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Π Ε Ρ Ι Z A K X A I O T .1

Ή κυρία υπόθεσις του περί τοΰ αρχιτε- 
~λώνου Ζακχαίου άναγνώσματος, τό οποίον 
εύηρεστήθητε έλθοντες ενταΰθα ν α/.ουσ/ιτε, 
είναι ειλημμένη εκ τοΰ κατα Λουκάν Ιΐϋαγγε- 
λίου' είναι δέ αυτη άπλή καθ’ εαυτήν καί σύν
τομος, άλλ’ ήγέρθησαν τοσαι απαιτήσεις καί 
αξιώσεις έξωθεν, σχετικών 3;;.ως προς αυτήν 
εκ τε τοΰ εγγύς καί πόρρωθεν άντικειμενων,

* , Ανεγνώ<ι6γι έν τ£> φ ιλολογ ικώ  συλλογω «B y - 
pom» τον Μ άϊον ένεστώτος ε το υ ;. Έ κο ίδοτα ι δέ 
οπως έζεφωντ,βη άνευ επιδιορθώσεων τ, ρ,εταοολων κ α ι 
ι ις  'ή *  ουσίαν κ α ι e-ΐς το λ εκ τ ικό ν .

ώστε φοβούμαι μή δ αξιότιμος άρχιτελώνης 
πνιγν; έν τώ μέσω αυτών, η λάβ^ τό έλά- 
χιστον έν ιώ  άναγνώσματι μέρος. Θά προσ
παθήσω ομως νά τον αναβιβάσω είςκαμ- 
μίαν νέαν συκομορέαν, ϊνα μή πάντν) αφανής 
διέλθϊ), χωρίς νά παραλείψω καί τά προς ττ,ν 
υπόθεσιν συμπλεκόμενα ζητήματα καί τάς 
παραφυάδας αυτών.

Ή πνευματική τής ύποθέσεως άνάπτυξις 
καί διδασκαλία είναι ξένη καί της έδρας ταύ- 
ΊΤ,ς καί τής ώρας καί τοΰ ακροατηρίου. Είναι 
έργον τοΰ άμβωνος καί τών ιεροκηρυκών, καϊ 
πιστεύω δτι, όταν παρέλθϊ] ή χαταλαμβά- 
νουσα αύτοΰς συνήθως μετά τό Πάσχα νάρκη 
καί καρωτική κατάστασις έκ τών αγώνων, 
τής τεσσαρακοστής, θά χρησιμοπαιησωσι δι£
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~-'ιζ άναπτύξεως εις τό κοινόν, τά 
-λ της περικοπής ταύτης τού Ευαγγελίου έξα- 
γόμενα. 'Ημείς ενταύθα θά περιορισθώυ.εν εις 
εξηγήσεις ιστορικάς, άρχαιολογικάς, τοπο- 
ραφικας, σχετικας πως προς τήν υπόθεσιν. 
, £πισ*επτόμενος δ ’Ιησούς τάς διαφόρους 

κωμ«ς καί  ̂πόλεις τής 'Αγίας γης, ε“γνω νά 
ελθτ] και εις ’Ιεριχώ. Έν τι) πόλει ταύτη, 
ένεκα της επισημότητας της και των πολυ
τίμων προϊόντων της, ειχε τό κατάστημά του 
και κατωκει ο άρχιτελώνης Ζακχαίος. "Ι·,α 
Ρ  τ ν̂ Ίησοΰν, έκ περιεργείας βέ-
f j ‘" S*VT ”, είί συ*Ψ°Ρέ« ν> «τις ήτο έν τη 

•, ° 1 « ί ^προκεΐτο νά διαβή 5 Θεάνθρω
πος ελαβε δε την θέσιν ταύτην δ Ζακχαίος, 
όιοτι ητο το ανάστημά του μικρόν, καί δέν 
ν,το ουνατον άλλως νά εύχαριστήσν, την πε
ριέργειαν του, η τις ή το φαίνεται ισχυρά ?αί 
μεταδιδομένη εις «ϋτόν ϊσως άπό τάς γει- 
τονισσας του. Διαβαίνων δέ 5 ’Ιησούς καίίδών 
τον Ζακχαίον έκεΐ επάνω, είπεν είς αΰτόν 
° ; 1, τνιν Ψ ε?™ εκείνην θά καταλύση εις την 
οικίαν του· ο Ζακχαίος μετά χαράς καί συγ- 
κινησεως εδεχθη την άπόφασιν καί έφίλοξέ- 
νησε τον̂  Κύριον είς την οικίαν του. Είς τήν 
Ι̂εριχώ εκατοίκουν κατά την έτοχήν εκείνην 

εω ς12 0 0 0  ιερέων (’Ιουδαίων δηλ. ί-ρέων), 
αλλ ο κύριος έπροτίμησε την οϊ-.ίαν τοΰ α
μαρτωλού Ζακχαίου καί όχι των αίδεσιαω- 
τατων εκείνων την ύποπτον καί τυπικήν φι
λοξενίαν. Φαίνεται λοιπόν ότι ούτοι καί ά'λ- 
>-οι ε:ς τούτους άφωσιωμένοι κατέκριναν τόν 
Ιησουν, διότι ήξίωσε νά καταλύση είςάυ.αο- 

τοιλοϋ ανθρώπου οικίαν διατί δε ή το ίίέθεο')- 
ρειτο αμαρτωλός, λέγομεν παρακάτω. ’Εν 
τουτοις δ Ζακχαίος έξ ενθουσιασμού καί φι
λότιμες άπεφάσισε γενναίαν άπόφασιν ςα- 

5 ει^ε τ Φ Ί' σ̂ού, ότι παραχωρεί εις τούς 
■ετωχους τά ήμίση των υπαρχόντων του καί 
αν ήΜκησέ τίνα έν τη συλλογή των τελών, 
το α.τοοίδει τετραπλοϋν, όπως δηλ. δ περί 
καταχρήσεων τότε 'Ρωμαϊκός νόμος ώριζεν. 

Αλλα τις ήτο δ Ζακχαίος ούτος;
Παρά τινων άρχαίων καί νεότερων σχο

λιαστών των Ευαγγελίων διεφιλονεικήθη ή 
εθνικό της τοΰ άνδρός. Ούδείς έξ υμών αγνοεί 
ττοσον παράξενοι άνθρωποι ήσαν καί είναι οί 
σχολιασταί καίμ ίλιστα ot σχολαστικοί σχο- 
λιαστχί, και πίσον κείσμονες είς τάς πλά

νας των, καί όχι μόνον παράξενοι καί πε(~ 
σμονες αλλά καί τολμηροί. Ό ήρως τοϋ δρά
ματος φερει όνομα Εβραϊκόν γνησιώτατον

ί περ ίγ? 0Τ καθα?6?’ άΤν6?> δί-; '^''δικαιωμένος, όπως μοί τό ήοίλνί- 
νευσεν είς τών τοΰ ήμετέρουΠαν-
επιστημιου. 'Ο ’Ιησούς τόν είπεν ορθά κοοτά 
«υην τού 'Αβραάμ,» «καθότι καί αυτός υίός 
Αορααμ εστι» δηλονότι άπόγονος Άβραάυ.· 

το ονομα τής γενεάς του μνημονεύεται είς 
πολυ αρχαιότερα τής έποχής του βιβλία, είς 
τον Εσδραν καί Νεεμίαν, έν οίς μνημονεύε
ται η πάτριά τών Ζακχαίων πολυάριθμος 
ουσα εν τοίς έπανελθοϋσιν είς Παλαιστίνην 
εκ τής αιχμαλωσίας τής Βαβυλώνος Ίουδαίοις· 
«υ:οι Ζακχοΰ επτακόσιοι εξήκοντα» (νΕσδρ.
?ν i , \ 6 άνα? έ?εται είς Νεεμίαν 
Γ ' Είς ’Ιεριχώ εζη σύγχρονος μέ τόν 
ημετερον Ζακχαίον καί άλλος ομώνυμος αΰτώ 
Ιουόαϊος γνησιώτατος, ό πατήρ τοΰ διαση- 

μοτατου 'Ραββίνου Ίωχάναν* Γιοχά,’α ν  pen 
/ α χ ε , υιός δηλονότι Ζακχαίου1 Ζακχαίος 
ωνομάζετοκαί άξιωματικος ’Ιούδα τοΰ Μακ- 
καβαίου. Τοΰτον τον Ζακχαίον όμως, τόν 
τοΰ Μακκαβαίου, θέλει νά τόν γράψν, Ζαχα
ρίαν τών σχολιαστών πάλιν τις. Βλέπετε ό'τι 
ου ε τους Ζακχαίους άφίνουσιν ήσύχους ο; 
σχολιασταί, καί απέναντι όλων τούτων τών 
σαφών αποδείξεων ευρίσκουσιν ούτοι λόγους 
να άφαιρέσωσι την εθνικότητα τοΰ Ζακχαίου. 
’Εσχάτως τών τοιούτων λογομαγείρων τις 
άνεκάλυψε σπουδαίαν παραγωγήν η σύνθε- 
σιν. Γνωρίζετε ότι τήν κοιτίδα, τό λίκνον 
του νηπίου, οί Τοΰρκοι τό λέγουσι Μπεσίκι’ 
αυτός δέ εγραψεν έπισήμως ότι γίνεται έκ 
του πα ΐς  καί o?W, Παισοΐκος, Μπεσίκι, καί 
ακόμη έπιμενει εις τήν ιδέαν του καί τόν φι
λολογικόν του θρίαμβον.
r ϊα 5 '*  λοιπόν περί τοϋ δνόματος τοΰ 
εσπερινού φίλου ημών Ζακχαίου. Τώρα περί 
τοΰ έπαγγέλματός του.

]̂ ΪΤ ε> Τ  ^εγει άρχιτελώνην· 
r/)c.}.r,cz τις να ύποθέσν) ότι σημαίνει τμημα- 
ταρχ^ν τών τελωνών, διότι ούτος φαίνεται 
ό'τι είναι αρχηγός τών τελωνών, πρωτοτελώ- 
νης παρ’ ήμΐν, μέ άλλας λέξεις Ζακχαίος 
τών τελωνών (Δάσιος τών τελωνών). Ά λ λ ’ή 
υπόθεσις αύτη έγενετο έξ άγνοια; τεϋ οικο
νομικού οργανισμού τών καί τής Ίουϊαία; τότε
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χοατούντων 'Ρωμαίων, έφαρμοζόντωνκαϊ είς 1 
τάς υποτελείςεί; αυτούς επαρχίας ίδιον οικο
νομικόν σύστημα. Τό αξίωμα τούτο έχει τλν I 
ιστορίαν του είς τά οικονομικόν σύστημα των 
'Ρωμαίων.

Περί τών οικονομικών τών 'Ρωμαίων εν 
γένει1 άφίσταμαι τού λέγειν, διότι δεν  ̂έχω 
δρεξιν νά ϊδω διαμαρτυρήσεις τών τής Ρω- I 
[λαϊκής αρχαιολογίας καθηγητών, είμαι όμως 
έντός τού δικαίου μου, αν είπω δλιγα τινά I 
σχετικά προς τό προκειμενον οντα, τώ^ I 
προσόδων αυτών καί τοΰ τρόπου τής συλλο 
γής τω ν  χρειάζεται δέ αύτη η παρεκβασις, I 
ό'πως έξηγηθώσι τά κατά τό υπούργημα τοϋ 
άρ^ιτελώνου Ζ^κ,χαιου, ως εΐ7Τ0[/.εν.̂

Αί υπό διάφορα ονόματα γενικά υπό τών 
άρχαίων 'Ρωμαίων καί'Ελλήνων συγγραφέων 
μνημονευόμεναι πρόσοδοι τοϋ ρωυ,ααου κρα
τούν, βαθμηδόν νομοθετηθεϊσαι και προϊοναος 
τού χρόνου πολλαπλασιασθεΐσαι, ήσαν περί
που at έξης.

1) Τά υπό τών κατεχόντων δημοσίους 
άγρούς τελούμενα τή έπικρατεία δέκατα.

2) Τά νόμιστρα, ήτοι τό δικαίωμα, οπερ 
κατέβαλλαν τνί έπικρατεία οί ποιμαίνοντες 
τά βοσκήματα αυτών εις δημοσίους βοσκας.

3) Τάέλλιμένια τέλη, άτινα έπεβάλλοντο 
είς τά είσαγόμενα καί εξαγόμενα εμπορεύ
ματα, καί τά είς πόλεις είσαγόμενα καί έςα· 
γόμενα, portoria λεγόμενα 'Ρωμαϊστί.

4) Τά τών αλυκών μισθώματα.
5) Τά τών μεταλλείων.
6) Αί εκατοσταί λεγόμεναι, ήτοι το εκα- 

τοστημόριον τής αξίας πάντων τών εκποιού
μενων πραγμάτων. Τό τέλος τοΰτο μετεβλήθη 
ποτέ είς διακοσιοστον κτλ. ^

7 ) 'II δεκάτη ή εικοστή τής άπελευθερώ- 
σεως, δηλαδή τό εικοστόν τής άξίας τοϋ ά- 
πελευθερουμένου δούλου.

8) 'Η εικοστή τών κλήρων καί δωρεών, 
όταν αύται έγίνοντο εί; μή συγγενείς ή 
πτωχούς.

9) Οί επιβαλλόμενοι είς ξένας χώρας είς τήν 
εξουσίαν τών 'Ρωμαίων περιερχομενας φοροι.

10 ) Ή ογδόη, ήτοι τό όγδοον μέρος τής 
άξίας τής ιδιοκτησίας τών είς Ιταλίαν δια- 
μενόντων απελεύθερων, άν αύτη υπερεοαινε 
τά 200  σιστέρτσια. Ό φορος ου τ ι ; rt 
ί~\ Καίσαρος.

1 1 )  Τό πυλικόν καί κιονικόν τέλος, δηλ. 
φορολογία τών πυλών και τών κιονών (εις 
καταστολήν τής πολυτελείας τών οικοδομών 
τό β' υπό Ίουλ. Κ,αίσαρος.)

12 .) Τελευταϊον καί πως άστεϊον ήτο δ 
φόρος, δν ώφειλον νά πληρώνωσιν οί άγαμοι, 
τά γεροντοπαλήκαρα, όστις έλέγετο aes uxo- 
rium·' επέβαλε δέ αΰτόν δ Φούριος Κάμιλ- 
λος τιμητής γενόμενος- ήθελε δέ, κατά Πλού
ταρχον, δι’ αυτού νά διευκολυνη τον δεύτε
ρον γάμον τών χηρευουσων γυναικών, α ι.ι-  
νες δεν ήσαν δλίγαι έξ αιτίας τών πολέμων. 
Γνωστόν δέ,ότι οι πόλεμοι εχουσι την συνή
θειαν νά πολλαπλασιάζωσι τας χηρας καί 

i τά ορφανά, και νά ποτίζωσι με αίμα τους 
αγρούς, ϊνα φυτρώνωσιν έκεϊ δαφναι όια τας 
κεφαλάς τών στρατηγών. Ό Βαλέριος Μα- 
ξιμος λέγει περί τοϋ φόρου τούτου τάδε* 
«Ό Κάμιλλος καί δ ΓΙοσΟούυ.ιος, τιμηταί 
οντες, ύπεχρέωσαν τούς έγγηράσαντας έν ά- 
γαμία πολίτας νά άποτίνωσιν είς τόν δη
μόσιον θησαυρόν λόγω άποζημιώσεως ποσόν 
χρημάτων. ’Ά ν δέ τών γερόντων τούτων 
τις ήθελε παοαπονεθή κατά τής προκει- 

I μένης σοφής διαταγής, επεβαλλετο αυτω 
πρόσθετος ζημία καί έλεγε τότε δ άρχων, 
αΊΙ φύσις, διδοϋσα υμϊν τό είναι, σάς υπο- 
χρεοι νά .τό μεταδωσητε εις άλλους. Οι γο
νείς υμών, άναθρέψαντες υμας έπέβαλον υμϊν 
καθήκον, όπερ ή τιμή σάςδιέταττε νά έκπλη- 
ρώσητε, νά άναστήσητε δηλονότι έκγόνους. 
ΜΙ τύχη αύτη παρέσχεν υμϊν ικανόν χρόνον 
είς έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος τούτου, υμείς 
δέ διηνύσατε τάς ημέρας υμών χωρίς να υ̂ι.Ο- 
βληθήτε είς τάς υποχρεώσεις τοϋ συζύγου 
καί τοϋ πατρός- δεύτε λοιπόν λύσατε τά βα · 
λάντια υμών καί καταστήσατε αυτά ονή- 
σιυ.α είς πολυάριθμον οι^ογενειαν». ^

1 Οί Ιουδαίοι καί άλλοι υποτελείς λαοί έπλη-
ρωναν καί κεφαλικόν φόρον τοΐς'Ρωμαίοις, διά. 
τοΰτο καί ήρωτήθη δ ’Ιησούς υπό των ΊΙρωδια- 
νών, «έξεστιδοϋναι φόρον τώ Καισαρι κτλ.». 
'Ο Κ,ικέρων λέγει τόν φόρον τούτον επικεφα- 
λιον, τό τουρκιστί χαράτσι (ϊόε καί Άριστ.
ο I/.. β. 1 s.) t

’Αγνοοΰμεν ακριβώς τ ί συνέβαινεν έν 'Ρώμη 
κατΛ τούς αρχαίους της χρόνους, ώς προς 
τήν r . /,λογήν τών φόρων' καί τό άγνοοϋμε *, 
διότ’-j οπού έριζουσι πρός άλληλα κόμμα τ at
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και ψχτριοίΐ, ΰφ’ οίονδήποτε τύπον, ποός ενκ 
όέ και μονόν άναντιρρήτως σκοπόν, ί  έξα- 
κριβωοις της αλήθειας είναι δύσκολος διά 
την ελλειψιν κρατών. 'Οσάκις δύο φιλονει- 
κουσι̂  περι οιουδη'ποτε πράγματος, φιλο- 
νεικουσι,  ̂διότι Ικτερος νομ£ει δτι έχει δί- 
καιον, ο αντίπαλός του δέ άδικον. Τοΰτο συυ-
! * Τ  ? ι ι·% **1· * Ψ » 4  **1 είς πολιτικά 
και εκκλησιαστικά ζητήματα, καί ιδού κόμ
ματα, φατρίαι, «ζέσεις, σχίσματα, m ,  1 
,·α·’ ‘αμαρτυρόμενοι, βούλγαροι, άδειοι 

ευαγγελικοί, ών ή άπαρίθμησίς ή^ύνατο νά 
μας ^  «« ’ξημέρωμα. "Αν μή f r ev 
κυριαι παροΰσαι ήθελα είπεϊ, διατί, μόνον

■ανόνο κυριαι φιλονεικώσι, καίαί δύο εν ου- 
ctv aouov.

Άγνοοΰμεν λοιπόν τίσυνέβαινεν έν'Ρώ,,.η 
παρα τοις επιτετραμμένος τήν συλλογήν κ α ί  
εισπρα,ιν τών φόρων υταλλήλοις, καί ιδού I 
ί  σύγκλητος εγνω καί δογμάτισε νά αι- 
σθωνωνται οι άμεσοι φόροι καί τ* τέλη της 
εισαγωγής και εςαγωγί,ς. Δέν άνευρέθηκατ’ά- 
κριβειαν κατά ποιον χρόνον άπεοασίσθη η I 
τοιαυτη μίσθωρις, βέβαιον όμως' είναι ότι 
νινετο ηδη αυτη κατά τόν δεύτερον φοινι

κικόν λεγόμενόν πόλεμον, 
ίδου όέ πώς έγίνετο.

ΙΝωστΑν όμΐν βέβαια είναι ότι έν ταΐς 
μ.γαλαις αρχαΐς της τών 'Ρωμαίων πολι
τείας ησανκαί οίτιμηταί, ών έργον ήτο Α') 
ί  α-ογραφη τών 'Ρωμαίων πολιτών χαίτης 
2 - σ ι α ς  «ύτών. „') 5 έλεγχος τών ήθών 
ί  , Λί ° ιαγωγης τών πολιτών, καί Γ') η 

ιοικησις τών οικονομικών τοΰ κράτους. Τό I 
Γ τούτο εργον τών τιμητών καΟίστα αυτούς 
οιον υπουργούς τών οι’,ονομι,ών. Παρατηρη-
ι °-"·ω? 0Tl V.OUV μέν ώς τοιοΰτοι τά 

οικονομικά τοΰ κράτους, αλλά δέν έλάαβα-
ν,°ν καΐ τα« προσόδους’ άπεστέλλοντο αύται
2  ?WX’J?0V’ δστιί ύ-η'γετοεις - 0  Σύγκλητον, υφ’ ε ^ ο ν τ ο  ο['Τα
μ ; Π?ωτ0« ο««ησ*ς τήν τιμητείαν, νω- 
ρι« ομως τιμητών ειδικών, ήτο ο τής 'Ρώ-

·βασιλεύς Σέρβιος ϊούλιος· ά'νρι 
r J 0" ΐ * 3 ~ Χ· έτους δέν άπεδεικνύοντο

“ 5Τ*.ν λεΐΤΟυ?νί«ν ταύτην. 
κ .0  .ο δέ εςελέγοντο ίνα τήν έκτελώσι δύ3

?Ζ°ν; εί» ?'^μα(όμενοι κήνσορες, ό'έστιτιμη-
™  η εςουσια αυτών ήτο πενταετής κα τ

άρτας, είτα δε περιωρί^  διά νόμου ~οΰ Si 

σΤα.γάρ ίή  'Ρωμαίοι σέβονταΓ^αί νομ^ο,Γ

^ x : i: ; ; 7 r S  z t :  t f #

1 7 ·)Δια του το καί έξελέγοντο τιμη-αί i , ieJ  
f“ ‘ «νδρες, κατ’ άζγας έκ τ ώ ί ΐ  

' ? τά τινα δέ καιρόν^ίς έκ τούτων κα^εΓς^κ 
τ-π Λ ηβειω ν. 'ί^έον όμως ότι τό ά ξ ίω "

Γ ς  κ α ί3 λ ο '* ^  χΡί Γ  "°λλάί ^ » S -  σ-ιςκαι τέλος κατη?γήΟη, άνετέδησαν δέ ά'λ-
>.aicaPZ?i τά τούτων καθήκοντα ‘ λ

Ου.οι δε οι τιμηταί, ώς έπιμεληταί τών
οικονομικών τοΰ κράτους, έμίσθουν κατά πεν-

τ Γ τ έ ! ?  fV ^  ai0£pTt'(!J’
αμα λαμοανοντες τήν άονήν —
« > ν  Vi « - 3|„ „ t a : i j  , / j . j  ;Ρ Ϊ "

£ ; * ·  w  r » * T”  x w w J

U/tcpcoaivov oLa <τ-λ — / *

p  x"7‘ ! « ■ · ·» < >  τ -s; , w
” « « * ?  ·ΛϊΜ » »  ώίΤ

W <  I j j* ,  * Γ ά
■ i t  " Ρ 'Λ ίω ε .ΐί oi . a

*“Γ ’ · ”  ‘ ” “ T“! Vi *>» *sr" u o v !t
5 ?  T  ‘ “* Τ ” 1 ’ *  "■’ ? » «  « Ι ^ ί τ , ί ί

ί  μ /i αμελωσι τών ίεοών. Είναι έν 
τουτοις περίεργον έν Λ ~α —. <
νόν, οι ν ή ν ί  Ι ΐν ’ , , J  ^Ρ°κειμενον πτη- 

, α τοσον εξυπνον (ώον, οί
Αγγλοι λεγουσι χήνας τους κουτούς άνΟρώ-

• Τ  * ’ ? * * * » - « » «  κ ψ ·* ^ ^ , 4 “

α ··'{·ιτουντο μεγάλα κεφάλαια είς 
την εκμισθωσιν τών τελών κατηντησε νά γί- 
νω^ται συνήθως εψισθωταί αυτών οι έ/ τής 

f e r i » ,  0·ίτ ,„ ( ^  έ > ™
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η πλουσιοιτέρα τάςις,διότι φαίνεται ήσαν τής 
αίρέσεως τοΰ Άγγλικοΰ δόγματος . κ Μάζευε 
ο ,τι’μπορείς καί φύλαγ’ δ,τ’ έχεις.» Επειδή 
δέ πάλιν ή έ/.μίσΟωσις τών τελών,διά τ ’ άπαι- 
τούμενα μεγάλα έξοδα τής εισποάξεως, έτύ- 
γαινε πολλάως νά υπερβαίνη τάς υλικάς δυ
νάμεις ενός μόνον κεφαλαιούχου, συνεκρο- 
τοΰντο προς τήν έκμίσθωσιν έταιρίαι. Αύται 
δέ έξέλεγον τόν διευθυντήν των έν 'Ρώμν; 
δστις παρίστατο πλειοδοτών είς τάς δημο
πρασίας τών προσόδων. Παρεκτός δέ τούτου 
υπήρχε καί επιμελητής, έν 'Ρώμ-j συνήθως 
Καμένων, δστις διώκει τήν εταιρίαν, έδιδε 
είς τούς εταίρους καί μετόχους τό άνάλογον 
μέρισμα. 'Υπό τοΰτον δέ διιορίζοντο υποδιοι- 
κηταί, οϊτινες διέμενονέν ταΐς έπαρχίαις, ών 
τά τέλη εϊχεν έ/.μισθώσει ή εταιρία των- 
ούτοι δέ πάλιν εΐχον υφ’ εαυτούς είσπράκτο- 
ρας, σταθμάρχας, φύλακας καί λοιπούς υ
παλλήλους. Καί οί μέν καθαυτό έκμισθωταί 
P u b l i c a n i  κυρίως λεγόμενοι, ήτοι δημο- 
σιώναι, άτε τά δημόσια τέλη <ί>νούμενοι, 
ήσαν έκ τών σπουδαίων καί εύσεβάστων πο
λιτών τής τών ιππέων,, ώς ε’ιπομεν, τάςεως' 
dyo'j καί διά τόν πλούτον αυτών καί διά 
τήν εξουσίαν των ώς δημοσιώναι πολλήν 
επιρροήν είς τήν 'Ρώμην. 'Ως τοιούτους δέ 
τούς έθώπευον καί τούς έκολάκευον οί παν- 
τα^όθεν ένίσχυσιν άρυόμενοι πολιτευόμενοι 
ώς χρησίμους είς τούς πολίτικούς των σκο
πούς, διά τοΰτο καί τις τούτων, ό ΚΛκέρων 
είπεν δτι ήσαν «άνθος τών 'Ρωμαίων ιπ
πέων, κόσμος καί στήριγμα τής πολιτείας. 
« F l o s  e q u i t u m  R o m a n o r u  in,ο r n a- 
m e n t u m  c i v i t a t i s ,  f i r m a m e n t u r n  
r e i p u b l i c a e . »  Λεν έπετρέπετο δέ ούτε 
τοϊς δούλοις ούτε τοΐς άτελευθέροις νά γί- 
νωνται εταίροι είς τάς τελωνιακάς εταιρίας.

"Οταν ή πολιτεία περιέπιπτεν είς άνάγ- 
κας, ο·. δημοσιώναι προκατεβαλλον είς τό τα· 
μεΐον τάς αναγκαίας δαπάνας, καί τοΰτο ρ.ά- 
λιστα ηΰξανε πολύ τήν επιρροήν των, ώς 
έ’καστος ήυ.ών δύναται νά είκάσνι εκ νεωτε- 
ρων καί συγχρόνων παραπλήσιων πραγμάτων. 
'Ο Βαλέριος Μάξιμος, συγγραφεύς άκμάσας 
επί τοΰ αύτοκοάτορος 'Γιβερίου, έν τή ιστο
ρικών άνέκδότων συλλογή αυτοΰ, αναφέρει 
ώς δείγμα φιλοπατρίας τών δημ.οσιωνών, 
δτι κατά τόν δεύτερον φοινικικόν πόλεμον

(μετά τήν έν Κάνναις μάχην) έξαντληθέντος 
τοΰ δημοσίου θησαυρού τόσον, ιοστε ουδε τα  
προς ιεροτελεστίας έξοδα ήσαν, παρουσιά- 
σθησαν είς τούς τιμητάς οι δημοσιώναι αυ
θόρμητοι καί τούς προσεκάλεσαν νά συμφω- 
νήσωσι μετ’ αυτών πάσας τάς αναγκαίας 
πράσεις, ώς νά ήσαν είς ανθήραν κατάστα- 
σιν τά οικονομικά τής πολιτείας, ύποσχε- 
θέντες δτι τά πάντα θελουσι προμηθεύσει 
χωρίς νά ζητήσωσι τίποτε από τό οημοσιον 
προ τοΰ τέλους τοΰ πολέμου.

Τοιοΰτοι ήσαν οί δημοσιώναι, υπο την 
τοιαύτην έ'ποψιν- άλλ’ οί έν ταις έπαρχίαις 
υπάλληλοι αυτών, οί λεγόμενοι άρχιτελώ- 
ναι, τελώναι καί μάλιστα οί έλλιμενισται 
κτλ. ησαν δλον τό έναντίον, λύκοι, αρπαγές, 
πλεονέκται' δυνάμει αυστηρότατων νομών 
καί κανονισμών, ους οι δημοσιώναι πρ^υκα- 
λουν, έν τή είσπράξει τού δικαίου καί ωρι- 
σμένου τέλους έβασάνιί,ον μυριοτρόπως τους 
ανθρώπους' καί δι’ υπερβολικών εκτιμήσεων 
καί απάτης καί ένοχλήσεων ποικίλων έ),αμ- 
βανον πλέον τοΰ νομίμου' άπατώντες δέ καί 
τούς προϊσταμένους αυτών, καθίσταντο τώ  
χρόνω πλούσιοι' επειδή δέ είχεν ανάγκην ή 
πολιτεία τών δημοσιωνών διά τάς προκατα- 
βολάς, παρέβλεπε καί αυτών τάς τυχόν κα - 
ταχρήσεις καί τών υπαλλήλων αυτών.

Είς πρόληψιν καί κολασμόν τών καταχρή
σεων τών τελωνών υπήρχον βέβαια διατά
ξεις, άλλ’ αύται ολίγον ωφελούν, ιστός 
αράχνης. Π. /. ίνα οί διοικηταί καί κατατο- 
πους άρχοντες προστατεύωσι τούς υπό τών 
τελωνών πιεζομένους, δέν έπετρέπετο αύτοΐς 
νά είναι μερΐται είς αάς τών δημοσιωνών 
εταιρίας, δέν ήδύναντο νά ε/ωσι μετοχάς.

'Γπήοχον έτι νόμοι άλλοι προστατευτικοί 
τών φορολογουμένων καί άλλοι ένισχυτικοί 
τών τελωνών είς τό έργον των.

Ή άπόδοσις τοΰ τετραπ7,οΰ είς τόν άόι- 
κούμενον φορολογούμενον ήτο έκ τών νόμων 
τούτων. Καί παρ’ ήμΐν υπάρχει νόμος νά 
πληρών-/] τό οκταπλοΰν τοΰ τέλους τοΰ απο- 
κρυπτομένου καί λάθρα υπεξαγόμενου εμπο
ρεύματος ό λαθρέμπορος, άλλά δέν έφρόντισαν 
οί αρμόδιοι είς τοΰτο, νά ψηφισθή νόμος νά δίδη 
καί ό τελώνης τό οκταπλοΰν τοΰ αδίκως 
λαμ.βανομ.ένου τέλους, ίσως διότι δέν δύνα- 
ται νά συμβτί τό τοιοΰτο. Καταχρασταί λοι-
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τελωνών.— ’Απέκει Ι Γ '  κατα?άτων 
πολεαισται κ « ^  ° Λ ° 1 ^  * ί
εθε,L ·  ί “ ’ ° Τ0"°« των δί* τοΰτο
(Γερμ. 29.)*' 0i,,jW i0V τών 'Ρω:^ίων

παράπονα κατά-~ f > *!« δν εγειναν 
νά κατα ιν ' ? τυραννίας τών τελωνών, 
τέλν ' τ  '' ^  εΐ3αΥωΥι*« καί έξαγωγικά
* Α  τ̂ κ α , r to" · ( ^ ) ,
« ο ;  εί τοΤ ' ’ V * * *  ϋπ°*λιν^
ήγειρε «οα)^ ν“ α ϊ ?αΤ°?0ί ^

. , ,  ,  τ ' ,  "* ~ου νεωτερισμοΰ τού- 
? ου επηνεσε τόν αύτοκράτορα διά

'Vatflrvi*r/v —Λ . . _____ / . 1

του
—Λ .' ~ *̂ ' ow »υΛ5αΤ0Ώα rVf/v

g v v a ^  του,παρέστησεν « ΰ τ ώ έ ^  
τωΟή at " ^ ‘̂ '^ ^ -ρουηθελον έλατ-

*0 ffi’i-rr,. ' ,Μ > |,,ν τγΚ ^υναμεώς του.

ϊ*?ουσ&Γ’Ε ?τ ίύ* ίβθη-είί Τ“ί / ν5τ“ σε,1ί τ%Ορώ-ro' ' ~ ',/ ο’°1ί °*αωί ° αλλως άπάν-
ι ί  ε*ειν0« “Λ ^ ς  διέταξε νά δημο-

J t t iw w , at τέως άπόρρητοι κρατούμεναι 
ψ-ησεις (ταριφαι=γνώμονες κατά τους 

ίρχαίους^·Ελληνας). Κατά τήν γνώμην δέ
καί : r ? συγΓ'λ'/ίτ0υ ε~^εχθησαν αύστηραί 
'  κ°λΓ τ ’·κίί1τών καταχρήσεων Πατάξεις, 
* τινες ό'μως τηρηθεϊσαί πως έν άρχή

αν κατόπιν είς άχρηστίαν. Ή πλεονεξία 
των τελωνων κατέίαλεν αύτάς, καί tiou πά
λιν μεγάλη καί φοβερά ή τών τελωνών oU- 
λασια «immodestia publicanum. s
β λ - ΐ T0l0^ °  Τ'  ̂ ?°?ολοϊ ί* ί  σύστημα έπε- 

κ«ι ε“  ^  Ίουίαίαν δτε αυτη κατέ- 
στ/! οΡωμαϊκή έπαρχία. Οί Ιουδαίοι, δυσκά-

κ αγ“ν ? ιλελεύ9ε?0ί λαός, ί,ινώς 
εφερον τον Ρωμαϊκόν ζυγόν καί σφόδρα μά-

β’α Γον°λλ7!τικον εφαίνετο αΰτοΐς τό εΐσ- 
«Χθεν οπό τών δεσποτών αΰτών φο,ολο-

Ϊ Γ Γ " " · “ “- J , i  ™ " °  « λ•ον Ιησουν, « ν ε"πρεπε νά πληρώνωσι καί 
τον κεφαλικον φόρον εις «ϋτοΰς «ϊξεστιδοΰ- 
«ι κηνσον τ<ο Καίσαρί;» £{χον δέ καί δί- 
αιον ουτω να δυσανασχετώσι, διότι ή επί 

τ/,ί εςουσιας τών 'Ρωμαίων φορολογία των 
 ̂ συγκριτικως προς τάς προηγουμένας βα

ρύ. ατη και επαχθέστατη.
’! * ?  ώς έν *ε?*λ«ίω η προτέρα αύτών 

<««τ εποχας φορολογία.
Πριν η είσαχΟη παρ’ Εβραίο,ς η μοναρ  ̂

χι«, οι μονοί βαρΰνοντες τόν λαόν φόροι 
WOV η οεκατη, τά πρωτογεννη'ματα (άπαρ-
χαι) και τά τοις ίερεΰσι άφωρισμένα λύτρα 
™» ^τοτ&ω» ίνβρώι„  ^  χί,
αλλαιτινες μικραί προσφοραί, ών τινες ήσαν 
κουσιο, Έπι τής βασιλείας οί φόροι ήσαν 

. \ άε/·*~·< τών προϊόντων τής γ ή ς  κ«ί τών
κτηνών. Προστιθεμένου δέ ταύτη καί τοΰ 
ιεραα,.ου φόρου, έγίνετο περίπου εικοστή,
>̂•01 Ot7TAOO£/CCCTOV.

2) Καταναγκαστική στρατιωτική 6πη- 
ρεσια επι ενα μήνα καθ’ έκαστον έτος.

ό) Δ ωροφορ ία ι τώ βασιλεΐ έν άρχή τής 
βασιλείας η εν καιρώ πολέμου’ έκούσιοι μέν 
κατα τύπον, άλλά ά/.αθυστέρητοι, εις νοή
ματα ή πράγματα. 7·1

4) Εισαγωγικά τινα τέλη έξωθεν είσκομι-ί,ενα. ‘ζόμενα
ο) Μονοπωλιον ολίγο>ν τινών ειδών. 
Χαριν στρατιωτικών έκδουλε-ίσεων αδύ

νατο ναχορηγηθ/j άτέλεια, ώς εικάζεται έκ
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χωρίων τινών τής Π. Λ. "Οτι δέ βαρεία έφαί- 
νετο η φορολογία αυτη, έζάγεται έκ τοΰ 
πρός 'Ροβοάμ παραπόνου τοΰ λαοΰ «Ό πα
τήρ σου έβάρυνε τόν κλοιόν ήαών, καί σϋ νΰν 
κούφισον κτλ .» Λιάφορα άλλα βάρη έπεβλή- 
θησαν τώ λαώ καί έντώ βασιλείω τοΰ’Ιούόα 
και έν τώ τοΰ ’Ισραήλ, ένεκα τών κατα- 
βαλλορ.ένων καταναγκαστικών φόρων είς 
ξένους βασιλείς κατά καιρούς.

'Γπό τήν τών Περσών εξουσίαν, είς πολ- 
λάς και βαρείας εισφοράς ήσαν υποβεβλημέ
νοι οί ’Ιουδαίοι, είσαχθέντος τοΰ κατα- 
θλιπτικοΰ οίκονομικοΰ συστήματος Λαρείου 
τοΰ 'Γστάσπους είς τά υποτελή του έθνη, 
άνθ’ ου καί ώνομ.άσθη υπ’ αυτών τών υπη
κόων του Περσών «Κάπηλος» ό Ααρεΐος ού
τος’ διότι, καθ’ 'Ηρόδοτον, «έκαπήλευε 
πάντα τά πράγμ.ατα.»

"Οτε οί ’Ιουδαίοι έγένοντο υποτελείς είς 
τους βασιλείς τής Α Εγύπτου καί τής Συρίας 
οί αύτοΐς τελούμενοι φόροι ησαν έτι βαρύ
τεροι' καί άπεμισθοΰντο διά δημοπρασίας, 
οί δέ δημοσιώναι μετήρχοντο πάσαν δυ
ναστείαν ΐνα ωφελώνται ό'σον ήδύναντο 
πλειότερον. Πεντήκοντα περίπου εκατομμύ
ρια δραχμών συνεποσοΰντο τά τέλη τής 
κοίλης Συρίας, τής Φοινίκης, τής Ίουδαίας 
καί τής Σαμαρείας (κατά Ίώσηπον Άρχ. ιβ.) 
Ώνησάμενος δέ τούς φόρους τών έπαρχιών 
τούτων Ίώσηπός τις παρά Πτολεμ.αίου τοΰ 
Ευεργέτου εις τό διπλάσιον ήτοι άντί έκα- 
τον περίπου έκατομμ.υρίων δραχμών (1 6 ,000  
ταλάντων), είσέπραξε τόσα, ώστε καί τά  
συμπεφωνημ.ένα έπλήρωοε, καί κέρδη μεγάλα 
ό ίδιος ώφελήθη.

Βαρείς ήσαν έτι οί έπιβληθέντες τοϊς Ίου- 
δαίοις φόροι υπό τών τής Συρίας βασιλέων 
υπό διάφορα ονόμ.ατα. Αόγμα τοΰ βασιλέως 
Δημητρίου τοΰ Σωτήρος περί άτελείας τών 
’Ιουδαίων ή έλαττώσεως τών τέως φόρων 
αυτών, δεικνύς τό επαχθές αυτών. Ιδού μέ
ρος αϋτοΰ «Καί νΰν άπολύω υμάς, καί άφίημι 
πάντας τούς ’Ιουδαίους από τών φόρων καί 
τής τιμής τοΰ ά .ϋ ς ,  καί από τών σ τιλά 
τ ω ν ,1 καί αντί τοΰ τρίτον τής σποράς, καί 
αντί τοΰ ήαΐσοίχ τοΰ καρποΰ τοΰ ξυλίνου 
τοΰ έπιβάλλοντός μοι λαβεΐν, άφίημι άπό

1 X f t m 'ατεφανο '., ·/, ίσο τιαον « ΰ τώ ν  έίΓελλοντ^ 
* * τ ’ ί’το; τ ί ί  3 »αιλϊΓ.

τής σήμερον καί επέκεινα τοΰ λαβεΐν άπό 
τής γής ’Ιούδα, καί άπό τών τριών νομών 
τών προστιθεμένων αυτή άπό τής Σαμαρεί- 
τιδος καί Γαλιλαίας,» (Α. ΛΙακαβ. 10).

Καί όμως άπέναντι πάντων τών είρημέ- 
νων φόρων έπαχθεστάτη έφαίνετο τοϊς Ίου
δαίοις ή υπό τών 'Ρωμαίων αύτοΐς έπιβλη- 
θεΐσα, διότι πρός τοϊς άλλοις έδήλου αύτη 
κατά τύπον τήν δουλοσύνην τοϋ έθνους των.

Καί τό μέν έθνος βαρέως έφερε ταΰτα, οί 
έξ αυτών ομως διοριζόμενοι υπό τών δημοσιω - 
νών 'Ρωμαίων είσπράκτορες τών τελών τής 
εισαγωγής καί εξαγωγής μάλιστα, δηλαδή 
οί τελώναι ούδέν διέφερον τών έν άλλαις 
έπαρ·/ίαις. Φαίνεται ή φύσις τής υπηρεσίας 
καθίστα αύτοΰς τοιούτους.’Εκατήχει δ ’Ιωάν
νης ό βαπτιστής τούς έρχομ-ένους πρός αΰτόν 
νά βαπτισθώσι βάπτισμα μ,ετανοίας τελώ- 
νας, καί έρωτώντας «διδάσκαλε τ ί ποιήσω- 
μ.εν ;» νά μή είσπράττωσι μηδέν πλέον παρά 
τό διατεταγμένον, άλλ’ οΰχ ήττον έμειναν 
πάλιν τελώναι. 'Ιεροκήρυξ τις ώμίλει ποτέ 
κατά τοΰ επαγγέλματος τής τοκογλυφίας. 
Έκ τών άκροατών του τις έφαίνετο κατευ- 
χαριστημ.ένος έκ τοϋ κηρύγματος, έτριβε τάς 
χεΐρας του- ότε δέ ό ίεροκήρυξ τόν συνεχάρη 
διά τήν συγκίνησίν του, είπεν είς αΰτόν εί- 
λικρινώς, Σοί εΰ/αριστώ διδάσκαλε- πιστεύω 
ό'τι όλοι θά παύσωσι τώρα μετερχόμενοι τό 
επάγγελμα κατά τοΰ οποίου ώμίλησας,καί θά 
μείνω μόνος εγώ, θά κάμω λοιπόν τήν τύχην 
μου,εύχαριςώ εΰχαριςώ λοιπόν,άγιε δάσκαλε. 
Επειδή λοιπόν καί οί ’Ιουδαίοι τελώναι ήσαν 
τοιοϋτοι, κατελέγοντο είς τήν τάξιν τών 
σφόδρα αμαρτωλών μετά τών ληστών, τών 
άτιμων, τών έθνικών καί τά λοιπά, καί τό 
τρώγειν καί πίνειν μετ’ αύτών έθεωρεΐτο 
μιαρόν, καί αυτόν τόν Ίησοΰν Χριστόν πολ- 
λάκις οί Φαρισαίοι (άλλη παστρική τάςις 
αύτη, τής οποίας τό συναξάρι θά εί’πω είς 
άλλην εύκαιρίαν) κατέκρινον, διότι έσχετί- 
ζετο μέ τελώνας. Είχον δέ τόσην πρός αύ- 
τοϋς αποστροφήν καί μίσος οί συμ.πολΐταί 
των ’Ιουδαίοι, ώστε έθεώρουν είδικώς σωςόν 
καί εύσυνείδητον νά μή φυλάττϊΐ τις τήνΰπό- 
σχεσίν του πρός φονεΐς, ληστάς, καί τελώ
νας. Τά έξ αύτών προερχόμενα χρήματα δέν 
ήσαν δεκτά είς τό έν τώ ναώ κιβώτιον τής 
ελεημοσύνης (Κορβαναν)- ο·5τε καί κριταί
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προσελαμβάνοντο οί τελώναι, ούτε καν ώς 
μάρτυρες.

Ο άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος λέγει, 
περί των τοιουτων τελωνών, οΐ'τινες καί είς 
τον καιρόν του δέν θά ήσαν καλλίτεροι' «Τί 
τελώνου χείρον; τών «λλοτρίων συμφορών 
ε^ π ρ αγμ ατευτή ς, κ«ί τόν μέν κάματον
Γ  6^ ι>, ™ & ^ ο { συμμερίζεται, 
<υστε έσχατη αμαρτία τοΰ τελώνου' ούδέν

w  “ ϊ °  έ? 1ν 5 τελώνν* *σμεν/,^ια, ενν0ρ,0ί αμαρτία, ευπρόσωπος 
πλεονεςια.» Καί πάλιν 5 αύτός' «κοινόν τή 
φύσει τών α,θρώπων τελώνης κακόν νό-χος 
“ °” α?~ας «κατηγόρητος, άφοβος κλέ-
'· · 'Λ, γστχς ανέγκλητος, δύσφευκτος βλάβη 
λύκος τών λογικών προβάτων, θν,ρίον άνθοω- 
πομορφον.» Καί Άστέριος 5 ’Λμασίας λέγει 
περι τελωνών. «Πασα μέν άδικία κακόν, 
και μίσους αξιον 5 δέ τελώνης ανυπέρβλη
τον, ουοε γαρουδέ πρόφασιν έ'χει της ά',.αρ- 
τιας ευπρόσωπον. Έπί μέν γάρ τών άλλων 
ευρισκεται τις ανάγκη τοΰ κακοΰ, ή ρίζα έ̂  
ων φύεται τό Οίκημα, 5 δέ τ ε λ ώ ν ^ ^  
εστιν απροφάσιστος λοιμός τοΐς λεωφόροις 
επικαθημενος.» Καί ά'λλος πατήρ, 5 ©εοφά- 
ν/)ί τα αυτά περίπου λέγει «Ό τελώνην ‘εΐ- 
πων εν ταύτώ περιλαμβάνει καί πλεονέκτην 
και άδικον καί ά'ρπαγα καί φιλάργυρον» 

Φαίνεται δε δτι ού μόνον οι παρά 'Ρω- 
μαίοις τελώναι, άλλα έν γένει καί πρά τού
των και μετά τούτους καί έν άλλαιςχώοαις 
της αυτής ποιότητοςήσαν τά αξιότιμα ταΰτα 
υποκείμενα. Ό ’Αρτεμίδωρος λέγει' « ’Άκαν- 

Λι Χαι σκόλωπες καί παλίουροι καί βά’- 
τοι προς μέν ασφάλειαν επιτήδεια πάντα 

, τ “ ?ρ «γρ ί γίνεσθαι καί άρκη χωρίων, 
προς δε τας έκπλοκάς οϋ πάνυ τι έπιτήδεια 
Οια το καθεκτικόν. Τ ί.Ιώ πιις  δέ καί καπή- 

ς χαι λνΐσταϊς καί ζυγοκρούσταις καί πα- 
ραλαγαις ανθρώποις έπιτηδειότερα τών άλ
λων γίνεται διά τό βία τά άλλότρια καίμή 
ίρουλομένων αποσπάν.»

'Ο φιλόσοφος Θεόκριτος δ Χίος, εύ?υής 
και άστεΐος άνθρωπος, ώς είναίπως καί'νΰν 
otXioi, έρωτηθείς ποτε, Ποια τών θηρίων 
„ χαλεπώτερα; είπεν έν μέν τοΐς δοεσιν 

«ρκτσι καί λέοντες, έν δέ ταΐς πόλε σι τε- 
Λωναι και συκοφάνται. Ό αυτός Θεόκοιτος 

καί περί τών λόγων τοΰ Άναξιμένους

οτι είναι λέξεων μέν ποταμός, νοΰ δέ στα
λαγμός, και τοΰτο τό αναφέρω ίνα έχητέ τι 

να ειπητε περί τοΰ έμοΰ έσπερινοΰ τούτου 
λογου, ^οταν σάς καλονυκτίσω. Ό Δικαίαρ- 
χο«, ή δ συγγραφείς τοΰ εις τόν περιπατη
τικόν τούτον φιλόσοφον, σύγχρονον τοΰ ’Αοι- 
στοτελους, άναγραφομένου βίου Ελλάδος, 
λόγον περί τών έν’Αττική Ώρωπίων ποιού
μενος, λέγει τήν πόλιν αυτών τελωνών άνν- 
περζλητον πλεονεξίαν, «τελωνοϋσι γάο καί 
τα μέλλοντα προς αυτούς είσάγεσθαι,» πα
ρατίθεται δέ δύο στίχους κωμικού ποιητοΰ
«γνωστού έποχής, τοΰΗένωνος περί Ώοωπίών 
τους εςής. 1

Παντες τελώναι, πάντες εΐσίν αρπαγές.
- Κακόν τέλος γένοιτο τοΐς Ώρωπίοις;
 ̂ Είναι δέ περίεργον δτι οί νΰν Ήοώπιοι, 

οπως μέ βέβαιοί 5 βουλευτής ανεψιός μου 
Ο0ων Μακρυγιάννης, είναι σωστοί άνθρω

ποι καί ούόέποτε τοΰ έζήτησαν νά γείνωσιν 
είσπρακτορες ή τελώναι. Διδουσι τάς ψήφους 
των ελευθέρας έν καιρώ τών έκλογών, πί- 
νουσι τό κρασί των καί ήσυχάζουσιν, ώς τίμιοι 
και καλοί άνθρωποι. "Οτι δέν διέφερον κατά 
την πλεονεξίαν τών άλλων τελωνών καί οί 
εν Αθήναις έκμισθωταί τών δημοσίων τε- 
λ?ντελώ ν« ι, μάς τό βέβαιοί 4 κατά τίνος 
αυτών άγανάκτησις τοΰ φιλοπάτριδος καί 
τιμιωτάτου ρήτορος καί πολιτικού Λυκούρ - 
γου τοΰ ’Αθηναίου. Γνωρίζετε οτι οί έν Άθή- 
ν-<ις (και άλλα ις Έλληνίσι πόλεσι) μέτοι- 
κοι κατέβαλλαν τή πόλει μετοίκιον, οί μέν 
ανόρες δώδεκα έτησίως δραχμάς, αί δέ κυρίαι 
οσαι δεν ετχον υιόν πληρώνοντα μετοίκιον, εδι- 

ν ic> μόνον δραχμάς. Ή εί'σπραξις δέ τών 
μετοικίων άπεμισθοΰτο είς τελώνας. "Δ ν τις 
τών μετοίκων ήρνειτο ή δέν εΰκολύνετο νά 
πληρώ σ^όν κεφαλικόν τοΰτον φόρον, έφυ- 
λακί,ετο ή καί έπωλεϊτο. Έπί Λυκούογου 
λοιπόν παρεπεδήμει ώς μέτοικος έν ’Αθή- 
ναις ο εκ Χαλκηδόνος φιλόσοφος Ξενοκρά- 
της. Ώς φιλόσοφος καί νωθρός άνθρωπος ήτο 
πτωχός καί δέν είχε νά πληρώση τό μετοί- 
κιόν του, 6 τελώνης όμως δέν έδιδε λεπτόν 
όιά τήν γενέτειραν τής πενίας φιλοσοφίαν, 
ήθελε τάς 12  του δραχμάς, δθεν άρπάσας 
τον καλόν φιλόσοφον τόν έ'φερεν είς τήν φυ
λακήν αδυσώπητος' τοΰτον λοιμόν τόν τε
λώνην άπαντήσας τότε δ Λυκούργος κατή-
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νεγκε ράβδον κατά τής κεφαλής του καί τόν 
κατέκλεισεν εις τά δεσμωτήοιον, αώς ού τά 
πρέ ποντα δράσαντα» τόν δέ φιλόσοφον απέ
λυσε καί έπηνέθη παρά πάντων διά τήν πρά- 
ςίν του ταύτην' πλήν άλλ’ δμως κατ’ άλλο 
ώς φαίνεται έτος, έξακολουθών ό καλότυχος 
Ξενοκράτης νά μέν?] φιλόσοφος, πάλιν δέν 
είχε δώδεκα δραχμάς νά πληρώση είς τούς 
πρακτικούς φιλοσόφους τελώνας, δθεν τόν 
έπώλησαν καί ήγόρασεν αυτόν Αημήτριος ο 
Φαληρεύς, έπλήρωσε δέ καί τό μετοίκιον και 
τόν φιλόσοφον άπηλευθέρωσεν' ητο δέ τόσον 
άςιόπιστος άνθρωπος ώστε μόνω τούτω συν- 
εχωρεΐτο νά δίδτ, μαρτυρίαν άνώμοτος/Οτι δέ 
έπωλοΰντο τότε οί φιλόσοφοι έχομεν είς βε- 
βαίοισιν καί τό παράδειγμα τοΰ Πλάτωνος, 
τόν όποιον ήθελε νά φονεύσν) δυσαρεστηθείς 
κατ’ αύτοΰ αλήθειας λέγοντος ο τής Σικε
λίας τύραννος Διονύσιος ο πρεσβυτερος, εΐτα 
όμως έχάρισεν αυτόν είς τόν έκεϊ τοτε μετα- 
βεβηκότα πρέσβυν τών Λακεδαιμ.όνων Πόλιδα, 
δστις καί τόν έφερεν είς τήν Αίγιναν καί τόν 
έπώλει' έκεϊδέ οί Αίγινήται έζήτησαν νά 

» τόν φονεύσωσι διότι εϊχον νομοθετήσει να 
φονεύσωσιν άκριτον τόν πρώτον Άθηναιον, 
δστις ήθελε πατήσει είς τήν νήσόν των. 
’Επειδή δέ τις ευρεθείς είς τάς στιγμάς τής 
ευφυΐας του ειπεν, άστεϊζόμένος, οτι ό νόμ.ος 
λέγει νά φονεύσωσιν Άθηναιον καί ουχί φι
λόσοφον, οί Αίγινήται δεν τόν άπέ/.τειναν, 
τόν ήγόρασε δέ άντί είκοσι μ.νών ’Αννίκερις 
ο Κυρηναιος καί τόν έστειλε όώρον είς Αθή
νας. Περί πράσεως άλλων φιλοσόφων ανωνύ
μων έχει άζιόλογον διατριβήν ό Λουκιανός, 
?,ν έγραψε πριν η μ.εταμορφωθή είς δνον. Λέ
γεται δέη διατριβή αυτη Πρασις.

Έπανερχόμεθα είς τούς ήμετέρους πρα
κτικούς τελώνας.

Ό Πολυδεύκης έν τώ όνομαστικώ αύτοΰ 
σωρεύει δσα έπίθετα ήδύνατό τις προσφυώς 
καί δικαίως νά έτιθέση είς τούς τελώνας, 
ταΰτα δέ δεικνύουσι τά ποιόν αυτών' ά/.ου- 
σατε.

«Καί κακίζων μέν τελώνην εί'ποις αν 
βαρύς, φορτικός, άγχων, ληστεύων, ληϊζόμ,ε- 
νος, παρεκλέγων, θαλάττης άγριώτερος, χει- 
μώνος βιαιότερος, απάνθρωπος, επαχθής, ά
πληστος, άμετρος, αισχροκερδής, άποπνήγιον 
πιεύων, λωποδοτών, ά"οδύων, άρπάζων, ά-

φαιρούμενος, παρεισπράττων, ίταμ.ός, αναί
σχυντος, άπηρυθριακώς, δυσχερής, ανήμερος, 
άγριος, άξενος, θηριώδης, έρμα, πρόβολο* πέ
τρα, ναυάγιον, θηρίον άμικτον.»

Μήπως καί ο καλός έκεϊνος καί φιλόπα- 
τρις ’Αριστοφάνης δέν λογίζει τούς τελώνας 
δπως πρέπει; ’ΐδού τί λέγει ('Ιππ. 247)  
Παϊε, παίε τόν πανοΰργον καί ταραξιππό- 
στρατον καί τε.Ιώνηϊ' καί φάραγγα καί χά- 
ρυβδιν αρπαγής, ένθα δ σχολιαστής λέγει. 
Διεβέβλητο τό τοΰ τελώνου δνομα, ώς καί τοΰ 
Κλέωνος δντος τελώνου καί υπέρ τό τέλος 
τελωνοΰντος. 'Ο Σουίδας έν λ. τελώνης φέρει 
τάδε. Τελώνης Ιάμβλιχος αέδωκε τόν όρμον δ 
τελώνης τώ έμπόρω’ ούκ ήδη καί λύκοι θή- 
σουσι άρνας έκ τών στομάτων, καί λέοντες 
άπά τών οδόντων άπολύουσι νεβρούς μη- 
τράσιν δπότε καί τελώνης άφήκεν άγραν τη- 
λικαύτην ; λ "Αν λοιπόν τοιοΰτοι ήσαν εν 
γένει οί τελώναι, φαντάσθητε δποΐοι θά ήσαν 
οί ’Ιουδαίοι ομότεχνοι αυτών. Καί όποιος ο 
απόψε είσαγόμενος είς τήν γνωριμίαν υμών 
άρχιτελώνης Ζακχαίος.

'Ο φίλος ούτος δέν ήτο ώς τό άςίωμά 
τουδηλοΐ τελώνης άπλοΰς αλλά άρχιτελώ- 
νης. Φαίνεται δτι ήτο οιον έπιμελητής η 
προϊστάμενος τών κατά τήν ’Ιεριχώ τελωνια- 
κών σταθμών καί είσπράκτης τών τής επαρ
χίας ταύτης φόροιν. "Εχων ύπά τήν έςου- 
σίαν του μ.ικροτελώνας, δ έστι είσπράκτορας 
καί σταθμάρχας καί φύλακας κτλ. οϊτινες 
ησαν υπεύθυνοι είς αυτόν, δπως δή καί ού
τος εις τόν έν 'Ρώμη, συνήθιος διαμένοντα 
δημοσιώνην καί τόν διαχειριστήν τής τών 
δημοσιωνών εταιρίας.

Είς ’Ιεριχώ υπήρχε πολλή τελωνιακή ερ
γασία διότι δ τόπος παρήγαγε πολύτιμα 
προϊόντα. 'Ως έκ τών εξής ολίγων λέξεων 
θά μάθητε, οί μή τέως μεμαθηκότες. Λέν 
ανέρχομαι είς τήν γένεσιν καί τάς τύχας 
τής ’Ιεριχώ, διότι ού μόνον δέν ήθελεν έπαρ- 
κέσει ή νύξ δλη, αλλά καί ή έπιοΰσα ημέρα 
καί πολλαί ίσως εφεξής. "Μετά τήν καταστρο
φήν υπό Ίησοΰ τοΰ Ναυή της παλαιας ταύ
της Χαναανίτιδος πόλεως, έ/.τίσθη νεωτέρα 
άλλη δμώνυμος είς άλλην πλησίον που έκείνης 
θέσιν. Απείχε δέ αυτη τών ρ.έν 'Ιεροσολύμων 
στάδια εκατόν πεντήκοντα ήτοι £ξ περίπου 
ωρών δδόν, τοΰ δέ Ίορδάνου πεντήκοντα ςά-

2
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δια, ήτοι δύο ώρας. ν£κειτο έν μέσω πεδιά- 
δος ευφόρου, την οποίαν διαρρέει ό ’Ιορδάνης, 
και ενθεν μέν αυτής ήτο ή θάλασσα τής Τι- 
βεριαδος, ένθεν δέ ό 'Αλυκή θάλασσα, ή κοι
νώς λεγάμενη Νεκρά θάλασσα. 'JI τώ και:Λ 
εκείνω  ̂ευφορία τής χώρας ταύτης ήτο [λο ν α -  
όικη, ως καί ή ποικιλία πολυτίμων προϊόν
των. 'Ο Στράβων περιγράφκν διά βραχέων 
την κοιλάδά τής Ιεριχώ λέγει περί αυτής 
ταόε. Ένταΰθά δ’ έστιν φοινίκων, μεμιγαέ- 
νην έχων καί άλλην ύλην ήμερον καί ευκαρ- 
πον, πλεονάζων όέ τω φοίνικι επί μήκος 
σταδίων έκατόν, διάρρυτος άπας καί μεστός 
κατοικιών, έστι δ’ αύτοϋ καί βασίλειον (πα
λάτι) καί ό τοϋ βαλσάμου παράδεισος, έστι 
όέ τό φυτόν θαμνώδες, κυτίσω έοικός καί 
τερμίνθω αρωματίζον, ού τόν φλοιόν έπι- 
σχισαντες υπολαμβάνουσιν άγγείοις τόν 3πόν 
γλίσχρω γάλακτι παραπλησιον. Άναληφθείς 
ό’ εις κογχάρια λαμβάνει πήξιν λύει δέ κε
φαλαλγίας θαυμαστώς καί ύποχύσεις άογο- 
μενης αμβλυωπίας. Τίμιος ονν έστι και 
διότι έντανθα μόνον γεννατα ι' καί δ Φοι- 
νικών δέ τοιοϋτος, έ'χων τόν καρυωτόν φοί
νικα ενταύθα μόνον, πλήν τοϋ βαβυλωνίου 
καί τοϋ επέκεινα πρός τήν έ'ω. Λ/fγά.Ιη ούν 
ά π ' αύτώ>· ?) πρόσοδος- καί τώ ξυλοβαλ- 
σαμω όέ ώς άρώματι χρώνται. (Στραβ. ις. 
41 σελ. 76-3)· παραλλήλως πρός τά τοϋ 
Στράβωνος ταϋτα περί τής προκειμένης χώ
ρας παραθετομεν καί όσα περί αυτής λέγει 
ο ’Ιουδαίος Φλάβιος Ίώσηπος έν τώ περί 
Ιουδαϊκού πολέμου άξιολόγω συγγράμματα 

«Παρά μέν τοι τήν ’ίεριχόϋντά έστι‘πηγή 
δαψιλής τε καί πρός άρδείας λιπαρωτάτη,
παρα την παλαιάν άναβλύζουσα πολιν........
άρδει γοϋντό ύδωρ πλέον τών άλλων απάν
των, καί πεδίον μέν έπεστιν έβδομη'κοντα 
σταδίων μήκος, εύρος δέ είκοσιν, έπιτρέφει 
τε έν αύτώ παραδείσους καλλίστους τε καί 
πυκνοτάτους· τών δέ φοινίκων έπαρδομένων 
γένη πολλά, ταΐς γεύσεσι καί ταϊς παρηγο- 
ρίαις όιάφορα τούτων οί πιότεροι πατούμε- 
νοι καί μέλι δαψιλές άνιασιν, ού πολλώ τοϋ 
λοιπού χείρον καί μελιττοτρόφος δε η/ώρα, 
φερει δέ^καί οποβάλσαμον, δδή τιμιώτατον 
τών τήδε καρπών, κύπρον τ ι καί μυροβάλα
νον, ως ούκ άν άμαρτεΐν τινα είπόντα θειον 
είναι το χωρίον, έν ώ δαψιλώς τά σπανιώ-

τατα και κάλλιστα γεννάται- τών μέν γάο 
άλλων αύτώ καρπών Ινεκεν ούκ άν ραδίως 
τ ι παραβληθείη κλίμα τής οικουμένης. Λιά 
ταϋτα καί λέγει (Ίώσηπ. Ίουδ. Πολ. Δ.) 
παρακατιών εϋδαιμονεστάτην τήν Ίερινώ, 
καί περιγράφει τήν θαυμασίαν τοϋ ύδατος 
τής είρημενης πηγής ποιότητα, ην άπέδωκεν 
είς αυτό ο προφήτης Έλισαιέ, έν ώ πρότερον 
/)ίθ πονηρον, άπαμβλυνον τών δ ένδ ρ ω ν  τους 
καρπούς καί τών γυναικών τήν γονιμό
τητα κτλ.

"Οτι δέ ήτο σπουδαία ή έξ αύτών πρό
σοδος καθ’ ύλην τε καί είδος άποδεικνύει ή 
αύτών παραχώρησιςεΐς τήν περιώνυμον Κλεο
πάτραν παρά τοϋ άγγελίσαντος έν τώ έρωτι 
αυ . ής Αντωνίου. 'I] εις ολα τά πράγματα 
παρουσία καί δύναμις τοϋ έρωτος είναι ανα
πόφευκτος- βήμα δεν δύναταί τις νά κάμ·/) 
χωρίς νά τόν άπαντήσν; έ-ν.πρός του. Πρέπει 
;;ά έργασθή τις υπέρ τά εξήκοντα δύο έτη, 
ίνα κατορθώσ·/] νά απαλλαγή δπωσοΰν τής 
δυναστείας του. 'Ως δέ μανθάνω πολλοί ουδέ 
τοϋτο κατορθωνουσιν, είναι δαίμων, μικρός 
(Ζακχαίος), καί παντοϋ εισδύει. Δύναμις 
ακατάληπτος είς τούς δέκα καί τέσσαρα έτη 
τής ηλικίας των άγοντας, λίαν δέ καταλη
πτός καί φοβερός εις τούς επέκεινα τής ηλι
κίας ταύτης προβεβηκότας- δέν έγνώριζε τό 
πάλαι ούτε ηλικίαν, ούτε αξίωμα. Ή Σά.ορα 
ηγαπήθη υπό δύο βασιλέων τής Αίγύπτου 
καί τών Γεράρων (Φαραώ καί Άβιμέλεχ), 
όταν ητο γερόντισσα πλέον, δ δέ Σολομών 
τότε ήγάπησετάς πλείους γυναίκας καί'άφιέ- 
ρωσεν εις αύτάς τήν καρδίαν του άλλαξοπί- 
στησε προς χαριν των, ό'ταν δέν εϊχεν εΐμή 
τρεις ή τεσσαρας έτοιμορρόπους καί αυτούς 
οίόντας είς τό στόμα του, δηλαδή τά άθλια 
απομεινάρια τής νεότητάς του. Μήπως δέν 
έπαθε τά ϊδια δ ήμέτερος Πλάτων; Δέν ή- 
γαπ/;σε μιαν Σαρραν τοϋ καιρού του γερόν— 
τισσαν,’Αρχεάνασσαν λεγομένην; καί εις τρα
γούδι του περί αύτής έλεγεν ό'τι καί είς τάς 
ρυτίύας της ακόμη ένεφώλευεν έ'ρως, «ής καί 
επί ρυτίδος πικρός έπεστιν εοως» καί προσ- 
Οετει «τι φωτιά θά έκαψεν εκείνους, οϊτινες 
τ/;ν είόον νεαν;» Ό ’Αθηναίος αναφέρει ό'τι 
παρεπιδημών εις ’Αθήνας ποτέ σατράπης 
ςένος γέρων έως έννενήκοντα έτών ίδών εις 
/»αν/;γυριν τινα την ωραιαν Γναθαίνιον καί
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έρασθείς αύτής ήγίρασε τήν εύνοιάν της αντί 
πέντε μνών. ’Αντί τοιούτου λοιπόν έρωτος 
έδωκεν δ ’Αντώνιος εις τήν καρδιοκάφτραν 
Κλεοπάτραν τής ’Ιεριχώ τάς προσόδους το 
πολύτιμον καί σπάνιον και τών άλλων προϊ
όντων τής περί τήν ’Ιεριχώ κοιλάδος, καί 
μάλιστα τό μυροβάλανον, έξ ού κατεσκευά- 
ζετο τό δμώνυμον μϋρον, καί η τών προϊόν
των τούτων παραχώρησις παρα τοϋ Αν.ω- 
νίου εις τήν Κλεοπάτραν φέρει ώς άναγκαϊον 
είς τήν ύπόθεσιν έπεισόδιον δλίγους περί αυ
τής λόγους. Δεν είναι εύκολος, φίλοι μου, η 
τών αισθημάτων άπολίθωσις, καί όστις θε- 
λει ας υποκρίνεται άναισθησίαν. Καί ο ’Αν
τώνιος καί δ Αύγουστος κατέκτησαν έθνη καί 
ύπέταξεν λαούς, έκυρίευσαν πόλεις καί αιχμα
λώτισαν ηγεμόνας, αλλά δύο βλέμματα τής 
Αιγύπτιας Κλεοπάτρας παρέλυσε τάς δυνά
μεις των, καί πρό τών ποδών τής νέας ταύ
της Όμφάλης έκυψεν Εκάτερος τών Ηρά
κλειον αύτών, κατέθεσε τών νικών του τά 
σύμβολα, καί οί τοΰ κόσμου δαμάτορες καί 
έξουσιασταί εγειναν υποχείριοι καί όοΰλοι 
δύο υγρών οφθαλμών.

Είναι μεγάλη, θερμή καί είς ά'κρον ταρα- 
ξικάρδιος ή αισθηματική ιστορία τής Κλεο
πάτρας. ’Ήθελε κινδυνεύσει νά λησμονηθή δ 
asy'.τελώνηςΖακχαίος μου καί ολίγα έκτων 
πολλών περί αύτής άν έλεγον, καί ού μο
νόν δ Ζακχαίος ήθελε λησμονηθή, αλλά και 
πολλά τής αγάπης υμών άστρα ήθελον εκ- 
λείψει, άν είς τό αισθηματικόν στερέωμα 
έπαοουσιάζετο, έπέτελλε πλησιφαής καί 
άκτινοβόλος δ τής Αιγυπτίας καλλονής «Ή
λιος, είς 8ν δ ατυχής Άντοινιος έθυσιασε 
διά λήθης καί απιστίας τήν Όκταοίαν του 
καί είς δν προσήνεγκε δεσμώτιδα τήν καρ
δίαν του καί τής ’Ιεριχώ τά προϊόντα έπ’ 
άλλοις πλουσίοις δωρήμασιν. 'Ο ’ Αππιανος 
λέγει περί τοϋ ’Αντωνίου οτι ίδών έλθοϋσαν 
είς Κιλικίαν τήν Κλεοπάτραν έπιάσθη ’σαν 
παιδί εις τά θέλγητρά της- «καταπλαγεις, 
εύθύς αύτής μειρακιωδώς έαλωκει, καίπερ 
έτη τεσσαράκοντα γεγονώς- καί̂  εύθύς ούν 
Άντωνίω μεν ή περί άπαντα τέως επιμε- 
λεια άΟρόα ή μ β λ ύ ν ε τ ο ,  Κ λ ε ο π ά τ ρ α  ^ό’ δ ,τι 
προστάξειεν έγίγνετο, ού διακριδον έ .ι ..=·ρι 
τών οποίων i  δικαίων κτλ. ('Ρωμ. Ε. 9). 
Καί Δίων δ Κάσσιος ωσαύτως λέγει περί

τοϋ αύτοϋ ’Αντωνίου τάδε- «Καν τούτω τής 
Κλεοπάτρας έν Κιλικία οφθεισης ο ερασθ*.ις, 
ούκέτι ούδεμίαν τοϋ καλοΰ φροντίδα έποιή- 
σατο, αλλά τη τε Αίγυπτίγ έδούλευεν (δ 
κακομοίρης) καί τώ εκείνης έρωτι έσχόλα,ε, 
καί άλλα τε διά τοϋτο πολλά καί  ̂άτοπα 
έπραξε, καί τούς άδελφούς αύτής  ̂άπό τοΰ 
έν ’Εφέσω Αρτεμισίου άποσπάσας άπέκτεινε
κτλ. (Δ. Κάδ. ΝΗ. 24). λ ,

Έν τούτοις βλέπω οτι δέν δυνάμεθα να 
τήν παρχιτήσωμεν, άφη'σαντες  ̂πρός χαριν 
της τό κύριον τοϋ λόγου ημών θεμα.

