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ΝΟΕΛ ΜΠΑΪΡΟΝΑ,
Άποβανόντπ κατα τήν 6 'Απριλίου του <824 
ϊτους, τ$  Kupuodj το5 Πάσχα ίν Μισολογγίψ, 

όπου και έξίφωνήβη Ιπ ’ εκκλησίας 
rno

*ΡΥΡίΔΩΝΟ£ ΤΡ1ΚΟΥΡΗ.

Τι άνέλπιστον συμβεβηκός! τ ί  άξιοθρη'- 
Vfov Α τ ύ χ η μ α ! ολίγος χαιρος είναι, ά?· 
0’-» ύ λαό; της πολυπαθους ’ϋλλά^ος όλος 
Ζ«Ρ« καί άγαλλίασις έίέχΟη εις τούς κόλ

πους του τον επίσημον τούτον «νίρα, καί 
ήμερον όλο; θλίψις καί κατν^εια κατα
βρέχει το νεκρικόν του κοεββάτι μέ πικρό
τα τ α  ίανρυα, καί οδύρεται απαρηγόρητα. 
Ο γλυκύτατο; χαιρετισμέ;,  ΧΡΙΣΤΟΣ Α- 

ΝΕΣΓΗ, εγεινεν άχαρις, τήν ημέραν τού 
Πάσχα εις τά  χείλη των Ελλήνων Χρι
στιανών, οί όποιοι, όπου καί αν συναπαν
τούσαν ένας τον άλλον τ4 πρωΐ της ημέρας 
εκείνης, πριν άκόμη βυνευχηθοΰν τάς καλάς 
έορτάς, συνερωτοϋντο, *<yC «Vat ύ Μ ν - 

| ·Μρδοc J χ ιλ ιά ίε ς  άνθρωποι συναγμένοι νά 
\ δώσουν μεταξύ των τό θειον φίλημα τής
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αγάπης εις τήν εϋρύχωρον πεδιάδα εξω του 
τείχους τ ι ς  πόλεώς μας, έφαίνοντο δτι  συ- | 
νάχθηκαν μόνον καί μόνον διά νά παρα- | 
καλέσουν τόν ελευθερωτήν τοϋ Παντός ύπέρ | 
τής υγείας τού συναγωνιστοϋ τής έλευθεριας ^

τοϋ Γένους μας. 1
Καί πώς ητον δυνατόν να μή συντριβή · 

ή καρδιά δλων ; νά μ>, καταπικρανθοϋν δ- | 

λων τά  χε ίλ-n; εύρέθη άλλην φοράν τό μέ- | 
ρος τοΰτο τής 'Ελλάδος εις περισσσοτέραν 1 
χρείαν καί ανάγκην παρά ε!ς την έτοχήν, 

καθ’ ην ό πολυθρήνητος Μυλόρδ Μπάϊρων 
ϊπέρασε κινδυνεύσας καί αυτήν την ζωήν 
του εις τό Μεσολόγγι; καί τότε  καί εις 
διον καιρόν συνέζτ,σε μαζή μας, δέν εθερα- 
πευσε τό πλουσιοπάροχόν του χέρι τα χρη
ματικά δεινά μας, τά  όποια ή πτω χε ία  μας 
τά  άφινεν άδιόρθωτα; πόσα άλλα καλά, 
πολύ ακόμη μεγαλητερα, ήλπίζαμεν α π ’ 
αυτόν τον άνδρα ; καί σήμερον, άλλοίμονον . 
σήμερον ό πικρός τάφος καταπίνει καί αυ

τόν καί τάς ελπίδας μας !
’Α,λλά δεν ημποροΰσε τάχα  καθήμενος 

καί έξω της ‘Ελλάδος, άναπαυόμενος καί 
-/αιρόμενος τά  καλά τής Ευρώπης, νά τρέξγ, 
με μόνην την μεγαλοδίορίαν τής καρδιας του 
είς βοήθειάν μας ; τοΰτο άρκοΰσε διά ημάς 
η δοκιμασμένη φρόνησις του Προέόρου τής 
Βουλής καί Διοικητοϋ μας ήθελεν οικονο

μήσει μέ μόνα αυτά τά  μέσα την άσφά- 
λειαν των μερών τούτων' άλλά, αν αρκοϋσ& 
τοΰτο διά ήμάς, δέν άρκουσεν, οχι, δι 
αυτόν* πλασμένος άπό την φυσιν διά νά 
υπερασπίζεται πάντοτε τά δικαιώματα τοϋ 
ανθρώπου, δπου καί άν τά έβλεπε κ α τα 
πατημένα, γεννημένος εις ελεύθερον και πάν
σοφον έθνος, θρεμμένος παιδιόθεν αέ την 
άνάγνο>σιν των συγγραμμάτων των άθανα- 
των προγόνων μας, τά όποια διδάσκουν 
όσους ήξεύρουν νά τά διαβάζουν, δχι μόνον 

τ ι  είναι, άλλά καί τ( πρέπει νά ηναι, καί

τ ί  ήμπορεΐ νά ηναι ό ’ ΛνθρωΛΟζι ειδε τόν 
έξα/ρειωμένον, τόν άλυσοδεμένον άνθρωπον 
τής 'Ελλάδος νά έπιχειρισθή νά συντρίψϊΐ 
τάς φοικτάς άλύσους του καί τα  συντρίμ
μ ατα  των άλύσων του νά κάμν) κοπτερα 
ξίφη διά νά άνακτήσν) με τήν βίαν ο ,τ ι  τόν 
άρπασεν ή βία, είδε, καί άφησεν δλας τάς 
πνευματικάς καί σωματικάς απολαύσεις 
τής Ευρώπης, καί ήλθε να κακοπαθησνί και 
νά ταλαιπωρηθή μαζή μας, συναγωνιζόμε- 
νος οχι μόνον μέ τόν πλοϋτόν του, τόν ό
ποιον δέν έλυπηθη, οχ_ι μόνον μέ τήν γνώσίν 

του, τής οποίας μας έδωκε τόσα σωτηριώδη 
σημεία, άλλά καί μέ τό σπαθί του άκονι- 
σμένον έναντίον τής τυραννίας και τής βαρ
βαρότατος- ηλθεν, εις ένα λόγον, κατά τήν 
μαρτυρίαν των οικιακών του, μέ άποφασιν 

νά  άποθάνη εις τ η τ  Έ Α . Ια δ α  d ta  τη> 
'Ε Λ .Ιά όα '  πώς λοιπόν νά μη συντριβή δλων 
μας η καρδία διά τήν στέρησιν αύτοΰ του 
άνδρός : πώς νά μή.κλαύσωμεν τήν στέρησιν 
του ως γενικήν στέρησιν δλου του 'Ελληνι

κού γένους ;
Ά λ λ ά ,  έως αύτοΰ, αδελφοί, είδατε τόν 

φιλελεύθερον, τόν πλούσιον, τόν άνδρεϊον 
άνθρωπον, τόν αληθινόν φιλέλληνα, είδατε 
τόν ευεργέτην· τοΰτο φθάνει βέβαια διά νά 
κίνηση τά δάκρυά μας, δεν φθάνει ομως, 
δέν φθάνει, διά τήν ϋπόληψίν του καί διά 
τό μέγεθος τοΰ ένδοξου έπιχειρηματός του' 
αυτός, τοΰ όποιου κλαιομεν τον θανατον 
απαρηγόρητα, είναι άνθρωπος, ο οποίος, εις 
τό ειδός του, έδωκε τό δνομά του εις τόν
αϊώνά μας. Ή  ευρυχωρία τοΰ πνεύματός
του, καί τό υψος τής φαντασίας του δέν 
τόν άφησαν νά πατήσνί τά  λαμπρα, πλην 
κοινά ίχνη τής φιλολογικής των παλαιών 
δόξης" έπιασε νέον δρόμον, δρόμον τόν ό
ποιον ή γεροντική πρόληψις έπροσπαθησε j  
προσπαθεί ακόμη νά κλείστ, είς τήν σοφήν 
Ευρώπην, άλλά οσω ζοΰν τά  συγγράμματα
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του (καί θά ζοΰν δσώ ζ-?ί δ κόσμος) θέλει 
μείνει πάντοτε 6 δρόμος αύτός ανοικτός, 
έπειδή καί αύτός, καθώς καί 6 άλλος, είναι 
δρόμοι άλϊίθινής δόξης. ’Εδώ παρατρέχω 
όσα μέ βιάζει νά σάς κοινοποιήσω δ μ εγά 
λος ενθουσιασμός, όποΰ πάντοτε έμπνευσεν 
εΐ; τήν καρδίαν μου ή άνάγνωσις τών συγ
γραμμάτων του, καί τόν όποιον αίσθάνομ.^ 
τώρα σφοδρότερον παρ’ άλλοτε* εγκωμίασε 

καί εγκωμιάζει τόν ποιητήν τοΰ αίώνός 
μας δλη ή σοφή Ευρώπη, καί θέλει τόν ε γ 
κωμιάσουν δλοι οι αιώνες, διότι έγεννήθη 
διά δλην τήν Ευρώπην, καί διά δλους τους 

αιώνας.
'Ένας άλλος στοχασμός μοΰ έρχεται είς 

τόν νοΰν στοχασμός τόσον ορθός καί αλη
θινός, δσον κατάλληλος είς τήν περίστασιν 
τής ΙΙχτρίδος μας* ακούσατε, "Ελληνες, μέ 

προσοχήν αυτόν τόν στοχασμόν* θέλω νά 
γ ε ν /j καί στοχασμός έδικός σας καί σ τοχα 
σμός παντοτινός.

Πολλά έστάθησαν τά  λαμπρά έθνη είς 
τόν κόσμον, άλλά όλ ιγώταται αί έπομαι 
τής αληθινής των λαμπρότητος* ένα δμως 
φαινόμενον, στοχάζομαι,  λείπει άπό τά  
χρονικά δλου τοϋ λαμπροΰ κόσμου, φαινό- 
μενον, διά τό δΛοϊον έδίσταζεν, άν ποτέ 

ήμποργ) νά φανΫί, καί αύτός δ παρατηρητικός 
νους τής φιλοσοφίας. ''Ολα σχεδόν τά  έθνη 
τής γής έπεσαν άπό τά  χέρια ενός είς τά  
χέρια άλλου αύθέντου. Κάποτε έκαλλιτέ- 
ρευσαν, κάποτε έχειροτέρευσαν* πούποτε 
δμως τά μά τ ι  τοΰ ίστορικοΰ δέν είδε κανένα 
έθνος καταδουλωμένον άπό βαρβάρους, καί 
μάλιστα βαρβάρους ριζωμένους άπό αιώνας 
είς αύτό τό έθνος, δέν τό ειδε, λέγω, νά 
έλευθερωθη άφ’ έαυτοΰ του* ίδοΰ τό φαινό
μενο·/ τοΰτο σήμερον παρρησιάζεται κατά 
πρώτην φοράν είς τόν κόσμον, καί φαίνεται 
είς μόνην τήν 'Ελλάδα , ναι, είς μόνην τήν 
'Ελλάδα φαίνεται* τό βλέπει μακρόθεν ό

φιλόσοφος, καί χάνει τόν δισταγμόν του, 
τό βλέπει 6 ιστορικός καί έτοιμάζεται νά 
τό διηγηθή ώς νέαν άνακάλυψιν τής τύχης 
τών εθνών* τό βλέπει ό πολιτικός, καί γ ί 
νεται σκεπτικώτερος καί ποοφυλαχτικοίτε- 
ρος* τόσον παράδοξος είναι δ καιρός, είς 
τόν όποιον ζοϋμεν, αγαπητοί μου "Ελλη
νες ! 'Π έπανάστασις τής 'Ελλάδος δέν είναι 
έποχή τού έθνους μας μόνον, είναι εποχή 

δλων τών εθνών, δλων τών αιώνων, έπειδή, 
καθώς είπα, είναι φαινόμενον μοναδικόν 
είς τήν πολιτικήν κατάστασιν τών εβγών.

Αύτό τό μοναδικόν φαινόμενον έπαρατή- 
ρησεν ό μέγας νοΰς τοΰ μεγαλόφρονος, τοϋ 
πολυθρηνήτου Μπάϊρων, καί ήθέλησε νά έ- 
νώσ·/) τήν αθάνατόν του δόξαν μέ τήν δό

ξαν σας, καί νά γράψr, τό όνομά του είς 
τήν ιστορίαν τών λαμπρών σας κατορθωμά
των* δέν έγιναν καί άλλαι επαναστάσεις 
είς τάς ημέρας το υ ;  κάμμίαν δμως 6ϊ-ι α 
κολούθησε, κάμμίαν δέν ύπερασπίσθη, διότι 
ητον πολλά διαφορετικός δ χαρακτήρ των, 
κα ί πολλά διαφορετική $ φύσις των* ή μόνη 
δόξα τής νέας 'Ελλάδος ήτον αξία δόςβ 
έκείνου, τόν δποΐον δοξολογούν ολα τά  
σοφά στόματα. Βλέπετε, ώ "Ελληνες, βλέ
πετε  είς τ ί  καιρόν ζ ή τ ε ;  εις τ ί  άγώνα έμ- 
βήκατε; βλέπετε δτι μέ τήν δόξαν σας δέν 
ημπορεΐ νά συγκριθνί κάμμία δόξα περα
σμένη ; Οί φιλελεύθεροι, οι φιλάνθρωποι, οί 
φιλόσοφοι όλων τών έθνών, σάς χαιρετούν 
δλοι μακρόθεν, δλοι σάς συγχαίρονται, δλοι 
σας έμψυχόνουν, καί ό ποιητής τών και

ρών μας, άγκαλά καί στεφανωμένος άθα- 
νασίαν, έζήλευσε τήν δόξαν’ σας, καί ήλθε 
προσωπικώς νά ξεπλύν») μαζή σας μέ τό 
αίμά του τά  μολυσμένα άπό τήν τυραννίαν 
χώ ματά  μας.

Γεννημένος είς τήν λαμπροτάτην Μητρό- 

πολιν τής Λόνδρας, εύγενέστατος καί π α -  
τρόθεν καί μητρόθεν, πόσην χαράν αίσθάνθη,
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δταν ή π τω χ ή  μας Πόλις εις σημεΐον εύγνω- ; 
μοσύνης τον έπολιτόγραψεν! Εις αυτόν τον 

αγώνα τοϋ θανάτου του, ήγουν εις τήν σ τ ιγ 
μήν, όταν κρυμμένη ή αίωνιότης δείχνετα^ 
εις τόν άνθρωπον ευρισκόμενον εις τά όρια 
τής θννιτής καί τής αθανάτου ζωής, όταν, 
λέγω , δλος ό δρατός κόσμος φαίνεται ένα 
μόνον σημεΐον ώς προς τά  λαμπρά εργα τής 
θείας Παντοδυναμίας, εις εκείνην τήν φο- 
βεράν ώραν, ό πολυένδοξος ούτος νεκρός 
άφίνων τον κόσμον ολον, έβάστασεν εις τό 

στόμα του μόνα δύω ονόματα, τή ς  πο .Ινα-  

γα - ιη μ έγη ς  του Κόρης, xa i  τής  π ο ί υ α 
γ α π η μ έ ν η ς  του Έ . Ι Λ ά ό ο ς ’ αυτά τά  δυω 
ονόματα βαθυά ριζωμένα εις τά  σπλάγχνα 
του οΰτε ή στιγμή  τοϋ θανάτου δεν ήμπο- 

ροΰσε να τά  έξαλείψνι Κ όρη  μο υ  ! ειπεν, 
ΕΛ Λ λΣ ' είπε, και ή φωνή του έλειψε! ποια 
‘Ελληνική καρδία νά μή συντρίβεται όσάιας 
ενθυμείται αύτήν τήν περίστασιν;

Λεκτά βέβαια, αγαπητοί μου "Ελληνες, 
πολύ δεκτά είναι εις τήν σκιάν του τά  δά 
κρυα μας, διότι είναι δάκρυα των κληρονό 

μων τής άγάπ/,ς του· άλλά πολύ δεκτότερα 
θέλει είναι τά  έργα μας διά τήν Πατρίδα, 
τά  όποια, καί χωρισμένος από ημάς, θέλει 
παρατηρεί από τους Ουρανούς, τούς όποιους 
τόν άνοιξεν ό φιλανθρωπισμός του’ αυτήν 
καί μόνην τήν ευγνωμοσύνην ζητεί  από ή- 
μας εις τάς ευεργεσίας του, αύτήν τήν α
μοιβήν εις τήν προς ημάς αγάπην του, αύ
τήν τήν έλάφρωσιν εις τάς ταλαιπωρίας 
του, αύτήν τήν πληρωμήν διά τόν χαμόν 
τής πολυτίμου ζωής του. tfOTav, άγαπητοί 

μ ο υ ‘Έλληνες, ή δύναμίς σας κατορθωση νά 
άποσυντρίψνι τά  χέρια άποΰ μάς αλυσόδε
ναν, τά  χέρια όποΰ άρπαζαν άπό τάς άγκά- 
λας μας τούς αδελφούς, τά  τέκνα, τήνκρι- 
τάστασίν μας ,  τότε θέλει χαρή ή σκιά του, 
τότε θέλει άγαλλιασθή ή κόνις του, ναι, 
εις τήν μακαρίαν εκείνην ώραν τοΰ ευτυχι

σμένου τέλους τών άγώνων σας, 6 Ά ο χ ιε -  
ρεύς θ’ άπλόνει τήν ίεράν του καί έλευ- 
θέραν δεξιάν, καί θά ευλογεί καί α γ ιά 
ζει τόν πολυένδοξον τάφον, τό Παλληκάρι 
ζωσμένον τό σπαθί άπό τά  τυραννικά α ί
ματα  βαμμένον θά τόν στολίζει μέ δάφναςϊ  

ό Πολιτικός μέ εγκώμια, ό Ποιητής γυρ- 
μένος εις τήν άρμονικωτάτην ταφόπετράν 
του, θά γίνεται ποιητικώτερος* τότε άνθο- 
στεφανωμέναι αί Παρθένοι τής 'Ελλάδος, 
τήν μαγευτικήν ωραιότητα τών όποιων έ- 
ψαλλεν ό πολυένδοξος συμπολίτης μας 

Μπάϊρων εις πολλά του ποιήματα, τότε  τά  
ώραΐά μας τεκνά, χωρίς πλέον νά φοβούν
ται νά μολυνθοΰν άπό τά  άρπακτικά χέρια 
τών τυράννων μας, θά σταίνουν χορόν τρ ι
γύρω τοϋ τάφου, καί θά τραγουδούν τά  
κάλλη τής γης μας, τά  δποϊα μέ τόσην 
χάοιν καί αλήθειαν ό ποιητής τοΰ αίώνός 
μας εψαλλεν.

Ά λ λ ά  ποία ιδέα λυπηρά μοϋ έρχεται 
τώρα εις τόν νούν; μέ έπλάνεσεν ή φαντα
σία μου, ένόμισα δτι  βλέπω δσα ή καρδία 
μου επιθυμεί- ύπόθεσα εύλογίας ’Αρχιε
ρέων, δαφνοστεφανώματα, ύμνου;, χορούς 
τριγύρω τοϋ τάφου τοϋ ευεργέτου τής Ε λ 
λάδος' άλλά δ τάφος αύτός δέν θέλει έχει- 
μέσα του τά  πολύτιμα λείψανα αύτοϋ τοΰ 
εύεργέτου! άδειος θά μένει δ τά φ ο ς ! τό 

σώμά του όλίγας ήμέρας ακόμη μένει εις 
τό πρόσωπον τής γής μας, τής νέας Πα— 

τρίδος τ ο υ ! δέν παραδίδεται εις τάς ά γ -  
κάλας τ η ς ! μεταφέρεται εις τήν γην, τήν 
οποίαν έτίμησεν ή γέννησίς του !

Αί έδικαί σου άγκάλαι ακριβή του καί 
πολυαγαπητή Κόρη θά τό δεχθούν, τά 
δάκρυα τά  έδικά σου θά παρηγορή
σουν τόν σωματοφόρον τάφον του, καί 
τά δάκρυα τών ορφανών ’Ελλήνων θά χύ 
νονται έπάνω εις τήν θήκην τοΰ πολυτιμο- 
τάτου πνεύμονός του, καί έπάνω εις δλην
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τήν γην τής Ελλάδος,  διότι δλη ή γή τής 
‘Ελλάδος είναι τάφος του, καθώς εις αύτά; 
τάς ύστερινάς στιγμάς τής ζωής του εσέ 
χαι την 'Ελλαδα εΐχεν είς τήν καρδίαν του 
και εις τά  χείλη του, δίκαιον ητον καί 
μετά  τόν θάνατόν του νά λάοη καί ή Ε λ 
λάς μερίδιον άπό τά  μεγαλότιμα  λείψανά 

του. Τό Μεσολόγγι σφιχταγκαλιάζει,  ώ; 
σύμβολον τής αγάπης του, τήν θήκην τού 

πνευμονό; του, όεςου καί σύ, γλυκύτατε 
καρπέ τής καοδίας τοϋ άποθανόντος, δεξου 
ολον του τό λοιπόν σώμα* σέ τό ζεπροβοδεϊ 
ή Ε λ λ ά ς  ολη μαυροφερεμένη, δλη απαρη

γόρητος* σέ τό ξεχοοβοδεϊ μέ δλην τήν εκ
κλησιαστικήν, τήν πολιτικήν καί στρατιω
τικήν τιμήν καί παράταξιν καί μέ δλον τ° 
πλήθος τών συμπολιτών του Μεσολογγιτών ^ 
ομογενών του Ελλήνων* σέ τό ζεπροβοδεϊ 
στεφανωμένον μέ τήν ευγνωμοσύνην της, πα- 
ρηγορημένον μέ τά  δάκρυά της, συνωδευμέ- 
νον μέ τάς θεόδεκτους εύχά; καί εύλογίας 
τών ’Αρχιερέων καί δλου τοΰ Κλήρου. Μάθε, 

εύγενεστατη Κόρη, μάθε. δτι  στρατηγοί τό 
έβάστασαν εις τού; ώμους των, καί τό έ
φεραν εις τήν εκκλησίαν* χιλ ιάδε; 'Έ λλη-  

νες στρατιώται έσκέπαζαν τά  δεξιά καί 
αριστερά τοΰ δρόμου δθεν τό έδιάβαιναν, 
*at τά στόματα τών τουφεκιών δποΰ έκα- 
ταφαγαν τοσου; καί τόσου; τυράννου;, ήσαν 
δλα γυρμένα κατά τής γή ; ,  ώς νά ήθελαν 
νά πολεμήσουν καί αύτήν τήν γην δποΰ τού; 
άρπασε τόν ειλικρινή φίλον των* δλα αυτά 
τά  πληθη τών στρατιωτών μέ τό σπαθί 
αύτήν τήν στιγμήν εί; τήν μέσην, μέ τό 
τουφέκι εις τόν ώμον, καί ε'τοιμοι νά έκ- 
στρατευσουν εναντίον τοϋ ασπόνδου εχθρού 
τοΰ Χριστού και τοΰ Άνθροιπου, περικυ- 
κυκλόνουν νεκρικόν του κρεββάτι, καί δρκί- 
ζονται εις αύτό νά μή λησμονήσουν ποτέ 
τας θυσίας τοϋ πατρός σου, καί ποτέ νά 
μήν άφήσουν νά πατηθίΐ άπό βάρβαρον καί

• υραννικόν πόδι ο τοπο; δπου εύρίσκονται. 
άπομεινάριά του* χιλ ιάδες στόματα χρ ι
στιανικά άνοίγονται αύτήν τήν στιγμήν, 
κα. 6 Ναός τοΰ 'Τψίστου άντιβοα δλος υ- 
μνους, ολος ικεσίας διά νά καταυοδωθοΰν 
τά σεβασμια λείψανά του εί; τήν πατρ ι
κήν του γην, καί νά άναπαυθή ή ψυχή του 
οπού οι δίκαιοι αναπαύονται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗ* ΤΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟ*!Α£

1'ΠΟ
2Ε.

[Συνέχεια ]

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Β'.

Περί  τ&γ rpv.lissv.

Τά ©ΰλα, άνεξαρτήτω; τή ; έκ τών γεν-  
νητικών οργάνων παρισταμένη; διαφορας, 
δια*ρίνονται ά π ’ άλλήλων διά πολλών εΓ- 
τέρων φυσικών καί ηθικών διαφορών, κατά 
τ/)ν εποχήν τής ηβης ίδιω; άναφαινομ.ένων» 
Καί εύθύ; μέν μετά τόν τοκετόν, αί δ ια- 
φοοαί αύταί είσι τοσοΰτον ανεπαίσθητος 
ωστε άόυνατον αποβαίνει να διακρίνωμ,εν δι’ 
άπλοΰ βλέμματο; τά άρρεν τοΰ θήλεω;. ’Επ ί  
τινα ομως εισέτι μ ετά  τόν τοκετόν χρόνον, 
αμφοτερα τα φϋλα ουδόλως διαφέρουσιν άλ
λήλων, κατά τε τού; χαρακτήρα; τοΰ 
προσώπου, τήν μορφήν τοΰ σώματος, τήν 
αβρότητα τών ιστών, τήν φωνήν, τήν ευαι
σθησίαν τ ώ ν  οργάνων, τά  θέλγητρα καί 
τά ;  νόσους. Ούδεμίαν διαφοράν παριστώσιν 
αί κινήσει;, αί άνάγκαι, καί αί λειτουργίαν 
αυτών. Ή  πεψις, ή κυκλοφορία, αί έκκρίσεις 

καί η θρεψις έκτελοΰνται παρ’ άμφοτέροις 
τοΐς φυλοις κατά τόν αύτόν τρόπον καί 
μετά  τής αυτής ταχύτητος* άλλά πρβϊού-
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σης τής τοΰ σώματος άναπτύξεως, η ταυ- 
τότης αΰτη προβαίνει βαθμηδόν έκλειπουσα 

καθ’ εκάστην καί τά  φύλα άρχονται δια- 

χ,ρινόαενα αττ’ αλλγΐλίον,
Τό θήλυ διακρίνεται βαθμηδόν έκ του 

βαδίσματος, της χάριτος, τής κομψότατος, 
τής αβρότητος αύτοΰ, ένω ά π ’ εναντίας το 
άρρεν προσλαμβάνει αρρενωπούς χα ρα κ τή 
ρας. Τό άρρεν έστίν εύκινητότερον, δράστη- 
ριώτερον, επιθετικόν, δεσποτικόν, έ'χον τήν 
προς τήν βίαν καί τάς Ιριδα; τάσιν κατα 
φανή. Τό θήλυ απ’ έναντίας έστίν ώραΐον, 
δειλόν, ίκετεϋον μάλλον η έπιβαλλον. Το 
άρρεν οργίζεται καί παραφέρεται, ή κόρη 
κλαίει καί θωπεύει. 'Η κόρη έστί πολλώ 
εύαισθητοτέρα τοΰ παιδός, αϊ δέ έκ τών 
εξωτερικών αντικειμένων εντυπώσεις έντυ- 
ποΰνται είς ταύτην ζω/ιρότερον. 'Ο παΐς 
παρορά λεπτομερεία; τινάς, ών τινων η κόρη 
αντιλαμβάνεται μετ’ άπιστεύτου άκριβοτο- 

μίας. Ή  φωνή τοΰ κορασιού καθίσταται 
λεπτοτέρα καί μάλλον ευλύγιστος τής τοΰ 
παιδός* μανθάνει δ ’ επίσης καί νά λαλνί 

ταχύτερον τοΰ άρρενος. Αΐ αισθήσεις ανα
πτύσσονται έν γένει ταχύτερον εις τό θήλυ 

η είς τό άρρεν.
Ά λ λ ’ αί ουσιώδεις μεταξύ τών φύλων 

διαφοραί εγχαράσσονται ί^ίως κατά τήν 
ήβην, εποχήν, καθ’ ·?,ν ή άναπτυχθεΐσα ήδη 
μήτρα κατεξουσιάζει, ώς είπεΐν, σύμπαντα 
τόν γυναικεϊον οργανισμόν. Τό κατά  τήν 
παιδικήν ηλικίαν ήρεμον αύτό δβγανον προσ
λαμβάνει, προσεγγιζούσης τής ήβης, το -  
σαύτην ενεργητικότητα, ώστε τά  άποτελέ- 
σματα καί αί συμπάθειαι αύτοΰ άντανα- 
κλώνται έφ’ άπασών τών δεσποζομένων ύ π ’ 

«ΰτοΰ λειτουργιών τής γυναικός.
Έ φ ’ οσον δέ ή λειτουργία τής μήτρας 

είναι έντελεστέρα, εφ’ δσον ή ενέργεια αυ
τής δέν παρεμποδίζεται υπό νοσηρού τίνος 
εμποδίου, έπί τοσοΰτον τά μετά τής μή

τρας στενώ ς συνδεδεμένα ό'ργανα αναπτύσ
σονται καθ’ άπασαν αύτών την έντελειαν. 
Οί μαστοί έξογκοϋνται, έξέχουσι κατα-  
φανέστερον, ό δέ περιβάλλων άπαντα τά 

μέρη τοΰ σώματος κυτταρώδης ίστός, ου
δόλως καταθλιβόμενος, ώς παρά τώ άνδρί, 
υπό τών μυϊκών κινήσεων, διατρανοΰται α π ’ 
έναντίας έκφραστικώτερον καί δ ίδει  είς ά 
πασαν τήν έπιφάνειαν τοΰ σώματος, την 
χαρίεσσαν καί ελαστικήν εκείνην μορφήν, 
τήν ηδυπαθή εκείνην ευσαρκιαν, τήν έγκα— 
ταλείπουσαν δλως άλλοίαν έν τη  αφή αί- 
σθησιν, τής παρεχόμενης ώς έκ τής άπλής 
συσσωρεύσεως τοΰ λίπου; είς τάς κρυπτας 

τοϋ κυτταρώδους ίστοΰ.
*0 οργανισμός τής γυναικός, εί'τε έν συ- 

νόλω, είτε καί κατά τά έξ ών συνέστηκεν 
οργανικά συστήματα έξεταζόμενος, είναι 
λεπτότερος, ύ ί  εί~εΐν, αοροτερος τοΰ άν- 
δρικοϋ. Τό σώμα αυτής είναι μάλλον στρογ- 
γύλον, αί παρ’ αύτνί κατά φύσιν ήττον 

καταφανείς έξοχαί τών οστών καί τών μυών 
περικαλύπτονται ύτό  άφθονωτέρου καί μαλ-  
θακωτέρου κυτταρώδους ιστοΰ. f 11 παρά τνί 
γυναικί τοσοΰτον ώραια κ.αί καθαρα συνα- 
φεια τής κεφαλής, τοϋ τραχήλου, τών ώμο
πλατών, ό τορνευτός αύτός θώραξ, δ το- 
σοϋτον έπιτυχώς τροποποιούμενος υπο τών 
βραχυτέρων καί μάλλον όμαλών κλειδών, 
τών μικροτέρων ωμοπλατών, καί δ υπό τής 
ηδυπαθούς προεξοχής τών μαστών τοσοΰ
τον καθωραϊζόμενος, τό εύγενές καί χάριεν 

τής γυναικός βάδισμα, το εύκαμπές αυτής 
ανάστημα, ή κύρτωσις τής οσφυος, ή ευρυ- 
της τής λεκάνης, ή διάστασις τών κ-,τυ- 
λοειδών κοιλοτήτων, ή ήττον λοξή διΐύ- 
Ουνσις τής κεφαλής τοΰ όστοΰ τοϋ μηροϋ 
Χ. τ .  λ .  παρέχουσι πάντα  τώ  γυναικείω 
σώματι,  «λως ΐδιάζουσαν χάριν, καί δ ια- 
χρίνουσιν αύτό λίαν καταφανώς άπό τό τοϋ 

άνδρός.
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Αί δέ όργανικαί αύταί διαφοραί, καί τοι 
κατά  τό φαινόμενον οΰχί τοσοΰτον ΰπά ια
τρικήν καί υγιεινήν εποψιν ουσιώδεις, κα- 

ταδεικνύουσι μολοντοΰτο ήμΐν, ότι ή γυνή 
δέν είναι κατάλληλος διά σφοδρά; βίας, διά 
μεγάλους κόπους, άπαιτοϋντας μυϊ'.ήν σ υγ

χρόνως ΐσχΰν καί άντίστασιν, καί ότι μέ
τρια μέν σωμασκία, κανονική καί μεθοδική 
είναι ώφελιμωτάτη πνί γυναικί, καθό έμπο- 
διζουσα τήν ένεκα τής άβοά; αυτής κοά- 
σεω; εύκόλω; έπερχομένην αδυναμίαν τοϋ 
οργανισμού, ένισχύουσα τήν πέψιν, τήν 
τριχοειδή κυκλοφορίαν, καί προλαμβάνουσα 
τήν άκραν ύπερίσχυσιν τοΰ νευρικοΰ συστή
μ ατος ,  ένω ά π ’ έναντία; δ κόπος έζαντλεΐ 
ταχέως αυτήν καί τήν προδιαθέτει είς νόσου;.

Βώμεν ήδη μεθοδικώτερον καί έξετάσω- 
μεν κατά συστήματα, τάς μεταξύ τών φύ
λων κυριωτέρας διαφοράς.

1) ’Ο στεώ δες σ ύ σ τη μ α .  Τά άνάστημα 
τής γυναικός έστιν ήττον υψηλόν, καί τά 
βάρος τοΰ σκελετού αύτής ήττον έπαισθη- 
τόν τοΰ άνδρός. Τά οστά έν γένει παρά 
τι) γυναικί είσιν έπαισθητώς κυρτότερα, 

ρ λειότερα, λεπτότερα, μάλλον κοΰφα και 

λευκότερα* λεπτότεροι δέ επίσης καί εύ- 
καμπτότεροι είναι καί οί χόνδροι, αί δέ 
έζοχαί καί αί κοιλότητες τών οστών δέν 
είναι τοσοΰτον καταφανείς ώς παρά τώ  
άνδρί. Ό  κορμός τής γυναικός είναι σχετ ι-  

κώς έπιμηκέστερος ένεκα τών παρ’ αύτή 
παχύτερων σπονδύλων καί τών μεταξύ αύ- 
τών χονδρών. Ό  θώραξ είναι ήττον εύρύς, 
αί ωμοπλάται άπέχουσιν ήττον τής σπον- 
δηλικής στήλης, ή κλείς κυρτοΰται δμαλώ- 
τερον. Τά τοΰ βραχίονος οστά είναι βρα
χύτερα καί δέν απομακρύνονται τοσοΰτον 
άπά τοϋ άξονος τού σώματος, ου έ'νεκα αί 
κινήσεις αύτών είναι μάλλον περιωρισμέναι. 
Τά κατώτερα άκρα είναι επίσης καί ταΰτα 

• βραχύτερα τών τού άνδρός. Τά δέ σημεϊον

τά διαιρούν τό υψος τοϋ σώματος εις δύο 

ίσα ήμίσεα κεΐται παρά μέν τη, γυναικί μ ε 
ταξύ τής λεκάνης καί τού όμφαλοΰ, παρά 
δέ τώ άνδρί ΰπά τήν ηβικήν σύμφ;σιν.

Ά λ λ ’ ή κυριω'έρα μεταξύ τής δ ιαπλά-  
σεως τοϋ οστεώδους συστήματος τοϋ άνδρός 
καί τής γυναικός διαφορά άποτελεΐται ύπά 
τής λεκάνης, καταλλήλως διατεθειμένης 
πράς εκπλήρωσιν τών ιδίων λειτουργιών τοϋ 
γυναικείου φύλου.

'11 ύπά τών ανωνύμων οστών, τού ιεοού 
όστοΰ καί τοϋ κόκκυγος άποτελουμένη λ ε 
κάνη παρουσιάζει τοσοΰτον καταφανεί; δ ια
φοράς, ώστε, άμα συναρμολογήσωμεν τά  

άποτελοΰν-α ταύτην οστά, διακρίνομεν π ά -  
ραυτα τό φΰλον, εις τό δποϊον ταΰτα  άνή- 
κον. Διακρίνεται δέ ή γυναικεία λεκάνη έν 
συνόλω έκ τής εϋρύτητος καί τής βραχύτη- 
τος αύτής, ενώ ή τοϋ άνδράς είναι στενω- 
τέρα καί ύψηλωτέρα.

Κατά μέρη δέ έξεταζομένη ή μέν μ εγά 
λη λεκάνη, πλήν τών εύρυτέρων καί χθα- 
μαλωτερων παρά τί) γυναικί άνωνύμων ο
στών, ούδεμίαν έτέραν καταφανή διαφοράν 
παρουσιάζει, ή δέ'μικρά λεκάνη τάς έξής 
ύιαφοράς : Τά πλάτος αύτής είναι διπλά* 
σιον παρά τή γυναικί, καί έν ώ ή τοϋ άν
δράς είναι κωνική, ή μικρά γυναικεία λε
κάνη είναι κυλινδρική, ή κοιλότης αύτής 
μεγαλειτέρα, εύρυτέρα καί μάλλον δινφη- 
μένη πρός τά  όπίσω άπό τοΰ ίεροΰ όστοΰ, 

ώστε άπασαι αί διάμετροι τής γυναικείας 
λεκάνης είναι έπαισθητώς μεγαλείτεραι τών 
διαμέτρο>ν τή; λεκάνης τοϋ άνδρός.

ϋυντείνουσι δέ πράς τούτοις εις τήν ευ
ρύτητα ταύτην τής μικράς λεκάνης τής γυ -  

ναικός, άφ’ ένός μέν ή εύρύτης καί η έπαι- * 
σΟητή πράς τά  όπίσω κλίσις τοΰ ίεροΰ ό
στοΰ, άφ’ Ιτέρου δέ ή μεγίστη τού κόκκυ
γος ευκινησία, δστις παρά τώ  άνδρί ιστα- 
τα ι  δλως ακίνητος. Αί δέ κοτύλαι καί οϊ
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ΐσχιαδικοί όγκοι άπέχουσι μάλλον άλλήλων 
παρά τή γυναικί, ή παρά τώ άνδρί (1), 
οϋ έ'νεκα τό ηβικόν τόξον είναι έπιμηκέστε- 
ρον καί εύρύτερον παρ’ αυτή. ’Επειδή δε οί 
αυχένες τών οστών τών μηρών εϊσιν ήττον 
λοξοί, αί κεφαλαί τών οστών αυτών καί οί 

δύο μεγάλοι τρυχαντήρες άπέχουσι μάλλον 
άλλήλων, τά  δέ γόνατα στρέφονται άνεπαι- 
σθήτως πρός τά  έσω.

ΓΙχρατηροϋμεν δε τέλος, δτι περί τά τέ
λη τής εγκυμοσύνης αί συμφύσεις τών ο 
στών τής λεκάνης καθίστανται μαλθακώ- 
τεραι, ού ένεκα ή κοιλότης αυτής ευρύνεται 
ετ ι  μάλλον κατά τήν έπογήν, καί μ ά λ ι

στα κατά τόν τοκετόν. Παρά^δέ ταϊς πο- 
λυτόκοις άπασαι της λεκάνης αί διάμετροι 
εΐσί κατά τ ι  μεγαλείτεραι, τό δέ ήβικόν 
τόξον είναι καί αύτό εύρύτερον, ή δ .τ ι  είναι 
παρά ταΐς πρωτοτόκοις.

2 )  Μ υϊκόν σύστημα·  Εξαιρέσει τών 
ψοών καί τών γλουταίων ρ.υών, ολόκληρον 

τό λοιπόν μυϊκόν σύστημα είναι ήττον ά- 
νεπτυγμένον παρά τή γυναικί. Οί μύς είναι 
ωχρότεροι καί μαλθακώτεροι, περιβάλλον
τα ι  δέ ύπο αφθονωτέρου κυτταρώδους 
ίστοϋ, καλύπτοντος τάς έξοχάς αυτών. Αί 
έξ ών ούτοι σύγκεινται ΐνες είναι λεπτοί 
καί ασθενείς. «Δύναταί τις εϊπεν, λέγει ό 
»Αευί, οτι ή αποτελούσα ταύτας ινώδης 

•  ούσια δεν επεξεργάσθη άποχρώντως ενεκα 
»τής ανεπαρκούς αναπνοής». Πρός δέ καί οί 
τένοντες αυτοί είναι ήττον συμπαγείς.

3) Ν ευρικόν σύστημα· Μέρη τινά τού 
νευρικού συστήματος είναι μάλλον ανεπτυγ
μένα παρά τή  γυναικί, έν συνόλω τό νευ-

( ) Εκ τϊίς σχετικοί ταύτης διαθίσιως τών 
κοιλοτήτων τΐ^ς κοτύλης συμκερϊίνει ό Βουρ- 
δάχ, ότι ή γυνή ΰπόκειται ίΐς πτώσεις «ντιβί- 
του? τοΟ ανορϊς, δηλαδή αΰτη μέν τ.ίπτει πρ^ς 
τά πρόσω καί επί τοΟ προτώπου, ό δέ άνήρ 
•Jtpfec τα όπίσω κ*ί *πί -ζς

ρΐκόν αυτής σύστημα είναι ηττον άνεπτυγ* 
μένον, καί μόνον κατά  τήν αισθητικότητα 
υπερτερεί τό τού άνδρός.

Ούτως 6 νωτιαίος μυελός είναι μάλλον 

ανεπτυγμένος παρά τή γυναικί, δπερ κ α 
ταδεικνύεται καί έκ τής μείζονος ευρύτη
τας τού νωτιαίου και ιερού σωλήνος καί 
τών μεσοσπονδύλιον τρημάτων. Μάλλον α 
νεπτυγμένα είναι επίσης παρά τή γυναικί 
καί τά  νεύρα τού τής λεκάνης πλέγματος, 
καί οί κλώνες, οϊτινες άπό τού μεσεντερι- 

κοΰ ανώτερου πλέγματος μεταβαίνουσιν εις 
τά  γεννητικά αυτής όργανα.

*Η κεφαλή καί ό εγκέφαλος, είναι ήττον 
ανεπτυγμένα παρά τή γυναικί. Παρά τφ  
άνδρί τά πλάτος καί τά ΰψος τού μετώπου 
είναι σημεία άναμφισβήτητα τής άναπτύ- 
ζεως τού εγκεφάλου, έδρας πάσης διανοη
τικής ισχύος καί σκέψεως. Ή  γυνή α π ’ ε
ναντίας έπαίρεται διά τε  τήν σμικράν αυ
τής κεφαλήν, δσον καί διά τάς λεπτοφυείς 
αυτής χεΐρας, θεωρούσα ταύ τα  ώς έκ τών 
μάλλον έπιζητήτων φυσικών αυτής καλ
λονών.

