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ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ,
Καθηγητοϋ τή? "Ανατομική?.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α'.

§ ι.

Παρά ομοτέχνου ενταύθα τδ επάγγελμα άσκοΰντος καί περί άλλα μεν 
άλλά καί- περί τά ανατομικά ασχολούμενου παρεκλήθην 8ι’ επιστολής 
δπως ερμηνεύσω j-ογ/ΐω· τοΰ ’^μιστοτί.έουί,έν ω ό μεγαλοφυής ουτος άνηρ 
φαίνεται ποιούμενος περιγραφήν τών ραφών τοΰ κρανίου οίονεί παράδοξον 
κκί περίεργον καί πάντη άντικεψένην πρδς επιστημονικά? άληΟειας. Ού- 
δαμώς δ’ ώκνησα ν’ απαντήσω πρδς τδν άξιότιμον Άσκληπιάδην εξηγού
μενος τδ πράγμα. Τοϋ γωοίου δ’ εκείνου τήν έομηνείαν πληρεστερκν τανΰν 
καί έπιστημονικώτέραν καταρτίσας ούκ άπδ σκοποΰ έκρινα όπως κατα- 
στήσώ γνωστήν, καιροΰ ή'δη έπιλαβόμενος, καί τοϊς περισπούδαστοι? έταί- 
ροις τοΰ φνσιογτωστικοΰ τμήματος τοΰ «Παρνασσοΰ». Έπάναγζες δέ νο
μίζω νά ύπομνήσω δτι οί σοφοί Ευρωπαίοι, έν οίς καί οί επιφανείς τοΰ 
Άρις-οτέλους μεταφραστζί J. Borth^Ierny-Saint Hilaire, Aubert καί Wimmer, 
ή ούχί όρθώς ήρμήνευσαν τδ προκείμενον χωρίον ή ύπέλαβον αύτδ παντη 
πλημμελές καί άκατάληπτον' ώστε πάρποΛυ διαφέρει ή έμή γνώμη τής 
εκείνων.

Τδ περί ού ό λόγος χωρίον τοΰ Άριστοτέλους εύρίσκεται Jv τφ συγ- 
γράμματι τώ έπιγράφομένφ «Περί τά ζφα ίστορίαι», Βιβλ. Α', κεφ. Ζ'. 
’Έχει δέ ούτως :

«’Έχει δέ ρζφάς (τδ κρανίον) τών μέν γυναικών μίαν κύκλφ, τών δ’άν- 
δρών τρεϊς είς έν συναπτούσας, ώς έπί τδ πολύ. ’Ήδη δ’ ώμμένη έστι κε
φαλή άνδρδς ούδεμίαν έ'χουσα ραφήν».

Ή δέ τοΰ χωρίου τούτου λατινική μετάφρασις' κατά τήν έν Παρισίοις ■*  
γενομένην Διδώτειον έ'κδοσιν Τόμ. Γ', σελ. 8, έ'χει ουτω:

(*)  ‘Η έρμηνεία αυτή άνεχοινώΟη τοϊς το5 φυσιογνωστικοδ τμήματος τοδ «Παρνασσόν» 
έταίροις έν τ^ συνεδρία τής 28 Άριλίον 188ί.

Ί Ένταΰθα ποιούμεΟα λόγον περί τών μάλλον άξιων λόγου μεταφράσεων.
Τόμο? II'. .9, ΙΟ. 11.— ϋεπτέμδριος, Όκτώδριος, Νοέμίριο? 1884. 39
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«Habet autem (calvaria) suturas, in mulieribus qnidem unam in orbem ; 
jn viris vero ternas, in unum plerumque coeuntes; viri tamen caput visum 
est sine suturas.

Έ δέ γαλλική μετάφρασις τοϋ Camus,Histoire des animaux d’ Aristote, 
Tom. I, pag. 24, Paris 17 83, έχει ούτως:

«On y remarque des sutures; chez les femmes, une seule qui est circulaire; 
chez les homines trois qui se reunissent au meme point. Tel est au moins 
I’ordre gdn^ral, car on a vu des cranes d'hommes sans aucume sutures.

Ή δέ γαλλική μετάφρασις τοϋ J. Barth01emy-Saint Hilaire, Tom. I. 
pag. 44, Paris, 1883, έχει ουτω:

«Chez les femmes, il n’y a qu’une suture, qui est circulaire.; chez les 
hommes, il y a trois sutures, qui d'ordinaire se r^tfnissent en une seule; ce- 
pendant on a deja vu un crime d liomme qui n’avait aucure espice de suture».

Τΐδέ γερμανική μετάφρασις τοΰ Aubert καί τοΰ Wimmer, Leipzig, 1 868, 
έχει ουτω :

«Derselbe hat bei den Weibern eixe ringsherumgehende, bei den Man" 
nern aber gewohnlich drei in emem Poneto sich yereinigende Nahte: doch ist 
auch sehon ein miimdicher Sehiidel ohne Nahte beobachtet worden». Καί 
ταϋτα μέν τοικΰτα.

§ ?■

Καθάπεο δέ πάντες γινώσκομεν αί ραφαί αί ένοΰσαι τά οστά τοΰ χρα- 
γιου προς α2.1ηΛα^ είναι αί εζης:

α'. Κατά τον Οάλον τοϋ κρανίου.

1) Ή στεφανιαία η στεφανϊτκ, είκ. 1. αβ (δι’ ης συναρμόζεται το με
τωπιαίου όστοΰν μετά τών προσθίων χειλέων τών δύο βρεγματικών).

2) 'Η οβε.Ιιαία, είκ. 1. γδ (δι’ η; έναρμόζονται είς άλληλα τά άνώ- 
τεοα χείλη τών βρεγματικών οστών).

3) Ή Ιαμβΰοειδής, είκ. 1. εδζ καί είκ. 4 εδζ (δι’ ης συναρμόζονται 
τοΰ κατ’ ΐνίου όστοΰ τά οπίσθια χείλη μετά τών οπισθίων χειλέων τών 
δύο βρεγματικών).

β'. Κατά τά πλάγεα τοϋ κρανίου.

α'. Έν τώ μέσω.

4) Αί .Ιεπιδοειδεΐς, είκ. 2. ηθ (δι’ ών ένοΰνται τά κατώτερα χείλη

4 Πρδς εντελή κατάληψιν τών ^ιφών τοΰ κρανίου ζαΐ τής ερμηνείας τού ειρημένου γιορ-ου 
άνάγζη να η ό αναγνώστης πρδ εαυτού ζρανίον ακέραιον. Γίνεται δ ενταύθα λόγος μονον 
περί τών ζατα τήν εξωτερικήν επιφάνειαν τού κρανίου φαινομένων £αφών. 

■ - ■ ·*~  j;- -. ■ '
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τών βρεγματικών οστών μετά τοΰ ανώτερου μέρους τ·ης λεπιδοειδοΰς χώ
ρας τοΰ κροταφικοΰ).

β'. "Εμπροσθεν.

5) Αί κροταφοσφηνοειδεϊς, είκ. 2. ηκ (αϊτινες συνέχεια ουσαι τών λε- 
πιδοειδών ένοϋσι τδ κροταφικδν όστοΰν μετά τοΰ εξωτερικού χείλους τών 
μεγάλων πτερύγων τοϋ σφηνοειδούς).

6) Αί μετωποσφηνοειδ εΐς, είκ. 2. λμ (αΐτινες συνέχεια ουσαι της με 
τωπιαίας διηκουσι λοξώς πρδς τά πρόςω καί κάτω ποδς τδ έξωτεοικδν 
τοίχωμα τοΰ όφθαλμικοΰ κόγχου και ένοϋσι τδ μετωπιαίου όστοΰν μετά 
τοΰ ανώτερου μέρους τοϋ εσωτερικού χείλους τών μεγάλων πτερύγων τοΰ 
σφηνοειδούς).

■ 7) Αί βρεγματοσφηνοειδεΐς, είκ. 2. λη (ένοΰσαι την προσθίαν κατωτέ- 
ραν γωνίαν έκατέρου βρεγματικού μετά τοΰ εξωτερικού άκρου τ·ης μεγά
λης πτέρυγας τοΰ σφηνοειδούς, όριζοντίως φερόμεναι και μ’ηκος έχουσαι 
1 — 20 χμ). ’Αντί δέ τών ραφών τούτων άπαντώσιν ένίοτε αί με.τωποχρο- 
ταφικάι (ένοΰσαι τδ μετωπιαίου όστοΰν άπ’ εύθείας άμέσως μετά τοΰ κοο- 
ταφικοΰ, άνευ δηλαδη παρεμπτώσεως τοΰ εξωτερικού άκρου τί;ς μεγάλης 
πτέρυγας τοΰ σφηνοειδοΰς μεταξύ τοΰ μετωπιαίου καί τοΰ κροταφικοΰ), 
αϊτινες ώς τά πολλά άπαντώσιν έπί τών κατωτέρων φυλών.

γ'. 'Όπισθεν.

8) Αί βρεγματομαστοειδεΐς, είκ. 2, Θο (δι’ ών ένοΰνται η κατωτέρα 
οπίσθια γωνία τοΰ βρεγματικοΰ όσταΰ μετά της μαστοειδούς χώρας τοΰ 
κροταφικοΰ).

Πλην δέ τούτων έπί τών νεογνών άπαντ^ :
9) Ή μετωπιαία ραφή, είκ. 1. γπ, και είκ. 3. γπ (διαιρούσα είς δύο 

ίμίση τδ μετωπιαίου όστοΰν), ητις παραμένει ώς έπί τδ πολύ μέχρι τέ
λους τοΰ δευτέρου έτους, άλλ’ ένίοτε καί έπί μακρδν χρόνον.

γ'. Κατά τήν βάσεν τοϋ κρανίου.

10) Αί Ινιομαατοειδεϊς είκ. 2. ορ (ένοΰσαι τδ οπίσθιον μέρος τοΰ προσ
θίου χείλους τοΰ κατ’ ίνίον όστοΰ μετά τοΰ μαστοειδούς μέρους τοΰ κρο- 
ταφικοΰ) κκί

11) Ή βασιοσφηνοειδής, (ένοΰσα την κατά την βάσιν τοΰ κατ’ ίνίον 
όστοΰ άπόφυσιν μετά τοΰ σώματος τοϋ σφηνοειδοΰς), ητις εξαλείφεται 
άπδ του ιε'—κβ' έτους της ηλικίας.

Πάσαι αί περιγραφεΐσαι ραφαί, έν αΐς καί ή μετωπιαία, φαίνονται σκ-
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φεΐς έπί τοϋ έπιδεικνυμένου κρανίου άνδρδς τελείου, έ'χοντος ήλικίιχν 
ετών 4 5. 1

Τών-περί ών δ λόγος ραφών μάλλον άξιαι λόγου είναι ή στεφανιαία, ή 
όόε.Ιιαία, ή .Ιαμβό οειδ ής, αί .Ιεπιόοειόεΐς καί ή μετωπιαία, αί δέ λοιπαί 
ήσσονος λόγου άξιαι.

Σημ. 'Ο «Γαληνός» περιγράφει ώς εξής τάς ραφά; τοϋ κρανίου (Περί 
οστών τοΐς είσαγομένοις, τόμ. Β , σελ. 739, έ'κδ. Kuhn). «Εί'ρηται μέν 
ήδη καί πρόσθεν, ότι τε κρανίον ονομάζεται τδ τής κεφαλής δστοϋν, ότι 
τε ραφαί τινες ύπάρχουσι κατ’ ,αύτό. ίίόσαι δέ είσιν αύται καί τίνες, 
όποιον τε τδ είδος έκάστης αύτών, ούδεπω μέν εί'ρηται ποόσθεν, είρήσε- 
ται δέ έν τωδε. Και πρώτον γε, ότι παρά τδ σχήμα τής κεφαλής ή' τε 
θέσις αύτών ύπαλλάττεται καί τδ πλήθος. ’Έστι γάρ τδ μέν κατά φύσιν 
αύτής σχήμα προμήκει μάλιστα σφαίρα προσεοικός’ έτερον δέ τδ καλού- 
μενον φοξόν. Τδ μέν ούν κατά φύσιν, εί'ς τε τδ πρόσω καί είς τούπίσω 
προπετέστερον ύπάρχον, τρεις έ'χει τάς πάσας έν αύτώ ραφάς*  δύο μέν 
γάρ εγκάρσιάς, ών η μέν έτέρα τέτακται κατ’ ίνίον, η δέ έτέρα κατά 
τδ βρέγμα*  τρίτην δ’ άλλην έπ' αύταϊς κατά τδ μήκος της κεφαλής άπδ 
μέσης της όπισθεν έπί μέσην την έμπροσθεν έκτεταμένην. Όνομάζουσι 
δέ την μέ.ν έν τοΐς πρόσω στεφανιαίαν, επειδή κατά τοϋτο μάλιστα τδ 
μέρος τή; κεφαλής οί στέφανοι περιτίθενται, την δέ όπισθεν λαμβδοειδή, 
διότι τδ σύμπαν αύτής σχήμα τώ Λ γράμματι προσέοικεν. Αύτδ δέ τδ 
τών ραφών σχήμα τφ Π μάλιστα ώμοίωται γράμματι. Αί μέν δη τοϋ. 
κατά φυσιν σχηματισμού τοϋ κρανίου ραφαί τδν είρημενον έ'χουσι τρόπον. 
Αί οέ τοΰ φοξοΰ κατά ταΰτα διάκεινται*  της μέν όπισθεν άπολλυμένης 
έξοχης, καί ή λαμβδοειδή; ραφή συναπόλλυται, της δ’ έμπροσθεν, ή στε
φανιαία. Καί γίγνεται καθ’ έκάτερον αύτών τδ τών σωζομένων ραφών 
σχήμα τώ Τ γράμματι παραπλήσιου. Άμφοτέρων δ’ άπολλυμένων τών 
εξοχών, αί σωζόμεναι δύο ραφαί πρδς ορθά; γωνίας άλληλας τέμνουσιν 
είς ομοιότητα τώ X γράμματι. Τέτακται δέ ή μέν εγκάρσιά κατά 
μέσην μάλιστα τήν κεφαλήν, ή δ’ έτέρα κατά τδ μήκος, όπισθεν πρόσω 
φερομένη, καθάπερ έπί τών άλλων απάντων κρανίων*  αεί μέν γάρ αύτη 
διαφυλάττεται*  μεταπίπτουσι δέ αί λοιπαί τω τής όλης κεφαλής σχή- 
μκτι συναλλοιούμεναι. Καί μέν δή καί δύο έτεραι τήδε παράλληλοι γραμ- 
μαί κατά τδ μήκος είσι τής κεφαλής όπισθεν πρόσω φερόμεναι τών ώτων 
ύπεράνω. Γεννώνται δέ καί α'ίδε, δυοΐν όστοΐν άλλήλοις δμιλούντων, ού 
κατά ραφήν, ώσπερ τά πρόσθεν είρημένα. Κατά βραχύ γάρ άπολεπτυνό-

Ί Ίδ πιρί ού ο λόγος κρανίον πϊριστιΰσι.ν αί εικόνες 1, 3, 3 και 4 Καί ή μέν ε’κών 1 
παρίσςησι τόν θόλον τού κρανίου όρώμενον έκ τών εμ-ροοΟεν, ή δέ εΐκών 2 παρίοτησι τδ 
κρανίον όρώμενον έκ τοΰ άριοτεροΰ πλαγίου, ή δέ ε’ζ-ών 3 τό αίιτό κρανίον όρώμενον έμπρο
σθεν έκ τοΰ πλαγίου, ή δέ είκών 4 τό κρανίον όρώμενον έκ τών όπιοόεν.
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μενον εις λεπίδα τδ κατιδν άπδ τοΰ βρέγματος δστοϋν ύποβέβληταΐ τώ 
κάτωθεν άπδ τών ώτων άνιόντι. Καί διά τοΰτό τινες ούδέ ραφάς ώνόμα- 
σκν απλώς αύτάς άλλ’ ήτοι λεπιδοειδεΐς ραφάς ή λεπιδοειδή προσκολ- 
λήματα. Και ήαΐν δέ σαφούς ένεκα διδασκαλίας αί κατά τά ώτα λέπι- 
δοειδεϊς καλείσθωσαν ραφαί*  Ώ; είναι πέντε μέν ίδιας ραφάς τής κεφα
λής, τήν λαμβδοειδή, τήν στεφανιαίαν, τήν κατά τδ μήκος ευθείαν, τάς 
παραλλήλους αύτη δυο, τάς έν τοΐς λεπιδοειδεσιν*  άλλα; δέ κοινάς δύο, 
πρός τε τήν άνω γένυν καί πρδς τδ μέσον άμφοτέρων όστοΰν, 0 τινες μεν 
τή κεφαλή προσ.νέμουσι, τινες δέ τής άνω γένυος είναι φασιν. Όποιον δέ 
τι τήν ιδέαν έστι τοϋτο, καί τδ μέγεθος πηλίκον, έν τίνι τε μάλιστα 
τόπω κείμενον, ή'δη σοι δίειμ.ι. Τών πλευρών τής λαμβδοειδοΰς ραφής τά 
κάτω πέρατα προσεπεκτείνεται μέχρι τής βάσεως τής κεφαλής, μεταξύ 
τών τε λιθοειδών οστών κατιόντα καί τής πρδς τδν πρώτον σπόνδυλον 
διαρθρώσεως. Ένταϋθα δέ έπιζεύγνυσιν αύτά γραμμή τις βραχεία, θεσιν 
έγκαρσίαν έ'χουσα. Ταύτην μοι πρώτον νόει κοινήν τής τε κεφαλής καί 
τοΰ προκειμένου κατά τήν διήγησιν όστοΰ. Άναφερομενη γάρ έκατερωθεν 
έπί τάς κατά τούς κροτάφους κοιλότητα; εί; ταύτδ άφικνεΐται τοΐς κα- 
θήκουσιν ένταϋθα πέρασι τή; στεφανιαίας ραφή;. Είτ1 εντεύθεν αύθις έπι- 
στραφεΐσα πρδς τδ κάτω καί παρενεχθεΐσα εις τούς έσχατους όδόντας 
άφικνεϊται πρδς τά τή; υπερώας, έ'νδον έαυτής συνάπτουσα τδ' περιοριζό- 
μενον ύπδ τή; προειρημένης ραφής δστοϋν, δ ώσπερ τις σφήν έ'γκειται με
ταξύ τής κεφαλής καί τής άνω γένυος. "Οσον μέν ουν αύτής έπί τά πε- 
ρατα τής στεφανιαίας άναΐέρεται, κοινδν τοϋτο πρδς τήν κεφαλήν έστιν*  
δσον δ’ έκατέρωσε κατέρχεται πρδς τήν ύπερφκν, δ πρδς τήν άνω γε- 
νυν όρος υπάρχει τοϋ σφηνοειδούς όστοΰ*  καλείσθω γάρ ούτω σαφούς δι
δασκαλίας ένεκεν. Κατά τοϋτο τδ δστοϋν αί πτερυγώδεις είσίν αποφύ
σεις άμα ταΐς εκατέρωθεν αύτών κοιλότησιν. 'II δέ έτέρα ραφή τής κε
φαλής, ή πρδς τήν άνω γένυν αύτήν δρίζουσα, τήν άρχήν μέν έκ τών 
κατά τούς κροτάφους έ'χει κοιλοτήτων, ίνα περ εις ταύτδ ήκειν έλεχθη 
τοΐ; τή; στεφανιαίας πέρασιν ή, κοινή κεφαλή; καί τοϋ σφηνοειδούς όστοΰ 
ραφή. Προέρχεται δ’ έντεϋθεν έπί τάς χώρας τών οφθαλμών, καί διά 
μέσων αύτών ένεχθεΐσα κατά τδ μεσόφρυον έαυτή συνάπτει. Καί δή 
καί τούτων ούτως έχόντων, έξ οστά γίγνεται τής όλης κεφαλής τά πάν
τα χωρίς τοΰ σφηνοειδούς*  δύο μέν κατά τδ βρέγμα, κοινήν έχοντα ρα
φήν, τήν κατά τδ μήκος εύθεΐαν*  άλλα δέ δύο, τούτων κάτωθεν, έν καθ’ 
έκάτερον ούς*  καί πέμπτον έπί τούτοι;, τδ κατ’ ίνίον*  καί έ'κτον, τδ 
κατά μέτωπον. Όρίζουσι δέ τά μέν τοΰ βρέγματος όπισθεν μέν αί πλευ- 
ραί τής λαμβδοειδοΰς ραφής, έ'μπροσθεν δέ ή στεφανιαία, κάτωθεν δέ αί 
λεπιδοειδεΐς, άνωθεν δέ ή κατά τδ μήκος εύθεΐα*  τά δ’ έφεξής τώνδε 
καθ’ έκάτερον ους άνωθεν μέν αί λεπιδοειδεΐς άφορίζουσιν, όπισθεν δέ αί
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προσαυξήσεις τών πλευρών της λαμβδοειδοΰς,έμπροσθεν δέ ή κοινή της τε 
κεφκλ-ης και τοϋ σφηνοειδούς. ’Έστι δέ τά μέν τοΰ βρέγματος οστά τε
τράπλευρα, ταυτί δέ τά vuj εϊρημένα τρίπλευρα. Τό δέ πέικπτον όστοϋν 
της κεφαλής, τό κατ’ ίνίον, ορίζεται μέν ύπό τνίς λαμβδοειδοΰς ραφής 
άμα ταΐς προσαυξήσεσι και της ρηθείσης έπιζευγνύναι ταύτας ραφ-ης*  πε
ριέχει δέ έν έαυτώ τό μέγιστον τό της κεφαλής τρημάτων,τδ κατά τδν 
πρώτον σπόνδυλόν. Αοιπον δε το κατκ το μετωπον οστοΰν η τε στεφα
νιαία περιορίζει ραφή και η κοινή της κεφαλής πρδς την άνω γένυν Και 
δη και τών είρημένων έξ οστών τά μέν του βρέγματος, χαυνότατά τε 
και ασθενέστατα τετύχηκεν οντα, πυκνοτατον όε και ίσχυοότκτον τδ 
κατ' ίνίον, μέσον δέ άμφοϊν τδ κατά μετωπον. Έκάτερον δέ τών λοιπών 
των κατα τα ωτα πολυειδες υπάρχει. Το μεν γάρ τι μ.εοος αύτών ονο
μάζεται λιθοειδές,, ώσπερ ουν καί έστιν" ορίζεται δέ τοΰτο τοϊς έπεκτει- 
νομενοις περασι της λαμβδοειδοΰς ραφής.Έν τούτω και ή στυλοειδής άπό- 
φυσίς έστιν, ήν εγώ βελονοειδή τε καί γραφοειδη καλώ, και ή τδν άκου- 
στικδν περιέχουσα πόρον. "Ετερον δέ μέρος εφεξής τοΰδε τδ κατά τάς 
εκφυσεις εστι, την τε μ.αστοειδη καλουμενην καί προσέτι την τοΰ ζυγώ- 
ματος. Και τρίτον επι τώδε το κατα τδν κρόταφον. Περί δέ τών τρη- 
μ.ατων της κεφαλής εν ταΐς τών Αγγείων καί νεύρων άνατομαΐς είρήσε- 
ται. Καί γαρ γεγονεν εκείνων ένεκα, καί διέρχεται καθ’ έκαστον αυτών 
η αρτηρία τις η φλεψ ή νεΰρον η τινα τούτων ή πάντα».

Την προκειμενην τών ραφών τοΰ κρανίου περιγραφήν θά έρμηνεύσωιιεν 
άλλοτε αλλαχού.

Ούδεις υμών, κύριοι, Αγνοεί δτι ό ’Αριστοτέλης συνέγραψε πλεϊστα έργα 
περί πλείστων υποκειμένων καί έθεράπευσε τά μάλιστα ού μόνον την 
φιλοσοφίαν καί την φυσικήν Ιστορίαν, συγγράψας περί αύτής συγ- 
γραμματα, ’ εν οΐς και τας περί τα ζώα ιστορίας, τδ περί ζώων ριορίων

’ΑριστοτΓλου; συγγράμματα φυσικής ιστορίας, α) περισω0έντα : Ιον.) «Περί τα 
ζ'ΰα ιατοριαι», 2ον) «Περί ζώων μορίων», 3ον) «Περί ζώων γενέσεως», 4ον) «Περί ζώων 
πορείας». 5ον) «Περ*.  αισΟησεως χαί αισθητών», 6ον) « Περί υπνου και έγρηγόρσεως», 
7ον) «Περί ζώων κιν^εως», 8ον) «Περί μακροβιότατος καί βραχυβιότητος», 9ον) «Περί 
νεότητας και γήρως καί, περί ζ<οης καί θανάτου», 10) «Περί άναπνοής». β') άπολόμενα: 
Ίον) ^Ανατομών βιβλία οχτώ’ 2ον.) Έκλογαί άνχτομών εν*  3ον) Ύπίρ τών συνθέτων 
ζωων εν^4όν) Ύπερ τών μυθολογούμενων ζώων εν’ 5ον) Ύπερ τοϋ μη γένναν εν*  (Διογέν. 
Αα^ρτ, Ε', α'.) ■< Συνέγραψε δε ’Αριστοτέλης πάμπλειστα βιβλιφ, άπερ ακόλουθον ήγησάμην 
ύπογραψαι Ota την περί πάντας λόγους τάνδρος αρετήν..,.. ’Ανατομών βιβλία 8. Εκλογών 
ανατομών ί, Ιπερ τών συνθέτων ζώων 1. 'Γπερ τών μυθολογουμένων ζώων 1. 'Γπέρ τοϋ 
μη γένναν 4». ‘ Γ

2 Ο ^Αθ^ναιος Ιν^τοΐς Αειπνοσοφισταΐς λέγει: «Νομίζων δέ και παρά τω πολυμαθεστάτω 
Άριστοτέλει ιχνήμης ήξιώσθαι τδ ζώον έν τη πολυταλάντω πραγματεία (οκτακόσια' γαρ ε’λη- 
φέναι ταλαντα παρ’ ’Αλεξάνδρου τδν Σταγειρίτην λόγος εχει εις την περί τών ζώων ιστο
ρίαν) ώς ούδεν εύρον περί αύτοϋ λεγόμενον, ίχαιρον εχων έχεγγυώτατον μάρτυρα τδν 
ριεντα Αριστοφάνη». . 
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κκί τδ περί γενέσεως ζωωκ, έμφανίζοντα δαιμονιον <κνδρα εχοντα τον 
μέν ύφθκλμόν οξυδερκέστατον, την δέ τοΰ παρατηρητικού δυναμιν τελειό
τατη» καί την κρίσιν όςυτάτην. Έκ τών συγγραμμάτων τούτων συνά
γεται δτι αύτδς μ.όνος έν τή αρχαιότητι (κατα τους προ Χριστοΰ χρό
νους) ύπήρξεν άξιος τοΰ ονόματος ’Ανατομικός, <χ·"ζ των προ αυτού ακ- 
μασάντων Ελλήνων φιλοσόφων κκί ιατρών ου μζλα πολλά περί την Ανα
τομικήν άσχοληθέντων κκί όλίγιστκ περί αυτής γραψκντων. Και αλη- 
θώς δ Άριςωτέλης έδημιούργησε την ’Ανατομικήν συχνας ανατομας ςφων 
ένεργήσας, αύτδς ύπήρξεν δ πρώτος συγγραφευς αυτής χορηγησας ημΐν 
πολλούς κκί καλούς Ανατομικούς όρους. Άλλά πλην τούτων συνεγραψε 
καί έτερον σύγγραμμα, δπερ δυστυχώς άπωλετο, ως εν τοϊς προσθεν ει- 
ρηται, τάς ' Α νατομάς, ήτοι σύγγραμμ.α περί ανατομών, καθκπερ συνάγε
ται καί έκ τών εξής χωρίων αύτοϋ τοΰ Άριστοτελους :

Περί τά ζώα Ιστοριών, Βιβλ. Α', κεφ. ιζ'. «Τδν αύτδν δέ τρόπον καί 
έν τω θήλει πάντα πέφυκεν’ διαφέρει γάρ ουθενι τών εσω πλην τ·ης υστέ
ρας, ών η μέν δψις Οεωρείσθω έκ τ/μ διαγραφήο έν ταΐς άνατοραΐς, 
ή δέ θέσις έστιν έπί τοϊς έντέροις, έπί δέ της υστέρας η κυστις».

Περί τά ζώα ιστοριών, Βιβλ. Γζ κεφ. ά. «Αυτοί δε προς αυτους ην 
έχουσι διαφοράν έκ τε των άνατομων δει θεωρεϊν, και ύστερον λεχθησε- 
σεται έν τοϊς περί έκαστου αύτών ίδίοις άκριβεστερον».

Περί τά ζώα ιστοριών. Βιβλ. Δ', κεφ. ά. «"Βκαστα δε τούτων ως κει- 
ται τών μορίων, Οεωρείσθω έκ τΐ/ς εν ταΐς άνατομαΐς διαγραφής.

Περί ζώων μορίων, Βιβλ. Β', κεφ. γ'. «Αί γάρ φλεβες κατατεινονται 
διά τοΰ μεσεντερίου πκράπαν, κάτωθεν άρξάμεναι μεχρι της κοιλίας*  δεϊ 
δέ τοΰτο θεωρεϊν έκ τε των άνατομων καί της φυσικής ιστορίας».

Περί ζώων μορίων, Βιβλ. Γ'. κεφ. έ. «Τά δε μετ’ ακρίβειας ως έχουσιν 
αί φλέβες πρδς άλληλας, έ'κ τε τών ανατομών δεϊ θεωρεϊν και εκ της 
ζωϊκης ιστορίας».

Περί ζορων μορίων, Βιβλ. Γ'. κεφ. ιδ'. «*Όν  δ’ έχει τρόπον ταϋτα πρδς 
άλληλα τγ θέσει κκί τοϊς εΐ'δεσιν έκ τε της ιστορίας της περί τά ζώα 
δεϊ θεωρεϊν καί έκ των άνατομων».

Περί ζώων μορίων, Βιβλ. Δ' κεφ. η'. «Καθ’ έκαστον δε τών μορίων, 
τίς η θέσις αύτών κκί τίνες διαφοοκί πρδς άλληλα, τών τ’ άλλων και 
τίνι διαφέρει τά άρρενα τών θηλέων, έκτε των draroyiSr Οεωρείσθω και 
έκ τών ιστοριών τών περί τά ζώα». ·

Περί ζώων μορίων, Βιβλ. Δ', κεφ. ι'. «Έντδς δέ πώς έχει καί πώς 
διαφέρουσι τά τε περί τδ σπέρμα καί τά περί τήν κύησιν έκ τε της ιστο
ρίας της περί τά ζώα φανερόν καί έκ τών ανατομών, καί ύστερον λεχθη· 
σεται έν τοϊς περί γενέσεως».

Περί ζφων μορίων. Βιβλ. Δ', κεφ. ιγ'. «Οί μέν ούν αύτών έχουσι πολ
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λά βράγχια, οί δ’ ολίγα, καί οί μέν διπλά, οί δέ απλά' τδ δ’ έσχατον 
άπλοΰν καί πλεΐστον' την δ’ άκρίβειαν έκ των ανατομών περί τούτων 
και έν ταϊς ίστορίαις ταϊς περί τά ζώα».

. Περί ζωων γενεσεως. Βιβλ. Α\ κεφ. ιά. «Δεϊ δέ καί περί ταύτης και 
περί τών άλλων ύστερων, ον τρόπον έχουσιν έκ τε των ανατομών τεθεω- 
ρηκεναι καί έκ τών ιστοριών», και

Περί ζφων γενέσεως. Βιβλ. Β' κεφ. ζ'.Δεϊ δέ ταϋτα θεωρεϊν έκ τε των 
παραδειγμάτων των εν ταϊς άνατομαΐς καί τών έν ταϊς ίστορίαις γε- 
γραμμένων».

Συνέγραψε δέ πρδς τούτοις καί Έκίογάς ανατομών, καθάπερ διδασκό- 
μεθαέ'κ τε τού είρημένου χωρίου Διογένους τοΰ Ααερτίου (Ε', α) καί έκ τού 
έξης τοΰ’Απολλώνιου (Ίςωρίαι θαυμάσιαι, σελ. 53. έκδ. Teubner.)^’Αριστο
τέλης εν ταϊς έκΛογαϊς των ανατομών φησιν*  ό'φις ώφθη έν Πάωω πόδας 
έχων δύο όμοιους χερσαίω κροκοδείλφ».

Έκ τών είρημένων δέ χωρίων συνάγομεν προς τούτοις ένθεν μέν 
οτι τδ περί ανατομών έγράφη πρδ τοΰ Ύστομι'αί περί τά ζώα, ένθεν δέ ότι 
τώ συγγράμματι έκείνφ ήσαν παρεντεθειμεναι καί εικόνες,καθάπεο έν τοϊς 
νυν έκδιδομένοις άνατομικοϊς συγγράμμασιν εί'θισται. ’Αλλά καί έν ταΐς 
περί τά ζωα ίστορίαις ύπηρχον εικόνες, ώς δηλοΰται έκ τοΰ εξής χωρίου : 
Περί τά ζώα ιστοριών, Βιβλ. Γ'. κεφ. ά. «Θεωρείσθω δέ τά είρημένα ταϋτα 
έκ της υπογραφές τηςδε. Τών πόρων η αρχή τών άτδ της άρτηρίας, έφ’ 
οϊς Α" κεφαλαί τών δ'ρχεων καί οί καθήκοντες πόροι, έφ’ οΐς ΚΚ*  οί άπδ 
τούτων προς τφ ορχει προσκαθήμενοι, έφ’ οίς τά ΩΩ· οί δ’ άνακάμπτον- 
τες, έν οΐς ή ύγρότης ή λευκή, έφ’ οΐς τά ΒΒ αΐδοϊον Δ' κύστις Ε" ό'ρχεις 
δ’ έφ’ οΐς τά ΨΨ».

’Εάν δέ μη ήφανίζετο τδ περί ’Ανατομών σύγγραμμα, δπερ καί ύπδ τοΰ 
Γαληνού μνημονεύεται, πολλφ κάλλιον θά ήπιστάμεθα τά περί την ’Ανα
τομικήν κατορθώματα τοΰ μεγά.Ιον «ρι.Ιοσόφον και φυσιογράφον·

§ 4.

Πώς λοιπδν ό μεγαλοφυής ουτος άνήρ, ού ή γονιμωτάτη διάνοια έκαλ- 
λιεργησεν επι τοσοΰτον την φυσικήν ιστορίαν, ούτως ατελείς κέκτηται 
γνώσεις τών οστών τοΰ κρανίου τοΰ ανθρώπου καί τών ραφών αύτοΰ;

Οι περί την ερμηνείαν ασαφών χωρίων τών συγγραμμάτων του Άρι- 
στοτελους ασχολούμενοι σοφοί Ευρωπαίοι τάς περί παντοίων ζητημάτων 
σχεσιν εχοντων προς τήν ’Ανατομικήν τοΰ άνθρωπον άτελεϊς γνώσεις τοΰ 
Άριστοτέλους εζηγοΰνται ώς έκ τοΰ ότι πιθανώτατα δ ’Αριστοτέλης 
δεν έποίησεν άνατομάς επί άνθρώπων. (Ό Hyrtl, Lehrbuch der Anatomie 
des Menscheu, Wien, 1875, έν σελίδι 36 λέγει: «Menschliche Anatomie 
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ist ihm (Aristoteles), aller Wahrscheinlichkeit nach, fremd gcblieben (Le 
Clerc»). 'Έτεροι δέ διατείνονται ότι δέν έποίησεν άνατομάς έπί άνθρωπείων 
πτωμάτων. (Ό διαπρεπής μεταφραστής τοΰ Άριστοτέλους von Frautzius, 
(Άριστοτέλου; περί ζώων μορίων, Leipzig, 1853, έν σελίδι 276) λέγει: «Ε> 
geht aus dieser Stelle hervor, was wir aueh noch spater bestatigt finden werden, 
dass gerade die Anatomie des Menschen dem Aristoteles am unbekanntesten 
geblieben ist, woraus wir scbliessen koanen, dass Aristoteles nicht selbst Gele- 
genheit hatte, zergliederungen menschliher Leiehen anzustellens. Καί έγώ δέ 
διατείνομαι ότι ούχΐ πιθανώτατα, άλλ’ούδαμώς ούδεποτε έποιησατο δ ’Αρι
στοτέλης ά/ατομάς έπί άνθρωπείων πτωμάτων.

Καί όντως, έάν δ ’Αριστοτέλης έποιεϊτο και δλιγιστας άνατομας επί 
ανθρώπων, πώς ήν δυνατόν αυτός, δστις κατά τήν δμολογίαν αυτών τού
των τών σοφών Εύρωπαίων τοσαντα και μετά τοσοΰτον ϊντε-Ιοΰς άκριθεΐας 
πεοί τών εις τήν ανατομικήν τών ζώων άναφερομένων συνέγραψεν, ώστε 
πολλά αύτοΰ καί τανΰν έτι εΐνε άξια καί αύτοΰ τοΰ θαυμασμ.οΰ τών 
νεωτέρων (Hyrtl αυτόθι), πώς ήν δυνατόν, λέγω, αύτός, περί ού καί δ με- 
γας Cuvier εΐπεν ότι «ή τοΰ Άριστοτέλους άνατομική τοΰ έλεφαντος εΐνε 
πλείονος λόγου άξια ή ή ύπδ τοΰ ’Ακαδημαϊκού d’Aubenton γραφεϊσα», 
νά μή περιγράψγ ακριβέστατα τάς ραφάς τοΰ ανθρωπίνου κρανίου, έάν 
άνέτεμεν άνθρώπους ;

’Αλλά καί έκ τοΰ έξης χωρίου αύτοΰ τούτου τοΰ Άριστοτέλους Υπο
δεικνύεται ότι δέν έποιησατο άνατομάς έπί άνθρωπείων πτωμάτων. 
Ίστορ. περί τά ζώα. Βιβλ. Α’, κεφ. ις·Ζ.

«Τά μέν ουν μόρια τά πρδς τήν έ'ξω έπιφάνειαν τοΰτον τέτακται τδν 
τρόπον, καί καθκπερ έλέχθη, διωνόμασταί τε μάλιστα καί γνώριμα διά 
τήν συνήθειάν έστιν" τά δ’ έντδς τούναντίον’ άγνωστα γάρ εστι μάλιστα 
τά τών άνθοώπων, ώστε δει πρδς τά των ά.Ι.Ιων ι,ώων ανάγοντας σκοπεΐν 
οίς εχει παραπ.Ιησίαν την φύσιτζ1

§ 5·

Κατά τά είρημενα ·η ύπδ τοΰ Άριστοτέλους περιγραφή τοΰ άνθρωπίνου 
κρανίου έγένετο ούχί έξ ανατομών, άλλ’ έκ θεωρίας κρανίων, άτινα εΐδεν 
ή έν τοΐς τάφοίς ή έπί σκελετών άταφων μεινάντων νεκρών, καί άτινα έν 
παντί χρόνω επιλαμβάνεται τις τοΰ καιρού νά βλεπγ.• »

§ 6-
Άλλ’ ήδη έτερον αναφύεται ζήτημα τδ έξή'ς:

1 Σφάλλεται άρα δ Barthelemy-Saint Hilaire διατεινόμενος οτι δ ’Αριστοτέλης ^ποι^σατο 
πολλας άνατομας Ιπι του ανθρώπου (Histoire des animaux d’Aristoto par J. Barlh^lemy- 
Saint Hilaire, Tom, I, pag. CLXIU, 1883.)

'■iW.·:
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Δια τι ο ’Αριστοτέλης καί περ ίδών κρανία ανθρώπινα, ώς προείπομεν, 
και την περιγραφήν αύτών έπιχειρήσας, δέν περιέγρκψε τάς ρζφάς ώς 
έ'χουσιν ; ή άληθώς έπι μέν τών κρανίων τών άνδρών είδε τρεις ρκφάς, 
έπί δέ τών γυναικών μίαν κύκλω ;

Πάντες οί μεταφραστεί καί οί ύπομνημκτισταί τοϋ Άριστοτέλους ήρ- 
κεσθησαν μεταφράζοντες κατά λέξιν τδ προκείμενον χωρίον" καί άλλοι 
μ.εν ουχί όρθώς ηρμηνευσαν αύτό, άλλοι δέ ύπέλαβον αύτδ ή πάντη πλημ
μελές ή άκατάληπτον. Ουτω π. χ. έν τή τοΰ Didot έκδόσει καί τή τοΰ 
Camus, μετκφρασιν άνευ σημειώσεων έχούσαις, ούδέν, ώς είκός, λέγεται, 
περί τοΰ προκειμένου χωρίου' έν δέ τη γαλλική μεταφράσει τη ύπδ τοϋ 
Barth61emy-Saint Hilaire γενομένη σχολιάζων ούτος τοϋ περί ού ό λόγος 
χωρίου την πρότασιν «έ'χει δέ ρκφάς τδ κρκνίον τών μέν γυναικών μίαν 
κύκλω» λεγει «c’est dgalement une erreur» καί την φράσιν «τών δ’άνδοών 
τρεις εις έν συναπτούσας» λέγει; «Autre erreur assez singuliire pour des faits 
aussi visibles et aussi faciles a constater. A Page adulte, le crAne de 1’homme 
a huit os, et par consequent huit sutures; voir Cuvier, Regne animal, tome I, 
pag. 74.» ΤΙ κρίσις αύτη τοϋ Barth61emy Saint Hilaire άντίκειτκι πρδς 
τάς έπιστημονικάς αλήθειας της ανατομικής. Ό δέ Aubert καί Wimmer 
δέν ήδυνήθησκν νά έννοήσωσι τδ χωρίον" διδ έν τη έκδόσει αύτών (Ari- 
stotcles Thierkunde, mit deutscher Ubersetzung, sachlicher mid sprachlicher 
Erklarung, κτλ. Τόμ. Α', σελ. 215) άποφαίνονται ούτως «Διά τίνα λόγον 
ο ’Αριστοτέλης άποδεχεται ότι τδ κρκνίον τών γυναικών έ'χει μίαν ραφήν 
κύκλω εινε πκντη άκατάληπτον’καί ότι δέ αί ραφαί τοΰ κρανίου τών άνδρών 
εινε τρεϊς εις έν συνάπτουσκι δέν εινε μέν ακριβές,αλλά δέν άφίστατζι ουτω 
πόρρω της άληθείας.» Ό δέ Lauth έν τη Histoire de 1’Anatomie, σελ. 6 3, 
ουδαμώς πειρκται νά διασάφηση τδ πράγμα, άλλ’ εικάζει έξ αύτοΰ τούτου 
τοϋ χωρίου ότι ο ’Αριστοτέλης δέν άνέτεμεν άνθρώπεια πτώματα- τοΰτο 
δε εικάζει ούχί όρθώς, διότι, καθάπερ έν τοϊς κατωτέρω ρηθήσεται, τδ περί 
ου ο λογος χωρίον παν άλλο Υποδεικνύει ή ότι δ ’Αριστοτέλης δέν έποιη- 
σατο ά··κτομάς έπί ανθρώπων. Άλλά καί οί περί τών ραφών τοΰ κρανίου 
γράψαντες ή ούδένα λόγον ποιούνται ύπολαμβάνοντες τδ χωρίον άκατά- 
ληπτον ή ακροθιγώς τοΰ πράγματος άπτόμενοι δέν διευκρινοϋσιν αύτό" 
ουτω λ. χ. δ Samuel Pozzi έν τώ Dictionnaire encyclopddique des sciences 
m&licales, Tom. XXII, premiere serie, σελ. 480, λέγει ότι" «η ύπαρξις ή 
η έ'λλειψις της μετωπιαίας ραφή; έπί κρανίων έφηλίκων ην δ λόγος, δι’ 8ν 
δ ’Αριστοτέλης άπεδέχετο δτι τδ μέν κρκνίον της γυναικδς έ'χει μίαν 
ραφήν κύκλω, τδ δέ τοϋ άνδρδς τρεϊς, αϊτινες ένούμεναι κατά τήν κορυ
φήν τη- κεφαλής άποτελοϋσι σχήμα τρίγωνον. Έν τοϊς κατωτέρω δειχθή- 
;ετκ καί ή ύπδ τοΰ Samuel Pozzi ερμηνεία εινε ού μόνον ασαφής αλλά 
κκί εσφαλμένη,

§ 7·

Πάντες οί πεοί τήν ’Ανατομικήν διατρίβοντες γινώσκουσιν ότι αί ρκ- 
φαι τοΰ κρανίου έν τη προβεβηκυία ηλικία ώς τά πολλά έζαλειφονται, α- 
φκνιζομένων μέν τών οδοντωμάτων κκί τής μεταξύ τών οστών ινώδους 
στιβάδας, συμφυομένων δ’ ειτα στερρώς τών οικείων χειλεων τών εις αλ- 
ληλα συναρμοζόμενων οστών" ουτω δέ άποτελεϊται ή ύπδ τών νεωτερων 
καλουαένη συροοτέωσίΓ, άρχομένη ώς τά πολλά άπδ τοΰ 40οΰ περίπου 
έ'τους καί περκτουμένη κατά τδ 80δν μέχρι τοϋ 90οϋ ή 95ου έ'τους, δτε 
τδ κρανίον έξ ένδς καί μόνου όστοΰ άποτελεϊτκι, ούδεμιάς ραφής σωζο- 
μένης. Παράδειγμα έ'στω τδ έπιδεικνύμενον κρανίον γεροντος, δπερ παρι- 
στώσιν αί εικόνες 5, 6 καί 7" και ή μέν είκών 5 πκρίστησι τδ κρκνίον 
όρώμενον έκ τοΰ πλαγίου αριστερού, έ'νθκ φαίνεται συνωστεωμένη σχεδδν 
εντελώς ή λεπιδοειδής ραφή αβ· ή δέ είκών 6 πκρίστησι τοΰ αύτοΰ κρα
νίου τδν θόλον όρώμενον έκ τών έμπροσθεν, έν ω φαίνεται ή στεφανιαία 
ραφήν γδ κατά τδ πλεϊστον συνωστεωμένη" ή δέ είκών 7 πκρίστησι τδ 
αύτδ κοκνίον όρώμενον έκ τών όπισθεν, έ'νθκ ούδ’ ί'χνος φαίνεται τής λαμ- 
βδοειδοϋς ραφής. Τδ προκείμενον άρα κρανίον δέν έ'χει έντελώς συνωστε- 
ωμένκς τάς ρκφάς" ούδεμία δ’ αμφιβολία, ότι, έάν ή ζωή παρετείνετο έπί 
ολίγον έ'τι χρόνον,άπασαι αί ραφαί θά ήσαν έντελώς συνωστεωμεναι, και 
τδ κρανίον θά έφκίνετο αληθώς έξ ένδς και μόνου όστοΰ άποτελουμενον.

ΤΙ βρκδότης δέ τής συνοστεώσεως έπί τοΰ ανθρώπου εινε αναγκαία 
πρδς άνάπτυζιν τών διανοητικών δυνάμεων, ή δέ πρόωρος συνοστέωσις 
εινε επιβλαβής, άτε κωλύουσα τήν τοΰ εγκεφάλου άνάπτυξιν.

§ 8-

Κκί ό μέν Salvage δοξάζει ότι ή συνοστέωσις γίνεται ώς εξής :
'Η τής μετωπιαίας ραφής συνοστέωσις άρχεται πολλώ πρότερον τής τών 

άλλων, ή'τοι κατά τδ α' έ'τος καί συντελεϊται κατά τδ τέλος τοϋ β'" κά
τωθεν δμως παραμένει ί'χνος αύτή; 10 —12 χμ, δπερ συνοστεοΰται ώς έπ*  
τδ πολύ κατά τδ ς' ή ζ' έ'τος, ένίοτε δέ και βραδύτερον. Παραμένει δέ 
ή μετωπιαία ρκφη έπί μέν τών Εύρωπαίων κανά λόγον τοΰ 1 7 (κατά 
τδν Broca), έπί δέ τών άλλων φυλών εινε ήσσον συχνή. Είτα δέ άρχεται 
ή συνοστέωσις έν τη όβε,Ιιαία ρκφη κατά τδ μεταξύ τών δύο βρεγματικών 
τρημάτων διάστημα’ σύν τφ χρόνω δέ προϊόντι ή συνοστέωσις προβαίνει 
ούτως, ώστε καταλαμβάνει τελευταϊον τδ πρόσθιον μέρος τής περί ής δ 
λόγος ραφής. Είτα δέ συνοστεοΰνται ή Λαμββοειδής καί ή στεφανιαία, ούχί 
δμως συγχρόνως, άλλ’ ή λαμβδοειδής όλίγφ πρότερον τής στεφανιαίας.
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Καί της μέν λαμβδοειδοΰς συνοστεοϋται πρώτον τδ δεξιόν πλάγιον (Λερός, 
εΐτα τδ μέσον καί τελευταΐον τδ άριστερδν πλάγιον*  της δέ στεφανιαίας 
συνοστεοϋται πρώτον τδ μέσον, εΐτα τδ δεξιόν πλάγιον μέρος καί τέλος 
τδ άριστερδν πλάγιον. Τελευταΐαι δέ συνοστεοΰνται αί κατά τά πλάγια 
τοΰ κρανίου ραφαί τοϋ σφηνοειδούς και αί Λεπιδοειδεΐς’ σπανίως δέ συνο
στεοΰνται εντελώς αί λεπιδοειδεΐς.

Ό δέ Sappey άποδέχεται δτι η συνοστέωσις άοχετκι πρώτον έπί της 
όόεΛιαίας ραφής κατά τδ μεταξύ τών βρεγματικών τρημάτων μέρος αυ
τής*  εΐτα δέ προβαίνει σύναμα έμπροσθέν τε και όπισθεν*  καί τότε η μέν 
στεφανιαία ραφή συνοστεοϋται έκατερωθεν κατά τδ κατώτεοον αυτής πέ
ρας, εΐτα δέ καί κατά τδ μέσον, η δέ Λαμβδοειδης ραφή συνοστεοϋται 
έκ τών άνω πρδς τά κάτω. Καθόλου δ’ είπεΐν ή συνοστέωσις άρχομένη 
ώς έπί τδ πολύ έκ της βρεγματικής χώρας προβαίνει έπί τε την μετω- 
πιαίαν καί την ινιακήν.

Ό δέ Gratiolet άποδέχεται δτι έπί μέν τίίς Καυκασίας φυλής' η συνο- 
στέωσις προβαίνει έκ των όπίσω πρός τά πρόσω, ουτω δέ τδ της διανοίας 
προϊστάμενον μέρος τοΰ εγκεφάλου διατελεϊ αύξανόμενον έτι, τ·ης διαπλά- 
σεως τών λοιπών μερών αύτοΰ τετελειωμένης ού'σης*  έπί δέ της Αίθιοτι- 
κ*ης  φυλίίς η συνοστέωσις προβαίνει έκ τών πρόσω πρός τά όπίσω, καί ού
τως οί πρόσθιοι λοβοί του έγκεφάλου πρώτοι παύονται τ^ς περαιτέρω 
διαπλάσεως.

Συνοψίζοντες δέ καί συμβιβάζοντες πρδς άλληλας τάς ειοημένας περί 
συνοστεώσεως θεωρίας, συνάγομεν καθόλου δτι η συνοστέωσις τελείται 
πρώτον μέν όπισθεν, η'τοι κατά τδ οπίσθιον μέρος τ*ης  οβελιαίας καί τά 
σκέλη της λαμβδοειδοΰς ραφής, εΐτα ^'έμπροσθεν, ήτοι κατά τδ πρόσθιον 
μέρος της οβελιαίας καί την στεφανιαίαν ραφήν.

Τοΰ κανόνος δμως τούτου ύπάρχουσι καί εξαιρέσεις. Παράδειγμα έστω 
τδ έπιδεικνύμενον κρανίον γυναικδς είκοσιεξαέτιδος, δπερ παριστώσιν αί 
εικόνες 8 καί 9, καί έφ’ ού μετά την συνοστέώσιν της οβελιαίας ραφής 
ηρξατο νά συνοστεώται η στεφανιαία πολλώ πρότερον της λαμβδοειδοΰς. 
Τδ περί ού δ’ό λόγος κρανίον εΐνε άξιον λόγου πρδς τούτοις, διότι η συνο- 
στέωσις έπ’ αύτοΰ ή'ρξατο λίαν πρω’ίμως.

§ 9.

Τούτων ούτως έχόντων, έγώ πρδς ερμηνείαν τοΰ περί ού ό λόγος χωρίου 
διατείνομαι, δτι ό ’Αριστοτέλης περιγραφών τάς ραφάς τοΰ κρανίου είχε 
πρδ οφθαλμών μόκας τάς κατά τόν θόΛον τοϋ κρανίον ραφάς, ήτοι τάς ύπδ 
τών νεωτέρων καλουμένας γνήσιας ραφάς, ούχί δέ καί τάς κατά τά πλά
για τοΰ κρανίου*  καί οντος εΐνε ό Λόγος, δ ιόν σί περί τόν ΆριστοτέΛη άσχο- 
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Ληθέντες δέν ηδννηθησαν νά ερμηνενσωσι τό χωρίον. 'Ότι δέη έμη γνώμη 
εΐνε ορθή συνάγεται ά) έξ αύτοΰ τοΰ ορισμού τοΰ Άριστοτέλους, δστίς λέγε4 
«τοΰ κρανίου τδ πριονωτόν μέρος ραφή» (Ίστορ.ζφων.Βιβλ Γ',κεφ. ζ')*  πριο
νοειδείς δέ ραφαί,ήτοι ραφαί έ'χουσαι όδόντας δίκην πριόνων,εΐνε μόναι α 
κατά τδν θόλον τοΰ κρανίου,ούχί δέ καί αί κατά τά πλάγια αύτοΰ,αϊτινες' 
διά τοΰτο καλούνται ύπδ τών νεωτερων καί νόθοι' β') έκ της μαρτυρίας 
τοΰ Γαληνού,δςπς λόγον ποιούμενος περί τών ραφών τοΰ κρανίου (Περί ός*ών  
τοΐς είσαγομένοις, Τόμ. 1V δρ. ανωτέρω) συν τοΐς άλλοις λέγει καί τάδε : 
« Καί μέν δη καί δύο έτεραί τ^δε παράλληλοι γραμμαί κατά τδ μηκός εΐσι 
της κεφαλής, όπισθεν πρόσω φερόμεναι τών ώτων ύπεράνω*  γεννώνται δέ 
καί αΐδε, δυοϊν οστοΐν άλληλοις δμιλούντων ού κατά ραφήν ώσπερ τά πρόσ» 
θεν είοημένα. Κατά βραχύ γάρ άπολεπτυνόμενον εις λεπίδα τδ κατιδν 
άπδ τοϋ βρέγματος ός*οϋν  ύποβέβληται τώ κάτωθεν άπό τών ώτων άνιόντι. 
Καί διά τοΰτο τινές ούόέ ραφάς ώνόμασαν απλώς αύτάς, άλλ’ ήτοι λεπι- 
δοειδεΐς ραφάς η λεπιδοειδη προσκολληματα. Καί ημΐν δέ σαφοΰς ένεκα 
διδασκαλίας αί κατά τά ώτα Λεπιδοειδεΐς καλείσθωσαν ραφαίο*  καί γ') 
έξ αύτών τών νόμων της συνοστεώσεως, καθ’οΰς αί κατά τά πλάγια τοΰ 
κρανίου ραφαί, ήτοι αί λεπιδοειδεΐς κλπ. συνοστεοΰνται τεΛευταΐαι πασών' 
οίαςδηποτε άρα ηλικίας κρανία καί άν περιέγραψεν δ ’Αριστοτέλης, δέν 
συμπεριέλαβεν έν ταΐς ραφαΐς καί τάς κατά τά πλάγια τοΰ κρανίου*  διότι, 
άν μέν τά περιγραφεντα ύπ’ αύτοΰ κρανία ησαν άνθρώπων ηλικίας νέας, 
καθ' ην έσώζοντο πάσαι αί τοϋ κρανίου ραφαί, βεβαίως αύται, συμπερι
λαμβανομένων καί τών καθ έκάτερον πλάγιον τοΰ κρανίου ραφών, νίσαν 
πλείονες τών τριών*  άν δέ τά κρανία ησαν γδγηρακυίας ηλικίας, καθ’ ην 
δηλα δη ησαν συνωστεωμέναι καί η οβελιαία καί η στεφανιαία καί ή 
λαμβδοειδης ραφή, έσώζοντο δέ μόναι αί κατά τά πλάγια τοΰ κρανίου, 
τότε αί σωζόμεναι ραφαί κείμεναι προδηλως εκατέρωθεν τοΰ κρανίου 
χωρίς άΛΛήΛωκ, δέν συναπτουσιν εις εν, ήτοι δέν συμπίπτουσιν εις έν 
σημεΐον.

§ 10.

Τοΰ Άριστοτέλους άρα έ'χοντος πρδ οφθαλμών μόνας τάς κατά τδν Οό- 
λον τοΰ κρανίου ραφάς, καί διατεινομένου δτι έπί τών άνδρών αί ραφαί τοϋ 
κρανίου εΐνε τρεις εις εν συνάπτονσαι, έγώ δοξάζω ότι δυοϊν θάτερον πρέ
πει νά ύποθώμεν: ά α') ότι δ Αριστοτέλης περιέγραψε κρανία άνδρών, 
έφ’ών έσώζοντο μόνον, η όβεΛιαΐα ραφή καί ή Λαμβδοειδης’ έν τη περι- 
στάσει δέ ταύτγ τά δύο σκέλη τ*?ίς  λαμβδοειδοΰς ραφ*ης  δύνανται νά ύπο- 
ληφθώσιν ώς δύο ραφαί συναρμόζουσαι έκάτερον τών βρεγματικών δστών 
πρδς το σύστοιχον χείλος τοΰ κατ’ ϊνίον δστοΰ*  ούτω δέ τότε ύπάρχουσι 
τρεις ραφαί εις εν συνάπτονσαι’ η β') δτι δ Αριστοτέλης είχε πρδ όφθαλ-
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μών κρανία άνδρών, έφ’ ών ή μέν λαμβδοειδής ραφή ήν συνωστεωμένη, 
έσώζοντο δέ ή όΙιε.Ιιαία, ή στεφανιαία καί ή μετωπιαία’ ουτω δέ αυθις 
πρόκεινται ήμΐν τρεις ραφαί sic εν συνά.ττουοαι κατά τδ βρέγμα.

Μόνον δ’ έν ταΐς είρημέναις δύο περιστάσεσιν □ συνδυασμός των ραφών 
είνε τοιοϋτος, ώστε νάποτελώνται τρεις ραγαί είς εν σννάπτονσαι’ πΆς 
δ’ οίοςδήποτε άλλος συνδυασμός τών ραφών δέν συνεπάγεται την είς έν 
σύμ.πτωσιν αύτών.

Άλλ’ ή μέν πρώτη ύπόθεσις καθίσταται απίθανος· διότι, σωζομένης 
της οβελιαίας ραφής καί τής λαμβδοειδοϋς, συμπεραίνεται άναγκκίως ότι 
ην συνωστεωμένη ού μόνον ή μετωπιαία άλλά και ή στεφανιαία ραφή*  
άλλά τοΰτο άντίζειτζι τοΐς έπικρατουσι νόμοις τής συνοστεώσεως, άτε 
τής στεφανιαίας ραφής συνοστεουμένης τελευταίας.

Μη ού'σης άρα δυνατής τής πρώτης ύποθεσεως, άνάγκη εινε να παρα- 
δεχθώμεν λογικώς έκ τών προτέρων την δευτέραν ύπόθεσιν, καθ ήν ό 
’Αριστοτέλης περιέγραψε κρανία άνδρών, έ'χοντα τήν όβελιαίαν, τήν στε
φανιαίων καί τήν μετωπιαίων ραφήν. Τοΰτο δέ καί ή παρατήρησις Υπο
δεικνύει, άτε τής συνοστεώσεως άρχομένης έκ τών όπισθεν καί προβαι- 
νουσης προς τά πρόσω’ ήτοι καταλαμβανούσης ώς έπι τό πο.Ιύ κατά πρώ
τον μέν το οπίσθιον μέρος τής οβελιαίας και τήν λαμβδοειδή ραφήν, 
είτα δέ τήν στεφανιαίαν ραφήν.

Εικότως άρα κατά τά είρημένα δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι δ ’Αρι
στοτέλης, λέγων έν τώ έρμηνευομένω χωρίω «ώς έπί τδ πολύ» είδε και 
πέριέγραψε κρανία άνδρών ύπαγόμενα είς τήν δευτέραν κατηγορίαν. Καί 
αληθώς, τής λαμβδοειδοϋς ραφής καί τοΰ οπισθίου μέρους τής οβελιαίας 
συνοστεουμένων πρότερον, τοϋ δέ προσθίου μέρους τής οβελιαίας καί τής 
στεφανιαίας συνοστεουμένων βραδύτερου, δ όρος τοϋ Άριστοτέλους «ώς έπ: 
τδ πολύ» έ'χει όρθώς ώς πρδς τήν όΰε.Ιιαίαν καί την στεφανιαίαν ραφήν. 
Ή δέ μετωπιαία ραγή παραμένει κατά λόγον τοϋ 1 : 7. ’Επειδή δέ δ 
’Αριστοτέλης δέν είχε πρδ οφθαλμών συλλογήν κρανίων ώς έκ τών έπικρα- 
τουσών κατά τούς χρόνους αύτοϋ προλήψεων, άλλ’ ελάχιστα είδε κρανία, 
συνάγομεν ότι έπί τών πλείστων τών κρανίων εκείνων έσώζετο ή μετω- 
πιαία’ραφή*  καί διά τοΰτο δ όρος «ώς έπί τδ πολύ» έ'χει δρθώς καί ώς πρδς 
τήν μετωπιαίαν ραφήν.

Παράδειγμα έ'στω τδ έπιδεικνύμενον κρανίου, δπερ παρίστησιν ή εικών 
10 καί 11, καί έν ω τδ πλεΐστον μέρος τής λαμβδοειδοϋς ραφής είνε συ- 
νωστεωμένον, σώζονται δέ προφανώς ή οβελιαία, ή στεφανιαία καί ή με
τωπιαία ραφή, Ούδεμία δ’ αμφιβολία ότι, άν ή ζωή παρετείνετο έτι, δτε
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θά συνωστεοϋτο εντελώς ή λαμβδοειδής ραφή, θά εΐ'χομεν άκριβέστατα 
κοανίον φέρον τρεις ραφάς εϊς έν συναπτουσας.

’Επειδή δέ ή συνοστέωσις άρχεται, καθάπερ ανωτέρω εΐ'ρηται, κατά τδ 
40δν έτος ώς τά πολλά,έπί δέ τών ύπδ τοϋ Άριστοτέλους περιγραφομένων 
κρανίων τών άνδρών ήσαν ήδη συνωστεωμέναι ή οβελιαία (κατά τά όπι
σθεν) καί ή λαμβδοειδής ραφή, εικότως άρα τεκμαιρόμεθα ότι τά παρχ- 
τηρηθέντα ύπδ τοΰ Άοιςοτέλους κρανία ήσαν ηλικίας άνδρών άποθα-ώντων 
πέραν τοϋ 40 έτους καί εύρέθησαν έν τάγοις, δέν παρετηρήθησαν δ’ ύπ’ 
αύτοϋ μετά μάχας, ών μετέχουσιν άνδρες άκμκζοντες, τήν μάχιμον έχον- 
τες ηλικίαν.

§ 12.

Ώς πρδς τά κρανία δέ τών γυναικών, περί ών 5 Αριστοτέλης άποφαίνε- 
ται δτι έ'χουσι αίαν ραγήν κνχ.Ιω, καί περί τούτων λέγω, δτι τδ πράγμα 
καθίσταται εύληπτότατον κατά τούς περί συνοστεώσεως νόμους. Ό Αρι
στοτέλη; δήλα δή έχων πρδ οφθαλμών μόκας τάς κατά τόν βόΛον τοΰ 
κρανίου ραγάς περιέγραψε κρανία :

ή γυναικών, έφ’ ών ή οβελιαία ραφή καί ή στεφανιαία ήσαν συνω
στεωμέναι, παρέμενε δέ ή .Ιαμβόοειόής, ητις μόνη, μή ύπαρχούσης τής 
οβελιαίας, αποτελεί μίαν ραφήν κυκλφ,

ή γυναικών, έφ’ ών ή οβελιαία ραφή καί ή λαμβδοειδής ήσαν συνω
στεωμέναι, παρέμενε δέ μόνη ή στεφανιαία, κ»ί ούτως αύθις έχομεν μίαν 
ραφήν κύκλω.

’Επειδή δέ κατά τούς περί συνοστεώσεως νόμους ή οβελιαία ραφή καί 
ή λαμβδοειδής συνοστεοΰνται πρδ τής στεφανιαίας ώς έπί τό πο.Ιΰ, αΰττι 
δέ τελευταία συνοστεοϋται,καί έπειδή ό Αριστοτέλης περιγράφων τά κρα
νία τών άνδρών είχε πρδ οφθαλμών καί τήν στεφανιαίαν ραφήν, συμπί- 
πτουσαν μετά τής οβελιαίας καί τής μετωπιαίας, έπεται δτι καί έπί τών 
γυναικών είχεν ΰπ’ δψει τήν αύτήν ραφήν καί κατ’ άκολουθίαν εικάζω δτι 
ό Αριστοτέλης ποιείται λόγον περί κρανίων γυναικών άνηκόντων τή β' 
κατηγορίγ.

§,13.

Τέλος δ’ δ Αριστοτέλης έν τω έρμηνευομένω χωρίφ λέγει «’Ήδη δ’ 
ώμμένη έστί κεφαλή άνδρδς ούδεμίαν έ'χουσα ραφήν». Τοΰτο έκ τών εϊ- 
ρημένων τυγχάνει εύνόητον καί εύεξέλεγκτον*.Αληθώς  έπί τών βαθυγή- 
ρων άνδρών ώς έκ τής συνοστεώσεως άπασαι αί ραφαί τοϋ κρανίου εξα
λείφονται, ώστε τδ κρανίου άποτελεϊτζι έζ ένδ; μόνου δστοΰ. Τοιοΰτο

1 Και δ Aubert χαί Wimmer έρμηνιόουσιν δρθώς την προχειμένην πρότασιν (Τόμ Α’, 
σελ. 215), οΰς πτρενόησιν ό Barlheiemy-Saint Hilaire (Τόμ... Λ', σελ 44).
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λοιπδν κρανίον έσχατογήρου άνδρδς είδε ποτέ δ.’Αριστοτέλης. Κζί αλη
θώς κζτά τδν Sappey μεταξύ τοϋ 80οϋ καί 95ου έτους ή συνοστεωσις 
εινε εντελή;· δια τοϋτο δέ χχΐ δλίγιστα κρανία βλέπομεν τοιαϋτζ.

Πάντη άρα έσφζλμενην δόξαν έχει ό Barlhelemy-SaiiU Hilaire, δστις σχο- 
λιάζων του χωρίου την πρότχσιν «ήδη δ’ώμμενη έστι κεφαλή άνδρδς ου- 
δεμίαν έχουσα ραφήν», διατείνεται δτι «δέν πιστεύει δτι άπεδείχθη ποτέ 
τοϋτο έπιστημονικώς.Συμβζίνει μέν ενίοτε ώστε ώς έκ της ηλικίας να εςα- 
λείφωνται αί ραφαί’ άλλα τοΰτο είνε περίστασις έςαιρετικη- και καθολου 
είπεϊν αί ραφαί καθ’ άπάσχς τάς ηλικίας είνε λίαν καταφανείς εφ’ όλων 
τών κρανίων». Ή δόξα αΰτη τοϋ Barth01emy-Saint Hilaire ελεγχεται 
πλημμελής ύπδ της άνατομικής:

| § 14·
ΰ Άλλα κκί αλλαχού πραγματεύεται ό ’Αριστοτέλης περί τών ραφών τοϋ

κρανίου, Ού'τω λ.χ. έν τω αύτφ συγγράμματι «Ίστοριχι περίζωων» Βιβλ. 
Γ', κεφ. ζ', εΰρηται τδ έξης χωρίον:

«“Ανω δέ της κεφαλής οστοΰν συνεχές έστι τοϊς έσχατοι; σφονδυλοις, 
δ καλείται κρανίον, Τούτου δέ τδ .πμιοκωτόζ y/fyoc ραφή. ’Έστι δ’ ού πα- 
σιν ομοίως έχον τοΰτο τοϊς ζώοις’ τά μέν γάρ έχει μονόστεον τδ κρανίον, 
ώσπερ κύων, τά δέ συγκείμενον, ώσπερ άνθρωπος, καί τουτου το μεν 
θη.Ιυ χΰ/ι.ίω έρει την payojr, τό <Γ άρρεν τρεις ραφάς, άνωθεν συναπτούσας 
τριγωνοειδεϊς· ήδη δ’όίφθη και άνδρδς κεφαλή ούκ εχουσζ ραφας.»

Έκ τοϋ χωρίου τούτου άποδείκνυται ότι δ έν τοϊς πρόσθεν εποιησα- 
μεθα συμπέρασμα, δτι ό ’Αριστοτέλης περιέγραψε κρανία ά/ορών έχοντα 
την όθε.ί.αίαν, ζτ,Ί στεφανιαία? κκί την μετωπιαία? ραφήν είς έν συνα- 
πτούσας, είνε ορθόν*  διότι έν έκείνω μέν τω χωρίφ λεγετζι «τών δ’ αν- 
δρών τδ κρανίον έχει τρεις ραφας εις έν συναπτούσας»· έν δε τω χωριφ 
τούτφ λέγεται «τρεις ρζφάς άνωθεν συναπτούσας,τριγωνοειδεϊς». Επειδή 
δέ ό ’Αριστοτέλης ποιείται έντζΰθα λόγον περί τριών ρ«</>ών άνωθεν συ- 
ναπτουσών, Αποκλείεται διά τοΰ χωρίου τούτου η ύπόθεσις δτι γινετα 
λόγος περί κρανίων, έφ’ ών έσώζοντο μόνον η όθε.ίιαία ραφή καί ή .Ιαμ- 
θάοειθής' διότι έν τή περιστάσει ταύτν) τδ άνωθεν δύναται μεν να εφκρ- 
μ.οσθή είς τά δύο σκέλη της λαμβδοειδοϋ; ραφής,Ατινα αληθώς φερομενα 
έκ τών κάτω πρός τά άνω συνάπτουσιν άνωθεν είς ί-ν μετά της οβελιαίας, 
ούχί δμως καί ώς πρδς την όβεΛιαίαν ραφήν,ής ή άνωθεν συναφή γίνεται ούχι 
καθ’δ σημεϊον συνάπτεται αΰτη μετά τών δύο σκελών της λζμβδοειδοϋς 
ραφ^ς, άλλ’ άνωθεν τοΰ σημείου τούτον, ήτοι καθ’δ μέρος συναπτεται αυτή 
μετά της στεφανιαίας. ’Αποκλεισμένης δέ της ύποθέσεως ταύτης, αληθώς 
Αποβαίνει δρθή η β' ύπόΟεσις, καθ’ήν ό ’Αριστοτέλης περιεγραψε κρανία

:ν· ·’■ " . .. .
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Ανδρών, έφ’ών έσώζοντο η μετωπιαία, ή στεφανιαία καί η οβελιαία ραφή*  
διότι αληθώς έπί τών κρανίων τούτων αί τρεις αυται ραφαί φερόμεναι έκ 
τών κάτω προς τά άνω, η μέν μετωπιαία έκ τοΰ προσθίου μέρους τοΰ θόλου 
τοΰ κρανίου, η δέ στεφανιαία έκ τών πλαγίων αύτοΰ καί ή οβελιαία έκ 
τοΰ έπισθίου μέρους αύτοΰ, συνάπτουσιν είς εν σημεϊον άνωθεν, ήτοι είς 
σημεϊον σχετικώς πρδς πάντα τά λοιπά σημεία της έκπορεύσεως τών εί- 
ρημένων τριών ραφών άνώτερον. Ούδεμία άρα καί έκ τοΰ χωρίου τούτου 
αμφιβολία υπολείπεται δτι ό ’Αριστοτέλης, ποιούμενος λόγον έν άμφοζέροις 
τοις χωρίοις των περί τά ζώα. ιστοριών δτι τδ κρανίον τοΰ άνδρδς έχει 
τρεις ραφας είς εν συναπτούσας άνωθεν, περιγράφει κρανία, έφ’ ών έσώ
ζοντο ή μετωπιαία, ή στεφανιαία καί η οβελιαία ραφή, της λαμβδοειδοϋς 
συνωστεωμένης ηδη, δπερ άλλως, καθάπερ εϊ'ρηται, συνάδει και πρδς τούς 
γενικούς της συνοστεώσεως νόμους.

§ 15.

Έν δέ τφ περί μορίων ζφων συγγράμματι αύτοΰ, Βιβλ. Β', κεφ. ζ', 
τοϋ Άριστοτέλους εΰρηται τδ έξη; χωρίον.

«Καί ραφας δέ π.Ιείστας εχει ό (άνθρωπος) περί τ'τιν κεφαίήν καί τδ άρ
ρεν π.ίείους των θη.Ιειών».

Πώς τανΰν δύναται νά εύοδωθή η φαινομένη αυτή τοΰ Άριστοτέλους 
άντιφασις, δστις έν ταϊς ίστορίαις περί ζώων διατεινόμενος δτι τοϋ μέν 
άνδρδς τδ κρανίον έ'χει τρεις ραφάς, τής δέ γυναικδς μίαν κύκλφ, ένταΰθα 
λέγει δτι τοΰ μέν άνδρδς τδ κρανίον έ'χει τδ μέν π.Ιείστας ραφας τδ δέ 
π.Ιείους τή; γυναικός, ήτοι δτι τοϋ μέν άνδρδς τδ κρανίον έ'χει πλεί- 
ους τών τριών ραφών, άς άνέγρζψεν έν τφ πρώτφ χωρίω, τή; δέ γυναικδς 
πλειονας της μιας ; Τί άρα παθών δ υπερφυής ’Αριστοτέλης άλλα λέγει έν 
ταϊς ίστορίαις περί ζώων καί άλλα έν τφ έτέρφ αύτοΰ συγγράμματι πεοί 
ζώων μορίων ;

§16. .
Πρδς λυσιν της κατ’ έπίφασιν ταύτης άντιφάσεως πρέπει νά διαλάβω- 

μεν περί της χρονολογικής τάξεως, καθ’ ήν συνέγραψε τά σχέσιν πρδς τήν 
Ανατομικήν έ'χοντα συγγράμματα αύτοΰ ό ’Αριστοτέλης.

Πρώτον συνεγραψε τάς 1 νίνατομάς, καθάπερ συνάγεται έκ τών έν τοϊς 
πρόσθεν παρατεθειμένων χωρίων. Είτα δέ συνέγραψε τάς Ιστορίας περί τά 
ζώα. Τοϋτο δέ συνάγομεν ά) έκ τοΰ έξης χωρίου : Περί ζώων μορίων,Βιβλ. 
Β . κεφ. ά. «Έκ τίνων μέν ούν μορίων καί πόσων συνέστηκεν έκαστον 
τών ζφων, έν ταις ίστορίαις ταϊς περί αυτών άεάήΛωται σαφέστεοον’ δι’άς 
δ’ αιτίας έκαστον τοΰτον έχει τδν τρόπον, έπισκεπτέον νυν χωρίσαντας 
καθ’αύτά τών έν ταϊς ίστορίαις είρημένων». β') έκ τοΰ^έξής χωρίου, Περί 
(,ωων γενέσεως, Γ , 8,«Τδ δέ σχήμ,α τής θέσεως δν έ'χει γινόμενα τρόπον δεϊ

Τόμος U’. 9, 10, II,— Σεπτέμβριος, ’Οκτώβριος, Νοέμβριος 1381. 40
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| θεωρεϊν έκ τών ιστοριών»."Υστερον δέ συνέγραψε τδ περί μορίων ζωών καί
μετά ταΰτα τδ περί γενέσεως ζώων, καθάπερ δηϋ,οΰται έκ τε τοΰ πρώτου 
τών ανωτέρω χωρίων και έκ τών έξης: Περί γενέσεως ζώων, Κ',χ. β’Επεΐ δέ 

ψ περί τών άλλων μορίων εί'ρηται τών έν τοΐς ζώοις, καί κοιν/j καί καθ’έκατον
γένος περί τών ιδίων χωρίς, τινα τρόπον διά την τοιαύτην αιτίαν έστίν έκα
στον... Λοιπδν δέ τών μέν μορίων τά πρδς την χ/νεσιν συντελοϋντα τοΐς ζώ- 
οις, περί ών ούθέν δι ώρισται πρότερον, περί αιτίας δέ της κινούσης τίς 
αυτή». —Περί ζώων μορίων A', 1. «Πρώτον τά φαινόμενα ληπτέον περί 
έκαστον γένος, εΐ'θ’ ούτω τάς αιτίας τούτων λεκτέον καί περί γενέσεως».

U
§ 17.

"Οτε λοιπδν δ ’Αριστοτέλης συνέγραφε τάς περί ζώων ιστορίας,είχε πρδ 
οφθαλμών κρανία, ών τινες ραφαί ησαν συνωστεωμέναι, ήτοι κρανία άν
δρών ηλικίας πλέον τοϋ 4 0οϋ έ'τους. Μετά τινα δέ χρόνον έπελάβετο τοΰ 
καιροΰ όπως καί αύθις ί'δν] κρανία, άτινα δμως ^σαν άνδρών άποθανόντων 
πρδ τοΰ 40οΰ έτους, ήτοι έχοντα .πάσας τάς ραφάς καταφανείς' καί διά 
τοϋτο συγγραφών τδ περί ζωων μορίων σύγγραμμα αύτοΰ κατέλεςεν εις 
τάς ραφάς εικότως πάνυ καί την λαμβδοειδή καί τάς βρεγματομαστοει- 
δεις καί τάς ίνιομαστοειδεΐς. Τότε δμως ειχεν ύπ’ δψει καί κρανία γυ
ναικών ούχί λίαν νεαρών, έφ’ ών ησαν μόνον ραφαί τινες συνωστεωμέναι. 
Καί διά τοϋτο έν τώ προκειμένη χωρίω διατείνεται δτι έπί μέν τών κρα
νίων τών άνδρών πλεϊσται εινε αί ραφαί, πλείονες δέ τών κρανίων τών 
γυναικών.Ώς έκ της βραδυτέρας λοιπδν έποχης,καθ’ην συνέγραψε τδ περί 
ζώων μορίων σύγγραμμα αύτοΰ καί είχε πρδ οφθαλμών τοιαϋτα η τοιαϋτα 
κρανία ό ’Αριστοτέλης, καθίσταται τδ χωρίον εύληπτότατον. Ούτω δ’ έρ- 
μηνεύοντες τδ προκείμενον χωρίον άντιδοζοΰμεν πρδς τδν von Frantzius 
(Άριστ. περί ζώων μορ. 1853, σελ. 276).

§ 18.

"Οσα δέ περί Άριστοτέλους εί'πομεν,ταύτά πρέπει νά συναγάγωμεν καί 
| ώς ποδς έτερα χωρία άρχαίων Ελλήνων, ιατρών τε καί μη, πραγματευο-
■ρ μένων περί τών τοΰ κρανίου ραφών.

