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Η ελληνική τραγωοια προεκυψεν, ώς γνωστόν, έκ της επικής άμα 
καί τής λυρικής ποιήσεως. Αρχήν έλαβεν από τών ορχήσεων καί των 
αύ .οσχέων ασματω^ των καλούμε ,ων διθυράμβων  ̂ τά όποϊα εψαλλον 
οι χο.ο! έν ταίς εορταίς του Διονυσου. Προσεκτήσατο 8ε καί έκτασιν 
χαι ποικιλίαν εισαγαγοΰσα εις τήν άρχίγενή ταύτην στεφάνην όλ*ς τάς 
υποθέσεις τής εποποιίας. Τον τύπ  ον της ελληνικές τραγωδίας προσ- 
διωρισεν 6 διθύραμβος, την ύλην αύτης έχόρήγησεν ή εποποιία·. ’Εάν 
οοιΟύραμβος όμοιά,η προς τό γόνιμον σπέρμα τοΰ νέου τούτου 
είδους, ή εποποιία δυνατόν να παρομοιω^ .προς την εύφορον γην, έν 
$  ά σπόρος έρρίφθη καί έξ ής άφΟονον ήρύσατο την τροφήν. Φέρε δή 
έξετασωμεν αά βραχέων όποιον συνήργήίτεν έκάτερον των στοιχείων 
τούτων εις την διαπλασιν τοΰ τραγικού ποιήματος*

Εν πρωτοις αξιοθαύμαστος φαίνεται ό δημοτικός χαρακτήρ των 
αρχών της τραγωδίας* επί μακρόν χρόνον αυτοσχέδιος ουσα ήτραγω* 
δία, λίαν οψέ Ιλαβε τύπον καλλιτεχνικόν ή φιλολογικόν. 'II σκοτεινή καί 
αφανής αυτη γένεσις ούδενα προ στρίβει μώμονεις την γενεαλογίαν τοΰ 
δράματος·  ̂ αυτή τοΰ γένους ή άφάνεια τω παρέχει τήν καλλίστην επί 
τής εόγενείας άξίωσίΛ 'Η ποίησίς ουδέποτε επενεργεί ίσχυρώς έπί τό έ
θνος εάν μή πρότερον καταβάληρίζας βαΟείας εις τήν καρδίαν τοΰ εν- 
0νους· έκ ταύτης της δημοτικής άρχής της άρύεται ήποίησις δύναμιν, 
ίκμαδα, ζωην. Βεβαίως τόν μέν ατομικόν χαρακτήρα καί τ/;ν τελειό
τητα οφείλει αυτή εις τά μεγάλα καί δαιμόνια πνεύματα τά όποια τήν 
Οεράπεύουσι* τον γενικόν όμως χαρακτήρα καί τήν ουσίαν της οφείλει 
εις εκείνην κυρίως τήν εποχήν, καθ’ ήν αύτ/] ήτο εργον καί εντρύφημα 
όλου τοΰ έθνους* Εαν έπετρεπετο μοι νά δανεισΟώ τούς όρους έκ τής 
φυσικής ιστορίας, Οά ελεγον ότι τό μέν είδος δημιουργειται παρά τοΰ 
τεχνίτου, τό όεγένος είναι τό κοινόν καί περιεκτικόν έργον σύμπαντΟς 
του έθνους. ΕνταΰΟα έγκειται ή βεβαιότης περί τής γενικής άλτθείας 
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των πλακάτων του καλλιτέχνου, καί της πνευματικής συμφωνίας τον 
πο-ητου καί του δημοσίου, διά τήν οποίαν άπαξάπαντες καί άναγνωρι- 
ζουσι καί άποδέχβνται τήν έμπνευσιντοΰ ατόμου. 'Η έλληνικη τραγω
δία υπήρξε διά παντός αληθής καί ισχυρά, έπειδή ουδέποτε ήρνήσατο 
τήν πρώτην καταγωγήν αυτής* άπέβη φιλολογική ή καλλιτεχνική, αλλα 
δενέπαύσατο ουσα δημοτική. Ό δήμος έλάμβανε πάντοτε μέρος ενερ
γόν ό νορός συναπηρτίζετο έξ Αθηναίων πολιτών, περϊπλείττου ποιου- 
μένων τό έντιμον τοϋτο προνόμιον, τό όποιον δεν ήθέλησαν ουοεποτε να 
παοαγωοήσωσιν ούτε εις τους ξένου; ούτε εις τούς έπιτηδευοντας την 
τέχνην τούτην καί εικότως· επειδή διδασκάλους εχοντες τον Αισχύλον 
καί τον Σορκλέα, παρ’ αύτών τούτων έδιδάσκσντο πώς νά ψαλλωσι τους
αθανάτους στίχους των. /

Ή  ελληνική τραγωδίαέλαβε τήνάρχήν από τής θρησκείας. Τού
το συναισθάνεται έκάστοτε ό άναγινώσκων τον Αισχύλον. Δεν επιθυμώ 
όμως νά εξηγήσω διά τοιαύτης περιπτώσεως τό εκκλησιαστικόν μεγα- 
λεΐον των αριστουργημάτων του, εις τά όποια πρέπει νά προσερχωμεθα 
μετ’εύλαβείας καί σεβασμού. Παρά -Τοΐς 'Έλλησιν ή θρησκεία ανεμιγνυ- 
το εις πάντα, καί, τό δή μέγιστον, πάντα άνεμίγνυντο εις την θρησκείαν, 
ΈνΈλλάδιδεν άρκεΐνά είπητις ή θρησκεία, άλλα πρεπει πάντοτε 
νά έαοτα τ ίς  θρησκείαν χαί τ ίνο ς θεού λα τρ ε ία ; Η τραγφοια 
προέκυψε, καθώς καί ή κωμωδία, έκ τής λατρείας του Διονύσου ή Βάκ
χου· υπήρξε βακχική καί διετήρησε τον βακχικόν τούτον χαρακτήρα 
της, δι’ ου άνυψώθη εις μέγα, άπαράμιλλον καί άνέφικτον ιοεωοες. Ο 
Βάκχος είναι ό θεός τής μέθης, τ ή ς  βακχικής παραφροσύνης, των εκ
στάσεων,- τών μεταμορφώσεων καί τών θαυμάτων. Έν ταις εορταις αυ- 
τοΰ άνεμίγνυτο- ή λύπη μετά τής χαρας, τά σπουδαία μετά τών γ ε 
λοίων, οί ίεροί ύμνοι μετά τής κραιπάλης, α ΐ σατυρικοί ορχήσεις μετα 
τών θρησκευτικών τελετών* έπεκράτει δέ ενθουσιασμός ότε μεν φαιορος, 
δτέδέ σκυθρωπάζων. Οί υπό του θεοΰ έμφορούμενοι παρεδίδοντο είς την
παοααοράν τής χαρας, τής λύπης, τής φρικη^ έμετεω^.ο >το ει*

‘ φαντασιώδη καί Ιβλεπον τό μέλι καί τόν οίνον ρεοντα υπο τας πλη- 
γάς τοΰ θύρσου αύτών. Τοιοϋτος θεός έπρεπε νά προεορευση, τοιαυται ε- 
οοταί έπρεπε νά δώσωσιν άρχήν εις τέχνην, ήτις ούοέν άλλο βλεπει η 
θέλγητρα, ήτις μετάρσιον ποιεί καί τήν ψυχήν ήμών, και αναβιβαςει η
μάς εις κόσμον όλον ιδεώδη. ,

Ή  τραγωδία έπλάσθη έκ τοΰ διθυράμβου.  ̂Σπουόαιοτατον ενταύθα
αναφύεται ζήτημα, οποία τιςήτο ήφύσιςτοϋ διθυράμβου προ της δια-

πλάσεως τής τραγωδίας; ’Αλλά περί τούτου όλιγιστα κατά δυστυχίαν 
γνωρίίομεν ακριβώς. Έάνόμως έπίτρέπηται ήμΤν νάκρίνίομεν έκτίνών 
άλλων παραπλήσιων γεγονότων, άλήθεύεΐ; δτιόύχί έν Άθήναις άλλ’ έν 
ταις εγγύς πόλεσι της Σικΰώνός καί τ?]ς Κόρινθου ό διθύραμβος εΤχεν ή
θη αναλογίαν τινά πρός την τραγωδίαν, ών δηλαδή παθητικός κατά τό 
υποκείμενόν του καί δραματικός κατά τό εΐδός του. Τά άσματα τών δι
θυραμβικών ή τρα, ικών χορών είχον ώς αποκλειστικόν άντικείμενον 
κατ άρχας τά παθήματα τοΰ Βάκχου. Γνωστόν δέ υπάρχει ότι όθεός 
ουτος τών πτωχών άγροτών πολλά έμόχθησεν έως ού κατατά/θη εις 
τήν αριστοκρατίαν τοΰ ’Ολυμπου· πολλάς έπαθε κακώσεις καί παρά 
τών ανθρώπων καί παρά τών θεών· κατεδιώχΟη, έδεσμεύθη, άλλ’ επί 
τέλους ενιΛησε και έτιμωρησε τΰυς αντίπαλους του. Κατά τινα μύθον, 
πρωταγωνιστοΰντα έν τοΐς μυστηρίοις τοΰ Όρφέως καί ύπαινιττόμενον 
ίσως την περιτροπήν τών τοΰ ένιαυτοΰ ώρών, οιεσπάσθη παρά τών Τι
τάνων όπως άναγεννηθ?) θαυμασίω τώ τρόπω. Ταΰτα ήσαν τά λεγόμε
νο πάθεα τοΰ Βάκχου. Κατ’ έπέκτασιν δε καί κατάχρησίν έπανηγυρίσθη- 
σον έν .οίς οιΟυραμβοις αλλα πρόσωπα, τών οποίων τά παθήματα ω- 
μοίαζον όπωσοΰν πρός τά τοΰ Διονύσου, ημίθεο- δηλαδή καί ήρωες, οί- 
τινες όψιαίτερον παρίστανται έπί της τραγικής σκηνής. Ιδού λοιπόν είς 
χαρακτήρ της τραγωδίας, τό παθητικόν, εύρισκόμενος ήδη έντώ δι- 
Ουράμβω. ' '

Δεύτερος διακριτικός χαρακτήρ υπάρχει ό τοΰ προσωπείου, τοΰ χα- 
ρακτηρος ή τοΰ κυρίως προσώπου καί τής πράξεως ή τοΰ μύθου. 
Οί χοροί οί έξυμνοΰντες τόν Δία ή τόν ’Απόλλωνα, τούς στε^ανω- 
θεντας έν ’Ολυμπία  ̂ή έν Δελφοΐς, Ιψαλλον έν τώ ιδίω αύτών όνόματι 
τοΰ πόιητοΰ καί ούδέν παρίστανόν άλλο παρ’ ό,τι ήσαν πραγματικώς. 
Οί ψάλλοντες τόν διθύραμβον παρεσχηματΓ οντο χρώματίζοντες τό 
πρόσωπον ή φοροΰντες προσωπεία· ιδίως δέ προσελάμβανον τό σχήμα 
καί την στολήν τών Σατύρων, όντων φαντασιωδών, άποτελόύντων τήν 
θεραπείαν τοΰ θεοΰ τοΰ τρυγητού- έγένοντο δέ κατά φαντασίαν και 
κοινωνοί τών συμβάντων ών ήσαν διερμηνείς.

Μεταξύ λοιπόν τοΰ διθυράμβου καί της τραγωδίας ύπάρχουσι σχέ
σεις άληθεΐς καί μία μετάβασις φυσική· έν τώ διθυράμβω ενυπάρχει 
ή τραγωδία ώς σπόρος, άρκει μόνον νά άναπτυχθή ό διθύραμβος όπως 
προελθη ές αύτοΰ ή τραγωοία. Ημείς έχομεν ήδη τήν συνοδίαν ή τήν 
πομπήν άς προσέλθη είς αύτήν αύτός ό θεός ή τις ήρως, άς έμφα- 
νισθτ) μετά τοΰ χορού εις ύποκριτής, καί δεν θά έλλειπη πλέον ούδέν



έκ των ουσιωδών μορίων τοΰ αρχαίου δράματος. ’Ενταύθα έγκειται 
μεγάλη πρόοδος καί τό βήμα τό οριστικόν, έγένετο δέ τοΰτο διά κα
νονικής άναπτύξεως* ό υποκριτής δεν προσετέθη έξωτερικώς, άλλά 
προσελήφθη έξ αυτών τών κόλπων τής πρωτογόνου συνθέσεως. 'Ο 
"Αριστοτέλης προσεπιμα-ρτυρει τοΰτο σα^ώς. 'Η τραγωδία, λέγει, προ- 
ήλθεν έκ τών ψαλλοντων τό; διθύραμβον ό κορυφαίος, ό τον χορόν 
διευΟυνων και έν όνόματι τοΰ χοροΰ ενίοτε λαλών, άμα άρξάμενος νά 
τώ άποτεινη τον λόγον καί νά σχηματίΓη μετ’ αύτοΰ διάλογον, διε- 
δραματισεν ήί>η ούτω πως τό πρόσωπον ύποκριτοΰ* οτε δέ ό τοΰ θέ- 
σπιοος υποκριτής έχωρίσθη τελευτάϊον παντελώς άπό τοΰ χοροΰ καί 
ανεβη έπι τοΰ βήματο", έδιχοτομήθη ούτως ειπεΐν ό κορυφαίος* ό πρώ
τος ούτος υποκριτής, ήτοι ό πρωταγωνιστής, πολλαπλασιασθείς έκ 
νεου, έίωκε τον δευτεραγωνιστήν τοΰ Αισχύλου καί τον τριταγωνι
στήν τοΰ Σορ'κλέους.

Ολη ή ιστορία τής ελληνικής τραγωδίας συνίσταται εις τήν σχέ- 
σιν τών υποκριτών αύτής πρός τόν χορόν. 'Ο χορός είναι τό όρμη- 
τηριον τής τραγωδίας ταύτης· έξ αύτοΰ προέκυψαν καί οί ύποκριταϊ 
και δλον τό δραμα* ταΰτα δέ τά στοιχεία, καίπερ έλαττώσαντα καί 
περιορισαντα επί μάλλον καί μάλλον τό εργον τοΰ χοροΰ, δεν τόνκα- 
τεπνιξαν παντελώς. Ιδού τό κυριώτατον. Το:ούτω δή τρόπω ό χορός 
εοωκε τ?) έλληνικ?] τραγωδία τούς κυριωτέρους χαρακτήράς της, τήν 
απλότητα, τήν ενότητα, τήν δημοσιότητα, τήν σπουδαιότατα καί τε- 
λευταΐον τόν πάντων Οαυμασιώτατον χαρακτήρα, νά ήναι δηλαδή ιδεώ
δης άμα καί πλήρης τοΰ βίου είκών.

Η άπλότης της πράξεως έπήγασεν άπό τοΰ μικρού τών υποκρι
τών άριθμοΰ* ήσαν δε ευάριθμοι οί υΚΟκριταί, έπειδή αύτοί μέν άνέκα- 
Οεν άπετελουν απλουν τι έπεισόοιον, ό δέ παρά τής συνήθειας, τής 
θρησκείας και τίνος δημοσίου Οεσμοΰ καθιερωθείς χορός έτηρήθη καί 
έμεινε πάντοτε πλησίον αύτών. Έάν ή τραγωδία έπήγαζεν άμέσως έκ 
τής εποποιίας, ίσως θά εϊχεν άλλως τό πραγμα. Καί όμως αύτη ύ- 
πηρξεν ή άρετή τοΰ οαιμονίου τής ελληνικής τέχνης πνεύματος, ότι 
τοΰτο, καίπερ έκ σμικρών όρμώμενον, παρήγαγε μεγάλα αποτελέ
σματα, και έοημιούργησεν έργα διακρινόμενα έπί έξόχω καλλοντ) άμα 
και επί μέτρια εκτασει. Επειδή εις τήν πρόοδον καί εις τήν έξοδον τοΰ 
χοροΰ κατηναλίσκετο ώς φαίνεται χρόνος πολύς, διά τοΰτο βλέπομεν 
τόν χορόν σπανίως έγκαταλείποντα τήν ορχήστραν* ή διηνεκής πα
ρουσία του άπετελει τήν ενότητα τοΰ χρόνου καί. τοΰ τόπου, τήν οποίαν

«υ^αμως άπα'.τεΐ ή οιηνεκής παρουσία τών υποκριτών. Διά τόν αύτόν 
λόγον τά πάντα είναι ένταΰθα δημόσια, τά πάντα γίνονται έν ύπαίθρωκαί 
ένωπιον πολυαρίθμων μαρτύρων. Τοΰτο φαίνεται ήμΐν όπωσοΰν οχληρόν, 
άλλ’ ακριβώς ειπεΐν είναι ή πιστή είκών τοΰ βίου έ.ός πολίτου τών 
'Αθηνών η τής Σπάρτης. Είναι δ’ άρά γε άνάγκη νά ειπωμεν ότι ή 
έν yjj αρχαία τραγωδία έπικρατοΰσα πραοτάτη καί γαλή'.ιος σπου- 
δαιότης οφείλεται κατά μεγα μέρος εις τό πρόσωπον τοΰ χοροΰ; Εν
διαφερόμενος εις τήν πραξιν ό χορός, άλλ’ούδαμώς κατακυριευόμενος 
ύπό τών παθών τών ύποκριτών, άνυψοι τήν φωνήν τής χρυσής με- 
τριοτητος, της δημοσίας συνειδησεως καί τοΰ ήθικοΰ νόμου.

Τελευτάϊον διά τοΰ χοροΰ περιγράφεται έν τ?; τραγωδία ό άνθρώ- 
πινος ί̂ος κατά τροπον ί ο ε ω ο η καί π λ ή ρ η. 'Η κλασική τραγω
δία τοΰ έπτακαιδεκατου αίώνος φέρει έπί τής σκηνής μικρόν αριθμόν 
υποκριτών κινούμενων έν τινι κόσμω φαντασιώδει καί ούτως ειπεΐν με- 
τεωροπορουντων. Δεν καταφαίνονται άρκούντως αί σχέσεις αύτών μετά 
τής λοιπής κοινωνίας, μετά τών π ο λ  λ ώ ν, άφ’ ών χωρίΓο ;ται μέν 
Οιά μακροΰ αποστήματος, συνέχονται δέ μετ’ αύτών διά πλειόνων 
δεσμών. II άπουσία αύτ/] ένός τών στοιχείων τής κοινωνίας, ό χαρα- 
κτήρ ούτος ό αριστοκρατικός, κάκιστη σι τήν περί ής ό|λόγος τραγω
δίαν ψυχρά·.», έπειδή αύτ/j είναι ιδεώδης μέν, άλλ’ ούχί πλήρης, ‘ί ΐ  
τραγωδία τοΰ Σαικσπηρου καί τών μιμητών αύτοΰ άναπαρίστησιν ο- 
λοκληρον τήν κοι ώνιαν, τό χαμηλόν καί τό ύψηλόν, τούς μεγάλους 
και τούς μικρούς. Εν αύτ/i άνευρισκεται πληθύς προσώπων τά ό'όΐα 
έπεχουσι τόπον τοΰ άρχαίου χοροΰ* ένταΰΟα άντιγράςεται ό βίος μεθ’ 
όλων τών μικρών και ευτελών περιστάσεων·. ΤΙ τοιαύτη τραγωδία εί
ναι πληρης μέν, άλλ ούχί ίοεωδης. 'II άρχαία τραγωδία δέν άπο- 
κλειει ούδέν εκ τών στοιχείων τής κοι ώνιας* άνάγει όμως πάντα εις 
τήν άπλουστάτην έκφρασίν των. 'Ο λαός, οί πολλοί, τά παθητικά 
πλήθη έκπροσωποΰνται οι’ ένός προσώπου πολλαπλοΰ, περιληπτικοΰ, 
εχοντος κρίσιν όρθοτάτ/ρ, μή κοί'.ωνοΰντος μέν τής πράξεως, άνυ- 
ψοΰντος δέ φωνήν, ήτις ενίοτε είναι ή φωνή τών θεών, καί τοΰ ό
ποιου αί ένέργειαι εΐ αι διά παντός ή ύπόθεσις τών άλλων. Οί άλη- 
θείς τοΰ δράματος ύποκριταϊ, μεγάλοι κατά τε τόν χαρακτήρα καί τά 
πάθη, λίαν εύάριθμοι, καθώς ύπάρχουσι τοιοΰτοι καί πραγματικώς, 
παριστανται επι τίνος υψηλοτερου μέρους, ύπεράνω τοΰ χοροΰ, άπο- 
κεχωρισμενοι άπο τοΰ πλήθους καί όμως συνεχή έχοντες μετά τού
του επαφήν. Τοιουτω τροπω εμφανίζονται ήμιν έν ττί άποστάσει τών
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χρόνων ιδεώδεις τινές έποχαί, καί αύτή ή εποχή-τών Ελλήνων τραγω
δοποιών. Διακρίνομεν όντα τινά μεγάλα καί περιφανή, τόν Θεμιστοκλέα 
και τόν Αριστείδη'1, τόν Κίμωα καί τόν Περικλέα, απέναντι δέ τούτων 
τόν δήμον τών ’Αθηναίων, μίαν αδιαίρετον ομάδα, εν πρόσωπον περι
ληπτικόν. "Ο,τι ή τών χρόνων άπόστασις, τό τών ήμετέρων γνώσεων 
χάσμα καί ό χαρακτήρ τών αρχαίων ιστοριογράφων επραξαν διά τήν 
άρχαίαν ιστορίαν, αυτό τοΰτο επραξε διά τήν άρχαίαν τραγωδίαν ή 
τέχνη. 'Η αρχαία τραγωδία εμφανίζεται πλήρης άμα καί ιδεώδης·.

