς άλλους ώς καί είς τόν J u ssieu  καί 
S a u ssu re .

κληρονομιάν. Γνωστόν δέ είναι δτι ή de Tencin ήν γυνή  
ευφυέστατη καί ανήκε ν είς οικογένειαν, έξ ής έβλάστησ αν 
εις καρδινάλιος, είς δραματικός ποιητής καί ό d’Argentat.

Μ  ^  Λ  ί  (  ^  f  9 ΛΛ t r λ \

η ςτυχουση ς.
πλεονεκτημάτων αναπτύσσεται ώς δια μαγείας τη δυνά
μ ει μόνη τής κληρονομιάς.

Σημειώσω·Λ*ν ένταϋθα δτι ή έκ κλη ο ονομίας μουσικήι * 1 1 k 1 * 1 *

έπιτηδειότης αναφαίνεται λίαν ένωρίς, ή δέ ζωγραφική 
αναβάλλει συνήθως τήν έαυτής τελειότητα επί τινα χ ρ ό 
νον, διότι απαιτεί αυτη άνάπτυξιν ειδικών δυνάμεων τοΰ

ιένωνπνεύματος, ήγουν σκέψεως καί κρίσεως, μή κτωμένα 
ειμή ποοΐούσης τής ηλικίας.

Συνήθως έκ μιας καί της αύτης οίκογενείας έπί μακράν

Βαχ απογονους, 
νέβη καί διά τούς τού Μόζαρτ, τού Βετχόβεν, Χάϋδν, Μεν- 
δελσώνος. Ά λ λ ά  καί έν τη ζωγραφική ο ύ χ ί σπανίως μία  
καί ή αύτη οικογένεια παρέσχε παραδείγματα έξοχου  
κληρονομικής ευφυΐας.

Τέλος πάντων καί ό κοινός καλούμενος χαρακτηρ ,δστις 
δέν είναι άλλο, ή τό άθροισμα τών αισθημάτων τών κ λί
σεων καί τών παθών τοΰ ανθρώπου, αποτελεί σύνολον κλη- 
οονοαικόν, δπεο έπί αιώνα διοχετεύεται τοΤς μεταγενε-
4 . k ί f 1 r ϊ \ I Λ ' ί '
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σθησαν είς τάς αύτάς ποινάς διά τάς αύτάς πράξεις. Έ ν τω 
διαμεοίσματι Hudson τής Α μερικής (ίδέ Corhill: M aga-

.  * k \ f  \  V  * <  f\  f  X



καλλιτερευσιν ηθων η ανατροφή παρεμβάσα ώς σωστική 
ουναμις έκ φιλανθρωπίας η άλλων κοινωνικών άνανκών 
, °'· Ρό,νον γεννώ σι τέκνα φέροντα έν σπέρματά

την πρ<* μεθηντασιν, αλλά παρετηρήθη δτι καί είς βλα- 
κιαν και επιληψίαν προστατεύουσι, τά εν λόγω άτυγή πλά- 
σματα των ουτοι.

Η αυτοχειρία ου μόνον είναι κληρονομική, άλλά παοε- 
τηρηϋη, ^οτι οι εκ κληρονομιάς αυτόχειρες, συννάκις αύ- 
‘°7.ειρια^&νται όιατοϋ αυτοϋ τρόπου και έν τή αΰτη ηλι
κία, εις ήν καίοί έξών ελκουσι τήν υπαρξιν‘γονείς των, 
αν*υ πολλάκις αφορμής τίνος. Άκούσωμεν τοϋ Βολταίρου 
γενομενου αυτοπτου αυτοχειρίας κληρονομικής, συγκινη- 
σασης αυτόν. « Ανθρωπος σοβαρού έπαγγέλματος και ώοί- 
μου ηλικίας, (οΐου τακτικού, ανευ παΟ ώ ν, νών άνέτως, ηύ- 
τοχειριασθη τή 17 8βρίου 1769· ό άδελζος και όπατήο 
αυτου ηυτοχειριάσθησαν είς τήν αυτήν Ηλικίαν. Όποια  
^υστηριωδης^διάθεσις τού πνεύματος, όποία συ απάθεια, 
οποία τις συνδρομή φυσικών νόμων ώθησαν είς τήν παοο- 
μοιαν απώλειαν πατέρα καί υιούς διά τοϋ αύτοΰ όογάνου 
και εις το αυτο ετος τής ηλικίας !»

V

, 0  Δαρβΐνος είναι άναντιρρήτως ό πρώτος μετ'
ακρίβειας ταξινομήσας τούς διαφόρους τρόπους,καθ’ους έκ- 
οηλουται η κληρονομιά. Κατα τούτον τέσσαρες διάφοοοι 

νκ^ηρ ονομίας υπάρχουσι. Και πρώτη είναι ή 
ευθεία  η ά μ εσ ο ς , καθ’ ήν τα τέκνα κληρονομούσιν έκ 
των εαυτών γονέων απ’ ευθείας τούς φυσικούς, ηθικούς και 
πνευματικούς χαρακτήρας τούτων. Δευτέρα δέ έκείνη, καθ’ 
ην υπερτερεί η του ενός τών γονέων έπίδρασις έπί το τι- 
κτομενον, καί παρέχει ουτω ώς κληρονομιάν τού έτέοου τών 
γονέων τα προσόντα. Τρίτη είναι έκείνη, καθ’ ήν οί από
γονοι κληρονομοΰσι τον χαρακτήρα ούχί τών νονέων, άλλα 
των προγονών, καί ονομάζεται διαλείπουσα* κληρονομιά

(atavism e). Τετάρτη δέ είναι ή καθ’ ήν διαθέσεις τινές φυ
σικά*. και πνευματικαί έκδηλούνται είς τούς απογόνους είς 
τήν αύτήν ηλικίαν, είς ήν έξεδηλώθησαν καί είς τούς 
γονείς των.

Κατα τήν ευθείαν κληρονομιάν το τέκνον κληρονομεί 
καί έκ τών δύο γονέων, άλλα αείποτε σχεδόν μάλλον έκ 
τοΰ ένος τόν τε φυσικόν καί πνευματικόν χαρακτήρα. Ή  
κληρονομιά δήλα δή, νυν μέν μεταβαίνει έκ του πατρός 
είς τόν υιόν, ή έκ τής μητρός είς την κόρην η καί έκ τού 
πατρός είς τήν κόρην, έκ δέ τής μητρός είς τόν υιόν άλλοτε 
δέ συμβαίνει, τό τέκνον φυσικώς μέν να όμοιάζη τω ένί 
τών γονέων, πνευματικώς δέ τω έτέρω· ιδού παραδείγ
ματα τινα.

Ό  L islet - Geoffroy μηχανικός έν τη καλού μένη Γαλ
λική Νήσω ήν υιός λευκοΰ Ευρωπαίου καί μαύρης Αφρι
κανής, λίαν περιωρισμένης τω πνεύματι* ούτος κατα τόν 
φυσικόν οργανισμόν ην μέλας τήν μορφήν καί τήν οιά- 
πλασιν τού σώματος δμοιος τη μητρί, και διέπνεεν έκ τού 
σώματος τήν γνωστήν τών μαύρων οσμήν, άλλ’ ώς πρός 
τό πνεύμα καί τά ήθη ήν τοσουτον ανεπτυγμένος, ώστε 
έθεωρεΐτο ού μόνον ώς γνήσιος Ευρωπαίος, άλλα καί διε- 
τέλει αγαπητότατος είς άπάσ^ς τας ευρωπαϊκές άριστο- 
κρατικάς οίκογενείας, άπεβίωσε δέ μέλος άντεπιστέλλον 
τής τών έπιστημών Άκαδημείας.

Έλληνίς τις, διηγείται ό Πλούταρχος, ετεκε μέλαν βρέ
φος καί κατηγγέλθη ώς μοιχός, άλλά έκ τών έν τω δικα
στή ρίψ μαρτυρικών καταθέσεων άπεδείχθη, δτι κατήγετο 
αύτη έξ Αίθίοπος. Τανύν απαντες οί άνθρωπολόγοι άνα- 
φέρουσι πληθύν παρομοίων γεννήσεων. Τό γεγονός τούτο 
είναι καθαρότατη άπόδειξις τού διαλείποντος κληρονο
μιάς νόμου.

Παρετηρήθη δτι πολλάκις ή φθίσις, ό ρευματισμός, ή 
άρθρίτις, ή άποπληξία, ή τυφλότης, αί πνευματικαί νόσοι 
ένσκήπτουσιν έπί τών τέκνων κατά τήν αύτην ηλικίαν καθ’ 
ήν καί έπί τών γονέων* ούτω διηγείται ό sir Holland, δτι



εις τινα οικογενειαν ειόςνδτι τρία τέκνα επαθον διαβήτην 
κατα 'ή ν  ηλικίαν τών όέκα έτών, είς άλλην ότι τέσσαοες 
αόελβοι απεβιωσαν μεταξύ τού 60ού καί 70οϋ έτους, ύ-ο  
φαινόμενα πανομοιοτύπου σωματώδους καταστάσεως. Καί 
ταυτα ως προς τήν κατηγορίαν τοΰ 4ου κατά Δαοβΐνον 
κληρονομιά ου νομού. 1

, Ε?αγεται έξ όσων μ έχρ ι τοϋδε είπομεν δτι ή κληοονο- 
αια είναι νομος καθολικός τής άνθρωπείας φύσεως. Ά λ λ ’ 
επαναγκες να σημειωσωμεν, δτι ό νόμος ούτος έν ταϊς 
λειτουργίαις αυτοϋ ΰπόκειται είς ποικίλας παοαλλανάς 
και αντιδράσεις. Τό γεγονός τοΰτο κατα νοείται ευκόλως, 
εαν σκεβθωμεν οτι καί τό περιένον έν γένει καί ή άνα- 
·ί'°?Λι> κα· μυρίαι κατα στιγμας άπαντώσαι έν τώ 3ίω 
Γ'?;,' ·χτ- ·■’> ευκόλως τροποποιοΰσι τάς κληρονομικός προ- 
ΰΐα'ίεσεις, ω στε^ο ατομον πρός τας ένστικτους έκ κληοο- 
νομιας τάσεις ουχί σπανίως αποκτά έπικτήτους γαοακτή- 
ρας τροποποιουντας, έστιν δτε δέ καί καταστρέφόντας όλους 
τους νομούς της κληρονομιάς- ούτως ώς συμπέρασαα άλη- 
«ες των μ έχρ ι τοϋοε λεχθέντων έξάγεται δτι· ‘ο ί  τ ή ς  
κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά ς  ν ό μ ο ι  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  α ε ί π ο τ ε  
κ α ι ο υ ο ε π ο τ ε  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ,  καθόσον ή κλη
ρονομιά του μεγίστου μέρους τών χαρακτήρων λαυβάνει 
αείποτε χω ράν, αλλα τό σύνολον αύτών ουδέποτε* ώστε η 
κληρονομιά, ως ειπεν ό Rihot, καίτοι νόμος καθολικός 
υποκειται αείποτε είς εξαιρέσεις.

VI

νανται νά εχωσιν ύπολανθανούσας τάς αύτάς νοσο^δεις 
προδιαθέσεις, διά τοΰτο ή έξ αίματος συγγένεια είς εξαι
ρετικά; μόνον περιστάσεις δύναται νά ήναι ανεκτή, ώς 
ομολογεί ό διάσημος Quatrefages . Άπόδειξις του δτι 
ούτως εχει τό πράγμα είναι ή φθορά είς ήν ύπόκειται απασα 
η εν Ευρώπη αριστοκρατία, η τις ένεκα τών συγγενικών 
γαμων της φθίνει ήρεμα καταβαλλόμενη ύπό τήν άνάπτυ- 
siv ανίατων πνευματικών νόσων, ώς απέδειξαν απαντες οί 
φρενολόγοι. (Gordon: De I’espece et des races dans les 
etres organises κτλ. Paris, 1872, 2me edition.).

Οι γαμοι επομένως πρέπει νά συνδέωνται ού μόνον 
μεταξύ ξένων, άλλά και διαφερόντων τήν κράσιν* νά προ- 
τιμάται δ αείποτε ή αιματώδης κράσις, ώς δύναμις, ήτις 
ένουμενη πρός τάς άλλας κράσεις, τήν λυ μ Φατικήν ή νευ
ρικήν, ευκόλως έξουδετεροί ταύτας, μεταέιβάζουσα τοις 
γεννωμένοις τέκνοις σύνθετόν τινα κράσιν τά μάλιστα 
ζείδωρον.

Πλήν τών είρημένων έν τοις γάμοις μεγίστη πρέπει νά 
καταβάλ)ηται προσπάθεια πρός διεξερεύνησιν της υγείας 
τών γονέων και τών προ αύτών άπ’ εύθείας η πλαγίων συγ
γενών, καί ν ’ άποφεύγωνται ποοσεκτικώς οί γαμοι υ,ετά

» r τ* * > r  Λ * -\ \ατόμων, ων οι ανιόντες συγγενεις.παρουσίασαν βροτολογικα 
νοσήματα φυσικά ή πνευματικά. Τούτου μή γιγνομένου, ή 
ανατροφή έλαχίστην πάντων θέλει ασκεί έπίδρασιν έπί τής 
τών τέκνων, φυσικής, ηθικής, καί πνευματικής έξελίξεως.

Κατά τόν Bicliard { H i s t o i r e  d e  la generation c h e z  

V h o m m e  e t  c h e s  la f e m m e .  Paris 1 8 8 3 ), ή κλίσις καί ό 
ερως, ατινα ενούσι τον άνδρα μετά της νυναικός, καί είσι 
τοσον σπανια παρά τοις έκ συμφέροντος συνδεουιένοις γά 
μο ις, άσκουσιν εύεργετικην δλως έπίδρασιν έπί τε τού φυ
σικού και τού ψυχικοΰ τών τέκνων. Είς τήν περίστασιν 
ταυτην η φύσις όιά της συμπαθείας τών είς γάμον συνδεό
μενων, φαίνεται δτι μύστηριωδώς πως λειτουργεί πρός 
καλλιτέρευσιν σωματικήν καί ψυχικήν τών τεχθησομένων, 
καί οί έκ συμπαθείας γάμοι πρέπει νά κατέχωσι την ύπά-



την βαθμίδα εις τήν του γάμου κλίμακα (Coriveaud : L e  

l e n d e m a i n  d u  m a r i a g e . Paris 1884).
Κλείω την μικραν ταυτην περι προσόντων νοσώδους 

κληρονομιάς αφηγησιν, προσθέτων οτι την ύψίστην ευτυ
χία ν του γάμου καί τών καρπών αύτοΰ άποτελούσιν ού μό
νον δσα ανωτέρω εΐπον, άλλα πρό πάντων ή ηθική, ήτις 
πρέπει να είναι ό κανών είς άπαντα τόν βίον ήμών έν παν- 
ττ St6xt ή ηθική κυρίως ή τα τού οίκου ιθύνουσα
e,lXat 0 εξαίρετος εγγύησις τής πνευματικής ησυχίας τού 
άνορογυνου, και τής προκοπής τών τέκνων, ατινα έν τω 
οικφ κυρίως άντλούσι τα πρώτα εφόδια τοΰ μέλλοντος βίου.

, τ(ί> βασ^ ε^η ή αταξία, αί έριδες καί έλ-
λειπΓ, ό άνετος βίος, ον ή φρόνησις πρέπει πρό τοΰ γάμου 
να ^ροετοιμαζη ασφαλώς, τοτε τό ανορόγυνον, είς ποικί
λας όιεγερσεις του νευρικού συστήματος υπεϊκον, άποβή- 
σεται ανίκανον πρός γένεσιν τέκνων κατάτε τό σώμα καί 
το πνεύμα επιτηδείων πρός έξέλιξιν βίου ώφελίμου αύτοις 
τε καί τη κοινωνία* είς παρομοίας περιστάσεις ή κληρονο
μική  ̂ νευροπάθειά τών ατυχών τούτων καρπών, άποβήσε- 
*αι ολως ακαταβλητον έμποοιον πρός ανατροφήν κατάλλη
λον, και οι επιτετραμμένοι ουτω παρομοίων παίδων τήν 
ανατροπήν είσιν ούχί διδάσκαλοι, άλλά μάρτυρες στενά- 
ζοντες οιάτο παρόν παρομοίων παιδίων καί θρηνοΰντες δια 
το μέλλον των.

Ή δυνάμην ενταύθα να κλείσωτήν μικράν ταύτην πραγ- 4 
ματειαν περι τής φυσεως τής κληρονομιάς καί τής έπιδρα- 
σεως αυτής έπι τών απογόνων. Ά λ λ ’ επειδή πρό τίνος ολίγου 
χρόνου ήγερθη έν τή αθηναϊκή δημοσιογραφία ποικίλη τις 
συζήτησις περί γάμου, διά τοΰτο δέν ΰεωρώ περιττόν νά 
προσθέσω βραχέα τινά περί γάμου άφορώντα καί είς την 
ευόαιμονιαν τών νυμφευόμενων καί εις τήν προκοπήν τών 
εαυτών τέκνων.

Ως ανωτέρω'έσημειώθη, οί εξ ερωτος γάμοι είσιν οί 
καταλληλότεροι προς χρηστήν παιδοποιίαν* άλλ’ ή αλήθεια 
απαιτεί νασ'ημειωσωμεν, οτι γαμοι τοιουτοι δέν πρέπει να

καλώνται αί εφήμεροι, έπιπόλαιαι καί στιγρ_ιαϊαι μυθο- 
πλαστικαί συμπάθειαι τών τρυφερών έτών τής νεοτητος, 
ήτις έξ ανεπαρκούς πείρας, δέν δύναται να νοη εισετι τα έκ 
τού γάμου μελλοντικά καθήκοντα. Οι εξ ερωτος γαμοι πρε- 
πει να συνδέωνται μετα μακραν πείραν και οοκιμασιαν το)ν 
χαρακτήρων, μετά άπόκτησιν τών προς συντηρησιν ου |λο- 
νον τού βίου τών νυμφευομένων, αλλα και τής ευζωίας 
τών καρπών τοΰ γάμου* πας άλλος δε έξ ερωτος γάμος 
στερήσεις έπιφέρων έξοκελλει ε ις  τον βυθόν τής συμφοράς.

Οί γαμοι έν γένει διαιρούνται εις τρεις ταςεις, εις πρωί
μους, ε ί ς  ωρίμους καί είς βραδείς.

Οί πρόωροι γάμοι ή φέρουσι τήν στειρωσιν τής γυναι- 
κός, ή παρέχουσι τέκνα πολλά,ων τα πλεΐστα θνησκουσιν, 
έν ω καί ή μήτηρ ώς τάχιστα γηράσκει»

Οί βραδείς γάμοι βραχύνουσι τόν βίον καί τής γυναι- 
κός καί πρό πάντων τού άνδρός. Οι γεροντες καν ανόρες 
καν γυναίκες, πρέπει νά σκεπτωνται να φροντιζωσιν μετ 
επιστασίας περι τής έπιμελοΰς ̂ συντη ρήσεως των διάτων  
κανόνων τής υγιεινής, καί περι τής αναπαυσεως τής αιώνιας 
εαυτών ψυχής. Πλήν τούτου «τέκναγερόντωναποβαινουσι 
κοπέλλτα τού χω ριού», λέγει ή κοινή παροιμία, ^διοτι ο  

θάνατος τών γονέων παρεμποδίζει τήν ανατροφήν τών παι- 
δων. Δέν όμι7νώ περί γάμων ασυμβιβάστων κατα την η λι
κίαν. Ούτοι είναι τυραννικοί, ανήθικοι.............

Οί ώριμοι γάμοι διά τήν γυναίκα πρεπεινα άργωνται 
από τής ηλικίας τού 22ου — 26ου έτους,διότι είναι μεν ώρι
μος ή νεάνις πρός γάμον αμα τη έμφανίσει τών ^εμμή
νων, άλλ’ ή λειτουργία τούτων απαιτεί ετη τινα, ινα μο- 
νιμοποιηθη φυσιολογικώς. Ά ξιον μάλιστα παρατηρήσεως 
είναι τό εξής φυσιολογικόν γεγονός, αγορών εις την γονι
μότητα τήςγυναικός, δτι δηλ. αυτη ειτεκατα το 18ον ετος 
τής ηλικίας της νυμφευθη, είτε κατά τό 26ον, τικτει πάν
τοτε τόν αυτόν αριθμόν τέκνων. "Οθεν φυλάττετε τάς παρθέ
νους σας μέχρις ώριμου ηλικίας, διά νά^ώριμάζωσιν αυται 
καί ώς μητέρες καί ώς δέσποιναι τοΰ οικου.



Ο ανήρ αναντιρρητως πρεπιει νά εχττ, Ιον) ηλικίαν μεγά
λε ιτερ αν τής γυναικος* 2ον) κ»κτημένον άνετον βίον καί 
σύμφωνον προς την κοινωνικήν του θέσιν και το έπάγγελ'- 
μάτου* 3ον)ό  λόγιος πρέπει νά νυμφεύηται βραδύτεοον 
του εργατικού,^διοτι ό λόγιος είναι πάντοτε και φύσει ανι- 
σχυροτερος του εργατικού, καταναλίσκοντος ενεκα τής έο- 
γασιας περισσοτερας θρεπτικάς ύλας και διατηρουντος επο
μένως άκμαιοτέρας τάς φυσικάς δυνάμεις* ενώ ό λόγιος 
τρεφων διά τής πνευματικής εργασίας τόν εγκέφαλον κατα- 
τρύχει τό σώμα και έξασθενεί αυτό, διάτε των του πνεύ
ματος κόπων καί του καθιστικού βίου, ώς και της έλλεί- 
ύεως καθαρού αερος, ου άφθονον είς τούς αγρούς και ζεί- 
δωρον εισπνεει ο εργατικός, δστις 4ον) δύναται ενωοίτεοον 
να λαμοάντρ συζυγον και ώς άθλητικώτερος καί διότι δέν 
νυμφεύεται ώς ό λόγιος δέσποιναν τοΰ οίκου, άλλά σύντοο- 
φονκαί συνεργάτιδα είς δ),ας του τάς εργασίας.

Και αύται μέν είσιν αί συνθήκαι αί αναλλοίωτοι, καί1 ' <> -  4 Fουσιωοεις του γαυου.
^  Μετα τάς είρήμένας συνθήκας έρχονται μυοίαι άλλαι 
ιοεαι, ων την αςίαν είς τήν φύσιν αδύνατον φαίνεται μοι 
να λυσιρ η συ;,ητησις όσφ καί άν τυγ·/άνη αίΐτη πεοω τι- 
σιαενη όιοτι οίαδήποτε λύσιςτοϋ ένος άντισ^τοατεύεταίκατά 
τοΰ ανθρωπίνου διαβουλίου τοΰ άλλου.Φέοωυεν παοαδείν- 
ματα τινα είς άπόδειξιν. 1 1  *

; °  3έν νυμφεύεται, διότι στερείται τών άνέτως 
προς το ζην.

Εκείνη οεν νυμφεύεται, διότι είναι πτω χή .
Τι* Ουναται νά εκοιάστ, τον πλούσιον νά νυμοευθή τήν

π .ω χη ,/, /) *αυτην να λαοτρ συ ζυγόν τόν πτωνόν διά νά 
πείνα ; ·

Ούτος αγαπά τήν δείνα ξανθήν, άλλ’ αυτη θέλει τόνκα- 
στανοφυαλμον.
r , Η αλλη^κατάγεται έκ γένους περιφανούς και εγείρει α
ξιώσεις ευ,ω ιας αριστοκρατικής, έν ώ ενει προίκα άοιθ- 
μουμενην είς τά δάκτυλά.

Πολλά κοράσια δέν νυμφεύονται, οιότι άγαπώσι μάλ
λον τήν πολυτέλειαν και πολλοί νέοι κομψεύονται μόνον 
ένώπιον τών πλουσίων παρθένων, ινα νυμφευθωσι συ,υ-
γον καί πλοΰτον.

Τ ι ς  δύναται νά περιορίσω ένταΰΟα τήν ελευθεραν ρουλη- 
σιν και νά συμβιβάση τά ασυμβίβαστα ; 'Όθεν καλόν είναι 
νά παύση συζήτησις έ π ι παρομοίου θέματος, οιοτι ουοεν 
έθνος κ α ι  ο ΰ ο ε ί ς  συγγραφεύς ήδυνήθη νά λύση μ έχρ ι του&ε 
παρομοίους γρίφους κοινωνικούς.^ ^

Έ ξ  ΑΙγίου, τή 5 8βρ(ου 1888.

Α ρ γ τ ρ ι ο ς  Θ .  Δ ι α μ α ν τ ο π ο τ α ο ς  
’Ιατρός.

Τ Ο  Υ Ψ Η Λ Ο Ν  ΑΠΟ Ι Ο Υ  Γ Ε Λ Ο Ι Ο Υ  ΙΪ11ΚΡ0Ν Α Π Ε Χ Ε Ι

Γ \  Ε ΙΝ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ  ό άρχιτέκτων, ό καί τήν ’Αλε- 
/  ̂ «ξάνδρειαν κτίσας, ύπεσχέθη είς τόν μέγαν Αλέ- 
^ΒΗβξανδρον νά διασκευάσω τό όρος "Αθω είς κολοσσόν 
τω Άλεξάνδρω προςόμοιον, ώσανει καταχέοντα σπονδήν 
έκ προχόου τινός είς λεκάνην, καί κρατούντα δύο πόλεις, 
τήν μεν εκ δεξιών του ορούς, τήν δ έν αριστερα, a.wQ 
της έτέρας είς τήν ετέραν ποταμού καταρρέοντος. (Στρά^.
ΙΑ ', 23). Τ ,

Ή  ιδέα αύτη, ώς όρθώς τινες αποφαίνονται, είναι αν-



τα ξία  τών άρχαίων Α ιγυπτίω ν, οιτινες το μεγα και υψη
λόν συνε'χεον πρός το κολοσσιαΐον καί γιγαντώδες. Αλλ 
6 ’Α λέξανδρο;, καίτοι ψεγόμενος, δτι ώς ποος τα  τής 
άργ ιτεκτονικής Ιπλανήθη πεοί την εκλογήν, αναθεις τα  
κ α τ ’ αύτήν εί; τόν Δεινοκράτη , ανόρα πρός τα  αλλο- 
κοτα καί φαντασιώδη ρέποντα, καί πρός ταπεινήν ετι 
κολακείαν, ής ένεκα, λέγουσι, καί άνετέθη αύτφ ή της 
Αλεξάνδρειάς κτίσις, άδολωτέραν διασώζων τήν περι του 
καλού καί ύψηλου ιδέαν, άπέκρουσε τήν πρότασιν, έπειπών 
τω  Δεινοκράτει: ((Ά φες τό δρος, ώς εχει, αρκεί, οτιετε- 
» ρος βασιλεύς κατελιπεν άίδιον τήν αλαζονείαν του, όιο- 
)) ρύξας αύτό». Έ ν  παραπλήσια περιστάσει και Ναπολέων 
ό Α* έξέφερε τό περιλάλητον εκείνο: (( Du sublime au 
ridicule il n ’y a qu’un pas».

Περί του αύτου Δεινοκράτους λέγετα ι, οτι κατεσκ,ευα- 
ζεν εκ μαγνήτου τήν θόλον τοΰ ναού Αρσινόης της συ
ζύγου Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου, ινα το έκ σιδήρου 
άγαλμα αύτής άπαιωρήση έν μέσω τής θολού έν τω κενω, 
ούδαμου στηριζόμενον, συμμέτρως δ έκ πλάγιου καί άνω
θεν ύπο τοΰ μαγνήτου άνελκόμενον, αλλ δτι θάνατος 
αύτοΰ έπελθών έματαίωσε τήν έκτέλεσιν.

Ή  περί τοΰ καλοΰ καί ύψηλοΰ ιδεατώ ν προγενεστέρων 
ελληνικών χρόνων έξέπιπτε βαθμηδόν από τοΰ μεγάλου . 
’Αλεξάνδρου, άποκλίνουσα έν πολλοί; εις τα  περίεργα και 
αλλόκοτα, παρασυρομένη βεβαίως καί ύπό τών ιδεών τών 
κατοίκων τής χώρας, εις ήν μετηνέχθη ή τέχνη^, ή γλώσσα 
καί ό βίος ό ελληνικός. Οί Έ λλη νες έν τή  ίόία πατρίδι 
είχον άπολέσει τήν έλευθερίαν. Τ ί δε καλόν, υψηλόν ή 
μέγα νά προσδοκά τις παρά λαου έτέρω δουλεύοντος; Ο 
S ’ Α ιγύπτιος καί ό ιδίως Ά σ ιά της τά  κολοσσιαία, παρά
δοξα καί άλλα παραπλήσια τούτοις άπεθαύμαζε, τούτοις 
νά εύαρεστήστ) καί ο καλλιτέχνης σπεύδων, λεληθότως

τ^κολούθει τη  περί τοΰ καλοΰ ιδέα τών λαών, παρ’ οίς εζη 
καί άνεστρέφιτο. Κ αί ή περί τούς λόγους τέχνη από τής 
τελευτής τοΰ Αλεξάνδρου έξέπνεε καί Ιμαραίνετο κατ* 
ολίγον, καί άντί τής άρχαίας καί φιλοσόφου ρητορικής 
καταλυομένης , είχεν είσαχθή κατά τόν Άλικαρνασσέα 
Διονύσιον 1 άφόρητος καί άνάγωγος θεατρική άναίδεια, ούτε 
φιλοσοφίας μετέχουσα, ούτε άλλου παιδεύματος ούδενός 
ελευθερίου, καί τάς τιμά ς, άς ώφειλε νά εχη ή φιλόσοφος 
ρητορική, έπέσπασεν είς έαυτήν ή θεατρική αυτη καί άνά
γω γος άναίδεια , καταστήσασα τήν Ε λ λ ά δ α  κατά τήν 
ευφυά παρομοίωσιν του αύτοΰ Διονυσίου, όμοίαν πρός τάς 
οικίας τών άσωτων καί φαυλοβίων, έν αις ή μέν σώφρων 
καί έλευθέρα σύζυγος κάθηται, μηδενός ούσα κυρία τών 
έαυτής πραγματω ν, εταίρα δ* άφρων πρός καταστροφήν 
τοΰ οικιακού βίου παροΰσα, εχει τήν άξίωσιν νά παρ ί- 
σταται ώς κυρία τής περιουσίας, έξευτελίζουσα τήν άληθή 
οικοδέσποιναν. Κ α τά  τόν αύτόν τρόπον, λέγει, έν πάση 
ελληνική πόλει, καί έν αύταΐς ετι τα ΐς  εύπαιδεύτοις, οπερ 
ήτο και τό απελπιστικόν, « ή μέν άττική Μοΰσα καί άρ- 
» χα ια  καί αυτόχθων άτιμον είλήφει σχήμα, τών έαυτής 
» έκπεσοΰσα αγαθών, ή δ ’ εκτινω ν βαράθρων τής Ασίας 
» εχθές καί πρώην άφικομένη Μοΰσα, ή Φρυγία τις, ή 
» Καρικόν τ ι  κακόν η βαρβαρον, έλληνίδας ήξίου διοικειν 
)) πόλεις, άπελάσασα τών κοινών τήν ετέραν, ή άμαθής 
» τήν φιλόσοφον, καί ή μαινομένη τήν σώφρονα».

Την έν Ε λλάδι ταύτην κατάστασιν άνέστειλεν έπί τινα 
χρόνον ό μετά τών Ρω μαίων συγχρωτισμός.Μ εταβαίνοντες 
■οί τότε τών Ελλήνων λόγιοι εις 'Ρ ώ μ ην πρός διδασκαλίαν 
τών πρός μ,ιμησιν καί κτήσιν ελληνικής παιδεύσεως οργών- 
των Ρω μαίω ν, ησκοΰντο πρός άνάκτησιν τών άρετών τοΰ

1 Ιόε Διον. Άλικαρν. « ΊΤπομνηματισμοΙ των άρναίων Ρητόρων» έν 
'προο'.μίω.



αρχαίου λόγου ύπό τε της συχνής διδασκαλίας καί μελέτης, 
και διά της μετ’ έξοχων 'Ρωμαίων άναστροφής μετα - 
λαμβάνοντες έν τω ήθει της μεγαλοφροσύνης τούτων. Καί 
έκ τούτου βλέπομεν κατά τούς περί την του Χρίστου γεν- 
νησιν χρόνους πρό καί μετ? αύτήν ο τ ι : (( άπεδόθη είς μέν 
τ> την άρ/αίαν καί σώφρονα ρητορικήν ή δίκαια τιμή, ην 
J) καί πρότερον ειχεν, ή δε νέα καί άνόητος επαυσε ν’ άπο- 
ϊ> λαμβάνη, ην δεν ήομοζε νά εχτρ, καί νά τρυφ& έν άγα- 
» θοις άλλοτρίοις ». 'Α λλά κατόπιν καί πάλιν κατέπεσεν, 
ώς κατέπεσε καί παρ’ αύτοΐς τοις 'Ρωμαίοις* διά δε της 
μεταπτώσεως του έθνους του ελληνικού άπο δουλείας είς 
δουλείαν τε'λεον σχεδόν μέχρι προ ολίγων χρόνων έςηφα- 
νίσθη ή περί τούς λόγους τέχνη, καί αύτής της γλώσσης 
εκχυδαϊσθείσης.

Τ ά υψηλά καί μεγάλα καί έν εργοις καί περί τούς λό
γους παρά τοις λαοϊς έκείνοις καί γεννώνται καί άνα- 
πτύσσονται, £που προεζάρχει έν τφ  βίω ή μεγαλοφρο- 
σύνη. Ό π ο υ  ενεκα ταύτης έρριζοτρόφησεν ή περί τά  γεν- 
7) ναΐα καί εύγενή άμιλλα καί φιλοτιμία, α’Αδύνατον 
» είναι ό μικρά καί δουλοπρεπή παρ’ όλον αύτου τον βίον 
» φρονών καί έπιτηδεύων νά διαπράξη η ειπη τι γενναιον 
» καί ύψηλόν».

Ό  τήν περί υψους κεκολοβωμένην μέν, άλλά καί ού- · 
τως εχουσαν δντως υψηλήν πραγματείαν συγγράψας, είτε 
Λογγινος εϊτε Διονύσιος, ή όπως άλλως ονομάζεται, έν 
τέλει αύτης, προτίθησι το έξης ζήτημα.:

Διά τ ί κ^χτά. τούς χρόνους έκείνους δέν έγεννώντο πλέον 
παρ' Έλλησιν ύψηλαί λίαν καί ύπερμεγέθεις (ιδίως περί 
τούς λόγους) φύσεις ;

Καί έν άρχή άναγράφει τήν γνώμην φιλοσόφου τίνος 
συγχρόνου τότε, λέγοντος: «Δέον νά πιστεύσωμεν είς 
» έκεΐνο το θρυλλούμενον, ότι ή δημοκρατία είναι αγαθή

)) τών μεγάλων τροφός, μετ* αύτής μόνης σχεδόν καί συ- 
)) νήκμασαν καί συναπέθανον οι περί τούς λόγους δεινοί* 
» διότι ή έλευθερία είναι ικανή νά θρέψη τά  φρονήματα 
» τών μεγαλοφρόνων, καί νά ύπεκκαύση τήν προθυμίαν 
)) τής πρός άλλήλους άμίλλης, καί τής περί τά  πρωτεία 
)) φιλοτιμίας, έν ώ οι νυν έκ παίδων είς τήν δουλείαν έθι- 
» σθεντες, καί άγευστοι έλευθερίας, κόλακες έκβαίνομεν 
» μεγαλοφυείς)).

Ή  γνώμη αύτη του φιλοσόφου άναντιορήτως προεξάρ- 
χει έν τή κατορθώσει του ύψηλοΰ. Ό π ο υ  δέν υπάρχει 
έλευθερία, ούδέ μεγαλοφροσύνη νά ύπώρζ/j δύναται, έκεΐ- 
θεν καί παν υψηλόν καί μέγα εκδιώκεται.

Ού γάρ Ικπέλει  
φρονεΤν μέγ’ οστις δουλός έστι τώνπέλας.

Οίαδήποτε δουλεία, καί αυτή ή δικαιοτάτη, είναι κατά 
τον αύτόν φιλόσοφον γλωσσόκομον καί κοινόν τής ψυχής 
τών ύπ’ αύτήν βιούντων δεσμωτήριον.

Αλλ’ ό Λογγινος τήν γνώμην ταύτην δέν άποδέχεται 
ανεπιφυλάκτως. "Ισως έκ λεπτότητος. Έ γραφε πρός 
'Ρωμαιον, άρχοντα τών Ελλήνω ν, τόν Ποστούμιον Τ ε- 
ρεντιανόν, ήδιστον μέν, ώς λέγει, καί φίλτατον έαυτω, 
πρός όν όμως προσφέρεται μετά συστολής. Ό τ α ν  πρόκη- 
τα ι νά συγκρίνη τόν Δημοσθένη πρός τόν Κικέρωνα, έκ 
δέους μή τι προσκρούση κατά τήν σύγκρισιν πρός τήν έθνι- 
κην του 'Ρωμαίου φιλαυτίαν, υποδεέστερόν πως κρίνων τόν 
Κικέρωνα, έκστομίζει ύπό τύπον μετριοφροσύνης τό τα 
πεινόν κάπως : ccΕ ί χαί ήμϊν ώς 'ΈΛ.Ιησιν εφεϊταί τν 
γιγώ σχειν jo* ύποδηλών, οτι, ώς άλλόγλωσσος, ένδεχό- 
μενον ί  άπατάτα ι, έπεμβαίνων είς κρίσίν μεγάλου ρω
μαίου ρήτορος. Βεβαίως όμως πράττέι τουτΟ, καί διότι 
δέν έθεώρει ταύτην καθολικήν καί μόνην αιτίαν, άποδίδων 
τήν τότε παρ’ Έλλησιν εκπτωσιν ούχί είς μόνην τήν στέ-



ρησιν τής έλευθεριας, άλλα καί είς άλλα αίτια. « Ό π ο υ , 
» λέγει,ήμών έκαστου τους όλους ήδη βίους δεκασμοί βρα- 
» βεύουσι, καί άλλοτρίων θήοαι θανάτων, καί ένέδραι 
» διαθηκών . . . αρα δή έν τη τοσαύτη λοιμική του βίου 
» διαφθορά δοκουμεν ετι ελεύθερόν τινα κριτήν τών μεγά
λο λων καί διηκόντων προς τόν αιώνα, κάθέκαστον άπολε- 
» λεϊφθαι; Ά λλ α  μήποτε τοιούχοις, οϊοί περ εσμεν ημείς, 
» α με tv ον άρχεσθαι, η ελεύθερο ις εΐναιΐ).