Κατά τούς χοόνους τούς οίον είπεϊν Κλεο- 
πατρικούς, ήγεμών τής Ίουδαίας'Ρωμαιο- 
ποίητος ητο δ έξ ’ΐδουμαίας Ηρώδης, άλλος 
ούτος κατεργάρης καί έξώλης και προώλης 
άνθρωπος. 'Ο Ηρώδης ουτος γνωρίζων δ,τι 
και δλος δ τότε κόσμος δέν ήγνόει, τάς αί- 
σθηματικάς δηλονότι,σχέσεις τής Κλεοπάτρας 
καί'τοΰ ’Αντωνίου, καί τήν διά τοϋτο υπο- 
δούλωσίντου είς τά  νεύματα τής αγάπης 
του, έκολάκευσεν αυτήν 'ίνα συστηθή έτι μάλ
λον είς τήν εύνοιαν τοΰ καλοΰ της, αλλά κα
τόπιν τών κολακειών εΰρέθη ή ταλαίπωρος 
Κλεοπάτρα κάπως έρωτικώς διατεθειμένη 
πρός τόν Ήρώδην. Ούτος όμως πονηρός καί 
τάς πλεκτάνας τής Αιγυπτίας άνάσσης φο
βούμενος άπέφυγε τόν έρωτά της. Δεν είναι 
βέβαια τής εσπέρας ταύτης νά εϊπωμεν τα  
σχετικά πρός τήν συντριβεΐσαν καρδίαν της 
παρεπόμενα, δ,τι μάς χρειάζεται είναι νά 
μάθωμεν δτι δ ’ΐδουμαΐ'ος 'Ηρώδης ηγορασε 
παρά τής Κλεοπάτρας (Ίωσ. Άρχ. ΙΕ. 4. 2) 
τήν κάρπωσιν τών τής κοιλαδος τής Ι-ΡιΧω 
προϊόντων, τά δποΐα δ ’Αντώνιος, κατά συμ
βουλήν τοϋ έρωτός του είχε δωροφορησει είς 
αύτήν, δπερ δεικνύει, ώς εΐπον, πρός τ̂οΐς 
άλλοις καί τήν σπουδαιότητα αύτών, ές ο<* 
εξηγείται διατί υπήρχε καί άρχιτελώνης έν 
Ιεριχώ. Περί τής ουσίας καί ποιότητας της 
άξίας τών περί ού δ λόγος προϊόντων κατι 
ή^υνάμην νά ειπω, αλλά τό κατ’ αύτο ή
θελε παρατείνει τήν εσπερινήν ταύτην συνα- 
ναστροφήν ημών επέκεινα τοϋ δέοντος. Φαί
νεται δέ δτι' τά πολυτιμώτερα αύτών ήσαν 
τό οποβάλσαμον, ή κύπρος, ε; ού παρηγετο 
τό κύπρινον λεγόμενον μύρον, αλλά πρό 
πάντων ή μυροβάλανος, έκ τών καρπών τής 
δποίας έξεπιεζετο τό βαλάνιον ελαιον, εύο-
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σμον ον καί είς κατασκευήν μύρων χρήσιμον. 
"Οτι δέ καί αυτά τά ρόδα τή; Ιεριχώ ήσαν 
περίφημα, άρκεϊ εις άπόδειξιν ή 'Αγία Γραφή 
ένθα γράψας τήν έν Εκκλησιαστή αίνε- 
ctv τής σοφίας ποιεί αυτήν λέγουσαν «'Ως 
κέδρος άνυψώθην εν Λιβάνω καί ώς κυπάρισ- 
σος έν ορεσιν Άερμών. 'Ως φοΐνιξ άνυψώθην 
εν Αιγιαλοϊς καί ως φυτά ρόδου ’Ιεριχώ» 
( · ^  14). "Εκαστος τώρα δύναται νά
φαντασθνί πόσον πλούσιοι έγίνοντο οί είς τόν 
τόπον τοΰτον τελώναι, καί πόσον μάλιστα ό 
*ΡΧιτ5 ^ωνης αυτών, καί δή 5 ήμέτερος Ζακ
χαίος έν τώ καιρώ τής επί γής διατριβής 
του ένανθρωπίσαντος υίοΰ τοΰ Θεοΰ.

Χρειάζεται άιά τόν Ζακχαίον ημών νά 
προσθέσω δτι εις ’Ιεριχώ μεταξύ τών άλλων 
οενσρων υπήρχον καί αί λεγάμεναι συκομο- 
ρέαι ή καί συκάμινοι, δένδρον αειθαλές, φυό- 
μενον ού μόνον έν Παλαιστίνη άλλά καί έν 
Αίγύπτω, εχον μέγεθος ώς τό τής καου- 
όαιας. Επειδή δέ καί οί κλάδοι του είναι 
αμφιλαφεΐς, καί διά τοΰτο σκιοπάροχοι, έφυ- 
τεύετο συνήθως ένθεν καί ένθεν τών οδών. 
Οί καρποί της έχουσι μέγεθος καί δψιν σύ
κου, αλλά δεν έχουσιν ώς αυτό κεγχραμί- 
δας· φύεται δέ ούχί από τών βλαστών ούδ’ 
από τών άκρεμόνων, άλλ’ αμέσως έκ τοΰ
ΰϊ : 1έ/-°υς καί δέν ώΡΗ«Κ« “V μή Ιπικνι- 
σθή, δηλαδή κεντηθή η έπαλειφθή μέ έλαιον 
φαίνεται δέ δτι ό δι’ είδικοΰ εργαλείου κνι- 
σμός των συκάμινων έγίνετο ύπό εις τοΰτο 
επιτηοειων ανθρώπων.

•Ο έκ τών μικρών λεγομένων προφητών 
Άμώς, ό έκ Θεκουέ πριν η κληθή χαρά τοΰ 
Θεοΰ ώς προφήτης, ήτο, κατά τά λέγειν του, 
«αιπόλος καί κνίζουν συκάμινα» κνιστης συ- 
καμίνων, δέν̂  είχε φοιτήσει, ώς φαίνεται, 
εις τά τότε υπάρχοντα έν Παλαιστίνη σχο
λεία τών προφητών, είς α ε’σπούδαζον "ο[ 
προφήται καί οί παΐδες αυτών.

Ούτως εΐχον λοιπόν ίστορικώς, τελωνι- 
κώς, τβπογραφικώς καί κυκεωνικώς τά πράγ
ματα, δτε δ Ζακχαίος άνέβη είς τήν συκο- 
μορέαν.

Συναισθανθείς δέ τό βάρος τών ανομιών 
του μετεμέλήθη καί έσώθη. ”Αν δέ άπέ- 
μεινε τελωνιακόντι αδίκημα, τόό-οΐονέξε- 
τελέσθη διά λογαριασμόν του είναι δτι ή 
εσπερινή αυτη άφήγησις τών κατ’ αυτών

ετελωνισε δεινώς τάν καιρόν υμών καί σάς 
υστέρησε τής γλυκύτητος τοΰ πρώτου ΰπνου.

Διατί δέ έπροτιμήθη ή φιλοξενία αύτοΰ 
καί ουχι τών έν Ιεριχώ ιερέων, θά είπωμεν 
το πρόσεχες έτος, αν οί έκτελεσταί τών ια
τρικών συνταγών ήμέτεροι ιερείς μέ άφήσω- 
σιν ήσυχον εις τήν οικίαν μου καί δέν μέ με- 
ταφερωσιν εκεί, δπου οϋτε δμιλεΐ τις ούτε 
γράφει.

Δ. ΠΑΝΤΛΖ1Ι2.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ.

ΙΟΥΑΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΥΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΚΑΘΙΙΜΕΡΙΝΑΙ ΟΜίΑΙΑΙ.

(”Ιθΐ φυλλάο. Δ'.)

; κ « ;ά  τό έτος 1 872  έξεδόθη έν Παρι- 
σίοις υπό τοΰ γνωστοΰ Έλληνιστοΰ κ. Α. 
Bouclierie καθηγητοΰ τοΰέν Μομπελιέ Παν
επιστημίου, σύγγραμμα 'Ελληνικόν, Ανέκ
δοτον τεως, έςαχθέν δέ έκ τίνος χειρογράφου 
ύπ’ άρ. 306εκ τών εν τώ είρημένω Πανεπι- 
στημίω σωζομένων. Φέρει επιγραφήν ΊονΛίον 
Πο.ίνόεύκονζ 'Ερμηνεύματα (καί) καθημε- 
p ira l όμι.Ιίαι, κριθέν πολλοΰ λόγου άξιον 
παο’ Εύρωπαίοις διά τό περιεχόμενον αύτοΰ.

Τής αυτής ύλης σύγγραμμα υπάρχει το 
υπό τοΰ κ. Boecking, τό πρώτον, έκδοθέν έκ 
χειρογράφου τοΰ κωδικός Sciligeranc, έν 
Βόννη, το 18 3 2 , φέρον επιγραφήν Jo -  
σιθίου τοΰ Γραμματικού ερμηνεύματα, β ι-  
C.Uor Γ '. Ό Δοσίθεος οΰτος έζη επί τοΰ Αύ- 
τοκράτορος Άδριανοΰ, ών σύγχρονος σχεδόν 
τοΰ Πολυδεύκους, αλλά κατά τους πλείστους 
τών κριτικών, συγγραφεύςτών Ερμηνευμά
των  είναι ό Πολυδεύκης, δ φιλοπονήσας καί 
τό ’Ονομαστικόν.

 ̂Ό  ’Ιούλιος Πολυδεύκης, Ναυκρατίτης (έξ 
Αίγυπτου), έγεννήθη κατά τό έτος 1 50 μ. X. 
καί άπεβίωσε τό 208 . Τό ’Ονομαστικόν αύ
τοΰ ηρχισε συντάττων επί Μάρκου Αυρηλίου, 
έπεράτωσε δέ έ~1 Κομμόδου, δτε ην καθη
γητής τής 'Ρητορικής έν Άθήναις, καί έδίδα- 
σκεν, ως λέγει δ ίδιος, «όσημέραι δύω λό
γους, τόν μέν έκ τοΰ θρόνου λέγων, τάν δέ 
δρθοστάδην.» Εικάζεται δέδτι τά Έρμηνεύ-
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« 3 τα συνέγραψε βραδύτερον, εν Άθήναις έν
σημών πάντοτε, χάριν τών έπιθυμούντων 
«'Ελληνιστί διαλέγεσθαι καί'Ρωμαίστι.»
Ώς 5‘,θότατα παρατηρεί ο κ. Bouclierie, ο 
Πολυδεύκης συγγράφων τό μεν ’Ονομαστι- 
«V υ - ’ δψιν είχε τήν ’Αττικήν ορθοέπειαν, 
ιΆ ϊΈ ρ μ η νεύμ α τα , τήν καθημερινήν, ήτοι 
τήν κοινήν δμιλίαν «τήν τών πολλών και 
ίίιωτών χρήσιν,» καί τήν ίδιαν βεβαίως ώφε- 
λειαν, διότι πολλοί εΐπετο νά ώσιν οί̂  "Ελ
ληνες καί οί 'Ρωμαίοι άγορασταί τής βίβλου.

Έν τή ’Αρχαιολογική ’Επιθεωρήσει τών 
Παρισίων, (Bevue Arch6ologique) τοΰ Φε
βρουάριου έν. έτους άναγινώσκομεν τά επό
μενα περί τής εν λόγω έκδόσεως. «Πρό πέντε 
ετών, ό' κ. Βουχήριος (Boucherie) άνεκοίνου 
τή, ’Ακαδημία μελέτην του περί του συγ
γράμματος τοΰ έπιγραφομένου ’Ερμηνεύ
ματα, δπερ περιέλαμβάνετο έν τώ υπ’ αριθ. 
306 χειρογράφω τής έν Μομπελλιέ Σχολής 
τής ’Ιατρικής· αλλά μέχρι τής έκδόσεως εις 
φως τοΰ είρημένου χειρογράφου, έςέόωκε με 
ρος τοΰ κειμένου είς λόγιος Γερμανός, ό κ. 
llaupt, άλλ’ ή ευρεσις πάντως οφείλεται
τώ Γάλλω λογίω.

Τά πρώτον μέρος τής βιολου περιλαμοα 
νει τά Ε ρμηνεύματα , άπερ ο κ. Boucherie 
αποδίδει τώ Ίουλίω Πολυδεύκη, τό δέ δεύ
τερον τάς Καθημερινας 'Ομιλίας.

Έν τώ είρημένω συγγράμματι δέν πρόκει
ται νά ζητήσωμεν υφός τ ι ή χαρακτήρα συγ- 
γραφεως· τό ουσιώδες εΐναι, δτι παρέχει ήμΐν 
ά) ειδήσεις περί τοΰ δημοσίου βίου τών αρ
χαίων υπό ταύτην τήνέποψιν τό νέον σύγ
γραμμα συμπληροϊ, ούτως ειπεΐν, τήν εκ.-- 
ταμένην καί πολύτιμον έγκυκλοπαιδείαν, τήν 
γνωστήν υπό τό δνομα τοΰ αυτοΰ συγγρα- 
φέως· (δρα τήν εφημερίδα δ I©'. Α ιών π. έ
τους·)1 β')δτι περιέχει πλείστας δσας λέξεις 
καί φράσεις έλληνικάς τε καί λατινικός, 
ών ή χρήσις καί έκδοχή κατά πρώτον ήδη 
γνωρίζεται καί δέον νά περιληφθωσιν, έν 
παραοτήαατι, είς τάν θησανρον της Έ .Ι-  
ΛηνιχηςγΛώσσης τοΰ Ερρίκου Στεφάνου καί 
τά μεγάλα Λατινικά λεξικά.»

1 Δεν εϊίοίΛΕν τί,·) έφτου-ίρίδα, π ε ; ι  ΐ ;  ό λο'γο; όπως 
γνωρίσωμεν τ ίνο ς  ?δ£*ς π ρ ό κειτα ι,
άλλ’  εϋ χ ϊς  έ'ργον "να γνωϋΟώσι τ ά  π ε : ι  τούτου τοΓς 

ίι;χ-:τίοοις λο γ ίο ις .

"Οθεν, τό βιβλίον, ώς παρατηρεί και δ κ. 
Boucherie, γραμματολογικώς μέν ουόεμιαν 
έχει σπο υδαιότητα, άλλ’ έστί λιαν περίερ
γόν, καθο περιέχον λεπτομερείας τοΰ δημο
σίου βίου τών αρχαίων, πράς δέ πλουτίζει 
τήν Ελληνικήν καί Λατινικήν λεξικολογίαν- 
διά νέων σχημάτων καί σημασιών εκατοντά
δων λέξεων.

Τόν Πολυδεύκην έσκωψεν ο Λουκιανός, 
υπαινιττόμενος αυτόν έν τώ διαλογω του 
«'Ρητόρων διδάσκαλος» οπου, συν τοΐς άλ- 
λοις, θέτει είς τό στόμα τουτου τα εζής5 '/·ν·~ 
τάλληλα ίσως ίνα λεχθώσι καί περί τινων 
παρ’ ήμΐν δοκησισόφων « ’Έπειτα δέ πεντε- 
«καίδεκά που ή ού πλείωγε τών εϊκοσιν άτ- 
»τικά ονόματα έκλέξας ποθέν και ταΰτα ά- 
«κριβώς έκμελετήσας πρόχειρα έπ’ άκραςτ?,ς 
«γλώττης έχε....»  Ό δέ Φιλόστρατος, «εν 
βίω Πολυδεύκους» τοιαΰτά τινα λέγει περι 
αύτοΰ. «Πολυδεύκην δέ τόν Ναυκρατιτην 
»ούκ οΐδ’ είτ’ άπαίδευτον δει καλεϊν, είτε 
»πεπαιδευμένον’ είθ’ δπερ εύηθες δόξοι, και 
»άπαίδευτον καί πεπαιδευμένον- Ένθυμου- 
»μένω γάο αύτοΰ τά ονόματα ίκανώς έγγε- 
«γύμναστο τήν γλώτταν τής άττικιζούσης 
»λέξεως, διορώντι δέ τούτου τής μελέτης 
«είδος ούδέν βέλτιον ετέρου ηττίκισε.. . .»   ̂

Παρετηρήθη ώσαύτως κα ί τοΰτο,-ότι αί 
λέξεις καί φράσεις, αί περιεχόμεναι εν τοις 
Έρμψ-εύμασι καί ταϊς Καθημιριναΐς όμι- 
Λίαις (εΐναι δέ διάλογοί τινες έλληνολατινι-
κοί επί ποικίλων υποθέσεων καί ονομαστικόν) 
δέν άπαντώσι βεβαίως παρά τοΐς δοκίμοις 
συγγραφεΰσιν, έλήφθησαν ομως έκ τής κοι
νής χρήσεως, τής κοινής ομιλίας και είσιν δρ- 
θαί και αύθεντικαί πάντως.

Χάριν τώνάναγνωστών τοΰ Βύρωνος, acn'. 
δέν ετυχον νά περιεργασθώσι τά προκείμενον 
βιβλίον " παοαθέτομεν κατωτέρω μέρη τινα, 
παραφράζοντες κατά λέξιν καί σημειουντες 
έν παραθέσει πάσαν φράσιν διαφερουσαν της 
σήαερον δμιλίας. Ό άναγνώστης θέλει παρα
τηρήσει δτι ή διαφορά δέν είναι μεγάλη.^ 

’’Ιδού δέ ή τάξις τών διάλογων α) $ εν
ταύθα παραφραζόμενος, β) μετάβασις έξ « -  
ματοπώλου (στρωματοπώλου) γ) δθονιοπω- 
λου δ) μυροπώλου, ε) είς βαλανειον, ς) εις 
πεοίπατον, ζ) έπίστροφή είς τάν οίκον καί 
δ'ΐπνον. ’Ακολουθείτό ονομαστικόν, καιειτα
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αί Κ αβψΐρ ίΓαΙ όμιΜαι, όπου καί ή κατω
τέρω παραφραζομένη μετάβαυις παιδός είς 
το σχολεϊον κτλ.

Ό έκδότης κ. Boucherie πλούτιζε, τό β ί
βλων όιχ γλωσσάριου, έν ώ σημε,οΐ πάντας 
τους νέους τυπους λέξεών τινων καί τάς σπα
ν ο ί χρήσεις καί σημασίας, συμποσοϋνται δέ 
«ί ελληνικά, περί τάς ίζαχοσίχς.

ΚΩΝΣΤ. ΠΟΙΙ.

Έ π ίσ '/ . ίψ ι ς .

Καλώς σ’ εδρον, καλώς £λθες. (Ίΐδέως σέ 
ειόον καί έγώ σέ.)

Τ,'ς κρούε, τήν θύραν Μ’ &τειλενδ Λού- 
κιος πρός τόν Γάϊον έάν είναι εδώ, είπέ τοΰτο 
(αγγειλον)

Ηλ®εν είς τοϋ Γαίου'—  Πάρεστιν παρά 
1 αιου, ερωτησον αυτόν

— Τί είναι π α ιδ ί; ( τ ί έστι π ά τρ ιο ν ;)
~  ' ° ] α κ*λά (~«ντα καλώς) ναι, κύριε. 

Σοι επεμψεν επιστολήν έσφραγισμένην. Δός 
να την αναγνώσω, (δός άναγνώ) μοί εγραψε 
περι τήςύποθέσεως (πράγματος) πήγαινε 
(πορευου) καί αγγειλον ό'τι έρχομαι.

(  ?Δί ε Γ 1 6' ° ^ · ατα' ? ε?ί δ^ω? νά νιφθώ 
(είς οψιν) δός το ζωνάρι (ζώστρον) ζώσόν
με, οος τόν έπενδύτην (τήβεννον.) βάλεαέ 
τ/;ν (περιβαλέ με·) δός τόν μανδύαν (φελό- 
ν/ιν) και δακτύλιον. r

Τι στέκεις, φίλε ; (τ ί στήκεις, εταίρε;)
Λαβε τά χρειώδη (λάβε τά χρεία όντα)

και. ελθε μετ’ εμού. Σπεύδω πρός* φίλον άρ-
χαιον, συγκλητικόν, όστις άπό 'Ρωμύλου κα-
ταγει τό γένος, άπό Τρώων τών Αίνειαδών

Επιθυμώ νά μάθω (μαθεΐν) διάλεκτον 
Αττικήν.

. , —  ’Επιθυμώ πολύ (λίαν). Θέλεις νά ήσαι 
ρήτωρ (ρήτωρ είναι.) "Έγραψα έγκώμιον.—

~  ^ιόίΚ κπιτωλίνου. —  Άνάγνωθι· 
λα^ε (άρον) τόν στέφανον’ ούδείς σοι άντι- 
λεγει.

Ε-ςευρεις (οΐδες) ποϋ μένει 5 φίλος μου;... 
Προλαοέ με καί μάθε άν είναι μέσα (καί 

γνωθι εί ένδον έστι) καί δός μοι ά^άντησιν 
(,απαντησον έμοί.)

Ζεϋξον τάς ήμιόνους (δλκάδας) (ήαιοναγέ) 
κα , f J, στρατιώτα, έλθέ μαζή μου (έλθέ 
μετ εμου) είς Τίοουρτον. Πηγαίνομεν (άγκ- 
μεν) ημείς πρός τούς άλλους φίλους.

Χαιρε, κύριε· χαϊρε, κυρία· πώς είνα, τά 
παιόια; (πως τά πα,δία;) Είναι καλά. (Ζωσ- 
και καλώς εχουσ,ν.) Τί1λθεν 5 δ,καστής (κοι- 
Τ , \  ετελει^ ε ν  ή ύπόθεσις καί ένικήσααεν 
(,επραχΰη το πράγμα καί νεν,κήκαμεν.) Ε
πειδή λοιπόν τό ποδαρικό σου ήτο καλόν, 
(επειδή ουν καλώ ποδί συνήλθες) δυνάαεθα 
σήμερον να προνευθώμεν ευθύς (άμα άριστή- 
σαι.) Σε φωνάζω (έρωτώ) έλθέ. ’Επειδή έ· 
καλεσα φίλους, έλθέ εδώ (πρός έμέ) καί έτοί- 
μασε τα χρειώδη είς δεΐπνον καί είπε τώ 
μαγείρω ν’ άρτύστι καλώς τά φαγητά (ποοσ
φάγια.) "Έλθετε έδώ (ώδε) τινάξατε' -ό 
στρώμα (τύλην) βάλετε (θέτε) τό ποοσκε- 
φαλαιον, βάλετε γύρω τά στρώματα' (καί 
π.ριβόλαια' σαρώσατε (Ιλκύσατε σάρον) βρέ
ξετε (ράνατε ύδωρ) στρώσατε τό τρικλίνιον 
φέρετε τα ποτήρια καί τά άργυρώματα.
, * ‘v*t εξώρας, άγωμεν είς τόν οίκον (ήδη 
οψε εστιν, αγωμεν είς οίκον) Ποϋ είναι ή κυ
ρία (που εστιν) είμαι έδώ (ένθάδε είαί) έ'/ο- 
μεν τίποτε διά τόν δεΐπνον (Ιχομέν τ ι δει- 
πν^σαΟ έ'χομεν άπ’ όλα (πάντα) θέσετε
(«ετε) την τραπεζαν, δότε ά'ρτον, κόψε τυρί 
(ταμε τυρόν) δός δπωρικά (οπώραν) Μήπως 
(μητι) θελετε καλάς έλαίας. Δός κομμάτια 
(κοπααια) καί π,ατέλλαν (πατέλλαν) τυοοΰ. 
Φερε πλακούντια, δός κρασί(άκρατον), δός νει- 
ρομακτρον (χειρομαγεΐον) καί τους ςεφάνους.

Τι ωρα είναι; (πόσαι ώραι είσίν;) Τοεΐς 
της νυκτός (τής νυκτός ήδη τρεις) βάλε (Οές) 
την λεκάνην καί τό σταμνί ον.

Παρε (άρον) τόν λύχνον, θέλω νά κοιμηθώ
!α *α σνΐκωθώ πρωί- (κοιμασθαι θέλω, ι'να 

πρωί γρηγορήσω.)

Ημιρα μαθητον.

Πριν φέξ»ι έξύπνησα (πρό τοϋ όρθρου έγρη- 
γορησα εξ ύπνου), άνέστην έκ τής κλίνης,' έ- 
καθισα, εβαλον (έλαβαν) τάς έυ.βάδας (ύπο- 
οεσμιας) σανδάλια, υποδήματα, (ύπεδησά- 
μην) ε,ήτησα νερόν νά νιφθώ (ήτησα ύδωο 
εις οψιν.) -Ενιψα πρώτον τάς χεΐρας, είτα 
το προσωπον, έσπογγίσθην (άπέμαξα τήν 
ογιν) εξέβαλα τό κάλυμμα (άπέθηκα τήν 
μη.^αν) έοαλα το υποκάμισον (ελαβον χ ι
τώνα πρός τό σώμ«) έζώσθην (περιεζωσά- 
μην; ήλε^α τήν κεφαλήν μου καί έκτενί- 
c r' J νε··*&νι̂ )  ένείυθην (ένίδυσά[Λ*/)ν) εττεν··
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δύτην λευκόν (λευκήν)’ έξήλθον (προήλθαν) 
εκ τοϋ κοιτώνος μετά τοϋ παιδαγωγού καί 
τής τραφοϋ (συν) ν’ άσπασθώ (άσπάσασθαι) 
τόν πατέρα καί τήν μητέρα" έχαιρέτισα (ά- 
σπασάμην καί κατεφίλησα άμφοτερους και 
ούτως κατήλθον. Έκ τοϋ οίκου μεταβαίνω 
(προέρχομαι) είς τήν σχολήν} είσήλθον, είπαν 
χαΐρε, διδάσκαλε, (καθηγητά) καί αυτός μέ 
κατεφίλησε καί άντεσπάσατο. Ό υπηρέτης 
μου μοί δίδει (έπιδίδωσί μοι ό παΐς ο εμος, 
πινακίδα, θήκην, γραφεΐον, εξάγω τήν γρα
φίδα" καθήμενος, καθαρίζω τόν τόπον μου 
(τω έμώ τόπω λεαίνων.) Αντιγράφω προς 
τό παράδειγμα (πρός τόν υπογραμμόν) γρά- 
ψας δέ δεικνύω είς τόν διδάσκαλον (τώ)έήιωρ- 
θωσεν, έ^άραξε καί μέ διατάττει ν’ ανα
γνώσω (κελεύει με) μ’ έπρόσταξε νά δώσω 
είς άλλον (άλλω δέδωκα)’ έμάνθανον έςήγη- 
σιν (ερμηνεύματα) άλλ’εΰθύς μοί λέγει (υπα
γορεύει μοι) συμμαθητής τις,

α Καί συ— λέγει (φησίν) τω είπον εγώ (εί- 
πον αύτώ) άποδος πρώτον.

Έν τούτοις, κελεύσαντος τοϋ καθηγητοϋ, 
έγείρονται οί μικροί ν’ άναγνώσωσι (πρός τά 
στοιχεία) καί άνέγνωσεν είς αύτοϋς τάς^υλ- 
λαβάς είς τών μεγαλειτέρων (κατέλεξεν αυ- 
τοΐς είς τών μειζόνων) "Αλλα πρός τον υπο- 
διδάσκαλ,ον (υποδιδάκτην) άπαντώσι (απο- 

' διδόασιν) γράφουσιν όνόματα, έγραψαν στί
χους καί έγώ έν τή πρώτ/, τάξει έόέχθην συν
αγωνισμόν (άμιλλαν έξέλαβον.)νΕπειτα}άφοϋ 
(ώς) έκαθήσαμεν, μελετώ (διέρχομαι) υπο
μνήματα, γλώσσας, τεχνολογίαν (τέχνην) 
προσκληθείς (αωνηθείς) πρός άνάγνωσιν, ά- 
κούω έξήγησιν, έννοίας (διανοίας) περι προ- 
σοίπων. "Έκλινα γένη όνομάτων, έμέρισα στί
χους, άοοϋ δέ έτελειώσαμεν όλα (ώςόέπαντα 
έπράξαμεν) ά~έλυσεν ημάς νά προγευθώμεν 
(χπέλυεν είς ά'ριστον.)

’Απολυθείς επανέρχομαι είς τόν οίκον, ά- 
λάσσω, λαμβάνω άρτον καθαρόν, ελαίας, τυ
ρόν, σϋκα (ίσχάδας) καρύδια (κάρυα) πινω 
ύδωρ ψυχρόν: Προγευθϊίς (ήριστηκως) επαν
έρχομαι πάλιν είς τό σχολεϊον, ευρίσκω τόν 
καθηγητήν μελετώντα (έπαναγινοισκοντα) 
καί είπε, ν’ άρχίσωμεν άπό τήν αρχήν τό μά
θημα (άρξασθαιάπ’ άρχής.)

Άφοϋ είσήλθον είς τόν οίκον έζήτηςα υδωρ 
νά νιφθώ (ήτησα ύδωρ είς οψιν κλπ.) Και ού

τως έξήλθον έκ τοϋ οίκου καίάπέρχομαι ν’ά- 
σπασθώ πάντας τούς φί/%ους.

ΚΩΝ. ΠΩΠ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ

ΚΑΤΛ ΤΑΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΝ 
ΚΑΙ ΤΙΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ.

υπο ΦΕΡΝΑΝΔΟΪ ΠΑΠΙΑΑΩΚΟΣ.
τ τ ζ  έ·ΓΤ'.0ΐωρ· τω ν  Juo

Έάν υπάρχ/ι πράγμα άποδεδειγμένον σή
μερον διά τε τού λογικοϋ έν εαυτώ έγκύ- 
πτοντος καί διά τής προσεκτικής παρατηρη- 
σεως όλης τής άναπτύξεως τής τοϋ άνθρώ- 
που σοφίας, τοϋτό έστιν ή επί τοσοϋτον άναγ- 
καία άλληλεγγύη άπασών τών δυνάμεων καί 
τών φυσικών ενεργειών, ώστε αδύνατον άπο- 
βαίνει ημΐν νά έννοήσωμεν μίαν μόνην λε
πτομέρειαν, άν δέν επισκοπησωμεν επι τοϋ 
συνόλου τών φαινομένων. "Οθεν έπι μακρον 
χρόνον κεχωρισμέναι άλλήλων διατελοϋσαι 
άπασαι αί έπιστήμαι τείνουσι τανϋν να προσ- 
πελάσωσιν άλλήλαις, νά συνενωθώσι πρός 
έξήγησιν τών πραγμάτων. Πρό πάντων δ’ αί 
χρεΐαι τής περί τόν άνθρωπον έπιστημης 
έπέφερον τήν άκατάσχετον ταύτην έλξιν, τοϋ 
συστηματικού τούτου συναγωνισμού τών δια * 
φορωτάτων γνώσεων προς εν και τό αυ.ό 
κέντρον, ένθα ccutoci 7rpoGx.TcovTctt ccTwCtcctv 
τήν άξίαν καί τήν σημασίαν αυτών' εικότως' 
διότι ό άνθρωπος συνενοΐ έν εαυτώ, καθώς 
λέγει ό Buffon, άπάσας τής φύσεως τάς δυ
νάμεις, ών κέντρον, πρός 8 τό παν άναφέρε- 
ται, οίονείκόσμος τις έν σμικρώ. Γ,θθεν άπαντα 
μέν τά είδη τών άναλύσεων εισιν αναγκαία 
πρός άνάλυσιν τής άπειρου συνθέσεις τοϋ 
τοσοϋτον πολλαπλού τούτου όντος, άπαντα 
δέ τά φώτα απαιτούνται πρός διασκέδασιν 
τοϋ περιβάλλοντος τό μυστηριώδες τούτο 
πλάσμα σκότους. Είδ’ αληθώς εστιν, ώσπϊ.ρ 
δοξάζει 5 Leibniz, ότι μία μόνη μονάς, h  
άδιόρατον άτομον εστι κατοπτρον τής ολι
κής τοϋ παντοςκαλλονής, ποσον τούτο αλ/)- 
θέστερον έπί τού ενιαίου καί ποικίλου συνό-
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λου μονάδων, δπερ ημείς αύτοί έσμέν ! Βε
βαίως ά'όικον θά ην νά μεμφθώμεν τούς ψυ- 
χολογους, οιτινες εσπούδασαν νά έννοήσωσι 
τόν άνθρωπον μόνον διά της παρατηρήσεωςτών 
φαινομένων της συνειδησεωςή τούς φυσιολόγους 
τους αςιωσαντας,ότιάιεσαφήνισαν τάκατ’αύ- 
τόν διά μόνης τής έξετάσεως τών Οργανικών 
φαινομένων- διότι καί ούτοι κάκεΐνοι μετά 
μόχθων παρεσκεύασαν τό έδαφος, έν ω αί 
ερευναι δυνανται τοΰ λοιπού νά ώσι καρπο
φόροι  ̂ Αλλά δι’ αυτό τούτο μάλιστα, διότι 
το έόαφος τοϋτό έστι προπαρεσκευασμένον, 
ηύχόμεθα, ίνα τάς μέχρι χθες καί πρώην λο- 
γοτριοας και ανταγωνισμούς διαδεχθή συνεν- 
νοησις λυσιτελεστέρα πρός την αληθή γνώ- 
σιν τής ανθρώπινης φυσεως καί αί σπουδαΐ, 
civzi να διίστανται και άπόλλυνται, νά δια- 
ταχθώσιν άρμοόίως πρός ένα καί τόν αυτόν 
σκοπόν.

Ί ας σκέψεις ταύτας δέν άποτείνομεν ούτε 
πρός εκείνους οί'τινες φαντάζονται, οτι ή ψυ
χολογία έ-ελειοποιήθη, ούτε πρός τούς Υπο
φαινομένους, δτι ουδέποτε θέλει τελειοποιηθή, 
άλλα καθυποβαλλομεν αυτάς εις τήν φρό
νησήν εκείνων, οί'τινες, παρακολουθούντες 
μετά προσοχής τήν διττήν τής φυσιολογίας 
καϊ ψυχολογίας πορείαν,άποδεικνύουσιν άναν- 
τιρρητως ότι αι πρόοδοι τουλάχιστον τών 
δύο τούτων επιστημών είσι σχετικά», καί 
αδιαχώριστοι. Διό φιλόσοφοι μέν, ών ή θέσις 
και τά προγενέστερα πονήματα ούδαμώς εφαί-· 
νοντο προσκαλούντα αυτούς εις τήν σπουδήν 
τοΰ φυσικού ανθρώπου, ήδη μετά συνετής προ
θυμίας είς ταυτην επιδίδονται, πειραματι- 
σ τ α ι ώ ν  V φνίμη καϊ αί έξεις έφαίνοντο 
μικρόν παρορμώντα αύτούς είς τήν σπουδήν 
τοΰ ήθικοΰ άνθρώπου, παραδίδονται είς ταύ- 
την μετ’ ευσυνείδητου επιμέλειας. Τί δ’ έκ 
τουτου έπεται; Βαθυτέρα καί άκριβεστέρα 
επίγνωσις τών σχέσεων τού φυσικού καί ηθι
κού --λΛρης αποκαλύψεων και θαυμασμού.

Α'.

° : αρχαίοι εΐχον δοξασίαν τινά περί πα
θών, ή'τις κατά βάθος δέν διέφερε πολύ έκεί- 
ν/,ί> ί/'ν ’ί πειραματική φυσιολογία καί ή πα
θολογία κατέστησαν παραδεκτήν έν τοΐς τε- 
λευταιοις τούτοις χρόνοις- διότι ήπατώντο 
μέν ως προς τήν ενέργειαν τών υγρών καί ώς

πρός τούς φυσιολογικούς μηχανισμούς έν τή 
παραγωγή τών παθητικών φαινομένων άλλ’ 
εΐχον παρατηρήσει σαφώς καί βρίσει μετ’ 
αξιολόγου άκριβείας τήν επιρροήν ήν ταΰτα 
εζασκοΰσιν επί τών κοιλιακών σπλάγχνων. 
Οί στίχοι τών ποιητών καί τά συγγράμματα 
τών ιατρών αύτών εισι πλη'ρη φράσεων, αΐ- 
τινες μαρτυρούσιν δπόσον αρχαία έστίν ήγνώ- 
σις ταυτης τής μεταξύ τών αισθημάτων τής 
ψυχής καί τών κινήσεων τής καρδιάς, τοΰ 
πνεύματος, τού στομάχου, τοΰ ηπατος σχέ- 
σε&>ς. Εΐχον μάλιστα προχωρήσει οί άρχαϊοι 
επι τοσοΰτον, ώστε καί νά όρίσωσι τήν έδραν 
τών παθών έν τοΐς σπλάγχνοις, συνοψίσαν- 
τες την περί ταότης δοξασίαν έν τώδε τώ ά· 
φορισμώ » splene rident, felle irascunt.jecore 
amant, pulmone jactantur, τούτέστι διά 
τοΰ σπληνός γελώμεν, διά τής χολής παρορ- 
γιζόμεθα, διά τής καρδίας άγαπώμεν, διά 
τών πνευμόνων συγκινούμεθα Ή φυσιολογία 
τών παθών οι'αν οί τής άρχαιότητος συγγρα
φείς ήόυνήθησαν νά δημιουργήσωσι καί έδη- 
μιουργησαν, εστί περιγραφικώς τοιαύτης ά- 
κριοολογιας, ώστε ούδέν δύναταί τις νά έπι- 
προσθεση· ούχ ήττον παρεγνώρισαν έκεΐνοι 
τήν πραγματικήν εύραν τών καταστάσεων 
τούτων τής ψυχής καί ο Καοτέσιος πρώτος 
έν τώ περιωνύμω περί Λαθών βιβλίω αύτοΰ 
απεφάνθη, ότι αυτη έστίν έν τώ έγκεφάλω, 
καί έν τώ όργάνω τούτω άπάσας τάς παθη- 
τικάς καταστάσεις έτοποθέτησεν. α'Η ψυχή, 
λεγει δ Καρτεσιος, μόνον διά τοΰ έγκεφάλου 
δυναται αμέσως νά πάθ·/;,» καί αλλαχού ατό 
πνεύμα δεν λαμβάνει τήν έντύπωσιν απάν
των τών μερών τού σώματος, άλλά μόνον 
τοΰ έγκεφάλου.» Ή άλήθεια αύτη, ή'τις σή
μερον άπλουστάτη ήμΐν φαίνεται, μόλις υπό 
τής νεωτάτης φυσιολογίας άπεδείχθη, διότι 
καί αυτός ο μέγιστος θεωρητικός τών π α 
θών φυσιολόγος Bichat δέν παραδέχετο ταύ- 
την πανταπασιν, ώς έ'στιν είκάσαι έκ τής 
έκθέσεως τής διδασκαλίας αύτοΰ.

Ό πρώτος φυσιολογικός χαρακτήρ, ον δ 
Bichat αναγνωρίζει έν τοΐς πάθεσιν, έστίν ή 
όιαλειψις. Ένώ αι ϊδέαι δύνανται νά διαρ- 
κώσι, νά παρατείνωνται έπιπολύ, ενώ ή εξις 
τών αυτών σκέψεων καί τών αύτών κρίσεων 
ένισχυει καί τελειοποιεί αύτάς, τά πάθη δέν 
διαοκοΰσι παντελώς. Εξαιρέσει δέ τής ήδο-
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ν?,ς καί τοΰ άλγους, άτινα δύναταί τις από
λυτα νά σνομάση καί άτινα έςαοτώνται από 
αμέσου νευρικού ερεθισμού, έξεστιν ειπεΐν, 
δτι η έξις τών αύτών αίσθηματων δεν βρα
δύνει ν’ άμβλύντ) καί έξασθενίσή αυτά' ευά
ρεστος η δυσάρεστός τις_ αίσθησις παρατεινο- 
μένη καταντά νά-μή προξεννί επί τέλους μ.ητε 
εΰχαρίστησιν μήτε δυσαρέσκειαν. Ό  έν αρω
ματική ατμόσφαιρα π. χ. διατελών μυρευός 
&ν άντίλαμβάνεται πλέον ήδέως τών αρω
μάτων παν δέ τό θέλγον τήν όρασιν, 7) τό 
ούς κατακηλοϋν καθίσταται ήμΐν άδιάφορον, 
εάν έπιπολύ δεχώμεϋα την τούτου εντύπω- 
οιν. Τούτ’ αυτό δέ συμβαίνει καί επί τών 
δυσαρέστων αισθημάτων, «’U ευτυχία λοι
πόν,'λέγει 5 Bichat, έγκειται έν τή αστα- 
Φεία, η δέ ηδονή έστιν αίσθημα* συγκρίσεως, 
καταπαύον, αμα ώς ή δμοιότης μεταξύ τών 
παρόντων καί παρελθόντων αισθημάτων έ- 
πέλθη. "Αν δέ τό πρόσωπον άπασών τών γυ
ναικών ήν κατά τόν αυτόν _τύπον πεπλα- 
σμένον, δ-τύπος ούτος θά ήν δ τάφος τοΰ 
ερωτος.»

Τήν βαθείαν ταύτην διαφοράν μεταςύ τών 
συλλογισμών καί τών παθών εξηγεί δ Bichat, 
παραδεχόμενος, ότι οί μέν έςαοτώνται ες αύ
τοΰ τού ήαίσεως ημών αύτών, δπερ αποκαλει 
ζ ω ι κ ή ν  ζ ωήν ,  τά δέ πάθη προέρχονται έκ 
τής έργα ν ί κ η ς  ζ ωής .  'Όθεν παν τό εις 
τάς κυρίως διανοτ,τικάς εργασίας λεγομένας 
άναγόμενον εδρεύει έν τώ έγκεφάλιο,^κέντρίο 
τών πράξεων τής ζωϊκής ζωής, παν δέ τό είς 
τάς παθητικάς καταστάσεις ά-αφερομενον 
έχει τήν έδραν αύτού έν τοΐς σπλάγχνοις.^ Τά 
δ’ αποτέλεσμα παντός είδους πάθους έστί 
τά νά παράγη μεταβολήν, η άλλοίωσιν τινα 
έν τή οργανική, ζωή, τουτέστι έν τοΐς δργάνοις 
τής κυκλοφορίας, τής αναπνοής, καί τής θρέ- 
ψεως. Ί1 ουσιώδης αύτη διαφορά τής νοησεως 
πρός τήν πάθησιν ώς πρός τά όργανα, άτινα 
φαίνονται ώς έδρα αύτών, προπολλου μεν 
παοετηρτ,θη υπό τής δημώδους άγχινοίας, υπο 
δέ τής γλώσσης κατεκυρώΟη. Λέγουσι κοινώς 
πάντοτε t σ χ υ ρ α κ ε φ α λ  η, κ α λ  ω ς * ι ω ρ 
γ αν ω μέ ν η κ ε φ α λ ή ,  διά νά έκφράσωσι 
τήν τελειότητα τοΰ νοητικοΰ, καί κ α λ ή  
καρδ  ία, κ α ρ δ ί α  ε υ α ί σ θ η τ ο ς  πρός έκ- 
δήλωσιν τής τελειότητος τού αισθήμα
τος. Λέγουσι προσέτι, ότι ή παραφορά κυ

κλοφορεί εις τό αίμα και διαταράττει τήν 
χολήν, η δέ χαρά κάμνει νά σκιρτώσι τά  
σπλάγχνα. Καί αί χειρονομίαι δέ συνά- 
δουσι πρός τάς λέξεις. Όπόταν Μ ϊχψζν  
νά παιαστήσωμεν διά τρόπου άναυδου κατα- 
στασίν τινα, σχέσιν πρός την μνήμην, τήν 
φαντασίαν, τήν άντιληψιν, τήν κρίσιν έχου- 
σαν, φέρομεν τήν χεΐρα ημών επί τής κεφα
λής, δπόταν δέ τουναντίον πρόκειται νά έκ- 
φράσωμεν τήν αγάπην, τήν χαράν τό μίσος, 
τήν δυσαρέσκειαν, επί τής καρδιακής, τής 
στομαχικής χώρας διευΟύνομεν αυτήν.

'11 ακριβής παρατήρησή τών πραγμάτων 
άποδεικνύει τήν ευθύτητα τών_ένστικτων, 
έξ ών έγεννήθησαν αί φράσεις αύται ; αί αι 
χειρονομίαι. Προφανές έστιν, ότι ή μέν οργή 
έπιταχύνει τάς κινήσεις τής κυκλοφορίας και 
ότι ή χαρά ένεργεΐ κατά τάν αυτόν τρόπον, 
ή δέ θλίψις καί δ φόβος παράγουσιν αντίθετον 
αποτέλεσμα" ενίοτε μάλιστα θανατηφόροι 
συγκοπαί δύνανται νά ώσι τά επακολούθημα 
ίσχυροτάτων συγκινήσεων’ μεγάλη^θλίψις πα
ράγει δύσπνοιαν, πνιγμονήν αίφνίόως δε τρό
μος έπέχει τόν ροΰν τής χολής- Έκτάς όε των 
καταδήλων τούτων φαινομένων τά πάθη 
τροποποιούν βαθέως τήν λειτουργίαν τής 
θρέψεως καί έμποιούσι βαρείας κατά το 
υ,άλλον, η ήττον καχεκτικάς καταβάσεις. Και 
‘ενταύθα δέ ή γλώσσα συνάδει πρός τήν φυ
σιολογίαν ά π ο ξ η ρ α ί ν ε σ θ α ι  υ π ό  τ ο υ  
φθόνου ,  δ ι α β ι β ρ ώ σ κ ε σ θ α ι  υ π ό  τ ω ν  
τ ύ ψ ε ω ν  τ ο ύ  συν ε ι δοτος ,  κ α τ α τ  η κ ο - 
σ θ α ι υπό τ ή ς  λ ύ π η ς  ιδού φράσεις δια- 
βεβαιοΰσαι τήν τών παθών έπίδρασιν επί 
τής οργανικής ζωής. 'Ο Bichat παρατηρεί 
εύφυώς τήν ένυπάρχουσαν άφ’ ετέρου  ̂ σχέ
σιν μεταξύ τών παθών καί τών κράσεων. 
'Ο έχων πδ. χ. τόν πνεύμονα λίαν άνε- 
πτυγμένον καί ούτινος τό κυκλοφορικόν σύ
στημά έστι λίαν ενεργητικόν, έχει εις τάς 
διαθέσεις (affections) αύτού-ορμήν τινα προ- 
διαθετουσαν αύτόν προ πάντων είς τήν άργην, 
τήν παοαφοράν, τό θράσος- ένθα δ’ υπερισχύει 
τά χολικόν σύστημα, δ φθόνος, τό μίσος φαί
νονται συνηθέστερα. 'II λεμφική κράσις εμ
βάλλει είς τά πάθη χαρακτήρα ήσυχος και 
άπαθή. Τά πάντα λοιπόν δεικνύουσι κατά τον 
Bichat, ότι ή μέν δργανική ζωή έςι JO τέρμα, 

I είς & καταλήγουσιν, ή τά κέντρον, εξ ου άπο-
3
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χωρούσϊ τα πάθη, ή δέ ζωϊκή ζωή δέν δέ
χεται την άντιτυπίαν εί μή ακολούθως. ’Εάν 
δέ ο εγκεφαλος εστιν ή τής ζωϊκης ζωής εςία , 
ποία εστιν ή τής οργανικής; ποιόν δ’ έστι 
τό είόικώτερον προσβαλλόμενον δργανον κατά 
την παραγωγήν των συγκινήσεων καί τών 
παθητικών εκδηλώσεων; 'Ο Bichat φρονεί, 
δτι δέν υπάρχει δργανον δπερ άποκλειστι- 
κώς κεκτηται τοιαύτην λειτουργίαν και το
ποθετεί τά πάθη είς τό παρ’ αύτοΰ καλού- 
μενον έπιγαστρικόν κέντρον, τουτέστιν είς 
τήν καρδίαν, τό ήπαρ, τόν σωλήνα καί είς τά 
νευρικόν γαγγλιώδες σύςημα,δπερ διακλαδοΰ- 
ται εις τα όργανα ταϋτα ών έκαστον κατ’ 
αυτόν εστιν ή εδρα πάθους τινός διακεκρι^έ- 
νου, αί δέ κινήσεις, ας τό πάθος είς αύτά 
παράγει είσίν έξαιρέτως άκούσιοι.

Τοιαύτη έστίν ή περί παθών διδασκαλία 
τοΰ Bichat, ητις έστιν αυτή ή τώνάρχαίων, 
αλλ’ άνειλιγμένη, διασαφηνισμένη, μετά 
μείζονος άκριβολογίας εκτεθειμένη καί διά 
νεων αποδειςεων ένισχυομένη. Και καθόσον 
μεν αναλύει τας υπο τών παθών είς τά  
σπλάγχνα παραγομένας κινήσεις έστίν άλη- 
θης, ψευδής όμως εφόσον τό έλατήριον καί 
τήν αρχήν τών κινήσεων τούτων θέτει έν 
τοΐς σπλάγχνοις. Είς τόν Gall λοιπόν άπο- 
δοτέα ή τιμή τής άποδείξεως, δτι τά πάθη 
προσβάλλουσι πρωτοπαθώς τόν εγκέφαλον 
καί ουχΐ τά σπλάγχνα. Διά τών πειραμά
των τοΰ μεγάλου τούτου άνδρός άπεδείχθη, 
ότι ο εγκεφαλός εστι τό δργανον ού μ.όνον 
τών ιδεών άλλά καί τών αισθημάτων.— Τά 
κατά τοΰ Bichat επιχειρήματα αύτοΰ συνο
ψίζονται έν ταΐς εξής θεμελιώδεσι παρατη- 
ρησεσιν. Ή καρδία καί τό διάφραγμά είσιν 
άπλοι μΰς, ο στόμαχός και τό ήπαρ είσίν 
έκκριτικά όργανα, οί νεφροί Υποκριτική μη
χανή, 6 δέ σπλήν άπλοϋς αιματώδης άδήν* 
πλειονα τών οργάνων τούτων δύνανται νά 
βλαφθώσιν, ή ν’ άφαιρεθώσι χωρίς διά τοΰτο 
τά πάθη νά έκλείψωσιν, έπομένως αδύνατον 
νά τοποθετήσωμεν ταΰτα έν έκείνοις. Ό Gall 
εξετάζει ακολούθως άπαντα τά τοΰ νευοι- 
κοΰ συστήματος μέρη πλήν τοΰ εγκεφάλου, 
ήτοι τά  πλέγματα, τά γάγγλια,1 τά νεύρα,

1 Γά  ν ;υρ ικ ά  γ ά γ γ λ ιά  ΕΪσι a x f ο γ γ ύ λ α  σ ω υ .ά τ ιχ , 
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τά αισθητήρια όργανα καί Υποδεικνύει, δτι 
ούόαμοΰ τούτων δύναταί μάλλον ν’ άνεύρη 
τήν πηγήν τών κλίσεων, τών ενστίκτων, 
τών (ψυχικών) διαθέσεων, τών παθών επί 
τέλους δέ φθάνων είς τόν έγκέφαλον, ανευ
ρίσκει έν τούτω καί αναγνωρίζει τήν απο
κλειστικήν έδραν άπασών τούτων τών ενερ
γειών. Ή άπόδειξις δέ, δτι τά πάθη έκ τοΰ 
εγκεφάλου ούσιωδώς έξαρτώνται, έστίν, δτι 
πάσα τοΰ σπλάγχνου τούτου άλλοίωσις συν
επιφέρει διατάραξιν τών παθητικών φαινο
μένων, καθάπερ καί τών διανοητικών. Όπό- 
ταν βλέπη τις ιατρούς, βαθέως έν τή σπουδή 
τής μανίας έγκύψαντας, οίοι ό Pinel, 5 Es- 
quirol, προ πεντηκονταετίας ζήσαντας, νά 
διστάζωσι νά τοποθετήσωσιν εις τόν έγκέ
φαλον τήν άμεσον τής ήλιθιότητος καί τών 
άλλων ειδών τής μανίας αιτίαν, έκτιμά τις 
τήν σπουδαιότητα τής ώφελείας, ήν ο (Gall 
τή έπιστήμν) τοΰ άνθρώπου περιεποιήσατο, 
προσδιορίσας ακριβώς τάς μέχρις αύτοΰ πα- 
ραγνωρισθείσας λειτουργίας τοΰ έγκεφάλου 
και αποδείξας τήν ακρίβειαν τής περί τών 
παθών διδασκαλίας τοΰ Καρτεσίου.

Τα δε τών νεωτέρων φυσιολόγων πειρά- 
Λατα, ίήια δε τα τοΰ κ. Κλαυδίου Βερνάρ
δου άπεδειξαν, ό'τι άπασαι αί αισθήσεις ένερ- 
γοΰσιν εμ.πρωτοις επι τών νευρικών κέντρων 
δια τών νεύρων, άτινα άπό τής περιφερείας 
τοΰ σωμ,ατος είς αύτά τά νευρικά κέντρα βαί- 
νουσιν. Ό δ’ έρεθισμός 8ν αύται προξενοΰσιν 
ούτως είς τόν εγκέφαλον καί είς τόν νωτιαίον 
Λυελόν, μεταφέρεται άκολούθως είς τά νευ
ρικά νημάτια, τά είς τά σπλάγχνα καί τά 
λελη αποληγοντα ούτως, ώστε ταΰτα ούδέ- 
ποτε προσβάλλονται εί μ.ή δευτεροπαθώς. Ή 
καρόια δε εξ απάντοιν τών δργάνων έστί τό 
μ.άλλον καί τάχιον αίσθανόμ,ενον τήν επιρ
ροήν τών αισθητικών ερεθισμών τών είς τά 
νευρικά κέντρα τελουμ,ένων’ διότι ά'μα τρο- 
ποποίησίς τις οίαδήποτε παράγεται είς τήν 
κεντρικήν νευρικήν ούσιαν, τά νεΰρα μ,ετα-· 
βιβάζουσι τήν όόνησιν ταύτην είς τήν καρ- 
διαν, καί έν άκαοεΐ αί κινήσεις ταύτης υφί- 
στανται διαταραξιν, ήτις έκδηλοΰται κατά 
διαφόρους τρόπους, ήγουν ότέ μέν ή νευρική 
ενέργειά έστιν ίκανώς ισχυρά, ώστε νά κα-
5ου;) ίστο5 ouvotJmtvMv, ϊν<7> τά «λίγα*τ* ίϊσι οι- 
κτνοζιοίϊς περίπλοκα! νευ:ιχών οι*κλα^ώσΐων(Σ.Μ.)

ταστείλ·/·, αμέσως τήν καρδίαν, τοΰ δ’ αίμα
τος μή στελλομένου τότε είς τά αγγεία, 
παράγεται συγκοπή καί τό δέρμα λαμβανει 
τήν ωχρότητα καί πελιδνότητα τοΰ θανα- 
του- ότέ δε τουναντίον συμβαίνει, οι κτύποι 
τ·7ς καρδίας αντί νά κατασταλώσιν έπιτα- 
χύνονται τό δ’ αίμα τότε έ'ακοντιζόμενον 
άφθονον είς τόν έγκέφαλον, παράγει υπερε- 
ρεθισμόν τούτου.. ‘Η καρδία λοιπόν ί)εν εινε 
ή έδρα τών αισθημάτων, καθώς και η χειρ 
δέν εινε ή έδρα τής θελήσεως, άλλ’ αντι
δραστικόν (reactif), οπερ τά αισθήματα τρο- 
ποποιοΰσι μεθ’υπερβαλλούστς λεπτότητας και 
άλανθάστου βεβαιότητας. Ού μόνον δέ άπο- 
καλύπτειδιά τής διαταράξεως αύτοΰ τοΰ φυ- 
σικοΰ αυτής ρυθμοΰ’τήν φύσιν τής αρχικής του 
έγκεφάλου έρεθιστικότητος, άλλά καί προσ- 
καλεΐ έφ’ όλου τοΰ οργανισμού διαταρά,εις, 
ών τό σύνολον σχηματίζει εικόνα ήτις έστίν 
οίανεί τό φυσικόν άπεικόνισμα καί τό κατα
ληπτόν έξωτερικόν τοΰ πάθους· μόνον άντε- 
πιδρώσα επί τοΰ έγκεφάλου, οργάνου άπασών 
τών διαδηλώσεων καί τών κινήσεων τών νεύ
ρων καί έποαένως τών μυών προκαλεΐ τάς δια
ταράξεις ταύτας. Ούτω δέ ή καρδία καί ο 
εγκέφαλος, τό αιματώδες δηλανοτι και το 
νευρικόν σύςημ.α συντείνουσιν όμοΰ εις τ/;ν 
παοαγωγήν τών φαινομένων τών παθών όια 
σειράς δράσεων καί άντιδράσεων άλλεπαλ-
λήλων. . , ,

Τοιαύτη έστι τουλάχιστον η αρχή και 
βάσις τής διδασκαλίας, ην ο κ. Κλ. Βερνάρ
δος έ^έθηκεν έν τινι έπισήμω συνελεύσει, γε- 
νομένη ένΣορβώννγ κατά τό 18 6 4 . Κατά 
ταύτην τήν έποχήν δέν ήν γνωστή έτι κα
λώς ή φύσις τών νευρικών σχέσεων τής καρ
δίας πρός τόν έγκέφαλον καί πρός πλήρωσιν 
τοΰ κενοΰ τούτου, φυσιολογος τις Ρώσσος ο 
κ. Ε. Cyon είργάσθη έπιτυχώς κατά τα τε
λευταία ταΰτα ετη.Ή καρδία κεκτηται άριθ- 
μόντινα γαγγλίων νευρικών αυ τ ον όμ ων ,  
άνεξαρτήτων δηλαδή τού έγκεφάλου, άφ’ ών 
υπό τήν έπίδρασιν τοΰ αίματος προέρχεται 
άριθμός τις ώσεων κινητών. Τά γάγγλια 
ταΰτα προεξάρχουσι τών τακτικών καί φυσι
κών τοΰ καρδιακού συστήματος κτύπων ων 
δμως ό ρυθμός καί ή δύναμις τροποποιούνται 
έκάστοτε υπό έρεθισμών έκ τοΰ έγκεφάλου 
πηγαζόντων' διότι έκ του εγκεφάλου δυο ει

δών νεύρα είς τά τής καρδίας γάγγλια έκ- 
πορεύονται, τουτέστι τά πνευμογαστρικά, η 
επιβραδυντικά καί τά έπιταχυντικά νεύρα, 
καί έκείνων μέν ο ερεθισμός ελαττοι .̂ο̂  
άριθμόν, αύξάνων τήν δύναμιν τών καρδια
κών κινήσεων, ταΰτα δ’ ερεθιζόμενα παοα- 
γουσιν αντίστροφον άποτέλεσμ.α, ητοι αύςα- 
νουσι τόν άριθμόν, έλαττούντα τήν δύναμιν 
τών συστολών. Τά διπλής ένεργείας ταΰτα  
νεΰρα διαρρυθμίζουσι τήν ένέργειαν^τής καρ
δίας πρός τήν τοΰ λοιπού οργανισμ.ού και κα · 
τέχουσιν αύτήν έν ισορροπία προς τάς συνε
χείς ταλαντώσεις τών διαφόρων λειτουργιών 
τού σώμ.ατος καί τής ψυχής· Παρά τα είρΛ- 
μένα δμως νευρικά νημάτια, άτινα άπο τ ΐ,ς 
καρδίας είς τόν έγκέφαλον βαίνουσιν, ύπάρ- 
χουσι καί άλλα, άτινα ό κ.Cyon χαλαστικά 
(depresseurs) νεΰρα άποκαλεί, λειτουργίαν 
έ/οντα νά προαναγγείλωσι τώ εγκεφαλω και 
έπομένως τή ψυχή περί τών είς τόν ρυθμ.ον 
καί' τήν δύναμιν τών καρδιακών συστολών 
έπελθουσών μεταβολών. 'Όθεν η καρδια διά 
μέν τών πνευμ.ογασ τ ρ ικών (επιβραδυντικών) 
καί έπιταχυντικών νε^ων έστίν δργανον, εν 
ώ άπασαι αί παθητικαί καταστάσεις μετά 
τών λεπτοφυεστέρων αυτών παραλλαγών αν 
τανακλώνται επακριβώς καί άμέσως, ως έν 
κατόπτρω, διά δέ τών χαλαστικών νεύρων 
καί τοΰ φυσιολογικού νόμου τού ν’ αναφέρω- 
μ.εν τήν έδραν τών ήμ.ετέρων αισθήσεων έ; 
τώ οργάνω, δπερ προσδέχετα*. αύτάς, ή συν- 
αίσθησις ημών γνωρίζει τάς άπειρους δια
φοράς καί παραλλαγάς τών καρδιακών κτύ
πων τών τά διάφορα πάθη παρακολουθούν- 
τω ν  ό δέ μηχανισμός τών κινήσεων τής καρ
δίας έν τοΐς πάθεσιν έξαρτάται ά~6 τώ» 
δύο τούτων άντιθέτου διευθύνσεως νευρικοί·»
ρευμάτων. >

"Α,πασαι αί ευάρεστοι, ή φαώραί της 
ψυχής κινήσεις έρεθίζουσι τά  επιταχυν- 
τικά τής καρδίας νεΰρα καί προκαλουσι τα- 
χύτατον κτύπον τοΰ όργάνου τούτου ελατ- 
τούσαι τήν έκτασιν τών συςολων, ας οοκι- 
μάζει. Αί έκφράσεις ή κ α ρ δ ί α  π ά λ λ ε ι  
υπό χαράς ,  σ κ ι ρ τ ά  υ π ό  χ α ρ ά ς  χα- 
ρακτηρίζουσι θαυμασίως τό άποτέλεί ».α τούτο 
τών έπιταχυντικών νεύρων. Ή ευκολία, 
μεθ’ ής ή καρδία έν τοιαύταις 1. ,?ιςάσεσι 
κενούται, παράγει αίσθημά τ ι είιπραγίας
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διά τών λέξεων κ α ρ δ ί α  
Α λ α φ ρ ά ,  τοδναντίο-ν δέ «παντα τά  λυπηρά 
« ισώ μ ατα  ενεργοΰδι- κ«ρίως επί των επιβρα
δυντικών νηματίων των πνευμογαστρικών 
α ί  του είδους τούτου συγκλήσεις, έλαττοΰ- 
σαι_ την ταχύτητα τών χαρδι**βν κτύπων, 
« 0ς « 00Λ τήν ποσότητα τοϋ αίματος, δπερ 
το §?γανον τοϋτο αντλεί κατά τήν διαστο
λ ή ,  ες ου προκύπτει, ώστε α ί συστολαί at 
προς απούιωξιν τοϋ αίματος είς τά αγγεία  
ωρισμεναι, νά γ ίνβντα ι επίπονοι καί παοα- 
τετ«μέναι· αί τοιαΰται δέ μετά κόπου γι'νό- 
μ.ενα^ συστολαί προκαλοϋσι σύνολόν τ ι  αί- 
c ψ . χ . ων, δπερ έκφράζεται διά τών φοάσεων
* α ? δ ί α  τ  ε 0 λ ί μ μ έ ν η, κ a ρ S ί α β ε β α ο υ- 
μ ε ν η ,  παρ1? «νουσώγ μετά μεγίςης άκριβεί** 1
το αίσθημα οπερ αισθάνεται τις επί τής καρ- 
‘ακης χωράς μετά μακράς λύπας. ’Αγγελία 

τις θλιβερά, γενομένη δι’ αίφνιδίου τρόπου, 
παράγει συνεχώς συστολάς θορυβώδεις, ανω
μάλους, ε/τιγιγνομένας ένεκα παραλύσεώς τ ί
νος των επιβραδυντικών νεύρων καί ούχί σπα- 
νιω? δυν« ™  ν“ επέλθη καί εντελής παϋσις 
της καρδιακής κινήσεως καί έπομένως τόν 
«τακτόν τοϋτον ερεθισμόν νά διαδεχθή συν. 
κοπη. ΓΙροση/.ει λοιπόν, επιλέγει δ κ. Κλ 
Βερνάρδος, δπόταν πρόκειται ν’ άναγγείλη 
τις ειόησιν τινα ες εκείνων, αΐτινες κατασυν'- 
τρι6ουσι την καρδίαν, μετά προφυλάξεως καί 
προσοχής %ά προέξν, τοϋτο. ΊΗντβσις δέ τών 
αποτελεσμάτων τών παθών τής ψυχής έπί 
τ«ς καρόιας εςαρταται κυρίως έκ τοϋ βαθαοϋ 
της ερεθιστικότατος τών νεύρων, άτινα συν- 
όεουσι την καρδίαν μετά τοϋ εγκεφάλου’ διό 
εσφ μει,ων εστιν ή έρεθιοτικότης αΰτη, το· 
σουτω προφανέστεραί είσιν αί καρδιακαί κι
νήσεις και αι επακόλουθά εντυπώσεις λε- 
πτοφυέστεραι’ επειδή δέ at γυναίκες καί τά 
παιόία εχουσι τά νεϋρα ταϋτα εύερεθιστώ- 
τερα, όια τούτο εχουσι καί τήν καοδίαν υπό 
των παθών εύπροσβλητοτέραν, ή, ώσπερ κοι- 
νωτερον λεγεται, τρυφερωτέραν καί ευαίσθη
το τέραν.

Ένώ δέ ή καρδία φαίνεται άμεσώτεοόν 
πως υπό τήν επιρροήν τών α γ η μ ά τω ν  υπο
κείμενη, 0{ πνεύμονες διατελοϋσιν έν άλλτ- 
λουχια πρός τάς ιδέας. 'Οπόταν διατελώαεν 
ρε6υθισμενοι εν βαθεία τινί σκέψει, ή δεό
ταν «κουωμεν ρήτορά τινα, ούτινος ή όμ,λία

προσελκύει ημάς, κατέχομεν τήν άναπνευςι- 
κην ήμών κίνησιν έν καταστάσει έκπνοής. 
Ο κ. Darwin εΰφυώς Ιρμηνεύει τό ©αινόμ -̂ 

νον τοϋτο, άποδίδων αυτό είς τήν έξ,ν,ή-, 
απεκτήσαμεν νά μή άναπνέβμεν, δπόταν 

I με .ά προσοχής άκούωμεν, ίνα μή διαταρά- 
ξωμεν δι’ οΰδεμιάς πνοής τήν σιγήν, ής χοείαν 
εχο μεν. 1

Επειδή δε at πραγματικοίί παθήσεις τής 
ψυχής καί επομένως τοϋ εγκεφάλου διεκδη- 
λουνται κατ’ ανάγκην διά διαταράξεως τών 

[ αναπνευστικών καί κυκλοφορικών λειτουργιών 
ουναταί τις έκ τούτου νά έξαγάγ·/] οτι ή καρ· 
δια και η τών αρτηριών διάτασίς είσι τόάλ·<- 

c ^Ρμ^μετρον τών παθητικών καταστά
σεων. Τούτου ένεκα καί έν τώ δράματι, δταν 
πρόσωπόν τ ι θέλη ν’ απόδειξη, δτι έπικίν- 
δυνοςτις θέσις δέν έκφοβίζει αυτό, κατα- 
λ φ β ίν ε ι τήν χεΐρα έκείνου, 8ν θέλει νά δια- 
^εοαιωσνι ή καταπείση περί τής άφοβίας αύ- 
του καί θέτει αυτήν επί τής καρδίας, διά νά 
καταοειςνι αύτώ δτι οί κτύποι τοϋ οργάνου 
τουτου διατηροϋσι τόν συνήθη αύτών ρυθμόν. 
Λια τόν αυτόν λόγον καί at φωναί καί αί 
χειρονομίαι δέν πρέπει νά θεωρώνται ώς βέ
βαιον τοϋ πάθους τεκμήριον. Όπόταν βλέ- 

I " Γ ί  Τυν“ϊκα κλαίουσαν ταραττομένην έπί. 
τή αγγελία δυστυχούς τίνος συμβάντος, τόν 
σφυγμόν αυτής μόνον πρέπει νά Ιξετάσητε. 
και αν μέν ούτος διατελή έν τή συνήθει κα- 
ταστασει, δυνασθε νά διαβεβαιώσετε, δτι η 
συγκίνησις ταύτης έστίν επίπλαστος' αν δ’ 
ε, εναντίας βλέπετε ετέραν, ής ή λύπη δι’ 
ουόενος εςωτερικοΰ σημείου έκδηλοϋται, ής 
ομως ηι καρδιά πάλλει μετ’ ασυνήθους ταρα
χής, όυνασθε νά είκάσητε, δτι αΰτη ποοσ- 
ποιεϊται^άταραξίαν, ήτις αληθώς δέν υπάο- 
χει εν τή ψυχή αύτής’ υπάρχει δέ καί έτε
ρον μέσον νά γνωρίσ?] τις καί καταμέτρηση 
μα ισ.α, ασφαλώς τήν σφοδρότητα τών 
παθών, τούτο δ’ έστι ή έφαρμογή είτε έπί 
του^σφυγμοΰ, είτε έπί τής καρδίας λεπτο
φυούς οργάνου, έφευρεθέντος υπό τοΰ κ.Marev 
και χαράττοντος έπί χάρτου μεμελανωμέ- 
νου καμπύλας κατά τό μάλλον ή ήττον 
κολπωόεις, όι’ ών σημειοΰνται ό άπθαός, ή 

υναμτ,ς και τό είόος τών παλμών τοϋ σφυγ- 
μου των συστολών τής καρδίας. Καθάπερ 
όε όια τοΰ οργάνου τούτου δύναταί τις νά
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λάβη διαγράμματα (traces), ών η θέα απο
καλύπτει α7.έσ<ος τήν φύσιν τών κινήσεων 
τής καρδίας έν ταύτνι, ή έκείντ: τή νόσω, εν 
τώ πυρετώ’ πδ. χ. τώ τύφω, τή πνευμονία, 
ούτω θά ήν δυνατόν νά παράγη τις δι’ αύτοϋ 
σχεδιογραφήματα τής κ'.νήσεοις τής καρδίας 
κατά τά διάφορα πάθη, οίον τόν έρωτα, τόν 
οόβον, τήν λύπην, τήν χαράν, τήν οργήν κτλ. 
διότι εκάστη τών καταστάσεων τούτων τής 
ψυχής παράγει τωόντι έν τή τάξει των καρ
διακών παλμών τροποποίησίν Ttva τοσοϋτον 
ειδικήν καί χαρακτηριστικήν, ώστε δύναταί 
τις νά θεωρήσνι έκαστον πάθος, ώς έχον τό 
ίδιον αύτοϋ καμπυλόγραμμον. Ό κ. Cyon, 
δστις εσχεν έσχάτως τήν εΰφυά ταύτην 
ιδέαν νά έφαρμώστ) τό άναγραοικόν συσκεύα- 
σμα (appareilles enregistreures) έν τή φυ
σιολογία τών παθών, άναφέρει παραδείγ
ματα δεικνύοντα τήν δύναμιν τών τοιούτίον 
πειοαμάτοιν. Μεταξύ τών περιστοιχούντών 
τήν έπιθανάτιον κλίνην θνήσκοντος κληρονό
μων εϊσί τινες, παρ’ οίς ειλικρινής θλίψις προ- 
καλεΐ παλμούς ισχυρούς καί βραδείς. Τό μετ’ 
άξιοθαυμάστου άκριβείας χαράττον τόν ρυθ
μόν τών καρδιακών συςολών δργανον ©καρ
δ ι ο γ ρ ά φ ο ς  θά ήδύνατο έν τοιαύτη περι- 
πτώσει νά προδίδ'/ρ τά άληθή τών κληρονό
μων αισθήματα. Τό υπό τοϋ κ. Cyon αναφε- 
ρόμενον παράδειγμα ούδέν εχει τό ύπερβάλ- 
λον τό γ ’ έφ’ ήμϊν, δτι δργανον λίαν εύαί- 
σθητον δυνατόν νά παριστα τάς περί ών ό 
λόγος διαφοράς. "Ισως δέν θά συμβαίνει τό 
αύτό έπί τής μάλλον έπιπεπλεγμένης ακο
λούθου περιστάσεως. At τών παλμών τής 
καρδίας τροποποιήσεις κατά δύο τρόπους έ- 
πέρχονται είς τήν παραγωγήν (determina
tion) τών ήμετέρων κλίσεων καί εις τάς 
ένεργείας αίτινες τούτων προηγούνται, είτε 
δηλονότι προκαλοΰσαι αιφνίδιας μεταβολάς 
εις τήν ποσότητα τοϋ τά νευρικά κέντρα 
διαβρέχοντος αίματος ηέμποιοΰσαι ήμϊν εύά- 
ρέστους ή δυσαρέστους αισθήσεις όιά τών 
χαλαστικών νεύρων. Λοιπόν αίφνιδία συρροή 
αίματος εις τόν εγκέφαλον καί αισθήσεις 
καθ’ υπερβολήν λυπηράς δύνανται νά φέρω- 
σιν ά'νθρωποι, ύπ’ ούδεμιάς τών φρένων νό
σου κατεχόμενοι, είς παραλογωτάτας ιόεας 
καί εις βαρυτάτας πράξεις. Ό διαπράςας 
κακούργημα έν περιπτώσεσι ur, καλώς έγνω-

σμέναις έκινήθη είς τοϋτο άνευ συνειδήσεως 
αύτοϋ υπό φυσιολογικών αιτίων ή καταπει- 
σθείς υπό έσκεμμένης καί ψύχρας προμελέτης; 
Ιδού τίνι τρόπω φρονεί δ κ. Cyon, OTt δύ
ναταί τις νά λύσν) τό πρόβλημα. Ή ψυχή 
κέκτηται τήν δύναμιν νά πάσχη διά τής άνα- 
μνήσεως πράξεώς τίνος παθητικής συγκινή- 
σεως δμοίας πρός έκείνας, οίας ήσθάνθη κατά 
τήν στιγμήν τής πράξεως. ’ΐδία δέ ή λεπτο
μερής διήγησις εγκλήματος τίνος πρέπει νά 
έπιφέρη εΐς τόν κατηγορούμενον, δστις άκροά- 
ται αυτήν καί έν περιστάσει καθ’ ην ούτος 
διέπραξε τοϋτο έκ προμελέτης, τάς περί ών 
δ λόγος συγκινήσεις καί τάς καρδιακάς κινή
σεις, τάς κατ’ ανάγκην μετά τούτων συσχε- 
τιζομένας. Ό δικαστής λοιπόν θέλει δυνηθή 
διά τοΰ καρδιογράφου νά έξελέγξ/j τήν ύπαρ- 
ξιν ή μή τών κινήσεων τούτων καί νά έςα- 
γάγνι, δτι δ κατηγορούμενος εχει ή ούχί τήν 
μνήμην τοϋ έγκλήματος, έν άλλαις λέξεσιν, 
δτι διέπραξε τό έγκλημα μετά ή άνευ συνει- 
δήσεως. Τό παράδειγμα ομως τοϋτο είναι 
μάλλον ευφυές ή πιθανόν καί κατά θεωρίαν 
μάλλον αληθές, ή πρακτικόν. Τωόντι δ δια- 
πράξας έγκλημά τ ι έν καταστάσει παρα- 
φοοσύνης διατελών, δύναταί νάμήαίσθανθή, 
ά/.ροώμενος τήν διήγησιν τοΰ έγκλήματος 
τούτου, τάς αύτάς συγκινήσεις καί επομέ
νως τάς αύτάς τροποποιήσεις τής καρδιακής 
κινήσεως, άς θά ήσθάνετο άν διέπραττε τοΰτο 
έν έντε7 ε̂ϊ γνίόσει' άλλ’ έν τε τή πρώτνι καί 
εν τή δευτέρα περιπτώσει καθίσταται αύτώ  
αδύνατον νά διατηρή απόλυτον αταραξίαν. 
Ό έπί διαπράξει εγκλήματος τίνος κατηγο
ρούμενος, δστις γνωρίζει, δτι διέπραξε τί> 
έγκλημα, συγκινεΐται κατ’ ανάγκην είς τήν 
θέαν τοϋ έοωτώντος αύτόν δικαστοΰ, εΐ; τήν 
ιδέαν τής κατηγορίας, ής αύτός τό άντικεί- 
μενον τυγχάνει καί καθ’ ήν περίπτωσήν έτι. 
διέποαξε τό έγκλημα έν στιγμή παραφροσύ
νης. Τουναντίον δέ δύναταί νά συμβή, ώς.ε 
πεπωρωμένος κακούργος καταστάς ένοχος 
έγκλήματος, δπερ έντελώς προεμελετησε να 
έχη ικανόν έφ’ έαυτοϋ κράτος, ώστε να μή 
αίσθανθή, δταν άναμνήστι τις αυτω τάς πε
ριστάσεις τοϋ έγκλήματος, ε! μή άσήμαντόν 
τινα συγκίνησιν. Ούχ ήττον ή ιδέα τοϋ κ, 
Cyon έστίν άξία τής προσοχής τών φυσιολο- 
γιστών ψυχολόγων καί δέν πρέπει ν’ άπελ-
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πιοθώμ.εν, δτι έλεύσεται γ:ααρ, καθ’ 8 αί 
τ ις  ψυγολογίας πραγματεία! θά πεοαίνωσι 
τάς των παθητικών καταστάσεων περιγρα- 
φάς διά γραφικών διαγραμμάτων, παριστών* 
των τόν ρυθμόν τών συστολών της καρδίας 
τόν είς έκαστον πάθος σχετικόν. Τά δια- 
γράμματα ταΰτα εσονται ού μόνον άκοιβή 
άλλά και πιστά' διότι αν η θέλησις δεσπόζη 
τών φαινομένων κινήσεων καί τών όίατών 
αποδείξεων, ούδεμίαν δμως σχεδόν ΐσχύν 
έχει αύτη επί τών κεκρυμμένων σπλάγχνων, 
ώς η καρδία καί ταΰτά είσι μάρτυρες φιλα
λήθεις, αείποτε έτοιμοι νά έπιδιορθώσι τάς 
ψευδείς καταθέσεις.

