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['Ids συνέχειαν ψν.Ι.Ιάδιον Λ'.]

Ή  Γερμανία εχει διωργανισμένον σύστημα Γυμνασίων και Βα
σιλικών σχολείων (Real schulen) διά τά άρρενα ύπό την έπιτήρησιν 
τής Κυβερνήσεως, σύστημα δπερ δύναταί τις νά είπτ) άνευ <ρόβου 
άντιρρήοεως οτι χορηγεί την καλλίστην μέσην έκπαίδευσιν ήτις 
δύναται νά ύπάρξ·/) είς τόν κο'σμον. Ά λ λ ’ επειδή ή Κυβέρνησις δέν 
εφρόντισε νά καταρτία7] διά τά κοράσια αντίστοιχον σύστημα, οι 
ίδιώται έσύστησαν κατά τά τελευταία ετη τά (Hohere Tochter 
schulen) ’Ανώτερα σχολεία τών κορασίων.

Ά λλά  τά σχολεία ταΰτα δέν άντιστοιχοΰσι πρός τά Γυμνάσια 
τοΰ Κράτους· διό και προσπάΟειαι κατεβλήΟησαν έν Βερολινω, Δαρ- 
μστάττγ), Βρέμϊ], και άλλαις πόλεσιν, όπως χορηγηΟώσιν τά μέσα 
εις τάς έχούσας άνωτέραν τών 16 ετών ηλικίαν νέας, νά συμ- 
πληρώσωσιν ΰψηλοτέραν άνατροφήν. Κατά τό 1872 !ν τή συνε- 
λεύσει τών Κυριών, άνεγνώσθη ύπό τοΰ Κυρίου Wendt προ’τασις ά- 
οορώσα τήν σύστασιν Παρθεναγωγείου ή πραγματικοΰ Γυμνασίου 
νεανιδων, έν ω αυΐαι έμελλον νά έκπαιδεύωνται ώς τά άρρενα.

Καί ή συνέλευσις τών Κυριών έξεφράσθη υπέρ τοΰ ιδρύματος· 
αλλ η δημοσία γνώμη εν Γερμανία είναι μόλις έτοιμη είσέτι όπως 
έξισωσγ] τό έύαφος τό χωρΐζον τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τών άρ· 
ρένων άπο τής τών θηλέων. Ούτω καί ό δοκτωρ Wiese είς τάς 
κΓερμανικάς έπιστολάς έπί τής άνατροφής τών Άγγλίδων» μνείαν 
ποιούμενος τής τών Γερμανίδων, περαίνει λέγων δτι ή άνωτέρα 
εκπαιδευσις εκίΐνων είναι άντιγερμ«νική.

Μολοντούτο υπήρξαν έν Γερμανία γυναίκες προσπαθήσασαι νά
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έξέλθωσι του περίωρισμένου κύκλου των, και νά έπιτύχωσι πτυχία 
Πανεπιστημίου.

Περί τάς άρχάς της πάρούσης έκατονταετηρίδος ύπήρχε γυνή κα
λούμενη Κυρία von Siebold, άναδειχθεϊσα τοσοΰτον εις την έξάσκησιν 
τής μαιευτικής, ώστε τό Πανεπιστήμιον τής Giessen, έδωκεν αύτ?ί 
πτυχίον μετά τοΰ βαδμοΰ Μ. D. (άοκτωρ ιατρικής), Αΰχη είχε θυγα
τέρα καλουμένην Μαριάνναν, καί βραδύτερον Κυρίαν von Heidenseich 
σπουδάσασαν είς τά Πανεπιστήμια τής Giessen και Gottingen, ητις 
και έλαβε τό πτυχίον της τό 1817. ΆποθανοΟσα τό 1859, έθεωρεΐ- 
το έν Γερμανία ώς πρώτη έν τώ ίδιαιτέρω αυτής έπιστημονικώ
κλάδω.»

'Γποθέτομεν οτι αί Κυρίαι αυται ήσαν έξαίρεσις, ώς καί αί σύγχρο
νοι αύτών Γαλλίδες, διότι ούδεμία διάδοχος αύτών αναφαίνεται προ 
τής παρελεύσεως πολλοΰ χρόνου. Τό κατο'πιν επόμενον παράδειγμα 
κυρία; πτυχιούχου έν Γερμανί^, είναι νέα τις Τωσοίς έπί μακρόν φοι- 
τήσασα είς τήν έν Λειψία Νομικήν σχολήν, και λαβοΰσα τό πτυ
χίον της περί τάς άρχάς τοΰ 1874. Ά λ λ ά  κατά τόν αύτόν χρο'νον 
και άλλαι κυρίαι έφοίτουν είς τήν σχολήν τής ’Ιατρικής, καί Νομι
κής, νομίζομεν δμως ότι ησαν ξέναι. Περί τά τέλη τοΰ 1874  νέα 
τις Ίουδαία έλαβε πτυχίον διδάκτορος τής φιλοσοφίας· τό Πανεπι- 
στήμιον τής Γοτίγγης άπένειμεν έπίσης τόν βαθμόν τοΰ διδάκτορος 
τής φιλοσοφίας πρός έτέραν νέαν, τήν δεσποινίδα Kowalewsky. Ή  
Λειψία έχει τό μεγαλείτερον Πανεπιστήμιον έν Γερμανία περιέχον 
περί τούς 300 φοιτητάς. Αί γυναίκες έχουσι τό δικαίωμα τής ει
σόδου πρός φοίτησιν έν αύτώ καί τό προνόμιον τής βαθμολογήσεως 
ύπ’ αύτοΰ. Έλπίσωμεν ότι θά δυνηθώσι ταχέως νά θεραπεύσωσι τήν 
ελλειψιν τής μέσης έκπαιδεύσεως, ητις παρέχει αύταΐς νΰν μεγίστας 
δυσκολίας πρός εισαγωγήν καί φοίτησιν έν τοΐς ΙΙανεπιστημίοις. 
Ά λ λ ’ έν Γερμανία ένθα άπέκτησαν τήν εξιν νά περιμένωσι τήν 
πρωτοβουλίαν τοΰ Κράτους εις τά τής έκπαιδεύσεως, καί ένθα ο 
πλούτος τών ιδιωτών είναι, σχετικώς πρός άλλας χώρας, μικρός, 
τοΰτο δέν είναι τοσοΰτον εύκολον, εκτός άν τό Κράτος λάβτι τήν 
άπόφασιν ταύτην* άλλά φρονοΰμεν ότι τό νά πείση τις τό Κράτος νά 
μεταβάλτι φρόνημα, είναι δύσκολος έπιχειρησις.

Έ ν ’Ιταλία εΰρίσκομεν βελτιουμένην βαθμηδόν τήν μέσην έκπαί- 
δευσιν, καί τά Πανεπιστήμια ούδέποτε κλεισθέντα εις τάς γυναίκας. 
Έ ν Ιταλία  ή άνατροφή καί ή γενική κατάστασις τών νεανίδων δέν 
έβράδυνε νά άναγεννηθ/j. Πρδ τοΰ 1801 δέν ύπήρχεν άνεγνωρισμένη · 
μέση έκπαίδευσις, πλήν τών σχολείων τών σκοπούντων τήν μόρφωσιν 
τών διδασκάλων άμφοτέρων τών φύλων. Πολλάκις κοράσια μή πρυω· 
ρισμένα είς τό έπάγγελμα τών διδασκαλισσών, κατετάττοντο είς τά 
διδασκαλεία, διότι δέν ειχον άλλην όδόν πρός έξακολούθησιν τών 
μαθημάτων των. Ά λ λ ’ έκτος τούτων ήσαν καί τά έν μοναστηρίοις 
σχολεία, άτινα καί σήμερον ΰπερβαίνουσι κατά τόν άριθμόν πάντα 
τά λοιπά. Ά λλά  ταΰτα είναι αρνητική ποσότης κατά τήν άληθή 
άνάπχυξιν χαί ανατροφήν.

Εύτυχώς άπό τοϋ 1866 διδάσκουσιν έν αύτοΐς ΰποχρεωτικώς μό
νον διδάσκαλοι άνεγνωρισμένοι ΰπό τής Ιίυβερνήσεως. ‘Τπήρχον 
έπίσης έκπαιδευτήρια ίδρυθέντα έπί τής Αύστριακής δυναστείας, 
καί εξ Γυμνάσια διατηρούμενα ΰπό τής τότε Κυβερνήοεως άνά εν 
είς τάς πόλεις Μιλάνον, Φλωρεντίαν, Πα?^έρμον, καί Βερώνην, δύο 
δέ είς τήν Νεάπολιν. Ταΰτα ήσαν καί διατελοΰσιν έτι σχολεία υπο
τρόφων τής Κυβερνήσεως.

Οΰτω δέ ένω ήχο δυνατόν εις τόν πτωχότατον παϊδα άπό τοΰ 
12ου μέχρι τοΰ 18ot> έτους τής ηλικίας του νά φδάστ) άπό τών προ
καταρκτικών σχολείων είς τό Πανεπιστήμιον διά τών Γυμνασίων, καί 
είς τούς νέους νά διέλθωσι τό Πανεπιστήμιον άπό τοΰ 18ου— 21ου 
έτους τής ηλικίας των, διά τά κοράσια ΰπήρχον μόνον τά νηπιακά 
σχολεία, καί ίσως τά μοναστήρια. Είλικρινώς άναγνωρίσασα τό α
δίκημα τό προσγινόμενον είς τάς κόρας έκ τής μεταξύ τών φύλων 
άνισότητος ταύτης, ή δημαρχία τοΰ Μιλάνου άπεφάσισε τό 1861 νά 
ίδρύσϊ] άνώτερον σχολεϊον τών κορασίων. Ή  έκθεσις τοΰ συμβουλίου 
στηρίζει τήν άπόφασίν του ταύτην έπί τών έξης σκέψεων. αΤό συμ- 
ϊβούλιον λαμβάνον ύπ’ οψιν ότι σπουδαία μέχρι τοΰδε ΰπάρχει έλλει- 
ϊψις είς τήν έκπαίδευσιν τών νεανίδων, καθότι ή μεν έκπαίδευσις 
Ατών άρρένων γίνεται είς σχολεία διήκοντα βαθμηδόν μέχρι τών
«Π α νεπ ισ τη μ ια κ ώ ν  σ πουδώ ν, ή δέ τώ ν  θη λ έω ν  π ερ ιορ ίζετα ι  μόνον
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2είς τα προκαταρκτικά σχολεία· δτι ό Νόμος παρέβλεψεν δλοκλή- 
3ρως τον καταρτισμόν υπέρ τών θηλέων Γυμνασιακής παιδείας, ώ- 
ίσανεί αί γυναίκες εδικαιούντο να τυγχάνωσι παι&είας έπιπολαίου 
3 μόνον καί λίαν στοιχειώδους, ένω τουναντίον επρεπε νά καταβάλ- 
»ληται μεγίστη φροντ'.ς όπως καλλιεργείται ή διάνοια εκείνων αΐτι- 
»νες είσί προωρισμέναι νά χρησιμεύσωσιν οί πρώτοι τών άρρένων 
S διδάσκαλοι* διά τους λόγους τούτους το συμβούλιον θεωρεί καθή- 
ϊκον αύτοΰ νά χορηγήσει έπίσης είς τάς γυναίκας, διτ; τής ίδρύσεως 
» τοιούτων έκπαιδευτηρίων, τά μέσα όπως του λοιπού αύται γεύων- 
»ται της μέσης παιδείας, της οποίας ούδεμία γυνή πρέπει νά διατελ^ 
»έστερημένη, έκτος μόνον εκείνων αΐτινες ασχολούνται είς τά εύ· 
ατελέστατα χειρωνακτικά επαγγέλματα».

Ό  Βήμός του Μιλάνου έΘεώρησε την εφαρμογήν τών σκέψεων 
τούτων ΰπέρτατον αύτοΰ καθήκον κατά συνέπειαν έπραγματο- 
ποίησε τδ σχέδιον τοΰτο, ούδεμιας φεισάμενος δαπάνης δπως 
καταρτίσει τδ νέον σχολεΐον άξιον λόγου. Κατά τδ 186-ί τδ 
Τουρίνον ηκολούΟησε τδ καλόν τοΰτο παράδειγμα, τότε δέ ή Ι τ α 
λική Ιίυβέρνησις έκτιμώσα τήν σπουδαιότητα τοϋ έργου, ύπεσχέθη 
μεγάλας συνδρομάς προς πάσας τάς πόλεις αΐτινες θά προέβαινον είς 
τον καταρτισμόν άνωτέρων σχολείων διά τά κοράσια. ΙΙράγματι δέ 
διωργανίσθησαν σχολεία εις "Ας:ην (Asti), Γενέβην, Παδούην, Βολω- 
νίαν, Φλωρεντίαν καί τελευταΐον εις 'Ρώμην μόνον κατά τδ 1 874. 
ΙΙάντα ταΰτα είναι δημόσια καθημερινά σχολεία, έχοντα κατά τι τόν 
οργανισμόν τών έν ’Αγγλία Νέων άνωτέρων σχολείων της εταιρίας 
τών δημοσίων ημερησίων σχολείων διά κοράσια. (High schools of the 
Girls’ Public Day Schools Company).

To πρόγραμμα περιλαμβάνει κατωτέρας καί άνωτέρας τάξεις. Είς 
τάς κατωτέρας, έκτος τών συνήθων κλάδων τής διδασκαλίας, διδά
σκονται στοιχεία φυσικής επιστήμης, οικιακή οΐκονομ.ία, υγιεινή, 
γεωμετρία, καί ιχνογραφία. Είς τάς άνωτέρας τάξεις διδάσκονται 
προς τοίς άλλοις καί στοιχεία ηθικής φιλοσοφίας καί κοινωνικής 
οικονομίας, ή ίςορία τής ’Ιταλικής φιλολογίας, ξέναι φιλολογίαι, πο
λιτική γεωγραφία, Ιστορία τοϋ μεσαιώνος καί τών νεωτέρων χρό
νων, τά στοιχεία τής φυσικής γεωγραφίας, φυσική ιστορία, φυσική, 
καί χημεία. Ταΰτα είσί μαθήματα υποχρεωτικά είς τάς μαθήτριας.

Διδάσκονται έπίσης μή υποχρεωτικά μαθήματα, ή Γαλλική, ’Αγ
γλική κλί ή Γερμανική, ή γυμναστική, ή ώδική, καί εργόχειρα· διά 
πληρωμής δέ προσθέτων διδάκτρων, τοπογραφία, εικονογραφία καί ορ
γανική μουσική».

Λαμβανομένης υπ' οψιν τής έκ τής ίδρύσεως τών σχολείων τούτων 
έπελθούσης καταστάσεως τών πραγμάτων, τδ πρόγραμμα τοΰτο τών 
σχολείων, υπόσχεται πολλά υπέρ τής πλήρους διανοητικής άναπτύ
ξεως τών ’Ιταλίδων μετά τον προς αύξησιν τών νέων ιδεών καί τήν 
γέννησιν ύψηλοτέρων άπαιτούμενον χρόνον. Τδ κυριώτερον ελάττωμα 
δπερ δυνατόν νά εδργ τις είς τα υπδ τοΰ δήμου συντηρούμενα ταΰτα 
παρθεναγωγεία, είναι δ μέχρι δεκαεξϊετοΰς ηλικίας περιορισμδς τής 
έν αύτοίς έκπαιδεύσεως· άλλ’ ή έκ τής είς τά Πανεπιστήμια παραδοχής 
τοΰ ωραίου φύλου γεννηθεΐσα άμιλ?να, θά συμβιβάσω πιθανώς τάς 
δφισταμένας δυσκολίας διά τής παρατάσεως τοΰ χρόνου τών σπουδών.

Τά σ/ολεϊα ταΰτα είναι πολύ καλείτερα τών έν Γερμανία άνωτέ
ρων Παρθεναγωγείων. Τδ πρόγραμμα τών έν αύτοίς διδασκομένων 
μαθημάτων, συντάττεται όπδ τοΰ Σχολαστικού συμβουλίου έκάστης 
Δημαρχίας ή τοΰ Κράτους, κατά τάς περιστάσεις* τά σχολεία ταΰτα 
διατελοΰσιν ύπδ τήν αύτήν επίσημον έποπτείαν, καί αί έτήσιαι εξε
τάσεις αύτών γίνονται ύπδ τών αύτών ’Αρχών τών προεδρευουσών 
είς τάς τών Γυμνασίων καί Λυκείων τοΰ Κράτους. ’Αληθώς δ’ εί- 
πεΐν, ή μέριμνα ήν οί κατά καιρούς υπουργοί της έκπαιδεύσεως έπε- 
δείξαντο πρδς βελτίωσιν τής άνατροφής τών κορασίων, έξωμάλυνε τά 
μέγιστα τήν πρδς τήν άνωτέραν έκπαίδευσιν αύτών δδδν έν τή άνα- 
γεννωμέν·/) ‘Ιταλία. Κατά τό 1876 τά δεκαπέντε Πανεπιστήμια τής 
‘Ιταλίας, ήνοιξαν τάς θύρας αύτών πρδς τδ ώραίον φΰλον, διά Βασ. 
Διατάγματος. Πράγματι μέν δέν άπηγορεύετο καί πρό τής έποχής 
ταύτης ή εν αύτοίς παραδοχή τών ζωηρώς έπιθυμούντων νά φοιτή- 
σωσι κορασίων, άλλά δέν ήσαν δεκταί ύπδ τά αυτά δικαιώματα τής 
φοιτήσεως οια καί οί άνδρες. Κατά τδ ετος τοΰτο κυρία τις έλαβε πτυ
χίον Ίατροΰ εν Πίζτ], (Pisa) δύο δέ άλλαι διεκρίθησαν είς τήν φιλο
λογικήν σχολήν ή μέν, τής Βολωνίας, ή δέ, τοΰ Τουρίνου.

Ή  υψηλοτέρα έκπαίδευσις τών γυναικών έκανονίσθη ήδη εντελώς
έν ’Ιταλία ώς καί ή τών άνδρών* άλλ’ ή δευτερευουσα είτε μέση
έκπαίδευσις τοΰ ώραίου φύλου, χρήζει είσέτι βελτιωσεως δπως φθάστρ
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είς ίσην μοίραν πρός την τών άρρένων. Κατά τό Ί 8 1/ 7 ιδιωτική 
πρωτοβουλία έπεχείρησε και έν Φλωρεντία νά δημιουργήσει υπέρ 
των κορασίων τά αύτά σχολεία πρός έξακολούθησιν τ£ν Γυμνάσιά* 
κών σπουδών οία καί τό Κράτος διά τά άρρενα. Κατά συνεπειαν εγ 
κύκλιος δημοσιευθεΐσα ανήγγειλε τόν διά μετοχών καταρτισμόν 
Γυμνασίου καί Λυκείου έν Φλωρεντία τόν επόμενον Ν οέμβ ρ ιον ,  δπως 
αί γυναίκες διακούουσαι έν τοις έκπαιδευτηρίοις τούτοις τά άπαιτού- 
μενα μαθήματα, γίνωνται δεκταί εις τά Πανεπιστήμια τοΰ.κράτους 
πρός έγγραφήν αύτών εις οίανδήποτε σχολήν βούλωνται καί άπό* 
κτησιν τοΰ διδακτορικού πτυχίου.

Ή  ιστορία της έκπαιδεύσεως τών γυναικών έν Ιταλία , δέν προ- 
σέκρουσε κατ’ εναντίων περιστάσεων ούδ’ εύρεν άντίπραξιν ώς συνέβη 
είς άλλα μέρη* ήδη δέ συνεζητήθη νόμος περί συστάσεως Γυμνα~ 
σίων διά τά κοράσια, καί μετ’ ολίγον ή ’Ιταλία θέλει είσθαι πιθανώς 
ή πρώτη χώρα μεταξύ πασών τών πεπολιτισμενων ΈΟνών ή μέλλουσα 
νά τύχτ) εντελώς ώργανισμένου συστήματος, άπό τών νηπιακών σχο
λείων μέχρι τών Πανεπιστημίων, ομοιομόρφου πρόςάμφότερα τάφΰλα. 
Τοΰτο αρμόζει κάλλιστα είς τή* χώραν, έφ’ ής έπεσαν αί πρώται 
άκτΐνες τής ’Αναγεννήσεως.

Ούδεμία άλλη χώρα δύναται νά κομπάζτ) έπί έλευθεριότητι κ«ί 
φιλοφροσύνη πρός τό ώραΐον φΰλον άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων, 
όσον ή Ιταλία. Τά Πανεπιστήμια αύτής έδείχθησαν πάντοτε εύμενή 
πρός τάς γυναίκας, πάντων δέ τούτων έξέχει τό τής Βολωνίας. 11ε- 
ριεργείας χάριν άναφέρομεν τά έξης παραδείγματα ληφθέντα έκ 
διαφόρων συγγραφέων. Κατά τό 1209 κυρία τις καλούμενη Betisia 
Gozzadini έλαβε τον βαθμόν «διδάκτωρ είς τά Νομικά» παρά τοΰ 
Πανεπιστημίου τής Βολωνίας* άλλά τοιαΰτα παραδείγματα έλαβον 
χώραν βραδύτερον καί είς τά Πανεπιστήμια τής Παδούης, του Μι
λάνου, τής ΙΙαβίας καί άλλαχοΰ* (ϊδε « Ή  ’Ιατρική ώς έπάγγιλμα 
τών γυναικών» ύπό τής Sophia Jcx Blake)· άλλά καί κατά το 1380 
ύπήρχεν έν Βολωνίοι ή Madalena Duonsignori, καθηγητής ττ,ς Νο
μικής. Ή  τελευταία έκατονταετηρίς παρέχει αφθονίαν Κυριών αΐτι- 
νες διεκρίΟησαν ώς καθηγηταί είς τά Πανεπιστήμια. Ουτω, χατά τό 
1733, ή Laura Bassi ήτο καθηγητής τής φιλοσοφίας είς τό ΙΙανε- 
«ιστήμιον τής Βολωνίας, η Maria Gaetana Agnesi, καθηγητής τών

Μαθηματικών τό 1750, κχί ή Clotilde Tambroni, καθηγητής τών 
'Ελληνικών τό 1794 Τότε δέ περί τά μέσα τής αυτής έκατονταε
τηρίδος, ύπήρχε κυρία τις καλούμενη Anna Marandi Mazzolioi, ής 
ό σύζυγος κατείχε τήν έδραν τής ’Ανατομίας έν τώ άνω είρημένω 
Πανεπιστημίω. Επειδή  δέ συνέπεσε νά άσθενήσ?) ουτος, ή δέ σύζυ
γός του τόν ήγάπα πολύ, έζήτησε νά 'τόν άναπληρώσ/; είς τήν 
διδασκαλίαν τοΰ μαθήματος τής ’Ανατομίας. ’Αμέσως δέ, λαβοΰσα 
τήν πρός τοΰτο άδειαν, έξηκολούθησε τήν παράδοσιν τών μαθημάτων 
τής ανατομίας άντ’ αύτοΰ, καθημένη όπισθεν παραπετάσματος. Αυτη 
κατε'στη περίφημος* καίτοι δέ προταθείσης αύτή έδρας έν Μιλάνω, 
άιτεποιήθη ούχ’ ήττον, καί έμεινεν έν Βολωνία μέχρι τοΰ θανάτου 
της κατά τό 1774. Τά έκ κηροΰ άνατομικά αύιής προτυπώματα 
έπιδείκνυνται έτι καί νΰν μεθ’ υπερηφάνειας έν τώ Άνατομικώ Μου- 
σείω τής Βολωνίας. Ά λλά  καί κατά τάς άρχάς τής παρούσης έκα
τονταετηρίδος, πολλαί άλλαι ’Ιταλίδες έμιμήθησαν τό παράδειγμά 
της, καί τούτων ή τά μάλα διακριθεΐσα, ήτον ή Maria delie Donne, 
ητις λαβοΰσα τό πτυχίον της έν Βολωνία κατά τό 1806 , διωρίσθη 
κατόπιν ύπό τοΰ Ναπολέοντος Βοναπάρτου εις τήν έν τω αύτώ Πα- 
νεπιστημίω έδραν τής Μαιευτικής.

