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Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

"Ενεκα σπουδαιοτάτων λόγωνδιαχόπτο- 
μεν προς καιρόν τήν συνέχειαν της ((II ο- 
λ ι τ ι χ ή ς κ ω μ ω δ ί α ς  τ ή ς  Ε υ ρ ώ π η ς . »  
Ά ν τ ’ αύτής δ’ άρχόμεΟα άπό τοΰ παρόν
τος φύλλου δημοσιεύοντες ώραϊον ανέκδο
τον έ'ργον τοϋ Jules Verne έπιγραφόμενον 
ο'Η ’Α τ μ ή λ α τ ο ς  Ο ί κ ί α  ή Γ Ι ε ρ ι ή  
γ η σ ι ς  έν τί)  μ ε σ η μ β ρ ι ν ή  Ί ν δ ι κ ϊ ) . »

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ χαιρετίζει έγκαρδίως πάσας 

:άς συνάδελφους εφημερίδας καί πάντα τα  πε 

ριοδικά, ών ή σύνταξις κατανοούσα την ύψηλην 

;ής καλώς έννοουμένης δημοσιογραφίας α π ο

στολήν, ώς καί την σπουδαιότητα τοΰ αμοι

βαίου τών διακεκριμμένων οργάνων αύτής δ ε 

σμού, μηΉ.Ιω c ό' νππ.Ιαρύ άνο^σα αΰτψν ώτ 

άπΛοϋν κερδοσκοπίας επιτήδευμα, έ’σπευσε ποο- 

θύμως ν’ άνταλλάξη μετά τοΰ «'Ελληνισμού» 

τό έαυτής φύλλον. ’Εκφράζει δε την βκθεΐαν 

αυτού ευγνωμοσύνην είς πάντας, δσοι συνετε- 

λεσαν οπωσδήποτε είς εύόδωσιν τοΰ κοινωφε

λούς αύτοΰ σκοπού, οΰτινος ή κατανόησις πκ 

ρεσκεύασε τ /jv καλλίστην υποδοχήν τοΰ α Έ λ - 

ληνισμού» εντός καί εκτός τή ς 'Ε λ λ ά δ ο ς , σπευ- 

δόντων πλείστων αγαθών πατριωτών εύγενώς 

καί προθύμως νά συνδράμωσιν αύτόν ηθικώς τε 

καί ΰλικώς. Ούδόλο>ς δ ’ άμφιβάλλομεν δτι καί 

η ταχυδρομική υπηρεσία ήτε κεντρική καί ή 

εν ταΐς έπαρχίαις μεθ’ ίερότητος έπιτελούσα τά 

εαυτής καθήκοντα θέλει εΰκρεστηθή νά λάβη 

την δέουσαν πρόνοιαν, δπως μη πκρακωλύηται 

οπωσδήποτε ή ευχερής, καί έγκαιρος τοΐς συν- 

δρομηταΐς παράδοσις τοΰ φύλλου τοΰ a Ε λ λ η 

νισμόν» κατά την ενβρζιν μάλιστα τοΰ σταδίου

του, δτε ανυπολόγιστοι δύνανται ν’ άποβώσι τζι 

εκδότη αί έξ οίασδηποτε έλλείψεως τών τα χυ 

δρομικών υπάλληλων προκύψουσαι ζη μ ία ι.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Α Α Ι  Θ Ε Ι Α Σ
Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η

'Οχήματα J ix r a .
’Ο λίγα έν τίΐ παρούση μου θέλω σοί ε"πει 

περί τών οχημάτω ν καί λίκνων τών νηπίων. 

Τά οχήμ α τα , ώς γινώσκεις έν οις περιφέρουν 

τά νεογνά είσί κινδυνωδέστατα ενεκα τών συν- 

ταράξεων εΰς ό άνασεισμός αΰτών κινούμενων 

επιφέρει είς τόν μικρόν εγκέφαλον τών νηπίων. 

'Ο άνασεισμός ούτος, ώς βεβαιοΰσιν οί ιατροί 

(χαί τοΰτο μάλλον εφαρμόζεται είς τάς έν 'Ε λ - 

λάδι έν μεγίστη εύρισκομενας χρησει κούνιαc) 
είναι η πρώτη α ιτία  τής φθοροποιού μ ηνιγγίτι- 

δος. Ή έκ τής τοιαύτης άνακινησεως βλάβη 

ασφαλώς βεβκιοΰται έκ τοΰ νωθρού καί κοψι- 
α/μέγου τρόπου τών πλείστων έξ αύτών, έν ώ 

τά μη λικνιζόμενα καί έκεΐνα απερ αί μητέρες 

καί τροφοί αύτών φερουσιν έπί τών βραχιόνων 

ίιατηοοΰνται ακμαία καί ζωηρά Ά λ λ ω ς τε εν 

τοΐς βααχίοιι τής τροφού είσίν έν μείζονι άσφα- 

λεία η  έν τφ  όχ ημ α τι- δ ιό τ ι  αυτη ούδόλως φρον

τίζει έάν τό δχημα καί τό έν αύτώ νήπιον 

π λ ή ττετα ι ύπό τοΰ ήλιου η τής βροχής. ’Ενώ 

κρατούσα αύτό είς τάς άγκάλας της άναγκαίως 

προφυλάττει αύτό, προφυλλάττουσα έαυτήν 

έκ τε  τοΰ ήλίου καί βροχής καί τών άλλων 

κινδύνων, ών οί τρομερότεροι προέρχονται έν Ά -  

θήναις μάλιστα, έκ τής έπικρατησάσης κακής 

συνήθειας τοΰ.νά τρέχωσιν αί άμαξαι άπό ρυμοΰ. 

’Ά λ λ ω ς τε είς πόσους κινδύνους ανατροπής ε 

νεκα τής αβελτηρίας καί άνεπιτηδειότητος τής



τροφού δέν ύπόκειται τό μικρόν τοϋ νηπίου ό'- 

χγίμκ . . .
Μη θεσ^ς λοιπόν τό τέκνον σου εις λίκνον, 

δ ιότι « ί  ουτω πράττουσαι όπως άπαλλαγώσι 

μικρού κόπου τής άποκοιμησεως αΰτοϋ έν ταΐς 

άγκάλαις των καταδικάζουσι τά  δυστυχή τέκνα 

των εϊς πολλά δεινά. ’Έ χ ε  διά  τό τέκνον σου 

μικράν κλίνν)ν υ! κάλλιον άπλήν στρωμνήν πάν

τοτε παρά σοί κειμένων, συγκειμ.ένΥιν δ ’ έκ 

δερμάτων προβάτων, άπερ είσί μ.αλθκκώτατα 

καί άδιαπέρκστα εϊς τό υδωρ. 'Γην πρω'ίκν έ'κ- 

θετε τά  δέρματα ταϋτα εις τόν ήλιον οπως άε- 

ρισθώσιν και ένταυτψ .ξηρκνθώσιν. Άποσκορά- 

κισον μ,κκράν τοϋ οί'κου σου την πολυτέλειαν 

καί ’ήδυπάΟειαν, έ'θισον δέ τό σόν τέκνον έξ 

απαλών ονύχων εις την απ λότητα κα ί εγκρά

τειαν καί κατάστησον αΰτό ικανόν ό'πως άγογ- 

γύστως ύποφέργι πασαν στέρησιν και κακου

χίαν . . .

Α Χ Θ Ω

Γ Ρ Α Φ Η —1Τ Γ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

V ou s  s a u r e z  d e  qui v i e n t  c e t  a r t  iDgenieux.
D e  p e i n d r e  la  p a r o l e  et  d e  p a r l e r  a u x  y e u x .

BRE BEUF.

Ή ζωγραφική άναμφιβόλως προηγηθη της 

γραφής έπειδη φυσικωτέρα η διά  χαρακτήρων, 

έ'στω καί ατελών καί χονδροειδών, αναπαρα

γω γή τοϋ άντικειμένου, οΰτινος έπιθυμ,οΰμεν 

διατηρήσαι την μνημην, η ή έ'κφρασις τοϋ όνό- 

μ,ατός του διά  συμ.βολικών σημείων, άπερ έτέ- 

θησαν εϊς χρήσιν μ-όνον όταν τοΰ κύκλου τών 

ιδεών καί αναγκών εύρυνθέντος, ηναγκάσθησαν 

δημιουργήσαι γλώσσαν γραπτήν, δυναμ.ένην εϊ- 

κονίσαι οΰχί πραγματικάς μορφάς, άλλ’ ετε- 

ρόν τ ι.

*Όπως ποτ’ άν γ, υπάρχει έν ταΐς άνθρωπί- 

ναις άνακαλύψεσι, έν ταΐς τέχναις ών την γέν- 

νησιν όφείλομεν τ $  άνάγκν) η εύφυΐα, τ ί θαυ- 

μαστότερον της ίκανότητος ταύτης τοϋ δ ια τ η - 

ρεΐν διά  χαρακτήρων τόν φυγάδα λόγον, καί 

διά  κινησεως της γραφίδος διαιωνίζειν, τό τά 

μάλιστα πεπερασμένον τόν λόγον. Τοϋ χαράτ- 

τει^ οΰχί έν τ·/) ,'μνημγι άλλ’ έν άσφαλεστέρω 

μέρει, την ιστορίαν τοϋ παρελθόντος, τοϋ άντα-

ποκρίνεσθχι άλλως καί οΰ^ί διά  τής φωνής ; Οΐ 

σοφοί ίσχύρίσθησαν πολλάκις ότι ή τέχνη το: 

γράφειν ειν/α θεΐον δώρον, δοθέν ταυτοχρόνως 

μ ετά τοϋ λόγου, τοσοΰτον ή άνακάλυψις αυτη 

εφαινετο αύτοΐς ανώτερα της εύφυΐκς τών άπο- 

γόνων τοϋ Ά δ ά μ . Ό  “Ά γ ιο ς Αΰγουστΐνος ΰπε 

στήριξε την γνώμην ταύτην, ό 'Ά γιος Κύριλ 

λος άποδιόωσι την έ^εύρεσιν τής γραφές τών 

Μ (ιυ :η . θ'. "Έλληνες άπένειμ.ον την τιμήν ταύ 

την τώ Κάόμω, καί οί Αιγύπτιοι ένί τών βκσι 

λϊω ν αΰτών, τώ  Μ έιητι. Ά λ λ ’ ό έξευρετης, έάν 

•/I εις, εαν ή τέχνη τοϋ γράφειν δέν ϊ'/Ύ, θείκν 

καταγωγήν καί δεν ϋπηγορεύΟη ΰπό τού Ά δ ά μ  

τοΐς απογόνοις αΰτοϋ ώς οΰράνιον δώρον καί ΰπό 

τών υιών τοϋ Νώε τ7\ δ ιά  τοϋ κατακλυσμού 

κναμ,ορφωθείσ·/) άνΟρωπότητι ώς κληροδότημ,α 

της πρώτης της γης ηλικίας, ό έξευρέτης ού 

τος, τώ  όποίφ ή άνθρωπότης έ δ ;ι  νά προσφέρν) 

λιβανωτά . . . είναι άγνωστος.

Ως αρτι ελεςαμ.εν, άρχαιοτάτη πασών τών 

γραφών είναι ή προσωπογραφία (μορφών είκόνι· 

σις) ή  πραγματικόν είκονίζουσα άντικείμενον 

έάν δέ τό 0ν τοΰτο ην μεταφυσικόν, πκρίστων 

αύτό συμβολικώς). 'Ο αλέκτωρ ην εμ.βλημ.α τής 

προνοίκς, ό λέων της ισχύος, τό ρόδον της κα λ

λονής’ τά περιοδικά πτηνά έδηλουν τάς ώρας 

τού έ'τους· όφις δάκνων την κέρκον του, υ) άπλού 

στερον κύκλος παρίστα την άναρχον καί ά τε- 

λευτητον αιω νιότητα. Ή  σν.Ι.Ιαβιχη η φωνη
τική γραφή, ίίττον τής ύχοησζιχης άπ λή, φυ 

σικώς διεδεχθη ταύτην. Α υτη διά  σημείου πκ- 

ριστφ τάς διαφόρους της λέξεως συλλαβάς, σχε

δόν ώ;περ οί ευνόητοι γρίφοι ους πρό τινο; 

έβλεπομεν έν τοΐς καλύμμασι τών σακχαροπω 

λών. Οΰτως ή εικονιστική γραφή όπως δηλώσν) 

τό πτηνόν αίγοθή.Ιης είκόνιζε τό περί ού ό λό 

γος πτηνόν. Ή φωνητικη γραφή παρίστα αύτό 

διά αίγ6ζ καί θη.Ιής. "Ώ στε ό γρίφος είχεν άρ- 

χαιοτάτην καταγω γήν.

Ή ά.Ιφαβητιχή γραφή ή Οέτουσα άντίστοι 

χον έκάστν) φωνητικί) έκφράσει γράμμα, ή έπ ι- 

τρέπουσα την αναπαραγωγήν ού μόνον τών ονο

μάτων, χρονολογιών καί συμβεβηκότων, άλλά 

καί αύτών τών ϊδεών οΐαι έν τώ έγκεφκλ>φ γεν 

νώνται’ η γραφή α υτη , ή ουσα αληθώς ό Οαυ· 

μάσιος της διανοίας οδηγός, ΰπό πάντων τών 

λαών παρεδεχΟη, έν τοΐς άρχαιοτάτοις τών ό

ποιων μνημείοις εΰρίσκομεν λείψανα ταύτης.

Τνΐν έξεύρεσιν ταύτης άπεδιδον τοΐς Φοινιξι.

Οί Αιγύπτιοι έγίνωσκον τάς τρεις ταυτας γρκ- 

<ράς πολλάκις μετκχειρισθεντες ταύτας συγχρό

νως, ώς καί οί Σίναι. Οί 'Ρω μ αίοι, έν ταΐς άρ- 

χαίαις έπιγραφαΐς τών ναών των εχρησκντο τ/ί 

εικονιστική γρκφ-? · Μεξικανοί ί) Ατζεκο 

έγίνωσκον καί ουτοι την πρώτην ταύτην γρζ- 

φην, καί αΰτοί οί άγριοι της βορείου Αμερικής, 

^αράσσοντες διά  χρωμάτων, έπί τών δερμάτων 

τών βουβάλων, την άνάμνησιν τών μαχών των 

καί Οηρών, κατέδειξαν άπαξ ετι ότι ΰπάρχουσι 

τέ/ν α ι τινές καί γνώσεις κοινόν κληροδότημα 

τών απογόνων τοϋ Ά δ ά μ .. Μήπως και ό χρω 

ματισμός τοΰ δέρματος τών κατοίκων τών νή

σων της νοτίου Α μ ερικής καί τών έουθροδερ- 

μων, δέν είναι γραφή εικονιστική.
“Ά π α σ α ι αί οΰσίαι εδοκιμασθησαν εν τγί γρα- 

φ·/;. Α ί άρχαιόταται της ιστορίας σελίδες είσί 

γεγραμμέναι έπί κεράμων, οστράκων λίθων ν| 

μαρμάρων μάρτυρες οί ναοί και πυραμιόες της 

Αϊγύπτου, τά  έρείπια της ΙΙερσεπόλεως, Β κ- 

βυλώνος καί Νινευ^:, ενθα άπειρος πληθΰς ένε- 

πιγράφων κεράμων εΰρέθησαν, 'Η ιστορία τών 

αρχαίων αΰτών λαών εν αύτοΐς γεγραπται . . . 