Ούτω λ. χ. ό Ηρόδοτος λέγει έν Βιβλ. Ζ', κεφ. 83 :
«Έφάνη δέ καί τόδε ύστερον έτι τούτων τών νεκρών περιψιλωθέντων 

τάς σάρκας (συνεφόρεον γάρ τά δστέα οί Πλαταιέες είς ένα χώρον), εύ- 
ρέθη κεφαλή ούκ έ'χουσα ραφήν ούδεμίαν, άλλ’ ές ένδς έοΰσα όστέου».

Ένταϋθα δ Ηρόδοτος ποιείται άναμφηρίστως λόγον περί κρανίου έχον
τας συνωστεωμένας πάσας τάς ραφάς.

Έπίσης δ ”Κράτος (άκμάσας τώ 270 Π. X.) έν τοΐς Ίατρικοΐς λέγει 
ούτω (Πολυδ, Όνομ. Β', 38):
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«Ήδη γάρ ποτ’δπωπα καρηατα πολλά μέν αύτως
Μεσσατίης κορυφ-ης μούνη συνεεργμένχ γραμμ-ρ,
Πολλαί δ’ άρραφέες κεφαλαί πάγεν άνθρώποισιν».
Ένταϋθα δ ’Άοατος περιγράφει ένθεν , μέν κρανία, έχοντα μίαν μόνην 

ραφήν, την στεφανιαίαν, ένθεν δέ κρανία γερόντων άρραφη, ήτοι ούδεμίαν 
έχοντα ραφήν.

Καί ό Ίού.Ιιος δέ Πο-Ινδεύκης (άκμάσας περί τά τέλη τίίς β'ας Μ. X. 
έκατονταετηρίδος) λέγει έν τώ ονομαστικό» αύ’τοϋ (Β', 36 καί 37, έκδ. 
1846).

«Τδ της κεφαλές κύτος ηρμοσται έκ συμβολών, αΐ καλούνται ραφαί, 
πριόνων δίκην ώδοντωμένων κατά τάς προβολάς τε καί κοιλότητας είς 
άλληλας ένηρμοσμέναι. Έκάλουν δ’ αύτάς ιατρών παΐδες στεφανΐτιδάς τε 
καί Ραβδοειδείς καί Ρεπιδοειδεΐς καί άλλα τοιαϋτα ονόματα καί έφιλο- 
νείκουν περί τοϋ πλήθους αύτών, εί'τε πέντε χρή τάς ραφάς άριθμεΐν εί'τε 
πλείους εί'τε έλάττους, πάντων δμολογούντων έλάττους είναι τάς τών 
γυναικείων κεφαλάς ραφάς.»

Ένταϋθα δ Πολυδεύκης έρανισάμενος τά περί τών ραφών τοϋ κρανίου 
έκ προγενεστέρων ιατρών καί δη καί τοϋ Γαληνοΰ λέγει διαρρήδην ότι 
ηριζον οί τών ιατρών παΐδες περί τοΰ άριθμοΰ τών ραφών' καί άληθώς 
ηριζον, καθότι άλλος άλλοτε άλλας τδ ποσδν εύρισκε συνωστεωμένας 
τάς ραφάς τοΰ κρανίου.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.

§ 19.

Έν κεφαλ. ια' τοΰ Ζ' βιβλίου τών περί τά ζώα ίςηριών, τοΰ ούχί γνη
σίου ύπδ πολλών νομιζομένου, υπάρχει τδ έξης χωρίον :

«Μετά δέ τους τόκους καί τάς καθάρσεις ταΐς γυναιξί τδ γάλα πλη- 
θύνεται, καί ένίαις ρεΐ ού μόνον κατά τάς θηλάς,' άλλά ποΡΡαχρ τοΰ μα- 
στοΰ, ένίαις δέ καί κατά τάς μασχάΡας.ν

Ό BarthGlemy-Saint Hilaire καταλοίπων μέν πάντη άνεξηγητον πώς τδ 
γάλα έπί ένίων γυναικών ρέει ού μόνον κατά τάς θηλάς . άλλά πολλά χη 
τοΰ μαστοΰ, σχολιάζων δέ τοΰ προκειμένου χωρίου μόνον την φράσιν 
«ένίαις δέ καί κατά τάς μασχάλας» λέγει: Ceci n’est pas exagire ; et ces cas 
ne sont pas trds rares ; le lait, venu du sein, reflue de proche en proche 
jusque-la, en gonfiant toutes ces parties par le d^veloppement anormal des 
glandes et des ganglions.» Ό δέ Aubert καί Wimmer έρμηνεύουσιν δρθώς 
την περί ης δ λόγος φράσιν.

Ήμεϊς δλον τδ προκείμενον χωρίον έπιχειροΰντες νά έρμηνεύσωμεν θά 
άποδείξωμεν δτι η ερμηνεία τοΰ έπιφανοΰς Γάλλου είνε δλως εσφαλμένη.
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§20.

Πάντες γινώσκουσιν οί ιατροί δτι τδ γάλα ρεει κατά τάς θηλάς τών 
μαστών * διά των καλούμενων γαλακτοφόρων πόρων, οΐτινες περί τούς 12 
—16 κατ’άλλους δέ κα'ι μέχρι 22 όντως έκβάλλουσιν είς τδ κέντρον τής 
θηλής διά στενοτάτων στομίων.

Τί άοα εννοεί δ ’Αριστοτέλης λέγων δτι τδ γάλα ρέει έπί τινων μέν 
γυναικών ού μόνον έκ τών θηλών άλλά καί έκ πολ.λών μερών τοϋ μαστού, 
έπί άλλων' δέ τινων καί έκ τών μασχαλών ;

§21.

Εύχερώς έ'ομηνεύεται τδ περί ού ό λόγος χωρίον, έάν λάβωμεν πρδ 
οφθαλμών τάς καλούμενα; άκωμα.ί/ας τών μαστών, ήτοι τά τής κατά 
φύσιν διαπλάσεως τών μαστών αμαρτήματα τά παρατηρηθέντα έν τοϊς 
καθ’ ημάς χρόνοις.

’Λνωμαλίαι τών μαστών άπαντώσι συχνότερκι έπί τών'γυναικών ή τών 
άνδρών. Είνε δ’ αυται ή πλεονασμός τών μαστών, δτε οί μαστοί είνε πλεί
ονες τών δύο, ή ενδεια αύτών, δτε είς μόνος μαστδς υπάρχει ή έλλείπου- 
σιν άμφότεροι.

Ενταύθα θά διαλκβωμεν μόνον περί τοϋ .τΛεοκασμοΰ τών μαστών, 8ν 
ύπαινίσσεται δ ’Αριστοτέλης έν τφ είρημένφ χωρίφ.

§22.

Ό πλειονασμδς τών μαστών είνε διττός. ’Ή δήλα δή θηλαί πλείονες 
τής μιάς,ώς τά πολλά 2 — 3, ύπάρχουσιν έπί ένδς και τοΰ αύτοϋ μαστού, 
καί τοΰτο άπαντά συχνότερον,ή μαστοί ολοι πλείονες τών δύο,ώς τά πολλά 
3—5 έν- συνόλφ, ύπάρχουσιν έν διαφόροις τοΰ σώματος χώραις, τέλεον 
κεχωρισμένοι τών κατά φύσιν καί αύτοτελεϊς.

Τούς πλεονάζοντας μαστούς καθόλου καλώ παραπληρωματικούς, οΰς 
διαιρώ είς μαστούς συμφυείς, οσάκις θηλαί πλείονες τής μιας ύπάρχουσιν 
έπί ένδς καί τοΰ αύτοϋ μαστοΰ, καί μαστούς αυθυποστάτους, οσάκις πλην 
τών κατά φύσιν ύπάρχουσι καί μαστοί κεχωρισμένοι δλως αύτών έν δια- 
φόροις τοΰ σώματος χώραις.

1 Τδ μέγεθος τών μαστών είνε άλλοτε άλλο. Έπί μέν τών οΰπω προσήβων κορών 
μαστοί ε’νε ύποτυπώδεις, ίπ'ι δέ τών έφηβων αυξάνονται ταχέως τδν όγκον. Έπί τινων δέ φο
λών τής Αφρικής αί γυναίκες έχουσι μαστούς κατερχομίνους μέχρι τής βουβωνικής χώρας, 
έ'στιν δτε δέ καί μέχρις αύτών τών γονάτων'ώς έκ τδύτου δέ άναγκάζανται αυται άναίρονσαι 
τους μαστούς να φέρωσιν αϊτούς όπισθεν τών ώμων δπως Οηλάζωσι τα εαυτών νεογνά τιθέ
μενα καταλλήλως έπί τών νώτων.

α*.  2£υμ.φυβ?ς παραπληρωμ.ατεκοδ μ.<κστοε.

§ 23.

Ούτοι άπαντώσι συχνότερου ή οί αυθυπόστατοι παραπληρωματικοί' 
ούδεν δ’ άλλο είνε ή συμφυείς παραπληρωματικοί θηλαί έπί ένδς καί τοΰ 
αύτοϋ μαστοΰ, αΐτινες κατά τε την κύησιν καί τδν θηλασμδν δύνανται 
νά έκκρίνωσι γάλα.

Αί θηλαί πλεονάζουσιν έπί τοΰ ετέρου μόνον μαστοΰ, συνήθως τοΰ άρι- 
στεροΰ' καί ώς τά πολλά μέν άπαντ^ μία θηλή παραπληρωματική συμ
φυής' τοιαύτην περιγράφει δ Cruveilhier, δστις παρετήρησεν είκοσαέτιδα 
γυναϊκα φερουσαν ένα συμφυή παραπληρωματικόν μαστόν, κείμενον έπί 
τοΰ δεξιοΰ μαστοΰ έ'νδοθέν τε καί κάτωθεν τής κατά φύσιν θηλής, δστις 
μεγεθος έ'χων μαστοΰ άνδρδς ηύξήθη κατά τδν θηλασμόν, έσκληρύνθη 
τα μάλιστα καί πιεζόμενος έξέκρινε γάλα.

’Ενίοτε δμως άπαντώσι καί έ'τι πλείονες συμφυείς θηλαί" ουτω λ. χ. δ 
S. Honnaus παρετήρησε 5 θηλάς κατά τδν έτερον μαστόν, ή'τοι 4 παρα- 
πληρωματικάς.

’Έχουσι δέ συνήθως αί παραπληρωμκτικαί θηλαί έκκριτικούς πόρους, 
καί οτε μεν φερουσιν άλων ιδίαν έκαστος ή κοινήν,ότέ δέ στερούνται αύτής.

Ό Sappey έν τφ Δ' τόμφ τής’Ανατομικής αύτοϋ, έ'κδ. 1879, σελ. 800, 
λεγει*  «Πλην τών είς τήν κορυφήν τής θηλής έκβαλλόντων γαλακτοφόρων 
πόρων άπαντώσι καί άλλοι ή'σσονες λόγου άξιοι,έκβάλλοντες είς τήν άλων 
αύτήν καί περί ών δέν έγένετο έτι μνεία... Τούτων δέ οί μέν έκβάλλουσιν είς 
τδν έκκριτικδν πόρον σμηγματογόνου άδένος, οί πλεϊστοι δέ είς τήν άλων 
δι’ ίδιου στομίου».

β'. Αυθυπόστατοι παραπληρωμ-ατεκοο μ.αστοό.

§ 24.

Έπί μεν τών γυναικών είς παραπληρωματικός αυθυπόστατος μαστδς 
κεϊται ύπδ τδν έτερον τών κατά φύσιν μαστών ή έν τφ μέσφ κάτωθεν 
τοΰ μεσομαστίου διαστήματος. Ούτως δ Jean Morel παρετήρησε γυναϊκα 
εχουσαν 3 μαστούς, ή'τοι πλήν τών κατά φύσιν δύο καί ένα παραπλη
ρωματικόν αύθυπόστατον κείμενον κάτωθεν τοΰ κατά φύσιν άριστεροΰ μα
στοΰ καί έκκρίνοντα γάλα.

κ/ιίο δέ παραπληρωματικοί μαστοί κεϊνταί κάτωθεν ή άνωθεν τών κατά 
φύσιν μαστών.

’Αλλα καί έπί τών μασχαλών, έπί τών νώτων (τοΰ ώμου ή τής ράχεως
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ή τής οσφυϊκής χώρας) καί έπ’ αυτών τών σκελών άπαντώσι μαστοί παρα
πληρωματικοί εις οί δύο, γάλα έκκρίνοντες. Ούτω π. χ. ο Robert έκ Μασ
σαλίας παρατήρησε γυναίκα φέρουσαν ένα παραπληρωματικόν μαστόν έτ?

ι τοΰ αριστερού μηρού, δι’ ού έθήλκσε πολλά νεογνά. Ό δέ Champion (de
Bar-!e-Duc) παρετήρησε γυναίκα φέρουσαν 4 μαστούς, ων οι 2 παραπλη
ρωματικοί ήσαν έν ταΐ; μζσχάλαις καί άπέκρινον γάλα, καθάπερ οί άλ
λοι’ καί ό Marotte· έπίσης είδε, νέζν δεκαπενταέτιδα φέρουσαν δύο παρα
πληρωματικούς μαστούς έν ταϊς μζσχάλζις και διακρίνοντας γάλα, καθά- 
περ καί οί άλλοι.

f Τρεις δέ παραπληρωματικοί αύθυπόστατοι μαστοί παρετηρήθησαν ύπο
τού Gorr<5, ών οί μέν δύο έκειντο έν ταϊς μασχάλαις, δ δέ τρίτος άνωθεν 
τού δμφαλοΰ.

Σημειωτέον δέ ότι οί αυθυπόστατοι παραπληρωματικοί μαστοί σπανίως 
ζέκτηνται τό μέγεθος τών κατά φύσιν, δντες ώς τά πολλά σμικρότατοι 
τόν όγκον.

§ 25.
Έπί δέ τών άνδρών παρετηρήθησαν παρκπληρωματικαί σύμμετροι Οη- 

λαί κατά τό κατώτερον μέρος τού Οώρακος. Μνημονεύονται δέ δύο άδελ- 
φοί έ'χοντες όμοιας παραπληρωματικάς θηλάς' δ δέ Francois καί δ Blandiui 
μνημονεύουσι δύο άνδρας, ήτοι ύπολοχαγον τού πυροβολικού καί στρζ- 
τιωκόν ιατρόν έχοντας έκάτερον άνά δύο αύθυποστάτους παραπληρωμα
τικούς μαστού;.

§ 26.
ί Έκ τών είρημένων συνάγομεν :

α') οτι δ ’Αριστοτέλης Υποφαινόμενος ότι έπί τινων γυναικών «τό γάλα 
ρέει ού μόνον κατά τάς Οηλάς αλλά καίπολλαχή τοΰ μαστού», παρεχει 
ηαϊν τεκμηριον ότι είδε παραπληρωματικάς συμφυείς Οηλάς έπί ενός καί 
τοΰ αυτού μαστού γυναικός, αΐτινες κατά τόν θηλασμόν έξογκούμεναι έςέ- 
κρινον γάλα, καθάπερ καί οί νεώτεροι περιγράφουσιν.

; β') ότι λέγων «έπί ένίων γυναικών τό γάλα ρέει καί κατά τάς μα-
σχάλας» έννοεϊ παραπληρωματικούς αύθυποστάτους μαστούς,οΰς παρετη- 
ρησεν έπί τινων γυναικών κατά τάς μασχάλας, καθάπερ καί οί νεώτερο1 
τοιούτους περιγράφουσιν.

Ούτω πως άδιστάκτως φρονοΰμεν ότι διαλευκαίνεται τό προκείμενον 
; χωρίον τοΰ Άριστοτέλους παρατηρήσαντος παραπληρωματικούς μαστούς

τό μέν συμφυείς τό δέ αύθυποστάτους, οΰς οί σοφοί Ευρωπαίοι τανΰν πε- 
ριγράφουσιν, ούδαμώς μνημονεύοντες τοΰ Άριστοτέλους ποιησαμένου περί 
αύτών λόγον προ 2200 περίπου ετών.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Η'. *

ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ

Δ,ιαίρεσις των αιθουσών τοΰ θεάτρου.—Τά εισιτήρια.—Καταπετάσματα, ορχή
στρα, σκηνή.—Ώδεΐον —Οί Όλκόνειοι.—Παρασκήνια, προσωπίδες.—Σατυρικά 
παίγνια.—Μίμοι, Θαυματοποιοί κτλ.—Μία λέξις τοΰ Κικέρωνος έπί των με
λοδραμάτων.—Στρατών Θηριομάχων: έπιγραφαί, βασανιστήρια.—Οί Πομ- 
πηϊανοί θηριομάχοι.—Τό άμφιδέατρον : κυνήγια, μάχαι, σφαγαί κτλ.

Έπισκεφθώμεν ή'δη τά θέατρα. Ή Πομπηία κέκτηται δύο τοιαΰτα, 
ων το μεν τραγικόν, τό δέ κωμικόν’ η μάλλον τό έν άρκούντως μέγα, 
τό δε μικρότερον : είναι ή μόνη θετική διαφορά ή μεταξύ αύτών ύπάρ- 
χ_ουσα*  παντα τα άλλα τά περί αύτών λεγάμενα δέν είναι ή υποθέσεις. 
"'Ας λεγωμεν λοιπόν τό μέγα καί τό μικρόν θέατρον, καί εί'μεθα βέβαιοι 
οτι δέν θ’ άπατηθώμεν.

Ή αί'θουσα τού μεγάλου θεάτρου άπετέλει ημικύκλιον έρειδόμενον έπί 
γηλόφου, ούτως ώστε αί βαθμίδες άνήρχοντο άπό τής κονίστρας εις το 
ύπερωον μή στηριζόμεναι έπί ογκωδών θεμελίων. ΎΗτο κατά τοΰτο, Ελ
ληνική οικοδομή. Αί τέσσαρες ύψηλότεραι βαθμίδες έρειδόμεναι έπί τίνος 
θολωτού διαδρόμου έδέσποζον μόναι τοΰ ύψώματος, έφ’ ού υπάρχει ή τρί
γωνος ’Αγορά καί δ Ελληνικός ναός. Μεταβαίνετε λοιπόν δμαλώς από 
τής δδοΰ εις τάς τελευταίας στοάς, δπόθεν οί οφθαλμοί σας, άνωθεν τής 
σκηνής δυνανται νά θεώνται τήν έζοχήν καί τήν θάλασσαν, νά βυθίζων- 
ται δέ κατωτέρω ριρός τήν κανονικήν ταύτην φάραγγα, έ'νθα έκάθηντο 
άλλοτε 5000 Πομπηϊζνοί άπληστοι θεαμάτων.

Έκ πρώτης ό'ψεως φαίνονται τρεις μεγάλαι διαιρέσεις’ είναι αί σειοαί 
τών βαθμιδών, αί caveoe (τά κοίλα). Τρεις ύπάρχουσι caveoe : ή κατώ
τερα, ή μέση καί ή ά/ωτερα. Ή κατωτέρα είναι ή εύγενεστέρα, αύτη 
περιλαμβάνει τάς τεσσαρας μόνον βαθμίδας," εύρυτέρας και ήττον ύψη- 
λοτερας τών άλλων, Ησαν αί έόρζι αί διά τούς άρχοντας καί τούς επί
σημους ώρισμεναι : ενταύθα έ'φερον τάς έδρας καί τά μέ δύο θέσεις βά
θρα των (bisellia), δπου είχαν τό δικαίωμα νά καθίσωσι μόνοι. Μικρός 
τοίχος, ύψούμενος όπισθεν τής τετάρτης βαθμίδος καί έρειδόμενος έπί μαο- 
μαρίνου στηρίγματος άπολεσθέντος έχώριζε τό κατώτερον κοΐλον έκ τών 
λοιπών. Οί δίαρχοι, οί δεκαδάρχαι, οί οίωνοσκόποι, οί άγορανόμοι, 'Ολκό-

Ίδε σιλ. 421.
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νιος, Κορνήλιος Ροΰφος, Πάνσας, εάν ειχεν έκλεχθτί,έκάθηντο εκεί μεγα- 
λοπρεπώς, διακρινόμενοι τοϋ κοινού τών θνητών.

Τδ μέσον κοΐλον ήτο δι’ήμάς τούς άλλους.Διγρημένον εις γωνίας (cunci), 
διά κλιμάκων, αϊτινες έτεμνον αύτδ εις έζ μέρη, περιεϊχεν ώρισμένον άριθ 
μδν θέσεων, διά γραμμών ελαφρών σημειουμένων, καί έτι καί νϋν ορα
τών. Είσιτήριον (tessera), έξ δστοϋ, ή πλίνθου ή χαλκού, είδος συμβόλου 
εχον σχέδιον άμυγδάλου ή περιστεράς, ενίοτε δέ δακτυλίου, έδήλου άκρι- 
βώς τδ κοΐλον, την γωνίαν, την βαθμίδα και την έδραν την άνήκουσαν 
εις ημάς. Τοιαΰτα εισιτήρια εύρέθησαν φέροντα 'Ελληνικά καί 'Ρωμαϊκά 
γράμματα (σημείο; δτι τά Ελληνικά γράμματα δέν ήννοοΰντο άνευ με- 
ταφράσεως). Έφ’ ένδς τούτων γέγραπται είς γενικήν πτώσιν τδ δνομα 
του Αισχύλού- έκ τούτου συνεπερανον, δτι δ Προμηθεύς η οΐ Περσαι πχ- 
ρεσταθησαν εις τδ Πομπηϊανδν θέατρον, έκτδς άν ή γενική έσήμαινε μίαν 
τών γωνιών, διακρινομένων εί'τε διά τοϋ δνόματος έί'τε διά τοΰ αγάλ
ματος τοΰ τραγικοΰ. 'Έτεροι άνέφερον πέρί τίνος άλλου εισιτηρίου άγγέ- 
λοντος την παράστασιν μιας τών κωμφδιών τοΰ Πλαύτου (Casina), δύνα- 
μαι δμως νά σάς βεβαιώσω, δτι τδ είσιτήριον τοΰτο, εάν ύπήρξε ποτέ» 
ήτο ψευδές.

Πρδ παντδς λοιπδν άλλου, οφείλετε νά προμηθευθήτε αληθές εισιτη
ρίου, δπερ αγοράζετε άντ’ έλα/ίστου άιργυρίου. 'Ο Πλαΰτος έζήτει έν άσ- 
σάριον κατ’ άνομον, «οί δέ μη έ'χοντες αυτό, άς έπιστρέφωσιν εις τά 
ϊδια». Κήρυξ έφώναζε τάς τιμάς τών θέσεων, έκτδς έάν τδ Θέαμα προσε- 
φερετο τω λαώ ύπδ τίνος άρχοντος, θέλοντας νά διατηρήσγ τήν εύ'νοιαν 
τοϋ κοινοΰ η ύπδ υποψηφίου ζητοΰντος νά τήν άποκτήσγ. Έδίδετο τδ 
είσιτήριον σας εις ειδός τι κλητήρας, καλούμενου designator η locarius, 
οστις σας έδείκνυε τήν θέσιν σας ή δστις έν άνάγκη σας ώδήγει δ ΐ'διος1 
ήδύνασθε τότε νά λάβητε θέσιν εις τδ μέσον κοΐλον, εις τδ άκρον τοΰ 
δποίου ύψοΰτο τδ άγαλμα τοΰ Μάρκου Όλκονίου Ρούφου, διάρχου, χι
λίαρχου καί προστάτου τής αποικίας1 τδ άγαλμα τοΰτο ίδρύθη κατά δια
ταγήν τών δεκαδαρχών. Έπί τής βάσεως αύτοΰ φαίνονται έτι αί δπαί 
αϊτινες άπετελέσθησαν έκ τών ήλων τών στηριζόντων τούς μαρμάρινου? 
πόδας.

Τέλος, άνωθεν τοΰ ημικυκλίου, ύπήρχε τδ ύπερωον, προωρισμένον διά 
τδν οχλον—καί τάς γυναίκας. Ώς πρδς τδν ίπποτισμόν, εί'μεθα πλενο 
τών 'Ρωμαίων προκεχωρημένοι. Δρύφακτα έχώριζον τδ κοΐλον τοΰτο τοΰ 
ήμετέρου δπως έμποδίζωσι «τούς χυδαίους» νά εΐσδύωσιν εις τάς τών εν
τίμων αστών έδρας. Έπί τοΰ τοίχου τής κοινής στοάς, σώζεται έτι δ δα
κτύλιος δ συγκρατών τδν ίστδν τοΰ velarium. ’Ητο δέ τδ velarium σκηνή 
τ.,ς ή καταπέτασμα δπερ ή'νοιγον πρδ τών θεατών, δπως μή προσβάλ- 
λωνται ύπδ τοϋ ήλίου. Κατά τούς πρώτους χρόνους, οί 'Ρωμαίοι είχον δια· 

μαρτυρηθή κατά τοΰ νεωτερισμού τούτου, θν άπεκάλουν καμπανικην μαλ- 
θκκότητα. ’Ολίγον δμως κατ’ ολίγον τής πολυτελείας αύξανούσης έπαυ
σαν αί τών 'Ρωμαίων διαμαρτυρήσεις, οϊτινες άκουσίως παρεδέχθησαν έν 
μετάξινου velarium, δώρον τοϋ Καίσαρος. Ό Νερών, καθ’ δλα ύπερβολικός, 
προέβη έτι περαιτέρω1 διέταξε νά κεντήσωσι διά χρυσοϋ Velarium έκ 
πορφύρας, δ δέ Καλιγούλας διεσκέδαζεν άποσύρων διά μιας τδ κινητδν 
τοΰτο προφυλακτήριον δπως παοαδίδη τάς γυμνάς κεφαλάς τών Θεατών 
είς τάς προσβολάς τών ηλιακών άκτίνων. Φαίνεται δμως δτι δ άνεμος τής 
Πομπηίας ήμπόδιζε συχνακις τδ άνοιγμα τών σκηνών1 διά τοΰτο δέ καί 
δ ποιητής Μαρτιάλης άγγέλλει δτι θά φοργ τδν πίλον του.

Τοιαύτη ήτον ή διαίρεσις τής αιθούσης. Κατέλθωμεν ή'δη είς τήν Ορ
χήστραν, ητις έν τοΐς Έλληνικοΐς θεάτροις, ήτο προωρισμένη διά τάς 
Ορχήσεις τών χορών, άλλ’ έν τοΐς 'Ρωμαϊκοί? διά τά επίσημα πρόσωπα : 
διά τούς ηγεμόνας, τάς έστιάδκς, τούς γ ερουσιαστάς. Άνέγνων, δτι έν 
τή μεγάλη πόλει, οί ξένοι πρέσβεις άπεκλείοντο τών τιμητικών θεσεών, 

έτύγχανον υιοί άπελευθέρων.
Θέλετε ν’ άναβήτε έπί τής σκηνής ; 'Γψουμένη έν κα'ι ήμισυ μετρον άπδ 

τής ορχήστρας, ήτο εύρυτέρα καί ήττον βαθεΐα τών ήμετερων*  τά πρό
σωπα τής άοχαίας σκηνής δέν έπολλαπλασιάζοντο ώς τά παρ’ ήμΐν. Ή 
σκηνή έξετείνετο μεταξύ προσκηνίου τίνος, παρατεινομενου έπί τής Ορ
χήστρας διά τίνος ξύλινης δδοΰ έξαφανισθείσης, καί τοΰ Οπισθοσκηνίου ή 
τών παρασκηνίων. 'Γπήρχεν έπίσης καί τδ ύποσκηνιονή τδ ύπόγειον θεα- 
τρον τδ χρησιμεΰον διά τούς μηχανικούς. Τδ παραπέτασμα (siparium, ρω
μαϊκή έφεύρεσις) δέν άνέβαινφ είς τήν οροφήν ώς παρ’ήμΐν, άλλά τούναν- 
τίον κατέβαινεν, δπως άποκαλύψη τήν σκηνήν, καί περιετυλίσσετο ύπο 
τδ έδαφος διά μηχανισμών, οΰς έξήγησεν ήμϊν ό Μαξοίς. Ουτω, τδ παρα
πέτασμα έπιπτεν είς τήν άρχήν καί ήγείρετο είς τδ τέλος τοΰ δράματος.

Γνωρίζετε δτι είς τδ άρχαΐον δράμα τδ ζήτημα τών σκηνών ήτο λίαν 
άπλοΰν ένεκα τής ένότητος τοΰ τόπου. Ή σκηνή παρίστα ηγεμονικόν 

διότι παρ’ αύτοΐς

άνάκτορον" δέν έζωγράφουν. λοιπδν τάς σκηνάς, άλλά τάς έκτιζον" ή άκί- 
νητος αυτή σκηνογραφία καλούμενη scena stabilis, καί μέχρι τής άνωτά- 
της βαθμίδος τής αιθούσης φθάνουσα, ήτο λιθίνη, έν δέ τφ μεγάλω θεά- 
τρω τής Πομπηίας μαρμάρινη. Παρίστα μεγαλοπρεπές τείχος τρεις έχον 
θύρας1 έν τω μέσω ήτον ή βασιλική θύρα, δι’ ής είσήρχοντο οί ηγεμόνες, 
δεξιόθεν είσήοχοντο οί άνθρωποι τής οικίας καί αί γυναίκες, άριστερόθεν 
δέ οί ξένοι. Μεταξύ τών θυρών ήσαν κυκλοειδεΐς καί τετράγωνοι σηκοί 
διά τά άγάλματα. Έν τοΐς παρασκηνίοις ήτο σκηνογραφία κινητή (scena 
ductilis) δλισθαίνουσα πρδ τοϋ τοίχου, έν περιπτώσει άλλαγής σκηνής 
(π. χ. δτε παριστάνετο δ Αί'χς τοϋ Σοφοκλέους, δπου ή σκηνή άπδ τοΰ 
στρατοπέδου τών 'Ελλήνων μεταλλάσσει είς τάς οχθας τοΰΕλλησπόντου)'-
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'Γπήρχον καϊ πλάγιαι σκηνογραφίαι Ασήμαντοι, ελλείψει χώρου. Έζ έκα
στου μέρους ήτο παρασκήνιον. στρεπτόν μέ τρεις πτέρυγας (scena versilis) 
τρία διάφορα Αντικείμενα παριστώσας. Σηκοί δέ τετράγωνοι ήσαν έν τφ 
τοίχω τοΰ προσκηνίου, εί'τε διά τά Αγάλματα, είτε διά τούς έπιβλέπον- 
τας τούς θεατάς Αστυνομικούς κλητήρας.Ίδού έν όλίγαις λέζεσιν η αρχαία 
σκηνή.

'Ομολογώ, οτι προτιμώ τό μικρόν Θέατρον, δπερ ώνόμασαν Ώδεϊον. 
Μήπως διότι δέν παρίστανον πιθανώς έν αύτω τραγωδίας ; μήπως διότι ή 
αί'Οουσα τοϋ Θεάτρου τούτου φαίνεται τελειότερα καϊ κάλλιον διατηρού
μενη, χάρις είς τάς επιμελείς επιδιορθώσεις του Αρχιτέκτονες La Vega ; 
Έκαλύπτετο (ώς τοΰτο γίνεται δήλον έκ δύο επιγραφών) πιθανώς διά ζυ- 
λίνου ς-εγάσματος, τών τοίχων μη δυναμένων νά βαστάσωσι θόλον. ’Έφθανε 
τις έκεϊ διερχόμενος δίοδον δλην κεκαλυμμένην υπό επιγραφών, αΐτινες 
έχαράχθησαν υπό τοΰ λαοΰ. Μακρά σειρά μονομάχων είχον χαράζει έπι 
τών τοίχων τό όνομά των, και τόν Αριθμόν τών νικών των. Βάρβαροι, 
δοΰλοι καί τινες απελεύθεροι είχον έπίσης προσθέσει τάς ύπογραφάς των. 
Έκεϊ βεβαίως έκάθητο τό κοινόν τών υψηλότερων βαθμιδών, δπου έφθανε 
τις διά τών Ανωτέρων παρόδων τοΰ Θεάτρου. ’Απ’ έναντίας δέν ύπηρχον 
πλάγιαι πάροδοι- είσήρχοντο διά μεγάλων θυρών πρός δεζιά της ορχή
στρας, δπόθεν άνέβαινον εις τάς τέσσαρας βαθμίδας τοΰ κατωτάτου κοί
λου, καμπύλων έν εί'δει αγκίστρου κατά τάς άκρας, και χωριζομένων Από 
τοΰ μεσαίου κοίλου διά μαρμάρινου άνδηρου Απολήγοντος είς όνυχας λέον
τας. Σημειοΰμεν μεταζύ τών γλυφών, "Ατλαντα όκλάζ καθημενον, συνε- 
σταλμένον, κοντόχονδρον, φέροντα έπι τών ώμων και έπι τών προς τά 
όπισθεν συνεπτυγμένων βραχιόνων του, μαρμαρίνην πλακα, στήριγμα Αγ
γείου η λυχνίας. "Ανωθεν της δρχηστρας, έδέσπόζον τά tribunalia, Ανα- 
μιμνήσκοντα τά τοΰ προσκηνίου θεωρεία μας- ταϋτα ήσαν έν 'Ρώμη αί 
θέσεις τών Έστιάδων, πιθανώς δ’ έν Πομπηία αί θέσεις τών δημοσίων ίε- 
ρειών, της Εύμαχίας, τ-ης οποίας τό άγαλμα γνωρίζομεν, ή της Μαμίας, 
τής οποίας τόν τάφον εί'δομεν. Αί βαθμίδες τών τριών κοίλων ήσαν έκ 
σωρών λάβας, φαίνονται δ έτι οί μυχοί εντός τών οποίων έπρεπε νά θέ- 
τωσι τούς πόδας, δπως μη ένοχλώσι τόν κάτωθεν αύτών καθημενον Θεα
τήν. Άναμνησθώμεν δτι οί Ρωμαϊκοί έπενδύται ησαν έκ λίνου λευκοϋ, 
και δτι τά Αρχαία σανδάλια κατεβορβοροΰντο, δπως τά ήμέτερα ύποδή- 
ματα. Οί Αστοί τοΰ μέσου κοίλου έφερον μεθ’ εαυτών προσκεφάλαια η συ- 
νέπτυσσον έπι τοΰ βάθρου, πριν καθίσωσι, τούς ασπίλους τηβέννους των. 
ΤΗτον λοιπόν Ανάγκη νά προφυλάττωνται Από τόν βόρβοοον και τόν κο- 
νιορτόν έπι τών οποίων έπάτουν οί πεζοί οί έν τή άνφ βαθμίδι καθήμενοι. 
Ό Αριθμός τών βαθμιδών ήτο δεκαεπτά,χωριζομένων εις γωνίας δι’έζ κλιμά
κων, και της έδρας διά γραμμών έτι και νϋν ορατών έπϊ τής πέτρας. Είς 
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τάς άνωτέρας βαθμίδας έφθανον διά παρόδων, και δι’ υπογείου τίνος δια
δρόμου. Ή ορχήστρα άπετέλει τόζον, ούτινος η χορδή έδηλοϋτο διά μαρ- 
μαρίνης τίνος ταινίας φερούσης την έζης έπιγραφην :

Μ. OLCONIVS Μ. F. VERVS PRO LVDIS.
Ό Όλκόνιος ούτος ήτον δ αγαπητός της Πομπηίας. Τό όνομα 

αύτοΰ άναγινώσκεται πανταχοΰ, έν ταϊς οδοϊς, έπι τών μνημείων, έπι τών 
τοίχων τών οικιών. Εί'δομεν ή'δη, δτι οί οπωροπώλαι τόν ή'θελον δι’ άγο- 
ρανόμον- εί'δομεν τήν θέσιν τοΰ Αγάλματος του έν τφ Θεάτρφ. Έκ τών 
επιγραφών δέ γνωρίζομεν δτι δέν ήτο τό μόνον περιφανές μέλος τής οι
κογένειας του, ύπήρχον έτι οί Μάρκος Όλκόνιος Ccler, Μάρκος Όλκόνιος 
'Ροϋφος κτλ. Έάν ή μικρά αυτή επαρχιακή Αριστοκρατία ήζιζε τόν κόπον 
ν’ Αναζητήται, Θά τήν ευρισκον εύκόλως έν τοϊς έκλογικοϊς προγράμμασι 
συλλέγοντες τά συνήθως τοιχοκολλούμενα δνόματα. Άλλά καταφανέστε
ρος πάντων ήτο δ Όλκόνιος- χαιρετήσωμεν λοιπόν τόν Όλκόνιον.

’Επανέρχομαι είς τό θέατρον. Δύο μεγάλα πλάγια παράθυρα έφώτιζον 
τήν σκηνήν, ήτις έστεγασμένη ουσα, έδεϊτο φωτός. Ή τοΰ βάθους δια- 
κόσμησις δέν ήτον ανάγλυφος, αλλά κεχρωματισμένη, έχουσα αντί τριών 
πέντε θύρας- αί τών άκρων αποκρυπτόμεναι διά κινητών παρασκηνίων, 
έχρησίμευον ί'σως είς εί'σοδον είς τάς δούλας τών ίερειών.

Θέλετε νά είσχωρήσητε είς τά παρασκήνια ; Έφθανέ τις, διά τοΰ στρα
τώνας τών μονομάχων, είς αίθουσαν μετά στηλών, ήτις έχρησίμευε πιθα
νώς είς εστίαν και ίματιοφυλάκιον τών ηθοποιών. Περίφημόν τι ψηφιδω
τόν τής οικίας τοΰ ποιητοΰ (ή τοΰ χρυσοχόου) δείκνυσιν ήμϊν σκηνικάς Ασκή
σεις: ένταΰθα βλέπει τις τόν χορηγόν περικυκλούμενον ύπδ προσωπίδων καϊ 
άλλων παρεπομένων’έπαναλαμβάνουσι τά μέρη των άνά δύο ηθοποιοί,ύπο- 
κρινόμενοι τούς σατύρους’δπισθεν αύτών έτερος κωμωδός,ύπό τίνος θεατρικοΰ 
ίματιοφύλακος βοηθούμενος,προσπαθεί νά φορέσγ κίτρινον ένδυμα,μή προσαρ- 
μ.οζόμενόν είς αύτόν διά τό πολύ ς-ενόν αύτοΰ. Δυνάμεθα ουτω νά ανανεώσω; 
μεν τόν αντιθάλαμοντής σκηνής’βλέπομεν ή'δη τάς κωμικάς ταύτας προσω
πίδας κυρίαν στολήν τών άρχαίων σκηνικών.ΤΗσαν και συμβολικαί- π.χ. 
ή τής νεάνιδος έχουσα τήν κόμην διγρημένην έπϊ τοΰ μετώπου καϊ καλώς 
έκτενισμένην- ή τοΰ δούλου δδηγοΰ εύδιάγνωστος έκ τών πρός τά άνω 
έστραμμένων βλεφάρων, τοΰ έρρυτιδωμένου μετώπου καϊ τής έν εί'δει φε
νάκης ύψουμένης έλικοειδοΰς κόμης- ή τής μαγίσσης μετά μεγάλων δφθαλ- 
μών έζερχομένων έκ τής κεφαλής, έφθαρμένου καϊ τραχέος δέρματος, 
μεγάλων ώτων, καϊ βραχείας καϊ οφιοειδώς διεσκευασμένης κόμης- ή τοΰ 
γέροντος πωγωνίτου, μανιακοΰ, σκαιοΰ, ίδί$ δέ αί άτελλαναϊ έκεϊναι γε- 
λοιογραφίαι αΐτινες έκ Καμπανίας τήν αρχήν λαβοΰσαι ζώσιν έτι έν
ταΰθα καί θά διεσκέδαζον βεβαίως τήν μικράν πόλιν ήν διατρέχομεν. Ή
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Άτελλχ, πατρϊς τοΰ Μζκκου, επτά ή οκτώ λεύγας απείχε τής Πομ
πηίας’ οί κάτοικοι άμφοτέρων τών πόλεων τούτων συνεδέοντο δι’ εμπορι
κών σχεσεων. Συχνάκις έπανέλαβον δτι ή ύσκική γλώσσα, έν ή τά κω
μικά ταΰτα έγράφοντο, είχε .καταστή ή μοναδική γλώσσα, ή'τις έμεινε ή 
κοινή τών Πομπηϊανών γλώσσα. Ή λατινική Ανεμίγη ολίγον κατ’ ολίγον 
είς τά μιμικά ταΰτα, ή δε συγχυσις τών δυο τούτων ιδιωμάτων έγένετο 
ανεξάντλητος πηγή ευφυολογιών καί λογοπαιγνίων, δι’ ών ο α'χλος τής 
Πομπηίας θά διεσκέδαζεν όμηρικώς. Οί σημερινοί χυδαίοι ύποκριταί τής 
Νεαπόλεως έν τώ τή; ’Ιταλικής και τής χυδαίας κράμκτι έπιδιώκουσι 
όμοια καθ’ ολοκληρίαν Αποτελέσματα. Γνωστοί είναι οί τίτλοι άτελλα- 
νών τινων γελοιοτήτων; Πάππος 5 ιατρός Αποκρούει, ο Μάκκος νυμφεύε
ται, δ Μάκκος θεματοφύλαξ, κτλ. Τκΰτα είναι σχεδόν τά αντικείμενα 
τα καί έπί τών ημερών μας έν τοΐς περιφορήτοις τής Νεαπόλεως θεάτροις 
παριστανόμενα’ αί αύταί Απομιμήσεις κατά το ή'μισυ έκ τοΰ προχείρου 
γενόμεναι, ή αυτή Ασεμνος καί χυδαία ίλαρότης : τδ Ωδείο ν έν ώ εί'μεθα 
ήτο τδ Πομπηϊανδν San Carlino. Ό Bucco, γελωτοποιός Ανόητος και 
σκωπτης, ο γηραιός Πάππος Αναμιμνήσκων τδν βενετδν Pantalon, δ Man- 
ducus δστις είναι δ νεαπολιτανδς Guappo, δ πλακουντοποιός’ δ δσκιος 
Casnar, πρώτη έκδοσις τοΰ Κασσάνδρου, τέλος δ Μάκκος, δ βασιλεύς τής 
όμάδος, δ νυν έτι σωζόμενος Pulcinella: τοιαΰται ήσαν αί τών Αρχαίων 
προσωπίδες, τοιαΰται είναι καί αί σημεριναί. Πάσαι αυται έφαίνοντο έπ*·  
τής μικρΑς σκηνής τοΰ ’Ωδείου, οί δέ δούλοι, οί Απελεύθεροι, συσσωρευ- 
μενοι έκεϊ έπάνω έπί τών Ανωτέρων βαθμιδών, οί Αστοί οί κατά σειράν 
τεταγμενοι έν τώ μεσαίφ κοίλφ, οί διάρχΟι, οί δεκάδαρχοι, οί αύγουστά- 
λειοι, οί Αγορανόμοι, μεγαλοπρεπώς είς τά bisellia τής ορχήστρας καθή- 
μενοι, καί αύταί έτι αί τοΰ προσκηνίου ΐέρειαι, ή μελαγχολική Εύμαχίχ, 
τής δποίας τδ άγαλμα μαρτυρεί Αγνοώ ποιας θλίψεις τής καρδίας' πάντες 
ουτοι θά έξεκαρδίζοντο γελώντες έπί τοΐς Αποτόμοις καί παράφόροις πη- 
δημασι τών ποταπών τούτων σκηνικών, οΐτινες δμως, πλέον τών άλλων 
τιμώμενοι, ήδύναντο μόνοι, δι' έξαιρετικοϋ προνομίου, νά φέρωσι τδν τί
τλον τών ρωμαίων πολιτών.

Έν τούτοις, έάν αί χυδαιότητες αύται, άπαρέσκωσιν ύμΐν, δύνασθε 
τότε νά φαντασθήτε έν τφ ’Ωδείφ τής Πομπηίας παράστασιν κωμφδίας 
τίνος τοϋ Πλαύτου, παραδεχόμενοι οτι υπάρχει έν τφ Πλαύτφ κωμφδίά 
τις μή προσβάλλουσα τήν λεπτότητα σας. Δύνασθε έπίσης νά πληρώσητε 
την σκηνήν μίμων καί παντομιμών, διότι γνωστή είναι ή εύνοια ής έτύγ*  
χάνον ιί σκηνικοί ουτοι έπί τών αύτοκρατόρων. Οί Καίσαρες (οί 'Ρωμαίοι 
εννοείται) έφοβοΰντο κάπως τήν διά ζώσης φωνής κωμωδίαν, εις ήν απέ
διδαν ορέξεις πολιτικής Αντιπολιτεύσεως’διά τοΰτο ένεθάρρυνον πάσει δυ
νάμει τήν άλαλον ταύτην κωμφδίαν, ή'τις έν τή ' Αύτοκρατορικ^ Βαβυ-
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λ.ώνι, είχεν έν ταύτώ τδ πλεονέκτημα νά ήναι καταληπτή παρ’ όλων 
τών ύπδ τδ 'Ρωμαϊκόν κράτος υποκειμένων λαών. Έν ταΐς έπαρχίαις, ή 
έξοχος αυτή τοΰ χειρονομεΐν τέχνη, «οί δμιλοΰντες ούτοι δάκτυλοι, αί 
φλύαροι αύται χεΐρες, ή πολύφωνος αυτή σιωπή, ή σιωπηλή αύτη έκ- 
θεσις» ώς καταλλήλως έλεγον, συνέτεινε πρδς τδ μέγα έργον τής 'Ρω
μαϊκής ενότητας. 'Η άντικατάστασις τών κωμφδιών καί τραγωδιών διά 
τών μιμικών χορών καί παντομιμών Αποτέλεσμα έσχε τήν παραμέλησήν 
τών αρχαίων Αριστουργημάτων, τήν έξκσθένήσιν τής λατρείας, τών έθνι
κών ιδιωμάτων καί τήν εύκολίαν τής διαδόσεως Αν ούχί τής γλώσσης, 
αλλά τούλάχιστον τών 'Ρωμαϊκών ηθών καί ιδεών (Charles Magnin»).

Έάν οί μίμοι δέν σας Αρκοϋσι, φέρετε είς τδ Ώδεΐον σχοινοβάτας, Ακρο- 
βάτκς, θαυματοποιούς, έγγαστριμύθους, (άπαντες ουτοι οί έσχάτης τά
ξεως σκηνικοί ύπήρχον παρά τοΐς Αρχαίοις καί μυρμηκιώσιν έν ταΐς ζω- 
γραφίαις τής Πομπηίας) καί αύλητάς έτι παίζοντας κατά τά διαλείμματα 
καί συνοδεύοντας τού; υποκριτής κατά τάς δραματικάς στιγμάς. «Άφοϋ 
Απαγγέλλει τόσον ωραίους στίχους συνοδευόμενος ύπδ τοϋ αύλαΰ, πως δύ- 
νατκι νά φοβήται ;» έρωτγ έπί τοϋ αντικειμένου τούτου 5 Κικέρων. Τί θά 
έλεγεν ό μέγας ρήτωρ έάν παρευρίσκετο είς τά μέλόδράματά μας ;

Επιτρέπεται λοιπδν τδ φαντάζεσθαι οίονδήποτε θέαμα θέλει τις έπι 
τοϋ μικρού πομπηϊανοΰ θεάτρου. Έγώ, είμαι ύπέρ τών Ατελλανών. ΤΗσαν 
κωμωδίαι έγχώριοι, χυδαίοι Αστεϊσμοί, ίλαρότης αγροίκος, ύπερβολικά 
αύτοσχεδιάσματα πράγματι γελοία, έν μια λέξει δ ιδανικός γέλως, άνευ 
τής έλαχίστης φροντίδας περί τής πραγματικότητας· ή κωμωδία τοΰ 
Καραγκιόζη. Προτιμώμεν τδν Μολιέρον, άλλά πόσα πράγματα έν τφ Μο- 
λιέρφ ήλθαν κατ’ εύθεΐαν Απδ τοΰ καμπανοΰ Μάκκου.

Καιρός ν’ Αναχωρήσωμεν έκ τοϋ θεάτρου. Εΐπον ότι τδ ’Ωδεΐον έβλεπε 
πρδς τδν στρατώνα τών μονομάχων. 'Ο στρατών ούτος ήτον εύρεΐα αυλή 
(είδος μοναστηριού) ύπδ 7 4 κιόνων περιβαλλόμενη, οΐτινες δυστυχώς πα- 
ρεμορφώθησαν διά τής παλινορθώσεως ύπδ τών Πομπηϊανών. Έθεσαν έπ’ 
αυτών νέα κιονόκρανα αλλά λίαν Αδεξίως. 'II στοά αυτή περιεκυκλοΰτο 
ύπδ περίεργων κατοικιών, έν μια τών όποιων εύρον τρεις σκελετούς, τών 
οποίων αί κνήμαι συνεδέον.το διά σκληροτάτων σιδήρων. Δύναται τις νά 
ί'δν; τδ σκληρόν τοΰτο βασανιστικόν έργαλεΐον έν τώ Μουσείφ, δμοιάζον 
πρδς κλίμακα κεκλιμένην’ αί κνήμαι τών αιχμαλώτων συνεσφίγγοντο με
ταξύ τών στενών καί βραχέων βαθμιδών : τέσσαρες σιδηραΐ ράβδοι. Οί 
δυστυχείς ούτοι ώφειλον νά μένωσι καθήμενοι ή κεκλιμένοι, απώλοντο 
ουτω, μή δυνηθέντες ού'τε νά έγερθώσι ού'τε νά στραφώσι, τήν ήμέραν 
καθ’ ήν ό Βεσοοβιος κατέπιε τήν πόλιν.

Έπί πολύν καιρόν ένόμισαν ότι ό στρατών ούτος ήτο ή συνοικία τών 
στρατιωτών, διότγεύρον έν αύτώ όπλα' τά όπλα όμως ταΰτα ύπέρ τδ δέον
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κεκοσμημένα, η ώστε ν’ άνηκωσιν είς στρατιώτας, ένέβαλον την ιδέαν είς 
τόν Ρ.. Carracci την κοινώς ηδη παραδεδεγμένην, δτι αί την στοάν πε- 
ριβάλλουσαι κατοικίαι κανείχοντο ύπδ μονομάχων. ’Αποτελούνται δέ αί 
κατοικίαι αυται έξ έξηκοντάδος κελλίων : ύπηρχον λοιπόν εξήκοντα μο
νομάχοι έν Πομπηία, διότι έν τινι προγράμματι άνεφέρετο, δτι τριάκοντα 
ζεύγη έμελλον νά άγωνισθώσιν είς τό άμφιθέατρον. Τί δέν έγράφη περί 
τών ηρώων τούτων τών άρχαίων εορτών ; Γνωστή είναι η άρχη τών αι
ματηρών των αγώνων : αί άκούσιαι καί εΐτα έκούσιαι θυσίαι αί πρός 
τιμήν της τέφρας τών νεκρών μαχητών, ειτα αί περί τάς πυράς μάχαι, 
άκολούθως η εισαγωγή τών επικήδειων τούτων θεαμάτων είς τάς δημο
σίας έορτάς, προ πάντων εις τούς θριάμβους τών κατακτητών, έπειτα είς 
τάς ΐδιωτικάς έορτάς, είς τά μικρά δείπνα τών τυράννων, οΐτινες διέτατ- 
τον νά φέρωσιν είς την τράπεζαν τάς κεφαλάς τών προγεγραμμένων. Εξυ
μνείτο δ δείνα τεχνίτης έπί καρατομώ (decollandi artifex) : ·ησαν ουτοι οί 
μεγάλοι αιώνες.

Γνωστόν είναι προσέτι, δτι οί μονομάχοι ησαν κατ’ άρχάς αιχμάλωτοι 
έν πολεμώ, βάρβαροι' ειτα τών αιχμαλώτων μη άρκούντων, καταδεδι- 
κασμένοι, δούλοι, λίαν πολυάριθμοι δπως έξεγερθώσιν έν Καμπανίρε είς 
την ύπό τοϋ Σπαρτάκου πολεμικήν πρό,σκλησιν. 'Γπατικοΐ στρατοί ένικη- 
θησαν και οί ρωμαίοι αιχμάλωτοι, μονομάχοι καί.ουτοι γενόμενοι, ηναγ- 
κάζοντο ν’ άλληλοσφάζωνται περί τάς πυράς τών αρχηγών των. Έν τού- 
τοις αί μάχαι αύται έπαύσαντο ολίγον κατ’ δλίγον ούσαι βάσανοι καί τι- 
μωρίαι, έθεωροΰντο δέ ώς βάρβαρα θεάματα, βίαιοι παντομΐμαι, όμοια*,  
τών έτι καί νΰν έν Άγγλίη καί Ίσπανί^, τάς δποίχς δέν ηδυνηθησαν νά 
καταστείλωσιν. Οί μισθοφόροι στρατοί έσφάζοντο έν τοΐς ίπποδρομίοις, 
δπως διασκεδάσωσι τούς ρωμαίους (ούδείς λέγει, δπως τούς έθίζωσιν είς 
πόλεμον), πολΐται έλάμβανον μέρος έν τοΐς άγώσι τούτοις, έπίσης ίππόται» 
αύτοκράτορες, καί γυναίκες, οί δέ Σαμνΐται, οί Γαλάται καί οί Θράκες οί 
είς την κονίστραν κατερχόμενοι δέν ησαν πλέον τι η μετημφιεσμένοι 'Ρω
μαίοι. Τά θεάματα ταΰτα δσημέραι διεποικίλλοντο" προσετίθεντο είς ταΰτα 
θηριομαχίαι (venationes) έν αΐς άγρια ζώα άλληλοκτονοϋντο, η έρρίπτοντο 
κατά τών Θηριομάχων καί τών χριστιανών*  οί κίρκοι μεταβαλλόμενοι είς 
λίμνας προσέφερον τώ ένθουσιώντι θεατή αληθείς ναυμαχίας, δέκα δέ χι
λιάδες μονομάχων ώρμησάν ποτέ κατ’ άλληλων, διότι τό άπητησεν η αύ- 
τοκρατορικη φαντασία τοΰ Τραϊανού. Οί άγώνες διηρκουν 123 ημέρας. 
Φαντάσθητε την σφαγήν.

Οί μονομάχοι τ^ς Πομπηίας ησαν έν μέρει "Ελληνες καί αληθείς βάρ
βαροι*  τά ί'χνη άτινα έν τη μικρά πόλε! άφηκαν μαρτυροΰσιν, δτι διηγον 
βίον λίαν εύάρεστον. Βεβαίως, δέν ήδύναντο νά ζώσιν, δπως έν 'Ρώμη έν 
οίκειότητι μετά των αύτοκρατόρων καί τών αύτοκρατειρών' άλλ’ έκτος
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τούτου νίσαν καί τά χαϊδευμένα τοΰ οχλου παιδία. Κατοικοδντες έν 
ώραιοτάτω στρατώνι, παρά πολλών έφθονοΰντο*  οί τοίχοι γέμουσιν έπι- 
γραφών, αίτινες άφορώσιν αύτούς*  τά θερμοπόλια, τά πανδοχεία καί τά 
καταγώγια μεταβιβάζουσι τά ονόματα των είς τούς μεταγενεστέρους. Οί 
άστοί, αί γυναίκες καί αύτά τά παιδία τούς έθαύμαζον*  έν τινι τοίχω της 
οικίας τοΰ Προκούλου, φαίνεται έτι άτεχνος είκών μονομάχου, ην βεβαίως 
θά έζωγράφησεν δ υιός τοΰ οικοδεσπότου. 'Ο περί ού ο λόγος μονομάχος 
κατωκει έν τφ οί'κω, διότι άνεΰρον τό κράνος του. ΎΙίτο λοιπόν δ ξένος 
της οικογένειας. Ό θεός γίνώσκει έάν τόν έπανηγύριζον, τόν έθώπευον, 
τόν ηκουον ! ' .

"Οπως ί'δης τούς μονομάχους ενόπλους, πρέπει νά διέλθης άνωθεν τοΰ 
μη άνακαλυφθεντος έτι μέρους τνίς πόλεως, άνά μέσον αμπελώνων καί κα
τάφυτων κήπων, έν τινι δέ γωνίας της Πομπηίας Ν. Α. ώς είς τό βάθος 
φαραγγος, φαίνεται τό άμφιθέατρον. Είναι κίρκος περικυκλούμενος ύπό 
βαθμιδών καί έπί τών τειχισμάτων της πόλεως έρειδόμενος’ ό εξωτερι
κός τοίχος είναι ολίγον υψηλός, διότι η κονίστρα έπρεπε νά οούσσηται είς 
τό έδαφος*  θά έλεγέ τις δτι ^το μέγα πλοΐον έπί ττίς άμμου ριφθέν. Έκ 
τοΰ έξωτερικοΰ τούτου τοίχου σώζονται δύο μεγάλαι αψίδες καί τέσσα- 
ρες κλίμακες άναβαίνουσαι είς την κορυφήν της οικοδομάς. Ή κονίστρα 
έκληθη ούτως ένεκα τ·ης καλυπτούσης αύτην άμμου ητις έπινε τό αίμα.

Φθάνει τις έκεΐ διά δύο θολωτών καί λιθοστρώτων διαδρόμων λίαν 
επικλινών*  εις τούτων ένισχύεται ύπό επτά αψίδων βασταζουσών τό βά
ρος τών κλιμάκων. Άμφότεραι τέμνουσι δίοδον πλαγίαν καί κυκλοτερή, 
πέραν τ·ης οποίας εύρύνονται*  έκεΐθεν οί μονομάχοι ώπλισμένοι ■ πεζοί καί 
έφιπποι, ύπό τόν ήχον τών σαλπίγγων, άπελύοντο είς την κονίστραν, 
την οποίαν περιηρχοντο πριν είσέλθωσιν είς τό άγωνιστηριον*  έπανηρ- 
χοντο έπειτα καί είσηρχοντο άνά δύο άκολουθοΰντες την τάξιν της μάχης.

Δεξιόθεν της κυρίας εισόδου, ηνοίγετο θύρα τις έπί δύο δωματίων τε
τραγώνων καί διά κιγκλίδων περιπεφραγμένων, έν οϊς ένέκλειον πιθανώς 
τά θηρία. Έτέρα στενοτάτη δίοδος έφερεν από της όδοϋ είς την κονίστραν 
εγγύς της οποίας διά μικρας κλίμακος, άνηρχετο είς κυκλοτερές τι δω- 
μάτιον, ώς φαίνεται τό spoliatorium, έν ώ άπεγύμνουν τούς νεκρούς μονο
μάχους. . _

Ή κονίστρα ητο ωοειδής 68 μέτρων έπί 36. Περιεβάλλετο δέ ύπό τοί
χου 2 μέτρων άνωθεν τσΰ δποίου φαίνονται έτι αί δπαί τών δρυφράκτων. 
καί τών σιδηρών κιγκλίδων, αΐτινες εμπόδιζαν τοΰ νά έξέρχωνται οί άνα- 
πηδώντες πάνθηρες. Έν τοΐς μεγάλοις άμφιθεάτροις, πέριξ τών τειχι
σμάτων, ύπαρχε τάφρος πληρης ΰδατος δπως φοβώνται οί ελέφαντες. Τούς 
ένόμιζον ύδροφόβους.

Εικόνες καί έπιγραφκί έκάλυπτον τόν τοίχον της κονίστρας. Έκ τών
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έπιγραφών τούτων μκνθάνομεν τά ονόματα πών διάρχων (Ν. Istacidius, 
A. Audius, Ο. Coesetius, Sextus Capito, Μ. Gantrius Marcellus), οϊτινες 
άντί τών άγώνων καί της φωταψίας, ήν άμα τή παραλαβή τής άρχον- 
τείας των ώφειλον νά ζαταβάλλωσι, κατεσκεύασαν τή διαταγή τών δε- 
καδαρχών τρία έμβολα (cunei). Έξ έτέρας επιγραφής μανθάνομεν δτι δύο 
άλλοι δίαοχοι, οί Gaius Quinctius Valgus καί Marcus Partins, έπί πενταε
τίαν δίαοχοι, συνέστησαν ιδία δαπάνή τούς πρώτους αγώνας, προς τιμήν 
τής άποικίας, και παρεχώρησαν διά παντός τδν χώρον τοϋ άμφιθεάτρου. 
Οί δύο ουτοι άρχοντες θά ήσαν πολύ γενναιόδωροι καί θαυμασταί τών 
θεαμάτων. Γνωρίζομεν δτι συνετέλεσαν έξ ί'σου είς τήν άνεγερσιν τοϋ 
’Ωδείου.

Θέλετε τώρα νά διατρέξωμεν τδ σύνολον τών κλιμάκων, τδ visorium ; 
Τρία κοίλα ύπάρχουσιν ώς είς τά θέατρα*  τδ κατώτερον είναι δινιρημένον 
δι’ εισόδων καί ιδίων βαθμιδών είς 18 θεωρεία*  τδ μέσον καί τδ άνωτε- 
ρον είς γωνίας*  τδ ποώτον δι’ 20 βαθμιδών, τδ δεύτερον διά 40*  κυ- 
κλωθεν τούτου ύπάρχει τοίχος έν είδει περιβόλου τεμνόμενος ύπδ παρό
δων, καί άποτελών δώμα επίπεδον, έν φ ήδύναντο νά ϊστανται δρθιοι 
πολλοί ύστερήσαντες Θεαταί, και δπου έξετέλουν τά αναγκαία μηχανή
ματα πρδς έ'ντασιν τοΰ καταπετάσματος*  ταϋτα πάντα αποτελούν συ- 
νολον 34 βαθμιδών, έφ’ ών περί τούς 20,000 θεατών συνηθροίζοντό. Ουδεν 
άπλούστερον και ευφυέστερου τοΰ συστήματος τών κλιμάκων, δπερ ζα- 
θίστα δυνατήν καί εύ'κολον τήν κυκλοφορίαν τοΰ απείρου τούτου πλήθους, 
τοΰ κυκλοτερούς καί θολωτού διαδρόμου, δστις ύπδ τάς βαθμίδας πεθιε- 
τρεχε τήν κονίστραν καί ώδήγει διά μ.εγάλου άριθμοΰ βαθμιδών διαζρινο- 
μένων άπδ τής κλίμακας τοΰ κατωτάτου κκί μεσαίου κοίλου, ένώ άνω- 
τεοαι κλίμακες άνεΐλζον τδν λκδν είς τήν δι’ αύτδν προωρισμενην δροφην.

Εκπλήττεται τις βλέπων άμφιθέατρον τόσον μέγα είς τοσοΰτον μι- 
κράν πόλιν. Μή λησμονώμεν δμως, δτι ή Πομπηία προσειλκυεν είς τας 
έοοτάς της τούς κατοίκους τών ομόρων αυτή πόλεων*  ή ιστορία μαλιστα 
άναφέρει ώς πρδς τοΰτο άνέκδοτόν τι λίαν διδακτικόν.

Ό γερουσιαστής Liven&’us Segulus, έζδιωχθείς τής 'Ρώμης κκί κατα
φυγών είς Πομπηίαν, προσέφερε τή μικρίρ ταύτν) πόλει, ήτις τον εφιλο- 
ξένησεν, άγώνα μονομάχων. Πολλοί έκ Νοζέρης είχον προσελθει είς την 
εορτήν*  έ'ρις τις διηγέρθη (πιθανώς έκ τών έπαρχικκών άντιζηλιών προ- 
κληθεΐσα, αιωνίων τής Ιταλίας πληγών), έκ δέ τών λόγων ήλθον εις λι
θοβολισμούς, καί ξιφοκτυπήματα, έξ ών έπληγώθησκν και έθανατω- 
θησάν τινες. Όλιγώτεροι δντες οί έκΝικέρης έλθόντες έ'παθον περισσότερον, 
καί μετέβησαν δπως παραπονεθώσιν είς 'Ρώμην. Ή ύπόθεσις υπεβλήθη 
τώ Αύτοκράτορι, δστις παρέπεμψεν αύτήν είς τήν Γερουσίαν, αυτή δε πά
λιν παρέπεμψεν είς τούς ύπάτους,ουτοι δέ τήν έπεστρεψαν είς τήν Γερου

σίαν. Έξεδόθη τέλος ή άπόφασις: τά θεάματα άπηγορεύθησκν έπί δε
καετίαν έν Πομπηία. Γελοιογραφία παριστώσα τήν τιμωρίαν άνευ- 
ρέθη έν τή δδώ Έρμοΰ*  παρίσταται μονομάχος ώπλισμένος κκταβαίνων 
είς τδ άμφιθέατρον φοίνικα άνά χεϊρας κρατών*  άριστερόθεν, άλλος τις 
σύρει ετερον πρδς αύτδν έπί τίνος βαθμίδας: δ τρίτος ούτος έ'χει τούς 
βραχίονας δεδεμένου;*  είναι άναμφιβόλως αιχμάλωτός τις. Τδ δλον συνο
δεύεται ύπδ τής εξής έπιγραφής : «Καμπανοί, ή νίκη σας ήτο επίσης δλε- 
Θρία ώς καί είς τούς κατοίκους τής Νοκέρηςε. ' Ή χειρ τής 'Ρώμης, πάν
τοτε ή χειρ τής 'Ρώμης !

Τά διατάγματα τά άφορώντα τά άμ.φιθέατρα έφηρμόζοντο καθ’ δλην 
την αύτοκρατορίαν. Μία τών Πομπηϊκνών επιγραφών άναφέρει δτι δ δίκρ- 
χος G. Cuspius Pansa είχε διορισθή, δπως έφορεύη τούς άγώνας καί προ
σεχή είς τήν διατήρησιν τοΰ Πετρονίου νόμου. 'Ο νόμος ουτος άπηγόρευεν 
είς τούς γερουσιαστής νά μάχωνται έν τή κονίστρα κκί νά πέμπωσι δού
λους μή καταδεδιζασμένους. 'Όμοια λοιπδν τούτοις ητον άνάγκη νά άπα- 
γορεύωνται!

Περιέγραψα τήν κονίστραν καί τάς κλίμακας*  μεταβαίνω ή'δη είς τά 
θεάματα. Θέλετε Θήραν ή άγώνα μονομάχων ; Ούδέν επινοώ ενταύθα*  
έ'χω τεκμήρια εύρεθέντα έν Πομπηία (τάς εικόνας τοΰ άμφιθεάτρου καί 
τά άνάγλυφκ τοΰ τάφου τοΰ Σκαύρου), ατινα πκριστώσι σκηνάς, τάς 
οποίας δέν έ'χω ή νά μεταφράσω είς πεζδν λόγον. ’Άς είσαγάγωμεν λοι- 
πδν τάς 20,000 θεατών κλιμακηδδν καθημένων έπί τών 34 σειρών πέ- 
ριξ τή; κονίστρας, άς καθήσωμεν μετ’ αύτών καί άς παρατηρώμεν.

Ίόου έν πρώτοις ή Θήρα. Πάνθηρ δεδεμένος διά μακροΰ σχοινιού έπί τδν 
τράχηλον ελεύθερου ταύρου, δρμκ κατά νέου τίνος θηριομάχου δύο άνά 
χεϊρας κρατοΰντος άκόντια. Άνήρ μκκρδν δόρυ κρατών παροξύνει τδν 
ταύρον, δπως κινηθή καί ύποβοηθεΐ τήν δρμήν τού δεδεμένου πάνθηρος. 
Ό τά άκόντια κρατών νέος, δόκιμος θηριομάχος, διατελεΐ είσέτι είς δο
κιμασίαν : εάν δ ταύρος δέν κινήται, ούδένκ τρέχει κίνδυνον, άλλά δέν 
έπεθυμουν νά ήμαι είς τήν θέσιν του.

"Επεται μάχη σπουδαιότερα μεταξύ άρκτου καί άνθρώπου, δστις έρε- 
θιζει αυτήν εκτείνων πρδς αύτήν οθόνην, δπως πράττουσιν οί ταυρομάχοι. 
Ετερον σύμπλεγμα δεικνύει τίγριν καί λέοντα κατ’ άντιθέτους διευθύν

σεις φεύγοντας. ’Άοπλος καί γυμνδς άνθρωπος καταδιώκει τήν τίγριν, 
ήτις βεβαίως δεν θά ήτο πολύ άγρία. Άλλ’ ιδού, δραματικωτέρα θηριο
μαχία. Ό γυμνδς θηριομάχος διατρύπα λύκον, δστις φεύγει, φέρων τήν 
εις το σώμα του έμφυτευθεΐσαν λόγχην, άλλ’ δ άνθρωπος κλονίζεται, καί 
κάπρος έπιπιπτει κατ’ αύτοΰ. Ταυτοχρόνως έ'λαφος, άνατραπεΐσα ύπδ

I Βλεπε την γελοιογραφίαν ταύτην !ν τφ άξιολόγφ συγγράμματι τοΰ x. Chawpfleury 
• Sa Caricature antique».

Γόμος Η*.  9, ίο, U.— Σεπτέμβριος, ’Οκτώβριος, Νοέμβριος 1884. 41 
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βρόχου, δστις κρέμαται έ'τι άπδ τών κεράτων της, άναμένει την άγραν. 
Οί κύνες δρμώσι αί δ’ άγριαι ύλακα'ΐ άντηχοΰσιν άπδ κοιλάδας είς κοι
λάδα. Θεωρήσατε τδ σύμπλεγμα τοΰτο τών νικητών άληθής ταυρομά
χος έβύθισε τδ δόρυ του είς τδ στήθος ταύρου, μετά τοσκύτης δυνάμεώς, 
ώστε δ σίδηρος εξέρχεται διά της ράχεως τοϋ ζώου*  έτερος καταβάλλει 
καί διαπείρει άρκτον' κυων άναπηδή έπί τδν τράχηλον δραπέτου κάπρου 
και τδν δάκνει, έν τώ μέσω δέ τοΰ θηριοτροφείου τούτου, τοΰ ύπδ παν
θήρων καί λεόντων κατοικουμένου τρέχουσιν οίκτρώς δύο λαγωοί πρδς δια- 
σκέδασιν τοΰ πλήθους. Οι 'Ρωμαίοι ήγάπων τάς τοιαύτκς αντιθέσεις, αΐ- 
τινες παρέσχον την περίστασιν είς τδν Γαλλιηνδν νά φκνή γενναίος. Κοσμη
ματοπώλης τις,λέγει ό Magnin, έπώλησεν είς την σύζυγόν του λίθους πο
λυτίμους άναγνωρισθέντας ψευδείς. Ό αύτοκράτωρ συνελαβε τδν άτιμον 
τοΰτον έ'μπορον καί τδν κκτεδίκασεν είς τούς λέοντας, άλλ’ άντί λεόν
των άφέθη κατ’ αύτοϋ καπόνιον. Επειδή δέ οί πάντες έξεπλήττοντο 
ζητοΰντες την λύσιν τοΰ αινίγματος τούτου, εϊπεν αύτοΐς διά τοΰ κήου- 
κος. «Ό άνθρωπος ούτος ήθέλησε νά άπατήση, άλλ’ήπατήθη καί αύτός.»

Περιέγραψα τάς Θήρας τής Πομπηίας, αΐτινες ήσαν μικραι συγκρινόμε- 
ναι πρδς τάς τής Ρώμης. Γνωστόν, δτι ό Τίτος, έφόνευσεν· έν μιί£ ήμέρ.ρρ 
5,000 ζώα ενώπιον 80,000 θεατών. Όμολογησωμεν όμως, δτι ίκανώς 
δραματικαΐ θά ήσαν καί αί τών επαρχιών θήραι, μέ τήν μικράν ταύτην 
προεισαγωγήν τών τίγρεων, τών λεόντων, τών πανθήρων και τών κάπρων.

Φθάνομεν είς τούς τών μονομάχων άγώνας. “Ηρχιζον ούτοι διά προει- 
σαγωγών. Είς κοσμήτωρ, μακράν βακτηρίαν κρατών, διαγράφει τδν κύ
κλον δπου δφείλουσιν οί άντίπαλοι νά περιορισθώσιν. Εις τούτων, ήμιω- 
πλισμένος, φυσ^ τήν σάλπιγγά του’ δύο παιδίκ έπισθέν του ίστάμενα τώ 
κρατοΰσι τδ κράνος και τήν άσπίδα του. Ό άλλος τήν άσπίδα μόνον κρατεί 
πρδς τδ παρδν άνά χεΐρας'. δύο δούλοι τώ φέρουσι τδ κράνος καί τδ ξίφος. 
Ή σάλπιγξ ή'χησεν, δ κοσμήτωρ κκί οί δοΰλοι ήφανίσθησαν' οί μονομάχοι 
έ'ρχοντκι είς χεΐρας. Ό είς τούτων είναι άτυχής, ή αιχμή τοΰ ξίφους του 
κάμπτεται, ρίπτει τήν άσπίδα του' τδ αίμα ρέει έκ τοΰ βραχίονας του, 
8ν τείνει πρδς τδν λαδν υψών τδν λιχανδν δάκτυλον' είναι τδ σημεϊον δπερ 
ποιοΰσιν οί ήττώμενοι έπικαλούμενοι τήν χάριν. Οί θεαταί δμως δέν συγκα- 
τανεύουσι νά δοθ'/ί ή αίτουμένη χάρις καί είς σημεϊον άρνήσεως, αί 20,000 
θεατών άνέτεινον τήν δεξιάν χεΐρα, μετ’ άνατεταμενου τοΰ άντίχειρος. Ό 
άνθρωπος δφείλει ν’ άποθάνη' δ νικητής προβαίνει, δπως τδν φονευση.

Θέλετε άγώνα έφιππον; δύο ιππείς τρέχουσιν ο μέν έπί τδν δέ' φέρουσι 
τδ κράνος μετά προσωπείου, τδ δόρυ καί τήν κυκλοτερή άσπίδα (parina), 
είσίν δμως ελαφρώς ώπλισμένοι' είς μόνον τών βραχιόνων των, δ κρατών 
τδ δόου, καλύπτεται δι’ έπιδέσμων ή διά μετάλλινων έπιβραχιονίων. 
Γινώσκουσι τά ονόματα των καί τδν άριθμδν τών νικών των (δεκαπέντε 

§ πρώτος, δ Βέβρυξ, βάρβαρος’ ένδεκα δ δεύτερος, δ Νοβίλιωρ, Ρωμαίος). 
'Η μάχη είναι άκόμη άμφίβολος' δ Νοβίλιωρ καταφέρει διά τοϋ δόρατος 
κτύπημα άποκρουσθέν ύπδ τοΰ Βεβρυκος.

Προτιμάτε μονομαχίαν περιεργοτέραν μεταξύ ένδς άκολούθου (secutor) 
καί ένδς δικτοβόλου (retiarius) ; Ό δεύτερος ούδέ κράνος ουδέ θώρακα φέ
ρει, άλλά διά μέν της άριστερκς φέρει άκόντιον μέ τρεις αίχμάς τρίαι
ναν κκλούμενον, διά δέ τής δεξιάς δίκτυον, δπερ προσπαθεί νά ρίψη έπι 
τής κεφαλής τοϋ άντιπάλου του. ’Εάν δέν έπιτύχη, άπώλολεν' δ secutor 
τδν καταδιώκει τότε, μέ τδ ξίφος άνά χεΐρας κκί τδν φονεύει. Άλλ’ έν 
τω άγώνι, είς 8ν παριστάμεθα, δ secutor ήττημένο; πίπτει γονυκλινής' δ 
δέ retiarius Νεπιμος, πεντάκις ήδη νικητής, τδν συλλαμβάνει άπδ τής 
ζώνης κκί τφ θέτει τδν ένα πόδα έπί τής κνήμης, άλλά τής τριαίνης μή 
άρκούσης δπως τδν φονεύση, έρχεται δεύτερος secutor, δ 'Ιππόλυτος, πεν
τάκις καί ούτος νικητής άναγορευθείς. Ό 'Ιππόλυτος στηρίζει τήν μίαν 
χεΐρα έπί τοΰ κράνους τοϋ ήττηθέντος, δστις έπί ματαίω τδν αρπάζει έκ 
τών γονάτων, διά δέ τής άλλης τοΰ άποκόπτει τδν λαιμόν.

Ό θάνατος, πάντοτε δ θάνατος. ’Εν ταΐς είκόσιν, έν τοϊς άναγλύφοις 
άτίνα περιγράφω, έν ταΐς σκηναΐς άς παριστάνουσιν, έν ταΐς κονίστραις 
δπου οί άγώνες ούτοι έτελοΰντο, ούδέν έτερον βλέπω ή δυστυχείς σφαζο- 
μένους. 'Ο εις κρατών όπισθέν του τήν άσπίδα, προσπαθεί νά πέση μετά 
χάριτος, δ έτερος γονυκλινής, σφίγγει διά τής χειρδς τήν πληγήν, τήν 
δ’ άλλην τείνει πρδς τδν λαόν' καί ούτοι μέν φαίνονται ίκετεύοντες, άλ
λοι δέ μένουσιν άπαθεΐς, πάντες δμως θά κυλισθώσιν έπί τής κονίστρας, 
καταδεδικασμένοι ύπδ τής άδυσωπήτου μανίας λαοΰ αίμα διψώντος. β'Η 
σεμνή παρθένος, λέγει δ Ίουβενάλιος, άνκτείνουσα τδν λιχανδν, διατάσ- 
σει δπως άνοίξωσι τδ στήθος τοΰ άνθρώπου τούτου τοϋ είς τήν κόνιν κει
μένου». Ναί πάντες. δ βαρέως ώπλισμένος Σαμνίτης, δ Γαλάτης, α Θράξ 
δ secutor, δ dimacherus, ό διά δύο μαχαιρών ώπλισμένος, δ Μορμύλλων 
φέρων κράνος έχον εικόνα ιχθύος (δ ύπδ τοϋ retiarius μετά τοΰ δικτύου 
του διωκόμενος, οστις τφ ψάλλει τήν έπωδδν ταύτην' «Δεν έ'χω τίποτε 
έναντίον σου. άλλά κατά τοΰ ιχθύος σου, διατί μέ φεύγεις ;) — πάντες 
έπρεπε νά άποθάνωσι ταχέως ή βραδέως, έστω καί μετά τήν εκατοστήν 
νίκην, έν τή κδνίστργ ταύτη, δπου ύπηρέτης τις τοΰ θεάτρου, ‘Ερμου 
στολήν φέρων,εψαυεν αυτούς διά ζεστοΰ τίνος σιδήοου, όπως βεβαιωθή έάν 
ήσαν νεκροί.Έάν έκινοΰντο άκόμη, τούς άπετελείωνεν' έμεναν παγωμένοι, 
άκίνητοι, δοΰλός τις έκαμάκιζεν αύτούς κκί άνέσυρε δι’ άγκιστρων' έκ τοϋ 
βορβόρου τούτου τοϋ άποτελουμένου έξ άμμου καί αίματος, μέχρι τοϋ στε
νού διαδρόμου (porta libitinensis) επικήδειου θόρας, δπόθεν τούς έρριπτον 
είς τδ spoliarium (σκυλευτήριον),όπως σώσωσι τουλάχιστον τά όπλα και τά 
ενδύματα των!—Τοιοΰτοι ήσαν οί άγώνες τοϋ άυ.φιθεάτοευ.



Η ΠΟΜΠΗΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΜΠΗΙΑΝΟΙ 617
616 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Θ'. ; .

Η EKPUZIS

Κατακλυσμός τέφρας.—Κατακλυσμός κυρός,—Φυγή Πομπηϊανών—Προλήψεις 
Πομπηϊανών. —Τά θύματα. ‘Η οικογένεια τοΰ Δεομήδους, ό σκοπός, ή έν τφ. 
τάφ<ρ κτισόεΐσα γυνή, ό ϊερεΰς τής "Τσιδος, οί ένηγκαλισμβνοι έρασταΐ, κτλ 
Οί σκελετοί.—Τά ύπό τοΰ Βεσουϊίου ά-ποτεφρωΟέντα πτώματα.

