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ΘΕ0ΦΙΛ01’ ΚΑΪΡΗ,
Έ χ φ ω Υ η θ ύ ς  ex μ ν ή α η ς  x a t a  z q r  ή α ί ς α ν  

τή ς  υπ ο δο χή ς  τοΰ

Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ Ο Υ .
(Έν Αίγίν^, ·*ϋ ' 2  ’lavouiptov 1828).

αΟ ΰ κ  αρζω ε γ ώ '  οΰκ αρ^ει β υιός 

μου εν ΰμΤν' Κ ύριος βρ?ει ΰριών». 
Κ ύριος κυβερνήσει ύμ2ς .

( Κ ρ ιτ ώ ν  χειρ. Η ’, 2 3 )

Είς τοικύτην λαμπράν καί επίσημον ήμέ

ραν, Κυβερνήτα τής 'Ελλάδος, κατα  την 
όποιαν Σε ϋπη'ντησε καί Σέ δπεδέχθη ή π α -  
τρίς, έν τώ  μέσω άνεκφράστου χ«ρ«ί **ΐ 
άγαλλιάσεως, εί; τοιαύτην λαοΰ τών 'Ελ
λήνων όμήγυριν, ένω ΰψόνει φωνάς ευχαρι
στηρίους πρός τόν "Υψιστον διά την τοσον 
επιθυμητήν καί εύκταίαν έλευσίνΣου, ποίαν 
αγγελίαν πλέον χαροποιάν ήδύνατό τις νά 
φέρτι εις τό μέσον έκ μέρους Σου, σύμφωνον 
τωόντι ιχέ τά  φρονήματα τής ψυχή* Σου, 
μέ τά  συναισθήματα τ ί ς  καροίας Σου, μέ 
τάς εγκαρδίους ε-jyάς όλων τών αληθινών 
τέκνων τή; 'Ελλάδος, καί μέ τάς μεγάλας
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έλπ ίδας,  τάς οποίας εχουσιν είς Σέ ! Τί ά λ 
λο ήδύνατο νά αναγγείλν; πλέον χαρμόσυ- 
νον, κατάλληλον μάλιστα  εις τάς παρούσας 
τής πατρίδος περιστάσεις, καί εχέγγυον τής 
διά Σοϋ έλπιζομένης ευτυχίας της, παρά 
δ ,τ ι  άρχογός λαοΰ ελευθέρου έλευθέρως εκ
λεχθείς ύ π ’ αύτοΰ, καί ύπέσχετο πρός αύ
τόν τόν ίδιον, καί έπροσπάθησε νά φέρη είς 
Ικβασιν !

’Ακούσατε λοιπόν, λειτουργοί τοΰ 'Τψί- 
στου, άκούσατε, σεβάσμιε Πρόεδρε καί Βου- 
λευταί,  άκούσατε, πολιτικοί,  πολεμικοί, 
δλος ό λαός τής 'Ελλάδος, άκούσατε" «Κύ
ριος άρξει υμών" Κύριος κυβερνήσει ύμας.» 
Δέν θέλουσιν εξουσιάζει εις τό έξής ολέθρια 
πάθη, δχι χαμερπεΐς ϊδιοτέλειαι, δχ ι ρα
διουργία», δχ ι οικείος, έάν δέν είναι άξιος, 
δχι συγγενής, εάν είναι άνεπιτήδειος, oyi 
φίλος τοΰ Κυβερνήτου, έάν δέν έχν) ικανό
τητα" ά λλ’ ή ιερά δικαιοσύνη, καί οί αιώ
νιοι καί αμετάβλητοι νόμοι τοΰ Θεοϋ, οί 
πρός κυβέρνησιν έλευθέρου ανθρώπου διορι- 
σθέντες, θέλουσι κυβέρνα. Τό συμφέρον τής 
πατρίδος, ή ευνομία της, ή ευτυχία της, ή 
δόξα της, δ θρίαμβός της θέλουσι διευθύνει 
καί τόν νοΰν καί τήν καρδίαν καί τους σκο
πούς καί τους λ.όγους καί τάς πράξεις τοΰ 
Κυβερνήτου. « Κύριος άρξει υμών" Κύριος 
κυβερνήσει ύμας .»

"Οσοι ΐδα τε  τήν γήν τής γεννήσεώς σας 
πυρποληθεΐσαν καί κατασκαφεΐσαν, τους 
γεννήτοράς σας σφαγέντας έμποοσθέν σας, 
τά  φ ίλτατά  σας άπό τάς άγκάλας σας L · -  
παγέντα  καί α ΐχμαλωτισθέντα , δσοι έγεί- 
νατε θύματα τής παρανομίας καί τής άναρ- 
χίας, τών ιδίων αδελφών σας, άκυύσατε καί 
χαίρετε. Χαίρετε, διότι παύουσιν είς τό 
έξής τά  δεινά μας" διότι θέλομεν ίδεΐ τήν 
δικαιοσύνην ΐσχύουσαν, τους νόμους ένερ- 
γουμένους, τήν κακίαν τιμωρουμένην, τήν 
αρετήν βραβευομένην, καί έν γένει τήν π α 

τρίδα εύνομουμένην καί ευδαιμονούσαν εΐί 
τά  έ'σω, τροπαιοΰχον καί θριαμβεύουσαν εις 
τά έξω, τήν π ίστιν δχ ι  πενθούσαν, άλλά 
λαμπροφορούσαν και χαίρουσαν.

Χαΐρε, καί Συ Κυβερνήτα τής 'Ελλάδος, 
δ ιότ ι  μετά  τοσοΰτον πολυχρόνιον αποδη
μίαν, έπιστρέφεις εις τήν κοινήν πατρίδα, 
τήν βλέπεις, τήν χαιρετάς οχι πλέον δού- 
λην καί στενάζουσαν ΰπό τόν ζυγόν, άλλ’ 
έλευθέοαν, άλλά δεχομένην Σε Κυβερνήτην, 
καί περιμένουσαν νά σέ ίδή νά δδηγήσης τά  
τέκνα της είς τήν αληθινήν ευδαιμονίαν καί 
είς τήν αληθινήν δόξαν. Ζήθι! ά λ λ ’ έχων 
ιερόν έμβλημα « Ό  Θεός καί ή δικαιοσύνη 
κυβερνήσουσι τήν Ε λ λ ά δ α .»  Ζήθι!  άλλά 
κυβερνών ούτως, ώστε νά αίσθανθή ή π α -  
τρίς, νά καταλάβωμεν καί ήμεΐς, νά .έπανα-  
λάβν) ή άδέκαστος ιστορία, νά άντηχήσωσιν 
δλοι οί αιώνες, δτι  ού Σύ, ούδέ ό υίός Σου, 
ούδέ δ οικείος Σου, ούδέ ό’ φίλος Σου, ούδέ 
πνεύμα φατρίας, άλλ’ αληθώς αύτός ό νό
μος τοϋ θεοΰ, αύτό τό δίκαιον, αυτοί τής 
'Ελλάδος οί θεσμοί κυβερνώσι τήν 'Ελλάδα  
διά Σοΰ.

Καί τωόντι, έάν όποιονδήποτε έθνος, διά 
νά ΰπάρχ·/) έλεύθερον, διά νά συντηρήται 
κραταιούμενον, διά νά ευτυχή βελτιούμενον, 
είναι άνάγκη νά κυβεονάται διά μόνων τών 
νόμων, τούς δποίους ό Θεός διέταξαν ώς 
κανόνας έλευθέρας έλευθέρου λαοΰ κυβερνή
σεως, πολύ μεγαλητέραν άνάγκην έχει σή
μερον ή 'Ελλάς νά διευθύνεται ΰπό μόνων 
τών τοιούτων νόμων διά Σοΰ.................

Ά λ λ ’ ώ σεβάσμιε Πρόεδρε καί Βουλευ- 
τα ί,  ώ ευτυχής τής 'Ελλάδος λαέ ! τ ί  άρά 
γε δύναται νά δικαιώσ/ι τήν τοσαύτην χ α 
ράν μας ! τ ί  νά ϋποστηρίξν) τάς ελπίδας 
μας ! τ ί  νά μάς παραστήστί τόν άνδρα, είς 
τόν δποΐον ή πατρίς έπιστεύθη τήνύποστή- 
ριξιν καί ενέργειαν τών νόμων της ! τ ί  νά 
μας δείξγι τήν επιρροήν, τήν δποίαν θέλει
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μεταχειρισθή πρός έκτέλεσιν δλων, δσα καί 
είς τήν γενικήν καί είς τήν μερικήν ένος έ

καστου ευδαιμονίαν συντείνουσιν !
Ή  πολιτική  σύνεσίς του καί εμπειρία, δ 

λαμπρός δρόμος, τόν οποίον είς τόν π ολ ι
τικόν κόσμον διέτρεξεν, δ υψηλός βαθμός, 
τον δποΐον είς ένα τών δυνατωτέρων θρόνον 
τής οικουμένης είχε, καί τόν όποιον διά τήν 
πατρίδα  παρέβλεψεν, ή πρός αύτήν άγάπη 
καί άφοσίωσίς του μας βεβαιόνουσι τά πρώ
τα" τό δέ τελευταΐον μας πιστοποιοΰσι καί 
άλλα μέν πολλά, καί μάλιστα δέ δσα εις 
τήν έν Τροιζήνι Συνέλευσιν συνέβησαν.

Τίποτε άληθώς δέν ήμπορεΐ νά παρα- 
στήση λαμπρότερον τήν πρός αύτόν δλου 
τοΰ έθνους μεγάλην καί ΰπόληψιν καί πε~ 
ποίθησιν, παρά τά άξιομνημόνευτον έκεΐνο 
ψήφισμα, διά τοΰ όποιου δμοφώνως έκαλε- 

σθη Κυβερνήτης τής 'Ελλάδος.
“Όσοι εύρέθητε εις τήν ’Εθνικήν έκείνην 

Συνέλευσιν, ένθυμεΐσθε άκόμη ποια άγρια 
πάθη ήγέρθησαν διά νά καταστρέψωσιν δ ,τ ι  
ή μανία τών τυράννων ή παρέβλεψεν, η δέν 
εδυνήθη νά άφανίσγι. Ποία φλόξ διχονοιών 
έξήφθη διά νά κατακαύση, δσα τό έχθρικόν 
πϋρ δέν ήμπόρεσε νά καταφλέξϊΐ* πώς ό 
"Ελλην κατά τοΰ "Ελληνος, ό συγγενής 
κατά τοΰ συγγενούς, 6 αδελφός κατά τοΰ 
αδελφού καθωπλίζετο, καί ό άσπλαγχνος 
καί άδυσώπητος έμφύλιος πόλεμος ετοιμά- 
ζετο νά καταφέρη τ ^ ν τελευταίαν είς τήν 
πνέουσαν τά λοίσθια πατρίδα  πληγήν. Τότε 
μόλας τό δνομα προφέρεται τοΰ Καποδί- 
στρια, καί ό'λα καταπραύνονται* ή δρμή 
τών άγριων παθών κατέπαυσε, καί τά  ολέ
θρια τών δ ια νο ιώ ν  άποτελέσματα έμποδί-  
σθησαν. Φέρετε άκόμη κατά νοΰν πόσην 
χαράν έπροξένησεν ή εκλογή του" μέ ποιαν 
άγαλλίασιν τήν έδέχθησαν οί έκει εύρεθέν- 
τες" μέ πόσην τα χ ύ τη τα  διεδόθη είς δλον 
τό έθνος, καί ποιας έλ^πίδας τοϋ ένέπνευσεν.

Ά λ λ ’ άν, ώ Κυβερνήτα τής 'Ελλάδος, αί 

λαμπρότεραι στ ιγμα ί τής είς αύτήν π ο λ ιτ ι 
κής ζωής σου έφάνησαν άπό τήν έν Τροιζήνι 
Συνέλευσιν, τό μεγαλήτερον δμως τοϋ βίου 
Σου κατόρθωμα άρχίζει άπό τήν σήμερον, 
καί μέλλει άκόμη νά κατορθωθή.

Καί είναι ή κατάπαυσις τών διχονοιών, 
ή διάλυσις τών φατριών, ή όρθή, ή δικαία, 
ή μή ψευδομένη τό δνομα Κυβέρνησις τής 
'Ελλάδος, ή άναγέννησις άνθρώπων, ή άνά- 
πλασις άληθινών 'Ελλήνων. Κατόρθωμα τώ  
δντι, δσον δύσκολον, δσον εργώδες, δσονμέ- 
γ α ,  άλλο τόσον περιφανές, λαμπρόν, ένδο
ξον. Διά νά. έπιτύχ/,ς δέ τόν υψηλόν τοϋτον 
καί μόνον σκοπόν, άκουσον τήν άλ.ήθειαν 
καί άπό άνθρωπον, οστις δέν έχει κάμμίαν 
πρόφασιν νά Σέ είπή ψεύδος.

Άφοϋ άποβλέψνις πρώτον είς εκείνον, δς 
τις κυβέρνα τά σύμπαντα, άφοϋ στοχασθής 
δσα ή μ ετ ’ έπιμελείας έρευνα τοϋ νοός καί 
τής καρδίας τοϋ άνθρώπου, καί μάλιστα 
τοϋ 'Έλληνος, δσα ή ακριβής παρατήρησις 
τής ιστορίας τών ελευθέρων έθνών* ή αρχή, 
ή πρόοδος, ή άκμή καί παρακμή των, τά  
α ϊτ ια  τής άποτυχίας η επιτυχίας των, τής 
δόξης η άδοξίας των, τής κακοδαιμονίας $ 
εύδαιαονίας των, δσα τέλος αί βαθεΐαι πολι- 
τ ικα ι  Σου γνώσεις Σέ ύπαγορεύσωσιν" άφοϋ 
συλλογισθής δλα τά  αναγκαία μέσα, τά  ό 
ποια πρέπει νά βάλης εις πραξιν διά τήν 
καλήν έκβασιν τοϋ μεγάλου αύτοϋ έγχειρή- 
ματος, ένθυμοϋ προσέτι δτ ι ,  αν στρέψης ο
λίγον μόνον τούς οφθαλμούς πρός τό μέρος 
τούτο βλέπεις τήν γήν τοϋ Σόλωνος καί τοϋ 
Άριστείδου, έάν πρός έκεΐνο, τήν γήν τοϋ 
Λυκούργου καί τοϋ Λεωνίδου, δτι  εΰρίσκεσαι 
εις τό μέρος έκεΐνο τής 'Ελλάδος, δπου ή- 
φανίσθησαν δλαι τοϋ μεγαλητέρου τυράννου 
τοϋ κόσμου αί δυνάμεις, έτάφησαν δλαι τής 
τυραννίας αί έλπίδες, καί έστερειόθη ή φαει
νή, ή λαμπρά τής ελευθερίας κριπίς, είς τήν
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όποιαν, δποιον έθνος θέλει, άναβαίνει *αί 
μένει ίλεύθερον* ότι τό έδαφος, τό όποιον 

πατε ις ,  είναι ερείπια επισήμου καί ελεύθε
ρα; πόλεως τής 'Ελλάδος* αύτή, π ΐν  όποιαν 
Τώρα βλέπεις, άνηγέρθη παραδόξω; άπό τήν 

τέφραν τόσων υπέρ τ ί ς  ελευθερίας πυρπο- 
ληθεισών πόλεω ν ο' λαός, δστι; σέ περικυ- 
κλόνει, έμεινεν άπολι;  καί £ 01κ()ς α1>τ ./ίν>

’Ενθυμοϋ, ό'τι έμπροθεν τοϋ θεοΰ, δλων 
των ανθρώπων, δλων τών αιώνων, αύτής 
τ ί ς  συνειδήσεώς 2ου, άνεδέχθης νά κυβερ- I 
ντίσης τους αδελφούς Σου, τό έθνος Σου, έ
θνος, τά όποιον πρώτον δ ίδ α ξ ε  τους ’αν
θρώπους, δτι έχουσι δ ικαιώματα, καί πρώ
τον έδειξεν είς αύτούς, δτ ι  είναι δυνατόν νά 
ζωσιν ελεύθεροι καί εύτυχεΐς* τό όποιον, * 
είς τόν καιρόν τής έλευθέρας κυβερνήσεως 
του, «γέννησε τούς μεγαλητέρους άνδρας δ 
λου τοΰ κόσμου, καί τό όποιον δλας τάς 

; ,JjT^X.tav καί τάς συμφοράς ήμπορεϊ νά 
ύποφέρ·/), *χι δμως καί νά μένη διά παντός I 
οεο ουλωμένον.

Φερε πάντοτε κατά νοΰν, δτι  πρό ολί
γων ήδη έτών έσύντριψε τάς άλύσεις, μέ 
τ*ς δποίας ήαο δεμένο ν, καί έτείναξε τάν 
βαρύτερον τ ί ς  δουλείας ζυ γό ν  δτι άπεφά- | 
« « ν  ϊ, νά ζήση αυτόνομον καί ανεξάρτητον,
^ να ταφή ύπό τά ερείπια τή ,  έπισημοτέρας 
διά τήν ελευθερίαν γης το0 κόσμου* δτ[ 
ύι* νά τήν άναλάβη πάλιν, είδε τους ίερεϊς 
τ ί ς  ίεράς θρησκείας του κρεμαμένους καί 
συρομένους είς τήν γ ί ν  ώς καταδίκους, τό 
Βυζάντιον, τήν Σμύρνην, πολλά; τ ί ς  «Ασίας, 
της Ευρώπης καί τών περί αΰτάς νήσων χώ -  

ρας βαμμένας μέ τό αίμα τών τέκνων του, 
τας Κυδωνιάς, πρώτην τών 'Ελληνίδων πό
λεων θύμ α  γενομένην τής μανίας τών τυράν

νων, πυρποληθείσας καί κατασκαφείσας.
Ά π ό  τήν Θράκην έως είς τήν ά π ε ιρ ο ν ,  καί 
«πο τήν "Ηπειρον εως είς τό έσχατον τής 

Πελοποννήσου Άκρωτήριον, τάς έπισημοτέ

ρας πόλεις καί κωμοπόλεις του κατηδαφι-  
σμένας καί ερημωμένα;* δτι  μέ δλας τάς 
ταλαιπωρίας, μέ ολας τάς ελλείψεις, καί 

τας πολυειδεΐς εναντιώσεις, μέ δλην τήν 
φρίκην, την οποίαν έμπνέουσιν αί τρομεραί 
σκηναί τών πυρπολήσεων, τών άναστατώ- 
σεων, τοϋ ανδραποδισμού, τών σφαγών, 
«θριάμβευσε καί κατά ξηράν καί κατά  θά
λασσαν καί διά τήν άνδρίαν τοΰ στρατιω

τικού καί ναυτικού του έσεισεν έκ θεμελίων 
τον θρόνον τοΰ Σουλτάνου, καί τό θαυμα- 
σιωτερον, δτι  έν τω μέσω τών φλογών καί 
του έχθρικοΰ σιδ’/ρου, τού κρότου τών 5- 
πλων καί τής ουγκρούσεως τών παθών έ- 
συλλογίσθη καί έδυνηθη νά σύνταξη Πολιτι- 

I κάν Σύνταγμα, καί τό όποιον ήθέλησε νά 

πολιτεύεται, καί τό όποιον μέ τό αίμά του 
απεφάσισε νά υπερασπίζεται.

Μή λησμόνησες ποτέ, δτι  έπειτα τό 
ψεΰόος, ή όιαβολή, αί συκοφαντίαι, ή ύ
πουλο; καί ραδιοϋργος άντενέργεια, αί κατΑ 
χάριν καί κατά βίαν γενόμεναι έκλογαΐ, αί 
χαμερπεις ιδιοτέλεια"., ή κατάχρησις τών 
κοκών, Γ; ,,αραβασις αΰτού τού ίδίου συν
τάγματος,  οί εμφύλιοι πόλεμοι μας έκαμαν 
νά θρηνήσωμεν διά τήν Χίον, νά κλαύσω- 
μεν διά τήν Κρήτην, διά τήν Κάσσον, διά 

τά  Ψαρρά, διά τό Νεόκαστρον, νά στενά- 
ζωμεν ακόμη πικρά διά τό Μεσολόγγι καί 

τας Αθήνας, νά χύνωμεν δάκρυα, διά 
είς τήν Στερεάν Ε λ λ ά δ α  καί είς τήν 

Πελοπόννησον συνέβησαν καί συμβαίνουν 
κακά, νά βλέπωμεν έκ τού ενός μέρους τόν 
Α ιγύπτιον, καί έκ τοΰ άλλου τόν Τούρκον 
περιφερομένους, πυρπολοϋντας, α ιχμ αλ ω τί
ζοντας, σφάζοντας, καί τό χειρότερον καί 
ΤΟ πολλής λύπης καί άθυμίας καί πολλών 
δακρύ&,ν άξιον, ώς νά έπρόκειτο άγών ονχ ΐ  
της ελευθερίας, καί τής σωτηρίας τ ί ς  π α -  
τρίδος, οχι τής δόξης, άλλά τ ί ς  άρπαγής, 

τής καταδυναστείας τών ιδίων άδελφών
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μας, νά βλέπωμεν Ιν ταύτώ  αυτούς έκεί- 
νους, εις τών οποίων τήν δύναμιν καί επιρ
ροήν καί σύνεσιν ειχομεν τάς ελπίδας μ.ας, 
βυνεριζομένους τίς τίνα νά ύποσκελίση, τίς 
τινα νά καταβάλη καί να αφανιση* αύτους 
εκείνους, εις τών όποιων τον βραχίονα και 
τήν άνδρίαν έλπίζομεν, φιλοτιμούμε-ου; τ ι ;  
τίνα νά ύπερβη κατά την κακουργιαν καί 
κατά τήν είς τούς νόμους άπείθειαν* τάς 
δέ συμφοράς τ ί ς  πατρίδος νά κορυφωθώσι 
τόσον, και τάς πληγάς της νά γίνωσι τόσον 
αφόρητοι, καί ή δόξα, καί ή τ ιμή, και ή 
λαμ.πρότης τοϋ υπέρ παντας τους υπέρ ε 
λευθερίας αγώνας ίερωτερου και δικαιοτέ- 
ρου άγώνός μ.ας νά άμ.αυρωθη τοσον, ωστε 
ολόκληρον τό Ελληνικόν έθνος είς Σέ μόνον 

νά άποβλέπη , καί Σέ άπό ήμέραν εϊς ήμέ
ραν, καί άπό στιγμήν είς στιγμήν νά περι- 

μένη διά νά φθάσης, νά παύσης τα  δείνα 
του, νά θεράπευσες τας πληγας του. να το 
έκβάλης άπό τό χάος τής αναρχίας καί ά ■ 
κοσμίας, διά τοϋ όποιου περιεκαλυφθνΐ, και 
νά τά άναδείξης εύνομούμενον, λαμπρόν καί 

περίδοξον.
"Εχε λοιπόν πάντοτε πρό οφθαλμών, οτι 

δσον αί συμφοραί του είναι δειναί, αι πλ η -  
γαί του δυσίατοι, ό κίνδυνος προφανής, οσον 
ή διά τήν εκλογήν Σου χαρα μ·ας, ή δια την 
έλευσίν Σου άγαλλίασίς μας, αί είς Σε ελ
πίδες μας ύπάρχουσι μ,εγάλαι, τόσον μεγα- 

λητέρας καί προσοχής καί προφυλακή; εί
ναι /ρεία , μήν εύρη χώραν εις την ψυχήν 
Σου, εϊς τήν καρδίαν Σου, είς τάς πράξεις 
Σου, εϊς τάς έκλογάς, τάς όποιας μέλλεις 
νά κάμης τών διαφόρων υπουργών Σου, 
κάμμία άπό τάς ολέθριους εκείνας άφορμάς, 
διά τάς οποίας έκινδύνευον νά ματαιωθώσι 
βέβαια δλαι αί θυσίαι, δλοι οί αγώνες, δλα 
τά  αΐμ.ατα, τά  όποια έχύθησαν ύπερ της 
ελευθερίας τοϋ έθνους μας, έάν Μεγάλαι 
καί Σεβασταί Αυνάμεις δέν τό εϋσπλαγχνί-

ζοντο καί δέν τά έλάμβανον ύπό τήν ιδίαν 
προστασίαν καί ΰπεράσπισιν. Μή συγχωρή- 

σης είς κανένα νά πράξη μηδέ τά παραμι- 
κοάν, άπό δσα εκαμ.αν νά κινδυνεύη νά σπα- 
ρα/θή ή 'Ε λλά ; ,  καί έν τώ  μέσω τών υπέρ 
αύτης θριάμβων αύτών τών Σεβαστών Με

γάλων Αυνάμεων.
’Ενθυμοϋ τελευταΐον, οτι  ολη ή Ευρώπη, 

δλος ό κόσμος, δλοι οί φίλοι, τής δικαιοσύ
νη;, τη ; άνθρωπότητος, αυτή εκείνη ή 'Ε λ 
λάς, διευθύνουσιν εί; Σέ τά  ομ.μ,ατα, ώς είς 
τό ώραιότερον, τό λαμπρότερον, καί ένδοξό- 
τερον στάδιον κ α τ ά  τ η ς  βαρβαροτητο; και 

τη; ανομίας πρωταγωνιζόμενον.
’Εάν ταΰτα καί τά τοιαϋτα ένθυμ,ούμε- 

νος κατορθώση;, ώστε νά παυσωσιν αι δ ι -  
νόνοιαι, νά διαλυθώσιν αί φατριαι, να ενερ- 
γώ ντα ι ,  καί νά ίσχύωσιν οί νόμοι, νά ά- 

σφαλισθή έκαστου ή ζωή, η τιμή, ή ιδιο
κτησία* έάν έμ.πνεύσης τήν ομόνοιαν, τήν 
συμφωνίαν, καί τήν προ; τήν πατρίδα ά- 
γάπην* έάν όδηγήσης τους πολίτικους της 
εϊς τά αληθινά αύτης συμφέροντα, καί 
τούς πολεμικούς της είς τήν αληθινήν αύ
της δόξαν* έάν κάμης, ώστε νά εύδαιμονη 
έσωτερικώς εΰνομ.ουμενη, χ.αι να θριαμ.οευωσι 
τά  δπλα της κατά τοΰ ασπόνδου εχθρού 
τη ; ,  νά μένη ασάλευτος καί άκλόνητος ή 
άνεξαρτησία της, άθικτος ή αυτονομία της, 
ω ποία δόξα τότε ! άλλά τότε καί μόνον, 
Σέ πεειμένει* ποιοι στέφανοι Σοϋ ετο ιμά
ζονται ! ποιοι αιώνες θέλουσι παραλάβει τό 

όνομ,ά Σου.
’Εάν άνθρωπος δέν ά εδέχθη άκόμη κυ- 

βέρνν,σιν έθνους μ.έ οποίας καί είς δποίας 
περιστάσεις άναδέχεσαι Συ την κυβέρνησιν 

τοϋ έθνους Σου, ήξευρε, δ τ ι  καί άνθρωπος 
δέν έδοξάσθη άκόμη, ως Σϋ μελλεις να δο- 
ξασθής, έάν κατορθώσης τά μέγα  τοΰτό κ α 

τόρθωμα .......................
Ά λ λ ’, ώ Κυβερνήτα τοΰ παντός ! Σέ άπό
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τό βάθος τής καρδίας έπικαλούμεθα' δ ια
φύλαξε τον Κυβερνήτην ημών καθαρόν άπό 
τό όλεθριον τών φατριών μίασμα ! φώτισέ 
τον νά μάθ/ι δλας τάς άληθινάς τών μ εγά 
λων δυστυχιών καί συμφορών μας αιτίας, 
και να τας εξάλειψη" να γνωρίση δλας τάς 
πληγάς μας, καί νά τάς θεραπ^ύσ-/)' νά μην 
α π α τά τα ι  απο τους λ,όγους, μηδέ άπό τό 

φαινόμενον, άλλά νά ερευνά καί τους σκο
πούς, καί τά έργα, καί τήν ικανότητα δ- 
λων εκείνων, εις τους δποίους μέλλει νά έμ- 
πιστευθή τά ιερά τής πατρίδος υπουργήμα
τα '  ένισχυέ τον νά βάλη εις πράξιν δλα, 
δσα εις την εύνομιαν καί αληθινήν αυτής 
ευδαιμονίαν συντείνουσιν. Αξίωσε δέ καί 

ιζμάς να ιδώμεν τελευταϊον τάς τόσον έπι-  

θυμητάς καί ευκταίας ήμέρας τής δικαίας 
καί αληθινής κυβερνήσεως, τήν πατρίδα ά- 
ληΟως έλευθέραν, αυτόνομον καί άνεξάρτη- 
τον, καί νά καυχώμεθα, δτ ι ,  ούχί πάθος 
χαμερπές, ούδέ ιδιοτέλεια, ούδέ πνεύμα 
φατρίας, α λλ ’ αύτό τό δίκαιον, αύτό τής 
Ε λ λ ά δο ς  τό Πολιτικόν Σύνταγμα, αύτός 
Σΰ κυβερνάς τήν Ε λ λ ά δ α  διά τοΰ αυτής 
Κυβερνήτου. Γένοιτο !

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗΣ 
ATOMIKHC ΤΕ ΚΑΙ ΔΗΜ Ο ^Α*

r n o

2Ε. M il  A  .V Λ Λ  Ο Ι’

[Συνέχεια]

Κατά τοΰ αποτελέσματος δέ τούτου τών 
ερευνών τοΰ Παρσάπ, δέν δύναταί τις νά 
άντιταςνι την διαφοράν τοΰ άναστήματος, 
καθότι^ είς άμφότερα τά φΰλα τό βάρος τοΰ 
εγκεφάλου άναλογεϊ πρός τό τοΰ άναστή
ματος.  "Αν λοιπόν, παρατηρεί δ Παρσάπ, 
ύπάρχη σχέσις τις μεταξύ τή{ διανοητικής

ισχύος καί τοΰ δγκου τοϋ εγκεφάλου, ή σχέ- 
σις αυτη δέν επεκτείνεται βεβαίως καί έπί 
τής αΐσθητικότητος, καθότι υπερισχύει αυτη 
παρα τή γυναικί, άν καί δ εγκέφαλος αυτής 

ηναι ήττον ανεπτυγμένος. 'Υπολογίζεται 
δέ ύπό τινων ή διαφορά αυτη τοΰ βάρους 
κατά  μέσον δρον εις τρεις μέχρι τεσσάρων 
ούγγιών.

Κατά τόν Σέμμεριγκ ή κεφαλή καί ό 
εγκεφαλος, απολύτως θεο>ρούμενα, είναι σμι- 
κροτερχ παρά τή γυναικί ή παρά τώ άνδρί. 
Τό βάρος ομως καί τό μέγεθος αύτών σχε- 
τικώς πρός τό λοιπόν σώμα είναι έπαισθη- 
τότερα παρά τή γυναικί. Την γνοιαην δέ 
ταύτην πρεσβεύει καί ό "Ακερμαν. Κ α τ’ 
αύτοΰς δέ, ή παρά τή γυναικί μείζων ευαι
σθησία τοΰ νευρικοΰ συστήματος οφείλεται 
είς τόν σχετικώς μάλλον άνεπτυγμένον αυ
τής εγκέφαλον.

Ό  τοΰ άνδρός εγκέφαλος είναι μάλλον 
αγγειοβριθής τοΰ τής γυναικός, έν ώ συγ
χρόνως καί τά  είς τόν εγκέφαλον αυτής 
διακλαδιζόμενα άγγεϊα είναι λεπτότερα, δ 
περ αποδεικνύεται έκ τών κατά τό κρανίον 
τών γυναικών σχετικώς στενοτέρων τρη
μάτων, δ ι ’ ών τά άγγεϊα ταΰτα  διέρχον
τα ι .  αΠρεπει άρά γε έκ τούτου νά πορι- 
«σθώμεν, παρατηρεί ό Λευί, δτι οί άμεσοι 
» ΐ  συμπαθητικοί ερεθισμοί τοΰ εγκεφάλου,
»είναι ηττον επίφοβοι παρά ταΐς γυναιξί,
11 και οτι το σπλαγχνον αύτό είναι μδλλ>ον 
®ανεξάρτητον παρ’ αύταΐς άπό τών παθο
λ ο γ ικ ώ ν  τροποποιήσεων τοΰ κυκλοφο:ι- 
»κοΰ συστήματος. Τά γεγονότα είναι αντι
φ α τ ικ ά "  άφ’ ένός μέν ό Παράν Σουσατελέ 
»ώς καί δ Μαρτίνε εύρον τήν εγκεφαλίτιδα 
»σπανιωτέραν παρά ταΐς γυναιξίν ή παρά 
«τοΐς άνδράσιν ώς 1 : 4 ,  άφ’ έτέρου δέ 
«άπασαι αί στατιστικα ί ερευναι άποδει-  
«κνύουσιν, δτι  παρά ταΐς γυναιξίν ή φρενο- 
«βλάβείΛ είναι σχετικώς συχνοτέρα.»
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Ή  γυνή διά τής μείζονος αΐσθητικότη
τος τοΰ νευρικού αυτής συστήματος είναι 
μάλλον εύαίσθητος τοΰ άνδρός, ή δέ εύαι- 
σθησία αύτής διεγείρεται, μετριάζεται, ή 
κ α τα π ίπ τε ι  μετά  μεγίστης ταχύτητος.  Τήν 
δ ’ εύκολον καί ταχεΐαν ταύτην εύπάθειαν 

τών διανοητικών τής γυναικός δυνάμεων 
πολλοί τών συγγραφέων άπέδωκαν εις ι 
διαιτέραν τινά οργανικήν τοΰ εγκεφάλου κα- 
τάστασιν.

Τό πραον τοΰ χαρακτήρας, ή υπομονή, ή 
συστολή, ή μετριοφροσύνη, ή εύμένεια, ή 
συμπάθεια, ή εύσπλαγχνία, ή άφοσίωσις, ή 
αύταπάρνησις είναι πάντα  έμφυτα παρά τή 
γυναικί. Ή  φαντασία παρ’ αύτή είναι λίαν 
ζωηρά, διό καί έπιδίδουσιν έξαιρέτως αί 
γυναίκες είς πάσαν τέχνην, έξαρτωμένην έκ 
τής διανοητικής ταύτης δυνάμεως.

Είναι δ ’ άφ’ έτέρου ή γυνή μάλλον εύ- 
μετάβολος καί ματαιόφοων τοΰ άνδρός, ά -  
φίεται εύκολώτερον αύτοϋ εις τήν ήδονήν 
καί τήν λύπην, άλλ’ υποκρύπτει καί εύκο
λώτερον αύτοΰ τάς επιθυμίας της.

Αί διανοητικαί τής γυναικός δυνάμεις 
δύνανται καλλιεργούμεναι ν’ άναπτυχθώσι 
καί νά τελειοποιηθώσιν ώς καί -παρά τώ  
άνδρί, άποκάμνουσιν*δμως ταχέως" άν δέ 
σπανίως αί γυναίκες έπιδίδωσιν είς τάς τ έ 
χνες καί τάς έπ ιστήμας,  τοΰτο οφείλεται 
ούχί άποκλειστικώς εις τόν διάφορον αύ
τών οργανισμόν, άλλά μάλλον εις τά  ήθη, 
τά  Ιθιμα, τήν εξιν, τήν ανατροφήν, τήν κοι
νωνικήν τών γυναικών θέσιν κ τλ .

Ά λ λ ά ,  καίτοι σπανίως έπιδιδουσών τών 
γυναικών εις τάς τέχνας καί τάς έπ ισ τή
μας, ούδένα λανθάνει, δτι είς τά θέλγητρα 
τοϋ γυναικείου φύλου όφείλομεν πολλά τών 
αριστουργημάτων τής πλαστικής, τής ζ ω 
γραφικής, τής εποποιίας, πολλά τών ενδό
ξων πολεμικών κατορθωμάτων κ . τ . τ ,

Ύπό ηθικήν δ ’ έποψιν εξεταζόμενης τής

γυναικός, παρατηροΰμεν, δτι κύριον αυτής 
μέλημα είναι δ συζυγικός έ'ρως, ή μητρική 
στοργή, ή ανατροφή .τών τέκνων κχ ί  αί περί 
τήν οικιακήν οικονομίαν φροντίδες. Διά τών 
ευάρεστων μ ε τ ’ αύτής συνδιαλέξεων άνα- 
κουφιζόμεθα άπό τών ημερησίων ασχολιών 
μας. Ή  γυνή είναι τό επαγωγόν τής οικο
γένειας κέντρον" δ παρήγορος τών κοινωνι

κών ή οικιακών συμφορών μας άγγελος' 
καθότι εκμυστηρευόμενοι εις αύτήν τάς εν
δομύχους τών θλίψεων ημών αιτίας, μ ε γ ί-  
στην αΐσθανόμεθα τήν άνακούφισιν καί τήν 
παρηγορίαν. Ή  γυνή τέλος πρώτη παραλαμ- 

βάνει καί περιποιείται ημάς έν τή βρεφική 
ημών κοιτίδι, τελευταία δέ μάς εγ κ α τα 
λείπει έν τή νεκρική κλίνη.

Ή  γυνή, ενεκα τής μείζονος ευαισθησίας 
τού νευρικού αύτής συστήματος, ύπόκειται 
μάλλον τοϋ ανδρός είς τήν νευρικήν κράσιν 
καί τά νευρικά έν γένει νοσήματα, οίά εΐσιν 
ή σκελοτύρβη, οί υστερισμοί, αί ναυραλγίαι, 
ό σπασμωδικός βήξ κ .τ .λ . ,  διό καί μ εγ ί-  
στην πρέπει νά καταβάλλωμεν προσπά
θειαν, όπως απομακρύνωμεν άπό τών γυ 

ναικών πάσαν α ιτ ίαν ,  δυναμένην νά έξασθε- 
νήσϊΐ, ή νά ύπερερεθίσ/, τό νευρικόν αύτών 
σύστημα.

4) Α ισ θ η τή ρ ια  ό ρ γ α ν α · Παρά τή γ υ 
ναικί τά  αισθητήρια όργανα είναι λεπτοφυέ- 
στερα καί μάλλον έκλεκτά, άλλ’ άσθενέ- 
στερα τών τοΰ άνδρός. διό καί άντέχουσιν 
ήττον είς τάς ζωηράς εντυπώσεις ή άποκά- 
μνουσιν εύκολώτερον. 'Ο σμικρότερος τής 
γυναικός οφθαλμός άποφεύγει τό ζωηρόν 
φώς, ευχαριστείται δέ μάλλον είς φώς ή'- 
πιον, μέτριον. Ή  λεπτοτέρα, βραχύτερα καί 
μάλλον σύστενος αύτής ρίς, δέν άντέχει είς 
τάς οξείας, τάς διαπεραστικάς όσμάς, ανα
ζητεί  δέ ά π ’ εναντίας όσμάς ήδείας, τερ- 
πνάς, εύαρέστους. Ή  λεπτοτέρα, βραχυτέρα 
καί μάλλον εύστροφος αύτής γλώσσα ά π * '
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ρέσκεται τά ;  δριμείας, τάς κεντωτικάς ου
σίας, προτιμώσα τροφάς εύαρέστου, ήδείας 
μάλλον γεύσεως. Τό ούς αύτης προσηλοϋ- 
τ α ι  ευαρέστως είς τάς τερπνάς αρμονίας, 
τους γλυκείς φθόγγους, ταρασσόμενον είς 
πάντα  θόρυβόν, είς πάσαν κακοφωνίαν, εί? 
πάντα  σφοδρόν η χ ον. Οί λεπτοφυείς καί ευ
κίνητοι αύτής δάκτυλοι, αί άβραί αύτής 
χεΐρες, απολαύουσαι δλως ίδια; άπτικής 
έπιδεξιοτητος, έπιδιώκουσι πρός άφήν ου
σίας μαλακάς μάλλον. Τό αισθητικόν παρ’ 
αυτή είναι έντελέστερον, λεπτότερον, εύπα- I 
θέστερον. Έν Ινί λόγω τά αισθητήρια της j 
γυναικός είναι καταλλήλως δια πέπλα σμένα 
δ ι ’ άβρας, ήόείας, μέτριας Ιντάσεως εντυ
πώσεις. *Η ύφη καί ή πρός τά  εξωτερικά j 
αντικείμενα σχέσις αύτών είς προφανή διά- 
κεινται άντίφασιν πρός πάσαν υπερβολήν 
εν τε τή  ήδονή τή λυπη καί τή οδύνη.

5) K vx.icy iop ixor xa l  a r a x r e v r i x o t  
σ ύ σ τη μ α .  Ε ΐ-ομεν, δτι  6 θοίραζ παρά τή 
γυναικί είναι στενότερος, σμικρότερος τοϋ 
τοϋ άνδρός’ κατ’ άνάγκην λοιπόν καί τά 

έν αύτή περιεχόμενα δργανα είναι άναλό- 
γω ; σμικρότερα. Ή  καρδία τής γυναικός 
είναι σμικροτέρα τής τοϋ άνδρός καθ’ ά π ά -  
σας τάς διαμέτρους αύτής* το ϋ τ ’ αύτό δέ 
παρατηρεΐται καί είς τάς αρτηρίας, αί π α -  
ρειαί τών ο'ποίων είναι πρός τούτοις ^ττον 
πυκναί καί ήττον στερεαί, καί μόνον ή κα- 
τιοϋσα αορτή καί αί εΐλεακαί άρτηρίαι εί
ναι, κατά  τόν Ά λ λ ε ρ ,  μάλλον ά ε π τ υ γ μ έ -  
ναι παρά τή γυναικί. *0 σφυγμός αύτής εί
ναι ασθενέστερος, συχνότερος, μάλλον εύ- 
πιεστος καί λίαν εύμετάβολος* α π ’ εναν
τίας δέ αί φλέβες καί τά  λεμφατικά ά γ -  
γεια υπερισχύουσι τοϋ λεμφατικού συστή
ματος.

Η αναλογία τών συστατικών τοϋ κ ΐμ α -  
τος στοιχείων διαφέρει επίσης κατά  τά 
φύλα. Κατά τάς τελευταίας άναλύσεις 1 00

Ι μοϊραι αίματος περιέχουσι κατά μέσον δρον,
Ε!, μεν τόν ανδρ*. Είς ίέ τήν γυναίκα.

Α,ίμοσφαιριδίωνί 4 ,  9 .  1 2 ,7 7 .

’Ινί5ο<   0 ,  2 7 .  0 ,2 6 .
Λ ευκώ ματος· ·  5, 7 .  5 ,9 0 .

" r5aT ° i  7 6  —  7 .  7 8 ,7 0 .
αι δ’ όργανικαί αύταί διαφοραί έξηγοΰσιν 
ημϊν την παρα τή γυναικί συ^νοτέραν έπέ -  
λευσιν καί εύκολωτέραν άνάπτυξιν τής 
χλωρώσεως, τής αναιμίας, τής λεμφατικής 
κρασεως μετά τών σχετικών αύτής συνε
πειών. Ειμεθα λοιπόν ήναγκασμένοι παρά 
τ /j γυναικί πρό πάντων, δπως χρώμεθα τοΐς 
καταλλήλοις μέσοις πρός διατήρησιν ή ά-
ναπτυξιν τής αιματώδους κράσεως. Ά ξ ιο ν  
δε πκρατηρησεως είναι, δτι  κκτά τοΰ Ά ν -  
δράλ, Γαβαρέ καί Δελτφόνδ, παρά τοΐς θη- 
λάζουσι τών μαστοφόρων ζώων τά αίαο- 
σφαίρια υπερτεροϋσι τά  τών άορένων.