L·'.

Ίστέον όμως δτι οί υπό τό κράτος τής 
βουλήσεως υποκείμενοι μυς δέν δύνανται νά 
υποκρύψωσι πάντοτε τά πάθη, τουναντίον 
μάλιστα λίαν συνεχώς διά τοΰ αυτομάτου 
σχεδόν σχηματισμού αύτών προδίδουσι τήν 
πραγματικήν τών παθήσεων κατάστασή. 
Μάτην 6 μανιώδης προσπαθεί νά μένη άκί- 
νητος, άπαντα αύτοΰ τά μέλη ταράττονται 
υπό σφοδρών κινήσεων- εν δέ ττ, έκπληξει 
υπάρχει τοιαύτη τών μυών εκλυσις, ώστε οί 
βραχίονες πίπτουσιν, ώς κοινώς λέγεται- ό 
φόβος άναρπάζει τούς πόδας, άποληθοϊ- άλλ’ 
ούδενός μέρους τοΰ σώμ,ατος οί μ.ΰς υφίσταν- 
ται τοσαύτας τροποποιήσεις υπό τήν έπίδρα- 
σιν τών παθών, οσας οί τοΰ προσώπου. Ή 
φυσιογνωμία άληθώς αποκαλύπτει τάς έσω- 
τερικάς τής ψυχής καταστάσεις. α'Οπόταν η 
ψυχή γ τεταραγμένη, λέγει 6 ΒιιίΓοη, τό 
πρόσωπον τοΰ ανθρώπου καθίσταται εϊ/.ών 
ζώσα, έν γ τά πάθη άναπαριστώνται μετ’ 
ίσης λεπτότητος καί ισχύος καί έν f, πάσα 
τής ψυχής κίνησις εκφράζεται δι’ ίδιου τινός 
σχήματος, πασα πράζις δι’ ίδιου χαρακτήρος 
ού ή ζωηρά καί άκαριαία έντύπωσις προη
γείται τής θελήσεως, άποκαλύπτουσα ήμϊν 
καί έκφαίνουσα διά σημείων παθητικών τάς 
εικόνας τών μυστικωτέρων ταραχών». Τω
όντι τ ί περιπλοκώτερον καί μάλλον ευκίνη
τον τής αρμονίας, καθ’ $ν αί γραμμαί τοΰ 
προσώπου συστέλλονται, η κάμ.πτονται κατά 
μυρίας διαφόρους διευθύνσεις, καθ’ ην οί χρω
ματισμοί τής σαρκός ενοΰσιν άπάσας τάς 
βαθμολογικά; διαφοράς τής χρωματικής κλί-

μακος καί εν f  8 οφθαλμός επιρρίπτει επί 
τής εικόνας τάς λάμψεις τής ζέσεως, η τάς 
σκιάς τής ψυχρότητος καί τοΰ μαρασμ.ού I 

Καί τοι δέ φαίνεται άδύνατον νά καθυ- 
ποβληθώσιν είς φυσιολογικήν άνάλυσιν φαι
νόμενα τοσοΰτον περίπλοκα, ποικίλα καί 
ά'στατα, ούδέν ήττον ευφυής πειραματιστής 
κατώρθωσεν επ’ εσχάτων νά έξελίξη έν μέ- 
ρει τό χάος τοΰτο καί προσδιορίσν] καθ’ ώρι- 
σμένον τρόπον τούς μυώδεις μηχανισμούς τής 
ανθρώπινης φυσιογνωμ.ίας σχετικώς πρός τά 
διάφορα πάθη. Βεβαιωθείς προηγουμένως διά 
λεπτών ανατομών περί τοΰ τρόπου τής δια
νομής καί τής άπ’ άλλήλων Ανεξαρτησίας 
τών πολυαρίθμ.ων μυών, τών μεταζύ τοΰ δέρ
ματος καί τών οστών τοΰ προσώπου καί έ- 
ρευνήσας πώς τά νευρικά νημάτια τοΰ εβδό
μου ζεύγους1 διακλαδίζονται καί ζωογονοΰ-- 
σιν αύτούς, ο έκ Βουλώνης κ. Duchenne 
έπροσδιοίρισε τοΰτο μέν διά τοΰ ηλεκτρικού 
ρεύματος, τοΰτο δέ διά διαφόρων ερεθι
στικών μέσων τήν συστολήν έκάστου κατ* 
{δίαν τών μικρών τούτων μυών. Ή παρατη'- 
ρησις άφ’ ετέρου τών δλως έτοιμων πειραμά
των, άτινα καλούνται νοσήματα, κατάδειξεν 
αύτώ τ ΐ συμβαίνει, οσάκις μΰς τινες συστέλ
λονται κατ’ ίδίαν μεμονωμένοι άλλων τινων. 
Άνεγνώρισε λοιπόν άκριβέστατα, οτι ή συ
στολή t /.άστου μυός τοΰ προσώπου προσδιο
ρίζει εκφρασίν Ttva τοΰ προσώπου άμετά- 
βλητον, τουτέστιν, δτι έκαστον πάθος φαί
νεται έ'χον πρός ιδίαν αύτοΰ λειτουργίαν μΰς 
τινας τοΰ προσο!»που, ούτινος ή συστολή έπι- 
γίγνεται άμα ώ; ή ψυχή α’.σθανθή τό πάθος 
τοΰτο. —  Ιδού πώς έκφράζεται ό κ. Du
chenne περί τοΰ μνυς τον ά.Ιγους (muscle 
de la souffrance.) Ά π ’ αρχής τών άνα- 
ζητήσεών μ.ου εϊχον παρατηρήσει, δτι ή μ.ε-

1 Το ί'δϊομον ζεϋγο; (ί€5«ία.τι; ουζυγία) τών έκ το3 
εγκεφάλου έχπορευομενων ΰώοεκα νευρίκών ζευγών 
έστι το καλούμενον ΐ ϊ ρ ο σ ω π ι κ ο ν  ν ε ΰ ρ ο ν. οπερ 
«ζερχο'μενον οπτ,ς χειαενη; έν τω όπι
σθεν του ώτος προεξίχο^τι οστεώνει με'ρει, στυλοει- 
£εΓ απολύσει καλούμε νω, Trocc εις πολλούς κλά
δους καί κλώνους διανεμόμενους είς τούς περί το ους, 
τους κροτάφους, τούς οφθαλμούς, τάς παρειάς, το 
στόμα κτλ. μυς κτλ. καί μετά κλώνων άλλου ζεύγους 
(του π/μπτου), £τοι του τρίδυμου νεύρου, πολλάκις 
ενουμένους. (2. Μ.)

Β Υ Ρ Ω Ν 503

ρική κίνησις ενός τών κινούντων τήν  ̂έφρύν 
μυών παρήγεν αείποτε εντελή τινα έκφρα- 
σιν τ ο ΰ  ανθρωπίνου προσώπου. 'Υπάρχει λ .χ .
5 ΐπ ισ χ ίη ο ς μΰς (sourcilier)1 δστις είκονί- 
ζει τό άλγος. Λοιπόν «μα προύκάλουν την 
ηλεκτρικήν τούτου συστολήν, ού μόνον ή 
δφρύς έλάμβανε τό χαρακτηρίζον τήν εκφρα- 
σιν τοΰ ά'λγους σχήμα, άλλά καί τα  αλλα 
χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου, ιόια όε το 
στόμα καί ή ρινοχείλιακη γραμ.μλ εφαινον .ο 
έπίσης υφιστάμενα, βαθεϊάν τινα τροποποιη- 
σιν, δ π ω ς  τεθώσινέν αρμονία μετά τής, όφρυος 
καί άπεικονίσωσιν, ώς αύτή τήν έύυνηραν 
ταύτην τής ψυχής κατάστασιν.» Και άλλοι 
μΰς τωόντι φαίνονται λαμβάνοντες μέρος εις 
τήν έ'κφρασιν ταύτην τοΰ άλγους. Ό κ. Du
chenne φρονεί, δτι δικαιούται υπό των πει- 
ρααάτων αύτοΰ νά ύποστηρί,^ ουχ h τ̂ον, 
δτι ή μυώδης χώρα τοΰ προσώπου ητίς κατ 
εύθεϊαν άμίσως τροποποιείται υπο απλού 
πάθους έστι λίαν περιωρισμένη. Ά λ λ ’ ομως
ή χώρα α ύ τ η  τροποποιούμενη έπιδρά όιά συν-
εργείας τινός επί τών παρακειμένων χωρων 
άκριβώς καθ’ 8ν τρόπον χρώμά τ ι τροποποιεί 
την χοοιάν τών παρακειμένων χρωματων- 
καθάπερ δ’ έν τούτω παράγεται οπτική τις 
απάτη έκ τής συγχρόνου τών χρωμάτων αν- 
τιθέσεως, ώσπερ άποκαλεϊ τό φαινομενον ο 
κ. Chevron!, ούτω καί έν ταϊς μυώόεσι του | 
προσώπου κινήσεσιν έπιγίγνεται ειόος τ ι αν
τικατοπτρισμού, δπερ τροποποιεί, έπιπλεκει 
καί φαίνεται έκτεϊνον κίνησίν τινα, ης ‘Ί 
πραγματική σφαίρα λίαν περιωρισμένη τυγ
χάνει. ‘Όπως πότ’ αν ή, δ κ. Duchenne 
κατώρθωσε νά παράγω διά προκεκλημενης συ ■ 
στολής άριθμοΰ τίνος μυών τοΰ προσώπου 
άπάσας σχεδόν τάς εκφράσεις τάς αντιστοι- 
χούσας πρός τάς εσωτερικάς τής γυχ «  κα ι 
τα,τάσεις καί ήδυνήθη νά δώση εις̂  έκαστον 
μΰν παρά τό φυσιολογικόν αύτοΰ όνομα και

• OuTOciK*. "'Λ{
χαλού .̂νο'; έστι [iixpi *?«τίνιι V·*™* u"
τ!>νσφ ι Τ« τ ΐ ? α τ ϋ ν Ρ . , 9 ά ρ ω ' ' ( ^  ^

«ίριβάλλοντκ τό ayhu.z -.ω; βλεφάρων, »tw* * m  
,τ,ν συσ-ολ-ί,ν αύτοΰ·) b έπκτ^ος συστελλο-

(*««« <rUv*r l  τϋν όφρύ-»- '<>«**'' δ’ άμ.<ρο«ρο'. βυ- 
στίλ>.ω·ίτα'., *λλτ-
).«ς κ*1 ρυτ'.ϊοί»: '» Λ*'* τ'!> .“·5Β:;'«υν'·

g-τερον ψυχολογικόν. Ούτως δ μ η Μ α ΐό ς 1 
έστιν δ μΰς τής προσοχής, της έκπληςεως, 
τοΰ θαυμασμού καί τού τρόμου. "Εκαστον των 
παθών τούτων κινεί αυτόν, η ταραττει κατα 
διακεκριμμένον τινά τρόπον. Ό p i j j  
γωμαηχος καί ό χατώτίρος σγιγχτηρ  
zvgomatique et l’orbiculaire mfer.eur) ε^ιν 
οί μΰς τής χαράς, ό « ν ρ α μ ά ο η δ ψ ;^  
έστίν ό μΰς τής έπιθέσεωςκτλ.Έν γενει δε οι 
μέν τοΰ έφθαλμοϋ μΰς παθαίνονται κατα 
τάς εκφράσεις εύγενεστερας ταςεως, '. ι - ·fJ J 
στόματος έπί ύλ-.κωτέρων καί χυδαιότερων 
έκφΓάσεων τής ψυχής- Τό καθαρώς εγωιστι
κό;'καί ηδυπαθές μειδίαμα μόνον τον̂  ζυγω
ματικόν μΰν τίθησιν εις ενέργειαν* ενφ η συ
στολή τοΰ σφιγκτήρας τοΰ ςοματος δίδει εις 
τήν έκφρασιν της θυμηδίας χαρακτήρα τινα 
γλυκύτητος καί εύμενείας. Πλήν δια τών πρω

ί τογενών Ικφράσεων τών αμέσως από τ.,ί 
ένεογείας ενός μεμονωμένου μυός εκπηγα^ου- 
σώ'/ ο κ. Duchenne παραδέχεται, οτι αριθ
μός τις παθητικών καταστάσεων τής φυ
σιογνωμίας πρέπει ν’ άποσυντεθή εις πλειο- 
νας κινήσεις άπλουστέρας. , ,

"Ωσπεο δέ τεχνητώς παρήγαγε τας απλας 
παθητικά; έκφράσεις, ούτως ̂ πραγματοποίησε 
καί τήν σύνθεσιν τών συνθέτων εκφράσεων.
Ή προσοχή, «τις παράγεται διά τής συςο- 

| λής τοΰ έπισκυνίου μ.υός και η χαρα η ια 
τής διπλής ένεργείας τοΰ μεγάλου^ζυγωμα
τικού καί τοΰ κατωτέρου σφιγκτήρας γινο- 
μένη είσί πρωτογενείς εκφράσεις. Ά μ α  όε

1 Outo; t*<pu0[ASV0i e, τ ΐ ί  pî C τ ί; ρ.«ς χ.Ι τοϋ 
άνω ν.ίλους τών κογχβκ
ν0ί αε’τ . τοϋ σφ.^ τ ΐ ;ο{ ™ν βλεφάρ»·. m  του « ν
««νίον, χ*,.. ^  : r e0t5V τ?ιχω:

1 χονδρό; τ ί;  A.i τδν
«wJa.jxhw f»T.8o»T« το »·?{*«
τοΰ «,ιτώινου κτλ. (Σ. Μ.)
' Λ  ίστι &ν·!'·ω''
ilTo τον ζ^ ρ.τ.χ .3  (*«*·»  ^
^  - ο ;  -  Ti
φων) εί; τίν ρονιάν <rroy.*.o„ ϊ> _ r

, , ι  «νω. Ό δε «τώτε;.ο; acpî Tr.p .« .ν ϊ* 
,τυν.^^το σγ.ί,α* τοϋ . τ ί - « . ί

3 *0 iwKpuiotiiij τ ί; ρινό; έστι [Λίκρ'ο; Η·=: 
χ.-« τό κατωτέρω ρ-ίρος τοϋ )»τμι>1ι·, ο»ϊ««ϊ

| θεωρείται *-} W  ” Λ ^  " ζ Τ
I τ03 βφιτ*τ*?»: τών βλέφαρων wiasv»;. C-
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τίαραγάγ·*) τις έπί τοΰ αύτοϋ προσώπου τήν 
τών διαφόρων τούτων μυών συστολήν, σχη
ματίζει τήν φυσιογνωμίαν ανθρώπου, δστις 
έστίν ύπό τήν ζωηράν έντύπωσιν ευτυχούς 
και άπροσδοκήτου αγγελίας- έάν δέ συνάμα 
μετά τών μυών τούτων έρεθίσ·/) τις καί τόν 
χρησιμεύοντα νά έκφράστ, τήν λάγνον ήδυ- 
πάθειαν, δηλονότι τόν εγκάρσιον της ρινός1 
πραγματοποιεί τόν τύπον τής προσοχής 
φερομένης είς λάγνον τινα αιτίαν. "Αν δ’ 
ενώσϊ] τις τάς τήν ευαρέσκειαν προδιδούσας 
γραμμάς μετά τών τήν λύπην παριστανου- 
σών, αναγνωρίζει τήν είκόνα τοϋ μελαγχο- 
λικοϋ μειδιάματος' δπόταν δ’ ενώση τις τό 
μειδίαμα (διά τής συστολής τοϋ μεγάλου ζυ
γωματικού) μετά τοΰ ηπίου κλαυθμυρισμού 
διά τής συστολής τοΰ μικροϋ ζυγωματικού)2 

καί έτι μάλλον διά τής έλαφράς συστολής 
τοΰ μυός τοΰ ά'λγους (τοϋ ύπεροφρύου) βλέ
πει άναφαινομένην άξιοθαύμαστον καί θελ
κτικήν έκφραση/ τής έλεήμονος συμπαθείας.

Α; τοσοϋτον λεπτοφυείς φυσιο7.ογικαί αύ- 
ται αναλύσεις καί α: σοφαί συνθέσεις, άς αύ- 
Tat ένέβαλον τω κ. Duchenne, παράγουσιν 
αποτελέσματα σχεδόν πάντοτε σύμφωνα 
πρός τάς άρχαιοτέρας τοϋ έμπειρισμού παρα
τηρήσεις πρός τάς τών ζωγράφων καί γλυ
πτών, ού μήν αλλά καί πρός αύτάς τάς τών 
ψυχολόγων καί ηθικολόγων.3 Τοιαΰτα συμ
περάσματα δεν προσθέτουσι μέν ούδέν είς 
τήν γνώσιν τοϋ σώματος οΰτε είς τήν τής 
ψυχής, ίσως δμως περιποιήσωσιν ώφέλειάν 
Ttva τοϊς καλλιτέχναις, ο'ίτινες μεριμνώσι 
νά ώσιν ακριβείς είς τήν ανατομικήν παρά- 
στασιν τών παθητικών της φυσιογνωμίας κι-

1 Οα-ος καλού};.ενο; και πιεσττ.ριος τ ις  ρινος εκ
φύεται ύπεράνω τοϋ πρώτου τραπεζίτου όίοντος καί 
οιευβΰνεται πλατυνο'ιχενος λοξώ; προ; τ ίν  ρίνα, ί ;  
χαλΰπτων τά πτερΰγια ανέρχεται αεχα τΐ,ς ράχεως, 
ένθα συμπίπτει |./.ετά τοϋ έκ τοΰ έτε'ρου f/,ε'ρου; όαω- 
vtfuou (Σ. Μ.)

2 Ό μικρό; ζυγωματικός διιίκει παρά το προς τήν 
ρΓνα χεΠ.ος τοΰ ρεγάλου ζυγωματικού τον αΰτόν δρο- 
ρ,ον (Σ. Μ.)

3 Ό ζωγράφος Lebrun έδτ,αοσίευσε τω 1667 άξιο— 
σημείωτον σύγγραμμα έπί ττ.ς έκφοάσεως. Ό οε Κά
ρολος Bell εν άρχτ, του παρο'ντος αίώνος και επί τών 
ήιχερών τ,ρ.ών ό Gratiolet και κ. Albert Lemoine 
εϊωκαν επι τοΰ άντικειυ.ε'νου τούτου λεπτοτάτας 
περιγραφά;· (2. Σ.)

νήσεων. Άναμφιβόλοις ί  μεγαλοφυία τών 
άνωτέρων καλλιτεχνών έστι βέβαιον καί 
ισχυρόν τ ι ένστικτον, χάριν τοΰ οποίου ή/.ο- 
λούθησαν ούτοι τούς κανόνας χωρίς νά γνω- 
ρίζωοιν αυτούς καί πιθανόν εστιν, οτι ούτε ό 
'Ραφαήλ ούτε δ Κορρέγιος, ούτε δ Τιτιανός 
θά ύπήρχον μεγαλείτεροι, άν έγνώριζον ώσπερ 
οί ήμέτεροι φυσικοί τών τελευταίων χρόνων 
τούς νόμου; τής άρρ.ονίας καί της ταυτοχρό
νου άντιθέσεως τών χρωμάτων, άλλ- ού/_ 
ήττον άληθώς δύναταί τις είπεΐν, ότι τά έν 
σπέρματι έν ταϊς έπιλέκταις φύσεσιν ένυ- 
πάρ^ον βέβαιον καί ισχυρόν τοΰτο ένστικτον 
δύναταί νά προσκ-τηθή κατά τό μάλλον, $ 
ήττον διά φιλοπόνου σπουδής καί ώς έκ τού
του Οέλουσιν εννοήσει οί εμβριθείς καλλιτέ- 
χναι άπασαν τήν ωφέλειαν, ήν δύνανται ν’ 
άρυσθώσιν άπό τής έπιστήμης, ήτις παρέ- 
χουσα αύτοϊς τοσαύτας επιτυχείς καί ακρι
βείς δδηγίας, θέλει απαλλάξει αυτούς πολ
λών αμφιβόλων δοκιμών καί αγώνων.

’Αλλά διατί μΰς τις τοΰ προσώπου πα- 
θαίνεται υπό τοΰ άλγους, άλλος δέ τις υπό 
τού φόβου καί άλλ.ος υπό τής δργής ; διατί έν 
ένί λόγω έ'καστον πάθος διερμηνεύηται έπί 
τής φυσιογνωμίας διά κανονικών καί ώρισμέ- 
νων κινήσεων, ένώ ταύτοχρόνως τροποποιεί 
τής καρδίας τό ρυθμόν; Υπάρχει έν γένει 
σχέσις τις λογική μεταξύ τών μυϊκών κινή
σεων καί συγκινήσεων ; Ίδού δύσκολος έρώ- 
τ.ησις, ήν εαυτώ εσχάτως άπέτεινεν δ κ. 
Darwin καί ήν έπροσπάθησε νά λύσν), έφαρ- 
μόζων τάς συνήθεις δοξασίας αύτοϋ. Κατ’ 
αύτόν τά ένστικτά είοιν έξεις άρχικώς επί
κτητοι κατά τινα ητιολογημένον καί εκού
σιον τρόπον, εϊτα όμως κατ’ ανάγκην έμφυ
τοι γενόμεναι έν τή φυλή (dans la race) διά 
τής κληρονομιάς. Τήν αυτήν δέ αρχικήν αι
τίαν εχουσι καί αί ένστικτοι τής φυσιογνω
μίας κινήσεις έν τή τών παθητικών έκφρά- 
σεων έπόψει. 'Όθεν ή έξις τοϋ νά παρακα- 
λώμεν, έκτείνοντες τάς χεΐρας ηνωμένας, 
προέρ/εται κατ’ αύτόν έκ τοϋ ότι άλλ.οτε 
οί αιχμάλωτοι έδείκνυον τήν πλήρη αύτών 
υποταγήν, έκτείνοντες τάς y εΐρας πρός τόν 
νικητήν, δστις έδέσμευεν αύτάς, έγονάτιζον 
δέ, ίνα καταατήσωσιν εύχερεστέραν τήν π;ά- 
ξιν ταύτην. Αί δέ κινήσεις καί ή στάσις α ίτι- 
νες ηδη είσίν ή ένστικτος έκφρασις τής λα-
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χρείας, τής εύλαβείας, ε-.σί κ α τ χ  ταυτα  ιχν*  
τ ώ ν  άγριων ήθών τής πρωτογενούς ανθρωπο- 
τητος. "Οταν δργιζώμεθα κατά  τ ινο ς ,σ φ ιγ -  
νομεν άκουσίως τάς πυγμάς, ώσεί  ̂προυκειτο
νά μεταχειρισθώμεν αύτάς κα ί οποταν ακόμ/) 
δέν εχωμεν τήν πρόθεσιν να προσβαλωμεν 
τό έρεθίσαν ήμάς πρόσωπον έαν δ , το αυ .ο 
αίσθημα συςέλλν, τά  χείλη, δπως α π ο κ α λ υ^  
τούς δδόντας ημών ώσεί ήτοιμαζομεθα να 
Μ ω μ ε ν , τοϋτο γ ίνετα ι, δ ιότι καταγομεΟα, 
λέγει δ κ. Darwin, έκ ζώων, ά τινα  εμαχοντο I 
διά τής κεφαλής. Λ ιατί αί̂  δ φ ρ ΰ ς Α ^ υ σ ι  
κατά τό άλγος θέσιν λοςην ; ΐδου , οταν .α  
παιδία φωνάζωσι, διότι πεινώσιν η αλγου- 
σιν, ή ένέργεια τής φωνής (γινομένη δι εκ- 
πνοής), τροποποιεί βαθέως την κυκλοφορίαν, 
τό α ίμα συμφορεΐται είς την κεφαλήν κα 
κυρίως είς τούς οφθαλμούς ες ου προκύπτει 
δυσάρεστον αίσθημα" οί περιβάλλοντες τους 
οφθαλμούς λοιπόν μύς συστέλλονται το τε ινα
προφυλάττωσιν αυτούς καί αυτή η πραςις 
κατέστη ύπό τήν έπιρροήν τής έςευγενισεως 
τής φυλής (selection) καί τής κληρονομικο-
τητος εξις δρμέμφυτος. _ ]

ϊ ό  πλεϊστον τώ ν ευφυών ε,ηγησεω ^
Κ. Darwin τείνει ν’ άναγάγη τάς ήδη ακου
σίους κα ί δρμεμφύτους κινήσεις τής φυσιο- 
γνωμίας είς κινήσεις άρχικώς έκουσιους και 
ήτιολογημένας. Πολλαί τω ν Ιρμηνειων τού
των άληθώς φαίνονται π ιθανα ι, α λλ  ουδε 
ή ττον άληθές εστιν, δ τ ι ή φυσιογνωμία προ
δίδει τάς συγκινήσεις καί τά  παθη δια ση- 
μείων έντελώς τής βουλήσεως ανεξαρτήτω ς  
Δέν άντιλέγο μ εν,δ τιμ υ ϊκα ί τινες του πρόσω- | 
που κινήσεις δυνατόν νά έχωσι την dp- 
νήν, ήν απονέμει αύτα ϊς ο Κ. Darwin, αλ  
δμως δέν βλέπομεν τ ίν ι τρόπω ο ευφυής φυ
σιολόγος θά άνήγαγεν είς τήν θεμελιώδη 
αύτοϋ ύπόθεσιν τάς πολυπλόκους κινήσεις, 
αϊτινες παράγοντα! διά τοΰ γέλωτος η της 
έκκοίσεως τώ ν δακρύων, διά τής ερυθρό. η- 
τος' ή τής ώχράτητος, δ ι ά  τοϋ σφρίγους η 
πλαδαοότητος τώ ν μυών, δια της ,ωηοοτη- 
το ςή  τ ή ς  κατήφειας τ ο ϋ  βλέμματος· άπαντα  
τ ά  φαινόμενα ταϋτα , έχοντα σχεσιν προς 
τάς τώ ν προσωπικών μυών κ ιν ή σ ε ις  εισιν 
εντελώ ςάνεξάρτητατής θελήσεως και ανεξή
γη τα  διά λόγων, οΐους δ Κ. Darwm επιφέ
ρει πρός έξήγησιν τής συστολής του συνα-

γοντος τήν δφρύν μυός εν τώ  άλγει,^ 0 τής 
συστολής τώ ν χειλέων έν τή  οργή. Κ «  
ανάγκην λοιπόν δφείλομεν να παραδεχΰω- 
„-ν δτι ή ύπό τώ ν παθών προσκαλούμενη 
τώ ν κεφαλικών κέντρων δ-.άσεισις έπιφέρει 
διά τώ ν άνατομικών μ άλιστα  σχέσεων των 
κέντρων τούτων πρός τ ά  νεΰρα κα ί τούς μυς 
τοΰ προσώπου φαινόμενα κ α τ ’ άντανάκλασιν 
ών ή παραγωγή ουδέποτε υπηρξεν υπο το  
•/ιάτος τής ήμετέρας αύθαιρέτου βουλήσεως.
•Η δ’ έξις νά βλέπωμεν τοιαύτην Ικφρασιν 
μετά τοιούτου πάθους συνηνοψ.ένην άγει ήμας 
είς τό νά κρίνωμεν δρμεμφύτως τό μέν εκ της 

I δέ· άλλ’ ή έξις δέν είνε τής έκφρασεως το
ποιητικόν αίτιον.

■Υπολείπεται νά θεωρήσωμεν τελευταιον 
σύνολόν τ ι  φυσιολογικών φαινομένων, φ.ρον 
τόν τύπον τώ ν παθών, δηλονότι τά  φωνη
τ ικ ά  φαινόμενα. Α ί τής φωνής κάμψεις εν 
τή  πρός τ ά  πάθη σχέσει αύτών εισι τοσου- 
τον ποικίλαι, δσον αί τής φυσιογνωμίας -εκ
φράσεις. Πάν πάθος έχει τήν όιάλεκτον αυ-  
τοΰ, τόν ήχον, τ ά  μουσικά αύτοϋ σημεία, 
καθώς έχει τό νεΰρον καί τόν μύν αυτού’ ή 
φυσιολογική άνάλυσις δμως εστιν ενταύθα  
δυσχερεστέραή έντή  τής φυσιογνωμίας ανα
λύσει. ϊίν ι[τρόπω  νά έκτυλίσστ) τ ις  τους μη- 
νανισμούς, οϊτινες διεγείρουσι τούς πνεύμο
νας κα ί τόν λάρυγγα έν τή  παραγωγή tojj 
κλαυθμυρισμού, τής κραυγής, τοΰ γογγυσμου, 
τοϋ λυγμού, τοϋ στεναγμού; Γνωρίζει μεν 

1 τις τό σύνολον τώ ν μυϊκών λειτουργιών, αι- 
τι/ες παράγουσι τάς διαφόρους ταυ·τας εκ
δηλώσεις τής καταστάσεως της ψυχής, α λλα  
δ ια τ ί δ γέλως έκφράζειτήν χαραν και η ς ο -  
ναχή τήν λύπ ην ; ’̂ίδού προς τ ι  δεν δυνατα ι
τ ις  ν’ άπαντήσνι. -

Έν συνόλω δ’ είπεΐν βαθεΐα διαταραξις 
τώ ν κυκλοφορικών καί άναπνευστικων λ ε ι
τουργιών, κίνησις μάλλον ή ήττον ενεργητική 
τών μελών, στάσεις αλλασσουσαι · Λ μ  
τού ‘σώματος, διάφοροι τής φυσιογνωμίας 
κινήσεις, κάμψεις καί μελωδία-, της φωνής 
έπ’ άπειρον ποικίλλουσαι, παντα  . -
φαινόμενα μάλλον ή ήττον συνόεδεαένα εισί 
συνέπεια τοϋ έν τώ  έγκεφάλω επισυμβαινοντος 

ι  Ί5έ ιλ·> τοϋ γέλωτος αελέττ,ν τοϋ Κ. Char- 
| les Livequc h  τ ί  ΐπι8:ω?τ.αε·. τ ις  \ Λεκ=-«.ο?!ου 

1863.
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ό.αν ουτος αποδεχηται εντυπώσεις ίκα- 
νά; νά συγκινήσωσιν αυτόν.

Φαινε i-ott λοιπον εκ τουτου, οτι τό άρχι- 
ΐόν έλατήριον τοΰ πάθους εστιν ή αισθητική 
εντυπωσις. Ά λ λ ’ είς τ ί συνίσταται ή. έντύ- 
πωσις αυτη ; Γ/Οπ&)ς έννοήσωμεν τούτο, άνα- 
λύσωμεν παθητικήν τινα κατάστασιν οίαν- 
δήποτε. Έν ταύτν] διάκρίνομεν τρία θεμε
λιώδη στοιχεία, ηγουν αισθησίν τινα άρχι- 
κ/,ν κατα το μάλλον ή ήττον διακεκριμ.ένην 
τής ευαρεσκείας η δυσαρεσκείας, κινήσεις 
εκουσίους η ακουσίους κατά τό μάλλον η 
ηττον καταφανείς καί τέλος αίσθησίν τινα 
παλινδρομον, παρεπομένην ταΐς κινήσεσι ταύ- 
ταις. Δήλόν έστιν, δτι άν μή υπήρχεν ή αί'- 
σθ/;σις, ουδ αυτό το πάθος ήν δυνατόν νά 
ύπάρξν■; άφ’ ετέρου  ̂άν η αίσθ/;σις αυτη ήν 
κινησίς τις μόνον, αδύνατό τις ειπεΐν, ότι τό 
πάθος^ σύγκειται έκ συνεχείας κινήσεων, 
έχουσών ώς αρχήν τήν διατάραξιν τών αι
σθητηρίων, παραγομένων υπό αιτίων έξωτε- 
ρΐκών η εσωτερικών τής συγκινήσεως· άλλά 
τότε δεν θά αδύνατό τις νά έννοήστ], διατί 
η διατάραξις αυτη, φύσεως καθαρώς κινητι
κής, διαθέτει ημάς κατά τινα τρόπον ότέ 
μέν ευαρεστως οτε δε δυσαρέστως καί παρα- 
τείνεται κατά τρόπους ούτωσί δή ποικίλους· 
αλλ’ επειδή ή δύναμις τοΰ νά διακρίνωμεν 
αμέσως έν τή διά τών αισθητηρίων αίσθήσει 
διαφοράς, ούδέν τό μηχανικόν ίσόσταθμον 
εχούσας, δέν δύναταί νά έξηγηθη διά λόγων 
μηχανικών, δέον κατ’ ανάγκην ν’ άναγνωρί- 
σωμεν ένταϋθα ψυχικήν τινα δύναμιν επι- 
πεφορτισμένην ν’ άπεκδέχηται καί κατα- 
νοή τας ^αιτίας τής συγκινήσεως καί κανό
νι,ρ μετά τίνος αρμονίας τάς παρεπομένας 
ταυτν; φυσιολογικάς κινήσεις. Ά π αν  τό πά
θος λοιπόν συνίσταται εί'ς τι, όπερ αισθάνε
ται, απολαμβάνει καί κινεί άπαν τό σώμα 
συμφώνως πρός τά ίδια αύτοΰ αισθήματα.'*11 
δε συνειδυία αυτη δύναμις, ή αίσθανομένη 
τάς αιτίας, αϊτινες ούδέν τό μηχανικόν έχου- 
σιν έστίν ή ψυχή. Καί άφ’ Γνός μέν ό'σω 
ραθύτερον σπουδάζει τις τήν φυσιολογίαν 
των παθών, τοσούτω μάλλον προσκτάται 
τήν πεποίθησιν, ό'τι ή τών νευρικών καί κι
νητικών ενεργειών δόνησις έν τούτες έστίν 
η εξωτερική τροποποίησις αιτιών βαθύτερων, 
άς καλοΰσι ψυχικάς, άφ’ έτέρου δέ ό'σω μάλ

λον σπουδάζει τις τήν ϋλην, τοσούτω μάλ
λον αναγνωρίζει, ότι αυτη έστι τό έξωτερι- 
κόν καί τά ένδυμα, ούτως ειπεΐν, τής ένερ- 
γείας αοράτου τινός αρχής. Οΰτω δέ ή έπι- 
στήμη επαναφέρει ημάς εις τό άΐδιον καί μυ- 
στηρκυδες τοΰτο πραγμ.α, τήν δύναμ.ιν, καί 
εκεΐθεν τής δυνάμ.εως εις τήν ψυχήν.

Γ'.
Καί τοιαύτη μέν ή γενική τών παθών φυ

σιολογία, ή δέ παθολογία αύτών ούδέν ήτ
τον άςιοσπούδαστός έστιν. "Οταν σκεφθή τις 
ότι τό νευρικόν τής ζωϊκής ζονής σύστημα1 καί 
τό σύστημα τοΰ μεγάλου συμπαθητικού2 διοι-

1 Ή ζωή έν τω συνο'λω τών φαινομένων αύτης δια- 
κρίνεται φυσιολογικώς εις δύο βαθμούς, ών ό μεν 
λεγεται φυτική ζωή, συνισταμε'νη είς τ η ν  ά ν α
ν ε' ω σ ι ν τ η ς  ΰ λ η ς, έξ η; θρεψες και ά.νάπτυξις, 
καί τήν π α ρ α γ ω γ ή ν ,  έξ ης διάδοσις του ειδου*? 
αιτινες εισι τών φυτών ίδιο'τητες, ό δε δεύτερος και 
τελειοτερος ζωική ζο)ή καλούμενος περιλαμβάνει έκ
τος τών ειρημενων ιδιοτήτων τών φυτών καί τήν κί- 
ν η σ ι ν, τή ν  α ί σ θ η σ ί ν  άτινά είσι ιδιότητες άπο- 
κλειστικαί τών ζωων. Επειδή δε της τε φυτικής καί 
της ζωικής ζωης τά φαινόμενα τελούνται δι' ιδίων 
οργάνων, διά τούτο έν τη φυσιολογία τά φυτά και 
τά ζωα καλούνται διά του γενικο3 όνοματος ένο'ρ- 
γανα η οργανικά οντα προς διάκρισιν τών λοιπών, 
άτινα καλούνται άνοργανα (ορυκτά κλ.) Και όργανα 
μεν της φυτικής ζωης παρά^τοις ζώοις (και τω άν- 
θρώπω) είσι τά πεπτικά, τά κυκλοφορικά και ανα
πνευστικά, τά ουροποιητικά και γεννητικά ζωογο
νούμενα ΰπο του μεγάλου συμπαθητικού, της δε ζωι
κής ζωης το οστεομυϊκον σύστημα, τά αισθητήρια 
όργανα κλ. άπαντα υπο το κράτος τών έκ του έγκε
φάλου και του νωτιαίου μυελού εκπορευόμενων νεύρων 
υποκείμενα. Ό δ* έγκεφαλος άποτελεΓ τήν έδραν του 
διανοητικού καί τ ίς  λοιπή; ζωή; τήν αρχικήν αι
τίαν. (Σ. Μ.)

2 Τό με'γα συιιπαΟτ,τικον έστι συνολον νευρικών 
γαγγλίων σΰστηαα, TtOsijiivov εκατέρωθεν τής σπον
δυλική; στήλη; Ιν ταΓ; σπλαγχνικά?; κοιλο'τησιν από 
τγ.ς κεφαλή; {Λ-εχρι του κο’κκυγος, σύστηυ.α γαγγλίων 
συνδεόμενων διά νευρικών χορδών. Έκ τών γαγγλίων 
τούτων έκπορευονται τοΰτο μεν νευρικά νημάτια 
ε σ ω τ ε ρ ι κ ά  καλούμενα, άτινα είς τά όργανα της 
φυτικής ζωης διακλαδίζονται, ώς εϊρηται, σχηματί- 
ζοντα πλέγματα νευρικά, τούτο δε νευρικά νημάτια 
έ ς ω τ ε ρ ι κ ά, η ά ν α σ τ ο μ ω τ ι κ ά ονομαζομενα 
οι1 ων το μεγα συμπαθητικόν συγκοινωνεί* μετά τών 
έκ τοΰ έγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού εκπο
ρευόμενων και τά όργανα της ζωϊκης ζωης ζωογο- 
νούντων νεύρων. (Σ. Μ.)
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κοΰσιν άπάσας τής ζωής τάς λειτουργίας και 
ότι ή συναρμονία τούτων έστιν απολύτως 
αλληλέγγυος περί τής άκεραιότητος τών λει
τουργιών τών κέντρων, έν οις έδράζουσι τά 
άρχικά ελατήρια καί at θεμελιώδεις δυναμ.εις 
τής ζωϊκότητος, βλεπει αμ.εσως οτι α^ειρια 
νόσων δύνανται νά προέλθωσιν έκ τών δια
ταράξεων, ών ή πηγή ευρίσκεται εν τή κα- 
τα/ρήσει ή έν τή, υπεροολ·?; τών παθών. Οι 
ιατροί πάσης εποχής συγκατηρίθμησαν τά 
πάθη έν τοΐς προδιαθετουσιν, οριστικοΐς 
έ-ιβαρυντικοΐς αίτίοις τών πλϊίοτέρων νο
σημάτων, προ πάντων δε τών χρονιών, διότι 
ό χαρακτήρ τής νευρικής ουσίας έστι τό νά 
άλλοιώται καί έκτείνη τήν εστίαν καί τάς 
συνέπειας τής ίόίας αυτής αλλοιωσεοι; μ ι
κρόν κατά μικρόν υποκώφως. Ή έργασία τών 
παθών παραβλητέα πρός τά έργα τής προσ- 
πελάσεως πολεμίου είς πολιορκουμένην πό- 
λιν. Τά πάθη τουτέστιν έπιχειροΰσι νά κα- 
τακρατήσωσι τής υγείας και τής ζωής μ&. 
έπιφυλάζεως καί βραδυτητος ασφαλοΰς. Πα
ρατηρήσεις τινές επί τών ψυχολογικών καί 
φυσιολογικών διαταράξεων εις ηθι/.α παθη, 
τά έπικινδυνωδεστερα, ήγουν τόν έρωτα, την 
μελαγχολίαν, τό μίσος, τήν Οργήν κτλ. θε- 
λουσι πapάσy ει ιδέαν τινα τής υλικής ένεργειας 
τών δηλητηρίων τούτων τής ψυχής.

Δύναταί τις ειπεΐν, OTt 5 έρως έστί νευ- 
ρωσις τών οργάνων τής μνήμης καί τής φαν
τασίας, καθόσον αί δύο αύται δυνάμεις έχου- 
σιν ύπ’ δψιν τό έρώμενον άντικείμενον. Ή 
μνήμη μάλιστα φαίνεται προσκτωμένη έν 
τούτω έντασίν τινα αληθώς υπερ^αλ.λουσαν. 
Ό Άλιβέρτης αναφέρει έπί τοΰ αντικειμένου 
τούτου γεγονός τ ι, συμβάν έν l ’ahlun. Ιίμ.έ- 
ραν τινά, καθ’ ην είργάζετο ν’ άποκαταστήστι 
συγκοινωνίαν μεταςϋ δύο φρεάτων ορυκτών, 
ευρέθη πτώμ.α νέου τινός μή φθαρεν παντε
λώς καί έμ.πεποτισμ.ένον υπ’ άσφαλτωδων 
ούσιών. Οί χαρακτήρες τοΰ πτιόματος παρ 
ούδενός άνεγνωρίσθησαν. Άνεμνησθησαν δε 
μ.όνον ό'τι ή καταστροφή καθ’ ήν είχε κατα- 
χωσθή, έχρονολογεΐτο άπό ήμισεως αίώνος 
καί πλέον. Eiyov δέ παύσει ήδη αί ερευναι 
τών περί τούτου πληροφοριών, ότε παραυτα 
γυνή τις ύπέργηρως παρέστη έπί βακτηριών 
στηριζομένη καί πλησιάσασα πρός τό μου- 
μιωθέν εκείνο πτώμα, άνεγνώρισεν εκείνον,

πρός δν ει/ον ύποσχεθή αυτήν προ πεντ/ι* 
κοντά καί έπέκεινα έτών καί ριφθεΐσα έπί τοΰ 
δυσκάμ.πτου σώματος, παρεμ.φεροντος ο^ει- 
χαλκίνω άγάλματι, κατέβρεξεν αύτό  ̂διά 
τών δακρύων αυτής, έκδηλώσασα θορυβώδη 
•/αράν· διότι, πριν ή είς τόν τάφον κατέλθν·,, 
έπανεΐδε τό άντικείμενον τής αρχαία? αυτής 
συμπαθείας. Όποιαν αληθώς έντύπωσιν επέ
φερε τοΐς παρισταμ.ένοις ό άνήρ ούτος, δστις 
άπό τοσούτου χρόνου είχε όιατηρησει άπασαν, 
τής νεότητος τήν δψιν, παραβαλλόμενος πρός 
ταύτην τήν υπό τό βάρος, των έτών κυρτω- _ 
θεΐσαν γυναίκα, ής ό έρως είχε διατηρησει 
τήν ζέσιν τής πρώτης ημέρας!—-Ή δέ φαν
τασία άπόλ'λυσι παν μέτρον καί σταθμόν 
ή θέλησις δέν άρχει πλέον τών τής ζωής 
λειτουργιών’ «ένταΰθα, άνακράζει^ δ 'Ρω
μαίος παρά τό πτώμα τής Ιουλίας, ένταϋθα 
επιθυμώ' νά συμπήξω τό ένδιαίτημά μου 
μετά'τών συντρόφων σου ήδη’καταστάντων 
σκωλήκων . . .  ώ έρωμένη μ.ου, ώ συζυγέ μ.ου 1 
ό θάνατος, δστις έξεμύζησε τήν τής πνοής 
σου άυ.βροσίαν, δέν έσχεν ισχύν επι τ ή ς  καλ
λονής'σου, ήτις διαλάμπει έτι έπί τών φοι- 
νικών χειλέων σου, έπί τών ροδοβαφών πα
ρειών σου, έφ’ όλων τών χαρακτήρων σου. 
Ό θάνατος δέν σέ κατέκτησεν δλην! » —  
«'Έλκομαι πρός σέ, γράφει ή δεσποινίς de 
Lespinasse πρός τόν Κ. Guibert, υπό θέλγη
τρου τινός, υπ’ αισθήματος, δπερ άποτρο- 
πιάζομαι, άλλ’ δπερ έχει τήν ίσχύν τής κα
τ ά ρ α ς  καί τοΰ είμαρμ.ένου.» 'Ο ν Αγγλος ποιη
τής Keats άποθνήσκων έκ φθίσεως εγραφε προς 
φίλον τινά. κΕιμί έν καταςάσει, έν ή γυνή, ώς 
γυνή δέν έ/ει έπ’ έμοϋ μεΐζον κοάτος, η δσον 
δένδρον, ή λίθος, καί δμως ή ιδέα, δτι εγκα
ταλείπω τήν Ξ.. υπερβαίνει παν δ,τι τρομερόν 
ύπάρ·/ει. ϋταθερώς διακρίνω τήν μορφήν αυ
τής,' ήτις σταθερώς γίνεται άφαντος.» Τό^τε
λευταίο-; τοΰτο γεγονός ανάγεται εις τήν ιςο- 
ρίαν τών φαντασμάτων (hallucinations) συνε- 
χομένην ’μετά τής ιστορίας τών εκστάσεων, 
λίαν συνεχών έν τή μοναστική ζωή- τοσου- 
τόν έστιν άληθές, δτι ό έρως, έστω καί αυ
τός ό πνευμ.ατικός και θεσπεσιος, οποτα\ ός.ν 
διατηρηται έν τοΐς τοΰ λογικού όρίοις;, μ 
ταβάλλεται είς είδος μονομανίας, έπικινδ 
νου διά τήν όλοσχέρειαν τών λειτουργιών, 
καθώς έν τοΐς εφεξής φανήσεται. .
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Ή διάνοια χαράττει τό ιχνογράοηαα της 
ζωής, τό δέ πάθος έπιπροσθέτει τόν χρωμα
τισμόν· δπόταν τό πάθος γ  ευτυχές, δ χρω
ματισμός έστι λαμπρός κα ί φαιδρός, ή υπαρ- 
ζις εχει τό θέλγητρον φωτεινού έαρος, συ- 
χνότερον δέ τό πάθος έστ'ι λυπηρόν, καί τότε  
ό χρωματισμός, 8ν δίδει εις την εικόνα τής 
ζωής, έστι ζοφερός. 'II δέ μελαγχολία έςιν  
έξ έκείνων τω ν παθών, ά τινα  άποζοφοΰσι 
τάς  ημέρας τοΰ ανθρώπου- υπάρχει δέ με
λαγχολία  τ ις, ητις πράγματι έστιν είδος π α 
ραφροσύνης, καί ·?,ν οί φρενολόγοι συνεχώς 
άπαντώσι· χαρακτηρίζεται δέ αΰτη ύπό άνιά - 
του λύπης, άκρατητουάνάγκης πρός τήν μο- 
ναςίαν, άπολύτου απραξίας καί π ίςεω ς πρός 
πλήθος φανταστικώ ν δυστυχημάτων, υπό 
τώ ν οποίων δ πάσχων άπαύστως παοενο- 
χλε ϊτα ι. «Τό σώμά μου έστι καίουσα εστία, 
έγραφε μελαγχολικός τ ις  πρός τόν ιατρόν 
α υ τΛ , τά  νεΰρά μου διάπυροι άνθρακες, τό 
αίμά μου ζέον ελαιον, δ ύπνος έντελώς άπό 
τώ ν βλεφάρων μου ωχετο, πάσχω μαρτύ- 
ριον.» «Στερούμαι νοημοσύνης καί α ισθητι-  
κότητος, έγραφεν έτερος, δέν αισθάνομαι ού- 
δεν, δεν βλέπω, δέν ακούω, δέν έχω ούδε- 
μίαν ιδέαν, δέν αισθάνομαι τοπαράπαν οΰτε 
ευαρέσκειαν, οΰτε δυσαρέσκειαν, πασα πρα- 
ξις, πασα αίσθησις μοί είνε αδιάφορος. Είαί 
ηλίθιον (.ν, ανίκανον ν’ ά ντιλαμβάνητα ι, νά 
αίσθάνηται, νά ένθυμήται, νά'θέλν), νά κ ι-  
νή τα ι.»  Τό εΐδος τοϋτο τής μελαγχολίας 
νόσος καί ούχί πάθος ον, έστίν είδος παρα
φροσύνης λίαν συγγενούς πρός τάς άλλοκό- 
τους εκεινας τοΰ νοός άποπλ-χνήσεις, ά σ τ ι-  
νας εκαλεσαν λυκανθρωπίαν, λυπομανίαν κλ.

Ή αληθώς π α θ η τ ι κ ή  μελαγχολία ές-ίν 
αυτό τό έσκεμμένον, τά βαθύ καί λυπηρόν 
αίσθημα ένεκα τώ ν άτελειών τής ημετέρας 
φύσεως καί τής τοϋ ημετέρου βίου ματα ιότη
τας, δπερ καταλαμβάνει ψυχάς τινας, βασα
νίζει, απελπ ίζει αύτάς καί άποκαθιστα τήν 
δπαρξιν αύτών διηνεκή στεναγμόν. Έ στι τά 
αίσθημα, δπερ έκφράζει δ πράος Βιργίλιος, 
λεγω ν, δτι πανταχοϋείσι δάκρυα (sunt la- 
crymae rerum), η ζοφερά καί κατηφής μέρι
μνα ή άποπλανώσα τόν 'Ά μλετον, έστίν η 
φαντασιώδης τοϋ Πασχάλ άπελπ ισ ία, ή μ α -  
ραίνουσα τον Obcrmaii καί Rene θλίψις, δ 
πικρός καί σπαρακτικός τοϋ Childe-Harold

οδυρμός, η έξοχος βαρυθυμία τοϋ Manfred, 
έστίν η ά /ησυχίακαί τό βασανιστήριον άπερ 
η γλυφίς τοΰ Albert Diirer καί η γραφίς τοϋ 
Feti παρέστησαν είς παθητικάς σελίδας. Ή 
μελαγχολία, ούτως δριζομένη, ές ίν  έν τώ  βά- 
θει τής καρδίας απάντων τώ ν ανθρώπων, 
οΐτινες θεωροΰσι φιλοσοφικώς τό είμαρμένον 
καί ένταΰθα μόνον άναζητητέον τόν λόγον 
τής κατηφοϋς διαθέσεως, ητις διακρίνει άπαν- 
τας σχεδόν καί ήν μαρτυροΰσι τά  β ιβλ ία , έν 
οίς αφηγούνται τήν ιστορίαν τώ ν ταραχών 
τής ψυχής α ύ τώ ν  διότι, άν η το ιαύτη διά- 
θεσις έπήγαζεν έκ τώ ν συνήθων τής ζωής 
δυστυχημάτων, τών ταλαιπωριών, τής αθλιό
τητας, τής απάτης, θά ήν καταληπ τή  δι’  
ανθρώπους, οίος δ Suift, δ Rousseau, δ 
Shelley, δ Leopardi’ ά λ λ ’ δταν άπαντα  τ ις  
αύτήν παρ’ άνθρώποις εύποροΰσιν, ώς δ By
ron, Goethe, Lamartine, Alfred deY igny, 
βιάζετα ι τ ις  ν’ αναγνώριση, δτι α ύτη  παρά 
τα ϊς  ίύγενέσι ψυχαΐς έχει ώς α ιτ ία ν τήν λύ
πην, δτι δέν δύνανται νά κατασβέσωσι τήν 
κατατρύχουσαν αυτούς ίδεώδηδίψαν'.Τοιαύτη  
έστίν η μελαγχολία, ην ήδύνατό τ ις  ν’ άπο- 
καλέσν; φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή ν .

’Εκτός τοϋ είδους τούτου τής μελαγχο
λίας υπάρχει καί έτερον, πηγάζον άπό α ί
τιω ν, κάλλιον ώρισμένων, δηλονότι ύπό τ α 
λαιπωριών καί θλίψεων ήτιολογημένων. Τά 
δυστυχήματα, αί φιλόδοξοι μέριμναι, α ί τού 
έρωτος ά π ά τα ι είσί συνήθεις α ίτ ία ι τοΰ ε ί
δους τούτου τής λύπης, ητις ένεργητικωτέρα 
τής καθαρώς φιλοσοφικής έπιφέρει συνεχώς 
βαρυτάτας δργανικάς διαταράξεις.— 'Ο A l
bert Diirer άποθνήσκει έκ τής λύπης, ην 
προξενεί αύτώ  ή σύζυγος" δ Κέπλερος τ ε 
λευτά  θΰμα τών πικριών, ας ή ειμαρμένη πο
τ ίζε ι αύτόν. Ό  δέ ατυχής έρως έστίν ή συ
χνότερα πηγή τοΰ εΐδους τούτου τής με
λαγχολίας. Έ κ τούτου κατατήκετα ι καί κα- 
ταθλ ίβ ετα ι ή δεσποινίς de Lespinasse' ύπό 
τούτου ταρ άττετα ι καί βασανίζεται ή άγνή 
ψυχή τής Pamela’ ούτος φονεύει τήν ώραίαν 
γένναίαν Θωμασίνην Σπινόλα, δταν * μαν- ( 
θάνη τήν ασθένειαν τοϋ ΙΒ\ Λουδοβίκου καί

1 What from this barren being do we reap 
Our senses narrow, and our reason frail,
Life short, and truth a gem which loves the deep.

■ (Child-llarold, IV, XCIII.)
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τήν κυρίαν’ Καρολίναν Lam bκατα  την εκ της 
κηδείας τοϋ Λόρδου Βύρωνος επάνοδον. Μ  
δύο αυτα ι γυναίκες εΐχον ζησει επι μ«κρα 
6-τ διατηόοϋσαι έν τώ  βάθει τής καρδίας, 
ή μέν τήν καρτερικήν απελπισίαν άόυνατου 
έοωτος, ή δέ τήν πίκραν μνήμην έρωτος κα- 
ταοοονηθέντος, ά λλ ’ ούτε η μεν ούτε η όε 
ήδϋνήθησαν νά έπιζήσωσιν έκ της  λυπης,οτε  
ειδον τό άντικείμενον τοϋ έρωτος αυτών εκ- 
λεΐΑαν 'ϊπάοχουσι δέ περιστάσεις, καθ 
ή άντίστασις' δέν διαρκεϊ έπί τοσοϋτον μα
κ ρ ά ν  χρόνον κα ί καθ’ ας « *  του πάθους 
καταστροφαί εισι το ιαύτα ι, ωστε ο οργανι
σμός αποσυντίθεται μετά  δεινής ταχυτητος. 
’Αληθώς ούδαμώς σπανία έστίν η προσκλη- 
σις ιατρού παρά πάσχοντι, δν _η θΛίφις και 
δ μαρασμός φθίνουσι καί παρ’ ω η ασθενεια 
ούδεμίαν α ιτ ία ν οργανικήν καταληπτην εχει 
καί δαως τά  φάρμακα άνευ ά,.οτελέσματος 
μένουσιν, δ δέ πάσχων δέν έ/.μυστηρευεται 
καί συχνότερον μ άλιστα  συγκαλύπτει το μυ
στήριον τοϋ πάθους αυτού. ‘Όθεν ο ιατρός 
οοείλει αείποτε ν’ άναζητή μετά  προσοχής, 
άν μή ύπάίχνί τ ι  πάθος τής ψυχής, δ ια τη 
ρούν τήν διατάραξιν τώ ν λε ιτουργάν και 
άποκαθιστών τά  φάρμακα ανωφελή ^όιοτι 
ώσεπιτοπλεΐστον υπάρχει. Ούτως ο Έρασι- | 
στρατός διείδε τόν έρωτα το ϋ ’Αντιοχου προς 
τήν Στρατονίκην, τήν μητρυιάν αυτου. Ο όε 
Βοκκάκιος δ ιηγείτα ι επίσης, δ τι ιατρός τις  
άνεκάλυψε κατά τύχην τό σκοτεινόν μεΐναν 
άληθές α ίτιον τής νόσου νεου τίνος, ^παρα 
τηρήσας τήν ταχ ύτη τα  τοΰ σφυγμου, την 
έπιγενομένην έκ τής έπελε&εως της νεας 
έξαδέλφης τοϋ πάσχοντος. Συμβαίνει ό . συνε
χώς, δ μελαγχολικάς νά καταντα  ανίκανος 
νά ύποστή τήν λύπην κα ί νά περιμενη την
ώ :αν τοΰ'θανάτου- τοιαύτη εστιν η αρχη 
τής αύτοκτονίας, Μ Ι  ιστορία τής ιατρικής και
ί  φιλολογία είσί πλήρεις διηγησεων αυτο- 
χειοιών έπιπλάοτων η πραγματικών^ προ,ε- 
νηθεισών ύπό δυστυχών παθών. Κ αι το ι όε 
θαυυ.άζομεν τά επαγωγόν καί δραματικόν το 
έν τοϊς οιηγνΐμασι τούτοις περιεχομενον, ου- 
δέν ήττον άναγνωρίζομεν, δ τι ή αυτοκτονία 
έστίν αείποτε νοσηράς φύσεως, εχουσα ως 
α ιτ ία ν δλοσχερή τοϋ ένστικτου τής όιατη- 
ρήσεως άποπλάνησιν, καί έπειόή τούτο εδρά
ζει έπί τ ινα  τοϋ εγκεφάλου μοίραν, όυναται

τ ις  νά βασισθή νά τοποθέτηση την α ιτ ία ν  
τής αυτοχειρίας έν τ ιν ι εγκεφαλική αποο- 
γανώσει ούχί άμέσω αλλά  μάλλον η ήττον  
ταχέως παρεσκευασμένη ύπό γενικωτερων αλ
λοιώσεων. ,

’Ανάλογοι αλλοιώσεις έπ ιγινονται εν μα- 
κρώ χρόνω* ύπό τήν επιρροήν τής μνησικα- 
κίάς, τοϋ μίσους κα ί τής οργής. Ή  μνησικα- 
κία έστι λαθραΐον πάθος, παρασκεύαζαν εν 
σιγή τά  σχέδια αύτοϋ, τό μισός έστι σιγηλόν 
ή έκοήννυται δι’ άρών, ή δέ οργή αναφαίνε
τ α ι κατά  παροξυσμούς. Κ α ί ένφ η μεν μνη- 
σικακία έπιοερει δυσφορίαν, τό όε μίσος λ ύ 
πην, ή δέ οργή κατάθλιψ ιν, ή έκδίκησις προ
ξενεί είδος εύχαριστήσεως- ταύτην παραοαλ- 
λουσι πρός τό αίσθημα τής όίφης, ινα εκ- 
οράσωσι συνάμα πόσον δεσποζον παθος^εστι 
καί πόσον εύχάριστος {  ίκανοποίησις αυτου. 
ΟίαοιΙ άληθώς, δπόταν η οργή και η δρμη 
τής έκδικήσεως οίδαίνωσι τάς φλέβας, φλογι- 
ζωσι τό πρόσωπρν, καθιστώσι τούς β?αΧ.ι0_* 
νας δυσκάμπτους, κάμνωσι νά σπ',,θηροζολη 
δ οφθαλμός1, άποπλανώσι τό πνεύμα κα ι 
ώθοΰσιτόν άνθρωπον εις πράςεις συνεχώς εγ
κληματικά ;, ή ψυχή αισθάνεται είδος ευχα- 
ριστήσεως, ητ ις  ομως δέν διαρκει πολυ, και 

ί  ή παροδική τώ ν δυνάμεων έςέγερσις παρα- 
κολουθεΐται ύπό βαθείας καταθλιφεω ς, ης

ΐΕ ϊς  -ά ς  Γς α ε λ έ τ * ; αύτοϋ έκί τ ι ς  εχορασεω ; 
a ' jy v .ιν·;.<τ;ων ό D a rw in  έστ,αείωσε Χα ?«χττ .ρ*  

Τ .να τ ί ;  φ?£χ.ν.ς, τ ϊ ;  u c m * ;,  τ ί 4 e fTf5c, ο® «ς ελ - 
λ ε ίπ ε ια έ ν χ α ρ ά τ ώ ά ν β ρ ω τ : , . , ,  φ α ίν ε τα ι οε ^ v u o i  > 
χαρά  τοΓ; ζώο ις, το υτέσ τ ι τ ί·-  ανορβωσιν * α ι τη ν  
εΎερσιν τω ν  τρ ιχ ώ ν , ΐ  τώ 'ΐ -τττερώ'ΐ. ΤΌ φαινο^ενον
„8το, *νάλοΊον τ ΐ  τξ, άνθρώ^ φρι«««·, 
δεν παράγεται r,ovov 6«'ο τ ίν  έ ι̂οροίν των ^αθητ.^ων 
ουγκιντ,αεων, άλλα δύναταί να ε”λτι ω; αιτίαν το γ, 
yo;. Ό Κ. Darwin έξτ,ι·εΓ τί,ν φρι/.ίασιν ταύτην α*  
« . ί  έιτιδράϊεως τοϋ νεοραοϋ α » . τ ^ τ , ί  ^  
άνοΓ.θωτΐΛών τών τρ.χδν (arrectores pill), ™  '
,,,'ρών jj-υών δεοαιχων, .Βς ό KcelUker avz.ccXuy 
'εσχάτως « ρ ΐ τούς άδενίακο«5) 5«:ν φνονται αι τ , τ 
Χες και τά πτερά. Ό τών αυών τούτων λ»ι«.ν ε,ε 
δίσκος, .ον ό άριθαος έστι ,αίγ.στος επί τ*; επιφά
νειας τοϋ οώαατος, και ων αί Knr.au; δεν εςαρτων- 
ται έκ τ ις  βουλΐσεως, φαίνεται οτι 

I άντανάκλασιν ^ινοαίντς συστολής την χερι η,
ο λο'τος άνορβωσιν και ΐτ ις  παρά τοΓ; ζωοις εστι το 
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ν  σηαεΐον τοϋ τροαου, τ ις  παράφορας

1 /.-Δ τ ϊ.ς  ί.-Τ'·'·· " 0
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τα αποτελέσματα, εάν συνεχώς έπαναλαμ- 
Βάνωνται, οέν διαφερουσι τών τής δπερβαλ- 
λουσνι; μνη,σικακίας, ή τοΰ συνεχοΰς μίσους.'C 
παραφερόμενος ύπά τής οργής άνθρωπός έςιν 
υποκείμενος εις ταχεΐαν τών δογάνων άλ- 
λοίωσιν,άν δέν άττοθάνη έ'ν τενι έξάψει οργής.

'Ο έν τοιαύταιςπεριστάσεσιν έπελθών θά
νατός έστιν ίκανώς συχνός. Ό Σύλλας, δ 
Ούαλεντινιανός, 5 Ηεροώς, δ Veneslas, ά 
εκ Βαυαρίας Isabeau άπέθαναν εν-κα παρο
ξυσμού οργής. Τά χρονικά τής συγχρόνου ια
τρικής περιέχουσι πολλάς παρατηρήσεις Θα
νατηφόρων συμβάντων, επακολούθων βιαίων 
οιασείσεων τοΰ έγκεφάλου υπό τοΰ αύτοΰ 
πάθους.  ̂ Τά συμβάντα ταΰτά είσι συνήθως 
συμφορήσεις τών πνευμόνων καί τοΰ εγκεφά
λου·  ̂άλλ’ αί απολήξεις αύται είσιν έξαιοε- 
τικαι'· εν γένει δε τά πάθη τοΰ μίσους καί 
τής δργής καταστρέφουσι τάν οργανισμόν διά 
τρόπου βραδέος μέν, άλλ’ ούχ ί,ττον cboa- 
Αοΰς καί βεβαίου.

Τις λοιπόν έστιν η αλληλουχία τών νο
σηρών τούτων φαινομένων, ών δ Ατυχής ε“:ως. 
η εψευσμένη φιλοδοξία, τά μίσος, η οργή 
εισιν ή πηγή καί άτινα άπολήγουσιν είτε 
είς βαρέα χρόνια νοσήματα, είτε είς θάνατον 
^αυτοχειρίαν; Τά παν φαίνεται άρχόμενον 
ε; αλλοιωσεως τών έγκεφαλορραχιτικών κέν
τρων ο άέ συνεχής έρεθισμός τούτων ύπά 
της συγκινήσεως, αείποτε παρούσης, επιφέ
ρει παοάλυσιν τής κεντρικής νευρικής ουσίας 
και εμβάλλει ούτως είς κίνδυνον τήν Ακε
ραιότητα τών σχέσεων τής ούσίας ταύτης μετά 
των εις τά διίφορα όργανα, διακλαδιζο-ζέ- 
νων νεύρων, άτινα έξασθενοΰσι τότε, άλλοι- 
ουνται μικρόν κατά μικρόν καί αί μεγάλα-, 
λειτουργίαι δέν βραδύνουσι νά διακινδυνεύω- 
οιν. ·Η καρδία καί οί πνεύμονες παύουσι νά 
ενεργωσι κατά τάν φυσικόν ρυθμόν, η κυκλο
φορία καθίσταται ακανόνιστος καί άτονος, $ 
ορεςις απόλλυται, ή ποσό της τοΰ έκπνεουιέ- 
νου ανθρακικοΰ δξέος1 έλαττοΰται καί' αί 
7?’-χεί λευκαίνονται ένεκα τής διακοπής τής 
εκκρίσεώς τής χρωματιστικής ούσίας(ρΪ£ΐηβη- 

)■ 'JI γενική δέ αύτη διατάραξις τής

1 Ο exim ofievoc ά ή ? 7r=f ts'y s t |ν φυσ ιολογικ ΐ, /.*- 
ταστασίΕ ίλ η -ώ τ ϊρ ,ν  (U* όξϋγο' „ ν π5λχΛ

* ,β,Τ7!Τ“  ί  J 5ίβπν. ^ 3;. (Σ . Μ>

I θρέψεως καί καττ αλληλεγγύην τών έκκρί- 
! σεων συνοδεύεται υπό έλαττώσεως τής θερ

μοκρασίας τοΰ σώματος καί υπό αναιμίας. 
Οι μΰς μαραίνονται, δ οργανισμός Αποκαθί- 
σταται ήττον ικανός ν’ Ανθίσταται είς τάς 
νασηράς αιτίας- συγχρόνως καί ακολούθως 
ένεκα αντηχήσεως άπασών τούτων τών έπί 
του έγκεφάλου διαταράξεων, αί ψυχικαί δυ
νάμεις αμβλύνονται, η διαστρέφονται καί δ 
πάσχων πίπτει είς μαρασμόν, μάλλον ή ήττον 
επιοαρυνόμενον καί έπιπλεκόμενον ύπά φοβε
ρών συμπωμάτων υπό τάς περιστάσεις δέ 
ταύτας αποθνήσκει, η. αύτοκτονεΐ.

