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ΙΩΛΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Λόγος ΚΖ'. είς τήν προφητικήν οήσιν, τήν λόγουσαν 
«’Εγώ Κύριος ό Θεός έποίησα φως καί σκότος, 

ποιων ειρήνην καί κτίζων κακά »
ζ’Ησ. μέ. ζ’.)

<π .. Γ .λίγα μέν τά είρημένα, άλλα γλυκύτερα όμως τοΰ μέλιτος, 
μέλιτος κόρον ούκ ίχοντα. Τοΰτο μέν γάρ τό αισθητόν μέλι έν 
τή γλώττη καταλύει την ηδονήν καί είς φθοράν χωρέι, τό δέ της 
διδασκαλίας μέλι έγκάθηται τω συνειδότι, διηνεκή την ευφροσύ
νην παρασχόν καί πρός άφθαρσίαν ήμας χειραγωγούν. Καί τό μέν 
άπό βότανών συντίθεται, τό δέ άπό τών θείων γραφών ύφαίνεται. 
Τοΰτο σήμερον ΰμας ένέπλησεν δ καλώς εΐρηκώς, καί της ύπα- 
κοης τό βραδεΐον ήρπασε, καί της άγάπης την ΐσχύν υπέδειξε καί 
της πίστεως την ευγένειαν. Φέρε δη καί ημείς την είωθυΐαν πά
λιν ήμιν παραθώμεν τράπεζαν μετά πολλής τής προθυμίας· καί 
γάρ σφοδρά χαίρομεν, δτι ιπποδρομίας οΰσης οΰτω λαμπρας, το
σοΰτον ενταύθα πλήθος άφΐκται, τής έκεΐ καταφρονήσαν διατριβής· 
διό δή καί αυτοί μετά πολλής τής δαψιλείας τόν κρατήρα ίστώ- 
μεν κρατήρα ού μέθην ποιούντο, άλλά σωφροσύνην κατασκευά- 
ζοντα· τοιοΰτος γάρ ό τών γραφών οίνος, τοιαΰτα τής τραπέζης 
ταύτης τά δψα· ού πιαίνει σάρκα. Καί τούτα λέγομεν ούκ άτιμά-
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ζοντες τής σαρκός την φύσιν, άλλά προτιμώντες τής ψυχής τήν 
ευγένειαν ουδέ τήν χρήσιν έκβάλλοντες, άλλά τήν άμετρίαν κο- 
λάζοντες. Κάν γάρ φιλοσοφώμεν, οΰτω δεΐ φιλοσοφεϊν, ώστε μή 
διδόναι τοΐς τών α'.ρε.ικών στόμασι λαβήν καί γάρ τό σώμα τούτο· 
έλαττον μέν τής ψυχής, ούκ εναντίον δέ τή ψυχή· άλλ’ απλή 
μέν αυτή, διακονεϊται δέ ταΐς έπιθυμίαις ταΐς εκείνου· ό γάρ ά- 
ριστοτέχνης Θεός ούκ έκ μιας καί δύω καί τριών ουσιών τόδε τό 
παν συνεστησατο, άλλά ποικίλας καί διαφόρους φύσεις ε’.σήγαγε, 
τής οικείας σοφίας τήν περιουσίαν έν τή διαφορά τών γενομένων 
έπιδεικνύμενος. Οΰ γάρ ουρανόν έποίησε μόνον, άλλά καί γήν ού 
γήν μόνον, άλλά και άστέρας· ούκ άστέρας μόνον, άλλά καί άέρα· 
ούκ άέρα μόνον, άλλά καί νεφέλας· οΰ νέφέλας μόνον, άλλά 
καί αιθέρα· ούκ αιθέρα μόνον, άλλά καί λίμνας καί πηγάς καί 
ποταμούς καί ορη καί νάπας καί βουνούς καί λειμώνας καί πα
ραδείσους καί σπέρματα καί φυτά καί βότανών είδη ποικίλα και 
διάφορα σχήματα καί διαφόρους ένεργείας· καί διαφόρους φύσεις 
άπανταχοΰ τού κόσμου περιιών ΐδοι τις αν καί, τό σώμα τής οι
κουμένης έπιτρέχων τω λογισμω,έρεΐ μετά τοΰ Προφήτου «ώς έμε- 
γαλύνθη τά έργα σου, Κύριε, πάντα έν σοφία έποίησας (ψαλ. ργ'. 
κέ.). "Ωστε si βούλει θέατρον ίδειν, καταλιπών έκεΐνο τό Σα
τανικόν, έλθέ έπί τοΰτο τό πνευματικόν εί βούλει λύρας άκούσαι, 
άφιείς εκείνην τήν μελωδίαν καί τό εύτονον τής διανοίας συντεί- 
νας, έλθέ έπί ταύτην τήν διεγείρουσάν σου τήν διάνοιαν. “Ορα 
φθόγγους διαφόρους και νευράς ένηλλαγμένας, μίαν καί παναρ- 
μόνιον μελωδίαν τω άριστοτέχνη Θεω πανταχόθεν άναπεμπού-
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σας, την εις τδν ποιήσαντα δοξολογίαν· και ήχοΰσι μεν καθ’ αΰ- 
τάς αί νευραί, ήχοΰσι δέ και μετ’ άλλήλων καί ΐνα μάθης πώς 
καθ’ έαυτάς ήχοΰσι, κροΰσον τφ λογισμω την νευράν τοΰ οΰρανού 
καί άκούση μεγάλα ήχούσης καί τω Θεώ δόξαν άναπεμπούσης, 
δπερ ούν και ό προφήτης συνιδών, έλεγεν « Οί ουρανοί διηγούν
ται δόξαν θεού, ποίησιν δέ χειρών αυτού αναγγέλλει τδ στερέω
μα (ψαλμ. ιη'. ά.)». Έπί τής νευράς εκείνης μετάβήθι, έπί τής 
νευράς τής ήμέρας καί τής νυκτός, καί οψει καί τούτους τους 
φθόγγους λύρας άπάσης καί κιθάρας ήδίω φθεγγομένους, καί μά
λιστα όταν ή τις δ τάς νευράς ταύτας άνακρούσασθαι έπιστάμενος.

Και πώς ήχοΰσι, φησί; Στόμα ουρανός οΰ κινεί ούτε γλώτ- 
ταν ουδέ υπερώαν ουδέ δδόντας ουδέ χείλη· πώς ουν ή φωνή 
πρόεισι; πώς δέ ή ήμέρα φθέγγεται; οΰδέ γάρ ταύτα όργανα φω
νητικά έστιν, αλλά δρόμος έστίν ήλιου καί σελήνης ήμέρα καί 
νύξ, καιρού πάροδος. Έν’ ουν μή τις τών παχυτέρων ταύτα άκούων 
θορυβήται καί ταράττηται, άκουσον πώς ό Προφήτης έπαγωνίζεται 
τω είρημένω· είπών γάρ, δτι οί ουρανοί διηγούνται δόξαν θεού, 
καί ότι ήμέρα τή ήμέρα έρεύγεται ρήμα καί νΰξ νυκτί αναγ
γέλλει γνώσιν, οΰκ’ έστη μέχρι τούτου, άλλ’ έπήγαγεν (ψαλμ. ιη 
γ.) «Οΰκ είσί λαλιαί, ουδέ λόγοι, ών οΰχί ακούονται αί φω
ναί αΰτών.» ’ () δέ λέγει, τοιοΰτόν έστιν. οΰ μόνον φωνήν έχου- 
σιν ήμέρα καί νΰξ καί οΰ ρανός, καί τοι οΰκ άνθρωπος, άλλά 
καί τοιαύτην φωνήν, ή τής ανθρώπινης έστι·' εΰσημοτέρα καί σα- 
φεστέρα και έντονωτέρα· πώς καί τίνι τρόπω; άκουσον τής ρήσεως 
αυτής. «Οΰκ είσί λαλιαί οΰδέ λόγοι, ών οΰχί άκούονται αί φωναί 
αΰτών.» Τίποτ’ ουν τούτο έστιν; έγκώμιον τής φωνής, έπαινος τής 
ήχήζ,ή Ρ·-ν ϊ«? φή φωνή τω έμω όμοφώνω γνώριμος,έτερογλώσσω 
δ’οΰκ έτι, οΐόν τι λέγω, 'Ελλάδι διαλεγομένω μοι γλώττη. Άν 
τοίννντήν φωνήν ειδή τις, έ κείνος άκούσεταί μου· ό δέΣκύθηςκαί 
ο Θράς και ό Μαύρος και ο Ινδός οΰκετι· ή γαρ διαφορά τής 
γλώττης οΰκ άφίησιν εϋσημον αΰτω γενέσθαι τήν έμήν διάλεξιν 
πάλιν έγώ, τού Σκύθου καί τού Θρακδς διαλεγομένου, οΰ δυνήσομαι 
άκούειν, οΰδέ έτερος τής έτέρου γλώττης· έπί δέ του οΰρανού κα; 
τής νυκτός και τής ήμερας οΰκ έ'στι τούτο· άλλά τοιαύτη αΰ
τών έστίν ή φωνή ώς πάση γλώττη, πάση λαλιά, παντί έθνει 
άκούεσθαι καί εϋδηλον είναι καί σαφή· διά τούτο είπών, δτι οί 
οΰρανοί διηγούνται δόξαν θεού, καί ήμέρα τή ήμέρα έρεύγεται 
ρήμα, έπήγαγεν οΰκ εισι λαλιαί, οΰδέ λόγοι, ών οΰχί άκούονται 
αι φωναί αΰτών. Ο δε λέγει τοιοΰτόν έστι- τοιαύτην έχουσι λα
λιάν και τοιαύτην έχουσι φωνήν ή ήμέρα καί ή νΰξ καί ό οΰ- 
ρανός, και τά κτισματα άπαντα, ώς πάσαις ταΐς λαλιαΐς τουτέ- 
στι πάσαις ταΐς γλώτταις, πάσι τοΐς έθνεσιν άκούεσθαι αΰτών τήν 
φωνήν οΰ γάρ έστι λαλιά, φησι, τουτέστιν, οΰκ έστιν έθνος, οΰκ έστι 
φωνή, ένθα μή ακούεται ή φωνή τοΰ οΰρανοϋ- άλλά καί ό Σκύθης 
καί ό Θράς καί ό Μαύρος καί ό ’Ινδός καί ό Σαυρομάτης καί πάσα 
λαλιά καί πάσα γλώττα καί παν έθνος δυνήσεται ταύτης ύπα- 
κούειν τής φωνής- πώς και τίνι τρόπω; τούτο λοιπόν άκουε, ΐνα 
μάθης πώς σιγών ό οΰρανός φθέγγεται. "Οταν γάρ ΐδης αυτού τό 
κάλλος, τό μέγεθος, τήν θέσιν, τό διαρκές, τήν φαιδρότητα, καί 
ταύτα πάντα συναγαγών παρά σαυτω δοξάσης τόν δημιουργόν, εΰ- 
φημήσης τον ποιήσαντα, ο οΰρανός φωνήν άφήκε, διά τής σης 

γλώττης αναπεμψας τώ θεώ δόξαν· καί τούτο έστι τδ είρημένον 
δτι οί οΰρανοί διηγούνται δόξαν θεού. Πώς καί τίνι τρόπω; Τ’ον 
θεώντα τδ κάλλος τής οικείας φαιδρότατος εις θαύμα παραπέμ- 
ποντες τού δημιουργού- όταν γάρ ίδών τδ τοιούτον έργον εί'πης, 
δόξα σοι ό θεός, ηΐ.ίκον σώμα είογάσω,και έν τώ μέσοι τέθει- 
κας; οί οΰρανοί τότε τήν δόξαν ταύτην άνήνεγκαν, τή σή γλώτ
τη χρησάμενοι, καί διά τής οψεως τδ θαύμα παραπέμψαντες. Ού
τω σιγώντες άναφέρουσι δόξαν τώ θεω, καί ταύτης τής φωνής 
πάντες άκουουσιν έπειδή γάρ οΰκ έστιν ακοή ταύτα μαθειν, άλλ’ 
οψει και θεωρία· ϊψις δέ πάσι μία, εϊ καί ή γλώττα διάφορος καί 
βάρβαρος. Και Σκύθαι καί Θράκες καί Μαύροι καί ’Ινδοί ταύτης 
άκουουσι τής φωνής· τουτέστι, τό θαύμα βλέποντες-, τδ κάλλος 
έκ.πληττομενοι, τήν φαιδρότητα, τδ μέγεθος, τά άλλα άπαντα 
πρδς τδν οΰρανον, οόξαν άναφέρουσι τω δημιουργώ οί καλώς 
φρονούντες· τδ αΰτδ καί περί τής ήμέρας καί τής νυκτός έστιν 
ειπειν ώσπερ γάρ ουτος τώ κάλλει, τή θέσει, τω μεγέθει, τή 
φαιδρότητι, τω διαρκεϊ τού χρόνου, τή χρεία, τή ένεργεία, τοΐς 
άλλοις άπασιν εις θαύμα παραπέμποντες τδν θεατήν, τήν δό- 

ςαν αναφερουσι τώ δημιουργώ, ούτω νΰξ καί ήμέρα· δταν γάρ 
ιοης την ευταξίαν τών καιρών τούτων, καί πώς τδ οίκεΐον άπαρ- 
τισασα μετρον ή ήμέρα, οΰ φιλονεικεΐ τήν νύκτα έξώσαι τών οι
κείων όρων, οΰδέ πλεονεξίαν τινά έπιδείκνυται, οΰδέ, έπειδή 
σφοδρότερα έστιν αΰτής, τδν άπαντα βιάζεται κατέχειν χρόνον, 
άλλ αναχωρεί, και ή νΰξ τδ αΰτδ πάλιν, άπαρτίσασα τδν αΰτδν 
δρόμον, παραχωρεί τή ήμέρα, καί τούτο έπί τοσούτοις έτεσι γέ- 
γονε καί οΰδεμία σύγχυσις, οΰδέ ταραχή, καί ούτε α'ύτη έξώθη- 
σεν έκείνην, ούτε έκείνη έπλεονέκτησε ταύτην (καί τοι ή μέν’φαι- 

οροτερα, η οέ ζοφωοεστερα)—πάλιν τήν εΰταξίαν θαυμάσας, οΰ 
δοςαν αναπέμψεις τω Θεω; καί καθάπερ άδελφαί δύο οϊκεί- 
ως πρδς άλλήλας διακείμεναι, πατρώον διανειμάμεναι κλήρον ■ 
έν σταθμοΐς και ζυγοις, οΰδέ τδ τυχόν έτέρα τήν έτέραν πλεονεκτεί· 
ούτω δή και νΰξ καί ήμερα τδν χρόνον άπαντα διελόμεναι, το
σαύτην διατηρούσιν ισότητα, οΰδέ τδ τυχόν άλλήλας πλεονεκτού
σα!, όσην ιστέ διά τής πείρας αΰτής μαθόντες. Άκουέτωσαν οί 
πλεονεκται και οι τους άοελφους εξωθούμενοι τού κλήρου*  αίδεί— 
σθωσαν τών καιρών τήν εΰταξίαν, νυκτός και ήμέρας τήν ϊση- 
γοριαν και καταλυετωσαν το εαυτών νόσημα*  ούτω τοίνυν ήμέρα 
τή ήμερα ερευγεται ρήμα, και νυς νυκτι άναγγέλλει γνώσιν, οΰ 
φωνήν άφιεϊσα, άλλά διά τής εΰταξίας καί τοΰ ρυθμού καί τής 
ισότητος και τών παρεμποδιστων μέτρων, σάλπιγγος λαμπρότε- 
ρον τον δημιουργόν ανακηρυττουσαι- οΰκ έν μια τής οικουμένης 
γωνία, άλλ’ δσηνό4 ήλιος έφορα γήν, αύται γάρ αί φωναί παν- 
ταχου τής οικουμένης φέρονται, έπειδή πανταχού ό οΰρανός, καί 
πανταχοΰ ήμέρα, καί πανταχού νύξ, καί τήν διδασκαλίαν αΰτών 
εκτείνουσι,^ καί έν γη, καί έν θαλάττη· διά δέ τούτο ό Προφή
της οΰκ ειπεν απλώς δτι οί οΰρανοί φθέγγονται δόξαν Θεού, άλ
λά διηγούνται, τουτέστι καί έτέρους παιδεύουσι, καί μαθητάς 

έχουσι, το τών ανθρώπων γένος· καί διδασκαλεΐον μέγιστον εις 
τδ μέσον είσί προβαλλόμενοι άντί βιβλίων καί γραμμάτων τής 
οικείας φυσεως τδ κάλλος, καί ιδιώταις καί σοφοΐς καί πάσι πα- 
ρέχοντες έπιέναι, καθάπερ εν βιβλίω, τήν έγκειμένην αΰτοΐς περί

ήσας φώς καί σκότος, ό ποιών ειρήνην, καί κτίζων κακά. (Ήσ. 
μέ. ζ.'). Όράτε ώς οΰκ είκή οΰδέ μάτην έπί τδ χωρίον τούτο 
τδν δρόμον έποιησάμεΟα· άλλά πάντα τά άλλα παρατρέχοντες, 
ένταύθα άπαντήσαι έσπουδάζομεν καί γάρ πολΰν τω μή προσε- 
χοντι τδν θόρυβον έμποιεΐ τδ είρημένον διανάστητε τοίνυν καί 
συντείνετε τήν ακοήν, καί πάσαν βιωτικήν φροντίδα έκβαλόντες, 
προσέχετε τοΐς λεγομένοις· καί γάρ βούλομαι τούτον νΰν ύμιν τής 
ένταύθα παρουσίας τδν μισθόν αποδούναι, και τών πνευματικών 
έμπλήσας έδεσμάτων, ούτως εκπεμψαι. Ωστε καί τους άπολει- 
■φθέντας έργω μαθεΐν ήλίκην υπέμειναν ζημίαν· εΐσονται δέ εϊ 
μετ’ άκριβείας υποδεξάμενοι τά λεγόμενα καί πρ’ος έκείνους δια- 

βιβάσαι δυνηθείητε, «Έγώ Κύριος δ Θεός ο ποιήσας φώς και 
σκότος, δ ποιών ειρήνην και κτίζων κακά.» Συνεχώς αΰτδ πε
ριστρέφω, ώ?ε έντεθήναι υμών τή διανοία καί τότε τήν λύσιν έπαγα- 
γεΐν οΰδέ γάρ ουτος μόνος τούτο φησιν, άλλά καί έτερος προ
φήτης συνωδά άποφθεγγόμενος έλεγεν: Ει έστι κακία έν πόλει, 
ήν Κύριος οΰκ έποίησε (Άμώς γ'. 5.); τί ουν έστι τδ είρημένον; 
άπασι γάρ δεΐ μίαν λύσιν έπαγαγεΐν τίς ούν ή λύσις; Ει μάθοι- 

μεν τών λέξεων τούτων τήν δύναμιν άλλά προσεχετε μετ ακρί
βειας- οΰ γάρ είκή, οΰδέ μάτην συνεχώς τούτο ύμΐν παραγγέλ- 
λομεν, άλλ’ έπειδή πρδς τδ βάθος τών νοημάτων λοιπόν χωροΰμεν. 
Τών πραγμάτων τά μέν έστι καλά, τά δέ κακά, τά δέ μέσα· 
ών ένια πολλοΐς μέν είναι δοκεΐ κακά, οΰκ έστι δέ, άλλά λέ
γεται μόνον και υποπτεύεται- άλλ’ ΐνα σαφέστερον δ λέγω ποιήσω,- 
φέρε καί έπί παραδειγμάτων τδν λόγον γυμνάσωμεν ή πενία δοκεΐ 
μέν πολλοΐς είναι κακόν, άλλ’ οΰκ έστιν, εΐ τις νήφοι καί φι- 
λοσοφοΐ· *0  πλούτος πάλιν δοκεΐ μέν πολλοΐς είναι καλόν, οΰκ 
έστι δ’ απλώς καλόν, εϊ μήτις εις δέον αΰτω χρώμενος είη. Ει 
γάρ απλώς καλόν ήν ό πλούτος, έδει και τους έχοντας αΰτον 
είναι καλούς, εΐ δε οΰ πάντες οι πλουτοΰντες ενάρετοι, αλλ οι 
καλώς τώ πλούτω κεχρημένοι, εύδηλον οτι οΰχ απλώς αΰτδ 
καθ’ εαυτό ό πλούτος καλόν, άλλ’ ύλη τίς έστιν αρετής έν τώ 
μέσω κειμένη. Σκόπει δέ· είσίν εν τώ σώματι ποιότητες, άς οι ε- 
χοντες άπ’ αΰτών καλούνται, οΐόν τι λέγω το λευκόν οΰκ έστιν 
οΰσία, άλλά ποιότης καί συμβεβηκός, έπιγινόμενον τή οΰσία· άν 
ουν τινι ποοσγένηται τούτο, λευκόν τδν τοιούτον καλοΰμεν. Εστιν 
άρρωστία πάλιν καί αΰτή ποιότης τις ουσα καί συμβεβηκός- καν 
τινι προσγένηται, άρρωστον τδν τοιούτον καλοΰμεν. Ει τοίνυν και ό 
πλούτος ήν αρετή, έδει τδν έχοντα τδν πλούτον ενάρετον είναι και λε- 
γεσθαι. Εί δέ οΰ πάντως ί πλούσιος ενάρετος, οΰκ αρετή, οΰδε 
καλόν, ό πλούτος απλώς, άλλά παρά τήν γνώμην τού χρωμένου 
τούτο γίγνεται. Πάλιν ή πενία εί κακόν ήν, έδει τοΰς έν πενία 
άπαντας είναι κακούς*  εί δέ πολλοί τών έν πενία οντων τδν οΰρανον 
έπελάδοντο, οΰκ άρα ή πενία κακόν. Τί ούν βτι πολλοί βλασφη- 
μούσι διά τήν πενίαν; φησίν οΰ διά τήν πενίαν, άλλά διά τήν 
οίχείαν άφροοτύνην τε xat μιτίροψυχιαν τούτο τζοιούσι· χαι τούτων ά- 
πόδειξις δ μακάριος Ίώβ, δς έν έσχάτη πενία ών, καί πρδς αΰτδ 
τής πενίας κατενεχθεΐς τδ βάραθρον, οΰ μόνον οΰκ έβλασφήμησεν, 
άλλ’ εΰλογών τδν Θεόν διετέλειλέγων, « ό Κύριος έίωκεν,ό Κύ
ριος άφείλετο· ώς τω Κυρίω έδοξεν, ούτω καί έγένετο· εϊη τδ 
δνομα Κυρίου εΰλογημένον εις τοΰς αιώνας» (Ίώβ ά. κά.) άλλά

ίης τού θεού σοφίας καί δυνάμεως διδασκαλίαν. Ούτω καί άν
θρωποι οΰχί φθεγγόμενοι, άλλά καί σιγώντες δι’ έτέρων δοζάζουσι 
τδν θεόν διό καί ό Χριστός έλεγε, Λαμψάτω τδ φώς υμών έμ
προσθεν τών άνθρώπων, όπως ίδωσι τά καλά έργα υμών, καί δο- 
ξάσωσι τδν πατέρα υμών τδν έν τοΐς οΰρανοΐς (Ματθ. έ. 16)· ώς- 
περ ούν τις ορών βίον λάμποντα, καί σιγώντος τοΰ βιούντος, δό
ξαν άναφέρει τω Θεώ*  ούτω δή και το κάλλος δρών τού ουρανού, 
δοξάζει τδν ποιήσαντα· διά τούτο έλεγεν, Οί οΰρανοί διηγούνται 
δόξαν Θεού, διά τών θεατών. Ήμέρα τή ήμέρα έρεύγεται ρήμα, 
καί νΰξ νυκτί άναγγέλλει γνώσιν γνώσιν; ποιαν; τήν περί τοΰ 
ποιήσαντος· ώσπερ γάρ ή ήμέρα εις έργασίαν έξάγει τδν άνθρω
πον, ούτως ή νΰξ διαδεχομένη, άπδ τών μυρίων άναπαύει μό
χθων, καί τών φροντίδων άπαλλάττει καί, κάμνουσαν τήν κόρην 
κοιμίζουσα καί τά βλέφαρα καταστέλλουσα, άκμαζούση τή δυνάμει 

παρασκευάζει τήν ακτίνα δεχεσθαι πάλιν, ώστε και ταύτης ουκ 
ολίγον τδ χρήσιμον, άλλά και σφοορα πολύ· ει γαρ μη διανε- 
παυε τδν άνθρωπον άπδ τών μυρίων μόχθων ΰποδεχομένη, οΰδέν 
όφελος ήν τής ήμέρας εις έργασίαν αΰτδν εισαγαγούσης· τής 
γάρ «ρύσεως άπαγορευούσης τω διηνεκεΐ πόνω, διεφθάρη άν καί 
άπώλετο τδ ζώον, καί οΰδέν αΰτώ πλέον έκ τής άκτΐνος έγένετο. 
Ή τοίνυν ποιούσα τήν ήμέραν χρήσιμον τω άνθρωπω, αυτή μά
λιστα έστίν, ή διά τής οικείας διακονίας τδν άπολαύοντα τής χο
ρείας αΰτής πρδς τήν τού θεού γνώσιν χειραγωγούσα- δταν γάρ 
έννοήση τις πόσον τδ χρήσιμον τής ήμέρας, πόσον δέ το τής νυ
κτός, καί πώς άύτη δέχεται έκείνην καί πώς έναλλάξ, ώσπερ 
έν τινι χορω, τδ γένος ήμών άμοιβαδδν διαδεχόμενα·, διατηροΰσι, 
κάν απάντων άνθρώπων νωθρότερος ή, δυνήσεται τδν οίκεΐον 
λογισμόν άνακοινών εϊδέναι τοΰ άριστοτέχνου Θεού τήν σοφίαν, 
ήν διά τής ήμέρας καί τής νυκτός έπεδείξατο, έκείνην μέν εις έρ
γασίαν, ταύτην δέ εις άνεσιν τών πόνων άποκληρώσας ήμΐν.

Άλλά ταύτα μέν έκ τών προοιμίων άπαντα ειπεΐν έξέβημεν. 
Έπειδή δέ τών σήμερον ήμΐν άναγνωσθέντων τινά πολλούς τών 
οΰ προσεχόντων ίσως έθορύβησε καί τών άπείρως Γραφής έχόν- 
των, φέρε δή, πολλή τη ρύμη πρδς ταύτα χωρήσωμεν. Άνε- 
γνώσθη μέν γάρ και ή αίμορροούσα ή τή άφή τάς πηγάς τών 
αιμάτων στήσασα, καί τή τής πίστεως δυνάμει τοσούτον συλή- 
σασα θησαυρόν (καί γάρ ήν κλοπή τδ γινόμενον άλλά καί ή κλοπή 
ευδοκιμούσα καί ή συλήσασα μετά τδν έλεγχον έπαινουμένη· αΰ- 
τδς γάρ ό συληθείς ’Ιησούς άνακηρύττει τδ γυναιον), άνεγνώσθη 
δέ καί τά στίγματα Παύλου, τά τραύματα, τά δεσμωτήρια, αί άπά- 
γωγαί, τά ναυάγια, τά δεσμά, αί άλύσεις, αί έπιβουλαί αί ποι
κίλοι καί διηνεκείς, οί θάνατοι οί καθημερινοί, ό λιμός, τδ δίψος, 
ή γυμνότης, ή έπισύστασις ή καθημέραν άλλά τίπάθω; άνάγ/.η 
φυγεΐν πολλή τή σφοδρότητι χρησάμενον, μή πάλιν ό Παύλος 
κατασχών, άπαγάγη τού προκειμένου· καί γάρ ιστέ, πολλάκις έ- 
τέρωθί με βαδιζοντα καί τετραμμένον άπαντήσας έν μέσω τω λό
γω κατέσχε, και ούτως ειλεν, ώς έν αΰτώ πεΐσαι καταλύσαι τδν 
λόγον. Έν’ ουν μή καί σήμερον τούτο πάθωμεν, καθάπερ χαλι
νόν έκεΐσε φερομένω τω λόγω μετά πολλής τής σφοδρότητος έμ- 
βάλλοντες, ούτως αΰτδν έλκύσωμεν καί έπί τήν προφητικήν άγά- 
γωμεν ρήσιν. Τίς ουν έστιν ή ρήσις; Έγώ Κύριός, φησίν, ό ποι-
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καί διά τδν πλούτον πολλοί, φησίν, άρπάζουσι και πλεονεκτού
σα- άλλ’ οΐ> διά τδν πλούτον, άλλά διά την οικεία-/ άφροσύνην 
καί τούτον μάρτυς πάλιν ό αΰτός άνθρωπος ούτος, δς έν τοσούτω 
πλούτω ου μόνον ούχ ήρπασε τά έτέρων, άλλά καί τά οικεία διέ
νεμε καί λιμένα έπί τοϊς ξένοις κατεσκεύαζεν, οΰτω λέγω-/: Ή 
οικία μου παντί ξένω έλθόντι ήνέωκτο (Ίώβ λα. 32)· καί ό 
’Αβραάμ πλούτον τοσοΰτον έχων, τοϊς παροΰσι πάντα έδαπάνα- 
καί ούτε τούτον ούτε εκείνον πλεονέκτην ό πλούτος έποίησεν, ώς- 
περ ουδέ βλάσφημον οϋτε εκείνον ούτε τδν Λάζαρον ή πενία- άλλ’ 
ουτω διέλαμψαν έκάτεροι, μηδέ τής άναγκαίας εΰπορούντες τρο
φής, ώς τδν μέν παρά τού Θεού δέξασθαι τήν μαρτυρίαν, τοΰτά 
άπόρητα σαφώς εΐδότος, τδν δέ ύπδ τών αγγέλων προηγουμένων 
ούτως εντεύθεν άπενεχθήναι καί όμόσκηνον τω πατριάρχη γε- 
νέσθαι καί τών άγαθών άπολαύειν, ών εκείνος- άρα τών μέσων 
ταΰτα έστί, πενία καί πλούτος, ύγίεια καί νόσος, ζωή καί θάνα
τος, δόξα καί τιμή, δουλεία και ελευθερία, καί όσα τοιαΰτα- ού

ΠΕΡΙ ΕΥΓΛΩΤΤΙΑΣ.

Μίοος Λ.

Οΰδέν προτέρημα, οΰδεμία ηθική δύναμις ώραιοτέρα οΰδ’ έπω- 
φελεστέρα τής Ευγλωττίας. Καί ποιον αυτή άλαλόν τε καί έκθαμ
βου εις τδ θέλημα αυτής δέν κρατεί; Τίνος ψυχής τά πάθη αρά 
γε δέν ισχύει δπως σφόδρα διεγείρη; Μικροί τε καί μεγάλοι, 
πλούσιοι καί πτωχοί τδ κράτος ύφίστανται καί τ’ άποτελέσματα 
τής μαγικής ράβδου αυτής. Τδν στρατιώτην πρδς τήν έφοδον 
ωθεί, πρδς τους άγώνας ενθαρρύνει. Τδν φιλάργυρο-/ διδάσκει ίνα 
τήν έαυτοΰ πλάνην θρηνών τδν χαμερπή πολέμιον τής ησυχίας 
του περιφρόνηση, καί, τήν τοΰ άπιστου διαφθοράν έςελέγχουσα, 
διαλύει τδ νέφος τδ περικαλύπτον και άμαυρίζον τήν διάνοιαν 
αυτού, καί τήν επαναφέρει εϊς τήν προτέραν αυτής καθαρότητα 
καί έκπρέπειαν. Οί ένοχοι ε’.σίν ή ζώσα μαρτυρία τής τελεσφόρου 
έπιδράσεως τής ευγλωττίας, οί δ' άθώοι χαιρετίζουσιν αυτήν ώς 
τιμωρδν τής παραβιάσεως τοΰ δικαίου καί σώτειραν τής ίεράςκαί 
προσφιλούς ύπολήψεως αύτών. Ποσάκις έν ταϊς δικαστικαϊς αΰ- 
λαίς ό κατηγορούμενος δέν θεωρεί ήδη τους βραχίονας αυτού 
λελυμένους τών άλύσσεων, τδν χαρακτήρά του άνεπίληπτον γινό
μενον, και τδ μέλλον τοΰ βίου του ενώπιον αυτού πλήρες έλ- 
πίδων τιμών καί μεγαλείων παριστάμενον 1 Καί ποσάκις προσέτι 
έν αΰτοίς τοϊς νομοθετικούς συνεδρίοις ή Ευγλωττία δέν άποσπα 
τδ προσωπείο-/ τής διαφθοράς, δέν κατελέγχει τάς ραδιουργίας 
καί δέν άνατρέπει τήν τυραννίαν καταλύουσα αυτήν! Παντοδύνα
μος έν τή εΰσπλαγχνία, Θαρσαλέα έν τη συναισθήσει τής ιδίας 
υπεροχής, άτρόμητος καί άνένδοτος έν τη άγνότητι τών προθέ
σεων αυτής, πάσαν άντίστασιν εΰχερώς καταστρέφει καί πάσαν 
δύναμιν έντόνως προκαλεί.

Έρρέθη καί έν γενει βεδαιοΰται δτι ή ευγλωττία τών άρχαίων 
Ελλήνων καί 'Ρωμαίων ύπήρξε λίαν άνωτέρα τής τών νεωτέρων 
χρόνων. Οί τοΰ Δημοσθένους ιδίως ρητορικοί λόγοι άνεκηρύχθη- 
σαν ώς τδ πρότυπον απάντων τών ανθρωπίνων δημηγορικών φιλο-

γάρ δεϊ πάντα έπιέναι, ώστε μή μηκύνειν τδν λόγον άλλά έν 
τούτοις παρέχοντα ύμϊν άφορμάς έπί τά κατεπείγοντα βαδίζειν, 
Δίδου γάρ, φησϊ, σοφω άφορμήν, καί σοφότερος έ'σται (Παροιμ. 
Θ. 9.). ’Άρα τών μέσων ταΰτά έστι πάντα, ώς τούτοις καί εις 
καλδν καί εις κακδν οί χρώμενοι χρήσθαι δύναιντ άν δτι γάρ 
τών μέσων έστί ταΰτα, ών ό πλούτος, έδειξεν ό ’Αβραάμ, εις δέον 
αΰτω χρησάμενος- έδειξε δέ καί έπί τοΰ Λαζάρου ό πλούσιος, έπί 
άπωλεία της έαυτοΰ κεφαλής τά δντα δαπανήσας. Ούτε ούν κα-, 
λδν απλώς δ πλούτος, ούτε κακόν- εί καλδν ήν απλώς άλλ’ 
ούχ! μέσον, οΰκ’ άν ό έπί τού Λαζάρου πλούσιος τοιαΰτα έκο- 
λάζετο- εί κακδν ήν, οΰκ άν ’Αβραάμ ούτως ευδοκίμησε πλούσιος 
ών. Τοιοΰτόντι καί ή νόσος έστίν εί γάρ κακδν ήν ή νόσος, έ- 
δει κάκον είναι καί τδν έχοντα ταύτην- άρα καί Τιμόθεος έμελ- 
λεν είναι κατά τούτο κακός, έσχάτη νόσω παλαιών. Οίνω γάρ 
ολίγω χρω, φησι, διά τδν στόμαχόν σου, καί τάς πυκνάς σου άσθε-s 
νείας. (α. Τιμ. ε. 23). (άκολουθεϊ).

πονημάτων, τδ άκρο-/ άωτον φέρ’ ειπείν τής τελειότητας προσεγ- 
γίσαντες. Τοΰθ’ δπερ καί ό διάσημος έν ίστορικοίς άγγλος Hume 
άποφθεγματικώς δμολογεί. Προτρεπόμεθα λοιπόν ινα πιστεύσωμεν 
δτι ή ισχυρά ευγλωττία τής Άτθίδος γλώττης τοΰ μεγάλου έκεί- 
νου άνδρδς, ουδόλως πλέον θέλει έπανέλθει παρ’ ήμϊν ώς οΰδ’ ή 
τοΰ Στέντορος έν τη πολιορκία τής Τρωάδος βαρυηχοΰσα βρον
τώδης φωνή.

Άλλ’ δμως ενταύθα δφείλομεν νά παρατηρήσωμεν οτι οί ρή
τορες τών νεωτέρων χρόνων άποστρέφονται τά τεχνάσματα έκείνα, 
ών περχρήσινέποιοϋντο οί τής άρχαιότητος ρήτορες, δπως έπί τάς 
αισθήσεις καί τάς προλήψεις τοΰ άκροατηρίου των έπιδράσωσιν. Ό 
Κυντιλλιανδς ιδίας παρέχει οδηγίας τοΰ ρητορικός ένδύεσθαι, τού 
τάς πτυχάς τοΰ έπενδύματος άπτεσθαι καί τους δακτυλίους έν ταίς 
χερσί περιόάλλειν. ‘Ο Γράκχος είχε-/ δπισθέν του άνθρωπον μου
σικόν όργανο-/ κρατούντα, ίνα τήν φωνήν αΰτοΰ ρυθμίζη ενώπιον 
τοΰ λαού. Ό Όρτένσιος, ό τοΰ Κικέρωνος άντίζηλος, έκανόνιζε 
τους σχηματισμούς τοΰ τε προσώπου καί τοΰ σώματος απέναντι 
τοΰ καθρέπτου. Ό ρήτωρ ’Αντώνιος, συνηγορώ-/ ποτέ ύπέρ τοΰ 
γέροντες Άκιλίου Νέπου κατηγορουμένου έπί δωροδοκία, έσωσεν 
αΰτδν, άφοΰ περί τά μέσα τής συνηγορίας σχίσας τδν χιτώνα έξέ- 
θηκε τάς οΰλάς τών πληγών, ας ό πελάτης του έλαβε-/ εις τάς 
ύπέρ πατρίδας πολυετείς έκδουλεύσεις του- έπικαλεσθείς δ’ έπί 
τέλους κα'ι τδ έλεος τοΰ συνυπάτου του Μορίου, έκαμε τδν σκυ
θρωπόν τούτον καί άμείλικτον άνδρα δάκρυα νά χύση. Ό Αθη
ναίος ρήτωρ Ύπερίδης ό τοΰ Δημοσθένους σύγχρονος διέσωσε-/ 
έκ δικαίας θανάτου καταδίκης τήν ώραίαν έταίραν Φρύνην (ήν περ 
ό Πραξιτέλης έ’σχε πάντοτε, ώς λέγεται, πρότυπον τών τής Αφρο
δίτης αγαλμάτων του) παρουσιάσας γυμνόν τδ στήθος αΰτής ενώ
πιον τών δικαστών. "Οτε ό Κικέρων έμελλε νά κατηγορηθή δη
μοσία ύπδ τοΰ Κλαυδίου, μετέβη εϊς τήν Βουλήν πενθηφορών 
μεθ’ δλου τοΰ ιππικού τάγματος. Άλλ’ άν έν τω καθ’ ημάς 
αϊώνι νεώτερός τις ρήτωρ κατέφευγε-/ εις παρομοίους τρόπους, βε
βαίως άξιογέλαστος ήθελε καταστή.