Ααλήσας περί τοΰ είδους τής τραγωδίας μεταβαίνω εις τά υποκεί
μενα αυτής. '11 εποποιία παρει-σδύσασα είς τόν διθύραμβον έπλούτισεν 
αυτόν δι’ όλης τής τών γεγονότων καί τών προσώπων ποικιλίας, ήτις 
αναπτύσσεται έν τοΐς διηγήμασιν αυτής. 'II επική φλέψ κατά μικρόν 
έξηντλήθη καί άπεξηράνΟη· ή μούσα τοΰ 'Ομήρου καί τοΰ 'Ησιόδου 
δεν ένέπνεε πλέον ούδένα νέον ποιητήν* τά έπη αύτών όμως, έπανα-r 
λαμβανόμενα άδιαλείπτως παρά τών ραψωδών, διέμεναν πάντοτε προσ- 
ςιλή είς τό έθνος., ’Από τών χρόνων τοΰ Πεισιστράτου· ήποίησις αϋ.- 
τη ένεψυχώθη όπωσοΰν καΟιερωΟεΐσα ώς διδακτικώτατον μάθημα ;τής 
|ν. τη ΆττιχΫί νεολαίας, ένέπνευσε φυσική τώ λογω ζωηρότερον καί 
καΟολικώτε'.ον διαφ έρ ο. * κατά ταύτην δέ ακριβώς τήν εποχήν ό Θέ- 
σπις παρέστησε λαλοΰντας καί δρώντας εκείνους τους ήρωχς, τούς ο
ποίους τά πλήθη τέως ειχον ιδεΐ μόνον διά τών όμμάτων τής φαντα
σίας. 'Η εποποιία εσχε τό πολύτιμον προτέρημα νά χορηγήση είς τά 
άοτιγενές δραμα υποκείμενα εθνικά άμα καί ποιητικά, ύποκείμενα λίαν 
διααέροντα είς τε τόν πολίτην καί είς τόν άνθρωπο··, ύποκείμενα acfo- 
δρώς μέν συγκι-οΰντα τούς κατοίκους τής άρχαίας Ελλάδος, ούχ 
ήττον δέ τέρποντα σήμερον καί ημάς αύτούς, Τώ όντι οί 'Έλληνες 
διεσκέδαζον καί έψυχαγωγοΰντο άναπολοΰντες τό ίδιον παρελθόν καί 
τάςμεγάλας τοΰ έθνους των ά  αμνήσεις. 'II πραξις ύπετίθετο μέν συμ- 
βαίνουσα ώς επί τό πολύ έν τη γενεθλίω αύτών χώρα·· έξετέλουν δέ 
τήν πραξιν ταύτην οί οίκισταί ή ίδρυταί τών πόλεών των, οι αύτουργα 
τών φυλών, τών γε1 ών, καί τών οικογενειών των ήρωες, οΓτινες άνήκον 
είς αύτούς, καί έφ’ οΓς εκείνοι μέγα έφρόνουν καί έσεμνύνοντο* ένίοτε 
μάλιστα έξετέλουν τήν πραξιν αύτοί οί πολιοΰχοι θεοί των, οί παρ’ 
αύτοϊς οίκοΰντες καί άνήκοντες επομένως είς αύτούς. Τά πάντα λοιπόν 
ήσαν τ ο π ι κ ά ,  ε θ ν ι κ ά ,  ι σ τ ο ρ ι κ ά *  άλλά συγχρόνως τά πάν-, 
τα ήσαν κ α θ ο λ ι κ ά  καί π ο ι η τ ι κ ά .  Γνωστόν ύπάρχει ότι οί μΰθοί 
τής έλλη-ικής μυθολογίας είναι πολλάκις ά) ή ίδέαι, μεταποιηθεί.

Άς γεγονότα καί παρασταθεΐσαι ύπό τόν πέπλον τής διηγήσεως· (3') 
ή καθολικά γεγονότα, καταστάντα έπαισθητότερα καί έκπληκτικώτερα 
ο:ά τίνος συμπυκνώσεως, χορηγούσης αύτοϊς τήν δόξαν ειδικών γεγο
νότων γ ') ή γε'.ονότα ειδικά, μεγαλυνθέντα, καλλωπισθέντα καί κα- 
θολικευθέντα πρώτον μέν ύπό τής παραδόσεως, εΤτα δέ ύπό τών ποιη
τών. 'Η τραγωδία λοιπόν ευρε κάλλιστα έπεξειργασμένην καί έτοιμον 
μίαν λαμπροτάτην ύλην, γεγονότα καί πρόσωπα άτομικά, εικόνας πραγ
ματικός μέν, άλλ’ έχούσας καί τινα σημασίαν ύψηλοτέραν, ύπαινιττο- 
μένας άλλο τι, πολύ άνώτερον εκείνου τό όποιον άπεκάλυπτον έκ πρώ
τες όψεως. Τοιαύτη ή μεγίστη αρετή τής δραματικής ποιήσεως, αι 
πράξεις δηλαδή αί ώρισμέναι καί είδικαί, τάς οποίας δυνάμεθα συγ
χρόνως νά θεωρήσωμεν ώς τελειότατα παραδείγματα, ώς τούς άρί- 
στους αντιπροσώπους μυρίων άλλων παραπλήσιων πράξεων.

Ή  νεωτέρα τραγωδία, έγκαταλιποΰσα τά μυθολογικά ύποκείμενα, 
άρύεται έκ δύο κυρίως πηγών έκ μέν τής ιστορίας λαμβάνει ύποθέσεις 
πραγματικάς, διαζέρον έχούσας ή έθνικόν ή χριστιανικόν έκ τής μυθι
στορίας λαμβάνει ύποθέσεις καθολικήν έχούσας αλήθειαν, άπειρους 
κατά τό εύκαμπτον καί εύκολωτέρας κατά τήν πραγματοποίησιν. ’Ίσως 
έπρεπε νά πο’ήσωμεν πολλάς έπ:φυλάξεις περί τών μυθιστορημάτων. 
'Η μυθώδης ιστορία συνδυάζει παρά τοις 'Έλλησιν όλα ταΰτα τά διά
φορα ωφελήματα· καί ιδού ό λόγος δι’ ον συνεχώς καί άδιαλείπτως 
παριττάνετο αύτη έν τώ θεάτρω τών ’Αθηνών οσάκις ή πρόοδος τής 
καλλιτεχνίας, ή μεταβολή τών ίδ.ών καί τό πρωτότυπον πνεΰμα τών 
π ο ητών έπέτρεπον τήν άνανέωσιν τής δραματικής επεξεργασίας · ιδού 
ο λόγος δι’ δν έπροσπάθησαν οί μεταγενέστεροι νά τήν άναδείξωσιν 
εγχώριον επί τής νεωτέρας σκηνής, μεθ’ όλας τάς δυσχερείας τάς ο
ποίας συνεπάγεται ή άλλοτρία καί άπωτάτη άρχή της.

Κατ’ άρχάς όμως τό ύφος τοΰ τραγικοΰ ποιήματος δέν ήτο κα
τάλληλον πρός τό ύψος τών ύποθέσεων ή δημώδης αύτών άρχή έμεινε 
καί έπί μακρόν χρόνον ύστερον έπαισθητή καί ή προσωπίς τών Σατύ- 
ρων, τών μυθωδών τούτων όντων, τών ύποτιθεμένων μεταξύ τοΰ άν- 
θρώπου καί τοΰ ζώου, ένεποίει αισθήματα ευτελή καί παρήγε γλωσ
σικόν τι ιδίωμα βωμολοχικόν. Άκαταλογ'ίστους ύπηρεσίας προσήνεγ- 
κεν είς τήν τραγωδίαν ό Πρατίνας, δημιουργήσας δραμα σατυρικόν. Είς 
τό μικρόν τοΰτο είδος, είς τήν .ιλαράν ταύτην τραγωδίαν, ώς τήν ώ- 
νόμασέ τις τών άρχαίων συγγραφέων, πρβσέφυγε καί ό χορός τών 
Σατύρων καί άπαντα τά βωμολοχικά στοιχεία, τά όποια δέν έπρεπε



εη; ·
τήν κάθαρσή της τραγωδίας.,

Κατ εξοχήν όμως εις της τραγωδίας τήν κάθαρσή συνεισέβαλε τά 
δαίμο ιον πνεύμα ενος μεγάλου πο.ητοΰ, όστις ευρε κοινωνίαν ικανήν 
νά μεταρσιωθώ εις το μ$γα υψος τών ίοεών του. Μυρίά τεκμήρια άπο- 
οεικνύσυσι τήν βαθυτάτην έντύπωσ« ήν οί κατά τών Περσών αγώνες 
ένεποιησαν έκ τό πνεύμα τών ’Αθηναίων. Έν τή πολίτική αύτών, έν 
τοΐς θεσμοις τω'1, έν τγί λαμπρότητι καί τή μεγαλοπρεπεία τών πανη- 
γυρεων των, έν ττ) προστασία τών καλών τεχνών καί έν αυτή τή ανα
πτύξει της οημοιιας εκπαίοευσεως ανακαλύπτομεν νέαν ώθησιν, νέαν 
τινά πτησιν, νέον τι καί ολως άσύνηθες ύψος αισθημάτων καί διανοη-. 
ματω ·. Γό μεγαλεΐον τών ηρωικών ανδραγαθημάτων έχορήγησε τώ 
Ab/υλω Οεατας και καθολου κοινω ιαν άξιαν έαυτοΰ, καί προσήγγισε 
τον οήρον εις τον ποιητήν. Αλλα καί ό ποιητής οφείλει εις τά αύτά 
|;αισια ίττορικα γεγονότα τάς εύγενεστάτας τών εμπνεύσεων του, δι* 
ών πολλάκίς ένεψύχωσε τούς μύθους τοΰ παρελθόντος, παρενειρας γεν-t 
ναιότατα αισθήματα, όπόω δπηγόρευον ή σύγχρονος έποχή του καί τά 
μεγαλουργήματα τών πατριωτών του. Οί άνισοι άγώνες, αί ήρωΐκαί 
προσπάθειας αί θαυμασταί νίκαι άνεβίβασαν τήν διάνοιαν τοΰ Αισχύλο» 
εις τούς αρχαίο τέρους χρόνους, τούς οποίους ή τών Ελλήνων φαντα
σία είχε πληρώτει διά θεών καί ημιθέων. 'Ο Μαραθωνομάχος κατε- 
λάμβανε τούς ήρωας, τών οποίων έβλεπε πλησίον του τάς ζώσας ει
κόνας, πρός τάς οποίας ώμοίαζε καί αύτός. Οί ήρωες άνεγεννώντο ε
νώπιον τών ποιητικών οφθαλμών του καί ένεψυχοΰντο διά τών χαρα
κτηριστικών γνωρισμάτων, διά τής πλήρους καί παρεστώσης ζωής, ή- 
τις ύπάρχει ή αληθής ψηχή τοΰ δραματικού ποιήματος. Εξημμένος, 
σφοδρός, βεβακχευμένος καί όλος ένθους έμελέτησεν ό ποιητής ουτος 
τούς περί θεών καί ήρώων μύθους, έπλήρωσε οι αύτών τήν φαντασίαν 
του καί μετεποίησεν εις δράματα δλην σχεδόν τήν ελληνικήν επο
ποιίαν. Έξετάζοντες τάς επωνυμίας καί τά λείψανα τών άπολεσθεί- 
σών τραγωδιών του, θάμβξΐ κατεχόμεθα καί απορία βλέποντες τό εύρύ 
στάδιον δπερ αύτός ήνέωξεν εις τήν τραγωδίαν. Τό στάδιον υπήρξε 
ταλικοΰτον, ώστε δεν πρέπει νά θαυμάσωμεν εάν αύτός έθηκεν άπλώς 
χάρακας καί διωργάνωσεν ευρέως καί καθολικώς τάς μεγάλας τοΰ, 
χώρου τούτου διαιρέσεις, καταλιπών τοΐς μετ’ αύτόν τήν φροντίδα νά

Χαλλίεργήσωσί τά ωραιότατα τών μερών αύτοΰ καί νά τά πλουτίσωσι 
οίά πράξεων καί ανθρώπω”.

Ούδέν άπλούστερον, ούδεν θαυμασίώτερον τοΰ τρόπου καθ’ ον ό Αι
σχύλος διαπλάττει καί διοργανοΐ τά μέρη έκεΐνα, τά οποία άποχωρίζε* 
έξ όλης τής έπικής δίηγήσεως, όπως έξ αύτών δημίουργήση τό δΛοα- 
μα. Προτοίκείοΰται πρώτον αύτά τά ςοιχεΐα τής δραματικής πράξεως, 
λαμβάνει έξ αύτών μόνον τό χρειωδέστατον καί συγκινητικώτατον, τήν 
αρχήν καί τό τέλος, τήν εκρηξιν καί τήν πρώτην αιτίαν τ/;ς, τήν κα
ταστροφήν, τό φοβερόν γεγονός καί τήν ύψίστην πηγήν έξ ής τοΰτο ά- 
πορρέει, τόν καθολικώτατον · νόμον τόν κρατούντα καί δεσπόζοντα τής 
περιπετείας. Μία μεγάλη ιδέα, έν θέαμα φοβερόν άμα καί μεγαλοπρε
πές,-—ιδού τό δραμα τοΰ Αισχύλου· διά τών στίβαρών χειρών του αρπά
ζει ούτως ειπεΐν τά δύο άκρα τής τραγικής πράξεως. 'Η ιδέα καθίςαται 
έπαίσθητή, χάρις εις τήν ζωηράν τοΰ ποιητοΰ φαντασίαν, ήτις τήν συλ
λαμβάνει καί τήν περιβάλλει μυρίας εικόνας μεγαλοπρεπείς· τό θέαμα 
καταλαμβάνει τό πνεύμα διά τής ιδέας ήν περικλείει καί ήν βαθμηδόν 
άποκαλύπτει. Ή  άπόστασις ή μεταξύ τοΰ τελικού αποτελέσματος καί 
τής πρωτίστ/]ς αιτίας δεν συμπληροΰται* ό ποιητής, δραστήριος άμα 
καί εμβριθής, άλλ’ ούχί καί διαρκώς φίλοσοφών, ελκεται έναλλάξ τήδε 
κάκεΐτε υπό τής λαμπρότητος τής πράξεως καί ύτ.ό τοΰ ύφους τής ι
δέας· τρέχει άϊιακόπως άπό τοΰ ένός εις τό έτερον άκρον, ρΓιπτόμενος 
όρμητικώς πέραν τής χωριζούσας αύτά αβύσσου.

Τό κυριώτερον γεγονός ούτε διαστρέφει ό Αισχύλος, ούτε ζητεί νά 
τό περικαλύψη, ούτε τόέλαττοΐ, ούδέ μετριάζει τό παράπαν τήν φρί
κην αύτοΰ· ενατενίζει εις αύτό στρέφων βλέμμα άφοβον καί σταθερόν, 
τό παριστα ένώπίον ήμών, άναγκάζων ήμας νά άντιληφθώμεν αύτοΰ δι’ 
4ίλων τών οργάνων τής αίσθήσεως καί τοΰ πνεύματος. Προσβάλλει τά 
όμματα, τά ώτα, καί δή καί τήν φαντασίαν τοΰ θεατοΰ, άφ’ ού πρώτον 
δραστικώτατα έπενεργήση έπί τήν διάνοιάν του. Καί έγώ θά στραφώ 
πρός τήν φαντασίαν τών ακροατών μου, άνακαλών εις τήν μνήμην των 
έν μόνον παράδειγμα τής δραματικής ταύτης δυνάμεως. Ούδαμοΰ ανευ 
ρίσκω πράξιν άπλουστέρανκαί συγκίνητικωτέραντοΰ Άγαμέμνονος .

Δεν έξαρκεΐ τό βλέπει; έπί τής σκηνής διαδραματιζόμενα πράγμα
τα μεγάλα ή φοβερά· τό έξαγγελτικόν είναι πάντοτε άτελές· εάν δέ 
μή προκαταληφθώσι προηγουμένως τό πνεύμα καί ή φαντασία, οί ο
φθαλμοί δέν θά πιστεύσωσιν ουδέποτε. Μόνος 6 λόγος δύναται νά έμπνεύ-

ψυλήν τά γεγονότα, νά άποκαλύψη τόν πυρήνα τής πράξεως καί



νά συγκίνηση την καρδίαν τοΰ θεατοΰ. 'II απαγγελία λοιπόν θά άντίκα- 
ταστήση τό θέαμα αύτής της πράξεως. Ά λ λ ’ή απαγγελία είναι οπωσ
δήποτε πάντοτε ψυχρά. Θά ηύχετό τις νά μή ύπάρχη μηδέν μέσον με
ταξύ της άπαγγελίας και τοΰ θεάματος. ΓΙλήν άλλ’ όμως τοΰ Αισχύ
λου τό πνεύμα ευρεν άλλο μέσον πολύ άσφαλέστερον, πολύ ισχυροτε- 
ρον καί πολύ δραστικώτερον επί τό πνεΰμα τοΰ θεατοΰ.

'Ο’Αγαμέμνων είσήλθεθριαμβεύων είς τά ανάκτορά του· περιεπά- 
τησεν έπί «πορφυρο στρώ του πόρου ίναμή θη χαμαί τόν έαυτοΰ πόοα, 
τόν Ίλίου πορθήτορα. » Όπισθεν αύτοΰ κλείεται άπαισίως ή πύλη. 
Παρθένος τις αίχμαλωτισθείσα δέν θέλει νά είσέλθη είς τήν οικίαν τών 
Πελοπιδών, άλλ’ απολείπεται μόνη μετά τοΰ χοροΰ· είναι δέ αυτη ή 
Κασσάνδρα, ή νεαρά ςοιβάς καί ευειδής ιέρεια τοΰ ’Απόλλωνος. Σκυ
θρωπή τό πρώτον καί σιωπώσα, διαλύει ύστερον την σιωπήν, όπως άφη 
κραυγάς καί οίμωγάς διεγειρούσας παρά πασι τήν φρίκην, ’Αμέσως 
παρίστανται είς τήν διάνοιάν τ/]ς εικόνες άσυνάρτητοι καί συγκεχυμένοι, 
εικόνες τών εντός τής οικίας διαπραττομένων κακουργημάτων Βλέπει 
τήν τάλαιναν Κλυταιμνήστραν προτείνουσαν «χείρ’ έκ χερός όρεγομέ- 
ναν)), άνα^ωνεί «άπεχε τής βοός τόν ταύρον». Μετ’ όλίγον αί εικόνες 
συντάσσονταί, συναρμολογοΰνται καί προσκτώνται λογικωτάτην αλλη
λουχίαν. Παρατηρουμεν άλληλοοιαδόχως άπάσας τοΰ φόνου τάς παρα- 
σκευάς* κινδυνεύομεν νά πιστεύσωμεν ότι οί τοίχοι τών ανακτόρων είναι 
διαφανείς* βλέπομεν τούς διαδραματίζοντας τήν αιματηρά/ ταύτην σκη
νήν καί, τοΰθ’ όπερ δέν θά διέκρινον οί τοΰ σώματος όφθαλμοί, βλέπο- 
μεν πρός τοντοις τούς αοράτους μάρτυρας, τοΰ Θυέστου τούς παίοας, ό
μοιους πρός φαντάσματα όνείρων, καί τάς Έρινύας, τάς άπαισιους ξενας, 
έγκαλλωπιζομένας είς τό αίμα δι’ ού καταβρέχονται. Καί ένταΰΟα δυ
νατοί τις νά είπη ότι υπάρχει διήγησις, άλλα διήγησις προληπτική καί 
δραστικωτάτη, επειδή ή άβεβαιότης τοΰ μέλλοντος συνταράσσε; τήν 
καρδίαν ημών πολλώ μάλλον παρά τήν βεβαιότητα τοΰ τετελεσμένου 
έργου* διήγησις παθητικωτέρα, επειδή ύπαγορεύεται ούχί ύπό της άνα- 
μνήσεως πραγμάτων τά όποία είδομεν, άλλ’ ύπό μιας έμπνεύσεως 
θείας, συγχεούσης τήν διάνοιαν καί έξαπτούσης τήν ψυχήν τελευταίο/ 
διήγησις παθητικωτέρα, επειδή ποιεί αυτήν ούχί ό μάρτυς τοΰ κακουρ
γήματος, άλλ’ εν θΰμα. Λυπούμαι μή δυνάμενος νά άναπτύξω εκτενέ
στερο'/ τό πρόσωπον της Κασσάνδρας. Όρμάται είς τόν θάνατο'/, τόν 
όποιον προβλέπει. Ή  πραξις δι’ ήμάς τουλάχιστον υπάρχει τετελειω- 
μένη* τήν είδομεν διά τώ'/ όμμάτων τής φαντασίας, τήν συνησθάνθη.-