"Ενεκα τοϋ σμικροτέρου τής γυναικός 
θωρακος, το στερνόν είναι παρ’ αύτή βρα- 
χύτερον, ού ενεκα προσφύεται τοϋτο πρόσ- 
θεν εις τόν χόνδρον τής έκτης πλευράς, ενώ 
παρά τώ  άνδρί προσφύεται είς τήν τής έ- 
βδόμης. Έ κ  τούτου δέ άφ’ ένός μέν τό έπι- 
γάστριον κεΐται ύψηλότερον παρά τή γυ
ναικί, άφ’ Ιτέρου δέ ή κατά κάθετον διά
μετρος τοϋ θώρακος είναι παρ’ κύτη σμικρο- 
τερα, έπισης δε σμικροτέρα είναι καί ή εγ
κάρσιος τοϋ θώρακος διάμετρος, καθότι αί 
πλευραί είναι βραχύτεραι. *Η δέ μάλλον 
προς την κοιλότητα τοϋ θώρακος προεξέ- 
χουσα σπονδυλική στήλη έλαττόνει καί 
τήν προσθοπισθίαν διάμετρον* έπομένως καί 
οί έν τώ  γυναικείω θώρακι περιεχόμενοι 
πνεύμονες εΐναι σμικρότεροι τών τοϋ άν
δρός. "Επεται δ ’ εκ τούτου, δτι παρά τή 
γυναικί ή άναπνοή είναι άσθενεστέρα, βρα- 
χυτέρα, καί δτι φθείρεται κ α τ ’ «ύτήν όλι- 
γώτερον ποσον έκ τοϋ έν τή ατμόσφαιρα 
οξυγόνου. Εις τόν τρόπον δ ’ αύτόν, δ ι’ ού
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ίκτελε ϊτα ι  ί  άναπνοή παρά τή  γυναικί, 
άπέδωκαν οί Αενέκ, Λουί, Στώβ και π ο λ 
λοί άλλοι τήν παρ’ αύτή συχνότερον έπερ- 
χομένην πνευμονικήν φθίσιν, άν καί άλλοι 
συγγραφείς, έν οίς ό Βρικιέ καί Βοϋδ γνω- 
ματεύωσιν, δτι ή νόσος αυτη είναι συχνο- 
τέρα παρά τοΐς άνδράσιν. Ά λ λ ’ οί ΰπό τών 
συγγραφέων τούτων άναφερόμενοι άριθμοί 

είναι τοσοΰτον ασήμαντοι, ώστε δέν δυνά- 
μεθα νά τους λάβωμεν ΰ π ’ δψιν.

Ό  Ά νδράλ καί ό Γαβαρέ ύπελόγισαν 
τύν ριέσον δρον τοϋ έν τοΐς πνεύμοσι κατα 

πάσαν ώραν φθειρομένου άνθρακος. Κ α τ ’ 
αύτούς, άπό τοϋ 8 — 1 5 έτους τά  μέν άρ- 
ρενα φθείρουσιν εις μίαν ώραν 7  γραμμάρια 
καί 4  δέκατα άνθρακος, ένω κατά τήν αύ- 
τήν ηλικίαν καί τάς αύτάς καταστάσεις τά 
θήλεα φθείρουσιν 6 γραμμάρια καί 4 δέκα
τα .  Μετά τή^ ηβην τά άποτελέσματα εΐ
ναι διάφορα παρά τε τω  άνδρί καί τή  γ υ 
ναικί.

Καί παρά μέν τω  άνδρί τό ποσόν τοϋ έν 
τοΐς πνεύμοσι καιομένου άνθρακικοϋ οξέος 
αυξάνει μέχρι τοϋ τριακοστοϋ τής ηλικίας 
έτους, μεθ’ ο άρχεται βαθμηδόν έλαττούμε- 
νον. Καί άπό μέν τοϋ 15 μέχρι τοϋ 2 0  έ
τους φθείρει ό άνήρ 10  γραμμάρια καί 8 
δέκατα, άπό δέ τοϋ 2 0 — 30  δαπανά 12 
γραμμάρια καί 2  δέκατα. Ά π ό  δέ τοϋ 30 
εως 4 0 ,  11 γραμμάρια. Ά π ό  δέ τοϋ 4 0  
2ως 6 0 ,  10  γραμμάρια, καί άπό τού 60  
εως 8 0  φθείρει ό άνήρ 9 γραμμάρια καί 2  
δέκατα . ’Ερεύνης δέ γενομένης έπί γέροντος 
■ηλικίας έκατόν καί δύο έτών άπεδείχθη, 
δ τ ι  αύτός έφθειρεν «νά πάσαν ώραν 9 γραμ
μάρια ανθρακικού όξέος.

Παρά δέ τή γυναικί τό ποσόν τοϋ έν 
μιά ώρα καιομένου άνθρακος είναι πάντοτε 
έλασσον η παρά τώ  άνδρί. Οί προρργιθέντες 
Ά νδράλ καί Γαβαρέ παρετήρησαν, δτι  άμα 
τή  άποκαταστάσει της έμμηνου καθάρσεως,

καί έφ’ δσον διαρκεΐ ή λειτουργία αυτη, 
τούτέστιν άπό τού 15 μέχρι τοϋ 5 0  έτους, 
οίαδήποτε καί άν η ή σωματική τής γυναι- 
κός ισχύς, τό παρ’ αύτής φθειρόμενον π ο 
σόν τοϋ άνθρακος είναι σχεδόν πάντοτε τό 
αύτό, ουδόλως άπομακρυνόμενον τού μέσου 
δρου τών 6 γραμμαρίων καί 9 δεκάτων. 
Κ ατά τήν έγκυμοσύνην τό ποσόν τοϋ έν 
μια ώρα φθει#ομένου άνθρακος προσλαμβά
νει τόν άνώτατον δρον τών 8 γραμμαρίων, 
ό δ ’ δρος αύτάς διατηρείται καθ’ άπασαν 
τής έγκυμοσύνης τήν διάρκειαν, άντικαθι- 

στάμενος μετά τοϋτο ΰπό τοϋ μέσου δρου 
τών 6 γραμμαρίων καί 9 δεκάτων.

Ε πειδή  οί πνεύμονες παρά τή  γυναικί 
είναι σμικρότεροι τών τοϋ άνδρός, έπεται,  
οτι καί ή φωνή αύτής είναι άσθενεστέρα 
τούτου, πρός δέ καί δτι  δέν δύναται αΰτη 
ν’ άποδιώξη, ν’ απώθηση άπό τών πνευμό
νων αύτής μεγάλην συγχρόνως άέρος ποσό
τητα.

Ε πε ιδή  δέ ή τραχεία αρτηρία τής γυναι- 
κός είναι βραχύτερα, ό λάρυγξ καί ή 
γλ ω ττ ίς  στενώτερα, αί παρειαί τών οργά
νων αύτών δονούν τα ι μετά  μείζονος τ α χ ύ -  
τητος,  διό καί ή φωνή τής γυναικός είναι 
λεπτοτέρα τής ανδρικής, όξυτέρα αύτής, οί 
δέ βραχύτεροι φωνητικοί αύτής μϋς καί οί 
μαλθακώτεροι σύνδεσμοι καθιστώσι καί αύ- 
τοί τήν γυναικείαν φωνήν πλέον εύκαμπτον, 
εΰστροφον. Διά τής φωνής έκδηλούνται τά  
διάφορα τοΰ άνθρώπου αισθήματα, δ ι ’ αύ
τής μαρτυρεΐται ή ήθική τοϋ άτόμου κατά- 
στασις. Φκνή πραεΐα, ήδεΐα, θωπευτική, 
οΐα έστί συνήίως ή φωνή τών γυναικών μό
νον έξ αγαθής ψυχής έκπορεύεται.

6 )  Γ ε ν ν η τ ιχ α Ι  Λ ε ιτο υργ ία ι .  Ή  κ α τ α -  
φανεστέρα, πρός δέ καί ή κυριωτέρα μεταξύ 
τών φύλων διαφορά εδρεύει άναμφιλέκτως 
εις τά  γεννητικά αύτών μόρια. Καί τά  μέν 
τοϋ άνδρός εξωτερικά δντα, σύγκεινται ά -
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ϋαντα  έξ οργάνων διπλών, έκ δέ τών τής 
γυναικός, συγκειμένων έξ οχετών άπολη- 
γόντων είς τάς ώοθήκας, τινά μέν είναι 
εξωτερικά, έ'τερα δέ εσωτερικά· καί τινα 
μέν δ ίπλα , έτερα δέ, ήτοι δ κόλπος καί ή 
μήτρα μοναδικά, έτέραν δέ μεταξύ τών 
γεννητικών οργάνων άμφοτέρων τών φύλων 
διαφοράν παρατηροΰμεν κατά τάς διαμέ

τρους αυτών. ΑΪ διάμετροι λ. γ , τών γεν- 
ννιτικών τής γυναικός οργάνων είναι πολλω 
εΰρύτεραι τών τοϋ άνδρός, καί τοϋτο χάριν 
τής συλλήψεως, τής κυοφορίας καί τοΰ το- 
κετοϋ.

Πλήν δέ τών ανατομικών αύτών διαφο
ρών, τά  γεννητικά δργανα άμφοτέρων τών 
φύλλων διαφέρουσιν ούσιωδώς καί κατά τάς 
φυσιολογικάς αύτών λειτουργίας. *0 άνήρ 
λ .  χ .  περιορίζεται εις μόνην τήν γονιμο- 
ποιησιν, μεθ’ 8 ζή μόνον δι’ έαυτόν καί 
απολαμβάνει μείζονος ατομικής ανεξαρτη
σίας. ’Απ’ εναντίας δέ τά  τοϋ θήλεος γεν-  
νητικά όργανα ανεξαρτήτως τής γονιμοποιή- 
σεως, τής κυοφορίας καί τοϋ τοκετοΰ έκ- 
πληροΰσι καί δύο έτέρας λειτουργίας, ήτοι 
την αυτόματον τοΰ ωαρίου άπόπτωσιν άπό 

τοΰ Γρααφιανοϋ κυς-ιδίου, καί κατά συνέπειαν 
έκ τής ωοθήκης, καί δεύτερον την έμμηνον 
κάθαρσιν. «Ή  γυνή, λέγει ό Λευΐ, ζή μάλ- 
»λον διά τόν πληθυσμόν τοΰ είδους, η δ ι ’ 
«έαυτήν, δπερ καταφαίνεται έκ τών υπό 
«της φύσεως, πρός τόν σκοπόν τοϋτον, 
«έπιβλν,θεισών αύτή λειτουργιών. Τό έργον, 
«μέ τό όποιον έπεφόρτισεν αύτήν ή φύσις 

»δέν άποπερατοΰται μέ τήν μίξιν καί τήν 
»γονιμοποίησιν· ανάγκη, δπως ή γυνή άνα- 
»λάβη τήν ευθύνην παρατεταμένης έπωά- 
«σεως, τοϋ τοκετοΰ, καί τοΰ θηλασμού. Τη 
«αναγγέλλει δέ ή φύσις τήν κατάλληλον 
»πρός έκπλήρωσιν της αποστολής αύτής έ- 
*ποχήν, διά τής άποκαταστάσεως ιδίας 

«λειτουργίας, τή ί  εμμήνου τούτέστι κα-

«θαρσεως. Αί πρώται τής γυναικός ήθικάί 
«έκδηλώσεις είναι σύμφωνοι πρός τόν σκο- 

«πόν τής φύσεως, παρασύρουσαι αύτήν πρός 
«τό φΰλον, παρ’ ού λήψεται τήν γονιμο- 
»ποίησιν. Αί ήδοναί, αί λύπαι,  τά  καθή- 
«κοντα τά προσαρτώμενα είς τόν ίδιον τοΰ- 
«τον σκοπόν είναι τό κυριώτερον τοϋ βίου 
«αύτής μέλημα. Τέλος δέ, δπως ή φύσις 
«προτρέψη τήν γυναίκα ζωηρότερον είς τόν 
«πολλαπλασιασμόν τοϋ είδους, έθετο παρά 
«τή μητρικότητι τάς μεγαλειτέρας περιπε- 
«τείας τής υγείας καί τής μακροβιότητος. 
« Ό  άγαμος βίος αποβαίνει όλεθρκότερος 
«εις τ«ς γυναίκας μάλλον η είς τούς άν-  
»δρας. Τά τών γυναικών μοναστήρια περι- 
«λλείουσι πλείονας νόσους καί ασθενείς ύ- 
«πάρξεις ή τά  τών άνδρών. Καί τίς δέν 
«παρετήρησε τήν άνθηράν ύγείαν τών γυ-  
«ναικών, δσαι ύπήρξαν μητέρες πολλών τ έ -  
«κνων ; Ινώ ά π ’ εναντίας ή στείρωσις άπο-  
«ξηραινει, ως είπεϊν, καί μαραίνει αύτάς.»

Έξετάσωμεν ήδη ένταΰθα τάς ιδίας ταύ 
τας λειτουργίας τών γεννητικών οργάνων 
της γυναικός, καί ένδιατρίψωμεν ιδίως έπ ί  
τής έμμήνου καθάρσεως καί τής μ ε τ ’ αύτής 
άναποσπάσυως συνδεδεμένης αύτομάτου ά- 
ποπτώσεως τοϋ Γρααφιανοϋ ωαρίου.

’Αποκαλοϋμεν έμμηνον ρύσιν, η έμμηνον 
κάθαρσιν,-/) άπλώς έμμηνα κ τλ . ,  περιοδικήν 
τινα ρύσιν αίματος, γινομένην παρά τή γυ 
ναικί έκ τής έσωτερικής έπιφανείας τής 
μήτρας διά τών εξωτερικών γεννητικών ορ
γάνων, άπό τής ηβικής τής νεάνιδος ηλι
κίας μέχρι τής έποχής, καθ’ ·?,ν ή γυνή παύει 
πλέον νά ηναι γόνιμος.

'Π έμμηνος κάθαρσις εΐναι λειτουργία 
ίδια τοΰ άνθρωπίνου γένους* θήλεις τινές 
πίθηκοι παρουσιάζουσιν επ ’ άληθεία δμοίαν 
τινά ρύσιν, άφ’ έτέρου αί γυναίκες αγρίων 
τινών λαών ούδόλως έχουσιν Ιμμηνον κά- 
θαρσιν, άλ.λά τά γεγονότα ταΰτα, καθάπερ
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παρατηρεί καί δ Βεκλάρ έν τή φυσιολογία 
αύτοϋ, εϊνκι δλως εξαιρετικά.

Ή  εμμηνος κάθαρσις άποκαθίσταται κατά 
την εποχήν τής ήβης, έπερχομένης έν τω 
ίμετέρω  κλ ίματι  συνήθως περί τό 1 5 η τό 
14, έ/ίοτε δέ καί τό 13 τής ηλικίας έτος. 
Ά λ λ ’ ούχί σπανίως πολλαί νεάνιδες καθα
ρίζονται περί τό 12  ή τό 1 1 , ετεραι δέ 
πάλιν  μόλις περί τό 1 7 η  τό 18 τής ηλι
κίας αύτών έτος. Άναφέρονται δέ καί π α 
ραδείγματα νεανίδων, καθαρισθεισών περι 

τό 5 η καί τό 2  τής ηλικίας έτος, η καί 
περί τόν 9 ή καί τόν 2  άπό της γεννήσεως 
μήνα. Ούχ ήττον δέ άναφέρονται καί αντ ί
θετα παοαδείγματα γυναικών, καθαρισθει-

σών περί τό 2 3 ,  τό 2 4 ,  2 5  η καί τό 40  
τής ήλικίας αύτών έτος· άλλά τά μέν πρώτα 
τών παραδειγμάτων αύτών, ήτοι τά  άνα- 
φερόμενα εις τήν πρόωρον τών έμμήνων 
έμφάνισιν δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν 
ώς πραγματικήν έμμηνον ρύσιν, καθότι ή έκ 
τών γεννητικών οργάνων έπ^λθοϋσα κατά 
τάς μικράς τοϋ βίου ήλικίας ρύσις τοϋ α ί
ματος, έπαναληφθεΐσα δίς η τετράκις κατά 
τακτικά  κατά τό μάλλον: καί ήττον δια
λε ίμματα , έπαυσεν, άναφανεΐσα κατά τήν 
εποχήν τής τακτικής τών έμμήνων έπελεύ- 
σεως, τ ά  δέ είς τήν βραδεΐαν τών εμμήνων 
Ιπέλευσιν άναφερόμενα γεγονότα, καθ’ § δ
λως έξαιρετικά, δέν δυνάμεθα νά τά  λάβω- 

μεν ύπ ’ δψιν.
Τό κλίμα έχει μεγίστην έπιρροήν έπί τής 

εποχής τής άναπτύξεως τής ήβης καί κατά 
συνέπειαν έπ ί τής έμφανίσεως τών Εμμή
νων. Ταχύτερον λ .  χ .  άναφαίνεται ή έμμη- 
νος ρύσις είς τά  θερμά κλίματα, βραδύτερον 
δέ είς τά  ψοχρά. Είς τά  θερμά τής Άσίας, 
τής Αφρικής καί τής Αμερικής κλ ίματα , η 
έμμηνος ρύσις αναφαίνεται ούχί σπανίως 
περί τό 10 ή τό 9 τής ήλικίας έτος. Έν<ο 
ξίς τά  ψυχρά κλίματα μόλις άρχεται αΰτη

; περί τό 18 η τό 2 0 ,  ταχύτερον επίσης 
j αναφαίνονται τά έμμηνα παρά ταΐς έχούσαις 

αιματώδη η νευρικήν κρασιν γυναιξί, βρα
δύτερον ά π ’ εναντίας παρά ταΐς λεμφα- 

I τικαΐς. Βίος δέ ένεργητικός καί επίπονος 
βραδύνει τήν έμφάνησιν τών έμμήνων, ενώ 

j ά π ’ έναντίας δ μαλθακός βίος καί ή οκνηρία 
[ έπισπεύδουσι ταΰτα.

| Προσεγγιζούσης τή ;  έμφανίσεως τών έμ- 
j μήνων παρατηροϋνται τά εξής τοπικά  καί 
■■ γενικά συμπτώματα.

Ή  μήτ^α έξογκοΰται καί κατέρχετας 
| μάλλον πρός τά  κάτω, δ δέ βλενώδης αύ- 
! τής ύμήν, συμφορούμενος, έρυθραίνεται. Τδ 
| στόμιον τοΰ τραχήλου τής μήτρας καθίστα

τ α ι  έξ έπιμήκους κυκλικόν, ή περιφέρεια 
αύτοϋ μαλακύνεται, τό δ ’ οπίσθιον τοϋ 
στομίου χείλος προεξέχει τοΰ προσθίου. Ή  
νεάνις αισθάνεται γενικήν κακουχίαν καί 
κόπωσιν, πόνους έμμονους ή καί πλάνητας 
κατά τε  τό έπιγάστριον, τήν όσβύν, τό ιε
ρόν όστοΰν, ή καί τούς μηρούς. Τό έπ ιγά -  
στριον αύτής έξογκοΰται καί διατείνεται, 
συνεξογκοϋνται δέ άνεπαισθήτως καί οί μ α 
στοί, αί θηλ>αί τών οποίων καθίστανται 
παρά τισι τών νεανίδων έπώδυνοι. Αισθά
νεται δέ πρός τούτοις η νεάνις θερμότητα 
καί κνησμόν κατά  τά  γεννητικά αύτής μό
ρια, ένίοτε δέ καί οδυνηρόν κατά τήν τών 
οΰρων έξοδον δηγμόν. Τό πρόσωπον καί δ 
χαρακτήρ τής νεάνιδος προδίδουσι τόν ορ
γανισμόν τών γεννητικών οργάνων. Οί ο
φθαλμοί αύτής πελιδνοΰνται κύκλοθεν, τό 
πρόσωπον έρυθραίνεται καί ύχρια  αίφνης 
καί έπανειλημμ^νως, οί δέ χαρακτήρες αύ
τοϋ άλλοιοΰνται άνεπαισθήτως.

(άκολ.ουθεϊ)
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Γ Α Ω Σ Σ Ι Κ Α Ι  Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ  |

r n o

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ί .  ΚΟΝΤΟΥ

[Συνέχεια]

"Ονομα προπετής  ουδέποτε ΰπήρξεν έν 
τή  φων/j τών 'Ελλήνων, είνε δ’ άμουσον καί 
άηδές τών μεταγενεστέρων πλάσμα, οί'τι- 
νες ού πάνυ άρεσκόμενοι τή άπλουστάτη 
καί φυσικότατη παραγωγή τοϋ προπετής  
έκ τοϋ προπίπτω ,  καθ’ ην λαμπρά καί 
συμφανής έννοια παρίσταται, έπενόησαν τήν 
άτοπωτάτην καί γελοιοτάτην έκ τοϋ προ- 
πέτομαι  καί έσχημάτισαν λίαν τολμηρώς 
καί βιαίως το ϊσοσυλλάβως κλινόμενον προ-  
πέτης,  προπέτου, κτλ . ,  δπερ κατά τήν 
ακραιφνή τών παλαιών συνήθειαν οΰτ’ ου
δέτερον δύναται νά εχγι οΰτ’ άφηρημένον 

προπέτεια  οΰτε παραθετικόν προπετέστε-  
ρος καί προπετέστα τος .

Ύπάρχουσι δ’ έν τή 'Ελληνική γλώσση 
ούκ ολίγα επίθετα ομοίως τώ  προπετής  
ποοενηνεγμένα, άν ένια μέν έγένοντο παρά 
ρήματα σύνθετα έκ τοϋ πίπτω  καί ποοθέ- 
σεως, τά  δέ πλείονα παοήχθησαν διά συν- 
θέσεως έκ τοϋ πίπτω  καί ονόματος ή έπιρ- 
ρήματος, οίον

άεροπετής.  Φίλων Βύβλ. παρ’ Εύσεβ. 
Ε υαγγ.  Προπ. Α , t, 31 «εύρεν άεροπετή  
αστέρα». Πολύβ. σελ. 1 3 2 9 ,  14  Οΰλσχ. 
«πάρεστί τις έπί τήν Μακεδονίαν άεροπε- 
τής  Φ ίλιππος».  Ά λ λ ’ δ Κόβητος (  Μ  >·ημοσ. 
1 8 6 2 ,  σελ. 3 4 )  έτόπασεν ούρανοπετής.

γηπετής .  Εύριπ. Φοιν. 6 6 8  «γαπετεΐς
δικών όδόντας».

γονυπετής,  δθεν γονυπετώ . Λέγεται καί 
κατ  άλλον σχηματισμόν γοτύπεσος, Α η -  
μη τρ ιός  ό γονύπεσος  (Σχολ. Ί λ .  Ν, 1 3 7 .
Ο, 6 8 3 .  Κραμ. Ά ν .  Ό ξ .  Τόμ. Β', σελ. 
4 6 6 ,  2 2 ) .  Πρβ. ποΑΑαγόρασος, κ τλ . ,  περί 
έ ν  άλλαχοΰ.

δαχρυοπετής. Αΐσχύλ. Ί κ έ τ .  112 ϊ τ ο ί -  
αϋτα πάθεα μέλεα— λιγέα βαρέα δαχρυο-  
π ε τή τ ·  Σχολ. «Δακρυοπετή : παρασκευα
στικά τοϋ π ίπτειν  τά  δάκρυα τών άκουόν- 

των». Παρατηρήσεως άξί* είνε ή παράδοξος 
αΰτη χρήσις τοϋ δαχρυοπετής.

δ εμ η ο π ετή ς .  Ίστορ. Μικρ. Δινδ. Τόμ. 

Λ , σελ. 31 , 8 «δεμνιοπετής  γάρ ην ύπό 
γήρως».

δίοπε τής. Ή σύχ. « Α ιο π ε τ έ ς : έξ ούρα- 
νοϋ ερχόμενον». Λέγεται δέ δίοπε τής άστήρ  
(Εύριπ. Ά π ο σ π .  961 Ναυκ.), δίοπετές α-  
γα .Ιμ α  (Εύριπ. Ίφ .  Τ. 977 .  Πρβ. καί 
Σο'.ίϊ.  λ. διοπετής  καί Σχαιφήρον 'ΕΑΑείψ. 
σελ. 11), διοπετες ΠαΑΑάδιον, διοπετής  
πέΑ τη  (Διονόσ. Ά λ ικ .  *Ρωμ. Ά ρ χ .  σελ. 
378. 387) ,  διοπετίς  δπΑοκ (Πλούτ. Νομ.
1 3 καί Διον. Ά λ ι κ .  'Ρω μ .  Ά ρ χ .  σελ. 3 88).  
Πρβ. καί «ώσπερ πτηνούς τινας $ διοπε-  
τ ε ϊ ς » (Διον. Ά λ .  'Ρωμ. Ά ρ χ .  σελ. 2 225)  
καί «οτι τους δίοπετεϊς  άνεγνώκει κανόνας» 
(Πλούτ. Ή θικ .  σελ. 1 1 1 8 ,  ά) καί «Μένιπ- 
πος ήμΐν διοπετής  πάοεστιν έξ ούρανοϋ ;» 
(Λουκιαν. Ίκαρομ. 2). Ό  Κ,όβητος (Var. 
Lect. σελ. 2 9 7 )  έξήλειψε τό έξ  ovparov 
ως παρέγ^ραπτον. 'Τπάρχει δέ καί τύπος 
διιπετής .  ’Ετυμ. Μέγ. σελ. 2 7 5 ,  19 «Καί 
ό κεραυνός δ ιιπετής  άπό Διός π ίπ τω ν  $ 

πετάμενος· δθεν καί δ ιιπ ετε ΐς  συμφοραί». 
Πρβ. Πλούτ. Μαρ. 21 Κεΐτε δαιμονίου τ ί 
νος τνιν γήν καθαροΐς καί δ ι ιπ ετέσ ιν  άγν ί-  
ζοντος ΰδασι» καί Λουκιαν. Είκ. 9 «θε- 
σπεσιόν τι χρήμα, ώ Λυκϊνε, φής καί δ ιι-  
πετες  ως άλνιθώς, οίον τ ι  τών έξ ούίανοϋ 
γένοιτ’ άν», κ τλ .  Λέγεται δέ καί αιθήρ 
δ ιιπετής  ( δ ι ιπετέστερ  ος)  καί δ ιιπ ετή  
σταθμά  (Εύριπ. Βάκχ. 1268 καί 'Ρήσ. 
43), παράδέ τω  Έρωτιανώ φέρεται αΑ ιι-  
πετής ό γόνος:  αντί τοϋ διαυγής καί κα
θαρός, ώς καί Εύριπίδνις έν Φοίνικι λέγων 
κτέ.»  (σελ. 65 , 7 .  Πρβ. καί ’Ετυμ. Μέγ.
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σελ. 2 7 5 ,  21). Ά λ λ ά  πρός ακριβή σαφηνι- 

σμόν πάντων τούτων καί τοϋ διιπετής π ο 
ταμός  έπάναγκες είνε νά μηκύνωμεν τόν 
λόγον ,  δπερ δέν δυνάμεθα έν τώ  παρόντι 
νά πράξωμεν (Πρβ. Οίκονοίλίδην Έ π ο ιχ -  
Λ οχρ. Γ ρ α μ μ · σελ. 103 και Γοιβελιον 
Λ εξ ιΑ .  Τόμ. Α ',  σελ. 93  κέξ.). Ά το π ώ -  
τ α τ ’ έχει ή έν τώ  Μεγάλω Έτυμολογικω  
γινομένη έξήγησις τοϋ κεραυνός διιπετής  
διά τοϋ «άπό Διός πετάμενος* ·

δοριπετής. Εύριπ. Τρω. 1003 «ην δέ 
δοριπετής  αγωνία».

δ ρ ν π ι τή ς · Ή σ ύχ .  «Αρνπετεΐς  '· άπο 
δένδρου πεπτωκυίας ώρίυ.ας». ΠαράΓαληνώ 
Τόμ. ς ' ,  σελ. 608 καί 609 φέρεται δρυΟ-  
π ε τ ε ις , άλλά Τόμ. ΙΑ1", σελ. 8 6 8  δρυπε-  
τοΰς· Παρατηρητέον δ ’ δτι  εύρίσκεται πολ- 
λάκις καί ή διά τοϋ Π εκφορά δρυπεπής  
( ί  δρυπέ;της),  ‘̂ ν καί γραμματικοί μνημο- 
νεύουσιν, έκ τής ρίζης ΠΕΠ, έξ ής τό ό'νομα 

πέχω ν ,  κ τλ .  καί τά ρήμα πέασω-πέττω. 
Ά λ λ ’ ακριβώς περί τοϋ δρνπε'Γής καί 
δρυπεΠ ής  θά διαλάβωμεν άλλαχοΰ.

δυσπετής,  δθεν δυσπετώ  καί ά π ο δ ν  
σπβτώ·

εύπετής,  δθεν εύπέτεια . Πρβ. Γαλ·/)ν. 
Τόμ. W ' , £ ' ,  σελ. 170 «τό δέ εύπετέως 
άντί τοΰ ραδίως τε  κ α ί  έτοίμω# οί 'Έ λ λ η 

νες λέγουσι» καί σελ. 2 4 8 .  ,
χΑινοπετής.  Πολυδεύκ. r r, 1 06 καί Ζ/ , 

1 5 9 .  "ΐδεΞενοφ.Έλλ. Ε/, δ ' ,  58. Ίπποκρ .  
Τόμ. σελ. 674 καί 7 3 2 ,  κτλ .

οΰρανοπετής. Πλούτ. Ή θικ .  σελ. 830 ,  
έ «καθάπερ οί θεήλατοι καί ονρανοπετεϊς  
έκεΐνοι τοϋ Έμπεδοκλέους δαίμονες», σελ. 
8 7 0 ,  γ / «ό δέ κέλν,ς ούτος ην, ώς έοικεν, 
ούρατοπετήςΐ*.

παΑιμπετής·  Εύστάθ. σελ. 1066 ,  39 
« 'Ό τ ι  παΑιμπετής  παρά μέν τοΐς μεθ’ ' Ό 
μηρον δ έαυτώ μαχόμενος καί έναντιούμε- 

νος οΐς είπεν ή έπραξεν, 8ς καί περιπετής

λέγεται,  οίον δ δείνα πα λ ιμ πετή ς  ήτοι π ε -  
ριπετής έαυτώ έγένετο άνάπαλιν έαυτώ καί 

οΐς είπε π ίπτων· καί τά  έπιρρήματα πα~ 
Αιμπετές  καί π ερ ιπ ετές ’ 'Όμηρος δε κτέ.» 
(Πρβ. καί σελ. 1 5 2 0 ,  59). 

περ ιπετής ,  δθεν π ερ ιπ έ τε ια . 
ποσειδωνοπε τής. Ο'.νόμ. παρ’ Ευσεβ. 

Εύαγγ. Προπ. Ε7, \ ς  , 4 «ού διοπετές άλλά 

ποσειδωνοπετές»·
ύπερπετής . Στράβ. σελ. 77 5  ι^τήν κο

ρυφήν δέ πολύ νπερπετεστέpar  έχει τής 
καμηλού», κτλ .

υψιπετής.  Θωμ. Μάγ. σελ. 371 ,  16 
«Υψιπετής ό είς υψος πετόμενος, ύύιπετής  
δέ ό έξΰψους πεσών». Εϋστάθ. σελ. 1520 , 
60 «τά μέν γάρ έκ τοΰ πέτεσθαι γινόμενα 
βαρύνονται, οίον άετός ΰψιπέτης καί τά  
τοιαΰτα, τά  δέ άπό τού πεσεΐν όξύνονται, 

οίον ΠαΑΑάδιο>· υψιπετές»  (Πρβ. καί 
Σχολ. Ί λ .  Μ, 2 0 1 ) .  Ώ ς  δέ λέγεται αιθήρ 
δ ιιπ ετή ς  καί δ ι ιπ ετή  σταθμά,, οΰτω και 
υψιπετές μέΑ αθροτ  (Εύριπ. Έ κ .  1101) 
καί ύψιπετές όρος (Εύσεβ. Εύαγγ. Ά π ο δ .  
Ζ7, ά, 8 6 ) .  Ά λ λ ά  περί τούτων έν Ιτέρω 
τόπω .

χα μ α ιπ ετή ς ,  οίβεν χ α μ α ιπ ί τ ε ια  καί χ α -  
μα ιπετώ .  Λουκιαν. Λεξιφ. 13 «ήκω ύμΐν 
κομίζων καί τροφαλίδας τυροϋ καί έλάας 

χ α μ α ιπ ε τ ε ΐ ς » . Σχολ. σελ.. 155 Ιακ. «Χα- 
μαιπετεΐς έλαίας, ά ; καλοΰμεν δρυπεπεΐς· 
αυται γάρ εί μή άφ’ Ιαυτών άπορρυώσι τοϋ 
δένδρου, ού σκευάζονται ούτως» (llpo. καί 
Κόβητον Μ νημοσ.  1 8 7 4 ,  σελ. 45). Λέγε

τα ι καί χ α μ α ιπ ε τή ς  στιβάς, εννή, κ τλ .  
καί χα μα ιπετές  βέ.Ιος, κ τλ .  (Πρβ. *Ρετ- 
τίγιον Π Α ά τ . Συμποσ .  Τομ. Β , σελ. 2 7 1 ) .

Περί τοϋ άταπ ετή ς -ά να π έτε ια  καί τοΰ 
διαπετής  καί τοΰ π εντα π ετές  (= = π ε ντα -  
πέτηλον ή πεντάφυλλον) καί τοϋ ΰποπτευο- 

μένου τρ ιπετής  θά γράψωμεν τά δέοντα 
έτέοωθι.ι
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Ώ ς δέ τά  έκ τοϋ π ίπ τω  ονόματα έτονί- 
ζοντο επί τής ληγούσης καί έκλίνοντο πε- 
ριττοσυλλάβως, ουτω τά έκ τοϋ πέτομαι  
έτονίζοντο έπ ι τής παραληγούσης καί έκλί
νοντο ίσοσυλλάβως, οΐον

χ α χ ο π έ τη ς .  ’Αριστοτέλ. ζ ώ .  Ίστορ. Θ',  
15. ^ΐδε Αόγ. Έρμ. Τόμ. Α ',  σελ. 550.

ούρανοπέτης.  Εύσέβ. Βί. Κωνστ. Γ*, 

νέ, 1 «ςία S i  τις ο ύρανοπέτης  άετών ό- 
ξυωπέστατος κτέ .»

τ α χ υ π έ τ η ς .  ΣοA S.  «Ωκύπτερον : τα -
χ υ π έ τ η ν » .  ΙΙρβ. καί Ή σ ύ χ .  « ’Ωκύπτερος: 
ταχέως πετόμενος». 

ΰψ ηΛ οπέτης .  Γλωσσ. 

υψ ιπετής .  2ο 'AS. « Υ ψ ι π ε τ ή ς : ό εϊς ύ
ψος πετόμενος" υψιπετής S i  δ άπό ύψους 
πεσών» (Πρβ. και 'Ησυχ. λ. υ ψ ιπετής  καί 
Ψευδηρωδιαν. Έπιμερ. σελ. 142). ’Ί δ ε  
Βοισσονάδην Χ ο ρ ι χ .  σελ. 326 καί Λαρώ- 

Χ'Ί» H o m e r .  Τ e x  t k r. σελ. 372  καί 
Ludwich Β e i t r . z. K r i t .  d. N o n n .  
σελ. 82.

ώχυπετης. Ήσίοδ. ’Έ ργ .  2 1 2  αώ ςέφ ατ’ 
ώχυπέτης  ΐρηξ», κ τλ .  Σχολ. Ί λ .  Μ, 201 
«Άρίσταρχος έβάρυνεν ευρών τό ώχνπε'χα 
χρυσέησιν  ίθείρησιν  οϋτως κεκλιμένον. 
ώσεί καί από τοϋ παντοπώλης παντοπώλα. 
Πρόδηλον Si κάκ τών δ ιαλέκτω ν  ύψιπέζας  
γάρ εθρέθ/i κατά τροπήν τοϋ H είς τό Α, 
δπερ ζητεΐ καί η κλισις καί η βαρεία τ ά 
σ ι ;». Πρβ. καί Άνθολ. Π αλατ. θ ' ,  19 
«πτανοΐς ώχυπέταις».

Ύ πό τοϋ Ευσταθίου μνημονεύεται καί δ
νομα ευχέτης  σελ. 8 99 , 56 . Παρά Κοίντω 
τώ Σμυρναίω Γ', 211 άπαντα «οίωνοΐσιν 
άερσιπέτησιν» , άλλά παρά τώ Ήσιόδω 
κεϊται ’Ασπ. 318 «κύκνοι άεριτιπόται» 
χ χ ι ''Εργ. 7 7 7  «άιρσιπότητος  άράχνης* 

(Πρβ. άνθεσιπότητος, άνθεσιπότατα μέ~ 
Λ εα).  Τώ άερσιπέτης  εΐνε δμοιον τό παρ’ 
Έ σ υ χ ίω  ι 'Ο ρ β ιπ ίτη ς :  ΰψοϋ πετόμενος».

Φέρεται δ ’ έν τώ κώδικιαύτοϋ καί α Ί χ θ υ ο -  
π έ τ η ς : έσχάρα» κατά πλημμελή άνάγνω- 
σιν τοΰ Ιχ θ υ ο π τ ίς ·

Πλην αλλ’ ομως έν τώ  μεταγενεστέρ^ί 
ελληνισμώ εύρίσκονται καί ονόματα έκ τοΰ 
πέτομαι  έπι της ληγούσης έχοντα τόν τό 
νον και περιττοσυλλάβως κλινόμενα, οΐον 

Ωρα/,,ολλ. σελ. /Ο «σφηξ άεροπετής?·  
Αλ>λ ου^έν χωλυει να γραφή άεροπέτης· 

Άνθολ. Παλ. Ζ , 1 ι ΐ  ^ υψιπετή  Βιστο- 
νίαν γέρανον» (Π ρ β .κ α ίθ ' ,  287) .  Ό π π ια ν .  
*Αλ. Α , 621 ^υψιπετής  γερανών χορός» 
(Σ,χολ. α 'ίψ ιπετής  : ο έν τώ ΰψει π ετό μ ι-  
νος»). Έν τω  Λεζικώ τοΰ Πασσοβίου λέγε
τα ι  δ τ ι  έν τοΐς χωρίοις τούτοις είνε 
έσφαλμενο; δ τονισμός. Παρατηροΰμεν δ ’ 
δμως δτι δύναται μέν ευκόλως νά μετα -  
βληθή τά υψιπετής  είς τό υψιπετής , δυ- 

σκόλωςδέ τά ύψιπετή  είς τό νψιπέτη '  διότι 
τοιοϋτος τύπος ουδαμώς υφιστάμενος έν τή 
φωνή τών 'Ελλήνων μόλις γίνεται ανεκτός 
έν τώ  παρηκμακότι έλληνισμώ. Καί τό 

μετά  τοΰ Ν δ ’ ί ψ ι π έ τ η Ν  αποβαίνει έπί 
θηλυκοϋ γένους δυσπαράδεκτον (*). ’Εν 
ταΐς Παρεκβολαΐς τοϋ Ευσταθίου σελ. 6 6 3 ,  
9 φέρεται «οικεία γάρ τοΐς ούρανίοις τά  

υψ ιπετή  καί μάλιστα  τά  άετώδη, όποΐόν τι 
καί ό αίγυπι^ς» (Πρβ. καί Σχολ. 'Ιπποκρ. 
καί Γαλ. Τόμ. α ’ , σελ. 74  καί 77) .  Εΰρί- 
σκεται δέ παρά τώ  ΕύσταΟίω καί τό έκ τοϋ 

υψ ιπετής  έσχηματισμένον νψ ιπ έ τε ια  (Συγ- 
γραμμ. σελ. 186, 96).

Εύστάθ. σελ. 98 6 ,  3 «τό δέ άκροτάτη 
τά κοΰφον δηλοΐ καί τ α χ υ π ε τ έ ς  τής θείας 
κινήσεως». Πρβ. καί σελ. 9 6 1 , 18 «παρε- 
λαβε δέ ίέρακας εις τάν λόγον διά τήν τοϋ 

όρνεο* τ α χ υ π έ τ ε ι α ν ».
Σχολ. Όδυσσ. Γ, 372  «είδος όρνέου αε

ί*) Iltpt τοΟ τ ή ς  π α τ ρ · φ έ ν τ ο υ  μ η -  
τ ρ ό ς, κτλ. θα διαλάβωμίν άλλαχοΰ.
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τώ  δμοιον ό ζ υ π ε τ ε ϊ ®· Έ π ιφ αν .  Τομ. Α ,

β ' ,  σελ. 4 3 ,  20  '(ώς ιέραξ δζυπετής'» .  
Πρβ. καί *Ιστορ. Μι/.ρ. Τόμ. λ ' ,  σελ. 358 
* ό £ υπ ίτή ς  γάρ ό καιρός, καί παρά πόδας 
μέν ίων ίίσως άλίσκεται* έπάν δέ τήν λ α β ή ν  

διαδοάση, αετεωροπορεΐ». ’Αλ).’ εΰ/.ολον 
εΐνε ν’ άναγνωσθή ό ζυπ έτη ς .

Σχολ. ’Αριστείδ. σελ. 2 1 4 ,  20  «δύο αε
τούς ίσοπετεΊς  άπό τών άκρων τ·?,ς γή; 
άπέλυσε». Πρβ. καί μ εσ ο π ε τή ς  (Λιονύσ. 
Ά οεοπαγ .  Πατρολ. Έ λ λ .  Τόμ. Γ ' ,  σελ.

2 0 9 ,  β').
Παράδοξον ήμΐν φαίνεται τό έν τή Πα- 

λατίνν) ’Ανθολογία ς  , 239  άπαντών « τη -  
Λοπέτευς  αγέλης» (ή τη .Ιεπ Ιτευς) ·  Σοi t S .  
«Τηλοπέτευς : τής πόρρω πετομένης. ’Εν
επ ιγράμματ ι» .  Έξέδωκε 8’ ό Βωμειστήρος 
καί έν τώ είς Άφροδίτην 'Ομηρικώ 'Ύμνω 
σ τ ίχ .  4 «οιωνού; τε όιιπέτεας»  άντί τοΰ 
διιπετέας,  όπερ οφείλει ί'σως νά μέντ, ακ ί
νητον έκλαμβανόμενον άντί τοϋ έκ τοΰ Διός 
πίπτοντας, ήτοι άπό τοΰ ούρανοϋ όρμωμέ- 
νους καί έμφανιζομένους. Πρβ. καί ’Αλκίφρ. 
’Επ ιστ .  Γ ' ,  νδ', 4 «καί τόν δρνιν ούκέτι 
τόν διιπετή  τόν μέγαν εΐν5<ι άετόν» (νΐδε 
Σειλήρον ΆΑχί<ρρ. σελ. 373  καί Κόβητον 
V a r .  L e c t .  σελ. 6 8 ) .  νΑλ,λως εξηγείται 
τήν λέξιν 6 Γοιβέλιος Λεΐ,ιΛ.  Τόμ. Α', 
σελ. 94 .