/

Διηγούνται δτι ό περίφημίς ’Ιρλανδός ρήτωρ του παρελθόντος 
αϊώνος Burke, μετά σφοδροτάτην τινά δημηγορίαν ήν έποιήσατο 
έν τή Βουλή τών Κοινοτήτων, προκλητικώς πως έρριψε χαμαί 
έπί του πατώματος μαχαιριό-/, άλλ’ ό Sheridan, έφάμιλλος αΰτοΰ 
ρήτωρ, άνέκραξεν άμέσως «Ό έντιμος Κύριος έφερε μέν τδ μα- 
χαίριον, άλλά που εινε καί τδξπειρούνιον;» Τδ δ’ άκροατήριον 
εϊς τάς λέξεις ταύτας προσμειδιάσαν κατήσχυνε τδν προαγορεύ- 
σαντα. Πρδς δέ τούτοις (τά σφοδρά καί έναγώνια κινήματα, τών 
όποιων χρήσιν ή μάλλον 'κατάχρησιν έποιοΰντο οί ρήτορες τών 
άρχαίων, ήτοι ποσί τήν γήν κρούει-/ καί τύπτειν τδ μέτωπον καί 
τδ στήθος, σχήματα άπηγορευμένα τά νΰν έν ταϊς βουλαίς, έν 
ταίς θεατρικαϊς μόνον σκηνάίς έπιτρέπονται. Καθόσον δμως άφορά 
τήν σφοδρότητα τών συλλογισμών καί τών έκφράσεων, ταΰτά εϊσι 

τήν σήμερον έπίσης συνήθη καί κοινά ώς καί παρά τοϊς άρ- 
χαίοις. Τις δύναται ν’άρνηθή—μεθ’ δλα τά λαμπρά χωρία, με
θ’ δλους τούς μεγάλους καί έμφαντικούς ρητορικούς άγώνας καί τά 
έξοχα, τά ώραία καί τολμηρά δείγματα τής εΰγλωττίας άπερ 
περί τών άρχαίων άναφέρονται—δτι καί κατά τον καθ’ήμάς αιώνα 
δέν άκούομεν περί έργων οΰχ ήττον λαμπρών, μεγάλων, τολμηρών 
ώραίων και έξαισίων έν ταίς δημηγορίαις τών νεωτέρων καί έν 

ταϊς άπ’ ά'μδωνος προσέτι διδαχαϊς τών θεολόγων ημεδαπών τε 

καί άλλοδαπών;
Λίαν φημίζεται τδ έπόμενον χωρίον τοΰ περί Στεφάνου λό

γου τοΰ Δημοσθένους, ένθα ό ρήτωρ άποστροφήν ποιούμενος, έν 
ε’δει δρκου, πρδς τάς σκιάς τών ήρώων, τών πεσόντων έν Μα- 
ραθώνι καί έν Πλαταιαΐς, δπως δικαιολογήση τήν έν Χαιρωνεία 

μάχην τών 'Ελλήνων άνακράζει:
«Άλλ’ οΰκ έστιν, οΰκ έστιν δπως ήμάρτητε, ά’νδρες Άθη- 

» ναϊοι, τδν ύπέρ τής απάντων έλευθερίας καί σωτηρίας κίνδυνον 
άράμενοι, μά τούς Μαραθώνι προκινδυνεύσαντας τών προγόνων 
» καί τούς έν Πλαταιαΐς παραταξαμένους καί τούς έν Σαλαμϊνι 
» ναυμαχήσαντας καί τούς έπ’ Άρτεμισίω καί πολλούς έτέρους 
» τούς έν τοϊς δημοσίο’.ς μνήμασι κειμένους άγαθούς άνδρας, ους 
» άπαντας έμοίως ή πόλις τής αΰτής άξιώσασα τιμής έθαψεν, 
» Αισχίνη, οΰχί τούς κατορθώσαντας αυτών οΰδέτούς κρατήσαντας 
» μόνους- δικαίως- δ μέν γάρ ήν άνδρών άγαθών άπασι πέπρα- 
» κται, τη τύχη δ’ ήν ό δαίμων ένειμεν έκάστοις, τούτη κέχρην- 
» ται. »

Ητοι «Άλλ οΰδόλως, οΰδόλως έσφάλετε, ώ άνδρες ’Αθη
ναίοι, _άναλαδόντες jrov ύπέρ τής έλευθερίας καί σωτηρίας ά
πατης τής Ελλάδος άγώνα- Ναι, οΰδόλως έσφάλετε,’ μά τούς 
προγόνους ήμών τούς έν Μαραθώνι τδ πάλαι κινδυνεύσαντας 
καί τούς έν Πλαταιαΐς εϊς μάχην παραταχθέντας καί τούς έν 
Σαλαμϊνι ναυμαχήσαντας καί τούς εις Άρτεμίσιον πολεμήσαν- 
τας και πολλούς άλλους γενναίους άνδρας, ών τά λείψανα κεϊν- 
ται έν τοϊς δημοβίοις μνήμασι καί τούς όποιους δλους έξίσου ή 
ή πόλις τιμήσασα έθαψεν, ώ Αισχίνη, καί οΰχί μόνους τούς 
ύπερισχύσαντας οΰδέ μόνους τούς νικήσαντας, καί δικαίως- διότι 
άπαντες ουτοι έςετέλεσαν τδ καθήκον γενναίων καί έναρέτων άν
δρών, άλλ’ ή έπιτυχία αυτών ήν τοιαύτη, όποιαν διένειμεν έκά- 
ρτω ό "Υψιστος Θεός.»

« θαυμαστός δ δρκος οΰτος, λέγει ό Ιππότης Ν. Βάμδας εϊς 

τας σημειώσεις του, και δια τήν δύναμιν και διά τήν φράσιν καί 
διά τήν θέσιν. Θεοποιεί τούς ύπέρ τής έλευθερίας άγωνισθέντας »· 

Οΰχ ήττον δέ ρητορικόν καί θαυμαστόν έστι καί τδ έπόμενον 
τοΰ άντιπάλου του Αίσχίνου, δστις έν τω κατά Κτησιφώντος λό
γω αύτοΰ ανακαλεί έπί τοΰ βήματος πρδς άντιπαράταξιν τούς προ 
πολλοΰ άποθανοντας τής πολεως ευεργέτας, Σόλωνα τδν νομοθέ- 
την καί Άριστείδην τδν δίκαιον καί έπί τέλους άνακράζει δτι 
δ τε Θεμιστοκλής και οί εν Μαραθώνι καί έν Πλαταιαΐς τελευτή- 

' σαντες και αΰτοί οί τάφοι τών προγόνων ήθελον βεβαίως άναστε- 
νάξει, έάν ό κατά τής Ελλάδος συνωμότης τών βαρβάρων Δημο
σθένης στεφανωθή.

«... ύπολαμβάνετε όραν έπί τοΰ βήματος, ου νΰν έστηκώς 
» έγώ λέγω, άντιπαρατεταγμένους πρδς τήν τούτων άσέλγειαν 
» τούς τής πόλεως εΰεργέτας- Σόλωνα μέν, άνδρα φιλόσοφον καί 
» νομοθέτην άγαθόν. . . Άριστείδην δέ σχετλιάζοντα έπί τω τής 
» δικαιοσύνης προπηλακισμω καί έπερωτώντα εί οΰκ αίσχύνε- 
» σθε , . . Θεμιστοκλέα δέ καί τούς έν Μαραθώνι τελευτήσαν- 
» τας καί τούς έν Πλαταιαΐς καί αυτούς τούς τάφους τών προ- 
» γόνων οΰκ άν οϊεσθε άναστενάξαι, ε! ό μετά τών βαρβάρων όμο- 
» λογών τοϊς Έλλησιν άντιπράξαι στεφανωθήσεται; »

Καί τδ έπίσης ρητορικόν σχήμα τοΰ Κικέρωνος, δτε ούτος πα- 
ρίστανε τούς βράχους καί τά δρη συγκεκινημένα καί ύπδ φρίκης 
έξιστάμενα πρδς τήν καθαράν άφήγησιν τών διαρπαγών καί σφετε- 
ρισμών τοΰ κατηγορουμένου Λικινίου Βέρρες.

Άλλά πρδς πάντα ταΰτα, δέν δικαιούμεθα άρά γε ν’ άντιπαρα- 
βάλωμεν τδ έξής χωρίον, δεϊγμα έκκλησιαστικής εΰγλωττίας, οΰχ 
ήττον ίσχυράς ουσης καί νευρώδους, ληφθέν έκ τών διδαχών τοΰ 
περιφήμου ίεροκήρυκος Whitfield. Περαίνων τδν λόγον του δ σο
φός Θεολόγος, μικρά-/ τινα παΰσιν ποιείται καί άνακράζει. Ό πα- 
» ραστάτης άγγελος ιδού μέλλει δσον οΐίπω έγκαταλιπών ήμας 
» ν’ άνέλθη έν τοϊς οΰρανοϊς- θέλει λοιπόν άναβή χωρίς νά συν- 
» επιφέρη μεθ’ έαυτοΰ καί τήν άγγελίαν έ ν δ ς αμαρτωλού έξ 
» απαντος τοΰ πλήθους τούτου, αμαρτωλού έπιστραφέντος και 
» άνακληθέντος άπδ τής οδού τής πλάνης, τής άπωλείας καί ά- 
» μαρτίας;» ’Ενταύθα καταπαύω-/ τδν λόγον, ύψόνει τάς χεϊ
ρας, άτενίζει πρδς τδν οΰρανόν, καί μέ φωνήν γοεράν καί οφθαλ
μούς δακρυρροοΰντας άναφωνεϊ «Στήθι, Γαβριήλ Στήθι 1α- 
» βριήλ. Στήθι, καί πριν είσέλθης έντδς τών έπουρανίων ιερών 
» πυλώνων τής αιωνιότητας, παράλαβε μετά σοΰ την αγ'^ελιαν 
» ενός αμαρτωλού εις Θεόν μετανοήσαντος.» Ό έπίλογος ου- 
τος, ώς ήλεκτρικδς σπινθήρ, συγκινήσας άπαντας τούς άκροατάς 
τούς έκαμε νά δακρύσωσιν έν συντριβή καρδίας.

Δυνάμεθα ωσαύτως ν’ άντιπαραβάλωμεν καί τδ έπόμενον ρητο
ρικόν γεγονός, παράτολμον καί παράδοξον καί οίον οΰδ’ ό εΰγλωτ- 
τότερος τών άρχαίων κατώρθωσέ ποτέ νά διεξαγάγη μετά τοσαύ- 

ςγ.ς ί^ζυράς και απροσδοκήτου έπιτυχιας.
Ό περίφημος ρήτωρ καί νομικός Πατρίκιος ’Ερρίκος, εις τών 

ιδρυτών τής άνεξαρτησίας τών Ηνωμένων πολιτειών τής Αμε
ρικής, τελικής συζητήσεως προκειμένης περί παραδοχής ή άπορ- 
ρίψεως τοΰ'Ομοσπονδιακού Πολιτεύματος έν τη έν Βιργινία Συνελεύ- 
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σει, αποτείνει, περί τά τέλη της δημηγορίας του, έπίκλησιν προς 
τά ουράνια πνεύματα «τά έπιβλέποντα (λέγει), ίστάμενα πέραν 
τοΰ δρίζοντος έκείνου τοϋ περιορίζοντας τά βλέμματα τών θνητών»· 
κα'ι ταΰτα είπών, προσεπιδεικνύει δήθεν τά ουράνια εκείνα όντα, 
άτινα δμολογει δτι «περιίπτανται ήδη ΰπεράνωθεν της συνόδου καί 
έν αγωνία άπεκδέχονται άπόφασιν συνεπάγουσαν ή την ευημερίαν 
ή την κακοδαιμονίαν πλείονος τοΰ ήμίσεος τοΰ ανθρωπίνου γέ
νους». Έκεΐνο δ’δπερ έπηύξησε και παρέτεινε τ'ο μέγεθος καί την 
αξίαν της έκβάσεως ήτο δτι τά επικαλούμενα παρ’ αΰτοΰ πνεύματα 
έφάνησαν τώ δόντι ώς προσελθόντα εις την αίτησιν αΰτοΰ. Σφοδρο- 
τάτη καταιγίς μετά βροντών καί αστραπών αύτήν εκείνην την 
στιγμήν καταπεσοΰσα έπί τοΰ οικοδομήματος, διέσεισεν αΰτδ έκ 
θεμελίων.

ΑΑΦΟΝΣΌΣ ΑΑΜΑΡΤΐΝΟΣ·

Ό Ααμαρτΐνος, Γάλλος συγ- 
γραφεύς καί ποιητής διάσημος, 
έγεννήθη τώ 1791 έκ γονέων εύ- 
γενών καί άπέθανε πένης τώ 
1867 σχεδόν ογδοηκοντούτης. Το- 
σαύτην είχεν έξασκήσει δημοτι
κότητα έν Γαλλία, ώστε κατά 
τήν μεταπολίτευσιν, τήν γενομέ- 
νην έν αΰτη τω 1848, παρέ- 
στη εις τών υποψηφίων τής προ- 
εδρείας καί αντίπαλος τοΰ ΰπε- 
ρισχύσαντος Ναπολέοντος καί τοΰ 
ένδοξου στρατηγού Καδενιάκ· 
έλαβε δέ υπέρ τάς 500,000 ψή
φων.

Έν τινι γαλλικώ ήμερολογίω 
άναγινώσκομεν, δτι ό Ααμαρτΐνος 
δέν ηύχαριστεΐτο πολύ νά κα- 
τοική έν τη ώραία αγροτική οικία, 
τήν οποίαν ή πόλις τών Παρι- 
σίων τω είχε δωρίσει, διότι θλι
βερόν προαίσθημα τώ έλεγεν δτι 
Ο’ άποθάνη έν αΰτη· καί τώ δντι 
έν εκείνη άπέθανε.

Ό Ααμαρτΐνος ήτο εις άκρον 
έλευθέριος καί μεταδοτικός. Περί 
τής αρετής του ταύτης διηγούν
ται δτι, ένώ μέ κόπον είχεν οϊκο- 
νομίσει 2,000 φράγκα ϊν’ άγο- 
ράση άμαξαν, έφ’ ής ηύχαριστεΐτο 
πολύ νά περιδιαβάζη, ήμέραν τινά τώ έπαρουσιάσθη πτωχή μή- 
τηρ έπτά τέκνων, ήτις μετά δακρύων τώ διηγείτο τήν απελπιστι
κήν θέσιν της.

— Τίνος ποσού ανάγκην έχετε; ειπεν άφελώς ό Ααμαρτΐνος, 
συγχρόνως διευθυνόμενος πρός τό μέρος ένθα είχε κρυμμένα τά 
χρήματα. ,

— Χιλίων φράγκων! αποκρίνεται ή πτωχή μήτηρ.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ ΑΑΜΑΡΤΐΝΟΣ.

Έπωφεληθείς δ ρήτωρ της περ'.στάσεως, έφάνη ώσανε'ι συμ- 
μετασχών έν τη μάχη τών αιθέριων αΰτοΰ συμβοηθών έπί τών πτε
ρύγων της θυέλλης ώς άνυψούμενος, τδ πυροβολικόν τοΰ ούρανού 
έφάνη κυβερνών και τους τρομερούς αΰτοΰ κεραυνούς κατά τών 
κεφαλών τών αντιπάλων του διευθύνων.

’Ανυπόφερτος κατέστη ή σκηνή αΰτη. Ή Βουλή αμέσως διελύθη, 
χωρίς νά έπιζητηθή ή κατά τούς τύπους αναβολή της συνδιασκέ- 
ψεως· τά δέ μέλη αύτής άφέντα τάς έδρας των έδραμον πρός τά 
έξω έν μεγίστη ταχύτητι καί αταξία.

ΕΜΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΣ.

— Πολύ καλά! λάβετε τα.
— Καί τήν άμαξαν ; πότε ί 

ήρώτησέ τις τών φίλων του, 
δστις κατά τύχην εΰρέθη έκεϊ.

—Έ! φίλε μου, εινε πολύ 
ΰγιεινότερον νά κάμνη τις τούς 
περιπάτους μέ τούς πόδας παρά 
μ.έ τήν άμαξαν.

Διηγούνται δτι ένα μήνα πριν 
τοΰ θανάτου τοΰ Λαμαρτίνου ποι
ητής τις έκ τών διακεκριμέ
νων τής Γαλλίας, δ Auguste Bar
bier, έπεσκέφθη αΰτόν έν τη α
γροτική του οικία, έν ή τόν ευρε 
περικαθαίροντα τά δενδρύλλιά

— Μετ’ δλίγας ήμέρας θά α
νήκω καί έγώ έν τη χορεία τών 
Ακαδημαϊκών, ειπεν ό Barbier.

— Θά καταλάβετε τήν έδραν 
τοΰ κ. Viennet; ήρώτησεν ό Λα- 
μαρτϊνος.

— Ναί.
— Μή βιάζεσαι, φίλε μου, 

άπήντησεν δ Άλφόνσος. Λάβε 
■υπομονήν άκόμη ένα μήνα, δι
ότι ποιητής πρέπει νά καταλάβη 
έδραν ποιητοΰ.

Μετά ένα μήνα δ Ααμαρτΐνος 
ήτο νεκρός, δ δέ Barbier κατεϊ- 
χεν έν τή ’Ακαδημία τήν έδραν 
έκείνου.

Εκ τών απείρων ποιημάτων τοΰ Λαμαρτίνου πρωτεύουσιν αί 
Ποιητικαί Μελέται του, έν αις άπαντώνται πολλά άσματα έξο
χου φαντασίας καί πλήρη θερμότητες.

Τών Ποιητικών Μελετών τού Λαμαρτίνου μετέφρασεν έμμέτρως 
κατ’ έκλογήν είκοσι καί έννέα δ κ. Άγγελος Σ. Βλάχος. Τού
των δέ μεταφέρομεν τήν έπιγεγραμμένην

Ο ΑΝΘΡΩΠΟ*.
— WSO—

Προς τον Λόρδαν Βύρωνα (*).

Ώ σύ, ου τ’ δνομα κάν δέν γνωρίζει δ κόσμος εισετι, 
Πνεύμα άπόκρυφον, Βύρων! ώ άγγελε, άνθρωπε, δάΐμον, 
Ό,τι άν ήσαι, κακόν ή όλέθριον πνεύμα, μ’ αρέσκεις. 
Τής μουσικής σου ήδύνει τδ οΰς μου τδ άγριον μέλος, 
Ώς μέ ήδύνει στενάζων βορράς, κεραυνός δλολύζων, 
Ώς τών χειμάρρων μέ τέρπ’ ή βοή εις θολήν καταιγίδα. 

Είν’ οίκημά σου ή νύξ καί ή φρίκη τδ κράτος σου εινε· 
Ό αετός, βασιλεύς τών έρήμων, μισών τδ πεδίον, 
Βράχων ζητεί, δπως σύ, κορυφάς μελανάς αποτόμους, 
Άς κεραυνός κατεσύντριψεν ή άπελεύκανε λάΐλαψ, 
Όχθας νωπών ναυαγίων σωρούς παριστώσας εισετι, 
Ή πεδιάδας βαμμένας μέ αίματα μάχης καί φόνων. 
Όταν έρώτων πτηνόν, θρήνου φθόγγους ήρεμα εκχυνον, 
Τήν φωλεάν του εις άνθη πλησίον τοΰ ρύακος κτίζη, 
Τάς κορυφάς τάς άγριας τοΰ Άθω αυτός αποβαίνει, 
Τήν φωλεάν του έπάνω τοΰ χάους τών βράχων ιδρύει, 
Καί σφαδαζόντων μελών έν τώ μέσω ίστάμενος μόνος, 
Μόνος έν μέσω σκοπέλων σταζόντων θερμόν έτι αίμα. 
Τάς τελευταίας κραυγάς τών θυμάτων του τέρπετ' άκούων 
‘Η καταιγίς τον λικνίζει, καί ήσυχος, χαίρων κοιμάται. 
"Οπως αΰτδς δ ληστής τών ορέων, καί σύ, Βύρων, ο'ύτω, 
’Απελπισίας κραυγήν ώς γλυκύτερου μέλος σου έχεις, 
Θέαμα τ’άλγος γλυκύ, τδν άνθρωπον θύμα σου φίλον!
Ό οφθαλμός σου έμέτρησ’ ώς άλλος Σατάν τάς αβύσσους, 
Καί ή ψυχή σου είσδύσα έκεϊ, εις άνήλιον σκότος, 
Τήν μειδιώσαν ελπίδα μ’ αιώνιον άφησε χαϊρε.
Όπως αΰτδς βασιλεύει καί σοΰ εις τά σκότη έπίσης 
Τδ άκατάβλητον πνεύμα καί πένθιμα άσματα ψάλλει. 
Καί θριαμβεΰον, άκούετ’ εις μέλος ρυθμού άπαισίου 
Ψάλλον θουρίαν ωδήν εις τιμήν τοΰ θεού τής οδύνης. 
Πλήν διατί τήν ιδίαν σου μοίραν ζητείς νά νικήσης; 
Τού πεπρωμένου απέναντι τί θά ισχύση δ νούς σου; 
Εινε στενός δ δρίζων τοΰ νοΰ, ώς τοΰ βλέμματος εινε. 
Μή περαιτέρω ζητής νά έκτείνης αΰτ'ον ή έλεΐνο.
Πέραν αυτού φεύγουν δλα, έκλείπουν τά πάντα καί σβύνουν ! 
θεσιν σου ώρισ’ έντδς τού στενού αΰτοΰ κύκλου δ πλάστης... 
Πώς; διατί; τις ήξεύρει!.. Παλάμην άνοίξας εΰρεΐαν, 
Πιπτοντ άφήκ’ έξ έκείνης τδν κόσμον κ’ ήμάς τούς άνθρώπους. 
Ως τών αγρών μας έπάνω τήν κόνιν άφήκε νά πέση, 
Οπως τδ φώς και τά σκότη διέχυσ’ έντδς τού αιθέρος.

Μόνος αΰτος το γνωρίζει, άρκεϊ! έχει κτήμα του πάντα.
Κ’εινε ήμέτερον κτήμα ή σήμερον μόλις ήμερα·

, (*)  Οΰ ϊδε τήν βιογραφίαν καί εικονογραφίαν έν σελ. 365 τ 
Β'. τόμ. τοΰ Μέντορος.

Πταίομεν, άνθρωποι οντες, τδ κρύφιου φώς νά ζητώμεν 
Άγνοια, φεύ! καί δουλεία, ιδού τής ζωής μας δ νόμος. 
Βύρων, σκληρά είν’ ή λέξις, έδίστασ’ αυτήν νά πιστεύσω, 
Πλήν διατί νά διστάζω έμπρδς τής πίκρας αλήθειας;
Τίτλος σου εινε έμπρδς τού θεού δτι έ'ργον του είσαι· 
Νά έννοής, ν’ άγαπάς, νά λατρεύης τδν θειον ζυγόν σου, 
Καί είφ τήν τάξιν τού κόσμου μικρός καί σύ κόκκος υπάρχων, 
Πρός τούς σκοπούς του νά τείνης βουλήν λογικήν κ’ έλευθέραν, 
Νά συναισθάνεσαι δτι δ νούς του σέ έπλασ’ δ μέγας, 
Καί νά δοξάζης αΰτδν δι’ αύτής τής ζωής σου καί μόνον .. 
Αυτ’ είν’ ή μοϊρα σου, Βύρων! Άλλά τδν θεόν μή έλέγχης. 
Φίλησε μάλλον αύτδν τδν ζυγόν, δν νά θραύσης έπόθεις, 
Καί έκ τοΰ ΰψους κατάβα, εις ο τολμηρώς άνηρτάσο. 
Εινε καλόν, είν’ ώραϊον καί μέγα τδ πάν δπως είνε,
Καί εις τδ πνεύμα τοΰ πλάστου τών κόσμων αύτών τών άπειρων. 
Κόσμος κ’ 'έν έντομον είνε- κ’ έκεΐνος έπλάσθη,... καί τούτο. 
Πλήν, λέγεις, ούτος δ νόμος είν’ άδικος, βάρβαρος νόμος... 
Ίδιοτρόπου βουλής τ'ον ευρίσκεις έξάμβλωμα μαύρον, 
Καί δλεθρίαν παγίδα, εις ήν συλλαμβάνετ’ δ νοΰς μας. 
Άναγνωρίσωμεν, Βύρων, αυτόν, μή τ'ον κρίνωμεν δμως· 
Όπως δ νούς σου κ’ εμού σκότους πλήρης δ νους είν’έπίσης. 
Και δέν άνήκ’ εις έμέ ν’ αναπτύξω εις σέ τις δ κόσμος.
Άς σ’ έξηγήση τ'ο σόμπαν δ Πλάστης τού σύμπαντος μόνος. 
Όσω τ'ο βάθος τού χάους μετρώ, τόσω χάνομαι μάλλον.
Τ’ άλγος εις τούτον τ'ον κόσμον πρδς άλγος συνδέεται άλλο, 
Καί συγκροτούν? αί δδύναι καθώς αί ήμέραι κ’ αί νύκτες. 
Πεπερασμένος τήν φύσιν, εύχάς δμως έχων απείρους, 
Πρδς έκπεσόντα θεόν δμοιάζει δ άνθρωπος, δστις 
Ζή εις τήν γην, ενθυμούμενος δτ εις Παράδεισον έζη. 
"Η τής αρχαίας του δόξης απόκληρος στένει δ τάλας 
Καί εις τήν μνήμην αΰτοΰ τήν σβεσθεΐσάν του μοίραν φυλάττει, 
Είτε τών πόθων του είνε άπέραντον τόσον τ'ο βάθος, 
Ώστ’ ατενίζει μακρόθεν τ'ο μέλλον αΰτοΰ μεγαλεΐον, 
Εϊτ’ άτελής παρ’ αΰτοΰ τοΰ Θεοΰδ θνητός έποιήθη, 
Εϊτ’ έντελής ών έξέπεσεν,... ώ! έν μυστήριον είνε· 
Εις τήν ειρκτήν τών αισθήσεων ών δουλικώς δεσμευμένος, 
Δούλος, αισθάνεται στήθη πενθοΰντ’ ανεξάρτητον αύραν, 
Και δυστυχής, εις στιγμών εύδαιμόνων χίμαιρας πλανάται! 
Θέλει νά ϊδη τδν κόσμον καί έχει άδύνατον τ’ δμμα, 
Έρωτ’ αθάνατον θέλει καί δ,τι έρά ζή προσκαίρως. 
Προς τής Έδέμ τ'ον έξόριστον δμοιοι εϊμεθα πάντες. 
"Οταν έδίωξ’ αΰτ'ον δ Θεός τ’ ούρανίου του κήπου, 
Τούς απαίσιους φραγμούς του έμέτρησε μ’ έν αΰτοΰ βλέμμα, 
Καί πρδ τής θύρας θρηνών τής κλεισθείσης έκάθησ’ δ τάλας 
’Ήκουσ’ έντδς τοΰ τερπνού περιβόλου έκείνου. μακρόθεν 
Τ'ον έναρμόνιον στόνον τοΰ έρωτος, δστις δέν θνήσκει, 
Τής εΰτυχίας τούς φθόγγους, τά μέλη τ’ άγνά τών αγγέλων, 
Οϊτινες ένδον τών κόλπων τοΰ πλάστου τούς αίνους του ήδον, 
Καί τ’ ούρανοΰ μετ’ οδύνης τά βλέμματ’ αΰτοΰ άποσπάσας, 
Πρδς τήν άθλίαν του μοίραν τδ δμμα του έστρεψε φρίσσων. 
Ώ! τάλας δστις αύτού τού πλαστού ήκουσέ ποτέ κόσμου
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Μόλις τοΰ νέκταρος μίαν σταγόνα τά χείλη τον πιουν, 
Καί άπεχθάνετ’ ή φύσις εμπρός τοΰ πλαστού τό ύπαρχον, 
Τοΰ δυνατοΰ τά ωραία καθ’ ύπνους διώκουσα νέφη.
Εΐνε στενός ό δρίζων τοΰ κόσμου κ’ εύρύς ό του ύπνου! 
Πλάττει έκεΐ ή ψυχή μέ τούς πόθους της πόλιν ώραίαν, 
"Οπου αλήθειαν κ’ έ'ρωτ’ άντλεΐ καί τρυφα αιωνίως, 
'Όπου δ άνθρωπος, πλέων εις θάλασσαν κάλλους καί φώτων, 
Πίνει άπλήστως καί πάλιν δίψα καί διψών πάλιν πίνει- 
Μέ οπτασίας χρυσάς βαυκαλούμενος σϊγα κοιμάται, 
Καί έξυπνών δέν αισθάνεται κάν άν αυτός έκοιμάτο.
Φευ 1 είχες μοίραν τοιαύτην καί έγώ τύχην εΐχον δμοίαν!
Έπιον όπως καί σύ της φιάλης εκείνης τό φίλτρον 
Ό οφθαλμός μου ήνοίγη καθώς καί δ σός, πλήν δέν είδε. 
Μάτην της πλάσεως δλης ζητήσας τόν λόγον νά μάθω, 
Μάτην τήν φύσιν ήρώτησα τις της ζωής μας δ λόγος. 
Εις της αβύσσου τό βάθος έβύθισα άπληστον βλέμμα, 
"Ολα ήρώτησα, μέχρις ήλίου, καί μέχρις ατόμου, 
Τρέχων εμπρός τών ωρών, άναβαίνων τών χρόνων τό ρεύμα. 
Πότε θαλάσσας έπέρων τάς γνώμας σοφών εν’ ακούσω,— 
Πλήν εΐν’ δ κόσμος κλεισμένον βιβλίον εϊς ομμ’ άλαζόνος-— 
Πότε, ζητών νά μαντεύση τόν άψυχον κύκλω του κόσμον, 
"Ιπτατο μόνος δ νους μου έν μέσω της φύσεως δλης 
Καί τήν κρυφίαν της γλώσσαν ένόμιζεν οτι ένόει!
Τών ουρανίων σωμάτων τούς νόμους ήρεύνησα πάντας, 
Τάς φωτεινάς των ερήμους μ’ ώδήγησ’ δ Νεύτων νά ιδω 
Καί τών θανόντων εθνών τήν ψυχράν έμελέτησα κόνιν. 
Τά ιερά της μνημεία ταράσσοντα μ’ εΐδεν ή Ρώμη· 

"Ω!... τήν γαλήνην ποσάκις σκιών ιερών συνταράσσων, 
Κ’ εις της χειρός μου τό κοϊλον κρατών τήν σποδόν τών'ήρώων, 
Αθανασίας πνοήν προσεπάθουν έντός της ν’ άνεύρω, 
Αθανασίας πνοήν, ήν δ τάλας θνητός άναμένει!
Τί λέγω! κύπτων πολλάκις εις κλίνην οδύνης καί άλγους, 
Νά τήν άνεύρω έζήτουν εις θνήσκοντος βλέμματος λάμψιν. 
Εϊς κορυφάς, ών καλύπτουν τάς άκρας αιώνια νέφη, 
Καί εϊς θαλάσσας, ών κλύδων αιώνιος δαίρει τά νώτα, 
Έτρεχαν μάχας στοιχείων ζητών, άψηφών τούς θυμούς των, 
Καί, ώς Σιβύλλα τις ένθους, ένόμιζον οτι ή φύσις 
Έχρησμοδότει έντός τών αγρίων αύτών θεαμάτων.
Πώς τών πολέμων έκείνων της φύσεως μ’ ήρεσκ’ ή φρίκη! 
Πλήν καί έντός της γαλήνης κ’ έντός της οργής της ακόμη, 
Τοΰ μυστηρίου τήν λύσιν έζήτησα μάτην νά εύρω! 
Εΐδον παντού τόν Θεόν, ούδαμοΰ τόν ένόησα όμως. 
Εΐδον χωρίς έκλογής το καλόν καί κακόν μεμιγμένα 
Καί κατά τύχην έκτος τοΰ εύρέος του πίπτοντα κόλπου- 
Εΐδον κακόν όπου ήν δυνατόν τό καλόν ν’ απαντήσω 
Και έβλασφήμησ’ αυτόν, δν ματαίως έζήτουν νά μάθω- 
Πλήν έναντίον χαλκού ουρανού αί φωναί μου θραυσθεϊσαι, 
Ούδ’ ήξιώθησαν κάν τής τιμής νά οργίσουν τήν μοίραν! 
"Ομως ημέραν τινά, τήν κακήν μου σκεπτόμενος τύχην, 
Τον ουρανόν μέ τά μαΰρά μου δάκρυα εΐχον βαρύνει, 
"Οτε άκτίς εϊς τά στήθη μου άνωθεν θεία κατέβη,

Κ’ εϊς οτι πριν κατηρώμην μ’ ήνάγκασεν ύμνον νά ψάλω.
Εις τό ουράνιον πνεύμα, χωρίς ν’ άντιστώ, παρεδόθην
Κ’ έψαλ’ ή λύρα μου δτι δ λόγος τή είπε νά ψάλη: 

(ακολουθεί).

ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ.

Ή συνήθεια καθιέρωσεν εϊς τήν δμιλίαν μας καί τήν φράσιν 
« Ό γάμος εΐνε λαχειον.» Τις δμως ήδύνατο νά φαντασθή ποτέ, 
δτι τήν φράσιν ήθέλησαν οί ιδιότροποι ’Αμερικανοί νά μεταστρέ- 
ψωσιν εϊς πραγματικότητα! ’Ιδού τω όντι όποιας περί τοΰ πράγ
ματος τούτου παρέχει ήμΐν πληροφορίας αμερικανική τις έφημερίς.

Τό περίεργον τούτο λαχειον πρόκειται νά ένεργηθή έν τή πό

λε·. Ρασίν τής έπαρχίας Βισκονσίν, εις έκκύβευσιν δέ τεθήσονται 
πέντε νεανία·., διαπρέποντες έπί φυσική ώραιότητι, χρηστοήθεια, 
ευφυΐα καί καλή αγωγή.

Πεντήκοντα χιλιάδες γραμματίων, πρός δύω αμερικανικά τάλ- 
ληρα έκαστον, θέλουσι διανεμηθή- έκ τούτων προκύπτει κεφά
λαιο-/ 100000 ταλλήρων, δπερ θέλουσι διανεμηθή κατ’ ί'σας μερί
δας οί πέντε νεανία·., λαμβάνοντες τουτέστιν έκαστος άνά 20000 
ταλλ. καί κατέχοντες τοιουτοτρόπως κεφάλαιο-/ ικανόν νά έξασφα- 
λίση μετά τών έπιλοίπων αύτών πλεονεκτημάτων μέλλον λαμπρόν 
καί τίμιον.

Τά γραμμάτια δύνανται ν’ άγορασθώσιν ύπό μόνων τών άνυ- 
πάνδρων νεανίδων ή τών χηρών. ’Αποκλείονται δέ πάσα·. αί γυναί
κες αί πλείους τών δύω συζύγων λαβοΰσαι, αί κόραι αί ύπερβάσαι 
τήν τριακονταετή ηλικίαν ή μή έχουσαι άκόμη δεκαεπτά έτών ή- 
λικίαν, αί ύπερμέτρως μελαγχριναί, καί αί άναγνώστριαι τών δ ι- 
κ α ίω ν τή ς γυ ν αικ ό ς...

Άς όμολογήσωμεν δτι οί κάτοικοι τοΰ Νέου Κόσμου προδίδουσι 
τω όντι ού τήν τυχοΰσαν πρακτικότητα πνεύματος διά τής πρωτο
φανούς ταύτης πράξεως.

Νά πιστεύσωμεν δτι θά χρησιμεύση τούτο ώς αφορμή σ/.έψεώς 
τίνος και τοϊς ήμετέροις;

(Εύρυδίκη).

Ό Λέων.
Ό λέων εΐνε τό ισχυρότατου και τρομερώτατον τών θηρίων. 

Έχει δέ κεφαλήν μεγάλην καί σαρκώδη, ρίνα μακράν, πλατείαν 
καί άνοικτήν, μέτωπον τετράγωνον καί διαυλακούμενον ύπό βα- 
θειών ρυτίδων, προ πάντων, όταν ήνε ώργισμένος, οφθαλμούς 
ζωηρούς καί διαπεραστικούς, καί όφρΰς πυκνάς. Έκάστη τών σια
γόνων του φέρει δεκατέσσαρας δδόντας, καί ή γλώσσα του εΐνε 
κεκαλυμμένη άπό έξοχάς έχούσας τήν σκληρότητα τού κέρατος.

Χαίτη μακρά καί τραχεία, καθισταμένη ώραιοτέρα προϊούσης 
τής ηλικίας, κοσμεί τήν κεφαλήν καί τον λαιμόν του. Έχει κνή- 
μας βραχείας καί οστεώδεις καί πόδας χονδρούς καί πλατείς. Οί 
έμπρόσθιοι αύτοΰ πόδες έχουσι πέντε όνυχας καλώς διηρθρωμέ- 
νους, ισχυρούς καί οξείς, καί οί οπίσθιοι τέσσαρας. Ή ούρά αύτοΰ 
έχουσα τεσσάρων ποδών μήκος, εΐνε εις ά'κρον εύκαμπτος καί 
κεκαλυμμένη ύπό τριχώματος, βραχέος μέχρι τού άκρου, το όποιον 

^ερατοΰται εις θύσανον. Μεταχειρίζεται δέ τήν ούράν του, δπως κα- 
ταπτοήση τόν εχθρόν, τόν όποιον θέλει νά καταόάλη.

Ή συνήθης φωνή τοΰ λέοντος εΐνε δ βρυχηθμός- εΐνε δέ τρο
μακτική, δμοιάζουσα μέ ήχον βαρύ-/, μεμιγμένον μετά έξέος φρυ- 
αγμοΰ. Ή κραυγή αύτοΰ, εύρισκομένου έν οργή, εΐνε έ'τι φρικωδε- 
στέρα. Αύτη δέ ούσα στιγμιαία έπαναλαμίάνεται συχνά. Τότε 
πλήττει τά πλευρά' αύτοΰ διά τής ούράς του, κτυπά τήν γήν, δρ- 
θόνει τήν χαίτην του καί δεικνύει τούς φοβερούς αύτοΰ δδόντας 
και τήν άκιδωτήν γλώσσαν. Πάραυτα δέ κάμνει πήδημα δώδεκα 
ή δεκαπέντε ποδών, έπιπίπτει έπί τής λείας του, αρπάζει αύτήν 
διά τών έμπροσθίων ποδών, κατασπαράσσει αύτήν διά τών ονύχων 
του καί τήν 
τρώγει.