Λί τού Παρσάπ ερευναι άπο$εικνύουσιν> 
δτι  ή κεφαλή ούχί μόνον έν συνόλω, άλλά 
καί καθ’ άπάσας αΰτής τάς διαμέτρου; εί
ναι έπαισθητώς σμικροτέρα παρά τή γυναι
κί* συγκρίνας δ ’ ούτος καί τά βάρος έννε- 

νήκοντα καί τεσσάρων εγκεφάλων άμφοτέ- 
ρων τών φύλων εύρεν, δτι  δ τού άνδρός εγ 
κέφαλος είναι κατά μέσον δρον βαρύτερος 
τού τής γυναικός.

(ακολουθεί)

Β Υ Ρ Ω Ν 537

ΓΛ.ΩΣΣΙΚΑΙ Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ S. ΚΟΝΤΟΥ

[Συνέχεια]

§ 9 .  Π ρ ο π ε τή ς ,  οΰχί π ρ ο π έ τη ς ·
’Εν τώ  παντοδαπών σφαλμάτων γέμοντι 

’Ορθογραφικώ τού μακαρίτου Άσωπίου, 

δστις ε 'ο /ο ς  μέν φιλόλογος καί εμπειρότα
τος διδάσκαλος τού ελληνισμού παρά πολ- 
λοΐς ένομίζετο, ήτο δ ’ αληθώς άδυνατώ- 
τατος καί περί τάλλα πάντα  τής Ε λ λ η ν ι
κής φιλολογίας καί περί τήν τεχνικήν κα- 
λουμένην ορθογραφίαν, άναγινώσκεται σελ. 

5 2  «'Η αναλογία θέλει βέβαια δτι  τά  ονό
μ α τ α  ταύτα (τά  εις ΕΤΓ1Σ δηλ..) παρά- 
γονται, ώς εΐπαμεν, έκ ρημάτων εις εω, τά 
όποϊα έ’πειτα  προσλαμβάνοντα διάφορα 
σύμφωνα γίνονται εις .τω, π τω ,  κ τλ .  ού
τως έκ τού π έτω  π ρ ο π έ τη ς ,  έκ τού χ ΐ έ -  
π τω  χ ,Ιέ .ττης ,  καί όρ α π έτη ς ,  έ* τού όρά~ 
πω  ( = δ ρ ά μ ω ,  δθεν καί ( ^ ά π ω ν = δ ρ α π έ -  

της), δραπέω '  ούτως καί τό Ικέτης  έκ τού 
ίχέω, τά γενά τη ς  (γονεύς) έκ τού γενέω  
( — γεν ν ά ω — ]’ εννώ)* καί τό νμ ιΛ έτης  
Ο ^δ μ ιλ η τή ς )  έκ τού ύμι.Ιέω, εύρετής  εκ 
τού εύρέω, καί ά χ έ τ η ς  ( = ή χ έ τ η ς )  έκ τού 
ά χ έ ω  =  ηχέω». Πρβ. καί σελ. 2 6  «αί 
δποΐαι, κατά τήν νυν προφοράν, έχουσι 

την αυτήν φωνήν, ως ε π α ί τη ς  π ρ ο π έ τ η ς ».
Σφόδρ’ έπ ιτ ιμητέος φαίνεται ήμΐν ό ’Α- 

σώπιος δτι  περί τ ώ ν  ε ί;  ΕΤΗΣ περατουμέ- 
νων ονομάτων λόγον ποιούμενος μνημονεύει 
και το διάφορον κατάληξιν εχον χ . Ι έ - Π -  
της .  'Τπό τίνος δέ Σκύθου χ Παφλαγόνος 
εγενετο χρήσις τοϋ όμιΛ έτης  άντί τού ou i-  
Λ ητής ;  Ούδαμώς άπίθανον προσπίπτει "δτι 
ευρών δ ’Ασωπιος έν βιβλίω τινί πα :α τε -  
θειμένον τό όφει.Ιέτης  καί υπό νυσταγμού 
η μετεωρίας κακώ; αύτό άνκγνοΰ; έπλασε

το παντελώς βάρβαρον καί άνελλήνιστον 
ό μ ι .Ιέ της ·  Χαρακτηριστικώτατον δέ τής 
άφυΐας ακρισίας τοϋ άνθρώπου εινε ή γνώμη 
ήν άποφαίνεται περί τής γενέσεως τοϋ προ-  
Γτέτης λέγων δτι έσχηματίσθη έκ τ^ϋ ρή

ματος πέω  (η προπέω),  οπερ προσλαβόν 
το Τ εγενετο πέτω  (η πρ οπέτω ).  Λιότι 
πώς άλλως δύναται νά νοηθή το γεγραμ- 
μενον ΰ π ’ αύτοϋ α'Η αναλογία θέλει βε-
6? tr » > ι - »οαια οτι τα  ονόματα ταυτα  παράγονται 

i x  ρ η μ ά τω ν  εις  έω, τά  όποια έπειτα 

.τροσΑ α μΰάνοντα  ύιάφορα σ ύμ φ ω /α  γ ί 
νονται εις πω , π : ω ,  κτλ. ούτως έκ τοϋ 
κ ετω  π ρ ο π ίτη ς »  ;

Τό περί οΰ ο' λόγος έπίθετον παρήνθη 
προφανώς έκ τοϋ ρήματος προ.πίπτω,  τή 
ρίΖ·ΐ) αύτοϋ ΠΡΟΠΕΤ προσκολληθείσης τής 
καταλήξεως ΗΣ (Πρβ. τόν Αιολικόν καί 
Λωρικον αόριστόν ε π ε τ ο ν = 1 ~ ζ τ ον). Περιτ- 

τοσυλλάβως δ ’, ώς εΐκός, κλινόμενον και 
άφηρημενον . εχον τό π ρ ο π έ τε ια  έτονίζετο 
παρά τοΐς παλαιοί; άε ίποτ’ έπί τής λη- 
γουσης. Ώ ς  όε τό προπ/'πτω  έλαμβάνετο 
κυριολεκτικώς τε καί τροπικώς, ούτω καί 
το έξ αύτοϋ γενομενον π ρ ο π ε τή ς ·

’Αρκάδ. π .  Τόν. σελ. 2 6 ,  15 «Τά εί; 

ΓΠΣ απλά άρσενικά βραχεία παραληγόμενα 
βαρύνεται* οϊκέτης, οφειλέτης, έργάτης* τό 
εύρετής δέ όξύνεται* καί τά αθλητής, μ α 

θητή;, ποιητής, δτι έχουσι τήν παραλήγου
σαν μακράν. 'Γό δέ π ρ ο π ετή ς ,  άκρατης, 
τριετής σύνθετα». Κραμ. ’Αν. Ό ξ .  Τόμ. α ' .  
σε7>. 1 4 4 ,  3 «Έ κ  τοϋ πετω  ρήματος ό'νομα 
πετής και π ρ ο π ε τή ς  δ προπίπτων τή δια- 
νοία». σελ. 1 7 8 ,3 0  «’Ένθεν τά ρηματικόν 
μετά προσθήκης τής προθέσεως προπετ'ί,ς ό 
προπίπτων τή διάνοια». Πρβ. καί Έρω- 
τιαν. σελ. 1 0 4 , 1 7  «Π ρ ο π ε τή ς  : προπί-  
, .των. Και αυτη η λεςι; μεταφορικώς ει- 
ρ/;ται και γαρ εν τώ βιω προπετεΐς αν
θρώπους λέγομεν τούς μή κατέ^οντα : έαυ-
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τών (*) άλλ’ οιον πρό καιροΰ προσπίπτοντας 

ταϊς πράξεσι». *Ησύχ. ^ Π ρ ο π ε τ ή ς :  π Ρ~ 
π ίπ τω ν  προ τοΰ λογισμού». Πολυδεύκ. Δ , 
6 8  «έξεστν;κυίαις (ταϊς γνάθοις), προΛετέσ ι ,  

π ρ ο π ιπ το ύ σ α ις ,  πνεύματος πλήρεσι». 
Βεκκ. Ά ν .  σελ. 1 1 2 ,1 0  « Π ρο π εσε ΐν  : προ- 

π ετώ ς  τ ι  πο ιήσα ι·  'Γπερείδης 'Ροδιακω». 
Γαλήν. Τόμ. Ε', σελ. 95  «δ ·-’ δ>ου τοΰ 
βίου σαυτάν άνάσχες άπό τής τοιαύτης συγ- 

καταθέσεως, ην όνομάζουσί γε jrpcL-rrwcrtr 

καί π ρ ο π έ τ ε ια ν » ·  Παρά Σέξτω τώ  Ε μ π ε ι 
ρικοί γίνεται αντίθεες  τοΰ π ρ ο π ίπ τ ε ι ν  καί 
έ π έ χ ε ι ν  σελ. 1 1 7 ,2 3  «μή π ρ ο π ίπ τ ε ιν  
κατά  τάς συνερωτη'σεις τών λημμάτων, άλλ’ 

έ π έ χ ε ι ν  καθ’ έκαστον εως τής δλης συ- 
νερωτήσεως τοΰ λόγου». Πρβ. και σελ. 

1 9 1 ,5  «εις τό μήτε  ιδία περί τών πραγ
μάτων σκεπτομένους μήτε τοϊς δογμ α τ ι
κοί; άνταίροντας ραδίως προπίπτε ιν '»  καί 
σελ. 2 8 1 , 2 7  «ΐνα μή ταύτη  συναινέσαντες 
π ρ ο π έσ ω μ ε t διά τήν γειτνίασιν καί είς 
τήν τών άκαταλήπτων καί ψευδών συγκα
τάθεση» (νΐδε καί Μεινέκιον Σ οφ · Ο ίδ ·  
Κο.1. σελ. 1 4 2 ) .

Είπομεν δτι  τό έπ ίθϊτον π/?ο.ΤίΓ^<· έλαμ- 
βάνετο υπό τών Ελλήνων, καθάπερ καί τό 

ρήμα π ρ ο π ίπ τω ,  άλλοτε μέν κυριολεκτι- 
κώς, ά'λλοτε δέ μεταφοριχ.ώς.

Ούδείς καί άκρω δακτύλω γραμμάτων 
γεγευμένος αγνοεί τήν τροπικήν χρήσιν τοΰ 
προκειμένου επιθέτου, καθ’ ήν συνωνυμεΐ 

τώ  'έτοιμος ή ευχερής ,  θρασύς, το .Ιμη-

( ')  *0 Κόβητος ( Μ ν η μ ο σ .  1875, σελ. 
379) άνέγνω "κατέχοντας ε α υ τ ο ύ ς » .  Ά λλ 
ούκ ολίγα παραδείγματα τής μετά γενικές συν
τάξεως τοϋ κ α τ έ χ ω  ευρίσκονται Ιν τφ μετα- 
γενεστέρω έλλτινισμφ, οίον Κλήμ. Άλεξ. σελ. 
875 «ό γάρ έπιβυμήσας καί κατασχών (—κρα- 
τήσας) έ α υ τ ο Ο», κτλ. Πρβ. Μεινέκιον V i n <i ; c· 
S i r a b .  σελ. 2H  καί Δινδόρφ tov Σ  χ ο λ. Δ η- 
μ J α 0. σελ. 69.

ρός, ι τα μ ός ,  αυθάδης,  κ τλ .  Ά ριστοτέλ 
Ή θικ .  Νικομ. Γ ' ,  ζ ' ,  12  «καί οί μέν θρα" 
σείς π ρ ο π ε τ ε ΐς  καί βουλόμενοι προ τών 
κίνδυνων, έν αύτοΐς δ ’ άφίστανται, οί δ’ 
ανδρείοι έν τοΐς εργοις όζεις, πρότερον δ ’ 
ήσύχιοι». Ψευδαριστοτέλ. Ή θ ικ .  Μεγ. λ ! ,  

θ , 2  «και οι μεν θρασείς καί π ρ ο π ε τ ε ΐς  
τούς ανδρείους καλοΰσι δειλούς, οί δέ δει

λοί τους ανδρείους π ρ ο π ε τ ε ΐς  καί μαινομέ- 
νους». Πολυδεύκ. Γ , 1 8 4  κάλλά πρόχει
ρος εις τά  δεινά, έτοιμος εις τά  σφαλερά, 

π ρ ο π ετή ς ,  το λ μ η τή ς)). Ή σ ύχ .  «Τολμη- 
τ ί α ς : π ρ ο π ε τή ς ,  αυθάδης, υπέρ τήν έαυ- 
τοϋ δύναμιν επιχειρών», κτλ .  ’Ολίγους δ ’ 

ίσως λανθάνει τό «π ρ ο π ετή ς  άνθρωπος 
γλ ώ τταν  ένετυχεν άνδρί π ρ ο π ετεσ τέρ ω  
τήν χεΐρα». Έν τη  Παιδεία τοΰ Ξενοφώντος 

δ ',  4 «αίδοΰς δ ’ ένεπίμπλατο, ώστε καί 

έρυθραίνεσθαι οπότε συντυγχάνοι τοΐς πρε- 
σβυτέροις, καί τό σκυλακώδες τό πάσιν 
ομοίως προσπίπτειν ούκέθ’ ομοίως προπε-  
τ ές  είχεν» περιέγραψεν ό Κόβητος τό προ~ 
π ε τ ί ς  διατεινόμενος δτ ι  έν τώ  μετώ πω  
πρός έξήγησιν τοΰ σχυ .Ιαχώ δες  τεθέν είσ- 
είρπυσεν έπειτα είς τά έδαφος ( Μ ν η μ ο σ . 
1 8 7 5 ,  σελ. 3 7 9 ) .  Παρατηρητέον δ ’ δτι, 

ως τό έτο ιμ ο ί  καί πρόθυμος  συντάσσονται 
μ ε τ ’ απαρεμφάτου, ουτω καί τά π ρ ο π ε τή ς ,  
οίον Εενοφ. Έ λ λ .  Β', γ ' ,  30  « π ρ ο π ε τέ -  
σ τ α τος  έγένετο τήν δημοκρατίαν μ ε τ α -  
στήσαι είς τους τετρακοαίους».

Ά γνωστοτέρα πως τοΐς μή άσχολουμέ- 
νοις περί τήν Ελληνικήν γλώσσαν είνε η 
κυριολεκτική τοΰ π ρ ο π ετή ς  χρησις, καθ’ ην 
ερμηνεύει τήν έννοιαν τοΰ προκύπτοντος η 
προέχοντος, κ τλ . ,  οίον π ρ ο π ετή ς  axpar  

π ρ ο π ε τέ ς  χ ω ρ ίο ν ,  π ρ ο π ε τή ς  α ν χ ή ν , -τρο- 
π ε τή ς  τρά χη ,Ιο ς  , π ρ ο π ε τή ς  γ έ ν υ ς  , 
π ρ ο π ε τ ε ς  ό μ μ α  ί  π ρ ο π ε τή ς  όφθαΛμός> 
κ τλ .  Ξουΐδ. κΠ ρ ο π ε τ ή ς : είς τοΰμπροσθεν 
νενευκώς. Προπετής τ ώ  βάρει γενόμενος
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π ίπ τ ε ι .  Προπετής δέ καί 6 πρόγλωσσος». 
Πολυδεύκ. Α ',  1 1 5  « ά κ ρ α ι— προνενευ- 
κυΐαι, σκληράί, π ρ ο π ετε ΐς ,  άλιτενεϊς. α ’. 
1 8 9  «δμμα π ρ ο π ε τε ς  ώς έξόφθαλμον ει- 
Λ/αι». b!, 68  «έξεστηκυίαις (ταϊς γνάθοις), 

π ρ ο π ξ τ έ σ ι»· Α', 1 3 4  «καί γένειον πεπηγός 
καί π ρ ο π ε τε ΐς  όφρΰς». Ξενοφ. π .  Ί π π .  A , 
8 α ό μέν αύχήν αύτοΰ μή ώσπερ κάπρου 
π ρ ο π ε τή ς  πεφύκοι». Ίπποκρ . Γομ. Γ , σελ. 

56  «πέφυκε γάρ ές τοΰμπροσθεν πρ ο π ετή ς  
η κεφαλή τοΰ βραχίονος». σελ. 8 4  «καί 
γάρ π ρ ο π ε τ έσ τερ α ι  “ ί γένυες τουτοισι». 
σελ. 3 8 4  «τό δέ χωρίον — μ ή τ’ άνεσπα- 
σμένον εστιο μητε  προΛεΓί'?® (Πρβ. και 
Τόμ. λ ' ,  σελ. 1 0 0 ,  κτλ .) .  Σωραν. π .  Γυν. 
Παθ. σελ. 1 7 , 5  « τινάς μέν π ροπ ετέσ τερ ο ν  
Ιχειν τόν τράχηλον, τινάς δέ άγαν κολο
βόν». Γαλήν. Τόμ. α ' ,  σελ. 3 3 0  « γ λ α υ 
κός μέν οϋν οφθαλμός ήτοι δια μέγεθος ή 
λαμπρότητα τοΰ κρυσταλλοειδοΰς ?; ,προ- 

π-ετή θέσιν —  γίνεται» .  Τόμ. Γ ' ,  σελ. 5 9 8  
«ώστ’ άμεινον ήν τά π ρ ο π ε τέσ τερ α  μέρη 
τών οστών έκ τής τοιαύτης ουσίας γενέ- 

σθαι». σελ. 6 3 2  απρομήκεσιν αύχέσι jrpo-  
π ε τ ε ϊ ς  οφθαλμούς έπιδεΐναι σφαλερώτερον 
ην, ό'που και αύτοΐς τοΐς οστρακοδέρμοις 
ούκ άεί π ρ ο π ε τ ε ΐς  εΐσιν (Πρβ. καί σελ. 7 9 8 ,  
1 καί 7  καί σελ. 8 5 9 ) .  Τόμ. θ ' ,  σελ. 2 3 5  
«σύμπτωμα γάρ έστιν αρτηρίας εκατέρωθεν 
μέν ύπά βαθεία σαρκ’ι κρυπτόμενης, κατά 
δέ τά μέσον ολίγον έκκειμένης προπετονς»  · 
Τόμ. Ι λ ' ,  σελ. 13  «ουκουν ούδέ οί οφθαλ
μοί κοίλοι καί ξηροί γίνονται άλλ’ έστιν 
οίς ύγρότεροί τε  καί π ρ οπετέσ τερ ο ι  δό- 
ξουσιν είναι τών κατά φύσιν». Τόμ. IB', 

σελ. 871  «έπεί δέ π ρ ο π ετεσ τέρ ο υς  τ-ών 
άλλων χώρων τούς σειομένους όδόντας γινο
μένους». Ά λέξ .  Άφροδ. Προβλ. β ' ,  2 2  
«τών δέ όργιζομένων π ρ ο π ε τε ΐς  (οί οφθαλ
μοί) εΐσι διά τήν έξω ροπήν» (Πρβ. καί 

Α , 5 9 ) .  Ά λ λ α  παραδείγματα κρίνομεν

περιττόν νά καταλέξωμεν. Περί τοΰ Πιν- 

δαρικοΰ χ^ίαρος π ρ ο π ετή ς  ΐδε Έρμαννάν 
O p u s c .  Τόμ. Η', σελ. 7 4 .

Συνώνυμον τώ π ρ ο π ετή ς  είνε τό προ-  
πα.Ιής  (Πρβ. καί έχπα .Ιή ς ). "Ο0ε·/ ώς 

λέγεται π ρ ο π ετή ς  τ ρ ά χ η Α ο ς ,  κ τλ . ,  οΰτω 

και προπα.Ιής τρ ά χ η λ ο ς ,  προπα.Ιής  ό- 
φθα.Ιμός, προπα .Ιής  γ ά ρ υ γ ^ ι  οίον Σωραν. 
π . Γυν. Παθ. σελ. 10,1 «/.ατά μέν γάρ 

τά έμπροσθεν μέρη προπα .Ιέσ τερ ός  έστιν 
δ τής κύστεως τράχηλος» (Πρ£. καί σελ. 
2 9 3 ,5 ) .  Φιλόστρ. π .  Γυμναστ. ΚΕ* «άλλα 
όε χαροπών τε καί γλαυκών καί ΰφαίμων 
οφθαλμών ήθη, ετερα δέ ξανθών καί ύπε- 
στιγμένων, προπα.ίώ)' τε καί κοίλων». 
«δηλουτω τ ι  καί προπα.Ιής  φάρυγξ καί 
ώμων πτέρυγες» (Πρβ» καί Ά δ α μ ά ντ .  Φυ- 
σιογν. Β ,  1, σελ. 3 7 3  καί α ' ,  10 ,  σελ. 
3 5 0  Φρανζ.) ’Εν τώ  Όνομαστικώ τοΰ Πο- 
λυδεύκους δ ' ,  138  άναγινώσκεται «υπω- 

χροζ δ έστικα ί  τό γενειον προπα.ΙαίτεροςΊ),  
δπερ εϋ ποιών δ Έμστερρούσιος αετετύπωσεν 
είς τό προπα .Ιέστερος ·  Πρβ. καί ς ' ,  1 2 0  
«προπηΑής  γ λ ώ τ τ α » .  Καί τά παρά Δου- 
κιανω δέ φερόμενον έν μυίας έγκωμίω § 3 

«οφθαλμοί δέ ,τρο π α γε ΐς  πολύ τοΰ κέρα- 
τος έχοντες» οϋδέν άλλο είνε ή πλημμε

λής τοΰ προπαΛ εΐς  άνάγνωσις, ώς παρε- 
τηρήθη καί ύπά τοΰ Κοβήτου {ΦιΑοστρ. π .  
Γ υ μ ν α σ τ · σελ. 50 ) .  Οί προπαλεΐς οφθαλ
μοί έλέγοντο καί επ ιπ ό λ α ιο ι ,  ώς έν τώ 
Συμποσίω τοΰ Ξενοφώντος Ε', 5 «δτι οί 
μέν σοί τά κατευθΰ μόνον όοώσιν, οί δ ’ 
έμοί καί τά έκ πλαγίου διά τά έπιπό.Ιαιοι  
είναι», δ δ ’ εχων προπαλεΐς οφθαλμούς ώ- 

νομάσθη άττε.Ιεΰόψθα.Ιμος  ύπά τοΰ κω
μικού Εύβούλου παρ’ Άθην. σελ. 4 5 0 ,  ά.

Καί τά π ρ ονω πής  δ ’ έτάττετο  έπί τής 
έννοιας τοΰ π ρ ο π ετή ς ·  Έν τ φ  κώδικι τοΰ 
Η συχ ίου φέρεται καί όρθώς «Π ρ ο ν ω π ή ς : 
προτεταμένος, προνενευκώς* οί δέ προπε-
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τής, έτοιμος, πρόχειρος» καί ήμαρτημένως 
^ Π ρ ο μ ό ν η c* προπέτης και προΣπεσων* οι 
δέ πρόθυμος' προΣνενευκώς». 'Πς δε εκ 
τοϋπροπά.Ι.Ιομαι,  όύ ουίιέν ευρεθη παρά
δειγμα, παρήχθη τό π ρ ο π α .Ιή ς ,  ούτως 

έκ τοϋ προά-ΙΛομαι  τό προα.Ιής·  Ή®υχ· 
ν-Π ροα .Ι ισ τάτψ " .  πρόπετεστατην, προχει- , 

ροτάτην» και «J7ροα.Ιής '■ προπετή;,  προ- ; 
γειρος». Λΰσ. παρ’ Ία μ β λ .  15'/. Πυθάγ. 7 /
« τοιναροΰν χαλεπώς τε καί προα .ΐε ΐς  α 
περγάζονται τώς άκουστάς». Σειράχ Λ , 8 
«ίππος άδάμασ-.ο; άποβαίνει σκληρό; και 

υιός άνειμένος έκβαίνει προα,Ιής» · Ά π ο λ -  
λών, π .  Ά ντω ν .  σελ. 2 6 ,2  n jtpoadeς  δε 
καί τό ώ άρθρον παραδέξασθαι». π .  Έπιρρ.

σε)ν. 5 7 5 , 3 3  « π ροα.Ιές  δε Λα! τ0 λαβεϊν 
κ τ έ ». Τά επίρρημα προα-Ιώς  άπαντα  παρά 
Συνεσίω ’Επιστ.  P M rr αδιά τό προα'^ώς 
άκηκοέναι ρηματίων σεμνότερων» καί παρ’ 

’Επιφανίω Τόμ. Γ ,  σελ. 1 6 9 ,3 2  ν~προα~ 
Αώς καί προπετώί άνέκυψαν δεινοί εχθροί». 
Π ίβ .  καί Στραβ. σελ. 5 4 9  «ευάλωτοι γ ί 
νονται διά τό πλησιάζειν τη γη π ρ ο α λ έ -  
σ τ ε ρ ο ν »· Ό  Φρύνιχος άποδοκιμάζων τό 
προα.ϊώς  γράφει (σελ. 2 4 5 )  t  Π ροα .ϊώ ς:  
Τοϋτο δοκεί μοι γυναικών είναι τοΰνομα, 
άνιώμαι δέ οτι άνήρ λόγου άξιος κέ^ρηται 
αύτώ Φαβωρϊνο;. Τοΰτο μέν ούν άποδιο- 
πομπώμεθα, άντ’ αύτοϋ δε λέγωμεν .t/jo- 
π ί ΐώ ς »  (Πρβ. καί Θωμ. .Μάγ. σελ. 2 9 0 ,  8).

'Ο Γαληνός εν ρήσει ην παρεθέμεθα έν 
τοΐς έ'μπροσθεν έμνημόνευσεν ώς συνώνυμα 

τό π ρ ό π τω σ ις  καί π ρ ο π έ τ ε ια ·  Λέγεται δέ 
καί π ρ ο π τω τ ιχ ό ς  παρά Μάρκω τώ  Ά ν τ ω -  
νίνω ΙΑ', 10  «εάν— εύεξαπάτητοι καί προ-  
π τω τ ικ ο ί  καί μεταπτω τικο ί  ώμεν». Τό 
εναντίον αύτοΰ εΐνε ά π ρ ό π τω το ς ,  εξ ου τό 
α π ρ ο π τω σ ία ·  Έ π ικ τ .  Διατρ. Β', ή, 29  
ΙσυγκατάΟεσιν ά π ρ ό π τω το ν » (Πρβ. καί 
Πλούτ. Ή θ ικ .  σελ. 1 0 3 8 ,  ς ' ) .  Διογέν. 
Ααέρτ. Ζ ',  46  «την τε  ά π ρ ο π τω σ ία ν  έ π ι -

στήαην τοϋ πότε δει συγκατατίθεσδαι καί 
μη». Μάρκ. Ά ντω ν .  γ ' ,  9 «αυτή δέ ε π α γ 

γέλλεται ά π ρ ο π τω σ ίά ν ν  (Πρβ. καί Ουσσε- 

λίγγιον J i o J ·  Σ ιχ ε . Ι .  Τόμ. ς ' ,  σελ. 6 5 3  
έκδ. νέα;). Παρά Τιμαίιυ τώ Λοκρώ σελ. 

1 0 2 ,  έ ώς εναντίον τοϋ π ρ ο π έτε ια  κεϊται 
τό ά π ρ ο π ε τ ία  κατά την ομόφωνον τών α ν 
τιγράφων μαρτυρίαν.

’Επανερχόμενοι εις τά έπίθετον πρ ο π ετή ς  
παρατηροϋμεν ότι ό παροξύτονος αύτοϋ τ ύ 
πος, ου μόνου ποιείται δ Ά σώπιος μνείαν 
έν τώ  Όρθογραωικώ, εΐνε γέννημα, μαλλ^ον 
δ’ εξάμβλωμα, τοϋ παρηκμακότος έλληνι- 
σμοϋ, ώς παρετήρησε καί δ Κοραή; γράφων 
( Ά τ ·  Τόμ. Δ,> σελ. 4 6 1 ) :  Π ρ ο π έ τη ς ,  δ 
θρασύς (insolent). Κ α τ ’ άλλο δέν διαφέρει 
άπό τό παλαιόν, πλήν δτι ,  πρώτον έκεϊνοι 

τά ώξυναν, Π  ροπετής ,  καί ήμεΐς τό παρο- 
ξύνομεν, Π ρ ο π έ τη ς ’ δεύτερον, δτ ι  έκεινοι 
τό έμεταχειρίζοντο καί κυρίως, Π ρ ο π ετή  
λένοντες τόν γύροντα ΐ, κλίνοντα εις τούμ- 

πράς (pench6, incline), καί Π ρ ο π ε τή  μ ετα -  
φορικώ; τόν θρασϋν η κλίνοντα εις άλλο τ ί  
πάθος ψυχικόν (enclin a),  ημείς δέ μόνον 

μεταφορικώς τόν θρασύγλωσσον. Λέγει δ 
Σουΐδας, «Προπετής, εις τούμπροσθεν νε- 
νευκώς . . .  καί δ πρόγλωσσο;' καί Προπέ
τεια, ή ά^αλίνωτος γλώσσα». Ή  διαφορά 
τοΰ τόνου έγεννήθη άπό τάν παοακμάζον- 
τα  Ελληνισμόν. Κατά τάν Μοσχόπουλον 
(γραμματικόν της δέκατης π έμ πτης  εκα
τονταετηρίδας), «77ρ ο πετής ,  δ έμπροσθεν 
κείμενος. Π ρ ο π έ τη ς  δέ, ό παρόν (γρ. ο 
παρά καιρόν) παρρησιαζόμενος κ .τ .λ .

Καλώς καθόλου είπεΐν έχουσι τά  υπό 
τοϋ αοιδίμου άνδρός περί τοϋ όξυτόνου καί 
παροξυτόνου τύπου είρημένα, ήδύνατο.δε 
νά γινώσκνι ταϋτα καί ώφεληθίί ές αύτών 
ό Ά σώ πιος ,  άν μνι εΐ*/αϊός τις η το καί 
άταλαιπώρως προς την της άληθείας ζη -  

τησιν ειχε.
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Φέρεται δέ καί έν τοΐ; εις Σοφοκλέα 

Σχολίοις Τόμ. Β', σ ε λ .2 2 7 ,3 3  Δινδ. αΔυσ- 
πετης δ δυσκόλως ϋπείκων ηγουν δ δυσχε- ' 
ρης, ώ εναντίον ό εύτεετνις ό ευκόλως 
κων. /7 ρ οχετή ς  ο ε{/.ττροσθεν χ,ειαενος, 
π ρ ο π έ τη ς  παρο^υτονως 6 ττροαοτταζίον 
τ ι  */.αΐ τταρά τον καιρόν καρρ-Λσιαζόαενος 
άπό τών στρουθιών τών τ:ρο του καιρού ^ / τ  

τούντων ττέτεσΟαι)) και εν ταΐς ει^ 
ρον ΓΙαρεκβολαΐς τοΰ Ευστάθιου σελ. 8 9 9 5 
5 3  «Τό ύψιπέττις βαρύνεται κατά Άρίσταρ- 
yov πρός διαστολήν του ύψ ιπετη^  8 5γ,λοι 
τόν έζ υψους πεσόντα— ^Ωστερ 5ε υψ ιπ ί-

, „ λ , / f Ττης ραουτονω;, outoj και ευπέτης, ο ευ π ε 

τάμενος’ ούτω δε ίσως καί π ρ ο π έ τη ς  ο 
προπετόμενος καί περιπεζίως ειπεΐν ό πρ>α- 
λης· εύπετής μέντοι ό εΰ π ίπτω ν  ηγουν 
συμβαίνων, δθεν και εύπετες πρ&γμα τά 

εύκολον, καί π ρ ο π ετή ς  δέ ο θρασύς και 
τών άλλων έμπροσθεν π ιπτε ιν  εθελων τ?ί 
τάζει» (Πρβ. καί Φ ιλήμ.Λεξ. Τεχνολ. 2 5 5 ,  
σελ. 1 7 8 )  καί έν τ?, 'Ιστορική Βίβλω τοΰ 
Τζέτζου ΐ ! ,  2 6 8  «τούτους π ρ ο π έ τα ς  λέ- 
γουσι καί π ρ ο π ε τε ϊς  δμοιως» (Πρβ. καί 
Κραμ. Ά ν .  *θξ Τόμ. δ ' ,  σελ. 7 7 ,1 0  καί 
Λέρσιον Q u a e s t .  Ε  ρ. σελ. 1 6 1 ) .

(ακολουθεί)

ΒΕΝ!δ·ΜΙΜ Δ Ι ίΡ Α Ε Λ Η ί ΚΟΜΗ? ΒΗΚΟΝίΦΙΕΛΔ1

Ό  λόρδος Βήκονσφιελδ αποτελεί τή ν έπ ι-  
φανεστάτην άπόδειξιν της κοινής δοςασίας, 
δτ ι  δ ’Ιουδαίος έστίν ή δεσπόζουσα φυλή 
τοΰ κόσμου, καί ΰπά τήν ιδέαν ταύτην καθ’ 
δλον τό στάδιον τοΰ βίου του έθεώρησεν 
ώς καύχημα τήν Ιβραϊκήν αΰτοΰ καταγωγήν.

’Εν τώ  προλόγω τής έκδόσεως Φι,Ιο- 

Αογιχά  π ε ρ ίερ γα  (C u rios it ies  of L i te 
ra tu re )  τοΰ 1 8 4 8  ό λόρδος Βηκονσφιελδ 
ευρίσκει, δτι ή φυλή, έζ ής έλκει τά γένος

(*) 'Η  δ ια τρ ιβ ή  α ΰ τ η  ά π η γ γ έ λ β η  !ν τ φ  Φ ιλ .  

Σ υ λ λ ό γ ψ  Βΰρωνι.

είναι ή αρχαιότερα επί γή ;.  Είσίν 'Εβραίου 
οϊτινες δύνανται νά άρνίσωσι τήν γενεαλο
γίαν των άνευ διαλείμματος έπί μακράν 
σειράν γενεών, ά λ λ 1 ές αύτών μόνον έν γ έ 
νος. τό γένος τών Σ ε ^ α ρ ό ιμ  δύναται νά 
άξιώση δι:.αίως, δτι οί πρόγονοι αύτοϋ υ
πήρξαν εύγενοΰς καταγωγής άείποτε. Τών 
Σ εψ αρδΙμ  τούτων ό τελευταίος γνήσιος 
αντιπρόσωπο; είναι δ Κόμη; Βήκονσφιελδ.

'Ο πάπο; τοΰ Βενιαμίν Δισραέλη ήλθεν 

έξ 'Ενετίας εις ’Αγγλίαν τό 1 7 4 7 .  Μέχρι 
-έλους -ής δεκάτη; πέμπτης έκατονταε- 
τηρίδος ή οικογένεια αύτοΰ έβίου έν 'Ισπα
νία, δπόθεν άπεμάκουνεν αύτήν τότε ό 
διωγμός τών ιεροεξεταστών. Έκεΐθεν μ ετ ’ 
άλ.λων πολλών υ.ετώ/.ησαν καί οι ?.ρόγονοι 

τοΰ λόρδου Βήκονσφιελδ έν Έ νετ ία .  Αυτόθι 
υπό τήν άνεξίθρησκον διοίκησιν τής δημο
κρατίας εκείνη; διεβίωσαν έν εϊρήν·/) εμ πο 
ρευόμενοι πλνέον τών δύο αιώνων. ^Οτε 
περί τά μέσα τοϋ δεκάτου ογδόου αϊώνος 
ή ανώμαλος κατάστασις τής Α γ γ λ ία ς  προ- 
σείλκυσε πλείστους ’Ιουδαίους αυτόθι, με
ταξύ τούτων υπήρχε καί ό Βενιαμίν Δισ- 
ραέλης, ό πάπος τοΰ παρόντος ποωθυπουρ- 
γοϋ. Ό  Δισραέλη; ούτος άπεκατέστη έν 
’Έ μ φ η . Ι δ ,  καί εύπορος ήδη ζζτ, έν πλη-  
ρεστάτη άνέσει, νυμφευθείς καί άποκτήσας 
υιόν, τόν ’Ισαάκ Δισραέλην, πατέρα τοΰ 
παρόντος κόμητος.

Ό  ’Ισαάκ Δισραέλ^ς, ό γνωστός συγ- 
γραφεύς πλείστΐι>ν δσων έργων φιλολογικών, 
ιστορικών, κριτικών κλ. έγεννήθη τό 1 7 6 6 .  
Μετά επιπόλαιον έκπαίδευσιν έν Α γ γ λ ία  ^ 
Ό λανδία ,  καί άφοϋ πολλάκις έπίκρανε τόν 
πατέρα αύτοΰ ένεκα τών ύπέρ τοΰ 'Ρουσσώ 
συμπαθειών του, τής πρός τήν φιλολογίαν 
κλίσεώς του καί τής άκρας αύτοϋ άπαστρο- 
φής πρός τό έμπόριον, έπεδόθη άποκλ^ει- 
στικώς είς τά  γράμματα, περί τάς άρχάς 
τής παρούσης έκατονταετηρίδος. Ό  υίός του
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λέγει π;ρί αυτού, ό'τι ήτο τέλειο; φι.Ιο.Ιο- 
γ ιχό ς  χαρακτήρ, διάδων τόν βίαν έν τή 
βιβλιοθύιλτ, του. 'Ο γάμος ουδόλως μ ε τέ 
βαλε τάς έξεις αύτοϋ, καί άπεστρέφετο 
πασαν άλλην ασχολίαν έκτο; τών μελε
τών του. Οΰτε ελάττω μ ά  τι τόν ύπεδού- 

λου, οΰτε άλλη τ ι ;  έξις η αδυναμία. Είς τά 
πολιτικά ουδόλως άνεμιγνύετο, άλλ’ οΜέ 
ήδύνατο νά άντιληφθή τούτων. Τοιοΰτος ό 
πατήρ τοϋ διέποντο; νυν τ ά ;  τύ χ α ;  τής 
Α γ γ λ ία ς .

Ό  Ισαάκ  Δισραέλης ΐνυμφεύθη τό 1 8 0 2  
τήν αδελφήν τοϋ Γεωργίου Β ασεβή, επ ιφα
νούς αρχιτέκτονας, καί ήτις άπέθανε τό 1 8 4 7  

ολίγον πρό τοϋ συζύγου αύτής, άφίνουσα 
τέσσαρα τέκνα. Ό  πρϊσβύτερο; τών άοιέ- 
ν«ον Βενιαμίν, ό νυν Κόμης Βήκονσφιελδ, 
έγεννήθη τόν Δεκέμβριον τοϋ 1 8 0 4 .  Καθό 
γόνο; Εβραίου, ό Βενιαμίν παρουσιάσΟη εί; 

τήν συναγωγήν ύπά συγγενοϋ; τινός, τοϋ 
Δανιήλ Λίνδου, Πορτογάλλου μεγαλεμπό- 
ρου. Έ ν τώ  γεγονότι δέ τούτω λήγει πας 
περαιτέρο) μετά  τοϋ ’Ιουδαϊσμού σύνδεσμος 
αύτοϋ.

Ό  ’Ισαάκ Δισραέλης, έμπεφορημένος τών 
αρχών τοϋ 'Ρουσσώ, ώς είδομεν, διέκειτο 
λίαν ψυχρώς πρός τά θρησκευτικά τής φυ
λής του, καί ουδέποτε έπεσκέπτετο τήν 
συναγωγήν. Κατά συνέπειαν εκλεχθείς τό 
1 8 1 3  επίτροπος τής συναγωγής, άπεποιή- 
θη νά δεχθή τήν θέσιν, έφ’ ώ τό εκκλησια
στικόν σώμα έπέβαλλε πρόστιμον αΰτώ 40 
λιρών. Τοϋ προστίμου τούτου ήρνήΟη τήν 
πληρωμήν, καί έγραψε πρός τους έπιτοό- 
πους μ ετ ’ οργής διά τόν άλλόκοτον τοϋτον 
ζυγόν, τόν όποιον έζήτουν νά τώ έπιβάλ- 
λωσιν. 'Η ΰπόθεσις έμεινεν επ ί τινα καιρόν 
εκκρεμής, ότε τό 1 8 1 7 ,  άνακινηΟέντος 
πάλιν τοϋ πράγματος, έδήλωσεν έγγράφως 
δτι  «εύρίοκετο έν τή λυπηρά ανάγκη νά 
έπιμείν/ι, ΐνα τό όνομα αύτοΰ διαγραφή έκ

τοϋ καταλόγου τών Γ εχ εδ η α  (ήτοι τών 
φορολογουμένων ένωριτών) τής συναγωγής». 
Καί ό γυναικάδελφος δέ αύτοϋ Βασέβης 
ήκολούθησε κατόπι τό παράδειγμα, καί 
όλίγω βραδύτερον, τή έπιμελεία μητρικού 
τινό; συγγενούς, ό Βενιαμίν Δισραέλης εβα- 
πτίσθη έν Αονδίνψ, έν τή ένορία 'Α γ .  Ά ν -  
δρέου ( I lo lboru ) ,  τήν 31 ’Ιουλίου 1 8 1 7 ,  
έν ηλικία δώδεκα έτών, « .ΙέγειΊ).

Βραδύτερον ό Ισαάκ Δισραέλης ήγόρα- 
σεν επαυλίν τινα έν Bradenham, έντή  κομη

τεία Bucks, δπου κατώκησεν ό νϋν κόμης 

μέχρι σχεδόν τού γάμου του, καί ήτις συν- 
δεεται μετά τών ά π ’ άρχών τοϋ πολιτικού 
αυτού σταδίου, καί βραδύτερον, μετά τόν 
γάυον τού,μετώκησεν έν Hughenden Mauor.

'Ο Δισραέλης οΰτε είς δημόσιόν τι σχο- 
λεΐον οΰτε είς πανεπιστήμιόν τι έξεπαι- 
δεύθη, ά λλ ’ έσπούδασε καί κατέγεκεν είς 
τά  γράμματα, υπό τήν έξοδον τοϋ πατρός 
έποπτείαν. ’Εν νεαρά ηλικία, είσήχθη παρά 
τού πατρός του, ώ; υπάλληλο;, εί; τό δ ι 
κηγορικόν γραφεΐον τών Σγουέν, άλλ’ ή 
διαμονή του αυτόθι ύπήρξεν βραχεία. Τα- 
χέω; ήσθάνθη, δτι δέν ήδύνατο νάέξοικειω- 
θή πρός τά  άρθρα  καί τάς δικογραφίας, 
καί έπροτίμα μάλλον άνάγνωσιν έργων τής 
φαντασίας ‘/α ί  υψηλών κειμένων, διό καί 
άπεσύρθη τοϋ δικανικοϋ γραφείου, είς 5 τόν 
διεδέχδη ό αδελφός του. Έ λέχθη , δτι κατά 
τήν εποχήν ταύτην, διατελών ώς δικηγο
ρικός υπάλληλο; Ιγραψε τά πρώτον του 
εργον Vivian Gray, καθώ; καί δτι ύ
πήρξεν «υντάκτη; η συνεργάτης επί τινα 

καιρόν έφημερίδος τίνος, Τ βν αντιπροσώ
που, ή'τις διεκρίνετο διά τήν σφοδρότητα 

τών άρθρων αύτής. Άμφότερα ταϋτα  δέν 
είναι αληθή, ώς επίσης δέν είναι αληθές 
καί τό, δτι ΰπέστη ποτέ στενοχώριας, διότι 
6 πατήρ του υπήρξε πάντοτε εύπορος, έν 
ούδεμια δέ περιόδω τοϋ βίου αυτού 6 πε
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ριφανής υιός εΰρέδη είς τήν θέσιν, ητις συχ- 
νάκις έστίν δ κλήρος καί τό ναυάγιον τής 
άνατελούσης μεγάλοφυείας.