Έ ν ταΐς Έκλογαΐς τοΰ Στοβαίου Τόμ. 
λ \  σελ. 3 04 , 8 Μειν. κεϊται «άετός καί 
κίρκος καί οσα ΰ ψ ιπ ε τ ίσ τ ε ρ ά  έστι τών όρ- 
νέων φεύγει τό  ύδωρ». Γράφει δέ περί αΰ- 
τοΰ ό Μεινέκιος (Τόμ. Β', σελ. CXXXVI1) 
αΰψιΐϊετέστερα. Sic Gaisfordus dedit pro 
ύψιπέτερα ; fort, ΰψίπτερα, ut dicitur ω 
κύπτερος». Ούδαμώς εύλογος φαίνεται ήμΐν 
ί  εικασία τοΰ Μεινεκίου.

Έν τώ  Αεξικώ τοϋ Πασσοβίου άναγινώ- 
σκεται: «ΰπερπετής, ές, ΐ)  (πέτομα ι)  drii-  
ber weg od. hinaus fliegend, hochfliegend,

δρνεις, Strab. 5. p. 2 4 4 . ,  βέλη, Pol.  18,
13, 3. 8, 7 , 3. αί τών τόξων βολαί ΰ- 
π ;ρ~ετεΐς ,  α ϊτώ ν βελών άφίσεις όπ .,  Diod.

14, 23 . P lu t .  M arc. 16. τό ΰπεοττετές, 
Strab. 15. p. 7 0 3 .  ύπερπετεΐς πνέοντες 

άνεμος ebd. ρ. 7 3 1 .  II) ( π ίπ τ ω )  κ τέ .» .  
Τό έπίθετον ύπερπετής εΐνε άείποτε παρα
γωγόν τοΰ ύπερπίπτω,  ουδέποτε δέ τοΰ 

ύπερπέτομαι.  'Γί σημαίνει τό ρ ί . ϊ η  νπερ-  
πετή  δηλοΰται τρανότατα έκ τοϋ χωρίου 
τοΰ Αίνείου Τακτ.  Ύ πομν .  ΛΒ', 9 «Ποοκα- 
λύ-τεσθαι δέ άμα τούτοις καί πυκνά παρα
πετάσματα  ή ιστία, έρύματα τών βίσαφιε- 
μένων βελών, άπερ σχήσει τε τά  νπερπ ί-  
π τοντα  τών βελών καί ραδίως συλλεγησε- 
ται,  χα μ α ιπ ε τέ ς  δέ μηδέν εσται. Τό δε 
αυτό ποιεΐν καί Τι άν άλλ·/; τοΰ τείχους 
νπερπετή  γιγνόμενα τά βέλη τους όπηρε- 
τοΰντά; τε καί τους διαπορευου.ένους βλά- 
πτ·/ι καί τιτρώσκη». Καί τό παρά τω  Στρά- 
βωνι σελ. 244  «τους όρνει; (ή ο ρ ν ίς )  τους 

ϋπερπετεις  γινομένους»  ούδέν αλλο εινε 
η τον ς νπερπ ίπτοντας.  Πρβ. καί χ α μ α ι -  
πετής, στρουθός χ α μ α ιπ ι τή ς ·  Λουκιαν. π .  
Αιψ. 2  «καί στρουθών τών μεγάλων τών 
χ α μ α ί  πέτων»,  τουτέστι τών μή είς υψος 
άνερχομένων άλιλ’ έπ ι τής γης φερομενων 

ήτοι χ«μ * ΐ  π ιπτόντω ν .  Έν τώ  Ίκαρομε- 
νίπποι § 10 ποιείται χρήσιν δ Λουκιανός
τοϋ επιρρήματος χ α μα ιπετώ ς '^~ Ί (̂ Ί «έπει-  
ρώμην έμαυτοΰ τό πρώτον αναπηδών και 
ταΐς χερσίν υπηρετών καί ώσπερ οί χήνες 
ετι χ α μ α ιπ ε τΰ ς  έπαιρόμενος καί ακροβα
τών άμα μετά τής πτησεω ;» .  Λέγεται S i  
καί πτήσ ις  χ α μ α ιπ ε  τής  παρά Θεαιστίω σελ. 
163, γ ' .  (’Ακολουθεί).

t



I

600 Β Υ Ρ Ω Ν

ΠΕΡΙ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ.

(Συνέχεια  καί τέλος, ο pet σ=λ. 551)

IV .

Μεταβασις σώματός τίνος άπό  της 

ύγρας είς  την αερώδη κατάστασήν.

Τοΰ ουσιώδους χαρακτήρας τής ύγρας κα- 
τασ ταΊ ΐω ; οντο$ 2 = Θ ? καί του της αερώ
δους Σ<^Θ, ύπαρχουσι 5ύο τρόποι [/.ετα- 
βάσεως σώματός  τίνος άπό τή ;  ύγρας είς 
τήν άερώδη κατάστασιν, οί εξής* 1) αΰ- 
ξεσις τής άπωστικής δυνάμεω; τοΰ θερμ,αν- 
τιχοΰ, μέχρις ου αυτη ύπερβή τήν συνοχήν 
τών μορίων 2) έλαττωσις τής συνεκτικής 
δυνάμεως μέχρις ού αδτη γένηται μικρότερα 
τής θερμαντικής.

1) Έάν θερμάνωμεν υγρόν, έν ώ ή ε π ’ 

αύτό ένεργοΰσα θλίψις ουδόλως ποικίλλει, 
παραυτα θελομεν παρατηρήσει παραγόμενον 
άτμον έπί τής έπιφανείας. Έ φ ’ δσον τό 
σώμα θερμαίνεται η θερμαντική δύναμις αΰ- 
ξανει και έπι τής εξωτερικής έπιφανείας 
ούδεμία ν άντίστασιν ύποφέρουσι τά  μόρια, 
ί ιό τ ι  η απωστικη δύναμις μηδενίζει τήν 
άντίστασιν τοΰ άερος, ή δέ © υπερτερεί τής 
Σ είς τό μέρο; τοΰτο τοΰ σώματος, δπερ 
ήδη μεταβάλλετα ι είς αέριον. Εξακολου
θούσες τής ένεργείας τής θερμότητος, ή μέν 
θ  αύξάνει άπαύστως, έν ώ ή Σ μένει άμε- 
τάβλητος, ώστε ή σχέσις Σ< 0  άποκαθι- 
σ τατα ι  διά μέγαν άριθμόν μορίων, ατμοί δέ 
σχηματίζονται έπί μάλλον καί μάλλον ά 
φθονοι, μέχρις ού ή σχέσις Σ < 0  έπεκτανθη 
έπ ί πάντων σχεδόν τών μορίων τοΰ σώμα
τος και αερώδεις πομφολυγες σ^ημκτισθώ- 
σιν είς άπαντα τά  μέρη τής ύγράς μάζης, 
δτε εχομεν τό φαινόμενον τοΰ β ρ α σ μ ό ν .

Ε π ε ιδ ή  ί έ  ή μάζα  τών μορίων καί ή 
δύναμις Σ δεν ποικιλλουσιν έν τώ  αύτώ ύ- 

γρφ, ΰπό τάς αύτάς έξωτερικάς περιστά
σεις, η αυζησις τής 0  θέλει πάντοτε  π α 
ράγει τά  αυτά άποτελέσματα" δθεν :

Α π ά ν τω ν  τών στο ιχείω ν μενό*τΐύΥ  
τών αύτών, ή θερμοκρασία τοϋ βρασμού  
είναι π ά ντο τε  ι) αΰτη ι)ιά τό αύτό ύγρόν.

Δύο διάφορα ύγρά ποικίλλουσι πάντοτε 
κατα τε την μάζαν τών μορίων καί τήν συ

νοχήν αυτών ώ; καί κατά τό μέγεθος τών 
πόρων επομένως, δταν ή Σ ποικίλλ/,  άπό 
τοΰ ένό; είς τό έτερον ύγρόν, οφείλει καί ή 
0  έι.ιση; να ποικιλλη κατά τόν αύτόν τρό
πον, ίνα τά παραγόμενα άποτελέσματα 
ώσ.ν ανάλογα” οθεν :

Ή  θ ερμοκρασ ία  τοΰ β ρα σ μ ο ύ  π ο ιχ ί . Ι -  
Λει μ ε τ ά  τη ς  (ρύσεως τοϋ  ύ γρ ο ΰ .

Αφού α π α ;  ο ατμός αρχίση νά σχηματ ί
ζε τα ι  είς άπαντα  τά  μέρη τής ρευστής μ ά 
ζες, άπαν τό ποσόν τής παραγομένης θερ- 

μότητος έκ τής εστίας άπορροφάται ΰπό 
τοΰ ύγροΰ, ΐνα διατηρηθή ή 0  μεγαλειτέρα 
τής Σ και έξουδετερωθή ή άδράνεια τής 
ΰλης. Έ φ ’ δσον υπολείπονται ύγραί σταγό
νες ή θερμοκρασία τοΰ παραγομένου άερίοι» 
μένει σταθερά, διότι άπασα ή προστιθεμένη 
θερμότης μετασχηματίζετα ι είς δΰναμιν καί 
ένεργεϊ τήν μετάβασιν τών έτι ύγρών μο
ρίων άπό τής ύγρας είς τήν άερώδη κ ατά-  
στασιν. νΟταν δε ολον το ύγρόν μετατραπή 
είς αέριον τά έκ τής έστίας προστιθέμενα 
νέα ποσά θερμότητο; δύνανται ά π ’ εύθειας 
νά ένεργήσωσιν έπ ί  τοΰ άτμοΰ καί νά ύψώ- 
σωσι τήν θερμοκρασίαν αύτοΰ' δθεν :

Κ α τ ά  τ ή ν  δ ιάρκε ιαν  τοΰ β ρ α σ μ ό ν  ή 
θερμοκρασία  μ έ ν ε ι  Α μ ε τά β λ η το ς .

Ε π ε ιδ ή  ή συνοχή τών ύγρών εΐναι ά- 
σθενεστατη, ή δύναμις Σ λαμβάνει τό κυ- 
ριώτερον μέρος τής τιμής αύτής έκ τών έπί 
τής ρευστής μάζης έπιφερομένων έξωτερι-
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κών θλίψεων, επομένως, έάν αί θλίψεις αύ- 
τα ι  αύξάνωσιν ή έλαττώντα ι,  άπα ιτε ϊτα ι  
μάλλον ή ηττον μέγα  ποσόν θερμαντικού, 
ΐνα καταστήση τήν διαφοράν Σ — 0  άρνη- 

τικην* δθεν :

Ή  θ ερ μοκ ρ α σ ία  τον β ρ α σ μ ο ύ  ύγροΰ  
τ ίν ο ς  α ύξά ν ε ι  ΐ) έ . ία τ το ν τα ι  μ ε τ ά  τής  
Θ.Ιί ψεως.

2)  Ό  δεύτερος τρόπος τής μετατροπής 
ύγροΰ τινός εϊς αέριον συνίσταται είς τήν 
μείωσιν τής θλίψεως. Έάν δήλον δτ ι ,  τή; 

θ  μενούσης τής αύτής, ή Σ έλαττοΰται,  
θέλομεν φθάσει άναγκαίως εϊς τήν σ^έσιν 
0 ^>Σ καί τό σώμα θέλει μεταβή εί; τήν άε
ρώδη κατάστασιν. Πειραματικώς δείκνυται 

τοΰτο ώς εξής : Τιθέμεθα υγρόν τι ύπό τόν 
κώδωνα τής πνευματικής αντλίας, καθ’ δσον 
δέ άραιοΰται ό αήρ παρατηρούμε'»' άφθονους 
άτμούς έκλυομένους καί τέλος προκαλεΐται 
■6 βρασμός είς τήν συνήθη θερμοκρασίαν.

Πλεΐστα ύγρά κέκτηνται συγγένειάν τ ι -  
να, δι’ ής κορεννύουσι τόν περιβάλλοντα 
αέρα. Ή  συγγένεια αΰτη μειοΐ ολίγον τήν 
τιμήν τής Σ, δθεν προκύπτει, εϊς τήν συνή
θη θερμοκρασίαν, βραδεΤα παραγωγή άτμών, 

-ήν καλοΰσιν ί ζ ά τ μ ι σ ι ν .  "Αλλα δέ παρά- 
γουσιν άφθονον έξάτμισι-', ώς ό αιθήρ τό 
οινόπνευμα κ τλ .  καί καλούνται π τ η τ ικ ά .

Ή  μετάβασις άπό τής ύγρας εϊς τήν ά ε
ρώδη κατάστασιν καλείται ά τμ ίδ ω σ ις  (va -  
po ra tion) .  έν ώ ή βραδεία καί έπί τής έπ ι-  
φανείας μόνον παραγωγή άτμών καλείται 
( ξ α τ μ ισ ι ς .  Ή  δέ τχχε ΐα  αύτών παραγωγή 
καθ’ άπασαν τήν μάζαν τοΰ ύγροΰ καλεί

τ α ι  β ρ α σ μ ό ς .
Συντόαως θέλομεν σημειώσει ένταΰθα τήν 

μεταξύ τών νόμων τής τήξεως καί τών τοΰ 
βρασμού άναλογίαν. Αΰτη έγκειται είς τοΰ
το ,  δτι αί μεταβολαί τής 0 , αί καθιστώ- 
σαι, έν τή εξισώσει Σ — Θ = Κ ,  τήν Κ μν,- 
5έν ή άρνητικήν, είναι κανονικαί καί συνί-

στανται είς άμφοτέρας τάς περιστάσεις είς 
βαθμιαίαν ΰψωσιν τής τιμής τής 0 ,  διά τήν 
αυτήν τιμήν τής Σ, η βαθρ.ιαίαν μείωσιν 
τή; Σ διά τήν αύτήν τιμήν τής 0 .

Έν τοΐς μέχρι τοΰδε ύπεθέσαμεν τό ύγρόν 
έν άνοικτω άγγείω· εΰκολον δέ νά ίδ ω 
μεν, δτ ι  έάν τεθή εν άγγείω πανταχόθεν 
κεκλεισμένω, ό ατμός, καθ’ δσον σχ-Λματί- 
ζεται επιφέρει έπί τοϋ ύγροΰ θλίψιν συνε
χώς αύςανομένην, δπερ συνεπάγει τήν αΰ- 
ξησιν τής θερμοκρασίας τοΰ βρασμοΰ.

Τά άλατα καί γενικώς πάσα ούσία δια- 
λελυμένη έν τώ  ύγρώ, δύνανται νά ποικίλ-  
λωσι τήν θερμοκρασίαν τού βρασμού. Τώ 
δντι, ή δύναμις τή; διαλΰσεως ή ή συγγέ
νεια τών σωμάτων πρός άλληλα ένεργεϊ 
κατά τήν αύτήν φοράν καί ή Σ, δπερ αυξά
νει τήν τιμήν αύτής καί επιβραδύνει τόν 
βρασμόν, έκτος έάν συμβή χημική Ενιοσις, 
δτε έκ τών ΰπ’ δψιν ούσιών σχηματ ίζετα ι 
νέα έλουσα ιδίαν θερμοκρασίαν βρασμού. Έν 
τοΐς μ ίγμασ ι τών ύγρών ή θερρ.οκοασία τοϋ 
βρασμοΰ εΐναι πάντοτε πλησιεστερα τή 
τοΰ πτητικωτέρου, έκτος έάν τό τελευταϊον 
τοϋτο δέν εΰρίσκεται έν τώ  μ ίγμ ατ ι  η είί 
λίαν μικράν ποσότητα.

Υ.

Μετάβασις σώματός τίνος άπό της αε

ρώδους είς τήν ύγράν κατάστασιν.

Δυνάμεθα κατά  δύο τρόπους νά συμπυ- 
κνώσωμεν τά  αέρια* διά τής άποψύξεω; καί 
διά τή ; αύξήσεω; τής θλίψεως. Ή  σχέσις 
Σ<^0 δύναται νά άναχθή είς τήν Σ = Θ  διά 
τής αύξήσεως τής Σ ή τής μειώσεως τής 0 .

1) "Οταν αέριον προερχόμενον έξ υγρού, 
οΰτινος ή θερμοκρασία τοϋ βρασμού είναι 

! γε ίτων τοϋ μηδενός, μετεγγίζωμεν είς χ ώ -  
I ρον, τοϋ οποίου ή θερμοκρασία διατηρείται 
’ κατωτέρα τοϋ σημείου τοΰ βρασμού τοο
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uY?°^j τοΰτο παραχωρεί μέγα ποσόν θερ- 
μαντικοϋ είς τά περιβάλλοντα σώματα, 
«ποψύχεται ταχέως καί ή Θ, ττρότερον με- 
γαλειτερα τνίς Σ, έλαττοΰται άρια π λ η σ ιά 
σει το σημεΐον τής συμπυκνώσεως καί κατά 
μικρόν εξισοΰται τ·?, Σ, δτε τελείται ή μ ε τα 
βολή τής καταστ-/.σεως.

Ή  θερμότης, ή μετασχηματισθεΐσα είς 
δύναμιν κατά τήν άτμ ίίω σ ιν ,  καί ή{ έγέ- 

ν ϊ τ ο χ?ή®'·ί πρός έκτέλεσιν αύτής, άχρηστεϊ 
καί εκλύεται «μα τό σώμα παύσν-, νά ηναι 
αεοιον. ’Αφού δέ καταστ·/) αισθητή είς τό 

θερμόμετρον δυνάμεθα νά μετρησωμεν αύτήν 
τελοΰντες μ ίγμ α τα ,  ών προσδιορίζομεν τήν 
θερμοκρασίαν, άφοϋ τ» αέριον συμπυ- 
κνωθν;, περίπου δπως πρσδιορίζεται ή λαν- 
θανουσα Θερμότης τής τήξεως, διαρκοΰν- 
τος τοϋ φαινομένου τής πήξεως. Δυνά
μεθα τότε νά βεβαιωθώμεν, δτι ή τιμή αύ
τής έ ;αρτάται έκ τής φύσεως τοϋ σώμα
τος, διότι ή Σ ποικίλλει ριιετά τής ουσίας.

’Επειδή δέ ή λανθάνουσα θερυ.ότης τής 
άτμιδόσεως είναι μεγάλη χρησιμοποιοϋσιν 
αύτήν είτε πρός παραγωγήν μεγάλου ψύ
χους, άτμιόοϋντες πτη τ ικά  υγρά είς τ α π ε ι 
νήν θερμοκρασίαν είτε πρός θερμανσιν υ
γρών, συμπυκνοΰντες έν αύτοΐς τους ατμούς.

Οταν τά υ π ’ οψιν υγρά έχωσι θερμοκρα
σίαν βρασμού άνωτέραν τής «υνήθους, έκτε- 
λοϋμεν τήν άπόψυξιν τών ατμών, διοχε- 

τεύοντες αύτούς διά χώρου μή θερμανθέντι-.ς. 
Εν τούτοις, επειδή ή λανθάνουσα θερμότης 

θερμαίνει συνεχώς τό δοχεΐον, άντιτάσσο- 
μεν ε·.ς την υψωσιν ταύτην τής θερμοκρα
σίας τεχνητά μέσα· οΐον ρεύματα άέρος % 
υδατος, άτινα εναντιούνται είς τήν θέρμαν- 
σιν τών το ιχωμάτων τού δοχείου. Γ/Οσον

άφορα τούς ατμούς του ΰδατος διο- 
χετευομεν αύτούς δ ι ’ ελικοει^οΟς σωλήνος 
(οφιτου καλουμένου), οστις εμβαπτίζετα ι

έντός άγγείου περιέχοντος συνεχώς άνανεού- 
μενον ψυχρόν ύδωρ.

"Οταν τό αέριον προέρχηται έξ ύγροΰ, 
ζέοντος είς λίαν ταπεινήν θερμοκρασίαν, 
διοχετεύομεν αύτό διά δοχείου περιβεβλ.η- 
μενου ύπό ψυκτικού μίγματος. Ευκόλως δέ 

δυνάμεθα νά παραγάγωμεν θερμοκρασίαν 
ταπεινοτεραν τών 1 0 βαθμών ύπό τό μηδέν, 
άναμιγνυοντες ισα μέρη θαλασσίου άλατος 
καί τετριμμένου πάγου.

2 )  Εαν υποβαλ^ωμεν άέρια είς λίαν i’ffyu- 
ρας θλίψεις, αυζανομεν τήν 2 άνευ έπ  αι
σθητής μεταβολής τής θ  καί καθιστώμεν 
2 = 0 .  Τής τοιαύτης δέ μεθόδου γίνεται 
χρήσις πρός συμπυκνωσιν τών άερίων, άτινα 

άνθίστανται καί είς τά  ισχυρότερα ψύχη, 
άπερ ήδυνήθησαν νά παοαγάγωσι. Τό άέ- 
ριον τοτε συσσωρευόμενον έν στενώ χώοω 
συνθλίβεται καί τέλος μεταβάλλετα ι  είς 
υγρόν.

Πρό τινων μηνών 6 κ. Cailetet έν Πα- 
ρισιοις και δ κ. Pictet έν Γενεύνι κατώρ- 

θίοσαν συγχρόνως νά ύγροποιήσωσι τό όξυ- 
γόνον. Ό  έτερος τούτων, ό κ. Cailetet κα- 
τώρθωσε κατόπιν  καί το ’Ά ζω τον  καί αύτ* 
τό Ί'δρογόνον νά υγροποίησή. Καί τά υ,έν 

Ασωτον υπο θλιψιν 2 0 0  άτμοσφαιρών 
έθεάθη έν καταστάσει ρανίδοιν, τά δέ 'Γ -  
δρογόνον υπό θλίψιν 2 8 0  άτμοσφαιρών ώσεί 

°(λιΧ^·/1· Το ίδια δέ τήν συμπύκνωσιν ταύ- 
τΛν ενεργοϋν είναι ή διαστολή τοϋ αερίου 
καθ’ ην στιγμήν έξέρχεται τοϋ κώδωνος, 
έν ω συνθλίβεται. Τό ουτω παραγόμενον 
ψύχος είναι σημαντικώτατον, υπολογίζεται 
άέ πέραν τών 3 0 0  βαθμών ύπό τό μηδέν. 
Ή  ψυξις καί ή θλίψις προσεγγίζουσι τοσοΰ- 
τον πρός άλληλα τά  μόρια τών άερίων, 
ωστε συνάπτουσιν αύτά καί τήν κατάστασιν 
τοϋ σώματος.

^Οταν διοχετεύσωμεν δ ι ’ υδατος άέριον, 
εχον μεγάλην συγγένειαν πρός αύτά, βλέ-
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πομεν, δτ ι  τό άέριον συμπυκνοϋται, καιτοι 
εχον τήν αύτήν μέ τό ύδωρ θερμοκρασίαν. 
Τώ δντι, έπειδή τά  άερώδη μόρια συνέχον
τα ι  πρός άλληλα ΰπό τής άντιστάσεως 
τοϋ υδατος, η δύναμις 0  ελαττοϋται ένεκα 
τής  άντιστάσεως ταύτης καί τής συγγε- 
νείας τοϋ ύγροϋ, αΐτινες ένεργοϋσιν άντιρ- 
ρόπως τνί 0" έν ω ή Σ αύξάνει έ'νεκα τής 
προσεγγίσεως τών μορίων. ’Εν τή περιπτώ- 
σει ταύτη μέρος μόνον τοϋ αερίου μ ε τα β α ί
νει πραγρ,ατικώς είς τήν ύγράν κατάστασιν, 
τό δέ λοιπόν συνιστα τελείαν διάλυσιν  νέον 

δηλ,αδή σώμα, έπαισθητώς διάφορον τοϋ 
αερίου, δπερ συνεπυκνώθη διά τής πύξεως η 
διά τής θλίψεως.

Διά νά μεταβληδή, άέριον είς υγρόν είναι 

άπαοαίτητος ή ένέργεια θλίψεως μάλλον η 
ήττον μεγάλης. ’Εν τώ κενώ άέριον δέν ε ί
ναι δυνατόν νά συμπυκνωθή η έάν αύξάνω- 
μεν συνεχώς τόν αριθμόν τών μορίων αύτοϋ* 

διότι ουτω ταΰτα  συνθλιβόμενα παράγουσι 
τό α ύ τό  άποτέλεσμα, δπερ καί η έξωτερική 
θλίψις. Έάν δέ έν άπείρω κενώ διαστήιιατι 
θέσωμεν άέριον, ουδέποτε θέλομεν δυνηθή 
νά συμπυκνώσωμεν αύτό διά τής ψύξεως* 
καθ’ δσον ύπό τούς δρους τούτους ύγρόν 
άτμ ιδοϋται έντελώς. Σώμα δέ, τοΰ δποίου 

τά  μόρια δέν έχουσι συνεκτικήν δύναμιν 
μεγάλην, ήτοι δέν είναι στερεόν, δέν είναι 
δυνατόν νά εύρίσκηται έν τώ  κενώ η είς άε
ρώδη κατάστασιν.

Α. Α. ΚΑΝΤΑΚΙΔΗΣ,

Δ ιο ά κ τ ω ρ  τ ώ ν  φυσικών έ π .σ τ η μ ώ ν .

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Σ  Ι Ι Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Tfic κατά τόν Εδςεινον Πόντον Σινώπη;, ώ; 
προς τόν πληΟυτμ!>ν αΰτϊκ, τήν εκτασιν, το 
κλίμα, τήν δηαοιίαν έκπαΐδευσιν, τας τέχνις, 
τα μνημείο, τα άρ/αιολογικά άντικείμενα, 
τήν γλ&σσαν, τίι ϊ\0η καί ϊθιμα κτλ.

r n o

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΝΑΡΑ,
’Ι α τ ρ ό ν ·

Έ ν  Λ Μ Ι Ϊ β ι ,  8 ’Απριλίου 1878.

(Σ υ νέχεια  και τέλος)

X X ' .

Έ χ χ . Ιη σ ία ι ·  Θ ρ η σ χ ίν τ ιχ ό ν  α ίσθημα .

'Ω: ποός δέ τήν θρησκείαν είσίν έν γένει 

οί Σινωπεΐς φιλακόλουθοι, πιστώς τηοοΰν- 
τες τά πάτρια, προσηλωμένοι είς τήν πίστιν 
τών πατέροιν των μέχρι δεισιδαιμονίας, 
τηρούντες δμως τούς τύπους μάλλον ?) τήν 
ουσίαν τής θείας ημών θρησκείας, δπως έν 
γένει πάντες οί ομοεθνείς, μή έννοήσαντες 
εΐσέτι, δτι  «Ούχ δ λέγωνμοι Κύριε, Κύριε, 
είσελεύσεται εις τήν βασΛείαν τών ουρα
νών, ά λλ ’ δ ποιων τό θέλημα τό έμόν».

Καίτοι δέ διοικητικώς ή Σινοιπη υπάγε
ται είς τήν Νομαρχίαν Κασταμώνος (τής 
πατρίδος τών Κομνηνών, έδρας δε τοϋ Νεο— 
καισαρείας) έκκλησιαστικώς έξαρταται άπό 
τάν θρόνον τής ’Αμασείας, τιτλοφορούμενον 
παντός Εύξείνου Πόντου, δωδέκατον κατα 
τήν τάξιν, ού υ,ητρόπολις νϋν έστιν ή Ά μ ι -  

σός (Σάμσουν).
Καί ΰπάρχουσι μέν έν συνόλω επτά  εκ

κλησίας μικραί αί πλεΐσται καί παλαιαί,  
έ/.κλησιάζονται δμως εί; δύο μόνον τάς εύ- 
ρυχωροτέρας, καί λόγω εύρυχωρίας καί 
λόγω οικονομίας πρός ουτω περιττών έςό- 
δων, τών λοιπών άνοιγομένων πρός τελεσιν 
τής θείας λειτουργίας καδ’ ώρισμένας τοΰ 
έτους ήμέρας.
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Κέκτηνται δέ αρκετά αργυρά κοσμήμα
τα ,  αφιερώματα τών πολιτών, καί τρία 
έπί μεμβράνες Ευαγγέλια χειρόγραφα πο- 
λυτελώς δεδεμένα (ιδίως τό 2ν), κ α τα τε 

θειμένα ήδη έν τ·?, μικρά τής Σχολής Βι
βλιοθήκη, έν γ, έ~ ’ εσχάτων καί έπιγραφαί 
τινες καί άνάγλυφόν τ ι  κατετέθησαν.

Ζ ' .

Λ/νημεϊα ,  άρ γα ιότητ ίς .

’Εκ τών πολλών δημοσίων έ'ργων, στοών, 
άγοράς, γυμνασίου, Άκροπόλεως καί λοι
πών, 5ι’ ών λαμπρώς έκεκόσμητο τό πάλα ι 

ε  Σινώπη, κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Στρά
βωνος, καλοϋντος ταύτην « άξιολογωτάτην 

τών ταύτε, πόλεων», αυτή μέν τά πλεΐστα 
άνεγείρασα έπί τής αυτονομίας τε ς ,  τινά δε 
καί Μιθριδάτου τοϋ Ευπάτοοος, δστις καί 
μετρόπολιν συν τή Ά μισώ  ανέδειξε τοϋ 
Ποντικού κράτους του, σώζονται έν αύτή 
πολλώ πλ.είονα η έν Ποντοηοακλεία καί 
Ά μ ισώ , όπου τά  πάντα ό χρόνος καί οί 
άνθρωποι κατέστρεψαν.

Καί πρώτιστον μεν τών καλώς δ ιατη -  
ρουμένων μνεμείων έστίν ή δυτικέ, πλευρά 
τες  Άκροπόλεως. άθικτος σχεδόν κατά  τά 
3/ j  τ '«  έκτάσεώς τες  έκ λίθων μεγάλων, 
λευκών, τετραγώνων εναλλάξ τεθειμένων, 
άνω δέ δλες κολλητικής συνενοϋμένων ( ]).

Κιτα δέ κτίριόν τι 'Γ’ωμα'ίκών βεβαίως 
χρόνων, 'Ρουστιέ μέν νΰν καλούμενον, διότι 
έχρεσίμευσεν ώς σχολή οθωμανική, ον δ ’ 
άμφιθέατρον, ώς νομίζω. 'II Ούρα τοΰ κ τ ι 
ρίου, αρκούντως διατηρούμενου, εύρεΐα καί

( ' )  Τ ή ν  κτ ίσ ιν  τ η ;  ά κροπόλεω ς  α ν ά γω  είς 

τήν  4ην π .  X εκ α τ ο ν τ α ε τ η ρ ίδ α ,  οτε  Ισ τά λη σ α ν  

ύπ ό  το ΰ  Π ερ ικ λ εο ύ ς  οί κ λ η ρ ο ύ χ ο ι  Α θ η ν α ί ο ι ,  
τούτο  οί  έκ τ η ;  π ολλή ς  ο μ ο ιό τ η τ ο ς  τ ή ς  ο ϊκοδο-  
μ ΐ ΐ ί  π'νος τά  έν ΑΟήναις σ ω ζόμ εν α  ό μ ο ία ς  φύ-  
σ·:ω; μ ν η μ ε ία .

λίαν υψηλή, καί διά λίθων μεγάλων, λείων,, 

ά'νευ δέ συνδετικής ύλης κατεσκευασμένε, 
έστίν έστραμμένε πρός νότον. Κατάντικρυ 
δ ’ αύτής εί; τό βάθος πρός βορράν άρχεται 

στοά τ ις ,  ής ή άρχή διατηρείται άκεραία,. 
πλατεία  καί υψηλή, δσον καί ή εξωτερική 
θύρα, μή κειμένη δμως έπ ί τοϋ αύτοϋ έπι-  
πέδου, άλλά δ ι ’ δλου τοΰ βάθους υψηλότερα 
κατά 2 — 3 πόδας. Δυστυχώς τό πλεΐστον 
τής στοάς ταύτης έστι κατεστραμμένον έκ 
πυρκαϊας.

'Γά δέ μεταξύ τής στοάς καί της θύιας 
διάστημά έστιν ασκεπές, εκατέρωθεν δέ ?- 
σ :α ντα ι  άνά τρεις στήλαι, άπλαΐ,  μαρμά
ρινοι, στηρίζουσαι Οόλους πέτρινους, μή έξι- 
κνουμένους μέν τό ΰψο; τής τε στοάς καί 

τής θύρας, λήγοντας δ ’ εκατέρωθεν εί; π έ -  
τρινον οικοδόμημα, διαχωριζόμενο·/ ένδοθεν 
εις πέντε μέρη, ών έκαστον συγκοινωνεί 
πρός τά  έξω διά θύρας χαμηλής 1 μέτρου 
περίπου καί κωνοειδούς, έκ δύο δέ μόνον 
έπιμήκων λευκών λίθων συγκειμένης.

Καί εκατέρωθεν δέ τής μεγάλης θύρας 
υπάρχει άνά Ιν τοιοΰτο διαχώρισμα λίθινον, 
δ ι’ όμοιας μικράς θύρας συγκοινωνούν.

Καί κρήναι δέ 3— ί  διατηρούνται τών 
μετέπειτα 'Ρωμαϊκών χρόνοιν, τό αύτό 
σχήμα έχουσαι, οίον αί μικραί τού ανώ
τερου κτηρίου θύραι, κωνοειδές δηλαδή καί 
ώς έγγ ιστα  τοιοΰτο [*].

Ανωθεν δέ τοϋ Μ πόζτεπε. είς θέσιν ΰ- 
περέχουσαν τής τε  πόλεως καί τοΰ φρου
ρίου ΰπάρχουσιν ερείπια λίαν έκτεταμένου 
κτιρίου, δ ι’ ασβέστου, λίθων καί κεράμων 
έκτισμένου, έ'χοντος δε πολλάς στοάς, 

ταΰτα καλούνται κοινώς π α . ίά χ ια ,  π α λ ά 
τ ια  δηλ. έν οίς εΰρηται καί παρεκκλήσιόν 
τ ι  έπ ’ όνόματι τής Θεοτόκου «Παναγίας 
τής Παλακιανής». Ταΰτα ευφυής τις συνά
δελφός μου ώνόμασε πρό πολλοΰ, παίζων 
τε άμα καί σπουδάζων, Ανάκτορα τοϋ Μι-
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θριδάτου. ’Έ χ ε τ α ι  αρά γε άληθείας τοϋτο ;
’Εν αύτοΐς υπάρχει νΰν τό κοιμητηριον τής 

πόλεως.
Προσέτι δέ καλώς δ ια τηρούντα ι  διάφορα 

υδρα γω γε ία  ευρύχωρα κα ί λ ιθόκ τ ιστα ,  δ ε ι -  

κνύοντα τή ν  π ά λ α ι  αφθονίαν τώ ν  υδατω ν 

τή ς  πόλεως, α π α ρ α ιτή τω ν  είς πληθυσμόν 

μ εγά λον ,  άπ ο ικ ίσ αντα  κα ι ετερας πόλεις, 

κ α ί  τών έκτός τοΰ Πόντου κινδύνων μ ε τ α -  

σχό ντα  τοΐς 'Έ λ λ η σ ι .  Κ αί τ α ΰ τ α  μέν περί 

τώ ν  μονίμων, ούτως ε ιπε ΐν ,  μνημείων.

Νου,ίσματα δε, καί δ α κ τυλ ιό λ ιθο ι ,  καί 

λαβ ίδες σκευών κεραμεικων κα ι κεραμεικά 

σκεύη ολόκληρα (^) υπήρχον π ο λ λ ά  α λ λ ) . ι ,  

ά λλ ά  περιεσυνάχθησαν ύπο  τ ε  τώ ν  Α γ 

γλ ω ν  καί τινων άρχαιοκαπήλων, και νΰν Λ 

έ τ ι  ανευρίσκονται έν πάση σχεδόν ά νχσκα - 

φή, καί μ ετά  πάσαν ραγδαίαν βροχήν, ιδίως 

κ α τ ά  τήν Φοινικίδα. Τά ΰ δ α τα  τό τ ε ,  όρμη- 
τ ικώ ς κατερχόμενα , παρασύρουσι τήν γ η ν ,  

η τις κ α λ ύ π τε ι  π ολλ ά  το ια ϋ τα ,  κα ί  μ ε τ ’ 

αύτής κα ί  το ιαύτας  α ρ χα ιό τη τα ς  (*)·

Καί α γ ά λ μ α τ α  δέ καί α νάγλυφα  υ 

πήρχαν,  κα ί  ύπάρχουσι κα ί  νΰν ε τ ι ,  τή δε  

κάκεΐσε έπ ί  τώ ν  τε ιχώ ν  έκ τ ισμ ένα ,  ώς δυο 

λέοντες, ίστάμενοι έπί τής θύρας τοϋ πρός 

δυσμάς τε ίχους ,  φυσικού μεγέθους καί κ α 

λής έργασίας, άνάγλυφόν τ ι  έπ ί  τών πρός 

βορρά·/ έξωτερικών τ ε ιχ ώ ν ,  δε ιπνοϋντας , 

πιθανόν, παριστών, ετερον άνάγλυφόν, εν τή 

Σχολή  νϋν κατατεθειμένο·/, καί α λλ α  τ ινα .  

Ποό χρόνων δέ τινων είς τόν 'Ρώσσον π ρ ό 
ξενον Τραπεζοΰντος (τόν Κ. Ίωνιου  νομίζω) 

έδοίρησε Σινωπεύς τ ις  έκ τώ ν  ισχυόντων

( !) Γνωστόν, ότι ή κερχμεική τέχνη ήν λίαν 

ανεπτυγμένη παρα τοΤς άρχαιοις εν Σινώπη.

(2) ’Έ χ ω  Ιγώ αύτός δακτυλιόλιθον, εύρ-θέν- 

τα έπί οΙκίας τινός έντος άμμοκονίκς ΰπό του 

εργάτου. Έ ν υ π ίρ χ ε  βεβαίως έν τή άμμψ τή 

μετα τ?\ς άσβίστου άναμιχΟείΐϊ).

ώραΐον μαρμάρινον ά γ α λ μ α  (ώς λεγουσι), 

άγνοώ που εύρεθέν.
Έ π ιγ ρ α φ α ί  δέ  εύρηνται καί έντετε ιχ ι-  

σμέναι καί τή δε  κάκεΐσε έρριμέναι, καί 

ανευρίσκονται συχνάκις έν άνασκαφαϊς πρός 

οικοδομήν γ ιγνομ ένα ι : ,  ώς πρό 10  μηνών 

έν τ ιν ι  χριστιανική εκκλησία, μ ετα β εο λη μ ε-  

ν·/; πρό χρόνων ήδη εϊς τζαμ ίον ,  εν ή, ό ια -  

νοιγομένων τώ ν θεμελίων προς οικοδομήν 

νέας οθωμανικής Σχολής έν τ ώ  προνάω τής 

π ά λ α ι  εκκλησίας, εύρέθη ψηφιδωτόν τ ι  ώ- 

ραΐον (Μωσαΐκόν), κατεστραμμένον δ υ σ τ υ 

χώ ς  είς τρία μέρη, χρησιμεύσαντα ώς τ ά 

φος, έπ ί  ενός τώ ν  δποίων εύρέθη Λατιν ική  

τις έπ ιγραφ ή, αναθηματική τώ  Α υτοκρα- 

τορι Γαλερίω, ιστορικήν έ'χουσα ά ',ίαν, 

άνακοινωθεΐσα μεθ’ έτέοων είκοσι σχεδόν 

Ε λ λ η ν ικ ώ ν  καί Λατιν ικών τ ώ  τ ε  έν Κ ω ν- 

σταντινουπόλει 'Ελληνικώ  φ ιλολογικω  Συλ- 

λόγω  καί λο ιπο ΐς  φιλαοχα ίοις.
Έ κ  δε τών δύο λ ιμένων, κα ί  ν α υ σ τά θ 

μων κ α ί  θαυμαστών π α λ α μ ίδ ε ίω ν ,  κ α τ α  

Στράβωνα, ούδέν σ ώ ζετα ι ,  εΐμή ερείπια τινα  

τής προκυμα ίας ,  έφ’ ών κ άθ ο ντα ι  π ο λ λ α -  

κις αί φορτηγίδες .  Κατεστράφησαν δη λ .  καί 

τ α ΰ τ α ,  όπω ς κα ι τ α  τω ν  άλλων π αραλ ίω ν  

πόλεων, ερείπια μόνον άφ έντχ ,  καί τ α ΰ τ α  

ζημίας μάλλον η ώφελείας ην πρόξενα.
'Έ ν  δ ’ έκ τών ά ρ χ α ιο τά τω ν  τεμενών 

τών όθο>μανών 8 0 0  καί πλέον έ τ ώ ν ,  ώς 
λέγουσιν ούτοι, εστι το  Σ ε ι - τ ιλ α λ ι ,  χαιρον 

κα ί  εξωτερικήν παρά τοΐς όθωμανοις υπόλ/ι-  

ψιν, δπερ οί Σινωπεΐς λεγουσι κήπον τοϋ 

Σινωιτέως αγίου Φωκά, ού καί ναός ιδρυτα ι 

έν Κ ωνσταντινουπόλει κ α τ ά  τό Ό ρ τα κ ίο ϊ .  

Κ ε ϊτ α ι  δ ’ είς θέσιν ζωγρ α φ ικ ο) τ ά  τ  ην παρά 

μ εγ ίσ τ ω  καί μονήρει π λ α τ ά ν ω .  ’Επίσης και 

έτερον τέμενος, τό  μ εγά λο  τ ζ α μ ί ,  δ ια τ ε ί 

νονται οί χρ ιστιανο ί ,  ο τ ι  ήν ά λ λ ο τε  ναός 

χριστιανικός, καί δ τ ι  υπάρχε ι ,  κ α τ α  τ ινα  

I παράδοσιν, εντός τούτου κα ί τό  σώμα τοϋ
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Αποστόλου ’Ανδρέου. Βράχος δε τις έκ τών 

τής προ/.υμαίας, μόλις προέχων τής θα
λάσσης τ ιμάτα ι  έπ ’ όνόματι τοΰ 'Αγίου Βα
σιλείου (ούχί τοΰ τής Καπαδοκία;), καί 
επώνυμος τούτου έστί.

Η.

Ε πιτηδεύμα τα ,  αγορά, προϊόντα·

Οι πλεΐστοι τών Σινωπέων είσίν άλ ιε ϊ; ,  
είδη δέ τής αλιείας αί παλαμίδαι,  τά 
σκρομβία, οι δελφΐνες, τά χαμ.ψιά, καί παν 
ει τ ι  άλλο θαλασσιον. Τινές δμίος είσί ρά- 

π τ α ι ) Χ?°'Τ0Χ,001, κτίσται,  συνενούντες ενίο
τε  πολλά συνάμα.

Γό ό ’ έμποριον έστι λίαν περιωρισμένον, 
συνιστάμενον είς καπνά μετρί*ς ποιότητος, 
έτησίας δ ’ εξαγωγής 4 0 0 . 0 0 0 — 5 0 0 ,0 0 0  
οκάδων, καλλιεργούμενα είς τά  πέριξ, εί; 
ξυλείαν καύσιμον καί οίκοδομησιμον, φορτο- 
νομενην έκ όιαφορων άλλ«ων έμπ·ρείων Κάρ- 

σας δηλ. (Κάρουσα), Κουμτζαγάζ (Ζάγο- 
ρα ί'σως), ’Ακ-Λιμανίου (Άρμένη), εί; λ ι -  
νοσπορον καί άραβόσιτον.