Το μήκος τού 
σώματος τοΰ 
λέοντος εΐνε 
τριών περίπου 
μέτρων, τό δέ 
ύψος ήμίσεος. 
Ή λέαινα, μι- 
κροτέρα ούσα 
καθ’ δλας τάς 
διαστάσεις, δέν 
έχει χαίτην. Τά 
χαρακτηριστικά 
αυτής όντα δλι- 
γώτερον έκφρα- 
στικά, δηλούσι 
κλίσεις ήπιωτέ- 
ρας. Ή ισχύς 
αυτής έγκειται 
εις τήν μητρι
κήν της στορ
γήν διότι,’ αμα 
γεννήση, περι- 
φρονεϊ τόν κίν
δυνον, έπίπί- 
πτουσα άδιαφό- 
ρως έπί τών άν- 
θρώπων καί τών 
ζώων, οίος δή
ποτε καί άν ή
νε δ αριθμός 
αύτών. Ό λίωκ.

Το μέσον τοΰ
ν’ άπαλλαχθή τις τής λεαίνης, όταν καταληφθή άρπάζων τους λε- 
οντιδέΰ; αύτής, εΐνε νά τή έγκαταλείψη ένα, τόν όποιον άμέσως
έκείνη μεταφέρει εϊς τό σπήλαιόν της.

Ό λέων μόνον έν άνά-ριη προσβάλλει. Ή σπαρακτικότης του 
παύει, άμα παύσωσι καί αί άνάγκαι του. Γινώσκουσι δέ τάς δια-
φόρους αύτοΰ διαθέσεις έκ τών κινήσεων τής ούράς του. Έάν κα
ταμαστίζεται υπό πεινης, έφορμά άδιαφόρως έπί πάν τό πρόστυ
λόν, τής άντιστάσεως έν τοιαύτη περιπτώσει μόνον τήν λύσσαν 
του αύξανούσης. Όθεν εΐνε λίαν έπικίνδυνον, έάν τόν πληγώση 

Zw?k τ’ν φονεύση. Συχνότατα οί λαοί τής ’Ασίας καί
’Αφρικής, όπου άφθονοι ύπάρχουσι λέοντες, άπαντώσι τά θηρία 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεύχος ΚΣΓ.) 

ταΰτα κατά τά κυνήγια των. Έν τοιαύτη περιπτώσει οί ίπποι των, 
μολονότι είσί ζωηρότατοι, καταλαμβάνονται ύπό τοσούτου αιφνί
διου τρόμου, ώστε καθίστανται ακίνητοι, καί οί κύνες ΐστανται 
συνεσταλμένοι πλησίον τών κυρίων αύτών. Τό μόνον τότε σωτή
ριον διά τόν ιππέα εΐνε ν’ άφιππεύση καί νά έγκαταλείψη θύμα, 
τό όποιον δέν δύναται νά ύπερασπίση. Έάν δ’ έκ συναντήσεως 
άπροόπτου, εύρεθείς πολύ πλησίον τοΰ λέοντος, δέν έχη καιρόν 
ν’ άνάψη πΰρ, δπως τον έκφοβίση, άλλο δέν μένει ή νά πεσή 
χαμαί τηρών βαθεΐαν σιωπήν. "Οταν δ λέων δέν βασανίζηται υπό 
τής πείνης, διέρχεται σοβαρώς, ώς εύχαριστημένος τρόπον τινά 
διά τό πρός αύτόν άπονεμόμενον σέβας. Οί μαύροι, διά νά συλλά-

βωσι τούς λέον
τας, σκάπτουσι 
μεγάλας τά
φρους, τάς ο
ποίας καλύ- 
πτουσι διάκλά- 
δων καί φύλ
λων, θέτοντες 
έπ’ αύτών τε- 
μάχίον κρέατος 
ώς δέλεαρ.

'Ο λέων ζή 
είκοσιπέντε πε
ρίπου έτη. 'Η δέ 
τροφή αύτοΰ έν
τός τών δασών 
εΐνε αί γαζέλ- 
λαι (είδος έλά- 
φων) καί οί πί
θηκοι. Παραμο
νεύει δέ ταΰτα 
καί δέν τά κα
ταδιώκει, μο
λονότι ή εύκι- 
νησία του έξι- 
σοΰται πρός τήν 
άλκιμότητάτου. 
"Οταν δ λέων 
φάγη καί χορ- 
τάση, δύναται 
νά διέλθη άσι- 
τος έπί τρεις η
μέρας. "Υδωρ

εύρη. 'Η λέαινα γεννά άπα’ 
ίνει, δσάκις
"Οταν δ λέωνιούς, κατα το εαρ.

συλληφθή νέος, έςημεροΰται, άποκτών συμπάθειαν τινα προς τούς 
περιποιουμένους αύτόν. Εις οίανδήποτε δέ στενοχώριαν καί άν εύ-
ρεθή, σπανιως έπιπίπτει κατά τοΰ εύεργέτου του. Ών δέ μνησί
κακος, καιροφυλακτεΐ διά νά έκδικηθή. Ή ιστορία άναφέρει, οτι
λέοντες, άκολουθήσαντές τούς κυρίους των εϊς τόν πόλεμον ή τό 
κυνήγιον καί μείναντες πιστοί εϊς αύτούς, μετεχειρίσθησαν τήν 
ίσχύν καί τήν άνδρίαν των μόνον κατά τών έχθρών. Έν Ρώμη 
έζεύχθησαν πολλάκις εις τεθρίππου; άμάςας. Μεταξύ δ’ άπειρων 
έκπληκτικών παραδειγμάτων, άναφέρομεν τό τής λεαίνης τοΰ 
φρουρίου τοΰ 'Αγίου Λουδοβίκου έν ’Αφρική.

6.
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'Ωραία τις λέαινα, τήν όποιαν έφύλαττον άλυσόδετον, διά νά την 
άποστείλωσιν εις Γαλλίαν, προσεβλήθη ύπό δεινής τής σιαγόνος 
ασθένειας, ένεκα τής όποιας δέν ήδόνατο νά φάγη. ’Επειδή δέ 
ειχον άπελπισθή περί τής θεραπείας της, τή άφήρεσαν τήν άλυ- 
σον καί τήν έρριψαν είς τινα πλησιόχωρο·; αγρόν. Οί οφθαλμοί 
αΰτής ή σαν κεκλεισμένοι καί τό ανοικτόν αυτής στόμα πλήρες 
μυρμήκων, δτε Γάλλος τις, ονομαζόμενος Κομπανιών, παρετή- 
ρησεν αυτήν έπιστρέφων έκ τοΰ κυνηγίου. Ό Κομπανιών, νομίζω·; 
δτι μένει ακόμη ίχνος ζωής εις τδ δυστυχές τοΰτο ζώον, έπλυνε 
τόν φάρυγγα μέ ύδωρ καί έρριψεν εις τδ στόμα της ολίγον 
γάλα, τδ όποιον τήν ήνάγκασε νά καταπίη. Τδ άπλούστατον 
τοΰτο ιατρικόν έσχε θαυμάσιου αποτέλεσμα. Ή λέαινα μετεκομί- 
σθη είς τδ φρούριον έπεμελήθησαν δ’ αυτήν τόσον, ώστε βαθμη
δόν άνελάμδανε. Μή λησμονήσασα δέ ποτέ είς ποιον έχρεώστει 
τήν μεγάλην ταύτην ευεργεσίαν, τοσαύτην αγάπην συνέλαβε πρός 
τόν ευεργέτην αυτής, ώστε τίποτε δέν έλάμβανεν άπό χεϊρας άλ
λου· καί δταν δέ έντελώς έθεραπεύθη, τδν παρηκολοΰθει είς τήν 
νήσον, μέ σχοινίον είς τδν λαιμόν, ώς ήμερώτατος κύων. Τοι- 
αύτη είνε ή ισχύς τών ευεργεσιών καί έπί τών άγριωτέρων χα
ρακτήρων.

Μεταξύ τών λεαινών, δσαι εσχάτως έζησαν έντδς θηριοτρο
φείων, πλεΐσται έδέχθησαν κύνα έντδς τής κατοικίας των άλλα 
μία μόνη έδειξε φιλίαν πρός τδν συναιχμάλωτόν της. Ώνομάζετο 
δ’ ή λέαινα Κωνσταντίνα καί είχε συλληφθή πολύ μικρά είς τήν 
Σαχάραν. Έρριψαν λοιπόν έντδς' τής κατοικίας της μικρόν σκύ- 
λον μελανόλευκον, δστις κατατρομαγμένος έκρύφθη είς τινα γω
νίαν δλως τρέμων. Ή λέαινα ήγέρθη βραδέως, καί έξαγαγοΰσα 
υπόκωφου ώρυγήν έπλησίασε τδ δυστυχές ζώον, τδ όποιον έκβα- 
λδν κραυγήν θρηνώδη έβλεπεν αυτήν μέ βλέμμα ικετευτικόν. 
Φαίνεται δ’ δτι τδ βλέμμα τοΰτο τήν συνεκίνησε τοσοΰτον, ώστε 
έκάθισεν ήσύχως, χωρίς νά κακοποιήση τδ ζώον. Ότε δ’ έφθασεν 
ή ώρα τής διανομής τής τροφής,."'έρριψαν έντδς τοΰ κλωβού τής 
Κωνσταντίνας καί τήν ίδικήν της. Αΰτη δέ, άφοΰ έφαγε·;, άφήκε·; 
έν μέρος καί διά τδν συναιχμάλωτόν της, δστις δέν έτόλμησε νά 
τδ έγγίση- διότι καί ή λυσσωδεστέρα πείνα δέν ήδόνατο νά τδν 
καταπείση νά έγκαταλείψη τήν γωνίαν, είς ήν δ τρόμος έκράτει 
αΰτόν περιεσταλμένον. Τή έπαύριον ό φόβος αΰτοΰ ήλαττώθη κατά 
τι και έτόλμησε νά φάγη τήν μερίδα, τήν όποιαν ή λέαινα τοΰ 
άφήκε τήν προτεραίαν. Μετά οκτώ δ’ ημέρας όρμων έπί τοΰ γεύ
ματος δέν έπέτρεπεν είς τήν λέαιναν νά λάβη τδ μερίδιό·; της, 
εϊμή άφοΰ έκεΐνος έλάμβανε τδ ίδικόν του. 'Οσάκις δ’ ή Κων
σταντίνα έπλησίαζεν, ούτος ώργίζετο, έπήδα έπί τοΰ προσώπου 
της καί έδακνεν αΰτήν μεθ’ δλης τής ισχύος του.

Φθάσαντος τοΰ φθινοπώρου, δτε αί ήμέραι καθίστανται ψυχρά! 
καί ύγραί, ό σκύλος, διά νά μή κρυόνη. έκρινε·; εύλογον νά δι- 
έρχηταιτήν νύκτα μεταξύ τών σκελών τής λεαίνης, ήτις προθύ- 
μως τδ έδέχθη. Δι’ άνταμοιβήν, έν τή έξάψει τής οργής του, ημέ
ραν τινά όρμήσας κατ’ αΰτής, τήν έδάγκασεν είς τήν οΰράν μετά 
τοσαύτης λύσσης καί κακεντρεχείας, ώστε έκοψεν αΰτήν έν τω 
μέσω, καί οΰτω τήν ήκρωτηρίασε διά βίου. Μετά τινα έτη δ σκύ
λος άπέθανε, τδ μέν έξ αιτίας τοΰ γήρατος, τδ δέ, ένεκα τής πχτ 

ραφόρου οργής του· άλλ’ έκτοτε παρετηρήθη, δτι ή δυστυχής 
Κωνσταντίνα έμεινε διά παντός άπαρηγόρητος. Τή έδωκαν έκτοτε 
πολλούς άλλους σκύλους, έξ ών ένα μόνον άφήκε νά ζήση, μή 
δείξασα ποτέ πρός αΰτόν ούτε άγάπην οΰτε συμπάθειαν. Μετά δέ 
καιρόν άπέθανε και αΰτη ύπό τής μελαγχολίας. (Αο. Χλωρός/

cΑρμονιαί ή ή κοινωνία.
Πρέπει πρώτον νά δρίσωμεν τήν έπιστήμη·;, έφ’η ς θέλομε·; πε- 

ριστρέψει τδν λόγον. Τδ καθ’ ήμας θά ώνομάζομεν αΰτήν «φυσι
ολογίαν τής κοινωνίας» καί νομίζομε·; δτι είνε άξία τοΰ έπιστη- 
μονικοΰ τούτου ονόματος. ’Αληθώς ή φυσιολογία, ώς είνε γνωςόν, 
είνε έπιστήμη ήτις έρευνα τδν τρόπον, δι’ ου άποτελοΰνται έν 
ήμίν αί τής ζωής λειτουργία'.. Περιορίζεται μόνον είς τήν έκθε- 
σιν τών ένυπαρχόντων καί δέν πλανάται εις θεωρίας άνωφελεϊς 
Δέν έπιχειρεί φέρ’ είπεϊν νά δογματίση δτι αίρετώτερον θά ήτον 
άν ή μέν καρδία έκειτο προς τδ δεξιόν, τδ δέ ήπαρ πρδς τδ άρι- 

στερδν μέρος· άλλά μόνον άποδεικνύει τήν άλήθειαν, περιγράφει 
καί θαυμάζει. Αΰτδ τοΰτο είνε καί τδ έργον τής πολιτικής οι
κονομίας- έρευνα και έκθέτει τδν τρόπον, δι’ ου άποτελοΰνται αί 
πράξεις τής κοινωνικής ζωής· δέν έπιχειρεί δμως νά δημιουρ- 
γήση άποτελέσματα καί αιτίας, νά μετατρέψη τάς τάσεις τοΰ άν- 
θρώπου, νά καθυποδάλη αΰτάς είς οργανισμούς, είς προστάγμα
τα, εις νουθεσίας· περιορίζεται μόνον είς τδ νά δείξη τω άνθρώ- 
πω τδ καλόν ή τδ κακόν, τδ προκύπτον έκ τών δοξασιών αΰτοΰ, 
καθ’ δσον τηρεί ή παραβιάζει τάς άρχάς, έφ’ ών ή κοινωνία στη
ρίζεται.

Όταν δύω άνθρωποι ξγκύπτωσιν είς τήν έρευναν ενός καί τοΰ 
αΰτοΰ φαινομένου, πιθανόν έκ τών άποτελεσμάτων τής έρεύνης 
αΰτών νά μή άναφανή τδ αΰτδ συμπέρασμα· άλλά τοΰτο άποδει- 
κνύει δτι ό είς ή δ άλλος, ή ’ίσως καί οί δύω, δέν προέβησαν είς 
όρθάς παρατηρήσεις. Ή έλλειψις άρα άποδοτέα έκείνοις, ούχί δέ 
τή έπιστήμη.

Άπαντες βεβαιότατα θαυμάζομεν τήν τελείαν τάξιν, ήν ή θεία 
Πρόνοια έγκαθίδρυσεν έν παντι τω κόσμω, άπδ τοΰ άτόμου τοΰ δν- 
τος ίσου τή κεφαλή καρφοδελόνης —δπερ, καίπερ σμικρότατον, έ- 
φωδιάσθη, ώς καί ήμείς, έξ απάντων τών χρησίμων πρδς συντή- 
ρησιν καί άναγέννησιν—μέχρι τών άπειρων κόσμων τών διατρεχόν- 
των τδν άπέραντον ούρανδν δί άνυπολογίστου ταχύτητος καί οί 
όποίοι έν τοσούτω δέν έκκλίνουσι παντάπασιν άπδ τής χαραχθεί
σης αΰτοίς γραμμής. Δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι ή Θεία 
Πρόνοια ή έγκαθιδρύσασα πανταχοΰ τήν τάξιν καί τήν αρμονίαν, 
άφισεν ατελές έν έργον αΰτής, έπέφερεν έξαίρεσιν έπί τη βλάδη μά
λιστα τοΰ παρά τών χειρών αΰτής έξελθόντος τελειωτέρου έογου, 
έπ: τή βλάδη λέγω τοΰ άνθρώπου; δτι, προικίσασα αΰτδν δι’ένστίκτων 
καί άναγκών, ένεκα τών όποιων ύποχρεοΰται νά συσταίνη κοινω
νίας, δέν παρέσχε νόμους αρμονικούς τή κοινωνική αΰτοΰ κατα- 
στάσει, δπως είς άπαντα τά λοιπά κτίσματα αΰτής ; Τοΰτο οΰ μό
νον ό δρθδς λόγος άποκρούει άλλά καί ή ιδέα, ήν έχομεν περί 
τής δικαιοσύνης καί άγαθότητος τοΰ Δημιουργού.

Άλλά, λέγουσιν, έάν οί νόμοι" οΰτοι πραγματικώς ΰπάρχωσι, 
Ιτόθεν λοιπόν γεννώνται αί άταξίαι αί έμποιοΰσαι άλγος έν τή καρ- 
δία ήμών; — Αί άταξίαι αυται έλάχιστον μέρος τοΰ όλου άποτε- 
λοΰσιν, ή δέ τάξις επικρατεί έν τω συνόλω τών σχέσεών μας. Αί 
διαταράξεις αυται, αί μάχαι, αί παραβάσεις, αί καταπιέσεις, αί πα
νουργία·.. άπαντα δσα άντιτάττετε κατά τής ύπάρξεως τών νόμων 
τούτων, προέρχονται άπλώς διότι οί νόμοι οβτοι δέν τηρούνται.

Δέν δυνάμεθα βεβαίως ν’ άρνηθώμεν τδν θαυμάσιο·; οργανισμόν 
τοΰ άνθρωπίνου σώματος, καί έν τοσούτω γεννώνται καί έν αΰτώ 
διαταράξεις, τάς όποιας δνομάζομεν άσθενείας. Τδ κοινωνικόν σώ
μα έχει έπίσης τάς άσθενείας αΰτοΰ, άλλ’ έκ τούτου δέν άποδει- 
κνύεται δτι ή αάσνκίς του εΐνε άτελής. Μία μόνον διαφορά ΰπάρ- 
χει· ότι αί διαταράξεις αυται είς μέν τδ κοινωνικόν σώμα γεννών
ται έξ ήμών αΰτών εις δέ τδ άνθρώπινον σώμ.α σπανίως συμδαί- 
νουσιν έξ ήμών.

Θέλομεν λοιπόν άποδείξει δτι ή μεταξύ τών άνθρωπίνων συμ
φερόντων αρμονία προεθεσπίσθη παρά τής Θείας Προνοίας, καί δτι 
αί έκδηλούμεναι άταξίαι προέρχονται έκ τής παραβάσεως τών νό
μων, ούς ή Πρόνοια έθέσπισε. Τή άληθεία έάν άποδειχθή δτι ή 
μηχανή, ώς εΐνε συνηρμολογημένη, εΐνε καί τελεία, καί δτι μόνον 
είνε άνάγκη νά άποσοδήσωμεν άπαντα τά κωλύματα, άτινα τήν 
παραλύουσιν ή παράγουσιν έν αΰτή κίνησιν σκολιάν, τότε ή άνθρω
πότης δέν θέλει μεριμνήσει δπως φέρη καί άντικαταστήση άλλην 
μηχανήν είς τήν θέσιν αΰτής. Τοΰτο άληθώς θέλει εΐσθαι μέγα 
εΰ-ύχημα, διότι άπασαι αί τοιαΰται έφευρέσεις καί άντικαταστά- 
σεις συνεπισύρουσιν άπειρα άτοπα, δυσκολίας, πράγματα άνέφυκτα, 
περί ών οί μεταρρυθμισταί, άν καί δέν έχουσιν οΰδεμίαν άμφιδο- 
λίαν, έν τοσούτω έπεχείρησαν νά δργανίσωσι τήν κοινωνίαν άλ
λως πως, ή όπως ό θεός έποίησεν αΰτήν.

Τω δντι δπου ήμεϊς βλέπομεν άρμονίαν, έκεϊνοι άλλο δέν βλέ- 
πουσιν ή άνταγων.σμόν. Καί βεδαίως πρέπει νά λάδωσιν ώς άφορ- 
μήν τήν άρχήν ταύτην άλλως, πώς δύνανται νά δείξωσιν δτι ή 
έπέμδασις αΰτών εΐνε πράγματι ώφέλιμος ; ίνα βεδαιώσωσι λοι
πόν τά άντιμαχόμενα συμφέροντα, τά είς άένναον πάλην εΰρισκό- 
μενα, άλλο μέσον δέν έφεΰρον εϊμή τδν κοτταναγκασμόν.

(άκολουθεϊ).

ΔΙΟΝ. Α. Μ. ΧΑΡΙΚΑΗΣ Αέσδιος.

"Οτι οί μεγάλοι ποιηταί δυστυχείς·
(έκ τοΰ Γαλλικοΰ ΰπδ Γ. Φραντζή).

Ζ· (1)·

SENEKAS (SiNfiQUE).

Άν καί δ άνήρ ουτος θεωρήται μάλλον ώς φιλόσοφος παρά 
ώς ποιητής, ήμεϊς κατατάσσομεν αΰτδν μεταξύ τών δυστυχών 
τούτων μεγάλων ποιητών διότι ό βίος αύτοΰ, ό θάνατος καί ή

(1) Ίδε τδ ΧΓ. έν σελ. 283 τομ. Β', 

ίκανότης, ήν έδειξεν είς τδν κόσμον, κατέστησαν αΰτδν τοσοΰτον 
ένδοξον, ώστε δέν δυνάμεθα νά μή όμιλήσωμεν περί αΰτοΰ.

Ό Αούκιος Άνναιος Σενέκας jLuciue Annaeus Seneca), εγνω
σμένος ΰπδ τδ όνομα Σενέκας ό φιλόσοφος, έγεννήθη είς τήν 
Κορδύδην (Cordoue) τής'Ισπανίας περί τδ 750 έτος τής δημο
κρατίας (2). Άνατραφείς δέ έν Ρώμη έδειξεν έκ τής τρυφερας 
αΰτοΰ ήλικίας ζωηροτάτην χλίσιν πρδς τήν φιλοσοφίαν, πρδς ήν 
καίπαρεδόθη, παρά τάς επιπλήξεις τοΰ πατρός του, δστις είχε προο
ρίσει αΰτδν διά τδ βήμα, πρδς δ καί τδν έμόρφονεν αΰτδς ό ίδιος, 
γυμνάζων αΰτδν εις τήν ρητορικήν. (3.)

Πράξας λοιπόν καί αΰτδς διά τήν φιλοσοφίαν δ,τι έπραξεν ό 
’Οβίδιος διά τήν ποίησιν, ήκολούθησε μετά ζήλου καί έπιμονής 
τά μαθήματα τών ένδοξοτέρων φιλοσόφων τής έποχής αΰτοΰ· έ- 
νώσας δ’ έπειτα τήν πυθαγόρειον άποχήν μετά τών στωϊκών άρ- 
χών. έσχημάτισεν έκ της μίξεως ταύτης τδν κανόνα τοΰ βίου αΰτοΰ.

Άλλ’ δμως αί μετ’ έπιμονής παρακινήσεις τοΰ πατρός άπέσπα- 
σαν αΰτδν άπδ μελέτης τοσοΰτον προσφιλούς- άνεφά-ζη λοιπόν είς 
τδ βήμα, δι’ ου εΰδοκιμήσας, άνεδείχθη ένδοξος. Διότι ή εΰγλωτ- 
τία του τδν κατέστησε τοσοΰτον θαυμαστόν εΰθύς έξ άρχής, 
ώστε μετ’ οΰ πολύ έθεωρήθη ώς ό πρώτος ρήτωρ τής έποχής του.

Φοβούμενος δμως μή έρεθίση τήν ζηλοτυπίαν τοΰ Καλιγούλα, 
βασιλεύοντος τότε, ήναγκάσθη νά έκγαταλείψη λαμπρότατον στά- 
διον, δμ.ως λίαν επικίνδυνον, έπί ήγεμόνος φθονοΰντος άγενώς πά
σαν άξίαν καί ικανότητα καί όμόσαντος έν τή άπανθρώπω αΰτοΰ 
μανία νά καταστρέψη δλα τά άντίτυπα τοΰ 'Ομήρου, τοΰ Βιργιλίου 
καί τοΰ Τίτου Αιβίου.

Ότε κατά πρώτον ό Σενέκας ήγόρευσεν έν τή Συγκλήτφ, ό αΰ- 
τοκράτωρ, έν ω ό ρήτωρ έχειροκροτεϊτο, ήλλοιοΰτο κατάτδ πρόσιο- 
πον καί έρριπτε κατά τοΰ ρήτορος βλέμματα βλοσυρά καί δργίλα· 
εΐτα έγκαταλείψας τήν συνέλευσιν άπήλθε, σκοπόν συλλαβών νά 
θυσιάση τδν ρήτορα είς τήν βάρβαρον αΰτοΰ ζηλοτυπίαν. Άλλά 
κατ’ άγαθήν τύχην ό Σενέκας έσώθη ώς εξής.

Το ώχρδν καί καταβεβλημένο·; αΰτοΰ πρόσωπον καί ώς έκ τού
του κλον.ζομένην ΰγείαν άναγγέλλον έγένετο ή αιτία τής σωτη
ρίας αΰτοΰ. Παλλακίς τις τοΰ αΰτοκράτορος. συγκινουμένη πιθανώς 
ΰπέρ τοΰ νέου ρήτορος, κατέπεισε τδν αΰτοκράτορα λέγουσα ότι 
εΐνε έργον δλως άνωφελές τδ νά έπισπεύση τδν θάνατον άνθρώπου, 
μέλλοντος νά ζήση ούχί έπί πολύν χρόνον, ένεκα τής φθίσεως, 
ΰφ’ής προσεβλήθη, καί ήτις δέν θέλει βραδύνει νά άπαλλάξη αΰ
τδν άπ’ αΰτοΰ. Ό Καλιγούλας πιστεύσας είς τούς λόγους τής παλ- 
λακίδος του έστρεψε τήν ζηλοτυπίαν αΰτοΰ είς έτερα άντικείμενα.

Το δέ άξίωμα τοΰ ταμίου (questure) έπέτυχε πιθανώς κατά τούς 
πρώτους χρόνους τοΰ Κλαυδίου. Διότι έλίγον μετά ταΰτα αί σχέ
σεις αΰτοΰ μετά τής ’Ιουλίας (4), θυγατρδς τοΰ Γερμανικού, ήν

(2) "Η κατά τούς νεωτέρους τδ 2 ή 3 μ, X.
Ϊ3) Ό πατήρ αΰτοΰ, Μάρκος Άνναιος Σενέκας καλούμενος, 

ήν περίφημος ρήτωρ· τούτου θαυμάζουσι τδ εΰρύτατον μνημονικόν, 
διότι ήδόνατο νά άντιληφθή διά μιας 2,000 όνομάτων, άπαξ 
μόνον ένώπιον αΰτοΰ άπαγγελθέντων. Σ. Μ.

(4)’Ιουλία Αιβία, θυγάτηρ τοΰ Γερμανικού καί τής Άγριππίνας 
φονευθεϊσα ΰπδ τοΰ Καίσαρος Κλαυδίου διά τής Μεσσαλίνας, 
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ή Μεσσαλίνα(Ι) κατηγόρησεν ώς μοιχαλίδα, παρεκίνησαν τον 
Κλαύδιον νά έξορίση αΰτόν εις την νήσον Κΰρνον (Corse). Άλ
λ’ εξορία διαταχθείσα έπί τής κατηγορίας τής άτιμου Μεσσαλίνας, 
δέν πρέπει νά θεωρήται ώς στιγματισμός διότι καί μόνον τό δνομα 
τής κατηγόρου δύναται νά πείση ημάς νά πιστεύωμεν άθώον τόν 
Σενέκαν, άν ή αΰστηρότης τών ηθών του δέν δικαιολογη αυτόν 
ίκανώς.

Τήν δ’ έξορίαν αΰτοΰ ύπέστη μετά μεγάλης γενναιότητος· εκεί, 
ώς λέγουσι, συνέθεσε τάς τραγωδίας αΰτοΰ καί τά βιβλία, τά 11α- 
ρηγορίαι έπιγραφόμενα τή μητρί αυτόν. Τινές μάλιστα λέγουσιν 
δτι ήν εΰτυχής έν τη εξορία αΰτοΰ. Άλλ’ έκ τών μέσων, άτινα με- 
τεχειρίσθη όπως άπαλλαχθή τής εξορίας ταύτης, καταδεικνύεται 
μάλιστα δτι οΰχί μόνον είχε καταδληθή ύπ’ αΰτής άλλά καί 
δτι οΰδέ αΰτή ή φιλοσοφία, ήν έπηγγέλλετο, οΰδεμίαν βοήθειαν 
ήδυνήθη νά παράσχη αΰτώ.

'Ο Σενέκας κατέφυγεν εις τινα Πολύβιον, χαμερπή άπελεύθερον 
τοΰ Κλαυδίου, δν δέν έρυθρια δουλικώτατα νά κολακεύη έν τη 
πρός αΰτόν επιστολή του, οΰσαν καί διαμένουσαν αιώνιον μνη
μείου τοΰ έξευτελισμοΰ τοΰ Σενέκα. ’Εγκωμιάζει δ’ έν αΰτή καθ’ 
ύπερβολήν καί τόν άπελεύθερον καί τόν Αΰτοκράτορα, ΰπερεκθειά- 
ζων την φρόνησιν τοΰ Κλαυδίου, την γενναιότητα καί έπιείκειαν 
αΰτοΰ, καί συγκατατάσσων αΰτόν, χωρίς νά αίσχύνεται, είς την 
τάξιν τών θεών, μόλις ά'ξιον δντα νά συναριθμήται μεταξύ τών 
άνθρώπων. ’Εν τούτοις δλα ταΰτα τά θυμιάματα τοΰ Σενέκα άπερ- 
ρίφθησαν καί έ'μελλε νά τελειώση τόν βίον αύτοΰ είς την έξορίαν, 
αν ή Άγριππίνα (2) διαδεχθεϊσα άρτίως την Μεσσαλλίναν δέν 
έφρόντιζε περί τοΰ ένδοξου τούτου έξωρισμένου, έπιθυμοΰσα νά 
έμπιστευθή είς αΰτόν τήν Ανατροφήν τοΰ υίοΰ της Δομιτίου, δι’ 
ον αί ραδιουργία', αΰτής προητοίμαζον τό Κράτος.

Ή Άγριππίνα έπιθυμοΰσα νά ώφεληθή έκ τών συμβουλών τοΰ 
Σενέκα πρός έπιτυχίαν τοΰ μεγάλου αΰτής σκοπού, κατέπεισε τόν 
Κλαύδιον οΰχί μόνον νά άνακαλέση αΰτόν έκ τής έξορίας. άλλά’ 
καί νά τιμήση αΰτόν διά τοΰ αξιώματος τού Πραίτορος (Preture). 
Είσήλθε λοιπόν δ Σενέκας είς τήν Ρώμην μετά οκταετή έξορίαν 
μεθ’ ύποδοχής έκλάμπρου καί μετά χειροκροτήσεων τών Ρωμαίων,

(1) Δισέγγονος τής Όκταβίας, άδελφής τού Αΰτοκράτορος Αΰ- 
γούστου, σύζυγος τοΰ Κλαυδίου. Αΰτη μετά τίνος άπελευθέρου, 
Ναρκίσσου καλουμένου, έφόνευσε τόν πατρωόν αυτής Άππιον Σι- 
λανόν, καταφρονήσαντα τό άνόητον αΰτής πάθος· έπειτα έφόνευσε 
τήν είρημένην ’Ιουλίαν τοΰ Γερμανικού, έτέραν ’Ιουλίαν, άνεψί- 
άν τού Αΰτοκράτορος, τόν Βαλέριον ’Ασιανόν καί άλλας πλείστας 
κυρίας Ρωμαίας καί πολλούς πλουσίους κατοίκους. Άλλ’ έπί τέ
λους καί αΰτή έλαβε τά έπίχειρα τής κακίας αΰτής, λαβούσα τόν 
αΰτόν θάνατον ύπό τοΰ ίδιου τούτου Ναρκίσσου Σ. Μ.

(2) *Η  Β'. Άγριππίνα, θυγάτηρ τής Άγγριππινης, είς ήν δ 
Τιβέριος έδωκεν ώς σύζυγον τόν Δομίτιον Αίνόβαρδον. Έκ τού
των έγεννήθη τό άνθρωπόμορφον τέρας ό Νέρων. Αΰτη έφονεύθη 
ύπό τοΰ ίδιου αΰτής υίοΰ, δστις πρώτον μέν έδοκίμασε νά πνίξη 
αΰτήν. Άλλ’ έπειδή εκείνη έννοήσασα τούτο άπέφυγε τών κακούρ
γων τάς χεΐρας, έστάλη κατά διαταγήν αΰτοΰ εκατόνταρχος καί 
έφόνευσεν αΰτήν. Σ. Μ. 

οΰς ή άληθής αΰτοΰ ή ψευδής άρετή είχε δελεάσει πρ’ο πολλοΰ 
ήδη χρόνου.

Άγνοοΰμεν άν δ Σενέκας συμμετέσχε τών συμβάντων, τών 
παραχωρησάντων τό Κράτος είς τόν Δομίτιον τούτον, γνωστότε- 
ρον δντα ύπό τό δνομα Νέρων. Εΐνε δέ βέβαιον δτι καθ’ δλον 
τόν χρόνον, καθ’ δν δ ήγεμών ούτος ήκολούθει τάς συμβουλές τοΰ 
διδασκάλου αύτοΰ, ύπήρξεν δ Έρως τής Ρώμης· δτι δέ δ Σε
νέκας δέν ένέδιδεν είς τάς κακίας τοΰ μαθητού αΰτοΰ (1), γίνε
ται δήλον έντεΰθεν.

"Οτε δηλ: δλόκληρος έφανερώθη δ χαρακτήρ τοΰ φρικτοΰ τού
του τέρατος, δ Σενέκας ίδών πλέον αΰτόν ώς άλλον δεινόν καί 
άδιόρθωτον δικαστήν άπεφάσισε νά άπαλλαχθή άπ’ αΰτοΰ.

Άλλ’ δ Νέρων κατ’ άρχάς μέν έπροσπάθησε νά δηλητηριάση 
αΰτόν διά τίνος τών άπελευθέρων του- μή έπιτυχών δέ τόν σκο
πόν του ένέγραψεν αΰτόν είς τήν ύπό τοΰ Πείσωνος κατ’ αΰτοΰ 
συνωμοσίαν. Οΰτω λοιπόν συγκαταριθμηθείς καί ό φιλόσοφος ούτος 
μετά τών συνομοτών, ήναγκάσθη ώς έκεϊνοι νά παραδοθή είς τόν 
θάνατον. Άναφερομεν δ’ένταύθα περιέργους τινάς λεπτομέρειας 
περί τοΰ συμβεδηκάτος τούτου, άναφερομένας ύπό τοΰ Τακίτου.

"Οτε δηλαδή δ εκατόνταρχος έδήλωσεν είς αΰτόν τήν αΰτο- 
κρατορικήν διαταγήν, δ Σενέκας έζήτησεν άταράχως τήν διαθήκην 
αΰτοΰ διά νά προσθέση έν αΰτή δώρά τινα πρός τούς φίλους. Άλ
λά τούτου μή έπιτραπέντος αΰτώ « λοιπόν, είπε στραφείς πρός 
» τούς φίλους αΰτοΰ, έπειδή εμποδίζομαι νά μαρτυρήσω είς ΰμας 
» τήν εΰγνωμοσύνην μου, άφίνω είς ΰμάς τόν μόνον μοι έναπολει- 
» φθέντα, άλλά πολυτιμότατου πλοΰτον, τήν εικόνα τής ζωής μου. 
» Ή ένθύμησις αΰτη, ήν θέλετε διατηρήσει, μέλλει νά τιμήση τά 
» άμοιδαία ήμών αισθήματα καί καταστήση τήν φιλίαν ήμών σε- 
» βαστήν είς τούς μέλλοντας αιώνας».

Έν ω δέ οί φίλοι συνεκινοΰντο διά τοιοΰτον άποχαιρετισμόν, 
παρηγόρησεν αΰτούς δ Σενέκας διά τών λόγων αΰτοΰ καί ένε- 
θάρρυνεν αΰτούς διά τής σταθερότησος καί εΰσταθείας του, 
λέγων « Ποΰ εΐνε, φίλοι μου, τά άξιώματα τής σοφίας, άτινα ώ- 
» φειλον προ πολλοΰ ήδη χρόνου νά έξασκήσωσιν ύμας εναντίον 
» τής δυστυχίας; Αγνοείτε τήν σκληρότητα τού Νέρωνος; Μετά 
» τόν θάνατον τοΰ άδελφοΰ καί τής μητρός του, δν αΰτός έπέ- 
» φερε, δύναται τις νά έκπλαγή δτι είς τούς θανάτους έκείνους προσ- 
» θέτει καί τόν φόνον τοΰ διδάξαντος καί άναθρέψαντος τήν παι- 
» δικήν αΰτοΰ ήλικίαν »;

Έν τούτοις ένηγκαλίσθη τήν προσφιλή αΰτοΰ Παυλίναν (2), εύ- 
ρισκομένην είς τήν έσχάτην άπελπισίαν, καί έξώρκισεν αΰτήν νά 
μετριάση τήν μεγάλην της θλίψιν διά τήν άπώλειάν του, καί 
νά ζητήση άνακούφισιν έντιμον τής δυστυχίας ταύτης είς τήν έν-

(1) Έν τούτοις δ Τάκιτος λέγει δτι δ συνθέσας τήν πρός τήν 
Γερουσίαν έπιστολήν τού Νέρωνος πρός δικαιολόγησιν τού φόνου 
τής μητρός αΰτοΰ, ήν ουτος δ Σενέκας. Ή αυθεντία τού Τακίτου 
εΐνε μεγάλη, άλλ’ ή πράξις φαίνεται Απίστευτος. Άλλως τε δ 
Τάκιτος άποδίδει έγκώμια είς τόν χαρακτήρα αΰτοΰ έναντιού- 
μενα είς τήν έκφρασιν ταύτην.

(2) Νέα Ρωμαία έκ καταγωγής επισήμου, ήν ένυμφεύθη μετά 
τήν έκ τής έξορίας αΰτοΰ έπάνοδον ήν δέ ή δευτέρα αΰτοΰ γυνή’ 

θύμησιν της ζωής καί τών άρετών τοΰ συζύγου αΰτής. Άλλ’ ή ένά- 
ρετος αΰτη σύζυγος διεμαρτηρήθη δτι έπεθύμησε νά άποθάνη μετ’ 
αΰτοΰ,'καί παρεκάλεσε μάλιστα τόν έκεΐ παρευρισκόμενον άξιω- 
ματικόννά βοηθήση αΰτήν πρός πραγματοποίησή τοΰ εΰγενοΰς 

τούτου σκοπού.
Ό Σενέκας, κατά τάς άρχάς τής στωϊκής φιλοσοφίας θεωρών 

τόν εκούσιον θάνατον ώς έντιμον καταφύγιου τοΰ σοφού, δένήναν- 
τιώθη είς τήν έπιθυμίαν ταύτην τής Παυλίνας. « Έγώ σοί έ- 
» δειξα, είπε πρός αΰτήν, παν δ τι ήδύνατο νά άνακουφίση τάς 
» πικρίας τής ζωής σου- άλλά σύ προτιμάς θάνατον γενναϊον. Δέν 
» σέ μέμφομαι διά τό ένάρετον τοΰτο παράδειγμά σου. Μέλλομεν 
» νά-άποθάνωμεν καί οί δύο μετ’ ’ίσης καρτεροψυχίας- σύ δέ μετά 
» περισσοτέρας έτι δόξης.»