Έν τούτοις τώ  1 8 2 6  έξέδοτο άνωνύμως
ό Δισραέλης τό πρώτον αύτοϋ εργον τήν
Vivian Grey έν ηλικία 2 2  έτών. Τά
συγγραμμάτιον τούτο, άπεικονίζον τούς :

συγχρόνους πολιτικούς καί κοινωνικούς χ α -  ;
ρακτήρας,' έτυχε μεγίστης δημοτικότητας, ;
καί εξακολουθεί έτι άπολαϋον ταύτης.
Καίτοι μή άμοιρων έλλείψεων, αί ελλείψεις I
δυ.ο»ς αύτοϋ είσίν έλλείύεις τής νεα;ά; ά- : 

, , , , I
πειριας, ενώ τα προτερήματα του μ ετε-  j
χουσι μεγαλοφυεία;. Έν ένί λόγω τό βι-
βλίον τούτο είναι ή ά π ’ άρχή αώρου ετι
μεγαλοφυεία;.

Μετά τήν επ ιτυχή  ταύτην δημοσίευσιν ό 
Δισραέλη; έπεχείρησε περιηγήσεις έν τή η
πειρωτική Εύρώπτι, καί πριν άναχωρήσνι ε- 
δωκεν εις τήν δημοσιότητα έτερον εργον 
του, υπό τόν τ ίτλον  Voyage of Captain 
Popanilla, ώραιοτάτην σάτυραν τών ηθών 
καί εθίμων τού 1 8 2 8 .

Βραδύτερον τώ  1 8 2 9  έκ τής ’Ηπείρου 
Ευρώπης διευθύνετο πράς τήν Μ υ σ τη ρ ιώ 
δη ψωΛεάν,  τήν ’Ανατολήν, δπου έπε- 
σκέφθη τήν Κωνσταντινούπολη, τώ  1 8 3 0  
τήν ’Αλβανίαν, τά  ’Ιωάννινα. Κατόπι δέ 
είδε καί τήν κοιτίδα τής φυλής του, τήν 
Συρίαν, τήν Ιερουσαλήμ, τήν Αίγυπτον, έν 
τή καθόδω του δέ ουδόλως παράδοξον νά 
έπεσκέφΟη καί τήν Κύπρον. Έ κ  τών περιη- 
γησεοίν του τούτων προφανώς ένεπνεύσθη 
εις την συγγραφήν τοϋ 'Ε π α ν α σ τα τ ικ ό ν  
επονς, τοϋ όποιου περικοπή τις μόνον έ- 
δημοσιεύθη πολύ βραδύτερον, δτε ήδη είσήρ- 
χετο έν τώ πολιτικώ του σταδίω, ή αίγλη 
τοϋ οποίου ίμελλε πάντως νά έπισκιάση 
τήν φιλολογικήν αύτοΰ δόξαν. Ά λ λ ’ έκ τής 
Ανατολής καί άλλα του έργα έ’πεαψι πράς 
δημοσίευσιν, ήτοι The W ondrous tale of

Olroy (θαυμάσιος μύθος τοϋ Όλρόν), καί 
the Contarini Fleming η ψυχο.Ιογιχη  
ι δ εο λ ο γ ία .

Χαρακτήρ οΰτω δραστήριος καί γόνιμος 
δέν ήδύνατο νά μέννι έπ ·- μ.ακρόν άδρανής, 
καί φυσικώς άμα τή έπανόδω του έκ τής 

Α νατολής, ή προσοχή του έστράφη πράς τά  
πολιτε ιακά.

Έν τή απουσία του μεγάλη μεταβολή ει- 
χεν έπέλθει είς τά πράγματα , καί οί Ούίγ" 
γοΐ, κεοδίσαντες τό ((ζήτημα τή; μεταρ
ρυθμίσει»;» ησαν κύριοι τοϋ πεδίου. Είχον 
συγκεντρώσει τήν αντιπροσωπευτικήν εξου
σίαν εί; χεΐρα; τής μέσης τάξειος, ύπό τήν 
πρόφασιν, δ τ ι  ή κατώτερα τάξι ;  ύπήρχεν 
άνικανος πρός πολιτικά δικαιώματα, καί 
οΰτως έθεσαν κ α τ’ ούσίαν τήν κυβέρνησιν 
τής χώρας εί; χεΐρα; ολίγων μεγάλων οικο
γενειών. Οΰτω τό 1831 ό Δισραέλης, κα
θώ; δ ΐδιος λέγει, ευρε «τήν ολιγαρχίαν, 
ϊάντικαταστήσασαν τήν βασιλείαν, καί τόν 
)) τετυφωμένο ι φανατισμόν λειτουργοϋντα 
»έν όνόματι τή; θρησκευτικής έλευθερία;». 
»Τό φεουδαλικάν σύστημα, εξακολουθεί, δυ- 
»νατόν νά παοήκαασεν, άλλ’ ή κυρία αύτοϋ 
Λβάσις, ό'τι ή έγγειο; ιδιοκτησία οφείλει τήν 
»άπόιισιν τών υποχρεώσεων έστίν ή βάσις 
»τή; αγαθής κυβερνήσεως. Τό θεΐον δίκαιον 
»τών βασιλέων δυνατόν νά υπήρξε πληγή  
»δ ι’ ασθενεί; τυράννου;, άλλά τό θεΐον δ ί -  
Λκαιον τής Κυβερνήσεως έστίν ή κλείς τή ; 
«προόδου, καί άνευ τούτου αί κυβερνήσεις 
» έκπίπτουσιν είς αυτονομίαν, καί τά έθνος 
«υποβιβάζεται εί; όχλον.»

'Γπό τών άρχών τούτων πεφορημένος 
κατήλθε τό 18 31 είς τόν έκλογικάν αγώνα 
‘ν τώ  διαμερίσματι τοϋ High Wkcombe. 
Έν τούτοις ή πρώτη αΰτη έμφάνισίς του ε ί ί  
τήν έκλογικήν παλαίστραν ύπήρξεν άτυχης, 
προτιμηθέντος τοϋ άντιθέτου υποψηφίου, 

δστις καί έκέρδισε τήν εκλογήν.
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Βρχδύτερον τώ  1 8 3 3 ,  κενωθείσης τινός 
θέσεως, εν τω  τη ; πρωτευούσης διαμερί- 
σματι M arylebone, κατήλθεν αϋθι; έπ ιζη -  
τών το είσιτήριον τοΰ Κοινοβουλίου, άλλά 

καί ενταύθα τό αποτέλεσμα ύπήρξε κ α τ ’ 
αύτοΰ.

Το τρίτον εξετέΟν-, ώς υποψήφιο; εί; τό 

διαμέρισμα τοΰ Taunton, έπί τή ευκαιρία 
κενωθείσης θεσεω;, άλλά καί ·/;S/; υστέρησε 
κατά 13Θ ψήφους τοΰ έπ ιτυχόντβ ; α ντ ιπ ά 
λου του. Έν τή έ/.λογή δμως ταύτ/, ήλθεν 
εις δεινούς διαπληκτισμού; πρό; τόν περιώ
νυμον Όκόννελ, οστις προσφάνως τότε ε ί /ε  

συνεταιρισθή πρός τούς Ούίγγους.
Τέλος έπήλθεν 6 θάνατος τοΰ Ούιλιέλ- 

μου καί ή άνάρρησις τής Βικτωρίας. Τό 
γογονός τοΰτο, κατά τά  εϊωθότα, έπρο/.ά- 
λεσε τήν διάλυσιν τοΰ Κοινοβουλίου, καί 
τήν ενέργειαν vecov γενικών εκλογών.

Εις τάς νέας ταύτας έκλογάς τέλος ό 
Δισραέλη; επέτυχε νά έ/.λεχθή έν M aid- 
ston αντιπρόσωπος έν τώ  Κοινοβουλίω. Λέ
γετα ι ,  δτι  καί έν τή εκλογή ταύτη ή επ ιτυ 
χ ία  του ή'Θελεν εισθαι ήκιστα ασφαλής, 

εάν μή οί Ουίγγοι συνετέλουν εΐ; τοΰτο, 
προσπαΟοΰντες, ϊνα παραστήσωσιν, δτι ή 

β α σ ι .Ι ε ία  έμερίμνα υπέρ τής επ ιτυχίας τοΰ 
κόμματά; των.

Οΰτω τά Κοινοβούλιον συνήλθε τόν Νο
έμβριον τοΰ 1 8 3 7 .  Τρεις δέ εβδομάδα; κα
τόπιν ο Δισραέλη; απήγγειλε τήν ν νμ f i x i j r  
αύτοΰ άγόρευσιν.

*11 αγορευσις αυτή εΐχεν άντικείμενον τά 
έν ’Ιρλανδία εκλογικά, καί ήτον άπάντησις 

εις τόν Όκόννελ καί περιεστρέφετο εις ε π ι 
κρίσεις αύτοΰ τε καί τής πολιτείας του. 
Θόρυβο; εντεΰΟεν ήγέρθη έκ τών θιασωτών 
τοϋ Όκόννελ, καί τό κόμμα τοΰ αΈλευθερω- 
τοΰ» ήνάγκασε τάν ρήτορα νά σιωπήσν, καί 
νά κατελθ/ι τοΰ βήματος. ^Οταν ό Δισραέ
λη; έκαΟησεν ε ίπε :  «Πολλάκις έπεχείρισα

πολλά πράγματα ,  ά'τινα, ώς έπί τό πλε ϊ-  
στον, έφερα εις πέρας. ’Ή δη  καθήμενος σιω
πώ , ά λ λ ’ έλεύσεται καιρός, οτε θέλετε μέ 

ακούει·
Κ ατά πόσον επραγματοποιτίθησαν κατό

πιν οί λόγοι ούτοι είναι τοΐς πάσι γνωστόν, 
καί έν αύτή έν τούτοις τή πρώτ'/j συνόδω ή 
φ ω ν ή  τοΰ Δισραέλη επανειλημμένος ήκούσθη, 

ούχί έπ ί ματα ίω .
’Ενεργόν μέρος βραδύτερον ελαβεν έν ταϊς 

συζητησεΑ περί έκπαιδεύτεως, έν ταΐς ό- 
ποίαι; έπολέμησε τό συγκεντρωτικόν πνεΰ- 
μα της κυβερνήσεως, ύποστηρίζων άποκεν- 
τρωτικόν καί δημοτικόν σύστημα σκολείων. 
Επίσης σπουδαΐον μέρος έλαβεν είς τά  περί 

έργατικών καί πτωχών τάξεων συζητούμε- 
να νομοσχέδια, έν τοΐς όποίοις μετεχειρί- 
ζετο τήν τε  γλώσσαν καί τόν κάλαμον μετά 
τή; αυτής επιτυχίας. Ούτως, εντός βραχέως, 
πλέον παντός ετέρου κατώρθου νά έπισύρη, 
τήν προσοχήν τοϋ Κοινοβουλίου, καί να 
άναγνωρίζηται ώς έπιβάλλουσα δύναμι; έν 

αΰτω.
Έ ν τώ  μεταξύ τούτω  έπήλθεν ό γάμος 

τοΰ Δισραέλη, καί τό γεγονός τοΰτο ομολο- 
γουμένως έπέδρασε σπουδαίως τήν μέλλου- 

σαν τύχην τοϋ άνδρός.
Συνάδελφος έκ τοΰ αύτοϋ διαμερίσματος 

τοΰ Maidstone παρεκάθητο έν τώ Κοινο
βούλιο) ό Wyndhane Lew is, δστις δμως 
ολίγους μήνας μετά τήν έναρξίν τή ; συνοδου 
άπεβίωσε. Τήν χήραν τοΰ Lewis τούτου, 
δύο έτη κατόπιν ένυμφεύθη 6 Δισραέλη;.

Ή  Κυρία Δισραέλη, ήτις,  ώ; πάντες -;ι- 
νώσκουσιν, έτιτλοφορήθη βραδύτερον jd>;i- 
δη Β ήχονσφ ιε .Ιδ , ητο θυγατηρ τοΰ πλοιάρ- 
χου τοΰ βασιλικοΰ ναυτικού Ylney Evans, 

J καί κάτοχο ; σημαντική; περιουσίας, τήν 
J  οποίαν έκόμισε πρός τόν νέον σύζυγόν της. 

! Ά λ λ ’ έκτός τούτου έφερε καί τ ι  πολυτιμώ- 
! τερον, πρακτικήν σοφίαν, ορθοφροσυνην^
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Ικτακτα  πλεονεκτήματα, καί ά*ραν προσή- 
λωσιν πρός τάν διαπρεπή σύζυγόν της. Ό  
Δισραέλης έν πάση ευκαιρία έξεθίαζε τάς 
«ρετάς αυτής, καί εις έ'νδε^ξιν ευγνω
μοσύνης καί σεβασμού άπένειμεν αύτή, 
πριν ή δεχθή αύτός ούτος, τόν τίτλον τής 
εύγενείας, είς δν τήν παρηκολούθησεν έπ ’ 
ίσχάτων.

Ά π ό  τής εποχής τοϋ γάμου του ή πρόο
δος αύτοΰ έν τώ  πολιτικώ στα^ίω υπήρξε 

σταθερά καί περιφανής. Ά λ λ ά  καί έν τή 
φιλολογία δέν υστέρησε κατά τά διάστημα 
τούτο, καί τρία ποιήματά του Coningsby, 
Sybill καί Tancred έδόΟησαν εΐ; τήν 

δημοσιότητα. Έ ν  τώ  πρώτω έξειιιονίζεται 
ή κατάστασις τής αριστοκρατίας, έν τω  
δευτέρω ή σύγχρονος εργατική τάξις, καί 
εν τώ  Ταγκρέδω ή μυστηριώδης έπιρροή τής 
θρησκείας.

Κ ατ’ αύτόν τόν χρόνον 6 'Ροβέρτος Πήλ 
έσχημάτιζε τώ  1841 τό ΰπουργεΐόν του, 
κατά τοϋ οποίου ό Δισραέλης έλαβεν εχθρι
κήν θέσιν. Λέγεται, δ τ ι  συνετέλεσεν εις 
τοΰτο ή οριστική άρνησις τού Πήλ τοϋ νά 

-συμπαραλάβ/, έν τή κυβερνήσει καί τόν Δι- 
σραέλην. Εντεύθεν ήρξατο προσωπική π ά 
λη μεταξύ τών δύο τούτων πολιτικών, καί 

έπανηλειμμένως ό Δισραέλης έξήλεγξε καί 
ίλεγξε  τόν Πήλ έπ ί σφετερισμώ καί έκμε- 
ταλλεύσει άλλοτρίων ιδεών καί αρχών. Τέ
λος τώ  1 8 4 7  άνεγνωρίσθη ώς ήγέτης τής 
Τορρείου μερίδος έν τή  Κάτω  Βουλή. Τώ 
1 8 4 8  άπεσύρθη τής αντιπροσωπείας τοϋ 
Shrewsbury, δπερ άντεπροσώπευεν ά<ρ’ δ- 
του είχε παραιτηθή άπό τής ύποψηφιότη- 
τον τού Maidstone* εφεξής δέ δ ήγέτης 
τών Τόρρεων έδέχθη τήν αντιπροσωπείαν 
τοΰ Buckinghamshire, καί τήν έδραν ταύ -  

"την καθήξε σχεδόν ά’νευ ανταγωνισμού μ έ 
χρι τής άναρρήσεώς του έν τή  *Δνω Βουλή.

"Οτε τώ 1831 ηλθον είς τήν κυβέρνη-

σιν οι Τόρρεις υπό τήν αρχηγίαν τού Λόρδου 
Δέρβη, μετά τήν παραίτησιν τοϋ υπουρ
γείου ,Poϋσσελj δ Δισραέλης συμπεριελήφδη 
ω; μέλος αυτής εν τ φ  υπουργείω τών οι
κονομικών. Ά λ λ α  τό ύπουργεϊον τούτο, 
καίτοι λίαν συμπαγές καί ισχυρόν, δέν έ- 
β,,άδυνε νά ύποκύψη εις τήν σ^οδράν έπίθε- 
σιν τής άντιπολιτεύσεως, καί τα /έω ς  ήναγ- 
κάοδη νά παραιτηθή τής αρχής. Τήν εξου
σίαν τότε παρέλαβε τό ύπουργεϊον Άβερδί-  

νου, τό δποϊον διετηρήθη έν τή άρχή μέχρι 
τού 1 8 5 8  μετά τινων μικρών αροποποιή- 
σεων, καί διεξνίγαγεν έν τώ  μεταξύ καί 
τάν Κριμαϊκόν πόλεμον. Τώ 1 8 5 8  έν τού- 
τοις ή συνεπεία τής κατά  τοϋ Ναπολέον- 

τος απόπειρας τοϋ Όοσίνη αίτίασις τής 
Γαλλίας κατά τής υπό τών αγγλικών νό~ 
μων χορηγουμένης προστασίας είς τούς ξέ 
νους έγκληματίας, καί ή εντεύθεν πρόθεσις 

τής Κυβερνήσεως τοΰ νά φέρν) τ;οποποίησίν 
τινα διά νόμου έπ ί τοϋ προκειμένου, κ α τέ 
στησε τό ύπουργεϊον έκεΐνο τόσω άντιδη- 
μοτικον, «οστε εν τή περί τούτου ψηφηφο- 
ρία μόλις έλαβε 19 μόνον ψήφους. Τά γ ε 
γονός τούτο έπέφερε τήν άμεσον παραίτησιν 
τοΰ Παλμερστώνος, καί τόν σχηματισμόν 
τοΰ υπουργείου Δέρβη. Έν τάί ύπουργείω τού
τω  οΔισραέλ/;ς κατέλαβεν αύθις τήν έδραν τού 

ύπουργού τών Οικονομικών, ητο δέ μετά τόν 
Δέρβην δ κυριώτερος μοχλός τής κυβερνή
σεως εκείνης. Τά σπουδαιότερα αυτού εργα 
κατά τήν ΰπουργείαν του ταύτην ήσαν οι
κονομικά μέτρα πρός έλάττωσιν τών δ α 
σμών καί φόρων τών έργατικών τάξεων, 
καί ή συγχώνευσις τοϋ ’Ινδικού κράτους είς 
τήν Κεντρικήν Κυβέρνησιν, τά έπιστέγασμα 
τής δποίας έπέθηκεν έ π ’ έσχατων 6 Λόρ
δος Βήκονσφιελδ διά τής άναγορεύσεως τής 
Άνάσσης a λύτοκρατείρας τ ώ ν ’Ινδιών»,

Τό μέγα ζήτηαα δμως ύπήρχεν ή έκλο- 
γική μεταρρύίμ-.σις, καί ή έπέκτασις τών
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έκλογικών δικαιωμάτων. Έ π ί  τοΰ ζ η τ ή 
ματος τούτου δ Δισραέλης υπέβαλε τό νο- 
μοσ^έδων του, δπερ Sy.ro; μή Ικανοποιούν 

τάς απαιτήσεις τοΰ κοινού, καί σφοδρώς 
καταπολεμη^έν υπό τη; άντιπολιτεύσεως, 

ίγουμένου τοΰ Γλάδστω<ος, κατέπεσεν έν 
τή ψηφηφορία, η δέ Κυβερνησις έποιήσατο 
εκκλησιν εί; τήν κοινήν γνώμην διά τής 
διαλύσεως τοΰ Κοινοβουλίου, καί τής προσ- 
κλήσεως εις νέας έκλογάς.

Αί νέαι έκλογαί άπέβησαν, ώ; είκός, 
ΰτέρ τών φιλελευθέρων, καί έν τή απαντή
σει προς τάν Βασιλικόν λόγον, ή Κυβέρνησις 
ήδη άπιόλεσε τήν πλειονοψηφίαν, καί ε- 

σπευσε πάραυτα νά καταθέση τήν παραίτη- 
σίν τνις. Το χαρτοφυλάκιον έδόθη τότε είς 
τόν Αόοδον Παλμερστώνα, δατις έμεινεν έν 
τή εξουσία άπό τοΰ 1 8 5 9  μέχρι τοΰ 1 8 6 6 .

Κατά τό διάστημα τοΰτο δ Δισραέλης 
έξηκολούθησεν ώς αρχηγός τής άντιπολι-  
τεύσεως, άλλά προσβάλλων ύπά τήν ιδιό
τητα  ταύτην τάς πράξεις τής λίαν δημοτι
κής τότε κυβερνήσεως, καί ιδίως τήν εκλο
γικήν μεταχρύΟμισιν, τήν Ά γγλογαλλικήν 
εμπορικήν συνθήκην, κλ. ^ατέστη  ό άντιδη- 
μοτικώτερο: τών πολιτι/.ών, ό'τε μόλις
κατά τό 1 8 6 4  ήρχισε νά άναλαμβάνν; έν 
μέρει έν τή κοινή γνιόμ·/] διά τής έπιθέσεω;, 
$ν έπεχείρισε κατά τής κυβερνήσεως διά 
τήν πρός τήν Δανίαν πολιτικήν της.

Έ ν  τή συνόδω τοΰ 1 8 6 5  ό Δισραέλης 
διεκρίθη διά τόν ΰτέρ τοΰ άποβιώσα'-το; 
ήδη Κοβδεν, τοΰ δ.τοίου ΰπήρξεν ά’σπονδος 

αντίπαλος, θερμότατον καί ένθουσιώ >'η π α 
νηγυρικόν. Κατ': τό αύτό έτος έπήλΟε καί 
δ θάνατος τοΰ Παλμερστώνος, ολίγον δέ 
κατόπιν προσέ'*οψεν αύ'ίις ή Κυβέρνησις είς 
τόν σκόπελον τής εκλογικής μεταρρυθμί- 
σεως, καί ήττηθεϊσα ήναγκάσθη νά παραι- 
τηθή, διαδεχθεΐσα παρά τοΰ ΚόμητοςΔέρβη.

Μετά τοΰ Δέρβη άνήλθεν είς τό  ΰπουργι-
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κον Ιδώλιον έκ νέου δ Δισραέλης, καί τήν 

φο:άν ταύτην κατώρΟωσεν επί τέλους νά 

φέρη είς πέρας τά τής έκλογικής μεταρ- 
β ιθμισεως, διά ΰτοχωεήσεων καί τροπο
ποιήσεων, τάς δποίας έπιτηδείως διεχειρί- 
σατο υπέρ τοΰ έργου του. ’Ολίγον κατόπιν 
οχως παραιτηΟέντος τοΰ γηραιού Δίρβη διά 
λόγους υγείας, τό ΰπουργεϊον έξησθένισεν 
έπαισθητώς, ένώ είχεν άλλοθεν νά παλο,ίσνι 
κατά τοϋ εκκλησιαστικού ζητήματος τής 
Ιρλανδικής Εκκλησίας. Έν τούτοις δ Δι
σραέλης έκλήΟη είς τήν προεδρείαν, ήν εκέ- 
να,σεν ή παραίτησις τοΰ Δέρβη, καί οΰτως 
άνήλθεν ήδη το άνώ.ατον άξίωμα έν τή 
Κυβερνήσει τής πατρίδας του τό 1 8 6 8 .  
Έν τούτοις έν τώ  ζητήματι τής ’Ιρλανδικής 
Εκκλησίας ή άντιπολίτευσις ύπά τήν αρ

χηγίαν τοϋ Γλάδστωνος έπετέθη κατά τοΰ 
υπουργείου, καί μετά σφοδράς καί θορυβώ
δεις συζητήσεις αί προτάσεις τοΰ Γλάδ
στωνος έγένοντο δεκτα ί,  ήττηθείσης τής 
Κυβερνήσεως διά 56  ψήφων. Δεν ΰπεχώρη- 
σεν έ/ τούτοις, άλλά προσέφυγεν είς τήν 
διάλυσιν καί έποιήσατο εκκλησιν εις τόν 
λαόν διά νέων εκλογών.

Αί έκλογαΐ αΰται έγένοντο ύπά τήν 
ά':τι ψηφισθεϊσαν έπέκτασιν τοΰ δικαιώμα

τος τής ψ/'φου, άλλά τά αποτέλεσμα αυ
τών ΰπήρςεν ήκιστα ευνοϊκόν πρός τό ΰ- 
πουργεΐον, δπερ συνεπώς έσπευσε νά κα-  
ταθέση τήν έξουσίαν, εί; τήν δποίαν τά 
διεδέχθ/;, ώς γνωστόν, τό ΰπουργεϊον Γλάδ
στωνος.

Οΰτως αυΟις ό Δισραέλης εΰρέθη μακράν 
τής εξουσίας, και ηγέτης έκ νέου τής άντι— 
πολιτεύσεως.

Έν τούτοις απαλλαχθείς τών κυβερνη
τικών μερίμνων, έπεδοθη έκ νέου ?:ράς τήν 
πρώτην αΰτοΰ κλίσιν, καί μετά μακράν 
σιωπήν έξέδοτο τόν Lothaire, τό ύστα
τον καί εκ τών μάλλον επιτυχών πόνημά
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Του. Έ ν  αύτώ μέμφεται καί οϊκτείρει τήν 
σκαιότητα τινών έκ τής άριστο-ιρατείας, 
οίτινες άπεσκίρτησαν πρός τήν 'Ρωμαϊκήν 
Εκκλησίαν, καί θεωρεί τήν πράξιν ταύτην 

ώς κατάπτωσιν τοΰ πατριωτισμού. 'II πράς 
τήν Εκκλησίαν ταύτην δυσπιστία καί αν
τιπάθεια επιβάλλεται ώς ύπέρτατον κα 
θήκον παντι άληθεΐ καί γνησίω άγγλω, 
ένω ή αξιοδάκρυτος τάσις τής αριστοκρα - 
τίας πρός τόν καθολικισμόν, είναι ίν  τών 
μεγίστων δυστυχημάτων τής πατρίδος.

Έν τούτοις τά 'Γτουργεΐον Γλάδστωνος 
έξηκολούθει διέ-ον τά πράγματα , άλλ’ ή 
δημοτικότης αύτοΰ ήρχισε σπουδαίω; νά 
έλαττοϋται α π ά τ η ς  άρχής ετι τοΰ 1 8 7 2 .  
"Οτε δέ κατά τήν νέαν σύνοδον τοΰ 1 8 7 3  
υπεβλήθη παρά τοΰ Γλάδστωνος τά α τυ 
χές αύτοΰ νομοσχέδιον τή ;  μεταρρυθμίσεως 
τών έν ’Ιρλανδία πανεπιστημίων, ή κατά 
τοΰ υπουργείου εκείνου καταφορά έκορυ- 
φώθη, καί έξ αύτών έτ ι  τών θερμοτέρων 
οπαδών του σφοδρώς καταπολεμήθη τό 
υπουργικόν έκεΐνο σχέδιον.

Τήν έπιοϋσαν 6 Γλάδστων ΰπέβαλλεν, 

ώς είκός, τήν παραίτησίν του, καί δ Δισ

ραέλης προσεκαλεΐτο νά σχηματίσ/ι νέαν 
κυβέρνησιν.

Τότε έλαβε χώραν ή γνωστή άρνησις 
τοΰ Δισραέλη τοΰ νά άναλάβν) τήν αρχήν, 
καί ή πειθανάγκασις τοϋ Γλάδστωνος νά 
παραμείνη έν αύτή, καίτοι έν μειονοψηφία 

διατελοΰντος τοΰ υπουργείου. Ά λ λ ’ ή κα- 
τάστασις αΰτη, ήτις ήτο προσωρινή α 
νάγκη, δέν ήδύνατο νά παραταθή, καί αί 
γενικαί έκλογαΐ Ιμελλον προσεχώς νά έκ- 
δηλώσωσι το δημόσιον φρόνημα.

Οΰτως έν ταΐς έκλογαϊς ταύταις ,  τοΰ 
1 8 7 4 ,  ή ΰπερίσχυσις τών συντηρητικών 
υπήρχε καταφανής, καί πρίν ετι συνέλθν) 
τό Κοινοβούλιον ό Γλάδστοιν κατέθεσε τήν 
εξουσίαν τόν Φεβρουάριον.

Έ κ τ ο τ ε  άνήλθε καί διατελεΐ έτι έν τφ 
πρωθυπουργεία ό Δισραέλης. Είσήλδε Δισ
ραέλης καί έξέρχεται Λόρδος Βήκονσφιελδ.

| Τόν τίτλον τοΰτον έξελέξατο εισερχόμενος 
έν τή "Ανω Βουλή είς μνήμην τής άξίας 

; αΰτοΰ συζύγου, είς τήν δποίαν τόν ει^εν 5 

ΐδιος χορηγήσει. Περιωρισθείς δέ έν τή "Ανω 
Βουλή, οϋχ ήττον δέν έπχύσατο κατ’ ου
σίαν αυτός άγων τά Κοινοβούλιον, διά τών 
επαξίων αΰτοΰ συναδέλφων καί βοηθών. 
Ό  Στρατφόρδ Νορθκότ, υπουργός τών οι
κονομικών, άντεκατέστησεν αύτόν έν τ·ρ 
άρχηγεία τοΰ συντηρητικόν κόμματος έν 
τή Βουλή, ά λ λ ’ ή άρχηγεία αΰ:η  π ρ ά γ 
μα τ ι  διέπεται καί χειραγωγείται ύ π ’ αύ
τοϋ τοΰ Λόρδου Βήκονσφιελδ.

Οί τ ίτλο ι τοΰ Δισραέλη είναι Κόμης 
Βήκονσφιελδ καί υποκόμης Hughenden. 
Ή  τελευταία αΰτη προσωνυμ.ία υπάρχει 
προσφιλής τώ  Δισραέλνι, καθό συνδεόμενη 
μετά τή; έπαύλεως, έν |  διήνησεν ολην τήν 

νεανικήν αΰτοΰ ηλικίαν, καί έξέδοτο τά 
πρώτα αΰτοΰ ποιήματα, καθώς καί τά π ο 
λιτ ικά  προγράμματα.

Είναι γνωστόν ήδη τό μέγα γεγονός μεδ’ 
ού άναποσπάσ-ως συνεδέΟη έν τή ιστορώ 
έφεξής τόδνομα τοΰ Βήκονσφιελδ, γεγονός 
τού δ ποιου ΰπήρξεν δ κύριος δράστης, τ6 
Βερολίνειον Συνέδριον.

Έ ν  τή  σταθερα αΰτοΰ κατά τής *Ρωσ- 
σίας έπιμονή ό Βήκονσφιελδ, έν στιγμαΐς 
τιναΐς, έξεθάμβωσε τήν οικουμένην διά τών 
δντως ίπποτι*ών καί γενναίων άρχών τάς 
οποίας, υΐοθετήσας διά λογαριασμόν τής 
Εύρώπης άπάσης, άντέτασσεν έορωρ,ένως πράί 
τόν άγέρωχον έγωϊσμάν τής δαφνοστεφούς 
’Ά ρκτου . *11 Ευρώπη σύμπασα χειροκροτούσα 
ήτένιζε μετά θαυμασμού πράς τήν ασυνήθη, 
ταύτην αισθηματικήν τής Α γ γ λ ία ς  «τάσιν.

Έ π ί  μίαν στιγμήν ή σύγκρουσις έφ»(- 

νετο αναπόδραστος, καί δ κόσμο; ήτοιμά-
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ζετο νά παραστή μάρτυς πρωτοφανούς γ ι -  
γαντομαχίας. Ά λλ*  αίφνης ή 'Αρκτος υ- 
πεχώρηβε καί τό Συ»έδριον τοϋ Βερολίνου 
Αριστικώς άπεφασίσθη. Έν τω  Συνεδρίω Ο
μως κατέπεσε τα /έω ς ή λεοντή τή; ’ Α γ 
γλίας καί ταχέιος, τήν πρωτην καταπλν,^ιν 

τού κόσμου, διεδέ^θη ή άπογοήτευσις και 
■4 λύπη έπί τΐί υποχωρήσει τής ηθικής απέ
ναντι τοΰ συμφέροντος. 'Ο Βηκονσφιελδ εν 

τή  πεοιστάοει ταύτ·Λ, ουδόλως διέψευσε τόν 
Δισραέλην, καί ή κερδοσκοπία τοϋ ’Ιου

δαίου ϋπερίσ-/υσε τήν ίπποτικότητα  τού 

ί γ γ λ ο υ  Gentleman.
*11 ιστορία ήμέραν τινά θά μαρτυρήσνι 

έάν το κατόρθωμα τούτο ΰπήρξεν ένδοξον 
ri οΰ. Δυνατόν νά ωφέλησε τήν Α γ γ λ ία ν  
υπό έποψιν υλικής ισχύος, ά λ λ ’ ή άνθρω- 
πότης καί ή Ευρώπη ή/.ιστα ώφελήθη.

Είτε οΰτως είτε άλλως έν τούτοις ό Βε
νιαμίν Δισραέλης ήπήοξεν δ ήρως τοϋ Ευ
ρωπαϊκού τούτου δράματος, καί η επ ιτυ
χ ία  τοϋ θριαμβεύοντο; ύποκριτού έστεψε 
τήν επάνοδον αύτοΰ έν τνί πατρίδι του. 
*0 Δισραέλης έδοξάσθη, τό δέ κοινόν έν 
’Αγγλία εόρτασε δημοτελώς τήν είσοδον 
τοϋ πρωθυπουργού, καί ή ’'Ανασσα άπένει- 
μεν αΰτώ τό ΰπέρτατον τών παρασήμων, 
τόν Κ τ η μ ο δ ΐ τ η ν .  Είς τήν ιστορίαν δέ ά- 
πομένει νά έκφέρνι τήν άλάνθαστον αΰ:ή ;  
ετυμηγορίαν έπί τοΐς πεπραγμένοι;.

Μ. θ .  ΧΑ1ΡΕΤΙΙΣ. 

Φ ΐ ί ϊ ϊ ΐ ο ν  ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ,

(Συνέχεια καί τέλος)

Β*.
Κατά τήν ετ ι  εν Eutin διατριβήν ό 

♦ώσσιος έξεγερμάνισε τόν Ούεργίλιον, έν

μέρει δε καί τόν Όβιδιον, τοΰ ρέν πρώτο), ν  
μάλιστα  τά Γεωργικά καί εύστοχώτερον, $ 
τόν δεύτερον, πρός οό τόν έτιπόλαιον τρό- , 
πον έκεϊνος δυ^κόλως διέκειτο. Ι1?ρί δ ΐ  I  ̂
τοΰ; "Έλληνας βουκολικούς αύτό; Γερμανός 
είδυλλιογράφος ηύδοκίμει μάλλον, άλλ’ ά -  
ναντιλέκτως καί ένταΰΟα ανέφικτος άπέ-  
βαινεν αύ,τώ ή τοϋ ©εοκρίτου χάρις. Πολύ 
δ ’ άκροσφαλής ΰπήρξεν ή τοϋ Φωσσίου επ ι
βολή τοϋ μεΟερμηνεΰσαι τόν'Οράτιον, διότι 
δέν έπρόκειτο μόνον περί αύστηρότητος 

τής μορφής. Καί δή έκ τών ώόών μεθερμη- 
νεύσας τάς πανηγυρικάς εύημέρησεν, άστο- 
χήσας τής μεταφράσειος τών έρωτικών καί 
πολλφ  μάλλον τών σατ^ρών καί τών έπ ι-  
στολώ*, πρός ών τό λεπτογνώμον καί τό 
άστεΐον έλειπεν αύτω ή δεξιότης. Έ ξ  ΐσου 
δεινόν σφάλμα έγένετο καί η περί τούς 
"Έλληνας δραματικούς άσχολία αύτοΰ. Καί 
μέ τόν Αισχύλον μέν κάτ ι  εκαμνεν, αλλ’ 
δτε ήθελε νά τά  βάλ.γ) μέ τόν Άριστοφάνην 
καί νά τόν κάμη νά λαλί) γερμανιστί, τό 
πραγμα ήτο προσόμοιον, ώσεί άρκτος έβού· 
λετο νά χορεύση κομψόν χορόν καί τούτου 
ε*εκα έπεσπάσατο τόν σαρκασμόν τών ίδιων 
α ν τ ιπ ά λ ω ν . 'I I  δέ χειριστή τών πλανών αυ
τού, εί καί εί; τούτο παρέσυραν αύτόν ο; 
ίδιοι υίοί, οί τάς ρωμαντικάς τάσεις άσπα-  
ζόμενοι μάλλον, ή ό αντιτασσόμενο; αύταϊς 
πατήρ, ητο ή τοϋ Σαιξσπείρου μετάφρασις. 
Καί άν τ ις  έν ταΐς υπό Φωσσίου μεταφρά- 
σεσι τών αρχαίων κλασικών ψέγει τό πλ η μ 
μελές περί τά αίσθημα τοϋ υφους, έπ ί τής 
τοΰ Σαιξσπείρου μεθερμηνείας όφ&ίλει έτι 
δριμύτερον ν’ άντεπεξέλθη διά τήν στερη- 
σιν οργάνου, κα(Ηστώντος αύτόν δεξιόν εις 
τήν άνάπλασιν τού ποιητοΰ τούτου. ’Α πέ
βλεπε δ’ άρχικώς είς τά  μή ύπό τοϋ Σλέ
γελ  (*) μεταφρασθέντα ποιήματα τοϋ Σαιξ-

( ι ) Ένταϋίχ τοΟ λόγου αημειούμεία, ότι
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σπείρου, παραχρήμα ό'μως επιθυμία κατέ-  
σχε τόν πκλαιόν άντίπαλον τών ρομαντι
κών, δπως τούς περί τόν Σλέγελ πολεμήσει 
έπ ί τού ΐδίου αύτών κράτους, δπερ κρίνεται 
δεινή αυταπάτη* διότι ό Σλέγελ έκέκτητο 
δ ,τ ι  όέν ειχεν δ Φώσσιος ώς μεταφράστης, 

τήναισΟησιν, δήλ.ον δτι ,  ΰπέρ τού υφους συγ- 
γραφέως τινός καί τήν εύφυΐζν τούάποδοϋ- 
ναι αύ-όν είς τήν γερμανικήν. Καί εί; τούτο 
συνίσταται ή ουσιώδης πρόοδος τής τέχνης 
τοϋ μεταφράζειν, -?jv προ^εβίβασεν ό Σλέ
γελ καί ή ρομαντική σχολή. 'Όθεν ή Οπό 
τοΰ Φωσσίου μετάφρασις τοϋ Σαιξσπείρου 
απέτυχε καί έλλογος ο ,τ ι  έξ αύτοϋ μεθηρ- 
μήνευσεν ο Σλέγελ πρόκειται τό κλασικόν 
υπ-.δειγμα, πρός β δέον νά έκγερμανίζηται 
εκείνος μέχρι τοϋ νϋν.

*11 περί τάς μεταφράσεις δραστικότης 
τοϋ Φωσσίου κεϊται έν τοΐς μεθορίοις τών 
δύο σφαιρών, έφ’ αί; έοείδεται ή χαθό.Ιου  

αυτοϋ σ η μ α σ ία ,  ητοι ή ζής  χοιήσεως  καί 
η τής  ψιΛυΛογίας.  Ή  δ ιτ τή  αυτη ίδιότης 
τού φιλολόγου άμα καί ποιητοϋ, ή έξό^ως 
αύτόν επιτήδειον καΟιστώσα πρό; τήν ποο- 
κειμένην δραστηριότητα, κατέστη καρποφό
ρος λίαν τή  ιστορία τής γερμανικής φιλολο

γίας, καθάπερ ΰπεσημάνθη έν τω  ηγούμενο 
άρθρο, καί οΰχί όλιγώτερον παρορμητική 
διά τήν φιλολογικήν ασχολίαν. Όμολογου- 
μένος δ Φώσσιος συνεβάλετο είς έμβριθε- 
στέραν καί μάλλον λεπτογνώμονα κατα- 
νοησιν τών παλαιών κλασικών καί ούδόλως 
είναι περιπτωτικόν, δτι οί επιφανέστεροι 
τών φιλολόγων τών μεθεπομένων χρόνων, 

οΐον δ τής φιλολογίας πατήρ Φρειδ. Αυγ. 

Ούόλφιος, Γουλιέλμος δ έξ Ούμβόλδων καί 
i  Βοίκχιος μόριον τής φιλολογικής αυτών

την αρ(»ιην μετάψραϊΐν τοΰ Σα<; απείρου ϋκό 

τοΟ Σλεγελ καί οΐ ^Αγγλοι αυτοί Τσα
τφ  πρώτο. υπψ.

, δυνάμεως αφιέρωσαν τή  τέχνη τοΰ μ ε τα -  
φράζειν.

Πλήν άλλ.’ δμως ό Φώσσιος ός  λόγιος 

εξεταζόμενος καί ά π ’ ευθείας προσεβ·.βασε 
την φιλολογίαν, καί διαφερόντως τήν κατα- 
νόησιν τοΰ πραγματικού αυτής μερου;, μά
λιστα παρ’ Ό μήρω, έπε ιτα  δέ καί παρά 
Ούεργιλίω (Γεωργ.) Έ γ έν ε το  παρεκτός τού
του καί οξυδερκής κριτικός τών κειμένων 
καί αύτοδήλ&>ς ή κριτική μέθοδος ήτο τότε 
πολύ έν σπαργάνοις, ή όίστε νά ύπερέχη 
εκλεκτικής καί υποκειμενικής σ-άσεως.