Δύο δέ όργανα συχνώς προσβάλλονταν 
κατ’ ίδιον καί χαρακτηριστικόν τρόπον είς 
την ^πορείαν τής παθολογικής ταύτης άνα- 
πτυςεως, ήτοι δ στόμαχος καί τό ήπαο’ αί 
επί τής ένεργείας τών νεύρων έπερχόμεναι 
μεταβολαί  ̂ υπό τήν έπίδρααιν τής διασεί- 
σεως τοΰ εγκεφάλου προκαλοΰσιν Αληθώς 
οιατάραξιν τής είς τά ήπαρ κυκλοφορίας τοΰ 
αίματος τοιαύτην, ώστε ή χολή, είς μείζονα 
ποσοτητα έκκρινομένη, Απορροφαται υπό τόν 
αλατοφόρων αγγείων είς τό αίμα αντί νά έκ- 
χηται είς τήν χοληδόχον κύστιν καί ούτως 
ε~5?Χ$Ται δ καλούμενος ί κ τ ε ρ ο ς ,  καθ’ 8ν 
τό ο έρμα γίνεται ώχρόν, είτα κίτρινον ένεκα 
τής έν τώ αί'ματι υπάρξεως τών χρωματι- 
στικών τής χολής υλών. Ή  άλλοίωσις αύτη 
τοΰ ήπατος συνήθως λίαν βραδέως Αναπτύσ
σεται, άλλ’ δμως ενίοτε άνεφάνη δ ίκτερος 
σχεδόν αίφνιδίως έπελθών. 'ό Yilleneuye 
αναφερει τό γεγονός δύο νέων, οίτινες έν τινι 
φιλονεικία ε'λα£ον τά ξίφος είς τήν χεΐρα, 
παραυτα δέ δ είς τούτων έγένετο ικτερικός, 
ο Λ’ έτερος έντρομος έπί τ-?· μεταβολή, ταύτ* 
άφησε νά πέσ$ τά δπλον έκ τής χε'ιρός αύ
τοΰ. Ό αύτός συγγραφεΰς δμιλεϊ περί ίερέως 
τίνος, δστις κατέστη Ικτερικός, ίδών κύνα 
λυσσώντα^νά έπιπέσ·/) κατ’ αύιοΰ. "Οπως 
ποτ’ αν ή, αί δυσάρεστοι τής ψυχής παθή
σεις λογίζονται ώς παραγωγικά τών χ:ο- 
νιων τοΰ ήπατος νοσημάτων αίτια.

Ή  δέ κατάστασις τής πέψεως, λέγει συγ- 
γραφευς συγγράμματός τίνος πρό δλίγ ων έτών 
οημοσιευθεντος , ύπόκειται έντελώς υπό τήν 
επιρροήν τής ήΟικής καί διανοητικής κατα-

1 Beau) ^«γμχτίία Bifi
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στάσεως. 'Όταν δ εγκέφαλος υπό τών πα
θών κεκμηκώς, δέν υπάρχει, ή σχεδόν δέν 
ύπάρ·/ει ορεξις καί πέψις. "Απασαι δέ αί αί- 
τίαι τής λύπης και τοΰ τρόμ,ου άλλοιοΰσιν 
έπίσης τόν στόμαχον κατά τινα τρόπον μάλ
λον ή ήττον βαθύν. Έν έπιδημίαις, κατά 
τους εμφυλίους πολέμ,ους καί έν άπάσαις έν 
γένει ταϊς κοινωνικαΐς περιστάσεσι, καθ’ας 
έκτακτός τις κίνδυνος έπαπειλεΐ τούς ανθρώ
που-, αί δυσπεψίαι καθίστανται συχναί και 
βαρεΐαι. Ή δέ πάθησις αύτη προεξέχει τό 
πλεΐστον έν τώ μέσω τών διαφόρων συμ.- 
πτωαάτων, τών συνοδευοντων την καταθλι- 
ψιν καί τόν μ.αρασμ.όν, άτινα ενεκα ηθικών 
λυπών αναφαίνονται. Αι δ’ άμεσοι παθολ ο̂- 
γικαί τής θρεπτικής διαστροφής συνέπε'-at, 
ών ή δυσπεψία έστι τό κύριον σημεΐον, είσί 
φοβερώταται καί δέν υπάρχει αμφιβολία, 
ό'τι ένταϋθα οφείλει τις νά κατατάξη, τόν 
καρκίνον" τοΰθ’ δπερ έκίνησε τόν ’Αντώνιον 
Dubois νά λέγνι, δτι η αιτία τοΰ καρκίνου 
εστιν έν τώ έγκεφάλω.

Δ'.

Καθάπερ χορδή κραδαινομένη επιφέρει τόν 
κραδασμόν χορδής παρακειμένης, ούτω καί η 
θέα πάθους τινός προκαλει παρ’ έκείνοίς, οι- 
τινές είσι τούτου μ.άρτυρες ■ πάθος ή τάσιν 
τινά πρός πάθος δμοταγές. Τό βρέφος πδ. χ. 
αποκρίνεται δρμεμφύτως διά μειδιάματος 
πρός τό μειδίαμα τής μητρός αύτοΰ καί δυσ
χερές ήμΐν καθίσταται νά παρατηρώμεν μ.ετά 
προσοχής τήν εικόνα άνθρώπου μειόιώντος 
καί πρό πάντων νά παρατηρώμεν, δτι αύτός 
μειδιά, χωρίς νά λάβωμεν καί ημείς αυτοί 
δμοίαν τινά εκφρασιν' διότι, ώς λέγει δ κ. 
Λέων Dumont, έστίν αδύνατον ήμ.ϊν νά όια- 
λογισθώμεν τρόπον τινά έκφράσεως χωρίς τό 
πρόσωπον νά έχη κλίσιν τινά νά συμμορ· 
oojO·̂  πρός τοΰτον κατά τινα βαθμόν, πολλω 
δέ μ.άλλον θέλομεν συμμορφωθή, εάν, αντί 
νάδιαλογιζώμ.εθα, βλέπωμ.εν αυτόν' η χασμ,η, 
δ λύγξ,δ στεναγμ-ός είσι μεταδόσιμα, ώσπερ 
δ γέλως.

Τά πάθη λοιπόν καλά, η κακά εισι μετα
δόσιμα. Ό Έσκυιρόλης δέ φαίνεται δ πρώτος 
διακρίνας καί χαρακτηρίσας τήν ήθικήν με- 
τάδοσιν, ήν δρίζει ιδιότητα, ήν κέκτηνται 
τά πάθη ημών νά διαγείρωσι παρά τοΐς μάλ

λον 'η ήττον παρεσκευασμένοις δμοια πάθη. 
Ή μετάδοσις τών καλών παραδειγμάτων έςί 
προφανής καί βέβαιόν εστιν, δτι η λατρεία 
τών* άγίων υπήρξε τό δραστικώτερον καί 
συνετώτερον άμα μέσον, δπερ ή χριστιανική 
θρησκεία έφαντάσθη’ δυστυχώς δμ.ως και τα 
κακά πάθη c6χ ήττον ευρισκουσι μ.ιμ.ητας 
έν τούτοις δέ ή μίμησίς έστιν τοσοΰτον τα 
χεία, τοσοΰτον πλήρης και οιονει τοσοΰτον 
αυτόματος, ώστε πολλ^ακις φαίνεται ακρα- 
τητος. Σοφός δέ τις ψυχολογος ιατρός, πολν- 
λάς έπί τοΰ Αντικειμένου τούτου εσχάτως 
κατα βαλών μελέτας, δ Κ. Prosper Despine 
απέδειξε διά πολυαρίθμων παραδειγμ.ατων, 
ότι, δπόταν έγκλημά τ ι υπό δραματικών 
πεοιστάσεων περιβεβλημ-ένον δημ.οσιευθή, μετα 
κρότου, έπιγίνεται πάντοτε αριθμ.ος τις δ- 
μοίίον έγκλημά'ων μετά βραχϋν χρόνον. 1ά 
πνεύματα, άτινα αυστηρά ήθη και χρηστη 
αγωγή δέν προφυλάττουσι κατά τοΰ θέλγη
τρου τών αταξιών τούτων και παρ’ οίς το 
άποκεκοιμημένον πάθος άφορμ.ην μ.ονον πε- 
ριμένει, δπως άφυπνισθή,, διεγειρονται και 
ένθαορύνονται υπό τοΰ θορυβου και τοΰ πα- 
τάγου, άτινα περιβάλ.λουσι τον Υ,ρωα τοΰ δι
καστηρίου. Ούδέν περιεργώτερον, θλιβερώτε- 
ρον καί δριστικώτερον υπό ταύτην τήν έπο- 
ψιν τών στατιστικών τοΰ Κ. Despine. Νΰν 
μέν ίδιος δολοφονίας τρόπος, νΰν δέ νέος τις 
δηλητηριάσεως τρόπος καί άλλοτε πρωτότυ
πόν μέσον τοΰ ν’ απαλλαχθή, τις πτώματος 
τίνος, ταΰτα πάντα διεγειρουσιν αμ.εσως λυ · 
πηοάς /.ογοκλοπίας διαπραχθεισας έν ταΐς 
αύταΐς περιστάσεσι. Βραχ_έως δ’ ειπεΐν άπα- 
σαι αί έγκληματικαί πράξεις, ας υποβαλ- 
λουσι νό μ.ΐσος, ή έκδίκησις, ή πλεονεςία 
διεγείρουσι πάντοτε εις τινα άτομα άμιλ
λαν, ήτις ωθεί αύτά νά διαπράξωσιν δμοίως. 
ΙΙοΐον δέ πρακτικόν συμπέρασμα νά έξα- 
γάγνί τις έκ τούτου; δτι θά ην ωφέλιμον 
ν’ άπαγορευθή απολύτως ή εν ταϊς έφημ.ε- 
ρίσι τοΰ λαοΰ δημ.οσιευσις τών εγκλ>^ματι- 
κών δικών είτε πραγμ.ατικών είτε φαντα
σιωδών καί ή παράστασις δραματων, εν οίς 
ή πονηοία καί το σκανδαλον εκτίθενται εις 
τήν νοσηράν περιέργειαν τών θεατών. Ή 
ευχή, ήν δ 1C. Despine εκφράζει πρός τοΰτο, 
έστίν εύ/ή πάντων τών ιατρών καί ΰγιεινο- 
λόγων, δι’ ούς έστιν άποδεδϊ'.γμένον πλέον,
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οτι συγγραφαί τινες καί θεάματα λογίζονται 
ως αίτια δδηγοϋντα τοσούτους δυστυχείς είς 
την ειρκτήν, εις τό νεκροσκοπεϊον, ή εις τό 
φρενοκομεΐον, διότι δεόταν σπείρα τις παρα
δείγματα βίας καί αταξίας, ούδαμώς ξένον 
ε” ’- νά συγκομίζγ] κακουργήματα καί παοα- 
φρόσύνην.  ̂"Οθεν άς δποστηρίξωμεν ίσχυρώς 
την περί ής δ λόγος ευχήν, $ν δ Κ. Bouchut 
ανέγραψεν ώς αξίωμα, λεγων, δτι, άντί νά 
βοσκωμεν το δημόσιον διά διηγημάτων καί 
θεαμάτων τοσοϋτον επικινδύνων διά τήν γε- 
νικήν^ασφάλειαν, δφειλομεν νά έχωμεν είδος 
ηθικού λοιμοκαθαρτηρίου, δπως διαφύγωμεν 
«μα τή αυτών εμφανίσει τάς αταξίας,‘ών 
τό μόλυσμα δέν δύναταί τις ν’ άρνηΟή σή
μερον.

Έκτάς τής τών είς τό έγκλημα άπολη- 
γόντων παθών μεταδόσεως παρετηρήθη καί 
ή τών παθητικών καταστάσεων τών εις τήν 
αυτοχειρίαν άποτερματιζομένων. Αί τής αυ
τοχειρίας επιδημία ι είσί συχναί έν τή ιστο
ρία. Γνωστόν έστι τό ύπό τοΰ Πλουτάρχου 
άναφερόμενον παράδειγμα τών θυγατέρων 
τοΰ Μιλέτου. Τής μιας τούτων άπαγχονι- 
σθεισης, ταχέως πολλαί τών φίλων αύτής 
ηύτοκτόνησαν διά τής αγχόνης καί δπως κα- 
τασταλή ^  φριχώδης τής μανίας πρόοδος, 
εόεησε να εκόοθή διάταγμα νά εκτίθενται 
τά τών αύτοχειριαζομένων πτώματα γυανά 
εν τη̂  πλατεία. Αρχαίος δε τις τής Μασσα
λίας ιστορικός δμιλεΐ περί επιδημίας τινός 
αυτοχειρίας έπί τών νεανίδων της πόλεως 
ταύτης έπισκηψάσης. Κατά τό 1 7 9 3  μό
νον ή τών Βερσαλλιών πόλις παρέχει τό θέαμα 
1 ,3 0 0  εκουσίων θανάτων. Κατά δέ τήν άρ- 
χήν τοΰ παρόντος αίώνος ή επιδημική τής 
αυτοχειρίας μανία έσχε μέγαν θυμάτων άριθ- 
μον έν ’Αγγλία, Γαλλία καί Γερμανία, π « ά  
τοις νεανίαις, οί'τινες ένεκα τής τών μελαγ
χολικών μυθιστορημάτων άναγνώσεως συνε
νωμένης μετά τής καταχρήσεως τών ποοώ- 
ρων ηδονών εϊχον αηδιάσει τήν ζωήν. "Λλλη 
παραόοςοτέρα επιδημία ε’στίν ή τής παιδο
κτονίας, ενσκήψασα είς Παρισίους περί τάς 
αρχάς τοΰ αίήνος τούτου, δταν αί έοηαεοί- 
άες εοημοσίευσαν τό περί τής υποθεσεως τής 
Cornier διήγημα. Ή  κυρία αυτή, κατειλημ
μένη υπό παιδοκτόνου μονομανίας, είχε φο- 
νευσει τό έαυτής τέκνον είς περιστάσεις, αι-

τινες προσεβαλον άριθμόν τ ινα  μητέρων έ~ί 
τοσοϋτον, ώστε καί περ τ ιμ ιώ τα τα ι καί -ά  
τέκνα αυτώ ν άγαπώσαι, κατελήφθησαν υπό 
τ/;ς επιθυμίας τοΰ ν’ άπαλλαγώ σιν αυτών* 
καί δεν ένεδωκανμεν είς τήν επιθυμίαν ταύ- 
τεν, ^αλλ’ ο πειρασμός διήγειρε σφόδρα τήν 
τώ ν ιατρών έ'κπληξιν.

Δέν θεωροΰμεν δε άπό σκοποΰ νά έπι- 
συνάψωμεν είς τά  περίεργα ταΰτα  φαινόμενα 
και τακτής νευρικής μεταδοσιμότητος γεγο- 
νοτα, εφ ών ό Ιν. Bouchut εϊλκυσε πρό τινων 
έτών^τήν προσοχήν τών ιατρών. Πρό πολ- 
λοΰ ήν γνωστόν, πρό πάντω ν δέ άπό τής 
περιλάλητου παρατηρήσεως τών υπό σπα- 
σμών παΟόντων τοΰ κοιμητηρίου αγίου Με- 
δάρδου (Saint-Medard) δτι νευροπαθητικαί 
τινες καταστάσεις πολλαπλασιάζονται δι’ 
δρμεμφύτου μιμήσεως· ά λ λ ’ δ Κ. Bouchut 
εόειςεν, δτι τά  γεγονότα ταΰτά  είσι κοινό
τερα, ή όσον υπετίθετο καί τά πόνημα, έν & 
περιέγραψεν'αύτά, έστι νέον καί δραματικόν 
κεφάλαιον τής τοσοϋτον παραδόξου ιστορίας 
τώ ν τοΰ νευρικοΰ συστήματος άποπλανή- 
σεο ν̂. Έκ τών πρώτων τώ ν υπό τοΰ Κ. Bour 
chut άναφερομένων περιστατικών έστι καί 
τόδε, παρατηρηθέν έν Παρισίοις κατά  τό 
1848 έν έργοστασίω, ένθα 400  γυναίκες 
είργάζοντο. Ημέραν τ ινα  έργατίς τις  ώχριά- 
σασα απωλεσε τάς αισθήσεις αυτής καί έπεσε 
μ * .α σ π α σ μ ώ ν τών μελών καί συσφίγξεως 
τω ν σιαγόνων. Έν δ ιαστήματι δύο ωρών 
τριάκοντα τών γυναικών τούτων κατελήφθη
σαν υπό τής αύτής παθήσεως. Τήν τρίτην 
ημέραν εκατόν όεκα καί πέντε ήσαν προσβε- 
ολημέναι, άπασαι τά  αυτά  συμπτώ ματα  πα- 
ρουσιάζουσαι, τουτέστι κατελαμβάνετο υπό 
πνιγμονής μ 3Τά μυρμικιάσεως τώ ν μελών, 
σκοτοόινίας, φόβου έπικειμένου θανάτου καί 
ε ιτα  άπώλλυον τάς αισθήσεις αύτών έν τή  
σπασμωδική καταστάσει. Όμοία επιδημία  
παρετηρήθη τώ  1861 μ εταξύ τώ ν νεανίδων 
τής ένοριας 3Iontmartre, αΐτινες προητοι- 
μά,οντο  διά τήν πρώτην μετάληψιν. ϊή ν  
πρω,^,ν τής άποχωρησεως ημέραν τήν πρωίαν 
εν( τ ’ί  ε̂·4χλησια τρεις έξ αυτώ ν άπώλεσαν 
τάς αισθήσεις αυτώ ν καί κατελήφθησαν υπό 
γενικών σπασμωδικών κινήσεων* τήν δευτέραν 
ημέραν τά αύτά  συμπτώ ματα  συνέβησαΆ ίς  
• ρει, άλλας νεάνιδας* ή πάθησις κατέλαβεν
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άλλας τήν έπιοΰσαν* τήν τετάρτην ημέ
ραν, τήν τής πρώτης μεταλήψεως, τριάκοντα  
δύο κατελήφθησαν υπό τών αύτών προσβο
λών* τήν πέμπτη ν ημέραν κατά τό άγιον 
χρίσμα δεκαπέντε κατά  τήν προσέγγισιν 
τοΰ άρχιερέως κατελήφθησαν υπό σπασμωδι- 
κοΰ τρόμου, έξέβαλον κραυγήν καί έπεσαν 
Αναίσθητοι, δτε δ άρχιερεΰς παρεσκευάζετο 
νά χρίση αύτάς. Ούτως έν πέντε ήμέραις 
τεσσαράκοντα νεάνιδες έπί εκατόν πεντήκοντα  
έξεδήλωσαν τάς αύτάς νευρικάς διαταράξεις.

Α ί διάφοραι άποπλανητικαί τής φαντα
σίας καταστάσεις, αί έκστατικα ί καί σπα- 
σμωδικαί μεταδιδόμεναι καί διά τοΰ παρα
δείγματος πολλαπλασιαζόμεναι παριστώσι 
μέγα πρόσωπον έν τή  ιστορία τοϋ μεσαιώνος, 
πρό πάντω ν δέ έν τα ΐς τών μοναχών τά -  
ξεσι. Μ εγίστη δέ υπάρχει αναλογία μεταξύ  
τών διηγημάτων, άτινα  υπό τώ ν κατ ’ έκεί- 
νβυς τούς χρόνους συγγραφέων μετεδόθησαν 
ήμΐν πρός τάς ΰπά τώ ν σημερινών ιατρών 
δημοσιευθείοας παρατηρήσεις. ’Α λλά τότε 
μέν ήρμήνευον τάς νευροπάθειάς ταύτας διά 
λόγων πνευματικών, σήμερον δέν έρμηνεύου- 
σιν αύτάς τόπαράπαν. Πρός θεραπείαν δ’αύ- 
τών μόνον ήθικά μέσα εχομεν* τούτων δ’ ή 
επ ιτυχ ία  διαδηλοΐ τήν καθαρώς νευρικήν φύ- 
otv τώ ν παραδόξων τούτων παθήσεων. Διη
γούνται, δτι δ Boerhaave κατέπαυσε επ ι
δημίαν τ ινά  υστερικών σπασμών έν τ ιν ι παρ
θεναγωγείο διά τής απειλής, δτι θέλει καυ
τηριάσει διά τοΰ πεπυρακτωμένου σιδήρου 
τάς νεάνιδας, αχτίνες ήθελον λ^άβει προσβο- 
λάς. Δι’ άναλόγων δέ μεθόδων καί τεχνα
σμάτων καί οί νΰν ιατροί προσπαθοΰσι νά νι· 
κήσωσι τά  είς νοσηράς καταστάσεις έκφυλι- 
ζόμενα πάθη- προσπαΟοϋσι δηλονότι νά έμ- 
πνεύσωσι τώ  πάσχοντι πάθος διάφορον τοϋ 
κατεχοντος αύτόν καί νά προσηλώσι τήν 
προσοχήν αύτοϋ έπί αντικειμένων, ούδεμίαν 
σχέσιν έ/όντων πρός έκεΐνα, έν οίς είσι βε- 
βυθισμένοι.

Τά είδος τοϋτο τής ιατρικής, ή ηθική αύτη  
θεραπευτική ά π α ιτε ΐ πολλώ μείζονα δεξιό
τητα  καί κρίσιν, η ή εφαρμογή τών συνήθων 
φαρμακευτικών ιαμάτων. Οι δ’ είς τήν τ έ 
χνην τοϋ θεραπεύειν ταϋτα  προοριζόμενοι 
νέοι ούχί έν τα ΐς ήμετέραις τής ιατρικής σχο- 
λαΤς δύνανται νά μανθάνωσι νά γνωρίζωσι

κα ί νά θεραπεύωσι τά  νοσήματα εκείνα, δι' 
ών ή ψυχή καταφθείρει τό σώμα* η θεραπευ
τική τούτων έστίν έμπειρική γνώσις πολλην 
μεν τήν σπουδήν, πολλ.άς δέ τάς προσωπι- 
κάς παρατηρήσεις άπαιτοϋσα καί πρός τό 
συμφέρον τής δποίας συντείνει επίσης τά ν’ά- 
ρύωνται άπό πηγής, λ ίαν παρημελημενης έν 
τα ΐς ήμέραις ημών, τουτέστι άπο τώ ν αρ
χαίων συγγραφέων τών περί τούτων τών ζη
τημάτω ν συγγραψάντων. Οι νέοι ιατροί εύ- 
ρήσουσιν ού μόνον ωφέλειαν αλλά  καί Οελ- 
γητρον έν τή  σπουδή τώ ν βαθυγνώστων τού
τω ν τής ανθρώπινης ψυχής, οί'τινες καλούν
τα ι La Chambre, Stall!, P inel, Hoffman;], 
Bichat, Tissot, Bicherand, Esquired, A li- 
bert, Georget. Έν τοϊς συγγράμμασι τού
τω ν ού μόνον νά κρίνωσι καλώς περί τω ν  
παθών τών άλλων καί περί τώ ν μέσων τής 
θεραπείας, η τής βελτιώσεως ών είσι επιδε
κτικά  θέλουσι μάθει, άλλά  θελουσιν απαντή
σει προσέτι καί τά  σοφώτερα παραγγέλματα  
πρός διοίκησιν τών ιδίων εαυτών παθών* Οε- 
λουσι δέ ϊδει επίσης, δτι ή υγεία  έστίν εντε
λής μόνον, δταν μέτρια πάθη μεθ’ αρμονίας 
άντισορροπώνται καί δτι η ήθική εγκράτεια  
έστιν έξίσου απαραίτητος διά τήν γαλήνην 
καί ησυχίαν τής ζωής, ώσπερ καί ή φυσιο
λογική. Θέλουσι κατανοήσει, δτι χωρίς νά 
προχωρήσωσι μέχρι στωϊκιομοϋ, έν ώ μ ά λ 
λον οιησις ή σωφροσύνη, μάλλον επίάειεις 
ή άρετή υπάρχει, ή άξιοπρεπεστέρα καί 
έπιθυμητοτέρα διά τε τά πνεϋμα και ΰια 
τό σώμα κατάστασις απέχει έξίσου τώ ν  
άκρων παθών, τουτέστι κε ΐτα ι πλησίον κα
νονικού τίνος καί γαληνιαιου μέσου. Κ α ι επι 
τή  πεποιθήσει ταύτη , δτι ή εύταξ ίζ  καί το 
μέτρον έν τε τή υλική ζωή καί έν τή  παθη- 
τική είσι τά μυστήριοί ουχί τής ευτυχ ίας, 
ητις ούκ έστιν έκ τοΰ κόσμου τούτου, άλ.λά 
τής γαλήνης καί τής άταραζίας, θελει β ’.α- 
σθή νά διαχεη ταύτην περί αυτόν, ως το 
ώφελιμώτερον τής ιατρικής παράγγελμα. 
Έάν περί πολλ.οϋ ποιήσθε, Οελει ειπει, 
προσηκόντω; καί φυσικώς αι υμετεραι τής 
κυκλοφορίας, τής αναπνοής καί τής πέψεως 
λειτουργία’, νά έκπληρώνται, έάν έπιθυμήτε 
ή μέν δρεξις υμών νά ·?, καλή, δ δέ ύπνος 
γλυκύς καί ή διάθεσις ν ομοιόμορφος ά π ο -  
φ ε ύ γ ε τ ε  τ ά ς  λ  ί α ν ζ  ω η ρ ά ς σ υ γ  κ  ι ν ή-

5
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σ ε ι ς ,  τ  α ς π  ο λ  υ ί σ χ υ ρ ά ς ή δ ο ν ά ς ' ά ν -  
τ ι τ α  ξ α τ ε  ε ί ς  τ  ά ς ά ν α π  ο φ ε ύ κ τ ο υ ς  
λ υ π α ς κ α ι τ ά ς σ κ λ  η ρ ά ς τ  ή ς ίι π ά ρ- 
ζ ε ω ; ΰ  Hr, μ  ο ν ί α ς ψ υ χ η ν κ α ρ τ  ε ρ ι κ ή ν 
κ α ι  ε υ θ α ρ σ ή ,  έ χ ε τ ε  α ε ί π ο τ ε  α σ χ ο 
λ ί α ς ,  α ί τ  ι ν ε ς ν ά  έ λ  κ ύ ω σ ι, ν ά  δ ι α-  
σ κ ε δ α ζ  to σ ι κ α ί ν ά  έ ν ι σ χ ύ ω σ ι ν  υ μ. α ς 
[ κ α ν  ω ς, δ π ω ς  κ α τ  α σ τ  η σ ω σ ι ν 6 μ α ς 
α π ρ ο σ ί τ ο υ ς  ε ίς  τ ο υ ς  κ ι ν δ υ ν ώ δ ε ι ς  
π ε ι ρ α σ μ ο ύ ς  τ  ή ς α ν ά γ κ η ς  κ α ί  ε π ι 
θ υ μ ί α ς '  ο υ τ ω  δέ θ έ λ ε τ ε  ά φ ι χ θ ή  οί
ν ε  υ π ο λ λ ώ ν  φ ρ ο ν τ ί δ ω ν  κ α ί  π ό ν ω ν  
ε ι ς  τ ο ΰ  β ί ου  τό  τ έρμα.

Έν Άοριανουπόλει τήν 19 Ιουλίου 1874, 
ΚΩΝΣΤ. ΑΗΜΗΣΣΑΣ Ίατρο;.

ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

«Ο ΒΓΡΩΝ.»

”Αν επιθυμείτε ήμπορεϊτε νά ξαναεγδό- 
σετε την παροΰσα Στιχουργικήμου, έπιθεο}- 
ρ/ιμένη τωρα υστέρα, καί λίγο αυξημένη.

Στην άγγελίανμου τών 1865 ειγα  καϊ 
τα ακολουθα, τα οποία επιθυμώ νά ενθυ
μίσω.

κ'Η τέχνη τοΰ νά τραγουδοϋμε δίθα ςή 
στιγμή ποΰ τό σπήτιμας καίετο ι̂, ποΰ τά 
Κρα.ος ψυχομαχαει, ήθελ’ ϊιως σάς φανεί 
ακατάλληλη.

«Σφάλετε.
«"Οτανοί Τοΰρκοι στά τείχη της Κων

σταντινούπολης έμετοούσανε στά ρολόϊ τό 
έμβασμα τους στην Ιίολη, ο; πολίτες μ.έσα η- 
τανε σοβαρά ένασχολημένοι νά κάμουν άγιους.

«"Οταν προχθέςέσκαφτόντανε άπ’ έξω τά 
θεοκρατικά θεμέλια της 'Ρώμης, τό μόνο 
ποΰ ένασχολοΰσε μέσα τάν Πάπα ήτανε -if 
παρθενία της άγιας "Αννας.

<’ ’Έτσι καί σ’ εμάς τώρα, καμμία έποχή
άρμ,οοιώτερη άπό τήν παροΰσα γιά τήν τέ
χνη τοΰ ψάλε ιν' καί μάλιστα ήμπορούσαμ’ ί
σως να ποΰμε πώς ηλθ’ ή ώρα καί γιά τά
’Έθνος μας νά δώσϊ) κ’ έκειό τή Στι-
γουργικη' του.»

 ̂Κ ατ’ εμέ, ή θέση τών πραγμάτωνμας άπό 
τότε δεν άλλαζε' άλλά μάλλον έκορυφόθη" 
ώστε άρμοδιώτατα ^μπορούμε καί τώρα νά 
ξανατονίσωμεν τό τραγοΰδιμας.

"Ας ησθε βέβαιοι, Κύριοι, οΰτε οί παλαιοί 
Κωσταντινουπολίτες, οΰτε οί χθεσινοί 'Ρω- 
μάνοι ήσαν ανόητοι- ουτ’ εμείς τώρα ειμασθε 
ανόητοι, άν είς σέ παρόμοιες περίστασες, 
τους μιμούμασθε σήμερα- άλλά κ’ εκείνοι, 
κ’ εμ.εις ’σάν εκείνους, αίσθανοΰμ.ασθε δτι, 
στον τρίτον βαθμ.όν τής φθίσεως, δέν εΐναι 
τά γιατρικά, άλλά ή διασκέδαση ποΰ χρειά
ζεται τοΰ αρρώστου.

ΣΤΙΧΟΓΡΓΙΚΙΙ
ΤΗΣ ΓΡΑΙΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ·

- La secule politiqne dans un 
poeme doit «tre de faire de 
bons vers.

Frcdcric, Roi de Prusse.
Le grand merite des vers est 
qu’ ils soient aussi corrects 
que la prose. C’est cette 
extreme difficult^ surmon- 
t6e qui charme les connais- 
seurs.

Voltaire.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΓ Ί865.

'II Στιχουργική εΐναι εις τούς στίχους 
εκείνο ποΰ ή Γραμματική εΐναι είς τή γλώσσα" 
καί καθώς χιλιάδες άνθρωποι ’μιλοΰν ωραία 
τή γλώσσα τους χωρίς νά ξέρουνε τ ί εΐναι 
Ypctyy.cczi/iTiy ε τοι ’^ττορουνε y.ol\ νιλ ιά^ες  
ποιητάδες νά κάνουνε στίχους ωραίους, χωρίς 
νά ζέρουνε τί εΐναι Στιχουργική.

1\Ιά τί λοιπόν χρειάζεται ή Στιχουργική';
Εκείνο ποΰ χρειάζεται κ’ ή Γραμ.ματικη'.
II 1 ραμματικη δε μας μαθένει βέβαια 

νά ’μιλούμε' μάς δείχνει δμως τούς νόμους 
όποΰ ή φύση έβαλε στήν ομιλία μας' καί ή 

-γνώριση τούτη μας γένεται οφέλημη, δταν 
όμιλοΰμε ή γράφουμε α’ όποιοδήποτε θέμα.

( Ή Στιχουργική δέμας μαθένει βέβαια νά 
κανωμε στίχους" μ.ας δείχνει δμως καί αυτή 
τους νόμ.ους οποΰ η φυση εβαλε είς τό γένου,ά 
τους" καί ή γνωριση τούτη μας γένεται oj- 
φέλημη δταν κάνουμε στίχους.

II Στιχουργική είναι η θεωρία τών στί
χων. 11 Στιχουργική όθεν είναι ή Φιλοσοφία
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τών στίχων" ώς ή Γ ρ α μ μ α τ ικ ή  εΐναι ή Φι
λοσοφία τής γλώσσας. _ ,

Τή Στιχουργική τούτη δε σας τα ινω 
διόλου γ ιά  τέλεια. Έ ξ εναντίας, επειδή δεν 
ήαπόρεσα ναν τή  συντάξω άπο άλλες Στί- 
ν'ουργικές, άλλά  έχρειάστηκα 1 " ν ά  συναςω  
μέ τον νοΰμου τήν (ίλην όσην ένόμισα πως 
ήαπορεΐ νά ’μπαίνν) στον -κύκλον της σ . ι -  
νουργικής τέχνης, 2''·' νά σπουδάσω τα  ποαγ- 
ματα  κ α ι ν ά  βγάλω  κανώνας' ή Στιχουργική 
μου, γ ιά  τοΰτο, ’μπορεί νά ήναι καί πολυ 
ατελής. ’Ίσως νά μου έξεφύγανε πολλά στες 
π:οσπάθειές μου/Ισως νά μην ομίλησα αρκετά 
γ ια  τό καθένα άπ ’ δσα είπα. ’Ίσως και κα
πό ία πράμματα νάν τά  βλέπουν οι άλλοι 
διαφορετικά άπ’ δ ,τ ι εγώ τά_βλέπω. Κ ’ ετσι 
ου.ως ατελής όποΰ ’μπορεί νάναι, δε ό ιςα ,ω  
νά σάς τή  συστήσω, επειδή η μ.ονη ποΰ να 
έ/ουμε στή γλώσσα μ ας1. Παρεμπρός, βέ
βαια, θέλει έλθουν άλλοι οί όποιοι Οελει
τ ε λ ε ιο π ο ιή σ ο υ ν ε  τ ή  Σ τ ιχ ο υ ρ γ ικ ή  μου. Γιά τ η ν  

ώρα δ μ ω ς  ίδοί>;  ά ν  δ έν  σ φ ά λ ω , τά δσον εχουμε.
' Ή Στιχουργική μ.ου τούτη ένασχολεΐται.

1 ον περί στίχων έν γένει.
2 ,ν περί τονισμ.οΰ τών στίχων.
3 ,ν περί μ.έτρου τών συλλαβών.
4 0ν περί δμ.οιοκαταλ.ήςεως.
5 ”  περί στιχοσχημ-άτων, ή στροφών.
6''ν πεοί ποιητικής άδειας.
7''ν περί π ε ζ ικ ό τΥ ,το ς , καί άλλων ελα τ

τω μάτω ν τοΰ στίχου. "
8 ,ν περί ρυθμ.οΰ κα ι αρμονίας εις ιθ-*ς

στίχους.
Κ.ΕΦΑΛΑΙΟΝ Ίον.

Περί στίχων Ιν γένει.
1.

Στιχουργική λ έγετα ι ή τέχνη τών στίχων.
Στίχος εΐναι ορισμένος άρϊθμός άπό συλ- 

λαβές, τα χ τ ικ ά  τονισμένες, ώστε νά γενουν 
άρμ.ονίαν.

Ή  γρεκική γλώσσα έχει στίχους οςυτο- 
νους, π α ρ ο ξ ύ τ ο ν ο υ ς ,  κ α ί  π ρ ο π α ρ ο ξύ το νο υ ς . ^

Λέγουνται οξύτονοι εκείνοι οί στίχοι που
τελειόνουν μέ λέξην ο ξ ύ τ ο ν η ν "  παροξύτονοι 
εκείνοι ποΰ τελειόνουν μέ παροξύτονην' και

1 Έ/.είντ. τοΰ XfWTo’uoulo'j εΤιαι «Μ.ό*οττι. Α;μ

ά ίίζ ΐ το δνομάτιι;.

προπαροξύτονοι εκείνοι ποΰ τελειόνουν με 
προπαροξύτονην.

2 .
Ό μεγαλήτερος στίχος στή γλώσσα μας 

εχει ένδεκα συλλαβές" ό μικρότερος, ’μπορεί 
νά εχη καί μία, άν κανείς στιχουργός άρκετά , 
έπιτήδιος λάβη τή φαντασία νά κάμη και 
στίχους άπό μ.ια σ υ λ / . α β ^ ^

ΐΐΐναι άξιοπαρατήρητον δτι, στιχοι έννεα- 
σύλλαβοι εΐναι έπιδεχτικοί ολίγου ρυθμου, 
λίγης αρμονίας, ακολούθως δέν γένουνται.

3.
Κάθε στίχος λαβαίνει τήν όνομασία του 

άπό τόν άριθμόν τών συλλαβών του. ’Έτσι, 
ενας στίχος μέ ένδεκα συλλαβές λέγεται έν
δεκα  σύλλαβος" ενας μέ δέκα λέγεται δεκα- 
σύλλαβος' καί παει λέοντας.  ̂ ^

Ό μ,όνος παροξύτονος στίχος εΐναι ο φυσι
κός στίχος, εΐναι ό γνώμων, καί δίνει τον 
κανόνα τοΰ μέτρου. Ό οξύτονος  ̂θεωρείται 
σάν παοοξύτονος κολοβομένος" και ό προπα
ροξύτονος, σάν παροξύτονος περιττοσύλαβος. 
’Έτσι οί δύο στίχοι οξύτον3ς  ̂ καί προπαρο
ξύτονος, μολον όποΰ έχουν ό πρώτος μιαν 
συλλαβήν όλιγότερην, ό δεύτερος μιαν πε- 
ρισσότερην άπό τόν παροξύτονον, θεωρούνται 
δμως ’σάν ισάριθμοί του.

II α ρ ά ί  ε ι γ  *·

Τί βλάβει αν λέω γελόνταί τήν αλήθεια ;
“Ανθια τό μάη, καί τό γεννάρη χόβολη·
Πάντα πεινάει ο λύκος ό φαγας.
Άπό τούς άνοθεν τρεις στίχους, ό πρώτος 

έχει ένδεκα συλλαβές" ό δεύτερος δώδεκα" ό 
τρίτος δέκα" καί δμως δλοι λέγουνται ένόε- 
κασύλλαβοι. Καί μόνον, ό πρώτος εΐναι εν- 
δεκασύλλαβος παροξύτονος, ό δεύτερος ενΟε- 
κασύλλαβος προπαροξύτονος, καί ό τρίτος 
ένδεκασύλλαβος οζυτονος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2 ομ.

Τονισμός τών στίχων.

Τονισμός, ή απλώς τόνος γενικώς όμι- 
λόντας, εΐναι ένα κάποιο άκούμβισμα που ν 
φωνή κάμνει άπάνου σέ μίαν άπό τες συλ
λαβές κάθε λέξης. "Ομως,

Τονισμός στίχου, ή τόνος στίχου, εινα^ 
ένας, δύο η τρεις άπό τούς δλους τόνους του 
στί/ου, οί όποιοι διά τό δυνατώτερότους
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άκούμβισμα δ,ακρίνουνται ανάμεσα στους 
επίλοιπους τόνους τών άλλων λέξεων.
, 0t ° ,α*Ριν<5μενοι τούτοι τόνοι έχουνε θεσες 
ορισμ,νεςσέ κάθε διαφορετικό μέτρο στίβων.

παραοιαση τών θέσεων τούτων είς τήν 
τοποθέτησην τών τόνων, χαλάει τήν cmo- 
νια τ^υ στίχου, ακολούθως τόν στίχον.

, Kafjs '̂Γ7/-,ί  εχει ένα σταθερόν τόνον είς 
την προθυστερη συλλαβήτου· ή οττοία ’βοί- 
σκεται νά ηναι ύστερη άν 5 στί/0ς ίξύτο- 
νος, /; αντιπροθυστερη άν ό στί/ος προπα
ροξύτονος. " 1

_ του σταθερού τούτου τόνου όλων
των στίχων, κάθε στίχος ήμπορεί νά έ'χη 
και άλλους τόνους- καί μάλιστα οί μεγάλοι
e; * “  iV ’μπορέσουνε νά σταθούνε 
ρ· εκ ε ίνο ν  jaovov.

Έ  V δ I χ α „ ύ χ λ  α g  0 , .

Ό ένδεχασύλλαβος είναι 6 μεγαλύτερος 
στίχος της γλωσσαςμας.

’£χτός τοϋ είρημένου σταθερού τόνου τ·?ς 
πρωθύστερης συλλαβής, ’μπορεί 5 ένδεκασύλ- 
■αοος να εχ'/j τον τόνον είς τήν έχτην συλ- 

λαοτιν*  ω ς

Καί προπίνει ή Μαρία λίγη νά πάΠη 
Δροσιά στά σωθικά τα μαραμένα. ”  
λ·'Ζ  “̂θειά, καί τό φεγγάρι
Π , γα·νε!,νβ ™ε*άσ·0 άστρο κανένα.

ερ σια, μύρια, σ’ ολητους τή χάρη 
Ααμπουν αλλα μονάχα, άλλα ίεμΓα- 
^μνουν κ έκεΐνα άνάσταση ποϋ πεύτε’
Ιου ολοστρωτου πελάου μέσ’ στόν καθρεύτη.

, ’Μπο?^ πάλε νάχν) τόν τόνον είς τήν τε- 
τ α ρ τ η ν  κ α ι  oyoovjv’ ώ ς

Πεςμας μέ itjiiove περτΓατδΐς άντάυα 
Και να σου πΛμε καί γιά σέ τί κάνεις
‘ ί ρ  γ,0*Α ,εΐνα! " λ '·0ιν«  έ'να Οάμαα 
Α λ λ .  να κ α ν , όΜ ίμ η ς X·-’  άλλα ό Γ ιά ν ν η  

Τ  ' „συ,’ 0υνε αΡ«·°νικά, κι’ ά<ροΰ 
•ίους βλέπουν όλοι όλοχρονίς όμοϋ.

, ’i1?~0P£r « « μ -'! νάχη τόν τόνον είς τήν τέ
ταρτον καί έοδόμην ώ; είς τούς πρώτους 
πέντε στίχους τής στροφή{ ίπού έρχεται, 

Αρχοντισέςμου, σάς λέω  ^  ά) , ^  
s το συνήθειο των τόσω  φίλιωνε 

* σ,ν Γ /ω ρατε εΓν’ ανόητο συνήθειο,
Και αστετο νάχετε βοήθεια τό θειόνε.
., :μ: !ΛΟυ ?>«ive«s σίντα φιληέστε 
, £ί "«νουχλες όπου δέ βαστηέστε.

i ;  »/}V TTECICTICC'/; - ο υ  μ ο υ

παρουσιάζει δ ύστερος τούτος στίχος δς 
ά'.όμη και ο δεύτερος τής παραπάνου στοο- 
φη« όια νά συμβουλέψω, ό τό ν ος  νά μ ή ν 
« ε υ τ ? π ο τ έ  ά π ά ν ο υ  σέ μονοσύλ-  
'■ * b ο, εςω μονόν άν μας χρειάζεται νά βά- 
νωμε ο’ ε/.είνο τ ά μονοσύλλαβο μίαν ξεχω
ριστήν έμφαση" ώς τ ώ δντι συμβαίνει εις 
τους ειρημένους δύο στίχους.

Καί νά σοΰ πούμε καί γιά σ έ  τί κάνεις 
Ιοσ ες  πανούκλες οπού δέ  βαστη εστί.

Α ε κ α σ ύ λ λ α β ο ι .

Εχτός του σταθεροϋ τόνου τής προθύστε- 
ρηι συλλαβής, 5 δεχασύλλαβος έχει καί δύο 
τόνους εις τήν τρίτην καί είς τή/έχτην· ώς

Τ ά τραγούδιαμου τάλεγες όλα 
J outo μονόν δέν θέλει τό ’πεις 
Ιουτο  μόνον δέν θέλει τ ’  άκούσεις·
A y  I του τάφου τήν πλάκα κρατείς Γ.

Έ ν  ν εα  σιί λ λ «  g 8 t.

, ’ί·ννεασύλλαβοι στίχοι, καθώς είπα, £έ 
γενουνται. Διάφοροι Ιταλοί ποιηταί έπασχΓ- 
σανε νά νικήσουν’ τές δυσκολίες, μά έχάμανε 
στίχους χωρίς αρμονίαν. 'Ένας φίλοςμου, εμ- 
πείυος ποιη rης, έκαμε κ’ εκείνος έννεασύλλα- 

υ? Τρεκιχούς στίχους- μά δέν τούς είδα 
τυπομένους^μαζύ μέ τ ’ άλλα του. ”Ας δέχου- 
μασθε μ’  ̂ευγνωμοσύνη δσον ή φύση εύχάρι- 
σ.ειται^να μας παραχωρή,χωρίς νάν τή στε- 
νοχωροϋμε γιά τό περισσότερο.
. '°  - ολ'°μός ενόμισε νά εχ.αμε έννεασύλ- 
/■α̂ ους στίχους γράφοντας δύο ποίησες, άπό 
τες οποίες ή μία αρχίζει έτσι,

Φ ωνούλα μέ πίκρα μέ κράζει 
Ε*υττας απάνου και κατου-κλ.

'ίΐ άλλη αρχίζει έτοι,
Η δόςα δεξιά συντροφεύει 

Τόν άντρα ποϋ τρέχει μέ κόπου,-κλ.

, '^>X'JZL όμως μία μιχρή προσοχή είς τόν 
εις ολους τούς στίχους στερεότυ7:ον τόνον, 
για νά βεβαιοθοϋμε δτι ο; στίχοι έκεΐνοι εϊ- 
ναι τρισύλλαβοι, βαλμένοι άπό τρεις στήν 
aparta- καί μόνον παρατηρούμε δτι δανείζον- 
ται συχνά συλλαβές μεταξύτους, ώς είς τούς 
ακολουθους δύο τοϋ υμνουτου στήν έλευ- 
θεριά.

Κ αΟ ύ ; πέφτουνε τά θέρι- 
σμενα αστά ’/ ι α  στούς άγρούς.
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’ίδού

Φωνοΰλ* 
Μέ ).ύπη 
Μέ κράζε-. 
Έκύττα- 
ςα πάνου 
Και κάτου 

κτλ.

Ή δόξα 
Δεςιά συν
τροφεύει 
Τόν άντρα 
Πού τρέχει 
Μέ κόπους 

κτλ.
Ό  χ ,τ α σ ύ  λ  λ *  6  ο ι .

θ ’ ο/τασύλλαβοι έχουνε τόν τόνον είς τήν 
τρίτην καί εβδόμην συλλαβήν’ ως 

Σέ γνωρίζω άπό τήν κόψ’Ί 
Τοΰ σπαθιού τήν τρομερή 
Σέ γνωρίζω άπό τήν όψη 
ΓΙοΰ μέ Βία ρετρά τή γή·

Καί άλλο,
'II Τσουτσού στό καρεθυρι 

Κι’ ό Διακάκης στήν αυλη 
Ζα'/αρόκκουκο τσής ρίχνε’·
Και’ τή βρίσκει στό βυζί.

Ε φ τ α σ ύ λ λ α β ο ι .

Ό εφτασύλλαβος στίχος έχει περισσότερη
ποικιλία τόνων.

Ή μπορεί νά σταθή μέ τόν μόνον τονον 
τής εχτηςτου- ώς είς τούς δύο ύστερους στί
βους τής στροφής οπού έρχεται, μά τότες ό 
στίβος είναι λ.ίγο αρμονικός.

Ινυττάει τήν γήν ποϋ φεύγει 
Σά σύγνεφο θολο*
Τήν αποχαι ρετάε ι
Μ’ εν’ αναστεναγμό.

ΊΙ απορεί νά έ/η καί άλλον τόνον ακόμη 
είς τήν τετάρτην ώς εις τους τρεις πρώ
τους στίβους τής στροφής εόω κατου,

Μόνο τό αχνό φεγγάρι  
Πού σάν έμέ άγρυπνά  
Μ έ σ’ σ τ’ ο ύ ρ α ν ο ΰ αρμεν ί ζε ι  
Τήν ήσυχη έ,οημιά.

"Εναν άλλον τόνον, έχτός τής προθύστε- 
ρης, ήμπορεϊ νά λάβν] στή δεύτερη συλλ,αο/ι 
ώς είς τή στροφή τήν ακόλουθη,

Ώοιμένανε, τά πάθη μου 
Τής πέτρας νάν τά λέω"
Κ’ ή πέτρα νάν τά λέϊ) Ιμε 
Νά κάθωμαι νά κλαίω.

Ό ςί/ος τούτος ό έφτασύλλαβος, ειν’ εκεί
νος δποϋ περισσότερο συνηθηέται άπό τον 
λαόν είς τή δημοτική ποίησήτου.

Τά τραγούδιατου ο λαόςμας τα κάνει 
πάντα, ή σχεδόν πάντα, τεσσαρους ς·ί-

χους. Τέσσαροι στίγο ι ένα τραγούδι! (ίδές 
Λύχνον σελ. 2 0 7 — 2 0 8 — 2 0 9 )1. Είναι δέ 
άξιοπαρατήρητον δτ ι, τόν πρώτον καί τόν 
τρίτον στίχον κάθε τραγουδιού, ή ̂ στροφής, 
τόνε θέλει π άντα  προπαροξύτονον' ώς 

Μάτια πού μέ σαϊτεύετε 
Μέ τήν ταπεινοσύνη 
ΙΙερικαλωσας κάμετε 
Γιά ’μένα έλεημοσύνη. 

καί δτι πολύ συχνά τούς προπαροςυτονους 
τούτους τούς οξυτονίζει' ώς,

Δέν ειν’ καράβια στό γιαλό 
Δέν ειν’ πανιά άπλομενα.
Δέν ειν’ καμμιά στή γειτωνιά 
Νά μ’ άγαπάτ, κ’ έμενα.

Είς τό τραγούδισμα δμως οι οξυτονισμε- 
νοι τούτοι προφέρουνται προπαροξυτόνως’ ώς, 

Δεν είν’ καράβια στό-γιαλο.
Δέν είν’ καμμιά στή γείτωνια.

Είναι άκόμη νά παρατηρηθή ότι, τούτοι 
ειν’ έκεΐνοι οί στίχοι τούς όποιους οί λογιό
τατοι γοάφοντες άπό όυο τη φορά σ.ην 
αράδα, ’βρίσκουνε, μ’ εύχαρίστησητους, έναν 
άπό συλλαβές δεκαπέντε' καί π. χ. άντί νά 
γράψουνε,

Ε’.< τόν ώραΐον Βόσπορον,
Είς τής τρυφής τά στήθη,
Ή ποίησις τή; νέας μας 
Ελλάδος ΙγεννήΟη.

Έκεΐ ά ’Αθανάσιος 
Ώς νέος ’Ανακρέων 
'Ωραία πρώτος έψαλε 
Τά κάλλη τών ώραίων. κτλ.

’Εκείνοι γράφουν εξ εναντίας, \
Είς τόν ώραΐον Βόσπορον, είς τής τρυφής τ̂ά ςήΟη 
Ή ποίησις τής νέας μας '̂Ελλάδος έγεννήΟη.
Έκεΐ ό ’Αθανάσιος ώς νέος Ανακρέων,
'Ωραϊα πρώτος εψαλε τά κάλλη τών^ώραίων. κτλ.

Σούτσος.
Μά, κατ’ αΰτόν τόν τρόπον ^μπορούσαμε 

νά κάμωμε δχι μόνον δεκαπεντασύλλαβους, 
αλλά καί χιλιοσύλλαβους. Έμπορούσαμε νά 
κάμωμε στίχο ποϋ νά κάνη θέλημα στάς 
Άθη'νας, καί νά φέρνη καί την απόκριση. 
Έγέλασα συχνά μέ τήν άμηχα.νίαν τών Ι
ταλών, κάθε ποϋ έν καλή τή πίστει μ̂οϋ 
εϊττανε. ttfil γλώσ^α^ας εχ̂ ει κατα τταντα

1 ,. Στέκω κα\ συλλογίζομαι, έ^εγεν ό Φωκίων είς 
τούς ’ Α θηναίους, « ω ς  νά  σ ϊ ;  εϊπ<ο τ'ες !3 ύ ς μ ο υ  μ ·  
λ ιγ ο τ ε ?α  λ ό γ ι α .»  Ό λ α ο ς μ α ς  'όμως τον  ί π ί ? * σ ; σ τ λ  

λ*κονικοτητα.
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»T7iV ίδιαν αρμονία μέ την έδικήσας, καί 
»όμως σείς έχετε δεκαπεντασύλλαβους στί- 
»χους, κ’ έμείς δεκαπεντασύλλαβους δένήμ- 
«ποροΰμε νά χάμωμε. Κάνουμε, λέει, δεκα
πεντασύλλαβους, μά εκείνοι δέν είναι παρά 
»δύο στίχοι, γραμμένοι ό ενας κατ’ έξακο- 
«λούθησην τοΰ άλλου.»

”Αν οι Αογιότατοίμας δέν είχανε τ ’ αυτιά 
γιά τήν ώμορφιά μόνον, εύρίσκανε κ’ εκείνοι 
τό ίδιο αποτέλεσμα στους δεκαπεντασύλλα
βους έδικούςτους. Μά οί λογιότατοι είναι 
πλάσματα είς τά όποια τό κλίμα της 'Ελ
λάδος δέν έδοσε ακόμη τά φύσημάτου!

Έξασύλλαβο ι .
Οί έξασύλλαβοι, έχτάς τής πρωθύστερης 

συλλαβής, ημποροΰν νά έχουν τονισμένην τήν 
πρώτην' ώς

Κάθε το κοντόβραδο 
’Έπερνε τό ράσότού 
Κ’ εβγαινε στό ψήλομα

Μ1Ι ’μ,ποροΰν νά έχουν τονισμένη τή δεύτερη, ώς 
Τί τρόμος Ιπλάκοσε 
Τό ερμο Τεπλένι!

"II νά έχουν τονισμενην τήν τρίτην, ώς 
Τοΰ παπα τό γάιδαρο...
Τοΰ γωριοΰ στα Σώσματα . ..

’Μπορεί όμως νά ευχάριστη,6rt καί στον 
μόνον έκεΐνον τής προθύστερης συλλαβής τοΰ 
στίχου, ώς

Ο Παπά-Γε^άσιμος

Καϊ τήν κουβεντιάζανε - 
Έδώ όμως ή τονισμένη συλλαβή ευρή- 

σκεται νά ήναι άντιπροθύστερη έςαιτίας τοΰ 
περιττοσύλλαβου.

Πεντασύλλαβο ι.
Ό πεντασύλλαβος δέχεται τόν τόνον παν

τού. Σέ κάθε συλλαβή τονιζόμενος δίνει ρυθμό. 
Είναι πέντε συλλαβές παροξύτονες; Είναι 
στίχος! Ίδοΰ παραδείγματα,

Ή ’Αφροδίτη . . ό τόνο; είς τήν » — 4ην
Σ’ είδε κώ φρίττει. . όμ. 1 ην καί 4η ν
Καί άπορεΐ, . . . .  » » — 4ην

Πώς τάχα κι’άλλη » 2ην καί 4ην
Παρόμοια κάλλη . . » 2ην καί 4ην
Νά'χη ’μπορεί. . . .  » 4ην καί 4ην

Η στερνή σβόνεται τ> 3ην καί 4ην
Αχτίνα ήλιου . . .  » 2ην καί 4ην
ΆιΓραφτούν χράματ? » 2ην καί 4ην
Μύρια ταντοΰ . . .  » 1 ην καί ίην

Τ ε τ ρ α σ ύ λ λ α β ο ι .

Ό τετρασύλλαβος, καθώς καί ό τρισύλ- 
λαβος, είναι στίχοι πάρα μικροί, γιά νά^ουν’ 
περισσότερο'άπό έ'ναν τόνον "Ετσι, ή πρω
θύστερη συλλαβή, εκείνη ποΰ κάθε στί^ο; 
πρίπει νά έχ/| τονισμενην, διχ.άει διά τού
τους τούς δύο στίχους.

Τό κλοντήρι, "Οποιο? ’μπαίνει
Τό ποτήρι, Να διαβαίνη
Νάναι πάντα Καί νά πέρνη
Στή ’μπασιά' Μιαν κουπιά.

Τ ρ ι σ ύ λ λ α β ο ι .
Λουλοΰδι Ό βράχος

Στό βράχο, Τό ανοίγει,
Μονάχο Ό βράγος

ΆνΟεΐ. Τό κλιϊ.
Δ ι σ ύ λ λ α β ο ι .

Βάκχε
Χύνε.
Φίλε
Πίνε.
Πίνε
Λέγω
"Οσο

Ζής.
Μονοσύλαβοι στίχοι ήθελ’ εΐναι δυσκο

λότατοι, καί άχρηστοι.
Συμβουλεύω τους στιχουργούςμας νά μή 

χάνουνε τάν καιρότους μ.ήτε σέ τρισύλλαβους 
στίχους. Στίχοι τόσο στενόχωροι στενοχω- 
ροΰν τήν ιδέα, καί ένταυτώ τό πνεΰμ.α τοΰ 
ποιητοΰ. Αληθινόν δτι οί μικροί στίχοι καμ- 
μιά φορά ’πιτυχένουνε σέ μικρές καί ελαφρές 
ποίησες, ώς ή ερωτική καί ή βακχική' μά 
είναι πάντα καλό νά μεταχειρίζομάσθε με 
οικονομία τά άκρα.

Οι μικροί τοΰτοι στίχοι κάμνουν^αί πολύ 
αποτέλεσμα προσθετόμ.ενοι άπουκάτου σέ 
μεγάλου; στίχους' ώς

’Ά χ ! τώρα δέν αξίζει τό κοτσίδι 
"Ενα κρεμίδι J

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 3ον.

Πώς μετρώνται ή συλλαβές.

'II συλλαβές εις τους στίχους μετρώνται 
διαφορετικά άπ’ δ,τι μετρώνται είς τά πε
ζόν. Είς τό πεζόν ή συλλαβές μετρώνται 
μέ τά δάχτυλα, είς τους στίχους μετρώνται 
μέ τό αυτί.

Τό αυτί δέν χωρίζει φωνήεντα ποΰ δέν
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νωρίζουνται άνάμεσότους άπό σύμφωνα.’Έτσι 
κ. χ. ενώ μετρόντες πεζικά τόν ακόλουθον
σ τ ί ϊο ν .  λ ,

Καί προβαίνει ή Μαρία λίγη να παρη 
ήθελε τοΰ εύρουμε δεκατρείς συλλ.α-ιές, με- 
-ρώντες μέ τ ’ αυτί θέλει τοΰ εύρουμε μό
νον Ενδεκα· επειδή τ ’ αυτί μαζόνει κάθε φορά 
τά φωιηεντά δλα τά μη χωριζόμενα απο 
σύμφωνο, καϊ περνάει μέ μίας άπάνουθετους 
σάν άπάνουθε άπό μίαν συλλαβήν μ^νην- 
"Ε τσι, στές λέξες π ρ ο β α ί ν ε ι  η, τά ουο 
«ει η» προφέρουνται σάν ένα αι» μόνο. Στην 
λέξιν Μα ρ ί α ,  τά δύο «ία» προφέρουνται 
κ’ εκείνα σά μία συλλαβή μ.ον/ι·  ̂ ^

Τοΰτος εΐναι ό γενικός κανόνας. V  αυτι 
ομως συχνά δίνει τήν άδεια νά παραβαίνωμε 
τόν κανόνα τοΰτον' και κάποτε μάλιστα διο
ρίζει κηόλας τήν παραβίασ'ίτου. Λυπούμαι 
νά μήν ήαπορώ νά σημειόσω μέ κάποια θε- 
τηκότητα τές άδειες τοΰτες, ή όποιες, όντας 
εξουσιοδοτημένες, η καϊ απαιτημένες άπο τ ’ 
αύτϊ, δέν πρέπεινάσυγχέονται μέ τές ποιη
τικές άδειες, καί νά θεωρούνται ανάξιες ω;
εκείνες. y , ,

Χωρίζει δμως ευχαρίστως τ ’ αυτιμας κά
ποτε τά φωνήεντα, οταν τό πρώτο άπό αυτα
ηναι τονισμένο' ως

’Άλλη φορά όποΰ τα ζα 
Είχαν φωνήν, ’μιλούσαν.
Κ ’ ε ίς  κ ο ινω ν ία ν  Ί α χ τ ικ η ν  
Α ν θ ρ ώ π ιν α  έζο υσαν .

φορά όπο ΰ  εΐναι τέσσαρες συλλαβές, στα- 
νικώς τοΰ κανόνας' ά ν θ ρ ω π ι ν ά  ί ζ ο ΰ σ α ν  
εινε εφτά συλλαβές, καϊ τοΰτες στανικώς
τοΰ κανόνας. ,

Χωρίζει πάλιν ευχαρίστως τά φωνήεντα 
τό αύτίμας κάποτε, καί τά προφέρει με 
περσσότερο ά~ό μία συλλαβή, δταν ήναι συσ- 
σωρευμενα πάρα πολλά φωνήεντα, «στε νά 
μήν ήυ,ποροΰνε νά προφερθοΰνε δλα με μιας 
ώς είς τόν ύστερον τών ακολούθων στίχων
τοΰ Λάντη,

Ma chi tu se’che in su lo scoglio muse 
Forse per indugiar d’ire alia pena 
Ch’e giudieata sulle tu e  a c c u s e /

Inferno. Canto 2,8.

δπου τά tue a κάμνει δύο συλλαβές, αντίς 
γιά μία ποΰ ήθελ’ εΐναι κατά τόν κανώνα.

Κάποτε πάλε τά χωρίζει δταν εΐναι χω- 
ρισμ.ένα άπό τελείαν' ή και από άλλο κόμμα

όποιονδήποτε' ώς είς τόν τρίτον στίχον τής·
άκόλ.ουθης στροφής.

’Άν άποχτήση δώδεκα 
Τά θέλει δεκατρία'
Αλλέως, λέγει, ή ζωή 
Αφόρητος τοΰ είναι.

Τ οΰτες εΐναι η λίγες, καί όχι σταθερες οδη- 
γίες, όποΰ ’μπορώ νά  δώσω γιά τό μέτρημα 
-τών στοιχικών σ υ λ λ α β ώ ν .Ό μ.έγιστος ομ.ως 
κανόνας γιά τά μέτρημα τοΰτο εΐναι \α ρο-
τ η έ τ α ι  π ά ν τ α  τά  α υ τ ί . ’Εννοώ το 
αύτϊ τοΰ έθνους' οχ ι τοΰ λογιότατου. Ό λο
γιότατος δέν εΐναι συνεθνητηςμας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον.

Ή 'Ρίμα.1

'Ρίαα εΐναι η όμοια κατάληξη δύο ή πε-
ρισοοτέοων στίχων άνάμεσότους.  ̂ ^

'Υπάρχει όμοια κατάληξη, όταν απο τάν 
τόνον κ’ εμπρός, συλλαμβανομένου καί του 
τονισμ.ένου φωνήεντος, η λέςες εχου/& cj 
λαβές ομ.όφωνες· ως

κ α λ = ώ ς  μεγ— άλοι μαλ— όμ ατα
γλυκ— ός κ— άλλη σαρ— οματα
μαλι— ά άπ — ίδι σόφ— ισματα
πικν— ά ξ - ύ δ ι  ξ - ι σ μ α τ α
πολ_ ή  καλ άθι κ λ -  ασ,αατα
μικο— οί π  άθη βρ— ά σμ ατα .

κτλ. κ :λ. κτλ. ,
'Π λέξες όποΰ κάνουνε ρίμα άνάμεσότους 

ποέπει νά ήναι διάφορες. "Ετσι, τό κ α λ  ό ς 
δέν ποέπει νά κάμ? ρίμα με το καλός ,  
οΰτε τά κ ά λ λ η  μέ τό κ ά λ λ η ,  ουτε τό 
βέ λο ς  μέ τό βέλος.  ’Ενώ τό κ α λ ό ς  ημ- 
πορεί νά ριμάρτι μέ τό σ ω σ τ ό ς, το κ α λ λ λ

1 ΊΙ λέξις f i f .  * προτιμότερη Μ  τη λέξη όμοι- 
/.αταλιξίϊ, τώ;* πλέον ύπά?/.ει στη^λώσσαρ.ας· 
/.*ϊ ό λαο;μ*{ μάλιστα iwo^i μ’ « * ύ « ι τ ρ «- 
Ύ ο 5 3 ι· Ιϊρώι-ίΐτβι ΐμως νά πολιτογραφεί στο 
LoV*i, x’ ίγώ τΐ,ς δίνω την ψϊ.φομου, δινονταςτης
θέση στΐ Στ.χουργι^μον·................. ni7innario

«Ον. πώς το πιστεύω. Μα, ιΟετε στο Dizionano
Etimologico Scientific dclle _voci Uahane, d, _ 
greca origlne* και Οίλζι δυρετε οτι r τι ? ι w. α
θεωρείται ώ ; Ι λ λ τ ,ν ι . ί ;  « «τα γω γτ .ς , ίη λΜ,
άπο τον ρ ύ ω, το σύρω, έπ ε ιό ί, λέγουν, τα  χαλως 
ταντοπο ιτ,αέν* σύρονται άναμεσοτους. "Ωστε που, 
i ,  ίν> ίτ σ ι, ί'ίν  προ’/,ειται γ ιά  τ ί  ρίμα, παρα ν* 
Χ*μ»ι χ ’ έχείντι τά  'π ισ τρόφ ιατη ;· χ ’ εγω προτείνω 
νάν U  ϊεχ,βοϋμε μέ φιλοστοργία.
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μέ τά κ ε φ ά λ ι ,  τό β έ λ ο ;  pi  τό μ έ λ ο ς  
καί πάει λέοντας.

Άπό τόν άνοθεν κανόνα εξαιρούνται ή λέ- 
ζες δποΰ, δμο.ες κατά τήν γραφήν, ή κατά 
τον ηχον, ηθίλ’ έχουν δμως διαφορετικό νό
ημα' ως
βαγια ή τροφός μάνα—ή μητέρα μέλι—jo μέλι 
βάγια τά βαί« μάνα-τό ιατρικό μέλλει—ρήμα 

κτλ. κτλ. κτλ.
ϊυγχωρεϊται δμως ή έπανάληψη τής {δίας 

λεζης όια τη ρίμα, όταν τοΰτο γένεται έπι- 
ταυτοΰ, με Ινα σκοπό- ώς εις τό ακόλουθο 
σονέτο.

Μίγας καί φοβερός εΓν’ ό Μακράκης,
Γιατί ' Ικεΐνος σήμερα είναι Σύνοδος 
Ι̂ Λι, Συνοοος εγίνηκε ό Μακράκης*
Και̂  Μακράκης έγίνηκεν ή Συνοδοί.

Κα9ε που μάς μιλεΐ τώρα ό Μακράκης 
Νά στοχασθοΰμε πώς ’μιλεΐ καί ή Σύνοδος, 
ί  ι Συνοοος πληΐ τώρα, τί Μακράκης'
Οταν λέμε Μακράκης, λέμε Σύνοδος.

Α7™ τωρακ εμπρός, τοπε ό Μακράκης ;
Ολο το ιδιο ’σα νάν τδπε ή Σύνοδος- 

Και̂  πάλε, ’σά νάν ταλεγε ό Μακράκης 
ι ΕΓν’ δλα Ικεΐνα που μας λέει κ’ ή Σύνοδος- 
Επειδή τώρα Σύνοδος-Μακράκης 

Είναι το ιοιο σά Λϊακρά/.ης-Σύνοδος.
("Επεται συνέχεια)

ΑΝΔΡ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ.
 *   —-------------------------------

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ II ΠΕΙ ΡΩ

ΑΡΧΑΙΑ* Ρ Ο Λ Ε ίΚ  ΔΩΔΩΝΗΝ
ΚΑΙ ΤΟΓ ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΑΥΤΗΣ.

§ ά. Οι πανάρχαιοι κάτοικοι τής'Ελλά- 
δος, Πελασγοί, συνείθιζον, κατά Διονύσιον 
τον Άλικαρνασσέα,1 νά κτίζωσι τάς πόλεις 
αύτών είς τά δρη, ώς και τά ιερά αυτών2 
ούτως έθεμελιώθη ή έν Αρκαδία «Λυχό- 
σοιψαν είς τάς κορυφάς τοΰ Λυκαίου όρους, 
ί  πετρήεσσα Πυθώ είς τά υψη τοΰ Παρνασ
σού καί ή Δωδώνη τής Ηπείρου είς τινα κο
ρυφήν τοΰ δρους Τομάρου, καί διά τοΰτο ή

1 Διον. Άλικαρνασ. 'Ρωμαίκ. Άρχαιολογ. Βι§λ.
Λ'. Κεφ. 9 καί Ιξίς.

= Μάξιμ. Τύρ,ος λογ. Η'. ,*«. Δούχα.-Α. Maury
hist, de relig.de la grece auti-j. σελ. 30. cliapitr.
Ί 1 ΟττοσηίΑ,

μέν Λυκόσουρα τής Αρκαδίας καλείται υπό 
τοΰ Παυσανίου αρχαιότερα τών δσων ειδεν 
ο ήλιος πόλεων1, ή δέ Πυθώ (Δελφοί) δπό 
τοΰ 'Ομήρου πετρήεσσα2 καί η Δωδώνη δ~4 
τοΰ Αισχύλου αίπύνωτος3. ’Εγγύς δέ τών 
πόλεων τούτων έπί λόφων ά-όπτων καί διά 
τοΰτο χαρίεσσαν -/.αί λίαν εύάρεστον θεαν 
έχόντων, έκτίσθησαν καί τά πανάρχ«ια Πε
λασγικά ίερά, ώς τοΰ Λυκαίου Διός έν Λυκο- 
σούροις, τοΰ Ποσειδώνος έν Πυθοϊ, καί τοΰ 
Δωδωναίου Διός έν «ΈΛΛοΙςΐ), κορυφή τινι 
τοΰ Τομάρου οίίτω καλουμέν/ι κλπ. Καί περί 
μεν τοΰ εν Πυθοΐ ίεροΰ τοΰ Ποσειδώνος, ά ι- 
τικατασταθεντος ύστερον υπό τοΰ Απόλλω
νος όι’ ανταλλαγής τοΰ Ταινάρου, ουδείς 
ήμΐν ένταϋθα λόγος, άποφεύγουίι τάς παρεκ
βάσεις" περί δέ τών άλλων δύο λεγομεν τά 
εικότα, διότι μϊγίστη αναλογία κ?.ί δυ,οιό- 
της έπιφαίνεται, εί έν ταΐς έπιστημονικαΐς 
ήμών έρεύναις θελήσομεν έπισταμένως, ίνα 
επιχειρήσιομεν τήν σύγκρισιν αυτών καί πα:ά· 
θεσιν.

