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Τού ρόδου ζωγραφίζουν, τό σχήμα καί τό χρώμα,
Κ ' εις χάρτην άψυχον νεκρόν πολλάκ'.ς θεωρείται·

Ά λλα  να είκονίσωσι δεν δύνανται άκόμα,
Τάς θελκτικάς κινήσεις του και τ' άρωμά του· μητε
Τήν Αλεξάνδραν ή μπορεί κανείς να προσέγγιση·
ΐ ίς  τήν ζωήν τού κάλλους Της χρωστήρ θ  απεικόνιση,

Τό βλέμμα Της τό έμψυχον και τήν αβρότητά Της,

Τήν λαλιάν, τήν κίνησιν καί τό μειδίαμά Της;

Αθήνησι. ..

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α  Ε Ν  ΤΩι  Π Α Ρ Ο Ν  Τ Ι  Τ Ε 1 Χ Ε Ι

II ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣ1ΑΟΠΑΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. 
ΜΟΤΣΙΚΟΝ ΤΕΜΑΧΙΟΝ διώ I. Κ«ίοαρη. 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ.



18 ΠΡΟΟΔΟΣ. ΑΡΙΘ. 2.

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ.

πόσα υπό τόν τίτλον τοδτον δέν έγράφησαν εύγλωττα καί 
αμα καί καλά, άλλά καί δπόση κρατεί σύγχυσις έν τη 
αληθινή ερμηνεία τών λέξεων τούτων. Αί διάφοροι εξεις 

καί τελεταί, (Αεί}' ών έορτάζονται αι άγιαι ήμέραι αί άναμιμνήσκουσαι 
τό μέγα μυστήριον τής ήμετέρας θρησκείας, τήν θείαν ένσάρκωσιν? 
δύνανται να παράσχωσιν άμυδράν τινα ιδέαν τής διαφοράς καί πλη- 
θύος τών εννοιών, άς έκδηλούσιν αί ανωτέρω κείμεναι λέξεις. Είναι 
άληθές οτι έ'ν τινι Άγγλοσαξωνική χοηοα καθολική μέν τοπικότης 
τών χριστοογεννείων πανηγύρεων καί συνηθειών διέπει καί κυβέρνα 
καί ώς ετεροκίνητο·; σώμα άγει καί φέρει πάσας τάς τάξεις τής 
κοινωνίας, μυριοτροπως δέ ερμηνεύονται τά θεμελιωδέστατα δόγματα 
τού χριστιανισμού, φανατικώς καταδιώκουσιν άλλήλας αί ποικίλαι 
αιρέσεις, καί πολυάριθμοι εννοιαι αποδίδονται είς τήν φράσιν θρη
σκευτικόν πνεύμα. Κατά τών Χριστουγέννων καί τού Πάσχα τάς 
έορτάς καί εάν ό κόσμος ήθελεν ελθη άνω καί κάτω, ούτε Κοινο- 
βούλιον συνεδριάζει, ουτε υπουργός σκέπτεται περί τών αγγλικών ή 
ευρωπαϊκών συμφερόντων, ουτε υπάλληλος διατάσσεται τήν έκτέλεσιν 
υποθέσεως άφορώσης τό Κράτος· Αγγλικανοί, καθολικοί, Πρεσβυ
τεριανοί και κουάκεροι εϋθυμούσιν οι πάντες πατριωτική τή μεθόδψ, 
αρχομενοι όμως από τής τών εορτών λήξεως, τών συνήθων ερίδων 
και διαπληκτισμών · ή θρησκεία έπ’ όλίγας ημέρας τροποποιεί αληθώς 
τήν αληθινήν άνθρωπίνην φύσιν μεταβάλλουσα αυτήν καί χωρίζουσα 
πρώτον εις πνεύμα κ α θ α ρ ό ν  καί άνωτάτου βαθμού, είτα είς υλην 
τελείαν καί βαρεΐαν μοχλού πρός εγερσιν δεομένην. Α μέσω ς δμως 
κατόπιν αναλαμβάνει τήν σθεναράν εκείνην ζωήν, ητις έπεφάνη μέν 
έπί τοΰ παγκοσμίου ορίζοντας δπό τήν έπιβλητικήν τού Μίλτωνος καί 
τού Σαιξπήρου μορφήν, ελαμψε διά τών αγώνων τών καθιερωσάντων 
τάς βάσεις τής κοινοβουλευτικής ελευθερίας, άλλά περιτράνως έξε- 
οηλωθη και δια τών λεπτολόγων θρησκευτικών καί έκκλησιαστικών 
συζητήσεων, αιτινες διηγειραν αισθήματα πόρρω άπέχοντα τού πνεύ
ματος ού μόνον τής χριστιανικής άλλά καί πάσης θρησκείας. Δέν 
πρόκειται ενταύθα ουτε περί τών πρώτων έλατηρίων τής μεταβολής 
τών δογμάτων έν Βρεττανί^, ατινα, ώς γνωστόν, άναζητητέα είς τήν 
τού ’Ερρίκου Η', διάθεσιν πρός τό άλλάσσειν συζύγους ώς τούς 
χιτώνας και εις την αντιζηλίαν ’Ελισσάβετ καί Μαρίας, ούτε περί 
τών μεγάλων εθνικών σκοπών, ους έξυπηρέτησαν αί δογματικαί τής 
Αγγλίας διαφοραί πρός τόν Πάπαν καί τά παπίζοντα κράτη. Πρό

κειται νά μάθωμεν, αν ή ανεπτυγμένη έκείνη καί διά πολυειδών 
διακριθεΐσα αγώνων χώρα, ή ένομαζομένη ’Αγγλία, έν ταΐς διεθνέσιν 
ή έν ταΐς άτομικαΐς τών πολιτών αύτής σχέσεσιν έ'χει διηνεκώς 
υπ’ δψει καί σέβει καί άκολουθεΐ, ώς κοινώς πιστεύεται, τόν φόβον 
τοΰ θεού, αν έμπνέηται υπό τών άρχών καί τών παραγγελμάτων τοΰ 
Ευαγγελίου, αν φρονή δτι, δπως δ υιός τού θεού έσταυρώθη καί 
επαθε πρός απολύτρωσιν τοΰ άνθρώπου άπό τής αμαρτίας, ουτω καί 
έκείνη πρέπει ν’ άγαθοεργή καί νά πά.τχη υπέρ τών άλλων, δπως 
πλησιάζη πρός τό θειον, αν τηρή τούς διεθνείς δρκους καί άν οί 
κάτοικοι αύτής φυλάττωσιν δλας τάς δέκα έντολάς τοΰ Κυρίου. 
Δικαιούμεθα νά έξετάσωμεν ταύτα πάντα βλέποντες μετά πόσης 
δραστηριότητος τελούνται δλαι αί έξωτερικαί έκκλησιαστικαί λειτουργία’, 
καί πανηγυρίζονται δλαι αί θρησκευτικαί έορταί. Δυστυχώς ή αυστηρά 
τήρησις τών παραδεδομένων ούδεμίαν κέκτηται σημασίαν έν τή 
εκτιμήσει τής κατά τοΰτον ή έκεΐνον τόν βαθμόν έπικρατήσεως τοΰ 
άληθινοΰ θρησκευτικού πνεύματος καί πάντα τά πεπολιτισμένα ή 
ήμιπεπολιτισμένα έ'θνη έ'ν τε ταΐς πρός άλληλα καί ένιταΐς ίδιωτικαΐς 
τών άτόμων σχέσεσιν έξ Ισου έμπνέονται δπό τών άρχών τοΰ Ευαγ
γελίου καί έξ ίσου ένθυμοΰνται τάς τε πλάκας τοΰ Μωϋσέως καί τών 
Αποστόλων τά θεία κηρύγματα.

Τό θρησκευτικόν πνεύμα έν τή Γαλλίςι έπικαλοΰνται π. χ. σή
μερον δσοι έκορέσθησαν ήδονών έπί τής Αυτοκρατορίας, έκεΐνοι τών 
δποίων οί πρόγονοι ένετρύφησαν έν ταΐς αύλαΐς τών τελευταίων Βουρ- 
βόνων, δσοι υπό κληρικόν σχήμα είσήγαγον τόν σατανάν είς τάς 
οικογενείας, δσοι άνά τήν ’Ανατολήν περιφερόμ,ενοι δπλίζουσι λαούς 
τέως αδελφούς καί έκπολεμώσιν αυτούς πρός άλλήλους.

’Εν τή ’Ιταλία, τοΰ θρησκευτικού πνεύματος τήν έξόντωσιν 
άπολοφύρονται οί τά πλούτη τών πιστών τέως έν τώ ίδίω κορβανά 
άποθησαυρίζοντες καί έπαύλεις πλούσιας νεμόμενοι και χαρίτων 
γοησσών άπολαύοντες καί έν παραδείσοις έπιγείοις διαιτώμ,ενοι, 
ήκιστα δμοίους πρός τούς άπό τοΰ αμβωνος περιγραφομένους παρα
δείσους τής θείας ευδαιμονίας καί μακαριότητος.

’Εν Γερμανία τοΰ θρησκευτικού πνεύματος γνώμων είναι ή 
άνάμνησις τών σχέσεων τής Αυτοκρατορίας πρός τήν ΓΙαπωσύνην, ή 
πολύκροτος καταστάσα διά. τής έν Κανώσςι ταπεινώσεως ’Ερρίκου 
τού Δ 'π ρ ό  τοΰ Πάπα Ίλδεβράνδου καί ή συζήτησις περί τής θέσεως, 
ήν πρέπει νά κατέχη δ Πάπας καί δ Αύτοκράτωρ υποδεχόμενοι 
αλλήλους —  θέσεως άντιπροσωπευούσης τό δίκαιον, δπερ κέκτηται 
δ πρώτος νά διευθύνη καί έμπνέη τούς έν χώραις απίστων έπισκό- 
πους καί έφημερίους, τό καθήκον, δπερ δ δεύτερος νά φιμοΐ τά 
καθολικά λάλα στόματα τά θέλοντα νά δμιλώσι περί σχολείων καί 
πολέμ,ων, έν φ δ προορισμός των είναι νά έρμηνεύωσι τήν Παλαιάν 
καί τήν Νέαν Διαθήκην.

Είναι περίεργος λίαν ή διεύθυνσις, ήν λαμβάνει άπό καιρού 
εις καιρόν τό θρησκευτικόν αίσθημα έν Ρίοσσία · ό αύξομείωσιν 
πάσχων άλληλοδιαδόχως άριθμός τών αιρέσεων καθ'.στα αμφίβολον 
τόν χαρακτήρα τής Αυτοκρατορίας έκείνης ώς δρθοδόξου, διότι οι 
γεννάδαι αίρεσιάρχαι ώς πρώτον σύμβολον έπί τής σημαίας αυτών 
άναγράφουσι τήν κατάργησιν τής θείας ένσαρκώσεως, μεθ’ ήν Ιπον- 
ται έρμηνεΐαι ποικίλαι καί κωμικαί τών μεγάλων άρχών τού ευαγ
γελίου άπολήγουσαι σχεδόν πάσαι είς τήν έλπίδα προσεχούς κοινοκτη
μοσύνης.

Έν Ισπανία δέ τό θρησκευτικόν πνεύμα κέκτηται ιστορίαν, 
ής ή τελευταία σελίς δεν έγράφη ακόμη —  καθώς έν γένει ή 
ιστορία τοΰ θρησκευτικοΰ πνεύματος καθ’ απασαν τήν ανθρωπότη
τα δέν θέλει συγγραφή η δταν παύσηται αυτη υπάρχουσα, οπότε 
ούδείς δ συγγράψων, ή δ δημιουργήσας θεός. — ’Αλλά διακρίνοντες 
τήν ’Ισπανίαν διά τών άνωτέρω λέξεων, έννοοΰμεν δτι έκεΐ τό θρη
σκευτικόν πνεύμα συνθέτει γοργώς καί άπροσκόπτως σελίδας μονο
τόνους τόν αυτόν σχεδόν τύπον φερούσας καί έλάχιστον άπ’ άλλήλων 
διαφερούσας καί μοιραίως τά αύτά περίπου γράμματα έπαναλαμ- 
βανούσας.

Καί χειροκροτείται μέν ένίοτε έν δρμή εθνικής υπερηφανείας 
ή τάς υγιείς άρχάς τής άνεξιθρησκείας έξαίρουσα. καί κηρύττουσα 
ευγλωττία τού Καστελλάρ, ώς έξέχουσα έν Ευρώπη ’ Ισπανική εύγλωτ- 
τία, περισυλλέγει δμως περί έαυτήν πλείονας θιασώτας ή σημαία 

; τοΰ Δόν Κάρλου, ώς σημαία ετι ίσπανικωτέρα, διότι υφ’ έαυτήν 
βλέπει σταυροφόρους στρατιώτας καί καλογήρους ξιφοφόρους προ- 

; μάχους τής πίστεως καί τοΰ θείου δικαίου καί τοΰ νομίμου, ώς φρονεί, 
j θρόνου· Καί δέν έδιδάχθη ή ’Ισπανία έκ τόσων σκληρών περι- 
I πετειών καί δέν άπέκαμεν έρμ,ηνεύουσα υπό τήν στενωτάτην αύτοΰ 

σημασίαν τό θρησκευτικόν πνεΰμ,α καί δέν φαίνεται είσέτι κατανοή- 
j σασα η ύποπτεύσασα μήπως αί έξ αύτής έπελθοΰσαι θύελλαι κατά 
| τής Ευρώπης, ήνε καρπός άράς, ήν έπί τοΰ έδάφους αυτής άφήκαν 
| μυριάδες ’Αράβων, ’Ιουδαίων καί αιρετικών θυσιασθέντων είς δόξαν 
| τοΰ ισπανικού χριστιανισμού, όσης σμικρόν, ώς φαίνεται, διέφερε τοΰ 
ί πρώτου άγριου τών Εβραίων ’Ιεχωβά. Τή άληθεία. δύναται τις νά
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ύποπτεύση τήν έπήρρειαν τοιαύτης άράς, όταν άναλογισθή οτι ενεκα 
ισπανικών γάμων έξεπολεμ-ώθη έπί Λουδοβίκου ΙΔ σύμπασα η Ευρώπη 
είρηνεύσασα δπωσούν διά τής έν Ουτρέχτη Συνθήκης, δτι έπί Γκιζώτου 
καί Παλμεστρώνος, ενεκα άλλων ισπανικών γάμων, ολίγου δείν έξι- 
φούλκουν ή Γαλλία καί ή ’Αγγλία, αν μή πιστεύσωμεν δτι ό τότε 
παροργισθείς έκ τής άποτυχίας Παλμεστρών ύπεδαύλ'.σε τήν κατά 
τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου έξέγερσιν, δτι έκ τής όποψηφιότητος τού 
ισπανικού θρόνου πόλεμος άνά τήν Εύρώπην ήρθη δεινός τώ 1870, 
δτι δύο ξένων, ένός γερμανού καί ένός γάλλου ήττημένου, τού Βαζαίν, 
έπί ισπανικού έδάφους στόμα πρός στόμα λαλούντων, οί έμπιστευ- 
τικοί λόγοι μεταδοθέντες έσχάτως είς τήν ευρωπαϊκήν ατμόσφαιραν 
έμόλυναν αυτήν ώς φοβερόν μίασμα πανώλους καί νέαν σύγκρουσιν 
ή τουλάχιστον τών συμπεφωνημένων διάλυσιν άπειλοΰσιν. 12! βεβαίως 
δέν θά  κατορθώσωσι νά ευρωσι κατά μυριάδας οπαδούς τών κοσμο
γονικών αυτών δοξασιών οί Δαρβΐνοι και οι Χαΐκελ- αλλ οι φρο- 
νοΰντες δτι αί δοξασίαι έκεϊναι πρέπει νά καταπολεμηθώσιν, οί κηρύτ- 
τοντες οτι τό θρησκευτικόν πνεύμα πρέπει νά ενισχυθή παρά τοΐς 
πολλοΐς άπό τοΰ ιερού αμβωνος, διά τών ήθικοποιητικών συγγραφών, 
διά τής καταλλήλου διδασκαλίας τών Χριστιανικών παραγγελμάτων 
δφείλουσι νά έξετάσωσι μήπως αι παραδοξολόγοι τής ζωολογικής 
έπιστήμης άρχαί εόρίσκωσιν τά όπλα αυτών έν τή έγωίστική, τή 
ύπό άνθρωπίνων καί κοσμ-'.κών άδυναμιών έμπνεομένη πολλάκις, εν 
τή Φαρισαϊκή ίσως ερμηνεία τής έννοιας τών λέξεων ,.Θρησκευτι
κού πνεύματος “ ·