Όλιγοίτερον διαπρεπή; κρίνεται δ Φώσσιος 
ως παιδαγωγός, εν όσω καί ώς τοιούτος 
είργαζετο, καί μ ’ όλην τήν παρορμητικήν 
όυναμιν, δ ι’ ήν επαινείται ή παράδοσις αύ
τοΰ και ητις κυροΰται καί ύπό τής ά©ο— 
σιώσεως τών μαθητών αύτοΰ, έλειπεν αύτω 
μέθοδος. Έπομένω τ ο  λόγω ή διδασκαλία 
αύτοϋ ήτο παντάπασιν ιδιοφυής καί δή καί 
ή έπίδρασις αύτοϋ έπ ί τήν ιστορίαν τών 

τής έκπαιδευσεως μόλις ήμπόρει νά υπο- 
λαμβανηται κάρπιμος. Δύο φιλολογικαί Ι 
ριδες κατέχουσιν ικανόν μέρος τοϋ γραμμα

τολογικού αύτοΰ βίου· ή μέν πρός τόν εαυ
τού διδάσκαλον Έ ύ π ο ν ,  ή δε πρός τόν 

Κ ρ έ ν ζ ι ρ '  Ή  πολεμική εκείνη τοϋ Φωσσίου, 
ή έν τοϊ; έτεσι τής μαθήσεως ριζοβολήσα- 
σα, κορυφοΰται έπ ’ ευκαιρία τής ό-.ομαστής 
επικρισεο^ς (*) τής τοΰ Έϋνίου Ίλιάδος έν 
τή Jenaer Literatur-Zeitung (2) ,  ην συνε- 
πεχειρησε τώ  επ ιφανεσιάτω  τοϋ Έϋνίου 
μαθητή Φρ. Αύγ. Ούολφίω.

'Μ έπίκρισι; αυτη κ α τ ά γ ε  τήν συμμετο
χήν τοϋ Φοσσίου στρέφεται κυρίως κατά τής 
υπό τού Έϋνίου ερμηνείας τών λέξεων καί

(*) Ην ό κλεινός Βοίκχιος συνήθιζε διά τ^ς 
άπά ζΐι,στι? φων^ς δι8αοκολί«ς ν« συοταίντ) τοΤς 
έβυτοΟ όμιληταΤς ώς xb τ.ρίτυπον τών φιλολο
γικών ίπιχρΐσεων.

(J) Tf, γραμματολογική έφημερίδι τής Ίίνης.
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τών πραγμάτων, κατά τής ανεπαρκούς και 
έξ έπιπολής έξετάσεως τοΰ πραγματικοΰ 
μέρου;, εν φ ό Ούόλφιος άνέλαβε τήν τοϋ | 
κειμένου κριτικήν. Καί ειχε (Λεν δίκαιον ό : 

Φώσσιος ώ; προ; τό πράγμα, άλλ’ ούχί 
καί κατά τόν ΰπερβάλλοντα τροπον τή; 

έπιθέσεω;. Άναμφισβήτως ή φιλολογική 
τούτου στάσις εξαγγέλλει υπεροχήν ώ; προ; 
τήν τοϋ Έϋνίου, άλλ’ εκείνο; ανήκε τή

_ . . ~ » ν  >νεωτέρα γενεά, τν) επ', των ωα,ιον της αρ

χαιότερα; έρειδομέν·/). Έ ν τοίτοις δ.ετέλει 
εύγνωμονικώς εχων προς τόν ε α υ τ ο 0 διάα- 
οκαλον Έυνιον καί ετι μάλλον, ή ο τον ή 
θελε νά ό’Λολογτ), η ·0ϊθάνετο. Καί /.ατά 
τήν πολεαικήν τών μυθολογικών επόψεων 

τοΰ Κρέΰζεο, πολλαχώς ένδεί*νυται ό Φώσ- 
σιος όρθοτέρας γνώμης έχόμενος, άλλογνοή- 
σας ο /.<■·>; ένταΰθα πλέον, ή εν τή προς τον 
Έυνιον διαπάλη, τήν προοδευτικήν τάσίν 
τοΰ Κρέυζερ ώ; φιλολόγου. Οϋτος έτράπη 
πάντν] άμεθόδως έτ ι  τήν ΰπερ τής έπ ιστη- 
ΐλονική; έρεύνης σημασίαν τής συγκρίσεως, 
εΰρίσκων άπανταχοΰ ομοιότητας, έν ώ αί 
χαρακτηρ'.στικαί διαφοραί διέφευγον τήν 
προσοχήν αύτοϋ. Έ κεκτητο  όαψιλή, αλλ 
άχαλίνωτον φαντασίαν, έν φ δ νηφάλιος 
Φώσσιος ητο άπεστερημένος φανταστικής 

δόσεως. Καί ή μέν τοϋ Κοεϋζερ τασις ήτο 
ή τών άκρων, άλλά καί ή τοΰ Φωσσίου 
ούχί όλιγώτερον. 'II δέ τής άληθείας οδός, 
καθ’ ην ή διάπλασις τής μυθολογικής ε π ι 
στήμης έχώρησεν έπί τά  πρόσω, έκειτο έν 
μέσω άμφοτέρων. Έ ν τούτοις άδιαφιλονει- 
κητον τυγχάνει,  δτι έν τή φιλολογικί) δ ια 
πάλη πολύ πρωταγωνιστοϋσι τά προσω
π ικά , ώς έκ τοΰ Φωσσίου. Ό  δέ δεινότερος 
τών αγώνων, ό μακρότατα άνά πάντα  τόν 
βίον μηκυνθείς, εΐναι ό πρός τόν ποτέ φ ί
λον αΰτοΰ καί δμόσπονδον αδελφόν ν .  S tol.  
berg , έκραγείς διά τήν είς τό Καθολικόν 
δόγμα μετάβασιν αΰτοΰ. Πράγματι ή έρις
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αΰτη προξενεί τήν άτερπεστάτην αισθησιν, 
ά . ε τόν Φώσσιον έμφανίζουσα άπριξ επό
μενον τοΰ ίσχυρογνώμονος εθνισμού (ή κάλ- 
λιον τοπισμοΰ) καί απολύτως άπρότιτον 
εί; κατάληψιν άλλη; τάσεως. Παράδοξον, 
δ γι ό Φώσσιος δ τοσοΰτον έπιδεκτικός τοΰ 
αισθήματος τής φιλίας, δ τήν άνάμνήσιν τών 
έν Γοτίγγνι δμοσπόνδων φιλιών, καΟάπερ 

διατρανοΐ τό παράδειγμα τοΰ Miller, εΐπερ 
τ ις καί ετερος μετά πιστότητας καί θερ
μότητα; περιθάλπων, ένταΰθα λάβρος άν-  
τεπεξέρ/εται πρός φίλον* ίσως διότι έθεώ- 
ρει εντολήν έν τώ  καθ’ εαυτόν βίω τό άν- 
τιπαλαίειν πρός θρησκευτικήν έπισκότισιν, 

ηγουν πρός τόν ’Ιησουιτισμόν, καί όπου ί -  
πίστευεν, ότι άνεύρισχεν ίχνη αύτοΰ, ά- 

σπλάγχνως, έπηκολούθει ή πρός Ίησουΐτας 
έφοδο;, ώστε καί ή τοΰ προσώπου φειδώ 
δέν έλααβάνετο ΰπ ’ αύτοΰ ΰπ’ οψει. Πλήν 
ά λλ’ όμως διεπάλαιεν αύτός πρός εαυτόν 
έν τοιούτοις άγώσιν, ώς έν τί) πρός τόν ν .  

Stolberg πολεμική φανότητα δείκνυται δ 
σπάνιος συγκερασμός αντιθέτων ιδιοτήτων, 
οιον μετριοπάθειας καί σκληρότητας, ά -  

- γάπης  καί μίσους. Τό δέ φίλερι αύτό, τό 
μέγα μέρος τοϋ βίου πληρούν, αποτελεί π α 
ράδοξον άντίθεσιν πρός τόν κ α τ ’ οίκον π α 
τριαρχικόν καί ειδυλλιακόν αύτοϋ βίον (*). 
'Ο αύτός άνήρ, ό τομώτατον ξίφος έν τνί 
πολεμική έλκων, εΐναι δ χρηστοτατος π α 
τήρ τοΰ οίκου, 8ν ή αγαθή σύζυγος κατέ- 
στησεν εστίαν οικιακής εύδαιμονία; καί 
ειρήνης, ήξεύρουσα νά συνέχνι τά εύερέΟιο τον 
τοΰ ίδιου άνδρός. Καί έγκαταβιώσασα έν 
τώ  τρόπω τοΰ διανοεΐσθαι καί έν τώ  κύ/.λω 
τών ιδεών αύτοΰ παρεξεβαινεν ένιοτε ε*κ

( ‘) Ό  Φώσοηος έ; δτου έκτήσατο ίδιαν οι
κίαν έν Έιίελβέργφ, εύφροίΰνως ήβχολεΐτο είς 
τήν καλλιεργίαν τ&ν οένδρων και ανθεων τοΟ 
κήιτιυ ιϋτοΰ, εργαζόμενος έπι τούτψ τ«κτον 
χρόνον άνα π3ταν ημέραν.
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τής πραείας αυτή; φυσεω;; ώς μαρτυρειται 
τοΰτο έκ τινων σο.ζομένων αυτή; στί/ιον. 
Καί ταΰτα μεν περί τής γυναικός’ οί δ ’ 
υιοί άνατρεφόμενοι ΰπά τήν ενεργόν δύναμιν 
τοΰ ίδιου πατρός δέν προήχθησαν κυρίως 
εις τελείαν άνάπτυξιν.

Έξωτερικώς δέ καθίςατο δ Φώσσιος δηκτι-  
κωτερος συν τή προΐούσ/,ήλικί:'. ^ διες·ηκώ; μ ι 
κρού δεϊν πρός ά π α ντα ;  τους περί αύτόν. Καί 
μόνο / ευάριθμοι, εϊςοΰ; συγκαταλέγεται καί δ 
ιστοριογράφο; Σ.Ιόσσ ίρος  παρέμειναν άφω- 
βιωμενοι αύτιο. Καί ούτος μέ·/, έν έπ ιτα -  

φίω λόγω, μή άπαγγελθεντι όμως. ΰ τ έ -  
γραψε τον ολον βίον τοϋ άνδρός. Ό  δέ π ε 

ρικλεής Ν ιιδ ο ϋ ρ ο ς  έφιλοτέχνησεν έπ ιτυ^ώ ; 
όσον τήν εικόνα τοΰ Φωσσίου, όστις συμ
παθώ; ενητενιζ$ν εις τον μεγαν τοΰτον τη;

διφητορα ετι εκ παίάων καί 
εντεύθεν ή βιογραφική άφήγησις δέν φαί- 
Vc.T5ti, ο λ ως Χ77ρο,7(ι)Τϊολγ}τττος. ivoti toc'jtx  
μεν διά βραχέων τά τοΰ βίου τοΰ Φωσσίου 
και τή; φιλολογική; αύτοΰ σημασίας

Το ό’ όλον βιβλιογράφημα έπικοσυ.εΐ έκ- 
φραστική εΐκών τοΰ ποιητοΰ, ού ό τάφος 

έτ ι  πρό ολίγων έτών έκειτο έπί τοΰ ήδη 
κατεδαφισμένου πολυανδρίου τής έν Έ ΐδελ -  
βεργνι άγιας "Αννης. Αύτόθι λοιπόν άνε- 
παυετο εν μέσω τοΰ πρά έαυτοΰ άποινο- 
χομένου υίοΰ Ερρίκου καί τής μ ε τ ’ αύτόν 
είς τάν τάφον καταβάσης συζύγου μέ/ρις 
ολίγων έτών. Ά λ λ  it τή 2r, Νοεμβρίου τοΰ 
1 8 0 5  έγενετο η μετακομιδή τών λειψά
νων τών προειρημένων συν τοΐς τοΰ διά

σημου νομοδιδάσκαλου Τιβώ (έκμετρήσαν- 
τος τά ζήν έτει 1 8 ί 0 )  έν τώ νεοδμήτω 
κοιμητηρίω. Καί δή γειτνιώσι τανΰν οί τ ά 
φοι τών δύο άνδρών, οιτινες έν μέν τή

•
( ) Κατα την υπο Herbsi ^(ογραρίαν Johann 

Heinrich Vois τηη Wilhelm. Herb.i. a l^rnde i„
3  Theilen, Leipzig, 1872 — 1876.

Ίεν·/) στενώς συνεδεοντο, έν δέ τή 'ΐ-.ϊδελ- 
οεργί) διεβίουν άλλοτρίως διακείμενοι καί 
τελε-,ι-ναΐον άλλήλου; μισήσαντες.

Λ’. ΙΙΙΪΤΡΠ2,

/ 9

ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ· ΩΣ 

ΤΩΝ ^ΠΜΑΤΩΝ.

(Συνεχεία, ορα σ·λ. 50ο)

III.

Μετάβασίς σώματός τίνος άπό της 

ύγρας είς τήν στερεάν χατάστασιν.

Τά φαινόμενον τοΰτο είναι άντίστοοφον 
τοΰ προηγουμένου. Ένταΰθα, άναχωροΰντες 
εκ τής σχέσειος 2 = 0  πρόκειται νά φθά- 
σωμεν είς τήν Σ^>β, όπερ δ ιττώ ς επ ιτυ γ 
χάνεται’ διά της έλαττώσεως τή; Θ ή διά 
τής αύ;ήσεως τοΰ Σ.

1) Έάν λάβωμεν ύγράν καί καταβιβά- 
σωμεν τήν θερμοκρασίαν αύτοΰ, έάν π .  y .  
θεΐον τετηγμένον άφήσωμεν έπ ί τινα χρό
νον έντάς δοχείου, θέλει άποψυ^θή καί

£ - » ■ - · -  . > " ,  μεταοη απα της υγρα; εις τν,ν στερεαν κα-
ταστασιν. Και δταν μέν ή άπόψυξις εΐ'/at
ταχεΐα (ως όταν ^ύνωμεν τό θερμόν ύγράν
εντός ψυχρού ΰδατος, ό'τε τά ψυχρόν σώμα
απορροφά τάχ ιστα  τά θερμαντικόν τοΰ Οερ-
μοΰ), ή Θ έλ α ττοΰτα ι  ταχέως καί ή 2
αμέσως υπερτερεί αύτής. 'Γπό τήν έπίρ-

ροιαν τής αίφνιδίως ένεργηθείσης ταύτης
ελςεως, τά  μόρια συνωθοΰνται τό Ιν έπί τά
έτερον καί σχηματίζουσι σώμα α μ ο ρ ^ ο ν
#Οταν δέ άφήσωμεν τό σώμα νά ψυχθ/, ήρε-.

μα,βλέπομεν δτι ,  καθ’ όσον ή θερμότης έγκα*
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ταλείπει αύτό, ή 2  κατά μικρόν αυξάνει 
καί τά  μόρια ελκουσιν άλληλα μ.ετα δυνα- 

μεως αύξανούσας. Ουτω ταύτα συσπειροϋν- 

τα ι  ηοέμα τά μέν περί τά  δέ ΰπείκοντα είς 
νόμους τ ι ς  συμμετρίας, ολίγον γνωστούς 
καθ’ εαυτούς, διατίθενται πάντοτε  κατά 
τόν αυτόν τρόπον διά τό αύτό σώμα καί 
κατά τάς αϋτάς περιστάσεις καί σ χα μ α τ ι-  

ζουσι σώμα χρυσταΑ .Ι ικόν .
Κ ατ’ άμφοτέρας τάς περιστάσεις προέ- 

κυψε τό αύτό αποτέλεσμα, ή π ή ζ ι ς ,  {λ ί  
τήν διαφοράν, δτι  ε’κ τής μάλλον ή ήττον 
ταχείας ένεργείας προκύπτουσι δύο ουσιώ
δεις διαφοραί, αϊτινες, καίτοι μή συνόεόμε- 
ναι α π ’ ευθείας μετά τών μεταβολών τής 
έξισώσεως Σ— 0 = 0 ,  έν τούτοις προέρχον
τα ι έκ τοΰ τρόπου, καθ’ 8ν αί δυνάμεις 
αύται εφαρμόζονται. Το φαινόμενον τοΰτο 
έπιβεβαιούται καί διά πε ραμάτων. Έάν μέν 
χύσωμεν τετηγμ.ένον μόλυβδον έν ψυχρώ 

ύδατι θέλομεν λάβει σώμα ούδεμίαν ιδιαι
τέραν διάταξιν τών μορίων παρουσιάζον 
έάν δέ άφήσωμεν αύτόν νά ψυχθή έντός τοϋ 
χωνευτηρίου καί, θραύσαντες τόν σ χαματ ι-  
σθέντα στερίόν έπίπαγον πρίν η στερεό- 

ποιαθή δλόκληρος ή μάζα , χύσωμεν τό έτι 
ύγρόν μέρος, θέλομες ΐδεϊ, δτι τά  ηδη στε-  
ρεοποιηθέντα μόρια έπ ί  τών τοιχωμάτων 
παρουσιάζουσι κανονικά γεωμετρικά σχα* 
μ ατα .

Εις παν υγρόν πρέπει νά διακρίνωμεν, 
εκτός τής θερμαντικής δυνάμεως, καί πο- 
σόν τ ι  θερμότατος έλευθέρας καί συνιστώσας 
τήν θερμοκρασίαν τοϋ σώματος κατά τήν 
στιγμήν τής ένάρξεως τής πήξεως. "Οταν 
άφήσωμ-εν υγρόν νά ψυχθή ή ακτινοβολία 
τής θερμότατος εξαφανίζει άπαν τό αποτε
λούν τήν ειδικήν θερμοκρασίαν τοΰ ύγρού 
θερμαντικόν, πρίν  η ή 0  έλαττωθή. θέλε ι 
λοιπόν συμβή, έν ώ τό σώμα μένει ρευστόν, 
μεταβολή τής θερμοκρασίας μέχρις ου ή τ ι 

μή αύτής καταστή τοιαύτα, ώστε η έλα- 
χ ίστα  έλάττωσις νά έπιφέργ τήν μεταβο
λήν τής καταστάσεως, ήτοι μέχρις ού κα
ταστή  σχεδόν ίση τή  θερμοκρασία τής τή

ξεως τού στερεού, δπερ παρήγαγε τό ύπ’ 
δψιν ύγρόν. Ε π ε ιδ ή  ή 9ερμ.οκρασία αυτη 

τής τήξεως πρέπει νά ύπάρχνι είς τό στε
ρεόν ώς καί είς τό ύγρόν μ,όριον, ή μ.εταβυλή 
τής καταστάσεως τελείται άνευ μεταβολής 

θερμοκρασίας. Μικρόν κατά μικρόν άπαντα 
τά  μόρια τοϋ σώματος θέλουσιν άπολεσει 
διά τής ακτινοβολίας μέρος τής είς όύναμιν 

μετατραπείσας λανθανούσν,ς θερμότατος, 
ήτις ήν προωρισμένν) διά τήν διατήρασιν 
τής ύγράς καταστάσεως, ή μάζα όλη θελει 
στερεοποιαθή, άνευ διαταράξεως τής θερμο
μετρικής στήλης, καί θέλομεν έχει έπί βρα- 
^ύτατον χρονικόν διάστημα στερεόν εχον 
τήν αύτήν θερμοκρασίαν, $ν καί τό υγρόν 
κατά τήν στιγμήν τής πήξεως. Εξακολου

θούσες δμως τής ακτινοβολίας τό σώμα θέ
λει άπολέσει μέρος τής έλευθέρας θερμότα
τος καί ή θερμ,οκρασία τοϋ στερεού θέλει 
καταπέσει. Έ κ  τούτου έπεται δτι

Καθ' ΐίπασαν τήν διάρκειαν τής .ιή- 
ζεως ή θερμοκρασία είναι άμετάβ.Ιητος· 

*Οτ; ταύτα  ούτως έχουσιν εύκόλ.ως δεί- 
κνυται πειραματικώς. Έάν άναμίζωμεν δυο 
υγρά. £ν χιλιόγραμμον έξ έκάστου, τοιου- 
των θερμοκρασιών, ώστε νά μή προκλαθή 
πήξις, θέλομεν λάβει δύο χιλιόγραμμα 
μ ίγματος,  έχοντος τήν μέσην θερμοκρασίαν. 
Ά λ λ ’ έάν τά  δύο υγρά πηγνυνται μιγ·.··>ό- 
μενα, ή θερμοκρασία τοϋ μίγματος έσε ναι 
πολΰ άνωτέρα τής μέσης, δθεν δήλον οτι  
ένυπήρχεν έν τω  παγέντ ι  σώμ,ατι ποσόν τ ι  
θερμαντικού μή αισθητόν εις τό θερμόμετρο* 
καί δ μόνη ή πήξις κατέστησεν έλίύθερον. 
Διά τοϋ τρόπου τούτου έπροσδιορίσθη ή 
λανθάνουσα θερμότης τής τήξεως τού πάγου. 

’Επειδή λοιπόν r> πήξις δέν δύναται νά
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άρχίσϊ) πρίν άπασα ή λανθάνουσα θερμότης 
ίξαφανισθή συμπεραίνομ,εν, δτ ι  ή θερμοκρα
σία τής τήξεως καί ή τής πήξεως είναι αί 
«ύταί· δθεν οί δύο νόμοι:

ά. *Η  θερμοκρασία τής πήξεως μ ετα -  
βάΛΛεται μ ε τ ά  τής (ρύσεως τοϋ ύγροΰ.

β \  Ά π ά » των των στοιχείω ν μενόντων  
των αύτών ή θερμοκρασία τής πήζεως τον 

ύγροΰ μένε ι  ή αύτή.
Ε πε ιδή  έν τ/) εξισώσει Σ — 0 = Κ ,  ή συν- 

θήκα τα; ύπάρξεως υγρού είναι; Κ = 0  α 
© = Σ ,  έάν μέν διά τινα λόγον, ενεκα θλί- 
ψεως λ .  χ . ,  η 2  αΰξήσν), έν ώ ή 0  έλατ-  
τοϋται, ή πήξις θέλει τελεσβή ταχύτερον, 
έάν δέ ή Σ έλαττωθή συγχρόνως μετά  τής 
0  ή μεταβολή θέλει παραχθή βραδύτερον, 
δθεν:

Ή  θερμοκρασία τής πήζεως π οικί.ΙΛει 
κατ' αντίστροφον Λόγον τής ΘΛίψεως.

2 )  Έάν πρό/.ειται σώμα τ ι  διαλελυμέ- 
νον νά έπαναφέρωμεν είς τήν στερεάν κα
τάστασην, ή'τοι νά καταστήσωμεν τήν Σ με -  
γαλητέραν, πρέπει νά άρωμεν τήν έξωτέρι- 
κήν δύναμιν, ήτις ένεργοϋσα έπ ί τής Σ ήλάσ- 
σου αύτήν, ινα τήν έξισώσα τή  0 .  Ε π ε ιδ ή  
δέ ή άρσις τής εξωτερικής ταύτας δυνάμεως 
είναι η άφαίρεσις τοϋ βοηθατικοΰ ύγροϋ, έν 
ω τό σώαα είναι διαλελυμένον, ήτοι ή βρα
δεία ή ή ταχεία  έξάτμισις αύτοϋ. Βλέπομεν 
λοιπόν δτι  ί'να έπανεύρωμεν διαλυθέν τ ι  στε
ρεόν, πρέπει νά θερμάνωμεν τήν διάλυσιν, 
καθ’ δσον δέ τό ύγρόν έξατμίζεται τό σώμα 
επανέρχεται εις τήν στερεάν κατάστασιν 
είτε είς κονιν εί'τε υπό κρυσταλλικήν μορφήν.

Αυξησις θλίψεως ένεργούσης έπ ί τίνος ύ
γροΰ δύναται νά έπαρεάση τήν δύναμιν Σ, 
άνευ έπαισθατής μεταβολής τής 0 .  Δυνά- 
μεθα λοιπόν νά ένεργήσωμεν πήξιν αύξάνον- 
τες τήν θλίψιν άρκούντο>ς ώστε ή Σ νά κα
ταστή  δι’ άπαντα τά  μόρια μεγαλητέρα της 

0 .  Τής μεθόδου δέ ταύτης γίνεται έπιτυχώς

χρήσις όσάκις τό σώμα δέν καταλείπει τήν 
ύγράν κατάστασιν ύπό τήν έπίρροιαν τοϋ 
τεχνητού ψύχους, δπερ ήδυνήθημεν νά πα-  
ραγάγωμεν. ν

Παραταροϋμεν πολλάκις δτι,  δταν ή θλί- 
ψις δέν ποικίλλει, ή πήξις δέν τελείται εΐμή 
είς θερμοκρασίαν κατωτέραν τού σαμ.είου τής 
τήξεως. Τό φαινόμενον τούτο έξηγεϊται ά -  
πλουστατα. ,;Οταν τό ύ π ’ δψιν ύγρόν ήναι 
εντελώς ή'ρεμον, καί ά δύναμις Σ πλησιά- * 
ζει πολύ τήν θ ,  ήτοι, ή θερμοκρασία είναι 
η τής πήξεως, ένεκα τής δυνάμεως τής ά- 
δρανείας τών μορίων, καθ’ οσον ή 0  έλατ- 

τοϋται, έλαττοϋται καί ή Σ, διότι ή δύνα
μής τής άδρανείας αντίρροπος ούσα τή Σ έ- 
ξασθενεΐ τήν ένεργειαν ταύτης.  Έάν δε ή έ- 
λάττιοσις τής 0  άρκεΐ ίνα έξισώση τήν δια
φοράν Σ— 0  τή δυνάμει τής άδρανείας, τά  
μόρια άπαλλαχθέντα ταύτας, ένοϋνται πρός 
άλληλα καί τελείται ή πήξις, συνάμα δέ ά

πασα η λανθάνουσα θερμότας, ά'τις ενεργεί 
ώς άπωστική δύναμις πρός διατήρησιν τής 
ύγρας καταστάσεως τοϋ σώματος, έλευθε- 
ρουμένα αναβιβάζει τήν θερμ.ομετρικήν στά
λαν μέχρι τοϋ σημείου τής πήξεως. 'Ό ταν 
δέ τό ύγρόν κινείται τά περίεργον τοΰτο 

φαινόμενον δέν παρουσιάζεται, διότι ή α
δράνεια ισορροπεί ενεκα δυνάμ,εων τινών, αϊ- 
τινες παράγουσαι τήν έπ ’ άλλαλα κίνασιν 
τών μ,ορίων αύξάνουσι τήν τιμήν τής Σ διά 
τής έλαττώσεως τών άποχωριζόντων τά μό
ρια δι αστημ.άτων.

"Οταν, τό ύγρόν ήναι έντελώς ήρεμον τά 
μόρια αύτού ΰπόκεινται είς τήν ένέργειαν 
τριών δυνάμεων, Σ, 0  καί Α. Τής δυνάμ.εως 
τής άδρανείας Α. ούσης άντιρρόπου τή Σ, συ
νεκτική δύναμις είναι ή διαφορά Σ— Α, πρός 
%ν ή Θ πρέπει νά ήναι ίσα. *Αμα δέ άρχί-  
σ·/ι ή πήξις ,  ή Α παύει ένεργοϋσα συγχρό
νως έπί πάντων τών μορίων, η μάλλον ή 0  

έξισοϋται τή διαφορά Σ— Α δι’ άπαντα  τά
7 0
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«ημεΐα τής μάζης. Ή  πήξις*καθιστά ελεύ
θερον χοσόν τ ι  θερμότητος οπερ δέν δύνα- 
τα ι νά δίασκορπισθή δια τής ακτινοβολίας, 
ή δέ θερμοκρασία κερδαίνει οπου διά τήν 
παρουσίαν τής Α είχεν άπολέσει και τόθερ- 
μόμετρον δεικνύει τό σημεΐον τής τήξεως.

"Ομοιον φαινόμενον δέν είναι δυνατόν νά 
*αραχθ·5ί εις λίαν ταπεινήν θερμοκρασίαν* 

διότι τότε ή θερμοκρασία τοΰ ύγροΰ είναι ή 
αυτή τνί των περιβαλλόντων σωμάτων, ή 
ακτινοβολία λίαν ασθενής καί ί| έλάττωσις 
τής Θ τοσοΰτον βραδεία ώστε η Σ δύναται 
νά ύποστν) άπασαν τήν έπίοροιαν τής Α. Κυ
ρίως δέ έν τώ  σχηματισμώ τοΰ πάγου πα- 
ρατηρεΐται ή βραδύτης αυτη τής πήξεως. 
'Η έλαχίστη κίνησις τοΰ ύγροΰ εξαφανίζει 

τό αποτέλεσμα τής δυνάμεως Α, και ή με- 
τάβασις άπό τής ύγράς είς τήν στερεάν κα- 
τάστασιν συμβαίνει άποτόμως, έν ώ συνάμα 
ή θερμομετρική στήλη ύψοΰται μέχρι τοΰ ση
μείου τής τήξεως.

(έ'πεται τό τέλος)

Α. Α. ΚΑΝΤΑΚΙΔΗΣ,
Διοάκτωρ τών φυτικών επιστημών.

ΣΥ Ν Τ Ο Μ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

T ic  κατά τον Εΰξεινον Πόντον Σινώπης, ώς 
προς τόν πληθυσμόν αυτής, τήν εκτασιν, τό 
κλίμα, τήν δημοσίαν έκπαίίευσιν, τάς τε/νας, 
τά μνημεία, τά άρχαιολογικά αντικείμενα, 
τήν γλβσσαν, τά ήθη καί ΙΌιμα κτλ.

ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΝΑΡΑ,
’Ι α τ ρ ό ν ·

Έν ΑΜΙΣΟι, 8 ’Απριλίου 1878.

Ο Λίγα τ ινα  π ιρ ι  τής Σ ινώπης.

Πέραν τής προνομιούχου έκείνης χώρας, 
*ν ·ίι ή θ3ι« Πρόνοια άπεταμίευσε παν εί

δος Φυσικής καλλονής, πέραν τής κλεινής 
λέγω, Κωνσταντινουπόλεως, έν ^ έπ ί χ ί 

λια έκατόν είκοσι καί οκτώ δλα έτη (έκτός 
όλίγου έν τω  μέσω χρονικού διαστήματος) 
διεσώθησαν ώς έν Κιβωτοί συννινωμένα έν 

Ααβάρω τά  σύμβολα τοΰ άρχαίου και τοϋ 
νέου Ελληνισμού, ή γλώσσα καί ή θρη

σκεία τοΰ Ίησοΰ, ά'ρχεται α π ’ αύτών τών 
θυρών τής γής ταύτης, άπό τών όχθών δηλ. 
τοΰ Βοσπόρου, παραλία απόκρημνος καί 
άξενος, διήκουσα δέ έπί εκατοντάδας μυ- 
λίων ιδίως κατά τήν άνατολικήν τοΰ Ευ- 

ξείνου ακτήν.
Καί προσεπάθησε μέν ή ,τέχνη έπ ί  τών 

αθανάτων ήμών προγόνων, ν’ αναπληρώσω 
κατά τό ένόν έλλείψεις έκεΐ, οπού ή φύσις, 
οίονεί φειδωλευομένη, έπροίκισε τάς άξένους 
ταύτας χώρας δ ι ’ ευτελών δώρων, παρα- 
σχοΰσα τούτους ποΰ και ποΰ λιμένας α τε 

λείς πολλαχόθεν δέ καί δεινώς προσβαλ- 
λομένους Οπό τών άνέμων (ώς έν Ποντοη- 
ρακλεία), άλλ’ ό πανδαμάτωρ χρόνος, σύν
τροφον, έχων καί τά  ανθρώπινα πάθη, έ 
φθειρε βαθμηδόν, καί κατέστρεψε τά ύπό 
ταύτης έπιτευyθέvτα, άφήκε δ ’ αύτο έρ
γων επωφελών καί χρησίμων ερείπια, μαρ- 

τυροΰντα άριδήλως τήν διαδοχικήν τών άν- 
θρωπίνων οντων άνύψωσιν καί κ α τά π τω -  
σιν, πρόοδον καί όπισθοδρόμησιν.

Μετά τριακόσια δμως μίλια περίπου ευ- 
ρηται τέλος ώς δασις έν τή, έρήμω φυσική 
τις ούχί τεχνητή , άνθισταμένη δέ είς τήν 
επήρειαν τοΰ χρόνου καί τών άνθρώπων, 
ή Σινώπη μετά τοΰ εύρυχωροτάτου καί ά- 
σφαλεστάτου καί αύτής λιμένος, ή κοινή 
αύτη έλπίς καί σωτηρίας άγκυρά τών κατά 
τόν Εΰξεινον έν ώρα χειμώνος μάλιστα 9α- 
λασσοπορούντων.

Α ' .%
Κ τίσ ις  αύτής ,  σ χ ή μ α  xal εχτασις.
Ή  πόλις τής Σινώπης, κειμένη εις τήν
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4 1 °  β. π .  έπ ί τής μεσημβοινοανατολικω- 
τέρας άκρας τής μεγάλης χερσονήσου τής 
Παφλαγονίας, ητις, άπό τής ηπείρου προή- 
κουσα πρός βορράν, τελευτά διά τριών έ- 
ξοχών, τής λεπτής άκρας (πρός δυσμάς), 
τής παχειας (έν τώ  μέσω), καί τής Σινώπης 
(πρός ανατολάς), σχηματιζουσών άκρωτή- 

pta κινδυνωδέστατα, ανάγει τήν ιστορίαν 
αύτής μέχρι τής Άργοναυτικής έκστρατείας, 
ίιϊσχυριζομένη, δτι,  Αύτόλυκος, εί: τών 
έταίρων τοΰ Ίάσσονος, έξελθών έκεΐ συ- 
νωκισε ταύτην. Διό καί ώς οικιστής ταύ
της έτ ιμάτο, καί άνδριάντα τούτω περί- 
φημον, εργον τοΰ Σθένιδος, άνήγειραν λη- 
φθέντα μετά  τής Σφαίρας τοΰ Βυλλάρου 
ύπό τοΰ Αουκούλλου 61 π .  X. Έ ν δέ τοΐς 
ίστορικοϊς χρόνοις γνωστόν έστιν, δτι οί Μι- 
λησιοι κατα τόν 6 Π. X .  αιώνα άπώκισαν 
και ταύτην ώς *αί τάς περισσοτέρας τών 
κατά τόν Εΰξεινον, καί δτι  πρό τοΰ Πε- 
λοποννησιακοΰ πολέμου δ Περικλής έστειλε 
καί εις ταύτην 6 0 0  κληρούχους ’Αθηναίους. 
νΩστε καίτοι μακράν τής κυρίως Ε λλάδος ,  
τήν ϊδρυσιν αύτής έθεώρει Έ λληνικω τάτην,  
δπερ καί συνέβη πράγματι ,  διά τοΰ άποι- 
κισμοΰ τών Μιλησίων καί τών κληρούχων 
’Αθηναίων.

"Εστι δ ’ επώνυμος τής νύμφης Σινώπης, 

ή'τις κ α τ ’ άλλους μέν έγέννησεν άπό τοΰ 
Διός τόν Σύρον, κ α τ ’ άλλους δ ’ έμεινε παρ

θένος, άντίστώσα τελεσφόρως καί είς τά 
δελεάσματα καί εις τάς άπειλάς τοΰ παν
τοδυνάμου Διός τοΰ ανακτος άνδρών τε 
θεών τε . ’Επειδή δ ’ άμφότεραι αί γνώ- 
μαι εΐσίν άρχαϊαι καί ώς έκ τούτου αξιό
πιστοι, άς παραδεχθώμεν, διά νά συμβιβά- 
σωμεν τό πράγμα, δτ ι  άντέστη μέν ή καλή 
Σινώπη, ά λλ ’ ό Ζευς μεταμορφωθείς κατά 
τό σύστημά του, είς κάτ ι  τι ,  έπ ε τυ /ε  τοΰ 
ποθουμένου. Καί ϊδοΰ «5 Σύρος έκ τής Σινώ
πης. Τοΰτο δέ διά νά μή ύπερισχύσωσι

κατα  τών διηρημένων γνωμών οί θέλοντες 
άρχήν τοΰ ονόματος άντί τής καλλιπαρ-fou 
νυν λέζιν Sinab (δέν ενθυμούμαι ποίας 
γλώσσης), συγγενή μέν τνί τοΰ Σινά (ορούς), 
σημαίνουσαν δέ βράχον.

Έ σ τ ι  δ ’ ανέκαθεν έκτισμένη έπί χερσο’- 
νη'σου, βυθιζομένη διά τών «ξωτερικών της 
έκτός άμφοτέρων τών θαλασσών, έχούσης 
σχήμα 8 ,  ού δ ελάσσων κρίκος (περιμέ
τρου μιας ώρας) στέφεται ύπό τών εκ τής 
θαλάσσης άναδυομένων τειχών, ακεραίων 
είσέτι καί τοι πολλάς τάς έπισκευάς φερόν- 
των, περιλαμβάνων τήν κυρίως πόλιν καί 
τήν άκρόπολιν, ένοΰται δέ μετά τής ’Η 
πείρου δ ι’ ίσθμοΰ αμμώδους πλάτους 150 

βημάτων, ο δέ μείζων (περιμέτρου 1 0 —  
12 ωρών) άρχόμενος δπου τελειόνουσι τά 
τε ίχη, κατα  την Φοινικίδα, εκτείνεται πρός 
βορράν καί ανατολάς, όλοέν δμαλώς άνυ- 
ψούμενος, καί σχηματίζων όροπέδιον, £<ρ» 
ού καί μικρά τις λίμνη ωραίας περιμέτρου, 

πολλακις ξηραινομένη, λήγων δέ τέλος παν-  
ταχόθεν δ ι’ άποκρήμνων καί άποτόμων 
βράχων. Τό δέ έδαφος έστι πετρώδες ιδίως 
κατά τήν παραλίαν, έχον άλλοτε καί μ ε 
ταλλεία χαλκοΰ.

Β.

Λ Λ ίμ α ,  νδα τα ,  ό ινόροφ νζε ία ·

Ή  Σινώπη, ενουμένη μετά  τής ’Ηπείρου 
διά Ίσθμοΰ στενοτάτου, δυνατόν νά θεω- 
ρηίτί ώς νήσος (1) ,  έχει δ ’ ώς έκ τούτου 
πάντα  τά τών νήσων προτερήματα. Κλίμα 
λοιπόν εύκραές τόν τε χειμώνα καί τό θέρος, 
άνεμους σφοδρούς μέν ένίοτε τόν χειμώνα 
ϊδίως άπό τής λεπτής άκρας, τούς βορειο
δυτικούς, ύφ’ ών καί τό πλείστον προσβάλ
λεται άκινδύνως δ τε  λιμήν καί ή πόλις,

( ')  Ι ό  όροπέδιον τί) οχηματιζόμενον έπ ί τοΰ 
β . χρίχου καλεΤται υπό τβ ν  έντοπίων τουρκιστί 
Α ν τ ϊς  τ»ϋτέιττι νΐΐυος.
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ζωογόνους δέ τό θέρος, ύδατα αφθονα, ανα 
βλύζοντα πολλαχοΰ έν μεγάλνι ποσοτατι, 
κατερχόμενα δέ πάντως εκ τής απέναντι 
’Ηπείρου, ουρανόν α’ιθριον (έκτός μονον εν 
/.αιρώ τών διαρκών κατά τό έαρ δμιχλών), 
καί θερμοκρασίαν μετρίαν, συνήθως μεν ανω 

τοϋ μ/,δενικοΰ τόν χειμώνα, ουχί δ άνω- 

τέραν τών 2 8 — 30° τό θέρος.
’Ελλείψει τόπων Ιλωδών, οί πυρετοί, α 

μάστιξ αυτνι πάσας τής μικράς Ά σ ια ς ,  εΐσί 
σπάνιοι, καί έπελθόντες εϋθεράπευτοι, διό 
καί ολίγα τά  λοιμικά νοσήματα, πλείονα δε 

τά  φλογιστικά κατά  τόν χειμώνα και την 
άνοιξιν καί διά τήν ψυχρότατα τών άνεμων, 

άλλ’ ιδίως διά τάς έργασίας τών πολιτών 
τών πλείστων άλιέων καί εργατών, εκτεθει
μένων ώς έκ τούτου διαρκώς εις την έπα- 

ρειαν τούτων.
"Εχει δμως καί αυτη το κοινόν τών κατά 

τόν Πόντον δυστύχημα τών επι 2  3 μάνας
διαρκουσών κατά τήν άνοιξιν πυκνότατων 
ομιχλών, τών γιγνομένων αφορμή εις πολλά 
ενίοτε δυστυχήματα, ώς τήν πρό τινων ετών 
σύγκρουσιν δύο άτμοπλοίων (γαλλικού καί 

ιταλικού) καί τήν έν βραχεί καταβύθισιν τοϋ 
τελευταίου μετά τινων έπιβατών είς άπο- 
στασιν μόλις ήμισεως μιλίου από τής π α 
ραλίας καί τοι ά/.ρας ΰπαρχούσης γαλήνης. 
Βεβαίως δέ ή κατασκευή τοϋ λεκανοπεδίου 
τοϋ Εύξείνου, κλειομενου υπό τής σειράς 
τών όρέων τοϋ Ταύρου τών Καυκασίων και 
λοιπών συντελεί είς τήν πυκνωσιν και κα- 
τάπτωσιν τών ατμών έν ειδει δμίχλης.

Εϊπομεν ήδη, οτι εΐνε άπόκρημνος καί π ε 
τρώδης κατά τάς άκτάς. Κατα τό βορειο
δυτικόν μέρος τό λεγόμενον Φοινν/.ίδα (*)

(1) Ό  Στράβων ονομάζει Χοινικίδχς τάς κοι
λότητας τών χογχυλιοφόρων τούτων πετρωμά
των, οί 8ε 2ινωπεΤ« Φο'.νικίδχ 'έν μόνον μέρος 
τής πόλεως κατα τ'ο βορειοδυτικήν υπερκειμενον

είς έκτασιν μιας περίπου ώρας περιστέφεται 
ύπό πετρωμάτων υπό καί υπέρ τήν θάλασ
σαν, συνισταμένων υπό άπειρων άπολιθω- 

μένων όστρέων.
"Εστι δ’ ή γή  ταύτας τε καί τών πέριξ 

εΰγεως άλλ.’ άδενδρος τά  πολλά, ιδίως ή τάς 
χερσονήσου, δπου ομώς καί συκαΐ, καί έ- 
7.aiat, καί άμπελοι καί άλλα όπωροφόρα τε -  
λεσφοροϋσιν άνά τους κήπους. Άφθονεΐ όέ 
ΰδάτων διαυγεστάτων καί καθαοωτάτων ή 
οθωμανική μάλιστα συνοικία, ρεόντων τών 
πλειόνων διά τών αρχαίων δδραγωγείων, έν 

οίς δύναταί τ ις  καί νά περιπατήσω, άν ούχί 
λίαν έλευθέρως, κύπτων δμως ολίγον. Ιδ ίω ς  
δέ υπερτερεί κατά  την ψυχρότατα και τ/ιν 

διαύγειαν τό υδωρ τής Βυζανας ( 1).