άλλά τίς γινώσκει ά^αγνώσαι ταύτην ; Αί π λ ά 

κες έφ’ ών ό Κύριος έχάραξε τάς δέκα έντολάς 

ίΐσαν έκ λίθου. Οί ναοί, α γαλματα, στηλαι, 

μνημεία κλπ. της Έ λλαόος, καλύπτονται επ ι

γραφών, ώς καί της 'Ρ ώ μ η ς, καί εν αΰτν) τ·^ 

βορείω Εΰρώπ·/) μ-έχρι της Ακνικς, Σουηδίας καί 

αΰτής τής ’Ισλανδίας εΰρέθησαν5βράχοι κεκα- 

λυμμένοι αρχαίων έπιγραφών διά ρνηχώι- γραμ 

μάτων. Ό  πιστός λίθος έτηρησε τούς χαρακτή

ρας, οΰς ή σμίλη ένεπιστεύθη αύτφ, άλλ’ ή 

μνημη τών ανθρώπων άπώλεσε"την άνάμνησιν 

τών άοχαίων γλωσσών καί αι κέραμοι τ Τίς Νι 

νευΐ ώς καί οί βράχοι τ ή ς  Βαλτικής εϊσί μυ

στήριον. Έχρησαντο καί μετάλλοις πρός δια·· 

τήρησιν τών γραπτών παραδόσεων. Οί νόμοι 

τής dcodexadi.ltcV) βάσις τού Ρωμαϊκού δ ι 

καίου, έπί χαλκών πινάκων ησαν κεχαραγμε- 

νοι. Τ ά  εργκ τοϋ Ησιόδου διετηροϋντο έπί μο- 

λυβδίνων έλασμ.άτων, έν τώ  θησαυροφυλακειφ 

τοΰ v3cou τ£>ν Mo’̂ cC>v εν ο *Λεγ5ίί

άρχιερεΰς Άαρών καί οί διάδοχοι αΰτοΰ εφερον 

έπί τής μίτρας χρυσοϋν ελκσμκ φερον τας λ=·ξεις 

βΆγία<Τμα Kvp lov8 έξ. ΚΗ. 3 7 .  Ι α  όνομ.ατα 

τών δώ δεκα φυλών τοϋ Ισραήλ ησαν γεγραμ-

μ.ένα έπί δύο πολυτίμων λίθων προσηρμοσμ,ε- 

νων έπί τοϋ εφόόον *?ι τών επωμιδων τοϋ αρχιε

ρατικού ενδύματος. Οι Ιουδαίοι εγραφον καί 

έπί διφθερών. Τ ά  συβιλλιχ βιβλία -Τισαν γ ^γ ρ κ ^- 

μένα έπί λινού υφάσματος. Οί ’Αθηναίοι εγρα

φον έπί μετάξινου πέπλου έξηρτημενου έν τφ  

ναζ> τής Ά θηνας, τά  όνόματα τών ΰπερ πατρί- 

δος πιπτόντων, οί δέ νόμ.οι τοϋ Σόλονος ησαν 

κεχαραγμένοι έπί δρυίνων σανίδων. Απαντες 

οί λαοί έγραψαν έπί φύλλων και φλοιών δέν

δρων, άλλ’ ή γενικήν λαβοϋσα χρήσιν φυτική 

δλη υπήρξαν οί πάπυροι. Οί τό στέλεχος τοΰ 

πολυτίμου αΰτοϋ καλαμ.ου περιβαλλοντες φλοιοί 

έ^ρησίμευσαν τό πρώτον "ο ΐς  Αιγυπτιοις, ως 

y άρτης καί βασιλεύοντος τοϋ Ά μάσιος 5 8 9  π .

X. έξηχθησαν τή ς  Α ίγύπτου γενικής απολαβόν-

τες ζητησεως.
Οταν ό Κνηίος Ταρέντιος γοαμματεύς τής 

γερουσίας άνεκάλυψε τόν τάφον τοϋ Νουμα Πομ- 

πηίου έν τίό όρει Ίανικούλω, εύρε παρα τώ σώ- 

ματι τού βασιλέως τούτου δώ δεκα βιβλία γ ε- 

γραμμένιχ ελληνιστί και λατινιστί πραγματευό 

μενα νομοθεσίαν καί φιλοσοφίαν" τα  βιβλνία 

ταϋτα ·ιίσαν γεγραμ.μενα επι ρητινωμένου π α 

πύρου. Ή  μ,ετάφρασις τών ΈβδομήκοΥΤα  γενο- 

μένη έπί τοϋ βασιλεως Πτολεμ.αιου τοϋ Φ ιλ α - 

δέλφου, διατηρηθεΐσα έν τή  βιβλιοΟηκη τής 

Αλεξάνδρειάς, ί τ ο  γέγραμμενη επι πάπυρου, ού 

καλουμ.ένου ΰπό τών Ε λλήνω ν βιβ.Ιοζ ελκοον 

τό όνομα τά  έν αΰτώ γραφεντα ίερα βιβλία·

Ή συνηθης χρήσις τοϋ παπύρου έπεφερε την 

άχρηστίκν τών άλαλων ειδών γρκφής ως διφθε- 

ρκς, έλεφαντοστοϋ κ λ π ., μέχρι ου ο βκσιλευς 

Πτολεμαίος ό Εΰεργέτης άπηγόρευσε την έ ;α -  

γωγην τού παπύρου- τό τοιοϋτον άνησύχησεν

ολίγον τούς σοφούς αλλ
Ή  πενία ζέχνας κατεργάζεται.

Οί βασιλείς τών Περγάμων ’Ά ττα λ ος κκί Εΰ- 

μένης, οιτινες άμφότεροι έκκλλιέργησαν και θερ

μώς ΰπεστηριξαν τά  γράμματα, έφεϋρον νέον 

τρόπον παρασκευής τής δοράς τών ζωων' κκι 

κατεσκεύασαν την διφθέραν, επωφελώς τό Αιγυ

πτιακόν φυτόν άντικκταστησασαν.
Ό  πάπυρος, ή διφθέρα περιτυλισσομενα περι 

ράβδον ξυλίνην, έχρησίμευον πρός μεταγραφήν 

μακρών χειρογράφων ϊι αλληλογραφίαν. Διά σ η

μειώσεις, γραμμάτια κλπ. οί άρχκΐοι μ ετεχ ει- 

ρίζοντο τεμάχια  έλεφαντοστοϋ ·7ι ξύλου. Π ολ-



λχκις κηρφ περιήλειφον ταΰτα δπως δύνανται 

τά  γρχφόμενα κατά βούλησιν άποσβέσαι. Πρός 

γραφήν δε τότε έχρώντο στύλφ γραφικφ ή γρα- 

φιδι. Ό  στύλος ούτοςήν ενίοτε κινδυνώδες δπλον. 

Ο Κχΐσαρ, άμυνόμενός τοΐς δολοφόνοις αύτοΰ, 

επληγωσεν ενα αύτών διά  τοϋ στύλου, καί ό 

μαρτυς Κασσιανός, δστις ήν διδάσκαλος, παρα- 

δοθεις τοΐς μαθηταΐς αύτοΰ έφονεύθη διά τύλου·

Έ π ι τοΰ παπύρου εγραφον διά λεπτυνθέντος 

καλαμου, οργάνου έν κοινή ετι χρήσει παρά 

Τουρκοις καί Ά ρα ψ ι δντος. Έ π ί της διφθέρας 

εχαρασσον τ α ? λεζεις διά γραφίδος. Ώ ς καλύμ

μ α τα  αυτών προύτίμων τά  ξύλα τνίς κέδρου ής 

το αδιαφθορον διετήρει τά χειρόγραφα.

Οι αρχαίοι Ελληνες καί Λατίνοι έ’γραφον, 

ωςπερ ήμεΐς έξ αριστερών πρός τά  δεξιά. Οί 

Ε β ρ α ίο ι καί άπαντες οί τής Σ ημ ιτικής φυλής 

λαοί γράφουσιν έκ δεξιών πρός τ ’ αριστερά. Ή 

μελάνη, ης χρησιν εποιοΰντο οι 'Ρω μαίοι είχε 

συνθεσιν σχεδόν όμοίαν τή  ήμετέρίί. Έχρώντο 

επίσης χρυσή καί άργυρέ μελαν·/]. Οί αύτοκρά- 

τορες τής Κων[πολεως ύπέγραφον διά μελάνης 

πορφυρές. Παρα τοΐς 'Ρω μαίοις ή μεταξύ τών 

γραμμών απόστασις ην περίπου ήμίσεως δα κτύ

λου. Έ π ί τών πρωτων βασιλέων ή απόστασις 

α υτη ην τριπλασία, ήλλαττώ θη δέ κανονικώς.

(ereerai συνέχει*)

Γ  Α Σ Τ Ρ Ο  Α Ο Γ Ι Α

Τ α  μελη τοΰ σώματος κατηγοροΰσι τίίς γ α 

στρός οτι παντα τον χρόνον ύπέρ αΰτής κο- 

πιώντα τυραννοΰνται. ’Ενώπιον δέ δικαστών 

αμερόληπτων δικαζόμενα άπολογοΰνται ώςέξίίς.

Κ ΕΦ Α Λ Η

Έ π ρεπ ε μέν, ώ όενδρες δικασταί, ούδέν έξ 

ημών τών μελών τοΰ σώματος νά όρέγηται 

πλειότερον τοϋ δέοντος, δπερ άποβαίνει τοΐς 

οίλλοις βλαοερον καί ουτω οΰτε δικαστηρίων, 

οΰτε συνηγόρων, ούδ’ άλλου τίνος ηθέλομεν εχει 
ανάγκην.

Τό μέτρον τοΰτο, ή  άρχή αΰτη, ά π ήλλα ττε 

τών άνωτερω πάντων ού μόνον ήμας τούς φύ

σει άδιαζεύκτους, άλλά καί έ'θνη καί πόλεις 

και εταιρείας και εξησφάλιζε τήν ειρήνην καί

την ομόνοιαν είς ταΰτα πάντα άνευ της ανάγ

κης τών εν τοΐς δικαστηρίοις γιγνομένων.

Ά λ λ ’ έπειδη τινες δευτέραν την κοινήν ησυ

χίαν της έαυτών ραστώνης καί άπολαύσεως ή -  

θελησαν, είς τοσοΰτον πλεονεξίας καί αδικίας 

προεληλύθησαν, ώστε καί δικαστηρίων καί νό

μων καί συνηγόρων καί δικαστών ή δη  έ’χομεν 

ανάγκην διότι πρός αυτούς ώς πρός σωτνίρας οί 

αδικούμενοι καταφεύγουσι.

Τούτων δέ τών αδικούμενων, έπειδή ΰμεΐς, 

ώ άνδρες δικα στα ί, έτάχθητε προσταται καί 

φύλαγες καΐ όμωμόκατε νά κρίνητε τάς διαφο

ράς αύτών άποδίδοντες έκάστω τό δίκαιον, δέν 

θά φανώμεν Ομΐν οχληροί, έάν πολλά καί δεινά 

πεπονθότες ύπό τής καταράτου ταύτης γαστρός 

και οϋκ όλ.ιγα αναμενοντες, προβάλλομεν ύμΐν 

τα δίκαια ημών έξαιτούμενοι τήν δέουσαν ίκ α - 
νοποίησιν.

Έγεννήθημεν μέν, ώ άνδρες δικασταί, καθ’ 

ένα έκαστον νά μή δύναται νά ζ ή ’ άλλ’ όμο- 

δ ια ιτοι καί όμόσκηνοι δντες ώς έν άρίστη δ η 

μοκρατία καί έν ένί σώματι προσφύντες, ώ μ ο- 

λογησαμεν οπως, 8 έκαστος δύναται καί δ ι’ 8 
πεφυκε, τοΰτο καί νά συνεισφέργι τω  κοινώ ά -  

προσποιητως. Καί κατά την ομολογίαν ήμών 

ταυτην, εις καί μόνος νόμος διεΐπεν ήμας πρό

τερον, καθ’ ον, ό'σα ηθέλομεν δυνηθη καί έκ τής 

γεωργίας καί εκ της δημιουργίας καί άφ’ οΐας 

δηποτε άλλης προνοίας νάπροσπορισθώμεν αναγ

καία , ταυτν) τ ή  γκστρί παρείχομεν πρός τροφήν 

καί διατήρησιν συμπάντων ήμών. Α ύτή δέ εύ- 

γνωμόνως τά  έδεσματα ταΰτα δεχόμενη καί 

διϋλίζουσα, είς αίμα μετέβαλλε πρός αΰξησιν 

καί συντήρησιν ήμών.

Καί εν δσω μέν άπλοΰν καί άπέριττον βίον 

δι·/)γε τό ζώον τοΰτο δ άνθρωπος, άκμαίας καί 

ισχυρας τάς δυνάμεις ήμών ήσθανόμεθα καί έν 

τω  ι'σω συμπεφυκότες, ώς άπό μιας γνώμης έν 

ησυχία διετελοΰμεν όημοκρατούμενοι, πάντα 

κοινά Ιχοντες καί κα τ’ ούδέν διαφέροντες. Ά λ λ ’ 

άφ’ δτου ό άνθρωπος υπό πολλών άλλων, ώς μ ή 

ωφειλε, κατεληφθη παθών καί ΰπετάγη τή 

επαρατω γαστρί, αΰτη κρατήσασα καί στασιά- 

σασα πρός ημ&ς, ώς έξ υπεροχές άφηνίασε κατά 

τών καθεστώτων πάντα υπέρ εαυτός θέλουσα 

καί πρός ούδέν τούς άλλους λογιζομένη.

Νΰν δ ’ αύτόχρημα τύραννος έγκαθεστηκυΐα 

καί φανεράν έπενεγκοΰσα ήμΐν δουλείαν, τό μέν

εαυτης δέν συνεισφέρει τφ  κοινφ καθαοώς καί 

συντελεστικώς, ήμας δέ έκβιάζει νά κοπιώμεν 

υπέρ αύτής άδιαλείπτως καί άπό παντός νά 

φέρωμεν φόρους, ους ή γη καί ή θάλασσα τρέ

φει μή έπιτρεπουσα τήν έλαχίστην άνεσιν καί 

τόν άναγκαΐον ΰπνον.

Τοιαΰτα πάσχοντες καί διηνεκώς ύπό της 

κοπροθήκης ταύτης τυραννούμενοι χωρίς νά δυ- 

νάμεθα ν’ άντεπεξέλθωμεν κατ’ αύτής οΰδέ 

κα τ’ άλλόν τινα τρόπον νά ΰφαρπάσωμεν εαυ

τούς τής δουλείας, κατεφύγομεν πρός ύμας, ώ 

δικασταί, οΐτινες τό ϊ'σον έν πασι κατά τούς 

σωτήρας νόμους άπονέμοντες θέλετε δυνηθή νά 

πράξητέ τ ι καί πρός άπαλλαγήν ήμών.

Ε π ε ιδ ή  δέ ά οί νόμοι κελεύουσι, ταΰτα ΰμεΐς 

έστέ κύριοι νά φέρητε είς έ'ργον, δεόμεθα καί 

ίκετεύομεν ύμας, ΐνα μ ή μας έγκαταλίπητε 

άεννάως τυοαννουμένους καί έν δουλεία αισχρά 

καί δσημέοαι αισχρότερα καθισταμέν·/) δ ια τε- 

λ.οΰντας.