Μεταξύ τών αληθινών Χριστιανών τής Εύρώπης κατατακτέος 
άναντιρρήτως δ κ. Γλάδστων. Έν τουτοις εκείνος προυκάλεσε πολ
λάκις καί έν τή πατρίδι αυτού και εν τή λοιπή Ευρώπη καταιγίδας 
διαμαχών καί ερίδων η ένεθάρρυνε τά μίση αδελφών τέως έθνών 
πρός άλληλα δημοσιεύσας έρμηνείας παραδόξους καί έπιβλαβεστάτας 
ή περί τοΰ θρησκευτικού πνεύματος έν γένει, η περί τών διαφόρων 
δογμάτων τού Χριστιανισμού ίδια. Δέν θέλομεν νά αναμνήσωμεν 
ενταύθα πώς πρό τινων έτών Ινθουσιωδώς εχαιρέτισε τήν επι τής 
Χερσονήσου τοΰ Αίμου άναθ-ρώσασαν καί ύποδαυλισθεΐσαν πολιτικήν 
έξέγερσιν ώς άνάπτυξιν υψηλού θρησκευτικού πνεύματος. Άναπολοΰ- 
μεν μόνον τόν φοβερόν πόλεμ,ον, ον προυκάλεσε τω 1875 δημοσιεύ
σας τότε φυλλάδιον κατά τών καθολικών ώς έχθρών γενομενων | 
πάντοτε πρός τά κράτη, εν οις ζώσιν οταν ταύτα οεν διάκεινται 
φιλικώς πρός τήν Παπικήν έδραν. Δέν έννοοΰμεν, άπαγε! νά δια- 
φιλονεικήσωμεν τό ίσχυρότατον κύρος τών ιστορικών αυτού έπιχειρη- 
μάτων· άλλά τό θέμα του έξήγειρε τήν συζήτησιν περί τών πρός 
άλληλα διωγμών τών διαφόρων δογμάτων καί εις σοφός θεολόγος 
ποιμενάρχης δέ καθολικός Ά γγλος, δ Βιοΰθμαν, αίφνης προήλθεν 
είς μέσον κηρύττων διά τής γραφίδος δτι, ,,άν αί παραδόσεις τής 
άρχαίας Αυτοκρατορίας διετηρήθησαν, ώς βέβαιοί δ Κ. Γλάδστων 
έν τοΐς έγκυκλίοις καί τφ Συλλάβφ Πίου τοΰ Θ', αύται διετηρήθησαν 
έπίσης έν τώ γενικφ συστήματι τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολιτισμ,οΰ καί έν τφ | 
ίδιαιτέρφ συστήματι τού ’Αγγλικού πολιτισμού", έμνημόνευσε δέ δια

φόρων διαταγμάτων τών Βρεττανών βασιλέων καί ψηφισμάτων βουλευτι
κών ύποστηριξάντων διά ποινικών νόμων τά έκάστοτε κρατούντα δόγματα 
καί καταδιωξάντων τά έναντία. Έν τή σκανδαλώδει έκείνη συζητήσει, 
καθ’ ήν καθολικοί καί άντιπαπισταί έφιλοτιμήθησαν ν’ άποκαλύψωσι 
πάντα τά θρησκευτικά τής ’Αγγλίας ονείδη τά καταδεικνύοντα πόσον 
μακράν τών ευαγγελικών παραγγελμάτων καί τοΰ άληθινού θρησκευ
τικού πνεύματος έ'φερον αί μισσαλλοδοξίαι καί οί άμοιβαΐοι θρησκευ
τικοί διωγμοί, περιοδικόν τι προύβαλε καί άντέγραψε πρός είρήνευσιν 
τών πνευμάτων ουδέποτε δμως έπελθούσαν τήν έξής ώραίαν παρά
γραφον έκκλησιαστικού πονήματος δημοσιευθέντος τφ 1854. „ Επι
θυμώ δπως δλα τά θρησκευτικά κόμματα, καθολικοί καί διαμαρ- 
τυρόμενοι συμφωνήσωσιν ώστε οί αιρετικοί νά έκβιάζωνται μόνον διά 
τής ισχύος τών επιχειρημάτων, νά καίωνται μόνον έν τή φλογί τής 
αγάπης, άποκεφαλίζωνται μόνον διά τού ξίφους τής προσευχής καί 
τών καλών έ'ργων . . . .  Τό κατ’ έμέ έχω πίστιν είς τήν πίστιν μου 
καί πέποιθα δτι άν χρώμεθα μόνον τοΐς δπλοις, απερ έ'θηκεν έν ταΐς 
χερσίν ήμών δ θείος ιδρυτής τοΰ Χριστιανισμού, θά πλησιάσωμεν 
είς δμ-όφωνον άπόφασιν περί τής μεγάλης ταύτης έ'ριδος, ητις -ούδέ- 
ποτε δύναται νά λυθή διά τών δπλων τών κοσμικών πολέμων. “

Λαμπρά καί αγια λόγια· άλλά πότε έλήφθησαν σπουδαίως υπ’ 
δψει καί πότε πρακτικώς έφηρμόσθησαν. Ένόσψ δέ δέν τηρηθώσιν 
αί έν αύτοΐς άρχαί, ένόσω δέν κατανοηθή δτι τό θρησκευτικόν 
πνεύμα άναζητητέον έν τή άπλή καί φυσική έξηγήσει τών θείων τού 
ευαγγελίου παραγγελμάτων, ένόσφ δέν πληρωθώμεν υπό τής μεγάλης 
χριστιανικής αλήθειας δτι οφείλομεν άγαπά.ν άλλήλους καί μιμείσθαι 
τόν υπέρ ήμών παθόντα Θεόν, δστις συνεχώρει τοΐς μισοΰσιν αυτόν, 
έν δσφ ημείς οί Χριστιανοί δέν άναγνωρίσωμεν τήν θείαν αρχήν τής 
εύλαβείας πρός τά δίκαια άλλήλων, έν δσψ συνομοτοΰμεν έν τφ 
κρυπτφ περί τής έξοντώσεως τών άσθενών καί τής αρπαγής τών 
υπαρχόντων αυτών, έν δσφ χάριν σκοπών έγωΐστικών καταδαπανώμεν 
τούς ιδρώτας τών λαών πρός έπαύξησιν καί τελειοποίησιν τών μη
χανημάτων τής άμοιβαίας καταστροφής, οί άνόσιοι κοσμογόνοι καί 
ζωολόγοι καταργοΰντες μέν τάς παραδόσεις τής Παλαιάς Διαθήκης 
νέας δέ είσάγοντες δοξασίας θά  χαρακτηρίζωσι τάς μετά φανατικής 
αύστηρότητος καί τυπικότητος τελουμένας έν Εύρώπη μέν έν γένει, 
■δία δέ έν Α γ γ λ ί α  έορτάς τών Χριστουγέννων, ώς άπλάς εξεις καί 
ώς έθνικάς παραδόσεις ήκιστα άναπολούσας τάς ποικίλας πράξεις 
τού μεγάλου καί υψηλού δράματος τής ένσαρκώσεως, καί ώς έλά
χιστον συντελούσας είς τήν πρακτικήν διδασκαλίαν τών τε χριστιανι
κών καί άνθρωπίνων καθόλου καθηκόντων.

Πριν ή τή άληθεία στρέψωμεν τά δπλα ήμών κατά τών έπι- 
στημονικών παραδοξολογιών, άναλογισώμεθα. δτι αυται ώς ιστός 
άράχνης διαλυθήσονται, δταν ήμεΐς οί Χριστιανοί πολιτευθώμεν ούτως 

ί  ώστε μόνον ή πολιτεία ήμ.ών νά τρέψη εις φυγήν πιθήκους και 
ζωολόγους.

ΟΔ. ΙΑΛΕΜΟΣ.
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Ε Υ Δ Α Ι Μ Ω Ν  Χ Ω Ρ Α
ΕΡΧΟΥ ΚΑΙ ΙΔΕ.

Γίρόσωπόν τι τοΰ Λατίνου κωμικού Πλαύτου λέγει- ,,δτι, οί 
Καρχηδόνιοι δέν θά ειχον βεβαίως δακτύλους είς τάς χείρας, άφ’ 
οό έφόρουν δακτυλίους εις τά ώτα.“  Ά λλ ά  μόνον οί Καρχηδόνιοι 
έ'πασχον τό δεινόν τούτο πάθημα; ούχί, δυστυχώς, διότι καί Αίθίοπες 
καί Λίβυες καί Λυδοί καί Πέρσαι καί Βαβυλώνιοι καί Σύροι καί 
Ά ραβες καί πάντες έν γένει τής Ανατολής οί λαοί δέν ειχον 
δακτύλους, κατά τήν θεωρίαν τοΰ Πλαύτου, ατε φοροΰντες έλλόβια. 
Άπαντώσι δ’ ένίοτε καί "Ελληνες καί Ρωμαίοι άνευ δακτύλων, άλλά 
σπανίως, καθ’ ά διατείνεται ό γνωστός Γαλάτης αρχαιολόγος Μιλλέν.') 
,,τό τε έλλόβια εχειν τούς άρρενας παρ’ ήμιν μέν (τοίς Έλλησιν) 
αισχρόν έστι, λέγει Σέξτος ό Εμπειρικός, παρ’ ένίοις δέ τών βαρ
βάρων ώσπερ καί Σύροις εύγενείας έστι σύνθημα · τινές δέ έπεκτείνοντες 
τό σύνθημα τής εύγενείας καί τάς ρίνας τών παίδων τιτρώσκοντες 
κρίκους άργυρέους η χρυσούς ύπαρτώσιν, οπερ παρ’ ήμίν ούκ αν 
ποιήσειέ τις . . . 2) Πόσον νόστιμοι θά  ήσαν οί Συρόπαιδες, οτε 
μάλιστα είς τό χαρίεν τοΰ έπιρρινίου προσετίθεντο καί οί τής παι
δικής ηλικίας μορφασμοί, θέλω νά εϊπω χαριεντισμοί, κατά τήν 
εύφημον τών μητέρων γλώσσαν, πάς τις ευκόλως νοεί. Τό αληθές 
είνε δτι οί Σύροι ήσαν φύσει προωρισμένοι διά τόν γάμον, έκ γενετής 
φέροντες τά προσόντα άγαθών συζύγων, διότι πλήν τοΰ χ α λ κ ά  τής 
μ ύτης έφόρουν τοιούτους καί περί τάς κνήμας ώσαύτως πολυτί
μους. 3) Έκ τών Σύρων έγεννήθη βεβαίως τό περί ευπειθούς 
συζύγου δημώδες έκεΐνο τόν τ ρ α β ^  από τή μύτη· ευτυχείς αί τής 
Συρίας σύνευνοι δτι αυτών ήσαν τοΰ οίκου τά σκήπτρα! Ταλαίπωροι 
Σύροι, πόσον εΐσθε νήπιοι νομίζοντες πολυτελείας δείγμα τήν έκ τών 
μυκτήρων έξάρτησιν τοΰ άηδεστάτου έκείνου κρίκου! Τήν πολυτέλειαν, 
τήν άληθώς ασιατικήν πολυτέλειαν, μόνοι οί αθάνατοι ΓΙαγχαΐοι 
ένόησαν καί έπεδείξαντο · μόνοι οί Παγχαΐοι. . . .

—  Καί τί εινε αυτοί οί Παγχαΐοι;
—  Τί εινε οί Παγχαΐοι έρωτάτε, οί περίφημοι Παγχαΐοι, οί 

κάτοικοι τής Παγχαίας, ους εψαλεν ό Ούϊργίλιος,4) έξύμνησεν ό 
’Οβίδιος5) καί ής μνημονεύουσιν ό Τίβουλλος,6) ό Λουκρήτιος7) καί 
άλλοι πλεΐστοι έκ τών άρχαίων καί τών νεωτέρων;

—  Καί ή Παγχαία;
—  Ή  Παγχαία; αληθής νήσος μακάρων, έπίγειος παράδεισος 

υπέρτερος μέν τοΰ έν Έδέμ, —  δστις μίαν καί μόνην ειχεν Ου Pb 
ούχί δέ κατώτερος τοΰ άλλου έκείνου, δστις πολλάς εχει τάς Ευας 
καί ούδένα δφιν — · χώρα ευδαίμων έν τη εύδαίμονι Α ραβία υπέρ 
πάσαν άλλην δλβία, ήν βιαβρέχει κρυστάλλινος καί γλυκύτατος 
ποταμός, Ή λιου  υδω ρ  καλούμενος. Έκεΐ καί πόλις αξιόλογος 
Πανάρα προσαγορευομένη, λέγει 6 Διόδωρος,8) δστις περιγράφει τήν 
χώραν μεθ’ ής αγάπης έρών νεανίας πεφιλημένην κόρην. Έκεΐ δέ 
καί ,,κηπεΐαί τε παντοδαπαί καί λειμώνες πολλοί καί διάφοροι ταίς 
χλόαις καί τοίς άνθεσιν, ώστε τη θεοπρεπεία τής προσόψεως άξιον 
τών έγχωρίων θεών φαίνεσθαι.“ Ά λλά  καί τί δέν υπάρχει έν τή

’ ) M illin; Dictiounaire des Beaux arts έν αρθ·ρω „ Boucles d’ oreilIes“ . 
J) Σ ίςτος  Εμπειρικός· Πυρρωνείων υποτυπώσεων Βιβλ. Γ . άρχ. σελ. 203 

εκίοαις Βεκκέρου.
3) M ignot: Memoires de l’Academie des belles lettres Τόμ. X L  σελ. 152.
4) G eorg II, 139.
5) Metam. X  307.
«) III 2, 23.
7) I 417.
8) Β :βλ. E '. 4 2 — 46 Fragm. 1 — 5. Πάσα; ai εντός μηνίσκων φράσεις 

είσι τοΰ Διοδώρου, ου r j  περιγραφή ακολουθούμε ν.

λαμπρή έκείνη νήσφ; καί καρποφόροι φοίνικες, καί καρύαι πολλαί, 
καί άμπελοι υψηλαί καί πολυειδεΐς, ποικίλως διαπεπλεγμέναι, ώραΐαι 
τήν πρόσοψιν καί τάς οπώρας γευστικώταται. Φαντάσθητε λοιπόν 
τί οίνος, τί νέκταρ. ,,Καί οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου·'· είνε 
τέλος χώρα πλουσιωτέρα καί αύτοΰ τοΰ Έλδοράδου, ένθα ο παρο
δίτης προσκρούει άνά παν βήμα κατά χρυσών λίθων, ώς έν Άθήναις 
είς πτώματα σκύλων, γάτων ή ορνίθων, είς ξύλα, κιβώτια, βυτία 
(τούς μήνας τοΰ μ ούστου ), έρείπια, χώματα, άσβεστολάκκους, άνά 
πάσαν δέ στιγμήν είς πέτρας, ούχί δμως καί χρυσάς. Καί είνε μέν 
αληθές δτι παρά Παγχαίοις δ διαβάτης συναντά μάλλον συνεχώς 
κέρατα . . . ζώων ή λίθους χρυσούς —  διότι ή χώρα άφθονεΐ παντο- 
δαπών θρεμμάτων — , άλλά ταχέως έξοικειοΰται πρός τήν θέαν 
έκείνην. Ένίοτε ή συνάντησις έχει δψιν φοβερωτέραν, άλλά καί με- 
γαλοπρεπεστέραν · άντί βοών καί προβάτων ό ξένος βλέπει αίφνης 
έμφανιζομένους πρό αύτοΰ έλέφαντας η λέοντας, παρδάλεις ή δορ- 
κάδας καί ,,άλλα πλείω θηρία, διάφορα ταίς τε προσόψεσι καί ταίς 
άλκαΐς θαυμαστά.14 άλλ’ ούδείς φόβος, διότι είσιν ήμερα, ώς περι- 
στεραί, τόσον ή καλή διοίκησις —  δέν υπάρχει άντιπολίτευσις —  
έξημέρωσεν αυτά · άν δέ τινα τούτων λαλοΰσιν, ώς ό σοφολογιώτατος 
ό'φις τής Εύας, καί ή εύ ήγμένη δνος τοΰ Βαλαάμ, δέν λέγεται, 
ουδόλως δμως καί άπίθανον · διότι τί δέν κατορθώνει ή καλή διοί- 
κησις δέν έ'χομεν έν ταίς εύνομουμέναις χώραις τόσα παραδείγματα 
ζώων λαλούντων καί δή καί γραφόντων, δι’ ό καί μεγίστων άπολαύουσι 
τιμών, ουδέποτε δμως τοΰ θαύματος άνταξίων. Δέν άναφέρονται 
παρά Παγχαίοις θέατρα, ουτε χειμερινά, ούδέ καν έαρινά, άλλά τά 
φδικά καφεΐα, άνευ δμοις καφέ —  τότε τουλάχιστον — , ούκ είσιν 
αύτοΐς άγνωστα · ό καλός Διόδωρος έντρυφφ περιγράφων τούς εύσκίους 
έκείνους παραδείσους έκ καρποφόρων δένδρων καί άλλων, ώς κυπαρίσ- 

S σων, πλατάνων, δάφνης καί μυρσίνης. Έκεΐ ύπό Αττικόν ουρανόν 
καί συναγκείας δένδρων υψηλών, παρά φλοισβίζοντας ρύακας πορεύον
ται κατά τό ε'αρ πρός αναψυχήν οί Παγχαΐοι καί ποιούνται διατριβάς 
τερπόμενοι έν ταίς μελψδίαις άοιδών ουδέποτε παρά μέλος άδόντοιν 
—  παντοδαπών όρνέων τη χρο'4 καί τώ κελαδήματι διαφόρων, έκεΐ 
ώς έν Πρυτανείο) διαιτωμένων. Τρισμάκαρες Παγχαΐοι! έκ τών παρα
δείσων έκείνων υψώσατε φωνήν ίκέτιδα πρός τόν Πανόπτην Δία, τόν 
πάλαι ποτε θεόν τών ένδοξων ημών προγόνων, καί ύπέρ τών άτυχών 
ήμών Αθηναίων, ούς σκληρά Μοίρα κατεδίκασεν είς τάς συναυλίας 
τών κλασικών τοΰ Ίλισσοϋ βατράχων.