Γ\
'Έ χ τ α σ ι ς ,  πΛ ηθυσμάς ,  όιαίρεσις ·

Ή  πόλις διαιρείται εις δύο κεχωρισμένας 
συνοικίας τήν οθωμανικήν καί τήν ελληνι
κήν. ‘Η πρώτα πολυπληθεστέρα, άοιθμοϋσα 

ύπέρ τάς 7 0 0  οικίας, περιλαμβάνεται ά π α -  
σα σχεδόν έντός τών τειχών τοϋ φρουρίου, 
χωριζομένων άπό τής έλλανικής δια τάφρου 
δέκα μέτρων, άβαθούς δέ καί λήγει είς τήν 
Άκρόπολ ιν ,  διαχωριζομένην έπίσας διά τ ά 
φρου βαθυτέρας, κειμέναν πρός τό μεσημβρι- 
νοδυτικόν μέρος, καί συγκοινωνούσαν δι’ εύ- 

ρείας ξυλίνης γέφυρας. ’Αριθμεί οΰχ ήττον 
περί τάς 3 0  — 4 0  οικίας έκτος τών τειχών, 
κατοικισθείσας κατά τάς άρχάς τοϋ παρόν
τος αίώνος έπ ί τοϋ καλού καί φιλάνθρωπου

τοιούτων τινων κοιλοτήτων. Εΐνε ή αύτή λέξ'.ς 
^ εχει σχέσιν τινά μέ τούς Φοίνικας ;

(‘ ) Μυθολογείται, ότι κόρη χριυτιανή κατά- 
διωκομένη, κατέφυγεν εντός μικροΟ σπηλαίου,- 
καί μετεμοροώθη ε!ς βράχον, άπό δέ τών μα
στών της £εει τό ΰδωρ. Τό μικρόν τοΰτο σπή- 
λαιον, όπου όπογείως £έει τό ΰδωρ, ητο άλλοτε 
παΑϊκΐ'-λήσιον.

Β ϊ  Ρ  Ω Ν

Δερέμπεα Όκούζογλου, τοϋ πολλάκις ΰπε- 
ρασπίσαντος τήν ζιοήν τών χριστιανών κατά 

τήν δυσχερή εποχήν τής ελληνικής έπανα- 

στάσεως.
Ή  δε έλληνική άρχομένη άπό τής τάφρου 

ής διαχωρίζεται Οπό ευρειας δενδροφυτου 

δδού, εκτείνεσαι μέχρι τοϋ λιμενος πρός με- 
σαμβρίαν, τοϋ Μπόζτεπε πρός άνατολάς, τοϋ 
Αώτου (*) καί τής έκτός τών τειχών οθω
μανικής συνοικίας πρός βορράν περιλαμβα- 

νουσα περί τάς 4 5 0 ,  καί εχουσα περίμετρον 
μόλις ήμισείας ώρας. Τούτου ένεκα αι οι- 
κίαι είσίν έκτισμέναι ή μέν παρά τή δέ, 
άμοιροϋσαι, κήπων έκτός όλιγίστων.

"Απασαι δέ αί οίκίαι ιδίως τής 'Ελλη
νικής συνοικίας είσί ξύλινοι όιώροφοι ή 
τριώροφοι, αί πλεϊσται δ ’ έστραμμέναι πρός 
δυσαάς καί μεσημβρίαν. Αι δέ δδοί μέ- 
τριαι τό πλάτος , σκολιαί, έστρωμέ- 
ναι διά πετρών, άπηλλαγμέναι δέ τής Ί -  
λύος καί τοϋ βορβόρου τοϋ τόσον συχνού 
είς τάς λοιπά; τοϋ Εύξείνου πόλεις, τό μέν 
διά τήν στρώσιν, τό δέ διά τήν φύσιν τοϋ 
εδάφους, δπερ έστίν έν μέρει τιτανώδες.

Επικρατούσα δέ γλώσσα είναι ή οθοψ,α- 
νική καί η Έλλανική. Πολλοί δέ τών κατοί
κων 'Ελλήνων, ιδίως αί γυναίκες, άγνοοϋ- 
σιν εντελώς τήν οθωμανικήν. νΕστι δ ’ ή 
'Ελληνική γλώσσα έν Σινώπτ) καθαρά, ή 
δίφωνος, διασώζουσα πολλήν τήν ’Ιωνικήν 
προφοράν τε καί χάριν καί πολλάς λέξεις 
καί φράσεις Έ λληνικωτάτας, λησμονουμέ- 

νας δυστυχώς διά τήν πρός τό κοινόν ι 
δίωμα τάσιν, δπερ καί οί Σινωπεΐς πρό

(’) ΕΤνε δ’ ό Λ&τος τοποθισία λαμπρά, έ”9εν 
βλέπει τις «μφοτίρας τάς θαλάσσας, προσωνυ- 
μουμένη έκ δένδρου τίνος ύψηλοΟ, e/.εΤϊΐ ευρι
σκομένου, λώτου ίέ καλουμενου, ου ό καρπός 
(όμοιάζων πως πρός τά ζίζυφα) τρώγ«ται νωπός 
μάλιστα δέ άποξηραινόμενος.

πολλοϋ ήδα άπεδέξαντο. Αιτία δέ τής δ ια ” 
ταράσεως ταύτης τής γλώσσας έστίν δ 
έντελής χωρισμός τών δύο φυλών, ή ολίγη 
μεταξύ των έπιμιξ ία , ή κατά τό ένόν κ α λ
λιέργεια τών 'Ελλανικών γραμμάτων, καί 

ή ολίγα μετά τών άλλων τοϋ Πόντου πό
λεων τής Τραπεζούντο; π .  X . συγκοινωνία.

Ό  δέ πληθυσμός τής 'Ελληνικής κοινό
τατος, άνερχόμενος κατά τήν επίσημον ά- 
πογραφήν τής Κυβερνήσεως εις 3 0 0 0  σχε
δόν, παραβαλλόμενος πρός τόν τών άλλων 
πόλεων, πρός τόν τής οθωμανικής συνοικίας 
καί πρός αύτόν τόν άριθμόν τών οικιών 
εινε πυκνός διά τους έξής λόγους.

α ' .  Διά τό υγιεινόν τοϋ τόπου, ού ένεκα 

αί γεννήσεις ( 1 1 0 — 1 2 0 )  ύπερτερούσι κατ’ 
έτος τών θανάτων ( 8 0 — 9 0 ) .

Β/. Διά τήν εμμονήν τών πολιτών έν τή 
πατρίδι των όλίγοιν μέν έξερχομένων, τών 
πλείστων δέ διαρκώς οίκοι μενόντων, τήν 
αλιείαν δέ καί έτέρας βαναύσους τέχνας 
μετερχομένων.

Γ \  Διά τήν έ'λλειψιν τόπων καταλλή
λων ποός οικοδομήν κα,ί ετέρων οικιών, διά 
είσίν αναγκασμένοι νά συσπειρώνται1’ έν τώ  
σημερινώ τής πόλεως χώρω, μή θέλοντες 
νά συγκατοικήσωσι, καί συγχρωτισθώσι 

μετά τών έντός καί έκτός τοΰ φρουρίου 
οθωμανικών οικογενειών.

Α .’.

’Ή θ η  χαΐ έθ ιμα .

"Οπως κατά  τήν γλώσσαν ούτω καί 
κατά τά  ήθα οί Σινωπεΐς διαταροϋσιν 'Ελ- 
λανικώτατα ταύτα . "Ενεκα τής ζωαρότα- 
τος τοΰ κλίματος τής ’Ιωνικής των κατα
γωγής έρωτός τίνος πρός τήν ιδιαιτέραν 
αύτών πατρίδα, ατις τοΐς εΐνε λίαν προσ

φιλής, οί Σινωπεΐς είσι τό πλεΐστον εύθυ
μοι, χαρίεντες, ζωηροί, εύδιάθετοι, διό καί 
πολλαί αί μεταξύ των συναναστροφαί, αί
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διασκεδάζεις, οί γέλωτες, οί χοροί. Είς 
ταΰ τα  δ* πάντα  δέν χωρίζονται οί άνδρες 
τών γυναικών, ά λ λ ’ άναμίξ άνταλλάσσουσι 
τάς ιδέας των έν ζωηρότητι καί εύθυμία. 
*0 χορός τοΐς είνε λίαν προσφιλής, διό συ- 
ναζόμεναι αί παρθένοι ιδίως καί αί μικράI 
κόραι εΐ; τά  προαύλια των εκκλησιών, εις 

οικίας εύρυχώρους, εις κήπους κτλ .  κατά 
πάσαν σχεδόν Κυριακήν καί εορτήν, ιδίως 
κατά τάς χαρμ.οσύνους ήμέοας, -/ορεύουσι 
τόν συρτόν ύπό τόν ήχον ^σμάτων αδομέ- 
μένων ΰπ’ αυτών τούτων πρό πάντων ΰπό 

τ ι ς  καλλι©ωνοτέρας η τής συβούσης τόν 
χορόν, ή ΰπό τόν ήχον μουσικού τίνος ορ
γάνου σπανίως ά'λλως. Έν δέ τοΐς ασμ.ασιν 
έπικρατοϋσι τά  δ ίστ ιχα ,  φιλοτιμοϋνται δ ’ 
αί άδουσαι ν’ άνταποκρίνωνται διά τοιού- 
των άντιθέτων πολλάκις ή καί παοαλλή- 
λου έννοιας.

EiVt δ ’ έν γένει ωραίοι, ιδίως αί γυναί

κες, καλώς έσχηματισμ,ένοι, ευφυείς, y a -  
ρίεντες, άλλά καί οκνηροί καί φιλοπόται 
ολίγον, φιλήσυχοι δ’ άλλως καί ευπειθείς.

Οί γάμοι συναπτόμενοι Οπό τών γονέων 
71 τών συγγενών τών συζευχθησομένων, πολ
λάκις έρωτωμένων εΐσί έτέρα πηγή διασκε- 

δάσεως, διαρκοΰντες έπ ί Β— 4 ήμέρας. Κ α τ’ 
αύτοΰς βλέπει τ ις  τά  καί άλλαχόσε έλλη- 
νικά έθιμα μετά τινων βεβαίως τοπικών π α 
ραλλαγών. Ά λ λ ’ ή προίξ, ή μάστιξ αΰτη 
τής νεωτέρας έλληνικής κοινωνίας, ή καθι- 
βτώσα τό ιερόν τοΰ γάμου μυστήριον εμπό

ρευμα καί μονονουχί άγοροπωλησίαν δέν υ
πάρχει,  δίδοντας μόνον τοΰ πατρός τή νύμ- 
φγ) ορμαθόν τινα φλωρίων καί κορραλίων, 
φορέματά τινα μεταξωτά, ή μή καί άλλα 
τοιαΰτά τινα Ιν ειδει δώρου.

Τό δ’ άρχαιότατον Έ λ λ .  έ'θιμον τοΰ τ ι -  
θέναι τόν οβολόν Χάοωνος είς τό στόμα 
τοΰ τεθνεώτος διετηρειτο είσέτι μέ /ρ ι  πρό 
30ετ ίας,  δτε κατηργήθη τή  επιμονή τοΰ

τότε  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ά μ α -  
σείας ώς καί τό μυρολογεΐν τόν τεθνεώτα 
δι’ επίτηδες γυναικών. Ά λ λ ά  τό δεΐπνον 
τής Ε κ ά τη ς  διατηρείται ποΰ καί ποΰ κα^ 
νΰν ετι,  τ ιθέντων τινών χαλκοΰν τ ι  σκεϋος 
(ταψί,  σινί) μετά μέλιτος, ό^του, καί ορ- 
νιθος όπτής έπί διασταυρουμένης βδοΰ, ά- 
πεκδεχομένων δ ’ άπό τούτου τήν ί'ασιν τοΰ 
πάσχοντος.

Οί δέ περί Νηρηίδων (Άναρράϊδων), π ι -  
τσόλων μπαμπούλων καί λοιπών κακοποιών 
στοιχείων μΰθοι επικρατούσι καί έκεΐσε 
ΐ^ίως παρά τοΐς γραϊδι'οις.

Έτέρα  δέ τις συνήθεια έν πολλή ύπολή- 
ψει έστίν ή τών φιλιακών. 'Ο υιός, ή κόρη, 
4 αδελφός μεταβαίνουν παρά τοΐς γονεΰσι, 
τώ άδελφώ, τοΐς συγγενεϋσι, καί δ ιαμέ- 
νουσι πλησίον των εβδομάδας καί δλοκλή- 

ρουςμήνας ενίοτε. Τοΰτο λέγουσι «φιλιακά».

Ε'.

Δ η μ ο σ ία  ίχπ α ίά ευ σ ις ·

*Η πατρίς Διογένους τοΰ κυνικοΰ φιλοσό
φου Διφύλου τοϋ κωμικού καί Βάτωνος τοΰ 
ίστορικοΰ τής Περσίας, ή υπερτερούσα καί 
τής Άμισοΰ καί τής Ποντοηοακλείας καί 
τών αποικιών αύτής Τραπεζοΰντος καί Κε- 
ρασοΰντος, κατά τε  τήν ίσχϋν, τήν παιδείαν, 
καί τά  δημόσια οικοδομήματα, (δ ιότ ι  καί 
γυμνάσιον καί στοάς καί άγοράν είχε), έ -  
πεσκιάσθη μέν κατά τόν μεσαιώνα ΰπό τής 
Τραπεζοΰντος καί τής Άμάστρεως, τής 6-  
νομασθείσης όμφαλοΰ τής γής ένεκα τής μ ε 
γάλης τών Γενουηνσίων κ α τ ’ αύτήν έμπο- 
ρίας, δέν έμεινε δμως εντελώς άσημος οΰδέ 

τότε  ούδ’ έν τή δουλεία, άλλά καί άνδρας 
διάσημους καί λογίους άνέδειξεν ώς Δανιήλ 
τόν Σινωπίτην έπαρχον τής Κων[πόλεως, 

σταλέντα ώς πρέσβυν τώ  7 1 4  Μ. X . Οπό 
τοΰ βασιλέως Αναστασίου τοΰ Β', παρά 
τώ  καλίφιρ Ούαλίδ έπί προφάσει μέν ειρή
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νης, κυρίως δμως διά νά πληροφορηθίί περί 
τής άληθείας καί τοΰ μεγεθους τών κατά 
τής Κων[πόλεω; προπαρασκευών αύτοϋ, Πα
ναγιώτην τόν Σινωπέα λατινοφρονήσαντα, 
και Παρασκευάν Δαμιανοϋ, ιατρόν τοΰ νοσο

κομείου τής Κρονστάν δηλ. διορισθέντα ΰπο 
τοΰ μεγάλου Πέτρου, άμφοτέρους δέ κατά 
τήν 18 εκατονταετηρίδα άκμάσαντας, καί 
εδρα καταβολής έπισήμου στάσεως κατά 
τόν μεσαίωνα έγένετο, καί τό θεατρον τής 
ρωσσο-τουρκικής ναυμαχίας κατά τήν 30  
.Νοεμβρίου τοΰ 1 8 5 3 ,  καθ’ ην τρία πλοία 
τοΰ ρωσσικοΰ στόλου κατέ^τρεψαν εντελώς 
έντός του λιμενος τόν οθωμανικόν έκ τρ ιά
κοντα περίπου, έξ ών £ν καί μόνον, τά 'Γα'ίφ 
έσώθη κακώς έχον εις Κων/πολιν, κόμισαν 
τήν άγγελίαν τής καταστροφής.

ΈπακολουΟνίσαντος δέ τήν ναυμαχίαν 
ταυτην τοϋ Κριμαϊκού πολέμου, τά  ά γγλ ο -  
γαλλι/.ά στρατεύματα βάσιν τών κατά τής 
Σεβαστουπόλεως στρατιωτικών ενεργειών 
των ταύτην άνέδειξαν, έκ ταύτης όρμώμε- 
νοι, καί έν αυτή τά στρατόπεδόν των καί 
τάς άποθήκας ίδρύσαντες. 'Όντες δέ διά 
την μεγάλη ν έν τψ  Εύςείνω εποχήν τής έκ 
τριών ακρωτηρίων χερσονήσου, έπί τοΰ τρ ί
του τών όποιων έ'κτισται ή Σινώπη, καί διά 
τάν άσφαλέστατον καί εύρυχωρότατον αύτής 

λιμένα, η καταλληλοτέρα έστι στρατηγική 
θέσι; ύιά πάσαν έν τώ Εύςείνω στρατιω τι
κήν εργασίαν, διότι έξ ισου μεν σχεδόν ά- 
πέχε ι  τής τε  Κων[πόλεως καί τοΰ Βατοΰμ, 
μόνον δέ 1 5 0  μίλια άπό τής απέναντι Ταυ- 
ρικής χερσονήσου, εΰπλους δέ καί δυσπρό
σβλητος διά τό φύσει οχυρόν τοΰ εδάφους, 
όχυρώτερον δ ι ’ αμυντικών έργων καθιστά- 
μενον.

’Ακολούθησε δέ καί αυτη τήν κατά τάν 
ΙΖ — ΙΗ , αιώνα πράς τήν παιδείαν γενικήν 
τοΰ έθνους ημών τάσιν, προσκαλεσαμένη ώς 
διδάσκαλον (ιδιωτικόν) Θεόδωρον τόν Τρα-

| πεζουντιον, ·?,ν επεκράτυνεν άρχομένου τοΰ 
| ΙΘ ή εκκλησία τοϋ Σιναιου νΟρους, δωρη- 
! °αμενη τνί πολει μέρος τών εισοδημάτων 
j τού εκεΐσε Σιναϊτικοϋ μετοχιού τής άνίας 
] Αικατερίνης, άργοτερον δε καί αυτά τοΰτο 

τά μετόχιον, tVa χρησ ιμεύσω  έσαεί ώς έΛ-  

Α η π χ ό ν  σ χο .Ι ι ΐο ν ,  καί ή μεγάλη τοΰ Χρι- 
| στοϋ εκκλησία, έκδοϋσα έπί Κυρίλλου π α -  

! TPtaPX,o,J τ φ  1 8 1 6  σιγυλλιώδες γράμμα, δ ι’ 
ού άνεκηρυσσε τήν ελληνικήν σχολήν τής 
Σινώπη; Σταυροπηγιακήν, έξαρτωμένην δηλ. 
παρά τής μεγάλης έκκλησίας καί ούχί παρά 
τοϋ Μητροπολίτου τής οικείας επαρχίας, καί 
άποστείλασα αύτή ώς διδάσκαλον Πέτρον 
τόν Νομικόν, εν Σινώπη, έκτοτε διδάξαντα, 
εκεΐσε δέ νυμφευθέντα καί άποθανόντα, καί 
ό άοίδιμος Βαρβάκης δωρήσας 5 0 0  καοπό- 
βολα αργυρά, διότι έσώθη ποτέ εις τάν λ ι 
μένα τή ;  πόλεως, ώς ή'κουσα παρά τινων γε 
ρόντων.

Ά λ λ ’ ή άνίδρυσις τών σχολών τής Σινώ
πης οφείλεται κυρίως τώ  έκ μέν ’Αλεξαν
δρείας πρώην δέ άγίω Άμασείας κ. κ. Σω- 
φρονιφ, τ φ  διά κόπων καί άγώνων πολ)»ών 
απαρτίσαντι πρά εικοσαετίας άξιόλογον ■/ρη- 
|Αατιχ,ον ποσον αττό τών <ρΐλθ|Λθύ<ιων π ο λ ι 
τών 7γοο£ αυτοτελή υπαρζιν, ώ χρώρ.ενος 
και ό νΰν άγιος Άμασείας άνήγειοε πρά ο
κταετίας καί Παρθεναγωγεΐον εύρύχωρον.

Καί δέν άνέδειξε μέν μέχρι τοϋδε ή σχο
λή αΰτη καρπούς αγλαούς, υπόσχεται ο~ 
μως τοιούτους είς τό μέλλον, άνταπεκρίθη 
δέ πληρέστατα είς τόν προορισμόν της, 
παρασχοΰσα αρκετήν διανοητικήν τροφήν είς 
τούς πολίτας ,  ών οί πλεΐστοί είσιν έγγράμ.- 

ματοι,  τινές δέ καί αρκούντως ανεπτυγμέ
νοι, ί'να διά μ.όνων τών αυτόθι κεκτημένων 
γνώσεων διενεργώσιν έξωτερικάν εμ,πόριον, 
καλώς καί άπροσκόπτως -/ρώμενοι τή μητρι
κή αυτών γλώοσ-j.

Έ ν δέ τοΐς τρισί τής σχολής τμήμασι τ φ
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ανωτέρω δηλ. τώ  συνδιδακτ'.κώ και τώ  δη- 
μοτικώ φοιτώσι τακτικώς υπερ τους διακο- 
σίους παΐδας ήλικίας 6 — 15 έτών, απολύ
ονται δέ κατ’ έτος 4 — 8 μαθηται,  ακουον- 
τες τόν Εενοφώντα, τους ’Αττικούς Ρήτο
ρας, συντακτικόν, Αριθμητικήν, Γεωμετρίαν 

επίπεδον, Γεν. 'Ιστορίαν κ τλ .  Οι λοιποί, οι 
καί περισσότεροι, άποσύρονται βαθμηδόν έν 

τ φ  μέσφ τών σπουδών των, προσκαλούμε
νοι ύπό τών γονέων έπί τέχνγ) η άλιεια.

Το δέ Παρδεναγωγεΐον, συχναζόμενον υπό 

4 2 0  περίπου μαθητριών προς τα άναγνωσει 
καί γρ*?'ί παρέχει μέν τισι τούτων καί ά- 
νωτέρας γνώσεις γραμματικής και ελληνικών 
μαθημάτων, έζασκεΐ δέ ταύτας αρκούντως 
είς τήν ραπτικήν καί είς τήν κατασκευήν έρ- 
γοχείριον, άτινα δύνανται νά παραβληθώσι 
πρός τά τών καλλιτέρων Παρθεναγωγείων.

Δαπανώσι δέ κ α τ ’ έ'τος προς συντηρησιν 
άμφοτέρων τών έκπαιδευτικών τούτων κα

ταστημάτων περί τάς 4 0 , 0 0 0  γροσια π ρ ο 
ερχόμενα έκ τοϋ τόκου τής περιουσίας τών 
σ/ολών, άνερχομένης εις 1 2 0 — 1 5 0 ,0 0 0  
γρ . ,  έκ βοήθειας τών εκκλησιών, καί έκ δια- 
θέσεως τοϋ κατ’ έτος κληρουμένου λαχείου 
τών εργόχειρων τοϋ Παρθεναγωγείου 1 0 ή

1 5 0 0 0  γρ.
Καί γραμματοδιδασκαλεϊα δέ τινα ΰπάρ- 

χουσιν, έν οΐς ύπέρ τά 8 0  άρρενα καί θήλεα 
κατωτέρας τών εξ έτών ήλικίας φοιτώσι.

(άκολουθεΐ)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΧΙΛ

Έ κ τοϋ τυπογραφείου «Μέντορος» έςεδό- 
βη καί τό τελευταΐον τεϋχος τοϋ αΠ ερί  
τώ ν  y Αψροδ ι σ ίω ν \Ν  οσημάτωντ> συγγράμ
ματος τοϋ έν τώ  Νοσοκομείω τής Μεσημ
βρίας χειρουργού κ. Α. Κουλλεριέ, μετενε- 
χθέν είς τήν Ιλληνικήν ΰπό τοϋ καθηγητοϋ

τοϋ ήμετέρου εθνικού Πανεπιστημίου καί δ ι -  
ευθυντοϋ τού έπ ί τών ’Αφροδισίων Νοσημά
των Νοσοκομείου κυρίου Σπυρίδωνος Μ πα- 
λάνου.

Διά τής έκδάσεως καί τοϋ τελευταίου 
τούτου τεύχους συμπληροϋται τό ό'λον σύγ
γραμμα τοϋ σπουδαίου τούτου συφιλ.ιδολό- 
γου, τοϋ γνωστού άνά πάσαν τήν Εύρώπην 
διά τάς λαμπράς αύτοϋ συφιλαδικάς μελε
τάς, καί τάς πολλού λόγου αξίας βελτ ιώ 
σεις, ας έπήνεγκεν είς τόν σπουδαΐον τούτον 
τής ιατρικής κλάδον, 8ν, έπιτραπήτω ήμϊν 
νά ονομάσοψ.εν αύτόν σήμερον ' Ια τρ ικόν  

χΛάδον τ  ον τζοΛιτιομοϋ·
ϊ ό  δλον σύγγραμμα άποτελούμενον έκ 

σελίδων 661 δινίρηται εί; δύο μέρη, ών τό 
μέν πρώτον πραγματεύεται « Περί Β.Ιεν-  
νορροίας παρά  τε  τώ αρρενι χαϊ θή.Ιει 
φύΛωΐ>, τό δέ δεύτερον «Περί ε.Ιχών χαϊ  
κυ,θοΛιχης Σνγί.Ιι3θ(;))·

Είς άμφότερα τά  μέρη ταύτα διαβλέπει 
δ αναγνώστης τήν μεγίστην τοϋ συγγραφέω;
άγχίνοιαν καί πρακτικήν έπί τοΰ κλάδου

, «. » ~ * * · τουτου της ιατρικής αςιαν.
'Ό , τ ι  δμως καθιστά τό εν τ φ  λόγω σύγ

γραμμα τούτο περισπούδαστον ΰπό πρακτ ι
κήν έποψιν είναι αί ί’διαι κλινικαί παρατη
ρήσεις, άς τοσούτον έπιμελώςσυνέλεξεν 6 ά- 
κάματος μεταφραστής κ. Μπαλάνος' ιδίως 
έν τώ  δευτέρω μέρει αί ί'διαι Οεραπευτικαΐ 
μέθοδοι καί αί έπ ιτυχ ία ι  αύτών είσίν άξιαι 
τής μεγίστης προσοχής. Οΰτως έν τώ  περί 
τών Βουβώνων κεφαλαίο» άπορρίπτων π ά ν
τα  τά  πρός διάλυσιν αύτών κατά καιρούς 
συστηθέντα μέσα ώς άνωφελή παραδέχεται 

αόνον τρία τινα ήτοι τό β ά μ μ α  τον ’/ ω -  

δίον, τ η ν  διά τοϋ Βουβωνικού σ τά χυος  
.•τίεσιν, χαϊ τά έχδόρια . «Διά τής καταλ
λήλου τοϋ βάμματος τού Ιωδίου  χρήσεως, 
λέγει δ κ. Μπαλάνος, έπιτυγχάνομεν κά λ -  
λιστα άποτελ-έσματα. Διαλύομεν δι’ αύτοϋ
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ίίάντας σχεδόν τούς βουβώνας, καί δλως έ- 
ζαιρετικώς μετά  τήν προσεκτικήν αύτοϋ χρή- 
βιν άναγκαζόμεθα νά έκκενώσωμεν τό έκ 
τών βουβώνων πύον. Τό βάμμα τοϋ ’Ιωδίου 

άποκαλοΰμεν ήμεΐς έ ϊδ ιχ ό ν  φ άρμαχον  πρός 
διάλυσιν τών έκ τών μαλακών ελκών βου
βώνων. Ουδόλως άρνούμεθα, δτι ά π ο τυ γ χά -  
νομεν ενίοτε, άλλά μήπως τοιαύτας αποτυ 
χ ίας  δέν παρατηροϋμεν ίνίοτε καί είς άπαν
τα  τά  ειδικά φάρμακα; Μήπως τό τοσούτον 
ειδικόν κατά  τών διαλ*ιπόντων πυρετών 
φάρμακον, ή Οειΐκή τούτέστι κινίνη δέν ά- 
ποτυγχάνει καί αύτή ενίοτε;» ’Απορρίπτει 
δέ εντελώς τήν ιδέαν τινων διϊσχυριζομένων 
δτ ι  τό βάμμα τού ιωδίου άντί νά διαλύν) 
τούς βουβώνας τούναντιον διευκολύνει τήν 
διαπύησιν αύτών, τότε δέ μόνον παραδέχε
τα ι  τήν γνώμην ταύτην ώς ορθήν, δπόταν 

δέν γίνιρ κατάλληλος τοϋ φαρμάκου χρήσις, 
δπότε τότε πράγματ ι  άντί νά διαλύσϊ) αυ
τούς διευκολύνει απεναντίας τήν διαπύησιν 
αύτών.

Τόν βουβωνικόν στάχυν μεταχειρίζεται 
ιδίως είς τήν ιδιωτικήν αύτοΰ πελατείαν, 
άγνοοΰμεν δέ τόν λόγον, ού ϋνεκα παραλεί
πει  νά μεταχειρισθή αύτόν καί έν τη κλινική 
αύτοΰ, καίσυνεπαγάγνι συμπεράσματα ικανά 
νά βοηθήσωσι τούς νέους ιατρούς έν τ?, πρά- 
ξει αύτών, άλλά καί έπ ί τής ιδιωτικής αύ

τοΰ ταύτης πελατείας, ήτις βεβαίως δέν εί
ναι μικρά, εξάγει συμπεράσματα ενθαρρυν
τικά  πρός χρήσιν τοΰ έν τ φ  λόγω έπιδέσ- 
|Αου. Τά έκδόρια τέλος τότε μόνον μ ε τα 
χειρίζεται όπόταν εντελώς άποτύχτι έκ τών 
δύο προηγουμένων μέσων.

*Αν δέ, δπερ λίαν σπανίως συνέβη αύτώ, 
άποτύχν) διά τών μέσων τούτων, καταφεύ
γε ι  τότε  είς τήν διάνοιξιν τοΰ βουβώνος" έκ 
τώ ν  πολλών προταθεισών πρός τοΰτο με
θόδων προτιμά τήν διά καυστικής τίνος ού- 
βί«ς καί μάλιστα διά  τοΰ φυράματος τής

Βιέννης, ην έν τε τή  ιδιωτική αύτοΰ πελα
τεία καί έν τνί κλινική αύτοΰ εΰρεν ώφελι- 
μωτάτην. «Σχάζοντες, λέγει ο' κ. Μπαλά
νος, τούς βουβώνας διά τίνος καυστικής ου
σίας, τού φυράματος λ. χ .  τής Βιέννης ή 
τοϋ κατασκευαζομένου διά φυτικού άνθρακας 
καί θειϊκοϋ όξέως δέν φοβούμεθα τάς δυσα- 
ρέστους τών ιωδών βουβώνων συνεπείας, κα
θότι μετά τήν άπόπτωσιν τής έσχάρας τό 
πύον έξέρχεται έκ μερών νεκρωθέντων μή 
δυναμένων κατά συνέπειαν νά ένοφθαλμισ- 
θώσιν» (*).

(’) Ή  διάνοιξις τών Βουβώνων εν τή χειρουρ
γική Κλινικϊ) τ ί | διευθυνομέν^ ΰπότοΟ καθηγητου 
κ. θ ε ο ί .  ΑρεταΙου ΙκτελεΤται διά τίνος τενοντο- 
τόμοο, i t ’ οδ ένεργοΟνται πολυπληθείς νύξεις, 
Δυττυχ&ς ευαρίθμους μόνον περιπτώ σεις μέχρ ι 
σήμερον Ινέτυχε να ίδω μεν ήμεΐς Ικτελεσθείσας 
δια xfic μεθόδου αυτής, ώστε δέν δυνάμεθα όρθήν 
νά έκφέρωμεν γνώ μην περ\ τής έπ ιτυ χίας $ απο
τυχία ς αΰτής. Ε ν ε ρ γ ε ί δέ 6 κ. ΆρεταΤος τήν 
μικρ&ν ταύτην ίγχείρησ ιν  τόν δε τόν τρόπον 
κ«τα τήν λεπτομερή αύτοΟ περιγραφήν: «Άιροβ 
πεπανθή τό απόστημα  αρκούντως ένεργιΤ διά 
τίνος τενοντοτόμου καθ’ όλην τήν ϊχτα σ ιν  το5 
λελεπτυσμένου δέρματος μικροτάτας όπάς ίκα- 
νας ( 5 — <0) κ α ί δ ι’ αυτών τή παραπλεύρψ 
πιέσει έκκενοΐ τό πϋον ώσεί δ ι’ ήθμοΰ, μετβ  
τοΰτο Ιν τφ  μέσ«}) τή ς  χώ ρας θέτει άρκούντως 
μέγαν βώλον έκ μοτοΟ, οστις π ιέζει το άποκε- 
κολλημένον δέρμα πρός τόν πυθμένα τοΰ ά πο- 
στήματος. 'Τ περάνω  τοΟ βώλου τούτου θέτει 
π ο λύ π τυχα  σπληνία καί στηρίζει αύτά διά κα 
ταλλήλου επιδέσμου, δ ι’ ου έζβσκιΐ καί μετρίαν 
πίεσιν, άπαξ τή ς ήμέρας ό έπίδεσμος οδτος 
άνανεοΟται κ χ ΐ τό τυχόν συλλεγέν iv t t j  κοιλό- 
τη τ ι τοΟ «έποστήματο. πϋον ΐκκενοΰται κατά 
τόν ίδιον τρόπον, έ^αρμοζομένου έκ νέου τοΐί 
αύτοΟ επιδέσμου. Διάτήςάγωγής ταύτης», έξα- 
κολουθεΤ ό κ. Άρεταΐος έν τΫ) πολυτίμψ  αύτοΟ, 
δυστυχδις όμως άνεκδότψ ϊτ ι ,  χειρουργική αύ- 
τοΟ ΠαΟολογί?, * άπό τή ς έπιούσης ήμέρας π α 
ρατηρεί τις, ότι ή έρυθρότης καί ή  πελιδνότης 
τοϋ  δέρματος έλαττοΟνται, ή ^οή τοϋ πύου έ π ΐ-  
σης, τό δέρμα προσηρμοσμένον είς τόν πυθμένα
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Καί έπ ί τής λίαν σπανίας συφιλιδικής 

έκδηλώσεως τοϋ κατά τόν τρ άχη λον  μαρ~ 
μαρίζοντος  έζανθήματος,  δπερ τοσοΰτον 
λεπτομερώς περιγράφ:ι δ ιατρός Πιγίών, κα- 
τώρθωσε νά άνεύρνι καί περ',γράψν] περ ιπτώ 
σεις έξανθνίματος τοιούτου παρουσιασθέντος 
έν τίί κλινική αύτοϋ. «Φρονοΰμεν δμως, λέ

γει δ κ. Μπαλάνος, δτι παρ’ ήμΐν τουλάχι
στον τό κατά τδν τράχηλον μαρμαρίζον ε
ξάνθημα καί σπάνιον είναι καί δέν παρου
σιάζει τήν σπουδαιότατα, $|ν άποδίδει αύτφ 
ο ιατρός Πιγίών. Λέγομεν δέ τοΰτο, καθ’ 
δτι  έπί πολλών γυναικών ( 3 8 5 )  καί έπί 
•πολλά κατά συνέχειαν ετη (1 4 )  £ξ μόνον 
τοιαύτας περιπτώσεις παρεττ,ρησαμεν, καί 
τοι Ιφιστώμεν πολύ τήν ήμετέραν προσοχήν 
πρδς άνακάλυψιν αΰτοϋ εις τε τάς έν τφ  
Νοσοκομείω είσερχομένας γυναίκας καί έν 
τνί πόλει, ουδέποτε δέ συνέπεσε νά παρα- 
τηρησωμεν αύτδ εις άνδρα. Έ κ  τών 8ξ α υ 
τών γυναικών εις μέν τάς δύο τούτων άνε- 

φάνν) τό εν λόγω έξάνθημα μετά δύο μά
νας άπδ της έντελοϋς έξαλείψεως άπασών 
τών δευτεροβαθμίων συφιλιδικών Ικδηλώ- 

σεων, είς δέ τάς λ»οιπάς τέσσαρας μετά δύο 
περίπου έτη.

«Είς τάς τέσσαρας τούτων τό έξάνθημα 
έξηλείφθη δλοσχερώς τνί χρνίσει θειούχων 
λουτρών, είς δύο δέ έκ τών τελευταίων ή- 
ναγκάτθημεν πλήν τούτων νά χορηγήσωμεν 
καί τδν υδράργυρον ενεκα τής έπιμονής του' 
αΐ γυναίκες αύταί έπανήλθον έν τώ  Νοσο
κομείω, καί κατ’ έπανάληψιν μάλιστα, έξ 
έτέρων ’Αφροδισίων παθνίσεων, ούδεμίαν δ* 
έπαρουσίασαν έκτοτε συφιλιδικήν έκδή- 
λωσιν».

Κατά τών βλενωδών πλακών τών κατά

του αποστήματος προσκολλδτοα Ιπίσης, !πί τέ
λους καί έντδς όλίγων|ήμερών ή Γασις ιιναι τε
λεία». Κ. Κζ.

τδν φάρυγγα άναφαινομένων Α κ. Μπάλά— 
νος εύρεν ωφελίμους τάς καυτηριάσεις διά 
νιτρικού άργύρου, καυτηριάζει δέ ταύτας. 
άνά πάσαν τρίτην η τετάρτην ήμέραν δ ια -  

τάσσων συγχρόνως τδν άρρωστον, δπως 
κατά τάς μεταξύ ημέρας ποιείται άνακογ- 
χυλισμούς δι’ άφεψηματος κωνείου εις δ 
διαλύει κόκκους τινας άχνης τοϋ υδραργύ
ρου «Διά τοΰ μέσου τούτου, λέγει ό κ* 
Μπαλάνος, αί Ιν τώ  στόματι βλεννώδεις 
πλάκες, ΐώνται τα χ ύ τα τα  έντδς δέκα η 
οκτώ πολλάκι; ήμερών». ’Απορρίπτει δέ 
Ιντελώς καί διά πραγμάτων άποδεικνύει 
ούχί ορθήν τήν ιδέαν τών διϊσχυριζομένων, 
δτι  ή είς τούς άνδρας παρατηρουμένη μεί— 
ζων συχνότης τών κατά τάς άμυγδαλάς 
βλεννωδών πλακών οφείλεται κυρίως είς τήν 
κατάχρησιν τών οινοπνευματωδών ποτών 

«Φρονοΰμεν», επ ιλέγει ό κ. Μπαλάνος, 
μετά προηγουμένην στατιστικήν τών κατά 

τά  διάφορα μέρη τοΰ σώματος άναπτυσσο- 
μένων βλεννωδών πλακών, «φρονοΰμεν, δτι 
am o v  τής παρά τώ  άνδρί συχνοτέρας έπε- 
λεύσεως τών βλεννωδών πλακών κατά τάς 
άμυγδαλάς δέν είναι δ !κ τής χρήσεως τών 
οινοπνευματωδών προκαλούμενος κατά τδν 
φάρυγγα ερεθισμός. Διστάζομεν δέ νά π α -  
ραδεχθώμεν ώς πραγματικόν τδ αίτιον 
αύτδ, καθόσον αί Ιν τώ  παρ’ ήμών διευ- 
θυνομένω νοσοκομείω είσερχόμεναι γυναίκες 
καταχρώνται ούχί μόνον τών οινοπνευμα
τωδών ποτών, άλλά καί τής νικοτιανής, 
καπνίζουσαι αύτήν άπδ πρωίας μέχρι νυ— 
κτδς, καί δμως έκ τής ήμετέρας στατ ισ τ ι
κής εξάγεται, δτι  Ικ τών 3 8 5  πασχουσώ» 
τήν καθολικήν σύφιλιν μόνον περίπου τδ 
ήμισυ τούτων έφερε βλενώδεις πλάκας κατά 
τάς άμυγδαλάς, έν ώ έκ τών πασχόντων 
τήν καβολικήν σύφιλιν άνδρών όλίγιστοι 
τούτων δέν φέρουσι βλενώδεις πλάκας κατά  
τάς άμυγδαλάς. Ά λ λ ά  τίνος ενεκεν αί
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Χατά τάς άμυγδαλάς βλενώδεις πλάκες 
είναι συχνότεραι παρά τώ  άρρενι η παρά 
τ φ  θηλει φ ύ λ ω ; Όμολογοΰμεν τήν έπί τού
του άγνοιαν ήμών».

Κ ατά  τής συφίλιδος 6 κ. Μπαλάνος δέν 
ίλειψε νά πειραματίστ; επί τών ασθενών του 
διά τής ύποδορείως Ιγχεομένης πεπτώνης 

τοϋ υδραργύρου, τά  πειράμ-ατα δμως αυ
τού, ώς καί 6 ίδιος όμ.ολογεΐ, είσιν άγαν 
ευάριθμα, τά έ/. τούτων δμως άποτελέσματα 
ούχί τοσοΰτον δυσάρεστα, διότι έκ τών ο
κτώ  πειραμάτων, τά δποΐα ό ίδιος έκαμε, 
πέντε μόνον έπέτυχον έντελώς, τά  δέ 
λο ιπά  τρία άπλήν βελτίωσιν Ιπηνεγ·κον, έξ 

ού καί ήναγ*/άσθη νά καταφύγτ, είς τήν 
εσωτερικήν τοΰ υδραργύρου χρήσιν. Δέν π ι -  
στεύομεν ύ κ. Μπαλάνος νά άποθαρρυνθή 
Ικ τών τριών τούτων αποτυχιών καί νά 
παραιτηθνί τών πειραμάτων αύτοΰ τούτων, 

τά  όποια θέλουσιν επικυρώσει η ακυρώσει 
τ ά  ύπό τοΰΚαθηγητοΰ Βάμβεργερ νεωςί εκ- 
τελεσθέντα πειράματα, καί δέν τδ πιστεύο- 
μεν, διότι εύρίσκομ,εν άναγεγραμμένην τήν 

έλπ ίδα , «δτ ι  τ ά  άποτελέσματα τών ύπο- 
δερμικών τούτων ένέσεων μετά  καί άλλων 
θέλει έκθέσει βραδύτερον έν ίδίφ φύλλω».