Ταΰτα άρκοΰσιν όπως καταδείξωσι τήν τε προθυμίαν δι’ ής τό 
ώραΐον φΰλον έν ’Ιταλία έδικαίωσε τήν προαγωγήν αύτοΰ πρός άνω- 
τέραν έκπαίδευσιν, καί τήν ταχύτητα καί εύμένειαν ήν έπεδείξατο 
τό τε Κράτος καί αί Δημοτικαί άρχαί οπως ύποστηρίξωσι τάς νέας 
ιδέας, ότε έφθασαν είς τάς άκτάς τής ’Ιταλίας, πρός ίκανοποίη- 
σιν τών δικαίων πόθων τοΰ ωραίου φύλου καί πραγματοποίησιν τής 
άπαιτουμένης πρός έκπαίδευσιν βελτιώσεως αύτοΰ. Παραλείπομεν 
ολως τήν άντίπραξιν ήν ό κλήρος άντέταξεν είς μάτην πρός τήν 
νέαν ταύτην πρόοδον, διότι έκαστος έννοεΐ οτι τά συμφέροντα αύτοΰ 
έν γένει είς τήν ’Ιταλίαν, άντίκεινται πρός τήν άληθή επιστημονικήν 
πρόοδον άμφοτέρων τών φύλων.

Καί έν Αύστρία ήρχισε νά δίδηται μεγίστη ώθησις πρός βελτίω*
σιν τής άνατροοής τών κορασίων. Κατά τό 1873  συνέστη μεγάλη
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έταιοία προς τόν σκοπόν τοΰ νά ίδρύσγί σχολεία, καί νά διαδώσνι 
τάς ύπ’ αύτης υίοθετηθείσας άρχάς, διοργα-ίσασα ίδιους κλάδους 
καθ’ όλην την χώραν, κα'ι άναγγείλασα οτι το κύριον μίλημα 
αύτης ήτο νά σώστ; τάς γυναίκας άπδ της ολέθριας επιρροές τών προ
λήψεων και τών δεισιδαιμονιών αϊτινες διαδίδονται Ιν γενει ύπδ τήν 
σκέπην καί έπί τ7) προφάσει της ανατροφής. Τδ πρόγραμμα τών 
νέων σ/ολείων περιελάμβανε την Γερμανικήν γλώσσαν, Ιστορίαν, 
νεωτέραν φιλολογίαν, καί τάς φυσικάς έπιστήμας. Ώ ς  σύςημα άνωτέ
ρας έκπαιδεύσεως, τό πρόγραμμα τοϋτο δέν παράγει καλήν έντύπωσιν, 
καί καταδεικνύει ότι ή προτέρα θέσις τών πραγμάτων ήτον άληθώς 
ελεεινή· άλλ’ η πρδς τά βελτίω τάσις της έκπαιδεύσεως είναι 
ουσιώδης, καί έν καταλλήλω χρονω είναι βέβαιον οτι θα εχει ευαρεςΌν 
αποτέλεσμα. Μικρόν μετά ταΰτα νέον Λύκειον ίδρύθη είς Gratz. Προ 
της έποχής ταύτης έν τούτοις, κατά τό 1870 , τό Πανεπιστημιον τήί 
Βιέννης έπεσφράγισε τήν νέαν τάσιν διά τής παραδοχής τών γυναι
κών πρδς φοίτησιν εις τάς σχολάς είς άς οί καθηγηταί παρεδέχοντο 
αύτάς. Κατά τδ 1873 Ιφοίτων τέσσαρες γυναίκες είς τ ή ν ’Ιατρι
κήν σχολήν, έξ ών μία διεκρίθη είς τάς χειρουργικάς εγχειρήσεις μέ 
βαθμόν «άριστα».

Έ ν  Αυστρία, άρα, ώς σχεδόν πανταχοϋ, τό ζήτημα τής παραδο
χής τών γυναικών εις τά Πανεπιστήμια έλύθη, καί ή ύψηλοτέρα έκ- 
παίδευσις είναι προσιτή είς αύτάς κατά βούλησιν. 'Υπολείπεται μ ό 
νον νά καταστώσι γενικώς ίκαναί όπως γίνωνται δεκταί έν αύτοίς, 
τελειοποιούμενης βαθμηδόν τής πρό μικροϋ καταθτισθείσης μέσης 
έκπαιδεύσεως αύτών.

Έ ν 'Ολλανδία κατά τό 1870  έξεδόθη Β. Δ. δι’ού αί γυναίκες ήσαν 
δεκταί πρός έξέτασιν αύτών είς τήν φαρμακευτικήν σχολήν. Τά Πανε
πιστήμια ήνοιξαν τάς θύρας των κατόπιν πρός αύτάς καί κατά τό 
1873  ή πρώτη είς τήν ’Ιατρικήν σχολήν φοιτήσασα είς τάς Κάτω 
Χώρας, δεσποινίς Jacobs, έδωκεν είσιτηρίους έξετάσεις εις τήν φυσι
κήν καί τά μαθηματικά είς τό Πανεπιστημιον τής GrOningcn. Κατά

συνέπειαν έν 'Ολλανδία ή είς τά Πανεπιστήμια έκπαίδευσις τών νεα- 
νίΒων ήρξατο έπίσης κατά τρόπον εύχάριστον, διότι φαίνεται ότι 
κατά τό 1874 οί'Ολλανδοί ειχον τεσσαράκοντα επτά ανώτερα σχο
λεία άρρένων λαμβάνοντα έπιχορήγησιν 15 ,000  λιρών στερλινών, ένώ 
μόνον επτά τών μεγαλειτέρων πόλεων είχον άνά εν άνώτερον σχο- 
λείον τών κορασίων, είς ά αί νεάνιδες ήσαν δεκιαί άπό τοΰ δωδεκάτου 
μέχρι του δεκάτου πέμπτου έτους τής ηλικίας των. ’Εσχάτως όμως, 
ώς λέγεται, υπουργική διαταγή ήνοιξε τάς θύρας παντός γυμνασίου 
τε καί πανεπιστημίου εις τάς γυναίκας.

Κατά -ιό 1875 τό Πανεπιστημιον της Κοπενάγης, άνοιξαν τάς θύ
ρας του εις τάς γυναΐχας, έχορήγησεν αύταΐς τό δικαίωμα νά φοιτώσιν 
εις πάσας τάς σχολάς αύτοΰ έξαιρέσει τής θεολογικής σχολής. Ά 
ληθώς άνεφέρετο ρητώς είς τό έγγραφον τής παραδοχής αύτών, ότι 
δέν έπετρέπετο αύταΐς νά λάοωσι μέρος είς τά ώφελήματα τά προω- 
ρισμένα διά τούς άρρενας σπουδαστάς— έπιφύλαξις άδικωτάτη 
πρός αύτάς. Ά λ λ ’ ή έν τώ ΓΙανεπιστημίω παραδοχή αύτών, είναι 
τό κυριώτερον είς τήν άρχήν. "Οσον άφορδί τήν μέσην έκπαίδευσιν, 
αυτη έπίσης προοδεύει. Ά λ λ ω ς  τε βΈταιρία Γυναικών* εΐργάσθη 
έν Κοπενάγν) όπως προάξτρ ταύτην, όλιγα έτη πρό τής παραδοχής 
αύτών έν τώ Πανεπιστη;πω.

'II Σουηδία, ώς καί ή ’Ιταλία, έφρόντισεν έπιμελώς υπέρ τής β-λ- 
τιώσεως τής μέσης έκπαιδεύσεως τών θυγατέρων της κατά τήν τε- 
λευταίαν δεκαπενταετηρίδα, καί πρό δεκαετίας έχορήγησεν αύταΐς 
τδ προνόμιον τοΰ φοιτάν είς τά Πανεπιστήμια. Είς τήν Στςκόλμην 
ι5ρύθη ύπδ τοϋ κράτους Εκκλησιαστικόν σχολεΐον πρός άνωτέοαν



έκπαίδευσιν διδασκαλισσών χατά το 4861, ώς καί προκαταρκτικόν 
σχολεΐον τοΰ Εκκλησιαστικού κατά τό 1864. Το έπο'μενον έτος 
κατηρτίσθησαν σχολεία προς άνωτέραν έκπαίδευσιν τών κορασίων 
νΰν δε ΰπάρχουσιν ανώτερα σχολεία Ιν Σουηδή δμοια τοις είς τάς 
μεγαλουπόλεις τής Ευρώπης· τοιαΰτα δ’ η μέν Στοκόλμη κέκτηται 
πέντε, η δέ Ούψάλη τρία. Ά λλά  ταΰτα πάντα είσίν Ιδιωτικοί έν τού* 
τοις, και ή επιτυχία του προορισμού αυτών— τοΰτέστιν η άληθής προ- 
παρασκευή τών μελλουσών νά έπιδοθώσιν εις Πανεπιστημιακάς σπου- 
δάς— 5φείλ«ται είς άτομικάς προσπαθείας.

Κατά τόν Αύγουστον τοΰ 1870 , Βασιλικόν διάταγμα έχορήγησεν 
β!ς τάς γυναίκας τό δικαίωμα πρός έγγραφήν καί έξέτασιν εις τά 
Πανεπιστήμια. Τό μέγα Σουηδικόν Πανεπιστήμιον τής Ούψάλης ή- 
νοιξεν έλευθέρως τάς θύρας του αδιακρίτως πρός άμφότερα τά φΰλα, 
διδάσκον δωρεάν πάσης τάξεως άνδρας καί γυναίκας οΐτινες ήρχοντο 
νά γευθώσι των δώρων τής διδασκαλίας του· έξαιρέσει τής θεολογι* 
κής καί νομικής σχολάς, αΐ γυναίκες εΐσΐ δεκταί πρός έξέτασιν είς 
τάς λοιπάς* καθόσον δ’ άφορ3ί τους νο'μους καί τά έθιμα τοϋ Πανε
πιστημίου, αι γυναίκες χαίρουσι τά αυτά προνο'μια μετά τών άνδρών, 
καί γίνονται δεκταί πρός έξέτασιν υπό τα αυτά πλεονεκτήματα. Με · 
ταξΰ τοΰ έτους 1 8 7 1 — 73, τέσσαρες γυναίκες υπέστησαν είσιτη- 
ρίους έξετάσεις, καί κατετάχθήσαν ώς φοιτηταί τοΰ Πανεπιστη
μίου, αί δύο είς τήν Νομικήν, καί αί λοιηαί δύο είς τήν φιλοσοφικήν 
σχολήν. Τότε μάλιστα δύο έτεραι έδωκαν έξετάσεις Όδοντοϊατροΰ 
έν Στοκόλμ»), καί τρεις άλλαι είς τήν χειρουργικήν, άπασαί έξασκοϋ- 
oat νΰν τό έπάγγελμα αύτών μετά πολλής έπιτυχίας.

Πριν ή τό Πανεπιστήμιον τοΰτο χορηγήστ) είς τάς γυναίκας τό 
δικαίωμα τής φοιτήσεως αύτών είς τήν ’Ιατρικήν σχολήν πρός έξά- 
σκησιν ταύτης ώς έπάγγελμα, τό δημόσιον φρόνημα έσυνείθισεν εις 
τήν ίδεαν ότι ή έκπαίδευσις τών μαιών ήτο χατά πολύ άνωτέρα έν 
Σουηδή ή είς οίονδήποτε άλλο μέρος τοΰ κο'σμου. Κατά τό 1697 ό 
Hoorn, ‘Ολλανδός Ιατρός, ζών έν Στοκόλμη, έγνωμοδο'τησεν ότι αί 
μαΐαι ώφειλον νά άποκτώσι γνώσεις τινάς έπί τοΰ έπαγγέλματος των, 
πριν ή έπιτραπ^ αύταΐς ή έξάσκησις. Κατά συνέπειαν ήρξατο διδά
σκων αύτάς δημοσία. Μετά ταΰτα δέ ή έξάσκησις τοΰ έπαγγέλματος 
τούτου έγένετο τό άντικείμενον κανονισμών καί διατάξεων κατ’ έτος
μέχρι τοϋ 1771 έτους ότε τό πρώτον Νοσοκομεΐον ίδρύθη, g όπερ πα*
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ρέσ/ε τοΰ λοιποΰ τά μέσα τής άνατροφής τών μχιών. Ό τε  δέ κατά 
τό 1822 ό Καθηγητής Cederschiold άνέλαβε τήν διεύθυνοιν αύτοΰ, 
άναδιωργάνωσε τά πάντα, καί διέταξε τήν αύτήν σειράν τών μαθη
μάτων δι" άμφότερα τά φΰλα. Έπραξε παν ο,τι ήδύνατο όπως άνυ* 
ψώσν) τήν θέσιν τών γυναικών, καί διά τών παραστάσεών του έπέ- 
τυχε τέλος υπέρ αύτών τό νόμιμον δικαίωμα ίνα αύται μεταχειρί* 
ζωνται έργαλεΐα Μαιευτικής, καί πρός τοΰτο άπ^τεΐτο ενός μηνός 
διδασκαλία πρός άπόκτησιν τοΰ δικαιώματος τούτου. Ή  άπο'κτησις 
τοΰ τίτλου τούτου άνύψωσε τήν μαίαν τά μέγιστα, καθιστώσα ταύτην 
μάλλον σεβαστήν καί παρέχουσα αύτή μεγαλειτέραν άμοιβήν. ‘Υπήρ* 
yov κατά τό 1873 εκατόν τεσσαράκοντα τοιαϋται μαΐαι έν Στοκόλμ/), 
καί κατά πάσαν πιθανο'τητα ό αριθμός αύτών ηύξησεν έκτοτε. Είναι 
προφανές ότι ή ΰπαρξις τοσοΰτον πολυαρίθμου σώματος καλώς πε
παιδευμένων καί μεγάλην έχουσών ύποληψιν γυναικών, άγει φυσικώς 
είς τήν ιδέαν τής γυναικός ώς Ίατροΰ, διαφερούσης τών μαιών 
μο'νον κατά τήν εύρυτέραν τής επιστήμης γνώσιν καί τήν έν γένει 
υψηλοτέραν έκπαίδευσιν.

Είναι άξιον μνείας ότι καί έν Φινλανδία ή άπαίτησις τών γυ- 
ναικώς πρός άνωτέραν αύτών έκπαίδευσιν ευρεν ενθερμον υποστη- 
ριξιν παρά τών άνδρών. Πρό τεσσάρων έτών ίδρύθη Ακαδημία 
πρός τόν σκοπόν τοΰτον είς Helsingfors, έν γ  φοιτώσιν έννενήκοντα 
τρεις γυναίκες μαθητευόμεναι. Τό προ'γραμμα αύτής περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων μαθημάτων, φυσιολογίαν, φυσικάς έπιοτήμας, καί 
μαθηματικά.

Πανταχοΰ ή προς νέαν κατάστασιν πραγμάτων σφοδρά επ ι
θυμία κατέληξεν είς ευάρεστα καί καρποφο'ρα άποτελέσματα· «αί 
ήμέραι τοΰ περιορισμοΰ τής διανοητικής άναπτύξεως, τής κατα- 
πνίξεως καί τής καταστροφής τής άνθροιπίνης ένεργείας, είναι ήριθ- 
μημέναι καθ’ όλον τόν πεπολιτισμένον κόσμον.*

■ «V. ■ ----- ----------------------

Α Γ Γ Λ ΙΚ Α Ι Α Π Ο ΙΚ ΙΑ Ι— ΚΑΝΑΛΑΣ.

'Η  Α γ γ λ ία  δέν έμεινεν είς άπραξίαν ώς προς τό ζητημ* τής 
άνατροφής τών γυναικών της· άλλ’ ένεκα τ·71ς βραδείας αυιής μεθό
δου, «ί άποικίαι της έχορήγησαν πρό αυτ?ίς μετά μεγάλης ποο«



θυμίας είς το ώραίον φϋλον τά μέσα προς επιστημονικήν έκπαίδε.!- 
σιν αύτοϋ. Διό κατά το έτος 1875 ύπήρχον εις τδν Καναδοί (’Α- 
μδρική) πολλαί κυρίαι έξασκοΰσαι το επάγγελμα του ’Ιατρού* άλλά 
τά όρια τοϋ Καναδα συνέχονται μετά τών ‘Ηνωμένων της ’Αμερικής. 
Πολιτειών, ήθελε* είπεϊ τις· άλλ’ έν τη Ίνδικτ), άπαντώμεν, ήτις, 
ώς προς το ζήτημα τοΰτο, επηρεάζεται συνήθως υπό μόνης τής 
κοινής καλαισθησίας, τοΰ αισθήματος τής δικαιοσύνης και τής πρακ
τικής ώφβλείας, αί γυναίκες έξεδήλωσαν κατά το παρελθόν σφοδρο- 
τάτην έπιθυμίαν όπως σπουδάσωσι τήν ’Ιατρικήν, Κατά συνέπειαν 
το 1875 τδ είς Madras 'Ιατρικόν Αύκειον ήνοιξε τάς θύρας του 
προς τάς γυναίκας αΐτινες εκτοτε φοιτώσιν είς τάς παραδόσεις 
μετά τών άνδρών, εξαιρέσει μαθημάτων τινών τής επιστήμης τοΰ 
’Ασκληπιού, άτινα έθεωρή9η επιθυμητόν νά παραδίδωνται χωρι
στά προς έκάτερον τών φύλων. Αυτη έοτίν ή πρακτική οδός τής 
λύσεως τοΰ δυσκολωτάτου τούτου ζητήματος τής έν ,τή Ιατρική 
σχολή συμφοιτήσεως άμφοτε"ρων τών φύλων. Είναι τοσοΰτον εύκο- 
λον νά εύρεθή πρακτικόν συμβιβισμοΰ μέσον, όταν άπαξ έπιτευχδή 
το σπουδαιότερον, τούτέστι τό χορηγεϊν τήν ’Ιατρικήν είς τάς γυ. 
ναϊκας έκπαίδευσιν !

Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ ΙΑ  Κ Α Ι  Ν Ε Α  Ζ Η Λ Α Ν Δ ΙΑ .

Κα'ι έν Αυστραλία τδ ζήτημα του χορηγεΐν επιστημονικήν έκπαί- 
δευσιν είς τάς γυναίκας, ήτο προ πολλοΰ άντικείμενον μερίμνης τής 
έκεΐ αποικίας* κατά δέ τδ 1872  αί νεάνιδες έγένοντο δεκταί είς τάς 
πρδς έγγραφήν άπαιτουμένας εξετάσεις εν τώ Πανεπιστημίω τής 
Μελβούρνης* διότι δύο νέαι παρουσιασθεΐσαι κατά τδ ετος τοΰτο άφοΰ 
ύπέστησαν είσιτηρίους εξετάσεις, είσήχθησαν πρός φοίτησιν έν 
«ύτώ αμέσως. Τό επόμενον ετος αί δοΰσαι είσιτηρίους εξετάσεις 
εφθασαν τον αριθμόν δεκαεννέα. Είς τδ Πανεπιστημιον τής Νέας 
Ζηλανδίας ανήκει ή αληθής τιμή τής κατά πρώτον εντός του Βρετ- 
τανικοΰ Κράτους απονομής βαθμοΰ είς γυναίκα. Κατά τήν 31 ’Ιου
λίου 1877 , άπένειμεν είς τήν δεσποινίδα Edgar, τδν βαθμόν δοκίμου 
τής φιλολογίας, σπουδάσασαν είς τό έν Άουκλάνδί) λυχείω (Auckland).

Έ ν Α γ γλ ία  ή ταχεία προοδευτική κίνησις τής ανατροφής τών 
κορασίων, χρονολογείται άπό τοΰ 1865. Τώ όντι μόλις προ δεκατεσ
σάρων έτών τδ Πανεπιστημιον τής Κανταβριγία; έν ’Αγγλί^ συγ- 
κατένευσε νά κάμτ] τό πρώτον βήμα πρδς απαλλαγήν τών κορασίων 
άπδ τοΰ περιωρισμένου κύκλου τής έκπαιδεύσεως έν ώ έμαραίνοντο, 
έιτεκτεϊ;αν καί είς τας γυναΐ<ας τδ προνόμιον τών εξετάσεων, προς 
άποκτησιν τοΰ δικαιώματος τής εγγραφής καί φοιτήσεως αύτών είς 
τάς σχολάς του. Προ τής εποχής ταύτης αί διδασκάλισσαι, εστερη- 
μ.έναι παιδείας επιστημονικής, δέν ήδύναντο διά τής ίδιας εαυτών 
διδασκαλίας νά παρασκευάσωσι τάς μαθήτριας αύτών προς άνωτεραν 
επιστημονικήν έκπαίδευσιν. Ή  πρδς τήν προοδον ομως επιδυμία αύ
τών φαίνεται οΰσα άμετρος, διότι άναφορά φερουσα τας υπογραφας 
8 0 0  διδασκαλισσών, έπεδόθη είς τδ Πανεπιστημιον δι’ ής αυται έξν)- 
τοΰντο τήν έπέκτασιν τοΰ δικαιώματος τών εξετάσεων και τής εισα
γω γής τοϋ γυναικείου φύλου εντός αύτοΰ. Κατα τα πρώτα ετη αι 
τής άριθμητικης γνώσεις τών νεανίοων ήσαν ελλιπεσταται* αλλ εσ* 
χάτως ή επί τοΰ μαθήματος τούτου πρόοδος εις τά σχολεία τών κο
ρασίων ήτον άνωτέρα τής τών άρρίνων. ’Αληθώς κατα τήν τελευ- 
ταίαν δωδεκαετίαν ή άνατροφή τών κορασίων προήχθη άρκουντως, το 
δέ δημόσιον φρόνημα έχειραγωγήθη τοσοΰτον, ωστε εξετιμησε δεόν
τως τήν προς εύγενέστερον ιδεώδες τάσιν τοΰ ωραίου φυλου, και την 
διαρκή πάλην αΰτοΰ πρός άποκτησιν άνωτέρων επιστημονικών γνω- 
σεων, ών τήν ανάγκην νρθάνετο ού μονον προς συμπληρωσιν τής 
ανατροφής του, άλλά καί πρδς χρησιμοποιησιν αυτο>ν είς τον πρακτι
κόν βίον.