Ά λλά  πού είσιν αί έράσμιαι τής Παγχαίας δέσποιναι, καί αί 
χαρίεσσαι δεσποινίδες, ίνα προσφέρω αύταΐς είς ένδειξιν σεβασμού τά 
τελευταία δελτία τών νεωτερισμών τής φίλης „Π ρ ο ό δ ο υ “ ; δέν θά 
ήτο σκληρόν νά μή γνωρίσω είς αύτάς τά ευσεβή εκείνα καπελλάκια, 
είς τά όποια μόνον αί καμπάνες λείπουν διά νά γίνουν σωστά καμ
παναριά · καί τί σάς λέγουν τά κουρεμένα έπί τοΰ μετώπου μαλλιά, 
τά άφελώς ά φ έλ ε ια ις  λεγόμενα; αφέλεια, άφέλεια, οΰ vas tu te 
nicher? Καί τά θαυματουργά τουρνούρια τά έν άκαρεί μεταμορφοΰντα 

, τήν γυναίκα είς ποικιλόχρουν κινούμενον άσκόν, καί τά χαριέστατα 
J  έκεΐνα τσαρουχοειδή υποδήματα τά είς άγκιστρον λήγοντα; ιδού πώς 

ευφυείς γυναίκες εκδικούνται τούς άνδρας, τόν χ αλκ άν  τών Σύρων 
καταργήσαντας · άγκιστρα έπί τοΰ μετώπου, άγκιστρα έπί τών ποδών 
. . . δύσκολος ή έκφυγή, φίλοι Παγχαΐοι· άλλά, πού είνε αί κυρίαι; 
ούδαμοΰ βλέπω τής Παγχαίας τάς θυγατέρας. Μήπως εισθε ζηλό
τυποι, κύριοι Παγχαΐοι, καί έγκλείετε όπισθεν κιγκλιδωτών τάς προσ
φιλείς υμών συζύγους; Πολύ τό φοβούμαι, είκάζων τοΰτο έκ τών 
λόγων τού Διοδώρου, δστις όμιλών περί τών φδικών Παραδείσων
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λέγει „έν οίς πλήθος άνδρώ ν  έν τοίς τού θέρους καιροΐς ένδιατρί-
οει.«   *αί αί γυναίκες; . . . αί καϋμέναι! μένουν, φαίνεται, ’ς τό
σπήτι νά κλάψουν τή μαύρη  τους τή Μ οίρα  κατά το δημώδες. 
Τί δυστυχία! είνε άρά γε είμαρμένον νά είνε πάντοτε αι γυναίκες

των, τάς Αμαζόνας Αντιπολιτευόμενοι; Καί ήτο παρ’ αύτοΐς στοιχειον 
ελληνικόν δέν λέγει ό Διόδωρος, μεταξύ τών τής νήσου έπηλυοων 
ήσαν καί Κρήτες; παραδοξολογήματα πάντα ταύτα· γυναίκες υπηρ- 
χον καί αρκετά μάλιστα coquettes ώς δήλον έκ τών λόγων τούτων

- · · ττ '  άνδοικτ,' δεσποτείας καί παρ’ τοΰ Διοδώρου δτι „χρυσοφοροΰσι καί φέρουσιν ένώτια“ · μή κατη-
παντοΰ και πάντοτε τα θύματα τη, ανδρική, οεσποτειας  ̂ [ ι ^  Ανθρώπων δτι δήθεν ενέκλειον τας
αύτοΐς ετι τοϊς δημοκρατουμένοις Παγχαίοις; αλλα μη σπευΟωμεν γορω| - ‘ *’  ^ ήγάπων. Πιθανόν νά
είς τάς κρίσεις η μ ώ ν  πιθανόν νά μή έ χ ω σ ι  π ρ οσφ ιλή  η μ ίσεα . γυναίκας των . ς  -  πως -  ^  νά eo|t.
i ;  λ ίγ ο » ,»  οί ,ώ λ ΐ ϊ ο ν . . : '  ό«οία «αράδοξος .οί*! « «  δ υ , . ,ο ν ν *  ,ιχον πολλ«„ 1 ^ . , ο ύ ;  « « ρ .δ , ί » ο ;

«άρ -Λ Ι * · “ » » *  & *·> 1— η  84 δ“ · “ ‘“ Τ ’ 1 "  ;  οί i J J L  » «

παράδοξον αν καί οί Παγχαΐοι έξώρισαν τας γυναίκας εκ της ιοικης μό,οι τω , η ο^ α  r .
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φρόνιμον αλλας μέν νά πάρουν, αλλας δέ ν’ άφήσουν; άφ’ ου καί 
τό τραγούδι λέγει ,,ποιά νά πάρω ποιά ν’ άφήσω άπό ταΐς δ ύ ο ;“  . . 
Πόσον δμως αλλόκοτος άνθρωπος αυτός δ Διόδωρος! ένθουσιά: υπέρ 
παντός τοΰ Παγχα'ίκοϋ, δμιλεΐ ως έν διθυράμβψ περί τών έλεφάντων 
και δρνέων καί λησμονεί τό πρώτιστον πάντων, τό ποικιλώτατον καί 
λαλέστατον τών πτηνών, τήν γυναίκα· εχει οφθαλμούς διά τάς μιτρο- 
στεφεΐς τών ιερέων φαλάκρας, και πάσχει καταρράκτην, δτε πρό
κειται νά ΐδη τό πρόσωπον τών θυγατέρων Παγχαίας. κρίμα δτι 
λέγεται καί ιστορικός. ΓΙοΰ είσθε αθάνατοι Φραντζέζοι· άνοίςατε τήν 
τυχοΰσαν περιήγησιν τοΰ Tour du monde καί αν ούχί έν τή πρώτη 
άναντιρρήτως δμως έν τή δευτέρα σελίδι αί λέξεις femmes . . . 
jolies . . . brunes . . . cheveux d’ ebene . . . type grec . . . pied 
mignon ή blondes . . . ravissantes . . . taille de sylphide . . . de
marche aerienne . . . καί άλλαι τοιαΰται έρχονται καί κατέρχονται 
ώς κόκκος παιζομένου κομβολογίου- άλλ’ άν έπιθυμήτε νά μάθητε 
πράγματα δευτερευοόσης σημαντικότητος, ώς έπί παραδείγματος, περί 
τών τής χώρας μεταλλείων, άπερ πολλά καί πολύτιμα εχει —  οια 
εΐδησις χρυσή διά τάς 999 μακαρίτιδας τών ’Αθηνών Μ εταλλευ - 
τικ ά ς Ε τ α ιρ ία ς , θέλω νά ε’ίπω διά τούς κληρονόμους αυτών — , 
ή περί τής πολιτείας τών ΙΙαγχαίων, δέν θά τόν ευρητε φειδωλόν 
ώς πρός τάς πληροφορίας· δίκαιον δμως νά ειπωμεν δτι ή πολιτεία 
αυτη είνε ή πρώτιστη τής χώρας δόξα, τό εύφυέστατον τών πολ τικών 
κατασκευασμάτων καί ό Κονσιδεράν, ό έπινοήσας τό περιβόητον 
P h a la n s te re , εις δπερ ή έν παντί ιδιόρρυθμος ’Αμερική παρέσχε 
φιλόξενον, άλλ’ άτυχή προστασίαν, καί ό Κουρμπε καί ό Λερού καί 
ό Προυδών καί οί διασημότατοι τών συγχρόνων σοσιαλιστών δφείλουσι 
νά κλίνωσι γόνυ ένώπιόν τοΰ Παγχαίου νομοθέτου- τοσαυτην τό 
σύστημα αύτοΰ έλέγχει μεγαλοφυΐαν. Κρίνατε υμείς σεβαστοί τοΰ 
έθνους πατέρες, τόσων ημερόβιων νόμων γονείς.

'Η Παγχαία πολιτεία έρείδεται έπί τής βάσεως ταύτης· ούδενί 
ΙΙαγχαίψ έπιτρέπεται ή κτήσις ιδίας ούσίας, πλήν οικίας καί κήπου· 
τοΰτο δ’ εύθύς έξ αρχής δείκνυσι τό υγιές καί τερπνόν τής χώρας 
ώς έκ τών αναρίθμητων αύτή κήπων, έκ δέ τής άπαγορεύσεως ταύτης 
έγεννήθη βεβαίως έπεκταθέν τό περιβόητον τοΰ Γαλάτου σοσιαλιστοΰ 
Προυδών δόγμα „L a  propriete c ’est le v o l“ ήτοι ή ούσία εινε 
κλοπή. Οι Παγχαΐοι διαιροΰνται είς τρεις τάξεις- τούς ιερείς, τούς 
γεωργούς, οίς προστίθενται οί νομεΐς, καί τούς στρατιώτας. Οί ιερείς 
είσί, καί πρεπόντως, οί άρχοντες τής χώρας, οί τών πάντων ήγεμόνες, 
αύτοί δέ καί δικασταί καί είσπράκτορες καί ταμίαι· πάντα τά γεννή
ματα καί τάς προσόδους παραλαμβάνοντες, τό έπιβάλλον έκάστω 
δικαίως άπονέμουσι, κρατούντες δι’ έαυτούς τό διπλοΰν, ώς δικαιότατον. 
Ά λλά  πλήν τοΰ διπλού τών γεννημάτων, είχον καί έτέραν καλλίστην 
πρόσοδον, τοΰ λαοΰ τήν εύσέβειαν, ήτις εινε πανταχοΰ καί πάντοτε 
ό πλουσιώτατος τών θεών τραπεζίτης, δπερ δέ τά μάλιστα εύφρό- 
συνον διά τήν έθνικήν ήμών φιλοτιμίαν εινε τοΰτο, δτι ,,μυθολογοΰσιν 
οί ιερείς τό γένος αύτοΐς έκ Κρήτης ύπάρχειν υπό Διός ήγμένοις είς 
τήν ΙΤαγχαίαν, δτε κατ’ ανθρώπους ών έβασίλευε τής οικουμένης· 
καί τούτων σημεία φέρουσι τής διαλέκτου, δεικνύντες τά πολλά δια- 
μένειν παρ’ αύτοΐς Κρητικώς ονομαζόμενα. “ Καί δμως παρ’ δλα 
ταΰτα, παρ’ δλην τών ιερέων ,,τήν οικειότητα καί φιλανθρωπίαν" οί 
ήμέτεροι μετανάσται τήν ελληνικήν Παγχαίαν λησμονοΰντες μετα- 
βαίνουσιν είς Αμερικήν, ενιοι δέ καί είς αυτήν ετι τήν Αύστραλίαν. 
Καί ταΰτα πάντα, διότι ούδεμία ουδέποτε ελληνική Κυβέρνησις 
(όποιον λαμπρόν θέμα διά τήν άντιπολίτευσιν!) έσκέφθη χάριν τοΰ 
πανταχόθεν καταδιωκομένου Ελληνισμού νά συνάψη έμπορικάς σχέ
σεις μετά τής εύδαίμονος έκείνης χώρας, ίδρύουσα έν ΙΙανάρα 
Προζενεΐον. Ά λ λ ’ ελθωμεν είς τήν δευτέραν τάξιν, τούς γεωργούς.

Οί γεωργοί τήν γήν εργαζόμενοι —  έργάζονται οί άνθρ(υπο,_ 
καί έν ΙΙαγχαίψ —  τούς παρπούς άναφέρουσιν είς τό κοινόν, δήλα 
δή είς τούς ιερείς, οϊτινες δι’ έξαιρέτου γέρατος έκ τών καρπών 
άμείβουσι τόν κάλλιον έργασθέντα, τόν πρώτον, τόν δεύτερον, έ'ως 
τοΰ δεκάτου είς παρότρυνσιν τών άλλων. Ταύτό πράττουσι καί οί

νομεΐς ώς πρός τά ίερεια καί τάλλα, τά μέν άριθμφ τά δέ σταθμώ 
μετ’ άκριβείας παραδίδοντες εις τό δημόσιον οί δε στρατιώται λαμ- 
βάνοντες τάς μεμερισμένας συντάξεις, φυλάττουσι τήν χώραν καί 
προστατεύουσιν άπό τών ληστών —  υπάρχουσι καί παρά Παγχαίοις 
—- τούς γεωργούς, τούς πάντων τροφοδότας. Καί οΰτω δι’ άπλουστάτου 
πολιτεύματος οί ευτυχείς Παγχαΐοι ζώσιν οί πάντες καλά, οί δέ 
ιερείς καλλίτερα· δτι δέ όλβία καί εύδαίμων ή χώρα μαρτυρεί πρός 
τοΐς άλλοις καί ή τοΰ ιματισμού πολυτέλεια, άλλ’ άκούσωμεν τοΰ 
Διοδώρου · ,,χρώνται δ’ έσθήσι μέν μαλακαΐς, διά τό παρ’ αύτοΐς 
πρόβατα ύπάρχειν διαφέροντα τών άλλων τήν μαλακότητα. Φοροΰσι 
δέ καί κόσμον χρυσοΰν ού μόνον αί γυναίκες, άλλά καί οί άνδρες· 
περί μέν τούς τράχηλους έ'χοντες στρεπτούς κύκλους, περί δέ τάς 
χεΐρας ψέλλια· έκ δέ τών ώτων παραπλησίως τοΐς Πέρσαις, έξηρτη- 
μένους κρίκους· υποδέεσι δέ καιναΐς χρώνται καί τοΐς χρώμασι 
πεποικιλμέναις περιττότερον.“

Καί ουτω μέν οί άστοί, ώς εξής δέ οί ιερείς. „ Αύτοί δέ οί 
ιερείς πολύ τών άλλων ύπερέχουσι τρυφή καί ταΐς άλλαις ταΐς έν 
τώ βίφ καθαριότησι καί πολυτελείαις. Στολάς μέν γάρ Ι'χουσι λινάς, 
τή λευκότητι καί μαλακότητι διαφόρους· ποτέ δέ καί τάς έκ τών 
μαλακωτάτων έρίων κατεσκευασμένας έσθήτας φοροΰσι. Πρός δέ 
τούτοις μίτρας εχουσι χρυσοΰφεΐς· τήν δ’ ύπόδεσιν εχουσι σανδάλια 
ποικίλα φιλοτέχνους είργασμένα- χρυσοφοροΰσι δ’ δμ.οίως ταΐς γυναιξί, 
πλήν τών ένωτίων.“

Ά ν  δέ τοιούτοι καί τηλικούτοι τήν πολυτέλειαν καί μεγαλο
πρέπειαν οί τών ΙΙαγχαίων ιερείς, τί άρά γε θά εινε οί θεοί αύτών 
καί ιδία ό πάντων υπέρτατος Ζεύς; Τά έξής ολίγα άρκοΰσιν εις 
άπάντησιν τά θυρώματα τοΰ περικαλλεστάτου αύτών ναοΰ είσιν έκ 
χρυσοΰ, αργύρου καί ελέφαντας- ή κλίνη, έν η ό θεός άναπαύεται, 
έκ πήχεων εξ έπί τεσσάρων πλάτους ολόχρυσος- ή τράπεζα εφ’ ής 
άσκεΐ τό προσοδοφόρον τού θεού επάγγελμα, δεχόμενος τά πλούσια 
τής πολυφέρνου εύσεβείας άναθήματα χρυσή, ώς έκεΐνα· ή κατά 
μέσην τήν κλίνην μεγάλη στήλη, ή φερουσα χρυσοΐς γράμμασι 
πράξεις θεών, χρυσή καί αυτη. Πόσαι λύσεις οίκονομινών ζητημάτοιν, 
πόσαι άρσεις Αναγκαστικής κυκλοφορίας, πόσα περιζήτητα καί περι
πόθητα ισοζύγια καί περισσεύματα έν τώ ίερφ έκείνφ τεμένει! 
εύτυχεΐς αί χώραι έ'νθα οί θεοί άναπαύονται έπί χρυσών κλινών, 
διότι καί οί πενέστατοι θά εχωσι μαλακάς στρωμνάς· άλλά δέν 
υπάρχουσι πένητες παρά Παγχαίοις, τοσούτον ό τόπος διά τοΰ τό
που κυβερνάται καλώς. Φίλοι Παγχαΐοι, εισθε αληθώς μάκαρες, 
άλλά τηρήσατε ώς κόρην όφθαλμοΰ τό πατριαρχικόν Σας πολίτευμα, 
διότι έν αύτώ καί μόνφ ή όλβιότης καί εύδαιμονία· τά ’μμάτιά Σας 
τέσσαρα, ρίψατε εύθύς είς τήν θάλασσαν τόν πρώτον, δστις ήθελεν 
έπιχειρήση νά σάς όμιλήση περί πολιτικών- προσοχή! φυλάττεσθε 

| καλώς άπό πάντων τών έ'ξωθεν προσερχομ,ένων, ιδία δε άν ούτοί 
[ είσιν Έλληνες- τρεις καί μόνοι άρκοΰσι νά φέρωσιν είς άναστάτωσιν 

τήν εύδαίμονα χώραν τής Παγχαίας άνάπτοντες πυρκαιάν απ’ άκρου 
έ'ως άκρου· θά  έκδώσωσιν εύθύς έφημερίδα· ό είς θά  τήν γράφη, 
άδιάφορον αν δέν ήξεύρη τήν Παγχαϊκήν, δ άλλος θά  τήν έκτυπόνει 

ι καί δ τρίτος θά  φροντίζη περί συνδρομητών καί διανομής, έ'ως ου 
δυνηθή νά κάμη έφημερίδα ίδική του καί ΰπόσκελίση τούς συνε
ταίρους του, κατά τό ρωμαίϊκο σύστημα· έκ δέ τής έφημερίδος 
έκείνης δά έξέλθωσιν, ώς έξ άλλου Πανδώρας πίθου, πάντα τού 

ί κόσμ.ου τά δεινά: σύνταγμα, υπαίθριοι ρήτορες, καθολική ψηφο- 
j φορία, υποψηφίων συνδυασμοί, βουλευτικαί έκλογαί, πλειοψηφία, 

μειοψηφία, απαρτία, συμπολίτευσις καί άντιπολίτευσις, π α ρ λ α ρ ίσ μ α τ α , 
i έπερωτήσεις, αγορεύσεις, συζητήσεις, έγκάθετοι, Παγχαΐοι άστυνομικοί 
! κλητήρες μετημφιεσμένοι, (ώ ς τά λέγουσιν αί έφημερίδες τής άντι- 
| πολιτεύσεως), φόροι, προϋπολογισμοί; νέοι φόροι, ισοζυγία, έθνικά 
| ζητήματα, έπιστρατεύσεις, φόροι καί δάνεια, οίκονομικαί κρίσεις, 

δάνεια καί φόροι, ΰπουργικαί κρίσεις, διαλύσεις, νέαι έκλογαί: Ζεΰ,
1 σώσον τούς Παγχαίους! καί έπί τέλει θά  καταντήσητε καί σείς είς 
I τό άκρον άωτον τοΰ ιδεώδους τής δλβιότητος είς τόν Α ιμ οκ ον -

ΑΡΙΘ. 2.
ΠΡΟΟΔΟΣ.
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τ ό ρ ο ν ,1) ώς ημείς, καί περ απόγονοι τών Μαροθωνομάχων, των 
Σαλαμινομάχων, τών . . . Παγχαΐοι, τά ’μμάτιά Σας τέσσαρα.