Ούδα^ώς ουδέποτε έν οίαδήποτε έκπτώσει καί αν εύ- 
ρίσκεται έθνος τι, τό άρχεσθαι είναι άμεινον τής έλευθε- 
ρίας ! Αληθές δμως είναι, δτι εκτός τής στερήσεως τής 
έλευθεριας ύπάρχουσι καί άλλαι καθολικώτεραι νοσογόνοι 
αιτίαι, καί είς έλευθέρους λαούς ένσκήπτουσαι, καί τού
τους λυμαινόμεναι. Αύται κατα Λογγΐνον είναι ή φιλο
χρηματία καί φιληδονία. α Ή  φιλοχρηματία, λέγει, πρός 
» ην πάντες άπλήστως ήδη νοσουμεν, καί ή φιληδονία 
» δουλαγωγουσι, μάλλον δέ, ώς άν εϊποι τις, καταβυθί- 
» ζουσιν αυτάνδρους ήδη τούς βίους. Φιλαργυρία μεν νό- 
» σημα μικροποιόν, φιληδονία δε άγεννεστατον. Έ κ  τούτου 
» γεννώνται καί έκτρε'φονται πολυτέλεια, τρυφή, ύβρις, 
» άλαζονία, τύφος, παρανομία καί αναισχυντία. Έ ν κύ- 
y* κλφ δε τοιούτων παθών τελεσιουργεΐται κατ7 ολίγον ή 
» τών βίων διαφορά, φθίνουσι καί καταμαραίνονται τα  
» ψυχικά μεγέθη, καί καθίστανται άζηλα, παραμελουμέ- 
» νων τών αθανάτων, καί θαυμαζομένων τών άνοήτων 
» καί φθαρτών». Έ ν  τέλει δ* έπιπροσθέτει: «Δέσποινα 
» τών νυν γεννωμένων φύσεων είναι ή ραθυμία , έν ή πλην 
» ολίγων πάντες έγκαταβιοΰμεν, μή θέλοντες άλλως νά 
» κοπιάσωμενή ν’ άνακύψωμεν έξ αύτής, είμή ενεκα έπαί- 
» νουκαί ήδονής, ούχί δέ ενεκα τής ζήλου καί τιμής αξίας 
» ώφελείας».

Φιλοχρηματία δμως δέν είναι ή πρός έντιμον πλουτι-
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σμόν τοΰ ανθρώπου ροπή. Φιλοχρηματία ούδ* είναι ουδέ 
λέγεται ή πρός τό έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν καί ή 
πρός άνάπτυξιν τών παραγωγικών τής χώρας δυνάμεων 
καί τοΰ εθνικού πλούτου τάσις. Τοιαύτη τάσις, πολιτισμού 
άνωτέρου άποτέλεσμα ούσα, ούτε φιληδονίαν γέννα, ούτε 
ραθυμίαν παρασκευάζει, τούναντίον άναπτύσσει τήν <pt- 
λοπονίαν, καί προάγει τήν άληθή τών κοινωνιών εύημε- 
ρίαν. Ή  δέ τοιαύτη φιλοπονία φέρει τήν ευπορίαν, προ
σόν άναπόσπαστον προς άνεξαρτησίαν τοΰ ιδιώτου, ώς καί 
ή ελευθερία παρά τψ  εθνει. Ό π ω ς  τά δουλεΰον έθνος, 
ούτω καί ό μή εύπορών ιδιώτης, δουλοΰται τό φρόνημα, 
καί άδυνατεΐ, δσον μεγαλόφρων καί άν είναι φύσει, ν ' 
άνέλθη είς τό ύψος εκείνο τής μεγαλοφροσύνης, έν ω τά  
άληθώς υψηλά καί μεγάλα τελεσιουργοΰνται. Αύτάρκεια 
δέ παρ’ ήμΐν καί λιτότης περί δίαιταν, οία παρά τοΐς 
μεγαλόφροσιν έκείνοις Αριστείδη, Επαμεινώ νδα καί Φω- 
κίωνι έξέλιπεν άνεπιστρεπτί. Ή  εύπορία, πορίζουσα τά  
μέσα πρός δίαιταν άνετωτέραν, άναπτύσσει παρά τοΐς 
κεκτημένοις τήν φιλοκαλίαν, καί προάγει τάς καλάς τέ- 
χνας. Ή  πείρα πάντων τών αίώνων άπέδειξεν, δτι ή έκ. 
έκτοΰ έμπορίου έπιμιξία, ιδίως μετά ξένων, αύξάνει τάς 
γνώσεις τών λαών, μεταδίδει ταχέως πάσαν ωφέλιμον 
έφεύρεσιν καί τέχνην, καί προάγει καθ’ δλου τόν πολιτι
σμόν. Καί αύτη ή διανοητική άνάπτυξις καί τά  πρός σκο- 
πιμωτέραν καί ταχυτέραν αύτής πρόσκτησιν μέσα διά του 
πλούτου εύοδοΰνται. Ή  ιστορία τέλος μάς διδάσκει, δτι 
πάντα τά  εθνη, τά  μέχρι τοΰδε είς άνωτέραν πολιτισμού 
καί μεγαλείου βαθμίδα άνελθόντα, πρός τοΐς άλλοιςήσαν 
καί πλούσια σχετικώς. Καί έκ τών πολιτειών έκεΐναι καί 
νΰν εύδαιμονοΰσιν, ών ή οικονομική κατάστασις ανθεί* διά 
τοΰτο ούσιωδέστατον ύπό τήν εποψιν παιδεύσεως πολι.- 
τικοΰ άνδρός προσόν είναι αί περί ίξευοέσεως δημοσίων



πόρων γνώσεις, ητοι ή δημοσιονομική y.ai οικονομική έν 
γένει επιστήμη.

Ούδαμοΰ ουδέποτε πτωχόν έθνος άνήλθε την κλίμακα 
πολιτισμού επίζηλου.

Φιλοχρηματία έπί του προκειμένου είναι ή ευτελής καί 
άνελεύθερος του ανθρώπου τάσις του έκ παντός κερδαί- 
νειν. ΦιΛηόονία ή ποος κορεσμόν ταπεινών ορέξεων καί 
άγεννών παθών έκτροπη, συνηθέστερον τφ  έκ παντός κερ- 
δαίνοντι παρακολουθούσα. Ή  δ* έκ ταύτης εκλυσις γέν
νημα άφευκτον έκτρέφει την ραθυμίαν , άποσοβοΰσα π ά -  
σαν μεγαλοφροσύνην, καί έκδιώκουσα πάσαν εύγενη περί 
τα  υψηλά καί μεγάλα άμιλλαν.

Φθορά άρα καί παρέκβασις, ινα κ α τ’ ’Αριστοτέλη 
εΐπωμεν, της ορθής καί σκοπίμου έν τη κοινωνία προς 
κτήσιν ροπής είναι ή φιλοχρηματία, ήτις καί τας καθ 
ήμας κοινωνίας, ούχ’ ήττον της τότε ελληνικής καί ρω
μαϊκής, λυμαίνεται. Ποσάκις έν τη καθ’ ήμας κοινωνίφ 
άμφιβάλλει τις, άν πρέπη ν’ άποδώση ήμϊν καί αύτήν τήν 
του λογικού ιδιότητα ! Τόσον έκτόπως καί παρα τόν ορ
θόν λόγον διεξάγονται πολλάκις πράξεις τινές! καί τοΰτο* 
διότι φιλοχρηματία ή, είδικώτερον, συμφε'ρον ιδιωτικόν, 
καί κέρδος, ώς έπί τό πολύ αθέμιτον, έκανόνισε τάς πρά
ξεις ταύτας. Ό π ο υ  δέ τό συμφέρον άρχει, ιδίως έπί τών 
κοινών, ό ορθό; λόγος καί τό κοινή ωφέλιμον άποκλείεται.

’Αληθώς μέν, όπως ή Πρόνοια ένέβαλε τω άνθρώπω 
σφοδράν τήν πρός διάδοσιν τοΰ είδους όρμήν, ούτω κ α τ’ 
ανάγκην ένέβαλεν αύτω καί τήν άντίστοιχον πρός κτήσιν 
τών μέσων τής συντηρήσεως έαυτοΰ καί τών έξ αύτου* καί 
ταύτην ού μόνον διά τήν επιούσαν, άλλά καί έπί ετη, καί 
έπί μακρόν ετι μάλλον. ''Ωστε φύσει καί κ α τ’ άνάγκην 
εγκειται τώ έν τη κοινωνία βιοΰντι ή πρός κτήσιν καί 
πλουτισμόν τάσις. Πάσα κοινωνία άρχικώς τοΰ ζην ένεκα

συνίστη, ινα έπαρκώσιν οί Ιν αύτη βιουντε; εί; τά ; αμοι
βαίας αύτών άνάγκας, Τ(άν€υ γάρ τών άναγκαίων άδύνα- 
τον ζην». Ά λ λ ’ ό σκοπος πάσης κοινωνίας δέν είναι μό- 
vw τό ζην άπλώς. Κύριος τής συστάσεως τών κοινωνιών 
το! λόγου εχοντος άνθρώπου σκοπός είναι τό ευ ζην. 1 

Πρός τό εύ ζην δέ φερουσιν ού μόνον τό δίκαιον καί τό 
άγαμόν, άλλά καί τό καλόν (ύψηλόν καί μέγα). Καί ά λη - 
θώς έ̂ν τό σύμμετρον κράμα τών τριών τούτων ούσιω- 
δών παραγόντων άναδεικνύει τάς πολιτικάς κοινωνίας, ή 
λεπτούς όμως καί τελειότης της προαγωγής τών κοινω
νιών δ*γινώσκεται έν τη μεγάλη τοΰ καλοΰ καί ύψηλου 
άναπτύ ει, ήτις είναι γέννημα ύψίστης διανοητικής άνα- 
πτύξεως άλλά σύναμα καί δικαιοσύνης καί ηθικής.

Ό  έπ τής δικαιοσύνης καί ηθικής έστηριγμένος καί εν 
αύταΐς διιβιών ούδέποτε θά ταπεινωθη έπίτοσουτον, ώστε 
βόρβορο; ;ερδου; άθεμίτου καί άπολαύσεως άγεννου; νά 
τόν ρυπάγ). Ή  δέ μεγαλόψυχο; αύτη άποχή έμβάλ- 
λει αυτώ χ*τ’ άνάγκην μεγαλοφροσύνην καί όρμην ετι 
προ; ϊιάπριξιν παντό; ύψηλου καί μεγάλου. Ό τ ε  κατά 
Πλοίταρχα μετά τήν εκδίωξιν τοΰ Ξε'ρξου έκ τή ; Έ λ -  
λάδοί, τδ ιεχιίμαζεν ολόκληρος ό τών Ε λλήνω ν στόλος έν 
τφ  τολπω τοΰ Βώλου (έν Παγασαΐς), δημηγορών ό Θε- 
μισΌκλν; έν τη εκκλησία τών ’Αθηναίων είπεν, ότι εχει 
νά^ροτείνη εί; αύτούς πράξίν τινα ωφέλιμον μέν και 
σίτήριον, άπόρρητον όμως, έάν δέν έκτελεσθη. Oi Ά θ η -  
ν*οι έπετρεψαν αύτώ νά τήν μεταδώση είς τόν *Αρι- 
σείδην, καί έάν έκεΐνος τήν έγκρίνη, νά τήν έκτελεση. 
3 Θεμιστοκλής είπε τώ ’Αριστείδη, ότι διανοείται νά 

αύση τό έν Παγασαΐς νεώριον τών Ε λλήνω ν. Ό  'Apt-*

1 Η δ’ έχ πλειόνων κωμών κοινωνία τέλειος πόλις, ή δή πάσης 
ίχουσα πέρας της αύταρκείας, ώς έπος μέν εΐπεΐν, γινόμενη του ζην 
Ινεκα, ουσα δέ τοΰ εύ ζην. (’Αριστοτ. Πολιτικά βιβλ. I* κεφ. 1.).



στείδης, παρελθών είς τον δήμον τών Α θηναίω ν, ε ίπε: 
Της πράξεως, ην διανοείται 6 Θεμιστοκλής να πράξη μ η - 
δεμία άλλη είναι ώφελιμωτέρα, άλλα και μηδεμία άλλη 
άδικωτέρα. Οί ’Αθηναίοι χωρίς έτερόν τ ι πλέον νά πολυ- 
πραγμονήσωσι, μόνον διότι ή πράξις ητον άδικος, διέτα
ξαν τον Θεμιστοκλεα να παύση. Τόσω μεγαλόφρων ητο 
ό δήμος Ικεΐνος,ώστε καί νά μάθη την μελετηθεΐσαν οβικον 
πράξιν άπηξίωσεν, όσον ωφέλιμος καί άν ητον είς &ύτόν.

Ούδεμίαν δ ' άμφισβήτησιν, νομίζομεν, έπιδέχετα, ότι 
πολύ πλέον ένεπνέοντο ύπο μεγαλοφροσύνης οί αρχαίοι 
ήμών πρόγονοι καί οί 'Ρ ω μ α ίο ι, ή αί σήμερον κονωνίαι. 
Αίτιον δ* άναμφιβόλως ή τότε τών κοινωνιών κίί πολι
τειών σύνταξις. Αί τότε κοινωνίαι καί πολιτεΐαιένόμιζον 
βάναυσον καί ανάξιον ασχολίας άνδρός ελευθέρου :άν εργον 
πάσαν τέχνην καί μάθησιν όσαι τό σώμα τήν <υχήν κα: 
τήν διάνοιαν άπειργάζοντο άχρηστον πρός ένά*ησιν τής 
αρετής, τής αείποτε σύντροφον καί συνωδόν έ^>ύσης τήν 
μεγαλοφροσύνην. Τούτου ενεκα καί τάς έπί μισ& παρεχο- 
μένας εργασίας έκάλουν βαναύσους, διότι έποίον τήν διά
νοιαν ταπεινήν, παρεμποδίζουσαι αύτήν ν’ ά<τολητ*ι εις 
τά  υψηλά. Ό  τότε δυνάμενος πολιτεύεσθαι τα περ τόν- 
πορισμόν τών πρός το ζήν καί χρηματισμόν εί; τούς δού
λους συνήθως κατέλειπεν, ώς ταπεινόν,αύτός δ* δ\ος α>ω- 
σιοΰτο είς τό πράττειν τά  δημόσια καί παρασκευάζεσαι 
πρός άμυναν τής πατοιδος. Τ ί δέ ύψηλότερον χαί μ ε^ - 
λοφρονέστερον ή τό υπέρ πατρίδος προπολεμεΐν καί έν u 
οήνη υπέρ τοΰ μεγαλείου καί τής εύνομίας αύτής άποκλε* 
στικώς έπιμελεΐσθαι; Τ ίς άλλη άμιλλα τών πολιτευομένω 
εύγενεστέρα ή τό διαγωνίζεσθαι τίς βέλτιον καί άμεινον 
νά ώφελήση τήν πατρίδα  ; Καί έν τα ΐς έπιστήμαις καί 
καλαΐς τέχναις ή περί τών πρωτείων άμιλλα κατείχε τους 
άρχαίους.

Π αρ’ήμ ΐν, τούναντίον, έν γενει τό χρήμα δεσπόζει. Ή  
περί πορισμοΰ κερδών προσπάθεια είναι τό κ α τ ’ έξοχήν 
ήμών μέλημα. Έ ν  τφ  βίω τά  πάντα  κατεστήσαμεν έρ- 
γασίας μισθαρνικάς. Παντός Ιπιστήμονος, παντός ελευ
θερίαν τέχνην μετερχομένου ή άξία κατά τό έκ τούτων 
κέρδος προσμετρεΐται, καί ό πρός ταύτας ζήλος τών νεω- 
τέρων τό χρήμα εχει έλατήριον. Γέρας νίκης παρά τοΐς 
προγόνοις ήμών κότινος καί δάφνη ήτο, ή άλλο τ ι προς- 
όμοιον, ούδεμίαν καθ’ εαυτό άξίαν εχον. Τό κινούν πρός 
άμιλλαν δέν ήτο τό χρήμα, άλλ’ ή περί πρωτείων φιλο
τ ιμ ία . Παρ* ήμΐν επί παντός είτε σωματικού είτε πνευ- 
ματικοΰ διαγωνισμού άθλον τό χρήμα προτίθεται. Ε ίναι 
δυνατόν ό τήν έπιστήμην ώς έπιτήδευμα μετερχόμενος, 
ϊνα έξ αύτής προσπορίση έαυτω άρτον, ή καί ν’ άποθη- 
σαυρίση πλοΰτον, είναι, λέγομεν,δυνατόν ό τοιοΰτος, άπο- 
σείων τόν έκ τής διηνεκούς μεν, άλλ’ εύτελές ώς έπί τό 
πολύ άποφερούσης τό έπιστημονικόν δφελος έργασίας ζυ
γόν, άπηυδηκώς έκ τών μεγάλων κόπων, νά φρονήση τ ι 
έν τη  επιστήμη μέγα καί υψηλόν ;

Δ ιά τοΰτο παρά μέν τοΐς άρχαίοις ή ποίησις, ή ρητο
ρική, ή φιλοσοφία, καί πασαι αί θεωρητικαί ιδίως έπι- 
στήμαι καί αί πλεΐσται καλαί τέχνα ι άνεπτύχθησαν έπί 
τοσοΰτον, ώστε καί νΰν μετά πάροδον τοσούτων αιώνων, 
ώς πρός τινας μέν εκείνους παρακολουθοΰμεν ή μ ιμ η τα ί 
αύτών μόνον άπλοι ειμεθα, ώς πρός τινας δ’ άλλας ούδέ 
είς τήν τελειότητα εκείνων ετι έφθάσαμεν. Αί Ά θήναι 
ιδίως καί ή 'Ρ ώ μ η , ή γενικώτερον Ε λ λ ά ς  καί ’Ιταλία  
είναι καί νΰν ετι δύο άεναοι πνευματικαί π η γα ί, έξ ών ό 
σημερινός πολιτισμός ήντλησε καί άντλεΐ όσημέραι νάματα 
διαυγή πνευματικής άναπτύξεως καί μεγαλοφροσύνης. Α μ - 
φοτέρων τών χωρών τούτων ό πολιτισμός εσχε ροπήν έπί 
τών νΰν κοινωνιών τελεσφόρως καί εύεργετικώς, άλλά



διαφόρως. Ο Ελληνικός πολιτισμός καθ’ ήμας διαφέρει 
του ρωμαϊκού κατά τούτο : δτι ή μέν ελληνική ιδιοφυία 
ήν προωρισμένη διά τόν έν ειρήνη πολιτισμόν. Αί έπιστή- 
μαι σχεδόν πάσα καί αί καλαί τέχνα-L, γέννημα κοινωνίας 
πρός ήρεμον καί άκύμαντον βίον ροπήν Ιχούσης, έν τη 
ελληνική κοινωνία άνεπτύχθησαν. Ή  ‘Ρώμη έκ τών έπι- 
στημών τήν περί τό δίκαιον ιδίως άνέπτυξε, καί έν ταύτη 
ύπερέσχε τής Ε λλάδος, ής ώς πρός τάς λοιπάς έπιστή- 
μας καί τέχνας μιμηταί ήσαν καί μαθηταί οί ‘Ρω μαίοι. 
Δ*ν δύναται τις τά χα  τήν έν τη νομική επιστήμη ύπερο
χην τών ‘Ρωμαίων <ί>ς έζής *ά δικαιολογήση ; Ό  ‘Ρ ω 
μαίος τόν πόλεμον κα τ’ έξοχήν ήγάπα. Ή  τής ρωμαϊκής 
πολιτείας σύνταξις πρός πόλεμον ήγεν , ού μόνον προς 
άμυναν τής χώρας, άλλά καί πρός κτήσιν χωρών άλλων. 
<( Τά πολέμια κρείττους άγωνιστάς ούδεμία πόλις ήνεγ- 
)> κεν, ουτε Ε λ λ ά ς ούτε βάρβαρος». Πολλών δ’ άνθρώ- 
πων καί χωρών κυρία ή ‘Ρώμη γενομένη, κατ’ άνάγκην, 
ώς άρχων νοήμων καί προνοητικός, ώφειλε καί περί τής 
διατηρήσεως τών κτηθεισών χωρών νά έπιμεληθή, καί περί 
τής άρμονικής συμβιώσεως τών έν τα ΐς χώραις ταύταις 
οίκούντων πρός τε άλλήλους καί πρός τούς άρχοντας. Πρός 
τούτο δέ φέρει ή έπιστήμη έκείνη , δ ι’ ήν « τά  εαυτών 
» έκαστοι εχουσιν». Έ νεκα  τούτου καί ή του 'Ρωμαίου 
ιδιοφυία, καί άπασα ή πνευματική αύτοΰ δύναμις έν τω 
δικαίω έξεφάνθη. Παρά δέ τφ  Έ λλη νι, τφ  δημιουργφ 
πασών τών άλλων έπιστημών, ή ελλειψις ένώσεως έθνικής 
κατέστησεν αύτόν ήσσονατοΰ ‘Ρωμαίου έν τη νομική έπι
στήμη, έν ώ ούτος έπί τοσοΰτον άνέπτυξε τήν έπιστήμην 
ταύτην, ώστε καί νΰν ετι αί άστικαί τών έν πάση εύνο- 
μουμένη πολιτεία βιούντων σχέσεις ώς έπί τό πλεΐστον 
κατά τάς τοΰ ρωμ. δικαίου άρχάς, κανόνας ούσας τών 
κοινωνικών τοΰ άνθρώπου σχέσεων, ρυθμίζονται. Έ ν  άμ-

φιβολία ή διαμάχη έπί νέων νομικών σχέσεων καί νΰν ετι 
οί νομομαθείς είς τά ρωμ. δίκαιον^τροσφεύγουσιν, έν αύτφ 
ή λύσις μαστεύεται, καί πολλάκις ή τήν άμφΐβολίαν ή δια
μάχην λύουσα νομική άρχή έν αύτφ έξευρίσκεται.

Τοιοΰτος ών ό άρχαΐος πολιτισμός, άριστον ήμΐν πρός 
μίμησιν καί ζήλωσιν παράδειγμα πρόκειται. Τοΰτον ό 
Έ λλη ν κατ’ έξοχήν οφείλει νά μελετοέ, κατά τό πλεΐστον 
είναι οικείος αύτφ* είναι γέννημα τών προγόνων του,είναι 
κλήρος μεγαλείου καταληφθείς ήμΐν έν συγγράμμιασι σω- 
ζομενοις έν τη ήμετέρα γλώσση, έν εργοις ίδρυμένοις έν τη 
•ήμετέρα χώρα, καί μετά πάροδον πολλών αιώνων διατη- 
ρουμε'νοις ετι έπί τοσοΰτον, ώστε ν* άναδείξωσι τό μεγα- 
λεΐον καί τό ύψος έκείνων. Έ π ί  τοΰ πολιτισμοΰ έκείνου 
όφείλομεν κατά τό πλεΐστον νά ίδρύσωμεν τόν ήμέτερον. 
Έ * ί  τών βάσεων έκείνου κατά τό πλεΐστον έποικοδομοΰν- 
τες δέον ν ’άνεγείρωμεν τόν ήμέτερον πολιτισμόν έν συν- 
δυασμφ πάντοτε πρός τόν καθ’ ημάς, δν ούδαμώς πρέπει 
νά ύποτιμώμεν, πλεΐστα δσα καί τοΰτον μεγάλα έπιτελέ- 
σαντα. Ή  θαυμασία άνάπτυξις καί πρόοδος τών φυσικών 
καί μαθηματικών έπιστημών καί ή έφαρμογή αύτών Ιν 
τα ΐς τέχναις τοΐς νεωτέροις οφείλεται. Αί πολιτικαί έπι- 
στήμαι καί ιδίως ή οικονομική έν τοΐς καθ’ ήμας χρόνοις 
άνεπτύχθησαν. Έ  έφαρμογή ιδίως τής δυνάμεως τοΰ ά τ -  
μοΰ, ήτις κατέστησε τήν φύσιν αύτήν συνεργάτιν ήμών 
^τρός άπάσας σχεδόν τάς τέχνας άποκλειστικώς τοΐς νεω- 
τέροις οφείλεται.

’Αλλά καί -ετερον ούσιώδες στοιχεΐον τής άναπτύξεως 
τών καθ* ημάς κοινωνιών είναι έξεταστέον σχετικώς προς 
τήν ροπήν καί δύναμιν, ήν έπ* αύτοΰ ήσκησεν ή ελληνική 
παίδευσις καί γλώσσα.

Έ ν  τη άπεράντψ ρωμαϊκή αυτοκρατορία άνεβλάστη- 
σεν ό χριστιανισμός, ή θεία τφ  δντι έκείνη θρησκεία,ήτις,



καταργήσασα την δουλείαν, καθιερωσεν εν τη κοινωνία: 
την ισότητα. Του χριστιανισμού θεμελιώδες δόγμα είναι τ* 
αγάπη, η τάς κοινωνίας συγκρατοΰσα, δταν προσηκόντως 
έφαρμοσθη, ή την ενότητα φέρουσα καί κατ’ άκολουθίαν 
την δύναμιν καί το μεγαλεϊον. Τάς άρχάς δε ταύτας προς 
ταϊς άλλαις ταϊς χριστιανικαϊς ή ελληνική πάλιν παίδευ- 
σις καί φιλοσοφία άνέπτυζεν. Έ ν  ελληνική γλώσση ώς έπί 
το πλεΐστον είναι γεγραμμενα τά  τών πρώτων αιώνων 
του χριστιανισμού συγγράμματα /Ω σ τε το ελληνικόν έθνος, 
καί άρχον καί δουλεϋον ετι, έν τοις πρώτοις συνέτεινεν είς 
την πνευματικήν, ηθικήν καί θρησκευτικήν μόρφωσιν καί 
άνάπτυζιν τής άνθοωπότητος κατά τήν άρχαίαν έποχήν. 
Καί έσχάτως οί τήν δουλείαν τής πατρίδος φεύγοντες λό
γιοι Έ λληνες, μετενεγκόντες είς τήν εσπερίαν τήν τε 
γλώσσαν καί πλεϊστα έν αύτη γεγραμμενα άριστοτεχνή- 
ματα, μετέδωκαν έκει σπινθήρα διανοητικής άναπτύζεως 
πυρσοτόκον, καί νυν εθνη έκει μεγάλα τφ  φωτί τής ελ
ληνικής παιδείας περιλαμπόμενα, έναβρύνονται ούχ ήττον 
έπί τη γνώσει τής έλληνικής φιλολογίας ή έπί τη εαυτών* 
διότι τής εαυτών μήτηρ ή ελληνική είναι.

Προς τήν γλώσσαν άρα ήμών άναβλέψωμεν, αύτη θά 
μάς διδάζη τήν μεγαλοφροσύνην, αύτη θά έμβάλη ήμϊν 
τήν ιδέαν τοΰ ύψηλου, αύτη θά μάς διδάζη ν ’ άποφεύ- 
γωμεν τήν άλαζονείαν , ήτις είναι ταπεινή καί γελοία* 
δι’ αύτής θά διδαχθώμεν ν’ άποφεύγωμεν τήν επιθυμίαν 
του έκ παντός κερδαίνειν, δ^ αύτής θά προφυλαχθώμεν 
άπο τής έκτροπής είς τήν φιληδονίαν. Ή  εκλυσις καί ή 
ραθυμία, παρούσης τής άκριβους καί βάσιμου γνώσεως τής 
ήμετέρας γλώσσης, δεν θά προσπελάση* διότι έν αύτη είναι 
άναγεγραμμένα πάντα τά  κατ’ αύτών παραγγέλματα. 
Ό τ α ν , χορτασθέντες τών διδαγμάτων αύτής, σχώμεν το 
φρόνημα ύψηλόν καί μέγα, καί εργα μεγάλα θά έκτελέ-

σωμεν, καί έν λόγοις τά  υψηλά θά έκφράσωμεν, ή προς 
τούτο τέχνη είναι εύκολος καί βραχεία, όταν έν τώ βίψ 
καί τη πράζει φρονώμεν καί πράττωμεν μεγάλα. Ό  νεώ- 
τερος πολιτισμός γνώσεις έν τφ  βίψ χρησίμους δύναται 
νά μάς διδάζη, τό ήθος ήμών όμως μόνον όιά τής έλλη
νικής παιδείας θά μορφώσωμεν, ότε καί τά  λοιπά παοα- 
κολουθουσι.

I. Α . Μ ο ς χ ο ν η ς ι ο ς

Μ ΙΚ Ρ 0 Κ 0 Σ Μ 0 2  ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

Φίλε χ. ΆσώκΗ,

aN  γραφική, ώς εθος σοι πάντοτε, φράσει μοί άνήγ- 
γελλες πρό ήμερών ότι έζέδωκας επ’ έμέ συναλλαγ
ματικήν πνευματικήν καί ηθικώς βαρύνουσάν με, δι’ 
τΐς ύπεχρεούμην έντός μηνός, τό .πολύ, νά σοι πληρώσω 

ταύτην, εύτυχώς όμως ούχί διά τών περιποθήτων έκείνων 
νομισμάτων, όσα φέρουσι τήν πολυθέλγητρον καί σεβαστήν 
εικόνα του μακαρίτου καί μακαρίου άμα Γ . Σταύρου, 
άλλά δι άναγνώσματός τίνος έπιστημονικου, τερπνού όμως, 
διά τούς έκλεκτούς άναγνώστας του ημερολογίου σου, — 
a m itie  o b lig e — * άπεδέχθην τήν συναλλαγματικήν σου* 
άλλ’ όταν, βασανίζων τόν νουν μου, άνεζήτουν τί αρα 
επιστημονικόν, άλλ ούχί ζηοόν , καί μάλιστα τερπνόν, 
ιηδυνάμην νά σοί παραθέσω, εύρέθην, ομολογώ, έν πλήρει 
άμηχανία. Πρώτον διότι δεν εινε εύκολόν τ ι χρήμα ή 
κατοχή του άττικου έκείνου άλατος, δ ι’ ού σύ τόσον έπι- 
τυχώς αλατίζεις έκάστοτε τό Ά ττιχόν  σου Ή μεροΛόγιον



καί δεύτερον, διότι, καθ’ δσον έγώ τουλάχιστον γινώσκω, 
έν· τοΐς έπιστημον ικοις κήποις ούχί άφθονα πάντοτε φύ
ονται τά  άνθη, τά δυνάμενα νά είσε'λ&ωσιν εις την άνθο- 
δέσμην του 'Am xow  Ημερολογίου^ άλλως δε ούδ* έγώ 
έγ^νόμήν ποτε δόκιμος κηπουρός.

Ά λ λ ’ έπρεπε τέλος νά σταματήσω που, κα ί... παρά τήν 
προσδοκίαν σου ίσως, έσταμάτησα προ τών μικροβίων* 
τούτων δέ συνοπτικήν τινα βιογραφίαν θέλω δοκιμάσει νά 
σοι υποβάλω. Ά λλά  φοβούμενος μή ευθύς έξ αρχής, ή 
άσημότης αύτη τής επιγραφής μου διακινδυνεύση τήν δλην 
τύχην του θέματός μου,καί μηδένιση τήν άληθώς μεγίστην 
σπουδαιότητα καί σημασίαν τών μικροβίων [JL&0, διέλθωσι 
δέ πάντες ούτοι οί μικροσκοπικοί πελάται μου άπαρατή- 
ρητοι προ τοΰ έκηβόλου βλέμματος τών αναγνωστών σου, 
επιχειρώ πρότερον βραχέα τινά πρδς απολογίαν έμοΰ τε 
καί τών μικροβίων μου.

Δέν ήξεύρω, φίλε, διατ£, άλλ’ εινε βέβαιον, δτι ό άν
θρωπος, ευθύς ώς διήνοιξε τούς οφθαλμούς αύτοΰ, καί μά
λιστα τούς τής διανοίας, πάντοτε εστρεψεν αύτούς προ; τά  
άνω,πρδς τον ούρανόν.Καί προχειροτάτην τούτου άπόδειξιν 
θά σοί εφερον αυτό τοΰτο τδ δνομά του* διότι κατά τούς 
σοφού; ήμών γραμματολόγους, δι* ούδέν άλλο εκλήθη άν
θρωπος ή διά το «άνω θεωρεΐν τήν όπα». Έ κεΐ λοιπον 
πρδς τον ούρανδν στρέψας τδν νοΰν επλασσε τήν κοσμο
γονίαν του, γεννήσας άπο του Ούρανοΰ τούτου δλας αύτοΰ 
τάς θεότητας, άφ’ ών πάλιν, ότέ μέν, σχιζών διά τοΰ 
Ηφαίστου τήν κεφαλήν τοΰ άγαθοΰ Κρονίου, έξήγε τήν 
Άθηνάν, ότέ δέ, κλεπτών διά τοΰ Προμηθέως τό ττΰρ άπο 
τοΰ Ούρανοΰ , έλάμβανε παρά τοΰ Διδς άδωρον δώρον 
τήν Πανδώραν μέ τδν πλήρη κακιών αύτής πίθον.

Ό τ ε  δέ πάλιν βαρυνθείς τδν Δία καί τήν Ή ραν του, 
ή τδν "Ηφαιστον καί τήν Άφροδίτην του, έστράφη πρδς

τδν άληθινδν Θεόν καί πάλιν ούρανομήκεις ήγειρε ναούς 
πρδς δόξαν τοΰ Σαβαώθ καί πρδς έντρύφησιν τών καλο- 
γήρων. Καί δτε, πάλιν, διά τής Αναγεννήσεως, άποταξά- 
μενος τοΐς καλογήροις καί συνταχθείς τφ  Χριστώ καί τη 
έπιστήμη έπεδόθη είς τάς θετικάς μελετάς καί τάς θετι- 
κάς έπιστήμα;, πάλιν, κατά προτίμησιν, εκεί εστρεψε τδ 
βλέμμα, ότέ μέν καταμετρών άκριβέστερον καί μελετών 
τδν ούράνιον θόλον, καί προγινώσκων καί προλέγων χρό
νους και καιρούς, ότέ δέ άφαρπάζων διά τοΰ Φραγκλίνου 
τού; κεραυνούς από τών χειρών τοΰ Διός, καί άλλοτε 
καταβιβάζων τά  ούράνια σώματα καί ύποβάλλων αύτά 
υπό παντοία; αναλύσεις. Ούτω πασαν τήν προσοχήν αύτου 
άφήρει πάλιν ό μακρόκοσμος* καί πανταχοΰ ήγείροντο 
άστεροσκοπεΐα καί τηλεσκόπια, ό δ4 ταπεινός; μικρόκοσμος 
μόνον τό περιφρονητικόν αύτοΰ βλέμμα ενίοτε έκίνει. Καί 
δμως πόσων άγαθών! καί πόσων καί πηλίκων ιδία κακών! 
πρόξενα δέν έγένοντο καί δέν γίνονται καθ’ έκάστην τά  
μικρά, τά ελάχιστα ταΰτα δντα ! Καί περί μέν τών άγα
θών, παρατρέχων τά πολλά, άρκεΐ νά σοι ύπομνήσω, ότι 
αύτδν τδν άρτον, τδν ενζυμον, ον τρώγομεν καθ'έκάστην, 
εύλογοΰντες τδν Θεόν, δφείλομεν’ είς τά  μικρόβια ταΰτα, 
άλλά πρό πάντων τόν οίνον τδν γλυχύθυμον, τδν μελι- 
σταγή, τδ 'Αφροδίτης γάλα  κατά τδν Άθηναΐον κωμικόν, 
τδ άπαλόν βροτοΐσι φίλτρον , ποτον άστονον, κατά τδν 
Τήϊον άοιδόν, τδ φαρμάκων άρ ιστόν, κατά τδν συμπολί
την τής Σαπφοΰς ’Αλκαίον, τδν μελίφρονα , τδν άνθό- 
σμιον τδν νεκταροστα^ή

Ce bon vin, ce breuvage divinr
Qni nons met tous en train

τδν δφείλομεν,, φίλε μου, άποκλειστικώς καί μόνον εις τά  
αγαθά μικρόβια. Φαντάσθητε πόσον πεζός καί άχαρις ώς



κατεσκληκώς μοναχός, θα ητο ό κόσμος άν ελιπε το 
«ήδύ τούτο μέθυ»! που τότε ή ποίησις; που ό Ό μηρος; 
ποΰ η Όδύσσεια με τον ήρωά της καί τον μονόφθαλμον 
Κύκλωπα η τούς δείπνους τοΰ ’Αλκινόου ; Ποΰ τά συμ
πόσια τοΰ Πλάτωνος, όστις τοσοΰτον φαίνεται θαυμαστής 
τοΰ οίνου, ώστε καί νουνεχή καί νοοδότην προσαγορεύει 
αυτόν, διότι αύτός ούτος έστίν ό γράψας «οίνος δέ, (λέ
γεται) ότι οϊεσθαι νοΰν εχειν ποιεί τών πινόντων τούς πολ
λούς ούκ έχοντας οίόνους δικαιότατ' άν καλουμένους». 
Προς δν άλλως πληρέστατα φαίνεται σύμφωνων καί ό 
μέγας της Γερμανίας αναμορφωτής καί μεταρρυθμιστής ό 
βαθύς Λούθηρος, συνειθίζων πάντοτε νά λέγη :

W er nicht liebt W ein, W eiber und Gesand 
Der bleibt ein Marr sein Lebenlang

ο εστι έλευθέρως μεθεομηνευόμενον :

Κρασί, γυναίκες καί τραγούδια όποιος δέν άγαπα 
Ε ίν’ 2νας θεοπάλαβος καί χρειάζεται π α π α

καί καταλέγων ούτω τούς άοίνους εν τη χορεία των. . . 
παραπαιόντων.