μεν έπειοή κατεδόνησεν όλας τάςίνας τής ψυχής ημών. Αλλ ή πλη (t\ 
δέν κατηνέχθη είσέτι* ό σίδηρος άνυψώθη, άλλ’είσέτι δεν επληξεν. Πριν 
ή καταπέτη, μεσολαβεί μια στιγμή αναπαυσεως, στιγμή βαρύτατη και 
αγωνίας πλήρης. Τό βραχύ τοΰτο χρονικόν διάλειμμα συμπληροΰσιν αί 
σπουδαίοι καί επίσημοι τοΰ χοροΰ σκέψεις περι τής τύχης έκει .ων, .ούς 
όποιους οί άνθρωποι νομίζουσι καί καλοΰσιν ευτυχείς. Έν τοσούτω πα- 
ρεσκευάσθημεν άποχρώντως* αι αισθήσεις ημών θάλαοωσιν εύκόλως ■ ή' 
έντύπωσιν τών είκό/ων αιτινες πληροΰσίν η δη τήνημετεραν ψυχήν οί 
κραυγοί τοΰ Άγαμέμνονος άντηχοΰσι φοβερώς έν τοίς ώσίν ήμών καί 
τό αιματηρόν θέαμα πλήττει τούς εύπιστους οφθαλμούς. Ή Κλυταιμνή
στρα κρατούσα τόν πέλεκυν εμφανίζεται μεταξύ τών δίο θυμάτων της, 
έπ’ αύτοΰ τοΰ τόπου ένθα έπληξε ,  πλη σ ίο ν  αύτοΰ τοΰ έρ
γου της,  «εστηκε δ’ ενθ’ επαισ’, έπ’ εξειργασμένοις,» είσέτι έμ^ορου- 
μένη ύπό τ ώ ν  αισθημάτων τάόποϊαΐχει ό άνθρωπος ούχί ά:οΰ πράξη 
τό κακούργημα, άλλ’ έν αύτη τη ώρα τής πράξεως, έν τη άκμητου 
πάθους καί της μανίας. Τήν στιγμήν τούτη/ ήθελησε νάπαρατεινηό 
ΐϊ Λητής, όπως δείξη ήμϊ/ τήν φο^εράν γυναίκα μεθύουσαν ύπό τής χαράς 
επί τη μυσαρα νίκη της. Τοιούτω τροπω προλαμ-βανων το γεγο'.ός και 
μηκύνω / πίρα τώ'/ ορίων τής διαρκείας του χορηγεί μακροτατήν οιαρ- 
)C:tav είς μίαν 3άσι/ διαβατικήν καί ίστησιν ούτως ειπεί/ τήν οιαιρευγου- 
<ϊαν στιγμήν. ’Επιδρώ'/ δέ εναλλάξ επί τήν ήμετεραν φαντασίαν όιά ιών 
προφητειών τής Κασσάνδρας, καί επί τήν ήμετέραν διάνοια'/ διά τώ/λυ- 
ρικών ασμάτων τοΰ -/ορού, καί τελευταίο / έν τη επομένη σκηνη έπί τά 
ομτ-ατα καί τά ώτα ήμών, μεταόίοει εις τά ημετερα αισθητήρια, ει̂  
τ. ν ψυχήν καί είς όλη'/ ήμών την ούσια1’, τ/]ν συγκί'/ησιν την οποίαν 
προξενεί μία μεγάλη κατα^ροφή,, καί οΰτω άνυψοί εις τό μή περαιτερω
τό δραματικόν πάθος.

’Αληθεύει μέν ότι έξελεξάμην τό λαμπρότατο-/ τών παραδειγμάτων 
έν τώ θεάτρω τοΰ Αισχύλου* ή αύτή όμως δραματική ενέργεια φΟνε- 
ροΰται έν Χοηφόρρις και κατα οιαφορους βαθμούς έν τοίς άλλοις 
δράμασι τοΰ ποιητοΰ. Πανταχοΰ παρατηρεΐται κατ εξοχήν τό θαυμάσιο'/ 
πλεονέκτημα δι’ού ό Αισχύλος μεταφέρει ήμάς ούχι 6ιά τηςοιηγησεως 
άλλα διά τής προγ/ώιεως προσώπου συγκεκινημε ου εις τόπους καί 
είς συμβάντα άραρτάζόμενο άπό τών όρθαλμών ημών. Πα·/τες γινω- 
σκομεν τήν σκηνήν τών επί τής άκροπολεως τών Θηοών σ'/'/ειλεγμενων 
πορθένω'/· αύται δέν βλέπουτι μέν τά έκτος τής πολεως συμβαινοντα* 
οί ή/οι όμως τούς οποίους άκονουσιν, η βασανιζουσα αύτας αγωνία, τάς



άναγκάζουσι νά μαντεύσω σι τά κινήματα τοΰ είς τά τείχη προσ6γγί* 
ζοντος έχθροΰ. 'Ο,τι ή προφητική έμπνευσις είναι διά τήν Κασσάν
δραν, αύτό τοΰτο είναι διά τάς περί ών ό λόγος νεάνιδας ή άκροτάτ/] 
βαθμις του φόβου. Κτύπον ο § δορκά κραυγάζει μία τούτων· καί τοι- 
οΰτον είναι τό αποτέλεσμα τό όποιον προξενεί εις τόν αναγνώστην ή 
θαυμαστή αυτή ποίησις.

Πλησίον τοΰ κυριωδεστάτου γεγονότος τίθησιν ό Αισχύλος τήν δε
σπόζουσαν καί κρατοΰσαν αύτοΰ ιδέαν μόλις υποδεικνύει τούς μεσολα- 
βοΰντας κρίκους· ή καταστροφή φαίνεται έκπηγάζουσα αμέσως άπό 
τών καΟολικωτάτων καί ύψίστων αιτιών, Ό μέγας ουτος καί πελώ
ριος τρόπος δυσάρεστε! ήμΐν κατ’ άρχάς· εύρίσκομεν δτι στερείται πά- 
σης πιθανότατος, επειδή ήμεΐς συνήθως φιλοσοιοΰμεν τότε μόνον εύαρε» 
ς·ούμεΟα όπόταν ίδωμεν όφθαλμοιανώς τάς πλέον αμέσους τών συμβάν
των αίτιας- έπιθυμοΰμεν νά δειχθή ήμΐν μέγας τις άριΟμός μικρών γε
γονότων άναγκαίως συνεχομένων καί συντελούντων είς τι έξαίσιον απο
τέλεσμα. ΈντεΰΟεν ή μεγάλη ποικιλία τών λεπτομερειών τών ύποδη- 
Λουσών τήν πρόοδον τής πράξεως έν τώ ήμετέρω Οεάτρω. 'Ο Αισχύλος 
καί οί σύγχρονοί του, ήττον αιλοσοτοΰντες ή ήμεΐς, άλλ5 ούχ ήττον 
λογικοί, έξηρκοΰντο είς γενικάς αιτίας, δι1 ών ήρμήνευο; τά γεγονότα. 
'Η βουλή τών Θεών, ή οργή τών 3ροτών, ή άρά ή άποδιδομένη είς τό 
δείνα ή δεΐνα άρχαΐον έγκλημα, ή επομένη εις τήν ΰβριν καί τήν ύπερη- 
φάνειαν ταπείνωσις, ή τιμωρία ή καταλαμβά ουσα τόν υπερπηδώ ντα τά 
δρια εντός τών οποίων τόν περικλείει ή <ρύσις του,— ιδού αί ίδέαι αι δε- * 
σπόζουσαι της τραγωδίας ταύτης, καί ού μόνον δεσπόζουσαι, άλλά καί 
διευθύνουσαι τήν πρόοδόν της καί συνεπαγόμεναι τάς καταστροφάς αυ
τής καί έπέχουσαι τόπον παντός άλλου ελατηρίου καί συμβεβηκότος. 
Έν ώ αί ίδέαι αύται αναπτύσσονται ενώπιον ήμών διά χορών σπουδαίων 
καί σκηνών μεγαλοπρεπών, κινδυνεύει τις νά είπη ότι ή πραξις δεν προ
βαίνει ούδαμώς είς τά πρόσω· άλλ’ ή καταστροφή ώριμάζει υπό τήν σκιάν' 
προσεγγίζει, τήν αίσθανόμεθα, φρικιώμεν καί όπόταν αΰτη μή άναγγέλ- 
ληται σαφώς, καί ιδού άπροσδοκήτως επέρχεται. (('Η ημέρα φέγγει 
αύτοΐς είσέτι* άλλ5 έν τή μεσημβρία τής σκιάς, ή έκδίκησις έπισωρεύε» 
τα·., πλημμυρεΐ· ουτοι δε καταποντίζονται έν αίωνίω νυκτί.»

'Ροπή δ’ Ιπισκοπεΐ οίκα; 
ταχεία του; μεν έν φάει, 
τ α ο’ εν μετα·.γμ.ίΐ)> σ/.ότου 
μένει ^/ρονίζοντ’ άτυχη, 
τού; ί ’ α/.ίαντο; εχει νΰξ.

Τούς στίχους τούτους τοΰ Αισχύλου έπεΟύρ,ουν νά θέσω ώς έπί- 
γραμμα έν μια έκάστη τών τραγωδιών αύτοΰ. Καί ίδου ή πηγή τοΰ 
Οαυμαστοΰ, ούχί τοΰ Οαυμαστοΰ εκείνου, τό όποιον ούδέν άλλο είναι ή εύ- 
χερές τι μέσον τοΰ άπαλλαγήναι έκ τών δυσχερειών ή τοΰ κατακοσμή- 
σαι τήν ξηράν ύλην, καί τρόπος λαμπρός τοΰ περικαλύπτειν τό τυχαΐον, 
άλλά τοΰ άληθεία καί πράγματι Οαυμαστοΰ, τό όποιον έμφύεται είς αύτάς 
ΐά ς ιδέας τοΰ ποιητοΰ, τό όποιον καί οί σύγχρονοί του άποδέχονται ώς 
πιθανόν, καί τό όποιον γεννάται έκ της διαθέσεως τοΰ πνεύματος νά ά- 
νέρχηται πάντοτε είς τάς πρώτιστας καί λανθανούσας αιτίας, παρα- 
λεΐπον παντελώς τάς αιτίας τάς άμεσους. Παρ’ Αίσχύλω μία χειρ 
αόρατο- κρατεί τό πηδάλιον τά ένύπνια, αί προρρήσεις, τά χρηστήρια 
μεσολαβοΰσιν άδιαλείπτως, ούχί ώς τεχνήματα τοΰ έπιτηδεύματος,άλλ5 
ώς ολοκληρωτικά μέρη τοίούτου άνθρωπίνου βίου, όποιον συνέλαβεν έν 
τη διανοία του ό ποιτττς.r 4 <

Τόν ιδιαίτερον τοΰτον τοΰ Οεωρεΐν τά πράγματα τρόπον, τόν όποιον 
έμιμήΟη καί ό σύγχρονος τώ Αίσχύλω ιστοριογράφος Ηρόδοτος, ύπη- 
γόρευσαν κατ5 εξοχήν τά μεγάλα καί έξαίσια έργα, τών οποίων οί τότε 
άνθρωποι ήσαν καί έκθαμβοι μάρτυρες καί ένθεοι δράσται. Έν τώ άνίσω 
άγώνι μεταξύ τινων ελληνικών πολιτειών καί τής 5Ασίας τά πάντα 
είναι θαυμαστά, ούδέν συμβάν ερμηνεύεται δι’ ύλικών αιτίων καί διά χυ
δαίων πιθανοτήτων. 'Η ελευθερία νίκα τήν δεσποτείαν, ό πολιτισμός τήν 
βαρβαρότητα, τό πνεΰμα τήν ύλην, οί ολίγοι τούς πολλούς* καταλαμ- 
βάνομεν τάς καϋολικάς αίτιας αι όποΐαι έχορήγησαν τήν νίκην είς τούς 
'Έλληνας* αί άμεσοι καί είδικαί αίτίαι διεκφεύγουσι τήν έρευναν ή φαί
νονται όλως έπουσιώδεις εις τήν έκβασιν τοΰ πολέμου* έν ταΐς τάξεσι 
τών Ελλήνων ήγωνίσαντο θεοί. 'Ο Αισχύλος λοιπόν, λαβών ώς υπό- 
θεσιν τραγωδίας τήν ήτταν τών Περσών, δεν περιήλθε τό παράπαν είς 
άμηχανίαν, άλλ5 έπεξειργάσθη αύτήν όλοσχερώς ώς τά αντικείμενα 
τής μυθώδους ιστορίας. Έν τοΐς Πέρσαις άναφαίνεται επικρατούσα 
ή αύτή πορεία καί τά αύτά μέσα άτινα έπικρατοΰσι καί έν ταΐς άλλαις 
τραγωδίαις τοΰ Αίσχύλου.

' Οσω μάλλον άνυψούμεθα, τοτούτω μάλλον εύρύνεται ή θέα ήμών. 
'Ο Αισχύλος, τά πάντα θεώμενος άπό ύψηλοτάτης σκοπιάς, έμπερι- 
λαμβάνει ένα ορίζοντα εύρύτατον. Παρ5 αύτώ ούδέν πραγμα ύπάρχεί 
μεμονωμένον* τά πάντα συνέχονται μετά τοΰ όλου τής κοινωνίας, τών 
τόπων, τών χρόνων, τοΰ κόσμου. Αί τύχαι τών ατόμων συνέχονται 
μετά τής τύχης τών πολιτειών. Έν τοΐς Έ πτά  έπί  Θήβας ή τών



αδελφών έ ι̂ς έγκλείεται καί oyEδον άπορροφάται έν epwt τών πό
λεων τοΰ "Αργους καί τών Θηβών; Έν τώ Ά γα μ έμ νο ν ί  μεταξύ τών 
πολλών αιτίων Ota τά όποια έπισκήπτει ή δυστυχία έπί την κεφαλήν 
τοΰ πορθήτορος τής Τροίας, δέν λησμονοΰνται καί τά παράτ. ο u τών πο
λιτών ή φιλοδοξία του ήρήμωσδ τήν Ελλάδα· ό ποιητης λεγει ημΐν 
οτα ό δήμος άγανακτών ψιθυρίζει, όπόταν ό νεαρός μαχητής εις τάς ε
στίας έξ ών ώρμήθη έπανέρχηταί ώς κάλπη πλήρης κόνεως, «άντήνο- 
ρος σποοοΰ γεμίζων λέβητας ευθέτους. 9 At άραι αυται έπιπιπτουσι βα- 
ρεΐαι κατά της κεφαλής τοΰνικητοΰ, « βαρεία δ’ άστών φατις ξύν κότω· 
δημοκράντου δ’ άράς τίνει χρέος.» Τό παρόν συνόέεται άδιαλείπτως με
τά τοΰ παρελθόντος καί τοΰ μέλλοντος. Τοΰ Όρέστου τά δυστυχήματα, 
τά πηγάζοντα έκ τών αρχαίων αμαρτημάτων τοΰ οίκου τών Πελοπι
δών, έπεκτείνουσι τάςσυνεπείας των μέχρι της εποχής αύτοΰ τοΰ Αι
σχύλου διά τοΰ δικαστηρίου τοΰ Άρείου Πάγου καί διά τής συμμαχιας 
τής συνομο7νθγηθείσης μεταξύ "Αργους καί’Αθηνών. At ' Ικέτ ιόες καί 
ό ΠρομηΟεύς άναπτύσσουσιν εύρυτάτας θεωρίας περί τών τόπων τής 
γής καί περί τών γενεών τώ > ανθρώπων. 'Ο τών Αργοναυτών στολος 
καί ή τής Τροίας πολιορκία είναι κατά τόν Αισχύλον καί τόν Ηρόδοτον 
at πρώται πράξεις άγώνος παρατεινομένου διά τών πολέμων τών μηο:- 
κών. Ουράνια, επίγεια καί υποχθόνια παριστανται διά παντός έν αύτοϊς. 
Οι θεοί άναμίγνυνται μετά τών βροτών, καί αί σκιαί μετά τών ζώντων. 
Καί όπόταν δέ μή έκκαλώνται οί νέρτεροι καί οί έν τώ άλλω κόσμω οί- 
κοΰντες, ή ύπό γής μήνις καί οργή του επιφέρει πολλάκίς τήν κα
ταστροφήν καί όπόταν μή φαίνηται όφθαλμοφανώς ό θεός, πανταχοΰ 
γίνεται έπαιτδητή ή φρίκη τής παρουσίας του; Ιοιουτω τροπω εύρυνεται 
ή σκηνή καί ή βάσις τής είκόνος δεσπόζει πολλάκις τών προσώπων.

Αύτά τά πρόσωπα είναι καθολικά μάλλον ή άτομικά· τά πλείστα 
τών προσώπων τοΰ Αισχύλου παριστώσι μίαν φυλήν, μίαν οικογένειαν, 
εν έθνος, μίαν ολόκληρον τάξιν όντων. Πολλάκις εμφανίζονται οι θεοί 
έπί τής σκηνής του ού μόνον όπως έκθέσωσιν ή άνελίξωσι τήν πραξιν, 
άλλ’ όπως συμμετάσχωσιν αύτής ώς πρώτιστοι συμμέτοχοι* καίπερ δέ 
οί τοΰ Αισχύλου θεοί έ/ουσι φυσιογνωμίαν πολλώ μάλλον διακεκριμένην 
τής τών θεών τοΰ Εύριπίοου, οίτινες έχουσιν άπαντες σ/εδόν τόν αύτόν 
θειον τύπον, οί θεοί όμως έκεινδΐ είναι πάντοτε ένεκα αύτής τής φύσεώς 
των πρόσωπα καθολικά. Μεγάλην παρά τώ Αίσχύλω κατέχει θέσιν ό 
χορός ώς πρόσωπον περιληπτικόν. 'Ο χορός έν ταϊς Ί  κ έ τι σ ι πρωταγω
νιστεί· ή περίπτωσις αΰτη καθίστησι τό δραμα όπωσοΰν ψυχρόν,επειδή

είς ήμάς τούς άνθρώπους ζωηρότερον διαφέρουσι τά πρόσωπα. Μή λη- 
σμονησωμενδμως ότι παρά πάντα άλλον τραγικόν κάλλιον γινωσκει ό 
Αισχύλος νά έμψυχώση τό τοΰ χοροΰ πρόσωπον παρέχων αύτώ ιοια τι- 
να καί ποικίλα χαρακτηριστικά. Καί αύτά τά πρόσωπα, τά φαινόμενα 
κατ’ έξοχήν άτομικά, ό Ετεοκλής καί ή Κλυταιμ νήστρα, όέν είναι ολως 
άτομικά· ζώσι μάλλον κατά τόν κοινόν βίον τής φυλής των ή κατά τόν 
ίδιον εαυτών είναι μεγάλοι, εμπαθείς, φοβεροί έν τή μανία τω ν ή μανία 
όμως ήν φέρουσιν έν τώ αιματί των είναι μανία μιας όλης οίκογενειας, 
τά πάθη τά περικλειόμενα έντός ενός μόνου στήθους είναι παθη μιας 
ολοκλήρου φυλής. Έάν έχωσι μίαν θέλησιν άτομικήν, άποδιόουσιν όλον 
τό βάρος τής θελήσεως ταύτης είς τόαύτό μέρος όπου υπάρχει και τό 
έμφυτον πάθος· ό Αισχύλος δεν εξετάζει την διαμάχην τών όύο τούτων 
μορίων τής ουσίας των, έπειδή συναμφότερα άποτελοΰσιν εν μόνον όλον.

Ή  τέχνη τοΰ Αισχύλου συνισταται είς τό συναπτειν τά καθολικα 
ταΰτα στοι/εια ούτως ώστε νά σχηματίζωνται μεγαλαι άντιθεσεις. 
Πανταχοΰ άνακαλύπτομεν τούς θεούς καί τούς άνθρώπους, τούς θεούς 
διαφόρων γενών, τούς άνδρας καί τάς γυναίκας, τούς Ελληνας και 
τούς βαρβάρους άλληλομαχοΰντας ή συμμαχοΰντας, άποκρ·'οντας ή 
προσελκύοντας άλλήλους· πανταχοΰ διορώμεν τήν μεγάλην τής φύ- 
σεως αύτών διαφοράν.