§ *ο . Καί περί μέν τοΰ έν ΛυκΟσούροις 
τής Αρκαδίας παναρχαίου Πελασγικοΰ ίεροΰ 
τοΰ Λυκαίου Διάς 6 Παυσανίας λέγει τάδε'
« Έστι όε επί τή άκρα, τΐί άνωτάτω τοΰ 
«ορούς, Γής χώμα, Διός τοΰ Λυκαίου βωμός, 
»και η Πελοπόννησος τά πολλά έστιν άπ’αυ- 
» τοΰ συνοπτος' πρό δέ τοΰ βίαμοΰ χίονις 
shHo ώς ΪΛΪ άνίσγοντα  ίστήχασιν ij.hor' 
»αετοι ό’ επ’ αύτοΐς επίχρυσοι, τάγε ετι 
βπαλαιοτερα, έπεποίηντο. ’Επί τούτου τοΰ 
»βωμοΰ τώ Λυκαίω Δι'ί θύουσιν έν ά~ορρήτω" 
ί) πολυπραγμονήσαι δέ οϋ μ οι τά ές τήν θυ- 
»σίαν ήόΰ ήν' έχέτω δέ, ώς ε/ει, καί ώς 
»έσνεν ές αρχής.»4 Περί δέ τοΰ ?ν Δωδώνν) 
τής ’Ηπείρου, ώσαύτιος Πελασγικού ίεροΰ τοΰ 
Δωόωναιου Διος, ο μέν 'Ηρόδοτος λέγει, δτι 
ήν τά_ άρχαιότατον πάντων τών έν 'Ελλάδι 
ιερών3" ο όέ Σοφοκλής διά τά είναι τοΰτο 
επί πρωνός τίνος τοΰ Τομάρου, άποκαλεΐ τους 
ιερείς αυτοΰ Βόρειους V**' ο δέ λόφος, έφ’ ού

1 ΙΙαυσαν. Ά-,καίιχ. Βιβλ. II'. XXXVIII. 7.
2 Όμηρ. Ίλ. Β. 519 . 1. 40ο. Όδυσ. Λ. 381.
3 Π:οα>ιβ. Δισμώτ. στίχ. 830—831.
4 Παυσαν. Άρκαδικ. βι?λ. Η'. XXXVIII, 7
5 Ήροδοτ. βιολ. Β'. § 52.
* Τραχιν. στίχ. f 1 6 ο -1137.
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τό ιερόν, εκαλείτο Έ .ΙΙά 1. Έπισφραγί- 
"(ει δέ τό κΰρος τούτων δ άθάνατος ημών 
ποιητής, 'Όμηρος, άποκαλών τήν Δωδώνην 
liivareiuepor*  καί τόν Δία, ν.Πε.Ιασγιχο)·», 
ώς φαίνετ’ έν τοΐς εξής.
ι>Ζεϋ, ανα, Δωδωναΐε, Ηελαίγικε, τηλοΟι ναίων, 
«Δωδώνης μεδεων δυσνε  ιμέρου'  άμφί δε

[Σ ε λ λ ο ϊ
·»Σοί ναίουσ’ δπο'ρήται, άνιπτσποδες, χαμαιευ-

[ναι»2.
'Ωσαύτως V. Μΐ.ΙαΜγιχοΥ tdpxror» ο Ή- 

δίοδος τήν Δοιδώνην καί ΙΙε.Ιασγίχυν καθί- 
δρυμα τό Μαντείαν αυτής δ παρά Στράβωνι 
■"ΐίοορος παριστ«.? Καί Σκύμνος δ Χίος ««- 
dpfjta Π ί.Ιασγιχόν» θεωρεί τό Μαντεΐον 
τής Δωδώνης,4 ώστε αμφιβολία δέν μένει 
περί τής όπό τών Πελ.ασγών καθιδρύσεως 
αύτοΰ. Ά λ λ ’ οποία ήν ή μορφή τών παναρ- j 
yaicov τούτων Πελασγικών ιερών ",

§ γ .  Ό τών παναρχα ίων ίερών τύπος ήν, 
καθ’ 8ν δύο δοκοί εγκάρσιοι ή δύο στύλοι 
πρός άνίσ/οντα "ήλιον τείνοντες απετελουν 
α ύτά 5 Ούτω τό ιερόν τοΰ Λυκαίου Διός, 
κατά Παυσανίαν (ένθ’ άνωτ.) συνίστατο εκ 
δύο κιόνων πρό βωμοΰ έστιότων ως επι ανι- 
σχοντα ήλιον" δ δέ βωμός Γής χώμα ήν άνευ 
λίθων, δπως ήσαν έν ταΐς παναρχαίοις έπο- 
yαΐς οί βοψ.οί κατά τόν σοφόν τής Γαλλίας 
’ Ακαδημαϊκόν’ Αλφ*-. Μωρΰν® λεγοντα τάδε"
« les autcls -n’itaicnt dans le principe, que 
lcs tertres, des mottes de gazon (cespitcs) 
(Servius ad Aon. X II, 1 1 9 .), que Ton dres- 
saient g&iSralement dans lcs ondroits cle
v is , de facon qu’on put les dicouvrir de 
loin (v«y. homer, hymn. I l l  in Yener. v,

1 'ΙΙσύ·/. έν λεξ. εκίοσ. 2μιτ. σϊλ. 511. Ί ' Γ ν . 
εν λες. ΔωδωναΓο;, «Ελλά κ * θ έ κ λ . —Pouqueville, 
voyage de la Grece- tome premier, livre 11. Cha- 
pitre. 1 <τελ. 168—169.

 ̂ (Oy.Tî . Ίλιαδ. II. S33 κες.
3 Στράβων. Γειογραφ, βιβλ. Ζ'. § 7.
‘  Χκύμν. Χίου περιτ,γ, 446 κεξ.—Διονυσίου Οΐ- 

κουαένϊΐς περιτ,γτ(σις σελ. 95—96. ΰποστιμείωσ. 2. 
τοΰ α,ϋτοΰ οϊκουμ. περιιηγ. σελ. 119 σημειώσεις 1. 2 
εκο. Βιε'νννις 1808 υπο Ν-, Δούκα. τομ. Β̂ .ττ,ς συλ
λογές των έν έπιτομΐ τοΐς πάλαι γεωγραφηβεντων.

5 Πλούταρχ*. πε ί̂ φιλχδελφ. 1 .—Justin. 43,3.— 
Λ. 'PoW. ίστ. τέχν. σελ. 107—108 κεξ.

6 Alfred Maury histoir de relig. de la Grice an̂  
σελ. 1.76.

100 ). Tels s’oTfraient encorc, au temps 
les plus fiorissants de la Gr6ce, l ’autel de 
Zeus Ijcaeus en Arcadic (Paus. \ III. A read. 
X X X V III, 7 .) et eelui le Zeus Klarios 
clior les Tegiates (Pausan. VIII, C. 53 ,
§ 9 ) ’Απαράλλακτα καί τό ιερόν τής Δω
δώνης έκ δύο στύλων συνέκειτο παρα.Ι.Ιψ  
ΛωΓ χαΐ καρεγ'γυς ά.Ι.Ιή-Ιων, κατά τας έν 
τοΐς Σχολίοις τοΰ 'Ομήρου διασωθείσας μαρ
τυρίας Δημωνος, Πολέμωνος τοΰ περιηγητοΰ, 
άχριΰώς την Λωδώνην έπιοταρενον, καί 
Άριστείδου τοΰ τά τούτου μεταγεγραφοτος 
κατά τήν δευτέραν)) κλ.1 ΊΙσαν δ’ άμφό- 
τεοα τά ίερά έν δρεσι συνεστηκότα συνίρδά 
τοΐς τών πρωτογόνων ανθρώπων Ορησκευτι- 
κοΐς άρχαιοτάτοις συστήμασι, καθ’ ά επί 
τών κορυφών τών δρέων προσηυχοντο και 
εθυον τοΐς θεοΐς c! πρώτοι εκείνοι άνθριοποι 
τής γής πρός άνίσχοντα ήλιον άφορώντες'διο 
καί οί δύο κίονες τ ώ ν  παναρχαίων τούτων ιε
ρών πρός άνίσχοντα ήλιον εστηκασι κλ. Με·* 
τέπειτα δέ έγένοντο και αλλαι οικοδομαι εν 
τοΐς ίεροΐς πολ.υτελεΐς, αφιερώματα τρίπο
δων, λεβήτων και τών όμοιων. Ίοιαυτη ζω
ηρά ώς έκ τής ορεινής θέσεως αμφοτεριον τών 
ιερών δμοιότης, εί παρετηρεΐτο υπό τοΰ σοφοΰ 
Άρνεθέου^ ανάγκη νά καταφυγή είς Θράκην 
ποός εορεσιν τοΰ δρεινοΰ ίεροΰ τοΰ Διονυσου, 
έχοντος διά τοΰτο ομοιότητα τώ τοΰ Δωδω- 
ναίου Διός ίερώ, δέν επαρουσιαζετο αυτώ.

§ ό'. Ά λ λ ’ οϋ μόνον αύτη ή δμοιό '̂ίς πα- 
ρατη3εΐται μεταζύ τοΰ Αυκαίου τής ’Αρκα
δίας καί τί>ΰ Δωδωναίου Διός τής ’Ηπείρου 
εάν έοευνήση τις, ευρίσκει και αλλας πολλ.ας 
ούτω π. χ. ώς έν τώ ίερώ τής Δωδώνης καί 
έν γένει παρά τοΐς άρχαίοις Ήπειρωταις ή 
d ρΰς έθεωρεΐτο ιερόν φυτόν, κ~αράλ,λακτα 
καί έν τώ τοΰ Λυκαίου Διος και εν γένει 
παρά τοΐς Άρκάσι, διότι, κατά Παυσανίαν, 
δσάκις έγίγνετο ζηρασία εν 'Αρκαδία ήτοι 
άνομβρία, δ ίερευς τοΰ Αυκαίου Διος μετα 
τήν προσευχήν έθετε κλάδον δρυόςείςτούόωρ 
έζ έπιπολής καί ούκ ές βάθος, ήτοι, εν αλλοις 
λόγοις, διά θρησκευτικούς λογους και τυπι-

1 Σχόλια Ίλιάδ. Π. 233 κεξ. Δνίμ. Πολε'μ. και κ«- 
θεξ.—Στέφαν. Βυζάντιος έν λεξ.—Muller ; fragment 
historic, graec. livr. Ill, 17, 18.—Άρχαιολο·);. λε- 
ξικ. Σαίθ. έν λεξ. μετάφρασ. Δ, Πϊνταζνί σελ, 569.

2 Aroeth. ueberdas taubenor. Βιεν. 1810.
6
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/•-οτ/ΐ ,ας^ετιθετο κ7>αδος έκ τοϋ ιερού φυτοΰ 
ε:; το ύδωρ, όπως επέλθη βροχή' ίδού όπως 
εκτίθησι τά περί τούτου ό Παυσανίας. «"Hv 
«δέ αύχμός χοόνον έπέχη πολΰν καί ήδη 
»;φίσι τά σπέρματα έν τη γ ,  καί τά δέν- 
«υρα αυαινηται, τηνικαΰτα ό ίερεύς τοΰ Λυ- 
«/.αιου Διάς προσίυζάμετος ές τό νόωρ καί 
» θύσας ό πόσα έστίν αύτώ νόμος, καθίησι δρυός 
«κλάδον έπιπολής καί ούκ ές βάθος τής πη- 
*Υ* (τής 'Αγνούς καλουμένης έν τω Λυ* 
καίω δρει)' άνακινηθέντος δέ τοΰ ΰδατος άνει- 
»σιν άχ’λύς έοικυϊα ομίχλη διαλιποϋσα δέ 
«ολίγον γίνεται νέφος ή άχλύς, καί ές αυτήν 
«άλλα επαγομενη τών νεφών ύετόν τοϊς Άο- 
«κάσιν ες τήν γην κατιέναι ποιεί λ 1. ’Εν
ταύθα παρατηρεϊται, δτι 5 ίερεΰς τοΰ Λυ- 
καίου Διάς προσηύξατο ές το ύδωρ καί έθυ- 
σεν αύτώ, ώς θεω, όπως καί έν τω Δωδω- 
ναιω ίιρω παρηγγελλον οί ιερείς άπασι τοϊς 
προσερχομένοις εις τό Μαντείαν «Άχελώω  
O far*, καλοΰντες κατά τήν ίεράν γλώσσαν 
τό ύδωρ έν γένει άχελώον καί μάλιστα έν 
όρκοις, εύχαϊς καί θυσίαις.2 Ά λ λ ’ ό σοφός 
I ερμανός Στόλλ3 ευρίσκει μεγάλην όμοιό- 
τητα μεταξύ τοΰ Λυκαίου Διός τών ’Αρκά
δων καί τοΰ Λαφυστίου τών έν Θεσσαλία' καί 
Βοιωτία Μινυών διότι παρ’ άμφοτέροις' πα
ρατηρεί σκυθρωπότατα καί απαιτήσεις αιμα
τηρών ανθρωποθυσιών" ό σοφάς ομως τής 
I αλλιας Ακαδημαϊκός Μωρΰς φρονεί τάναν- 
τία τούτω λέγων, δτι ό Ζευς τών ’Αρκάδων 
σχετί,εται μάλλον τώΔιι τν;ς Δωδώνης, δν- 
περ ο: έξ Άσίας έλθόντες Πελασγοί έλά- 
τρευον υπο το συμβολον τοΰ φωτός καί έν τή 
ονομασία «d ί» , έξ ού deus, dieu, Ζεύς̂  
Δεύς, σόεύς κλ' διό καί Αύκαιος έπεκαλεϊτο. 
Αλλά παραχωρήσωμεν πρός στιγμήν τώ σοφώ 

Γαλάτνι τόν λόγον πρός άκριβή παράστασιν 
τ ιΰ  πράγματος εξηγούμενη ώδε ale Zeus 
«d’Arcadie recevait !e surnom do lycaeus, 
«(Λυκαϊος ΙΊαυσαν. \III, C, 2. § \. I. c! 
«-38. § 5. Kallimach 4. in jovem v. 4.) ]’ 
«dtymologie de ce nom cst dvidemment 
«empruntee au thdme (ΐ.Ινζ l ux»,  q„j

1 Π αυσαν. Ά ρ κ α δ ίκ . V III . X X X V II I , 4 .
2 Muller fragment, histor. graec. 1. 239 250
3 Σ τολλ  Έ γ χ ειρ ίί . Μυβολογ. Έλλτ,ν. κλ. μετάφ ο.

’ Ια β ϊα ίΪΜ  σελ. 1 0  καί 2 3 0 - 2 3 1 . (Ά ο γ ο ν α υ τ . Μυ-
δ ο λ .)  ·

«s ’est concervddanslelatinet a donne nais- 
«sance au grcc «Μνχός»  b I a n c, b r i 1- 
« l a n f  c’ ita it  done tin mot de la Jangue 
«[ilasg ique , qui signifiait Ium iere»1. Τού
του ένεκα, κατά  Μωρΰν, καί τώ  Ά π ό λ-  
λωνι, διανομεΐ τοΰ $>ωτός εις τό' παν, συ
σχετίζετα ι, καί ίσως διά τοΰτο πδός άνατο- 
λάς τοΰ Λυκαίου, κατά Παυσανίαν2, καί ίέ- 
ρ̂ όν Παρρασίου Α πόλλω νος παοέκειτο, παο* 
?  άϊ οντε« εορτήν κ α τ ’ έ'τος οί ’Αρκάδες 
έ^υον κτλ . Ίο όνομα κΑύκαιος'Λ  συσχετίζε* 
τα ι και άλλοις ονόμασιν εχουσι τήν " ρίζαν 
ν Μ χ *  « l u x » ,  8πως καί 'τό δνομα ν.Α ύ- 
XOC» ούτινος ή αναλογία έδωκεν αφορμήν 
εις τήν γέννησιν τοΰ μύθου, καθ’ 8ν μετε- 
μορφώθη ό Λυκάων, υιός Πελασγού, εις -ό  
αρπακτικόν ζώον κ τλ .4, δπως λέγει ό σοφάς 
Μωρυς, καί ούχί ή Ουσία τοΰ τέκνου αύτοϋ, 
οπως λέγει 6 κ. Στόλλ (ενθ’ άνώ τ.)

§ ε. Ή τοΰ Λυκαίου καί Δωδωναίου Διάς 
συσχέτισις υποστηρίζεται κα ί διά τοΰ ονό
ματος e'& U d> , ούτινος ή ρίζ« 
μαινει « α ίγ . ίη ν »  (ίσ ί.ία ς)) 'Λ,  έξ ου καί Σελ- 
λοι οί ίερεΐς τοΰ Δωδωναίου μαντείου, κατά  
Βυζάντιον Σκαρλάτον λέγοντα τάδε' «έάν 

άνα τρέξωμεν είς τήν αρχικήν τής έ'λης πη- 
»γην τόν ήλιον, θέλομεν εύρει τήν λέξιν είς

1 Ce radical l ux ,  1 y ο, l y n x ,  entre dans lo 
nom de plusieurs personnages mythologiques, qui 
personnifient la Iumiere· le daclyle ideen λ t - 
(klem.Alex, stromat. 1, p, 75), le telchine L y c o s  
qui cl6va un temple a Apollon sur les bcrds du 
Xanthe (Diod. Sicel. v. 36.) Lycabas, pire de Mi
nos ,.λ. κλ. (Maury hist, de relig. de la gr. anticr. 
*λ.σελ.50 SS b6 χεξ.— Cl. Lenormant· nouvelle 
ga ene mythologie p. 23 rgg— W. Baumlein, 
pe asgisclier glaube und homers κλ. en zeitschrifft 
fur alterlh 1839 t. iv στιλ Ή93

2 Άρκαί. VIII. XXXVIII, 8.
3 ΙΙολλ* καί διάφορα τών ζώων ίλαβον τήν ονο

μασίαν απο τ ις  στιλπνοτητο?, όξΰτητο;, και δ:ιμΰ- 
τητος Tr,? ό?άσεως αύτών· οΟ'τω το όξυδε,οκέστατον 
αύτών «τι λ υ γ ξ» Ικλν,Οη άπό τοϋ «λΰκή. . ,  λαΤι- 
νιστί »1 u χ„, ί Τ0[ κλ< ·0 ŷ ,'x0; αύ_
τόν λογον κλ. Max-MUller nouvelle lemons sur la 
science du lang. tom. Β'. σελ. 79. 88.

4 ΙΙαυσ. Άρκαδ. VI. C. 8 § 2.
5 Φιλίστορ. π -ftoi. 'ΑΟην. το'μ. Γ'. τεϋχ. Β'.σελ. 

10 ί, παρ’ W καί τ, γνώμη τοΰ βοφοϋ Duncer φαίνε
ται σύμφωνο; τ ΐ  τοϋ Maury μάλλον ·?, τ ΐ  « 5  Στολλ.
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»τήν ’Ασίαν, τήν πηγήν αυτήν τοΰ φωτός 
»καί τοϋ πολιτισμού, δπου ό θεάς «βη.Ι» ή 
sΒήλος τών Χαλδαίων, ά ’Ή .Ι ή Έ .Ιάτίον 
«’Ασσυριών, Φοινίκων καί Εβραίων" δθεν ο 
«Ιίύφορίίον κατά τήν επιτομήν τοϋ Στράβω
νος, τόν ήλ'.ον λέγει ηΛ, μέ τόν όποιον 
«συμφωνεί και 6 ϊέρβιος (ad .Virgil. Aen. 1, 
»696) solem colunt (Assyrii), qui ipho- 
»rum lingua h 61 (alii cl) dicitur, unde 
set ήλιος κλ.1 Καί τωόντι 5 Βήλος ήν αυτός 
«ό Ζευς, κατά Διόδωρον Σικελιώτην, λε- 
γοντα. «Μετά δέ ταϋτα εν μέση, τή πόλει 
ϊ(Βαβυλώνι) κατεσκεύασεν (ή Σεμίραμις) ίε- 
»ράν Διάς, δν καλοϋσιν οι Βαβυλώνιοι, κα - 
ϊθάπεο είρήκαμεν, «B ijJo r » .2 Τό δε Βή- 
π.ίος έκ τοϋ Βάα.Ι ϊσω: έγενετο, οίον Βάαλ 
«Β ήΛ ν  άπό τό ό'νομα τοΰτο, ώς γνωστόν, 
έλατρεύετο έν Σαμαρεία 5 Ζευς, ούτινος τους 
ιερείς κατέσφαξεν ό προφήτης ΊΙλίας κλ. καί 
έν γένει τά πλεϊστα τών ’Αριανών τής’Ασίας 
εθνών έσέβοντο τόν Δία πολύ, ώς άποδει- 
κνύεται έκ τών εφεξής λόγων τοΰ Δαρειου, 
Βασιλέως τών Περσών, οΰς άνατεινας τας 
ψείρας πρός ουρανόν έξεφώνησεν « Ά λλ ’ ώ 
ϊΖεϋ βασιλεύ, οτω ίχ ιτ ίτρ α πτα ι r f jif tr  τά 
Ί>βασι.1ίω>· πράγματα i r  άνθρώπύις. σύνυν 
«μάλιστα μέν έμοί, φύλαξον Περσών τε και 
«Μχδων τήν αρχήν, ώσπερ ούν καί έδωκας' 
»εί δε δή εγώ οακέτι σοι βασιλεύς τής Άσίας, 
Ο σ υ  r f f  α . ί . ί ω ,  o t t  μ ι/  f  o j

ϊπαραόοΰναι το ip.br κράτος**. Ά λλά  διά 
τά μέγα τβϋτο σέβας τών Άριανών λαών ου 
προεεφέροντο αύτώ και θυσιαι ά.θρώπινο», 
καί μάλιστα άπό μέρους τών ‘Ελλήνων, τοϋ 
β υ μ π  αθ'βτ ικ ωτ ά τ ο υ. έθνους τοΰ άρχαίου> κό
σμου, iv τώ  μέσω τού οποίου άπετελεί το 
έθνος τοϋτο μοναδικήν έξαέρεσιν διά τήν λε
πτότητα τών αίσθηματων αυτού" άν δε και 
είς λίαν έξαιρετικάς τηριστάσεις ηναγκάζοντο 
βί "Έλληνες δι' άλλους λόγους νά προσφέρω- 
σΛν είς τούς θεούς θυσίαν τινα αν&ρωπίνην, 
δέν έβράδυνον νά φέρωσιν ενδείξεις ζω·^οτά- 
τας της εαυτών άπαρεσκείαςκαί μεταμέλειαν 
πικροτάτην, ώς έ Αριστόδημος, β βασιλεύς 
τών Μεσαηνίων, δ-.ά τήν θυσί»ν τής Ουγα-

1 Λ εξικόν Σκαρλ. Β υ ζ α ν τ . προλεγομ. σελ. ά - ί - ιβ '.
2 Διοδ. Σικςλ. βιδλ. ΛΛ. κεφ. (ΐ · σελ. ^88 έν.ί. 

Λ.ιψ. 1829.
1 Ά ρ ρ ια ν . Ά λ ε ξ  Ά ν * ? .  ? ι ? λ .  Λ '. Ενκ ί. Ν . Δούκα.

τρός αύτοϋ" οσάκις δ’ αι περιστάσεις επετρε - 
πον, έπέβαλλον μάλιστα οι “Ελληνες είς 
τούς Φοίνικας καί Καρχηδονίους την παϋσιν 
τών ανθρωποθυσιών ούτως επραξεν ό φιλάν
θρωπος ' βασιλεύς Γέλων έξαναγκάσας τούς 
Καρχηδονίους νά παραδεχθωσιν έν ταΐς συν- 
θήκαις νά μή θύωσιν άσπλάγχνως τά εαυ
τών τέκνα τώ Κρόνω, ώς μαρτυρεί Πλούταρ
χος έν τοϊς άποφθεγμασιν αυτοΰ. Τέλος πάν
των παρά τοϊς Όμηρικοϊς έπεσι, τοϊς μόνοις 
λειψάνοις τοϋ παναρχαίου κόσμου, έξ ών και 
μόνωνδυνάμεθα νά μάθιβμεν τ ι αληθές περι τής 
ηθικής καί υλικής καταστάσεως έκείνων τών 
παναρχαίων έπογών, δεν ευρισκομεν ενδείξεις 
περί άνθρωποθυσκον, ούσών έν χρησει παρα 
τώ Λαφυστιω Διί τής Βοιωτίας καί Θεσσα
λίας, δπως λέγει ό κ. Στόλλ (ενθ’ άνωτ.) 
Καί τάς δύοταύτας χώρας περιγράφει ό θείος 
ποιητής έν έκτάσει, δπως καί τά τούτων έν 
ταΐς ήμέραις αύτοϋ υπάρχοντα ιερά1, Λαφυ
στίου δμως Διάς ιερόν ούδόλως μνημονεύεται 
υπ’ αύτοϋ, ώστε δικαιούται τις νά Οεωρή τα  
περί Λαφυστίου Διός ύπό Στόλλ λεγόμενα, 
ώς άνήκοντα είς πολύ μεταγενεστερας^ έπο- 
χάς- τό δέ δνομα τού Λυκαίου Διος- ώς μνι 
προελθόν έκ τής είς λύκον μεταμορφώσεις 
τοϋ Λυκάονος διά τήν θ·;σίαν τοϋ υίοϋ αύτοϋ 
άλλ’ εκ τίνος πολύ ύψηλοτέρας αρχής δπως 
τό ονομα Λυκόσουρα2 και Λυκώρε’-α κ\. Εκ 
πάντων τούτων συνάγεται οτι στενοτέρκ 
σ-/έσις έπιφαίνεται μεταξύ τοϋ Δωδωναίου 
Διάς τής Ηπείρου καί τοΰ Λυκαίου τής Α ρ
καδίας, παρά μεταξύ τούτου »at τοϋ Ααφυ- 
στ&ιυ τής Βοιωτίας, ώστε ό σο<ράς Στόλλ 
φαίνεται μή έχων δίκαιον ενταύθα.

§ στ*. Τό δέ πεβίεργοΛτερον καί άξιολο- 
γώτερον πάντων είναι, δτι ο αρχαιομορφο,ς 
τρόπος τής λατρείας τοϋ θείου, b  συ^ίθιζον 
οί Πελασγοί κατά τάς π*ναρχ«ί'ό';ς- έποχάς, 
έφυλά/θη μέχρι τών ήμερων τβύ ‘Προδοτ.- 
έν Δο^ώνη καί μέχρί τών ήμερών τί.0 Γ ?;-  
σαν ίου έν Άρκαδί^3' εννοείται, δε δτι.κ*ί i  
ταϋτα δέν διε/,όπ-Λ τό ν.·?,μ* τών ίρχαιο«Α
τών θρησκευτικών πα^δόσεω·* τ} ή  < 
λοπί* τής. ’ ίίπείραυ, καί έντ^ Ά ρ κ ^ ^ ,

1 Ό ν .-ό . ’ίλ ια ϊ ' .  S*. στί'/.. 4 9 ί  —Τ
s Λ. Maury hist, de retrg. ds &

50—33
3 Ά;κ*ϊ» VIII. XLIV 5’, G. ξ »
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λίστα δε συνετηροΰντο φανατεκώς καί έως 
ϊουλιανοϋ τοΰ Ιίαραβατου επικαλουμένοο, 

οτε ούτος ανεζωπύρησε τά μυστήρια τών αρ
χαίων θρησκευτικών συστημάτων, άτινα μετά 
ταΰτα κατηργήθησαν ώς γνωστόν έπικρατή- 
σαντος τοΰ χριστιανισμού εν τώ Έλληνικώ 
κοσμώ. ί’Αλλά τις ο άρχαεόμορφος ούτος 
τροπος τής λατρείας ο εν τε τή Δωδώνη, καί 
τώ Παλλαντίω Γοία συντηρούμενος εως εσχά
των } ο Ηρόδοτος παραδιόωσιν ημ,ΐν έννοιαν 
αρκετά σαφή, ως καί α Παυσανίας, περί της 
άρχαιομόρφου λατρείας τών έν Ήπείρ’ω καί 
’Αρκαδία Πελασγών. Καί ο μέν Ίΐρό'δοτος 
λέγει·, δτι έν Δωδώνη υπο τών Πελασγών 
έγίγνοντο α ί λατρεΐαι άνευ επικλήσεως ονο
μάτων θεών τενων, διότι δεν έγνώρι'ζον τά 
ονόματα αυτών, ουδέ εεχον ακούσει αύτά έν 
τή ές Άσίας αναχωρήσει αυτών πρός τήν 
Ελλάδα1- ιδού αύτοί οί περί: τοΰ αντικει
μένου τουτου λογοε τοΰ πατρός της ιστορίας 
<( ·Εθυον δε παντα πρότερο.ν οί Πελασγοί θε- 
»οΐσιν έπευχόμενοι, ώς εγώ έν Δωδών/j οϊδα 
Βακουσας. Επωτνμην ύ ' ονδτ οίψομα ί.τοι- 
y>tv)'TO ovden αύτί/ur ού γάρ άκηχύΒαά'Τ 
x w  . Ουόενι αυτών (τών θεών) έποιοΰντο 
χρήσιν. ού'τε τοΐς δνόμασιν, οδτε ταΐς έπω- 
νυμιαις · δια τ ι ;  διότι ού/. άχην.ο»σάτ χω' 
πότε λοιπόν ηχούσαν, καί πότε εμαθον τά 
ονόματα καί τάς έπωνυμίας τών θεών; αύ
τός ο Ηρόδοτος μας διδάσκει, ό'τι πολύ άρ- 
γότερον έδιδάχθησαν αύτάς έκ τε τών Α ιγυ
πτίων καί Φοινίκων3, δτε οί "Ελληνες συνέδε
σαν σχάσεις μετ’ αυτών διά τοΰ εμπορίου 
και της ναυτηλίας. Πριν η δμως γένη τοΰτο 
Gy.ciav ευχήν καί οποίον ύμνον έζεφώνουν έν 
Δωδωντ; προς τον ©εον; ό Παυσανίας διε- 
φυλαςεν ημιν τον πανάρχαιον της Δωδώνης 
ύμνον, δς έστιν ο ακόλουθος·
«Ζευς ήν, Ζευς Ιστι, Ζευς ίσσεται- ώ μεγάλε Ζεύ- 
«1 ά καρπούς ανίες, ζ·.'ο κλώζετε ματε'ρα γαϊαν.4

'iov ύμνον τούτον, ώς μαρτυρεί ο αύτός

1 A. Maury hist de relig. de la Grice antiq. cha- 
pitre. II σελ. 50—51—52 *εξ._φ.λίσ-ορ. τ0',Λ. 7'. 
τεϋχ. f8G2 μετάφρ. έχ τών τοΰ σοφού Uuncer
Β:ρολΓν. 4856 καί το'μ. ά. τοΰ αύτοΰ σελ. 2 9 ί._
Φιλολογ. Σΰλλαγ. Κων/πολεως το'μ. ά. σελ. 67.

2 Ήροί. βιβλ. β'. § 52.
 ̂ Η ;ο5. ενθ* άνωτερ.

4 ΙΙχυσ*ν. Φω·/.ιχ. X . ΊΟ.

αρχαίος περιηγητής, πρώται έν Δωδώνη εψα- 
λον αι περίφημοι τοΰ ίεροΰ αυτής ίερειαι, «ί 
καλούμενα ι πέλειαι καί πελειάδες κατά τήν 
τών αρχαίων Θεσπρωτών γλώσσαν*, πρότε- 
ραι τής Ψημονοης των Δελφών υπάρίασαΓ 
αλλά περι αύτών παρακατιοϋσιν ήμΐν δ λό
γος έσται έπί τό έκτενέστερον, ώς καί περί. 
τών Σελλών, ύποφητών τοΰ Μαντείου, ώς 
γνωστόν. Καί έν τώ Παλλαντίω τής ’Αρκα
δίας ώσαύτως έγίγνετο η. λατρεία άνευ έπι- 

 ̂ κλησε(ος ονομάτων θεών* διοτ? δέν έγνώοι— 
ζον ονόματα, τό δέ κυριώτερον δτε καί άν 
εγνωρεζον δεν ηθελον νά έζαγορεύσωσεν αυτά'

I ί&ού οί λόγοι τοΰ Παυσανίου οί τοσοΰτον πε
ρίεργοι- «Έν δέ Παλλαντίω ναός τε καί. 
αγαλματα λίθου Ηάλλαντος, «τό δΤ έτερόν 
«εστιν Εϋάνδρου- καί κόρης τε τής Δήμητρος 
«ίερόν, καί οϋ πολύ άπωτέρω Πολυβίου σφί- 
«σιν άνδριάς έστι- τώ  λόφω δέ τώ υπέρ τής 
»πολεως oca, ακροπόλεε τό άρχαΐον εχρώντο' 
»λειπεται δε καί ές ημάς έτι έπί κορυφή τοΰ· 
«λόφου θεών Γερόν" έπίκλησις μέν δή' ίστιν 
«αύτοΐς καθαροί, περί- μεγίστων δέ αύτόθε 
«καθεστηκασιν ο ι  όρκοι. Λ a ί oyoj/ata u I y 
»τώ ν θ ιώ γ  ούχ caacir, η χαί εΜ τες ον θέ- 
i>.lovar έζα,γορεύειν. Καθαρούς δέ έπί τοιώδε 
»άν τις κληθήναι τεκμαίροιτο, δτι αύτοΐς to 
»κατά ταύτά δ Πάλλας έθυσε, καθά καί 5 
«πατήρ οι τώ Αυκαίω Διΐ»2. Έγώ δέ νο- 
μΰω  δτι καθαροί ώνομάζοντο ού διά τόκατά 
ταυτα μη θυειν, άλλά διά λόγους μυστικούς 
γνωστούς μόνοις τοΐς περί τά τοιαΰτα μεμυη- 
μένοΐ’ς, οετενες καί τοι εκδότες, ούκ ήθελον 
έςαγορεύεεν τά ονόματα, οοδΤ άνεμίγνυον 
ταΐς λ^ατρειαις τά ύστερα τών ένομάτων, φυ- 
λαττοντες καθαράν τήν πανάρχαιον λατρείαν' 
διό και καθαροί εκαλούντο- άλλως τ ί σημαί
νει η φράσις ιΐη χαί εΐδότες ον 6iJlovcir tt.a- 
γορεύειτ;)) τίνος ένεκα ούκ ήθελον έξαγο- 
ρευειν τα τών θεών <5νόματα οί ιερείς τοΰ έν 
Παλλαντίω ναοΰ; Βεβαίως ούχί δι’ ά'λλο̂  
ειμη διότι έτηρούν μυστεκώς τό Πελασγι
κόν τής θρησκείας σύστημα, τό άρχαιότρο- 
πον, καθ b ονοιιαζα θε&ν ούχ ίχεχα.Ιενντο· 
καθ Πρόδοτον (ενθ’ άνωτ.), ονόΤ cjrurvjii/K 
α',ομη, η αλλο τ ι σύμοολον αύτών υπαινετ-

«τραοω ν· Γ εω γραφ . ΧρηστομαΟ. έκδ. Ν . Δοΰ/.α 
σελ. 698—699.—ΊΤσΰχ. ί ν λε'ξ.
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τόμενοι, ώστε άκρα αύστηρότης περί τά  τοε- 
αΰτα παρετηρεΐτο καί επομένως καθαρότης 
τής ά'^αίας λατρείας έπ ιφαινεται εις τας δυο 
Πελασγικάς εστίας, Έ λλοπίαν τής ’ Ππείρου 
καί Α ρκαδίαν. Α π ένα ντ ι τοιαύτης ομοιότη- 
τος καί ταύτότητος λατρείας άρχαιομόρφου με- 
ταξύ τοΰ Δωδωναίου καί ’Αρκαδικού ιερού, ο 
έτιστήμων ερευνητής δέν δύναταί εςμή νά 
πα:αδεχθή δτι λόγοε υψηλοί προύκάλουν τήν 
τοιαύτην 'ομοιότητα τής άρχαιομόρφου λ α 
τρείας. (

§ ζ'. 'Όπως λοιπόν τά  πανάρχαια Ίερα 
τών ΤΑρκάδων Πελασγών ησαν έπι τιον ορεοιν, 
ουτο) καί τά  τών έν Ήπείρω ομοφύλων α ύ
τών έπί τώ ν ορέων καί μ άλιστα  ε?; πρώνας 
καθιστάνοντο- ο Παυσανίας π λ ε ΐσ .α  όσα 
τοιαΰτα παριστα έν λόφοις, μικρόν άπέ- 
-/ουσι τώ ν πόλεων, καθιδρυμένα, οίον, του 
ϊροφωνίου έν Αεβαδεία1 τής Κραναίας Α θ ή 
νας έν Έ λατεία2 κα ί άλλα  πολλά, περί ών 
παραπέμπεται δ άναγνωστης εις αυτο το 
σοφόν πόνημα τοΰ Παυσανίου, τό τοσουτους 
θησαυρούς τής αρχαιότητας εμπεριεχον αλλ  
ού μόνον δ σοφός ούτος τοεοΰτα έ/.τίθησι τα  
πανάρχαια ίερά, καί πλεΐστοι αλλ.οι έτ ι, ως 
Πολύβιος,3 Μάξιμος ϊύρ ιο ς,4 Στράβων1* κτλ. 
Τούτων δέ πάντω ν προισταται ο αθκνα.ος  
ποιητής 'Όμηρος6 έν κορυφαες τών δρέων τα  
ποώτιστα τοΰ Διός ίερά παριστών- ώστε το 
ιερόν τοΰ Δωδωναίου Διος, αρχαιοτατον πάν
των τώ ν έν Έ λλάδ ι ον, καθ’ Ηρόδοτον (ενθ. 
άνω τ.), δεν δύναταί νά έςαιρεΟή τοΰ αρχαιο- 
τάτου τούτου συστήματος τής έπί τών πρω- 
νων τώ ν δρέων καθιδρύσεως τών ιερών. 3/Αρα 
έπί πριονός τίνος τοΰ Τομάρου, Έ .Ι .Ια  κα- 
λουμένου, έκειτο τό Δωδωναϊον Μαντεΐον, 
καί ούχί έφ’ ελών έΕ ύδατος, δπως λέγει ο 
’Απολλόδωρος7 δ μυθογράφος, κ α τ ’ ^έσφαλ- 
μένην βεβαίως εί/.ασίαν, έξαγομένην εσο̂ ς έκ

1 Π*υσαν. Βο·.ωτι». IX. XXXIX 2-5-6.
2 Ψωχ,ιχ. X. XXXIV 4.
3 Βιολ. IX. VII, 6, 9.
4 Έν. λογ. -ή. έκί.Δοϋχα.
5 Πολλαχοϋ τώνΓεωγραφ. h  οι, ιτερ!γρ*φ£ΐ ίερ*.— 

Maury hist de relig. de la G6rc. actiq σελ. 50 κεξ. 
chapitr. II έν ΰποσημ.—Εΰγεν. Β;υλγάρεως αι «'•‘δ 
"Οατηρον 'Αρχαιο'τ. σελ. Ί 1.

6 ’ Ι λ ια ϊ. χ "  1 7 0 .— Ί λ .  Γ . 2 7 6 .
1 Στράβων. Ριδλ. r. Τόμ. II. σελ. 328.

τοΰ ονόματος Έ Λ .Ιά , δπερ αλλο τ ι  σημαίνει 
ή έλη ύδάτων, μή δυνάμενα να υπαρχωσιν 
έπί δρέων κατωφερών, δπως ο-Τομαρος ουδε 
τούνομα Έλλοπέα, ής τή έσχατια  πεπόλι- 
στα ι ή Δωδώνη1 προήλθεν έκ τώ ν πολλώ ν  
παρ’ αυτή ελών- δεότε Έ λλοπίαε παρά τώ- 
άρ'/αίω κόσμω υπήρχον πολ.λ.αί, ώς έν Εύ
βοια,2 εν Α ιτιολ ία3 καί άλλαχοΰ, ών τ ά  
ονόματα ούκ έζ ελών, άλλα  εκ λόγων μυθο
λογικών προήλθον, ώς τής εν Εύβοια Ελλο- 
πίας τούνομα προήλθεν εκ τοΰ "Ελλ.οπος, 
υίοΰ τοΰ *Ίωνος, κατά  Στέφ*νο.ν τόν Βυζάν
τιον^, καί τών άλλ.ων παρομοίως. 'Λ λλοις 
‘Έλλοπες οί κάτοικοι ένοοΰντο ορεΐοι — ο
ρεινοί,ήτοι εε^ον σημασίαν ορεινών οπερ λ ιαν  
πεοίεργον. Πιθανόν έν τή περιφερεια τής π ε 
δινής Έ λλοπίας τής Ηπείρου νά υπήρχον 
έλη τ ινά ,6 ώς συμβαίνεε πανταχοΰ έν_πε- 
διάσι καί κΛίλάσιν εκτεταμεναες, οία /ιν c 
τής ’Ηπείρου, άλλά  τά  το ιαΰτα  ελ,η απήρχον 
μ.α/.ράν τής Δωδώνης, τής κείμενης εν τ   ̂
έσχατια  τής Έ λλοπίας, ώς ειδομεν, παρ’ ^  
άνήρχετο δ Τόμαρος, έφ’ ού τό ίερόν καθι- 
δρυΐο- δτ ι δέ ήσαν μακράν αποδεικνυεταε. 
έκ τοΰ μύθου τοΰ ΦελοΕένου7, οςτες παριστα. 
ποιμένα βόσκοντα πρόβατα εις τα  ελη κ τλ .  
άλλά λειμώνες εις μέρη, πληρη οικοδομών 
καί διαφόρων άλλων κτιρίων, εν αίς θαμί- 
ζουσιν άνθρωποι εξ άπασών τώ ν χωρών της 
Ε λλάδος καί τοΰ λοιπού κόσμου, είναι δυνα
τόν νά ύποτεθώσιν δτι υπαρχουσιν, και μ α-  
λ ισ τα  πλησίον πό/.εων ; ΙΙασιγνοιστον υπάρ
ξε ι, δ τι τά  λειβάδια εΐναι μακράν τών πό- 
λεων, τουλάχιστον δύο τρεις ωρας, και .οτε  
εισίν αρμόδια πρός διαμονήν προβάτων κα ι 
βοσκήν αύτώ ν, καί δύνανται νά τρέφωσι π ο ί
μνια πολυπληθή, ώς είθισταε. Λογικόν λοε- 
πόν φα ίνετα ι καί πολύ ορθόν, εάν παραδε 
χθώμεν δτι υπήρχον πολύ μακράν τής Δω
δώνης τά  τε λειβάδια  κα ί τά  ποίμνια, κ α τω

1 Σ χολιχστ. Τ ραχ ιν . Σοαοκλ. σ τ ίχ . ^ , 7 ί  εΧ0- 
Δ:νδορφ. 4 8 2 5 . /

2 Στράο. Β ιδ λ . I . σελ . 4 4 5 . * * ι  Σ τεφ αν . Β υ ,* ν τ .

3 ΙΙολύο. Fragm. (II. res graecor. 3). Β-.ολ.Χ.
4 Στε'? . Β υζ . έν . λ ε ξ .
5 Στράδ. Βιβλ. I. σελ. 231.  ϊν.Ι Κορ.
6 Φιλο'ξ
ι  Φ ιλο'ξ.............
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εις τ^νκοιλάδα τής Έλλοπίας είς τά άλλα 
άκ-α αυτής- κάτω των κορυφών -» j Τοαά- 
ρου πολύ μακράν τοϋ Μαντείου ηοαν τ ά λ ι -  
μνά.,ον.α ύδατα τα εκ τών ορέων καταβαί- 
νοντα και διέξοδον μή έ'χοντα, καί σχημα- 
τί,οντα ούτω τά έλη, έάν υποθέσωμεν ως 
άληθεϊς τους μύθους τού Φιλοξένου καί Α πολ
λοδώρου. ‘. ’Αλλά -ώς νά παραδεχδώμεν ώς 
αληθείς τους μύθους τούτων καί νά άπορρί- 
ψωμεν τάς μαρτυρίας Όμήρου, 'Ησιόδου,Σχο- 
λι**τών, Σοφοκλέους, Aw/ύλου καί τοσαύ- 
των άλλων Συγγραφέων, οί'τινες αναφανδόν, 
ουίως είπεΐν, έ'.τιθέασι τήν Δωδώνην ορεινήν 
ούσαν; μόνος ό ’Απολλόδωρος παριστα το 
Μαντεΐον εις τά έλη καί τοϋτο υπό μυθολο
γικήν αποψιν, καί έ- τούτου ο Ευστάθιος, ο 

'°:Λ/'?ου «>φός Σχολιαστής1 π*;έλαβεν 
ίσως τήν περί τοϋ μαντείου εΓδησιν ταύτην. 
’Αλλ’ ή· είδησις αύτη αντιβαίνει είς τον έ:- 

λ^ϊον5 ώς άπεδείχθη ανωτέρω" Αντιβαί
νει εις μαρτυρίας βαρυτίμους, οίαι αί ανω 
ειρημεναι" αντιβαίνει είς τάς μαρτυρίας Α;- 
χαίων Λατίνων Συγγραφέων, καί Ιδία τοϋ 
Πλινίου, λέγοντας aChaonias serobes et fa- 
tidicos specus2* Αντιβαίνει εις πολλάς καί 
επιστημονικάς ορθάς παρατηρήσεις, ώστε ή 
εισησις  ̂ τοϋ Απολλοδώρου πίπτει i f  έαυ- 
της, μή δυναμένη νά ύποστή τήν ανατομι
κήν εγχείρησή τοΰ επιστήμονας κριτικού.

Λ . Εαν θελ,ησωμεν νά συμβιβάσωυιεν 
τους αρχαίους, πρέπει νά παραδεχθών.εν τήν 
ρ-ϊν Δωδώνην έν έσχατια τής Έλλοπίας έπί 
του όρους κειμένην Τομάρου, ώς άπασαι αί 
παναρχαιοι Πελασγικαί πόλεις, τά δε έλη 
μακράν τοϋ Μαντείου, ώς φαίνεται λογικώς 
παραδεκτόν. ‘Αλλά ποϋ τής ’Ηπείρου ήσαν 
ελη μεγάλα ; ως μαρτυρεί Πλίνιος έν ©εσ- 
f  _ ^ χ ° ν  τόσον μεγάλα ελη, ώστε 
επ αυτών ην γέφυρα 1 , 000  ποδών τό ο.ή- 
κ°ς εχουσα παρά τω Άχέροντι.3 ’Αλλά ταϋτα

1 Εύστ*0. Σχολ. Ίλιάί. Π. 233. — Pouqueville 
voyage de la Grice, livre II, Chapitre ca .  
Ί29. deuxieme edition, tome premiereI’aris 4826. 
τοϋ «ϋτοΰ «υγγρά^ατ. σιλ. 187—-J88.—Κωνσταντ.Ο'.χονόμ. περί προφορά; τ ι ;  άρΧ.  iU r.v . TfA? u . A '
Κ ιφ .  Β ' .  ο ίλ .  4 Ί .  ‘

2 Β ιβ λ . 1 .  9 3 .

3 Historia natur. IV. *. _  .Αρχαιολ. λίξ. 2 ~ 
τ*'#j. Δ, Πχναζί σ«λ, 171 sv λίξ. Γί?«ρ.

αγνοοϋμεν: ει ησαν παρά τήν ίεράν χώραν 
Έ λλοπίαν, καί εΐ'ποτε ειχον τήν τιμήν νά 
εχωσι παρ’ έαυτοϊς τούς_Έλλούς, \  Σελλούς· 
α λ λ ’ Έ λλοί η Σελλοί ήσαν ίερεΐς τοϋ Μαν
τείου, καί ούχί κάτοικοι πόλεως η χώρας 
ελώδους" έλλοί δ’ οί ίερεΐς ούτοι ώνομάσθη- 
ααν διά τό παρά τήν Έ .Ι .Ιά  ητο ι καθεδραν 
του Δωδωναίου Διάς διατρίβειν, έάν υποτεθη 
ότι αληθής έστιν ή. σημασία, ην παραδίδωσι·ν 
ημΐν 'Ησύχιος1 καί Φαβωρΐνος2" έάν δε π α 3α- 
δεχθώμεν, δ'τι υπήρξε πόλις 'Ελλά καλού
μενη, τότε ο κάτοικος δέον νά δνομα σθή, 
Έ .Ι .ία ΐο ς , καθ’ δν τύπον δϋεφύλαξεν ήυ.ϊν a 
Πολύβιος λόγον ποιησάμενος περί άλλου έν 
’Ασία συνωνύμου χωρίου, ώς έξης" α'Έλλα, 
χωρίον ’Ασίας, Ά τ τ ά λ ο υ  βασιλέως έμπό- 
ριον. Πολύβιος εκκαιδεκάτω" το έ θ η χ ο ν 'Ε .Ι -  
.Ια ΐο ς» 3" επειδή δμως το ιαύτη πόλις φα ίνετα ι 
μή Οπάρχουσα έν Έ λλοπ ία  τής Ηπείρου-, λο- 
γικωτέρα άποδεικνύεται ή ανωτέρω συνεκ
δοχή τοϋ ονόματος. νΕχοντες δ’ υπ ’ οψιν ότι 
Ο! παρά τοϊς έλεσιν απανταχού τής γής τής 
Ελλάδος όιατρίβοντες δύνανται νά ονομα- 

οθώσιν ελλοί, δέν ευρίσκομεν τόν τής δια- 
κρισεως λογον, κα^ δ ν ιδία οί έν τοϊς ελεσ1. 
τής Θεσπρωτίας παροικοϋντες ελαβον τό 
όνομα τοϋτο κατά  προτίμησιν, καί δ ια τ ί 
επειτα  ήλθεν εϊς χρήσιν καί τό όνομα νΕλ- 
λοπες ώσανεί μή έζήρκει τό έλλοί. Ά ρ α  τό 
όνομα τοϋτο πρόήλθεν έκ τοϋ ί .Ιά  σημαίνον
τος τόν θεόν, ώς εΐ'δομεν έν τοϊς έμπροσθεν· 
μηδενός δ’ άλλου θεοϋ έν άπάσνι τή Έ λλάδι 
C εδρα βτιμάτο διά τής ίερας' ταύτης -/.οά 
παναρχαίου Πελασγικής ονομασίας, εκτός τοϋ 
Δωδωναίου Διάς, δς ήν ή άρχή, τό κέντρον 
τής αρχαίας θρησκείας, καί ό έφορος πάντω ν  
τώ ν εν Έ λλαδ ι εφεξής συστηθέντων θρη
σκευτικών Καθιδρυμάτων, ώς θέλομεν απο
δείξει παρ ακατιόντες.

§ θ . Ά λ λ ’ ·:νταϋθα άνεγείρεται τό ζη- 
τγ:!·/·*’ το απασχόλησαν τοσούτους σοφούς, 
και απασχολούν ήάη ί Αυτός ο μέγας Ζευς τής 
Δωδώνης τω όντι ην Πελασγικός ; α ί άρχα» 
τοϋ τοσοϋτον σεβαστού ίεροϋ τής Δωδώνης 
και αί στήμονες τής συστάσεως αύτοϋ δέν

1 Έ ν  Χ ίξ . η λ ί .

2 Έ ν  λ ί ξ .  ίλ λ ά .

* Π »λ«2 . fragm, minora, 4, 5, χ ν χ
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βυγκρατοϋνται υπο τώ ν Α ιγυπ τίω ν ιερεών ; 
Α’ΰτός ο Ηρόδοτος ού διδάσκει ημάς ότι αί 
isyoci τής συστάσεως τού Μαντείου οφείλον
ται εις ίέρειαν τώ ν ©ηβών τής Α ίγυπ του; 
Ταϋτα π άντα  δέον νά βαλωμεν είς την κρη
σάραν τής κριτικής δπως ίδωμεν τ ΐ  αληθώς 
Εναπομένει ήμΐν" ά λ λ ’ ινα πράξωμεν τοϋτο, 
ώς πρέπει, κατά  πρώτον παραθέσωμεν δλό- 
/.ληρον τό περί τούτου χωριον τοϋ πατρος 
τής ιστορίας, καχ έ’π ε ιτα  ττροβώμεν έπ ιστα- 
ρ,ένως είς τήν ως οίόν τε ακρ’.βή ερευνάν τής 
επιστημονικής αλήθειας, ’ ΐδου τό περί ού ό 
λόγος χωρίον" « ’Έφασαν οί ίερέες τού ©η- 
κοαιέος"Διάς δύο γυναίκας ίρείας έκ ©ηβαιέων 
«έξαχθείσας οπό Φοινίκων, καί την μέν αυ- 
ΐ) τέων πυθέσθαι είς Λιβύην πρηθεΐσαν, τήν 
»δέ είς τούς -Έλληνας. Ταύτας Si τάς γυ̂ - 
«ναΐκας είναι τάς ίδρυσαμένας τά  μαντήϊα  
«πριότας έν τοΐσι είρημενοισι έθνεσι ειρο- 
ίμένου δέ μ ιν, δκόθεν ούτω ατρεκεως επι- 
)ΐστά;ν.ενοι λ έ γ ο υ σ ιέ φ α σ α ν  ·προς τα ϋτα  ζη- 
»τησιν μεγάλην άπό σφεων γενεσθαι τών 
«γυναικών τούτω ν, καί άνευρεΐν μέν σφεας 
»οϋ δυνατοί γενέσθαι, πυθέσθαι δέ ύστερον 
«ταϋτα  περίαύτέων, τάπερ δήέλεγον. Ταϋτα  
ϊμέν νϋν τώ ν έν ©ήβη,σι ιερεων ήκο^ον. Ιαδε 
ι ΐΛ ω δ ω ν α ίο ιν  φασί αί προμάντιες" δύο πε- 
«λειάδας μελαίνας τήν μέν αύτεων είς Λ ι- 
»βύην, τήν δε παρά σφέας άπικέσθαι". ί'ζο- 
«μένην δέ μιν έπί φηγόν αύδάξασθαι φωνή 
«άνθρωπηίή, ώς χρεών εΐη μαντήϊον αυτόθι 
«Διάς γενέσθαι, καί αυτούς ύπολαβεΐν θειον 
«είναι τό έπαγγελλόμενον αϋτο ΐσι, καί σφέας 
ϊέκ  τούτου ποιήσαι» κ λ 1. Έν πρωτοις πα  
ρατηροϋμεν δτι είς τό χωρίον τοϋτο συμπε- 
ριλαμβάνονται δύο παραδόσεις: μ ία  τώ ν ιε 
ρέων τοΰ ©ηβαιέος Διάς έν Α ιγυπ τω , κα ι η 
άλλη τώ ν προμάντεων τ·οϋ Δωδωναίου Διάς 
έν Ήπείρω" άμφότεραι δ’ εχουσι πηγήν 
^Κ .}ηριχι)τ'», κα ί διά τοϋτο έλαττοϋντα ι 
τής άξίας, ήν άκριβολόγος κριτική δύναταί 
άποδοϋναι αύτα ΐς, σκοπούϋαις τό υλικόν 
συμφέρον τώ ν ιερέων άμφοτέρων τώ ν ιερών. 
Καί ή μέν πρώτη αύστηρώς εξεταζόμενη εΰ- 
ρίσκεται έν τή αναλύσει αυτής τών χειρών 
τού Κ ριτιχοϋ  διαφεύγουσα διά τώ ν δακτύ
λων,τό δή λεγόμενον, ώς πομφόλυς σαπωνος 
μηδέν έγκαταλείπουσα: Διότι Φοίνικες νά

1 Β·.ολ, 1Γ. § ΐ>2—58.

μεταβώσιν είς Θήβας τής Α ίγυπτου επί σκο* 
πω γυναικών άρπα γής, καί μ άλ ιστα  Ί ρ ε ιώ ν  
έκ τοΰ ναού τοΰ ©ηβαιέος Διός είναι λ ίαν  
δύσκολον, αν μή δλως άδύνατον.

Ά λ λ ά  καί ή δ ι’ απάτης δποιασοϋν ίξ α -  
γωγή έκ τοϋ ίεροϋ φα ίνετα ι εχουσα μεγάλας 
δυσκολίας" επειδή καί ή προσπέλασις ξένων 
παρά τοϊς ίεροΐς τώ ν Α ιγυπ τίω ν ην σχεδόν 
άπορος, καί η άναχώρησις τώ ν ίερειών άπέ- 
κ τα  δυσχερείας σχεδόν Ανυπερβλήτους έν τώ  
δ ιαστη ματι τής άποδράσεως, καί δ ιά τε  τάς  
τΟπικάς αποστάσεις, ών £ν μέσω έγιγνώ - 
σκοντ’ άν συν δλαις τα ΐς τυχόν μεταμφιέσεσι 
καί τροπολογίαις, αίς οί άπαγιογεϊς σ’ννήθως 
χρώνται είς τοιαύτας περιστάσεις, καί διά 
τάς έρεύνας, α ϊτινες προύκαλοϋντο άμα τή  
άποδράσει άναποφεύκτως" άλλ,ος όε λογος, 
εΐπερ α ί ©ήβαι τής Α ίγυπτου ήσαν παράλιοι, 
διότι οί Φοίνικες τότε, ώς οντες ά  ναυτίλο ι 
τοΰ παναρχαίου κόσμου, ή^ύναντο, διαμέ- 
νοντες έν τώ  λ ιμένι τής πόλεως ^ έ'/ τοϊς 
έγ^'ύς παραλίοις, νά κατορθώσωσι διά πολ
λών καί ποικίλων τρόπων τήν άπαγωγήν 
τών δύο έκείνων ίερειών" ά λλ ’ αί ©ήβαι ησαν 
μεσογειότεραι" ή δ’ εις τα  μεσογειοτερα τής 
Α ιγύπτου κατ ’ εκείνους τούς αιώνας προσπε- 
λασις ξένων καί μ άλιστα  έπί τοιούτω σ κ ο π ώ , 
θεωρείται δλως Απίθανος" έάν δέ μ άλιστα  
λάβωμεν υπ ’ οψιν καί τό δλως άκοινώνητον 
τών Α ιγυπ τίω ν πρός τούς ξένους καί άσχετον, 
δπερ διετηρήθη καί έπί πολλούς αιώνας ύστε
ρον, ώς γνωστόν, ε τ ι μδλλον δυναμεθα νά 
διατρανώσωμεν τό άπιθανον τής αρπαγής 
τών 'ίερειών κ α τ ’ έκείνας τάς έποχας τής 
μισοξενίας τώ ν Αιγυπτίων" ώστε αίρεται 
έκ τοϋ μέσου ή πρώτη Α ιγυπτιακή  παράδο- 
σις, ώς μή στηριζομένη έπί λόγων αλήθειας, 
ά λλ ’ έπί ψευδολογιών καί θωπειών, συνήθων 
τοϊς ίερεϋσι" διότι ώς έλεγον πρός Ήροδοτον ct 
ίερεΐς τοϋ ©ηβαιέος-Διάς ατάπερ  ih) s Je yo r i) , 
ησαν δλα μηχανεύματα αυτών σκοπίμως τ φ  
πατρί τής ιστορίας άνακοινούμενα. Κ αί ιδού 
ή άπόδειξις" δτε γάρ ούτος ήριότησε τούς 
ίερεΐς ^όχύθεν c v ru  άτραχε'ως έπ ιο ταμ ε) οι 
ν .Ι έ γ ο υ ο ιν »1, έλαβεν άπάντησιν, ώς συνή
θως, λοξοδρομικήν" διότι ci πανούργοι συναι
σθανόμενοι τήν στενοχώριαν τής άληθους ά- 
παντήσεως, καί φοβούμενοι μή έξελεγχθώσιν

1 Ή;ο5. Β:ολ. II .  ̂ —58.



>528 Β Υ Ρ Ω Ν

•υ̂ ο του Προόοτου ψευδομενοι, άπέφευγον 
να άποφανθώσιν δριστικώς, άλλ’ άόριςά τινα 
εϊπον. Ιόου ot λόγοι αυτών' ο-εψασαν πρός 
» ταυ.τα (,ητηαν μεγάΛην άπο σψίων γενέ- 
ιίσθαι τών γυναικών τούτων, χαί άνενρειν 
ν/ιέν σψεας ον δυνατο ί γενίσθα ι, πυθέ- 
»σθαι δε ύστερον ταΰτα περί χύτεων, τά
ν π  ερ δι) έ.Ιεγονΰι . Τουτέστιν οί καλοί ιερείς 
έμαθαν παρ’ άλλων ταΰτα, άπερ δή έ'λεγον 
προς Ηρόδοτον ύστερον, και οί άλλοι εκείνοι 
παλιν απο άλλους εμαθον, ώστε έ^ομεν σει
ράν λόγων άλλων από άλλους, καί επομένως 
άνθρακες ημΐν δ θησαυρός ο πολλά διεοευ- 
νώμενος. ’Ά λλως δέ ή πανουργία τών Αι
γυπτίων παρά τοΐς άρχαίοις -ήν λίαν γνω
στή, έχουσι τήν έξης παροιμίαν « tW -βί 
s i.ltχειν τάς μ ηχανάς Α ιγύπτ ιο ι»7. "11 δει- 
νοτης δ’ αύτη τών ψευδολογιών έφερεν αύ- 
τους εις την αλαζονείαν νά οίκειοποΐώνται 
τά παντα- ούτω π. χ. οίκειοποιοϋνται τά 
περι Ελένης τοΰ Μενελάου*, τήν σύστασιν, 
ως εί'δομεν εν τοΐς ανωτέρω, τοΰ πρώτου έν 
'Ελλάδι θρησκευτικού Καθιδρύματος της Δχυ- 
δώνης, καί^έν γένει πάντα τά παρ’ Έλλησι 
σεβαστά Αιγυπτιόθεν έσχον τήν αρχήν, ώς 
<5ιά μακρών εξιστορεί την οίκειοποίησιν ταύ
την Διόδωρος δ Σικελιώτν,ς4. Σκοπός ημών 
ενταύθα δέν είναι νά άναιρέσωμεν έν γένει 
τας οίκειοποιησεις ταύτας τών Ιερέων της 
Αίγυπτου τάς έπί αλαζονείας στηριζομένας- 
ουδέ τήν υπεράσπισιν αύτών υπό τινων σο
φών Ευρωπαίων. Τό τοιοϋτον θέλομεν πρά- 
ξειν άλλοτε’ νΰν μ,όνον έρευνώμεν καί άνα- 
λύομεν τάς περί τοΰ ίεροΰ' της Δωδώνης πα
ραδόσεις, ώς ύπεσχέθημεν.
 ̂ §̂ ι - Ά λλα  καί ή δεύτερα τών παραδόσεων, 

ην αί προμαντιες τοΰ Δωδωναίου Διός παρέ-

1 Ή ροί. ενθ’ άνωτ.

2 Θ. Μανοΰσου, Κ αβηγ. του Έ β ν . Π ανετπαττ,μίου 
ττε;1 Π α ρ ιμ .  σελ. 4 2 3 3 . Ά ρ χ α ιο λ . Α εξ ικ . ΣαΐΟ 
μ'-ταφρ. Π ανταζ»·.

3 Ή ρ ο ί .  Β ιο λ . Β '. 1 2 0  ό α ύ τ . β ιο λ . Β’ . 4 ί 3 .
4 Διο5. Σικελ. Βιβλιοβ™. Βιολ. Λ', κεφ. 96— 

97 98 καί καΟεξΐς.— ΤοΓ; τοϋ Διοίώρο» φαίνεται 
σύμφωνος λο’γοις καί b πεοίφημος Άκαίτ,μαϊκος τ ίς  
Γαλλίας, Egger, γράψας πραγματείαν, περί τούτου, 
τ,ν ο σοφος εν τώ Έ9ν. Πανεπισττ,μ. Καθγ>γ. Κ. Σαρί- 
πολος έξελληνίσατο (ϊίε Φ,λολογ. Suvtxity. φυλλάδ. 
ίστ . σελ. Ί79 και καΟεξί;.}

στησαν τώ 'ΙΙροδότω, οΰ πολΰ διαφέρει της 
πρώτης, οΰδε πλείονα την αξίαν έχει- διότι 
κατ’ αυτήν πελειάς μέλαινα άφι^θεΐσα παρά 
Δωδωναιοις ηυδαξατο έπί φηγοΰ φωννί άν- 
Ορωπηίη, ως εΐη χρεών μαντεΐον τοΰ Διός 
αυτοσε ίνα γένη;, καί οΰτως έγένετο τά ίερόν 
Πριν ή δμως εκφερωμεν τήν ήμετέραν γνώ
μην, έκρίναμεν καλόν ϊνα προτάξωμεν τήν 
αύτοΰ τοΰ πατρός τής Ιστορίας, δστις φαί
νεται καί αύτός διστάζων επ’ αύταΐς καί 
διά τοΰτο καί είς τό δοκοΰν αύτώ προσφεύ- 
TJ‘- Η γείτα ι δέ διά τών έξης λέξεων « ’£;·« 
<5 εχω περί αύτι'ων γνώμην τήνδε" εΐ ά.Ιη- 
νθεως οί Φοίνικες ίζήγαγον τάς ίράς γυ- 
ηναϊκχς, καί τήν μέν αύτέων είς Λιβύην, 
»την δε εις τήν 'Ελλάδα οπέδοντο, δοχάι 
Ί>ψοί, η γυνή αυτη, τής νΰν Ελλάδος πρό- 
»τερον δέ Πελασγίης καλεομένης τής αύτής 
8 ταύτης, πρηθήναι είς θεοπρώτους, έπει- 
},τεν δουλευουσα αυτόθι ίδρύσασθαι υπό φηγό» 
»πεφυκυί·/] Διάς ίερόν, ώσπερ ην είκάς άμφι- 
«πολεύουσαν έν Θήβησιν ιρόν Διός, ενθα 
«απικετο, ένταϋθα μνήμην αύτοΰ εχειν. Έχ  
&δε τοντουχρηστήριον χατηγήσατο, ϊπ ε ί τε 
ϊ>σννΈ.Ια6ε την Έ.Ι.Ιάδα γ.ίώσοαν κλ . .. .  
«ΙΙελειαδες δέ μοι δοκέουσι κληθήναι πρός 
))Δωδωναιων επί τοΰδε αί γυναίκες' δ ιν ΐΐ 
νβαρβαροι >/σαν, έδνχεον δε σψι όμοίως 
ννρνισι (ρθέγγεσθαι’ μετά δέ χρόνον τήν πε· 
»λειαδα άνθρο̂ πηί'τ) φωννί αύδάξαοθαι λέ- 
«γουσι, fVft re ret συνετά σψι ηνδα ή γυνή. 
»έ'ως δέ εβαρΰάριΐχ,, ορνιθος τρό πον έδόκεέ 
»σφιφθεγγεσθαι- έπεί τέω τρόπω χ/ πελειάς 
»γε ανθρωπηίγ) φων·̂  φθέγξαιτο; μέλαιναν 
»δε λεγοντες εΐναι τήν πελειάδα σημαίνουσι 
»ότι Αιγυπτιη ην ή γυνή.» 'II γνώμη τοΰ 
'Προδοτου ενταΰθα ανάγεται είς δύο" εις τε 
τήν εςέτασιν τών παραδόσεων, καί είς τήν 
ονομασίαν τών ίερών γυναικών (πελειών). 
Ά λ λ ’ είς μέν τάς παραδόσεις φαίνεται καί 
αυτός απιστών λίαν, διότι λέγει, αεί ά.ίη- 
»θε'ως οί Φοίνικες εζήγαγον τάς ίράς γο- 
»ναΐ/.ας' » ένεκα δέ τής έμφαινομένης έν- 
ταΰθα αμφιβολίας προσφεύγει είς τό δοκοΰν 
αυτώ, αδοκεει εμοι» προσθέτοντι. ’Εάν δ’ 
έπίστευε ταϊς παραδόσεσιν, ήν δλως περιτ
τόν τό δοκοΰν καί ή έξήγησις αύτοΰ. ’Ά λ 
λως τε όε καί τά δοκοΰν, έάν μέν φανή έπι- 
τυχες είς τήν εΰρεσιν τής αλήθειας, είναι έκ
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τών ευτυχών συμπτώσεων, έν αίς ελαχε τό 
τοΰ άνθρώπου πνεΰμα- εί δέ τούναντίον δλους 
σχοίνους άποκλίνας τής φιλτάτης αλήθειας, 
ώστε το όοκουν επιδε^εται αμφιβολίας και 
δισταγμούς. ’Επειδή δέ τοιαύτη εΐναι ή φύσις 
αύτοΰ έπί παρόντων, πολλώ δέ μάλλον έπί 
παρελθόντων λίαν άπομεμακρυσμενων και έν 
σκότει μυθικώ διατελούντων, διά τοΰτο oi 
συντάττοντες έλαττοϋνται περί τά τοιαΰτα, 
κατά Διόδωρον τόν Σικελιώτην λέγοντα- 
«ουκ (χγνοοΰμεν δτι τοΐς τάς παλαιάς μυθο
λογίας συνταττομένοις συμβαίνει κατά την  
■ί>γραφήν ίν  πο.Ι.Ιοις ε.ΐασσονσθαι. 'Π μεν 
»γάρτών αναγραφόμενων άρχαιότης Βνσεν- 
ΐίρετος ονσα πο.Ι.Ιήν απορίαν παρέχεται τοΐς 
Ί) γράψονσιν ή δέ τών χρόνων απαγγελία τόν 
»ά/.οιβέστατον έλεγχον ού προσδεχομένη κα- 
»ταφρονεΐν ποιεί τής ιστορίας τους άναγινώ- 
•Μσκοντας»1. ’Εκ τούτων λοιπόν λίαν πιθα
νόν φαίνεται, δτι καί τώ 'Ηροδότω συμβαί
νει, παν ο,τι καί τοΐς άλλοις τ ι τάς παλαιάς 
μυθολογίας συνταττομένοις’ καί όπως οι άλ
λοι διά τά δυσεύρετον τής άρχαιότητος έλασ- 
σοΰνται κατά τάς συντάξεις τών παλαιών 
μυθολογιών, ουτω καί δ 'Ηρόδοτος διά τον 
αύτάν λόγον έλασσοΰται κατά τήν γραφήν 
τών Αιγυπτίων παραδόσεων, αίτινες, κάθά έν 
Τοΐς άνω προεΐπον, έπιδεκτικαί εισι πολλών 
αμφιβολιών καί δισταγμών έν τή παραδοχή. 
Είς δέ τήν έξήγησιν τής ένομασίας τών ίε- 
ρειών προσφεύγει ό πατήρ τής ιστορίας είς τήν 
αλληγορίαν, τήν φίλην ταύτην τής μυθολο
γίας καί τής δημώδους αναστροφής, καθ' ήν 
τά δένδρα καί οί λίθοι συγκινοΰνται, τά δέ 
ζώα άνθρωπηΐνι φωνη αύδάζουσιν ενίοτε κλ. 
Τοιαΰται ίδέαι καί σήμερον έτι άπαντώσιν 
■είς τά δημώδη ημών άσματα, καθ’ α αετοί 
πρός άλλήλους ομιλοΰσι, λίθοι συγκρούονται 
ίπποι συνδιαλέγονται μετά τών κυρίων αυ
τών καί τά παρόμοια.

Ά λλά  καιρός ήδη, δπως καί τήν ημετε- 
£αν γνώμην -έκφέρωμεν.

ΛΘΑΝ. ΠΕΤΡΙΔΗ2 
€/. Λώοώντ,ς τ ί ς  ’ Ηπείρου.

' Δ. Σικελ. ίστορ. βιολ. 5/. τί’μι β** ί>λ> «ί ■ 
Λίίψ. ! 829-

Η ΜΥΘΟχΥΟΠΑ..

Φοίβος, δ καλός Θεός τοΰ φωτός καί τής 
ποιήσεως, άπό πολλοΰ ήγάπα τήν μοΰσαν 
τής ίστορίας. Ά λ λ ’ ή παρθένος άπέκρουε τήν 
μνηστείαν του μ.ετά σεμνής σοβαροτητος Λαί 
άξιοπρεπείας εύγενοΰς, καί δσω ζωηροτερον 
ή πρός αύτήν κλ.ίσις του εξεδηλοΰτο, τόσω 
περισσότερον η μοΰσα προσεπάθει να τόν 
ΰπεκφύγνι- καί μονήρης περιεπλανδτο μακράν 
τών αδελφών της, είς τάς άκρωρείας, όπό- 
θεν διά βλέμματος τοΰ διαυγοΰς της οφθαλ
μού είς μακράς έκτάσεις τήν γην κατασκο- 
ποΰσα, τάς πολυτύρβους άνεγνώριζεν ασχο
λίας τών βροτών, καί διά τής σιδηράς γρα- 
φίδος της ένεχάραττέ τινας αύτών είς τούς 
μαρμαρινους πίνακας της.