'Όσον άφορά περί τής διά τής έσωτερι- 
κής τοϋ υδραργύρου χρήσεως θεραπείας κατά 
τής συφίλιδος δ κ. Μπαλάνος μεταφέρει Ικ 
τού συγγράμμ,ατος τοϋ κ. Α.Φουρνιέ τήν ΰπ’ 
αύτοϋ έφαρμοσθεΐσαν ιδίαν μ.έθοδον θερα

πείας, b  χα1 μέθοδον τών διαδοχικών  
θεραπειών  άποκαλεΐ. Ιδού  δέ πώς ό κ. 
Φουρνιέ έξηγει τήν μέθοδον ταύτην, άπότο-  
κον ούσαν πείρας πολυετούς, καί άπότοκον 
αποτυχιών πολυπληθών, &ς αυτός ύπέστη 
χρώμενος, ώς λέγει,  μεθόδοις άλλαις ύπό 
τών διδασκάλων αύτοΰ παραδοθείσαις. «"Αρ
ρωστός τις φέρων εύκρινεστάτην βλατιδώδη 
βυφιλίδα συνοδευομένην μετά καί άλλων 

«υφιλιδικών δευτεροβαθμίων Ικίηλώσεων

προσδραμει πρός ημάς, άναγράφομεν αύτφ 
ενα εως δυο κοκκους πρωτοϊωδιούχου υδραρ
γύρου καθ’ έκάστην. Μετά 3 η 4  εβδομάδας 
κατα  πιθανότητα, ή σύφιλις εξαλείφεται* ό 
άρρωστος ημών θα εξακολούθησή τήν τοϋ 

φάρμακου χρήσιν Ιπ ί  δύο περίπου μήνας. 
Τί δέ θά πράξωμεν μετά τό χρονικόν τοΰτο 
δ ιαστ/ιμα; μετά τό χρονικόν αύτό δίμ,ηνον 
διάστημα θ’ άναστείλωμεν τόν ύδράργυρον 
δ,τι καί άν συμβή, πεπεισμένοι δντες έκ 
πείρας, δτι ό άρρωστος ήμών ήρξατο ήδη 

συνοικειούμενος μετά τοΰ ύδραργύρου, καί 
οτι ή Ιξακολούθησις τοΰ φαρμάκου αύτοϋ 
σμικροτάτην, άσήμαντον, σ/ετικώς θά έπι-  
φέρη ώφέλειαν. ® i “ πέχνι λοιπόν 6 άρρω
στος ήμών άπό πάσης θεραπείας έπί τινας 
εβδομάδας, κατ’ έλάχιστον δρον έπί έ'να 
μήνα. Μετά τήν παρέλευσή τοΰ μ.ηνός, δ ,τ ι  

δηποτε και αν συνέβη, ειτε δηλ. δ άρρωστος 
διατέλεσε καθ’ ολον αύτό τό διάστημα α 
νενόχλητος άπό πάσης συφιλιδικής έκδη- 
λώσεως, είτε έπήλθον αύτφ νέαι Ικδηλώ- 
σεις, άναλαμβάνομεν τήν τού υδραργύρου 
χρήσιν, καθ’ o u ,  καί έν ^  περιπτώσει ού- 
δεμία Ιπήλθε τφ  άρρώστω νεωτέρα έκδή- 

λωσις, τό συφιλιδικόν στοιχειον εξακολου
θεί ύφιστάμενον καί κατά συνέπειαν δ νο- 
σών ύπόκειται είς δ ,τ ι  προσπαθοΰμεν νά 
προλάβωμεν, εις μ,εταγενεστέραν ταύτης 
προσβολήν».

«Μετά ταύτα άναστέλλομεν καί πάλιν 

τόν ύδράργυρον έπ ί τρεις, κατά  μέσον δρον, 
μήνας, καθ’ 3 χρονικόν διάστημα άφ’ ένός 
μέν δέν φοβούμεθα τοσοΰτον τήν έπέλευσιν 
σπουδαίων συφιλιδικών έκδηλώσεων, άφ’ 
Ιτέρου δέ ώφελούμεθα τά μέγιστα, καθ’ 
δσον δ άρρωστος άπεθίζει τόν υδράργυρον<>.

«Έπαναλαμβάνομεν καί πάλιν τόν ύδράρ
γυρον έξακολουθοΰντες καί πάλιν αΰτδν 
έπί 2ξ, έπτά  έως οκτώ έβδοι/.άδας, διακό- 
πτομεν εϊτα αύτόν καί πάλιν έπί τινας



Β Υ Ρ Ω Ν

Μ νας, και οΰτως έφεξής, προσέχαντες πάν- I 
τοτε, δπως μεθ’ Εκαστον στάδιον ένεργη- I 

τικής θεραπείας έπηται στάδιον άσυχίας, I 
άναπαύσεως, αποχής άπό πάσης θεραπεία?»· I 

Κατά τών τριτοβαθμίων συφιλιδικών έκ- I 

δηλώσεων παραδέχεται καί δ κ. Μ-αλανος I 
ώ; λυσιτελή τάν y ρν̂ αιν τοΰ ίωδιουχου κα- I 
λίου, ουδόλως δμως συμφωνεί (Λετα τοϋ κ. I 
Κουλλεριέ παραδεχομένου, οτι τοΰτο έπ ι-  I 
φέρει την ατροφίαν τών αδένων και ιδια I 
τών μαστών. «Καίτοι έχορηγησαμεν τό ίω- I 
διούχον κάλι, λέγει δ κ. Μπαλανος, είς I 
μεγάλας δδσεις καί έπί τινα χρόνον, κ α τ ’ I 
ευκρινέστατων τριτοβάθμιων βλαβών εις I 

τινας έκ τών έν τώ  Νοσοκομείω νοσηλευο- I 
μένων γυναικών, καί εις τάν πόλιν είς άρ- I 

ρώστους τής ιδιαιτέρας ημών πελατείας, έ- I 
. πεστήσαμεν δέ τάν προσοχήν μας έπι τε  I 
τών μαστών καί τών δρχεων προ καί μετα I 
τάν δι’ ίωδιούχου κάλεος θ ερ α π ε ία ν , οΰδε- 1 
ποτε συνέπεσε νά ίδωμεν τάν άτροφιαν τών 
αδένων αύτών. Συμμεριζόμεθα έπομενως τάν 
γνώμην τοϋ Ρ. Μελχιώρ καί πολλών άλ
λων, παραδεγμένων, οτι τ® ίωδιοΰχον κάλι 
διαλύει μόνον τάς νοσηράς εξογκώσεις τών 
έν λόγω αδένων καί ούδέν πλέον».

Τοιαύτας καί πλείστας έτέρας τροποποιή
σεις, άποτόκους πολυετούς πείρας, έπί τάς 
θεραπείας τών ’Αφροδισίων νοσημάτων ό κ. 
Μπαλάνος έπηνεγκεν έπί τοϋ έν τώ  λόγω 

συγγράμματος τοΰ κ. Κουλλεριέ, δπερ ηδη 
έπληρωσε μίαν τών σπουδαιοτέρων ελλεί
ψεων, ην πολλαχώς συνιρσθάνοντο οί έν 
'Ελλάδι νέοι ιατροί, στερούμενοι ειδικού 
συγγράμματος έχ ί  νοσημάτων τοσούτον 
δυστυχώς καί τάν πατρίδα ημών μ α-  
στιζόντων. 'Ενός μόνον άποροΰμεν διά 
τ ί  δ κύριος Μπαλάνος πολύ όλίγας 
έπηνεγκεν ιδίας παρατηρήσεις έπί της θε
ραπείας της βλεννορροίας καί τών έκ ταύ
της πηγαζόντων έπιπλοκών, ήτις ,  έπιτρα-

πήτω  ήμΐν νά εΐπωμεν, δέν εύρίσκεται τοσοϋ- 

τον ευκρινής καί σαφάς έν τώ  συγγράμματι 
τοΰ κ. Κουλλεριέ. Νά ύποθέσωμεν, δτι  έ- 
στεοεΐτο ιδίων παρατηρήσεων ; θά περιπέσω- 
μεν βεβαίως εις ΰπόθεσιν πόρρω άπέχουσαν 
της πραγματικότητος ,  διότι γιγνώσκομεν, 
δτι τοΰ κ. Μπαλάνου ή ιδ ιωτικά τούλάχι-  
στον πελατεία  καί έπ ί τών νοσημάτων αύ
τών δέν είναι περιωρισμένη, άλλ’ οΰδέ καί 
εις έλλειψιν επιμελούς έπ ί τούτω έρεύνης 
δυνάμεθα ν’ άποδώσωμεν την σιωπάν τα ύ 
την τοϋ κ. Μπαλάνου, διότι αύταί αύται αί 
πολυπληθείς έν τώ  δευτέρω μέρει άναφερό- 
μεναι τροποποιήσεις μαρτυροϋσιν, δτι  καί 
έπί τοϋ πρώτου, «περί βλεννορροίας» μέ
ρους, a t  τέ ερευναι καί τά  πειράματα αύτοϋ 
δέν θά ώσι μικρας προσοχής άξια. Ί σ ω ς  
επιφυλάσσεται έν δευτέρα τινι έκδόσει νά 
πλουτίσν] καί τό μέρος τοΰτο διά τών πο
λυτίμων τούτων έπ ί τοϋ θεραπευτικού μέ- 
ρου; τροποποιήσεων, ώς έπλούτισε καί τδ 
δεύτερον μέρος. Έλπίσωμεν εις τοΰτο, καί 
πιστεύομεν, δτι  η έλπίς ημών αυτη δέν 
θ’ άποβή πλάνη πεποιθότες εις τε  τάν ε
πιμέλειαν καί τόν επιστημονικόν ζήλον τοϋ 

κ. Μπαλάνου.

Ά ΰ ή ν α ι  ττ\ 26  Ίβρίον i8*18.

Κ. Κζ.
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ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Σ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.

[Συνέχεια]

Καί είς μίαν τών ρωμαντικών τούτων θα
λασσίων πλανήσεων έμελλε νά αισθανθή 
κατά πρώτον 6 ποιητής μας τδ αίσθημα τοϋ 
έρωτος. ΤΙΙτο δυνατδν δ ΰμνητάς έκεϊνος τής
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φύσεως, ό ψάλτης τών καλλονών της νά 
μείνη κωφός, είς τάν μυστηριώδη καί γλυ-  
κειαν φωνάν, ή'τις μεταξύ τών νεανικών ο
νείρων άναμιγνύει τάν λέξιν ερως; Ειχομεν 
εΐπει πρό ολίγου, οτι αίσθημά τ ι  αόριστον 
κατείχε τά,ν καρδίαν τοϋ ποιητοΰ πολλάκις, 
οπεο δέν ήδύνατο νά συγκαταλεχθή μεταξύ 
τών συνήθων έκείνων άτινα είς πασαν ηλι
κίαν έπικρατούσιν έν πάση καοδία. Τό εκα- 
λέσαμεν αόριστον, διότι δέν ήδύνατο νά τό 
άποδώσν) που ελλείψει τών θεοτήτων έκεί
νων, αϊτινες τό έξεγείρουσι. ’Αλλά καί το<· 
μέχρι τοΰδε πολλαί τοιαΰται ^Ίριδες προσέ- 
βαλον τούς οφθαλμούς τοΰ ποιητοΰ μας, ού- 
δεμία παρήγαγεν έν τή καρδία του τούς 
παλμούς εκείνους, οΐτινες συνοδεύουσι τόν 
έρωτα. Υ πήρχε λοιπόν κενόν τ ι  είς τάν καρ- 
δίαν του, κενόν σχηματιζόμενον έκ της έλ- 
λείψεως τής ζωογόνου εκείνης αύρας. Ά λ λ ’ 
δταν μίαν έσπέραν ΰπό τό φέγγος της 2ε- 

λη'νης λαμπρά ώς άστάρ, καλλιπρεπάς ώς 
Νηρηίς, έξήστραψε πρό τών θαμβωθέντων 
τοΰ Λαμαρτίνου οφθαλμών έπί τίνος ακτής 
κόρη τις τής Παρθενόπης, είς τό πρόσωπον 
τής όποιας ή γλυκύ της καί ή χάρις άφθό- 
νως ήσαν έπικεχυμέναι, ήσθάνθη ούτος τάν 
καρδίαν του πληρωμένην ύπό τών όεινών 
ηλεκτρικού ρεύματος, δπερ τόν προσείλκυε 
πρός τόν φάρον εκείνον, είς δν αί όνειροπω- 
λήσεις του εΰρισκον τέρμα. Ένόμισεν δτι 
ήτον ή χάρις τής οποίας καί αύτό τό δνομα 
ή εύσταλάς κόρη εΐχεν ύφαοπάσει. Ώ νομά-  
ζετο Γρατσιέλλα. "Εκτοτε δ ποιητάς ήγά-  
πησε τάν Γρατσιέλλαν διαπύρως. Ά λ λ ά  
φεύ! ό έρως του έν.εΐνος ήτον έκ τών νεα
νικών παθών, άτινα έπιδρώσιν έπί τής φαν
τασίας καί ούχί έπ ί τής καρδίας, διάττων 
άστάρ ούτινος δλη ή λάμψις δαπανάται έν 
μ ι ί  στιγμή καί εϊτα άπόλλυται.  ΤΙ1τον, ώς 

αυτός έν τή  Γ ρ α τσ ιέΛ Λ α  του τδ άποκαλεΐ, 
νεανικόν παράπτωμα. Ά λ λ ά  δυστυχώς διά

τάν χαρίεσσαν τών άκτών κόρην, ευρεν ηχώ 

έπί τής καρδίας της. Δυστυχώς ναί! δ ιό τ ι  
ή άφελάς φιλαισθήμων παιδίσκη άνταπε-  
κρίθη διά τοΰ αισθήματος εκείνου, δπερ 
σβέννυται μόνον έν τώ  ζόφω καί τή σιγή 
τού τάφου καί δπερ άπαξ εΐσχωρών εις τινα 
καρδίαν ουδέποτε δύναται νά έκδιωχθή. 
‘'Οθεν δταν επέστη ή μοιραία στιγμά καθ’ 
ην δ διάττων άπωλέσθη έν τ<5 κενώ, δταν 
ό Άλφόνσος έπιλήσμων τών δρκων καί τών

νεαρόν καί περικαλλές έκεϊνο πλάσμα έσβέ- 
σθη συμπαρασύρον μεθ’ έαυτοϋ τόν έρωτα, 
δ'στις τω άπέβη τόσω ολέθριος, έξέπνευσε 
προφέρον τό δνομά του. (Ά πέθανε χωρίς αί 
χεϊρές της νά δυνηθώσι νά θλίψωσι διά τε -  
λευταίαν φοράν τά,ν χεΐρά του, χωρίς νά 
αίσθανθώσι τά  μέχρι καί αύτοΰ τοϋ τάφοι» 
άπτόμενα τοϋ ονόματος του χείλη της την 
εΰεργετικάν τών χε ιλ έω ν  του σΰμπτυξιν .)  
Μόνον μετά δέκα έτη δτε αί. θλίψεις έπέ-  
φερον έπί τοΰ έπιλη'σμονος νέου τά,ν άνά- 
μνησιν, καί τά  έτη τώ άπέδωκαν τάν σκέ- 
ψιν, άνεπόλησε μίαν εύδαίμονα σελίδα τοϋ 
νεανικού βίου του, είδε μετά θλίψεως καί 
τύψεων έτέραν ζοφεράν καί άπαισίαν, καί 

άφ’ ού διά τών δακρύων του επειράθη μ ά -  
την νά έξαλείψη κηλϊδα άνεξίτηλον δια- 
κόπτουσαν τάν διαφάνειαν τής συνειδησεώς 
του, ώς θυμίαμα έπ ί τοΰ αγνοουμένου μνή
ματος τής έρωτιώσης παιδίσκης έχάραξε 
τούς στίχους εκείνους, οΐτινες άποτελοΰσιν 
2ν τών βαθυτέρων ποιημάτων του, τδ  
Πρώτον ‘Ά Λ γο ς .  Ιδού  πώς άπεικονίζει 
τάν καλλονάν τοΰ ’Αγγέλου έκείνου διά τών 
εξής στίχων τοϋ ποιήματος τούτου δπερ ή 
πρός πένθος άμών μέγα , μόλις χθές έκλεί- 

ψασα αιθέριος Μοΰσα τού κυρ. Πώπ τόσω 
θαυμασίως μετεκλιμάτισεν εις τάν ελλη
νικήν γλώσσαν.
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τΗτον έκκαίίίκα έτ&ν άνοίξεως μυρσΐναι 
Ουδέποτε ήγλάϊσαν νεάν.δ’ άβροτίραν 
Ουδέποτε τών ον-ιερων α’.γιαλών αί δΓναι 
Είς δψιν ένωπτρΙσΟησχν αυτής τρυφερωτέραν 
Ούδέποτ έτκιάζετο τό λεΤον μετωπόν της 
Οϋτενιιρελη τον γλαυκόν ήμαύρου όφίαλμόντης.

*Η δε ©ωνή της λχλιά τής παιδικής ψυχής της 
Και τούς άέρας εθελγε δια τής μουτικής της.

Διατρίψας οίίτω περί τά  τρία έτη έν ’Ι
ταλ ία  έπανήλθεν εις την γενέθλιον δλως 

κατε/όμενος Οπό τών θλιβερών εντυπώσεων 
άς ή έκεΐ ζωή του άφήκεν έπί τοϋ πνεύμα
τός του. *0 πλάνης βίος, τά  έπικίνδυνα κι
νήματα του καί τέλος ό έρως έκεΐνος πρός 
ί ν  προσηνέ/θη τοσοΰτον πραδοτικώς ένετύ- 
πωσαν έπί τής μορφής του νέφη τινα με
λαγχολίας καί θλίψεως άτινα ήσαν ή πιστή 
άντα-άκλασις τών συμβαινόντων έν τή καρ- 
δία του. *Η εί; τόν πατρικόν οΐκον έν τού
το ι ;  επάνοδός του μας παρέχει εικόνα ό- 
μοίαν τήν τοΰ Ά σωτου υίοΰ. Δάκρυα χ α 
ράς έρρευσαν αμφοτέρωθεν, περιπτύξεις θερ
μότατα'.  άντηλλάγησαν καί αιτήσεις συγγνώ
μης έξεχύθησαν άπό τής καρδίας τοΰ άπει
ρους υίοΰ, ην άσμενέστατα παρέσχον οί λή- 
σμονες έκ παρελθόντος γονείς μόνον είς τό 
παρόν άρκούμενοι καί προβλέποντες είς τό 
μέλλον. Τότε άπασα ή οικογένεια έγκατέ- 
λ ιπ ε  τά Μιλλύ καί ένεκατέστη είς Μασών.

Ά λ λ ά  φαντασθήτε, οί γνωρίζοντες τής 
Μητρός τοΰ ποητοΰ τήν πρός αύτόν άφο- 
σίωσιν, οποίαν όδυνηράν έντύπωσιν έμελλε 
νά παραγάγνί επί τοΰ πνεύματός της, ή 
θέα τοΰ υίοΰ της έξησθενισμένου, μεμα- 
ρασμένου κ α τ ’ αυτά τό άνθος τής ήλικίας 
του καί οίονεί άπογοητευθέντα τόν βίον, 
ού τάν ουδόν μόλις διεσκέλιζεν. « Ή  Μήτηρ 

μου, λέγει ό ίδιος είς τάς ’Ε ξομολογήσε ις  
του (confessions) δέν ήδυνήθη νά μή ώ- 
χριάσ/) καί φρικιάσή καταφανώς βλέπουσα 

πόσον ή μακρά μου απουσία καί αί από

κρυφοι βάσανοί μου έξησθένισαν καί ήλ- 
λοίωσαν τούς χαρακτήρας μου» . . . . Ή  δυσ
τυχής γυνή είχεν εννοήσει τά τρομερόν καί 
δηλητηριώδες πάθος, ό'περ είσήλασεν είς τήν 
ν.αρδίαν τοΰ προσφιλούς αύτής υίοΰ, καί 
έν τή μητρική στοργή της ησθάνθη τήν 
καρδίαν της σπαρασσομένην ΰπό τής απελ
πισίας.

Ά φ ’ ού άπήλαυσεν έπί αρκετόν καιρόν 
τής γαλήνιου ευδαιμονίας, -?ιν παρέχει ή 
οικογενειακή συμβίωσις, καί έθερμάνθη π ά 
λιν ό άποψυχθείς Λαμαρτϊνος έν τοΐς μη- 
τρικοΐς κόλποις, ήσθάνθη τήν άνάγκην ό
πως μεταβή είς Παρισίους, πρός πλείονα 
φιλολογικήν άνάπτυξιν. Ά λ λ ά  πράς τοΰτο 
ό πατήρ του δέν ήδυνήθη νά τώ παράσχνι 
η τήν γλίσχραν καί άνεπαρκή έπιχορήγησιν 

τών χιλίων διακοσίων φράγκων. Ό  δυστυ
χής υιός γνωρίζων όπόσας δαπάνας είναι 
υποχρεωμένος νά ύφίσταται πας τις έν 
μέσω τοΰ μεγάλου εκείνου κοινωνικού λ α 
βυρίνθου, εΰρέθη τότε έν άμηχανία, καί 
μετά θλίψεως έβλεπε τά  διά τούς Παρι- 
σίους ό'νειρά του άφιπτάμενα πράς τής α
παίσιας πραγματικότητος. Ά λ λ ά  καί π ά 
λιν ό παρήγορος άστήρ του, ή τά  πάντα 

υπέρ αύτοΰ θυσιάζουσα μήτηρ του έμελλε 
νάτόν έξαγάγ·/] τής αβύσσου τής αμηχανίας, 
έν γ εύρίσκετο. Άποχωριζομένη τοΰ τελευ
ταίου έναπολειφθέντος αύτή  έκ τής κοσμη
ματοθήκης τής νεότητάς της άδάμαντος, 
έθηκεν αύτόν κρύφα ύπό τήν χεΐρά του, 
λέγουσα συνάμα μετά  τής συμπαθούς φω

νής της.
—  "Υπαγε νά ζητήσνις τήν δόξαν.
Καί ίδοΰ δ Λαμαρτϊνος έν τώ  μέσω τής 

μεγάλης έκείνης εστίας τοΰ πολιτισμού, 
καί τής εύρείας κρηπΐδος καί τής δόξης, 
ή'τις καλείται Παρίσιοι.

Έν τούτοις ό έν τή μεγαλοπόλει έκείννι 
βίος του διέρρευσε χωρίς οΰδέν συμβεβηκός

Β Υ Ρ Ω Ν 567

νά ταράξ/ι τήν μονοτονίαν τών σπουδών 
καί τών άναπαύσεών του. ΤΗτο κεκηρυγμέ- 
νος κατά τοΰ Βοναπάρτου καί έλάμβανε 
μέρος εις πάντας τάς κ α τ ’ αύτοΰ διαδη
λώσεις, πεποιθώς, ό'τι ούτως ευαρεστών τάς 
ιδίας κλίσεις θά ήδύνατο συνάμα νά κο- 
λακεύη καί τόν φανατισμόν τοΰ αρχαίου Βα
σιλικού πατρός του. Ενίοτε κατά τάς ώρας 
τής άναπαύλας του έπορεύετο είς τά δάσο? 
τών Βιγκεννών (bois de Vincennes). ό'πως 
διασκεδάσνι κατασκευάζων διά τοΰ- φλοιού 
τών δρυών ούριγκας, εφεύρημα είς 8 ήρέ- 
σκετο ό άπράγμων βίος του, άλλοτε έπρο- 

τίμα νά δαπανα τάς ώρας του, άναγινώ- 
σκων είς τάν περίφημον τότε ηθοποιόν Τάλ- 

μαν περικοπάς ανεκδότου τινάς τραγωδίας 
του καί ζητών παρ’ αύτού συμβουλάς έπ'( 
τής δραματικής τέχνης, καί άλλοτε διήρ- 
χετο τάν καιρόν του ρίπτων λίθους έπί τού 
ρεύματος τοΰ Σηκουάνα, έν ώ αύτοσ^εδία- 
ζε καί ονειροπολεί τήν μέλλουσαν φιλολο
γικήν δόξαν του.

Ά λ λ ά  πας τις θά έννοή, ότι 6 βίος ούτος 
θασσον ή βράδιον έμελλε νά τώ καταστή 
οχληρός. "Οθεν έπί τή προφάσει, ότι δέν 
ήδύνατο πλέον νά ζήση είς χώραν, έν -ή έ-  
βασίλευεν ή σπάθη (κατά τήν έποχήν ε
κείνην διεΐπε την Γαλλίαν ώς καί τήν Ευ
ρώπην 6 άνθρωπος τοΰ Βατερλώ), έγκατέ- 
λ ιπε καί αύθις τήν Γαλλίαν, όπως έπα- 
νιδη την ’Ιταλίαν. Τό διάβημα τούτο πα-  
ρεξηγήθη ΰπό τινων, οί'τινες ΰπεστήριζον, 
ότι ό ποιητής άπεμακρύνθη τής πατρίδος 
του, όπως άκολουθήστ, τά  βήματα ώ:αίας 
τινάς κομήσσης, ήτις τόν είχε σαγηνευσει 
είς τά έρωτικά δίκτυά της. Ά λ λ ά  τούτο 
άποκρουόμενον γενικώς ώς μώμος άνύπαρ- 
κτος έ ;  εκείνων, οδς έθίζουσι πάντοτε νά 
προσάπτωσιν εις πάσαν μεγάλην υπαρξιν, 
απαδει καί πράς τάν φυσικόν λόγον, καθότι 
ούδαμοΰ τών ποιημάτων τού Λαμαρτίνου, έν

οίς διαλάμπουσιν ήΓρατσιέλλα καί ή Έλβίρα} 
ούδαμοΰ δίδεται νύξις τοιούτου χομητ ιχον  
έρωτος. Τό άληθές δέ είναι, δ τ ι  διήλθε τάς 
Ά λ  ■•εις παλιν ποθών μόνον νά κλαύση έπί 
τού τάφου τής άτυχούς Γρατσιέλλας καί 
ζητήσν] συγγνώμην άπό τήν σκιάν της. Ή  
ποιητική καρδία του έπόθησε νά έπανίδη 
τούς τόπους, ους άλλοτε διέτρεχε μ ε τ ’ αύ

τής, ήθίλησε νά άκούση τών κυμάτων τόν 
φλοίσβον, όστις έλικνιζεν άλλοτε άμφοτέρους 
ρεμβάζςντας έν ίερα σιγή ή εκφράζοντας δι’ 
άρρήαων εκφράσεων έ'ρωτος τά άμοιβαΐα αί-  
σθήματά των, άτινα αυτη μέν έτήρησε π ι 
στά ρ.έχρι τάφου, αύτός δέ άπεκήρυξε λίαν 
προδοτικώς, έπόθησε νά προσβλέψτι τάν ου
ρανόν εκείνον, 8ν έπεκαλεΐτο ώς μάρτυρα 
τών όρκων του καί ν’ άτενίσν) τούς άργυ- 
ρολαμπεΐς άστέρας, οϊτινες έρραινον άμφο- 
' ερους άλλοτε διά τών ιλαρών άκτίνων των 
περ’.διαβάζοντας παρά τήν άκτήν ή άνα- 
παυομένους ΰτ.ό τάς τανυσικόμους ιτέας. Ή -  
θέλησε τέλος νά έπανεύρη όλα έκεΐνα τά  
στοιχεία, ίζ  ών συνέκειτο ή εύδαιμονία του 
άλλοτε, καί άτινα ήδη προεκάλουν τήν 
θλίψιν του, καί έπανευρίσκων ταΰτα  νά 
αίτήσν) διά δακρύων τήν συγγνώμην, είς ην 
ήλπιζε τήν ανακούφισή τών π  όνων του. Καί 
οΰτω ΰπό τάν φλοίσβον τοΰ άργυροειδοΰς 
κύματος, ΰπό τήν ΰποτρέμουσαν ΰπολαμ- 
πην τών αστέρων καί ΰπό τάν ψίθυρον τών 
μελαγχολικών ιτεών, συνέθεσε τό πλεΐστον 
μέρος τών πρωτων I J ο ιητιχω ν Μ ε λ ε τ ώ ν  
του άς τώ ένέπνευσαναί θλίψεις ^ θ’- πόνοι.

"ίδωμεν πώς έν αύτοΐς μετά συγκινητι- 
κωτάτης μελαγχολίας  έκφράζεται ό βαρυ- 
αλγών ποιητής :

Τ ’εΐναι δι’έμέ ή χλόη, αί κχλύδαι κ ’αί κοιλάδες 
Ων τό θέλγητρον άπεπτη ώς ονείρου εΰπετοϋς 

Ματην περιξ μου άπλοΰνται άλση, άνθουσαι πε- 
λ « [διάδες
Έ ν  ον λείπει καί δέν βλέπω ε!μή ζό»ους μιση-

[τούς.
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Ά ν  ό ήλιος έκλείπη $ άν οδτος άνατέλλη 
Έπιχέων παντοΰ ρόδα κα\ τήν φύσιν έγκοσμών 
*Αν ό οΰρανος ζοφοΟται εϊτε στίλβει τ! με μέλ

λ ε ι  ;
Τ ’εΤναι προς εμέ ό κόσμος 6 άπαΰστως ευθυμών;

Έν δέ τή άχε,Ιχίσ ία  του (Le closes 
poire) ,  ιδού πώς θρηνεί τά ;  έκλιπούσας πρό 
τοΰ φάσματος της κακοδαιμονίας ελπίδας 
του ·  · ·

ΟΤμοι ώ; σεΓς ελάτρευσα τήν προσφιλή ελπίδα, 
Καί £τμενο; έρρόφησα τ* φίλτρα της, άλλ' εΤδα 

Πλάνην αύτοι φαρμακεράν'
Φέρει ή έλπίς τά βήματα ημών προς τάς άβύσ-

[σους

Καί πρίν κρημνίστ) στέφανοί μέ κλάδους πολυχρυ-
[σους

Τ * ς  δ υ σ τ υ χ ία ς  τή ν  βοράν.

Είτα εν τω  αύτω ποιήματι άποτεινόμε- 
νο; προς τδν Θεόν παραπονεΐται διότι έρρι- 
ψεν εις τόν κόσμον τήν δυστυχίαν:

Χωρίς οϋδεν νά στερηθής, ήδύνασο άφθόνως 
Νά διασπείρι^ς άμετρον, άπόλυτον καί μόνος 

Τήν ευτυχίαν μας θεέ !
Καί χρόνος σ’ήτον άπειρος καί δύναμις καί τόπος 
*0 νοΰς μου φρίττει! τοΟτο σύ ήδύνασο άκόπως, 

Πλήν δέν ήθέλησας ποτέ. ( ')

Ά π ό  τής μονήρους μέν άλλ’ αιθρίας ύ- 
πάρξεως, ήν ό Λαμαρτΐνος ουτω διήγε τόν 
άπέσπασεν ή εϊδησις τής πτώσεως τής αυ
τοκρατορίας καί ή έπανόρθωσις τής δυνα-

(1) Τάς δυο τελευταίας ταύτας στροφάς πα- 
ρελάβομεν έκ τής γλαφυρας παραφράσεως τοΰ 
όψιπετοΟς ποιητοΟ ήμών Σπ. Ν. Βασιλειάδου, 
νομίζοντες Εγκλημα, έν φ ΰπάρχουσι τοιοΟτοι 
στίχων άδάμαντες, νά παρεμβάλλωμεν Ιδίως 
τοιούτας μεταφράσεις. Και αν ενίοτε πράττωμεν 
τοΟτο ώ ς εις τά ς δύο πρώτας στροφάς, τοπράτ- 
τομεν ούχί ζηλοΰντες ποιητικήν δόςαν (τοιβύτη 
άπα ίτησ ις θα ητο μεγάλη διά τήν πεζότητα τοΰ  
χ«λβμου ήμών), αλλα μόνον δπως άπο-ύγωμιν 

άχαρι τοΰ πεζοΟ λόγου.

στείας τών Βουρβώνων. Τότεέτρεξεν είς Π α
ρισιού; έγκαταλιπών τους προσφιλείς εκεί
νους τόπους καί πρός μεγάλην τοΰ πατρός 
του εύχαρίστησιν κατετάχθη  υπό τήν βασι
λικήν υπηρεσίαν ώς σωματοφύλαξ. Τινες 
ισχυρίζονται, δτι έπραξεν οΰτω δ Λαμαρτΐνος 
ούχί επόμενο; ιδία κλίσει, άλλά μόνον διά 
νά εύρύνγι τήν θύραν τοΰ πατρικού βαλαν
τίου. 'Ημείς δέν δυνάμεθα νά δρίσωμεν κατά 
πόσον οί ισχυρισμοί οϋτοι είναι ή ούχί ακρι
βείς* γνωρίζομεν δμως δτ ι ,  δτε μετά τό έ- 
κατονθήμερον καί τήν αίματηράν εκείνην 

τοΰ Βατερλώ μάχην οί Βουρβώνοι έν τώ  
Αουδοβίκω Ι Η \  έπανέκτησαν τάς στοάς τοΰ 

Κεραμικοΰ δ ποιητής μας έγκατέλιπε τήν 
υπηρεσίαν.

Κ α τ’ εκείνους τους καιρούς £ν πάθος τόν 
κατεΐχεν έξ ολοκλήρου" επόθει Ιμμανώς τήν 
πολιτικήν δόξαν. "Εβλεπεν ανθρώπους άση

μους καί τέω ; άφανεΐς διασκελίζοντας τήν 
ούδόν τοΰ κοινοβουλίου, άνερχομένους άπαξ 
έπ ί τό βήμα καί έν μια στιγμή προσκτών- 
τας  τήν εύνοιαν, τόν θαυμασμόν, τό σέβας 
τοΰιλαοΰ. Τινά παραδείγματα σύγχρονα τών 
ημερών του δεν ά'φινον τήν φιλοδοξίαν του 
ταύτην νά ήρεμή. ’Επόθει ν’ άναμιχθή είς 
τήν πολιτικήν κονίστραν νά παλαίσνι νά 
πλήξτι νά πληγή, καί ή νάλάβϊ) τόν κοινω
νικόν θάνατον, ή νά κληθή πατήρ τής Π α- 
τρίδος. ’Ενταΰθα συνέτεινον πλέον όλοι οί 
πόθοι του, καί τόν σκοπόν τούτον έπ ιδ ιώ -  
κων, δπως τό μικρόν παιδίον επιδιώκει τήν 
φεύγουσαν χρυσαλλίδα διά μέσου τών ά- 
κανθών. Ά λ λ ’ οί πόθοι ούτοι τής π ο λ ιτ ι 
κής κόνεως, καί τοΰ κοινοβουλευτικού βορ
βόρου έβαίνον άντικρυς πρός τούς αίθερίους 
όνείρους τοϋ ψάλτου τής φύσεως, καί ητον 

αναγκαία καί άφευκτος ή σύγκρουσις, καθ’ 
ην τό £ν τών δύο τούτων άντιμαχομένων 
στοιχείων έμελλε νά ύπερισχύ*τ) καί τό ϊ -  
τερον νά έξαφανισθή. Ή  σύγκρουσις αυτη
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ελαβε χώραν, καί ιδού δ ποιητή; έγκατα -  
λείψας τά  νέφη προύτίμησε νά χωρήσνι πρός 
τό άχανέ; τής πολιτική; βάραθρον. Οί ποιη
τικοί ονειοοί του άπέπτησαν πρό τών φιλο
δοξών πόθων του καί έπήλθε στιγμή, σ τ ι γ 
μή φοβερά, καθ’ ήν ό μύστης τής ποιήσεως 
απηρνήθη τό Ίπποκρίνειον βάπτ ισμά  του 

καί έφώνησεν adieu a la poesie· · · Ά λ λ ά  
δέν ήτο πεπρωμένον νά απωλέσιρ ή φύσις 

ϋνα τών καλλίτερων ύμνητών της. Καί πα -  
ρουσιάσθη αυτη έν δλγι τή  καλλονή της, 
ύπό τήν μορφήν αγγέλου τινός έπιγείου, ού 
τίνος τά μειδίαμα ήν ηλιακή άκτίς καί τό 
βλέμμα σπινθήρ ήλεκτρικός. Τώ οντι δ ά γ 
γελος έκεΐνος, δστι; ώνομάζετο ’Ελβίρα 
ητον ή μόνη χειρ, ή'τις ήδυνήθη νά τόν ά- 
ποσπάσν) τού τέλματος τής ύλης έν ώ έ- 
πν ίγετο ,  καί νά τόν έπαναφέρν) έκεϊ δπου 
άλλοτε ή ποιητική αύρα λεπτή  καί μυρόεσ- 
σα έδρόσιζε τό πνεύμα του. Ό  Λαμαρτΐνος 
ίδών τήν έκλάμπουσαν έκ θέλγητρων καλ
λονήν εκείνην ήσθάνθη τό σφάλμα του, ήν- 
νόησε ποιον έ'νκλημα έπραττε θέλων ν’ ά- 
παρνηθή τήν ' φύσιν έκείνην τήν τόσω έπα-  
γωγόν καί έπεδόθη θερμότερον ή πρίν είς 
τήν λατρείαν αύτής, ήτις ήτον δλη ένσεσαρ- 
κωμένη εί; τοϋ; θελκτικού; καί ήδεΐ; χ α 
ρακτήρα; τής Έλβίρας. ’Ησθάνθη δ ι’ αύτήν 
τό πάθος έκεΐνο τό βαθύ, τό μυστικόν δπερ 
κατέχε ι  ά'πασαν τήν καρδίαν τοϋ ανθρώπου, 
καί δπερ, ουδέποτε άποσπάται ά π ’ αύτής 
χωρίς νά άφήσ·/) ί'χνη αιματηρά καί ανεξά
λε ιπτα .  Ή γάπησε τήν ’Ελβίραν διαπύρως 
μέ τόν έρωτα έκεΐνον οΰ Ttvo; ή πρός τήν 
Γρατσιέλλαν έλξις ήτον άπλή άντανάκλασις 
καί ή φλόξ τοΰ πυρώδου; εκείνου πάθους 
έπυρπόλει αύτόν άναδιϊομένη άπό τής καρ- 
δ ία ;  του, έν ή τά  αισθήματα άνέβραζον. Ό  
ίοως του ούτο; ήν αύτός έκεϊνος, 8ν τοσάκις 
ειχε συναντήσει είς τά δνειρά του καί έκ- 
οράσει έν τοΐς ποιήμασί του, 6 ένών δύο

ψυχάς εις μίαν καί συνταυτίζιον τό πύρ δύο 
βλεμμάτων, τό αληθές καί ούράνιον έκεΐνο 

αίσθημα, δι’ οδ γίνεται διεισπήδησις τοϋ 
πάθους άπό μιας έΐς έτέραν καρδίαν. Ά λ λ ά  
φαίνεται, δτι ή μοίρα ήθέλησε νά έκδικήστι 
έπί τών απολαύσεων τοϋ έρωτος έκείνου τήν 
έγκατάλειψιν καί τήν αχαριστίαν τοϋ πα
ρελθόντος, καί τό δρέπανον τοϋ θανάτου 
σκληρόν καί άμείλικτον ώ; συνήθω; διέκοψε 
τήν γαλήνην τής ευδαιμονία;, εις ήν άμφό- 
τεροι άμερίμνως έπλεον καί άρπάσας άπό 
τή ;  αγκάλη; τοϋ ποιητοΰ τόν άγγελον τών 

ονείρων του, έβύθισε τόν δυστυχή εκείνον 
εις πέλαγος άπεριγράπτου οδύνης.

Συνέπεια τρομερά'τή; οδύνης εκείνης τών 
διαψευ^θεισών ελπίδων τού έριοτος, υπήρξε 

αακρά καί βαρεία ασθένεια καθ’ ήν ό ποιη
τής εΰρέθη άπειράκις αντιμέτωπος πρός 
τόν θάνατον. Καί δταν άνηγέρθη τοϋ μαρα- 
στικοϋ έ/.είνου λήθαργου, έφερε τετυπωμένα 
έπί τοϋ μετώπου καί τών παρειών του τά  
ανεξάλειπτα ιχνη τών θλίψεων καί τοϋ άλ
γους. Ή  ώχρότη; ειχεν έπιχυθή εΐ; τήν 
άλλοτε δροσεράν καί μειδιώσαν δψιν του, 
καί ό μαρασμός διέδωκε τήν ατονίαν εις τά  
πρότερον σκιρτώντα μέλη του. ''οθεν είναι 
μέν αληθές, δτι  κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν 
τοΰ βίου του δ Λαμαρτΐνος προσήγγιζε τό 
χείλος τοΰ τάφου, άλλ’ είναι έπίσης βέ
βαιον. δτι  ε'κτοτε ό ποιητής έπανεΰρε τού; 
αιθέρα;. Ή  Γαλλία λοιπόν ώφειλε τον πο ιη
τήν της είς τήν ’Ελβίραν καί αυτη ύπήρξεν 
ούτως είπεΐν ολοκαύτωμα υπέρ τής πο ιητ ι
κής τοΰ Λαμαρτίνου δόξης.

Καί δντως έκτοτε άρχεται τό στάδιον 
• ών καλλιτέρων ποιήσεών του. Ά π ’ εκείνης 
τής έποχής κυρίως διαφαίνεται τό μέγα ε
κείνο πρός τήν θρησκείαν σέβας τοϋ ποιητοΰ 
δπερ άναλάμψαν έφώτισε τά ύπό τού Βολ- 
ταιρισμοϋ ζοφωθέντα στρώματα τής ποιή- 
σεως. ‘II ίιπερτάτη έκείνη θλίψις καί ή με-

7 2
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λαγ^ολία  τώ  έγέννησαν ίδεας ών μέχρι τοΰ- 
δε έστερεΐτο καί αί ίδεαι έκεϊναι τόν υπε
ρύψωσαν.

Κατά τό έτος 1 8 2 0  έράνησαν αΐ πρώ

τα'. ποιητικά! μελέται.  Ουδόλως δύναταί 
τις νά φαντασθή τήν έντύπωσιν -ftv προΰξέ- 
νησαν έπί τοϋ γενικοϋ πνεύματος αί πρώται 
αΰται τοϋ Λαμαρτίνου ποιήσεις. Οί σ τ ιχο 
πλόκοι καί στιχο/.λόποι ε ί /ο  ν τότε κα τα -  
πλημμυρίσει τήν Γαλλίαν, ένώ ή σχολή -ου 
Βολταίρου κατέστρεφε τόν κυριώτερον σκο
πόν τής ποιήσεως, καί έγεννα πρός αυτήν 
άπογοήτευσιν. "Ολοι έν γένει έπίστευον, δτι 

αΰτνι εϊχεν άποθάνει καί τή έτόνιζον επ ι
κήδειους. Ά λ λ ’ ό Σατωοριάνδος ήδη πρώτος 
ηρχιζε νά διασπα τόν ζοφερόν πέπλον, δστις 
έσκίαζε τόν ούρανόν τή; ποιήσεως, καί τήν 
άχλύν τής άθεΐας, ήτις έστέρει τοϋτον τοϋ 

ήλίου τή; άγνότνιτος. Τό π ν ε ύ μ α  τοΰ χ ρ ι 
σ τ ια ν ισ μ ό ν  (le genie de christianisme), 
και οί μ ά ρ τ υ ρ ε ς  τοϋ περιφήμου τούτου 
ποιητικού τής θρησκείας μύστου, προδιέθε
σαν τά πνεύματα καί διεχάραξαν τήν αλη
θή οδόν τής ποιήσεως. Ί ’πά τήν αποτελε
σματικήν εκείνην προανάκρουσιν έφάνησαν αί 
πρώται αΰται τοϋ Λαμαρτίνου ποιήσεις. 
■’'Εοως, φιλοσοφία, θρησκεία, ίδοΰ τά μεγε
θυντικά στοιγεΐα τών ποιητικών αελετών.