Υπάρχοντας δέ καί ναυστάθμου, πολλοί 

εργάζονται είς τάς ξυλίνους κορβέττας 80  
έως 1 0 0 ,0 0 0  κοίλων χ  ω ρ η τ  ι κ ό τ  η τ  ο ς, δύο 
νίδη κατασκευασβείσας έν 5 έτεσι, καί έ 
τεροι εις τά  οχυρώματα, ών ή κατασκευή 
έπαυσε συν τώ  πολεμώ.

’Αγορά δε α π α ;  μόνον καθ’ εβδομάδα 
κατά πάσαν πέμπτην  γ ίνετα ι,  ερχομένων έκ 
τοΰ Βοϊβατίου δημητριακών δι’ δδοΰ άδ ια -  
βάτου θέρους τε καί χειμώνος.

’Ατμόπλοια μ,ονον τά  όθωμανι/.ά έ γ γ ί— 
ζουσι τακτικώς, εκτάκτως δέ πάντα  έν 
χειμώνι μάλιστα.

Ύ πό δέ τό φρούρι·ν ΰπάρχουσι καί φυ- 

λακαί ευρύχωροι, ένθα έγκλείονται μεγάλοι 
ίγκλημ.ατίαι καταδεδικασμένοι είς θάνατον 
/] ισόβια δεσμα, αποστελλόμεν»ι έκεΐσε 
«ανταχόθεν τοΰ κράτους διά τό ασφαλές.
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[Σ υ ν έ χ ε ια ]

• Γ . Χριστιανοί άδελφοί! τοιαΰται αί 
ιδιότητες και τ ’ αποτελέσματα  τοΰ στυγε- 
ρωτάτου καί άποτροπαιοτάτου τούτου π ά 
θους. ’Αποδιοπομπησωμεν οΰν καί άποσκο— 
ρακίσωμεν έκ τής ευαγγελικής ημών έπαύ- 

λεως τά θεοστυγέστατον τοΰτο πάθος. *Α- 
πορραπισωμεν τά ίοβόλον καί θανατηφόρον 
τούτο μ,ίασμα, το μιαϊνον τήν χριστιανικήν 
κοινωνίαν ημών. 'Ως δμόπιστοι λοιπόν, ώς 

συμπατριώται,  ώς ΰγιή καί ακέραια καί ό- 
μοφυή μέλη τής τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίας, 
α γα π ά τε  αλληλους. '11 άλ»ηθής ημών ευτυ

χία  καί η αιώνιος καί ή πρόσκαιρος δέν εΰ 
ρίσκεται είμή εί; τήν πρός άλλήλους δ ι ά 
νοιαν καί α γ ά π η ν  προσέξετε μή χωρισθήτε 
άπό ταύτης τής πνευματικής ένώσειος. Πρό
βατα λογικά, μείνατε έν τί) μάνδρ* τής 
άγαπης εαν θελ^ητε νά μένητε ηνωμένοι 
μετά τοΰ Θεοΰ. «'Ο μενών έν τ?ί άγάπν), 
έν τω  0εώ μένει.» ( α . Ίωάνν. δ ' ,  16) .
’Αγαπώντες αλληλους κατά  τήν απαραίτη
τον τοΰ Σωτήρος παραγγελίαν, ό'ντες τή 
φιλαδελφία κίς άλλήλους φιλόστοργοι ( 'Ρωμ. 
ιβ , 10) ,  μή διασπώντες δέ τόν ουράνιον 
τής άγάπης σύνδεσμον, άλλά καί κατά 
τήν τοΰ υψηλού τής άγάπης διερμηνέως πα- 

I ραίνεσιν, τήν άναστροφήν ημών ποιοΰντες* 
δστις « τεκνία μου, έλεγε, μή άγαπώμιν  λό
γω ,  μηδέ γλώσση, άλλ’ έργω καί άληθεία»

| (Ίωάν. Α', γ ' ,  18 ) .  Ούτως εκπληροΰμεν 
τον νομον τοΰ Χριστοΰ καί τά δικαιότατον
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πράς τήν πατρίδα χρέος. Τήν πολυπαθε- 
στάτην, φθονουμένην, καί άναξιοπρεπώς συ- 
κοφαντουμ.ένην, καί παρηγκωνισμένην πλήν 

ένδοξον ημών πατρ ίδα .  "Ω ! ας συμπενθή- 
σωμεν η δη μ ε τ ’ αύτής, έάν όντως είμεθα 
γνήσιοι αύτής υιοί. ’'Ας χύσωμεν έν θαλερόν 
συμπαθείας κκί ευγνωμοσύνης δάκρυ διά 
τήν σημερινήν άξιοδάκρυτον αύτής κα τά -  
στασιν. Ναί ! *Ω, δποίαν θλίψιν νομίζετε, 

οτι πάσχει «ΰτη ή σεβασμία μας μητηρ 
διά τόν φθόνον, τήν άφιλαδελφίαν καί τήν 
φρικαλέαν μας ταύτην άναλγησίαν άδελφοί; 

Δέν βλέπομεν τήν παρούσαν αύτής κατά-  
στασιν ; Δέν άκούομεν ένηχοΰσαν είς τά  βά
θη τής καρδίας μας τήν όδυνηράν αυτής 
φωνήν: «ΤΩ, Θεέ μου, βοα μετά  τοΰ προ
φήτου (ΓΙερεμ. θρην. Β, 11 ,  1 ί ,  2 0 ,  2 1 ) ,  
βλέπεις τήν οδύνην καί τάς πληγάς μου ! 
Ό  εχθρός μου μέ κ α τα τρ ώ γε ι! Ό  ά'πιστος, 
ό άνίλεως έχθρός μοΰ επέβαλε τήν ίερόσυ- 
λον καί μιαιφόνον αύτοΰ χεΐρα είς τά  φίλ- 
τ α τ ά  μου καί τ ιμ ιώ τατα  ! Ό  αλιτήριος 
καιδυσσεβής εχθρός μου· ποιος; ή ίεο ' .απη -  
λεία, ή χριστεμπορεία, ή σιμωνία, δ υλι
σμός, 6 έγωϊσμός, ή υπερηφάνεια, 6 φθό
νος, ή φιλαρχία, ή φιλοπρωτία, ή άγυρτεία, 

ή ιδιοτέλεια, ή διαβολή, ή ειρωνεία, τά 
ψεύδος, τά κακούργα καί αιμοχαρή π ο λ ιτ ι 
κά πάθη. ’Ιίξέλειπεν ή έπί τής άναγεννή- 
σεώς μου δόξα, έοβέσθη ή ευτυχία μου, 
έκαπηλεύθησαν τά ίερά μου, κατεπατήθη- 
σαν οί νόμοι μου, τά  σχολειά μου, τά δι- 
καιώματά μου. "Εσωθεν μέ καταπληγόνει 
ρομφαία δίστομος, μεγάλη διαφθορά καί 
οικογενειακού βίου παράλ,υσις, έξωθεν μέ 
δυσφημεί ή φοβερά κατακραυγή τών άγ .ω -  
μόνων συκοφαντούντων έχθρών μου, και 

είς τάς οικίας μου βασιλεύει πνευματικός 
θάνατος. Τά πρό; άλλήλους ασυμπαθές, ά -  
κοινώνητον, καί άφιλ,άγαθον τών τέκνων 
μου, ένεκεν τών θυμοβόροιν αίσχίστων καί

χαμερπών τούτων παθών των, μού κ α τ α ” 

πληγόν ει τό ασθενές μου στήθος. Ή  άφι- 
)>0καλν0ς πολυτέλεια μέ κατατρύχει,  μέ ρί
πτε ι  εις διηνεκή πενίαν καί πτω χε ίαν ,  μοΰ 
κ ατασφάττει  τήν ΰπό πολυποίκιλων δει
νών έσπαραγμένην καρδίκν μου. Ή  συ

χνή διάλυσις τής βουλνής καί τών υπουρ
γείων πυκνή πτώσις μέ κατατήκει,  μέ κ α 
ταβυθίζει είς αληθή χρεωκοπίαν, μέ κατα

ποντίζει εις τρικυμιώδη κλύδωνα, άνεμώ- 
δες καί άχανέ; πέλαγος, θλίψεων, στερή
σεων, σπαραξικαρδίων στεναγμών, είς οιδα
λέα πελώρια ούρανομή/.η κύματα. Οί ποοσ- 
τά τα ι  τής δικαιοσύνης καταπατούσι τους 
νόμους μου, άθωοΰσι τους κακούργους καί 

καταδικάζουσι τους αθώους. Τό αίμα τών 
άδίκως κρεουργημένων ένεκεν τής άδικίας 
τέκνων μου, καταβάφει τό πρόσωτόν μου , 
καί μ ίγνυται μετά τών δακρύων μου. Καί 
οΰτως, έγκατελείφθην ώ; σκηνή έν άμ.πε- 
λώνι, καί ώς όπωροφυλάκιον έν σικυηλάτω, 
ή πρώην πλήρης κρίσεως π ιστή  πόλις Σιών, 

μήτηρ τής δικαιοσύνης καί τής θέαιδος. Ό  
χείμαρρος τοΰ κακώς εννοούμενου εύρ'οπαϊ- 
κοϋ πολιτισμού, συμπαρέσυρε καί συμπαρα- 
σύρει τά  άγνά καί άφελή ήθη καί έθιμά 
μου, καί άντ’ αύτών παρεισφρήσαντα είσώρ- 
μησαν είς τάς πόλεις καί οικίας μου τά  ξε
νικά καί αλλογενή, μ.ολ,ύνοντα καί μ ια ί-  
νοντα τήν ίεράν τών άρχαίων μου τέκνων 
γήν , καί τής μεγάλης καί εύγενοΰς έκείνης 
τοΰ 1821  γενεάς τό αίματόφυρτον έδαφος. 
Έ π ί  δέ πδσι πρό πάντων τά ήρ ιμαθές ξε
νοχαρές καί φιλόκαινον καί δ κάκιστ’ άπο- 
λούμενος πιθηκισμός περί πάντιι τά  λεγά
μενα ευρωπαϊκά καί καλ^ά καί μή καλά, 
διαφθείρουσι καί τήν γλώσσαν καί τά ήθη 
καί τάς ψυχάς τάς έλληνικάς* καί σοβοΰσι 
μέν θαυμαζόμεναι καί προσκυνούμεναι παρά 
τοΐς πολλοΐς Ιταιρικαί τινες ψευδομοΰσαι 
καί παν ό',τι βάρβαρον τών τής προόδου
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λεγομένων σοφών καί γνωμάτευμα και όνο
μα . Πλάτωνες δέ καί Σωκράτβα καί "Ομη
ροι καί εί' τ ι  πάτριον ιερόν καί σεβάσμιον, 
αρχαίοι τινες λήροι φαίνονται καί καταφρο- 
νούνται παρ’ 'Βλλνίνων άντρων έν μέσφ τής 
έλευθέρας 'Ελλάδος. 'Ο λειμών τής εκκλη
σίας μου δέν άνθεΐ πλέον" καί ιδού οί π ι 
στοί αυτής άπαιδαγοιγητοι σχεδόν εγκατα- 
λειφΟέντες, άμα δέ καί ύπό ποικίλης πολι
τικής ά/.ολασίας καθ’ έκάστην διαφΟειρόμε- 
νοι, παρολισθαίνουσινδσημέραι βαθμηδόν καί 
άνεπαισθήτως εις τήν θρησκευτικήν α π ι 
στίαν ή αδιαφορίαν, κινδυνεύουσι ν’ άπολέ- 
(Jcoti και το ρ,ονον, οττερ ώζ έ/. θαύματος 
διεσιοσα μέχρι τοΰδεαγαθόν τά αγνά αύτών 
ηθ/% Κατεφρονηθη λοιπόν ή πάτριος εύσέ- 
βεια, επεσεν ή ιερατεία, ήτόνισε καί έμα- 

ράνΟη η σωτήριος αύτών ενέργεια έπί τάς 
φρένας καί τάς καρδίας* καί ίδού /ε ιμώ ν 
άνά μέσον συζύγων, καί κακά παραδείγμα
τα  γονέων, καί άφηνιασμός τέκνων πρός 
γονείς, διαστάσεις καί ψύ^ρανσις άδελ^φών, 
πα ιδαγω γο ί  απαιδαγώγητοι,  διδάσκαλοι 
άθεοι, αργυρώνητοι, ασυνείδητοι καί μερο- 
λνήπται, μαθηταί ειρωνες, φιλοσκώμμονες 

και συκοφανται, φιλιαι άφιλ.οι, άρχοντες 
ερπετοι κ»ι παράνομοι, υπουργοί απελπ ι
σίας, βουλαί «βουλ^οι, σφηκιά δικολ^όγων, 

νεότης φαυλίζουσα τό πρεσβεΐον. Ή  κοινω
νία μεστή τών πονηρότατων καί αναιδέ
στατων έγένετο" τά πάντα  έν αύτή λ.έλυ- 
ται,  άνεωκται, δ βιος συγκέχυται, ή πονη
ριά τ ιμάτα ι,  τα χρηστά απορρίπτεται, τό 
δίκαιον καί τό συμφέρον ή τ τ ά τ α ι  τοϋ φ ίό-  
νου, οί νόμοι καί δικαιοσύνη καθεύδουσι τόν 
Ομηρικόν πανυχιον ύπνον, καί ούδείς τέως 

ευρέθη ο έκ τοΰ ληθάργου ο' έγερών αύτήν. 
«Ου* έστι δίκαιος ούδέ είς· οΰκ έ'στιν ό συ- 
νιών, ούκ εστιν ό έκζητών τ όν Θεόν, πάν- 
τες έξέκλιναν άμα ήχρειώθησαν, ούκ έστι 
ποιων χρηστότητα, ούκ έστιν έως ένός

( 'Ρ ω μ .  γ ' ,  10 — 13). Υπουργοί τοϋ κρά
τους, άρχοντες καί άρχόμενοι κιλυνδοΰντας 
είς τάς «οός άλλήλους διαμάχας είς τούς 
εμφυλίους σπαραγμούς, είς τάς αιμοδιψείς 
αντεκδικήσεις, τούτο νομίζοντες ώς μόνην 
των ευδαιμονίαν. Ταϋτα μέ θανατοϋσι, 
ταϋτα  πάντα  μέ νεκρώνουσι καί δέν ανα
λαμβάνω τήν άρχαίαν μου δόξαν, τήν άοί- 
ζηλον καλλονήν, τον κολοφώνα τής άνα- 

πτυξεως καί τής εύκλειας* ταϋτα  μέ κατα- 
σφάττουσι, μέ κατατήκουσι καί γίνομαι τό 
όνειδος, ή ατιμία  όλων τών εύνομουμένων 
κρατών τής Εσπερίας. Ώ  ! ποϋ εΐσθε αρ

χαίοι' μου ήρωες, τέκνα μου φιλοστοργώτα- 
τα ,  ατινα προετιμάτε τόν θάνατον παρά 
την παραγκωνισίν μου, τήν άτιμίαν μου, 
τήν φρικτήν συκοφαντίαν, ην αλλογενείς 
γόνοι α γνώμονες άνερυθριάστως μοί προσά- 
πτουσιν. ΤΩ, αοίδιμε πατριάρχα Γρηγόριε 
καί Π. Πατρών Γερμανέ! ΤΩ, 'Γψηλάντη 
και 'Ρήγα. ώ, Κολοκοτρώνη καί Βότσαρι ! 
ώ, Καραϊσκάκη, Λόντε καί Αθανάσιε Διά— 
κε ! Ειόετε τήν θλ.ίψιν καί συνοχήν μου ! 

'Υμείς, ώ αθάνατοι σκιαί, εΐδετε τήν θυμο- 
βορον μελαγχολίαν μου ! Δέν ύπάρ^ετε έν 
τ·(ί ζωή, πλέον νά ϊδητε όφθαλμοφανώς τήν 
άξιοδάκρυτον κατάστασιν μου, σάς καλύ

π τε ι  τό άχαρι καί ψυχρόν τοϋ τάφου /ώ μ α ,  
ί'να ϊδητε ίδίοις όμμασι τά  περικυκλοϋντα 
δεινά μου. Θρηνήσατε καν τουλάχιστον γοε- 
ρώς, ώ άθάνατοι σκιαί, τήν άξιοθρνίνητον 
θέσιν μου, καί λυπηθήτε τήν άτονον καί 
κατεσκληκυϊαν δψιν μου, τά  μαστίζοντά με 
δεινά πάθη τών άσπλ,άγχνων υιών αου* 
διότι ούτοι άπελιθώθησαν, κεϊνται άψυχοι 
δίκην άφώνων αγαλμάτων πρός τά  αλλε

πάλληλα δεινά μου. Οί δέ τά  τής πολ ι
τείας διϊθύνοντες καί κυβερνώντες άντί νά 
συμπονέσωσιν είς τά  πικρότατα δεινά μου, 
φροντίζοντες μετά τής έκκλησίας τό κυριω- 
δέστατον καί σωστικώτατον πάντων πεοΐ
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τής τοϋ ίεροϋ κλήρου άποκαταστάσεως, 
προστατεύοντες τούς μαθητάς τής *Ριζα- 
ptiou Σχολής καί τούς σπουδαστάς των λο ι
πών ιερατικών τοϋ κράτους σχολών, άφη
σαν άνευ φραγμού τόν αμπελώνα τής ιερο
σύνης νά γίνν·, μετανοίας άμπελών, διά νά 
εΐσέρχωνται αδιακρίτως οί τυχόντες έργά- 
τα ι  καί μισθωτοί* νά γίνωνται άρχιτρίκλι- 
νοι οί έν ταΐς πλατεία ις  κείμενοι χωλοί καί 
ανάπηροι ψωμοζήτα^ τούς οποίους ή φιλαν
θρωπία τοϋ ουρανίου οικοδεσπότου προσκα- 
λε ΐ  μόνον ώς δαιτυμόνας είς τήν θείαν αυ
τού τράπεζαν νά τραφώσιν. Εκείνοι, οί'τι- 
νες πρίν γίνωσιν αληθείς τής πίστεως μα- 
θηταί,  συνωθοϋνται ύπό τής άργυρολογίας 
νά προβληθώσι ποιμένες, ένώ εΐνε τής κα
κίας καί άμαθείας διδάσκαλοι, οί'τινες πρί< 
μάθωσι νά κωπηλατώσι τό σκάφος τής 
εαυτών σωτηρίας, άναλ.αμβάνουσι νά κυβερ- 
νώσι τήν ίεράν καί μεγάλην τής τών ψυχών 
οικονομίας όλκάδα* καί ουτω πάντες άναλ- 
γητως διατελοϋντες, παντελώς άδιαφοροϋ- 
ο ι,  καί κατατρώγουσιν άλλήλους, καί σχί-  
ζουσι τά  σ πλάγχνα μου δριμύτερα παρά 
τούς άγνώμονας μισέλληνας έχθρούς μου. 
ΤΩ άποθανόντες πρωταθληταί καί πρόμαχοι 
τού ίεροϋ ημών άγώνος, εκκλησιαστικοί, 
στρατιωτικοί καί πολιτικοί,  ώ τής Φιλο

στοργίας μου άληθή τέκνα, σταλακτΐται 
τής έμής ψυχής, "ΐδετε τήν θλίψιν καί συ
νοχήν μου. 'Ρ ίψατε £ν τακερόν φιλοστορ
γίας βλέμμα έπί τών στέρνων μου ! έπι- 
βλεψατε καί ΐδετε εί έστιν άλγος κατά τό 
άλγος μου. Φεϋ ! «τό άλγημά μου ώσημέ- 
ραι ανακαινίζεται» (ψ α λ μ .  ρή, 3). Οίμοι ! 
παντες θεωροϋσι τάς  πληγάς  μου, τάς άλ- 
γηδόνας μου, καί ούδείς έμποδίζει τήν βα- 
ρεΐαν χ*ΐρα τοϋ δημίου μου, τήν έπτ,ρμένην 
σπάθην, ί;ν φιλοπρωτία, ή ιδιοτέλεια, ή 
πολυτέλεια, τά  πολιτ ικά πάθη μοί έμ πη-  
γουσιν έπί τής άσπαιρούσης καρδίας μου !

"Απαντες μ ’ έγκατέλειπον νά κρεουργώμαι 
θρηνούσα πικρώς. Ήφανίσθη πλέον άπό 
τών δακρυρροούντων οφθαλμών μου πάσα 
παρ/ιγορια. « ' \π εμ ε ινα  συλλυπούμενον καί 
ούχ υπήρξα καί παρακαλοϋντας καί ο\>y ευ- 
ρον* οί φίλοι μου καί οί πλησίον μου άπό 
μακρόθεν έστησαν, καί οί έγγιστά μου έξ 
εναντίας μου ηγγισαν καί έστησαν (ψαλμ. 
ξή καί >/, 11 ,  1 2 ) ,  ώς καί οί γνήσιοι υιοί 
μου, καί οί ευσεβείς υιοί μου.»

1Δ'. Τοιαύτη εΐνε, αγαπητο ί ,  ή χατάστα- 
σις τής πατρίδος καί έκκλησίας. Όμοια 
νύμφης έγκαταλελειμμένης, στενάζει π ι -  
κρώς, καί η κλαυθυηρά αύτής φωνή αντηχεί 

ώς τής καθαράς καί φιλέρημου τρυγόνος οί 
στεναγμοί. «Φωνή τρυγόνος ήκούσθη έν τή 
γή ημών» (Ά σ μ .  Ά σ μ α τ .  β ',  12). Πενθεί 
ώς όρφανίαν τήν χηρείαν πολλών επισκο
πών αυτής, άφ’ ού είδε πλέον τήν θεοκα- 
πηλειαν, χριστεμποριαν, καί σιμωνίαν είς 
τόν κολοφώνα τής δόξης της, ύπεραρθεΐσαν 
ώς τάς κέδρους τοΰ Λιβάνου, έναντίον τών 

ιερών άποστολικών αύτής κανόνων. Τούς δέ 
αναξίους αύτής άρχιερεΐς άνερυθριάστως πα- 
ρασταθέντας έν τοΐς δικαστηρίοις καί δ ια- 
κωμωδηθέντες. 'Ως μητηρ φιλόςοργος κλαίει 
καί τούς έγκαταλ^ειφθέντας υιούς της, τά  
λογικά αύτής ποίμνια έγκαταλελειμμένα 
καί παρεωραμένα, ώς πρόβατα μή έχοντα 
ποιμένα, ύπό τήν διάκρισιν τών νοητών λύ
κων. "Ω ! "ΐδετε, παρακαλώ, διά τών ψυ
χικών σας οφθαλμών τήν ουρανίαν ταύτην 
βασίλισσαν, τεθλιμμένην, δεδακρυσμένην, 
φθονουμένην, συκοφαντουμένην, πόσον σκλη- 
ρώς διώκεται ΰπό τών πανσλαβιστικών όρ- 
γάνιον ! Άπεκάρη ή αρχαία δόξα της, ήμι-  
σβέσθ ησαν αί λαμπάδες τοϋ ευαγγελικού 
αύτής κηρύγματος, ήρημώθησαν ύπό πιστών 
οί ναοί της, έκαπηλεύθησαν τά  ιερά της, 
κατεπατηθησαν ύπό τών ορθοδόξων Σλάβων 
τά  τών Ίερβσολυμητών έν Βεσσαραβία καί

7 7
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Βλαχία μοναστεριακών δικαιωμάτων της, 
σφετερισθέντων τών εύεργετικών χτημάτω ν  

τες ,  έκλείσθε ή φιλόμουσος πατριαρχικέ 
Σχολή καί τ6 ταύτες Ιλλενικόν τυπογρα- 
φεΐον, καί ή λύσσα τών έντος καί εκτός 

εχθρών τες  φαίνονται μακρόδεν. ’Ώ  ! πώς 
έγεννήθε ούτως ώς χερ* ή πόλις τοΰ Θεοΰ! 
'O 'V i Σιών πενθοΰσιν ! οί δντως ιερείς αύ
τής άναστενάζουβι ! τά  τέκνα τ ε ;  πρός 
άλλελα ΰπό τοΰ φθόνου καί τής διχονδίας 
δάκνονται καί κατεσθίονται καί ύ π ’ άλλή- 
λων άναμφερίστως άναλωθήσονται' καί αυ
τή  κλαίουσα κλ.αίει έν νυκτί, καί τά δάκρυα 
έπ ί  τών σιαγόνων έαυτής (Ίερεμ. θρεν.

β ' ,  6).
Ι Ε \  νΩ ! Εύφραίνεσθε οί ούρανοί, καί ά- 

γαλλιάσθω ή γή . 'Ρ εξά τω  τά δρε εύφοοσύ- 
νεν καί οί βουνοί δικαιοσύνεν, δτι  ήλέεσεν 
δ Θεός τόν λαόν αΰτοΰ, καί τους ταπεινούς 
τοΰ λαοΰ αύτοΰ παοεκάλεσεν* είπε δέ Σιών 

έγκατέλειπέ με Κύριος, καί Κύριος έπ ε λ ά -  
θετό μου. Μέ έπ ιλεσετα ι γυνή τοΰ παιδίου 
αύτής, τοΰ μ ε  έλεήσαι τά  έκγονα τής κοι
λίας αύτής ; εί δέ καί ταΰτα έπιλάθοιτο, 
ά λ λ ’ εγώ ούκ έπιλεσομαί σου, λέγει Κύριος 
(Ήσαΐου μθ ',  1 3 — 16).  Παρεγορήσου καί 
σΰ, φ ιλτά τε  μου Ε λ λ ά ς '  παρεγορεσου. «Εί 
δ Θεός υπέρ ημών, τίς καθ’ ήμών;» ( 'Ρωμ. 
H'y 1 1 ) .  Ίδοΰ τά  τέκνα σου, τά  δτοΐα κα- 
τεσπαράττετο  ή μετρικέ σου καρδία, δσον 
τά  έβλεπες διν,ρεμένα καί άλλελομαχόμενα, 
ίδοΰ συνδεδεμένα είς τό εξής μέ τόν θεΐον 
δεσμόν τής όμονοίας καί α γά π ες '  βλέπω
> «  I γ  » I >yεις τα στυγναζοντα πρόσωπα των εί,ωγρα- 

φισμένεν τήν μετάνοιαν, διά τά  παρελθόν
τα. Έ μβατεύω  εις τά βάθε τής καρδίας 
των, τήν σταθεράν άπόφασιν διά τά μ έ λ 
λοντα ' μοΰ τό βεβαιόνουν τά  δάκρυα, δπου 
βλέπω άπό δλους τοΰς άκροατάς μου, δά 
κρυα συντριβής, δάκρυα εύγενών καρδιών, 

δάκρυα ποομενυτικά μελλούσες χαράς καί

άγαλλιάσεως' παρεγορεσου, φ ιλτάτε  μοι* 
'Ελλάς, παρεγορεσου. Έ τ ο ιμ α  είνε δλα 
σου τά τέκνα νά δρκισθώσι σήμερον εμπρο- 
σθεν τοΰ Θεοΰ καί τών Ά γ ιω ν ,  εις τό ιερόν 
δνομα τής πατρίδος. Είς τά  όστά τής πε* 
σούσες εκείνες μεγαλωνύμου τοΰ 1821  γ ε 
νεάς νά σέβωνται πρό πάντων καί νά τ ι -  
μώσι τήν παρακαταθήκεν τών νόμων τοϋ 
έθνους, καθώς έσέβοντο καί έτίμων οί Ί σ -  
ραελΐται τήν σκενήν τοϋ μαρτυρίου. Μοί 
φαίνεται, οτι  εγκαρδίως παρ’ αύτών άκούω: 
«δτ ι  δέν θά ύπομείνωμεν μέχρι τέλους, 
βλέποντες περιφρονουμένεν καί άναξιοπα- 
θοΰσαν τήν πατρίδα ήμών, τήν φ ιλτά τεν  
ήμών μετέρα καί τροφόν, διά τά  πάθε καί 
τάς κακίας μας .  Συνε,σθάνθεμεν ά'παντες 
τάς  πολλάς και μεγάλας καί άνιάτους π λ ε -  
γάς, δσοι μικροί τε καί μεγάλοι ήνοίξαμεν 
εις τής πατρίδος τό σώμα. Εί'δομεν πλέον 
όφθαλμοφανώς τόν κρεμνόν καί τό βάρα- 
θρον, εις τοϋ οποίου τό χείλος μάς έξώθε- 
σαν αί ποικίλαι καί πολυειδεϊς κακίαι καί 
άμαρτίαι μας· καί συνήλθομεν ένταΰθα, δ
πως ο'ρκισθώμεν έν τώ όνόματι τής Α γ ία ς  
Τριάδος, οτι θ’ άπορραπίσωμεν τά πάθε  
μας, καί θά εγκολπωθώμεν τήν σύμπνοιαν, 
τήν αύταπάρνε,σιν, θ^σιάζοντες τά  χαμερ- 
πή ήμών πάθε έπί τοϋ ίεροΰ βωμοϋ αύτής, 
κ(*ί τό άν:ρμάτιστον σκάφος αύτής τό έν 
άχανεΐ καί τρικυμιώδει πελάγει παρανομίας 
κλυδωνιζόμενον, καί έ'στιν δτε είς σκοπέ
λους καί υφάλους προσπίπτον, ώς εμπει-  
coi έκ τής δυστυχίας πε,δαλιοϋχοι οίκοστρο- 
φήσαντες, χειραγωγήσωμεν εις τόν πανεύ- 
διον τής εύνομίας τοϋ μεγαλείου καί τής 
δόξες λιμένα' διότι καλώς κατέγνωμεν τδ 
Άριστοτέλειον εκείνο «πόλεως ψυχή νόμος, 

σώμα γάρ θνήσκει άνευ ψυχής, καί πόλις 
άνευ νόμων», περιβλεθέντες τήν δμόνοιαν, 
διότι εΐναι άναντίρρετον τό «όμονοούντων 
άδε)φών συμβίωσις, παντός τείχους ίσχυ-
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ροτέρα»* έπενδε κατά  Ξενοφώντα «άνευ δ- 
μονοίας οΰτ’ άν πόλις εΰ πολιτευθείε, οΰτε 
οίκος καλώς οΐκεθείε». Παραπλεσίως θα
λάσσες μυκωμένες καί τρικυμιώδους απει
λούσες ναυάγιον, οί ναϋται, ους πρό τίνος 
διάφορα διε,ρουν συμφέροντα, συνενοϋσι τάς 
προσπαθείας των, καί πάντες υπέρ πάντων 
έργάζονται, ϊνα τό κοινόν διασώσωσιπλοΐον* 
καί δεϋτε παρακαλώ νά είσέλθωμεν είς τό 
δεύτερον καί τελευταΐον μέρος τοϋ λόγου μας.

Ι Σ ϊ ' .  ’Κ* τών ιερών Γραφών γινώσκο- 
μεν τά ;  δύο ταύτας ύψελάς έντολάς: »*0
σΰ μισείς, έτέρω μή ποιήσεις* καί δπως θέ- 
λετε  ΐνα ποιώσιν ΰμΐν οί άνθρωποι, ποιείτε 

καί ύμεις αύτοΐς ομοίως)). Αύται δε εισιν 
ού μόνον καθήκοντα τοϋ ανθρώπου, άλλα 
καί νόμοι φυσικοί καί απαράγραπτοι θεσμοί 
τοϋ συνειδότος. Φυλάττων ταύ τα ; ό άνθρω
πος, έκτελεϊ τά  καθήκοντά του, πλεροΐ 
τάς θείας έντολάς' άμα δέ τούς φυσικούς 
τής συνειδήσεως νόμους. Πας άνθροίπος γεν- 

ναται φύσει ελεύθερος, καί δέν ΰποδουλοϋ- 
τα ι ,  είμε ΰπό τής βίας τυράννων ε τών 
ιδίων παθών' ώσπερ δέ τούς τυράννους, οΰ

τως οφείλει νά έκθρονίζε καί τά  πάθε *ΰ- 
τοϋ' ιδία δέ τό ΰψιστον πάντων τόν φθό
νον. ’Οφείλει δέ νά ύπείκει εις τούς νόμους 
τοΰ Πλάστου, καί είς τόν νόμον τοϋ κρά
τους, τόν έπί τής ηθικής καί τής φύσεως 
έπερειδόμενον' δέν έχει δέ τό δικαίωμα 
γινόμενος ισχυρότερος νά καταπιέζει καί νά 
τυραννή τάν άνίσχυρον. Ά λ λ ά  πόσον παρ’ 
ήμΐν δυστυχώς συμβαίνει τούναντίον!! ! 
«Τό δίκαιον δελ .  τοϋ ίσχυροτέρου».

i r r. Ιδού  χριστιανέ ! πώς πρέπει ν’ α π ο 
φεύγεις τοΰ επαράτου καί θεοστυγοϋς τού
του πάθους τοϋ φθόνου τον προφανή κίνδυ
νον, έπακολσυθών τό τοΰ σωτήρος παρά
δειγμα , μάλλον δέ τήν έντολήν αύτοϋ τοΰ 
Δεσπότου Χριστοϋ : « ’Α γαπάτε  άλλ ήλους», 
8ς υπέρ ήμών άπέθανεν ΰπολιμπάνων ύπο-

γραμμον, ΐνα τοΐς ΐχνεσιν αύτοϋ βαδίσωμεν, 
τοϋ δποίου τόν βίον καί τάν  τύπον σπούδα- 
σον νά μιμεθής. Ό  Ίεσοϋς Χριστός, δ Σω- 

τήρ καί Θεός Σου έλαβε δούλου μορφήν, 
συγκρύψας τήν άπειρον δόξαν τής άϊδίου 
θεότετος, ΐνα σώσει τούς αιχμαλώτους έκ 
τής δουλείας τοϋ έχθροΰ. Δέν έφθόνει, άλλά 
διήλθεν ευεργετών πάντας, προσελκύων είς 

εαυτόν διά τή; άγαθότετός του, κ α ίά παλύ-  
νων διά τής εαυτοΰ πραότετος τάς τοαχυ-  
τέρας τών φθονερών ψυχάς' τά  θεία αύτοϋ 
χε ίλε  εύλόγουν καί δέν κατερώντο ουδόλως, 
εΐμή μόνον τοΰς ύποκριτάς' περιερχετο συ- 
νετίζων τβύς άσυνετου; καί διδάσκων τά  

ρήματα τής αιωνίου ζωής. Διεσκόρπιζε παν- 
τα χ ιΰ  τόν πλούτον τών εύ·:ργεσιών του, 
πτωχεύσας καί ταπεινωθείς διά τήν ΐδικήν 

σου σωτερίαν, ό ύπερένδοξος καί πλούσιος 
έν έ7νέει καί οίκτιρμοϊς. Καί σύ χριστιανέ, 
παρομοίως χρεωστεΐς νά μεταχειρεσεσαι ά 
παντα  τά  χριστιανικά σου καθήκοντα, τάς 

τιρ-άς καί τά  πλούτε  σου, πρός ώφέλειαν 
τών άδ-λφών σου, ούχί φθόνω καταλαμβα
νόμενος, άλλ’ άγάπει ένσαερνιζόμενος. Εις 
τόν παρόντα μά7αστα κοινόν τή? εύσεβείας 
κ α τ ά  τοΰ θεοστυγοϋς φθόνου αγώνα, χρεω
στεΐς καί σΰ νά δείξες δλες τής αγάπες σου 
τήν προθάμίαν. *Av έπαισχύνεσαι τόν σταυ
ρόν τοΰ Χριστοϋ προτιμών ν ’ άρέσκε,ς τοΐς 
άνθρώποις μάλλον, παρά είς τάν Θεάν, καί 
πολλάκις ανέχεσαι \  καί νοστιμεύεσαι ά- 
κούων ύβρεις μέν καί καταλαλιάς καί συκο
φαντίας, κατά τών αθώων σου αδελφών, 
μυκτερισμούς δέ κατά τής μετρός σου τής 
έκκλε,σίας, καί κ α τ ’ αύτής τής αγίας σου 
πίστεω; βλασφεμίας, παρ’ ανθρώπων βα- 
σκάνων, λοιμών καί κακοήθων, καί δέν φεύ
γεις άμεταστρέπτως συμφράσσων τάς ά- 

κοάς σου, καί δέν νουθετείς, δταν δύνασαι, 
τοΰ; άπλουστέρους, καί δέν στερίζεις ·ούς 
κλονουμένους, είσαι άπιστος καί φθονερός·
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έάν λύπησαι διά τήν ευτυχίαν και ευδαιμο
νίαν, τά  πλούτη, τά ;  τιμάς, υπολήψεις τών 
αδελφών σου, είσαι βάσκανος. Έάν στυγνά- 

διά την ευφορίαν τών κτημάτω ν, τής 

χώρας τοΰ πλησίον, η διά την καθόλου χρη
ματικήν καί κτηματικήν περιουσίαν αΰτοΰ 
είσαι φθονεράς. Έάν συκοφάντης άναιτίως, 
διαβάλλης, χλευάζης, περιπαίζεις καί δια- 
συρνις την τιμήν καί τήν ύπόληψιν τών ά- 

κακων και άθώων αδελφών σου, μόνον καί 
μόνον, δ ιότι τους ζηλεύεις, επειδή δέν σοΰ 
ομοιάζουν, παρεξηγών καί αύτόν τόν κοινω
νικόν ιερόν καί ουράνιον τής άγίας φιλίας 
αυτών συνόεσμον, έκ τών ίδιων κρίνων τά 
άλλότρια, τό υψηλόν καί εύγενές τοΰτο π ά 
θος, τό συναίσθημα τών μεγάλων ψυχών, 
την ευτυχίαν ταύτην τοΰ κόσμου, ενώπιον 
τής δποίας δλα μέν τά  κακά αφανίζονται 

καί έξασθενοϋνται, δλα δέ τά  καλά αύξά- 
νουσι καί καλλωπίζονται,  είσαι πονηρός 
καί ποταπός τοΰ πάθους τοΰ φθόνου δοΰ- 
λος. Έάν τρέφης είς τόν νοΰν καί εις τήν 
καρδίαν σου πώς νά ύβρίσης, χλευάσγ,ς, 
σκώψης καί κλέψτις τήν τιμήν^καί τήν ΰπό
ληψιν τών χριστιανών αδελφών σου, μόνον 
καί μόνον, δ ιό τ ι  δέν ανέχεσαι νά ηνε καλ
λίτεροι σου, κατά τά  ήθη, τά  συναισθήμα
τα, τους τρόπους, τήν συμπεριφοράν, τόν 
φιλευπροσήγορον καί μειλίχιον τρόπον καί 
τήν καθόλου χαρίεσσαν έπιμεμελημένην ανα
τροφήν των, είσαι χαμερπής καί άλλος 
υίός τοΰ διαβόλου, καί έπάξιος αύτοΰ οπα
δός κατά τόν φθόνον. Έάν χαίργς, άγάλ- 
λεσαι, ευφραίνεσαι, σκιρτάς διά τόν θάνα
τον, πυρκαϊάν, ή ναυάγιον, διά τήν λύπην 
τήν στενοχώριας τήν δυστυχίαν, καί τήν 
κακοδαιμονίαν τών αδελφών σου, τότε ή 

άνομος, η ά 'όσιος, ή μ ια-ά, ή θεοστυγεστά- 
τ η  αΰτη χαιρεκακία σου, ήτις επιθυμεί νά 
τρέφηται μέ τάς τοΰ πλησίον συμφοοάς, 
καθώς τά  όρνεα μέ τά  κρέατα τών θνησι

μαίων, είνε σαφής και καθαρός ιοβόλος 
φθόνος. Έ ά ν δ έ  τρέμης, φρίσσης καί ωχριας, 

δ ιότι δέν δύνασαι νά φθάσνις τάς ύψίστας 
βαθμίδας τών αξιωμάτων, τής άναπτύξεως, 

τής τε  εύκλείας καί τοΰ μεγαλείου, «σπερ 
οί ίκανώτεροι, άγαθώτεροι, εύπαιδευτότεροί 
σου άδελφοί άνέβησαν, περιβάλλεσαι τόν 
φθόνον, τήν άλλην αιμοσταγή πλήν δηλη
τηριώδη τοΰ Κενταύρου Νέσσου δοράν. Έάν 
τέλος σκέπτησαι, μηχανάσαι λάθρα η ανα
φανδόν τόν έξαφανισμόν καί τήν πανολε- 
θρίαν τοϋ άδελ^φοϋ σου, ή έάν έπιβουλεύη- 
σαι καί αύτήν τήν ζιοήν αύτοϋ, διότι υπερ
βαίνει σε κατά τήν παιδείαν, τάς γνώσεις, 

η καί δ ι’ όποιανδηποτε άλλην επίγειόν του 
εύδαιμονίαν κ α ί  εύτυχίαν, αποβαίνεις ουτω 
πλειοτάκις άνηκούστου μιαιφονίας, άδικίας 
καί βδελυρίας αθλητής,  μισάλληλος καί 
άπανΟρωπότατος, συνεχώς ΰπό σάλου παν
τοίων παθών άγριαίνων καί μηδέποτε ήρε- 
μών. Τότε είσαι βάσκανος ύπό τήν κυριω- 
δεστέραν έννοιαν καί σημασίαν τής λέξεως. 