Κατά τδ 1 8 7 6 — ή έν Δουβλίνω ’Ιατρική σχολή έδήλωσεν ότι δέ
χεται πρδς έγγραφήν τας βουλομένας νά ΰποστώσιν είσιτηρίους εξε
τάσεις νεάνιδας* κατά δε το 1877 πέντε κυριαι επωφεληΟησαν τής 
ευκαιρίας ταύτης όπως έγγραφώσιν είς τήν σχολήν τής Ιατρικής. 
Κατά τας άρχάς τοΰ 1 8 7 7 — ή Γερουσία τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ 
Λονδίνου άπεφήνατυ υπέρ τής παραδοχής τοϋ γυναικείου φυλου εις 
τήν Ιατρικήν σχολήν, καί προσδιώρισεν επιτροπήν ίίπως πραγματο-



ποιήστ) την άπο'φασίν ταύτην. Ά λ λ ’ αμέσως .250 φοιτηταί της σχο
λής ταύτης έπέδωκαν αναφοράν είς τήν Γερουσίαν παρακαλοΰντες 
αύτήν να άνακαλέση τοιαύτην άπόφασιν.

Τήν 7ην Μαΐου τοϋ αύτοΰ έτους, ταραχώδης συνέλευσις τής Συγ
κλήτου έξέδωκεν άπο'φασιν '/.ατά πλειονοψηφίαν 13 ψήφων, δηλοΰσαν 
οτι είναι εργον φρονήσεως ΐνα ή παραδοχή τοΰ γυναικείου φύλου 
είς τήν ’Ιατρικήν σχολήν άναβληθή, μεχρισοΰ κανονισθή πρώτον τό 
ζήτημα τής παραδοχής αύτών είς πάσας έν γενει τάς σχολάς τοΰ 
ΙΙανεπιστημίου. Πολλοί έλυπήθησαν διά τήν ψηφοφορίαν ταύτην ύ- 
πονοοΰσαν τήν έπ’ άορπτον αναβολήν τής άμεσου ποθητής μεταρρυ- 
θμίσεως, προστιθεμένων είς τους θιασώτας τής αναβολής, τών έχθρι- 
κώς δίακειμένων είς το ζήτημα τής παραδοχής τών γυναικών καί 
είς τάς άλλας σχολάς.

‘Η Γερουσία όμως συνελθοΰσα τήν 20 ’Ιουνίου τοϋ 1 8 7 7 — έπ®κύ
ρωσε τήν άπόφασίν της Ϊνα αί γυναίκες ώσι δεκταί προς εξετάσεις 
είς τήν ’Ιατρικήν σχολήν, καί άπεφάσισε νά ζητήσγι παρά τοΰ Κοινο
βουλίου νόμον δι’ ου πδσαι αί σχολαί τοΰ Πανεπιστημίου ώσι προ
σιτά! προς φοίτησιν καί άπονομήν βαθμοΰ καί πτυχίου καί είς το ώ 
ραΐον φΰλον. Οΰτω δέ το γενικόν τοΰτο ζήτημα έκανονίσθη δσον ήτο 
δυνατόν νά κανονισθή ύπό μόνου τοΰ Πανεπιστημίου. 'Υπάρχει δε 
ελπίς ότι μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου πασαι αί σχολαί τοΰ Πα
νεπιστημίου θά καταστώσι προσιταί είς το ώραΐον φΰλον τής ’Α γ
γλίας. ’Αληθώς ή παραδοχή αύτών έγένετο βραδέως. Μετά 100 έτη 
οί άνδρες καί αί γυναίκες θά άναγινώσκωσιν ίσως τήν ιστορίαν του 
γεγονότος, χωρίς νά καταπλαγώσι διά τό υπεροπτικόν τοδ έξέχοντος 
εθνικού αισθήματος επί if, έπιτυχία ταύττ)· διότι έν Ά γγλ ιφ , τελευ
ταία έξ όλων τών πεπολισμένων χωρών, τό αίσθημα τοΰτο έθριάμ- 
6ευσε κατά τής συνήθειας καί τών εθίμων ή μδλλον ελεύθερα τών 
Εύρωπαϊκών χωρών ήτον ή τελευταία είς τό νά παραχωρήστ), ού 
μονον ισότητα προνομίων τής άνατροφής, άλλά καί έλευθερίαν κατά 
τήν εκλογήν τοΰ έπαγγέλματος είς τάς γυναίκας της.

Ήδύνατο τις νά εϊπ7) ότι έν ’Αγγλία δέν άπ^τοϋντο ισχυραί 
προσπάθειαι δπως δίδηται ή αυτή ανατροφή πρός τε τά άρρενα καί 
τά θήλεα· άλλ’ ότι ευκόλως θά παρεχωρεΐτο είς εκάστην Ά γ γλ ίδ»  τό 
δικαίωμα νά πράξϊ) ό',τΐ επιθυμεί· ένώ έν Γερμανί^: άνυψοΰται μέν καί 
ευρύνεται ή ανατροφή τών Γερμανίδων κατά ββύλησιν, άλλά φρον-

τίζουσι νά άποκλιίωσιν αύτας, όπως έξέρχωνται του κύκλου των καί 
έπιΕίδωνται είς τά ύπό τών άνδρών έξασκούμενα έπιστημονικά 
επαγγέλματα. ’Αληθώς ή ’Αγγλία δύναται νϋν νά επιδείκνυταί 
ΰπερηφάνως κατάλογον σχολείων τών κορασίων ένθα ή Λατινική 
γλώσσα, τά μαθηματικά καί αί φυσικαι έπιστήμαι, διδάσκονται- I» 
ταιρίας προς διάδοσιν Πανεπιστημιακή; διδασκαλίας, καί Αύκίΐον 
τών κυριών ουτινος το πρόγραμμα τών διδασκόμενων μαθημάτων 
ευαΐ ισοδύναμον πρός τό τής Καντ*βριγίας.

Ή  εισαγωγή τής άρχής τών Οπό τών Πανεπιστημίων επιτόπιων 
εξετάσεων, έπέφερε μεγάλην ωφέλειαν είς τά σχολεία τών κορασίων, 
καθότι επειδή αί διδασκάλισσαι έςεροϋντο πανεπις·ημιαχής παιδείας 
δυναμένης νά ποδηγετ^ τήν πορείαν τής διδασκαλίας αύτών, ή τών 
κορασίων ανατροφή άπέβαινε κατά πολύ κατώτερα τής τών άρρένων, 
πρακτικώς τε καί θεωρητικώς. Έκτοτε, βραδέως μέν άλλ’ άσφαλώς, 
ή εφαρμογή νέου προγράμματος ύψηλοτέρων μαθημάτων διέλυσε 
βαθμηδόν τόν σκοτεινόν πέπλον τόν καλύπτοντα τάς έλλείψεις καί 
άνωμαλίας τοϋ τής έκπαιδεύσεως κόσμου τών θηλέων. Κατ’ έτος ό 
άριθμός τών υποψηφίων νεανίδων διά τάς έπιτοπίους εξετάσεις αύ· 
ξάνει, ό δε τρόπος τής διδασκαλίας αύτών βελτιοϋται.

Τό Πανεπιστήμιον τής Κανταβριγίας προελείανε τήν οδόν ά- 
ποφασίσαν νά δώσιρ χεΐρα βοήθειας πρός τάς έχούσας ανάγ
κην τοιαύτης. Τό τής ’Οξφόρδης, ήχολούθησε τό παράδειγμά του 
τό 1869, τέσσαρα έτη βραδύτερον, καί κατά τό έτος τοΰτο ίδρύ- 
θησαν έπίσης τό έν τώ Πανεπιστήμιο) τοϋ Λονδίνου καί Κανταβρι· 
γίας τμήμα έπί τών άνωτέρων επιτόπιων εξετάσεων. Ή  ’Οξφόρδη 
έχει σήμερον τμήμα άνωτέρων επιτόπιων εξετάσεων διά κοράσια. Τό 
πανεπιστήμιον τοϋ Εδιμβούργου έσπευσε νά δημιουργήσει άπό του 
1868, τό τμήμα τών επιτόπιων διά γυναΐ/ας έξετάσεών του, καί τά 
δύω ’Ιρλανδικά Πανεπιστήμια έιρήρμοσ^ν ng «ύτο σύστημα τών ε 
ξετάσεων διά κοράσια καί γυναίκας τό 1870.

Ταΰτα είναι άρκετά πρός δήλωιιν τής τών Πανεπιστημίων ένερ- 
γειας πρός προαγωγήν καί ύποςτήριξιν τή; μέση; έκπαιδεύσεως τών 
κορασίων. Ά λλω ς τε ή ΐδρυσις καλών σχολείων τών κορασίων, καί 
άλλων μέσων πρός βελτίονα άνατροφήν αύτών, δεικνύουσι -τήν προ'ο- 
δον τών νέων ιδεών.

'Η  τό 1872  ίδρυθείσα «Εταιρία ύπέρ τής άνατροφής τών γυναι*



κών», δημοσιεύει κατάλογον «γυμνασίων, σχολείων, άναγνωσμά* 
των, και άλλων μέσων ανατροφή; δια τάς γυναίκας και τάς νεάνιδας 
εν ’Αγγλία» έκ τοΰ καταλόγου τούτου άναφέρομεν τά έξης αποτε
λέσματα.

'ϊπάρχουσιν νυν 1 8 σχολεία τών κορασίων συντηρούμενα υπό τοΰ 
Κράτους, εξ τδν  οποίων εΰρίσκονται είς το Λονδινον. Το πρόγραμμα 
τοΰ πρώτου τούτων, ιδρυθεντος το 1850 ύπό ιδιωτών, καί άριθμοΰντος 
ήδη περί τάς 1000 μαθήτριας, κατέστη νόμος το 1875. Τά Λατι
νικά διδάσκονται είς 9 τών σχολείων τούτων, τά μαθηματικά είς 10, 
φυσικαί έπιστήμαι είς 13, πολίτικη οικονομία εις 5, οικιακή οικονο
μία είς 14, φυσιολογία είς 10, 'Ελληνικά είς 1, καί ηθική φιλοσοφία 
είς 1· εννοείται οτι τά συνήθη μαθήματα καί χειροτεχνήματα τών 
κορανίων κατέ^ουσι πάντοτε τήν οίκείαν θέσιν. ’Ακολούθως ύπάρ* 
γουοι 12 σχολεία τής Εταιρίας τών δημοσίων σχολείων τών κορα- 
ρασίων, το πρώτον τών όποιων ήνοίχθη είς Chelsea, τόν Ιανουάριον 
τοΰ 1873. Το πρόγραμμα τών σχολείων τούτων περιλαμβάνει έν γέ- 
νει τήν σπουδήν τής Λατινικής γλώσσης, φυσικας έπιστήμας καί μα
θηματικά- Έκτος τούτων ΰπάρχουσιν ετερα 26 ανώτερα σχολεία· έκ 
τούτων διδα'σκονται Λατινικά καί Μαθηματικά είς 20, φυσικαί έπι- 
στήμαι είς 18, πολιτική οικονομία είς 7, φυσιολογία είς 4, λογική 
είς 2, και Ελληνικά είς 4. Ταΰτα πάντα άποτελοΰσι σύνολον έκ 5 6 ’ 
είς ταΰτα προσθετέον τά πολυάριθμα ιδιωτικά σχολεία, ών τά πλεί- 
στα Λαρεδέχθησαν τδ νέον πρόγραμμα, καί άτινα στέλλουσιν έπίσης 
τάς μαθήτριας των είς τδ τμήμα τώ^ επιτόπιων έξετάσεων προς έ- 
πιδοκίμασίαν.

Κατόπιν έρχεται ή σειρά τών Γυμνασίων, έξ ών τδ Girton College 
καί Newnham Hall, ενα είς Βριστόλην, 3 έν Λονδίνω, καί 2 έν Δου- 
βλίνω. Ταΰτα εχουσι τδ σύνηθες προ'γραμμα περιλαμβάνον τους 
κλασσικούς συγγραφείς, φυσικάς έπιστήμας, καί μαθηματικά, άπαν
τα διδασκόμενα συμφώνως πρδς τδν βαθμόν τής ίκανο'τητος τών 
μαθητευομένων. Μεταξύ αύτών τδ Γυμνάσιον τής Βασιλίσσης καί 
τδ Bedford College έν Λονδίνω, είναι άξια ίδιαιτε'ρας τιμής διά τήν 
αληθή επιτυχίαν τών πρώτων άγώνων δπως χορηγηθή είς τά 
κοράσια άγωτέρα άνατροφή. Εκτός τούτων, τά δημοσία μαθήμα
τα: είκοσι καί εξ καθηγητών τοΰ ΙΙανεπιστημίου τής Κανταβριγίας

(ακολουθεί).

01 ΠΡΩΤΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

(Ίύ έ  συνέχειαν yv.l.ladiov A '.)

άλλά |3αθμηδόν* διό φυλαί τινές δυνατόν νά εύρεθώσιν Ιχουσαι εν 
μόνον έκ ιών συμβόλων τούτων, καί τοΰτο ήθελε τείνει βεβαίως νά 
άποδείξτΐ τδν χωρισμόν αύτών άπδ τοΰ συγγενικοΰ στελέχους άρ- 
χαιότατον, καθό λαβόντα χώραν πρό τής ύπό τή; δεσποζούσης φυ
λής παραδοχής τών λοιπών συμβόλων* Ούδο?αυς προτιθέμεθα νά 
λαλήσωμεν έν έκτάσει περί τής θρησκείας τών Σημιτών καί τών 
Άρίων, άλλά μόνον περί τής τών Ταρτάρων (Turanian), καθότι αυτή 
ένισχύει τά μέγιστα τήν θεωρίαν ήν φέρομεν πρδς ύποστήριξιν τδν 
λεγομένων μας : Άναντιρρήτως ή άρχαίοτέρα άνάπτυξις τής έξωτε- 
ρικης θρησκείας ήτον ή λατρεία τοΰ ήλιου· άλλ’ υπήρχε τι δυνάμενον 
νά όνομασθή αρχαιότερα θρησκεία καί τής τοΰ ήλιου-—τοΰτο δ’ ήΐον 
ή χαρακτηρίζουσα πάντα τά Ταρταρικά έθνη καί μέχρι τής σήμερον, 
ή λατρεία τούτέστι τών άποθανόντων προγόνων. Μόλις ό άνθρωπος 
άρχίσττι νά αισθάνηται τήν έπί τών ζώων υπεροχήν του, αμέσως πο- 
λιορκείται υπό τοΰ φόβου τοΰ αοράτου· οί τεθνεώτες παρίστανται 
ένώπιον αύτοΰ κατ’ όναρ, καί νομίζει αύτούς είσέτι ζώντας είς έτέ- 
ραν κατάστασιν. ’Αρχηγός τις έξελέξατο ίσως έν τώ βίω του ζώόν 
τι ώς έμβλημα αύτοϋ, καί μετά τδν θάνατόν του τό ζώον τοΰτο εμ
φανίζεται είς διαφόρους τής φυλής του ύπδ περισιάσεις ας ή δεισι
δαιμονία αύτών θεωρεί ώς παραδόξους* βεβαίως πρέπει νά ήναι αύ^ 
τος ό ίδιος άρχηγός εμφανιζόμενος ύπό τό σχήμα τοΰτο. Ένταΰθα 
δέ εχομεν τό πρώτον σπέρμα τής δοξασίας τής μετεμψυχώσεως, 
τοσοΰτον σταθερώς πρεσβευομένης ύπό πάντων τών άρχαίων, ώς 
έπίσης καί τοΰ πρός τούς τεθνεώτας εκείνου σεβασμού δστις ένέ- 
πνευσεν αύτούς ΐνα έγείρωσι τοσοΰτον θαυμάσια μνημεία ποός τιμήν 
τών άποθανόντων αρχηγών, καί πρός τούτοις τής παραδόξου έ- 
κείνης ιδέας ήτις φαίνεται ουσα καθαρώς Ταρταρική, οτι έκαστος 
άνθρωπος έχει δύω, τρεις ή καί τέσσαρας ψυχάς.

Άναντιρρήτως τδ άρ/αιότερον καί μάλλον παγκόσμιον σύμβολον
\ Ί



τών Ταρτάρων ήτον ό όφις, καθότι αναφαίνεται δπου ΰπάρχουσιν 
ίχνη Ταρταρικοΰ στοιχείου* δυνατόν §έ νά όπάρχτ] Ιξαίρεσις καί 
τοΰ κχνόνος τούτου έπί φυλής τινός καλουμένης Mincops, ητις άν 
πρέπτι νά θεωρηθή ώς Ταρταρικής καταγωγής, πρέπει νά ητον αρ
χαιότερα καί αυτών τών κατοίκων τής Αυστραλίας, μεταξύ ϊών ό
ποιων ύπα'ρχει ό δεισιδαίμων σεβασμός διά τό έρπετόν τούτο, κατά 
τόν κ. Stokes λέγοντα «Πιστεύουσι τήν ΰπαρξιν κακοποιού πνεύματος 
συχνάζοντος είς σκοτεινά σπήλαια, φρέατα, και σκοτεινά μέρη (προ
φανώς άρα ούδεμίαν έχοντος σχέσιν μετά τοΰ ήλιου) και καλουμ,ένου 
Jingh. Ό  Miago, αύτόχθων τις, περιέγραψε τό ον τοΰτο ώς πελώριον 
πολύπτυχον όφιν άνάπτουσι δέ πυρά καί ψάλλουσιν έπωδάς όπως 
άποφύγωσι τήν έπήρειαν αύτοΰ. Δυνατόν νά θεωρηΟή επίσης λεί- 
ψανον τής λατρείας τοΰ ήλίου ή επομένη περιγραφή τοΰ αύτοΰ 
συγγραφέως.

«Είς Port Stephen εΐδον γεγονός όλως περίεργον. Έπελθούσης 
νυκτός, άνήφδησαν σωροί καυσοξύλων διεσπαρμένοι τή δε κακεΐσε, 
καί οί άνδρες ζωγραφήσαντες έπί τοΰ σώματος κηλίδας καί γ^αμμάς 
ποικιλοχρόους, έπεδόθησαν είς όρχησιν τρέχοντες είτε κατά γραμμήν 
είτε πλαγίως μετά μεγάλης ορμής, έκφέροντες τρομερόν γρυλλισμόν, 
ποιοΰντες άπειλ/)τικάς χειρονομίας, σείοντες και πλήττοντες πρός 
άλληλα τά όπλα των. Τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τής θρη
σκευτικής ταύτης τελετής ήτον ότι έρριπτον τό boomerang άνημ- 
μένον έπί τοΰ ενός άκρου. Ή  μεγίστη ταχύτης καί οί ποικίλοι 
ελιγμοί τοΰ όπλου τούτου, λάμποντος κατά τό άκρον, άφινον μοναδι
κήν καί καταπληκτικήν έντύπωσιν έν τώ σκότει τής νυκτός !s

Οί πανάρχαιοι ουτοι κυκλοτερείς χοροί μετά τών παραφορών καί 
απειλητικών χειρονομιών, άναμιμνήσκουσι τά έν ’Ιρλανδία καί Σκω
τία πυρά, τούς κατά τόν Μάϊον χορούς, οΐτινες άναντιρρήτως είναι 
λείψανα τής λατρείας τοΰ Ήλίου. Ή  λατρεία τοΰ ήλίου καί τοΰ 
όφεως ύπάρχουσα ύπό τόν άκατέργαστον τοΰτον τύπον έν τή αρχαία 
γή τής Αύστραλίας, ώς καί είς τάς νήσους Fiji, Tonga, καί έτερας, 
προχωρεί άναπτυσσομένη με τήν πρόοδον τοΰ πολιτισμοΰ είς πράγμά 
τι μάλλον ώρισμένον έν ’Ασία, ’Αφρική, καί ’Αμερική, ένθα ένεκα άνε- 
ξηγήτου αιτίας, ό όφις άπόλλυσι τόν κακοποιόν χαρακτήρα ός·ις έφαί- 
νετο φυσικώτατος αύτώ, g καθίξαται ό Άγαθοδαίμων, ό Δημιουργός, 
ό,δ?τήρ αγαθών δώρων, ή πηγή πλούτου καί ισχύος. ’Αγνοείται ό
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λόγος τής μεταβολής ταύτης, καί νομίζομεν αδύνατον νά όρισθή τό 
αίτιον ταύτης. Τής μεταβολής ταύτης φαίνεται άμυδρόν φως είς τάς 
νήσους Fiji καί Tonga, ένθα ό όφις θεωρείται ώς ό Δημιουργός, άλλ’ 
είναι είσέτι άψυχον όν,-οίονεί λίθος. Διερχόμενοι τήν ’Αφρικήν, ευρί 
σκομεν τόν όφιν κατά τούς νΰν χρόνους, άντικείμενον λατρείας μεταξύ 
πολλών φυλών Αίθιοπικών, πάντοτε ώς ένσάρκωσιν τοΰ άποΟανόντος 
προγόνου* άλλά είς τό τά μάλα πεπολιτισμένον έθνος τής ’Αφρικής 
καί τοΰ άρχαίου κόσμου, ή παράδοξος αυτη δεισιδαιμονία, έφθασε 
τήν πλήρη αυτής άνάπτυξιν. Ή  Αίγυπτος, ή μήτηρ καί τροφός πά- 
σης τέχνης καί έηστήμης, έλαβε τήν αρχηγίαν έν τή μυστηριώδει 
ταύτγ; λατρεία· εΰρίσκομεν δέ πάντας τούς Θεούς καί τούς βασιλείς 
αύτής κεκοσμημένους ύφ’ ενός ή πλειόνων όφεων, ώς σύμβολον έξοα- 
σίας. Έ π ί  τών μνημείων, ουτοι φαίνονται εστεμμένοι διά τών τής 
"Ανω καί Κάτω Αίγύπτου στεμμάτων, ώς αντιπρόσωποι τών βασι
λέων άμφοτέρων τών διαιρέσεων τής χώρας* άλλ’ ό όφις ήτο τό ιδι
αίτερον σύμβολον τοΰ άρχαιοτάτου τών Θεών Kneph ούτινος τό όνομα 
ό Kirscher παράγει άπό τής λέξεως Cnoub, τούτέστι χρυσός, 
οστις συνταυτίζεται μετά τοΰ ’Αμούν τοΰ έχοντος κεφαλήν κριοΰ, κα* 
όστις καλείται ύπό τοΰ Εύσεβίου, ό Δημιουργός* ένώ ό Πορφύριος 
λέγει ότι έκ τοΰ στόματος αύτοΰ παρήχθη ώόν, έκ τοΰ όποιου έξήλ- 
θεν ό Θεός ον οί μέν Έλληνες καλοΰσιν 'Ήφαιστον, οί δέ Αιγύπτιοι 
Φθα. Έν Φοινίκη ό όφις έκαλείτο ’Αγαθοδαίμων, έν Περσία ήτο τό 
σύμβολον άμφοτέρων τοΰ Ormuzd και Ahriman· έν τή άρχαία Βαβυ- 
λώνι ούτος παρίστα τόν Θεόν Hea ?) Hoa· έν Τνδική ητον ιδιαίτερον 
άντικείμενον λατρείας μεταξύ τών αύτοχθόνων. Έν Καμβόγγ] (Cam
bodia) ΰπήρχον μεγαλοπρεπείς ναοί πρός τιμήν αύτοΰ. Έ ν Κίνα 
καί ’Ιαπωνία τιμώσιν αύτον έτι καί νΰν ώς τόν δράκοντα, τό σύμβο
λον τής κυριο'τητος. Διαπλέοντες τόν Ειρηνικόν ’Ωκεανόν εΰρίσκομεν 
αύτόν τό σύμβολον τής καλής θεότητος Quetzalcoal] έν Μεξικώ, καί 
λατρευόμενον είς ΙΙεροΰ πρό τής εποχής τών Ίνκας ώς έπίσης ύπό 
τών Ερυθροδέρμων ’Ινδών. Ή τ ο  τό άντικείμενον τής λατρείας τών 
Δρυιδών τής Βρεττανίας καί Γαλατίας, καί ό φρουρών σκώληξ έν 
Σκανδιναβία. Καί έν Γερμανί^ έπίσης ειχε τούς λατρεύοντας αύτόν. 
Είς τούς τάφους τών Έτρούσκων εΰρίσκομεν αύτόν έζωγραφημίνον, 
καί εις τάς μυθολογίας τών Ελλήνων καί τώ ν  'Ρωμαίων κατέχοντα
επίτιμον θέσιν. Εύρίσκεται παριστάμενος ώς έχων ιδιότητας Θεών
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έπί τών τύμβων της Ταρταρίας, καί πολλοί φυλαί εκαλούντο διά 
τοϋ ονόματος ίου εν Ινδική καί ’Αμερική. Εις τί πρέπει νά άπο- 
δώσωμεν τά σπέρματα λατρείας τοσοΰτον διακεχυμένης μεταξύ των 
•ποικίλων τούτων εθνών, καί τοσοΰτον ανεξήγητου ; είς το οτt είς τά 
άνω παραδείγματα, ούτος ήτο ίκαλή» θεότης. 'Ως άντικείμενον 
τρόμου, ώς ον όπερ έπρεπε να έξιλεωθή, όπερ έπρεπε νά καταστή- 
σωσιν εύνουν, δυνάμεθα νά έννοήσαιμεν τό άποδιδόμενον αύτώ σέβας· 
αλλά τά ανωτέρω μνημονευόμενα έθνη ούδαμώς έλάτρευον αύτόν ύπό 
την έποψιν ταύτην, άλλ’ έθεώρουν αύτόν ώς τόν a δημιουργόν, τόν 
δοτηρα τοΰ πλούτου καί τών καλιών δώρων πρός τόν άνθρωπον». 
‘Οτι δε ή δοξασία αΰχη ήτο Ταρταρικης καταγωγής, νομίζομεν ότ: 
πάντες οί αρχαιολόγοι είναι σύμφωνοι. Ό  Κος Fergusson λέγει.