ί

Ά παξα παντες  έν τώ άμα ήγέρθησαν, ειδον, 
έθαύμασαν, έπε/.ρότησαν καί ήρ/ισαν νά 
συλλαμβάνωσι τήν γλυκεράν ελπ ίδα , δτι  ή 
ποίησις ζή. Έν δ ιαστήματι δύο έτών τεσ
σαράκοντα πέντε χιλιάδες αντιτύπων διε- 
σπάρησαν εϊς άπαντα  τόν κόσμον καί τεσ
σαράκοντα πέντε χιλιάδες πυρσών κατεφώ- 
τισαν τό πνεϋμά του. Καί ίδοΰ ό Λαμαρτϊ- 
νος έγερτήρ τής ποιήσεως, καί ίδοΰ ό ψάλ
της τής ’Ελβίρας κατάκτης τοΰ υλισμού.

Ά λ λ ά  πρέπει καί ήμεϊς νά ομολογήσω- 
μεν μεθ’ όλη; τής άμεροληψίας, ή'τις άναγ- 
καίως μας χαρακτηρίζει , δτι δικαίως

έθαυμάσθησαν αί ΠοιητικαΙ Μελέται τοΰ 
Λαμαρτίνου. ΑΪ ποιήσεις αΰται δεν έπ έ -  
δρασαν τόσω πολΰ έπί τοΰ γενικού 
πνεύματος, επειδή διέκοπτον τήν νάο- 
κην τής ποιήσεως, άλλά διότι απολύ
τως έν αύταϊς επικρατεί τό υψηλόν καί 
τό έξαίσιον. Ούδείς υμνησε"καλλίτερον τό 
θειον, ούδεμία ποιητική φαντασία ήδυνήθη 
ν’ απεικόνιση ζωηρότερον τήν καλλονήν τή ;  
φύσεως ή ν’ άνυψωθή μέχρι τών λ ε π το τά -  
των εκείνων αίσθημάτο>ν, άτινα καθίσταν
ται σχεδόν αδιόρατα. Αρμονία ελκυστική 
τών λέξεων, ζωηρότης άκρατος τή ;  φαν
τασίας, ΰψος τών έννοιών, εντέλεια περί 
τήν έκφρασιν τών ένδομύχων αισθημάτων, 

γλυκύτης, διαύγεια, φυσικότης, τά  πάντα 
συμμίγνυνται καί συγχέονται δπως χαρα- 
κτηρίσωσι τάς ποιήσεις ταύτας,  αϊτινες 
περισσότερον παντός άλλου έ'ργου αποτε -  
λοΰσι τόν Λαμαρτινον. 'Εκάστη φράσις, έ
καστος στίχος άναπέμπουσι μελωδίαν τινά 
τόσω θελκτικήν, καί συνεχοριένην διά ρυθ
μού τόσον ήδέος, ώστε νομίζει τις ,  δτι εΰ- 
ρίσκεται πρό μουσικής αιθέριας, καί φέρε
ται είς εκστάσεις- ΰπό ταύτας τάς πλού
σιας λοιπόν καί λααπράς ποιητικάς ιδιό

τητας ούχί άλόγως παραβάλλουσι τόν Λα- 
μαρτϊνον πρός μεγαλοπρεπή ποταμόν ρέον- 
τα ήδυψόφως διά τών άείποτε σκιεοών ο
χθών του. Τίς δέν άνέγνωσε, καί άναγνώ- 
σας δέν έθαύμασε τήν Π ροσευ  γ η ν ,  τήν 

'Α θ ανα σ ίαν ,  τόν α π ο θ ν ή σ χο ν τα  Χ ρ ι σ τ ι α 
νόν  ; Τίς δροσιζόμενος ύπό τής ζωογόνου 
αύρας τής νεότητος, καί εχιον καρδίαν με
ταξύ τών σπλάγχνων καί φαντασίαν έν τω  
πνεύματι,  δέν έστη τυφλούμενος ύπά δα
κρύων συγκινήσεως εις έκάστην στροφήν 

τής Λ ί μ ν η ς ,  τής φθινοπωρινής εσπέρας, 
καί τής πρόζ τόν Βύρωνα ωδής, περί ής 
ό Σατωβριάνδος 6 περίφημος τών Μ α ρ τύ 
ρων καί τής ΒεΛΛέδας ποιητής έλεγεν:
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«Αΰτη μόνη άξίζει πλειότερον δλου τοΰ 

Π νεύματος τοϋ χρ ισ τ ιαν ισμ ό ν  [/·ου.«
Καί έν τούτοις μεθ’ δλας ταύτας τάς 

ΰψηλάς ποιητικάς άρετάς, γαΰρος ή έχιδνα 
τής έπικρίσεως ήρχισε νά έκτοξεύ·/) τόν 
ιόν της. Λεν υπάρχει ειρμός τών εννοιών, 

δέν υπάρχει ενότης πνεύματος καί φαν
τασίας, δέν υπάρχει συνέπεια, δέν υπάρχει 
θετικότη; ιδεών, ελλείπει ή λογική α λ 
ληλουχία καί τό βάθος τής κρίσεως. ’ίδοΰ 

πώς οί περιφανείς κριτικοί έπροθυμοποιή- 
θησαν νά χαρακτηρίσωσι τάς ποιήσεις τοΰ 
Λαμαρτίνου. νΕ^ομεν πρό ήμών έν τω  συγ- 
γράμματί του «Timon» τόν Κορμενΐνον. 
Ίδω μ εν  πώς έκφράζεται περί τοΰ ποιητοΰ 
τών Μελετών :

a ’Εάν κατά τήν εποχήν μας υπήρχε φι- 
«λολογική τις κριτική, έστω καί έλαχίστη, 
»θά έμάνθανον τόν έπιστάμενον νά γράφνι 
»Κ. Ααμαρτϊνον καί νά σκέπτηται. Ά λ λ ά  
»τόν κατεθώπευσαν, τόν έκολάκευσαν, 

»τόν έπήρον, καί τόν διέστρεψαν. * 0 ,τ ι  
«γράφει σήμερον δέν δύναται νά ΰποληφθή 
«οΰτε ώς ωδή, οΰτε ώς έλεγία, δέν δύνα- 
»τα ι νά καταταχθή  οΰτε είς τήν Γαλλικήν 
«οΰτε εις τήν Α γ γ λ ικ ή ν  γλώσσαν. Συγ- 

»κρούει τάς λέξεις, διασπα τόν γραμμα- 
Βτικόν δεσμόν, καί τήν άρμονίαν των. 
« ’Επιδιώκει πάντοτε τόν αυτόν ήχον, ήχον 
«μονότονον. Μεταχειρίζεται πάντοτε τό 
»αύτό ^ρώμα, τό κυανοΰν. Οι οφθαλμοί 
«αείποτε είναι κυανοί δ ι ’ αύτόν, τό στε- 
»ρέωμα κυανοΰν, ή θάλασσα κυανή, τό 
« π τώ μ α  κυανοΰν, τά  πάντα κυανα, καί 
«αιωνίως κυανα, λαμβάνει τόν έπιτύμβιον 
«λίθον, τόν στρέφει, τόν έπαναστρέφει, τόν 
«μέτρα κατά μήκος τε καί πλάτος ,  σχε- 

}>διάζει τούς μικροτέρους θάμνους, οϊτινες 
«φύονται πέριξ, περιγράφει έν πρός έν τά 
«φύλλα τής σκιαζούσης αύτόν κυπαρίσσου, 
«καί ειτα φθείρει τόν λίθον διά τοϋ ένδύ-

«ματός του, τών δακρύων του, τών στε- 
»ναγμών του. Α ριθμεί έπί τής βελόνης 
«τοΰ ώρολογίου του τους σφιγμοΰς τοΰ ά- 
«ποθνήσκοντος. Ά φ ’ ού άποθάνιρ τόν άνα- 
«λαμβάνει, τόν κρεουργεΐ, τρυπανίζει τάν 
«έγκέφαλόν του καί επιφέρει τόν τριγμόν 
«τών οστών του. Ά λ λ ’ ή οδύνη αΰτη τοΰ 

«Κ. Λαμαρτίνου δέν είναι οδύνη άνατομι- 
))κοϋ μάλλον ή οδύνη ποιητοΰ, αληθής, 
»βαθεϊα, φυσική, αισθηματική;»

Εϊτα κατωτέρω ;
«'Ομολογώ, δτι  έν ταϊς ποιήσεσι τοΰ Κ. 

«Λαμαρτίνου ένυπάρνουσι φωναί τινες ΰ- 
«πέρταται,  φωναί τής ψυ-^ής. Ύ πάρ/ου-  
»σιν ήχοι ανήκουστοι κατακηλοΰντες τά 
»ούς. Ά λ λ ’ έπίση; δποία αταξία έν τή 

«φαντασία, δποϊοι τόνοι σφαλεροί, καί 
«σπασμωδικοί έν τή μελωδία του, όποία 
«δαψίλεια επιθέτων επιδεικτικών, δποία 
«κατάχρησις αναστροφών, μεταφορών, και 
«χρωμάτων. Ούδέν σχεδιον, ούδεμία δ ια -  
«σκευή. Ούδεμία δραματική πρόοδος. Παν- 
»τελής έλλειψις λογικής, διότι καί ή πο ίη-ι  
«σις δπως καί πάντα τά  άλλα απαιτεί 
»τοιαύτην».

Σεβόμεθα τήν μεγάλην ύτόληψιν τοΰ 
Κορμενίνου και δμολογοΰμεν, δτι  θά ήτο 
τόλμη νά θελήσωμεν, ν’ άντικρούσωμεν και 
διαψεύσωμεν ήμεις έν τή μικρότητί μας 
τόν μέγαν τοϋτον κριτικόν. Ά λ λ ’ όφείλο- 
μεν έπίσης νά δμολογήσωμεν καί έτέραν 
άλήθειαν, αλήθειαν, ήτις δέν δεϊται μ εγά 
λης βαθυνοίας καί έξιδιασμένης κρίσεως δπως 
παραχθή. 'Η αλήθεια αΰ ίη  είναι δτι ή ά- 
μεροληψία τοϋ κοιτικοϋ σκιάζεται ένταΰθα 
ΰπό τοΰ προσωπικοΰ τοΰ πολιτικού π ά 
θους, καί δτι  ή βαθεϊα κρίσις του αμβλύ
νεται πρό τής άντιπαθείας. Τίς δέν συναι- 
νεΐ μεθ’ ήμών βλέπων τόν ανώτεροι δρι- 
σμόν τής ποιήσεως τοΰ Λαμαρτίνου, δτι δ 
Κορμενΐνος φέρεται ακατάσχετος ΰπό τοΰ



#

5 7 2  B Y Ρ  Ω Ν

ρεύματος συστηματικής κατηγορίας; Διατί ] 
ό διάσημος κριτικός οΰδαμοΰ ένόησε μίαν j 
χορδήν έταίνου έξ εκείνων ας τόσον έθιξαν 
τόσοι άλλοι;  Διατί νά άπαιτί) έν τϊ) εύ- 
π ετε ΐ  ποιήσει τούς ξηρούς καί άτεγκτους 
τής λογικής κανόνας καί έν τ/, φαντασία 
νά ζητί; τήν κρίσιν και νά θέλν; ουτω νά 
συνδυάση δύο διεστώτα, άποκηρύττων πρώ
τος αυτός τάς άρχάς τής λογ ικής; Όποιον 

σφάλμα είναι άν μία ζωηρά φαντασία καί 
ποιητική καλαισθησία άρέσκεται νά περι- 
πλαναται εις τό κυανοΰν χρώμα, τά μόνον 
δι’ ού δύναταί τις νά καλλ-jvr, άντικείμε- 
νόν τ ι  δταν μάλ ιστα  τό τοσούτον είναι 
οφθαλμός, θάλασσα, στερέωμα ; ’'Αν ό 
Κορμενΐνος κατηγορη τόν Λαμαρτϊνον έπί 
καταχρήσει, περιγραφών, μεταφορών, καί 
αναστροφών, δέν μας δίδει ένα ορισμόν 
αυτός ό τόσον είς δρισμούς δαψιλής, είς τ ί -  
νοή είδους κατάχρησιν δυνάμεθα νά ύπαγά- 
γωμεν τήν έννοιαν καί τό λεκτικόν τών α
νωτέρω κρίσεων του; Αυτός ό όποιος φοίτ- 
τει, καί διαρρύγνησι τά ίμάτιά του, διότι ό 
Λαμαρτΐνος παρεμβάλλει τινά έξ εκείνων 
τών έπιθέτων άτινα έν τή ποιήσει είναι 
άδάμαντες, δέν δύναται νά μας έπεξηγήστ 

τ ί  έστι τρ ίβ ε ιν  το ν ,Λ ίθ ο ν  δ ιά  τον ε ν δ ύ 
μ α τ ο ς  και τώ ν σ τ ε ν α γ μ ώ ν ; η δέν δύνα- 
τα ι  νά μας είπν; άν διέπηται ΰπό τών 

κανόνων τής Λογικής,  οΐτινες, νομίζομεν, 
πρέπει νά έφαρμόζωνται πολλώ μάλλον 
έν τή κριτική ί  δπως αυτή τούς άπα ιτε ΐ  
έν τή ποιήσει, τό βραβεύει τόσω άφελώς 
καί έπιχαρίτως ποιητικόν δι’ Ανατομικού  
στεφάνου ;

Παρεξεκλίναμεν τοϋ θέματός μας, έπανα- 
λαμβάνομεν, ούχί, δπως άντιταχθώμεν κατά 
τοϋ Κορμενίνου, άλλά μέ μόνον τόν σκο
πόν τοϋ νά ϋποδείξωμεν εις ποια ανήκουστα 
σφάλματα δύναται νά παραφέρν, ένα βαθύν 
κριτικόν ή μ ετ’ έμπαθείας κοίσις. Ούχ ή τ 

τον δμως όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, ο τ  

καθ’ έν μόνον ό άνωτέρω κριτικός έκφράζε- 
τα ι  δικαίως, καί δτι  αί ποιήσεις τοΰ Λα- 

μαρτίνου στερούνται βάθους, άλλά μόνον βά
θους έννοιας, καί ΐπ τα ντα ι  εις τό κενόν ά- 
φίουσαι μόνον λάμψιν τινά θαμβούσαν το 
πνεύμα καί αρμονίαν κατακηλοϋσαν τό ούς. 

’Αλλά μήπως δέν δικαιολογείται διά τούτο 
ό Λαμαρτΐνος άριστα, άμα'κατανοήσοψ.εν δτι 
τά τοιοΰτον είναι άναγκαΐον προσό; τής 
νεωτέρας ποιήσεως; Πειραθήτε νά ΰπ α γά -  
γητε  τήν έλευθεραν φαντασίαν ΰπό τάν ζυ 
γόν εκείνον, δστις σήμερον καλείται λογική 

συνέπεια καί αλληλουχία, καί θά ΐδητε το 
άποτέλεσμα τής τολμηοας ταύτης άποπεί-  

| ρας σας. Θά παραγάγητε μίμησίν τινα Έ -  
ριχθονίου. δύσμορφόν τ ι  τέρας, σχολαστικό- 
τητος καί πεπερασμένης φαντασίας κραμα, 
γελοιογραφίαν τής ποιήσεως, μορμολύκειον 
τής φαντασίας, εϊδός τ ι  τέλος ’Αντωνια- 
δείου Μούσης. "Οπως λοιπόν δέν πρέπει νά 
ζητώμεν άστέρας έν τι) ίμέρα καί ήλιον έν 
τή νυ/.τί, ουτω πρέπει καί νά μή άπα ιτώ - 
μεν εις τόν χείμαρρον έκεΐνον τής φαντασίας 
τόν καλούμενον ποίησις τήν κηλιδοΰσαν ιλΰν 
τών γραμματικών λεπτολογιών άς καλοΰσι 
καταχρηστικώς Λ ο γ ικ ή ν . ’Ανεξαρτήτως δ
μως τής καλής ταύτης δεδικαιολογηρ.ένης 
έλλείψεως αί ποιήσεις τοΰ Ααμαρτίνου πρέ
πει νά κατέ/ιυσιν έν τώ ποιητικώ στερεώ- 
ματι τήν πρωτίστην θέσιν διά τά άπροσπέ- 

λαστον υψος τής φαντασίας καί τής έννοιας, 
καί τήν εντέλειαν τοϋ ρυθμού.

Αί ποιήσεις αύται άναγκαίως κατέστησαν 
τό δνομα τοϋ Ααμαρτίνου περιφανές μέχρι 
καί τών ΰψηλοτέρων στρωμάτων τής μ εγά 
λης παρισινής κοινωνίας. Μετ’ ολίγον είναι 
αί πύλαι τοΰ δ ιπλωματικού σταδίου, ΰπε- 
χοίρησαν πρό τοϋ ονόματος εκείνου καί ίδοΰ 

δ Λαμαρτΐνος ώς άκόλουθος (a ttache)  τής 
πρεσβείας, είς Φλωρεντίαν έχώρησε τό πρώ-
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τον πρός τήν πολιτικήν βήμα. Βραδύτερον 
θά έξετάσωμεν δποίαν επιρροήν έσχε τοΰτο 
έπ ί τοϋ ποιητοΰ μας, έπιθυμοϋντες νά έν- 
διατρίψωμεν ολίγον έ’τι εις τά  ρόδα τοΰ π ο ι-  
ητικοϋ του βίου, πρίν η αναγκασθώμεν να 
είσδύσωμεν είς τάς πολιτικάς άκάνθας. Έ/.εΐ 
είς τήν Φλωρεντίαν ΰπό τήν ζωογόνον αύραν 
τοΰ ήδυπαθοΰς κλίματός της, καί έν μέσοι 

τών λαμπρών εορτών, αΐτινες τ?. είναι ανα
πόσπαστοι, έμελλε νά ιδη, τούς πόθους έ- 
κείνους οδς έξέφραζεν έν ταΐς μελέταις, δταν 
άπηλπισμένος, περιστοιχισμένος πανταχό -  
Οεν ύπό στεοήσεων καί κακοδαιμονίας άνε- 
πόλει ένίοτε παρεληλυθείας στιγμάς εύδαί- 
μονας καί ήρέσκετο νά διακρίνν, έν τοΐς όνεί- 

ροις του άκτΐνά τινα μαρμαίρουσαν έν τώ 

ζοφ ερώ μέλλοντι !

Τις οΤδεν αν τό μέλλον μου άκβμη οίν φυλάττει 
Ευδαιμονίαν δι’ έμέ τί)ν άπελπιν γλυκεΐαν,

Tic οΤδεν αν είς τό άγνωστον ψυχή τις υπέρτατη 
Δέν τίίντ) ν’ άνταποκριθη προς τήν έμήν

[καρδίαν

Καί τωόντι άλλη τις Έλβίρα, ξανθή τις 
και έπίχαρις τής Άλβιόνος κόρη ές εκείνων, 
αΐτινες ένέπνευσαν τόν ποιητήν τής Παρι- 
ζίνης, ηύνόησε τήν καρδίαν του καί άντα -  
πεκρίθη πρός αύτήν. 'ΠνώΟησαν άμφότεροι 
διά τοϋ ίε;οϋ συζυγικού δεσμοΰ καί έκ-.ός 
τής αμοιβαίας συμπαθείας των ό μέν τήν 
έκαμε συμμέτοχον τής. λαμπράς δόξης του, 
ή δέ τόν κατέστησε κύριον κολοσσιαίας πε
ριουσίας, ήτις αύξήσασαΰπερμέτρως διά τοΰ 
τότε συμπεσόντος θανάτου θείου τού τίνος, 
άνέδειξε τόν ποιητήν μεταξύ τών πλουσιω- 
τέρων.

Κατά τό 1 8 2 3  έξήλθεν είς φώς δ δεύ
τερος τόμος τών μελετών του. Τά αυτά 
τών πρώτων πλεονεκτήματα έκόσμουν καί 
ταύτας καί τήν αύτήν έντύπωσιν παρήγα- 
γον έπί τοΰ γενικοΰ πνεύματος. Τό μόνον

. δπερ, καί δικαίους, τά κατέκρινον ίνταΰθ* 
είναι τό ολίγον σέβας, δπερ τηρών είς x fo  
μνήμην τοϋ άναξιοπαθοϋντος αίχμαλοιτου 

! τής αγίας 'Ελένης, καί ή δλως ανάρμοστος 
πρός ποιητήν μεροληψία, δι’ ης καθάπτεται 
τοϋ έκπληκτικοϋ εκείνου ήμιθέου. *Εν τού- 
τοις ή πρός τον Βοναπάρτην ώδή, ήν ή α ι
τ ία ,  δ ι’ ί,ν δ Λαμαρτΐνος έτιμήθη διά τοΰ 
σταυρού ύπό τής κυβερνήσεως.

(άκολουθέΐ)

XAVIER DE MAISTRE.

ΟΤ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ
ΤΟΤ

K A l’KASOV

Μετάφρασις 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ X. Γ· ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-

[ΣυνέχειαΙ

—  Είς τοιαύτην λοιπόν περιστασιν, ε- 
πανέλαβεν ό δικαστής, τ ι  θά ε/.αμνες τήν 
καλημέρα; Δέν θά ήσο ήναγκασμένος νά 
τήν κρατήσϊ,ς ώς πληρωμήν /.αί νά ήσαι 
καί ευχαριστημένος ; Δια τάσσω επομένως 
ί’να άποδώσης τό χαρτονόμισμα, καί δ φ ί 

λος άς σοί εΐπτ, καλημέραν.
'Ό τ ε  ή άπόφασις αυτη μετεφράσθη είς 

τούς περιεστώτας σφοδρός γελως ήγγειλε 
μακρόθεν τήν σοφίαν τού νεου τούτου Σο- 
λομώντος. Αύτός ούτος ό καταδικασθείς, 
μετά μακράν φιλονεικίαν ήναγκάσθη νά ύ- 
ποχωρήσν) καί βλεπων τό γραμματιον είπε 
«έγνώριζον προηγουμένως, δτι  θά έχανον, 
άν άνεμιγνύετο ούτος δ σκυλοχριστιανός.» 
'Η  έκτακτος αυτη εμπιστοσύνη, δεικνύει 
τήν ιδέαν, ήντινα εχουσιν οί λαοί ούτοι, 
περί τής ΰπεροχής τών εύρωπαίων, καί τό 
έμφυτον αίσθημα τοΰ δικαίου, δπερ ένυ-
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πάρχει παρά τοΐς μάλλον σκληοοΐς άν- 
θρώποις.

*0 Κασκάμβος άπέστειλε τρεις έπιστο- 
λάς άπό τ ί ς  κρατήσεώς του καί έν τούτοις 

ούδεμιάς ήξιώθη άπαντήσεως άν και είχε 
παρέλθει έτος. ν Ηρξαντο νά τω  έλλείπωσι 
λινοστολαί, καί πάντα  τά άναγκαιοΰντα, 
η ύγεία του έφθείρετο, ενεκα δε τούτοιν 
ητο πλήρης απελπισίας. Καί ό Ίβάν  αύ
τός ήτο ασθενής έπ ί τινα χρόνον. Ό  α υ 
στηρός Ίβραήμ, πρός μεγίστην έκπληξιν 

τοΰ ταγματάρχου, εϊχεν έν τούτοις ελευ
θερώσει τών δεσμών τόν ’ίβάν? διαρκούσης 

τ ί ς  κακοδιαθεσίας του, καί άφινεν αύτόν 
ελεύθερον· έπί τοϋ αντικειμένου τούτου τόν 
ηρωτ/ισεν ήμέραν τινα 6 ταγματάρχης.

α Αύθεντα, είπεν αύτώ ό Ίβάν, πρό 
πολλοϋ επεθύμουν νά σάς συμ.βουλευθώ ε~ί 
τίνος σχεδίου, δπερ μ.οί ήλθε κατά νοΰν. 
Νομίζω, δτι  ήθελ εν εΐσθαι καλόν νά γείνω· 
μωαμεθανός.

—  Είσαι άναμφιβόλως τρελλός.
"Οχι ποσώς δέν είμαι τρελλός* δέν ύ- 

π α ΡΧ,ει εμε είμν; τό μέσον τοΰτο, δπως 
σάς φανώ χρήσιμος. Ό  ’Ιμάμης μοί είπεν 
δτι,  δταν γείνω μωαμεθανός, δέν θά δύ- 
νανται πλέον νά μέ έχοισι δέσμιον, τότε 
θά σάς προσφέρω εκδουλεύσεις η τουλάχι
στον τροφήν καί ενδύματα, έπί τέλους τίς 
οίδε, αμα είμαι ελεύθερος, 6 θεός τών 
'Ρώσσιον είναι μέγας! θά ίδωμεν.

—  Αλλ’αύτός δ Θεός θά σέ έγκαταλείψη, 
δυστυχή, άμα τόν προδώσνις.

Ό  Κασκάμβος καίτοι έπέπληξε τόν υπη
ρέτην του δυσκόλως έκράτει τάν γέλω τα  διά 
τό παράδοξον τοΰ σχεδίου, άλλ’ δτι ήθέ- 
λησε νά τοΰ τ φ  άπαγορεύσ/, όριστικώς.

«Κύριε, άπεκρίθη ό Ίβάν ,  δέν δύναμαι 
πλέον νά σάς υπακούσω, καί μάτην θά 
ήθελον νά σάς τό άποκρύψω· ήδη είναι τε -  
τελεσμένον* είμαι μωαμεθανός άπό τής

ίμέρας καθ’ ην .μέ ένομίσατε ασθενή, καί 
καθ’ ·?,ν μοί άφήρεσαν τάς «λύσεις. ’Ή δη  

καλούμαι Χουσ-ΐν. Τί έπραξα; Δεν δύναμαι 
νά γείνω πάλιν χριστιανός δταν θελήσω, 
καί δταν θά εισθε ελεύθερος; Ιδού με έπί 
τοΰ παρόντος ανευ δεσμών, δυνάμενος νάθραύ- 
σω τά ιδικα σας εις τήνπρώτην ευνοϊκήν περί- 
στασιν, $ ήτις ελπ ίζω  δέν θά άργοπορήσν·,». 
Παναεςηόη ωμιλουν πράς αύτόν, δέν ήτο πλέον 
δεσμευμένος καί άπελάμβανε πλήρους ε
λευθερίας, αλλ’ αυτη ή έλευθερία έμελλε 
\ά  γείνη εϊς αύτόν όλεθρία. Οί κυριώτεροι 
δράσται τής κατά τοΰ Κασκάμβου έπιθέ- 
θεσεως, έφοβοΰντο μ,ή δ νεοπροσηλυτισθείς 
Μουσουλμάνος άποδράσνι, διότι ή μακρά 
μ,εταξύ αύτών διαμονή του, καί ή γνώσις 
τής γλώσσης των, έγένοντο αιτία, Ϊνα 
γνωρίζν) έ'/.αστον αύτών έξ ονόματος, ώστε 
ήδύνατο έάν έπέστρεφε πρός τούς 'Ριόσσους 
νά δώσ·/; άκριβεϊς πληροφορίας περί αύτών, 
δπερ θά τους εξέθετε είς προσωπικήν κατ’ 
αύτών έκδίκησιν τών 'Ρώσσων, άπεδοκί- 

μαζον δέ καί υψηλοφώνως τόν άτοπον ζ ή 
λον τοΰ Ι μ ά μ η  τω ν . Έ ξ  ά'λλου δμως, οί 
καλοί μουσουλμ.άνοι, οϊτινες τάν ειχον ύπά 
την εύνοιάν τ<ον άπό τής ώρας τής έξωμ,ό- 
σεως του, παρετήρησαν, δτ ι  δταν προσηύ- 
χετο έπί τής οροφής τής οικίας, κατά 
τήν μουσουλμ.ανικήν συνήθειαν, καί καθώς 
δ μολάς τώ  είχε ρητώς συστήσει, δπως 
προσέλκυση τήν δημ.οσίαν άγάπην, άνε- 
μίγνυε πολλάκις έκ συνήθειας καί έξ α 
προσεξίας τά σημεϊον τού σταυρού, δταν 
έκυπτε πρός τήν διεύθυνσιν τής Μέκκας, 
προς ην πολνλάκις τώ  συνέβαινε νά στρέφη 
τά νώτα, δπερ τάν καθίστα ύποπτον περί 
τής μή ειλικρινούς έξομώσεώς του.

Μήνας τινάς μετά τήν πλαστήν του έ- 
ξόμωσιν, παρετήρησε μεγάλην μεταβολήν 
εϊς τάς σχέσεις, αϊτινες τόν συνέδεον μετά 
τ ών κατοίκων, καί δέν ήπατάτο  βλέπουν
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τά  π ;ό ϊη λ α  σημεία τής δυσμενείας των. 
Ά νεζήτει είς μάτην τήν αιτίαν, δτε νέοι 

τινές, μεθ’ ών ιδιαιτέρως συνεδέετο ήλθον 
καί έποότειναν είς αύτόν νά τούς συνο- 
δεύση είς τινα εκδρομήν, ήντινα εμελλον 
νά έπιχειρήσωσι. Τό σχέδιόν των ήτο νά 
διέλφωσι τόν Tereck ϊνα λγστεύσοισι τούς 
έμπορους, οϊτινες εμελλον νά διελθωσι πο— 
ρευόμ.ενοι είς Μοσδόκην. Ό  Ίβάν έδεχθη 
άνευ δισταγμ,οΰ τήν πρότασίν τιον, διότι 

πρό πολλού έπεθύμει νά άποκτήσνι όπλα, 
τω  ΰπεσχέθησαν δέ καί μίρος λείας. Έ -  
σκέφθη, δτι  ώς ϊδωσιν αυτόν έπιστρέφοντα 
παοά τώ  αύθέντη του, έκεΐνοι, οΐτινες τον 
ύπόπτευον, δτι  ήθελε νά δραπετεύσ·/), δέν 
θά εχωσι πλέον λόγους είς τό μέλλον νά 
τόν ΰποπτεύωνται.  Ε π ε ιδ ή  δμ.ως είς τό 
σχέδιόν του τούτο άντέστη ό τα'γματάρ- 
χης ,  έφαίνετο ό Ίβάν, δτι δέν τό είχε πλέον 
κατά νοΰν* πρωίαν, δμως τινα δτε έξύ- 
πνησε ό Κασκάμβος είδε τήν ψάθην κ ε ν ή ν ,  

έφ’ ής έκοιματο β υπηρέτης του, δ δποΐος 
είχε αναχωρήσει τήν νύκτα. Οί σύντροφοί 
του έαελλον νά διαβώσι τού Tereck τήν 
έρχομένην νύκτα καί προσβάλωσι τούς έμ.- 
πόρους, ών τήν πορείαν έγνώριζον χάρις 
είς τούς κατασκόπους των.

' ί ΐ  έμπιστοσύνη αυτη τών Τσετσέγκων 
ένέννησε ύπόνοιάν τινα έν τώ πνεύαατιI I ι
τοΰ Ίοάν .  Έσκέπτετο δτι δέν ήτο φυσικόν 
ϊνα άνθρωποι τόσω πανούργοι καί δύσπι
στοι παραλάβωιι 'Ρώσσον, αιχμάλωτόν των, 
είς έπιδρομήν κατά συμ.πατριωτών του. Έ κ  
τών ύστερων έπληροφορήθη ότι δέν τ φ  έ- 
πρότειναν νά τούς συνοδεύσιρ είμή έπί μόνω 
τώ  σκοπώ ϊνα τόν δολοφονήσωσι. Ε πε ιδή  
δέ ή ίδιότης του ώς νεοπροσηλυτισθέντος 
τοΐς έπεβαλε ϊνα τώ  άναθέσωσι υπηρεσίας 
τινας, έπροτάθη δπως τόν έπιβλέπωσι καθ’ 
οδόν καί τόν φονεύσωσι κατά τήν στιγμήν 
τής προσβολής, ϊνα νομισθή δτι  έφονεύθη έν

τνί συγκρούσει. "Ανδρες τινές μόνον έκ  τή  
δμάδος έγνώριζον τό μυστικόν τοΰτο, συμ- 
βεβηκός τ ι  δμως διετάραξε τά  σχέδιά τω ν .  
Καθ’ ήν στιγμήν ή συμμορία των έτέθη είς 
ένέδραν ϊνα προσβάλ/) τούς έμ,πόρους, έν 
σύνταγμα κοζάκων έμφανισθέν άπροσδοκή- 
τοις τοσοΰτον τούς έξεπληξε έπιτεθέν κ α τ ’ 

αύτών μ.ετά μεγίστης ορμής, ώστε μ.όλις 
έσχον τόν καιρόν νά διαπεράσωσι τάν πο- 
ταμ.όν. Τά μ.έγεθος τοΰ κινδύνου τούς έκα
με νά λησμονήσωσι τό κατά τού Ίβάν 
σχέδιόν των, δστις τούς ήκολούθει έν τή  
υποχωρήσει των.

"Οτε ή όμάς έν αταξία διήρχετο τόν 
Tereck, ού τίνος τά ρεύμα είναι ισχυρόν, δ 
ϊππος νέου τίνος Τσετσέγκου καταβληθείς 
έν τώ  μέσω τοΰ ποταμού παρεσύρθη ύπά 
τού ρεύματος. Ό  Ίβάν ό'στις τόν ήκολούθει 
ώθησε τάν ϊππον του πράς τό κύμα μέ κίν- 
δυ'.ον \ά  παρασυρθνί ό ίδιος, καί συλλαβών 
τόν νέον καθ’ ην στιγμήν έμελλε νά έξα- 
φανισθή ύπό τά  ύδατα, τόν ώδήγησε πρός 
τήν άντίπεραν δχθην. Οι Κοζάκοι, χάρις 
είς τήν ύποφώσκουσαν ήμέραν άναγνωρίσαν- 

τες αύτόν έκ τής στολής καί τοΰ πίλου του, 
τόν έβλεπον κραυγάζοντες «λε ιποτάκτα , 
κ τυπατε τόν λειποτάκτην»* τά ένδύματά 
του κατετρυπήθησαν ύπά τών σραιρών. Έ π ί  
τέλους άφοΰ ήγωνίσθη καί αύτός έν τή α 
πελπισία του, καί έξήντλησε τάς πυριτοβο- 
λάς του, έπανήλθεν είς τό χωρίον μ.ετά τής 
δόξης ό'τι έσωσε τήν ζωήν ένός τών συντρό
φων του, καί έφάνη ώφέλιμος είς ολην τήν 
ομάδα.

*Λν ή διαγωγή του αΰτη, ην έτήρησε έν 

τή περιστάσει ταύτνι, δέν προσείλκυσε υπέρ 
αύτοΰ πάντων τά πνεύματα, τάν έκαμε του
λάχιστον νά κερδίση ένα φίλον* ό νέος οΰτι- 
νος έσωσε τήν ζωήν τόν ένεκολπώθη ώς 
Κ ο η α κ  (τ ίτλος ιερός §ν οί ορεινοί τοΰ Καυ- 
κάσου ούδέποτε παραβιάζουσι) καί ώρκίσθη
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νά τόν ΰπερασπίσνι εναντίον όλων. Ά λ λ ’ δ 
σύνδεσμος ούτος δέν έζήρκει, δπως τόν θέσ/) 
έκτός του μίσους τών πρωτευόντων κατοί

κων. Τό θάρρος δπερ έπεδείξατο, ή πρός τόν 
κύριόν του άφωσίοισις, επαύξησαν τους φό

βους, τούςδποίους εΐχεν ενσπείρει. Δέν ήδύ- 
ναντο έπί πλέον νά τόν βλέπωσιν ώς γελω
τοποιόν, άνάςιον τολμήματος τίνος, ώς τόν 

έθεώρουν μέχρι τοΰδε- καί δτε έσκέπτοντο 
περί τής άποτυχούσης εκδρομής, είς ήν είχε 
λάβει μέρος, έ 'επλ ήττοντο ,  πώς τά  ρωσσικά 
στρατεύματα, εύρέθησαν είς σημεΐον ώρι- 
σμένον, είς τοπον τόσον άπέχοντα  τής συ
νήθους διαμονής των, καί τόν ύπόπτευον 

δτ ι  είχε τά μέσα ΐνα τους είδοποιή. ’'Αν 
καί ή εικασία των αυτη ήτο ά'νευ πραγμα

τικών αποδείξεων, τόν έπέβλεπον έκ τοΰ 
πλησίον. Αύτός ό γέρων Ίβραήμ, φοβούμε
νος μηχανορραφίαν τινά π^ος δραπέτευσιν 
τών α ιχμαλώτων του, τοΐς άπηγόρευσε π α -  
σαν μεταξύ των συνάφειαν, καί τόν γεν- 
ναΐον υπηρέτην τόν κακομετεχειρίζοντο, καί 
ενίοτε τόν έδερον, δτε ήθελε νά δμιλή μετά 
τοΰ κυρίου του. Έ ν αυτή τ·/) καταστάσει, 
οί δύω αιχμάλωτοι έφαντάσθησαν μέσον νά 
συνομιλώσι χωρίς νά δώσωσιν 'υποψίας εις 
τόν φύλακα των. ’Επειδή ήσαν συνειθισμέ- 
νοι νά ψάλλωσιν δμοΰ άσματα ρωσσικά, ό 
ταγματάρχης έλάμβανε τήν κιθάραν του, 
δταν είχε ν ’ άνακοινώσν; Tt σπουδαΐον είς 

τόν Ίβάν έπί παρουσία τοΰ Ίβραήμ, καί έ 
ψαλλε έρωτών, ο Ίβαν δέ είς τόν αύτόν τό
νον άπήντα συνωδεύοντος τοΰ αύΟέντου διά 
τής κιθάρας *Η συνεννόησις αυτη πρός ήν 
σπανίως κατέφευγον δέν διή^ειρε τάς υπο
ψίας τοΰ γέρΟντος, ώς μή γιγνομένη διά 
πρώτην φοράν.

Τρεις και πλέον μήνες διέρρευσαν άπό 
τής άποτυχούσης εκστρατείας, περί ής έγέ
νετο λόγος, οτε δ Ίβάν  ένόμισεν, δτι  πα -  
ρεττ)ργ)σε έκτακτον τινα κιν/,σιν έν τω  γ ω -

Ω Ν

ρίω. Ήμίονοί τινες πεφορτωμένοι πυρίτιδα, 
είχον φθάσει. Οι άνδρες έκαθάριζον τά ό
πλα  των, καί κατεσκεύαζον π^ριτοβολάς. 
"Εμαθεν έπί τέλους, δτι ήτοιμάζετο μ εγά 

λη εκστρατεία. Πάντες ώφειλον νά συνενω- 
θώσι, ΐνα προσβάλωσι γείτονα φυλήν, τε -  
θεϊσαν ΰπό τήν προστασίαν τών 'Ρώσσων 
και έπετρέψασαν είς αυτούς νά κτίσγ, φυ- 
λακεΐον (πύργον) έπί τοΰ εδάφους της. Ου- 
δέν όλ'.γώτερον έπρόκειτο, είμή νά έξολο- 
θρεύσωσι άπασαν τήν φυλήν μετά ~οΰ ρωσ- 
σικοϋ αποσπάσματος, δπερ ύπερήσπιζε τήν 
κατασκευήν τοΰ οχυρώματος.

'Ημέρας τινάς μετά  ταΰτα, ό Ίβάν έ- 
ξερχόμενος ~%ς καλύβης, εύρε τό χωρίον έ
ρημον. Πάντες οί άνδρες, οί δντες είς κατά-  
στασιν νά φέρωσίν δπλα έξέδραμον, διαο- 
κούσης τής νυκτός. Εις τήνπεριδιάβασιν, ην 

έκαμε είς τό χωρίον, δπως λάβ/) πληροφο
ρίας, έλαβε νέα δείγματα τών κακοβούλων 
προθέσεων, £ς έτρεφον κ α τ’ αύτοΰ. Οί γέ
ροντες άπέφευγον νά τώ δμιλήσωσι, μικρόν 
δέ τ ι  παιδίον τοΰ είπε ρητώς, δτι δ πατήρ 
του έσκόπει νά τόν φονεύσγ,. ’Επί τέλους, 
δταν έπέστρεφε σύννους πρός τόν αύθέντην 
του, είδε έπί τής οροφής οικίας τινός νέαν 
γυναίκα, ήτις ύψώσασα τόν πέπλον της 
πλήρης τρόμου, τω έκαμε νεΰμα διά τής 
χειρος ν ’ άπομακρυνθή, δεικνύουσα πρός αύ
τόν, τήν πρός τήν 'Ρωσσίαν άγουσαν* αυτη 
ήτο ή αδελφή τοΰ Τσετσέγκου, 8ν έσωσε 
κατά τήν διάβασιν τοΰ ποταμοΰ.

"Οταν επανήλθε εις τήν οικίαν εύρε τ ;;ν 
γέροντα έπιδεωρόύντα τά  δεσμά τοΰ Κ 
σκάμβου. Νεοελθών τις έκάθητο έν τώ δ ο -  
ματίιο, ήτο δέ ουτος άνήρ δν διαλείπων 
πυρεττός ήμπόδησε άπό τοΰ νά παρακο
λουθήσω τούς συντρόφους τοι/, καί 8ν έξα- 
πέστειλαν πρός τόν Ίβραήμ, ΐνα ένισχύσωσι 
τήν φρουράν τών αιχμαλώτων μέχρι τής ε

πανόδου τών κακοίκων. 'Ο Ίβαν  παρετή-
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ρήσε τήν προφύλαξιν ταύτην χωρίς νά δεί- 
ξϊΐ σημεΐον έκπλήξεως. Ή  έκ τοΰ χωρίου 
απουσία τών άνδρών, παρουσίαζε ευνοϊκήν 
περίστασιν πρός έκτέλεσιν τών σχεδίων των· 

άλλ’ ή ένεογητικωτέρα έπίβλεψις τοΰ φύλα- 
κός των, καί πρό πάντων ή παρουσία τοΰ 
πυρέσσοντος, έδείκνυον λίαν άβεβαίαν τήν 
επιτυχίαν. Έν τοσούτω δ θάνατός των ήτον 
αναπόφευκτος, έάν άνέμενον τήν έπιστροφήν 
τών κατοίκων, ών ή έκδρομή, ώς προεβλε- 
πεν 6 Ίβάν ,  θά άπέβαινε δυστυχής, καί 
τοΰθ’ ένεκεν, ή όργή των δέν θά έφείδετο 
πλέον αύτών. Δέν τώ  άπέμενε πλέον άλλο 
καταφύγιον είμή νά έγκαταλείψνι τόν κύ
ριόν του, ή νά τον άπελευθερώστ, αμέσως. 
'Ο πιστός υπηρέτης προετίμα νά ΰποστή 
χιλίους θανάτους παρά νά προτίμήσνι τό 
πρώτον.