Μίαν τών ημερών έκάθητο, υπό ροδοπορ- 
φύρου νεφέλης κεκαλυμμένη, καί κατώπτευε 
τήν Γήν, άλλ’ ούδέν τό δμμα της ένεύρισκεν 
άξιοσηαείωτον, καί περίλυπος τό βλέμμα κα- 
τεβίβασε καί έσυλλογίζετο. Άναβλέψασα δε 
είδεν ένώπιόν της ίστάμενον πλήρη νεότη
τας καί θειον κάλλος άπαστράπτοντα τόν 
Φοίβον, καί μειλίχια ούτος έπη στοργής τή 
έψιθύριζε, πρός άπερ πλέον μάτην κατεβί- 
βαζε τόν οφθαλμόν- διότι παραχρήμα ήναγ- 
κάσθη νά τόν άνατείνη, καί τότε ύπδ λεπτοΰ 
έρυθήματος κοσμουμένη τώ είπε: «Τί ζη
τείς τόν ερωτά μου, έν ώ τήν έκλογήν οου 
τόσα καί τών ούρανίων καί τών επιγείων 
κάλλη προσδοκώσιν; Ά λ λ ’ αν δ Παντοκρά- 
τωρ Πατήρ συγκατανεύνι είς τήν ενωσιν η
μών, τότε δέν έναντιοΰμαι πλ.έον.»

Καί ύπο τής χαρας έπτερωμένος άνέπτη 
δ Φοίβος έκεΐσε, έν ώ, υπό τής χειρός του 
κρατουμένη, τον ηκολουθει ί] μοΰσα κα.ω 
νεύουσα τήν κεφαλήν, καί παρουσιασθείς είς 
τόν Πατέρα τών άνδρών καί τών Θεών, τω  
ειπεν ίκετεύων' «Δός μοι σύζυγον αύτήν ά- 
πολύων τοΰ δρκου τής αιωνίου Παρθενίας, δν- 
περ έχει καί πρός σέ καί πρός εαυτήν ο̂μό- 
σει.» Μειδιώ ν δέ δ ΙΙαντοκρατωρ τω άπ/ίν- 
τηοε: «Τήν ένωσιν υμών άπό πολλ.οΰ προεΐ- 
δον ήδη καί ηύχήθην χ’ έπεδοκίμασα. Ζήτε 
ηνωμένοι τοΰ λοιποΰ!» Καί ταΰτα λέγων τούς
ηύλόγησε.  ̂ , , .

Τον γάίλον αύτών εώρτασαν καί θεοί και
7



Β Υ Ρ Ω Ν

ν ω “ 013 καί το άλλως τόσον σοβαρόν εκείνο 
πρόσωπον τής θεάς άνέλαμπ’ έκτο-:’ έν ίλα- 
ρωτέρα οσημεραι λάμψει, καί τούς πίνακας της 
δεν έπλή'ρου πλέον μόνον πράξεων ήρωϊκών 
καί μαχών καί έπαναστάσεων, άλλ’ ένεχά- 
ρασσεν εις αυτούς καί τών άριστων καλλιτε
χνών καί επιστημόνων τά έργα, έμβλέπουσα 
μαλιστα και είς αυτα τά ένδότατα τών τα
πεινών καλυβών καί ζωγραφοϋσα τόν γαλή- 
νιον κ’ εύδαίμονα οικιακόν βίον, καί υπό τών 
χειρών τοϋ προσφιλούς συζύγου ώδηγεϊτο 

- διά τών έκτεταμενων της Γης χωρών, άκρι- 
■ παρατηρούσα ο,τι νά εύδαιμονίζ^ δύνα- 
. τα ι καί ν’ άνυψοΐ τό πνεΰμα τών γηγενών.

Αλλ η τερπνότατη αυτής διαμονή ησαν 
. διηνεκώς τά υψηλά βουνά, άπερ ομως δέν 
διήρχετο  ̂πλέον, ώς άλλοτε, άπό κορυφής 
εις κορυφήν, τά κάτω έπισκοποΰσα, άλλ’ ο
λοκλήρους ημέρας διέτριβεν είς τάς καλύβας, 
επί τών ηλιοφώτιστων στίβων καί τών ήρε- 
μουσών κοιλάδων.

.  ̂ Εκεί απεκτησε χάριεν καί αγαπητόν θυ- 
γατριον, τήν Μυθολογίαν, καί οί όρεΐται πε- 
ριεποιοϋντο αυτο μετ’ έγκαρδιωτάτης στορ
γής, και ούτως ηΰξανε καί ήλικιοΰτο τό μι
κρόν, δλως γινόμενον πιστόν τής μητρός του 
““εικόνισμα κατά τήν έμβρίθειαν τοΰ ήθους, 
καί άπεικόνισμα του πατρός του κατά τούς 
φαεινούς  ̂καί ά/.τινοβόλους οφθαλμούς. Καί 
τό παιδίον έσκίρτα καί έπαιζε'μετά τών 
άλλων άρρένων τέκνων καί κορασίων τών ο- 
ρειτών, συνέπλεκε στεφάνους έκ σπανίων 
άνθέων, συνέλεγε ποικιλόχροα λιθάρια καί 
τά διένεμεν ώς δώρα, διό καί υπό πάντων 
τών παιδιών η’γαπάτο. ’Αλλά μάλιστα τερ- 
πόμενα έμενον πλησίον της δσάκις ήοχιζε νά 
τοις οιηγηται τι, καί ώιάν κρουνοί μαργαρι
τών εξανεβλυζον τοϋ χαριτοβρύτου της στό
ματος οί λόγοι.

Άφου η Μυθολογία ηΰξησεν είς πολυθέλ- 
γητρον και ερασμιωτάτην παρθένον, άπέ- 
φευγε πλέον τόν κύκλον τών συντρόφων καί 
συμπαικτών της, καί μονήρης έπλανάτο είς 
τά ύφη. Καί ώς έπί τό πλεΐστον διέτριβεν 
εκεί, όπου έγεννήθη, καί δ πατήρ της τή έ
κτισε λαμπρόν άνάκτορον είς τά βάθη τών 
βουνών, καί κατεκόσμησεν αυτό διά παντός 
ο,τι πολύτιμον τά δρη ένέκρυπτον έντός τών 
κόλπων των είς εϋγενή μέταλλα καί λιθά

ρια, διά παντός, δ,τι παρ’ ά'λση καί πηγάς 
καί βράχους τοΰ Ήλιου το φώς είς εΰθυμον 
καλεΐ ι,ωη'ν* διά φυτών καί χόρτων καί μεγά
λων κυανών καί πορφυρών άνθέων καί παν
τός είδους κοχλιών.

Και ούτως ή Μυθολογία κατέστη ή προ- 
στατις θεα εν γενει τοΰ επι τών δρέο̂ ν ευρι
σκομένου κόσμου, καί εξακολουθεί' διηνεκώς 
έχουσα τό αξίωμα τοΰτο. Έκ τής εξαίσιας 
τοΰ θαυμαστού ανακτόρου της περιοχής βλ«- 
στανουσιν αί ρίζαι τών ιαματικών ορεινών 
βοτανίων, ά'περ υγείαν φέρουσιν είς τούς νο- 
σοΰντας, και η Μυθολογία περιποιείται τάς 
ρίζας ίμφυσσώσα είς «ύτάς ρωστικάς καί 
ζωογόνους δυνάμεις. Έκ τής περιοχής τού 
ανακτόρου της αναβλύζουσιν αί πηγαί, αιτι- 
νες και ανθρώπους και ζώα διά τοϋ άναψυ- 
κτικοΰ των νάματος εϋφραίνουσι, καί έξ ών 
τα ανθη ζωην αντλοΰντα πίνουσιν δμοΰ καί 
σπενδουσι. Καί τάς όρεινάς αιγας αυτή πε
ριθάλπει και τους αετούς καί τάς έλάφους 
και τάς δορκαδας καί τοΰ δάσους τάς κίχλας, 
καί συνάγει παντα, δταν βαρύς δ χειι/,ών 
κατά τής χωράς έπέρχηται, εις απόκρυφα 
σπήλαια, και παλιν τοϊς ανοίγει τήν φιλόξε* 
νον πύλην, δταν πλησιάζη τό έαρ.

Είς ολίγους μόνον ευτυχείς έπετράπη τέως 
προσωπον προς προσωπον νά ΐδωσι τήν ώ- 
ραίαν παρθένον καθ’ δλην αύτής τήν αφέ
λειαν και χαριτα. Και ούτοι διηγούνται δτι 
τ/;ν εσπεραν, οποταν ο^ΙΙλιος δύη οπίσωτών 
υψίστων άκρωρειών, καί τό γλυκύ καί ιλαρόν 
τής δειλής λυκόφως τά πάντα διά τής ποι- 
κιλοχρόου άνταυγείας του περιβάλλϊ], μετέω
ρος τοτε φερεται η παρθένος εκ τών ρωγμών 
περιφύτου καί άνθοστεφοΰς βραχώδους πέ
τρας, ωσάν έκ τών σπλάγχνων τής Γής, είς 
τά ύψη άναβα ίνουσα. Ή ξανθή κόμη της κυ- 
μαίνει λυτή καί περικεχυμένη είς τούς ώ
μους, έν ώ έπί τής κορυφής της διά στέμ
ματος έ; άνθέων τών άκρωρειών άναδεδεμένη 
συγκρατεϊται. Ή πλουσία είς πτυχάς έσθής 
της, ή τό ραδινόν σώμα περιβάλλουσα, συνέ- 
χετ’ έπί τού ώμου της υπό μεγάλου περί
χρυσου λυχνίτου, καί ή περί τήν δσφύν της 
ζώνη συνίστατ’ έκ σειράς οπαλλίων λαμ
πρών, στιλβοντων ώς στίλβει τό ουράνιον 
τόξον. Ata τής αριστερας χειρός κρατεί πο- 
λυχορδον, έν <ο διά τής δεξιάς χρυσήν καί
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άδαμαντοκόλλητον γραφίδα. Ούτως άηπτα- 
ται άπό τοΰ βράχου, ρίπτει βλέμμα είς τά 
πέριξ, καί παραχρήμα φύονται μή θεαθέντα 
πώποτε φυτά καί άνθη κάλλιστα πρό τών 
ποδών αύτής, καί άνυψούμενα περιελίσσουσι 
διά τών φυλλίνων καί άνθινων στεμμάτων 
των τό χαριτόβουτον τής μούσης σώμα, καί 
έ/. τών καλύκων τών άνθυλλίων άναθρω- 
σκουσι κυαναΐ καί χρυσοκίτριναι φλογός γλώσ- 
σαι, αϊτινες ήδίστης τόν αέρα καταπλη- 
ροϋσιν εύωδίας. Καί δταν διά τοϋ χρυσοϋ 
της πλήκτρου θίγη τοΰ οργάνου τάς χορδάς, 
προχέετ’ έξ αύτών χείμαρρος ήδίστων τόνων. 
Τότε πάντα τ ’ ά'λγη άποκοιμίζονται βαυκα- 
λώμενα, πασα χαρά έξεγείρεται είς τό στή- 
θος έκάστου ανθρώπου, καί άπαντώσι πέριξ 
άντηχοϋντα δάση καί βράχοι, καί πάντα, 
πάντα ζώσι καί κινούνται. Τά δένδρα κλί- 
νουσι τάς κορυφάς των, τά φύλλα ΰποφρισ- 
αουσιν άσματα ψιθυρίζοντα, καί έγγύθεν καί 
μακρόθεν προσέρχονται ά'γρια καί ήμερα ζώα 
καί κατακλίνονται πρό τών ποόών τής παρ
θένου καί κατακηλοϋνται άκροώμενα τής 
μουσικής αύτής. Ά λ λ ’ ή μοΰσα ί'στατ’ έν 
τω μέσω, πρός τ ’ άνω τεταμένην εχουσα 
τήν κεφαλήν, καί ένθους φαίνεται καί έξαλ- 
λος έξ άλλου κόσμου τούς έμμελεστάτους 
τόνους της καλοΰσα.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟϊΙΙΛΙΙΣ. 
(Έλευδέρως ε* τοΰ γερμανικού

του J. Μ. STOELL).

ΛΟΠΕ ΔΕ ΒΕΓΑ.
(Σ υνέχ ε ια .)

ΈπανελΟών άπό τής άτυχούς εκείνης εκ
στρατείας, έζήτησεν ηρεμίαν καί άνεξαρτη- 
σίαν βίου έν τ/ί πατρίδι του. Τότε καί ή Δω
ροθέα, χήρα ήδη, καί έλευθέρα παντός δεσμού 
τρέφουσα δε είσέτι έν τή καρδία τόν φλο
γώδη πρός τόν Λόπε έρωτα, τώ προετεινε 
τήν χεϊρά της· άλλ’ έκεϊνος ένθυμούμενος βε
βαίως οσα ένεκεν αύτής ύπέστη, τόν ένεκεν 
αύτής καί μόνης τής Ίσαβέλλης του θανα- 
τον, ήονήθη νά συνάψω τοιοϋτον δεσμόν. 
Ά λλ ’ ένυμφεύθη τώ 1 592, τριακοντούτης 
ήδη, τήν Δόναν ’Ιωάνναν de Guartlio, ,νεαράν

γυναίκα, συνενοΰσαν τό έζαίσιον τής μορφής 
κάλλος μέ πολλά ηθικά προτερήματα. Μετά 
τοσαύτας θυέλλας, δ τοϋ Λόπε βίος, ήρχισεν 
ήδη νά ρέη τερπνός καί γαλήνιος, ώς ή ευ
τυχία’ δέν έπλανάτο πλέον εξόριστος, εζη 
έν τή πατρίδι του, μετά γλυκείας και ενά
ρετου συντρόφου" τό μέλλον ηνοιγετο ευρυ 
καί λαμπρόν ένώπιόν του, ή δόξα τω προσε · 
μειδία, ήτο έλεύθερος νά άκο/.ουθηση. τας 
εμπνεύσεις του.

Άπό τής εποχής ταύτης, ήρξατο νά έρ- 
γάζηται σπουδαίως έν τή φιλολογία. Ή θαυ- 
μασία τοΰ πνεύματός του γονιμότης δέν ηόυ- 
νατο νά περιορισθή είς έν είδος συνθεσεως, 
αλλά συμβουλευθείς εαυτόν, εϊόεν δτι το 
Οέατρον ήτο δ αληθής του προορισμός, και 
δτι έ/.εΐθεν έμελλε νά πηγάσν] η περιβαλοΰσα 
αύτόν δόξα. Κατά τήν εποχήν ταύτην το 
Οέατρον είχε καταστή έν 'Ισπανία ή ευγενε- 
στέρα καί δημοτικωτέρα τών διασκεδάσεων. 
Αί τε υψηλαί τάξεις καί ό λαός μεγάλα εύ- 
ρισκον θέλγητρα είς τά τοιούτου είδους θεα- 
ματα. Τεσσαράκοντα δραματικαί εταιριαι 
διέτρεχον τάς πόλεις, ες δε υπήρχον εν Μα- 
δρίτν], * ένθα δύο μεγαλοπρεπείς αίθουσα·, 
προσφάτως εϊχον έγερθή προς παραστασιν 
πλειοτέρων δραμάτων. Οί ποιηταί πρόθυ- 
αον εΰριοκον τήν τε ηθικήν και υλικήν άμοι- 
βήν. Ά λλα  μόλις δ Λόπε, έφάνη έσβέσθησαν 
ώς πρό τοϋ ήλιου, πάντες οί άλλοι άμυδροί 
τοϋ θεάτρου άστέρες. Ή μεγάλη αύτοϋ έν 
ταΐς κωμωδίαις επιτυχία, η ανεξάντλητος 
καί υπερφυσική τοϋ πνεύματος του γονιμο- 
της, μεγάλην τώ ένεποίησαν φήμην. Α; δε 
κωμωδία·, αύτοϋ έπαίζοντο οχι μόνον Ιφ’ δλων 
τών θεάτρων τής 'Ισπανίας, άλλα καί είς 
άλλα άλλων εθνών θέατρα.

Ό Λόπε, διά τοϋ διδακτικού ποιήματος 
τοΰ έπιγραφομένου ή νέα δραματική τέντί), 
δπερ έποίησε κατ’ αϊτησιν τής έν Μαδρίτη 
ύπαρχούσης τότε ποιητικής οικαδημιας, όιε* 
γράψε τούς κανόνας, ο&ς έτνΐρει εν ταΐς κω
μωδίαις του. Ο: πρό αύτοϋ γ ρ ά ψ α ν τ ε ς ,  τών 
όποιων πρωτεύει i  Κερβάντης, έπάλαιον έν 
τοις έργοις αύτών ρ.εταζι> του αρχαίου τϋς 
τέ/ν*/)ς τύπου, zat του νεωτε^ου. Α ττρίά·* 
τος" δ Λόπε διά τών αρχών του, τής θεωρίας 
του, καί τών πολυπληθών δραμάτων το», 
έθεμελίωσϊ το, νέο* τένν^ς siSsv;.
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$ν δε εποχήν ο Λοπε Ξέγραφε τους κανόνας 
τής 'Ισπανικής κωμωδίας, ό Σαιξπηρ έδημι- 
ουργει το δραμα αυτού, άποτινάσσων καί 
αύτός, ώς ο Λόπε, τά δεσμά τής στενής ενό- 
τητος τοΰ τε χρόνου καί τοΰ τόπου’ οί τοΰ 
νέ®υ θεάτρου θεμελιωταί, εκ γενικωτέρας άν- 
τλοΰντες πηγής τα εαυτών δράματα, συμ- 
πλεκοντες εκεί τά εύγενέστερα ώς καί τά 
ταπεινότερα πάθη, τάς ύψηλοτέρας των άν- 
θρώπων τάξεις μέ τάς πλέον χυδαίας, ώς εκ. 
τούτου δε, πλειότερα άναπτύσσοντες συμ
βάντα, πλειοτέρας περιγράφοντες περιπε- 
τείας, δικαίως εύρύτερον έπρεπε νά εχωσι τό 
πεόίον τής δράσεως, μακρότερον τόν χρόνον 
αύτής. Ό Λόπε, νομίζων πρός τούτοις "ότι η 
αισθησις δύναταί νά  μεταβά.Ιγ το'υς κανό
νας, ώς ό σνρμυς τά ενδύματα καί ο χρόνος 
τάς συνήθειας, ώς ό ίδιος εν τινι προλόγω 
του έςεφρασε, καί ότι η μεγα.Λοψνΐα δεν 
(ψ ί.1 ε ι ret νποχύπζχ είμή είς τους ίδίονς 
νόμους, 7} δε δό£α δεν άνήχει είμί, « c Τά 
πρωτότυπα πνεύματα, ώς έν τί}' νέα δρα
ματική του τέχνη  διδάσκει, έθεσεν είς ενέρ
γειαν καί έπραγματοποίηιε τάς θεωρίας του. 
Παντες οΐτε σύγχρονοι αύτω καί μεταγενέ
στεροι δραματικοί τής Ισπανίας ποιηταίάνε- 
γνώρισαν τόν Λόπε, ώ; αρχηγόν των καί δι
δάσκαλον. "Οχι δέ μόνον έν τή ιδία πατρίδι 
τοιαυτην έσχεν επιρροήν ή τοΰ Λόπε τέχνη, 
άλλα και τήν ξένην φιλολογίαν μεγάλως ωφέ
λησε. Λίαν δέ εύστόχως ό "Αγγλος αύτοΰ 
βιογράφος lord Roland λέγει οτι, έάν 5 Λόπε 
δεν έγραφε, τά αριστουργήματα τοΰ Κοονη- 
λίου καί τοΰ Μολλ.έρου δέν ήθελον άναφανή. 
Γνωρί,ομεν δέ, τ ί  σημαίνουσι τά όνόυ.ατα 
ταΰτα έν τή Γαλλική φιλολογία.

At κωμω^ίαι τοΰ Λόπε είναι αληθείς καί 
ζωηροί εικόνες τοΰ χαρακτήρος, τώ ν ηθών 
κα ι των εθίμων τών'Ισπανών το ΰτεμ εσ α ιώ -  
νος καί τών μετέπειτα  χρόνων. Πασα τής 
εποχής του ή κοινωνία παρ ίστατα ι έκεΐζώσα  
και ενεργούσα. Βασιλείς, π ρ ί^ ιπ ες , μ εγά 
λοι κύριοι, μ εγάλα ι κυρία-., σπουδασταί, coa- 
τ ιω τα ι, πάντες ούτοι χαριέστατα είκονίζον- 
τ « .  Λιαν δικαίως δύνατα ί τις νά ειπη, κατά- 
‘ ‘ν* β ιοΤΡα? ον5 τον επιθυμοΰντα νά γνω- 
fL r, τά  ήθη, τάς ιδέας, τάς προλήψεις τής 
ί  .οχής εκείνης, ητις 6 χρυσούς της" Ίσπα- 
r iu c α<ων επεκλήθη, ότι προς τοΰτο ήρκει

νά αναγνωσ·/] τους μυθιστοριογράφους, τόν 
Κεοβάντην, καί τόν Λόπε δέ Βέγα.

Η κωμωδία αυτού δεν είναι σατυρική 
ώς ή τοΰ Άριστοφάνους, έν αυτή ανελίσσον
ται ̂ τά εύγενέστερα τής ψυχής πτάθη, ό έρως 
η φιλία, ή ευγνωμοσύνη, καί παν γενναϊον αί
σθημα δυνάμενον νά κίνηση εις παλμούς τήν 
καρδίαν εισάγει δε λίαν εύστόχως καί χα- 
ριέντως τό κωμικόν. Ό αύτός, δστις τά πε
ριπαθή αισθήματα είκονίζει, εχει συγχρόνως 
τήν τερπνοτέραν φαιδρότητα, καί, ένώ δό- 
ναται νά φέρη τό δάκρυ εις τό δμμα, διά: 
μιας πάλιν εύφυοΰς καί κωμικής ιδέας, δό- 
ναται νά σταματήση αύτό, καί νά φέρτ,. τόν 
γέλωτα έπί τοΰ χείλους..

Παρά τοϊς φιλοπολέμοις καί ρωμαντικοΐς 
συμπολίταις του, δέν ήδύνατο άλλο δράμα
τος είδος νά τύχ7ΐ έπικροτήσεως. Τά ίππο- 
τικά έκείνα αισθήματα, αι ώραϊαι έρωτικαί 
περιπέτειαι, at γενναίαι μονομαχίαι·, πάντα 
ταΰτα τοσοϋτον ζωηρώς, ώσεί ύπό χειρός 
ζωγράφου, παριστανόμενα, πολλήν έξήσκουν 
τήν γοητείαν έν ταΐς καρδίαις τών 'Ισπανών.

Τά θέλγητρα ταΰτα τών κωμωδιών τοΰ 
Λοπε και  ̂η εκπληκτική γονιμότης του εΐ- 
χον αναβιβάσει αύτόν είς τάς ύψηλοτέρας 
τής δόςης βαθμίδας- ούδείς έκ τοΰ μεγάλου 
τών ποιητών τοΰ κόσμου ομίλου έπροικίσθη 
/ι.θτε ύπο τής φύσεως, διά τοιαύτης εύχε- 
ρείας καί γονιμότητος πνεύματος. 'Ο Λόπε. 
είς πάντα τής ποιήσεως τά εί'δη πολυπληθή 
αρήκεν έργα" πολλοί δέ αριθμοί τών κωμω
διών αύτοΰ άναφέρονται, άλλ’ ό πιθανότε
ρος είναι ο τών 1 5 0 0 - έάν δέ πιστεύσωμεν 
ότι πρός συν&εσιν μιας κωμωδίας τώ ήρκει 
πολλακις μία ημέρα, καί ό'τι πλειοτέρας ΐ'σως 
τών εκατόν ούτω έποίησε, βλέπομεν έν τώ  
ποιητή τουτω φυσιν παράδοξον καί ύπεράν- 
θοωπον, δύναμιν πνεύματος θαυμασίαν, καί 
πειθόμεθα ότι ούτος ήτο £ν τών λαμπρών 
εκείνων μετεώρων, άπερ τοσούτο σπανίως έν 
τω πνευματικώ αναφαίνονται όρίζοντι, καί 
προ τών οποίων χαίνουσαι ΰστανται α ί τε" 
σύγχρονοι καί at έπερχόμεναι μάλιστα γε- 
νεαί.

’Αλλ’ έν αυτή ταύ-yj τή θαυμασία πνευ
ματική δυνάμει, εύρόν τινες επιχειρήματα 
ίνα πολεμήσωσι καί περιστείλωσι τήν τοΰ 
Λοπε φήμην, προτείνοντες δτι ό πολλά ποιων
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ούδέν δύναταί καλόν καί τέλειον νά ποίηση. 
Καί ζώντος έτι τοΰ Λόπε, πολλαι έκ φθονου 
κινούμενα-, μετριότητες, έζήτουν διά τοΰ επι
χειρήματος τούτου νά έπισκοτισωσι την τοΰ 
Λόπε' λάμψιν" άλλ’ ούτος μετά τοΰ ίδιάζον- 
τος αύτώ πνεύματος, ίδού τ ι προς τουτους 
άπαντα" «Τί δύνανται. νά εϊπωσι πάλιν οι 
ποιηταί εκείνοι, οΐτινες διά μιας στροφής 
μελετηθείσης τό εαρ, γραφείσης το θέρος, 
διορθωθείσης τό φθινοπωρον, και αντιγρα- 
φείσης τόν χειμώνα, ζητοΰσι νά έπισκοτισωσι 
τά άπειρα τώ ΐ άλλων έργα, έργα τά όποια 
έκμηδενίζουσι ένω συγχρόνως τά μιμούνται; 
Λέγουσιν δτι τό πολύ είναι κακόν, ένώ τό 
ολίγον είναι άλανθάστως τέλειον, ώς (Ηεβε- 
βαίου 6 -ποιητής εκείνος, δστις εις τρεις ήμε- 
ρας τρεις συνέθεσε στίχους" αλλ̂ ’απατώνται 
καί δύνανται παρά τών σοφών να δι^αχθώ- 
σιν δτι η αύτή Πρόνοια, ητις εποιησε τας 
γονίαους γαίας, έποίησε και τας στείρας, 
καί δτι 5 Φοίνιξ, δστις έν ’Αφρική παραγει 
βαλάνους, έν Ισπανία δέν παράγει ειμή 
φύλλα.))

Ά λ λ ’ ένω ή δόξα περιέθαλπεν έν τή άγ- 
κάλη της τόν ποιητήν, και η ακολουθούσα 
τά βήματά του δυστυχία δεν ε λησμονεί αυ
τόν. Πολλάκις δ άνθρωπος συλλαμβάνει καί 
κλείει έν τή άγκάλη την ευτυχίαν, αλλα τα
χέως αύτη ολισθαίνουσα τώ διαφεύγει, άφι- 
νουσα μόνον εις τάς χείράς του ράκος τής 
ίσθήτός της. Τό ράκος τούτο εΤναι η άνά- 
μνησις . . . Ούτω καί δ Λόπε ένόμισεν ήδη 
δτι έκράτει αύτήν, άλλ*’ αίφνης εύρεθη με 
κενάς τάς άγκάλας" είς τά στήθη του ηνοίγη 
χάσμα, και έκεΐ βαθέως ο πόνος ένωκΛ,σε.

Θαυααζόμενος ύπό τών συμπολ.ιτών του, 
άγαπώμενος ύπό τής νεαρας αυτού συζυγου, 
έχων έν τώ οίκω του δύο άφρόντιδα καί 
φλύαρα πτηνά, δύο μικρούς υιούς τόν Κάρο
λον καί τόν Λόπε, ήτο λάαν ευδαίμων, και 
τήν εύδαιμονίαν του ταύτην ίδου πώς έν τινι 
πρός φίλον έπιστολή περιεγραφεν- «Αιτρικυ- 
μίαι τοΰ έ'ρωτος εΐχον έπί τέλους κατευνα- 
σθή, δέν έφοβούμην τήν μανίαν του. Εκα- 
στην πρωίαν, μέ τό λυκαυγές, έβλεπαν νά 
έγείρηται πλησίον μου ή έράσμιος καί χα- 
ρίεσσα μορφή τής γλυκείας συζύγου μου. Με 
παρειάς άντανακλώσας τήν λάμψιν τοΰ κρί
νου καί τού ρόδου, δ μικρός μου Κάρολος κα

τέθελγε τήν ψυχήν μου δια τής χαριτος τής 
παιδικής του ' γλώσσης, καί έλησμονούμην 
βλ,έπων αύτόν παίζοντα καί σκιρτώντα, ως 
μικρόν πρόβατον, έπί τής χλόης. “Εκαστος 
λόγος ψελλιζόμενος υπό τής εΐ'ετι ανεπιτή
δειας εκείνης γλώσσης ητο δι’ ημάς χρη
σμός, καί διεφιλονεικοΰμεν τα προσφιλή ε
κείνα χείλη τά όποια έπρόφερον αύτόν.^Ενε- 
δυόμην βραδέιος, ηύχαρίστουν την αιωνιαν 
Πρovotav διά τά άγαθά τά οποία μοί είχε 
παοαχωρήσει, καίμεμαγευμενος από τοιαυ .ας 
πρωίας, διαδεχθείσας τοσω σκοτεινας νυκ.ας, 
έθρήνουν πολλάκις διά τας αποπλανήσεις τοΰ 
βίου μου . . . "Επειτα άπεχώρουν διά νά 
συμβουλευθώ τά βιβλία μου και δια νά 
γράψω. Συχνάκις, δταν ηρχετο η copa τού 
γεύματος, καί μέ έκάλουν πρός τοΰτο, άπε- 
κοινόμην μετά θυμού νά υ.ε άφησωσιν ήσυ- 
χον, τόσον ή μελέτη είναι ισχυρά, τόσον 
ίσχυρώς μας αιχμαλωτίζει. Ά λλά  τοτε, ό'- 
λος άδάμαντες καί άνθη, έφαίνετο ό Κάρολός 
αου διά νά μέ καλέσνι καί αύτός. Φωτίζων 
με διά τών βλεμμάτων του, καί περιβάλλων 
με διά τών βραχιόνων του, μέ εΐλκυεν άπό 
τής χειρός, καί έγώ μέ τήν ψυχήν^πληρη η
δονής. τόν ήκολούθουν μέχρι· τής έδρας, οπού 
μέ έτοποθέτει, πλησίον τής μητρός του.» Α.ί 
γραμμαί αύται ζιοηοως παριστάνουσι την 
ηρεμίαν τής τοΰ Λόπε καρδίας, καί τόν 
πλήρη άγνών τέρψεων βίον του. Ή πρός τά 
τέκνα του στοργή έπλημύρει τά στηθη του 
έζη περικυκλούμενος ύπό δόξης και έρωτος. 
Ά λ λ ’ ή τοιαύτ*/! ζ<υνι όεν ε[Α ελλε να οιαρ-
κέση έπί πολύ.

’Ολίγος παρήλθε χρόνος, καί οί λάμπον- 
τες τού οκταετούς Καρόλου του οφθαλμοί 
έκλείσθησαν ϊνα μή άνοιγώσι πλέον, και τό 
λεπτόν εκείνο χείλος τοΰ όποιου οί λόγοι 
τοσοϋτον έθελγον τήν καρδίαν τοΰ Λόπε, 
έμεινε βωβόν καί παγετώδες. Τίς δύναταί νά 
έκφράση τήν οδύνην τοΰ ποιητοΰ; . . · 
έν 'τούτοις αύτη ητο λίαν μικρά, όιότι άλλη 
βαθυτέρα τόν άνέμενε πληγή. Ή γλυκεία 
σύντροφος ήτις έπαοηγόρει αύτόν σπογγίζουσα 
διά τών χειλέων τά διά τόν Κάρολον δά
κρυα, μετ’ ολίγον ποθήσασα τό τέκνον της, 
άπήλθεν ίνα τό έπανίδν). ΤΩ γλυκεία τής ά- 
θανασίας έλπίς'. όποιον εις τά στήθη τών 
θνητών έγχύνεις βάλσαμον ’. .  . . Ά λ λ ’ εΐναι
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άοχ γε αληθές, οτι απελθοντες εντεύθεν, θά 
ίόωμεν πάλιν αλλαχού τά  προσφιλή ημΐν 
οντα ; θά εχϊ) έκεΐ ό υίός τήν μητέρα του, η 
μητηρ τό τέκνον της, ό αδελφός την αδελ
φήν ; Ώ  όνειρα χρυσά καί παρηγόρα! . . .

Α ί νέα-, αύτα ι καί βαρύτεραι χάσης άλλης 
συμφοραί, μεγάλως έπέδρασαν είς την ψυχήν 
τοϋ ποιητοΰ. νΟτε α ί πρώται τον έπληξαν 
συμφοράς ητο νέος' τά  όνειρα τοΰ μέλλοντος 
εοαυκάλουν αδτόν, καί έπλήρουν τά  στήθη του 
ελπίδων- α λλ ’ ηδη τήν μέσην ηλικίαν ύπερβάς, 
έβαινε προς τό τέρμα τοΰ βίου του, ούδέν ει/εν 
απο του μέλλοντος νά έλτϊίσνι. ^Εστρεψε τότε  
τό ένδακρυ βλέμμα πρός τόν ουρανόν, τήν τε- 
λευτα ίαν τοΰ θνητού έλπίδχ, καί ειδεν έκεϊ 
τής θρησκείας τήν χεΐρα καλοΰσαν αύτόν. "Εν 
ετος μετα  τον θάνατον τής συζύγου του, 6 
Λοπε ήτο ιερευς. Μετά πόσου ζήλου άφιερώθη 
τοτε είς τά  νέα του καθήκοντα! Ειχε κατα- 
g'/.z\)C(.gzi εν tv) oi'/acc του ττροσευ/.τηριον, χ.αί 
ε ζ ε ΐ έ/.άσττ,ν τ:ρωΐαν έλειτούργει. Τά δάχ.ουα 
έλαμπον είς τους Οφθαλμούς του, καί βαθείας 
ησθάνετο συγκινήσεις δτε προσηύχετο ό ευσε
βής ποιητής. ’Εγένετο μέλος τοΰ συλλόγου 
τώ ν εν Μαδρίτη γεννηθέντων ιερέων, καί 
μ ετά  θαυμαστής άκριβείας έξεπλήρου τά  
καθήκοντα, ά τινα  ο σύλλογος εκείνος είχεν 
αναλαβει. Έ πεσκεπτετο τά  νοσοκομεία, ή- 
λέει τούς πτωχούς, έπεριποιεΐτο τούς άσθε- 
νοΰντας ιερείς, συνώδευεν αυτούς μέχρι τής 
τελ,ευταιας τω ν κατοικίας. Ή δέ ανατροφή 
τώ ν τέκνων του, καί ή καλλιέργεια μικροΰ 
κήπου παρα τή οίκία του, άπετέλουν τάς  
τερψεις αυτοΰ. Κ α ί τόν μικρόν τοΰτον :·.ή - 
πον η εισετι ζωηρά τοΰ ποιητοΰ φαντασία  
εκοσμει δια καλλονών άνυπάρκτων* γράφων 
<.ρος φίλον του, ίόου πώς αυτόν περιγράφει.
« ΐδε, λεγει, τους αναπηδώντας εκείνους 
κρουνούς, τούς μεγαλοπρεπείς οβελίσκους, τήν 
λίμνην εκείνην έπί τής οποίας πολυπληθείς 
λέμβοι τρέχουσι μέ ανοικτά τά  Εστία, ώς 
κύκνοι οίτινες πλέουσι μέ τεταμένας τάς 
πτέρυγας' τάς σειράς ταύτας τών π λ α τά 
νων, δπου ή δρασις βυθίζεται καί χάνετα ι, 
και εις τάς άκρας αύτών τά  αγάλματα  τώ ν 
μεγάλων άνδρών πάσης χώρας καί εποχής...» 
Ούτω έςακολουθεΐ μεγαλοπρεπώς περιγρά- 
φων τόν φαντασιώδη κήπόν του, καί περαί
νει δια τών λόγων τούτων" «καί σύ, Φραγ

κίσκε, σύ, δστις γνωρίζεις τήν πτω χίαν μου, 
βεβαίως άναγινώσκων με θά μείντις ένεός, 
και θά μέ ερώτησές τ ι πράγμα είναι αυτός 
ο κήπος μου' ό κήπος ούτος είναι μϋθος, ά- 
πλοΰς μϋθος' ολίγα άνθη, δύο σκιάδες, μία  
πορτοκαλλέα, μ ία  ροδή, καί δύο δένδρα κα- 
τοικούμενα υπό δύο μικρών άηδόνων, ιδού ό 
αληθής κήπός μου' καί έν τούτοις προτιμώ 
αύτόν άπό τούς κρεμαστούς κήπους.»

’Α λλά  μή τ ις  υπόθεση δτι ό Αόπε στρα
φείς δλως πρός τάς νέας αύτοΰ ασχολίας,, 
καί άφιερώσας τήν ψυχήν του είς μόνον τόν 
Θεόν, έπαυσε πλέον τοΰ νά ήναι ό μέγας 
τής 'Ισπανίας δραματουργός- διότι ή κεφαλή 
εκείνου μέχρις εσχάτου γήρως δέν έπαυσε νά 
παραγη λεγετα ι δε, ότι τά  δύο τρ ίτα  τών 
δραμάτων του, ίερεύς ων, έποίησε.

Ώ ς άνακούφισις δέ άπό τών τοσούτων 
μόχθων, καί τής δυστυχούς αύτοΰ ζωής γη -  
ρασκοντι ηδη, τω  επεδαψιλευθησαν τιμαί., 
ας ουδεις ισως άλλος τών ποιητών άπήλαυσε. 
Λέγεται δ τ ι ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα τής 
Ισπανίας, οτε κατα τύχην διαβαίνοντες 
άπήντων τόν γέροντα Λόπε, δ ιέττατον τόν 
ήνίοχόν των νά σταματήσνι, ίνα θαυμάσωσι 
τον ένδοξον ποιητην" ή είκών του έκόσμει 
τούς τοίχους ό'λων τών οικιών, καί τό ό'νομά 
του επεΐχε τόπον επαίνου- εΐναι «τοΰ Αόπε» 
ελεγον, θαυμάζοντες πράγμά τ ι. 'Οσάκις έφαί- 
νετο είς τάς οδούς, τό πλήθος συνωθεΐτο 
περι αυτόν, καί πάντες εδείκνυον πρός άλ-  
λήλους μ ετ ’ αγάπης καί ύπερηφανείας τον 
ποιητην τής πατρίόος τω ν, δστις διά τής 
δόξης του είχεν αυξήσει τήν δόξαν τοΰ 
έθνους.

Ά λ λ ’ η εστεμμένη εκείνη κεφαλή έπρεπε 
τέλος μ ετα  τοσαυτας θυελ.λας νά εύρν; άνά-  
παυσιν αιωνίαν. Περί τά  τελευτα ία  τής ζωής 
του έτη, δύο ακόμη φοβερά τής δυστυχίας 
κτυπήματα  ήλθον νά π['οσθέσωσι νέας πλη- 
γας εις την αίμασσουσαν εκείνην καοδίαν. 
Περί τούτων ούδέν σαφές γνωρίζομεν. Ό  δέ 
Montalvan, αναφερει μόνον, δτι τό εν έξ 
αύτώ ν ήδύνατο νά καταβάλν) καί τό μέγ ι-  
στον θάρρος. νΕκτοτε βαθεΐα μελαγχολία  
κατέλαβε την ψυχήν του, συχνάκις δέ έλεγε 
προς τους φίλους του, δτι ό θάνατος ήτο δ 
μονός ποθος του. Μετά επίμοχθον ημέραν, 
ποθητη καθίστατα ι η νύξ ή φέρουσα τήν ηρε
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μίαν καί τόν ύπνον. 'Η τοΰ ποΟου τουτου 
άπόλαυσις δέν έμελλε νά βραδύνϊ].

Ά λλά  μέχρι τών τελευταίων τοΰ βίου του 
στιγμών διετήρει το σθένος τής ψυχτς. xat 
■έξεπλήρου μετ’ άκριβείας τά εαυτού καθή
κοντα. Μίαν εσπέραν, παρευρίακετο είς τινα 
σύλλογον, καί έκεΐ ησθάνθη εαυτόν έξαντλού- 
μενον. Τόν ώδήγησαν είς τήν οικίαν του. Τήν 
επομένην ημέραν πρός το εσπερας, εζητησε 
νά μεταλάβη τών θειων μυστήριων. Ησπα- 
σθη τούς φί/.ους του, εζητησε την κόρην του 
τήν όποιαν ηύλόγησε, καί μέχρι τής τελευ
ταίας στιγμής τούς παντας εδιδασκε συνι- 
στών αύτοΐς τήν πρός άλληλους αγαπην, 
τήν ειρήνην, τό έλεος. Εις ιερευς έόεετουπερ 
τοΰ άποθνήσκοντος- οί δέ άλλοι γονυκλινείς 
έκλαιον καί συνώδευον κατά νοΰν τηνδεησιν. 
'Ο Λόπε, έχων τεταμένα πρός ουρανούς τα 
δμματα, τά χείλη προσηλωμένα έπι σταυ
ρού, προσέβλεπεν ήρέμα προσερχόμενον τόν 
θάνατον. Τήν 21 τοϋ Αύγούστου τοΰ 16 3 5  
5 Λόπε δέ Βέγα δέν εζη πλέον.

Ή κηδεία του υπήρξε μεγαλοπρεπής. 
Άπασα ή υψηλή κοινωνία, άπασαι τοΰ λαού 
αί τάξεις, ωδήγουν τόν νεκρόν είς τήν κα
τοικίαν του. Τό ακολουθούν πλήθος εξηπλοΰτο 
άπό τοΰ ενός είς τό έτερον τής πολεως,άκρον. 
'Ότε δέ κατεβίβασαν αύτόν εις τον τάφον, 
μεγάλη άκούσθη βοή, ώσει ομοφωνος χιλιά
δων στεναγμός. '11'Ισπανία εθρηνειτονποιη- 
την της.

ΤΙΜ. Ε. ΙΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.

Φ Ρ Α Γ Κ ΙΣ Κ Η  Η Ε Ξ  Α Ρ ΙΜ ΙΝ ΙΟ Τ .

Ι2ΤΟΡΙΚΙΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ.
(Συνέχεια καί τέλος.)

ΥΙΙ
«Έτη πολλά εΐχον παρέλθει, άφ’ ης ή Θεία 

Κωμωδία έγράφη. 'Μ κόνις τής Φραγκίσκης 
καί τοΰ Παύλου δέν ειχε ταραχθή. Ή θεο
μηνία είχε πέσει έπί τής οίκογενείας του 
Γου’ίδου, ώς έπ’ εκείνης άλλοτε τοΰ Ααί'ου. 
'Η ιστορία ολόκληρος τής δυναστείας ταύτης, 
άρξάσης έπί δύω αιώνας, είναι μακρα σειρά

κακουργημάτων και βιαιοπραγιών, διαπρα- 
χθεισών παρά τών δυναστών προς αλ.ληλους.

'Ο υίός τοΰ Γουΐδου Όστάκιος έφονεύθη 
παρά τοϋ άνεψιοΰ αύτοΰ Ραμβερτου. κατα- 
λαβόντος τήν άρχήν. 'Ο διάδοχος τούτου Βερ- 
ναρδΐνος έφυλ^ακίσθη παρα τών στασιασαν- 
των αδελφών του Πανδολφου και Λαμβερ- 
του, καί ούτοι πάλιν εφονευθησαν υπ εκεί
νου άναλαβόντος τήν άρχήν. Γουιδος ο τρί
τος έξεθρονίσθη υπό τών τριών υιών του καί 
έβλήθη έν φυλακή δπου άπεθανε. Και ο τε
λευταίος τής δυναστείας ταύτης Όστάκιος 

πολεμήσας πρός τούς 'Ενετούς, ηχμαλω- 
τίσθη, μετηνέχθη τή ύιαταγή τοΰ Αογου 
μετά τής συζύγου καί τών τέκνων του είς 
Κρήτην καί έκεΐ άπέθανε. Τό αίμα λοιπόν 
τοΰ Γουΐδου είχε παντελώς έκλ:ίψει και η 
μνήμη αυτή τής Φραγκίσκης, δτε ευγενής τις 
τυμβωρύχος ήλθε να ταραξν) έκ νεου t r y  
κόνιν τών δύο έραστών. Κατά τας αρχας τοϋ 
παρόντος αίώνος δ Σίλβιος Πέλλικος  ̂έγραφε 
τήν τραγωδίαν του «Φραγκισκα η έζ Αρι- 
μίνου.» 2υνέγραψε τήν τραγωδίαν ταυτην, 
τήν δοξάσασαν αύτόν, ο ΙΙελλικος έμπνεο- 
μενος υπό τοϋ έπεισοδίου τοϋ Αάντου. Τοΰτο 
μαρτυρεί ή οικονομία καί ή πλοκή τοϋ δρα- 
ματος, στηριζόμενα κατα μεγα μέρος εις τ^ν 
διήγησιν τής Φραγκίσκης, καί πολλοί έτι ς ι-  
χοι, ους έν τή ζέσει του ο Πελλικος αφήκεν 
ακεραίους ώς έχουσιν έν τώ ρηθεντι έπεισο- 
δίω. Λέγουσι πρός τούτοις δτι και άλλο τ ι 
αίτιον ύποκεκρυμμένον παρεκίνησε τόν Πέλ- 
λικον είς τήν συγγραφήν τής τραγωδίας ταυ- 
της- δ έρως αύτοΰ δηλαδή πρός νεάνιδα ονο- 
μαζομένην Φραγκίσκαν. Τής τραγωδίας ναύ
της, ήτις εινε μία τών διαπρεπεστερων τοΰ 
κλασικού Ιταλικού θεάτρου καί μόνη ήρκεσε 
ν’ άποθανατίσ?] τόν συγγραφέα, παρεντιθέ
μεθα ένταϋθα βραχεΐαν άνάλυσιν.

Πρόσωπα τής τραγωδίας ταύτης εισι τέσ- 
σαρα- ό Λαντζιώτος δηλονότι, δ Παύλος 
άδελφός του, ή Φραγκίσκα καί δ πατήρ αύ
τής Γουΐδος. 'Η δέ σκηνή υποτίθεται έν ’Αρι- 
μίνω είς τό άνάκτορον τοΰ Λαντζιώτου. Έν 
τη πρώτη σκηνή δ Γουΐδος συνομιλεί μετά 
τοϋ Λαντζιώτου καί ούτος διηγείται πρός 
τόν πρώτον, έλθόντα νά ιδ-/) τήν θυγατέρα 
του καί νά τήν παραλάβη κατά τήν θέλησίν 
της δ'.ά τινα καιρόν είς 'Ραβένναν, τήν με-
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τατροπήν τοϋ χαραχτώ ρος αύτής ατό εύθυ
μου εις σύννουν και μελαγχολικόν. ’£νω δ’ 
εκείνος άπορεΐ, τδ  λέγει οτι ζή άπομέμο- 
νωμένη, θρηνούσα τόν έν τω πολεμώ άπο- 
θανόντα άδελφόν καί μισούσα τόν φονέα.
Ιστεον δτι δ Πέλλικος, πρό; δραματικωτέ- 

fav συγκρουσιν τών παθών, πλάττει τόν 
Ιΐαΰλον φονεα (εν τή μάχη) τοΰ άδελφοΰ τής 
Φραγκίσκης. «Τό όνομα, λέγει, τοΰ Παύλου 
»τήν ενοχλεί καί μόλις εμαθεν ότι έ—ιστρέ- 
»φει ένταϋθα^ άφήκε κραυγήν καϊ, έπιστρέ- 
»οει! άνέκραξε τρέμουσα’ καί δτε τήν ένό- 
»μισα νέκραν ώρκίσθην παράφορος νά τήν 
»έκδικηθώ καί κατ’ αύτοΰ τοΰ άδελφοΰ μου.» 
« Ά λ λ ’ η Φραγκίσκο, εξακολουθεί, άκούσασα 
«τοΰτο έξορκίζει αυτόν νά τάν αγαπά, διότι 
»εΐνε 5 μόνος του φίλος.»

’Ενώ δέ̂  τώ διηγείται τάς προσπαθείας 
του οπως αποδιωζη εκ τής Φραγκίσκης τήν 
καρδιοβόρον μελαγχολίαν, έξ ών καταφαίνε
ται ή σφοδρότης τοΰ έρωτος αύτοΰ, εισέρ
χεται η Φραγκίσκα καί έναγκαλίζεται τόν 
πατέρα της δτε όέ εν τώ διαλόγω ή Φραν- 
κισκα τω ϋ7Γ0ίΛΐ(Λνν)̂ ει οτι υπειχ-ουσα είς τό 
θέλημα του α<ρη*ε την ττρόθεσ'ΐν της του νά 
κ,λς,ισθτ) εις μοναστηριον ()&α νά γεινη νύμφη 
και ακολούθως στρεφόμενη πρός τόν σύζυγον 
λέγει δτι ζώσα τόν λυπεί, άλλά θανοΰσα θά 
τάν έλύπει περισσότερον καί διά τοΰτο δέν 
αποθνήσκει, 5 Λαντζιώτος αποκρίνεται. Λυ
πεί με, δηλητηριαζε δλας τάς ώρας τής ζωής 
μου, άλ.λα ζήθι. —  Τήν υποψίαν τοΰ Λαν- 
τσιωτου περί ακουσίου ερωτος αποκρούει μετ’ 
άγανακτήσεως ή Φραγκίσκα, καί έπί τέλους 
ό Λαντζιώτος συγκατανεύει ν’ άναχωρήση διά 
'Ραβένναν η σύζυγός του.

Όδηγεϊ ή Φραγκίσκα τάν Γουίδον είς τά 
δώματά του καί* ακόλουθός τις άναγγέλλει 
τήν άφιξιν νέου τινός ιππότου. Εινε δ Παΰ
λος ό πρό καιροΰ άπών τής Ιταλίας. Οί δύο 
αδελφοί έπαναβλέπουσιν άλληλους μετ’ εύ- 
χαριστήσεως. Ή φιλοπατρία τοΰ Πελλίκου 
τίθησιν εις τό στόμα τοΰ Παύλου τους έξης 
στίχους.

«Δια σε, δια σέ τήν τρέφουσαν γενναίους 
πολίτας θά πολεμήσω, ώ ’Ιταλία μου, εάν 
προσβολήν τινα κίνηση κατά σου δ φθόνος. 
Δεν είσαι σύ τό εύγενέστερον έδαφος έξ δσων 
«ερμαινει s ήλιος; Πάσης ωραίας τέχνης δέν

είσαι μήτήρ, ω ’Ιταλία! Κόνις ηρώων δέν 
εϊνε τό χώμά σου;»

'Ο Λαντζιώτος ζητεί παρηγορίαν είς τήν 
αγκαλην τοΰ άδελφοΰ καί διηγείται αύτώ 
τόν μετά τής Φραγκίσκης γάμον του δν φαί·1 
ν&ται ότι ηγνοει, καί τήν λύπην ην αισθά
νεται διά τήν αλλαγήν τοΰ χάρακτήρος καί 
δια τήν αποστροφήν, ήν δεικνύει πρός τόν 
φονεα τοΰ άδελφοΰ της, δστις εϊνε αύτός ό 
Παΰλος. Ό Παΰλος τότε ταράσσεται καί λέ
γει τώ αόελφώ του, δτι άναχωρεΐ έκ νέου, 
μή θελων νά γείνη πρόσκομμά ή παρουσία 
του εις την ευτυχή των συμβίωσιν. Α νταλ
λάσσει το ξίφος του μετά τοΰ Λαντζιώτου 
καί ζητεί νά φύγη ελπίζων, ώς λέγει, δ και
ρός νά μεταβάλη τό πρός αύτόν μίσος τής 
Φραγκίσκης. —  Κλαίεις; τόν έρωτα δ Λαν
τζιώτος.—  Διότι ήγάπησα, άπαντά δ Παΰλος* 
νεανιδα τινα, την μόνην έν τώ κόσμω, ήτις 
δϊ.ν με έμισει, καί τώρα μοί τήν ήρπασεν δ 
®“°ς· Ματην εκλιπαρεί αυτόν ο Λαντζιώτος 
νά υπάγουν πρός τήν Φραγκίσκαν, ελπίζουν 
δτι διά τών εύγενών τρόπων του δέν ήθελε 
δυνηθή νά έπιμείνη εις τό μίσος.—--’Ενώπιον 
της, λεγει ο Παΰλος, δέν θά έμφανισθώ ποτέ· 

’Εν τη δευτέρα πράξεί ή Φραγκίσκα μα·» 
θοΰσα την ελευσιν τοΰ Παύλου καί έμμανώς 
έρώσα αϋτοΰ, φοβείται μήπως ή άσθενής της 
καρδια ενδωση εις τά κυριεΰον αύτήν πάθος 
καί παραβή τά συζυγικά τής καθήκοντα, καί 
διά λόγων ύποκεκρυμμένων έκδηλοϊ είς τάν 
πατέρα της το πάθος, και τώ λέγει δτι δέν 
επρόδωκε μέν τόν σύζυγον, d l l '  δτι έράται 
ακουσιως, και δτι εκείνος ού έράται ευοίσκε- 
ται εν Άρίμινω, τώ λέγει δέ τοΰτο ζητούσα 
να ευρη εν αύτώ παραμυθίαν καί στήοιγμα. 
'Ο Γουίδος ταράσσεται έπί τή εξομολογήσει 
τής θυγατρός, καί διατάσσει αύτήν νά τάν 
α/.ολουθηση είς 'Ράβενναν. ’Εν τώ μεταξύ 
εισερχεται δ Λαντζιώτος, καί, ευρών τήν 
Φραγκίσκαν μόνην, τη άγγέλει δτι εινε πε
ριττή η φυγη της' διότι δ Παΰλος αναχωρεί 
εκ νέου, άλλ’ δτι ττρίν φύγη ζητεί νά ίδη αυ
τήν επι μιαν στιγμήν. Ή Φραγκίσκα Φοβεί
ται μήπως ή συνέντευξις αΰτη κλονήση τό 
καταρρεον ήδη θάρρος της, προβάλλει προ
φάσεις άρνησεως, άλλ’ δ Λαντζιώτος μή προσ
εχών εισάγει ταυτοχρόνως τόν Παΰλον είς 
την σκηνην. 'II Φραγκίσκα κρύπτεται είς τάς
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αγκάλας τοΰ συζύγου της, καί τότε μόνον 
■εγείρει τούς οφθαλμούς, δτε ά/.ούει θρη- 
νοΰντα τόν Παΰλον διηγούμενον τόν άκού- 
σιον φόνον τοΰ άδελφοΰ της, δν διέπραξε.

—  Τίς κλαίει; έρωτα— ’Εγώ, Φραγκίσκα 
άποκρίνεται δ Παΰλος' άπώλεσα, λέγει, τήν 
γυναίκα, ήν ήγάπων" δέν άρκεΐ' άπόλλυμΐ 
τώρα τόν άδελφόν καί τήν πατρίδα.— Μείνε, 
τώ λέγει εκείνη, εγώ μόνηάναχωρώ. Ό άδελ- 
οός σου εχει ανάγκην σοϋ;— ’Ώ ! τόν άγα- 
πας! άνακράζει, καί εγώ τάν άγαπώ, καί 
δταν μαχόμενος έσωζα άπά τά άγρια στίφη 
τάς συζύγους καί τάς παρθένους καί μ’ άπε- 
κάλουν δλοι ισχυρόν άλλά καί γενναΐον πο
λεμιστήν, ήγαλλόμην σκεπτόμενος δτι δ ά- 
<5ελφός μου θά μ’ έπανέβλεπε μίαν ημέραν 
μετ’ εύγενοΰς υπερηφανείας.

Είς τά άκουσμα τής γενναιοψυχίας τοΰ 
Παύλου ή Φραγκίσκα συγκινεϊται, καί άνα- 
μιμνήσκεται τής γυναικός, ήν εΐπεν δ Παΰ
λος δτι ήγάπησεν, άλλά ταυτοχρόνως έπα- 
νερχομένη είς εαυτήν,—  Σέ μισώ, τώ λέγει. 
Ό Παΰλος φεύγει παράφορος, ή δε Φραγκί
σκα εκφέρει κραυγήνπόνου. Ά λ λ ’ δ Λαντζιώ
τος, άγωνιών μ.άρτυς τής σκηνής αυτής. —  
Πώς, άνακράζει, δεικνύεις οίκτον δπέρ αύτοΰ 
καί δμως προσποιείσαι! Έβαρύνθην νά υπο
φέρω τήν παράφορον διαγωγήν σου καί ζητώ 
νά μάθω τήν αιτίαν.— Καί έγώ, άπαντα ή 
Φραγκίσκα, έβαρύνθην νά υποφέρω τάς άδι
κους υπονοίας σου καί θά άπολαύσω τήν γα
λήνην δταν δέν θά βλέπω πλέον τάν
κόσμον.

*Η τρίτη πραξις άποτελεΐται σχεδόν όλη 
ΐκ  τής σκηνής τής συναντήσεως τοΰ Παύλου 
μετά τής Φραγκίσκης καί τής έκμυστηρεύ- 
σεως πρός άλληλους τοΰ πάθους των. Ή 
σκηνή αΰτη εϊνε τό ώραιότερον κάί τό παθη- 
τικώτερον μέρος τής τραγωδίας, ή πάλη με
ταξύ τοΰ έρωτος καί τοΰ καθήκοντος είς άμ- 
<ρότερα τά δρώντα πρόσωπα, ίδίως δέ έν τη 
Φραγκίσκη, εϊνε ζωηρύτατα καί πιστότατα 
διαγεγραμμένα. ’Εκ τής σκηνής ταύτης παρα- 
θέτομεν ένταϋθα μέρη τινά έν μεταφράσει

Ό Παΰλος εισέρχεται είς τήν σκηνήν ζη
τών νά ίδη τελευταίαν φοράν τήν Φραγκίσκην. 
Τετρωμένος τήν καρδίαν έκ τοΰ ερωτος οργί
ζεται κατά τοΰ άρπάσαντος, άλλ.’ οπισθο
χωρεί άναλογιζόμενος δτι ό άρ~αξ εϊνε ί  α

δελφός του. Ή Φραγκίσκα, χωρίς νά ίδη τόν 
Παΰλον. Ιρχεται ζητοΰσα τόν πατέρα της, 
ένώ δέ σκέπτεται ν’ άναχωρήση δπως ύπάγη 
είς τό εύκτήριον καί έκεΐ προσευχηθή είς τόν 
Θεόν καί ζητήση συγγνώμην τών παραπτω
μάτων της, τήν πλησιάζει δ Παΰλος.

IIΑΥΛΟΣ (προχωοεΓ)

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ^

"Ω Θεέ! . . , κύριε, τ ί ζητείτε;
Π AT ΛΟΣ.

]Νά σοί δμιλήσω ακόμη
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ. f

Νά μοί δμιλήσης; . . . Φεΰ! είμαι μόνη .. 
Μόνην μέ άφήκες πάτερ; πάτερ ποΰ είσαι; 
Βοήθησον τήν θυγατέρα σου. Θά εχω τήν δύ- 
ναμιν νά φύγω.

ΠΑΥΛΟΣ.
Ποΰ;

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.
Κύριε! μή μέ άκολουθήσης. Σεβάσθητι τήν 

θέλησίν μου. Άποσύρομαι είς τό εύκτήριον 
τής οικίας μου. "Εχουσιν ανάγκην τοΰ ού- 
ρανοΰ οί δυστυχείς.

ΠΑΥΛΟΣ.
Είς τό εύκτήριον τών πατέρων μου θά 

Ιλθω καί έγώ μετά σοΰ. Τίς εϊνε δυστυχέ- 
στερος έμοΰ; ώ γύναι, σύ θά αίτησης τάν θά
νατόν μου, τόν θάνατον τοΰ άνόρός, δν' άπο- 
στρέφεσαι' έγώ θά παρακαλέσω τόν ούρανόν 
νά είσακούση τάς εύχάς σου, νά συγχωρηιη 
τό μισός σου, νά σοί δωρήση τήν ίλαρότητα, 
καί νά διαφυλάττη έπί μακράν τήν νεότητα 
καί τό κάλλος έπί τής μορφής σου' νά σοι 
παράσχη παν δ,τι επιθυμείς . . .  παν δ , τ ι . ». 
ώς καί τόν έρωτα τοΰ συζύγου σου . . .  καί 
τέκνα έξ αύτοΰ εύδαίμονα.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.
Παΰλε! φεΰ! τ ί λέγω ; . . .  οχι, μή κλαΐ?> 

τόν θάνατόν σου δέν ζητώ.
ΠΑΥΛΟΣ.

νΟμως μέ άποστρέφεσαι. ..
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.

Καί τ ί σέ μέλει, εάν δφείλιο νά σ" άποςρέ- 
φωμαι ; . .  Τήν υπαρξίν σου δέν ένοχλώ .. Αΰ- 
ριον δέν θά είμαι έδώ πλέον. Θά ήσαι σύ 
συμπαθής σύντροφο; τοΰ άδελφοΰ σου. Σύ πα- 
ρηγόρει τον διά τήν στέρησίν μου. Θάκλαύση 
βεβαίως. . .  ω ; είς Άρίμινον μόνος αύτός θά

8
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κλκύσ-/], όταν θά γείννι γ νω ςό ν .,.. ’Άκουεον' 
Μή τω  εϊπ/,ς προς το παρόν. . .  πλήν μάθε 
ό'τι είς Ά ρίμινον δέν θέλω πλέον έπιστρέψει. 
Ή λύπη θά μέ φονεύση. "Οταν γνωστόν γείνη 
τοϋτο τω  συζύγω μου, σύ παρηγορησέ τ ο ν . . .  
καί σύ ακόμη . . .  χάριν αύτοϋ . . .  χύσε έν 
δάκρυ.

ΠΑΥΛΟΣ.
Φραγκίσκα, τ ί  μέ μέλει άν μ ’ άποστρέ- 

φεσαι" κα ί τ ί  ζητείς ; Τά μισός σου λέγεις δέν 
ενοχλεί τήν ΰπαρξίν μ ου; Κ α ί οί απαίσιοι 
αυτο ί λόγοι σ ο υ ; , . .  'Ωραία ώς άγγελος, 8ν 
π λα  ττει ό Ι ε̂ός κατά  τήν Θερμοτέραν παρα
φοράν τοϋ έρωτός του . . .  προσφιλής εις ό
λους . . .  σύζυγος ευτυχής . . , καί τολμάς νά 
ομιλάς περί θανάτου; Είς έμέ τοϋτο αρμόζει, 
όστις χάριν ματα ίας δόξης παρεφέρθτ,ν μα
κράν τής πατρίδας μου καί άπώλεσα, ο ίμ ο ι! 
άπώλεσα ένα γεννήτορα. "Ήλπιζον πάντοτε  
ότι θά τόν ένηγκαλιζόμην πάλιν. Αύτός δέν 
θκ με καθίστα δυστυχή, άν τω  έδείκνυον
γυμνήν τήν καρδίαν μου  καί ήθελε μοί
δώσει ίσως εκείνην.. . .  εκείνην, ήν άπώλεσα 
διά  παντός.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.
Τί εννοείς ; περί γυναικός, ήν ηγάπηοας, 

■ομιλ.εΐς; Κ α ι ανευ αυτής ζής τοσοϋτον δυστυ
χής ; τοσοϋτον ισχυρός εΐνε εις τό στήθος Σου 
ο ερως ; Μονον φλόξ τού έρωτος δέν πρέπει 
να φλογίζνι τό στήθος τοϋ ανδρείου ιππότου. 
Τό ξίφος καί ή φήμη εΐνε επίσης προσφιλή είς 
αυτόν. Εΐνε εξοχα αισθήματα κα ί τα ΰ τα - ά/.ο- 
λουΟησε τα , άς μή σέ άποθαρρύνν; ό ερως.

IlAVAOi.
Οποίος λογος! Αισθάνεσαι οίκτον δ ι’ έμέ; 

"ίίθελες παύσει τοϋ νά μέ μισής, άν ήθελον 
αποκτήσει διά τοϋ ξίφους μου μειζονα φήμην; 
Μία προσταγή σου άρκεΐ. σΟρισε τόν τόπον 
και τον χρονον. Εις τόν μάλλον άπομεμα- 
κρυσμένον τόπον θέλω διευθυνθή- όσον κινδυ- 
νωόέστερα, τόσω μάλλον προσφιλή θά μοί εΐνε 
τ ά  κατορθώματα μου, αφού ή Φραγκίσκα 
μοι τα  επεβαλε. 'II δόξα καί τά θάρρος κα- 
θιστώσιν ισχυρόν τόν βραχίονα μου, ά λλ ’ ί-  
σχυρότερον θά τόν καταστήση τό λατρευτόν 
όνομά σου. 'II φήμη μου δέν θά κηλιδωθή 
άπό σκοπού; τυραννικούς καί φιλοδόξους. 
•'Άλλο στέμμα δέν θέλω επιθυμήσει, ή ά -  
πλοΰν στέμμα ύαφνης, άλλά πεπλεγμένον

ύπό τών χειρών σου. Μίαν σου μόνην έπευφη» 
μ.ίαν, έ'να λόγον, εν μειδίαμα, Ιν βλέμμα . . .

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.
Ύ ψ ιστε θ ε έ !  Τί εΐνε τούτο άρά γ ε !

ΠΑΥΛΟΣ.
Σέ αγαπώ , Φραγκίσκα, σέ αγαπώ  καί ά- 

πηλπισμένος εΐνε ό έ'ρως μου.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.

Τί ακούω! Παραφρονώ ίσω ς; . .  Τί είπες;
ΠΑΥΛΟΣ.

Σέ άγαπώ.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.

Τ ί! Τολμάς ; . .  νΩ σ ί γ α . . .  Δυνατόν νά 
άκούσωσι. . .  Μ’ α γα π ά ς ; Τόσον εύμετάβο- 
λον εΐνε τό πάθος σου; Α γνοείς ότι είμαι 
σύζυγος τοϋ αδελφού σου; Τοσοϋτον ευκόλως 
δύνασαι νά λησμόνησες τήν άπωλεσθεΐσαν 
ερωμένην σου; Δυστυχής εγώ ! . .  Τήν χεΐρά 
ταύτην, φεϋ! άφες. "Εγκλημα εΐνε οι άσπα- 
σμοί σου.

ΠΑΥΛΟΣ.

Εύμετάβολον δεν εΐνε τό πάθος μου. Ά π ώ 
λεσα μ.ίαν γυναίκα καί αΰτη είσαι σύ- διά σέ 
ωμίλουν, διά σε έθρήνουν, σέ ήγάπων, σέ 
αγαπώ  πάντοτε, σέ θ’ αγαπώ μέχρι τής τ ε 
λευταίας στιγμής . . .  καί άν διά τόν άνόσιον 
αυτόν έρωτα αίωνίαν μ,έλλ.ω νά υποφέρω τι*  
μωρίαν υπό τήν γήν, έπί μάλλον καί μ ά λ 
λον θά σ’ αγαπώ.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.
Ά λ η θ ώ ς ; Μέ αγαπάς ;

ΠΑΥΛΟΣ.
Τήν ημέραν, καθ’ ήν έ'φθασα είς 'Ράβεν- 

ναν πρεσβευτής τοΰ πατρός μου, σέ εΐδον 
διερχομένην δ ι’ ενός θαλάμου μετά  νεκρικής 
ακολουθίας τεθλιμμένων γυναικών καί στα -  
θεισαν ενώπιον ευσεβούς μνημείου, γονυπε- 
τοΰσαν έκεΐ εύλαβώς καί άνατείνουσαν ηνω
μένας τάς χεΐρας πρός τόν ουρανόν μετά  
σιγηλ.ού ά λλ ’ άκαταπαύστου κλαυθμού. Τις 
εΐ νε; ήρώτησα. —  Ή θυγάτηρ τοΰ Γου'ί- 
δου, μ.οι απήντησαν. —  Καί τό μνήμα εκεί
νο ;— Τής μητρός της τό μνήμα .— ‘Ώ  πό
σον οίκτον ήσθάνθη ή καρδία μ.ου πρός τήν 
τεθλιμμένην εκείνην θυγατέρα, ώ πόσους αο
ρίστους παλμούς! .  . .  Κεκαλυμμένη ήσο, ώ 
Φραγκίσκα, τούς οφθαλμούς σου δέν εΐδον κ α τ ’ 
αυτήν τήν ημέραν, καί όμως σέ ήγάπησ* 
άπό τής στιγμής εκείνης.
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ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.
Σύ . . . ώ παϋσε . . .  μέ ήγάπας ;

ΙΙΑΥΛΟΣ.
Έ πί τ ινα  καιρόν έκρυψα τήν φλόγα μου 

ταύτην- ά λλ ’ ημέραν τ ινά  μοίέφάνη ότι άνέ- 
γνωσας είς τήν καρδίαν μου. "Εφερες τόν 
πόδα άπό τοϋ παρθενικοΰ θαλάμου είς τόν 
άπόκρυφον κήπον καί πλησίον τής λίμνης έν 
τω μέσω τώ ν άνθέων κεκρυμμένος, στένων 
ήτένιζα τά  δώματά σου καί είς τήν ελευσίν 
σου ήγέρθην τρέμων. Ot οφθαλμοί σου προση
λωμένοι έπί τίνος βιβλίου δεν με εβλεπον" εν 
δάκρυ σου έ'πιπτεν επί τοϋ β ιβ λ ίο υ ... Συγ- 
κεκινημένος σ’ έπλησίασα . . . .  Α συνάρτητοι 
ησαν οί λόγοι μου, ά λλά  περιπεπλεγμένοι 
καί οι ίδικοί σου. Μοί προσήνεγκες τό βιβλίον 
εκείνο καί άνέγνωμεν. Ά νέγνω μεν όμοΰ περί 
τοΰ Λανσίλώτου, πώς τόν έκυρίευσεν ο ερως- 
είμεθα μόνοι καί χωρίς καμμίαν υποψίαν . . .  
Τά βλέμματά μας συνηντήθησαν . . .  τό πρό-
εωπόν μου ώχρίασε. . .  σύ έ'τρεμες καί
παράφορος άπεμακρύνθης.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.
νΩ\ όποία ημέρα! Είς σέ έμεινε τό  β ι-  

βλίον εκείνο. . . .
ΠΑΥΛΟΣ.

Κ εΐτα ι ακόμη έπί τής καρδίας μου. Ευ
τυχή με καθιστά κατά  τήν απουσίαν μου. 
Ίδού, βλέπεις τάς σελίδας άς άνέγνωμεν, 
βλέπεις τό δάκρυ, οπερ έπεσεν άπό τούς 
οφθαλμούς σου κ α τ ’ εκείνην τήν ημέραν ;

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.
'Ύπαγε, σέ έξορκίζω . . .  άλλο τ ι  δέν πρέ

πει νά ένθυμώμαι ή τόν φονευθέντα αδελ
φόν μου.

ΠΑΥΛΟΣ.

Δέν είχα χύσει ακόμη τό αίμα εκείνο. νΩ 
ολέθριοι εμφύλιοι πόλεμοι! ’Αφού έχυσα τό 
αίμα αυτό άπεθαρρύνθην. Δέν έζήτησα τήν 
χεΐρά σου. Κ αί έστράφην πρός τήν Ά σ ία ν  πο- 
λεμών. "Ήλπιζα νά επιστρέψω ταχέως καί 
νά σ’ εΰρο> παρηγορημένην καί νά σέ συζευ- 
χθώ. Νά σέ συζευχθώ είχαν ελπίδας, τό 
ομολογώ.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.