Τοιαΰτα, ώς έξ άπόψεως, φίλε, τά  άγαθά μικρόβια. 
’Αλλά πόσον δεινά καί φοβερά είσι τουναντίον τά πο
νηρά! Καί διά νά ή[^αι βραχύς θά ηδυνάμην άπταίστως 
νά ειπω έν ολίγοις, ότι ά π ' αύτών άρχεται καί είς αυτά 
καταλήγει ολόκληρος ή χρυσή ίστορία του έλληνικοΰ έθνους, 
καί δη ή χρυσή ίστορία τής άνθοωπότητος.

Τίς δεν φέρει ζωηρώς πάντοτε άπο μνήμης τάς πρώτας 
τούλάχιστον στροφάς τοΰ πρώτου άσματος τοΰ θείου άοι- 
δοΰ; Τις Έ λλην δέν άπήγγειλε πολλάκις τήν «μήνιν τοΰ 
Πηληϊάδεω Άχιλλήος τήν ούλομένην, έξ ού δή τά  πρώτα 
διαστήτην έρίσαντε ’Ατρείδης τε άναξ άνδρών καί δΐος

Άχιλλεύς. Καί γάρ Λητούς καί Δκϊς υιός . . .  νοΰσον άνά 
στρατόν ώρσε κακήν, όλέκοντο δε λαοί. Τίς δε ήν ή νόσος 
αύτη ; λοιμός.

Πόλεμός τε δαμα  καί λοιμός 'Α χα ιούς.

Τίς δε πάλιν, άναδιφών τήν ιστορίαν καί περιγενόμινος 
μέχρι τής άκμής τών 'Αθηνών,δεν έθρήνησε τήν ίοστέφανον 
ταύτην βασίλισσαν τών πόλεων, ότε λοιμός έκραγείς εν 
αύτη τη άρχη τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου άφήρει άπο 
τής σκηνής τόν Όλύμπιον Περικλέα ; Έ κτοτε  πένθιμος 
πάντοτε ταινία περιβάλλει τό περιθώριον πασών τών Ικεΐ- 
θεν σελίδων τή ; ελληνικής Ιστορίας ! Αί λοιπόν, φίλε μου, 
άμφότεροι ούτοι οί λοιμοί οφείλονται, ώς δέν άγνοεΐς, είς 
τά  στυγερά ταΰτα μικρόβια.

Ό  πολύς Δαρβΐνος εγραψεν ολόκληρον βιβλίον περί τών 
καταπληκτικών φαινομένων, όσα φέρουσιν επί τής έπιφα- 
νείας τής γής οί μικροί σκώληκες, τί δέν θά εγραφεν άρά γε 
τοιοΰτός τις περί τών μικροβίων !

Ή  ίστορία τών μικροβίων άρχεται άπο τοΰ Όλλανδοΰ 
L e u w e n h o e c k ,  όστις, προ δύο περίπου αιώνων, διά μι
κρών σφαιρίων, ά κατεσκεύαζή τήκων τό άκρον ύελίνης 
ράβδου, ήδυνήθη νά παρατηρήση καί περιγράψη * άκρι- 
βέστατά τινα τούτων καί μάλιστα τά έν τω στόματι καί 
τω σιέλω ήμών διαιτώμενα, ιδία δέ τήν μεγάλην πληθύν 
τούτων έν ταις διαρροίαις, ύποδείξας μάλιστα καί τήν 
συνάφειαν τής νόσου μετά τών μικρών τούτων δντων άλλ* 
αί παρατηρήσεις αύτοΰ εμενον άγονοι μέχρι τοΰ Δανοΰ 
Muller,2 όστις, όπλισθείς διά συνθέτου μικροσκοπίου, ήρ
ξατο ταξινομών ταΰτα καί περιγράφων πληρέστερον.

1 Arcana naturae delecta, 1680.
2 Vermium terrestrium et fluviatilium historia, 1784. — Ani- 

malcula, infusoria, flumatilia et marina 1786.



Ό  Ehrenberg ε ίτα ,1 τελειοποίησα; το μικροσκόπιόν 
του, περιέγραψε ταΰτα ετι άκριβέστερον καί μετά τούτον 
άλλοι τινές. Ά λ λ ’ό μέγας τών μικροβίων ερευνητής έγένετο 
αληθώς ό κλεινός Pasleur, όστις δ ι’όλως εύστοχων παρα
τηρήσεων καί έν μακρφ άγώνι κατά τών άντώοξούντων 
αύτφ, κατεπολέμησεν έρρωμένως τά  τής αυτομάτου γενέ- 
σεως, καί ήδυνήθη μετά εικοσαετή πάλην ν’ άνακηρύξη 
αύτήν χιμαιρικήν, λέγων: ccJ’ai cherche pendant vingt 
ans la generation spontanee, ma conclusion a ete que 
cette doctrine cst chimerique».2 Μεθ’ δ στραφείς προς 
τήν ζ&μωσιν έτολέμησε τήν κρατοΰσαν θεωρίαν τοΰ μεγά
λου τής Γερμανίας χημικοΰ Liebig, τήν τής επαφής, την 
καί φνσιχην κληθεϊσαν (theorie du contact ou theorie 
physique), καθ’ήν ή ζύμη, ούσία λευκωματοΰχος καί δε
κτική άπο^υνθέσεως, ερχόμενη είς επαφήν προς έτέρας 
τινας ούσίας, παρέλκει τήν άποσύνθεσιν αύτών. Την θεω
ρίαν λοιπόν ταύτην πολεμήσας ό Pasteur ίδρυσε τήν 
ψνσιοάο)'ίχήν καλουμένην, καθ’ ήν ή ζύμωσις (fermen
tation directe) έστί προϊόν άποσυνθέσεων προκαλουμένων 
εκ τής άπειρίας μικροβίων άντλούντων τά  προς άνάπτυ- 
ξιν αύτών χρήσιμα καί ίδία το όξυγόνον έκ τοΰ περιέχον- 
τος υγροΰ. Ε ίτα  δέ, έπιδοθείς μετά ζήλου είς τήν καλ
λιέργειαν τούτων, κατώρθωσε ν ' άπομονώση εν έκαστον 
είδος αύτών είς αποικίας* (colonies), καί ταύτας πάλιν 
Ιμβολιάζων νά παράγη πάντοτε έκ τοΰ αύτοΰ αιτίου το 
αύτο άποτέλεσμα, έκ τής αύτής ζύμης τήν αύτην νόσον. 
Ούτω δε βαθμηδόν, φυσιολογικώς φυσιοδιφών καί φιλοσο- 
φών,έ'φθασεν είς τήν κορωνίδα τών έργων αύτοΰ την προφυ
λακήν δήλαδή διά τοΰ εμβολιασμού άπο τής λύσσης, έγεί- 
ρας έαυτφ πανενδοξον καί άφθιτον μνημειον: (cL̂  Institut

1 Die infusions thiere als volhomene organismen. Berlin,4833.
2  Bulletin de VAcademie de Medevine, 16 Juillet 1878.

Pasteur)), όπερ προσεχώς διανοίγει τάς πύλας αύτοΰ, ώσεί 
προφυλακής πτέρυγας, προς πάντας τούς πανταχόθεν προσ- 
ρέοντας δυστυχείς λυσσοδήκτους. Δεινός επίσης ανιχνευ
τής υπήρξε καί υπάρχει ό έν Βερολίνψ καθηγητής Koch, 
κατορθώσας δι’ έπιτυχών διπλών χρωματισμών, ν’ άπο- 
καλύψη το πάντων στυγερώτατον καί ολεθριώτατον, το 
τής φυματιώσεως μικρόβιου, καί μετά τοΰτο τδ τής χο
λέρας" παρά δε τούτοις πολλοί άλλοι έ’κτοτε, προσάγοντες 
νέας άνακαλύψεις, πληθυνούσας ούτω καθ' εκάστην τδν 
αριθμόν τών νοσημάτων και μάλιστα τών τοΰ άνθρώπου, 
όσα οφείλονται είς τά μικρόβια.

Το ονομα μιχρόβιον (m icrobe), δοθέν το 1878  παρά 
τοΰ Sedillot, καίτοι μή καθ’ όλας τάς γλωσσολογικάς 
άξιώσεις συντεταγμένον, παραμένει όμως καί επικρατεί 
μάλιστα τών άλλων συνωνύμων αύτοΰ, ώς τοΰ microor- 
ganismen κλπ. Καί εχουσι μέν δίκαιον οί άντιλέγοντες, 
ότι ό βίος λέγεται βραχύς καί ούχί μικρός* άλλά μεθ’δλας 
τάς άμαρτίας ταύτας, ή λέξις έχει πολύ τό εύηχον καί 
σύντομον, καί ιδού διατί θά σέ παρακαλέσω καί εγώ νά 
συγχώρησης τη αμαρτωλή ταύτη, καί μή τήν μετατρέψης 
είς βραγνβίον, ώς επραξας έν,τη αγγελία σου.

Ά λ λ ’ είς ποιον άρα βασίλειον άνήκουσι τά  φοβερά 
ταΰτα ό ντα ; είς τό τών ζώων ή τό τών φυτών ; Έ ά ν  
πιστεύσης, φίλτατε, τούς βακτηριολόγους πάντα ταΰτα, 
σαχχαρομύχητες*, σχιζομύχητες κλπ. άνήκουσιν, ώς καί 
τό όνομα δηλοϊ, είς τήν τάξιν τών μυκήτων, καί δή είς 
τό φυτικόν βασίλειον, άν δέ δώσης πίστιν είς τούς οφθαλ
μούς σου, θά εύρεθης έν δεινή αμηχανία , τίνας τών δύο 
τούτων νά προτιμήσης, διότι, έάν ή κίνησις έδόθη είς μόνα 
τά  ζώα, ταΰτα ού μόνον κινοΰνται άλλά τινά τούτων καί 
ύπερκινοΰνται, ότέ μέν τρέχοντα δρομαίως, ότέ δέ συστρε
φόμενα πολύ δεινότερον ή οί δαιμονιζόμενοι χοίροι τοΰ



Ε υ α γγελ ίο υ , ή οί περιστρεφόμενοι δερβΐσαι τη ς  Κ ω νσ τα ν
τινουπόλεω ς. Ά λ λ ’ επειδή κ α τά  τόν Γάλλον κωμικόν <ril 
est toujours avec le ciel des accommodemens» εύρέ- 
θησαν α ί βλεφαρίδες (cils), δ ι ’ ών εξη γε ίτα ι δτι διενερ- 
γ ε ΐτ α ι ή κίνησις α ύ τη . Ά λ λ ’ .άς έπανέλθωμεν έπ ' ολίγον 
πρός τ ά  α γα θ ά  μας μ ικρόβια.

Ε ίς  τ ίν α  τούτω ν όφείλομεν τόν άρτον καί τον οίνον 
κ α ί δ ια τ ί κα ί π ώ ς , τούτο  θά η το  μακρά τ ις  όπω ςδη ποτε  
μελέτη* άλλ* δμως όλίγας λέξεις φρονοΰμεν δτι π ρέπε ι νά 
είπω μεν περί τώ ν δύο τούτω ν μεγάλω ν τη ς  ζω ής ημώ ν 
χορη γώ ν.

‘Ο άρτος, ώς γνω στόν, ό ένζυμος, εστί φ ύραμα έξ ά λεύ- 
ρου όπτόν, ά λλά  πρότερον ζυμω θέν, τούτέστιν ύποβληθεν 
ε ιςζύ μ ω σ ιν . *Ως γνω στόν δέ, έν τώ  σ ίτω , καί δη έν τώ  
άλεύρω , π ερ ιέχετα ι, πολύ μεν άμυλον, τούτέστιν ουσία 
ύδρανθρακοΰχος η τρ ια δ ικ ή ,ώ ς  έκαλεΐτο πρότερον.κα ί αλλη  
τ ίς  άζω τοΰχος ουσία, αύτη  δέ ιδ ία  έν τώ  φλοιώ κα ί δη 
έν τη  σεμ ιδά λει.Τ ου  αμύλου τούτου μέρος, μ ιτα τρεπόμ ενον  
είς γλύκωσιν (glycose, glucose), ύ φ ίσ τα τα ι έ π ε ιτ α , δ ιά  
τη ς  παρεντιθεμένης ζύ μ η ς ,τη ν  δ ιά  τώ ν μικροβίων άποσύν- 
θεσιν, είτε ζύμω σιν, κα θ’ ην τά  μ ικρόβια τ α ΰ τ α , άναερόβια 
ο ντα , ζητοΰσι καί λα μβάνουσ ι τό  οξυγονον αύτώ ν απο 
τώ ν ουσιών έν αίς δ ια ιτώ ν τα ι, κα ί δη μετα τρέπουσ ι την 
γλύκωσιν είς οινόπνευμα καί ανθρακικόν οξύ, δπεο οξύ 
έκλυόμενον καί δ ιιπτάμ ενον είς άέριον, διογκόνει τόν άρ
τον , άτε σ χη μ α τίζο ν  ούτω ς είπεΐν κυψέλας έν αίς π ερ ι
κλείεται* ούτω  δε ό άρτος γ ίν ε τα ι, κ α τά  τη ν  κοινήν φ ρά - 
σιν άνεδαχΌc, τούτέστιν άναβαίνει. Τ οΰ άρτου τούτου δύο 
κυρίως είδη ύπάρχουσιν είς τά ς  μ εγά λα ς τουλάχισ τον π ό 
λεις, ό τοΰ ζύθου (ψωμί τη ς  μ π ίρ ρ α ς ,  γερμανικόν), καί ό 
ετερος συνήθης άρτος τώ ν αρτοποιών* διαφέρουσι 6ε ά λ -  
λήλω ν κ α τά  τοΰτο  ίδ ια , δ τ ι, τοΰ μεν πρώ του , ώς ζύμη

χρησιμεύει ή αύτη  καί δ ιά  τόν ζύθον (levure de biere, 
Hefe), συνισταμένη άποκλειστικώ ς σχεδόν έξ ενός είδους 
μικροβίων τοΰ Sacharomyces cerevisiae, του δέ άλλου 
άρτου ή ζύμη  (levain, Sauerteig) α π α ρ τ ίζ ε τ α ι έκ π λ ε ιο - 
τερω ν, ειδών σακχαρομ υκή τω ν, κα ί δη ή ζύμω σις γ ίν ε τα ι 
συνθετωτέρα, ή το ι, πλήν τη ς  αλκοολικής, τε λ ε ίτα ι καί γ α 
λα κτική  καί οξική κ λ π . ,  δ ι ' ο καί ό άρτος ούτος γ ίν ε τα ι 
συνήθως όξινότερος.

Κ α ί του οίνου επίσης ή ζύμω σις έστίν αλκοολική, τρ ε -  
πομένου δήλα  δή τοΰ σακχάρου τώ ν σ τα φ υλώ ν ,τοΰ  μή κρυ- 
σταλλικοΰ , τοΰ περιεχομένου έν τ φ  γλεύκει, είς οινόπνευμα 
κα ί ανθρακικήν οξύ .Τ ο υ το υ  όέ τοΰ οζέος,ά φ ιπτα μ ένου  μέν, 
άπομένουσιν οί συνήθεις οίνοι, καθειργνυμένου δε έγκαίρως 
έν τ α ΐς  φ ιάλα ις μ ετά  τοΰ οίνου, σ χ η μ α τ ίζο ν τα ι οί αφρώ 
δεις λεγόμενοι οίνοι, vins mousseux, vins de Champa
gne κ λ π .Τ ή ς  οινώδους τα ύ τη ς  ζυμώ σεω ς τήν δόξαν πολλοί 
φιλονεικουσι σακχαρομύκητες, α λ λ ’ οί προεξάρχοντες τού 
τω ν είσίν ό Sacharomyces cerevisiae, ό Sacharemyces 
ellipsoideus, ό Sacharomyces Pastorianus, ό Sacha- 
romvces apsiculatus κ λ π .,ε ις 1 μόνους δε τούς αγώ νας τώ ν 
μικροβίων το ύ τω ν , οφείλει τό  εύγενές μεγαλόβ ιον , ό άν
θρωπος τό  θειότερον τώ ν δώρων αύτοΰ , τόν οίνον.

Ή δ η  άναμένουσιν ή μ α ς  τ ά  πονηρά μ ικρόβ ια , οί στυ
γεροί ούτοι λυμεώνες τώ ν πόλεων καί τώ ν α τό μ ω ν .

Τ α υ τ α  π ά ν τα  ά ν ά γ ·ν τα ι είς τή ν  τά ξ ιν  τώ ν σ χ ιζο μ υ - 
κήτω ν Schizomycetes, Schizophytes, Spaltpilzen^Tc* 
κ αλουμ ένω ν ,δ ιότι συνήθης τρόπος πο λλα π λα σ ια σ μ ο ύ  αύτώ ν 
έστί ό δ ιά  το μ ή ς (multiplication par scissiparite, ou 
division), πλήν^ τοΰ δ ιά  σπορογονίας επίσης κοινοΰ είς 
π ο λ λ ά  τούτων* γένη δέ αύτώ ν ά να γρά φ ο ντα ι οί μ ικ ρό - 
κοκκοι, τ ά  β α κ τη ρ ίδ ια , τ ά  β α κ ίλ ια , οι λ ε π τ ό τ ρ ι/ε ς , οί 
κλα δό τρ ιχες κ λ π .,  δ ιακρίνοντα ι δέ τα ΰ τ α  π ά ν τ α  είς ά ε -



ρόβια, τούτέστι λαμβάνοντα το όςυγόνον, ού χρήζουσιν, 
άπο του ατμοσφαιρικού άέρος, καί είς άναερόβια, τούτέστι 
λαμβάνοντα το όξυγόνον αύτών, ούχί άπο του ατμοσφαι
ρικού άέρος, άλλ’ άπο τών ούσιών εν αις διαιτώνται. 
Εκπληκτική δε ίδια έστίν ή αντοχή αύτών, καί μάλιστα 
τών σπορίων, άνθισταμένων είς θερμοκρασίαν πολύ κατω- 
τέραν της τοΰ 0, καί πολύ άνωτέραν της τοΰ ζέοντος 
ύδατος (μέχρις 140°). Ίδιάζουσαν δ* δλως εχουσιν εύαι- 
σθησίαν πρός την σύνθεσιν τοΰ περιέχοντος αύτά ύγροΰ, 
τοΰ ούτω καλουμένου εδάφους (terrain), διότι μείωσις 
μικρά,εστω καί ελάχιστη ενός τών συστατικών τοΰ ύγροΰ, 
εν ώ καλλιεργοΰνται, σταματα πασαν περαιτέρω αυτών 
άνάπτυζιν, η καί φονεύει δλως αύτά. Ουτω κατά τάς 
παρατηρήσεις τοΰ Raulin, έάν εκ τοΰ ύγροΰ, τοΰ φέροντος 
τό δνομά του, καί έν ώ έζόχως εύδοκιμεΐ ό Aspergilus 
niger, άφαιρεθη ή έλα/ίστη δλως ποσότης τοΰ θειϊκοΰ 
ψευδαργύρου,1 ή άνάπτυξις τοΰ μικροβίου έλαττοΰται 
κατά ^ιο η καί δλως παύει. Τοΰτο εξηγεί έν μέρει καί 
τόν διάφορον βαθμόν της δεκτικότητος η προδιαθέσεως 
πρός τά ποικίλα νοσήματα, δσα καθ’ έκάστην μας άπει- 
λοΰσι. Δεν υπάρχει δ* κοιλότης τοΰ σώματος υμών οπωσ
δήποτε κοινωνοΰσα μετά τών εξω καί μή γέμουσα τοιούτων 
μικροβίων, καί μάλιστα τών σπορίων αύτών. Πόσα δε 
νοσήματα τά άνθρώπινον γένος οφείλει είς τά φοβέρα 
ταΰτα οντα, καί μόνη ή άπαοίθμησις αύτών άρκει νά μας 
εκπλήξγ)· καί πρώτη ν πασών, τήν ούλομένην έκείνην φυ- 
ματίωσιν τήν τοσαύτας καθ’εκάστην ίφθίμους ψυχάς Ά ϊδ ι  
προΐχπτουσαν* επειτα τον τυφοειδή πυρετόν ή κοιλια
κόν τύφον , τόν άλλον τύφον τόν έξαν^ηματικόν, (τόν

1 4500 γραμμάρια τοΰ ύγροΰ τούτου περ ιέχουν μόνον 0,07 (ί<α- 
τοστόγραμμα) ψευδαργύρου, τούτέστι κατ’ αναλογίαν είς μίαν όκαν 2να 
jidvo/ κόκκον, ήτο: τ$ 1)60 τοΰ δρααίου.

Λ ο ψ ο ν  τών τρωικών χρόνων καί τοΰ Θουκυδίδου), τήν 
χολέραν, τήν, μακαρία τη λήξει, πανώλην, τήν δυσεντε
ρίαν, τήν λέπραν, τήν εύλογίαν, τήν οστρακιάν, τήν ιλα
ράν, τήν κοκκύτιδα βήχα, τήν διφθερίτιδα, τήν πνευμο
νίαν, τούς διαλείποντας πυρετούς, τούς κακοήθεις, τούς 
επιλοχίους, τάς πυαιμίας, τήν γάγγραιναν, τό έρυσίπελας, 
τούς άνθρακας, τούς δοθιήνας, τάς νεφρίτιδας, τόν κί- 
τρινον πυρετόν, τάς τερεδόνας τών οδόντων, πάσας τάς 
άφροδισίους νόσους καί τόσα άλλα άπερ βεβαίως δέν έν- 
θυμοΰμαι.

Καί, μά τόν Δία, ήθελε τις ύποθέσει, δτι πλησιάζει ή 
συντέλεια τοΰ κόσμου, καί δτι ταΰτα είσι νέαι πληγαί, άς 
ό Θεός, όργισθείς, επεμψεν ήδη έφ’ ήμας, έάν δεν ήρχετο 
παρήγορος ή παλαιοντολογία, άποδεικνύουσα, δτι τά μι
κρόβια ταΰτα ύπήρχον πάντοτε, διότι άνεΰρε τόν μεν 
Leptothrix buccalis ιίς τάς μομίας ή τούς ταριχευμένους 
νεκρούς τών Αιγύπτιων (Miller), τόν δε Bacillus amylo- 
bacter είς τά ελαιώδη στρώματα τών λιθανθράκων (Van 
Tieghen).

’Αλλά πώς φονεύουσι τ ά · άποτρόπαια ταΰτα μικρά 
οντα ; Τοΰτο φίλε μου, φυλάττουσιν εισέτι έν πολλοις μυ
στικόν. Πιθανώτατον δμως φαίνεται, δτι κατά δύο κυρίως 
τρόπους άπεργάζονται τό καταχθόνιον αύτών εργον τής 
καταστροφής* είτε διά τής πάλης, ήν συγκροτοΰσιν έκ 
τοΰ συστάδην, πρός τά διάφορα κύτταρα, καί μάλιστα, 
ούτως είπεΐν,τά εύγενέστερα τοΰ ήμετέρου όργανισμοΰ, καί 
καθ’ ήν πάλην ταΰτα άναδείκνυνται νικηταί, καταβαλ- 
λομένων καί φονευομένων τών κυττάρων καί μετ’ αύτών 
τοΰ δλου όργανισμοΰ* εΐτε διά νέων δηλητηριωδών προϊ
όντων (πτωμαΐνης, τριαμίνης), δσα αναπτύσσονται, κατά 
τό στάδιον τής έν τω όργανισμω έπιδρομής, έξαπλώσεως
καί έπικρατήσεως αύτών, τούτέστι κατά τήν νόσον. Τά  4 ρ



νέα τα ΰ τα  προϊόντα , πολλήν εχοντα  ομοιότητα, προς τα  
φυτικά δηλητηριώ δη αλκά λια  (μορφίνην, στριχνίνην κ λ π .)  
φονεύουσιν ώς καθαρά δηλητήρια* ά λ λ ' οπως δήποτε φο- 
νεύουσι, καί φονεύουσιν άμ ειλ ίκτω ς.

Ποσάκις ο άλαζώ ν άνθρωπος έν τη  συναισθήσει τοΰ 
μεγαλείου αύτοΰ δεν έπανέλαβε μ ετά  στόμφου: «Τό μ εγα - 
λείτεροψ άρι τρώει το μικρότερο». Κ αί ο μ ω ς ...τ ο  πελώριον 
κήτος τώ ν ωκεανών, ή φ άλα ινα , διανοίγουσα ελαφρώς τό 
μέγα αύτής στόμα καί είσάγουσα ύδωρ, είτα  δέ, διά τών 
μυκτήρων άναρρίπτουσα τοΰτο , συγκβατεΐ δ ιά  τοΰ έν τ φ  
σ τοματι αύτής ήθμοΰ πληθύν μικρών ιχθύω ν, δ ι ’ ών τελεί 
έκάστοτε τό πρόγευμα αύτή ς, πόσοι ομως μικροί ίχθΰς δέν 
διαφεύγουσι ταύτην ! καί όμως ούδεμία φάλαινα ούτε διέ
φυγε ούτε θά διαφυγή τά  μικροσκοπικά μικοόβια!

’Ή δ η  σέ φ α ντά ζομ α ι μακρόθεν διανθίζοντα ύπο τον 
λεπτόν σου μύστακ,α ροδίζον μ ειδίαμα  καί έρο>τώντα με 
πονηρώς: « Κ α ί περί τών μικροβίων τής ίοστεφάνου σοι π ό - 
)) λεως ούκ έχεις τ ι  λέγειν ;»  Κ α θ ’ ην εποχήν, φ ίλ τα τε , ή 
πόλις τής Π αλλάδος εορτάζει γηθοσύνως τήν είκοσιπεν- 
τα ετηρ ίδα  τοΰ ά γα π η το ΰ  ήμώ ν άνακτος, πανταχόθεν δέ 
συρρέουσι ζένοι, συμμέτοχοι τής χαράς ήμώ ν, ή δέ π ο 
λιούχος κράνος, α σ π ίδα  καί δόρυ περιβεβλημε'νη θεάτα ι 
ήμών ύπερηφάνως άπο τής Ά κροπόλεω ς καί πίνει είς ύγείαν 
ήμών άφρόεντα κ α μ π α ν ίτη ν , άγώνες δέ νέοι άνά τό Ζ ά π -  
πειον τελοΰνται, ας άφ ήσω μεν, φ ίλ τα τε , κεκρυμμένα τά  
στυγερά’τα ΰ τα  δντα , ίνα  μή  ταράζω μεν τήν γενικήν φ α ι- 
δρότητα  καί ας ά να β ά λω μ εν , ές νέω τα, τή ν  έζακολούθη- 
σιν, ήν Θεός δω .

’Αθήνησι, ’Οκτωβρίου φθίνοντος.

X .  Α ν α ς τ α ς ι α δ η ς
Ιατρός.

0 ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΝ ΤΗ , NOffilKHi ΕΠΙΣΤΗΙΪΙΗι

’Α γ α π η τ έ  μ ο ι  φίλε,  χ.  Ά σ ώ π ι ε  I

I  V Τ Ν Α Τ Α Ι τις άδιστάκτω ς νά εϊπη οτι εν Έ λ λ ά δ ι 
/  Α «ά νεδε ίχθη ς ό βιογράφος τοΰ Δ ιαβόλου, άλλά καί ό 
^ ■ ■ Δ ιά β ο λ ο ς  δύναται νά καυχηθη ότι ετυχεν όντως 

χαριεστάτου καλάμου. ’Αρκεί νά άνοιξη τις το Ή μ ερ ο -  
Λ όγω ν  σου διά νά πεισθη περί το ύ το υ . Ά φ ' ού όμως 
περιέγραψας αύτον καθ’ όλας τά ς  μορφάς, ας άπέδωκεν 
α ύ τφ  ή ανθρώπινος φαντασία, -πιστεύω, ότι δέν θά άρ- 
νηθης είς παλαιόν σου φίλον, νά σοί παρουσιάση τον Δ ιά 
βολον φέροντα τήβενναν νομικοΰ. Δέν θά άνέλθω είς τούς 
χρόνους τοΰ υπομονητικού 'Ιώ β , τή ς ύπομονής τών άλ*α- 
γνωστών σου φειδόμένος, ότε ό τοΰ Διαβόλου χαρακτήρ 
δέν ειχεν είδικώς ακόμη όρισθή, ούτε είς τούς πρώτους 
αιώνας τοΰ Χριστιανισμού, ά λ λ ’ ούτε καί είς τά ς σκοτει- 
νάς τοΰ μεσαίωνος περιόδους, όταν περιήλθεν είς τήν άκμήν 
τή ς  δόξης του, ούτως ώστε κατήντησε νά τοποθετη τήν 
κεφαλήν του «sur le chevet nuptial entre deux epoux», 
ώς εύφυέστατα γράφει ό Renee, καί είς το άκουσμα τοΰ 
ονόματος του ώχρίων τ ά  άγριώ τερα πρόσω πα, καί ή λόγχη  
έξέπ ιπτε τής στιβαράς χειρος τοΰ άτρομήτόυ ιππότου . Ό  
Διάβολος τότε ή γά π α  νά επ ισ κέπτετα ι τ ά  έρημα μονα
στήρια ή νά π ειρ ά ζη  τούς ιερωμένους καί νά διακόπτη τά ς 
προσευχάς τω ν. Θ ά περιορισθώ μόνον είς τήν έξέτασιν



σχέσεων τινων αύτου μετα  τών νομικών τη ; Ι Ζ ' εκατον
ταετηρίδας δ τ ι ή βασιλεία του εκλινε προ; την δύσιν.

Ή  επιστήμη τών νόμων δεν υπήρξε ξένη προ; τοιοΰτον 
εξοχον υποκείμενον. Τουλάχιστον οί νομικοί διέκρινον τ α  
ίχνη  τ η ;  ούοα; του έν τω  κλάδφ  τοΰ ποινικοΰ δικαίου. 
Το έγκλημα τ η ;  μαγείας κυρίω ; άδιαρρήκτω ; συνεδέετο 
πρό; τό δνομά του* καί π ώ ; ητο δυνατόν νά ύπαρξη μ α 
γεία  άνευ τ η ;  βοήθειας τοΰ Δ ιαβόλου, καί κα τά  την εκ- 
φρασιν τώ ν δοκτόρων τών παρελθόντων αιώνων, sine f(£- 
dere magorum et lamiarum cum diabolo?

Κ α τά  την Ι Ζ ' εκατονταετηρίδα περίεργο; είνε η άντίδρα- 
σι; τοΰ πνεύματος τ η ;  Επιστημονική; προόδου πρό; τ ά ;  έρ- 
ριζωμενας περί Διαβόλου προλήψεις τοΰ παρελθόντος. Με
τα ξύ  τών διαμαρτυρομένων συγγραφέων καί τών καθολικών 
μέγας άγων συνήφθη καί παρήλθε πολύς χρόνος μεχρις ού 
ή νομική έπιστήμη α πα λλα γή  τών ονύχων τοΰ Δ ιαβόλου. 
Κ αί αύτοί οί έξοχώτεροι καί σοφώτεροι νομικοί,διαρκοΰντος 
τοΰ άγώνος, δεν έτόλμων άμέσως νά άρν^θώσι τήν ύπ α ρ- 
ξίν του, ά φ ’ού ή μαγεία  κατεδιώκετο ώ ; αξιόποινο;.

Έ ξ  άνάγκη ; τό πρώτον ζή τη μ α , οπερ ετίθετο περί 
μ α γε ία ; προκειμένου ήτο ό ορισμό; τοΰ Δ ιαβόλου. 'Ιδού 
δε π ώ ; εδιδεν αύτόν ει; τών τότε δοκιμωτέρων νομ,ικών 
συγγραφέαν, ό Χ ριστιανό; Θ ω μάσιο;. «Δ ιάβολο ; είνε ο 
ά ρ /ω ν τοΰ σκότου; καί τοΰ άέρο;, τούτέστι πνευματική  
άόρατο; ύλη πνευματικω  ή άοοάτφ  τρόπφ  διά τοΰ άέρος 
ή φυσικών μορίων ρευστών ή στερεών έπενεργοΰσα έπί τώ ν 
κακών άνθρώπων » .

Τήν μαγείαν διηρουν οί μάλλον έπιεικεΐ; εις θεμιτήν 
καί άθέμιτον (licitam et illicitam).

Ή  φυσική ή εντεχνος μαγεία  δεν έθεωρεΐτο άξιόποινος, 
άλλά μόνον ή λεγομένη δαιμονική (daemoniaca), όταν 
δήλα δ ο έκ συνεννοήσεως πρ ί>ς τόν Διάβολον διενηογεϊτο.

Ά λ λ ο ι ομως ώς π . χ .  ό Κ αρπτσώ βιος άπέκρουον τήν δ ιά -  
κρισιν, διότι 6 θεός έν τ φ  λαώ τοΰ Ισ ρ α ή λ  ώριζεν ά δ ια - 
κρίτως ((άνήρ ή γυνή ,ος άν γένητα ι αύτών έγγαττρίμυθος 
ή έπαοιδός, θανάτφ  θανατούσθωσαν άμφότεροι, λίθοι; λ ι
θοβολήσετε αύτούς, ένοχοί είσι». (Λ ευιτ. Κ ',  2 7  Ι Θ ',  3 1 , 
Δεύτερον. Ι Η ',  1 0 , 11 καί 12).

Έ ν  τούτοις εδει να εύρεθη καί δ ορισμός τής μαγείας 
καί οί νομικοί άπεφήναντο οτι «ή μαγεία  εινε εγκλημ,α, 
κ α θ ’ ο συναλλάσσηταί τις μετά  τοΰ Διαβόλου έμφανιζο- 
μένου ύπό μορφήν ή ζώου ή άνθρώπου ή άλλου τέρατος 
καί συμφωνεί, ινα ό μεν Δ ιάβολος πληρώση πάσαν επιθυ
μίαν ήδονής ή άπολαύσεω; ή φιλοδοξίας, αύτός &ε μ ετά  
τοΰ Διαβόλου φερόμενος εΐ* τινας τόπους συναγελάζηται 
μ ε τ ’άλλων όμοιων καί νά λα τρ ιύη  τόν Δ ιάβολον, νά όρ- 
χ ή τ α ι καί νά όργιάζη, χάριν δε τοΰ Διαβόλου νά β λά πτη  
άνθρώπους, ζώ α καί καρπούς διά  παντοίω ν μέσων, π ά ν τα  
δε τα ΰ τα  υπό τόν δρ ον ινα μετά  τινα  ώρισμένον χρόνον 
διατελέση ύπό τήν έξουσίαν τοΰ Διαβόλου δοΰλος ψυχή τε 
καί σ ώ μ α τ ι» .1

Ά λ λ ά  κατά  τούς ποινικολόγους omne delictum in 
facto consistit* εδει κ α τ ’ άκολουθίαν νά άποδειχθη ή 
πράξις, ή μετά  τοΰ Διαβόλου σύμβασις, ινα ύπάρξη τά 
άξιόποινον. Κ αί πάλιν δέ οί δεχόμενοι δτι καί σιωπηρώς 
ήδύνατο νά συμβληθη τις  μετά  τοΰ Διαβόλου χω ρίς νά 
είνε άνάγκη άμεσου καί έγγράφου μ ε τ ’αύτοΰ συνεννοήσεως 
κατήντησαν νά περιλάβωσι παν σχεδόν είδος άδικήματος 
έν τη  δικαιοδοσία τοΰ Διαβόλου καί νά θεωρήσωσι τούς 
μοιχούς, τούς κλέπτας καί γενικώς το ύ ; κακοποιούς άν
θρώπους άξιους τών έσχάτω ν ποινών έπί τω  λό γφ , δτι 
σιωπηρώ ; άπεδέχοντο τήν θέλησιν τοΰ Δ ‘.άβολου καί έκιν-

1 Πρβ. Thoroassii · Diss. LV.



δύνευσε τότε ό πέλεκυς του δημίου voc καταστη το συνη- 
θέστερον μέτρον τής ποινής. Τούτο δ ι έξήγειρε τήν ά γ α - 
νάκτησιν τών οπωσδήποτε περιοριζόντων τήν σχέσιν τοΰ 
Διαβόλου μόνον έπί τής άμεσου μ ετ’ αύτοΰ συμφωνίας καί 
τοΰ εγκλήματος τής μαγείας.