Ή τρομερά έ'κρηξις ή την πόλιν έξαφανίσασα, συνέβη έν ήμέρφ καθ’ήν 
έτελεΐτο εις τών προειρημένων αγώνων, την 23ην Νοεμβρίου 79. Αί μαρ
τυρίκι τών Αρχαίων, τχ ερείπια της Πομπηίας, τά Αλλεπάλληλα στρώ
ματα τής τέφρας και τής κισσήρεως τά κατακαλύψαντα αυτήν, οί σκε
λετοί οί έν τή στάσει τής Αγωνίας καί τοΰ θανάτου εύρεθέντες, πάντα 
ταϋτα Αφηγούνται ήμϊν την καταστροφήν*  ούδεν έχει ή φαντασία να πρόσ
θεση, ή είκών είναι εκεί, προ τών δφθαλμών μας, παριστάμεθα, την βλέ- 
πομεν. Καθήμενοι εις τδ άμφιθέατρον, φεύγομεν ημείς αύτοί εις τάς πρώ
τα; δονήσεις, εις τάς πρώτα; λάμψεις τάς αγγελλούσας τήν πυρκα'ίάν καί 
τήν καταστροφήν. Τδ έδαφος έτινάχθη πολλάκις, καί είδος τι σίφωνος 
κονιοοτοΰ, έπί μάλλον καί μάλλον πυκνούμενον, περιειλίσσετο εις τον ου
ρανόν. Πρό τινων ημερών, έγενετο λόγος περί γιγάντων, οίτινες, δτέ μέν 
έπί τοΰ ορούς, δτέ δέ έπί τής πεδιάδος, διήρχοντο τον αιθέρα' ή'δη ανα- 
βιοϋσι καί άνορθοϋνται έν δλγ αυτών τή έπάρσει εις τούς στροβίλους τοϋ 
καπνού, ενώ Ακούεται παράδοξος θόρυβος, φοβερός μυκηθμός, Ακολούθως 
Αλλεπάλληλοι βρονταί καί ή νύξ έπήλθε' νύξ φρίκώδης*  εύρεΐζι φλόγες 
περιβάλλουσι τά σκότη. Φωνάζουσιν έν ταϊς όδυϊς*  «δ Βεσούβιος καίεται!® 
Πάοαυτα οί Πομπηϊανοί τεταραγμενοι, έπτοημενοι, καταλείπουσι τδ Αμ- 
οιθέατρον, ευτυχείς λογιζόμενοι διότι εύρίσκουσι προ αύτών τόσας εξό
δους, ώστε νά έξέλθωσι φύρδην μύγδην χωρίς νά κατασυντριβώσι, καί 
τινα βήυ.ατα Απωτέρω τάς πύλας τής πόλεως καί τής έζοχής ανοι
κτάς. ’Αλλά, μετά τήν πρώτην έ'κρηξιν, μετά τον κατακλυσμόν τής τέ
φρας, έπέρχεται δ κατακλυσμός τοϋ πυρδς, καί τών ύπδ τοϋ ανέμου ωθού
μενων έλαφρών καί φλεγόντων λίθων — θά έλεγε τις οτι πίπτει πυρίνη 
χιών—κατερχομένων βραδέως, όλεθρίως, ανευ διαλείμματος, μετ’ αδυσώ
πητου συνεχείας’ ή στερεά αυτή φλδξ έμφράττει τάς οδούς, σωρεύεται 
έπί τών στεγών, καί καταπίπτει έντδς τών οικιών μετά τών θραυσμε- 
νων κεράμων καί τών άνημμένων δοκών’ ούτως ή πυρκαϊά καταπίπτει 
Από δροφής εις οροφήν έπί τοϋ λιθοστρώτου τής αύλής, έ'νθα έπισωρεύον- 
ται, ώς τδ χώμα τδ πληρούν ανοικτόν τάφρον, αί έρυθρκί καί καίουσαι 
αυται τολύπαι, αίτινες άδιαλείπτως κατέρχονται ήρέμα καί όλεθρίως.

Οί κάτοικοι φεύγουσι πανταχόθεν. Οί τολμηροί, οί νέοι, οί.περί τής 
ζωής των μόνον φροντίζοντες, κατορθοΰσι νά διαφύγωσί. Τδ Αμφιθέατρού

έκενώθη έν ριπή οφθαλμού, δέν μένουσιν εΐμή οί νεκροί μονομάχοι. ’Αλλά 
δυστυχία εις τούς καταφυγόντας εις τά εργαστήρια, ύπδ τάς αψίδας τοϋ 
θεάτρου ή είς τά υπόγεια- ή τέφρα τούς καλύπτει καί τούς πνίγει. Δυ
στυχία πρδ πάντων είς τούς φιλάργυρου; καί τούς πλεονέκτας, είς τήν 
σύζυγον τοΰ Προκουλου, είς τήν εύνοουμένην τοϋ Σαλλουστίου, είς τάς 
κόρα; τοΰ οίκου τοΰ ποιητοΰ, αίτινες έβράδυναν δπως συμπαραλάβωσι τά 
πολύτιμα κοσμήματά των' πίπτουσιν έξ Ασφυξίας έν μέσφ τών κοσμη
μάτων των, άτινα πέριξ αύτών διεσπαρμένα, θά μαρτυρήσωσιν εις τδν 
μέλλοντα κόσμ.ον τήν ματαιότητα τών κυρίων των. Γυνή τις, έ'τρεχε 
κατά τύχην, έν τφ προδόμφ τώ Αγοντι πρδς τδν οίκον τοΰ Φαύνου, κα
τάφορτος κοσμημάτων- μή δυναμένη πλέον ν’ Αναπνεύσγ] κατέφυγεν εις 
τδ γραμματοφυλάκιον*  προσεπάθησεν, Αλλ’ έπί ματαίω νά κρζτήσν) διά 
τών βραχιόνων της, τήν έπ’ αύτής πίπτουσχν οροφήν. Άτωλέσθη κατα- 
συντριβεΐσα*  ή κεφαλή της δέν εύρέθη. .

Πυκνόν πλήθος θά συνεκρούσθη έπί τή; οδού τών Τάφων, τών μέν ερ
χομένων έκ τή; έξοχης όπως ζαταφύγωσιν είς τήν πόλιν, τών δέ φευ- 
γόντων τάς πυρποληθείσας οικίας των, όπω; ζητήσωσι τήν σωτηρίαν των 
ύπδ τον Ανοικτόν ούρανόν. Είς τών πρώτων έ'πεσε πρδς τά έμπρδς έ'χων 
έστραμμένους τούς πόδας πρδς τήν πύλην τοϋ 'Ηρακλείου*  έτερος έπί τής 
ράχεως μέ τού; βραχίονας ύψωμένους κρατών εί; τάς χεΐρας 127 Αργυρά 
νομίσματα καί 69 χρυσά*  έτερος επίσης έπί τή; ράχεως' — γεγονός πα
ράδοξον ! Απέθανον πάντες είς τδν Βεσούβιον Ατενίζοντες. Γυνή τις, κρα
τούσα παιδίον είς τάς Αγκήλας της, προεφυλάχθη έντδς τάφου, τδν όποιον 
ή έ'κρηξις Απέφραξε' στρατιώτης τις πιστός είς τδ καθήκον του, έ'μεϊνεν 
όρθιος εις τήν σκοπιάν τόυ πρδ τής θύρας τοΰ 'Ηρακλείου, τήν μίαν χεΐρα 
έ'χων έπί τοϋ στόματος, τήν άλλην έπί τοΰ δόρατος’ Απώλετο γενναίως.'Η 
οικογένεια τοΰ Διομήδους είχε συναθροισθή έν τφ οίνώνι, όπου δεκαεπτά 
θύματα, γυναίκες, παϊδες καί ή νέα κόρη, ή; ό λαιμός Απελιθώθη έν τή 
τέφριγ, ένεταφιάσθησαν ζώντα, μετ’ άλλήλων συνεσφιγμένα, καί Αποθα- 
νόντα ύπδ τής Ασφυξίας ή πιθανώς τής πείνης. Ό Άρριος Διομήδης έ'σώθη 
μόνος, έγκαταλιπών τήν σύζυγόν του, καί μόνον δοΰλόν τινα φέρων μετ’ 
αύτοΰ, δστις έκράτει τδ βαλάντιόν του*  Αλλ’ έ'πεσε καί αύτδς κεραυνω
θείς πρδ τοΰ κήπου του. Καί πόσοι άλλοι δυστυχείς, τών όποιων γινώ- 
σκομεν τήν τελευταίαν ώραν' ό ίερεύς τή; ’Ίσιδος, δστις περιβληθείς ύπδ 
τών φλογών καί μή δυνάμενος νά σωθή έν τή καιομένγ όδφ, διετρύπησε 
δυο τοίχους διά τοΰ πελέκεώ; του, πρδ τοΰ τρίτου όμως άποκαμών Αναμ- 
φιβόλως, ή έκ τοΰ κατακλυσμού προσβληθείς, έξέπνευσε κρατών τδν πέ- 
λεκυν άνά χεΐρας. Τά δέ δύστηνα ζώα, άτινα δεδεμένα δέν ήδύναντο νά 
διαφύγωσιν.Ό ήμίονος τοΰ Αρτοποιείου, οί ίπποι τοΰ πανδοχείου τοΰ Άλ- 
βίνου, ή α’ίξ τοΰ Συοίκου, ή έν τώ κλιβάνω τοΰ μαγειριού συσπέιρωθεϊσα
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άίν εύρον έσχάτως μέ τον κωδωνίσκον περί τον λαιμόν. Καί οί αιχμάλω
τοι τοϋ στρατώνας τών μονομάχων, οί διά βασανιστηρίων σιδηοών τάς 
κνημας έχοντες έσφιγμένας. Καί οί δυο έρασταί, ούς εύρον έν τινι έργα- 
στηρίω, εγγύς τών Βαλανείων άμφότεροι ησαν νέοι καί σφιγκτώς ένηγ- 
καλισμένοι.....

'Οποία τρομερά νύξ καί οποία η επαύριον. Ή ημέρα έπίίλθεν, άλλά το 
σκότος διαμένει· ούχί σκότος νυκτός ασέληνου, άλλά σκότος θαλάμου κε- 
κλεισμενου ανευ φωτός. Έν Μισηνίρ, ένθα εύρισκετο δ την καταστροφήν 
περιγραψας Πλίνιος δ νεωτερος, όεν ή’κουον είμη φωνάς παίδων, άνδοών 
καί γυναικών, καλουμένων, ζητούντων άλληλους, διά της φωνής μόνον α
ναγνωριζόμενων, έπικαλουμένων τον θάνατον, θρηνούντων, άγωνιώντων, 
καί νομιζόντων ότι αυτή ητο ή αιώνια νύξ, καθ’ ην θεοί τε. καί άνθρω
ποι πρού'κειτο νά άφανισθώσι. Μετά ταΰτα έπεσε βροχή τέφρας τοσοϋτον 
πυκνή, ώστε· είς επτά λευγών άπδ τοϋ ηφαιστείου άπόστασιν έπρεπε νά 
κινηταί τις άκαπαύστως δπως μη άποπνιγη. Ή τέφρα αυτή, έφθασε, λέ- 
γουσι, μέχρι της ’Αφρικής, έν πάση δέ περιπτώσει μέχρι της Ρώμης, δπου 
έπληρωσε τον άερα καί έκάλυψε το φώς της ημέρας, ούτως ώστε οί Ρω
μαίοι έλεγον «Ό κόσμος στρέφεται άνω κάτω’ δ ήλιος καταπίπτει έπί 
τ·ης γης δπως σβεσθη, η η γη άναβκίνει είς τον ουρανόν δπως πυοπο- 
ληθη». «Τέλος, γράφει δ Πλίνιος, το φώς έπανηλθεν ολίγον κατ’ολίγον, 
δ άστηρ δ διαχέων αύτδ άνείράνη, ωχρός δμως ώς έν έκλείψει. Το πάν 
μετεβληθη περί ημάς· ή τέφρα, ώς πυκνή χιών, είχε καλύψει τδ παν, 1

1 Ο συγγραφεύς άζολουθεΐ ενταύθα, ώ; πανταχοΰ, την μαρτυρίαν τών άρχα'ων ζαί τα; 
παραδόσεις τόϋ λαοϋ. Γνωρίζει όμως ό,τι περί τής έζρήξεως οί σοφοί τής Νεαπόλεως έγρα
ψαν.—Εΐναι τοϋ συρμοϋ σήμερον να όποθέτωσιν, δτι δ Βεσούβιος δεν εχαυσε τήν Πομπηίαν 
δτι ή άμμος τής λάβας οέν ήβύνατο νά φθάση παρά ψυχρά εις την μιχράν πάλιν, καί ότι τά 
ίχνη τής πυρζαϊάς προέρχονται πιθανώς έκ τών λυχνιών, ά; τινας οί κάτοικοι έν τή ξσπευ- 
σμίνη φυγή των, άφήχαν άνημμένκς έν ταϊς οΐκίαις των. Προσπαθοϋσιν ουτοι ν’ άφαιρέ- 
σωσι τήν φήμην τοϋ ηφαιστείου, ώς πυρπολιστοϋ. Πιθανόν κατά τοΰτο νά έ'χωσι δίκαιον ο< 
νεωτερισται, πρέπει όμως να ουσ.τιστώμεν είς αδτούς, μέχρις ού τδ σύστημ.ά των υπερίσχυση, 
ο ιερ οεν συμβαίνει πάντοτε. Ας περ ιμένωμεν λοιπόν ετη τινα άκόμη, πριν ή Ttfριγράψωμεν 
την εζρηξιν κατα τας δοςασιας τούτων. Ημείς έπόμεθα εις τάς τών συγχρόνων μαρτυρίαςι 
τάς όποιας ήρύσθημεν έκ τών Επιστολών τοϋ Πλινίον.

Μόλις κατά τδν παρελθόντα αιώνα ηρθη τδ άπειρον τοΰτο σάβανον, 
καί αί άνασκαφκί διηγηθησαν την καταστροφήν μετ’ ευγλωττίας, την 
δποίκν αύτδς δ Πλίνιος,μεθ’ δλον τδ ώραΐον ύφος του καί την αύθεντίαν ττίς 
μαρτυρίας του, δέν ηδύνατο νά κατορθώση. Συνέλαβον, ώς έπ’ αύτοφώρω 
τδν τρομερόν καταστροφέα είς τά ύπ’ αύτοΰ έπενε/θέντα ερείπια. Αί 
άστεγοι αυται οίκίαι, μέχρι τοΰ πρώτου πατώματος μείνασαι, καί τούς 
τοίχους των τώ ήλίω δεικνύουσαι, αί κιονοστοιχίαι αυται αί ούδέν ύποβα- 
στάζουσαι πλέον, οί ναοί οί πκνταχόθεν ηνεφγμένοι, οί άνευ αετωμάτων 
καί στοών, η σιγώσα αύτη έρημία, ή θλιβερά αύτη οψις καί η παντελής 
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άπογύμνωσις ή πρδς την έπιοΰσαν πυρκαϊάς δμοιάζουσα, πανΐκ ταυτα ηρ" 
κουν δπως συγκινησωσι την καρδίαν. Ύπάρχοοσιν ομ.ως καί αλλα, υπαρ- 
χουσι σκελετοί, τούς δποίους συναντά είς έκαστον βήμα της περιηγησεως 
ταύτης μεταξύ τών νεκρών, καί οίτινες προδίδουσι την αγωνίαν και τα 
δεινά τ'ης τελευταίας ώρας. Εύρον ηδη περί τους 600, ίσως και περισσο- 
τέοους, έκαστος τών δποίων φέρει έν αλγεινόν έπισόδειον της άπειρου κα
ταστροφής, ητις κατεκεραυνώσεν αύτους.

Πρό τινων ετών, έν τινι μικρές δδφ, ύπδ πυρσους ερείπιων, οι εργα- 
ται τών άνασκαφών παρετηρησαν χώρον τινα κενόν, είς τδ βάθος του 
δποίου έφαίνοντο οστά. Έκάλεσαν άμέσως τδν κ. Fiorrelli, δστις συνελαβε 
την έξ'ης σοφήν ιδέαν. Διέλυσε γύψον, όν έρριψεν άμεσως’εις το κοιλωμ,α, 
τοΰτ’ αύτδ έπανεληφθη καί έπί άλλων μερών, εν οις ενόμισαν, οτι είδον 
τοιαυτα οστά. Κατόπιν ήγειραν έπιμ.ελώς την επιφάνειαν της απέταλη- 
ρυμ.ένης τέφρας τ·ης καλυψάσης τδ ζητούμενον άντικειμενον. Μετά την 
άφαίρεσιν δέ της δλης ταύτης άνεφάνησαν τεσσαρα πτώματα.

Οί πάντες δύνανται νά τά ί’δωσιν ηδη έν τώ μ.ουσείιρ τ·ης Πθμ.πηίας. 
Ούδέν συγκινητικώτερον τοΰ θεάματος τούτου. Δέν είναι αγάλματα, άλλ 
άνθρώπινα σώματα ύπδ τοΰ Βεσουβίου άποτυπωθεντα. Οί σκελετοί είναι 
είσέτι έκεϊ, έν τοΐς γυψίνοις τούτοι; περικαλύμμασιν, άτινα παρεχουσιν 
δ,τι δ χρόνος θά κατέστρεφε, δ,τι η ύγρά τέφρα διετηρησε, τά ένδυματα 
δηλονότι καί τάς σάρκας, αύτην σχεδόν την ζωήν. Τά οστά εξάγονται 
έκ τινων μερών δπου ή ύλη δέν ηδυνηθη νά φθάση. Ούδαμοΰ ύπάρχει τι 
τδ δμοιον. Αί αύγυπτιακαί μούμιαι είναι γυμναί, μαΰραι, άποτροπαιοι' 
ούδέν έχουσι τδ κοινόν μεθ’ ημ.ών, είναι διηυθετημεναι διά την αιωνιαν 
άνάπαυσιν είς στάσιν κκθιερωμένην. Άλλ’ οί έκταφέντες Πομπηϊανοί είσιν 
άνθρώπινα ό'ντά άτινα βλέπομεν άποθνησκοντα.

Τδ έν τών σωαάτων τούτων είναι γυναικδς, παρά τη δποίγ εύρεθησαν 
91 νομίσματα, δύο άργυρά άγγεΐα, κλείδες καί πολύτιμα κοσμήματα. 
’Έφευγε λοιπόν αυτή φέρουσα τά πολύτιμα ταΰτα άντικείμενα, δτε κα- 
τέπεσεν έν τη μικρ^ δδώ. Την βλέπει τις είσέτι κειμένην έπί τοΰ άρι- 
στεροΰ πλευροΰ' διακρίνεται κάλλιστα δ κεφαλόδεσμός της, τδ ύφασμα 
τών ένδυμάτων της, καί δύο δακτύλια άτινα φέρει άκόμ,η έπί τών δα
κτύλων της’ η μία τών χειρών της είναι συντετριμ.μενη, φαίνεται ετι ιό 
κυψελώδης τοΰ δστοΰ συναρμογη' δ άριστερδς-βραχίων εκτείνεται εστραγ- 
γαλισμένος*  η λεπτή χειρ είναι συνεσπασμένη· θά εΐ'πη τις, δτι οί όνυχες 
εϊσηλθον είς την σάρκα- άπαν τδ σώμα φαίνεται έξοιδηκδς καί συνε- 
σταλμένον*  αί κνημαι μόνον λίαν λεπταί, έκτείνονταΓ φαίνεται δτι έπί 
πολύν καιρόν έβασανίσθη είς φρικτάς δδύνας*  ή στάσις είναι στάσις αγω
νίας, ούχί θανάτου.

’Όπισθεν αύτ’η; έκειντο μία γυνή καί μία νεάνις' η .πρεσβυτέρα, η μη- 
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τηρ ί'σως, η το ταπειν-ης καταγωγές, άν κρίνωμεν έκ τών μεγάλων ώτων 
της*  έφερε δέ είς τδν δάκτυλον σιδηροΰν δακτύλιον1 η αριστερά της κνημη 
ύψουμένη καί λελογισμένη, δεικνύει, δτι και αυτή ύπέφερεν, άλλ’ ούχί 
όσον η εύγενης κυρία1 οί πτωχοί στερούνται δλιγωτέρων, άποθνησκοντες. 
Πλησίον αυτής, ώς έπι της αύτ-^ς κλίνης, είναι κατακεκλιμένη η νεάνις1 
η μία έπι της κεφαλές, η άλλη έπί τών ποδών" αί κνημαί των διασταυ- 
ροΰνται. Ή νεάνις αυτή, παιδίον σχεδόν, προξενεί παράδοξον έντύπωσιν1 
φαίνονται λαμπρότατα τδ ύφκσμα, αί θηλεικί τών ενδυμάτων της, αί 
χειρίδες αί καλύπτουσαι τδν βραχίονα μέχρι τοΰ καοποΰ, σχίσματά τινα 
δι’ ών φαίνεται ή γυμνή σαρξ, και τά τών μικρών ύποδημάτων ποικίλ
ματα1 διακρίνει τις πρδ πάντων την τελευταίαν της ώραν, ώς εί εύρί- 
σκετο έκεϊ, ύπδ την οργήν του Βεσοβίου1 αυτή άνέσυρε την έσθητά της 
έπί της κεφαλής, ώς την κόρην τοϋ Διομηδους, διότι έφοβεϊτο1 έπεσε 
τρέχουσα κατακέφαλα, μη δυναμένη δέ νά έγερθ-ρ, έστηριξεν έπι ένδς 
τών βραχιόνων της την νεαράν κεφαλήν της. 'Π μία τών χειρών ε"ναι 
ημιανοικτη ώς εί έκράτει τι, ί'σως την καλύπτουσαν αύτην καλύπτραν. 
Τώ δστά τών δακτύλων της διαπερώσι τδν γύψον. Τδ κρανίον είναι στιλ
πνόν1 αί κνημαί πρδς τά όπισθεν ύψωμέναι καί κείμεναι αλλεπάλληλοι1 
δέν ύπέφερε πολύ, η δυστυχής κόρη, άλλά προξενεί είς τδν βλέποντα 
αύτην- περισσοτεραν λύπην τών άλλων’ μόλις ·ητο δεκαπενταετης.

Τδ τέταρτον σώμα είναι άνδρδς, τδ είδος γίγαντας. Κατέκειτο ύπτιος 
δπως άποθάνη άνδρείως" οί βραχίονες καί αί κνημαί του είναι εύθεΐαι και 
ακίνητοι. Τά ένδύματα αύτοΰ καθαρότατα άπετυπόθησαν, τά σανδάλια 
με τδ τηργανον είς τάς θηλειάς, έν τών οποίων είναι τετρυπημένον ύπδ 
τοΰ μεγάλου δακτύλου, οί ήλοι τών πελμάτων, ή γυμνή καί έξοιδημένη 
κοιλία ώς αί τών άλλων σωμάτων, ίσως έκ της επιρροής τοΰ ύδατος τοΰ 
άπολιθωσαντος την τέφραν. Φέρει, έπι τοΰ όστοΰ ένδς τών δακτυλίων, 
σιδηροΰν δακτύλιον1 τδ στόμα του είναι άνοικτδν, καί τφ έλλείπουσιν 
όδόντες τινές" η ρίς καί αί παρειαί του διαγράφονται ζωηρώς1 οί οφθαλ
μοί καί η κόμη έξηφανίσθησαν, ό μύσταξ όμως διατηρείται. Υπάρχει τι 
τδ άνδρικδν κα,ί αποφασιστικόν είς το ώραΐον τοΰτο σώμα. Μετά τάς γυ
ναίκας, αΐνινες δέν ηθελον ν’ άποθάνωσι, βλέπουσι τδν άτρόμητον άνδοα 
έν μεσω τών ερειπίων άτινα τδν συντρίβουσι" impavidum ferient ruince.. .

Παύω ένταΰθα, διότι ούδ’ αύτη η Πομπηία δύναταί νά προσφέρη ημϊν 
πλέον τι περί τοΰ συγκινητικού τούτου δράματος. Είναι ό βίαιος θάνατος 
μετά τών φρικτών βασάνων, ο θάνατος δ ΰποφέρων καί σφαδάζων, ό μετά 
παρέλευσιν δεκαοκτώ αιώνων έπ’ αύτοφώρφ καταλαμβανόμενος.

Μετάφρασις έκ τοΟ γαλλικοί ’Λλεξ. Κκράλη

ΠΕΡΙ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ή γλώσσα δέν είναι, ώς ηθελ’ ί'σως νομίσουμε, άπλώς μόνον φιλολογι
κόν άντικείμενον, Ή γλώσσα ένέχεται βέβαια, καί πολύ μάλιστα ένεχε- 
ται στη φιλολογία1 επειδή, έχτδς όποΰ η γλώσσα είναι τδ σώμα της ιδέας, 
άλλά και δι’ αύτής καλώς μεταχειριζομένης διατυπόνουνται μέ καλλιτε
χνικόν τρόπον γ ιδέες, ώστε νά έχουν ενχ όσα τδ δυνατόν ώραΐο σώμα.

Άλλά, δ κύριος προορισμός της γλώσσης είναι άλλος σπουδαιότερος. 
Ή γλώσσα είναι κοινωνικόν ζητημα" επειδή είναι τδ μόνο μέσον τοΰ άν- 
θρόπου διά την άνάπτυξην τών ψυχικών του δυνάμ.εων, διά την κοινωνι
κήν του πρόοδον, διά την έξακολουθινην καλητέρεψην του είς όλες τές δι- 

εύθυνσες" καί ώς τέτοια, έ'χει καθώς βλέπετε άλλην σοβαρότερην καί πο- 
λυτιμώτερην άξίζν, άπδ εκείνην της φιλολογικές καλλιτεχνίας.
Ή γλώσσα είναι εκείνο τδ μέσον, χωρίς τδ δποϊον η άνθρωπότης τίθελέ 

μένει αιωνίως στάσημη. Παρατηρήσετε όσα δντα είναι έλλειπη άπδ τοΰτο 
τδ μέσον1 καί θελ’ είδεϊτε ότι δέν προοδεύουν. “Η, άν θά πιστεψωμε οτι 
προοδεύουν, κάμνουν, ώς φαίνεται, την παθητικήν Δαρβινικην προοδον, 
άπδ ένα βήμα κάθε τόσα έκατομύρια χρόνους.

Φαντασθεϊτε κόσμον άπδ άνθρόπους χωρίς γλώσσαν. Οί άνθρωποι εκε ϊ 
νοι μουγκρίζοντες καί βογγώντες, ή'θελ’ αιωνίως εκφράζουν χοντροειδώς τες 
χοντροειδεις άνάγκες τους, άλλά τόσο μόνον. Τά δέ ύψηλότερα καί εύγε- 
νέστερα της ανθρώπινης ψυχ·ης, ήθελε μένουν αιωνίως άγνωστα. Τδ αί'τιον, 
Κύριοι, είναι αύτοφανές—στ η γλώσσα τών βόγγων καί τών μουγκρισμα- 
των ή'θελε λείπει η φανερότης τών ιδεών. Ή ιδέες μας τότε δέν ηθελ’ 
έχουν έχτασιν, ούδέ ανάπτυξην1 δέν ηθελ’ έννοούμεθα παρά ώς έγγιστα, 
καί χοντρικώς. Καί τί ηθελ’ εί'μασθε τότε όί άνθρωποι; ’’Ηθελ’εί'μασθε 
πίθηκες, είδος πίθηκων1 επειδή μόνη ή φανερότης της έκφράσεως είν’ εκείνη 
ποΰ βοηθώντας τδν άνθρωπον νά τελειοποιείται τον ‘ξεχωρίζει άπδ τά 
χτηνη.

Βέβαια—ΤΙ άσάφεικ στην έκφρασην είναι η καταδίκη τών χτηνών1 
(καί τδ καύχημα τών λογιωτάτων!) ΤΙ δέ σαφήνεια στην έκφρασην, είναι 
τδ ξεχωριστικδ προτέρημα τών άνθρόπων.

Γνωρίζω πολύ καλά νά έπόθη ότι ή συνείδησις μάλλον νά η ν’ εκείνη 
ποΰ μάς ξεχωρίζει άπδ τά χτηνη.’Αλλά, Κύριοι, έπιτρέψατέ μου νά άμφι- 
βάλλω είς τοΰτο, άφοΰ στην πολυχρόνια μου ύπαρξη,είδα πάμπολλους άν*  
θρόπους νά έχουν ολιγότερη συνείδηση, άπδ πάμπολα χτηνη1 άφοΰ είδα 
οτι η εύγενης, η χρηστη συνείδηση δέν είναι τόσο κοινή στούς άνθρόπους, 
οσο κολακευόμενοι ήθελε νομίσουμε. _
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Δέν διστάζω δθεν νά θέσω τή γλώσσα, και ιδίως την φανερότητα της 
γλώσσης, ως το κύριον ξεχωριστικόμας άπδ τά χτήνη' καί ώς τδ μόνο μέ
σον τής άνθρωπίνου προόδου*  άφοϋ καί διά μόνη; της φκνερότητος τή; 
έκφράσεως τών ιδεών μας,βαίνομεν είς την άνάπτυζην τών ψυχικών μας δυ
νάμεων, καί στην έξακολουθινήν καλητέρεψήν μας. Ιδού δθεν η μεγάλη 
άςίκ τής γλώσσης, ώς μέσον άναπτύξεως καί προόδου της ανθρώπινης κοι
νωνίας.

Τώρα, άν ύπάρχ·/) κανόνας χωρίς εξαίρεσην, είναι δτι,—«Πρέπει νάμε- 
ταχειριζομεθα κάθε πράγμα δια τδν σκοπδν διά τδν όποιον έγινε, καί μέ 
τρόπον αρμόδιόν και συντελεστικον πρδς τδν σκοπδν διά τδν όποιον έγινε.»

Κάθε άλλη διαφορετική μεταχείριση, είναι, άπδ τδ περσσότεοο στδ 
’λιγωτερο, κατάχρηση.

Άπδ τδν κανόνα τούτον δέν εξαιρούνται βέβαια γ γλώσσες*  άλλά καί 
τούτες πρεπει ναν τες μεταχειρίζονται οί λογικοί άνθρωποι διά τδν σκοπδν 
διά τδν όποιον έγιναν, καί μέ τρόπον συντελεστικδν πρδς τδν σκοπδν διά 
τδν όποιον έγιναν.

Ο σκοπος δια τον οποίον εγινε ή γλώσσα, ή διά νά είπώ καλήτερα, 
ο σκοπος δια τον οποίον η Θεία Πρόνοια μάς έδοσε τη γλώσσα, είναι η 
φανερότερη αλληλοδιαδοση τών ιδεών μας, είς την συνδιαλλαγήν τών 
παντοίων άναγκών μας, καί επομένως ή ευκολότερη καί ταχύτερη άνά- 
πτυξη τών ψυχικών μας δυνάμεων, καί άκολουθινη πρόοδος καί καλητέ- 
ρεψη τής άνθρωπότητος.—Άν κανείς φύσει άντιρρητικδς ήθελε άμφιβάλλη 
περί τοϋ σκοπού τουτου τών γλωσσών, δεν έχει νά κάμγ παρά νά κατεβή 
στδ δρόμο, νά ρωτήστ) τδν πρώτο διαβάτη, καί νά βεβαιωθώ διά τήν αύ- 
τοφανή τούτην άλήθειαν. Βέβαιος δθεν οτι θά έχω καί την έδικην σας 
γνώμην σύμφωνην μέ την έδικήνμου, περί τοϋ σκοπού τών γλωσσών έν 
γενει, μεταβαίνω στην, εδικηνμας νεοελληνικήν γλώσσαν, περί της οποία; 
δ λόγος.

Ή αύτοφανης άληθεια τοϋ δτι, ή γλώσσες μας έδόθησαν διά την δσον 
φανεροτερην μ.εταδοσην και διάδοσην τών ιδεών μας, είναι παρομοίως μία 
αλήθεια και διά τη γλώσσα μας. Είναι άναντίρρητον δτι κ’ εμείς οί σηικεο- 
νοί "Ελληνες ομιλούμε άνάμεσόμας διά νά έννοούμεθκ. Κύριος δθεν σκο- 
πδς καί της σημερινής γλώσσης μας πρέπει νά ηναι η μετάδοση καί διά
δοση τών ιδεών μας άνάμεσόμας, διά της μεγαλητέρας φανερότητος*  καί 
πρεπει, ώς έπόθη, νά την μεταχειριζόμεθα μέ.τρόπον συντελεστικδν πρδς 
τδν σκοπδν διά τδν όποιον μάς έδόθη άπδ την φύσην.

Αν δε ελεγα οτι ο τροπος ο συντελεστικωτερος διά την φανερότητα 
τών ίδεώνμαν είναι η άπλότης της φράσεώςμας, όμιλώντες ή γράφοντες, 
ηθελ’ ευρώ τάχα τούς άντιλέγοντας ;

’Επιθυμώ, Κύριοι, σε κάθε βήμα πού κάμνω νά έχω καί τη συνάντη-
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σήσας. ’Ερωτώ λοιπόν,—Είναι κανείς άπδ σά; οπού νά διαφωνώ μέ εμε 
διά την απλότητα της φράσεως ώς συντελεστικώτατον γλωσσικόν προ
σόν, διά την γρηγορώτερην κατάληψην μας όμιλώντες ή γράφοντες ; Είναι 
κανείς άπδ σάς όποϋ νά νομίζν) δτι μία διεστραμένη σύνταξη, καί λέξες 
αρχαίες ελληνικές εύκολύνουν την συνεννόησην μας ; Είναι κανείς άπο σάς 
δστις κρίνοντας μέ τούς κανόνας της λογικής, μέ την καθημερουσιαν του 
πείραν είς την άνάγνωσιν της λογιοτατιστικης,δεν ήθελε θεωρήσει τες ςφι- 
φνές της φράσες, καί τές πεπαλαιομενεςτης λεζες ως εμποδα δια τον κύ
ριον σκοπδν της γλώσσης, την ταχύτερη καί άκριβέστερη συνεννόηση μας ;

’Όχι βέβαια.
Άλλά νά έξετάσωμε τδ ζήτημα τοΰτο καί ύπδ άλλην πραχτικωτερη 

έποψην—’Ήθελε σά; άρέσει δταν σάς ομιλούν διά υπόθεσές σας, διά συμ
φέροντα σας, νά σάς εκφράζονται λογιωτατίστικα, ώστε νά μην άπεικα- 
ζετ’ ευθύς καί καθαρά δ,τι σάς λέγουν*  άλλά νά σάς ηναι χρεία νά σκέ- 
φθεσθε τί σάς έπόθη διά νάτδ εννοήσατε;—’Ήθελε σάς αρεσει όταν σ^,ϊς 
ομιλεϊτε διά ΰποθέσές σας,να. μην έννοεϊσθ’ εύθύς λογιωτατίζοντες, άλλά οι 
έντελόμενοι την ύπηρεσίανσας νά έννοοϋν ώς έγγιστα τά λεγόμενάσας, 
κινδυνεύοντες νά παοεννοησουν καί να σάς δουλέψουν αναποδα ,

’Όχι βέβαια.
Καί είναι μέ σκοπδ πού λέγω διά υπόθ εσεςσας, δια συμφεροντασας. 

’Επειδή είδα τούς λογιώτατους, δταν πρόκειται διά συμφέροντάτους, νά 
εκφράζονται διαφορετικά άπ’ δ,τι δταν πρόκειται δια πραγματα εις αυ
τούς άδιάφορα.

'Όταν δ άοχιλογιώτατος Θοδωράκης έβγαινε νά συντρεζ·ρ δια Βουλευ- ■ 
της, άφινε τά λογιωτατίστικα νά χαίρονται*  καί στούς ψηφοφορουςτου όμι- 
λοΰσε τή γλώσσα τοΰ ’Έθνους, 'Λδεμφάκιαμου και άϊτεράκιαμοϊ), τούς 
έλεγε. Καί πιστεύω δτι, φυσικώ τώ λόγο), οι λογιωτατοι σε ομοιες περι- 
στασες κάμνουν’ δλοι έτσι. Άπδ τούτο δέ έζάγω δτι, η λογιωτατιστικη 
είναι ή γλώσσα τοΰ έγνοιαμου άν δέν εννοούμαι' ή δε γλώσσα τοΰ Ε
θνους, ή γλώσσα τοΰ θέΐω νά εννοηθώ. Λ

Παρακαλώ νά παρατηρήσετε δτι, σέ τούτημου τήν ομιλία, η λογική 
είναι πάντοτε ή άχώριστη όδηγήτριάμου*  καί οτι πηγαίνω πάντοτε προ
χωρώντας μέ κάπως μαθηματικήν μέθοδον, μεταβαίνοντας άπο αξίωμα 
είς άξίωμα, διά νά ήμαι άσφαλής είς τά λεγόμενάμου. Με την ίδιαν δε 
άναντίρρητον μέθοδον θέλει προχωρήσω έως τέλους, είς την ερευνά τοϋ 
μεταδοτικού τούτου μέ.σου, τοΰ καλουμένου γλώσσα.

Δέν έμβαίνει στδ θέμα μου νά έξετάσω τήν άσάφειαν τής ιδέας αυτής 
είς τδν έαυτόντης, είς τήν ούσίαντης, ή όποίκ συνίσταται είς την ατέ
λειαν τής ιδέας τής ιδίας. ’Εκείνο είναι μέρος άλλου θέματος. 'Η ασάφεια 
τής φράσεως κάμνει τδ γλωσσικόν ζήτημα, καί άκολούθως τδ θέμαμου.
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Μοϋ λετε λ. χ. δτι, — α'II έπί τοΰ διά τδ έτος 1883 προϋπολογισμό» 
τοϋ Κράτους ’Επιτροπή της Βουλής, σαφέστατα έδειξε τί απαρέσκει τοΐς 
"Ελλησιν».— Έδώ ή ίδέασας ήθελ’είναι σαφής, επειδή άκεραία’ άλλά ή 
φρασησας την κάμνει σκοτινή’ επειδή Ιον γ λέξες δέν είναι τοποθετη
μένες κάθε μία στη φυσικήτης θέση, άλλ’ είναι σκορπισμένες έδώ-κ'-έκεΐ, 
μ.εσα στην περίοδο. 2ον γ λέξες τοΰτες γ σκόρπιες, δέν είναι δλες της 
γλωσσάς μας, άλλά άνακατομένες μέ άλλες πεπαλαιομένες λέξες. "Ωστε, 
ο νοϋςμου, διά νά έννοήση τί λέτε, πρέπει πρώτα νά κάμη δυο εργασίες, 
Ιον νά μαση τά σκόρπια καί νά τά σύνταξη μέ φυσικόν καί λογικόν τρό
πον—2ον να ένθυμηθη την έ'ννοιαν τών πεπαλαιομένων λέξεων, η καί 
νά την ζητηση στά λεξικά, καί τότε νά έννοηση πρεπόντως. Νά έννοηση 
δηλαδή ότι,—'Η ’Επιτροπή της Βουλής διά τόν προϋπολογισμόν τοΰ Κρά
τους, διά τόν χρόνον 1883, έδειξε καθαρά τί δέν άρέσει στούς "Ελληνας.

Ή μη -φυσική, άλλά στρεβλομένη σύνταξη, ή άνοήτως επαινεμένη ώς 
γαϊτανόπλεχτη, είναι βέβαια τό μεγαλήτερο σκόνταμα διά την φανε- 
ρότητα τής φράσεώςμας. Άλλά καί η παραγκόνιση τών σημερινών έδι- 
κώνμας λέξεων, καί άντικατάστασήτους μέ άλλες πεπαλαιομένες, καί 
τωρα-πλεον άκατάληπτες, είναι άλλο ισοδύναμον ί'σως πρόσκομα διά τό 
πνεϋμαμας.

Σχετικώς ολίγοι θάν ήν εκείνοι ποΰ ’ξέρουν δτι ίμάτιον Οά ’πή φόρεμα· 
δτι έ'αμ θά ’π ή άνοιξη· δτι ώόζ θά ’πή αυγό. Οί δέ περισσότεροι, τη με
γάλη ’βδομάδα στήν εκκλησία, νομίζουν πώς τοΰ Χριστοΰ τοϋ' έβγάλαν. 
τα ματια ! πώς δ Χριστός δ ί'διος εις τό δείπνο τό μυστικό, έκαμε μία 
χοντροδουλειά δταν εκ.Ιασε και είπε......... Καί δταν άπδ τό στόμα τών
λογιωτατων άκοΰνε ώά καί κρόμμυα, νυμίζουν πώς οί προκομένοι εκείνοι 
’μιλοΰν διά ύψηλά και δυσκολονόητα πράγματα.

’Έτσι, δλα τοΰτα τά λογιωτατίστικα ’μπορεί νά είναι σοφά καί προ- 
κομενα*  άλλ’ είναι προκοιιί^α ’μπόόια είς τδν σκοπόν της γλώσσας’ καί 
αντιφάσκουν μέ τούς γλωσσικούς κανόνας, τούς δποίους ή λογική, σύμφω
να με τήν φύσην τών πραγμάτων, μάς επιβάλλει.

Ό λογιωτκτισμδς δθεν είς τή γλώσσα τοΰ "Εθνους μας, είναι κατάχρη
ση τής γλώσσης τοΰ ’Έθνους μας" καί οί λογιότατοι εύθύνονται διά τούτ 
την τους, τήν κατάχρησην.

Φίλε λογιωτατε, άν έσφαλες κ’ έπαραστράτησες άπδ λογική, μήν ίσχυ- 
ρογνωμής έττιμενοντας είς τδ παραστράτισμάσου, στηριζόικενος είς τδ κά
ποτε άπατηλδν εκείνο λόγιον, τοΰ δτι—"Οποιος περσσότερο επιμένει, 
έκεΐνος κερδίζει — έπειδή έπιμένοντας, εναντίον είς τούς κανόνας της λο
γικής, τδ κέρδος σου δέν θάν ήναι παρά ή. εξακολούθηση τής μωρίας σου.

Καί παλιν,—Πολύ εύ'κολο νά μήν εύθύνονται μήτε οί λογιότατοι στήν 
κατάχρησιν δποΰ κάμνουν είς τή γλώσσα τοϋ ’Έθνους μας. Πολύ εύ'κολο 

νά έσυνέβη καί σ’ αύτούς δ λογιοοτατισμδς άκουσίωςτους, καθώς σχεδόν 
πάντοτε συμβαίνει στά φυτά καί στά ζώα, δταν μεταφέρονται σέ ξένον 
τόπο, σέ διαφορετικό κλίμα’ ποΰ ώς κ’ έκεΐνα λογιοτατίζουνται καί νο
θεύονται, κατά τον τρόπον έκείνου τοΰ τόπου, εκείνου τοΰ κλίματος.

Πραγματικώς—Είς τήν εισβολήν τών ’Οθωμανών Βαρβάρων είς τηνΈλ- 
λάδα, οί δυστυχείς πρόγΟνοίμας είχανε σκορπίσει σ’ δλο τδ τριγυρινδ ήμι- 
σφαίριόΐΛας Εύρώπης, ’Ασίας καί ’Αφρικής, δπου ή διαμονητους εσταθη πο
λυχρόνια. Εύκολον δθεν νά έννοήσωμεν δτι τά άπομακρυσμενα εκείνα ξένα 
κλίμ.ατα τά όποια δέν άφαίρεσαν άπδ τήν ψυχήν τους τδν πατριωτισμόν 
έπιρρέασαν δμ,ως, πολυχρονίως ένεργοΰντα, επάνω τους· καί τόσον ώστε 
νά τούς νοθέψουν τδ πνεΰμα, καί νά τούς κάμουν σχολαστικούς, λογιο
τάτους.

Νά έλπίσωμεν δμως δτι, καθώς τά ξένα κλίματα ενέργησαν επιζημίως 
τότε είς τδ πνεΰμα τών δμοεθνώνμας διά νά τους κάμουν σχολαστικούς, 
έτσι τώρα στήν έπιστροφήντους, μετά τήν έλευθερωσην τοϋ ’Έθνους, το 
προπατορικότους κλίμα τδ Έλλαδίτικο θέλει ενεργήσει ωφελιμως επάνω 
στούς έπιστρέψαντας τούτους δμογενεϊςμας’ ώστε νά ξαναδόση στο πνεϋ- 
ματους ελληνικό καλοΰπι καί άνάπτυξη.

Ήμποροΰμε δέ νά είποΰμε δτι, καί ήδη άρχισε την οφελημηντου επιρ
ροήν τδ πατρικόν Ελληνικόν κλίμα, είς τά πνεύματα τών λογιωτατων. 
Ένθυμηθεΐτε, Κύριοι, τί βαρυκέφαλος ήτον δ λογιωτατισμδς εδώ καί τρι
άντα χρόνους είς τήν Ελλάδα’ καί ίδέτε πόσον ελάφρυνε και εμετριασθη 
σήμερα.

’Εδώ καί τριάντα χρόνους, οί φανατικοί λογιωτατοι δημοσιογράφοι 
Σουτσέοι, έκήρυττον αντο.ΙεζεΙ στες εφημερίδες τους, την ολικήν εξαφά
νισην τής γλώσσης τοΰ ’Έθνους, καί τήν άντικαταστασηντης με4το jargon 
τών λογιωτάτων ! Τώρα, οί σημερινοί λογιωτατοι μας, ήμερωτεροι απο 
τούς Χαλικάντσαρους έκείνους διόχταςμας, άναγνωρίζουν και παραδέχον
ται τή γλώσσα τοΰ ’Έθνους διά τήν ποίησιν .... Καλή άρχη.

Καλή αρχή, λέγω, έπειδή ιδού κάποιοτου έζύπνημα τοΰ λογιωτατι- 
σμοΰ, ιδού κάποιατου άνεννόηση. Ιδού ή ευεργετική έπιρροη τοΰ πατρώου 
κλίματος δποΰ ήδη άρχισε νά ένεργή στά πνεύματα τών λογιωτατων, 
καί νά δίνγ) καί κάποιας άπαρχάς ωφελίμων διαθέσεων. Δεν είναι δε διό
λου άμφίβολος δ προσεχής δλικδς έξελληνισμδς τοΰ πνεύματος τών λογι
οτάτων, άποκάτου στήν πατρικήν επιρροήν τοΰ Έλληνικοΰ κλίματος.

"Οτι δέ τά μή-φυσικά, τά προσπαθησμένα, δέν ριζόνουνε εις τα Εθνη, 
έχουμε έχπληχτικδ παράδειγμα στήν Εφτάνησαν. Έδω και τριαντα χρό
νους άκόμ.η, ποιος δέν ήθελε θεωρήσει τήν ιταλική γλώσσα στερεωμενην 
είς'τήν Έφτάνησο, πολύ περσσότερο άπ’ δ,τι είναι σήμερα στην Έλλαδα 
ή λογιωτατίστικη ; 'Η Γερουσίαμας, ή Βουλημας, τα Δικαστηριαμας, εσύ. 
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ζητούσαν’ ιταλικά. Είς τά ’Αρχεία δλχ ομιλούσαμε κ’ έγραφαμέ ιταλικά. 
Οί Κύριοι άνάμεσόμας ομιλούσαμε α' έγράφαμε ιταλικά. Ποιος Κύριος τότε 
'ήθελε γράψει γράμμα γραικικά είς άλλον δμοιον Κύριον, χωρίς νά δειχθή 
άμαθής χωριάτης, ή τουλάχιστον ιδιότροπος ; Τά ιταλικά τότε ήσαν καί 
σ’ έμκς ή γλώσσζμ.ας ή άογίη, ή σχ-ο.^αστία?/, ή .Ιογιωτατίστιχήμα,ς' καί 
δέν όμ.ιλούσαμε γραικικά, παρά μέτούς ύπηρέτας.καί μέ τούς χωριάτεςμας.1

Καί όμως, το μέγα εκείνο οικοδόμημα το ξένο, μό'λον δποΰ καθιδρι- 
μ.ενο άπό αιώνες πρώτα, ένα μόνο φύσημα έδίκησε νάν τό όίζη κάτου ! 
Ναν τό ρξτ) σε τρόπο, ποΰ τώρα πλέον δέν τοΰ ’βρίσκουμε τά ί'χνητου 
παρα στο Αρχειοφυλακείου μόνον! .. . Ιδού πώς τελειώνουνε τά αφύσικα.

“Ενα τέτοιο θελει συμοεί καί στούς λογιότατους. Ή σχολαστικότης 
τους δεν είναι φυσική’ είναι αφύσικη, βεβιασμένη, δυσκολευτική, καί ά- 
ναρμόδια. Ν” άναφυλλιάσγι ένα—’λίγο τό Ελληνικό πνεύμα ς·ήν 'Ελλάδα, 
κκί δ σχολαστικισμός θέλει πέσει . κ’ εκείνος ολος ένα κομμάτι, ’σάν τή 
στηλη τοΰ Διός εις τάς ’Αθήνας, ’σάν τήν ιταλική στήν Έφτάνησο” άπορ- 
ριμένος από άλλην νέαν γενεάν, ή οποία θέλει γελάσει διά τήν παιδια- 
ροσυνη τών προγενεστέρων της.

Τό ότι δέ τό κλίμα της Ελλάδος θά ξανακάμγ εντός έλίγου/ελληνικό 
τό πνεϋμα τών λογιωτάτων, δέν είναι διόλου άμφίβολον. Τοΰτο δέ πρέ
πει διακαώς νά τό επιθυμούμε· επειδή, Κύριοι, καί ύποθέτοντες τό εθνι
κόν δυστύχημα τοΰ νά βκστά’γ διά πολύν καιρόν άκόμη δ σχολαστικι
σμός εις τήν Ελλάδα, — ύποθέτοντες άκόμη δυνατόν τό φυσικώς άδύνα- 
τον, τοϋ νά ήμπορέσουν διά πολυχρονίων προσπαθειών νά εξαφανίσουν τή 
γλώσσα τοϋ ’Έθνους, κκί άντ’ αύτής νά έ'χουν οί τότε άνθρωποι τή λο- 
γιωτκτίστικη γιά δικήτους,—’Ερωτώ, ποια "ή ωφέλεια τής άλλαξογλωσ- 
σίας εκείνης; Μήπως χάριν τής άπολαύσεως τής λογιωτατίςκκης οί άνθρω
ποι εκείνοι θά ’βρεθοϋ ιζ νοημονέστεροι, ή περισσότερο προοδευικένοι σ’ εκεί
νες τές γνώσες δποΰ κάνουνε μεγάλο ένα έθνος;—’Όχι βέβαια. ’Αλλ’ ή-

1 Τό άζόλουθον άνίγδοτον είναι ζωγραφιστικό τοΰ Οέματόςμου.
Οταν τα 1840 ίοάλΟηζα να διζηγορώ στήν Κεφαλονιά, εΰρηζα του τά Διζαστήριάμας, 

εννοείται, είχαν γλώσαατους την ’ιταλικήν. ”Π γρα-.ζιζή ?πιτρ4πετο χάριν τών χωριζών μας, 
άλλα ζανεις διζηγορος ούτε Οιζαστής οεν τήν Ιμεταχειρίζετο εις τήν συζήτησην. Έγώ τότε, 
αϊιΟαιρέτως ζαι ιοιοτρόιτως φερόμενος, άρνήθηζα νά ομιλώ τήν ιταλικήν γλώσσαν, τήν οποίαν 
ίζαμόβηζα νά μήν ίννοώ. "Ετσι, μετά τήν ομιλίαν τοΰ άντιδίζου, επαραζαλοΰσα τόν Ηρόε- 
Ορον να μου ίξηγήση τι είπεν ό αντιδιζος' ζαί ό Πρόεδρος μειδιών, μοΰ ίξηγοΰσε, ζ’ έγώ 
απομαζρινόμουνα. Μιαν ημέραν, μέσα στο Διζαστήριον, ένας από τούς δικηγόρους, έρεΟι- 
σθ-ΐς διά τήν έδιοτροπέαμου, μοΰ αποτεινε τά άκόλουΟα, ποΰ αύτολεξεί τιόρα έδώ ανα
φέρω, «Nou vi vergognaledi parlare in greco? Parlale in ilaliauo, die β !a lingua Sigoo- 
rile.« Σήμερα 1881, οι μονοί γέροντες εννοούμε τά ιταλικά" ή δέ γλώσσαμας είναι γλώσσα 
τοΰ "Εθνους.

Ετσι και τώρα κάθε λογιώτατο; Ερεθιζόμενος εναντίον μου, ότι μεταχειρίζομαι και τώρα 
τη γλώσσα τοΰ Εθνους, 'ήθελε μου ε’πεΐ, «Δέν έντρέπεσαι νά ’μιλής τή γλώσσα τοΰ λαοΰ; 
Μιληε τήν καθαρεύουσα (λογιωτκτίστικη) ποΰ είναι ή γλώσσα τών προκομίνων.» 

θελε ’βρεθούνε κκί τότε στή σημερινήμας κατάσταση, είς τό γΛωσοα είχα
με, γΛωσσα εχονμε. Πρόοδον δέ, θέλει έ'χουν τόσην, όσην άπό τήν πρόο
δον τών άλλων εθνών παθητικώς συρόμενοι,, θέλει λάβουν.

Άλλ’ ευτυχώς δ λογιωτατισμός δέν είναι βιώσημος. Ή φύσητου τόν 
καταδικάζει” καί δέν θ’ άργήσωμε νάν τοΰ εύχηθοΰμε τό γαϊαν ίχοις Μα · 
ιρράν, ναρκωτικέ λογιωτατισμέ, γελοίε καί επιζήμιε.

Πραγματικώς— Είναι τώρα πενήντα χρόνοι ποΰ οί λογιότατοι καλα- 
ναρ/οΰν θροπάρια είς τό άτυχόμας έθνος. ’Άι, μέ τοΰτο τί έκατ.ορθώσανε; 
Μήπως τό ’Έθνοςμας τήν έ'μκθε τή γλώσσα τώ θροπαριώνε ; Μήπως ένό- 
ησε ποτέ τό Πια βρώσεως έζήγαγε.......... καί τό των παθωνμου τόα *ά-
ραχον . . . διά νά εννοήση καί τά ’δικάτους θροπάρια ;—Τίποτε, τίποτε ! 
Άπό τό ’Έθνος, σημείον άλλο δέν έ'χουμε παρά τές έξακολουθινές διαμαρ- 
τύρησες τών πολιτών δτι δέν έννοοΰν τά ελληνικά (επειδή τά νομίζουν 
ελληνικά τά λογιωτατίστικα-) ότι δέν έννοοΰν τούς λογιωτάτυυς· καί 
άκολούθως δέν ωφελούνται άπό τάς γνώσεις των.

Πρέπει λοιπόν νά βοηθήσωμε τούς λογιότατους. Πρέπει νά πασχίσωμε 
νά τούς κάμωμεν νά εννοήσουν τήν στοιχειώδη εκείνην άρχήν δτι, ή γ.Ιωσ- 
σα δώ" είναι. σκοπός, άΛΛ.ά μέσον' μΖιον μεταδόσεως των ίδεωνμας' καί 
δτι, ώς τέτοιον, άπαιτεϊ φανερότητα. ’Επειδή άπό τήν παραδοχήν, ή ό'χι 
τής άληθείας τούτης, κρέμεται τό γλωσσικόν μας ζήτημα.

Άν έπιτύχωμε νά κάμωμε τούς λογιότατους νά καταλάβουν’ δτι ή 
γλώσσα είναι μέσον, μέσον μεταδόσεως κκί δικδόσεως τών ίδεώνμκς,—- 
άφεαυτοΰτους τότε οί λογιότατοι Θέλ’ είδοΰν δτι πρέπει νά τήν άφίσουν 
δποίκ είναι απλή κκί εύκατάλυπτη, καί τό ζήτημα λύεται. ’Άν τούς άφί- 
σωμε νά’ςακολουθοΰν νά νομίζουν ’δτι ή γλώσσα είναι σκοπός, σκοπός τών 
μερίμνωντους. τότε θέλει ξακολουθοΰν νά τήν έ'χουν Κοΰρκλατους, νά τής 
φτιάνουν περιδέραια άπό άρθρα καί πρόθεσες ώς τά προς τάς ύπό τής περί 
ής. ... (’) Περί των ύπδ των ύπδ τοϋ ... . (’) νά τήν ένδύσουν μέ σύν- 
ταζες γαϊτανόπλεχτες, κκί νά τήν στολίζουν μέ άντίχες, εδρεμένες σκα
λιστές, επάνω στές τυμβόπλακες τών άρχχίων Ελλήνων.-

Μά τοΰτο δέν πρέπει νά ’ςακολουθήσγ περαιτέρω. Τό ’Έθνος έζημιωθη 
άοκετά έως τώρα άπό τήν έ'νοχην άρνησιγλωσσίαν τών λογιωτάτων. Τά 
παιδίάτους, αύτά τώρα πρέπει ν’ άκούσουνε δίκγο” νά καταλάβουν δτι τό 
’Έθνοςμας έ'χει χρεία διά γνώσες, καί όχι διά λογοπαίγνια γαϊτανόπλεχ- 
τα. Πρέπει νά καταλάβουν τούτην τήν ώφέλημην άλήθεια, καί ν’ άπαξι- 
ώσουν τά σχολαστικά τών πατέρωντους, παιδιαρίστικα γλωσσογυμνάσμα, 
τα, καμμιάς εύχαριστήσεως διά τό ’Έθνος, επειδή τό ’Έθνος δέν τά ορέ
γεται, καί καμμικς ώφελείκς δι’ αυτό, επειδή δεν τά εννοεί.

(I) «’Εργάτης». - 4 Οκτωβρίου. 1875.
(2) «Σύλλογοι». Βουχονρέστιον. 24 δχτωβρ'.ου, 1883·
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Ή γλώσσα τήν οποίαν οί νέοι «χοές πρέπει σήμερα νά παραδεχθούν, είναι 
ή γλώσσα τοϋ ’Έθνους, μέ δλατης τά φυσικά και ωραία χαρίσματα, τή 
νηότητης, τή ζωηρότητάτης, τήν άπλότητάτης, τή δύναμήτης. . . . Νά 
μάθουνε νάν τή μεταχειρίζονται μέ τρόπον θελκτικόν, πειστικόν, καί μέ 
φυσικόν χαριεντα τρόπον*  αντί τοϋ στολισμένου σοβαρού έκείνου λειψάνου, 
ποϋ καθημερινώς άπαντώμεν εις τήν εκφοράν τών εφημερίδων τών πα
τέρων τους.

Κύριοι,—Είναι κάποιες περίστασες είς τές οποίες ή περιαυτολογία μάς 
γενεται αναγκαία πρός λάμπρυνσην τοϋ θέματόςμας, και τότε άκροατκί 
καί άναγνώστκι μας νά έχουν υπομονήν νά μάς άκοϋνε. Νομίζω δέ νά μή 
σφάλω λέγοντας δτι τά γραφόμενάμου διαβάζουνται μ’ ευχαρίστηση άπδ 
ί'σως ολους. Καί βάνω τδ ίσω<—επειδή πρέπει νά εξαιρέσω τούλάχιστον 
εκείνους εναντίον είς τούς οποίους γράφω.

Και τί είν’ εκείνο διά τδ όποιον οί άναγνώσταιμου εύχαριστοΰνται τό
σον είς τά γραφόμενάμου ; Τδ πνεύμα, ή'θελε είπεϊτε*  καί ήθελ’ εννοείτε 
τδ ’δικόμου πνεϋμα. ’Όχι, Κύριοι, οπτική απάτη ή'θελε σάς κάμει νά γε- 
λοιεσθε, ύποθετοντες τδ πνεύμα είς άλλο μέρος άπδ δπου εύρίσκεται. Τδ 
πνεϋμα ποΰ βλεπετε στά γραφόμενάμου, είναι τδ πνεϋμα τής γλώσσης, 
όχι τδ ’δικόμου. Σάς βεβαιώνω, Κύριοι, καί τδ λέγω μέ δλα τά σωστά- 
μου δτι, τδ πνεϋμα μου, καί τδν νοϋν μου δλον, προθύμως ή'θελε τδν άλ- 
λαζω με τδν νοϋν πολλών άπδ εκείνους δποϋ άπνεύμως γράφουνε λογιω- 
τατίστικα.

Άλλά τδ λάθος τών λογιωτάτων είναι στή γλώσσα που αυτοί μετα- 
χειριζουνται*  (τή λέω. γλώσσα διά νά τήν είπώ κάπως). Ή γλώσσα ποϋ 
μεταχειρίζονται οί λογιωτατοι είναι άπνευμη*  καί είναι άπνευαη επειδή 
είναι αφύσικη, κκί μόνον φτιασμένη τεχνητά, καθώς φτιάνεται τδ άνδρεί- 
κελο τδ παραγιομισμένο στουπιά. ’Έτσι, συνηθισμένοι στήν άπνευαην 
εκείνην λογιωτατιστικη, ευχαριστείται τδ πνεϋμα σας άκούοντες τή δοο- 
σια τής ζωντανής γλωσσάς, τή δροσιά τής ζωής καί τής νεότητος, καί 
το πνεϋμα εκείνο τής ζωντανής γλωσσάς τδ άποδίδετε είς τδν συγγρκ- 
φέατης.

Θάν έπροσέξετε βέβαια στά χαρακτηριστική τών διαφόρων γλωσσών, 
καί θαν εντυπωθηκετε είς τδ δτι, ή γλώσσες έ'χουν κ’ εκείνες διάφορον 
κάθε μία χαρακτήρα, καθώς τδν έχουνε καί οί άνθρωποι. Ή ’Αγγλική, 
λ. χ., θά σας έφάνηκε σοβαρή, καί τραχυά ί'σως*  ή Γαλλική εύπροσή- 
γορη*  ή ’Ιταλική εύγενής*  ή Βενετική αστεία.......... Εκείνης , τών λογιω-
τάτων δέν ήμπορώ νά τής ευρώ χαρακτήρα κανόναν, έπειδή κατά φυ
σικόν λόγον, γλωσσικόν εκείνη ανδρείκελου, δέν ήμπορεϊ νά έ'χγ χαρα
κτήρα. ΤΙ έδικήμας έξεναντίας, ή γλώσσα τοΰ ’Έθνους μας, είναι ζωντανή 
όχι μόνον, άλλά καί ζωηρή..’Έχει δλην τήν ελαστικότητα,. τή δύναμη 

I καί τή χάρη τής νεότητος. Είναι δημοφιλής καί χαρμόσυνη όταν ήναι 
στήν κκλήτης’ καί είναι φοβερή δταν ερεθίζεται. Αδελφή άνταξία τής 
’Ιταλικής, δέν τής λείπει παρά ή χρυσοβιβλική ευγένεια, τήν όποιαν εκείνη 
άπεχτησε διά τών άπδ αιώνας μεγάλων συγγραφεωντης.

Ή γλώσσα τοϋ Έθνουςμας δέν έλαβε άκόμη μεγάλους συγγραφείς. 
Δεν έλαβε άκόμη μεγάλους άνδρας*  επειδή, οί Βάρβαροι Όθωμανοί πρώ
τα, κκί έπειτα οί Βάρβαροι Λογιωτατοι, έπιόσανε κ’ έζουπήξανε τδ πνεύ
μα τοΰ ’Έθνους. Ό λογιωτατισμδς μάλιστα ένόθεψε τά γλωσσικά χυτή
ρια τοϋ πνεύματος είς τρόπον, ώστε ούδ’ αυτοί τώρα-πλέον οί λογιω- 
τατοι, άν έπιστρόφκνε στή μητρική τους γλώσσα τή δημοτική, δέν ή'θε
λε ’μπορέσουνε νά γράψουνε μέ πνεϋμα τή γλώσσα τοΰ ’Έθνους. ’Έτσι κηό- 
λα ή προτροπές μου τοΰτες δέν είναι δι’ αυτούς. Λύτοί τώρα-πλεον έγιναν 
άνεπίδεχτοι πνεύματος κκί άνίκτοι. Άλλ’ είναι διά τούς νέους δπου λέγω. 
Διά τούς νέους εκείνους οί όποιοι τώρα θ’ αρχίσουν, ή μόλις άρχισαν νά - 
συγγράφουν. Έκεϊνοι νά σκεφθοΰν τά λεγόμενάμου, επειδή ή εξέταση τών , 
λεγομένωνμου ήμπορεϊ νά τούς ώφελησν).

"Οτι δέ ή γλώσσα τών λογιωτάτων είναι άνεπείδεχτη πνεύματος, ήμ- 
πορεϊτε νά τδ έπαληθεύσετε καί είς τήν ανικανότητα τών ιδίων πνευμα
τωδών δημοτικών ποιητών κκί πεζογράφων, είς τδ νά γράφουνε μέ πνεΰ- 
μα τή λογιωτατιστικη.—Ό φίλος μου ’Όδδης, ένας τών πνευματωδεστέ- 
ρων ποιητών καί πεζογράφων, ύποχρεωμένος τώρα νά γράφη λογιωτατί- 
στικκ διά τούς λογίους τής Λίγύπτου, τά γρκφόμενάτου δέν έχουν πλέον 
εκείνην τή ζωηρότητα, κ’ εκείνο τδ πνεϋμα ποΰ είχαν, δταν έγραφε τή 
ζωντανή γλώσσα τοΰ ’Έθνους.

"Οταν εδώ κκί τριάντα χρόνους έδημοσίεψκ τά Μυστήρια τής Κεφαλο · 
νιάς, φωνή φρικιάσεως άκούσθη τότε άπδ τούς βρυχομένους παπάδες, διότι 
έγραψα στη γ.Ιώσσα τοΰ ,Ιαοΰ ! . . . Πιστεύω δέ δτι, άν ήθελε γράψω λο- 
γιωτκτίστικκ, δέν ή'θελε τούς ’γνοιάσει νά μέ άφορέσουνε.

Καί τί Οά’πή τοΰτο, άν όχι δτι ή λογιωτατιστικη δέν πηγαίνει στδν 
σκοπόν τδν όποιον πρέπει νά προτίθεται κάθε γλώσσα ; καί τδν όποιον 
μόνη ή φυσική γλώσσα κάθε έθνους έπιτυχαίνει ; Ώς πραγματικώς τδν 
έπιτυχαίνει κκί ή φυσική γλώσσα τοΰ ’Έθνους μας μεταξύ μας.

Άλλά ή μεταχείριση τής λογιωτκτίστικης, δείχνει καί αδιαφορίαν είς 
τούς γράφοντας διά τήν κατάληψην τών άναγνωστώντους· Πραγματικώς, 
ή λογιωτατιστικη ’περνάει διά γλώσσα τών προκομένων*  καί δ μετερχό - 
.μένος τδν λογιωτκτισμόν, σκοπεύει μάλλον νά ,’περάσ-ρ διά προκομένος, 
παρά νά ώφελήσγ τδν άναγνώστηντου.

Οί λογιωτατοι συντάχτες τών έφημερίδωνμκς, οί λογιωτατώτεροι συγ- 
γραφεϊςμας, καί οί λογιωτατώτατοι ίεροκήρυκέςμκς, είναι πιστικές άπό- 
δειξες τής αλήθειας τούτης. Καί ’μπορώ νά ’πώ δτι, έν γένει, κάθε λο- 
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γιώτατος γράφοντας, ή πολιτικά, ή επιστημονικά, ή φιλολογικά, πρώτι- 
στόςτου σκοπός όντας νά δειχθή προκομένος, μεταχειρίζεται την προκο- 
μένη λογιωτατίστικη. ’Αλλά, όταν πρόκειται νά δμιλήστ) διά ιδιαιτέρά 
του συμφέροντα, τότε τή; λογιωτατίστικης τής δίνει τά παπούτσιατης, 
καί ’μιλεί τή ζώσα, τή μητρικήτου γλωσσά, τή γλώσσα του ’Έθνους.

’Έτσι, ή γλωσσαμκς ή οποία έλπιζε ν’ άνδροθή κ’ έκείνη μέ τήν άνα- 
γέννησιν τοϋ ’Έθνους, ασθένησε έξεναντίας έως από τότε, καί κεϊται κλι
νήρης είς τές έφημερίδεςμας καί συγγράμματάμας, χτυπημένη άπδ τήν 
επιδημία της Σχολαστικής. Ή δέ Σχολαστική τούτη, προσβάλλει κυρίως 
τδ πνεύμα, βλακεύεί τούς συγγραφείς, καί βάνει ένα καταπέτασμα, ένα 
’μπόδιο, μεταξύ ’Έθνους και προσόδου.

Έγώ, Κύριοι, τούτην τήν άσθένειαν δέν ήθελε διστάξω νά τήν ονομάσω 
γ.Ιωσσικηκ μα.Ιάκυσιν τοΰ πκεΰματσς. Τδ πνεϋμαμας έμαλακύνθη σ’ εκείνο 
τδ μέρος όπου αποβλέπει τή γλώσσα ! *Η  μαλάκυνση εκείνη μας έπαλιΐΛ- 
παίδοσε σ’ εκείνο τδ μέρος τοϋ πνεύματος, καί μας έκαμε νά παιδίαρί- 
ζωμέ κ’ εμείς μιμούμενοι τά νήπια, ποϋ ’μιλούνε μέ άλλα λόγια διαφορε
τικά άπδ τά κοινώς μεταχειριζόμενα/Ετσι, καθώς εκείνα τδ ψωμί τδ λένε 
(ίαμά, εμείς τδ ψωμί τδ λέμε άμτο’ τδ νερδ'τδ λένε μπονά, κ’έαείς τδ 
λεμε ί><?ωγ. Συμφωνούμε μέ τά νήπια είς τδ νά άλλάζωμε τά λόγια’ καί 
μόνον δέν συμφωνούμε μέ αυτά δια τές λέξες ποϋ άντικατασταίνουαε είς 
τές γνήσιες τής γλώσσας. Μένει άκολούθως ζήτημα, άν εμείς, ή εκείνα 
διαλένε τές καλήτερες διά τήν άντικατάστασιν.

Εκείνο ποϋ είναι άναμφισβίτητον είναι ότι εμείς ύπερτεροϋμε τά νήπια 
στή σύνταξη. Επειδή εκείνα νεογνά καί αμαθή, δέν γνωρίζουν παοά τή 
φυσική σύνταξη" ενώ εμείς ήλικιομένοι και προκομένοι τώρα-πλέον, ξέ
ρουμε νά πλέκουμε τές λέξες είς τρόπον, ώστε γλωσσικόν γαϊτάνι νά ήναι 
ή συγγραφήμας. Δεινός συγγρκφεύς ο 'Ραπανόπαυλος ! Διά νά έννοηθή, 
πρέπει νά σπουδασθή πρώτα ! . . .

’Αλλοίμονο ! Παραγνωρίζουμε την φύσην καί τδν προορισμόν τής γλώσ- 
σης είς τρόπον, ώστε νά καυχόμεθα ότι 'μπορούμε νά ’μιλούμε σέ τρόπο 
ποϋ νά μή μ.άς έννοοΰν ! .. .

Άνακεφαλαιώνω κάποια από τά ουσιωδέστερα καί τελειώνω.
Είπα, κ’ ελπίζω νά ήσθε σύφωνοι μέ εμέ, ότι ή γλώσσα είναι κοινωνι

κόν ζήτημα· επειδή χωρίς τή γλώσσα δέν ήμποροϋμε νά έχωμε πρόοδο.
"Οτι σκοπός πρώτιστος τής γλώσσας είναι ή άλληλοέννόηση.
"Οτι άκολούθως ή οσο μεγαλήτερη φανερότης είς κύτήν είναι μία χάρη" 

ή δέ όσο ’λιγώτερη φανερότης ενα ελάττωμα.
"Οτι ή αρχαίες καί τώρα-πλέον ασυνήθιστες λέξες, είναι έμποδον είς 

τήν φανερότητα τής γλώσσας.
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”0τι παρομοίως έμποδον είς τή φανερότητα τής γλώσσας είναι ή μή 
φυσική αλλά διεστραμένη σύνταξη.

"Οτι τά δύο τούτα έμποδα τά οποία οί λογιώτατοι άπατημένοι ύπε- 
ραγαπούν θεωροϋντεςτα ώς προτερήματα, είν’ έξεναντίας φρικώδη ελατ
τώματα.

”Οτι τδ λάθος τούτο τών άπατημένων λογιωτάτων είναι σοβαρώς επι
ζήμιου είς τδ ’Έθνοςμας.

"Οτι είναι ελπίδα, τδ κλίμα τής Ελλάδος νά τούς ξαναελληνίσγ τδ 
πνεύμα καί έτσι νά τούς καθαρίσγ άπδ τδ λογιωτατισμόν. Άλλ’ οτι καί 
εμείς πρέπει νά έλθωμεν είς βοήθειαν τοΰ κλίματος, ώστε νά κάμωμε, 
τούς άρχαρίους τουλάχιστον νεοσυλλεχτους λογιώτατους ν’ άκόύσουνε 
δίκηο.

Ιδού ποιον έζ-άθη τδ θέμα τής πραγματείας μου. Δέν θάν τδ άνεπτυξα 
βέβαια σέ τρόπον άρκετά. ικανοποιητικόν*  έθεσα όμως αλήθειες, ή οποίες 
θά γίνουν καί πολύ ώφελημες είς τδ ’Έθνος άν οί γράφοντες και συγγρά. 
φοντες συνεθνήτεςμας τές αναγνωρίσουν καί τές παραδεχθούν.

’ Άνδρ. Λασχαράτος

ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΚΑΙΠΗ Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ *

Ύπάρχουσι ζητήματά τινα,τά οποία εί'τε ώς έκ τής φυσικής καί εύνοήτου 
δυνάμεως, δ’ ής έκπαλαι διακναίουσι τήν άνθρωπίνην περιεργίαν, είτε ώς 
έκτής σοβαρότητας τοΰ χαρακτήρας καί τής μεγάλης πρακτικής αύτών ση
μασίας είτε τέλος καί ώς έκ μόνου τοϋ περισσού διαφέροντος, δπερ διά τής συρ
ροής πρόσκαιρων κοινωνικών τινων περιστάσεων κατωρθωσαν έκάστοτε νά 
κινήσωσι, τοσοΰτον έμελετήθησαν,ήρευνήθησαν,έξητάσθησαν, συνεζητήθη- 
σαν, μετά τοσαύτης επιμονής άνελύθησαν καί διϋλίσθησαν ύπδ πληθυος 
άκαμάτων καί όξυδερκών έρευνητών, ώστε δ έπιλαμβανόμενος σήμερον 
τής άναπτύξεω; αύτών κινδυνεύει νάδειχθή άναμασσών τά τοσάκις λεχ- 
θέντα, νά φανγ ζητών τροφήν εκεί ένθα ούδέ ψιχίον πλέον ύπάρχει, νά 
δυ.οιωθή τώ άντλοϋντι ύδωρ έκ φρέατος, ούτινος καί τήν έλαχίστην έξήν- 
τλησαν σταγόνα. Έν τή τάξει τών ζητημάτων τούτων καταλέγεται πι
θανώς καί τδ τής θανατικής ποινής, δ δέ τήν άνάπτυξιν αύτοΰ επιχειρών 
δέν θεωρείται ΐ'σως ευτυχέστερος τοΰ αναλαμβάνοντας νά δμιλήσ·ρ περί 
ύπάρξεως Θεού ή περί αθανασίας τής ψυχής. Καί όμως έν γνώσει τής εΐ- 
ρημένης προλήψεως έξελεξάμην τδ θέμα τοΰτα, καίτοι συνήθως καί έίΑ

* ΆνεγνώαΟη Ιι τω Σνλλόγορ «Παρνασσώ» την 16 Νοίμβρ'ον. 
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παντός είδους πραγμάτων, έκτδς δλιγίστων έξαιρέσεων, προτιμών τά καινά 
των παλαιών, τά άτριβή τών τετριμμένων, τά άθικτα ή ολίγον θιγέντα 
τών είς ύπερβολικήν ύποβληθέντων χρήσιν. Τί; ό λόγο; τής τοιαύτης έξκι- 
ρέσεω; ; τί; ή ανάγκη έκλογής τοιούτου θέματο;; «Ή περιεργία, λέγει 
δ Turgot, εργάζεται πάντοτε μέχρι; ού έξαντλήση τδ άντικείμενον τών 
ερευνών τη; καί μόνον διά τοϋ αληθούς δυναται νά έξαντληθή ζήτη
μά τι» 1 Τδ ζητημα τη; θανατικής ποινής έξηντλήθη άρά γε διά τοϋ μέ
σου τούτου ; ’Ίσως πλανώμαι, ·άλλ’ έκ τής μακρύς και έπιμόνου μελέτη; 
τών άποκλειστικώ; τδ σοβαρόν τοΰτο θέμα πραγματευομένων πολυαρίθ
μων συγγραμμάτων έ'κρινον οτι οί πλείονες μέν τών πολεμίων τη; θανα
τική; ποινή; συγγραφείς άφεθησαν μεθ’ύπερβολική; προθυμία; εί; τδν ροΰν 
τη; καινοτομία; καί έ'τεινον περισσότερον τδ ου; είς τάς θερμά; τ'η; καρ- 
δία; φωνά; ή τδ ομμα είς τδ φώς^τοϋ άκάμ-πτου λόγου, οί πλεϊστοι δέ 
τών υπερασπιστών αύτη;, προκατειλημμένοι καί σκληροτράχηλοι τών 
παραδεδεγμένων ύπέρμαχοι, έν τή θέρμη τή; πάλης καί ύπδ τοΰ πνεύμα
τος της αντιλογίας κινούμενοι, ήρνήθησαν ούκ ολίγα; εναργείς αλήθειας. 
Έάν μετά πλείονο; 'ψυχρότητο;^ έάν μετ’ ούδεμιδί; πρόκαταλήψεω; εξέ
ταση τις τδ περί ού δ λόγο; ζητημα δύναταί ύπδ νέαν παοατηρών αύτδ 
φασιν, να σχηματιση πεποίθησιν άσφκλεστεραν, πεποίθησιν άμιγή υπερ
βολών,πηγάζουσαν έκ τοΰ δρθοΰ λόγου καί τή; ελεύθερα; τών πραγμάτων 
έκτιμήσεω;. Δέν θά εί'πω λοιπόν, ώς δ Ducpetiaux κατά τδ 1827, δτι 
ομιλώ περί θανατική; ποινής, διότι ή υπαρξις έτι αύτής έν τοϊ; κώδιξι 
τών πεπολιτισμενων εθνών Υποδεικνύει ώς μή έξαντληθέν τδ θέμα, πράγ
μα ούχί ανάξιον προσοχής άληθώς, ούδέ, διότι πρώτο; απολύτως παρου
σιάζω ύπδ νέαν δψιν τδ ζητημα, δπερ θά ήτο λίαν τολμηρόν, άλλά διότι 
έν Έλλάδι, ώ; φαίνεται έκ τών κατά πάσαν θανατικής άποφάσεω; έκτέ 
λεσιν γραφομένων, λύεται τοΰτο άνευ συζητήσεως ή μάλλον κόπτεται διά 
της πυρίνη; ρομφαίας τοΰ αισθήματος,τ-ης ^κατασχέτου φιλανθρωπίας, τοϋ 
αχαλίνωτου πνεύματος τη; προόδου. Ή ομολογία δτι έν τη μελέτη μου 
ταυτη θά προτιμήσω τήν λαμπάδα τοΰ ψυχροΰ λόγου τοΰ αγίου τής καρ- 
δίκς πυρός, δέν θά εύχαριστήση ί'σως τά; τιμησάσα; με δια τή; παρου
σίας αύτών φιλομούσους κυρίας, άλλ’ ή μικρά αυτή δυσαρέσκεια δέν θά 
προβή έλπίζω μέχρι τή; στερήσεω; τή; τά μάλα ένδιαφερούση; με προ
σοχής των. Γάλλος τις συγγραφεύς, ύπομιμνήσκων δτι κατά τούς φυσιο- 
δίφας ή γυνή έχει έλαφρότερον τοΰ άνδρος έγκέφαλον,. έζήτει διά τδ αύτδ 
ζήτημα πέντε μέν λεπτών τής ώρα; προσοχήν παρά τών άνδρών, επτά 
οέ παρά τών κυριών. Μή έ'χων ού'τε τήν γνώμην, ούτε τήν τολμηράν ά- 
ξίωσιν, ούτε τήν αύθάδειαν τοΰ λίαν συμπαθοΰς άλλως τε τούτου συγγρα*  

(1) I’rogrea le 1’esprit humain.
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φέως, θά λογισθώ εύτυχή;, έάν άπαν τδ άκροατήριον τήν αύτήν μοί πα- 
ράσχη εύμενή προσοχήν

«Τδ ποινικόν δίκαιον, λένει ό Mittermaier, εύρίσζεται πάντοτε έν σχε- 
»σει πρδ; τά; θρησκευτικά; καί ηθικά; ιδέα; καί πρδ; τήν διανοητικήν 
«έκάστου ·λαοΰ κατάστασιν ».’ Έάν άληθώς τδ ποινικόν δίκαιον ήναι τδ 
κάτοπτρου τή; ηθική; καί διανοητικής έκαστου έ'θνους άναπτύξεως, ή 
πρόοδο; τοϋ 19ου αίώνο; παραβαλλόμενη πρδ; τήν τών προηγουμένων 
παρουσιάζει φανερώ; και ύπδ τήν έ'ποψιν ταύτην αύζησιν γεωμετρικήν 
καί ούχί απλώς αριθμητικήν. Ή τοσοΰτον ύπεραρθεϊσα καί έγκωμιασθεϊσα 
τελεσφόρο; επιρροή τών θείων καί υψηλών τοϋ χριστιανισμού αρχών έπί 
τής ηθική; τών άνθρώπων διαπλάσεω; δέν είχε δυνηθή έπί δεκαοκτώ 
δλοκλήρου; αιώνα; νάκατορθώση τήν ηθικήν κκί διανοητικήν έκείνην έπί τά 
κρείττω τών λαών μεταβολήν, ήν έπήνεγκεν έν διαστήματι ολίγων μό
νον έτών ή καθ’ ώρισμένου; καί άμεταβλήτου; νόμου; βαίνουσα κοινωνική 
έξέλιξις. Ουτω μέχρι τής μεγάλη; Γαλλική; έπαναστάσεως εύρίσκομεν 
έν τοϊ; κώδιξι τών πεπολιτισμενων εθνών τήν φοβεροτέραν αύθαιρεσιαν, 
τήν άδικωτέραν άνισότητκ έν τή έκτελέσει τοΰ ποινικοϋ νόμου, τά; άλο- 
γωτέρα; καί παραδοξοτέρα; ποινικά; διατάξεις, τού; ακρωτηριασμού; καί 
τά; προσθέτου; τή θανατική ποινή βασάνου;, έν άρχή δ’ έ'τι τοΰ παρόν
τος αίώνο; πριν ή τδ ρεϋμα τή; προόδου άνατρέψη καί παρασυρη τα 
τελευταία κατ’ αύτοΰ ύψούμενα τών παλαιών ιδεών εμφράγματα, παρα- 
τηροϋμεν ούκ ολίγα λείψανα τής προτέρα; τών ποινών σκληρότητο; και 
έκπλησσόμεθα άριθμοΰντες τά μικρά καί άσημα έγκλήματα, καθ’ ών 
τόσον εύκόλω; κατεγινώσκετο ή θανατική ποινή έν Άγγλίιη. Ούδόλως 
λοιπδν πρέπει νά φανή παράδοξον ότι ούδέποτε μέχρι τοΰ 18ου αίώνο; 
ήμφισβητήθη σπουδαίω; ή νομιμότης τή; παρ’ άπασι τοϊ; λαοϊς άπαν- 
τώση; ποινή; ταύτης, ούδέ νά δοθή πλειοτέρα τή; δεούση; σημασία εί; 
τήν κατά τινα; μέν ύπδ τοϋ βασιλέως τή; Αίγύπτου Σαβακώ πρώτον, 
κατά τινα; δέ ύπδ τοΰ τής’Ινδικής Άσώκα 2 κατάργησιν αύτής, διότι αί 
λοιπαι έν χρήσει τότε ποιναί δέν δεικνύουσι, φρονώ, τήν πράξιν ταύτην 
τών δύω βασιλέων ώς προϊόν έλευθερων άρχών καί πεφωτισμένη; πεποι- 
θήσεως.