Τοιαύτη έν σκιαγραφία φίλοι τής Π ροόδου  αναγνώσται, η 
εύδαίμων έκείνη Παγχαία, ή περί τάς άρχάς τής γΊ’  π. X . εκατονταε- 
τηρίδος ΰπό τοΰ περιφήμου περιηγητοΰ Εύημέρου άνακαλυφθεισα, η 
διά τό δλβιον αύτής κινήσασα τήν ζηλοτυπίαν τών τότε λαών, οϊτινες 
έκ φθόνου ήμφισβήτησαν τήν ύπαρξιν αύτής, διότι καί λ α ό ς  λ α φ  
κ οτέει. Ό  Μεσσήνιος τής άρχαιότητος Κολόμβος έν εκτάσει περιέ
γραψε τά κατ’ αύτήν έν πολυθρυλήτω πονήματι, ’Ιερ ά  αναγραφ ή  
καλουμένφ, άπολεσθέντι δυστυχώς πρός μεγίστην θλΐψιν πάντων τών 
θαυμαστών τής Παγχαϊκής εύκλειας τε καί αρετής, εύγνωμονούντων 
τώ Διοδώρφ, τφ Έννίφ Σέξτφ τφ Έμπειρικφ καί παντί τφ διασώ- 
σαντι τής ίεράς άναγραφής αποσπάσματα.

—  Καί ή πλούσια αυτη χώρα;
—  Ζή καί βασιλεύει, άλλά . . .
—  Ά λ λ ά ;
  Φοβούμαι πολύ διά τόν καλόν εκείνον Δια, μήπως ο

ζηλότυπος Ιεχω βά  τόν έξεδίωξε καί έκείθεν λέγουσι τόσα πολλά 
περί ίεραποστόλιον καί μεταφράσεων τής Γραφής έν τή Παγχαΐκή! . .  
άλλά συντόμως θά  εχω μεν θετικάς ειδήσεις, διότι τέλος πάντων!., 
εινε δμως ακόμη μυστικόν καί θά  τό ε’ίπω ΰπό έχεμυθίαν, συνισταται 
έν ΙΙανάρα έλλ. Προξενεΐον Β 0? τάξεως, άλλ’ άς σπεύσωσιν οί δια- 
φερόμενοι, διότι πολλοί οι μνηστήρες.

Ά θή νη σι, τγ( 28. Ίανοοαρίοο 1889.

Ε. Α ΣΏ ΙΙΙΟ Σ.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ.

ΝΕΟΙ ΣΥΝΟΙΚΟΙ.
(Μετά είκόνος.)

Οί μικροί παΐδες τής οίκογενείας έ'μαθον έξαλλοι υπο χαρας, 
δτι νέοι γαλιδεΐς, κομψοί καί ποικιλόχρωμοι ώς ή μήτηρ αυτών, 
είδον άπό τής πρωίας τό φώς· ή παιδική των περιέργεια δέν εχει 
δρια· άνακαλύπτουσι τά νεογέννητα· ή μικρά κορασίς τά. τοποθετεί 
έπί τής ποδιάς της καί μετά τοΰ άδελφοΰ, μειδιώσης και τρυφερως 
πρός τήν σκηνήν άτενιζούσης τής μητρός, έντρυφώσιν είς τήν θέαν 
τών νέων τούτων συνοίκων, έν φ ή μήτηρ τών γαλιδέων, ανήσυχος 
προσβλέπει τά τρελλόπαιδα, ών ένεξήγητος εινε ή χαρά· ο τοκετος 
τής γαλής παρέχει αύτοΐς νέα καί χαριέστατα διασκεδάσεως και 
φαιδρών παιγνίων άντικείμενα. Φυσικωτάτη είνε̂  ή άπεικόνισις τής 
παιδικής άφελείας καί περιεργείας, έφ’ ής δ ευφάνταστος τεχνίτης 
έπιχέει καί δόσιν τινα συμπαθείας πρός τά νεογνά, ήτις δέν λανθανει 
τόν παρατηρητήν. Τό σύνολον τής παραστάσεως τού ιλαρού οικο- | 
γενειακού έπεισοδίου, άποπνέει άνθηράν καί θελξίθυμον παιδικήν 

χάριν καί δροσερότητα.

ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ.
(Μετά είκόνος.)

Τήν ώραίαν ταύτην τοΰ δεκαλόγου εντολήν, τήν έντολήν, δι 
ής ή δφειλομένη πρός τούς γεννήτορας άμέριστος του σεβασμού, | 
τής ΰπάκοής καί τής τιμής άπονομή καθιεροΰται καί επιβάλλεται 
ύπό τοΰ Νόμου, άναπτύσσει ή γηραιά μάμμη εις τούς προσφιλείς 
έγγόνους. Ήλίκην αισθησιν έμποιούσιν οί χρυσοί λόγοι της εις την 
εύπλαστον καί άπαλήν ψυχήν τών μικρών άκροατών της, μαρτυρεί 
ού μόνον ή εύπρεπής στάσις καί ή μετά προσοχής άκρόασις άλλα 
καί ή έξεικονιζομένη έπί τοϋ παιδικού προσώπου των άθώα κατα- 
νυξις · σημείον τοΰτο τρανόν δτι καρποφόρος έ'σται η διδασκαλία τής 
ά) ηθώς φιλοστόργου μάμμης, ήτις έν τή άφελεΐ αύτής ευσεβεια καί 
τή ζώση πίστει, ΰφ ής έμπνέεται, γινώσκει νά λαλή είς τάς καρδιας 
τών παίδων, κάλλιον καί τελεσφορώτερον τοΰ δεινοτέρου ίεροκήρυκος, 
τοΰ σοφωτέρου παιδαγωγού. Είναι άνάγκη νά ΰπενθυμίσωμεν είς τάς 
μητέρας, τό υψιστον, τό ίερώτατον τούτο καθήκον. Ούδεμία σχολή,

ούδεμία ΰφ ετέρου διδασκαλία δύναται ν’ άναπληρώση τήν υπό τής 
είκονιζομένης μάμμης παρεχομένην ταύτην ήθικήν τροφήν, διότι τήν 
καρδίαν αύτής διαθερμαίνει τό άγιον τής αγάπης πύρ, και έν τή 
ίερα τού ο’ίκου εστία; κατατίθενται εύχερώς καί άνεπαισθήτως τά 
πρώτα σπέρματα τής ηθικής τών παίδων διαπλάσεως, τής έξαγνίσεως 
τών καρδιών καί τής είς παν άγαθόν καί χρηστόν ποδηγετήσεως 
αύτών.

Μ Α Ϊ Ε Ρ Λ Ι Γ Κ .
(Μετά είκόνος.)

Οί έπισκεφθέντες τήν Βιέννην καί τά ώς πρός τήν φυσικήν 
καλλονήν άπαράμιλλα αύτής περίχωρα, θά έπεσκέφθησαν άναμφι- 
βόλως καί τό μίαν ώραν διά τοϋ νοτίου σιδηροδρόμου τής Βιέννης 
άπέχον Βάδεν, είς ο πολλοί πανταχόθεν συρρέουσι χάριν τών θει
ούχων αύτοΰ λουτρών, ών ή ιαματική δύναμις έτύγχανε γνωστή και 
παρ’ αύτοΐς τοΐς Ρωμαίοις. Ό  τροχιόδρομος παραλαμβάνων παρά 
τφ σιδηροδρομικφ σταθμφ τοϋ Βαδεν τους εν ωρ^ι θέρους και ιοίως 
κατά τάς έορτασίμους ημέρας είς πολλάς χιλιάδας άνερχομένους 
έκδρομεΐς, τούς φεύγοντας τόν άφόρητον καύσωνα καί τόν πνιγηρόν 
κονιορτόν τής πρωτευούσης, μεταφέρει αύτούς έντός είκοσι λεπτών 
μ έ χ ρ ι ,  τής εισόδου θελκτικής κοιλάδος, τής Ελένης καλουμένης καί 
δικαίως φημιζομένης διά τά γραφικώτατα αύτής τοπεΐα, τά όποια 
δίκην πανοράματος έκτιλύσσονται πρό τών οφθαλμών τοϋ περιηγητοΰ, 

ι τοΰ έπιχειροΰντος νά διανύση πεζή τό διώρον διάστημα μέχρι του 
πρώτον εξοχικού ξενοδοχείου, έ'νθα άναψυκτικά καί λοιπά έν αφθονία 
παρέχονται είς τόν κεκμηκότα δδοιπόρον, δυνάμενον νά έπανέλθη εις 
Βάδεν διά τίνος τών πολλάκις τής ημέρας κυκλοφορούντων λεωφο- 
ρε'ων. Έν τή είσόδφ ή ς  μαγευτικής ταύτης κοιλάδος ευρηται τό 
ώραΐον έξοχικόν μέγαρον τοϋ άρχιδουκός Γουλιέλμου, εικόνα τοϋ 
όποιου παρατιθέμεθα τοίς άναγνώσταις ήμών έν σελ. 29. Είς άπό- 
στασιν τριών ώρών καί έπέκεινα κεΐται έν τή αύτή κοιλάδι τό 
Μάΐερλιγκ, τό κυνηγετικόν καταφΰγιον, έν φ διήλθε τάς τελευταίας 
αύτοΰ ημέρας δ άτυχής Ροδόλφος, διάδοχος τού αύστροουγγρικοϋ 

! θρόνου.

-*oo αο(2Γ

·) Λιμοκοντόρος =  ά χ α ρ ο ς  κομψεοόμενος κατά τήν νίαν ’Αττικήν, Ιτι «  καί τό χάρηνον μονό8ραχμον τό μόνον κοκλο,οροδν έν Έ λ/.άν . ώ ς  κ ερ μ ά ,,ν .
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Ο ΞΕΝ ITEM Μ ΕΝΟΣ.

’Ψηλά βουνά σάς χαίρομαι, κάμποι σάς καμαρόνω 
Καί σείς βρυσούλαις δροσεραίς, μού σβύνεται τόν πόνο,

Ποΰ καρτερείτε άνοιξι κι’ ώμμορφο καλοκαίρι,
Νά κελαϊδήσουν τά πουλιά, νά παίξουν ταίρι, ταίρι,

Νά 'βγοΰν τ’ αρνάκια ’ ς ταΐς βοσκαίς κι’ ό ξένος νά μισσέψη. 
Ποΰ μέ λαχτάρα καρτερεί τόν κάμπο ν’ άγναντέψη,

Νά ίδή δεντρί ’ ς τήν πόρτα του καί κλήμα φυτεμμένο 
Μές’ τά παραθυρόφυλλα μέ τό φιλί πλεγμένο.

Κ ’ εγώ ’ βουλήθ-ην μιάν αυγή τήν ξενιτειά ν’ άφήσω,
'Σ  τόν τόπον μου, ’τι τέλεψεν ο χρόνος, νά γυρίσου,

Ν’ άφήσω πειά τήν ξενιτειά πούνε γεμάτη πάθη 
Κι' όπού ριζόνει ό καϋμός μές τής ψυχής τά βάθη,

Ποΰ κάθε αυγή ρίχτ’ ή δροσιά τοΰ έρωτα τό δάκρυ 
Κ ’ εκεί κοντά ’ ς τό δειλινό, ’ ς τής θάλασσας τήν άκρη 

Νεραίδαις χύνουν βάλσαμο, τό κύμα ’ποΰ μυρόνει 
Καί τό φεγγάρι άπαλά γελά καί τό χρυσόνει·

Σπέρνουν θερίζουν μάγισσαις καί λοΰλουδα φυτρόνουν 
Καί μέσα ’κεί στήνουν χορό, παίζουν καί ξεφαντόνουν·

Σκιάζομαι τέτοια ξενιτειά, δειλιάζω τέτοια χώρα,
Μ’ έπλάνεσαν τά κάλλη της καί πώς θά φύγω τώρα;

Ή λ θ ’ ή στιγμή τοΰ μισσεμμοΰ κι’ άπόφασι δέν κάνω,
Μέ δέρνει 6 συλλογισμός, τί τόν καιρό μου χάνω;

Ξένον παντοΰ μέ κράζουνε κάθε στιγμή καί ώρα,
Βαρέθηκα τήν ξενιτειά, τή μαγεμμένη χώρα·

Κάνω νά φύγω, χαλασμός, φυσά ανεμοζάλη,
’Μπαίνω μέσα ’ ς τό σπήτί μου, χαρά θεοΰ μεγάλη,

Μαζεύω μιά τά ροΰχά μου καί τ’ άρματά μου ζώνω.
Φορώ ’ς τή μέση τό σπαθί, τό μαΰρό μου σελόνω

Κι’ ως ποΰ νά ’μπώ κς’ ώς ποΰ νά ’ βγώ, λύνεται τό σπαθί μου 
Καί ξεσελόν’, ό μαΰρός μου καί λυέται τό κορμί μου·

’Ανάθεμά σε ξενιτειά τί μώχεις καμωμένα,
Γιά ν’ άρνηθώ τόν τόπο μου, θά  μάγεψες κ’ εμένα.

Μ ΑΡΙΕΤΤΑ ΜΠΕΤΣΟν.

ΤΙΜ Α ΤΟΝ Π Α Τ Ε ΡΑ  -O V  Κ Λΐ ΤΠΝ ΜΙ Π Έ Ρ Α  Σ Ο ΐ 

Κ κ τ ϊ '. τ  1/V ί λ α ι ο γ ρ α φ ί κ ν  τ ο ν  P o d . E ttjt.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΒΙΘΤΝΙΚΑΙ.

(Συνέχεια · ΐδε προηγ. φόλλον.)
Β'.

Γράφομεν έκ τής πρωτευούσης τοΰ οθωμανικού κράτους, 
συμβαίνει δε πολλάκις αι πρωτεύουσαι ’ν’ άγνοώσιν έαυτάς, ένφ 
ζητοΰσι ’να μάθωσι τόν γείτονα. Λέγω έρυθριών δτι άγνοοΰμεν τά 
προάστεια τής Κωνσταντινουπόλεως καί τά παρ’ αυτή χωρία, τόν 
δε περι Κατιρλιου και τών άλλων χωρίων τοΰ Άστακηνοϋ κόλπου 
λόγον ήδύν νομίζω. Πρόκειται περί γής, ήν πιστεύομεν δτι γινώ- 
σκομεν, ήν πραγματικώς άγνοοΰμεν, άλλ’ άντ’ άλλων φθεγγόμενοι 
καί γράφοντες· διά τοΰτο έν ταίς άναμνήσεσί μου ταύταις εκτείνω 
τόν λόγον, και δή πρώτον περί τών όρέων Αυξεντίου καί Κύμινα, 
πρός εύόδωσιν μελλουσών έρευνών, πρός τοποθέτησιν ακριβή βουνών 
καί λαγκάδων καί μονών καί χωρίων.

Ή  μελέτη δυσχερής, τήν δέ δυσχέρειαν έγίνωσκον πριν έπι- 
χειρήσω ταξειδίφ τοιούτφ. Ένόμισα δτι ήδυνάμην οδηγόν ’να λάβω 
τά „Βιθυνικά“ τών Μ. Κλεωνύμου καί X. Παπαδοποόλου, καίπερ 
έ'χων τήν ιδέαν δτι κακώς μεταφράζουσι τόν Texier, μήτε δ’ είς 
τάς πηγάς άνατρέχουσιν, άφίνοντες, έννοεΐται χάριν έλλήνων Ανα
γνωστών, τό Κοδζά-Ίλί μεταφραζόμενον Pays du vieux, παρα- 
πέμποντες είς Πολυβ. excerpt, εις Memnon. fragm. ένοΰντες άλλαχοΰ 
δυο καί τρεις ϊσ<ος καί τέσσαρας έπιγραφάς είς μίαν1) συγχέοντες 
Θυνούς καί Βιθυνούς.8) Αυτοί γράφουσιν, άν μή άπατώμαι, δίς3) 
δτι τό Άργανθώνιον δρος έστίν ό τοΰ Αυξεντίου βουνός, έφ’ ου 
μέχρι σήμερον ερείπια πολλά φαίνονται ναών καί μοναστηρίων.