Αί σχέσεις μεταξύ θεών καί άνθρώπων, μεταξύ αύτών τών θείων 
γενών, τά όποια άλληλοδιαδόχως έκράτησαν τοΰ παντός, ύτιήρξαν άν- 
τικείμενα έμβριθοΰς μελέτης τοΰ τολμηροΰ καί σκεπτικού Αισχύλου. 
Επειδή πανταχοΰ ώμολόγει τήν γενεαλογίαν καί τήν συγγένειαν τών 
γενών καί τήν μυστηριώδη άλληλουχίαν τών αιτίων καί τών αίτιατών, 
συνείθιζε νά άνατρέχη είς αύτάς τάς πρώτας άρχάς καθ ήν στιγμήν 
πρώτον καθιερώθη σαν οί τόν κόσμον διέποντες νόμοι ή συνωμολογήθη τό 
συνάλλαγμα τό χρησιμεΰον ώς βάσις τής θείας καί τής άνθρωπίνης κοι
νωνίας. ’Αλλά προ τής συνομολόγήσεως τοΰ συναλλάγματος, προ τής 
καθιερώσεως τών νόμων, έπρεπε νά προηγηθή είς άγών. Εν τώΠρο- 
μηθεΐ δεσμώτη δέν βλέπομεν ούδέν άλλο ή τόν άγώνα, — αγώνα 
μεταξύ τοΰ Διός, τοΰ άρχηγέτου τοΰ γένους τών θεών, καί τοΰ Τιτά
νας, τοΰ ευεργέτου, τοΰ προμάχου καί άντιπροσώπου τοΰ γένους τών άν
θρώπων. Έκεΐνο τό όποιον άποτελεϊ το μεγαλεϊον τοΰ ανθρώπου, πολ
λάκις δέ καί τόν σκόπελον ένθα ναυαγεί, δηλαδή ή θέλησις, ό χαρα
κτήρ, καταφαίνεται δραστικώτατα καί θαυμασιως εν τ-?, οιαγωγη τοΰ 
Προμηθέως, ό όποιος είναι ίσως τόϋψιστον και μέγιστον διανόημα τής
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φλεγομένης ψυχή; τοΰ Αίσχύλόυ. Είς τόν Προμηθέα, περίπεσόντα είς 
ασθένειαν καί είς ά'/ηκουττα δεινά, δύο μό ον υπολείπονται όπλα, ή 
ίσχυρογνώμων «ωπή καί ή θαρραλέα διαμαρτύρησις. Έάν είχομεν τόν 
Προμηθέα λυόμεον, θά έβλέπομεν τετελειωμέ.ον τόν αγώνα, τούς Τι- 
τανας καί τούς θεούς συνδίηλλαγμέ.ους, καί καθιερωμένου τό συνάλ
λαγμα μεταξύ τών ανθρώπων καί τοΰ Διός. Αί Ευμεν ίδες  παριστώ- 
σιν άνάλογόν τινα σύγκρουσιν αίρομένηναισίως έν τώ αύτώ δράματ'· Αί 
παλαιαί ’Ερινύες άγορεύουσιν υπέρ τοΰ φοβερού νόμου τοΰ λέγοντος 
«αντί μενέχθράς γλώτσης έχθρά γλώσσα τελείσθω, αντί πληγής φο
νιάς φανίαν πληγήν τινέτω, δράσαντι παθεΐν». Άπαιτοΰσί νάγίνη αυ
στηρά δικαιοσύνη, άσπλαγχνοί, άνευ οίκτου, άδυσώπητοι, τυφλοί ώς ή 
τύχη, καί ώς ή άμετάτρεπτος τάξις τών πραγμάτων. 'Ο νο'μος ουτός 
τής διάτώησων άντιτίσεως, όστις είναι νόμος της πρωτογόνου κοινω
νίας καί επικρατεί είσέτι παρά ταΐς Χοηφόρους, δεν καταργεΐται έν 
τώ τέλει τή ; τραγωδίας, άλλά, χάρις είς τήν μεσολάβησιν τών τέκνων 
τοΰ Διός, μετριάζεται διά τής έπιεικείας καί τής νόήμονος έκτιμήσεως 
τών πράξεων» 'Η έκδίκησιςδέν θά διαιωνισθή πλέον έν ταΐς οίκογενείαις, 
είς δεσμός διαρκής είναι τό ένέχυρον τής διαλλαγής τών άρχαίων καί 
τών νεωτέρων τοΰ κόσμου δυνάμεων. Άναμφιβόλως υπάρχει τι παρά- 
τολμον έν τή περιγραφή τών άγώνων, τών βίαιων έποχών καί τής μετα
ξύ τών θείων όντων διαφωνίας. Ά λ λ ’ αί τοΰ Αισχύλου τραγωδίαι εχου- 
σι κατ’ εξοχήν χαρακτήρα θρητκευτικώτατον αύτός έσχημάτισε τήν ύ- 
ψηλοτάτ/]ν περί τής θέότήτος ιδέαν, είπών «ότι ό Ζευς δεν σέβει ούδένα 
θρόνον άνώτερον τοΰ έαυτοΰ, ότι ή θέλησίς του έκτελεΐται άμα έκδη- 
λουμένη, ότι όδηγεΐ τούς βροτούς είς τήν όδόν τής φρονήσεως καί ότι 
ηύδόκησε νά μανθάνωσιν οί άνθρωποι διά τών παθημάτων».— 'Τπ’ άρ- 
» χής δ’ ου τίνος θοά'ον. Πάρεστι δ’ εργον ώς έπος. Σπεΰσαί τι τών 
» βούλιος φέρει φρήν.— . . , . Τόν φρονεΐν βροτούς όδώσαντα, τόν πά- 
5) θει μάθος Οέντα κυρίως έχειν.» 'Οσω μάλλον προβαίνομεν εις την 
μελέτην τοΰ μεγάλου ποιητοΰ, τοσούτω μάλλον καταλαμβανόμεθα ύπό 
τίνος άφάτου θρησκευτικοΰ φόβου. Παρ’ Αίσχύλω συνδυάζεται ή μεγί
στη θεοσέβεια μετά τής μεγίστης τόλμης τής διανοίας. Ό Αισχύλος 
ομοιάζει προφήτη άναγκάζοντι μέν τούς άνθρώπους νά κλίνωσι γόνυ έ- 
νωπιον τής θεοτητος, τολμώντι οε νά άνυψώση τήν κεφαλήν όπως θεά- 
βηται τήν θεότητα καί παρεισδύση είς τό μυστήριον αύτής. 'Ο τολμηρός 
προφήτης έκινδύνευσε νά έξελεγχθή άσεβής καί άθεος· ένμια τών ήμε
ρων οί ’Αθηναίοι ήθέλησαν νά τόν λιθοβολήσουν,

Ετέρα άντίΟεσις έμψυχοΰσα τάς δραματικάς τοΰ Αισχύλου εικόνας 
είναι ή τών άνδρών καί τών γυναικών. ‘Η ποίησίς του υπάρχει συνήθως 
ανδρική, έντονος, δραστήριος, Ιστιν ότε σκληρά· γέμει ήχων πολεμι
κών καί παντοίων εικόνων τοΰ θηρευτικοΰ βίου. ’Ολίγοι όμως γινώ* 
σκουσι πόσον θελκτική είναι ή περιγραφή της γυναικός καί ιδίως της 
^άνιδος, πόσους γλυκείς καί αβρούς φθόγγους τότε άνευρίσκει δ ποιη
τής ουτος, καί όποιαν έμποιεΐ έντύπωσιν άντιπαραβάλλων τήν ασθένειαν 
τής παρθένου πρός τήν δύναμιν τοΰ άνδρός, τήν δειλίαν πρός τό θάρρος 
εκείνου, την εύσπλαγχνίαν της πρός την σκληρότητά του καί την ήπι- 
οτητα καί μεριμνάν της πρός τόν αγριωπόν χαρακτήρα τών άνδρών. 
Ούδαμου άλλοθι καταφαίνεται τοΰτο τρανώτερον ή παρά τοΐς Έ π  τά έπί 
Θήβας. 'Ο ’Αριστοφάνης άπεφήνατο ότι τό δραμα τοΰτο είναι πλήρες 
του Άρεος· καί τώ όντι ό πόλεμος ένταυθα παρίσταται μεθ’ όλων τών 
συγκινήσεων καί τών παθών τά όποια προξενεί είς τούς ύπ’ αύτοΰ έμ- 
φορουμένους ήρωας καί είς τά παρ’ αύτοΰ έπαπειλούμενα θύματα. Τό 
λυρικόν μέρος ελαχεν είς τάς γυναίκας, τό έπικόν καί τό δραματικόν 
εις τον Ετεοκλέα, καί είς τόν άγγελον τό οργανον τοΰ στρατοΰ. Τά πε
ρίφοβα ασματα των κινουσών είς οίκτον δειμαλέων παρθένων έναλλάσ- 
σουσι μετά τών αγρίων καί άρειμανίων λόγων τών μαχητών, οίτινες 
πνέουσι μενεα καί πόλεμον. Ά φ’ ής στιγμής συναντηθώσι τά δύο συμ-t 
πλέγματα ταΰτα,αναφύεται σφοδρά Ιρις· ότέ μέν ό ’Ετεοκλής σκλτ- 
ρώς επιπλήττει τάς γυναίκας, ότέ δέ αί γυναίκες συμβουλεύουσι τά τέ
κνα τοΰ Οίδίποδος καί παροτρύνουσιν αύτά είς πραότητα καί αγάπην.

Παραπλησιαν τινά άντίθεσιν θά εύρίσκομεν παρά ταΐς Τκέτισι  και 
τοΐς Α ι γ ύ π τ ι α ς ,  εάν τά δύο ταΰτα δράματα πραγματίκώς είποντο 
άλλήλοις, καθώς έξάγομεν έκ πολλών τεκμηρίων4 μετά τάς ©ευγούσας 
παρθένους φαίνονται οι άνδρες οί καταδιώκοντες αύτάς διά τών παθών 
και της βίας των, μετά τάς περιστεράς οί γΰπες, μετά τάς δαμάλεις 
οι λύκοι, κατά τόν Αισχύλον. Ά λ λ ’ ένούδενί τών δραμάτων τουσυν- 
ηρμολόγησενό ποιητής την χάριν μετά τής δραστηριότητος θαϋμασιώ- 
τερον ή εντω Προμηθεΐ. Ούδέν σίιγκινητικώτερόν τών Ώκεανίδων 
των τοσουτον τρυφερών, φιλοστόργων, συμπαθουσών καί άφωσιωμένων 
Ωκεανίοων, αίτινες περιστοιχίζόυσι τό ά^ένωπόν πρόσωπον τοΰ άδαμά* 
στουΤιτανος. 'Ο οίκτος, ό κατισχύων τής παρθενικής δειλίας των, α
ναγκάζει αυτάς νά δραμωσι πλησίον τοΰ δυστυχοΰς όπόταν συμπενθώ- 
σιν gmto κοινοΰ μετά τοΰ φίλου ή όπόταν παρέχωσιν αύτώ σωτηριώδεις 
συμοουλας περί υποταγής χωρίς νά έξενέγκωσι μηδεμίαν μηδαμώς μομ-
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φήν, καί τελευταιον όποιον ηρωικόν θάρρος έκ της άφοσιώσεώς των προ- 
ερχόμενον, όπόταν αί παρθένοι αυται, καίπερ μή έπιδοκιμάζουσαι τοΰ 
Προμηθέως τήν διαγωγήν καί τους τρόπους, άρνώνται νά κατα7 ί̂πωσ£ 
τόν φίλον, ούδαμώς φροντίζοϋσαι περί τών κεραυνών καί τών στροβίλων 
τούς οποίους άπειλεΐ αϋταις ό τερπικέραυ-ος Ζευς.

Ούδέν θαυμαστόν εάν ό τών Ελλήνων καί τών βαρβάρων άνταγω-' 
νισμός κατέπληξε τήν διάνοιαν τοΰ Μαραθωνομάχου. Κατά τούτον, τό 
ανθρώπινον γένος διηρηται είς δύο γένη διάφορα κατά τήν ευφυΐαν, τόν 
χαρακτήρα, τά ήθη, τά έθιμα καί τούς θεσμούς* διά παντός φιλοσοφεί 
περί της τύχης ήν έσπειρε μεταξύ αύτών μέγα τι καί άρχαιοπαράδοτον 
μίσος, τό οποίον έξ άμνημονεύτων χρόνων ώθησεν αύτά είς συνεχείς πο
λέμους καί διαρκείς. Παριστάνει αύτά ύπό τό σχήμα δύο γιγαντιαιων 
θεαινών, έκ μιας καί τής αύτής καταγομένων άρχής, άλλά κεχωρισμέ- 
νων διά της διχονοίας* ό βασιλεύς τής Περσίας θέλει νά τάς δέση εις 
τό άρμα του* ή μέν άποδέχεται τόν χαλινόν καί γαυρια έπί τη δουλεία 
ΤΓ(ς ,  ή δέ θραύει τήν ιπποσκευήν καί έκ τού παρ’ αύτής συρμένου άρ
ματος κατακρημνίζει τόν τολμήσαντα νά τη έπιβάλη τόν ζυγόν. Αλ
λαχού παρατηροϋμεν γυναίκας αίτινες,εί καί έξ Ελλάδος όρμώμεναι, ένε
κα τής έν άπωκισμέναις χώραις μακροχρονίου διατριβής των προσω- 
κειώθησαν τά ήθη καί έθιμα τών βαρβάρων, δεν συναπεβαλον όμως και 
τά έλληνικώτατα τής έλ7>ηνικής πατρίδος των αισθήματα* πλησίον 
τοΰ περιέργου καί σ/εδόν έπαγωγοΰ τούτου κράματος έθηκεν ό ποιητής 
ένθεν μέν τήν έλληνικήν μετριότητα καί φιλανθρωπίαν, ένθεν δέ την υ- 
βριν καί τήν θηριώδη βίαν τών βαρβάρων. Ή  διάνοια αύτοΰ τοσοΰτον 
κατεκυριεύθη ύπό τής άντιθέσεως ταύτης, ώστε τήν μετήνεγκε και εις 
τά δράματα έκεΐνα, ένθα ύπάρχουσι μόνον 'Έλληνες* τά ζωηρότατα 
χρώματα, δι’ ών έντοις Έ π τ ά  έπί  Θήβας περιγράφει τούς δύο πο- 
λεμίους στρατούς, έλήφθησαν άναμφιβόλως έκ τών άναμνήσεων τοΰ 
πρός τούς Πέρσας πολέμου. 'Η ματαία πομπή καί μεγαλοπρεπεια ην 
άναπτύσσουσιν οί τών Άργείων πρόμαχοι, οί τριπλοί λόφοι, οί κωδω- 
νίσκοι, τά φοβερά έμβλήματα, ή τυφλή πεποίθησις, ή προχαλοΰσα και 
αύτούς τούς ούρανίωνας θεούς άγερωχία καίάγηνορία είναι χαρακτηρι
στικά τών βαρβάρων Περσών, άποδιδόμενα είςτούς έξωθεν έπερχομένονς 
εχθρούς* οί προστάται καί ύπέρμαχοι τής πόλεως άπ’ έναντίας καθ 
όλην αύτών τήν διαγωγήν τηροΰσι τό χρυσοΰν μέτρον, τήν φρόν/]σιν, την 
άτάραχον εύτολμίαν, την άνδρικήν εύστάθειαν καί τήν μεμετρημενην 
ζέσιν, τήν κατ’ εξοχήν ίδιάζουσαν είς τό ελληνικόν πνεΰμα.

fcAI Ο ΑΙΣΧΥΛΟΣ.
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επηρεάζεται τις καί έξ ών καταβάλλει άντιπάλων. Ό Αισχύλος, αιω
νίως άγωνιζόμενος εναντίον τής ’Ανατολής, αιωνίως ρίπτων περίεργόν 
καί φιλόσοφον βλέμμα είς τοσοΰτον νέον και Οαυμάσιον κόσμον, ήδεται 
όπωσοΰν έν τη μεγαλοπρεπεια τής ’Ασίας' ίσως συνετέλεσεν είς τοΰτο 
και τις φυσική όμοιότ/]ς· ο ποιητης ύπ αύτοΰ τοΰ πνεύματός του συ- 
νηρπάγη είς τό ύπερμέγεθες, είς τό πελώριον, είς τό άπειρον. Όπωσ- 
οηποτε ύπερπηοα πολλάκις την έλληνικην '/ηραλιοτητα καί φαίνεται 
επηρεαζόμενος ύπό τών αύρών τής ’Ανατολής.

Έπροσπάθησα νά άποσυνθέσω τά δράματα τοΰ Αισχύλου. Όφείλω 
τώρα-νά έξετάσωαύτά ώς μόρια εύρυτέρων συνθέσεων* Τάς τρεις τρα
γωδίας, τας οποίας έκαστος ποιητής εοιοασκεν εν τοίς Διονυσίου, ό 
Αισχύλο, ενησμενι,ε .ο να συνουατ/j τοιουτω τροπω ώστε νά οαίνωντα 
συναπο υελοΰσαι εν ολον, μιαν τριλογίαν. Ιοΰτο υπάρχει άδιαφιλονεί- 
κητον ό τών γεγονότων συνειρμός διαφέρει αύτώ πολλώ πλειότερον r : 
τό γεγονός μόνον καί καθ’ έαυτό* έν τώ συνειρμώ δέ τούτω διαλάμπει 
ή ενέργεια δυνάμεώς τίνος ίσχυροτέρας, ή άναχαίτιτις τής μοίρας, ή 
βουλή τοΰ Διός. ’Αλλά καί αν τά έν τη τριλογία ηνωμένα γεγονότα 
έχωρίζοντο διά μακροΰ διαστήματος χρόνου, καί άν τά τής τριλογίας 
πρόσωπα μή ήσαν τά αύτά, ήένότης θά ύπήρχεν ούχ ήττον έν τη δια- 
νοια τοΰ ποι/̂ τοΰ. Καΐά το> Αισχύλον τα τέκνα, οι άπόγονοι είναι συ- 
νέχεια τών προγόνων, τά αύτά δηλαδή πρόσωπα ύπό άλλην μορφήν, 
έχοντα τά αύτά πάθη καί κυβερνώμενα ύπό τοΰ νόμου μ ιας καί τής αύ- 
ΐή ς μοίρας. Ο Ετεοκλής εΟχι άλλος Οίδίπους, ό Οίοίπους άλλος 
Λάιος. II ίω  έν τώ Προμηθεΐ Δεσμωτ/j άγγελλει τό έργον τοΰ .'11- 
ρακλέους έντφ έπομένω δράματι* αύτ/j είναι τό ένέχυρον τής άπελευ- 
θερωσ^ω, τοΰ ήρωος, ή προμήτωρ τοΰ έλευθερωτοΰ του, καί φέρει ούτως 
είπεΐν τό μέλλον έν τώ έαυτής κόλπω. Περί πλέον διά τόν Αισχύλον 
υπάρχει μια συνέχεια καί γενεαλογία προσώπων, ή μάλλον όσα ημείς 
ύπολαμβάνομεν ώς πράξας διαφόρους είναι κατά τόν Αισχύλον μία καί 
ή αυτή πραξις, διαιωνιζομένη καί έμφανιζομένη ύπό έτέραν μορφήν. «Τό 
αδίκημα γέννα πληθύν άδικημάτων όμοιων τώ πρώτω (φίλε? δέ τίκτείν 
ΰβρις παλαιά νεάζουσαν έν κάκοίς βροτών ύβριν),—ό φόνος άδιαλείπτως 
γέννα έν τη αύτή οικία (γέρων φόνος έν δόμοις τίκτει).»

Η Ορεστεια, ή μονη είς ημάς περισωθείσα πλήρης τριλογία, είναι 
τό πρότυπον τής τελείας συνθεσεως. II ηθική τάξις, ή έν τώ πρώτω 
δράματι διαταραχθεϊσα, άνακαθίσταται μέν έν τώ δευτέρω, άλλ’ άνα-
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έρίία και τήν δίαπαλην, επαναγεί την ειρήνην, διαλύει τάς διαφωνίας.
Βεβαίως ολαιαί τριλογία! δένπαρειχον τοιαύτην εύάρεστον πορείαν καί
τοιαύτην πληρη κα! τελείαν αναπτυξιν. Κ αθόλου όμως αύστηροτάτη
συμμετρία έπεκρατει μεταξύ τών διαφόρων [/ορίων μιας τριλογίας, ή
δε εκλογή τοΰ χοροΰ και τών προσωπων, τό θέαμα, ή διευθετησις καί ή
οικονομία τών δραμάτων παρίστανον πολυπληθείς σχέσεις άναλογίας
καί άντιθέσεως.

^Αυστηρότατα έτήρει ό /Υίσχύλος κατ’ εξοχήν τόν νόμον της συμμε
τρίας. Αί λυρικαί στροφαί του έδημιουργήθησαν μετά τοσαύτης έξιδια- 
σμενης ακρίβειας ώστε πανταχοΰ καθωρατο αυστηρότατος παραλλη
λισμό, λεξεων μουσικής και όρχησεως, πλήττων επίσης τά όμματα 
και τά ώτα. Ο Α γαμέμνων  καί αί X οηφόρ ο ι είναι ώς μία στροφή 
και μία αντίστροφη· όσω μάλλον εξετάζομεν τά δύο δράματα ταΰτα, 
τοσούτω μάλλον άνακαλύπτομεν μεγάλας ομοιότητας καί μεγάλας άν- 
τιθέσεις· ένι λόγω ή συμμετρική διάθεσις τών μορίων ήτο ό καθολικός 
νόμος τών τριλογιών τοΰ Αισχύλου.