Ή ύπδ τοΰ Montesquieu σημειωθεϊσα άλήθεια δτι «παρ’ όίπασιν ή σχε- 
»δδν παρ’ άπασι τοϊς εύρωπαϊκοϊ; έ'θνεσιν αί ποιναί κατέστησαν βαρυτέ- 
»ρκι ή έλαφοότεραι καθ’ δσον τά έ'θνη ταϋτα έπλησίασαν ή άπεμακρυν- 
«Οησαν τή; ελευθερίας», έμελλε νά τύχη τή; έναρ.γεστέρκ; άποδείξεω; 
διά τή; μεγάλη; Γαλλική; έπαναστάσεως. Κατά τοϋ έζ αύτή; πνεύσαν- 
το; άκατασχέτου τή; έλευθερίας πνεύματος μάτην έπειράθησαν ν’ άντε-

1 Mittermaier «die Todestrase...
2 De l’esprit des lois VI ch, IX.
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πεξέλθωσιν επανειλημμένος αί γεγηρακυΐκι καί φθινώδεις τής τυραννίας 
^έαι! Τδ μέγα έ'ργον είχεν ήδη τελεσθή καί οί ποικίλοι Αγλαοί αύτοΰ 
καρποί καθ’ έκάστην πζνταχοϋ ώρίμαζον. Τδ παλαιόν των ποινών συ- 
στνιμα έπιπτεν ώ; τά λοιπά δσημέραι ύπδ τδν βαρύν πέλεκυν τών ύπδ 
τών ευγενών τής προόδου ιδεών έμπνεομένων πολιτικών άνδρών, φιλοσό
φων, νομικών και δημοσιολόγων, συν τή υίοθεσί^ δέ πάσης μεγάλης ιδέας 
υπο πκσης ισχυρά; διανοίας ή φιλάνθρωπου καρδίας έκάστοτε έκφρασθεί- 
σης, έζητεΐτο ένθερμως και ή επίσημος Ανακήρυξις αύτής. ’Ολίγα πρδ τής 
γαλλικής επαναστάσεως έτη ό Βεκκαρίκς πρώτος είχε προσβάλει κατά 
τό μάλλον ή ηττον ίσχυρώς τήν θανατικήν ποινήν.“’Ητο δυνατόν νά 
μη υίοθετηθή προθυμως ιδέα τοσαυτης σημασίας, νά μή εύρη ενθουσιώ
δεις ζηλωτας και κηρυζας έν εποχή, καθ’ην τόσον ζωηρώς συνεζητοΰντο 
καί άνεκηρύσσοντο τά δικαιώματα τοϋ Ανθρώπου, καθ’ ήν τοσαύτη δυ
νάμει επεοιωκετο η μεταβολή τών ποινικών νόμων, καθ’ ήν τέλος αί 
βκρεΐκι καί σκληραί ποιναί έθεωροΰντο ώς ί'χνη παρελθόντος δεποτισμοΰ;

Δυσκολον θά ήτο αληθώς νά απαρίθμηση τις άπαντα τά ονόματα τών 
άπδ τών πρδ τής γαλλικής επαναστάσεω; ήμερων μέχρι τών τελευταίων 
ετών λαβόντων διαφοροτ.ρόπως μέρος ·έν τή περί τή θανατικής ποινής συ
ζητήσει. 'Ο Beccaria, ό Garmignagni, δ Filangieri, δ Marat, δ Mably, δ 
Benjamin Constant, δ Destut de Tracy, ό Pinel, δ Laroche foucault Lian- 
cour, δ Dupin, δ Guizot, δ Charles Lucas, δ due de Broglie, δ Bonneville, δ 
Frank, οί νεώτεροι ’Ιταλοί Albini, Ambrosoli, Eller, Livi, Verra, Acieri 
Martinelli, Tolomei, οί Γερμανοί Eschenmaier, Neubig, Grohtnan, Holst,’ 
Althof, Lichtenberg, Reidal, Richter, Stahl, Zarke, Schaffratb, Hepp, Ma- 
rezol'l, Koestlin, Berner, Nollner, Goetting, Walter, Pfotenhauer, Geyer Geib 
Mittermaier, οί Βέλγοι Thonissen, Humblet, Thier, οί ’Αμερικανοί Livingston, 
Davis, Walker1 και πλεΐστοι άλλοι έπολέμησαν ή ύπερήσπισαν διά μα
κρών τήν νομιμότητα, τήν ωφέλειαν καί τάς συνέπειας τής θανατικής 
ποινής, μετά τών μεν δε ή τών δέ έτάχθησαν άπαντες οί ποινικολόγοι 
καί οί είς τά δύο έν Βιέννη και Mayence τώ 1862 καί 1863 συνέδοια 
συνελθόντε; νομομαθείς. Ό άφ’ ένδς καί έπέκεινα αίώνος άρξάμενος καί 
έξακολουθών έτι πνευματικός ούτος άγων διαφόρους καί αντιθέτους επα
νειλημμένος έσχε φάσεις, δτέ μέν ύπέρ τοϋ ένδς, δτέ δέ ύπέρ τοϋ ετέρου 
τών διαμαχομενων μερών προαγγέλλων, άλλά μή άποφέρων δριστικώς τήν 
τελικήν νίκην. Πολλάκις οί τής θανατικής ποινής πολέμιοι κατώρθωσαν 
μετά πεισματώδη πάλην νά ύπερισχύσωσι πρδς στιγμήν'τών αντιπάλων 
των,,να κχταλαβωσι διαφόρους αυτών θέσεις, νά στήσωσι τήν σημαίαν 
των έπί τών εχθρικών έπάλςεων, νά καταστήσωσι πιστευτόν τδν οριστι
κού αυτών θρίαμβον καί πολλάκις ύπδ τής Ακατάσχετου μετ’ ολίγον δρ-

1 "18. Mittermaier Μ. «νωτ.
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μής εκείνων καταβαλλόμενοι, ήναγκάσθησαν να εγκαταλιπωσι τκς θέ
σεις ταύτας άτάκτως, νά ύποστώσι σοβαραν ήτταν καί να απωλεσωσι 
τήν έλπίδα ταχείας τοΰ έπιδιωκομενου έργου έπιτευξεως.

Αεοπόλδος δ 11 καί ’Ιωάννης ό Αδελφός αύτοΰ πεισθέντες τοΐς έπιχει- 
ρήμκσι τοΰ Βεκκαρίκ κατάργησαν πρώτοι πρδ τής Γαλλικής επαναστα- 
σεως δ μέν έν Τοσκάνη τώ 1786, δ δε εν Αυστριρι τώ 1789 την θανα
τικήν ποινήν, άλλ’ ή διπλή αύτη νίκη δέν διετηρήθη έπί μακρδν τοιαύ- 
τη, διότι ταχέως ή Αύστρία κατέστρεψε τδ έργου τοΰ νεωτεριστοΰ βασι
λέας της Αποδείξασα πόσον αι'μεταρρυθμίσεις αύτοΰ ήσαν πρόωροι και 
άνώτεραι τής Αναπτύξεως τοϋ λαοΰ του. ' Έν Γαλλίρι πρώτοι παραδόξως 
έζήτησαν τήν κατάργήσιν τής ποινής τοΰ θανάτου οι πλειότερον παντός 
ίσως άλλου μεταχειρισθέντες αυτήν ώς μέσον τής πολιτικής αυτών ανυ- 
ψώσεως, δ ήθικδς τουτέστιν αυτουργός τών σφαγών τοΰ Σεπτεμβρίου,ο πα
ρότρυνα; τδν λαδν είς τήν λεηλασίαν καί τούς φόνους, δ 270,000 κεφα- 
λάς ζητών ’Ιωάννης Marat καί δ δημιουργός τής τρομοκρατίας, ο τοσου; 
αθώους πέμψας είς τήν λαιμητόμον, ητις τδν άνάμενε Μαξιμιλιανος Ρο- 
βεσπιέρρος. Μετά τήν έν τη έθνοσυνελεύσει πρότασιν τοΰ Leppeletier St· 
Faregeau περί καταργήσεω; τής θανατικής ποινής διά τά κοινά μόνον έγ" 
κλήματα, ην ύπεστήριξεν δ Bobespierre καί τήν οποίαν άπέκρουσεν ή πλει*  
νοψηφία, Ανεκινήθη πάλιν τδ ζήτημα έν τη Convention, ήτις έψήφισε μέν 
τη προτάσει. τοΰ Condorcet τήν κατάργήσιν έν γενει τής ποινής του θανά
του, ύπδ τδν όρον όμως νά έκτελεσθή ή άπόφασις αύτη μετά τήν άπο- 
κατάστασιν τής ειρήνης. Ό νόμος .τοϋ 180! διέταξε τήν διατήρησιν 
αυτής μέχρι νεωτέρας άποφάσεως, ή'τις έπέπρωτο νά δοθη δυστυχώς δια 
τοϋ κώδικος τοΰ 1810 άναγράψαντος τήν θανατικήν ποινήν δια τριάκοντα 
έξ εγκλήματα. Κατά τδ 1830 ή βουλή τών Αντιπροσώπων τοϋ έθνους 
έψήφισε τήν κατάργήσιν τής ποινής ταύτης, άλλ’ ή τών Πατρικίων δεν 
συνεφώνησεν αύτη*  δπωσδήποτε οί καρποί τής Παλινορθώσεως· έφάνησαν 
καί έν τη ποινική νομοθεσία διά τής μετριάσεως τής σκληρότητας τών 
ποινών καί τής εύρείας εισαγωγής τών έλαφρυντικών περιστάσεων. Με
γάλην ώθησιν καί ένίσχυσιν τοΐς οπαδοί; τών ποινικών μεταρρυθμίσεων 
παρέσχεν ή έπανάστασις τοΰ 1848 καί ή διά τοΰ άρθρ. 5ου.τοΰ Συτάγ- 
μάτος κατάργηση; τής θανατικής ποινής διά τά πολιτικά εγκλήματα, 
αί δέ Αγαθαί τής επαναστάσεω; ταύτης συνέπεια', ου μονον εν τή Γαλ
λική, άλλά καί έν ταΐς ξέναις νομοθεσίας έδείχθησαν Αμέσως. Δυστυχώς 
ή κατόπιν πολιτική μεταβολή έπαληθεύσασα έτιάπαξ το μεγα τοΰ Mon
tesquieu Αξίωμα, έπανήνεγκε τήν προτέραν σχεδόν αυστηρότητα^ τών 
ποινών έν Γαλλία, τδ δ’ όπισθοδρομικδν τοΰτο βήμα τοΰ μεγάλου έθνους 
έμελλεν, ώς συνήθως, νά έπιδράση καί έπί τών λοιπών εθνών. Ουτω τα
χέως ού μόνον άπαντα τά Γερμανικά δουκάτα, άτινα ύπδ τήν επιρροήν 
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των προτερων φιλελευθέρων ιδεών είχαν καταργήσει τήν θανατικήν ποι
νήν, άνέγραψαν πάλιν ταύτην έν τοΐς ζώδιξιν αύτών πλήν· τοϋ Nassau, 
τοϋ Oldenbourg και τοΰ Anhalt, άλλά και αύτη ή πρώτη τδ παράδειγ μα 
τ^ς αναμορφωσεως δοϋσα Τοσκάνη, ή'τις όμως αδθις τήν κατήργησεν όρι- 
στικώς. Άπδ τής εποχής εκείνης επανειλημμένα'. έγένοντο άπόπειραι πρδς 
καταργησιν τής θαιατικής ποινής, άλλ’ ούδεμία τούτων έσχεν ευτυχές 
άποτελεσμα. Οΰτω τώ 1865 ή κατάργησις αύτής προύτάθη ύπδ τοϋ 
Jules Favre, τφ 1870 ύπδ τοϋ Jules Simon, τφ 1872. ύπδ τοϋ Ghelchevre 
καί τφ 1876 ύπδ τοΰ Louis Blanc. Έν Γερμανία μετά τήν ένωσιν 
τοΰ 1870 και κατά τήν συζήτησιν τοϋ νέου ποινικού αύτής νόμου, 
προύτάθη ή κατάργησις τής θανατικής ποινής καί πολλαί ύπήρχον άλη * 
θώς υπέρ τής παραδοχής αύτής ελπίδες, άλλ’ ή άντίδρασις τοΰ πρίγκι
πας Βισμαρκ, 8ν ούδόλως ήδυνήθη νά κλονίση ή παραινετική έκ Γαλλίας 
επιςολη τοΰ Charles Lucas έματαίωσε και τήν άπόπειραν ταύτην. Έν Άγ- 
γλίγ, καί τοι διάφοροι συνίστησαν έταιρίαι σκοποΰσαι τήν διάδοσιν και 
ένισχυσιν τής ιδέας τής καταργήσεως τής ποινής τοΰ θανάτου, ή ιδέα ούχ’ 
ηττον αυτή ούτε πολλούς ούτε σπουδαίους βυρε θιασώτας, διό και έπο- 
λεμηθη υπο τών διαπρεπέστερων μελών τοΰ κοινοβουλίου τήν ημέραν, καθ’ 
ήν προύτάθη εις αύτδ ύπδ τοΰ Ewart.’Ev Ίταλίγ μεθ’ ολας τάς προσπά
θειας τών όπαδών τοΰ Βεκκαρία, μεθ’ όλας τάς προτάσεις διακεκρι
μένων πολιτευτών και μετά τήν γνώμην τής πρδς έξέτασιν τοϋ ζητήμα
τος διορισθείσης καί ύπέρ τής καταργήσεως τής θανατικής ποινής άπο- 
φγναμενης επιτροπής, ή έσχάτη τών ποινών μένει είσέτι έν τφ ποινικω 
αυτής κωδικι.Έκ τών πολιτειών τής ΒορείουΆμερικανικής ομοσπονδίας τήν 
ποινήν τοΰ θανάτου κατήργησαν μόνον αί Michigan, Wisconsin και Rhode- 
Island, αλλ’ εν ’Αμερική ώς και έν Άγγλίγ τδ περί ού ο λόγος ζήτηαα 
συζητεϊται και κρίνεται κυρίως διά τής Αγίας Γραφής. Άφοΰ έν τή θεο- 
πνευστφ Βιβλφ εύρισκομεν άναγεγραμμένην τήν ποινήν τοϋ θανάτου, 
τις δυναται ν αμφισβητησν) την νομιμότητα και τήν ορθότητα αύτής, 
λεγουσιν οί άκαμπτοι τών παραδεδεγμένων φύλακες. Ό Θεός, άπαντώ- 
σιν οι εναντιόφρονοΰντες, ώς δείκνυται έκ τής κατά τοΰ Κάϊν ετυμηγο
ρίας αυτοΰ και εζ άλλων πολλών τής ίεράς Βίβλου μερών έπ’ ούδενΐ λόγφ 
επιθυμεί ουδ’ επιτρεπει τδν θάνατον τοΰ άνθρώπου, δ ποινικδς λοιπδν νό
μος άφαιρών τήν ζωήν άντίκειται προφανώς τή θεί<γ βουλήσει. ’Αγαθοί 
άνθρωποι ! Ο Θεός ουτος δ επ’ ουδενί λογφ έπιθυμ,ών, ούδ’ έπιτρέπων τδν 
θανατον τών λογικών πλασμάτων του, δ Θεδς δ τοσοϋτον ίεράν και άπα- 
ραβίαστον θεωρών τήν ζωήν τοΰ άνθρώπου, είναι δ ΐ'διος εκείνος δ άπαι- 
τήσας τήν θυσίαν τής θυγατρδς τοΰ Ίεφθάε, δ φονεύσας τά νήπια τών 
Αιγυπτίων, δ διά τής ρομφαίας τοΰ Ήλιοΰ κυλίσας έν τφ αΐματι πρδ τοΰ 
χειμάρρου Κεισών τούς προφήτας τοϋ Βάαλ, δ δούς τδν θάνατον εις τούς 
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άκάκους και άθώους μικρούς εκείνους έκ]τοϋ λαοϋ του παΐδας, διότι., παι- 
ζοντες έν τή δδφ,έτόλμησαν νά σκώψωσι τδν διερχόμενον έκεΐθεν προφή
την του. Κατ’ εικόνα άληθώς και δμοίωσιν αύτοϋ είχε πλασθή δ ήρως 
εκείνος τοϋ Alfred de Musset Hassan δστις :

il n’ aurail pas marcb0 sur une mouche a terre ; 
mais s’il T'avait trouvee a diner dans son verre 
llaurait assomme quatre oil cinq de ses gens 

διδ δυνάμεθα ν’ άνακράξωμεν μετά τοΰ ποιητοΰ
Parlez aprds cela des bons et des mechants.

Ή θανατική ποινή έκτδς τών ρηθέντων μερών κατηργήθη επίσης άπο τοϋ 
1859 — 1861 έν τή δημοκρατίφ τοΰ Άγ. Μαρίνου και έν τή 'Ολλανδία, 
Ρουμανίφ και Πορτογαλλίγ έσχάτως.

Ό μετά προσοχής και άνευ προκαταλήψεως παρακολουθών τδν άπο τοΰ 
παρελθόντος αίώνος μέχρι τών ημερών ημών διεξαγόμενου έπί τοϋ ζητή
ματος τής θανατικής ποινής πνευματικόν άγώνα, είναι αδύνατον να μη 
ομολογητή δτι μεθ’ δλας τάς άλληλοδιαδόχους νίκας καί ή'ττας τών δια- 
μαχομένων μερών, τδ νϋν άποτέλεσμα φαίνεται μάλλον ύπέρ τών πολε
μίων τής ποινής ταύτης. Ού μόνον άληθώς τάς τάξεις των κατωρθωσαν 
νά πολλαπλασιάσωσιν ούτοι διά τής καθ’ έκάστην προσελευσεως νέων 
δπαδών καί νά ύπερισχύσωσιν επομένως έπί τοϋ ήτς έδάφου^ θεωρίας, 
άλλά καί πρακτικώς νά έπιτύχωσι διά τών κατά τδ μάλλον ή ηττον 
έπαισθητών μεταβολών, άς έπί τών διαφόρων ποινικών νομοθεσιών προε- 
κάλεσαν. 'Η έντελής τής θανατικής ποινής κατάργησις έν τισιν έθνεσιν, 
•η παρ*  άπκσι σχεδόν τοΐς λοιποΐς σπουδαία έλάττωσις έν τώ νόμφ τών 
περιστάσεων, καθ’ άς αυτή ζαταγινώσκεται, τά διάφορα μέσα, δι’ ών ή 
επιβολή αύτής ματκιοϋται, ή σπανία καί ή έν τφ περιβόλφ τών φυλα
κών μακράν τών δμμάτων τοϋ κοινοϋ έν τοΐς πεπολιτισμενοις έθνεσιν εκ- 
τέλεσις τών θανατικών αποφάσεων, πάντα ταΰτα μαρτυροΰσιν οτι αί ίδέαι 
καί οί κόποι τών πολεμίων τής ποινής τοΰ θανάτου δέν έμειναν άγονοι. 
Τά κατορθώματα ταΰτα είσίν άρά γε προάγγελοι προσεχοΰς τελείας καί 
δριστικής τοΰ έπιδιωκομένου έργου έπιτεύξεως, ή άποτελοϋσιν απλώς τας 
μόνας άναγκαίας καί δυνατάς έπί πολύ ώς πρδς τδ ζητημα τοΰτο με
ταρρυθμίσεις πέραν τών δποίων πάσα άλλη θά ήτο κακή άν ούχί άκα- 
τόρθωτος; Αί μέχρι τοΰδε έπιτυχίαι τών πολεμίων τής θανατικής ποινής 
δείζνύουσιν άρά γε έντεΰθεν μέν τήν ποινήν ταύτην άδικον άπολυτως καί 
άδικαιολόγητον, έτέρωθεν δέ άσύμφωνον τή κοινωνική τοΰ αιώνος ημών 
αναπτύξει ή μόνον τήν ύπδ τής φύσεως τών πραγμάτων καί τοΰ λόγου 
έπαρκώς κατορθωθεΐσαν μεταβολήν τής φοβεράς καταχρήσεως εις τήν 
δικαίαν αύτής χρήσιν ;

“Όσον άντίθετος καί άν φκνή πρδς τάς έπίκρατουσας νϋν ιδέας ή έμη 
ταπεινή γνώμη, ούδόλως διστάζω νά κηρύξω μετά θάρρους ότι, έάν έκ 
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[/.όνου τοϋ βάρους τών κατά τής θανατικής ποινής επιχειρημάτων έπρό- 
κειτο νά όδηγηθή σήμερον φρόνιμος νομοθέτης, δέν θ’ άπεφάσιζε βεβαίως 
την πληρη της ποινής ταύτης κκτάργησιν. Ούδέν άληθώς τών έπιχεί-' 
ρημάτων τούτων κατόρθωσα ποτέ μεθ’ δλην την κατά τή; έσχατης τών 
ποινών αποστροφήν μου νά ευρώ άκαταμάχητον και άπολύτω; ισχυρόν, 
οσάκις κλειων τδ ου; εις την φωνήν τή; καρδίας,ύπέβαλλον αύτδ εις την 
βασανον. τοϋ δρθοΰ λόγου. Την πεποίθησίν μου ταύτην ευτυχής εΐμί ίνμ 
τως ύποβάλλων είς την κρίσιν τοιούτου άκροχτηρίου διά της δσον οΐόν τε 
συντόμου, άλλ’ ικανής άναπτύζεως τών κυριωτέρων κατά τή; θανατικής 
ποινής λόγων.

Τδ ζήτημα της θανατικής ποινής, ώς άπαντα τά ούσιώδη.τοΰ ποινι? 
κοϋ δικαίου ζητήματα, συνδέεται στενώς πρδς τδ τής δικαιολογικής τής 
έν γενει ποινής βκσεως. Βεβαίως δέν σκοπώ νά καταχρασθώ της ύμετέ- 
ρας υπομονής άναπτύσσων τάς διαφόρους περί αυτής θεωρίας καί άποδει- 
κνυων τις καί τίνων λόγων ένεκα είναι η δρθοτέρα, νομίζω όμως ότι έκτδς 
τών δεχόμενων ώς μ,όνην βάσιν καί κύριον της ποινής σκοπόν τήν τοΰ έγ- 
κληματίου βελτίωσιν, ούδείς όποιασδήποτε είτε άπολυτου είτε σχετικής 
είτε συμμίκτου θεωρίας όπαδδς δύναται νά κκταδικάση τήν θανατικήν 
ποινήν, άν δέν άποδείζγ) πρότερον αύτήν άδικον ή ανωφελή ή καί 
εστερημενην τών πρωτίστων καί αναγκαίων εκείνων ιδιοτήτων,τάς όποιας 
πας καλδς νομοθετης οφείλει νά έ'χν) ύπ’ δ'ψει έν τή διατάζει τών ποινών.

Ή θανατική ποινή ού'τε νόμιμος ού'τε ωφέλιμος είναι, λέγει εις τών δια
πρεπέστερων αύτής πολεμίων δ Charles Lucas.1

Διατί δέν είναι νόμιμος ; Διότι ή κοινωνία, ή έ'χουσα τδ δικαίωμα τοϋ 
τιμώρεΐν, δέν έ'χει καί τδ τής καταστροφής τής προσωπικότητας· ή υπαο- 
ξις άμα λαβοΰσα συνείδησιν έαυτής έν τώ άνθρώπω, καθίσταται άπαρα 
βίαστος, λεγει δ είρημένος συγγραφεύς. Άλλ’ έάν όντως ή προσωπικότης 
γ,ναι άπολυτως άπαραβιαστος, πώ; δικαιολογείται δ πόλεμ,ος καί τδ δι
καίωμα τής· άμύνης, κατά τδν πανθεϊστικδν τούτον συλλογισμόν ; Διατί 
άρά γε ή μία προσωπικότης νά μή δύναται νά παραβιασθή ύπδ τής έτέ- 
ρας, ως δρθώς παρατηρεί δ due de Broglie καί τίνος ένεκα ή έλευθερία νά 
ή δλιγωτερον τής ζωής απαραβίαστος;^ «Ή ζωή, παρατηρεί μετ’ άλλων 
.«πολλών δ κατά τάς άρχάς μέν τοΰ σταδίου του ύπερασπιστής, κατά τδ 
«τέλος δέ πολέμιος τής θανατικής ποινής Mittermaier, είναι δώρον τοΰ 
»Θεοΰ έπί τω σκοπώ τής ηθικής τοΰ άνθρώπου άναπτύζεως*  ή διάρκεια 
■»άύτή; ώριστχι ύπό τοΰ ύπερτάτου ό'ντος. Πάσα λοιπδν ποινή, ήτις προσ- 
•«βάλλει τήν θείαν θέλησιν άφαιροΰσα τήν ζωήν τοΰ άνθοώπου, είναι άνο-

1 Du syst0me pinal et du sysleme r6pressif en general et de la peine de inert en parti- 
culier p. Charles Lucas.

■ 2 Du droit de punir et de la peine de mort.
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»μος. Ή κοινωνία δύναται νά πλήττν) μόνον τά ύπ’ αύτής παρεχόμενα ή 
κπροστατευόμενα, ούχί δέ καί τά φυσικά τοΰ άνθρωπου δίκαια.»' ’Εάν 
ή ζωή τοΰ άνθοώπου ήναι κτήμα άναφαίρετον, εάν τδ ύπδ τοΰ ©εοΰ δήθεν 
όρισθέν φυσικόν αύτής τέρμα δέν δικαιούται νά μεταβάλν) άνευ προσβο
λής τής θείας βουλήσεως ή κοινωνία, οί τόσοι αναγκαίοι καί ιεροί σκοποί 
ύπέρ τών όποιων διατίθησιν αυτή άνευ ούδεμιάς διαμαρτυρήσεως τήν ζωήν 
τών μελών της, τροποποιοΰσιν έπίσης τήν θείαν άπόφασιν. Κατά τάς πε
ριστάσεις ταύτας πρόκειται, λέγουσι, περί τής άμύνης, τής σωτηρίας, τής 
δόζης, τής προόδου τής πκτρίδος, πρόκειται περί τής έκπληρώσεως με- 
γάλων κοινωνικών σκοπών. ’Έστω ! Άλλά μήπως ή χρήσις τής θανατι
κής ποινής δέν σκοπεί τήν ίκκνοποίησιν τής δικαιοσύνης, τοΰ κυρίου θεμε
λίου, τοΰ άπαραιτήτου τούτου όρου τής ζωής καί προόδου πάσης κοινω
νία; καί τήν άσφκλειαν τοΰ κοινωνικοΰ σώματος ; Έάν ή ποινή τοΰ θα
νάτου ΐσταται ώς άπαίτησις τής προσβληθείσης δικαιοσύνης έν τή συνει- 
δήσει λαοΰ τίνος, έάν ή χρήσις αύτής θεωρήται άναγκαία είς τήν άσφά- 
λειαν τοΰ ύπ’ αύτοΰ άπαρτιζομένου κοινωνικοΰ σώματος, πώς Θά δυνηθή 
νά άρνηθή τις τή κοινωνία ταυτη προκειμένου περί τής κεφαλής αίμοβό- 
ρου κακούργου τδ δικαίωμα, δπερ τή άναγνωρίζει έπί τής ζωής τοΰ είς 
πόλεμον πεμπομένου γενναίου καί έναρέτου τέκνου της ; Ό Θεός ό μή 
δργιζόμενος οσάκις ή ύπ’ αύτοΰ, ώς λέγεται, δρισθεϊσα φυσική διάρκεια 
τής ζωή; τών άνθρώπων συ/τέμνεται χάριν τή; άμύνης, τής δόζης, τής 
ποοόδου τής κοινωνία;, Θά εύδοκήσή νά προσθέσνι, φρονώ, είς τάς τοσαυ-, 
τας έζαιρέσεις καί τήν κοινωνικήν άσφκλειαν. Έάν τέλος ή κοινωνία, ως 
νομίζει δ Mittermaier, δέν έ'χη τδ δικαίωμα τή; προσβολής τών φυσικών 
τοΰ άνθρώπου δικαίων, τότε ού μόνον είς θάνατον, άλλ’ούδ’εις φυλάκισιν 
νά τιμωρή τδν κακοΰργον δύναται, τή; έλευθερία; ού'σης πολυτίμου επί
σης φυσικοΰ δικαιώματος.

Πλήν ή Θανατική ποινή είναι δυνατόν άραγε νά θεωρηθή ώς δικαία, 
ώς άπαίτησις τοΰ ύπδ τοΰ έγκλήματος προσβληθέντος τής δικαιοσύνης αι
σθήματος ; Αγνοώ άληθώς δποίαν άκριβώς έπί τών αισθημάτων τών 
έπελευσομένων γενεών μεταβολήν θά έπενέγκγ ή κοινωνική έζέλιζις, άλλ 
έν τή σήμερον συνειδήσει τών λαών,άναμφιβόλως δ θάνατος τοΰ έγκλημα- 
τίου παρουσιάζεται, αύτομάτως ούτως εΐπεϊν, ώς δίκαιον ποινής'μέτρον 
κατά τών εγκλημάτων εκείνων, καθ’ ών συνήθως ή κοινή συνείδησις πρδ 
παντός δικαστοΰ εκφέρει τήν ετυμηγορίαν της. Είναι άνάγκη νά άναφέρω 
τήν πατροκτονίαν καί άλλα είδη φοβερών φόνων μαρτυρούντων τήν θη- 
Ριωδίαν τών έργατών αύτών, δταν έ'χω πρόσφατον έλαφρότερον ένταϋθα 
παράδειγμα ; Τις άκούσας τήν τελευταίαν στυγεράν έν Λαυρίφ ληστείαν 
δέν ηύχήθη τήν άμεσον σύλληψιν, τήν ταχεΐαν δίκην, τήν είς θάνα-

4 Mittermaier ίνΟ. άνωτ.
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τον καταδίκην καί τήν άνευ άναβολής έκτέλεσιν τής κατά τών ενόχων 
άποφάσεως, τί; έάν σήμερον δ δήμιος έρριπτε διά τής σανίδος τοϋ ικριώ
ματος τους κορμούς τών σωμάτων τών -κακούργων τούτων έπί τοϋ 
χώματος, τοϋ μή άπορροφήσαντος είσέτι τδ αίμα τών ατυχών θυμάτων 
των, θά ήδύνατο νά εί'πη δτι προσεβλήθη έν τή συνειδήσει του. τδ τής 
δικαιοσύνης αίσθημα ; Αργότερου, δταν ή άνάμνησις τοϋ εγκλήματος δέν 
θά ή τόσον ζωηρά, δταν δ φυσικός υπέρ τών πασχόντων οίκτος θά προκα- 
λεση τήν υπέρ τών κακούργων συμπάθειαν,πολλοί θά κραυγάσωσι βεβαίως 
παλιν κατά τής σκληρότητος τής ποινής, άλλ’ ή άπαίτησις τή; δικαιο
σύνης πρεπει νά έξετάζηται κατά τήν ςτγμήν τή; τελέσεως τοϋ εγκλήμα
τος, διότι τότε έάν ούτε συγγένειας, ούτε φιλίας, ούτε σχέσεως απλής 
πρδς τά θύματα λόγο; συγχέη τήν ανεξάρτητον κρίσιν, ή έκφερομένη ύπδ 
τοΰ κοινού ετυμηγορία είναι αγνή καί ασφαλής τοϋ δικαίου φωνή. «"Ο,τι 
»δύναται νά βεβαίωση τις, έγραφε λίαν δρθώς δ due de Broglie, είναι δτι 
»μέχρι τοΰδε ούδαμοϋ νομοθέτης, έν δσω περιωρίσθη έν τή φυσική αύ- 
»τοϋ ίδιότητι ή'τοι τή τοΰ πεφωτισμένου καί ύπομενετικοΰ διερμηνέως 
»τών εθνικών ευχών καί τοΰ έρθοΰ τοΰ λαοϋ φρονήματος, δεν αμφίβαλε 
περί τής άνάγκης τής διατηρήσεως τής θανατικής ποινής.» Θι λόγοι ού- 
τοι καίτοι πρδ εξήκοντα περίπου έτών χαραχθέντες, έκφράζουσι καί νΰν 
έτι πιστώς τήν αλήθειαν τών πραγμάτων.

Άλλ’ή ποινή αύτη είναι ύπερτέρα παντδς έγκλήματος, διότι ού μόνον 
τήν ζωήν τοΰ έγκληματίου άφαιρεΐ, άλλά και τήν ψυχήν αύτοϋ πέμπει 
εις τήν αιωνίαν καταδίκην, άντιτείνουσι πολλοί. «Πόσον ή ιδέα αύτη βα- 
»ρύνει έπί τής καρδία; ! Όποιον θέαμα τδ τής άγωνίας τοϋ πεπωρωμένου 
ϊδυστυχοΰς, 8ν δ σίδηρος τής λαιμητόμου ή τδ σχοινίον τής άγχόνη; έρ- 
»ριψαν ίσως είς τάς αιωνίους βασάνου;»,1 ανακράζει δ Edouard Ducpetiaux. 
Τδ επιχείρημα τοΰτο όζει καλογηρικής άληθώς σοφιστείας, άλλ’ ώς ά
παντα τά θεολογικά επιχειρήματα δέν άντέχει πολύ είς σοβαρόν έλεγ
χον. Επιτυχώς λίαν άνεσκεύασαν αύτδ οί παρατηρήσαντες δτι μιάς στιγ
μής μετάνοια άρκεϊ ΐνα κατορθωτή τήν πνευματικήν τοϋ αμαρτωλού σω
τηρίαν και δτι δ κατάδικος καί καιρδν νάμετανοήση έχει ικανόν καί πρδς 
τοΰτο έπανειλημμένως ύπδ τοΰ ίεοέως καλείται. Άλλ’ εις τήν άπάντησιν 
ταύτην-νομίζω καλδν νά προσθέσω δύο έτι άλλας, τάς δποίας άλλοι, καθ’ 
δσον εγώ τούλάχιστον γνωρίζω, ή δέν έσκέφθησαν ή δέν ήθέλησαν κα- 
θαρώς νά άναπτύξωσι. Κατά τούς χριστιανούς, δ θεδς δι’ άνεξερευνήτων 
μέσων προλαμβάνει τδν θάνατον τοΰ άμαρτωλοϋ, έάν ύπάρχη βεβαιότης 
μελλούσης έπί τής γής ηθικής αύτοϋ άναμορφώσεως, τότε δέ μόνον μετά 
λύπης άδιαφορεϊ, δταν πάσα τοιαύτη ελπίς έκλίπη. Συμφωνως λοιπδν 
τή λογική άν ούχί πραγματική ταύτη ίδέγ, οί άποθνησκοντες, φυσικώς 
ή άλλως άδιάφορον, ήτο άδύνατον νά γείνωσιν ηθικώς βελτιονες δσον κκί

ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΚΛΙΠΗ II ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 641

έζων έτι χρόνον. Άλλ’ άνεξαρτήτως δλων τούτων, πόσον πτωχδς τφ 
πνεύμκτι έπρεπε νά ήναι δ νομοθέτης εκείνος, δστις κρίνων άναγκαίαν 
καί συμφέρουσαν τήν θανατικήν ποινήν,θά διέγραφεν έκ τοϋ κωδικός ταύ
την κκί θά διεκύβευε τήν άσφάλειαν τής κοινωνίας έπί μόνη τή ύποθεσει 
δυνατής ύποστάσεως παραδόξων νοσούσης φαντασίας συλλήψεων ! ’Ίσως 
πλανώααι, άλλά πιστεύω άδιστάκτως κκί τδ λέγω πκροδικώς μόνον έν- 
ταϋθα έτοιμος νά τδ άναπτόξω έκτετκμένως προκαλουμενος, δτι έάν 
υπήρχε προσωπικός καί άπόλύτος Κριτής,ούδεμίκν ούδενί θά έδικαιοΰτο νά 
έπιβάλη ποινήν.Ή κοινωνία σχετικώς κρίνουσα, σχετικά; μόνον ιδέας έχου» 
σα τιμωρεί κκί πρέπει νά τιμωρή,διότι δέν έπλκσεν αυτή τδν άνθρωπον 
τοιοΰτον, διότι αισθάνεται τδ άδικον καί τήν άνάγκην τής καταστολής 
αύτοϋ, διότι δφείλει νά άποβλέπη εις τήν ασφάλειαν της, κκί δμως^ καθ’ 
έκάστην άκούει δριμεϊας μομφάς,. οσάκις πλήττει αύστηρώς έγκλη- 
μκτκ είς τήν τέλεσιν τών δποίων διά τή; άμελείκ; της έγενοτο κάπως 
συνένοχος. Ό άπόλύτος δμ.ω; κριτής, έξ ού τά πάντα άπέρρευσκν έπί τίνι 
νά ψέξη δικαιούται τά σχετιτά όντα ; Χωρίς νά ή τις όπαδδς τής ηθι
κή; τοΰ συμφέροντος, δυναταί ν’ άναγνωρίση δτι δ άνθρωπος, εξ ενστιγ- 
κτου ζητεί πάντοτε τήν ηδονήν καί άποφευγει την θλίψιν, άδιάφορον εκν 
άναλόγω; τής ιδιοσυγκρασίας καί τή; έν γένει αύτοϋ άναπτυξεως προτι
μά τήν φυσικήν, τήν ηθικήν, ή τήν διανοητικήν ηδονήν ή ευρίσκει πολ 
λάκις αύτήν έν τή ύπδ τών λοιπών νομιζομένη θλίψει. «Ούρανια ηδονη 
τδ ύπέρ τών άλλων πάσχειν !», έλεγον οί αγνοί τοΰ μεγάλου ’Ιουδαίου οπα
δοί. Έξ άλλου δσον κκί άν λεπτολογώσι θεωρητικώ; οί περί τής ελευ
θερίας τής βουλήσεω; φιλοσοφοΰντες, ή πειραματική άνάλυσις τής θελη- 
σεως δεικνύει δτι ύπόκειται αύτη είς τήν ένέργειαν διαφόρων αίτιων και 
δτι δ άνθρωπος κατά τήν στιγμήν τής άποφάσεως προτιμά τά ισχυρότερα 
τούτων, τά άρέσκοντκ τουτέστιν, καλώς ή κακώς άδιάφορον, αύτφ ή τα 
ύπισχνούμενα μέλλουσαν ηδονήν. Ύπδ τούς δρου; τούτους, ού; έγω μεν 
ευρίσκω απλώς έν τη φύσει, κατά τήν συζητουμένην δμω; ύπόθεσιν ά- 
πόλυτον προσωπικόν έθηκεν δν, φέρετε δποιονδήποτε ένοχον ένωπιον τοΟ 
ύποτιθεμένου ύπερτάτου κριτοϋ και εΐ'πατέ μοι, έάν δέν θά ήτο φυσική 
καί ορθή τοιαύτη τις περίπου ώς ή έξη; άπολογία.

— Διατί έγένεσο ένοχο; τών πράξεων τούτων ;
— Διότι ήσθανόμην ηδονήν ή εύρισκον συμφέρον παρδν ή μέλλον δια- 

πράττων αύτάς.
— Άλλ’ έγνώριζες νά διακρίνης τδ καλδν τοΰ κακοΰ, διατί προετίμη- 

σας τδ δεύτερον τοΰ πρώτου ;
— Διότι μέ εΐλκε περισσότερον τδ κακόν, άλλως δέν θά ήδυνάμην να 

κλίνω είς τήν προτίμ.ησιν αύτοϋ.
i Pc la peine de niorl ρ. Edouard Duc-pcliaux p. 08 .
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—- *Ησο  λοιπόν φύσις πονηρά, έν τή δποία τά κακά α?τικ ίσχυον 
πλειότερον τών αγαθών κατά την στιγμήν της άποφάσεως.

— Βεβαίως, άλλά της φύσεώς μου δέν ήμην έγώ δημιουργός. Τίς δύ- 
νκτκι νά μεμφθή τή τίγριδι δτι έγεννήθη αΐμοβόρος, τις νά έπαινέση τδν 
άανδν έπί τή φυσική του πρκότητι ;

— Διατί δέν μετέβαλλες την φύσιν σου ;
— Διότι φύσιν πονηράν μεταβκλεΐν ού ράδιον.
— Τδ παράδειγμα τών δύω φύσεων, άς πρδ μικροΰ άνέφερες, αιτινες 

πάντοτε μένουσιν αί αύταί καί τάς οποίας ούδείς ού'τε επαινεί ού'τε κατα
κρίνει έπί τούτω, σοί δεικνύει δτι ό άνθρωπος διαφέρει τών ζώων, δτι 
δύναται νά μεταβληθή, δτι δημιουργεί την τύχην του.....

— Ούχί απολύτως, ώ πάνσοφε καί παντεπόπτα ! Ή μεταβολή τελεί
ται μεχρις ορίου, άναλόγως αύτής τής φυσεως καί τών περιστάσεων. 
’Άφες τούς θεολόγους νά μωρολογώσι! Σύ γινώσκεις καλώς δτι ύπείκομεν 
είς την δύναμιν τών αιτίων, δτι δέν εί'μεθα άνεζάρτητοι τούτων.

— Ναί’ άλλ’ εάν άνεπτυσσεσο πλειότερον, έάν κατώρθωνες νά αίσθαν- 
Οής ίσχυρώς την ηδονήν τοΰ άγαθοΰ, έάν έπολλαπλασιάζες έν' σοί τά 
άγαθά αίτια, θά είλκεσο κατά την στιγμήν τών άποφάσεών σου ύπδ τού
των καί δέν θά διέπραττες τδ κακόν.

— Άναμφιβόλως καί επειδή δλα αύτά τά εάν δέν έπραγματοποιή- 
θησαν ένεκα λόγων, κατά της φυσικής δϋνάμεως τών όποιων μοί ήτο ά- 
δύνκτον ώς εύρέθην ν’ άντιπαλαίσω, ένεκα περιστάσεων, είς ών τδν συν
δυασμόν άναγκαίως ύπέκυψκ, φθάνω ένώπιόν σου κακούργος αντί νά ώ 
άγιος. Κρίνον τώρα, ώ δίκαιε κριτά, τίς περισσότερον-η μάλλον τίς αλη
θώς πταίει Σύ, έγώ η αί περιστάσεις ;

Γινώσκω καλώς δτι τοιαΰται ίδέαι δέν θίγονται ύπδ τών περισσοτέρων 
ευχαρίστως ! 'ϊ’πάρχουσιν άληθειαι, τάς οποίας καίτοι έννδοϋντες, καίτο{ 
πιστεύοντες οί άνθρωποι, άποσιωπώσι νομίζοντες την διάδοσιν αύτών 
πρώτον μέν καί πλειότερον επιβλαβή τώ λέγοντι, είτα δέ έπικίνδυ/ον 
τοϊς άκούουσιν. ’Ίσως ολίγον φαίνομαι φρόνιμος εγκαταλείπω-/ τδ παρά
δειγμα τών πολλών, άλλά φρονών δτι δ άνθρωπος δφείλει νά μάθη δτι 
πρεπει νά πράττ-η τδ άγαθδν ένεκα αύτοΰ τοϋ άγαθοΰ καί ούχί ώς έκ 
τοϋ φόβου αιωνίων βασάνων, δέν έδίστασα ν’ άκολουθησω την εντολήν 
τοΰ θείου ’Ιησού, λέγετε πάντοτε τήν αλήθειαν, καί νά έκφράσω επο
μένως δ,τι πιστεύω ώς άληθές.

Έζετάσωμεν νΰν, έάν ή θανατική ποινή δέν γναι όντως ωφέλιμος, 
ώς ισχυρίζονται οί πολέμιοι αύτής ! Τδ δεύτερον τοϋτο ζήτημα δέν λύε
ται, εννοείται, άπολύτως, διότι τδ ενταύθα νΰν ωφέλιμον δυνατόν νά μή 
ή τοιοΰτον άλλαχοϋ, ό νομοθέτης δέ κκί ό πολιτικός άνήρ είσί μάλλον 
τοΰ φιλοσόφου έν καταστάσέι νά κρίνωσι περί αύτοΰ, ώς ορθώς πκρατη- 
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ρεΐ 5 Broglie. 'Οπωσδήποτε δυσκόλως θά ήδύνατο νά άποδείξη τις δτι 
δέν είναι ωφέλιμος ποινή, ήτις άπαλάττει μέν εντελώς τήν κοινωνίαν 
άπδ της ύποτροπής τών αύτών τεράτων, προλαμβάνει δέ, κατά τδ εφι
κτόν, διά τοΰ φοβεροΰ παραδείγματος τήν διάπραξιν νέων εγκληματικών 
όμοιων πράζεων. Ή κοινωνία, λέγουσι, ζητούσα ν’ απαλλαγή τοΰ έγκλη- 
ματίου διά τής ποινής τοΰ θανάτου δμοιάζει τώ ίατρω, τώ άποτέμνοντι 
τδ μέλος τοΰ σώματος, δπερ ήδύνατο νά θεραπεύση άλλως.Άλλά δύναται 
άρά γε ή κοινωνία νά κατορθώσγ πάντοτε τήν ήθικήν ταότην θεραπείαν ; 
'Η ποινική στατιστική τών πεπολιτισμενων εκείνων έθνών, έν οίς τά τε
λειότερα σωφρονιστικά λειτουργοΰσι συστήματα, δέν μαρτυρεί καθ’ έκά— 
στην ίσχυρώς δτι ή τοϋ έγκλημκτίου βελτίωσις δέν είναι πολύ σύνηθες 
φαινόμενον καί δέν είχε δίκαιον ό Rossi γραφών δτι «τδ θυσιάζειν έν τω 
«συστήματι τής κοινωνικής δικαιοσύνης τήν άρχήν τής ποινής καί 
«τήν ενέργειαν τοΰ φόβου είς ύπερβολικάς έλπίδας άναγεννήσεως τών 
«καταδίκων είναι λήθη τών ούσιωδεστέρων τοΰ νομοθέτου καθηκόντων;»1 
ΊΙ ήθική τοΰ έγκληματίου βελτίωσις είναι δευτερεύων σκοπός ή μάλλον 
απλή τής ποινής συνέπεια, ήν οφείλει νά έχη δ νομοθέτης ύπ'οψει,. άλλά 
χάριν τής οποίας δέν πρέπει νά παρκβλέπη τούς πρώτους καί κυρίους τής 
ποινής σκοπούς.

Ό θάνατος τών ενόχων ού μόνον ούδένα έκφοβεΐ,. προσθέτουσιν, άλλά 
καί άντιστρόφως τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού επενεργεί, έθίζων τήν κοι
νωνίαν είς τήν θέαν τοΰ αίματος καί γαργαλίζων τόν κακώς έννοούμενον 
ηρωισμόν τών πρδς. τδ κακουργεΐν έχόντων τάσιν. Ή άπώλεικ τής ζωής 
μόνον τούς άγαν δειλούς καί αθλίους καί μόνον έπί τινα στιγμήν έκφοβεΐ, 
πλανάται δέ δεινώς ό έπί τοΰ φόβου τούτου έλπίζων νομοθέτης! ή μονο
μαχία κκί ή αυτοκτονία δεικνύουσιν άρκούντως δποίαν είς τήν ζωήν δ 
άνθρωπος δίδει σημασίαν κκί ή τελευταία λίαν πειστικώς μαρτυρεί δτι 
ύπάρχουσι θλίψεις άλλκι πρδ τών οποίων ο θάνατος ώς γλυκύς εμφανίζε
ται σωτήρ. «Μή φονεύσκτε τούς συνεργούς τοΰ Κκτιλίνα, έ'λεγεν είς τήν 
«Γερουσίαν δ Καΐσκρ, διότι αύτούς μέν ούτω δέν θά τιμωρήσητε ποσώς, 
«τούς έπιθυμοΰντας δέ νά τούς μη-κηθώσι δέν θά έκφοβήσητε. Ό θάνατος 
«είναι τδ τέρμα τών πόνων, τδ άντικείμενον τών εύχών τοΰ πάσχοντος! 
«Έάν.οί Θεοί τδνέθετον έν τώ μ.έσω τοΰ γδου,δ ,γδης ούδένα θά ένέπνεε πλέον 
«φόβον τοϊς άπίστοις»2 «Έν τή αγάπη τής πκτρίδος, λέγει δ Oucp<Stiaux, δ 
«νομοθέτης ζητεί τήν ποινήν τής έςορίας*  έκ τής ανάγκης τής ελευθερίας 
«αντλεί τήν δραστηριότητα τής φυλακίσεως’έν τώ μέσω τής προόδου τής 
«πολυτελείας κκί τοΰ πλούτου παρατηρεί ΰλην τιμωρίας*  ή τιμή κκί ή 
«ύπόληψις τώ ύποδεικνύουσι τέλος τάς ατιμωτικά; ποινάς. Άλλά παρά

1 Rossi «Iraite de droil penal liv Π.»
2 Gicer. .. .in Catil ... or i n. 4
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»τοϊς έλατηρίοις τούτοις, ών ή ένέργεια είναι καθολική, τά πάντα τώ 
»άποκαλυπτουσιν δτι μόνον έν τή δειλίγ καί τώ έξευτελισμώ άχρείων 
«τινων δντων δύναται νά βζσίσγ τδ ώφέλιμον της θανατικής ποινής... Τδ 
«έπανκλαμβάνω, ή ποινή αυτή ώς απώλεια τής ύπάρξεως είναι σήμερον 
«τιμωρία μόνον τών ουτιδανών». 1 Καί τοΰ ατυχέστερου έρωτος θύματα 
έάν ήσαν οί άνθρωποι ουτοι, οέν θά ήδύνάντο νά γράψωσι μετά τόσης κατά 
τοϋ θανάτου περιφρονητεως. Πολύ δλιγην τής άνθρωπίνης φύσεως γνώσιν 
προδίδει δ διατεινόμενος σοβαρώς οτι τδν θάνατον άταράχως προσβλέπουσι 
τά πλήθη, δτι ή άπώλεια τής ύπάρξεως μόνον τούς ουτιδανούς φοβεΐ, οτι 

-οί περισσότερον την ζωήν ώς άγαθδν μικροΰ λόγου άξιον θεωροΰσι. Πολ
λοί άναμφιβόλως προσποιούμενοι έν ού δέοντι καί μακράν παντδς κινδύ
νου τδν στωϊκδν φιλόσοφον καυχώντκι δτι μετ’ αδιαφορίας καί ψυχρότη
τας δυνανται ν’ άντιμετωπίσωσι τδ τέρμα τοΰ βίου των, πολλοί επίσης 
γογγύζοντες κατά τών άενάων τοϋ κόσμου τούτου θλίψεων επικαλούνται 
κατά πάσαν στιγμήν τδν θάνατον ώς θειον ρύστην, άλλ’ δταν αίσθκνθώσι 
πράγματι έπ’ αύτών την ψυχράν τοΰ ειδεχθούς τούτου φάσματος χεϊρα, 
τότε προσκολλώνται άμέσως είς την ζωήν ώς α κισσός εις την πλάτανον. 
Πόσον καλλίτερου τών ανωτέρω παραδοξολόγων είχε μελετήσει τδν άν
θρωπον δ σοφδς συγγραφεύς τοϋ μύθου τοΰ ξυλοκόπου γέροντος καί τοΰ 
θανάτου, πόσον άληθ-έστερον έξέφραζε την αγάπην της ζωής δ Μαική
νας, πόσον δρθότερον έσκεπτετο δ La Fontaine γράφων.

M6c<5nas fut un galant homme ;
11 a dit qnelque part : aQn’on me rende impotent, 
Cui-de-jatte, goutteux, manchot, pourvu qu’en somme 
Je vive, c’est assez, je suis plus que content.» 2 
Ne viens jamais, ό mort 1 on t’en dit tout autant.3

Προβάλλουσι πρδς ύποστήριζιν τή; παραδόξου ιδέας δτι η απώλεια της 
ύπάοξεως ούδένα συνήθως εμπνέει φόβον τούς μονομκχοϋντας καί αύτο- 
κτονοΰντας. Οί καταστρέφοντες ιδία χειρί τδν βίον (καί περιορίζομαι είς 
τδ παράδειγμα τούτων, διότι δ Θάνατος τών μονομκχουντων είναι πολύ 
άμφίβολος) μαρτυροΰσιν όντως δτι ή ζωή ώς πρδς αυτούς δέν είναι πάντως

1 Ένβ. άνωτ. σ. 50.
2 Οί στίβοι τους όποιους άτοδίδιι ό Σενέζας ε’ς τόν Μχιζήνχν ε’σ'ιν οί έξης:

_ Debilem facito manu 
Debilem pede, coxa ; 

Tuber adstrue gibberum'; 
Lubricos quate dentes : 
Vi a dum snperest, bene est. 
IJanc rnihi, vel acuta 
Si Sedeani cruce, susline.

3 Fables de La Fontaine L. l.f. XV et ΧνΙ.Ίδε tv σημ Ιζδ. Garnier τ’ας περί τοΰ αδτοΒ 
πράγματος·περιχοπας των Montaigne, Bodeau, J. Β. Rousseau χαι άλλων. 
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ΐδ υψιστον αγαθόν. Άλλ’ αί εύγενεϊς αδτκι ψυχαί, τάς οποίας έπί δειλία 
κατηγοροϋσιν οί έκ της ποτνίας τών άτυχών Θνητών μωρίας τρεφόμενοι 
παχυνοες θεολόγοι ή αύτόκλητοι τής ήθικής κήρυκες, αί γενναϊαι αύται 
υπάρξεις, αί σχοΰσαι την δύναμιν νά δικρρηξωσιν έν τελείς συνειδησει της 
πράξεώς των την καρδίαν των η τινάξωσι τδν έγκέφαλόν των έμελετή- 
Θησαν άραγε άρκούντως; Τίς ηρώτησεν αύτάς δποϊον ψυχικδν ήσθάνθησαν 
έπανειλημμενως άλγος πρδ της έκτελέσεως τής κρατερκςάποφάσεως,δποίου 
υπεράνθρωπου θάρρους έσχον ανάγκην, ποσάκις πρδ τής ιδέας της έξοντώσεως 
ωχραί καί άγωνιώσαι ύπεχώρησαν, ποσάκις, ώς δ μέγας καί γλυκύς τοϋ 
Γολγοθά μάρτυς, αΐματι ίδρώσασαι άνέκραξαν «παρεΜέτω εί όνναζύν τό 
norityior τοντο». Καί τάς θαυμαστάς ταυτας καρδίας, τάς ύπδ τόσων 
ευγενών καί λεπτών κινουμενας ελατηρίων, τάς ύπδ τόσου κατεχομένας 
θάρρους, τών οποίων η τελευταία πράξις φαίνεται τόσον της φύσεως τοΰ 
άνθρωπου ύπερτερα, ώστε ώς καρπός παοαφροσύνης νά χαρακτηρίζηται, 
θά παραβάλωμεν πρδς τούς δολοφόνους καί θά εί'πωμεν δτι την αύτην 
έντυπωσιν πρδς τούς μέν καί τούς δέ προξενεί δ θάνατος ; ’Εννοώ τοιαύ- - 
την συγχυσιν έκ μέρους εκείνων, οί όποιοι άρνούνται εις τάς έκλεκτάς 
έκλιπούσας ταύτας ύπάρξεις τδν σταυρόν καί την ταφήν, ά παρέχουσι 
καί τοΐς κακούργοις, άλλά δέν την εννοώ ποσώς έκ μέρους τών γινω- 
σκώντων καλώς δτι τδν αληθή σταυρόν μετά τών ή'λών άρκούντως ησθάν- 
Θησαν αύται μέχρι της τελευταίας των πνοής καί τάφον έχουσιν ίερδν έν 
πάσγ εύγενεϊ καρδίγ. Γ'Οτι ύπάρχουσιν εξαίρετοι ψυχαί θυσιαζόμεναι ύπέρ 
τών ιδεών καί πεποιθήσεών των, προτιμώσαι τδν θάνατον της αισχύνης, 
ύψοΰσαι ύπεράνω της ζωής την τιμήν, ούδείς άγνοεϊ ούδέ νά άρνηθή δύ
ναται, άλλά τδ έξάγειν έκ τών άξιοσημειώτων τούτων έξαιρέσεων τδ 
συμπέρασμα δτι δ θάνατος μόνον τοΐς άγαν δειλοϊς καί τοΐς ούτιδανοΐς 
έμπνεει φόβον καί δτι ώς οί μάρτυρες ουτω καί οί κακούργοι προσβλέπου- 
σιν άταράχως αύτδν καί άλλων πολλών ποινών προκρίνουσιν είναι, κατά 
την εμην τούλάχιστον γνώμ.ην, φανερός παραλογισμός. Έάν η ποινή τών 
ισοβίων δεσμών φοβή περισσότερον της Θανατικής τδν έγκληματίκν, τίς 
τδν κωλύει νά καταστρέψγ τδ πεοισσδν τοΰ φόβου διά τής σκέψεως, 
δτι έν περιπτώσει καταδίκης δύναται αύτοκτονών νά λάβγ τήν έλαφρο- 
τεραν ποινήν ; 'Η έν τώ αύτώ συγγράμματι τοΰ Ducpetiaux διαβεβαίωσις 
δτι οί είς ισόβια καταδεδικασμένοι δεσμά δέν δεικνύουσι τάσεις πρδς αύ- 
τοκτονίαν, μαρτυρεί έπίσης ίσχυρώς τδ παράλογον τής ύπ’ αύτοΰ ύπο- 
στηριζομένης γνώμης. Άλλ’ έάν έκφοβή άληθώς ή θανατική ποινή, λέ- 
γουσι, διατί επαναλαμβάνονται τά αύτά έγκλήματα ; διότι ή ποινή αυ
τή ώς καί αί λοιπαί δέν είναι πανάκεια, δέν δύναται νά μεταβάλγ καθ’ 
δλοκληρίαν τήν φύσιν τών πραγμάτων, άλλά μόνον νά μετριάση τάς έγ- 
κληματικάς έκείνας πράξεις, καθ’ ών κατανινώσκεται. Πλανάσθε δεινώς!

Τόμος Η”, ο, ΙΟ, II.— Σεπτέμβριος, ’Οκτώβριος, Νοέμβριος 43 
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άνακράζουσι και πάλιν. Ούδέποτε δ εγκληματίας άναλογίζεται τάς πο’.'· 
νικάς της πράξεως του συνέπειας κατά την στιγμήν της άποφάσεως ή τής 
τελέσεως τοϋ εγκλήματος. Πιθανόν, άλλά τότε μετά της θανατικής πρέ
πει νά καταργήσωμεν καί πάσαν άλλην ποινήν ώς άνωφελή. '’’ίνα έννοη- 
σωμεν όρθώς, άν ή ποινή τοϋ θανάτου ήναι άληθώς παραδειγματική, δέν 
άρκεϊ νά έξετάσωμεν μόνον, έάν, καίτοί ύπαρχουσης αύτής έν τώ νόμω, 
διαπράττονται στυγερά εγκλήματα, άλλ’ δπόσα θά διεπράττοντο μετά 
την κατάργησιν αύτής. Ή στατιστική τών καταργησάντων την θανατι
κήν ποινήν έθνών δέν παρέχει δυστυχώς σύμφωνα συμπεράσματα καί τοι- 
αϋτα όμως έάν παρεϊχεν,ούδόλως θά ήθυναμεθα,ώς παρατηρεί και δ Bon
neville, νά κρίνωμεν έξ αύτών τί έν τοϊς μεγάλοις έ'θνεσι θά συνέβαινεν. 'Η 
διά τής ποινής ταύτης άλλως τε έκφόβησις έξαρτάται έκ τοΰ τρόπου, 
καθ’ θν αυτή λειτουργεί. "Οταν δ εγκληματίας πιστεύει ότι και έάν δέν 
διαφύγη τάς χεΐρας της δικαιοσύνης, θά δικασθή μετά παρελευσιν μαζροΰ 
χρόνου, δτε ή έντύπωσις τοΰ έγκλήματος θά έ’χει σβεσθή, ότι δέν Θά τφ 
έπιβληθ-ρ η κατά της πράξεως του καταγινωσκομένη άνωτάτη τών ποιμ
νών, ότι και άν τώ έπιβληθή ούδέποτε θά έκτελεσθή, τότε'βεβαίως η έπι- 
διωκομένη έκφόβησις ματαιοΰται. ’Αλλά καταστήσατε γοργόν την ένέρ- 
γειαν τής άνακρίσεως, ορίσατε ταχέως την δίκην τών στυγερών έγκλη- 
μάτων, καταδικάσατε άμειλίκτως τούς ένοχους, έκτελεσατε αμέσως την 
άπόφασιν, τηρήσατε τον κανόνα τούτον ούχ'ι άπαξ καί έξαιρετικώς, άλλά 
πάντοτε καί κατά πάντων, ένισχύσατε είς την συνείδησιν τοΰ λαοΰ την 
πεποίθησιν ότι δ νόμος δέν μένει νεκρόν γράμμα καί θά ί'δητε τότε έάν 
■Jjvai η ού παραδειγματική η ποινή τοΰ θανάνου !

Ή άπόφασις τών πεπολιτισμένων έθνών τοϋ νά έκτελήται η θανατική 
ποινή έντός τοΰ περιβόλου τών φυλακών καί μακράν τοΰ πλήθους δει
κνύει πόσον ολίγον έλπίζουσιν είς την δι’ αύτής έκφόβησιν, έ'γραφεν δ 
Victor Hugo. Ό μέγας ποιητής σκέπτεται διά της καρδίας, ’ οσάκις δέν 
ΐπταται διά της φαντασίας. Ή άπόφασις αύτη μαρτυρεί μόνον, προς τι
μήν τοΰ νϋν πολιτισμοΰ, ότι δέν ζητείται πλέον η έκφόβησις δι’ αιματη
ρών θεαμάτων, άλλά διά της πεποιθήσεως της βεβαίας καί σοβαράς έκ- 
τελέσεως τοΰ νόμου. Έν τή φύσει της ποινής τοΰ θανάτου καί ούχί έν τφ 
τρόπφ της έκτελέσεως αύτης έγκειται η δύναμις της εκφοβησεως !

Ίδωμεν νΰν τίνων άναγκαίων πάστ) ποινή χαρακτήρων στερείται ή θα
νατική, κατά τούς πολεμίους αύτής.
Ή ποινή αυτή, λέγουσι, δέν είναι δζαιγεεή ούδ’ άτάΛογος, πληττουσα

1 Άναγκαΐον χρίνω να σημειώσω ίνταύΟα ότι ήτε φράσις αυτή και αί όμοιαι έν τή ομι
λία μθυ άπαντώσαι, έχφράζουσαι απλώς τδ περισσόν τοΰ αισθήματος κατα την γλώσσαν τών 
πολλών, δίν πρέπει να ληφθώσι κυριολεκτικώς, διότι ούτε σκέπτεται ο’ύτε άγαπ^ η καρόια? 
άλλα μόνον δ ίγκέφαλος, έν ώ και αί πνευματικά! και αί ήΟικαι και αί τής ένεργειας εδρά
ζονται δυνάμεις.
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δ’ ουτω έξ ί'σόυ τόν πατροκτόνον και τον άπλοΰν φονέα, τόν ένοχον μιίΖς 
πράξεως καί τόν έ'νοχον περισσοτέρων κινεί τόν εγκληματίαν είς διάπρα- 
ξιν πολλών τοιουτων, άφοΰ την αύτην ή ούτως η άλλως θά ύποστή ποι
νήν, Φρονώ ότι ή άπάντησις τοΰ Δράκοντος θά ήτο δρθοτέρα έν τή περί- 
στάσει ταύτη της έν λόγω παρατηρήσεως. Είναι φοόνιμον, ερωτώ, έπειδή 
δέν έχομεν βαρυτέραν τοΰ θανάτου ποινήν κατά της πατροκτονίας καί 
τών πολλαπλών φοβερών έγκλημάτων νά τιμωρώμεν έλαφρώς τάς στυ- 
γεράς έκείνας πράξεις, καθ’ ών η κοινή συνείδησις υπαγορεύει άδιστάκτως 
την έσχάτην τών ποινών ; Άλλ’ ύποθεσωμεν δτι την θανατικήν ποινήν 
άντικαθιστώμεν διά της τών ισοβίων δεσμών καί ότι είς ταύτην ύποβάλ- 
λομεν τόν πατροκτόνον καί τόν διαπράττοντα δέκα λ.χ. -βαρείας άξιο- 
ποίνους πράξεις. Οί έ'νοχοι τών έγκλημάτων τούτων δέν θά πολλαπλα- 
σιάσωσιν έπίσης αύτά, έάν δύνανται καί θέλωσιν, άφοΰ την αύτην η ού
τως η άλλως θά ύποστώσι τιμωρίαν ; α'Η ποινή τών ισοβίων δεσμών ει-. 
«ναι έπίσης άδιαίρετος, λέγει δ Boitard, δ κριτικώτατος έκεϊνος ποινικο- 
ιλόγος έν τφ προώρω θανάτφ τοΰ οποίου ή έπιστημη ύπέστη σπουδαίαν 
«απώλειαν. To ddialpsror τή; ποινής είναι αναγκαία συνέπεια τοϋ χαρα- 
«κτηρος τοΰ όια^χοΐς. Ποινή διαρκής, ούσιωδώς διαρκής, εμφαίνει ποινή, 
«άδιαίρετον,έστερημένην τουτέστι τής ίδιότητος,τοΰ χαρακτήρας εκείνου 
«ον οί ποινικολόγοι ζητοΰσιν έν γένει έν ταϊς ποιναί;,μή παρέχουσαν τήν 
δύναμιν τφ δικαστή νά ποικίλη τήν έφαρμογήν αύτής άναλόγως τών πε- 
»ριστάσεων τής πράξεως καί τών πολυαρίθμων ιδιοτήτων, άς ή ένοχή 
»τοΰ έργάτου τοΰ έγκλήματος παρουσιάζει»,ι
Ή θανατική ποινή, λέγουσιν έτι, στερείται τοΰ 'χαρακτήρας τοΰ ΐ’σον, 

διότι βαρυτέρκ έπέρχεται κατά τοΰ νέου ή κατά τοΰ γέροντος, τοΰ φυ- 
σικώς πλησιέστερον βλέποντας τό τέρμα τοΰ βίου. Τό arwor τής ποινής 
ταύτης έπιθυμών υπό άλλην έ'ποψιν ν’ άποδείξη καί δ ήμέτερος κ. Σαρί- 
πολος, έρωτΧ «τίς άναλογία υπάρχει μεταξύ τής ζωής τοΰ Άρχιμήδους 
καί τοΰ φονεύσαντος αυτόν στρατιώτου Άλλ’ δ Έλόλην ποινικολόγος 
έρμηνευων άλλαχοΰ τόν χαρακτήρα τοΰ ΐσου λέγει, «ή ίσότης τών ποινών 
«διά τούς πάσης τάξεως άδικοΰντας, ή συνέπεια έστι τής ένώπιον τοΰ 
«νόμου ισότητας διά τό ίσόγονον τών πολιτών. Τήν ισότητα δμως ταύ- 
»την ούχί πάντως καί πάντοτε ζητητέον έν τή.ταυτότητι τής ποινής, άλλ’ 
«έν τοϊς άποτελέσμασιν αύτής έπί τοΰ πνεύματος τοΰ άδικήσαντος».^ Μετά 
την ορθήν ταύτην ερμηνείαν, μάτην ζητώ τό ανισον τής θανατικής ποινής ! 
Παρήλθεν εύτυχώς ή έποχή, καθ’ ήν αί κοινωνικαί διακρίσεις έτηροΰντο καί 
μεχριςαύτοΰ τοΰ τρόπου τήςέκτελέσεως τής έσχάτης τών ποινών! σήμερον ή

1 Les ons sur les nodes penal et d’ instruction criminelle p. 47
2 Σύσι. itotv. νομ. τ. 11 σ. 90
3 ΑδτοΟ. σ. 57
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μάχαιρα τής λαιμητόμου πίπτει μετά τής αύτής δυνάμεω; έπί τοΰ τραχή
λου τοΰεύγενοΰς,τοΰ πτωχού και τοΰ πλουσίου,ή δ έντύπωσις αύτής έπί τοΰ 
πνεύματος τών άδικησάντων ύποτίθεται ί'ση, διότι δι’ έκαστον ή αξία της 
ζωής φαίνεται ή αύτη εί'τε ’Αρχιμήδης εί'τε άπλοΰς στρατιώτης είναι ο5- 
τος. '42; πρδς την κοινωνίαν, κατά τδ άτυχες τοΰτο παράδειγμα, η ζωή 
τοϋ στρατιώτου (οστις έν παρενθέσει λέγω ύπδ τάς περιστάσεις, ύφ’ άς 
έφόνευσε δέν θά ήτο δίκαιον νά καταδικασθή είς θάνατον), δέν άποτίει 
άρκουντως τήν απώλειαν τοΰ μεγάλου μαθηματικού, άλλ’ ώς πρδς τδν 
στρατιώτην ή άποζημίωσις έ'χει τήν αύτήν τής ζημίας αξίαν. Παράδοξον 
δμως όντως θά ήτο,έάν τήν ώς πρδς αύτήν διαφοράν μεταξύ τής ζημίας καί 
τής ίκανοποιησεως έζήτει ή κοινωνία νά έξαφανίση διά ποινής μικροτέρας 
καί δλιγώτερον τδν άδικήσαντα λυπούσης. Άλλ’ είναι ί'ση ή θανατική ποι
νή ώς πρδς τδν γέροντα καί νέον εγκληματίαν ; Τδ έπ’ έμοί φρονώ δτι 

.είναι περισσότερον ί'ση τής τών ισοβίων δεσμών, διότι ή άγάπη τής ζωής 
δέν έλαττοΰται βεβαίως διά τής παρόδου τών ετών, έάν δέν αύξάνη, ώς 
ύποθετω, καί επομένως δ θάνατος τήν αύτήν άλγεινήν προξενεί έντύπω- 
σιν καί τφ νεφ καί τώ γέροντι, άλλ’ ή ισόβιος στέρησις τής έλευθεοίας 
πλήττει άρα γε έξ ί'σου τδν διανύσαντα ήδη τδ πλειστον τοΰ βίου του καί 
τδν μόλις αίσθανθέντα τάς πρώτας τής νεότητας ήδονάς, τδν κεκμηκότα 
εκ τοΰ φορτίου τών ετών, τδν τήν ζωήν καί άνάπαυσιν τοΰ λοιποΰ 
μόνον άγαπώντα καί τδν σφριγώντα νεανίαν, τδν μέλλοντα νά ύποστ$ 
έπ’ ολίγον έ'τι τήν καταγνωσθεΐσαν αύτώ ποινήν καί τδν γινώσκοντα δτι 
ολόκληρον τδ έ'αρ, τδ φθινόπωρον καί τδν χειμώνα τοΰ βίου του θά διέλθη 
χωρίς νά άναπνευση ποτέ τήν γλυκεΐαν τής ελευθερίας αύραν ;
Ή θανατική ποινή,|λεγουσι τέλος οί πολέμιοι αύτής, δέν είναι επιδεκτική 
επακορό'ώσεοχ'. Ό νομικδς κανδν res judicata pro veritate habetur, τδ δεδι- 
κασμενον άντί άληθοΰς ύπολνμβάνειν, είναι χρήσιμος άληθώς, άλλ’ ού- 
δείς δύναται νά ύποστηρίξη τδ άλάνθαστον τής άνθρωπίνης δικαιοσύνης. 
Τδ αίμα τών άθώων Sirven, Labarre, Monbailly, Danglade Lebrun καί 
τόσων άλλων, ών τά ονόματα εύρίσκονται έν τοΐς χρονικοί; τών διαφόρων 
δικαστηρίων, εγείρεται πάντοτε ώς άμείλικτος καταγγελευς τής φοβέρας 
τών δικαστών πλάνης. Έάν δέν κατεγινώσκετο κατ’ αύτών ή ώς έκ τοϋ 
είδους της άποκλείουσα πάσαν έπανόρθωσιν ποινή, αί συνέπειαι τοΰ λά
θους τής δικαιοσύνης έγκαίρως θά έξέλειπον. Τδ έπιχείρημα τοΰτο είναι 
τδ ίσχυρότέρον όλων άληθώς τών κατά τής θανατικής ποινής προτετα
μένων καί είς τήν μετά πολλής δυνάμεως καί λόγου καί πάθους άνά- 
πτυξιν αύτοϋ ύπδ τών εύγενών έκείνων καρδιών, άς έξεγείρει άκατασχέ- 
τως ή ιδέα τής θυσίας τοΰ άθώου, νομίζει τις έκ πρώτης δψεως δτι άμε- 
τάκλητος καί Αναπόφευκτος φέρεται ή τής έσχάτης τών ποινών κατα
δίκη. Δυστυχώς περισσοτέρα βάσανο; μειώνει ταχέως τήν δύναμιν καί
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' τούτου, δεικνύουσα δτι ούδεμία ποινή είναι τελείας -έπανορθώσεως επι

δεκτική καί οτι ή διαφορά ύφίσταται ώς πρδς τδ πλεϊον ή ήττον μόνον 
Υποθέσατε άνθρωπον καταδικασθέντα είς πενταετή ειρκτήν, ούτινος ή 
άθωότης άποδεικνύεται κατά τδ τελευταίου τής ποινής του έ'τος. Τίς θά 
ίκανοποιήση τδν δυστυχή τούτον έπί τή πρδ τής δίκης άγωνίη του, έπ- 
τή έπί μακρδν προσβληθείση ύπολήψει του, έπί τή καταστροφή τών ύπο 
θέσεών του, έπί ταΐς θλίψεσιν, άς έν τή φυλακή ύπέστη, έπί τή τετραε- 
τεϊ στερήσει τής ελευθερίας του; 'Η άναγνώρισις τής άθωότητός του καί 
ή χάρις θά έίπητε ί'σω; ! Καί έ'χει άνάγκην νά λάβγ χάριν άντί νά δώση 
τοιαύτην τή δικαιοσύνη δ αθώος καί δέν γνωρίζομεν όπόσαι καί μετ’ 
αύτήν άμφιβολίαι μένουσιν έν τή συνειδήσει πολλών περί τής άθωότητός 
τοΰ σχόντος τδ ατύχημα νά καθήση έπί τοΰ εδωλίου τοΰ κατηγορουμέ
νου καί δύναται ή σιωπηρά αυτή ομολογία τοΰ λάθους τής δικαιοσύνης 
νά θεραπεύση τάς πολλαπλάς, άς τοΰτο κατήνεγκε πληγάς ; Τδ πλανά- 
σθαι είναι άνθρώπινον, έάν δ’ ένεκα τούτου ή δικαιοσύνη ή'ργει, αί συνέ- 
πειαι θά ήσαν φοβεραί. Μόνη λοιπδν ή παρατήρησις δτι ή θανατικ ή ποινή 
είναι περισσότερον συνήθως τών λοιπών άνεπίδεκτος έπανορθωσεως, δέν 
αρκεί πρδς καταργησιν αύτής έάν ή χρήσίς της είναι αναγκαία εί; τήν 
ασφάλειαν τής κοινωνίας. ΤΙ φωνή τοΰ Lamoignon λέγουσα, «προτιμοτέρα 
είναι ή άθώωσις χιλίων κακούργων τής καταδίκης ένδς άθώου» θίγει τήν 
χορδήν πάσης εύγενοΰ; καρδίας, άλλά μετά τήν παρέλευσιν τοΰ ένθουσι- 
ασμοΰ καί τή; συγκινήσεως δ ψωχρδς λόγος έρωτ^, «πόσοι άρα γε άθώοι 
θάέγείνοντο θύματα τής άθωώσεως τών χιλίων τούτων κακούργων ;β Πρδς 
ποόληψιν, κατά τδ έφικτόν, τής πλάνης τής δικαιοσύνη; οί μέν προτεί- 
νουσι νά έπιβάλλητε ή θανατική ποινή διά τής όλομελείας τοΰ δικαστη
ρίου τών ένορκων, οί δέ διά τής ψήφου τών τριών τετάρτων. ’Εκτός τής 
ύπδ τοΰ Mittermaier προβκλλομένη; ορθής παρατηρήσεως δτι ή τοιαυτη 
έξαίρεσις ώς πρδς τήν επιβολήν μόνον τής θανατικής ποινής, θά ένέπνεε 
τήν ιδέαν δτι αί λοιπαί τή; δικαιοσύνη; αποφάσεις είσί πεπλανημέναι, 
νοαίζω δτι πανταχοΰ, έν Έλλάδι δέ μάλιστα θα ηΰ'ξανε προσέτι τήν Ατι
μωρησίαν Τδ έ'ν τινι τέλος πολιτείη τή; ’Αμερικής λαμβανόμενον μετρον, 
νά έκτελήται μετά έξ άπδ τής έκδόσεώς της μήνας ή είς θάνατον καταδι- 
κάζουσα άπόφασις, ΐνα κατά τδ χρονικόν τοΰτο διάστημα φωτίζηται πλει
ότερον ή δικαιοσύνη καί έπανορθοΐ τήν τυχοΰσαν αύτής πλάνην, είναι φο
βερόν τοΰ καταδίκου μαρτύριαν χωρίς νά παράγη ικανούς τούλάχιστον 
καρπούς. Μόνη ή μεγάλη προσοχή τών ένορκων, ή βαθεΐα συνείδησις τής 
βαρύτητας καί τών συνεπειών τής ψήφου των, ή μετ’ έπιμονής καί ύπομο- 
νής σοβαρά βάσανο; ούχί τών απλών ενδείξεων, άλλά καί τών καθαρω- 
τάτων Αποδείξεων δύναται νά μειώση, κατά τδ έφικτόν,τήν έν λόγω έ'λ-
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λειψιν, ήν κατά βαθμόν μόνον, έπκναλαμβκνω, παρουσιάζει πλειοτεοον 
τών λοιπών ποινών ή θανατική.