Όστις έμελέτησε τά δύο αρχαιότερα αγιολογικά μνημεία, τά 
τόν βουνόν άναφέροντα τοΰ Αυξεντίου, καί μετά μελέτην αύτών 
έπεσκέψατο τά ύπέρ τό Κατιρλίον ώς καί τά ύπεράνω τοΰ Μάλτεπε 
ύψούμενα ό'ρη, βέβαιοί τά συμπεράσματα είς ά κατέληξεν ό βυζαντινο- 
λόγος ιατρός Α . Γ. Πασπάτης, δτι τό βουνόν τοΰ Αύξεντίου έστι τό υπερ- 
θεν τοΰ Μάλτεπε κείμενον „Ά ϊτός-Δαγί114) Άρχαιότερον ιστορικόν μνη- 
μεΐόν έστιν ό βίος αύτοΰ τούτου τοΰ όσιου Αύξεντίου, κακώς ύπό τοΰ 
έκδοτου τής Πατρολογίας Migne αποδιδόμενος είς Συμεών τόν Μετα
φραστήν, διότι μεταξύ τοΰ βίου τούτου καί τών τοΰ Μεταφραστοΰ βίων 
υπάρχει μεγάλη διαφορά ύφοις καί λεκτικοΰ · ό δσιος Αύξέντιος ηκμαζεν 
έπί τής Δ ' οικουμενικής Συνόδου καί είκοσι έτη μετ’ αύτήν ( f  470), 
έμόνασε δ ’ έπάνω δρους τινός ’Οξείας, δέκα μίλια μακράν τής Χαλκη- 
δόνος (Καδίκιοϊ)· ό τοπογραφικός ορισμός έστι σαφέστατος, από δέ 
τής Χαλκηδόνος εως Κατιρλιου τό διάστημα έκτείνεται είς δέκα καί 
πέντε μίλια περίπου διά θαλάσσης, ένφ διά ξηράς έστι καί τριπλά
σιον, άλλά τότε άπαιτεΐται ’να περιέλθη τις πάσαν τήν παραλίαν 
τοΰ κόλπου τής Νικομήδειας- ταύτην δέ πρέπει ’ν’ άποδέξηταί τις 
δτι διήλθεν ό Αύξέντιος κληθείς είς τήν έν Χαλκηδόνι Δ ' οικου
μενικήν Σύνοδον άσθενών ηχθη έπί φορείου· διήλθε τά χωρία 
Σ ιγ ίδ ε ς , Φ ίλιον , καί Ρ ου φ ιν ια νά ς (τό σήμερον Μποσταντζή- 
κιοπροΰ), έπιστρέψας δ ’ φκησεν είς ό'ρος ύψηλότερον καί τραχύ, I 
Σκώπα καλούμενον, πλησίον κείμενον τών Ρουφινιανών. Ά ν  παρα- | 
δεχθώμεν δτι άνωθεν τοΰ Κατιρλί έ'κειτο δ τοΰ Αύξεντίου βουνός, ! 
έ'πρεπεν οί αύτοκρατορικοί άπεσταλμένοι ’να όδηγήσωσι τόν δσιον είς | 
τήν παραλίαν, έκεΐθεν δέ ’να διαπορθμεύσωσιν είς Χαλκηδόνα. 
Είπερ δ Αύξέντιος ωκει τό Άργανθώνιον, κατερχόμενος είς τήν 
παραλίαν έπρεπε διά ξηράς (έπί φορείου φερόμενος) ’να διέλθη τάς

*) Βιθ·υνικά, κλπ. σελ. 177.
2) Αδτόθ·ι, έν άρχ-g του βιβλίου* σελ. 2.
3) Τοΰ α&τοΰ βιβλίου, σελ. 3 καί 39.
4) Α . Γ. Πασπάτη. Τ ά  άνατολικά προάστεια τοδ Βυζαντίου· Ιν περιοδικώ 

του Έ λλην. έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογ.συλλόγου · τόμ. IB ', σελ. 48— 50.

ονομαστάς τότε πόλεις τής Βιθυνίας Σωτηρούπολιν, Έλενόπολιν, 
Πραινετον, Αστακόν, Νικομήδειαν,6) ατινα σιωπά, δ τοσούτψ λεπτο- 
λογών βιογράφος αύτοΰ, ούχί δέ Σιγίδες καί Φίλιον, ών μόνον μι- 

I μνήσκεται.

Γην συγχυσιν περι τοΰ βουνοΰ τοΰ Αύξεντίου έπήνεγκεν άπό 
τών μέσων τοΰ παρελθόντος αίώνος, ώς εικάζω, ή έν Κατιρλίφ 
έμφάνισις ^τοΰ άγύρτου Αύξεντίου· άλλως δέ δ κατά τά τέλη τοΰ 
ΙΖ καί τάς αρχάς τοΰ ΙΗ' αίώνος άκμάσας ήμέτερος γεωγράφος 
Μελέτιος Αθηνών ούδαμώς έννοεΐ τό Άργανθώνιον ώς δρος Αύξεν
τίου. Φαίνεται δμως καί τό τοΰ Φεβρουάριου Μηναΐον έπιτεΐνον 
τήν  ̂ συγχυσιν ταύτην, δταν γράφη κατά τήν 14 τοΰ μηνός τούτου 
περι Αυξεντίου· „ μετήλθε δέ τόν μονήρη βίον είς τό δρος άνελθών 
to καταντικρυ τής ’Οξείας κείμενον". Ά λ λ ’ άντικρύ τής Όξείας 
κειται τό Καΐς-Δάγ· τό δρος τοΰτο ό κ. Πασπάτης νομίζει τό παρά 
τΦ βιογράφφ Σκώπα καλούμενον, τοΰτο δέ κειται καί τής Πρώτης 
και τής Χάλκης απέναντι. Διατί η παρά τιί> Μηναίφ προτίμησις 
τής Οξείας; πρόδηλος παραδρομή καί παρερμηνεία, γνωστού δντος 
δτι δέκα μίλια μακράν τής Χαλκηδόνος εκειτο τό δρος τής Όξείας,6) 
χρήσιμος  ̂ ήμΐν δδηγός έστιν ή βιογραφία Στεφάνου τοΰ Νέου,7) ην 
έγραψε στέφανος δ διάκονος τής Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως 
ετη τεσσαράκοντα δύο μετά τό μαρτόριον αύτοΰ, γενόμενον τφ 767 
και έν η ό Στέφανος ούτος, γινώσκων τά μέρη ταΰτα κάλλιον τών 
τά ,,Βιθυνικά11 γραψάντων τοποθετεί τόν βουνόν τοΰ Αυξεντίου· 
,,πρός τόν είσπλεόμενον μερών έπαρχίας άντικρυς11, έ'χοντα άρα 
κατέναντι την παραλίαν Κατιρλιου, Κουρίου κλπ. Επαινεί Στέφανος 
ο διάκονος τό δρος ώς ,,τερπνότατον τοίς σώζεσθαι βουλομένοις,

? ' μεν παρα παντας τους συγκείμενους λόφους, ψυχρόν τε καί 
ξηρόν, καί ΐνα συνελών είποιμι, τοΰ ούρανοΰ έφαπτόμενον“ . Ά λ λ ’ οί 
μεν χαρακτηρισμοί ούτοι περιττοί είσι, διότι καί τό Άργανθώνιον 
έστι τοιοΰτο χρησιμεύει δ’ ήμΐν ή τοποθέτησις. Προστεθείσθω δτι 

I τ /jv λεγομένην Αυξεντίου μ.ονήν φκοδόμησε Στέφανος ό νέος τώ 
τριακοστφ ή τριακοστφ πρώτφ τής ηλικίας αύτοΰ ετι δηλ. τφ 745, 
κατέστρεψε δ’ έκ θεμελίων ό αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος δ Κοπρώ- 
νυμος περι τά 765, συγχρόνως τή καταστροφή τής έν Τριγλί^ 
μονής Πελεκητής, ώς άφηγεΐτο Θεοστήρικτος ό πρεσβύτερος αύτής 
προς Στέφανον.") Θεοφάνης ό χρονογράφος, τάττων τφ είκοστφ 
πέμπτφ ετει τοΰ Κοπρωνύμου (765) τόν θάνατον τοΰ Στεφάνου, 
γράφει ,,εγκλειστον ο'ντα εις τόν Άγιον Αύξέντιον, είς τό πλησίον 
δρος τοΰ Δαματρύ“ · δηλονοΰν ού μακράν τών περί τό σήμερον 
Ά λ έ μ -Δ ά γ  μερών. Ούδ’ εστι παράδοξον δτι έν τοίς συναξαρίοις 
τών άγιων Αύξεντίου καί Στεφάνου ούδεμία γίνεται μνεία τής μεταξύ 
τών Ακρωτηρίων Ποσειδίου καί Δρεπάνου παραλίας, μήτε καν τών 
ονομάτων Έ Χ εν ο π ό λ εω ς , Π ιλοπ υθίω ν  η Σ ω τ η ρ ο π ό λ ε ω ς , δπερ 

| επρεπεν οί βιογράφοι ’ν’ Αναφέρωσιν είπερ ύπέρ τό Κ α τιρλ ί εκειτο ό 
τοΰ Αύξεντίου βουνός.

Ά λ λ ’ ουτε τοΰ διασήμου μοναχοΰ Μιχαήλ τοΰ Μαλεΐνου ή 
βιογραφία ποιείται μνείαν αύτών, τό ο’ έν αυτή Αναφερόμενον δρος 
τοΰ Κύμινά ζητητέον άλλαχοΰ η ενθα τοποθετοΰσιν οί κάτοικοι τοΰ 
Αρβανιτοχωριού άκούσαντες άπό στόματος καλογήρου τινός άσιανοΰ

5) Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητο». Περί δεμάτων- βιβλ. Α '. θέμ α  Όπτι- 
μ ά τω ν  πρβλ. Συνέκδημον 'Ιεροκλέους.

6) ’Ανάγνωθ-ι βίον τοϋ όσιου Αόξεντίου· έν τόμω Ρ ΙΔ ' Πατρολογίας τοΰ 
M igne· Baronii Annales Ecclesiast. ?τει 451. Nilles Calendarium Utriusque 
Ecclesiae · τόμ. Α ', σελ. 102.

Ό M igne· Πατρολογία- τόμ. P ', στήλη 1087, 1092, 1140. ’Αγαπίου Αάν8ου 
βιος Στεφάνου τοΰ Νέου έν ,,Νέψ Π αρα?είσω“ .

8) M igne· τόμ. Ρ ', στήλη 1140.
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καί πάλιν άλλου βουλγάρου δτι τοΰτο ήν έκεΐνο, δπου πρώτον έμό- 
νοσεν ό τής έν Ά γίφ  δρει Λαύρας κτίτωρ Αθανάσιος δ Τραπε- 
ζούντιος.

Άναγινώσκομεν έν τφ βίφ τοΰ όσίου Μιχαήλ τούτου τοΰ 
Μαλεΐνου δτι ήσκησεν έν Βιθυνία;, δτι δπως μεταβή είς τόν τόπον 
Γής μοναχικής άσκήσεως άφίκετο παρά τόν ποταμόν Γάλλον, ρέοντα 
πλησίον τοΰ Κυμιναίου δρους, δτι διέβη τήν γέφυραν τοΰ Μονοκα- 
μάρου, μεθ’ έαυτοΰ δ’ έ'χων ύπηρέτας τινάς πατρικούς, διότι άνήκεν 
είς ευγενή καί πλουσίαν οικογένειαν, ήλθεν ,.είς τό χωρίον Κερσίνην, 
δπου είναι είς τήν ρίζαν τοΰ δρους“ , δπου άπατήσας τούς συνοδεύ
οντας αύτόν άνήλθεν είς τό δρος, έν φ έμόναζεν Ιωάννης μοναχός 
ό Έλαδίτης, παρ’ ώ μοναχός γενόμενος μετωνομάσθη Μιχαήχ άντί 
Μανουήλ. Είς τό Κυμιναίον δρος ήν μοναστήριον, έ'μεινε δ’ έν 
αύτφ δύο έτη· συγχρόνως φαίνεται δτι ή άδελφή τοΰ Μαλεΐνου 
έγέννησε Νικηφόρον Φωκάν, τόν άκολούθως αύτοκράτορα. Θανόντος 
τού πατρός, ό Μιχαήλ μετά τοΰ άδελφοΰ Κωνσταντίνου διεμερίσαντο 
τήν κληρονομιάν, καί διά τοΰ έπιβάλλοντος αύτφ μ.έρους ηυξησε τήν 
μονήν, ζώντος τοΰ Έλαδίτου Ίωάννου, μεθ’ δ μακράν άποσυρθείς 
τής μονής εις τινα πέτραν, έμόνασε κ’ έκεΐ τατραετίαν, παραλαβών 
δ’ ενα τών συγγενών Αγάπιον όνόματι ,,έπήγασιν είς τήν έσωτέραν 
τοΰ δρους έ'ρημον11, καί μετά διετή κ’ έκεΐ διαμονήν ευρε ..τόπον 
περισσά ήσυχον, Ξηρολίμνην άπό τούς έγχωρίους όνομαζόμενον11, 
έ'κτισεν αύτόσε μικράν καλύβην, περί ήν συνήχθη πλήθος άσκητών 
ύπέρ τούς πεντήκοντα, κατά τήν βιογραφίαν. Έμπιστεύσας τήν 
Λαύραν τής Ξηρολίμνης είς τήν προστασίαν τοΰ Αγαπίου, έρευ- 
νήσας αύτός ευρεν ,,ενα τόπον έπιτήδειον, δποΰ δίδει πρός τήν 
Βιθυνίαν, κατά πολλά ησυχον, μέ βρύσεις τερπνών καί ήδυτάτων 
υδάτων . . . έχάρη καί τόν τόπον άγόρασεν. Εύθύς ηρχισε τήν οικο
δομήν τής Λαύρας, καί έκτισε ναόν τής ύπεραγίας Θεοτόκου μέγαν 
καί κάλλιστον, ζωγραφήσας αύτόν έπιμελέστατα11. Έκτοτε συνήχθη- 
σαν είς τό τοΰ Κύμινά δρος πολλοί μοναχοί, έκτίσθη δέ καί ξενο- 
δοχείον είς άνάπαυσιν τών δδοιπόρων καί ξένων, φκοδομήθη ώσαύτως 
καί ναός μέγας ,,είς δόξαν Θεού καί τής παναχράντου μητρός αύτοΰ, 
πρός άνάπαυσιν τής έν Χριστφ άδελφότητος11.9)

Ούδέν έκ τών δνομάτων τών χωρίων καί όρέων καί λιμνών 
τών άναφερομένων έν τή βιογραφία σώζεται σήμερον έν τή μνήμη 
τών κατοίκων, ούδενός ή παράδοσις εως νύν μιμνήσκεται. Ό  ποτα
μός δμως Γάλλος έ'ρρεεν, ώς φαίνεται, 5— 6 ώρας μακράν τής 
νέας Λαύρας, διότι πρωίαν τινα Μιχαήλ δ Μαλείνος άποστείλας δι’ 
υπηρεσίαν τόν μαθητήν αύτοΰ Ησύχιον είς τόν ποταμόν τούτον 
παρήγγειλεν αύτφ ’να έπιστρέψη πρός έσπέραν είς τήν Λ αύραν δ 
ποταμός Γάλλος πηγάζων έκ τών Μώδρων σήμερον Μουδουρλού, 
ύπαγομένης είς τόν νομόν Κασταμονής,10 έκβάλλει εις τόν Ευξεινον. 
Πόσφ μακράν πρέπει ’να τοποθετήσωμεν τά περί τήν Λαύραν μέρη; 
Μή έπιλανθανώμεθα δ’ δτι Μιχαήλ δ Μαλεΐνος ήν Καππαδόκης, 
καί δτι ήπάτησε τούς έν Βυζαντίφ συγγενείς λέγων δτι μέλλει ’να 
μεταβή είς τήν πατρίδα, φαίνεται δ’ δτι οί άνθρωποι ήσαν πολύ 
άφελεΐς βλέποντες αύτόν άπερχόμενον μάλλον είς Νίκαιαν ή Νικο
μήδειαν καί μή έρωτώντες άν άπ’ αύτής θέλη ’ν’ άπέλθη είς Καππα
δοκίαν. Άπαντώντες εύθύς έν τή βιογραφώ Γάλλον ποταμόν, προτι- 
μότερόν έστι ’να πιστεύσωμεν δτι ήθέλησε ’να μεταβή είς Καππα
δοκίαν διά τοΰ Εύξείνου.

Καί νΰν, όφείλω ’να ε’ίπω δτι μάτην έζήτησα Ξηρολίμνην έπί 
τοΰ Άργανθωνίου, Κερσήνην, Κύμινα, η παρεφθαρμένα τά ονόματα 
ταΰτα· ύπάρχουσι τοποθεσία·, καλούμεναι Μερσίνια, άλλ’ αύταί, 
δυστυχώς, είσί παρά τήν θάλασσαν ύπάρχουσιν έρείπια καλούμενα 
νΰν Λαύρα, άλλά καί ταΰτα πρός τήν θάλασσαν κεΐνται, ή δέ 
Λαύρα τοΰ Μαλεΐνου εύρίσκετο, καθά βλέπομεν, είς „ έσωτέραν τινα

9) ’Αγαπίου Λάνδου βίος Μιχαήλ Μαλεΐνου έν ,,Καλοκαιριν^11. Προσ
τρέχω δ ’ είς τόν χυδαϊστί παραπεφρασμένον τοΰτον βίον, άγνοών όποι κειται 
λανθ-άνον με τό έλληνικόν κείμενον.