Τίνες ήσαν αί άπαιτούμεναι άποδείξεις ινα τις κατε- 
δικάζετο ώς μάγος; Τό ζήτημα  τοΰτο παρείχε πολλάς 
δυσκολίας, διότι non entis nulla sunt indicia. Ή ν α γ - 
κάζοντο διά τοΰτο νά καταφεύγωσιν είς τά  τεκμήρια, 
μεταςύ τών όποιων έθεώρησάν τινες καί τήν προσποίησιν 
άκρας φιλοθρησκείας καί πίστεως, διότι ελεγον fucata est 
ilia pietas non vera* διά τοΰ τρόπου τούτου ούδείς ήδύ
νατο νά διαφύγγι τήν καταδίκην, ον ομως ώς μωρότατον 
ό θω μάσιος ήλεγξε.Τό συνηθέστερον έν τούτοις άποδεικτι- 
κον μέσον ύτήρζεν ή ομολογία τών κατηγορουμένων άπο- 
σπωμένη διά βασανιστηρίων, άτινα ήσαν βαρύτατα καί 
φρικώδη, διότι ή μετά τοΰ Διάβολου συμφωνία προς μ α 
γείαν έθεωρεΐτο έγκλημα lesse majestatis divine. Εινε 
άνυπολόγιστος ό άριθμος τών θυμάτων καί τών κα τα δι- 
κασβέντων διά τής τοιαύτης διαδικασίας, διότι τίνες ήδύ- 
ναντο νά ύποστώσι τών βασάνων τάς φρικώδεις όδύνας 
χωρίς νά άναγκασθώσι νά όμολογήσωσι ;

Μικρόν καί κατ' ολίγον ομως ό Διάβολος συνε'στειλε τήν 
ουράν του καί έν τφ  αίώνι ήμών αί νομοθεσίαι διέκοψαν 
πασαν μ ετ’ αύτοΰ σχέσιν, άτιμωρητεί δε δύναται πας τις 
πλέον νά υπογράφω μετά τοΰ Διαβόλου συμβόλαια καί νά 
παραδίδϊ) τήν ψυχήν του. Λέγουσι μάλιστα, καί τοΰτο 
θά γνώριζες κάλλιον εμοΰ, άγαπητέ μοι ’Ασώπιε, ότι 
σήμερον ό Διάβολος άπέβαλε καί τήν φοβεράν μορφήν του, 
ύφ ’ήν παριστα άλλοτε αύτον ό Δάντης, καί δέν φέρει ούτε 
τής νυκτερίδος τάς πτέρυγας, ούτε τοΰ τράγου τούς πόδας. 
ούτε τά  κέρατα σατύρου, άλλά παρηκολούθησε τήν πρόο

δον καί αύτος τοΰ πολιτισμοΰ καί εινε νεανίας ωχρός, 
μελαγχολικος καί ρεμβώδης, πάσχων ίσως διότι άναμ ι- 
μνήσκεται το παρελθόν αύτοΰ μεγαλεΐον. Πώς μεταβάλ
λονται τά  πράγματα  !

Περί δέ τοΰ λεγομένου δικηγόρον του Διαβόλου ές νέωτα.

Σέ Λατασπάζομαι 

Α . Μ ο μ φ ε ρ ρ α τ ο ς

ΠΤΑΙΟΥΣΙΝ ΗΜΙΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ;

aN A N T IP P H T Q S  ή Ε λ λ ά ς  κέκτηται άπειρους 
θησαυρούς... κεκρυμμένους, διότι άρκούμεθα είς τούς 
ύπο τήν γήν, — άρετή δέ ή λ ιτό τη ς— , καί παρο- 
ρώμεν άλλους μάλλον επιφανείς· όθεν άφήσαμεν τάς μέν 

ίαματικάς πηγάς είς τό ελεος τοΰ Θεοΰ, τά  δέ δάση είς 
τήν φυλακήν τών ποιμένων. Ά λ λ ά  τίς μάλλον ελεήμων 
τοΰ Θ?οΰ ; τ ί δέ ποιητικώτεοον τών ποιμένων ; Δέν άδει 
αίπόλους καί ποιμένας ό Θεόκριτος; δέν εποίησε Βουκο
λικά  6 Ούιργίλιος ; ό δέ Ο ύαττώ  (Watteau), ό Βουσέ 
(Boucher) καί πλειστοι άλλοι τής ΙΗ ' εκατονταετηρίδας 
ζωγράφοι δέν έγραψαν bergers, bergeres καί bergeries; 
’Α λλά δέν ειμεθα μόνον φιλόσοφοι τήν λ ιτότη τα , ε’ίμεθα 
καί μικρόν τ ι ποιηταί τήν φαντασίαν* μεταφερόμεθα ότέ 
μέν είς τούς ήρωικούς χρόνους και Ιπιχειροΰμεν κ α τ ά -  
κτησιν χρυσοΰ δέρατος, άνευ Ίάσονος καί Μήδειας, ότέ 
δέ είς τούς κλασικούς, καί ζητοΰμεν — faute de mieux — 
άνάστασιν νέκρας γλώσσης, λησμονοΰντες ότι μόνον έν τφ



Εύαγγελίω άνίσταται ο Λάζαρος, καί ζώμεν διώκοντες 
άκαταπαύστως ονείρους.

Έ π ί  ήμίσειαν περίπου εκατονταετηρίδα 1 8 4 2 — 1886 
ούδέν άλλο έπράξαμεν ή να διώκομεν φάσματα καί νά 
παρορώμεν παν ο ,τι κατορθωτόν, έν ταΐς χιμαίραις την 
ευδαιμονίαν τής Ελλάδος έμβλέποντες. Ούτω, Ούοντες τώ 
άναλγήτψ βωμφ τής λεγομένης Μ εγάλης ιδέας, έπτωχύ- 
ναμεν τον έκπαλαι τήν πενίαν σύντροφον έχοντα Έ λ 
ληνα, καί έπλουτίσαμεν διά πολεμικών παρασκευών καί 
προπαρασκευών τούς ξένους προμηθευτάς, είς άκαίρους εκ
στρατείας καί έπιστρατείας άποδυόμενοι καί τήν ήμετέραν 
κακοδαιμονίαν παρασκευάζοντες. Ά λλα  μή κακίζωμεν τήν 
Μ εγάλην ιδέαν , ήτις πολλας μικράς έπραγμάτωσε, καί 
εί μέν δέν έπλήρωσε τούς πόθους απάντων, ούκ ολίγους 
ομως έπαρηγόρησε, προςκτησαμένη αύτοις οικίας, αγρούς, 
κτήματα, ούσίαν, ενώ το πριν ούδέ καλύβην καν είχον* 
ή Μ εγάλη ιδέα έπιτηόείως καλλιεργουμένη καθίσταται το 
εύφυέστατον τών νεωτέρων Ελλήνων επινόημα.

’Ιδεώδες δέ πολιτείας έπιζητοΰντες, έξηντλήσαμεν άπο 
του 1842 — 1862 τάς έθνικάς δυνάμεις είς άναιμάκτους 
επαναστάσεις, είς είκοσι κατά του άειμνήστου Όθωνος 
στάσεις καί συνωμοσίας καί είς *Εθνοσωτήριους Μεταπο
λιτεύσεις. Πολιτικώτεροι δέ καί αύτοΰ του Μακιαβέλλη 
δεικνύμενοι άφηρέσαμεν άπο τών χειρών ενός Κυβερνήτου 
πάσαν έξουσίαν καί παρεδώκαμεν αύτήν είς τριακοσίους, 
— εύτυχώς είς τούςήμίσεις επ’ έσχάτων περιορισθέντας— , 
λησμονοΰντες το σοφόν έκεΐνο τών προγόνων Είς κοίρανος 
έστω. Ά λλά πόσαι άνεκτίμητοι άπολαυαί άντί τών μι
κρών έκείνων θυσιών ! Άπηλαύσαμεν έπί μακρόν καί δω
ρεάν τών πατριωτικών τής Εθνοφυλακής καί τής Πανε
πιστημιακής Φάλαγγος θεαμάτων , καί εΐδομεν, καί τί 
δέν εϊδομεν; — άπόκρεω πρό τοΰ τριψδίου — φιλήσυχους τοΰ

Πανεπιστημίου καθηγητάς, νομολόγους τε καί ιατρούς, 
χαβαλλαρέονς, εν άρειμανίψ στρατιωτική στολή, με το 
σπαθί \  τό χέρ ι, δ ίδοντας— άντί νομικών συμβουλών ή 
ιατρικών συνταγών — προστάγματα , κράζοντας φέρτε ή 
παρουσιάστε αρμ ! όδηγοΰντας τούς έρυθροσκελεΐς φαλαγ- 
γίτας καί παρασκευάζοντας αύτούς διά τήν Π όλιν , ό μέν 
ώς άρχηγός τής Φάλαγγος, οί δέ ώς άξιωματικοί.

Ή σαν δέ τότε αί φαιδραί έκεΐναι ήμέραι, καθ* άς αί 
άείποτε φιλόξενοι Άθήναι έζένιζον τόν Μώμον, έορτάς καί 
θεάματα πρός τιμήν αύτοΰ τελοΰσαι καί Μωρίας πανή- 
γυριν άντί ΓΙαναθηναίων πανηγυρίζουσαι. Κορεσθέντες 
δέ τών πατριωτικών έκείνων θεαμάτων έκληροδοτήσα-  
μεν τάς στολάς καί τά  άσπιλα έχθρικοΰ αίματος ήμών 
δπλα τοΐς νηπίοις τοΰ Βαρβακείου, έπ’ άγαθαΐς τής π α - 
τρίδος έλπίσιν, ινα είς αιώνα τόν άπαντα έπαληθεύη τό 
άρχαΐον έκεΐνο τών Αιγυπτίων \ό^ιον’/Ε λ λ η ν ε ς  άεί παϊδες.

Μετά τόσας δέ σκληράς δοκιμασίας διατελουμεν πάν
τοτε δυςτυχώς έν ώ σημείψ ήσαν οί ’Ιταλοί κατάτό 1848* 
ούδείς δέ ή όλίγιστοι παρ’ ήμΐν οί τήν πικράν άλήθειαν 
δημοσία όμολογοΰντες. Ά ντί νά έπιδοθώμεν ψυχή τε καί 
σώματι είς τήν έκμάθηση/ ξένων γλωσσών, — καί άλλης τινός 
ετι, διά πολλούς λόγους καί δι* ον οί Γάλλοι σπουδάζουσι 
σήμερον τήν γερμανικήν — , διότι ξένη γλώσσα, χρήμα, 
χρυσός παρά λαφ διεσπαρμένψ καί έμπορευομένψ παντα- 
χοΰ γής καί είς αύτήν ετι τήν Αμερικήν καί τήν Αύ- 
στραλίαν μεταναστεύοντι,1 άσμενίζομεν έκθάπτοντες άνά 
πάσαν στιγμήν τόν Λεωνίδαν καί τόν Μάρκον Βότζαρην.

1 Μαρτύριον αψευδές τών λεγομένων παρέχει μοι ή Ά κ ρ ό π ο λ ις  
τής 19 Αύγουστου 1888, ομιλούσα -περί "Ελληνος εις Νέαν 'Γόρκην 
μεταναστεύσαντος και γράφοντος έκείθεν πρός φίλον αύτού ένταύθα: 
« ’Εν τέλει», λέγει το £ηθέν Ιγκριτον φύλλον, «ό γράφων ζητεί να τφ 
άιτοσταλη λεξικόν έλληνο - γαλλικόν, ινα δι’ αύτού κατορθώσω νά συνεν- 
νοήται καί εύρη Ιργασίαν τινά».



Ά ν τ ί να σπουδάζωμεν όσον ίνεστιν ακριβεστερον τοΰ; 
παρα τόν Αίμον λαούς, τούς έποφθαλμιώντας τήν περί- 
φημον έκείνην κληρονομιάν, περιφρονοΰμεν αύτούς ώς βαρ
βάρους, άκαταπαύστως έν μεγηλαυχία περιφερόμενοι άπο 
της Σαλαμΐνος τοΰ Θεμιστοκλεους εις το Χανι της Γρα
βιάς τοΰ Άνδρούτσου. Τέλος άντί νά μελετώμεν την σύγ
χρονον της Ι τ α λ ία ς  Ιστορίαν έκτελοΰμεν προς ήμας αύτούς 
Ιργον Σ εγά το υ ,1 άπολιθούμενοι έν τη  άγόνψ καί άκάρπω 
λατρεία τοΰ καρελθόντος, άεί της προγονικής εύκλειας άρ-
χαιολόγοι γενόμενοι. Τ ,

Έ ν  τοιαύτη δέ τών πνευμάτων έκτοοχιάσει ητο ποτε 
δυνατόν νά γεννηθή σκέψις καί ληφθη μέριμνα περι ανα- 
πτύξεως της χώρας, συγκοινωνίας, όδών, σιδηροδρόμων, 
διατηρήσεως τών δασών καί άλλων τοιούτων ταπεινών 
π ρ α γμ ά τω ν ; Ο ύχί βεβαίως· όθεν ή χάραζις τών όδών 
άφέθη εις τά  τέσσαρα πέταλα τοΰ ίππου η τοΰ ήμιονου, 
τά  δέ δάση έμειναν πάντοτε ώς ή φύσις έπλασεν αύτά, 
άκαλλιέργητα καί δή καί μάλλον εις πυρκαίάς επιρρεπή. 
Π άσαι αί κατά καιρούς Κυβερνήσεις Ισεβάσθησαν αύτά 
δέν ήσαν Ιερά π α ρ ’ άρχαίοις ; Δ ι’ ό καί ούδέποτε δασο- 
φύλαξ έφάνη τοσοΰτον βέβηλος, ώςτε νά είςδύση εις αύτά , 
καθάρη τό έδαφος, άραιώση τό πυκνόν αυτών, ^άνοί,η 
πέριξ δρόμους καί διόδους πρός κυκλοφορίαν καί εύκολω- 
τέραν αύτών φυλακήν, ώς εγενετο και γίνεται αλλαχού, 
δ ι’ό καί τά  δάση δέν καίονται έν τη  Ε σ π ερ ία . ’Ά λλω ς 
δ ’ έκεΐ πάντες γινώσκουσιν ότι τά  τε δένδρα και τά  δάση 
ενσίν Ικ τών άπαραιτήτω ν, έκ τών ών ούκ άνευ στοιχείων

1 Girolamo Segato, διάστ,μο; ’Ιταλός έπιστήμων,^ 8ς άπελίβου τάς 
άνβρωπίνας σάρκας, ώ; γινώσχουσι πάντες οι εχισχεφβεντες τα φυσιολο- 
ν ιχ ί  τ ι ;  Φλωρεντίας μουσεία, ένθα φυλάσσονται Ιχανά των θαυαασιων 
αύτοΰ άπολιβώσεων. Δυςτυχώ; τό πολύτιμον μυστικόν ετάφη μετά του 
εφευρέτου έν τώ ναφ τοΰ Τιμίου Σταυρού, τώ φλωρεντινή πολυανοριφ.

της δημοσίας υγείας, δ ι’ δ καί πάντες αύθόρμητοι φ υλά τ- 
τουσιν αύτά· ή κυριωτάτη τών δασών φρούρησις Ιν τ7) 
^Εσπερίοε άνατιθεται ούχί τοις δασονόμοις καί δασοφύλα- 
ςιν, αλλά τώ  πολ ιτισ μ έ τών οΐκούντων αύτήν λαών.
, Εν Έ λ λ ά δ ι όμως δυςτυχώς, ενθα δέν περιήλθομεν 

ειςέτι εις τοσοΰτον διανοητικης άναπτύζεως καί ήθών ή μ ε- 
ρώσεως, ό ποιμήν, θεωρών τ ά  δάση, ού μόνον ώς όλως 
άχρίΊβτα, άλλά καί έμποδών είς τήν νομήν τών προβάτων 
α ύ τ ο ΰ , - ή  δέ νομή άγων ύπάρξεως δ ι’ α ύ τ ό ν - ,  καίει τά  
δάση άνευτύψεως συνειδότος, άγνοών έν ή διάκειται ά μ α - 
θία κα ί β α ρ β α ρ ό τη τ ι οί ον κακούργημα δ ιαπράττει. Ε ίς δέ 
τό κακόν, άπό πολλοΰ, άπό τών χρόνων τοΰ άειμνήστου 
Ό θω νος χρονολογούμενον, άντετάξαμεν πάντοτε , κατά 
τό έπικρατοΰν έθος τής έλληνικης πολυγραφίας, δέσαας 
εγγράφου χάρτου· Ιγκυκλίους έπί έγκυκλίοις, σωρείαν νο- 
μοθετημάτων, δρακοντείους διατάξεις καί άλλα τοιαΰτα 
έπί τοΰ χάρτου μέτρα, ατινα , ή όλως άνεφάομοστα τυ γ -  
χάνοντα , ή ούδέποτε έφαρμοσθέντα, άπέβησαν πάντοτε 
αλυσιτελή, ώς μαρτυροΰσιν αί κατά τό παρελθόν θέρος τήν 
Α ττικήν καί άλλα τής 'Ελλ-άδος με'ρη φαλακρώσασαι 

πυρκαϊαι. Πέρυσι δε μάλιστα καί αί τοΰ σιδηροδρόμου Πει- 
ραιώς-Πελοποννήσου άτμομηχαναί ήμιλλώντο τοις Ιμποη- 
σταΐς, δ ι’ ών σύν^τώ καπνώ βάλλουσι σπινθήρων οΰτω τό  
έτος 1 8 8 8  ύπήρςε πλουσιώτατον εις τάς διά καιομένων 
δασών φωταψίας. Πολλά έλέχθησαν έντώ  τύπω  περί μ η -  
χανευμάτων έν χρήσει άλλαχοΰ πρός διακώλυσιν της σπιν
θηροβολίας καί άποσόβησιν τοΰ κινδύνου· κατά δέ τό σύνηθες 
α.ι,άντησις έγενετο υπό τών διαφερομένων ότι...ούδέν μ η - 
χάνευμα λυσιτελές. Έ ν  τούτοις ό έγκριτος π α ρ ’ ήμϊν 
μηχανικός κ. Ν . Αποστολίδης άπέδειξεν έν τή  Ά χροπό.Ιει, 
τά  πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έκάστου συστήμα
τος έπιστημονικώς άναλύω ν, καί λέγων ότι ύπάρχουσι



καί τινα τέλεια, φιλοφρόνως προςφερόμενος νά παράσχη 
πάσαν περί τούτου περιστατικών πληροφορίαν γνωστόν 
δέ τό αποτέλεσμα- αί άτμομηχαναί εξακολουθούσα αμιλ- 
λώμεναι πρός τους ποιμένας, είς οΰς^και ε«* ν6Ρ Χ ^ ε ^  

Ούδείς ουδέποτε έπίσκοπος , Ιεροκηρυξ η απλούς^ καν 
ίερευς έξηλθε πρός τόν πυρπόλον βοσκόν , -  και μήπως 
πρόκειται περί εκλ ογώ ν;-ίνα  ποιμανη αυτόν και ί>ιί>αζη 
ούνί ακατάληπτα θεολογικά μυστήρια, ως συνήθως γίνε
ται' έν ταΐς πόλεσιν, άλλά τά  κοινότατα τοϋ ανθρωπισμού 
στοιχεία, προτρέπων διά τοϋ λόγου, έν αναγκ? δε  ̂και 
δι’ άφορισμδν, στερήσεων μυστηρίων και άλλων τοιουτω^ 
π α ρ α π λ ή σ ι ω ν  τρόπων έπιβαλλόμενος, ίν αποκαλυφθωσι και 
τιμωοηθώσιν οί έμπρησταί. Πολλάκις έγένετο λογος οπως 
τα  χωρία τά μάλλον προς τό μέρος της πυρκαια* π η 
σιέστεοα καί, κατ’ ακολουθίαν, τά  μάλλον ύποπτα, θεω- 
ρώνται ύπό τοΰ νόμου συνυπεύθυνα. Δ ιατι αρα γε να μη 
γίνη τοιοΰτό τι καί ύπό ε'ποψιν θρησκευτικήν; Δ ιατι το 
ύποπτον νωρίον νά μη ύποβάλληται είς άπαγορευσιν υπο 
της έκκλησιαστικης άρχης εις ην ύπάγεται, ητοι στε?*~ 
οιν της θείας μεταληψεως έφ’ ώρισμένον χρόνον, ινα ουτω
άνακαλυφθώσιν οί δράσται; , «

Βεβαίως καί τό cvruxsvOvror καλόν και κακόν ^μ 
κακόν δέ διότι εύρύ ανοίγει τό στάδιον είς την
λ ί α ν , τά  πάθη καί τάς έκδικησεις. Δ υ ν α τ ό ν  άνθρωποι ολως 
τώ τόπω ξένοι νά ποοκαλέσωσι π υ ρ κ α ί α ν  όασοΛς, ιν  ̂  ̂

νοποιήσωσι τό χ ω ρ ί ο ν ,  ενεκα λόγων έκλογικών η αίτιων
έχθρότητος* βάρβαρον δέ ώςαύτως x<xt 2̂ , ^n ^ e x tre m a  
αιώνας θεοκρατικούς άναμιμνησκουσα, α λ *
mala extrema rimedia. Ά λλω ς τών πάντων συντελε- 
στικώτατον ή τών ηθών ήμέρωσις και οί ,
τών γραπτών νόμων μικρόν η ουδόλως συμ α ονται 
τοΰ κακού την περιστολήν, έκεΐ ενθα λείπει ο άγραφος

ηθικης νόμος. Άναντιρρητως ή θρησκεία, η τόσα παντα- 
χοΰ γης δυναμένη, ήκιστα παρ’ ημΐν συνετέλεσε πρός 
έξημέρωσιν τών ηθών, εΐτε διότι περιωρίσθη είς την τή - 
ρησιν έξωτερικών τύπων, είτε διότι οί κρατοΰντες παρη- 
μέλησαν νά έπωφεληθώσι την πνευματικήν αύτης ίσχύν. 
Βεβαίως καί οί νομεΐς καί οί άνθρακεΐς καί πάντες έν γένει 
οί τών δασών έμπρησταί, είσιν έπί τέλει καί ούτοι άν
θρωποι, καί θά έκκλησιάζωνται τάς κυριακάς καί τάς έορ
τάς* διατί άρά γε οί οικείοι ιερείς, δεν διατάσσονται ύπό 
της αρμόδιας άρχης όπως νουθετώσι καί άνθοωπίζωσιν · 
αύτούς , τελοΰντες την λειτουργίαν η έξομολογοΰντες ; 
Μόνον τό άρτυμα κατά την τεσσαρακοστήν ένθυμοΰνται 
ν’ άπαγορεύωσιν έπί ποινή δαιμόνων καί κολάσεως,καί άς 
καίωνται πάντα της Ελλάδος τά  δάση;

Ούτω και ώς έκ της άσθενείας τοΰ νόμου καί έλλείψει 
πάσης πρός ηθικοποίησιν θρησκευτικής ενεργείας, οί μεν 
ποιμένες ηλιθίως καίουσι τά δάση, οί δέ παρά ταΰτα οί- 
κοΰντες μετά κτηνώδους άπαθείας θεώνται την πυρκαϊάν, 
ουδόλως διαφερόμενοι είς την προςγενομένην τη χώρα ζη
μίαν. Άγνοοΰσιν ότι καί ούτοι άποτελοΰσι μέρος τοΰ δη
μοσίου καί, ότι, κατ ακολουθίαν, θ’άπολαύωσι καί αύτοί 
τών άγαθών τοΰ δάσους, εί τοΰτο ύφίσταται, καί θά στε- 
ρηθώσιν αύτών, έάν τοΰτο καταστραφη. Έ ν  χώρα δέ ενθα 
καί αί στοιχειωδέσταται αύται τοΰ βίου γνώσεις έλλεί— 
πουσιν, έπάναγκες νά έπινοηθη πρός άποσόβησιν του 
κακοΰ μέτρον πρακτικόν, σχετικόν πρός την αιτίαν τοΰ 
κακοΰ, τοΰτο δέ τό άπο καταβολής κόσμου άλάθητον, 
είναι τό συμφέρον. Ό ποιον, τό κινοΰν τόν ποιμένα έλα- 
τηοιον οπως καίη τά  δάση ; Ή  μ,ετατροπη έκτάσεως 
αύτών εις λιβάδιον καί κατ’άκολουθίαν είς νομήν,ένί λόγω 
τό συμφέρον, καθ’ ά παρά πάντων λέγεται. Ά ν  λοιπόν 
άνέκαθεν έδημιουργεΐτο συμφέρον όλως άντίθ=τον, τό της



διατηρήσεως τών δασών, πάσα υπάρχει λογική πιθανότης 
δτι το δεύτερον συμφέρον θα έξουδετέοου το πρώτον, καί 
οτι τά  πυρποληθέντα δάση θά έξηκολούθουν ετιθάλλοντα* 
ένί λόγω άν ειχεν έξευρεθή τρόπος οπως γεννηθη παρά τισιν 
ή έκ συμφέροντος υπέρ τών δασών μέριμνα. Τούτο δέ θά 
έπετυγχάνετο ισως διά τής έκχωρήσεως, έπί δροις ώφελί- 
μοις, τών δασών είς μονάς, έκεΐ ενθα πλησίον δασών τοι- 
αΰται, είς δήμους, οις ταΰτα διοικητικώς υπάγονται, ή 
κάλλιον δι’ έκμισθώσεως είς ομάδα φςρεγγύων άνθρώπων, 

• οίτινες θά έμερίμνων περί αύτών, ώς προνοοΰσιν οί τοΰ 
δημοτικού φόρου έκμισθωταί, ινα μή λάθρα διέλθωσι τον 
σταθμόν πράγματα είς φόρον υποκείμενα. Ά λ λ ά  πάντα 
ταΰτα , τά  τόσον λαμπρά κατά τήν θεωρίαν καί τόσον 
εύκόλως έπί τοΰ χάρτου εκτιθέμενα δύνανται άρά γε καί 
νά πραγματωθώσιν ;

Έ ν  τούτοις είς τοιαΰτα περίπου συμπεράσματα κατα
λήγει έν πρακτικωτάτη περί δασών πραγματεία καί ό 
διαπρεπής παρ’ ήμϊν γεωπόνος κ. Π . Γενάδιος· ((Θέλετε, 
λέγει, νά συντηρηθώσι τά  δάση καί νά συντηρηθώσιν άνευ 
πολυμελοΰς προσωπικοΰ, άνευ διπλασιάσεως τοΰ προϋπο- 
λογισμοΰ τής άομοδίας υπηρεσίας ; Καταστήσατε αύτά 
αγαπητά τοις περιοίκοις καί τοις ίδιοκτήταις αύτών , 
καταστήσετε ταΰτα προσοδοφόρα». Νομίζω μόνον δτι © 
κ. Γενάδιος ζητεί ολίγον τι μακράν τήν πρώτην αιτίαν 
τής προς τά  δένδρα τε καί δάση τών Ελλήνω ν άδιαφο- 
ρίας, ένώ αύτη, καθ’ημάς, λίαν πλησίον, αίτιώμενος τοΰ 
Μωυσέως, τών Ε βραίω ν καί τοΰ Χριστιανισμοΰ. ((Α τύ
χημα , λέγει, διά τήν Ε λ λ ά δ α  δύναται νά θεωρηθη, οτι 
ό Μωϋσής έξαγαγών τούς Εβραίους τής Αίγύπτου καί 
όδ ηγήσας αύτούς ούχί είς δρυμώνα άλλ’ εις έρημον συνεί- 
θισεν αύτούς νά άδιαφορώσι προς τά  δάση. Ή  γνωστή

προς τά  δένδρα άκηδεία τών Εβραίω ν μετεδόθη καί είς 
ήμας διά τοΰ Χριστιανισμοΰ».

Ό τ ι  οί Ε βρα ίο ι έλληνισταί τών αλεξανδρινών χρόνων 
ήμάρτησαν προς τήν Ιστορίαν, τά  γράμματα , τον Ε λ 
ληνισμόν, νοθεύοντες άρχαΐα ελληνικά κείμενα, έπινοοΰν- 
τες καί διαδίδοντες δι* άποκρύφων συγγραφών ελληνιστί 
καί ύπο Ελλήνων δήθεν γεγραμμένων τερατώδη ψεύδη 
περί τών πατέρων τής ελληνικής φιλοσοφίας, οτι έξ Ε 
βραίων τήν σοφίαν ήρύσαντο, καί άλλα τοιαΰτα νόθα καί 
υποβολιμαία έκ φιλογενείας μηχανευόμενοι, οπως το γένος · 
αύτών παρ* Έ λλη σ ι καί Ρωμαίβις άναδείξωσι, ταΰτα 
πάντα προθύμως ομολογώ, καθ’ δ άναμφισβήτητα* δέν 
πιστεύω ομως νά πταίωσιν ήμϊν οί Ε βρα ίο ι καί ώς προς 
τά  δάση. Διότι, εί μέν Ιμειναν ούτοι τεσσαράκοντα ετη έν 
τη έρήμω, μετά τον θάνατον δμως τοΰ Μωυσέως έπί ’Ιη
σού τοΰ Ναυή κατέκτησαν μέρος τής εύφορωτάτης Π α
λαιστίνης— έν η καί έγκατέστησαν — ήτις γή τής 'Ε π α γ 
γελίας  ώς έκ τής εύφορίας αύτής έκλήθη, δι’δ καί ή φράσις 
γή τής ’Ε π α γγελ ία ς  παροιμιώδης έγένετο. Έ κ εΐ δέ τα 
χέως θ’ άπέβαλον τάς άγριας- τής έρημου έντυπώσεις, είς 
τήν έπίδρασιν νέας καί ζωογόνου φύσεως ύπείκοντες. Ό τ ι  
δέ τοΰτο άληθές μαρτυροΰσιν οί πολυπληθείς κήποι (έβραϊ- 
στί γαννώ θ), ών ή Γραφή μνημονεύει, καί ους οί Ε βρα ίο ι 
πολύ ήγάπων, διατριβάς έν αύτοΐς ποιούμενοι:

Έ  ποίησα μ α  κ ή π ο υ ς  χαί π α ρ α δ ε ί σ ο υ ς  ,  χαϊ 
ε φ ύ τ £ υ α α  εν αύτοΐς ζύλον παν καρπόν. — Εποίησά μοι 
χολυμβήθρας νόάτων του ποτίσαι α π ' αύτών δ ρ υ μ - ό ν  
β ίαστώ ντα ζνλα , λέγει ό Εκκλησιαστής,1 ή δέ λέξις κή
πος έπανε#ρχεται άνά πάσαν στιγμήν έν τω  "Ασματι: 

Καταδήτω άόελφιόός μον είς κ ή π ο ν  αύτου , καί φ α-

1 ’Ε χ χ λ η σ .  Β', 5 χαί 6.



γετω καρπόν άκροδρυων αύτου. * —  Εισή.Ιθον είς κ ^ π ο ν  
μου άδε.Ιφη μου νύμφη . 2 —  ΆδεΛφιδός μου κατέβη είς 
κ ή π ο ν  αύτου.3 —  Ό  καθη μένος εν κ ή π ο & ς , εταίροι 
προσεχοντες τή φωνή σου, άκοντισόν μοι. 4

Περιώνυμον δ7 εν τη Γραφή το μέγαρον του Σαλω - 
μώντος έν τω δ ρ υ μ .ω  του Λιβάνου :

Κ αι ώκοδόμησε τον οίκον δ ^ υ μ ω  τοϋ  Λ ιβ ά ν ο υ . 5
Λέγει δέ ή Γραφή περί της σοφίας αύτου δτι:

 ̂ Κ αι ε.ΙαΛησεν υπέρ τών ξύλω ν άπο τής κ έδ ρ ο υ  
τής εν τω Λιβανω, και εως ύ ο α ώ τεο ί) ri/c εκπορευόμενης 
όιά τοϋ τοίχου. 6

Ειχον δέ κήπους καί παραδείσους ού μόνον οί βασιλείς 
έν τοΐς βασιλείοις αύτών,7 ενθα καί ένεταφιάζοντο, ώς ό 
Μανασσης έν κήπω Ό ζ ά ,8 άλλά καί οί πολΐται έν ταΐς 
οίκίαις αύτών ώς δήλον έκ τών Μακκαβαίων :

Και εκαθισεν έκαστος υπο τήν ά μ.πελον αύτου και 
τήν συκήν αύτου.*

Καί έκ τής ιστορίας τής Σωσάννης, έξ ής φαίνεται δτι 
και ελουοντο έν α ύτο ις ι

Και ην Ιωακείμ πλούσιος σφοδρά, και ήν αύτω tick.* 
ρ ά δ ε ε σ ο ς  γειτνιών τω οικω αύτοϋ.— Είσεπορεύετο Σω-  
σαννα, και περιεπάτει εν τω πα ρα δεέσω  τοϋ άνδρός 
αυτής. — Και επεθύμησε Λούσασθαι iv  τω π α ρ ί δ ε ί ο ω ,  
οτι καϋμα ην.

Αί δ* έν τώ νΑσματι περί τοΰ κάλλους παρομοιώσεις ού 
μόνον έκ τοΰ ζωϊκοΰ άλλά καί έκ τοΰ φυτικοΰ βασιλείου 
λαμβάνονται* ούτω 6 βότρυς, το άνθος, ό κρίνος, τό μ ή -  
.Ιον, ή ρόα, ή κύπρος, ή έΛάτη, καί μυρία άλλα τοιαΰτα 
επανέρχονται άνά πάσαν στιγμήν.

Έ κ  τούτων, ολίγων έκ πολλών, δέν φαίνεται νά υπήρ
ξαν οί Εβραίοι προς τά δένδρα τόσον άκηδεΐς δσον ελέγ
χονται. Έκαλλιέργουν τήν έλαίαν, τήν άμπελον, τήν κα- 
ρύαν, τόν φοίνικα, καί προς άλλοις πολλοΐς οπωροφόροις 
δένδροις, ών ήφθόνει τότε ή Παλαιστίνη, καί τήν ένδύσασαν 
τούς πρωτοπλάστους συκήν, ύφ’ ής τά  φύλλα οί Έβραΐοι 
άνεπαύοντο.* Άναφέρεται δέ μάλιστα έν τώ Δευτερονομίω 
καί διάταξις ρητώς άπαγορεύουσα τήν έν πολέμοις έξολό— 
θρευσιν τών καρποφόρων δένδρων, διότι καί ταΰτα ζωή 
τοΰ ανθρώπου, 2 έπιτρέπουσα δμως τήν έκκοπήν τών ού 
καρποβρώτων προς χρήσιν χαρακωμάτων, εως άν ή πο- 
λιορκουμένη πόλις παραδοθη. 3 Πολλάκις δμως ούδ* αύτών 
τών καρποφόρων έφείδοντο* τοΰτο δέ οσάκις πόλις τις, 
άναθεματιζομένη, καθιεροΰτο τώ Θεψ διά τής φρικαλέας 
τοΰ αναθέματος (έβραϊστί χερεμ)  εύχής.

Τότε τά πάντα έγένοντο γή Μαδιάμ καί παν τό έν τη 
άναθεματισθείση πόλει ζών, άπο ανθρώπου εως κτήνους, 
καί αύτά πολλάκις τά  θηλάζοντα νήπια διήρχοντο έν 
στόρατι ρομφαίας. Ά λ λ ’ αί άγριων λαών αύται θηριω- 
δίαι, αί έν όνόματι τοΰ Θεοΰ—ταλαίπωρος Θ εός!— έπι- 
βαλλόμεναι καί καταστήσασαι τούς Εβραίους πανταχοΰ 
γης άποτροπαίους καί βδελυκτούς, διεπράττοντο μόνον έν

»λέμω,ή προς περιστολήν τής είδωλολατρείας, ώςτε ούδέν 
tvov εχουσι πρός το ζήτημα. Ά λλω ς δέν ήτο ποτέ

1 Μ: χ. Δ', 4, Z ay . Γ' 10.
2 Δ ε υ τ ε ρ .  Κ', 19'.
3 Δε υτερ . Κ', 20.



δυνατόν να φαντασθη τις δτι λαός άνατολικός καί ήδυ- 
παθής, ζών εν ευφορωτάτη οια ή Παλαιστίνη χώρα, εν 
μέσφ κέδρων, φοινίκων καί τερεβίνθων, ύπο θεομον κλίμα, 
θα ωλιγώοει τών δένδρων, διότι πρό 1500 καί επέκεινα 
ετών ό Μωυσης δέν εύρε τοιαΰτα έν τη έοήμω. Τά δέ έν 
τφ^Εύαγγελίω εκείνα : «τό ορος τών έλα ιών, 1 —  ocXXol 
δε εκοπτον κλάδους άπο τών δένδρων, καί εστρώννυον έν 
τη όδφ, 2 τα  βάΐα τών φοινίκων, 3 —  ή σνχή} ‘ήν κατη_ 
ρασθη ό Σωτηρ, διότι «ουδέν εύρεν εί μη φύλλα μόνον», * —  
ή ύφ’ ής την σκιάν έκάθητο ό Ναθαναήλ^5 καί τέλος, 
πρός άλλοις μυριοις, ή cry#;}, έξ ης ό Ιούδας άπήγξατο, 
κατά την παοάδοσιν, δέν μαρτυροΰσιν άριδήλως ότι καί 
Ιπι τών^ χρόνων ετι τοΰ Χρίστου οί Ε βραίοι δέν έδεί- 
κνυντο ακηδείς προς τά δένδρα ;

Βεβαίως ό Χριστιανισμός δέν υπήρξε λίαν ευνους τη 
ελληνική αρχαιότητι* έν ονόματι αύτοΰ επίσκοποι καί 
ηγεμόνες, φανατικοί Σ ημ ϊτα ι μάλλον η πράοι τοΰ Εύαγ- 
γέλιου οπαδοί, κατεδίωξαν φιλοσόφους, κατέσφαξαν την 
Γπατιαν, ανέτρεψαν βωμούς, ίερά, ναούς καί άλλα τέ

χνης εργα, εκαυσαν το Σαραπεΐον, εκλεισαν σχολάς, ένί 
λόγω εξόντωσαν τον^ Ελληνισμόν, δι’ ο καί οί ένθερμοι 
της κλασικής άρχαιόχητος λάτρεις, δέν θά όφείλωσι βε- 

αιως χάριτας τώ Χριστιανισμώ, άλλ* ώς προς τά δένδρα 
νομίζω αυτόν εντελώς άθώον της προσαπτομένης αύτω 
κατηγορίας* πρόχειρος δέ ή άπόδειξις. Τ ά δένδρα, κατά 
τους πρώτους τοΰ Χριστιανισμοΰ αιώνας, άπετέλουν μέρος 

χριστιανικής συμβολικής* παρίστων τον Χριστόν, τόν 
παραόεισον καί αλλα τοιαΰτα* δι’ ο καί συνεχώς άπαν-

1 Ματθ. Κα ', 1. *
2 Ματθ. ΚΑ' 8.
3 Ίω ά νν . IB', 13.
4 Ματθ. ΚΑ', 19.
5 ’Ιω ά ν ν . Α', 49 καί 50 .