Κ α ί εί μέν συνέβαινε ήμΐν, ό',τι καί ταΐς 

δουλεύουσι πόλεσιν* έάν δηλονότι ήδυνάμεθα ώς 

αΰται, εστω καί πρός παρηγορίαν, νά λεγωμεν' 

ή δη  παύσεται, ή δη  τεθνήξεται καί μ ετ’ ολίγον 

χαλεπής δεσποίνης άπαλλαγησόμεθα, τό πράγ

μα ήν πως άνεκτόν' νΰν δ ’ δτε όρώντες άνα- 

φαίρετον τό κακόν καί τήν δουλείαν άίδιον, πώς 

δυνάμεθα νά ύποφέρωμεν; Έ ά ν πρέπν) νά ζγ 
τις διηνεκώς ύπό βίαν καί τυραννίαν, δέν είνε 

αίρετώ:ερον νά μή ζή ; Έ ν  μέν τ φ  θανά'.ω τό 

ήδύ τοΰ βίου, δπερ ή πείρα άφαιρεΐ, μένει άνάλ- 

γητον έν τή  άναισθησίορ' έν δέ τφ  δουλεύειν 

διηνεκώς, μένει άίδιον έκεΐνο, δπερ πικράν καί 

χαλεπήν παρέχει τήν αίσθησιν διότι καί τήν 

ελπίδα τοΰ ποθ’ ύστερον ευ ζήν άφαιρεΐ.

Ό  θεός διεΐλ ε τόν χρόνον είς νύκτα καί ή - 

μέραν οί δ ’ άνθρωποι τήν μέν ήμέραν εργαζό

μενοι άναπαύονται τήν νύκτα- άλλ’ αΰτη οΰτε 

ήμέραν οΰτε νύκτα, οΰδέ τάς πρός εύλάβειαν 

καί άνάπαυσιν τεταγμένας έορτάς μας άφίνει 

νά ήσυχάσωμεν τό παράπαν.

Καί δσα μέν ή Κεφαλή έγώ καί τά  λοιπά 

μέλη έν διηνεκεΐ περισπασμφ καί ίδρώτι δ ια τε- 

λοΰντες ύπέρ αύτίίς κοπιώμεν καί πάσχομεν 

βλέπετε. Τ ί δέ νά εί'πτ) τις περί τοΰ βέλτιστου 

αύτή τούτου γείτονος τοΰ φάρυγγος, δστις οΰδέ 

στιγμές άναπαύσεως απολαύει υποχρεωμένος 

καί έν ΰπνω έ'τι νά δέχ η τα ι τά  είς αύτήν ώς

έπ’ οχετόν καταπεμπόμενα. Ε κ τ ό ς  δέ τούτων 

τοσούτων καί τοιούτων δντων δέν βλέπετε, ώ 

άνδρες οΰδέ λογίζεσθε πόσα παρά τοΐς άνθριί)- 

ποις δεινά καί χαλεπά δι’ αύτήν έπεπόλασαν ; 

Πόθεν οί λησταί, οί λω ποδύται, οί ιερόσυλοι, 

οί τάς δίκας δικάζοντες καί τούς δρκους έπ’ έ -  

λαχίστοις λήμμασι παραβαίνοντες; Είς λαγωάς, 

ή χοιρίδιον, ή άνθοσμία;, ή άψινθίτης, ή τ ο ι-  

οΰτον τι τη  δεσποίνν) ταύττ) προσφερόμενον άφ’ 

εσπέρας, εϋθύς τήν πρωίαν έτεραλκή έποίησε 

τήν της δίκης διάγνωσιν. Οΰτε νόμος, οΰτε ή- 

γεμών, ούδ’ άλλος τις ισχύει απέναντι της Κοι

λίας διαταττούσης- δι’ δ καί δ ι’ άσέβειαν δ ι 

καίως δύναταί τις νά καταδιώ ξη αύτήν ώς 

πάντων τών άσεβημάτων γενομένην αιτίαν. Τ ι 

μωρίας άξιος είνε ού μόνον ό πράξας τ ι, άλλά 

καί δστις ήθελε παράσχη τήν τοΰ κακοΰ άφορ- 

μήν' δτι δέ πάντων τών έν τφ  βίω κακών 

αύτή αΰτη έστιν ή α ιτία  ούδείς ό άγνοών' επο

μένως βαρύς κ α τ’ αΰτής, ώς δέν αμφιβάλλω, 

πεσεΐται ό της δικαιοσύνης πέλεκυς δπως μή 

πλέον παραβαίντ) τούς δρους καί έξαναγκάζη 

ήμας άεννάως νά κοπιώμεν πρός κόρεσιν τής 

άκορέστου αύτης έπιθυμίας άλλ’ άρτω μόνω νά 

κορέννυται καί τούτω ούχί τρισκοπανίστω, ούδε 

σεμιδαλίτϊ], άλλ’ άπλφ καί αύτοσχεδίω.

Οί παλαιοί μΧλλον ή ΰμεΐς τών πραγμάτων 

διαγνόντες τήν άξίαν καί τό πλεονεκτικόν τίίς 

έπαράτου γαστρός διορώντες, έσκεφθησαν καί 

ΰπέβαλον ύπό κανόνα τινα καί δρον τά  σκιρτή

ματα αύτής. Συλλόγου δέ πρός τόν σκοπόν 

τοΰτον γενομένου καί πολλών λόγων, περί Ίθΰ 

τρόπου, καθ’ §ν τοΰτο έπρεπε νά γείνν) προβαλ- 

λομένων έπεκράτησε μάλλον νά χαλιναγω γή- 

σωσι διά  νηστείας τήν πολλήν αύτίίς άδειαν 

καί τροφήν μεθ’ δ καί οί πόνοι ήμών μ ετριω τε- 

ροι έγένοντο καί τά πλεΐστον τών νοσημάτων 

έξέλιπεν’ άλλ’ άφ’ δτου άθεοι τι^ες καί κοιλιό

δουλοι τήν νηστείαν έλυσαν καί τούς άλλους, 

πλήν ολίγων άνέπεισαν καί τά  νοσήματα π α

λινδρομώ καί οί πόνοι ήμΐν πολλαπλάσιοι γ ε - 

γόνασι καί ή  άπληστος αΰτη γαστήρ ά π α ιτη - 

τ ικω τέρκ φαίνεται ήπ α τα  ιχθύων καί γά λα  

στρουθιών κατά τό δή λεγόμενον, άξιοΰσα νά 

φερωμεν α ύτή .

’Ίσω ς μοί ειπν) τις έξ ΰμών δτι ή φύσις τ έ -  

τα χ ε τά  τοιαΰτα καί δτι οΰτω επομένως πρέ

π ει νά ποιώμεν τά  ΰπδ τίίς φύσεως τεταγμ ένα.



α δ ’ εγώ λέγω λήρος έστι καί ρητορικών κομ- 

ψευμάτω^ έρεσχελία· Ά λ λ ά  δέν έ'χει ουτω - ή 

φύσις λιτήν καί άπέοιττον διέταξε την τροφήν, 

ήν όμοφώνως άπαντες έδεξάμεθκ’ νΰν δε εις 

τοσοΰτον ήμΐν άντιπεριέστη τό πραγμα, ώστε 

εί'ποτε έκ τών υπαρχόντων τό ζητούμενον παρ’ 

χύτης αύτοσ^εδίως προσενέγκωμεν, στασιάζει 

ποός έαυτήν, άνω καί κάτω ύπό φίσεως άνκ- 

κυκώσκ τά  έντερα καί πύρ εκπνέει, ώσπερ Αΐ- 

τνη, όξυρεγμοϋσχ καί ανακογχιλιάζουσκ καί δέν 

παύεται πρίν ή ήμεΐς ύπό νόσου τίνος κ κ τα λ η - 

φθώμεν ή αύτή, καθάπερ οί έν μεγίστω κλύ- 

δωνι της θαλάσσης, τάς όλκάδας άποσκευά- 

ζοντες, έκκρίσεις καί έμέτους σφοδρούς άπερ- 

γά ζητα ι. Έ άν δέ πάλιν έπί τά κάτω  χ ω - 

ρήσν) τίς εύρύς οχετός θέλει εξαντλήσει τοσκΰ- 

τ α  πολυειδή τών νέων γραμματικών άμεσα τε 

καί έ'μμεσα αντικείμενα καί συμπληρώματα ; 

Σύν τούτοις δε ώσπερ μαινομένη καταψηφίζε

ται δεινόν καθ’ ήμών, δηλ αδή καί παραλύσεις 

χειρών καί ποδών καί άλγος της κεφαλής έμοΰ, 

καί όδύνας απάντων καί πολλάκις καί πυρετούς 

Καθόλου δ ’ είπεΐν ό βίος ήμών ούδέν άλλο είνε, 

ή δουλεία άίδιος άντικρυς πόνος μέν συνεχής 

τών παρόντων, φόβος δέ τών προσδοκωμένων 

καί είς ήμας αυτούς καί είς τούς έκγόνους ήμών 

εως δτου διασώ ζεται τό ανθρώπινον γένος καί 

ό ήλιος περιοδεύει τον ούρανόν.

Τα ΰτα  λοιπόν, ώ άνδρες δικα στα ί, καί τά 

τοιαΰτα ήνάγκασαν ήμας νά καταφύγωμεν είς 

τούς νόμους, μήπως παρ’ αύτοΐς ευρομεν θερα

πείαν τινα. 'Ό τ ι δ ’ αληθή ταΰτα πάντα καί 

ΰμεΐς άφ’ έαυτών καλώς, βεβαίως γινώσκεται. 

Τ ις  δ ’ ό άγνοών δτι πάντα τά  δεινά έκ ταύτης 

εϊσέφρυσχν είς τόν βίον ; στάσεις πρός έαυτούς, 

έπιβουλαί, λιμοί καί λοιμοί καί πόλεμοι πρός 

τ ε  έκυτούς καί τούς έ 'ω ’ καί ούδέν § μή έκ
• « « 9 t fγκστρο[; .«ργιας ηαιν  κνεφυτ, ·

Κ ατά ταΰτα τέλος πάντων συνάψκσθε ακρι

βώς, ώ άνδρες δικα στα ί, διότι άπαλλάττοντες 

ήμας τής φοβέρας ταύτης τυραννίας προφυλ- 

λ ά τ τ ε τ ε  συγγρόνως καί ύμας αυτούς τών δει

νών, ύφ’ ών άτωλεϊσθε.

Έ ν  τ ο ι; έτομένοις έ'χει τόν λόγον ή Γαστϊιρ.
(*/. οληίίϊ)

Π All. .

Σ Υ Μ Β Ο Λ Η
ΕΙΣ THN ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟ ΓΝ ΕΩΤΕΡΟ Τ ΔΡΑΜΑΤΟΣ1

Μεταξύ τών κλώνων έκείνων τής ιστορίας 

τών γραμμάτων καί τής τοΰ πολιτισμού, οΐτινες 

σπανίως παρεστάθησαν έν συναφή καί ετι σ π κ- 

νιώτερον μ ετ ’ ακρίβειας πως κκί έξαντλήσεως 

τοΰ θέματος, ή ιστορία τοΰ νεωτέρου όράιια- 
τος καί διά  τό σπουδαΐον τής υλης καί τάς περί 

αύτοΰ ευαρίθμους σπουδαίας πραγματείας κ α 

τέχει έκπρεπή χώραν. Καί δέν έλλείπουσι μέν 

πολλοΰ άξιαι μονογραφίκι περί διαπρεπών δρα

ματικών ποιητών, πκντοΐαι ίστορικαί άμα καί 

αισθητικαί συζητήσεις, καί έπηκριβωμέναι ερευ- 

νκι ένίων αναπτύξεων καί έμφανίσεων τοΰ δρά

ματος, άλλ’ είς συναφή ιστορίαν αύτοΰ κχτά ρ- 

χουσαι άπάσης τής μεγάλης σφαίρας, ή κάν 

ενός τών κυρίων τόπων, έ'νθκ έξϊτυλίχθ η, ά ν τ ί- 

κεινται δύο μεγάλαι δυσ^έρειαι διότι ενθεν μέν 

αι ύπάρ’/ουσχι απειροπληθείς προπαρασκευκ- 

στικκί έργασίαι τυγχάνουσιν ανόμοιοι ού μόνον 

κατά τό άξιόπιστον καί τήν έσωτερικήν αύτών 

αξίαν, άλλ’ άνισοι καί ώς πρός τήν καθόλου 

έντολήν’ ενθεν δέ διότι ύπέρ ολίγων μερών τής 

ιστορίας τοΰ δράματος συνήχθη γιγαντιαΐον 

ύλικόν συμπεπιλημένον, ή διϋλισμένον καί έπ ι- 

τυ^ώ ς έπεξειργκσμένον. Αι’ άλλους δέ πάλιν έν 

συναφείς ούχί άσημάντους καιρούς ούδεν έπρά- 

χθη καί ό καθολικήν επιχειρών έ’κθεσιν μετά 

μόχθου αναζητεί τό ύλικόν κκί άποκαλύπτε·, 

αή δυνάμενος τότε νκ έπωφεληθή αύτό, καθά- 

πεο ό ειδικός δκρήτωρ. ’Ά λ λ η  πολλώ βαθύτε- 

ρον είςδύουσκ δυςχέρεια είναι, δτι ιστορία τοΰ 

δράματος ώς καθαρώς κυρίας ποιητικής μορ

φής καί κλώνος τής γραμματολογίας, ή ίστορίκ 

τοΰ δράματος καθαρώς έν συναφή πρός τήν ύπο- 

κριτικήν καί τήν τοΰ θεάτρου άνάπτυξιν έξ α 

νάγκης δέον νάποβτί μονομερή; καί ένδεής, ώσθ’ 

ό τοιαύτην ιστορίαν έκτιθείς αναλαμβάνει τήν 

άπαίτησιν νά κατένγ) τήν γραμματολογίαν καί 

τήν σκηνικήν Ικτύλιξιν, νά γινώσκτ) έξ ϊ'σου 

τάς αξιώσεις κκί τά  κωλύματα άμφοτερων καί 

ό;θώς νά κατανο·/) καί έκλογίζηται τήν δ ιή - 

κουσαν, άλλ’ άπκραιτήτω ς μεταβαλλομένην ά λ- 

ληλεπίδρασιν αύτών. Έ ν τούτοις τοικύτη πο-

1 Geschichte des neueren Drama v. Robert Prools». 
Leipz g. 1880·

λυμάθεια, ήν τά  μάλιστα ευάριθμοι θά επ εδιω - 

κον, είναι σπκνία, καί έπομενφ τφ  λόγφ δεν 

είναι τυ^αΐον, δτι πάνυ ολίγα έ’ργα ύπαρχουσι 

καθόλου περί ιστορίας τοΰ δράματος (καί ύπό 

γραμματολογικήν κκί τεχνικήν έ'ποψιν) κκί μ ά 

λιστα έν καί μόνον « D ie  G esch ichte der dra- 

m atischen L ite ra tu r  und K u n st in Spaniel)» 

ύπό τοΰ κόμητος Σ χά κ . 1 Καί ές δτου ε.όον τό 

δημοσιογρκφικόν φώ; αί έποχην άποτελεσκσκι 

*α ί έ τ ι  κκί νΰν, δικσωζουσκι την επιστημονι

κήν αξίαν. «Ακροάσεις τοΰ Γουλιελμου Σ χλε- 

γελ περί δραματικής τέχνης καί γραμματο- 

λογίκς» (V orlesungen ueber d raraatische K u n st 

und L ite ra tu r), έξεδόθησαν μονουχί έκθεσεις 

μονομΐρώς διατοίβουσαι περί τό θεμα και δίκην 

εγχειριδίων άπό τής θεατρικής άποψεως, κ κ ! 