Τί είπω οε περί τοΰ λεκτικοΰ ύφους του; ’Εάν κατώρθωσα νά δώσω 
μικράν ίοεαν περί τών δραμάτων του, τά άλλα είναι περιττά. Τήν ψυ
χήν τοΰ ανθρώπου παρατηροΰμεν καί είς τό ύφος, καθώς παρατηροΰμεν 
αύτήν είς τάς χειρονομίας, είς τά βλέμματα καί είς τάς άλλας τοΰ 
σώματος κινήσεις. Το ύφος είναι ή έπαισθητοτέρα καί συνεχεστέρα, συ- 
ναμα δε κα! ή ευκινητοτερα καί λεπτοτέρα εκφρασις τοΰ χαρακτηρος 
τοΰ συγγραφεως. Είς τό υφος τοΰ Αισχύλου λοιπόν παρατηροΰμεν τά 
έξοχωτατα χαρίσματα τοΰ πνεύματός του, τήν δύναμιν, τήν τόλμην, τό 
υτ°ς, τ° άρχαικον καί το αύθαόες της διανοίας καί της φράσεως, τό βα- 
ρυφθογγον τών λεξεων, το βροντώόες τών επιθέτων, τό καινοφανές τών 
δνομάτων, τήν μεγαλοφροσύνην, τήν μεγαλόφωναν καί τήν άξεστον 
δραστηριότητα της τών χαρακτήρων περιγραφής. Οί ανδρες αύτοΰ, οί 
γ εννα ίο ι  και τετρά π ηχε ίς  κατα τον Αρ^τοφάνην, οί εύρύστερνοι, 
οί φοροΰντες κόθορνον καί στολήν ιερατικήν καί όμοιάζοντες πρός όντα 
τινα ύπερ άνθρωπον, έξεφρα ,̂οντο δια γλωσσικοΰ ύφους άξίου τών ημι
θέων. Αί λεξεις των ήσαν μακραί και βαρύηχοι, αί φράσεις των βραδεϊάι 
και μεγαλοπρεπείς. Ί οιοΰτον υφος περιπίπτει πολλάκις είς ύπερβολήν 
και άναδεικνυει τάς άρετάς κακίας. II οραστική τών χαρακτήρων εκ- 
φρασις άποβαίνει τραχύτης, ή πτη-ις της διανοητικής σκέψεως άπο- 
βαινει σκο -εινή, η λαμπηοων και ή όρμή της φαντασίας γίνεται κόμπος

χαιοιοημα, Ο Αισχύλος δεν διεξέφυγε πάντοτε τούς σκοπέλους τού
τους,διό καί καλείται παρά τοΰ ’Αριστοφάνους κρημνοποιός. Ά λλά  
■πώς δύναταί τις νά συλλάβη ορθήν και άκριβη ιδέαν όλων τούτων τών 
χρωματισμών εάν μή πολλάκις διεξέλθη μυρία έκ τών χωρίων αύτοΰ; 
Τά δύο αισθήματα' τά όποια ώς μέγας άριστοτέχνης περιγράφει καί 
πανταχοΰ τών δραμάτων του παρενείρε! είναι ό πολεμικός  ζήλος  
καί ό θρησκευτικός φόβος. ’Εξετάσατε τάς εικόνας καί τάςπαρα- 
βολάς του καί θά ϊδητε δτι ό πολεμικός ίππος, ό λέων, ό λύκος, ό γύψ? 
ό όφις, ένι λόγω τά άγρια ζώα μνημονεύονται άοιαλείπτως καί θαυμα- 
σίως εφαρμόζονται είς τάς παρ’ αύτοΰ περιγρα^ομένας σκηνάς τών 
μαχών καί τών βιαιοτήτων. Τά άόρατα καί άναπόδραστα δίκτυα, είς τά 
όποια μία μυστηριώδης δύναμις εμπλέκει τούς ύβριστάς, άποτελοΰσι 
τήν συνηθεστάτην καί προσφιλεστάτην τών εικόνων τοΰ Αισχύλου. "Ι
σως αύτος ούτος έπενοησε τον αοιεξοοον χιτώνα δν ή Κλυταιμνήστρα 
ένέουσε τόν σύζυγόν της. Ή ιδέα αυτή, την οποίαν αγνοεί ό "Ομηρος, εί
ναι αξία τοΰ Αισχύλού. Γας παραβολας ομως και μεταφοράς του άρύε- 
ται κατ’ εξοχήν έκτης θαλάσσης.  'II θάλασσα ή μεγάλη καί εύρύ- 
χωρος, ή βαθεΐα καί τρικυμιώδης, ή αείποτε ή αύτή καί αείποτε ποικίλ- 
λουσα, ή άτρύγετος καί ακαταμάχητος, παρέχει όλους τούς χαρακτήρας 
της ποιήσεώς του καί είναι τό έμβλημα τής διανοίας του.

'Ο Αισχύλος έδείχθη άνυπέρβλητος έν τώ είδει έφωδιέπρεψε. Δυνα
τόν όμως ήτο νά διαπλασθϊί έτερον τραγωδίας είδος, ήττον εύρύ και 
μάλλον ποικίλον δυνατόν ήτο νά μετατοπισθώσιν άπωτέρω αί τάςτύ- 
χας τών θνητών διέπουσαι μυστηριώδεις δυνάμεις καί νά καταδειχθώσΐ 
σαφέστερον οί διακεκριμένοι, ατομικοί καί άληθώς άνθρώπινοι χαρακτή
ρες· δυνατόν ητο νάμετελθη άλλος τις ποιητής πλειοτέραν μετριότητα 
καί νηφαλιότητα, νά άναγάγη τά πάντα είς μέτριας άναλογίας, είς το 
χρυσοΰν μέτρον, νά άποβλέψη είς μεγαλεΐον ηττον φαντασιώδες και ε
πίσης πραγματικόν, καί νά μή έξέλθη τών στενών ορίων ενθα οί περί 
τοΰ καλοΰ /όμοι περικλείουσί τόν καλλιτέχνην. Τοΰτο έποίησεν ό Σο
φοκλής.



ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ.

( ’ΑνεγνώσΟη έν τι} Λεσχ'/) «Μνημοσύνη)) δπδ Θ. ΛΝΤΩΧΙΑΑΟΓ-3

ΦιΜμονοοι Kvftoi!

Πάσης διανοητικές εργασίας προηγείται ή άντίληψις περί Θεοΰ, κτί
σεως, καί ανθρώπου, ήτις έστί τό αρχικόν καί θεμελιώδες ζήτημα το», 
κοσμου τούτον, εκ της προσπάθειας τής Χύσεως του όποιου έμορφώθησαν 
οί ποικίλοι κλάόοι της επιστήμης’ κατά πάσαν έποχήν τό ζήτημα τοΰτο 
Ιφείλκυσε την άνθρωπίνην διάνοιαν, ουδέποτε όμως δριστικώς έλύθη. Α,ϊ 
γενεα'ι ά/αφύονται καί παρέρχονται, οί πολιτισμοί αναφαίνονται καί εξα
λείφονται, άπό προσώπου της γης, άλλά τό ζήτημα περί Θεοΰ, κτίσεως 
καί άνθρώπου έπιζΐί, ώς ό χρόνος εις τάς γενεάς καί τους πολιτισμούς, 
Πλήν άν τό ζήτημα τοΰτο μέν/1 πάντοτε ανθηρόν, αιώνιον καί άλυτο», 
δεν επεται οτι και πρεπει ν’ αποστρέψωμεν από τούτου την διάνοιαν η
μών άπ’ εναντίας πασα εποχή κέκληται νά δώσ·/, νέαν περί αύτοΰ λύσιν. 
Καί όντως δίδει, νέαν λύσιν, καλλιτέραν τών προγενεστέρων, καί ούτω$ 
έμορφώθησαν τά διάφορα φιλοσοφικά συς-ήματα' ό δε ανθρώπινος νους προο
δεύει εκαστοτε δια τών προσπαθειών αύτοΰ, κ.αί ενώ νοαίζει δτι τέλο5 
ξύρε τήν λύσιν τοΰ προβλήματος, τότε μεγαλοφυής νοΰς, φύσις θεόπνευ
στος, έρχεται νά μεταρρυθμίσνι τόν παλαιόν κόσμον καί δώσ·/) νέαν λύσιν 
τής ένότητος καί αρμονίας τοΰ παντός, τοΰ ©εοΰ, τής κτίσεως, τοΰ αν
θρώπου. Νέαν ζωήν τότε ή άνθρωπότης αισθάνεται, ό' νοΰς σκέπτεται, 
ή καρδί» απιστεί, άβυσσον βλέπει διά τοΰ νοός τοΰ Πλάτωνος, άλλ’ ή 
άβυσσος περιμένει θεάνθρωπον ό Χριστός αποκαλύπτεται, δίδει νέαν λύ
σιν τής αρμονίας τοΰ παντός, καί ή Ιπιστημη, ή θρησκεία, ή τέχνη, τό 
δίκαιον άκμάζουσιν ύπό τήν σκιάν τοΰ ευαγγελικού λόγου. Τοιαύτη ή 
ιστορική πρόοδος του άνθρ.ωπίνου πνεύματος.

"ίδιον οθεν τοΰ άνθρώπου είναι ή συνεχής πρόοδος, ητις συμπληρουμέ- 
νη ύπό τής άτομικής εργασίας είναι κτήμα κοινόν. Πάντες συνεισφέρουσι 
το ίδιον τάλαντον* άλλ’ ή προσεκτική άποταμίευσις τοΰ άποκτηθέντος 
&αί δοκπασθέ.τος κεφαλαίου είναι εύκολος; Θεός, κτίσις καί άνθρωπος

€θϊν έστί τό αντικείμενο / τής φιλοσοφίας, τό αιώνιον π,: όβλημα έφ’ ού 
πάντες ανεξαιρέτως οί άνθρωποι ήσχολήθησαν, καί έφ’ ού στιγμάς τινας 
άκροάσεως πρόκειται καί είς έμέ νά χορηγήσητε' εύτυχής δέ θά λογισθώ 
άν κατορθώσω διά τών άξέστων συλλογισμών μου τούτων ν’ άνακαλέσω 
εις τήν μνήμην σας τάς στιγμ.άς έκείνας, καθ’ άς έκαστος έσκέφθη περί 
©εοΰ, κτίσεως καί άνθρώπου, μολονότι αί έκ τής έδρας ταύτης σκέψεις 
μου ώς άντικείμ,ενον τόν άνθρωπον έξουσι μόνον.

Τόν άνθρωπον είπαν; δηλαδή τις ό άνθρωπος, τίς ό προορισμός του, τά 
καθήκοντα καί τά δικαιώματα; "Ω! βεβαίως εσφαλον' είναι εργον μέγα, 
πολλής χρήζον μελέτης καί καιροΰ. Θά περιορισθώ είς μόνα τά καθήκοντα 
τοΰ άνθρώπου, άλλά καί τούτων μέρος μόνον θά σας έκθέσω, απλώς ποια 
τά^καθήκοντα τοΰ άνθρώπου ώς ηοΛίζου.

Καί άλη,ώς δέν είναι πάντνι άκαιρον σήμερον, δτε πανταχοΰ υποφώ
σκει τό φώς τής έλευθερίας, δτε έκαστος αναφανδόν άπαιτεϊ τά έν τή 
κοινωνία δικαιώματά του, νά ίδωμεν καί ποια καθήκοντα I’y ει έν αύττ;, 
τ ί πρός τήν πολιτείαν οφείλει.

Ό άνθρωπος σύγκειται έκ σώματος καί ψυχής' καί ή μέν ψυχή τοΰ 
άνθρώπου ώς άΰλος τείνει αιωνίως πρός τό άκρον άγαθόν, πρός αυτόν τόν 
Θεόν ή ψυχή εύχαριστεΐται πράττουσα τό άγαθόν, θηρεύουσα τήν πραγ
ματοποίησή, ούτως ειπεϊν, τοΰ ήθικοΰ άγαθοΰ, δπερ τότε θέλει κατορ
θώσει να φθάσνι, δταν ένωθτί μετά τοΰ Θεοΰ" τό δέ σώμα ώς υλικόν θη
ρεύει τήν θεραπείαν αύτοΰ, τήν άνάπαυσιν, τήν άπόλαυσιν ούτως ό άν
θρωπος, άμα αισθανθείς έαυτόν, υπό τών δύο τούτων επιθυμιών εμφορεί
τα ι' θελει άφ’ ένός ν’ άπαλαμβάνή, νά εύ^αριστή ·τό σώμα' άλλ’ άφ’ ετέ
ρου ή ψυχή, συναισθανομένη οτι άν έπιδιώκν] μόνην τήν άπόλαυσιν θά 
τραπή εις άύικίας καί θά παραμελήσν) τό ύπ’ αύτής έτιδιωκόμενον άγα- 
θον, τον άποτρεπει' αισθάνεται δθεν πας άνθρωπος έν έαυτώ τόν διηνεκή 
τοΰτον πόλεμον. Αί συμφυείς αύται τή άνθρωπίντ) φύσει τάσεις ή έπιθυ- 
μιαι, ύπό τήν έπιρροήν τών οποίων ό άνθρωπος ένεργεΐ παν ο,τι πράττει, 
ωνομασθησαν νομοί υπο τών φιλοσόφων, ό μέν τής ψυ^ής, ό έπιδιώκων 
την άληθειαν, τό άγαθόν, ήθιχύc νόμος, ό δέ τοΰ σώματος, ό τήν άνά- 
παυσιν και άπόλαυσιν θηρεύων, γόμος ΐη ς  (ρι.ΙανζΙας. Οί δύο ούτοι νόμοι 
οι τοσοΰτον πολέμιοι άλλήλοις, διότι δ,τι ό είς θηρεύει ό έτερος άποστρέ-’ 
φεται και τάνάπαλιν, δηλαδή ένώ τό σώμα λέγει τώ άνθρώπω, κκλέψε διά 

 ̂ ψυχή τώ άπαντα, «μή, διότι πράττεις άδίκημα, είναι έναν- 
τιον τής φυσεως σου τής άγαθής,» οί δύο ούτοι νόμοι είς πάντας άνεξαι- 
ρέτως τους άνθρώπους ύπάρχουσιν' έκαστος δέ θά εύρίσκετο εις δυσχερε- 
στατην θέσιν, τίνα τούτων ν’ άκούστι, άν τά λογικόν δέν προσέτρεχε βοη
θός τώ άνθρωπω' «φίλη ψυχή, είπε τό λογικόν, καί σύ άγαπητόν σώμα,



καί τών δύο αί έπιθυμίαι, αί τάπας, νά έκπληρώνται, άλλ’ οδτί ή έηί~ 
θυμία τ ις  ψυχΐ.ς ν’ άφικνήται μέχρι τέλους, διότι τό σώμα θά ΰποφέρτ;?. 
ούτε ή τοΰ σώματος, διότι θ’ άντιβαίνγ) είς την φύσιν, τής ψυχής- άλλά- 
θέτω είς έκατέραν τών επιθυμιών ύμών ορών τ ι, δπερ έκάστη <5έν πρέπε*. 
νά ΰπερβ·^·» ούτως άπεφήνατο τό λογικόν, συμβιβάσαν τους δύο τούτους 
νόμους. Τό δριον τοΰτο, τό, συμβίβασαν τήν τε φιλαυτίαν τοΰ σώματος 
καί την ηθικήν τής ψυχής, καλείται δ ίκα ιον  ή δ ίκα ια  βοΰ.Ιψπς' τό ό- 
ριον τοΰτο ήτο λίαν έπάναγκες, διότι, άν ό άνθρωπος έθήρευε πάντοτε τό, 
ίδ ιον έαυτοΰ ευ είναι, ήθελον ΰφίστασθαι ή άλλοι άνθρωποι αδικ ίας , ν  
ήθελον συγκρούεσθαι εως ού ΰπερισχύσνι ό ισχυρότερος" δίκαιον δθεν νι 
δικαία βούλησις είναι ή εις δλους τους ανθρώπους, ώς λογικούς, προσή
κουσα ϊση εξωτερική έλευθερία. Οΰτω, κύριοι, ε’ίδομεν a y ρι τοΰδε τρεις 
νόμους έπί τοΰ ανθρώπου, ένεργοΰντας, τον ηθικόν, καθ’ ον ό άνθρωπος 
επιζητεί τό άκρον άγαθόν, τόν τής φι.Ιαυτίας, καθ’ δν θηρεύει τό ίδιον 
έαυτοΰ συμφέρον, καί τόν τοΰ δ ικαίου  ή τής δικαίας βουλήσεως, τόν κ α ί 
δι&αιολογικόν, δστις συμβιβάζει τους δύο τούτους αντιθέτους νόμους.

Ύπό τόν νόμον δθεν τοΰ δικαίου ό άνθρωπος εμφορούμενος ένεργεΐ έν, 
τώ κοσμώ τούτφ" τουτέστιν έπιδιώκει ί ο  συμφέρον του, τήν άπόλαυσιν, 
έπί τοσοΰτον, έφ’ όσον δεν δύναται νά βλαφθή ή εξωτερική έλευθερία τ ώ ν  

άλλων' επομένως τό ν’ άκολουθή τόν νόμον τής φιλαυτίας του μέχρι τοΰ, 
όρίου τούτου είναι δικαίωμά τον, καί καθήκον του πάλιν νά μήν ύπερβή 
τό δριον έκεϊνο τής δικαίας βουλήσεως, τοΰ λογικού. Είναι δικαίωμά μου, 
ν’ απαιτήσω τούς τόκους τών δανεισθέντων ύπ’ έμοΰ κεφαλαίων, άλλά 
καί καθήκον μου νά λάβω. τόκους τόσους οσους είναι δίκαιον, ήτοι νά μή 
ζητώ ΰπερόγκους τόκους καί ουτω βλάπτω τόν πλησίον μου- είναι δι
καίωμά μου νά μεταφέρω έξ άλλων μερών προϊόντα διάφορα καί τά με- 
ταπωλήσω ένταΰθα μετά κέρδους, άλλ’ είναι καθήκον μου νά μετρώ vm\ 
ζυγίζω τά πωλούμενα όρθώς, ήτοι είναι καθήκον μου νά μή πωλώ ήμί- 
σειαν άντί μιας όκας. 'Επομένως δικαίωμα καί καθήκον είναι αί δύο δ- 
ψεις τής αυτής ένεργείας τοΰ άνθρώπου" δεν δύναται νά νοηθή δικαίωμα 
άνευ καθήκοντος· άλλά καί τό δικαίωμα καί τό καθήκον σύγκεινται έκ,. 
θετικοΰ καί έξ αρνητικού· ήτοι, είναι δικαίωμά μου νά μή μέ προσβάλ- 
λωσι, νά μή μέ κλέπτωσι, — αρνητικόν δικαίωμα ,,—  άλλ’ είναι καί δι
καίωμά μου νά φάγω, νά κοιμηθώ,, νά μοί έπιστρέψωσιν ο,τι παρ’ έμοΰ, ε- 
λαβον, — θετικόν δ ικαίω μα ,— καί πάλιν είναι καθήκόν μου νά μή παρα
βιάζω τήν συνείδησιν τοΰ άλλου, νά μή κλέπτω, νά μή άρπάζω,—  άρ- 
ν η τ ixbr καθήκον,—  άλλ’ είναι καί καθήκον μου νά άποτίω τους φόρους, 
ν’ ανταμείβω τους δι’ εμέ έργασθέντας, — θετικόν καθήκον .—

Τους τρεις τούτους έν τώ άνθρώπω ένυπάρχοντας νόμους, καθώς και τό,

καθήκον καί δικαίωμα, δυνάμεθα εύκρινέστερον νά κατανοήσωμεν έκ τοΰ 
έξής ψηλαφητού παραδείγματος. *Ας ΰποθέσωμεν τήν ένέργειαν έκαστου 
άνθρώπου εΰθεΐαν" είς τό £ν άκρον αυτής θά θέσωμεν τόν ηθικόν νόμον, 
τήν τάσιν τής ψυχής· είς τό ετερον άκρον, τόν νόμον τής φιλαυτίας, τήν 
πραγμάτωσιν τής τοΰ σώματος άπολαύσεως' είς τό μέσον δε τής ευθείας 
ταύτης θέτομεν τά δίκαιον, ή δικαίαν βοΆησιν, ή δικαιολογικόν νομον, 
όπως θέλετε άποκαλέσατε τοΰτο. Τό στάδιον δθεν τοΰ δικαίου, ήτοι τών 
δικαιωμάτων καί καθηκόντων, εύρίσκεται έν τώ  μέσω τής ευθείας. ’’Αν 
προχωρήσνι ό άνθρωπος ένεργών πρός τό άκρον, ένθα τό συμφέρον έθέσα- 
μεν, πράττει άδικίαν καί έπαναφέρεται είς τό μέσον, είς τό δριον δπερ 
έθέσαμεν άν όμως τουναντίον προχωρήσνι πρός τό ετερον άκρον τής ευ
θείας, πρός τήν ήθικήν, βλάπτει έαυτόν μόνον, τό συμφέρον του, τήν άπό- 
λάυσιν, τό σώμά του" δθεν βλέπετε δτι άπό τοΰ δικαίου μέχρι τοΰ άλ
λου άκρου είναι τό στάδιον τής ηθικής, οπερ είναι έλεύθερον παντι τω 
βουλομένω. Κατά ταΰτα, κύριοι, καί τό καθήκον είναι δ ίκα ιον καθήκον 
ή δικαιολογικόν, δπερ όμως είναι έξαναγκαστόν διά τών θετών νόμων ή 
γραπτών, καί ηθικόν καθήκον, δπεο είναι άνεξανάγκαστον- ούδεις ούδενα 
είς τοΰτο δύναται νά υποχρεώσω" λ .  χ. είμαι πλούσιος, βλέπω πεινώσαν 
οικογένειαν, ούδεις δύναται νά με άναγκάσ·/) εις τό νά βοηθήσω ταύτην 
ή ψυχή τό θέλει, ευχαριστείται νά τό κάμνΤ τό συμφ έρον έναντιοΰται, ή 
άπόλαυσις, δηλαδή τό σώμα, λέγον: άς τά δαπανήσω είς διασκεδάσεις’ 
αν θέλω λοιπόν, βοηθώ τήν πεινώσαν οικογένειαν1 ίδού τό ηθικόν καθήκον,

"Ηδη δέ πρόκειται μόνον περί τοΰ δικ,αιολογικοΰ ή δικαίου καθήκον
τος, τοΰ έξαναγκαστοΰ, έκείνου δηλαδή τοΰ καθήκοντος, εις 8 δυνάμεθα 
νά υπαγάγωμεν πάντα άνθρωπον, άθετήσαντα αυτό, διότι τότε ήθέλαμεν 
περιορισθή είς τήν ξηράν έρμηνείαν νόμων, όχληράν άλλως τε, άλλά πρό
κειται καί περί τοΰ ηθικού καθήκοντος, τής υψηλής έκείνης έπιθυμίας τής 
ψυχής, τής κατευφραινούσης αύτήν έκ τήί διαπράξεως αύτοΰ.