Μετά ταΰτα ήνέωξαν ταΰτοχρόνως τάς φλέβας αΰτών.' Ο Σενέκας 
τότε, έπειδή τό σώμα αΰτοΰ ήν είς παρακμήν ένεκα τοΰ γήρατος 
καί τής αΰστηράς διαίτης, τό δ’ αίμα αυτού διά τούτο έξήρχετο με
τά βραδύτητος, έπρόσταξεν έξ άνάγκης νά άνοίξωσι προσέτι καί 
τάς φλέβας τών κνημών αΰτοΰ καί τών ιγνύων. Άλλ’ έπειδή 
οί πόνοι του ήσαν διαρκείς καί βίαιοι καί έφοβεϊτο μήπως λυ- 
πήση τήν σύζυγόν του διά τοΰ θεάματος τών έαυτοΰ δεινών, 
καί έπειδή ούτε αΰτός δ ίδιος ύπέφερε νά βλέπη τήν δψιν τής 
προσφιλεστάτης αύτοΰ Παυλίνας άποθνησκούσης (1), κατέπει- 
σεν αΰτήν νά μετακομισθή είς έτερον δωμάτιον. Τούτου γενο- 
μένου, δ Σενέκας διέταξε νά είσέλθωσιν οί γραμματείς αΰτοΰ, 
πρός οΰς, ένθερμος ήδη ύπό τής παρουσιαζομένης αίωνιότητος, ή- 
τις ήμελλεν ήδη νά άνοιχθή δι’ αΰτόν, ύπηγόρευσε λόγους, οϊτινες 
εξάπαντος ήσαν λίαν περίεργοι. Άλλ’ δ Τάκιτος άπεσιώπησεν 
αΰτούς δυστυχώς, ώς πασι γνωστούς όντας κατ’ εκείνον τόν χρόνον.

Έν τούτοις έπειδή δ θάνατος ήρχετο λίαν βραδέως, οί δέ πό
νοι αΰτοΰ οΰδόλως ήλαττούντο, παρεκάλεσε τόν Στάτιον Άνναιον 
(Statius Annaeus) φίλον καί ιατρόν αΰτοΰ νά έτοιμάση κό κώνειον 
αλλ’ οΰδέ τούτο έπέφερεν άποτελεσμα· διότι ή ψύχρανσις τοΰ σώ
ματος αΰτοΰ καί ή άδυναμία τών άγγείων έκώλυσε τήν διάβασιν 
και ένέργειαν τοΰ δηλητηρίου. Μετέβη λοιπόν είς θερμόν λουτρόν, 
δπως εΰκολύνη τήν ένέργειαν. Έκει ΰπαινιττόμενος τήν έπί τού 
τέλους τών συμποσίων χρήσιν τών σπονδών, λαβών ύδωρ έρράν- 
τισε τους πλησιέστερον αυτού εύρισκομένους ΰπηρέτας, λέγων με
τά φωνής άδυνάτου «Ποιήσωμεν τάς σπονδάς ήμών πρός τόν 
σωτήρα Δία»· έπειτα έστάθηέπϊ κλιβάνου, ούτιΰος αί άναθυμιάσεις. 
κατέπνιξαν αΰτόν, άποθανόντα είς ήλικίαν πεντήκοντα καί δύο ετών.

Ο Σενεκας έκρίθη ώς φιλόσοφος, ήμεΐς δέ έξετάζομεν αΰτόν 
μόνον κατά τό ποιητικόν αΰτοΰ προτέρημα. Αί σωζόμεναι τρα-

(1) Ή γενναία αΰτη σύζυγος έπέζησε τού άνδρός της, διότι 
ο Νερών μαθων παρευθυς τήν άπαίσιον άπόφασιν αΰτής καί φο
βηθείς μη δ θανατος τής έναρέτου ταύτης γυναικός καταστήση 
αΰτόν έτι μισητότερον καί άπεχθέστερον, άπέστειλε πάραυτα έκ 
των άπελευθέρων αύτοΰ πολλούς, διατάξας αΰτούς νά έπιδέσωσι 
τά φλεβοτομηθέντα αΰτής μέρη, άναγκάζοντές την νά ζήση. 
Άλλ’ήδη εΐχεν έκρεύσει τοσοΰτον αιμα, ώστε έμεινεν έπί τοΰ προ
σώπου αΰτής εΰγενής τις ώχρότης, διατηρηθεΐσα καθ’ δλην της 
τήν ζωήν.

γωδίαι ύπό τό δνομα τοΰ Σενέκα εΐνε δέκα: 'Τ/ρακΰ.ής μαινύ- 
μινος, Θυίστης, Λΐ ΦοΙησσα,ι η ή Θηβαίς, ’^Ιγαμίμνων, Ίτί- 
πόλυτος, Οίβίπονς, Αί Τρωάδες, Ηρακλής έπί τοϋ ορούς Οίτης, 
Μήδεια καί Όκταβία. Έξαιρουμένης τής τελευταίας ταύτης τρα
γωδίας, δλαι αί άλλαι εΐνε άπομιμήσεις Έλληνικαί. Οί κριτικοί, 
οί τά μάλιστα τήν άρχαιότητα μελετήσαντες, νομίζουσιν δτι δ Οΐ- 
δίπους, δ Ιππόλυτος, ή Μήδεια καί αί Τρωάδες άνήκουσι τω δ»·τι 
είς τόν Σενέκαν τόν φιλόσοφον, δν ήθέλησαν άκαίρως νά διακρί- 
νωσι τοΰ τραγικού, αί δέ άλλαι έξ δτι άνήκουσιν είς διαφόρους 
άλλους συγγραφείς, παρουσιάσαντας μετά ταΰτα τάς τραγωδίας 
αΰτών ύπό δνομα χαΐρον ύπδληψιν, ώς πολλοί άλλοι κωμικοί έ*  
δημοσίευσαν τάς έαυτών ποιήσεις ύπό τό δνομα τοΰ Πλαύτου. Εΐνε 
δέ βέβαιον δτι αί τέσσαρες αυται τραγωδίαι, αί μετά δίίσχυ- 
ρισμοΰ άποδιδόμεναι εις τόν Σενέκαν, εΐνε αί καλλίτερα'.· ή δέ 
τελευταία, ή Όκταβία,φαίνεται συνταχθέΐσα μετά τόν θάνατον τοΰ 
Νέρωνος διότι ύπόθεσιν έχει τόν θάνατον τής συζύγου καί τόν μετά 
τής Ποππαίας(Ι) γάμον του. Εΐνε δέ προφανώς έργον άσημου 
τινός ποιητού, θελήσαντος νά σατυρήση τόν τύραννον ύπό τό δνομα 
ένός έκ τών ενδόξων έκείνων, οϊτινες έθυσιάσθησαν ύπ’ αΰτοΰ τοΰ 
τυράννου.

Άλλ’ εις δλας ταύτας τάς ποιήσεις καί εις αΰτάς έτι τάς 
ώς καλλιτέρας θεωρουμένας άπαντώνται πλεϊστα έλαττώματα μι- 
κράν μαρτυροΰντα τήν τού θεάτρου γνώσιν. Δέν πρέπει δμως νά 
φρονώμεν οτι αί είς τόν Σενέκαν πραγματικώς άνήκουσαι εΐνε 
έστερημέναι άξίας, διότι μεταξύ τής ποιήσεως, τής έμφατικής 
ρητορείας, τής συγκρούσεως τών έπιτετηδευμένων άντιθέσεων καί 
τής έκχύσεως τών'ίδεών πολλάκις άνυποφόρων, άπαντώνται καί 
μεγάλαι ώραιδτητες. Παρατηρεί τις ιδέας εΰφυεϊς καί ίσχυράς, 
καί χαρακτήρας διαπρέποντας· έτι δέ καί μέρη ρητορικά και θεα- 
τρικάς ιδέας- δ 'Ρακίνας μάλιστα ώφελήθη έκ τοΰ Ιππολύτου, 
δντος τό καλλίτερον έργον τοΰ Σενέκα.

Είς δέ τάς Τρωάδας άπαντώμεν δλόκληρον ώραιοτάτην σκηνήν, 
μεταξύ Άγαμέμνονος καί Πύρρου. Ό νέος ουτος ήγεμών ζητεί τό 
αιμα τής Πολυξένης, δ δέ στρατηγός άγωνίζεται νά κατάδειξη 
είς αΰτόν τόν τρόμον τής θυσίας ταύτης. Ό λόγος ουτος τού 
Άγαμέμνονος άνήκει εις τόν χαρακτήρα τής άληθοΰς τραγωδίας.

Ό Σενέκας γέμει άποφθεγμάτων λίαν άξιοσημειώτων διά τήν 
μεγάλην αΰτών έννοιαν καί διά τήν ένεργητικήν καί πεπυκνω- 
μένην κατασκευήν τών φράσεων. Τέλος πάντων αί ευτυχείς κλο- 
παί, άς ύπέστη, άποδεικνύουσιν δτι δέν εΐνε άνάξιος προσοχής καί 
επαίνων. Οΰχ ήττον δμως ή μικρά περί αΰτοΰ ύπόληψις, ώς πρός 
τό είδος τοΰτο καί τό εΰάριθμον τών αναγνωστών το» άποδεικνύου-

(1) Poppaea Augusta, περίφημος διά τήν ώραιότητα καί φιλο
δοξίαν αύτής· ύπανδρεύθη άλληλοδιαδόχως τόν Ροΰφον Κρίσπινον 
καί τόν εΰνοούμενον τοϋ Νέρωνος, Όθωνα. ’Έπειτα δελεάσασα 
τόν Νέρωνα έγένετο παλλακίς αΰτοΰ, άλλά φιλοτιμουμένη καί 
νά ύπανδρεύθη αΰτόν έκίνησε πάντα λίθον, διά νά έξαφανισθή ή 
Άγριππίνα, ης έφοβεϊτο τήν δύναμιν. Αί εΰχαί αΰτής έπληρώ- 
θησαν διότι δ Νέρων άποπέμψας τήν Όκταβίαν έλαβε ταύτην 
διά σύζυγον. Ή Ποππαία ούσα έγκυος έτόλμησεν ημέραν τινά νά 
σκώψη τόν Νέρωνα· ουτος πάραυτα λακτίσας αΰτήν έπί τής 
γαστρός τήν έθανάτωσεν οικτρότατα. Σ. Μ. 
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σιν δτι οί συγγράφοντες πρέπει νά έχωσιν ύπ’ δψιν την έξης 
αλήθειαν.

Ότι τδ δυνάμενον νά δώση ζωήν εις τδ σύγγραμμα δέν εΐνε 
ή άξια χαρακτήρων τινών, διεσπαρμένων τήδε κάκεΐσε, και τούτων 
σπάνιων, άλλ’ ή ύψωσις μνημείων διαρκών, ατινα νά έλκωσι 
τήν προσοχήν τών μεταγενεστέρων.

Η ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ.

(Συνέχεια άπδ σελ. .15)

Έν τούτοις ή χήρα Ροδρίκου δέν άπώλεσε τήν ελπίδα τού νά 
ιδη καταπραϋνομένας τάς λύπας τού υιού της έκ της επιρροής τών 
διαφόρων περιπετειών τών περιηγήσεων. "Οσον δέ διά τά δά
κρυα, ατινα κατά τήν στιγμήν τού άποχωρισμού του έπεσκίαζον 
τους ωραίους της Κύττης οφθαλμούς, ήτον λίαν καταφανές 'ότι έν
τδς ολίγου ήθελον έξαντληθή, καθ’ ότι νέον τι κόσμημα, καλλί- 
χρωμός τις έκ ταινιών άνάδεσμος ή άνθος τι ήρκουν εις τδ νά 
παρηγορήσωσι τήν άφελή κόρην. Ό ’Ερρίκος όμως, ώ ! εκείνος 
δέν ήδύνατο έπίσης νά παρηγορηθή διά παρομοίων άντικειμένων, 
επειδή ούδ’ αί νέαι χώραι άς διήρχετο, ούδ’ ή ώραιότης τών χω
ρίων και πόλεων, άς έπεσκέπτετο, ήδύναντο νά προξενήσωσιν εις 
αυτόν τήν παραμικρά·/ λήθην έκείνης, άφ’ ής έπί πλέον άπεμα- 
κρύνετο.

"Αν ό Ερρίκος εΐχε μόνον τήν λύπην τούτην, ίσως ήδύνατο, ώς 
καί ή μήτηρ του ήλπιζε, νά διασκέδαση ολίγον άλλ’ δ Ερρίκος 
κατεβασανίζετο καί έκ τού φόβου καί έκ της ζηλοτυπίας.

Καί μήπως υπάρχει έπί της γης άποχρώσα διασκέδασις ή πε
ρισπασμός τις κατά τών τρομερών τούτων βασάνων;

—Άχ! άνέκραζεν δ δυστυχής άσθενής· ή άπουσία δέν εΐνε τί
ποτε .... ή λήθη όμως..., άλλ’ ή ιδέα ότι είς άλλος ίσως...

Καί δ ’Ερρίκος δέν έτόλμα ν’ άποτελειώση τήν φράσιν του' 
έσκέπτετο όμως έπί τδν ενδεχόμενον της φίλης του άντίζηλον

— Καί άν ή Κύττη σ’έλησμόνει, θά ήτον άράγε άξια τών μεμ- 
ψιμοιριών σου; τω έλεγεν ή χήρα, και έν τοιαύτη περιπτώσει δέν 
θά τήν κατεφρόνεις άρκούντως; αυτήν, ήτις σήμερον εΐνε διά σέ 
πηγή τοσοότων άνησυχιών;

Πολλάκις τοσούτον θέλγητρον ένσταλάζουσιν οί παρήγοροι λό
γοι της μητρός, ώστε ό Ερρίκος άπεκρίνετο, κρύπτων έντδς τών 
χειρών της μητρός του τήν έρυθρότητα τού προσώπου του,

— Θά τήν καταφρονήσω καί θά τήν άγαπώ συνάμα...*0  έ
ρως μου θά τελειώση μετά της ζωής μου 1!!

Τί ήδύνατο, παρακαλώ, ν’ άποκριθή ένταύθα ή καταβληθείσα 
μήτηρ του;... οΰδέν άλλο τη ύπελείπετο παρά νά δεηθή τού Ύ- 

ψίστου όπως ή Κύττη μή μεταβάλη σκοπόν.
Έν διαστήματι άρκετού χρόνου ή χήρα είχε νομίσει δτι αί δεή

σεις αυτής εΐχον είσακουσθή. Έπιστολαί Γερμανικά γραμματόσημα 
φέρουσαι διεδέχοντο άλλήλας, είς τήν θέαν τών όποιων τδ μει
δίαμα καί αυτή ή ζωή έπανήρχρντο έπί τού προσώπου τού Ερρί

κου ... Το μειδίαμα όμως τούτο, ή ζωή έκείνη ήσαν διαβατικά 
νέφη... Μετ’ ολίγον αί έπιστολαί έγειναν σπανιώτεραι... Ήμέραι 
καί εβδομάδες δλόκληραι παρήρχοντο, χωρίς έπιστολή τις νά τούς 
πληροφορήση περί τών νεωτέρων τής χώρας... Έπειτα δέ, δτε έ- 
φθανον αί μετά τοσαύτης ανυπομονησίας άναμενόμεναι έπιστολαί, 
έβλεπον έντδς αυτών εκφράσεις λίαν άσαφείς καί είδος τι ψυχρό— 
τητος, δπερ νέος ώς δ Ερρίκος δέν ήτο δυνατόν νά μήν έννοήση.

—Άς άναχωρήσωμεν, άς φύγωμεν, μήτερ μου, εΐπεν δ νέος.. · 
Ναι μέν ή Κύττη δέν μ’ άγαπα πλέον, πλήν θέλωνά τήν ιδω πριν 
άποθάνω 1

Έπί τή ιδέα δ’ ότι ή θέα τής γενεθλίου γής είς τούς θνήσκον- 
τας τού Ερρίκου οφθαλμούς, μακρόθεν άνακαλύψοντας τά χλοερά 
πεδία διά μέσου τών όποιων τοσάκις μετά τής μνηστής του διέ— 
τρεξεν, έπί μόνη λέγομεν τή ιδέα ταύτη ήρξατο ν’ άναγεννάται 
έντδς τής καρδίας του έλπίς τις... Ούδέν εΐχε μεταλλάξει περί 
αυτόν,.... Διατί τάχα νά μή συνέβαινε τδ αύτδ καί περί τήν 
Κύττην;

—Βλέπων αυτήν, θά γνωρίσω άν πρέπει νά ζήσω, εΐπεν δ 
νέος, καί μόλις φθάσας έν τή πόλει, ώρμησε διά ταχέος βηματι
σμού έντδς τής οικίας τού γηραιού Όθωνος .......

Δέν εΐχον παρέλθει πέντε λεπτά, ότε αίφνης δ Ερρίκος, ώ- 
χρδς καί μέ άνωρθωμένην έκ τής φρίκης τήν κόμην, μέ σπαί- 
ροντα μέλη καί μέ οφθαλμούς βλοσυρούς, έρρίφθη εις τάς άγκά- 
λας τής μητρός του.

—Είς άλλος I... εις ξένος ήτον έκεί! έψιθύρισεν.
Εις μόνος στεναγμός διέφυγε τού στήθους τού Ερρίκου, καί δ 

στεναγμός ουτος ήτον δ τελευταίος... δ Ερρίκος έξέπνευσεν... 
τδ ύπδ τής δδύνης καταβληθέν σώμα του δέν ήδυνήθη νά ύποφέρη 
τήν θέαν τής άπιστου Κύττης.

Φεύ! δ’Ερρίκος εΐχεν είπεί τήν αλήθειαν... ολίγον μετά τήν 
άναχώρησίν του, πλούσιος τις κύριος, Ούγγρος, δν αί υποθέσεις 
αύτού εΐχον φέρει μέχρι τής κατοικίας τής Κύττης, είδε τήν νεα- 
ράν κόρην καί, ώς άλλοι πολλοί, δέν ήδυνήθη ν’ άνθέξη είς τήν 
θαυμασίαν ωραιότητά της. Ή ευγένεια καί δ πλούτος είσίν ισχυ
ροί μοχλοί· δ κόμης Β · · · έσκέφθη ότι διά τής υπεροχής του ταύ
της τά μάλιστα θά ηύκολύνετο νά έκθαμβώση μίαν απλήν χω
ρικήν. Ή Κύττη όμως δέν ήτον έκ τών εύκόλως έξαπατωμένων 
ώστε δ πλούσιος Ούγγρος μετά ματαίας προσπάθειας άπεφάσισε 
νά τήν νυμφευθή.

Διά νά τήν νυμφευθη όμως έπρεπε νά ζητήση τήν χεϊρα της 
άπδ τδν πατέρα της Όθωνα. Ή πρώτη άπάντησις τού Όθωνος 
ύπήρξεν ή άρνησις είς τήν περίφημου ταύτην συγγένειαν, ήν τω 
έστειλεν ή τύχη. Εΐπεν ότι ή θυγάτηρ του ήτο μεμνηστευμένη μέ 
άλλον....

Ό θάνατος όμως τού Ροδρίκου, τού άρχαίου έκείνου φίλου τοΰ 
Όθωνος, καί ή άπουσία τού υίού του Ερρίκου, άσθενοΰς άλλως 
τε καί ούτινος ή άνάρρωσ’.ς έθεωρέΐτο άδύνατος, παραλληλιζόμενπ 
μετά τού λαμπρού μέλλοντος, δπερ άνέμενε τήνθυγατέρα του, τδν 
έκλόνισαν· έπειτα, άν πρέπη. νά το εϊπωμεν, ή Κύττη. πρό τίνος 

καιρού έφαίνετο άρκετά άδιάφορος διά τήν τύχην τού μνηστήρος 
της. 'Ήτο λοιπόν δίκαιον νά τήν ύποχρεώση δ πατήρ της νά νυμ
φευθη άνθρωπον, δι’ δν έφήμερον μόνον ήσθάνθη κλίσιν; Οί ά- 
ποχρώντες ουτοι λόγοι ύποστηριζόμενοι καί ύπδ τού τίτλου τής 
κομήσσης καί ύπδ τής συντάξεως άρκετών χιλιάδων φλωρινίων 
έπαρηγόρησαν άρκούντως καί κατέπεισαν τδν πατέρα τής Κύττης 
Όθωνα ότι δέν θά ήτο πολύ φρόνιμον ν’ άποβάλη τδν Κόμητα. 
Ώμίλησεν είς τήν Κύττην περί τών προτάσεών του, ή δέ θυγά
τηρ του έσχε μέν και αυτή κατ’ άρχάς συναίσθησίν τινα τοΰ πρώτου 
είς τδν μνηστήρα της όρκου... άπεποιήθη κατά πρώτον.. έπειτα 
όμως καθαρώτερον βλέπουσα έν τη σφαίρα τού μέλλοντος της 
τούς πολυτίμους λίθους τοΰ στέμματος τής κομήσσης, τούς θησαυ
ρούς τού νέου έραστού της, τά μέγαρα αύτού... καί σκεπτομένη 
τάς άναμενούσας αυτήν διασκεδάσεις καί ήδονάς, τάς κολακείας 
καί τά θυμιάματα, ών άντικείμενον θά ήτον αυτή ή ιδία..., έ- 
βλεπεν έαυτήν περικυκλουμένην κατά τάς έορτάς, λατρευομένην 
καί μύρια όσα άλλα άντικείμενα έν άφθονία συντείνοντα είς τδν’ 
άναδείξωσιν αυτήν ώραιοτέραν είσέτι... Έπειτα δέ στρέφουσα 
έκ τοΰέτέρου μέρους τούς οφθαλμούς τής φαντασίας της ή Κύττη, 
διώρα μονότονόν τινα δπαρξιν έντδς μικράς πόλεως, τδν τί
τλον απλής πολίτιδος, τούς περισπασμούς καί τάς φροντίδας τής 
οικιακής οικονομίας καί τέλος ένα σύζυγον νοσηρόν έκ νεότητός 
του...

Άν όμως έν τω μέσω τής άθλιας ταύτης είκόνος, τής πα- 
ριστώσης τήν ένωσιν αυτής μετά τού Ερρίκου, έθετεν ή Κύττη 
καί τδ φίλτρον τού νέου, ίσως, λέγομεν, τά σκιερά νέφη, τά έπι- 
σκιάσαντα έπί τοσούτον τήν ένωσιν ταύτην, ήθελον χαθή άπαρα- 
τήρητα. Άφ’ ένδς μέν τή έφαίνετο δ έρως όρος καί πιστός ώς 
τδν ήσθάνετο δ ’Ερρίκος, άφ’ ετέρου δέ δ ήλιος τής ζωηρας φαν
τασίας χρυσίζων διά τών άκτίνων αύτού τά ύπ’ αύτδν άντικεί- 
μενα... Άλλ’ ή άπουσία εΐχε μετατρέψει έντδς τής καρδίας τής 
άστάτου Κύττης τά ύπδ τοΰ Ερρίκου έμφυτευθέντα πρώτα τοΰ έ
ρωτος άνθη είς οξείας άκάνθας.

Όξύταται άναμφιβόλως αί άκανθαι αύται έφάνησαν εις τήν 
μνηστήν τοΰ Ερρίκου, διότι άπέναντι όλων τών όρκων- της, όλων 
τών διαφυγουσών τά χείλη της έρωτικών διαβεβαιώσεων καί όλης 
τής βαρύτητος τοΰ άνταλλαχθέντος δακτυλίου έδέχθη τήν χεϊρα 
τοΰ κόμητος Β · · ■

Οϊμοι! ακριβώς κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, έπιστρέφων δ Ερ
ρίκος, εΐδεν ένώπιον τής Κύττης τδν κόμητα άποδεχόμενον έκ 
τού ωραίου στόματός της τήν ύπόσχεσιν, τήν ύπερπληρώσασαν 
μεν αύτδν χαράς, είς δέ δέ τδν δυστυχή ^Ερρίκον έπενεγκοΰσαν τδν 
θάνατον!!1

Ο Ερρίκος ητο νεκρός!.. Τδ σώμα αύτού, όπερ κατάτά 
έθιμα τής χώρας έκείνης ενέδυσαν διά τών ωραιότερων του ένδυ- 
μάτων, έκειτο έξηπλωμένον έπί φερέτρου, είς ο πλησιάζοντες οί 
ευάριθμοι τοΰ μακαρίτου φίλοι έναπέθετον εύλαβώς ώςε’ις ιερόν μέ
ρος στεφάνους έξ άνθέων λευκών... Τής έσπέρας έπελθούσης, αί 
νεκρικά- λαμπάδες άνηφθησαν καί, άποσυρθέντων τών ξένων ό
λων, οΰοεις ετερος, έκτος τών γραιών νοσοκόμων και τών ιερέων 

τών τάς νεκρώσιμους προσευχάς άναγινωσκόντων, έμενεν έντδς τής 
αιθούσης. Ή δέ πένθιμος και κατανυκτική αύτη ψαλμωδία, ή πεν- 
θιμωτέραν καθιστώσα τήν σκοτίαν τής νυκτδς έκείνης, διεκο- 
πτετο μόνον, άπδ καιρού είς καιρόν, έκ θρηνωδών λυγμών, άπδ τοΰ 
παρακειμένου δωματίου έξερχομένων. ’Εκεί περικυκλουμένη ύπδ 
τών συγγενών της ή δυστυχής τοΰ Ερρίκου μήτηρ, διήρχετο τάς 
τελευταίας στιγμάς τού χωρισμού τοΰ πεφιλημένου της υίού, ον 
μετ’ ολίγον διά παντός έμελλον νά τή άφαιρέσωσιν!

Έν ω χρόνω όμως ή θλίψις κατακυριεύει τδν οΐκον τού θύμα
τος, ή τύψις τού συνειδότος ήρξατο έκτείνουσα τδν σιδηροΰν αυτής 
βραχίονα έπί τάς κεφαλάς τών ένοχων, καί δ ύπνος άπεμακρύνθη 
πλέον τών νυσταλέων αυτών οφθαλμών. Καί δ μέν Όθων, όστις 
φαίνεται παρακολουθούμενος ύπδ τών έπιπλήξεων τοΰ φίλου του, 
τοΰ άλλοτε τοσούτον άγαπητοΰ, κλαίει ήδη αμάρτημα, δπερ δέν 
δύναται πλέον νά έπανορθώση· ή δέ Κύττη, ή δυστυχής έκείνη 
Κύττη, κυριευθεΐσα έκ τοΰ αίσχους καί τών τύψεων τοΰ συνειδότος 
λίαν άργά άφυπνισθέντος, έλησμόνησε τά πάντα έκτος τοΰ συν
τρόφου τών παιδικών της χρόνων, τοΰ συγκοινωνού τών παιδι
κών άπορρήτων της. "Ολα έκεϊνατά άθώα έτη παρουσιάζονται έντή 
μνήμη της...! Σκέπτεται ήδη τδν ειλικρινή καί άγνδν έκείνον 
έρωτα, όστις περιέβαλεν αυτήν διά τοσούτων φροντίδων καί τρυ- 
φερότητος.! (ακολουθεί)

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Τδ γένος τών Βουλγάρεων, έξ ου κατήγετο δ άοίδιμος Ευγέ
νιος, ήκμαζεν είς Κέρκυραν καί πρό τής άλώσεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως, καθ’ όσον έξάγεται έκ τών είς τδν βίον τοΰ άγιου 
Σπυρίδωνος ίστορουμένων, όπου αναφέρει δ συγγραφεύς αύτού, ότι 
εύγενής τις καταγόμενος έκ τής δυστυχούς έκείνης μεγαλοπόλεως 
Καλοχαιρέτης τδ έπωνύμιον, μετά τήν οίκτράν, τής πατρίδος αύ
τού καταστροφήν, μετέφερε τδ ιερόν λείψανον τοΰ άγιου Σπυρί
δωνος είς Κέρκυραν, έν ή ευρών περικαλλή ναόν, άπέθηκε τδ 
πάνσεπτον έκεϊνο σώμα, καί χειροτονηθείς ίερεύς, διέμεινεν έν 
τω ίδίω ναω, ύπηρετών μέχρι τέλους τής ζωής αύτού. [« Άνα- 
» καινισθείσης δέ μετά ταΰτα τής πόλεως (λέγει αυτολεξεί δ ϊ- 
» διος συγγραφεύς), καί έτέρωθι μετακτισθείσης, άλλον έγείρουσι 
» τω άγίω ναόν οί τότε ίεροθύται, οί έκ Κέρκυρας δηλ. Βουλ- 
» γάροι, εις ους δι’ Ασημίνας τής μακαρίτιδος τδ κατά κόσμον 
» τής δεσποτείας δικαίωμα τοΰ ιερού μετέβη λειψάνου.»

Έκ τοιαύτης λοιπόν άρχαίας γενεάς κατήγετο ό μέγας Ευ
γένιος· οί δέ γονείς αύτού έκατοικοΰσαν εις Ζάκυνθον, τινές δέ 
όνομάζουσι καί ένορίαν αύτών τήν τής Φανερωμένης, καί άλλοι 
προσθέτουσιν, ότι σώζεται μέχρι τοΰ νυν ηαι ό κώδηξ, είς δν 
εύρίσκεται καταγεγραμμένον τδ παιδικόν όνομα τού Ευγενίου ’Ε
λευθέριος· κατά δέ τάς σημειώσεις Αθανασίου τού Παρίου, 
ό μέν μέγας Εύγένιος άναντιρρήτως έγεννήθη έν Κερκύρα κατά 
τδ 1716 έτος, καθ’ δν καιρόν ή πόλις αύτη ήλευθερώθη διό;
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θαύματος τού άγιου Σπυρίδωνος έκ τής πολιορκίας τών τουρ
κικών στρατευμάτων, διό καί ώνομάσθη Έλευθέριος, οί δέ γονείς 
αΰτοΰ έκατοίκουν εις Ζάκυνθον, έ'τυχον δέ εις Κέρκυραν κατ’ ε
κείνον τδν καιρόν διά τδν φόβον τοΰ πολέμου ή δι’ άλλην τινά 
περίστασιν.

Καί ταΰτα μέν περί της γεννήσεως αΰτοΰ, περί δέ τής άγω- 
γής βεβαιοΰται ΰπδ πολλών, οτι έν Κερκύρα έλαβε τάς πρώτας 
άρχάς τής παιδείας, διδαχθείς παρά τινι ίερομονάχω 'Ιερεμία 
Καβαδία δνομαζομένω. Επειδή δέ κατά την γνώμην τινών ήν 
τότε άπηγορευμένη πα
ρά τής Ένετικής κυβερ- 
νήσεως ή διδασκαλία 
τών υψηλότερων μαθη
μάτων τής 'Ελληνικής 
φιλολογίας, μή ή βα- 
θυτέρα μελέτη τών ελ
ληνικών συγγραμμά
των διεγείρη τδν νοΰν 
τής νεολαίας τών Έ- 
πτανησίων καί άποπτύ- 
σωσι τδν χαλινόν τοΰ 
επικειμένου ζυγού, με- 
τέβη εις "Αρταν δ Εΰ- 
γένιος, δπου έσχολάρ- 
χει σοφός τις διδάσκα
λος ’Αθανάσιος ονομα
ζόμενος, περί ου ανα
φέρει καί έν τή Λογι
κή αΰτοΰ. Καθ’ δν 
καιρόν δέ διέτριβενεις 
"Αρταν, ήκολούθησε 
συμβεβηκός τι δεικνύον 
ίκανώς τήν καί έν α
παλή έτι ήλικια άμυ- 
δρώς .ύπεμφαινΟμένην 
μεγαλοφυίαν καί αγχί
νοιαν τοΰ άνδρός. Ό 
τότε μητροπολίτης "Αρ- . 
της καταδικάσας ιερέα 
τινά αδίκως εις μα
κράν αργίαν τών ιερα
τικών χρεών, ήρνεϊτο 
τήν συγχώρησιν εις τδν 
δυστυχή, καί τοι πολ- 
λάκις καί ΰπδ πολλών 
προκρίτων τής πόλεως 
"Αρτης εις τούτο παρα
κληθείς· άλλά τελευτάϊον άπελπισθείς, λαβών ίσως καί παρά τίνος 
συμβουλήν, άπεφάσισεν ϊνα προσδράμη εις τήν Μεγάλην ’Εκκλη
σίαν καί, άναφέρων τά παρά τοΰ άρχιερέως εις αΰτδν πραχθεντα, 
ζητήση παρ’ έκείνης τήν έκ τής ποινής ταύτης άπαλλαγήν. Κα
τέφυγε λοιπδν εις τδν νέον μαθητήν Ελευθέριον, ώς υπέρ πάν- 
τας τους άλλους μαθητάς επαινούμενου, παρακαλών μετά θερ
μών δακρύων, ΐνα συντάξη τήν εις τήν σύνοδον τής Μεγάλης ’Εκ
κλησίας αναφοράν αΰτοΰ· ό δέ Εΰγένιος άκούσας δεινοπαθοΰντα έ- 
λεεινώς τδν ιερέα, καί κινηθείς εις συμπάθειαν., συνέταξε τοσοΰ- 
τον συγκινητικήν ένταΰτω καί γλαφυράν αναφοράν, καί μέ τοσαύτην 
δεινότητα λόγου, ώστε οχι μόνον έπεισε τήν σύνοδον εις βοήθειαν
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τοΰ ίερέως, άλλ’ έκίνησεν αΰτήν καί εις περιέργειαν ΐνα μάθή 
τδν συντάξαντα. Όθεν γράψας δ Πατριάρχης εις τδν μητοοπολί- 
την Άρτης περί άπαλλάξεως τοΰ ίερέως τής έπικειμένης αΰτω 
ποινής, ήρωτησεν αΰτδν καί περί τοΰ τις άρα ήτον δ συντάξας την 
περί τοΰ ίερέως αναφοράν ό δέ άρχιερεύς λαβών τήν έπιστολήν, 
προσεκάλεσε μέν τδν ιερέα καί έδωκεν αΰτω τήν συγχώρησιν, 
ήρώτα δέ έπιμόνως περί τοΰ συντάξαντος τήν αναφοράν, άλλ’ δ 
ίερεΰς έδέχθη εΰγνωμόνως τήνσυγχώρησιν,παρητεΐτο δέ έκ παντδς 
τρόπου τήν έξήγησιν τοΰ ζητουμένου μυστηρίου, έως δτου λαβών ΰπο-

σχέσεις, δτι δέν πρό
κειται βλάβη τις εις 
τδν γράψαντα, ώμολό- 
γησε τδ όνομα τοΰ Εΰ- 
γενίου, διά τδ δποϊον 
είπε τινά παράπονα ό 
μητροπολίτης εις τδν 
διδάσκαλον αΰτοΰ ’Α
θανάσιον. Τούτο μα- 
θών ό Εΰγένιος καί 
δυσαρέστως διατεθείς, 
άνεχώρησεν εις ’Ιωάν
νινα. Τής δέ εις "Αρ
ταν διατριβής αΰτοΰ 
μνημονεύει καί δ ίδιος 
έν ταϊς πρδς τδν Γ. 
Κρομμύδην έπιστολαϊς 
αΰτοΰ, έκδοθείσαις έν 
Μόσχα κατά τδ 1808 
έτος.

Εις ’Ιωάννινα δέ έ- 
σχολάρχει τότε, φαίνε
ται, Μεθόδιος ό έπονο- 
μαζόμενος ’Ανθρακίτης, 
παρά τοΰ όποιου ήκου- 
σε τά έκεΐσε τότε δι
δασκόμενα φιλοσοφικά 
μαθήματα· έκεϊ καί έ- 
χειροτονήθη διάκονος 
μετονομασθείς αντί ’Ε
λευθερίου Εΰγένιος· δέν 
γνωρίζομεν ακριβώς πό
σον καιρδν διέτριψενείς 
έκείνην τήν πόλιν, άλ
λά δέν έπέρασαν πολλά 
έτη, καί δείςας όποιαν 
εΰφυΐαν είχεν εις τάς 
μαθήσεις, έλαβε συνδρο

μήν παρά τινων έμπορων τής πόλεως τών Ίωαννίνων καί μετέβη 
εις ’Ιταλίαν καί άλλα μέρη τής Εΰρώπης, δπου διαμείνας ικανά 
έτη, έδιδάχθη διαφόρους έπιστήμας καί πολλάς εΰρωπαϊκάς γλώσ
σας, οίον Λατινικήν, ’Ιταλικήν, Γαλλικήν, καί τελευταϊον τήν 
'Εβραϊκήν, ήν μαθών, ώς λέγεται, εις βραχύτατον χρόνου διά
στημα, έξέπληξε τδν διδάσκονταταύτην εις αΰτδν Ραβϊνον.

Τελειώσας δέ τήν σπουδήν τών μαθημάτων αΰτοΰ, ύπέστρεψεν 
εις Ζάκυνθον, δπου συντάξας ωδάς τινάς εις τους έκεϊ προκρί
τους διά στίχων 'Ελληνικών καί Λατινικών έν μέτροις διαφό- 
ροις, έθαυμάσθη παρά πάντων, δοΰς τρανώτατα δείγματα τής άγ- 
χινοίας καί πολυμαθείας αΰτοΰ.

Μετέβη έπειτα εις Κέρκυραν, δπου ευρών τούς γονείς αΰτοΰ 
ήδη τεθνηκότας διέταξε τά περί τδν οίκον αΰτοΰ καί άνεχώρη
σεν εις Άμπελάκια, πόλιν τής Θεσσαλίας μικράν, άλλ’ έπίση- 
μον, δπου σχολαρχήσας ικανά έτη, άνέδειξε πολλούς καί άλλους 
μαθητάς, κατ’ έξοχήν δέ τδν έπίσκοπον Πλα ταμώνος Διονύσιον, 
δστις διά τής συστάσεως τοΰ έκεΐσε έμπορικοΰ συστήματος έγέ- 
νετο αίτιος τής μετέπειτα μεγάλης ευπορίας καί λαμπρότητος 
έκείνης τής πόλεως, τδν έπίσκοπον Καμπανίας Θεόφιλον καί τινα 
Γεώργιον, διαδεξάμενον τδν διδάσκαλον αΰτοΰ εις τήν έν Άμπε- 

λακίοις σχολήν.
Προσκληθείς έπειτα εις ’Ιωάννινα παρά τών έκεϊ έμπορων καί 

ιδίως παρά τοΰ Καραϊωάννου, άπήλθεν έκεϊ καί έδίδασ/ε τάς 
έπιστήμας καί τήν φιλολογίαν εις τήν σχολήν έκείνης τής πό
λεως, δτε λέγεται, δτι Νικόλαός τις Ζερζούλης έκ Μετσόβου 
έπιθυμών μέν τήν άκρόασιν τών μαθημάτων, μή πειθόμενος δέ 
εις τάς διατάξεις τής σχολής, έπειδή παρήγγειλεν εις αΰτδν δ 
Εΰγένιος ΐνα ΰπόκειται εις τάς διατάξεις, ώς και οί άλλοι μα- 
θηταί, άνεχώρησεν είπών, δτι άπέρχεται καί αΰτδς καί διδάσκε
ται έκεϊ δπου έδιδάχθη καί ό Εΰγένιος· καί τω δντι μετέβη εις 
Ευρώπην, καί έλαβε παιδείαν ικανήν, τήν όποιαν καί έπιμελώς 
μετέδωκεν εις τούς συμπολίτας του.