ούδε ταύτην άμφιλκφώς ειετκζουσα ι. Πολύ α- 

ξιου.νηυ.όνευτον έξαίρεσιν ποιείται τό μεγαλο- 

ποεπεΐ τή λέξει έκπεπονημένον σύγγραμμα τοΰ 

Κλέϊν C esch ichte  des D ram a2 (Λειψία 1 8 6 5 —  
1 87 7  είς 13  τόμου;), δπερ ύποληπτέον καθο

λική ίστορίκ τοΰ δράματος άπό τών ’ Ινδών μ ε- 

ypi τών ηρώων τοΰ νεωτερικοΰ παρά τοΐς Γάλ- 

λοις δράμρ.ατος. . . . Μοιραίως δμως οίκοθεν 

προδραμόν κατέστησεν άδύνατον τήν έπιτυχίαν 

τοΰ σκοπού καί αΰτά τά  πλήρη μέρη τής μ ε 

γάλης τοΰ δράματος ιστορίας κατεδίκασεν είς 

ύποπτον άδράνειαν. Κ κ ί όμοφωνεΐ μέν ό άνα- 

γνώ στη; τφ  Ρ r o e l s s ,  δστις έν τώ  προλόγω 

τής ένθάδε βιβλιογρκφουμένης δραματικής ι 

στορίας αύτοΰ έν μέτρω ύψίστης έπιεικείας ομί

λων περί τού φιλοπονήματος τοϋ Κλε'ίν εξαιρεί 

μετά θαυμασμού τήν πραγματογνωσίαν, την 

γιγκντιαίαν επιμέλειαν, τό εκπληκτικόν πνεΰμα 

έν τή οικονομία τού δλου, πλήν άλλ’ ομω ; ά λ 

λοι άντιπαρατηρούσιν, δτι μή σκοπουμενης τής 

μεγάλης έπιμελείας καί τοΰ ύπερβάλλοντος 

πνεύματος τό έ’ργον τοΰ Κλε'ίν πρόκειται παν

τελώς ά /κ ρ ι. Διότι ή ταλάντευσις τοΰ Κλέϊν 

μεταξύ άξιώματος έκθέσεως, καθ S ύποκειται 

δ λόγος περί τής μεγάλης μεθόδου τής ιστορι

κής άναπτύξεως καί τής μάλιστα άμειλικτου 

κριτικής πασών τών εμφανίσεων, αΐ τινε; δεν 

συζυγοΰσι ταΐς έξ ύποκειμένου ήθικαΐς καί α ί- 

οθητικκΐς άξιώσεσι τοϋ περί ού ό λόγος συγ-

1 Ίστοpit τής ίραματι^-ήί γραμματολογία; καί τέ- 

•χντ,ί έν Ίτπαν'α.
2 Ίαιορία τοϋ ίράμμιατο;·

γραφέως, καί ρ.ετκξύ τρόπου παραστάσεως, δν 

άσπατάμενος ό συγγραφεύς ούτος είσερχετκι είς 

μ ’.τ/δο σιν , έκλογισμόν καί ποικίλην πολεμικήν 

πκντκπασιν ξενην πρός τήν ίστορίκν τής δρα

μα τικής ποιήσεως, καί εις λεπτομερή καί ίσχυ· 

ρογνώμονκ άπόφκνσιν περί φιλολογικών, χρονο

λογικών καί βιβλιογραφικών ζητημ ά τω ν, άτιν’ 

άδύνατον νά έπιλυθώσιν έ’ν τινι καθολική εκ

θέσει, παραμένει κυρία έλλειψις τοΰ ούτω μ ε- 

γκλοπρεπώς έσχεδιασμένου έ'ργου' Έ κ  τοΰ α μ 

φιβόλου δέ τούτου έπηυξήθη ή πλησμονή δευ- 

τερευόντων πραγμάτων καί ή άπίττευτος άν.- 

σότης έν τ £  διεξαγω γή τών κκθ’ έ’καστα μ ε- 

ρώ /. Περί πλέον συμπαρέπεται ή μοιραία κ λί- 

σις τοΰ Κλέϊν. ίί συνωδκ άποφαίνεται περί μυ- 

ρίων γεγονότων τής πολιτικής, τής φιλοσοφίας, 

καί τής ηθικής διακόπτων άπκύστως καί άπο- 

τόμως τήν άφήγησιν, ή ποοπετης προκαταλη- 

ψις εγκωμίων καί κατακρίσεων, άτι ν’ άνάγον- 

ται είς πολύ έπιγενέστερκ μέρη τής ιστορίας 

τοΰ δράμμκτος καί τά νΰν γίνονται αισθητά 

ώσεί ό συγγρκφεύ; ήτο άνάπλεως τής προαι- 

σθήσεως, δτι ή έ’κθεσις τών χρόνων τοΰ Σ κιξ- 

σπήρου, Μολ'.έρου, Γαίθου καί Σχιλλερου δεν θά 

έπέτρεπε τήν πρός τοΰτο εμπαθή συμπάθειαν 

είς λογοπαίγνια έν παραφυλλίσι κκί λ επ τεπ ίλ ε

πτους έογασίας τών παρ’ Ίνδοΐς ΐεοών βίβλων. 

Ούδέν τό παράδοξον, δτι τώ  παντελώς έμπε- 

φορημένω τής ιδίας ύποθεσεως συγγράφει, τώ  

μετ’ έμπαθοΰς ρητορείκς έκπροσωποΰντι τ ά ; δ ο 

ξασίας καί ιδίας πλάνας, ήφανίσθη ή συνείδη · 

σις περί τοΰ όποσίχον διηρθρωμενα και οποσον 

άταφη φαίνονται τά  μετά ταΰτα μέρη κκί όπό- 

σον άτελείφόρητον τό ούτω σχεόιασθεν σ ύγ 

γραμμα θά πκραμεννι ά /α γ κ α ίω ; τ ο ι; κύκλοι;., 

ύπέρ ών κυρίως ώρίσθη· . · Ούδεποτε δε καθί

σταται εφικτή ή συναποτελεσις εογου τοιουτω 

τρόπω άρξαμένου. . .  'Ό πως ποτ’ άν ·?ι τό φιλο- 

πόνημκ τοΰ Κλέϊν άπίφηνε μόνον τι)ν χρείαν 
εύσυνόπτου ιστορίας τον νεωτεριχον όραιιατοί 
έν συναφή προς ιο θέατρον, ά.ΙΛα ΰεν επ.Ιη- 
ρωσεν αντην κκί εδειξεν, δτι τό σχεδιον τοιού- 

του βιβλίου δέον νά ήναι συνοπτικώτερον κ α ί 

ή πραγμάτευσις στενωτέρα καί π οαγματικω τε- 

ρα. ’Εν τούτω τώ  πνεύμκτι δ ΡοβέρτοςΠροί.ϊ- 
σκς, γνωστός καί έπί άλλαις ήγουμεναις συγ- 

γραφαΐς, οΐαι «ή  κατήχησις τής Δραματουρ

γίας» «ή  ιστορία τοΰ έν Δρέσδγι βασιλικού θεά



τρου» «α ί έρμηνεΐχι εις τά δράματα τοΰ Σχιξ- 

σπήρου» κχί άλλα συγγράμματα, -/ατώρθωσε 

νά πράγμκτώσγ, πολλοϋ ά 'ία ν  πνευματώδη κχ- 

τανόησιν τοΰ δράμχτος κχί τής δραματικής 

τέχνης, προχγαγών εις φώς τό τελειότερον τών 

έργων «Geschicbte des neueren D ram a 1  ’s»  8 
έν ε ΐ  ήμιτόμοις καί τρισί πλήρεσι τόμοις μέλ

λει νά περιέχν) την εκθεσιν τοΰ δράματος τών 

Ισπανών, ’ Ιταλών, Γάλλω ν, "Αγγλων καί Γερ

μανών. Καί ό ριέν ά. ήμίτομος τοΰ όλου έργου 

«ή  γενική είςαγωγή» παρεχόμενος τοΐς άναγι- 

νωσκουσιν άμφ:λκφή άναθεώρησιν τνίς δια π λά - 

σεως τοΰ έν τώ μεσαιώνι δράματος καί τοΰ νεω- 

τερικοϋ τοιούτου παρά τοΐς Ισ π α ν ο ί;, καί ό 

S ', επ' ίσης δ τό δραμκ τών ’Ιταλώ ν πραγμα

τευόμενος γ,χ'· τό πρώτον μέρος συμπληρών εΰ- 

ρίσκεται ή δη  ύπό τά  πιεστήοια.

Ό π ότα ν δ ’, ώς είκός, πρώτον μετά την 

παντελή περάτωσιν καταστί) δυνατή ή όαις-ι- 

κή κρίσις περί άξίας καί σημασίας σύμπαντο; 

τοΰ έργου, τότε θάνομολογηθή. οτι η περί ής 

ό λόγος Ιστορία τοΰ νεωτερίχον δράματος χα- 
τα.Ιέγεται εις τα βιδ.Ιία  έκεινα, ών η διαφέ- 

ρουσα υπηρεσία καί τό χκρακτηρίζον αύτά ιδ ιο

φυές καθοραται ήδη έν τ /j άρχή καί ών ή 

συνεπής άνάπτυζις προγινώσκεται έκ τών εποι

κοδομητικών καί προπαρασκευαστικών κεφα

λαίων τοΰ συγγραφέως. Έ  κατάληψις καί π α - 

ράστασις αύτοΰ δέν είναι επ ιτήδεια  εις διακε- 

κρ-μ ένην εςαρσιν καί διαφέρουσαν όρθοτόνη- 

σιν τών ιστορικών περιόδων καί της άκριβοΰς 

«ύτώ ν διαφοράς. Έ ν  τί) επισκοπήσει π οιητικές 

μορφής, ητις έξετυλίχθη έν ένδελεχεΐ έπ χλ λ η - 

λ'.α και πλεονχκις μεθ1 όλως άπχρατηρήτων 

μεταβάσεων (μορφής, έφ’ ην τά ήθη καί αί 

κλίσεις τοΰ έ*χσ τοτε κοινοΰ έπέδρασαν καί η ; 

δέν ήδύνατο νά γυμνό)0-?j παντελώς ή έ*πρε- 

π εσ τά τη  κχί ισχυρότατη π οιητική άτομικότης. 

μ ιας, λέγομεν, έκτυλίξεως τ ή ;  τέχνης, έν */j τά 

π άντκ αξιομνημονεύτω τω τρόπω συμπλεκόμε

να έμφανίζονται συμφυή προτέροις γεγονόσιν) 

εΰν$ητον είναι καί πχρέχει ίδιοφυα χάοιν νά 

παρχκολουθ·^ τις τ -yj βαθμιαία αναπτύξει, ήτις 

εκπηγαζει έ/. διαφόρων σημείων και πολλά 

■πλώς απ τεται καί περιορίζει. Τοιούτω τρόπω 

α ρχεται καί ό περί οΰ ό λόγος συγγραφεΰς οΰχί

1 Ιττορ'ϊ τοΰ νεωτέρου Ϊρίκ,ϊτoc.

έν ταΐς άρχαΐς της νεωτερικής γ ρα μ μ α το

λογίας, άλλ’ επανακάμπτει ε; ς τόν μεσαιώνα, 

πραγματευόμενος έν εξ διδακτικοΐς κεφαλαίοις 

«την πάλην της χριστιανικής έκκλησίας πρός 

τους άγώνας τών αρχαίων κχί τήν τούτων έ- 

πίΛρασιν έπί τάς μορφάς τής χριστιανικής λ ει

τουργίας»- είτα τήν έκτύλιξιν τών χριστιχνικών 

αγώνων μέχρι της μεταβάσεως αύτών εις τήν 

δ/ιμοτικήν γλώσσαν.»Μ ετά τα ϋτχ έξετάζει τήν 

άνάπτυξιν τών δημωδών γλωσσών, τήν τών ιπ 

ποτών,την ποίησιν αύτών καί τήν σχέσιν αύτών 

τούδων πρός τήν δημώ δη ποίησιν κχί τήν κατά 

μικρόν κατολίσθησιν ε’.ς αύτήν σχετικώς ώςποάς 

τό δραμα, καί πάλιν τήν διάπλασιν τοΰ εκ 

κλησιαστικού δράματος έν ταΐς δημώδεσι γλώσ- 

σαις, εκθεσιν τών κυριωδεστέρων έ^κλ ησ ια στι

κών αγώνων έν Γ α λ λ ί^  ’Α γγ λία , Γερμανία, 

Ιτα λ ία  καί Ίσ π α ν ί^ , vj προςήρτηται περιλη

π τική καί π λήρη; περιγραφή τής κατά τόν 

μεσαιώνα σκηνής τών μυστηρίων, 'i ln v t  φχνΫί, 

ό'τι ό συγγραφεΰς ύπεο τά δέον έξήτασε τήν 

ιστορίαν τοΰ νεωτέρου δράματος, ούτος άναγ- 

κχιως θα όμολογησγ), ότι, έπειδη αί πρός γ έν ε- 

σιν τοΰ νεωτερου δράματος συνεπιδρώσαι άφορ- 

μαί ότε μεν μάλλον, ότέ δ ’ έ'λαττον, έ'σχον 

την αρχήν έκ προηγουμένων μεσαιωνικών περι

στατικών καί οί βχθμοί αύτοΰ έν μέρει β α - 

θέως είσδύσαντες κεΐνται έν τ α ΐ; μοοφχΐς έκ 

μεσχιωνικοΰ δράμχτος, μάλιστα άπόλλυνται έ'τι 

εν τώ τών 'Ρω μαίων δρά μ χτι, ό τοιοΰτος λέγο- 

μεν άπχραιτήτω ς θά όμολογήστ,, οτι καθίστα

ται άνύσιμος άναθεώρησις. τοΰ μεσαιωνικού δρά

μχτος. Έ ν  δέ ΤΓ-/3 αναθεωρήσει αύτν) ό συγ- 

γραφευς, ως είκός, δεν εδράζεται έπί έδάφους 

ιοίων ερευνών, ει καί πάμπολλα τών έν τώ  υ.ε- 

σαιώνι δραμάτων είναι αύτφ γνωστότεοα, ή 

όσον ά π αιτεΐτα ι πρός άπόκτησιν ιδίων εντυπώ

σεων καί αυτοτελούς κοίσεως. Αί ερευναι, αί 

κατά τήν Γερμανίαν καί τάς Κ ά τω  χώοας, άς 

περι τό μεσαιωνικόν δραμα έποιήσαντο ό Μ ο -  

ne, S c h m e l l e r ,  W i l k e n ,  E b e r t ,  S c h -  
r o e e r ,  P i c b l e r ,  C o u s s e m a k e r ,  καί έν 

Γαλλία D u m e r i l ,  M a g u i a ,  L e p e t ,  F r a n 
coi s ,  Mi c h e l ,  T i v i e r ,  B i l l e m a q u i  καί 

έν ’Αγγλία ό W r i g h t ,  H a l i w e l J ,  S h a r p ,  
W a r d  καί έν Ίταλ.ία (Μονάχω καί ’Αγκώνι) 

είναι ικανώς κάρπιμοι καί δαψιλ-ώς έπωφελήθη 

αύτάς ό συγγραφεύς. Καί άναμφισβήτητον μέν

είναι, δτι πόρρω τ ιΰ  προκειμένου τάσσονται αί 

περί ποιήσεως τών Τρουβαδούρων ερευναι, άλλ’ 

ώς πρός τό κύριον θέμα εύθαρσώς καί στεορώς 

χωρεΐ εϊς τό ίδιον τέρμχ, αίτιολογών τό θέμα 

αΰτοΰ διά τών αποδείξεων τής ποικιλότητος 

καί τών διαφόρων ιδιαζόντων τής έν τώ μ ε- 

σαιώνι τέχνης «δτι δη λ χ δή  καί τό νεώτερον 

δρόίμα, έφ’ δσον τούλάχιστον κατέστη δημώ δες 

καί ζωηρόν, κατά  μεΐζον μέρος άνεβλάστησεν 

τής έν τω μεσαιώνι δραματικής τέχνης, ή έκ 

τής παλινορθώσεως, ή'τις άρχεται άπό τοΰ ΙΔ '. 