τώσιν έν χαταχόμβαις ομοιώματα δένδρων ΙπΙ λίθων επι
τα φ ίω ν.1 Γνωστόν δέ ότι πανταχοΰ τά  κοιμητήρια περι
βάλλονται δένδροις, δι’ δ καί τό τοΰ Φωσκόλου, έν τσΐς 
Τάφοις:

All’ombra dei c ip ressi.. .
Κυπάρισσος ικ ιάζουσα άγαπητόν μ ν η μ ε ΐο ν .. .

δένδροις δέ ώςαύτως καί τά  μοναστήρια, ώςτε εκ τών 
μέχρι τοΰδε λεχθέντων δέν εξάγεται άκριβώς ότι ό Χρι
στιανισμός‘συνεβάλετο είς τήν τών δένδρων ολιγωρίαν* 
άλλως κατ’ άνάγκην ώφειλε νά συμβη τοΰτο ού μόνον παρ ' 
Έ λλησιν, άλλά καί παρ ' άπασι τοις χριστιανικοΐς λαοΐς. 
Ό τ ι  δέ οί Έ λληνες δέν ολιγωροΰσιν εν γένει τών δέν
δρων, μαρτυροΰσιν οί πολυπληθείς παρ’ αύτοΐς ιδιωτικοί 
κήποι καί ή πρός τήν καλλιεργίαν τών άνθέων επιμέλεια 
καί παρά τοις άπορωτάτοις.

Ό  κ. Γενάδιος, έν στενοτέρα ή ήμεΐς διατελών πρός τά 
δένδρα σχέσει, γινώσκει πάντα ταΰτα κάλλιονήμών, άλλ* 
έξ αισθήματος ύπερβαλλούσης φιλοπατρίας ήθέλησε νά 
παρακάμψη τήν ομολογίαν πίκρας άληθείας, ήν βεβαίως 
εχει έπί τών χειλέων, δ ι’ ο καί άνέδραμεν είς επιδράσεις, 
αιτινες εξελέγχονται ού πάνυ βάσιμοι. Ά λ λ ’ αν ό Μωυ
σης διά τοΰ Χριστιανισμοΰ συνετέλεσεν όπως γίνωμεν 
άκηδεΐς προς τά  δένδρα καί δή καί καταστροφεΐς αύτών, 
τίς άρά γε πταίει ήμϊν ότε τύπτωμεν άνηλιώς, μέχρι αί
ματος, τά  φορτηγά ζώα, άδυνατοΰντα νά σύρωσιν υπέρ- 
μετοον βάρος, ή ότε οί παΐδες — αί λαμπραί αύται τής 
ποπτρίδος έλπίδες — εξερχόμενοι τοΰ σχολείου μετά τών 
βιβλίων ύπό μάλης, λακτίζουσιν ή λιθοβολοΰσι τόν ήσύχως 
πλησίον αύτών διερχόμενον κΰνα; Τίς πταίει ήμϊν άν θραύω-

5 "Ορα πλείονα παρά Martigny: Dictionnaire des Antiquites 
Chretiennes, έν άρθ. Arbres.



μεν το Ιν τη  πλατεία  της Ό μονοίας γραμματοκιβώτιον 
καί τα  εν τη αύτη πλατεία  ξύλινα καθίσματα —ύπάρχουσι 
πάντοτε τα  πειστήρια —η έγκόπτωμεν διά μαχαιριδίου τά  
έν τφ  άναβρυτηρίψ της πλατείας τοΰ Συντάγματος ή τά  
της λεωφόρου ’Αμαλίας ; Τ ίς π τα ίε ι ήμϊν άν συντοίβωμεν 
τάς γλαΰκας τών φανών τής Ά καδημείας ή τούς κρου
νούς τών δημοσίων κρηνώ ν.— δτε ύπήρχον το ιαΰτα ι— , άν 
σχίζωμεν μαχαιριδίω  τάς δερμάτινους στρωμνάς τών θρα
νίων έν τα ϊς άμάξαις τοΰ άπ* Α θηνών εί; Πειραιά σιδη
ροδρόμου, — άς έρωτήση ό άμφιβάλλων τούς οικείους υπαλ
λήλους— , ή χαράσσωμεν ονόματα καί σχήματα έπί τών 
ύάλων τών άμαξών αύτοΰ, ινα ούδέν άφήσωμεν άκα τά - 
στρεπτον ; Τ ίς πτα ίει ήμϊν άν δ ι’ έλαστικοΰ τοξαοίου — 
λάστιχο  — φονεύωμεν τά  πτηνά  καί καταστρέφωμεν βαρ- 

βάρως τάς φωλεάς τών χελιδόνων, ένφ έν τη  ήμερο) Βιέννη 
τής Αύστρίας καί άλλαχοΰ τής Ε σ περ ίας τά  πτηνά  τοΰ 
ουρανοΰ κατέρχονται έν τοϊς δημοσίοις κήποις έπί τών 
τραπεζών καί έπ’ αύτής ετι τής χειρός τών έκεΐ καθημέ- 
νων, καί τοι ούτοι δεν εχουσι τήν τιμήν νά κατάγω ντα ι 
έκ τών Μ αραθωνομάχων καί Σαλαμινομάχω ν ; Τ ίς πτα ίει 
άν σπεύδωμεν νά ρυπάνωμεν δι’ άνθράκος , μελάνης ή 
βορβόρου τάς χθες ετι λευκανθείσας τών οικιών προςόψεις, 
άν σχίζωμεν τά  μόλις έπί τών τοίχων κολληθέντα ποι* 
κίλα αγγέλματα  ή θεατρικά προγράμματα, ιδία δ 1 έκεϊνα, 
άπερ ώς έκ τοΰ κομψού καί φιλοκάλου τής έκτυπώσεως 
παν άλλο αίσθημα ή το τής καταστροφής έμπνέουσι, καί 
άν, λίαν τεχνηέντως, έξορύττωμεν τούς οφθαλμούς τών έν 
τοϊς βιβλίοις εικόνων, άς οί βιβλιοπώλαι κολλώσι συνήθως 
έξωθεν τών καταστημάτω ν αύτών; Τέλος τίς πτα ίει ήμϊν ϊ ν  
έν παντί έκδηλοΰμεν τάσεις άείποτε καταστρεπτικάς, τ ά 
σεις βανδηλικών λαών,άς δέν είχομεν το πρίν,ώς δέν εχουσι 
καί οί ύπο τήν Τουρκίαν άδελφοί ήμών, τάσεις άς άνέπτυ-

ξεν άκρατος πολιτεύματος έλευθερία καί ή πάσης ηθικής 
διδασκαλίας ελλειψις ; Ε ίναι δέ ανάγκη νά προςθέσω δτι 
πρό ολίγων έτών έν Πειραιεϊ, δημάρχου οντος τοΰ κ. Δ . 
Μουτσοπούλου καί είτα τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ κ. Τρύφωνος, 
— οις ή πόλις έκείνη, ώς πάσιν έν γένει τοϊς δημοτικοϊς 
αύτής άρχουσιν ούκ ολίγα καλά οφείλει— , έπί δένδρων 
τοΰ Τινανείου κήπου καί τών πέριξ ήσαν άνηρτημέναι 
μικρά ί πινακίδες έφ’ ών έγε'γραπτο :

ΜΗ Θ ΙΓΕ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ Ν ΕΙΝ Α Ι ΚΟΣΜ ΟΣ ΚΑΙ Τ Γ Ε ΙΑ  

Πιθανόν οί απλοϊκοί τών Π ειραιέω ν.— οίτινες καί άνευ 
τών πινακίδων δέν θά εθιγον τά  δένδρα, διότι γνωστόν το 
φίλεργον καί φιλόνομον αύτών — , νά μή ένόουν ακριβώς 
τήν σημασίαν τοΰ θίγε  καί τοΰ κόσμος, άναντίρρητον δμως 
δτι αί πινακίδες έκεϊναι δέν ήσαν απολυτήριον αποφοιτή- 
σεως έκτοΰ σχολείου τής καλής άγωγής. Αφήσωμεν λοιπον 
ήσύχους τον Μωυσήν, τούς Ε βρα ίους καί τον Χριστιανι
σμόν καί όμολογήσωμεν πικράν αλήθειαν, δτι ειμεθα ειςετι 
λαός νήπιος καί άγροϊκος, παιδονόμων δεόμενος.

Ά λ λ ά  διατί άρά γε ειμεθα νήπιοι καί αγροίκο ι; διότι 
δυςτυχώς τό σχολεϊον πα ρ ’ ήμϊν δέν είναι πλέον ήθών δ ι- 
δασκαλεϊον, ώς ένόουν αυτό οί παλαιοί διδάσκαλοι και 
ιδία ό αείμνηστος Γ . Γενάδιος, καί ό πολύκλαυστος Α 
ριστείδης Κυπριανός και εί τις άλλος , όιόάσκαλοι καί 
παιδονόμοι άμα . Σήμερον ό διδάσκαλος περιορίζεται είς 
δπερ διδάσκει μάθημα, έντελώς αδιαφορών τ ί θά πράξη ό 
π α ϊς  τοΰ σχολείου έξερχόμενος. Ό  δέ τά  ίερά διδάσκων, 
ό μόνος ώς έκ τής φύσεως τοΰ μαθήματος αυτοΰ, προς 
ήθικοποίησιν αρμόδιος καί κατάλληλος,νομίζει — πλην ολί
γων έξαιρέσεων— δτι εκπληροΐ τό άνατεθέν αύτφ  καθήκον, 
λέγων δτι ό Α β ρα ά μ  έγέννησε τόν 'Ισαάκ καί ό ’Ισαάκ τόν 
’Ιακώβ. Οί αρχαίοι, τών νεωτέρων πρακτικώτεροι οντες, 
είχον παιδονόμους, ήτοι δημοσίους έφορους τής ανατοο-



φής καί χρηστοηθείας τών παίδων επιμελούμενους, π α ρ ’ 
ήμΐν δμως πάσα ή παιδονομία είναι ό Ά δ ά μ  καί ή Ε ύα , 
πρά γμα τα , χρήσιμα ισως ύπό τήν εποψιν τής εβραϊκής 
άρχαιολογίας, πάντη  δμως προς μόρφωσιν ηθών αλυσι
τελή* άλλά τίς ποτε ίσχυρίσθη δτι ειμεθα λαος πρακτικός; 
Ούδείς ή τουλάχιστον όλίγιστοι οι διδάσκοντες έν τω  σχο- 
λείφ  τον πα ΐδα  νά μή άτακτη  καθ* όδόν, ρίπτη λίθους 
κατά τών χελιδόνων, τύπτη  τα  ζ ώ α ,— διότι πλάσματα 
τοΰ Θεοΰ καί τα ΰ τ α — ,πεο ιπα ίζη  τούς άναπήρους, — διότι 
δύναται καί αύτος νά γίνη δυςτυχής ώς έκεΐνοι— , σέβη 
τούς γέροντας, ώς οί Σ π α ρ τιά τα ι, περί ών άκούει έν τω  
σχολείψ. Τ ίς ό διδάσκων αύτδν νά μή ψεύδηται, άσχη- 
μονη, λοιδορη, νά ή χ.αθάριος το σώμα, κόσμιος τήν περι- 
βολήν, χρηστός τά  ήθη, ενάρετος τήν καρδίαν ; ούδείς 
Ά λ λ ’ άν ούτω έν Ά θήναις καί τα ϊς πόλεσιν, τ ί άρά γε 
θά συμβαίνη έν τοϊς χωρίοις, τοΐς όρεινοΐς μέρεσι, παρά 
τοΐς αγροτικοΐς πληθυσμοΐς, έκεΐ ενθα σπανίζουσιν ή δέν 
ύπάρχουσι σχολεία ή οί πα ΐδες, ώς έκ τοΰ άλλοίου τών 
πόλεων βίου, δέν φοιτώσιν είς αύτά* έκεΐ τέλος δθεν έζε'ρ- 
χετα ι ή τάξις τών βοσκών, τών ποιμένων, τών άνθρακέων 
ή άλλων τοιούτων ; Ο ί πρακτικοί λαοί έμερίμνησαν καί 
περί τούτου* π α ρ ’αύτοΐς παιδονόμος ό cure, ό τοΰ χωρίου 
εφημέριος. Ό  ίερεύς, ώς έκ τοΰ έπιβάλλοντος αύτοΰ σχή
ματος καί τής άποδιδομένης αύτώ άρετής, είναι 6 κάλλι- 
στος τών παιδονόμων, άλλά δυςτυχώς παρ’ ήμΐν τά  τόσον 
χρήσιμα χνριαχά σχοΛεϊα έν γούνασι Θεοΰ πάντοτε κεΐνται. 
Ά λ λ ά  τ ί είσι τά  χνριαχά σχοΛεια απέναντι τοΰ ό * Α βραάμ  
Ιγεντησε zor Ίσ α ά χ  και ό Ίσ α ά χ  to r  Ι α κ ώ β ; Ούδέν δέ 
λέγω περί τών δεσποινίδων Λ ώ τ.

Ε . Κ . Α ς ω π ι ο ς

ο  π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ί : ο ρ γ α ν ι ς μ ο ς

ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ 

T i l l  Α \0 Ρ Ω 1 ΙΙ\Π Ι KOIXffiXMS;*

Ε λ λ ό γ ιμ ε  φ ίλε, χύρ ςε  Ε . Ά σ ώ π ιε ,

aN  τη μεστή χάοιτος καί πολυμαθείας «περί γυνα ι- 
κος» μελέτη σου, τη  δημοσιευθείση έν τώ  Ά ζζιχω  
Ή μερο.Ιογίω  τοΰ παρελθόντος έτους, έν ή πάνυ ορ- 
θώς λέγεις δτι «ή ιστορία τοΰ πολιτισμού είναι αύτή αύτη 

ή ιστορία της γυναικός)), άρχεσαι, φαίνεται μοι, άπο τοΰ 
μέσου. Ή  τών πατριαρχικών χρόνων γυνή, άφ* ής προ
βαίνεις, δέν έκπροσωπεΐ τήν άκραν αρχαιότητα  τής κοι
νωνικής καταστάσεως τής γυναικός. Κ αί είναι μέν άναν- 
τίρρητον δτι ό άπλούστερος τής οίκογενείας οργανισμός, 
ον διεβίβασεν ήμΐν ή ιστορία είναι ή πατριαρχική οικογέ
νεια, δήλα δή τά  μικρά εκείνα ατόμων αθροίσματα, τά  
συγκροτούμενα έκ πατρός,μητρος καί τών εκ τούτων κ α τι- 
όντων, είτε έν μονογαμία, είτε έν πολυγαμία έβίων ταΰτα* 
άλλ’ ή ιστορία άρχεται πολύ άργά, ή δέ τοΰ ανθρώπου

* Π η γα ί: Giraud Teulon : Les origines du mariage et de  la 
fami lie· — Paul Gide : Etudes sur la condition privee de la 
femme. — Lubboch : Origine de la civilisation. — Jules Soury : 
Sur les religions de VAsie Mineure. — Herbert Spencer: Prin- 
cipes de Sociologie. — Greziou: La creation de Vhomme et les 
premiers Ages de Vhumanite. — Brugret et Chabot: Rewue Egy-  
ptiologique.



ύπαρξις έπί τής γής πολιάν εχει τήν αρχαιότητα. Ό θεν 
δικαίως δύναται τις νά ερώτηση άν καί προ τών χρόνων 
τούτων ή οικογένεια κατείχε τόν αύτον οργανισμόν, ον ή 
παράδοσις τών σημιτικών βιβλίων καί ή κλασική ίστορία 
γνωρίζουσιν ήμϊν.

Αί περί πατριαρχικού οργανισμού θεωρίαι, παγκόσμιαι 
καταστάσαι, έδίδαξαν ήμας οτι ή ήμετέρα κοινωνία προέ- 
κυψεν είτε έκ του οργανισμού μιας καί μόνης οίκογενείας, 
είτε έκ μικρού τίνος άριθμοΰ πρωτογενών οικογενειών, αί- 
τινες άπό γενεάς είς γενεάν μετεβίβασαν τόν πρώτον τούτον 
οργανισμόν, όστις καί σήμερον ετι παρίσταται ύπό τόν 
πατριαρχικόν τύπον. ’Αφ’ ότου όμως ή πειραματική μέ
θοδος άπέβαλεν άπό του επιστημονικού εδάφους τήν a 
priori θεωρίαν καί άντέταζεν είς τό δόγμα τήν ερευνάν 
καί τήν άνάλυσιν τών γεγονότων, έπήνεγκεν καί έπί τοΰ 
ίστορικοΰ πεδίου έπανάστασιν, ήτις άνύψωσεν είς τήν ύψί- 
στην περιωπήν τάς φυσικάς έπιστήμας. Διά τών άκαμάτων 
ερευνών τοΰ Boucher (le Perthes καί τών οπαδών αύ
τοΰ, δι* ών έμορφώθη νέα τις έπισ^ήμη, φέρουσα τό τής 
προϊστορικής άρχαιολογίας ονομα, τά  πράγματα εντελώς 
ήλλαξαν.

Ό  βιβΜχος άνθρωπος, ό άνθρωπος τής κλασικής φιλο
σοφίας, ό άνθρωπος τοΰ Τυργώ καί τοΰ 'Ρουσσώ θά είναι 
είς τό εξής γλυκεία τις άνάμνησις τών πλανών τής άνθρω- 
πίνης φαντασίας. 'Υπό τής νέας ταύτης έπιστήμης διδα- 
σκόμεθα, ότι ό άνθρωπος δεν έφάνη έπί τής γής φέρων 
προίκα διανοητικάς καί ήθικάς δυνάμεις τοιαύτας, ώστε 
ν* άντιλαμβάνηται τοΰ δικαίου καί τοΰ άδικου, τοΰ άγα- 
θοΰ καί τοΰ κακοΰ, καί ότι ή άντίληψις τών άφηρημένων 
ιδεών ήσαν άλλότριαι αύτφ καί, κ α τ’ άκολουθιαν, ήδυ- 
νάτει νά ένοήση τόν λεπτόν οργανισμόν τή ; πατριαρχι
κής οίκογενείας, ήτις έκπροσωπεΐ σταθμόν τινα έν τη τοΰ

πολιτισμοΰ σταδιοδρομία, είς ήν ή άνθρωπότης δι* έζελί- 
ξεως βαθμιαίας καί μακρας έΕίκετο.'Ως ό φυσικός κόσμος, 
ούτω καί ό ηθικός είναι προϊόν διαδοχικών μεταμορφώ
σεων βραδέων,άνά μέσον τών αιώνων γινομένων καί συνα- 
πτομένων άλλήλαις διά μεταβάσεων ώς έπί τό πλεΐστον 
άνεπαισθήτων. Ώ ς  τό φυτικόν βασίλειον άνέρχεται πρός 
τόν παρελθόντα χρόνον κλιμακηδόν, ούτω καί τό άνθρώ- 
πινον παρουσιάζει έν τη ίστορία τής έαυτοΰ κοινωνικής καί 
ηθικής άναπτύξεως άνάλογον διαδοχήν καταστάσεων ώς 
έπί τό πολύ χονδροειδέστατων.

Εί καί ή σημιτική παράδοσις καί ή κλασική ίστορία ώς 
άφετηρίαν τής κοινωνίας παραδέχονται τόν πατριαρχικόν 
οργανισμόν, ούχ ήττον οί λαοί ώς πρός τήν ενωσιν τών 
φύλων (γάμον) έφήρμοσαν παν ό ,τι πάσχουσα φαντασία 
όνειροπόλου άναχωρητοΰ συνέλαβε* παν ότι ό Πλάτων 
διενοήθη, ή ό Σαίν-Σιμών καί ό Φουρριέ έφαντάσθησαν 
περί γυναικός, τοΰτο έπραγματώθη ύπό τών λαών. Δούλη 
εν τισι χώρ*ις, είναι άπόλυτος κυρία έν άλλαις. Έ κεΐ μεν 
βασιλεύει ή πολυγαμία , έδώ δε ή πολυανδρία συν τη 
άκράτω άκολασία. Δέν είναι δέ άνάγκη ν ’ άνέλθη τις είς 
τούς μυθικούς τών ’Αμαζόνων χρόνους (ό δέ περί ύπάρ- 
ζεως Αμαζόνων μΰθος παγκόσμιος), όπως άνεύρη τήν γυ
ναίκα έξασκοΰσαν έπί τοΰ άνδρός τυραννικήν κυριαρχίαν. 
Αί διηγήσεις τών νεωτέρων περιηγητών πληροφοροΰσιν 
ήμας ότι πολλαχοΰ τής Κεντρικής ’Αφρικής καί τής Νο
τίου ’Αμερικής αί γυναίκες εχουσι χαρέμια άνδρών καί 
αύταί διευθύνουσι τά  τοΰ οίκου καί τά  τής πολιτείας. Αί 
ίερογλυφικαί γραφαί καί οί πάπυροι τής Αίγύπτου δει— 
κνύουσιν ότι ό άνήρ έκεΐ διετελει εν ύποδεεστέρα τής γυ- 
ναικός μοίρα καί διαχέουσι μελαγχολικόν φώς έπί τής 
θέσεως αύτοΰ έν τώ συζυγικω βίψ. Παρά πλείστοις λαοΐς 
τής άρχαιότητος ό εταιρισμός ήν έν τιμη καί ή πλεΐον



θ ύουσ α τη  ’Αφροδίτη γυνη ην η μάλλον σεβαστή. Ή  πο 
λ ιτεία  αύτη τών λαών κα τά  τε τήν αρχα ιότη τα  και τούς 
κάθ ήμας χρόνους ώς προς τήν έ'νωσιν τών φύλων, — γάμον 
έν τη  εύρυτάτη αύτοΰ σημασί* — , έν άντιθε'σει ούσα προς 
τον πατριαρχικόν οργανισμόν, είναι έκτροπή άπο τούτου, 
η είναι λειψανον πρωτογενοΰς καταστάσεως τής άνθρωπό- 
τ η τ ο ς ; Ο ι αποδεχόμενοι τα ς κοσμογονικας παραδόσεις και 
ιδκκ την εβραϊκήν ώς ιστορικήν αλήθειαν, ού παύονται 
ύποστηρίζοντες, ότι οί άγριοι λαοί, οιτινες και σήμερον 
βιώσιν ώς οι πανάρχαιο ι, ών μνημονεύουσιν οί αρχαίοι 
ιστορικοί, ί'σταντο άλλοτε έπι ύψηλοτέρας ηθικής καί κοι
νωνικής βαθμίδος, καί ότι ή άγρία ή ή βάρβαρος αύτών 
κατάστασις είναι παρεπόμενον έκπτώσεως άπο τή ς ά ρ χ ι-  
κής. Α λλ ή θεωρία αύτη ή στηριζομένη έπί τής άρχής 
ότι οί πρώ τοι άνθρωποι ένεφανίσθησαν ώπλισμένοι διά  
σοφίας, ώς ή άπο τ ή ;  κεφαλής τοΰ Δ ώ ς έκπηδήσασα 
Α θήνα, είναι θεωρία άφηρημένη, ήν άποκρούει ή πειρα

ματική  επιστημη* τοΰτο δέ μόνον δυνατόν νά  ύποτεθή 
έπιστημονικώς, ότι το άνθρώπινον γένος βραδέως καί ά ν ί- 
σως προέβη,άφίνον τήν άγρίαν κατάστασιν δπισθεν αύτοΰ. 
Ισως φανη παράδοξον άν εϊπη τ ις  ότι ό πατριαρχικός 

οργανισμός δέν είναι ό πρώτος όν ό άνθρωπος έπενόησεν 
Ερχόμενος είς τόν κόσμον, καί ούχί άπίθανον ό λέγων 
τοΰτο νά έπισύρη έπ’ αύτοΰ τά ς άράς πάντω ν έκείνων, ο ί- 
τινες πιστοί είς την τή ς παραδόσεως ανθρωποκεντρικήν 
θεωρίαν, έζακολουθοΰσι πιστεύοντες ότι ό κόσμος έπλάσθη 
προ /3 9 7  έτών άκριβώς, ότι τό φώς έγε'νετο πρό τ ·ΰ  
ήλιου, οτι οί άστέρες είσι φωτεινά έπί τοΰ ούρανοΰ ση
μ εία , πρός φωτισμόν τή ς μικροσκοπικής έκείνης μεγαλείο- 
τη το ς , ή τις καλείτα ι άνθρωπος, οστις έφαντάσθη ότι τό 
παν δι αύτόν έδημιουργήθη. Έ ν  τή  κομπορρήμονι αύτοΰ 
άγνοια έπί αιώνας έπίστευεν, ότι ό ήλιος εστη έπί ήμέραν

ακίνητος, όπως φωτίση άσημόν τ ινα  φυλήν, ινα κα τα - 
στρέψη τόν έχθρόν αύτής, καί ότι τό ύψηλόν καί ά κ α τα - 
νόητον,ό Θεός,έγένετο ράπτης, κατασκευάσας έκ δερμάτων 
τ ά  πρώ τα  ένδύματα τών πρω τοπλάστω ν, όπως καλύψωσι 
τώ ν σωμάτων αύτών τήν γυμ νό τη τα . Ά λ λ ’ αί άραι αυτα ι 
τώ ν οπαδών τής παραδόσεως, ήν ή άνηβος νεότης κόποις 
κα ί μόχθοις μανθάνει ν ’ άποστηθΐζη , είσιν όλω$ άβλαβεΐς, 
άφ* ότου ή κυρίαρχος έπιστήμη καταλαβουσα τό έδαφος 
έξεδίωζε τό σκότος τή ς άμαθείας. Ή  πατριαρχική  οικο
γένεια ,ήν ή ιερά καί ή πολιτική ιστορία παρουσιάζει ήμ ΐν ώς 
άφετηρίαν τοΰ πρώτου πολιτισμού, καί η τις  κατέστη η 
π η γ ή , έζ ής πάντες έξήγαγον τούς θρησκευτικούς, π ο λ ιτι
κούς, κοινωνικούς καί οικονομικούς του αρχαίου κοσμου 
θεσμούς, ά π α ιτε ΐ ποιάν τινα  διανοητικήν καί ήθικην ανα
π τύ ξ ω , ή τις  εύρίσκεται έν άντιφάσει πρός τόν προϊστορικόν 
άνθρωπον. Ό  λεπτός ούτος θεσμός προϋποτίθησι σεβασμόν 
πρός τήν ατομικήν ιδιοκτησίαν, σωφροσύνην τής γυναικός 
καί κατανόησιν τής άφηρημένης γνώσεως τής συγγενείας 
διά  τών άρρένων, ήτις  στηρίζεται έπί πλάσματος. Τ ολ
μηρόν νά υπόθεση τ ις , ότι ό. άγριος άνθρωπος κατεΐχεν 
άπ* άρχής πάσας τά ς ήθικάς ιδ ιότητα ς, άς ά π α ιτε ΐ ό θε
σμός ούτος. Έ ά ν  τις  παραβάλη  τούς σήμερον άγριους 
λαούς, οιτινες έκπροσωποΰσι τόν πρωτογενή άνθρωπον, 
πρός τήν πατριαρχικήν οίκογε'νειαν, δέν δύναται η νά υπο- 
βάλη άπειρα έρω τήματα καί νά συμπεοάνη κα τά  τών 
σημιτικών καί ίστορικών παραδόσεων.

*Υπό τούς πόδας τών κλασικών λαών έκτείνονται α π ο - 
λελιθωμενα οστά άνθρώ πω ν, οιτινες άλλοτε καί κατα  
χρόνον άπροσδιόριστον κατέλαβον άπειρους εκτάσεις τή ς 
γη ς , καί ύπεΐκον είς άνάγκας καί νόμους καί είς ίδεας 
βαθέως διαφερούσας τών ίστορικών πληθυσμών. Τό αν
θρώπινον τοΰτο γένος καταστραφέν ή άπορροφηθέν ύπο
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φυλών άνωτε'ρων, κατε'λιπεν εν τε τη Ευρώπη, Ά σ ία ,
* Αφρική, Αμερική καί ’Ωκεανία ώς μαρτύρια του πρωτο
γενούς αυτου πολιτισμού τά συντρίμματα θεσμών θρη
σκευτικών, οικογενειακών καί κοινωνικών εκ διαμέτρου 
άντιθετων'πρός τον πατριαρχικόν οργανισμόν. ΙΙρό τριά
κοντα σχεδόν ετών τό πρόβλημα τοΰτο έλήφθη ύπ1 οψει 
κατά πρώτον οί δέ καρτεροί Ιρευνηταί, οίτινες έμελε'τη- 
σαν αυτό, είδον ταχέως, δτι ό οργανισμός της οίκογενείας 
ητο διάφορος κατ’ άρχάς, άφ’ δτι μετά ταΰτα κατέστη, 
καί ον ή ίστορία ήμϊν έγνώρισε. Τά συμπεράσματα δέ, 
άτινα ή μελέτη αυτη έξήνεγκε, προερχόμενα έκ της εξε- 
τάσεως τών άπολειφθέντων ιχνών έκ τών άρχαιοτάτων 
πρωτογενών τύπων τής άνθρωπίνης κοινωνίας έν συγκρίσει 
πρός τά ήθη καί τά δίκαιον τά διέποντα είσετι τούς αγρίους 
λαούς, τούς άντιπροσώπους ετι τοΰ πρωτογενοΰς ανθρώ
που, είσίν άρκοΰντα, οπως δώσωσι τήν εικόνα τών παναρ
χαίων ήλικιών.Ή είκών βεβαίως τής πρωτογενοΰς ταύτης 
•χρονικής περιόδου δέν είναι πλήρης είσέτι* πολλοί κρίκοι 
τής άλύσεως τοΰ παρελθόντος άπώλοντο διά παντός* οί 
υπάρχοντες δμως άρκοΰσι ν ’ άποδείζωσιν, δτι αί περί πρω
τογενούς οίκογενείας γνώσεις ήμών, άς μέχρι τοΰδε έπρεσ- 
βεύομεν,είσίν εσφαλμέναι, καί δτι ώς ή γλώσσα, ή ηθική, 
τό δίκαιον,ή θρησκεία, ούτω καί ό πρωτογενής οργανισμός 
τής άνθρωπίνης ένώσεως εν φιλότητι επρεπε νά ύποστη 
σειράν διαδοχικών μεταμορφώσεων πριν ελθη είς τόν π α 
τριαρχικόν οργανισμόν καί τούς ίσχύοντας τύπους.

Ό  άνθρωπος πριν πολιτισθη υπήρξε βάρβαρος, άφου 
ύπήρξεν άγριος* άνευρίσκομεν αυτόν εις τά σπήλαια καί 
τάς προϊστορικάς προσχώσεις (alluvium) έν τώ μέσω 
ζωϊκοΰ καί φυτικοΰ βασιλείου διαφόρου τοΰ ήμετέρου.Ό  
άνθρωπος ούτος τής τετάρτης γεωλογικής περιόδου, δστις 
είδε τάς Βρεττανικάς νήσους ηνωμένας τη Γαλλί^, τήν

Σικελίαν τη Αφρική καί τήν Βεοβερίαν τη 'Ισπανία, 
δςτις είδε τήν εξαρσιν τών Ά λπ εω ν καί τήν εξάπλωσα 
τών πάγων, εζη έν μέσω γιγαντιαίων δασών, άτινα εκά- 
λυπτον τάς ήπείρους τότε, έπί τών οχθών τής*θαλάσσης 
καί τών ποταμών, τρεφόμενος εκ σαρκών τών ζώων καί 
τών μυελών αυτών* γυμνός καί ώπλισμένος διά ξύλων καί 
λίθων, δΐημφισβήτει τήν ζωήν πρός τά άγρια θηρία,κατα- 
διώκων τούς άοχαιοτέρους τούτους κυρίους τής γής, ους 
έ'μελλε νά καταβάλη. Δέν ήτο ευτυχής ό βίος αύτοΰ* ήτο 
αίωνία πάλη, άληθής περί ύπάοξεως άγών, άλλ7 οι άγώ -  
νες ούτοι προπαρεσκεύασαν τήν ήμετέραν άσφάλειαν. Έ ν  
τη πρωτογενεΐ ταύτη καταστάσει ό άνθρωπος ήτο προσέτι 
αντίπαλος τοΰ ανθρώπου, καί ίσως μάλλον ή τών άγριων 
θηρίων. Άνθρώπιναι κεφαλαί καί οστά άπολελιθωμένα 
τοΰ πρωτογενοΰς τούτου άνθρώπου φέροντα είσέτι ίχνη  
πληγών, άποδεικνύουσιν,ότι ό άνθρωπος έπάλαιε πρός τόν 
άνθρωπον, διατηρών εκ τής ζωότητος αύτοΰ τό άγριον 
ένστικτον καί τήν κτηνώδη βίαν. Ό  προϊστορικός 7νθΐπόν 
ούτος άνθρωπος, ό άνθρωπος τών σπηλαίων καί τών δα
σών, πώς ήτο δυνατόν νά κατανοήση τόν λεπτόν οργανι
σμόν τής πατριαρχικής κοινωνίας; Πριν ό γάμος λάβη ον 
σήμερον φέρει χαρακτήρα, δι* ού ή γυνή παρίσταται ώς 
τρυφερά μήτΥ)ρ καί σώφρων σύζυγος, άρυομένη έκ τοΰ 
γάμου τήν ύψίστην ήθικήν άξίαν,ήν δύναται νά περιβληθη 
άνθρώπινον δν, γινομένη διά τής μετά τοΰ άνδρός ένώσεως 
ή θεότης τής εστίας, τά κέντρον τής τρυφερότητας τοΰ 
βίου καί τής άνατροφής τών τέκνων, ό φύλαξ τής καθα- 
ρότητος τοΰ οικογενειακού αίματος διά μέσου τών γενεών, 
ή γυνή ύπηρζε τό άντικείμενον τής κτηνώδους ορμής του 
άνδρός.Έν τη πρωτογενεΐ ταύτη κοινωνία ό γάμος ήν άνε- 
ξάρτητος παντός πολίτικου καί θρησκευτικού θεσμοΰ, ξένος 
τών αγνών εκείνων αισθημάτων — άγνώστων τότε — άτι να



ημείς σήμερον καλουμεν άφοσίωσιν καί έρωτα. Τα μόνα 
αισθήματα, άτινα προήδρευον είς τάς άοχεγόνους ενώσεις 
του άνθρώπου,ύπήρξαν ένθεν μέν ή κτηνώδης βία,ενθεν δε 
ή έξηναγκασμένη υποταγή* διαρκούντων δέ μακρών αιώ
νων τα  τέκνα δέν έγνώριζον γονείς καί ούδέν ύπήρχεν άφ* 
δ ,τι ημείς σήμερον καλουμεν οικογένειαν. Οί έρευνηταί, 
οιτινες έσπούδασαν τήν καταγωγήν τής οίκογενείας, δέ
χονται δτι εν τη άρχεγόνω κοινωνία ή άποκλειστική ή ή 
σχεδόν άποκλειστική ενωσις του άνδρος προς τήν γυναίκα 
δέν ύπήρξεν. Ή  κοινωνική μονάς, ήτις εμελλε να είναι ή 
οικογένεια καί βραδύτερον έ άνήρ, ήν τότε ή φυλή. At 
γυναίκες ήσαν κοιναί* πασαι αί γυναίκες άνήκον είς πάν
τας τούς άνδρας τής φυλής· τά  τέκνα δέν είχον γνωστούς, 
πατέρας καί άνεγνώριζον ώς τοιούτους πάντας τούς άν
δρας, οιτινες περιε,στοίχιζον αύτά. Όψιαίτερον καθιερώθη 
ό νόμος τής συγγενείας ώς νόμος τής φύσεως, καί ότε ή 
συγγένεια καθίσταται οργανικές τής οίκογενείας νόμος ή 
συγγένεια δέν στηρίζεται άλλαχοΰ ή έπί τής μητρικής 
γεννήσεως. Ό θεν ή οικογένεια κατά τήν άρχαίαν ταύτην 
τής άνθρωπότητος ήλικίαν δέν ήρείδετο έπί του πατρός, 
άλλ* επί τής μητρός, το τής διαδοχής δικαίωμα άνήκεν 
είς τήν έκ θηλυγονίας συγγένειαν, ό δέ άνήρ, είτε ώς σύ
ζυγος εϊτε ώς πατήρ, κατεΐχεν έν τη κοινωνική κλίμακι 
ύποδεεστέραν τής γυναικός βαθμίδα.