’Αλλ’ άνάγκη ήδη παρίσταται νά σας ύπομνήσω δτι ό άνθρωπος υπό 
τρεις ιδιότητας παρίσταται" ό άνθρωπος ενεργεί έν τώ κόσμίο τούτω ώς 
άτομον, ώς μέλος οίκογενείας, ώς μέλος πολιτείας, έπ ομένως ύπό έκάστην 
τών ιδιοτήτων τούτων εχει καθήκοντα. Καί ώς άτ ομον έχει καθήκοντα 
πρός έαυτόν, οΐον, νά διατηρή τήν υγείαν του, ν’ άναπ τύσσ·/) τόν νουν 
του καί καθ’ ημέραν βελτίων έαυτοΰ νά καθίσταται" πρός τόν πλησίον, 
δηλαδή νά τόν άγαπα, νά τόν περιποιήται, νά τόν βοηθή" πρό: τόν Θεόν, 
ήτοι νά τόν λατρεύνι, νά τόν έπικαλήται, νά πιστεύν) είς αύτον. ίίς μέλος 
πάλιν οίκογενείας έχει τά λεγάμενα οικογενειακά καθήκοντα, ήτοι τεκνον 
δν νά ΰπακούνι τοΐς γονεΰσιν αύτοΰ καί άγαπα τούς αδελφούς του, σύζυ
γος νά περιποιήται, άγαπα καί περιθάλπ/ι τήν όμόκοιτιν, πατήρ ν’ άνα-



τρέφγ) καί εκπαιδεύει τά τέκνα του. Καί τέλος ώς μέλος ώρισμένης κοι
νωνίας, ώς πολίτνις, έ'χει τά πρός τήν πολιτείαν καθήκοντα, ών τήν άνά- 
πτυξιν προτιθέμεθα ·#ίονι.

'Ενταύθα δέν νομίζω από σκοποΰ, κύριοι, νά είπω ύμϊν τινα πε t τοΰ 
συνόλου τών οικογενειών τών διαβιουσών έν σχέσεσι ποικίλαι; καί άπο- 
τελουσών τήν πολιτείαν. Καί δή πολιτεία έστίν όμάς ανθρώπων, διαγόν- 
των έν ποικίλας σχέσεσι πρός άλλη'λους καί διοικουμένων κατά κανόνας, 
είτε θεσμοθετηθέντας καί γραφέντας διά τής συναινέσεως πολλών εκλε
κτών, $ καί διά τής αυθαιρέτου θελησεως ένός άναγραφέντας, ή καί κατά 
κανόνας ύπό τής συνήθειας γενομένους δεκτούς· άλλ’ οί κανόνες ούτοι 
πρέπει πάντοτε νά έ'χωσιν ώς οδ/γόν τήν δικαίαν βούλησιν τοΰ άνθρώ
που. Τοιαύτη ή πόλις, ή πολιτεία.

Ή πρόοδος τοΰ πολιτισμού δπως εις πάντα, ούτω καί τών καθηκόν
των καί δικαιωμάτων τοΰ πολίτου πρός τήν πολιτείαν, καί τής πολιτείας 
πρός τους πολίτας, μεγάλην τήν επιρροήν εσχεν. Ή πρόοδος δθεν τοΰ πο
λιτισμού καί ή μόρφωσις τών διαφόρων πολιτευμάτων μετέβαλε καί α
νέπτυξε τά τε δικαιώματα καί τά καθήκοντα τοΰ πολίτου. Καί είς τά αρ
χαιότερα είδη τών πολιτευμάτων, είς τά πατριαρχικά, τό ά'τομον, ό πο
λίτης, ούδέν δικαίωμα είχεν, άλλά μόνον καθήκοντα πρός τόν άνώτατον 
αύτοΰ άρχοντα. Τό αύτά τοΰτο συνέβαινε καί έν ταϊς Δημοκρατίαις τής 
αρχαίας Ελλάδος, ενθα ό πολίτης εξαφανιζόμενος ένώπιον τής κοινωνικής 
παντοδυναμίας, έγίνετο σφάγιον τής τών πλειόνων θελησεως καί τής α
ριθμητικής κυριαρχίας τοΰ πλήθους.

Ό δσιος επινε τό κώνειον, καί ό δίκαιος έξωστρακιζετο.
Παρά τοίς άρχαίοις Έλλησιν ή πόλις ητο τό παν καί δ κοινωνικός άν

θρωπος δέν άπελάμβανεν άλλων δικαιωμάτων, πλήν εκείνων τά όποια 
άπένειμεν αύτώ ή πόλις. Επομένως παν ατομικόν δικαίωμα έπηγαζεν 
έκ τοΰ πολιτικοΰ δικαίου. Πρά τοΰ κοινωνικοΰ δθεν τούτου πανθεϊσμού 
τό παν ύπεχώρει, καί έργασία καί κτήσις καί φρόνημα καί δοξασία καί 
φίλτρον, καί ή μεγαλοφυΐα τών μεγάλων άνδρών, τιμωρουμένων πολλάκις 
ένεκα τής νοητικής αύτών υπεροχής, καί έν γένει παν δικαίωμα τοΰ άτά- 
μ·υ ήτο ούδέν, ό πολίτης είχε πάντοτε καθήκον, £ν καί μόνον καθήκον, 
ν’ άπορροφάται υπό τής πολιτείας, νά κλίννι τόν αύχένα, νά γναι ούδέν.

Καί αύτός ό Πλάτων έν τ ι, πολιτεία αύτοΰ θεωρεί καί νομίζει τήν ε
ξουσίαν τοΰ νομοθέτου τοσοΰτον αύθαίρετον καί απεριόριστον έπί τών 
ιδιωτών, ώστε δέν νομίζει δτι δεν δύναται νά κανονίσν) καί αύτήν τήν 
ενδυμασίαν τοΰ σώματος καί τήν τροφήν καί τόν βίον έν γένει τών πο
λιτών καί τάς τέρψεις καί τάς παιδιάς έξαφανίζων οΰτω τήν ατομικήν 
έλξυθϊρίαν, τουτέστι, κατά τήν κοινοκτημοσύνην τοΰ Πλάτωνος, έκαστος

τών πολιτών δέν ήδύνατο νά εχνι ουτε οικίαν, ουτε άλλην ίδ οκτησίαν, 
Ουτε σύζυγον, ουτε τέκν.α, ούτε τήν άδειαν νά τρώγν) δ,τι καί δταν θέλνι, 
ουτε νά διασκεδάζνι, ουτε νά ένδύηται κατά τήν αρέσκειάν w j . Τί έγε- 
νετο τότε ή έλευθερία τοΰ ατόμου, ήν σήμερον ήρξαντο καί αύτά τά 
βάρβαρα καί άπολίτευτα εθνη νά έννοώσι; Ποΰ τά δικαιώματά του; 
Τό μόνον δπερ έκέκτητο ό πολίτης δικαίωμα ήτο τό νά Ιχνι τό άποκλει- 
στικόν καθήκον νά υπακούς wj πολιτεία’ ούτως έξηλείφετο ή οικογένεια 
από τών κοινωνιών καί παν ϊδιον καί άτομικάν συμφέρον, ώς άριστα πα- 
ρετη'ρησεν ό Αριστοτέλης, έξελέγξας τόν Πλάτωνα, καί όπως καί πάντες 
οί νεώτεροι φιλόσοφοι παρεδέχθησαν. Λιότι ούτω τί συνέβαινε; τό δια
νοητικόν καί έλεύθερον πλάσμα, ό άνθρωπος, κατηντα έτεροκίνητον όργανον 
πρός κατόρθωσιν καί λειτουργίαν τοΰ πολιτεύματος" άλλ’ ό σκοπός ό τε
λικός τών κοινωνιών δέν είναι ή έπιτέλεσις τοΰ πολιτεύματος, διότι τά 
πολίτευμα είναι μόνον δργανον πρός εύημερίαν τοΰ ατόμου, καί τότε δέν 
άπομαραίνεται τό δόγμα τής ίσογονίας, τής αγάπης καί άδελφότητος 
ύπό τής δηλητηριώδους πνοής τής κοινωνικής η πολιτικής δεσποτείας, 
καί δέν νοσεί ή άνθρωπίνη κοινωνία, έτεροβαρώς ούτω συγκεκροτουμένη, 
νόσον φθοροποιάν καί θανατηφόρον. "Οτι δέ τά διάφορα είδη τών πολι
τευμάτων είναι μόνον τό οργανον τής πολιτείας διά τήν ατομικήν εύη
μερίαν καί έλευθερίαν, παράδειγμα εστω τό δυστυχές καί μεγαλουργόν 
Γαλλικόν έθνος, έν ώ ή πολιτεία σφαγιάζεται ύπέρ τοΰ ε’ίδους τοΰ πολι
τεύματος καί γίνεται ό πολίτης έκάστοτε έ'ρμαιον η οχλοκρατικής τινός 
.παραφοράς, $ φυλής τίνος ολιγαρχικής, η ένός μόνου άρχοντος αύθαιρέ- 
του, υπό τήν παράλογον τοΰ. οποίου θέλησιν πρέπει τά  πάντα νά ύπο - 
κύψωσιν.

Ούτως είδομεν δτι, είτε έν μοναρχία, είτε έν τνί δημοκρατία τοΰ 
.Πλάτωνος, καί έν γένει οσάκις ό τελικής σκοπός κοινωνίας τινός είναι ή 
πραγμάτωσις τοΰ πολιτεύματος αύτής, τά προσωπικά δικαιώματα έκ- 
μηδενίζονται καί ό άνθρωπος γίνεται δοΰλος, μή εχων δικαιώματα παν
τελώς· άλλ’ ή άνθρωπότης δέν ήδύνατο νά μεν<ι είς τήν νηπιακήν ταύ
την κατάσ :ασιν, έπρεπε νά μεταβνί είς τήν άνδρικήν αύτής ηλικίαν καί 
νά ύψωθνί είς τήν κατάληψιν τοΰ καθολικού νόμου καί τής διεπούσης 
αρμονίας τόν φυσικόν καί ηθικόν κόσμον. Καθ’ §ν χρόνον λοιπόν τά δί
καια τοΰ άνθρώπου παρεγνωρίζοντο, φωνή έξτίρχετο άπά τής γής τών 
Προφητών, φωνή προαγγέλλουσα Μεσσίαν. Ό Χριστός ένσαρκοΰται καί 
εύαγγελίζεται νέαν λύσιν τοΰ αινίγματος τοΰ παντός καί τών δικαιωμάτων 
τοΰ άτόμου. Ό Χριστός επιβάλλει είς τόν άνθρωπον οχι τήν έξωτερικήν 
τής θεότητος λατρείαν, οχι τόν φόβον φθονερών θεοτη'των, ό'χι τήν κατα- 
πάτησιν τών ά"αραγράπτων δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου, άλλ’ άπενχν-



τίας μόνον την άγάπην πρός τόν Θεόν καί πρός τόν πλησίον, ήτοι τήν 
ανόρθωσή τών προσβληθέντων τούτων δικαιωμάτων. Δύο νόμους έπιβά- 
λει, τήν αγάπην πρός τόν Θεόν καί την αγάπην πρός τόν πλησίον* έν αύ~ 
τοΐς οί νόμοι καί οί προφήται κρέμανται. Δέν είναι βεβαίως τοΰ παρόν
τος νά έζετάσωμεν ποίαν τά νέα ταΰτα χριστιανικά δόγματα έπήνεγκον 
μεταβολήν ώς πρός τήν δπιστη'μην, τήν θρησκείαν καί τήν τέχνην* άλλά 
καθόσον άφορα τό θέμα μας, ήτοι ποίαν έπαθεν άλλοίωσιν τό ιδιωτικόν 
καί πολιτικόν δίκαιον, συντόμως είπωμεν. Ή άνθρωπίνη διάνοια καί συ» 
νείδησις, ούσ« ύποδεδουλωμένη τή πολιτεία, άπεσπάσθη ίιά  τοΰχριστια- 
νισμοΰ άπό τών δεσμών τής κοινωνίας" τά δε πριν καταπατούμενα δι
καιώματα τοΰ άνθρώπου τώ άπεδόθησαν διά τοΰ χριστιανισμοΰ, χειρα- 
φετηθέντος ούτως ειπεΐν τοΰ άτόμου. 2) Ίϊνώ πριν ό πατήρ είχε δικαίω
μα ζωής καί θανάτου έπί τών τέκνων του, ύπήρχεν έν ά'λλοις λόγοις ή 
οικογενειακή δεσποτεία, συνικέρασεν ό χριστιανισμός αύτήν ούσιωδώς διά 
τής άγάπης, τής ώς νόμον έπιβληθείσης* αί δέ γυναίκες, αίτινες έθεωροΰν- 
το ύποδεέστεραι ή δοΰλαι τοΰ άνδρός, κατέλαβαν παρ’ αύτοΐς τήν προσή- 
κουσαν θέσιν, άνορθωθεΐσαι ΰπ’ αύτοΰ' καί 3) έκωδώνισεν είς τά ώτα τών 
αύτοκρατόρων, τών μοναρχών, οί λαοί τών όποίων ώς νόμον έθεώρουν 
τήν θέλησίν των, έκωδώνισε καί άνεκήρυξε τήν ισότητα τοΰ δούλου καί 
τοΰ δεσπότου τήν συγγένειαν, τήν ίσογονίαν, τήν αδελφότητα σύμπαντος 
τοΰ άνθρωπίνου γένους. Τοιαΰται αί διά τοΰ χριστιανισμού μεταβολαί 
τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου. Ούτω λοιπόν περιωρίσθησαν διά τών 
νέων δογμάτων τά καθήκοντα, άναστηλωθέντων τών άπαραγράπτων καί 
καταπατουμένων δικαιωμάτων τοΰ άτόμου. ’Αλλά τών καθηκόντων τών 
πρός τήν πολιτείαν περωρισθέντων, δέν έπεται ό'τι ό άνθρωπος εκτοτε δέν 
έχει καθήκοντα" άπ’ έναντίας τά σοβαρώτερα καί σπουδαιότερα άφίενται 
είς τήν έλευθέραν βούλησιν αύτοΰ, είς τό αυτεξούσιόν του, καί δι’ αύτό 
τοΰτο άπαρεγκλίτως πρέπει νά τηρή αύτά.

Τής πολιτείας ό'θεν ούτω συγκροτουμένης, καί τάς βάσεις αύτής ούτως 
έχούσης, έκαστον τών ατόμων τών τήν πολιτείαν αύτήν άπαρτιζόντων 
ονομάζεται πολίτης" ή δέ χώρα αύτη, εντός τής όποιας ζώσι πολιτευόμε
νοι οί πολΐται, πατρίς, όπως ή γυνή ή γεννήσασα άνθρωπον μήτηρ, διότι 
τό όνομα πατρίς είναι δηλωτικόν τής σχέσεως τής ύπαρχούσης μεταξύ 
τών άνθρώπων καί τής χώρας ένθα κατοικοΰσιν" ό'πως λοιπόν έκαστος άν
θρωπος έχει καθήκοντα καί αισθάνεται στοργήν πρός τήν γυναίκα έκείνην 
ήτις ετεκε καί άνέθρεψεν αύτόν, καί τήν όπ,ίαν άποκαλεΐ μητέρα, τά αύ
τά αισθάνεται καί πρός τήν χώραν εκείνην, μετά τής όποιας τόν συνδέου- 
σιν ή θρησκεία, ή γλώσσα, αί αναμνήσεις, πρός τήν γην έκείνην, τήν ο
ποίαν κατοίκησαν οί πατέρες αύτοΰ, τήν περιέχουσαν τά  όστά αύτών,
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Την πολλάκις ποτισθίΐσαν μέ τά αΐματα αύτών. Τά Τήν πολιτείαν 
λοιπον καοηκοντα είναι αυτα εκείνα τΛ πρός τήν πατρίδα" ύφίσταται 
όμως διαφορά τις έπαισθητή ενίοτε. Πολλάκις συμβαίνει ή πατρίς νά μή 
διοικήται καί κυβερνάται ύπό άνθρώπων έχόντων τήν αύτήν γλώσσαν, 
τήν αύτήν καταγωγήν, τήν αύτήν θρησκείαν, άλλ’ ύπό άνθρώπων μερι- 
μνώντων ούχ ήττον ύπέρ τής τών πολιτών εύημερίας, ό'πως τοΰτο συμ
βαίνει έν Πολωνία, έν Ίνδίαις καί έν ά'λλαις είσέτι χώραις, έν αίς ξένοι 
κατακτηταί έπιδραμόντες ύπεδούλωσαν τούς λαούς έκείνους, ούχ ήττον 
μεριμνώντες, λέγω, ύπέρ τοΰ πλουτισμού τοΰ ύποδεδουλωμένου λαού. Πρός 
τούτοις πολΐται πολιτείας τινός δύνανται νά ώσι καί άλλοι μή εχοντες 
τήν αυτήν θρησκείαν, εϊτε τήν αύτήν γλώσσαν, ε ιτ ϊ τήν αύτήν καταγω
γήν, άλλά μετοικήσαντες είς ξένην, ένθα είτε τήν εύημερίαν τών πολι
τών τής χωράς εκείνης έζήλωσαν, και τοιαύτη είναι ή είς ’Αμερικήν με
τοικεσία πολλών ’Ιρλανδών, Γερμανών καί ά'λλων, είτε τό συμφέρον αύ- 
τους έκάλει, ό'πως τούτο έν Τουρκία συνεχώς συμβαίνει. Επομένως βλέ
πετε ότι τα προς τήν πολιτείαν καθήκοντα είναι έςαναγκαστά διά νόμων 
γραπτών, ύποχρεουμένου τοΰ πολίτου είς τήν έκπλήρωσιν αύτών, δπως 
είναι ή έπιβολη τών φόρων, ένώ τά πρός τήν πατρίδα είναι άνεξανάγκα- 
στα, ήθικά, καθήκοντα, όπως εΐπομεν, αύθόρμητα. Είπέτε μοι, τις έξ υ
μών μισθοδοτηθείς ύπό τών Σινών καί πορευθείς είς τινα στρατείαν ήθελε 
χύσει τό αίμά του προθύμως ύπέρ τής Σινικής χώρας; Οί μισθοφόροι Ελ
βετοί στρατιώται τοΰ Γαλλικοΰ στρατού άλλοτε ποσάκις δέν έλειποτά- 
κτησαν, άκούοντες αίφνης ήχοΰν τά Ελβετικόν κέρας είς τά ορη; “ΙΙκουον 
τοΰτο καί τά παντα παρήτουν καί έτρεχον είς τήν φιλτάτην αύτών πα
τρίδα, ινα άσπασθώσι τά χώματα αύτής.

’Ενταύθα όμως έκθέτοντες τά καθήκοντα τοΰ πολίτου ούδεμίαν θά 
ποιήσωμεν δ ιά κ ο ν  μεταξύ τών πρός τήν πατρίδα καί τήν πολιτείαν 
καθηκόντων, άτε εύχερώς διακρινομένων, άλλά χύδην ταΰτα θά άνα- 
φέρωμεν.