Άπδ μικράν αιτίαν λέγεται, δτι δυσαρεστηθείς άνεχώρησεν έξ 
Ίωαννίνων, καί προσκληθείς παρά τών κατοίκων της Κοζάνης, 
πόλεως μικράς, άλλ’ άκμαζούσης κατ’ έκείνους τούς χρόνους 
εις τήν φιλομάθειαν καί τδ έμπόριον, ΰπήγεν ΐνα σχολαρχήση 
έκεϊ, δτε λέγεται, δτι διαδαίνων έκ Λαρίσσης περί τά 1746 
έτη, άρχιερατεύοντος Μελετίου τοΰ Τενεδίου τοΰ μετά ταΰτα πα- 
τριαρχεύσαντος καί πολλά παθόντος έν καιρω τοΰ κατά τδ 1767 
συμβάντος μεταξύ Τούρκων καί Ρώσσων πολέμου, προσεκλήθη 
ΐνα έκφωνήση λόγον έπ’ έκκλησίας, .συμπεσούσης τότε τής έβδο- 
μάδος τών αγίων παθών. ‘Υπήκουσεν δ Εΰγένιος καί, προοιμια- 
σάμενος άπδ τδ ρητόν κ Τίς ωφέλεια έν τω αΐματί μου έν τω με- 
ταβαινειν μέ εις διαφθοράν», ώμίλησε μέ τοσαύτην δεινότητα ρη
τορικήν, ώστε έξέπληξε τούς άκροατάς καί έκίνησεν δλους εις δά
κρυα. Τδν λόγον τούτον άκούσας Διονύσιός τις πρεσβύτερος, έφη- 
μέριος ών τότε εις τήν Εκκλησίαν τής Λαρίσσης, τδν 'Αγιον Α
χίλλειου, καί χειροτονοθείς μετά ταΰτα επίσκοπος Λητζάς καί 
Αγραφων, διηγείτο συνεχώς εις τινα μετά πολλών έπαίνων.

Αγνοείται ποσον καιρόν διέτριψεν εις Κοζάνην άλλ’ έκεϊθεν 
προσκληθείς παρά τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου’μετέβη εις τδ ’Όρος 
τοΰ Αθωνος, όπου διετέλεσε πέντε έτη διδάσκων Φιλοσοφικά, 
Θεολογικά και Φιλολογικά μαθήματα. Έκ τής άπαντήσεως δέ 
αυτου πρδς τδν Πατριάρχην Κύριλλον έρωτώντα, διά τί άνε- 
χωρησε, φαίνεται και ό ΰπερ τής διαδόσεως τής παιδείας δια
καής αυτου ζήλος πόσους άγώνας ΰπέστη, καί πόσας δυσχέ
ρειας άπήντησε· μ’ όλα ταΰτα ό καρπός έγινε μέγας. Έκ τών 
πανταχόθεν συρρευσάντων μαθητών καί διασπαρέντων μετά 
ταΰτα εις όλα τά μέρη τής Ελλάδος, ιδιαιτέρως δέ εις θεσσ- 
σαλίαν καί Ήπειρον, φαίνονται έξέχοντες πολλοί άλλοι, άλλά 
μάλιστα ’Αθανάσιος δ Πάριος δ πολλά έτη σχολαρχήσας έν 
Χιω, καί δ έξ Άγράφων Σέργιος ό Μακραϊος, δ έν τή κατά
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τήν Κωνσταντινούπολιν πατριαρχική σχολή χρόνους Ικανούς δια— 
πρέψας καί πολλά συγγράμματα εις τήν Έλληνίδα γλώσσαν 
καταλιπών.

Μετέβη έπειτα εις Κωνσταντινούπολιν περί τδ 1761 έτος κατά 
•τδν Κούμαν, δπουδΠρίγγιψ Γρηγόριος δ Γκίκας διερμηνεύς τότε 
τής τών ’Οθωμανών βασιλείας, άνήρ φιλομαθής καί ένθερμος ύ- 
περασπιστής τών σοφών άνδρών, όποιος έφάνη καί εις τδν άοίδι- 
μον Νικηφόρον θεοτόκην, ΰπεδέχθη αΰτδν μετά μεγάλης φιλοφρο
σύνης καί κατέστησε διδάσκαλον τής φιλοσοφίας εις τήν πατριαρ
χικήν σχολήν. Άλλά Δωρόθεός τις Μιτυληναϊος, διδάσκαλος τών 
Γραμματικών έν τή ιδία σχολή, φθόνω ή άπειροκαλία κινούμε
νος, διέσυρε πανταχοΰ τδν άοίδιμον Εΰγένιον, ώς μή είδότα τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν καί ώς διδάσκοντα περιττά καί άχρηστα μα
θήματα, όποια ένόμιζε τήν ’Αριθμητικήν, Γεωμετρίαν καί τά λοιπά 
μέρη τής Μαθηματικής- ή δέ χαμερπής καταδρομή αΰτοΰ λέ- 
γουσιν, ότι κατήντησεν εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε καί παντοπώ
λην τινά έμίσθωσεν, ΐνα παρουσιασθή εις τήν παράδοσιν τού Εΰ- 
γενίου, φέρων τδν Γληζούνιον έπί χεΐρας, καί ζητήση λύσιν προ
βλημάτων άριθμητικής, δεικνύων δήθεν διά τούτου τδ εΰτελές τών 
διδασκομένων παρά τοΰ Εΰγενίου μαθημάτων. Εις ταΰτα όμως 
λέγεται, ότι συνευδόκει καί δ τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Σα
μουήλ, δστις ήν μέν άνήρ πεπαιδευμένος, άλλά, προστετηκως εις 
τά τότε διδασκόμενα σχολαστικά μαθήματα, οχι μόνον άπεδο- 
κίμαζε τήν νεωτέραν μέθοδον τής φιλοσοφίας, άλλά καί τούς δι
δάσκοντας αΰτήν άπεστρέφετο καί τά σχολεία αΰτών κατεδίωκε· 
διό καί εις τού Εΰγενίου τά μαθήματα δέν εΰηρεστεϊτο. Λέγεται 
μάλιστα, ότι έπειδή συνέβη κατ’ έκείνους τούς χρόνους θάνατος 
εις τήν μητέρα τοΰ Γρηγορίου Γκίκα, και προσκληθείς δ Εΰγέ
νιος νά έκφωνήση έπιτάφιον λόγον έπροοιμιάσατο έκ τοΰ «Πολ- 
λαί γυναίκες έποίησαν δύναμιν, πολλά! έκτήσαντο πλούτον, σύ δέ 
ΰπέρκεισαι καί ΰπερήρας πάσας», όταν τελειώσας τδν λόγον ΰ
πήγεν δ Εΰγένιος ΐνα άσπασθή τήν χεϊρα τοΰ Πατριάρχου κατά 
τήν συνήθειαν, έπέπληξεν αΰτδν «ΰπερύψωσες (είπών δημοσίως 
μετά πικρίας) μίαν θνητήν γυναίκα ΰπεράνω τής Παναγίας»· καί 
άλλοτε ίδών τδν Διονύσιον Πλαταμώνος μαθητήν τοΰ Εΰγενίου, 
παρουσιασθέντα ένώπιόν του, ούτε προσέβλεψε πρδς αΰτόν, ούτε 
λόγον τινά άπέτεινεν, έως δτου έκεϊνος, άνήρ φρόνιμος, έννοή- 
,σας τήν αιτίαν, δτε τδν ήρώτησε, διά τί ήλθεν, άπεκρίθη μετά 
πολλής ταπεινώσεως καί ήμερότητος καί κατεπράΰνε τήν κατ’ 
αΰτοΰ άγανάκτησιν. Ό Γκίκας δμως έννοήσας τάς βαθείας γνώσεις 
καί τήν εΰσέβειαν τών δύω μεγάλων τούτων άνδρών, Εΰγενίου 
καί Θεοτόκη, ένήργησε τήν άνάβασιν αΰτών εις τούς άρχιερατι- 
κούς θρόνους Δέρκων καί Χαλκηδόνος, ϊνα εΰρίσκωνται εις τήν σύν
οδον πάντοτε, άλλά δέν έτελεσφόρησεν ή προσπάθεια τόυ. Εις 
έκείνους τούς χρόνους έξεφώνησε καί τδν περίφημον λόγον τοΰ 
άγιου Άνδρέου, περί τού δποίου λέγεται, ότι έγεινε μεγάλη 
συρροή δχι μόνον τών ’Ορθοδόξων, άλλά καί πολλών Δυτικών 
καί Λουθηροκαλβίνων, καί πρδ πάντων συνήλθον πρέσβεις διάφο
ρων αΰλών, έξ ού έκινήθη πολύ ή περιέργεια τών Τούρκων, καί 
προήλθεν έκ τούτου ή έλάττωσις τής μεγάλοπρεπείας τής τε
λετής.
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’Αναχώρησα; έκ Κωνσταντινουπόλεως, μετέβη εϊς Λειψίαν, 
σκοπόν έχων τήν διά τύπου δημοσίευσιν της Λογικής αυτού, ήν 
και έξέδωκε κατά τδ 1766, διέμεινε δέ και τδ επόμενον έτος, δτε 
έτύπωσε καί τδ μαθηματικόν τού Σεγνέρου. Μετά ταύτα άπεφά- 
σισεν, ΐνα έπανέλθη εις την πατρίδα αυτού. ’Επειδή δμως έν Άθωνι 
έτι διατριβών, έξέδωκε βιβλιον τι έπιγραφόμενον, κατά τδν Πάριον, 
« Εγκύκλιος επιστολή γραφεϊσα παρά τού σοφωτάτου κυρίου Ευ
γενίου τού Βουλγάρεως, διδασκάλου τής ήδη συγκροτηθείσης έν 
τω άγιωνύμω βρει σχολής», έν'ή άπηρίθμει συντόμως μίαν πρδς μίαν 
τάς τών Λατίνων καινοτομίας, Δυτικός δέ τις έκδοτης τού Θεοφύ
λακτου έντώ Ζ'. τμήμ. τών προλεγομένων τού Δ', τόμου άναφέρων 
περί τού βιβλίου τούτου έγραφεν, δτι ήτο λίβελος συνταχθείς παρά 
τού Ευγενίου, και άλλα τινά, διά τούτο ένόμισεν έπικίνδυνον 
τήν εις τά ίδια έπιστροφήν, οιίσης τήςπατρίδος αυτού υπό τήν έξου- 
σίαν τών ’Ενετών καί επομένως ύπό τήν κυριαρχίαν τών Δυτικών.

Έν τούτοις κατά τδν Πάριον, διατριβών έτι εις Λειψίαν, έγνω- 
ρίσθη μετά τού Θεοδώρου Όρλδφ, έλθόντος κατ’ έκείνους τους 
χρόνους εϊς Λειψίαν, δστις θαυμάσας τήν αγχίνοιαν και πολυμά- 
θειαν τού άνδρός, άνέφερεν έπιστρέψας εϊς Πετροΰπολιν μετά πολ
λών έπαίνων τά περί αΰτού εϊς τήν αυτοκρατόρισσαν Αικατερίνην 
τήν Β'., ήτις πρδς ασφάλειαν έκ πάσης καταδρομής άπέστειλεν εϊς 
αΰτδν βασιλικόν έγγραφον, διά τού οποίου έτίθετο ύπό τήν προ
στασίαν τής βασιλίσσης, συνιστώμενος εϊς δλας τάς κατά τά διά
φορα κράτη άρχάς. Έν τούτοις άπέστειλεν εις αυτόν και βιβλιον 
τι Γαλλικόν, περιέχον σχέδιον κώδηκος νόμων, ΐνα μεταφράση 
αΰτδ εϊς τήν Ελληνικήν διάλεκτον, δπερ καί μεταφράσας άπέστει- 
λεν ό Εΰγένιος, και ό Πάριος βέβαιοι δτι είδε τήν μετάφρασιν. 
Ή δέ Β'. Αικατερίνη εΰαρεστηθέΐσα διά τήν μετάφρασιν καί λα- 
βοϋσα καί άλλας πληροφορίας περί τού Εΰγενίου, άπεφάσισεν ΐνα 
μετακαλέση αΰτδν εϊς Πετροΰπολιν.

Έν τούτω τώ μεταξύ μετέβη εϊς Βερολϊνον, δπου λέγονται πολλά 
περί αΰτού, τά όποια άν καί οχι τόσον πιθανά, δέν ένόμισα άξια 
παραλείψεως. Πρώτον, δτι έγινε γνωστός εϊς τόν βασιλέα Φρι- 
δερΐκον έξ αιτίας τοιαύτης- περιπατών μίαν ημέραν εϊς τόν κήπον 
τού βασιλέως και συνομιλών μετά τού άρχικηπουρού, έδιδε δια
φόρους εΰφυεΐς απαντήσεις εϊς τάς έρωτήσεις τού συμπεριπατούν- 
τος. Ό Φριδερίκος ιδών έκ τού έκεΐ παλατιού τόν Μοναχόν αΰ
τδν καί άκούσας τήν συνομιλίαν, έκινήθη εϊς περιέργειαν, καί 
γράψας 'έν πρόβλημα μαθηματικόν εϊς χαρτίον, έστειλεν αΰτδ ά- 
γνωρίστως εϊς τδν Μοναχόν, ζητών τήν λύσιν ό δέ Εΰγένιος δχι 
μόνον έγραψε τήν λύσιν, άλλά προσέθηκε καί δύω στίχους ελλη
νικούς έπαινετικούς εϊς τόν προτείναντα τδ πρόβλημα. Τούτο ιδών 
ό βασιλεύς, προσεκάλεσεν αΰτδν έπάνω εϊς τό παλάτιον, καί μα- 
θών δτι ήτον ό Εΰγένιος, μετά πολλάς καί άλλας ένδείξεις Φιλο
φροσύνης κατέστησεν αΰτδν γνωστόν εϊς δλους τούς έν Βερολίνω 
σοφούς καί θεολόγους. Δεύτερον, δτι διατρίβοντος τού Εΰγενίου 
εις Βερολϊνον, εύρέθη κατά συγκυρίαν έκεΐ καί ό Βολτάϊρος (ώς 
λέγεται), και μίαν ήμέραν έπί τής τραπέζης τοΰ Φριδερίκου ον- 
των άμφοτέρων προσκεκλημένων, έγένετο λόγος περί τών παρά 
Γραικοί; νηστειών, καί ό Βολτάϊρος ήρώτησε τόν Εΰγένιον θαυ
μάζουν δήθεν, πώς καί αΰτός σοφός άνήρ ών, φέρει ΰπόληψιν εϊς 

τοιαΰτας δεισιδαιμονίας- έκ δέ τοιαύτης αιτίας προήχθησαν καί εϊς 
ύψηλοτέρας περί θρησκείας συζητήσεις, δτε έπεσφράγισε τόν λό
γον ό Εΰγένιος εϊπών, δτι εϊ μέν τά παρά σού λεγάμενα εισίν 
ορθά, έγώ ό άλλος φρονών δέν βλάπτομαι, εί δέ ορθά άπερ έγώ 
φρονώ, τότε όποια τιμωρία διαδέξεται σέ τόν εναντία φρονοΰντα;

Λέγεται έτι δτι εις μίαν συνέλευσιν σοφών άνδρών προσεκλήθη 
ό Εΰγένιος ΐνα δημηγορήση έκ τού προχείρου θρησκευτικόν τινα 
λόγον έπειδή δμως ήσαν παρόντες πολλοί καί Δυτικοί καί Λου- 
θηροκαλβϊνοι, ό Εΰγένιος ΐνα μή προσ/.ρούση, ώμίλησε περί θα
νάτου, χωρίς νά περιπλεχθή εϊς τάς διαφοράς τών δογμάτων, τδ 
όποιον έννοήσας ό Φριδερίκος έπηνεσε τήν φρόνησιν αΰτού.

Έν Βερολίνω δ’ έτι διάγοντος τού Εΰγενίου εστάλη παρά τής 
αΰτοκρατορίσσης όχημα βασιλικόν καί εκατόνταρχος μέ τό ύπ’ 
αΰτδν σώμα, κατά τόν Πάριον, διά νά μεταφέρουν τόν Εΰγένιον 
εϊς Πετροΰπολιν, άλλά καί περί τής μεταβάσεως ταύτης λέγον
ται τινά περίεργα- δηλ. δτι ό εκατόνταρχος μή γνωρίζων τδν 
Εΰγένιον, έζήτει εϊς τήν αΰλήν τού Φριδερίκου τόν άνθρωπον, 
ύποθέτων λαμπρόν τινα αξιωματικόν, καί έμεινεν έκστατικός, δτε 
έπαρουσιάσθη εϊς αΰτδν ε’ς Μοναχός λιτώς ένδεδυμένος, μ’ δλον 
τούτο κατά τήν διαταγήν τόν έδέχθη- έσυλλογίζετο δμως κατ’ ί
διαν, ώς έφαίνετο, δτι ήσαν ΰπερβάλλουσαι αί εις αΰτδν διδόμεναε 
τιμαί. Ό δέ Εΰγένιος, λέγουσιν, δτι έζήτησε παρά τού έκατον- 
τάρχου τόν κατάλογον τών ύπ’ αΰτδν στρατιωτών, καί άφ’ ου άπαξ 
άνέγνωσεν αΰτόν, ειπεν εις τόν εκατόνταρχον δτι έάν κατά πέ- 
ρίστασιν χάση αΰτδν τδν κατάλογον, ένθυμεϊται τά ονόματα τών 
έν αΰτώ περιεχομένων; άδύνατον, άπεκρίθη ό εκατόνταρχος. Τότε 
ήρχισεν δ Εΰγένιος νά λέγη 'έν πρδς έν τά ονόματα μέ τά έπί- 
θετα καί τούς βαθμούς τών ύπ’ αΰτόν στρατιωτών, άρχόμενος 
άπό τών τελευταίων καί προχωρών μέχρι τού πρώτου- ή παρά
δοξος αΰτη δεξιότης τής μνήμης τού Εΰγενίου έξέπλη|ε τον 
εκατόνταρχον, καί έπείσθη, δτι δ Εΰγένιος ήν άξιος τής διδο- 
μένης εις αΰτόν τιμής, καί ήκολοΰθησε τόν δρόμον σεβόμενος 
καί θαυμάζων τήν εΰφυίαν κα! πόλυμάθειαν τοΰ άνδρός.

Όποιαν ΰπόληψιν έλαβεν εις Ρωσσίαν καί πόσα συγγράμ*-  
ματα έξέδωκεν ωφέλιμα εις τό ελληνικόν γένος, φαίνεται άπό 
πολλά διδόμενα- ό δέ Πάριος άναφέρων περί τής έν Ρωσσία δια
μονής του, εκφράζεται ένθουσιαστικώτερον, και ιδού τί λέγει αΰ- 
τολεξεί- « άλλά διά νά παραδράμω τά μεταξύ, τήν ένδοξον χει- 
ροτονίαν του γενομένην εις τήν Μονήν τών Ίβηριτών έπί πα
ρουσία τής Αΰτοκρατορικής Μεγαλειότητες, τής υψηλής συγκλή
του καί τής 'Ιερά; Συνόδου, καί τ’ άλλα πάντα, μέ τά όποια ή 
μεγάλη Κυρία έτίμησε τό κλέος, τό σέμνωμα, και τδ ώς άληθώς 
άκρον άωτον τού γένους τών Γραικών, καί άφού ήρπάγη εις έκεϊ- 
νον τόν οΰρανον, ώς άνωτέρω εΐρηταί, δέν έλησμόνησεν οΰδ’ έ- 
κεϊθεν τδ επίγειον τούτο γένος του- άλλ’ έάν θέλης νά ήξεΰρης, 
τής εύνοιας ταύτης τής μάλλον μητρικής ή αΰτοκρατορικής, τήν 
οποίαν ή μεγάλη Αΰγούστα (διοκωνίζοι δ τών δλων Θεός τό κρά
τος αΰτής) σημείοις μεγάλοι; και φανεροί; έδειξε και δείχνει 
κοντά εις τό ταπεινόν γένος ημών τών ρωμαίων, έκεΐνος, εκεί
νος έστιν ό αίτιος, έκεΐνος λέγω, ώς άλλος Ζοροβάβελ υπομι
μνήσκει καί διεγείρει τό εΰσέβαστον έκεϊνο Κράτος νά οίκτείρη 

τήν άγαπημένην του 'Ιερουσαλήμ, τήν Ελλάδα, καί διά πολλών 
πολλάκις έδειξε καί δείχνει καί κοινώς καί κατά μέρος τον ύπέρ 
•ιών δμογενών αύτού ζήλου του·» προσθέτει δ’ έπειτα καί δτι έ- 
ζήτησεν άπό τήν βασίλισσαν έπιδημήσασαν εις Χερσώνα ΐνα δο- 
θή εϊς αΰτόν άδεια έπιστροφής εϊς τήν Ελλάδα, άλλ’ ή βασί
λισσα έπένευσε μέν εις τό φανερόν, πραγματικώς δμως άπίτρε- 
ψεν αΰτόν άπό τοιούτον σκοπόν.

Είπομεν, δτι νέος έτι ών έχειροτονήθη ίεροδιάκονος εις ’Ιωάν
νινα, καί διετέλεσεν εις αΰτόν τδν βαθμόν μέχρι τής εις Πετρού
πολη άφίξεως αΰτού, άλλά κατά τό 1775 Αύγουστου 30 έχει- 
ροτονήθη ίερεύς- κατά δέ τό 1776 ’Οκτωβρίου 1 έχειροτονήθη 
άρχιερεύς καί έλαβε τήν επισκοπήν Σλαβηνίου καί Χερσώνος- 
γηράσας δέ παρητήθη καί διέτριβεν εις Πετροΰπολιν μέχρι τέ

λους τής ζωής αύτού.
Συνέγραψε δέ πλεϊστα καί κάλλιίτα συγγράμματα, φιλολο

γικά καί θεολογικά, άπερ έκτίθενται εις τόν έφεξής έπισυνημ- 
μένον κατάλογον άλλά πριν άναφέρω τά διά τού τύπου δημοσι- 
ευθέντα συγγράμματα τοΰ σοφοΰ έκείνου άνδρός, προέταξα τά λε- 
γόμενα τοΰ ίδιου Παρίου αΰτολεξεί περί τινων συγγραμμάτων έκεί
νου, ή πολλά σπανίων ή δλως άγνώστων εις τό κοινόν. «Μό
νον διά τον ύπέρ τής αγίας ημών πίστεως διακαή ζήλον του (λέ
γει δ ρηθείς) είνε μυρίων έπαίνων καί έγκωμίων άξιος δ ίερώτα- 
τος Εΰγένιος, καί δεικνύει τοΰτόν του τόν ζήλον, Α'. ή έν εΐδει 
επιστολής έκείνη άμέσως πρδς τούς Σέρβους γενομένη διδαχή, πε
ρί τής δποίας άνωτέρω εΐπομε». Β'. ή ιερά έκθεσ-.ς τών μετά τό 
σχίσμα άγιων τής άγιας ημών άνατολικής Εκκλησίας καί πολ
λών ύπερφυσικών θαυμάτων, ήν άπέστειλε πρδς τόν Γάλλον Πέ
τρον Κλέρκ, τδν ’Ιησουίτην, γράψαντα αΰτώ... ΐνα ταύτα πρδς 
αΰτόν άποστείλη, πρδς αν έστάλη παρά τής μεγάλης Εκκλησίας 
ή έκθεσις τής ορθοδόξου ημών πίστεως, παρ’ αΰτού τούτου κατά 
τήν αίτησιν τής άγιας καί ίεράς συνόδου συντεθεϊσα, δείγμα κατά 
άλήθειαν άκριβέστατον τής τοΰ άνδρός ορθοδοξίας.» Ιδού τι λέγε., 
ό Πάριος καί περί τής μνημονευθείσης μεταφράσει»; τοΰ γαλ
λικού νομικού βιβλίου. «’Αλλά προ τοΰ νά βάλη εις πραξιν τόν 
σκοπόν του, ιδού καί τδν στέλλει ή αΰτοκρατόρισσα έν βιβλιάριου 
εις γαλλικήν διοίλεκτον διά νά τό μεταφράση εις τήν ήμετέραν 
άπλήν διάλεκτον, τδ δπόΐον καί μετέφρασε καί τυπωμένον τό ά- 
νεγνώσαμεν, καί εΐδομεν δτι ήτο τδ σχεδίασμα νέου κώδηκος νότ 
μων, ήτοι τάς άρχάς καί τάς ρίζας περιέχον τοΰ έκτεθησομένου 
νομικού κώδηκος.» (ακολουθεί).

ΜΙΧΑΗΛΑΓΓΕΛΟΣ

Τήν Δευτέραν Παρουσίαν έζωγράφισεν δ ζωγράφος Μιχαηλάγ- 
γελος.

Τόν ’Ανδριάντα τού Μωύσέως έγλυψεν ό γλύπτης Μιχαηλάγ- 
γελος.

Τόν 'Άγιον Πέτρον έκτισεν δ άρχιτέκτων Μιχαηλάγγελος.
Επίσης τά ώραιότερα άσματα τής ’Ιταλικής γλώσσης μετά τά 

άσματα τοΰ Πετράρχου, έγραψεν δ ποιητής αΰτός, δ Μιχαηλάγ
γελος.

Έπρεπεν ίσως ν' άρκεσθώμεν εις τούς ολίγους τούτους στί
χους, διότι, διά μόνης τής άπλής άπαριθμήσεως τών έργων του, 
ήδυνάμεθα κάλλιον νά περιγράψωμεν τον άνθρώπινον τούτον θεόν. 
Άλλ’ δ βίος τού άνδρός τούτου, έφ’ ου τά τέσσαρα ταΰτα αρι
στουργήματα ύψούντα ώς φάροι πρδς φωτισμόν τοΰ κόσμου, είνε 
είσέτι, καί εις αύτά τά σκοτεινότερα αΰτού μέρη, ένδοξος καί 
πλήρης διδασκαλίας- διό άποβαίνει καθήκον ήμέτερον νά τόν δι- 
ηγηθώμεν.

Περί τήν ογδόην έσπερινήν ώραν τής κυριακής τής 6 Μαρ
τίου τού 1474 έγεννήθη εις Κιόζην τής Τοσκάνης ύπό τού 
πολιτάρχου Λουδοβίκου Βουοναρόττη παιδίον άρρεν, κληθέν Μι- 
χαηλάγγελλος- δ Βουοναρόττης ούτος κατήγετο άπό τής τών κο- 
μήτων Κανόσσων οικογένειας, καί ήν δ μετά ταύτα Μιχαηλάγ
γελος. 'Ως συμβαίνει συνήθως, οί γονείς αΰτού δέν ήθελον νά 
γ-ίνη γλύπτης- δ νέος όμως τό ήθελεν.

Οί εΰγενεϊς συγγενείς του ήγανάκτουν εις τήν ιδέαν και μόνην, 
οτι ε’ς κόμης Κανόσσας έμελλε νά γίνη λιθοτόμος, καί ματαίως 
έλεγον εις τόν πατέρα του, δστις ώς δ Μαρκέσιος Καμαργοΰ ειρ- 
γάζετο φέρων τήν σπάθην εις τήν πλευράν, δτι δ γλύπτης δέν 
είνε δμοιος μέ λιθοτόμον δ εΰήθης ουτος δέν έβλεπε τίποτε άλλο 
εϊς τήν γλυπτικήν εΐμή γύψον μόνον. Έπειδή δέ ή ύπερηφανία 
τού γένους δέν έξαλείφεται ποτέ, οΰδ’ άπό αΰτάς τάς ώραιοτέρας 
φύσεις, δ Μιχαηλάγγελος καταστάς έφεξής μέγας, δέν έδέχετο 
ποσώς ώς μαθητάς χωρικούς, άλλά μόνον εΰγενεϊς.

Πρώτος αΰτού διδάσκαλος έχρημάτισεν δ Ghirlandajo- ήν πε
ρίπου δεκατετραετής, δτε ήρχισε νά σπουδάζη- βλέπων δέ τάς 
μεγάλα; αΰτού προόδους δ διδάσκαλός του έλεγεν «δ παϊς ουτος 
γνωρίζει πλειότερον έμοΰ.»

Ό,τι εινε άξιον σημειώσεως, προ πάντων διά νέον τοιαύτης 
ήλικίας, (διότι έν τοιαύτη ηλικία δ διδάσκαλος είνε τό παν διά 
τον μαθητήν) είνε, δτι οΰδέν άντικείμενον έπεξειργάζετο χωρίς 
νά παραβάλη αΰτδ προς τήν φΰσιν, καί δτε εις τών μαθητών 
έδωσεν αΰτώ εις αντιγραφήν ιχθύων εικόνα, έπορεύετο τό εσπέ
ρας εϊς τούς άλιεϊς μετά τής ζωγραφιάς του, δπως βλέπη τούς 
ιχθύς καί κρίνη περί τής δμοιότητος. Ό πρδς τό άληθές έρως 
του ουτος ώθησεν άργότερα τον Μιχαηλάγγελον νά έπιμείνη εις 
τάς μακράς καί έπιπόνους έκείνας άνατομικάς σπουδάς, εις άς 
ώφειλε τήν τολμηράν του εϊς τό σχεδιάζειν δεξιότητα- ήγόραζεν 
άνθρώπινα πτώματα καί ζώα νεκρά, έξέδερεν αύτά, είτα κεκλι
μένος έπί τών εκτάδην κειμένων τούτων πτωμάτων καί τήν σμί
λην έχων εις τάς χείρας, έσπούδαζε τδν μηχανισμόν κα! τούς 
μυώνάς των, άνερεΰνα διά τών οφθαλμών τής μεγαλονοίας τήν 
λειτουργείαν τών λεπτότερων ίνών, και ήρεΰνα τόν θάνατον κα
θόσον συγχωρεϊται εϊς τόν άνθρωπον, δπως άργότερον άνασυν- 
θέση έπί τοΰ πίνακος άπαντα τδν φυσικόν τούτον οργανισμόν κα! 
έξεικονίση έπί τού προσώπου καί έν τώ σώματι αΰτήν τήν ψυχήν. 
Κατατρίψας δέ εϊς τοιαύτην ειδεχθή έργασίαν μακράς νύκτας καί 
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ολοκλήρους ημέρας άνευ τροφής τίνος καί άνευ υπνου, ήναγκά- 
σθη τέλος νά διακόψη αυτήν δπως μή άποθάνη.

Άλλ’ έπανέλθωμεν ήδη έν τή αρχή τοΰ σταδίου του.
Ημέραν τινά ώδηγήθη ό Μιχαηλάγγελος ύπδ .τοΰ Γρανατίου 

εις τδν τοΰ άγιου Μάρκου Μεδείκιον κήπον. Λαυρέντιος ό Με
γαλοπρεπής, πατήρ τοΰ Πάπα Λέοντας I.' εϊχε κοσμήσει τδν κήπον 
τούτον δι’ ώραιοτάτων ανδριάντων άρχαίων τε καί νεωτέρων άμα 
δ’ εισήλθεν εϊς αΰτδν ό Μιχαηλάγγελος, δέν ήθέλησε πλέον ν’ ά- 
κούση τι περί τοΰ διδασκάλου καί τοΰ εργαστηρίου του. 'Ο κήπος 
ουτος κατέστη διδάσκαλος αΰτοΰ καί έντδς αΰτοΰ έμενε·; άεννάως 
έργαζόμενος έπί λίθων καί μαρμάρων.

Παρατηρήσας ποτέ κεφαλήν γέροντος Πανδς έχουσαν μακράν 
γεννειάδα καί μειδίαμα εις τά χείλη, εύρεν δ Βουοναρόττης τόπα- 
ρεφθαρμένον εκείνο τεμάχιον ώραΐον καί πλήρες ζωής· διδ ήθέ
λησε νά τδ άπομιμηθή εις μάρμαρον. Μετά τινας ήμέρας τδ έρ~ 
γον έπερατώθη· άνεπλήρωσε δέ εις τοΰτο δ νέος καλλιτέχνης τάς 
ελλείψεις τοΰ υποδείγματος του καί προσέτι έκαμε·; εις αΰτδ μέγα 
στόμα χαΐνον ύπδ γέλωτος και τριάκοντα δύο δδόντας, οπερ έκί- 
νει τδν θαυμασμόν έκάστου. Εντούτοις περιφερόμενος Λαυρέντιος 
δ Μεγαλοπρεπής έντδς τοΰ κήπου του, παρετήρησε τδν παΐδα 
τούτον έπεξεργαζόμενον τήν κεφαλήν του. Πλησιάσας τότε, έρευνα 
τδ έ'ργον καί τδν εργάτην, καί έ'μεινεν εκστατικός ύπδ θαυμα
σμού- ειταάφοϋπολυ τονέπηνεσεν, είπε μειδιώ·; καί θωπεύω·; αΰτδν 
«Τέκνον μου, έκαμες τον γέροντα τούτον Πάνα, άλλά τώ άφησες 
δλους τους δδόντας! Αγνοεί? λοιπόν δτι εις τοιαύτην ήλικίαν 
πάντοτε θά λείπωσί τινες;» "Αμα δ πρίγκηψ άνεχώρησεν, δΜι- 
χαηλάγγελος άποσπα δσον τάχιστα ένα. τοΰ Πανδς δδόντα, κοι
λαίνει τδ ούλον ώς άν είχε πέσει δ οδούς, καί περιμένει άνυπο— 
μόνως τήν επιστροφήν τοΰ Λαυρέντιου Μεδίκου. Έπανελθών δ δοΰξ 
έπήνεσε πολύ τήν εΰπείθειαν καί ευφυΐαν συνάμα τοΰ δεκαπεντα- 
ετοΰς τούτου παιδδς καί μετέφερεν αυτόν εις τό παλάτιόν του, 
ένθα προσεκάλεσε καί τον πατέρα Βουοναρόττην, δπως συνεννοη- 
Οή μετ’ αΰτοΰ. Ό γέρων εΰγενής, γινώσκων δτι δ μέγας δοΰξ 
ένεθάρρυνε τον υιόν του εις τό νά γίνη λιθοτόμος, δέν ήθέλησε 
νά πορευθή κατ’ άρχάς. Φθάς δμως άπαξ εϊς τό παλάτιόν καί 

παρακληθείς ύπδ τοΰ Μεδίκου νά τω παραδώση τον Μιχαηλάγ- 
γελον, άπήντησε μεθ’ ύποταγής, δτι αΰτός καί σύμπασα ή οικο- 
γένειά του ήσαν εϊς τάς διαταγάς τής εξοχότητάς του. Ό Λαυ
ρέντιος τδν ήρώτησε τότε φιλοφρόνως πως, δποΐον ήν τδ έργον του. 
«dev Εργάζομαι πώποτε, άπεκρίθη δ εΰγενής έκεΐνος, ύπι- 
στατώ τά κτήματα τά όποια ^κληρονόμησα άπό robg προγό
νους ρ.ου, και προσπαθώ δσον δύναμαι νά τά περισσεύω».

Ό νέος Μιχαηλάγγελος κατέλυσε λοιπόν εϊς τδ άνάκτορον, 
δπου έθεωρεΐτο ύπδ τοΰ δουκδς ώς ίδιον αύτοΰ τέκνον. Τδν έ- 
κάθιζεν εϊς τήν τράπεζάν του καί έλάμβανε πλείστην ήδονήν νά 
τώ δεικνύη τά νομισματόσημά του, τάς άρχαιότητας καί τους 
πολιτίμους λίθους του, ώς και έπίσης νά συνομιλή περί τέχνης 
μετά τοΰ μεγαλοφυούς τούτου παιδός. Μετά τδν θάνατον τοΰ Λαυ
ρέντιου δ υιός του καί διάδοχος έτήρησε τήν αυτήν φιλίαν καί 
εύνοιαν πρδς τδν Μιχαηλάγγελον διό βλέπων ό γέρων πατήρ, 
δτι δ λιθοτόμος υιός του έτιμάτο έξ ίσου ώς τά μεγάλα τής αυ
λής ύποκείμενα, ήρχισε νά λαμβάνη άλλην περί τής τέχνης 

έκείνης ιδέαν, καί έδιδεν εφεξής εις τδν Μιχαηλάγγελον καλλί
τερα δπωσοΰν ένδύματα.

’Εν τούτοις αί παρεκτροπαί τοΰ Πέτρου Μεδίκου έκίνησαν εις 
άγανάκτησιν άπασαν τήν Φλωρεντίαν καί ήτο φόβος νά έκραγη 
ή έπικειμένη έπανάστασις. 'Ημέραν τινά, νέος τις, Καρδιέρος κα
λούμενος, δστις έζη ώς δ Μιχαηλάγγελος εϊς τήν αΰλήν, φθά
νει έντρομος καί ρίπτεται εϊς τάς άγκάλας του λέγων, δτι ό 
Λαυρέντιος Μέδικος έφάνη αΰτώ καθ’ 'ύπνον φέρων μελανόν καί 
έσχισμένον ένδυμα καί δτι διέταξε·; αυτόν νά εί'πη εϊς τδν υιόν 
του, δτι, άν δέν άλλάξη διαγωγήν, θέλει έκδιωχθή μετ’ οΰ πολύ 
άπδ τήν Φλωρεντίαν. Ό Μιχαηλάγγελος προέτρεψεν αυτόν νά 
ύπάγη καί έπαναλάβη τάς λέξεις ταύτας εϊς τδν Δούκα Πέτρον, 
άλλά διά τδ παράφορο·; τοΰ δουκός, δ νέος Καρδιέρος δέν έ- 
τόλμησε νά τδ πράξη. Τήν πρωίαν τής έπαύριον έπανήλθεν δ 
Καρδιέρος πρδς τδν Βουοναρόττην καί ειπεν αΰτώ, δτι δ Λαυρέν
τιος φανείς καθ’ 'ύπνον καί πάλιν εϊς αΰτδν τδν έρράπισεν ώς μή 
έκτελέσαντα τήν διαταγήν του. Άλλά τήν φοράν ταύτην τοσοΰτον 
πειστικώς ώμίλησεν δ Βουοναρόττης, ώστε ’ δ νέος Καρδιέρος ά- 
ναχωρεΐ πεζός καί πορεύεται πάραυτα εϊς τήν έπαυλιν τών Με- 
δίκων Καρρέγην, ένθα πεσών εϊς τοΰςπόδας τοΰ Πέτρου τώ δ.η- 
γήθη τδ δνειρον. 'Ο Πέτρος καί οί αΰλικοί του άπαντες άπήντη- 
σαν εις αΰτδν μετά χλεύης· δθεν δ νέος ουτος έπέστρεψε κα- 
τησχυμένος νά εϊπη τά δεινά του εϊς τδν Μιχαηλάγγελον. Άλλ’ 
ούτος ταραχθείς έκ τής οπτασίας έκείνης, μετά δύο ήμέρας έφυ- 
γεν άπδ τήν Φλωρεντίαν καί έσώθη εϊς Βονωνίαν. "Ενα μήνα 
δέ βραδύτερο? έδιώχθη καί δ Πέτρος Μέδικος. Άν καί τοΰτο 
δέν φέρη τιμήν εϊς τδν Βουοναρόττην, πρέπει δμως νά δμολογήσω- 
μεν δτι πολλάκις εις τδν 6ίον του έδειξεν έγωΐστικήν τινα δειλίαν. 
Αληθώς ήτον άχαριστία έκ μέρους του νά έγκαταλείψη ούτω τους 
Μεδίκους, διότι έφοβεΐτο τήν πτώσίν των. Άργότερον έφυγε? ο
μοίως άπδ τήν πολιορκουμένην Φλωρεντίαν, εΐ καί τά οχυρώ
ματα αΰτής ήσαν ανατεθειμένα εϊς τήν επιστασίαν του.