'Ο Κασκάμβος, οστις ήρξατο άπελ^πιζό- 
μενος, καί ειχεν ύποπέσει πρό τίνος χρόνου 
είς εΐδός τ ι  ληθάογου, τηρών βαθεΐαν σι
γήν. Ό  Ίβάν  ή'συχος ών καί εύθυμότερος 
παρά τό σύνηθες, ή'ρξατο προετοιμάζων τό 
φαγητόν, δπερ κατεσκεύαζεν άδων ασματα 
ρωσσικά, άτινα άνεμίγνυε μέ λόγους ενθαρ
ρυντικούς διά τόν αύθέντην του.

« Ό  καιρός ήλθε, τ φ  έλεγε, προσθέτων 
είς έκάστην φράσιν επωδόν άνευ έννοιας, 
εκ τίνος δημοτικού ρωσσικοΰ α:σματίου, 
χ α ί  λουλί, χ α ί  λουλί. Ό  καινός ήλθε ΐνα 
δώσωμεν τέλος είς τήν δυστυχίαν μας, ή ν’ 
άποθάνωμεν. Αύριον, χ α ΐ  λουλί, θά ήμεθα 
έπ ί τής όδοΰ μιας πόλεως, ώραίας πόλεως> 
χ α ΐ  λουλί, ή'ν τινα δέν θέλω νά ονομάσω, 
θάρρος, αύθέντα! μή απελπίζεσαι. 'Ο Θεός 
τών 'Ρώσσων εϊναι μέγας!»

'Ο Κασκάμβος άδιαφορών περί τής ζωής 
?! τοΰ θανάτου, καί μή γνωρίζων τά  σχέ
δια τοΰ υπηρέτου του, ήρκέσθη νά τω  εΐπτ, 
«Πράξον, δ ,τ ι  θέλεις καί σιώπησον.» Περί 
τό εσπέρας δ πυρέσσων, όντινα είχον περι-

ποιηθή πολύ, καί οστις, έκτός τοΰ καλοΰ 
γεύματος, δπερ τ φ  προσέφερον, διεσκέδασε 
καί τό έπίλοιπον τής ήμέρας τρώγων chis- 
lik (*), κατελήφθη ύπό τόσον σφοδρού πυ-  

ρεττοΰ, ώστε έγκατέλειπε τήν συντροφιάν, 
και απεχώρισεν εις τά  ίδια. Τόν άφήκαν νά 
φύγω άνευ δυσκολίας, διότι ό Ίβάν διά τής 
εύθυμίας του ειχε φέρ’ είπεΐν έγκαρδιώσει 
τόν γέροντα, “'ΐνα δέ άπομακρύνν) παν ΐχνος 
δυσπιστίας, άπεσύρθη ενωρίς είς τό βάθος 
τοΰ δωματίου καί έξηπλώθη έπί τίνος θρα

νίου πλησίον τοΰ τοίχου, άναμένων ΐνα ά- 
ποκοιμηθή δ Ίβραήμ, οστις είχεν αποφασί
σει ΐνα άγρυπνήσνι καθ’ δλην τήν νύκτα. 
Ά ν τ ί  νά έξαπλω θ /j έπί δέρματός τίνος 
πλησίον τοΰ πυρός, ώς έπραττε συνήθως, 
έκάθισε έπ ί τίνος τεμαχίου δένδρου άντικρύ 
τών αιχμαλώτων του, καί άπέπεμψε τήν 
νύμφην του, ήτις άπεσύρθη είς τό γεΐτον 

δωμάτιον, ένθα ήτο τό τέκνον της, καί έ
κλεισε την θύραν, αυτής έξελθούσης.

Έ κ  τής σκοτεινής γωνίας, έν ή ήτο το
ποθετημένος, δ Ίβάν παρετήρει προσεκτι- 
κώς τό προ αύτοΰ θέαμα" είς τήν λάμψιν 
τοΰ πυρός, δπερ άπό καιροΰ είς καιρόν έφώ- 

τιζε τό δωμάτιον, πέλεκύς τις έλαμπε 
κείμενος εις θυρίδα τινά τοΰ τοίχου. 'Ο 
γέρων καταβληθείς ύπό τοΰ ύπνου, άφινε 
ενίοτε τήν κεφαλήν του νά πιπττι έπί τοϋ 
στήθους του, ό Ίβάν ήννόησεν δτι ήτο 
καιρός καί ήγέρθη δρθιος. 'Ο ύποπτος δε- 
σμοφύλαξ τόν παρετήρησεν αμέσως, καί τώ 
είπε αποτόμως, (<’Έ !  σύ τ ί  κάμνεις αύτοϋ»* 
ό Ίβάν άντί ν’ άπαντήσνι, έπλησίαζεν είς 
το πΰρ χασμώμενος, ώς άνθρωπος εγειρό
μενος άπό ύπνου βαθέως. 'Ο Ίορκήμ, δ -  
στις ήσθάνετο τάς βλεφαρίδας του βαρυ-

( ι ) Ί \ αάχια προβατίίου κρέατος Ιψημμένα 
Ο’.α τοΟ όβελοΟ' πχρ’ ήμΤν κοινώς ψ ·η τ ’ον  τ η ς  

σ ο ύ β λ α ς .
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νούσας αύτάν, ήνάγκασε τάν Κασκάμβον νά 
παίξτι κιθάραν ί'να τόν κρατή έγρηγορότα. 
*0 ταγματάρχης ήρνήθη, άλλ’ δ Ίβάν τώ  
παρουσίασε τό μουσικόν δργανον ποιών τδ 
συμπεφωνημένον σνιμεΐον: « Παίξατε, αΰ- 
θέντα, τώ  είπε, έχω νά σάς ο'μιλήσω»* δ 
Κασκάμβος έχόρδιζε τό οργανον καί οτε 
ιτοποθετήθη να τραγωδήσ^, ή'ρχισε μετά 
τοϋ Ίβαν την ακόλουθον διωδίαν.

ΚΑΣΚΑΜΒΟΣ.

X at  λουλί, χα ΐ  λουλί, τ ί  θέλεις νά μοί 
εΐπνίς ; Πρόσεχε. (βΐς έκάστην έρωταπόκρι- 
σιν έψαλλον άμφότεροι άνά §ν τετράστιχον 
εκ τοϋ ακολούθου ρωσσιν.ού άσματος).

ΑυποΟμαι ε7μ’ ανήσυχη 
Δέν ζεύρω τί να γείνω,
Ό  φίλος μου δέν ήλθε 

Χαΐ λουλί, χα ί λουλί.
ΙΙολυ γι ao~b λυποΟμαι.

ΙΒΛΝ.

Ίδήτε  αύτόν τάν πέλεκυν, άλλά μή τόν 
παρατνιρήτε πολύ. Χαΐ λουλί, χ a t  λουλί, 
θα σπάσω το κεφάλι αυτοϋ τοϋ κατεργάρη.

Μκλλιά νά κλώαω κάθομαι 
Καί τά μαλλί* μου σπίνε’ 
θ ά  τ ’ άφήσω γ ι ’ αϋριο 
Γΐατ’ εΤμαι χολιασμένη.

Χαΐ λουλί, χαΐ λουλί.
Ο φίλος μου πο3 ναναι;

ΚΑΣΚΑΜΒΟΣ.

Φόνος ανωφελής ! Xat λουλί, πώς θά φύ
γω  δέσμιος ;

Καθώς τήν μάννα κολουθεϊ ενα μικρό μοσκάρι 
Καί πίσω άπ τά πρόβατα πηγαίνει ύ βοσκός,

Καθώς Ιρίφι ποΰ ζητεΤ 
Χορτάρι 'ς τά λειβάίια.

Χαΐ λουλί χαΐ λουλί.

*Ετσι κ’ εγώ τό φίλο μου, παντοΟ άναζητβ.....

ΙΒΑΝ.

Τήν κλείδα τών δεσμών σας, θά την ευ- 
ρωμεν εις τά  θυλάκια αύτοϋ τοϋ γεροκα* 
κούργου.

"Οταν ’στην βρόσι τό πρωί,
Νερί) πάω νά πάρω 
Χωρίς νά τδχω είς τά νοΰ 
'Σ  το μονοπάτι μπαίνω 

Χαΐ λουλί, χαΐ λουλί 
Ποΰ όϊηγεΐ όλόϊσα 
’Στου φίλου μου τήν πόρτα.

ΚΑΣΚΑΜΒΟΣ.

Ή  γυνή θά κάμν] θόρυβον, χα ί λουλί. 

Αλλοίμονο! μαράθηκα αύτίιν νά περιμένω,
Κ εκείνος 6 άχάριστος μακρά μου φχαριστχέτα; 

Ισως σ Ιμενα άπίστησε κι’ αγάπησε καμμχ
[άλλη,

Χαΐ λουλί χαΐ λουλί 
Πΐά πάντα θά τόν χάσω ;

ΙΒΑΝ.

"Ας συμβή δ ,τ ι  θέλει. Σείς ομοίως δέν θ’ 
αποθανητε, X a t  λουλί, έκ της δυστυχίας 
καί τής πείνης.

'Αν ήν άλήθεια πίϋς αύτίις, απίστησε σε μένα,. 
Καΐ θά μ ’ αφήσει έρημη τή δόλια μΧαν ήμίρα, 

Στ άχτη ας γείν^ το χ ω pib 
Κ ’ έγώ μαζύ μ’ εκείνο!

Χαϊ. λουλί, χα ί λουλί 
Γχά ποώ σκοπί) ’ς τά κόσμο ’γώ, χωρίς αύτόν

[να ζήσω ;

’Επειδή ό γέρων κατέστη προσεκτικός, 
έδιπλασίασαν τά  Χαϊ λουλί, συνοδεύοντες 
αύτά μέ τόνον θορυβώδη. «Παίζετε, Κύριε, 
έξηκολούθησεν δ κοζάκος, παίξατε τόν κο- 
ζακικάν χορόν* θά στρέφωμαι περί τά δω- 
μάτιον, διά νά πλησιάσω πρός τάν πέλεκυν* 
παίζετε μέ τόλμην».

ΚΑΣΚΑΜΒΟΣ.
«"Ε ! καλώς, έστω* θά τελειώσει καί αυ

τή ή κόλασις». "Εστρεψε τήν κεφαλήν καί 
ή'ρξατο νά παίζιρ μεθ’ δλης τής δυνάμεώς 
του τόν ζητηθέντα χορόν.
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Ό  Ίβάν νίρχισε τούς βηματισμούς, καί 

έλάμβανε τάς  άλλοκότους στάσεις τοϋ κο
ζάκικου χορού, αί'τινες ιδίως ήρεζον εις 
τόν γέροντα, έπήδα άτάκτως, αφινε κραυ- 
γάς ΐνα άπασχολίί τήν προσοχήν τοϋ Ί -  
βραήμ. "Οτε ο Κασκάμβος είδε τάν Ίβάν 
πλησιάζονταπρός τάν πέλεκυν, ήκαρδίατου 
επαλλεν έξ ανησυχίας. Τά οργανον τούτο 
τής άπελευθερώσεώς των, έ'κειτο έντός 
ανοικτού έρμαρίου, έχωσμένου έν τώ  το ίχω , 
εϊς ΰψος δμως, εϊς 8 μόλις εφθανεν δ Ίβ ά ν .  
"ΐνα τόν λάβη εϊς τήν πρώτην κίνησιν, έ- 
πωφελήθη ευνοϊκής στιγμής, τάν ή'ρπασε 
άμέσως, καί τόν έθεσε κ α τά  γης έν τη 

σκια, -̂ ν έσχημάτιζε τά σώμα τοϋ Ίβραήμ. 
'Ό τ ε  οΰτος ερριψε πά βλέμμα του πρός 
τόν Ίβάν , ουτος ήτο μακράν, καί έξηκο- 
λούθει τάν χορόν* αΰτη ή έπικίνδυνος σκηνή 
διήρκεσεν έπί πολΰ, καί δ Κασκάμβος, άπο- 

καμών άπό τό παίξιμον, ή'ρξατο νά ιτιστεύνι, 
δ τ ι  δ Ίβάν έστερήθη τοϋ θάρρους, ή δέν 
έκρινε τήν στιγμήν πρόσφορον. ’Έρ^ιψε πρός 
αύτόν τά βλέμμα του καθ’ στιγμήν 
εϊχεν άρπάσει έκ νέου τάν πέλεκυν, ό ά- 
πτόητος χορευτής έχώρει στερρώ τώ  βη- 
μα τ ι  δπως πλήξϊί τάν γέροντα κακοϋργον. 
Ή  συγκίνησις ή καταλαβοϋσα τόν τ α γ μ α 

τάρχην ήτο τόσω μεγάλη, ώστε έπαυσε νά 
παίζ·/), καί άφήκε τήν κιθάραν νά πέσνι 
έπ ί  τών γονάτων του. Κ ατά  τήν αυτήν 
στιγμήν 6 γέρων έκυψε, καί έκαμε Ιν βήμα 
έπ ί τά  πρόσοι, ί'να ρϊψνι ξύλα εϊς τά πϋρ* 
φύλλα ξ»ρά άνέδωσαν φλόγα, καί έρριψαν 
λάμψιν μεγάλην έν τώ  δωματίω , εΐτα δ 
Ίβραήμ έστράφη ίνα καθήστ).

Έάν εϊς τήν περίστασιν ταύτην, δ Ίβάν  
ήθελε νά έκτελέστι τήν έπιχείρησίν του, 
συμπλοκή σώματος πράς σώμα καθίστα
το άναπόφευκτος, ή οξύνοιά του δμως 
τόν έσωσε. "Ότε είδε τήν ταραχήν τοϋ 
ταγματάρχου , καί είδε καί τόν Ίβραήμ

έγειρό[/.ενον έθετο τάν πέλεκυν όπισθεν τοϋ 

καθίσματος τοϋ Τσετσέγκου καί έπανήρχισε 
τάν χορόν. «Παίξατε λοιπόν, είπε, πρός 
τόν αΰθέντην του* τ ί  σκεπτεσθε;» Ό  
ταγματάρχης άναγνωρίσας τήν άφροσύνην, 
ην διεπράξατο, ήρξατο πάλιν νά παίζ·/; άτα- 
ράχως. Ό  γέρων δεσμοφύλαξ ούδεμίαν έ- 
σχε υποψίαν, καί έκάθισεν έκ νέου, διατά-
ϊ  ’ ν I 1 » Xζας αυτόν να παυσωσι την μουσικήν και 
νά κατα^λινθώσι. Ό  Ίβάν έπορεύθν) ήσύ- 
χως δπως λάβν) τήν θήκην τής Κιθάρας, 

καί έπέστρεψε ΐνα τήν θέσϊι είς τήν γ ω 
νίαν τοϋ δωματίου, άλλ’ αντί νά λάβϊΐ 
τήν κιθάραν, ην δ κύριός του τω παρου
σίασε, έδράξατο αμέσως τοϋ πελέκεως ό
πισθεν τοϋ Ίβραήμ, καί τώ έδωκε Ιν τόσω 
τρομερόν κτύπημα επί τής κεφαλής, ώστε 
ό δυστυχής δέν ήδυνήθη νά έκβάλη οΰτε 
στεναγμόν, καί έπεσε πρηνής μέ τά πρόσω- 
πον εϊς τά πϋρ* ή» μακρά του φαιά γενειάς 

κατεκάη' δ Ίβάν τόν έσυρε άπό τους πόδας 
καί τάν έκάλυψε μέ Ιν δέρμα.

Ήκροάζοντο διά νά ίδωσι μή ή γυνή έ- 
ξύπνησε, ό'τε, έκπληχθεΐσα αΰτη άναμφιβό
λως έκ τής σιγής, ή'τις έπεκράτησε μετά 
τόν τόσον θόρυβον, ή'νοιξε τήν θύραν τοϋ 
δωματίου των’ «Τί κάμνετε λοιπόν έδώ ; 
είπε, προχωρήσασα πράς τους αιχμαλώτους, 
άπό πού έρχεται αΰτη ή οσμή τοϋ καιομέ- 
νου μαλλιού ;» 'Η πυρά είχεν ήδη σχεδόν 
άποσβεσθή καί δέν άνέδιδε πλέον λάμψιν. 
'Ο Ίβάν ΰψωσε τόν πέλεκυν διά νά τήν 
κτυπήσ/,, αΰτη δμως εσχε τον καιρόν, ΐνα 
στρέψνι τήν κεφαλήν, καί έλαβε τό κτύπη
μα είς τά  στήθη, άφήσασα τρομερόν στε
ναγμόν* δεύτερον κτύπημα, ταχύτερον α
στραπής, τήν προσέβαλε κατά τήν πτώσίν 
της, καί τήν έξήπλωσε νεκράν είς τους πό
δας τοϋ Κασκάμβου. 'Έντρομος έκ τοϋ 
δευτέρου τούτου φόνου, δντινα δέν άνέμενε 
ό ταγματάρχης,  καί βλέπων τάν Ίβάν προ-
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χωροΰντα πρός τό δωμάτιον τοΰ παιδιού, 
ετοποθετήθη |μπροσθέν του διά νά τόν 
σταματήσν). «Που πηγαίνεις, δύστηνε; τω 
είπε, θά έχν;ς τ 'λν βαρβαρότητα νά θυσιά- 
β/ιί επίσης τό παιδίον τοΰτο, οπερ μοί έ-  

δείκνυε ταβαύτην φιλίαν; *Αν μέ ελευδε- 
ρο>σγς με αυτήν τήν θυσίαν, οΰτε ή άφο- 
σιωσις σου, ούτε αί εκδουλεύσεις σου δέν δά 
δυννιθώσι να σέ σώσωσι, δταν φθάσωμεν είς 
τήν γραμμήν.

—  Εί; τήν γραμμήν, άπεκρίθη ό Ίβάν, 
σείς δά πράξήτε ο,τι θέλετε" εδώ δμως εγώ 
πρεπει νά τελειώσω.

Ό  Κασκάμβος άθροισα ς δλας του τάς δυ
νάμεις, τον ή'ρπασεν έκ τοΰ λαιμοΰ, επειδή 
ήθελε να τοΰ έμποδίσνι τήν διάβασιν. «Δύ
στηνε, τω είπε, άν το7>μήσ?;ς ''ά έπιβουλευ- 

τ ^ν ζωήν του, άν τοΰ άφαιρέσνίς μίαν 
και μόνην τοιχα, δρκίζομαι εδώ ενώπιον τοΰ 

Θεοΰ ΐνα παραδοθώ μονος μου είς ψείρας τών 
Τσετσέγκων, και ή βαρβαρότης σου ουτω θά 
ηναι ανωφελής.»

Εις τάς χεϊρζς τών Τσετσέγκων! έ- 
πανέλαοεν ό υπηρέτης, υψών τόν αίαατό- 
φυρτον πέλεκυν έπί τής κεφαλής τοΰ κυρίου 
του* όεν θα σάς συλλάβωσιν έκ νέου ζώντα! 
θά σφάξω αύτό, σας, καί έμαυτόν πρίν η 

συμβη τοΰτο. Αυτό τό παιδίον δύναται νά 
μα ; καμ·/) νά άπολεσδώμεν, διά ^ών κραυ
γών του. Εις τή^ κατάστασιν έν fi εύρίσκε- 
σθε, γυναίκες μόναι, άρκοΰσιν δπως σας έ- 
παναφέρωσιν είς τήν φυλακήν.

Στήθι! 2τήδι!  άνέκραξεν ό Κασκάμβος, 
κρατών τάν Ίβάν ,  οστις εζητεί νά τοΰ δια
φυγή. Στήθι, τέρας, θά φονεύσνις εμέ, πρίν 
$ εκτελέσης τά έγκλημα τοΰτο!» ’Α λλ’ εμ 
ποδιζόμενος ΰπό τών άλύσεων, καί αδύνα
τος ως ήτο, δεν ήόυνήθη νά κρατήσνι τόν 
άγριον νέον, οστις τόν ώθησε, καί έπεσεν 
άποτόμως έπί τοϋ έδάφους, ήμιλειπόθυμος 
έκ τοΰ τρόμου καί τής έκπλήξεως. ’Ενώ δέ

κατερυπωμένος έκ τοΰ αίματος τών πρώ-  
των θυμάτων, κατέβαλε προσπαθείας, όπως 
άνεγερθη* «Ίβάν, άνέκραξε, σέ έξορκίζω, μή 

τά φονεύεις' έν όνόματι τοΰ θεοϋ μή χύσν,ς 
τό αίμα τοΰ αθώου τούτου πλάσματος ί  
Έτρεξεν είς βοήθειαν τοΰ παιδιού μεθ’ 

δ-ιης έκέκτητο δυνάμεως, φθάσας δμως είς 
την θύραν τοΰ δωματίου του , προσέκρουσε 
έν τ·?ί σκοτία πρός τόν έξερχόμενον Ίβ ά ν .

«Αύθεντα, τά παν έτελείωσε, μή χάνω- 
μεν καιρόν καί μή δορυβώμεν. Μή προξε
ν/ιτε θόρυβον, απεκρινατΌ είς τά  παράπονα? 
ατινα τώ απετεινε ο κύριός του* τά  γενό- 
μεναούκ απογίνονται, ήδη δέν πρέπει νά ό π ι -  
σθοχωρώμεν. νΕως ού ώμεν έλεύθεροι, δντινα 
ά'νδρα συναντήσω θά τόν φονεύσω η θά μέ 
φονευση καί άν τις είσέλθνι ένταΰθα πρό τής 
άναχωρήσεώς μας, χωρίς νά παρατηρήσω άν 
ήναι γυνή ή παιδίον, φίλος ή εχθρός, δά τάν 
έζαπλώσω έδώ μετά τών άλλων.» νΗναψε 
τ εμαχιον πευκης, και ηρξατο έρευνών είς 
τήν φυσιγγιοθήκην καί τά θυλάκια τοΰ γ έ -  
ροντος. *fj κλείς τών άλύσεων δέν εύρίσκε- 
το ’ τήν έζήτησεν όμοίως είς μάτην είς τά 
ενδύματα τής γυναικός, είς έν κιβώτιον, καί 
παντοΰ οπου έφαντασδη, δτι ήδύνατο νά
ηναι κεκρυμμενη. ’Ενώ ούτος ένήογει τάς 
’ Υ ’ rαναί,ητησεις του, ο ταγματαρχης άφίετο ά -  
φρόνως είς τήν λύπην του* ό Ίβάν  τόν π α -  
ρηγόρει ουτω πως* «Θά έπράττατε καλλί- 
τερον, τώ  έλεγε, άν έκλαίατε τήν κλείδα 
τών δεσμών σας, ή'τις άπωλέσθη. Τί λυπε ΐ-  
σθε δι’ αύτήν τήν γενεάν τών λν-,στών, οΐ- 
τινες σάς έβασάνισαν πλέον τών δεκαπέντε 
μηνών; "Ιίθελον νά μάς φονεύσωσι, ε!  κα- 
λα, η σειοα των ηλθε πρό ήμών. Μήπως 
τοΰτο είναι π τα ΐσ μ ά  μου ; *Ας τούς φάγνι 
δλους ή κόλασις.»

Επειδή η κλεις δεν εύρίσκετο, τόσοι φό
νοι άπέβαινοι/ ανωφελείς, άν δέν ήδύναντο 

νά διαρρήξωσι τά  δεσμά. Ό  Ίβάν διά τοϋ
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άκρου τοΰ πελέκεως κατώρθωσε να άποσπα- 

ση τά δακτύλιον τής χειρός, αλλ’ εκείνο, 
δπερ συνέδεε τήν άλυσον με τους ποδας άν- 

θίστατο είς τάς προσπαθείας του, εφοβεΐτο 
μή πληγώσ/ι τόν κύριον του, καί δέν μετε- 
χειρίζετο δλην του τήν δύναμιν. Έ ζ  άλ.λου 
ή νύξ έπροχώρει, καί 4 κίνδυνος ήτο με -  
γαλείτερος. Άπεφάσισαν νά φύγωσι. Ό Ί β α ν  
προσεκόλλησε ίσχυρώς τήν άλυσον επί τής 
όσφύος τοΰ ταγματάρχου, εις τροπον ώστ- 
νά τόν ένοχλη, ολίγον, και να μη προςεν?, 
κρότον. Έ θ ε το  εις δισάκκιον τέταρτον άρνίου 
έναπομεϊναν έκ τοΰ γεύματος τής προτε
ραίας, προσέθεσεν ολιγας ετι προμήθειας, 
καί ώπλίσθη μέ τό πιστόλιον καί τά έγχει-  
ρίδιον τοϋ φονευθέντος. Ό  Κασκάμβος ζ )μ -  
βε τάν κοζακικόν μανδύαν του, καί έξήλθον 

έν σιγή ποιήσαντες τάν κύκλον τής οικίας 
ΐνα άποφύγωσι πάσαν συνάντησιν, λαβόντες 
τήν διά τοϋ ορούς όδόν, άντί νά λάβωσι την 
πρός τήν Μοσδόκην συνήθη δδόν, προβλέ- 
ποντες, δτι θά τους παρηκολούδουν α π ’ ε
κείνου τοΰ μέρους. Διέβησαν κατά  μήκος, 
διαρκούσης τής νυκτάς τά κατ’ ευθείαν υ 
ψώματα, και δτε ήρξατο υποφώσκουσα ή 
ήμερα, είσήλθον είς δάσος φηγών, δπερ π ε 
ριέστεφε τά δρος, καί οπερ τους άπηλλαξε 
τοΰ κινδύνου τοϋ νά τούς ΐδωσι μακρό- 
θεν. Ή τ ο  μήν Φεβρουάριος* τά έδαφος είς 
τά  υψώματα ταϋτα , καί ιδίως είς τό δάσος, 
ήτο είσέτι κεκαλυμμένον ΰπό πεπηγμένης 
χιόνος, ήτις άνθίστατο είς τά  βήματα τών 
ταξειδιοιτών, διαρκούσης τής νυκτάς καί 
μέρος τής πρωίας- περί τήν μεσημβρίαν δ
μως, δτε αυτη έμαλακύνετο ύπό τοΰ ήλιου, 
είσέδυον είς αύτήν άνά πάσαν στιγμήν, οπερ 
καθίστα τήν πορείαν των βραδεΐαν. Ά φ ί -  
κοντο ουτω κοπιωδώς έπί τίνος βαδείας 

κοιλάδος, ην έπρεπε νά διαβώσι, καί εις τά 
βάθος τής δποίας ή χιών είχεν έξαφανισθή* 
όδός κατασκευαστή ήκολούθει τάς καμπάς

τοΰ ρυακίου καί έδήλου, δτ ι  τά μέρος τοΰτο 
έσυχνάζετο. Αυτη ή παρατήρησις προστε- 
δεΐσα είς τήν κόπωσιν τοΰ ταγματάρχου, 
ύφ’ ής εΐχε κατα^ληθή, ήνάγκασε τούς τα -  

ζειδιώτας, ΐνα μείνωσι είς τό μέρος τοΰτο, 
δπως άναμείνωσι τήν νύκτα* έτοποθετηθησαν 
μεταξύ μεμονωμένων τινων βράχων, οΐτινες 

έξήοχοντο τής χιόνος. Ό  Ίβάν έκοψε κ λ ά 
δους έλάτης, ΐνα κατασκευάσνί έπί τής χιό
νος παχεϊαν στρωμνήν, όπως άναπαυθη ό 
ταγματάρχης .  ’Ενώ ούτος άνεπαύετο, ό Ί 

βάν έξήταζε τήν τοποθεσίαν. Ή  κοιλάς, είς 
τήν κορυφήν τής όποιας εύρίσκετο ήτο π ε 
ρικυκλωμένη ύπό υψηλών όρέων,μεταξύ τών 
οποίων δέν έβλεπε ούδεμίαν διέξοδον* είδε, 
δτι ήτο άδύνατον νά άποφύγτι τήν κ α τα 
σκευαστήν όδόν, καί δτι κατ’ ανάγκην ώ- 

φειλέ νά άκολουθήσν) τόν ροΰν τοΰ ρυακίου, 
ΐνα έξέλθ/j τοΰ λαβυρίνθου. 1Π σαν περίπου 
ενδεκα ώραι τής εσπέρας, καί ή χιών ήρχιζε 
νά πήγνυται,  δτε κατέβησαν είς τήν κοι
λάδα. Πρίν δμως άναχωρήσωσι έθεντο πϋρ 
είς τό μέρος ένθα sty ον διαμείνει, καί διά 
νά θερμανθώσι καί διά νά έτοιμάσωσι μικρόν 
γεϋμα άπό τεμάχιον έψημμένου κρέατος 
(chislik), ού τίνος είχον μεγίστην ανάγκην. 
Μία δράξ χιόνος ήτο τά ποτόν των καί μια 
ροφηματ,ΐά (gorgde) μαστίχης έπέρανε τό 
συμπόσιόν των. Διήλθον άνευ δυστυχήμα
τος τήν κοιλάδα, χωρίς νά άπαντήσωσι κά- 
νένα, καί είσήλθον είς στενόν πέρασμα ενθα 
ή όδός καί ό ρύαξ συστελλόμενα έν μέσω 
τών υψηλών όρεων έλάμβανον κάθετον δι-  
εύθυνσιν. Έβάδιζον μεθ’ όλης τής δυνατής 
ταχύτητος,  αισθανόμενοι τόν κίνδυνον, 8ν 
διέτρεχον άν συνηντώντο είς αύτήν τήν 
στενοπωρίαν, έξ ής δέν έξήλθον είμή τήν 
έννάτην τής πρωίας, δτε μόνον εΐδον τήν 
σκυθρωπήν στενωπόν πλατυνομένην, καί ά-- 
νεκάλυψαν πέραν τών χαμηλοτέρων ορέων, 
άτινα Λρό αύτών διετηροΰντο, τόν εκτενή
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της 'Ρωσσίας δρίζοντα, όμοιάζοντκ προς 
μεμακρυιιμένην θάλασσαν. Λυσκόλως δύνα- 

τ α ί  τις νά φαντασθί) τήν χαράν, ην ^σθάνθη 
ο ταγματαρχης έπί τω  άπροσδοκήτω τούτω 
θεάματι. α'Η 'Ρωσσία, ή 'Ρωσσία » νξτο ή 
μόνη λέξις, ·?,ν ήδυνήθη νά προφέρν;. Οί τα -  

ξειδιώται έκάθισαν, δπως έπαναπαυθώσι, 

και προαπολαύσωσι οΰτως είπεΐν της μ ελ-  
λούσης ελευθερίας των. Τ ό  προαίσθημα τοΰ
το τής ευτυχίας, άνεμιγνύετο έν τω  πνεύ- 
μ α τ ι  τοΰ ταγματάρχου, μέ τήν άνάμνησιν 
τ?ίς τρομέρας καταστροφής, ής υπήρξε μάρ- 
τυς ,  και ζωηρώς άνεπόλει τά  δεσμά καί τά 
καδν;μαγμένα ενδύματα του. Τό βλέμμα 

προσηλωμένον έ'χον πρός τό μεμακρυσμένον 
τέρμα των προσπαθειών του, ύπελόγιζε τάς 
δυσκολίας τοΰ ταξειδ/ου. 'Π θέα τής μ α -  
κρας καί έπικινδύνου όδοΰ, ήτις τ φ  ύπελεί- 
πετο  νά διατρέξνι μέ τά δεσμά έπ ί τών 
ποδων καί τών έξοιδημένων έκ τοΰ καμάτου 
κνημών του, έξήλειψε αμέσως καί μέχρι ί 
χνους τήν στιγμιαίαν εύχαρίστησιν, ην τινα 
τώ  έπροξένησε ή θέα τής γεννεΟλίου γης. 
Είς την ταραχήν τής φαντασίας του, προ- 
σετιθετο καί φλογερά δίψα· ό Ίβάν κατήλθε 
είς τόν ρύακα, δστις έρρεε είς τ ινα ά π ’ αύ

τών άπόστασιν, διά νά ψέργ ύδωρ ει’ς τόν 
κύριον του* ευρε γέφυραν σχηματιζομένην 
έκ δύο δένδρων, καί είδε μακρόθεν μίαν κ α 
τοικίαν ΤΗτο είδος τι καλύβης, 0ίρινή κα
τοικία τών Τσετσέγκων, ήτις ήδη ήτο έρη
μος. Εις τήν κατάστασιν τών φυγάδων ή 
μεμονωμένη α8τη οικία ί τ ο  πολύτιμος ά- 
νακάλυψις. Ό  Ίβάν  2λθεν ό'πως άποσπάση 
τόν κύριός του τών σκέψεών του, καί τόν 
όδηγήσν, εις τό καταφύγιον, δπερ άνεκάλυ- 

ψε, καί άφοΰ τόν ενεκατέστησε, έσπευσε είς 
την άναζητησιν τής άποθη'κης.

Οι κάτοικοι τοΰ Καύκασού, οί'τινες ώς 
επ ί  τό πλείστον εϊσί νομάδες, καί πολλά- 
κις εκτεθειμένοι είς τάς έπιδρομάς τών γε ι

τόνων των, έ'χουσι πάντοτε πλησίον τών 
οικιών των υπόγεια, εις τά ο'ποΐα κρύ- 
.w .ουσι τας προμηθείας καί τά λάφυρά των. 
Αι άποθήκαι αύται, είς σχήμα στενοΰ φρέα- 
τος, είσί σκεπασμέναι μέ σανίδα η μέ με -  
γάλον λίθον, κεκαλυμμένον έντέχνως μέ 
χώ μα ,  καί εΰρίσκονται πάντοτε είς μέρη, 
-νθα πρασινίζει ή χλόη, έκ φόβου μή τό 

χρώμα της χλόης προδώσν) τήν αποθήκην. 

Κατόπιν δλων αύτών τών προφυλάξεων, οί 
'Ρώσσοι στρατιώται τάς άνακαλύπτουσ^ 
συχνακις, κτυπώντες διά τοΰ κοπάνου τών 
οπλών των τό έδαφος πλησίον τών κατοι
κιών, καί ό ήχος τούς ο'δηγεΐ είς τά  υπό

γεια, άτινα άναζητοΰσι. Ό  Ίβάν άνεκάλυψε 
Ιν τοιουτον Οπό άμαξοστάσίόν τι γειτονεΰον 
τνί οικία, έν ώ εΟρε αγγεία πήλινα, ποσό

τητα αραβοσίτου, τεμάχιον όρυκτοΰ άλα
τος, καί άλλα σκεύη, χρήσιμα είς τήν οι
κιακήν οικονομίαν. "βτρεξε νά ζητήσν) 3δωρ, 

δπως μαγειρεύσνι τά τέταρτον τοΰ άρνίου, καί 
τινα γαιόμηλα, άτινα  είχε φέρει, £ τά  όποια 
έτέθησαν έπί τής πυράς. Ένω ήτοιμάζετο ή 
σοΰπα, ό Κασκάμβος έψηνε τους στάχεις τοΰ 
άραβοσιτου* έπ ι  τέλους λεπτοκάρυά τινα 
εΰοεθεντα έν τνί άποθήκν), συνεπλήοωσαν τό 
δεϊπνον. "Οτε τοΰτο έτελείωσε, δ Ίβάν, έν 
άνέσει καί μέ τρόπον, άφνίρεσε τά  δεσμά 
τοΰ κυρίου του, καί ούτος μάλλον ήσυχος 
καί γευθείς έξαίρετον δεϊπνον άναλόγως τής 
περιστασεως, έκοιμήθη ΰπνον βαθΰν, καί ήτο 
νύξ βαθεϊα δτε έξύπνησε. Κατόπιν τής ω 
φελίμου ταύτης άναπαύσεως, δτε ήθέλησε 
νά έπαναλάβν) τήν οδοιπορίαν, αί έξοιδημέ- 
ναι κνήμαί του άπεσκληρύνθησαν εις τά  
άκρα, ώστε δέν ήδύνατο νά κάμ^ τήν π α -  
ραμικροτέραν κίνησιν, χωρίς νά ύφίσταται 
όδύνας άφορη'τους.

(άκολουθεί)
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ΑΠΟΘΑΝΟΥΣΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ.

Παρθένα, αειπάρθενε, 
γονυπετής προσκλίνω 

είς τους άγιους πόδας Σου 
ικέτης Σου νά γείνω.

Παρθένα, Σε παρακαλώ, 

άξίωσον ν’ άκούσης 
τήν δέησιν καί τους κλαυθμούς 

μητρός βαρυαλγούσης.

Σΰ είσαι μήτηρ τοΰ Θεοΰ, 
καί ό Θεός υιός Σου, 

έσϋ θυγάτηρ τοϋ Θεοΰ
καί νύμφη τοΰ πατρός Σου.

’Αλλ’ άν καί μήτηρ τοΰ Θεοΰ, 
καί ό Θεός υιός Σου, 

μήπως δέν έκλαυσε πικρά 
ό θεϊος οφθαλμός Σου,

Ό π ό τα ν ,  έπί τοΰ σταυροΰ, 
τά  ου.ματά του εΐδες 

νά χάσωσι τήν λάμψιν των, 
νά σβύννουν αί ελπίδες!

Ούτω κ ’ εγώ τώρα θρνινώ, 

μήπηρ κ ’ έγώ δέν ήμην 
κόρης μικρας, ct.1V εύμορφης, 

άγγέλου εϊχε φήμην !

Γλυκά γλυκά άνέπνεε, 
γλυκά γλυκά ώμίλει, 

γλυκ* είχε τό χαμογελώ 
είς τ ά  ροδάτα χείλη.

Μαρίαν τήν ώνόμαζαν* 

Παρθένα τδνομά Σου 
ε ίχ ’ ή μικρά παρθένος μου, 

καί εις τό πρόσταγμά Σου

νΚφυγ’ έκ τής άγκάλης μ.ου, 

’στόν ουρανόν άνέβη, 
θά τήν ευροΰν οί άγγελοι,  

άνίσως παρενέβη

Ή  προσταγή Σου, "Ανασσα, 
νά μή τήν λησμονήσουν, 

νά στρώσουν ρόδ’ αμάραντα, 

κ ’ έκεΐ νά τήν -κοιμίσουν.

νΟσον κι’ άν άπλωσε πτερά, 

μικρ’ ήτον ή Μαρία, 
τά  σύγνεφα διέσχισε' 

ταχεία  ή πορεία !

Καί θέλει τώρ’ άνάπαυσιν, 
κ’ έπειτα θά ζητήστι 

μέ τούς άγγέλους νά χ*ρή, 
μ ’ αύτοϋς νά παιγνιδίσ^.

Ό π ό τα ν ,  χθες, τήν έβαλα 
’στό έρημόν της μνήμα, 

δέν άφησα νά γράψωσι 
τών έθνικών τό ρήμα

« Ή  γή της νάναι έλαφρά», 
άλλ’ έγραψ’ δ ,τ ι  πρέπει, 

κ ’ ίδοΰ, ίδοΰ, Παρθένα μου, 
τοΰ τάφου της ή σκέπη.
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«Στά δροσερά καί εύοσμα 

ϊάνθη τοϋ Παραδείσου,
»έκεϊ νά ’πάϊ), κόρη μου,

»ή άκακος ψυχή σου» (1).

Παρθένα, έξορκίζω Σε

στοϋ Γαβριήλ τόν κρίνον, 
τον άγγελόν Σου πρόσταξε 

ν’ ακούσε Κ-ου τ °ν θρήνον,

. Νά πάρη τά φιλνίματα 
’που έπόθ’ ή Μαρία 

καί νά τά  δώσ'/j ό ίδιος 
’στά χείλη τη; τά  κρύα*

Ά φοϋ ακόμη αγνοώ 
άν ο αήρ, ώς τώρα, 

τ ή ;  πήγε κανέν φίλημα 
άφ’ δσα κάθε copa

Τ ή ;σ τελ λ ω ,  καί παρακαλώ, 
τό φίλημα νά φδάσν) 

ζεστόν άπό τά χείλη μου, 
τήν φλόγ« νά μή χάση.

Παρθένα, αειπάρθενε, 
οταν τήν ευωδίαν 

δ κρίνο; διεσκόρπιο;.

’στην δψιν Σου τήν θείαν,

Είπέ, άν ή παρθένος Σου 
καρδία δέν ήσ(/άνδη 

'*αλμόν μητρο; ε* τής οσμή; 
τοϋ κρίνου ’ποϋ ώσ©οάνθη !

Ειπέ, εάν δέν ήκουσε;

’στά άχραντά Σου στήθη,
’ποϋ τόν Θεόν έβήλασαν, 

γλυκύτητ*  σΟνήθη

( ‘) Καί τοΟτο ελληνικόν. «Έν μύροι; σου,

Εΐ; τά ;  μητέρα;, καί έγώ, 

μήτηρ, αύτά ήσθάνθην, 
άλλ’ ή Μαρί’ άπέθανε, 

καί τώρα έμαράνθην.

Καί δέν ευρίσκω πουθενά 
παοηγορίαν άλλην, 

γυρίζ’ δ νοϋς μ’ έδώ κ’ έκεϊ,
’;  αύτήν στρέφεται πάλιν.

Παρθένα μου πανάγιε, 
τό άγιόν σου αίμα 

ημέρωσε τόν άνθρωπον, 
καί διά τοϋτο στέμμα

Φορεΐ;, εχον τόν ήλιον, 
άδάμαντα τοϋ κόσμου, 

δποΰ φωτίζει ουρανόν
και γην, εΐ; τά  έντό; μου

Αισθάνομαι τήν λάμψιν του, 
κι' αύτή μόνη θερμαίνει 

τό παγωμένον σώμά μου 

’ποϋ λύπη τό μαραίνει.

Τρέχει ό θάνατο; παντοϋ, 
δέν έρχεται ’;  έμενα 

π ώ ;  μ ’ έλησμόνησεν, ένω 
δέν λησμονεί κανένα!

Παρθένα μου παντάνασσα, 
είπέ νά μήν άργήστ,, 

θά κλαύοω ί  Μαρία μου, 
άνίσω; μέ ζητήσγι,

Καί δέν μ ’ εΰρίί ’στό πλάγι τη ; ,  
Παρθένα, δέν άνέβη;

’στόν ούρανόν κ’ έζήτησε; 
το τεκνον Σου νά ευρνι;!

Ζ Ε Φ Υ Ρ Ο Σ .