Πλήν τών διατηρηθεισών παραδόσεων καί τών περισω- 
θέντων μυστηριωδών μύθων, άπερ δέν δύνανται νά θεω- 
ρηθώσιν ώς αύθαίρετα κατασκευάσματα ένος μόνου άν- 
θρώπου, άλλ’ώς εύσυνείδητος εργασία όλου λαου καί κατ 
άκολουθίαν ώς ειλικρινέστατη εκφρασις τών διαλογισμών 
αύτοΰ, πάσα ή άρχαιότης λαλεΐ περί τοιούτων τοΰ άνθρω- 
πίνου γένους ενώσεων, αιτινες άντιστρατεύονται προς τόν 
πατριαρχικόν οργανισμον καί άποδεικνύουσιν οτι πάντες
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Όΐ λαοί δέν έβκδισαν είς τον πολιτισμον διά τής αύτής 
έδοΰ. Ό  'Ηρόδοτος είναι ή καλλίστη ηχώ τών δημωδών 
τούτων παραδόσεων* πάσα ή άρχαιότης φθέγγεται διά τών 
χειλέων αύτοΰ, άναγράφοντος τά παράδοξα γαμ,ικά νόμιμα 
πλείστων όσων άρχαίων έθνών. Λίαν δέ ιδιόρρυθμα είναι 
τά  νομαδικών τινων φυλών τής Λιβύης. Ούτω παρά τοΐς 
Νάσαμώσιν υπήρχε συγχρόνως πολυγαμία, μονογαμία καί 
γάμος λίαν παράδοξος, διότι λέγει, οτι εθος παρ’ αύτοις εχειν 
έκαστος πολλάς γυναίκας άς είχον κοωάς, καί αίς άνε- 
στρέφοντο «τρόπψ παραπλησίψ τω καί Μ ασσαγέται». Τήν 
δέ πρώτην τοΰ γάμου νύκτα ώφειλεν ή νύμφη κατά νόμον 
νά συγγενεύση μετά πάντων τών δαιτυυιόνων, λαμβάνουσα 
παρ’ έκάστου αύτών δώρον, οπερ έκ τοΰ ίδιου οίκου είχον 
κομίσει.1 Έ τ ι  δέ άπλούστεραι αί τών δύο φύλων σχέσεις 
παρά Μασσαγέταις «τής γάρ έπιθυμήσει γυναικός Μασ- 
σαγέτης άνήρ, τον φαρετρώνα άποκρεμάσας προ τής άμά- 
ξης, μίσγεται άδεώς».2 Πάνυ δέ περίεργα τά  περί των 
Γινδάνων, οτι αί γυναίκες αύτών οσάκις έσχετίζοντο προς 
άνδρα περιεδέοντο δερμάτινον περισφύριον, καί ότι ή πολλά 
εχουσα, αύτη έλογίζετο ή άρίστη, ώς ύπο πλείστων 
άνδρών άγαπηθεΐσα.3 Παρά δέ τοΐς Αύσέσιν αί γυναίκες 
ήσαν κοιναί καί δέν συνώκουν μετά τών άνδρών, οϊ- 

'τινες έμίσγοντο αύταΐς «κτηνηδόν» * όταν δέ το γεννηθέν 
παιδίον, οπερ παρέμενε τη μητρί, έγένετο άδρόν, ό λαός, 
συνερχόμενος άνά τρεις μήνας είς συνε'λευσιν, έθεώρει π α 
τέρα τοΰ παιδος έκεΐνον προ; ον ό παΐς ώμοίαζε.4 Καί 
παρά τισι τών ’Ινδών ή τών δύο φύλων σχέσις «εμφανής 
εστι, κατάπερ τών προβάτων».5

1 'Ηροδ. Δ', 172.



Κ α ί ούτω μέν ό Η ρόδοτος* κατα, δε τον Διόδωρον1 οί 
Τ ρω γλοδύτα ι «καί μ ετα  τών τέκνων τά ς γυναίκας εχουσι 
κοινάς, πλήν μ ιας τή ς τβΰ τυράννου)). Ω σ α ύ τω ς καί οί 
Σ κύθα ι, κ α τά  τον Σ τρά β ω να 2 έβίων, ώς ό ΓΙλάτων δ ιδά 
σκει έν τ η  Π ο λιτε ία  αύτοΰ, ήτο ι έν κοινοκτημοσύνη. Τά. 
α ύτά  δέ διεβίβασεν ήμιν περί άλλων τή ς ’Ασίας λαώ ν, 5 
Ξ ενοφώ ν,3 ’Α πολλώνιος, ό ‘Ρ ό δ ιο ς ,4 ό Σολΐνος κ α ίά λ λ ό ι. 
"Ιχνη  τοιούτων ενώσεων παρε'μειναν καί έν Εύρώ πη καί 
κ α τά  τούς χρόνους τών κλασικών συγγραφέων, παρά  τοις 
έ'θνεσιν, ά τ ινα  καθυστέρησαν έν τω  πολιτισμω* το ια ΰτα  δέ 
τά ο ίκ ο ΰ ντα  περί τον Κ αύκασον,5 τ ά  παράλ ια  τής Δ α λ μ α 
τ ία ς , τά ς  βα λεα ρ ίδα ς νήσους,6 τήν Βρετανικήν7 καί τήν 
'Ιρ λ α νδ ία ν .8 Ά λ λ ά  καί οί μάλλον πεπολιτισμένοι τή ς  
άρχα ιότητος λαοί, οί Έ λ λ η ν ες  καί οί Ι τ α λ ο ί,  διετήρησαν 
αναμνήσεις τοιούτων ενώσεων, προγενεστέρων τής τοΰ θε- 
σμοΰ τοΰ γάμου εισαγω γής. « Έ ν  δέ Ά θ ή ν α ις , λέγει ο 
Κ λέα ρχος,9 πρώ τος Κέκροψ μίαν ένί έ'ζευξεν, άνέδην το 
πρότερον ούσών τών συνόδων, καί κοινογαμέων οντω ν». 
Κ α ί 6 θ εό π ο μ π ο ς10τ ά  αύτά  λέγει περί τών πρώτων κα το ί
κων τή ς ’Ιτα λ ία ς  «καί νόμον είναι παρά  τοις Τυρρηνοις,. 
κοινάς ύπάρχειν τά ς  γυναίκας. . . Τρέφειν δέ τούς Τ υρρη- 
νους π ά ν τα  τ ά  γινόμενα π α ιδ ία , ούκ είδότας δπου πατρός 
έστιν έκαστον». Κυρίως δμως έν τ φ  σημιτικω  κόσμω τ ά  
τ ή ς  άρχεγόνου κοινογαμίας ίχνη  άπαντώ σιν εύκόλως.Ο ύτω

1 ι ι ι , 3 2 .
2  ζ', Γ', 7.
3 ’Α ν *6. V, IV, 33.
4 ’Α ρ γο να ύ τ . II, 1023—1027.
5 Ήροδ. Α', 2 0 3 .
6 Διοδώρ. V, 17 καί 18.
7  Στράβ. Λ', Ε', 4-
8 Jul* Caes. Be Bello Gall., V, 1 4 /
9 Παρ’ ’Αθη ναίω  XIII, 2.

Ο Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ ΙΚ Ο Σ  Ο ΡΓΑ Ν ΙΣΜ Ο Σ 311

έν τη  άρχα ία  Α ν α το λ ή , έν Β αβυλώ νι, Σ υρία , Α ρμενία , 
Φοινίκη, ό νόμος έπέβαλε τήν προσωρινήν ενωσιν έν φιλό— 
τ η τ ι .  Γνω στά τά  τοΰ Η ροδότου περί τών βαβυλο>νίων 
γυναικών* «Δ ει, λ έγε ι,1 πάσαν γυναίκα έπιχωρίην ίζο - 
μένην ές Ιρον Α φ ροδ ίτη ς, ά π α ς  έν τή  ζόη μ ιχθήναι άνδρί 
ξε ίν ω ... Έ ν ια χ ή  δέ καί τής Κύπρου έστί παραπλή σ ιος 
τούτψ  νόμ ος.»2 Ό  αύτος νόμος, κ α τά  τον Σ τρά βω να 3 , 
ύπήρχεν έν Α ρ μ εν ία ' κα τά  δέ τον Σ αχω νιά θω να  οί πρώ 
το ι τής Φοινίκης οίκήτορες μητρόθεν κατω νομάζοντο, τών 
πατέρων άγνώστων δντων. Ά λ λ ο τε  λέγει ή Μ αχαβαράζα  
( 1 ,5 0 3 ) ,  ή προς τον σύζυγον απ ισ τία  δέν ήτο έγκλημα* 
ήτο  καθήκον. Ό τ ε  δέ 6 ’Οβίδιος έν τα ϊς  Μ εταμορψώσεσιr  
αύτοΰ τίθησιν έπί τών χειλέων τής Μύορας τούς φρικτούς 
έκείνους λόγους, τούς έμποιοΰντας ήν άποστροφήν καί τά  
έν τη  Γενέσει περί τών θυγατέρων τοΰ Λ ώ τ άναγινωσκό- 
μενα, δ ι’ ών ή ανίερος τοΰ Κινύρα κόρη προσπαθεί νά δ ι-  
καιολογήση τον πρός τον πατέρα  αύτής βδελυρον έρωτα, 
ό ποιητής υπαινίσσεται βεβαίως δσα το ιαΰτα  άπεχθή παρά 
Μ ήδοις, Πέρσαις καί άλλοις λαοϊς έθεωροΰντο θεμ ιτά  κα ί 
διεπράττοντο * Ό  λόγος έκεΐνος τής Μύρρας* « Ά δ ε τ α ι  
δτι ύπάρχουσιν εθνη π α ρ’οις 5 . . . »  ούδεμίαν περί τούτου 
άφίηαιν αμφιβολίαν.

Τ ά  ιχνη τα ΰ τα  τής άρχεγόνου κοινογαμίας τών π α ν 
αρχαίων έθνών καί τοΰ έταιρισμοΰ τών ιστορικών λα ώ ν,#  
—  ές ών άποδεικνύεται δτι έκεΐνα μέν έζων έν κοινωνικω 
οργανισμφ έκ διαμέτρου ά ντιθ ίτω  προς τόν πατριαρχικόν, 
ούτοι δέ, δτι καί έν αύτω  έτι τ φ  πα τρ ια ρ χ ικ φ  διετήρησαν

1 Ήροδ. Α', 199. 4
2  Ό ρο ι  ίν τ ιΰ θ α  κ ι ί  Ά θ ή ν α ι ο ν ,  XII, 11 .
3 ΙΑ', ΙΛ', 10.
4 "Ορα Σ τ ρ ά β .  ΙΕ', Γ', 2 0 ,> ' ,  Ε ', 4 , Χ ϊϊ ΣΤ '.
5 Ovid. M etam  XI, X.



ήθη καί έθιμα άποκρουόμενα ύπο κοινωνίας επί της σω
φροσύνης της γυναικός σ τηρ ιζομένης— , δεν είναι ήθη 
καταμαρτυροΰντα κατάστασιν κοινωνικού βίου διαφθορας 
καί Ιξαχρειώσεως, ά λ λ ’ είσί λείψανα τοΰ πρωτογενούς 
καθεστώτος της άνθρωπότητος, ίθυνομένης ύπο θρησκευ
τικών συστημάτων άλλοίων τώ ν παρά τοις ιστορικοις λαοις 
Ιν ισχύει. ΙΙρίν μοοφωθώσι τά  κοσμογονικά συστήματα 
τών ιστορικών λαών υπήρξαν ετερα, ά τινα  διεΐπον τά ς 
ά οχα ιοτά τας έπί τής γής τοΰ ανθρώπου ήμέρας. Τ ά  δέ 
συστήματα τα ΰ τα , δτε ά ρχετα ι ή ιστορία τής ’Α νατολής 
καί τής Ε λ λ ά δ ο ς , είχον βαθεως τροποποιηθή. ’Α λλ’ ώς 
μετά  τήν δύσιν τοΰ ήλίου επί τοΰ όρίζοντος πλανώ ντα ι 
φωτεινά τινα  νέφη, ούτω καί άπο τοΰ γηραιοΰ τούτου π α ν 
θέου παρέμειναν θεότητές τινες, εφ ’ ών κα τοπτρ ίζετα ι ό 
άπολεσθείς εκείνος κόσμος. Ε ίς τούς χαρακτήρας τών θεο
τήτω ν τούτων άναγνωρίζομεν τούς άνθρώπους, οιτινες 
έπλασαν τούς ίδιους θεούς κ α τ ' εικόνα αύτών. Α ί θεότητες 
α ύτα ι, αί είκονίζουσαι τήν ζωήν καί τον θάνατον, τήν 
γον ιμ ότη τα  καί τήν καταστροφήν έν τη  φύσει, είσιν οί 
δύο πόλοι, περί ους φαίνεται δτι εμορφώθησαν τ ά  πρώ τα  
μεγάλα  θρησκευτικά συστήματα τώΦ άρχαίων λαώ ν. Ή  
λατρεία  τής Μ υλήττης έν τώ  άσσυριακω πολιτισμώ , τή ς 
Ά σ τά ρτη ς  (’Αφροδίτης) παρά  Σύροις καί Φοίνιξι, ετι δέ 
καί π α ρ ’ Έ β ρ α ίο ις ,1 τής Ά να ίτ ιδ ο ς  π α ρ ’ Ά ρμενίο ις, 
Πέρσαις καί Μ ήδοις, τής ’Α φροδίτης έν Π άφω καί Ά μ α -  
θοΰντι τής Κύπρου, έν Κ νίδω , έν Κυθήροις καί Κορίνθω καί 
άλλα ι παραπλήσιοι καί ούχ ήττον ιδιότροποι λα τρ εια ι, 
αιτινες διεγείρουσι τόσον βαθέως τό ήμέτερον ηθικόν α ί
σθημα t είσί λείψανα τοΰ άρχαιοτάτου έκείνου θρησκευ- 
τικοΰ δικαίου, οπερ μικρόν κ α τά  μικρόν βραδέως έξηφ α-

1 Γ ' ,  Β α σ ι λ .  ΙΑ ' ,  5. 33, Δ',  ΚΓ ',  7.

νίσθη προ τής νέας τοΰ γάμου ά ο χ ή ς .1 Περισσοτέρων π λ η 
ροφοριών περί κοινογαμίας καί εθίμων άντιστρατευομένων 
•προς τον πατριαρχικόν οργανισμόν παράθεσις, ήθελε μ η 
κύνει τον λόγον Ιν διατριβή προωρισμένη διά  το Ά τζ ιχ ο ν  
'H uepoM 'yior, ούχ ήττον δμως αί παρατεθεΐσαι άρκοΰσι 
νά καταδείξωσιν, δτι ή άνθρωπότης έν τη  σταδιοδρομία 
αύτής έβάδισε βραδέως καί άνεπαισθήτως, άφήνουσα όπ ι
σθεν αύτής διαφόρους σταθμούς καί δτι ό γάμος, δστις είναι 
κατάκτησις τοΰ πολιτισμοΰ,είσήχθη ήρέμα καί κα τά  μικρόν 
καί διά  ποικίλων εισόδων. Ό  γάμος κα τά  τήν στενήν τή ς  
λέξεως σημασίαν ειτέβαλε παρά  το ι; λαοις, ους π α ο α κ α - 
τιώ ντες μνημονεύομεν, ώς διάροηξις τ ή ;  κοινοκτημοσύνης 
καί ώς Ικβίασις τοΰ φυσικοΰ νόμου. Π λεΐστα ι δσαι δη μ ώ 
δεις παραδόσεις άπέδωκαν τον τοΰ γάμου θεσμόν ώρισμέ- 
νοις νομοθέταις, άγνώστοις το πρίν. Ο ί Α ίγύπτο ι τω  Μ ε- 
νές, οί * Ινδοί τώ  Κ βετακιτού, οί Σ ΐν α ι τω  Φοί, οί δ' Έ λ 
ληνες τώ  Κέκροπι. « Ό  γάμ ος, καθ’ άπερ καί οί θεσμοί, 
οί τήν άρχήν τής ιδιωτικής ιδιοκτησίας καθιεροΰντες, λέγει 
ό Giraud Teuloil, φαίνεται δτι είσέδυσαν είς τά  ήθη ύπο 
τύπον άστικής νομοθεσίας κατόπιν βραδέων καί βαθέων 
έπαναστάσεων καί, π ρα γμ α  άξιοπαρατήρητον, Ιν ά ν τ ι-  
θε'σει προς τήν κρατοΰσαν θρησκείαν». *0 δέ Παύλος G id e  
άποφ αίνετα ι ώς εξής: « Κ α τά  πάσας τά ς παραδόσεις τή ς 
άρχα ιότητος ή οικογένεια δέν άποκατε'στη ή μόνον τήν 
ήμέραν, καθ’ ήν οί λαοί εγκατέλιπον τον νομαδικόν βίον, 
καί ήρξαντο καλλιεργοΰντες τήν γην καί κτίζοντες πόλεις. 
Α ί άρχαιότεοαι πόλεις φέρουσι σχεδόν πασαι ονόματα 
γυναικώ ν. Ό  μΰθος άπέδωκε πάντοτε είς τούς αύτούς 
ήοωας τήν έφεύρεσιν τή ς γεω ργίας καί τοΰ θεσμοΰ τοΰ

1 "Ορα Jules Soury: Eludes liistoriques sur les religions de 
VAsie Mineure, σελ. 78. — IIis to i ra co.nparee des anciennes reli
gions, σελ. 291*



γάμου την επίνοιαν. Έ ν  'Ρ ώ μ η  ή θεά τής γεω ργίας π ρ ο ή - 
δρευε τών γαμικώ ν τελετών καί έτιμώρει τα  δ ια ζύ γ ια » .

Ά να μφ ιβόλω ς δέν ηδύναντο να έδραιωθώσινήθη, κανο
νικοί καί άδιάρρηκτοι τής οίκογενείας θεσμοί παρά  τα ϊς  
πρωτογενεσιν έκείναις φυλαϊς, αιτινες δέν είχον ά λ λα ς 
κατοικίας ή τά ς άενάως περιφερομένας αύτών ά μ α ξα ς. 
Κ α θ’ έκάστην νέαν μετανάστευσή τ ά  τέκνα άφηνον έξο- 
πίσω τούς τάφους,έν οϊς άνεπαύοντο οί γονείς αύτών. Ο ύ - 
δεμία γενεά τών νομάδαίν εκείνων εθνών έγκατέλιπεν ίχνη 
όπισθεν αύτής, καί ώς δέν είχε προγόνους ούτω δέν έπε- 
θύμει νά εχη καί άπογόνους* άλλά  τήν ημέραν κ α θ ’ ην 
6 άνθρωπος προσεκολλήθη είς το έδαφος καί ώρισε τά  όρια, 
τοΰ ίδίου άγροΰ, ή οικογένεια έγκατέστη, δ ιότι, ούχί δ ι’ 
αύτον μόνον ϊδρυσεν ίδρυμα μέλλον αύτω  νά έπιζήση, 
άλλά  καί διά  τ ά  τέκνα καί τούς απογόνους αύτοΰ. Ή  
επιθυμία απογόνων ύπήοξε καθ* άπασαν τήν α ρ χα ιότη τα  
το πρώτον τοΰ γάμου έλατήριον, τό πρώτον αίσθημα οπερ 
εχάραςεν έν τη  τών δύο φύλων ενώσει χαρακτήρα  ηθικόν 
καί τύπον κανονικόν.

Έ π ιλη φ θ είς  τής τοΰ ζη τή μ α τος τούτου μελέτης δέν 
αξιώ  οτι παρέχω  τελείαν συγγραφήν τοις άναγνώ σταις τοΰ 
* Α ττικού  Η μ ερ ο λο γ ίο υ . Περιωρίσθην άπλώ ς είς τό σκια
γρά φ ημα  γραμμώ ν τινων έκ τής εικόνος τής πρωτογενοΰς 
καταστάσεω ς τών άνθρωπίνων κοινωνιών, παραθέμενος τά ς  
τώ ν άρχαίων συγγραφέων περί τούτου πληροφορίας καί 
τά ς  περί τοΰ ζη τή μ α τος κρίσεις τών νεωτέρων. Ε ίς τήν με
λέτην τοΰ ζη τή μ α το ς τούτου ,τήν τόσον θελκτικήν δσον και. 
δυσχερή, ούχί άπλώ ς μόνον επιστημονικές ζήλος πρέπει 
νά  ώθή η μ ά ς, άλλά καί κοινωνικόν συμφέρον. Έ ά ν  είναι 
εύχάριστόν νά διδαχθή τις  τήν καταγω γήν τών κοινωνιών 
και μάθη πο ια  τις ή άνθρωπότης έν τω  λίκνω αύτής, είναι 
Ινταύτω  καί ωφέλιμον, διότι πώ ς είναι δυνατόν νά γ ινώ -

σκωμεν ποΰ βαδίζουσιν αί ανθρώπινοι κοινωνίαι, άν αγνο- 
ώμεν πώ ς ήρξαντο ; Πρό εκατονταετηρίδας σχολή φιλο
σοφική, ής α ί διδασκαλίαι ζώσιν είσέτι, έπελάβετο τής 
λύσεως τοΰ ζη τή μ α τος, τ ίς  ητο ή ύπαρξις τών πρώ των 
ήμών πατέρων* ή δέ άπάντησ ις,ήν έποιήσατο είς τήν έρώ- 
τησιν, εσχε σπουδαία πρακτικά επακόλουθα* διότι κ ατά  
τά ς  θεωρίας τα ύ τα ς κατεσκευάσθησαν οί πολιτικοί νόμοι 
τή ς Γαλλικής Έ πανα στάσεω ς, ή τις  περί τά  τέλη τής 
παρελθούσης έκατονταετηρίδος έκ βάθρων συνεκίνησε τά ς 
κοινωνίας. Ά λ λ ’ αί πρόοδοι τώ ν νεωτέρων έπιστημών 
έτροποποίησαν ούσιωδώς παν ό ,τ ι άφορ& είς την μελέτην 
τή ς  φυσικής καί διανοητικής τοΰ ανθρώπου άναπτύξεως* αί 
δέ π ολ ιτικα ί καί κοινωνικαί θεωρίαι, αί στηριζόμεναι έπί 
τή ς  πεπλανημένης βάσεως περί τής φύσεως τοΰ ανθρώπου, 
βαθέως ήλλοιώθησαν. Α ί θεωρίαι περί τοΰ πρωτογενοΰς 
άνθρώπου τή ς νεωτέρας επιστήμης είσιν όλως αντίθετοι 
πρός τά ς θεωρίας τή ς φιλοσοφικής σχολής, τή ς κρατούσης; 
κ α τά  την Γαλλικήν Έ π α νά σ τα σ ιν , ή τις ύπεστήριζεν ότι 
άνισότης έν τη  φύσει δέν ύπάοχει, ώς διετείνετο ό 
'Ρ ουσσώ , καί δ τ ι ό άνθρωπος είναι φύσει αγαθός, ώς ισ χυ- 
οίζετο ο Τυργώ* οί δέ οικονομολόγοι τή ς σχολής τα ύ τη ς  
έπίστευον οτι άνευ τών ελαττω μ άτω ν τών νομοθεσιών, ό 
άνθρωπος άφιέμενος είς εαυτόν όδηγηθήσεται ύπό φυσι
κών νόμων είς τήν εύδαιμονίαν. Κ α τ ’ αύτούς ύπήρχεν 
άνάγκη νά καταργηθώ σι π ά ν τα  τά  έμπόέια  τ ά  π αρεμ 
βαλλόμενα ύπό τών άνθρωπίνων νόμων, νά καθιερωθη ό 
έλεύθερος διαγωνισμός διά  π ά ντα ς, τό δέ φυσικόν δίκαιον 
κάί ή φυσική έλευθερία νά βασιλεύσωσι π α ντα χοΰ  ώς κυ
ρίαρχοι. ’Αλλ* ή άνθρωπολογία, άρωγόν Ιχουσα τήν συγ
κριτικήν μελέτην τοΰ 'δικαίου, τώ ν ηθών καί έθίμων και 
τώ ν διαφόρων παρά  λαοϊς θρησκευμάτων κατέδειξε τ ίς  ήν 
6 θαυμαζόμενος πρώτος έκεϊνος άνθρωπος. Κ ατέδειξεν ό τ ι.



άν υπήρξε' ποτε χρονική περίοδος,καθ’ ην ό άνθρωπος ήδύ- 
νατο να ονομασθή σκληρός καί άγριος, ητο ακριβώς ή 
πρώτη της άνθρωπότητος ηλικία, καί οτι άν ύπήρξέ ποτε 
αιών, καθ’ δν έβασίλευε πλήρης άνισότης έπι της γης, ό 
αιών ούτος ην ή χρονική έκείνη περίοδος. Ά ναμφιβόλως 
iv  τη  φυσική έλευθερία— τω ίδεώδει τούτω τής φιλοσο·* 
φίας — ούδέν υπήρξε τό κωλυον τήν έξάσκησιν αύτής ύπό 
του ατόμου, άλλ’ ή τοιαύτη έλευθερία εσχεν ώς μοιραΐον 
αποτέλεσμα τήν άχαλίνωτον του ισχυροτέρου κυριαρχίαν. 
Ή  ζωή έκάστης ήμέρας ούκ ήν άλλο ή πάλη άνευ έλέου, 
καθ’ ήν ούδέν έκώλυε τόν ισχυρόν νά στραγγαλίση τόν 
άδύνατον, καταμελίση καί φάγη αύτόν ή τραφη έκ τών 
καρπών αύτου. Έ ν  τη  φυσική καταστάσει ή ισχύς είναι ο 
μ,όνος διέπων νόμος καί δέν ύπάρχουσιν άλλα δικαιώματα 
•η τά  δυνάμενα νά ύποστηριχθώσι διά τών δπλων. Ή  
φύσις δέν εΐναι φιλόστοργος μήτηρ έπαγρυπνοΰσα μ ετ’ ίσης 
μερίμνης -έπί πάντων τών τέκνων αυτής* είναι σκληρά μη
τρυιά θυσιάζουσα καθ έκάστην άσπλάγχνως τούς αδυνά
τους χάριν τών ισχυρών. Παν δτι έξήλθε τών κόλπων 
αύτής δέν ύπήρξεν άγαθόν, ώς ήξίου ό 'Ρουσσώ, διότι ή 
Ιστορία του ανθρωπίνου γένους είναι μακρά έποποιία αγώ
νων κ α τ ’ αύτής. Κ α τά  τήν ήλικίαν ταύτην τής άνθρω
πότητος, —  τόν χρυσουν αιώνα, δν ώνειροπόλησαν οί τ ι  
ποιηταί καί φιλόσοφοι, τόν καθ* έκάστην παροιμιωδώς 
έπαναλαμβανόμεΦον —  , ή νεωτέρα έπιστήμη ούδέν άλλο 
καθοραή περίοδον βαρβαρότητος, ής αί άγριαι φυλαί π α ρ - 
ίχουσιν ήμΐν άτελή εικόνα. Ά ποδεικνύει δτι κατά  τάς 
παναρχαίας ταύτας τής άνθρωπότητος ήμε'ρας καί τάς 
μετέπειτα άδελφότης, ίσότης καί έλευθερία ούδόλως έβα
σίλευε παρ’ άνθρώποις καί δτι τα ΰτα  εισί κατακτήσεις 
τοΰ πολιτισμοΰ. * Η άδελφότης έπαύσατο τήν ήμέραν, 
;καθ’ ήν οί άνθ ρωποι ειχ%ν τι νά διανείμωσι μετά τών άδελ-

φών αύτών* καί ή ιστορία δείκνυσιν ήμΐν δτι πασαι α ί 
προσπάθειαι τών νόμων, τής θρησκείας καί τής ηθικής 
ούδέποτε κατώρθωσαν νά καθιερώσωσιν α ύ τή ν .Ή ν  άνάγκη 
νά έπέλθωσιν αί πρόοδοι τελειοτέρου πολιτισμού, δπως ή . 
ιδέα τής άδελφότητος είσδύση παρά τοΐς έξευγενισμένοις 
λαοις καί άπολαύσωσιν ούτοι ποιας τίνος έλευθεριας.

“Εγραφον εν Ναυπ)ίω , μηνς Ίουνιω 1888.

Α ν τ .  Π ε τ α λ α ς

έφέτης.

ΕΚ Ρ Ω Μ Η Σ

EIST ΤΠι Β Α Τ ΙΚ Α Ν Ω ι*

II

ΤΟ Σ Ι Ι Τ Ε  ΙΟΝ. Π Α Ρ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Ο Ν

Η ΔΕΓΤΕΡΑ ΠΑΡΟΓΣΙΑ

I I  ■ Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η  τοΰ Ά γιο υ  Πέτρου εινε ό πρόλογος 
I I  I  του θαυμασίου μνημείου, τό όποιον πληροί άπ* 

αιώνων τήν Ιστορίαν τής Χριστιανικής Ρ ώ μης. Ή  
περιφανής μητρόπολις τοΰΚαθολικισμοΰ τών μέσων αιώνων 
εκπροσωπεί έν σμικοω τό πνεύμα καί τήν επιβολήν*τοΰ 
παπισμού, διεποντος ά π ’ αύτής τό πλεΐστον τοΰ χριστια
νικού κόσμου, οιονεί χρησμοδοτοΰντος είς λαούς καί κυ*

(*) Συνέχεια Ικ του παρελθόντος Ιτους.



βερνήσεις. Έ ξ  ανάγκης ό ξένος, ό έπί τινα χρόνον εν 
Ρώμη παραμένων, θα έπισκεφθη κατά πρώτον το ανά
θημα τοΰτο τής θρησκευτικής πίστεωςάπψχημένων χρόνων, 
μετά την ποικίλην του οποίου απολαυσιν θελει εισελθη 
έντός τών λοιπών διαμερισμάτων τοΰ Βατικανού. Συνήθως 
οι ξένοι, οί σπεύδοντες ν ' άπέλθωσιν άπο τής ιταλικής καί 
παπικής πρωτευούσης, διότι μέχρι τής στιγμής ταύτης ή 
Ρώμη διατηρεί τον διπλοΰν τούτον χαρακτήρα, ώς πρω
τεύουσα τοΰ ’Ιταλοΰ βασιλέως και ώς εδρα τοΰ υπέρτα
του Ποντίφικος τοΰ Καθολικισμοΰ,προσπαθοΰσιν αυθημε
ρόν νά ίδωσι τά  πάντα, ά vol d 'o iseau , τινές θυσιάζουσι 
προς τοΰτο δύο ή τρεις ημέρας, ελάχιστοι δε μειζονα 
χρόνον. Ούτω παοέρχονται δίκην ονείρου τά εξαίσια εκείνα 
εογα τής άνθρωπίνης διανοίας και τέχνης, θαυμαστά 
λείψανα ιστορικών περιόδων, άστραπιαίως έξαφανιζομέ- 
νων άπο τών οφθαλμών των. Ά λ λ ’ έκτος τής στιγμιαίας 
άπολαύσεως τών οφθαλμών ουδεν υπολείπεται αλλο έκ της 
τοιαύτης έπισκέψεως. Μετ’ ολίγον εξέρχεται ό ξένος άπο 
τοΰ μυστηριώδους εκείνου άσυλου της πιστεως και της 
τέχνης, ινα σπεύση νά έντρυφήση μετ’, άλλων θεαμάτων. 
Κ αί ύπάρχουσι τοσαΰτα έν τη αίωνία πόλει θεάματα, άν- 
τιπροσωπεύοντα ποικίλας γενεάς καί περιόδους, πολιτι
σμούς καί ιδέας.

Μετά τον Ά γιον Πέτρον πρέπει, φρονώ, νά έπισκεφθη 
εν τώ Βατικανω ό ξένος, ό περίεργος, 6 φιλότεχνος, 6 
ένθθυσιαστής, ό σκεπτικός, το Σίζτειον παρεκκλήσιον. 
"Ισως ύπάρχουσι καί άλλα μνημεία τής τέχνης, έπιβλη- 
τικώτερα, λεπτοτέρας τεχνικής συλλήψεως και έπεζεργα- 
σίας, άλλά το Σΐξτειον παρεκκλήσιον εχει κατ' *έμέ άνω- 
τέραν καί βαθυτέραν φιλοσοφικήν έννοιαν. Παρίσταται έν 
αύτώ ζωντανή πάντοτε καί νεάζουσα η εξελιξις της 
Δημιουργίας. Απο τής Γενέσεωc μέχρι τής Δενζερας Π α -

ρονσιας, απο τής αρχής μέχρι τέλους τοΰ κόσμου, μία καί 
ή αυτή παρίσταται ιδέα, ή ιδέα τής άνθρωπότητος, γεν- 
νωμένης ή καταστρεφομένης, πιπτούσης ή άνορθουμένης.

Ούτω το, Σίζτειον παρεκκλήσιον με παρασύρέι μάλλον 
των μυστικών και παθητικωτάτων συλλήψεων τοΰ Ρ α -  
φαήλου εν τώ Βατικανω. Ή  Σχολή τών ’Αθηνών μέ φέρει 
ώσει διά μαγείας πρός τόν ελληνικόν κόσμον. Ή  Μ ετα- 
μόρφωσις και τοσαΰτα άλλα άριστουργήματα τοΰ έξ Ούρ- 
βίνου ζωγράφου, τοΰ τεχνικωτέρου τών τής Αναγεννήσεως, 
με γοητεύουσι ποικιλοτρόπως, μοί άναμιμνήσκουσι μεγάλας 
ίστορικάς έποχάς καί μεγάλας ιδέας, άλλά τό παρεκκλήσιον 
τοΰ ^ίζτου εχει βαθυτέραν έννοιαν. Έ κάστη γραμμή αύτοΰ 
σημαίνει μιαν ίόεαν έκάστη είκών εινε ίστορία ολόκληρος. 
Και οποία μεγαλοπρεπής ίστορία ! Ό  κόσμος έν τη πλήρει 
αυτοΰ διά τών αιώνων άποκαλύψει. Τό άγαθόν καί τό 
κακόν έναομονίως συνδεόμενα. Ό  θεός καί ό Σατανάς.
Αγγελοι καί Δαίμονες, πάσα ή άνθρωπότης, δρώσα διά 

τής ιστορίας, έν τή περιπετειώδει αύτής άνελίξει διά τών 
γενεών καί τών χρόνων.

Η έπίσκεψις έν τω Σιξτείω παρεκκλησίφ θεωρείται ιδίως 
ενδιαφέρουσα παρα τών εις Ρώμην άποδημητών, έν ή περι- 
πτώσει λειτουργηση έν αυτω ό υπέρτατος Ιΐοντίφηξ. Τότε 
ή ανωτάτη αριστοκρατία του καθολικού κλήρου,οί Καρδι
νάλιοι και οι επιφανέστατοι λειτουργοί τοΰ Βατικανοΰ υ,ετ— 
εχουσι τής ιεροτελεστίας. Ούδέν ιδιαίτερον παρέχει ή τελετή 
αΰτγ) διαφέρον. Είνε άτλη, ώς τό χαρΕΧχλησΐον. Ά λ λ ’ 
έν τοιαύταις στιγμαΐς άπασα ή αίθουσα, ύπό τό φώς τών 
καιομε'νων κηρίων, ύπό τήν μολπήν τής έκκλησιαστικής 
μουσικής,λαμβάνει έ'κτακτον καί άσυνήθη ζωήν, ήτις θαυ- 
μασίως συνδέεται πρός τον θαυμάσιον εκείνον κόσμον, τόν 
έπί τής οροφής καί τών τοίχων τοΰ παρεκκλησίου, παρέ- 
χουσα. είς αύτήν άσυνήθη εκφρασιν καί σημασίαν.



Δέν ευχαριστούμαι κατα τοιαύτας επισκέψεις να δια- 
τελώ μ ετ’ άλλου πολλοΰ κόσμου συνωστισμένος. Όσον καί 
άν άφαιρεθη τις, αδύνατον νά μη ύποστη την δυσάρεστοι 
έπίδρασιν τών περι αυτόν. Ό  έκ του συνωστισμου τών 
θεατών αναπτυσσόμενος θόρυβος άπορροφα την προσοχήν, 
το σύγχρονον ταράττει το παρελθόν, όσον τούτο καί άν 
εινε εξοχον καί έξαίσιον, όσον και εινε άπείρως ύπέρτερον 
τοΰ ενεστώτος.

Έ τυχον  μόνος κατά τινα ημέραν ιπισκέψεως έν τω  
Σιζτείω παρεκκλήσια). Ούδέποτε δ’ ήσθάνθην μείζοναηδο
νήν τής έκ τής μονώσεως ταύτης. Ή  μην μόνος ενώπιον του 
μυστηρίου τής δημιουργίας,τής γενέσεως καί τής καταστρο
φής τοΰ κόσμου, εχων ενώπιον μου το πρόβλημα τής άν
θρωπότητος. Τότε ιδίως ένόησα τήν μεγάλην έκείνην καί 
δημιουργικήν περίοδον τοΰ άνθρωπίνου βίου, τήν περίοδον 
τής 'Αναγεννήσεως, ής αί μεγάλαι γραμμαί μετά τοσαύ- 
της δυνάμεως καί αλήθειας άποτυποΰνται έπί τών τοίχων 
τοΰ παρεκκλησίου έκείνου.