Έπισκεφθείς τήν Βονωνίαν καί Ένετίαν, εϊκοσιτετραετής πε
ρίπου, δ Μιχαηλάγγελος ήλθεν εϊς 'Ρώμην καί έκεΐ έξετέλεσε 
τδ πρώτον αΰτοΰ άριστούργημα. "Οσοι έπεσκέφθησαν τδν "Αγιον 
Πέτρον ενθυμούνται βεβαίως μετά κατανύξεως, δτι δεξιόθι τών 
εισερχομένων εϊς τδ παρεκκλήσιον τής Vergine della Febbre, 
ύπάρχει μαρμάρινόν τι σύμπλεγμα παριστάνον τήν Παναγίαν φέ- 
ρουσαν έπί τών γονάτων νεκρόν τδν υιόν της. Τδ κατ’ έμέ, οΰδέποτε 
εϊδον σπαρακτικότερο·; τούτου θέαμα· τδ μάρμαρον έκεΐνο θρηνεί και 
πάσχει ώς άν ήτο σάρξ- ή άθυμία ύπάρχει δρατή εις άπαντα τοΰ 
’Ιησού τά μέλη, καί ή άπελπισία, ή έκδηλουμένη έπί τής δψεως 
τής μητρός του, εινε άδύνατον νά μή σοΰ άποσπάση τά δάκρυα.

Κριτικοί τινες δμως έμέμφθησαν τδν Μιχαηλάγγελον διά τδ 
πολύ νεάζον τής Παρθένου. Περί τούτου διαλεγόμενός ποτέ μετά 
τοΰ μαθητοΰ του Κόνδη δ μέγας έκεΐνος άνήρ έλεγεν « άγνοοΰ- 
σιν άρα δτι αί σώφρονες γυναίκες δ'.ατηροΰσι τήν νεότητά των πολύ· 
πλέον τών άλ.λων καί πρδ πάντων παρθένος ώς ή Παναγία, τήν 
ψυχήν τής οποίας οΰδέν αισχρόν πάθος έμόλυνεν, δπερ νάταράξη 
τήν αρμονικήν τοΰ σώματός της καλλονήν; προσέτι τδ άνθος τής 
νεότητος δέν έδύνατο άράγε νά διατηρηθή εϊς αΰτήν ύπδ τοΰθεο 

ώς τι ώραϊον πρότυπον άγνότητος καί παρθενίας; Άλλ’ δ υιός 
αΰτής, άπεναντίας, δέν έπρεπε νά παρασταθή νεώτερος· οιότι θε- 

>ήσας άπαξ νά λάδη έκ σαρκδς καί δστέων σώμα καί ύποβληθεις 
εϊς δλας τάς άνθρωπίνας ταλαιπωρίας, έξαιρουμένης τής αμαρτίας, 
καθίσταται πρέπον νά φέρη έπίσης έπ’ αΰτοΰ τά ολέθρια τοΰ χρό
νου ίχνη· ούτος εινε άπλοΰς τις άνθρωπος, άνθρωπος παθών μάλ
λον τών λοιπών, διά τοΰτο παρέστησα αΰτδν μάλλον πρεβεβη- 
κότα, τήν δέ μητέρα του μάλλον νέαν. » Άλλως τε, τδ σύμπλεγμα 
τοΰτο εινε τό μόνον έργον, εϊς 8 έπέγραψεν δ Μιχαηλάγγελος τδ 
δνομά του, παρακινηθείς εϊς τοΰτο έκ τής εξής παραδόξου αιτίας.

Εΐσελθών ημέραν τινά έντδς τοΰ Άγιου Πέτρου, είδε πέριξ τοΰ 
άγάλματος τούτου πλείστους περιηγητάς Λομβαρδούς· πλησιάσας 

αΰτοΰς ήκουσεν άπαντας νά τδ έκ- 
θειάζωσιν δμοφώνως· ήρώτησε τότε 
εϊς τών ξένων εκείνων έτερόν τινα 
άν έγνώριζε τίς εϊνε δ γλύψας τδ 
σύμπλεγμα τοΰτο. Ό διάσημος ή
μών γλύπτης δ Μεδιολανδς Γόβ- 
βος, άπήντησεν έκεΐνος. Ό Μι
χαηλάγγελος έσιώπησεν, άλλ’ έ- 
πειδή τώ έφάνη κατά τι σκληρόν 
νά βλέπη τοΰς καρπούς τών πόνων 
του δρεπομένους ΰπδ άλλου, εϊσ- 
ήλθε νύκτα τινά κρυφίως έντδς τοΰ 
παρεκκλησίου, έχων τήν σμίλην 
και υρώς μχθ’ έαυτοΰ, καί ούτως 
έχάραξε τό δνομά του έπί τής 
περί τήν δσφΰν τήςπαρθένουζώνης·

Έπανελθών άκολούθως εϊό 
Φλωρεντίαν, κατεσκεύασε τό πε
ρίφημο·; τοΰ Δαβίδ άγαλμα, μίαν 
έξ ορειχάλκου Παναγίαν φέρου— 
σαν παΐδα τδν Ίησοΰν εις τάς άγ- 
κάλας της, τδν ίστάμενον πρδ τής 
θύρας τοΰ Παλατιού τής κυβερ- 
νήσεως μαρμάρινόν κολοσσόν, τον 
καί Γίγαντα καλούμενον, καί έπί 
τέλους τήν πολύκλυτον έκείνην 
σκιαγραφίαν έκ τοΰ Πισσαίκοΰ πο
λέμου έξηγμένην, ήτις καί πρδΰ- 
τιμήθη τής τοΰ Λεονάρδου Βιγκίου.

Τά περί τοΰ τοιούτου διαγράμ 
ματος ούτω πως ιστορούνται.

Ό διάσημος Λεονάρδος Βίγ/.ιος(*)  έμελλί νά ζωγραφίση τήν 
μεγάλην τοΰ συμβουλίου αίθουσαν. Ό τότεδιοικητής ΠέτροςΣωδε- 
Ρινθί) ψίλος και θαυμαστής τοΰ Μιχαηλαγγέλου, ήθέλησε ν’ άνα- 
τεθη καί εις τούτον μέρος τών γραφών. Ό Μιχαηλάγγελος έςελέ- 
ςατο τδ έπιτυχεστερον αντικείμενου καί τδ καταλληλδτερον εις τήν 
μεγαλονοιάν του, οιότι την παράστασιν τοΰ άνθρωπίνου σώματος, 
εις τάς περιπαθεστερας κινήσεις αΰτοΰ καί εϊς τά ζωηρότερα σχή
ματα, ηγάπα προ πάντων. Τδ άντικείμενόν του έλήφθη άπδ τοΰ 
μεταξύ Φλωρεντίας καί Πίσσης γενομένου πολέμου. 'Π μάχη ύπο- 
τίθιται έν ώρα θέρους παρά τάς οχθας τεΰ Άρνου, καθ’ ήν σιγμήν 

(*) Τά περί τούτου θά καταχωρίσωμεν έπίσης μετά τδν Μι- 
^αηλάγγελον. ’ “

ΜΙΧΑΗΛΑΓΓΕΛΟΣ.

ή θερμότης τής ήμέρας εϊνε εϊς τον ύπέρτατον αΰτής βαθμόν. Οί 

Φλωρεντινοί στρατιώται άπεκδυθέντες τά ένδύματα και τά όπλα 
των, λούονται εις τδν ποταμόν, 8τε έξαίφνης πολεμική τις κραυγή 

άκούεται εις τήν πεδιάδα. Οί Πισσαΐοι εΐχον φθάσει και προσ- 
έβαλλον τδ στρατόπεδον πάραυτα απαντες οί Φλωρεντινοί έξέρ- 
χονται έν βία έκ τοΰ ποταμού- τινες έξ αΰτών φορτόνονται τοΰς θώ- 
ρακάς των, και έτεροι ρίπτονται έπί τών ίππων σχεδδν γυμνοί·'έν 
τη γραφή ταύτη βλέπει τις τοΰς τυμπανιστάς κρούοντας τήν υπο- 
χώρησιν τό παν εϊνε άταξία, κίνησις καί ζωή- τό παν εϊνε οργή 
και άνδρία· βλέπων δέ ό θεατής τοσαύτην ποικιλίαν θέσεων καί 
παθών θαυμάζει, ε! καί γινώσκει δτι ό γράψας ταΰτα εϊνε ό Μιχα
ηλάγγελος· άλλοι μέν φαίνονται γονυκλινείς καί άλλοι κεκλι

μένοι, έτεροι δέ ρίπτονται κατά 
γής· άπας ό πίνας ούτος, ένί λο- 
γρ, φρίσσει καί άντηχεΐ έκ τών 
κραυγών καί τών βημάτων τοΰ 
σπεύδοντος πλήθους· μεταξύ τών 
άΰ.λων, οΰδέν ώραιότερον γέρον- 
τός τίνος, όστις καλύψας τήν κε
φαλήν μέ στεφάνην κισσού δπως 
προφυλάττηται έντδς τοΰ ύδατος 
άπδ τοΰ ήλιου, κάθηται προσπα
θώ·; νά ένδυθή· άλλ’ έκ τής ύ- 
γρασίας τών ποδών του δέν δύναται 
νά φορέση τδ ένδυμά του· άκούων 
δέ τήν σύγχυσιν τών στρατιωτών 
καί τδν θόρυβον τής μάχης, άπελ- 
πίζεται, καί τήν άπελπισία·; του 
ταύτην φέρει χαραγμένη·; έπί τοΰ 
προσώπου τουπότε σύρει τδ έν
δυμα μεθ’ δλων αύτοΰ τών δυνά
μεων· οι μυώνες καί τά νεύρα τοΰ' 
σώματός του έντείνονται, ώς τόσαι 
χορδαί, καί συστρέφει ολόκληρον 
τδ πρόσωπό·; του· βλέπει τις έν- 
ταΰθα δτι ό δυστυχής ούτος πάσχει 
καί άγωνια άπδ τών τριχών τής 
κεφαλής μέχρι τοΰ πέλματος τών 
ποδών. "Οτε έξετέθη τδ σχέδιο·; 
Τούτο έν τη μίγάλη αιθούση, έκί- 
νησεν άπάντων τον θαυμασμόν, 
καί εφεξής άπαντες οί νέοι ζωγρά
φοι, μηδενδς έξαιρουμένου, άπδ 

του Ραφαήλου μέχρι Άνδρέου τού Ράπτου, ήρχοντονά σπουδάζωσιν 
αΰτό. Δυστυχώς άργότερον μετεφέρθη εις τδ τών Μεοικων άνά- 
κτορον, καί έκεΐ έγκατελείφθη εϊς τάς χεΐρκς τών καλλιτεχνών, 

οιτινες κατέσχισαν αΰτδ καί έλαβον μεθ’ εαυτών τα τεμάχιά.
Ό Μιχαηλάγγελος διήνυε τότε τδ εικοστόν έννατον έτος τής 

ήλικίας τόυ, ή δέ φήμη του ήτο μεγίστη. ’Ιούλιος Β'., δ διά
δοχος Αλεξάνδρου τού ΣΤ'., κατέπεισεν αΰτδν να μεταβή εϊς Ρύ
μην καί τώ άνέθηκε τήν κατασκευήν τοΰ τάφου του. Ό Άλα- 
μαννδς ταμίας τοΰ άγιου Πατρός ένεχείρισε τώ Μιχαηλαγγέλω 
χίλια τάλληρα, καί ούτος μετέβη εϊς Καράρραν μετά δύο ύπη- 
ρετών, δπως άνεύρη τεμάχια μαρμάρου διά τό πατριαρχικόν τοΰτο 
μαυσωλεΐον. Διέμεινεν έκεΐ πλέον τών οκτώ μηνών μόνος, τρε
φόμενος μέ άχρειεστάτη.·; τροφήν καί άνασκάπτων τά λατομεία ευ
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δαίμων δμως έν μέσω τών απείρων εκείνων όγκων, ΰπδ τούς όποι
ους ή μεγαλοφυια του άνεκάλυπτε τοσαϋτα αριστουργήματα, διότι 
ό Μιχαηλάγγελος βεβαίως θά ήγάπα τον λίθον ώς τι έμψυχον δν. 
' Ημέραν τινά, έν μέσω τών έρήμων εκείνων, έπ: τής κορυφής όρους 
άφ’ οΰ έφαίνετο ή θάλασσα, έλαβε τήν ιδέαν νά θέση έκεϊ έπ: τοϋ 
βράχου, μεταξύ τοϋ ούρανοϋ καί τοϋ ήμετέρου κόσμου, γιγάντειον 
Ανδριάντα, δστις νά φαίνεται μακρόθεν είς τους πλέοντας ώς τις 
οικτίρμων Ρόδιος κολοσσός· δυστυχώς δέν έλαβε τον άπαιτούμε- 
νον καιρόν δπως πραγμάτωση τήν ιδέαν του ταύτην, ήτις ήν με
γάλη ώς έκεϊνος. ’Αληθώς, εΐνε δυστύχημα δτι αί ιδέαι τών με- 
γαλονόων Ανδρών δέν πραγματοποιούνται άμα συλληφθώσιν ώς 
αί ιδέαι τοϋ Θεού, καί δτι ό Μιχαηλάγγελος δέν έδύνατο νά ει’πη- 
Γίνηθήτω ό Μωνσής, δ δέ Μωύσής νά γίνη! Διά τούτο, 
έκλέξας τά αναγκαία μάρμαρα μετέφερεν αυτά έν τή πλατεία τοϋ 
Άγιου Πέτρου, όπισθεν της άγιας Αικατερίνης. Ό πάπας έχαί- 
ρετο πλεΐστον φανταζόμενος τδν ώραϊον τάφον, δν έμελλε ν’ από
κτηση· ό δέ Μιχαηλάγγελος θεωρών τδ έργον ά'ξιον τής μεγα- 
λονοίας του, ήρχισεν αΰτδ μετά πλείστου ζήλου. Τδ διάγραμμα τοϋ 
γιγαντιαίου τούτου έργου ήτο σχεδόν περαιωμένον. Είχε διανείμει 
έπ’ αυτού ό καλλιτέχνης, έκτος τών Αναγλύφων, τεσσαράκοντα 
προσέτι αγάλματα φυσικού μεγέθους- τοσούτον δέ ήγάπησεν έκ 
τούτου τδν Μιχαηλάγγελον ό Πάπας ’Ιούλιος Β'., ώστε διέταξε 
καί κατεσκευάσθη αίωρητή γέφυρα φέρουσα άπδ τών δωματίων 
του είς τδ έργαστήριον, δπως δύνηται άνετώτερον νά συνδιάλέγη·» 
ται περί τοϋ έργου εκείνου μετά τοϋ έργάτου.

Κατ’ εκείνην τήν εποχήν άπήλαυε μεγίστην φήμην ό φίλος τών 
ηδονών καί τών δαπανών, δ ύπό τοϋ ’Ιουλίου Β'. άγαπώμενος 
ευφυής άρχιτέκτων Βραμάντης, εις δν έδίδετο κατά καθήκον ή έρ- 
γασία παντός μνημείου γινομένου έν Ρώμη, καί δστις έσπευδε νά 
τά φέρη είς πέρας όσον τάχιστα, δπως έναποταμιεύση έπίσης τα
χέως τάς είς αΰτδν διδομένας μεγαλοδώρους αμοιβάς. Ό Βρα
μάντης οΰτος έταράχθη έκ τής παρουσίας τοϋ δεινού καί ισχυρού 
καλλιτέχνου, πεισθεΐς δτι είς τά χάρτινά του φρούρια θά ήσαν 
επιβλαβείς γείτονες αί μεγαλοφανεϊς τοϋ Μιχαηλαγγέλου συνθέ
σεις. Πανούργος δέ καί έπιτήδειος ών, άγαπώμενος προσέτι καί 
ΰπδ τοΰ Πάπα, κατώρθωσε νά τδν καταπείση δτι ή οικοδομή τού 
τάφου του ήτον Απαίσιος δ:’ αΰτδν οιωνός, δθεν, μετ’ οΰ πολύ, ό 
ιδιότροπος ’Ιούλιος Β'. ήρχισε ν’ άπεχθάνηται τήν έπιχείρησιν. 
’Εν τούτοις ειχον φθάσει έκ Καρράρας καί τά λοιπά τών περι- 
μενομένων μαρμάρων, ό δέ Μιχαηλάγγελος, δστις εΐχε λάβει 
άδειαν ν’ άπευθύνηται άμέσως είς αΰτδν τδν Πάπαν δτε τώ έχρει- 
άζοντο χρήματα, έπορεύθη είς το Βατικανόν, άλλ’ ή άγιότης του 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν εΐχεν έτέρας Ασχολίας- διό ό Μιχαηλ
άγγελος έπανήλθεν εις τήν οικίαν του καί μή Οέλων νά υποχρέ
ωση τούς πτωχούς εκείνους τούς κομίσαντας τά μάρμαρα νά πε- 
ριμένωσιν, έπλήρωσεν αΰτοΰς έξ ιδίων του. Τήν επαύριον το πρωί 
έπορεύθη εις τά ανάκτορα· ενώ δ’ ϊστατο περιμένων εις τήν αίθου
σαν τών Ακροάσεων, είς τών κλητήρων είπε*  αΰτώ δτι εΐχε δια
ταγήν νά τώ άπαγορεύση τήν είσοδον. ’Επίσκοπός τις εύρεθείς έκεΐ 
κατά τύχην, καί άκούσας τάς λέξεις ταύτας τού κλητήρες, έφώ- 
ναξε πρδς αΰτόν «Καί πώς. δέν γνωρίζεις αρά γε τδν άνθρωπον 

C*) Προ ήμισείας έκατονταετηρίδος Μύλλερ ό Σουηδός ιστο
ρικός, συνθέτων τήν Καθολικήν ιστορίαν του, ήρανίσθη έκ τών 
συγγραμμάτων χιλίων επτακοσίων τριάκοντα τριών συγγραφέων, 
άρχαίων τε καί νεωτέρων.

τούτον;—Ναι, τδν γνωρίζω, έπανέλαβεν έκεϊνος, άλλά χρεωσώ 
νά ύπακούσω εις τάς διαταγάς τοϋ κυρίου μου. » Ό Μιχαηλάγ
γελος, δστις δέν συνείθιζε νά περιμένη προ τών θυρών τών δε
σποτών, ήγανάκτησε λίαν και στραφείς πρδς τδν κλητήρα τώ είπε 
πλήρης οργής «Είπε εις τδν Πάπαν σου, δτι όταν μέ ζητήση 
θέλει μέ εϋρει άλλαχοϋ και ούχί έν Ρώμη.» Εΐτα δραμών είς τήν 
οικίαν του διατάσσει δύο τών υπηρετών του νά πωλήσωσιν άπασαν 
τήν οικοσκευήν του· έκεϊνος δέ ίππεύσας άμέσως καί, διανύσας 
πολλών ώρών δρόμον, μόλις έπέζευσε καταλύσας είς Ρογιβούν- 
σιον, φρούριον κείμενον έντδς τών συνόρων τοΰ Φλωρεντινού κρά
τους, έκτος δέ τής δικαιοδοσίας τοΰ Πάπα. Μετά τινας στιγμάς 
πέντε τοϋ Πάπα ταχυδρόμοι έφθασαν έκεϊ έχοντες διαταγήν νά 
έπαναφέρωσιν αΰτδν έν Ρώμη έκόντα άέκοντα. Οί Απεσταλμένο: 
οΰτοι έπαρουσίασαν αΰτώ ιδίαν τοϋ Πάπα επιστολήν διατάσσουσαν 
αΰτόν νά έπανέλθη αΰθωρεί, άλλ’ δ Μιχαηλάγγελος ήρνήθη νά 
ύπακούση. Οί άπεσταλμένοι γινώσκοντες τδν παράφορον χαρακτήρα 
τοϋ ’Ιουλίου Β'., ήπείλουν αΰτδν δτι θέλουσι τδν φονεύσει, άνδέν 
τούς άκολουθήση· άλλ’ ό Μιχαηλάγγελος άπήντησεκαΐ πάλιν ερι
στικώς δτι δέν έπιστρέφει. Έπί τέλους πάρεκάλεσαν αΰτδν νά 
γράψη τοΰλάχιστον ό ίδιος τήν πρδς τδν Πάπαν ά'ρνησίν του, δπερ 
παρεδέχθη ό Μιχαηλάγγελος· έλαβεν δθεν τδν κάλαμον και γρά
φει ώς έ'πεται· «’Εξυβρίσατε Αγαθόν καί πιστόν υπηρέτην, άπο- 
διώξαντές με ώς τινα άχρεϊον διό δέν έπανέρχομαι πλέον πλη
σίον υμών. ’Επειδή δέ ύμεϊς δέν έπιθυμεϊτε νά κατασκευάσω τδ 
μνήμα, θεωρώ έμαυτδν άπηλλαγμένον τών ΰποχρεώσεών μου.» 
Γράψας οϋτω τάς όριστικάς ταύτας λέξεις, άπέλυσε τούς Απε
σταλμένους και έπορεύθη εις Φλωρεντίαν.

(Ακολουθεί).

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ TH2 ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 
(Έκ τοΰ 'Λστ. τής Ανατολή}.

Ρίπτων τις τδ βλέμμα εις τήν ιστορίαν τοϋ κόσμου έν βρα
χεί διαλαμβανομένην, δικαίως έξίσταται λέγων, «'Ιστορία τού 
κόσμου εις δύο ή τρία τομίδια! Τού κόσμου! δν συγκροτοϋσιν 
εκτεταμένα κράτη καί πολλά έθνη, ένώ ή ιστορία τής πτώσεως 
ενός μόνου κράτους πληροί ολοκλήρους τόμους! Τοϋ κόσμου!δσ- 
τις έχει χίλια διακόσια έκατομμύρια κατοίκων καί έσχεν ά'χρι 
τοϋδε γενεάς εκατοντάδων εκατομμυρίων λαού!» Πλεϊστα βι
βλία τώ δντι έγράφησαν περί τής ζωής ενός μόνου άνθρώπου, 
ικανά βιβλία έγράφησαν περί τής ιστορίας τοϋ κόσμου άποτελοϋντα 
μεγάλην βιβλιοθήκην (*),  άλλά πλήρη ιστορίαν τοϋ κόσμου καθ’ 
άπασαν τήν εκτασιν αΰτής θέλομεν λάβει τήν ευκαιρίαν ν’ ά- 
ναγ/ώσωμεν μόνον έν τή αιωνιότητι. Έκεϊ τά πάντα άναφέρον- 
ται. Ό ’Ιωάννης λέγει έν τή Αποχαλύψει του «Καί εΐδον τούς 
νεκρούς μικρούς καί μεγάλους, ίσταμένους ένώπιον τοϋ θεού, και 
τά βιβλία ήνοίχθησαν καί βιβλίο*  άλλο ήνοίχθη, τδ όποιον εΐνε 

τής ζωής- *αί  έκρίθησαν ο νεκροί έκ τών γεγραμμένων έν τοις 
βιβλίοις κατά τά έργα αΰτών.» (*)

Είς τήν όποιαν λοιπόν προτιθέμεθα νά δημοσιεύσωμεν διά 
τοϋ Άστέρος πραγματείαν άλλο ήμεϊς δέν θέλομεν πράξει εϊμή 

δίκην πτηνού νά ρίψωμεν άπλοϋν βλέμμα έπί τοϋ κόσμου, άνερ- 
χόμενοι έπ’ αΰτοΰ, ώς δι’ άεροστάτου, καί νΰν μέν θεωροΰντες έ- 
ναργώς τά μεγάλα έθνη και τούς μεγάλους άνδρας, οίτινες άνυ- 
ψοΰνται τήδε κακεϊσε ώς κορυφαί δρέων, νϋν δέ κύπτοντες κατά 
τάς περιστάσεις εις τάς κοιλάδας, καί έν ριπή οφθαλμού διερχό- 
μενοι τάς πόλεις, ένίοτε δέ καί τούς σωρούς τών άνθρώπων. θέ
λομεν ίδεϊ τήν γήν καλυπτομένην ΰπδ ζοφερού, βαρέος καί πε- 
π-υκνωμένου ηθικού νέφους, δπερ κεϊται έπ’ αΰτής ώς νεκρικόν σά- 
βανον τδ νέφος τούτο θέλομεν ίδεϊ δτι έπί τέλους θλώσιν αί ά- 

κτϊνες τοΰ Ήλιου τής Δικαιοσύνης, αίτινες έπί μάλλον καί μάλ
λον λαμπρύνονται καί φέρουσι τδ φώς είς άπαντα τά έθνη· συγ
χρόνως δέ θέλομεν άκούσει γενικούς θρήνους καί στεναγμούς, έκ- 
πεμπομένους άδιακόπως έπί έξ χιλιάδας έτη άπδ τούς κατοίκους 
τής γης, άλλά βαθμηδόν άνωθεν αΰτής άνερχόμενοι θέλομεν Α
κούσει κραυγάς αίνου καί δοξολογίας, έπί -μάλλον καί μάλλον 
αΰξομένας καί διαχυνομένας έπί τής γής, ήτοι «Εΰαγγελίζομαι 
χαράν μεγάλην, ήτις θέλει εΐσθαι εις πάντα τδν λαόν διότι σή
μερον έγεννήθη είς σάς έν τή πόλει τοϋ Δαβίδ Σωτήρ, δστις εΐνε 
Χριστός Κύριος. »(**)

Έξακολουθοΰντες νά άνερχώμεθα τά έξακισχίλια έτη, θέλομεν 
Απαντήσει είςτά φωτεινά και σκοτεινά μέρη ώραίας ζωγραφιάς κατά 
τε τήν φύσιν καί τά ήθη. Μελετώντες δ’ αΰτήν άρα γε θά λη- 
σμονήσωμεν τδν Μέγαν ζωγράφον καί ’Αρχιτέκτονα; Εκείνον, 
«δστις έμέτρησε τά ϋδατα έν τώ κοιλώματι τής χειρδς αΰτοΰ 
καί έστάθμισε τούς οΰρανούς μέ τήν σπιθαμήν κα! συμπεριέλαβεν 
έν μέτρω τδ χώμα τής γής καί έζύγισε τά όρη διά στατήρος 
καί τούς λόφους διά πλάστιγ-ζος· οστις έκτείνει τούς οΰρανούς ώς 
παραπέτασμα καί έξαπλόνει αΰτοΰς ώς σκηνήν πρδς κατοίκησιν' 
δστις φέρει τούς ήγεμόνας είς τδ μηδέν. Σηκώσατε υψηλά τούς 
οφθαλμούς σας καί ΐδέτε τίς έποίησε ταύτα ; (***)

Ένατενίζοντες τδ όμμα είς τήν ιστορίαν τοϋ ανθρώπου καί τών 
εθνών, θεωροΰμεν μεγάλην καί πολυποίκιλο*  μηχανήν εις Αδιά
κοπο*  κίνησιν, καί δσον μάλλον κυττάζομεν αΰτήν, τοσοΰτον μάλ
λον αξίαν θαυμασμού βλέπομε*  αΰτήν καθ’ δλα της τά μέρη. Α; 
κινήσεις αΰτής μάς εΐνε Ακατάληπτοι, ακατανόητοι. Ποϊος τήν έ
καμε; Διατί έγένετο; Άφέθη νά κανονίζηται αΰτή Αφ’ έαυτής; 
I ποθες οτι βλέπομε*  μέγα τι έργον τής μηχανικής κατεσκευα- 

σμενον μετ άξιοθαυμάστου τελειότητες, συνηρμολογημένον άρι
στα καθ ολα αυτού τά μέρη καί κινούμενου μετά ταχύτητος 
κα: ουνάμεως, δπερ δμως, μή κυβερνώμενον ΰπ’ άλλων, έξάπαν- 
τος Οελει έπιφερει τήν καταστροφήν καί είς εαυτό καί είς πάν τδ 
περί αυτό. Δυνάμεθα νά φαντασθώμεν δτι τδ έργον τούτο τής μη

χανικής κατεσκεύασεν εαυτό ; Δυνάμεθα νά φαντασθώμεν δτι κι-

(*)  Άποκ κ. 12.
(»*)  Λονκ. β'. 10—11.

(***)  Ήσ. μ'. 12. 22. 26.

νεϊται, μηδεμιάς παρεχομένης ουνάμεως εις αΰτο: Δυνάμεθα νά 
εϊπώμεν δτι ό Ποιητής δέν εΐχεν ΰπ’ ϋψιν σκοπόν τινα, δτε τδκα- 
τεσκεύαζεν; Άς προσπαθήσωμεν λοιπόν μελετώντες τήν ιστο
ρίαν τού κόσμου νά μανθάνωμεν τί έγένετο· διότι έχομεν Ατομι
κόν συμφέρον νά γ/ωρίζωμεν τά περί τούτου.

Δίκην πτηνού ρίπτοντες οϋτω τδ βλέμμα έπί τοϋ δλου, θέλο
μεν ένισχυθή νά ίδωμεν πανταχοΰ τήν κυβερνώσαν χεϊρα τού 
θεού καί τήν πρόνοιαν αΰτοΰ ώς χρυσοϋν μίτον διερχομένην δι’ 
δλων τών αιώνων καΐάναμιγλυομένην είς δλας τάς υποθέσεις τοϋ 
Ανθρώπου. Άς Ακολουθήσωμεν τον μίτον τούτον· είδέ μή, θέλομεν 

Απολεσθή εις λαβύρινθον.
Άς λάβωμεν δέ νϋν πρδς οδηγίαν μας κατά τήν πορείαν ήμών 

καί ταύτην τήν νύξιν παρά τίνος μαύρου γέροντος γνωστού διά τοΰ 
ονόματος « Ό ’Αφρικανός ίεροκήρυξ » καί πρώην δούλου έν Βιρ- 
γινία. Ταπεινός μέν καί σεβάσμιος ό γέρων ’Αφρικανός, άλλά καί 
λίαν ζηλωτής τής οΰρανίου δόξης τοϋ Κυρίου, έφέρετο σαρκαστι- 
κώς πρδς τούς άντιτασσομένους είς αΰτήν Πλούσιός τις, συνήθως 
θεωρών τά περί θρησκείας μετά μυκτηρισμού καί συγχρόνως έγ- 
καυχώμενος διά τήν προσωπικήν αυτού Αρετήν, «Στοχάζομαι, 
γέρων, τώ εΐπεν, δτι είμαι τόσον καλός, δσον εΐνε Ανάγκη νά 
ήνέ τις, καί φρονώ τούτο, διότι ιδού ό θεός μέ εύλογεϊ ώς σάς 
τούς Χριστιανούς, οΰδέ γνωρίζω πώς άλλως ήδύνατο νά μέ άντα- 
μείψη εί^α.ή παρέχων μοι δσα τώρα μέ δίδει, καί δμως ποτέ δέν 
μοί μέλει νά κηρύττω ή νά προσεύχωμαι.» Μετά μεγάλης σοβαρό
τητες στραφείς τότε ό γέρων ίεροκήρυξ, » Οϋτω πράττουσι καί οί 
χοίροι,— άπεκρίθη. Τούς είδα πολλάκις σκαλίζοντας τά φύλλα 
είς τά δάση καί εύρίσκοντας δσας βαλάνους χρειάζονται, αλλ’ 
δμως οΰδέποτε εΐδον τινά έξ αΰτών ν’ ανύψωση τδ ϋμμα εις τδ 
δένδρον, έκ τοϋ όποιου πίπτουσιν αί βάλανοι.» ’Ενόσω κα: ήμεϊς 
διερχόμεθα τήν ιστορίαν τοϋ κόσμου, άς μή συλλογιζώμεθα πα- 
ραπολύ διά τάς βαλάνους, μηδέ άς προσέχωμεν παραπολΰ εις τούς 
ταραξίας έκείνους καί φιλέριδας πολεμιστάς, τούς συνάξαντας 
πλείστας βαλάνους, ώς τδν Μέγαν ’Αλέξανδρον, τδν Κροϊσον καί 

τον Καίσαρα.
Δέν εΐνε πραγματικώς μεγάλοι έκεϊνοι τών οποίων ή ισχύς 

καί τδ κράτος άπόλλυνται μετά τής βραχείας αΰτών ζωής. Οί α
ληθείς κατακτηταί τού κόσμου εΐνε οί ήρωες έκεϊνοι τής στρατιάς 
τού Κυρίου, οίτινες, καί τοι προ πολλών ετών άποθανόντες, συνερ- 
γοϋσιν εισέτι διά τε τού παραδείγματος καί τών συγγραμμάτων 
των, να έπεκτείνωσι τδ κράτος τοϋ Βασιλέως τών βασιλέων μετά 
έπιρροής καί δυνάμεως, ήτις θέλει έπεκτείνεσθαι καί έπαυξάνε: 

μέχρι τής συντέλειας τού αίώνος.
Άς ζητήσωμεν λοιπόν πρώτον νά γνωρίσωμε*  τδν Δημιουρ

γόν τοϋ κόσμου, καί οΰτος θέλει μάς δώσει τήν κλείδα νάάνοί- 
ξωμεν τήν ιστορίαν του, καί πρδς τούτοις θέλει μάς ένισχύσει νά 
χυττάζωμεν αΰτδν διά τού ομματος Εκείνοι·, δστις τδν κυβερνά. 
Άς μάθωμεν παρ’ αΰτοΰ διατί έκαμε τδν κόσμον καί ποιον θέ
λει εΐσθαι τδ τέλος αΰτοΰ· τότε θέλομεν γνωρίσει πραγματικώ- 
τερον τήν ιστορίαν του καί θέλομεν εΐσθαι έπί μάλλον προητοι- 
μβσμένοι νά πληρώμεν τδν τόπον, τδν όποιον έκαστος ήμών ΰφει- 

λει νά κατέχη έν τή 'ιστορία ταύτη.
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Η ΠΕΡΔΙΞ
'Η πέρςιξ ύπάγεται εϊς την τάξιν τών άλεκτοροειδών πτηνών 

καί κατατάσσεται εϊς την φυλήν έκείνων, άτώα ονομάζονται φα- 
σιανοειδή.

Αί πέρδικες διαιρούνται εϊς τέσσαρας κλάσεις, αϊτινές εΐσιν : 
αί κυρίως πέρδικες, αί λιβαδοπέρδικες, αί όρτυκοπέρδικες κα'ι αί 
δρτυγες.

Αί κυρίως ονομαζόμενα’. πέρδικες έχουσι σχεδόν τό πάχος με
γάλης περιστεράς, τό σώμα παχύ και εΰπαγές, τήν κεφαλήν μι- 
κράν, τό ράμφος βραχύ καί ολίγον κυρτόν, τά πτερά και τό πτέ
ρωμα φαιόν καί πεποικιλμένον διά ποικίλων χρωμάτων. Αί πέρ
δικες είσι πτηνά άγελαστικά*  ή τροφή των σύγκειται άπό χόρτα, 
άπό σπόρους και άπό 
έντομα· κτίζουσι δέ 
τάς φωλεάς των έπ'ι 
της γης έντός αύλά- 
κων, καί γεννώσι 
δώδεκα έως εΐκοσιν 
ώά, άτινα ή θήλεια 
μόνον επωάζει.

(*) Εΐνε Βέλγος ό γράφων.

Αί πέρδικες είσι 
φύσει δειλαί καί δυσ- 
κόλως ήμερόνονται.

Τό κελάδημά των 
είνε λαρυγγώδες, ξη
ρόν καί τραχύ. Σπα- 
νίως κάμνουσι μα- 
κράς περιοδείας, άλ
λα συνήθως μετα- 
δαίνουσιν άπό μιας 
εις άλλην έπαρχίαν 
ή πτήσις των εΐνε 
τρομακτική καί θο
ρυβώδης.

Αυται εΰρίσκονται 
πολυπληθέστερα’, εϊς 
τά μεσημβρινά καί 
θερμά κλίματα, καί 
θεωρούνται ώς τό μαλ 
λον εκλεκτόν καί 
περιζήτητου θήραμα 
τών κυνηγών.

Τά κυριώτερα είδη τών περδίκων εΐνε τά έξης : Ή λευκόφαιος 
πέρδιξ, ήτις διακρίνεται άπό τό άνοικτδν πυρρδν χρώμα, τό ό
ποιον καλύπτει τό άνω της κεφαλής της, καί τδ καστανόχρουν 
της ύπογάστριον.ή ερυθρά πέρδιξ, ήτις έχει τούς ταρσούς καί τούς 
οφθαλμούς ερυθρά, τδ ράμφος επίσης ερυθρόν καί κατά τά άνωθεν 
μέρη υπέρυθρον καί φαιόν, τον λαιμόν καί τον αυχένα λευκά· ή 
ελληνική πέρδιξ, άρκούντως προσομοία τής προηγουμένης, ήτις 
κατοικεί τά ορη τής Μικράς ’Ασίας, τής Τουρκίας, τής Ελβετίας 
καί τών Πυρηναίων μετά ταΰτα ή μελανόφαιος πέρδιξ, ή ποι
κιλτή, ή λευκοπέρδις τών ’Άλπεων, ήτις έχει το πτέρωμα λευ

κόν καί τήν ουράν μέλαιναν.
(Έχ τον Γαλλικού νπο Ας. Ξύδη).

Πέρδικες.

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΑΕΜΟΥ ΕΝ ΒΕΑΠΚΗι
ή

’Επεισοδίου τού Γαλλο-γερμανιχοΰ πο/εμου.