«Καθόσον τό άσθενές φώς τών ενδείξεων, ας εχομεν, ενισχύει ήμας 
νά μαντεύσωμεν τόν τόπον της γεννήσεως της καλής περί όφεως 
δοξασίας, κλίνω νά πιστεύσω ότι προήλθεν έκ λαοΰ Ταρταρικης 
καταγωγής, κατοικοΰντος τά περίχωρα τοΰ κατωτέρου Εύφράτου, καί 
οτι έκεΐθεν διεχύθη ώς άπό κέντρου πρός πασαν χώραν ή γην τοΰ 
παλαιοϋ κόσμου ενθα κατώκησε Ταρταρικός λαός. Καθ’ ά φαίνεται 
ούτε οί Σημητικής ουτε οί Άριανής φυλής λαοί παρεδέχθησαν ποτέ 
ταυτην ώς τύπον πίστεως. Είναι άληθές οτι εΰρίσκομεν τήν δοξα
σίαν ταύτην είς τήν Ίουδαίαν άλλά δυνάμεθα είπεϊν σχεδόν μετά βε- 
βαιότητος, ότι ήτο παραφυάς ελκουσα τήν άρχήν της έκ τών άρχαιο· 
τέρων αύτής κατοίκων. Εΰρίσκομεν αύτήν έπίσης έν Έλλάδι καί Σκαν
διναβία μεταξύ λαοΰ δν γνωρίζομεν κυρίως Άριανής καταγωγής* 
άλλά καί είς τους τόπους τούτους έπίσης είναι ώς ή αίρα (ήρα) προ
ηγουμένου θερισμού, φυομένη μεταξύ τών στελεχών σίτου εσπαρμέ- 
νοο είς κακώς καλλιεργημένοι άγρόν.

Ή  5ίλίΐς τής μεταβολής τής διακρινομένης είς τήν λατρείαν τοΰ 
όφεως έν Αύστραλία, Fiji, καί μεταξύ άλλων λαών, καί ταύτης, ήτις 
έν τή τά μέγιστα πεπολιτισμένγ] Αίγύπτω, τή φιλοσοφούσν) Έ λ -  
λάδι, καί άλλοις έθνεσι τής άρχαιότητος, καθιστα αύτόν ’Αγαθόν 
δαίμονα, φαίνεται ήμΐν οτι δύναται νά εύρεθή είς τόν Αιγύπτιον 
εκείνον μΰθον δστις θεωρεί τόν θεόν Kneph, τόν μέγαν όφιν, 
ίτον πατέρα τοΰ Ήφαιστου*· διότι πανταχοΰ εΰρίσκομεν διεσπαρ
μένους κατ’ έκτασιν έπί τοΰ κόσμου τοιούτους μύθους, είς ους οί
αρχαιότατα έκπολιτισταί τής άνθρωπίνης φυλής άναφέρονται μυθι-
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κώς ώς οοεις, ένώ ο οφι; φέρει πανταχοΰ τον χαρακτήρα τοϋ φύλα* 
κος τών θησαυρών, τοΰ δοτήοος τοΰ πλούτου, τοΰ διδάσκοντος τάς 
γνώσεις, καί είναι /ατά τινα τρόπον πάντοτε συνδεδεμένος μετά της 
«κατεργασίας τών μετάλλων^, μάλιστα ώσανεί τά Έθνη έν οίς 
οί μύθοι ούτοι ύπάρχουσιν, απέκτησαν άπαντα γνώσιν τινά τής με
ταλλουργίας όταν τό φώς τής ιστορίας άνέτειλεν επ’ αύτών.

"Οτι μΰθοι, τοσοΰτον όμοιοι κατά τά μέρη, προήλθον αύτομάτως 
είς τοσαύτας καί ιϊπό τοσούτων άποστάσεων κεχωρισμένας χώρας, 
φαίνεται ήμΐν άπίστευτον, καί νομίζομεν ότι δυσκόλως μέν, άλλά ό- 
λοκλήρως ούτοι παριστώσι τήν άλήθειαν τής έκτάσεως τών μετανα
στεύσεων, αΐτινες πρέπει νά έλαβον χώραν είς λίαν «αναρχαίους 
αιώνας, κατά τε ξηράν και θάλασσαν, ώς άποδεικνύεται και έκ τών 
διαρκώς γινομένων άνακαλύψεων έν ’Αμερική, έκ τών προϊόντων, ιδι
αιτέρως τών θαλασσίων κογχυλίων ή οστράκων (άτινα φαίνονται ότι 
έξετιμώντο τά μέγιστα ώς κοσμήματα, καί κχτ' αύτήν τήν πανάρ- 
χαιον έποχήν) άτινα παράγονται ιδίως είς τόν ’Ινδικόν Ωκεανόν. 
Εκείνος όστις ήθελε συγγράψει ιστορίαν τών καθ' όλον τόν κόσμον 
ύπαρξάντων καί ΰπαρχόντων μονοξύλων, λέμβων καί άλλων μέσων 
τής διά θαλάσσης μεταφορας, τάς λεπτομερειας τής κατασκευής 
των, καί τά σημεία τής διαφορας καί όμοιότητος αύτών, θά συνετέ- 
λει τά μέγι«τα είς τήν διασάφησιν τοΰ μυστηρίου όπερ καλύπτει 
τάς προϊστορικάς ταύτας μεταναστεύσεις.

"Οτι ή τέχνη τής θαλασσοπλοΐας είναι τά μέγιστα άρχαία, ούδε- 
μία ύπάρχει άμφιβολία* ότι δέ οί άρχαΐοι ουτοι ναΰται, είτε τυχαίως 
είτε σκοπίμως, εφερον τά σπέρματα άρχαιοτάτου πολιτισμοΰ είς λίαν 
άπομεμακρυσμένας χώρας, είναι έπίσης ύπόθεσις ήτις νομίζομεν 
δεϊται μόνον έρεύνης, όπως γίνγ) ταχέως δεκτή ΰπό ιών άρχαιολόγων 
διότι τό λεγόμενον ότι τά προϊόντα τής ‘Αμερικής έναπετέθησαν πολ- 
λάκις έπί τών οχθών τής Ευρώπης ύπό τών ρευμάτων τοΰ ’Ωκεανοί*, 
καί οτι ναΰται τής Μαλαϊκής έρρίπτοντο ύπό τοϋ άνεμου ένίοτε έπί 
τών οχθών τής Αύστραλίας, άποδεικνύουσιν ότι ταΰτα πάντα δυνανόν 
νά συνέβηοαν κατά τούς προϊστορικούς χρόνους έπίσης. (*) ’Ενθυμου-

(*) 'Ο Κ,ος Pickering άποφαίνεται άδιστάκτως ότι οί αΰτοχθονες ’Ινδοί 
ίααν Μογγολικής φυλής, και κατά συνέπειαν ’Ασιατικής καταγωγής, καί λέ
γει οτι τά έκ δέρματος μονόξυλα έχρησίμευσαν ώς μέσον συγκοινωνίας μεταξύ 
τδν ’Hrettpwv. Ίδε Wilson «Προϊστορικός άνΟρωπβςϊ.



μεθα ότι άνέγνωμεν πρό τινων έτών περί περιέργου ευρήματος είς τά 
βόρεια μέρη τής ’Ιρλανδίας* ήτο μονοξυλον άρχαιοτάνου τύπου, 
τεθαμμένον 20 — 30 πόδας ύπρ την επιφάνειαν, έν τφ μέσω λόφου 
κατά το φαινόμε>)θν φυσικοΰ· πιθανώς δέ πολλά τοιαΰτα δύνανται νά 
εύρεθώσιν άτινα θά αύξήσωσι πολύ τάς άρχαιολογικάς ημών γνώ
σεις. Έπιστημονικαί Ιρευναι τών παρόντων χρόνων φαίνονται άγουσαι 
ημας είς την δοξασίαν οτι ό πολιτισμός τοΰ αρχαίου κο'σμου οφείλε
ται είς παγκόσμιόν σχεδόν Ταρταρικδν στοιχείο», άνελθόν είς τον 
ύψιστον βαθμόν τοΰ πολιτισμοΰ έν Αϊγύπτω, άλλ’ άναπτυχθέν είς 
κατώτερον βαθμόν έπί της Άσίας καί Ευρώπης, καί φθάσαν μέχρι 
της Αμερικής, τουλάχιστον έν Μεξικώ, Περοΰ, Γιουκατάν, καί Νι
καράγουα* οτι ό πολιτισμός ούτος διεχρίθη ιδιαιτέρως κατά την γνώ- 
σιν τής αρχαίας μεταλλουργίας — τούτέστι τών τριών πολυτίμων 
μετάλλων, τοΰ χρυσοΰ, τοΰ άργύρου, καί τοΰ χαλκοϋ, ών έποίουν 
χρήσιν κατά πρώτον είς φυσικήν κατάστασιν. Ό  χρυσός ητον άναμ- 
φιβόλως το πρώτον μεταλλον όπερ μετεχειρίσθησαν* ή δέ συνεχής 
αυτοΰ εμφάνισις εις τούς άρχαιοτάτοιις γεωλόφους, συνηνωμένου 
μετά εργαλείων έκ σκληροΰ λίθου, άποδεικνύει ότι ητο γνωστός καί 
ότι μετεχειρίζοντο αύτον κατά τούς άρχαιοτάτους χρο'νους. Ό  άργυ
ρος εύρίσκεται σπανιώτατα καί εις αύτάς έτι τάς χώρας είς άς έ
πρεπε νά περιμενωμεν ότι θά ητον άφθονος* άλλ’ ό χαλκός φαίνεται 
ότι άνεκαλύφΟο καί κατειργάσθη ύπ’ αύτών είς ετι λίαν άρχαιοτέρους 
αιώνας. Ό  Wilson περιγράφει τάς έκ λίθου ύπερμεγέθεις σφύρας, καί 
τάς έκ δρυός κοιτίδας, έχούσας μεγάλας ποσότητας χαλκοϋ έπ’ αύτών, 
καί εύρεθείσας κατά τάς ύπό τοΰ πράκτορος τής Minnesota Mining 
Company ένεργηθείσας άνασκαφάς, είς 25 — 30 ποδών βάθος. Τά 
περιξ μέρη έπληρώθησαν βαθμηδόν χώματος, καί παρακμάζουοα 
βλάστησις έπεσωρευθη περί αυτά ύπό τών μακρών αιώνων Ινώ δύω 
η τρεΐς γενεαί γιγαντιαίων δένδρων εφύησαν ύπεράνω αύτών, έφθα· 
σαν είς ώρίμανσιν, καί κατέπεσαν ύπό τοΰ γήρατος· παρατηρεί έ
πίσης ότι τά εύρεθέντα έκ χαλκοϋ έργαλεΐα, ήσαν έσκληρυμμένα δι’ 
αγνώστου τινός μεθόδου, άνευ τής χρήσεως μίγματος, ή τοΰ πυρός. 
Έργαλεΐον έξεταοθέν έφάνη ότι ήτο σφυρηλατημένον έκ χωριστών 
ελασμάτων μετάλλου, άλλ’ ούτως ώστε μεταξύ τών φύλλων τοΰ με
τάλλου ύπηρχον κοιλώματα* λέγει δέ «εξεπλάγην όταν έξήτασα 
τάς άκομψους σφύρας τών αρχαίων μεταλλευτών είς Ontonagon, | -
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νεκα τής μεγάλης όμοιότητος τής ύπαρχούσης μεταξύ αυτών καί 
τινων άλλων α; ειδον σφυρηλατηθείσας έξ αρχαίων τεμαχίων χαλ
κού, άνακαλυοθέντων είς την Βόρειον Ούαλλίαν»· (ίδε Wilson’s ((Pre
historic Man»). Ά λλά  καί άλλα έργαλεΐα έκ χαλκοϋ εύρέθησαν έν 
’Αγγλία (ίδε τόμον V I  τής φιλοσοφικής έφημερίδος τοΰ ’Εδιμβούρ
γου). Καί έν Δανία δέ εύρέθησαν τοιαΰτα έκ καθαροΰ χαλκοϋ. Καί 
έν τούτοις ό αίών τοΰ χαλκοΓι θεωρείται ύπό τών περί τήν αρχαιολο
γίαν ασχολούμενων, ότι διήρκεσε βραχύν χρόνον έν Εύρώπν)· καί τοι 
δέ ό "Ομηρος ποιείται λόγον περί εποχής καθ’ ήν ή χρήσις τοΰ 
χαλκοϋ ήτο παγκόσμιος, άπεδείχθη έν τούτοις ότι πολλά τών άνα· 
καλυφθέντων ύπό τοΰ Κου Schliemann, είς τά υποτιθέμενα ερείπια 
τής Τρωάδος, άπνα ΙΒήλωσεν ουτος ότι είναι έκ χαλκού, σύγκεινται 
κατά τό μάλλον καί ήττον έκ μίγματος χαλκοϋ καί κασσιτέρου* ένώ 
τινά έκ τών είς τά Αγγλικά Μουσεία κατατεταγμένων ώς ορείχαλκο;, 
άπεδείχθησαν διά τής άναλύσεως ότι σύγκεινται έκκαθαροΰ χαλκοϋ. 
Πότερον, ή τέχνη τής άναλύσεως τοΰ όρυκτοΰ καί τήξεως των με
τά λ λ ω ν  πρός σχηματισμόν τοΰ ’Ορειχάλκου, ήτον έπίσης Ταρταρική 
έφεύρεσις, είναι δύσκολον νά προσδιορισθ?)· άλλ' έπειδή ήτο 
γνωστή έν Αϊγύπτω πρό τής κατασκευής τών Π υραμ ίδω ν ,  δυνά
μεθα έλλόγως νά συμπεράνωμεν ότι τό πραγμα εΐχεν ούτω. Κατά 
τό έ  ̂ Στοκχόλμη τελευταίον Αρχαιολογικόν συνέδριον, προσήχθη 
όπλον ευρεθέν είς τήν μ,εγάλην Πυραμίδα, όπερ συνέκειτο έκ 
χαλκοϋ καί σιδήρου* ίίδε Academy τής 3ης— καί 10ης— ’Οκτωβρίου 
1873)· είκάζομεν όθεν ότι έγένετο χρήσις πιθανώς καί σιδτ,ρών έργα
λείων ύπό τών κατασκευαστών τής πυραμίδος* γινώσκομεν άλλως τε 
οτι τόν σίδηρον μετεχειρίζοντο καί έν Βρεττανία πρό τής εποχής τοΰ 
’Ιουλίου Καίσαρος, όστις ποιείται μνείαν τών σιδηρών αρμάτων καί 
τών έν σχήματι δακτυλίου σιδηρών νομισμάτων τών Βρεττανών.

Ό  δόκτωρ Schlottman, περιγράφων έν τω Γερμανικώ φιλολογικώ 

Συνεδρίω μέγα άγαλμα πρό ολίγου εύρεθέν είς τάς ’Ηνωμένας 11ο- 

λιτείας τής ’Αμερικής, καί όπερ ύποτίθεται ότι είναι Φοινικικόν, 

συμπεραίνει εκ τούτου καί έκ διαφόρων έπιγραφών άνακαλυφθεισών 

κατά διαλείμματα, ότι αί άποικίαι τών Φοινίκων εφθαααν μέχρι τής 
Αμερικής. Ά λ λ ’ επειδή μέχρι τοΰδε ούδέν εύρέθη έργαλεΐον σιδη- 
ροΰν έν τώ Νέω Κόσμω, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν οτι ή μεταξύ



τών δύω 'Ημισφαιρίων συγκοινωνία είχε παύσει νά ύρίσταται προ 
τής άνακαλύψεως τοΰ μετάλλου τούτου.

Οί αρχαιότατοι Τάρταροι (Turanian), ήσβν κάτοικοι σπηλαίων, 
όίτινα ούτοι πιθανώς ενίοτε έσκαπτον οί ίδιοι. Τί φυσικώτερον ή 
οτι άνεκάλυψχν ουτω πρώτοι τά μέταλλα ; Ουτοι ή 3 αν επιδέξιοι 
κατασκευασταί υπογείων διόδων (tunnel), διατί λοιπόν δέν θά ήσαν 
έπίσης δεξιοί μεταλλευταί ·, Οί Άρίανοί κατά τήν πρώτην αύτών 
έμφάνtotv, δ;ν φαίνονται όντες είς τοιοΰτον βαθμόν πολιτισμού είς 
δν εύρίσκετο ό λαός δν ουτοι αντικατέστησαν. Έ κ τών ανακαλύ
ψεων τοΰ δόκτορος Scliliemarm είς Hissarlik, φαίνεται ότι ό μέγιστος 
βαθμός τοΰ πολιτισμού έτεκράτει είς λίαν άρχαιοτάτους χρόνους· 
Ά λλά δέν εχομεν τοΰτο μόνον τό παράδειγμα της άναπτύξεως τοΰ 
άνωτάτου βαθμοΰτοΰ πολιτισμού κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους· 
έάν κρίνωμεν έκτων μνημείων τής Αίγύπτου, τών μέχρις ήμών δια- 
σωθέντων, ό άρχαιότατος πολιτισμός αύτης ήτον ο τελειότατος.

Οί Έτροΰσκοι ΰπερέβαινον κατά πολύ τούς άρχαιοτάτους τών 
'Ρωμαίων οί τινες διεδεχθησαν αύτούς· ίχνη τής αύτής καταπτώ- 
σεως δύνανται νά εΰρεθώσιν εις τάς άρχαίας Ίνδικάς πόλεις Delhi 
καί Benares. Είναι κατά τι σπουδαΐον τό γεγονός, ότι είς τάς έν τή 
’Ινδική έορτάς, τάς τοσοΰτον λαμπρώς περιγραφείσας ύπό τοΰ κ. Fer 
gusson, εις τό ΰιτό τόν τίτλον κ'Οφεως καί Δένδρου λατρεία» σύγ
γραμμα αύτοϋ, οί αύτόχθονες, οίτινες άναγνωρίζονται παρ’ όλων ώς 
Τάρταροι, συνοδεύονται διαρκώς καί φυλάττονται ύπό όφεων έγειρο- 
μένων αίφνης έχ τών ώμων των καί σχηματιζόντων σκιάδα έπί τών 
κεφαλών τω ν  ούτω δέ κεκοσμημένοι, παρίστανται ώς καταγινόμενοι 
είς τήν τήξιν καί κατεργασίαν τών μετάλλων, χρώμενοι συγχρόνως 
σφύραις, αίπνες έκ τοΰ σχήματος αύτών είναι προφανώς έκ λίθου· 
αΰτη δέ ή έκ λίθου σφύρα σχηματίζει to σκήπτρον ή τό σύμβολον 
τής ισχύος πολλών αύτοχθόνων θεών, ίδί ι̂ δέ εκείνων ο'ίιινες εχουσι 
σχέσιν μετά τής Μβταλλουργίας, ώς ό Indra, έν Ίνδιχή, φημιζό
μενος ώς ό δοτήρ χοΰ πλούτου, καί ούτινος ό θρόνος είναι τό χρυ- 
σοΰν όρος Meru· ό "Ηφαιστος τών Ελλήνων, ό Vulcan τών ‘Ρ ω 
μαίων, καί ο Thor εν Σκανδιναβία, όστις ήτο βε?αίως άρχαιότατος 
θεος, εχων μητέρα τήν Γήν, καί πατέρα τόν Odin} όστις είχε τήν 
δύναμιν νά μεταβάλληται είς όφιν· καίτοι δέ ή ιστορία λέγει ότι ό
Odin ήλθεν έξ ανατολών κατά τόν πρώτον αίώνβ, υποτίθεται δ π  ήτο

24

μόνον ο τελευταίας απόγονος μακρας σειράς τών Odin, ό δέ περί ό
φεως μΰθος ανήκει πιθανώς είς άρχαιότερον θεόν τοΰ αύτοΰ ονόματος* 
άλλ’ έν τή Σκανδιναυϊκή, οί αρχαιότατοι μΰθοι μεταβάλλονται τοσοΰ- 
τον ύπδ τής επιρροής τών Άριανών, ώστε άποβαίνει δύσκολον νά έξι- 
χνιασθή ή πηγή αύτών. Ή  άνακάλυψις τών λιθίνων σφυρών, ών ή 
χρήσις άποδίδεταί είς τούς αρχαίους περί τήν μεταλλουργίαν ασχο
λούμενο υς Θεούς, είς αρχαιότατα μεταλλεία χαλκοΰ έν Anglesea καί 
Peru, είναι σπουδαΐον γεγονός* οί δέ μΰθοι οί σχετίζοντες τούς όφεις, 
ή τούς έχοντας τούς όφεις ώς σύμβολον Θεοΰς, μετά τής μεταλλουρ
γίας, είναι αρκούντως πολυάριθμοι καί διαδεδομένοι, ώστε νά στε- 
ρώνται μεγίστης σημασίας. Άνεφέραμεν ήδη τόν Indra, και οί Nages 
ή όφεις τής ’Ινδικής, οίτινες έτιμώντο ώς ήμίθεοι, έφημίζαντο είς 
όλας τάς παραδόσεις διά τήν περί τό έργάζεσθαι τά, μέταλλα δεξιό
τητα αύτών, ιδιαιτέρως δέ τόν χρυσόν. Είτα δέ εχομεν τόν Kneph, τον 
μέγαν όφιν έν Αίγύπτω, όστις ήν ό πατήρ τοϋ 'Ηφαίστου, τοΰ Θεοΰ 
τών μετάλλων, καί Hea ή Hea τόν όφιν— Θεόν τής Χαλδαίας, τόν 
διδάσκαλον τής σοφίας, όστις ήτον έπίσης ό φύλαξ τών θησαυρών.