Καί καθώς εις τόν στενοκύμονα τής Εύρίπου 
πορθμόν έπικρατοΰσι διηνεκώς πολλαί τής 
παλίρροιας τροπαί, καί διαδέχονται άλλή- 
λας άδιαλείπτως ή ά μ π ω τ ις  καί ή π λ η μ -  
μυρίς, ουτω καί σΰ παοαφέρεσαι, χριστιανέ, 
μετα π ίπ τω ν  έκ πάθους εις πάθος, άπαύστω 
ταράχω κλυδω νιζόμ ενος. Καί νΰν μέν επ ι
π ίπ τ ε ι  είς τήν στενήν καί φθονεράν καρ
δίαν σου, καχλάζον τό ρεΰμα τής ορ
γής καί τής όργώσης βασκανίας καί 
φθονερίας ή επ ιθυμία , νΰν δ ’ αποβαί
νεις κατάξηρος καί τραχύς ύπό μνησι- 
κακίας καί τών τοιούτων ολέθριων είς τήν 
κοινωνίαν παθών. Τότε ομοιάζεις μέ θηρι'ον 
αίμοβόρον καί τρισεξωλέστατον, τό όποιον 
κορέσαν τήν λύσσαν του, κάθεται καί ανα
παύεται άνέτως, καί εύφραινόμενον κ α τ α 
βροχθίζει τήν λείαν αύτοϋ* ουτω καί σύ 

έπιτελέσας τό  άποτροπαιότατον τών π α -
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0ών σου, μή φοβούμενος τούς κεραυνούς τής 
θείας Δίκης, κάθεσαι καί τρώ γε ις ,  πίνεις 
καί άγάλλεσαι εις Συβαριτικάς καί ποικίλων 
βρωμάτων τράπεζας συνευωχούμενος, συν
δαιτυμόνας εχων τά πλήρη θυμοϋ, φθόνου 
τής ποικίλης χαί παντοδαπής κακίας πάθη 
σου. Τότε προσφυέστατα πα:ομοιοΰσαι μέ 
τόν άχρεΐον έκεΐ/ον άναίσχυντον πονηρόν 
δοΰλον, οστις νομίζων καλήν πρός τρυφάς 
έρημίαν τήν άπουσίαν τοϋ ίδίου Κυρίου, 
καταθλίβει καί καταφρονεί τούς συνδούλους, 
άτακτών καί καθυβρίζων διά τών στυγερών 
αύτοϋ κακουργημάτων, είς τήν οικίαν έκεί- 
νου, τόν όποιον ονομάζει Κύριον εαυτού καί 
Λεσπότην. Ά λ λ ά  τοϋ τοιούτου κακού δού
λου γνωρίζετε, χριστιανοί, καί τήν άντα- 
πόδοσιν. Έξαίφνης είς μίαν ημέραν, εις μίαν 
ώραν, τήν οποίαν αύτός δέν προβλέπει μαι- 
νόμενος εις τών ανομημάτων αύτοΰ τήν μέ -  
θην, έξαστράπτει κατά τής αύτοϋ κεφαλής, 
ή φοβερά τοϋ Κυρίου παρουσία, καί ή παρ’ 
αύτοϋ έκδίκησις. α 'Ήξει ό Κύριος τοΰ δού
λου εκείνου, έν ημέρα ού προσδοκά, καί έν 
ώρα 7) ού γινώσκει, καί διχοτομήσει αύτόν, 
καί τό μέρος αύτοΰ μετά τών υποκριτών 
θήσει. Έ κε ΐ  έ'σται δ κλαυθμός καί ό βρυγ- 
μός τών όδόντων» (Ματθ. ηδ/, 4 8 — 51) .  
Χριστιανοί, φύγωμεν έκαστος τήν μετά τών 
έργων τοϋ φθόνου τοιαύτην ποινήν, έάν θέ- 
λ;·>μεν νά ζήσωμεν εύδαιμό-.ως καί ευτυχώς 
είς τήν κοιλάδα ταύτην τοϋ κλ,αυθμώνος" 
διότι τά  τραύματα τοϋ σώματος είναι πολύ 
όλιγώτερον επικίνδυνα τών τραυμάτων τοΰ 
φθόνου. Ε π ε ιδ ή  έκεϊνα είνε όρατά καί ζη 
τε ί  τ ις  εύθύς καί τήν θεραπείαν αύτών" 
άλλά τούτων κρυφίων δντων, ούδέ κάν 
φροντίζει τις νά έπιφέρη τήν θεραπείαν, ’Ω 
σύ, οστις καί άν ησαι, κακοήθες καί φθονε
ρέ, είς μάτην ζητείς νά βλάψης οντινα μ ι 
σείς" ούδέποτε θέλεις προξενήσει αύτώ το -  
σοΰτον κακόν, δσον σεαυτώ προξενείς" καί

δ ιατί  ; δ ιότι «Δικαίων ψυχαί έν χειρί Θεοΰ 
καί ού μή άψηται αύτών βάσανος" έδοζαν 
έν όφθαλμοϊς άφοόνων τεθνάναι, καί έλογί- 
σθη έξοδος ή κάκωσις αύτών" οί δέ είσιν έν 
ειρήνη" καί γάρ έν οψει άνθροιπων έάν κολα- 
σθώσιν ή έλπίς αύτών άθανασίας πλήρης" 
καί όλίγα παιδευθέντες μεγάλα εύεργετη- 
θήσονται* δτι 6 Θεός έπείρασεν αυτούς" καί 
έν καιρώ έπισκοπής αύτών άναλάμψουσι» 
(Σοφ. Σολ. γ ' ,  4 ) .  Καί 6 μέν ύπό σοΰ δ ιω 

κόμενος δύναται νά σέ διαφύγη, άλλά σύ 
κ α τ ’ ούδένα τρόπον θέλεις δυνηθή νά δ ια 
φυγής σεαυτόν" πανταχοΰ, δπου άν ησαι, 
μετά σοΰ είνε καί 6 άντίπαλ,ός σου" ” Γ,τά 
σεαυτοϋ φερεις τόν έχθίόν σου. Έ γκ εκ λε ι-  
σμένον έχεις τό κακόν" τά δεσμά εινε ά- 

διάρρηκτα" είσαι δοΰλος τής ζηλοτυπίας, 
καί ούδεν ισχύει νά σέ άπαλλάξη τής δου
λείας ταύτης" χαλεπόν είνε νά καταδιώκη,ς 
άνθριυπον, δνπερ δ Θεός προσδέχε ια ι εις 

τήν προστασίαν αύτοϋ" ά-ίατον κακόν, νά 

μισής άνθρωπον εύτυχοϋντα. Διά τοΰτο 6 
Σωτήρ δέν επιτρέπει είς ούδένα τών μαθη
τών αύτοΰ νά ήνε φθονερός, λέγων «δ μεί-  

ζων έν ύμΐν, γενέσθω ώς ο νεώτερος, καί ό 
ηγούμενος ώ; ό διακονών» (Λουκ. κβ/, 26)·  
'Ωσαύτως καί ό θειος Παύλος προτρέπουν 
ημάς νά έργαζώμεθα τά έργα τοϋ φωτός, 
άφ’ ού έξήλθομεν έκ τής νυκτός, έν ή εύρι- 
σκώμεθα, λ έ γ ε ι : « Ή  νύξ προέκοψεν, ή όέ
ήμερα ήγγικεν. ΆπωΟώμεθ» ούν τά  έργα 
τοΰ σκότους, καί ένδυσώμεθα τά όπλα τοϋ 
φιοτός, ώς έν ήμερα εύσχημόνως περιπατή- 
σωμεν, μή κώμοις καί μέθαις, μή κοίταις 
καί άσελγείαις, μή έριδι καί ζήλω» ( 'Ρωμ. 
ι γ ' ,  12  καί 1 3 ) .  ’Ά ν  διεσκεδάσθη λοιπόν, 
χριστιανέ, έκ τής καρδίας σου τό σκότος’ 

άν έφώτισεν αύτήν ή ήμερα. Διατί κα τα -  
κρημνίζεις σεαυτόν είς τό βάραθρον τοϋ φθό
νου ; δ ιατί  περικαλύπτεις σεαυτόν είς τήν 

σκοτεινήν καί πυκνήν ταύτην νύκτα, καί
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σβεννύεις τής εΐρηνης καί αγάπης τήν λαμ- 

π ά δ α ;  δ ιατ ί  επανέρχεσαι πρός τόν διάβο
λον, άπό τοΰ οποίου άπετάχθης ;  Θέλεις νά 
διατηρησης τεαυτόν ελεύθερον φθόνου, βίω- 
σον εν τή ήσυχία καί έν τή άπλότητι  τής 
χριστιανικές σοφίας, νίτις σοί λέγει διά 
τοΰ αποστόλου Πέτρου: «Άποθέμενος ούν
πάσαν κακίαν και πάντα  δόλον, καί υπο
κρίσεις και φθόνους καί πάσας καταλαλιάς' 
ως αρτιγεννητον βρέφος τό λογικόν γάλα 

έπιποθησον, ϊνα έναύτώ αϋξηθής » ( a \  Πέτ. 
β ' ,  1). «Έ σο άοιστος έν τη τάξει, εν f, 
έκλήθης, έν τω  λειτουργήματι η έπαγγέλ,- 
μ α τ ι  σου εις τάς τυχούσας σου σχέσεις" 
ποιεί δλον τό καλόν, οπερ σοί έπιτρέπουσιν 
αι δυνάμεις σου νά πράξης». ΤΩ δείλαιε 
βάσκανε, οστις δ/,π οτε καί άν ήσαι, προ- 
σερχόμενος εις τοΰτο τό ιερόν τοΰ ναοΰ τ έ 
μενος· ενώπιον τοΰ Παντεπόπτου μετά καο- 
δίας πεπληρωμενης βασκανίας, δόλου καί 
πονηριάς· ό υπό τά πρόσχημα εύλαβείας 
είσόυων είς τήν εκκλησίαν τών χριστιανών, 
τρέμε ένιοπιον σεαυτοΰ, φέρων έν τοΐς στη- 
θεσι καρόίαν φθονεράν, ψυχήν έπηρμένην 
ΰπό τής βασκανίας καί τετυφωμένην ΰπό 
μικρολόγου ΰπερηφανείας, δούλην τών περί 
τ ό  σώμα άνθρωποβόρων ηδονών, φιλέκδικον, 
άνεπιεική πρός τους όμοιους σου. Είσαι ά λ -  
λος Κάϊν κατά τάς πράξεις καί τήν αγριό
τη τ α '  καί καθώς εκείνος ύπό τής σονειδή- 
σεως άπωθούμενος, ελεγχόμενος, έτρεμε 
τρόμον μέγαν ,  καί δέν ευρισκεν άσυλον 
αναπαυσεως, όπως έφησυχάση τήν άλλην 
φαγέδαιναν καί θυμοβόρον, ΰπό τοΰ άπο- 
τροπαιοτάτου καί στυγεροτάτο υ τών κα
κουργημάτων φθονεράν καρδίαν του, ελεεί - 
νώς καί άθλίιβς έτελεύτησε τάν βίον, οδτω 
κ α ί  σύ· ή φαυλότης σου, ή πανουργία σου, 
«ί άνόσιαι καί πλήρεις μιαρας βασκανίας καί 
φόνου πράξεις σου, θά σοΰ τύπτουν την κε
φαλήν, μέχρις ού στένων καί τρέμων έπ ί

τ ί ς  γής ώς εκείνος, καί ύπό τοϋ μανιώδους 
παραφερόμενος πάθους σου, τά σκληρόν καί 
άδυσωπητον τοϋ θανάτου δρέπανον σοΰ κό
ψει τ/,ν ζωην. Και καβως ποτέ ό Ίησοΰς 
εγινωσκε τήν καρδιαν τοΰ προδώσαντος 
αύτόν Ίουόα, ούτως ό παντεπίσκοπος θεάς 
βλεπει έν τώ  βάθει τής φθονεράς καρδίας 
σου, ήτις έγενετο πλέον κατοικητηριον τοϋ 
Β.ελζίβούλ τοΰ αρχοντος τών δαιμόνιων. 
Γρέμε ! Ό  παντοδύναμος καί απροσωπόλη
πτος κρίνει σε' φρϊςον! αύτός εαυτόν κατε- 

δικασας. Παρεμφερέστερον πώς έπί τούτων 
έκφράζεται καί ό άετός τής θείας εύγλωτ- 
τιας χ.λεινος ΰο<><;ουετος ι «L envie? le 
poison do tous les coers, dit saint gr£g- 
goire de Nazianze, est le plus jnste et la 
plus injuste de toutes les passions: la 
plus injuste, sans doute, car el le attaque 
les innocents, mais la pins juste tout en
semble, car el le punit le coupable et fait 
lc juste et insupportable supplice de celuj 
qui la nourrit  dans son coers. Quel est 
le sujet do notre envie? Elle plait, elle 
plus cherie. 0  Dieux si vous saviez cc 
que e’est que de plaire de cette sorte, et 
quel est le fond de ses agrdments. Muis 
ve nons a quelquo chose que le monde 
estime plus important. Yous enviez a cet 
homme sou elevation : s’ il ne s’acquitte 
dignement d’un si grand emploi, n’est-il 
pas plus de pi tie que d' envie, et pouvez- 
vous lui envier une elevation qui decou 
vre a tout Γ univers ses faiblesses d ip lo- 
rables, ou ses emporte ments furieux ou 
ses ignorances grossiέurs? Que s’il fait 
bien dans un grande emploi, pourquoi 
portez vous envie au soleil de se qu’il 
vous dclaire avec tous les autres ?

Venez plu t6t profiter de bien q u ’il 
fait a tout P  unibers; profitez de cette 
belle fontaine qui arrose vos terres auss*
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bien que celles de vos vo is ins ,  du lieu de 
songer a enfaire t a r i r  la source .»  Ό  φθό
νος είνε τό δηλητήριον δλων τών καρδιών, 
λέγει ό "Αγιος Γρηγόριος ό Ναζιανζηνδς, 
καί τό δίκαιότερον καί άδικώτερον ολων 
τών παθών. Το άδικώτερον μέν άναμφιβό- 
λως, δ ιότι προσβάλ,λει τοΰς αθώους, εν 
ταυτώ  δέ καί τά δικαιότερον, διότι τιμωρεί 
τόν ένοχον, καί κάμνει τό δίκαιον, και επ ι
φέρει άνυπόφορον μαρτύριον είς εκείνον, 
δστις τόν τρέφει έν τη καρδία του. Ό ποιον 
είνε τό αΐτιβν τοΰ φθόνου σας ; Άρεσκει 
καί εΐνε τό προσφιλέστερον ; Ώ  Θεέ! έάν 
έγνωρίζετε τ ί  πράγμα είνε ν’ άρέσκη τις,  
ουτω καί τις εΐνε ή α ιτ ία  τών τέρψεώντων. 
Ά λ λ ’ ελθομεν εις τ ι  πράγμα, τά όποιον δ 
κόσμος εκτιμά, ώς τό πλέον σπουί)αιοτερον. 
Φθονείτε τοϋ ανθρώπου τούτου τήν άνύψω- 
σιν, έάν δέν προσεκτησεν έπαξίως ε-/ τόσον 

μέγα αξίωμα, δέν εΐνε περισσότερον ά'ςιος 

οΐκτου ?ι φθόνου, καί δύνασθε νά τοϋ φθο- 
νήτε μίαν άνύψωσιν, ητις αποκαλύπτει είς 
δλον τάν κόσμον τάς οίκτράς αύτοΰ αδυνα
μίας, η τάς θηριώδεις αύτοϋ παραφοράς, η 
τάς παχυλάς αύτοΰ άμαθείας ; Έ άν  δέ 
άπεναντίας εΐνε άξιος τούτου τοϋ μεγαλείου 
τοΰ άξιώιχατος, δ ιατί φθονείτε τοϋ ήλιου 
έ ϊΐνο, δ ι’ ού φωτίζει υμάς μεθ’ δλων τών 

ά Ά ων;
"Ελθετε κάλλιον νά ώφεληθήτε έκ τοϋ 

καλ,οϋ, τό όποιον κάμνει εί; δλον τον κο- 
σμον' ώφελ/,θητε έκ ταύτης τή; ωραίας π η 
γής,  ητις ποτίζει τά ;  γαίας σας, τόσον 
καλώς, δσον έκείνας τών γειτόνων σας, άντί 
νά σκέπτησθε πρός στέρησιν τής πηγής 

ταύττ,ς.
III '.  Ήκούσατε, αδελφοί, καί πώς πρέ

πει ν’ άποφεύγωμεν τό θεοστυγες τοϋτο 
πάθος. Τίς θέλει νά ζνίση εύτυχης ; απο
κρίνεται δ θείος Πέτρος : « Ό  θέλων ζωήν
αγαπάν, καί ϊδεΐν ημέρας άγαθάς, παυσάτω

τήν γλώσσαν αύτοΰ άπό κακοΰ, καί χείλ 
αύτοΰ τοϋ μή λαλήσαι δόλον έκκλινάτω 
άπό κακοΰ καί ποιτ,σάτω αγαθόν, ζητησάτω 
ειρήνην καί δ ιω ξάτω  α υ τ ή ν  δτι οί οφθαλ

μοί Κυρίου έπ ί δικαίοις καί ώτα αΰτοΰ είς 
δεησιν α υ τ ώ ν  πρόσωπον δε Κυρίου επί 
ποιοΰντας κακά. 'Επομένως καί τίς ό κα- 
κώσων ήμάς έάν τοΰ άγαθοϋ μιμηταί γ έ -  
νησθε; άλλ’ εί καί π ά σ χ η τε  διά δικαιοσύ
νην μακάριον* τόν δέ φόβον αύτών μή τα -  
ραχθήτε. Κύριον δέ τόν Θεόν α γ ιά σ α τε  εν 
ταϊς καρδίαις υμών» (Πέτρ. γ  , 1 0 — 1 5 ) .  
Τοιαϋτα παραινεί ήμΐν καί οΰτω παροτρύνει 
ήμάς δ Οεΐος τών Γραφών λόγος, ’ ".δελφοί! 
άγαπάτε  άλλήλοις* μακράν λοιπόν άπό 

υμάς δ φθόνος, η μνησικακία, τό μίσος, ή 
καταλαλιά ,  ή ύπερηφάνεια, τό ψεϋδος, και 
σύμπαντα τά άγρια πάθη, άτινα άρδην 
άνατρέπουσι τής άγάπνις τόν σύνδεσμον. 
ΙίΤνε άνομία μεγίστη καί μάλιστα  είς αύτάς 
τάς δυσχερείς καί άσυμφόρους τή; έκκλη- 
σίας καί πατρίδος περιστάσεις νά κατατρώ- 
γη τε  άλληλους, άναισθητοΰντες είς τάς τοΰ 
γένους κοινάς συμφοράς. Μή γενώμεθα λ,οι- 
πόν κενόδοξοι άλληλους προκαλούμενοι, 
άλληλους φθονοϋντες* δ ιότι,  έ κ ν άλληλους 
δάκνωμεν καί κατεσθίωμεν, βλέπετε μη 
ΰ π ’ άλληλων άναλωθώμεν. Ά σπασθώμεν 
δέ τήν έν Χριστώ σοφίαν διότι κατά τον 
θειον Ιάκωβον : ο ’Εάν ζήλον πικρόν έχητε
καί έρίθειαν έν τη  καρδία υμών, μη κ ατα-  
καυχάσθε καί ψεύδεσθε κατά τής αλήθειας' 
ούκ έστιν αΰτη ή σοφία άνωθεν κατερχομέ- 
νη, άλλ’ επίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης· ο
πού γάρ ζήλος καί έρίθεια έκεΐ ακαταστα
σία καί πάν φαΰλον πράγμα. Ή  δέ άνωθεν 
σοφία πρώτον μέν άγνή έστιν, έπειτα ειρη
νική, έπιεικής, ευπειθής, μεστή έλέου; καί 
καρπών αγαθών, άδιάκριτος καί άνυποκρι- 
τοςΐ) (Ίάκω β .  γ ' ,  1 4 — 18). Έάν ά γα π ά τε  
παν δ ,τ ι  άγαθόν καί θεΐον, ό Θεος εστι
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μεθ' ημών. Έάν δ ’ δ Θεό; μεθ1 ύμών, τίς 

Ισται καθ’ ύμών; Μή φοβεΐσθε τους βα- 
σκάνους, τούς ύβριστάς, του; σκώπτας* ά; 

πραττω σι τά  πονηρά αυτών έργα, άς ΰβρί- 
ζωσι·/, άς σκώπτωσιν, ά ;  μαίνωνται, άς 
φρυαττωσι. Σύ ο έχων ψυχήν εύγενεστέραν 
τελεσον άφόβως δ,τι ό Θεός θέλει, δ ,τ ι  δ ι 
δάσκει δ ’Ιησούς, ο ,τ ι  σοϋ επιβάλλει η συ- 
νείδησις, καί ή γενναίο της σου θέλει κατα- 
π λ η ,ε ι  τόν φθονερόν, καί θέλει έπί τέλους 

καταισχύνει τον επί κοσμική φρονήσει κομ- 
πάζοντα . Ούτοι δύνανται νά σέ καταφρο
νήσουν,  άλλ’ άδυνατοΰσι νά σέ βλάψωσι* 
διότι δ τό κακόν πράττων δύναται νά φαί- 
νηται τολμηρος, άλλ’ είναι πάντοτε πεφυ- 
λαγμενο; και δειλό;* δειλ.ός έστιν ό φθόνος, 
ή φιλαυτία και η υπερηφάνεια, χαλαρά ή 
συκοφαντία καί τό ψεύδος, δειλόν καί άναν- 
δρόν έστι καί τό ύπ’ αυτών κατεχόμε.ον 
πλήθος. Λιό εις τήν αρετήν ανήκει νά έκδη- 
λωθΐί ίιι άπάση τ·?, λάμψει τής ισχύος αύ

τής. Άπεφασισας, χριστιανέ, νά πράξη; 
γενναϊόν τι καί άγνόν έργον ; Είσαι βέβαιος, 
οτι  τό επιχείρημά σου έστίν αρεστόν τώ  
©εώ; Άόκνως έκτέλεσον αύτό. *0 Θεός π α -  
ριστατκί σοι* ή δικαιοσύνη σέ ένισχύει, 
ρ,ετα <τοϋ ταασεται καί αύτη τ} τρέχουσα 
τών φθονερών καί πονηρών συνείδησι;· διό 
έσεται σοι κ α τ ’ αύτών βέβαια καί περίλαμ
προ; η νίκη- βαδίζων λοιπόν τόν στενόν καί 
τεθλιμμενον και ανηφορικόν δρόμον τής α 
ρετής, καί τήν ατραπόν τοϋ καθήκοντος, 
τίνος τας άπειλ,ας θελ^εις φοβηθή, δταν 
εχης άντιληπτορα τόν Koptov τοϋ Κόσμου , 

Τίς δέ δύναται νά σοϋ δώση η σοϋ άφαι- 
ρέση τήν τιμήν καί τήν ευτυχίαν ; βεβαίως 
ούχί ή εΰνοια ή ο' φθόνος καί τό μίσος τών 
ανθρώπων, ούχί ή επίνοια τοϋίσχυροϋ, ούχί 
V) ευμενεια η η όυσμενεια προϊσταμένου, 
ούχί ή κρίσις τοϋ κοινοϋ καί εύμεταβόλου 
πλήθους. Ή  γαλήνη τής καρδίας σου, ού-

δαμώς έξαρτάται άπό τοΰ φθόνου καί τής 
δυστροπία; τών ανθρώπων, ή δέ αληθής 
καί αίωνία τιμή τής ψυχής σου είίρηται έν 
τη άρετή, 3 ;  ή άξια αναλλοίωτος μένε 
παρά τώ  Θεώ. Οί άνθρωποι δύνανται φθο- 
νοΰντές σε νά θανατώσωσι τό σώμά σου, 
δύνανται αυτοί νά διαστρέψωσι τό δίκαιον, 
μετά πονηριάς νά συκοφαντήσωσιν άνάνδρως 
τήν άθωότητα, άλλά μάτην τά  σκοτεινό

τ α τ α  νέφη έπισωρεύονται καί καλύπτουσι 
τό φώς τοϋ άστρου τής ήμέρας, διότι τάς 
αθανάτους αύτοΰ ακτίνας ουδόλως ίσχύουσι 
νά σβέσωσιν. Ή  άλήθεια λάμ πε ι  έν άπάση 
τή μεγαλοπρεπεία αύτής, είσέτι μετά  πολ-  
λάς εκατονταετηρίδάς ύπεράνω τών τάφων 
τών υπέρ αύτής μαρτυρησάντων. Ούτε λοι
πόν θάνατος, οΰτε ζωή, οΰτε άγγελοι,  ούτε 
άρχαί, οΰτε δυνάμεις, οΰτε ένεστώτα, οΰτε 
μέλλοντα- οΰτε ύψωμα, οΰτε βάθος, οΰτε 
τις κτήσις έτέρω δυνήσεται ήμάς χωρήσαι 
άπό τής άγάπης τοΰ Θεοΰ. 'Όθεν ΰπό τών 

τοΰ σκότους δυνάμεων έλ^αυνόμενος και ά -  
πειλούμενος δύνασαι νά κράζν,ς θαρσαλέως 

μετά  τοΰ Μεγάλου Βασιλείου: *Πϋρ καί
ξίφος καί Θήρες, καί οί τάς σάρκας τέμνον- 
τες όνυχες* τρυφή μδλλον ήμών είσίν η κα- 

τάπλ.ηξις'! (Γρηγ. Ναζ. λ ογ .  4 3 ,  ορρ. 1 , 
8 0 6 — 808)* καί δντως, διότι «μόνη ή 
άρετή τόν έζυτής εργάτην έπικοσμεΐ, καί 
επέκεινα τοΰ τάφου συμπαρομαρτοϋσα τού 

τον έπιλαμπρύνει». Ώ  άρετή ! Τοιαύτη είνε 
άρα ή δύναμις σου! Ά ς  κτίζνι δ έ*α τόγχε ι-  

ρος φθόνος καί υπερηφάνεια, άς οικοδομή 
πύργους έπ ι  πύργων, άς ύψοΰται, καί άς 
φερν-, τήν κεφαλήν της μέχρι τών νεφελών, 
σύ μέλλεις νά ήσαι πάντοτε άνωτέρα αύτής. 
Ενώπιον τοϋ άθανάτου σου φωτός σβέ/νυ- 
τα ι τό άμυδρόν εκείνης απαύγασμα, καί 
έκείνη μέν λάμπουσα έπί μίαν στιγμήν, 
π ίπ τ ε ι  μετά  τών κενοδόξων αυτής μνη
μείων έπί τή ; γή ;  καί φθείρεται, σϋ δέ ά ί-
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διος καί καθαρά, ώς 6 πλάστης σου ζής εν 

ούρανοις εΐ; τόν αιών* τόν άπαντα.

(έπεται τό τέλος)
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ΒΙΟΓΡΑ.ΦΙΚΗ ΜΕλΕΤΗ
V Π ο

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Σ. Χ Ρ0Ν01Ι0ΥΛ 0Υ.

[Συνέχεια]

Ό  Λαμαρτΐνος, άφ’ ού έξηκολουθησε τό 
διπλοιματι/.όν στάδιόν του διαμενων έν τε 

Νεαπόλει καί Λονδίνο) ώς γραμματεύς τής 
πρεσβείας, άλληλο δ ια ό ό χω  ς μέχρι τού 
182,3, έπανήλθεν είς Τοσκάνην μέ τόν β α θ - 
μ,ον επιτετραμμένου ( c h a rg i  d’ affa ires ) ,  
καί τό έτος 1 8 2 9  έπάτησε πάλιν τήν π ά 
τριον γήν. ’Εκεί τόν Μαϊον τοϋ αύτοϋ έτους 

έδημοσίευσε τάς π ο ιη τ ιχ α ς  και &ρησχευ-  
ζ ιχ ά ς  'Α ρ μ ο ν ία ς  του. Κρίνομεν περιττόν 
νά προσθέσωμεν καί ημείς τ ι  είς τήν γεν ι
κήν έπικοότησιν, ή'τις ήκολούθ ησε τό λ α μ 
πρόν τοϋτο έ’ργον. Τά έζοχον και υψηλόν, 
ίίπεο παντού έκλάαπει έν τώ  έργω τούτω , 
άνεπέτασε θριαμβικώς πρό αύτοΰ τάς ’Α
καδημαϊκά; πύλας, δποις αί Μελέται τά ;  
δ ιπλω μ α τ ικά ; .

Ά λ λ ά  κατ’ αύτήν τήν έποχήν, έ 'ώ  ό 
Λαμαρτΐνος άνεβαινε μίαν έτι βαθμίδα τής 
δ ιπλω ματικής  κλίμα'.ο;,  στελλόμενος είς 
τήν Ε λ λ ά δ α  ώς πληρεξούσιος υπουργό; (m i- 
n is t re  plenipotentiaire),  ή Ίουλιανή έπανά- 

στασις έκραγεΐσα συνετάραξεν άπό βάθρον 
άπασαν τ/,ν Γαλλίαν. Τότε ό άποσοβηθεί; 
δαίμων τής πολ ιτ ική ; φίλοδοςία; τοΰ ποιη- 
τοϋ έξηγέρθη καί αύθις, καί ώθησεν αύτόν 
εΐ; πραγματοποίησιν τών προτέοων ονείρων 
του. Άπεξεδύθη τήν ποιητικήν έσθήτα,

καί διώκων τήν βουλευτικήν τήβεννον έξε- 
τέθη είς έκλογικόν αγώνα. Ά λ λ ’ οί έκλο- 
γεΐς τής Δουγκέρκης, οί ΰλισταί, δπως όλοι 

έν γένει οί έκλογεϊ;  έν τώ  δικαιώματί 
των, δέν είχον έτι έπηρεασθή έκ τή ; ποιη
τικής τού Ααμαρτίνου δόξ/,ς* άλλως τε δέν 
έβλεπον ένίόπιόν των τόν ποιητήν αιθέριον, 

ο’ον τόν φαντάζετα ι δ λαός, έπιβλητικόν, 
δπως τώ  αρμόζει καί μεγαλοπρεπή ώς πας 
δαφνοστεφής, ά λλ ’ είχον πρό αύτών τόν 
Λαμαρτϊνον γυμνόν πάσν; τής ηθικής ά;ίας 
του, ταπεινούμενον καί εκλιπαροϋντα διά 
τρόπου λίαν άναρμόστου πρός ποιητήν, τό 

έλάχ ιστόν, ώς νομίζουσι, δ ικαίωμα, δπερ 

τοΐς έδώρησεν ό κο.νωνικός νόμος. Μεγαλυ- 
νομενοι ένώπιον τοϋ έπαιτοϋντος τήν ψήφόν 
των ποιητοΰ οί Δουγκέρκιοι τφ  ήρνήθησαν 
ταύτην, καί εντεύθεν προήλθεν ή πρώτη 

κατάπτω σ ι;  τούτου. Οί αντίπαλοί του, οϊ- 
τινε; δέν ήδυνήθησαν νά τω άντιτάξωσί τι 

εις τήν ποιητικήν του αξίαν εύρον εντεύθεν 
λαβήν, δπως έκχύσωσιν άπαν τοϋ φθόνου 

τό δηλητήριον, δπερ κατέστελλον ρ.έχρι 
τοϋδε έλλείψει διεξόδου. Ούδείς θ’ άγνοή 
τού; περιφήμους στίχους, οΰ; δ Βαρθελ.εμής 
ό δηκτικώτατος ούτος συντάκτης τής Ν ε -  
μέσεω ς  άπηύδυνεν επί τοϋ προκε'.μένου 
πρός τόν άποτυχόντα  υποψήφιον. Ουτω 
βλεπομεν, δτι έ'νεκα τοϋ παραλόγου τούτου 
φιλοδόξου κινήματος τοϋ Ααμαρτίνου ήμαυ- 
ρώθη ούκ ολίγον ή αίγλη, δι’ ής ή ποιητική 
φαντασία του κατιόρθωσε νά τόν περιβάλνι.

Άπογοητεϋθεις ούτως έκ τοϋ προίτου 
τούτου διαβήματος άπίφάσισε νά έγκατα- 
λ ίπη  τήν πολιτικήν κονίστραν καί νά συνέ

χιση τούς γλυκείς ιμέρους, οΰς ή ποιητική 
; διάνοιά του τώ  ύπηγόρευεν. Ήθέλησε μα-
I f / » »? >κράν πλέον τής παραγνωρισασης την α;ιαν 
! του κοινωνίας νά όδηγήση τά πνεϋμά του 
ί είς τούς εύδαίμονας εκείνους τόπους, οΰς 

' αείποτε χρυσίζει δ ήλιος καί θυμιάζει ή
7 8
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αυρα, εϊς τό νεφελώδες εκείνο λίκνον, έν ά  
έβαυκαλιζοντο τόσιυν ετών ελπίδες, εϊς τήν 
γην εκείνην, ην ΰπερκαλλύνει τά μ αγευτ ι
κόν καί θειον δνομα Ά ν α τ ο Λ ή .  Ό π ο ία  άν- 
τίθεσις ! Είναι αύτός αρα, δστις πρό τίνος 
μόλις ήθέλησε νά θλάση τό ποιητικόν σκή- 
πτρόν του καί νά έγκαταλίπη  τά αιθέρια 
ανάκτορά ίου, ό'πως κρημνισθή εντός τοϋ 

αχανούς πολιτικού βαράθρου; Εΐναι αύτός, 
δστι; τιθέμενος ώς έξιλαστήριον θΰμα την 

ποίησιν, ητις τόσω τόν ήγάπησεν, έγονυπέ- 
τησεν ενώπιον δλων τών παντοπωλών καί 
οϊνοποιών τής Δουγκέρκης, επαιτών τό 
έλεος τής ψήφου των ; Καί ειτα είναι αύ
τός, δστις τείνει τήν δι άνοιάν του, δπως 
φέρη τόν πόδα του έπί τοϋ εδάφους εκείνου^ 
δπερ έπάτησαν ό Ναπολέων, δ Σατωβριάν- 
δος, 6 Βύρων, καί έπαναπαύση έπί τών καλ
λονών τής ’Ανατολής, $ς τόσω λαμποώς 

εΐκόνισαν οί δύο τελευταίοι ούτοι τό πνεΰ - 
μά του ; Είναι αύτός, δστις παραλαμβάνων 
τά δύο μόνα προσφιλή δντα, άτινα έπί τής 
γής έκέκτητο νά κάμνη συμμέτοχους τοϋ 
κινδυνώδους πλοϋ, δστις μέλλει νά τόν ©έ- 

ρη είς τάς άκτάς έκείνας, άς τοσάκις ή π α ι
δική του φαντασία καί ή νεανική του έξαρ- 
σις ήρέσκοντο νά λαμβάνωσιν ώς θέματα 
ονείρων ; Ναί ! Ό  Λαμαρτϊνος, δ ά π ο λα κ τ ι-  
σθείς τόσω παραξίως ΰπό τής κοινωνίας 
εκείνης, ήτις τόν έθαύμασε τοσοΰτον έν τή  
ποιητική του σφαίρα, έζήτησεν έξιλέωσιν 
διά τήν προσβολήν, ήν ΰπέστη, έπόθησε 
βάλσαμον διά τήν αίμάσσουσαν ταύτην 
πληγήν του, καί ίδοΰ αύτός έπιβιβασθϊίς 
είς πλοϊον ιδιόκτητον μετά τής προσφιλούς 
συζύγου καί τής περιποθήτου κόρης του 
’Ιουλίας πλέει πρός τήν ’Ασίαν, άποστρέφων 
τό βλέμμα άπό τής πατρίδος, ήτις τόν π α -  
ρεγνώρισεν.

Ευδαίμων άν τό έκδικητικόν έκεΰο 
πνεύμα, δπερ τόν κατείχε φεύγοντα συνεΐ-

χεν αύτόν μέχρι τέλους* διότι τότε κάν θ* 
άπέφευγε μίαν σελίδα τοϋ βίου του, ήτις 
έπιχέει ζόφον καί συγκινεΐ δίνην εις τά δ ι 
αυγές καί γαλήύιον παρελθόν του ! ’Αλλά 
μή προλαμβάνωμεν.

Τήν 2 0  Μαΐαυ τοϋ έτους 1 8 8 2  άπέπλεεν 
έκ Μασσαλίας τό πλοΐον, οδ ό ποιητής 
έπέβαινε διευθυνόμενος πρός τήν ’Ασιατι
κήν ήπειρον. Μετά τινα χρόνον θαλασσοπο- 
οίας, 8ν ή προσφιλής συνοδία του τώ  καθί- 
στα εύάοεστον, έπάτησεν έπ ί τού εδάφους 
τής Βεϋρούθης. Τίς ήδύνατο νά πρόβλεψη, 

δτι  τό έδαφος έκεϊνο, δπερ άπερρόφησε τά  
πρώτα τής συγκινήσεώς του δάκρυα, δπερ 
έδέχετο τάς πρώτας ενθουσιώδεις τοΰ 
ποιητοΰ προσαγορεύσεις θά άντήχει μ ε τ ’ ο
λίγον τοΰς ολοφυρμούς πατρός ψευσθέντος 

τών έλπίδων του, θά έπέσυρε τάς ά π ε λ π ι-  
στικάς άράς του, θά κατεκλύζετο ΰπό τών 
πικρών δακρύων, άτινα έμελλε νά υποκίνη
ση άπαραμύθητος θλίψις ; Φεϋ ! 6 δυστυχής 
πατήρ έν τή εύδαιμονία του ούδεν νέφος 
διέβλεπε^. Ένόμισεν, δτ ι  ή τύχη  αρκούν
τως μέχρι τούδε τόν κατέδραμε, κοί δέν 
ήδύνατο νά πιστεύση, οτι  αΰτη άποτόμως 
θά ήρχετο πάλιν  νά κόψη τό νήμα τών 
γλυκερών έλπίδων του. Ήγνόει, μή διδα
χθείς ύπό τής πείρας, δτ ι  έκαστος οφείλει 
νά κενώση μέχρι πυθμένας τήν πλήρη ήδύ- 
τητος ή πικρίας κύλικα, ήν ή ειμαρμένη 
προτάσσει τών χειλέων μας ! Καί έν ώ αυ
τός αναχωρεί διά τήν 'Ιερουσαλήμ καί επ ι
σκέπτεται τοΰς τόπους εκείνους, οδς τώ  κα
τέστησε τόσω ίεροΰς, τόσο) ποθητούς ή 
γλυκεία τής μητρός του μνήμη, έν ώ δια
τρέχει τή ν  Ε λ λ ά δ α ,  τήν Συρίαν, τήν Ίου- 
δαίαν, τήν Τουρκίαν καί δλους εκείνους τοΰς 
τόπους, οΐτινες είναι ούδέν άλλο ή σκηναν 
πολέμου, ειρήνης, θλίψεως, χαράς, άναπαύ- 
σεως, ερωτος, έν ώ άφίνει τά πνεϋμά του 
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εικόνων, αΐτινες έλαμπρύνθησαν δι’ δλων 
τω ν  χρωμάτων τής φύσεως, έν ω λογίζει 
αύτόν εύδαίμονα ύπό τήν έπήρειαν τών εν
τυπώσεων, αΐτινες μετηρσίωσαν τήν γρα

φίδα  τοΰ συγγραφέως τού 'Ο δοιπορικού ,  
καί αΐτινες εμελλον νά χρησιμεύσωσιν ώς 
υλη διά τήν i v  τή  ' Λ ν α το . Ιή  π ιρ ιή γ η σ ίν  
το υ ,  πόρρω άπε ΐχε  νά πιστεύη έν τώ  κο- 
λοφώνι έκείνω τής εύδαιμονίας του, δτι  θά 
ήγόραζε πολύ ακριβά ταύτην καί δτι ή 
μονογενής θυγάτηρ του, ό μόνος θησαυρός 
του, δ όρίζων τών πατρικών έλπίδων του, 
θά τόν άπεχαιρέτα ύστατον έκ Βεϋρούθης 
έν τή ηλικία εκείνη, ήν στέφουσι τά  πρώτα 
ρόδα, καί χρυσίζουσιν αί πρώται ακτίνες 
τής νεότητος. Είναι δλως περιττόν νά περι- 
γράψωμεν τήν οδύνην, τά άλγος τοϋ δυστυ
χούς πατρός, δστις έβλεπεν αφαρπαζόμενον 
άπό τοϋ δένδρου τής ευδαιμονίας του, £ν 
έτ ι  έκ τών ολίγων φύλλων, άτινα τώ  άπέ-  
μενον. νΕκλαυσε μετά  πάθους ποιητικού 
τόν θάνατον τοΰ άποπτάντος ’Αγγέλου του 
καί άπήλθε μετά τής άπαραμυθήτου συζύ
γου του τής χώρας έκείνης, έν ή μία δυσ
τ υ χ ία  ήρκεσε ν’ άνατρέψη δλην τήν ευδαι
μονίαν, ήν πρότερον εν αύτή ήσθάνθη.

Καρπός τοΰ δεκαεξαμήνου τούτου ταξε ι-  
δίου του ΰπήρξεν η θλίψις εκείνη, ήτις εκ- 
τοτε  πάντοτε συνώδευε τάν βίον του καί 

ϊδέαι ύψηλαί καί ώραΐαι, κάλλιστα έκπε- 
φρασμέναι έν τώ  συγγράμματί του Π ε ρ ιή -  
γ η σ ις  τή ς  ’Α να ιο .Ιης ,  οπερ και συνιστώ- 
οιν. Έ ν αύτω έκλάμπει κυρίως ή εντελής 
καί φυσικωτάτη άναπαράστασις τών εΐκό- 
vcov, ό πλούτος τών ιδεών, ή αρετή αύτών, 
ή ποικιλία τών αισθημάτων καί έν γένει 
παν δ ,τ ι  δύναται νά χαρακτηρίση εςαίρετόν 
τ ι  εργον. Καί δμως δλα ταΰτ*  τά  πλεονε
κ τήμ ατα  ουδόλως προσέβαλον τοΰς κριτι

κούς, οΐτινες, ώς τόσαι άλλαι έχιδναι, ήρ- 
χισαν νά έκτοξεύωσι πάλιν τόν ιόν τ ο ν ,

δστις τόσω θριαμβικώς άπεκρούσθη πρό 

τών Μ ε λ ε τ ώ ν .  Ά λ λ ά  δυστυχώς ή έπίθεσις 
αΰτη έσχεν ήδη συνεπείας μεγάλας έπί τοϋ 
πνεύματος τοϋ κοινού. Οί πάντες, οΐτινες 
πρότερον έθαύμαζον τόσω μεγάλως τάν 
ποιητήν τών Μ ε λ ε τ ώ ν  καί Α ρ μ ο ν ι ώ ν  ου
δόλως ήσθάνθησαν τήν έντύπωσιν, ήν ώ- 
φειλε νά παραγάγη δ Λαμαρτϊνος ώς συγ- 

γραφευς τή ς  f’r  t j j  Α ν α τ ο λ ή  περ ιηγήσεως.  
Πώς ήδη άνευ άποχοώντος λόγου τά κοινόν 
τασσόμενον μετά  τών κριτικών, διεφθάρη 
έπ ί τού προκειμένου ; Διατί νά μή προσε- 
νεχθή ή πρέπουσα ύπόληψις εις τά κάλλι-  
στον τούτο έργον ; Πολλοί ΰποστηρίζουσι, 
καί τό καθ’ ήμας ό.Οότατα, δτι αιτία τής 
συνεσταλμένης ταύτης επιτυχίας ητον δ 
πρόλογος τοϋ συγγραφέως, έν ώ ούτος π α -  
ραδιδόμενος είς τάς δρμάς τής μετριοφροσύ
νης του, έλαττώνει κατά πολλά τήν αξίαν 
τοϋ έργου του. ’Ίσως έσχεν επιρροήν καί ό 
διάφορος τρόπος, μεθ’ ού έν τω βιβλίω τού- 
τω  έξέφρασε τάς ιδέας του, καί οί αϊσθαν- 
θέντες δλας τάς καλλονάς τοϋ μέτρου καί 
τής ομοιοκαταληξίας, παρεφθάρησαν, καί 
άπηξίωσαν νά θαυμάσωσιν έργον, δπερ δέν 
κατείχε τά  ανωτέρω πλεονεκτήματα. Ά λ λ ’ 
δπως π ο τ ’ άν η τό έργον τοϋτο παρεγνω- 
ρίσθη, έν ώ είναι είς έξ έκείνων τών άδα- 
μάντων, οΐτινες κοσμοΰσι καί θά κοσμώσ4 
τό φιλολογικόν τής Γαλλίας στέμμα.