10) Βιθ·υνικά· σελ. 4  καί 54.

τοΰ δρους έ'ρημον“ . Έν τή μονή τοΰ άγιου Γεωργίου, ύπεράνω τοΰ 
Αρβανιτοχωριού κειμένη, ευρον Βυζαντινάς πλίνθους ένεπιγράφους, 
φερούσας τό δνομα f  K O N G T A N T S , όμοίαις ταις έν τοίς χερ- 
σαίοις τείχεσιν τής Κωνσταντινουπόλεοις εύρισκομεναις, άλλ’ έκ 
τούτων, καν ετι υποτεθή δτι άναφέρονται είς αύτοκράτορα, δυσκόλως 
έξάγομεν δτι ήν ούτος δ Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος (912—  
959). Σημειωτέον δτι μετά δεκαετή περίπου μοναχικήν άσκησιν 
,,ηύρεν ενα τόπον έπιτήδειον, ό πού δίδει πρός τήν Βιθυνίαν11, 
τοΰθ’ δπερ δηλοί, κατά τήν άσθενή μου κρίσιν, δτι ή πρώτη δεκα
ετής αύτοΰ διαμονή έγένετο ούχί έν Βιθυνία, δ δέ κατόπιν τόπος τής 
άσκήσεως αύτοΰ έ'βλεπε πρός τόν Πόντον δρίων τής έπαρχίας 
ταύτης.

§·
Ταΰτά είσι τά συμπεράσματα τής εις τά κάτωθεν τοΰ Άργαν

θωνίου χωρία έννεαημέρου διαμονής μου, λυπούμενος δ ’ άπήλθον 
δτι νέων καί τοπογραφικών καί ιστορικών έρευνών έφίσταται ανάγκη 
δπως άπαλλαγώσιν οί κάτοικοι τών χωρίων τούτων τής τιμής, δτι οί 
πρόγονοι αύτών ειχόν ποτε γείτονα τόν Αυξέντιον καί τόν Μιχαήλ 
Μαλεΐνον, δπως μείνωσιν ήσυχοι άπό ψιθυρισμών ήδύ άκουομένων, 
οΰς ξενόγλωσσι συρίζουσιν είς τό ούς αύτών, ώς ό παλαιός δφις 
είς τήν Ευαν. Τό δρος τοΰτο πλήρές έστιν αγιασμάτων, άλλ’ ούδα
μώς έκ τούτου δύναται ’να συμπεράνη τις δτι τό Κυμιναΐόν έστιν. 
Ήπόρησα έπί τή πληθύί τών είς τήν άγίαν Παρασκευήν άνεγειρο- 
μένων ναών η ερειπίων ναών, έπί τή πληθύί τών ηγιασμένων υδά
των · μετ’ αύτήν τάττεται ό άγιος Ιωάννης δ Πρόδρομος. Ό  ετερος 
τών ναών τοΰ Κατιρλιου τιμάται έπ’ όνόματι τής δσίας Παρασκευής, 
ώς καί ό εις τοΰ Αρβανιτοχωριού, καθώς καί ό νέος ναός τοΰ 

I χωρίου Α γίας Κυριακής, έν φ ό παλαιός καί νΰν σχεδόν ηρειπω- 
μένος έ'δωκε τήν ονομασίαν είς τό χωρίον δ νέος ναός τοΰ Κουρίου 

! ανατίθεται είς τόν άγιον Ίωάννην, ού υπάρχει παρά τφ ναφ καί τό 
άγιασμα, δ δέ παλαιός είς τόν Ταξιάρχην καί Αρχάγγελον Μιχαήλ- 
ό ναός ούτος καί τό χωρίον πρέπει ’ν’ άπασχολήση ημάς έπί μικρόν.

Είς τήν τοποθεσίαν Κ ουρί εκειντο τά περιώνυμα Π ιλ οπ ύ θ ια  
τών Βυζαντινών. Αύτόθι, κατά τόν χρονογράφον Κεδρηνόν, οί Ά ρ - 
γοναΰται άνήγειραν ναόν έπ’ όνόματι Ρέας τής μητρός τών θεών, 
τόν δέ ναόν τοΰτον έπί τοΰ αύτοκράτορος Ζήνωνος, δηλ. περί τά 
έ'τη 474— 490 μετεποίησαν οί χριστιανοί είς ναόν τής Θεομήτορος. 
Κωνσταντίνος ό Μέγας έπεσκέψατο κατά τό τελευταΐον έ'τος τής 

! ζωής αύτοΰ τά Πιλοπύθια, καθηγιασμένα πρότερον διά τής υπερθεν 
αύτών έ'ν τινι γεωλόφφ διαμονής τών τριών μαρτύρων Μηνοδώρας, 
Μητροδώρας καί Νυμφοδώρας.1’) Ό  αύτοκράτωρ Ιουστινιανός Λ ' 
φκοδόμησεν αύτόθι ναόν έπ’ όνόματι τοΰ Αρχαγγέλου Μιχαήλ καί 
ανάκτορα καί ηύτρέπισε τά λουτρά,18)  ατινα τφ 532, κατά τόν χρο
νογράφον Θεοφάνην, έπεσκέψατο ή αύτοκράτειρα Θεοδώρα ,,πρός τό 
θερμίσαι11· έπειδή δέ, κατά τόν άφηγούμενον αύτά, ,,συνήλθον αύτή 
δτε πατρίκιος Μηνάς δ έπαρχος, καί δ πατρίκιος Ήλίας δ κόμης 

ί  τών Λαργιτιανών, καί άλλοι πατρίκιοι, καί κουβικουλάριοι, καί 
σατράπαι, χιλιάδες τέσσαρες11, συμπεραίνει τις δτι καί τά άνά- 
κτορα, καί οί ξενώνες καί δ ναός, καί τό χωρίον αύτό ήσαν εύρυ- 
χωρότατα. Τό χωρίον Κουρί Εκαλείτο Σωτηρόπολις, ώς γράφει 
δ Ζωναράς·13) ,,έκεΐνος γάρ (δ Μ. Κωνσταντίνος) κατά Περσών έκ- 
στρατεύων τριήρεσι κομίζεται είς τήν Σωτηρόπολιν η νΰν δνομάζεται 
Πύθια11, εικάζω δ’ δτι μέχρι τοΰ στ' αίώνος έ'φερε τό δνομα τοΰτο. 
Είς τάς πέριξ αύτής έκκλησίας καί τάς μονάς καί τά Πτωχοτροφεία 
πολλάς έποιήσατο δωρεάς ή αύτοκράτειρα Θεοδώρα. Ιουστινιανός ό

, ! ) Βλέπε περί τούτων πάντων Μαρτύριον τών άγίων Μ ηνοδώρας, Μ ητρο
δώρας καί Νυμφοδώρας γραφέν όπό Συμεών Μεταφραστοΰ. M igne Πατρολογίας 
τόμ. Ρ ΙΕ ', στήλη 653 , ,κ α τ α λ α μ β ά ν ο ο σ ι  γ ε ώ λ ο φ ό ν  τ ι , τ ώ ν  Π υ θ ίω ν  
θ ε ρ μ ώ ν  ο 5 π ό ρ ρ ω “ . Κεδρηνοΰ Σύνοψις Ιστοριών, εκδ. Βενετίας τοΰ 1729. 
σελ. 96 καί 234.

12) Προκοπίου* περί τών Ίουστινιανοΰ κτισμάτων, βιβ\. Ε'.
13) Ζωναρά* 'Ιστορ. παρά Migne* Πατρολογίας τόμ. Ρ Λ Δ ', στήλη 1116.
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σύζυγος αύτής έπεσκέψατο καί ουτος Ισως τά Πιλοπύθια τφ 564. 
έάν καλώς έρμηνεόωμεν τήν εις τους Μυριαγγέλους έπίσκεψιν 
αυτού,’4) „χάριν εύχής“ , ώς αυτός ό Θεοφάνης γράφει. Τών 
λουτρών τοΰ Κουρίου σωζομένων εως τής εποχής τών Κοανηνών,1 ) 
υπήρχε βεβαίως παρ’ αύτοΐς καί κωμόπολίς τις· άλλ’ ό ναός τοΰ 
αρχαγγέλου Μιχαήλ άγνωστον εϊπερ εκειτο καθ’ δ μέρος νΰν κεΐνται 
τά ιαματικά λουτρά, ή εν αύτφ τφ χωρίφ.

Σήμερον ετι σώζεται εντός τοΰ Κουρίου ναός, παρ’ ημέραν 
έρειπιοόμενος, έπ’ όνόματι τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ· σκοτεινός, χθα
μαλός, πλείστας έχων ζωγραφίας όσιων πατέρων, δήλον ούν ασκητών, 
δείκνυσιν ότι άνήκέ ποτε είς μονήν. Αί τοιχογραφία', αυτού μοί

ό’ έπί τής κρήνης τής υπό τόν νεόόμητον τοΰ αγίου Ίωάννου ναόν, αυτη, 
ούχί άρχαιοτέρα βεβαίως τού Σ Τ ' αίώνος.

Από ταύτης μανθάνομεν Θεόδωρον διάκονον καί παραμονάριον 
ναού καί μονής τοΰ μάρτυρος [Γεωργ. ή Δημητρ]ίου. Ενταύθα 
πρέπει ‘να καθομολογήσω δημοσία χάριτας είς τόν σοφόν βυζαντινο- 
λόγον καθηγητήν τού έν ΙΙετρουπόλει πανεπιστημίου κ. Ίωάννην 
Τρωίσκην, έκδόντα τήν τού Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγου Τυπικήν διάταςιν 
περί τής Μονής τού άγιου Δημητρίου καί τής τών Κελλιβάρων“ ) 

j όπου άναφέρεται μετόχων τών πατρών έν τοΐς Πιλοπυθίοις, μοναχούς 
εχον εξ, ών είς ίερεύς. Ούδαμώς άμφιβάλλω ότι ό ,μεταγράψας τήν 
διάταξιν ήν ούχί αλάνθαστος, καί συνεπώς ήδύνατο ’να γράψη αντί

ΜΑ ΙΕ

ύπέμνησαν τάς τού καθολικού τών Καρεών έν Ά γίφ  ορει, εξωθεν 
δε τής μεγάλης θύρας τού ναού ό Σωτήρ καί ή Θεοτόκος ζωγρα- 
φούνται εις μείζον τού φυσικού μέγεθος, ώς είς τό καθολικόν τής 
εν Ά θ ω  μονής τού ΙΙαντοκράτορος. Επιγραφή τις εξωθεν αναφέρει 
τφ 1 (50  ώς ετος τής ί’κ βά&ρων υμϊ θεμελίων dvcMccivtffscos, 
άλλ ή τοιχογραφία μένει αναλλοίωτος, ούχί καί άρχαιοτέρα τοΰ Hi 
αίώνος. ίΐλπιζον ότι ήθελον ανακαλύψει έπιγραφήν οδηγούσαν με 
πρός λύσιν τών άπορουμένων, άλλ’ εύρέθη μία. κεκολοβωμένη, έκτισμένη

(Έπεται

Ρ Λ Ι Γ Κ .

πατέρων, πατρών, άλλ’ ίσως επιτρέπεται, ’να νομίζω ότι έν τφ περι- 
γραφομένω ναφ εχομεν τό Μετόχιον τής Μονής τών ΙΙαλαιολόγων 
τό κατά τά Πιλοπύθια.

ίΐ Τυπική διάταξις αυτη δυνατόν ’να χρησιμεόση ήμίν ώς 
| όδηγός καί έν ταΐς μετά ταύτα τοπογραφικαΐς έρεύναις, είς άς ό τά 

παρόντα γράφων προβαίνει μετά τίνος ενδοιασμού, άπεκδεχόμενος 
παρ άλλων ακριβεστεραν τοποθέτ'^σιν τών έν αυτή άναφερομένων 
μονών, ών τά έρείπια σώζονται, ή μάλλον ούδ’ αύτά.

ΜΛΝΟΠΙΛ Ι<>. ΓΕΔΕΩΝ.
συνέχεια.)

ΖΩΟΛΟΓΙΚΑ.

Ο ί κ ά σ τ ο ρ ε ς  έν Ε υ ρ ώ π η .
Τάς κατωτέρω περιεργοτάτας περί τής τύχης καί τών ήθών 

τού εν Εύρώπη κάστορος πληροφορίας, άς έδημοσίευσεν έσχάτως ή 
Revue Brittanique καί η Revue ties Sciences άνεδημοσίευσε δέ 
και ή Revue Scientifique, μεταδίδομεν τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις, 
εκ τής τελευταίας ταύτης άρυόμενοι.

14) Ιόε Iacobo Goar. Notae in Theophanis Chronographiam.
15) Νικήτας Χ ωνιάτης. εχ?. Βόννης, σελ. 341.

Γνωστόν ότι τής γεωργίας ή άνάπτύξις καί ό παρά τάς όχθας 
τών ποταμών γενόμενος συνοικισμός άπεδίωξαν πανταχόθεν τόν κά
στορα· Καί δέν έξηφανίσθη μέν παντελώς τό ζώον τούτο, άλλ’ ούχ 
ήττον ήναγκάσθη ν’ άπαρνηθή τά κοινά καί πεφιλημένα αύτφ 
οικήματα, ατινα σχεδόν έξέλιπον άπό προσώπου τής γής έν Ευρώπη.

''') Imperatori Michaelis Palaeolog·! de Vita sua opusculum, necnon 
Regula quam ipse monasterio S. Demetrii praescripsit fragmentum. Nunc 
primum edidit loannes G. Troitzki. Έ ν  Πετροοπόλει, 1885, σελ. 19, §. 18.
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Καταναγκασθείς ν’ άποβή τρωλλοδύτης, δέν παρητήθη ούχ ήττον 
τάς φιλοτεχνικάς αύτοΰ εξεις ό κάστωρ, άλλά κρύπτεται τόσφ επι- 
μελώς, ώστε πανταχοΰ σχεδόν έλησμονήθη.

Ό  ευρωπαϊκός κάστωρ ζυγίζει ‘25— 30 χιλιόγραμμα, ή δέ δορά 
αύτοΰ βαθύ φαιόν εχουσα χρώμα εινε ήττον ώραία τής τού αμερι
κανικού κάστορος, άλλ’ εινε άνυπόστατον οτι στερείται διφθέρας, ώς 
πολλοί φυσιολόγοι διατείνονται.

όλως έμφυτον αύτοΐς ένστικτον τής οικοδομικής δέν έκλείπει εύκόλως, 
ει μή δπόταν δ βίος αύτών συνεχώς διαταράσσεται· τό ψύχος έπίσης 
άναγκάζει αύτούς ν’ άπαρνηθώσι τάς έξωτερικάς αύτών κατοικίας, 
καθόσον παρά τοΐς Σαμογέτταις ζώσιν έντός υπογείων φωλεών. Έν 
τη Rhone οί κάστορες άπό πολλοΰ έπαυσαν νά οικοδομώ σι ευρίσκοντο 
δ’ έκεΐ έλησμονημένοι, δπόταν αίφνης κατηγορήθησαν ιυς σοβαρώς 
ζημιοΰντες τά προχώματα τής_ Camargue, οπερ απειλεί κατ’ αυτών

[Ιαρά τάς όχθας τού Δουνάβεως καί τών παραποτάμων αύτοΰ, 
ιδίως έν τοΐς πέριξ τού Σαλσβούργου ήσαν ετι κοινότατοι οί κάστορες 
περί τά τέλη τού τελευταίου αίώνος. Ό  Ρίτιγγερ έν τφ κατά τό 1761 
έν Σαλσβούργφ έκδοθέντι ζωολογικφ αυτού πονήματι, λέγει ..Όταν 
άφίενται ήσυχοι οί κάστορες καί δεν καταδιώκονται, ζώσιν έν κοι- 
νωνίαις- αί δέ κατοικίαι αύτών είσί συνηνωμέναι άλλήλαις, άλλ’ 
έκαστος εχει τήν ιδίαν εαυτού. “

Σήμερον μεμονωμένοι άπαντώνται παρά τόν Δούναβιν, τόν Δάβ, 
τόν Μοζέλαν, τόν Μεΰσιν, τόν Αίπ, τόν Ούέζερ κλπ., άλλά δυνατόν 
είπεΐν ότι έν πάσι τούτοις τοΐς τόποις τό γένος τών καστόρων τείνει 
νά έξαφανισθη. ΙΙερί τό 1848 ευρίσκοντο ετι έν τη Έ λβα καί τφ 
Ό βελ, ένθα οί περί κυνηγεσίας νόμοι παρεΐχον αύτοΐς προστασίαν. 
Έκτοτε ή μείωσις αύτών υπήρξε ταχοτάτη· άπό τίνος έν τούτοις 
έγκατεστάθησαν κάστορες έν W oilicz υπό τήν ειδικήν προστασίαν 
τού δουκός Δανότ. Έν Αύστρία, πλήν τών έν Χαλβρούν άποικιών 
αύτών καί τών έν Σένα., Βοημία, Φραουεμβέργη καί Ροτενώφ κατα
φυγίων, ών έφείσθησαν οί άνθρωποι, ουδαμού άλλοθι νΰν άπαντώνται.