Τά άριστουργήματα τοΰ πνεύματος δεν κατανοοΰνται. 
άπο τής πρώτης στιγμής. Α πα ιτε ίτα ι προς τοΰτο έπανει- 
λημμένη μελέτη, έπίμονος προσοχή επί τε τοΰ συνόλου καί 
τών λεπτομερειών. Είς οίανδήποτε εκφρασιν τοΰ άνθρω
πίνου έπιστητοΰ καί άν άνήκη το άριστούργημα, άδύ- 
νατον νά αίσθανθη τις καί νά κατανόηση άμέσως τήν δ ι’ 
αύτοΰ διήκουσαν έννοιαν. Καί ή έσωτερική καί ή εξωτερική 
ύπόστασις σέ διαλανθάνουσιν, οίονέί χαιρεκάκως. — Είσαι 
πολύ μικρός, ή ώστε νά έμβαθύνης εις το άπόρρητόν μου, 
έπιφωνεΐ μετά τίνος ειρωνείας ό δπισθεν αύτοΰ κεκρυμμέ- 
νος δημιουργός, ζίόσοι μ ’ ένόησαν μέχρι τοΰδε; Πόσοι θα 
μέ έννοήσωσι μετά σέ ; Ή  τέχνη, ή έπιστήμη, ή πνευμα
τική έν γένει δημιουργία είνε συνήθως ή μυστική Σφίγξ, 
Ικάστοτε προβάλλουσα το πρόβλημα τής άληθείας. Μόνον·

'ή  επανειλημμένη εξέτασις άποκαλύπτει τον άπόκρυφον 
Ικεΐνον κόσμον, ον είχεν έν νω ό δημιουργος καθ’ ην 
στιγμήν διετύπου τά  σιβύλλεια αύτοΰ θέσφατα. Ό  
Προμηθευς τοΰ Αισχύλου, ό Φαίδων τοΰ Πλάτωνος, ή 
θ εία  Κωμωδία τοΰ Δάντου , ή Δεύτερα Παρουσία τοΰ 
Μ ιχαήλ Αγγέλου , μ ία  Συμφωνία τοΰ Μπετόβεν ή εν 
Μελόδραμα τοΰ Βάγνερ, ή Κριτική τοϋ ’Ορθού Αόγον 
τοΰ Κάντιου, ό Φαϋσιος τοΰ Γκαίτου, άνευ επανειλημμέ
νης μελέτης είνε άπροσπέλαστα. Ά λ λ ’ όταν έξοικειωθη τις 
προς αύτά, τά  κατανοεί έπίσης, τά  αισθάνεται, έν γνώ -
σει ήδη καί έν πεποιθήσει καθιστάμενος θαυμαστής καί 
προσήλυτος.

Εύρίσκομαι προ τής τοιχογραφίας τής Τελευταίας Κ ρί-  
σεως. Είνε τό άρτιώτατον καί τό τελ«ιότατον τών έργων 
τοΰ Μ ιχαήλ ’Αγγέλου ; Δέν μ ’ ένδιαφέρει νά γινώσκω 
τοΰτο. Ό , τ ι  γινώσκω μόνον εινε, ότι ούδέποτε χειρ αν
θρώπου έδημιούργησε μετά τοσαύτης δυνάμεως, μεθ’όσης 
ό Μ ιχαήλ Ά γγελος, άπεικονίζων έπί ενος τοίχου τοΰ Σ ιξ -
τείου Παρεκκλησίου τό μέγα δράμα τής Δευτέρας Π αρουσίας.

Ιΐοΰ θά ζητηθη ή εξήγησις τοΰ πολυδα Ήλου καί μυ
στηριώδους τούτου πίνακος, τοΰ φεροντος τόν τίτλον Δευ
τέρα Παρουσία; Πριν ή ζητηθη αύτη έν ταΐς γραμ- 
μαις, έν τοΐς χρώμασιν, έν τοΐς προσώποις καί τα ις 
ύ π ’ αύτών έκπροσωπουμέναις ίδέαις, πρέπει νά ζητηθη 
πρωτίστως έν τη ψυχη τοΰ δημιουργοΰ, έν τώ βίω αύτοΰ. 
Ούτος μόνος δύναται νά παράσχη τήν κλείδα τής κα τα - 
νοήσεως τοΰ άπορρήτου. Οί μεγάλοι καλλιτέχναι τής 
Αναγεννήσεως δέν ήσαν ψυχροί θεαταί τοΰ περί αύτούς 
ν.οινωνικοΰ βίου* ήσαν άγωνισταί αύτοΰ, καί άγωνισταί τής 
Ιμ,προσθοφυλακής. Σπανίως ιστορική εποχή μετέδωκε τάς 
ιδέας, τά  πάθη καί τά  αισθήματα αύτής είς τούς συγχρό-·

Ο ί



νους μετά  τοσαύτης δυνάμεως, μεθ’δσης ή εποχή τ η ς ’Α να
γεννήσεως. Ο ί άνδρες τών χρόνων εκείνων, οί Ικ της φύσεως 
και του οργανισμού αύτών κεκλημένοι νάκατοικώσιν είς τά ς 
αίθεριω τάτας σφαίρας της φύσεως καί της τέχνης, ήσαν ζω η 
ροί πα λα ισ τα ί τών κοινωνικών καί πολιτικών άγώνων τη ς  
πατρίδος τω ν. "Εχουσι τοΰτο το ίδιάζον αί δημοκρατικαί 
κοινωνίαι, δτι μεταδίδουσι τά  πολιτικά  αύτών πάθη καί· 
α ισθήματα  καί είς αύτούς τούς ίδανικωτάτους έκ τοΰ χ α -  
ρακτήρος αύτών πολίτας. Τό μελετητηριον τοΰ φιλοσό
φου, τό άσυλον τοΰ ποιητοΰ, τό έργαστήριον τοΰ τεχνίτου 
εινε τοσαΰτα στάδια πολιτικών καί κοινωνικών άγώνων. 
Έ κεινο  τό ιδεώδες, τό όποιον άναζητοΰσιν έν τα ϊς  μελέ- 
τα ις  αύτών καί τα ϊς  οπτασία·.ς, κατορθοΰσι νά σχετίσωσι 
μεθ’ ενός κοινωνικοΰ καί πολιτικοΰ πόθου. Ούτως ό πο ιη 
τή ς τη ς Θ είας Κ ω μω δίας εχει καιρόν ν ’ άναβη άπό τοΰ 
Ά δ ο υ , η νά καταβη  έκ τοΰ ούρανοΰ, ινα μετάσχη τοΰ 
τεραστίου άγώνος τών Γουέλφων καί Γιβελλίνων, ού εινε 
κ α τά  τούς χρόνους έκείνους ευρύ στάδιον η παρά  τόν 
Ά ρ νο ν  πολυτάραχος δημοκρατία.

Ό  Μ ιχα ή λ  Ά γ γ ε λ ο ς  εινε εις τών ύπερτάτω ν τύπω ν 
τώ ν άνδρών τη ς ’Αναγεννήσεως. Ούδείς ένόησε κρεϊτ- 
τον αύτοΰ, ούδε διετύπωσε τοσοΰτον άπαραμίλλω ς τά  
πάθη  καί τ ά  α ισθήματα της έποχής τα ύ τη ς . Τ ιτανική  
εποχή εχει άνάγκην όμοιου άνδρός νά διερμήνευση τό ιστο
ρικόν αύτής άπόρρητον. Ό τ ε  έζη ό Μ ιχαήλ Ά γ γ ε λ ο ς  έν 
Φ λω οεντία, μετά  μακράν άντίστασιν κατεστράφη ή έλευ
θερία τή ς πόλεως, καταστάσης ερμαίου τών φατριών καί 
τη ς  δεσποτικής αυθαιρεσίας. Ο ί μεγάλοι χαρακτήρες τοΰ 
ύπερηφάνου εκείνου λαοΰ δυσχερώς έφερον καθεστώς 
τοιοΰτον, πρώ τιστα  δε πάντω ν μεταξύ αύτών ό Μ ιχαήλ 
Ά γγελ ο ς .* Υ π ο  τόν θρίαμβον διεφθαρμένων φατριών ό εύ
γενής καλλιτέχνης άνέπνεεν άγανάκτησιν μόνον καί μϊσος,

το μϊσος δε τοΰτο δέν ήδύνατο νά έκδηλώση δ ι ’ άλλου 
τρόπου ή διά τής υψηλής έκδικήσεως τής τέχνης. Δ ι’ 
αυτής έλάλει διαμαρτυρόμενος ό ανυπότακτος πολίτης, 
απήγγειλε τούς λίθινους καί συμβολικούς αύτοΰ Φ ιλ ιπ π ι
κούς ό τολμηρός μισοτύραννος. Ά ν  ή τέχνη  τής Α να γεν 
νήσεως φερει ώς έπ ίτόπλεϊσ τον τόν τοιοΰτον ύψηλόν χα ρ α 
κτήρα έν τοϊς δημιουργήμασιν αύτής, ό Μ ιχα ήλ Ά γ γε λ ο ς , 
εις τών μεγίστων άνδρών καί χαρακτήρων τοΰ δεκάτου 
έκτου αίώνος, εινε μ ία τών π ιστοτάτω ν καί συμπαθεστά- 
τω ν παραστάσεων τής το ιαύτης άποστολής τή ς τέχνης.

Αναγνώσατε τά  Δ εκατετράστιχα  αύτοΰ, ρίψατε εν π α 
ροδικόν μόνον βλέμμα έπί παντός δ ,τ ι έδημιούργησεν έν τη  
τ£Χ.ν,)Ρ> ε*τε 6k  αρχιτεκτονικήν άναφέρεται είτε είς τήν 
γλυπτικήν είτε είς τήν ζωγραφίαν, διότι ό Μ ιχα ήλ Ά γ γ ε 
λος ητο έξοχος πο ιητής, ό γλυκύτερος μετά  τόν Π ετράρχην 
ψ άλτης τοΰ ερωτος καί τής μελαγχολίας έν Ι τ α λ ία ,  αύτός, 
δστις έγένετο μέγας γλύ π τη ς , μέγας άρχιτέκτω ν,μ έγας ζω 
γράφος, ο πλαστουργήσας τον Μωϋσέα, ό σχεδιάσας καί 
εκτελέσας λαμπρά  άρχιτεκτονικά οικοδομήματα έν Ρ ώ μ η , 
ό ζωγραφήσας τό Σίξτειον παρ£κκλήσιον, καί θέλετε ίδεϊ 
οτι έν άπασι τούτοις διαπνέει θαυμασία πνοή πρω τοτυπίας 
καί δημιουργικότητος. Ε λ ά χ ισ τ ο ι κατενόησαν τά ς ιδέας 
τη ς  Αναγεννήσεως, όσον ό Μ ιχαήλ Ά γγελος* αύτα ι 
δε αί ίδέαι ελαβον σάρκα καί οστα έν τοϊς ποικίλοις αύ
τοΰ εογοις* γιγάντιόν τ ι , κολοσσιαϊον, μαρτυροΰν έποχάς 
καί σκέψεις έκτάκτους, ιδού τ ί άντιλαμβανόμεθα ενώπιον 
παντός έργου τοΰ ζωγράφου τή ς Δευτέρας Π αρουσίας. Εινε 
άνθρωπος, εινε θνητός, φέρει καί αύτός τόν έξο^τερικόν 
τύπον τοΰ γήινου καί τοΰ πεπερασμένου, ά λ λ’ άπό τοΰ 
σαρκίου έκείνου όποια έξέρχεται ζω ή , άθανασία καί 
μεγαλειότης ! Τό εργον έκεινο , είς ο ένεφύσησε τήν 
ψυχήν αύτοΰ, θέλει ζήσει διά τών αιώνων αθάνατον



καί μετ’ αύτου ο τεχνίτης. Αί εμπνεύσεις, αί καλλι- 
τεχνικαί ροπαί του Μιχαήλ Αγγέλου (ρερουσι τον τύ 
πον τής μυστικής έκείνης προς το θειον και το αίδιον 
έξάρσεως τοΰ Πατριάρχου τών παλαιών χρόνων* ή τέχνη 
αύτοΰ εινε η ούρανομήκης κλίμα ς τοΰ Ιακώ β, ή άναβι- 
βάζουσα τον άνθρωπον άπο τής γής είς τον ούρανόν, άπο 
τοΰ πεπερασμένου είς το άπειρον. Ο τεχνίτης ομολογεί εν 
τινι τών Δεκατετράστιχων του,ότι δια του ερωτος μεταοαι· 
νει τις άπο τής ψύχρας άτμοσφαιρας σκοτεινής χειμερινής 
ημέρας είς τήν γλυκεΐαν θερμοκρασίαν χλοερού έαρος’ δι 
αύτοΰ διασπα τά  νέφη, ινα εισέλθτ) εις την καθαραν ατμό· 
σφαίραν τής ποιήσεως καί τής τέχνης. Ο τοιοΰτος ερως 
δέν είνε το πάνδημον εκείνο πάθος, το προσβάλλον πάντα 
άνθρωπον καί πάσαν καοδίαν, εξωτερικόν αίσθημα, άρε- 
σκόμενον μόνον είς αί^θητικας, χοίκάς απολαύσεις. Είνε 
μυστική τις καί υπεράνθρωπος ηδονη, ην γ,σθάνθησαν πολ
λάκις προνομιοΰχά τινα καί επίλεκτα πνεύματα τών μέσων 
αιώνων * είνε ό άλληγορικός ερως τής άγίας θηρεσίας προς τον 
μυστικόν νυμφίον,ό ερως τοΰ Αλιγιέρη προς την Βεατρικην, 
ην παΐδα πάλαι ποτέ έγνώρισε, καί ής ή ισχυρά άνάμνη- 
σις τόν άπησχόλησε καθ’ ολον τον βίον μετά τής ισχύος 
άκαταβλήτου έρωτικοΰ αισθήματος. Ο έρως τοΰ Μ ιχαήλ 
Α γγέλου είνε τοιαύτης φυσεως αίσθημα* αλλα το αντι- 
κείμενον το j πάθους του δεν είνε μυστικόν και αφνιρημενον 
ούτ’ έν τω ούρανω κατοικεί, ούτ’ έν τοΐς όράμασι τής 
φαντασίας* άλλ’ έν αύτω τω  κόσμψ, εν αυτί] τή  Ιταλίας, 
μεταξύ τών εύγενεστάτων τής όποιας γυναικών διαπρέπει.

Ή  Βικτώρια Κολόννα εί^ε έρωμένη τοΰ Μ ιχαήλ ’Α γ
γέλου* άλλ’ ό̂ ερως ούτος ούδέν εχει τό γήϊνον καί τα 
πεινόν πάθος. Είνε τό θειον αίσθημα τής τέχνης, το 
όποιον άποκαλύπτει είς τόν τεχνίτην τά  μυστικά οράματα 
τής Δημιουργίας.

Τό τιτάνιον τοΰτο πνεύμα, ελεγεν ή Βικτώρια Κο
λόννα, επρεπε νά έκτιμηθή ούχί έκ τής γνώσεωςτών έργων 
του, όσον έκ τής γνώσεως καί σπουδής αύτοΰ τοΰ ίδιου. 
Δέν ήτο συνήθης άνθρωπος, κοινά εχων αισθήματα καί 
πάθη, ό Μιχαήλ Ά γγελος. Έφαίνετο μεταναστεύσας είς 
τόν κόσμον τοΰτον έζ άλλου πλανήτου άνωτέρου* τά  πάθη 
αύτοΰ καί τά  αισθήματα, οί πόθοι καί αί σκέψεις εφε- 
ρον τόν τύπον θείας μεγαλειότητος. Ή  προσωπικότης 
ο αυτη αναπαρισταται επί τών δημιουργημάτων αύ— 
τοΰ. Τδέτε τόν Μωϋσέα, τόν ‘Ιερεμίαν, τάς Σιβύλλας καί 
τούς Προφήτας τοΰ Σιξτείου παρεκκλησίου, καί θά έννοή- 
σητε, όποια ψυχή κκτωκει έν τοΐς στέρνοις αύτοΰ.Άλλ* ή. 
δημιουργικό της τοΰ άνδρός καταδείκνυται ιδίως έν τω π α 
ρ εκκλη σι ω τουτ<ρ. Καί δεν δύναται τις, θεώμενος τά  πλά
σματα* εκείνα τοΰ ίσχυροτάτου καί δημιουογικωτάτου τών 
νών τοΰ δεκάτου έκτου αιώνος, νά μή ειπτ) μετά του 
Άριόστου :

«Michel piii che mortale, angel divino.
Εν Φλωρεντία κατά πρώτον, έν μέσω τών ισχυρών 

παθών καί άγώνων τής δημοκρατικής έκείνης πολιτείας% 
ύπό τήν επι^ρχσιν αύτών, είχεν άποκαλύψει ό Μ ιχαήλ 
Ά γγελος τό τιτάνιον αύτοΰ πνεΰμα. Τά δνομά του άντή- 
χησεν άμέσως καθ άπασαν την Ιταλίαν. Έπλήρωσε τήν 
Φλωρεντίαν όι απαραμιλλων δειγμάτων τοΰ καλλιτεχνικού 
αύτοΰ πνεύματος. Κ ατά τούς χρόνους δ ’ έκείνους ή τέχνη 
είχε τόν ύπέρτατον λόγον. Ό  Μιχαήλ Ά γγελος ήτο ό κατ’ 
έξοχήν άνήρ τοΰ παραδόξου έκείνου δεκάτου έκτου αίώνος. 
Ουδεις έγνωρισεν, ουτε παρεστησεν ώς αύτός τοσοΰτον άπα- 
ραμίλλως τά  μυστήρια τής φύσεως καί τής ιστορίας. Έ ν  δέ 
τη  καλλιτεχνική Φλωρεντία ό Μ ιχαήλ Ά γγελος δικαίως 
ετιματο ώς τό ίσχυρότατον τών τέκνων αύτής κατά τούς 
χρόνους έκείνους.



Έ ν  ετει 1 5 0 3  έξεμέτρησε το ζήν ό π ά π α ς  Ρ ώ μ η ς 
’Αλέξανδρος ό έκτος, διάδοχος δ* αύτου έκηρύσσετο ύπο 
του συμβουλίου τών Καρδιναλίων Ιούλιος ό δεύτερος. Α ρ 
χικός, άλλά καί φιλόδοξος άνήρ, ήβουλήθη νά καταλίπγι 
άίδιον κλέος έν Ι τ α λ ία .  Τούτο θά έπετυγχάνετο διά τη ς 
προστασίας τών καλών τεχνώ ν, ουδείς δ αύτών αντιπρό
σωπος υπέρτερος του Μ ιχα ήλ Α γγέλου. Ο Π α π α ς κ α - 
λεΐ αύτόν είς Ρ ώ μ η ν , ινα τώ  άναθέστ, κατά  πρώτον την 
κατασκευήν του ίδίου μνημείου.

Ό  Μ ιχαήλ Ά γ γ ε λ ο ς  υπέβαλε μετά  τινα  χρόνον είς τον 
Π ά πα ν το σχέδιον. Έ γοη τεύθη  ούτος έζ αυτου, επεδα- 
ψίλευσε δε πάσαν εύνοιαν είς τον μέγαν καλλιτέχνην τής 
Φ λωρεντίας. Ά λλ* οί περί τον Π άπαν, καί ιδίως ό μέγας 
Β ρ α μ ά ντη ς, είδον μετά  δυσμενους ομματος τιμ ώ μ ε
νον τον Μ ιχαήλ Ά γγελον ύπο του Π χ π α , οστιί ύπο
πτος ώς πας μονάρχης, έν βραχεί χρόνφ έψυχράνθη μετ 
αύτου. Μ ετ’ ολίγον έπήρχετο πλήρης μεταξύ άμφ οτέ- 
ρων διάστασις, ό δε υπερήφανος Μ ιχαήλ Αγγελος έπ α - 
νήρχετο έν τά χ ε ι είς Φ λωρεντίαν. Εγραψεν ό Π α π α ς εις 
^ήν κυβέρνησιν τής Φλωρεντίας (SigilOria), ιν αποστειλτι 
είς Ρ ώ μην τον φυγάδα* ά λ λ’ ούτος έπιμόνως ήρνεΐτο. Ε π ί 
τέλους συγκατένευσε νά έπανέλθτ, μ ετ’ έπανειλημμενας 
προσκλήσεις τοΰ ύπερτάτου Π οντίφικος.

Ή  συνέντευζις τοΰ Μ ιχα ήλ Αγγέλου μετα  τοΰ Π ά π α  
μαρτυρεί το σθένος τής ψυχής καί τήν άρετήν τοΰ χα ρ α 
κτήρας τοΰ πρώ του. ’Ε πήλθε πληρης μεταξύ αμφοτέρων 
συνδιαλλαγή. Ο ύτω  δ ’ ήρξατο έ μέγας καλλιτέχνης, ύπο 
τούς οιωνούς τής πα π ικής προστασίας, τής μεγάλης αύ
τοΰ έν τώ  Β  ατάκαν ώ εργασίας, ης το Σ ίςτειον π α 
ρεκκλήσιον έγένετο εν τών περιφανεστάτων μνημείων.

Εινε δυσχερής ή άνάλυσις τοΰ κόσμου εκείνου, τοΰ έν 
τ φ  Σ ιξτείφ  παρεκκλησίφ ευρισκομένου. Συμβολική παρά-

στασις, διά γιγαντια ίω ν γραμμών καί εικόνων δ ια τυπ ου- 
μένη, προκαλεΐ ούχί τήν έκτίμησιν, ούχί τόν ένθουσια- 
σμόν, ά λ λ ’ αύτήν τήν κατά πληξιν . Ό  παρατηρητής κα
θ ίσ τ α τ α ι  ένεος πρό τών μεγάλων έκείνων φαινομέ
νω ν του άνθρωπίνου βίου, τ ά  όποια έξήγαγεν άπό τοΰ 
απορρήτου ό άνθρώπινος νοΰς. Ό ποΤαι θαυμάσιαι π α ρ α 
στάσεις έν τ9) οροφν) τοΰ παρεκκλησίου καί έν τοϊς το ίχο ις 
αύτοΰ ! Η  Βίβλος καί άπασαι αύτής αί διηγήσεις. Βαθύ 
θρησκευτικόν πνεΰμα, διαπνέον δι’ άπασών έκείνων τών 
σελίδων, αϊτινες π ρ ά γμ α τ ι ύποθέτεις, οτι εινε θεόγοαπτοι. 
Ρ ίπ τ ε ις  το βλέμμα ε π ’ αύτών καί καταλαμβάνεσαι έξ 
ιεράς έκστάσεως. Ο κόσμος ούτος δεν εινε έκεΐνος, ον γ ι -  
νωσκομεν ές ιδίας άντιλήψεως, εινε άλλος κόσμος, εχων 
τ ι  τό έκτακτον καί γ ιγαντια ΐον, ένώπιον τοΰ όποιου, έστω 
καί τεχνητού καί έπιπλάστου, δεν δύναται ή νά κλίντ, κο£ί 
ό τολμηρότατος -νοΰς.

Η  θεωρία τής έςελίξεως, ό Δαρβινισμός, ή έμπειρική 
φιλοσοφία διδάσκουσιν ήμας άπό τίνος χρόνου, δ ιά  π ε ι
στικών κ α τά  το μάλλον καί ήττον καί έκ τών ύστερων 
ειλημμένων επιχειρημάτω ν, ο,τι ό άνθρωπος δεν ήτο κα τά  
τά ς  πρώ τας ήμέρας τοΰ βίου του τοσοΰτον τέλειος και 
ισχυρός, όσον παραδίδοται έν τα ϊς  θρησκευτικαις αύτοΰ 
παραδόσεσι. Δεν ήσαν οί πρώτοι οίκισταί τοΰ πλανήτου το ύ 
του τιτάνες, γ ίγαντες οί ισχυροί έκεϊνοι π α τρ ιά ρ χα ι οί 
διατελοΰντες έν επικοινωνία μ ετά  τών θεών, ή φυσικοί 
τούτων γόνοι. Τ ά να ντία  φρονεί ή νεωτέρα έπ ιστήμη . 

Ο άνθρωπος παρέστη κ α τά  πρώτον έπί τή ς σκηνής τοΰ 
κόσμου τούτου γυμνός, δυστυχής, έλεεινός, οφειλών νά 
μεοιμνήση περί εύτελεστάτων άναγκών, πριν ή άνέλθη εις 
τά ς  αιθέριας σφαίρας τή ς σκέψεως καί τής έρεύνης. Ά ν  
-δεν ήτο ά π ’ εύθείας άπόγονος τοΰ πιθήκου, άλλά κ α τ ’ έ- 
λάχιστον διέφερε αύτοΰ. Έ ζ η  έν μοίργ, θηρίου, ά γω ν ι-



ζομένου προς εΰρεσιν τροφής, θερ<;άνσεως, στέγης. Ούτω 
πίπτουσιν άμετακλήτως αί τεράστιαι έκεΐναι παραδόσεις, 
τοΰ άπωτάτου παρελθόντος τοΰ βίου της άνθρωπότητος, 
οιος παρεδόθη ήμΐν εν ταΐς παναρχαίαις διηγήσεσι της Ι ν 
δικής, της 'Ασσυρίας, της Ίουδαίας, της Ελλάδος, της 
Σκανδιναβίας.

Ενώπιον τοΰ μεγαλοπρεποΰς εκείνου θεάματος τοΰ Σιξ- 
τείου παρεκκλησίου ύπο την γοητείαν τοΰ χρωστήρος τοΰ Μι
χαήλ ’Αγγέλου, τοΰ Ραφαήλου καί ίου  Περουγίνου, έλησμό- 
νησα προς στιγμήν τά δεδομένα της νεωτέρας επιστήμης. Ό  
ουρανός,Όράτιε, καί ή γη εχουσι πλείονα μυστήρια εκείνων, 
άτινα οί φιλόσοφοι φαντάζονται, ελεγεν ό Σαιξσπεΐρος. 
Ό σον καί άν εινε ό άνθρωπος ισχυρόν πνεΰμα, όσον καί 
άν κράτη παρ' αύτω ή σκέψις καί ή ερευνά της έμ- 
πνεύσεως καί τής φαντασίας, ύπάρχουσι στιγμαί, καθ’ άς 
λησμονεί εαυτόν, τήν άγερωχίαν τοΰ πνεύματός του, ινα 
γονυπετή ση προ τοΰ πρώτου ειδώλου. Εινε προφανώς τούτο 
άπατηλον καί άπιστον, καί έν τούτοις κατορθοΐ νά δε- 
σαεύση τήν διάνοιαν αύτοΰ. Κ ατά τάς στιγμάς έκείνας, 
καθ’ άς παρασύρεται ύπό τών αισθημάτων μάλλον ή ύπο 
τής κρίσεως καί τής σκέψεως, δεν άνήκει εις εαυτόν, άλλ 
είς τ?)ν φαντασ ίαν*  εινε θΰμα τής περί εαυτόν γοητείας, 
κατά τής οποίας αδυνατεί ν’ άντιστη. Πάντα αύτής τα  
δημιουργήματα παραδέχεται ώς πραγματικά γεγονότα, 
ώς άληθή πλάσματα. Καί άνίπταται έπί τινα χρόνον είς. 
τά  τολμηρότατα τών ονείρων, είς τάς αίθεριωτάτας τών 
χιμαιρών έν τω χιμαιρικω κόσμφ, ον εχει πρό όφθαλ 
μών. Ούτως ό βίος ήμών κέκτηται διπλήν τήν δψιν , 
τήν πραγματικήν καί τήν άπόρρητον, τήν εξωτερικήν καί 
τήν εσωτερικήν. Ευτυχής , όστις κατορθώση νά δώση. 
πραγματικότητα είς τά  ινδάλματα τοΰ χιμαιρικοΰ κό
σμου, άλλ’ ευτυχής έπίσης, οστις δύναται νά πιστεύση.

είς τά ινδάλματα ταΰτα , χωρίς νά έρευνήση καί νά 
κρίνη.

Είνε ή τέχνη, ή εύγενής καί πανσθενής δημιουργός, ή 
παρέχουσα τήν ζωήν ταύτην είς τά  πλάσματά της. Τό 
καλόν, τά όποιον έμφυσα είς τήν άψυχον ύλην, ζωοποιεί 
αυτό, τοιουτοτρόπως δε άποκαλύπτεται νέος κόσμος, με- 
τέχων πλάσματος άμα καί άληθοΰς, φαντασίας καί πραγ- 
ματικότητος. Εϊτε πιστεύεις, είτε είσαι άπιστος, δέν δια
φεύγεις άνευ άγώνος τήν γοητευτικήν επίδρασιν. Παραδέ
χεσαι άκουσίως τά πλάσματά της, τά  συζητεΐς, τά  ανα
λύεις, ούχί μόνον από τής τεχνικής άπόψεως, άλλ’ άμα 
άπο τής άπόψεως τής άληθείας καί τής πραγματικότητας.

Τοιοΰτον αίσθημα με είχε καταλάβει έν τω περιβόλω* 
τοΰ Σιξτείου παρεκκλησίου. Ή  νεωτέρα επιστήμη μ έδί- 
δαξε ν ’ απιστώ προ των μυθικών συλλήψεων καί παρα
στάσεων τής Βίβλου, άπο τής Γενέσεως μέχρι τής Δευ
τέρας Παρουσίας. Ά λ λ ’όποία λοιπόν είνε ή δύναμις εκείνη, 
ήτις με κρατεί ενεόν καί άκίνητον πρό τών συμβολικών 
τούτων εικόνων, ώς ενώπιον άναμφισβητήτου πράγματι- 
κότητος ; Πώς κατωρθώθη νά, καταληφθώ έξ ίεροΰ δέους 
πρό τών ειδυλλιακών εικόνων τής Γενέσεως, πρό τών άπο- 
καλυπτικών φυσιογνωμιών τών Προφητών καί τών Σιβυλ
λών, πρό τών σκοτεινών παραστάσεων τής Δευτέρας Π α
ρουσίας ;

Τό ισχυρόν πνεΰμα τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου μοί αποκα
λύπτει εν τη  πραγματικότητι κόσμον, ον μάτην ήθελον 
ονειροπολήσει. Εικόνες, παραστάσεις, γοητεΐαι. Μακράν, 
έν τώ άπωτάτω βάθει τοΰ παρεκκλησίου, έπί τοΰ μεμα- 
κρυσμένου όρίζοντος, έπιφαίνεται ό Αιώνιος, ό Δημιουρ
γός, αύτός μόνος ζών έν τώ μέσω τοΰ χάους καί τοΰ ερέ
βους, λικνιζόμενος έν τη συγκεχυμένη ετι άτμοσφαίρα, 
σαλεύων δε τούς βραχίονας, ινα διαχωρίση τό φώς άπα-



του σκότους. Ά ρ χ ε τ α ι ούτως ή πρώ τη ημέρα τής Κοσμο
γονίας* δημιουργειται ό ήλιος καί ή σελήνη. Ο ί άγγελοι 
παρακολουθοΰσι τον Θεόν, έξακολουθοΰντα τήν δημιουργι
κήν αύτοΰ πορείαν. Χ ωρίζονται βαθμηδόν τά  ύδατα  άπο τή ς 
ξηρας, καί έ πλανήτης ούτος, το κέντρον τοΰ ήλιακοΰ συ
στήματος, λαμβάνει τήν πραγματικήν αύτοΰ ύπόστασιν. 
Μ ία τών εικόνων εινε ή Π Λ άσις του ανθρώπου. Θ α υ μ α - 
σία σκηνή ά το κα λύπ τετα ι προ τοΰ θεα το ΰ : Ό  Θεός, φε- 
ρόμενος ύπο αγγέλω ν, προχωρεί προς τον πρώτον άνθρω
πον, έκτάδην καί άπνουν έτι έπί τής γής κείμενον, θίγει 
αυτόν διά  τοΰ δακτύλου καί ζωοποιεί. Ό  Ά δ ά μ  λ α μ β ά 
νει ήδη συνείδησιν έαυτοΰ, έξεγείρεται κ α τά  τό ήμισυ 
καί τείνει τήν χεΐρα πρός τόν Π λάστην. Ό  άνθρωπος ού
τος φέρει άπασαν τήν ισχύν τής πρωτογόνου ζωής, φ α ί
νεται αληθώς πλασθείς κ α τ’ εικόνα θεοΰ  καί όμοίω- 
σιν, άλλά  στερείται πάσης χάριτος, ή τις  δέν εινε ίδ ιά - 
ζουσα αύτώ , διότι ό τεχνίτης έπιφυλάσσεται νά παράσχη 
αύτήν έν τη  επομένη εικόνι, δημιουργών τήν πρώτην γ υ 
να ίκα , τήν Ε ύαν, έκ μιας πλευράς τοΰ άνδρός. Α ύτη εμ
φανίζετα ι ήδη έπί τή ς σκηνής τής δημιουργίας ώραία, χ α -  
ρίεσσα, κλίνουσα έν σ χή μ α τι υποταγής πρό τοΰ πλάστου. 
Μ ετ’ ολίγον παρουσιάζεται έ δφις, προσφέοων εις την γ υ 
να ίκα τόν άπηγορευμένον καρπόν> τόν όποιον λαμβάνει 
ή πρωτόπλαστος καί προσφέρει είς τόν σύζυγόν τη ς , όστις 
δέν διστάζει νά τόν λάβη έπίσης. Ή  τιμω ρία  έπέρχεται 
π α ρ α χρ ή μ α , οί δε πρώτοι αμαρτω λοί αποπεμποντα ι εκ 
τοΰ παραδείσου. Μ ετ’ ολίγον άλλαι σκηναί άμαρτίας π α 
ρουσιάζονται.: ή Θυσία τοΰ Ά β ε λ  ύπό τοΰ Κ αιν, ό Κ α 
τακλυσμός, ή μέθη τοΰ Ν ώ ε. Κ αί ούτω περατοΰτα ι ή π α -  
ράστασις τών πρώτων ήμερών τής Δημιουργίας, οιας δ ιε- 
τύπωσεν έπί τής οροφής τοΰ Σ ιζτείου παρεκκλησίου τό 
σκοτεινόν καί βαθύ πνεΰμα τοΰ Μ ιχαήλ Α γγέλου. Μόνον

4ν τη  δημιουργία τής πρώ της γυναικός ό άγέλαστος τεχν ί
τη ς  φαίνεται ίλαρυνθείς έπί τινας στιγμάς* άλλά καί τοΰτο 
ΐσως δ ιά ν ά  παράσχ/) μείζονα τήν σοβαρότητα είς τά  π ρ ω - 
τογόνα δημιουργήματα τής τέχνης του. Ά λλ* ότε π α 
ρουσιάζει τήν εικόνα τοΰ Κ ατακλυσμοΰ, τρόμος κ α τα 
λαμβάνει μετα  τών θυμάτων τής καταστροφής καί τόν 
θεατήν. Η  άμαρτια  θάνατον γέννα* καί άμφότερ,α τα ΰ τα  
έπιπλανώ νται έπί τής τρομεράς εκείνης παραστάσεως. Ο ύ- 
δεμ ια  σωτήρια. ’Ε νταύθα τ ά  όρη φαίνονται έπιπλέοντα 
έπί τών ύδάτων δίκην νή σω ν εκεί οί άνθρωποι, ά π η λ π ι-  
σμένοι, καταφεύγουσιν είς τ ά  σπήλαια καί άναβαίνουσιν έπί 
τώ ν κορυφών τών δένδρων, αλλά πανταχοΰ  καταφθάνει 
αύτούς ό θάνατος. Ο ί καταρράκται τοΰ ούρανοΰ π λ η μ μ υ - 
ροΰσι διασπείροντες τόν όλεθρον, φαίνεται πρός στιγμήν 
ότι έπίκειται ν α  καταστραφη ό κόσμος. Κ αί μόνον ή συνεί- 
δησις τοΰ θεατοΰ άναπαύετα ι έν τή  επομένη εικόνι τής 
περισωθείσης εκ τής καταστροφής οίκογενείας τοΰ Ν ώ ε.