Λέγοντες ανωτέρω, δτι ή μόνη αιτία  τής 
είς Γαλλίαν επανόδου τοΰ Λαμαρτίνου ήν 
δ θάνατος τής θυγατρός του προσεγγίζομεν 
μόνον τό ήμισυ τής άληθείας. Έν ώ διέμε- 

νεν έτι μακράν τής πατρίδος του, οί Δαγ- 
κέρτιοι συναισθανθέντες, φαίνεται, τήν προσ
βολήν, ής έγένοντο αίτιοι πρός τάν ποιη
τήν, τώ  κνέθετον νομοθετικήν αποστολή·' 
σχετικώς πρός τήν όποιαν ό θάνατος τής 
θυγατρός του μονον έσπευσε τήν άποφασι- 
σθέΐσαν ήδη άνβχώρησίν του. "Ωστε έπι-
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στρέφων είς Γαλλίαν συνωδεύετο ού μόνον J 
ύπό Τής έπί τή άπωλεία τ-?,ς θυγατρός του 
θλίψεως, άλλά προσέτι καί ύπό τής εύα- 
ρεσκείας της πληρωθείσης φιλοδοξίας του. 
καί ούχί άπαξ οί κατηφεΐς διαλογισμοί του 
έδιδον χώρον είς όνειρα μέλλοντος ένδοξου, 
έν ώ έβλεπε πρό αύτοΰ τό στάδιον τοΰ π ο 
λιτικού άγώνος. ' ί ΐ  μακράν τής Γαλλίας 
έπί δεκαέξ όλους μήνας διαβίωσίς του, ή 
καθ’ δλον τό διάστημα τοΰτο διαμονή είς 
τύπους, οϊτινες αείποτε ύ-ήρξαν τό άντι- 
κείμενον τής ένασκήσεως τής πολιτικής, 
συμπτώσεις τινές καί προρρήσεις πάντα 
ταϋτα  συνέτεινον το~>') είς έπίτασιν τοΰ 
ζώηροΰ τοΰ Ααμαρτίνου πάθους. Μεταξύ 
τών τελευταίων τούτων επ ιτατ ικώ ν αιτίων 
κατατάσσεται καί τό Ιξής έπεισόδιον τοΰ 

εν ’Ασία βίου του. Είς τάς έν τώ  Λιβάνω 
περιηγήσεις του είχε συναντήσει γυναΐκά 
τινα τότε περίφημον διά τε τήν καταγωγήν 

καί τήν ιδιαιτέραν αξίαν της, ήτις καλού
μενη Λαίου Stanhope και αδελφή ουσα του I 
διάσημου Π ίτ τ ,  έτύγχανεν έξ επιλογή; 
βασίλισσα τής φυλής τών καλούμενων Δρού- 
σων ( J). Ή  νέα αΰτη Σεμίραμις μετά μ α 
κράν συνομιλίαν, ·?,ν μετά τοΰ ποιητοΰ εσχε 
περί τών ήΟών τής καταστάσεως καί τής 
άναπτύξεως τοΰ έθνους της, προεΐπεν είς 

τούτον, διότι κατείχε καί τό προνόμιον 
τοΰ προφήτου, δτι τώ  επιφυλάσσεται λ α μ 
πρόν πολιτικόν ρέλλον καί δτι  εσται ό σω- 

τηρ τοΰ έθνους του. Τοΰτο μόνον ή'ρκει, δ- 
πιος άναζωπυρωθή ή φλόξ τής φιλοδοξίας, 
ήτις Ινυπήρχεν ΰιτοβόσκουσα είς τό πνεΰμα 
τοΰ ποιητοΰ, καί δπως δ έκ συστήματος

( ' )  Ε ν  τφ  Α ίβάνφ , ώς γνωστόν, ΰτ.άρχουσι 

δύο φυλαί, ?5Ϊποτε £Ϊς άλλη λομ αχίαν ευρισκό

μενοι- αυται δε εΐναι ή τών Δροόσων καί ή τ&ν 

Μαρωνιτίϋν. Τ ώ ν προβιών τούτων λοιπον ητο 

βασίλισσα ή άνω-ερω γυνή.

κατά τών προλήψεων Λαμαρτΐνος προδωστι 
τάς άντιπροληπτικάς άοχάς του. Ύ πο  τήν 
έντύπωσιν τής προρρήσεως ταύτης, ής αρ
χήν έκπληρώσεως δέν έδυσκολεύθη νά π ι -  
στεύσ/ι τήν αποστολήν τών Δουγκερκίων. 

έπανήρχετο εις Γαλλίαν, δπως άντιπροσω- 
πεύστι τούς έκλογεΐς του.

Καί τήν 4 Ιανουάριου 1 8 3 4  είσήρχετο 
είς τό Κοινοβούλιον καί άνήρχετο πρώτον 
ήδη τό βουλευτικόν βήμα.

’Ή δη  έπιτραπήτω  ήμΐν, δπως έπιφέρο)- 
μεν κρίσεις τινάς έπί τής μεταβολής ταύ
της τοΰ σταδίου τοΰ Ααμαρτίνου.

Καθ’ δλον έν γένει τό διάβημα τοΰτο υ 
πήρξε κάκιστον, καί δύναται νά χαρακτηρι- 
σθή ώς έν τών μεγάλειτέρων σφαλμάτων, 
είς ά υποκύπτει ή ανθρώπινη φύσις. Διά τοϋ 
σφάλματος τούτου δ Λαμαρτΐνος άπώλεσε 
πολύ έπί τοΰ ποσοϋ τής δόξης, ην τώ π ε -  
ριεποίη-εν ή ποίησις, καί τδ  χείριστον, 
δπερ θά ίδωμεν κατωτέρω άπίόλεσε πολύ 
έπί τής αξίας, ήν παρείχε πρότερον εις τήν 
ποίησίν του, ή αμιγής καί καλλιεργούμενη 
φαντασία του. ΙΙοσω ήθελεν έπαυξήσει ή 
δόξα του, πόσω ήθελεν έκλαμπρυνθή τδ 
δνομά του, πόσω ήθελεν έτι λαμπρυνθή τύ 
δνομά του άν ώς τέρμα τού βίου δέν έπε-  
φύλαττεν είς εαυτόν τήν λοξοδ ρομίαν ταύ
την ! Πόσω ύπό τήν σκιάν τής κοινωνικής 
άφανείας, καί τήν σιγήν τοϋ μονήρους βίου, 
θά άνεπτύσσοντο αί ποιητικαί δάφναι του, 
αίτινες έμαράνθησαν ύπό τήν πληκτικήν 
τύρβην τής πολιτικής συμφύρσεως, καί π ό -  
νω σήμερον θά έπεβάλλετο τό πνεϋμά του 
ετι, άν δέν κατεβίβαζε τοΰτο μέχρι τοϋ 
φιλέριδος βήματος. Ό  Λαμαρτΐνος κάκιστα 
ένόμισεν, δτι ή πολιτική δόξα είναι ή μόνη 
τοϋ ανθρώπου ευδαιμονία. 'Ο Λαμαρτΐνος, 
8ν ή ποίησις άνέδειξεν άποκηρύττει ταύτην 
καί διακηρύττει έν ταΐς Π ο ι η π χ α ΐ ς  Σ υ Υ -
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ro ta te  C1) του, οτι «τήν θεωρεί μόνον ύ ;  I 
μέσον ένασχολήσεως κατά τας ωρας τής αρ- I 
γίας του». 'Ο Λαμαρτΐνος υποστηρίζει, ο τ ι  ! 
«κατ’ αρχήν υπολαμβάνει ταύτην ως τα· 
πεινότατον θεράποντα τής πολιτικής >), και I 

τολμά νά ν β ΐχ τ ι ίρ η  τούς θέλοντας νά τόν 
έγκλεισωσι μεταξύ τών στενών ftpito/ τής I 

ποιητικής απραξίας του» ! Φρικτον τούτο I 
δι’ ΐνα ποιητήν, δστις τό παν οφειλ.ει εις I 
τήν ποίησιν· τήν δόξαν, τήν ευδαιμονίαν, 
τήν ηθικήν, τήν ζωάν, τήν περιουσίαν του. I 
Μέ όποιαν υπεροχήν θά π α ρ ίσ 'α το  είς τας 1 

έπερχομένας γεννεάς άν δέν έγένετο Ινοχος I 
τόσω μεγάλης προδοσίας ! Τ ι;  ηδη παρα- I 
τηρεί καν τόν Λαμαρτΐ^ον ώς πολιτικόν, I 
άφ’ ού τόν έθαύμασεν ώς ποιητην ; 'Ο με— j 
γας Γκαΐτε, μαθών ποτε , δτι ό Ουχλανδ, I 
ό περίφημος ούτο; Γερμανός ποιητής, έξε- 1 
λέγη μέλος τής Βουλής τής Βυρτεμβέργης, I 
έφώνησε : «Κρίμα ! ή πατρίς του έχει τό-
οους πεπαιδευμένους καί διακεκριμένους 
ά'νδρας, τόσους εύγλώττους ρήτορα:, δπως 
καταστήση βουλευτάς· άλλά μόνον ένα 
ποιητήν έχει ώ; τόν Οΰχλα νό ». '11 εμβρι
θής αυτη παρατήρησις συνάδει καθ’ δλα 
πρό; τήν θέσιν τοΰ ήμετέαου ποιητοΰ.

Τέλος ή 4 Ίανουαρίου 18 3 4  ήτον ή όλε— 
θ;:ωτέρα ήμέοα διά τόν ποιητήν. Τετελε- 
σ . α ι !  είχεν άποχαιρετήσει ήδη τήν ούρα- 

νίκν προστάτιδά του.
Ενταύθα ώφειλε νά τελευτά τό εργον 

μας. Άφ* ού ήκολουθήσαμεν τον Λαμαρτΐνον 
μέχρι τών αιθέρων, θά ήτο σκληρά άντίθε- 
σι; άν κατηρχόμεθα μ ε τ ’ αύτοΰ, ακολου- 
θοϋντες τό πολιτικόν στάδιόν του. Έν τού
το ι ;  θ’ άναγκασθώμεν νά ύποκυψωμεν εις 
τήν ανάγκην ταύτην όιά νά μή άποκόψω- 

μεν τούς κρίκους τής άλύσεως, ή'τις συνέχεε

( ’ ) RecueiHemenls poetii]ues περ ί  τ ώ ν  π ο ιή 

σεων το ύ τω ν  το3 Λ α μ α ρ η ν ο υ  ’’5ε κ α τ ω τ έ ρ ω .

τά διάφορα στάδια τοΰ βίου άπό τής γεν_ 
νήσεως μέχρι τοΰ θανάτου, καί ΰποπεσωμεν 
ούτως είς ανακολουθίαν βιογραφικήν. ©ά 
πειοαθώαεν δέ δσον οίόν τε  βραχύτερον νά 
διεξέλθωμεν τά δύο μόνα αντικείμενα, ά
τινα ένταΰθα παρουσιάζονται ώς λίαν από
λυτα, δηλαδή τάς π ολ ιτ ικ ά ; άρχάς τοϋ 
Ααμαρτίνου καί έν μέρει τήν επιρροήν, ·?,ν ή 
πολιτική εσχεν έπ ι  τής ποιήσεώς του.

Αί πολιτικαί ίδέαι τοΰ Ααμαρτίνου είναι 
άντάξιαι ποιητικού πνεύματος. Ό  Λαμαρ
τΐνος πάντοτε  ήθικοπολιτικός, πάντοτε 
φίλες τής κοινωνικής άναπτύξεως ώνειροπό- 
λει έν τή πολιτική του σφαίρα γενικήν τινα 
άναμόρφωσιν, καί έπίστευεν, δτ ι  οί άνθρω
ποι έοθασαν πλέον εις έκεΐνο τής άναπτύ
ξεως τό σημεΐον, καθ’ ο είναι έπι^εκτικοί 
προαγωγής ώς πρός τάς ιδέας, ώς πρός τά  
ήθη, ώς πρός τούς νόμβυς. Έ σ κέπτετο  κα
θολικήν τινα τών έθνών διαφώτισιν, ής προ- 
οίμιον έδεχετο την Γαλ.λικην ετταναστασιν, 
καί έβλεπε πρό αύτοϋ τήν κοινωνικήν άνά- 
πτυξιν χωρούσαν γιγαντιαίοις βήμασι. Τδ 

σύσσωαον τών φρονημάτων τούτων, όπερ 

ήσπάσθησαν καί άλλοι τινές άπετελει τό 
I έπικληδέν χο ιτω ΐ'ιχόν  κόμμα, οΰ αρχηγός 
I έγένετο ούτως ό Λαμαρτΐνος.

Έ ν τώ  συστήματι τούτω παραδεχόμενος 
άλλας άρχάς τοιαύτας, προγενεστέρας, ;;ρο- 

I άγει καί διαμορφώνει ταύτας. ’Αποβάλλει 
πάν τό άνεφάρμοστον, καί ασυμβίβαστον 
πρός τό κοινωνικόν πνεΰμα. καταργεί παν 
τό είς τ ήν ηθικήν άντιβαΐνον, καί προσπα

θεί νά σύσφιγξη τούς δεσμούς τής κοινω- 
I νιας χωρίς νά χαλαρώστι ποσώς τήν φυσι

κήν τών μερών της συνάφειαν. «Διά τών 
I «αρχών μ α ; ,  λεγει έν τω  V oyage  en Ο -  

y>rient, δέν πρόκειται νά π ρ ο κ η ρ ύ ξ ω μ ε ν  π ό -  
I «λεαον μέχρι θανάτου κατά τής Οικογε- 
I «νείας, τής ιδιοκτησίας, τής θρησκείας, δεν
I «ποόκειται νά έπιδιώςωμεν την κ α τα κ τη -  
I ι



622 Β Υ Ρ Ω Ν

»σιν τοΰ κόσμου, άλλά θέλομεν τήν άνα- 
Βμόρφωσιν του, τήν άναβίωσίν του, τήν με- 
«ταοολήν του, την μετασκευασίαν του» ( !).

Αί ιδέαι αΰται είναι όντως όψηλαί, πε- 
ριέχουσίν έν έαυταΐς δλα τά σπέρματα ε
κείνα, άτινα εκ τή ;  αθανασίας άπέμεΐναν 
έντάς τής ανθρώπινης ψυχής, καί είναι, οΰ
τως εϊπεΐν, ό φάρος, πρός Siv ή άνθρωπότη;, 

θέλουσα νά έλλιμενισθϊ) κοινωνικής, -ρέπει 
ν’ άποβλέπτ,. Κατά ταύτας «ή θρησκεία 
ϊε χ ε ι  ώς δόγμα ένα Θεόν, ώ; σύμβολον τήν 
»αίωνιαν ήθικήν καί ώς λατρείαν τό πρό; 

»τόν Θεόν σέβας, καί τήν πρό; τόν πλη- 
»σίον αγάπην. 'Η πολιτική συνίσταται είς 
» :ήν  άνύψωσιν τής άνθρωπότητος υπέρ τά ;  
«εθνικότητας, καί νομοθεσία είναι ή ίσότης 
«τοΰ ανθρώπου πρό; τόν άνθρωπον, ή άδελ- 
»φότης τοΰ ανθρώπου πρός τόν άνθροιπον,

ΧΡι σ τ ί α η σ μ ό ς  τελο; προσπβποιι/μέ-  
ro q ». νΟ0εν, ώ; βλέπει τις ,  τό παν έν 
ταϊς ΐδέαις ταύται; είναι οίονεΐ ύπερπήδη- 
οις τών στενών δρίων τοΰ ανθρωπίνου πνεύ
ματος.

Ά λ λ ά  τό σύστημα τοΰτο, ό'περ θά έτίμα 
υπερβαλλόντως ένα ποιητήν στερείται, ό
πως όλαι έν γένει αί ύψηλαί ϊδέαι τοΰ κυ- 
ριωτέρου προσόντος, τής έφαρμογής. Δυσ
τυχώς καί αύτό; ό όργανιστή; τούτου μά ; 
φέρει είς τήν λυπηράν θέσιν τοΰ νά παραδε- 
χθώμεν τοΰτο, μή ύποδεικνύο,ιν πρακτικόν 

τ ι  μέσον, δ ι ’ οϋ νά δύνανται αί ίδέαι αύ- 
τα ι  νά έκτελεσθώσιν. Έν τούτοι; ήμεϊς, 
φόρον τή μεγαλ,οφυΐα άποτίνοντες όα»εί>.ο- 
μ.εν νά έκφράσωμεν τόν δίκαιον θαυμασμόν 
μας επί τί, έςαισίω ταύτνι πρωτοτυπία  τοΰ 

χοσμοπολιτικοΰ πνεύματος τοΰ Λαμαρτίνου 
καί νά εύχηθώμεν, όπως εύρεθή ό νέο; ού- 
τος Ηρακλής, οστις 6ά δυνηθή νά πραγμα— 
τώσ/ι τάς άπορροίας τοΰ πνεύματος -τούτου,

(*; Voriigt ο* Orient, τόμ. 3, α«λ. 22<.

πρός γενικόν δφελος τή ;  κοινωνική; νοσού- 
ση; άνθρωπότητος.

Πραγματευόμενοι περί τών πολιτικών 
ιδεών ι ο ί  Λαμαρτίνου ήδη, δτε τοσαϋτα 
διαδραματίζονται ύττό τών μυστών τής πο
λ ιτ ική ; έν τνί Α νατολή , θεωροΰμεν καθή
κον έπιβαλλόμενον ύπό τών περιστάσεων 
νά έκτηλίξωμεν ένταΰθα καί τά ;  ιδέας του 
περί εξωτερική; πολιτικής, ή'τι; κατά τήν 
εττοχτιν έ/.ειν*/)ν? οτκυς καί νυν? άττερροφάτο 
δλως υπο τών ’Ανατολικών πραγ(λάτιον.

Ό  Λαμαρτϊνος έν τή έξωτερικ-?. αΰτοΰ 
πολιτική, κατά πρώτον παραδέχεται τήν 
πτώσιν τή ; οθωμανικής αυτοκρατορίας, ην 
βλέπει εγγύς. Μετά τήν πτώσιν ταύτην, 
είναι αναγκαία, λέγει, ή συγκρότησις συνέ
δριου Ευρωπαϊκού, δπερ πρέπει ν’ άποφα- 
σιστ,, ο ,.ως έκαστη δύναμις ΰπό τόν τίτλον 

«π ρ ο σ τ α σ ί α ς ποιήσηται κατοχήν άναλό- 
γου μέρους τής ’ ννατολής, ίδρύση έκεΐ πό

λεις προωρισμένας, δπως άνακουφίζιοσι τήν 
Ευρώπην τής περιττής πληθύος, ητις τήν 
κατακλύζει, προσελ>κυωσι τοΰς ένδεεΐς, διά 
τοΰ γοήτρου όργανώσεως ευεργετικής, ίσορ- 
ρόπου καί κανονικής, καί μετατρέπωσιν 
ανεπαίσθητος τήν Άσίαν πρός τήν Εύρώ- 
πην. «Ούτως, έν δ ιαστήματι εΐκοίΐν έτών, 
» προσθέτει ο Λαμαρτϊνος^ τό προτεινόμενον 
«τοΰτο μέσον θά δημιουργήσνι έθνη εύδαί- 
»μονα καί εκατομμύρια ανθρώπων χωρούν- 
»των ΰπό την αιγίδα τής Ευρώπης πρό; 
»νέον πολιτισμόν».

Ά λ λ ά  φοβούμεθα μήπως καί αί ΐδέαι 
αΰται, αί τόσω αληθώς λαμπραί, δέν δύ- 
νανται, ώς καί αί περί έσωτερικής πολ ιτ ι
κή; ανωτέρω, να λάβωσιν εν οι; ζώμιν και- 
ροϊς τήν εφαρμογήν. Πρός κ^ιόρθωσιν τού
του, εκτός άλλων, απαιτε ίτα ι καί γενική 
τις μεταβολή και αναμόρφ6^σις, ήτις σήμε
ρον μ εθ ’ ίλους τους αγώνας τών eom mu- 
nistee, κ*βίσταται αδύνατο;. Α π α ιτ ε ί τ α ι
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κυοίως ή σύμπνοια τών διαφόρων εθνικοτή
των, πραγμα, δπερ τά  σήμερον διαδραμα
τιζόμενα μ ά ;  άποδεικνύουσι χίμαιραν. Α

πα ιτε ίτα ι  ή άμοιβαία καί διαρκής διαφόρων 
φύλων «υμπάθεια, δπερ μόνον, άν επ ιτευ-  
χδή, άπορρίπτομεν ώς άχρηστους τ ά ς  ανω- , 
τέρω άρ/άς. Α π α ιτ ε ί τ α ι  τέλος εί'κοσιναιώ
νων αίωνία εργασία καί ούχ ί εί'κοσιν ετών 
μόνον y ρονική παρέλευσις. ’Εκτός ολων 
τούτων, άν δ Λαμαρτϊνος έζη έν τή  νΰν 
έποχή ήμών, καί έβλεπε τάς άναπτυσσομέ- 
νας δίκην γίγαντος πανσλαυϊστί'-άς τάσει;,  

πρός γενικήν τή ;  Α νατολή ; κατάκτησιν, 
θά έβλεπεν έπίσης καταρρέον οίκτρώς καί 

τό οικοδόμημα τοΰτο τών άρχών του, καί 

θά έταράσσοντο οί κύκλοι του, οπω ; νΰν δ 
λων τών έν πολιτική συναδέλφων του. “Ά -  
παν λοιπόν τό ώραϊον τοΰτο σύστημα έςα- 
φανίζεται, ώς ή Σελήνη, έντος τών νεφών 
τή ;  πολιτική; ατμόσφαιρας, άφίνον μόνον 
άμυδράν τινα αΐγλην, ώΟοΰσαν ήμας, δπως 
έννοήσωμεν τό ποιητικόν πνεΰμα, ΰφ’ οϋ 
πάρήχθη. Άλλ* δμω; ύποδεικνύομεν τ ά ;  

άρ/άς ταύτα ;,  δπως έκαστος δυνηθή να 
γνωρίσνι τό ορθόν καί ασφαλές, άδιαφόρως 
αν δύναται ή ού νά τδ υπαγαγη  υπο την 

βάσανον τής πείρας.
Έξ όλων τούτων δυναταί τις ευκόλως 

\ έννοήσ-j, δτι  ό πολιτικός θρίαμβος τοΰ
* / — ~ f/

Λ α|Α *ρτινου [/.εσω το υ  7υρακτι>£ΐσ{Αθυ, ος 

τ ι ;  περιεστοίχει καί περιεδέσμευε τό πνεΰ- 
μά του ήτο λίαν μέτριος. Έ κτος  τούτου 
καί αύτός ό έκ τοΰ βήμοτο; τρόπος τής 
ύποστηρίξεως τών άρχών του υπο πολλών 
άπεδοκιμάσθη. Ό  Λαμαρτϊνος εθισθεις να 
έχνι ώς μόνους μάρτυρας τών αισθηματων 
καί ιδεών του τόν κυανοΰν ουρανόν, τήν 
χλοανθή γην, καί τήν φλοισβίζουσαν θάλασ
σαν, δέν ήδύνατο νά συμβιβάση ταΰτα  
πρός τό πνεΰμα τοΰ τρικυμιώδους εκείνου 
ώκεανοΰ, δστις καλείται Κοινοβούλιον, καί

δστις πολύ άπειρε τοΰ νά ήναι παρόμοιο* 
πρός τάς διαυγείς καί φανταστικάς Λίμνας, 
έν αίς ό ποιητής συνείθιζε νά /.our, τήν 

φαντασίαν του. Είναι μέν άληθέ;, οτι  πολ 
λοί ήρέσκοντο είς τήν μελωδικήν ρητορείαν 

του, πολλο! άφινον τά  ώτά του νά κ ατα-  
κυλώνται ύπά τών ωραίων εκείνων έκφρά- 
σεων, ot; μόνον ποιητική γλώσσα δύναται 

ί νά έκφέρτΓ άλλ’ οΰτοι ούδόλω; ένεκα τού
του συγκατένευον νά τόν επικαλεσωσι πο
λιτικόν ρήτορα, καί ήρκοΰντο ν’ άποδίδω - 
σιν εί; τού; λόγου; του τήν άςίαν τή; μου
σικής (ώς δ Κορμενΐτος είς τάς ποιήσεις 
του τήν τής ανατομίας).

—  Θά άκούσωμεν μουσικήν, έλεγον, δ 
ταν άνήρχετο τό βήμα.

Καί δ Λαμαρτϊνος άπεκλείετο ούτω τής 
ρητορικής φήμης, διότι έν τή ειλικρινεΐ καρ
δία του κατιόρθωσε νά ΰπερπηδήσν, τάς 
στρυφνάς έκείνας έκφράσε».;, τά  διλημα-.ικά 
έκεϊνα επιχειρήματα καί τά ;  επιτηδείους 
ύπεκφυγάς, αΐτινες τότε, ώς καί ήδη, έθεω- 
ροΰντο ώ; ή κυριωτέρα άρετη  παντό; αντ ι

προσώπου τοΰ λαοΰ.
Οί αντίπαλοί του έποιφελοΰντο πολλά-  

κις τοΰ πολιτικού τούτου μειονεκτήματος, 
δπως τάν έπικοίνωσι, καί προχωροΰντες ετι 
έτόλμων νά έκτείνωσι τά ;  έπικρίσει; των 
καί μέχρι τής ποιήσεώ; του χ α τ ’ άνα.Ιο-  
γ ία ν  τής πολιτ ική ;.  Μεταξύ τούτων ο 
Κορμενΐτος, §ν ήδη γνωρίζομεν ώς έπ α γ -  
γελμχτικόν τοΰ Λαμαρτίνου κατήγορον έκ 
τών έπί τών ποιήσεών του κρίσεων καί ος 
τ ι ;  θέλει νά ύποστηρίζνι, ό τ ι  κρίνει τόν πο- 
λιτιχόν Λαμαρτΐνον ώ; άντανάκλασιν (com- 
me mi reflet) τοΰ ποιητοΰ, έν ω τουναντίον 
πράττε ι  κρίνων, ώ; εΐδομεν, τάν ποιητήν εκ 
τή; πολιτικής πρό; αυτόν καταφορας, 6 
κριτικός βουλευτή; ούτο; κ αθάπτετα ι  του- 

του ώ; έςή; :
« Ό  Κ. Λαμαρτϊνος ώς πολιτικό; ρήτωρ
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«δέν έ'χει ούδέν τά περιπαθές, ούδέν το έμ- 
«πνέον είς τό βλέμμα, τά  κινήματα, καί 
*την φωνήν. Είναι ξηρός, έπιτετηδευμένος, 
«απαθής. Σελαγίζει, άλλα δέν θερμαίνει. 
«Είναι θρήσκος άνευ πίστεως. Δέν είναι κά- 
χτοχος τής εσωτερικής έκείνης συγκινήσεως, 
«τού τρόμου τών χειλέων, τής ψυχής καί 
«ζωηρότατος τών λόγων, όλων τέλος έκεί- 
»νων τών φυσικών τοϋ ρήτορο; προτερη-
« μ ά τ ω ν ............

«Αί αγορεύσεις τοϋ Κ. Ααμαρτίνου στε-  
«ροϋνται τής τε μελωδίας τής ποιήσεως, 

«καί τής έλευθέρας, καθαρά:, καί φυσικής 
«ύφη: τοϋ πεζοϋ λόγο λ. Δέν δύναται ούτος 
«να χωρησ/ί ανευ ολοκλήρου φορτίβυ παρελ- 
»κοντων επιθέτων. Θ/,ρεύει τό εΰηχον καί 
«τον σκοπόν τής προσωδίας. ’ Αοέσκεται νά 

«λικνίζεται εις τάς εύφωνικάς καταλήξεις. 
«Πνίγει τήν διά,οιάν του έν κατακλυσμώ 
«συνεκδοχών και μ.εταφορών, καί αί κοινο- 
«βουλευτιχχί προτάσεις του τελευτώσιν ώς 
«στροφών καταλήξεις».

Ε-. ι.α ανασ/.ευαζων του: εντερπουμένου; 
εν τή μελωδία τών αγορεύσεων του λέγει 
αποτεινομενος προς τον Λαμαρτΐνον :

«Έ αν όιά τών έρρύθμων φράσεων σας 
«θέλετε νά παραγάγ/,τε μουσικήν, προτιμώ 
«ν’ ακούω τόν 'Ροσσίνην».

Γέλος λεγει, φερων τό έξής αξίωμα : 
λ Ο Κ. όε Λαμαρτΐνος εχει τήν αύτήν 

«σχεσιν πρός τούς καλούς άγορητάς, ήν 
«και ή ρητορικη πρός τήν ευγλω ττ ίαν» .

Δέν επιχειροϋμεν νά είπωμεν άλλο τι 
επ ι τών ανωτέρω κρίσεων ή νά Οαυμάσωμεν 
τον Κ,ορμενΐτον επί τή πρωτοτυπία του, 
άφ ού προθυμοποιούμενος νά έλέγξη ώς 

/>ο/, έ π ι τ ε τ η δ  εν μ εν ο ν ,  Απαθή  καί y c - 
χ ρ ό ν  έκεϊνον, τοϋ οποίου τό θερμό)·, τό 

έχφρα σ  τ ικ ό ν ,  τό άφε.Ιές,  τό ό,βίαστον  
καν, δέν ήδυνηθησαν νά μή έξάρωσι τόσοι 
»λλοι κριτικοί, έν οίς ό Mi recourt καί ό

βαθύνους έκεϊνος συγγραφεύς τής Galerie 

des contem porains illustres, οστις ίσην τή 
αξία τήν μετριοφροσύνην κεκτημένος κρύ
π τε τα ι  υπό τόν μετριώτατον τίτλον un 
honinie de rien.

Έκτός τών έπικρίσεων τούτων, ας ό 

ποι/,τ^ς έκερδησεν έκ τοϋ πολιτικού στα
δίου καί ών θύμα άπταιστον πολλάκις έγέ
νετο καί ή ποίησις -ίου, καί αυτή ή πρότε- 
ρον τόσω υψηλή ποιητική φαντασία του, 
έχαλαροϋτο βαθμηδόν ύπό τήν επήρειαν 
τού Κοινοβουλευτικού ΰλισμοϋ. Κατά πρώ
τον εις τόν Ζ ο χεΛ νν ο ν ,  ποιητικόν έργον, 
έν ω απεικονίζεται τό πάθος θυσιαζόμ.ενον 
πρό τοϋ καθήκοντος παρατηρούνται ΐ'χνη 
τής τοιαύτης τού Λαμ,αρτίνου κ α τα π τώ -  

σεως. Εις τήν .7rr<2crty Ά γ γ Ι . Ι ο ν  ετε- 
ρον ποίημα, ού τίνος τό στρυφνόν καί ολί

γον ξηρόν ύφος. κ α τ ’ άν-τίθεσιν τής διαύ
γειας καί μελωδικότητος τών Μ ε.Ιε τώ ν  
μ.ας φερει ώστε νά μή πιστεύωαεν, οτι εί
ναι προϊόν τοϋ ποιητοΰ τών τελευταίων 

τούτων ή κατάπτωσις αυτη καταδείκνυται 
έπα ισθητή . Κομίζει τις αληθώς, ό'τι έν αύ
τω τώ ποιήματι έγένετο πτώσις ’Αγγέλου, 
τοϋ Α γγέλ ου  τής φαντασίας. Τέλος αυτη 
καθίσταται εντελής εί; τάς Π ο ιη τ ιχ ά ς  
Σ ν ν ν ο ία ς ·  Γνωρίζομεν ήδη πώς έν αύταϊς 
άγνωμόνως φέρεται πρός τήν ποίησιν, ήτις 
τόν ελάμ.πρυνε, πώς βρίζει ταύτην σ χ ε τ ι 
κώς πρός τήν  πολιτικήν, καί πώς τήν υπο
βιβάζει, χαρακτηρίζων αύτήν, ούδέν ήττον 
ή άποπομπόν τράγον τής αεργίας του. Ή  
εθελούσια αυτη τύφλωσις είναι τό μ,εγαλεί- 
τερον τής φανταστικής του ένδείας αποδει
κτικόν' διότι ουδέποτε δυνάμ.εθα ν’ άπο- 
δώσωμεν τά ιερόν δνομα τοϋ ποιητοΰ είς 
τόν προδίόοντα τήν ποίησιν, ο.-ως δέν δυ - 
ναμεθα νά έννοήσωμεν ώς τέκ,νον τόν σπα- 
ράσσοντα τά  μητρικά σ πλάγχνα. Ά λ λ ω ς  
τε πάς τις ευκόλως θά έννοή, ότι δύο τόσω
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διάφορα στο ιχε ία ,  οία ή ζωηρά τοϋ ποιητοΰ 
έμπνευσις καί τά περιωρισμένον τοϋ βου- 

λευτοϋ καθήκον ούδόλω; ήδύναντο νά συνυ- 
πάρχωσιν' ήτο λοιπόν αναπόφευκτος δια
πάλη τις έν τή καρδία τοϋ ποιητοΰ ώς καί 
πρότερον. ΓΩς πρός τήν διαπάλην ταύτην, 

καίτοι ποοδήλως αυτη θά έκλινεν υπέρ τής 
πολιτικής μεθ’ δσα ή/.ούσαμεν παρ’ αύτοΰ 
τοϋ Ααμαρτίνου, εις ενα μόνον δισταγμόν 
ήδύνατο τις νά έμπέστΓ ό δισταγμός ούτος 
είναι ή ταλάντευσις μεταξύ φόβου καί έλ- 
π ίδω ν ώς πρός τά αποτέλεσμα τής συγ- 
κρούσεως· διότι εις δλα τά  κακά Οά υπάρ
χω καί ελπίς τις. Ά λ λ ’ ή έλπίς αίίτη, ήν 
τοσάκις έπεκαλέσθημεν ύπέρ τοϋ Λαμαρτί- 
νου, καί ή'τις έβαρύνθη πλέον νά ύπείκνϊ, 
κατέστη πλέον κενόν τ ι ,  φϋκος περί πνι-  
γόμ.ενον. Ό  ποιητής, παραφΟαρείς έκ τής 
μετά  τών πολιτικών συγχρωτίσεως β α π τ ι-  
σθείς είς τά  νάματα  τοϋ ΰλισμοϋ καί φέ- 
ρων τήν σφραγίδα τούτου, ήν πάς πολ ιτ ι
κός αληθής πρέπει νά φέρν), έπορώθη πλέον· 
άλλως τε  ούδεμ-ία Έ λβίρα  πλέον ύπήρχεν? 
ούδεμία άρνησις εκλογικής ψήφου έψύχραινε 
τάν θερμόν πολιτικόν ζήλόν του καί ούδε- 
μ.ία έπιθυμ.ία περιηγήσεων έκράτει τήν έκ- 
παγεΐσαν καρδίαν του. Ή  Σ ύ γ κ ρ ο υ σ ις  λο ι
πόν έγένετο καί ή ποίησις, μ.ή δυνηθεϊσα 
νά ΰπερισχύσν), έξεδιώχθη έκ τοΰ ενδιαι
τήματος εκείνου, 6 μέχρι τοΰδε ούδέν τή 
διημ,φισβήτει, άφίνουσα ίχνη τινά μόνον 
τής διαμονής καί διαβάσεώς της. Έ κ  τής 
άσυμμέτρου συμμίϊεως τών ιχνών τούτων 
καί τοϋ πολιτικού πνεύμ.ατος προήλθον ή 

Π τώ σ ις  Ά γ γ ί . Ι ο υ  καί αί Π ο ιη τ ικ α ί  Σ ύ ν -  
νοιαι ποιήματα, είς τά δποΐα βαρύς πλέον 
έπιφαίνεται ό ζυγός τοϋ πολιτικού υλισμού 
καί τά  όποια άναγινώσκων τις δέν δύνα- 
ται ή ν’ άναπολήσν) τό ΰψος καί τά κάλλος 

τών Μ ε.Ιε τώ ν  καί Α ρ μ ο ν ι ώ ν  έκ τής άν- 
τιθέσεως. ("Επεται τό τέλος)

Εΐ’ϊΤ  0 1022 ΪΙΜΟΪ.
'II άνθρωπίντ, Γττορία ώνόμασε μεγάλους 

άνδρας τούς αιτίους γενομένους μ.εγάλων π ο 
λ ιτ ικ ώ ν  μεταβολών, δσαι ήλλοίωσαν κυρίως 

τούς χάρτας έπ ί  τοϋ προσώπου τής γής 
ώς κατοικία; τοϋ ανθρώπου. ’Αλλ’ ολαι αί 
μ.εταβολαί αύται δέν υπηρέτησαν πάντοτε 
τήν θ-ίαν εντολήν, ΰπαγορεύουσαν τό ιι’Α- 
γ ά π α  τάν πλησίον σου». Κατά παραχώ- 
ρησιν δ έ  άκατανόητον διά τόν άμαρτήσαντα 
άνθρωπον, έργα καταδικαστέα ύπό τή ;  λο
γικής καί τού χριστιανικού πνεύματος πολ. 
λάκις έξήρθησαν άναξίως, καί ετέθησαν είς 
θέσιν άνήκουσαν εί: τούς εύεργέτας τής 

άνθρωπότητος. Καί κατέλαβον μέν θέσιν 
ιστορικήν τά  μεγάλα έργα, αλλ’ αί έπε- 
νέργειαι έπ ί  τής τύχης τών ακολούθων γε
νεών άποδεικνύουσι τίνε; οί αξιομνημόνευ
τοι άνδρες, ών όλος ό βίος μαρτυρεί καί εί- 
κονίζει, καί διακρίνει τού; άδάμ.αντας άπό 
τούς ψευδολίθους. Πολλοί εΰρόντες τυχαίως 
έν τώ  εαυτών βίω ουριον τάν άνεμον έπε-  
δείχθησαν έν τή  κοινωνία δ ι’ άπατηλής 
προσωπίδος. Οί καταπαλαίσαντες όμ.ως εύ- 
συνειδότο); τήν μοχθηρίαν, καί καταφρονή- 
σαντες πολυειδών στερήσεων έν τώ  κόσμ,ω 
καί τοΐς μαρτυρίοι; ισοβαρών, και τοϋ θα
νάτου πολλάκις ύπερτέρων, ούτοί είσι καί 
δικαίως -ρέπει νά όνομάζωνται εύεργέται 
τής άνθρωπότητος, οΐτινες διά τοϋ λόγου, 
τής γραφίδο; καί τών ιδίων έργων κατε-  
στάθΛσαν αξιομίμητοι έν πάσιν.

'Ολόκληρος ό βίος τοϋ Ευσταθίου Σίμου 
έτών τεσσάρων καί έβδομήκοντα παρέχει 
τοΐς νεωτέροις παράδειγμα άξιομίμητον, έν 
ώ δόξα αληθή; καί πολυτίμητος περικλείε
ται.  Οί έπικήδειοι λόγοι, άφ’ ών δέν λείπει 
έκάστοτε καί συνήθως πάσα πράςις, εξαι
ρούσα τόν θανόντα, είς ημάς δέν χρησιμεύει 
ώς βάιις είς έξύμνησιν αρετών κοινών παρά 
πολλοί;. Ούτε, δτι ό Σϊμος ήξίωται τιμών
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ανώτερου ΰπαλΛήλοι έν τή Δημοσία υπη
ρεσία, η τνί; έξ ’Αθηνών άντιπροσωπίας" 

οΰτε τής έξ Ηπείρου πληρεξουσιότητος έν 
τ?ί ά. ϊθνική συκελεύσει* οΰτε, δ τ ι  τ ί ς  έπα- 
νειλημμέννις άξίωται υπουργικής έδρας, οΰ
τε τής πρεσβείας κλπ . Οΰτε, λέγομεν, ή 
φυσική εύγλω ττ ία  καί τό μελίρρυτον τοΰ 
λογου αΰτοΰ, οΰτε ή ισχυρά πειστικότης, 
οΰτε ο γλαφυρός κάλαμος. Τών προτερημά
των αυτοΰ τούτων μερικώς μετοχήν άπαν- 
τώμεν και άλλω ν άλλαχοΰ πολλά, άλλά 
και κακοτήτων μεστά ΐ) μέτοχα .  Έ ν ένί δε 
τουτω άφ’ δσους έγνωρίσαμεν εΰρίσκομεν 
πολλά, ΐνα μή δλα εΐπωμεν, καθαρεύοντα 
ελ χττω μ ατω ν  καί ετ ι  μάλ^λον κακίας. Τοΰ
το όέ τά έξαίρετον τοΰ άνδρός έξετάζομεν, 
τό, * ιν ι τρόπω διεξήγε πάσαν λειτουργίαν, 

έν έβασανίσθη καί διεκρίθη ο' πολυτιμό
τατος αΰτοΰ χαρακτήρ, ή εύθύτης καί ή 
δικαιοσύνη, δ ι ’ ών συγκρατεΐται ή κοινωνία.

Όμολογουμενως δέν δυνάμεΟα νά άπο-  
φύγωμεν τόν έλεγχον τών ξένων, δσοι 

πολλα/.ις εστηλιτευσαν το ήμέτερον έθνος 
έπ ί ολιγωρία δικαιοσύνης καί πα τρ ιω τι
σμού, και τών άλλων άοετών, δσαι προά- 
γουσι τά  εθνηι επειδή ή άναγνώρισις τού- 
λαχιστον τών εθνικών ήμών ελαττωμάτων 
αύταπο ιείκτως παρέχει αρχήν χρηστής με- 
λουσης ελπιδος. Έν κοινωνία δέ, δπου φυ
γαδεύεται ή δικαιοσύνη καί ή συναίσθησις 
τοΰ καθήκοντος, δ Ευστάθιος Σϊμος άπτοή- 
τως ήγωνίσθη τό/καλ,άν αγώνα τής τιμής 
και τοΰ καθήκοντος, καί είς τήν άτυχή 

πατρίδα ήμών δέν δύναταί τις, καθ’ ήμάς, 
ν’ άποδώ καλλιτέραν ευχήν, παρά τό κατα- 
σταθήναι ήμας άςίους αύτοΰ μιμητάς. ’Α
ληθώς έν τη διαχαράξει τών ανεπαρκών 
τούτων περί “αύτοΰ στίχων, τά  τόν χάρτην 
τοΰ γράφοντος ήδη κατακλύζοντα δάκρυα 
πηγάζουσιν έκ τής συναισθήσεως, δτι ή 
πατρις άπολλυσι πολΰ έν τ?, άπωλεία χ α 

ρακτήρων τοιούτων, ών ή σπάνις είναι ζη 
μία εθνική κατά τόν παρόντα χρόνον τής 
ηθικής καταπτώσεως.