Φαίνεται ότι έν ταΐς τελευταίαις ταύταις άποικίαις οί κάστορες 
ήρξαντο πάλιν κτίζοντες τάς κώμας αύτών, οπερ άποδεικνύει ότι τό

σπουδαΐον έξολοθρεύσεως κίνδυνον. Ιίλήν τών έκ μέρους τών ανθρώ
πων άπειλουμένων κατά τών δυστυχών ζώων, οί κάστορες εχουσι
κυρίως καί πολλά έκ τών πλημμυρών προξενούμενα αύτοΐς κακά νά 
πολεμώσι. Έν ταΐς υψηλαΐς τών ποταμών όχθαις, λέγει δ Πισσώ, 
δυσχερεστάτη εινε ή άνακάλυψις τών έργων τής τέχνης αύτών, τόσω 
έπιτηδείως άποκρύπτονται■ Έκ τύχης μόνον, όταν λ. χ. κύων ξέων 
τήν γήν διάνοιξη τάς όπάς, δι’ ών άερίζουσι τό άνω δωμάτιον τής 
κατοικίας αύτών, ανακαλύπτεται τό μέρος έν φ οίκούσι, τότε δέ κατά 
τόν έλάχιστον θόρυβον, βυθίζονται υπό τό υδωρ διά τής διόδου, ήν 
έπιφυλάσσουσιν έαυτοΐς καί δεν άναφαίνονται πλέον, ή δπόταν πάς 
κίνδυνος παρέλθη. Σημειωτέον ότι ούδέποτε έξέρχονται είς νομήν 
λίαν έγγύς τή κατοικία αύτών. Μακράν, έπί τής κατέναντι όχθης 
ζητούσι τήν τροφήν των καί κόπτουσι κλάδους λευκών καί ιτεών-
ουτω δέ ούδέν έλέγχει τήν παρουσίαν αύτών είς τόν έπιπόλαιον
παρατηρητήν πέριξ τών υπογείων αύτών φωλεών.

Έπιθυμών νά σπουδάση τά ήθη τών καστόρων ό Κ. Βούτ 
κατά τά 1874 μετέφερε τέσσαρας τούτων έν κεκλεισμένψ χώριο διακο- 
σίων περίπου στρεμμάτων έκτάσεως, έν τφ έν Κιλσατάν τής Σκωτίας 
δάσει αύτοΰ. Ή  απόπειρα δεν εφάνη κατ’ άρχάς τελεσφορούσα-
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ήυξησε τότε τόν άριθμόν αύτών άναβιβάσας είς ενοε/α · ή άποικία 
ήρξατο ήδη ζωήν λαμβάνουσα καί πληθυνομένη · τφ 1878 έγεννή- 
θησαν τέσσαρες νέοι κάστορες.

Θαυμαστή ήν ή φιλοτεχνική κίνησις τών ζώων τούτων διά τήν 
έν τφ άλσει αυτών άνετον εγκατάστασήν · εις ούδέν έλογίζοντο τούς 
πόνους καί τούς μόχθους, οπως φέρωσιν είς πέρας, καί έν βραχυ- 
τάτφ οιαστήματι, τό κολοσσιαΐον, δπερ είχον έπιχειρήσει εργον, πρό
χωμα προωρισμένον πρός έπίσχεσιν τών ύδάτων ποταμού διαρρέοντες 
τόν χώρον τούτον καί άσφαλίσωσιν ουτω τήν στερεότητα τής οικίας, 
ήν δέν έβράδυναν νά έγείρωσι.

Τό πρόχωμα τούτο, θαύμα στερεότητος καί προϊόν καρτερικών 
καί ένδελεχών άγώνων, Ιχει μήκος, ούχί ελασσον τών 70 ποδών, 
βάθος 8 ποδών καί πλάτος 15— 20 ποδώ ν πρός κατασκευήν αυτού 
έχρησιμοποιήθη υπό τών καστόρων παν τό έν τφ χώρω τούτφ 
ύπάρχον υλικόν, τεμάχια μεγάλα ξύλων, λίθοι, χώμα καί εϊ τι 
έτερον.

Τό πρόχωμα διατηρείται έν καλλίστη καταστάσει· καθ’ έκάστην 
οί κάστορες έπισκέπτονται αύτό καί σπεύδουσι νά έπανορθώσωσι τάς 
έπιγενομένας τυχόν ζημίας.

Ή  κυρία αύτών κατοικία, ήτις χρησιμεύει αύτοΐς ώς τόπος 
καταφυγής έν περιπτώσει έμφανίσεως οίουδήποτε έχθρού εχει μήκος 
τριών τουλάχιστον μέτρων καί ενός μέτρου βάθος · επτά άλλαι μικρο- 
τέρων διαστάσεων κατοικίαι άνηγέρθησαν άλληλοδιαδόχως πρός έγκα- 
τάστασιν τών νέων καστόρων.

Περί τά μέσα τοϋ Σεπτεμβρίου αί έξωτερικαί τών κατοικιών 
τούτων πλευραί έπεχρίσθησαν ύπό τών καστόρων διά στρώματος 
πηλοΰ έπί τώ σκοπφ τοΰ προφυλάξαι αύτάς άπό τών βροχών καί 
τών άκρασιών τοΰ χειμώνος· καίτοι δέ πιστεύεται γενικώς δτι τά 
τοιαΰτα έ'ργα οί κάστορες έκτελοΰσι τή βοήθεια τής ούράς αύτών, 
άληθές είνε εν τούτοις δτι μόνον τούς έμπροσθίους πόδας μεταχειρί
ζονται.

Τήν κοίτην αύτών παρασκευάζουσιν έκ περικομμάτων ξύλου- 
άφ’ ου φάγωσι τού δένδρου τόν φλοιόν τοποθετοΰσιν ένώπιόν αύτών 
τό άπομένον ξύλον καί διά τών δδόντων μεταβάλλουσιν αύτό είς μι
κρότατα τεμάχια.

ΙΙρωτίστη άρετή αύτών εινε ή καθαριότης· ούδέν ϊχνος άκα- 
θαρσίας ή περιττώματος έν τοΐς οίκήμασιν αύτών απαντάται.

Έν καιρφ χειμώνος τρέφονται διά φλοιών δένδρων, ών προ- 
τιμώσιν ιδίως τήν ιτέαν καί τήν λεύκην μετά δέ ταΰτα άγαπητά 
αύτοΐς δένδρα είσιν ή δρΰς, ή πλάτανος, ή πτελέα, ή λεπτοκαρέα 
καί ή πίτυς· περί πολλοΰ δέ ποιούνται τά πιτυοειδή, έν οίς ιδίως 
τήν σκωτικήν πίτυν. Κατά τό θέρος τρώγουσι θάμνους, χλόην καί 
τούς νεαρούς παντοειδών φυτών βλαστούς· τό δέ φθινόπωρον έκσπώσι 
ρίζας, άς ύπεραγαπώσι.

Τήν κατακοπήν τών δένδρων έκτελοΰσιν έν ώρα νυκτός· μετά 
τήν έκλογήν τοΰ δένδρου οί κάστορες σημειοΰσι περιτρώγοντες διά 
τών δδόντων, πέριξ αύτοΰ τό άπό τού εδάφους υψος είς δ θά  γίνη ] 
ή άποκοπή· έπιλαμβάνονται δέ τοΰ έργου τοποθετούμενοι είς τό J  
αντίθετον μέρος τής διευθύνσεως, πρός τήν οποίαν θά  πέση τό j 
δένδρον. Οί κάστορες είσί ζώα δειλά καί ψοφοδεή. Έπί τ<ΐ> έλαχίστφ 
κινδύνφ, δν ήθελεν εις τούτων διακρίνει, ειδοποιεί τήν άποικίαν δι’ 
ηχηρού έν τφ υδατι κτύπου τής ούράς καί παραχρήμα πάντες έξα- 
φανίζονται.

Ή  έργασία είνε υποχρεωτική παρά τοΐς κάστορσι- οί οκνηροί 
έκδιώκονται άνηλεώς. μεμονωμένοι δέ καί μακράν τής αποικίας 
θνήσκουσιν έκ πείνης.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .

Σ π α τ ά λ η  ά ν θ ·ρ ω π ίν η ς  ε ρ γ α σ ί α ς .  Έ ν  ούδεμιόί αλλ-j] χώρα έπεβλήθη 
ύπό τών άνωτέρων τής κοινωνίας τάξεων είς τά έργατικά πλήθη τοδ λαοδ, 
τηλικαύτη κατά τον χρόνον καί τούς μόχθους έργασία, δσον έν άρχαία 
Αίγυπτο). Εινε αισχρά ή  υπέρμετρος αδτη κατάχρησις της ζω ή ς καί τών σω
ματικών δυνάμεων τών κατωτέρων τοΰ λαοδ τάξεων. Ά μυδράν ιδέαν τής άκα- 
ταλογίστου ταύτης καταχρήσεως δύναται τις νά συλλάβ-jj άναλαγ’ ζόμενος, δτι 
διά μόνην τήν μεταφοράν μονολίθΌυ Ικ τής νήσου ’Ελεφάντινης είς τήν έν r j  
κάτω Αίγύπτω Σαίν, 2000 άνθρωποι είργάζοντο έπί δύο ετη· ή  διώρυξ τής 
’Ε ρυθρός θ-αλάσσης έστοίχισε τήν ζωήν 120 χιλ. άνθρώπων, μιας δέ καί μόνης 
πυραμίδος, τής τοΰ Χέοπος, ή άνέγερσις άπ^τησε τήν έργασίαν 360 χιλ. άνθρώ
πων έπί 20 δλα ετη.

*  *
*

Τετράκις άλλάσσει τό ονομά του ό Ίάπων κατά τόν βίον του· έν ήλικία 
έπτά έτών τό πρώτον· ειτα τό δεύτερον ένηλικιούμενος· τό τρίτον πάλιν όταν 
εις δημοσίαν διορισθ·§ θέσιν καί αΰθις τετάρτην φοράν, δπόταν είς μέγα προαχθ"^ 
άξίωμα· έπιβάλλεται ετι δπό τών έθιμων τής χώρας, τής εύγενειας καί τών 
παραδόσεων καί ή διά πέμπτην φοράν άλλαγή τοΰ δνόματος δταν τυχόν τις τών 
προϊσταμένων αύτοδ φερ-g τό ονομά του.

Μεταξύ τών περιφημότερων άδαμάντων, ό ύπό τό γνωστόν ονομα Regent 
ή Pit κατέχει τήν πρώτην θ·έσιν δ άδάμας ουτος άνήκων μέχρι τοΰ 1888 είς 
τοδ θησαυρόν τοδ γαλλικού στέμματος ζυγίζει 1387/8 καράτια καί εχει μέγεθος 
8 κυβικών εκατοστόμετρων. Ή  στιλπνότης αύτοΰ καί ή  διαύγεια εινε έκτακτοι, 
έντεδθ-εν δέ καί τό ονομα αύτοΰ R egent (άντιβασιλεύς). Τό ονομα Pit προσέλαβεν 
άπό τοΰ πρώτου ιδιοκτήτου, πλουσίου άγγλου ύπαλλήλου έν ταΐς άνατολικαΐς 
Ίνδίαις, δστις έπώλησε τόν άδάμαντα τοΰτον είς τόν Δοδκα τοδ Όρλεάνς άντί 
3 3/4 έκατομ- φράγκων. ’Ακατέργαστος έζύγιζεν δ Regent 410  Καράτια, ή δέ 
κατεργασία αύτοΰ διαρκέσασα έπί δύο δλα ετη έστοίχισεν ανω τών 100 χιλ. 
φράγκων. 1 ά άποτρίμματα ειχον άξίαν 180,000 φράγκων. ’Επί ικανόν χρόνον ό 
πολύτιμος οδτος άδάμας έκόσμει τό ξίφος Ναπολέοντος τοδ Α '. Ή  άξια αύτοΰ 
ύπολογίζεται είς 12 έκατομ. φράγκων.

Έ ν  τών περιεργοτάτων έν τ-jj διεθ·νεΐ έκθέσει τών Παρισίων έκθεμάτων 
εσται ατμομηχανή φλοτεχνηθεΐσα ύπό γάλλου μηχανικού και καλλιτέχνου &μα 
Ή  άτμομηχανή αδτη είναι άναντιρρήτως ή  μικρότατη πασών τών ύπαρχουσών 
διότι ζυγίζει 3 μόνον γραμμάρια, εχει δψος 1 1 Α, έκατοστομέτρων καί συναπο- 
τελεϊται έξ 180 μετάλλινων μερών.

Ι ο  μ έ σ ο ν  δ ψ ο ς  τ ή ς  ξ η ρ ά ς .  Έ κ  τοδ κατωτέρω συγκριτικού πίνακος 
περί τοΰ μέσου δψους τών ηπείρων ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης έξάγεται 
οτι ή 'Ασία και ’ Αφρική εινε αί μάλλον ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θ·αλάσσης 
άνυψούμεναι ήπειροι τής γής· τών διαφόρων ήπείρων τό μέσον δψος εχει 
ώ ς έξής·

ή Ά σ ία μέχρι 480 μέτρων
’Αφρική . » 480
Βόρειος Ά μ ερ . * 404
Νότιος „ „ 360
Ε&ρώπτ] . „  295
Αυστραλία . μ 245

* *

Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή  τ ή ς  ά ν ά  τή ν  ο ικ ο υ μ έ ν η ν  κ α τ α σ κ ε υ ή ς  κ α ί τ ή ς  
χ ρ ή σ ε ω ς  το ΰ  χ ά ρ τ ο υ . Ύπάρχουσιν έν συνόλω, έν ταΐς πεπολιτισμέναις χώραις 
4000 χαρτοποιία κατασκευάζοντα έτησίως 950 έκατ. χιλιογράμμων χάρτου. Τοΰ 
κολοσσιαίου τούτου ποσού 300 Ικ. χιλ. καταναλίσκονται δι’ έφημερίδας έν γένει, 
191 έκ. διά τό βιβλιοπωλικόν έμπόριον, 100 έκ. διά τό έμπόριον, Ιτερα 100 είς 
χρήσιν τών κυβερνητικών γραφείων, 93 έκ. διά τήν βιομηχανίαν, 95 έν τοΐς 
έκπαιδευτηρίοις καί 101 έκ. διά τήν ιδιωτικήν αλληλογραφίαν.

ΑΡΙΘ. 2.

Ν Α ΤΑ Σ ΙΑ
(Συνέχεια· ΐδε προηγ. φύλλον.)

Τήν έπιοΰσαν ή καταιγίς είχεν ήδη κοπάσει- ώραία πρωία 
προανήγγελλεν ημέραν μεγαλοπρεπή · τό παν εσπινθηροβόλει ύπό τόν 
ήλιον δ ούρανός, τά υδατα, οί έπί τών δρέων πάγοι, οί φαλακροί 
βράχοι καί οί πράσινοι λειμώνες, οϊτινες λουσθέντες ύπό τής βροχής 
έ'στιλβον διά σμαραγδίνης λάμψεως· διαβαίνων διά τής κλίμακος 
εστην πρό τού μέλανος πίνακος, έν φ έσημειοΰντο τά Ονόματα τών 
ξένων πρώτον έν αύτφ άνεγράφετο τό τοΰ στρατηγού Β . . . . έκ 
Πετρουπόλεως · ήρεύνησα έν τή μνήμη, καθόσον άναμφιβόλως είχόν 
που γνωρίσει τόν φέροντα τό όνομα τούτο, άλλά δέν ήδυνήθην ν’ άνα- 
μνησθώ αύτοΰ τή στιγμή έκείνη.

Είσελθών είς τήν α’ίθουσαν ειδον τόν κ. Β . . . καθήμενον 
πλησίον τραπέζης, έν η εκειτο κύπελλον τεΐου καί κρατούντα σιγάρον 
καί φύλλον τοΰ Β ορρά . Τόν άνεγνώρισα πάραυτα. Ή ν ρώσσος 
στρατηγός φέρων καί τόν τίτλον βαρώνου, αν μή άπατώμαι, δν είχον | 
συναντήσει πρό τινων έτών έν Παρισίοις, δπου ειχεν ελθει, ΐνα κατ- 
αναλώση λείψανά τινα νεότητος καί πολύν χρυσόν, δν αφειδώς διέ- 
σπειρε πανταχοΰ, δπου εύπρόσδεκτος ύπάρχει τών ξένων δ χρυσός · 
ήν παχύς πεντηκοντούτης περίπου τήν ηλικίαν, βραχύς καί πεπρυι- 
κισμένος δι’ ισχυρών καί εύρέων ώμων, ους Ισειεν άπαύστως, οίονεί 
όπως κινή αοράτους έπωμίδας. Έν ή μέρα παρατάξεως ή καί μάχης 
θά είχε τήν παράστασιν ωραίου στρατηγού έπί κεφαλής τής μοίρας 
του· άλλ έντός αιθούσης έφαίνετο γυμνός παντός δ,τι δύναται νά 
έφελκύσηται τήν προσοχήν καί νά εύαρεστήση ■ οί τρόποι του ήλέγ- 
χοντο αδέξιοι καί πως νωθροί τό πνεύμα.· ή πλατεία του μορφή 
πληρουμένη ύπό φοβερού μύστακος καί πυκνοτάτων δφρύων έξέφραζε 
τρανώς πραεΐαν διάθεσιν ήδύνατό τις νά έκλάβη αυτήν ώς τήν 
οψιν μεγάλου μολοσσοΰ κοιμωμένου έν προσηλίφ τόπφ ■ έν συνόλω 
είναι φυσιογνωμία αμα μέν κενή χαρακτηρος, πλήρης δέ τοΰ είδους 
εκείνου τής σπουδαιότητος, ήν έθίζονται νά έπιδεικνύωσιν οί στερού
μενοι μεγάλης εύφυίας άνθρωποι, δπόταν έν τφ έπισήμφ κόσμφ 
κατέχουσι θέσιν ποιας τίνος βαρύτητος.