Οϊμοι! σε ικετεύω, ύπ α γ ε ! Τήν λύπην μου, 
τήν αρετήν μου σεβάσθητι. Τις θά μ.οί δ ώ σ ν; 
δύναμιν νά ά ν τ ισ τώ ;

ΠΑΥΛΟΣ.
ΤΑ ; έσφιγξας τήν χεΐρά μου! "Ω χαρά ! 

είπέ μου, δ ια τ ί έσφιγξας τήν χεΐρά μου.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.

Παύλε!
ΠΑΥΛΟΣ.

Δέν μέ μ,ισεϊς; δέν μέ μ ισ ε ίς}
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.

Πρέπει νά σέ μισώ.
ΠΑΥΛΟΣ.

Κ α ί δύνασ α ι;
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.

Δεν δύναμαι.
ΠΑΥΛΟΣ.

'Οποία λ ί ξ ι ς ! Έ πανάλαβέ το , γύναι. Δέν 
μέ μισείς ;

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.
Πολλά σοί εΐπον. γΩ σκληρέ, δέν σέ άρ~ 

κοϋσιν. 'Ύ παγε! άφες μ ε !
ΠΑΥΛΟΣ.

Τελείωσαν. . . .  δέν σε άφίνω, άν πρώτον 
δέν μοί είπης τά  π άντα .

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.
Κ α ί δέν σοί τό εΐπον . . . ότι σέ αγαπώ  

Φεΰ! έκ τών χειλέων μου έξήλΟεν ο απαίσιος 
λόγος! . .  Σέ αγαπώ  . . .  άποθνήσκω έκ τού 
πρός σέ έρωτος . . .  Θέλω ν’ άποθάνω αθώα . . » 
Λάβε οίκτον»

ΠΑΥΛΟΣ.
Μέ αγαπ άς; σ ύ ; Βλέπεις τήν φαβεράνθλι- 

ψίν μου. Εΐμαι άπηλπισμένος. Ά λ λ ’ ή χαρά, 
ήν αισθάνομαι έν τώ  μέσω τής απελπισίας  
καί τής παραφοράς, εΐνε τόσον μεγάλη, ώ στε  
δέν δύναμαι νά τήν έκφράσω. Εΐνε αληθές 
ότι μέ α γα π ά ς . . . καί σέ άπώ λεσα ! . . . .

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.
Σύ μόνος μ ’ έγκατέλιπες, Π αύλε. . . Δέν 

ήδυνάμην νά πιατεύσω ότι ηγαπωμην πα?«ί 
σοϋ! "Ύπαγε! '’Εστω αΰτη ή τελευτά '.κ φορά..

ΠΑΥΛΟΣ.
Νά σέ έγκαταλίπω  πλέον δέν ειν&ι δυνα«ί 

τόν. Νά βλεπώμεθα τουλάχιστον i U '  
στην,

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.
Κ αί νά προδοδώμεν . , , Κ α ί ν« «γ6ιρ«μ*ιί 

είς τόν σύζυγόν μου ατιμω τικά? ΰπ ο ψ ά ς ; 
καί νά προσαφθή κηλίς ε>ς τό (AWJ
Παύλε, b  μ ’  άγ»π$ς, φύγε *s.



ΠΑΥΛΟΣ,

3Ό  τύχη Ανεπανόρθωτος ! Νά προσάψω 
στίγμα είς τό ονομά σου. Ούχί. Σύζυγος άλ
λου είσαι σύ. Έγώ πρέπει ν’ άποθάνω. Άπο- 
οιωςον εκ τοΰ στήθους σου τήν άνάμνησίν 
μου. Ζηθι εν είρήν/]. Νά ταράξω έγώ τήν γα- 
ληνην σου! Σύγγνωθι! Φεΰ! μή κλαΐε! Μή
Τ πα/ ε' ° ?ίΛ°ΐ! τ ί λέϊ ω ; ’Αγάπα με, ναι, 
κλαιε όια τήν άθλίαν τύχην μου. . .  Ακούω
τον Λαντζιώτον. Θεέ! δός μοι σύ δύνα- 
μιν· (κράζων αύτόν.) Άδελοέ, έδώ '

Κ αί ένταϋθα περαίνει ή ‘σκηνή, ή ώραιο- 
τερα τής τραγωδίας καί μ ία  τών άριστων, 
οσαι εγραφησαν έν τή  τραγική ποιήσει. Δέν 
α?Τ*?εσαμεν τ ίποτε έξ αύτής, ά λλ ’ ολόκλη
ρον αυτήν παρέθημεν, διότι έφοβήθηαεν μή
πως κολοβώσωμεν τό Αριστούργημα', ά®οΰ 
ουόε λεςις εν αύτή, μακρα άλλως τε οΐίσ·/), 
περισσεύει, και λ ίαν καταλλήλω ς έστι τετο-  
ποθετημενη. Έξακολουθοΰμεν δέ μεταφρά- 
ί,οντες καί τάς έπομένας δύο σκηνάς, βοανυ- 
τα τα ς  ουσας, μεθ’  άς περαίνει ή πράξις. ‘

ΣΚΗΝΗ Γ'
ΛΑΝΤΖΙΩΤΟΣ, ΓΟΥΙΔΟΣ, χαίοί irM -m ;.

ΠΑΥΛΟΣ.

Εναγκαλισθητί με ύστατον..
ΛΑΝΤΖΙΩΤΟΣ.

Κ α ί ματα ιω ς1. . .
ΠΑΥΛΟΣ.

Ούδέ λέξιν μή άντιθέσν,ς είς τήν θέλησίν
μου. Έχω απαίσιους οιωνούς. Άλλοίαονον 
ε α ν . . . .  1

ΛΑΝ ΤΖΙΩΤΟΣ.
Τι λέγεις; Μι οργή άστράπτει είς τά δμ- 

ρ.ατα σου.
ΠΑΥΛΟΣ.

Φεΰ! ημείς όχι, τά πεπρωμένον πταίει. 
Ναΐρε, Φραγκίσκα.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ
(σχ:ο->ν παραφρονούσα, μετά κραυγΐς ίπΛιΤΓτικν-,·). 

ΓΙαϋλε . . . στήθι!
ΛΑΝΤΖΙΩΤΟΣ.

Όποια φωνή!
ΓΟΥΙΔΟΣ

(κρατών τ ίν  Ουγχτίρα του).
Ο-μοι! τή λείπει ή πνοή!

ΠΑΥΛΟΣ.
ι j · (κινούμενος ν ανζχωρήσ^).

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ.

’Αναχωρεί . . αποθνήσκω (μένει λυτιόθο- 
μ.ος είς τάς αγκάλαςτοϋ Γου̂ ίου).

ΠΑΥΛΟΣ.

Φραγκίσκα! . .  . ώ θεέ! . . . .  βοήθεια . . . .
ΓΟΥΙΔΟΣ.

Θυγατερ . . .  (ή φραγκίσκα μεταοέ’ρεται εις: 
τά δώματά ττ,ί).

ΣΚΗΝΗ ΔΛ.
ΛΑΝΤΖΙΏ ΤΟΣ καί Π Α Υ Λ Ο Σ, 

ΛΑΝΤΖΙΩΤΟΣ.

ΙϊαϋλεΓ τ ί ακούω!. ’Απαίσια·, αστραπή; 
π(ρα πρό τών οφθαλμών μου.

ΠΑΥΛΟΣ.

Βάρβαρε, χαΐρε, έξέπνευσεν . . .  Ά φες μ ε ·  

νά άποθάνω. Φύγε με. (φεύγει),.

ΣΚΗΝΗ Ε'.
Λ Α Ν ΤΖΙΩ Τ Ο Σ,

Εινε άληθές; τόν άγαπα αύτή; Καί u- 
πεκρίνετο; . . . "Οχι; . . . έκ τοΰ 'Άδου μοί 
έρχεται ό λογισμός αύτός . . . "Ομως . . , 
"Ας έμποδισθή νά έξέλθν] δ Παΰλος έκ τών 
ανάκτορων . . . διά τής βίας άς έμποδισθνί, 
ΤΩ κάλυμμά άπαίσιον! σχίσθητι.

Έν τή έπομέντ] πράξει δ Λαντζιώτος,. υ- 
ποπτευθείς έκ τών έμπροσθεν αύτοΰ λαβόν- 
των χώραν γεγονότων τόν αθέμιτον έρωτα 
τής Φραγκίσκης πρός τόν Παΰλον, ζητεί νά 
ίο·/! αμφοτερους τούτους καί νά έμποδίσ»] τήν 
φυγήν των. —  'Ο Γουίδος παρίσταται πρός 
τον ωργισμενον σύζυγον, ί'να πείβη αύτόν
περι τής αθωότητος τής θυγατρός του.---
Έθήκα, λέγει, τό έγχειρίδιον είς τόν λαι
μόν της έτοιμος νά τήν πλήξω, ώς ένοχον, 
αλλ αυτη μοι ωμολόγησεν δτι εϊνε αθώα 
και μοι ώμοσεν, έσφιγξα τότε αύτήν είς τό 
στήθος μου, διότι εΐμαι ατυχής πατήρ καί 
προσβεβλημένος, άλλά πατήρ. —  'Ο Λαν
τζιώτος δμως δέν πείθεται καί ζητεί νά έμ- 
ποδίση τήν φυγήν είς 'Ράβενναν τής Φραγ
κίσκης. Λαμβάνει χώραν άκολούθως ή ι/.εταξΰ 
τούτου καί τοΰ Παύλου έξήγησις. Εύπροσή- 
γορος κατ’ άρχάς δ Λαντζιώτος έκτίθησι τώ  
αδελφω τήν φοβεράν θέσιν του- τώ λέγει 
ότι υποπτεύεται δτι ή άγαπωμένη παρ’ 
αυτοΰ μέχρι λατρείας γυνή τόν δολιεύε
ται, τόν προδίδει καί άγαπα άλλον, καί
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φέοει είς θέσιν τόν Παΰλον ν’ άνακράξη δτι·, 
καί άν αδελφός άκόμη ήθελεν είσθαι δ αντε
ραστής, δέν ήθελε τόν θε<ΰρεΐ ώς άδελφόν, 
άλλ’ ώς προοβολέα καί μέγιστον έχθρόν. 
Ά λλ’ δταν παράφορος έκ τής οργής, σΰ, λέ
γει πρός τόν Παΰλον, είσαι δ διαφθορεϋς, α
κούει μετ’ έκπλήξεως τοΰτον δμολογοΰντα 
τόν μετά τής Φραγκίσκης έρωτά του. Τοΰτο 
δέν είναι άναίδεια, ώς λέγει 5 Λαντζιώτος 
'Ο Παΰλος αποκρούει τό έγκλημα, άλλά δέν 
άρνεϊται δτι άγαπα με αγνόν καί άγιον έ
ρωτα. —  Έγώ νά διαφθείρω, λέγει, τόν ά- 
γι/όν αύτόν άγγελον τοΰ ούρανοϋ ; Μή γέ- 
νοιτο! "Οστις τής Φραγκίσκης εϊνε ερα
στής, δειλός δέν εινε. Επειδή τήν άγαπώ, 
λέγει, σεμνύνομαι δτι εΐμαι φιλάνθρωπος, 
ευσεβής καί γενναίος. Ά λ λ ’ η δικαιολογησις 
δέν πείθει, ώς είκός, τόν τυφλώττοντα Λαν- 
τζιώτον, δστις έξαλλος δρμα κατά τοΰ άδελ- 
φοϋ του μέ τό ξίφος είς χεΐοας, δτε εισερ
χόμενη ή Φραγκίσκα καί ο Γουΐδος τον εμ- 
ποδιζουσιν. Ά λ λ ’ δ Λαντζιώτος μαίνεται έκ 
τής οργής. —  Είς τάς αγκάλας τοΰ πατρός 
σου προφυλάχθητι, ένοχος γυνή, λεγει τή 
συζύγω του, διότι δέν έγγυώμαι περί τοΰ 
θυμοΰ μου. —  Είναι σκληρόταται at υβριστι- 
καί λέξεις, δσας άπευθύνει είς αύτήν, αλλ’ 
έκάστη τούτων εινε σταγών άναλελυμένου 
μολύβδου είς τήν κβοδίαν τοΰ ατυχοΰς ζη
λοτύπου.—  Είς τήν λέξιν ατιμή» δέν έχει 
δρια ή παραφορά του. —  Τί ομιλώ,. λεγει, 
περί τιμής; Μήπως σοί εϊνε αρά γε γνωστόν 
τό δνομα τοΰτο; —  Μάτην πειραται ν’ άπο- 
λογηθή ή Φραγκίσκα" δτε ικετεύει αύτόν υπέρ 
τοΰ Παύλου, ή ζηλοτυπία του τότε έξάπτε- 
ται. —  Σϋ θά φύγτις, τή λεγει, αλλ’ ο ερα
στής σου θά μείνν) έδώ, τό διατασσω. Και ο 
Παΰλος μέ δλας τάς προσπαθείας του συλ- 
λαμβάνεται καί άφοπλίζεται, δ δέ Γουίδος 
άπάγει τήν Φραγκίσκην.

Τό οοβερόν τέλος προσεγγίζει. 'Ο Γουίδος 
άγγέλλει τή Φραγκίσκη έν τή πεμπτνι και 
τελευταία πράξει δτι διά τών λόγων του ο 
εις ελεεινήν θέσιν ευρισκόμενος Λαντζιώτος 
ίλαρύνθη κάπως καί δτι τήν έσυγχωρησε και 
ύπεσχέθη καί τόν άδελφόν του να συγχωρήσνι, 
βιάζει δ’ αύτήν ν’ άναχωρήσωσι, χωρίς νά 
ιδν; τόν σύζυγόν της' άλλ’ έκείνη πειθει>τον 
πατέρα της νά τη δδηγήση αύτον εκεί δια να

τώ δμιλήσ7] ύστατον. Ένώ δε αυτός πορεύε
ται πρός έκπλήρωσιν τής έπιθυμίας της, καιΤ 
μείνασα αύτή μόνη, άποχαιρετα τους το~ 
πους, οΰς διά τελευταιαν φοράν βλέπει, εισ
έρχεται δ Παΰλος μέ ξίφος γυμνόν είς τή* 
χεΐρα, δστις είχε διαφθείρει δια χρυσοϋ τους 
φύκακάς του- Ό Παΰλος είναι έξω φρένων- 
έκ τοΰ πάθους, ολέθρια όνειρα καί άπαίσικ 
ποοαισθήματα τώ κατασπαραττουσιτα ζηθη 
άγνοεΐ δτι δ Λαντζιώτος έσυγχωρησε την 
Φραγκίσκαν καί έρχεται νά την υπερασπισθή 
διά τοΰ αίματός του. "Οταν μανθανν) τοΰτο, 
έαωτα τήν Φραγκίσκαν ποτε θα την επανιδ/]. 
Ά λ λ ’ έδώ ή σωφροσύνη τής Φραγκίσκης άρ- 
y ίζει νά άναπτερώται. Άγαπα ακορ.η τον 
Παΰλον, άλλά, μεταμελομένη τρόπον τινά 
διά τήν άτερίσκεπτον ομολογίαν της, ζητεί 
διά τής καρτερίας νά έξαννίστ) εαυτήν.—  
Δέν δύναμαι, λέγει, νά προδώσω τόν σύζυ
γόν μου' καί άν αύτός άποθάν^ πρό έμοΰ̂  θά 
ένδυθώ τά ίμάτια τής χηρείας καί θά μείνω 
πιστή είς τήν μνήμην του.— Ό Παΰλος δμως 
δεν άκούει τόν λόγον της. Ζητεί νά ζήσνι 
καί νά τόν άγαπα καν εν σιγή. Φοβουμεννι 
τήν παραφοράν τοΰ Παύλου η Φραγκίσκα, 
καλεΐ είς βοήθειαν τον πατέρα της αλλα το 
δνομα τοΰτο έξάπτει τό πάθος τοΰ έραστοΰ.. 
Αύτός σ’ έθυσίασε, κράζει. Αύτός έθαψεν είς 
τόν θρήνον τό άνθος τών νεανικών σου χρόνων \ 

Ακούεται ταύτοχρόνως ταραχή, καί ο 
ΙΙαΰλ.ος σφίγγει τήν Φραγκίσκαν εις τάς αγ
κάλας του, κραυγάζων. —  Ούδεμια δύναμις 
ανθρώπινη δύναταί νά σέ άρπάσνι άπο τούς 
βραχίονάς μου.— Τότε φθάνει δ Λαντζιώτος 
δδηγούμενος εκεί οπο τοϋ Γουιδου κατα τ/Ί7 
επιθυμίαν τής Φραγκίσκης. Βλεπει τον α ο ύ -  
φόν του έλεύθερον καί τήν σύζυγόν του είς 
τάς άγκάλας του. Μία μόνη ιδέα τώ διέρχε
ται διά τοϋ νοϋ, τήν όποιαν δεικνύουσι δυσ
τυχώς ώς άληθή τά φαινόμενα, δτι ήπα- 
τάτο καί ώδηγήθη έκεΐ πρός έμπαιγμόν του. 
' I I  καταπραϋνθεισα πρός στιγμήν ζηλοτυπία 
του έξάπτεται μέ φοβεράν δομήν, και σύρει 
τό ξίφος. Καί αύτός δ Γουίδος, άγνοών τά  
γενόμενα, εϊνε έτοιμος νά καταρασθή την 
θυγατέρα του, ήτις ριπτεται μεταξύ τών 
δ ια μ α χ ο μ έ ν ω ν  άδελφών. Ό Λαντζιώτος τήν 
πλήττει διά τοΰ ξίφους, δ δέ Παΰλος ιόών 
πίπ'ουσαν τήν Φραγκίσκαν, ρίπτει τό ξίφος,
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δι’ ού ύπερησπίζετοκαί άφίνει νά πληγή υπό 
τοϋ Λαντζιώτου.

Ή  Φραγκίσκα πίπτουσα λέγει πρός τόν 
πατέρα της.— ΓΙάτερ μέ κατηράσθης ! Ό δέ 
α.υχηςΓουίόος την συγχωρεΐ.— Συγχώρησόν 
με, κράζει καί ό θανασίμως τετρωμένος Παύ
λος, Φραγκίσκα, συγχώρησαν με* εγώ είμαι 
ή τοΰ θανάτου σου αίτια.

Ή Φραγκίσκα, φοβούμενη τώρα τήν αίω- 
νίαν βάσανον ητις τους περιμένει, εκπνέει* 
ίδών δε ταύτην άποθνήσκουσαν ά Παΰλος, 
εκπνεει και αυτός. 'Ο Λαντζιώτος μεταμε- 
λομενος ηδη διά τόν διπλοΰν φόνον, 8ν διέ
πραξε, στρέφει τό ξίφος (τό δωρηθέν αύτώ 
υπό το j Παυλου,) κατά τοΰ εαυτού του, τόν 
εμποόί,ει όμως ο Γουίδος, καί ή τραγωδία 
οίίτω τελευτή.

VIII

Τοιοΰτον εΐνε τό ώραΐον τοΰτο δράυ.α τοΰ 
Σιλβιου Πελλικου. ’Ολίγα έργα ώ; αύ τό 
εσχον τοιαύτην ευμενή ύποδεξίωσιν, καί 
ολίγα εόοζασαν όσον τοΰτο τόν συγγραφέα. 
Ο Σιλβιος έγραψε πολλά δράματα. Δυο άλ- 

λαι έκ τών τραγωδιών, ας έγραψεν (Eufemio 
di Messina καίΤοηιΐϊΐβΒΟ Moro), δέν έ/ουσι 
μεγάλην αξίαν. Καί όμως ό Πέλλικος διά 
μόνην τήν τραγωδίαν ταύτην έκτιμάται 
πολΰ ώς τραγικές καί τίθεται έν ίση 'μ ο ίρ α  

μετά τών κορυφαίων τοΰ Ίταλικοΰ θεάτρου, 
•τοΰ Μόντη καί τοΰ Άλφιέρη. Τό παν' έν 
αύτώ αποπνέει χάριν, ευαισθησίαν, αλλά καί 
φιλοσοφίαν καί γνώσιν πολλήν τής άνθρωπί 
νης καρδίας. Ή ωραία φύσει ιταλική γλώσσα 
άποκαθίσταται ώραιοτέρα καί γλαφυρωτέρα 
υπό τόν γόητα κάλαμόν του. Ό μΰθος τής 
τραγωδίας εινε άπλοΰς καί δεν παραλλάσσει 
τής ιστορίας. Ό Παΰλος μόνον παρίσταται 
ώς φονεύ; τοΰ άδελφου τής Φραγκίσκης διά 
τά δραματικώτερον, καί τό προσωπον τοΰ 
Γουίδου φέρεται έκ 'Ραβέννης καί δρα πρός 
αποφυγήν τής οχληράς μονοτονίας άν τά τρία 
μόνον πρόσωπα παρίσταντο επί τής σκηνής 
ΊΙ ηθογραφία εΐνε άρίστη καί έπιτυχεστάτη.
'/I ηρωϊς τοΰ δράματος Φραγκίσκα εινε γυνή 
σωφρων, μεγαλόψυχος, ανεπτυγμένη, έραται 
μέχρι παραφοράς τοΰ Παύλου, καί όμως, λα- 
βοϋσα σύζυγον τόν Λαντζιώτον, ί'να υ’πακούση 
ε:ς την επιθυμίαν τοΰ πατρός της, παλαίει

καί ανθίσταται πρός τόν έρωτα τοΰτον. Έπί 
στιγμήν ή ζηλοτυπία (ότε 5 Παΰλος αίνιγ* 
ματωδώς τή λέγει ότι ήγάπησε γυναΐκά τινα 
ήν απώλεσε), τήν παραφέρει καί την βιάζει 
νά ομολογήσω τό κρύφιον πάθος της, άλλ’ εν
νοούσα τά σφάλμα, ζητεί νά τό άποπλύνη· 
διά τής μετανοίας καί φοβούμενη τόν πειρα
σμόν τής παρουσίας τοΰ Παύλου, διότι τον 
έρωτα αυτής τόν αθέμιτον δεν δύναταί οΰδ’" 
αύτή νά άποδιώξτ] εκ τής καρδίας της, ζητεί 
νάέπιστρέψτι είς 'Ράβενναν καί βιώσ>] έκεΐέν 
ησυχία, λαμβάνουσα πρώτον συγχώρησιν παρά 
τοΰ συζύγου της. Φονεύεται αδίκως, καί όμως 
ουόεν παράπονον εκφέρει κατά τοΰ φονέως 
της- α: τελευταΐαι δέ λέξεις, ας προφέρει, 
καί $ς έθηκεν ό ποιητής είς τό στόμα της, 
εχων υπ’ οψιν το Ε . άσμα τής Κολάσεως τοΰ 
Δαντου, άριϊήλως δεικνύουν ότι ή Φραγκί
σκα αναγνωρίζει έαυτήν ένοχον καί φοβείται 
τήν αίωνίαν τιμωρίαν. ’Έν μόνον δέν ήννοή- 
σαμεν, πως δηλαδη ο Πελλικος δέν περιέ- 
πλεςεν είς τόν μΰθον καί τόν θρυλλούμενον 
δόλον, 8ν μετεχειρίσθησαν, ϊνα άπατήσωσι 
τήν Φραγκίσκαν.

Ά λ λ ’ όσον ή Φραγκίσκα πειράται νά πε- 
ριορίστ) τόν έρωτά της, τόσον τοΰ Παύλου τό; 
πάθος εινε ακρατητον. 'Ο έρως του εΐνε τό 
ομοίωμα τοΰ εξημμένου καί αλόγου έρωτος, 
δ όποιος πρός ούδέν λογίζεται θειους καί αν
θρωπίνους νόμους, προκειμένου περί έκπληρώ- 
σεως τοΰ αλόγου πόθου του.

Ό Παΰλ.ος είναι ιππότης γενναίος, αν
δρείος καί είλικρινη'ς· εΐνε εκλεκτή καρδία* 
άγαπα τόν άίελφόν του, τό πάθος του όμως 
πρός τήν Φραγκίσκαν τόν τυφλόνει. Α λλά  
και τό παράφορον αύτοΰ πάθος δέν εινε κοι
νόν, δέν εΐνε ταπεινός καί χυδαίος έρως, εινε 
ερως συγχεόμενος μέ τήν λατρείαν εινε ή 
υψίστη κορυφή τοΰ παγκοσμίου αύτοΰ αισθή
ματος' εΐνε τό αίσθημα τά όποιον έφαντά- 
σθη καί έφ’ ού έφιλοσόφησεν ό δαιμόνιος μα
θητής τοΰ Σωκράτους. Οί έν τή Δ', σκηνή 
τής Δ . πράζεως λόγοι του πιστοποιοΰσι τά  
λεγόμενά μας. Μή γένοιτο, λέγει, νά δια- 
φθείρω τόν άγνότατον άγγελον τοΰ ούρανοΰ.
' Οστις τής Φραγκίσκας εινε εραστής, δειλός 
δέν εΐνε- έάν υπήρξε πρότερον, πλέον δέν 
ήθελεν είσθαι, αγαπών αύτη'ν. Καί ακολού
θως· έάν βέβηλος ητο ό έρως μου, ήθελα
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σιωπήσειν άλλ’ εινε αγνός, οσον καί άπει
ρος. Έπεθύμουν νά άποθάνω μυριάκις κάλ- 
λιον η νά τόν κηλιδώσω.

Τους λόγους τούτους δέν ίΐροσφέρει εύκό- 
λως ο εραστής ό άγόμενος ύπό κτηνώδους μό
νον ορμής. Καί πιθανόν μέν ταΰτα να μή 
ώσι σύμφωνα πρός τήν άληθειαν, αλλ’ η 
τραγική σεμνότης δέν έπέτρεπε τήν άπό σκη
νής παράστασιν παθών φερόντων μάλλον 
ακόλαστον χαρακτήρα. "Ο,τι εΐνε άξιον μνείας 
εΐνε ό χαρακτήρ ούτος τοΰ Παυλ̂ ου. Και εις 
όσα λέγει καί είς όσα δρα ο Παΰλος φαίνεται 
έξοχος καί εύγενής χαρακτήρ· ή ούτωσί^δέ 
διάπλασις τοΰ ^αρακτήρος αυτοΰ δεν εΐνε 
άσκοπος, διότι έν τοϊς τοιούτοις άθεμίτοις 
έρωσι, τόσω μάλλον εύμενώς διακείμεθα 
στοάς τόν ένοχον, όσον ύψηλότερον και ευγε- 
νέστερον εινε τό άντικείμενον τής αγαπης 
του. Καί ή Φραγκίσκα παραβαίνει μέν τά  
συζυγικά της καθήκοντα όπως έρασΟή αλλ̂ ου, 
πλήν δέν έραται κοινοΰ καί τυχαίου τινός, 
άλλα τοΰ Παύλου.

'Ο τοΰ Λαντζιώτου χαρακτήρ εΐνε λίαν 
επιτυχής- ή ζηλοτυπία συζύγου Ιρώντος μέ- 
ypi παραφορας δέν όύναταικαλλιον να περι
γραφή''τό δέ πάθος τής έκδικήσεως ζωηρό- 
τατον καί άληθές. Καί ενταύθα άνεμνήσθη- 
μεν τήν άλήθειαν τών λόγων τής Κυρίας 
Στάελ, (De la litteratare Chap. X . L it. Ita- 
lienne et Espagnole) είπούσης ότι, «ή έκδί- 
»κησις εινε τό πάθος τό ζωηρότερον περι- 
Μγραφόμενον έν ταΐς ίταλικαΐς τραγωδιαις. 
ΌΕίνε ίδιον τοΰ χαρακτήρας των ν’ άνασκιρ- 
«τώσιν άπό καιρού είς καιρόν, ένεκεν τοΰ 
«αισθήματος τούτου, εκ τής συνήθους ραστω- 
»νης τής ζωής τ ω ν .  Ζωγραφοΰσι τό αίσθημα 
»τοϋτο με τά φυσικά του χρώματα, διότι 
))πραγματικώς τό αισθάνονται.»

Καί αυτός τοΰ Γουίδου ό χαρακτήρ έλατ- 
τον μέν τών λοιπών ε νδ ια φ έ ρ ω ν , εΐνε ουχ 
ήττον πιστός καί άληθής- έν αυτω η αυστη- 
ρότης τοΰ πατρός κάμπτεται υπο τής στορ
γής, η, μάλλον είπεΐν, τοΰ οίκτου.

Ούτως έξετραγώδησε τήν τύχην τής 
Φραγκίσκας ό Σίλβιος Πέλλικος. ΜΙ διήγησις 
τής εν "Α,δου κολαζομένης γυναικός συνεκί- 
νησε τήν εύγενή του καρδίαν. Ό ποιητής 
ήννόησε τόν ποιητήν. 'Ο Πελλικος ηννοησε 
τήν πρόθεσιν τοΰ Δάντου καί επεραιωσε το

έργον του. ’Επλ,άτυνε τα στενά όρια τής διη- 
γήσεως, ΰπέδυσε τούς δρώντας τόν κοθορνον 
καί άνεβίβασεν αύτους επι τής σκηνής. Έ
κρυψε τό έγκλημα καί έφανέρωσε μόνον τό 
αίτιόν του, τόν έρωτα* άλ\λα και ουτος εΐνε 
έγκλημα καί ή Φραγκίσκα άποθνήσκουσα φο
βείται τήν αίωνίαν βάσανον, διότι ιζράσθη, 
καί ή ηθική διδασκαλία έκφέρεται διά τοΰ 
στίχου τούτου. 'Η θέσις όμως αυτής, η τυχη 
της, ο έρως της, δέν καθιστώσιν ανηλεή τόν 
δραματουργόν. Συμπαθής κριτής ο Πελλικος, 
ώς δ Δάντης, κατεδίκασεν, άλλ’ ωκτειρεν έν 
ταύτφ.

IX.
Τοιαύτη εΐνε ή ιστορία Φραγκίσκης τής 

έξ Άριμίνου καί τοΰ Παύλου Μαλ,ατεστα. 
Ή ποίησις έν τή καταδίκγ) της τήν άνύψωσε 
καί εύνοϊκώς καί συμπαθώς έθρήνησε τήν τύ
χην της. 'Ημείς, ίστάμενοι πρό τοΰ τάφου 
τοΰ περικλείοντος τήν κόνιν τών δύο εραστών, 
ποίαν κρίσιν δυνάμεθα νά έξενέγκωμεν; 'II 
Φραγκίσκα εΐνε ένοχος, διότι ήγάπησεν,ύπαν- 
δρος ουσα, καί μάλιστα τόν άνδράδελφόν της' 
άλλ’ 5 έρως της ητο τόσον μέγας, άλλ’ ή 
θυσία της τοΰ νά ύπανδρευθή παρά τήν Οε- 
λησίν της τόν Λαντζιώτον, καί μετά δια- 
ποα^θέντα δόλον μάλιστα, ητο επίσης το- 
σον μεγάλη, άλλ’ ό χαρακτήρ τοϋ Παύλου 
ήτο τόσον εύγενής, τόσον μέγας, ώστε όλα 
ταΰτα συντρέ/ουσιν είς τό νά έλ^αττώσωσι 
τήν βαρύτητα τοΰ έγκλήματος. Καί όμως 
έπάλαισεν άλλ’ ήττήθη. Ή Φραγκίσκα εΐνε 
ένώπιον ημών, (τηρούμενης πάντοτε ανα
λογίας,) ό,τι ένώπιον τοΰ νομού ο κλέπτης, 
οδχί έκ φυσικής ροπής πρός τό κακούργημα, 
άλλ’ έξ άνάγκης. Καί έκ τοϋ συλλογισμού 
5;υ.ώμενοι θά φανώμεν προς αυτήν επιεικείς, 
καί ίσως μάλλον αύτοΰ τοΰ Δάντου καί τοΰ 
Πελλίκου.

Ό  περικλεής Λαμαρτΐνος, όμιλών έν τινι 
αύτοϋ συγγράματι1 περί τής περιφανούς δο
λοφόνου Καρλόττης Corday καί ευρισκόμενος 
είς τήν αυτήν μέ ή μας δύσκολον θεσιν έκφραζει 
μίαν ιδέαν. Τήν ιδέαν ταύτην λίαν προσφυώς 
ά:μόζουσαν, άς μας έπιτραπή ν’άνενέγκωμεν 
ένταύθα. κ Εΐνε, λέγει, πράγματά τινα τά ο

ι Ilistoirc des Girondins. Tome V. Livre 44. 
ch. XXXVIII.
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»ποΐα δ άνθρωπος δέν οφείλε-, νά κρίν/], καί 
»τά δποΐα, ά'νευ -τν-ς μεσολαβήσεώς τίνος και 
»$ιπροσκλητα, άναβαίνουσιν εις τό άνώτα- 
»τον δικαστηριον τοΰ ©εοΰ. Εινε πράξεις τι- 
»νές άνθροίπινοι, έν αίς τοσοΰτον εινε συγ
κεχυμένη ή δύναμις μετά της αδυναμίας, 
»δ άγνός σκοπός μετά τοΰ ενόχου μέσου, ή 
«φρίκη μετά της άληθείας, ό φόνος μετά 
»τοΰ μαρτυρίου, ώστε αδύνατον νά όνομα- 
«σθώσιμέ μίαν μόνην λέξιν, καί άγνοεΐ'τις 
»άν πρέπει ν’ άποκαλέση αύτάς κρίυ.α η 
«αρετήν.»

Την ιδέαν ταύτην άσπαζόμενοι δέν έκ- 
φίρομεν καί ημείς κρίσιν έπί τοΰ εγκλήμα
τος της Φραγκίσκης. *Εν μόνον αίσθημα ‘δυ- 
νάμεθα νάαίσθανθώμεν έπ’ αύτώ, τάν οίκτον, 
άναφωνοΰντες τους στίχους τοΰ Δάντου, ών 
πολλάκις έμνήσθημεν έν τη παρούστ, διατριβή:

. . .  Francesca, i tuoi martiri 
A lagrimar mi fanno tristo epio.

Κεφαλληνία τ ψ  13 ’Οκτωβρίου 1873.
ΧΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ.

Ο  Μ ΙΑ Τ Ω Ν  Ω Σ  Π Ο ΙΗ Τ Η Σ .

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΙΑΣΗΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ 

Μ Α Κ Ω Λ Ε V.
(Συνέχεια και τέλος.)

Ή αλλόκοτος εκείνη ίδιότης τοΰ Μίλτω
νος ούδαμοΰ καταφαίνεται τοσοΰτον έναργώς, 
όσον εις τά ποιήματα ο Alley γο» καί aPen- 
seroso». Τοσοΰτον λεπτώς έπεξειργασμένη 
υπάρχει ή λέξις, τοσοΰτον τεχνηέντως συνε
πτυγμένη η ούσία τών δύο τούτων καλλιτε
χνημάτων, ώστε δέν έπρεπε ττ, άληθεία νά 
δνομάζωνται ποιη'ματα, άλλά μάλλον συλ- 
λογαί λέξεων, ών έκαστη παρέχει τώ άνα- 
γν(οστ7ί ΰλην δι’ ολόκληρον ποίημα.

Ό «Κώμος» καί δ « Σαμψών Άγωνις-ής» 
είσίν έργα διαφόρου μέν αξίας, δυνάμενα 
όμως νά συγκριθώσι, καθό άμφότερα 6'ντα λυ
ρικά ποιήματα υπό δραματικόν σχήμα. Δράμα 
καί λυρική ποίησίς εισι πράγματα μηδεαίαν 
ν, ελαχίστην εχοντα ομοιότητα. Αραματο-

ποιοΰ εργον έστι τό δημιουργεΐν χαρακτήρα 
δλως άσχετους πρός τόν ίδιον χαρακτήρα. 
Ά μ α  τωόντι ούτος άντλη'σνι έκ τής εαυτού 
ψυχής τά άντικείμενα τοΰ δράματός του, 
ε,αφανίζεται το θελγητρον τής δραματικής 
τέχνης. Ό δέ άναγνώστης δυσανασχετεί 
τότε, δπως δταν άκούτ] τήν φωνήν τοΰ υπο- 
βολέως, η βλέπν; τόν έπιςάτην τής σκηνής, 
καθ’ §ν χρόνον διδάσκεται τά δράμα. Διά 
τοΰτον ιδίως τόν λόγον άπέτυχον τά δρά
ματα τοΰ δαιμονιου Βύρωνος. *0 Βύρων δέν 
δημιούργησε χαρακτήρας· άλλ’ δμως εις τάς 
παιόαριώδεις έκείνας εικόνας, μία καί ή αύτη 
κεφαλή μετατοπιζομένη σχηματίζει είκοσι 
διάφορα πρόσωπα, τήν αύτήν,ώς είκάς, εχοντα 
φυσιογνωμίαν- τοιουτοτρόπως καί τούς Βυ* 
ρωνείους χαρακτήρας ή αυτή πάντοτε έπι- 
σκιάζει χλευαστική συνοφρύωσις τοΰ Χαρόλ- 
δου. Καί δμως 6 «εγωισμός» ούτος, ό το
σοΰτον ολέθριος εις τά δράμα, εΐναι ή ψυχή 
τής ωδής. Εις μόνον άρα τόν λυρικόν άοιδάν 
δέδοται τό έξαντλεϊν έκ τής ιδίας ψυχής, 
και εςεικονιζειν τά ίδια αισθήματα.

Πολλ,οι έπειραθησαν νά συγχωνεύσωσι τά 
δύο άντίθετα ταΰτα στοιχεία,'’ άλλ’ ουδείς 
επέτυχεκαθ’ολοκληρίαν. Τό 'ελληνικόν δράμα, 
°πεΡ έχρησίμευσεν ώς υπογραμμός είς τόν 
ποιητήν τοΰ «Σαμψώνος», υπήρξε τής ωδής 
απόρροια καί απαύγασμα. Εις τάςλυρικάς τοΰ 
χορού στροφάς προσετέθησαν οί διάλογοι, καί 
ιδού έσχηματίσθη δ πρώτος δραματικός συν- 
ουχσμός. Μέγα μέν συνεβάλετο εις τόν μ ι-  
κτ°ν τ0 '̂Γ0ν «Χωματισμόν τής ελληνικής τρα
γωδίας η μεγαλοφυια τοΰ λυρικωτάτου At- 
σχυλου. Ά λ λ ’ ου σμικράν είς τοΰτο συνέτεινε 
καί ή τής'Ελλάδος έπιμιξίαμετά τής Α να
τολής, ήτις, καίπερ καθ’ εαυτήν ασήμαντος, 
υπήρχεν δμως μεγαλειτέρα έπί Αισχύλου $ 
έπί Όμηρου. Καί δέν διετηρήθη μέν αΰτη έπί 
χακρόν χρόνον, άλλ’ άπεμαράνθη καί διεκόπη 
μίαν περίπου γενεάν μετά τόν Αισχύλον, 
καθ’ ους όηλαδή χρόνους τό πολεμικόν, επι
στημονικόν, και καλλιτεχνικόν μεγαλεΐον τοΰ 
Έλληνος ένεπλησεν αύτόν υπερηφάνειας καί 
περιφρονησεως πρός παν έξ Άσίας προερχό- 
μενον. Αλλ’ αί τοΰ 'Ηροδότου άφηγήσεις αρ
κούντως πειθουσιν ημάς δτι οί σύγχρονοί του 
τουλ.αχιστον ΰπετρεφον σεβασμόν τινα μα
θητου προς την Αίγυπτον καί τήν Ασσυρίαν.
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Ο’ϋδίν άρα παράδοξον αν ή ελληνική φιλο
λογία τής έποχής εκείνης προσέλαβεν ^ασια
τικήν τινα χροιάν. Τής άνατολικής ταύτης 
έπιστιλβώσεως καθαρώτατα ίχνη φέρουσι, 
καθ’ ημάς, τά έργα τοΰ Πινδάρου καί τοΰ 
Αισχύλου, ούτινος δράματά τινα π. χ. έχουσι 
πολλήν τήν άναλ^ογίαν πρός τό βιβλίον τοΰ 
'Ιώβ, κατά τε τό ΰφος καί τό λεκτικόν.

'Ως δράματα θεωρούμενα τά Αΐσχύλεια 
έργα είσι παράδοξα. 'Ως χοροί δμως, παν
τός θαυμασμού ανώτερα. ’Εάν έξετάσωμεν 
κατά τούς κανόνας τής δραματικής τέχνης 
τήν προσφώνησήν εκείνην τοΰ Άγαμέμνονος 
πρός την Ήλέκτραν, η τήν περιγραφήν τών 
Ιπτά Άργείων αρχηγών, θέλομεν άποκαλέσει 
αυτούς τερατώδεις. ’Εάν δμως, ές κόρακας 
πέμποντες τούς δραματικούς κανόνας, προς- 
βλέψωρ.εν πρός μόνην τήν ποίηοίν, θέλ,ομεν 
ανακαλύψει δύναμιν καί μεγαλοπρέπειαν 
άπαράμιλλον. Είς τόν Σοφοκλέα άπέκειτο 
νά άναπλάσν) τήν λυρικήν έκείνην τραγωδίαν 
έπί τό δραματικώτερον. Καί υπάρχει μέν 
όρ.οιότης τις καί είς τούτου τά πρόσοιπα, 
άλλ’ είναι δμοιότης αναγλύφων μάλλον η ει
κόνων. Προξενούσα μέν δυσχερή ένίοτε τήν 
διάκρισιν, άλλ’ ουδέποτε δυσκατόρθωτον.Ό 
ευλογημένος Εύριπίδης ηθέλησε νά προβή ετι 
πρόσω. Τό εργον όμως ήν τοσοΰτον υπέρ- 
τερον τών δυνάμεων του, καί ίσως τών δυ
νάμεων παντός άλλου συγχρόνου του, ώστε 
άντί, τοΰ διορθώσαι τά κακώς εχοντα, διέ- 
φθειρε τά καλά καί εκλεκτά. Καί τάς καλάς 
ώδάς αντικατέστησε διά κακών διδαχών.

Καλώς γιγνώσκομ.εν δτι ό Εύριπίδης έθαυ- 
μάζετο είς άκρον υπό τοΰ Μίλτωνος· τό καθ’ 
ΐμας έθαυμάζετο πέρα τοΰ δέοντος. Βλέπων 
τις τάς θωπείας άς δ ’Άγγλος ποιητής έπε- 
δαψίλευε πρός τόν «άθυμον άοιδόν τής Ήλέ- 
κτρας» ενθυμείται τή άληθεία τήν Σαιξπή- 
ρειον Βασιλίδα τών Νηρηΐδων καταφιλοΰσαν 
τά μακοά ώτα τοΰ Μπότομ. Άδιάοορον 
δμως, τό βέβαιον είναι οτι δ πρός τόν Άθη- 
ναϊον υπερβολικός έκεϊνος θαυμασμός έβλαψε 
καιρίως τόν «Σαμψώνα’Αγωνιστήν». Έάν Ο 
Μίλτων έλάμβανεν ώς υπογραμμόν τάν Α ι
σχύλον θά παρεδίδετο είς τάς λυρικάς του 
εμπνεύσεις, καί οί θησαυροί τής διανοίας του 
θά έξεχ έοντο άγνοί καί ελεύθεροι τών ατε
λών καί βεβιασμένων εκείνων δραματικών

έπιτριμμάτων. Ά λ λ ’ έπειράθη καί ούτος νά 
συμβιβάσνι τά ασυμβίβαστα, καί άπέτυχεν 
όπως δλοι οί άλλοι" καί ούτϋ τούς χαρακτή- 
ράς του δύναταί, ούτως ειπεΐν, νά εγκολ- 
πωθ·?) ή διάνοια, δπως συμβαίνει είς τά καλά 
δράματα, οΰτε μετά τοΰ ποιητοΰ νά συνα- 
νυψωθή, ή φαντασία, δπως συμβαίνει είς τάς 
καλάς ώδάς.

Ούδόλως προτιθέμεθα νά καταβιβάσωμεν 
τήν αξίαν τοΰ πολυθρυλλητου τούτου δρά
ματος- ούδέ τό σοβαρόν ύψος τοΰ υφόυς του 
ούδέ η y αρίε-τσα καί παθητική σεμ.νότης τών 
προσφωνησεών του, ούδέ η τών χορών του 
άγρία καί βαρβαρίζουσά πως μελωδία διε- 
λαθον ημό?ς. Φρονοΰμεν δμως δτι πάντων τών 
προϊόντων τής μεγαλ.οφυΐας τοΰ Μίλτωνος 
τοΰτο έπέτυχεν ήκιστα.

Ό «Κώμος» έστι δράμα καταρτισθεν έπί 
τή βάσει τής ’Ιταλικής μάσκας, δπως όή δ 
«Σαμψών Αγωνιστής» έσχεν ώς πρότυπον 
την ελληνικήν τραγωδίαν. Είναι όε άναντιρ- 
ρητως τό κάλλιστον τών δραματικών έργων 
τήςτάξεως ταύτης.'Υπερέχει τής «πις·ής ποι- 
μενίδος» δσον αΰτη υπερτερεί τοΰ «Άμύντα»  
καί πάλιν, δσον ούτος υπερτερεί τοΰ «Pas
tor Fido». Εύτυχής ύπήρξεν ό Μίλτων, ό'τι 
δέν εΐχεν ένταϋθα Εύριπίδην τι- ά, δστις νά 
άποπλανησϊ] αύτόν. 'Ο Μίλτων και ηννοει 
καί ήγάπα θερμώς τήν Ιταλικήν φιλολογίαν. 
Μή αισθανόμενος δμως πρός ταύτην τόν βα- 
θύν καί θρησκευτικόν εκείνον σεβασμόν, δν 
έτρεφε πρός τά κειμήλια τής 'Ρωμαϊκής καί 
Ελληνικής ποιησεως, ηδύνατο σαφέστερον νά 
διακρίνν], καί προσεκτικώτερον ν’ άποφεύγη 
τά φιλολογικά πλημμελήματα τών ’Ιταλών 
ποοκατόχων του- διότι ηδύνατο μέν νά άνε- 
χθη ΰφος άχαρι καί γυμνόν πρός την ψευδή 
δμως καί έκθαμβοΰσαν λαμ.πρότητα έ'τρεφεν 
αδιάλλακτον μίσος. Δέν άπηξίου τήν αφελή 
χωρικήν έσθήτα η μοΰσά του. Περιεφρόνει 
δμως καί έβδελύσσετο έκ συστήματος πάσαν 
εύτελή καί άπειρόκαλον διασκευήν. Πάνθ’ 
όσα φέρει στολίσματα ή τοΰ Μίλτωνος μοΰσα 
είσιν έκ χρυσού βαρέως καί καθαρού, ού μό
νον στίλβοντας καί καλού τήν δψιν, άλλά 
καί, τήν φύσιν γνησίου, καί τοΰ ισχυροτέρου 
χωνευτηρίου τήν βάσανον ΰπομένοντος.

"Ο,τι δ Μίλτων παρεΐδεν έν τώ «Σαμ- 
ψώνΐ», τώτο έπιμελώς διεφύλαξεν έν τώ
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βΚωμω». 1/}ίο/.ε δηλονότι οσον έ'νεστι λυ- 
ρικώτερον χαρακτήρα εις τό ποίημα τοΰτο, 
κar μόνον έξωτερικά τινα προσόντα τοϋ δρά
ματος διετήρησεν έν αύτώ' δέν έπεχείρησε 
μάταιον άγώνα κατ’ ελαττώματος * φύσει 
ένυπαρχοντος τοϊς τοιούτοις ποιήμασι, καί 
φυσικω τώ λόγω έπέτυχεν, ο που ή επιτυχία 
ίν  εφικτή. "Οστις θέλει νά ιδη καί θαυμάσν) 
ευγλωττίαν, αρμονίαν και ύψος, άς άνα- 
γνωσ/;τας ^μιλ'.ας τοϋ ποιήματος τούτου ώς 
άπλάς μονολογίας· διότι κατά τάς διάκο- 
■πας τού διάλογου επιπολάζει βία τις καί γυ- 
μνότης— άναπόφευκτον άποτέλεσμα τοϋ συν
δυασμού  ̂τοϋ έργου —  ητις εμποιεί ψυχράν 
τινα έντύπωσιν είς τόν Αναγνώστην. Τά άπ’ 

ί^έχρι τέλους μένοντα λυρικά χωρία 
είσι τά καλλιστα. «Πολύ θά έπήνουν, λ.έγει 
δ Wotton έν τινι πρός τόν Μίλτωνα επι
στολή του, πολύ θά έπήνουν τά τραγικά τοΰ 
ποιήματος προσόντα, έάν μή κατεθελγόμην 
υπό τών λυρικών αύτοϋ χωρίων, ών ή δω
ρική λεπτότ·/ς καθιστά αύτά, σοί ομολογώ 
ειλικρινής, απαράμιλλα έν τή Αγγλική φι
λολογία». Καί ορθώς έκρινε, διότι μόνον δταν 
διαφεύγ·/) ο Μίλτων τά δεσμά τών διαλόγων, 
μόνον δταν άπαλάττηται τοΰ κοπώδους έρ
γου της συναρμογής δύο λεκτικών δυσαρμό- 
στων, μόνον δταν άφίηται ελεύθερος είς τόν 
λυρικόν αυτού οίστρον, τότε άναφαίνεται ή 
θισ,.4σια υπέροχη του. Καιώς θεΐόν τι πνεΰμα 
άνίπταται έκ τών ταπεινών καί παρίσταται 
έν μέσω φωτός ουρανίου καλλονής καί ελευ
θερίας, καί σκιρτά έν αύτώ ώσανεί έφθέγγετο 
γεγωνυία τή φωνή: -

«Xow my task is smoothly done,
«I  can f ly  o r  I can ru n .»

Δύναμαι η ποδάνεμος νά οοχώμαι έπί της 
γής, η νά διασχίζω τά νέφη, ή νά λούωμαι 
εν τή θεία δροσω της ’Μριδος ή ν’ άναπνέω 
τά ευώδη αρώματα τοΰ νάρδου καί της κασ- 
σιας, άπερ κοΰφοι ζέφυροι διαχέουσιν έντός 
τών άμφιλαφών κεδρώνωντών ΐσπερίδων.

Πολλά μεν καί άλλα υπάρχούσι Μιλτώ- 
νεια έργα άτινα προθύμως θ’ άνελύομεν έν 
ολίγοις. ’Αλλά πρόθυμότερον θά έπε^ειριζό- 
μεθα την α αλυσιν τοΰ θαυμασίου έκείνου 
ποιήματος, τοΰ α’Ανακτηθέντος Παραδείσου» 
δπερ, παράδοξον είπεΐν, μόνον μνημονεύεται 
τήν σνίμερον ώ, δείγμα -ής τυφλής στοργής,

ήν τινα τρέφουσι πολλοί τών λογίων πρός 
τα πνευματικά αυτών τεκνια. Καί παραδε- 
χόμεθα μέν δτι έπλανάτο δ Μίλτων θεωρών 
τοΰτο τό έπος υπέρτερον τοΰ ’Απολωλότος 
Παραδείσου. Ά λ λ ’ ούχ ήττον φρονοϋμεν οτι 
τοσοΰτο μόνον υπερέχει δ Άπολωλώς Πα
ράδεισος τοϋ Άνακτηθέντος, όσονούτος υπερ
τερεί παντός άλλου είς τόν έπειτα χρόνον 
έμφανισθέντος έπους.

Ά λ λ ’ δπως μή έξαντλήσωμεν πολύτιμον 
χρόνον καί τόπον διά τής άναλύσεως ζητη
μάτων άναγομένων είς τήν λεπτοτέραν Κρι
τικήν, σπεύδομεν τέλος πρός τό περίπυςον 
έργον δπερ ή τών Κριτών χορεία δμοθυμα- 
δόν κατέταξεν είς τήν υψίστην βαθμίδα τής 
φιλολογικής κλίμακος.

*Εν μόνον υπάρχει νεώτερον έπος δυνά- 
μενον^νά παραβληθή πρός τόν ’Απολωλότα 
Παραδεισον τ. έ. ή θεία κωμωδία τής ’Ιτα
λικής μουσης. "Οπως δέ σαφέστερονπαραστή- 
σωμεν τήν περί τοΰ ήμετέρου ποιητοΰ γνώ
μην, άντιπαραβαλωμεν τούς δύο τούτους 
πατέρας τής νέας εποποιίας.

Ή ποίησις τοϋ Μίλτωνος διαφέρει τής 
τοϋ Δάντου, δσον ή ιερογλυφική γραφή τής 
Αίγυπτου όιαφέρει της εικονικής γραφής τοϋ 
Μεςικοϋ. Αι μέν εικόνες τοϋ Δάντου έρμη- 
νεύουσιν αύταί έαυτάς' αί δέ τοϋ Μίλτωνος 
είς μόνον τούς μεμυημένους αποκαλύπτον
ται' όιοτι ή αςία αύτών δεν συνίσταται είς 
δ,τι αμέσως έκφράζουσιν, αλλά είς δ,τι έμ- 
μεσως καί άμυδρώς υπαινίσσονται.

'Οσον δηποτε παράδοξος ή αποτρόπαιος 
και άν ή η είκών τοΰ Δάντου, φροντίζει νά 
περιβάλη αύτήν μέ σχήμα, χρώμα, ήχον καί 
οσμήν' καί ώς τις οδοιπόρος περιγράφων τά 
τής οδοιπορίας του, άριθμεΐ μέν τ ’ άρι θμη- 
τικα, καταμέτρα δε τά μεγέθη. Αί τοΰ Δάν
του εικόνες καί παρομοιώσεις δέν ομοίάζουσι 
πρός τάς τών άλλων ποιητών, πολλώ δέ ήτ
τον προς τας τοϋ Μίλτωνος' διότι πρακτικώς 
καί άφελώς έκτίθησι ταύτας, ού/ί δπως 
καλλύνν] τό ποίημα, άλλα μάλλον δπως σα
φηνίσω τήν ιδέαν, καί παραστήση αύτήν καθ’ 
δν τρόπον αυτός τήν συνέλαβεν ήτοι έναργή 
καί πραγματικήν. Τά έρείπια λόγου χάριν τοϋ 
βαραθρου εκείνου τοΰ φέροντος άπό τήν έκ- 
την είς τήν έβδόμην κοιλάδα τής Κολάσεως, 
τ ι διαφέρουσι τών βράχων, οί'τινες έπ’ έσχά-
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των κατεκρημνίσθησαν έντός τοϋ ποταμού 
Άδίγη; Τίς δέ ό μή ευρίσκων αναλογίαν 
τινά τοϋ καταρράκτου τοϋ Φλεγέθοντος πρός 
τόν της μονής τοϋ άγ. Βενεδίκτου;

’Αλλ’ ελθωμεν είς τά καθέκαστα της 
αντιπαραβολής. Ουδέποτε έφαντάσθη ο άγ- 
γλος άοιδός νά καταμέτρηση τό ανάστημα 
τοϋ Σατανά" άλλ’ οσάκις ποιήται μνείαν τοϋ 
διαβόλου, περιορίζεται είς άορίστους καί άμυ- 
δράς άχανοϋς ό'γκου περιγραφάς. Εις τι χοί
ρον παρίσταται πελώριος καί υπερμεγέθης, 
πολλά μέν πλέθρα έπισκιάζων γης, μέχρι δέ 
τών νεφελών άναφθάνων. Οί γηγενείς αντί
παλοι τοϋ Διός, ή τό κύτος έκεΐνο δπερ οί 
ναύται έξελάμβανόν ποτε ώς νήσον, ταΰτα 
θά έφαίνοντο ώς έντομα ενώπιον του. Τοιοϋ- 
τος ό Σατανάς κατά Μίλτωνα. "Ιδωμεν πώς 
έξεικονίζει δ Δάντης τό γιγανταϊον έκεΐνο 
φάσμα τοϋ Nimbrod. «Τό προσωπον αύτοΰ 
έφάνη μοι, λέγει, ίσομέγεθες τώ μεγάλω 
τρούλλω τ ο ϋ  άγιου Πέτρου τής 'Ρώμης, κατά 
τε τό μήκος καί τό πλάτος. ’Ανάλογον όε 
εΐ/ον τό μ.έγεθος καί τάλλα μέλη αύτοϋ’ 
καί έκρύπτετο μέν όπισθεν λόφου μέχρις 
όσφύος" άλλά τά υπόλοιπον τοϋ σώματός του 
τοσοϋτον ήν μέγα, ώστε τρεις μεγαλόσωμοι 
Γερμανοί δέν θά ήρκουν νά φθάσωσιν ούδέ 
τήν κόμην αύτοϋ.» Συναισθανόμεθα δτι π«- 
ραμορφοϋμεν τό άξιάγαστον ύφος τοϋ Φλω
ρεντινού ποιητοϋ. "Οσον δμως ατελής καί άν 
η ή μεθερμήνευσις ΐκανώς διαφυλάσσει τήν 
έννοιαν.

Παραβάλωμεν τά Αεπροκομεΐον τοϋ ’Απολ. 
Παραδείσου πρός τον κοιτώνα τού Δαντειου 
«Malebolge», 'Ο Μίλτων, άποφεύγων τάς 
φορτικάς λεπτομερείας, καταφεύγει εις ασα
φείς μέν άλλά συγχρόνως καί σοβαράς καί 
φρικώδεις εικόνας. Γ1 άριστά τήν απελπισίαν 
μεταβαίνουσαν άπό κλίνης είς κλίνην, καί 
μυκτηρίζουσαν τά έλεεινά θύματα' τάν θκ- 
νατον σείοντα άπειλητικώς το βέλος του ΰπερ- 
άνωθεν, καί δλονέν άναβάλλοντα τήν βο
λήν, μεθ’ δλας τάς έπικλήσεις τών δεινώς 
πασχόντων. ’Αντί τούτων, τ ί λέγει· δ Δάν
της ; «Τοσοϋτος ύπήρχεν έκεΐσε γόος καί
κλαυθμός, δσον θά έξέπεμπον σύμπαντες οί 
ασθενείς οί'τινες άπό ’Ιουλίου μέχρι Σεπτεμ
βρίου πληροΰσι τά Νοσοκομεία της Βαλδι- 
Χ’-άνης ή δέ άποφοράήν τοσαύτη, ώστε

ένόμιζέ τις άτι μέλη σωμάτων εσηποντο » 
Δέν άναλαμβάνομεν ένταύθα τά δυσχερε- 

στατον έργον τοΰ κρίναι περί τού πότίρος δ 
πρωτεύων ποιητής. Έκάτερος ού μόνον ασύγ
κριτος υπάρχει είς δ πέφυκεν, άλλά και θεμα 
άρμοδιώτατον έξελέξατο είς έπίδειξιν τών 
ιδίων αρετών. Ή θεία κωμωδία είναι προσω
πική τις άφήγησις. Ό Δάντης εΐναι αύτό- 
πτης μάρτυς παντάς ο,τι έςιστορεΐ. Αυτός 
ήκουσε τάς οίμωγάς τών ταλαιπωρουμένων 
πνευμάτων, αύτός άνέγνω τούς ζοφερούς χα
ρακτήρας τούς έπί της πύλης τής άγουσης εις 
τήν άπόγνωσιν, αύτός έφρικίασεν εις την 
θέαν τής βλοσυράς έκείνης Γοργώνος, αυτός 
διέφυγε τά τρομερά εκείνα άγκιστρα και τήν 
βράζουσαν πίσσαν, αυταΐς χερσι περιεπτυ- 
ξατο τάς λασίους τού Έωσφορου πλευράς, 
αύ τοις ποσίν άνηλθεν επί τοΰ ορούς τής εξι- 
λεώσεως, ένθα δή ο εξαγνιζων άγγελος ετυ- 
—ωσεν έπί τοϋ μετώπου αύτοϋ τά σημεΐον 
της σωτηρίας. Τοιούτους μύθους μετ’ αηδίας 
θά έβλεπεν έντός βιβλίου δ αναγνώστης, άν 
ή άφελής ειλικρίνεια, ή τρομερά σοβαρότης, 
καί ή μοναδική περί τά καθέκαστα ακρίβεια 
μή παρέσυρον αΰτόν μεχρις εκστασεως.

*Γπά τήν έ'ποψιν ταύτην at τοϋ Μίλτω
νος αφηγήσεις διαφέρουσι τών τοΰ Δαντου, 
δσον δή ή ιστορία τοϋ Amadis όιαφερει τ ίς  
τοϋ Gulliver. Ό συγγραφεΰς τοϋ Amadis θά 
διέστρεφε καί θά καθίστα γελοΐον τό πό
νημά του, έάν παρεγέμιζεν αύτά μέ τάς 
πτομερείας αϊτινες διακοσμοϋσι τόν Gulli- 
ver τοΰ Σουίφτ.—-  Πάντων τών ποιη
τών οί'τινες έξεικόνισαν υπερφυσικά δντα, 
μηδέ τοϋ Δάντου εξαιρούμενου, δ Μίλτων 
επέτυχε μάλιστα' έπειδή δέ πολλά καί σφα
λερά έλέχθησαν περί τούτου, διατιθέμεθα έ>. 
τενέστερόν πως νά πραγματευθώμεν τό ζή
τημα. Μέγα καί σοβαρήν άμάρτημ ιί έστι το 
κρίνειν τούς ποιητάς φιλοσοφικώς. ϊ'άν »{- 
σιωδέστατον δμως τούτον κανόνα αγνοίϊν- 
τες πολλοί, πολλάκις έκάκισαν ιόν Mil- 
τωνα ώς άποδόντα τοϊς πνεύμασιν ^ιότητας 
δλως αδυνάτους είς τήν φύσιν των. ’Αλλά 
δεϋτ’ έξετάσωμεν τ ί  έστι πνεύμα; Τί έστι 
νούς, τό εΐδος τοϋτο τοΰ πνεύματος δπερ 
κάλλιον πάντων τών άλλων γινώσκομεν ;

Π α ρ ατη ρ ο ϋμ εν  φ α ιν ό μ ε ν ά  τ ι ν α ,  θ έ λ ο μ ε ν  

νά άναγάγ& ΐ[Λ εν α ύ τ ά  είς φ υ σ ι κ ο ί  νόμου;,
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:ία' j^v δ’-^αμεθα' ές ανάγκης έξάγομεν τότε 
οτι έστι τις δύναμις μή υλική' άλλ’ όποια. 
τις ή δύναμις αύτη; άγνοοϋμεν καί θέλον- 
τες μέν νά δρίσωμεν αύτήν λέγομεν τ ι δεν 
είναι, θελοντες <)ε νά συζητήσιβμεν μεταχει- 
ριζόμεθα σύμβολα. *£χομεν τήν λεξιν, καί 
τήν έ/.φράζομεν'δέν έ'χομεν δμως εικόνα κα
τάλληλον διά τό έκφραζόμενον άντικείμενον. 
Ί· & ποίησις θέλει εικόνας, ούχί λέξεις.' 
Μεταχειρίζεται μέν λέξεις δ ποιητής, αληθές' 
Ά λ λ ’ αύται εισι τά όργανα, ούχί τά αντικεί
μενα τής τέχνης του. Εΐναι ή, Ολη δι’ ής προ
παρασκευάζει τάς εικόνας έκείνας, άνευ τών 
όποιων αί λέξεις μόναι 6ά ήσαν έν τή ποιή
σει, δ,τι τό κανναβόπανον καί τά χρώματα 
φύρδην μίγδην άνακυκώμενα θά ήσαν έν τή  
ζοιγραφικίί.

 ̂"Οσον καί άν κοπανίζωσιν οί τής λογι
κής ήρωες τάς ά-ρηρημένας αυτών θεωρίας, ό 
κόσμος θά ζητή εικόνας πάντοτε. Καί εις μό
νην ταύτην τήν έμφυτον τών λαών τάσιν 
πρέπει ν’ άποδώσωμεν τάς είδωλολατρικάς 
έρεςεις, ας ανέκαθεν ανέπτυξαν. Έκ μιας καί 
αδιαιρέτου θεότητος, ήν οι πρώτοι κάτοικοι 
τ?;ς Ελλάδος έλατρευον, ως έχομεν εύλογους 
αφορμάς νά πιστεύωμεν, παρήγαγον χρόνου 
προϊόντος αναρίθμητους Θεούς καί Θεάς. Ούτω 
καί εις Περσίαν, ασεβές έθεωρεΐτο καταρχάς 
τό είκονίζειν τόν Θεόν άνθρωπίνως, μετ’ ού 
πολύ δμως δσας τιμάς κατά θεωρίαν ώφει- 
λον είς τό ύπέρτατον ήν, πράγματι άπέδι- 
όονείς τόν 'Ήλιον! -|1 δέ ιστορία τών Ιου
δαίων τ ί άλλο είναι είμή έξιστόρησις άδιαλεί- 
πτου άγώνος μεταξύ άγνοϋ θεϊσμού καί εί- 
δωλολατρικών τάσεων ; Έχ. τών δευτεοευόν- 
των αιτίων, εις ά'τινα ό Γίββων αποδίδει τήν 
αστραπιαίαν διάδοσιν τοϋ χριστιανισμού, ού- 

ν '®ως έπενήργησε δραστικώτερον τής τά- 
σεως ταύτης Ό Θεός, δ άναρχος, δ ακατά
ληπτος, δ̂  αδιαίρετος θεός, ολιγίστους, φεΰ, 
λατρας ήδυνήθη νά προσελκύση ; Έοαίνετο 
μεν εςαισια ή ίύέα τοΰ μόνου θεοΰ 'ί- -ούς 
φιλοσόφους. Ά λ λ ’ δ όχλος έστρεφε τά νώτα 
α..έναντι λεςεων, αϊτινες ούδεμίαν παρίστα- 
νον εις τόν νοΰν του εικόνα. Καί μόνον δταν 
η θεότν;ς ενεδύΟη άνθρώττινον σχν-μα, καί 
συν: βάδισε μετά τών ανθρώπων, καί ίυν:αε- 
ρισθη τών αδυναμιών των, καί άνεπαύθη έν 
τοις κόλπαις αύτών, καί έθρήνησεν έπί τών

τάφων αύτών, καί έκοιμήθη έν φάτναις καδ 
έν καλυβαις, και εχυσε τά αίμά του άπό τοΰ 
Σταυρου, τότε μόνον προσέθεσαν πρό αύτής 
καί προσεκυνησαν, καί Συναγώγια, καί Στοαι, 
καί Άκαδημίαι, καί λεγεώνες. Μόλις δμως 
έπερατώθη τό μέγα τοΰ χριστιανισμού ερ
γον, και αυτη εκείνη ή δύναμις ήτις τό πρώ
τον διηυκολυνε τήν διάδοσίν του, ήρχισε νά 
τάν νοθεύ») καί νά τόν διαστρέφη, καθιστώσα 
αυτόν νεαν τινά είδολωλατρείαν, έχουσαν 
προστατας αγίους αντί εφεστίων θεών. 'Ο 
μεν Άγ.^ Γεώργιος άνεφάνη αίφνης αντί τοΰ 
Αρεως, ο δε 'Άγ. ^Ελμος έπαρηγόρει τούς 

ναύτας, οΐτινες έθλιβοντο έπί τή άπωλεία 
τοΰ Καστορος καί τοΰ Πολυδεύκους. Τήν 
Άφροδιτην καί τάς Μούσας διεδέχθη ή Παρ- 
θενομήτωρ καί ή Σικελία. 'II γυναικεία καλ
λονή εσχετισθη και αύθις πρός τό ούράνιον 
μεγαλεΐον ή δέ τής θρησκείας άγνότης διε- 
ταράχθη διά τίνος ίπποτικής εμπνεύσεως καί 
φιλοδοξίας1. Ήγωνίσθησαν μέν έπανειλημ- 
μενως οί αναμορφωταί νά άναχαιτίσωσι τά 
χυδαΐον τοΰτο ρεύμα,.άλλ’ ούδέποτε έπέτυ-- 
χον καθ ολοκληρίαν. Διέφθειραν μέν τινες' 
τάς εικόνας καί τά είδωλα τών ναών, άλλ’' 
α: εί/.όνες α; έμπερικλειόμεναι έναύταΐς ταΐς 
διανοιαις τοΰ χύδην λαοΰ, έμειναν κατά τό 
μάλλον ή ήττον ανέπαφοι. Τά αύτά περί
που παρατηρούμε·; καί έν τή πολιτική ίςορία.

Ούδέν οίονδήποτε δόγμα δύναταί νά διε- 
ρεθισνι τα πληθη, εάν μή προσλάβν; μόνιμόν 
τι καί ψηλαφητήν σχήμα. Σημεΐον δέ τ ι μη
δαμινόν ή λέξις ασήμαντος έπασχολεΐ τούς 
..ολλους οσον o"jδε η εμβριθεστέρα τών φι
λοσοφικών αρχών.

Εκ τών παρατηρήσεων τούτων έξάγοΜεν 
δτι πας ποιητής ύποκρινόμενος μεταφυσικήν 
ακριοειαν αποβάλλει τόν ποιητικόν αύτοΰ 
χαρακτήρα. Καί δμως δ Μίλτων κατεκρίθη, 
διότι δεν η*ολούθησε τούς κανόνας τής Μετα
φυσικής !

'Ιπήρχεν δμως καί ετέρατις υπερβολή, 
ήν ωρειλ,ε ν’ άποφύγη δ Μίλτων. 'Ωσεπιτο- 
πλεΐστον η φαντασία τοΰ ά/θρώπου έπ^ρεά* 
ζεται υπό τών άτομικών αύτοΰ ιδεών. Ά μ α

5 Περιττόν νά ύποίίίξωαεν οπ ό ίια^αρτοροαι- 
νος συγγοαφευς υπαινίσσεται τά; βλασ^ηαίας

καταχέσει; τών 'Ρ»;Λ«νοκαβολι*ών. .
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ώς είκών τις φανή εις τήν διάνοιαν έκ πρώ
της οψεως άτοπος καί παράλογος, ούδε τά 
λαμπρότερα τής ποιητικής τέχνης χρώματα 
θά δυνηθώσι τότε νά τήν καταστήσωσιν αρ
κούντως δημώδη καί προσφιλή* τοΰτο δεν ή- 
γνόει δ Μίλτων. ’Επειδή δε έζη εις έποχήν 
καθ’ήν έβασίλευεν ή φιλοσοφία καί ή θεολογία, 
έϊρόντιζε νά ά .αχαιτίζη πασαν φαντασιώδη 
δρμήν βαίνουσαν πέρα τής άντιλήψεως τών 
συγχρόνων του. Καί διά τοΰτο ιδίως κατε- 
κρίθη έπί άιαφεία καί άσυνεπεία' δ κριτικός 
Johnson παραδέχεται μεν δτι ήτο άπαοαί- 
τητον νά παρουσιασθή ή άΰλια υπό υλικήν 
τινα μορφήν, «ούχ ήττον δμως, έπιφέρει, 
ποιητικής συνεπείας καί τέχνης ϊδιον εστί τό 
άφιέναι τά άϋλα έν τώ κρύπτω καί μόνον 
διά νύξεων διεγείρειν τήν ιδέαν τής άθλιας 
έν τή| διανοία το ΰ  άναγνώστου.» Καλά ταΰτα 
πάντα. Τί δμως ώφειλε νά πράξη δ Μίλτων, 
άφοΰ εΐδεν δτι δέν κατώρθου νά διεγείρ·/) τήν 
ιδέαν τής άΰλίας έν τή διανοία τών ανα
γνωστών του; δτι τά πνεύματα ενεοοροΰντο 
ΰζό αντιθέτων ιδεών καί πεποιθήσεων, πρός 
δέ τήν ποίησιν ούδεμίαν Ιτρεφον συμπαθειαν; 
Τοιαύτη τις ήν, τά καθ’ ημάς, ή τοΰ άνδρός 
θέσις. Μή δυνάμενος καθ’ δλοκληρίαν νά έγ- 
κολπωθή τό §ν ή τά έτερον σύστημα, έξελέ- 
ξατο τόν διαοιλονεικούμενον χώρον, και κα- 
τέφυγεν είς τ ’ άμφίβολα. ’Εάν όε υπο φιλο
σοφικήν έποψιν κακώς έποαξεν, ως ποιητης 
δμως έδειξε περίνοιαν καί δεινότητα ολως 
μοναδικήν διά τής έκλογής ταύτης. Τωόντι 
εργον δπερ πας άλλος ποιητής ΐλιγγιών θά 
άπέφευγεν, αύτός ού μόνον άνέλαβεν, αλλ.α 
καί διεξήγαγεν. Είπομεν ήδη δτι ήτο άνα- 
πόφευκτος ή λ.ογική άσυνέπεια. Ά λλα και 
ταύτην κατώρθωσεν δ δαιμόνιος να κόλαση, 
ά-ρ’ ενός μέν διά τής ένδελεχοΰς έκείνης καί 
περιστροφικής τών ιδεών του άλ,λνηλουχίας, 
έ; άλλου δέ διά τής άμιμήτου έκείνης τέχνης, 
δι’ ής ύπηννίσσετο πλείονα ή δσα εςεφραζε.