Έ π ί  τεσσαράκοντα έτη άκμαίας ηλικίας 
ήγωνίσθη κατά δυσχεριιών, δσας μία βασι
λεία ϊύνα αι νά παρεμβάλλγ, εϊς τά  βήματα 
του πολιτευομένου, καί έν τοσούτω μακρώ 
διας·ηματι, ώς διά λυδίας λαθου δοκιμάζονται 
και άναγνωρίζονται τά  πολύτιμα μέταλλα  
απεόείχθη όποιον ήδύνατο ν’ άποδείξη τόν 
Σΐμον αληθής παιδεία, κεκτημένη δι* άκα- 
ταβλήτου φιλοπονίας καί έπιαονής, άνα- 
πτυχθείσης έκ τής βασίμου άνατοοφής, 
ήτις ένεπνεύσθη νηπιόθεν εϊς φύσιν δεξιάν 
καί γόνιμον. Ή  ιστορία έπί τών παραγρά
φων περί τοΰ πολυετοΰς υπουργείου Μιαού- 

λη, έλπίζομεν δτι  θέλει επικυρώσει ταΰτα  
καί διδάξει τοΰς μ ε τ ’ έκεΐνον, δποίός τις 
οφείλει νά ή ό αγαθός πολίτης ώς πολι

τευόμενος· ώστε καί μετά  θάνατον εύεργε- 
τηθήσεται ή πατρις παρά τοΰ άρτι άφεντος 
τήν πνοήν, λαμβανομένου ώς παράδειγμα 
ακεοαιότηιος. Έ κ  τής πάγκοινου αρχής, 
τής σχηματιζοιιένης έν τώ  πνεύματι τοΰ 
κόσμου κατά τήν παροΰσαν εποχήν τοϋ 

ΰλισμοϋ, δύναταί τις ίσιος νά εικάση, ά τό -  
πως, δτι  δ Σΐμος ήττήθη ΰπό τής άδιαλεί- 
πτου καταδρομής ήττηθείσης μοναρχίας, 
καί έκυψε τόν αυχένα έπί τέλους ένώπιον 
αυλής, εις τόν περιορισμόν τής δποίας τά  
μάλιστα  συνετέλεσεν" άλλ’ οί καλώς γ ινώ -  
σκοντες τά  πράγματα  καί τόν άνδοα άνο- 
μολογοΰσιν, δτι  έγκατέλιπεν έπί τέλους 
οδόν άβατον, διά νά όδεύστ, τήν ά'γουσαν 
πρός τό τής πατρίδος συμφέρον, οΰ ένεκα, 
έκ τής όρθής τών πραγμάτων έκτιμήσεως, 

πας όρθοφρονών τίμιος πολίτης οφείλει νά 
προτιμήσ-zj άπέναντι τής φιλαυτίας αντί 
πάσης θυσίας. Ά λ λ ’ ώς υπουργός, έφ’ δ -  

σον χρόνον τοιοΰτος ΰπήρξεν, έφίμωσε χα ι-  
ρεκάκων ξένων τά  στόματα, δσοι ούδεμίαν
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άφήκαν ευκαιρίαν νά δυσφημίσωσι τόν άτυ 
χή  τοϋτον τ ί ζ ο ν .  "Ωφειλε μέν νά έπιζή 
κατά τήν διάταξιν τών πραγμάτων τής 
πολιτείας κατά τήν όσονούπω έλπιζομένην 
συγχώνευσιν τής ιδιαιτέρας αύτοΰ πατρίδος 
εις τό ελληνικόν κράτος, άλλ* αί ανεξιχνία
στοι βουλαί τής προνοίας απηξίωσαν αύτόν 
τής ευτυχίας τοΰ ίδειν τήν πραγματοποίη- 
βιν ταύτης, καί ή θεία βουλ>ή Six τόν αδύ
νατον άίνθρωπον έν πολλοΐς, καί έν τούτω 

μένει καί μενεΐ ακατάληπτος καί σκοτεινός 
διά παντός. Οί άγαθοί καί γενναίοι άνδρες, 
φαίνεται, έστάλησαν είς τόν κόσμον ούχί 
S i’ εαυτούς, άλλ.ά διά τοΰς άλλους, καί 
αύτός ό Κύριος ήμών είπεν, «Ούκ ήλθον 
διακονηθήναι, άλλά διακονήσαι», άλλ’ αί 
πράξεις αύτών εύλογηθήσονται μέχρις αιώ- 
νος ύπό τών υστέρων γενεών, καί ό αδέκα
στος κριτής θέλει δικαιοισει τοΰς ποιοΰντας 
τό θέλημα αύτοΰ. Οΰτως έδόξαζεν δ αεί
μνηστος εκείνος άνήρ, καί παρά τοΰ στό
ματος αύτοΰ λόγοι εύσεβεϊς καί γνωμικά 
αλάνθαστα διασωθήσονται ώς διδασκαλία 
καρποφόρος παρά πλείστοις, δσοι ηύτύχη · 
σαν νά τύχωσι τής εύαρέστου αύτοΰ συνα
ναστροφής. 'Ως πατήρ , συγγενής, φίλος καί 
πολ.ίτης ΰπήρξεν ευτυχέστατος, και κ α τ ’ 
έλάχιστον αί τυχαΐαι περιπέτεια! δέν ή λά τ -  
τωσαν τήν ευτυχίαν άνθρώπου, καθ’ ΰπέρ- 
τατον δοον συναισθανοαένου τό καθήκονt *
καί τήν δικαιοσύνην, καί τοΰτο είς τά  τ έ 
κνα αύτοΰ έγκατέλιπεν ώραιοτέραν κληρο
νομιάν. Ζήθι λοιπόν καί μ ετά  θάνατον, 
αείμνηστε Σΐμε, έν κόλποις Α βραάμ , π έ μ -  
πων ούρανόθεν τήν σήν ευλογίαν είς τήν π ε -  
φιλημένην σου Ε λ λ ά δ α ,  υπέρ ής έμόχθησας 
είλικρινώς, καί διά παντός τοΰ βίου σου έ- 
^ ίδαξας, δτι τής υλικής εύημερίας προη

γούνται πάντοτε αί ήθικαί άρεταί.
Άθήναι, 21 Νοεμβρίου 1 8 7 8 .  I. Π.

Ι Ι Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ 1 Σ
Τ ο ϋ  προέδρου τοΰ Φι.ΙοΛογ· Σ υ .Μ ύ γο υ

Β Υ Ρ Ω Ν Ο Σ
κ. Ο .  P A Z H  (*).

Ά ΐ , ι δ τ ιμ ο ι  χύριοι !

Παρά τοΰ εντίμου τέως αντιπροέδρου τοΰ 
ήμετέρου Συλλόγου καί ειλικρινούς μου φί
λου κυρίου Τιμολνέοντος Βισβίζη, δστις λίαν 
έπιτυχώς διηύθυνε καθ’ δλην σχεδόν τήν 
πρό μικρού λήξασαν δεκάτην περίοδον τάς 
εργασίας ήμών, ήκούσατε τά  κατά τήν 
περίοδον ταύτην πεπραγμένα.

*Η ψήφο: σας, είς τήν συνέχειαν τοΰ έρ
γου, έκάλεσεν έμέ έν τή άνωτάτγ] διοικήσει 
τοΰ Συλλόγου ήμών. Ευχαριστώ υμάς έκ 
βάθους ψυχής καί καρδίας έπί τ·?ί εξαιρετι
κή ταύτη τ ιμή  καί μετά συγκεκινημένης 
ψυχής υπόσχομαι νά καιαβάλλ>ω πάσαν 
προσπάθειαν, δπως, άν ούχί φανώ άξιος 
διάδοχος τών προγενεστέρων εντίμων άντι-  
προσώπων σας, τούλάχιστον εκπληρώσω τό 
καθήκον έκεΐνο, τό όποιον ή ψήφός σας μοί 

άνέθεσεν. ’Αλλά διά νά κατορθώσω τοΰτο άπό- 
λυτον έχω άνάγκην τής πεφιυτισμένης συνερ
γασίας υμών. Στηοιζόμενος δέ έπί τής έλ- 
πίδος, δτ ι  θέλετε παράσχει έμοί τάς αύτάς 
βοηθείας καί υποστηρίξεις περί τήν έκπλή- 
ρωσιν τών καθηκόντων μου, άς παρέσχετε 
καί τοΐς προκατόχοις μου, πέποιθα, δτι 
θέλω δυνηθή, κατά τά  τέλη τής περιόδου 
ταύτης, νά εί'πω ΰμΐν, π α ν  δ , τ ι  ζ&ς ύ π ε · 
σ χ έ θ η ν  τό ίπ ρ α ζα .

’Αληθώς θά ήναι πολΰ γλυκΰ καί δ ι ’ ΰ- 
μάς καί δ ι’ έμέ τά τοιοΰτον, διότι σήμερον 
δέν πρόκειται νά παρακαθήσωμεν μόνον είς 
ώρισμένην πνευματικήν έστίασιν, άλλά

(*) Ή  προσφοΰνη 'πς α υ τ η  «π η γγελΟ η  κ ατά  
τήν επίσημον έγχαΟίδρυσιν τώ ν νέων α ρ χ ώ ν ,  

τίλισΟεΤσαν τήν ?8  ΟΛτωβρίου τ. ε.



628 Β Υ Ρ Ω Μ

πρόκειται συνεργαζόμενοι άόκν,ως καί μετά 
φιλοπά-ριδο; μερίμνης ένεργοΰντες νά προε- 
τοιμάσωμεν είς τόν ένδοξον πλήν άτυχή 

λαόν τής πατρίό'ος τήν δίαν εκείνην, ή- 
τις φέρει πρός τήν πΒοοδον, τήν ευημερίαν 
και τδ έθνικόν μεγαλεϊον. Ή  κοινωφελής 
αυτη εργασία απαιτεί  καί χρόνους πολλούς 
καί θυσίας μεγάλα,-. Ί Ι  τοϋ νέου ήμών κα
νονισμού έπιψήφισις μοί παρέχει τήν έλ π ί-  
δα, δτι  οΰτε ποτέ θά βαρυνθώμεν προς τοϋ- 
το έργαζόμενοι, ούτε ποτέ θά θέσωμ,εν ώς 
ζητημα σκέψεως, έάν πρεπτ, νά ΰποστώμεν 
θυσίας. ’Ενθυμούμαι τάς ωραίας έκείνας ή 
μέρας τοϋ ήμετέρου Συλλόγου, καθ’ ας ό 
προσφιλής συνάδελφος κύριος Γεώργιος Χαλ- 
κιόπουλος μετά τής χαρακτηριζούσης αύτόν 
ευγλωττίας καί χάριτος, πλήρης πατριω- 
τικών αισθημάτων ύπέβαλλεν άπό τού βή
ματος τούτου τάς περί δημοτικών βιβλιο
θηκών, περί σχολών τοϋ λαοΰ καί πεοί 
τροποποιήσεως υπέρ τής διανοητικής ηθι
κής καί κοινωνικής βελτιώσεως καί προχ- 
γωγής τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ τοϋ σκοπού ή
μών, προτάσεις του. ’Ενθυμούμαι, λ.έγω, 
ποιος ενθουσιασμός καί ποία χαοά έξεδη- 
λοΰτο x j . c c  τή καταπαύσει τής νεαοάς πλήν 
πατριωτικής εκείνης φωνής τοϋ αληθώς 
άναμορφωτοΰ τοϋ ήμετέρου Συλ.λόγου γεν
ναίου συναδέλφου.

Ό  ενθουσιασμός εκείνος κατέστη ήδη π ά 
θος· τό ήμέτερον σωματεΐον φιλοπαρηγόρως 
ήτενισεν ήδη εΐ; τόν ελληνικόν λ»αόν έξ αύ
τοϋ προσδοκών τήν άναγέννησιν τής πατοί-  

δος. 'Ο ελληνικός λαός πρέπει τέλος νά 
καταστή τό διηνεκές μέλημα παντός δυ- 
ναμενου να έργασθή υπέρ τής προαγωγής 
αυτοϋ. Γο μ.ελλ.ον διά τά  έθνη δέν είναι 

αό=.οαιον το μελ\λον των εθνών εκπηγάζει 

έκ τοϋ παρελθόντος αύτών. Καί ή 'Ελλάς,
ή φίλη ήμών πατρίς, είς τό μέλλον στηρί
ζει τάς μεγάλας αύτής ελπίδας, έλπίδας

δυναμένας νά έξεγείρωσι τήν συμπάθειαν 
καί τοϋ μάλλον σκληροτέρου καί άπανθρω- 
ποτερου τών πολιτικών εκείνων, οϊτινες 
έγεννήθησαν, έβίωσαν καί ίσως άποθάνωσιν 

έμφορούμενοι ύπό τής μάλλον κακοήθους ι 
δέας, τής ιδέας τής κατακτήσεως. ’Αλλ’ ό 
έλληνικός λαός, δ ένδοξος ούτος στρατιο'ιτης 
τών μεγάλων ιδεών, δ εύφυής ούτος τών 
γραμμάτων λάτρης, ό δδηγός τής ελευθε
ρίας, πώς μέχρι τής σήμερον έπαιδαγωγή- 
Θυι ; Ούδείς ποτε έφροντισε νά παράσχνι αύ
τω  ούχί τήν τών πεπολιτισμένων έθνών 

έκπαίδευσιν, άλλ’ ούτε καν έκείνην, ήτις 
δίδε ται πρός τούς βαρβάρου; και ήμιαγρίους 
λαούς ύπό τών κατακτητών αύτών. "Ανευ 
μέσων έπιτοπίου σπουδής, αναλφάβητος*, 
ά'νευ μέσων συγκοινωνίας, άνευ τή ;  ελάχι
στης γενικής περί αύτοϋ μερίμνης έρρίφθη 
είς τήν σκοτεινήν, βορβορώδη καί άτέρμονα 
κοιλάδα, ή'τις καλείται ίό ία  τ ύ χ η .  Έ δώ  
καί έκεΐ ή ατομική ένέργεια, διά λάμψεως 
οίωνεί έξ αστραπής προερχομένης, φωτίζει 
τήν κοιλάδα ταύτην, άλλ’ η άκτίς αυτη 
είναι παρωδική καί οί έν τή κ οιλάδι βυθί
ζονται καί πάλιν είς τό βαθύ τοϋ μεσονυ

κτίου τής διανοιας σκότος. Άλλ* ίσιος έριο- 
τήσ/, τις πιθανόν— έκ τών μή προσδοκών- 

των άνάστασιν νεκρών παρά τοΐς λαοΐς— τί 
δύναται νά πράξτ; ή ατομική ένέργε’κ είς 
ένα δλον λαόν ; Τόν τοιοϋτον, άντί πάσης 
άπαντήσεως, τόν παρακαλ.οϋμεν νά ρίψη εν 
βλέμμα έπ ί τοϋ κατεσκληκότος έκείνου 
πλάσματος τοϋ Ύψίστου, τοΰ καλουμένου 
’Ά π ο ρ ο ς  π α ΐς ,  δτε εισέρχεται είς τάς ε
θνωφελείς σχολάς τοϋ φιλοπάτριδος άδελ- 

φοΰ Συλλόγου Π α ρ να σ σ ο ύ  καί έταστικώς 
νά έξετασνι αύτόν, όταν, άποπερατώσχς 
τάς σπουδάς αύτοΰ, έξέρχηται έξ αύτών. 
Τότε θέλει πεισθή, δτι  ή άτομική ενέργεια 
λαμβάνει τόν άνθρωπον έκ τής κοινοινίας 
διεφθαρμένον τήν ψυχήν, άναίσθητον τήν
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καρδίαν, κτήνος τό σώμα καί τήν διάνοιαν, 
έν ένί λόγω ύλην άχρηστον καί καταστρε
πτικήν, καί μετά  τ ι  χρόνου διάστημά τόν 
αποδίδει εΐ; αύτήν, γενναΐον τήν ψυχήν, 
εύγενή τήν καρδίαν, νοερώς καί σωματικώς 
μεμορφωμένον, έν Ινί λογω πολίτην τελ.ειον, 
δυνάαενον νά προσφέρνι τή πατριδ ι  αυτοΰ 
άντί αισχών καί άτιμ ιών, ως ήθελε πραζει 
έάν έμενεν εί; τήν π ρ υ τ έ ρ α ν  αύτοϋ κατα- 
στασιν, υπηρεσίαν έντιμον καί έργασίαν 

πλήρη εύγενών παθών.
Τό εύγενές τοΰτο παράδειγμα, δπερ μας 

παρέχουσιν αι ένθερμοι υπερ τοϋ ελληνικού 
λαοϋ έργασίαι τοϋ έντιμου φιλολογικού Συλ

λόγου Π α ρ ν α σ σ ο ν  δύναται, πιστεύω, νά 
παράσχω ήμΐν τά ;  μεγαλειτέρας άπούει-  
ξεις περί τής έπιδράσεως τής ιδιωτικής και 
ατομικής μερίμνης επί τών λαών.

'Γπό τών ιδεών τούτων έμφορούμενοι ε- 

τράπημεν πρός τήν υπέρ τοϋ έλληνικοϋ 
λαοϋ έργασίαν. Καί ώς πρό; τήν επιτελεσιν 
τοϋ σκοπού τούτου είς τρία τινά κυρίως 
έχει ν’ άσχολ.ηθή ό ήμέτερος Σύλλογος κατά 
τήν ήδη άρξαμένην περίοδον αύτοϋ.

Α') Εί; τήν συγκρότησιν δημοτικών β ι
βλιοθηκών. Είναι αληθές, ότι ή εργασία 
αυτη, άφ’ ή; έτέθη είς ένέργειαν, βαίνει 
κ α τ ’ εύχήν, διότι κατά τό μικρόν τών £; 
μηνών διάστημα, καθ’ δ υπέρ τοΰ σκοπού 
τούτου έργαζόμεθα, συνεκροτήσαμεν μίαν, 
άν ούχί τελείαν, τούλάχιστον δμως έκ δυσ- 
χ ιλ ίων τόμων συγκεκροτημένην τοιαύτην 
βιβλιοθήκην, ήτις καί προωρίσθη δια τόν 
δήμον Πειραιώς, όπου και μ.ετ’ ου πολύ 
μεταφέοεται* συνεστήσαμεν δέ πυρρήνα; δύο 
τοιούτων βιβλιοθηκών εν τοΐς δημοις Πα— 
τρών καί Αίγίου, καί διαπραγματευόμεθα 
τήν συγκρότησιν τρίτου τοιουτου πυρρήνο; 

έν τ ώ δ ή μ ω  Λετρινών.
Ά λ λ ’ δμως οί καρποί τοϋ έργου τούτου 

διά νά κατασταθώσιν ώριμοι έπάναγκες ε ί

ναι οί πάντες νά συντοεξωσιν. fΗ Κλλας 
δεν δύναται νά έχϊί σήμερον τ ά ;  κινητά; 
τής 'Ελβετίας βιβλιοθήκας ούχί μόνον διά 
τήν παντελή ελλειψιν τών μέσων τή; συγ
κοινωνίας, άλλά καί διότι αφ’ ένός μέν 
στεοεϊται τών βιβλ.ίων έκείνων, άτινα συγ- 
κροτοϋσι τάς τοιαύτας βιβλιοθήκας, καί αφ’ 
έτέρου, διότι δέν έδημιουργήθησαν ετι οι 

φοιτηταί τών τοιούτων βιβλιοθηκών. Ά ;  
προικίσωμεν λοιπόν έκαστον δήμον δ ι’ όλι- 
γων βιβλίων καί ώμεν βέβαιοι, δτι  ημέραν 
τινά θέλ»ομεν εύχαρίστως ίδει τά  έν τοΐς βι- 
βλίοις έκείνοις γραφόμενα ένσεσαοκωμένα έν 
τώ  πνεύαατι τοϋ άτυχοΰς έκείνου αγρότου, 

οστις είναι σήμερον καταδεδικασμένος νά 
κυλιέται έντός τοϋ βορβόρου καί τή; γής 
καί τή ;  διανοία;.

Β*) Ει; τήν οσον ένεστι μέ τάς άνάγκας 
τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ τελειοποίησιν καί έξά- 
πλωσιν τών σχολών τοϋ λ.αοΰ. Έν τή 
ήμετέρα πρωτευούση άλ^ηθώς άνδρες πα -  
τριώται μετά ζήλου καί προθυμ.ίας πρό 
πολλοϋ διαδίδουσι τάς γνώσεις έκείνας, α ΐ
τινες είναι τω  λ,αω βοηθοί είς παν αύτοϋ 
βήμ.α. Ά λ λ ’ έν ταΐς έπαρχίαις ούδέποτε 
ήκούσθη ή φωνή τοΰ λογίου, διδάσκουσα 
τόν λαόν. Μόνον έπί έν έτος ό άδελφός έν 
ΓΙάτραις έμπορικός Σύλλογος Έ ρ μ η ς  έδωκε 
πρό χρόνων σειράν τινα τοιούτων δημοσίων 
μαθημάτων- άλλ’ δσον τά  μαθήματα του 
ταϋτα  ήσαν τέλεια τόσον καί ταχέως έξέ- 
πνευσαν. Καί ουτω ούχί μόνον κατεστράφη 
έργον ώραιότατον καί κοινωφελέστατον, 
άλλά καί έλησμονήθη τό πρώτον βήμ.α τής 
ένάοξεως τών εργασιών τούτων παρά τώ  
επαρχιώτικοι κόσμω. Ό  ήμέτερος Σύλλογος 
έργάζεται ήδη, δπως έγκαίρως άνοιχθώσι 
τώ  λαω  κατά τήν περίοδον ταύτην πεντε 
ή I ;  τοιαϋται έπαρχιακαί σχολαί. Μή λη- 
σμονώμ.εν δ ’ έπί τοϋ προκειμένου, ότι ως 

δέν είναι 'Ελληνισμός ή μικρά αυτη έλευ-
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θερα γωνία, έν ή ζώμεν, οΰτω κ α ί  έλευθέρα 
Ελλάς δεν είναι αί Άθήναι μόνα·..

Γ ')  Είς τήν μετά τάχους εργασίαν ΰπέρ 
τή ;  μετα^οσεω; καί διατηρήσεως τών εθνι
κών αναμνήσεων. Λέγομεν δέ μετά τά /ους ,  
διότι τό ζήτημα τοΰτο είναι £/ τών σπου
δαιότερων δια την ‘Ελλάδα κοινωνικών 
ζητημάτων καί ώ; έκ τής φύσεω; αύτοϋ 
έν 7] θέσει έφθασε χρνίζει ταχείας μερίμνης. 
Ουδεις, πιστεύω, αμφιβάλλει, δτι ό εθνι
κός βιος τώ /  Ελλήνων, άν ούχί έντελώ; 

απωλέσθη, ωχρίασεν δμω; φοβερά απέναντι 
τών *κ τοΰ βίου εθνών ςένων, ούδεμίαν έ- 
χόντων σχεσιν μετά τοΰ έθνικοΰ ήυιών χ α -  
ρα/.τήρο;, ηθών g εθίμων, άτινα έδανείσθημεν.

Ιο ί ;  πάσι δε εΐναι γνωστόν, δτι τά έ 
θνη i /.εϊνα, άτινα έγκαταλείπουσι τά  εαυ
τών πάτρια ήθη καί έ'θιμα καί άντ’ αυτών 
έγκολποΰνται ξένα; έξεις καί ξένον βίον, 
τά  έθνη εκείνα βαίνουσι γοργώ τώ  βήματι 
προ, τ/ιν καταστροφήν* ένω τουναντίον τά 
έθνη έκεΐνα, άτινα έμμένουσιν είς τόν ε 
θνικόν αυτών βίον καί ζώσι διά τών έαυ- 
τών /,θών καί εθίμων, τά έθνη έκεΐνα κρα- 

ταιουνται, μεγαλύνονται καί λαμπρύνονται.
Αχόδειξιν τής άληθείας τών σκέψεων 

τούτων έ'χομεν τά τελευταία εν τη Α ν α 
τολή, συμβάντα. Τίς δέν έχαιρέτησε τοΰ; 
ΰπέρ ελευθερίας άγώνας τών Μ αυροβουν ίων; 
Τίς ύ4ν ούχηθη να ήτο πολίτης τοιαύτη; πο
λιτείας; Αρκεΐ, φρονώ, τό παράδειγμα τοΰτο 
καί μάλιστα σήμερον, οπως μας πείση, δτι 
μεγ ίστη  προσοχή πρεπει νά δοθή περί τήν 
διατηρησιν τοϋ εθνικού χαρακτήρος. Διά 
νά όιατηρηθή δέ ό έθ.ικός χχοακτήρ άνά 

κη υπέρτατη νά διατηοηθώσιν αί έθνικαί 
αναμνήσεις καί παραδόσεις.

Τα ·ρια ταΰτα  αντικείμενα, έντιμοι κύ
ριοι, έσονται κυρίως έκεΐνα, εί; ά ένασχο- 
ληθήσεται κατά τήν περίοδον ταύτην ό ή- 
μέτερο; Σύλλογος, έχων δμως ϋ π ’ δψιν

πάντοτε την έν μέρει ΰπέρ τής διαδόσειος 
γνώσεων ωφελίμων τώ  λαώ μεταρρύθμισιν 
του Περιοδικού αΰτοϋ συγγράμματος. ’Ε π ί
σης έντός τής περιόδου ταύτης, ήτοι κατά 

τας αρχάς τοΰ προσεχούς έτους θέλει έπ ι-  

ληφθή τής έκδόσεως παραρτήματός τίνος, 
ού τίνος τά  διάφορα φυλλάδια άποτελέσουσι 
βιβλιοθήκην τοΰ λαού.

Πρός δέ δ ήμέτερο; Σύλλογος κατά τήν 
περίοδον ταύτην θέλει καλέσει τοΰς παρ’ 
ημιν λογιους πολιτευτάς καί έπιστήμονας 
εί; συζητήσεις έπί διαφόρων ζητημάτων, 
άφορώντων αμέσως τήν διανοητικήν, ηθικήν 
καί κοινωνικήν βελτίωσιν τοΰ έλλην.κοϋ 
Έ λπ ίζομεν  δέ, δτι ή έν τώ  περιβόλω τούτω 
ΰψωθησομένη φωνή περί τήν λύσιν τών ζ η 
τημάτων τούτων θέλει ηχήσει παρηγόρως 
εί; τάς καρδια; τών δυναμένων πλειότερόν 
τ ι  νά έργασθώσιν.

Ευχόμενος έκ καρδία;, όπω; κατά τά  
τελ/ι τή; εμής διοικησεως εΰρεθώ εί; τήν 

ευχάριστον θέσιν ν’ ανακοινώσω υμϊν ευά
ρεστα άποτελέσματα τοΰ νέου τούτου προ
γράμματος τών ήμετέρων έργασιών, άναλαα- 
βάνω τήν αρχήν, εί; b  ή πολύτιμος δ ι’ 
έμέ ψήφος σα; μ ’ έκάλεσε.

X A V I E R  D E  M A I S T R E .

ΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟ)  
τον

Κ Α Ι ’ Κ Α ϊ ο ΐ *

Μετάφρασις 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ X. Γ· ΖΑΦΕΙΡΟΡΟΥΛΟΥ-

(Σ υ νέχεια  καί τ ίλ ο ;)

Η κινησις και η εκ τοϋ δρόμου θερμότης 
ήλαττωσαν ολίγον κ α τ ’ ολίγον τοΰ; πό
νους, οϋ; ήσθάνετο. Έβάδισεν δλην τήν νύ
κτα ,  σταματών ένίοτε καί έπαναλαμβάνων
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κατόπιν τήν δδοιπορίαν του. ’Ενίοτε έπισης 

αποθαρρυνόμενος έρρίπτετο κατά γης ,  και 
έβίαζε τόν Ίβάν νά τόν έγκαταλείπτ, εις 
τήν κακήν του τύχην .  Ό  απτόητο; σύν
τροφός του ούχί μόνον τόν ένεθάρρυνε όια 
τοϋ λόγου καί τοΰ παραδείγματος του, 

άλλά μετεχειρίζετο ένίοτε καί βί«ν, δπως 
τόν σηκώνη καί σύρη μ ε τ ’ αΰτοϋ. Καθ’ ο
δόν άπήντησαν δύσκολόν τ ι  πέρασμα, οπερ 

ητον αδύνατον νά άποφύγωσιν* αναμενοντες 
τήν ήμέραν θά έρανον ούχί ολίγον χρονον, j 
δ ι ’ 8 άπεφάσισαν νά διαβώσι τό πέρασμα 
τούτο, έστω καί άν έκινδύνευον νά κρημνι- 
σθώσι. Πριν ή ομως τό διαβώσιν, ό Ίβάν 
ήθέλησε νά τό διατρέξ/, καί έξετάσ/ι μόνος, j 
’Ενώ ούτος κατήρχετο, δ Κασκάμβο; έμεινε
μόνος έπί τών βράχων, εις αγωνίαν άπερί-

« / . . .  \ γραπτόν ευρισκόμενός. II νυζ ητο σκοτει
νή* ήκούετο ύπό τοΰς πόδας του ο υπόκω
φος ή^ος ορμητικού ποταμού, διασχίζοντο; 
τήν κοιλάδα* ό κρότο; τών λίθων, οΐτινες 
είς παν βήμα τοΰ συντρόφου του άπεσπών- 
το έκ τοϋ δρου; καί έπ ιπτον  έν τώ  υδατι, 
τώ  έδιδον νά έν,οήσν, τήν ά'πειρον βαθύτη
τα  τοϋ βαράΟροjj έφ’ ού έσταμάτησεν, Είς 
τήν στιγμήν ταύτην ττις αγωνίας, ήτις ή 
δύνατο νά ήναι ή τελευταία τή; ζωή; του 
ή άνάμνησις τής μητρός του κατέλαβε 
τό  πνεΰμά του* αΰτη τον εϊχεν ευλογήσει 
μετά  τρυφερότητας κατά τήν άπό τή; 

γραμμής άναχώρησίν του. Ή  σκέψι; αΰτη 
τώ  έδωκε θάρρος. Μύχιόν τ ι  αίσθημα τφ  
έδιδεν ελπ ίδα , δτι  θά τήν έπανίδν;. «Θεέ 
μου, ανέκραξε, πραξον ώστε ή εύλογία τής 
μητρός μου νά μή ήναι ανωφελής!» ' 'Αμα 
έ'καμε τήν σύντομον μέν, ένθερμον δμως τα ύ 
την προσευχήν ό Ίβάν άνεφάνη. Τό πέρα
σμα σπουδασΟέν ήδη δέν ήτο τόσφ δύσκο- 
λον ώς τό ένόμισαν κατ’ άρχάς. Άφοϋ κα- 
τήλθον πήχεις  τινάς μεταξύ τών βράχιον 
ίπρεπεν, ί'να περάσωσι πρός τό διαβατόν

μέρος νά διαβώσι κατά μήκος πετρώδες 
ΰψωμα βράσου στενόν καί καμπύλον, σκε- 
πασμένον άπό yiova όλισθηράν, ΰφ’ δ τό 
δρος διετέμνετο καθέτους. 'Ο Ίβάν ήνοιξε 
διά τοΰ πελέκεώ; του έπί τής χιόνος όπάς, 
ϊνα εύκολύν/i τήν διάβασιν* άμφότεοοι εκα- 
μον τό σημεΐον τοϋ σταυρού. «’Εμπρός, εί
πεν 6 Κασκάμβος, άν χαθώ , τοΰτο δέν θά 
προέλθϊ) ενεκα έλλείψεως θάρρους, ή ασθέ
νεια μόνη δύναται νά μοι τό άφαιρεσγ;. 
’Ή δ η  θά προχωρήσω έφ’ δσον ό ©εός μοί 

δίδει δυνάμεις». Έξήλθον ευτυχώς τού έπι-  

κινδύνου τούτου στενού κα ί  έξ/,κολούθησαν 
τήν δδόν των. Τ ά  μονοπάτια ήρξαντο νά 
ύίπι συνεχέστερα καί καλλίτερα, χιών δέν 

εύρίσκετο πλέον είμή είς τά  χαμηλά μέρη, 
δπου είχε συσωρευθή. "Εσχον πρός τσύτοις 
τήν ευτυχίαν νά μή συναντήσωσι κανένα 
μέχρι τής εσπέρα;, οτε ή θέα δύο άνΟροί- 
ποιν, έρ^ομένων μακρόθεν τοΰς ήνάγκασ» 
νά έξαπλωθώσι κατά  γης, ϊνα μή παρατη- 
ρηθώσι.

Κατά τήν έξοδον εκ τών όρέων, εί; αύ
τάς τάς επαρχίας, δέν άπαντα  τις πλέον 
δάση* τό έδαφος είναι εντελώς γυμνόν, καί 
θά άνεζήτει τ ι ;  είς μάτην δένδρον τ ι .  έξαι- 
ρουμένων, έννοεϊται, τών ό^θών τών μ εγά 
λων ποταυ,ών, δπου καί εκεί είσί πολΰt '
σπάνια, άν καί παραδόξιος ή γή είναι γονι-  

μω τάτη .  ΉκολούΟουν πρό τινο; τά ;  δyOaς 
τού Σονζα (Sonja),  δντινα έπρεπε νά δια
βώσιν, Ι'να λάβωσι τήν είς ΛΙοσδόκην άγου
σαν, έπιζητοΰντες μέρος, ένθα τό ΰδωρ ητον 
όλιγώτερον δρμητικόν, δπω; δυνηθώσι νά 
περάσωσιν εί; τήν άντίπεραν δχθην, ήττον 
κινδ^νοιδώς, δτε παρετήρη^αν έφιππόν τινα, 
δ'στις ήρχετο κ α τ ’ ευθείαν πρός αύτού;. Ό  
τόπος ητον εντελώς ανοικτός καί δέν εϊχεν 
οΰτε δένδρα, οΰτε θάμνους, ό'πως κρ^φθώ- 
σιν. Έζάρωσαν ύπό τήν δχθην τοϋ ποταμού 
παρά τό ΰδωρ. Ό  ταξειδιώτη; διήλθεν όλί-
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γα  βήματα μακράν των, είχον δέ σκοπόν 

νά ύπερασπισθώσιν ώ; προσεβάλλοντο. 'Ο 
Ίβάν έσυρε τό έγχειρίδιόν του καί έδωκε 
τό πιστόλιον εις τόν ταγματάρχην. Παρα- 
τηρήσαντες κατόπιν, δτι ό ιππεύς δέν ητον 
ειμη παιδίον δώδεκα δεκατριών έτών, 6 
Ίβάν  διηυθύνθη βιαίως πρός αύτό, τό ήρπα- 
σεν άπο τον λαιμόν καί τό κατεβίβασεν 
έπ ι  τνίς χλόης. Τά παιδίον ήθελησε ν’ άντ ι-  
οτνί, άλλά βλέπον τόν ταγματάρχην  πα-  
ρουσιαζόμενον έπί τής όχθης τοΰ ποταμού 
μέ τά πιστολιον εϊ; τάς χεϊρας άνεχώρησε 
δρομαιως. 'Ο ίππος ητον άνευ έφιππίου μέ 
τόν κατοχέα (καπίστρι) μόνον έπί τοΰ στό- 
ρ.ατος εν ειόει χαλινού. Οι δύο <ρυγάδες 
(Λετεχειρίσθησαν αμέσως τ*>,ν λείαν των διά 

νά διαβώσι τάν ποταμόν. '11 συνάντησις α 'r 
τη  ητο δι αύτους ευτυχία, δ ιότι εΐδον 
άμεσως, δτ ι  ήτον αδύνατον νά διαβώσι π ε 
ζοί, ως εσχεδιαζον. Το ύποζύγιόν των, άν 
καί φέρον τό βάρος δύο άνδρών, ολίγον έ- 
λειψεν άπό τοΰ νά παρασυρθίί ύπό τής δρ- 
μητικότητος τοΰ υδατος. Έ ν τούτοις έφθα- 
σαν σώοι καί αβλαβείς εις τήν αντίπεραν 

°Z®r‘v3 '^τ ι ? δυστυχώς ήτο λίαν απότομος, 
ωστε δέν ήδύνατο ό ίππος νά Οέσϊ) τάν πό- 
δα επι τής ξηράς. Κατέβησαν αύτοΰ, δπως 
τάν βοηθήςωσιν. "Οτε ό Ίβάν τόν έσυρε 
μεθ’ δλης αύτοΰ τής δυνάμεως διά νά τάν 
άναγκάσ-Λ, νά άναβη έπί τής δχθης ό κατο- 
χευς (κα,,ιστρι) άπεσπασθη άπό τοΰ ί π 
που και έμεινεν εις τάς χεΐράς του. Τό 
ζώον παρασυρθεν υπό τοΰ ρεύματος, κατό
πιν τών άπειρων προς άποβιβασμ.άν προσ- 
/«αθιΐών, κατεκαλυφθη υπό τών ύδάτων 
καί έπνίνη.

Στερηθέντες τής βοήθειας ταύτης, άλλ’ 
ον*ες μάλλον ήσυχοι άπο τόν κίνδυνον τοΰ 

να .ους άκολουθησωσι, όιηυθύνθησαν είς τι 
μικρόν βουνάν, σ/.επασμενον άπό βράχους 
άπεσπασμένους, οίτινες έφαίνοντο μακρόθεν,

| έπι τώ  σκοπώ, ϊνα κρυβώσι καί άναπαυ- 
θώσι μέχρι τής νυκτός. Κ ατά τους υπολο
γισμούς, τούς οποίους είχον κάμει έκριναν, 
δτι αί κατοικίαι τών είρηνοωίλο^ν Τσετσέγ
κων δεν θά ήσαν πολύ μακράν" ά λλ’ ούδέν 
ήτο όλιγώτερον ασφαλές άπό τοΰ νά παρα- 
δοθώσιν εις τούς ανθρώπους τούτους, ών 
τ ινων ή πιθανή προδοσία ήδύνατο νά τούς 

καταστρεψν;. Έ ν τούτοις κατά τήν αδυνα
μίαν. έν γ  εΰρίσκετο ό Κασκάμβος ητο λίαν 
αμφίβολον άν θά ήδύνατο νά διαβή τάν 

T e re ck  άνευ αρωγής. Αί προμήθειαί των 
έζηντλήθησαν" διήλθον τό έπίλοιπον τής 
Υ)ΐ/.εοας εν αιωτυτ), jatj τ ο λ μ ώ ν  τ ε ς  νά  άναχ,ο ι-  

νώσωσιν άμοιβαίως τάς ανησυχίας των. 
Περί τά εσπέρας ό ταγματάρχης είδε τόν 
υπηρέτην του, κτυπώ ντα τά μέτωπον μέ 
την χεΐρα και εκβαλλοντα βαθύν στεναγ- 
μ.όν. Έ κπλ αγε ις  έκ τής αιφνίδιου ταύτης 
απελπισίας, ην ουδέποτε μ,έχοι τοΰδε είχε 

δειςει ό απτόητος σύντροφός του τόν ήρώ- 
τησε τήν αιτίαν.

«Αύθέντα, είπεν ό Ίβάν ,  έπραξα ί ι  μένα 
λάθος».

—  Ό  Θεός άς μάς το συγχώρηση, άπε-  
κρίΟη δ Κασκάμβος.

—  Μάλιστα, άπεκρίθη δ Ίβάν, έλησμό- 
ν/;σα να φερω μ.ετ’ εμοΰ τήν ώραίαν έκείνην 
καραοιναν, ητις ευρισκετο εις τά δωμ,άτιον 
«ου παιδιού. Γι τα θελετε , τοΰτο δέν μοί 

ήλθε ποσώς κατά νοΰν" έγογγύσατε, έποο- 
ξενήσατε τοσοΰτον θόρυβον, ώστε τήν ελη- 
σμ.όνησα. Γελάτε ; ήτον ή ωραιότερα χ,νχχ- 
βίνα, ήτις ύπήρχεν είς τό χωρίον. Θά τήν 
έδωρουν εις τον πρώτον, 8ν συνήντων, ό 
πως έςυπηρετήσ·/) τά συμφέροντά μας* διότι 

δεν ήξεύρω πώς έν τή καταστάσει, έν γ  
σάς βλέπω δυνάμεθα νά τελειώσωμεν τήν 
πορείαν μας.

Ό  άνεμος, δστις μέχρι τοΰδε τοΐς ήτον 
ευνοϊκός μετεβλήθη. Ό  ψυχρός τής ’Ρωσσίας
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•  άνεμ-ος έπνεε μ.εΟ’ δρμ.ής καί έρριπτεν είς τα 
πρόσωπά των κόκκους χαλαζης. Ανεχωρη- 
σαν κατά τήν κλίσιν τής ήμέρας, αβέβαιοι 
άν έπρεπε νά ζητησωσι χωρίον, όπως δια- 
μείνωσιν η νά το άποφύγωσιν. Αλλ’ η μ ι-  | 
κρά πορεία, ην ώφειλον ν’ άκολουθησωσι | 
κ ατά  τήν δευτέραν των σκέψιν καθίστατο | 

«πολύτως αδύνατος ενεκα νέου δυστυχήμα

τος, δπερ τοΐς συνέβη περί τά τέλος τής 
νυκτός. "Οτε έπέρων χαράδραν τινά έπί 

λειψάνου χιόνος, ητις είχε μείνει είς τό 
βάθος αύτής 6 πάγος έθλασθη υπο τους 
πόδας των καί είσήλθον έν τώ ϋδατι μέχρι 
γονάτων. Αι προσπάθειαι, άς κατέβαλλεν δ 

Κασκάμβος άπέληξαν είς τό νά καταβρέξϊί 
τά  ένδύματά του. Ά π ό  τής στιγμής τής 
ά-ιαχωρησεώς των ουδεποτε το ψύχος ητο 
δ ’.απεραστικώτερον ολη η πεδιας ητο λευκή 
έκ τής χαλάζης. Μετά πορείαν τέταρτου 

τής ώρας κυριευθεις ύπό τοΰ ψύχους κ α τέ 
πεσε ένεκα τοϋ καμάτου καί τής οδύνης 
καί οριστικώς ήονήΟη να προχωρηση μ.α- 
κούτερον. Βλέπων, δτι ήτο αδύνατον νά 
φθάσν; είς το πέρας τοϋ ταξειδίου του, έ- 
νόμιζε βαρβαρότητα ανωφελή νά κρατνί τάν 
σύντροφόν του, δστις ήδύνατο εύκόλ.οις νά 

φύγη μ.όνος.
«Ακόυσαν Ίβ ά ν ,  τώ  είπεν, ό Θεός έστω 

μοι μάρτυς, οτι έπραξα παν δ ,τ ι  ήδυνάμην 
μ.έχρι τής στιγμ,ής ταύτης, δπως έπω’&ελη- 
θώ τών βοηθειών, άς μ.οί παράσχες, άλλ’ 
ήδη βλέπεις, δτι αύται δέν δύνανται νά μ.έ 
οώσωσιν. "Γπαγε είς τήν γραμμήν, άγαπητέ  
μοι Ίβάν ,  έπίστρεψον είς τό σύνταγμά μ.ας, 
σοι το δ ια τ ά τ τ ω .  Είπέ είς τούς άρχαίους 
μου φίλους, καί είς τούς άνωτέρους μου, δτι 
μέ άφήκες έδώ είς βοράν τών κοράκων, καί 
δτ ι  τοΐς εύχομαι εύτυχίαν. Ά λ λ ά  πριν φύ- 
γ/,ς, μ.νήσθητι τοΰ δρκου σου, 8ν ώμωσες 
ύψηλοφώνως έπ ί τοΰ αίματος τών φυλάκων 
μας.  Ώρκίσθης ΐνα μή οί Τσετσέγκοι μέ έ-

παναλάβιοσι ζώντα* τήρησον τόν λογον σου.»
Προφέρων τάς λέξεις ταύτας,  έξηπλώ- 

θη κατά  γής καί έκαλύφθη διά τοϋ μαν- 

δύου του.
«Εναπομένει έτ ι  μ.ία καταφυγή, τώ  άπε

κρίθη ό Ί β ά ν  νά εϋρωμεν δηλαδή μίαν κα
τοικίαν Τσετσέγκων καί κερδίσωμεν τόν οι
κοδεσπότην δ ι’ ύποσχεσεων. Ά ν  μας προ- 

δώσν;, δέν θά εχωμεν τούλάχιστον τότε ού
δένα έλεγχον. Προσπαθήσατε άκόμη νά βα- 
δίσητε έως έκεΐ, η μάλλον, προσέθεσε βλέ
πων τόν αΰθέντην του τηροΰντα σιωπήν, θα 
ύπάγω  μ.όνος, θά προσπαθήσω νά προσελ- 
κύσω ένα Τσετσέγκον, καί άν ή ύπόθεσις 

j  ύπάγη  καλά, θά έπιστρέψω μ ετ ’ αύτοϋ διά 
j νά σάς παραλάβω, άν δέ κακώς καί χαθώ 

καί δέν έπανέλθω πλέον, τότε ίδου λαβετε 
τό πιστόλιον.»