Κατά τήν νύκτα τής 1ης Φεβρουάριου 1870, εύρισκόμην με

ταξύ Βουλλώνος καί Σεδάν. (*)
'Οποία φρικώδης νύξ!...
Τδ έδαφος έκαλύπτετο ύπό μυριάδων πτωμάτων καί τετραυ- 

ματισμένων παρά τάς δχθας τοΰ Μόσα, εκατόν χιλιάδες άνδρών 
έκλινον τόν αυχένα ενώπιον ήττης ήρωϊκής, πολλά χωρία, προ 
ολίγων ωρών ειρηνικά καί εΰδαίμονα, νυν κατηναλίσκοντο εις τάς 
φλόγας τοΰ παμφάγου πυρός, ρί δέ άτυχέΐς κάτοικοί των ύψονον 
χεΐρας ίκέτιδας προς τον ουρανόν, θρηνοΰντες άπαραμυθήτως τούς 

συγγενείς καί φίλους 
αύτών, οΐτινες ή έγέ- 
νοντο θύματα τοΰ πο
λέμου ή έτάφησαν ύ- 
πό τά καπνίζοντα τών 
οικιών των ερείπια!

Μακρόθεν ήκούετο 
συγκεχυμένος θόρυ
βος καί ποδοβολητδς 
'ίππων καί άνθρώπων.

Ήσαν στρατιώται, 
καταφυγόντες εις τδ 
Βελγικόν έδαφος, έν
θα, ώς έκαστος ήξεύ- 
ρει, δέν ήδύναντο νά 
είσέλθωσι,πρίν κατα- 
θέσωσι τά όπλα έμ
προσθεν τοΰ στρατι
ωτικού άποσπάσματος 
τοΰ τεθειμένου έν τοΐς 
μεθορίοις, ΐνα φρον- 
τίζη περί τής άκρι- 
βοΰς έκπληρώσεως 
τών ύπό τής ουδετε
ρότητας επιβεβλημέ
νων ήμϊν καθηκόν
των.

Εύρέθην παρών εις 
τινα τοιοΰτον άφο- 
πλισμδν καί δέν δύ

ναμαι νά ένθυμηθώ τήν στιγμήν έκείνην χωρίς νά συγκινηθώ.
Κατά τήν άκραν όδοΰ φερούσης άπό Γαλλίας εις Βέλγιον εύ- 

ρισκετο σώμα πεζικού στρατοΰ Βελγικού, διοικούμενον παρ’ αξιω
ματικού. Αίφνης εις τά δάση ήκούσθη φωνή άγγέλλουσα τήν προσ- 
έγγισιν πολυαρίθμου στρατοΰ. Πάραυτα άπό τοΰ μέρους ήμών 
ήκούσθη ή φωνή «Τις εΐ; »—«Γάλλοι!» άπήντησαν.—«Στήτε! 
Βελγική!», άνέκραξεν ό Βέλγος άξιωματικός.

Μόλις έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας, καί άμέσως έκεΐνοι ο'ίτι- 
νες έπροχώρουν έστάθησαν ώς έκ θαύματος.

Τότε ό Βέλγος αξιωματικός προχωρών κατ’ εύθεΐαν πρός αϋ- 
τους, τοΐς άπηύθυνε λέξεις τινάς ωραίας καί εύγενεΐς, αίτινες μέ- 
νουσιν άνεξάλειπτοι έν τή μνήμη μου.

«’Αδελφοί,» τοΐς είπε, διότι πας, οίοςδήποτε και^ν ήνε, δστις, 
καταβεβλημένος ύπό τής τύχης, θέση τον πόδα έπί τής φιλόξενου 

ταύτης γής, εΐνε άδελφδς ήμών ένώπιον τοΰ θεού καί ένώπιον τών 

άνθρώπων!
«Καλώς ήλθετε, άδελφοί μας· πλήν γνωρίζετε τούς αυστη

ρούς νόμους τοΰ πολέμου, γνωρίζετε τήν θέσιν, ήν κατέχομεν άπέ- 

ναντι τών άλ
λων Κρατών 
καί μάλιστα τής 
Γαλλίας καί τής 
Γερμανίας καί 
τής Ευρώπης 
άπάσης ένεκα 
τής ουδετερό
τητάς μας- λοι
πόν γ δφείλετε 
κατά πρώτον νά 
παραδώσητε τά 
όπλα σας, καί 
θά σας ΰποδε- 
χθώμεν εις τούς 
κόλπους μας 
μετά τής συμ
πάθειας, ήτις ο
φείλεται εΐςάτυ- 
χή γενναιότητα-

Εις,τάς λέ
ξεις ταύτας 
Γάλλος τις ύ- 
παξιωματικός , 
«Κάτω τά δ- 
πλα!» «Ζήτω 
τό Βέλγιον! » 
άνέκραξεν,αί δέ 
λέξεις αυται έ- 
πανελήφθησαν 
ύφ’ εκατοντά
δων στρατιωτών 
μετά συγκεκι- 
νημένης φωνής, 
έν4τω μέσω τής 
κλαγγής τών 
οπλών, άτινα 
εύρίσκοντο ήδη. 
κατατεθειμένα 
έπί τής όδοΰ.

Έκφραζόμε- 
νος ούτως ό 
Βέλγος άξιω
ματικός,ώμίλει. 
ούχί μόνον μετ’ 
εΰγενείας καί 
μετά γενναισψυχίας, άλλα πρό πάντων μέ δλην τήν ειλικρίνειαν 
ή φωνή του ήτον ή ηχώ παντός δτι έσκέπτοντο, παντός δτι ήσθα- 
νοντο έν τη Βελγική κατά τήν κρίσιμου έκείνην στιγμήν.

Τήν έπαυριον τω δντι δλοι έκεΐνοι οί άνθρωποι, γερμανοί καί 
γάλλοι, οΐτινες εΐχον έλθει νά ζητήσωσιν άσυλου άπό ημάς, δέν 

εβλεπον είμή χεΐρας, αίτινες έξετείνοντο πρός αύτους ή Οια να

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεΰχ. ΚΣΤ.).

τοΐς παρέξωσι βοήθειαν ή διά νά τούς παρηγορήσωσι διά ^τήν 
άτυχή ήτταν των ή διά νά τούς προσφέρωσί τι, τοΰ όποιου εΐχον 
άνάγκην. ’Αλλά τί νά είπωμεν διά τήν υποδοχήν, ήν έλαβον οι 
πληγωμένοι άμφοτέρων τών εθνών; Ναι 1 ουνάμ-.θα έλευθ=.ρω, νά τδ 
είπωμεν ή Βελγική κατά τήν στιγμήν ταύτην έδειξεν δτι αν έχει 
εις τον άνώτατον βαθμόν τδ αίσθημα τής έλευθερίας, τής άνεςαρ- 

τησίας καί τής 
πρός τήν παι
δείαν άγάπης, 
ούχ ήττον συν- 
ενοΐ πρός τού- 
τοις καίτά εύ- 
γενέςατα τής 
φιλανθρωπί ας 
αισθήματα.

Πάσαι αί τά
ξεις τοΰ λαοΰ 
έσπευσαν δπως 
συνδράμωσινεϊς 
τδ φιλάνθρωπον 
καί ιερόν τούτο 
έργον.Εΐδον καί 
πτωχάς γυναί
κας νά προσ
φέρω σι πρός 
αυτούς τούςουσ 
τυχεΐς τόν άρ
τον τών τέκνων 
των. Εΐδον γεν
ναίους έργά- 
τας, οΐτινες καί 
τοι στερούμενοι 
τοΰ έπιουσίου 
άρτου, έσπευδον 
νά χορηγή- 
σωσιν εις αυ
τούς πάσαν βο
ήθειαν, ξεσχί- 
ζοντες άκόμη 
καί τάς βλού- 
σας των καί 
αύτά τά υποκά
μισά των ΐνα 
δέσωσι τάςπλη 
γάς τούτων. Εΐ
δον μικρά παι- 
δία, τά όποια 
έτρεχον καί τοΐς 
έδιδον τον οβο- 
λόντων διάνάά- 
ν α κ ο υ φ ί σ ω σ ι 
τήν δυστυχίαν

των εΐδον.......... καί έχυσα δάκρυα συγκινήσεως καί πατριωτικής 

υπερηφάνειας.
Νά άναφέρω διά τά νοσοκομεία, εις ά άφιερώθησαν τοσαΰτα 

μέρη, τά όποια ποτέ δέν ήσαν προωρισμένα ΐνα χρησιμεύσωσιν ώς 
τοιαΰτα καί έντός τών όποιων κυρίαι μεγάλης περιωπής εΐχον 

μετασχηματισθή εϊς αληθείς άδελφάς τοΰ έλέους τοιαυτας, ώστε- 
8
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αποτεινόμενοι πρός τάς άγιας ταύτας νεάνιδας «'Ώ! ναί· εΐσθε 
άδελφαί μας,» άνέκραζον έκ βάθους ψυχής οί ταλαίπωροι. Νά 
άναφέρωτά·χρηματικάποσά, τάδποϊα έκ συνδρομών και είς τά τα
πεινότερα ακόμη χωρία ύπέρ αΰτών συνηχθησαν; τάς έπιτροπάς, 
αϊτινες πρός περίθαλψιν αΰτών διωργανίσθη σαν κα: αϊτινες έν τού- 
τοις δέν περιωρίσθησαν μόνον είς τό νά άνακουφίσώσι την δυστυ
χίαν καί τάς ταλαιπωρίας τών άτυχων τούτων θυμάτων, άλλά 
μετέοησαν καί πέραν τών ορίων ϊνα προσσενέγκωσι τάς ευεργεσίας 
της άνεξαντλήτου βελγικής άγαθότητος;

Ναι, άν ή Βελγική έξεπλήρωσεν εΰγενώς τά καθήκοντα αυτής 
ώς πρός τήν πολιτικήν θέσιν της, οΰχ ήττον άξίως έςεπλήρω
σεν αυτά ώς έθνος εΰγενές, ώς έθνος χριστιανικόν. 'Η διαγωγή 
τών Βέλγων κατά τήν κρίσιμον ταύτην περίστασιν ύπήοξε τοι
αύτη ώστε βεβαίως ή πατρ'ις ήμών δέν θέλει ύποστή τήν κρίσιν 
ήν έπαπειλεϊται απασα σχεδόν ή Ευρώπη, και πάντοτε θέλει διαμεί- 
■νει καί ισχυρά καί άξιοσέβαστος. Οί λαοί, οϊτινες εύρίσκονται είς τά 
πέριξ αΰτής, εί’περ ποτέ θά κατανοήσωσι πόσον άξιζε·. έν τώ μέσω 
αΰτών τοιαύτη γή οΰδετέρα, φιλόξενος, εις ήν άπαντες εΰρίσκουσιν 
άσφαλές ά’συλον κα! άδελφικήν υποδοχήν.

Ό λαός τής Βελγικής δέν άνήκει εις τάς δύω μεγάλας φυλάς, 
αϊτινες διενεμήθησαν τήν Εΰρώπην σχεδόν άπασαν; Δέν εινε επί
σης Γαλλικός καί Γερμανικός και παν, 3 τι ένυπάρχει καλόν καί 
ιερόν εις τά δύω ταΰτα έθνη, δέν διωργανώθη έν τοΐς κόλποις 
αΰτής ;

Τοιαύτη ύπήρξεν ή Βελγική καθ' δλας τάς έποχάς, τοιαύτη 
σήμερον άνεδείχθη καί τοιαύτη θά διαμένη πάντοτε, καταφύγιον 
δι’ άπαντας τους άτυχεΐς έκάστου έθνους, έκάστης θρησκείας καί 
έκάστης πολιτικής άποχρώσεως.

(Έκ τής Illustration Europeenne).

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΩΝ ΕΚΘΕΣΙΣ.

Επειδή πρό τίνος ήδη καιρού ή έξανθηματική μιασματική νό
σος τών εΰλογιών καταμαστίζει τήν πόλιν μας, άνεξαιρέτως 
καί αΰτούς τους ένωφθαλμισμένους προσβάλλουσα, έδόθη δχι μι
κρά λαβή εις πολλούς έχθροΰς τής άνθρωπότητος ν’ άντιφερ- 
θώσι κατά τοϋ ένοφθαλμισμοϋ καί νά διακηρύξωσιν αΰτόν διόλου πε
ριττόν πλέον. Φοβούμενοι λοιπόν μή αί φωνασκία’, τών τοιούτων λυ
μεώνων τής άνθρωπίνης κοινωνίας προςενήσωσι καί τό παραμικρόν 
αποτέλεσμα, κρίνομεν χρέος ιερόν (ώς έκ τοΰ έπαγγέλματός μας) 
νά ύψώσωμεν καί ημείς τήν άσθενή φωνήν μας καί, ζητοΰντες 
πρώτον τήν συγγνώμην καί εΰμένειαν τοΰ δημοσίου, νά έκθέσω- 
μεν τάς άκολούθους συντόμους καί έξ οικείας πείρας καί έξ άλ
λων σοφών παρατηρήσεις.

Αί εΰλογίαι κατά πρώτην φοράν περί τό 1122 έτος πρ. Χρι
στού έφάνησαν έπί γής καί έτη τινά έβασίλευσαν έπιδημικώς εις 
μόνην τήν Οΰράνιον αΰτοκρατορίαν, τής όποιας πολλάς εκατοντά
δας χιλιάδων έξαπέστειλαν εις τήν άληθή οΰράνιον βασιλείαν. 
Κατά τάς διηγήσεις τών ιστοριογράφων τής νόσου ταύτης καί μά
λιστα τοΰ ’Άγγλου Moore δύο έτη κατηνώχλουν τήν μνησθεϊσαν 
επικράτειαν σημαντικά! άνεμοζάλαι καί βροχαί πολλόταται, συνέ

πεια τών όποιων έστάθη ή δύο έτη διαρκέσασα πλημμύρα τών με- 
γαλητέρων τής Κίνας ποταμών. Αί έκτεταμέναι πεδιάδες αΰτής 
μετεβλήθησαν είς θαλάσσας καί τά πολυάριθμα ζωύφιά των κατε- 
πνίγησαν, έκ τής σήψεως τών όποιων άνεπέμφθη μίασμα· καί—κα
θώς έκ τών πλημμυρών τοΰ Νείλου γεννάται τό μόλυσμα τής πανώ- 
λους, έκτών πλημμυρών τοΰ Γάγγου τό τής χολέρας, έκ τών 
λιμναζόντων ύδάτων τής πόλεώς μας τό τών τυφοειδών πυρετών 
(οϊτινεςπάντοτε σχεδόν καταμαστίζουσιν έτησίως τήν Σμύρνην μας), 
έκ δέ τών τής άντιπέραν τοΰ λιμένας μας όχθης (Καρσί-Γιακά) 
τό τών διαλειπόντων περιοδικών πυρετών— οΰτω καί έκ τών 
πλημμυρών τούτων έγεννήθη τό μόλυσμα τών εΰλογιών. Κατ’ 
άλλους δμως τό μίασμα τών εΰλογιών έγεννήθη άπό τήν ένωσιν 
τοΰ λοιμικού μιάσματος μέ τό πύον, τό όποιον εύρίσκεται εις e- 
ξανθήματά τινα γεννώμενα εις τούς μαστούς τής δαμάλεως, καί 
διά τής ποοσψαύσεως μεταδιδόμενα είς τόν άνθρωπον. Άλλ’ δ- 
πω„· καί άν έχη τό πράγμα, τό μόλυσμα τής λαοφθόρου ταύτης 
νόσου, γεννηθέν εις τήν αΰτοκρατορίαν τής Κίνας, μετεφέρθη διά 
τοΰ έμπορίου καί εις τήν ’Ιαπωνίαν (*).  Κατά τόν έκτον δέ άπό 
Χριστού αιώνα έφάνη είς τήν Περσίαν. Έξ αΰτής διά τών τότε 
μεταξύ τοΰ αΰτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου ’Ιουστινιανού καί τών Περ- 
σών ένυπαρχόντων πολυετών πολέμων μετεφέρθη καί εις δλην 
σχεδόν τήν μικρά·/ ’Ασίαν καί εις τήν Αραβία·1, τής οποίας καί 
έδεκάτισε τούς κατοίκους. Έκ δέ τής ’Αραβίας διά τών δόρυ— 
κτησιών τών διαδόχων τοΰ Μωάμεθ διεδόθη ή νόσος αΰτη καί 
είς τήν Αφρικήν, έξ ής οί Άραβες, κυριεύσαντες κατά τό 710 
τήν 'Ισπανίαν, τήν είσήγαγον είς αΰτήν, καί πρώτην φοράν κατά 
συνέπειαν έφάνη είς τήν Εΰρώπην, τήν όποιαν πολλάκις έμά- 
στισεν, ώς τήν πανώλη άποκατασταθεΐσα φονικωτάτη.

(*) Τής οποίας τόν ήμίσυν πληθυσμόν έφόνευσε τό 739 μ. X., 
έπιδημική άποκατασταθεΐσα. ■

Έθρήνει ό κόσμος δλος ύπό τήν μάστιγα τής τρομεράς ταύ
της νόσου καί, δτε ένεφανίζετο είς πόλιν τινά, φόβος καί τρόμος 
κατεκυρίευε τούς κατοίκους αΰτής, οί όποιοι τήν έδειλίων περισ
σότερον παρά τήν πανώλη, καθότι προσέβαλλε πολλάκις καί 
οικογένειας ύποβληθείσας εις τήν αΰστηροτάτην προφύλαξ'.ν. Γυνή 
τις δμως άνήγγειλε (κατ' εΰτυχίαν) εις τήν τεθλιμμένη·/ Εΰρώ
πην τόν τρόπον τής σωτηρίας της. Έκυρίευον κατά τό 1700 έ
τος αί εΰλογίαι εις τήν Κωνσταντινούπολιν, καί ή σύζυγος τοΰ 
κατά τήν εποχήν εκείνην παρά τή Ύψ Αΰλή ευρισκομένου Πρέ
σβεως τής Μ. Βρεταννίας, φοβουμένη διά τά τέκνα της, άπεδή- 
μησε μετ’ αΰτών εις Άδριανούπολιν. Έκεϊ πληροφορηθεϊσα δτι 
γυνάϊκές τινες έκ Περσίας, περιερχόμεναι έτησίως σχεδόν δλην 
τήν ’Οθωμανικήν έπικράτειαν, ένοφθαλμίζουσι τά νήπια διά τής 
ύλης τών εΰλογιών καί δτι διά της έργασίας ταύτης άναπτύσσεται 
εις τά ένοφθαλμιζόμενα ή ρηθεΐσα νόσος πολύ έλαφρά καί άκίνδυ- 
νος, ήθέλησε διά τών γυναικών τούτων νά ένοφθαλμίση καί τά ίδιά 
της τέκνα καί μετ’ εΰχαριστήσεως άνήγγειλε τήν άνακάλυψιν 
ταύτην καί εις τήν έν Λονδίνω Κυβέρνησιν. Έκτοτε διεδόθη 
ό ένοφθαλμισμός είς δλην τήν Εΰρώπην καί αί εΰλογίαι δέν ά- 
φήρπαζον πλέον είμή μικρόν τι μέρος τής άνθρωπότητος. Άλλά δέν 

εξήρκει τό μέσον τοΰτο, καθότι πολλάκις έκ τοΰ τοιούτου ενοφθαλ
μισμού άνεπτύσσετο ή νόσος τών εΰλογιών βαρυτάτη καί συχνά- 
κις τόν ένοφθαλμισθέντα ώδήγει είς τόν τάφον. Ή τύχη δμως 
προσέφερε σημαντικήν άνακάλυψιν διά τήν σωτηρίαν τής άνθρω
πότητος. Μικρός τις καί ασήμαντος ιατρός Γέννερ ονομαζόμενος, 
μή ϊυνάμενος νά ζήση εις μεγαλοπόλεις, μετερχόμενος τό ιατρι
κόν έπάγγελμά του, περιήρχετο περί τά τέλη τής παρελθούσης 
έκατονταετηρίδος είς διαφόρους κώμας κα! κωμοπόλεις τής ’Αγ
γλίας καί διά τοΰ μολύσματος τών ευλογιών ένωφθάλμιζε τά 
νήπια. Φθάσας τέλος είς κώμην τινά τοΰ κομητάτου τής Γλοκε- 
στρίας, έμαθεν δτι οί κάτοικοι αΰτής ποτέ δέν ύπέφεραν άπό εΰλο- 
γίας, διότι αί δαμάλεις αΰτών έκβάλλουσι κατά πάσαν άνοιξιν 
είς τούς μαστούς των μικρά τινα έξανθήματα, παρ’ αΰτοΐς κα
λούμενα caw pox, τά όποια διά τής άμέλξεως μεταδίδονται καί 
εις τάς χεΐρας αΰτών άφοΰ δέ άπαξ τά έκβάλωσιν, εΐνε πλέον 
έκτος τής έπιρροής τών εΰλογιών. ’Ωφεληθείς έκ τούτου ό Γέν
νερ, λαθραίως έσπευσε νά λάβη έκ τοΰ τών δαμάλεων πύου καί, 
χωρίς είς κανένα νά άναφέρη περί τής άνακαλύψεως ταύτης, πε- 
ριήλθε πολλά μέρη καί ένωφθάλμιζε τά νήπια, τά όποια μετά 
ταΰτα εκθέτων είς τήν πρόσψαυσιν τοΰ τών εΰλογιών μιάσματος, 
ειδεν έπανειλημμένως μέ μεγίστην του χαράν δτι τό τελευταιον 
τοΰτο μίασμα καμμίαν πλέον δέν εΐχεν έπιρροήν έπί τών διά 
τοΰ τής δαμάλεως πύου ένοφθαλμισθέντων παίδων. ’Έκαμε δέ 
πολυειδή πειράματα περί τούτου καί τέλος έκοινοποίησε κατά τό 
1798 τήν λαοσωτήριον ταύτην άνακάλυψιν του, ήτις καί, χειρο- 
κροτηθεϊσα άπό τούς σοφούς καί άπό δλην έν γένει τήν άνθρωπό- 
τητα, κατέταξε τόν άείμ·ζηστον τούτον άνδρα εις τήν χρυσήν τής 
αθανασίας βίβλον καί δικαίως τώ έδώρισε τό όνομα τοΰ εΰεργέ- 

του τής άνθρωπότητος.
Μόλις έδημοσιεύθη ή θεία έφεύρεσις αΰτη, κα! ή οικουμένη 

σχεδόν δλη έπευφήμησεν αΰτήν. Μικροί καί μεγάλοι ένωφθαλμί- 
σθησαν διά τοΰ τής δαμάλεως πύου, τό όποιον καί κατ’ έξο- 
χήν ώνόμασαν ϋαμαλίΰα (vaccina) καί έχαιρον πεπεισμένοι δτι 
κανένα πλέον δέν έχουσι φόβον εΰλογίας Αί έμφανισθεϊσαι δμως 
άκολούθως έπιδημίαι τών εΰλογιών είς μέν τήν Σκωτίαν κατά τό 
1818, είς δέ τήν ’Αγγλίαν κατά τό 1822, 1823, 1824, 1825, 
εις δε τήν Φιλαδέλφειαν κατά τό 1824, είς Μοντπελλιέ κατά 
τό 1819, είς Παρισίους κατά τό 1825, εις Μασσαλίαν κατά τό 
1828 κτλ., αϊτινες κατεμάστισαν ίκανώςτά·μέρη ταΰΌα καί προσ- 
εβαλον και πολλούς τών διά τής δαμάλεως ένοφθαλμισθέν- 
των (εκ τών όποιων τινές μέ τής ζωής των κίνδυνον καί μέ αΰ- 
τον τον θάνατον), έδωκαν αιτίαν εις τόν όχλον νά καταβοά κατά 
τής οαμαλ'.οος, άν καί οί ιατροί παντοίοις τρόποις έζήτουν νά 
την υπερασπισωσιν. Έκτοτε ή δαμαλίς έχασε πολύ άπό τήν 
υ,.οληψιν της, μ’ δλον δτι ώς έκ συνήθειας έξηκολούθουν νά έμ- 
φυλλιζωσι τά τέκνα των.

Είς τά μέρη μας δμως ό όχλος διετήρει πάντοτε την υπέρ τη, 
δαμαλίδος άκράδαντον ύπόληψίν του, δτε είς τήν πόλιν μας κα. 
είς πολλά άλλα μέρη τής ’Οθωμανικής αΰτοκρατοριας ηρχ'.τκ' 
νά άναπτύσσωνται πρό τίνος ήδη καιρού μικρά τινα κρούσματα τη, 

νόσου τών εΰλογιών. Πρό ένός ήδη (*j  έτους ήκούσθησαν εδώ κα: 
έκεϊ μ'.κρά τ:να κρούσματα ώς έπί τό πλεΐστον έπί τινων έκ τών 
ναυτιλλομένων τάς παραλίας τοΰ Σμυρναϊκοΰ κόλπου καί ώς έπί 
τό πλεΐστον τό έμπόριον τών φαγώσιμων καρπών μετερχομένων. 
Οί πτωχοί ’Ιουδαίοι τής πόλεώς μας, έχοντες σχέσεις μετά τού
των (ώς προμηθευόμενοι έξ αΰτών τούς διαφόρους καρπούς, τούς 
όποιους μεταπωλοΰσι περ ιφερόμενοι είς τάς άγυιάς τής πόλεώς 
μας), παρέλαβον άπό αΰτούς, ώς φαίνεται, τό μόλυσμα τοΰτο καί 
τό διέσπειραν είς τάς κατά τήν ’Ιουδαϊκήν συνοικίαν οικογένειας 
των, τάς όποιας διά τρίμηνον σχεδόν διάστημα κατεμάστισεν όχι 
μικρόν καί άφήρπασε τά μέλη αΰτών, εΰρόν τροφήν εις τάς ά- 
καθάρτους στενάς καί πντρηράς οικίας των καί εις τήν ρυπαρό
τητα καί τάς άφορήτους δεισιδαιμονίας τοΰ έθνους τούτου, τό ό
ποιον καί δέν ήθελεν έλευθερωθή άπό αΰτάς, άν δέν συνεβαινε 
(πράγμα παράδοξον διά τήν σύμπτωσίν του) ή τρομερά πυρκαία 
τών 17 ’Ιουλίου, ήτις κατηνάλωσε σχεδόν ολόκληρον τήν συνοι
κίαν αΰτών καί τό είς τά έπιπλά των έμφωλεΰον μίασμα τών εΰ
λογιών. Έκ τών ’Ιουδαίων τό μόλυσμα μετεδόθη καί είς τάς ’Ο
θωμανικά; συνοικίας, αϊτινες δμως έπαθον έξ αΰτοΰ ολιγώτερα 
διά τά έθιμά των, διά τήν καθαριότητά των, διά τάς δλίγας με
ταξύ των σχέσεις καί διά τό έναέριον τών κατοικιών των. Τό μό
λυσμα λοιπόν τοΰτο έταλάντευε μόνον τά δύο ταΰτα έθνη μέχρι 
τής 17 τοΰ παρελθόντος ’Ιουλίου, περιωρισμένον είς ταΰτα μόνον 
καί χωρίς ποσώς νά μεταδοθή είς τά άΰ,λα έθνη, διά τάς δλίγας 
μεταξύ αΰτών σχέσεις. Άλλ’ άφοΰ έκ τής τρομεράς έκείνηςπυρκαϊάς 
άνεμίχθησαν μεταξύ των τά διάφορα έθνη, οί Γραικοί πρό πάντων, 
οί όποιοι είς τοιαύτην περίστασιν, καθώς πάντοτε, έδειξαν δλην 
τήν έμφυτον καλοκάγαθίαν καί εΰσπλαγχνίαν των καί έδωκαν ά
συλον είς τούς πυρποληθέντας’Ιουδαίους και ’Οθωμανούς, οϊτινες 
κατέφυγον είς τάς οικίας των, έλαβον καί πρώτοι παρ’ αΰτών τό 
μόλυσμα τών εΰλογιών. Συνέτειναν δέ είς τήν διάδοσιν καί οί 
τάς ημέρας έκείνας π·/έοντες νότιοι άνεμοι, οϊτινες μετέφερον τήν 
νόσον άπό τά νότια μέρη της πόλεώς μας, ήτοι τάς Τουρκικάς 
καί Έβραϊκάς συνοικίας, πρός τά πλησιέστερα βόρεια μέρη, ήτοι 
τάς Γραικικάς συνοικίας, είς τάς όποιας καί έκτοτε έμφωλεύει 
μεταδοθεϊσα καί είς τούς Καθολικούς κα! ’Αρμενίους, πλήν μάλ
λον απάντων μαστίζουσα τάς στενωτέρας καί ολίγον έκτεθειμέ- 
νας είς τήν τοΰ άέρσς κυκλοφορίαν οδούς τής πόλεώς μας, κα-· 
θώς π. χ. εις τάς λεγομένας οδούς τών Σερβετάδικων καί τοΰ 
σεφετλή Σουκακίου, είς τάς όποιας ήμεϊς αΰτοί ήδυ-ζήθημεν νά 
άριθμήσωμεν έπέκεινα τών 2G0 κρουσμάτων έπί 1650 ψυχών.

Μετά μεγάλην έκπληξιν καί άπορίαν είδεν ό λαός τής πό
λεώς μας πληττόμενα τά τέκνα του άπό τήν φοβεράν ταύτην νό
σον, καί τοι ένωφθαλμισμένα διά τής δαμαλίδος. Πολλοί άγύρται 
καί λαοπλάνοι κατεβόησαν κατά τοΰ ένοφθαλμισμοϋ καί πλήθος 
πολύ ήγανάκτει κατά τών φιλανθρώπων πεπαιδευμένων ιατρών, οϊτι
νες έσύστη σαν καί συστήνουσι θερμώς τό λαοσωτήριον τοΰτο μέσον. 
Διά νά έκβάλωμεν δέ άπό τήν άπάτην ταύτην τούς όσοι κατά 
δυστυχίαν ύπέκυψαν είς αΰτήν, έκθέτομεν έν συντόμω τάς δλίγας

(*)  ΊΙ έκθεσις αΰτη είχε γραφή τόν Δεκέμβριον τοΰ 1841. 
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■παρατηρήσεις, τάς όποιας ήδυνήθημεν νά ζάμωμεν εις την πα

ρούσαν περίστασιν.
Ή τήν πόλιν μας καταμαστίζουσα επιδημία εΐνε αληθώς ή 

τών ευλογιών. Ή νόσος όμως αύτη σπανίως κρούει τά ένοφθαλ- 
μισθέντα παιδία, μάλιστα δτε ή δαμαλίς αΰτών εΐνε αληθής. 
Κατά τό διάστημα της επιδημίας μέχρι της 5 Δεκεμβρίου ε- 
πεσκέφθημεν εις την ιδιαιτέραν κλινικήν μας 314 πάσχοντας άπό 
τάς ευλογίας, έξ ών τδ μεγαλήτερον μέρος ήσαν ενδεείς, τών ό
ποιων όμως ή υγεία είς ημάς ές ίσου ένδιαφερει ώς την τών αρ
χόντων καί ασμένως δεχόμεθα τάς εΰχάς αυτών, άπαράλλακτα 
ώς τον γουσδν τών πλουσίων. Έκ τών 314 τούτων οί 23b 
ήσαν διά της δαμαλίδος ένωφθαλμισμένον έκ δέ τών λοιπών 
πολλά ολίγοι ήσαν διά τοΰ της ευλογίας πύου (ήτοι θεοτικού 
μπολιού). ’Αλλάτών 236 τούτων 48 μόνοι ήσαν οί ές αληθών ευ
λογιών κρουσθέντες, οί δέ 188 έπασχον όχι άπδ ευλογίας, ώς έ- 
νόμιζον οί περί αυτούς, άλλ’ άπδ άνεμοευλογίας, αΐτινες συμβα- 
σιλεύουσι μετά τών ευλογιών, δσάκις ύπάρχουσιν αυται έπιδημι- 
καί, καί αΐτινες, κατά τήν γνώμην μας, γεννώνται καί αΰταί άπό 
τδ αυτό μέν μόλυσμα τών ευλογιών, μετριασμένο·, όμως καί ά- 
δυνατισμένον έκ πολλών αιτιών, μάλιστα δέ άπδ τδ κλίμα άπδ 
της ώρας τοΰ έτους, την ήλικίαν, κράσιν καί διάθεσιν τών πα- 
.σχόντων, μεταδίδονται διά τοΰ ένοφθαλμισμοΰ καί της προσψαύ- 
σεως, καί μετά τών άληθών ευλογιών σχεδόν πάντοτε έπιδημι- 
κώς έπικρατοΰσι. Τοσούτον δέ διαφέρουσιν αί άνεμοευλογίαι αύ- 

ται άπδ τάς άληθεϊς ευλογίας, ώστε μάς φαίνεται παράξενον 
πώς καί ολίγοι τινές σοφοί καί πεπαιδευμένοι ιατροί νά άπατη- 
θώσιν, ένώ καί αΰταί αί γυναίκες γνωρίζουσι τάς άναριθμήτους 
διαφοράς άμφοτέρων τών νόσων τούτων. Πριν τής έμφανίσεως τοΰ 
έξανθήματος τών άνεμοευλογιών προηγείται μικρός καί μόλις 
μίαν ήμέραν διαρκών πυρετός, ένω έξεναντίας δ τοΰ τών ευ
λογιών έξανθήματος προηγείται τριεϊς ήμέρας καί εΐνε το- 
σοΰτον δυνατός, ώστε πολλάκις ό ιατρός (όταν μάλιστα κατά 
την έναρξιν της έπιδημίας δέν ύπάρχη ή υποψία τής ρηθείσης νό
σου) τρέμει, υποπτευόμενος Γαστροεντερο-εγκεφαλικήν άρρωστίαν. 
Τά τών άνεμοευλογιών έξανθήματα άναπτύσσονται μέ μεγάλην 
αταξίαν καί σχεδόν πάντοτε, άρχόμενα άπδ τά μέρη τοΰ στήθους, 
είς δλίγην ώραν εκτείνονται καί είς τά λοιπά μέρη τοΰ σώματος, 
ένω έξ έναντίας τά τών ευλογιών, άρχόμενα πάντοτε άπδ τδ 
πρόσωπον, τακτικώς έκτείνονται κατά συνέχειαν είς τδν λαιμόν, 
τους βραχίονας, τδ στήθος καί τέλος τά κάτω άρθρα. Τά έξαν
θήματα τών άνεμοευλογιών σχηματιζόμενα είς 14 ώρας εΐνε 
σφαιροειδή καί περιέχουσιν υγρόν τι λευκόν και διαφανές, τδ ο
ποίον κατά τήν δευτέραν ή τρίτην ήμέραν μετά τήν έμφάνισίν 
των εξαφανίζεται, καί τότε αύται μαραινόμεναι ξηραίνονται καί 
έν εϊδει λεπιδίων πίπτουσι περί τήν έκτην, όγδόην ή τδ πολΰ 
τήν δεκάτην ήμέραν. Έξ έναντίας δέ τδ έξάνθημα τών ευλογι
ών άνάγκην έχει διά νά άναπτυχθή καλώς τεσσάρων ή πέντε 
ημερών, μετά τάς όποιας καταπίπτει κατά τδ κέντρον Γκαί κα
θίσταται δφθαλμοειδές καί περικυκλοΰται άπδ μικράν τινα καί 
κυκλοτερή κοκκίνην έπιφάνειαν τδ δέ έν αΰτω έμπεριεχόμενον 
ύγρ'ον άποκαθίστατα πυώδες καί άναπέμπει δυσωδίαν τινά ναυ

τιάσεων πρόξενον ξηραίνονται δέ τά έξανθήματα περί τήν ένδε- 
κάτην τής νόσου καί άρχονται νά πίπτωσι περί τήν 14 ή 15.—■ 
Το δέρμα κατά τάς άνεμοευλογίας ποσώς δέν έξογκοΰται, του
ναντίον δέ εις τάς ευλογίας, καί μάλιστα τδ τοΰ προσώπου. Μετά 
τήν τών ξηρανθέντων ε'υλογιακών έξανθημάτων πτώσιν διαμέ- 
νουσι μάλλον ή ήττον άρκετδν καιρόν έρυθραί κηλίδες βαθ
μηδόν καί άργά άφανιζόμεναι, μετά τήν τών άνεμοευλογικών δ- 
μως αί κηλίδες μόλις διακρίνονται καί έξαλείφονται ταχύτατα.— 
Ή τών άνεμοευλογιών περίοδος εΐνε βραχυτάτη, τουναντίον δέ ή 

τών ευλογιών.
Άλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τδ προκείμενόν μας.— Μεταξύ τών 

314 ύποκυψάντων είς τήν έπιδημίαν ταύτην άρρώστων μας, έκ 
τών ένοφθαλμισθέντων οί 188 έπαθον, ώς προείπομεν, τάς ά·'εμχ- 
ευλογίας, ένώ ό κόσμος ένόμιζεν δτι έπασχον άπδ άληθεϊς ευλογίας. 
Το αυτό συνέβη άναμφιβόλως καί εις τήν ιδιαιτέραν κλινικήν τών 
συναδέλφων μας, ώς πολλοί έξ αυτών μάς έπληροφόρησαν.—Έκ 
δέ τών 48 κρουσθέντων άπδ τάς άληθεϊς ευλογίας, μολονότι ή
σαν διά τής δαμαλίδος ένωφθαλμισμένοι, έρευνήσαντες ήμεϊς έκ 
τών 48 τούτων εις τούς 32 άνεκαλύψαμεν δτι ή δαμαλίς δέν έ
καμεν έπ’ αυτών, δτε ένωφθαλμίσθη, τδ ποθούμενον άποτέλεσμά 
της, άλλ’’ άποκατέστη ψευδής καί κατά συνέπειαν άδύνατος νά 
προφυλάξη άπδ τδ εΰλογιακδν μόλυσμα. Εις τήν πόλιν μας, ένθα 
βασιλεύει έν γένει ή άγυρτεία, μάλιστα μεταξύ τοΰ όχλου, καί 
έμπιστεύεται δ λαός τδ ίερώτατον κειμήλιου (τήν ζωήν του) είς 
άσυνειδήτων χεϊρας, έκτελεϊται δ ένοφθαλμισμδς άπδ άγύρτας καί 
γυναικάρια, οιτινες καί αυτοί οί ίδιοι δέν διαγιγνώσκουσι τήν ά- 
ληθή τής ψευδοΰς δαμαλίδος· οί δέ γονείς πεπεισμένοι δτι τά τέ
κνα των ένωφθαλμίσθησαν άσφαλώς, άμεριμνώσι περί τής πε
ραιτέρω σωτηρίας των. Ή πατρική κυδέρνησις τοΰ φιλανθρωποτά- 
του Αΰτοκράτορος μας Άπτούλ-Μετζίτ, συναισθανθεϊσα τήν τοι- 
αύτην έλλειψιν, έσπευσε νά έξοντώση αυτήν, δι'ο και διέταξεν είς 

τούς κατά τάς έκτεταμένας έπαρχίας του ύγειονομικούς ιατρούς 
νά ένοφθαλμίζωσιν οί ίδιοι άμισθέ (ώς πληρονόμενοι άδρώς άπδ 
τήν Κυόέρνησιν) τά τέκνα τών πολιτών. ’Αλλά πολλοί έξ αυτών 
παρακούοντες τάς άνακτορικάς διαταγάς, ολίγον φροντίζουσι περί 
τών έκτελέσεών των, διό πάλιν δ ένοφθαλμισμδς έκτελεϊται άπδ 
άμαθεϊς καί άπαιδεύτους άνθρώπους, οιτινες έπί μόνη τή κερ
δοσκοπία έκτελοΰτες αυτόν, καί άν ήνε ψευδής ή δαμαλίς των, 
διά νά κρύψωσι τήν άμάθειαν καί άγυρτείαν των, δέν τδ έξομο- 
λογόΰνται, άλλ’ έξεναντίας έπιδεβαιοΰσι τούς πατέρας περί τής 
πλάνης των.— ’Αν λοιπόν αί εύλογίαι δέν έσεβάσθησαν τούς 48 
ένωφθαλμισμένους πάσχοντας μας, τοΰτο άναμφιβόλως προήλθε 
καθότι 32 έξ αυτών ένωφθαλμίσθησαν μέ ψευδή δαμαλίδα. Είς 
δέ τούς 16 έναπολειφθέντας δέν ήδυνήθημεν νά βεδαιωθώμεν άν 
ή δαμαλίς των ήτον άληθής- πλήν και άν τοΰτο ύποτεθή, μή καί 
αυτοί οί άπαξ ύποκύψαντες είς τάς ευλογίας (ξευλογιάριδες) σπα
νίως δέν ύπόκεινται καί εις δεύτερον αύτής κρούσμα; Ήμεϊς κατά 
τδ διάστημα τής παρούσης έπιδημίας ε'ίδομεν δφθαλμοφανώς τρία 
τοιαΰτα παραδείγματα, καί έθεραπεύσαμεν πρό τινων ήμερών έκ 
τής νόσου ταύτης Άθηνάΐον τινά έκ τών σημαντικών ’Οθωμα
νών, όστις πρό 16 έτών ύπέκυψεν είς τήν ευλογίαν καί είχε κα- 

τασιιγματισμένον τδ πρόσωπον του. Άν λοιπόν καί αΰταί αί εΰ- 
λογίαι δέν προφυλάττωσι πάντοτε, δέν εΐνε παράδοξον έάν καί 
έπί 100 ή 200 διάτής δαμαλίδος ένοφθαλμισθέντων συμόή καί τι 
κρούσμα εΰλογιών. Διότι λοιπόν είς μίαν έπιδημίαν μεταξύ τών 
200 ή καί 500 κατά τήν γνώμην πολλών σοφών ιατρών κρού- 
εται καί εις άπδ ευλογίας, οί δέ λοιποί 199 ή 4 99 μένουσιν 
άόλαβεϊς, διά ταΰτα πρέπει νά παραλείψωμεν τδν ένοφθαλμισμ’ον 
καί νά ύπακούσωμεν είς τάς κακολογίας τών διωκτών τοΰ λαο- 
σωτηρίου τούτου μέσου; Μή πρδς Θεού, φίλοι συμπολιται! άπο- 
φεύγετε τάς παγίδας τών άγυρτών (διότι ή υγεία σας εΐνε ζωή 
ίδική μας). Ήμεϊς προσέτι παρετηρήσαμεν, ότι μεταξύ τών ρηθέν- 
των 16 κρουσμάτων, όσοι εΐχον πολλάς οΰλάς τοΰ ένοφθαλμι- 
σμοΰ όλιγώτερον απάντων ύπέφερον και άναλόγως οί δλιγωτέρας 
έχοντες, οί δέ πλείονα παθόντες ήσαν οί μίαν μόνην έχοντες οΰ- 
λήν τής δαμάλεως Τοΰτο άς διδάξη πόσην έχει ίσχύν ή δαμα
λίς δ'.ά τήν προφύλαξιν άπδ τήν ρηθεϊσαν νόσον. Εϊδομεν προσέτι 
δτι μικρά ήσαν τά έπί τών ένωφθαλμισμένων άποτελέσματα τών 
εΰλογιών. Κανείς, θεία συνάρσει, δέν άπέθανεν εις τάς χεϊράς 
μας, καθώς προσέτι και εις τάς τών σοφών καί πεπαιδευμένων 
συναδέλφων μας· άν δέ καί συνέβη τι άπευκταϊονείς ολίγους τι- 
νάς τών ένοφθαλμισθέντων, τοΰτο προήλθεν, ώς έπληροφορήθη- 
μεν, άπδ κακήν θεραπείαν τήν όποιαν μετεχειρίσθησαν τινές ια
τροί, κακήν πράξαντες τήν διάγ·/ωσιν προ τής τοΰ έξανθήματος 
έμφανίσεως.