Πασα ποίησις άντικείμενον έχουσα τα 
υπερφυσικά δντα, πρέπει νά ήναι μυστηριώ
δης άμα καί γραφική. Ταύτας δή τάς αρε- 
τάς κέκτηται ή τοΰ Μίλτωνος ποίησις. Ή 
τοΰ Δάντου, είναι μεν γραφική μέχρι τελειό- 
τητος- άλλ’ ή γραφικότης αύτη άμοιρεΐ/ίυ- 
στηρίον.Δικαιολογείται μέν τό σφάλμα τοΰτο, 
καθ’ § αμέσως σχετιζόμενον πρός τήν δλην

τοΰ ποιήματος φύσιν, έξ ανάγκης περιγρα
φικήν ουσαν. Ά λ λ ’ είναι σφάλμα πάντοτε. 
Κινοΰσι μέν τό ενδιαφέρον τά υπερφυσικά 
τής θείας Κκμωδιας δντα, άλλ.’ έχει τ ι λιαν 
ανθρώπινον τό ενδιαφέρον τοΰτο. Συναισθά
νεται τις δτι ήδύνατο νά δμιλήσνι πρός τούς 
Δαντείους δαίμονας άνευ φόβου ή οίαςδήποτε 
ταραχής’ νά καλέση αύτούς εις γεϋμα, καί 
νά συνευωχηθή μετ’ αύτών. Ο; μεν άγγελοι 
τοΰ Δάντου είσι καλοί τινες άνθρωποι φερον- 
τες πτέρυγας' οί δέ διάβολοί του άνθρωποι 
ειδεχθείς καί διεστραμμένοι. Α: μεταξύ τοΰ 
ποιητοΰ καί τής Φαρινάτας σκηναι έπαςιως 
διεφημίσθησαν. Καί δμως ή Φαρινάντα έν τώ  
φλογώδει έκείνω τάφω είναι ή αύτή ως-θά 
ήτο έπί ξύλινης πυράς. Ούδέν συγκινητικώ- 
τερον τής μεταξύ Δάντου καί Βεατρίκης συν- 
εντεύξεως' καί δμως τ ί άλλο εΐναι ή Βεα
τρίκη είμή έοατεινή τις γυνή, δνειδίζουσα 
διά γλυκείας άμα καί αύστηράς φωνής έρα- 
ς-ήν, ούτινος τάν μέν έρωτα έκτιμά καί υπορ- 
ριπίζει, έξελέγχει δέ τάς κακίας;

Τά Μιλτώνεια πνεύματα έχουσιν δλως 
διάφορον φύσιν' τούτων δέ τά παραδοξοτερα 
είσίν οί διάβολοι τοΰ Άπολ. Παραδείσου' 
διότι ούτε πρός άνθρώπους μοχθηρούς δμοιά- 
ζουσιν, ούτε πρός κτήνη κακόμορφα. Ούτε 
κέρατα έχουσιν, ούτε ούράς, ουτε γαμψούς 
όνυχας, ούτε άλλο τ ι τών κοσμημάτων δι’ 
ώνδτε Δάντης καί δ Κλόπστοκ έ/.αλλο^πι- 
σαν αύτόν' άλλά τοσοΰτον μόνον έχουσι τό 
ανθρώπινον, ώστε νά γίνωνται κατα.Ιηπΐοί. 
Μόλις άμυδρά τινα φέρουσιν ’ίχνη ανθρωπίνου 
σχήματος, καί ταΰτα γιγανταιως παρατε- 
ταμένα, καί μυστηριώδει ζόφω περικεκαλυμ- 
μένα.

Μόνου τοΰ Αισχύλου οί Θεοί καί οί Δαί
μονες έχουσί τι άνάλογον πρός τούς αγγέ
λους καί διαβόλους τοΰ Μίλτωνος. Παρετη- 
ρήσαμεν ήδη δτι τό ύφος τοΰ Αθηναίου εχει 
τ ι τό άπειρόκαλον καί Ασιατικόν έλλείπει 
αύτώ ή λεπτή εκείνη γλαφυρότης, ήν άπο- 
πνέουσι πάντα τά προϊόντα τής 'Ελληνικής 
φαντασιας.'Η Αίσχύλειος ποίησις είναι σκαια, 
τραχεία, καί κολοσσαία- δέν λάμπει ώς άπαυ- 
γ'ασμα τοΰ ίμερόωντος ούρανοΰ καί τών καλ- 
λιδμήτων στοών τής 'Ελλάδος, άλλά μάλ
λον άναλογεΐ πρός τά αχανή εκείνα καί απο
τρόπαια σπήλαια, έν οίς ή Αίγυπτος καί ή
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Ινδοστανη κατεκλειον τά τερατώδη αυτών 
είδωλα. Τούς θεούς αύτοΰ έλάμβανεν 5 Αι
σχύλος εκ της άρχαιοτέρας γενεάς, έκ τών 
γόνων τοΰ Ούρανοΰ καί τής Γής, απέναντι 
τών δποιων ο Ζευς ήτο μ.ικρόν μ.ειράκιον. 
Μάλλον ήρέσκετο έκεΐνος ε:ς Τιτάνας και 
Έριννυας, ή εις Άφροδίτας καί Χάριτας. Έκ 
τών Θεών αύτοϋ διαπρέπει τά μάλιστα ό 
Προμηθευς, ο διάβολος άμα καί σωτήο τοΰ 
κόσμου, ο φίλος τοϋ ανθρώπου, καί άσπονδος 
τοΰ ουρανού έ/θρός. Ό ΓΙρομηθεύς ούτος εχει 
πολλήν τήν αναλογίαν πρός τον Σατανάν 
τοΰ Μίλτωνος- διότι άμφότεροι ε/ουσιν άνε 
ζαρτητον πνεύμα, δρμ,ήν άτίθασσον, καί ά- \ 
δάμαστον υπερηφάνειαν. ΛΙειονεκτεΐ δμως 
9 Προμηθεύς διά τόν λόγον δτι δέγ είναι αρ
κούντως υπερφυσικός καί υπεράνθρωπος· διότι 
πάντοτε περι τών δεσμών του δμ.ιλεΐ, καί 
περί τής δυσχερούς θέσεώς του. 'Γπέρ τό δέον 
θλίβεται καί ταράσσεται- υπέρ τό δέον παρα- 
δίδεται εις τήν παρήγορον ιδέαν δτι τοΰ μέν 
τυράννου του ή τύχη έξ έαυτοΰ έξήρτηται, 
αυτός δέ τάχιον η βράδιον θ’ απελευθερωθώ 

_ "Αλλου πλήν κόσμου δν είναι 6 Σατανάς. 
Ούτος καθυπότασσε', πάσαν οδύνην" έν μ.εσω 
δέ αγωνίας καί άτρύτων βασάνων, σκέπτε
ται, αποφασίζει, καί δή καί τέρπεται. Ενώ
πιον τοΰ ξίφους τοΰ Μιχαήλ, ένώπιον τοΰ 
κεραυνοΰ τοΰ ’Ιεχωβά, ένώπιον τής φλογώ
δους λίμνης, ένώπιον τής προκειμένης άεν- 
νάου καί διηνεκοΰς ταλαιπωρίας, τά πνεΰμα 
αυτού μένει άτρόμητον, άδάμαστον, αείποτε 
ένεργόν, ουδεμίαν όέ ούόαμόθεν προσδοκά 
αρωγήν, ουδέ παρά τής Έλπίδος αύτής.

Έπανέλθωμεν έπί στιγμήν είς τήν μεταξύ 
Μίλτωνος και Δάντου σύγκρισιν.

Άμφοτέρων τούτων ή ποίησις έστιν αγνή 
απόρροια τών ηθικών αρετών τω ν ο/ι δτι 
ησαν καί ούτοι έγωϊσταί' όχι δτι προσεπά- 
θησαν νά έμφυτεύσωσιν έν τή ψυχή τοΰ ανα
γνώστου τάς εαυτών ιδιοσυγκρασίας. Πόρρω 
απεΐχον τών νεωτέρων έκείνων επαιτών τής 
φήμης οί'τινες σφετερίζονται τήν συμπάθειαν 
τών απείρων, διακωδωνίζοντες τήν γυμνό
τητα καί τά έλκη τής διανοίας αυτών- ό 
Μίλτων καί ο Δάντης δέν ήσαν τοιούτοι" καί 
δμως ολίγιστα ποιήματα φέρουσι τοσοϋτον 
πλήρη μεν, αλλ’ αμ,α καί άβίαστον και αφελή 
απαυγην τών ίδιων αίοθημ,άτο^ν.

Τάν χαρακτήρα τοΰ Μίλτωνος διέκρινεν- 
ίδίως πνευματικόν ύψος' τάν τοΰ Δάντου 
βαθύΐη ς αισθήματος. Πάσα όντως γρααν,ή 
τής θείας Κωμωδίας εμπεριέχει, τήν δριυ.ύ- 
τητα εκείνην, ην μόνη ή μεταξύ ύπερηοανείας 
και έλεεινότητος σφοδρά διαμάχη δύναταί 
ν αναπτυςν) και υποθάλψνι. Ουδέν ίσως υπάρ
χει άλλο ποίημα τοσοϋτον θλιβερόν έπί γής. 
Ή τοΰ Δάντου μελαγχολία ούτε φαντασιώ
δης ήτο ιδιοτροπία, ούτε έξ εξωτερικών προ- 
ηρχετο περιστάσεων, άλλά προ'/ρχετο (σω~ 
θεν. Ούτε δ ερως, ούτε ή, δόξα, ούτε ή έπί. 
γής παλη, ούτ’ α; ούρανόθεν ελπίδες ήδύ- 
ναντο να την διασκεδάσωσι. Τά πάντα εμορ- 
φοΰντο κατά τήνφύσιν εκείνης, διότι ώμοίαζε 
το βλαοερον εκείνο εόαφος τής Σαρδινίας ού
τινος ή φύσις πικρά ούσα, καί αύτά τό μέλι 
διεπερα. 'Η διάνοια τοΰ Δάντου ήν γή σκό
τους, ώς τό σκότος αυτό, καί ενθα τό φώς 
ήν σκότος. 'Ο ζοφώδης αυτού χαρακτήρ επι
σκιάζει πάντα τ ’ ανθρώπινα πάθη, πάσαν τήν 
φυσιν" ως καί τοΰ παραδείσου τά άνθη, ώς 
και τοΰ άϊδίου θρόνου τήν γεραράν αϊγλην 
επηρεάζει καί άμ.αυρόνει ή πελιδνή του 
χροιά.

Τάς αύτάς εμποιεί εντυπώσεις καί ή εί- 
κιον αυτη τοΰ άνόρός" ουδείς ατενίζει πρός 
τά χαρακτηριστικά εκείνα τά εϋγενή μέ/ρι 
τραχυτητος, οΰόε πρός τάς ρυτίδας τών πα
ρειών, ουόέ πρός τά βλοσυρόν καί πεοιαλγές 
βλέμμα, ουδέ πρός τά κατηφές καί υπεροπτι
κόν χείλος, χωρίς νά έννοήσν] έν άκαρεί δτι 
ο άνθρωπος εκείνος είναι δυστυχής, καί δυσ
τυχής μόνον διότι είναι υπερήφανος καί ευαί
σθητος.

'Όπως ο Δάντης, ούτω καί δ Μίλτων 
υπήρξε πολιτικός άμα καί εραστής· δπως δέ 
ο Δαντης ουτω και ο Μίλτων άπέτυχε καί 
εις τήν φιλοδοξίαν καί είς τάν έρωτα. Έ · 
δυστύχησεν- άπώλεσε τήν υγείαν του, τήν 
άρασιν του, το είναι του, τούς φίλους του. 
Έκ τών άνδρών οί'τινες τά μάλιστα συνε- 
τελεσαν είς έδραιωσιν τής δόξης του, άλλοι 
μέν άπεβίωσαν άπαλλαχθέντες τών έπικει- 
μένων δεινών, άλλοι δέ βαρέως ταΰτα φέρον- 
τες άπεδήμησαν είς τήν άλλοτρίαν, άλλοι 
έστέναζον έν ταΐς φυλακαΐς, καί άλλοι έξέ- 
πνεον έπί τοΰ ικριώματος. ’Αργυρώνητοι καί 
ακόλαστοι άγύρται ησαν τότε Οί μόνοι υπό

Β Υ Ρ Ω Ν 551

-τοϋ Μονάο/ου ευνοούμενοι Συγγραφείς .’Αγέλη 
αχρεία, σωρός άποτροπαίων τεράτων, πλείο- 
νος μ ε τ ε / ό ν τ ω ν  κτηνωδίας η άνθρωπισμ.οϋ. 
Έν τώ μέσω τής ακολασίας, τής χαυνότη- 
τος καί τής διαφθοράς εκείνης περιεπλανατο 
ή γλυκεία Μοϋσα τοΰ Μίλτωνος, ή ύψιγενής, 
ή ά'μωμος, ή γαλήνιος εκείνη Θεότης, ί'να κα- 
ταλοιδορήται καί έμπαίζηται ύπό αναιδών 
καί διεστραμ.μ.ένοιν Σατύρων. Ήδύνατο να 
περιέλθν) εις άπόγνωσιν, νά προσενεχθή αύ- 
τοϊς τρα-/έως καί άποτόμως" άλλ’ ούδέν τού
των έπραξεν. Ί1 ρώμη τοϋ Μιλτωνείου πνεύ
ματος ην πάσης συμφοράς υπερτέρα. Ούτε 
τύφλωσις, ούτε ποδάγρα, ούτε πενία, ούτε 
γήρας, ούτε οίκιακαί θλίψεις, ούτε πολί', ικαί 
δυστυ/ίαι ήδυνήθησαν νά παρασαλεύσωσι 
τήν γαλήνιον καί μεγαλοπρεπή υπομονήν 
τοϋ άνδρός. Τά ηθος αύτοΰ περιχαρές μέν 
καί γελόεν δέν ητο, μάλλον δέ σπουδαϊον 
καί σοβαρόν. Ά λ λ ’ ουδέποτε συνοφρυωμέ- 
νον, ουδέ σκυθρωπάζον. Διετηρεΐτο όε άμε- 
τάβλητον ώς δ ήλιος- καί δπως άπηύγαζε 
κατά τάς παραμονάς τών μεγάλων έκείν<υν 
γεγονότων, δτε εΐχεν έπανακάμψει έκ τής 
άλλοτρίας, ακμαίος μέν ών τήν ηλικίαν, κα
λάς δέ καί ανδροπρεπής τήν οψιν, φέρων 
άμαράντους δόξης στεφάνους, καί εμπλεως 
πατριωτικών έλπίδων, τοιοϋτος διετηρεΐτο 
καί άφοϋ, μ.ετά παντοειδείς και αλλεπαλ
λήλους συμφοράς, γέρων, πένης, άόμματος 
καί έξηυτελισμένος, άπεσύρθη έντός τής κα· 
λύβης του, ί'να παραδώσ/ί τό πνεϋμ.α.

Τούτου δή ένεκα, καί περ γράψας τάν 
Άπολ. Παράδεισον έν ηλικία καθ’ ήν εξα
λείφονται συνήθως at εικόνες τού κάλλους 
καί τής ευαισθησίας, ήδυνήθη νά καλλωπίσν] 
τά ποίημα διά πάντων τών άδαμάντων τοϋ 
τε αίσθητόϋ καί τοϋ ήθικοΰ κόσμου. Ήγάπα 
μέχρι μανίας τάς ακτίνας, τά άνθη, τά άσ
ματα τών άηδόνων, τά νάματα τών πηγών, 
τάς καρποφόρους μηλέας. Αί έρωτικαί αύτοϋ 
διαθέσεις ήσαν γλυκύτατον κραμ.α ’Ανατολι
κής ήδυπαθείας καί ίπποτικοΰ φρονήματος· 
«ζωογονείτο δέ καί ΰπεθάλπετο υπό τής γα
λήνιου καί άγνής έκείνης στοργής, ή'τις παρά 
μόνην τήν αγγλικήν εστίαν υφίσταται.

Ή ποίησις τοΰ δαιμόνιου τούτου άνδρος 
μάς υπενθυμίζει τά θαυμάσια τών Άλπείων 
όρέων, ών at ΰψηλότεραι ακρώρεια'. έμπεριέ-

χουσι τάφρους τινας καί χαράδρας, έν αίς, 
παρ’ αυτά τά κράσπεδα τών Χιονωδών σω
ρών, ανθεί μέν τό ρόδον, φύεται δε η τρυ
φερά μύρτος.

'Η πολιτική τοϋ Μίλτωνος διαγωγή ουδό
λως ήν ύποδεεστέρα τοϋ ύψηλόφρονος καί 
μεγαλοφυούς χαρακτήρας του. 'Η δέ εποχή 
καθ’ ήν έζη είναι λίαν Αξιομνημόνευτος" διότι 
τότε έτελεϊτο δ μέγας έκεΐνος άγων μεταξύ 
δεσποζόντων κκί δεσποζομένων, μεταξύ ορ
θού λόγου καί προλήψεως" δ αγών έκεΐνος, 
δστις ούτε διά μίαν γενεάν έτελεϊτο, ούτε 
διά μίαν άποκλειστικώς χώραν. 'Η εδραίωσις 
τής έλευθερίας τού Αγγλικού λαοΰ ήν χαρ- 
μόσυνον ό'ντως προάγγελμ.α τοϋ προορισμ.οϋ 
άπάσης τής άνθρωπότητος. Αί πανίσχυροι 
έκεϊναι άρχαί αίτινες τότε πρώτον διέχυσαν 
τό φώς το άληθινόν, δέν περιωρίσθησαν έπί 
τής σμικράς ταύτης χώρας" άλλά διέσχυσαν 
μέν αστραπηδόν τά ’Αμερικανικά δάση ηλέκ
τρισαν δέ καί άφύπνισαν τήν Έλλάόα εκ τοϋ 
μακροΰ ύπνου, άνέφλεξαν δέ άπ’ άκρου έως 
άκρου τήν Ευρώπην δι’ άσβέστου καί άδα- 
μάστου πυράς, δπερ δσον έζωογόνει τους 
τυραννουμένους, τοσοϋτον έξεχαύνου τούς 
δυναστεύοντας βασιλείς.

Έν Μαγκεστρία Αύγουστος 1874.
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΙΧΑΙΙΑΙΛΗΣ.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
ΤΟΥ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Οπό ΣΧ1ΑΑΕΡΟΤ.

. (Συνέχε'.α" Γοε <ρυλ. ε'.).

§ 6. Ή κατάργησις ξένης δικαστικής εξου
σίας έν τα ΐς εαυτών χώραις, ή έν τοϊς εκ
κλησιαστικούς ύπερτάτη ισχύς, ή τοϋ χρυσού 
είς 'Ρώμην εισροή, at πλούσιαι τών μοναςη- 
ρίων λε ΐα ι έλογίζοντο επαγωγά Six π άντα  
ηγεμόνα πλεονεκτήματα ά λλ ’ δμως δύναταί 
τ ις  νά ερώτησή δ ια τ ί ταΰτα  δέν επεορασαν 
καί έπί τών Αυστριακών ηγεμόνων ; τ ί  αραγε 
παρεκώλυσε τήν δύναμιν ταύτην καί ιδίως 
τάν Γερμανικόν αύτής κλάδον νά είσακούστί 
τάς έπιμόνους πλείστω ν της υπηκόων άξ ιώ -  
σε'.ς καί μιμούμενη τάς άλλας νά αϋξηθνί δ<χ-
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παντ) άοπλου ιερατείου ; Άδυνατοϋμ,εν νά πι- 
στευσωμεν, δτι η περί τοΰ άλανθάστου της 
Ρωμαϊκής εόρας πεπίίθησις έρρύθμισε την 

ευσεβή ευστάθειαν τοΰ οίκου τούτου (τοΰ Αύ · 
στριακού), ως δεν πιστεύομ.εν δτι ή περί τοΰ 
ενάντιου πεποιθησις έπροξένησε την αποστα
σίαν τών διαμαρτυρομένων ηγεμόνων. Ά λ λ ’ 
άλλοι πολλοί λογοι συνηνώθησαν εις τό νά 
καταστήσωσι τους Αυστριακούς ηγεμόνας τοΰ 
παπισμού υπερμάχους. Ή 'Ισπανία και ή 
Ιταλία, εζ ών η Αυστρία σπουδαίας ήντλει 

δυνάμεις ήσαν τυφλώς αφωσιωμεναι εις τό 
Βα .ικανόν, και η αφοσιωσις αύτη διέκρινε μά
λιστα τους 'Ισπανούς κατά τήν εποχήν τής 
ιεροκρατίας. 'Η ελάχιστη προσέγγισις είς τά 
βύελυρα τοΰ Λουθήρου καί Καλβίνου δόγ- 
ρ.α.α θα εστέρει ανεπιστρεπτεί τόν'Ισπανόν 
οασιλεα τής αγάπης τών υπηκόων του, έν ώ 
η ά/.ο τοΰ Παπισμού αποστασία ήδύνατο νά 
τοΰ αφαίρεσή και αυτά τό στέμμα, ώστε ό 
Ισπανός βασιλεύς ώφειλεν η νά είναι καθο

λικός η νά καταβή άπό τόν θρόνον. Τήν αύ- 
τ/;ν ανάγκην έπεβαλλον είς τόν Αυστριακόν 
ηγεμόνα καί αί έν ’Ιταλία κτήσεις του, ας 
(οφείλε νά περιποιηθή έξίσου μ.έ τάς έν'Ισπα
νία, διό τι έκεΐναι βαρέως έφερον τόν ξένον 
ζυγόν, ον εύχερώς ήδύναντο νά άποτινάξω- 
σιν. Εκ τουτου συνέβη, ώστε αί χώραι αύ- 
ται παρέσχον τω Ά . ήγεμόνι τήν μέν Γαλ
λίαν συνεπιθυμητην, τόν δε παπισμόν γεί
τονα σοοαρα αίτια εμποδιζοντα αύτόν νά 
κηρυχθή υπέρ μερίδοςκαταφρονούσης τόν Πά
παν, και ΰποχρεοϋντα ίνα μέ δραστηριότητα 
και ζήλον τήν παλαιάν έγκολπωθή θρησκείαν.

§ 7. Τά γενικά ταϋτα αίτια,' άτινα δι’ 
έκαστον Ισπανόν μονάρχην είχον τήν αύ- 
τήν ίσχύν, ήσαν ακόμη ισχυρότερα διά Κ ά
ρολον τόν 5°\—  Κάρολος ό 5^'εΐχεν έν Ιτα 
λία έπικίνδυνον αντίπαλον τόν βασιλέα τής 
Γαλλίας, είς τάς άγκάλας τοϋ οποίου θά έο- 
ρίπτετο η χώρα εκείνη, ευθύς άμα ό Κάρο
λος έγίνετο ύποπτος νεωτερισμών προσέτι 
δε κωλύματα θά παρενέβαλλαν είς τούς φι- 
λοδόξους του σκοπούς, οΰς μετά σφοδράς ζέ- 
σεωςεπεδιωκεν, ή τών καθολικών δυσπιστία 
καί ή πρός τήν εκκλησίαν Ιρις. "Οταν λοιπόν 
Κάρολος ό 5 ’? περιήλθεν είς τήν άνάγκην νά 
έκλεςη μεταςύ τών δύο θρησκευτικών μερί- 
ύων, ή νέα'θρησκεία δέν είχεν είσέτι δυνηθ/j

να προσελκύστ) τόν σεβασμόν του καί πιθανό
τητες πολλαί έγέννων τήν έλπίδα φιλικού 
συμβιβασμού άμφοτέρων τών εκκλησιών. Ό 
υιός του καί διάδοχος Φίλιππος δ 2°' προς 
τή, διαπαιδαγωγη'σει, ής έ'τυχε παρά τινι μο- 

ενών χαρακτήρα σκαιοϋ δεσποτισμοϋ, 
έτρεφεν άκατάσβεστον μίσος κατά παντός 
νεωτερισμού τής πίστεως, δπερ άνέπτυσσε 
καί υπεθαλπεν ή σύμπτωσις, δτι οί έπιφο- 
βιοτεροι πολιτικοί του αντίπαλοι έτύγχανον 
πολέμιοι τής θρησκείας του. ’Επειδή δέ αί έν 
Ευρώπη κτήσεις του είς διάφορα διεσπαρ- 
μέναι κράτη ήσαν έκτεθειμέναι είς τήν εισβο
λήν τών νεων ιδεών, δέν ήδύνατο νά βλέπη 
ησυχως τάς έν ταΐς ά'λλαις χώραις προόδους 
τής μεταρρυθμισεως, καί τό ίδιαίτεοόν του 
πολιτικόν συμφέρον άπτ,τει ί'να έπί κεφαλής 
ταχθή τής. παλαιάς εκκλησίας, δπως άπο- 
ξηραντ, τάς μιασματικάς πηγάς τών βδελυ- 
ρών νεωτερισμών. Ή φυσική λοιπόν τών 
πραγμάτων πορεία καθίστα τόν είρημένον 
ηγεμόνα αρχηγόν τών καθολικών καί τής 
συμμαχίας, ήν οί παπισταί κατά τών μεταρ
ρυθμιστών συνήψαν. "Ο,τι δε έγένετο έπί τ?ς 
μακράς καί μεγαλουργού βασιλείας τού Κά
ρολου 5 ου και Φιλίππου 2 ου κατέστη νόμος 
δια τους μεταγενεστέρους καί τό έν τή έκ- 
κλησια ρήγμ.α τόσω μάλλον ηύρύνετο, δσω 
στενωτερον ώφειλεν ή 'Ισπανία νά προση- 
λωθή εις τόν καθολικισμόν.

§ 8. Τών μνημονευθέντων κωλυμάτων 
απηλλαγμένος έφαίνετο ί  Γερμανικός κλάδος 
τοϋ Αυστριακού οίκου, πλήν έδεσμ.εύετο καί 
ούτος εζ άλλων ύποχρεώσεκν. Τό αύτοκρα- 
τορικον στέμμα, ού ή κτήσις άνέφυκτος άπέ- 
βαινεν εις τήν κεφαλήν διαμαρτυρομένου ηγε
μόνας (διότι πώς ήδύνατο ό τής 'Ρωμαϊκής 
εκκλησίας άποστάτης νά <ρέρ7) τό 'Ρωμαϊκόν 
αυτοκρατορικόν διάδημα;) συνέδεε τούς δια- 
δοχους Φερδινάνδου τοϋ πρώτου πρός τήν 
Παπικήν έδραν, είς ην καί αύτός ό Φερδινάν- 
δος ήτο αφωσιωμ,ενος μ.έ αληθή συνειδήσεως 
εύλάβειαν καί έκ πεποιθήσεως. Ά λ λ ’ εκτός 
τουτου οι Γερμανοαυστριακοί ηγεμόνες δέν 
ήσαν ίκανώς ισχυροί, ώστε νά μή χρτρζωσι 
τής συνδρομής τής Ισπανίας, ητις άλλως 
άσπαζομενη τήν νέαν θρησκείαν θά κατε- 
στρεφετο. Καί αύτό δέ τό αυτοκρατορικόν 
αςιωμα υπεχρεου τούτους νά ΰποστηρίςωσι
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>τό Γερμανικόν τής βασιλείας σύστημα δι’ ου 
«δτοί ούτοι άνεδεικνύοντο αύτακράτορες καί 
δπερ οί διαμ.αρτυρόμενοι νά συντρίψωσιν η- 
γωνίζοντο. Έάν δέ προστεθώσιν είς ταϋτα 
ή τών διαμαρτυρομ.ένων άναλγησία πρός τά 
παθήματα τών αύτοκρατόρων καί τούς κοι
νούς τοϋ βασιλείου κινδύνους, αί άδικοι εις 
τά κοσμικά τής έκκλησίας επεμβάσεις καί αί 
έχθροπραξίαι των είς ά μέρη ησθάνοντο εαυ
τούς ίσχυροτέρους, έννοεϊ τις πόσα δραστικά 
αίτια ώθουν τούς αύτοκράτορας πρός τόν 
παπισμόν, ού τά πολυειδή συμφέροντα συνε- 
ταυτίζοντο ακριβέστατα μέ τά τών αΰτο- 
κρατόρων. ’Επειδή δέ η τύχη της εκκλη
σίας αυτής έξηρτάτο άπό τάς θελήσεις καί 
άποφάσεις του Αυστριακού οικου, εδλόγως 
ύπελααβάνοντο καθ’ άπασαν τήν Ευρώπην 
οί Αυστριακοί ηγεμόνες ώς στηρίγματα τοΰ 
παπισμού, τό δέ πρός τούτον μίσος τών 
διαμαρτυρομ.ένων εστράφη κατά συνέπειαν 
δμοθύμως εναντίον τής Αυστρίας καί συνέ
χυσαν βαθμηδόν τά πρόσωπα τών υποστη- 
ρικτών μέ τάς άρχάς, άς ύπεστήριζον.

§ 9 . Ό  Αυστριακός δμ.ως οίκος δέν ητο 
μόνον αμείλικτος τής μεταρρυθμ,ίσεως διώ
κτης, άλλ’ ένεκα τών φιλοδοξών σκοπών, 
ους μέ δραστηριότητα επεδιωκεν, έπηπείλει 
καί διεκινδύνευε τήν πολιτικήν έλευθερίαν 
τών εύίωπαϊκών κρατών καί ιδίως τών Γερ
μανικών χωρών. Τό γεγονός τοϋτο έξήγειρε 
τήν μέριμναν τών έν λόγω χωρών πρός ίόίαν 
ασφάλειαν καί ά'μυναν. ’Επειδή δέ τά συνήθη 
τής υπερασπίσεως μέσα άνεπαρκή εκρίνοντο 
πρός άπόκρουσιν τόσον φοβέρας δυνάμεως, 
έφίστατο άνάγκη εκτάκτους νά άπαιτήσωσι 
πόρους άπό τούς υπηκόους των, καί εν άνε- 
παρκεία νά προσλάβωσι δυνάμεις άπό τούς 
γείτονας καί συμ.μαχοϋντες δυσκαταγώνιςον 
νά συγκροτήσωσι δύναμ.ιν.

§ 1 0 . Ά λλά  τά σπουδαία πολιτικά συμ
φέροντα, τά όποια είχον οί βασιλείς είς τό 
νά άνακόψωσι τάς προόδους τής Αυστρίας, 
δέν ειχον καί οί υπήκοοί των, ούς, έπί τό 
πλεΐστον, μόνον παρόν ό'φελος η ένεστώσα 
ζ'ΐίμία διεγείρουσι. Ταϋτα δμως δέν πρέπει 
ν’ άναμένη σοφή πολιτική. Πόσον λοιπόν 
δεινόν θά ήτο διά τούς ηγεμόνας άν οϋόέν 
τελεσιουργόν έλατηριον ύπήρχεν, ίνα παρο- 
ζύνν] χδ έθνος καί έςάπττ, έν αύτώ τόν εν

θουσιασμόν εκείνον τόν δυνάμενον ν’ κντιμ.ε- 
τωπίση τούς πολιτικούς κινδύνους ! Ευτυχώς 
τό έλατηριον τοϋτο υπήρχε καί ήτο τό κε- 
κηρυγμενον μ,ισος έναντίον θρησκείας, ην 
υπερήσπιζε καί υπεστήριζεν δ Αυστριακός 
οίκος, ή άκρατος τών λαών πίστις είς δόγμα, 
δπερ δ οίκος ούτος διά πυράς καί σιδήρου 
προσεπάθει νά έξαφανίση.—  "Οσω διάπυρος 
ήτο η πίστις αυτη, τόσω άδάμαστον άφ’ ε
τέρου τό μίσος έκεΐνο.— Ό θρησκευτικός φα-

X Λ,νατισμος πτοειται απο αορατους κινουνους, 
έν ώ δ ένθουσιασρ.ός ουδόλως Συλλογίζεται 
τάς θυσίας, είς άς υποβάλλεται. —  "Ο,τι 
έπικείμ.ενος κίνδυνος τοΰ κράτους δέν θά κα- 
τώρθου έπί τών πολιτών, τοΰτο έςετέλεσεν 
δ θρησκευτικός ένθουσιασμ,ός. 'Υπερ τοϋ κρά
τους, υπέρ τού ήγεμόνος όλίγοι μόνον θά 
ώπλίζοντο προθύμως, έν ώ υπέρ τής θρη
σκείας έδραξαν τά δπλα καί δ έμπορος καί δ 
καλλιτέχνης καί δ γεωργός. — 'Γπέρ τοϋ 
έθνους ·?ι τοϋ βασιλέως ουδέ τόν έλάχιστον 
κατέβαλαν φόρον, έν ώ υπέρ τής θρησκείας 
προσνίνεγκον καί περιουσίαν καί αίμα καί 
δλας των τάς κοσμικάς έλπίδας. Αμύθητα 
ποσά έχύνοντο ήδη είς τά θησαυροφυλάκια 
τών ηγεμ,όνοιν, άπειράριθμ.οι δέ στρατιαί 
ηλαυνον ύπό τάς σημαίας των. Είς τόν σφο
δρόν κλονισμ,άν, δν ένέβαλεν είς όλων τάς 
συνειδήσεις ό έπικρεμάμενος τής θρησκείας 
κίνδυνος, ούδείς ήσθάνετο τά υπέρμετρα βαρη, 
τούς καταθλιπτικούς μ.όχθους, ύφ’ ών έςην- 
τλημένος θά κάτεποντίζετο έν ήρέρ.ω πραγ
μάτων καταστάσει. 'Ο φόβος τής έν 'Ισπα
νία ίεράς έξετάσεως, δ τρόμος τής Νυκτός 
τοϋ Άγιου Βαρθολομαίου ήνοιξεν είς τάν η
γεμόνα τής Όρανίας, είς τόν ναύαρχον Κο- 
λιγνύν, είς τήν βασίλισσαν τής Α γγλίας 
’Ελισάβετ, είς τούς διαμαρτυρομένους τής 
Γερμανίας ηγεμόνας παρά ταΐς λααΐς των 
πόρους τόσον άφθονους, ώστε ετι καί νΰν 
είσίν ακατάληπτοι.

§ 1 1 .  Ά λ λ ’ δσον πλούσιοι καί άν ησαν 
οί ιδιαίτεροι ούτοι πόροι, δέν επηρκουν κατά 
δυνάμ.εως κραταιάς καί ύπερτέρας πασης 
άλλης μεμονωμ.ένης. Καθ’ δσον ή διπλωμα
τική επιστήμη ητο άρτιγεννής, μόνον τυ
χαία γεγονότα ήδύναντο νά πείσωσιν άπα- 
μεμακρυσμένα κράτη είς κμοιβαιαν Βοήθειαν, 
είς συμμαχίαν. 'II διαφορά τοϋ όργανισμ .οϋ
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τών νόμων, της γλώσσης, τών εθίμων, τοϋ 
έθνικοϋ χαοακτήρος, ή'τις τά έθνη καί τάς 
πόλεις απ’ αλληλων Ιχώριζε καί διάφραγμα 
υψηλόν άνά μέσον αύτών ήγειρεν, ού μόνον 
καθίστα τά μέν ανάλγητα πρός τά παθή
ματα τών δέ, άλλά καί εις εχθρικήν ώθει 
πολλάκις χαιρεκακίαν.— Τό διάφραγμα τοϋτο 
κατέρριψεν ή Μεταρρύθμισις καί συμφέρον 
πολυτιμώτερον, δεσμός έδραιότερος παρά 
τόν εθνισμόν $ τόν πατριωτισμόν δλως ά
σχετον πρός ατομικούς υπολογισμούς άρχισε 
νά έμψυχών/ι τους ίδιώτας κατά πρώτον καί 
δλόκληρα κράτη ύστερον. Τό συμφέρον τοϋτο 
ΐ'σχυε νά συνένωσή πρός ά'λληλα και τά  
απώτατα έθνη, έν ώ άφ’ ετέρου ήδύνατο νά 
διαχωρίζνι κατοίκους της αύτής πόλεως. 
Τοιουτοτρόπως ό Γάλλος Καλβινιστής ειχε 
πολλά κοινά μέ τόν Μεταρρυθμιστήν Γενουά
την ή Ά γγλον, Γερμανόν η 'Ολλανδόν, έν ώ 
μέ τάν Καθολικόν συμπολίτην του είς ούδέν 
συνηντατο σημεΐον. Προφανώς λοιπόν έπαυ- 
σεν ών πολίτης ένος μόνου κράτους, περιοοί- 
ζων την προσοχήν και τήν συμπάθειαν του 
εις μόνον τό έθνος του. Έπλάτυνε τ άν κύ
κλον της ένεργείας του καί ήρξατο έκ τής 
τύχης τών ξένων δμοδόξων χωρών’ ποοοιω- 
νι^ομενος περί τής ιόιας καί τά συμφέροντα 
εκείνων ιδια ποιών. Τώρα <ίέ κατά πρώτην 
φοράν έτόλμησαν οί βασιλείς νά φέρώσι τά 
πραγματα τών ξένων εθνών ενώπιον τής έκ- 
κλησίας τοΰ λαοΰ των, καί τώρα πρώτον 
ήλπισαν εύμενές ους καί ταχεϊαν βοήθειαν 
νά έπιτύχωσι. Τά ξένα δέ ταΰτα πράγματα 
κατέστησαν οικεία καί ευχαρίστως έτεινον 
αρωγόν χεΐρα  ̂ού μόνον είς ’ τούς όμοδόξους 
γείτονας, αλλά καί είς τούς μάλλον άπωκι- ' 
σμενους αλλοδαπούς. Τώρα κατά πρώτην 
φοράν εγκαταλιμπανει ο Παλατινεύς τήν 
πατρίου του, ί'να ύπέρ τοΰ Γάλλου δμοπί- 
στου του πολίαήσνι εναντίον τοϋ κοινοΰ τής 
θρησκείας ένοροΰ, ο Γάλλος άφ’ έτέρου έλκει 
τά ςιφας κατά τής άπωθούσης αύτόν πατρί- 
οος καί σπεύδει νά πέσ-/) υπέρ τής ελευθε
ρίας της 'Ολλανδίας. Τώρα κατά πρώτην 
φοράν μαχονται Σουηδοί κατά Σουηδών, 
Γερμανοί κατά Γερμανών διά νά λύσωσιν 
είς τάς ό'χθας τοϋ ΛείγηροςκαΙ του Σηκουάνα 
το περί διαδοχής τοϋ θρόνου έν Γαλλία ζτ>- 
• ημα. Τωρα κατά πρώτην φοράν ό Δανός

υπερβαίνει τόν Eider, (νΕδερον), ό Σουηδός 
διαπερα τήν Βαλτικήν, ίνα συντρίψωσι τάς 
αλυσσεις, άς σφυρηλατοϋσι διά τήν Γερ
μανίαν.

§ 12 . Δύσκολον εΐναι νά άποφανθώιιεν τί 
θά έγίνετο ή Μεταρρύθμισις, τ ί θά έγίνετο ί  
έλευθερία τοϋ Γερμανικοϋ βασιλείου, άν δέν 
παρετάττετο κατ’ αύτών ό φοβερός Αύς·ρια- 
κος οίκος. Πολλά όμως ένδεικνύουσιν, ό'τι ού- 
δεν άλλο θά άνεχαίτιζε τάς πρός τήν παγ
κόσμιον μοναρχίαν δρμάς τών Αύστριακών 
ηγεμόνων παρά τόν πείσμονα πόλεμον, τόν 
οποίον έκίνησαν ούτοι κατά τών νέων ιδεών 
(τής μεταρρυθμίσεως). "Ενεκα τοϋ πολέμου 
αύτοϋ ήδυνήθησαν οί άσθενεΐς ηγεμόνες νά 
έκβιάσιοσιν άπό τών χωρών των εκτάκτους 
πορους, δι’ ών άντετάχθησαν είς τήν Αυ
στριακήν αυτοκρατορίαν καί ένεκα τοϋ πο
λέμου αυτοϋ έπετελέσθη ή κατά τοϋ κοινοΰ 
έχθροϋ ομαιχμία Κρατών διαφόρων.

§ 1 3. Ουδέποτε ή Αυστρία υπήρξε τόσω 
περιφανής καί ισχυρά, ό'σον μετά τήν νίκην 
τοΰ Καρόλου S'-'-1 πλησίον τής Μουλβέργης, 
ένθα κατετρόπωσε τούς Γερμανούς. Ή Γερ
μανική ελευθερία καταπεσοΰσα έκεΐ,έφαίνοντο 
συνταφεΐσα μετά τής Σμολκαδικής συμμα- 
χιας· άλλ’ άνέστησε καί έζωογόνησεν αύτήν 
ο Μαυρίκιος τής Σαξωνίας, δ επίφοβος τών 
Αυστριακών εχθρός. "Ολ.οι οί καρποί τής 
παρά τήΜουλβέργν; νίκης Ιξηφανίσθησαν ενώ
πιον τής Συνόδου τής Passau καί ενώπιον 
τής Διαίτης τής Αύγούστης, ένθα πάντες οί 
προς κοσμικήν καί πνευματικήν έπικράτησιν 
αγώνες κατέληξαν είς επιεική καί ειρηνευτι
κήν συνθήκην.

§ 14 . Διά τής Αύγουσταίας ταύτης συν
θήκης διηρέθη ή Γερμανία είς δύο θρησκείας 
καί είς δύο πολιτικά συστήματα καθ’ όσον 
το πριν ή διαίρεσις δέν ήτο νομιμοποιημένη. 
"Αχρι τοϋδε οί διαμαρτυρόμενοι έθεωροΰντο 
ως αποστάται, ήδη όμως έξ άνάγκης άν μή 
ε/. πεποιθήσεως μετεχειρίζοντο αύτούς ώς 
άδελ>φούς, καί ή εκκλησία τών διαμαρτυρομέ- 
νων μέ ισότιμα δίκαια έτέθη πλησίον τής 
τών Καθολικών. Είς έκάστην πόλιν άνεγνω- 
ρίσθη τό δικαίωμα νά κηρύξν] έπί τοΰ ίδίου 
της εδάφους τήν ύπ’ αύτής πρεσβευομένην 
θρησκείαν ώς επικρατούσαν καί άποκλειστι- 
κήν, είς έκαστον δέ υπήκοον έπετράπη νά
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καταλ ιμπάν/ ι τήν χώραν, ένθα κατεπιέζετο 
ή θρησκεία του.

νΙΐδη λοιπόν κατά πρώτον έκυρώθησαν 
έπισημως τά ί όγμϊ. - κ τοϋ Λουθήρου και αν 
κατεπατοϋντο έν Β·.·:υαρία ή τή Αυστρία, 
έβασίλευον l ας, κα'. τοΰτο ητο παρήγορον, 
έν Σαξωνία καί Θουριγγία. Πλήν άλλ’ όμως 
μόνον είς τούς βασιλείς έάόθη τό δικαίωμα 
νά θεσπίζωσιν έν τή εαυτών έπικρατεια τήν 
λκτρευομένην θρησκείαν, περι τών υπηκόων 
δρ,ως, οϊτινες δέν άντεπροσωπευθησαν έν τή 
διαίτνι τής Αύγούστης, ούδεμία έδόθη φρον- 
τίς. Μόνον ? έ  ί·ι ταΐς ίεροκρατουμέναις πο- 
λιτείαις, έ.' αί; ή :.αθολικη θρησκεία διετε- 
λει αποκλείω ι επικρατούσα, έπετραπ/ι 
είς τούς έκεΐ υπάρχοντας τοτε διαμαρτυρο- 
(ΐένους υπηκόους, ή έλευθέρα τής λατρείας 
των ένάσκησις έπί τή απλή όμως ύποσχεσει 
τοΰ διαπεράναντος τήν έν λογω συνθήκην 
βασιλέως τής 'Ρώμης Φερδινανδου, η δε υ/̂ ά- 
υχεσις αύτη πολεμηθεΐσα υπό τών Καθολι
κών καί μετά τών αντιρρήσεων αυτών εν τή 
συνθήκνι καταχοιρισθεΐσα ουδεποτε ελαβε νο- 
ρ.ου ίσχύν.

§ \ 5. ’Ά ν μόνον θρησκευτικαί δοξασίαι 
διήρουν τούς ανθρώπους, ή διαίρεσις θά διεν- 
ίργεΐτο δμαλώς. Ά λλά  μέ τας δοςασιας 
αύτάς ή"«ί συνδεδεμένα πλουτη, άξιωματα 
ίτρον 'μια άπείρως τήν διαιρεσινδυσχεραίνοντα. 
Άς υποθέσωμεν δύο άδελφούς κοινώς νεμο- 
[λένους τήν πατρώαν ούσίαν, ών ο είς έγκα- 
ταλείπει τον πάτριον οίκον και εκ τής άναγ- 
κης ωθείται νά χωρίση με τόν ur:Λειπόμε- 
νον άδελφάν. ’Επειδή δ πατήρ ούδέν ώρισε 
περί τής διανομής ώς μήπροϊδων αυτήν, με- 
γάλαι θ’ άναφυώσι κατά τάν χωρισμόν δυσ- 
χέρειαι. Ούτως έπί μίαν εκατονταετηρίδα 
συνέρρεεν δ πλοϋτος τής εκκλησίας εκ τών 
άγαθοεργών ιδρυμάτων τών προγόνων’ άλλ’ 
C! ποόνονοιοΰτοί είσιν άνιόντες τώντεαπελ- 
θόντων καί τών ύπολειπομενων. Ερωτάται 
λοιπόν θά μείνή ή κληρονομιά μόνον εις ένα 
η θά διανεμηθή είς πάντας του; νομίμους ές 
αίματος συγγενείς; Τά ιδρύματα εγενοντο 
τώ ον τ ι διά τήν καθοδικήν εκκλησίαν, ατε 
ούδεμιας άλλης ύπαρχούσης διά τόν πρωτό
τοκον υίον, διότι έτύγχανεν ών μονογενής. 
Θά νομιμοποιηθή άραγε και εν τή έκκλησια 
δίκαιον πρωτοτόκιας ώς κατά τους χρόνους

τών εύγενών; Θά ίσχύωσι τά προνόμια μιας 
μερίδος, μόνον καί μόνον διότι οεν υπήρχε 
τότε παρ’ αύτή άλλη; Δύνανται άραγε νά 
άποκλείσωσι τούς Λουθηρανούς απο τηνχρή- 
σιν τών ιδρυμάτων αύτών, εις ά συνηργησαν 
καί συνωκοδόμησαν οί πρόγονοί των μόνον καί 
μόνον διότι κατά τόν χρονον τής κατασκευής 
ούδεμία ύφίσταται διαφορά μεταξύ Λουθη
ρανών καί Καθολικών; Άμφότεραι αί θρη
σκευτικά! μερίδες προέτειναν και προτεινου- 
σιν έπί τής πρκειμένης διαφορας εύλογοφα- 
νεΐς ισχυρισμούς, άλλά δέον αμφότεραι ν 
άποδείξωσιν αύτούς. Τά δίκαιον προΰποτί- 
θησιν ίνα άποφανθή συγκεκριμενας περισ .α- 
σεις, είς άς δέν υπάγονται ίσως αί περι εκ
κλησιαστικών Ιδρυμάτων έριδες, και μαλιστα 
όταν αί προθέσεις τών ιόρυτών εΐχον αφορ- 
μας τά δ ό γ μ α τ α  και τα αρθρατής πιστεω^· 
Πώς εΐναι δυνατόν νά συστηθή αιώνια και 
άμετάκλητος δωρεά υπερ ιόεας μεταολητής
καί εφήμερου;

§ 1 6. 'Όταν το δίκαιον καθίσταται αδύ
νατον νά άποφανθή, τοτε λυει την αμφισο Γι 
τησιν ή βία καί ούτω συνέβη ένταϋθα. *Η 
μέν μία μερίς κατέλαβεν ό,τι δέν εδικαιούτο
ν ά λ ά β ν ι ,  ή δ έ  ά λ λ η  ύ π ε ρ η σ π ίζ ε τ ο  π α ν  ό,τι
κατείχε. Πασαι αί πρό τής είρηνης έκλαϊκευ- 
θ.ΐσαι άρχιεπισκοπαί καί έπισκοπαί οι ε̂μει- 
ναν είς τούς Δ ια μ α ρ τυ ρ ο μ έ ν ο υ ς , άλλ’ οί Πα- 
πισταί έπέμειναν άξιοϋντκς, ότι ούδεμία επι
σκοπή εις τά μέλλον θά γίνη  ̂περιουσία τοϋ 
Κράτους, καί ότι πας δ κατέχων έκκλησια- 
στικόν ίδρυμα άμέσως είς το κράτος υποκεί
μενον, ειτε επίσκοπος, είτε αρχιεπίσκοπος, 
είτε καί έκλέκτωρ είναι, κηρύσσεται έκπτω
τος τών μισθών του καί τοΰ άξιώματός του 
άμα πρός τήν διαμαρτυρομένην άποστατήσνι
εκκλησίαν.

§ 17 . ’Αμέσως οί επρεπε νά παραχώρησή 
τάς κτήσεις του καί νά ποοβώσιν είς νεαν έ*λο · 
γήν ώς έν περιπτώσει θανάτου. Διά ταύτης 
τής σωτηριώδους ρήτρας: τής θρησκευτικής 
έπιφυλάξεως: ήτις σύμπασαν τήν κοσμικήν 
ύπαοξιν καί ίσχύν ενός ήγεμόνος άνήρτα εκ 
τής' δυιολογίας τής πίστεώς του, εκρατυ,θη 
ώς άπό άδιασαλεύτου άγκύρας μέχρι τοΰόε 
έν Γερμανία ή Καθολική έκκλησία. Τί δμως 
θά έγίνετο,άν συνετρίβετο ή άγκυρα αύτη ; Ή 
έκκλησιαςική έπιφύλαξις σφοδράν άπήντησεν
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άντιςασιν υπό τών διαμαρτυρομένων κρατών, 
άτινα ένέδωκαν μέν ί'να καταχώρισή αυτή έν 
τντ Συνθ ·̂/ι έπί τή ρητή δμως προσθήκη,ότι. 
αμφότερα τά μέρη διεφώνουν έπί τοΰ προκει- 
μένου κεφαλαίου, ώστε αΰτη δέν ήδύνατο νά 
όεσμεύση τους διαμαρτυρομένους πλειότερον, 
παρ’̂ ο,τι ήδύνατο νά δεσμεύση τους Καθο
λικούς ή χάριν τών μεταρουθμιςών τών ίερο- 
κρατουμένων Κρατών υπόσχεσις τοϋ Φερδι- 
νάνδου. Δύο λοιπόν Αμφισβητούμενα κεφά
λαια ενυπήρχαν έν τη Συνθήκγ)καί ένεκα τού
των έςερράγη ο πόλεμος.

1 8 Ώς εΐχον τά της έλευθερίας τής Συν- 
ειόησεως καί τά μοναστηριακά κτήματα, 
εν παρομοία διετέλουν καταστάσει τά κο
σμικά προνόμια καί τά αξιώματα. ΊΙ Γεοαα- 
νική ομοσπονδία έρείδετο έπί μιας καί μόνης 
θρησκείας,διότι αΰτη μόνον ύπήρχεν, δτε συν- 
εκροτηΟη. Ά λ λ ’ δταν ί  έκκλησία διηρέθη, 
ή όε ομοσπονδία εις δύο διεχωρίσθη θρησκευ
τικός μερίδας, πώς ήτο δυνατόν ολόκληρον 
το έθνος ν’ άκολουθήσ·/) τάς ροπάς μιας με- 
ριοος; "Ολοι οι τέως αύτοκράτορεςησαν πνευ
ματικά τέκνα τής 'Ρωμαϊκής έδρας, διότι η 
Ρωμαϊκή έκκλησία οΰδένα είχε μέχρι τοϋδε 

έν Γερμανία άντίπαλον. Ά λ λ ’ άραγε μόνον ή 
προς τήν 'Ρώμην σχέσις καί άναφορά είσιν 
α- αναοεικνύουσαι τόν αΰτοκράτορα τής Γερ
μανίας, 3 καί α ύ τ ή  ή Γερμανία έπρεπε νά 
αντιπροσωπευθή έν τή έκλογή τοϋ αύτοκρά- 
τορος; Ά λ λ ’ είς τήν Γερμανίαν δέν ανήκει 
αραγε και ή μερίς τών διαμαρτυρομένων; 
και πως ήδύνατο αΰτη ν’ άντιπροσωπεύηται 
εις άύιάκοπον σειράν Καθολικών αύτοκρατό- 
ρων j- ’Εν τώ άνωτάτω τής Διαίτης δικα- 
στηρίω έόίκαζον αϋταί αί Γερμανικαί πόλεις 
όιοτι αύταί διώοιζον τους δικαστάς καί τοι- 
ουτον μάλιστα ήτο τό πνεΰματοΰ οργανισμοϋ 
της’ να όικάζωσιν αϋταί «ύται καί εις ά- 
παντας νά άπονέμηται ή αυτή δικαιοσύνη.—  
Ά λ λ ’ ήόύνατο νά έφαρμοσθή τό πνεϋμα αυτό 
οταν όεν παρεδέχοντο καί τάς δύο έκκλη- 
σιας; — "Οτε ή Δίαιτα έσχηματίσθη μ ία  
μονή κατά τύχην υπήρχε θρησκεία' ώστε ου- 

ν περί άλλης ήδύνατο νά προ'ίδη, 0ύσια- 
στικως δμως άπεσκόπησεν είς τό ν’ά μή δύ- 
ναται^ή μία νά καταπιέζη τήν έτέραν έν 
τη οόω της νομιμότητες, άλλ’ ό σκοπός ού
τος ματαιοϋται καί αποτυγχάνει, όταν ή μία

θρησκευτική μερίς κέκτηται άποκλειστικώς 
τό προνόμιον νά δικάζή τήν άλλην, ούδ?- 
έπρεπεν ο σκοπός ούτος νά θυσιασθή είς τάς 
μεταβολάς τής τύχης. Έπί τέλους διά μόχ
θων πολλών καί αγώνων κατέλαβον καί of 
διαμαρτυρόμενοι ηγεμόνες έδραν έν τω αΰ- 
τοκρατορικώ συνεδρίω, πλήν εΐχον αείποτε 
ηττονα ψήφων αριθμόν, ώστε ουδέποτε δια- 
μαρτυρομ,ενου κεφαλή ήδύνατο νά περιβληθή 
μέ το αυτοκρατορικόν διάδημα.

§  ̂ και “ν ειπ·/) τις περί τής ίσό-
τητος^ ‘̂ ν ίδρυσε ν ή Αύγουσταία Συνθήκη 
μεταξύ τών δύο Γερμανικών έκκλησιών, εί
ναι άναντίρρητον δτι ή Καθολική έξήλθε νι
κήτρια, διότι παν δ,τι ή Λουθηρανή έκέρ- 
ό Λσεν, είναι η ανοχή έν ώ παν 0/τι ή καθολική 
παρεχώοησε τό έπραξεν έξ ανάγκης καί 
ούχί έκ δικαιοσύνης. Δέν υπήρχε λοιπόν συν- 
θηκης ειρηνη μ.εταςυ τών δύο αύτών φαινο
μένων ισοτίμων δυνάμεων, άλλ’ οίονεί' άνα- 
κωχή μεταξύ κυρίου καί άτιθάσσου άποςά- 
του. Εκ τής αρχής δέ ταύτης άπορρέουσιν 
ολαι αι κατα τών διαμ,αρτυρομένων αποφά
σεις . ής Καθολικής εκκλησίας, ή'τις τήν πρός: 
τούς διαμαρτυρομένους άποσκίρτησιν δεινόν 
έλόγιζεν έγκλημα μέ υπερόγκους τιμωρούμε- 
νον στερήσεις, ειτε υπό ιδιώτου έπράττετο, 
ειτε υπό ήγεμόνος, καί είς τούς μετέπειτα 
όέ χρόνους προύτίμα ή Καθολική έκκλησία 
τα παντα διά τής βίας νά τή άρπάσωσι 
παρα ^ελαχιστον τ ι εκουσίως νά παραχώ
ρηση όιότι ήλπιζε νά ανάκτηση τό άρπαγέν, 
εν ώ πάσα προς τούς διαμαρτυρομένους παρα- 
χώρησις δικαιώματος διέσειε τά θεμέλια 
τής Καθολικής εκκλησίας. Τό αξίωμα τοϋτο 
εΐχον υπ’ οψιν ε ίς  τήν κατάρτισιν τής συν- 
θηκης.—  Πάσα λοιπόν πρός τούς διαμαοτυ- 
ρομενους γενομένη παραχώρησες ούδέν είχε 
το οριστικόν, αλλ’ απλώς ισχυε μέχρι τής 
προσεχούς εκκλησιαστικής Συνόδου, ητις ητο 
επιφορτισμένη νά ένώστ) τάς δύο έκκλησίας, 
έν περιπτώσει δ’ αποτυχίας, έλάμβανεν ή 
συνθήκη πλήρη ίσχύν. Τόσην δμως ασθενή 
εΐχον έλπίδα περί τής προκειμενης ένώσεως- 
καί τόσον ίσως ολιγωρούν, τόσα δ’ άφ’ ετέ
ρου εκαρποϋντο έκ τής ανωτέρω ρήτρας, ώςε 
σκοπίμως διά ταύτης περιώρισαν τής συν- 
θ/ίκτ,ς τ /jV ενεργειαν. ('Έπεται συνέχεια).

X . Α. ΚΑΨΑΑΗΣ.
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ΖΩ δάκρυ! άφιονος κραυγή καρδίας αίμασσούσης, 
Έ κχείλ ισ ις τοΰ πάθους μου, της ψυχικής οδύνης,
Τοϋ ένδον πόνου εκφρασις, τόν πόνον ελαφρύνεις  
Κ αί είσαι άνακούφισις ψυχής μας της άλγούσης- 
Ποσάκις ή καρδία μου σκληρώς πιεζομένη
Θά συνετρίβετο έ ά ν  άν δάκρυα δέν εΐχον !
Ποσάκις πόνων ερμαιον κρύφιων, ενδομύχων,
Θΰμ’ άωρον θά επιπτον δακρύων στερούμενη !
Ώ  δάκρυ ! σύ άπέμεινες παρηγοράς μου μόνος 
Κ ’ εις σέ ευρίσκει βάλσαμον ό μύχιος μου πονος . . -

Πόσον εύγλώ ττω ς όμιλεις χωρίς νά όμ ιλήσης!
"Ο,τι ή γλώ σ σ ’ άδυνατεΐ νά εΐπη σύ εκφράζεις·
Κ αι εχεις τόσην δύναμιν, οταν θερμόν σταλαζης,
"Ωστε κ’ έκ λίθου δύνασαι ψυχάς νά συγκίνησης.
Τίς βλέπει ρέον δάκρυον χωρίς νά σκυΟρωπάση !
Ή  μάλλον έξα λλο ς  χαρά δακρύοντα άν ίδη,
Ε ίς συμπαθείας αίσθημα ώ ! αυθωρεί ένδίοει,
Συμπάσχει, και τά οάκρυα εκείνου άπομασσει.
’ Ω δάκρυ! δώρον άγιον, πολύτιμον και θειον 
Σέ ευλογεί τό στήθος μου τοσοϋτον πόνον κλεΐον . . .

Σέ εύλογεΐ! παραληρώ  κατάρατον νά μείνης . . .
Ε ίς τάς π ληγάς μας βάλσαμον άν χύνης στιγμ ια ιον,
Τό άλγος μας άν πρός στιγμή ν  κοιμίζης το άρχαΐον, 
Πλήν ύποσκάπτεις τήν ζωήν καί βαθμηδόν τήν σβύνεις. 
Τοΰ οφθαλμού άποστερεΐς τήν πρώτην λαμπηδόνα,
Κ αί ρυτιδοϊ τήν παρειάν ή συνεχής ροή σου.
Φεΰ! ίχνη άναξίτηλ’ άφίν’ ή διάβασίς σου 
Κ αί είναι θάνατος βραδύς τά  δώρά σου τά μόνα.
Σέ καταραται, δάκρυον, ή πάσχουσα ψυχή μου.
Οί διαυγείς έσβέσΟησαν θοηνοϋντες οφθαλμοί μου.

ΦίΙΤΕΙΝΙ,Ι A. OlKONOMlAOrj
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ΕΚ ΤΟΝ ΚΥΝΑ ΜΟΥ *

Κ υω ν μου, φ ιλτατε  κυων, τών φ ίλων μου πρώτε καί μόνε,. 
Πόσον, είπε, μ ’ ά γα π α ς; πόσον κ’ έγώ σ’ άγαπώ ;
Γλώσσαν, εάν νά λαλήσης ή Φύσις σοί έδιδε, τλήμω ν, 
Πόσην, ώ, πόσην στοργήν ήθελες σύ μ ’ έκλα λε ι!
Ποσους, ώ, ποσους άνθρώπους δέν ήθελες σύ καταισχύνει,, 
Διεξηγών αληθώ ς ζώου γεννα ίας όρμάς!
Ζωου α ισθηματ’ άγνά  κ’ εΰγενή εύκρινώς έρμηνεύων,
Απερ άνθρωπων ψυχαί πλέον δέν τρέφουσινΰν!
Πο-.’ αδικία της γλώ σση ς ή στέρησις, κύων μου, σ’ είναι Γ 
Ποσοι ενώπιον σου εδει νά ήναι β ω β ο ί!. . .
ΪΤοσοι οεν ήξιζε μάλλον, καλούμενοι άνθρωποι, κύνες,
Κύνες νά ήσαν αυτοί ή μήτε κύνες άπλοι!
Ευγνωμοσύνη καί π ίστις , στοργή αφελής καί βαθεια,
At άρεται σου ιδού, κύων, δι’ άς σ’ άγαπώ.
Α δυνατών νά μ ’ έκφρασης αύτάς, περισαίνεις με, λείχεις^

Κ αί πρός εμέ άνορμας, μέ περιπτύσσεις, φ ιλεΐς·
Κ  είναι το φ ιλημ ’ αύτό σου ούχί του προδότου ’Ιούδα·
Φιλημ άΟωας στοργής, φ ίλημ ’ άδολου ψυχής,
Η τις όεν εχει μέν γλώ σσαν, ή τλήμω ν, ά λ λ ’ εχει καν ομμα. 
Βλέμμα νοήμον, φαιδρόν, δπερ τό παν έκδηλοϊ.

ΦΙΛΙΠΠ02 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!!

Ο ΠΑΛΜΟΊ ΜΟΥ.

Ε λ λ ά ς  μου πολυύμνητε, άν ήσαι έλευθέρα,
Δέν θά μεμφθής τόν άκακον, Ουράνιον Πατέρα.
Ε λ λ ά ς  μου πολυκύμαντε, τήν λύραν δέν άκούεις;
Πώς αί Σειρήνες αδουσι . . . καί σύ χορδήν δέν κρούεις; 
"Η μήπως καί έπόθησας Όρφέα νά άκούσης 
Κ αί τάς χορδάς τής λύρας σου τότε γλυκά  νά κρούσης; 
Έ άν ζητής πάλιν νά ίδής τοΰ Παρνασσού Όρφέα,
Πρέπει ν’ άφήσης, Μήτερ μου, τά  άσματα τά  νέα,
Νά λησμονήσης τοΰ ζυγοΰ τόν θρήνον καί τούς πόνους, 
Τόν τάφον καί τά σάβανα, ’ποΰ είχες άλλους χρόνους . . .
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Τήν φυλακήν, τά ς σιδηράς άλυσεις, ποΰ έβαστοΰσες,
’Ενώ πικρά έστέναζες καί έμοιρολογοϋσες . . .
’Ενώ μέ ενα στεναγμόν έσπάραττες τούς λίθους 
Κ αί άφινες τά επη σου ’σ το υ ς  ιερούς σου μύθους . . .
Ά λ λ ά  καί πώς είσαι ώχρα, παρθένος μαραμένη;
Μή δέν άνθίζ’ ή δάφνη σου με ροοα στολισμεν/],
Δέν ψάλλουν αί άηδόνες σου τής Α ττ ικής τα  κάλλη ;
Δέν εΐναι’ ή ΓΙστορια σου τρισενοοξος, μεγάλη ,
Ό  ούρανός σου εύμορφος πρός σέ ενατενίζει 
Κ αί ιλαρός μέ τ ’ άστρα του Εσε φωτοστολίζει· 
Φαιδρότατος μετέωρα έδώ κ έκεΐ σοι ρίπτει,
Οί κόσμοι του ώ γάλλονται, καί τήν χαράν δέν κρύπτει· 
Ε ντός τοΰ χάους τ ’ ά σ τ  ρ α σου τά ς τύχ ας ανταλλάσσουν  
Κ αί μέ κ ο μ ή τ η ν *  φαεινόν τόν δρόμον σου χαρασσουν. 
Κ αί Σύ, Ε λ λ ά ς  μου, θεωρείς χαρτία  τυπωμένα  
Κ ’ εις τοΰ άνεμου τήν ριπήν τά  φ ύλλα  πεταμένα ; . . .
Τ άς νυκτερίδας νά πετοΰν ολόγυρα εμπρός σου 
Νά προσπαθούν νά σβέσωσι συρίζουσαι τό φώς σου;
Κ α ί ώς υφαντουργεία σου τά  πιεστήριά σου 
Έκδίδοντα ν’ άπλώνωσι τά  νέα σ ά β α ν ά σου ;
’Α λλά  τοιαΰτα σάβανα μια πνοή τα  λυει,
Τούς νεκροΟάπτας σου παντοϋ ό τάφος τούς έ γ κ λ ε ίε ι. . .  
Ό  τύπος είς τό μνήμά σου μελάνην δέν θά χυση  
Μέ δσα επιγράμματα χρυσά καν σοί άφήση . . .
Κ α ί δσα έπ ιτύμβια καί άν προετοιμαση 
Ό  τάφος κενός πάντοτε θά χασκτ) μές τά ίάση .
Μή θεωρής τά σάβανα, Ε λ λ ά ς  μου! μή δακρύζης,
Ίδέ ψηλά τήν σκέπην σου, έκεινην ν άτενίζης.
Ίδέ έκεΐ τό στέμμα σου, οί κόσμοι τό στολίζουν, 
Π λανήται τό λαμπρύνουσι καί τό καΟωραίζουν.
Δέν είναι στέμμ’ άνδρώπινον, φθαρτόν τής γή ς  μνημειον, 
Κομψόν, καί κόκκαλ’ άδοξα ’στά  στέρνα του έγκλεΐον, 
’Α νάγκης αποκύημα, σκληρας, άναποοραστου, 
Ψευδόκοσμος μέ σ τίγμ α τα , σημεία τής χαρά? του.
Δέν είναι πλέον μαγικός μαγνήτης τής δουλείας,
Ό  προκαλών μειδίαμα ψευδοΰς, πλαστής φιλίας·
Δέν είναι, δχι, ή Σκιά σ’ όλόκλαυτον ίτεαν  
Ζητούσα τό φρικώδες της εις άλλην χώραν νεαν 
Μέ ασμα τόσω πένθιμον, είς τόσην θρηνωδίαν
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Ό σην έγείρουν τά βουνά σ’ Ά ρ  μ α τ ω λ ο ΰ  κηδείαν! . .»
Δέν είναι δάκρυ αφανές είς Διοσκούρων όμμα,
Ούδέ της Λήδας ό καϋμός είς άψυχόν τ ι σώμα . . .
Δέν είναι το κλαυθμύρισμα της διοτόκου ’"Ιδης,
Όπερ ζητεί περιπαθώς ό δοΰλος ευπατρίδης . . .
Δέν είναι, όχι, οίμωγή τοϋ Ό λυμπου ή της Ό σσης,
Ού δ’ έκφρασις τοϋ στόματος ή ψέλλ ισμα  της γλώ σσης . .» 
Είναι τό φώς και ή ζωή, ή χάρις κ’ ή φαιδρότης,
.Ό Ουρανός, τά  σύμπαντα, ή αληθής Θεότης.
Είναι τό στέμμα της ψυχής, έλπ ίς τή ς Μ νημοσύνης,
Κ α ί σύμβολον αιώνιον μ ιας δικαιοσύνης.
Δέν είναι μόνον εις άστήρ άγνής έλευθερίας 
Ό  τέρπων τήν διάνοαν μ ’ άγγελ ικάς χορείας,
Μ ώ ίά ς , μέ νεκρολούλουδα, μ ’ ε ύ σ κ ί ο υ ς  κυπαρίσσους,
Μέ ί'α, μέ τρ ιαντάφυλλα , μέ δροσερούς ν α ρ κ ί σ σ ο υ ς . . .  
Βαρύσκιος, ψηλόκλωνος, μέ πράσινον τό χρώμα 
Ή  νεκροφύλαξ, βλέπουσα^τόν ουρανόν ακόμα,
Μακρόλαιμος κυπάρισσος ή άνασειομένη,
Ό τα ν  φυσά ό Ζέφυρος, δέν φα ίνετα ι κλαΰμένη . . . 
Φαιδρύνεται, ώς νάλεγε «έχω κ’ έγώ εν βλέμμα  
«Νά θεωρώ έλπίζουσα τοΰ ούρανοΰ τό στέμμα,»
Ε ίναι ώραΐον, άφθαρτον, τά  άλση σου φω τίζει,
Κ ’ είς τούς τερπνούς σου ρύακας, ’ποΰ τόσω λαμπυρίζει, 
Ε ντό ς τοΰ σκότους, γράμματα ουράνια χαράσσει 
Κ αί λέγει πώς ό "Υψιστος ζητεί νά σ’ άναπλάσση.
Είς τάς αγκάλας τοΰ Θεοΰ, τοΰ μόνου βασιλέως,
Υ π άρ χε ι τό σόν όνομα, τό μέλλον καί τό κλέος.
Έ κεΐ υπάρχεις υψηλή, καλλίρρυτος, μεγάλη . . .
’Στοΰ ούρανοΰ σου, Μήτερ μου, ευφραίνομαι τά κάλλη,
Σοί αποστέλλω  ήρεμος τόν υίϊκόν παλμόν μου,
Εις τούς γλαυκούς ο αιθέρας σου πετώ τον στοχασμόν μου . 
Κ αί άν είς τά ήρώάσου οστά άνδρειωμένα 
Τ πάρχω σιν ώς κόκκαλα γυμνά , ερημωμένα,
"Οταν ή γή  σου σείηται, τούς τάφους διασχίζη,
1 οτε χι, αυτό τό κόκκαλον τοΰ ήρωός σου τρίζει,
’ λσώ ματον δέ, άσαρχον, πολύδακρυ, ώ ϊμένα!
Λ” άνεγερθη, τήν Οείαν σου πνοήν ζητεί, εσένα.

Έν ’Λογοι-.ολίω Κεοαλλτ,ν'α?; τ·7) 20 Ιουνίου 187-ί.
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