Ό  Κάδμος, Ιθεωρεΐτο ώς ό πρώτος μεταλλουργός, καί άναφέρε- 
ται ύπό τοΰ Ιίλινίου ώς πρώτος έργασθείς τό; χροσόν. Ό  Έρεχθεΰς, 
ό αύτόχθων Θεός τών Αθηνών πρός ον ήτον αφιερωμένος ό περίφημο; 
ναός της Άκροπόλεως, καί όστις είσήγαγε την λατρείαν τής Α θή
νας, &θεωρειτο υιός τοϋ 'Ηφαίστου. Οί μυστηριώδεις Κάβειροί, οΐτι- 
νες ήσαν οί νομιζόμενοι διδάσκαλοι τής άνθρωπότητος είς τήν έρ* 
γασίαν τών μετάλλων, έκαλοΰντο έπίσης τέκνα τοΰ 'Ηφαίστου, καί 
παρίστανται μεταχειριζόμενοι τήν σφύραν καί έχοντες όφεις συνεσ- 
πειραμένους περί αύτούς* πολλάκις δέ συνταυτίζονται μετά τών Ί -  
δαίων Δακτύλων, είς ου; άπεδίδετο ή άνακάλυψις τοΰ σιδήρου, καί ή 
τέχνη τοΰ έργάζεσθαι αύΐον διά τοΰ πυρός. Ά λλά  καί τά ονόματα 
τών τριών πρώτων δηλοΰσι καθαρώς τό έργον αύτών. Τό βασίλειον 
τοΰ Πλούτωνος, όστις ήτο καταχθόνιος Θεός τοϋ πλούτου, καί τών 
τεθνεώτων, έφυλάττετο ύπό τοΰ Κερβέρου, όστις ήτο κατ’ άρχάς 
όφις. Quelzalcoad, ή άγαθοποιά θ'εότής τοΰ Μεξικού, ός to σύμβολον 
ήτον ό όφις, ήτο ξένος διδάξας τούς ’Ιθαγενείς τήν τέχνην τοΰ έργά
ζεσθαι τά μέταλλα, έκ τών οποίων καί έφερε στίλβουσαν περικεφα
λαίαν έπί τής κεφαλής του* ό δέ Manco Capac, είς ΙΙεροΰ, έφερε 
μεθ’ έαυτοΰ τεμάχιον χρυσοΰ, διά τής μαγικής έξαφανίσεως τοΰ



όποιου, (γνώρισε που έπρεπε νά βάλλη τά θεμέλια τής πόλεώς τΓυ.
Αί μέγισται ποσότητες τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ αργύρου, ών έγένετο 

χρήσις προς πλουτισμόν καί καθωραϊσμόν των ναών τών θεοτήτων 
τούτων, φαίνονται άναγγέλλουσαι ότι έ/ογίζοντο ιδιαιτέρως ιερά 
μέταλλα παρ’ αύτοίς* ή δε άφιέρωσις τοΰ χρυσοΰ προς τάς τον όφιν 
ώς σύμβολον έχούσας θεότητας, παρατηρεΐται εις τά μυστήρια τών 
Δρυϊδών, οΐτινες μετεχειρίζοντο το μέταλλον τοΰτο κατά τάς επισή
μους αύτών τελετάς. Αί αναρίθμητοι έπιγραφαί τών τελευταίων χρό
νων, αΐτινες καθιστώσι τον όφιν η δράκοντα τόν φύλακα τών κεκρυμ- 
μένων θησαυρών, δέν δύνανται νά έκτεθώσιν ένταϋθα διά βραχέων 
άλλ' εχουσι μεγίστην σπουδαιότητα καθότι καταδεικνύουσι πραγμα
τικήν καί στενήν σχέσιν μεταξύ τών δύο κατά τούς λίαν προϊστορι
κούς εκείνους αιώνας, τών όποιων αί μέχρις ημών φθάσασαι μυθολο
γικά! διηγήσεις είναι μόνον ή Ηχώ.

"Οτι αί μυθολογικαί αύται διηγήσεις τείνουσι πασαι νά καταδεί- 
ξωοιν ότι κατά άπώτατον τινά προϊστορικόν αιώνα, αρχηγός Τάρτα- 
ρος έχων ώς γενικόν αύτοΰ σύμβολον τόν όφιν, άνεκάλυψε πρώτος 
τήν χρήσιν τών μετάλλων ότι ή γνώσις τής χρήσεως αύτών μετά 
τών παραδόσεων τών παρομαρτουσών αύττί, διαδόθη βαθμηδόν ύπό 
τής φυλής αύτοΰ έπί τοΰ μεγαλειτέρου μέρους τοΰ πεπολιτισμένου 
κόσμου, νομίζομεν, ότι τοΰτο ούδόλως είναι παράλογος ύπόθεσις* 
εκ τούτου δέ προήλΟεν ό σεβασμός πρός τόν όφιν, Οεωρούμενον άγα· 

, θόν καί ευεργετικόν Θεόν, καί διδάσκαλον τών ωφελίμων γνώσεων· 
σεβασμός κοινός πρός πάσας τάς φυλάς τάς έχούσας γνώσιν μεταλ
λουργίας, (*) καί ουτινος τά ίχνη διασώζονται έτι εις τάς δημώδεις 
παραδόσεις, καίτοι, μεταβαλλόμενης τής φυλής καί τής θρησκείας, 
ό όφις δύναται νά καταστ^ ({κακοποιός δράκων, όπως καταπατεΐται 
ύπό τών άγίων τής νέας πίστεως». "Ετερον γεγονός δηλοΰν τήν 
Ταρταρικήν καταγωγήν τών μύθων τούτων, είναι ότι σχεδόν πάντες 
ουτοι οί τόν όφιν έχοντες σύμβολον Θεοί, θεωρούνται έπίσης ώς 
είσαγαγόντες τήν γεωργίαν, ώς καί τήν μεταλλουργίαν, εις τάς 
διαφόρους χώρας έφ’ ών προΐσταντο— τέχνην ήν έκαλλιέργουν μετά 
περισσοτέρας έπιμελείας καί εσέβοντο περισσότερον οί τυπικοί Τάρ-

(*) Etvat λίαν περίεργον ότι εις πάντα τά βιβλία τής ’Αστρολογίας καί ’Α λχημείας, 
ό όφις είναι το κοινόν σύμβολον τοΰ μετάλλου.

ταροι τής αρχαίας Αίγυπτου, καί τής νεωτέρας Κίνας, ή πάντα τά 
λοιπά μέρη τοΰ κόσμου, έκτος τοΰ Περοΰ, ένθα όπάρχουσιν πολυά* 
ριθμα παραδείγματα ομοιόμορφα πρό; τόν Κινεζικόν πολιτισμο'ν. 
Ιϊανταχοϋ, είς πάσας τάς παραδόσεις καί πάσας τάς ιστορίας, οί τόν 
όφιν έχοντες ώς σύμβολον θεοί ουτοι, θεωρούνται οί αρχαιότατοι 
πάντων· είς πολλάς δέ χώρας εΰρίσκονται μΰθοι καί έπιγραφαί άφο- 
ρώσαι τήν ύπό άλλων φυλών κατάκτησιν τών φυλών εκείνων αιτινες 
έπρέσβευον τήν λατρείαν τοΰ όφεω;, καί αιτινες έθεωροΰντο ώς οί 
πρώτοι κάτοικοι (Aborigines)· αί κατακτώσαι φυλαί ονομάζονται αυμ- 
φώνως πρός τά σήματα αύτών, ο’ον έλαφοι, ίπποι, άετοί κλπ. Ό  
‘Ηρόδοτος διηγείται ή μ ΐν  δτ». ί 'Ό τ α ν  ό Ινΰρος έξεστρ/.τευσε υ,ζ ','λ 
τοΰ Κροίσου, τά προάστεια τών Σάρδεων εύρέθησαν βρίθοντα όφεων, 
κατά τήν έμφάνισιν τών οποίων οί ίπποι έγκατέλειψαν τήν εκ χόρ
των τροφήν αύτώ ν,  καί έδραμον πρός τά προάστεια όπως καταφάγω- 
σιν αύτούς. Ό  Κροΐσος όθεν έστειλε πρός τούς μάντεις, έρωτών τήν 
έννοιαν τοΰ φαινομένου* οί μάντεις έδήλωσαν αύτώ οτι έπρεπε νά 
περΐμέν/j ξένον έπιδρομικόν στρατόν, όστις έμελλε νά ύποτάξν) τούς 
ΊΟαγενεΐ;, διότι, είπον, ό όφις είναι τέκνον τής γής καί ό ίππος πο
λεμιστής καί ξένος#.

Ό  κ. Fcrgusson ποιείται λόγον περί τοϋ Zohftk, Πέρσου βασιλέως 
έχοντος σύμβολον τόν όφιν, καί είκονιζομένου, ώς ό ’Ινδός Nagas, 
μετά όφεων έξερχομένων έκ τών ώμων του* ούτος έβασίλευσεν είς 
Βαβέλ έπί 1000 έτη, άλλ’ ένικήθη ύπό τοΰ Feridim, τ γ  βοήθεια τοΰ 
Gavah, τοΰ κσιδηρουργοΰ».

Είς τούς ’Ινδικούς καί Κινεζικούς μύθους, ή Ιλαφο; είναι ενίοτε 
ή κατατρώγουσα τούς όφεις* άλλά έν Ινδική καί έν Αϊγύπτω, ό μ έ 
γιστος εχθρός τοΰ όφεως είναι δ αετός· καί ή Garuda, άμαξχ τοΰ 
Vishnou, όστις είκονίζεται κατά τό ήμίσυ άνθρωπος, καλείται Nagau- 
tika, καταστοφεύς τών όφεων. *Ήδη ήμεΐς θεωροΰμεν τόν ίππον 
καί τόν άετόν ώς ίδιαίτιρα σύμβολα τών ’Αρίων (Aryan) καί πι- 
στεύομεν ότι, έκεΐ ένθα οί μΰθοι καί αί έπιγραφαί τής ύπ’ αύτώ ν  κα
ταστροφής τών όφεων εΰρίσκονται, ουτοι δηλοΰσιν απλώς τήν ύπό 
’Αριανών επιδρομών κατάκτησιν άρχαιοτάτου αυτόχθονο; Ταρταρι* 
κοΰ λαοΰ, καί ότι φιλολογική καί αρχαιολογική περί αύτών έρευνα 
θέλει άποκαλύψει ήμΐν Ταρταρικόν στοιχεΐον πολιτισμοΰ ύποκρυ-
πτόμενον καί άναμεμιγμένον μετά νεωτβρου ’Αριανοΰ πολιτισμοΰ.

.27

' ‘Ί



Είναι άξιον σημειώσεως οτι ο μΰθος αναφαίνεται εν Μεξικω, ουτΐ\>ος 
τά νεώτερα Εθνικά όπλα είναι άετός κρατών όφιν εντός τοΰ στόμα
τός του* καί έκεΐ βεβαίως τά άρχαΐχ μνημεία είναι Ταρταρικά, μολο
νότι τά μνημεία της γλυπτικής άποκαλύπτουσι καί ενταύθα τήν πα
ρουσίαν δύο ή καί περισσοτέρων διακεκριμμένων φυλών. Λαμβάνον- 
τες λοιπόν ύπ’ οψιν τήν επιμονήν μεθ’ ή;, είς πάσας τάς "παραδό
σεις, ο όφις σημαίνει πάντοτε τούς άρχαιοτάτους κατοίκους μια; χ ώ 
ρας, καί πράγματα άφορώντα τήν βγήν», έφθάσαμεν είς το συμπέ
ρασμα ότι ίσως είς τά μνημεία της γλυπτικής τής Αίγύπτου, τής 
’Ινδικής, ’Ιαπωνίας, Φοινίκης, Μεξικού, καί Κεντρικής ’Αμερικής, 
καί εν τ?) Δρυ'ίδικϊ} μυθολογία καί έπιγραφαΐς, ενθα παρίσταται ώς 
περιβάλλων καί προστατεύων το ώόν τοΰ κόσμου— προφανώς ή 
αρχή τοΰ φρουροΰ σκώληκος τής Σκανδιναβίας— δυνατόν νά παρι- 
στα ούχί τον Ή λιον ώς υποτίθεται, άλλά τήν θεάν γήν, ήτις έξ ίσου 
μετά τοϋ 'Ηλιου ήτο το άντικείμενον αρχαιότατης λατρείας. Είς 
τά έν Αίγύπτω μνημεία τής γλυπτικής εικονίζονται δύο όφεις δια- 
κρινόμενοι ύπό διαφόρων εμβλημάτων, ώς άρρεν καί θήλυ* ό αύτός 
δυϊσμός εύρίσκεται σχεδόν πανταχοΰ— έπί τής ράβδου τοΰ Έρμοΰ, 
έπί των Σκανδιναυϊκών καί Σκωτικών μνημείων, καί είς τάς έπιγρα- 
φάς τάς εύρεθείσας έν Μεξικω καί Περουβία.

Έ ν Αίγύπτω ουτοι είναι τό έμβλημα ού μόνον θεών, άλλά βασι
λέων καί βασιλισσών· είναι άξιον παρατηρήσεως ότι, τό ιδιαίτερον 
στέμμα των βασιλέων τής Αίγύπτου περικοσμεΐ τό μέτωπον τών 
αγαλμάτων τοΰ Μεξικού. Τολμώμεν νά υποστηρίξωμεν ότι ποιούν
ται χρήσιν τοΰ άρρενος όφεως πρός έμβληματικήν παράστασιν τοΰ 
Ήλίου, κα'ι τοΰ θήλεος πρός παράστασιν τής γης ή τής Θεας— γής· 
και ίσως έκεΐ ενθα, ώς έν Αίγύπτω, εύρίσκεται περιβάλλων ούχί τό 
ώόν τοΰ κόσμου, άλλά τήν κυκλοτερή τροχιάν τοΰ Ήλίου, δύναται 
νά σημαίνγ) τήν κυκλοτερή κίνησιν τής γής περί τόν "Ηλιον, γνω
στήν πιθανώς παρά τοίς άρχαίοις, τής κινήσεως παριστανομε'νης 
έμβληματικώς ύπό τών συνήθως προσηρτημένων πτερύγων. Μανθά- 
νομεν καθ’ έκάστην πλεΐστα πράγματα, έκπλήττοντα ήμας θαυμα- 
σίως, έπί τοΰ πολιτισμοΰ τοΰ άρχαίου κόσμου· άλλ’ έκεΐνο oitep διέ
φυγε πάσας τάς μέχρι τοΰδε έρεύνας ήμών, είναι ή άρχή τοΰ πολι- 
τισμοΰ τούτου. Ή  Κίνα φαίνεται διαμείνασα σχεδόν στάσιμος έπί
(τις δύναται νά εΐπη πόσας ;) πολλάς χιλιάδας έτών. Ή  Αίγυπτος, ή
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,^χΛδαία, ή Φοινίκη, ή ’Ινδική, καί ή Έλλας, άνυψώθησαν, εφθασαν 
είς πολιτισμόν κατά αύτούς τόν ό.τοΐον μόλις υπερέβημεν ήδη εις 
πολλά πράγματα, καί είτα παρήχμασαν· άλλά ΐήν πηγήν τοΰ πολι
τισμού τούτου δέν δυνάμεθα νά εξιχνιάσωμε'1. 'Ο καθηγητής Owen 
πιστεύει ότι ύπήρξεν αύτόχθων έν Αίγύπτω* άλλ1 ήτον «ρά γε  έτα- 
σης αύτόχθων είς πάσας τάς περιπτώσεις, ή μήπως τά άλλα εθνη 
παρέλαβον αύτόν έξ Αίγύπτου ; Είς πάσας ταύτας τάς χώρας ύπάρ- 
χουσι τώ όντι ίχνη άρχαιοτέρας καταστάσεως βαρβαρισμου, άν κρί
νωμεν έκ τών καλώς καί κακώς κατειργασμένων εργαλείων εκ λίθου 
καί όστέων ύπάρχουσιν επίσης ίχνη τοϋ άρχαιοτάτου εκείνου τ ύ 
που τής θρησκείας τοΰ άγοντος είς τήν λατρείαν τών προγόνων, καί 
είς τήν περί μετεμψυχώσεως δοξασίαν, και ος·ις παρακολουθεΐται υπο 
τής λατρείας τοΰ ΉλίοΛ καί τής Σελήνης και ισως τών στοιχείων 
άλλ’ έν τή τέχνγ] ταΰτα πάντα φαίνονται φθάσαντα δι’ αιφνίδιου άλ
ματος τόν άνώτατον βαθμόν διά μιοίς, διότι τά αρχαιότατα μνημεία, 
τά άρχαιοτατα εργα τής γλυπτικής, φαίνονται έπισης οτι ησαν τά 
τελειότατα.

Είναι βέβαιον ότι ή τελεΐοποίησις αύτη τής τέχνης είναι στενώς 
συνδεδεμένη μετά τής άνακαλύψεως τών μετάλλων, και φαίνεται σ ή 
μερον γενικώς παραδεδεγμένον οτι η πρόοδός αυτη πρός τον πολι
τισμόν ήτο Ταρταρικης καταγωγής* ή μεγίστη όμοιότης ή ενυπάρ- 
χουσα μεταξύ τών μνημείων, τών εθίμων, και τής θρησκείας· το κα
τώτερον στρώμα τής γλώσσης, αί έπιγραφαί, καί αί παραδόσεις, 
κοινά πρός πάντας, είναι συμπτώσεις και ενοειξεις τοσοΰτον ισχυ- 
ραί, ώστε άποκλείουσι τήν χωριστήν αυτόματόν πηγην του πολιτισμού 
είς έκάστην χώραν. *0 κάτοικος τής νέας Ζηλανδίας Π. X. οστις θα 
ήρχετο έν ’Αγγλία όπως έπισκεφθϊί τά έρε’.πια τοϋ Λονδίνου μετά 
χίλια ετη, ήθελε φθάσει είς τό συμπέρασμα και δικαίως, βλεπων 
ίχνη όμοιότητος μεταξύ τού ενώπιον αύτοΰ παρελθόντος πολι
τισμού, καί τοΰ ύπάρχοντος έν τη ιδία έαυτοϋ χώρα, οτι άμφοτεροι 
πρέπει νά ειχον ποτέ κοινήν τήν καταγωγήν, καί ότι πρέπει νά υ
πήρχε συγκοινωνία τις μεταξύ τών δύο ά πομ εμ α κρυσ μ ενω ν  χωρών 
κατά προγενεστέρους αιώνας. Διά τοϋ αύτοΰ τροπου τοΰ σκεπτε· 
σθαι, ό Ούμβόλδος έξιστόρησε τήν άρχήν τοΰ έν Άσια και ’Αμερική 
αρχαίου πολιτισμού, καί τά συμπεράσματα αύτοΰ εγενοντο δεκτά ώς 
όρθά ύπό πολλών διαπρεπόντων έπί παιδεί*.



Γνωρίζοντες αρκούντως τήν νΰν βαθμιαίαν πρόοδον τοΰ πολιτι
σμού έν Ευρώπη, κυρίως διά της επιρροής τής 'Ρώμης, ητις 
ώφειλε πολΰ την είς τάς τέχνας πρόοδον αΰτής είς τάς ξένας αύτής 
κατακτήσεις, δέν βλέπομεν τον λο'γον δι’ δν Οά ήρνούμεθα τδ δυνχ- 
τδν καί πιθχνόν όμοιας βαθμιαίας προοδευτικής πορείας, διαχυθείσης 
έξ Άσίας ώς άπό κέντρου κατά τους προϊς·ορικοΰ; χρόνους. 'I I  γενεά 
ή η ς  ήδυνήθη νά κατασκευάσω) τάς πυραμίδας, τους τάφους, καί τους 
ναούς τής Αίγυπτου, τής Χαλδαίας καί τών Ινδιών, νά σκάψ^ τον 
Bahr Yusef πορθμόν, και νά σχεδιάση τήν λίμνην Maris, ήδύνατο 
βεβαίως νά διάσχιση τάς θαλάσσας, καί νά φθάσ'/j εις παραλίας τοσοΰ
τον άπομεμακρυσμένας ώς τήν τοΰ Μεξικού, καϊ νά άφήσϊ} εκεί ίχνη 
τής παρουσίας της, τοιαΰτα οία εΰρίσκομεν αυτά. Έάν δέν ΰπήρχεν ή 
τέχνη τοΰ γράφειν, θά ητον εΰκολον διά τους συνηγοροΰντας ΰπέρ 
τοΰ αυτόχθονος πολιτισμοΰ, νά έπιμένωσιν ότι οί 'Ρωμαίοι ουδέποτε 
έπάτησαν τό έδαφος τής ’Αγγλίας, καί ότι τά πανταχοΰ εύρισμό- 
μενα έκεΐ ίχνη τής βραχείας αύιών κατοχής, ήσαν προϊόν τών άνε- 
ξχρτητων έφευρέσεων (ών ίδιων Βρεττανών. ’Εν τούτοις γινώσκομεν 
ότι τοΰτο δέν έχει οΰτως, άλλ’ ότι 'Ρωμαϊκά λιθόστρωτα, 'Ρωμαύαί 
έπαύλεις, καί 'Ρωμαϊκαί δημόσιαι όδοί εισήχθησαν ύπό τών 'Ρω 
μαίων πανταχοΰ· κατά συνέπειαν όταν εύρίσκωμεν ίχνη, ολίγα μέν 
τόν αριθμόν, άλλ’ εξίσου διακεκριμμένα, άρχαιοτάτης συγκοινωνίας 
ύφις·αμ£νης μεταξύ Αίγυπτου καί Κίνας η τοΰ άγνώςΌυ εκείνου προ- 
κατόχου τοΰ τότε έν Κίνα λαοΰ, άφ’ ου παρήχθη ο πολιτισμός αΰτής, 
καί με ιαξΰ άλλων λίαν άπομ,εμακρυσμένων χωρών, δυνάμεθα λογι- 
κώς νά συμπεράνωμεν ότι κχτά τινα εποχήν ύπήρχε μεταξύ αύτών 
σχέσις κατά τό μάλλον καί ήττον στενή. Ό  Κος Wilkinson πληροφο
ρεί ήμας περί περιέργων Κινεζικών φιαλών άργιλλοπλάστων, ahi~ 
νες εύρεθησαν είς τάφους Αιγυπτίων τής 18ης δυναστείας, μετά Κι
νεζικής έπιγραφής μεταφρασθείσης ΰπό τοΰ Κου Davis και δηλούσης. 
«Τό άνθος ανοίγει καί ίδοΰ έτερον έτος άρχεται ! » Πιθανώς δέ τό 
7ίαράδοξον σύστημα τοΰ κείρειν τήν κεφαλήν όπερ οί άρχαιοι Αι
γύπτιοι, οί νεώτεροι Κινέζοι, καί ο ί ’Ινδοί τής Αμερικής, ειχον, 
ητο κοινής καταγωγής.