Τοιαϋτα είσί τά κυριώτερα καί τά μάλλον προσοχής άξια κατά τής 
θανατικής ποινής έπιχειρήματα καί τοιουτοι οί λόγοι, δι’ ούς ώς έν άρχη 
είπον, ούδέν έξ αύτών μοι φαίνεται άκαταμάχητον και τοσοϋτον ισχυρόν, 
ώστε νά άγάγη φρόνιμον νομοθέτην είς την κατάργησιν τής ποινής τοϋ 
θανάτου. Έάν μοί ητο δυνατόν νά δέχωμαι ώς άληθειαν άνευ ιδίας βα
σάνου πάσαν γνώμην φερουσαν ώς έγγυησιν τής .άζίας της την ύπογραφήν 
μεγάλων εγγυητών, εύ'κολον και εύχάριστον βεβαίως θά μοί ήτο νά ύπο- 
στηρίξω καί έπί τοϋ προκειμένου ζητήματος μετά πολλοϋ μάλιστα πά
θους την γνώμην, ή'τις τοσοϋτον φαίνεται τοΰ συρμοϋ, άλλά μη έ'χων δυ
στυχώς την ικανότητα της δι’ εμπορικού τρόπου άποκτήσεως πεποιθήσεων, 
άναγκάζομαι νά θεωρηθώ ί'σως άναίσθητος είς την πνοήν της προόδου.....

Είπον νά θεωρηθώ άναίσθητος, άλλά θά ήμην ό'ντως τοιοΰτος είς την 
θείαν της κοινωνικής εξελιξεως κίνησιν, τυφλός τοϋ παρελθόντος έοευ- 
νητης, τυφλότερος τοΰ παρόντος θεατής, μωρός τοΰ μέλλοντος προφή
της,εαν ίσχυριζόμην ότι η κοινωνική ασφάλεια θά έ'χη πάντοτε ανάγκην 
τοΰ δημίου, δτι ή άνθρωπότης,ή μόλις έξελθοϋσα τοϋ κελύφους τής βαρ- 
βαρότητος και φανερα εισετι φερουσα τά δείγματα της ταπεινής αύτής 
καταγωγής δεν υα αναπτυχθώ διανοητικώς τε καί ηθικώς περισσότερον, 
οτι η θανατική ποινή δεν θα έκλίπτ) ποτέ της νομοθεσίας τών μελλου- 
σών γεννεών. Αλλοτε οι λαοί μετ’ άνεκφράστου έθεώρουν άπολαύσεως τάς 
παντοιας τών άτυχων καταδίκων βασάνους, άς εφεύρισκε καθ’ έκάστην η 
γόνιμός άγριων νομοθετών φαντασία καί έκ της πλειότερον η όλιγώτεοον 
εκφραζομενης επι τοΰ προσώπου τοϋ πασχοντος οδύνης έζηρτάτο ή πλειο- 
τέρα ή δλιγωτέρα της ημέρας άπόλαυσις. Έ τοικύτη τών ηθών σκλη- 
ρότης, ής τήν εικόνα άρκούντως έτι ζωηράν εύρίσκομεν μέχρι τοΰ τέλους 
τοΰ παρελθόντος αιώνος, δυσκόλως θ’ άνεγνωρίζετο ύπδ τών περισσοτέ
ρων σήμερον εθνών ως ίδια λογικών όντων και άν ένίοτε παρουσιάζωνται 
ετι φύσεις σκληραι, ακατέργαστοι, άγριαι καταχρώμεναι τής εξουσίας, ήν 
παρ αξίαν τοΐς εμπιστεύονται καί έπαναφέρουσαί που τινας τών έκλι- 
πουσών βασάνων, τά παραδείγματα ταΰτα εισι σπανιώτατα, μαρτυροΰντα 
μεν ίσως την αύυναμ.ιαν τοΰ ανεχόμενου αύτά λαοΰ, άλλά μή άποδείκνύ- 
όντα ευτυχώς και την καθολικήν τουτου βαρβαρότητα. Μόνον ό άμαθής 
και τδν νουν τυφλός αγνοεί πλέον ότι καθ' δσον ο πολιτισμός προβαίνει, 
κατα τοσοϋτον αι ποιναι καθίστανται μετριώτεραι, μ.όνον δ πτωχός τώ 
πνεύματι παραγνωρίζει την πορείαν τής κοινωνικής έξελίξεως, μένει προσ- 
κεκολλημενος τή σκωρία τοΰ παρελθόντος καί ζητεί εις τούς ούρανούς τήν 
βασιλείαν τοϋ θεοΰ ! Ό άληθής φιλόσοφος γινώσκει μετ’ ’Εκείνου, δν κα- 
λουσιν Ιησοΰν, αλλα τον όποιον επρεπε νά καλώοτ κατ’ έξοχήν οζι ή
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βασίνίεΐα αΰΐη ΪΓΤος έο"ί< καί θεωρεί μ.ετκ τοΰ Pascal την ανθρωπότητα 
άπασαν ώς ενα μόνον άνθρωπον πάντοτε αυζκνοντα, πάντοτε μανθανοντα, 
πάντοτε άναπτυσσόμενον.'Οποία διανοητικώς καί ηθικώς μεταβολή περιμέ
νει τάς μελλούσας γενεάς,ούδείς άκριβώς νά προϊδή δύναται,αλλ ουδεις επί
σης έκ τοΰ παρελθόντος καί τοϋ παρόντος κρίνων ν’ άρνηθή το βέβαιον τής 
προσδοκωμένης μεγάλης προόδου. Θά φθάσή άρά γε ποτέ εις τοιαυτην ηθι
κήν άνύψωσιν ή άνθρωπότης,ώς·*  τδ έ'γκλημα να μη μολυνη ουδέποτε πλέον 
τδ αγνόν αύτής μέτωπον ή τούλάχιστον ν’άπαλλαγή τών στυγερών εκείνων 
πράξεων, καθ’ ών δικαίως σήμερων καταφέρει τδν πελεκυν η δικαιοσύνη· 
’Ολίγοι πιστεύουσιν είς τδ γλυκύ τοϋτο δνειρον καί εν τ<£> αριθμίρ αυτών 
δέν καταλέγομαι δυστυχώς ! ’Αλλ’ έάν, ώς εκ τής φυσεως τοΰ ανθρώπου, 
ή δριστική καί εντελής τοΰ έγκλήματος έκλειψις δεν πιστεύεται δυνατή, 
ή έπί τδ λεπτότερον δμως μεταβολή τών ηθικών τής ανθρωπότητας α
παιτήσεων δέν είναι δυνατόν νά κριθή άπιθκνος. εΟυδεμια αυστηροτης 
ποέπει νά θεωοηθή αίωνία καί άναλλοιωτος»,’ ανακραζει δικαίως ο Frank. 
Σήμερον ή θανατική ποινή φαίνεται δικαία τής προσβαλλόμενης δικαιο
σύνης έν τή συνειδήσει ήμών άπαίτησις, καθ’ δσον άφορ^ δλιγιστα στυ
γερά εγκλήματα, σήμερον ή χρήσις αύτής δείκνυται άναγκαια εις την 
κοινωνικήν άσφάλειαν. Πρδ τής δυνάμεως τών δυω τούτων τίτλων πιπτου- 
σιν άπαντα τά κατά τής ποινής ταύτης έπιχειρήματα, οι δε την καταρ- 
γησιν αύτής δι’ απλών συζητήσεων διωκοντες, ζητοΰσι δι’ ανίσχυρων μέ
σων τήν έπιτυχίαν έ'ργου προώρου. Άλλά το σήμερον δεν είναι αιώνιον ! 
"Οταν ή άνθρωπό της λάβή τοιαυτην διά τής κοινωνικής εξελιξεως μετα
βολήν ώστε ή νΰν ύπδ τής κοινής συνειδήσεως άπαιτουμενη ως δίκαια 
καί ωφέλιμος κατά τινων έγκλημάτων ποινή νά θεωρήται ύπερβολικη, 
σκληρά, άπάνθρωπος καί άνωφελής, δταν ή ιδέα τοιαύτης τιμωρίας εγεί
ρει έν τή καρδίιγ αύτής τήν φρίκην καί άποστροφην, άς ημείς τώρα και 
έπί μόνγι τή άναγνώσει ή τή απλή διηγήσει τών άλλοτε εν χρησει βα
σάνων αίσθανόμεθα, δταν αί νΰν συνήθεις στυγεραι πραζεις ως έκτακτα 
πλέον φαινόμενα έν τώ κοινωνικώ αύτής δρίζοντι παρατηρουμενκι, θα 
καταστέλλωνται άρκούντως διά μετριωτέρων πορνών και η κοινωνική α
σφάλεια ίκανώς δι’ αύτών θά βεβαιοΰται, τότε ή θανατική ποινή εστε- 
ρημένη τών δύο άνωτέρων αύτής τίτλων θά έκλίπή. «Έν τή μόλις αρ- 
«χομένγ κοινωνίγ, λέγει δ Chateaubriand, τδ έ'νστιγκτον τοϋ άνθρωπου 
«άπέκοουε τήν ποινήν τοΰ θανάτου, ώς έν τή τελείορ ο άνθρωπινος λογος 
»θά τήν κατάργηση· ή ποινή αυτή ένεκατέστη μεταξύ τής καθαρώς 
«άγριας καί τής τελείας κατά τδν πολιτισμόν καταστάσεως, δτε ούτε την 
«άνεζαρτησίαν πλέον τής πρώτης, ού'τε τήν τελειότητα έ'τι τής δευτερας 
«ειχεν ή κοινωνία.»2 Ό ών άπολύτως ύπέρ τής θανατικής ποινής, ο μη

1 Philosophic du droit penal.
2 Chateaubriand etudes hisloriques p. 420
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ζί ευχόμενος την έντελή και οριστικήν αύτής έκλειψιν είναι πολέμιος της
προόδου τών κοινωνιών, ζητεί μωρώς τήν άδύνατον έπίσχεσιν της κοινωνι
κής έξελίζεως, εύχεται τήν αδράνειαν τής άνθρωπότητος, απεύχεται τήν

' ή· έλευσιν τελειότερου πολιτισμού ! Άλλά καί ό ών ύπέρ τής άμεσου αύτής
κκταργήσεως έν τή σήμερον κκταστάσει τών κοινωνιών,παραγνωρίζει τήν 
κοινήν συνείδησιν και το άληθές αυτών συμφέρον, ζητεί νά δώσή τροφήν 
άν>ρος εις νήπιον, ούτινος δέν έφύησαν έτι οί όδόντες. Δόξα ούχ’ ήτον 
καί τιμή ταΐς μεγάλαις και φιλανθρώποις καρδίαις, αϊτινες έκ τής ιδίας 

: κρίνουσαι άναπτύςεως και μετ’ένθουσιασμοϋ προς τήν τελειοτέραν τής άν-
Ορωπότητος κατάστασιν άπαύστως μεταρσιούμεναι, ύπέθεσαν καλή τή 
πίστει ταύτην παρούσαν, δόξα καί τιμή αύταϊς δτι το έ'ργον των προστί
θεται είς το καθολικόν, το προλεαΐνον καθ’ έκάστην τήν οδόν δι’ ής άφι-

φ. ' χθήσεται τδ εύτυχέστερον τής άνθρωπότητος μέλλον. Μακάριοι, έάν ώς
άλλοι Μωϋσής ήδυνάμεθα νά ίδωμεν έ'στω και μκκρόθεν τήν γήν έκείνην 
τής έπαγγελίας, εις ήν ούδέποτε θά είσέλθωμεν ! Ευτυχείς, έάν πρίν ή 
κατέλθωμεν είς τδν τάφον, τδ ους ημών ήδύνατο ν’ άκούσή έ'στω καί

,ί'; άσθενώς τδ προανάκρουσμα τής θείας πευματικής εκείνης συμφωνίας! Δυ·
στυχώς και ημών και άλλων ίσως πολλών γενεών τά όστά πρδ πολλοΰ 
θά έ'χη φθείρει ή ψυχρά γή, πριν ή άνατείλωσιν αί λαμπραι έκεϊναι τής 
άνθρωπότητος ήμέραι ! Άλλ’ ή εργασία ημών δέν πρέπει νά καταστή ένε-

Sy φ κα τούτου χαλαρά ! Ώς ό σοφδς, καίτοι γινώσκων δτι δ θάνατος Απερχό
μενος θά καταστρέψή έν μι^ στιγμή ώς πρδς αύτδν τδ διά τοσούτων κό
πων και μελετών άποκτηθέν κεφάλαιον τών γνώσεων του, δέν παύεται 
ούχ’ ήττον έργαζόμενος και μελετών, ώς δ έννοών ότι άλλοι θά δρέψωσι 
τούς καρπούς τοϋ μακροϋ έργου του δέν εγκαταλείπει τοΰτο, ώς οί γονείς 
δέν άποκάμνουσι φροντίζοντες περί τής κληρονομιάς τών τέκνων των, ου
τω και αί γενεαί δφείλουσι νά έργάζωνται προθύμως, άπαύστως, άόκνως, 
ώνενδότως αί μέν ύπέρ τών δέ. Έπί τοϋ μεγάλου τούτου φυσικού νόμου 
βασίζεται ή κοινωνική πρόοδος και ή είς καθήκον άνύψωσις αύτοΰ πολλα
πλασιάζει καθ’ έκάστην καί έπισπεύδει τούς άγλαούς αύτοΰ καρπούς ! 
Δώμεν ταΐς μελλούσαις γενεαϊς ηύξημένον τδ κεφάλαιον, δπερ παρά τών 
έκλιπουσών έλάβομεν ! Προετοιμάσωμεν αύταϊς περιουσίαν μεγαλειτέραν 
τής τυχούσης ήμϊν κληρονομιάς ! Χαρώμεν έπί τή ίδέγ δτι οί μεταγενέ- 
στεροι θά δρέψωσι τούς γλυκυτέρους τής εργασίας ημών καρπούς ώς ήμεϊς 
έδρέψαμεν τούς τών πατέρων καί προπατόρων ημών ! Ή συνειδυϊα καί 
μετ’ αύταπαρνήσεως έκτέλεσις τοιούτου καθήκοντος αποτελεί τδν ώραιό- 
τερον τής άνθρωπότητος τίτλον, τήν μόνην αληθή τών γενεών άθανασίαν! 
«.Ζήσοψεν ΰπίρ τών α.Ι,Ιων, ί'να άναζήσω/ιεν εν αύτοες!»’ Τοιαύτη είναι 
ή ύψηλοτέρα τής αληθούς φιλοσοφίας έντολή !

1 λόγοι Auguste Comte. Α. Παπαδιαυ-αντύπουλο?
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Ύπό τής Κυρίας

ΙΟΥΛΙΕΤΗΣ. ΛΑΜΠΕΙ»

ΤΏι ΚΥΡΙΩι ΔΗΜΗΤΡΙΩι ΒΙΚΕΛΑι

’Αγαπητέ μοι φίλε
Λεγθΐϊτε παοακα.Ιώ την άγιερωσιν τοΰ βι62ίον τούτον, δπερ δεν θά έ

γραφαν εάν δεν ειχον την ναετέραν σύμπραζιν·

Ιίαρίσιοι, 17 Απριλίου 1881
Ίουλιέτα Λαμπόρ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

’Εάν τις ποτέ δμιλήσή περί τών σημερινών Ελλήνων, καί περί τών 
εθνικών αυτών πόθων, έάν ζητήσή νά διεκδίκησή απέναντι τής γνώμης 
τής Δύσεως τήν νομιμότητα τών έπιμόνων αύτών αξιώσεων ώς πρδς τάς 
έλληνικάς έπαρχίκς, έφ’ ών δεσπόζει είσέτι ή 'Ημισέληνος, πάντες τδν 
διακόπτουσιν.

Οί άποβλέποντες μακράν πολιτικοί έννοοΰσιν δτι ή'θελεν εΐσθαι τά μέ
γιστα συμφέρουσα ή έν τή λεκάνή τής Μεσογείου δημιουργία κράτους 
ισχυρού δραστήριου καί νέου, δπερ κατά τήν έκκαθάρισιν τής ’Οθωμανι
κής κυριαοχίας ήδύνατο νά λάβή τήν προσήκουσαν αύτίρ εύρεϊαν μερίδα, 
καί έντδς κατά τδ μάλλον ή ηττον άπομεμακρυσμένου χρόνου νά κατα- 
λάβή τήν Κωνσταντινούπολή καί τά στενά τοΰ Βοσπόρου, χωρίς νά πα- 
ρέξή άνησυχίας οΐας ή Αύστρία ή ή Ρωσσία. Τών τοιούτων δέ πολιτικών 
αί συμπάθειαι είναι, φυσικω τφ λόγφ, ύπέρ τής 'Ελλάδος*  ή έπεκτασις 
της τοΐς φαίνεται ύπαγορευομένη ύπδ τή; ύπερτάτης ’ προνοητικότητος» 
καί κατά τήν γνώμην των ή χώρα αύτη προώρισται νά καταστή ή βάσις 
πρδς λύσιν τοϋ Ανατολικού ζητήματος. *

'Π Αύστρία'άναστελλομένη πρδς άνατολάς θ’ άναγκασθή νά στρεψή την 
προσοχήν της μάλλον πρδς τδ Βερολΐνον και τήν Γερμανίαν. Τής δέ Τουρ
κίας έκδιωκομένης τής Εύρώπης καί άντικαθισταμένης ύπδ έθνου χρ4- 
τιανικοϋ, δέν ήθελε γεννήσει άνησυχίας είςτήν Πετρούπολιν, ή Ρωσσία έξ
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ές άνάγκης θ’άτενίτγ τον Βιστούλαν μέ μάλλον άγρυπνον καί ζηλρτύπον 
βμμα.

Δεν είναι ανάγκη νά έπιμείνη τις έπί τοϋ άντικειμένου τούτου δπως 
άποδείξη τούς λόγους, δι*  οΰς οί όντως προβλεπτικοί Γάλλοι πχτριώ- 
ται όφείλουσι ν’ άποκλίνωσι πρδς τήν 'Ελλάδα καί νά παρέξωσι πά- 
σκν αύτών τήν ύποστήριξιν είς τήν άναγεννωμένην εθνικότητα τών Ελ
λήνων.

Ώ; πρδς εκείνους, οΐτινες άποδοκιμάζουσι τάς τοικυτας ριεγαλεπν,βό
λους σκεψεις, κκί τών οποίων ή άδιαφοοίκ δέν θά έκλονίζετο είμή ύπδ 
τών άναμνήσεων τής 'Ομηρικής 'Ελλάδος, ή της τοϋ Φειδίου, τοΰ Ηροδό
του και τοϋ Περικλεούς,άναμνήσεων τάς όποίκς άντλοΰσιν έκ τών κλασι
κών αυτών σπουδών, όταν τοϊς όμιλή τις ύπέρ τής Έλ.λάδος, προβάλ- 
λουσιν άμεσως τήν έρώτησιν ταύτην: α’Αλλ’ οί "Ελληνες ούτοι, περί τών 
όποιων μάς λεγετε νά ένδικφερώμεθα, είναι άληθώς οί απόγονοι τοΰ με
γαλοφυούς έκείνου έθνους, δπερ ήνέωξεν είς ημάς δλκ τά στάδια της 
δικνοίας, τοϋ οποίου δ ηρωισμός, τδ θάρρος, ό πατριωτισμός διήγειρε τδν 
θαυμασμόν, καί είς 0, εί'τε διά τοϋ Πλάτωνος, είτε διά τοϋ Άριστοτέλους, 
ή της Δυσεως διάνοια οφείλει τδ παν; δέν είναι μάλλον έκπεφυλισμ.ένκ 
τέκνα ένδόξων προγόνων ; θά ήδύναντο άρκ νά τηρήσωσιν εις πολιτικήν 
τινα περιπτωσιν τήν Οέσιν, ήν ή'θελε τοϊς παραχωρήσει ή Ευρώπη ;

'Ως πρδς τ’ άφορώντκ τά πολιτικά καί οικονομικά, άφίνομεν είς άλλους 
ν’ άπαντήσωσιν, ή δέ άπάντησις τοϊς είναι εύκολος. Τδ έφ’ ήμϊν, άρκου- 
μεθκ νά έξετάσωμεν τής ελληνικής φιλολογίας τά περί ποιήσεως, καί νο- 
μίζομεν δτι αί παραθέσεις, άς Θέλομεν έρανισθή έξ εύαρίθμων τινων ποιη
τών, λαμβκνομένης μάλιστα ύπ’ δψει τής ύπδ τών περιστάσεων έξασκη- 
θεισης πιέσεως, θά άποδείξωσιν αύταί ζαί μδναι τδ άνυπόστατον τής 
ύποθεσεως, δτι έπί τοΰ ελληνικού έδάφους υπάρχει τήν σήμερον γενεά 
διάφορος εκείνης, ήτις κατώκησεν αύτδ πρδ δύο χιλιάδων ετών.

Λεγομεν δτι πρέπει νά λαμβάνεται ύπ’οψει ή πίεσις τών περιστάσεων" 
καί ό'ντως, οποίαν βκθεΐαν μεταβολήν έξήσκησκν αί ήτται έπί τοΰ ηθι
κού τής Γαλλίας! Πρότερον, ή έφεσις πρδς τήν εύζωΐαν, τάς ήδονάς, τήν 
πολυτέλειαν, γενική τις σχεδόν άδιαφορία κκί, ούτως είπεϊν, δ πόθος τών 
υλικών άπολαύσεων" σήμερον, ή αύτη άδιαφορία, ή αυτή έφεσις δέν έτρο- 
ποποιήθησκν δλοσχερώς, άλλά προσεκτικός όφθαλμδς διαβλέπει πάραυτα 
δτι αυται ύφίστκνται μόνον κατ’ έπιφάνειαν. Ύπ’ αύτήν αισθάνεται τις 
άκατάσχετον ρεύμα φρονημάτων ίσχυροτέρων, δπερ θά προβαίνει αύξάνον 
καί θά φέρει είς τδ μέσον νέκν γενεάν, καθ’ ήν ημέραν ή γενεά τής αύ- 
τοκρατορίας Οελει μοιραίως ζατκποντισθή.

Έάν λοιπδν ή έ'ξωθεν εισβολή, ή παρ’ ήμϊν έτος μόνον δικρκέσκσα, πα- 
ο’ήγαγε τοιοΰτον άποτέλεσμα, άς κρίνγι τις τί αύτη έπέφερεν έν Έλ- 
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λάδι, ένθα διήρκεσε υπέρ τούς τέσσαρκς αιώνας 1 Έν Γαλλίρι, δσον έπα- 
χθής καί άν ύπήρξεν ή κατάκτησις, σχετικώς ύπήρξεν ήπια" παρά 
τοϊς “Ελλησιν δμως περιεβλήθη δλας τάς φάσεις τής βαρβαρότητας, ήτο 
ή έξόντωσις συστηματοποιημένη- κατεσυνέτριψε, κατέπνιξε τά πάντα 
ώς βαούς τροχός άμάξης διερχομένης άδιαλείπτως έπί τοϋ αύτοϋ λειμώ
νας. Κατά τούς μάκρους αύτούς αιώνας ή Ελλάς δέν έποδοπκτήθη μόνον 
έν τή εθνική αύτής φιλοτιμίας, έν τή συνκισθησει τοΰ ένδοξου αύτής πα
ρελθόντος, έν τή πολιτική αύτής ανεξαρτησία, έν τή άνελίξει τών αισθη
μάτων κκί τής διανοίας αυτής· τδ πάν τή άφηρέθη, κατέστη τδ κτήμα 
τοΰ μουσουλμάνου ύποκειμένη είς πάσαν αύτοϋ Οέλησιν ! Ό νικητής κα- 
τεδίωξεν άνηλεώς πάσαν έκδήλωσιν ζωής, δπως τήν καταθλίψτ] καί τήν 
καταστρέψη.

Ύπδ τήν βάοβαρον κυριαρχίαν τών δεσποτών των, οί “Ελληνες άπε- 
στεοήθησαν έως και αύτοϋ τοΰ οικογενειακού άσυλου. “Ανευ διαδικασίας 
τίνος ήδύναντο,κατά βούλησιν ένδς οίουδήποτε μουσουλμάνου,νά θκνατω- 
θώσι, νά πωληθώσιν ώς δούλοι, νά άποστερηθώσι τής περιουσίας των, τά 
τέκνα τών ήοπάζοντο, αί γυναίκες των ήτιμάζοντο.

Τίς λαός ή'θελςν επιζητεί είς τοικότκς συμφοράς ; Πρδ τής εϊσδρομής 
τών Τούρκων, πόσοι λαοί ύπήρχον έν Αίγυπτω, έν Συρία, έν τή Μικρή 
Άσία, έν ταΐς πλείσταις έπαρχίαις τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, τών όποιων 
δέν άνευοίσκει τις πλέον ή μόνον άμ.υδρά ί'χνη ; πόσοι δ’ άξιοϋν δτι κα
τάγονται έκ προγενέστερων έθνών, καί τοι μόλις έχοντες πρδς αύτά έλα- 
χίστην τινά σχέσιν ;

Ή'Έλλάς τούναντίον, καί μετά περιπετείας καί δοκιμασίας άδιαλείπτως 
άνανεουμένας, διετήρησε τήν δύνκμιν, τή > ικμάδα τής ρίζης έξ ής προ- 
ήλθεν, όμοια κατά τοΰτο πρδς δάσος, τοΰ οποίου τά δένδρα άδιαλείπτως 
πελεκίζονται ύπο τής άξίνης τοϋ ξυλοκόπου, τά δέ ποίμνια κατατρώγουσι 
τούς έκ τών ριζών άναφυομένους νεαρούς βλαστούς,έάν δέ τυχαία τις περί- 
πτωσις διασώσ·ρ τήν βλάστησιν τών τρυφερών τούτων κλώνων άπδ τής 
καταστρεπτικής έπιδράσεως τών άνθρώπων καί τών ζώων, θ’ αύξήσωσι 
και θ’ άποβώσι δένδρα θαλερά άναζωογονοΰντα τδ άρχαϊον δάσος τδ όποιον 
κκί άλλοτε ή'κμασε.

Ήδυνάμεθα νά πκράσχωμεν πολλά παραδείγματα άποδεικνυοντα τήν 
αλήθειαν τών λόγων μας· άλλ’ άρκούμεθα είς γεγονότα^τινά έ'χοντα χα
ρακτήρα γενικόν.

Μετά ένδς καί έπέκεινα αίώνος πκρέλευσιν άπδ τής κατακτήσεως, αί 
φόρου ύποτελεΐς εύρωπαϊκαί τής Τουρκίας έπαρχίαι, αί ύπδ Χριστια
νών κυβερνώυ.εναι, άρχίζουσί πως νά εύημερώσι, νά πλουτίζωνται, νά άπο- 
δίδωσι πλουσιωτέρους φόρους. Ιδού λοιπδν διέξοδός τις άνοιγομένη είς 
τούς νικηθέντκς. Τίς έπωφελεϊται αύτής; Ή Ελλάς. Τδ Φανάριον πλη- 
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ροΰται ύπδ τών τέκνων της, ακμάζει καί χορηγεί είς την Πύλην άρίστουφ 
διοικητάς καί υπάλληλους έζόχου;.

Μετά την μακράν περίοδον της έκ συστήματος καταστροφές ή ’Οθω
μανική κυβέρνησις παρέχει ελευθερίαν τινά είς τα έμπόριον. Οΐ "Ελληνες 
αμέσως δικσπείρωσι τά πλοία των είς δλους τού; λιμένας τές Μεσογείου, 
καταλκμβάνουσι το μονοπώλιον της εμπορικές ναυτιλίας καθ’ δλην την 
αυτοκρατορίαν, τά εμπορικά κεφάλαια συγκεντροϋνται είς χεϊρας αύτών, 
διά δέ της νοημοσύνης καί τές έπιδεξιότητός των πολλαί Έλληνικαί οί- 
κογένειαι συσσωρεύουσι περιουσίας, τά; οποίας καί διατηροΰσι. Τδ Φανά- 
ριον πλουτίζεται, εκπαιδεύεται' οί πλεΐστοι τών έν Εύοώπη σπουδκζόν- 
των νέων 'Ελλήνων έκεϊθεν προέρχονται καί έκεΐ πάλιν έπιστρέφουσιν. 
Είς τάς παραθαλασίους πόλεις τδ 'Ελληνικόν ναυτικόν άκμάζει. Άλλ’ 
οί καταπιεζόμενοι κάτοικοι τών μεσογείων χωρών ούδέν άλλο καταφύγιου 
έχουσιν έ τά ορη, εκείνο δηλαδη δπερ είς τάς ώργανισμένας χώρας Ονομά
ζεται ληστεία,καί δπερ αί κυβερνήσεις, είς δλας τά; πρωτεύουσας,άποκα- 
λοΰσιν ανταρσίαν. Τά δρη, διά τούς "Ελληνας,ητο η Ανεξαρτησία, ητο η 
έξακολούθησις τοΰ έθνικοΰ άγώνος, ό άνηλεης πόλεμος κατά τοΰ κατα- 
κτητοϋ, τοϋ οποίου τδν ζυγδν δέν άπεδέχοντο. Όποιος ηρωισμός, όποια 
άνδρία, δποία Ακατάβλητος επίμονη κατηναλώθησαν έπί αιώνας κατά 
τάς μάχας τών κλεφτών έναντίον τών Τούρκων, ούδέποτε θά γείνη γνω
στόν. Αί κλεισώρειαι τών βουνών, οί βράχοι καί τά δάση έφύλαξαν τδ 
μυστικδν τών πλείστων θεαμάτων, τά δποΐα ειδον.Τ’ιγσματα τά άπδ γε
νεάς είς γενεάν μεταδοθέντα διέσωσαν μόνα την μνημην τινών έξ αύτών. 
Τά άσματα ταϋτα στιχουργηθέντα έπιτοπίως άποπνέουσι τοιοΰτον έ'ρωτα 
πρδς την πατρίδα, τοιοΰτον κατά τοΰ ξένου έχθροϋ μίσος, τοιοΰτον φρό
νημα ύπέρ ελευθερίας, τοιαύτην περιφρόνησιν τοΰ. θανάτου,εί'τε έν τη μά
χη, εί'τε ύπδ την χεΐρα τοΰ δημίου, ώστε η μεγίστη τών ύβρεων ηθελεν 
είσθαι νά συγκρίνη τις τδν κλέφτην μέ τδν Ίσπανδν η Ίταλδν ληστην, 
δστις είς τά Άβρούζια δρη γ) τάς Γασκωνικάς χώρας έπάλαιε κατά τές 
καθεστηκυίας Αρχές.

Οί "Ελληνες θά έπετέλουν πατριωτικόν έ'ργον συΰ.λέγοντες πάντα τά 
πκλαιά κλέφτικα ποιήματα αύτών. ’Άς μη Απατώμεθα' τδ σημεϊον τές 
έπισυναρμογές της αρχαίας μετά τές νΰν 'Ελλάδος εΰρηται ούχί έν Άθη
ναις, άλλ’ είς τά δρη τές ’Ηπείρου καί τές Θεσσαλίας. ’Εν τοϊς άσμασι 
τούτοις η Βυζαντινή Ελλάς (ήτοι η Ελλάς τοΰ Όμηρου καί τοΰ Περί— 
κλέους άποληζασα είς τδ έ'σχατον τέρμα τέ; Αφηρημένης διανοίας), συνε- 
σωματωθη καί πάλιν άφοϋ έπληγη καιρίως ύπδ τοϋ μουσουλμάνου. Έκ 
τών ναμάτων δέ τούτων, ατινα πληρη ζωής ρέουσιν έγγύς αύτές, οφείλει 
η Ελλάς νά ποτισθη έκ νέου. Έάν η σύγχρονος Ελλάς δντως ποθη ν’ Ανά
κτηση πάσας τάς πνευματικά; καί ηθικά; άρετάς, έφ’ αΐς έδοξάσθη κατά 

την Αρχαιότητα, πρέπει ν’ Αναζηση έν τφ ηρωϊσμώ τών Κλεφτών, νά 
έπιστρέψη είς τά δρη τές Θεσσαλίας τές ’Ηπείρου καί τές Μακεδονίας, 
δπως έκεϊθεν λαμβάνουσα νέαν άφετηρίαν συνέχιση μέχρι τέλους τάς τύ- 

χας τές ελληνικέ; φυλές.
Ή πολίτικη φρόνησις ώφειλε πρδ πολλοΰ νά συμβουλευτή είς την Ελ

λάδα τδ έ'ργον, δπερ ημείς τη συμβουλεύομεν ένταΰθα. Ούδείς δικαιούται 
ν’ Αφηση νά έξαλειφθώσιν έκ τές μνημης τών ζώντων τά δνόματα τών 
ήρώων τών ύπέρ πατρίδας άγωνισαμένων, ώς ηγωνίσθησαν οί κλέφται 
τές Ελλάδος. Τδ καθήκον τοΰτο Απόκειται είς τούς έκ τών γιγαντιαίων 
τούτων αγώνων εύεργετηθέντας.Άαδς τιμών παν τδ ηρωϊκδν έν τώ πα- 
ρελθόντι αύτοΰ παρασκευάζει μέλλον Αντάξιον τοΰ παρελθόντος. Έκτος 
δέ τούτου, τά κλέφτικα ποιήματα δέν συνετάχθησαν δλα έπί τοΰ έδά- 
φους τές σήμερον έλευθέρας Ελλάδος. Πολλά τούτων έποιηθησαν έν ταϊς 
χώραις, αιτινες στενάζουσιν είσέτι ύπδ την Τουρκικήν κυριαρχίαν καί τάς 
οποίας οί "Ελληνες δικαίως Αντιποιούνται. Ανάγκη νά περισυναχθώσι, ν’ 
Αναγνωρισθώσι καί νά διασαφηνισθώσι τά οικογενειακά ταϋτα έγγραφα. 
Τίς οιδε οποίας ζωηρά; συμπάθειας ήθελε τοΰτο διεγείρει ! ’Ίσως διελυετο 
ούτω τδ. νέφος δπερ η Πύλη παρενέθεσε μεταξύ τών ύποτεταγμένων αύ- 
τη Ελληνικών πληθυσμών καί τές ανεξαρτήτου Ελλάδος.

Θά έ'βλεπον άοα άνευ συγκινησεως οί πεφωτισμένοι νόες τές Αλβανίας, 
τές Θεσσαλίας κκί τές ’Ηπείρου τούς ηρώα; έφ’ οίς σεμνύνονται κατα- 
τασσομένους ύπδ τές συγχρόνου Ελλάδος είς τδ πάνθεον τών ένδόξων 
Ανδρών της Ελληνικές φυλές ;

Β'.

Έν ταϊς προλκβούσαις σελίσιν έσκιαγραφηθη δ πρόη άκαγέντησιτ όρ- 
γασμυς τής Έ.1.1ά$ος. Καίτοι ύπδ την πτέρναν τοΰ νικητοΰ, κατάκοπος, 
αίματοστάζουσα, τάς σάρκας κατασπαραγμένα;, τά οστΧ συντετριμμένα, 
δέν άπέθανε καί δέν θέλει ν’ άποθάνη' έπωφελεϊται τοΰ έλαχίστου δια
λείμματος δπως άναλάβη, τέ; παραμικράς αναψυχές, δπως έπαναζηση 
καί άνεγερθη, Ανευρίσκουσα, καθ’ δσον τη παρέχεται η εύκαιρία,την κατά 
την Αρχαιότητα δικκρίνασαν την Ελληνικήν φυλήν ιδιοφυίαν: τδ έμπό- 
ριον διά τές ναυτιλίας καί Ανταλλαγές’ την διοίκησιν διά τών Φαναριω- 
τών συμβούλων καί τών ηγεμόνων τών χριστιανικών έπαρχιών τέλος τδν 
ηρωισμών τών Θερμοπυλών διά τών κλεφτών. Έν τη ανθρώπινη ιστορίας 
δέν ύπάρχει ί'σως μεγαλείτερον παράδειγμα τές ζωτικότητας ένδς λαοΰ.

Έάν η πτώσις τοϋ όθωμανικοΰ κράτους δέν ητο προκεχαραγμενη είς 
τές ειμαρμένης τά βιβλία, έάν οί Τϋΰρκοι ηδυναντο ν’ άφομοιωθώσι πρδς 
τά κατακεκτημένζ έθνη, η τούλάχιστον νά χρησιμοποιώσι τάς ιδιότητα; 
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αύτών, η κυριαρχία των θά ί'σχυε σήμερον πραγματικώς, το 8ε κράτος 
αύτών, αντί νά ψναι κατακερματισμένου, θά έκέκτητο άκακαμάχητοΛ 
άμυντικην δύναμιν. Άλλ’ έν τοιαύτν; περιπτώσει η διοίκησις θά μετέβαι- 
νε βαθμηδόν εί; χεΐρας τών 'Ελλήνων, τδ δέ άρχαϊον Βυζαντινόν κράτος 
θά μετερρυθμίζετο άφ’ εαυτού έ'νεκεν αύτίίς της κοινωνικής έργανώσεως 
τών Τούρκων, δπως η Σινικά έδέσποσε τών κατακτησάντων αύτην Ταο- 
τάρων, ώς η Γαλατία άνέκυψε καί άνεδιοργανώθη ύπδ τούς Φράγκου;,ώς 
οί Άγγλοσάξωνε; βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον κατέπνιξαν τού; συντρόφους 
Γουλιέλμου τοΰ κατακτητοΰ.

Οί "Ελληνες έκέκτηντο την δέουσαν,ικανότητα πρδς άναδημιούργησιν 
τοΰ Βυζαντινού .κράτους. ΤΙ απαραίτητο; πρδς τοΰτο επίμονη άποτελεϊ 
μίαν τών κυριωτερων αρετών των καί (χωρίς νά φέρωμεν πρδς έπιμαρτυ- 
ρησιν την επιρροήν, ην έζησκησαν οί Φαναριώται έπί της διοικησεως της 
Πύλης), αρκεί ν’ άποβλέψωμεν είς τδ τί κατόρθωσαν νά καταστησωσι την 
νϋν Ελλάδα έντδς τεσσαοάκοντα ετών.

Τδ παν έ'πρεπε ν’ άναδημιουργηθί) όλοσχερώς’ έχρειάσθη δ’ έντδς ολί
γων έτών ν’ αύτοσχεδιάσωσιν, άνευ τ'η; ελάχιστης προπαρασκευης, δημο
σίας λειτουργίας τών οποίων τά άλλα κράτη απ’ αιώνων άναζητοΰσι καί 
προσκτώνται τάγαθά.

Έάν δλαι αύται αί πρασπάθειαι της νϋν'Ελλάδος, δπως άπολαύση πο
λίτικης καί κοινωνικής ύπάρξεως, κινώσι τδ ένδιαφέρον, πόσφ μάλλον ή
θελε κινήσει τούτο η πληρης μελέτη τών έκδηλώσεων τοϋ πνευματικού 
αυτής βίου ! 'II συνοπτική ημών πραγματεία περί τών διαφόοων σχολών, 
έν αις διαμερίζονται οί σύγχρονοι αύτης ποιητκί, κκίτοι προχείρως αύτο- 
σχεδιασθεΐσα, θέλει παρέξει άμυδράν τινα τούτου ιδέαν. ’Αλλ’ όποιον 
βιβλίον ήθελε γραφνί έάν δ κ. Ταιν ά δ κ. Έρβέρτος Σπένσερ άπεφάσι · 
ζον νά μελετησωσι τά πνευματικά προϊόντα τ·ης συγχρόνου Ελλάδος καί 
νά καταδείζωσι τούς ψυχολογικού; και κοινωνικολογικού; νόμους, οΐτινες 
διεπουσιν αύτά! Τδ δόγμα αύτών, δτι τά διανοητικά έργα έποχης η 
γενεά; τινο; οϊα; δήποτε έμπνέονται έμμέσω; ύπδ τών πεοιστάσεων, ύπδ 
τη; κυκλούση; τν'ιν εποχήν η γενεάν έκείνην άτμοσφαίρας, θά ευρισκε βε
βαίως έν τρ νϋν Έλλάδι μοναδικήν εύκαιρίαν δπως έκδηλωθη έν δλν) 
αύτοΰ τί) δυνάμει’ καθότι αύτόθι Θά εύρισκον επιχειρήματα αναμφισβή
τητα καί ακαταμάχητα, δλοι δέ θά ηναγκάζοντο έξ αύτΐίς της έναρ- 
γεία; αύτών νά παραδεχθώσι τά συμπεράσματά των.

Τδ πνεϋμα λαοΰ τίνος έν οιαδηποτε έτ.οχγί της ιστορίας του μελετηθ-ρ, 
είναι πάντοτε δμοιον έαυτώ’ άλλοιοΰτα·. δέ μόνον έν ταϊς τάσεσιν αύτοΰ, 
καθ’ δσον ύπείκει είς μίαν τινα διεύθυνσιν ά είς άλλην. Άναπτυσσόμενον 
διά τ·^ς είρηνης και εύεξίας φθάνει εί; τελειότητα άντιληψεως η; έστε- 
ρεΐτο κατά την γέννησίν του. Ή γλώσσα αύτοΰ τελειοποιείται βαθμη- 
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δδν πλουτιζομένη έκ τοϋ αθροίσματος τών γεγονότων καί ιδεών έν τώ 
μέσφ τών όποιων κινείται η ένεργεϊ’ έξύνεται, ουτω; είπεϊν, και έκτει- 
νεται η δρασί; του. Άποκτ^ προϊόντος τοΰ χρόνου απολαύσεις καί γνώ
σεις εύρυτέρας· άλλά κατά βάθος δ χαρακτηρ αύτοΰ ούδέποτε άλλοιοΰ- 
ται. Ή άρχέγονος βάλανος περικλείει την έκατοντοΰτιν δρϋν, η μάλλον 
είπεϊν, δλαι αί νομιζόμεναι μεταλλαγαί τοΰ χαρακτήρας λαοΰ τίνος δέν 
είναι άλλο τι η αί δονήσεις τοΰ έκκρεμοΰς πέριξ τοΰ κέντρου τ·ης βκρύ- 
τητος, δπερ μενει άμετακίνητον.

Ή τελειότη; τών πνευματικών έ'ργων τϋς αρχαία; Ελλάδος δέν δια- 
φιλονικεΐται πλέον’ πάντες την άνομολογοΰσιν. Είς πάσα; τάς σφαίρας 
της ένεργεία; τοΰ πνεύματος οί άρχαίοι "Ελληνες είχον φθασει είς τδ 
μέγα καί τδ αληθές, έν τώ κόσμφ τών ιδεών είχον άφιχθρ εί; τδ μη πε
ραιτέρω. Άλλ’ δτε παρασυρθεΐσα ύπδ τοΰ Πλάτωνος εί; τά άπόκρημνα 
υψη τοΰ ίδανικοΰ, δτε άποπλανηθεϊσα διά τών Αλεξανδρινών εί; δλκς 
τάς θρησκευτικά; δοξασίας της Αίγύπτου η της Ασίας, προσηλυτισθεϊσα 
δέ είς θρήσκευμα, δπερ έθεώρησε καθήκον αύτης νά παραδεχθώ, η 'Ελλάς 
έ'πεσεν είς τδν βυθόν, τδν όποιον έν ελλείψει όρθης τοϋ πράγματος άντι- 
ληψεω; περιφρονητικοί; άποκαλοΰμεν Βυζαντινισμόν, τότε άπέτισεν άκριβά 
την τύιρλωσίν της. Ένφ έβυθίζετο είς συζητήσει; φιλοσοφικά; καί θεο- 
λογικάς, και κατά τδν άστρολόγον τοΰ μύθου, έκύτταζεν τ’ άστρα χωρίς 
νά βλέπη τδ πρδ τών ποδών αύτνί; βάραθρον, οί μέν στρατοί της ένικώντο, 
η δέ Κωνσταντινούπολή κατελαμβάνετο, και τδ Βυζαντινόν κράτος κα- 
τεστρέφετο. Ού μόνον πάσα πολίτικη, οικονομική καί κοινωνική πρόοδος 
κατεκλύζετο ύπδ τοΰ Τουρκικοΰ άνεμοστροβίλου, άλλά καί έξ δλων τών 
νοερών αύτης κτήσεων ούδέν άπέμεινε πλέον’ άπεγυμνώθη, ουτω; είπεϊν, 
τοΰ άστυκοΰ, πολιτικού καί ηθικού αύτης βίου καί οπισθοχώρησε μέχρι 
βρεφική; πάλιν καταστάσεως.

Έπί αιώνας τδ- πνεύμα τ-ης αρχαίας Ελλάδος περιώρισεν άποκλειστι- 
κώ; την ένέργειάν του είς τάς πρώτα; άνάγκας της προσωπικής συντη- 
ρησεως· ό επιούσιος άρτος, τδ γλίσχρον συναχθέν χρημάτων, τά κινδυ- 
νεύοντα ν’ άφαρπασθώσι διά τδ σεράγιον η τδ σώμα τών Γενιτσάρων τέ
κνα, η τιμή τη; γυναικδς, η της αύ'ριον ύπαρξις, ιδού αί όλοσχερώς άπα- 
σχολοΰσαι αύτην μέριμναι.

'II τοΰ λογικού άσκησι; εί; την άπέραντον χώραν της φιλοσοφική; θεω
ρία; έξέλιπεν, έλησμονηθη πάν δ,τι είχεν άνακαλυφθγ. Άπωλέσθησαν 
άπασαι αΐ φιλολογικά!, επιστημονικά! καί καλλιτεχνικά! παραδόσεις, τδ 
ύπδ τών προγόνων συναχθέν πολύτιμον κεφαλαιον, δπερ οί άπόγονοι ω~ 
φειλον νά διατηρησωσι καί ν’ αύξησωσιν. Έλησμονηθη έτι καί αυτή η 
ωραία γλώσσα, ή τοσοΰτον σαφή; καί τελεία, η τοσοΰτον επιτήδεια πρδς 
έ'κφρασιν τών ιδεών καί πραγμάτων, ’/ίτι; δέν έγράφετο μόνον άλλά καί 
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έλκλεϊτ'οώς μαρτυρεί ή έξοχος χχΥλίΐίπζιχ,^ οί μεγαλείτερόι συγγραφείς 
τής εποχής τοΰ Περικλεούς άνεύρισκον είς τάς λαχανοπώλιδας τών "Αθη
νών.'Ο όλεθρός λοιπδν ύπήρξεν εντελής είς τε τδν εξωτερικόν καϊ τδν πνευ
ματικόν βίον.Οΐ 'Έλληνες έδέησε νά μάθωσιν έκ νέου νά βαδίζωσι, νά όμι- 
λώσιν, νά βλέπωσιν, νά έννοώσιν, νά άνοικοδομώσιν.

Όποιον ωραιότερου στάδιον πείρας άμα καί έρεύνης Six τε τδν κ. Ταϊν 
και κ. Έρβέρτον Σπένσερ, ή ή νεωτέρα αυτή και σύγχρονος Ελλάς, 
άνκγεννωμενη έκ τών συντριμμάτων τής άρχαίκς; ή'θελον έ'χει ένώπιον 
αύτών λαδν, τοΰ όποιου είναι κατά βάθος γνωστά άπδ τίίς αρχαιότητας 
τά τε ή'θη καϊ δ χαρακτήρ’ έν τφ δποίω οί νόμοι καθ’ ούς ένεργεΐ τδ 
πνεΰμα αύτοΰ έκδηλοϋνται ύπδ τών έ'ργων τών προπατόρωντου,έν τφ όποίφ 
ή ζωτικότης είναι τοσοΰτον ισχυρά, ώστε, λεληθότως και μεθ’ όλα τά 
προσκόμματα, ώθουμενον ύπδ ένστικτου δυνάμεως, την στιγμήν καθ’ ην 
παυσει η έξωθεν πίεσις άνακτ^ την προτέραν δραστικότητα. Τοϋ δέ λαοΰ 
τούτου ήδύναντο νά παρακολουθήσωσι τά έλάχις**  πνευματικά έ'ργα,δϊα- 
γιγνώσκοντες τούς ορούς καθ' οΰς παρήχθησαν, τούς λόγους ένεκεν τών 
οποίων ύπετυπώθη αύτοΐς ίδιος χαρακτήρ,τήν αιτίαν δι’ήν τινά έξ αύτών 
άντι νά λάβωσιν ώρισμένην τινα διεύθυνσιν· συμφώνως πρδς την άρχήν έξ 
ης ώρμήθησαν, έ'λαβον αντίθετον διεύθυνσιν.

Τή βοηθείγ τοιούτων στοιχείων ή'θελον δυνηθή οί προμνησθέντες νά 
θεμελιωσωσι την θεωρίαν της επιρροής τών περιστάσεων καί τών μέσων, 
πολύ έναργέστερον η διά τοϋ μίγματος έκείνου τεσσάρων ή πέντε κεχω« 
ρισμενων φυλών, όπερ δνομάζομεν άγγλικδν λαδν, ώς έ'πραξεν δ κ. Ταϊν, 
η διά τών φιλοσοφικών θεωριών τάς οποίας μετά μόχθου συνηρμ.ολόγη- 
σεν δ κ. Έρβέρτος Σπένσερ.

Γ'.

Χάριν εύκολίας τίίς μελέτης ημών ταύτης, κατετάξαμεν τούς ποιητάς 
της συγχρόνου Ελλάδος έίς τέσσαρας σχολάς. Την αρχήν τής επιρροής 
τών περιστάσεων προσεπκθήσαμεν μάλλον νά ύποδείξωμεν ή νά εκθέσω- 
μεν έν τφ συνόλφ αύτης’ ούχ ήΐτο; ή κατάταξις αύτη δέν είναι νομί- 
ζομεν αύθαίρεπος. Τά πράγματα αυτά έναργώς την ύπεμφαίνουσι καϊ την 
δικαιοΰσι. Μελετη παρόμοια δυναται νά γείνη και έπϊ τών λοιπών κλά
δων της πνευματικής κινησεως τών νεωτέρων Ελλήνων, όπως άποληξά 
είς άνάλογα πρδς τά ήμέτερα συμπεράσματα. Άλλά φρονοΰμεν ότι όπως 
καταδειχθή μεθ’ δπόσης εύκαμψίας η ελληνική διάνοια διεπλάσθη ύπδ 
τών περιστάσεων, μεθ’ δποίας εύστροφίας ύπεχώρησεν είς τήν πίεσιν αύ· 
τών, μεθ’ δπόσης ακρίβειας έ'λαβε και διετήρησε τδν τύπον έκάστης επο
χής, θ’ άρκέση ή μελέτη τών ποιητικών αύτής προϊόντων. Δι’ αύτω1* 
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δύναταί τις νά χαρακτηρίση σχεδόν άμέσως τδ περιέχον έν φ έγεννή- 
θησαν, καϊ νά είκάση ύπδ τίνας περιστάσεις παρηχθησαν.

Γενική τις έ'ποψις τής φύσεως τών τεσσάρων ποιητικών σχολών τής συγ
χρόνου Ελλάδος θά μάς έπιτρέψει νά καταδείξωμεν έναργώς τήν αλήθειαν 
ταύτην. Κατατάσσωμεν τάς σχολάς ταύτας ώς έζής : Σχολή Ιονικη, 
σχολή Κωνσταντινουπόλεως, σχολή Αθηναϊκή και σχολή Ηπειρωτική.

. Δ'.

Αί Ίόνιοι νήσοι είναι τδ μέρος τής Ελλάδος τδ δλιγώτερον ύπδ του ξένου 
καταπατηθέν, συνεπώς εκείνο έν ω ή έλλην. φυλή έ'παθεν δλιγώτερον έν 
ταϊς ίδιαζούσα'ις αύτή δρμαϊς και έν τή ιδιοφυία της. Ό Μουσουλμάνος 
ούδέποτε κατέστησεν αύτάς ύποχειρίους. ’Αληθές ότι ούδέποτε ήσαν αύ- 
τεξούσιαι. Πρϊν ή ύποταγώσιν είς τούς "Αγγλους, μέχρι τών αρχών τοϋ 
αίώνος τούτου, έξηρτώντο άπδ τών ’Ενετών*  πλήν τοιαύτη κυριαρχία δέν 
δύναταί νά παραβληθή, ώς πρδς τ’ άποτελέσματά της, πρδς τήν τής 
Τουρκίας. Οί κάτοικοι αύτών, ένφ δί λοιποί "Ελληνες ύπδ μυρίων κακου
χιών κατετρύχοντο, ύπήρξαν προνομιούχοι, περιττόν δέ νά εί'πωμεν οτι 
κατά τήν ποιητικήν άναγέννησιν ήδυνήθησαν πολύ άκοπώτερον νά έπα- 
νέλθωσιν είς τάς άρχεγόνους ιδιότητας τοΰ ελληνικού πνεύματος. Τφ 
δντι τί παρατηροΰμεν ; ότι αί Ίόνιοι νήσοι παοέσχον τούς κρατίστους καί 
σθεναρωτέρους ποιητάς τής συγχρόνου Ελλάδος, οΐτινες πλειότερον τών 
λοιπών προσεπέλασαν πρδς τούς ποιητάς τής ’Αρχαίας Ελλάδος. Άξιο- 
σημείωτον προσέτι είναι ότι πάντες σχεδόν παρεξετράπησαν τής ακαδη
μαϊκής γλώσσης τής ύπδ τοΰ έν Άθηναις Πανεπιστημίου έπιβληθείσης 
κατά .τούς ποιητικούς διαγωνισμούς καϊ έθεώρησαν καθήκον νά έκφράζω- 
ζωσι τά αισθήματα αύτών είς τήν καθομιλουμένην.

Έπι τοϋ Ίονίου έδάφου ή'κμασαν οί δύο επισημότεροι σύγχρονοι ποιη- 
ται τής Ελλάδος, δ Σολομός καϊ δ Βαλαωρίτης*  έάν δ’ δμιλοΰντες περί 
αύτών έν τή μελέτη ήμών ταύτη, έθεωρήσαμεν ορθόν νά χωρίσωμεν τδν 
Βκλαωρίτην άπδ τής Ίονίου σχολής, τοΰτο έγένετο, διότι αύτδς εαυτόν 
αποχωρίζει ταύτης, καθ’ όσον δέν έποιήσατο χρήσιν τής τοπικής διαλέ
κτου τής ίδιαζούσης είς τάς Ίονίους νήσους, ούδέ τής πανεπιστημιακής 
γλώσσης, άλλ’ έπεζήτησε διά γλώσσης κοινής άπδ τής ’Ηπείρου μέχρι 
τής Θεσσαλίας -καί τής Πελοποννήσου καϊ τών νήσων, νά καταστή τδ 
ό'ργανον ολοκλήρου τής Ελλάδος καί νά συνέχιση τδ ποιητικόν ρεΰμα 
τδ καθιερωθέν ύπδ τών κλεφτικών ασμάτων. ’Αναμφίλεκτου τφ όντι ότι 
πρδ τής ένωσεως, καϊ έ'τι γενομένης τής ένώσεως, αί πλουσιαι οίκογενειαι 
τών Ίονίων νήσων έσυνείθιζον ν’ άποστελλωσι τά τέκνα αύτών είς την 
’Ιταλίαν δπως έκπαιδευθώσιν, ότι διά τής έπικοινωνίας ταύτης τά έ'θιμα, 
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ή γλώσσα καί τά "ήθη τής ’Ιταλίας μετεφέρθησαν εις τήν 'Επτάνησον, οτι 
πολλοί ποιηταί έγραψαν έν ’Ιταλία- άλλ’ αί Απομιμήσεις άύται ήσαν κατ’ 
επιφάνειαν μόνον, ήσαν λεπτόν περικάλυμμα, δπερ ή ελάχιστη πνοή η- 
θελεν άφαρπάσει. Ή Απόδειξις τουτου εύχερής. Εί'τε Ίταλιστί έγραψαν οί 
Ίόνιοι ποιηταί, είτε εις τοπικήν διάλεκτον, είτε ώς ό Κάλβος είς καθαρεύ
ουσαν Ελληνικήν, ή, ώς περί τοϋ Βαλαωρίτου άναφέρομεν, είς γλώσσαν έν- 
νοουυιένην ύπό πάντων τών 'Ελλήνων, είς πάντων τάς σκέψεις και τά αι
σθήματα διαφαίνεται δπως δήποτε ή ακρίβεια, η ενέργεια, τδ πνεΰμα ■ 
ήρωϊσμοΰ, η Αφέλεια καί έν τή τοιαύτη αφελεία τδ ύψος, δπερ ιδίως χα
ρακτηρίζει την ποίησιν της Αρχαίας Ελλάδος.

Ώς πρδς την σχολήν της 'Κωνσταντινουπόλεως οί δροι είναι δλως διά
φοροι. 'Ο ζυγός της 'Ημισελήνου είναι βαρύς έκεϊ. ’’Εχει τις έκεϊ ένώπιόν 
του άνθρωπους τών οποίων ό χαρακτήρ έπιεσθη καί οΐτινες άπώλεσαν κατά 
μέγα μέρος τήν πρωτοτυπίαν τοϋ 'Ελληνικού χαρακτήρας. "Οπως μή συν- 
τριφθώσιν ύπδ της λαίλαπας τής αυθαιρεσίας καί αγριότητας, ητις έξη- 
πλοϋτο έπί μακρά έ'τη έπί τών ύποδούλων χωρών, δπως άποκτήσωσιν 
επιρροήν καί διατηρήσωσιν αύτήν, δπως άπολαύσωσι περιουσίαν και Απο- 
λάβωσι αύτής άνευ μεγάλου κίνδυνου, δπως έξασφαλίσωσι τήν εστίαν αύ
τών άπδ τής αυθαιρεσίας, οί “Ελληνες έδέησε νά γείνωσι εύστροφοι, καθ’ 
υπερβολήν εύστροφοι, τοΰτο δέ τόσω μάλλον καθ’ δσον έπρόκειτο νά γίνω- 
σιν Αρεστοί είς αλλοφύλους φύσεως δλως άντιθέτου τής ίδικής των, νά 
εΐσδόσωσιν εις τδ πνεΰμά των και διατηοηθώσιν έν τή εύνοί^ αύτών. Είς 
τδν “Ελληνα ήτο Απηγορευμένον νά διατηρή ο'ιας δήποτε άστυκάς άρε- 
τάς. Καί δταν άκόμη είχε πραγματικήν εξουσίαν, καί έν τω μέσω τοϋ 
πλούτου, δέν έπρεπε ποτέ νά ύπεριφανεύηται καί νά έπαίρηται έπί ανε
ξαρτησία. “Εν βλέμμα τοΰ μεγάλου Βεζύρου, καί ετι δλιγότερον, ή'ρκει 
δπως άφανίση καί τιμάς καί πλούτη. Καί αύτή ή ζωή αύτών έκινδύνευε. 
Έπί πλέον ό έ'σχατος τών νικητών έ'χαιρε πάν δικαίωμα έπί τοϋ γκιαούρη 
είτε αύτδς ήτο μεγιστάν ευνοούμενος, εί'τε άπλοΰς ιδιώτης.

'Γπδ τοιούτους δρους εικάζει τις τί ήδύνατο νά είναι ή σχολή τής Κων- 
σταντινοπόλεως, ήτοι δ “Ελλην ποιητής τοΰ δθωμανικοΰ κράτους. Ήδύνατο 
ή ποίησις να είναι ένεργός, ισχυρά σαφής, εύρεϊα ; ’Όχι. Τοιαύτη απαν
τάται μόνον παρά ποιηταϊς, οΐτινες έ'χουσι τήν ψυχήν ύπερήφανον, τδ 
φρόνημα γενναϊον, τοιοϋτος δέ ποιητής δέν‘ήδύνατο νά ύπάρξη έν Κων- 
σταντινουπόλει. ’Άλλως τε, έάν έγεννάτο τοιαύτη έξαίρεσις, ή άνάπτυ- 
ξις αύτής θά έσταματάτο πάραυτα, διότι καί άναγνώστας δέν θά ευρισκε 
καί οί πρώτοι στϊχοί του θά έπέσυρον τήν έκδίκησιν τής οθωμανικής άρ- 
χής. Τίνα χαρακτήρα λοιπδν περιβάλλεται ή ποίησις αΰτη ; Ώς έπί τδ 
πλειστον είναι τερπνή, καθ’ δσον τοιαύτη ποίησις ιδιάζει παρ’ έκείνοις, οΐ
τινες παραδίδονται είς τδ θέλγητρου τής λήθης, παρ’ οΐς ή'τε πνευματική
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καί ή ήθική ωθησις ς-ερεϊται δυνάμεως καί έ'χει ήδη εξαντλήσει έαυτήν. 
Ψάλλει τδν έ'ρωτα καί τδν οίνον, πάν δ,τι μεθύσκει, καθιστά τδ παρόν 
Ανεκτόν, έξκλείφει τάς μέριμνας τής προτεραίας καί κλείει τούς Οφθαλ
μούς είς τάς τής έπιούσης. Ό ποιητής δέν άπτεται κατ’ αρέσκειαν τοϋ 
αντικείμενου, δπεο άρέσκει αύτώ. «Έπεθύμουν νά ψάλλω τδν Τρωικόν 
πόλεμον, λέγει 0 Ανακρέων, έν αιά ωδή αύτοϋ, άλλ’ ή λύρα μου δέν 

ηχεί είμή μόνον δια τδν έ'ρωτα».
“Οτε ή ποίησις τής σχολής <?ής Κωνσταντινουπόλιως δέν είναι ’Ανα

κρεόντειος, ώς ή τοϋ Χριστοπούλου, άποβαίνει λυπηρώς ειρωνική, ώς είς 
τήν αρπαγήν τής Κούρκας, ή έ'χει τι τδ μελαγχολικδν ώς ή τοϋ 
Ταντκλίδου. Αισθάνεται τις δτι ή κοςρδία τών ποιητών έκείνων έπιέ- 
ζετο ύπδ τήν χεϊρα τοΰ Τούρκου, δτι δέν Απήλαυσαν τής ένδομύχου έσω- 
τερικής γαλήνης, ήν παρέχει ή προσδοκία μέλλοντος, εί'τε φαιόροΰ εί'τε 
θλιβεροΰ, άλλά μέλλοντος οπωσδήποτε τδ δποϊον είναι Ανοικτόν ένώπιόν 
των καί πρδς το όποϊον βαδίζουσι. Παρά πάσι τούτοις παρατηρεί τις τάς 
βαθείας θλίψεις, τήν κρυφίαν άποθάρρυνσιν, τδ κενόν έκεϊνο τδ ίδιάζον είς 
τούς αποκλήρους. Και όντως, εί'τε τδ γεννέθλιον έδαφος εί'τε τήν ξένην 
κατωκουν, είς άμφοτερας τάς περιπτώσεις, δέν ήσαν απόκληροι; Δεν έστε- 
ροΰντο τής πατρίδος ήν ώνειρεύοντο καί έπόθουν ;

"Ετερον χαρακτηριστικόν τής σχολής τής Κωνστ)πόλεως, δπερ έπίσης 
είναι εύεξήγητον ώς καί τά προηγούμενα, είναι ή καταφανής αύτής τά- 
σις πρδς άπομίμησιν τών ξενικών έργων. “Οταν ή πίεσις θλίψη έπί μακρδν 
τήν άνθρωπίνην ψυχήν, καταστρέφει έπί τέλους τήν ένδόμυχον δύναμιν, 
δι’ ής τδ άτομον διατηρεί τδ είναι του, σκέπτεται καί αισθάνεται άφ’ 
έαυτοϋ*  επομένως έάν τις δύναται νά γράψη, καί έχει τι άτομικδν νά 
έκφράση, έάν ύφίσταται έμπνευσίς τις, στερείται δμως έλαστικότητος*  
έάν ύψοΰται, ύψοΰται ώς δ κισσός, προσκολλάται καί αυτή είς στήριγμά 
τι καί Αναρριχώμαι άπδ κλάδου εις κλάδον μέχρι τής κορυφής. Δέν εί
ναι παντάπασι παράδοξον δτι οί ποιηταί τής Κωνστ)πόλεως ύπεστησαν 
ξένην έπίδρασιν καί ήρέσκοντο είς τήν μετάφρασιν καί άπομίμησιν ξενι
κών έργων. Έν τουτοις άνευρίσκομεν παρ’αύτοϊς τδν ένθερμον, τδν τυφλόν, 
τδν Αποκλειστικόν πατριωτισμόν τδν κατ’ έξοχήν διακρίνοντα τούς “Ελ
ληνας. τής αρχαιότητας, ένεκα τοϋ όποιου Απεκάλουν .βαρβάρους πάντας 
καί αύτούς τούς μάλλον πεπολιτισμένους, μή Ανήκοντας δ’ είς τήν ελ
ληνικήν φυλήν. ’Άλλως τε *δέν  Απεμιμοϋντο έν Κωνστ)πόλει είμή τούς 
ποιητάς τών λαών έκείνων, έφ’ ών ήδύναντο νά βασίσωσιν έλπίδα τινα 
ύποστηρίξεως διά τήν Ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος.

ΊΙ τάσις αέτη πρδς ξενικήν άπομίμησιν, ήμιαπλοϊκή έν τή σχολή τής 
Κων)πόλεως, άπέβη προφανές πάθος είς τήν σχολήν τών ’Αθηνών.

Οί τής σχολής τών Αθηνών ποιηταί ού μόνον δύνανται ώς έπί τδ
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i;:;i . πολύ νά γράφωσιν είς ξένην γλώσσαν, &7.Κ εμφορούνται τοσοϋτον τών
Γ ξδεών, τών αισθημάτων, τοϋ τρόπου, τής έμπνεύσεως τών ξένων ποιη

τών, ώστε ή'θελε τις πιστεύσει δτι στερούνται ιδίων. Δέν σκέπτονται, 
δέν συνθέτουν, δέν αισθάνονται κατ’ ούδέν ώς γνήσιοι έλληνες· είς τάς 

,1 ■ πλειστας τών ποιήσεων των βλέπει τις άνά πάσαν στιγμήν διερχομένην
,ή. {χίαν άκραν τής πτέρυγος του Λαμαρτίνου, τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ, τοΰ Βύ-

ρωνος, τοΰ Μουσέ. Προέβησαν, άν ούχί μέχρι τοΰ νά έγκεντρισθώσι την
L , νόσον τοΰ αίώνος, τούλάχιστον μέχρι τ%ύ νά φαίνονται εις τούς στίχους
Η ' ’ των δτι πάσχουσιν έξ αύτής. Είναι ποιηταί τής εσπερίας ελληνικής έθνό-
ί'·; τητος, δημοσιεύσαντες ποιήματα ελληνιστί. Τοιοΰτον φιλολογικόν φκινό-

? μενον είναι άπλούστατον. Ή σχο,λή αύτη έμορφώθη έν Αρχή ύπδ Έλλή-
ίί·ΐ νων διανυσάντων το πλεϊστον τοΰ βίου αύτών είς τήν 'Εσπερίαν,Ανατρα-
pjj . φεντων καί έκπαιδευθέντων αύτόθι. Τυχόντες εύμενοΰς δεξιώσεως ύπό τής
> '< κοινωνίας παρ’ ή ό φιλελληνισμός εύδοκίμει, κατήντησαν νά θεωοώσι τήν

χώραν έν ή έζων, κατά τό πλεϊστον τήν Γαλλίαν ή Γερμανίάν,ώς θετήν 
πατρίδα και νά έξοικειώνται πρός τά έθιμα, τό πνεΰμα, τούς θεσμούς, 
τούς νόμους και τήν φιλολογίαν αύτής είς βαθμόν τοιοΰτον, ώστε νά μή 
ύπολαμβάνωσί τι κρεϊττον τούτων. Τοϋτο έγένετο καταφανές καί δτε 
μετά τόν ύπέρ Ανεξαρτησίας Αγώνα έδέησε νά οργανισθή τό νέον βασι
λείου. Ούδέν έθεσμοθέτησαν ΐ'διον τή Έλλάδι, έμπνευσθέν ύπό ελλη
νικού πνεύματος. Νομοθεσία, δημόσιος λειτουργία, διοίκησις, πάντα είσή- 
χθησαν συλλήβδην έκ τής Εσπερίας. Διά τόν αύτόν δέ λόγον, δι’ 8ν οί 
'Έλληνες έορυθμισαν τόν οργανισμόν τοΰ πολιτεύματος πρός τόν τής Γαλ
λίας, διά τα/ αύτόν λόγον παρεδέχθησαν ώς ύπογραμμόν τήν ποιητικήν 
έμπνευσιν τής εσπερίας. Έπίστευον δτι τοιουτοτρόπως έδεικνύοντο πεπο- 
λιτισμενοι. Προσέτι, καθ’ δσον Αφορά τήν ποίησιν, ή τής'έσπερίας έμπνευ- 
σις Αντιπροσωπεύετο ύφ’ Ελλήνων έξοχου διανοίας, έν πλήρει τοΰ πνεύ
ματος ώριμότητι,έχόντων δ’ώς έπί τό πολύ και προσόντα συνάμα πολιτικών 
άνδρών,είς οΰς ώφείλετο ή ανεξαρτησία τής πατρίδας καί τών. οποίων τάς 
συμβουλάς δέν ήδύναντο νά διαμφισβητήσωσιν.Τδ δτι. ήδονήθη νά σχημκτι- 
σθή ή σχολή τών’Αθηνών εννοείται εύκόλως' κατ’άρχάς ήτο στίφος κύκνων 
έπί μακρόν διεσκορπισμένων καί έπανερχομένων είς τήν γεννέθλιονχώραν. 
"Οτι ήδυνήθη νά διατηρηθή μέχρι σήμερον,έξηγεϊται έν μέρει μέν ύπό τοϋ 
γοήτρου τών πρώτων αύτής ιδρυτών,καί τής έπιδράσεως ήν Αναγκαίως ®ξή- 
σκουν έπί τής νέας γενεάς, έν μέρει δέ ύπό τή^ς ύπέρ τής δύσεως προκατα- 
λήψεως ήν έξακολουθεϊ νά ζωπυρή 5 πόθος τοΰ ν’άποσπάσωσι καί τάς λοι- 
πας Έλληνικάς έπαρχίας Από τοΰ οθωμανικού ζυγού. Άλλ’ έπιτρέπετα  ̂
νά διϊσχυρισθώμεν ότι άνευ τής ύποστηρίξεως τοΰ έν Αθήναις Πανεπι
στημίου, επιβάλλοντας νεκράν γλώσσαν είς νεαρούς πο’ητάς, θά ώρίζετο 
κατά τό διάστημα τής πρώτης τριακονταετίας τή; ανεξαρτησίας νέον
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ποιητικόν ρεύμα εντελώς αύτοχθον, τοϋ όποιου αποτέλεσμα θα ητο να 
Ανάδειξη τούς ποιητάς τής σχολής τών’Αθηνών έπίσης απηρχαιωμένους» 
δσον παρ’ήμϊν τοΐς Γάλλοις εινε οί λεγόμενοι κλασικοί ποιη ταί τοΰ 1820 
μέχρι τοΰ 1848. Ή έπίδρασις τοΰ πανεπιστημίου είς τήν περίστασιν ταυ. 
την ύπήρξεν ώς προς τοϋτο έπιβλαβής.

Έάν τό Ελληνικόν πνεΰμα εύρίσκεται είσέτι είς τά πρώτα αύτοΰ βή
ματα,έάν ή 'Ελλάς δέν έχη εθνικήν αληθώς φιλολογίαν, εαν η διανοητική 
πατρίς δέν Απηλλάγη τής ξενικής εισβολής,έν άλλάις λεςεσιν εάν η ελεύ
θερα έκφρασις τοΰ άναγεννωμένου ελληνικού πνεύματος δέν κατωρθώθη 
είσέτι,· ύπευθυνον είναι τό πανεπιστήμιον*  διότι άνευ τοΰ φραγμού δν εθε— 
σεν, άνευ τοΰ Αδυσωπήτου πολέμου δν έκήρυξε κατά τής αύθορμήτου ποιη- 
σεώς, παραδεχόμενου είς τούς διαγωνισμούς μόνους τούς είς τήν ύπ’ αυτού 
προστατευομένην γλώσσαν γεγραμμένους στίχους, άνευ/τών στέφανων ούς 
άποκλειστικώς έχορήγει είς είδός τι έπισήμου ποιήσεως,τό έθνικόν πνεύμα 
δπερ πάντοτε έκδηλοΰται βραδύτερου έν τώ πεζώ λόγφ, ήθελεν έλευθερως 
σταδιοδρομήσει έν τώ σταδίφ τών μουσών, καί παρασκευάσει ούτω την 
γέννησιν φιλολογίας ούσιωδώς ελληνικής.

Έάν τό πανεπιστήμ-ιον δέν ήξιοΰτο καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα γοήτρου 
δπερ ύπομένει πάςτις καί μόλις τολμά νά διαφιλονηκήση,έάν το κοινόν δπερ 
άναγινωσκει καί κρίνει, δπερ έ'χει ιδίαν κρίσιν καί τήν ύποστηρίζει, είχεν 
έν Έλλάδι τήν αύτήν επιρροήν οϊαν έν Γαλλία, ή’πανεπιστημιακή έπι- 
δρασις ή'θελεν εισθαι ήττον έπικίνδυνος, θά έπεζητοϋντο όλιγώτερον α'ίτε 
εγκρίσεις καί αί άμοιβαί αύτής. Δέν θά ήτο Ανάγκη νά χρισθή’τις ποιη
τής δπως ή τοιοΰτος; Τά βραβεία καί οί έπαινοι, ώς οί τής Γαλλικής 
’Ακαδημίας, ούδέν θά προσέθετον είς τήν αξίαν συγγραφέως τδν όποιον 
τδ κοινόν τιμή, δπως έπίσης, δέν θά ήδύναντο νά δώσωσιν αξίαν τινά είς 
άλλον, δστις θά απήρεσκεν είς τούς πολλούς.

Έν τή Ηπειρωτική σχολή,ή'τις έδικαιοΰτο μάλλον νά καλήται έθνική, 
εύρισκόμεθα είς δλως άλλοίας περιστάσεις, ή έν ταΐς τών Ίονίων νήσων, 
τής Κωνςαντινουπόλεως καί τών ’Αθηνών.Παρ’ έκείναις ή ξένη έπίδρασις 
είναι καταφανής, καθ’ δσον ένετύπωσεν αύταϊς κατά τό μάλλον ή ήττον 
τήν έμπνευσιν, τά αισθήματα, τάς ιδέας αύτής. Έν τή ’Ηπειρωτική σχο
λή, τούναντίον,αφ’ένός μέν δέν διαφαίνεται ξένος,έκτδς τοΰ Μουσουλμάνου, 
άφ’ ετέρου δέ, δπερ καί ούσιώδες, ή τοΰ ξένου έπίδρασις παράκειται μεν 
άλλά δέν είσέδυσε. είς αύτήν δέν ύπεδοόλωσεν, ούδέ διέφθειρε τήν ψυχήν 
του, δέν κατέκτησεν ούδέν έκ τών άνηκόντων αύτή· ή ένέργειά του είναι 
εξωτερική μόνον. Ώς έξεδίωξε τήν Ανεξάρτητον Ελλάδα έκ τών πεδιά
δων και έκ τών πόλεων, άφίνουσα είς αύτήν μόνον τούς βράχους καί τα 
Απρόσιτα δάση τών όρέων, ούτως Απώθησε τδ ελληνικόν πνεΰμα άπδ τής 
προτέρας αύτοΰ αναπτύξεως έν τή καλλιτεχνίας και τώ κόσμφ τών ιδεών

ί." ■ ' .■
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•'S \ \ z z , .φ;:*  ■ και το περιεστειλεν είς τα αρχεγονα αύτοΰ πνευματικά και αισθητικά
ϊ"ί στοιχεία.

Έάν σπουδάσωμεν την ’Ηπειρωτικήν σχολήν έν τοΐς πρώτοις αύτής 
f-j μνημείοις, τοΐς κλεφτικοΐς όίσμασιν, καί έν τοΐς μεταγενεστέροις αύτής

ποιηταΐς, παρατηροΰμεν κατά πρώτον δτι έκφράζε’ται είς γλώσσαν ιδίαν’
•ίώ γ γλώσσα αυτή δέν είναι τοπική διάλεκτος ώς*ή  τής Ίονίου σχολής,ούτε

■ ιδίωμα κυμαινόμενου και άστερέωτον, ώς τό τής σχολής της Κωνσταντι
νουπόλεως, ή είδος τεχνητής γλώσσης ώς η της σχολής τών Αθηνών’ ή 

fei γλώσσα αύτής είναι γλώσσα κοινή είς δλους τούς "Ελληνας, άπό της
S : Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας μέχρι τών νήσων, καϊ την οποίαν

πάντες έν νοοΰσι κατά την ομολογίαν αύτοΰ τοΰ κ.'Ραγκαβή. “Ητο πιθα- 
ί νώς η υπό τών λαών της Ελλάδος δμιλουμένη γλώσσα έπί της τουρκι-

:ΐ:':·ί ■ κής εισβολής.
' ■: . 'Η άρχαιότης αυτής, συνδεόμενη μετά τής γενικής χρήσεως της, την

άπεδεικνυον εθνικήν γλώσσαν. Ένφ ήτο εύ'κολον νά βελτιώσωσι βαθμη- 
δον τάς τυχόν έλλείψεις αυτής' τουναντίον τήν κατεδίωξαν και έξήλασαν 

■ τ°ϋ πανεπιστημίου ώς χυδαίαν διάλεκτ.ν, δπως τήν άντικαταστήσωσιν
ύπό γλωσσης έπιπλάστου.