Ποια λοιπόν τά καθήκοντα ταΰτα}
Και πρώτον, τις ποτε έξ υμών, κύριοι, εύρεθείς έν ξέντρ χώρα, μακράν 

των μερών έκείνων, ενθα τά πρώτον είδε τόν ήλιον άνατέλλοντα καί δύ- 
οντα ύπό τά προσφιλή αύτού όρη, μακράν τών μερών έκείνων, ένθα διήλ- 
θε τήν παιδικήν αύτοΰ ήλικίαν καί ή'κουσε τήν σοβαράν τοΰ πατρός του 
φωνήν αύτόν έπιπλήττουσαν, τήν δέ τής μητρός του ήπίαν, πολλάκις αύ
τόν συγχωρούσαν, τις λέγω, κύριοι, έξ ύμών εύρεθείς μακράν τής πατρί- 
δος καί ταΰτα πάντα άναμνησθείς δέν έδάκρυσε καί δέν έπόθησε πρός 
στιγμήν εκεί νά εύρεθή καί τότε ρεμβάζων νοερώς έπί τών πτερύγων 
τής αύρας δέν μετέφερε τόν νοΰν αύτοΰ; Τί δέ ήτο τό κινήσαν αύτόν είς



δάκρυα, τ ί τί, κ..«σαν αυτόν εις πόθον τής πατρίδας αύτοΰ; Αίσθημα ίι- 
ψηλόν, έμφυτον, καθήκον ιερόν, ο προς την πατρώα ερως.

"Αλλοτε πάλιν εύρεθέντες έν ξένή και ίδόντες της αυτής πατρίδος άτο- 
μον, μεθ’ ού ούδεμία ά'λλη ατομική σχέσις μας συνέδεεν, η ή σχέσις της 
γλώσσης, της καταγωγής και της θρησκείας, ίδόντες έν ξέννι συμπατριώ
την, περιεβάλομεν διά τών βραχιόνων ήμών τόν τράχηλόν του και ήσθάν- 
θημεν χαράν άνεκλάλητον ώσεί τους συγγενείς αύτούς ήμών έολέπομεν, 
ώσεί έβλέποαεν τήν πατρίδα ήμών. Τί τό κίνησαν ήμας είς τό νά έναγ- 
καλισθώμεν τόν άλλοτε ξένον πρός ήμας έν τνί ιδία πατρίδι; Αίσθημα 
θειον, άνέκφραστον, καθήκον όσιον* ό πρός τήν πατρίδα ερως. Ό νέος 
Άνάχαρσις, τοΰ Άββα Βαρθελεμύ, περιηγούμενος άπαντα τούς Μεσση- 
νίους έκπατρισθέντας^ και παρεισάγει Μεσση'νιον είς τήν σκηνήν κλαίοντα 
και όδυρόμενον ούτως* Εξόριστοι έκ τής Ελλάδος, ξένοι πρός τούς άλ
λους λαούς, δέν συνδεόμεθα μέ τούς άνθρώπους ή διά τής άγονου συμπα- 
θείας, τήν ότίοίαν κατεδέχοντο ενίοτε νά χορηγώσιν είς τά δεινά μας. 
Πρός τί' τά παράπονα ταϋτα; Έκ τού πόθου τής πατρίδος. ’Εκ τού έρω* 
τος αύτής.

Πόσοι πάλιν έπ’ έλπίδι πλούτου, έπ’ έλπίδι συμφερόντων εκπατρίζον
ται, άφίνουσι συζύγους, γονείς, τέκνα, άφίνουσι τήν χώραν ενθα έγεννή- 
θησαν, ϊνα μέλλον έάυτοΐς παρασκευάσωσι* τί τό κινούν αύτούς είς τό νά 
στερώνται τών τής πατρίδος αύτών άγαθών; Ή έλπίς μόνη τού νά έπα- 
νέλθωσιν έν τνί πατρίδι των εύπορώτεροι, ή έλπίς τού νά ύποστηρί- 
ξωσι τήν πατρίδα των, ή έλπίς τού νά έπανίδωσιν αύτήν είς καλλίτερους 
καιρούς* στερούνται πρός καιρόν αύτής, ϊνα τήν άπολαύσοισιν έκ νέου 
τοιούτον τό αίσθημα τού πρός τήν πατρίδα έ'ρωτος!

Προ δύο χιλιάδων καί έπέκεινα έτών στίφη Περσών,τήν Ελλάδα κα
τέκλυζαν* στίφη άναρίθμητα' άλλ’ ό Λεωνίδας μετά τριακοσίων Σπαρ
τιατών έστη προ τών Θερμοπυλών, καί άπέθανε καί έτάφη μετά τών 
συστρατιωτών του. ένώ ήδύνατο νά φύγν). Τί έκίνησε τούτον νά ταφ·ρ 
ύπό τάς Περσικάς λόγχας; Τό χρέος του, τό καθήκον του, οί νόμοι τής 
πατρίδος του, ό πρός τήν παΐρίδα ερως.

Ή Ιστορία τοΰ άνθρο^πίνου γένους, ιδίως ή ιστορία ή 'Ελληνική, είναι 
πλήρης τοιούτων παραδειγμάτων, άτινα ούδ’ ό χρόνος άπας ήθελε μοί έ- 
ξαρκέσει ν’ άφηγηθώ, ούδ’ ή ανεξάντλητος πρός άκρόασιν υπομονή ήθελε 
μοί επιτρέψει.

"Απαντες λοιπόν αίσθανόμέθ« τόν πρός τήν πατρίδα έρωτα' καί ού 
μόνον τόν αισθανόμεθα, άλλά καί ηθικώς έπιβάλλεται ήμϊν ν’ άγαπώμέν 
τήν πατρίδα' τούτο δθεν τά πρώτιστον τού πολίτου καθήκον, άφ’ ού καί 
τ ί ί  λοιπά πάντα έξαρτώνται. Ό έρως πρός τήν πατρίδα.

Πολλοί διεφιλονείκησαν άν τό αίσθημα καί καθήκον τούτο ηναι έμφυ
τον, ή διά τής ανατροφής άποκταται' άλλά νομίζω έμφυτον* διότι καί ό 
έν πλοίω γεννηθείς καί ό έν τνί ζέννι αύτνί πολλά έτη διαβιώσας, καίτοι 
μακράν τής πατρίδος αύτού μένων, αισθάνεται τήν πρός τήν γην τών πα
τέρων του φυσικωτάτην αύτήν αγάπην, διό καί πολλούς είδομεν έπανα- 
κάμπτοντας καί έπισκεπτομένους τήν χώραν τής γλώσσης τών πατέρων 
των καί ύπέρ τής γής τών μητέρων των πολλά θυσιάζοντας. Ούδεμία 
δμως άμφιβολία ύφίσταται δτι διά τής ανατροφής καί έκπαιδεύσεως τά 
αίσθημα τούτο ένισχύεται, αναπτύσσεται καί κρατύνεται, συναισθάνεται 
έκαστος τήν άνάγκην τής υποβολής έαυτοΰ ύπό τά κράτος τού καθήκον
τος, τού ν’ άγαπα τήν πατρίδα του.

Γενική ίδιότης άπάντων τών δντων είναι ό έρως, ή άγάπη. Τό αίσθη
μα τούτο ένυπάρχει είς τέ τά οργανικά δντα καί είς τά ανόργανα' είς τε 
τά οργανικά, δηλαδή είς τά ζώα, τά πτηνά, τούς ιχθύς, τά φυτά, καί διά 
τού έρωτος διαγωνίζεται έκαστον είδος τούτων καί συντηρείται' καί είς 
τά άνόργανα, ώς είς τούς λίθους, τόν χούν, καί τά ούράνια σώματα, 
καί δι’ αύτού τού έρωτος συγκρατούνται' ό έρως παρά τοίς άνοργάνοις 
τών σωμάτων καλείται έλξις' ή έλξις συγκρατεΐ τά μόρια τού λίθου* ή 
ελξις είναι ή δύναμις ή συγκρατούσα τά ούράνια σώματα, τούς άστέρας, 
τήν σελήνην, τήν γήν, τόν ήλιον, ούτως άπν,ωρημένα είς τό κενόν* ό έρως 
δθεν είναι γενική ίδιότης άπάντων τών δντων* άλλ’ είς τόν άνθρωπον έ
νεκα τών ποικίλων ενεργειών αύτού καί ένεκα τών διαφόρων σχέσεών 
του καί ποικίλας διαστάσεις λαμβάνει, έπομένως καί ονομασίας. Ό άν
θρωπος λ. ■/, πρός τούς γεννήσαντας αύτόν καί τούς έκθρέψαντας αισθά
νεται τήν άγάπην αύτήν, τόν έρωτα, θέλει νά τούς βλέπν), νά τούς βλέπνι 
εύτυχούντας' ή άγάπη αυτη πρός τούς γονείς ονομάζεται στοργή' άλλά 
καί πρός τούς γείτονας του, πρός τούς άνθρώπους εκείνους, τούς οποίους 
συνείθιζε μόνον νά βλέπνι, χωρίς άλλης σχέσεως, πρός τούς συμπολίτας 
καί πρός τήν χώραν αύτήν ένθα έγεννήθη, αισθάνεται άγάπην. Ούτος εί
ναι ά πρός τήν πατρίδα ό έρως, καί φιλοπατρία λεγόμενος' άλλα τά 
αίσθημα τοΰτο καί πρός πάντα άνθρωπον άλλον, ουχι συμπολίτην μονον, 
ούχί ομοεθνή, άλλ’ άλλοεθνή, πρός τόν Κινέζον λ. χ ., αίσθανεται' άν ιδν) 
λ. χ. Εβραίον, Πέρσην, πνιγόμενον, τόν εύσπλαγχνίζεται, βυθίζεται εις 
τό ύδωο, κινδυνεύει τήν ζωήν του, διά νά τόν σώσνΓ ή, βλεπων αύτον πει- 
νώντα, τόν συμπαθεί, τόν ελεεί' ή συμπάθεια αύτη, τό είδος τούτο τής 
άγάπης είναι ή φιλανθρωπία. Ή άγάπη δθεν, ό έρως ούτος ό ένυπαρχων 
είς τόν άνθρωπον, είναι τριών ειδών' στοργή, φιλοπατρία και φιλανθρω
πία. Πολλάκις λοιπόν συμβαίνει έν τώ άνθρώπω πόλεμος, λέγουσιν ε
κείνοι, οϊτινες ήθέλησ^ν τό αίσθημα τής φιλοπατρίας, τού ερωτος προς



τήν πατρίδα ν’ άπαλείψωσιν άπό του καταλόγου τών αισθημάτων τών 
ανθρωπίνων, συμβαίνει πόλεμος έν τώ άνθρώπω μεταξύ τών ^ής αύτής φύ- 
σεως αισθημάτων τούτων. Πρόκειται, έπί παραδείγματι, μεταξύ τοΰ αίσθή- 
ματος τής ζΌργήί κα,ι τής φιλοπατρίας, τι τούτων πρέπει ό άνθρωπος νά 
προτίμηση, τήν γοργήν πρός τούς οικείους, ή τήν πρός τήν πατρίδα άγά
πην; Γποθεσατέ τινα λ. χ ., 8ν ή πατρίς του προσκαλεΐ είς τά δπλα, 
άλλ’ ούτος έχει γονείς, ους άγαπα υπερβαλλόντως καί δέν θέλει ν’ άφήσ·/] 
«ύτούς; Ή στοργή πρέπει ένταΰθα νά ύπερισχύσ/] ή ό έρως πρός τήν πα
τρίδα; Οί κατά τοΰ αισθήματος τής φιλοπατρίας δντες λέγουσιν: άναν- 
τιρρήτως ένταΰθα υπερισχύει ή στοργή, διότι είναι έγγύτερον αίσθημα 
καί άποκλείει τήν φιλοπατρίαν.

Αλλοι δέ παλιν, προκειμενου μεταξύ τοΰ αισθήματος τής φιλοπατρίας 
και τής φιλανθρωπίας ποιον υπερισχύει; ή φιλανθρωπία είναι αίσθημα άπο- 
βλέπον πρός τήν δλην άνθρωπότητα, λέγουσι· πρέπει ν’ άποκλεισθή καί 
σιγ/ισν) ή *γαπη πρός την πατρίδα. "Ας ίδωμεν τά έπιχειρήματα έκατέ- 
ρων τών πολεμούντων τόν έρωτα πρός τήν πατρίδα.

Και πρώτον οι πολεμοΰντες την φιλοπατρίαν διά τής στοργής τ ί λέ·* 
γουσιν; II στοργή είναι αίσθημα έγγύτερον, άποκλείει τόν έρωτα πρός 
την πατρίδα κινδυνευουσης τής πατρίδος τινών, πρέπει έκαστος, λέγου* 
σιν, άντι να τρέξν) συσσωματούμενος ρ.ετά τών άλλων ν’ άποδκόξϊΐ τόν 
κοινον έχθρον, πρεπει να δραμν] πρός τήι» οικογένειαν του, νά τήν σώσ»ι* 
άν λοιπον έκαστος μεμονωμενος ρείννι τήν οικίαν του καί τήν οίκογένειάν 
του ύπερασπίζων, ή πόλις πώς σωθήσεται; μή σωζομένης δέ τής πόλεως 
τι οικογένεια σώζεται η άπόλλυται; ’'Αν δμως έκαστος δράμνι πρός ύπο- 
στ/ιριξιν τής πόλεως, τής πατρίδος, και τήν πατρίδα του σώζει, έκτελών 
το έαυτοΰ καθήκον, και τήν οίκογένειάν του προφυλάττει ούτω παντός 
κίνδυνου. II στοργή οθεν ού μονον δέν πρέπει ν’ άποκλείσνι τό τής φι
λοπατρίας καθήκον, άλλά καί φύσει δέν τό άποκλείει. Αί Σπαρτιάτιδες 
μητερες διδουσαι τήν άσπίδα είς τά τέκνα των έλεγον —  ή τάν, ή έπί 
Ταν ταυτην (την άσπίδα) νά φέρνις, ή έπί ταύτης νά σέ φέρωσι" $ 
νικητής νά έπιστρέψγς, η νεκρόν νά σέ φέρωσι.» Τί άλλο οί λόγοι ουτοι 
έσνίμαινον ή δτι τό μόνον καθήκον τοΰ υίοΰ πολίτου ήτο τό νά προκινδυ- 
νευσ/) τίίς πατρίδος του; Η μητηρ λέγουσα ταΰτα έπνιγε τά μητρικόν 
αύτής φίλτρον έν τοΐς σπλαγχνοις, διδάσκουσα τω υίώ αύτής τόν έρωτα 
πρός την πατρώα. ’Άλλη πάλιν, είς ήν είπον δτι ό υιός της έπεσεν έν 

ιααΖ.'ί; ουτε έδακρυσεν, οΰτε έλυπη'θη, άλλ’ άπήντησεν άπαθέστατα 
οτι τό καθήκον του έπραξεν. ’Αλλά μόνον παρά τοΐς Σπαρτιάταις εύρίσκο- 
μεν τό αίσθημα και καθήκον τής φιλοπατρίας ΰπερισχύον τοΰ τής στορ
γής; "Ολων τών λαών αί έπαναστάσεις είναι πλήρεις τοιούτων παραδειγ-

ρ,άτων καί αύτός ό Αύτοκράτωρ τής Άβυσσινίας Θεόδωρος δέν έπροτί- 
μησε τόν ένδοξον θάνατον ύπέρ τής έλευθερίας καί άνεξαρτησίας, κατά 
τάς ιδέας του, τής πατρίδος του άπό τής ήσύχου μετά τής οίκογενείας 
του ζωής; καί έν αύτώ δέν ύπερίσχυσε τό αίσθημα τής φιλοπατρίας 
άπό τό τής στοργής; Ταΰτα πάντα έφεΰρον οί νεώτεροι φιλόσοφοι, οί 
μόνον τά συμφέρον προτάττοντες ώς άληθές άγαθόν έν τώ κόσμω τούτω 
καί ούδέν άλλο, εκείνοι οίτινες τήν ύλην έθεοποίησαν, τόν χρυσόν προσε 
•κύνησαν οί δέ τήν άλήθειαν λατρεύοντες ούδέποτε είδωλα χρυσά άνύψω^ 
σαν έν τ-ϊί καρδία αύτών τά σώμα έχει άνάγκην τής άπολαύσεως, άλλ’ 
είπομεν δτι τά λογικόν πρέπει νά χαλιναγωγώ πάντοτε τά  πάθη, ΐνα εύ- 
χερέστερον ή ψυχή κατορθοΐ τήν πραγμάτωσιν τοΰ άγαθοΰ. Μετά τών 
πολεμησάντων τήν φιλοπατρίαν συγκαταριθμοΰνται καί οί Διόσκουροι τής 
Γαλλικής φιλολογίας J e a n  J .  Roussenu  καί V o lta i r e .  Ό πρώτος μετά 
τής έξιόιασμένης αύτώ θερμής καί νευρώδους εύγλωττίας κατεπολέμησε 
τόν έρωτα τής πατρίδος έν τώ συγγράμματι αύτοΰ τώ έπιγραφομένω 
«Κοινωνικόν συνάλλαγμα» (Contrat So c ia l ) ,  ένθα διατείνεται οτι κ· 
κοινωνίαι συνέστησαν έκ συνθήκης, έκ συμφωνίας. Ό άλλος, ό Βολ. 
ταΐρος, έκ τής έγγικτικής τοΰ οποίου πίκρας ειρωνείας ούδέν διέφυγεν, έ- 
πεσώρευσε τάς προσφυεστέρας ειρωνείας διά τήν άγάπην τής πατρίδος. 
Ά λλ’ άπαντες ούτοι τό ένδόσιμον έλαβον έκ τής τοΰ Πλάτωνος πολιτείας, 
τής κοινοκτημοσύνης. Είπομεν οτι ό Πλάτων έν τγ  ιδανική αύτοΰ πολι
τεία ή'θελε τάς κτήσεις καί τάς γυναίκας κοινάς, ήτοι κατέστρεφε τήν 
ιδιοκτησίαν καί τήν οικογένειαν, τούς δύο τούτους εύεργετικωτάτους θε
σμούς τών κοινωνιών, τά έλατήρια ταΰτα τής τών ατόμων ένεργείαί. 
Ούτως, επειδή ή πολιτεία ήτο τά παν κατ’ αύτόν, ό δέ πολίτης, τό άτο- 
μον, ούδέν, καί τήν ανατροφήν τών τέκνων έπεθύμει δημόσιον καί ούχ'( 
οικογενειακήν· ήτοι έκαστη μήτηρ, έπεθύμει, —  διότι μόνον έπιθυ. 
μιας έξεφρασεν ό θείος νοΰς τοΰ Πλάτωνος, έπιθυμίας άκατορθώτους, —  
έπεθύμει ό Πλάτων, άμα τό τέκνον της έφθανεν εις ώρισμένην τινά ηλικίαν 
νά τό παραδίδνι είς τήν πολιτείαν, είς τήν κυβε'ρνησιν, ήτις νά φροντίζη 
να το ανατρέφτ] και ουχι τουλάχιστον έκαστη μήτηρ νά φροντίζν) 'Λονη 
περί τής έκπαιδεύσεως τοΰ τέκνου της. Έφαντάσθη λοιπόν ό Πλάτων 
άρμοδίαν πρός μόρφωσιν τής πολιτείας τήν δημόσιον ανατροφήν τών τέ
κνων. Οί λέγοντες δθεν δτι τά αίσθημα τής στοργής είναι έγγύτερον τοΰ 
τής φιλοπατρίας διατείνονται δτι ό μέγας νοΰς τοΰ Πλάτωνος προεΐδεν 
■δτι, γενομένης τής ανατροφής έν τί) οικογένεια, ή στοργή θά ύπερίσχυε τοΰ 
έρωτος τής πατρίδος· αντί λοιπον ο Πλάτων νά ένισχύστι τό αίσθημα τής 
στοργής δια τ/ίς οικογενειακής ανατροφής, ηθελησε διά τής δημοσίου αγω
γής τών τέκνων νά τά ψϋχράνϊ] καί ούτω τά τέκνον, δπερ θά κατήντα νά
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μή γνωρίζτι ούτε τόν πατέρα, ούτε τήν μητέρα, διότι θά έβλεπε πάντοτί 
τοΰ? άρχοντας τής πολιτείας υπέρ αύτοΰ φροντίζοντας, νά αισθάνεται μό
νον τόν έρωτα τής πατρίδος- διατί, λέγουσιν οί έχθροΐ τής φιλοπατρίας,- 
ό Πλάτων έσύστησε λοιπόν τήν δημοσίαν αγωγήν; διότι ή φιλοπατρία α
πέναντι τής στοργής άποκλεί-.ται* δέν υπάρχει αίσθημα. Ά λλ’ ή θεωρία' 
τοΰ Πλάτωνος ούδέποτε έφηρμόσθη, ούτε είναι δυνατόν νά έφαρμοσθ·/)* εί
ναι θεωρία έν τώ χάρτν] μόνον ΰπάρξασα. Άλλά έξακολουθοΰσιν οί ύπέρ- 
μαχοι τής στοργής κατά τής φιλοπατρίας* έν Σπάρτη, λέγουσιν, ή αγωγή 
ητο δημόσιος, ούχί οικογενειακή, καί δι’ αύτό οί Σπαρτιαται καί αί Σπαρ- 
τιάτιδες συννισθάνοντο τό αίσθημα τής φιλοπατρίας μέχρι βαθμού εντε
λούς άστοργίας. Αληθώς έν τνί Σπάρττι ή άγωγή έγίνετο δημοσία καί ού
χί έν οίκογενεία, άλλά μήπως έν Άδήναις, ένθα ή άγωγή ήτο οικογενεια
κή, τό· αίσθημα τής φιλοπατρίας ήτο κατώτερον ή έν Σπάρτνι; Ή δημό
σιος άγωγή έν Σπάρτνι πιθανόν νά παοήγαγε μαχιμωτέρους πολίτας, ού- 
χί δμως καί μάλλον φιλοπάτριδας. Οί Αθηναίοι- μόνοι σχεδόν έγκατα- 
λειφθέντες έν Μαραθώνι δέν έσωσαν τήν Ελλάδα ολόκληρον, καί δι’ αυ
τής τήν άνθρωπότητα άπασαν έκ τού έπαπειλούντος αύτήν έκβαρβαρι- 
σμού; Έν Άθήναις δέν έγεννήθησαν οί Μιλτιάδαι, οι Θεμιστοκλεϊς καί 
’Αριστεΐδαι, οί Κυναίγειροι, οί 'Αρμόδιοι καί Άριστογε-ίτονες, καί τόσοι 
άλλοι άστέρες διακρινόμενοι έν τή ιστορία διά τήν βαθυτάτην συναίσθησιν 
τού καθήκοντος τούτου πρός τήν πατρίδα ; Ούδεμίαν δθεν επιρροήν δύ- 
ναται νά έχνι ή δημόσιος άγωγή ώς πρός τό αίσθημα τής φιλοπατρίας’ 
δύναται νά χαλαρόν/ι τήν στοργήν, άλλά τό αίσθημα τοΰ έρωτος πρός 
τήν πατρίδα ύφίσταται καί δπου ή άγωγή είναι οικογενειακή, δπου τό 
τής στοργής αίσθημα δέν χαλαρούται άλλ’ απεναντίας ένισχύεται διά τής 
οικογενειακής άνατροφής.