Έ κ πάντων τούτων είναι πρόδηλον ότι κατά τους αρχαίους χρό
νους ή μεταξύ τών εθνών συγκοιναΐνί* ήτο τοσοΰτον αναγκαία όσον
και σήμερον διά τήν άνάιιτυξιν τών ιδεών. Ή  ανθρώπινη διάνοια
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είναι ώς γαλβανική στήλη, διατελοΰσα αδρανής έωσοΰ τά άπαρτί” 
ζοντα αύτήν διάφορα μέταλλα έλθωσιν είς έπαφήν πρός άλληλα· 
άλλά τότε έκπεμπουσι σπινθήρας φωτός και παοάγο^ιν άποτελέ- 
σματα μή εύκόλως δυνατόν νά ΰτολογισθώσι. Οΰτως είναι πιθανόν 
ότι οί Τάρταροι οί άνχκαλύψχντες τά μέταλλα, διέδωκαν τήν γνώσιν 
ταύτην πρώτον μεταξύ τών άμέσων αύτών γειτόνων έν τούτοις τό 
πρώτον έκτεινόμενον μεταλλικόν κΰμα φερονμεθ’ έαντοΰ μόνον χρυ- 
οόν καί χαλκόν, έφΟασε βεβαίως έπί τών άκτών ημών, καί διαβάν 
τόνώκεανόν έξεταθ/j έπί τών άκτών τής ’Αμερικής· άλλ’ ο λαός δέν 
έγκατέλειφε διά μιας τήν χρήσιν τών έκ λίθου πελέκεων καί σφυ
ρών αύτοΰ, άλλά μετεχειρίσθη ταύτας όπως άναζητήστ) καί σφυρη
λατήσει τους νεωστί εΰρεθέντας ί  άθραύστους λίθους», διότι τό μέταλ- 
λον πρέπει νά διέμεινεν έπί πολΰν χρόνον σπάνιον καί δύσκολον νά 
τό προμηθεοθή τις. 'Α ν  ή άναζήτησις τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ χαλκοϋ 
κατέστησε γνωστόν τόν κασσίτερον είς τούς αρχαίους τούτους με- 
ταλλευτάς τό πρώτον έν Β^ετχανί^, καί έντεϋθεν μετενεχθείς ΰπ’ 
αύτών είς τήν  Άσίαν, διελύΟη έκεΐ καί συνηνά/ίη μετά τοΰ χαλκοϋ 
όπως σχηματίστ] τόν ορείχαλκον, δέν γνωρίζομεν άλλ’ είναι βέβαιον 
ότι ό ορείχαλκος κατέστη ταχέως τό παγκόσμιον μέταλλον, καί 
διεδόθη πρός όλας σχεδόν τάς χώρας, αιτινες ειχον ήδη διδαχθή 
τήν κατασκευήν τών έκ χρυσοΰ καί χαλκοϋ κοσμημάτων καί έργα
λείων. Ή  γνώσις τής κατασκευής τοΰ ορειχάλκου δέν έφθασεν ό
μως μέχρι τής ’Αμερικής, είτε διότι τό μέσον τής συγκοινωνίας, έπί 
μακρόν γνωστόν, διεχόπη αίφνης κατά τοϋτον τόν χρόνον, είτε διότι 
οί διαδίδοντες τήν γνώσιν τής κατασκεοής του μετάλλου τούτου, πε- 
ριεκυκλώθηιαν αίφνης υπό πολεμιστών ώπλΐ3μένων δι’ όπλων τής 
ίδίας αύτών έφευρέσεως καί ετοίμων νά άντιταχθώσι κατά πάσης 
μελλούσης προόδου, ήνάγκασαν αύτοΰς νά φροντίσωσι περί τής ίδιας 
εαυτών άμύνης και νά όχυρωθώσιν ασφαλώς έντός τών ίδιων εαυ
τών χωρών.

‘II βασιλεία τοΰ ορειχάλκου φαίνεται έπικρατήσασα έπί πολΰν
χρόνον. 'Ο Κος Fergusson νομίζει ότι μετηνέχθη έν Βρεττανία ΰπό
τών Κελτών, ους αύτός νομίζει όντας. «Είτε τό τελευταιον κΰμα
τών Ταρτάρων, είτε τό πρώτον κΰμχ τών Άρίων οΐτινες μειανα-
στεύοντες πρός δυσμάς έκ τής έν Άσία έδρας αύτών, άπεδιώξαν τάς
άρχικάς χαί καθαρώς Ταρταρικάς φυλάς αιτινες κατεΐχον τήν Εύρώ-
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πην προ τής συγγραφή; τής 'Ιστορίας». Ο αύτός συγγραφεΰς απο
δίδει είς τή ν Άριανήν φυλήν τήν εισαγωγήν τοΰ σιδήρου όστις ένί- 
σ^υσεν αύτοΰς νά νικησωσι και να ύποσκε/.ισωσι τας αρχαιοτερας 
φυλάς· όπως δέ Βώσγ κατά προσέγγισιν τήν χρονολογίαν της άνα
καλύψεως ταύτης και τών συνεπειών αυτής, λέγει, ι  Η Αριαν/; φυ/νή 
διέβη τόν Ινδόν 3,100 Π. X. Θεωρητικώς πρέπει νά εΐκάσωμεν ότι 
οί Άριοι οίτινες έπλανώηο πρός δ^σμάς, ένεκα τής όλιγώτερον συν
θέτου αύτών γλώσσης καί της ήττον καθαρας αυτών πίστεως, ήσαν 
ή αρχαιότερα παραφυάς)). Ά λλά ό Max Muller λέγει «καίτοι ή χρή- 
σις τοΰ σιδήρου ήτο γνωστή προ της συνθεσεως τών ποιημάτων τοΰ 
‘Ομήρου, άλλά βεβαίως δέν ήτο γνωστός πρό τοΰ χωρισμού τής Ά -  
ριανής οίκογενείας». Βασίζει δέ τήν γνώμην ταύτην είς τό γεγο
νός ότι ή λέξις σίδηρος διαφέρει είς έκάστην τών Άριανών γλωσσών 
ένώ  ή Σ ανσκριτ ική ,  ή Ελληνική, ή Τευτονική και ή Σλαβονική, συμ- 

φωνοΰσι πρός άλλήλας έ'.ς τήν λέξιν χρυσός, η Σανσκριτική, Ελ
ληνική καί Λατίνι*.ή είς τήν λίξιν άργυρος· ή Σανσκριτική, Λατι
νική και Γ ερ μ α ν ικ ή  είς τό όνομα τοΰ τρίτου μετάλλου, τούτέστι τοΰ 
χαλκοΰ (1). Είναι καταφανές ότι έκτος της χρήσεως τοΰ σιδήρου, ή 
Άριανή φυλή κατά τήν έμφάνισιν αύτης έν τή 'Ιστορώ ήτον όλι
γώτερον πεπολιτισμένη ή δ λαός τόν οποίον ύπεταζεν. Ιχνη δέ 
τοΰ ίσχυρισμοΰ τούτου, ουνανται να ευρεθωσιν εις την καταπτωσιν 
τ ης τέχνης έν Αίγύπτω κατά τήν εις τον Ορο'νον άνάβασιν τής νέας 
δυναστείας, πιθανώς Άριανής. Έ ν Ινδική ώς και εις τά νεωστΐ άνα- 
καλυφθέντα ερείπια έν Hissarlik ύπό τΰϋ Κου Sihliemann, έν Σαρ
δηνία, Έτρουρία, και πολλάς άλλας χώρας, ή αυτή κατάπτωσις εις 
τάς τέχνας παρατηρεΐται άρχομένη μετά τήν κατάκτησιν τής νέας 
φυλής. Ά λ λ ’ ήτον αρκούντως ευφυής ώστε νά περιποιτ,θή τάς 
πεπολιτισμένας φυλάς άς ΰπεταζεν ενεκα τουτου, ως ο Κύριος 
Fergusson προσθέτει, ουτοι κατά πρώτον αναφαίνονται έξέχ^ντες 
έν Έλλάδι, ένθα, δι’ έπιτυχοΰς ένώσεως μετά τών ΙΙελασγών—  
λαοΰ καθ’ όλα τά φαινόμενα Ταρταρικης φυλή;— παρήγαγον πολι ■ 
τισμόν λαμπρότερον κατά τήν διάρκειαν του, τών όσων ό κόσμος 
είχεν ίδεΐ προγενεατέριος. (ακολουθεί).

Ι,Ί) Ίδ( «Έπιστ/,μη τής Γλώισι ς̂».

ΜΑΡΚΕΛΛΑ
4Ι Η Γ Ι Ι Μ Α  Π Ε Ρ Ι  Ε Ϊ Α Μ Μ 0Ν 11Σ

( Ί ό έ  σ υ νέχεια ν  φ υ .Ι.Ιά ΰκ ν Λ ' . )

Ουδέποτε άπήντησα νέαν έχουσαν μέχρι τοιούτου βαθμοΰ τήν 
δίψαν τοΰ φωτός καί τής αλήθειας. Πό^ον αΰτη εννοεί αμέσως τήν 
έλαχίστην λεπτότητα τής διαφορας !

—  Κατώρθωσας τε'λος νά έννοήσης τόν χαρακτήρα τη ς ;
«Αρχίζω  νά τόν μαντεύω, μοί ειπεν ό κόμης. Τήν άποκαλοΰσι 

πείσμονα καί έν τούτοις αυτη δέν αντιλέγει ποτέ* είναι αληθές ότι 
αΰτη δέν επιδοκιμάζει έπίσης. Τήν νομίζουσιν ΰπερήφανον διότι δέν 
έρυθρια είς πασαν φράσιν, ώς αΐ άλλαι νέαι* αυτη έχει τό βλέμμα 
ειλικρινές καί τίμιον· άν αΰτη είναι υπερήφανος, έχει τήν θελκτικήν 
υπερηφάνειαν τής παρθένου, καί μεγαλεΐον ότερ τή ήναι έμφυτον. 
Αέγουσι τέλος ότι άγαπα τήν σιωπήν. Αΰτη λαλεΐ τώ όντι ολίγον 
τούναντίον ακούει καί έχει πολλήν περιέργειαν* αΰτη φαίνεται 
έχουσα έμφυτον γνώσιν πάντων τών πραγμάτων ή αληθής αύτής 
φύσις κατ’ εμέ, είναι ή γαλήνιος σοβαρότης· ούδέποτε είδον αύτήν 
λυπημένην ή καθ’ ύπερβολήν εύθυμον γελα σπανίως, άλλ’ έπί τοΰ 
προσώπου της ακτινοβολεί πάντοτε έσωτερικόν μειδίαμα. Έ ν  γενει 
μή λησμονείς τό έξης* όταν πρόκειται νά έκλέζγις σύζυγον, έςέτασον 
πρό πάντων τόν πατέρα, είτα δέ τήν μητέρα, καί άν ήναι δυνατόν 
τούς πλησιεστερους συγγενείς.

"Ηδη γνωρίζεις τοΰ; γονείς της, τήν τροφόν μου, καί πρό πάν
των τόν πατέρα της* είναι άπό καλήν οικογένειαν)).

Τήν επαύριον ήθέλησα νά συνοδεύ?ω τόν κόμητα. Έπανεΐδον τήν 
Μαρκέλλαν, ήτις μοί έοάνη λίαν μεταβεβλημένη· ήτο ρεμβώδης, 
άφηρημένη, ώσεί προσδοκώσα άγνωστόν τι. Ενίοτε τά χαρακτηρι
στικά της έξέφραζον είδος έκπλήξεως, άλλ’ έφαίνετο έντρυφώσα 
έν ιή  θεωρία τοΰ έντός αύτής διανοιγομένου έσωτερικοΰ κόσμου. 
Βλέπω αύτήν καθημένην έτι μετά τοΰ κόμητος εις τήν είσοδον τοΰ
οίκίσκου έπί ξυλίνου θρανίου, κατεχομένην ύπό άκρατήτου δίψης
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μα Θησέως· οί λόγοι τοΰ κόμητος ρέουσιν πρός αύτήν ώς φωτεινά κύ
ματα* αί σκέψεις του ΐστανται άνωθεν αυτής ώς άστέρες, καί με
ταξύ αυτών τό θελκτικόν άνθος τοΰ έρωτος, άόρατον, ήνοιξεν άρτίως 
τούς εύώδεις αύτοΰ κάλυκας* άμφότεροι δ’ άναπνέουσι τό άρωμα 
αύτοΰ καί αισθάνονται εαυτούς ευτυχείς.

Μόναι αί καρΒίαΐ οί υπό ιής λύπης έξαγνισθεΐσαι, είναι άξιαι 
ευδαιμονίας, μοί είπεν ό κο'μης ημέραν τινα επανερχόμενος λίαν άργά 
έκ Ζολοβα'δης. "Οσοι δέν υπέφερον, ζητοΰσι πολύ παρά των άλλων, 
δίδοντες ολίγον αύτοί. Έγνώρισα τήν λύπην και μετά έκάστην 
δοκιμασίαν έγενόμην τελειότερος* άλλ’ ΐνα εντελώς σωθώ, ειχον 
άνάγκην νά συναντήσω αληθή καρδίαν γυναικός. Τήν καρδίαν ταύ- 
την ευρον είς τήν Μαρκέλλαν. Αΰτη έπίσης ύπέφερε πολύ ! "Οταν 
έφθασα σήμερον— ειχον έλθει ένωρίτερον τοΰ συνήθους, καί δέν μέ 
έπερίμενε— μοί ειπόν ότι αυτη μετέβη εις τό κοιμητήριον. ’Απήλθον 
αμέσως έκεΐ καί τήν ευρον καθημένην πλησίον τάφου, έφ’ ου υπήρχε 
σταυρο’ς. Ουδόλως έξεπλάγη ίδοΰσά με. Καθήσας δέ παρ’ αύτ?).—  
Ποιος είναι τεθαμμένος ένταΰθα; ι γ  ειπον.— Μοί έδειξε τότε τήν 
έπιγραφήν φέρουσαν τό όνομα «Lucyan Trebinsky». Ένόμιζα, τ?) 
είπον, ότι ητον ό τάφος τής μητρός σου.— Είναι απέναντι.— Καί 
ποιος ήτον ό Τρεβίνσκης ουτος;— Δυστυχής νέος όστις μέ ήγάπα 
πολύ, ειπεν αΰτη μελαγχολικώς. Ουτος είναι ό διανοίξας ενώπιον 
μου τόν κόσμον τούτον τοΰ παναγάθου Θεοΰ, καί πολλάκις αισθάνο
μαι τήν άνάγκην νά συνομιλήσω μετ’ αυτοΰ* άλλά δέν δύναται πλέον 
νά μοί δώσγ) άπάντησιν. Δάκρυ κατέβρεξε τούς οφθαλμούς της* ε- 
λαβον τότε τήν χεΐρα της.— Γνωρίζετε, είπε, πώς άπέλεσα τήν 
μητέρα μου κατά τήν εποχήν τής χολέρας. Έντός μιας ώρας έξέ- 
πνεύσε. Δέν ήμην είσέτι δεκαπενταετής. Πολλά δυστυχήματα συνέ- 
βησαν κατά τό έτος έκεΐνο ένταΰθά* πλημμΰραί, χάλαζαι, αφορία 
καρπών* ΰπέφερα πολύ. Έ ν τιο μέσω τών δυστυχημάτων τούτων, 
έφθασε παρ’ ήμΐν ό Lucyan. Ήτον υιός ίερέιος, καί έσπούδασεν είς 
Βιέννην. ’Ητο φθισικός, καί οί ιατροί συνεβούλευσαν αύτώ τόν αέρα 
τής έξοχής. Ό  εφημέριός μας έγνώριζε τούς γονείς του, καί μέ 
παρεκάλεσε νά τόν δεχ&ώμεν εις τήν οικίαν μας. Ή λθε λοιπόν. 
Δέν ήτον ωραίος, άλλ’ ειχεν οφθαλμούς λίαν γλυκείς ! Μέ συνώ- 
δευε πολλάκις έργαζομένην έχων τό βιβλίον του άνά χεΐρας. Ή τ ο
πολύ νέος είσέτι, άλλά κάτοχος πολλής παιδείας ήδη. Μοί διηγείτο
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τόν βίον του, μέ συνεβούλευε, καί μέ καθίστα προσεκτικήν κατά τών 
αποπλανήσεων τής καρδίας μου. Τόν έκλαυσα όταν άπέθανε. Έ κ το 
τε δέν δύναμαι πλέον νά άκούω τάς κτηνώδεις άστεωτητας τών μει
ράκιων μας* όταν δέ καταλαμβάνωμαι υπό λύπης, έρχομαι ένταΰθα, 
καί μοί φαίνεται ότι μοί τείνει τήν χεΐρα έκ του βάθους τοϋ τά
φου του.

Ημέρας τινάς βραδύτερον μετά κυνήγιον, έπεσκέφθημεν τήν 
Ζολοβάδην, καί έπανερχόμενοι πεζοί.— Τήν άγαπαίς λοιπόν πράγ- 
τ ι ; τόν ήρώτησα— Μάλιστα τήν άγαπώ μοί άπεκρίθη ό ’Αλέξαν
δρος. Α ! φίλε μου άν ήξευρες πόσον τήν άγαπώ!

Συγχώρησαν μοι νά αμφιβάλλω* διότι δέν έχεις τήν άνησυχίαν 
εκείνην ητις χαρακτηρίζει τά μεγάλα πάθη.

Διά τοΰτο καί σκέπτομαι νά νυμφευθώ, άπεκρίθη ό φίλος μου, 
μειδιών. Δέν εννοείς λοιπόν τόν γαλήνιον καί ήρεμον τοΰτον έρωτα 
άπηλλαγμένον πάσης άμφιβολίας, όστις είναι ή ένδιμυχος πεποι- 
θησις ότι δύω όντα έπλάσθησαν οπως ενωθώσι δι άρρηκτων δε
σμών, κ&ί τά όποια ούδέν δύναται πλίον νά χωρίο?j ; "Οταν βυθίζω 
τδ βλέμμα μου έντός τών μεγάλων αύτής κυανών οφθαλμών, έφ’ 
ών έπιφαίνεται τοσοΰτον βαθεΐα γαλήνη, τό αύτό μέ καταλαμβανει 
αίσθημα οίον κατά τό θέρος, ότε κείμενος ΰπτιος έπί τοΰ άγροΰ μοο, 
βυθίζω τό βλέμμα μου έντός τοΰ άπειρου κυανοΰ ώκεανοΰ τοΰ άνω
θεν μου έκτεινομένου* καί ή όρτυξ (ορτύκι) αδει, και οί στάχυες κλί* 
νουσι πλησίον μου τάς κεφαλάς, οίονεί κοιμώμενοι. . .  Ή  ψυχή 
καταπραίλεται, ή αμφιβολία έκλείπει· αίφνης νομίζει τις ότι εννοεί 
τόν προορισμόν του, ό βίος φαίνεται τοσοΰτον άπλοΰς, ό κόσμος 
ουτος δέν έχει πλέον μυστήρια δι’ ημάς* πάσα πάλη, πασα άντι- 
φασις διαλύονται έν ειρήνη !

ϊ .

Νΰν μέ παρακαλεΐ νά συνοδεύω αύτόν καθ’ έκάστην εσπέραν εις 
Ζολοβάδην, διότι άποφεύγει νά μένγϊ μόνος μετ’ αύτής. Ή  άρμονια 
έταράχθη* ή Μαρκέλλα τόν άγαπ3ό άλλά παλαίει κατά τοΰ αισθή
ματος τοΰ έρωτος μετά τής άδαμάστου ένεργείας παρθένου φυσεως* 
οΰτω δέ ό,τι άποτελεΐ τήν ίδιαν εαυτοΰ χα ρ ά ν  καί τήν ελπίδα, 
καθίσταται 2ι’ αύτήν πόνος, βάσανος. Β λ έπ ω ν  τις τήν πορείαν τοϋ 
αισθήματος τούτου, θά έλεγεν ότι 0ά λάβη κακδν τέλος. Δέν δυνατα;



τις νά όνομάσν) τοΰτο ευδαιμονίαν είναι ή πάλη δύο ισχυρών φύσεων 
ών η έχθρα αυξάνει ώς έκ της συνειδήσεως ήν εκάστη αύτών έχει 
περί της ισχύος τής έτέρας, δεινουμένη καθ’ όλην την σφοδρότητα 
τοΰ έρωτός των.

Αυτη δεικνύει πρδς αύτον σχεδόν μίσος* είναι άγρία μετ’ αύτοΰ, 
απότομος. Ά ν  γ ίν /j λόγος περί τοϋ μαθήματος της, ο αγρός καί τά 
ζώα έχουσιν ανάγκην αύτής* έν τούτοις μετά εν τέταρτον τής ώρας 
επιστρέφει. “Οταν ό φίλος μου έμιλή, ή διηγήταί τι, αυτη κάθηται 
μεν παράμερα, άλλ’ ή άκοή καί ή ορασις αύτής, είσί προσηλωμένα 
πρδς αύτο'ν. Έν τούτοι; ούδέποτε αποτείνει πρδς αύτον τδν λόγον, 
δέν υποδέχεται αύτον κατά τήν έλευσίν του, δέν συνοδεύει αύτον 
κατά τήν άναχώρησιν, ώς άλλοτε. Σήμερον όταν έφθάσαμεν, έκάθητο 
προ τοΰ οΐκίσκου της, τάς χεΐρας έπί τών γονάτων, καί κατεχομένη 
ύπδ ρεμβασμοΰ* ερύθημα έκάλυψε τάς παρειάς της άναγνωρισάσης τδ 
βήμά του, άλλ’ έπροσποιήθη οτι δέν μδς βλέπει.— Καλημέρα, Μαρ
κέλλα, εϊπεν ό φίλος μου.— Ά  ! υμείς είσθε πάλιν, Κύριε Κόμη; 
— καί αΰτη διερράγη είς γέλωτα. Δέν έχετ* λαπδν εργασίαν 
είς τήν οικίαν σας, άφοΰ ένοχλεΐσθε τοσοΰτον συνεχώς νά έρχησθε 
ένταΰθα ; Λέγεται έν τούτοις ότι τά πράγματα δέν εχουσι καλώ; 
παρ’ ύμΐν.

'Ο κόμης δέν άπαντά* εισέρχεται καί λαμβάνει θέσιν πλησίον τής 
γηραιας αύτοΰ τροφοΰ. Μετά τινα λεπτά, εισέρχεται καί αΰτη. Ό  
κόμης βάλλει έπί τής τραπέζης τδ χειρόγραφον τής μεταφράσεως 
τοΰ Faust εις διάλεκτον τής 'Ρωσσικής petit-russien. ’Ιδού τδ ώραιό- 
τερον ποίημα τοΰ κόσμου, είπε* τδ μετέφρασα διά σέ.

Ήδύνασθε νά μή λάβητε τδν κόπον τοΰτον, άνέκραξε* εγώ ε]μαι 
χωρική, και ούδέν θά εννοήσω έξ αύτοΰ. Δέν έχω αρκετήν πρδς τοΰτο 
ευφυΐαν.

Δέν έχεις έλλειψιν ευφυΐα;, έπανέλαβεν 6 κόμης παρατηρών αύτήν 
ασκαρδαμυκτει, άλλά, θελήσεως ενίοτε. Άπο' τίνος φέρεσαι τραχέω; 
προς εμέ* δεν έφέρεσο πάντοτε τοιουτοτρόπως.