Πλήν τοΰτο δέν είναι τό μόνον διακρίνον τήν σχολήν ταύτην. Κατά 
την άνάγνωσιν τών έργων αυτής, ακούει τις τήν βαθείαν φωνήν τής ελ
ληνικής φυλής. ’Ενταύθα ούδέν ί'χνος άπομιμήσεως, τό παν είναι έντελώς 
πρωτότυπόν. "Ο,τι οί ποιηταί της αισθάνονται, είναι ίδικόν των, έξέρχεται 

ϊ, έξ αύτής τής ουσίας αύτών. Εύρίσκεταί τις έπί έθνικοΰ εδάφους, διότι παν
ί'< : δ,τι σκέπτονται, πάν δ, τι λέγουσιν ύπάρχει κατά το μάλλον ή-ηττον άνε-

πτυγμένον παρά τοΐς άρχαιο τε'ροις ποιηταΐς τής αρχαίας Ελλάδος.
ώ Εκείνο δπερ κατά πρώτον παρατηρεί τις έν τή άοχαία 'Ελληνική

φιλολογία, είναι ή άδιάλειπος χρήσις τής πρωσοποποΐίας. Διά τό ελληνι
κόν ένστικτον ο άνθρωπος δέν είναι ον μεμονωμένου έν τώ μέσω τής αψύ
χου φυσεως καί τών λοιπών ό'ντων. Τό παν είναι ζωντανόν’ τά δένδρα, 
οι λίθοι, αί πηγαι, τά όρη, πάντα μεριμνώσι περί τοΰ άνθρώπου, ένδιαφέ- 
ρωνται ύπερ αύτοΰ, συμμετέχουσι τών συμβεβηκότων καί πράξεων αύτοΰ, 
οί θεοί αόιαλειπτως άτενιζουσιν είς δ,τι πράττει, καί παθαίνονται τά μά
λιστα δια τα συμ.οαινοντα είς αύτόν" αυτός 5 τών νεκρών κόσμος έικψυ- 
χοΰται’ αί σκιαί τών πολεμιστών έρχονται δπως συντρίψωσι τούς άγωνι- 
ζομένους' οί πρόγονοι ους άπό πολλοΰ ήδη σκεπάζει ή γή, άγάλλονται 
έπί τοΐς άνδραγκθημζσι τών απογόνων αύτών’οί τετελευτηκότες συγγε
νείς προθυμως έρχονται δπως παράσχωσι βοήθειαν ή συμβουλήν είς τά έπι. 
ζώντα μέλη τής οικογένειας. 'Η αυτή δοξασία ή μ.αλλον ή αύτή πίστις 
παρατηρεΐται εις δλην τήν ηπειρωτικήν σχολήν. Οί άλλοι ποιηταί καί 
όταν χρώνται τής προσωποποι’ίας, ή'τοι καθιστώσι τήν φύσιν τό βασιλείου
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τών θεών καί τών σκιών συνεργαστώ άνθρώπω, πράττουσι τοΰτο άδεξίως· 
διαφαίνεται έν αύτοΐς ή προσπάθεια, τό βεβιασμένου, τό έσπουδασμενον, 
ό αναγνώστης αισθάνεται κούρασιν. Παρά τοΐς ποιηταΐς τής ηπειρωτικής 
σχολής, ώς παρά τοΐς άρχαίοις ή προσωποποΐί'α είναι έξ έναντίας τόσον 
φυσική, τόσον θετική, γίνεται χρήσις αύτής μετά τοσαύτης χάριτος καί 
μεταδοτικής πίστεως, ώστε 5 πεζότερος Εύρωπαΐος συγκινεΐται, κλονίζε
ται, πείθεται, αισθάνεται διερχομένην έντός αύτοΰ πνοήν ζωογόνον.

Έάν τό πανεπιστήαιον τών ’Αθηνών ένεπνέετο ύπό τοΰ ενδομύχου και- 
τοι λανθάνοντος ΐσως πόθου τών φιλογενών Ελλήνων, οιτινες συνεστησαν 
τά βραβεία όοτινα αύτό χορηγεί, θά προέβαλεν ώς σκοπόν αύτοΰ τό νά 
άπαλλάξη άπό παντός άποθέματος ξένων ιδεών καί αισθημάτων τό Ελ
ληνικόν πνεΰμα,δπερ κατεχώσθη ύπό τών έκ τής δουλείας καί τής κατα- 
πιέσεως συσσωρευθειδών έπιχωματώσεων. Θά παρότρυνε τήν πενεπιςημια- 
κήν νεολαίαν είς τήν μελέτην τών κλεφτικών φσμάτων. Πολλοί άναμ- 
φιβόλως θά έξηκολούθουν νά θύωσιν είς τήν ξενικήν έπίδρασιν, άλλά πολ
λοί ώσαύτως θά ήσθάνοντο έν τή ισχυρά καί θερμή ταύτνι επαφή άφυ- 
πνιζομένην έν έαυτοΐς τήν ψυχήν τής φυλής αυτών, και τή ενεργειρρ 
μιΖς ή δύο γενεών (τό παράδειγμα τοΰ Βαύ.αωρίτου έστω προς άπόδειςιν 
τούτου) τό έν ταΐς παλαιαΐς ταυταις ποιησεσιν εγκεκλεισμενον σπέρμα 
θ’ άνεβλάστανε θαλερούς κλάδους. Ή σύγχρονος Ελλάς θα είχεν ηδη 
πλειάδα ποιητών, οΐτινες θά ησαν καί ή τιμή τής πατρίδος των, καί μια 
άπό τάς δόξας τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος έν τώ ιθ'. αίώνι.

Άρχόμεθα άπό τής Ίονίου σχολής τής περί τών συγχρόνων Ελλήνων 
ποιητών μελέτης, ή'τις περιλαμβάνει κατά τάξιν, μετά τήν πρωτην ταυ- 
την διαίρεσιν, τήν σχολήν τής Κωνσταντινουπόλεως, τήν τών ’Αθηνών 
καί τήν Ηπειρωτικήν.

Επεται συνέχεια)
Εΰφραβία Κετσέα.
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Η ΕΙΣΒΟΛΗ

ΔΙΗΓΗΜΑ ΑΔΟΑΦΟΥ BEAT

Ό γέρω Πουσε ήτο είς τά καλά του καί ευθύς έμαθον την καταγωγήν 
του καί το παρελθόν του.

Έγεννήθη έν Κουρτεναί είς την επαρχίαν τής Ύόννης. Ό πατήρ του, 
τον όποιον καί μόνον έγνώρισεν, ήτον εργάτης, τον άφήκε δέ ορφανόν καί 
πτωχόν είς ηλικίαν πέντε ετών. "Οταν έγινε δώδεκα ετών είσήλθεν ώς 
ύπηρέτης παρά τινι πεταλωτί), δέκα τεσσάρων ετών έκράτει τόν πόδα 
τοϋ ίππου όταν τόν έπετάλονον δέκα επτά ετών έπετάλονε καί αύτός· 
τέλος είκοσι ετών ήλθεν είς Παρισίους όπου παρευρέθη κατά τάς ρεγά
λας της έπαναστάσεως ήμέρζς. Καί από τοΰ 89 μέχρι τοΰ 1800 τρομερά 
δδύσσεια' αί Βερσαλλίαι δπόθεν έζήλθε τό veto, τό Πεδίον τοΰ "Αοεως, τό 
Κεραμεικόν, καί ή’δικαιοσύνη τοΰ λαοΰ, και δ άλλος εκείνος δστις διά 
τής τυμπανοκρουσίας του διέκοπτε τούς λόγους τοϋ Καπέτου. Ητο εκεί, 
αύτός, δ Πουσε, κκί ό Καπέτος έν τοσούτφ τοΰ έφάνη πολύ καλός άν
θρωπος. ’Έπειτα θλίψεις καί στερήσεις : ή ύπερτίμησις, ή σιτοδεία, τό ά 
ναγζαστικόν χαρτονόμισμα—μία λίτρα άρτου έπωλεϊτο πεντήζοντα σζοΰ- 
δα, ζαί μετά τέσσαρκς ημέρας έμανθζνετο ότι άπεκεφάλισαν τόν αρτο
ποιόν κατά τόν θερμιδώρα έπολέμησεν ύπέρ τοΰ ύπερτάτου δντος· δέν 
έπέτυχον καί έχειροτερευσεν η ζαταστασίς των’ κατά τόν τρυγητήν έκ- 
τυπήθησαν πρός μικρόν τινα άνάπηρον. ’Ά άν έγνώριζον πόϊος ητο. . . 
Αλλά δέν τό έγνώριζον. . . . "Οπως δήποτε είχε τύχην δ Πουσε νά εύρί- 
σκηται κατ’ έκείνην την ημέραν είς τό τρίτον σώμα διότι τά δύω πρώτα 
κατεστράφησαν έζ ολοκλήρου. Κατετάχθη στρατιώτης, έπολέμησεν είς 
Βανδέαν. Καί δ γέρων εκείνος αποστάτης, τόν όποιον έστέρησαν καί τοΰ 
τελευταίου αύτοϋ δβολοΰ καί οστις έφώναζε : «ΟΓαοι 1 καλοί μου κύριοι 
Κυανοί, μέ τί θέλετε νά ζήσω ;» Τφ άπήντησαν : «’Έχει δίκαιον δέν ήμ
πορεϊ νά ζήση, καί τόν έφόνευσαν.» Άλλ’ οί άποστάτ'αι έκαμνον χειρότε
ρα!» .. Έτουφέκισαν τόν Σζρρέτ είς Νάντην καί έβάδισαν κατά τής’ΐτα· 
λί·ας όπου δ Πουσε έπληγώθη είς τόν μηρόν καί δ σάρδος ιατρός ήτο άναι- 
δής κακούργος διότι μετεχειρίζετο δηλητηριασμένους έπιδέσμους καί ή 
πληγή δέν έκλειεν έπί έζ μήνας καί δμως δ Πουσέ δέν ήτο κακόχυμος!... 
Έπί τέλους έφθζσαν είς Ζυρίχην δπου δ Πουσέ είργάσθη, καί δ Μασσε- 
νας επίσης. Ό Μασσένας ! Ό Πουσέ τόν είδε τέσσαρα βήματα μακράν του, 
δπως σέ βλέπω, κύριε! Καί είχε μύτην μεγάλην καί ήτο τριχωτός σέ βε- 
βαιώ έγώ.

Όυτω διηγείτο δ γέρω Πουσέ, ζαί άν άπό καιρού είς καιρόν, έτόλμων 
νά κάμω μιζράν τινα παρατήρησιν, μέ διέκοπτε: «Άφησέ μ.ε λοιπόν ! 
τά διαβάσατε σεις είς τά βιβλία, άλλ’ έγώ, ήμουν έκεϊ, τί διάβολο, ζαί 
δ,τι είδα τό είδα.»

Πληγωθίς πάλιν είς Ζυρίχην δ Πουσέ έπανήλθεν είς Γαλλίαν. ’Ήθελε 
νά άποκζτασταθ-ρ είς Κουρτεναί, τήν γενέτειραν χώραν του. Διερχόμε- 
μενος άπό Μ**  είδε τήν Μαγδαληνήν κκί δέν έπροχώρησε μαζρύτερα. 
Τήν ένυμφευθη καί’ μόλον δτι τόν ένώχλει ή πληγή του είς τόν ώμον έπα- 
νέλζβε το επάγγελμα τοΰ χαλζέως. Ή Μαγδαληνή τόν έβοήθη, έπίσης 
δέ καί δ υιός τηςΑαυρέντιος . . . ’Αργότερα, δταν άπέθανον ή γυνή του καί 
τό τέκνον του πκρεχώρησε τό εργαστηρίου του είς τον ’Ιάκωβον Βρετάν... 
Τώρα ζή ή'συχος, εύτυχέστερος άπό πολλούς ευκατάστατους, διότι έχει 
εκατόν φράγκων εισόδημα από τάς οίκονομίας'του, ή κυβέρνησις τοΰ δίδει 
πεντήζοντα λεπτά τήν ημέραν διά τήν πληγήν του, και ή άμπελος αυτή 
καί ή οικία τοΰ άνήζουσιν.

Ουτω συνομιλοϋντες έφθάσαμεν ένωπιον τής κατοικίας του. Έπεθύμουν 
πολύ νά είσέλθω Έπλησίζσα μάλιστα καί έκολάκευσα τόν γέρω Πουσέ 
μόνον καί μόνον δΓ αύτό. ’Ήθελα νά διευκρινήσω φήμας τινας ζυκλοφο- 
ρούσζς είς τήν χώραν."Ελεγον φερ'είπεϊν χαμηλοφώνως δτι τό 1815 κατά 
τήν εποχήν τής εισβολής δ γέρω Πουσέ έφόνευσε μέ τήν σούραν του δύω 
κοζάζους κατά τούς μέν, τρεις κατά τούς δέ, ζαί δτι αί έρυθραί ζηλΐδες 
αΐτινες έφαίνοντο έπί τής λίθινης ζλίμακος άπέναντι τή; θόρζς τής ει
σόδου, ήσαν τά ί'χνη τοΰ φόνου. ’’Επλυναν ζα.τόπιν τάς βαθμίδας, άλλ’ 
άνωφελώς, δσω έ'τριβον τόσω τό αϊμα έφαί-,ετο . . . Φοβερόν ! Κατά τήν 
παιδικήν μου ηλικίαν, δταν διηρχόμην ένώπιον τής οικίας, ερριπτον διά 
τής ημιανοικτής θύρα; λοζά βλέμματα έπί τών φοβερών βαθμιδών καί 
έτάχυνον τό βήμα καί κατά τήν ημέραν άκ όμη. ‘Υπήρχε τι άληθές έν 
τούτφ; ’Ήμην άρζετά μεγάλος ώστε νά μή φοβούμαι πλέον' άλλ’ ή πε
ριέργεια διετηρεΐτο, ζαί τώρα ήτο ή μόνη περίστκσις νά τήν ικανοποιήσω.

Β'.

Δέν μοί έ'ζαμε τόσας δυσκολίας δπως ένόμιζον. 'Ο γέρω Πουσέ βλέπων 
με κουρασμένου μέ προσεζάλεσε νά άναπζυθώ έπ’ολίγον παρ’αύτφ.Έδέ- 
χθην μ.ετά σπουδής, καί ήνοιζε τήν θυραν.

Είσήλθομεν.
Πρός δεζιά είδος τι υπογείου δπου έ'κέιντο άνάζατα πέριζ έσβεσμένης 

καμίνου σωρός θραυσμάτων καί άχρήστων έργαλείων' πάσσαλοι, αζίναι» 
κλιματίδες, βζρέλλια, ροκανίδια, παλαιός ακμών καί άλλα.

’Απέναντι ή φοβερά ζλίμζζ.

I
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— ’Ανέβα, μοί είπεν δ γέρω Πουσέ !
Αί κηλϊδες ύπηρχον άκόμη.
—’Ά !. . . έφώνησα άναβαίνων, τί είναι αυτό, μπάρμπα Πουσέ ;
—Αύτδ ! ειπεν
Καί έκυψε Six νά ίδη.
— Ναί ... αί έρυθραί αύταί κηλϊδες. . . . τί είναι;
’Ανακριτή; θα έφθόνει τδ βλέμμα μου.
—Είναι καταπάτι κρασιού, μοί άπηντησε μέ μεγίστην καλοκαγαθίκν... 

Άλλ’ ανέβα λοιπόν, εκεί επάνω ημποροΰμε νά δμιλησωμε καλλίτερα. 
Φκντάσου έξηκολούθησεν άφίνων με νά διέλθω πρδ αύτοΰ, όταν έχη κα
νείς ένάμισυ μόνον χέρι όπως εγώ δέν ήμπορεΐ νά τά κάνη ολα μόνος του. 
Φκντάσου μίαν ημέραν, είναι άπδ τότε είκοσι χρόνια, έβραζα μούστο, 
ήμουν μόνος, ό Ααυρέντιος ·χ)το στδν στρατό. . . "Οταν ήλθε ή στιγμή 
νά τδν βγάλω δεν θέλησα νά πειράζω κανένα γείτονα. "Εως την σκάλα 
πήγα καλά αλλά εκεί έσκόντκψα, ό άλαμπίκος έγυρισε καί έχυθηκε όλος 
δ μούστος επάνω μου έκόντεψα. νά πεθάνω, άλλαζα δέρμα. ... Θά τδ 
καθάριζα καλλίτερα άν εχα γυναίκα μά τί τά θέλετε ; 'II Μαγδαληνη 
μου δεν ητανε πιά !

'Οσάκις ώμίλει περί Μαγδαληνης, άνηρχοντο δάκρυα εις τούς Οφθαλ
μούς του’ η συγκίνησις δέ αύτη τδν έκούραζεν. ’Ήλλαςεν ομιλίαν :

—’Έλα πέρνεις δυο δάκτυλα κρασάκι, μοί ειπεν.
—’Έστω άπηντησα.
Καί διά νά έπανέλθω εις τδν σκοπόν μου :
—Καί όμως, μερικοί, προσέθηκα, λέγουσιν ότι αί κηλϊδες αύταί δεν 

είναι μούστος.
—Μπά ! καί τί είναι ;
—Αέγουν ότι είναι αιμα.
—Αίμα ! ’Ανοησίες!
—Ναί, αίμα... Αέγουν μάλιστα κατά την εποχήν των Κοζάκων. . .
Έδίσταζα*  μέ έζηγαγε της άμηχανίας.
—"Ω ! αύτδ είπεν είναι άλλη υπόθεσις. . . Μην δαιλουμε δι’ αύτά άν 

θέλεις.
Τδ πρόσωπόν του προς στιγμήν ίλκρυνθέν κατέστη πάλιν σκυθρωπόν 

καί άγριον.
Έπέμεινα.
—’Επί τέλους είναι άληθές, είπον, ότι έφονεύσκτε εδώ Κοζάκους;
Μέ έθεώρησεν άσκαρδαμυκτεί’ έπειτα τιθέμενος ενώπιον μου :
. -Αί'! καί αλήθεια εάν ίναι τί σέ μέλει ; ήλθες έδφ νά μέ κατασκό

πευσές ;
'Γπερησπισα έμαυτδν κατά της τοιαύτης κατηγορίας.

— Διατί μέ παραφορτόθηκαν άλλοτε δι’ αυτήν την όπόθεσιν οχι μόνον 
οί χαχόΛοι άΧκχ καί άνθρωποι τοϋ τόπου. .. Γάλλοι

Καί ποτέ ή ό'ψις του δεν έζέφρασεν ένεργητικωτέραν περιφρόνησιν. ’Έ
πειτα, έμψυχούμενος : . > λ

—”Α ! αιμα ! βέβαια ποϋ χύθηκε εδώ ! κάτω στδ έργκσνηρι, καί σ’ 
αύτδ τδ δωμάτιο όπου βρισκόμαστε.. . Νά έκεϊ, κάτω άπδ τά πόδια σου, 
όπου είναι ένα λακουδάκι, ήταν θάλασσα τδ αιμα. .. . "Ας μέ τουφεκί- 
σουν άν θέλουν, μοϋ είναι αδιάφορο... . θά πεθάνω που Θά πεθάνω γΐχτί jf
είμαι γέρος. ,;ί

Προσεπάθησα νά τδν ησυχάσω' τδν έβεβαίωσα ότι αντί νά τδν κατη- 
γορώσιν, ότι είναι μάλιστα διατεθειμένοι νά έπαινέσωσι τδν πατριωτι- 
σμόν του.

—”Ω ! άφησέ με ήσυχο μέ τδν πατριωτισμό σας. Έγώ ένα πράμα είδα 
μόνον; οί παλιάνθρωποι αυτοί κτυποϋσαν τδ παδί μου, έπιναν - τδ κρασί 
μου καί ήθελαν νά πειράζουν την γυναίκα μου. . . . ’Ά ! μά τδ θεδ αύτδ it;
δέν πήγαινε έτσι. . . Καί όποιος δέν τοϋ αρέσει άς μοϋ τδ πη.

Μετά μικράν σιωπήν έπανέλαβε τδν λόγον ησύχως. ?
— Καί όμως μοϋ άρέσεις. .. . ’Μοιάζεις τοϋ παππού σου.. .. Τδν έγνώ-

ρισα τδν παπποϋ σου στη Βανδεα. "Ενα παλιόπαιδο καί κατετάχθη. . . Κ
’Ήθελε νά πολεμησγ, μά πώς ! τοϋ κόβονταν η άναπνιά, καί ήλθε εδώ ψ
υστέρα καί πέθανε άπδ φθίσι. . . . Καί όμως έκαμε καλά. Δέν είδε τούς
κοζάκους μεσ’ στδ σπητι του αυτός. . . Τώρα που ’βρισκόμαστε εδώ, πρέ- ;
πει νά σοϋ τά διηγηθώ, θά άλαφρυνθώ, τδ ξέρω, . . . καί σύ, είσαι νέος4 
καί είναι καλδ νά μαθαίνρς. . . ’Άς κάτσουμε.

Καί μοί διηγηθη τότε έπεισόδιον τδ όποιον θά προσπαθήσω νά άποτυ- ί*
πώσω ακριβώς καθ’ όσον μοί τδ επιτρέπει η μνημη.

Γ'.

Μετά τη Ζυρίχη λοιπδν άποκαταστάθηκα εδώ παντρεμένος, καί όλα 
πήγαιναν καλά. Ή Μαγδαληνη ήτον ή φρονιμότερη καί καλλίτερη γυ
ναίκα. . . καί δυναμόχερη κύριε ! εργάζονταν περισσότερο άπδ μένα.. . . 
’Ά ! ό μπάρμπα Ζιράρ ποϋ μοϋ την έδιοσε δέ μέ γέλασε.. . , "Ενα παιδί 
είχαμε μόνον μά χαριτωμένο ! Ή ζωγραφιά της μητέρας του. . . Τδ καϋ- 
μένο ! Τδ βλέπω άκόμη. ’Ήταν δέκα ένδεκα χρονών καί μέ βοηθούσε στη 
δουλειά μου. Τραβούσε τδ σχοινί της φυσούνας άνεβασμένος σ’ ένα σκα
μνί. . . ’Ά ! εκείνοι οί δυο η'ξιζαν περισσότερο άπδ μένα. Έγώ είμαι κα
λός, άλλα είμαι θυμώδης καί ’λίγο παράξενος, έν ω εκείνοι είχαν ύπο- 
μονη στη δυστυχία καί νά τούς σκότονες δέν έβγαζαν μία λέξι. . . Άγα- 
πιούμαστε λοιπόν, εργαζόμαστε μαζυ, καί μάς περίσσεβαν πολλά, όπου
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το 1815 είχα πιά άποπληρώσει το σπήτι καί τδ άμπέλι. Είχα διακόσια 
φράγκα φυλαγμένα μέσα σέ μια κάλτσα, καί άπδ κάτω άπδ τη σκάλα 
πέντε βαγένια άπδ τδ τελευταίο μου κρασί. Άλλ’ η'μουν παοά πολύ εύ- 

4 τυχισμένος και δέν ’μποροΰσε νά κρατήση αύτδ πολύ.
Πρέπει νά σοϋ ’πω δτι κατ’εκείνο τδν καιρό ήταν όλη ή Ευρώπη ενω

μένη ένκντίο μας, καί ή τύχη ’γύρισε. Δέν ήμουν πιά στρατιώτης και 
δέν ήξευρα τί γίνεται, μά έ'λεγαν εδώ, οτι δ Βοναπάρτης ήταν αιχμάλω
τος καί δτι οί χ-αγώέοι προχωρούσαν. . . Εισβολή, νά ! Τά ήξευρκ ’γώ αυ
τά*  έκαμα καί ’γώ στδν καιρό μου’ καί έλεγα μοναχός μου : «’Άν έρθουν 
άπδ ’δω κακά θά την ξεμπερδέψουμε. . , . Προσοχή !» Καί δέν τη γλυτό- 
σαμε ! “Ενα πρωί, νά σου τους, τρακόσιοι άπδ αύτούς τούς τιποτένιους 
μάς έρχονται. ’Αληθινοί κοζάκοι.

— Μέ συγχωρεϊτε, μπάρμπα Πουσέ, είπα, ησαν Βαυαροί.
— Καθόλου ! Σοϋ λέω ποϋ ήταν κοζάκοι. . . Τούς ’ξεύρω ’γώ. . . αλή

θεια ότι δέν τρώγαν άλειμμα άλλ’ αύτδ γιατί βρίσκαν κρέας.
Καί έ'πρεπε νά τούς δεχθοΰμε κκί καλά και νά μή κάνουμε τδν περή

φανο. — ΑΠ όταν κανείς την έχει πάθη. . .. ’Μοίρασαν τά καταλύματα 
καί ξάπλωσαν στδν τόπο. ’Έπεσε ένας κκί σέ υ,ένα. . . ένας μόνον μά ήταν 
κί αύτδς πολύ. . . Δέν πειράζει, έκανα κι’ έγώ σάν τούς άλλους έκανα τδν 
καλό.. .. Άλλ’ ήταν πολύς κακοφανισμός. Φκντάσου ότι ήταν σάν στο 
σπήτι τους καί σύ ήσουν δοϋλός τους. «Κάνε τοΰτο, κάνε ’κείνο. . . Πή
γαινε γιά κρασί, αί'γληγορότερα. .. Καί έπειτα δός μου τη γελάδα σου, 
τδ χοϊρό σου, τδ άλογό σου.ε Είς αύτούς τδ καλλίτερο καί καμμιά φορά 
όλα, άλλιώς έθυμωναν.

Ό ’δικός μου Κοζάκος δέν ήταν μήτε καλλίτερος μήτε χειρότερος άπδ 
τούς άλλους. Τδν βλέπω άκόμη*  μία μύτη καμπυλωτή καί ένα μουστάκι 

. κόκκινο ’σάν καρότο.. . ήταν μανιωμένος γιατί τδν έστειλαν νά καθήσή 
στη καλύβα μου. Άκοΰς έκεϊ; . . . τράβα τδ δρόμο σου, παλιάνθρωπε, άν 
δέν σ’ αρέσει! . . . Άλλ’ όχι, δ κύριος έκανε καί τδ δύσκολο. .. . Καϊ τί 
έπινε θεε μου 1 καί ποτέ μόνος του*  κάθε βράδυ έφερνε τρεις τέσσερες 
μεθύστακες ’σάν κι’ αύτδν, έδιναν μιά γροθιά στδ βκγένι κκί. οί κουβάδες 
ύστερα γύριζαν. . . Μπορείς νά καταλάβης πώς 'μάτωνε η καρδιά μου νά 
βλέπω αύτά! Άλλά έδάγκανα τά χείλια κκί έσφυγκκ κρυφά τή γρο
θιά μου.

Πέρασε ένας μήνας μ’ αύτή τή ζωή. ’Άρχιζα νά χάνω τήν υπομονήν. 
Εΐ'μαστε στδν Όκτώβρη. Κατ’ αύτδ τδν κκιρδ δ Κκλογιάννης έπνιξε ένα 
ποΰ τοϋ κράτησε δέκα λεπτά τής ώρας τδ κεφάλι μέσα σ’ ένα άσκί μέ 
νερό κκί δ Γιτάρ άπδ τδ Αανύ' έρριξε άπδ τδ παράθυρο πεντ’ έξη γιατί 
κτυποΰσκν τή μητέοα του. Καταλάβαινα ποϋ θα μοΰ συμβή καί μένα κα- . 
νένα τέτοιο.
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"Ενα βράδυ, υστέρα άπδ τδ δείπνο, θά ήταν οκτώ ώρες τδ θυμοΰμαι 
άκόμη ’σάν νά ήταν εχθές, η'μουν στδ εργαστήρι, γιατί γιά νά θρέψω αύ
τούς τούς έμορφονιούς, χωρίς νά άγκίξω τά διακόσια μου φράγκα έπρεπε 
νά δουλεύω κκί τή νύκτα. ’Έφτιανα ενκ ύννί τοΰ Μκθιοΰ. ΤΙ Μκγδαληνή 
μέ βοηθοΰσε καί κτυποΰσε τδ σίδερού μκζύ μου. Τίτον άπάνω άπδ τές 
δυνάμεις της άλλά έκέρδιζα έτσι καιρδ καί δέν ήμποροϋσκ νά τήν εμπο
δίσω. Ό Λαυρέντιος έτραβοΰσε τδ σχοινί.

Ό Κοζάκος, ήτο καθισμένος σ’ένα σκαμνί κοντά στή σκάλα, μέ σταυ
ρωμένα χέρια. . . δ ακαμάτης!. . . Τίταν ’μισομεθυσμένος. . . \ΐτκν με
ρικές μέρες ποΰ παρατήρησα ότι έκανε τά γλυκά ’μάτια τής Μαγδαληνής» 
έφούσκονε μπροστά της, έστριβε τδ βρωμομούστακό του, κκί έπερνε έναν 
άέρα. . . ποϋ τοϋ άξιζε νά τοΰ σπάσης τά πλευρά. . . Αύτή ή κακομοίρα 
ε3χε περισσότερη όρεςι νά κλάψν) παρά νά τδν κυτάξη. . . . δέν ήταν δά 
ποτέ τέτοια, θεδς φυλάξει. . . άλλά δέν μοΰ ’λεγε τίποτα γιατί φοβούν
ταν καμμιά δυστυχία.

Κείνο τδ βράδυ δ κκκοΰργος είχε πιδ πολλή όρεξι άπδ τές άλλες μέ
ρες. Έν ώ έγώ είχα γυρισμένη τήν πλάτη και ζέσταινα τδ σίδερο, έκανε 
τδ ’μάτι τής Μαγδαληνής*  νόμιζε ποΰ δέν τδν έβλεπα. Κρατούμουν νά 
μή τδν σκοτώσω γιατί συλλογιζόμουν τά ύστερα. . . Άλλ’ όμως καταλά
βαινα ότι δέν ήμουν κύριος τοϋ έαυτοΰ μου, ’Έλεγα «μά δέν κάθεται 
λοιπδν ή'συχα.» Αύτδς όχι! Τδ προτελευταΐον πύρωμα τή στιγμή ποΰ ή 
Μκγδαληνή σήκωνε τδ σφυρί, τής τδ έπήρε άπδ τά .χέρια της, τήν έτρά- 
βιξε κκί τήν έκάθησε είς τδ σκαμνί.’ Νόμισα στήν άρχήν ότι ή'θελε νά 
τήν ξεκουράσν] καί ότι θά έπερνε τή θέσι της. . . Ό θυμός μου έπεσε μο
νομιάς καί μά τή τιμή μου ή'θελα νά·τοΰ σφίξω τδ χέρι. . . Τίποτε... . 
άφησε ή'συχα ήσυχα τδ σφυρί χάμου κκί έκάθησε κοντά στή Μκγδαληνή 
κάνοντάς μου σημάδι νά εξακολουθήσω.. . . Δέν ’μπορώ νά ’πώ τί ύπεφε- 
ρα, μοΰ ήρθε σκοτούρα στά μάτια. . . ΤΙ Μκγδαληνή ποΰ μέ είδε κίτρινο 
πάγωσε καί μέ κύτκζε μέ μιά ματιά τόσφ παρακαλεστική καί γλυκιά 
δποΰ έβαλα πάλαι τδ σίδεοο στή φωτιά. Μά χωρίς νά φαίνεται ποϋ προ
σέχω, κατάλαβες είχα, τδ ’μάτι μου έκεϊ. Δέν ήταν πιά θυμδς ήταν κρύα 
λύσσα. . . Ξέρω τδν εαυτό μου. . . . Τδ-παραμικρό νά ’κάνε δ λγιστης καί 
έβλεπε ! . . ’Έπρεπε νά τδ καταλάβγ. Τδν είδα νά κοντοζυγώσω τή Μαγ- 
δαληνή, νά τής πιάση τδ χέρι καί νά θέλη νά τήν φιλήσν). . . . ’Ά ! τό
τες δέν έβάστσξκ, έ'πιασα τδ κοκκινισμένο σίδερο ποΰ κρατοΰσα καί τοΰ 
τδ πέταξα στά μούτρα. Ούρλιασε άπδ τδν πόνο, γύρισε δεξιά έβγαλε τδ 

σπαθί του καί έπεσε άπάνω μου.
Τδν περίμενα.. . Μέ τδ ένα χέρι ποΰ κρατοΰσα τές τανέλιες μ.ου γλύ

τωσα τδ κτύπημα, καί μέ τ’ άλλο ποΰ κρατοΰσα τδ σφυρί τοΰ τδ έ

χωσα μες τδ κεφάλι. ’Έπεσε νεκρός.
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Δ'.

Εύθύς τρέχω στην πόρτα*  έπειτα έκλεισα το παραθυρόφυλλο.
Ό χαχύ.Ιος ήταν ξαπλωμένος στη μέση τοϋ μαγαζιού. Ή Μαγδαληνή 

λειποθυμημένη κάτω άπδ τδ σκαμνί. Ό Λαυρέντιος σέ μία γωνιά μέ ση
κωμένα τά μαλλιά έτρεμε.

Τούς κούνησα καί τούς δύω. Ή Μαγδαληνή είχε πιτσιλίσματα άπδ αίμα 
στδ μάγουλο. Πήρα νερδ καί την έπλυνα καί με’ αύτδ ήλθε στά συγκαλά 
της. Τούς κάθισα κκί τούς δύω στδ σκαμνί καί τούς είπα: «Νά δουλιά! 
την παραμικρή υποψία νά λάβουν αύριο τδ πρωί εΐ'μαστε χαμένοι. Σιωπή 
λοιπόν, καί νά τά σκεπάσουμε δλα. Συ, μικρέ, πήγαινε νά κοιμηθής καί 
θυμήσου δτι δέν είδες τίποτα . . Σύ Μαγδαληνή δός μου μία πατσαβούρα 
νά τυλίξω τδ κεφάλι τοϋ ληστοΰ αύτουνοΰ καί δσω έγώ νά τδν βάλω στη 
Οεσι του, καθάρισε.. .. Καί συλλογίζου δτι η ζωη μας κρέμεται άπδ μία 
τρίχα.»

Πράσινοι άπδ τδ φόβο τους ού'τε μ’ άκουγαν καν. ’Έσπρωξα τδν Λαυ
ρέντιον στη σκάλα κκί την άνέβηκε σκοντάβοντας σέ κάθε σκαλί. ’Έπει
τα ή Μαγδαληνη καί ’γώ αρχίσαμε τη δουλιά. ΤΙ ’δίκη μου ήταν η πιδ 
δύσκολη : νά κουβαλήσω τδ χαχόλο, νά κάμω μία τρύπα καί νά τδν χώ- 
σω μέσα. Καί δμως τές ένδεκα είχα τελειώσει. "Οταν γύρισα στδ μα
γαζί ήταν δλα καθαρά. "Εκαψα δ,τι μοΰ φάνηκε ύποπτο κκί είπα στη 
Μαγδαληνη «πάμε νά κοιμηθούμε».

Πριν κοιμηθώ ’μπήκα στην κάμαρα τοΰ πκιδιοϋ. Τδ κακομοίρα κοίτον- 
ταν στδ κρεββάτι του ’μισογδυμέ,νο, μέ τδ ’μάτι άγριο, τά δόντια του 
κτυποΰσαν, καί νόμισα ποΰ θά πάθη τίποτα. .. . Καί δμως έγινε παλι
κάρι, σ’ αυτή τήν ήλικίκ. .. Έρίχθηκε άπάνω μου καί μοΰ είπε : «Πα
τέρα, φοβούμαι» τδν σκούντησα κκί τοϋ’φώναξα : «Κοιμήσου» Ξκνάπεσε 
στδ κρεββάτι του κκί κοιμήθηκε ώς τδ πρωί.

Δέν κοιμηθήκαμε καθόλου, έγώ κκί ή Μαγδαληνή, δσφ καταλαβαίναμε 
.ποϋ κόντευε ή αύγή, δέν φοβούμουν τίποτε γιά μέ, μά ’κείνοι πώς θά τά 
κατάφερναν ; Τους τδ είπα πάλαι.: «’Έλα δχι άδυναμίες, τούς είπα. Δέν 
εί'δατε τίποτα. Ό Καζάκος δέ ’γύρισε χθές τδ βράδυ καί δέ ξέρετε τί 
γίνηκε. Καί νά σάς φοβερίσουν, νά σας κτυπήσουν τσιμουτιά . . · ’Έχετε * 
τδ θάρρος ; Σύ, Λαυρέντιε, θά δειχθής άντρας ;»

’Ανασηκώθηκε, τδ άγγελοΰδί μου, καί μοΰ είπε
«’Έννοια σου, πατέρα, νά ΐδής!» Τδν έφίλησα, ή μητέρα του τδ ΐ'διο, 

καί ’βγήκα έξω σάν νά μήν είχε γίνει τίποτα.
Πήγα στήν πλατεία. Έτελείωναν τ’δ προσκλητήριο. ’Έλειπαν δύω, 

πρώτα δ ’δικός μου καί έπειτα ένας άλλος, δποΰ δ Γιάννης Γανδουάρ, το 

έμαθα αργότερα. . . . τδν τουφέκισε κρυμένος άπδ πίσω άπδ κάτι δένδρα. 
Φαντάζεσαι τί κακό ! ’Έλεγαν ποΰ θά σφάξουν όλο τδ χωριό.

Εύθύς λοιπδν έμένα μέ πιάσαν, μοΰ έδεσαν τά χέρια καί μέ κλωτσιές 
καί κοντακιές έξη στρατιώτες καί ένας δεκανέας μέ έφεραν στδ σπήτι. 
Άρχιζε κακά τδ ποάμα. ’Έπιασαν έπειτα τή Μαγδαληνή καί τδ Λαυρέν
τιο, τούς έρριξαν στδ πλάϊ μου άπάνω σέ λίγο άχυρο εις σέ μιά γωνία τοΰ 
μαγαζιού. ’Έπειτα, δ δεκανέας μέ δύο άνθρώπους άρχισε νά ψάχνγ παν- 
τοΰ. Δέν ηυρε τίποτε. Μανιωμένος γυρίζει σέ μαςί μάς εξετάζει.. . ’Απαν
τήσαμε δπως ξέρεις. Τότες σήκοσε τδ κεφάλι ’σάν νά έλεγε : Καλά νά 

Ιδοϋμε.,
Κάτι είπε καί δύω άπδ τούς άνθρώπους του βγήκαν έξω καί σέ λίγο 

γύριζαν μέ μκκρυές βέργες φουντουκιάς. Κατάλαβα εύθύς τί θά γίνη.
Ό λοχίας έπιασε τδ Λαυρέντιο, τδν σήκωσε ορθό, τοϋ έκανε διάφορες 

ερωτήσεις, μά τίποτα. Τότες τδν έγδυσαν, τδν έδεσαν χεροπόδαρα, καί 
τδν εξάπλωσαν γυμνό χάμω. . . ΤΙ Μαγδαληνή τά έβλεπε αύτά. Χοντρά 
δάκρυα έπεφταν άπδ τά μάτια της. . .. Έγώ ή'μουν σέ μία κατάστασι ! 
Νά τά ομολογήσω ήταν θάνατος. ., Μά τί θά τδ κάνουν αύτδ τδ παιδί;

Ό λοχίας μάς έβλεπε μέ τήν άκρη τοϋ ματιού του. ’Έπειτα έκανε ση
μάδι σ’ ένα άπδ τούς άνθρώπους του· αύτδς πήρε μιά άπδ τές βέργες καί 
έδωσε μιά στά πλευρά τοϋ δυστυχισμένου παιδιοΰ. Τρεις φωνές άκούστη- 
καν διά μιάς. Τή Μαγδαληνή τήν έπιασαν τά νεϋρα της' έμένα μοϋ έ
τρεχε ποτάμι ο ιδρώτας. ”Ω! τούς κακουργούς ! Τήν βλέπω άκόμη τή 
γραμμή εκείνη τή κόκκινη. . . Εξετάζουν καί πάλαι τδ Λαυοέντιο. Κά
νει σημάδι ότι δέ ξέρει τίποτα . . .Τότες δεύτερο κτύπημα. .. Δεν ξέρω 
πώς έκαμα καί δέν τά είπα δλα. . . Στδ τρίτο κτύπημα ό Λαυρέντιος δέν 
κουνίθικε πλέον. Λειποθύμησε.

Τδν πέταξαν στδ άχυρο κοντά στή μητέρα του. . . . Τίλθε έπί τέλους 
καί ή σειρά μου. Άνάσανα.

Τδ πράμα έγινε τδ ΐ'διο μόνο, ποΰ βάσταξε λίγο περισσότερο. Σέ κάθε 
κτύπημα καταλάβαινα ποΰ μοΰ έφευγε ένα κομμάτι κρέας. Τδ αίμα έτρε
χε ποτάμι. Μά ύποσχέθηκα στδν εαυτόν μου νά μή βγάλω φωνήν καί 
κράτησα τδν λόγο μου. . . Καί δμως τά κτυπήματα έξακολουθοΰσαν. , . 
δ πόνος ποϋ ήταν τρομερδς στήν άρχή δλιγώστευσε. Αισθανόμουνα μιά ζέ- 

" στη, ένα μούδιασμα. .. . Τά μηλίγκια μου βούιζαν καί κτυποΰσαν. Δέν 
’μπορώ νά ’πώ πόσο βάσταξε αύτδ μά δταν έτελείωσε ή'μουν δλος μιά 

πληγή.
Στδ πρώτο κτύπημα, θυμοΰμαι, έδάγκασα άπδ τή λύσσα μου ένα κομ

μάτι ξύλο καί τά δόντια μου χώθηκαν μέσα, "Οταν μέ σήκωσαν, τδ εί
δαν καί μοΰ τράβιξαν τδ ξύλο μά μέ τόση απανθρωπιά ποΰ μοΰ έσπασαν
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τρία δόντια χωρίς νά τδ καταλάβω. Νά είναι αυτά τά τρία ποΰ μοΰ 'λεί
πουν ’μπροστά. ·

Μετά μία στιγμή μοΰ ’φάνηκε δτι έφευγε δλο μου τδ αίμα. ’Ήτανε ένα 
ασκί λερό ποΰ έχοσαν απάνω μου. Αύτδ μέ έφερε στά λογικά μου.

Ε'.

Μή νομίσγς ποΰ άργησα νά γίνω καλά. ’Οκτώ ’μέρες υστέρα μπορούσα 
νά περπατώ καί σέ τρεις εβδομάδες ήμουν δλως δι’ δλου καλά.

Μά καί μ’ αυτά δέν έγλύτωσα άπδ τους Κοζάκους. Γιά ένα ποΰ’σκό
τωσα μοΰ ’φέρανε δυο ποΰ μπροστά σ’ αυτούς δ πρώτος ήτον αρνάκι. Μοΰ 
’δωσαν επίτηδες τδν άφρό. ”0 ένας ποΰ τδν λέγαμε Καρλΐνο ήταν κον
τόχοντρος, μικρός, διεστραμμένος, θυμώδης καί γκρινιάρης.Ό άλλος ψιλός 
και λιγνδς ήταν κακός καί πονηρδς ’σάν άλεποΰ. "Ολα τά άσχημα χω
ρατά καί τά άσχημα παιχνήδια αύτδς τά έκανε. Τδν λέγαμε Κουνάδι 
γιατί έμοιαζε ή μούρη του μέ κουνάδι.

Δέν ’μπορείς νά πιστεύψής τί μοΰ· έκαναν αυτοί οί δυω παλιάνθρωποι 
ένα μήνα. Γιά νά λάβης μιά ιδέαν σοΰ λέω τοΰτο,’φαντάσου ποΰ τές ποώ- 
τες ’μέρες ποΰ αί πληγές μου δέν είχαν κλείσει άκόμη, έρχονταν καί μέ 
έπερναν άπδ τδ στρώμ.α, μέ τραβούσαν άπδ τά πόδία μέσ στδ μαγαζί ό
που ή πλάτη μου σάρωνε τδ πάτωμα. Φαντάσου πόνους.. . . Καί αυτοί 

- γελούσαν.
Καί ή Μαγδαληνή καί δ Λαυρέντιος είχαν τδ μέρος τους. Μιά ’μέρα 

ποΰ το Κουνάδι κατέβαινε τη σκάλα ή γυναίκα μου ανέβαινε. . . καί δέν 
τραβήκτηκε γλήγωρα. . . Με μιά κλωτσιά την έρριζε κάτω άπδ τη σκάλκ 
καί κτυπησε στδ κούτελο. .. Μιά άλλη φορά δ Καρλΐνος έρριζε τδ σάκκο 
του ’γιομάτο άπάνω στδ στομάχι τοΰ Λαυρέντιου. . . τδ κακόμοιρο έπεσε 
κάτω... καί ’κείνος γελούσε.

Τά ύπόφερκ αυτά χωρίς νά παραπονεθώ μόνον έλεγα·; "Οταν δέν ’μπο
ρώ νά υποφέρω πια τότες λογαριαζόμαστε.. Καί η Μαγδαληνή τδ έβλεπε 
ποΰ έλεγα αυτά.

Άλλά ήρθε μέρα ποΰ βγήκα πιά άπδ τά όρια.
Αύτοί οί δύω κύριοι ’κοιμοΰνταν άπάνω, είς τά κρεββάτια μας, εμείς, 

κάτω, στδ άχυρο, σά σκυλιά. ΎΗταν δίκαιο·, δέ ’μιλοΰσα. Πριν ’κοιμηθούν 
έβαζαν τδ σύρτη στην πόρτα τους, άπδ φόβο μη τούς κάμουν τίποτε τη 
νύκτα, καί δέν είχαν άδικο. .. Άλλά μιά βραδυά, έβαλαν τδ σύοτη πριν 
η Μαγδαληνη, ποΰ είχε άνεβή νά τούς κάμη τά κρεββάτια τους, κατέβγ. 
Τήν έκλεισαν μέσα! . . Φωνάζω μία. ..’φωνάζω δύο... δέν μοΰ αποκρίνε
ται. Μοΰ ’περασε μιά ύποψία άπδ τδ κεφάλι.. ’Αναβαίνω, κολλώ τδ αυτί 
μου στην πόρτα, άκούω ’σάν νά παλεύαν, πνιγμένα μ.ουγκρίσματα. .. ,

ί
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•καί υστέρα τίποτε πιά ! Κακομεταχειρίζονταν τή Μαγδαληνή. . . ΤΙ πρώ 
τη μου δαυλιά ήταν νά ριχτώ στήν πόρτα καί νά τήν σπάσω με τες πλά
τες μ.ου, μά δέν έσπαζε. . . Καί έπειτα δέν είχα όπλα. . . . καί θέλω να 
τούς σκοτώσω, αυτή τή φορά, νά τούς σκοτώσω ! . . . κατεβαίνω λοιπδν 
καί περνώ ενα σφυρί.... "Οταν ήθελα νά ξαναναίβω βρίσκω τδ Λαυρέν
τιο. . . Μοΰ έρχεται μ.ιά ιδέα. . . . Τδν φέρνω στδ περιβόλι, εκεί άπο ’πί
σω. . . . περνώ μιά ανεμόσκαλα καί τήν βάζω στδ παράθυρο αύτής τής 
κάμαρας έκεϊ·. . . ήταν ένα γιαλί σπασμένο καί είχε κολλημένο χαρτί... 
Μέ τδ μαχαίρι του, σιγά σιγά ό Λαυρέντιος νά τδ κόψη, έπειτα νά πε- 
ράση τδ χέρι του καί νά άνοιξη τδ παράθυρο, νά έμπη ξάφνου νά πετα
χτή στήν πόρτα καί νά τραβίξη τδ σύρτη. Έγώ θά ήμουν εκεί.

"Οσον έκοβε τδ χαρτί έγώ ανέβηκα καί περίμενα στήν πόρτα με τδ 
σφυρί στδ χέρι. Τι στιγμές, κύριε ! .χρόνια. Δέν είμαι φοβιτσάρης μά ή 
καρδιά μου κτυποΰσε μεσ’ στδ στήθος. . . ’Ακούω τδ παράθυρο ποΰ ανοί
γει, βήματα, δύω τρία σπρωξίματα στήν πόρτα. . . σπρόχνω καί γω απ’ 
έξω τίποτα ! "Γστερα μία φωνή. .. ’Τίταν τδ Κουνάδι ποΰ είδε τδ Λαυ
ρέντιο καί τδν έρριξε κάτου μ.έ μιά γροθιά.

'Ρίχνουμαι στή πόρτα μιά, δυώ. . . δέν ανοίγει.
Τραβούσα τά μαλλιά μου άπδ τήν απελπισία, δταν διά μιας άκούω .·

πού τραβούν τδ σύρτη. ΤΙ Μαγδαληνή ξελιγοθύμησε άπδ τή φωνή τοΰ 
παιδιού καί ξεπετάχτηκε.

Μπαίνω.
Βλέπω μπροστά μου τδν Καρλΐνο ’μισοντυμένο' οσω πού νά βρή τδ σπα

θί του τοΰ δίνω μιά στδ στήθος μέ τδ σφυρί, πάρτον κάτο, καί βώδι νά 
ήταν δέν βκστοΰσε.

Μονομιάς μοϋ έρχεται μιά σπαθιά στδ κεφάλι' ήταν τδ Κουνάδι ποΰ 
ανακατεύτηκε κι’ αυτό. . . άλλά δέ μ’ επέτυχε. . · . Πρίν ζαναρχιση τοΰ 
ρίχνομαι, τδν κτυπώ δύω, τρεις φορές. . . μέ άρπάζει καί πέφτουμε μα- 
ζύ. . . τδν κτυπώ άκόμη, άρχισε νά ψυχομαχά δταν άκουω ενα χέρι ποΰ 
μοϋ σφίγγει τδ λαιμό. . . σάν τανάλια ! ΙΙνιγόμουνα. . . ήταν δ Καρλϊ- . 
νος ποΰ δέν τδν σκότωσα φαίνεται καλά, καί ξανάρχιζε. Κάνω νά γλυ
τώσω, αδύνατον ! ’Έπιασε τδ σπαθί τοΰ Κουναδιοΰ καί μοΰ κτυποΰσε 
τή πλάτη καί τά πλευρά, κόντευσα νά λιγοθυμήσω δταν τδ χέρι του μ.’ . 
άφησε. ΤΙ Μαγδαληνή σύρθηκε έως σ’ αύτδν καί μέ τδ μαχαίρι τοΰ Λαυ
ρέντιου τοΰ πριόνιζε τδ λαιμδ καί τδν τελείωσε.

ΣΤ'.

Ναί, έξηκολούθησε δ μπάρμπα Πουσέ, έτσι έγινε, σ’ αύτή τή Οέσι, εί
ναι τώρα τριάντα χρόνια. . . ’Έλεγες γιά αίμα. . . καί βέβαια ποΰ χυθη-
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κε. . . Πρώτα τών χαχόλων, τδ ’δικό μου, έπειτα τοΰ Λαυρέντιου ποΰ ή 
γροθιά τοΰ Κουναδιοΰ τδν έκόλλησε στον τοίχο. . . Σωστό μακελλι ό.

’Έγινε σιωπή. ’Ήμουνα ξαπλωμένος στη μέση άπ’ αύτούς. Άπδ τδ ’μιε 
σανοικτδ παράθυρο άκουσα μακρυά. φωνές μεθυσμένων ποϋ τραγουδούσαν. 
Άλλά είπα : δέν τελείωσαν δλα, δέν είναι υγιεινό νά μένουμε έτσι. Και 
έκαμα νά σηκωθώ στά πόδια μου, τδ κατόρθωσα άλλά οχι χωρίς κόπο. 
’Ανάβω ένα κερί και βλέπω. . . καί τί νά ίδώ !. . . Ή Μαγδαληνή καί δ 
Ααυοέντιος αναίσθητοι, άνακατωμενοι μέ τούς χαχόλους. . . Είχα σε μιά 
γωνιά κρυμμένη μιά μποτίλια ρακί, ή'πια ολίγο καί μοϋ έδωσε λίγο δύ· 
ναμι. . . κυτάζω, δέν είχα καμμιά βαρειά πληγή ... Μά έπρεπε νά συνε- 
φέοω τδ Λαυρέντιο καί τή Μαγδαληνη.. . Τδ πήρε δ διάβολος. Τούς έχυνα 
ρακί στδ στόμα, τίποτε. . . τότες τούς έφερα στδ κρεββάτΓ έπειτα βλέ
ποντας τούς κοζάκους είπχ : πρέπει νά τούς βγάλω άπδ ’δω, δέν ’μπορεί 
νά μείνουν.. . Τούς έκαμα λοιπδν τήν ί'δια τελετή δπως καί στδν άλλον. 
Τούς τύλιξα τδν ένα σέ μιά κουβέρτα τδν άλλον σ’ ενα παλιόρουχο καί 
ύστερα τούς έκουβάλησα τδν ένα ύστερα άπδ τδν άλλο καί τους έχωσα 
στδ πλάι τοΰ συντρόφου τους.

"Ολ’ αύτά μου έφαγαν καιρό γιατί ήμουν άδύνατος. . . ήτανε μεσάνυ
χτα περασμένα. . . . ’Έφαγα λίγο ψωμί. . .‘’Έπειτα έφερα δύω κουβάδες 
νερδ καί τούς έχυσα στδ πάτωμα, έτριψα δσω ’μπόρεσα καί τδ πάτωμα 
τά έπιε δλα. "Οταν ’τελείωσα έκούνησα τή γυναίκα μου καί τδ Λαυρέν
τιο, γιατί έπρεπε νά τελειούσωμε καί νά πάρουμε τήν άπόφασι μας.

Έγώ νά ,τές ξαναφάω ! ποτέ 1 δέν έμενε παρά ένας τρόπος: νά φύγου- 
με άπδ τδ σπήτι. .. καί άς τδ κάμουν δ,τι θέλουν. Θέλησα νά τά ’πώ 
αύτά τής Μαγδαληνής, μά δέ μέ άκουγε. Φοβισμένη, κύταζε δλο μέσα... 
Ό Ααυοέντιος δέν άξιζε τίποτα καί δμως δέν είχε παρά τδ ένα χέρι στραγ- 
κουλισμένο καί μία τρύπα στδ κεφάλι. Μά τά παιδιά όέν βαστούν 
βλέπεις.

Έπί τέλους ύστερα άπδ πολλούς κόπους ’μπόρεσα νά τούς κάμω νά 
σταθούν στά πόδια τους, Ή Μαγδαληνή έκανε ένα μπόγο μέ τά πράμα
τά μας’έγώ έβγαλα τά διακόσια φράγκα άπδ ’κεΐ ποΰ τά είχα κρυμμένα? 
άρπαξα ένα ψωμί καί δρόμο.

Ποΰ νά ’πάμε ; αύτή ήτον δυσκολία : σκέφθηκα μιά στιγμή καί θυμή
θηκα ποΰ στήν Πουϊζαί είναι μεγάλα δάση δπου μπορεί κανείς νά κρυ
φτή. Πηγαίναμε λοιπδν σ’ εκείνα τά μέρη μα δχι πολύ γλήγωρα’ ξημέ
ρωσε καί δέν εΐ'χαμε κάμει παρά μιάμιση λεΰγα' καί ή Μαγδαληνη ήταν 
κιόλας κουρασμένη δ δέ Λαυρέντιος δέν ’μπορούσε πιά. Σταματούμε στή 
γωνιά ένδς φράκτη, χωρίς νά ξέρουμε τί θά κάνουμε δταν καμία τριακο- 
σαριά βήματα πιο κεϊ βλέπω ένα σπητάκι καί μου έρχεται ή ιδέα ποϋ 
μπορεί νά μείνουν έκεΐ ό. Λαυρέντιος καί ή γυναΐκά μου. . . καί πραγματι- 

ΐιώζ έκει κατοικούσε ένας καλδς άνθρωπος ποΰ δέχτηκε νά πάρη στήν ύ-. 
'πηρέσίαν του τή μητέρα καί τδ παιδί. Γιά μισθδ δέν κάναμε λόγο, τδ 
φαί καί ή κατοικία ήτον καί πολύ.

Τούς άφησα λοιπδν έκεΐ καί έξηκολούθησα έγώ τδ δρόμο μου. ’Αγόρασα 
ένα παλιοτουφεκο καί έκανα μαζύ μέ κάτι άλλους τδ κλέφτικο πόλεμο, 
άλλά δέ πήγαινα καλά γιατί έγώ βλέπεις, ύπηρέτησα στδ ιππικό καί δέν 
είμαι δυνατός στδ τουφέκι. . . Έπί τέλους αδιάφορο, πέρασαν καλά κακά 
αύτοί οί μήνες ώς ποΰ... ’Ά 1 αύτδ είναι τδ χειρότερο άπδ δλην αύτήν τήν 
ύπόθεσι.

-— Τί συνέβη λοιπόν ; ήρώτησα.

Ζ'.

Ό μπάρμπα Πουσε έσιώπησε, τδ βλέμμα του ήτο απλανές και τδ μέ- 
τωπόν του συνοφρυ ώς άν έπιέζετο ύπδ τδ βάρος θλιβερά; άναμνήσεως. 
Άλλά μετ’ ολίγον έπανέλαβε.

— Αί'! δέ πειράζει πρέπει νά τά μάθγς δλα ... καί άν έ'φταιξα τδ πλή
ρωσα ακριβά το λάθος μου. Κι’ άλλοι πολλοί στή θέσι μου τδ ίδιο θά 
’καναν. Μ’ δλο ποϋ τριγύριζα δεξιά και άριστερά δέν άπομακρυνόμουν καί 
άπο τδ σπητάκι καί καμμίαν φορά τή νύκτα πήγαινα νά ίδώ τδ Λαυρέν
τιο καί τή Μαγδαληνή.Ό μικρός γιατρεύτηκε μά ’κείνη σούρωνε μέρα μέ 
τήν ημέρα. Ήταν λυπημένη, πολύ λυπημένη. . . . τής έλεγα ποΰ δέ θά 
είνα*  παντα έτσι, ποϋ οί χαχόλοι θά φύγουν, ποΰ θά πάμε πάλαι στδ 
σπήτι μας, ο,τι ’μπορούσα νά τής ’πώ. . . μά μ’ άφινε νά λέω.

Μια ’μέρα τη βρίσκω πιδ λυπημένη. Κυτάω νά τήν παρηγορήσω, τήν 
ρωτώ τί έχει, χωρίς νά πή τίποτα βάζεται νά κλαίγ,επιμένω, παρακαλώ, 
διατάζω. . . καί στδ τέλος, κρύβει τά μούτρα στά δυώ της χέρια καί μέ 
σιγανή καί τρεμουλιασμενη φωνή μοϋ διηγήθηκε τί έγινε τέσσερες μήνες 
προτητερα. . . . Τη στιγμ-ή ποΰ έμπαινε στήν κάμαρα 5 Καρλΐνος έπεσε 
απανω της, τής έκλεισε μ’ ένα μανδήλι τδ ς·όμα καί τήν έόριξε στδ κρεβ 
βατι. .. "Οταν εγω πήγα γιά νά τή βοηθήσω ήτον άργά πιά. , . τδ κα
κούργημα έγινε. . . καί τώρα ήταν έγκυος.

Αστροπελέκι νά ’πεφτε στο κεφάλι μου καλλίτερα ήταν. .. ’Έπεσε στά 
ποδιά μου. . . Έγω έμ.εινα σάν άγαλμα.. . Άλλά σέ λίγο μ’ έπιασε ο θυ
μός. . . την σκούντησα μέ τδ πόδι καί γιά νά μή τή σκοτώσω. . .. γιατί 
αύτο μοΰ ήρθε στδ νοΰ.. . φεύγω ’σάν τρελλδς φωνάζοντας δτι δέ θά μέ 
ξαναϊδή πιά.

Είχα άδικο. ’Ά ι μετανόησα πολύ ύστερα.. . . ή δυστυχισμένη γυναί
κα! μήπως έφταιγε ; μήπως κΓ αύτή δέ λυποϋνταν δσω κι’έγώ ; γιατί νά 
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μέ συνεπάρν) ή πρώτη έντύπωσι ; Αύτά έλεγα κΓ άλλα άκόμα, μά έπρε
πε νά τά ’πω προτήτερα.

"Υστερα άπδ τρεις ’μέρες ’γύρισα πάλαι μά τά ηύρα αλλαγμένα τά 
πράματα. . . Ιΐυρα τή Μαγδαληνή στο κρεββάτι μέ θέρμη. . . παραμιλού
σε. . . Κατάλαβα τδ κακό ποΰ ’κανα. . . κοντοζύγωσα τδ κρεββάτι. Μόλις 
μέ είδε τραβίκτηκε και έβγαλε μιά φωνή.... Ή μητέρα τοΰ χωριάτη, 
μιά καλή νρηά ποΰ την ’πήρε σέ άγάπη καί την περιποιούνταν μοΰ έκα
με σημάδι νά φύγω άν δέ θέλω νά τη σκοτώσω.. . μά ’γώ είδα ποΰ μο
νάχα έγώ ’μπορούσα νά τή γιατρέψω. . . Τρέχω τη πιάνω στά χέρια μου, 
της ζητάω συχώρεσι. . . Της λέω δτι ξέρω ποΰ δέ φταίει αύτη, δτι είχα 
άδικο, δτι Θά αγαπήσω τδ παιδί της ’σάν νά ήταν ’δικό μου.. . . έλεγα 
ψέματα δέ θά τ’ αγαπούσα ποτέ. . . μά τδ έλεγα γι’ αύτη.

Τά έλεγα του κάκου αύτη δέ μέ άκουγε. . . Τουρτούρριαζε και έκαιε... 
και ένα σωρδ λόγια χωρίς νά έχουν τδν τόπο τους., . και έγώ έκλαιγα 
μέ τά σωστά μου.

Δύω μέρες κάναμε δ,τι μπορούσαμε ή καϋμένη ή γρ?]ά και ’γώ. Τής 
εΐ'παμε τόσα, της φέραμε τδ Λαυρέντιό της ποΰ τδν αγαπούσε τόσο. . . . 
’Όλα χαμένα ! Δέν γνώριζε κανένα, δέν ήρθε ού'τε μιά στιγμή στά κα
λά της δσω ποΰ ’πέθανε.

Ό μπάρμπα Πουσέ έσιώπησε. ΤΙ διήγησίς του μέ συνεκίνησε καί ήτοι- 
μαζόμην νά τοΰ εΐ'πω παρηγορητικούς λόγους δταν μέ διέκοψε :

— Ού! άστ’ αύτά τώρα έτσι ειν’ ή ζωή.. . Είσαι νέος και θά ίδής πολ
λά. . . Πιό ύστερα έχασα τδ Λαυρέντιο. . . . μεγάλο δυστύχημα καί«αύ- 
τό !. . . άλλ’ όλα περνούν καί γεράζει κανείς.

— Αδιάφορο, προσέθηκε, άν οί χαχόλοι μοΰ έκαμαν κακδ δέ τούς 
καλομεταχειρίστηκα καί ’γώ.

Μετάφρισις Α. Π. ιΑ.

■ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΑΣΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ

Ή αύστροουγγρική κατοχή έν Βοσνίά καί έν ’Ερζεγοβίνη δέν μετήλ- 
λαξεν είσέτι τδν χαρακτήρα τών Σλαβικών τούτων έπαρχιών, τών ο
ποίων τά ήθη, τά έθιμα καί τά άσματα άςίζουσι 'νά ποοσελκύσωσι τήν 
προσοχήν τοΰ καθ’ ημάς κοινοΰ.

Καίτοι άπδ πλέον τών τετρακοσίων έτών μεταλλάξαντες Θρησκείαν 
οί Μουσουλμάνοι τής Βοσνίας καί τής ’Ερζεγοβίνης διέσωσαν πλεΐστα ξένα 
έθιμα τής χριστιανικής'θρησκείας. Ούτως 5 λαός, άναμιμνήσκεται είσέτι 
τοϋ χριστιανικού ημερολογίου, άρόεται έκ τούτου τάς κυοιωτέοας έπο- 
χάς, τάς έποχάς τής ισημερίας, τήν εορτήν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, τοΰ 
'Αγίου Λουκά, αναγνωρίζει τούς τέσσαρας εύαγγελιστάς κλπ. Οί Μωαμε
θανοί έορτάζουσι μετά πομπής τδν "Αγιον Ήλίαν, τδν πάτρωνα τής Βο
σνίας, διϊσχυριζόμενοι δτι ό άγιος, άναληφθείς είς τδν ούρκνόν, έλαβε τδ 
όνομα τοΰ ’Αλή.

Άναμιμνησκόμενοι τής άρχικής πίστεώς των οί εύποροι μουσουλμάνοι 
διετήρησαν μικρά κωδωνοστάσια έπί τών οικημάτων των, καί, κατά τδ 
μωαμεθανικόν πάσχα, βάπτουσι μέ κόκκινον χρώμα τδ κάτω μέρος τών 
λαμπάδων, αϊτινες καίουσιν έν τώ τεμένει περί τδν βωμόν 8ν καλοΰσι κι- 
βλά*τδ  έθιμον τοΰτο δέν άναμιμνήσκει τδ τών κόκκινων ώών τοΰ πάσχα;

Την 23ην ’Απριλίου άπας ο χριστιανικός καί δ μουσουλμανικός πλη
θυσμός τοΰ Βόσνα-Σεράϊ, τοΰ Μοστάρ καί τών άλλων κεντρικών πόλεων, 
έςερχεται είς τήν πεδιάδα καΐ ρίπτει άρκετάς βολάς τουφεκιού*  τοΰτο 
κκτά τού; μεν, ένεκα τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, δστις προαναγγέλλει τήν 
άνοιξιν, κατά τού; δέ, πρδς άνάμνησιν τής επετείου τής μεταστάσεως τοΰ 
άγιου είς τδν ισλαμισμόν, ύπδ τό ονοα,α Ίλδού.

Ό Μουσουλμάνος ονομάζει τδν άποικον χριστιανόν: μπράτε ήτοιάδελφόν.
Πρδ ού πολλοΰ χρόνου ύπήρχεν έν ένεργεία παράδοξον έθιμον, τδ 

τών άδελφοποιτών (προβράτιμ). Εις μουσουλμάνος και είς χοιστιανδς 
συνδεδεμένοι διά φιλίας, ύπισχνοΰντο πρδς άλλήλου; δι’ όρκου, πίστιν καί 
αίωνίαν βοήθειαν’ ώ; άνάμνησιν δέ συνανεμίγνυον σταγόνας τινας τοΰ 
ίδιου αίματος καί έπινον διά τοΰ ίδιου ποτηριού. 'Η δρκομωσία αυτή 
τους ύπεχρεωνε μέχρι θανάτου, καί δ μεν ώφειλε νά ή πάντοτε έτοιμος 
νά δράμη είς βοήθειαν τοϋ ετέρου. Οί χριστιανοί άδελφοποιοϋντο διά τοΰ 
αύτοΰ τρόπου.

Οί αδελφοποιτοί διαπρέπουσιν έν τή έγχωρί^ ποιήσει.
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.Μέχρι τοΰ yocjxou, αί μή χριστιαναί κόραι βαδίζουσι μέ τδ ποόσωπον 
άποκεκαλυμμενον καί προβάλλουσιν εις τήνθύραν των οικιών των· τδ κατώ
φλι ον τή; οικίας είναι έν ταϊς έπζρχίαις ταύταις, τδ καθημερινόν έντευ- 
κτηριον της οικογένειας. Βλέπει τις έν αύτφ δτε μέν τδν πατέρα, μέ 
την πίπαν είς τδ στόμα, νά συνομιλή μετά τών γειτόνων δτέ δέ την 
μητέρα συνδιαλεγομένην μετά τίνος διαβάτου, πρδς τδ έσπέοας δέ την 
κόρην περιμένουσαν τδν έραστήν.

Η Παρασκευή είναι η ημ,ερα η άφιερωμ,ενη είς την έργο.Ιαβΐαν, είς την 
θυρζν της οικίας. Η Παρασκευή είναι η ιερά ηχέρα τών Μουσουλμ.άνων, 
οι δε νέοι καθ ομάδάς, εκ τεσσάρων καί πεντε, έργολαβοΰσι φανερά πρδς 
τάς νεάνιδας, τή σιωπήρα συγκαταθέσει τών γονέων.

Η εργολαβία αυτή, είναι αληθές, παρατείνεται ένίοτε πλέον της λο
γικής. Άπόδειξις τδ δημώδες $σμα:

Άσικοβάτι πέτ γοδίνα δουνά,

Νεμα νι φα'ίδέ νί ζιανά’

Ητοι, « δεν υπάρχει ούτε ωφελεια ούτε βλάβη νά έργολαβή τις 
πέντε έτη.»

"Οταν ο νέος μουσουλμάνος έκλέζη την μέλλουσαν σύζυγόν του, άπά- 
γει συνήθως αύτην. “Όταν δέ άποδειχθή ότι η απαγωγή έλαβε χώραν, 
οί γονείς της νεόνυμφου δύνανται ν’ άπαλλαχθώσι τών έξόδων τοϋ γά
μου. Τά έξοδα ταϋτα είναι λίαν υπερβολικά, ένεκεν τοϋ μεγάλου άριθ- 
μοϋ τών προσκαλούμενων ατόμων, ώστε καταφεύγουσι συνήθως είς τδ 
μέτρον τοϋτο διά νά καταναγκάσωσι τούς γονείς, οΐτινες ούδέν κάλλιον 
ζητοΰσιν ή να πιεσθώσι. Τδ εθιμον τοΰτο, δπερ φαίνεται χρονολογούμενο^ 
απο αρχαιότατων χρόνων, είναι κοινδν καί είς τού; χριστιανούς, οΐτινες τδ 
μεταχειρίζονται ωσαύτως, άλλά μετά μ,είζονος περισκέψεως.

Την παραμονήν τοϋ γάμου—καθολικού η ορθοδόξου, τελείται συνανα
στροφή ταυτοχρονως είς τδν οίκον τοϋ πατρδς και τής μητρδς της νεά- 
νιδος και εις τον τοϋ νέου. Περί τδ μεσονύκτιον οί δύο όμιλοι μ.εταβζί- 
νουσιν έκαστο; έκ τής οικίας του είς την έκκλησίζν, καί καθ’ όδδν αί 
συνοοιαι συνενοΰνται, αλλά^ωρίς νά συγχέωνται. Κατά την πορείαν αί 
φιλαι της νύμφης αδουσιν φσματα είς την περίστασιν άρμόζοντα: ύπερ- 
μεγεδες φαναριον εκ περγαμηνής, ομοιον πρδς τά τών Κινέζων έμπορων, 
προηγείται τών συνοδιών, καί ακολουθεί την πομπήν τζαούσης, δστις 
κρούει όλας τας φιλικας θυρας διά νά είδοποιήσν) τούς ’βραδύναντας, 
Πολλακις δε κρούει χλευαστικώς καί ίέτέρας θύρας, αιτινες κρύπτουσιν 
ερωτικά; ζηλοτυπίας ή έρωτικάς μ.νησικακίας.

Τοϋ μουσουλμανικού γάμου προηγείται, τήν παραμονήν, παρέλασις 
άπάσης τής οικοσκευή; τής νύμφης, ήτις κομίζεται είς τήν οικίαν τοϋ
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νεονύμφου ύπδ τοσούτων φορτηγών ζώων καί άνθρωπων, όσα είναι τα έ
πιπλα, τράπεζαι, ερμάρια καί προσκεφάλαια.

Ή γαμήλιος τελετή τελείται δι’ υπερβολικής άπλότητος· 5 καδής 
έγγράφει κατ’ οίκον τήν συγκατάθεσιν τών συζευγνυόμενων, και τά παντα 
έτελείωσαν.

Τήν επαύριον τών γάμων, ή χριστιανή νύμφη δεικνύει τά δώρα της 
έν τή αιθούση τής οικίας. Έν τώ μαγειρείω, αυτή καί ό σύζυγός της, 
γεύονται έκ τοϋ μέλιτος δπερ τοϊς άτεστάλη ύπδ συγγενοΰ; ή ύπδ φίλου, 
καί ό σύζυγος ρίπτει πάραυτα έπί τής εστίας έν χρυσοϋν νόμισμα’ ταϋτα 
συμβολικώς παριστώσι τήν γλυκύτητα τής καρδίας και τήν αφθονίαν τών 
άγαθών τά όποια θά βασιλεύωσιν είς τήν νεαν οικίαν.

Κατά τδ δεΐπνον τοΰ γάμου, ή νεανι; ύπηρετεϊ τούς πάντα;, όρθια 
παρά τήν θύραν, και τδ εσπέρας, συνήθεια ύπάρχει νά στελλη έπισημον 
δεΐπνον είς τούς γηραιούς συγγενείς.

Καθ’ ήν στιγμήν φθάνει ή νύμφη είς τδ κατώφλιον τής οικίας του συ
ζύγου, οί νεαροί παράνυμφοι ύπεγείρουσι τήν νύμφην κζί την τοποθετοϋ- 
σιν έπί τοΰ ετέρου μέρους τή; θύρας, χωρίς οί πόδες της νά επιψζυσωσι 
τδ γεϊσον τής θύρας’ τοΰτο έκ δεισιδαιμονίας ήν σέβονται χωρίς πολύ να 
τήν έννοώσι.

Δέν έσημείωσα τί τδ εξαιρετικόν όσον άφορη τδ βζπτισμα και τάς κη
δείας παρά τοϊς καθολικοί; καί τοϊς όρθοδόξοις. Ό άνάδοχος δίδει νόμι
σμα χρυσοϋν δπερ άνζρταται έπί τοϋ καλύμματος τοΰ βρέφους.Συχνακις κο- 
σμοΰσι τδ φέσιον τοϋ νεογεννηθέντος δι’ άργυρών κοσμημάτων και τεμα
χίων κεοάτων έλάφων, ατινα είναι φυλακτήρια κατα τής βασικανιζς. 
Ταϋτα τά φοροΰσι μέχρι; ηλικίας πέντε έτών.

Κατά τάς κηδείας, διετήρησαν είς τού; μικρούς τόπους την χρήσιν 
τών άνθέων καί μοιρολογιών, έν οις άνυμνοϋσι τάς άρετας τοΰ τελευτή- 
σαντος. ’Αλλά τδ εύ'θυμον πνεΰμα έσατύρισε μετ' εύφϋίας τδ ε'θιμον τοΰτο 
είς τδ όποιον κακώς ή'θελέ τις ζητήσει ειλικρίνειαν. Ίδου, επι τοΰ προ- 
κειμένου, ή πεοικοπή ένδς δημώδους μοιρολογιού:

yA ! κακότυγέ μου μακαρίτη. Φεύγεις κα'ι μέ άφίνεις μόνην! Πηγαίνεις 
εις τδν Παράδεισον. Ά.Ι.Ιά ποιος θά έ'χη τ'ημ φροντίδα σου > "Αν Ιδης τδν 
άδεάφόν μου, δ όποιος απίθανε τόν περασμένον χρόνον, χαιρέτισέ τον έκ 
μέρους μου ! Θά τδν γνωρίσης άπδ μίαν τρύπαν την όποιαν εχει όπίσω 
είς τδ πανταλόνι τον και την όποιαν δέν έπρόφθασα νά διορθώσω. Α ! 
κακότυχε μου μακαρίτη, κτλ.

Τδ νεκροκράββατον δέν κλείεται, μόνον καλύπτεται διά μελανού 
υφάσματος.

Παρά τοϊς μουσουλμάνοι;, αί πομπαί τής κηδείας καί περιτομής δέν 
διαφέρουσι σχεδδν τών όμοδόξων των τής ’Αφρικής.
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Ό θανών μεταφερεται βραδέως καί παρακολουθεϊται ύφ’ δλων των δια
βατών οΐτινες συναντώσι την συνοδείαν.

Έν τώ γαμω αι πολλαι γυναίκες είναι τι σπάνιον' ή διγαμ.ία καί ή 
πολυγαμία άποτελοΰσι πολυτέλειαν δύσκολον πρδς τήοησιν, άφ’ ής επο
χής δέν ύπάρχουσι πλέον δοϋλαι καί άφ’ ής αί άνάγκαι τοΰ βίου έπλη- 
θυνθησαν.

Τδ μεγα έργον τή; έσωτερικής θρησκευτική; ζωής είναι ή προσκύνη- 
σις είς την Μέκκαν οί χρηματικοί λόγοι συντείνουσι πολύ εις έλάττωσιν 
του εθίμου τουτου, δπερ τδ Κοράνιον άνυψοϊ ύπέρ πάντα τά άλλα. Συμ
βαίνει πολλακις ώστε πλούσιος βόσνιος αγά;, μη δυνάμ.ενος νά κάυ,η 
δ ίδιος τδ άγιον ταξείδιον, πεμπει έκεϊ ώς πληρεξούσιον ένα τών ύπη- 
ρετών του.

Κατά την άνοιξιν, οί μέλλοντες χατζήδε; μιας καί τές αυτές πόλεω; 
περιζωννυνται την ρομ,φαιαν. Παρακολουθούμενοι ύπδ τών φίλων των, 
άναχωροΰσι συνοδευόμενοι δι’ ύπορρίνων ψαλμωδιών έκ τοΰ Κορανίου· 
Κατά την επιστροφήν άπονέμουσιν αύτοΐς την αύτην τιμήν.

Τδ Ραμαζάνι ή ή· νηστεία .ητις διαρκεΐ 27 ή 28 ημέρας, είναι ή 
εποχή τοΰ έτους ήν οί μουσουλμάνοι άναμένουσιν άνυπομόνως. Κατά τδν 
μήνα τούτον, δαπανώσιν δλας τάς συνηθροισμένας οικονομίας, διερχόμε- 
νοι περιχαρώς τήν νύκτα. "Ερχεται κατόπιν τδ Βαϊράμι, τδ οποίον διαρ- 
κεϊ τρεις ήμερα;, καθ’ άς αδιάκοποι είσ'ιν αί επισκέψεις μετά καφέδων 
καί τσιμπουκιων ατελεύτητων. Τδ Κουρμπάν Βαϊράμ είναι ή εορτή τοΰ 
κριοϋ. Έπί τή άναμνήσει τής θυσίας τοΰ ’Αβραάμ, έκαστος μουσουλμάνο? 
σφαγιάζει τδ σφάγιόν του. >

Ό πρδς τήν ιππασίαν έρως είναι μέγας παρά τοϊς μουσουλμάνοι;, άλλ 
ή πενία ,άρχεται νά τοϊς άπαγορεύν) τήν πολυτέλειαν ταύτην. Κατά τδ*  
θέρος, κάμνουσιν ιπποδρομίας μετά βραβείων, δπως έν Γαλλία καί έν Άγ 
γλία" τδ ζώον τδ δποϊον τρέχει είναι κεκαλυμμένον διά τής βαρείας άνα~ 
τολικής σαγης, δ χαλινό; γέμει κοσμημάτων, κα'ι συχνάκις δ τράχηλος 
είναι έπικεκοσμημενος δι’ ημισελήνου έσχηματισμ.ένης ύπδ δύω δδόντων 
κάπρου έσφηνωμενων δι’ άργυρον καί ηνωμένων είς τά άκοα.