Πρδς ύποστήριξιν τών παρατηρήσεων μας καί τών συνεπειών 
αΰτών, κρίνομεν άναγκαϊον νά έκθέσωμεν έν συντομία καί πει- 
ράματά τινα, τά όποια έπράξαμεν είς Χίον, δτε προσεκλήθημεν 
νά διοργανίσωμεν τά υγειονομικά τής νήσου ταύτης. Θέλοντες νά 
προοδεύση καί δ ένοφθαλμισμδς προεκηρύξαμεν δτι δωρεάν θέλο- 
μεν ένοφθαλμίζει όλων τά τέκνα, διό καί συνέρρευσε πλήθος 
πολύ. Ένωφθαλμίσαμέν τινα έξ αΰτών διά τής δαμαλίδος, άλλα 
δέ διά τοΰ πύου τών εΰλογιών κ-κραμένου μετά τοΰ τής δαμα
λίδος, άλλα δέ διά τοΰ πύου τών εΰλογιών κεκραμένου μέ δλί- 
γας σταλαγματίας γάλακτος γυναικείου· καί παρετηρήσαμεν δτ 
εις τά πρώτα παιδία τδ τής δαμαλίδος έξάνθημα έκαμε τήν τα
κτικήν άνάπτυξιν καί δίοδόν του, εις δέ τά δεύτερα ένεφανίζοντο 
περί τήν τετάρτην, πέμπτην ή και έκτην ήμέραν έξανθήματα ό
μοια μέ τά τών εΰλογιών, όχι μόνον εις δλας τάς πληγάς, δι 
ων ένωφθαλμίσαμέν τδ ρηθέν έκ δαμαλίδος καί εΰλογιών πυ
ώδες μίγμα, άλλα καί τινα ένθεν κάκεϊθεν σποράδην καί είς τδ 
πρόσωπον δύο, τρία καί τδ περισσότερον τέσσαρα· τά έξανθή
ματα δέ ταΰτα έκαμαν τακτικήν περίοδον έννέα ήμερών, χωρίς 
σχεοδν νά προξενήσωσι κανέν γενικόν φαινόμενον. Είς δέ τά τρίτα 
άνεπτύχθησαν μετά 5 ή 6 ήμερών παρέλευσιν έξανθήματα εΰλο
γιών εις τε τας πληγας τοΰ ένοφθαλμισμοΰ, καί ολίγα είς μερικά 
άλλα τού σώματος μέρη, καί ωδευσαν τακτικώς χωρίς νά προξε- 
νήσωσί τι έκτος έφημέρου πυρετού πρό τής έμφανίσεως καί έτέρου 
έξίσου μικρότατου κατα τήν περίοδον τής πυώσεως. Όλα ταΰτα 

τα νήπια έβάλλομεν επανειλημμένως ύπδ διαφόρους περιστάσεις 
*ϊς άμεσον σχέσιν μέ άλλα άπδ εΰλογίας νοσοΰντα, άλλ’ οΰδέν 
έκρούσθη· προσέτι βάλλοντες ταΰτα πλησίον τών έξ άνεμοευλο

γιών πασχόντων, εϊδομεν δη τινά έκ τών διά τής δαμαλίδος έν- 
οφθαλμισθέντων μετέλαβον τδ μόλυσμα αΰτών καί ύπέκυψαν είς 
τά άποτελέσματά του, έξεναντίας δέ κανέν τών άλλων δέν με
τέλαβε τδ παραμικρόν. Δέν γνωρίζομεν δν τά πειράματα ταΰτα 
έπράχθησαν μέχρι τοΰδε άπδ άλλους- γνωρίζομεν όμως δτι ήμεϊς 
άνεκαλύψαμεν αΰτά, τά όποια προτρέπομεν τούς φιλανθρώπους 
ιατρούς νά έπαναλάβωσι καί έπεκτείνωσιν έπί καλώ τής άναξιο- 
παθούσης άνθρωπότητος.

Δυνάμεθα λοιπόν νά εϊπωμεν έλευθέρως καί ήμεϊς μεθ’ όλων 
τών ιατρών δτι ό διά τής δαμαλίδος ένοφθαλμισμδς εΐνε τδ μόνον 
μέσον διά νά προφύλαξη τις τά τίχνα του άπδ τδ μόλυσμα 
τών ευλογιών. ’Ανάγκη λοιπόν κατεπείγοσσα οί γονείς νά φρον- 
τίζωσιν ώστε τά τέκνα των νά ένοφθαλμίζωνται τδν τρίτον μήνα μετά 
τήν γέννησίν των άπδ ιατρούς, καί, διά νά γνωρίζωσιν δν ό ένο- 
φθαλμισμδς καλώς έξετελέσθη διά τής άληθοΰς δαμαλίδος καί 
νά μένωσιν ήσυχοι, έκθέτομεν ένταΰθα έν συνόψει τά διάφορα φαι
νόμενα, δι’ ών δύναταί τις νά διακρίνη τήν άληθή άπδ τήν ψευδή 
δαμαλίδα.

Άφοΰ ό ιατρός διά τής άληθοΰς δαμαλίδος ένοφθαλμίση έν νή- 
πιον, τέσσαρες ή πέντε ήμέραι παρέρχοντα καί κανέν φαινόμενον 
δέν παρατηρεϊται έπί τών πληγών τοΰ ένοφθαλμισμοΰ (μπολίου) 
Μετά τήν παρέλευσιν αΰτών έμφανίζεται κοκκινάδα τις μέ μικράν 
έξόγκωσιν, αΐτινες άμφότεραι αΰξάνουσι μέχρι τής έκτης ήμέ- 
ρας. Τήν δέ έβδόμην ήμέραν ή κοκκινάδα καί ή έξόγκωσις αΰξά- 
νουσιν έπί μάλλον, καί έπί τής τελευταίας ταύτης άναπτύσσεται 
μικρόν έξάνθημα μαργαριταρίνου χρώματος, έχον μικράν τινα πί- 
εσιν έπί τοΰ κέντρου, γέμον κατά τήν περιφέρειαν άπδ διαφανές 
υγρόν καί περίκυκλούμενον άπδ μικρόν τινα έρυθρδν κύκλον. Τήν 
όγδόην ήμέραν ή τοΰ έξανθήματος τούτου βάσις μαλακύνεται, ό 
δέ έρυθρδς κύκλος αΰξάνει καί συχνάκις έξογκοΰται· κάποτε δέ 
κατά τήν ιδίαν ήμέραν έπισυμβαίνει και μικρός πυρετός. Τά μνη- 
σθέντα φαινόμενα αΰξάνουσι περί τήν έννάτην καί δεκάτην, τήν 
δέ ένδεκάτην ή κοκκινάδα άρχίζει νά έλαττοΰται, ή κεντρική 
ταπείνωσις τοΰ έξανθήματος άρχεται νά μαυρίζη, τδ δέ χρώμα 
τοΰ όλου έξανθήματος άποκαθίςαται ύποκίτρινον, έπειδή καί τότε 
περιέχει ύγράν τινα ύλην όμοιάζουσαν μέ τδ πύον. Τήν δεκάτην 
τρίτην ήμέραν τδ έξάνθημα άρχίζει νά ξηραίνεται βαθμηδόν ξη- 
ραινόμενον σχηματίζει σκληράν τινα μελαγχροινήν καί ύπομέλαι- 
ναν πλάκα δστρακοειδή (κάπαλον), ήτις πίπτει άπδ τήν 20 μέ
χρι τής 25 ήμέρας.

Ή ψευδής δαμαλίς, ήτις δέν προφυλάττει άπδ τάς εΰλογίας, 
διακρίνεται άπδ τήν άληθή κατά τά εξής φαινόμενα. Τήν αΰτήν 
ήμέραν ή τήν έπιοΰσαν τοΰ ένοφθαλμισμοΰ έμφανίζεται κατά 
πρώτον έπί τών πληγών έπαισθητή φαγούρα (demangeaison) συν- 
ωδευμένη άπδ σκληρότητα μάλλον ή ήττον έκτεταμέ·ζην καί κε- 
καλυμμένην άπδ κοκκινάδαν τινά άχρουν καί ώς έκ σειρών συν- 
τεθειμένην. Άπδ τήν δευτέραν μέχρι τής πέμπτης ήμέρας άνα
πτύσσεται έπί τοΰ ίδιου μέρους έξάνθημα άτάκτου σχήματος, τδ 
όποιον ύψοΰται μέ άκμήυ καί περιέχει ύγρδν ύποκίτρινον, τδ ό
ποιον ξηραινόμενον όμοιάζει μέ τδ άραόικδν κόμμι.

Έκ τών φαινομένων τούτων δύνανται κάλλιστα οι γονείς νά 
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διακρίνωσιν α·> τά τέκνα των ένωφθαλμίσθησαν μέ την άληθη 
δαμαλίδα ή όχι.

Πολλοί ιατροί συμβουλεύουσι νά επαναλαμβάνεται δ ενο
φθαλμισμός κατά πάσαν έπταετίαν ή δεκαετίαν. Πολλοί άλλοι 
νομίζουσι περιττήν τήν τοιαύτην έπανάληψιν. ’Επειδή δέ καί ή 
φροντίς τοΰ ενοφθαλμισμού εινε μικρά, νομίζομεν δτι ή τοιαύτη 
έπανάληλις δέν ήθελεν είσθαι κακόν, μολονότι άμφιβάλλομεν έάι 
έπιτύχη εις όλους τούς άπας ένοφθαλμισθέντας.

Τους ολίγους τούτους λόγους μας παρακαλοΰντες τδ Δημό
σιόν νά παραδεχθή εϋμενώς, εΰχόμεθα νά δώσω-', νΰςιν εις άλ
λους συναδέλφους μας διά νά είπωσι τά δσα ή μεγαλειτέρα παι
δεία καί ή πλέον πολυχρόνιος πείρα τους έδίδαξε.

(έκ τοΰ περιοδικού ή Φιλολογία) 
ύπο ΓΑΛΗΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ιατρού.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΠΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Ένεκα τοΰ ωραίου κλίματος καί της τερπνής θέσεώς της ή 
νήσος Κέρκυρα κατήντησε σήμερον ή δευτέρα τής Ελλάδος πρω
τεύουσα, έν ή διατρίβει ή βασιλική οικογένεια τδ ήμισυ σχεδόν 
τοΰ ένιαυτοΰ, τήν άνοιξιν καί τδ θέρος.

Τούτου ένεκα καταχωρίζομεν έν τάϊς σελίσι τοΰ Μέντορος τήν 
έπομένην πραγματείαν μεταπεφρασμένην έκ τοΰ γαλλικού ύπδ 
τοΰ λογίου κυρίου Α. Κουρνιάκτη καί έχουσαν τήν άνω επιγραφήν.

Κεφάλαιον Α'.

Διάφορα ονόματα, άτινα έλαβεν άλλεπαλλήλω; ή 
νήσος Κέρκυρα.

Ή νήσος Κέρκυρα έγένετο γνωστή διαδοχικώς ύπδ διάφορα ονό
ματα, ών τδ άρχαιότερον, κατά τήν μυθολογίαν καί τήν γνώμην 
τοΰ Διδύμου, σχολιαστοΰ τοΰ 'Ομήρου, είνε Δρεπάνη, ώς έκ τοΰ 
όμοιου μέ δρέπανον ημικυκλίου, τδ οποίον παριστάνει ή ανατολική 
παραλία της.

Αί δέ έπί τής λέξεως ταύτης διάφοροι ερμηνεία'., ληφθέΐσαι 
έκ τής μυθολογίας καί καλλωπισθείσαι ύπδ τής ευφυΐας τών τής 
άρχαιότητος ποιητών, εισίν αί άκόλουθοι.

Πολλοί έπί τής λέςεως Αρεπάνη πλάττουσι τήν ιστορία;/ δρέ
πανου τίνος, κεκρυμμένου εις άπόκεντρόν τι μέρος τής νήσου· πί
ζες μάλιστα διϊσχυρίζονται οτι εινε αϋτδ έκείνο τδ δρέπανον, ου- 

τινος έκαμε χρήσιν ή Δήμητρα δπως διδάξη τους Τιτάνας νά θε
ρίζω-'. τά σιτηρά, ή αϋτδ έκείνο δι’ ου ώπλισεν αυτούς κατά τοΰ 
Διός. Ό ’Αριστοτέλης συγκαταλέγεται μετ’ εκείνων, οϊτινες πα- 
εδέχθησαν τδν μΰθον τούτον. ’Απολλώνιος ό Ρόδιος υποστηρίζει 
άι εινε έκείνο τδ δρέπανον, τοΰ όποιου ό Κρόνος έκαμε χρήσιν 

ρνόσιον κατά τοΰ πατρός αύτοΰ Ουρανού, ή έκείνο ούτινος δ Ζευς 
τήν αυτήν έκαμε χρήσιν κατά τοΰ Κρόνου.

Ό Καρχηδόνιος ποιητής Αυκόφρων, διηγούμενος τάς ατυχίας τοΰ 
Όδυσσέως έν τή έπιστροφή αυτού έκ τής Τρωάδος καί τήν έν 
Κερκύρα άφιξίν του, περιγράφει τδ μίσος δπερ συνέλαβεν ό Κρό
νος μετά τδν ακρωτηριασμόν αΰτοΰ κατά τής νήσου ταύτης.

Τζέτζης δ σχολιαστής τοΰ Αυκόφρονος, ποιων λόγον περ: τοΰ 
περιφήμου δρεπάνου τοΰ Διός, αποδίδει εις τούτο τήν άρχαίαν 
καταγωγήν του ονόματος Δρεπάνη διά τήν νήσον Κέρκυραν απο
δίδει προσέτι τδ αϋτδ όνομα εις τινα λιμένα τής Σικελίας, ισχυ- 
ριζόμενος ότι εις τήν ακτήν έκείνου έκρύβη τ’ο βεβαμμένον εϊσέτι 
έκ τοΰ αίματος τοΰ ήκρωτηριασμένου θεού τούτο δρέπανον.

Ό Σέρβιος Μαύρος Όνοράτος αποδίδει ωσαύτως τδ όνομα 
Δρεπάνη εις λιμένα τινά τής Σικελίας, έρειδόμενος εις τδ έξης 
χωρίον τοΰ Βιργιλίου.

« Hine Drepani me portus, et illaetabilis ora accipit. »
Οΰτω πρεσβεύει καί Φίλιππος ό Κλουβέριος.
Ό Σαμουήλ Βοσσάρτ διατείνεται οτι τδ μέρος τής Σικελίας, όπου 

έθεσαν τ’ον λιμένα τής Δρεπάνης, όχι μόνον δέν σχηματίζει ήμι- 
κύκλιον, άλλά καί προβαίνει εις οξύ πρδς τήν θάλασσαν, έν ω απ’' 
εναντίας ή νήσος Κέρκυρα περιγράφει ακριβώς τήν κυρτότητα δρέ
πανου.

Ό Παυσανίας λέγει ότι λαβών ό Κρόνος τδ δρέπανον τούτο 
άνά χείρας, έρριψεν αϋτδ εις τήν θάλασσαν πλησίον ακρωτηρίου 
τίνος τής Άχαΐας, δπερ έκ τούτου ώνομάσθη Δρεπάνη.

Τών νεωτέρων γεωγράφων τις ήθέλησεν έπίσης νά πλάση 
μΰθον έπί τοΰ δρεπάνου τούτου. Ό Ζεύς και ό Ποσειδών, λέγει, 
παλαιάς έχοντες έριδας κατέπαυσαν αϋτάς έπί τής Κερκυραϊκής 
όχθης. Κατά τήν μάχην ό κεραυνοβόλος θεός ηΰχαριστήθη ν’ άν- 
τιτάξη άπλοΰν δρέπανον εις τήν τρίαιναν τοΰ αδελφού του. Ό 
Ζεύς ένίκησε καί ή νήσος, ή ώς πεδίον τής μάχης χρησιμεύ- 
σασα, έλαβε τήν έπωνυμίαν έκ τοΰ όπλου τοΰ νικητοΰ.

Οί μύθοι ούτοί εϊσιν δλως γελοίοι.
Τήν ονομασίαν Δρεπάνη διεδέχθη ή ονομασία Μάκρις, ληφθείσα 

φυσικώτωλόγω έκ τής μεταξύ τών δύο ακρωτηρίων, Φαλακρού- 
καί Λευκίμνης, διαστάσεως.

Κατά τδν Απολλώνιου δ Βάκχος έλαβε τροφόν Μάκριδα τήν 
θυγατέρα τοΰ Άρισταίου, ήτις τδν έδέχθη έκ τών χειρών τοΰ 
‘Ερμου καί τδν άνέθρεψεν εις τήν νήσον Κέρκυραν. Τοιαύτη έν
δοξος λειτουργία τή έδιδε πλήρες δικαίωμα ϊνα διά τοΰ ονόματος 
αύτής τήν νήσον διακοσμήση. Εντούτοις ή Κέρκυρα δέν είνε ή 
μόνη νήσος ήτις έφερε τήν έπωνυμίαν Μάκρις, καθότι ή αϋτή 
τοΰ Βάκχου τροφός άπέδωκεν έξίσου τδ όνομα τούτο εις τήν νή
σον Εύβοιαν, έν τω σπηλαίω τής όποιας ό αΰτδς ’Απολλώνιος 
θέτει τήν κοιτίδα τοΰ Βάκχου.

Τδ όνομα Σχερία άπαντάται συχνότερου εις τδν Όμηρου καί 
άλλους τινάς συγγραφείς θέλοντας ν’ άναφέρωσι τήν νήσον Κέρ
κυραν. 'Ο ’Αριστοτέλης έλκει τήν καταγωγήν τής λέξεως έκτής 
μυθολογίας. Ή άπόστασις, λέγε·., ή διαχωρίζουσα τήν νήσον άπδ 
τής ’Ηπείρου, ύπερεπληροΰτο βαθμηδόν διά τής έναποθέσεως τής 
άμμου, καταφερομενης έκ τινων ποταμών τής ’Ηπείρου. Ή Δή
μητρα, προστάτις τής υήσου, φοβουμένη μή έν βραχεί διαστή- 
ματι ένωθή μετά τής τοσοΰτου πλησιο χώρου ’Ηπείρου, άπευθύνθη. 
πρδς τδν Ποσειδώνα. Ούτος ένδώσας εις τάς παρακλήσεις της, 
έσταμάτησε τήν τόλμην τών ύδάτων, άτινα έπεβουλεύοντο τή;/- 
πατρίδα τών λατρευόντων τήν θεάν.

Διάφορο·, συγγραφείς έπανέλαβον τδν αΰτδν μύθον.

• Ή φυσική ετυμολογία τής λέξεως Σχερία φαίνεται νά ήνε έκ 
τοΰ έπιθέτφυ σχερός, τδ δποϊον άκολούθως έγινε χσερός, 
ξερός, ξηρ^ς. ’Ωστε ίσως ώνομάζετο Σχερία ήτοι ξηρά, ώς νήσος 

έκ τών τά μάλιστα επισήμων.
,Ό ’Εμμανουήλ Βοσάρτ παράγει τήν λέξιν Σχερία έκ τής φοι

νικικής λέξεως σχάρα, ήτις σημαίνει έμπόριον. Τδ όνομα 
λοιπόν τούτο έξέφραζεν, άν ή παραγωγή αΰτη έχεται αλήθειας, 
τήν δραστηριότητα τού ναυτικού έμπορίου τών νησιωτών έν τή 
ανατολή, οθεν έξήγον τάς πολυτιμοτέρας πραγματείας.

Ή λέξις Σχερία αντικατέστη διά τής λέξεως Κόρκυρα, ή τής 
όποιας καταγωγή ώσαύτως έκ τής μυθολογίας έλήφθη.

Κατά τδν Διόδωρον, δ ποταμός ’Ασωπός τρεις έσχε θυγατέρας: 
τήν Κέρκυραν, Αίγιναν καί Θήβην. Τούτων ή Κόρκυρα άρπαχθεϊσα 
ύπ'ο τοΰ Ποσειδώνος μετεφέρθη εις τήν Σχερίαν, εις ήν έδωκεκαί 
τδ όνομά της.

Ό Στέφανος διηγείται οτι νήσος τις κατ’ άρχάς κληθεϊσα Δρε
πάνη, άκολούθως δέ Σχερία, έλαβε τδ όνομα Κόρκυρα έκ τής 
θυγατρδς τοΰ ’Ασωπού, ήτις εις τάς όχθας αύτής έγέννησε τδν 
υίδν αυτής Φαίακα.

Άναγινώσκομεν παρά τω Παυσανία (Κορινθ. ν.) ότι ή Κόρκυρα 
θυγάτηρ τρύ ’Ασωπού μετέδωκε τδ όνομά της εις τήν νήσον έκεί
νην, ήτις πριν έλέγετο Σχερία.

Ό Σαμουήλ Βοσάρτ παράγει καί τήν λέξιν Κόρκυρα έκ τοΰ 
αραβικού χάρκαρα, δπερ σημαίνει γήν ένθα βασιλεύει ή ειρήνη καί 
αφθονία. Ό γεωγράφος ούτος στηρίζει τήν ερμηνείαν του έπί 
χωρίου τίνος τοΰ τρίτου βιβλίου τής ’Οδύσσειας, δπου δ "Ομηρος 
εκθειάζει τήν ευδαιμονίαν τής νήσου Κορκύρας καί διά τήν ευτυχή 
τοποθεσίαν της καί διά τήν δραστηριότητα τού έμπορίου της.

Κατά τδν Στράβωνα (Ζ. 299) δ ’Απολλόδωρος, σύμφωνος μέ 
τδν Ερατοσθένη, έπιτιμα τδν γραμματικόν Καλλίμαχον, διότι 
ονομάζει Κέρκυραν τήν Σχερίαν τοΰ 'Ομήρου.

Τδ όνομα Κόρκυρα μετετράπη εις Κέρκυρα μετά ταΰτα· άλ
λ' όσον άρχαϊον καί δν ήνε τ'ο όνομα Κέρκυρα, ΰταΊΪΐύζ όμως 
απαντάται εις τ'ον Όμηρον. Ό ’Ιωάννης Άρδουίνος έν τούτοις εις 
σοφόν τι καί έπωφελές σύγγραμμα περί τής τών αρχαίων γεω
γραφίας άποφαίνεται τδ έναντίον. Βλέπει τις πάντοτε, λέγει δ 
συγγραφεύς ουτος, έπί τών Κερκυράίκών νομισμάτων τδ Κορ- 
κνραίων η Κόρκυρα καί ποτέ τ'ο Κερκυραίων η Κέρκυρα, άν 
καί τήν τελευταίαν ταύτην λέξιν μεταχειρίζεται πολλάκις δ 
Όμηρος.

Οί συγγραφείς οιχογνωμοΰν ώς πρδς τάς λέξεις Κόρκυρα καί 
Κέρκυρα, τάς έπί τών Κερκυράίκών νομισμάτων. Ό 'Ιεζεκιήλ 
Σπανέμιος προτιμά τήν λέξιν Κέρκυρα. Εις τά έπί τοΰ Καλλί
μαχου σχόλια αυτού θαυμάζει, βλέπων τήν λέξιν Κέρκυρα πα- 
ραδεχομένην ύπδ τοΰ 'Ηροδότου, τοΰ θουκυδίδου καί ύπδ πλεί- 
στων έκ τών Ελλήνων συγγραφέων, οϊτινες κατά τήν γνώμην αϋ- 
τοΰ άντιφάσκουσι πρδς τά μνημεία τής άρχαιότητος και αμφιβάλλει 
άν εις τούς συγγραφείς τούτους δέν οφείλει τις ν’ άναγνώοη μάλλον 
Κόρκυρα ή Κέρκυρα.

Ό Εϋστάθιος στηριζομενος έπί τής μαρτυρίας τών σχολιαστών 
καί τών αρχαίων ιστοριών διαδεβαιοϊ ότι οί συγγραφείς έξίσου 

μετεχειρίσθησαν τδΚόρκυρα. καί τδ Κέρκυρα. Έν τούτοις προτιμά 
τδ Κέρκυρα, ίσχυριζόμενος ’άτι.'ΧόΚόρκυρα σημαίνει μάλλον έτέραν 
τινά μικράν νήσον, καλουμένην ή μικρά ή ή μέλαιυα Κόρκυρα, 
έν τω Άδριατικω κόλπω κειμένη καί γνωστή ύπδ τδ όνομα Cur- 
zola.

Δέν εΐνε αμφίβολον ή τοϋλάχιστον είνε πολύ πιθανόν ότι τάς 
λέξεις Κόρκυρα και Κέρκυρα μετεχειρίσθησαν άδιαφόρως οί αρ
χαίοι συγγραφείς. Είνε, άφ’ έτέρου, εΰκολον τδ ο υά μετεβλήθη εις- 
ε. Έξ όλων δέ τών γραμματικών τούτων συζητήσεων έπί ένδς*  
απλού ψηφίου οϋδεμία προκύπτει άκτίς φωτός ώς πρδς τδ άλη- 
θές όνομα καί πολύ δλιγώτερον ώς πρδς τήν άληθή ετυμολογίαν

Ό Πλαΰτος άναφέρει είδος πλοίου, δπερ ώνομάζετο Cercnrus 
Οί Κερκυραϊοι τω δντι έγίνωσκον είδος τι ιδιαιτέρας κατασκευής 
διά τά πλοία, καί τούτο πιθανόν έδωκεν άφορμήν ϊνα τά πλοία 
των ονομάζωνται ούτως. — Αλέξανδρος ό Πολυ'ίστωρ απονέ
μει τδ όνομα Κορκυραϊκά εις τά όρη έκεϊνα τής ’Αρμενίας, έπί 
τών οποίων έσταμάτησεν ή Κιβωτός τοΰ Νώε, έξ ου ή άπάτη 
νεωτέρων τινων συγγραφέων, οϊτινες κατέταξαν τδ όρος τούτο εις 
τ'ον άριθμδν τών δρέων τής Κερκύρας. Ό συγγραφεύς ουτος δμως 
ήρε πάντα δισταγμόν, λέγων οτι μέρος τής περιφήμου ταύτης κι
βωτού ύπήρχεν εϊσέτι έπί τών Κορκυραϊκών δρέων τής ’Αρμενίας.

Κέρκυρα μολαταύτα ύπρήξε τδ όνομα τ'ο μάλλον έγνωσμένον 
ύπ'ο τών Ελλήνων καί Ρωμαίων. ’Από τής Βυζαντινής Αΰτο- 
κρατορίας έλαβε τήν έπωνυμίαν Κορφοί, τήν όποιαν δυνάμεθα νά 
άποδώσωμεν εις τήν πληθύν τών λοφίσκων, ών γέμει ή νήσος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
I STOPIA

ΤΟΪ ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΓ ΠΟΛΕΜΟΥ
'Τπό Καρόλου Οϋϊπερφέλδου, μεταφρασθιΐσα έκτου Γερ

μανικού υπό Άρ. Σταυρίόου καί Γρ. Βερναρόάκη, δι
δακτόρων τής Φιλοσοφίας καί έκδοθεϊσα άναλώμασι 

1. X. Κουρτέλη. Έν Άβήναις.

'Υπ'ο τ'ον άνωθι τίτλον έξήλθε τών πιεστηρίων σύγγραμμα άξι- 
ολογον, διδάσκων πλήρη καί άμερόληπτον τήν ιστορίαν τοΰ τε
λευταίου πολέμου, τοΰ τοσοΰτον άπασχολήσαντος άπαντα τ'ον πε- 
πολιτισμένον κόσμον καί μυρίας προώρως άποστείλα'/τα ψυχάς 

εις τδν αδην.
Το σύγγραμμα σύγκειται έκ τριών τμημάτων, ών τδΑ'. άφηγεϊ- 

ται Τά προ τοΰ πολέμου, τ'ο Β'. τδν πόλεμον καί τ'ο Γ. τήν ειρήνην.
Τ'ο Α'. τμήμα έμπεριέχει κεφάλαια δύο, ών τ'ο ά. φέρει έπι- 

γραφήν τά άπδ τής αρχής τής ΙΕ.' έκατοενταετηρίδος μέχρι 
τοΰ 1789, τδ δέ β'. τά άπδ τής Γαλλικής έπαναστάσεως μέ

χρι των νεωτάτων χρόνων.
Το Β'. τμήμα, τδ οποίον είνε οΰτως είπείν ό κορμός τοΰ ό

λου συγγράμματος, άποτελείται παρ’ είκοσιπέντε κεφαλαίων, τών 
όποιων έκαστον έπιγράφεται ώς εξής.
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α'.) Τά πρδ τής ένάρξεως τών έχθροπραξιών. β'.) Άπδ της έν
άρξεως τών έχθροπραξιών μέχρι της παρά τδ Βαϊσσεμβοΰργον μά-

Γρΐφος 2ος.

χης. γ'.) Ή μάχη τοΰ Βαϊσσεμβούργου. δ’.) Ή μάχη της Βοέρτ 
(Voerth). ε'.) Αί πρδ τοΰ Μέτς μάχαι. ς'.') Ή παρά την Βωμδν 
μάχη, ζ'.) Ή παρά τδ Σεδάν μάχη, η'.) Είσοδος τών Γερμανών 
εις Ράϊμς. θ'.) "Αλωσις τοΰ φρουρίου Λάν (Laon). ί.) Ή έν Πα- 
ρισίοις έπανάστασις καί ή πτώσις της αυτοκρατορίας, ιά.) Άλω- 
σις της Τοόλ. ιβ'.) Πολιορκία καί άλωσις τοΰ Στρασβούργου, 
ιγ'.) Πολιορκία καί συνθηκολόγησις τοΰ Μέτς. ιδ'.) Συνθηκολό- 
γησις τών μικρών φρουρίων, ιέ.) Ή πρδς τους Παρισίους πορεία 
τοΰ στρατοϋ και ή πολιορκία αΰτών. ις’.) Πρώτη έ'ξοδος τών πο- 
λιορκουμενων. ιζ'.) Ό βομβαρδισμδς τών Παρισίων. ιή.) Ή Γερ
μανική αυτοκρατορία, ιθ'.) Παράδοσις τών Παριοίων. κ'>) Ή Γαλ
λία ύπδ την δικτατορίαν τοΰ Γαμβέτα. κά.) Αί παρά τδν Αοάρ 
και Σάρθ μάχαι. κβ'.) "Αλωσις τών λοιπών φρουρίων. Έξακολού- 
θησις τοΰ άγώνος έν τη Βορείω Γαλλία, κγ'.) Οί αγώνες τοΰ ύπδ 
τδν Βερδέρ σώματος, κδ'.) Ή πολιορκία τοΰ Βελφόρ. κέ.) Ή κα
ταστροφή τοΰ ύπδ τδν Βούρβαχην στρατοϋ.

Τδ Γ'. τμήμα έχει, ώς τδ Α'., δύο μόνα κεφάλαια, ών τδ ά.. 
έπιγράφεται Οί προκαταρκτικοί οροί τής ειρήνης, τδ δέ β'. Ή 
σννομολόγησις τής όριστικής ειρήνης.

Έκ τοΰ σκελετού τούτου καταφαίνεται καί τδ πλήρες καί τδ 
ευμέθοδον τοΰ συγγράμματος, ούτινος την άνάγνωσιν συνιστώμεν 
εις τους φιλίστορας· παραλείπεται δ’έν αΰτω, άτε μή άναγομένη 
εις τδν καθ’ αύτδ γάλλο-γερμανικδν πόλεμον, ή έν τω μεταξύ 
έκραγεϊσα έν Παρισίοις φρικώδης έπανάστασις, ή άποδείξασά δτι 
έν τη πόλει έκείνη, τη ώς πρωτευούση τοΰ πολιτισμού θεωρουμέ- 
νη, έ'ζων άνθρωποι, δυστυχώς οΰχί κοινοί, οϊτινες έφάνησαν πολλω 
και αΰτών τών αγρίων θηρίων θηριωδέστεροι.

Ή ιστορία τοΰ γαλλο-γερμανικοΰ πολέμου τιμάται δρ. 8, έμ- 
περιέχουσα 428 σελ. εις μέγα 8ον, καί εύρίσκεται ένταΰθα παρά 
τω κ. Φωτίω Ξανθίδη καί τω βιβλιοπώλη κ. Άθανασίω Ζαχαρίου..

ΛΥΣΕΙΣ
τοΰ 1ου αινίγματος — Ννκτερίς.

τών λογογρίφων
ί. Τφ δνστνχονντι μή έπιγέλα
2. Μηδένα μισεί, δπως μή μισηθης.

τοΰ 1ου γρίφου
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'/δον ή γή τον Βνζαντος, ίδοίι ή Νέα Ρώμη.
τον Κωνσταντίνον ή σκιά τήν κατοικεί ακόμη.

Ύπδ τών κ. κ. Ίωάννου Ααζάρου Παπαδοπούλου, Αρμοδίου' 
Χαμουδοπούλου (έκ Σμύρνης), Ίωάννου Δ. Εμμανουήλ, A. I. 
Χατζοπούλου καί I. Τ. Άντωνιάδου (έκ Κωνσταντινουπόλεως).

Αίνιγμα 2ον.
Είμαι έπίτροποςτοΰ ήλιου 
Έπί τής σφαίρας τής ύδρογείου 
Είμαι μονάρχης ένθρονισμένος 
Μέ λαμπρδν ςέμμα ςεφανωμέ- 

νος.
Είμαι πιςότατος τών πιςών σου 
Γνωρίζω πλήθος τών μυςικών 

σου, 
Μέ δλον δτι μέ καταθλίβεις 
Μ'άγνωμοσύνην μέ ανταμείβεις

Μ5 δλον τδν θρόνον καί τήν ςολήν μου 
Πολλάκις τέμνεις τήν κεφαλήν μου. 
’Αν καί άμέσως γεννάται άλλη, 
Ή χειρ σου δ’ αυθις τήν καταβάλλει. 
Τί φλόγα τρέφω εις τήν καρδίαν
Διά τοσαύτην άχαριστίαν!
Δίδ καί τήκομαι καί χαυνοΰμαι 
Καί κατ’ ολίγον άπονεκροΰμαι. 
Πολλάκις πίπτω πρδ τών ποδών μου 
Κι’ άμέσως βρίσκω τδν θάνατόνμου.

Παροράματα.
Τόμ. Β'. σελ. 386 αινίγματος 11 ςιχ. 7 άντί εΰγενεϊς γράφε 

εύγενής. — ό 18 ςιχ. γραπτέος: Καί τάς άλλας γείτονας μον 
άδελφάς έάν ήξενρ^ς. Τόμ. Γ". σελ. 34 ςίχ. 7 άντί έπί τής' 
νενράς έκείνης μετάβηΟι γρ. άπδ τής νευράς έκείνης μετάβηθι-