αΐώνος.» Κατά ταΰτα καί δ συγγραφεύς συστη

ματοποιεί τήν ΰλην άρχόμενος άπό τοΰ νεωτέ

ρου παρ’ Ίσπανοΐς δράματος, έπειδη τοΰτο άνέφυ 

δλως αμέσως έκ τοϋ μεσαιωνικού δράμχτος, 

εί καί κ χτά  νέον πνεΰμα όριζόμενον ΰπό τής 

εθνικής ιδιοφυίας. Ε ίτα  τρέπεται εις τό ιτα λ ι

κόν δραμα, ά τ’ έν Ίτα λ ίι^  π ρω ϊχίτατα άναφυ- 

έντος τοϋ δράματος τής παλινορθώσεως. Μετά 

ταϋτα- εΐςάγει τό γαλλικόν δραμχ, επειδή τό 

νεώτερον δραμα τής χώρας τχύτης διεπλάσθη 

πρώτον μέν ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ ίσπανικοΰ 

καί ΐταλικοΰ, είτα  έπί μακρότερον χρόνον κ α 

τέστη τό καθόλου καταδεσπόζον. Τό δ ’ αγγλι

κόν καί τό γερμανικόν δραμα ποικίλψ τφ  τρόπω 

υποκείμενον ύπό τήν έπίδρασιν τής μεταρρυθ- 

μίσεως τής θρησκευτικής δ η λ . τής ύπό τοΰ 

Λουθήρου, -/) προςήκει καί κατά τήν έ'λλογον πε- 

ποιθησιν τοΰ ΙΙροιλσίου εύρυτέρα μετοχή εϊς τήν 

άνάπτυξιν δράματος, δπερ φέρει εθνικήν καί 

ατομικήν ιδ ιότητα , ή τή πκλινορθώσει, (λέλ- 

λουσι νά συναποτελεσωσι τά τέλος. /, Σύμπασα 

λοιπόν ή θεωρία τοϋ συγγραφέα) ; 1 έκπηγάζει 

κυρίως έκ τοϋ σχεδίου τούτου, κ α ί! άναντίλε- 

κτον είναι ή δη  νΰν, δτι τόν Σαιξσπήρον, Γ κ α ΐτε 

καί Σχίλλερ, οΰς δμως ούδέ τό παράπαν συγ

καταλέγει εϊς τούς ρωμαντικούς δραματικού:, 

υπολχμβάνει ώς τούς πρώτιστχ έκπροσωποϋν- 

τας τήν νεωτερικήν δρα^ατίλήν. Καί τά μέν 

κυρία κεφάλαια πάσχουσί πως ώς έκ τής πλη- 

σ[Λθνή; τής ΰλης, ητις μέλλει νά έντυπωθή έν 

μνήμ*/) τοϋ αναγνώστου, άλλά τά κ'υριωδε- 

στερα άποτελέσματα συνάγονται σαφώς καί 

ακαταναγκάστως, ήγουν ήκατά μικρόν έπίδρασις 

τής κοσμική; ποιήσεως έπ Γτό έκκλησιαστικόν

1 Περί ο ί  τοΰ β .βλ ιο γρ ιφ ο υμ ένου  σ υγγρά μμ α το ς  ί χ 
των πολλών άν α γνο ημ ένω ν ί  ίΤ ϊχ υ ο λ ο γ ή υ α μ ε ν  χόδε

οίρΟρον. Ο

δραμα- ή έντονωτέρα έμφάνεια έντεχνων προ- 

θεσεων έν τώ  έκκλησιαστικώ δράματΓ ή αυτο

τελής έξεγερσις κοσμικών κεφαλαίων έν τοΐς 

μυστηρίοις- ή τροπή εις τά ήθη, ή απαλλαγή 

τών αύθεκάστων μονοπράκτων κωμωδιών έκ 

τών έκκλησιαστικών ποιημάτων καί τών άλ

λων, δσα έν τώ μεταξύ παίζουσ; καί έκ 

νεου συντυχία τών έκκλησιαστικών αύτών δρα

μάτων τών θαυματοποιών καί γοήτων, περι- 

πλανωμένων ανθρώπων καί μουσικών, οιτινες 

καί παρά τούς δυςπότμους καιρού; καθ’ άπαντα 

τόν μεσαιώνα διετέλουν υπάρχοντες καί έξ ών 

τής σειράς άνεφάνη νέα ύποκριτική χρονολογου- 

μένη άπό τοϋ ΙΕ ',  καί ΙΣ Τ '. αΐώνος. Έ ά ν λοι

πόν ό αναγνώστης τήν θεμέλιον εκθεσιν, ήν ό 

Προίλσιος παρέχεται περί τής διαδόσεως καί 

τής μετέπ ειτα  επιδράσεων τοΰ κατά τόν με- 

σαιώνα δράματος, θεωρνι ώς άνήκουσαν έτι τή 

εισαγωγή, τότε τό Β '. τμ ήμ α  τοΰ πρώτου τό 

μου, τουτέστι τό «Νεώτερον δραμα τών Ισ π α 

νών» κρίνεται παντελώς ίσχΰον δοκίρον τής 

μεθόδου, καθ’ ήν τό δλον εργον μέλλει νά συ- 

ναποτελεσθγί. Έντεΰθεν γίνεται καταφανής ή 

τοΰ συγγραφέως πρόθεσις τείνοντας νά συμπα- 

ραλάβν) εις τόν κύκλον τής ιδ ία ; έκθέσεως καί 

τήν νεωτάτην διασχημάτισιν καί άνάπτυξιν 

τής δραματικής ποιήσεως μετά τής α ύτ^ συνα

φούς θεχτρικής, ή υποκριτικής τέχνης.

Έν Κορίνθψ ν.χτα ’Οκτώβριον Ί880.
Ν. 1ΙΕΤΙΉΣ

Η Λ Ι Α Κ Α  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Οί παλχιοί αστρονόμοι κατά διαφόρους χρό

νους είχον διαφόρους ϊδέχς πεοί τής θέσ:ως τών 

ούρανίων σωμάτων, τής τάξεως, κατά τήν ό

ποιαν εΐναι τεθειμένα πρός άλληλα, κχί κατά 

ταύτην κινούνται, καί τέλος περί τής θέσεως 

τής τροχιάς έκάστου πλανήτου. Αί ίδέαι δέ αύ- 

ται τών αστρονόμων καλούνται ηλιακά συστή- 

μ ατα. Ά φ ’ δτου οί αστρονόμοι ή'ρχισαν νά άσχο- 

λώνταν εις τό άντικείμενον τοϋτο, έπενοήθησαν 

τϊολλά ήλιακά συστήματχ, τών όποιων τά επ ι

σημότερα είναι τά Πτολεμαϊκάν κχί τό Κοπερ- 

νίκειον.

'Γνώμη των άρχαίω* περί τής θέσεως των



οίρανίων σωμάτων.— Οί άρχαΐοι ένόμιζον δτι 

ή  γή εύρίσκεται άκίνητος έν τφ  μέσφ τοϋ πασ

τός, τά  δέ λοιπά ούράνια σώματα δτι περιστρέ

φονται περί τ -zjv γήν. Ά λ λ ’ δ Πυθαγόρας καί 

οί οπαδοί του έξετάσαντες τό πραγμα μετά 

μεγαλειτέρας ακρίβειας, εύρον δτι δ "Ηλιος μέ- 

νει άκίνητος έν τφ  μέσφ τοϋ παντός, "Λ δέ γή 

περιστρέφεται περϊ τόν "Ηλιον. Ά λ λ ’ ή δοςα 

αυτη, άντιφερομένη είς τά  κ α τ’ αί'σθησιν φαι

νόμενα, καί μή στηριχθεϊσα είς λόγους άπο- 

χρώντας, έλησμονήθη μέχρι τών μέσων περί

που τής 1 6  έκατονταετηρίδος, δ'τε άνενεώθη 

υπό τοϋ Κοπερνίκου. Ό  Πλάτων έκνιρύχθη 

ύπέρ τοϋ παλαιοϋ συστήματος, δηλ αδή έδό- 

ξαζεν οτι ή γή είναι άκίνητος έν τφ  μέσω 

τοΰ παντός. Πολλοί ήκολούθησαν τήν γνώμην 

τοΰ Πλάτωνος, μάλιστα δέ δ Πτολεμαίος,δστις 

ή'κμασεν είς τάς άρχάς τής βασιλείας τοϋ Α ν 

τωνίου.

'H .haxbr σύστημα τοΰ Πτο.Ιιμαίου. —  Ό  

Πτολεμαίος, άστρονόμος τής Αλεξάνδρειάς,ζών 

περί τά  μέσα τής δευτέρας άπό Χριστοϋ έκα 

τονταετηρίδος, κατά τοΰς χρόνους τοϋ Ά δ ρ ια - 

νοΰ, έδόξαζεν δτι ή γή είναι ακίνητος έν τφ  

μέσω τοϋ παντός, οί δέ τότε γνωστοί επτά 

πλανήται, είς τοΰς δποίους συνηριθμοϋντο καί 

η Σελήνη καί ό "Ηλιος, περιστρέφονται περί 

την γήν κατά διάφορα αποστήματα, έστηριγ- 

μένοι έκαστος είς ιδίαν διαυγή κρυστάλλινων 

σφαίραν κατά την έξής τάξιν, Σελην/ι, Ε ρμ ή ς, 

Α φ ροδίτη , "Ηλιος, Ά ρ η ς , Ζεΰς καί Κρόνος. 

Μ ετά τοΰς πλανήτας είναι ή τών απλανών ά- 

στέρων σφαίρα, τήν όποιαν οί αρχαίοι έκάλουν 

στερέωμα’ ΰπεράνω δέ τοϋ στερεώματος ΰπάο- 

χουσι τρεις άλλαι σφα~ραι, τών οποίων ή έξω- 

τά τη  καί ΰπεράνω τών λοιπών κείμενη, ώνομά- 

σθη πρώτον κινούμενον. Περιστρεφομένης δε τής 

έξω τά της σφαίρας περί τήν γήν, συμπεριστρέ- 

φονται περί αύτήν κκί αί λοιπαί σφαϊραι έξ 

ανατολών πρός δυσμάς εντός 2 4  ωρών. Τό αΐ'- 

τιον,διά τό όποιον δ Πτολεμαίος Ιθεσεν τόν Έ ρ- 

μήν καί τήν Άφροδίτην υποκάτω τοϋ Ήλίου, 

μ ’ δλον δτι πολλάκις φαίνονται μάλλον ά π έ-  

χοντες, είναι, διότι ή περιστροφή τούτων περί 

τήν γήν είναι μικροτέρα τής τοΰ Ή λίου, σκε- 

πτόμενος, δτι δσοι πλανήται εχουσι συντομω- 

τέραν περίοδον, πρέπει νά ήναι πλησιέστεροι είς 

ή μ 4 ς . Δ ιά  τοϋ συστήματος τούτου πολλά τών

έν τφ  ούρανφ φαινομένων μένουσιν ανεξήγητα* 

δ δέ Πτολεμαίος καί οί οπαδοί του διά  νά έξη- 

γήσουν φαινόμενά τινα έβιάσΟησαν νά πληρώ

σουν τόν ουρανόν άπό άκαταλήπτους κύκλους. 

Τό σύστημα τοϋτο, άν καί έσφαλμένον, έπεκρά· 

τησε μέχρι τής 15  έκατονταετηρίδος, διότι 

ή το  σύμφωνον μέ τά  κα τ’ αΐσθησιν φαινόμενα, 

τά όποια έθεωροϋντο αδιάψευστα, καί μέ τό 

ρητόν τής αγίας γραφής, ή'τις λέγει, δτι δ ’ Ιη 

σούς τοϋ Ναυή έπρόσταξε τόν “Ήλιον νά σταθ'?ί.

Ή.Ιιαχόν σύστημα τών Αιγυπτίων.— Οί Αι

γύπτιοι έδόξ αζον δτι ή γή είναι έν τφ  μέσο 

τοϋ παντός ακίνητος, περί αύτήν δέ περιστρέ

φεται ή Σελήνη καί ό "Ηλιος, περί δέ τόν "Η 

λιον ό Έ ρμης καί ή Α φ ροδίτη , χωρίς ποτέ νά 

περιστραφώσι περί τήν γήν. ’Έ π ειτα  ό ’Ά ρης, 

ό Ζεΰς καί ό Κρόνος περιστρέφονται περί τήν 

γήν καί τόν "Ηλιον' κατόπιν δ ’ δλων είναι ή 

έναστρος σφαίρα. Τό σύστημα τοϋτο τών Αιγυ

πτίων είναι δυσκολώτερον τοϋ συστήματος τοΰ 

Πτολεμαίου, μάλιστα δέ επειδή δι’ αύτοϋ δυ- 

σκόλως εξηγούνται αί έπί τής ούρανίου σφαίρα; 

κινήσεις τών πλανητών.

'H .haxbr σύστημα, τοΰ Κοπερνίχυυ.— Ό  Κο- 

πέρνικος, γεννηθείς είς Θόρνον τής Πρωσσία; 

κ κ τά  τό 1 4 7 3  έ'τος, άφ’ οΰ άρκετά έμελέτησε 

τών πλανητών τά  συστήματα, καί δσα οί πρό 

αύτοΰ έπενόησαν, καί συνεΐδε τά ατοπήματα 

τοϋ έπικρατοϋντος Πτολεμαϊκοΰ συστήμαυος, 

άπεφάσισε νά δημοσιεύση κατά τά 1 5 4  3 έ'τος 

νέον σύστημα, πάντη αντίθετον πρός τό τοΰ 

Πτολεμαίου, άποδεικνύον άπίθανον καί άκατα- 

νόητον τήν κίνησιν τών ουρανίων σ ω μ ά τ ω ν ,δταν 

ΰποθέσωμεν τήν γήν ακίνητον. Κ α τά  τόν Κο* 

πέρνικον δ "Ηλιος ΐσ τα τα ι άκίνητος έν τ φ  μέσψ 

τοϋ ήμετέρου ήλιακοϋ συστήματος, κινούμενο; 

μόνον περί τόν ί'διον έαυτοϋ άξονα, οί δέ πλα- 

νήται, οχι μόνον οί εις τοΰς παλαιούς γνωστοί, 

άλλά καί οί υπό τών νεωτέρων άνακαλυφθέντε; 

κινούνται περί αύτόν κατά τήν έξής τάξιν, Ε ρ 

μής, Α φ ροδίτη , Γ ή , Ά ρ η ς , Π αλλας, Δημήτηρ, 

Ζεΰς, Κρόνος καί Ουρανός. Περί τήν γήν περι

στρέφεται ή Σελήνη, περί τόν Δία τέσσαρες δο

ρυφόροι, περί τόν Κρόνον επτά καί δύο περί τόν 

Ούρανόν. Ύπεράνω δέ τών πλανητών εΰρίσκον- 

τα ι είς άνίσους καί άμέτρους διαστάσεις οί ά' 
πλανεϊς άστέρες, οΐτινες, ώς άλλοι "Η λιοι, δύ· 

νχνται νά κινώνται, ώς ό "Ηλιος, περί τόν έα’J·

τών άξονα, νά έ'χωσιν έκαστος τοΰς ίδιους έαυ

τοϋ πλανήτας, καί οΰτω να ΰπάρχωσι τοσα 

ηλιακά συστήματα, δσοι απλανείς άς-ερε; ΰπαρ- 

yo ,5 ΐ. Τό σύστημα τοϋτο, κατά τό δποϊον πάντα 

τά  έν τφ  ούρανφ φαινόμενα εξηγούνται άπλού- 

στατα καί σαφέστατα, καί ΰπολογίζονται ακρι

βώς ολαι αί μέλλουσαι μεταβολαί, δέν εΰρεν, 

δτε έδημοσιεύθη, γενικήν υποδοχήν, ώς άντι- 

βαϊνον είς τάς έπικρατούσας προλήψεις.