Ε ! καλα* είμαι νΰν τραχεία καί απότομος, άνέκραξεν αΰτη μετά 
παραφορας. Δέν είμαι «Pannaa μεγάλη κυρία* διατι νά μή είμαι άπό- 
τομος · Δεν έδιδάχθην ύπδ τών γονέων μου τούς εύγενεΐς τρόπους.

Μήν όχυροΰσαι όπισθεν τής άγνοιας σου, ειπεν ό κόμης μετά 
γαληνης. Δέν σοί εδωκα άραγε μαθήματα ώς άδελφός ; «άλλά δέν
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έχεις καιρόν νά μάθτ,ς . . . ί  Γεννηθήτω ώς θέλεις. Ά ν  θελης vl. 
μείνης άγρία καί άπαίδευτος, έχει καλώς ! Ά λλω ς τε έχω μεγάλην 
ανάγκην όπως διδάξω έμαυτό^. Ό  κόσμος είναι τοσοΰτον μέγας, καί 
τδ παρελθδν ίσταταί ένώτηόν μου ώς άλλος κόσμος ! Ό  δέ βίος 
είναι τοσοΰτον βραχύς !

Ή  Τροφός ήγέρθη, ένευσεν αύτώ καί έξήλθε* δ κόμης τήν ή- 
κολούθησε. Έ π ί  τοΰ κατωφλιού, έστράφη προσκαλών με νά τδν 
ακολουθήσω. Διελθόντες όμοΰ τδν κήπον, εισήλθομεν είς τούς α 
γρούς* ούδείς εξ ήμών έπρόφερε λέξιν. Τέλος ή γραΐα λαβοΰσα τον 
λόγον ειπεν αύτώ. —  Ή το  προτιμάιτερον τέκνον μου νά μήν έλθνις 
πλέ^ν. —  Διατί; —  Ά λλά  διότι. . . .  —  Διότι ή Μαρκέλλα δέν δύ- 
ναται νά μέ ΰποφέριρ ; — Ό χ ι ,  άλλά διότι σέ άγαπα.— Ό  κόμης ετή- 
ρησε σιωπήν.

Ένώ έπεστρέφομεν, βλέπομεν διά τοΰ άνοικτοΰ παραθύρου τήν 
Μαρκέλλαν καθημένην ενώπιον τοΰ έπί τής τραπέζης χειρογράφου, 
καί άσχολουμένην νά το άναγνώστ) Ό  κόμης την καλεϊ δια τοΰ ονο- 
ματός της* ή δυστυχής κόρη σκιρτά, άπωθεΐ τδ χειρόγραφον, καί 
αμέσως έμφανίζεται έπί τοΰ κατωφλιού.

Δέν είσαι γνώμης ότι είναι προτιμώτερον νά τδ άναγνώσωμεν 
ομοΐι ;— Αΰτη δέν τολμά νά τδν παρατηρήση—·Ά ν εύαρεστεΐσθε νά 
φανήτε είσέτι υπομονητικός μετ’ έμοΰ, ειπεν τέλος ψελλίζουσα, . .  . 
δέν γνωρίζο) τί έχω άπό τίνος χρόνου . . . καταλαμβάνομαι ύπδ . . . 
Καί ή Μαρκέλλα άναλύεται είς δάκρυα.

Ό  άήρ άναγγέλλει θύελλαν δ ούρανδς φαίνεται ζοφερός· αί χ ε 
λιδόνες ίπτάμεναι θίγουσι διά τών πτερύγων των τδ έδαφος, ούδέν 
πτηνδν όίδει έπί τοΰ ήρεμοΰντος φυλλώματος. Οί θερισταί κατέφυγον 
άπαντες εις τήν οικίαν. Μόνη ή Μαρκέλλα μένει είσέτι έξω. Ό  κόμης 
άπέρχεται πρδς άναζήτησιν της* άλλ* αί πρώται σταγόνες τής 
βροχής άρχονται χαταπίπτουσαι βαρέως* ούτος δέν έπέστρεψεν 
είσέτι.

Πηγαίνετε λοιπδν νά ίδήτε τί συμβαίνει, κύριε, είπε πρός με ή 
γραΐα χωρική.— Αΰτη ίς η  είς τήν αΰλήν παρατηροΰσα όπως τούς ίδη.

Διήλθον τδν κήπον* φθάσας δ’ είς τδν περίβολον, ειδον απέναντι
τήν Μαρκέλλαν καί τδν κόμητα φιλονεικοΰντας σχεδόν μετά σφοδρό-
τητος. Ή  Μαρκέλλα κρατοΰσα δρέπανον είς τήν δεξιάν, έτεινε τήν
έτέραν νεΐοα ώς διά νά άπωθήση τόν κόμητα* έφαίνετο άπειλοΰσα 
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αύτόν ένώ ουτος προσεπάΟει νά μειδιάσϊ). Ουδέποτε είδον αύτον το- 
<30ΰτον συγκεκινημένον. Έσπευσα νά τους πλησιάσω.

Ή  Μαρκέλλα ύποχωρουσα πάντοτε, έμεινε στηρίζομένη έπί τοΰ 
περιβόλου· αυτή ΰψωσε τό δρίπανον, καί έπειδή ό κο'μης ήθέλησε νά 
την έλκύση πρός εαυτόν, αΰτη τον έπληξεν έπι της κεφαλές. Κρουνός 
αίματος άνεπήδν,σεν Αμέσως· άλλ’ έν ριπή όφΟαλμοΰ ό χομης άπο- 
σπάσας έ< τών χειρών αΰτής το δρέπανον έρριψεν αυτό μακράν. Συ* 
νοδεύσαντες αυτήν μέχρι τής οικίας, άνεχωρήσαμεν.

Τήν επαύριον ό κο'μης κατήλθεν ολίγον βραδύτερον τοΰ συνήθους 
εις τόν κήπον, ενθα έπρογευματίζομεν τότε. Έφερε δέμα έπί τής 
κεφαλής, και έφαίνετο εύθυμος, μολονο'τι έχασε πολΰ αΤμα.

Τί φρονείς ότι θά πράξω τώρα ; μοι ειπεν ό κο'μης μετά μειδιά
ματος σκωπτικου.— 'Ότι θά παραιτηθής νά καταβασανίζγ)ς τήν τιμίαν 
ταύτην κόρην, άπήντησα.

Τήν τιμίαν ταύτην κόρην, μέλλω νά τήν νυμφευθώ, φίλε μου.—  
Τό εσπέρας έκαθήμεθα πρό τοΰ οίκίσκου. Ή  Μαρκέλλα ητον ωχρά, 
οι μεγάλοι αυτής υγροί οφθαλμοί, έμενον σταθερώς προσηλωμένο: 
επι του εδάφους· ο δε κόμης καΟήμενος παρ’ αύτϊ), τή άνεγίνωσκε 
τήν τελευταίαν πραξιν τοΰ Faust, τό τραγικόν συμβάν τής ξανθής 
Μαργαρίτας. Πάντες ήννόησαν τήν αλληγορίαν, καί αύτός ό γέρων 
χωρικός, ουτινος ή τιμία μορφή έξέ^ραζε πραγματικήν λύπην. Τί 
φρονείς λοιπόν ; ειπεν ό κόμης, ότε έτελείωσε τήν άνάγνωσιν, ένα- 
ποθέτων τό χειρόγραφον έπι τών γονάτων τής Μαρκέλλας.

Τί φρονώ; άπήντησεν ή νέα χωρίς νά έγείργι τους οφθαλμούς. 
Όποιον συμφέρον έχετε να μάθητε τί φρονώ;— Μ’ ενδιαφέρει σπου 
δαίως νά μάθω τό φρόνημά σου.— ΙΙώς θέλετε ; . . . . εγώ πτωχή 
κόρη . . . — Σέ παρακαλώ, είπε μοι τδ έπι τούτου φρόνημά σου.

Αίφνης αΰτη άνορθώθη, και τώ ερριψε βλέμμα άτενές, σχεδόν 
υψηλόφρον.— "Εστω, θέλω νά σας τό ε’ίπω—-ό φθόγγος τής φωνής 
αύτής ην άλγεινός.—-Ό υμέτερος Faust όστις είναι τοσοΰτον σοφός 
καί δν ούδέν δύναται νά εύχαριστήσϊ], μοι φαίνεται μέγας ηλίθιος· 
ή δέ διαγωγή αύτοΰ πρός τήν δυστυχή Μαργαρίταν είναι φαύλη . . .  
Ω ! μή γελάτε, εννοώ τί λεγω . . .  Ίδςυ άνθρωπος κατεχόμενος 

υπο σφοδρας επιθυμίας οπως καθέξη θέσιν βασιλέως, σχεδόν Θεοϋ
«πι τής γής* κχί έπί τίνος άρέσκεται νά έξασκήσϊ) τήν εξουσίαν του ;
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Έπί δύστυχούς γυναικός, ήν κατασυντρίβει . .  . Έξηγοΰμαί ίσως 
κακώς . . . .

Ό χ ι ,  σέ ήννόησα, είπεν ό κόμης· άλλά ίϊαραφέρεααι ώ; έάν ήμην 
έγώ αυτός ό Faust ουτος.

’Αγνοώ άν ήσΘε τοιοΰιος Faust, άπήντησεν ή Μαργαρίτα μέ ψυ
χρόν τόνον άλλ’ ό,τι γνωρίζω είναι ότι δέν δύναμαι ποτέ νά γίνω 
ή Μαργαρίτα ή π ς  έμελλε νά ριφθή εις τάς άγκάλας του.

Μετά τινα; ημέρας, έξήλθομεν είς περίπατον ύπό τάς γηραιάς 
πεύκους τοΰ παραδείσου· ό άήρ ητο καθαρός, καί ό ήλιος έρριπτε τάς 
χρυσας αύτοΟ ακτίνας έπί τών φύλλων καί τών χόρτων μόλις κινου- 
μένων ΰπό έλαφρας αύρας. Διετελοϋμεν, έν σιωπγ; άλλ’ τρθανόμεθα 
άμφότεροι τήν άνάγκην έξηγήσεως.

Προσεχώς μέλλω νά σέ έγκαταλείψω, είπον τέλος. ’Εν τούτοις 
δέν ήθελον νά σέ άφήσω χωρίς νά γνωρίζω τό μέλλον σου. Είσαι ά- 
ποφασισμένος νά λάβτ)ς τήν Μαρκέλλαν είς σύζυγον ;

Μάλιστα, μοί είπε, μετά φωνής σοβαρας.
Δέν οοβεΐσαι τάς έπί τούτου άντιρρήσεις τών μελών τής οίκογε” 

νείας σου;
Φίλε μου, άνέκραξεν ό κόμης, δέν δύναμαι πλέον νά ζήσω άνευ 

αύτής. ’Εν τούτοις μή μέ νομίζεις τυφλώττοντα, διότι ή άπόφασίς 
μου είναι σύμφωνος μετά τοΰ ορθού λόγου κατ’ έμέ. Έ χ ω  ιδέας 
περί τοΰ γάμου, ας ή πείρα τοΰ βίου καί ή σκέψις ένδυναμοΰσι καί 
στηρίζουσι καθ’ έκάστην. Ή  βασις, ή άρχή, τούτέστι, τής ένώσεως 
τών φύλων, είναι άναμφιβόλως έ φυσικός έρως, ή επιθυμία αΰτη ή 
ώς άστραπή ήλεκτρίζουσα ήμας. Ά λ λ ’ ή άνάγκη διαρκοΰς ένώσεως, 
ένώσεως διαρκούσης τουλάχιστον μέχρι τής ένηλικιώσεως τών τέκ
νων, παράγει τήν άνάγκην τής μεγάλης συμφωνίας τών ψυχών. "Αν 
λοιπόν ή ηδονή τών αισθήσεων είναι ό πρώτος δρος, ή ήθΐκή άρ- 
μονίχ είναι έπίσης άναγκαία πρός εύδαιμονίαν τών δύο συζύγων. 
Τέλος εκείνο όπερ πρέπει νά προτιμώμεν παντός άλλου, είναι ή άπό 
κοινοΰ εργασία. Ό  γάμος τώ όντι δέν είναι ό άρχαιότερος τύπος, ο 
αγνότερος καί φρονιμώτερος τοΰ ανθρωπίνου συνεταιρισμοΰ όστις υ
πήρξε, καί όστις θά ύπάρξτι ποτέ ; ή διανομή τών κόπων είναι εντολή 
τής φύσεως. Άλλά δέν πρέπει νά φρονώμεν ότι έκαστος τών συζύγων 
οφείλει νά έργάζηται ιδιαιτέρως, άνεξαρτήτως, μονομερώς. Ούχί, 
άλλ’ άνάγκη όπως ή γονή ΰποστηρίζτ) ήμδς, ένδιαφερηιαι εις τάς



ενασχολήσεις ήμών, καί λαμβάνη έν αύταΐς το ειδικόν μέρος όπερ ή 
φύσις έπεφυλάξατο αύτη. "Αν ό άνθρωπος είναι τολμηρώτερος εις το 
συλλαμβάνειν σχέδια, ή γυνή θέλει εισθαι τρακτικωτερα κα'ι έπιμε- 
λεστέρα περί τήν έκτέλεσιν· άν ό ανήρ χορηγέ την ιδέαν, το σχέ- 
διον, τήν σύνΟεσιν, αυτη θά άναλάβη τήν έκτέλεσιν τών καθ’ εκαστα· 
Μόνον ό συνεταιρισμός έν τη εργασία δύναται να φέρη τήν ισότητα 
τών δικαιωμάτων έν τώ γάμω, οπως ε’ς τδ κράτος καί τήν κοινω
νίαν. « Ό  σημερινός κατώτερος βαθμός τής ^υναικός είναι προϊόν 
»τής ανατροφής ήν λαμβάνει· άναθρέψατε τήν γυναίκα, ώς έμπρέπει 
»είς έλεύθερον πλάσμα, άφήσατε αύτήν νά λάβη μ,έρος κατά τό ή^ισυ 
»είς τόν σοβαρόν βίον, καί θά δυνηθή να καταστη ίση πρός ΰμας, ο 
ϊσύντροφός σας, ο συνεταίρος σας τέλοςί. *Κχω ανάγκην συνεται· 
ρου συμμεριζομένου τάς έργασίας τής επιτηρήσεως τών κτημάτων 
μου· λαμβάνω άρα σύζυγον νέαν χωρικήν !

Ά λλά  ή συμφωνία αυτη τών ορέξεων καί φρονημάτων, άποτελεΐ 
άρά γε τήν συζυγικήν ευδαιμονίαν; ήρώτησα.

Δέν εκλέγω τήν Μαρκέλλαν μόνον διότι τήν άγαπώ— καίτοι 
τοΰτο είναι τό ουσιώδες— εϊτεν ό κόμης, ούτε διότι είναι ωραία : 
(γνωρίζεις καλώς οτι δέν θά εύρης όμοίαν αύτ?) μεταξύ τών νεανί- 
δων τής αριστοκρατίας μας). Τό μεγαλείτερον προτέρημα οπερ μέ 
καταθέλγει, είναι ή άγνότης αύτής. Αλλ’ άν ούδέν γνωρίζει, τόσον τό 
καλείτερον, διότι θά ημαΐ'ό διδάσκαλός της· έσο δέ βέβαιος οτι δέν 
θά διάψευση τας έλπίδας μου· άλλως τε έχω καιρόν νά τήν μορφώσω 
κατά βούλησιν.

Τήν αύτήν εσπέραν ό κόμης έπορεύθη είς Ζολοβάδην ίνα άποκα- 
λύψη τόν έρωτά του πρός τήν Μαρκέλλαν. Ό τ ε  επανήλθε, ήτο το- 
σοϋτον εύθυμος, τοσοΰτον εύχαριστημένος, ώοτε ούδεμίαν έσχον αμ
φιβολίαν περί τής έπιτυχίας τοΰ διαβήματος του.—Έξέφρασες αύτη 
τό αίσθημά σου; τον ήρώτησα άμα είσελθόντα.

Μάλιστα, μοι ειπεν, άφαιρών βραδέως τάς χειρίδας του, άλλ’ ά- 
πεποιήθη, προσέθηκε μειδιών.— Είναι δυνατόν; εΐπον.— ’Ιδού πώς 
έγένετο τό πράγμα, άπήντησε. Έκαθήμεθα έπί τοΰ ξύλινου θρανίου, 
καί τά παιδία έπινον τό γάλα των μετά τών όφεων έν πλήρει αρμο
νία· τά λοιπά μέλη τής οίκογενείας ήσαν είσέτι είς τούς άγρούς. 
Λαβών τήν χεΐρα τής Μαρκέλλας τη είπον :— Σέ άγαπώ, θέλεις νά
γίνης σύζυγός μου ;— ’Ερύθημα Ικάλυψε τάς παρειάς της καί ήγέρ-

24

Οή.— Τί λέγετε ; έψέλλισε· ύμεΐς μετ’ έμοΰ . . .— Είπε μάλλον ότι 
δέν μέ άγαπας, καί-οτι είσαι αρκούντως ειλικρινής νά τό όμολογή- 
σης.— Ποιος σας λέγει τοϋτο ; άνέκραξεν αυτη, άλλ’ ο,τι ζητείτε 
δέν είναι δυνατόν . . . .— ειτα έρριψε βλέμμα επ’ έμοΰ, ουτινος τήν 
έκφρασιν αδυνατώ νά σοί εξηγήσω αμέσως δέ είσήλθε κατε
σπευσμένες είς τήν οικίαν της, καί εγώ ίππεύσας ήλΟον ένταΰθα καλ- 
πάζων.— Καί είσαι τοσοΰτον γαλήνιος ;— Ήξεύρω οτι μέ άγαπδ.—  
ΙΙοΐος σοί τό λέγει ;— ‘II μυστηριώδης φωνή ή εντός ήμών λα-  
λοΰσα. Δέν άκούουσιν αύτήν πάντες* άλλ’ εγώ πάντοτε έπίστευσα 
είς αύτήν, καί ούδέποτε μετενόησα διά τοΰτο.

Είχομεν θηρεύσει είς τά έλη τοϋ Grokhovo μέχρι τής εσπέρας. 
— Είναι καιρός νά έπιστρέψωμεν ειπε τέλος ο κόμης— καί ρίψας τό 
δίκανον αύτοΰ έπί τών ώμων, έκάλεσε τόν έρυθρόχρουν ’Αγγλικόν 
θηρευτικόν αύτοΰ κύνα.

Θά πορευθώ είς Ζολοβάδην πρός έπισκεψιν αποχαιρετισμού, ειπον 
μετά τινα λεπτά.

’Αναχωρείς λοιπόν άνευ αναβολής ;— Πρέπει νά αναχωρήσω αύ*· 
ριον.— Τότε άγωμεν έκεΐ.

Ή  οικογένεια ήτον είς τό δεΐπνον. Ό  γέρων προσεκάλεσεν ήμ8ς 
είς τήν τράπεζαν.

Πώς! πώς! άνέκραξεν έ κόμης, νομίζω οτι έχετε Pirogui (1) 
μήπως παρασκευάσθη υπό τής Μαρκέλλας ;

Άναμφιβόλως, άπήντησεν ή γραΐα Ά ν « α ·  τό άγαπας τεκνον 
μου',— Ναί άπεκρίθη ό κόμης,— φάγε τέκνον μου ειπεν ή Άννια. 
— Δέν περιμένω νά τό έπαναλάβητε, ειπεν ό κόμης. Ά πό τής πρωίας 
ήμην είς Θήραν, πεινώ υπερβολικά, καί έχω μεγίστην άδυνα* 
μίαν διά τό ζυμαρικόν τοΰτο. Άφοΰ δέ έφαγε, ό γέρων Νικήτας είπε 
πρός τόν κόμητα.— Λέγουσι, κύριε κόμη, ότι έφέρατε τάς νέας ταύ
τας μηχανάς αΐτινες σπείρουσι καί θερίζουσιν άφ’ έαυτών τόν σίτον· 
είναι αληθές ;— Θέλετε νά τάς ίδήτε ; —-.Σας ευχαριστώ, ειπεν ό γη 
ραιός χωρικός. Πρός τ ί ; Δέν έχω πολλήν πεποίθησιν είς τάς νέας 
έφευρέσεις, σιδηροδρόμους, τηλεγράφους κλπ. Ά λ λ ’ίσως δέν είναι 
άληθές οτι θά καλλιεργείτε τοϋ λοιποΰ τούς άγρούς σας διά τοΰ 
άτμοΰ* είναι λοιπόν δυνατόν ;— Βεβαιότατα.

(4) Σύνηθες φαγητον τών κατοίκων τής Γαλλικίας· είδος ζυμαριχοΰ παραγεμισμέ
νοι) ίκ τυροΰ.
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—  Καί άν ύποτεθΤΙ δυνατόν, έξηκολούθησεν ό γέρων στενάζων, δέν 
είναι αμάρτημα. πΖοχι αι νέαι αυται εφευρέσεις; Μή δυσαρεστηθήτε, 
κύριε κόμη, άλλά εις ήμας τους χωρικούς ταΰτα πάντα φαίνονται 
εναντία είς τήν θρησκείαν. Λέγεται τέλος οτι βάλλετε πάντα ταΰτα 
είς ενέργειαν διότι δέν πιστεύετε είς τόν Θεόν, διότι δέν παραδέχε- 
σθε οτι ό άνθρωπος έχει ψυχήν άθάνατον, άλλ’ ότι έχει ψυχήν ό- 
μοίαν πρός τήν τοΰ κυνός, τοΰ ίππου κλπ.

—  Μέλλω νά σδς απαντήσω, φίλε μου, είπεν ό κόμης, όσον δυ- 
νηθω σαφέστερον. Τό νά πιστεύε; τις, σημαίνει ότι θεωρεί ώς άλη- 
θές πρδγμα τό όποιον δεν έλαβε τήν ευκαιρίαν νά έπαληθεύσε) ό 
ίδιος· πιστεύει δέ τις γενικώς εκείνο τό όποιον επιθυμεί.

’Ή  βεβαίως εκείνο τό όποιον ό Θεός έν τε) άγαθότητί του μδς άπε- 
κάλυψε, είπεν ό χωρικός.

Άπεκαλύφθη πρός ύμας κατ’ εύθείαν ; ήρώτησεν αύτόν ό κόμης. 
- Ο χ ι ,  είπεν ό χωρικός.— Παραδέχεσθε λοιπόν εκείνο τό όποιον 
άλλοι σας μεταδίδουσιν ώς άποκαλυφθέν ; Δέν λέγω οτι έχετε άδι
κον άλλά κατ’ εμέ, α ί ν α  πιστεύω, επιθυμώ νά ερευνώ». Εις τί σάς 
χρησιμεύει ή θρησκεία σας ; Αΰτη σας υποστηρίζει, σας άνυψοΐ έν 
τώ άθλίω υμών βίω, είς τά κοπιώδη ύμών έργα, σας διδάσκει νά ά- 
γαπδτε τόν πλησίον σας καί νά περιφρονήτε τόν θάνατον άλλά καί 
ή φιλοσοφία μου μέ διδάσκει τό αύτό πράγμα· αΰτη μοί λέγει νά μή 
επιζητώ τήν ματαίαν ηδονήν, άλλά νά υποφέρω τήν θέσιν μου μεθ’ 
υπομονής, μάλιστα μετά χαράς, νά τείνω πρός τό άγαθόν άκαταπαύ- 
στως, νά κινώμαι, νά εργάζωμαι, καί νά βοηθώ τόν πλησίον μου κατά 
τό μέτρον τών δυνάμεών μου. ’Ιδού διατί, φίλοι μου, ό άνθρωπος δέν 
εχει τό δικαίωμα νά σταματήσει* ιδού διατί όφ3ΐλει πάντοτε νά επι
διώκει τήν πρόοδον καί νά προσπαθ^ νά γίνει κύριος τής φύσεως.