Ή έπί σκοπδν βολή καί τδ ρίψιμον τοΰ λίθου είς μεγάλην άπόστασιν, 
είσί τά αγαπητά παιγνίδια τών μουσουλμάνων*  είς τούς άφοπλισθέντα; 
χριστιανούς δέν έμενε, πρδ της καταλήψεως, ή ή άσκησις τοΰ λίθου, τήν 
δποίαν περιγράφουσι τά σλαβικά ασαατα.

Έκλεγουσι λίθον λεϊον, 20 έως 30 χιλιόγραμμων, τδν άνυψοΰσι διά 
τών άναπτυσσομενων βραχιόνων των, κκί δι’ δρμ.ητικής σπουδής τδν ρί- 
πτουσιν δσον δύνανται μακράν.

Οί όρθοδοςοι χριστιανοί διατηροΰσι τδ κενζστνδ-ίρνέ ή τήν εορτήν τοϋ 
οικοδεσποτου*  οι καθολικοί ειχον ποτέ τδ έθιμ.ον τοΰτο, άλλ’ οί Φραγγι- 
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σκκνοί, οΐτινες είσιν δ μ.όνος καθολικός κλήρος της Βοσνίας και τής Ερζε
γοβίνης, δέν γνωρίζω διά ποιαν αιτίαν, εν τουτω α/εΰρον ενθυμ.ιον της 
άρχαίκς θρησκείας τών έθνικών και τδ άπηγόρευσαν.

Κατά τάς έορτάς του Πάσχα καί τών Χριστουγέννων, αι επισκέψεις ει- 
σίν άτελεύτητοι* οί έπισκέπται κρατοΰσι λεμονιάν ή πορτοκαλιάν ’■ εκα· 
στο; εισέρχεται λέγων κατά τήν περιστασιν: Ρ

— Χριστδς έγεννήθη ! Ρ
— Χριστός άνέστη !
Καί τω άποκρίνονται ·
-—Άληθώς έγεννήθη !

■— Άληθώς άνέστη ! ρ·
Ό άριθμδς τών εορτών είς τά; επαρχίας είναι άναρίθμητος, έκν τις 

άναλογισθή δλας τάς ημέρας άς οί μουσουλμάνοι, οί καθολικοί, οί Ορθό
δοξοι καί οί ίουδαϊοι άργοΰσιν έκαστος κατά σειράν. ί

Καθ’ έκάστην έβδοικάδα ύπάρχουσι τακτικώς τρεις ήμεραι άργαι : ή 
Παρασκευή τών μωαμεθανών, τδ Σκββκτον τών ίουδαίων, και ή 
Κυοιακή τών χριστιανών. "Οσον άφροα τήν Δευτέραν, ή δεισιδαι
μονία &τοΰ χυδαίου λαοϋ τήν κατήργησεν ώς ημέραν έργάσιμον, διότι 
είναι κακόν νά έπιχειρήση τις τι έν αυτή. Μένουσι λοιπόν τρεις ήμε
ραι έργασ.ίας, άλλά πρέπει νά άναφέρωμεν τάς ήμερας τοϋ Πάσχα, τών 
Χριστουγέννων, τών Μουσουλμάνων, τών ορθοδόξων, τών καθολικών καί 
ίουδαίων, αί όποϊαι πίπτουσι σχεδόν πάντοτε κατά διάφορον έποχην" ?:
δυνάικεθα λοιπόν νά είπωμεν δτι ή άργία καταλαμβάνει πλέον τών επτά 
μηνών τοϋ έτους. Εκτός τών μεγάλων εορτών, οί χριστιανοί έχουσιν εορ- 
τάς γυναικείας τάς δποίας οί άνδρες δέν τηροΰσιν, άλλ’ ή εκκλησία καί 
αί γυναίκες τάς σέβονται. Είναι δ’ αρκετά περίεργον θέαμα νά βλεπη 
τις τούς άνδρας έργαζομένους, μέ τά καθημερινά των ένδύματα, καί τάς 
γυναίκας έστολισμένας καί μεταβαινούσας εί; επισκέψεις.

Τδ ένδυμα τών μουσουλμάνων διαφέρει πολύ τοΰ τών χριστιανών : οί 
ποώτοι άπεδένθησαν τδ ένδυμα τών κατακτητών, τουτέστι τδ καφτάν 
τής Ασίας καί τήν πατροποοάδοτον κίδαριν. Έν δσω οί Όσμανλήδες οΐ
τινες έκυβεονώντο πρό τινων έτών έφερςν ένδύματα φραγκικά, οί γηραιοί 
αγάδες μουσουλμάνοι φοροϋσι καφτάνια πράσινα μέ μακράς χειρίδας κα- 
Οικνουμένας μέχρι τοΰ εδάφους.

Τό κόκκινον είναι τδ άγαπητδν χρώμα τών μουσουλμάνων, κατόπιν έρ
χεται τδ πράσινον. Οί εύ'ποροι χριστιανοί καί οί έν έμπορικαϊς σχέσεσι με
τά τής Αυστοίας διατελοΰντες άρχίζουσι νά φέρωσι τδ εύρωπαϊκδν ένδυμα. 
’Εκείνοι οΐτινες διαφυλάττουσι τδ έθνικδν ένδυμα, κζλύπτουσι τήν κεφα
λήν μέ τδ φέσιον: έχουσιν ύπενδύτην βραχόν, δστις σταματά είς τήν ζώ
νην καί βρακίκ πλατέα δμοια μέ τά τών άνατολιτών.
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Οί χριστιανοί ή οί μουσουλμάνοι φέρουσιν έρυθράν την κίδαριν, υπενδύ
την κοντόν, βρακίον τδ όποιον σταματά εις τδ γαστροκνήμιον, πάντα 
χρώματος καστανού κατά τδ μάλλον καί ήττον σκοτεινού.

'Ως προς τάς γυναίκας, αί μουσουλμανίδες διετήρησαν καθ’ ολοκληρίαν 
τδ άνατολικδν ένδυμα. Πλατέα βρακία , μεταξωτά η τσίτινα , 
μικρόν επενδυτήν έσφιγμένον εις την μέσην εις τρόπον ώστε νά έκφαίνη- 
ται τδ στήθος, φέσιον μικρόν κεκοσμημένον δια νομισμάτων χρυσών, περί 
τδν λαιμόν μαργαρίτας η δουκάτα. Τάς έορτασίμους ημέρας, φέρουσιν εί
δος τι ποδήρους χιτώνος ανοικτού όνομαζομένου διμιέ, μετά μικροϋ χιτώ- 
νος έκ μηλωτής λεγομένου τσούρδία. Εις τδν δρόμον, αί βοσνίαι μουσουλ
μανίδες είναι κεκαλυμμέναι διά πυκνής λευκής καλύπτρας, η όποια ταϊς 
καλύπτει την ρίνα καί άφίνει νά φαίνωνται οί οφθαλμοί' επενδυτής 
έκ πρασίνου ύφάσματος όλως κεκουμβωυιένος, τάς πεοικαλύπτει άπδ κε
φαλές μέχρι ποδών αί έρζεγοβινίαι μουσουλμανίδες έχουσι -σχεδόν τδν 
αύτδν επενδυτήν, καί επί της κεφαλής κάλυμμα, άποτελοϋν έν όλον με
τά τοϋ έπενδύτου τούτου: αύται παρατηροϋσιν ύπεοάνω τοϋ ενδύματος 
τούτου και τδ σηκόνουσιν ολίγον διά τής χειρός, διά νά διακρίνωσι ποϋ θά 
πατήσωσι.

Κατά τδν χειμώνα αί πλούσιαι περικαλύπτονται διά χονδρών γουναρι
κών άλώπεκος, τά δποϊκ ή χώοα άφθόνως προμηθεύει.

Αί νεάνιδες τόσον αί χριστιαναί όσον καί αί μουσουλμανίδες είσί σχε
δόν ένδεδυμέναι μέ τδ αύτδ ένδυμα' μακρά πλατέα βρακία, και χιτω- 
νίσκος ανοικτός επί τοϋ τραχήλου, επενδυτής κοντός, έσφιγμένος κατά 
τδ μέσον καί κόκκινον φέσιον, είναι δέ γυμνόποδες μέ ξύλινα υποδήματα 
άτινα δνομάζουν νανουλέχ.

Αί χριστιαναί τών πόλεων, άπαξ συζευχθεΐσαι, δέν φέρουσιν πλέον 
βρακία. Φοροΰσιν έσθήτας μέ πλατείαν μέσην, τής όποιας τδ πλάτος 
ποιείται παράδοξον άντίθεσιν μετά τοϋ στενοΰ επιστήθιου.

'Η κεφαλή κοσμείται δι’ έρυθροϋ φεσίου κατά τδ μάλλον καί ήττον γέ- 
μοντος χρυσοϋ, περί δέ τδν λαιμόν κρεμώσι δουκάτα' έχουσι συχνάκις δύω 
ζεύγη ενωτίων συνδεδεμένων μεταξύ των δι’ άλυσσίδος περιβαλλούσης τδν 
τράχηλον, έπιδεικνύουσι δέ πολυτέλειαν δακτυλίων λιθοκολλήτων. Έκτδς 
τούτου, καλύπτουσι την κεφαλήν καί τους ώμους διά λευκής διαφανοΰς 
καλυπτρας.

Αί χωρικαί φέρουσι μακράν έσθήτα έκ λευκοϋ μαλλιού, σφιγγομένην 
περί τήν όσφυν διά μικρού επιστήθιου έκ τοϋ αύτοΰ ύφάσματος, όπερ αί 
ί'διαι ύφαίνουσιν’ οί πόδες είναι γυμνοί.

Έν ’Ερζεγοβίνη, παρατηρεί τις παρά τοΐς χωρικοϊς ενδύματα έπικεκο- 
σμημένα διά σειρητίων, άτινα ύπομιμνήσκουσι τά 'Ρωσικά κεντήματα.

Οί μουσουλμάνοι φέρουσι περί τήν κοιλίαν ζώνην έκ δέρματος, όνομα-

Ώς οί αδελφοί
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ζομένην σε.Ιάχ ήτις είναι αληθής πανοπλία συνιστααένη έκ πιστολίων, 
έκ μαχαίρας κυρτής κεκοσμημένης έν τη άκρη διά κοραλίων, έκ πυρά- 
γρας διά τδ πΰρ τής καπνοσύρριγγος, έκ μαχαιριών κτλ. έκεϊ δ’ ευρί
σκει τις καί τδ μανδύλιον, τδ χρηματοφυλάκιο/, τούς πυρόλιθους καί εΐ'τι 
άλλο.

των τών άλλων σλαβικών χωρών οί Βόσνιοι καί οί Έρ- 
ζεγοβίνιοι άγαπώσι σφοδρά τήν ποίησιν καί τά ηρωικά άσματα. Οί αύ- 
τόχθονες ρκψφδοί συναντώνται πανταχοΰ. Φαίνεται ότι οί ραψωδοί ούτοι 
είναι τά κερμάτια μεγάλου τίνος άσαοοϋ; προϋπάρξαντος ποιητοϋ.

Τά συνήθη $σματα ηδονται μεγαλοφώνως, διά τίνος μονοτόνου ρυθμοϋ 
λίαν πτωχοϋ εις φθόγγους' ή στροφή τελειόνει διά παρετεταμένης ρινο- 
φθογγίας ήτις είναι τδ άκρον άωτον τοϋ άσματος. Τά γαμήλια άσματα 
συνοδεύονται διά τοϋ ταμπουρα, είδους μκνδολίνου μέ μετάλλινα; χορδάς 
δστις κρούεται διά τεμαχίου ξύλου. Τά ηρωικά άσματα συνοδεύονται ύπδ 
τής γουζλά, τδ όποιον δέν είναι άλλο ή είδος βιολιού μετά μιάς καί μό
νης χορδής, ήτις άποτελεϊται ώς τδ πλήκτρον, έκ τριχών ούράς ίππου. 
Ό τραγωδιστής άρχίζει δι’ισχυρά; άνακρχυγής : «ΤΑ!» ακολούθως τρα- 
γωδεϊ τδ ήοωϊκδν ποίημα, τοϋ όποιου βοηθεϊ έκάστην στροφήν διά τοϋ 
ήχου τής γουζάλ' έν τώ μεταξύ έκάστης στροφής παίζει καί έπαναλαμ- 
βάνει τήν μονφδίαν του.

Ή πληκτική μονοτονία τών ήρωϊκών ασμάτων είναι άγαπητή παρά 
τοΐς μεσημβρινοί;, Σλάβοι; οϊτινες άναζώσι διά τής άναμνήσεως τών προ
γόνων των καί οΐτινες άνακαλοϋσιν έν τή μνήμη των μετά λύπης τάς 
παρελθούσας καί τάς παρούσα; δυστυχίας τής γενεάς των.

Κατά τά; κηδεία;, άκουονται είσέτι μοιρολόγια έρρυθμα τά όποια 
Ονομάζονται κουκαβίτζα:

Ώ, γλυκέ μου σύζυγε όποϋ μ’ άφήνει; μόνην 
Πολύς εις τδ εξής θά φροντίση δι’ έμενα ; 
Τι θά απογίνω χωρίς έσενα ;
Ποιος τδ βράδυ θά έπιστρέφη εις τδ σπήτι ;

Κατά τά βαπτίσματα καί τούς γάμους, τραγωδοΰσι συμβολικά άσμα
τα άναμιμνήσκοντα τά; διαφόρους φάσεις τοϋ βίου. Έπάοχουσιν έν πρώ
τοι; τά μεγάλα γυναικεία άσματά, τών όποιων ή άμετάτρεπτος ύπόθε- 
σι; είναι ό έρως, ακολούθως, τά μικρά γυναικεία άσματα, έν οί; ή έργο— 
λαβία μάλλον ή ό έρως παίζει σπουδαϊον πρόσωπον.

Ιδού έν ύπόδειγμα τοϋ τελευταίου τούτου εί'δους τής ποιήσεως:

Τραντάφυλλο ζηλευτό διατί χάνεις τά φύλλα σου ;
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μήπως το νερό έπλημμύρησε τά φύλλα σου ; 
ή μήπως σε έκούρασκν τά άνθη σου;
Μήπως ή άγάπη τών νέων σέ έσυγκίνησε, 
τώνμεων ποϋ τδ βράδυ περνούν έμποοστά σου ; . 

.—’Όχι τδ νερό δέν μέ|έπλημμύρησε 
τά άνθη δέν μέ έκούρασαν 
άΧλχ οί άναστεναγμοί τών εραστών 
ποϋ μερκ νύκτα περνούν εμπρός μου 
καί περπατούν άποκάτω ’στά μάτια μου.

Τάς μακράς του χειμώνος νύκτας διασκεδάζουσιν οί πηδηχτοί χοροί 
οΰς δμοίως συνοδεύουσινζάσαατα:

Ποιά είναι χύτη ή νεαρά κόρη ;
Διχτί πρωί πρωί πάει στην βρύσι ;
’Έγυρε τδ φεσάκι της
Καί έ'ρριψε είς τδν λαιμόν τά μαλλάκια της.
Κόπτει χαρούμενη άνθη
Άλλά διαλέγει τριαντάφυλλα και ί'α.
Τά τριαντάφυλλα βάζει εις τδ στήθος της 
Κκί τά ί'α επάνω στδ κεφάλι

—Αύτη ηναι η άγαπητική μου, ■ 
Θά μοΰ δώση χαρούμενη τά ί'χ 
Καί άπδ τά τριαντάφυλλα κάνει μυρουδιά 
Ποΰ θά αναπνέω κοντά στδ πλευρό της.

Τά ποιήματα τά λεγόμενα καϊδυ έ'χουσιν έγκεκλεισμένας ερωτήσεις καί 
απαντήσεις.

Θά δώσω μιά φορά.—Καί τί θά δώσης ;
Δύο κόκκινα βώδιχ.—Και τί μ’ αύτδ
Δέν σώνουν.—’Έ, καλέ τί λέγεις ;
Θά δώσω καί δύο στακτιά.—Καλέ αύτδ δέν σώνει
Διά τδ μουστάκι τοϋ Γιάννη.—Εύχαριστώ ιδού ό Γιάννης.

Έν τί) ποιήσει η Βοσνία καί η Έρζεγοβινία κόρη έ'χει μεγάλην ελευθε
ρίαν γλώσσης.

Τά άσματα τοϋ γάμου είναι άλληγορικαί διηγήσεις ύπομιμνήσκουσαι 
τους άρχαίου'. έπιθαλαμίους.

Τά θρησκευτικά ποιήματα δέν είναι έν πολλί] χρήσει' τά εφαρμόζουν
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είς τάς έοοτάς τοΰ οικοδεσπότου' ύπάρχουσιν έν τούτοις τινά σλαβικά <γσ- 
μκτα τών Χριστουγέννων.

ΤΙ μήτηρ τοΰ μικρού Ίησοΰ είπεν

Θά σάς στείλω τδ παιδί μου.
Ό Χρίστος έ'χει τρεις άνθοδέσμας.
ΤΙ μία παριστά τήν χαράν καί τήν υγείαν*  
Νά ήσθε πάντοτε εύτυχεϊς καί ύγιεΐς. 
ΤΙ άλλη τήν άνάπαυσιν καί τήν ησυχίαν*  
Εί'θε νά εισθε πάντοτε αναπαυμένοι' 
ΤΙ τρίτη ενθυμίζει τδ κρασί καί τδνσϊτον’ 
ΙΙίνετε καί τρώγετε πάντοτε καλα.

Μεταχειρίζονται πολύ τά ναναρίσματα.

Ντό, ντό, ντό, ντό, δ μικρός μου Γιάννης, 
κοιμάται γλυκά κοντά στη μ,κμα του. 
Αυριον τδ πρωί κοντά στήν αύγήν 
"Ενα μικρό λολδ Θά έ'λθη πάλιν.
Ό μπεμπες άπαντα είς την μαμκ του*  
Μαμίτσχ ακούσε τδν Γ’ζννάκη 
Δέν θέλω πλιά βυζάκι
Θά άγαπώ μόνον τήν μικράν Άδέλχν.

Συχνότατα μεταχειρίζονται τήν επωδόν ταύτην.

Κοιμήσου γλυκό μου καί αγαπητό μου παιδί, 
ΤΙ μαμίτσχ σου σέ έτύλιζε μέσα στδ μετάξι, 
Έλογάριασε τά χρόνια τά χρόνια ποΰ θά ζήσης 
Δεν μετροΰνται θά ήναι αμέτρητα.
Κοιμήσου, γλυκό μου και άγαπητό μου παιδί.

Τά ήρωϊκά άσματα είναι τά περισσότερα καί τά μεγαλήτερα έκ τών 
τής σλαβικής ποιήσεως τών μερών, τούτων' έκεϊ πρέπει νά θαυμάση τις 
τήν γλυκυτητα καί τήν ζωτικότητα τών ποιήσεων τούτων, τών όποιων 
οί συγγραφείς είσίν άγνωστοι, άλλά τά δποΐχ ή yov'Q.la επαναλαμβάνει 
άπδ γενεάς είς γενεάν μετά τής αύτής περιπαθούς φροντίδας, ιδίας είς 
τους λαούς τών όποιων ή ιστορία είναι μίχ άλληλουχία ποιήσεως επιμε
λέστατα διατηρηθείσης.

Τδ άσμα τδ δποϊον έπετχι άποτελεΐ μέρος ατελεύτητων ποιημάτων γρα- 
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φέντων Six τήνμάχην του Κόσσοβο.Γνωστόν έστιν δτι κατά τό 1389 οί Σερ·*  
βοι της Σερβίας, της παλκιας Σερβίας, τοϋ Μαυροβούνιου, της Βοσνίας καί 
τής Ερζεγοβίνης, διοικούμενοι ύπό τοϋ αύτοκράτορος Λαζάρου,ήττήθησαν 
εντελώς ύπό τοϋ Άμ.ουράτ τοϋ Α'.

Ό θάνατος τών εννέα Γιούγοβοτ'ξ.

Δυο μαΰρα όρνια πετοϋν εις την μεγάλην πεδιάδα τοΰ Κόσσοβο. Εί
ναι αίματωμενα ώς τά γόνατα καί πετοΰ/ κα'ι λέγουν. Δύο έβδομ,άδες 
πέρασαν και ού'τε ξύλον ού'τε πέτραν εύρήκαμεν διά νά άναπαυθώμεν ολί
γον. "Ετζι λέγοντας βλέπουν την κατοικίαν τών Γιούγοβιτζ. Πετοϋν ποός 
τά έκεΐ, πετοϋν και τρέχουν καί έρχονται και καθίζουν επάνω είς την 
οικίαν. Ή γραία Γιουγοβίτζα τά πλησιάζει. «Ό Θεός μαζύ σας, μαΰρα 
όρνια. Τί τάχα Οά μάς φέρνετε ; Μή την νίκην τοϋ Κόσσοβο ; Μην εί'δετε 
τόν βασιλέα μας Λάζαρον καί τόν δυνατόν στρατόν του ; Τά παιδιά μου 
οί εννέα Γιουγοβιτζ Οά έλθουν γλήγορα είς την άσπρην των κατοικίαν;» 
Τότε τό ένα ορνιο αποκρίνεται. «Ήθελαμεν νά έφέρναμεν καλάς ειδήσεις, 
άλλά πρέπει νά εΐ'πωμεν την αλήθειαν. Εί'δαμεν τόν βασιλέα σας Λάζα
ρον καί τόν δυνατόν στρατόν του'εί’δαμει εννέα μαΰρα άλογα άλλά χωρϊςσέ- 
λκς και χωρίς ή'ρωζς’ καί μαζύ μέ τά άλογα εί'δαμεν εννέα άσπρα λαγω
νικά, καί ριαζύ με τά λαγωνικά εννέα γεράκια τοϋ κυνηγιοϋ τά όποια έ- 
πετοΰσαν τό ένα κατόπιν τοΰ άλλου καί έζητοϋσαν τούς αύθέντας των. 
Στο Κόσσοβο είναι νεκρός δ βασιλεύς Λάζαρος καί μαζύ του νεκροί οί εν
νέα Γιουγοβιτζ. Άπέθαναν υπερασπιζόμενοι τόν Λάζαρον κατά τών εχ
θρών.»

Μόλις η γραία Γιουγοβίτσα ή'κουσε τον ήρωϊκον τών τέκνων της θάνα- 
νατον δέν έκλαυσε καί τά μάτια της δέν έσκέπκσε δάκου. «Γεννηθήτω 
τό θέλημα τοΰ Θεοΰ.» Καί κράζει τόν πιστόν της Λουκάν. «Λουκά, πι
στέ μου ύπηρετκ καί βπκόε. Τρέχα Λουκά είς τον στκΰλον καί σέλωσε 
δύο καλά άλογα" εσύ θά πάργς τήν Μάγισσαν καί έγώ τό Χελιδόνι.»

Μόλις ή'κουσαν τά λόγια αύτά αί εννέα νύμφαι έρχονται είς τήν πεν- 
θεράν. Κάθε μία κρατεί τό παιδί της καί άφρίζουν δλαι άπό θυμόν. ΤΙ 
γραία Γιουγοβίτσα ταΐς λέγει. «Ό Θεός μαζύ σας, νύμφαι μου’ μήν άκοϋ- 
τε τι λέγουν τά κακά ό'ρνια. ’Έλαβα γραφήν άσπρην γραφήν άπό τό 
Κόσσοβο τήν πλατείαν πεδιάδα" τά παιδιά μου, οί έννέα Γιουγοβιτζ εί
ναι καλά καί χαίρονται. Έκτύπησαν τούς Τούρκους. Οί γυιοί μου έμειναν 
έκεΐ καί τώρα μέ κράζουν εμέ τήν γραία μητέρα τους εις τό Κόσσοβο διά 
να'τούς φέρω όπίσω είς τό άσπρο σπήτί τους καί διά νά τούς άφήσουν 
οί φίλοι τους.»

Λέγει καί πηδγ είς τό άλογο καί τούς ρίπτει ψεύτικο γράμμα, «Ιδού 
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τό γράμμα. Προσέχετε τά εννέα έγκονάκια μου, προσεχετε τό άσπρο 
σπήτί μου, πηγαίνω νά ευρώ τά παιδιά μου.»

Φωνάζει «Ίησοΰ Χριστέ» Τό άλογο φεύγει σάν άστραπή καί φθάνει 
σώα είς τό Κόσσοβο. «Ευχαριστώ Θεέ μου διά τήν χάρη σου.»

Ή πεδιάς δλη είναι σκεπασμένη μέ πτώματα καί νεκροί οί ή'ρωες είναι 
κοντά □ ένας είς τον άλλον. Οί νεκροί έφιπποι έγγίζονται. Ή γραία Γιου
γοβίτζα γυρίζει δύο, δλοκλήρους ημέρας, γυρίζει ολόγυρα άπό τά άλογα 
καί τούς νεκρούς, γυρίζει άλλά πουθενά δέν εύρίσκει τά παιδιά της. Φθά
νει είς ένα πράσινο λειβάδι δπου εύρίσκει έννεα μαΰρα άλογα’ με τά ά
λογα μαζύ εννέα άσπρα λαγωνικά" μέ τά λαγωνικά έννεα γεράκια. Τρέ
χουν καί ολοένα τοέχουν νά έυρουν τά άφεντικά των, τά άφεντικά των 
ποΰ έσκοτώθηκαν καί δέν εύρίσκονται. Ξάφνου τά έννεα άλογα άναγνω- 
ρίζουν τόν σύντροφόν των τό μαΰρο Χελιδόνι καί τρέχουν είς τήν γραίαν 
Γιουγοβίτζα. Τά άναγνωρίζει. Καί τότε άκόμη δέν κλαίει καί τά μάτια 
της δέν σκεπάζει δάκρυ. Κυττάζει τόν ουρανόν, είναι μέ σύννεφα σκεπα
σμένος καί βλέπει τά δύο μαΰρα όρνια. Τό ένα σιωπίρ τό άλλο όμιλεΐ. 
«Νά οί εννέα Γιουγοβιτζ είναι νεκροί επάνω στο πράσινο λειβάδι.»

‘Η γραία ευρίσκει νεκρά τά παδιά της, τά άναγνωρίζει τά παιδιά της, 
τά φιλεΐ τά παιδιά της καί τά πλένει μέ τά δάκρυα τοΰ προσώπου της. 
κ Παιδιά μου, παιδιά μου, σείς οί εννέα Γιουγοβιτζ’ επέσατε νέοι άκόμη 
είς τό Κόσσοβο. Δέν λυποΰμαι άκόμη δι’ αυτό πολυκγαπημένα μου παι
διά’ δέν λυποΰμαι διά τόν θάνατόν σάς, ύπερασπίσατε τήν πατρίδα κατά 
τοϋ έχθροΰ, αγιάσατε τήν οίκογένειάν σας.»

Άφοΰ τά έκλαυσε καί τά έμοιρολόγησε, έσκαψε έννεα λάκους καί έθα
ψε τά παιδιά της τό ένα μετά τό άλλο,"καί τά έσκέπασε μέ τήν πράσι- 
νην χλόην. Έγύρισεν έπειτα είς τό άσπρο της σπήτι μέ τά έννεα μαΰρα 
άλογα, μέ τά έννέα άσπρα λαγωνικά, μέ τά λαγωνικά και τά έννέα γε
ράκια. Μόλις αί έννέαι νύμφαι βλέπουν τήν πενθεράν των μόνην άφρίζουν 
δλαι άπό θυμόν. Καταρώνται τούς Τούρκους Γιανιτσάρους, κατκρώνται πε
ρισσότερον τόν προδότην Βούκ ποϋ έπρόδωκε τόν βασιλέα Λάζαρον είς τό 
Κόσσοβο. Ή γραΐζ Γιουγοβίτζα τούς λέγει. «Μήν χάνετε τά λογικά 
σας, νύμφαι μ.ου, εύχαριστήσατε τόν θεόν διά τά δώρά του. Δέν άνέθρεψα 
τά παιδιά μου διά νά άναπαύωνται έπάνω σέ μαλακό προσκέφαλο, άλλά 
διά να ύπερασπίζωνται τήν πατρίδα κατά τοΰ έχθροΰ. Μήν κλαίετε, άγα- 
πημέναι μου καρδοΟλαι/Αν τά παιδιά μου έπέταξαν, μοΰ μένουν τά έγ
κονάκια μου" άναθρέψατε τά έγκονάκια μου, ή φυλή μας δέν Οά χαθρ καί 
τό σπήτί μας τό άσπρο σπήτι δέν θά μείνη ποτέ άδειο.»

Ώς βλέπει τις ή ύπόθεσις τοΰ άσματος άναφέρεται είς τήν μεγάλην 
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σλαβικήν εποποιίαν καί τάς άπαισίας αναμνήσεις αΐτινες προηγήθησαν 
τή; δθωμανικής κατακτήσεως,

. ’Ιδού έτερον άσμα τής ’Ερζεγοβίνης ου ή ύπόθεσις άναφέρεται έν πλή- 
ρει τουρκική έποχή κατά τον ΙΖ' αιώνα, τήν στιγμήν, καθ’ ήν Σουλεΐμάν 
ό Μεγαλοπρεπής έπολιόρκει την Βιέννην.

Τδ ασμκ τοΰτο εύρηται έν συλλογή Έρζεγοβινίων δημοτικών ασμά
των δημοσιευθείσγ τώ 1858 έν Όσσιέκ τής Σλαβωνίας. Έν τή μετα
φράσει άπόλλυσι πολύ τής χάριτος αύτοϋ καί τής άοελείας.

Ή χήρα Ρεανεά

Φιρμάνι βασιλικόν φθάνει εις τήν Βοσνίαν καί τδ φέρει ό Καπιτζής τοϋ 
Σουλτάνου. Φιρμάνι βασιλικόν φθάνει είς τήν Βοσνίαν διά νά μαζευθοΰν οί 
νέοι γιανίτζκροι και νά στζλοΰν είς τήν Σταμπούλ, τήν Σταμπούλ τήν 
άσπρην. Τδ φιρμάνιον είς τήν Έρζεγοβίνην έφθασεν είς τδ κονάκι τοϋ άρ- 
χηγοΰ Άϊμάνοβιτζ, τοΰ κνιζ (πρίγκηπος) τοΰ άκουσμένου. « Γράψε xreT., 
τά παιδιά ποΰ θά γίνουν γιανίτζαροι, διά νά στκλθοΰν είς τήν Σταμπούλ. 
Γράψε τά παιδιά τής ’Ερζεγοβίνης . . . γράψε τά μεγάλα και τά μικρά.» 
Ό Άϊμάνοβιτζ είχεν έννέα υιούς και άλλα τόσα έγγόνια άλλά δέν θέλει 
νά γράψγ κάνένα. Έζοϋσε τότε καί μία χήρα, μία χήρα έρημη ή Γιανιά 
ποΰ είχεν ενα μονάκριβο παιδί. Και τδ παιδί αύτδ τδ μόνο τδ έγραψεν δ 
α/ί’ζ. ΤΙ χήρα Γιανιά ακούει τήν εΐ'δησιν καί φεύγει είς τά βουνά, τά 
πράσινα βουνά. Τρεις μήνας έ'ζησεν είς τά βουνά καί έτρωγε χόρτα καί 
έπινε νερδ μέ πράσινο φύλλο. "Οταν τδ χιόνι έπεσε καί έσκέπασε τδ 
βουνό, ή Γιανιά δέν ήμπόρεσε πλέον νά ζήσγ εκεί έπάνω, καί έπιστρέ- 
φει είς τδ άσπρο της σπήτι. Ό πρίγκηψ Άϊμάνοβιτζ τδ μανθάνει καί 
πιάνει τδν Ματθιαν, τδ μονάκριβο παιδί τής χήρας καί τδ στελνει είς 
τήν Σταμπούλ, τήν Σταμπούλ τήν άσπρην. Επτά χρόνων ήτο ό Ματ- 
θιάς καί μένει είς τήν Σταμπούλ άλλα έννέα καί καλός όπως ήτο απο
κτά πολλά καί γίνεται σημαντικός καί τοΰ δίδουν έννέα άγαλήκια. Ό 
Ματθιάς δίδει τά έννέα άγαλήκια είς τδν Σουλτάνου καί πέρνει τδ πασα- 
λήκι τής Βοσνίας. Τδν διορίζουν καί βεζύοην είς τήν Βοσνίαν, βεζύρην διά 
νά κρίνη καί νά δικάζγ. ’Ένα χρόνον μένει είς τήν Βοσνίαν κρίνων καί 
δικάζων μέ δικαιοσύνην, καί στον χρόνον έπάνω πηγαίνει διά τήν Έρζε
γοβίνην καί τραβά είς τδν άσπρον πύργον τοΰ Άϊμάνοβιτζ. Ό πρίγκηψ 
στελλει τδν υπασπιστήν του είς τδν βεζύοην διά νά τδν πεοιμένη καί νά 
έτοιμάστι τά κονάκια. Ό ύπασπιστής άνταμώνει τδν πασσάν.

Στήνουν τένταν, άσπρην τένταν είς τδν κήπον ύποκάτω τοΰ πύργου. 
Μετά τδ φαγητδν ό βεζύρης τής Βοσνίας κράζει μέ τδ ονομά του τον 

πρίγκήπα. *0  Άϊμάνοβιτζ έρχεται καί χαιρετρ*  τδ» βεζύρην καί οπισθο
δρομεί μέ τά χέρια έσταυρωμ,ένα. «Μπέη Ά'ίμάνοβιτζ, λέγει ο πασσάς, 
ύπάρχει έδώ μία χήρα Γιαννιά. » « Ναί, πασσα, υπάρχει μία χήρα Γιαν- 
ν.ά.» Ό πασσάς τοΰ λέγει άκόμη : «'Οδήγησε μου τήν χήρα Γιαννιά.» 
Ό πρίγκηψ φεύγει διά νά έκτελέση τήν παραγγελίαν τοΰ πασσά. ’Έρχε
ται είς τήν Γιαννιά καί τής λέγει : «’Έλα Γιαννιά, δ πασσάς σε θελει.; 
ΤΙ χήοα θυμόνει καί άναθεματίζει τδν πρίγκήπα Άϊμάνοβιτζ. «Πάλιν λοι
πόν ώ’μίλησες δι’έμέ είς τδν Βεζύρην; Δέν μέ έλησμόνησες άκόμη ;» Και 
έρχεται ή Γιαννιά, ή χήρα Γιαννιά κλαίοντας καί φθάνει είς τήν σκηνήν, 
καί έμβκίνει είς τήν σκηνήν τοϋ πασσα. Μόλις τήν ειδεν δ Βεζύρης τής 
Βοσνία; άναπηδ^ χαρούμενος, ρίπτει τδ τσιμπούκι του είς τά πράσινα 
χόρτα καί φωνάζει δυνατά: «Μητέρα μου, Γιαννιά μητέρα μου,» έναγκα- 
λίζεται τάς δύο χεϊρας καί τής φιλεΐ τούς μαςούς, τούς μαστούς οί όποιοι 
τδν έγαλούχησαν. ΤΙ χήρα Γιαννιά κλαίει, καί κλαίει συγκεκινημένη. Ό 
υιός της δ βεζύρης τής λέγει : «Γλυκεία μου μητέρα, άς έχη δόξαν δ ®εός, 
έχω δ,τι επιθυμώ. Νά πάρε καί σύ πλούτη, φάγε καί πίε καί φεΰγε τδ κα
κόν. Αύριον Θά πηγαίνω νά δικάσω είς τδ Τραβνίκ.» Τήν νύκτα εκείνην 
έκοιμήθησαν μκζύ καί τήν άλλην ημέραν, μόλις εξημέρωσε έκρεμασαν τδν 
Άϊμάνοβιτζ. Μαζύ του έκρέμασαν τα έννέα παιδιά του καί μαζύ μέ τά 
εννέα παιδιά τά έννέα έγγόνια, δλκ είς τήν θυραν τοϋ πρίγκηπος Άϊμα
νόβιτζ.

Ό βεζύρης πηγαίνει νά δικάσγ είς τδ Τράβνικ. ΤΙ μητέρα του μένει είς 
τήν Έρζεγοβίνην. Κτίζει μοναστήρι καί κοντά πέτρινη έκκλησία είς τιμήν 
τοϋ υίοΰ της.

Τδ άσμα τοΰτο περικλείει δλόκληρον τήν ιστορίαν τής σλαβικής νεό- 
νήτος τής Βοσνίας καί τής ’Ερζεγοβίνης ή'τις συνελαμβάνετο καί άπεστέλ- 
λετο είς Κωνσταντίνουπολιν. Κατέτασσαν τούς νέους τουτους χριστιανό- 
πκιδας ώς ίτζ-ογλάνια έν τώ άνακτόρω ή ώς γιανιτζάρου; έν τώ'στρατώ. 
Τινές τούτων έγένοντο βεζίραι ιδίως έπί Σολεϊμάν Β', τοΰ μεγαλοπρεπούς.

ΤΙ παράδοσις διετήρησε τήν άνάμνησιν ενός τών υιών τοϋ δουκδς τής 
’Ερζεγοβίνης Στεφάνου δστις ή'χθη αιχμάλωτος εις Κωνσταντινούπολή τώ 
1454 καί δστις ήσπάσθη τδν ισλαμισμόν μετονομασθείς Άχμέτ Πασσάς.

Ιδού δέ καί έτερον άσμα.

Έρζεγοβινία έρωμένη βγαίνει τά έξημερώματα είς τδ παράθυρον τοΰ 
άσπρου αύτής πύργου. Κυττάζει τό άστρον τής αύγής- καί πρωϊνή παρ
θένος τοΰ λεγει. «ΎΩ άστρον τής αύγής, άδελφή μου έν κυρίω. Είναι πο
λύς καιρός ποΰ άφήκες τήν Σταμπούλ ; δ Βλαδίσλας μέπέ ιθυμεϊ πάντοτε; 
«Πρδ τής αύγής έπέρασα άπδ τήν Σταμπούλ καί είδον τδν Βλαδίσλαν.

Τόμος Η’. 9, 10, 11.— Σεπτέμβριος, "Οκτώβριος, Νοέμβριος 45 
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οί Τβΰρκοι τδν έγύρισαν δέν έχει πλέον όνομα χριστιανικόν, τδν λέγουν 
’Ισμαήλ Πασσάν. Ό Σουλτάνος τοΰ έδωκε στρατόν πεζούρα και καβάλα 
καί νάτος έρχεται είς τήν Έρζεγοβίνην" έρχεται νά καύση την κατοικίαν 
σου, νά την καύση καί νά την καταστρέψη. ’Θέλει νά πιάση ζωντα
νόν τδν πατέρα του καί νά τδν κάμη νά τοαβίξγι μαρτύρια.» Μόλις ή'κουσε 
τούς λόγους αύτοδς ή έρζεγοβινία κόρη και την έπιασε τδ παράπονον. Πη
γαίνει είς τδν δοΰκα Στέφαν ον ('Στέφανε, έζύπνα τί κοιμάσαι; Διατί πα-· 
ρέδωκες τδν υιόν σου ; Οί Τούρκοι τδν έγόρισαν καί νάτος έρχεται είς την 
Έρζεγοβίνην μέ πεζούρα καί καβάλα, μέ τόν στρατόν ποΰ τοΰ έδωκε ό 
Σουλτάνος.» Μόλις ήκουσε τούς λόγους τούτους ό Στέφανος, βαρειά τοΰ. 
έκακοφάνη. Μαζεύει τδ χρυσάφι καί το ασήμι όλον, φορτόνει τριακόσια 
άλογα καί τραβάει διά την 'Ραγοΰζκν. Άφίνει τοΰς θησαυρούς του είς 
τούς κατοίκους καί τούς εμπιστεύεται είς αύτούς μεχρισοΰ γυρίση άπα 
την ανοικτήν θάλασσαν. Οί προεστοί της 'Ραγούζας τοΰ λέγουν : Πή
γαινε, δούξ Στέφανε" δέν θά δεχθώμεν τούς θησαυρούς σου άν δέν γράψρς 
είς τήν πύλην τοϋ φρουρίου. «Ό Στέφανος έπέρασε πέρνων μαζύ του τά 
πλούτη του καί οδηγών τήν πιστήν ερωμένην του.» Καί έ'γραψεν ό Στέ
φανος τούς λόγους αύτούς είς τήν πύλην τοΰ φρουρίου καί άνεχώρησε διά 
τήν ανοικτήν θάλασσαν. Μετ' ολίγον φθάνει δ Τσμαήλ-Πκσσάς καί προ
σβάλλει τήν πόλιν τής 'Ραγούζης. Οί νέοι κάτοικοι τής πόλ.εως τοΰ λέ
γουν : «Διάβασε είς τήν πύλην τοΰ φρουρίου καί θά ί'δγς τί έγραψεν ό. 
πατέρας σου δια σέ.» ’Ακούοντας αύτά δ πατσάς επιστρέφει δγλήγωρα 
οπίσω καί φεύγει. Είς τήν επιστροφήν του άπδ τήν άνοικτήν Θάλασσαν, 
δ Στέφανος ^μαζεύει τούς προεστούς καί τούς νέους καί τούς λέγει: 
« 'Ραγουζαΐοι, άγαπητοί μου αδελφοί, δότε μου όπίσω τδ χρυσάφι μου καί 
τδ άσήμί μου.» Οί 'Ραγουζαΐοι τοΰ άπεκρίθησαν : «Πήγαινε φεΰγα άπδ 
εδώ, δούζ Στέφανε' σύ έπέρκσες εδώθε καί έπήρες όλους τούς θησαυρούς 
σου μκζύ μέ τήν πιστήν ερωμένην σου. Ιδού είναι γραμμένο μέ τδ χέρι 
σου.» "Οταν δ δούζ Στέφανος ή'κουσεν αύτούς τούς λόγους τδ αίμα άνέβη 
είς τήν κεφαλήν του καί έσκασεν άπδ τήν λύπην του.

Τά γεγονότα είς τά όποια άναφέρεται τδ άσμα τοΰτο είναι τά επόμενα. 
Μετά τήν άλωσιν τής Βοσνίας, περί τδ 1463, ό σουλτάνος Μεχμετης πρου- 
χώρησε πρδς τήν Έρζεγοβίνην καί ήνάγκασε τδν δοΰκα Στέφανον νά τώ 
πλήρωσή φόρον και νά τώ παρκδώση όμηρον τδν υιόν του Στέφανον. 
Αύτδς δ ί'διος δούς Στέφανος είχε προηγουμένας ερίσει μ.ετά τής δημο
κρατίας τής 'Ραγούζης, περί τδ 1453, ένεκα τοϋ υίοϋ του Βλαδισλάου, 
δστις είχε καταφύ^ει είς Ραγούζαν μετά τής ύπδ τοΰ πατρός του διαζευ- 
χθείσης μητρός.

Ιδού τέλος παράδειγμα υπερβολής κοινής έν τοΐς σλαβικοί; λκοΐς:
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Δέν φοβούμαι ού'τε τδ σκότος ούτε τά σύννεφα.
Ούτε τδν ποταμόν Βερβάς μέ τά εύμετάβολα νερά του. 
Φοβούμαι τδν πολυαγάπητου μου όταν γρυνίάζει.
Δέν τοϋ έ'καμα έν τουτοις τίποτε.
Μήπως τυχόν πκρετήρησα κανένα ;
Άλλ’ έάν οί οφθαλμοί μου παρετηρησαν
Ή καρδία μου δέν είδε τίποτε.
Ού'τε είδεν ού'τε επιθυμεί άλλον»

Μέχρι τών καθ’ ημάς ημερών, ή βοσνιακή καί ή έρζεγοβινιακή φιλολο
γία δλοσχερώς συνεκεντρώθη έν τή ποιήσει.

Τά ωραιότερα άποσπάσματα τής ηρωικής ποιησεως ταύτης εύρηνται έν 
ταΐς άκολούθοις άφηγήσεσι.

'Μάρκος Κράλιεβιτζ, τδ Μίτζα Μιχάτ, Πιλέ Νκγιαρίμ, Ήλικς Σμίλια- 
βιτζ, Ήλίκς Ζερζελέρ, Λουκάς Γιαϊτζαμτζής.

Ό Μάρκος Κράλιεβιτζ, είναι ό 'Ηρακλής τών μεσημβρινών Σλάβων1 ή 
εποποιία του σχηματίζει πλήρη κύκλον.

Έν τοΐς μεταγενεστέροις χρόνοις, πρέπει ν’ άναφέρωμεν έν ποίημα άρ
κετά μακράν, Όζεβτνίτζη. Είναι τδ αριστούργημα τής Ίουγοσλαβικής 
γλώσσης. Τδ έ'ργον έζετυπώθη έν Άγραμ, άπδ τοΰ 1862 μέχρι τοΰ 1868. 
Περιλαμβάνει τρία μέρη, α) Όβρέν, β) Λουκάς Βουκάλοβιτζ καί γ) ό πό- 
λεικος κατά τοΰ Μαυροβούνιου. Ό συγγραφεύς, δστις ύπεζέφυγεν έπιμόνως 
τδν θαυμασμόν τών συμπατριωτών του, έγεννήθη έν Ερζεγοβίνη' σήμερον 
είναι φραγκισκανός μοναχός, καί ζή μεμονωμένος έν μοναστηρίφ τής 
Βοσνίας. Δέν διστάζω νά τδν άνακηρύζω ώς τδν Σλάβον "Ομηρον καί νά 
τδν θέσω πολύ άνω τοϋ Γόνδουλιτζ, τοΰ 'Ραγουζαίου συγγραφέως τοϋ 
'Οσμανίδου.

Άφ’ ετέρου, θ’ άναφέρω έν έ'ργον τοΰ Βέντζεβιτζ, 'Εθνικά άσματα των 
εν 'Ερζεγοβίνη Σέγδων, Βιέννη, 1866. Τοΰτο περιεχει πιστήν συλλογήν 
τών δημωδών ποιήσεων τής επαρχίας ταύτης αϊτινες συνελέγησαν ύπδ 
τοΰ συγγραφέως έκ τοΰ στόματος αύτοΰ τών ραψωδών.

Οί Βόσνιοι καί οί Έρζεγοβίνιοι έχουσιν απειράριθμα τερπνά παιγνί
δια προορισμένα διά διασκέδασιν κατά τάς μακράς τοϋ χειμώνας νύκτας. 
Τά παιγνίδια ταΰτα συχνάκις συνοδεύονται ύπδ κομψών έγκυκλίων χο
ρών, οϊτινες άναμιμνήσκουσι σχεδόν πάντες τήν εποχήν τής μάχης τοϋ 
Κοσσόβου, ή τάς άπαισίους ημέρας τών άγάδων καί τών τιμαοιωτών.

Δυναται τις είπεΐν δτι τά ήθη, τά έθιμα καί τά άσματα τών οποίων 
ενταύθα έγένετο βραχύτατος λόγος θά άνήκωσιν εντός ολίγου είς τδ πα
ρελθόν. "Οντως, ή είσοδος τών Αύστριακών είς τάς καταληφθείσας επαρ
χίας θά μεταρρύθμιση ολίγον κατ’ ολίγον τά πάντα. Τά αρχαία ένδύ- 
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ματκ εξαφανίζονται ήδη’ τά παλαιά έθιμα μετ’ άτολμίκς τίνος δηλοΰν- 
ται πλέον' μόνος δ' ό πατριωτισμός δστις τοσοΰτον εγκωμιάζεται έν ταϊς 
σλαβικαϊ; ποιήσεσι, θά δικτηρή τδ ίερδν πυρ έν ταϊς καρδίαι; τών Ίου- 
γοσλάβων. ’’Αδουσι χαμηλοφώνως άλλά συχνά τήν ηρωικήν ταύτην 
στροφήν.

Εις τδ Κόσσοβο δπου τρέχουσι τέσαρες πηγαί 
έπέρασε ποτέ Σλάβος ταξειδιώτη;.
Ή πρώτη άνέβρυε γάλα καθαρδν 
η δεύτερα έχυνε κόκκινον αίμα, 
η τρίτη διέσπειρε μαΰρον κρασί, 
άπδ τήν τετάρτην έρρεε καθαρδν ύδωρ. 
Ό ταξειδιώτη; είπεν" είς την πρώτην πηγήν 
Διατί νά τρέχη είς τά; πεδιάδα; ταϋτα; γάλα ; 
— Διά νά άνατραφοϋν οι απόγονοί σου.
’Ακολούθως προχώρησα; είς την δευτέρκν, «Καί σύ ;»
—’Ενθυμίζω τήν αίωνίαν έκδίκησίν σου. 
’Αποτείνεται κατόπιν είς τδ μαΰρον κρασί
— Διατί νά έξερχεσαι τών σπλάγχνων της γης ;
— Διά νά σοΰ δώσω καρδίαν σκληράν*
Πρδς τήν τετάρτην «Καί σύ, διατί τρέχει; ;
— Διά νά άκοπλυνω τδ αίσχος άπδ τδ πρόσωπόν σου.τ>

Τδ άσμα τοΰτο έγεννήθη είς τά σύνορα της Έρυεγοβίνης· άλλά τδ έ- 
παναλαμβάνουσιν δλοι διά φωνής χαμηλής καί άναμένουσι μετά τών σλά- 
βων αδελφών των τήν άνασύστασιν της αυτοκρατορίας, ήτις τόσον άπη- 
νώ; κατεκερματίσθη έν Κοσσόβω ύπδ της τουρκική; σπάθης.

(Έκ τοϋ Γαλλικοί)
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'Ρε-ζέτα

Πτωχείας τής πνευματικής τήν ρίζαν νά φυλάςγς, 
τά άνθη τή; ύπομονής υστέρα νά συνάξγς 
καί φύλλα ταπεινώσεως, καί προσευχής κλαδίον, 
καί μέσα στή; υπομονή; τρίψαι τα τδ γουδίον, 
και εί; τών έργων τών καλών τήν σιτα περασαι τα 
καί εί; τδ συνειδήσεω; τζουκάλι έμ.βαλέ τα 
καί μέ δακρύων τδ νερδν πΐασαι καί πότισαί τα 
κ’ εί; τής άγάπη; τοΰ θεοΰ τήν φλόγα έμβρασαί τα, 
καί δταν βράσωσι καλά, έπαρε κενωσχί τα, 
μέσα στδ διακρίσεως πινάκι έμ.βκλε τα, 

, , X . ι vs r 'και με την ευχαριστησιν πλας ανακχτωσαι τα 
κκί μετά κκτανύξεως έπαρε καταπλε τα" 
καί νά ίδή; τί γιατρικό, τί Οαυμαστδ σεκρετο, 
σέ συμβουλεύω, άδελφέ, πάρε, δοκίμασαί το.
Νά, είπα, άνθρωπος σοφδς, γλατρδς έκλελεγμένος, 
μέ στδ παγκόσμιον αύτδ σχολεϊον σπουδασμένος. 
Πόσα φλωργ’ά, τδν ερωτώ, θέλεις νά τήν πωλήσγς ; 
τίποτε, λέγει, δέν ζητώ, μόνον νά δαγ’αντίσ'ρς 
νά καταπλή; τδ γίατρικδ, διά νά εύζωήσης, 
καί ζών καί μετά θάνατον ζωήν νά απόκτησης. 
’Επήρα τήν ρετζέτα του αύτήν μέ κάθε τάξιν, 
καί είπα κΓ άπεφάσισα νά κάμω καί τήν πραξιν.

Εύγαίνοντα; άπδ έκεϊ σ’ έν’ άργαστήρ’ έμπήκκ, 
καί πράγματα διάφορα μέσα έκεϊ εύρήκα. 
Πόσα πωλεϊς, τδν ερωτώ, αύτδ όπου γυαλίζει ; 
μάλαμα είναι βέβαια, αύτδ πολλά αξίζει. 
"Οσα γυαλίζουν, λέγει μου, μην τά θαρρεί; χρυσίον, 
γίαλίζει βέβαια κΓ αύτό, πλήν εϊν’ χαλκοΰν άγγεϊον. 
άμή αύτδ τδ νόστιμον, ώραϊον τεφαρίκι; 
τής Κίννας βέβαια θαρρώ νά ήναι φαρφουρλίκι. 
’Όχι, μέ λέγει, φίλεμου, αύτδ ειν’ ένα σώμα,

’Ίδε σελ. 394.
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που τ'ό'φτικσ’ ένας τζουκαλάς μέ άχυρα κα'ι χώμα, 
άμή αύτδ το νόστιμον ; ν’ άχα κ’ έγώ λιγάκι.
Βλέπεις θωργίάν, μέ λέγ’ αυτές, δμως είναι φαρμάκι*  
στην γεΰσιν φαίνεται γλυκόν, πλην—φαρμακώνει, 
και τούς άνθρώπους ποϋ το φάν, εύθύς τούς θανατώνει’ 
μ? αύτδς ό νέος ποΰ είν’ έδώ στής νίότης τά κανάκια, 
άκόμι δέν τοϋ φύτρωσαν, άκόμι τά μουστάκια, 
αύτος, μέ λεγει, ποϋ θωρεϊς είν’ πεπαλαιωμένος, 
μά γένεία, καί μουστάκια είναι μπαρμπερισμένος· 
μ.’ αυτή η δάμα ποΰν έδώ, τί νιούτζικη μαδάμα ; 
εις τον καιρόν της βέβαια είναι νά παίζη δάμα. 
αύτη, μέ λέγει, δέν θωρεϊς; έχει, γιαπμάδες δόντια’ 
και σύ μέ λές πώς είναι ν]ά πολλά μικρή στά χρόνια ; 
μά κείνος ποΰ δημηγορεί σάν ρήτορας μεγάλος, 
αύτος ειν’ άνθρωπος σοφός βέβαια παρά άλλος ! 
αύτύς δέν ξεύρει γράμματα παντάπασι, μέ λέγει, 
δμως δπόταν όμιλεϊ, φαίνεται, ρητορεύει.
Λοιπόν θέ νάναι, λέγω τον, άπ’ την Κεφκλονίκν, 
δποΰ την έ'χουν φυσικήν αύτήν τήν εύγλωττίαν’ 
δχι, μοι λέγει, παντελώς δέν ειν’ κεφαλονίτης, 
είν’ όμως ένας άνθρωπος χρυσίτης άργυρίτης. 
Καλά το λέγουν, λέγω τον, χρυσός δταν λαλήσγ, 
χρυσά είναι τά λόγ’α του, και άς μην έ'χουν χρήσι’ 
άμή έτοΰτο, λέγω τον, τι ώμορφον αρνάκι ! 
φαίνεται, λέγει σάν άρνί, πλήν είναι λιονταράκι*  
άμή αύτδ τδ Παρδαλόν τδ ώμορφον πουλάκι ; 
αύτδν άσπίδα μέ πτερά, μοί λέγει, άδελφάκι. 
άμή έτοΰτο ποΰν έδώ μικρόν πκλικαράκι ; 
έτοΰτο είναι, φίλε μου, χίνδικο μαϊμουδάκι’ 
άμή γΓ αύτο τί θέ νά πγς ; δέν είναι χαμαιλέων ; 
δ/ι μοί λέγει, μάτια μου, αύτο ’ναι μέγας λέων 
ώ τήν καϊμένην, τήν μικρήν αύτήν τήν Περδικίτζαν ! 
αυτή είναι, άφεντη μου, μοί λέγει, άλωπίτζα.. 
Τί κουριόζα πράγματα ! τί τέρατα τοΰ κόσμου ! 
χάνω συλλογιζόμενος τά μέτρα τοΰ νοός μου. 
άλλα τά βλέπεις φαίνονται, κι’ άλλα τώ οντι είναι, 
στοΰ κόσμ.’ αύτοΰ τά πράγματα άλήθεια δεν είναι’ 
άς φύγω νά μή πλανεθώ κ’ έγώ τδ νά ψωνίσω, 
κάνένα πρ'άγμα ψεύτικο καί τδ μετανοήσω, 
νά στοχασθώ πώς ψούνισα τάχα κανένα φίλον,

κ’ υστέρα νά μεταβληθγ είς ένα κακόν σκυλον, 
ή νά θαρρώ τδν Νάρκισσον πώς έ'χω ψωνισμένον, 
κ’ υστέρα έ'ζαφνα νά δώ Θερσίτην ψωργιασμενον, 
ή νά θαρρώ άγόρασα κάμμίκν Νηρη'ίδα, 
κ’ υστέρα ν’αύ'γγ μΐά σκληρά κάκιστη έρυννίδα.

Μόλις έγλύτωσ’ άπ’ έκεΐ, εύρίσκω μνίάν Μανδάμα, 
δποΰ περνοΰσεν άπ’ έκεΐ εις ένα χρυσόν άρμα. 
Σινιόρ, μοί λέγει, άνηψέ, παράπονον μεγάλον 
έ'χω μαζί μέ λόγου σας, στον κόσμον παρά άλλον, 
ποΰ δέν καταδεχθήκετε είς τδ άρχοντικόν μου, 
ν’ άρθήτε νά κονέψητε, ποΰ σ’ έ'χω έδικόν μου, 
μόνον γυρίζετε έόώ, κ’ έκεΐ στδ Πανηγύρι, 
κ’ έχετε τδ κο άκι σας μέσα σε άργαστήρΓ 
δμως φαίνεται βέβαια δέν ή'λπιζες νά ευργς, 
μίαν γενεάν ωσάν έμέ, γιατί δέν μέ ίςεύρεις. 
ΙΙκρκκαλώ ορίσετε μέσα είς τήν Καρετα 
νά σΧς είπώ έγώ πολλά μυστήρια σεκρετα. 
Εύθύς έγώ άπόρησα πώς βρεθηκε γενίά μου, 
μία μαδάμα σάν αύτη, καί νάναι καλή θειά μου. 
ΙΙοτέ έγώ δέν ή'κουσα τήν μάνα μου Σοφία 
πώς ν’ άχγι μίαν άδελφήν νάναι στήν ξενιτεία. 
Μ’ ολον τοΰτο τδ κάλλος της, κ’ ή τζιριμόνιαίς της 
μέ είλκυσαν νά γελασθώ είς ταϊς γαλήφειαίς της. 
Έμβήκα στήν Καρετα της λοιπδν μέ προθυμίαν 
καί πήγαμε σέ μνίάν λαμπράν, ώραίαν κατοικίαν, 
άφ’ ού μέσα έμβήκαμε, μέ περιτριγυρίζει, 
είς δλους τούς όνδάδες της, καί μέ τούς σεργιανίζει, 
βλέπεις έτοΰτα τά λαμπρά, λέγει μου, τά σεράγία 
κι’ αύτά τά τζεβαερικά πολύτιμα πετράδια, 
βλεπεις δλα τά πλουτη μου μέ τά όμμάτιά σου, 
αύτ’ άναι δλα μάτία μου, αύτά είναι δικά σου’ 
δσην άγάπην είχον γώ ποτέ στήν άδελφή μου, 
τώρα τήν έ'χω είς έσέ, καί σ’ έ'χω για παιδί μου. 
’Έχεις τής μακαρίτισσας τά προτερήματά της, 
τδ πρόσωπον, τά φρύδια της, καί τά όμμάτιά της’ 
μ.οί φαίνεται θωρώντάς σε, άλήθε’α πίστευσαί μου, 
τήν άδελφήν μου πώς θωρώ, χρυσέ άνεψιέ μου. 
Λοιπδν ποΰναι τά ροΰχά σου; στείλε τα νά τά φεργς, 
νά κάθεσαι, παιδάκι μου, μαζί μου καί νά χαίργς.
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Έπίστευσα τά Μγ.χ της, ταΐς ψευδογαληφειαΐς τνίς, 
δέν ξεύρω πώς πλανέθηκα κΐ'απδ ταΐς εύμοφιαϊς της.·· 
Έπήγα λοιπόν κ’ ή'φερα κεΐ κα'ι τδν χϊίμπέ μου, 
το στρώμα μου, το πάπλωμά, κι’ αύτδν τδν σιτζχδέ μ,αυ. 
Και δια τζελεπλικι μου της δίδω εις τά χέργία, 
ύλην την σερμαγίαν μου, κα'ι κάπο’κ τζεβαέργία.
"Ελαβον περιποίησιν μεγάλην κολακείαν, 
καμποσαις μ.εραις καμνωντας μαζί της συντροφιάν, 
τόσον όποΰ μέ έκαμε σχεδόν αύτη η θεία, 
νά την μετρήσω βέβαια σωστήν αφροδισία. 
Μίαν ημέραν έφυγα, καί πήγα στδ παζάρι, 
κι’ αγόρασα και πατερμα έγώ ένα ζευγαοι 
να τα τραβώ καμνίά φορά διά νά έγλενδίσω, 
η αληθέστερου ειπεΐν γΐά νά μετανοήσω" 
γυρίζω ύστερα νά βρώ τής θείας μου τδ Παλάτι, 
αντί γΐχ τούτο εύρηκα ένα σωρό αλάτι.
'Ρωτώ τι νά έγίνηκε της Θείας μου τδ σαράγι, 
με λεν, εκείνη εφυγε και άλλαχοϋ υπάγει. 
"Οθεν έγίνη άφαντη κι’ αύτη, κκί τδ Παλάτι, 
κι αντις εκείνου έμεινεν ένας σωρδς αλάτι.
Ημείς δέν τδ ίξεύραμεν τδ πώς την είχες θεία, 
ζευρομεν μόνον πώς αύτη λέγεται γαληφεια 
καί πώς είναι μ viz άρπυια μέ σχήμα γυναικεΐον, 
δπου αρπκζει τα φλωργίά μεσ’ άπδ τδ πουγγεΐον. 
Λοιπον άν ήσουνα μωρός, πάρε φάγε κομμάτι, 
άπδ τκλάτι πουν αύτοϋ, και μή ζητής Παλάτι, 
καλκ μ.ε εδιωρθωσεν, είπα, αύτη ή θείά μου 
πάνε κ’ οί χΐίμπέδες μου, πάνε ώς τά σολδίά μου.

Φυγών εκεΐθεν το λοιπόν, ολος αφανισμένος 
μέ τδ αλάτι μοναχά καλά αλατισμένος, 
ακούω οπού φωναζεν έναν άργαστηργ’άρη, 
παρτε διαμ.αντι καθαρό, πάρτε μαργαριτάρι. 
1ι πραγμα, λέγω, είν’ αύτό ; μετάνοια, μοί λέγει', 
τδν πήραν καί τά κλάματα, &χ\ άρχησε νά κλέγτμ 
Τδν ερωτώ τδ διατί, τά μάτια του δακρύζουν ; 
Λυπούμαι λέγει, φίλε μου, κείνους ποϋ τήν ψωνίζουν. 
Καλόν ήτον, οί άνθρωπο'ι νά μή τήν έψωνίσουν.
Νά μή ξεπέσουν στδ κακόν, καί νά μετανοήσουν, 
μέ δλον τούτο έρχονται πολλοί καί τήν ψωνίζουν 

κα'ι τήν πωλώ πολλ’ άκριβά, μ’αύτοί δέν βζργεστίζουν. 
Μ’ έπήρανε τά κλάματα, και μένα τον καίμενον, 
τδν εαυτόν μου βλέποντας δλον αφανισμένου.
Άπδ τήν θειάν μου τήν καλή, πούλεγαν Γαληφεια, 
ποϋ μ.’ άρπαξε τά ροϋχά μου, μαζί με τα σολδία. 
καί είπα τον, ώ φίλε μου δός μου κ’ εμε- κομμάτι, 
άσπρα δέν έχω, μέ θωρεΐς, πλήν βάζω αμανατι, 
αύτδ τδ ροΰχον ποϋ φορώ δια παρηγοριά 
τά άλλα μέ τά άρπαξεν ή θεία μου Γαληφεια. 
Εσύ αγόρασες λοιπόν μετάνοιαν μεγάλην, 
πήγαινε, λέγει, στδ καλδν δεν σε χρειαζετ άλλη· 
"Ομως φυλάξου στδ έξης να μη ξεπεσγς πάλι, 
γΐκτ’ όποιος σφάλλγ δυω φοραΐς, εχει τρελλο κεφάλι. 
Φεύγω συλλογιζόμενος, καί μετανοημενος, 
καί έ'λεγα, καλά λεγε κ’ έκεϊνος δ καϋμενος. 
"Οποιο γυαλίζει, μ.ή θαρρείς πώς ειν μαλαματένιο, 
είναι μπακήρι, σίδηρο, καί μεταλλοπαφλενιο 
νά ποϋ κ' έγώ τδ έπαθα, μνιάν, ποΰ Θαρρούσα Θεία, 
εύγήκε μ’α τζεγκίστρια, μάγισσα Γαληφεια.
Τώρα λοιπόν πώς νά γενώ ; πώς ν’ αυγω στο παζαρι; 
καί ποϋ νά εύρω γιατρικό, τδν πόνο μου νά πάργ; 
Έκεϊ ποΰ αναστέναξα μέ δλον μου τδ πνεϋμα 
"Ενας αίδήμων άνθρωπος, βλέπω καί κάμνει νεΰμα 
"Ελα, παιδίμου, λέγει μου, σύστασιν νά σοί δώσω, 
ποΰναι μεγάλο γιατρικό, καί νά σέ βαλσαμώσω. 
Καλά, τδν λέγω, κύριε,'μά δέν έχω σολδία, 
νά άγοράσω άπ’ αύτήν, εγω την ιατρειαν.
Δέν κάμνει χρεία, λέγει μου, ύστερα μέ τεργίάζει:, 
άφ’ ου λάβγς τήν σύστασιν, τδ χρέος σου το βγάζεις, 
Έπήρα τδ λοιπδν αύτδ τδ βάλσαμον σπουδαίως, 
καί βλέπω μετεβλήθηκα μ’ αυτό εγω ταχέως, 
σάν ποΰ νά βγήκεν άπδ μέ μία μορφή κτηνώδης 
καί έλαβον τδ σχήμα μου. πάλιν τδ άνθρωπώδες. 
’Εκείνην δπου’πέταξα έφαίνονταν σάν όνος, 
κ’ εύθύς τρομάρα μ’ έπίασε, κ’ ένας μεγάλος πόνος. 
Άφ’ ου τδ λοιπδν άνθρωπος έγώ έγινα πάλιν, 
κι’ άπόκτησα μετ’ού πολύ κυβέρνησιν μεγάλην, 
γυρίζω πρδς τδν δανειστήν, τδ χρέος μου πληρώνω, 
καί δτι έμαθα έγώ, καλά τδν βεβαιώνω, 
δτι είναι σοφώτεράι αί δεύτεραι αί σκεψεις"
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'/■X'. ταξζι, λεγει μου, λοιπόν, σ’ αύτδ νά άληθέψνις’ 
το γνώθι σαυτον βάλλε το καλά μέσα στον νουν σου, 
και σ όσα σ είπα, άνοιξαι κκλά Λαλά τδ ους σου.

;■ ι

JZ^Pt!rτειπ’ εγω, κ’ έκινησα τδν δρόμ,ο*  
κ εκεί περνώντας θεωρώ σάν ένα γκεντιλόμ.ο*  
Σινίδρ μέ λέγει, φαίνεται, εσύ πώς είσαι ξένος 
κ~ απο την πολιτείαν μ.ας δέν είσαι μαθημ.ένος. 
Ορίστε πίετ’έναν καββέ εδώ στ’ αρχοντικό μου, 

δεν ζευρο πώς»σέ αγαπώ ωσάν παιδί δικόμου*  
Γ’ατι με το παιδακι μου κ’ εσύ σωστά μοιάζεις, 
π’οϋ έχω εις την ξενιτιά στά μέρη τά τής Γάζης. 
θΧι> Σινιόρ, δεν μ.ε .πλανάς κ’ εσύ ωσάν τήν θείά μου, 

αγκλ^α γαλία να βρεθής, ν’άσαι και σύ γενειά μ.ου. 
Εκείνην τήν ώνόμαζαν "Αρπυια Γαληφεία, 
μήπως κ’ εσύ άπατεών είσαι τγ άληθεία;
Εφυγα τδ λ.οιπδν ευθυς κ’ έπηγα σ’ ένα τόπον 

και ηυρα τους συντρόφους μου μέ περισσόν μου κόπον, 
και τους εδιηγήθηκα όλα μου τά συμβάντα, 
ολα μου τα συμπτωμ.ατα σωστά, και κατά πάντα. 
Τώρα με λέγουν τδ λοιπδν τ,ί κάμνομεν; κινοϋμεν ; 
να φυγωμεν απδ εδώ ; ή πάλη σεργιανοΰμ.εν ,· 
άς φυγωμεν, τούς είπα γώ, και εΐ'χαμεν κίνηση, 
όμως ακοΰμε κάποιον οπ’ είχε διαλαλήση. 
’Ελάτε ν’ αγοράσετε έχω καλαϊς γυναίκες, 
και φραγκισες και τούρκισες οβρέσσαι'ς και ρωμαϊκές, 
και ευμορφαις και άσχημαις, κονταϊς ψιλαΐς λιγνούλαις 
άλλαις μέ μαϋρα τά μαλίά, καί άλλαις ξανθοπούλαις. 
Επήγα το λοιπδν σ’ αύτόν, μέ έρωτα ποιαν θέλεις, 
έμορφη νάν ή άσχημη, ποιαν νά πάργς μέλλεις ; 
Ωμορφη, είπα του έγώ, καλά κεϊνος μ.έ λέγει, ' 

πλην είναι ύπερήφανη, και άρχησε νά κλαίγ·/].
Δός μου λοιπδν μνίάν άσχημην, τδν λέγω, άν όρίζγς*  
εγω στην δίδω, λεγει μ.ου, πλήν θά μετονοήσης. 
Διότι άν ήν’ εύ'μ.ορφη είναι κοινή, ώς λέγουν, 
η άσχημη είναι ποινή, κι’ όσοι τήν πέρνουν κλαίγουν. 
Δός με γυναίκα τδ λοιπδν, λέγω τον, καί μέ πνεύμα, 
καί τάς θελήσεις μου αύτάς, νά νοίώθρ μέ τδ νεϋμα. 
Ευγαλε και με δίδει μνίά, τήν λέγανε Φροσύνη, 
μονον πετζι καί κόκαλα σάν ένα τελατίνι*  
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τ’ είναι ετούτη, λέγω τον,ζδός με μίαν μεσαιαν, 
μήτε πολλά ζαρίφισσα, μήτε πολλά χυδαιαν, 
νά έχγ, γνώμην μοναχά καλήν, και τόσον φθάνει, 
γΐατ’ όποιος όλα τά ζητεί, μόνον τδν κόπον χάνει. 
Ευγαλε και μέ έδωσε μνίάν άπδ τήν 'Ελλάδα, 
μήτ’ άπ’ τήν Φράντζαν ήτανε, μήτ’ άπδ τήν Όλλάνδα. 
Πόσα γυρεύεις, τδν ρωτώ, τζάμπα σοί τήν χαρίζω, 
μοί λέγει, προίκα μάλιστα έχει και τήν προικίζω. 
Καλά, τδν λέγω, τδ λοιπόν, και προίκα και γυναίκα, 
έγώ άπ’ αύταϊς έπερνα άκόμη πέντε δέκα*  
δέν τ’ έχουσι συνήθειαν, μέ λέγει, πέντε δέκα*  
άλλ’ ένας άνδρας νά βαστ$ μίαν γυναίκα γραΐκα.
Πάοτην και πήγαινε λοιπόν, τήν προίκα πλήν προσεχου, 
νά μήν χαλάσης, φίλε μ.ου, απο αυτήν απεχου. 
γΙατι προίκα δέν χάνεται, μάλιστα άν ρωτήσης, 
αύτή πληρώνεται διπλή σταϊς κόραις ποϋ γεννήσεις. 
Τότε τδ έκατάλαβα ή Προίκα τι σημ.αινει, 
πώς εις τά χέργία τών άνδρών αύτη ποσώς δεν μενει. 
Τήν πήρα τδ λοιπδν αύτή, κ’ έπηγα σ’ άργαστήρι, 
όπου πωλοΰσ’ έν άκριβδν πολύτιμον ποτήρι.
Τί πράγμα άξιόλογον, ρωτώ, πόσα τδ δίνεις;
Μέ λέγει, δέν έχει τιμήν, είναι τής σωφροσύνης, 
ά,ν πίνωσι μαζί σ’ αύτδ πάντα οί πανδρευμενοι’ 
Θέ νάνε πάντα ήσυχοι, και ευχαριστημένοι.
Νά τ’ αγοράσω γυρευσα, με είπε, θελεις, τοχεις, 

' άν και εσύ καί ή γυνή τδ θελγ, αυτή δπ όχεις.

Άφ’ ού γυναίκα ψούνισα, είχα άποφασίσω, 
νά πάγω σέ καλή μεργίά, διά νά κατοικήσω. 
Βλέπωντας ο πραγματευτής πόύ'μουν συλλογισμένος, 
μέ λέγει, έκατάλαβα γΐκτ’ είσαι ζαλισμένος. 
’Εσύ γυρεύεις γλά ν’αύρής μίαν καλήν μερίαν, 
γΐά νά ύπάγης εις αυτήν νά κάμγς κατοικίαν. 
Πλήν ί'ξευρε, καμν’ά μεργίά δέν έχει ησυχίαν, 
όπου κι’ άν πάγης, θέλεις βρει όλο παραξενίαν. 
στήν Κίννα καί εις τδ Παπδν θέλουν στραβαΐς-ταϊς μίταις. 
εις τήν Περσίαν άγαποϋν ν’ άναι γεροκομηταις.
Στήν Χαμπεσίαν θέλουσι ν’ αχούν χοντραΐς άχείλαις, 
καί φτ’ά ωσάν γαϊδουρινά, καί τά τρυποΰν μέ σμυλαις. 
Εις τήν Τουρκίαν έχουσιν είσέ τιμήν τά γένεία,
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φραγκοι τα μπαρμπερίζουσι, γ’ά νά μή Θέλουν κτένια. 
Αλλου τιμοΰνε ταΐς πορδαΐς, άλλου κ’άηδιάζουν, 

ν ακούσουν δτι πέρδεσαι,‘ευθύς σέ Θυσιάζουν, 
αλλ’ όμως το χειρότερον πωλοΰν στά μκκελεΐα 
στοΰ Κογκου τδ Βασίλειον κρέατα άνθρωπεΐζ, 
κι’ ακόμη πλ’δ χειρότερον εις τήν Αιθιοπία 
πωλοΰσι τδν πατέρα του; τά ί'δια παιδία, 
κ.αι η ρ.ητερα τά παιδ1α_τά πάγει στδ παζάρι, 
και εις του; φράγκου; τά πωλεΐ ένα σολδί νά πάοη" 
Οριως το ετι χειριστον, ή'κουσα, είναι τόποι, 

που τα; γυναίκας των κοινά; τά; έχουν οί άνθρωποι” 
λοιπον ποϋ ήθελες ΰπ<γς νά εύρης ^ησυχίαν ;
οποϋ κι’ών πας κα'ι ών σταθής θαβοής παρατονίαν" 
λοιπον, αδέλφια, πίάσετε δρόμον δπου σάς βγάλει 
έκεΐ νά κατοικήσητε, καί μην γυρευετ’ άλλη· 
οποίος ζητεί καλλήτερα, χειρότερα εύρίσκει, 
χάνει τον κοπον άκαιρα, καί τον κατζναλίσκει,

Έπιάσαμεν την στράταν μα; λοιπδν κ’ άναχωροΰμεν, 
δπόταν νά μάς προσκαλή ένας έκεΐ άκοΰμεν.
Απο την Φρζντ,αν ήτανε και άπ’ την ’Ιταλίαν, 
δεν μέ τδ είπε παντελώς, πλήν μ.’ είπε μέ φιλίζν, 
να τον ειπώ ποϋ με σκοπδν πάγω γιά κατοικίαν. 
Κ’ εύθυς ηρχησε νά μέ πή, και μίζν ιστορίαν, 
Πώς εις τοϋ κόσμου την άρχήν, την πρώτην ηλικίαν, 
ητον μιά κατάστασις χρυσή, χρυσοΰ; αιώνας, 
οπού όλοι οι άνθρωποι ζοϋσαν χωρίς αγώνας’ 
αφ’ ού δμως μία γυνή, ποΰ λέγανε Πανδώρα, 
ενζ πιθάρι τζακισε δεν ζεύρω σέ ποΑζ γωρα, 
ευγηκαν δλα τά κακά, κα'ι διασκορπίσθηκαν 
σ’ δλον τδν κόσμον έ'τρεξζν, και διαμοιρασθήκαν ' 
είς την ’Ασίαν έτρεςαν τρυφή, φιληδονία, 
εις την Ευρώπην έδραμεν δλη ή Πανουργία, 
εις δε την ’Αφρικήν αύτην σκληρά θηριωδία, 
κ εις δλην την ’Αμερικήν άκρα αναισθησία" 
Και κατα μ.ερος ε'στησε Θρόνου; της Δεσποτείας 
εις κάθε επικράτειαν σ’ δλας τάς επαρχίας" 
στην Ρώμην, λέγουν, έστησεν η έπαρσις τδν θρόνον : 
εις την Κωνσταντινούπολή άπέστειλε τδν φθόνον 
υστέρα^ μετεβλήθηκαν είς ένα κακδν φόνον, 

ώστε δποΰ οί άθλιοι έχασαν και τδν θρόνον" 
η μέθη, λέγουν έφυγεν, είς την Άλεμανιαν, 
καί ή κακή διχόνοια μέσα στην Πολονιαν, 
τδ δέ φιλόπλουτον αύτδ πήγε στην Ιγγλιτεραν, 
νάκολυμβοΰν ωκεανούς νύκτα και την ημέραν. 
Στην Φράντζαν έκατοίκησεν η τοΰ νοος λεπτοτης, 
η πανουργία τών ηθών και επιτηδειοτης, 
ή'τις και διαγείρουσα ολην την Νατζιόνε, 
τέλος έκαταστήθηκε μν’ά ρεβολουτζιόνε.
Είς την 'Ρωσσίαν, λέγουσι, πώς πηγεν η σκληροτης, 
πλήν τούς σκεπάζει ή ισχύς καί η ρωμαλαιότης 
είς τδ Μπερλίνι έ'φθασε κάποια τις στρεβλότης, 
πλην την νικά ή φρόνησις, κι’ αυτή η σταθεροτης 
Είς τήν Σβετζίαν πήγασι καλάνακατωμένα, 
πλήν χάνοντας τήν Κάρολον δεν εμεινε κανένα 
στήν Δζνιμάρκα έφθζσε μζταιοφαντασια, 
τδ νά μετροϋνται ήρωες εν τή μικροπρέπεια 
ή Βενετία έλαμψε με τά πολλά σεκρεττα, 
πλήν οί Γάλλοι τήν πήρανε αύτήν μέ τήν τρομπέτα" 
οί 'Ισπανοί φαινόμενο', κατόλικοι τζελαντοι 
και τών ηθών τών παλαιών γενναίοι προτεστάντοι, 
γενναίως έπροστάτευσαν την πάτριον θρησκείαν 
μέ πόλεμον πολλά σκληρδν καί αιματοχυσίαν.