*0 Κασκάμβος έξηγαγε τήν χεΐρα έκ τοϋ 

t/,ανδύου καί έλαβε τό πιστόλιον.
*0 Ίβάν  τάν έσκέπασε μέ χλόην καί χα 

μόκλαδα, φοβηθείς μήάνακαλυφθή παρά τ ί 
νος κατά τήν απουσίαν του. 'Ό τ ε  ήτοίμα- 
ζετο νά φύγγ,, ό κύριός του τον επροσκαλεσε.

«Ίβάν ,  τώ  είπε, άκουσον άκόμη τήν τε-  
λευταίαν μου παράκλησιν, έάν διαβή,ς τάν 
Tereck, καί σέ έπανίδνι ή μητηρ μ.ου άνευ 

έμοΰ· · ■ »
«Αύθέντα, τόν διέκοψε ό Ίβάν , καλήν 

έντάμωσιν διά σήμερον έάν χαθήτε σείς, 
οΰτε ή μητηρ σας οΰτε ή μ η :η ρ  μου Οά μέ

έπανίδωσι ποτε .»
Μετά πορείαν μιας ώρας, παρετηρησε απο 

τό ύψωμα δύω χωρία είς τριών ή τεσσάρων 
βερτσίων άπόστασιν- δέν ήτο έκεΐνο, δπερ 

έπεθύμει’ έζνίτει νά ευρ·/) οικίαν μεμ.ονωμέ- 
/ νην, είς τήν δποίαν ήδύνατο νά είσέλθη, χ_ω- 

οίς νά παρατηρηθή, ΐνα προσελκύση κρυφίως 
τόν οικοδεσπότην. Ό  μακράν έξερχόμενος 

καπνός έκ τίνος καπνοδόχης, τόν έκαμε νά 
άνακαλύψη τοιαύτην, οΐαν έπεθύμ,ει. Έ π ο -
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ρεύθη αμέσως άνευ φόβου. Ό  κύριος της οι
κίας έκάδητο χαμα ί,  ασχολούμενος είς έπ ι-  
διόρθωσιν τών υποδημάτων του.

«νΕρχομαι τ<ο είπε δ ’ίβάν, νά σοί προ
τείνω δπως κερδίσ/,ς διακόσια ρούβλια καί 

νά σοί ζητήσω υπηρεσίαν τινα. νΗκουσες ά- 
ναμφιβόλιο; νά όμιλώσι περί τοΰ τα γ μ α τά ρ 
χου Κασκάμ-βου, αΐχμ,αλωτισθέντος ΰπό τών 
ορεινών. ’Εγώ τόν ήοπασα* εΰρίσκεται είς α
πόστασή δύω βημάτων άπό έδώ, ασθενής 
καί άνευ δυνάμεων. ’'Αν θέλης νά τόν π α -  

ραδώσης έκ νέου είς τοΰς εχθρούς του, ά- 
ναμφιβόλω; 0ά τόν φονεύσωσι, άλλά βε
βαίως θά γνωρίζης, ό'τι δέν θά σέ άνταμεί- 
ψωσιν. *Αν συγκατατίθεσαι είς τό εναντίον, 

νά τάν σώσης δηλαδή, φυλάττων αύτόν μ ό 

νον έπί τρεις ημέρας έν νή οικία σου, θά υ
πάγω  εις ΛΙοσδόκην, καί θά σοί φέρω δ ια 
κόσια ρούβλια μετρητά ώς λύτρα" άν τόλ 
μησες δέ νά κινηθής τής θέσεοίς σου, προσέ
θεσε, σύρων τό έγχειρίδιον, διά νά δώσης 
είδησιν νά μέ συλλάβωσι, σέ φονεύω αμέ
σως. Τόν λόγον σου έν τω άμα, η εΐσαι 
νεκρός.»

«Νέε μου, τώ  είπε, φορών ήσύχως τά υ 

πόδημά του, εχω καί εγώ επίσης έγχειρί
διον είς την ζώνην μου, καί τό ίδικόν σου 
δέν μ ί  πτοεί.  ’Λφοϋ είσήλδες είς τήν οικίαν 
μου ώς φίλος, δέν θά ήδυνάμην ποτέ νά 
προδώσω άνθρωπον, ό'στις διήλΟε τό κατώ- 
φλιον τής θύρας μου. ν Ηδη δέν δύναμαι νά 
σοι ΰποσχεθώ τ ίποτε .  Ινάδησαι έκεΐ, καί 
είπέ μοι τ ί  θέλεις.»

Ό  Ίβάν ίδών μέ ποιον είχε περιπλεχθή, 
έθεσε τό έγχειρίδιον εις τήν θήκην, έκάθισε 
και ετανελαβε τήν πρότασίν του.

«Ποίαν βεβαίωσιν μοί δίδεις, ήρώτησεν ό 
Τσετσεγκος, περί τής εκτελέσεως τής ΰπο- 
σχέσεώς σου ;

Θα σοί άφήσω αύτόν τάν τα γ μ α τά ρ 
χην, απεκριθη δ Ίβάν* πιστεύεις, δτι  ΰπέ-

φερα διά τόν κύριόν μου επ ί δέκα πέντε 
μήνας, διά νά τόν φέρω καί τόν έγκαταλεί-  
ψω είς σ έ ;

—  Πολΰ καλά σέ πιστεύω, άλλά δςακό- 

σια ρουολια είναι ολίγα, θελω τετρακόσια.
Πώς δέν έζήτησες καί τέσσαοας χ ι 

λ ιάδάς; τοΰτο δέν στοιχίζει τ ίποτε  είς σέ, 
ίίς ^με ομως, διότι θέλω νά κρατήσω τάν 
λόγον μου. δέν δίδω  οΰτε λεπτόν (*) π ε 

ρισσότερόν. Θέλεις νά μέ κάμης νά σέ άπα -  
τήσω ;

—  νΕ καλά, έστω* πήγαινε διά τά  δια
κόσια ρούβλια, καί θά έπανέλθ/,ς μόνος, καί 
έντός τριών ημερών;

—  Μάλιστα μόνος, καί έντός τριών ήμε- 
ρών, σοι διδω τον λόγον μου, σΰ μοί δίδεις 
τάν ίδικόν σου, δ ταγματάρχης είναι ξένος 
σου;

Είναι ςενος μου, ώς καί σΰ, καί άπο 
τοΰδε έ'χεις τόν λόγον μου.

’Έδωσαν τήν χεΐρα, καί ετρεξαν νά εΰ- 
ρωσι τόν ταγματάρχην, δν μετέφερον ήμι- 
τεθνεώτα έκ τοΰ ψύχους καί τής πείνης.

Αντί να υπαγν; δ ΐβαν είς Μοσδόκην, 
πληροφορηθεις ότι ήτο ” λησιέστερον τής 
T c h e r v e l ia n s  K a y a  S ta n iz a ,  ένθα εΰρίσκε- 
το αρκετά μεγάλος σταθμός κοζάκων, ά- 
πήλθε εκεί. Αέν έλαβε τόν κόπον νά συνά

θροιση μόνος τό άναγκαΐον ποσόν, διότι οί 
γενναίοι κοζάκοι, ών τινες είχον παρευρεθή 

εις τήν άτυχη συμπλοκήν, ή'τις είχε π λη -  
ρωθή με την έλευδερίαν τοΰ Κασκάμβου, 
μετά σπουδής ένήργησαν έρανον, 5ζο>; συμ- 
πληρώσωσι τά  λύτρα. Τήν δρισθεΐσαν ήμέ
ραν δ Ίβάν υπήγε,  δπως έπί τέλους έλευ- 
θερώσν; τόν κύριόν του' δ συνταγματάρχης 
όμως, δστις διώκει τόν σταθμόν, φοβούμ.ενος 
νεαν προδοσίαν δέν τώ  έπέτρεψε νά φύγ·/)

( ' )  Ε ί  τ φ  κ ειμ ένψ  εΰρίσκεται K o p eck) όπερ 

»πί το εύληπ τότερον μ»τΕφέραμ>ν λ ε π τ ό ν .
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μόνος, καί έναντίος τής μετά  τοϋ Τσετσέγ- 
κου συναφδείσης συμβάσεως, έσυνωδευδη υπο

τινων κοζάκων.
Κ,αί ή προφύλαξις αΰτη έπρόκειτο νά ά -  

ποβή όλεθρία διά τάν Κασκαμ.βον. Μακρυτε- 
ρον τούτου διέκρινε τά ςλόγχα ς  τών Κοζάκων 
ό Τσεστέγκος, δστις φοβηθείς προδοσίαν α 

νέπτυξε αμέσως τήν θηριώδη αγριότητα τοΰ 
έδνους του, διότι όδηγήσας τον ταγμ.αταο- I 
χην, ασθενή ό'ντα, έπ ί τής οροφής, τάν έ- 
δεσεν έπί τίνος πασσάλου καί έτοποθετηθη I 
απέναντι του, κρατών τήν καραβίναν του.

«Έάν προχωρήσητε, άνέκραξεν, ο τ ε δ ’Ι- 
βάν ήτο εί; άπόστασιν νά ακουση (εζαπλο- 1 

νων τόν ταγματάρχην κατά γής), άν κάμη- 
τε  Ιν βήμα άκόμη, π ετώ  είς τάν άέρα τόν 
εγκέφαλον τοΰ Κασκάμβου, εχω  δε και ] 
πεντήκοντα πυριτιδοβολάς διά τον προδο- 

την, δστις ώδήγησεν αυτούς.
—  Αέν έπροδόθης ποσώς, άνέκραξεν ό ΰ- 

πη^έτης, τρέμων διά την ζωην τοΰ κυρίου 
του, μέ ήνάγκασαν νά έπανέλθω συνωδευ- 

μένος, φέρω όμως τά διακόσια ρούβλια, και 
τηοώ τήν ΰτόσχ-.σιν μ.ου.

—  ’'Ας άπομακρυνθώσιν οι Κοζάκοι, εί 

δ ’ άλλως πυροβολώ.
'Ο Κασκάμβος μόνο; παρεκάλεσε τόν α 

ξιωματικόν ν’ άποσύρη τοΰς Κοζάκους, ό 
Ίβάν ήκολούθησεν έ π ’ ολίγον τήν οπισθο- 

χώρησιν ταύτην καί είτα έπανήλθεν" άλλ’ 
ό ύποπτος ληστής δέν τώ  έπέτρεψε νά 
πλησιάση. Τάν διέταξε νά μέτρηση τά  ρού
βλια εκατόν βήματα μακράν τής οικίας, 

καί τάν διέταξε νά άπομακρυνθή.
Άφοΰ έλαβε τά χρήματα , έπέστρεψε 

πράς τάν τα γμ α τά ρχη ν  καί πεσών εις τα 
γόνατά του τώ  έζήτει  συγγνώμην, παρα- 
καλών αύτον νά λησμονήση τάς κακομετα
χειρίσεις, ας ΰπέστη καί ας έπραξε πράς 
άσφάλειάν του.

&Θά ένθυμηθώ μόνον, δ τ ι  ΰπήρξα ξένος

σου καί οτι  έτήρησας τον λόγον σου- πριν 
δμως μοί ζητήσης συγγνώμην, άπελευθερω- 

σόν με έκ τών δεσμών».
’Αντί άπαντήσεως, ό Τσετσέγκος, βλέ-  

πων τόν Ίβάν προσερχόμενον άπεμακρύνθη 
τής οροφής καί έξηφανίσθη ώς αστραπή.

Κατά τήν αύτήν ήμέραν δ γενναίος Ίβάν 
έσχε τήν ευτυχίαν καί τήν δόξαν νά έπανα- 
φέρη τάν κύριόν του είς τάς άγκάλας τών 
φίλων του, οΐτινες είχον άπελπισδή περί 

της έπανόδου του.
Τό πρόσωπον, δτερ διηγήδη το ανέκδο

τον τοΰτο, διερχόμ.ενον μήνα; τινά; μετά 
ταΰτα  άπό τήν Iegorievski, διαρκούσης 
τή; νυκτός, πρό τίνος μ.ικρας οικίας, καλοΰ 
εξωτερικού και πλουσίως πεφωτισμ.ενης, 

κατήλθε της άμ.άξης του (Kibick) (*) καί 
έπλησίασε πρός εν τών παραθύρων, δπως 

I άπολαύση τοΰ θεάματος χοροΰ πυρετώδους, 
δστις έδίδετο είς τό πρόσγειον π ά τω μ α .  
Νέος ύπαξιωματικός παρετήοει επίσης μ.ετά 

j ποοσοχής δ ,τ ι  συνέβαινεν έν τώ  έσωτερικώ

I τής οικίας.
—  Τίς δίδει τόν χορόν ; ήρώτησεν δ 

ταξειδιώτης.
—  'Ο κύριος ταγματάρχης,  δστις νυμ- 

I φεύεται.
—  Καί πώς ονομάζεται ό ταγματάρχης 

ούτος ;
—  Κασκάμβος.
'Ο ταξειδιώτς, οστις έγνώριζε τήν πε -  

ρίεργον ιστορίαν τοΰ αξιωματικού ηύχαρι- 
στήθη, διότι έκόρεσε τήν περιέργειαν του, 

καί έζήτησε νά τω δείξη κα! τον νεογαμ.- 
βρον, δστι; λάμπων έξ εύχαριστήσεως ελη- 
σμόνησε πράς στιγμήν τοΰς Τσετσεγκους 

καί τήν σκληρότητα των.

( ')  "ΑμαςΧι V  συνειθίζουσιν Ιν 'Ρ ω ΐ ϊ ί? ,  
Ιδίω; κατά τον χειμώνα, άνευ τροχών συρόμενη 

„ τϊ>ς χιόνος. 2. Μ.
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«Δείξατε μοι, σάς παρακαλώ, προσέθε
σε, τόν γενναΐον υπηρέτην, οστις τόν ϊ -  
σοισεν».

Ό  ΰπαξιωματικός, άφοΰ έπ ’ ολίγον έδ ί-  
στασεν άπεκρίθν, :

«Είμαι εγώ».

Έ κπλαγείς  έκ τε  τής συναντήσεως καί 
του δτι  ευρεν αύτόν τόσω νέον τόν ηρώτη · 
σε περί τής ηλικίας του. Δεν είχεν ετι τ ε 
λειώσει τό εικοστόν του έτος καϊ έν τού- 
τοις είχε λάβει αμοιβήν μετά  βαθμού ύ π α -  
ξιωματικοΰ) εις αμοιβήν τής γενναιότατος 
καί πίστεώς του. Ό νέο ς  ούτος, άφοΰ Ικου- 
σίως συνεμερίσθη τών ατυχιών τοΰ κυρίου 
του καί τω  άπέδωκε τήν ζωήν καί τήν 
ελευθερίαν, έχαίρετο ήδη τήν ευτυχίαν του, 
βλέπων τους γάμους του διά τών ύέλων 
τοΰ παραθύρου. ’Αφοΰ δμως ό ξένος τώ  έ
δειξε τήν έκπληξίν του, διότι δέν παρ ί-  
στατο εις τήν τελετήν, μεμφθεϊς τόν πρώην 
κύριόν του έπί αχαριστία, ό Ίβάν  τόν π α -  
ρετήρησεν ύποβλήδην (έστραβοκύταξε) καί 
εΐσήλθεν εν τ·?ί οικία, συρίζων τό Χα'ι λου- 
λ ι ,  χα ϊ λουλι. ’Αμέσως έπεφάνη έν τη αι
θούση τοΰ χορού, ό δέ περίεργος τότε άνα- 
βάς έπ ί τής άμάξης του ευχαριστημένος, 
διότι δεν έλαβε κανέν κτύπημα τοΰ πελέ-  
κεως έπί τής κεφαλής παρά τοΰ Ίβάν άνε- 
χώρησε.

Α  Ο Γ  Ο Σ  

Β Ι Κ Τ Ω Ρ Ο *  Ο Υ Γ Ω .

Έ π ι  τη εκατονταετηρίδι τοΰ θανάτου 
τοΰ Βολταΐρου, δ Βίκτωρ Ούγώ άπήγγει-  
λεν έν Παρισίοις, έν τώ  Θεάτρω τής Ευθυ
μίας (ThoAtre de la Gait6) τόν έξής πε-  
ρισπούδαστον λόγον :

Κ ύριο ι,
Πρό έ/.αιόν ετών είς άνθρωπος άπέθνη- 

σκεν. Άπεθνησκεν αθάνατος. Άπέθνησκε

πληρης έτών, πλήρης συγγραμμάτων καί 
φερων την ενδοξωτεραν καί φοβερωτέραν 
τών ευθυνών, τήν ευθύνην τής ανθρώπινης 
συνειόνίσεως διεγηγερμένης καί επανορθω
μένης. ’Απήρχετο καταρώμενος καί εύλο- 
γούμενος, καταρώμενος ΰπό τού παρελθόν
τος, εύλογούμενος ΰπό τοΰ μέλλοντος, καί 
είς τοΰτο, κύριοι, συνίστανται οί δύο με
γαλοπρεπείς τύποι τής δόξης. Έ π ί  τής νε
κρικές κλίνης του ειχεν, άφ’ ένός μέν τάς 
άνευφημίας τών συγχρόνων του καί τών 
μεταγενεστέρων, άφ’ έτέρου δέ τόν θρίαμ
βον έκεΐνον τής κατακραυγής καί τοΰ μ ί 
σους, τόν δποΐον τδ αδιάλλακτον παρελθόν 
χορηγεί είς τους πατάξαντας αύτό.

Ητο πλεΐον η είς άνήρ, ήτον εΐς αιών. 

Έξετέλεσε μίαν λειτουργίαν, έξεπλήρωσε 
μιαν εντολήν. Έ ζελεγη  προφανώς όιά τό 
εργον, όπερ έξεπλήρωσεν ΰπό τής υπέρτα
της θελησεως, ητις διαδηλοΰται έπίσης ό-  
ρατώς είς τούς νόμους τής φύσεως. Τά ό γ -  
δοηκοντα τεσσαρα έτη, κατά τά  όποια ο 
άνήρ ούτος έζησεν, άποτελοΰσι τό διάστη
μα τό αποχωρίζον τήν μοναρχίαν έν τώ 
απογαιω αύτής σημείω άπό τής αϋγής τής 
έπαναστάσεως. "Οταν έγεννήθη, 6 Λουδοβί
κος Ι Δ \  έβασίλευεν έτι* δταν άπέθανεν, ό 
Λουδοβίκος 1ΣΤ\ έβασίλευεν ήδη* είς τρό
πον ώστε ή μέν κοιτίς του ήδυνήθη νά ιδη 
τάς τελευταίας άκτΐνας τοΰ μεγάλου θρό
νου, τό δέ φέοετρόν του τό πρώτον σκιόφως: 
τής μεγάλης αβύσσου (Χειροκροτήσεις).

Πρίν η προχωρήσωμεν, κύριοι, άς συνεν- 
νοηθώμεν περί τής λέζεως αβύσσου* ύπάρ- 
χουσι καί καλαί άβυσσοι, τοιαΰται δέ ε ί
σίν έκεΐναι, είς τάς οποίας κρημνίζεται ή 
κακία (Ευγε).

Κύριοι, άπαξ άφοΰ διεκόπην, θεωρήσατε 
καλόν να συμπληρώσω τήν ιδέαν μου. Ού- 
δεμία άσύνετος ή έπιβλαβής λέξις θά έξε- 

νεΧ.®’? ενταΰΟα. "Ήλθομεν ένταΰθα υπέρ τοΰ
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πολιτισμοΰ. νΗλθομεν ένταΰθα, δπως επ ι-  
κυρώσωμεν τήν πρόοδον} δπως π*ραάοισω- 
μεν είς τούς φιλοσόφους τά  ευεργετήματα 
τής φιλοσοφίας, δπως φέρωμεν εις τόν δε- 
κατον όγδοον αιώνα τήν μαρτυρίαν τοΰ δέ

κατου έννάτου, δπως τιμήσωμεν τους με
γάθυμους μ αχητάς  καί τους αγαθούς Οερα- 
ποντας,  δπως συγχαρώμεν τήν εύγενή προσ
πάθειαν τών λαών, τήν βιομηχανίαν, την 
επιστήμην, τήν γενναίαν προς τα  πρόσω 
πορείαν, τήν έργασίαν, δπως συνδεσωμεν 
τήν άνθρωπίνην σύμπνοιαν, εν ενί λογω, 
δπως δοξάσωμεν τήν ειρήνην, τήν ύπερτά- 
την ταύτην παγκόσμιον θέλησιν.

Ή  ειρήνη είναι ή άρετή τοΰ πολιτισμού, 

ό πόλεμος είναι τό έγκλημά του (χειροκρο
τήσεις). *Ηλθομεν ένταΰθα κατά τήν μεγά
λην ταύτην στιγμήν, κατά  τήν πάνδημον 
ταύτην ώραν, δπως κύψωμεν θρησκευτικώς 
πρό τοΰ ήθικοΰ νόμου καί εΐπωμεν είς τόν 
κόσμον, τόν όνομαζόμενον Γαλλία  ταΰτα : 

«Λεν ύφίσταται ή μία μόνον δύναμις, ή 
συνείδησις εις τήν'ΰπηρεσίαν τής δικαιοσύ
νης" δέν υπάρχει ή μία μόνον όόξα, το 
πνεΰμα είς τήν υπηρεσίαν τής αλήθειας» 

(Κίνησις).
Μετά τοΰτο επανέρχομαι εις τό θεμα μου.
Πρό τής έπαναστάσεως, κύριοι, τό κοι

νωνικόν οικοδόμημα είχεν ώς εξής :
Κάτω δ λαός. Ύπεράνω τοΰ λαοΰ ή 

θρησκεία, άντιπροσωπευομενη υπό τοΰ κλή
ρου. Παρά τήν θρησκείαν, ή δικαιοσύνη, 
άντιπροσωπευομένη ύπό τών δικαστών.

Καί κατά τήν στιγμήν  έκείνην τής αν
θρώπινης καταστάσεως, τ ί  ΐτον  ο λαός ; 
Τί1τον ή άμάθεια. Τί ητον ή θρησκεία ; Η
τον ή μισαλλοδοξία. Τι ήτον η δικαιοσύνης 

ητον ή άδικία.
Θέλετε νάέκταθώ περισσότερον; Κρίνατε.
Θά περιορισθώ είς τήν άφήγησιν δύο γ ε 

γονότων, άλλ’ δριστικών.

Είς Τουλούζην, τήν 1 3 ’Οκτωβρίου 1 7 6 1 ,  
εύρέθη εις τήν ίσόγαιον αίθουσαν οικίας τι-  

νός νεανίας άπηγχονισμένος. Τό πλήθος 
έξεγείρεται, ό κλήρος κεραυνοβολεί, ή δ ι 

καιοσύνη ιίδοποιεΐται.
ΤΗτον αυτοκτονία, παρασταθεΐσκ ώς δο

λοφονία ; Πρός τ ί ; Πρός τά συμφέρον τής 
θρησκείας. Καί ποιον κατηγοροΰσι; Τον π α 

τέρα.
ΤΗτον Ουγενότος καί έζήτησε νά έμπο- 

δίση τάν υιόν του νά γίννι καθολικό;. Πα- 

ρατηρείται ένταΰθα θηριωδία ήθών καί το 
ΰλικώς αδύνατον, αλλα τ ι  σημαίνε ι; Ο 
πατήρ ούτος, είπον, έθανάτωσε τάν υίό^ 
του. Ό  γέρων ούτος άπηγχόνησε τόν νέον ! 
Ή  δικαιοσύνη έργάζεται καί ιδού τό α π ο 
τέλεσμα. Τήν 9 Μαρτίου 1 7 6 2 ,  λευκόθριξ 
γέρων, ό Ιωάννης Γάλας, μετηνέχθη είς 
δημοσίαν όδόν, έγυμνωθη και εςηπλωθη επί 
τροχοΰ, δεύεμένα έχων τα  μέλη και την 

κεφαλήν έκκρεμή.
Τρεις άνθρωποι παρατηρούνται είς τό μέ-  

οος έκεΐνο, έπί τοΰ ικριώματος" είς δημοτι
κός πάρεδρος, ονομαζόμενος Δαυίδ, πρός 
έπιτήρησιν τών βασάνων, είς ίερεύς, κρατών 
τόν Έσταυρωμένον καί ό δήμιος μετά σι

δηρού ροπάλου άνά χεϊρας. Ό  βασανιζόμε
νος μυκαται και λειποθυμει. Ο ύημοτικος 
πάρεδρος σπεύδει καί θέτει έπί τής ρινός 
αύτοΰ διάφορα άλατα , δ ι ’ ών επανέρχεται 
είς τήν ζωήν" τότε νέα διά τοΰ ροπάλου 
κ τυ π ή μ α τα ,  νέοι μυκηθμοί, δ δέ Γάλας ά- 
πόλλυσι τάς αισθήσεις. Έπαναφέρεται είς 
εαυτόν καί ό δήμιος επαναλαμβάνει τό έρ- 
γον του. καί επειδή έκαστον μέλος επρε^.ε 

νά συντριβή είς δύο τεμάχια  καί έλάμβανε 
δύο κτυπήματα , πρός άποπεράτωσιν τοΰ 

έργου τό ρόπαλον όκτάκις κατέπεσε.
Μετά τήν ογδόην λειποθυμίαν, δ ιερευς 

προσφέρει αύτω πρός άσπασμάν τάν Έ σ τα υ
ρωμένον. Ό  Γάλας άποστρέφει τήν κεφα-
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λην, ο δέ δήμιος δίδει αύτώ τό τελ.ευταΐον 

κτύπημα, δηλαδή συντρίβει τό στίβος του 
όια τοΰ σιδηρού ροπάλου. Τοιουτοτρόπως 
έςέπνευσεν δ ’Ιωάννης Γάλας, μετά δύο ω 
ρών βασανους. Μετά τόν θάνατόν του ή 
αυτοκτονία τοΰ εΰρεθέντος επ ί τής αγχόνης 
νεανιου κατέστη κατάδηλος. Ά λ λ ά  δολο
φονία είχε διαπραχθή. Ύ πά τί·.ων; Ύπά 

τών όικαστών (Ζωηρά συγ/.ίνησις. Χειρο
κροτήσεις).

"Ετερον γεγονός. Μετά τόν γέροντα δ 
νέος. Τρία έτη κατόπιν, τώ  1 7 6 5 ,  είς Ά μ -  
π .ο ιλ ,  την επιούσαν ΰετώδους καί τρικυμι- 
ο^όους νυκτος, ευρεθη ετ ι  του εδάφους, επί 
τοΰ λιθοστρώτου γέφυρας τινός, παλαιός 
σταυρός εκ σεσηπότος ξύλου, δστις άπό 
τριών αιώνων ΰπήρχεν έπί τοΰ τοίχου της 

γέφυρας ταύτης. Τίς κατέρριψε τόν σταυρόν 
τοϋτον; 1 ις διέπραξε τό ανοσιούργημα τού- 
το > Αγνοείται. ’'Ισιος διαβάτης τ ις ,  ίσως 
ο' άνεμο;. Τίς είναι δ ένοχος; Ό  επίσκοπος 
τοΰ Άμιενς εκδίδει μηνυτήριον, δηλ. δ ια 
ταγήν πρό; όλου; τοΰς πιστοΰς, έπί ποινή 
κολασεως, να καταθεσωσιν ο ,τ ι  γνωρίζουσιν, 

ή νόμιζουσιν ότι γνωρίζουσι περί τοΰ συα- 
βάντος* φονικόν δ ιάταγμ α  φανατισμού καί 
άγνοιας. Τό μη-.υτηρtov τοΰ έπισκόπου τής 
Ά μιένς τίθεται είς ενέργειαν, καί γυναικεία 
φληναφήματα λαμβάνουσι διαστάσεις κατα- 
μηνυσεω;. Ί1 δικαιοσύνη ανακαλύπτει, η 
νομίζει οτι ανακαλύπτει, ό'τι τήν νύκτα 
καθ’ $ν δ σταυρός έρρίφθη κατά γής ,  δύο 
άνθρωποι, δύο αξιωματικοί,  ών δ είς ώνο- 
μάζετο Λαμπάρ καί 6 έτερος Έταλλόνδ, 
διήλΟον τήν γέφυραν τοΰ Ά μ π ε β ίλ ,  οτι  ησαν 
εν καταστασει υεθης, καί ότι εψαλλον ς·ρα- 
τιωτικόν άσμα.

Τό δικαστηριον συνέκειτο έκ τών άνωτά- 
των βουλευτικών δικαστών τής Ά μ π ε β ίλ .  
Οί βασιλικοί δ ικασταί τής Ά μ π ε β ίλ  ή μ ιλ -  
λώντο πρός τοΰς δημοτικούς προέδρους τής

Τουλούζης. Αέν ησαν όλιγώτερον δίκαιοι. 

’Εκδιδουσι δύο έντάλματα συλλήψεως. Ό  
Δ -Έ ταλλόνδ  δραπετεύει, δ Λαμπάρ συλ

λ α μ β ά ν ε τ ε  καί υποβάλλεται είς άνάκρισιν. 
Άρνεΐται ότι διήλθε τήν γέφυραν, δμολογεϊ 
ύε ότι εψαλλε τό ασμα. Τό δικαστη'ριον τής 
Ά μ π ε β ίλ  τόν καταδικάζει, ουτος δέ εφε
σιβάλλει τήν ΰπόθεσιν είς τό έν Παρισίοις 
άνωτατον δικαστηριον, 'Οδηγείται είς Πα- 
ρισίους, έ'νθα ή άπόφασις εΰρέθη καλή καί 

επεκυρωΟη, εκεϊθεν δέ άποστέλλεται πάλιν 
άλυσσόδετος είς Ά μ π εβ ίλ .  Συνοψίζω τόν 
λόγον. Ή  θηριώδης στιγμή φθάνει.

Ά ρ χο ντα ι  βασανίζοντες τόν ιππότην Λαμ- 
πάρ, όπως όμολογήση τοΰς συνενόχοΰς του* 
συνενόχους εις τ ί ; διότι διέβη μίαν γέφυ
ραν και εψαλλεν εν άσμα. Ει; τά βασανις"/·— 
ριχ συντριβουσι τό γόνυ του’ δ πνευματικός 
του άκούων θραυόμενον τό όστοΰν λειποθυ- 
μεΐ. 'Γην έπιοΰσαν, 5 ’Ιουνίου 1 7 6 6 ,  σύρου- 
σι τόν Λαμπέρ είς τήν μεγάλην πλατείαν 
του Ά μ π ε β ίλ ,  ένθα λάμπει μεγάλη πυρά· 
αναγινωσκεται ή καταδικαστική άπόφασις 
εις τόν Λαμπάρ, κατόπιν κόπτεται ή κάτω 
χειρ του καί μετά τοΰτο έκριζοΰται ή γλωσ
σά του διά σιδ/·,ροΰ εργαλείου. Τελευταϊον 
όλων, κόπτετα ι ή κεφαλή του καί ρ ίπτεται 
εις τήν πυράν. Τοιουτοτρόπως άπέΟανεν ό 
ιππότης Λαμπάρ, δεκαεννεατής τήν ηλικίαν 
(παρατεταμένη καί βαθεΐα συγκίνησις.)

Τοτε, ώ Βολταϊρε, εςεπεμψας κραΰγήν 
φρίκης, καί αυτη είναι ή αίωνία σου δόξα ! 
(έπευμημίαι επαναλαμβανόμενα!.)

Γότε έποίησας έ'ναρξιν τής φοβέρας δίκης 
.ού παρελθοντος, υπερησπίοθης κατά τών 
τυράννων και τών θηρίων τόν αγώνα τοΰ 
άνθρωπίνου γένους καί ένίκησας. Μεγάλε ά- 
νερ, εσο διά παντός ευλογημένος (νέαι έπευ- 
φημίαι.)

Κύριοι, αί φρικαλεότητες άς ΰπέμνησα 
όιεπραττοντο εν τώ  μέσω έξηυγενισμένης
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κοινωνίας* ή ζωή ητον εΰθυμος και ζωηρά 
έπορεύοντο καί ήοχοντο, άλλ’ ούδείς εστρε- 
φεν ΰπεράνω ΐ  κάτωθι έαυτοΰ τό βλέμμα* 
ή αδιαφορία κατήντησεν ακηδία* χαριεντες 
ποιηταί,  δ Σαίντ Ώ λαίρ ,  δ Βουφλαίρ δ Ζαν- 
τίλ-Βερνάρ συνέταττον ώραίους στίχους. Ή  
αυλή έβριθεν εορτών, αι Βερσαλλιαι ηκτινο— 

βόλουν, οί Παρίσιοι έκειντο εν τί) άμαθεικ, 
καί κατά τήν έποχήν ταύτην, διά θρησκευ

τικής θηριωδίας, οί δικασταί έθανάτουν ένα 
γέροντα έπί τοΰ τροχού καί οι ιερείς έςώ- 
ρυττον τήν γλ.ώσσαν παιδίου δι’ 8ν άσμα 
(ζωηρά συγκίνησις, χειροκροτήσεις.)

Έν τώ  αέσω τής κούρου καί πένθιμου 

ταύτης κοινωνίας, ό Βολταΐρο; μονος και 
βλέπων άπάσας τάς δυνάμεις ταύτας συ· 
νηνωμένας, τήν αύλήν, τήν ευγένειαν, τά 

πλνούτη, τό τυφλόν πλήθος, τοΰ; βδελυρους 
μεγιστάνας, τοΰς τοσοΰτον ΰ-ερόπτας εις 
τοΰς ΰπηκοους, τοσοΰτον πειθήνιου; εί; τον 
κύριον, πνίγοντας τόν λαόν καί κολακεύον
τας γονυκλιτεΐς ενώπιον τοΰ βασιλέω; 
(ευγε), τόν κλήρον, μ ίγμα  υποκρισίας καί 
φανατισμού* δ Βολταΐρος μόνος, το έπανα- 
λ,αμβάνω, έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τοΰ 
συνασπισμού τούτου απάντων τών. κοινωνι
κών σωι/.ατέίων, κατά τοΰ καταπληκτικού 

καί τρομερού κόσμου τούτου καί έκέρδισε 
τήν μάχην. Καί ποΐον ήτο τό όπλον του ; 
έκ;ίνο όπερ έχει τήν έλαφρότητα τού άνε
μου καί τήν ίσ^ΰν τοΰ κεραυνού* ό κάλα
μος (χειροκροτήσεις).

Αιά τοΰ όπλου τούτου έπολέμησε, διά 
τού όπλου τούτου ένίκησε.

Κύριοι, χαιρετίσωμεν τήν μνήμην του.
Ό  Βολταΐρος ένίκησεν, ό Βολταΐρο; έποι- 

•/,σατο τόν άκτινοβόλον πόλεμον τοΰ ένός 
έναντίον όλων, δηλαδή τόν μέγαν πόλεμον. 
Τόν πόλεμον τής διανοίας κατά τής ΰλης, 
τόν πόλεμον τοΰ όρθού λόγου κατά τής 
προληψεω;, τόν πόλεμον τοΰ δικαίου κατά

τοΰ άδικου, τόν πόλεμον ΰπέρ τοϋ καταθλι-  

βομένου κατά τού καταθλίβοντος, τόν πό
λεμον τή ; άγαθότητος, τόν πόλεμον τής 
πραότητος. Κ\ y t  τήν τρυφερότητα γυναικός 

καί τήν όργήν ή'ρωος. ΤIIτ ο μέγας νοΰς καί 
άπειρος καρδία (Ευγε).

Ένίκησε τόν παλαιόν κώδηκα καί τό 
παλαιόν δόγμα. Ένίκησε τόν φαιουδαλικόν 
δεσπότην, τόν γότθο ' δικαστήν, τάν ρωμαΐον 
ιερέα. ’Ανύψωσε τόν συρφετόν είς τά αξίωμα 
τοΰ λαού. Έδίδαξεν, είρηνοποίησεν, έξεπο- 
λίτισεν. Έπολέμησεν ΰπέρ τού Σιρβεν καί 

τοΰ Μοντμπαλλΰ, ώς ΰπέρ τού Γάλα; καί 
τοΰ Λαμπάρ* ΰπέφερεν άπάσα: τά ;  άπειλάς, 
άπάσας τάς ύβρεις, άπάσας τάς καταδ ιώ 
ξεις, τήν εξορίαν. ΤΗτον ακάματο; καί ά -  
κράδαντος. Ένίκησε τήν βίαν διά τού μει
δ ιάματος, τον δεσποτισμόν διά τού σαρκα
σμού, τό άλάνδαστον διά τής ειρωνείας, τήν 
ΐσ/υρογνωμοσύνην διά τή; καρτερίας, τήν 

άγνοιαν διά τής αλήθειας.
Έξέφερον τήν λέξιν, μειδίαμα* διακόπτω 

τόν λόγον, Μειδίαμα είναι δ Βολταΐρος.
Τό μειδίαμα τοΰτο είναι ή φρόνησις. Τό 

μειδίαμα τούτο, τό επαναλαμβάνω, εΐναι 6 
Βολνταΐρος. Τό μειδίαμα τούτο προχωρεί έ- 
νίοτε μέ/ρ ι τοϋ γέλωτος, άλλ’ ή φιλοσοφι
κή άθλιότης τό συγκιρνα. Πρός τοΰς ΐσχυ- 
οοΰς είναι y λευαστής* πρός τοΰ; αδυνάτου: 
θωπευτικός. Ενοχλεί τάν πιέζοντα καί εν
θαρρύνει τόν πιεζόμενον. Κατά τών μ εγ ι
στάνων τό σκώμμα, κατά τών μικρών ή 
εΰσπλαγ/ν ία .  *Ας συγκινηθώμεν έκ τού 
μειδιάματος τούτου. Ιίίχεν ακτίνας αυγής. 
Έ φώ τισε τό άληθές, τό δίκαιον, τό καλόν 
καί τό τίυ.ιον έν τώ  ωφελίμω* εφω-ισε το 
εσωτερικόν τών προλήψεων. Αι άσχημιαι 
αΰταί είσιν αξιοθέατοι και τας εδειξε. Τά 
πνεύμά του, ώς φωτεινόν ητο γόνιμον.

Ή  νέα κοινωνία, η επιθυμία τής ίσότητος
\ t  ν  £ ~καί τών παραχωρήσεων, και η εναρ,ις της
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αδελφότητος εκείνης, ητις ονομάζεται άνε-  
ξικακία, η αμοιβαία καλή θέλησις, ή ανα

λογία  τών ανθρώπων καί τών δικαιωμάτων, 
r, άναγνώρισις τοΰ όρθοΰ λόγου ώς ΰπερτά- 
του νόμου, η έξάλειψις τών προλήψεων καί 
μεροληψιών, ή γαλήνη τών ψυχών, τό πνεΰ

μα τής έπιεικείας καί συγγνώμης, ή αρμονία 
ή ειρήνη, ίδοΰ τ ί  έξήλθον έκ τοΰ μεγάλου 
τούτου μειδιάματος.

Την ημέραν, ητις άναμφιβόλως είναι προ

σεχής, καθ’ ην άναγνωρισθησεται η ταύτό- 
της τής σοφίας καί έπιεικείας, τήν ημέραν 
καθ’ ·?,ν άνακηρυχδή ή άμνηστεία, έστέ β έ 
βαιοι δτ ι ,  έκεΐ υψηλά, εί; τους αστέρας, ό 

Βολταιρος θά μειδιάσν;. (’Ενθουσιώδεις επευ
φημίας έπαναληφΟεϊσαι τρίς. ΙίραυγαΙ ζη 
τώ  ή άμνηστεία!)

(έπεται τό τέλος)

Ε Ρ Γ  Α Σ  I Α Ι

Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ
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*Ανεγνώσθησαν αί έξής διατριβαί :

Ο κ. IV. Πετρής, περ ί Φωσσίου.

Ό  κ. Μ. Χαιρέτης, „epi Β εν ια μ ίν  J i -  
σραί.Ιη.

Ο κ. Κ. Λαναρά;, περ ί Σ ινώ πης.
Ό  κ. 0 . Ζαφειρόπουλος, Α ν ά μ ικ τ α .
Ο κ. Μ. Ίωαννίδης, μετάφρασιν τής 

τοΰ Βολταίρου τραγωδίας ο θάνατος τοΰ 
Κ αίσαρος.

Ο κ. ϊ .  Ζυγουρα:, Οικιακή και πο .Ιιτ ι-  
κή οίκονομί».

Ό  κ. Β. Κρασσακόπουλος, nepl  
σ τ ια ν ή ς  μ η τ ρ ύ ς .

*0 Σύλλογος κατά τάς πρώτας συνεδριά

σει; αυτοΰ έπεψηφισε τόν προϋπολογισμόν 
τών εσόδων καί εξόδων τή ; άρξαμένης πε

ριόδου, καθ’ 8ν τά  μέν έσοδα ανέρχονται 

εί; δραχμά; 2 , 9 5 9  2% ο- δέ έξοδα εις 
δραχ. 1 ,8 5 5 .

Κ ατά  τήν τακτικήν συνεδρίασιν τής 2 8  
’Οκτωβρίου, γενομένη; επίσημου έγκαθι-  
δρυσεως τών νεων αρχών, δ τέως αντιπρόε
δρος κ. Τ. Βισβίζη; εδωκεν εύθύνας τών 
πεπραγμένων κατά τήν ληξασαν δεκάτην 
περίοδον, ό δέ νέος πρόεδρος κ. Π. 'Ραζής 
ανελαβε την άρχην. Κατά τήν λογοδοσίαν 

τοΰ τέως αντιπροέδρου ό Σύλλογος συγκρο
τε ίτα ι  ήδη έξ 6 0 5  μελών, ήτοι U  2 5 5  
επίτιμων, 9 6  έκτακτων, 231  άντεπιστελ- 
λόντων καί 2 3  τακτικών. Κατά τήν π ε 
ρίοδον ταύτην εισεπράχθησαν μέν  δ ρ α /μ α ί  
2 , 5 8 7  G/ u0, έδαπανη'ήησαν δέ 2 , 5 7 7  13/ ()0.

Ο Σύλλογος έπί τώ  Οανάτω τοΰ επ ιτ ί 
μου αύτοΰ προέδρου ΕΥΣΤΑΘΙΟ!’ ΣΙΜΟΥ 
εις ένδειξιν βαθυτάτου πέν9ου;, διέκοψε 
τάς συνεδριάσεις αύτοΰ έπί 15  ήμέρας καί 
άπεφασισεν, οπως τελέσν) πολιτικόν μνη
μόσυνο ν.

Ό  Σύλλογο; άνέγραψεν ώ; ευεργέτην 
αύτοΰ τό έπίτιμον μέλος κ. Λέοντα Μελαν 
ως προσενεγκόντα υπέρ τών δημοτικών 
βιβλιοθηκών βιβλία ανώτερα; αξίας τών 
2 0 0  δ αχμών.

Κ ατα τάς τελευταίας συνεδριάσεις έξε— 
λέχθησαν τακτικά  μέλη οί κκ. Δ. Σούγ- 
κρας, Κ. Μυρτίλος, Μ. Κατζίμπαλης,  Π. 
Παπαγιαννόπουλος, Θ. Ζαφειρόπουλος, Κ .  
Σακελλαριδης και I. 'Ραγκος καί έκτακτον 
ό κ. Ίωάν. Κουμέλης. Μετεγράφη δέ εί; 
τά  έν Ζακύνθω άντεπιστέλλοντα μέλη τό 
μέχρι τοΰδε τακτικόν κ. A. Α. Καντακί- 
δ/ι; καί παρτρτήθη τό τακτικόν έπίσης «.έ
λος κ. Π. Δαμιανός.