Τυχών hoy σύστημα. —  Ό  περίφημος άστρο

νόμος Τύχων Βράχιος, μή τολμήσας νά παρα- 

δε/θ η  τή ν  κίνησιν τής γής, ενεκα τής έπικρα- 

τούσης δεισιδαιμονίας, ήθελησε νά συμφιλίωση 

τοΰς άντιφρονοϋντας Πτολεμαίον καί Κοπερνι- 

κον, καί έπενόησε νέον σύστημα, όνομασθέν 'Γυ- 

χώνειον σύστημα, σύμμικτον έκ τοϋ Π τολεμαϊ- 

κοϋ καί τοϋ Κοπερνίκειου. Κατά τό Τυχώνειον 

τοϋτο σύστημα, ή μέν Γ ή  κεϊτα ι έν τφ  μεσφ 

τοϋ παντός άκίνητος, περί αύτήν δε ΰπεθεσεν 

δτι κινούνται άμέσως μέν ή Σελήνη καί ό "Η 

λιος, εμμέσως δέ, τούτέστιν άμέσως περί τόν 

"Ηλιον, καί μετ’ αύτοϋ περί τήν Γήν, ό Ε ρ 

μής, ή Α φ ρο δίτη , ό ’Ά ρη ς, ό Ζεΰς καί ό Κρό

νος. Τό σύστημα τοϋτο, ώς άντιβαΐνον είς τήν 

επιστήμην καί προφανώς έσφαλμένον, δεν εύ- 

ρεν δπαδοΰς καί "σχυσεν έπ’ έλάχιστον χρόνον.

"Ο τε δέ οί περιφανείς άνδρες, ό Γερμανός 

Ιίέπλερος καί ό "Αγγλος Νεύτων ένίσχυσαν κα ί 

άνέπτυξαν τάς άληθείας τοϋ Κοπερνίκειου συ

στήματος, ήναγκάσθησαν νά παραδεχθώσιν 

άπαντες τό Κοπερνίκειον σύστημα, καί τή ν ^ σ η - 

μερον δέν ΰπάρχει ούδείς άστρονόμος, αμφιβαλ- 

λων περί τής άληθείας καί όρθότητος αύτοϋ.

ΑΘ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ.

Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι ΤΩΝ Κ Α Τ ’ ΕΙΔΟ Σ Σ ΪΜ Β  ΥΣΕΩΝ f t

Α ' .

ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

(Συνε'χίί* ϊϊε προτ,γούμενον φύλλο·.).

Είς  ποιον τώ>~ ύύο eiihov ί.ιίγιται®ιχάστοτe 
ή σύμβασις κρίνεται έκ τοϋ έάν ή ΰπαρξις τοϋ 

μέλλοντος πράγματος είναι ή δέν είναι δρος τής 

συμβάσεως, τοϋθ’ δπερ πραγματικόν ζητη μ α  ον

ΰπόκειται είς τήν έκτίμησιν τού δικαστοϋ" Y a n -  

gerow , 6 3 2 .  Τήν λύσιν τοϋ ζητήμ α τος τούτου 

τό σχέδιο ν τού Έ λ λ . Ά σ τ . Νόμου διετύπωσεν 

οδτω έν άρθρω 1 5 0 1  «ή  πώλησις πράγματος 

μή ΰπάρχοντος, άλλά κατά τήν κοινήν πείραν 

μέλλοντος νά ΰπάρξη, ήρτητα ι, έν ελλείψει 

εναντίας συμφωνίας, έκ τής αναβλητικής αίρε- 

σεως, έάν τό πράγμα Αάβΐ) νπαρζιν. Οταν η 

ΰπαρξις τοϋ πράγματος είναι δλως τυχηρα, η  

πώλησις, έν έλλείψει έναντίας συμφωνίας, είναι 

ισχυρά καί άν τό πράγμα δέν ΰπάρχη. Ό  δέ 

Aubrv έν τόυ.ω 4 τής 4  εκδοσεως εν σελιδιw I ·
3 5 2  σημ. 3 3  διδάσκει τά εξής.

D ans les ventes de re co lte s , il faut d istin - 

guer si les p arties  ont entendu fa ire  une vente 

en tierem ent al6a to ire , en tra ita n t d e  s p e  

b r u c t u u m  n a s c i t u r o r u m ,  ou si elles ont 

voulu tra ite r  une re c o lte  venir n adm ettant 

de chances que pour leplus ou le m oins de 

fru its . A u p rem ier ca s , la vente est pure et 

sim ple, e t 1’ ach eteu r est o b lig i le  payer le 

prix, quand m 6me la reco lte  m anquerait e n tie 

rem ent. Au second cas la vente est subordon- 

n£e k lk condition que la  re co lte  donnera qu- 

elques produ ts . Dans le d o u te , on doit p re- 

sum er que les p a rtie s  ont voula fa ire  une 

vente de la seconde esp ece. T o u illie r , V I , 5 0 3 .  

D uranton, X ,  3 0 1 ·  X V I ,  1 7 2 .  T rop lonog I ,  

*204. C pc. Lyon, 1 8  m ai 1 8 5 4 .  S ir .  5 i , 2 P4 2 6 .

Ό  Ά ρειος Πάγος εξέδοτο πολλάς περί τού

του άποφάσεις τούτων παρατιθεμεν τινας ωδε 

yxa ιν των μή λαβόντων γνώσιν αύτών άριθ. 

3 3 6  ( 1 8 7 7 ) .  « Ε π ε ιδ ή  τής συμβάσεως, ήν έ'χει 

βάσιν ή προκειμένη ανακοπή τοΰ Σ. θ., καί δ ι’ 

ής τό δημόσιον μετεβίβασε τφ  άνακόπτοντι, 

έπί ώρισμένω τ ιμ ή α α τι τήν έξάσκησιν τοϋ δ ι

καιώματος τής φορολογίας τών ελαιοδεκατων 

τοΰ δήμου Σολεγείας τού έτους 1 8 6 2 ,  ουσης, 

καθ’ α κρί ει τό δικαστήριον έκ τών δρων αύ

τής, πωλήσεως τοϋ είς τά δημόσιον άνήκοντος 

δικαιώματος φορολογίας μέρους τοϋ κατά  τό 

διαληφθέν έ'τος παραχθησομένου έλαιοκάρπου, 

ήτοι μέλλοντος πράγματος, ύπό τόν δρον τής 

ύπάρξεως αύτοϋ, δπερ έστί πωλήσεως έλπιζο- 

μένου πράγματος, καί ούχί ώς εσφαλμενώς δ ια 

τείνεται τά δημόσιον, πωλήσεως ε7,πιδος, άφ 

οΰ έκ τών δρων αύτής δέν συνάγεται δτι ό αγο

ραστής άνακόπτων χρεωστεϊ τό τίμ ημ α , εΓτ&



υπάρξει, είτε μή τό πωληθέν, επεται κατά νό

μον αναγκαίος, έάν άληθεύωσι τά  έν τή  άνα- 

κοπγί διαλαμβανόμενα περιστατικά, τά την 

πραγματικήν αΰτής βάσιν συνιστώντα, καί η 

άπαλλαγη τοΰ άνακόπτοντος άπό τής πληρώ 

μής τοΰ τιμ ήμ ατος, είτε καθόλου, είτε έν μέρει, 

καθ’ 8 μέτρον κατέστη τυχόν αδύνατος η τε 

είσπραξις καί βεβαίωσις τοΰ φόρου, καί η εις 

τό διαφέρον ένοχη τοΰ δημοσίου, καθότι έκ τής 

ίδιαζούοης φύσεως τοϋ προκειμένου συναλλάγ

ματος πηγάζει τοΰ δημοσίου ή ΰποχρέωσις τοΰ 

να καταστησγι, δ ι’ ών διαθέτει αναγκαστικών 

μέσων, ώς έπί τοΰ προκειμένου διά  τής συνδρο 

μής ην παρέχει κατά νόμον εις τους δημοσίους 

εϊσπράκτορας, δυνατήν τφ  αγοραστή την ένά- 

σκησιν τοΰ εις αΰτόν μετατεθέντος δικαιώ μα

τος φορολογίας, συνισταμένην είς τοΰ φόρου την 

οεοαιωσιν καί εισπραξιν, διαγεγραμμένην έν 

τ φ  2 0  άρθρφ, συνδυασμένφ πρός τά άρθρα 3 0  

καί 6 4  τοΰ ΣΟΖ νόμου τής 7 ’Απριλίου 1 8 5 5  

εις βν παραπέμπει ό Νόμος φορολογίας τοΰ 

1 8 6 2  έτους, ύπό το κράτος τοΰ οποίου συνη- 

φθη ή προκειμένη σύμβασις, τής οποίας ύπο- 

χρεώσεως ή άθέτησις έπάγεται την διαληφθεΐ- 

σαν τοϋ δημοσίου ενοχήν- δθεν όρθώς καί νομί- 

μως δια τής ϋπ αριθ. άποφάσεως. τών

ενταύθα εφετών υποχρεωθη ό άνακόκτων είς 

την απόδειξιν τών την βάσιν τής ανακοπής του 

συνιστώντων πραγματικών περιστατικών» άρ. 

2 6 0  έτους 1 3 7 8 .  « Έ π ειδ η  τό τής ούσίας δ ι-  

καστηριον δεχθέν έκ τής έκτιμήσεως τών έν 

τ η  δίκη προταθέντων δτι μεταξύ άναιρεσείον- 

τος και δημοσίου κατηρτισθη σύμβασις μ ετα - 

βιβασεως υπό τοϋ δευτερου ώς πρός τόν πρώτον 

τής έξασκησεως τοϋ δικαιώματος τής τών ή οτη- 

μένων τότε καρπών φορολογίας καί τόν τής 

επικαρπίας, επι ωρισμενον χρόνον, είτε συλλέ- 

ξει κατα τόν όρισθεντα χρόνον καρπούς, είτε 

καί δεν συλλεςει τοιούτους ό άναιρεσείων, όρθώς 

μέν καί συμφώνως πρός την διάταξιν τοΰ Ν. ^

1  Πδ. ( 1 8 .  1 ) εχαρακτήρισεν την τοιαύτην σύμ- 

βασιν ώς άγοράν έλπίδος, ά λ λ ’ έπειδη κατά 

τούς νόμους 8 πρ. 15  πρ. 5 7  ^  1 ϊ  1 2  ^  3 . 

5 8 .  Ι ΐδ . 1 8 . 1 και π δ. 18  4" δπως ύπάρξ·/) 

αγοραπωλησία δεον νά ύπάρχτ) τό πωλούμενον 

κατα την στιγμήν τής συνάψεως τής συμβά

σεως, άλλως αυτη άκυρος, έπί δέ τής άγορας 

έλπίδος έφαρμοζομένης τής άρχής ταύτης, δέον

νά μη είχε κατά τήν στιγμήν τής συνάψεως 

τής συμβάσεως ματαιωθΐ) ή έλπίς. καθά ήτο 

τότε δυνατή· ίσχυοισθέντος τοΰ άναιρεσείοντος 

ώς εξάγεται έκ τοΰ έφετηρίου καί τών ενώπιον 

τοϋ έφετείου προτάσεων αύτοΰ «οτι πρό τής 

κοινοποιήσεως τής έγκρίσεως εις αύτόν, καί. 

κατά συνεπειαν πρό τοΰ καταρτισμού τής άγο- 

ραπωλησίας, οί ήρτημένοι καρποί, οιτινες άπ ε- 

τέλουν τό άντικείμενον τής συμβάσεως, είχον 

/)δη διαρπαγή καί συνεπώς ούδεμία έλπίς ύπήρ- 

χεν αύτφ νά φορολογήσ-/) καί λάβη δικαίωμα 

επικαρπίας έξ αύτών, ώφειλε τό δικαστήριον 

ιής ουσίας να λαβν) υπ’ οψιν τόν ούσιώδη αύ

τόν ισχυρισμόν τού έκκαλοϋντος, δστις δν άλή- 

θευεν ήθελεν έπιφέρει τήν ακυρότητα τής συμ

βάσεως καί άπαλλαγήν αύτοΰ άπό τής ύπο- 

χρεώσεως εϊς τό τ ίμ ημ α , τοϋθ’ δπερ έπεδίωκε 

δια  τής ανακοπής του, μή λαβόν δέ αύτόν ύπ’ 

δψιν καί μή διατάξαν τάς δεούσας επ’ αύτοΰ 

αποόειζεις, καθ α προκύπτει έκ τής προσβαλ- 

λομενης αποφασεως, παρεβίασε τάς σχετικάς 

τής πολιτικ. δικονομίας διατάξεις, καί άφήκεν 

αναιτιολογητον τήν άπόφασίν του, δπερ έπάγέ- 

ται άναιρεσιν, κατά τάς διατάξεις τών 3 
κ «ι 6 τοΰ άρθρου 8 0 7  τής πολ. δικονομίας.»

(srsTott συνέχεια)

Η  Α Τ Μ Η Λ Α Τ Ο Σ  Ο Ι Κ Ι Α  

Π ΕΡΙΗ ΓΗ ΣΙΣ ΕΝ ΤΗι Μ ΕΣΗΜ ΒΡΙΝΗι ΙΝ ΔΙΚΗ ι

rno

JL’LES YER\E

Μ ΕΡΟΣ Π ΡΩ Τ Ο Ν  

ΚΕΦΑΛΙΙΣ ΑΠΟΚΗΡΤΞΙΣ

«Δισχιλιόλιτρος άμοιβή δοθήσεται τφ  παρα- 

δώσοντι, ζώντα ή νεκρόν, ενα τών αρχαίων η 

γητόρων τής έπαναστάσεως τών ΣιπαγΙων, 
ώφθέντα ένΒομβάν), τόν Να6άόν Jar/Jo it- lJd i'T , 
γνωστότερον ύπό τό δ ν ο μ α .. .»

Τοιαύτην δήλωσιν, οί τής Ώ ρουγγαβάδ κά

τοικοι τή εσπέρα τής 6 Μαρτίου 1 8 6 7  ήδύναντο 
άναγνώναι.

Τό τελευταΐον όνομα —  ονομα μυσαρόν, α ιω 

νίως κατηραμένον διά  τούς μέν, κρύφα ύπό τών

1 Ήγεμών.

δέ λατρευόμενον— έ'λειπεν έκ τίνος δ η λ ώ  σεως 

άρτι τοιχοκολληθείσης έπί έρειπωμένου παρα

π ή γ μ α το ς  παρά τ ή  δχθγι τοΰ Δ ούδμα.

Τά δνομα έκεΐνο έ'λειπε, διότι ή κάτω γωνία 

τοΰ χάρτου, έφ’ ού κεφαλαίοις έτετύπωτο γράμ- 

μασιν, άρτι έσχίσθη ύπό τής χειρός Φ ακίρ2 τ ί 

νος, δν ούδείς ήδυνήθη τότε νά ίδν), έν τ·?ί σχε

δόν έρήμω έκείνγ) όχθγ). Σύν τφ  όνόματι έκείνφ 

ήφάνιστο καί τό τοΰ γενικού τής Βομβάης διοι- 

κητοϋ, ύπογράφοντος άντί τοϋ άντιβασιλέως τών 

’Ινδιών.

Ποιον, λοιπόν, τό τοϋ Φακίρ τούτου έλ α τή- 

ριον ;  Άφανίζων τήν προκήουξιν ταύττ,ν, ή'λπι- 

ζεν δτι ή έπανάστασις τοΰ 1 8 5 7  ήθελε διαφύ- 

γει τήν δημοσίαν καταδίωξιν «αί τάς συνεπείας 

τοΰ κατά τοϋ προσώπου αύτοΰ έντάλματος; ή 

δύνατο πιστεΰσαι δτι τοσοΰτον τρομερά φήμη 

ήθελε καταστραφή με-.ά τών λειψάνων τοΰ είς 

κόνιν μεταβληθέντος τεμαχίου τούτου χάρτου.