Βλέπετε ήμδς κατασκευάζοντας σιδηροδρόμους καί τηλεγράφους, 
όπως βραχύνωμεν τάς αποστάσεις τάς χωριζούσας τοί>ς λαούς απ’ 
άλλήλων— καί τοΰτο όπως ό άνθρωπος άπαλλαγ?) τής τυραννίας 
τών στοιχείων, τής δουλείας καί τής δυστυχίας, ΐνα τέλος ή θέσις 
αύτοΰ καθίσταται άκαταπαύστως εύγενεστέρα καί καλειτέρα . . . .  
Βατά συνέπειαν άν ήναι δυνατόν νά υπάρχει άμάρτημα ένταΰθα, πρέ
πει νά κατηγορήσητε ύμας αυτούς όταν άνθίστασθε κατά τής 
εισαγωγής τών σιδηροδρόμων καί τών μηχανών, καί αντί νά βλα- 
σφημήτε, έπρεπε νά εύχαριστήτε τόν πανάγαθον Θεόν γονυπετουντες

όταν ιδητε τήν πρώτην άτμάμαξαν διασχίζουσαν τάς κοιλάδας σας.
Ό  κόμης παρεφέρετο ολίγον κατ’ ολίγον, καί τό πΰρ τών λόγων 

του άντηνακλατο κατά τι έπί πάντων τών προσώπων. *Η γηραιά 
τροφός του τόν έφίλησεν έπί τοΰ μετώπου* ή Μαρκέλλα δέν ήδύνατο 
νά άποσπάσε) άπ’ αύτοΰ τούς μεγάλους φωτεινούς οφθαλμούς της. 
Ό  γ/ρων χωρικός μειδιάσας.— Κύριε, είπε μετά μεμετρημένης βρα- 
δύτητος, έχετε περισσοτέραν θρησκείαν, παρ’ όσον θέλετε νά φαίνη- 
σθε έχων.

Είς τάς λέξεις ταύτας ή Μαρκέλλα δέν ήδυνήθη νά κρατήσει τούς 
λυγμούς της, καί έγερθείσα έξήλΟε τής οικίας. Είδομεν αύτήν άπο- 
μακρυνομένην μετ’ έκπλήξεως.— Τί εχει άρα γε  ή κόρη μου; έψιθύ- 
ρισεν ο γέρων Νικήτας, κινών τήν κεφαλήν.

Ό  κόμης ήγέρθη, καϊ άποχαιρετήσαντες τούς φιλοξενουντας ήμδς 
άνεχωρήσαμεν. ΤΗτο βαθεΐα νύξ. Έφώναξα— Μαρκέλλα, αναχωρώ 
αύριον καί έπεθύμουν νά σέ άποχαιρετήσω. Περιμένετε! άπεκρίθη 
αΰτη έκ τοΰ κήπου μετά φωνής πνιγομένης υπό τών δακρύων. 'Ο 
κόμης έπροχώρησε μετά τοΰ κυνός του. -Ή Μαρκέλλα έπλησίασε 
πρός με, καί μοί έτεινε τήν χείρα χωρίς νά όμιλήση.

Διατι κλαίετε; είπον αύτή. Σας άγαπφ. Καταστήσατε αύτόν ευ
τυχή. Ή  ειμαρμένη τοΰ καλλίστου τών άνθρώπων είναι είς τάς 
χεΐράς σας.

Αΰτη άπε’στρεψε τό πρόσωπόν της, καί έτήρησε σιωπήν.

5
Έγραψα πρός τόν κο'μητα Κομαρώφ μετά τήν είς Βιέννην άφιξίν 

μου. Μόνον μετά Οεκαπέντε ήμέρας έλαβον άπάντησιν αυτού. ’Ιδού 
αΰτη.

Lesno 17. Όχΐωδρίου 1857.
’Αγαπητέ μου φίλε ! ’Επιθυμείς άναμφιβόλως νά μάθεις τί έλα- 

βε χώραν μετά τήν άναχώρησίν σου. ’Εννοείται οτι καθ’ έκάστην ε 
σπέραν έπεσκεπτόμην τήνΖολοβάδην* άλλ’ ό,τι θά σέ έκπλήξε] π ε 
ρισσότερον, είναι οτι ο γέρων Ζορνοχέγκο, ό τύπος ουτος τοΰ χωρι
κού τής Γαλλικίας, ήθέλησε νά ίδε] τάς γεωργικάς μηχανάς μου* 
Πλθε καί τάς είδε.

*Η Μαρκέλλα έτήρησε σιωπήν, καί φαίνεται εύπειθής σχεδόν τα-
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πεινή πρός με, άπό τής εσπέρας καθ’ ήν άπεχαιρε'τήσες αυτήν. Έπρο- 
σποιούμην ότι δεν το ήννόουν. ’Ιδού δέ τί ελαβε χώραν, χθες μετά 
μεσημβρίαν. ’Ενθυμείσαι άναμφιβόλως είσέτι τούς όφεις τής οικίας; 
Ό  ήλιος ήτον είσέτι έπί του όρίζοντος. ’Επί λίθου κειμένου ολίγον 
μακράν άπ’ αυτής έθερμαίνετο όφις είς τόν ήλιον. Ήξεύρεις ότι 
άγαπώ τά ζώα* έπλησίασα λοιπόν νά θωπεύσω τό ζώον τοΰτο, άλλ’ 
άνορθωθέν αίφνης έδάγκασε τήν χεΐρα μου, είτα δέ ώρμησε πρός 
τόν κήπον. Κατά τήν στιγμήν ταύτην ή Μαρκέλλα ένεφανίαθη εις 
τήν θύραν.— Ήθέλησα νά κολακεύσω τόν όφιν σας είπον πρός αύτήν 
γελών, άλλά τδ μικρόν τέρας έοακε τήν χεΐρα μου,— Ποιος όφις 
είπε ;— άλλά . . . .  εκείνος. Οί οφθαλμοί της ήκολούθησαν τήν ύπ’ 
έμοΰ δεικνυομένην διεύθυνσιν· αίφνης εξέβαλε μεγάλην κραυγήν : 
Ίησου χριστέ καί Παναγία!— °Ώρμησεν έπ’ έμοΰ, καί δραξαμένη 
τής χειρός μου προσεκόλλησε τά χείλη της έπί τής πληγής.

Τί κάμνεις ; είπον άρκετά στενοχωρημένος.— Αυτη μοί έκαμε 
σημεΐον διά τής χειρός, όπερ ήννόησα αίφνιδίως.— Ή το λοιπόν δηλη
τηριώδες ερπετόν ; — Αυτη έκλινε τήν κεφαλήν.— Καί βυζάνεις τό 
δηλητήριον ; Μέγιστε Θεέ ! άνέκραξα, καί έπροσπάθησα νά αποσύ
ρω τήν χεΐρα μου* άλλά αΰτη τήν έκράτησε μετά άπηλπισμένης 
προσπάθειας εως ού έκρινε τόν κίνδυνον παρελθόντά* είτα άπέ· 
πτυσε τό αίμα όπερ έκμυζήσασα έκ τής πληγής, έκράτει είς τό 
στόμα.

Ά λλά  σύ, είπον αύτή μετά" τρόμου, διακινδυνεύεις τήν ζωήν σου ; 
— "Ω ! δι’ ΰμας θά άπέθνησκον ευχαρίστως ! ‘ϊπήρχεν  έν τη κραυγή 
ταύτη τής καρδίας, πάθος όπερ μέ κατεφόβισε σχεδο'ν* είτα δ’ αίφνης 
αΰτη άνελύθη είς δάκρυα.

Θά ζήσης δι’ εμέ, άνέκραξα· μέ άγαπδς, θά γΰης ίδική μου.
Αΰτη έγονυπέτησε, καί ώς τό πλάσμ» όπερ έν τ75 μεγίστη αύτοϋ 

στενοχώρια επικαλείται τόν Θεόν του, άνέκραξε. Ναί, σας άγαπώ, 
δέν δύναμαι πλέον νά ζήσω άνευ υμών* δέν είμαι αξία νά γίνω σύζυ
γός σας, άλλά θά διατελώ δούλη σας !— Ή μην τοσοΰτον σογκεκινη- 
μένος, ώστε δέν εύρον κατ’ άρχάς άπάντησιν.— Διαθέσατε με ώς βού- 
λεαθε, έξηκολούθησεν αΰτη μετά μείζονος γαλήνης, θά έγκαταλείψω 
τόν πατέρα μου, τά παιδία, καί τδν οίκον έν ώ έγεννήθην, καί τόν 
τόπον μο.», άν τό διατάττητε . . . .  Ώ  ! θά κάμω τό πδν, τό παν, 
διά νά σ$ς ακολουθήσω, αξιολάτρευτε αύθέντα μου ί

—  Μοί ανήκεις, απάντησα, καί θά μέ άκολουθήσης ώς σύζυγός 
μ 0υ,— Τοΰτο δέν είναι δυνατόν . . . .  έψέλλισεν αΰτη· πώς δύναται 
νά γίνη τοΰτο ;

Ή μην λίαν συγκεκινημένος* άνήγειρα αύτήν όπως τήν θλίψω έπί 
τής καρδίας μου, καί αΰτη έκλαυσεν έπί τοΰ στήθους μου* έπέθηκα 
φίλημα έπί τοΰ μετώπου της. Τότε αΰτη μέ περιέβαλε διά τών χει-  
ρών της μετα πάθους παραφόρου, καί τά χείλη τη; ίζήτηταν τά 
ιδικά μου.— Πώς νά σοί περιγράψω τήν γλυκεΐαν ταύτην στιγμήν; 
Θά μέ έννοήσης καλείτερον άνευ λόγων.— Είναι λοίπον όυνατον να 
μέ ά γαπάτε ; έλεγεν είσέτι ή δυστυχής κόρη, κατεχομένη ύπό 
αμφιβολίας.— Είναι δυσκολώτατον νά μή σέ άγαπώ, τη άπεκριθην. 
Προσφιλής μοι ψυχή, άλλά ποΰ Οά εΰρω λοιπόν εις τόν διεφθαρμέ- 
νον τοΰτσν κόσμον, καρδίαν μάλλον αξίαν τής σής, όπως πάλλη έπ1 
τής καρδίας χρηστοΰ άνθρώπου ;

Ά  ! Θεέ μου ! έφώνησεν αΰτη, νομίζω οτι Οά άποθανω.— Δεν θα 
άποθάνης, τή είπον, θλίβων αύτήν έπί τοΰ στήθους μου·— καί αΰτη 
έκρυψε τό πρόσωπόν της εις τόν κόλπον μου.— Ά  ! δεν ηξευρετε 
πόσον σας άγαπώ.— Ναί, τό ήξεύρω. Τό ήξεύρω από πολλοΰ χρό
νου* οΰ είσαι έκείνη ήτις δέν ήθελες νά τό ήξεύρης.

 Τό ήσθάνΟην, ειπεν αΰτη χωρίς νά έγείρη τούς οφθαλμούς,
τό ησθάνθην καλώς ότι σέ ήγάπων άπό τής πρώτης στιγμής, άλλά 
δέν ήννόουν έμαυτήν. Πολλάκις τό αίσθημα τούτο έξεδηλοΰτο δι’ 
οργής καί μίσους εναντίον σας* άλλοτε είχον τήν καρδίαν τοσοΰτον 
λυπημένην* άλλά τήν εσπέραν καθ’ ήν έξεφράσατε τάς σκέψεις σας 
είς τόν πατέρα μου περί σιδηροδρόμων, καί τηλεγράφων, εύχαρίστως 
θά σας έλεγον ότι έχετε δίκαιον ! καί Οά σας έβοήθουν νά έγκατα- 
στήσητε τάς μηχανάς σας, τούς σιδηροδρόμους καί τούς τηλεγράφους 
σας ! τότε δέ ήννόησα αίφνης ότι σας ήγάπων, και ότι δεν ηδυναμην 
νά ζήσω άνευ υμών. Διά τοΰτο καί έξήλθον δρομαίως εις τόν κήπον 
κλαίουσα.

Ά  ! διατί δέν ήσουν έκεΐ όταν ώμίλησα εις τούς γέροντας γονείς 
της ! ‘Ο πατήρ της άπέμασσε τά δάκρυα του διά τϊίς χειριδος του 
καί ή τροφός μου έκραύγαζεν άκαταπαύστως.·—Θεε μου ! Θεε μου ! 
έζησα λοιπόν άρκούντως ώστε νά ίδω τό γεγονός τοΰτο, τέκνα μου, 
προσφιλή μου τέκνα!



«Τήν προσεχή Κυριακήν γίνονται οί αρραβώνες είς Ζολοβάδην, καί 
μετά τρεις Iβδομάδας ό γάμος».

Ό  άδιΛψύς σου

Α Λ Ε Η Α Ν Δ ΡΟ Σ .

Λ  ία  νΰν  1 2  Q/Cpiov 1 8 5 7 .

Αγαπητέ μοι φίλε ! 'II Μαρκέλλα είναι σύζυγος μου— κα'ι οποία 
σύζυγος ! Δέν δύναμαι νά σοί ειπω πόσον αΰτη ητον ώραία και θελ
κτική, ενδεδυμένη ώς νύμφη. Μετά την τελετήν τοΰ γάμου αΰτη 
έστραφη προς τό πλήθος τό πληρούν τήν μικράν Εκκλησίαν, καί μέ 
οφθαλμούς λάμποντας έκ δακρύων, είπεν αύτοίς ! Εύχηθήτε υπέρ 
εμοΰ πάντες !— καί πάντες ηύχήθησαν υπέρ αύτής.

Συγγνώμην άκριβέ μου φίλε ! Ή  εύδαιμονία πληροί ύπερμέτρως 
την καροιαν μου ωστε να δυνηθώ νά σοί γράψω πλείονα τούτων.

ιιΆ .Ι ΐ'ζα ΐό ρ ο ςΐ).

Κάτωθεν δέ ταύτης ύπήρχον αί έπόμεναι λέξεις γεγραμμέναι ύπό 
χειρός πρωτοπείρου.

«Χαιρετώ ΰμδς έκ μέσης καρδίας».

mM apxiAJlav.

s l f a r o r  2 1  Ά χρ ιΑ Ιο υ  1 8 5 8 .

Έ χ ε ις  δίκαιον, φίλε μου, η σπάνις τών επιστολών μου είναι καλός 
«ιωνος· οαω περισσο'τερον είναι τις εύτυχής, τοσοΰτον ολιγώτερον 
άγαπδ νά κάμνη λόγον περί της εύδαιμονίας του. Ό  χάρτης πρό 
πάντων εχει ενίοτε ειλικρινή αδιακρισίαν, ητις εμποιεί τρόμον είς τά 
αληθή αισθήματα. Διά τοΰτο δέν σοί ομιλώ, περιορίζομαι νά σέ λάβω 
εκ της χειρος και να σε οδηγήσω διά τοϋ παραδείσου μέχρι τών 
πυκνών θάμνων εκ λευκών ροδών ενθα θά δύνασαι νά άκούγ(ς καί νά 
βλέπεις χωρίς νά σέ βλέπουν.

Ιδού η Μαρκέλλα ενδεδυμένη τ ι̂ν λευκήν αύτής έσθήτα· ει ώραία 
κομη της δίδει εις τήν φυσιογνωμίαν αύτής εκφρασιν αύστηράν, 
ιδεώδη. Ή  τράπεζα είναι παρατεθειμένη, μέ περιμένει. . . .

Ιδού αυτη κατέρχεται τάς βαθμίδας όπως μέ ύποδεχθή χαί ριφθή
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εις τάς άγκάλας μου· περιβάλλω ταύτην διά του βραχίονός μου καί 
περιπατοΰμεν οΰτω έωσοΰ ό υπηρέτης φέρε) τήν θερμορρόην. Λαλοΰ- 
μεν περί τών υποθέσεων μας και περί τών τοΰ τόπου, καί έξακο- 
λσυθοΰμεν συνδιαλεγόμενοι, ένώ αΰτη προετοιμάζει τό τέϊον. Είτα 
δέ . . . άλλά ποΰ νά εΰρω λέξεις όπως λαλήσω περί πάντων τούτων j 
Ή  άνθρώπινος γλωσσά δέν έχει είσέτι άρκοϋσαν τελειο'τητα, όπως 
αντανακλά τάς θείας ακτινοβολήσεις τής εύδαιμονίας.

Ά φ ’ δτου ή φωτεινή αΰτη έμφάνισις διέρχεται τά ζοφερά δωμά
τια τοΰ πύργου, διατρέχει τούς σκοτεινούς διαδρόμους τοΰ κήπου, 
άφ’ ότου ή νέα αύτής φωνή άντηχεί μεταξύ τών φαιών τοίχων τοΰ 
αρχαίου τούτου πύργου, θά έλεγέ τις ότι τό μαγικόν φίλτρονδιελύθη.

“Άλλοτε τό παν ένταΰθα έφαίνετο πεπαλαιωμέ^ον πανταχοΰ 
έβλ επέ τις κο'νιν. Νΰν δέ έκαστος λίθος λάμπει ώς άν ήτο νεωστί 
τεθειμένος, καί ή στέγη μοί φαίνεται ώς κεχρυσωμένη. Ό  κισσός 
ό περιβάλλων τήν προ'σοψιν τοΰ πύργου, τήν βλέπουσαν πρός τόν 
κήπον, ήτον ετοιμοθάνατος, άλλ’ άνεγεννήθη ώ ; έκ μαγείας· μύρτος 
άνεφύη αύτοφυής είς γωνίαν τινά· τά δένδρα καί τά άνθη ήρχισαν 
νά αύξάνωσι ώς ούδέποτε πρίν. Περιστεραί εκαμον τάς φωλεάς των 
είς τόν κήπον— ακούονται εντεύθεν— , καί αί χελιδόνες αιτινες έφαί- 
νοντο άποφεύγουσαι τούς πεπαλαιωμένους τούτους τοίχους, έκτισαν 
τήν φωλεάν των είς τήν γωνίαν τοϋ παραθύρου του ιδιαιτέρου ήμών 
θαλάμου.

Έχρειάζετο γυνή τοιαύτη, όπως καταστρέψει τήν γοητείαν τήν 
έπικαθημένην τοΰ αρχαίου τούτου άριστοκρατικοΰ ενδιαιτήματος τών 
προγόνων μου. Ά λλά  καί αυτή δέν είναι άρά γε  ώραία νηρηΐς ήν 
ήγειρα εκ τοΰ μαγικοΰ ΰπνου ;

Αΰτη είναι ώς νέος αετός διδασκόμενος νά ΐπταται πρός τόν ή
λιον, άλλ’ όστις δέν θά ήδύνατο νά απόκτησε] τήν εξιν ταύτην άν 
δέν ήτο πεπροικισμένος διά τοΰ όφθαλμοΰ του άνεχομένου τήν λαμ
πρότητα τοΰ φωτός.

«Ό ' J  Aeiardρός σου».

Λΐογογ 28 Matov 1859.

’Επιθυμείς νά μάθεις, αγαπητέ μου φίλε, τίνι τρόπω μορφώνω τό
πνεΰμά τ η ς ; Ήξεύρεις πώς οί χωρικοί μας διδάσκουσι τά τέκνα των
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νά περίΛβτώσι j Τά φέρουσιν εις τους αγρούς, τά άφίνουσι κατά γης, 
και αίφνης περιπατοΰσι.

Οΰτω ανατρέφω τήν Μαρκέλλαν, φέρων αυτήν |ξ  εφόδου έν τφ 
μέσω των εργασιών μου, καί τοΰ διανοητικού μου βιου, και λέ- 
γων αΰτη αμέσως τί επιθυμώ νά μάθη. Είμί βέβαιος οτι αγνοεί ή 
ίδια πότε έμαθε νά ίππεύη. Οΰτω δέ αΰτη μανθάνει Γαλλικά καί 
Γερμανικά πρακτικώς, συνδιαλεγομένη μετ’ έμοΰ, ώς τό παιδίον μαν
θάνει τήν  μητρικήν αύτοΰ γλώσσαν. Κατά τον αύτον τρόπον άπο- 
κτα τήν γνώσιν όλων τώ / έπιστιτ,μών. Το δέρμα τής άρκτου έφ’ ου 
πατεί κατερχομένη τής κλίνης, σπινθηροβολεί καθ’ ήν στιγμήν οί 
γυμνοί αυτής πόδες πατοΰσιν έπ’ αύτοΰ ακροθιγώς: Ε ινα ιή πε·
ριστασις καθ’ ήν πρέπει νά διδαχθη τήν  θεωρίαν τοϋ ήλεκτρικοΰ ρευ- 
στοΰ· σφραγίς έλουσα τό σχήμα πολυέδρου, μοί χορηγεί το μέσον νά 
διδάξω αύτήν τά αποτελέσματα τοΰ πρίσματος. Οΰτω δέ καθ1 
έκάστην., Αΰτη ζη έντδς ατμόσφαιρας σαφήνειας και άληδείας. ’Ολί
γον κατ’ ολίγον αΰ;η σκέπτεται, αΰτη εκφέρει ορθούς συλλογισμούς. 
Αΰτη άποκτα υγιείς ιδέας περί τής τιμής, τοϋ καθήκοντος, τής ερ
γασίας, τοΰ νόμου, και τών δικαιωμάτων έκαστου, τών εθίμων, τών 
τέρψεων— καί αΰτη ζη όπως σκέπτεται. Τήν πρωίαν εγειρόμενοι 
τής κλίνης, μετά τό ψυχρόν λουτρόν καί τό πρόγευμα, έξερχόμεθα 
έφιπποι, είτε βρέχει, είτε πνέει άνεμος ισχυρός. Μέχρι τής δύσεως 
τοΰ ήλίου αΰτη ένασχολείται είτε έκτος, είτε εντός τής οικίας, Επι
τηρούσα τά πάντα, δίδουσα διαταγάς, καί τακτοποιοΰσα τό π8ν. 
Βλέπω αύτήν ίππεύουσαν τόν μέλανα ίππον της καί διερχομένην ενώ
πιον μου, καί δύναμαι νά άσχοληθώ ήσύχως εις τήν διεύθυνσιν τών 
εργασιών, διότι γνωρίζω ότι αΰτη θά έπιτηρήση τήν άκριβή έκτέ- 
λεσιν αύτών.

ΓΙρίν ή έξέλθη, πρέπει νά μάθη νά ύπακούη πρός με. Λέγω λοιπόν, 
τοΰτο πρέπει νά γίνη, καί τοϋτο άρκεϊ πρός αύτήν. Ά ν  ενίοτε εχη 
αμφιβολίας ώς πρός τήν έπιτυχίαν, ή χαρά της διπλασιάζεται οταν 
ίδη ότι οί υπολογισμοί μου έπραγματοποιήθησαν, καί ή πρός έμέ 
πεποίθησίς της επαυξάνει. Έτακτοποιήσαμεν τόν βίον ήμών μετά 
στρατιωτικής ακρίβειας. Τήν μεσημβρίαν καί τό εσπέρας, πρίν ή κα- 
θήσωμεν εις τήν τράπεζαν, · αΰτη έρχεται νά κάμη τήν έκθεσίν της

(ακολουθεί).