'Ως πάντες οί έπιβάλλουσαν εχοντες δψιν άνθρωποι, δ στρα
τηγός διακρίνεται έπί άγαθότητι- προσήλθεν έν σπουδή πρός εμέ, 
ευθύς ώς μέ διέκρινε καί ήρξατο νά μοΰ κινή τάς χεΐρας, ώς έάν 
ήθελε νά τάς άποσπάση · έφαίνετο κατατεθελγμένος έκ τής συναντή- 
σεως ή μ ώ ν  μετά τήν άνταλλαγήν τών συνήθων προσρήσεων, έκαθέ- 
σθην παρ’ αύτφ· μοί ειπε τότε, δτι είχε νύμφευθή, δτι ή κ. Β . . . 
ήτο κράσεως λεπτοφυούς καί δτι ειχε κατά σΰστασιν τών ιατρών 
οδηγήσει αύτήν είς Ελβετίαν έμνήσθει ειτα φαιδρών τινων τής έν 
Παρισίοις διατριβής αύτοΰ επεισοδίων · αίφνης θύρα τις κείμενη 
άπέναντι τού λειμώνος άνεώχθη καί παιδίον διετές ή τριετές δδηγού- | 
μενον ύπό παιδαγωγού άγγλίδος είσήλθεν είς τόν θάλαμ,ον. — νΩ! 
καλώς ήλθες Σιόρ Γεώργο· φθάνεις είς κατάλληλον στιγμήν. — 
Καί μοί παρουσίασε τόν υιόν του. Ό  Σιόρ Γεώργος, ήν ώραΐον 
νήπιον, ούχί ροδόχροον καί φυσίγναθον ώς χερουβίμ τής Άλβάνης άλλά 
μικρόν λεπτοφυές πλάσμα, ξανθόν καί δψιν εχον ύπερτάτην άπο- 
πνέουσαν γλυκύτητα καί ήδη σκιάν τινα σκέψεως έν τφ βλέμματι· 
εύτυχώς δι’αύτό ούδένα τών χαρακτήρων τοΰ πατρικοΰ προσώπου 
είχε κληρονομήσει· ή υπωχρος αύτοδ μορφή ήν ωοειδής το σχήμα, 
κυανοί δέ δφθαλμ,οί ώς κληματίδες κατηύγαζον αύτήν ή ο έως · 
ή βραχεία κεντητή έσθής του δέν έκάλυπτε τάς κνήμας καί 
έπί τών γυμνών του ώμων έκυμάτιζε κόμη, ώς ή μέταξα λεπτή · 
ή γυναικώδης τής κόμης διευθέτησις καί τό λεπτόν ήθος παρεΐχον 
αύτφ τήν δψιν εύειδοΰς κορασίδος μάλλον ή άρρενος. —  'Ο
μοιάζει τήν μητέρα του ειπεν ό κ. Β . . . μαντεύσας τήν έν τοΐς 
δφθαλμοΐς μου ζωγραφουμένην φιλοφρόνησιν. Όταν δ στρατηγός 
μοί ώμίλησε περί τής συζύγου του, ή είκών ήν έν έμαυτφ έσχή-

μάτισα δέν ήτο λίαν γοητευτική· φυσικόν ήτο νά κρίνη αύτήν ούτος 
έκ τών ιδίων · θεωρών τό παιδίον έσκέφθην, δτι δυνατόν ήτο ν’ άπα- 
τώμαι· ό στρατηγός έκάθισε τό παιδίον έπί τής τραπέζης καί τό 
ήτένιζε μ.ετά πατρικής ύπερηφανείας. —  Χαιρέτισε τόν κύριον, τφ 
είπε. Ό  Σιόρ Γεώργος μοί έτεινε κατά τόν άγγλικόν τρόπον τήν 
λεπτήν καί άπαλήν ώς δλοσηρικόν χεΐρά του· συναισθανόμενος Οτι 
ήδίκουν τήν κ. Β . . . καί μή δυνάμενος νά παράσχω αυτή, το γε 
νύν, έπαρκεστέραν έπανόρθωσιν ώς δείγμα μεταμελείας έπέθηκα 
φίλημα έπί τών χειρών τοΰ τέκνου της· τοΰτο ούδαμώς εξέπληξε 
τόν Γεώργον άνεκούφισε δέ καί τήν έμήν σονείδησιν. Ό  στρατηγός 
άποπιών τό τέϊόν του, προέτεινεν έκδρομήν ιππασίας εις τόν υιόν 
του· έπί τή προσκλήσει ταύτη δ παΐς έπήδησεν έπί τοΰ ώμ.ου του· 
καί διά τής μιας τών χειρών προσκολλώμενος έπί τής κόμης του 
εσειε διά τής ετέρας φαντασιώδες μαστίγιον ήγέρθη δ στρατηγός 
καί ύποστηρίζων τόν υιόν του εν τή ύψηλή καί κινδυνώδει εκείνη 
θέσει, ήρξατο νά διατρέχη τήν αίθουσαν άπομιμούμενος πάντα τά 
γνωστά τοΰ γένους τών ’ίππων βαδίσματα · τών παρακαθημένων τινες 
έκεΐ προγευματίζοντες, έστράφησαν νά ΐδωσι μετ’ έκπλήξεως αλλ 
ούδαμώς έτάραξε τόν στρατηγόν μετά τού υί( ΰ του ή περιέργεια 
αυτη. Ίππος καί άναβάτης έξετέλεσαν μετά τοσαύτης αταραξίας τό 
εργον αύτών, ώσει εύρισκοντο κατάμονοι έν έρήμφ. Διά τελευταίου 
σκιρτήματος μετά τέχνης έκτελεσθέντος εδωκε πέρας ό στρατηγός 
είς τήν παράστασιν καί κατέθηκε σώον καί άβλαβή τόν Σιόρ 1 εώρ- 
γον είς τάς άγκάλας τής παιδαγωγού, ήτις έθεάτο τήν θορυβώδη 
ταύτην άσκησιν έν ανησυχία μετεχούση καί τρόμου · δ στρατηγός 
έ'πλεεν εις τόν ιδρώτα καί άπέμασσε τό πρόσωπον. —  Σερπετό 
παιδί, πήγαινε! ειπεν, ώσεί έπιζητών νά δικαιολογήση εαυτόν. —  
Καί τί θά  είπή ή μαμμά; —  έξ ου συνεπέρανον, δτι είς τήν 
μητέρα δέν ήρεσκον πολύ αί οίκογενειακαί σκηναί έν αιθούση ξενο
δοχείου.

Αύθημερόν δ στρατηγός μέ παρέσυρεν εις έκδρομήν αλιείας 
διότι πρός τοΐς άλλοις προτερήμασιν αύτοΰ ό στρατηγός άγαπα 
έμμανώς τήν αλιείαν. —- Κατά δέ τήν έπάνοδον ύπήρξε τόσφ φιλο
φρονητικός πρός εμέ, ώστε ήδυνήθη νά μοί άποσπάση τήν ύπόσχεσιν 
ΐνα παραμείνω Ιτι ημέρας τινας έν Λυκέρνη, καθόσον έπεθύμει, 
έ'λεγε, νά μέ παρουσιάση είς τήν σύζυγόν του· κατά βάθος ουδέν 
άλλο έπεθύμει ή νά έξασφαλίση έν τφ προσώπφ μου σύντροφον 
τών έκδρομών δστις τφ έφαίνετο εύάρεστος τόν χαρακτήρα. Έπ- 
ανήλθομεν ϋστερήσαντες δλίγφ διά τό δεΐπνον δ στρατηγός άνήλθεν 
είς τόν θάλαμόν του πρός άλλαγήν ένδυμασίας έγώ δε είς τόν εμόν 
καί έπανεύρομεν μετά μικρόν άλλήλους παρά τήν τράπεζαν. Μόλις 
είχον καταλάβει τήν θέσιν μου, δτε είσήλθεν ή κ. Β . . . Δυσχερώς 
ήδυνήθην νά καταστείλω έκφώνησιν έκπλήξεως · ή σύζυγος τοϋ στρα
τηγού, ήν ή άγνωστος τοΰ έξώστου· έκαθέσθη παρά τφ συζύγφ σχεδόν 
κατέναντι μου δλοσχερώς φωτιζομένη. Ή  χαρίεσσα μορφή της ήν 
ύπό πάσαν εποψιν άξια τοϋ κομψού άναστήματος, τοΰ υπερήφανου 
τής κεφαλής σχήματος, τής εντόνου διαγραφής τών ώμων, ατινα 
τοσούτφ εύλαβώς είχον άποθαυμάσει τήν προτεραίαν. Δέν ήτο 
ώραία κατά τήν αύστηράν τοϋ πράγματος έννοιαν, άλλ’ ήν θελκτι- 
κωτάτη. Ή  δψις αύτής ήστραπτεν έκ τής νεότητος, τής δρόσου καί 
τής ηθικής έκείνης τών χαρακτήρων αρμονίας πρός ήν ούδέποτε 
δύναται νά παραβληθή ή απλή τών γραμμών ακρίβεια· δταν έμειδία 
απασα ή μορφή αύτής κατηγλαιζετο · τό μέτωπον αύτής εύρυ καί 
έπιχαρίτως κυρτούμενον, άφωμ.οιοΰτο τοΐς προτάφοις διά τής αυτής 
ιδεώδους γραμμής· αί παρειαί αύτής καί τό στόμα ένέφαινον δια- 
γραφάς άρρήτου γλυκύτητος· είχε μεγαλοπρεπείς οφθαλμούς βαθεος 
κυανού χρώματος, ύπό μακρών βλεφαρίδων θυσανουμένους · άνεγνώ
ρισα τούς δφθαλμούς τούτους· ήσαν αί τού τέκνου της, μείζονες, 
σοβαρότεροι καί πλεϊον άκτινοβολοΰντες · οί δφθαλμοί τής κ. Β . . . 
μετεΐχον ύγράς τίνος λάμψεως, έν ή πλείων διετρανοΰτο δύναμις 
ψυχής ή πνεύμα καί φαιδρότης· ολόκληρον αύτής τήν φυσιογνωμίαν 
διέκρινεν έ'κφρασις, εξαίσιας άγνότητος· δροσεροί ήσαν οί κρόταφοί
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της, ελαφρώς υπό φλεβών διατεμνόμ,ενοι καί παρθενικήν ετι τηρούντες 
λευκότητα- τό βλέμμα της ύψούτο άδολον καί τά χείλη δε αύτά 
μετά τίνος άφελείας ήμιηνοίγοντο.

Βλέπων τις τήν γυναίκα ταύτην παρά τφ έαυτής συζύγφ έδο- 
κίμαζε τόν πειρασμόν νά διερωτάται συνεπείς ποίων ολέθριων περι
στάσεων, ή λευκή αυτη χειρ, ή λεπτοφυείς φέρουσα καί χαριεστά- 
τους εις πάσας τάς φαλάγκας δακτύλους, ειχε συμβή νά πέση εντός 
τής ογκώδους όπλής τού αγαθού τούτου στρατιώτου· καί δμως ήτο 
ίσως εύτυχής· αδύνατον ήτο νά συμβιβάση τις τό δροσερόν τούτο 
μειδίαμα καί τήν χνοώδη νεότητα, ής ανεπίληπτοι ήσαν ετι οί χα 
ρακτήρες μετά. τής πείρας οίουδήποτε έν τφ βίφ ατυχήματος· πλήν 
οτε αίφνης ήθελε προσβλέψει τις αυτήν, ένόμιζεν οτι διέκρινεν είς 
τό βάθος αύτών ασυνείδητόν τι οπερ ένεποίει έντύπωσιν καί δπερ

πνουν ανοικτάς φέρουσαι εσθήτας, ή δέ τής κ. Β . . ήν αύστηρώς 
έμπεπορπημένη έν τφ θώρακι άχρι τού άνωτάτου σημείου· στενή 
δε σειρά τριχάπτου περΊέβαλλε τόν δροσερόν καί λεπτόν ώς νεαράς 
κόρης τράχηλόν της· ή τραχήλία έκείνη μ.’ έξηρέθιζε, καθόσον οσά
κις ή κ. Β . . . εστρεφε τήν κεφαλήν, έσχηματίζετο έν τφ τραχήλφ 
μικρά πτυχή θαυμασίως έντελής, ής μόνον τήν αρχήν ήδύνατό τις 
νά διακρίνη. Μετά τό δεϊπνον διεσπάρησαν οί συνδαιτημόνες είς 
τούς κήπους καί τό καπνιστήριον · ή κ. Β . . . είσήλθεν είς παρακει- 
μένην μικράν αίθουσαν · ό στρατηγός ήλθεν δπως μέ παραλάβη καί 
μέ ώδήγησε παρ’ αύτή · οφείλω ν’ αποδώσω δικαιοσύνην είς τόν 
αγαθόν στρατηγόν · έ'πραξε τό καθήκον τούτο, δσον ήδύνατο κάλλιον · 
ώμίλησε περί έμού διά τών κολακευτικωτάτων έκφράσεων, άλλ’ ή 
ένθουσιώδης τού κ. Β . . . προθυμία ήστόχησε τού σκοπού ύπερ-

δέν έξέφραζε τήν αφελή τού λοιπού προσώπου ηρεμίαν- ευρίσκει 
τις παρά τφ Γγαίτε βραχείας ποιήσειον περικοπάς, ών οί τελευταίοι 
στίχοι ειρωνες αμα καί αίσθημ,ατικοί προκαλούσι μ,ακρόν ρεμβασμόν 
δπόταν κλείση τις τό βιβλίον έπιθυμεΐ τις νά κατανοήση τήν ένδό- 
μυχον τού ποιητού σκέψιν, άλλ’ ή δυσνόητος αυτη σκέψις διαφεύγει 
πάντοτε τόν αναγνώστην, έν τούτφ δέ ακριβώς έγκειται τό θέλγητρον 
αύτής· ή άϋλος τής κ. Β . . . καλλονή ήν όμοία μ,ικρφ γερμανικφ 
ποιήματι· πάσαι αυτού αί στροφαί, ήσαν υπερβαλλόντως άπλαΐ 
μόνος δέ δ τελευταίος στίχος έπανέρριπτεν είς τό άγνωστον.

Ή  ανοικτού καστανού χρώματος, σχεδόν ξανθή κόμη της 
περιεβάλλετο ύποπύρρους έν τφ ήλίφ χρώσεις καί διέστιλβεν έν 
μαλθακοίς κυματισμοΐς έν οίς ΰπωλίσθαινε τό φώς. περιειλίσσετο 
δέ άφελώς έπί τής κεφαλής μετά τής σοφής έκείνης άπλότητος, 
ητις παρέχει εις τήν Άφροοίτην τοΰ Κανόβα τήν καλλίστην μεταξύ 
τών θεαινών άπασών κόμωσιν · ούδ’ ή έλαχίστη ταινία έκόσμε'- 
αύτήν εφερεν έσθήτα, έκ μουσελίνης κομψοτάτην. "Ενεκα τής κατά 
τήν ημέραν έκείνην ύπερμέτρου θερμότητος, πάσαι αί κυρίαι έδεί-

ακοντίσασα αυτόν διέκρινον είς τό ήθος τής συζύγου του σκιάν άμη- 
χανίας έλαφράν καί άδιόρατον υπερηφανείας εκφρασιν καί είδός τι 

ί  φιλογάθου αδιαφορίας. Είς τόν χαιρετισμόν μου άπήντησε διά σο
βαρού μειδιάματος, μ.’ έτίμησε διά βλέμματος τών ώραίων οφθαλμών 
της καί είπε μόνον δσα ήσαν απαραίτητα οπως μοί έπιτρέψη νά 
μείνω παρ’ αυτή· θά  ελεγέ τις οτι ήν επιφυλακτική, οτι ήθελε νά. 
κρίνη άφ’ έαυτής περί τής ποιότητος τού άπροσδοκήτου τού συζύγου 
της φίλου, πριν ή τφ έπιτρέψη νά τη προσέγγιση έκ δευτέρου. Τό 
διαυγές βλέμμα της έφαίνετο λέγον μοι. —  Όμίλει λοιπόν κύριε, "να 
γνωρίσω τίς είσθε· ώμίλησα άχρι τής στιγμής, καθ’ ήν ό Σιόρ 
Γεώργος έμφανισθείς είς τό δωμάτιον έρρίφθη εις τάς άγκάλας 
της· έμειδίασε τότε, ήγέρθη, μοί άπήυθυνεν έλαφράν τής κεφαλής 
κλίσιν, ώσεί ινα σημάνη τό πέρας τής άκροάσεως καί άπεχώρησε 
μετά τού παιδιού. —  Τοιαύτη υπήρξεν ή άρχή τής ήμετέρας γνω
ριμίας, ητις άριθμεΐ νύν Ιξ εβδομάδων βίον.

(Έ πετα : οονένεια.)

ΜΕΛΕΤΗ K ill Τί»Ν Χ Ρ ί'Μ Λ Γ ίίΧ .
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