ΤΗν τοϋτο μανία ;

Πραγματικώς ετεραι δηλώσεις έν πληθύ'ί δια- 

νεμηθεΐσαι, έ'κειντο έπί τών τοίχων τών οικιών,, 

τών μ,εγάρων, τών τεμενών, τών ξενώνων τ ή ; 

Ώ ρουγγαβάδ. Πρός δέ κήρυξ τις τάς τής πό- 

λεως οδούς διερχόμενος, ή χ η ρ ? τ·?) φωνί), άνε- 

γίνωσκε τήν τοΰ διοικητοΰ διαταγήν- καί τών 

εσχάτων δέ κωμών τής πεδιάδος οί κάτοικοι 

έγίνωσκον ή δη  δτι ολόκληρος περιουσία δοθήσε- 

ται τφ  παραδώσοντι τόν Δανδού-Πάντ. Τά δ

νομα αύτοΰ, άνωφελώς άφανισθέν, άπά δώδεκα 

ήδη ώρών άπασαν τήν έπαρχ_ίαν πεοιέτρεχεν. 

Έάν αί πληροφορίαι ήσαν άκριβεΐς, έάν πραγ- 

ματικώς ό Ναβάβ κατέφυγεν έν τί) χώ ρ$ ταύτγ) 

τοΰ Ίνδοστάν, ούδεμ.ία αμφιβολία δτι μ.ετ’ ού 

πολύ συλληφθήσεται ύπό άνθρώπων μέγα έχόν- 

των συμφέρον έκ τής συλλήψεως αύτοΰ.

Είς ποιον λοιπόν αίσθημα ΰπείκων, ό Φακίρ 

ούτος, έξέσχισεν είδοποίησιν, ής πολλαί άντιτύ- 

πων χιλιάδες διενεμήθησαν ;

Είς αίσθημα οργής άναμφιβόλως —  ίσως ώσαύ- 

τως είς σκέψιν περιφρονήσεως.— "Οπως ποτ’ άν 

ή , ύψώσας τούς ώμους, έβυθίσθη έν τώ άγαν 

ύπά τοϋ πλήθους φοιτωμένφ καί άκαθαρτοτέρφ 

Τής πό7,εως τμ ή μ α τι.

Καλοΰσι Δεκκάν τό εύρύ έκεΐνο τεμάχιον τής 

’Ινδικής χερσονήσου τά κείμενον μεταξύ τών δυ-

1 θρησκευτικόν τάγμα Ιπαιτών, αγαν σεβαστόν παρά 
τοΐς Μωβμε6ανοΐ{.

τικών C hates καί τών τής Βεγγαλικής θαλάσ

σης. Τό δνομα τοϋτο κοινώς δίδετα ι τγ; μεσημ

βρινή τοΰ Ί  νδου χώρ^:, έντεϋθεν τοΰ Γάγγου. 

Τά Δεκκάν τοΰτο, ούτινος τ ’ ονου.α έν τ ή  Σαν

σκριτική δηλ οΐ Νότος, άριθμεΐ έν ταΐς χώραις 

τής Βομβάης καί Μαδρας άριθμόν τινα έπαρ- 

χιών. Έ ν ταΐς έπισημ.οτέραις αύτών κα τα λ ε- 

κτέα καί ή επαρχία τής Ώ ρουγγαβάδ, ής ή 

πρωτεύουσα υπήρξε ποτε καί ολοκλήρου τοΰ 

Δεκκάν.

Κατά τόν 17/ αιώνα ά ένδοξος Μογγόλος αύ- 

τοκράτωρ, Ώ ρέγγ-Ζ έβ μετέφερε τήν αύλήν αυ

τού είς τήν πόλιν ταύτην, γνωστήν κατά τούς 

πρώτους χρόνους τής ιστορίας τοϋ Ίνδοττάν ύπά 

τό δνομα Κ ίρχχι. Αΰτη περιείχε τότε εκατόν-, 

τάκις χιλίους κατοίκους. Τήν σήμερον μόλις 

έχει πεντήκοντα χιλιάδας, ύπό τήν κυριαρχίαν 

τών "Α γγλω ν, διοικούντων ταύτην άντί τοΰ Νι- 

ζάμ, δ ’ Αίδεραβάδ. Έ ν  τούτοις είναι έκ τών 

μάλλον εύμ,οιρουσών υγείας χωρών τής χερσο

νήσου, άττοφυγούσα μ.έχρι τοΰδε τήν τρομ,εράν 

’Ασιατικήν χολέραν και ουδέποτε παθοϋσα έκ 

τών τοσοΰτον τρομερών έν Ίνδίαις επιδημικών 

πυρετών.

Ή Ώρουγγαβάδ μεγαλοπρεπή τής αρχαίας 

αύτής εύκλειας λείψανα διετήρησε. Τά άνά- 

κτοοον τοϋ μ.εγάλου Μογγόλου, έπί τής δεξιάς 

τοϋ Δούδμ.α όχθης έγειρόμενον* τό μαυσωλεΐον 

τής εύνοουμ-ένης τφ  πατρί τοΰ Ώ ρεγγ-Ζ εβ , Σάχ 

Ία χά ν, Σουλτάνας, τό άπομιμημα τοΰ λαμ.ποοϋ 

Τζά δ τ ή ;  "Αγρας, τέμενος, οΰτινος οί τέσσα

ρες ju ra c ife c  ύψοϋνται πέριξ θόλου θαυμ.ασίως 

στρογγύλου’ έτερα έτι μ.νημ.εία καλλιτεχνικώς 

φκοδομ ηαένα, πλουσίω; κεκοσμημενα, μαρτυ- 

ροϋσι τήν ϊσχύν καί τά μεγαλεΐον τοΰ ένδοξο- 

τέρου τών τοϋ Ίνδοστάν κατακτητώ ν, δστις 

άνύψω'.ε τό κράτος τοΰτο, είς δ προσεθηκε τήν 

Καβούλ καί Ά σ σ ά μ , είς άσύγκριτον βαθμόν εΰ- 

δαιμονίας.

Κ α ίτοι, άπό τής εποχής έκείνης, οί κάτοικοι 

τής Ώ ρουγγαβάδ έπαισθητώ ; ήλαττώθησαν, 

ώς άνω έλέχθη, ήδύνατο τις εύκόλως νά κρυβ/ί 

έν τφ  μέσφ τών ποικίλων έκείνων τύπων.

Ό  Φ ακίρ, άληθής ή  ψευδής, συγχρωτισθεις 

τφ  οχλφ, ούδόλως διεκρίνετο. Ή ’ Ινδική πλη^-- 

θει τοιούτων. Άποτελοϋσι δέ μετά τών σαγΐό 
θρησκευτικόν τάγμα έπαιτών, ζητούντων έλεος 

πεζή ή  έξ ΐππου, καί γινωσκόντων νά ά π αιτώ -



σιν, δ τ α ' αύτοπροαιρέτως δεν δίδει τις α υτοί;. 

’ Ενίοτε παίζουσι τδ πρόσωπον έ/.όντων μαρτύ

ρων, μεγάλης δέ παρά τοΐς κατω τάτοις τοϋ 

Ινδ ικού  λ χ ΐΰ  στρώμχσι πίστεως άπολαμβά-

Ό  περί ου ό λόγος Φακίρ, ήν άνήρ ΰψηλοΰ 

άνχστήιχατο;, ήτοι πλέον τών πέντε ποδών -/.αί 

εννέχ δακτύλων ’ Αγγλικών. Ή ηλικία δ ’ αύτοϋ 

ήν εν έτο ; ή δύο τό πολΰ άνωτέρα τής τεσσα- 

ρχ·/.ονταετί χς. Ή μορφή του άνεμίμνησκε τόν 

ώρκΐον μχχαράττιον τύπον, ίδ ίω ; διά τής λαμ- 

ψεως τών μελανών αύτοϋ οφθαλμών, πάντοτε 

προσ:κτικών' άλλά δυσκόλως ήθελε τις άνεύ- 

ρε·. τοΰς τοσοΰτον λεπτοφυείς χαρακτήρας τής 

-,ενεζς αύτοϋ, ύπό τ ά ; μυρίας κηλίδας εύφλο- 

γίχς τάς πληρούσας τάς παρειάς του. Ό  άνηο 

ούτος ετι έν τη ίσχύϊ τής ηλικίας, έφαίνετο εύ

καμπτος καΐ ρωμαλέος. Παράδοξον σημεΐον’ 

εις δάκτυλος έ'λειπεν έκ τής άριστερας αύτοϋ 

χειρίς. Έ χ ω ν  κόμην πυρράν, έβάδιζεν ημίγυ

μ νο;, ακάλυπτος τοΰς πόδας, τυρβάνιον επί τής 

κεφαλής φέρων, μόλις καλυπτόμενος ύπό άθλιου 

χιτϋνος έκ γραμμωτού έριούχου έσφιγμένου 

έπί τής όσφύο; αύτοϋ. Έ π ί τοϋ στήθους διά 

ζωηρών χρωμάτων τετυπωμένα διεκρίνοντο τά 

έμ β λ ήμ κτχ τών δύο φυλάκων καί καταστρο- 

φέων τ ^ ς  ’ Ινδικής μυθολογίας στοιχείων, η  κε

φαλή τοϋ λέοντος τής τετάρτης ένσαρκώσεως 

τοϋ Βινσον, οί τρεις οφθαλμοί καΐ ό συμβολικός 

τρίτων τοϋ αγρίου Σίβα.
Έ ν τούτοις, πραγματική κκί κα τα π ληκτική 

συγκίνητις έτάρατσε τάς όδοΰς τής Ώρουγγα- 

βάδ, ετι δέ μάλλον έκείνχς, έν α ΐ; συνωθεΐτο 

ή  κοσμοπολίτης πληθΰς τών κατωτέρων τ ά 

ξεων. Έ κ ε ΐ δίκην μυρμηκων έξήρχετο τών έρη- 

π :ιω ν , τών άντΐ οικιών χρησιμευόντων αύτή. 

’'Ανδρες γυναίκες, πκΐδες, γέροντες, ευρωπαΐοι 

η  αύτόχθονες, στρκτιώτα·. τών βασιλικών τ α γ 

μάτων η των έγχωρίων, παντοειδείς έπ κΐτα ι, 

χωρικοί τών πέρ·.ξ. προσήγγιζον άλλήλους, συν 

δ.ελέγοντο, έχειρονόμουν, έπεξηγουν την δηλο- 

πο'.ησιν, ΰπελόγιζον την εύτυχίαν τοϋ κεοδίσον- 

τος την μεγίστην ταύτην άμοιβήν, ην η κύ- 

βέρνησις ΰπεσχέθη. Ό  έρεθισμός τών πνευμά

των ούδόλως ήθελεν εισθαι ζωηρότερος ποό τρο

χού λαχείου, ούτινος ό κερδίζων αριθμός ήθελε 

λαμβάνει δισχιλίας λίτρκς. Δύναται τις μ ά λι

σ τα  προσθεσαι δτι ούδέίς ην νΰν ό μή δύνάιιε-

νος νά λάβη καλόν κλήρον, ό κλήρος ούτος ην 

η κεφαλή τοϋ Δανδοΰ- Π άντ. ’Αληθώς έ'δει τις 

νά η  άρκετά τυχηρός δπως συνάντηση τόν Να- 

βάβ καΐ άρκετά τολμητίας ΐνα συλλάβη αύτόν.

Ό  Φ α κ ίρ — ό μόνος μεταξΰ πάντων, ό μή 

βχυκαλιζόμενος υπό τής έλπίδος τοϋ κέρδους 

τής αμοιβής— διεισέδυεν έν μέσω τών όμάδων, 

σταματών ένίοτε δπως άκούση τά  λεγάμενα,ώς 

άνθρωπος δυνάμενος έξ αύτών έπωφεληθήναι’ 

άλλ’ ούδόλως άνεμιγνύετο είς τάς συνδιαλέξεις 

τών μέν καί τών δ ε ’ έάν δμως τό στόμα αύτοϋ 

έ'μενε κεκλεισμένον, οί οφθαλμοί καί τά  ώτα 

ούδόλως ώκνουν.

«Δισχιλίας λίτρας διά  τόν άνακαλύψοντα 

τόν Ναβάβ ! έλεγέ τις υψών πρός τόν ούρανόν 

τάς πλατείας αύτοϋ χεϊρας.

—  Ούχΐ διά τόν άνακαλύψοντα, άλλά διά  

τόν άπαγχονίσοντα αύτόν, δπερ πολΰ διάφορον 

εστί.

—  Πραγματικώς δέν είναι εκ τών εύχλώτων, 

ούτος άποτελεσματικώς έαυτόν ύπερασπισθή- 

σεται.

—  Ά λ λ ’ έσχάτως δέν έ'λεγον οτι άπέθανεν 

έκ πυρετού έν τη χώρα τής Νεπώλ ;

—  Ούδέν τούτων άληθεύει ! δ πονηρός Ααν- 

δοΰ-Πάντ διέδωκε τόν θάνατον αύτοϋ, δπως έν 

πλείονι ασφαλείς ζή.

—  Φ ή μ η  μάλιστα διεδόθη δ'τι έκηδεύθη έν 

ιιέσφ τοϋ έπί τών συνόρων στρατοπέδου αύτοϋ.

—  Ψ ευδείς κηδεΐα ι πρός έξαπάτησιν !»

Ό  Φακίρ δέν συνωφρυώθη κατά τρόπον ούδε- 

μ,ίαν αμφιβολίαν καταλιμπάνοντα. Έ ν  τούτοις 

τό μέτωπον αύτοϋ άκοντος συνεπτύχθη, άκού- 

σ χντος’Ινδόν τινα — ενα έκ τών τά μέγιστα 

έξηρεθισμ.ένων τής όμάδος, έν η  είχεν είσδύ- 

σει— τάς έπομένας δίδοντα λεπτομερεστάτας 

έκθέσεις, ώστε άναμφιβόλως άληθεϊς θά ησαν.

αΠραγματικώς, έλεγεν ό ’Ινδός, τό 1 8 5 9  ό 

Ναβάβ είχε καταφύγει μετά τοϋ άδελφοϋ α ύ

τοϋ Βα.Ιάο 'Ράο  κχί τοϋ πρώην ήγεμόνος τής 

Γόνδας Je6l-Boi>£-Zi·)·γ, εις στρατόπεδον παρά 

τοΰς πόδας ορού; τινός τής Νεπώλ. Έ κεΐσε έγ - 

γύτατα ύπό τών Α γγ λικώ ν στρατών καταπο

νούμενοι άπεφάσισαν καί οί τρεις νά ΰπερβώσι 

τά Ίνδοσινικά σύνορα. “Όθεν, πριν διελθωσι 

ταΰτα, δ Ναβάβ καΐ οί δύο αύτοϋ εταίροι,δπως 

Ιτ ι  μάλλον τήν φήμην τοΰ έαυτών θανάτου π ι

στευτήν ποιήσωσι, είς τήν ιδίαν αΰτών π χρί-

στανται κηδείαν. Ά λ λ ά  παν δτι έξ έαυτών έ 

θαψαν, είναι απλώς εις δάκτυλος τής αριστερές 

χειρός έκάστου, ον περ κατά τήν στιγμήν τής 

τελετής άπέκοψαν.