"Εσπέρα νάάπαριθμή άρχησε μέ ίνφάντία, 
ποίαις κακίαις στόλισαν τά γένη μέ τά σάρτία, 
λέγωντας στούς πρζγμκτευτας επήγε η άπατ,η,. 
εις-τούς τεγνίτας ή ψευτιά, η μαργιολϊα στο ναύτη, 
είς τούς άζιωμζτικους, και του; οφφικιαλου; 
πηγεν ή περηφάνεια πλιότερου, παρά σ’ άλλους" 
αν πής και ή πολιτική σ’ αύτδ δέν αμαρτάνεις, 
γΐατ’ δσα καί αν σοΰ είποΰν, σ’ζύτζ πίστιν μή βάλεις" 
ή δέ ύευδής ύπόκρισις πήγε στους ερημιτας, 
μάλιστα, καθώς λεγουσιν, είς τους αγιορειτας 
ή πανουργία ή λεπτή γύριζε στο σωκακι, 
στούς ά/δρας δεν ήθελησε να καμ’ αυτή κονάκι, 
δλη αύτή έδόθηκεν, δλη είς ταΐς γυναίκες, 
τήν πήραν ρωμν’αϊς, φράγγισσαις, τούρκισσαις καί έβρέκαις. 
Τέλος πάντων έπρόσθεσε σ’ αύτήν τήν ομιλίαν 
ακόμη διηγούμενος αύτήν τήν ιστορίαν,
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Πως θ', dsol μίαν φοράν τδν ’Όλυμπον άφησαν 
καϊ ήλθαν και κατέβηκαν στην γην κ’ έκατηκήσαν» 
κ’ έξ αιτίας τών σκληρών Τιτάνων, καί Γιγάντων, 
ποΰ τρόμαξαν τδν πόλεμον αύτών τών άριμάνων 
ή διατί θεοί θεαΐς άγάπησαν, ανθρώπου;
διά νά συναναστραφοϋν παντού σ’ δλους τού; τόπους» 
Ός τόσον ό Ζευς έκαμε κονάκη στην Περσίαν, 
στην Βασιλείαν τοϋ Μογόλ, κ’ είς δλην την Τουοκίαν, 
δ ’Άρη; μετά τών Σκυθών, 'Ελλήνων και 'Ρωικάνων’ 
και τώρα μετά γενεών, είναι τών άοιμάνων, 
δ δέ τρισμέγιστος 'Ερμης έπηγενείς την Φράντζα, 
άφ’ ού πρώτα στην Αί'γυπτον έκαμε κοτραδάντζα, 
δ δέ Κρόνος ό παλαιός έπήγεν εις την Σπάνιαν 
και έδωσε στους 'Ισπανού; ένα σωρόν φερμάνια, 
να ,παγουν στην Αμερικήν καϊ νά την υποτάξουν, 
χρυσόν, και αϊμα έν ταύτφ νά φάγουν νά χορτάσουν.

'Ο δέ θαλάσσης Ποσειδών πήγε στην Ίγγλιτέραν, 
και έδωκε της ναυτική; δόξαν την ύπερτέραν. 
δ "Ηφαιστος όντας κουτσός, στην Αί'τναν τρινυοίζει, 
πότε τζανάκια τεχνουργεϊ, πότε μακαοονίζει*  
η ’Αφροδίτη έφυγε, και oar yaobr γυρίζει, 
πότε στην Φράντζα σεργϊανά πότε άλλου γλενδίζεΓ 
’Έχει κονάκι κ’ εις αύτην τήν Βλαχομπογδανία, 
χωρίς όμως ερωτικά θέλγητρα ή Παφία*  
δ Βάκχος λεν πώς πέταξε, καϊ πήγε στην Νεμτζία 
βαστώντας μνϊάν κούπαν χρυσή μέ νέκταρ αμβροσία, 
καϊ είς τό κέφι του αυτό νομίζωντα; πώς παίζει 
τήν Άρειάδνην έχασε, τήν πήραν οί φραντζέζοι. 
Ίόου, λεγει, ώ φίλε μου, όλη ή ιστορία 
τών ολυμπίων τών θεών, όλη έν συντομίγ. 
Μόνον διά τήν’Αθηνάν δέν είπα καί γΐά Μοϋσα 
ως μή είς τόπον στερεόν πάντοτε κατοικούσα, 
άφ’ ού άπό τόν Παρνασόν, κι’ άπό τόν Έλικώνα, 
οποϋ έκατοικούσανε τόν παλαιόν αιώνα, 
ευγήκαν τουταις αί θεαΐς, τώρα περιπωλεύουν, 
είς τήν Εύρώπην σεργίανοϋν αύταϊς καϊ ταξιδεύουν, 
δποϋ άκοϋν τούς κεραυνούς Άρεως νά κτυποΰσι, 
δέν άγαποϋσι νά σταθούν έκεϊ νά κατοικοΰσΓ · 
οποϋ είναι ’Απόλλωνες Όρχαμοι μουσηγέται, 

καί δπου είναι θέμιδες λαών οί Ποδηγεται, 
εκεί πηγαίνουν καί αύταϊς, στένουσι τά Μουσεία, 
τών θαυμαστών έπιστημών ένδοξα Πρυτανεία, 
Σέ συμβουλεύω τό λοιπόν και σένα, άδελφε μου, 
τήν φιλικήν μου συμβουλήν ταύτην καϊ άκουσαι μου' 
δποϋ ίδής νά κατοικούν καϊ Μοϋσαι, καϊ σοφία, 
κι’ δποϋ άκούσης νά ίσχη θέμις καϊ εύνομία, 
εκεί κ’ εσύ, ώ φίλλε μου, νά πας νά κατοίκησης, 
άν θέλη; ζωήν εύ'θυμον κ’ ειρηνικήν νά ζήσης, 
άλλ’ δμως μήν στοχάζεσαι σωστήν εύδαιμονίαν 
σ’ δλον τδν κόσμον, φίλε μου, κ’ ύπαγε μέ ύγείαν. 
’Έπειτα μάς έφώναξεν ένας νά μας πώληση 
τήν τέχνην δλων τών τεχνών, κ’ είχε τήν διαλήση 
αύτ’ είν’ή τέχνη τών τεχνών, μεγάλη επιστήμη, 
όποιος τήν άγοράσ’ αύτήν, έχει μεγάλην φημη, 
αύτή διδάσκει, νουθετεί πώς άνθρωπον διάγειν, 
ζώον πολυτροπώτατον και μετ’ αύτοΰ διάγειν. 
Γίατϊ άλλοι μέν άνθρωποι, περίφανοι οργίλοι, 
άλλοι μέ έχθραν άσπονδον, καί φαίνονται σαν φίλοι, 
άλλοι άπάνθρωποι, σκληροί, καϊ άλλοι συκοφάνται, 
άλλοι ψευδείς, πλήν φαίνονται ωσάν ίεροφάνται, 
άλλοι στριφνοί αύτάρεσκοι, στρεβλοί καϊ κακοήθεις, 
κΐάλλοι σπουδαίοι, εύτακτοι, τίμιοι χρηστοήθεις. 
Ποός τούτοι; καϊ πολλών λογιών διάφοραις γυναίκες, 
μέ ννώμαις πολυποίκιλαις, τουρκοφραγκορωμαϊκες. 
Πώς είμπορεϊς μ’ όλα αύτά τά ζώα νά συζήσης, 
άν μέ τήν τέχνην τών τεχνών δέν τά οίκονομήσης; 
Σ’ άλλους χρειάζεται τιμή, σ’ άλλους ύπεροψία, 
καί είς άλλους τδ πολιτικόν, σ’άλλου; οικονομία’ 
είς τάς γυναίκας μάλιστα χρειάζεται μεγάλη 
καϊ φρόνησι καϊ προσοχή στδ κόσμον παρα άλλη, 
γίατϊ είναι πολύτροπα ζώα παρά τά άλλα, 
παμπόνηρα, περίεργα, τεχνάσματα μεγάλα.

Άκούωντας παρόμοίαις παραξενιαϊς τοϋ κόσμου, 
καϊ άπορώντα; χάνωντας τά μέτρα τοϋ νοός μου, 
νά φύγω δέν ήθέλησα στδν κόσμον νά πηγαίνω, 
καί έτζι πάλιν γύριζα στδ πανηγύρ’ έμβαίνω, 
διά νά πληροφορηθώ κομμάτι παραπάνο 
είς τά τοϋ κόσμου πράγματα, νά τά καταλαμβάνω’ 
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κ’ έναν σοφόν συναπαντώ, ποΰ λεγανε Σωκράτη, 
κκί μνίά κοΰπα στδ χέρι του μέ κώνειου έκράτει. 
Τδν ερωτώ, τί είν’ αύτδ ; μέ λέγ’ είναι φαρμάκι, 
ποϋ προθυμοΰμαι νά τδ πΐώ ωσάν γλυκό κρασάκι’ 
αύτ'είν’ η εύχκρίστησις της θείας ηθικης μου, 
δπου λαμβάνω έξ αύτης πκτρίδος ΐδικγίς μου’ 
υστέρα βλέπ’ ένα τυφλόν, τδν λεγαν Βελισάρη, 
ποΰ γύριζεν εις τδ τζαρσί ωσάν τδν ζιτουλ’άρη*  
όωτώ τινάς διά αύτδν άνδρα τδν γηρκλέον*  
δ Βελισσάριος, μέ λεν, καύχημα τών 'Ρωμαίων, 
και ποίός, λέγω, τδν ηρώα, τδν εύ'γαλε τά μάτ’α; 
δ φθόνος άπεκρίθηκκν, δπου δέν έχει ’μάτια 
μ’ αύτδς δποΰ πολλά γελγ τδν λέγω, πώς τδν κράζουν ; 
φιλόσοφον Δημόκριτον, λέγει, τδν ονομάζουν.
αύτδς είν’ άπ’ τά "Αβδηρα, και πάντοτε καγχάζει 
τδν κόσμον τδν πεοιγελ^ί, δποΰ δέν έχει χάζι, 
άμη δ άλλος διατι κλαίει έξεναντίας ;
μέ λέν μέ τδν αύτδν σκοπόν, κλαίει έπ’ αλήθειας' 
κλαίει την ματαιότητα τοΰ κόσμου, την μωρία, 
ποΰ είναι θρήνων, και κλαυθμών, καί δδυρμών αξία.

&■>■» \ 9 f r \ r τj στερα με εφωνκςε να παγω κει κοντά του 
καί μ’ είπε πώς Ηράκλειτον έ'λεγαν τδνομά του. 
Και μ’ έδειξε νά στοχασθώ έναν ποΰ λέγαν Κροΐσσον 
κεκοσμημένον μέ λαμπράν ποοφύραν τε και βόσσον. 
Κκί μ.’ είπε βλέπεις τον αύτδν μέ τόσην εύτυχίαν ; 
θελει τον πάρη γρηγωρκ Κΰρος την Βασιλείαν, 
καί σκλάβον, καί αιχμάλωτον τδν φέρει στην Περσίαν, 
κΐδλα τά πλούτη χάνει τα ποΰ έχει στην Λυδίαν. 
Βλεπεις αύτδν τδν εύτυχή τύρανον τών Σαμίων, 
τδν Πολυκράτην τδν λαμπρόν είς τδν παρόντα βίον" 
αύτδν ολίγον έπειτα τδν άνασκολοπίζει 
δ Άρταφερνης ήγεμών, στην φοΰρκαν τδν φουρκίζει. 
Βλεπεις και τδν ’Αντώνιον τδν Καίσαρα τίίς ‘Ρώμης, 
ώς ”Αρην τδν πολεμικόν μετά πολλής τ-ης τόλμης, 
τδν νικημένου νικητην της ζώσης ’Αφροδίτης, 
τίίς Κλεοπάτρας της κλεινής, ποΰ είναι εραστής της ; 
Κλάψαι κ’’ αύτόν, κΐ’ αύτην μαζί, δτι σέ λίγον χρόνον 
χάνουν δμοΰ καί την ζωήν, και έρωτα, και θρόνον, 
δ Αύ'γουστος Όκτάβιος θέλει τδν καταστρέψει
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κ? αύτην την Κλεοπάτραν του θέλει την θριαμβεύσει' 
άν όχι ζώσα, μάρμαρον στδν θρίαμβον υπάγει, 
μαζί μέ την ασπίδα της π’ όβαλε νά την φάγη' 
Άφίνω τού; τοϋ τωρινού καιροΰ άνδρας ένδοξους 
άθλιους και παντλημονας στδ τέλος κκί άδοξους 
και όχι μόνον άδοξου αύτοί έλκβον τέλος 
άλλά σκηρδν ελεεινόν τδ τοΰ Θανάτου βέλος, 
Αύτδ είναι τδ θέατρον, παιδάκι μου, τοΰ κόσμου 
κΐ’οταν αύτδ τδ στοχασθώ μέ μέτρα τοΰ νοό; μου, 
μέ πέρνουσι τά κλάματα, καί κρουνηδδν δακρύζω 
κ2, όχι πώς τόχω φυσικδν τδ νά μοιρολογίζω.

Αυτά έγώ άκουοντας, καί βλέπων μέ τά μάτίκ, 
άρχησα νά θρηνώ κ’ έγώ μέ δλα μου τώ σάρτ’α 
καί έλεγα έν έμαυτω τέτοια τώ τοΰ κόσμου, 
κ’ έγώ έπΰίγα σάν τυφλός κ’ έ'μπλεξ άπατός μου ! 
δέν ηρκει ν’άμαι μοναχδς, πήρα καί σύντροφό μου 
είς τά τοΰ κόσμου βάσανα ν’ άχω φορτ’δ διπλό μου", 
όμως αύτη η σύντροφος τοΰ βίου μου μοί λέγει 
μέ άκραν γενναιότητα χωρίς ποσώς νά κλαίγη' 
σιώπα, άνδρα μου, μοί κλαΐς, ξεύρω ένα σεκρέτο 
κΐ’ άν νά τδ μάθης άγαπγς, τδ λέγω, κιάκουσαί το. 
Στδν πίθον δπου τζάκισεν ή πάγκκκος Πανδώρα 
ποϋ ητον άπ’ την ί'δια, την έδικην μου χώρα 
μέ είπε πώς νά έμεινε έλπίδα είς τδν πάτο, 
λοιπδν ιδού ποΰ τόχαμεν, νά τδ σεκρέτο, νατό’ 
όσην κΐ άν περάσωμεν στδν κόσμ.ον τυραννίδα 
έχομεν καί παρηγοριά έχοντες την έλπίδα 
καί καθώς πέρασαν πολλοί, έτζι καί μεϊς περνοΰμεν

Εύγε Πανδώρα, λέγω της, όχι τρελλη Πανδώρα, 
ωσάν εκείνην δπου λές άπ’ την δίκην σου χώρα, 
έσύ μέ λές άληθινά ένκ σωστό σεκτρέτο, 
δποΰ ποθέν δέν τδμκθα έτοΰτο, παρά φέτο. 
"Ομως ηξεύρεις τί θά πνί, καί νά μέ συμπαθησης, 
πώς θέλεις ένα νηστικόν νά τδν παοηγορησης, 
λέγωντας Ίνσαλάχ, Σινιόρ, έσύ θέλεις χορτάσης 
καμνιά φορά μέ φαγητά, νά φας καί νά θαυμάσης" 
πλην άλλο είναι τδ να τρώς κΓ άλλο τδ νά έλπίζης' 
μέ την ελπίδα την κοιλιάν ποτέ δέν την γεμίζεις' 

Τόριος Η' 9, 10, II.— ίεπτέριϋριος, ‘Οκτώβριος, Νοέμβριος 4δ
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δμως ολσοΰν άς ζησωμεν κ’ ημείς καθώς οί άλλο’-, 
δ κόσμος έκ μιάς άρχης είχε αύτδ τδ χάλι 
δμως προ τοϋ νά φύγωμεν άς πάμε γΐά σε'ί'ρι 
άκόμη νά γλενδίσωμεν σ’ αύτδ τδ πανηγηρι, 
Γσως και άγοράσωμεν κανένα τεφαρίκι, 
άπ’ την ελπίδα πλιότερο νά έ'χη ζαριφλίκι.

Γυρίζοντας λοιπδν ημείς σ’ αύτδ τδ πανηγηρι 
καί βλέποντες έδώ κ’έκεΐ, καί κάνοντες σείρι, 
άκοϋμεν καί μας προσκαλοϋν μέσα σ’ ενα σχολεΐ&- 
ποϋ ητον τών επτά σοφών Ελλάδος τδ Μουσεΐον. 
Ό ένας $τον λίνδιος Κλεόβουλος την κλησιν, 
τδ μέτρον μας έχάρισε νά έ'χωμεν είς χρησιν’ 
ό^άλλος Χίλων τουνομα, έκ Λακεδαιμόνιας, 
γνώθι σαυτδν μάς έ'δωκε μετά περιχαρίας, 
λέγοντας πώς τδ μάθημα έταϋτο είναι θειον 
κ’’ άπ’ δλα τά μαθήματα καλλητερο περδίο.
Ό άλλο; απ’ την Κόρινθον Περίανδρος την κλησιν, 
μηδέν άγαν μάς έ'μαθε μέ άκραν σωφροσύνην,, 
τούτεστι μέ ύπερβολην μηδέν νά έκτελοϋμεν, 
μήτε μέ βίαν περισσήν, διά νά εύτυχοϋμεν’ 
δ δέ Σόλων έξ ’Αθηνών κοιτάξετε μας είπε 
πάντα τδ τέλος της ζω·ης στδν νοϋ-νσας νά μετρητέ, 
γίατί δέν μακαρίζεται μ-ηδείς πρδ τοϋ θανάτου, 
άν δέν ίδοϋμεν πώς θά πάν καί τά υστερινά του.
Ό Βίας δέ δ Πριηνεύς νά ξεύρετε μάς είπε 
πώς τούς κακούς άπ’ τούς καλούς πλιότερους θέ νά βρητε» 
Θαλής δέ δ μιλησιος νά φεύγετε μάς είπε 
πάντοτε την έγγύησιν, μην κατηγορηθητε 
μην πλεξετε σ’ άλλου δεσμά, χωρίς καμμίαν χοείαν 
νά βγάλετ’άλλον, καί έσεϊς νά πέσετε σ’ αιτίαν.

Αύτούς λοιπδν τούς θησαυρούς βγάζω νά τούς πλη.οώσω 
καί ερωτώ πόσα φλωργίά γυρεύουν νά τούς δώσω ; 
’Εκείνοι μ’ άπεκρίθησαν πώς άσπρα δέν γυρεύουν, 
μόνον να τούς φυλάζωμ.εν στδν νοΰν μας συμβουλεύουν. 
"Υστερα μάς έφώναξεν ένας νά μάς ρωτηση 
άν θελωμεν μν,ϊάν θαυμαστήν πέτραν νά’μά; πώληση, 
τί πέτρα είπομεν αύτη τιμής τόσον τιμίας;
αύτη θέ νάναι βέβαια διαμάντι της ’Ινδίας 

δχί δέν είναι λέγει μας διαμάντι της ίνδίχς 
αύτ’ είναι πέτρα θαυμαστή, πέτρα φιλοσοφίας 
οποίος βαστά άπάνω του άπδ τδν λίθον τούτον 
τδν κόσμον τδν καταφρονεί, την δόξαν, καί τδν πλούτον, 
καί ζη βίον μακάριον μετά έλευθερίας, 
είς τά τοϋ κόσμου πράγματα δέν έ'χει προσπάθειας” 
αύτ’ είναι πέτρα θαυμαστή η της έλευθερίας 
καί τ·})ν άγόραζα κΐ’ έγώ μεθ’ όσης προθυμίας, 
πλην έ'φθασα νά πανδρευθώ, άγόρασα γυναίκα 
κίάν δωσω καί φλωργ^ά πολλά έως χιλιάδες δέκα, 
ελευθερίαν δέν μπορώ πλέον νά αγοράσω, 
ύπδ ζυγδν θά βρίσκομαι σχεδδν ως νά γεράσω' 
ένας π’ ουτο άνύπανδρος έκεϊ έπηρε μέτρα 
καί έ'καμεν άπόφασιν κΐάγόρασε την πέτρα 
διά νά ζηση ήσυχα μετά έλευθερίας
καί νά μην έ'χη παντελώς τοϋ κόσμου προσπάθειας' 
δέν ξεύρω πώς άπέρασε, άλλ’ δμως δέν έστάθη 
θαρρώ κΐαύτδς μακάριος χωρίς νά έ'χη πάθη.

Τέλος πάντων ηκουσαμεν έναν που διαλαλοϋσε 
καί είς τδ έργαστηρι του τδν κόσμον προσκαλοϋσε 
λέγοντας πώς έκόντευσε νά παύση τδ παζάρι 
καί νά πηγαίνη 5 καθείς καλδν πράγμα νά πάρη 
ποϋ λέγεται βελτίωσις, κί άν ό καιρδς περάση 
δέν τδ ευρίσκει έ'πειτα τινάς νά τ’άγοράση.
"Ετρεξα τδ λοιπδν έκεϊ μέ κάθε προθυμίαν 
καί έκαμα προβιζιδν μέδωσε ού μετρίαν 
πλην δσα καί άν έδωσα σαύτην την πραγματείαν 
διπλά τά έκαζάντισα χωρίς άμφιβολίαν
ή σύζυγός μου μοναχά δέν την έκαμε χάζι 
ν.αι μ’ άπεκρίθη είς αύτδ μ’ ένα λεπτό της νάζι, 
δτι της μόδας δέν είν’ πλ’ά, αύτδ τδ τέφαρίκη 
ταΐς κυναιζί δέν προξενεί κανένα ζαριφλίκι, 
πώς είναι λέγει δυνατόν άπδ τδ ταμπιετι 
καί άπδ τά καπρίτζια μου νά κάμω φεραέτι ; 
Εκ εϊνα δπου μ’ έ'μαθεν η μάνα μου Φροσύνη, 
Θά τά φυλάξω δσον ζώ, στδ λέγ’ αύτδ πεσίνι" 
άλλα φρονήματα έγώ δέν βάλλω είς στδν νοϋ μου, 
παρά τά δσα μέ'βαλεν ή Δεσποινοϋ μανοϋ μου.
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Μνιά φορά τόνε μνιά γυναίκα καί δέν ήκανε κοπελιά. Είστερα έτάχ- 
τηκε και ε,πε τοΰ ''Ηλιου: «'Ήλιε μου, ν’ άγαστρωθώ νά γκάμο» ’νά κο- 
πέλι και νά σοΰ τδ δώσω.» Είστερα τώκαμε, και τδ ’νέθρεψε, και τώ- 
βάλε ’ς τδ σκολιό, και τοΰ παντήχνει δ ήλιος στη στράτα, και λέει του: 
«’Άμε νά πής τσή μάνας σου. Πότε δά μοϋ φέρει τδ τάξιμο ποΰ μουχει 
ταμένο;» Πάει λέειτο τσή μάνας του. «Νά πέψγς, μάνα μου, τδ τάσιμο ποϋ 
’χεις τοΰ ήλιου ταμμένο.» «Πέτου παιδί μου, πώς έλησμόνησες κα'ι δέ 
μοΰ τώπες». Έπάντηξέ ντου πάλι τοΰ κοπελιού δ "Ηλιος καί τοΰ είπε ί 
Έξέχασα καί δέ τζη τάπα. Είστερα τούβαλε ένα χρυσδ μ·?ίλο ’ς τδν κόρ
φο του, κ’ είπε: «Τοΰτο τδ χρουσδ μήλο δά σοΰ βάλω ’ς τδν κόρφο σου, 
δτι νά σέ ξεζώσν), νά πεσν), νάρΟρ ’ς τδ νοΰ σου, νά τσ·?5 τδ πής.» Πάει, 
ξεζώνει το, πεφτει τδ μήλο. Θωρεΐ το ή μάνα του και ρωτά το: «Ποΰ 
τώβοες ;» «Ό "Ήλιος μοΰ τώδωκε γιά νά μη λησμονήσω νά σοΰ πώ νά 
τοΰ πέψης τδ τάξιμο ποΰ τοΰ ’ταξες.» «Πέτου, παιδί μου, πώς τώχα- 
σες, και δέ μοΰ τώπες.» Έπάντηξέν του πάλι δ Ήλιος ’ς τη στράτα 
τοΰ κοπελιοΰ και τδ ρωτη : «Είπες, παιδί μου, τσή μάνας σου κειονά ποΰ 
σούπα;» «Ήχασα τδ μήλο, καί λησμόνησα καί δέν τσή τώπα.» Βάνβι 
του πάλι ενα χρυσδ ψαλιδάκι ’ς τδν κόρφο ντου καί λέει: «Αργά ποΰ δά 
σέ ξεζώσγ, νά πέση, νά ναιστορηθής, νά τσή τδ πής.» ’Αργά τδ ξεζώνει 
καί πέφτει τδ ψαλιδάκι, λέει: «Ποϋ τώβρες, παιδί μου, τουτονά.» Ό "Η
λιος μοϋ τωδωκε γιά'νά μη λησμονήσω νά σοΰ πώ, πότε δά τοϋ πέψης 
τδ τάσιμο ποΰ τοΰχεις ταμμένο είπε του η μάννα του: « Πέτου παιδί μου, 
δτι νά σέ ξαναρωτηξη, πώς τοϋ τδ ’πεψα. Άπεΐτις τοΰ πάντηξε κκί 
τουπέ τδ παιδί: α’Ήπεψέ σου το, λέει"» τδ πιάνει ποϋ τή χέρα ντελόγω 
καί τδ παίρνει.

Καί παίρνει το, καί πάει το, καί τδ βάνει ’ς ενα μπερβόλι μέσα, κι’ 
άπόει φεύγει. Τδ κοπελι ηκλαιγε καί τσαγκουρνοφονουντονε, καί ηλεγε :

Ώς ψηγει καί μαραίνεται τση μάνας μ.’ ή καρδούλα, 
Έτσά νά ψηγομαραθοΰν τοΰ "Ηλιου τά μαρούλια !

Κόψου, δένδρο μου, κόψου !
* Έχ τής ύπδ τοϋ Συλλόγου δημοσ'.ευΟησορΤνης μετ’ ού πολύ συλλογής τοΰ z. I. Ν. Ζι»~ 

γραφάχη.
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‘Αργά, πάει δ "Ηλιος καί θωρεΐ τδ τσαγκουρνοφονεμμένο, λέει του : Πώς 
έτσακγουρνοφονεότηκες, παιδί μου, έτσά ; λέει του τδ κοπελι: Τση γειτό- 
νισας δ πετεινός ήρθε καί πάλαιψε νε μέ τδν δικό μας, κ’έπηγα νά τση 
ξεχωρίσω, κ’ έτσαγκουρνοφονέψανέ με. Τήν άλλη φορά ξαναβρίσκει τδ 
τσαγκουρνοφονεμμένο, ξαναοωτα το: Ήντά χεις, παιδί μου κ’ είσαι τσαγ- 
κουρνοφονεμμένο ; λέει του : Τση γειτόνισσας δ κάττη; ήρθε μέ τδν έδι- 
κό μας κ’ έπκλεόγανε, κ’ έπήγα νά τσνί ξεχωρίσω κ’ έτσαγκουρνοφονέ
ψανέ με. Είστερα τοΰ παράκκτσε· καί τοΰ γρηκά κκί κλαίει καί τσαγ- 
κουρνοφονάται, καί φώνιαζε :

Ώ; έψήγεται, μαραίνεται τσή μάνας μ’ ή καρδούλα, 
Έτσά νά ψηγομαραθοΰν τοΰ Ήλιου τά μαρούλια.

Κόψου, δεντρό μου, κόψου !
Είστερα τοΰ φανερώνει καί τοΰ λέει ι θές, παιδί μου, νά πας ’ς τση 

μάνας σου ; λέει : Θέλω. Παιρνα ένας κόρακας καί τοϋ λέει. ’Έ, κόρακα} 
δέν παίρνεις έτουτηνιέ τή γκόρη νά τήν πάς τση μάνας τση ; λέει: Πκίρ" 
νω τηνε, λέει του: Κ’ ήντα δά τρώς ; λέει τδ κρειάς τση. Κ’ τίντα δά πίνεις’ 
Τδ αίμα τζη' λέει: Νάχης τή γκατάρα μου, καί νά τρυπήσ’ δ λαιμός 
σου. (Καί άποστοτεσά είναι τρυπημένος τών κοράκω δ λαιμός). Σέ λίγη 
ώρα περνη ενα μπεριστέοι καί τοΰ λέει : "Ε, περιστεράκι, δέν παίρνεις 
τουτηνιέ τήν κόρη νά τηνέ πας ’ς τση μάνα; τση ; Πκίρνω τηνε, λεει : 
Κ’ τίντα δά τρώς ; Τδ ψιλδ ψιλδ χορταράκι τση γης. Κ’ ή'ντα δά πίνεις ; 
Τδ κρυγιδ κρυγιδ νερδ άπού τδ κολυμπάκι*  λεει του '. ’Έχε τήν εύκη μου, 
καί νά ’σαι άχολο’ (άποστοτεσά καί πέρα δέν έχουνε χολή τά περιστέρ- 
για). Ήπηρέν τηνε τδ περιστέρι κι’ έπιαίνανε ’ς τση μάνας τζη. Κ’ εί
στερα κουραστήκανε, καί βγαίνουνε ’ς ένα κυπαρίσσι άπάνω νά ξεκου- 
ραστοΰνε. Άποκάτω στδ κυπαρίσσι ήτονε μνιά βρύση· πάει μνιά γκοπε- 
λιά νά γεμίση, θωοεΐ τήν άσκιανιάδα τση κοπελιάς πούτανε ’ς τδ κυπα
ρίσσι, λέει : έδαι, κοπέλα ποϋ ’μαι κι’ άπδς μέ πεμπουνε *ς  τδ νερό ! 
σπα τδ σταμνί τζη. Είστερα πάει καί ή γιάλλη άδερφή τζη, θωρεΐ 
καί κείνη τήν άσκικνιάδα, λέει : ’Έδαι κοπέλλα ποΰ ’μαι κι’ άπόει μέ 
πεμπουνε ’ς τδ νερό! σπα καί κείνη τδ σταμνί τζη. Τήν εΐστεργιά 
πάει καί ή γρά μέ τδ γκουνενδ' ’ξανοίγ’ άπάνω εις τδ κυπαρίσσι, 
θωρεΐ τήν κοπέλα' λέει: ’Έ, κεραπεριστεράκι, πώς έβγηκες άτά
πάνω. —· Χερόχτενα ηβρηκα κ’ήκαμά τα ένα τρουλί κ’έβγηκα. Πάει 
ή γρά, άνεμαζώνει χερόχτενα, κάνει ένα τρουλί, πάει νά βγν), χα
λούνε, καρφώνουνέ τζη. ’Έ, περιστεράκι πώς έβγήκες ·άτά πάνω ! — 
Αυγά ’μάζωξαν κ’ ήκαμα ένα τοουλί κ’ έβγήκα. Πά’ ή γρά, μαζώνει τ’ 
αύγα, κάνει τώ ’να τρουλί' πάει νά τά πατήστ] νά βγτί, σποΰνε. Στδ 
ύστερο ναιγκάζεται κ’ ή γρά, κ’ έπήγε νά πάρν) φωτιά νά τήν άψ·ρ ’ς τή 
ρίζα τοΰ κυπαρισσοΰ, νά τδ κάψγ, νά τσή καταιβάσγ. Τήν ώρα ποϋ γυ-
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οευγε τή φωτιά, έκαταιβήκανε και μισέψανε' καί τωσέ παντήχνει ένα 
μποντικκλάκι ’ς τη στράτα' λείνε ντου. Άνέ σοϋ παντήξη μνιά γρά νά 
σ’ έρωτγ. άνέ μάς είδες, νά τση λές λόγια, λόγια, νά ποκολώσωμε μή 
μασβ φτάξη. Παντήχνει τδ μποντικκλάκι τσ'η γράς, λέει: ’Έ, μποντικα- 
λάκι, δες είδες μνιάν κόρη μ’ ένα μπεριστεράκι; λέει : Έπαέ μοΰ πάντη’ξε 
ένας σκλαμδς μαλλί' λέει : ’Άλλα σοΰ λέω, κι’ άλλα μοΰ λές' δέν είδες 
μνιά γκόρη μ’ένα μπεριστεράκι ; Ώστε νά τδ ξάνω ! λέει: ’Άλλα σου λέω 
κι’ άλλα μοΰ λές," δέν είδες μνιά γκόρη μ’ ένα μπεριστεράκι; Ώστε νά 
τδ κλωσω ! λεει : ’Άλλα σοΰ λεω κι’άλλα μοΰ λές' δέν είδες μ,νιά γκόρη 
μ’ ένα μπεριστεράκιΏστέ νά τδ φάνω' λέει: ’Άλλα σοϋ λέω κι’άλλα 
μοΰ λές' δέν είδες μνιά γκόρη μ’ ένα μπεριστεράκι ; λέει : Είδά το, μόνο 
γλάκα νά τση φτάξης. Την ώρα ποΰ πιαίνανε ’ς τδ δρόμο κ’έπροπατού· 
σανέ, είχε ή μάνα τζη ένα μπετεινδ και βγαίνει καί ή'κραζε, κ’ έφώνιαζε. 
Κικιικί, έδάρχετ’ ή Μαρούλα μας ! κικιικί, έδάρχετ’ η Μαρούλα μας. Τση 
μάνας τση ή καρδιά έπόνεσαι, και πιάνει τδ μπετεινδ καί φράσσει τον : 
’ς τδ φοΰρνο μέσα. Και βγαίνει πάλι ποΰ τδν άνηφόρά τοΰ φούρνου’ς τδ 
δώμα κι’ έφώνιαζε : Κικιικί, έδάρχετ’ η Μαρούλα μας ! κικιικί, έδάρχετε 
η Μαρούλα μας ! Κι’ ώστέ νά ποκράξη νά καί τη Μαρούλα ντως.

Τδ

Μνιά φορά τόνε μνιά γυναϊκα κ’ είχε τρεις θυγατέρες' καί δέν έπαν
τρεύγουντανιε' έπαντρεύγουντανιε γ φτωχιαίς καί άσκημαις, καί κείναις 
άποΰ σανιε ώμορφες καί πλοΰσες δέν έπαντρεύγουντανιε. Εί'στερα έρωτη- 
ξανε οί γονέοι τως καί τως είπανε : Κάμετε τρεις λαμπάδες, νά τσή κολ
λήσετε ς το προσκέφαλο τση κάθε μνιάς δντέ δά κοιμηθοΰνε, κι’ άπδς 
ιία τση βλεπισετε, και εκείνη ποΰ δά σηκωθή νά τση σβυση, έκεινιά 
αμποδιζει και των αποδελοιπω σας παιδιώ τή μοίρα. Παρακαθίζει ό κύ- 
ρις τως και θωρεϊ την καλητερή του Θυγατέρα, ποΰ λέγανε ’Ρόδο, καί 
σηκώνεται καί τσ·η σούνει κι’ άπόει Θέτει πάλι.

Εβαλανε σκοπο οι γονεοι τση νά τηνέ ζορίσουνε- καί λέει τση δ κύρης 
τση : Ναρθης θες, 'Ραδο μου, νά πάμε ’ς τδ γάμο -ποΰ μάς έ'χόυνε κα
λεσμένους ; λεει : Νάρθω. Κάνουνε έτοιμασίαις καί ζυμώνουνε, πώς ήθελα 
να πάνε στο γάμο, καί παίρνει την δ κύρης τση, κκί έμισέψανε. Κ’ έ- 
πιαινανε, κι επικινανε, εί'στερα τση λέει: Κατέχεις έδά, 'Ρόδο μου, νιά 
γκαηρης ; Κατέχω, αφέντη. Έςαναπιαίνανε πάλι άλλο τόσο δρόμο 
αλαργο, κι’ απόει τση ξαναλεει. Κατέχεις, 'Ρόδο μου, νιά γκαηρης; λέει: 
Κατέχω. Ειστερα ξαναπιαινανε άλλο τόσο κόσμο άλάργο' ξαναλέει τση: 
Κατέχεις, Ρόδο μου, νιά γκαηρης ; Άέει : Δέ γατέχω, άφέντη. Ωστόσο
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βοάδυασε κ’ ητονε μπλιδ αργά καί λαχαίνει ένας πύργος ’ς τη στράτα, 
κκί τσή λέει: Έπαέ νά μποΰμε νά ξωμείνωμε νά ξενυχτίσωμε. Κρεμά 
αύτδς ’ς τδ παοαθόρι ποπάνω, απόξω ένα φλασκί χωστά καί δέν τδν είδε, 
καί λέει τση : Κάθου, παιδί μου, παδά, κκί γώ δα πά’ νά κόψω ξύλα νά 
φέρω νάψωμε τη φωτιά' λέει τση : 'Ώστε νά γρηκάς τση μαναρές κάτεχε 
πώς κόβγω τά ξύλα' ότι νά μη τζη γρηκάς μπλειό, τοτεσά έρχομαι. 
Κάθεται αύτη, χτυπά αέρας τδ φλασκί, θαρρεί πώς είνε μκναρές' άνημε- 
νει, άνημένει.... έγίνηκε πίσσα σκοτίδι' ένύχτιασε' έστενοχωρουντονε 
κκί δέν είχε μπλειδ ’ντκ νά γενγ'προβκίρνει άπδ τδ παραθύρι νά δγ ή'ντα 
κάνει καί δέν έπηγαινε γληγορκ, καί Θωρεϊ ’ς τδ παραθύρι καί χτυπά το 
φλασκί ! καί πορίζει ό'ξω και ηκλαιγε' κ’ έμίσεψε, κ’ έπηγαινε, κ’ επη- 
γαινε' κκί θωρεϊ μνιά φωτιά τη νύχτα, κκί πάει κκί ήτονε μαντρα, και 
ησκνε βοσκοί, κκί λέει τως: Νά ξωμείνω κκί γώ μέ τοΰ λόγου σκς έπαδά, ·?
γιατί ’νε νύχτα κκί δέ γατέχω ποΰ πάω, ώστε νά ςημερωσν; ; λεει: Εω- 
μεινε. Τή νύχτα σηκώθηκε ή μοϊρά τζη, καί πάει καί σφάζει όλο τδ 
κουράδι ’ς τή μάνδρα, κι’ απόει τσή βάνει στδ προσκεφκλάδι τδ μα
χαίρι καί ένα γκόμπο ριάλ'.α καί φεύγει. Σηκώνουνται οί βοσκοί την 
αύγή νά ’ρμέξουν τά δζά, βρίσκουντα όλα σφαμένκ' γυκξέρνουνε έκειά 
ποΰ κείτουντόνε ή κοπελιά, θωροΰνε ένα σπαθί ’ς τδ προσκεφκλάδι τζη 
’ματωυ,ένο. Εί'στερα τηνέ μαλώνανε, κ’ έπόμεινε περίλυπη" λενε : Ντα 
δέ καί τδ μαχαίρι ποΰ είνε ’ματωμένο ’ς τδ προσκεφκλάδι σου ; εσυ τα- 
σφαξες' λέει : Σωπάτε καί γώ δά σάς τά πλερώσω. Έπλερωσε τζη κι’ 
απόει μίσεψε. Έπηγαινε, έπηγαινε, έπηγαινε, καί προπάτιε όλη νύχτα, 
καί εί'στερα βραδιάστηκε πάλι, καί έπηγαινε πάλι και θωρεϊ μνικ φωτιά" 
κκί πάει, καί ήσκνιε ζευγάδες' λέει τως: Νά ζωμείνω κκί γω με τοΰ λό
γου σας, νά ξενυχτίσω, γιατ’ είμ’ άμοναχή, λενε : ’Σάν ή'τυχες, ξενύχ
τισε. Τήν αύγή σηκώνεται πάλιν ή μοϊρά τζη κκί σφάζει- ολα τα ζευ-
γάργια, καί τση βάνει τδ μαχαίρι ματωμένο ’ς τδ προσκεφκλάδι κ’ ενα '
γκόμ.πο ριάλια ’ς τδ γκόρφο τζη. Σηκώνουνται οί ζευγάδες την αυγή νκ 
τά ταΐσουνε καί βρίσκουν τα όλα σφαμενκ' έκλαίγανε καί οδυρουντανιε.
Εί'στερα Θωροΰνε τδ μκχαϊρι ’ς τδ προσκεφκλάδι τζη ματωμένο' λεει η 
κοπελιά : Μάντε μου καί σάς τάσφκξα, . δά σάς τά πλερωσω' έπλερωσεν 
τως τα κι’ άπόει μ.ίσεψε. Έσηκώθηκε κ’ έπηγαινε, κ’ έπηγαινε, και ’ς 
ένα μποταμδ θωρεϊ ένα ασκέρι γυναίκες*  έγλάκα κ’ ήφταζε τη μπισυνη'. 
πιάνει καί ρωτά τηνε: ’Ίΐντα γυναίκες είστε σείς, καί ποΰ πάτε ; λεει: 
Δέν, εί'μαστανε ’μεϊς γυναίκες' λέει: Κιαμνιντάστε ; λεει : Έμεϊς ειμκ- 
στανιε ή Μοίραις τώ Μοιράδω, ή Μοίραις τών άρχόντισσω καί τώ νοικο- 
κεράδω' λέει : Κ’ έμενα ή μοϊρά μου έπαδά ’νε ; λέει: Έπαδά’ λεει: Νά 
μοΰ τηνέ δείξης γιατί μού’χει πολλά τύρκννα ’ξωμενα' λεει: Θωρεϊς τηνε 
κεινιέ ; λέει : Θωρώ τηνε. Κεινιά’νε' μά θωρεϊς ; άπδ κειά ποΰ δα τηνε
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πιάσης ν,χ\χ νά τήν κράτη; γιατί δά σοΰ φυγή· εκείνη δά σοΰ λέει : 
Μεταπιάσέ με, μά σύ ποκειά ποΰ οχ τηνε κρατής μήν τη μεταπιάστ); 
γιατί δά σοΰ φύγη’ εκείνη δά σοΰ χαρίζη κόσμου;, δ,τι κι’ άνέ θέλης, μά 
σύ πράμμα μη τζη ζητάς, μόνο το κουβαράκι το μετάξι πού'χει ’ς τή 
τζέπη τζη. Πάει, πιάνει τηνε*  λεει: Μετάπιασέ με, λέει: Δε σέ μετα- 
πιάνω" μάντε μου και σέ ’πιασα καλά δά σέ σάσω, γιατί καλά μ’ έχεις 
και σύ σασμένη και μούχεις πολλά τύραννα άξωμένα. Δίδει τση χαρ ί- 
σμκτα, δ,τι κι’ άνέ τζη ’δίδε πράμμα δέν ήθελε, μόνο τση λέει: Δέ Οέ*  
λω άλλο πράμμα μόνο το κουβάρι το μετάξι ποΰ ’χεις είς τη τζέπη σου" 
λέει: Μεγάλο ζήτημά μοϋ ζήτηξες, μά ηντα δά κάμω- νά σοΰ τό δώσω 
θέλω. ’Ήπηρέ ντο καί μίσεψε, κ’ έπήγαινε . . . βγάνει τηνε η μοΐρά τζη 
καί πάει σή μνιά μπολιτείκ’ καί ητονε ένα βασιλιόπουλο*  καί ήτονε άρ- 
ραβωνιασμένο*  και είχε τελάλη έβγαρμένο καί έτελάλιζε : Ποιος έχει 
μετάξι νά μοϋ πουληση νά ράψη τό βασιλιόπουλο τσ’ άρρκβωνιαστικής 
ντου την άλλαγωγη ! . .. Πηλογάται αύτή καί λέει: Έγώ’χω μά θέλω 
τοϋ βάρου του. Έπνιγε νά τό πάργ, βάνει το ’ς τό τεραζί, βάνει γρόσα 
ποϋ τήν άλλη μπάντα, δσα κι’ άν ή'βανε δέν έσηκώνουντονε*  (κ’ ήτονε 
λέει σάν τ’ αύγό). Εί'στερα μπήκε τό βασιλιόπουλο καί σηκώθηκε. Άπή- 
τις και γίνηκε έτσά, λέει: Δέν παίρνω κεινιά πού'θελα πάρω, μόνο δά 
πάρω τουτηνιά. ’Ήπηρέντηνε εί’στερα και τήν είχε' και αύτή ζητ^ τσνί 
μάνας τζη νά πάη. Εί'στερα σηκωθήκανε και πάνε ’σάν ξένοι, καί γύ- 
ρευγε κονάκι νά κονέψη ’ς τση μάνας τση*  καί λέει ή μάνα τζη τσνί 
δούλας: *Αμε  νά παρασυρης τ’ δρνιθόσπητο, νιά πάνιε πειά νιά κονέψουνε. 
Άνημ.ένουνέ τζη νά μισέψουνε, δέν έμισεύγανε. Πάει ή δούλα, λέει τζη 
ή μουσαφίρισσα : ’Άμε νά πή; τσνί κεράς σου άνέχη δουλιά νά μοϋ δώση 
καί κάνω*  λέεί τζη : Πάρε τ’ αδράχτι νά τσνί τό πας νά κλώθη*  λέει : 
Δε γατέχω ’γώ νά κλώθω" λεει: Κι’ άμε ή'ντα δουλειά κατέχεις ; λέει : 
Άνεραψίδι άνέχετε. Πάει λέει το τσνί κεράς τση ή δούλα*  λέει τσΐί δού
λας: Νά πιάσης τοΰ 'Ρόδου τή μεσοξετελεμένη κώτα νά τση τήν μπάς 
νά τή ξετελέψη. Πάει τση τήν κώτα κ’ ή'πιασε καί τήν ή'ρραφτε, κι’ 
άπόει ή'κλαιγε καί ή'λεγε: Κώτα μ,ου μεσανέρραφτη καί μεσανερραμ.- 
μένη, πόσον καιρό ’σουν άρραφτη κι’ άκόμη μ.’ άνημένεις ’ Γροίκα το ή 
δούλα, λέει το τση κεράς. ”Ωφου, κερά, καί λοπώς εινε τό 'Ρόδο σας! 
Έτοτεσά σηκώθηκε ή μάνα τζη καί πήγε, κ’έγκαλιαστήκανε καί ποθά· 
νάνε δμάδι.

ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΦΛ-ΥΎΓΊΑ-ΤΤΟν

Λ'.

Ό κεσσος καί ό Ούμ,ος

(Ζ, ^5)
«Πόσον σέ λυποΰμαι, δύσμοιρου φυτόν!, · ζ

ειπεν είς τόν θύμον ό κισσός ποτέ· 
είς τήν γην άπλοΰσαι ώς τι έρπετόυ 
καί τό στέλεχος σου, θύμε μου κοντέ, 

ώς τά εύτελή στελέχη, 
μόλις έκ τής γης έξέχει !

Άλλ’ έγώ είς δρυς ύψίστας, είς τά δένδρα τοϋ Διάς, 
έπιρρίπτωυ τον κορμόν μου άνυψοϋμαι πρός τά νέφη 

και εμέ ή αύρα τρέφει!»
— «Ναί, ό θύμος άπεκρίθη πρός τόν φίλον τής δρυός, 

το άνάστημά σου έ’χει μέγα ύψος ώς γνωστόν — 
καί περί αύτοΰ βεβαίως δέν φιλονικώ πρός σέ’ 
άλλ’ έγώ ώς στήριγμά μου έχω μόνον έμαυτόν, 
έν ω σύ χωρίς του δένδρου, υπερήφανε κισσέ, 
οπερ πάντοτε στηρίζει τό άδύνατόν σου σώμα, 
ταπεινότερου Οά εϊρπες είς τήν γήν καί είς τό χώμα.»

Έκδόται καί σχολιασταί καί μεθερμηνευταί, 
ύμεϊς οί έλληνίζοντες καί οί λατινισταί 
έν ταΐς μακραις είσαγωγαΐς βιβλίων επισήμων, 
μή λησμονείτε τόν κισσόν καί τον πτωχόν μου θύμον.

Β’.

’ΈχεΠνα καε βδέλλα

’Έχιδνα ποτέ πρός βδέλλαν έλεγε μετ’ άπορίας: 
. «Πως ένίοτε ή Τύχη σπείρει τάς διαφοράς!

Σέ ό κόσμος έχει φίλην, άλλ’ εμέ μετά δειλίας 
αποφεύγει ίσχυράς 
καί ζητεί, άν δυνηθή, 

καί έκ τής ζωής μου έτι ό σκληρός ν’ άπαλλαχθη*
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i ' σέ δέ όταν τις συλλαβή
τήν πληγήν σου δέν φοβείται

. και το αΐμά του τροφήν σου νά παρέχη προθυμεΐται*  
και έν τούτοις έκ τών δύο ή αύτή προκύπτει Βλάβη.»

•—«’Όχι δά, τή άπεζρίθη ή τοΰ ύδατος πολϊτις,
; αλήθειας δέν κηρύττεις·

ή πληγή σου φαρμακεύει, 
φίλη μου αγαπητή, 

και ή αμυχή μου μόνον ώφελεΐ και θεραπεύει· 
πώς νά μή εύαρεστή ;

Δι’ έμοϋ δ κόσμος βλέπει τήν προτέραν του ύγείαν, 
έν ώ σύ έξαποστέλλεις εις τον *Αδην  κατ’ εύθεΐαν 

και τον μάλλον υγιή 
προ μικρού έν τή ζωή :

Διαφέρομεν—και μάτην, φίλη μου, παραπονεϊσαι· 
Είμ’ έγώ ιατρικόν 
και σύ, έ'χιδνά μου είσαι, 
δηλητήριου κακόν.
Διαφέρομεν πολύ!
— Τί ό μϋθός μου δηλοϊ ,
Τον μϋθον πάντες έννοεϊτε:

■ ώς εχιδνα μέν δηκτική
ή σάτυρα υπονοείται, 
ώς βδέλλα δέ ή κριτική.

Γ.

Ζευς ζαο Μίνως

(7,Ϊ9)
Προς Μίνώα τδν δικαστήν δ Ζεύς ποτέ έλάλεί;

«Υιέ μου, συ δ ελεγκτής τοϋ γένους τών ανθρώπων, 
έξήγησαί μοι διατι τοΰ όίδου ή άγκάλη 

σχεδόν δέν έχει τόπον
νά περιλάβη τούς πυκνούς κακούργους, ών τά σμήνη 

ή ’Άτροπος σοι απευθύνει.
Τίς μάχεται τήν άρετήν τοσοϋτον δλεθρίως ;
Τίς προκαλεϊ διαφθοράν τοσοϋτον μιαιφόνον ;
Μή τό συμφέρον ;»—«’Άπαγε, ώ πάτερ».—«Τότε ποιος;» 

•—«Ή οκνηρία μόνον».
Σταμάτιος Α. Βάλβης

7 ία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Slept τοΰ γένους Μαχμ,οΰτ πασα τοΰ Μεχάλογλου. — 
Έν τή τοϋ Κριτοβουλου ίς-ορία, ήν ό κλεινός Κάρολος Μύλλερος έξέδωκεν 
έν τω Ε' τόμω τών Λειψάνων τών 'Ελλήνων ιστορικών, απχντ^ χωρίον τι 
εις τδ γένος άναφερόμενδν τοϋ περίφημου Μαχμούτ πασσα Μιχάλογλου, 
τοΰ μέγιστα συντελέσαντος εις τάς κατακτήσεις τοϋ τρομερού πορθητοϋ 
Μεχμέτη τοϋ Β'., ούτινος και σύγγαμβρος έτύγχανε. 'Γδ περί ού δ λόγος 
χωρίον κεϊται έν τώ Α' β.βλίω κεφ. ογ'. τής είρημένης ιστορίας, έ'χον οϋτω: 
ε-άντιχαθιοτα όέ sic την τούτον [τοϋ Ζαγάνου] τάζιντε και άρχήν χαί των 
όλων πραγμάτων επιμέλειαν τδν έπι τήέτέρα, θυγατρί αύτοΰ χηδεστήν Μα- 
χουμοντεα, άνδρα τά πρώτα μέν γέροντα τοΰ γένους 'Ρωμαίων προς τε π,α
τμός χαι μητρός (ό όέ γε πρός πατρός πάππος αύτω Φιλανινδς καί της Ελ
λάδος ηρ^γε χαι τή τοΰ Καίσαρος άξιη, έτετίμητο), οντω δέ φύσεως άρίστης 
λαργόντα, ώς άποκρύψαι μή μόνον τούς κατ' αύτόν άπαντας, άλλα δη καί 
τούς πρό αύτοΰ εν τε φρονήσει χαί ανάρια, καί άρετή καί τοΐς αλλοις κα- 
λοΐς' κτλ.». “Οσον λοιπδν εγω γινωσκω, τδ ονομα Φιλανινδς εΐ'τε ως κυ· 
ριώνυμον, εΐ'τε ώς έπώνυμον ούδαυ.οΰ τής βυζαντινής ιστορίας εύρίσκεται. 
δθεν καί δ τοϋ Κριτοβούλου σοφδ; εκδότης εύλόγως τήν τοιαύτην γραφήν 
ύποπτον θεωρήσας κατέταξεν έν τώ πίνακι τδ ό'νομα μετά τοΰ διαπορη- 
τικοΰ σημείου (?).

Τδ κατ’ έμέ ουδόλως άμφιβάλλω, ότι ή λέξις αυτή γέγραπται έν τω 
χειρογράφω τεύχει παλαιογραφικώς, ή'γουν συνεπτυγμένως, όπως δηλαδή 
έποίουν συνήθως οί παλαιοί γραφείς. Τίς έξ ημών λ. χ. δέν άνέγνωσε γ.χί 
έν αύτοΐς τοΐς έντυποις βιβλίοις τών παλαιών έκδόσεων : ούνός, άνος, ά- 
νινός, πήρ, ΰς άντί : ουρανός, άνθρωπος, ανθρώπινος, πατήρ, υιός, καί τά 
τοιαΰτα ; Γραπτέον άρα τήν λέξιν Φιλανθρωπ,ηνός. Τοϋτο δέ λέγω άνευ 
δισταγμού τινός, καθότι τών Φιλανθρωπηνών δ οίκος, ώς καί αύτδς δ Κρι- 
τόβουλος ιστορεί, ήν έκ τών έπιφανών τής Κωνσταντινουπόλεως, τήν έ~ 
πωνυμίαν σχόντος τοϋ γενάρχου αυτών άπδ τής συνοικίας έν ή έκειτο ή 
μονή τοϋ Φαλανθρώπου Χρίστον, κτίσμα ούσα τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξίου 
Α'. τοΰ Κομνηνοΰ. Πολλάς δέ καί έξοχους ύπηρεσίκς παρέσχον οΰτοι τω 
κράτει άπδ τών μέσων ήδη τής ΙΓ' εκατονταετηρίδας καί εφεξής έως ν,ό- 
των που τών τής άλώσεως χρόνων. Ούτως έν παραδείγματι ’Αλέξιος δ 
Φιλανθρωπηνός, συγγενής έξ άγχιστείας τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ τοϋ 
Παλαιολόγου, άνεδείχθη ύπ’ αύτοΰ πρώτον μέν πρωτοστράτωγ, εΐτα δέ 
μετά τήν νίκην, ήν ήρατο καταναυμαχήσας έν τφ Πελασγικώ (Παγαση- 
τικφ) κόλπω τδν στόλον τών έξ Εύβοιας καί Κρήτης έξορμησάντων Δα·;
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τίνων, έτιμήθη τώ τοϋ μεγάλου δουκοτ άξιώμκτι. Τδν άνδρα τούτον δ 
μέν Παχυμέρης χεραρόα και γενναΐοκ καλεΐ, ό δέ Γρηγοράς στρατηγικόν 
και δεινόν τάπο.Ιέμια, εν όΛΙγω χρόνω μέγαν γενάμενον κατά τάς μάχας 
των Τούρκων, κτλ. (Άκρόπολ. νθ'. — Πκχυμ. είς Μιχ. ΙΙαλκιολ Β', ιγ'. 
Γ', ις·'. Α', ν,ς'. \ β'. καί Ε', α'. — Γρηγορ. Δ', θ' καί Τ', η'.). "Ετερος 
Φιλανθρωπηνδς πιγκέγνης τδ αξίωμα (βασιλικός οίνοχόος) μνημονεύεται 
έπί ’Ανδρονίκου τοΰ νεωτέρου (Κάντακουζ. Β, κθ'.).Έν έτει δέ 1 446 διοι
κητής ΙΙατρών ύπήρχεν Άλέζιος Φιλανθρωπηνδς δ Αάσκαρης, την Βο- 
στίτσαν πρότερον διοικήσας (Φραντζ. Β', γ'. καί ιθ'.). Τελευταίος δέ μνη
μονεύεται Γεώργιος δ Φιλανθρωπηνός, δν δ αύτοκράτωρ ’Ιωάννης δ Πα· 
λαιολόγος πέμψας συν τοΐς παρασήμοις είς Σερβίαν ανηγόρευσε δεσπότην 
αύτής τδν Γεώργιον (Δούκ, σελ. 1 16.), καί είναι πιθανώς δ αύτδς δ καί 
συνακολουθησας τίρ αύτοκράτορι τούτω μεσάζων (υπουργός) είς την έ 
Φλωρεντία διαβόητον Σύνοδον (ί'δε Συροπούλου ίστορ. της Φλωρεντ. Συ- 
νόδ. σελ. 82 καί 88).

Έκ τών έκτεθεντων λοιπδν γίνεται δήλον, δτι τών Φιλανθρωπηνών 
δ οικος δέν έξέλειπε μέχρι τών τελευταίων χρόνων της πολυδακούτου 
αιχμαλωσίας τοΰ ημετερού έθνους, ώς είπα καί ανωτέρω- ώστε κατ εμέ, 
ούδεμία αμφιβολία λείπετκι, δτι δ Μαχμούτ πασσας ην Φιλανθρωπηνδς τδ 
γένος. Σημειωτέου δέ, δτι Τριβα.Ι.Ιόν (Σέρβον) τά μητρόθεν λέγει αύτδν δ 
Χαλκοκονδύλης (σελ. 4 36.) Άλλ’ άξιοπιστοτέρα φαίνεται η τοϋ Κριτο- 
βούλου μαρτυρία καθδ συγχρονήσαντος τοΐς ύπ’αύτοΰ ίστορουμένοις. Γνω
στόν δέ δτι μία τών τής Κωνσταντινουπόλεως συνοικιών είναι τοΰ Μαγ- 
μουτ πασ& επώνυμος, άπδ τοΰ αυτόθι άνεγερθεντος ύπ’ αύτοΰ φερώνυμου 
τζαμιού. ·Ι. Σαζκεΰ.ίων

ΑοόρΟωσες εσφαλμένων αποδόσεων.— Έν τώ τελευταίφ φυλ- 
λαδίω ’ τής έν Παρισίοις έκδιδομένης Revue Numismatique (Γ' Σειρά, 
τόμος β', τέταρτη τριμηνία σελίς 400) ό κ. Boulkowshi μετ’ αξιέπαινου 
ζήλου Αναλαμβάνει την δημοσίευσιν ανεκδότων νομισμάτων προικίζων 
ουτω την Ελληνικήν νομισματολογίαν. ’Οφείλω δμως ένταϋθα νά ποιή
σω δύο παρατηρήσεις δσον άφορ^ τήν δημοσίευσιν ταύτην.

α) ’Αποδίδει νόμισμα είς τήν Κηφισσίαν τήν γνωστήν ήμΐν καί προσ-1 
φιλή θερινήν διαμονήν, πλουτίζει δ' ουτω τήν νομισματικήν δι’Ανεκδό
του πόλεως, δπερ άν ήτο ακριβές ή Κηφισσία θά άπέκτα μείζονα τοϋ 
δέοντος σημασίαν, διότι ουτω θά ήν δ μόνος Αρχαίος δήμος της Αττικής 
δστις έκοψε νομίσματα. Άλλά τδ νόμισμα τοΰτο δέν είναι τής Κηφισσίας 
Αλλά τής Άπαμείας τής Φρυγίας αφ’ ού έλλείπει τδ όνομα τής πόλεως, 
τδ δέ ό'νομα ΚΗΦΙΣΙΩΝ είναι ό'νομα άρχοντας ώς ρητώς αναφέρεται έν 
τω Mionnet (Τ. Δ', αρ. 202 καί 221) καί ώς καταφαίνεται καί έκ νομι-
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Ομάτων τής συλλογής του πατρός μου ύπδ τδν αύτδν τύπον Ακριβώς ώς 
τδ είς τήν Κηφισσίαν Ανακριβώς Αποδιδόμενον.

β) Αποδίδει νόμισμα τής Πλαυτίλλης είς τήν Μαγνησίαν τής ’Ιωνίας 
ένώ τοΰτο είναι προφανώς νόμισμα τής Αίγίνης. "Ομοιον δέ πρδς τδ ύπδ 
τοΰ κ. Βουτκόσκη περιγραφόμενον νόμισμα κατεχει δ πατήρ μου έν τρ 
συλλογή του μετά τής επιγραφής ΑΙΓΕΓΝΗΤΩΜ. Μ. Π. Α&μπρος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 
ϊεπτέμιβριος, ’Οκτώβριος, Νοέμβριος. .0/

ΕΡΓΛΣΙΑΙ ΣΓΛΑΟΓΟΓ

Συνεκροτήθησαν κατά τούς μήνας Σεπτέμβριον ’Οκτώβριον καί Νοέα- 
βριον τέσσαοες τακτικαί συνεδρίκι τοΰ Συλλόγου ή'ρξαντο δέ καί τά ανα
γνώσματα καί ώμίλησαν οί έζής κατά τδν Νοέμβριον,

'Ο κ. Άχιλλεύς Παράσχος τακτικόν μέλος ποιητικήν μελετην εν περι
πάτα).

Ό αντισυνταγματάρχης κ. Ίφ. Κοκκίδης τακτικόν μέλος περί χαρτών.
Ό κ. Άνδρ. Ιΐαπκδιαμαντόπουλος τακτικόν μέλος πάτε θά έκ.Ιΐπη ή ι·'·

θανατική ποινή.
Ό κ. Ίω. Τζετζης τακτικόν μέλος περί τών νεωστι άνακα.ίνγθε'ντων 

άσματικών εσπερινών.
'II κ. Λίκ. Λκσκαρίδου επίτιμον μέλος περί <ρρ<6ε.1ιανοϋ συοτήματος, 
Έπεψηφίσθη δ προϋπολογισμός τοΰ Σ Αλόγου δια τδ τρέχον έτος καθ’ 

δν τά μέν έσοδα ύπελογίσθησαν εις Δρ. 18550, τά δ’ έξοδα είς Δρ. 18 
335. 35. Ύπεβλήθησαν δ' όμοίως καί ένεκρίθησαν έκ τοΰ Συλλόγου ό ισο
λογισμός κατά τήν 31 Αύγούστου I 8 8 '< καί ό Απολογισμός τοΰ συλλογι
κού έτους 1883— 18 84. 'Υπεβλήθη δ’ ύπδ τοΰ προέδρου καί ή λογοδοσία 
τών κατά τδ λήξαν έτος γενομένων ητις δημοσιευθήσεται έν τώ προσε
χθεί τεύχει τοΰ περιοδικού.

Υπεβλήθη ύπδ τής εξελεγκτικής έπιτροπής συγκειμένης έκ τών τα
κτικών μελών κκ. Δ. Κοκκίδου, Κ. Μπαλλίλη καί Α. Καράλη ή έκθεσις 
τής έξελέγξεως. Έγένετο δέ δεκτόν τδ συμπέρασμα αύτής δπως έκφρα- 
σθή ή έπιδοκιμασία τοΰ συλλόγου είς τήν κατά τδ λήξαν έτοςδιοική- 
σασαν έφορείαν διά τήν πλήοη έν πασιν Ακρίβειαν.

Άντίτοΰ Αναχωρήσαντος είς Ζάκυνθον διδασκάλου τής σχολής τών ’Α
πόρων Παίδων Αθηνών κ. Δ. Κολοκοτσα διωοίσθη τοιοΰτος ό κ. Κ. Μετά- 
ξας. Διωοίσθη δέ βοηθός ό κ. Αούης Αοΰτζος. Διωρίσθη έπίσης διδάσκαλος 
τής έν τω χωρίω Θολό ’Άνδρου σχολής απόρων πκίδων αντί τοΰ άναχωρη*  
σαντος κ. Σ. Καλογεοοπούλου ό κ. Νικόλαος Νισαντζής.

Γενομένων τών εγκαινίων ή'ρξαντο τά μαθήματα τής έν Άργοστολιφ
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σχολή; των άπορων παίδων, έφορος 5’ αύτής έξελέχθη ό κ.Μ. 
Βαμβακερός καί ταμίας δ κ. Ίω. Φωκάς Κοσμετάτος, συνεπληρώθη δ’ ή 
κοσμητεία Six τής εκλογής ώς κοσμητόρων τών κκ. Π. Κεντιλίνη καί Σ. 
Αιβαθινοπούλου. Είς την σχολήν ένεγράφησαν όίνω τών 200 μαθητών,δι
δάσκαλοι δ’ αύτης διωρίσθησαν οί κκ. Ν. Ίγγλέσης και Γερ. Βανδώρος· 
Υπέρ της σχολής προσηνεγκον άνά 200 δραχμάς δ άρχιε'πίσκοπος κ. Γερ

μανός, δ δήμαρχος κ. Γ. Δρακόπουλος καί οί κκ. Ίω. Φ. Κοσμετάτος καί 
Έρ. Τούλ.

Κοσμήτορες της σχολής τών άπορων παίδων έν Σύρφ διωρίσθησαν ύπ® 
τοϋ Συλλόγου οι κκ. Κύριλλος Βενιέρης άρ χιμανδρίτης, Ίω. Φραγκιάς, Δ. 
Άποστολίδης, Κων. Παπακωνσταντίνου καί Τιμ. Τσιροπινάς. ’Εκ τούτων 
δ’ έφορος έξελέχθη δ κ. Κύριλλος Βενιέρης. Έλεγκταί δ’ έξελέχθησαν oj 
κκ. Ε. Αυκουόης, Δ. Μαρίνος κκί Μ. Ναύτης.

Οί μέχρι τέλους Νοεμβρίου έγγραφέντες μαθηταί έν τή σχολή άπορων 
παιδων ’Αθηνών άνηλθον εις 714 ύπερβάντες κατά 364 τούς τοΰ άντιστοί- 

χου μηνος τοϋ παρελθόντος έτους. Έκ τούτων είς μέν τά δύο τμήματα 
τ·ης χ'. τχζεως ένεγράφησαν 408 είς τήν β'. 105 είς τήν γ'. 47 καί είς τήν 
δ' 54. ΊΙ δέ κίνησις τοΰ ταμιευτηρίου τών παίδων μέχρι τέλους Νοεμ
βρίου ήν ή έξής. Κατετέθησαν έν συνόλω δρ. 1864. 40, έζητήθησαν δέ 
καί έπεστράφησαν δρ. 7,02.

Η Ακαδημεια τών επιστημών της Πράγας προσεζάλεσε τον Σύλλογον 
δπως μετάσχγ τών έπί τή έκατοντατηρίδι της συστάσεως αύτής γενησο- 
μένων κατά Δεκέμβριον έορτασίμων συνεδριών. Ό δέ Σύλλογος ώρισεν 
αντιπρόσωπον αύτοΰ τον γραμματέα τής Άκαδηυ.είας.

Συνήφθησαν σχέσεις τή αιτήσει αύτών μετά τών εξής σωματείων, τής 
έν Σμυρνρ αγαθοεργού αφελφοτητος 'Ομηρος, τοΰ έν Κκλάμαις Λακωνικού 
συνδέσμου, καί τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου.

II εν Δεσσαου επιτροπή πρός άνεγερσιν άνδριάντος είς τόν φιλέλληνα 
ποιητην Γουλιελμ.ον Μύλλερον άπετάθη πρός τδν Σύλλογον άναγγέλλουσα- 
την συστασιν αυτής. Ό δέ Σύλλογος έπεψηφίσατο ΐνα μεταξύ τών με
λών αύτοΰ ανοιχθή προς τοΰτο κατάλογος εράνων συγχρόνως δ’ έπεψήφισεν 
ίνα μεταφρασθώσι τινα τών ποιημάτων τοΰ Μυλλέρου ελληνιστί καί έκτυ*  
πωθώσι, σταλώσι δ εις Γερμανίαν πρός πώλησιν τή επιτροπή ταύτη.

Διαλυθεισης της μετά τοΰ ’Ωδείου συμφωνίας δ Σύλλογος άνέλαβεν κύ
τος την συστασιν θιάσου μ,ουσιζοΰ εκ παίδων τής σχού,ής τών απόρων, 
έ κόμισε δε καί τα προς τοΰτο άναγκαιοΰντα μουσικά όργανα. Τοΰ θιάσου 
τουτου διευθυντής διώρισθη ο κ. Γ. Γαΐδεμβέργερ καί βοηθοί δύο, ένε
γράφησαν δ’ είς αύτδν μαθηταί έν συνόλω 31.

Αποφκσει τοΰ τμήματος τών καλών τεχνών ή'ρξαντο κατά παν Σάβ-
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βατόν διδόμεναι έν τφ Συλλόγφ μ.ουσικαι εσπερίδες πρδς οφελός τής σχο 
λής τώνάπόρων παίδων. > η '··

Άπεβίωσαν έκ τών μελών τοΰ Συλλόγου τά επίτιμα ΙΙετρο? Βραΐ
λας Άρμένης, Βασίλειος Μελας, Ιω. Οικονομίας καί τδ 
άντεπιστέλλον Σπυρίδων ^οκόλης. Ό Σύλλογος πρδς τάς οικογέ
νειας τών άποβιωσάντων άπεστειλε συλλυπητήρια γραμματα. ,

Έξελέχθησαν τακτικά ένεργά μέλη τοΰ Συλλόγου οι κκ. Α. Ρωμανός, 
Γερ. Φωκάς, Θεοδ. Ζώτος, Κυπαρ. Στέφανος, Παν. ίΐαπαδακης, Σπ. Ζε· 
υος, Εύστ. Πινιατόρος, Αεωνίδ. Λαπαθιωτης, X. Στεκουλης, Γ. Ιαλατης, 
Κ. Πεταλάς, Άρισ. Κόρακας, Μιχ. Κατσαράς, Στεφ. Γεννάδης, ’Αλ. ’Αμ- 
πελάς, Ίω. ’Ανάργυρος καί Ευλάμπιος Μεσσαλάς, τακτικά παρεδρα οι κκ. 
Γ. Χατζιδάκης, Ν.. Λαμπαδκριός, Ν. Δαγκλής, Γ. I. Ψυχας, Γ. Σουρής, 
I. Μαυρίδης κκί I Λεονταράκης. Άντεπιστελλοντα δε, οί κκ. II. Ζαλο- 
κώστας έν Παρισίοις, Ν. Καμπάς έν ’Αλεξάνδρειά καί Γ. Ίακωβίδης έν 
Μονάχω.

ΕΡΓΑΪΙΑΙ ΤΜΙΙΜΛΤα»
Τμίίμα καλών τεχνών — Συνήλθεν είς τακτικήν συνεδρίαν τδ 

τμήμα τοΰτο. 'Ο κ. Πρόεδρος έκήρυξε τήν έναρξιν των έργασιών τοΰ 
τμήματος άγγέλλων άμα ότι ή λογοδοσία τής παρελθούσης περιόδου δη- 
μ-οσιευθήσεται προσεχώς έν τφ οίκείω τευχει. Είτα παρακαλει τα , μέλη 
νά προβώσιν είς τήν έκλογήν νέου προεδρείου δια την παρούσαν περίοδον. 
Τή παρακλήσει πλείστων μελών δ ζ. πρόεδρος και ο κ. αντιπρόεδρός 
αποδέχονται τήν έκ νέου ομόψηφον έκλογήν αύτών έκλεγεντος αυθις 
καί τοΰ αύτοΰ γραμματέως*  ουτω δέ τδ προεδρείου άποτελεΐται και πά
λιν έκ τών κκ. Μ. Μελά προέδρου, Ί. Ίσιό. Σκυλισση αντιπροέδρου και Γ. 
Δροσίνη γραμματέως- Μεθ’ ό δ γραμματεύς αγγέλλει ότι ή κατά τδ πα
ρελθόν έ'τος έκλεχθεΐσα έπιτροπή πρδς διοργανισμον μουσικών, συναυλιών 
συνεννοηθεϊσα μετά διακεκριμένων μουσικών εκ τών ενταύθα εγκατεστη
μένων εύρε τά πάντα κατ’ εύχήν προτείνει, δε εις το τμήμα τήν προσεχή 
έ'ναρξιν αύτών. Μετά μικράν συζήτησιν η προτασις γίνεται δέκτη,, προ 
στεθέντος ότι τά έκ τών συναυλιών περισσεύματα θα^διύωνται εις τχΐν 
σχολήν τών ’Απόρων παίδων. Είς τους κ.κ. Δ. Κοκκιδην και Γ. Ζε-,ον 
καί είς τδν γραμματέα τοΰ τμήματος άνατιθεται πάσα η περί αύτών 
μέριμνα. Έν τέλει εκλέγονται έπόπται τοΰ έκ μαθητών τής σχολής τών 
’Απόρων παίδων συστάντος μουσικοΰ θιάσου οι κ.κ. Δ.Κοκκιδης, Ν. Ρωκ, 
I. Μίνδλερ, Ν. Κουρής καί Ν. Παπαδόπουλος Υδραίος,οΐ,τινες θέλουσι καθ’ 
εσπέραν έπιβλέπ-ρ τούς μαθητάς έκγυμναζομένους ήδη έν αύτφ τφ κατα- 
στήματι τοϋ Συλλόγου.

«Ι»υσιογνωστικόν τμήμα — Τό Τμήμ.α συνήλθεν εις πρώτην τακτι
κήν συνεδρίασιν τδν μήνα ’Οκτώβριον. Κατά ταύτην δ πρόεδρος του τμή
ματος κ. Γ. Καραμήτσας άνέγνω έκθεσιν τών κατα το λήξαν , έτος 
γενομένων ύπδ του τμήματος έργασιών. Μεθ’ δ κ. Δ. Κοκιδης ,ωμιλησε 
περί τών έργασιών τών μετεωρολογικών σταθμών, άνήγγειλε δ’ οτι μέχρι 
τέλους τοΰ έτους θά δημοσιευθώσιν έν ένί τεύχει αί μετεωρολογικαι παρα
τηρήσεις. Συγχρόνως δ’ άνεκοίνωσεν ότι έγένετο είς Βερολίνου παραγγελία 
καί άλλωυ μετεωρολογικών δργάνωυ παρασχόντος τοΰ Συλλόγου τήν δέ
ουσαν πίστωσιν. Έν δέ τή σύνεδρέ τοΰ μηνος Νοεμβρίου δ κ. 'Ρήγας Νι·
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κολκ'ίδης άνεκοίνωσε τά αποτελέσματα μιας εργασίας του έν ΐώ φυσίολο- 
γικφ έργαστηρίφ γενομένης περί των μικαοσκοπικών φαινομένων τών κατά 
την συστολήν τών ραβδωτών μυών παρατηρούμενων, άτινα έν μεγίστη 
περιληψει έ'χουσιν ώς έξης. Έρεθίζων δι’ έξ επαγωγές ηλεκτρικοϋ ρεύμα
τος διαφόρους μϋς τοϋ κονίκλου και βατράχου προ πάντων δμως τόν ρα- 
φικδν μΰν τοϋ τελευταίου και την έκ τοΰ ερεθισμού τούτου παρπγομένην 
μεγίστην τετανικήν συστολήν τοϋ μυδς διά καταλλήλων άντιδραστηρίων 
στερεοποιών παρετηρει δτι αί ραβδώσεις τών μ.υών κατά ταύτην εντελώς 
έκλείπουσιν, δτι η μυϊκή ί'ς παρουσιάζει κυματοειδή τινα δψιν, δτι τδ 
σαρκείλλημα κατά τά προεξέχοντα μέρη τοϋ καθ’ άπασαν την μυϊκήν ίνα 
διηκοντος κύματος παρίστησι καταφανεστάτας πλαγίας προεκβολάς στε
νότατα τοϋ περιεχομένου της ίνδς έφαπτομένας, δτι τά προεξέχοντα μέρη 
τοϋ κύματος δια τοϋ μικροσκοπίου τοϋ διά πολώσεως εξεταζόμενα παρί- 
στανται κατά την διασταυρωσιν τών πρισμάτων τοΰ Nicol λευκά, τοϋ θ’ 
δπερ δηλοϊ δτι είναι άνισότροπα, υύχ'ι δμως τοσοΰτον άνισότροπα δσον 
είναι τά sarcous elements τ·ης μυϊκές ίνδς έν ηρεμίφ ευρισκόμενης. Έρε
θίζων είς δευτέραν σειράν πειραμάτων τδν ραφικδν μΰν τοϋ βατράχου καί 
προκαλών συστολάς ηττον έντατικάς παρετηρει μέν την αύτην κυματοειδή 
δψιν έν τη μυϊκή ίνΐ, πρδς δέ δμως οτι τά προεξέχοντα μέρη τοΰ κύμα
τος δέν ησαν τοσοΰτον μ.εγάλα τδν δγκον ώς κατά την πρώτην σειράν 
καί οτι μεταξύ αύτών έφαίνετο ηδη η ίσότροπος ουσία. Ειτα έξέθηκε θε
ωρίαν τινά τ·ης συστολ’ης τών μυών έπι τών γεγονότων τούτων στηριζο- 
μένην καί έπεδείξατο τά είς ταΰτα κατάλληλα σχήματα.

Φελολογεκον καε άρχα»ολογεχον τμ,^μ,α.—Μίαν συνεκρότησε 
τδ τμ·ημα συνεδρίαν καθ’ην έγένετο πρώτον εκλογή νέου γραμματέως τοΰ 
τμήματος; Τοιοϋτος δ’ έξελέχθη ό κ. Κ. Δαμηράλης.Είτα δ κ.Σακελλίων 
άνεκοίνωσε διόρθωσιν τοΰ ύπδ τοΰ Κριτοβούλου τοϋ άκμάσαντος κατά την 
άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως, άναφερομένου Μαχμούτ πασσα ώς ελ- 
κοντος τδ γένος έξ ελληνικής οικογένειας τών Φιλαληνών, καθ’ ην τδ 
έπίθετον Φιλαληνδς προηλθεν έξ εσφαλμένης άναγνώσεως τοϋ ονόματος 
Φιλανθρωπηνδς παλαιογραφίκώς συγχεομένου πρδς τδ πρώτον.Μετά ταΰτκ 
ό κ.Ίάκ. X. Δραγάτσης διώρθωσεν επιγραφήν τινα έπί πηλίνης πλακδς έ· 
χούσης ς-αυρδν χιρις-ιανικδν εύρεθεϊσαν έν Αίγίφ τώ 1 69.Κατά τδν κ.Δρα- 
γάτσην πρεπει νά άναγνωσθη άκτινηδδν καί ούτως άναγινώσκομεν.κ Σέβου 
κύριον» καί ούχί « Σύ βίου ερκος» ώς άνέγνω τελευταίως δ κ. Ήρειώτης 
και έξέδωκεν έν τφ ένταΰθα περιοδικφ Πλάτωνι. Μετά ταΰτα δ κ. Μιχ. 
Π Λάμπρος άνεκοίνωσε τφ τμηματι διορθώσεις δύο πλημμελώς άποδο- 
θεντων ύπδ τοΰ κ. Βουτκόσκη νομισμάτων είς την Κηφισσίκν κα'ι την 
Μαγνησίαν. Ετα δ κ. πρόεδρος άνακοινοϊ την ύπδ τοΰ κ. Παύλου Λάμπρου 
γενομένην εσχάτως έκδοσιν 1 4 νομισμάτων τών δυναστών της Χίου κα'ι 
Φωκαίας συμβαλλομένην σπουδαίως είς την ιστορίαν τών τόπων τούτων. 
Είτα δ κ. Ίω. Τζέτζης άνακοινοϊ δτι η ύπ’ αύτοϋ δοθεϊσα έξηγησις τών 
έν τοΐς εύαγγελιοις κειμένων σημείων καί δέκτη γενομένη ύπδ τοΰ πα- 
λαιογράφου Gardl hausen καί τοΰ Riemann έπιβεβαιοϋται και έκ περικοπής 
τοΰ γραψαντος σχόλια είς την ρητορικήν τοΰ Άριστοτέλους Στεφάνου Βυ
ζαντίου τοΰ μεταγενεστέρου.
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