Ά λ λ ’ ή δημιουργία τοΰ Μ ιχαήλ Α γγέλου  έξακολουθει 
προβ αινούσα μετά της αυτής απτώ του ισχύος καί πρω το
τυ π ία ς, ήτις χαρακτηρίζει τήν παράστασιν τής Κοσμογο
νίας και τοΰ Κ ατακλυσμοΰ. Κ άτω θι τών ύπερφυών τού
των παραστάσεων ό τεχνίτης εθηκε δώδεκα κολοσσιαίας 
εικόνας, έφαμίλλους τών προηγουμένων: επτά  Π ροφήτας 
καί πέντε Σ ιβύλλας. Εν ταΤ' νέαις τα ύτα ις  π α ρ α σ τά - 
σεσιν ό Μ ιχαήλ Ά γγελο ς άπετύπωσεν ετι μάλλον τό 
ίδιον πνεΰμα. Ως αυτός εινε άνώτερος τών συγχρόνων 
του , ούτω καί τ ά  π λά σ μ α τά  του εχουσι τ ι τό ύπεράν- 
θρωπον. Φυσική ισχύς καί ήθική ένέργεια άποτυποΰντα ι 
επι τών θαυμασίων εκείνων μορφών, αίτινες καλούνται 
Π ροφήται καί Σ ίβυλλα ι. ’Ε νταύθα  π α ρ ίσ τα τα ι ό Ιερε
μ ία ς , ό προφήτης τής καταστροφής, άνήσυχος, τεθλιμμέ
νος* έκει ό ’Ιεζεκιήλ, προφητεύων τήν έλευσιν τοΰ Μ εσ-



σίου τοΐς Ίουδαίοις* καί περαιτέρω ό Ίω ήλ, ό Ζαχαρίας, 
καί 6 μεγαληγόρος καί υψιπετής Ίσαίας. Ό  τεχνίτης, 
ακολουθεί την παράδοσιν τής Γραφής περί τοΰ χαρακτή- 
ρος καί τής προσωπικότητος τών μεγάλων τούτων άντι- 
προσώπων τοΰ λαοΰ ’Ισραήλ. Ά λ λ ’ οί χαρακτήρες αύτών 
εχουσίτι τό άνδρικώτερον, Μιχαηλαγγέλειον καθ' ολοκλη
ρίαν. Μή δεν φέρη καί αύτός τόν τύπον τοΰτον τοΰ προ
φήτου έν άπάσαις ταΐς συνθέσεσιν αύτοΰ ; ’Εκείνος, δστις 
ήτένισε μετά τόσης πίστεως καί ελπίδος τάς ενδόξους ήμέ
ρας τής Αναγεννήσεως, δεν αισθάνεται ήδη τήν άρχομέ- 
νην παρακμήν αύτής, τουτου δ ενεκα όημιουργεΐ τάς ει
κόνας έκείνας τής καταστροφής, τής μελαγχολίας καί τοΰ 
θανάτου, ό μεγαλοφυής προφήτης, ό λαλήσας δσον ούδείς 
άλλος τήν συμβολικήν γλώσσαν τών γραμμών καί τών 
σχημάτων, δι’ ών έκφράζει υπερφυείς σκέψεις καί έννοιας;

ΑΙ Σίβυλλαι έτ έθη σαν έν τώ μέσω τών ΙΙροφητών. Ή  
Περσική, έν τω μέσω τοΰ Ίερεμίουκαί τοΰ’Ιεζεκιήλ, φαίνε
τα ι άναγινώσκουσα.Άλλ’όποια είνε τά μυστήρια, τά όποια 
μέλλεις ν ’ άποκαλύψης, έμπνευσμένη προφήτις ; Είνε θλι- 
βερώτερα τών τοΰ Ίερεμίου, μελαγχολικώτεοα τών τοΰ 
Ιεζεκιήλ; Είςσέ, ω Δελφική, αποκαλύπτεται ισχυρά, εύ- 
γενής, υπερήφανος ή είκών τής νοήσεως* είσαι γνήσια 
Έ λληνίς έν τώ μέσω τών αλλοφύλων* έμπνευσμένη, ώς 
ητο ή πατρίς, ής φέρεις τήν καταγωγήν. Σύ, Λιβυκή, 
περίφροντις, οίονεί μετά περιφρονήσεως, θεωρείς πρός τά  
κάτω, ριπτουσα ύπερήφανον περί σεαυτήν βλέμμα. Με
λετάς, σιωπηλή, ώ Κυμαία.Απόκρυφος σκέψις έκδηλουται 
έν ταΐς φυσιογνωμίαις καί τών πέντε τούτων Σιβυλλών· 
εκφρασις θλίψεως, άλλά καί ύπερηφανείας άμα καί σκέ- 
ψεως. Έ ν τω συμπλέγματι τούτω τών Προφητών καί 
τών Σιβυλλών ό τεχνίτης ήβουλήθη νά παραστήση ίσως τήν 
£περφυα ένέργειαν τοΰ πνεύματος, τό όποιον δεν άποκαλυ—

πτετα ι έν τώ κόσμω αμέσως εναργές καί καθαρόν, άλλα 
παρουσιάζεται κατά πρώτον υπό τόν συμβολικόν τύπον 
τοΰ μάλλον άποκρύφου καί απορρήτου προβλήματος, τό 
όποιον προσπαθεί νά λύση καί νά έξιχνιάση έν τη Ιστο
ρική αύτής σταδιοδρομία ή άνθρωπότης μετ' αγώνων καί 
μόχθων.

Ά λ λ ’αΙ μεγάλαι καί υπερφυείς σκηναί τής Δημιουργίας, 
τό θαυμάσιον σύμπλεγμα τών Προφητών καί Σιβυλλών, 
μεθ? δσης καί άν άπετυπώθησαν άκριβείας καί τέχνης έπί 
τής οροφής καί τών τοίχων τοΰ Σιξτείου παρεκκλησίου, 
δέν δύνανται νά διαγωνισθώσι πρός τήν κολοσσιαίαν έκεί
νην εικόνα τοΰ αύτοΰ παρεκκλησίου, τήν φέρουσαν τήν 
ονομασίαν Λεύτερη IJdpovcict. Εν τη ύπερφυεΐ παρα— 
στάσει τής μεγάλης ήμέρας τής Κρίσεως ό Μιχαήλ Ά γ 
γελος άπεκάλυψε πληρέστερον τό τιτάνιον, άλλ’ άμα καί 
σκοτεινόν αύτοΰ πνεΰμα. Ή  είκών αύτη, ισχυρίζεται ό 
Quatremere de Quincy, είνε ή εύρυτάτη τών σελίδων, ή 
γραφεΐσα ποτε, η μέλλουσα νά γραφή διά χρωστήοος 
γράφου. Καλύπτει έπιφάνειαν πεντήκοντα ποδών ύψους 
καί τεσσαράκοντα πλάτους. Ή  κολοσσιαία αύτη σύνθεσις 
άπεκαλύφθη είς τόν κόσμον έν ετει 1541 κατά τήν εορ
τήν τών Χριστουγέννων v o n  s l u p o r e  e  m a r a v i g l i a  
d i  t u t t a  R om a .  Οτε ηοξατο αύτής ο Μιχαήλ "Άγ
γελος ήγεν ήλικίαν εξήκοντα εξ έτών* μετά οκταετή 
δέ έογασίαν ήγαγεν αύτήν είς πέρας. Είπον προηγουμέ
νως ύπό ποιας περιστάσεις ό Μιχαήλ Ά γγελος άνεδέχθη 
τήν έργασίαν τοΰ Σιξτείου παρεκκλησίου. Ά ν  ή ιδιοφυία 
τοΰ πνεύματός του έκδηλοΰται τοσοΰτον έναργώς έν τη 
Κοσμογονία καί έν τοΐς Προφήταις καί έν ταΐς Σιβύλλαις, 
ετι μάλλον καταδείκνυται έν τή μεγάλη παθογραφία τής 
Δευτέρας Παρουσίας. Πρό αύτοΰ, ό Άνδρέας Όρκάνιας έν 
τ φ  Κοιμητηρίψ τής Πίζης, ό Φρά Αγγελικός έν Φλωρεν



τία , ό Σινιορέλλης Ιν τή Μητοοπόλει του Όρβιέτου, άπε- 
πειράθησαν νά παραστήσωσι τό κολοσσιαϊον τούτο δράμα 
τών χριστιανικών παραδόσεων. Άλλ* ούδείς τούτων εκέ- 
κτπτο τό σκοτεινόν εκείνο καί μελαγχολικόν συναίσθημα, 
τό όποιον χαρακτηρίζει τήν μεγάλην προσωπικότητα του· 
Μιχαήλ ’Αγγέλου. Αύτός, ό άντιλα μβ αν ό μένος ήδη τής 
παρακμής του καθολικού κόσμου, ό καταλαμβανόμε
νος ύπό τών ιδεών τής Μεταορυθμίσεως, ό τεθλιμμένος 
έπί τη άρξαμένη πτώσει τής Φλωρεντίας καί τής ’Ιταλίας, 
ό βλέπων φυλλορροουντα τα άνθη τής 'Αναγεννήσεως, 
ητο ικανός μόνον νά κατανόηση καί παραστήση τήν τε— 
ραστίαν καί φοβέραν ιδέαν, τήν ενυπάρχουσαν εν τη πα— 
ραδόσει τής Δευτέρας Παρουσίας.

Υπέρ πάντα τά προβλήματα τής ανθρωπότητας, ύπέρ 
πάσας αύτής τάς παραδόσεις, ό Μέσος αιών άπησχολήθη 
μέ τήν παράδοσιν τής Δευτέρας Παρουσίας. Πλέον ή άπαξ 
κατελήφθη ύπό τρόμου επί τη Ιπικειμένη καταστροφή του 
ό κόσμος ούτος, όστις τοσοΰτον εταλαιπωρήθη μέχρι θα
νάτου εκ τών ιστορικών αύτοΰ περιπετειών καί καταστρο
φών. Ό  τρόμος τοΰ θανάτου εβασίλευε παρά ταϊς γε- 
νεαϊς έκείναις, αϊτινες έφοβήθησαν άλλοτε τόν όλεθρόν 
αύτών έπί τη προσεγγίσει τοΰ πολυθρυλήτου M illenium . 
Τοιοΰτον τι συμβαίνει καί εν τη παοαδόσει τής Δευτέ
ρας Παρουσίας, καθ’ ήν κύριος ό Θεός θέλει κρίνει ζών- 
τας καί νεκρούς. Ή  μεγάλη εν τφ  Παρεκκλησίφ σύνθεσις 
τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου άναφέρεται είς τήν παράδοσιν ταυ-· 
την, άλλ* ή εκτέλεσις αύτής εινε σκοτεινοτέρα καί φοβε- 
ρωτέρα, ή όσον εφαντάσθη 6 Χριστιανικός κόσμος τοΰ Μέ
σου αίώνος.

Ή  ύγρασία καί ό καπνός τών εν ταϊς ίεροτελεστίαιςτοΰ- 
Παρεκκλησίου καιομένων κηρίων ήλλοίωσαν τόν άρχικόν 
χρωματισμόν τής τοιχογραφίας, αί δέ γραμμαί δέν δια»

κρινονται πλέον τοσοΰτον Ιναργώς. Ά λ λ ’ όπισθεν τοΰ Ινια- 
χου συγκεχυμένου συμπλέγματος μορφών καί παραστά
σεων διαφαινεται ή τεραστία σύλληψή ή γιγαντιαία σύν- 
Οοσις του έργου. Ο 6ε νοΰς καί ή φαντασία καλοΰνται νά 
συμπληοωσωσι τά τυχόν ήλλοιωμένα έκ τοΰ μεγάλου π ί-  
να*ος, ή έςηφανισμένα.

, ^  σύνθεσις τής Δευτερας Παρουσίας διαιρείται είς 
τεσσαρα μερη. Τά πρόσωπα τών τριών πρώτων κινοΰνται 
εν τφ  απείρφ ούρανω· τ ά δ ε  τοΰ τετάρτου εύρίσκοντοα 
έπι τοΰ γήινου πλανήτου.

< Εν τφ  πρώτφ μέρει φαίνονται οί άγγελοι, κρατοΰντες 
τα  εργαλεία τών Παθών τοΰ Σωτήρος, τόν σταυρόν αύτοΰ 
τον σπογγον, τον στέφανον τόν άκ’άνθινον. Πρός τό κέντρον 
του δευτέρου εύρίσκεται ό Ίησοΰς Χριστός, τό κέντρον της 
συνθεσεως, ίγειρόμενος άπό θρόνου, νεφέλν) περιβεβλημέ- 
νου, και κατακεραυνοβολών τούς κακούς. Τά πάντα κα- 
ταλαμβανονται ύπό τρόμου πρό της οργής τοΰ υίοΰ τοΰ 
Κυρίου και αυτη ή Παρθένος προσφεύγει πλησίον του 
εκπ.π ηγμενη καί ίκετεύουσα. Περί τόν Χριστόν εύρίσκον- 
τα ι οι κορυφαίοι τών ηρώων της Χριστιανικής παραδό- 
σεως : οί Πατριάρχαι της Γραφής, οί Προφηται, καί 
μετα ταυτα οί ^Απόστολοι, οί Αγιοι, οί Μάρτυρες, άπαν- 
τες φεροντες τα  Ιργαλεϊα της τιμωρίας των'. Ιδού ό Ά 
γιος Ανδρεας έσταυρωμένος, ή Ά γ ια  Αικατερίνη, ό Ά 
γιος ^ε&αστιανός. Έκάστη τών ποικίλων τούτων φυσιο
γνωμιών φέρει ίδιον τύπον καί χαρακτήρα. ΆρΓστ.ρά 
του Ιησού ευρίσκονται οί άνδρες, δεξιά δέ αί γυναί
κες. Κατωτέρω ολίγον είνε οί δίκαιοι, άναβαίνοντες 
ει, τον  ̂ουρανον, ΐνα παραστώσι πρό τοΰ κρίνοντος ζών- 
τας και νεκρούς. Ελεεινόν εινε τό θέαμα, τό όποιον π α -  
ρουσια^ουσιν οι κατάδικοι· όδηγοΰνται πρός τό πΰρ τό 
,ω „cpov, συνο ευόμενοι υπο δαιμόνων, Ικπροσωπούντων



τα. επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Μεταξύ τών δύο τού
των. συμπλεγμάτων άγγελοι φαίνονται, σημαίνοντες την 
σάλπιγγα της τελευταίας κρίσεως* είνε τρομεροί θέαν* 
ορθοΰνται αί τρίχες της κεφαλής του θεωμένου αύτούς. 
Ε ις έξ αύτών κρατεί τό βιβλίον της ζωής, ό Ιτερος τό 
βιβλίον του θανάτου, μυστηριώδη, άνερεύνητα, έν τη έξηγή- 
<τειτών οποίων εργάζεται απ’ αιώνων ο νους του ανθρώπου. 
Έ ντώ τετά ρτω  μέρη ύπό τόν ήχον της φοβέρας σάλπιγγος 
οί νεκροί σπεύδουσιν έξερχόμενοι άπο τών κευθμώνων, 
έλεεωαί μορφαί, σκελετώδεις ύπάρξεις, σαρκί περιβεβλημέ- 
ναι, πρόσωπα ώχρα καί περίφοβα. Πάντες ούτοι τείνουσι 
τάς χεΐρας πρός τόν θύσανόν, οίονεί έπικαλούμενοι τήν έξ 
ύψους βοήθειαν. Έ ντός φοβερών σπηλαίων φαίνονται με- 
λαγχολικοί διάβολοι, μετά λύπης παρατηροΰντες διαφεύ- 
γοντα θύματα. Παρά τοις πλείστοις τών καταδίκων άπει- 
κονίζεται τό άπολέσαν αύτούς αμάρτημα : ό φθόνος, ή 
φιλαργυρία, ή υπερηφάνεια. Κ αθ’ά έν τη Θεία Κωμψδία, 
καί έν τη Δευτε'ρα Παρουσία έπίσης έπιφαίνεται μεταξύ 
τών κολαζομένων καί πολλών συγχρόνων ή φυσιογνωμία.

'Ως ό ποιητής,καί ό τεχνίτης, πρός ον τοσοΰτον ομοιά
ζει καί ού τήν έπίδρασιν ύπέστη πλέον ή άπαξ, ήθέλησε 
νά τιμωρήση τούς έχθρούς του διά του άμ,ειλίκτου καυ
τηρίου της τέχνης. Τοιουτοτρόπως έτιμωρήθη ύπό του 
Μιχαήλ Αγγέλου σύν τοις άλλοις καί ό Riagio de Ce- 
sena, διότι έρωτηθείς ύπό του Π άπα Παύλου του τρίτου 
περί τής έργασίας τοΰ Σιξτείου Παρεκκλησίου, άπεκάλε
σεν αύτήν αίσχράν καί βλάσφημον, έν τοιούτφ Ιερω τόπφ 
έκτελουμένην.

Δεν γινώσκω εργον τέχνης, προκαλοΰν τοσαύτην κα- 
τάπληξιν, οΐαν ή είκών τής Δευτέρας Παρουσίας έν τφ  
Σιξτείψ Παρεκκλησίω. Πλειστοι έπεκριναν τό εργον. Με
ταξύ τών νεωτέρων oTaine, χαρακτηρίσας αύτό ώς προϊόν

τής πρεσβύτιδος ήλικίας του Μιχαήλ ’Αγγέλου, τής παρ
ακμής τής καλλιτεχνικής αύτοΰ μεγαλοφυίας.

Πιθανώς κατά τάς λεπτομερείας ή Δεύτερα Παρουσία 
νά στερήται τής ίσχυράς έκείνης καί άκαταβλήτου ένιρ- 
γείας, ήτις χαρακτηρίζει πολλά τών γλυπτικών καί ζω
γραφικών δημιουργημάτων του Μιχαήλ Αγγέλου. Ά λ λ ’ 
ή σύνθεσις αύτής παρίστησίτι μοναδικόν καί γιγαντιαΐον, 
προσόμοιον τοΰ όποιου μάτην 8έλει τις άναζητήσει έν τοις 
λοιποις εργοις τοΰ μεγάλου Τεχνίτου. Έ ν  τη Δευτέρά 
Παρουσία άπετυπώθη πλήρης ό χαρακτήρ τοΰ πνεύμα
τος τοΰ άνδρός, οστις ύπέρ πάντα άλλον σύγχρονον αύτοΰ 
άπεικόνισε καί συνώψισε πιστότερον καί πληρέστιρον τό 
πνεΰμα τής έποχής του.

Ή  έν τφ  Σιξτείφ Παρεκκλησίω είκών αυτη εινι 6 ζο- 
φερώτερος ύμνος, ον έξέπεμψεν ή τέχνη τής 'Αναγεννή
σεως. Τά άνθη αύτής φυλλορροοΰσιν ήδη ύπό τήν πνοήν 
τοΰ εσωθεν καί εξωθεν έπερχομένου σφοδροΰ χειμώνος· ή 
δέ τέχνη, ή μυστική Σίβυλλα τής έθνικής ζωής, άλλ’άμα 
καί ή θεόπεμπτος προφήτις, κατεπονήθη ύπό τών π α 
θών καί τών αισθημάτων, δι’ ών έξεδήλωσε τούς πόθους 
αύτής ύπό τόν μαγικόν χρωστήρα τοΰ Λεονάρδου, τοΰ 
Ραφαήλου καί τοΰ Τ ιτιανοΰ. Ό  θάνατος πλανάται 
έπί τών τυχών τής ’Αναγεννήσεως, έπί τών τυχών τής 
Ιτα λ ία ς. Ή  δέ καταστροφή αΰτη εύρε τόν ΰψιστον αύτής 
διερμηνέα παρά τη τέχνη τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου, καί 
τήν έντελεστάτην άποτύπωσιν έν τη θαυμασία τοιχογρα
φώ  τής Δευτέρας Παρουσίας.

Ν ε ο κ λ η ς  Κ α ζ α ζ η ς



ΠΟΙΗΣΙΣ

Ε Ρ Ω Σ  Δ Ι Π Λ Ο Υ Σ

Κάθε καρδιά μιά λυγερή μπορεί νά τήν τρελλάνη*
"Ενα ποτήρι μοναχά φαρμάκι τήνε φθάνει.

Μά ή δική μου ή καρδιά κι* άλλο ζητεΐ άκόμα*
Πίνει φαρμάκι σέ Ξανθής και Μαυρομάτας στόμα.

Κι’ οταν ή μια μέ φίλημα μέ θανατώνει, ή άλλη 
Μέ άνασταίνει μέ φιλί καί μέ πεθαίνει πάλι...

"Ρόδο μου πέρνει τή ζωή καί £>όδο μου τή δίνει*
Φωτιά μ’ άνάφτει τήν καρδιά και φλόγα μου τήν σβύνει* 

Βρίσκω τ’ άθάνατο νερό, στοΰ χάρου τήν άγκάλη 
Καί μέσ’ στ’άθάνατο νερ'ο φαρμάκι χάρου πάλι.

Ζώ καί πεθαίνω· ή .αύγή μου φέρνει τδ σκοτάδι,
Ό  θάνατος τόν ουρανό κι* ό ουρανός τόν #δη...

Ά χ , τί γλυκά μέσ’ στής ζωής πεθαίνω ταις άγκάλαις· 
Ήμέραις χαίρωμαι ξανθαίς καί νύχτες μαυρομάλαις* 
'Όταν προβαίνη ή Ξανθή αύγή κι’ Άπρίλι σέρνει,
Τόν ήλιο καί τδν ούρανό στά δύο της μάτια φέρνει*
Καί πάλ’ ή Μαυρομάτα μου δταν φανη, Παρθένα,
Αστέρια μέσ* σέ σύννεφα, κυττάζω, σκεπασμένα.

Σαν μάν* τή Ξανθούλα μου ό οδρανδς προικίζει*
Τοΰ ήλιου τήν άνατολή στά μάτιά της χαρίζει*
Τοΰ ήλιου τό βασίλεμα στά δύο μάγουλά της,
Δροσιά στά στήθια καί σγουραίς άκτινε; στά μαλλιά της. 
Μόνο τ* άστροπελέκι του στήν κόρη δέν χαρίζει,
Γιατί μιά μόνη της ’ματιά αστροπελέκι* άξίζει!

"Ομως τή Μαυρομάτα μου τήν 2χουν προικισμένα 
Τοΰ δίδη καί τοΰ ούρανοΰ τά χάρι’ άνταμωμένα*
Τής Ιδωσε τήν πίσσα του ο ένας στή ματιά της,
Πίσσα στά φρύδιά της τά δυδ καί πίσσα στά μαλλιά της* 
fO άλλος μέσ’ στά ’μάτια της αστράφτει, ξημερώνει,
Κ’ είς μιά ματιά της καί αύγή καί νύχτα ζευγαρώνει!

Σάν τραγουδάη ή Ξανθή άηδόνια κελαίοοΰνε,
Αΰραις στενάζουνε γλυκά κ* οί ερωτες πετοΰνε . . .
Μά σάν τής Μουρομάλλας μου τά χείλη τραγουδάνε, 
θάβεις πώς όνειρεύεσαι, θαλείς παλμοί μιλάνε...
Φιλ’ ή ψυχή τά χείλη της καί βγαίνει τδ τραγούδι,
Καθώς φιλει νερό τή γη καί βγαίνει τό λουλοΰδι !

Έ  Ξανθομάλλα όλόχαρη μ* άνοίγει τήν άγκάλη 
Κι* αύξάνει τήν άγάπη της σάν £ρχωμαι· ή άλλη 
"Οταν παράμερα μέ δτ, μέ ’μάτια δακρυσμένα,
Τότ' έρχεται όλοπρόθυμη κι* άνήσυχη ς’ έμένα...
Χαμογελώ μέ τή Ξανθή, δακρύζω μέ τήν άλλη,
Ζώ μέ τ’ άστέρια τής νυχτιάς καί τής αύγής τά κάλλη.

Ποιάν άγαπώ ; *Αχ, καί ταις δυό... 6 Έρωτάς μου θέλει 
Στδν αδη νά φλογίζεται, στά ύψη ν’ άνατέλλη*
Κ’ οί δυδ μου λείπουνε μαζί όταν ή μία μου λείπη*
Λείπ’ άπ’ τόν πόνο ή χαρά κι’ άις’ τή χαρά ή λύπη.
Κ* Ιγώ μ’ άρέσει νά £ουφώ ς’ έ'να ποτήρι μόνο,
Είς έ'ν’ άθάνατο άφρό χαρά μαζί μέ πόνο!

(Κατά τον ’Ιανουάριον του 1882).
Α .  Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Σ

'Σ Τ Η  Ζ Ω Η  Μ Ο Υ
(γΐά χάμ μ ίά  τρύπα)·

Ζης καί μέζής, μ’ άντί ζωή μ* έσέ, ζωή μου, νάχω, 
σκορπά ’μπροστά σου ή νειότη μου, ?σάν τό νερ'ο ’ςτό βράχο.

Γ· Τ ς α κ α ς ι α ν ο ς



Α Φ Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ  Κ Ο ΙΜ Η Τ Η Ρ ΙΟ Υ

Τό χώμα τ* άγιασμένο, 
ποΰ κρύβει τόσα λείψανα, 
τώρα βαθυά σκαμμένο 
τό χαρακόνει τ’ άροτρο, 
καί πρόβατα βελάζουν 
δπου οί νεκροί πλαγιάζουν!

Γειά ’πές, χρυσό μελίσσι, 
ποιος άσεβής έτόλμησε 
τους τάφους ν’ άφανίση ; 
ποώς βάρβαρος ’κατάστρεψε 
’ς τήν άνθηρή £αχούλα 
τήν £ρμη ’κλησιοπούλα;

Ά  ! κάπου έδώ βαμμένη 
είναι μια κόρη ούράνια, 
που θλιβερά κ’ οί ςένοι 
μέ τούς δικούς τήν ϊκλαψαν 
και τώρα ’λησμονήθη 
κι’ απ’ #λους ’παραιτήθη!

’Στο χώμα της άνθοΰσε 
τρανταφυλλιά, χαμόγυρτη 
κιιθώς νά τήν ’θρηνούσε, 
κ’ ή πλάκα της ένθύμιζε 
τα'ις άρεταίς, τά κάλλη, 
π* 6 κόσμος είχε ψάλη.

Έδώ συχνά ’καθόμουν
και ’ς τό μυστήριο τ’ άφραστο 
τής λύπης έμπνεόμουν* 
λίγο μακρά ’παράστεκε 
όλόρθο κυπαρίσσι 
κ’ έφλοίσβιζε μιά βρύση.

Τοΰ κάκου τώρα τρέχει
’ςτό παρελθ^ ή μνήμη μου 
καί κλάμα καταβρέχει 
τήν γην, δ'που νεκρόφυτο 
βλασταίνει τό σιτάρι, 
τά δσπρια, Tb κριθάρι.

Έτσι συχνά χαράζει
πόλις φαιδρή, νεόκτιστη,
Ινώ βαθυά σκεπάζει 
μιάν άλλη, ποΰ ’δοξάσθηκε 
’ς άλλους καιρούς καί μένει 
’ς τήν σκόνη της θαμμένη.

’Σ ^  δακρυσιό χωράφι, 
κόσμε σκληρέ, δέν εφριςες 
νά σπείρας τό χρυσάφι ! 
κ’ 2ναν Σταυρό δέν άφησες 
του χάρου παραστάτη 
’ς τόν ευσεβή διαβάτη !

'Ίσως τ’ άγνό ^υάκι,
ποΰ μ* άχαρο μουρμούρισμα 
χύνετ’ έδω ’ς τ’ αύλάκι, 
κόρη χρυσή, τ’ άπόκρνφο 
παράπονο μου λέει, 
ποΰ τήν καρδιά σοΰ καίει.

Κοίμου, σεμνή παρθένα.
Βάρος μήν £χτ|ς τ’ άδικο 
τοΰ κόσμου. Δακρυσμένα 
νά μήν Ιδη τά μάτια σου 
τήν ώρα ποΰ τήν φύσι 
ό Πλάστης θ’ άναστήσ/ι.

Γ. Μ α ρ τ ι ν ε λ η ς ,



Ν Α Υ Τ ΙΚ Ο  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι

Κακός βορρεάς έφύσηξε 
κ’ έσχίσθη τό πανί μου.

"Αχ, Ίτοηός τό ξέρ’, άγάπη μου, 
άγάπη μυστική μου, 
άν θά σέ ξαναϊδώ ;

Ίσως ’ς τά μαύρα κύματα 
κρεβάτι εΰρω κρύο*

Ίσως *ς τά μαΰρα κύματα, 
άγάπη μου, χαθώ.

Θαλασσοπούλ^α, άμα ίδής 
’στή χώρα τή δική σου,

Φίλη μου τότε μυστική, 
εμένα συλλογίσου.

Κύττα ’ςτά ’μάτια τά πουλιά, 
κι’ άν είναι δακρυσμένα, 

νΑχ, βεβαιώσου, φίλη μου, 
πώς ερχουντ' άπό’μένα.

Τό δάκρυο τους, δάκρυ μου* 
ή γλώσσάτους, φωνή μου*

Κ’ οί στεναγμοί, ’που βγάνουνε 
είναι κι’ αυτοί ’δικοί μου.

Και τότε πές : τό μύνημα,
’που Tb πουλί μου φέρνει,

'Ο ναύτης, ’πού ’στά κύματα 
κλονίζεται, μου στέλνει.

Μά. . .πρίν άκόμα ό λόγος σου 
άγάπη μ’ άκουσθτί,

'Ίσως ’ςτά μαύρα κύματα 
ό ναύτης βυθισθη.

Χ Α Ρ Ι Σ Μ Α  Σ Α Σ
SO N ET TO

Μέ εΐχαν προσκαλέσει σέ χορόν,
Τό πε^σ^ θύμουμαι καρναβάλι,

Τό φράκο καί τά γάντια μου φορώ
Καί πέρνω καί Tb κλάκ στήν άμασχάλη.

Μέσ’ τό σαλόνι μπαίνω καί θωρώ,
Τόσαις γυναίκες μέ περίσια κάλλη.

Βλέπω καί σέ, ξανθό μου τρυφερό,
Καί τήν καρδιά μου έ'ννοιωσα νά πάλλγ,.

Τρέχω κοντά μέ προθυμία τόση :
— Κανένα βαλς, μιά πόλκα, μιά καδρίλια ; 

— *Αχ ! πώς λυπουμαι όλα τάχω δώσει I

— "Ε ! τότε δώσετέ μου τήν καρδιά σας. 
Έγέλασαν τά ρόδινά της χείλεια,

Καί μούπε : — Σάς τήν δίνω, χάρισμά σας !
Έν Άθήναις 1888.

Α Ι Σ Ω Π Ο Σ

Ε ΙΣ  Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α  Κ Ο Ρ Η Σ

Ταϊς μαργαρίταις κάποτε £>ωτά καί ξεφυλλίζει 
"Οποιος μέ φλόγα ερωτική και μέ λαχτάρα νοιώθει 
Τήν πικραμένη του καρδιά μέσα στά στήθη νά χτυπά. 
Κ’ ή κόρη που τά στήθη της φλογίζουν χίλιοι πόθοι 
Τά φύλλα του λευκώματος καμμηά φορά γυρίζει 
Γηά νά τής πούνε πονχ καρδιά άληθινά τήν άγαπά.

Α . Σ . Μ α τ ε ς ις



Ε Λ Ε Γ Ε ΙΟ Ν  Ε ΙΣ  Τ Ο  1888

Πάει κη’ αυτό έπέρασε, τδ ετος, σάγ-καί τ’ άλλα,
Καί έξεψύχησε κι* αύτό στου Χρόνου τήγ-κρεμάλλα. 
'Ωσάν φονειάς, ώσάν ληστής, ωσάν καταρασμένο,
Κι* έθάφτηκε χωρίς πομπή καί περιφρονημένο,
Μέσα στη; χτες τήν αγκαλιά πού πάντα καταπίνει 
Καί τίποτε τή φοβερή τή μ πεινά της δέν σβύνει !

"Ολα του Χρόνου τδ σκληρό τδ στόμα θά τά φάγη, 
Πώχει τήμ ’μέρα για ψωμί, την νύχτα γιά προσφάγι ! 
νΑχ ! θάρθη ! θάρθη έζάπαντα ή φοβερή εκείνη 
Στιγμή, όπου θά σκοτιστη κη’ ό ήλιος κι’ ή σελήνη.
Καί τ* άστρα π ’ άχτινοβολουν καί μειρημδ δέν έχουν 
Καί #λα δσα φαίνονται πώς Χάρο δέμ παντέχουν !

θά λυώσ’ ή γης σάν τό κερί, ή θάλασσα θά στίψη 
Καί κάθε πράγμα όλότελα κι’ αιώνια θά λειψή. 
Αίσθημα, Δόξα καί Τιμή κανένα δέ θά ύπάρχη 
Καί βασιλείας άτάραγος τδ Σκότος μόνον θ* άρχη.

’Αλλ’ άν καί στήγ-καταστροφήν ό κόσμος #λος τρέχει, 
Ίδέτε τί άσυλλογισιά δ άνθρωπος που £χει*
Καί δέν φροντίζει μηχανή καμμιά νά κατορθώση,
Αυτό τδ φοβερδ στοιχειό, τό Χρόνο, νά σκοτώση !

Έν Τρικκάλοις 9η θβρίου 1888-

X .  Χ ρ η ς τ ο β α ς ι λ η ς .

Η  Ο Ρ Φ Α Ν Η

*Ω I που νά στρέψω ή ’Ορφανή τό £ρημό μου βήμα ; 
"Ολα μου φαίνονται ψυχρά* 
παντού τά πάντα συμφορά*

παντού τα πάντα μνήμα.

Ή  τύχη μου μ’ έπέταξε ’ς τής ο’ρφανιάς τους δρόμους* 
καί μ’ Κρπαξε ή όρφαντά 
καί μου χαρίζει μ ’ απονιά

τής σκοτεινιάς τους τρόμους.

Ή  μαλλιασμένη μου καρδιά μου μάρανε τό σώμα* 
καί χύνω δάκρυα πικρά, 
που τά θερμαίν’ ή συμφορά

καί τά πετα’ς τό χώμα.

ΕΤμ’ Ορφανή, τρισερημη, ’ς τδν κόσμο πεταμένη, 
χωρίς μανου/α, μοναχή, 
χωρίς πατέρα καί φτωχή,

ζωντανοπεθαμένη.

Τήν ερημιά μου μοναχή ?χω για μάννα τώρα, 
πατέρα τδν κατετρεγμό, 
γι’ άδέρφι μου τόν στεναγμό,

τα δάκρυα γτα δώρα.

'Όταν ή κόρη ορφανή ’ς αύτδν τόν κόσμο μένη 
κ’ 2χη γ:ά δώρο τήν τιμή, 
πλήν λαχταρίζη τό ψωμί,

τί ζη καί 8έν πεθαίνει ;

Α λ κ ι β ι ά δ η ς  Ι ω α ν ν ι δ η ς .
Σχολάρχης εν Αιγίω.

Α Σ Τ Ρ Ο  - Θ Α Ν Α Τ Ο Σ
ΤΗι Ε * * *

Σάν άστρο έπρόβαλες 
*ς τή σκοτεινιά μου,

καί σ* είχα ό δύστυχος 
ψυχή, καρδιά μου.

Σ’ άχτιδοστόλιζε 
κάθε μου σκέψι, 
μ’ εσέ νά στέψη 

τόν ούοανό.



Δειλές κι’ άχνότρεμος 
’ς Tb πέρασμά σου,

’κρυφολα/τάριζα 
για μιά ματιά σου.

*Α χ κ’ ήτο, μάγισσα, 
τό θεΐό σου βλέμμα  
θανάτου ψέμμα 

παντοτεινό.
Γ. Τ ς α κ α ς ι α ν ο ς

ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ

Έν σελ ίδ ι  8 2 ,  σ τ ί χ ψ  3 0  ά νά γνω θ ι  ώς ε ξ ή ς :

Τ ή ς  π α ρ ιξ η γ ή σ ιω ς  α ί τ ι ο ι  ·Τνε οί τ ή ς  Δύσεως έλαφρόνο ι  έ π ισ τ ο λ ο γ ρ ά -  
<ροι, ο ϊτ ιν*ς  τ ή ν  φράσιν  « έ π ί  τ ο υ  δ ρ ο υ ς  ’ Α θ ω ν ο ς ι ,  Α θΩ Ν ίΟ  έν 
ι β η ρ ικ φ  ί δ ι ώ μ α τ ι ,  ά *ρ ίτω ς μεταφ ράζου σ ι  montagne pres d'Ath&lies, 
ή  τ ο ι  έ π ί  τ ο υ  ’Α θ ή ν η σ ι ν  δ ρ ο υ ς .  Ουτω μεταξύ 5λλω ν  ή  τά ς  π α ρ α  
τόν  Κ αύκ ασον  χ ώ ρ α ς  π ε ρ ιη γ ο υ μ έ ν η  Madame de Frey gang (Lettres 
s u r  le Caucase’ et la G0orgie. Hambourg 181G), έν επ ισ τ ο λ ή  α ύ τ ή ς  
έκ Τ ιφ λ ίδ ο ς ,  γραφείση  τ ή  20 νοεμβρ ίου  1811 λέγε ι  ο τ ι  οΐ  " Ιβηρβς ,  
εκτός τών έν τ ή  χώρ<£ αύτώ ν  Ιδρυμένων μ ονα στηρ ίω ν  κ έκ τη ν τα ι  κ α ί  
δύο Ι τ ι ρ α . . .

Σ ε λ .  218, σ τ ί χ .  18 άντ ί  infallible γράφε  infallibile. Σ ελ .  221, 
σ τ ί χ .  19 άντ ί  Ρ ω μ α ν ιέ ζ η ς  γρ .  'Ρ ω μ α ν ιώ ζ η ς .  Κατά π α ρ α δ ρ ο μ ή ν  6* έλέ- 
χ θ η  δ τ ι  έ τελεύτησ εν  έν Κέρκυρα’ π ρ ο σ εκ λ ή θ η  μέν έ*ει ώς κ α θ η γ η τ ή ς  
τ ή ς  « ’ίον ίου ’Α κ α δ η μ ία ;»  ύπό τοΰ  α ε ιμ ν ή σ το υ  λόρδου Γ υ ιλ φ όρδ ,  ά λ λ ά  
δέν ή δ υ ν ή θ η  νά  μ ε τ α β ή ,  τ ή ς  Αυστρίας άρνηθε ίσης  α ύ τ φ  δ ια β α τή ρ ιο ν ,  
κ α ί  έ τελεύτησεν  έν Μ εδιολάνοις  τ φ  1835.— ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΓΡΙΑΝ 
Σ ε λ .  52, σ τ ί χ .  25 ά ν τ ί  Malet γρ· Mallet. Σ ελ .  201, σ τ ί χ .  11 ά ν τ ί  
έδικοΰ γρ .  Ιδ ικοΰ.  Σ ελ .  209, σ τ ί χ .  21 ά ν τ ί  γ ίνη  γρ .  γείντ^. Σ ελ .  221, 
στιμ. 2 ά ν τ ί  θα ρρα λα ΐο ι  γρ .  θαρραλέοι .  Τ ά  δέ λ ο ι π ά  άφίεντα ι  βις τ ή ν  
ε π ιε ίκε ιαν  τών άνα γνω σ τώ ν .

ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Π Ι Ν Α Ξ

ΕΝ ΤΩι ΒΙΒΛΙΩι ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μ Η Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν
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