—  Καΐ πώς τοϋτο γινώσκεις ; ήρώτησεν είς 

τών άκροατών τόν μετά τοσαύτης βεβαιότητος 

όμιλοϋντα Ινδόν.
—  Παρέστην είς τήν κηδείαν, άπεκρίνατο δ 

’Ινδός. Οί στρατιώται τοΰ Δανδοΰ-Πάντ μέ συ- 

νέλαβον αιχμάλωτον και μόλις μετα εςαμηνον 

διέφυγον αΰτούς.
Ενόσω  ό ’ Ινδός μ ετά τοσαύτης βεβαιότητος 

ώ μ ίλει, ό Φακίρ άπαύστως πρός αύτόν τοΰς 

όφθχλμοΰς ήτένιζεν, άτραπή έφώτιζε τά βλέμμα 

αύτοϋ. Συνετώς δέ ποιών είχε κρύψει τήν ήκρω- 

τηριασμένην χεΐρα ύπό τό εριούχου ράκος τό 

καλύπτον τό στήθος αύτοϋ. ’Άφωνος ήκροατο, 

άλλά τά  χείλη αύτοΰ έφρικίων άποκαλύπτοντα 

όξεΐς όδόντχς.
«Γινώσκεις λοιπόν τόν Ναβάβ, ήοώτησέ τις 

τόν αιχμάλωτον τοϋ Δανδοΰ-Πάντ.

—  Ναι, άπεκρίνατο ά ’Ινδός.

—  Καΐ άναμφιβόλως άναγνωρίσεις αύτόν, άν 

τυχαίως συναντηθήτε ;

—  Ώ ς άναγνωρίζω έμαυτόν.

—  Τότε ελπίζεις νά κερδίσης τήν αμοιβήν 

τών δισχιλίων λιτρών ! ΰπελαβε τις τών συν- 

διαλεγομένων, ούχί άνευ αισθήματος τινός φθό

νου δυσκόλως άποκρυπτομενου.

—  ’Ίσως . . . άπεκρίνατο ό ’Ινδός, έάν άλη- 

θεύη οτι δ Ναβάβ έ'σχε τήν άφροσύνην νά ριψο- 

κινδυνεύση διεισδύων μέχρι τής επαρχίας τής 

Βομβάης, δπερ πολΰ άπίστευτον θεωρώ.

—  Καί τ ί ζ η τε ί νά πράξη έκεΐσε ;

—  Νά έπιχειρήση άναμφιβόλως νεαν εςε- 

γερσιν, είπεν είς έκ τού πλήθους, έάν ούχΐ παρά 

τοΐς Σιπαγίοις, τουλάχιστον παρα τοΐς κατοι- 

κοις τών κεντρώων πεδιάδων.

—  Ά φ οϋ ή κυβέρνησις βέβαιοί δτι ή παρου

σία αύτοϋ παρετηρήθη έν τη  έπαρχίς^ ΰπελκ- 

βεν είς τών δμιλητών, άνήκων είς τήν κ α τ η 

γορίαν τών νομιζόντων ότι ούόεποτε χι αρχαι 

άπατώ νται, βεβαίως ή κυβέρνησις καλας εχει 

πληροφορίας.
—  ’Έ σ τ ω ! άπεκρίνατο ό ’ Ινδός. Δοτω ό Βραχ- 

μας νά διέλθη ά Δανδοΰ-Πάντ έπί τής όδοΰ μου 

καΐ ή έμή τύχη γενήσεται !»

Ό  Φακίρ ώπισθοδρόμησε βήματά τινα, άλλ’

ούδόλως έπαυσε θεωρών τόν πρώην α ιχ μ ά λ ω 

τον τοϋ Ναβάβ.

Μελαινα νΰξ ήν ή δη  καΐ έν τούτοις ή έν ταΐς 

όδοΐς τής Ώρουγγαβάδ κίνησις ούδόλως ήλ α τ- 

τοΰτο' οί λόγοι πολυαριθμότεροι περί τού Να

βάβ έκυκλοφόρουν. Έντχϋθα έ'λεγον δτι ώφθη 

έν τη  πόλει' έκεΐ, δ'τι ήδη εΰρίσκετο μακραν. 

Έβεβαίουν ώσαύτως, δτι τα/^υδρό[Λθς έκ τών 

βορείων τής έπαρχίκς πεμφθείς, άρτι τφ  διοι

κητή τήν τής συλλήψεως τοϋ Δανδοΰ-Παντ ε ι-  

δησιν έκομίσατο. Τήν έννάτην έσπερινήν ώραν, 

οί θετικάς πληροφορίας εχοντες ΰπεστήριζον δτι 

ήδη  είχε κλεισθή έν ταΐς είρκταΐς τ ή ; πόλεως 

αετά τινων Θονγύ))', ζώντων έν αύταΐς άπό 

τριακονταετίας, καί δτι τη  έπαύριον πρωία έ'- 

μελλε ν’ άπχγχονισθν), άνευ πολλών δια τυπ ώ 

σεων, ώς τοϋτο συνέβη τώ Ταντία Τόπι, τώ  

περιδόξω αύτοΰ κατά τήν έπανάστασιν έτχιρω, 

έπί τής πλατείας Σίπρι. Ά λ λ ά  τήν δε/.άτην 

ώραν έτερα αντιφατική ε ΐ'δ η ϊι;. Δ’.εδόθη φημη 

δτι ό αιχμάλω τος ήδυνήθη σχεδόν πάραυτα 

δραπετεϋσαι, τοΰθ’ δπερ άνεπτέρωσε τάς ελπ ί

δας πάντων έκείνων, οΰς ή αμοιβή τών biGyj- 
λίων λιτρών έδελεασε.

Πραγματικώς, πασαι αί διάφοροι αύται φ ή- 

μαι ησαν ψευδείς. Οί κρεΐττον πληροφορημενει, 

ούδέν πλειότερον έγίνωσκον τών μή έχόντων 

θετικάς πληροφορίας, η άτελώς πληροφυρημε- 

νων. 'I I  κεφαλή τοΰ Ναβάβ πάντοτε είχε την 

άξίαν αύτής.
Έ ν τούτοις έκ τοϋ δτι δ Ινόος εγινωσκε προ- 

σωπικώς τόν Δανδοΰ-Πάντ, τάς πλειονα; περι 

τής παραλαβής τής αμοιβής είχεν έ λ -ίδ α ς  

Ό λίγιστοι, ιδίως έν τ η  έπχρχία τής Βομβάης 

συνήντησαν ποτέ τόν άγριον άρχηγόν τής p.s- 

γάλης έπαναστάσεως. Μκλλον είς τά  β«ρε·.α 

κκί τά κέντρον, έν Σινδία, Βουνδελκού·.ή, 

τοΐς πέριξ τής Ά γ ρ α ς , έν Δέλχη, Καουνπώρ.η 

και Αυκνώβη- έν τφ  κυρίω θεάτρφ τών κατά 

τάς διαταγάς αύτοϋ διαπραχθεισών ώ μ οτητω ν, 

δλόκληροι κοινότητες ήθελον έξεγερθή καί παρα- 

δώσει αύτόν τή  Α γ γ λ ικ ή  δικαιοσύνη. Οί συγ

γενείς τών θυμάτων αύτοΰ σύζυγοι, αδελφοί, 

τέκνα καί γυναίκες εθρηνουν ετι του; καΟ εκα 

τοντάδας παρά τοϋ Ναβάβ σφαγικσθέντας. 'Ο λό

κληρος δεκαετία ούδόλως ήρκεσεν οπως τα νό> 

μιμα έκδικήσίω ς"κα ΐ μίσους αισθήματα κατευ^ 

νάση. Ούτως άδύνατον ήν ά Ναβάβ νά ριψοκιν-



£υνεύσγ) εισερχόμενος έν τκ ϊς  έπαρχίαις ταύ-· 

τχ ις , έ'νθα τό όνομα αύτοΰ άπκσι φρίκην πρου- 

ξένεί. Έ άν λοιπόν, ώς έλέγετο, διήλθε τό Ίν 

δοσινικόν σύνορον, έάν «γνωστόν τι αίτιον, σχέ- 

δ ι *  έπαναστάσεως ή ετερόν τ ι, ύπεχρέωσεν αύ

τόν νά καταλίπ·/) τό δυσεύρετον κρυσφύγετον, 

ουτινος τό μυστήριον διέφευγεν ετι την Ά γ -  

γλοϊνδικήν άττυνομίχν, μόνο» αί τοϋ Δεκκάν 

έπαρχίαι δύνανται, μ ετ’ ελευθέρου πεδίου, νά 

παρεξωσιν αύτφ ασφάλειαν.

Έ ν τούτοις ό διοικητής είχε πληροφορηθη 

την έν τ·?) έπαρχία παρουσίαν αΰτοϋ, πάρα,ιτα 

άπόκηρύξάς την κεφαλήν του.

Δεον ό'μως πχρχτηρησαι ό'τι πάντες οί ύψη- 

λκς κατεχοντες θεσεις εν Ώρουγγουβάδ, άρχον

τες, αξιωματικοί, υπάλληλοι άμφέβχλλον ολί

γον περί τών ύπό τ-?,ς διοικήσεως συλλεγεισών 

πληροφοριών. Τοσάκις ή'δη διεδόθη ό'τι ό άκα 

ταπόνη-ος Δανδού-Πάντ ώφθη καί συνελήφθη 

μ ά λιοτα  ! τοσαϋται ψευδείς περί αύτοΰ έκυκλο- 

φόρησαν ειδήσεις, ώστε σχεδόν μυθώδης κ α τέ

στη η έπ ιτηδειότης τοϋ Νχβάβ πρός μχτχίιοσιν 

καί έμπαιγμόν τών καταδιώξεων έπιτηδείων 

τ·/5ς αστυνομίας πρακτόρων" άλλά τά  κατώτερα 

τοϋ λχοΰ στρώματα ουδόλως περί τούτου ά μ 
φέβχλλον.

Μεταξύ τών άπιστούντων φυσικώς διεκρίνετο 

κχί ό ποτέ αιχμάλωτος τοϋ Ναβάβ. Ό  άθλιος 

ούτος τρελλοϊνδός, θαμ.βωθείς έκ τών θέλγη

τρων της αμοιβής, θερμαινόμενος δέ καί ύπό 

προσωπικής μνησικακίας καί έπιθυμίας έκδική- 

σεως, ούδέν ετερον διενοεΐτο η ν’ αναχώρηση 

ποός ευρεσιν τοϋ Ναβάβ, έκ τών προτέρων βε- 

οαίχν την επιτυχίαν του θεωρών. Τό σχέδιον 

αύτοΰ ην άπλούστατον. Ά π ό  τ^ς  έπαύριον ποού- 

τιΟετο νά προσφέργ) τάς υπηρεσίας του τώ  δ ιο ι

κη τή , £μ.α άκριβώς πληροφορηθείς δ ,τ ι περί τοΰ 

Δανδοϋ-Παντ έγινωτκετο, δήλα δη έπί τίνος 

έστηρίζοντο αί έν ν7, ειδοποιήσει πληροφορίχι, 

έσκόπει ν’ άπέλθγ) είς ην χώρχν ή'θελεν ύποδει- 

χθη ό Ναβάβ.

Περί την ένδεκάτην εσπερινήν ώραν, ποικί

λους άκούσας λόγους, οιτινες συντκράσσοντες 

τό πνεϋμ.χ αύτοΰ έστερεοποίουν αύτόν έν τώ 

σχεδίω του, ό ’ Ινδός έσκέφθη έπί τέλους ν’ ά · 

πέλθν) δπως άναπαυθν) έπ’ ολίγον. Ά ν τ ί π χ - ■ 

σης κατοικίας ειχε λέμβον προσωρμ.ισμ,ένην έν 

μ.'α τών όχθών τοϋ Δούδμ,ακαί δίηϋθύν'θή έκεϊσε

Όνειροπωλών μ.έ ημίκλειστους οφθαλμούς. Μ η- 

όόλως άμ,φιβάλλων ό Φακίρ δέν κατέλιπεν αύ

τόν' άκολουθών δ ’ έν τι) σκοτί^ προσεπάθει νά 

μη προσελκύσ-/) την προσοχήν του.

ΓΙρός τό άκρον τής κεντρικές ταύτης της 

Ώ ρουγγαβάδ συνοικίας, αί όδοί κατά ταύτην 

την ώραν ϋπ’ ολίγων έσυχνάζοντο. Ή κυρία 

αΰτών άρτηρία έ'ληγεν είς σκοτεινά τινα γ ή 

πεδα, ών ή κορυφή έσχημ,άτιζε την μίαν τών 

όχθών τοΰ Δούδμα. Ώμ.οίαζε δέ πρός έ'ρημον έν 

τω ακρφ της πό>εως. Τινές βραδύναντες, δ ιέ - 

βαινον έκεϊθεν μετά σπουδής καί είσηρχονιο 

είς τάς πολυπληθεστέρας ζώνχς. Ό  θόρυβος 

τών τελευταίων βημ.άτων μ.ετ’ ού πολΰ έξέλι- 

πεν, άλλ’ ό ’Ινδός ούδόλως παρετήρησεν δτι καί 

ετερός τις έβάδιζε κ χτά  μήκος τής δχθης.

Έ  προφύλαξις ούκ ήν μ α τα ία . Ή σελήνη 

αρτι άνατείλασα, άσταθές φέγγος έπί τής ά τμ ο- 

σφχίρχς ερριπτεν. Ό  ’Ινδός λοιπόν ήδύνατο νά 

ί'δν) δτι ήκολουθεϊτο καί μ.άλιστα κχτά  πόδας.

Ν’ άκούσγι τά  βήματα τοΰ Φακίρ ήν αδύνα

τον- διότι ούτος γυμνόπους ώλίσθχινε μάλλον η 

έβάδιζεν. Ούδείς δέ θόρυβος τήν έπί τής δχθης 

τοΰ Δούδμα παρουσίαν αύτοϋ έδήλου.

Πέντε λεπτά διηλθον ούτως. Ό  ’ Ινδός άφι- 

κνεϊτο μηχανικώς, ούτως είπεΐν, είς τ ή ν  άθλίαν 

χύτοΰ λέμβον, έν ·/) συνήθιζε νά διέρχηται τήν 

νύκτα. ’Ά λ λ ω ς ανεξήγητος ή πρός τά εκεί διεύ- 

θυνσίς του. Έ β ά διζε  δ ’ ώς ά/ήρ έθισθείς νά 

προσέρχηται καθ’ έκάστην είς τό έ'ρημον εκεί

νον μέρος. Ε ν τελ ώ ς έ'μ.πλεως ήν τοΰ σχεδίου 

δπερ τη  έπαύριον έσκόπει νά κοινοποίηση τφ  

διοικητή. Ή  έλπίς τοϋ έκδικηθήναι τόν Να- 

βχβ, δστις ούδόλως ύπήρξε πρός τούς α ιχμ α 

λώτους αύτοΰ μ,ετριοπχθής προστιθεμ,ένη ποός 

τήν θηριώδη επιθυμίαν τής αμοιβής, καθίστα 

αύτόν τυφλόν ένταυτώ καί κωφόν.
("Επεται συν*χδΐα.)

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ν  Α ΙΝ ΙΓ Μ Α

Έσμ.έν συνώνυμοι καί έκ της αύτής πατρίδος. 
Άμφότεροι έ'νδοξοι, ο λ έ (^ ο ι δέ ,τοΐς βασιλεΰσιν. 
Ό  πρώτος ύπηρξεν ό χαμερπής κόλαξ τοΰ κυ
ριάρχου του. Ό  δεύτερος θκνάσιμος εχθρός τοΰ 
βασιλεως έ'φερεν αύτόν έπί τοϋ ίκριώμ.ατος καί 
τόν διεδέχθη έπί τοΰ θρόνου. Ποιόν τό δνομ.α 
κχί ποίχ ή ίστορίχ ήμ.ών ;

Τώ πρώτω λύττ) 3ωροΰ»τβι δυο ώρϊίαι είχόνεί.
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