Έκ τών πολεμούντων δμως τόν έρωτα πρός τήν πατρίδα σπουδαιοτέ- 
ρους λόγους έχουσιν υπέρ αύτών οί προτ άττοντες τήν φιλανθρωπίαν. Ό 
Χριστός, λέγουσιν, εύηγγελίσατο τήν άγάπην πρός πάντα άνθρωπον. Ό 
Σενέκας είπε’— Δεν έγεννήθην διά μίαν γωνίαν* πατρίς μου είναι πάσα ή 
γή.—  Ό ’Αριανός διετείνετο' —  Διατί γάρ λέγεις Άθηναΐον είναι σεαυτόν, 
ούχί δέ έξ εκείνης μόνον τής γωνίας, είς ήν έρρίφθη γεννηθέν σου τό σω- 
μάτιον ;— Διατί μή είπνι τις εαυτόν κόσμιον ; κ.τ.λ. κ.τ.λ. ’ΐδού, λέ- 
γουσι, πάντες οί σοφοί μας παραγγέλλουσι τήν φιλανθρωπίαν καί αύτός ό 
Χριστός τήν πρός πάντας αδελφότητα άνεκήρυξε. Πού χωρεΐ λοιπόν ή 
φιλοπατρία απέναντι τής φιλανθρωπίας; είμαι φιλάνθρωπος, έσο φιλάν
θρωπος, κράζουσι* πού εύρες γεγραμμένο-ν τό αίσθημα τής φιλοπατρίας ; 
Ά λλ’ ά- τήν πατρίδα άγαπών δέν είναι έ/θρός τής ανθρωπότητας, δέν έ- 
πιδιώκΐΐ -.ό κακόν παντός άνθριόπου, τού πλησίον κατά τό Εύαγγέλιον;

ώστε ματαίως οίδιώκται τού πρός τήν πατρίδα ερωτος επικαλούνται τούς 
Στωϊκούς καί τους φιλοσόφους τούς συστήσαντας τήν άγάπην πρός όλου,' 
είς μάτην ζητούσιν άρρωγήν έκ τής ρήσεως «Αγάπα τόν πλησίον σου 
ώς σεαυτόν»καί έκτου Χριστού. Όρμώνται δμως, είναι αληθές, έκ βάσεως 
έσφαλμέν/ς, σαθράς* ύποθέτουσι τό αίσθημα τής φιλανθρωπίας αίσθημα 
άπώτερον τοΰ της φιλοπατρίας* τό νομίζουσιν αίσθημα γενικώτερον* ώσεί 
διά μιας δλους τούς άνθρώπους ήδύνατό τις ν’ άγαπα! άλλά σφάλλουσιν, 
εϊπομεν, διότι ή φιλανθρωπία είναι έγγύτερον αίσθημα, είναι καθήκον 
έπιβαλλόμενον είς πάντα άνθρωπον, πρίν η γίννι πολίτης, εί δυνατόν νά 
είπωμεν* ή φιλανθρωπία είναι έκ τών πρός τόν πλησίον καθηκόντων* εί
ναι πολύ έγγύτερον καθήκον τού τής φιλοπατρίας. Ό άνθρωπος, είπον καί 

. πριν, ώς άτομον ενεργών έν τώ κόσμω τούτω έχει καθήκοντα πρός τόν 
Θεόν, πρός έαυτόν καί πρός τόν πλησίον, ΐδου η φιλανθρωπία τα πρός 
τόν πλησίον καθήκοντα* ό δέ έγγύτερος κύκλος τής ένεργείας τού άνθρώ- 
που είναι ό τής ένεργείας ώς άτόμου, άπώτερος δέ ό ώς μέλους οίκογε- 
νείας τινός, τής πολιτείας* ή φιλανθρωπία δθεν είναι εν έκ τών πλησιεστά- 
των καθηκόντων τού άνθρώπου, ένώ οι πολεμοΰντες τήν φιλοπατρίαν διά 
τής φιλανθρωπίας έξετάζουσιν αύτό ώς άπώτατον, λαμβάνοντες ύπ’ δψιν 
δλους τους άνθρώπους, έκτος τών πολιτών τής ιδίας πατρίδος, καί σφά- 
λουσι* διότι, λέγουσι, πώς είναι δυνατόν, θηρεύων τις τής ίδιας πατρί
δος τήν εύημερίαν, επομένως 'καί τήν αύξησιν αύτής, νά μή θηρεύνι αύτήν 
διά τής ταπεινώσεως ιώ ν άλλων έθνών ; Ά λλ ’ έπιδιώκων τήν εύημερίαν 
τ ή ς  πατρίδος μου, ήτις δέν συνίσταται βεβαίως είς τήν ταπείνωσιν τών 
άλλων έθνών, δπως λέγουσιν οί οπαδοί τής ιδέας τούτης, δέν εμποδίζο
μαι είς τό νά εΰχωμαι καί θηρεύω καί τήν τής άνθρωπότητος εύημερίαν. 
Τάέθνη, κύριοι, θεωρούνται ώς άτομα, οί δέ αιώνες ολίγον προσθετουσιν 
είς τήν ήλικίαν αύτών* τά έθνη ούδέποτε άποθνήσκουσι* τό νά επιδιώκω 
δθεν τήν άνάκτησιν τών χειρών μου, ών αδίκως στερούμαι, ούδόλως είς 
τήν φιλανθρωπίαν αντιβαίνει, τό νά επιδιώκω τήν άπελευθέρωσιν άδελ- 
φών μου, ώς ελεγεν ό Ιταλός τής Σαρδηνίας πρό τής ένώσεως ολοκλήρου 
τής ’Ιταλίας διά τους λοιπούς ’Ιταλούς, ούδόλως διά τούτου γίνομαι μι
σάνθρωπος* διότι αί χώραί μου καί αί χώραι τών άδελφών μου είναι τό 
οίκημά μου, είναι τ ι  ένδυμά μου, ό πλούτος τών άδελφών μου, ή πατρίς 
μου,' ή πατρίς τών άδελφών μου, ή γεννέτειρα τών προγόνων μας, ή γή, 
ήτις έβάφη διά τών αιμάτων των* τόν πλούτον μου τούτον, τήν περιου
σίαν μου, τήν γην αύτήν τέλος μοΰ άφήρπασεν άλλος, ισχυρότερος μου 
>ϊότε, είτε έκδιώςας με, είτε ύποδουλώσας με* άρα ούτος παρεβιασε τόν 
νόμον τού λογικού, ύπερβάς τά δριον τής δικαίας βουλήίεως, και χωρησας 
έπί της εύθεία; π:ό: τό σημείον ενθα τήν φιλαυτίαν εθεσαμεν. Τό νά ζητ$



«θεν λαός τις νά έπαναφέρν, τόν άλλοτε ύπερισχύσαντ α αύτοΰ έπί το5 
σημείου της Νίκαιας βουλήσεως είναι δικαίωμά του, δπερ πρέπει ν’ άνα- 
κτήσν)" τοΰ Si ά'λλοτε ΐσχυροτέρου ή ταπείνωσις αΰτη είναι καθήκον, αν 
είναι δυνατόν τά καθήκον νά όνομασθτί ταπείνωσις. Δεν είναι ό'θεν άφι- 
λάνθρωπον ν’ ανακτήσω τά δικαίωμά μου. Ό φιλόπατρις θηρεύει τήν 
ευημερίαν τής πατρίδος του, τών αδελφών του, ό'χι όμως διά τοΰτο καί 
τήν ταπείνωσιν τών άλλων λαών καί τήν δυστυχίαν αύτών επομένως, 
ώστε νά καταντησν] είς άφιλά/θρωπον. Καί ό εϊρων Λουκιανός έν Tivt 
διαλόγω αύτοΰ έπιγραφομένω—Φιλόπατρις ή διδασκόμενος—-δ. ά λεπτό
τατης ειρωνείας περιγράφει τήν λύπην φιλοπάτριδός τίνος όνόματι Κρι- 
τίου, ό«τις παρά μάγων καί γοήτων ήκουσε πολλά κακά τήν πατρίδα έπα- 
πειλοΰ^τα" τόν Κριτίαν τοΰτον παραμυθεϊ ό Τριεφών, διδάσκων αύτόν νά 
έλπίζνι είς

ύψιμέδοντα θεον, μέγαν, αμβροτον ούρανίωνα, 
υίον πατροί, πνεΰμα Ικ πατρος Ικπορευόμενον, 
εν έκ τριών καί έξ ένος τρία, τον αληθή Δία, τον Θεόν'

όιότι τότε είχεν άρχίσει νά διαδίδηται ό χριστιανισμός. Κατά τής φιλο
πατρίας προσετεθησαν εσχάτως καί οί λεγόμενοι Κοσμοπολΐται, οί θη- 
ρευοντες τήν ισοπολιτειαν τοΰ κόσμου όλου* εύχή παντός άγαθοΰ έ'σεται 
ή έπιτευςις τής ίσοπολιτείας' άλλ’ ίσως είναι είσέτι πολύ γρήγορα διά 
τήν ανθρωπότητα νά κάμν) τό άλμα τοΰτο, καί ίσως πολύ άργήσωμεν νά 
ίδωμεν τα άποτελεσματα τοΰ έν Λαυσάνη τής ’Ελβετίας κατά τά τρέχον 
έτος συγκροτηθέντος συμβουλίου τής Ειρήνης. Ταΰτα δμως δέν είναι τοΰ 
παρόντος.

Ανακεφαλαιοΰντες τ ’ άνωτερω λέγομεν ό'τι ό πρός τήν πατρίδα έρως
ουτε ύπό τής στοργής αποκλείεται, ούτε τής φιλανθρωπίας τό αί'σθημα ά-
φίνει ν άποκοιμηΟνί, άλλ’ ό άνθρωπος, άγαπών τήν πατρίδα του, δύναται
να ηναι φιλοστοργος πρός τούς οικείους, καί άγαπών τόν πλησίον κατά τό 
Εύαγγέλιον.

Τοιοΰτον δθεν τά πρώτιστον τών καθηκόντων τοΰ πολίτου" τοιαύτη ή 
φιλοπατρία. Τοιοΰτος ό έρως τής πατρίδος.

Ή πατρίς δμως, είτε ή πολιτεία, είς δύο καταστάσεις εΰρίσκεται πάν
τοτε, ή εις την μεν, ή εις τ ήν δε. "11 εΰρίσκεται είς σχέσεις φ ιλ«άς μετ’ 
άλλων έθνών, έχει ειρήνην, καί τότε έχει άνάγκην τής έσωτερικής εύπρα- 
γίας καί εύημερίας της, ή εΰρίσκεται είς σχέσεις έχθρικάς, κινδυνεύει έ- 
ςωθεν, εχει πόλεμον, καί τότε έχει άνάγκην τής ύποστηρίξεώς της κατά 
τοΰ έχθροΰ διά τών δυνάμεων τών πολιτών οΰτω λοιπόν καί τά καθή
κοντα του πολτού πρός τήν πατρίδα είναι διττά, καθήκοντα έν καιρώ

ειρήνης, καί καθήκοντα έν καιρώ πολέμου. Ά λλ’ άφ’ έτέρου πάλιν έκάστη 
πολιτεία συνίσταται έξ άρχόντων καί άρχομένων" ό άοχων έχει διττόν 
χαρακτήρα, είναι καί πολίτης καί διοικεί συνάμα τήν πολιτείαν, ώστε 
έτέρα διαίρεσις τών καθηκόντων τοΰ πολίτου είναι ή είς καθήκοντα τών 
αρχόντων πρός τήν πολιτείαν καί καθήκοντα τών άρχομένων.

"Ετερον καθήκον τοΰ πολίτου, άπορρέον έκ τής πρός τήν πατρίδα αγά
πης, είναι ή πρός τούς νόμους ύπακοή, καθήκον γενικόν είς τε τούς άρ
χοντας καί άρχομένους, έν τε είρήνν) καί πολέμω. Τοΐς νόμοις πείθου— 
ήτο παράγγελμα παρά τοΐς άρχαίόις, ού τίνος ό παραβάτης έπέσυρε καθ’ 
έαυτοΰ τάς μεγαλειτέρας ποινάς. Τό καθήκον τοΰτο είναι δικαιολογικόν 
καθήκον, έξαναγκαστόν, ήτοι ό παραβάτης τούτου δύναται νά ύποχρεωθνί 
ύπό τής πολιτείας είς τήρησιν. Οί νόμοι έν παντί κράτει άντιπροσωπεύ- 
ουσι τήν γενικήν θέλησιν, άπορρέουσιν έκ τής όλομελείας τοΰ έθνους" άδιά- 
φορον δέ άν δέν έρωταται είς έκαστος πολίτης ψηφιζομένου νόμου τινός, 
άν τόν παραδέχηται ή ού" ή σιωπή θεωρείται παραδοχή. ’Ενίοτε οί νό
μοι είναι άγραφοι, θεωρούμενοι δμως ώς νόμοι ένεκα τοΰ συνεχούς καί άλ- 
λεπαλλήλου τρόπου τής έφαρμογής, ήναι συνήθεια, έθιμον. Δέν είναι τοΰ 
παρόντος ή άφήγησις τής μορφώσεως τών νόμων" δπως ποτ’ άν γ  ό νό
μος άπορρέει ή θεωρείται άπορρέων, διότι καί είς τά μοναρχικά κράτη ή 
ύπεοτάτη θέλησις τοΰ άνωτάτου άρχοντας, καί αύθαίρετος άν η, άντιπρο- 
σωπεύει τήν θέλησιν τοΰ λαού, άπορρέει, λέγομεν, ή θεωρείται άπορρέων 
ό νόμος έκ τής γενικής θελήσεως τοΰ λαοΰ, έπομένως ό παραβάτης τοΰ 
νόμου δέν άντιστρατεύεται κατά τοΰ αψύχου νόμου, άλλά καθ’ ό'λων τών 
πολιτών, τών συμπατριωτών, καθ’δλης τής κοινωνίας, θεωρών έαυτόν διά 
τής παραβάσεως τοΰ νόμου ή άνώτερον παντός άλλου ή νουνεχέστερον ό'
λων τών συμπολιτών του. 'Υποθέσατε, κύριοι, νόμον διατάττοντα ύμας 
νά μή ρίπτητε τάς άκαθαρσίας τών οικιών σας είς τάς οδούς" ό νόμο? 
ούτος, άν έγένετο, έγενετο βεβαίως χάριν τής υγείας πάντων" ό παραβά
της δμως τοΰ νόμου τούτου πώς ύποτεθήσεται; ή δτι περιφρονεΐ τήν διά - 
ταξιν ταύτην, καί έπομένως περιφρονεΐ καί δέν φοβείται τήν γενικήν θέ- 
λησιν, τήν άνωτάτην θέλησιν, η δέν θεωρεί τήν διάταξιν ταύτην, τόν νό
μον τοΰτον λυσιτελή, ωφέλιμον, άλλ’ υποθέτει δτι αί σηπομεναι άκαθαρ- 
σίαι θά τόν προφυλάςωσιν άσθενειών. Τούς νόμους δμως, κύριοι, καί άν 
ύποθέσωμεν αύτούς μορφωθέντας διά τοΰ καλλίστου τρόπου, πάντοτε αν
θρώπινοι νόες τιθέασιν, ό δέ άνθρωπος, ώς πεπερασμένον δν, ούδέπο- 
τε τό τέλειον δύναται νά ^θάσνΓ άλλ’ ού μόνον τά τέλειον δέν δύναται 
νά φθάσνι, άλλά πολλάκις καί έσφαλμένον ή κακόν νά νομοθέτηση," έν
ταΰθα δθεν γενναται τό ζήτψ.α — άν, δτε οί νόμοι ήναι κακοί, ό πολίτης 
πρέπει νά υπακούν;. Άποφαινόμεθα: Μάλιστά' καίτοι τών νόμων κακών ό-



μολογουμένως αντων, ό πολίτης ούχ ήττον πρέπει νά υπακούν; διά πολ
λούς λογους" Διότι ό νόμος δέν είναι δυνατόν νά φαννί όποϊός τις είνακ 
πρό τής εφαρμογής του, ή δέ εφαρμογή του δέν είναι άλλη η ή υποταγή 
τών πολιτών είς αυτόν. Δεύτερον, όποιον κακόν ήθελε προσγινει πολιτεία; 
τινί, άν νι έκτίμησις νόμου τινός άφίετο εις τήν αυθαίρετον θέλησή έκά- 
στ ου πολίτου, τουτεστιν αν έκαστος πολίτης είχε τό δικαίωμα νά λέγη, 
ότι ό όμος ούτος είναι κακός, δέ,ν υπακούω, ή κοινωνία παρέλυε βε
βαίως. Ό μόνος δέ τρόπος τής καταργήσεως κακού τίνος νόμου είναι ή 
πλήρης καί εντελής εφαρμογή του, ϊνα φανώσι τά κακά αύτού αποτελέ
σματα, άτινα άλλως δέν είναι δυνατόν νά γίνωσι καταφανή, είπεν ό νύν 
Προ 30ρος Γραντ τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, δτε άνελάμβα- 
vs τήν Προεδρειαν, συνιστών τοϊς συμπολίταις του τήν ΰπακοήν εις τους 
νόμους. Ά λλ’ ού μόνον ή λογική εις τούτο μας πείθει, άλλά καί αί δέλ- 
τοι τής ανθρωπίνου ιστορίας τό αυτό διδάσκουσιν. Ό Σωκοάτης καταδι- 
κασθεις ύπό τής πατρίδος του ν1 άποθώντι, καιτοι άδίικυς συκοφαντηθείς- 
και ολα τά προ; δραπετευσιν μέσα έχ&«ν, ε'πιεν δμως τό κώνειον υπά
κουων εις τους νόμους τής πατρίδος του. Ό Μιλτιάδης ό Αθηναίος ά- 
<>ικο>ς3 άλλ έν τουτοις αγογγΰστως, αποθνήσκει έν ταϊς φυλακαϊς, καί ό 
δίκαιος Αριστείδης έξοστρακιζόμενος λέγει" είθε οι συμπολϊταί μου ούδέ
ποτε να μη λαοωσνν άναγκην έμού. Ό Γαλιλαίος υπακούει εις τούς δυτι- 
κους ιερείς και ομολογεί τον ήλιον κινούμενον περί τήν γην, ένώ έν τή 
συνειδησει αύτού ελεγε — και όμως κινείται ή γή- καί ό Χριστόφορος 
Κολομβος συκοφαντήσεις αποθνήσκει έν ταϊς φυλακαϊς. Τέλος ό υιός τοΰ 
Θεού, ο Χρίστος, υπομενει τόν σταυρικόν θάνατον, ώς πολίτης καί υπά
κουων είς τους ανθρωπίνους νομούς. Ή ύπακοή είς τούς νόμ,ους δθεν είναι 
καθήκον ιερόν επίσης ώς και ό πρός τήν πατρίδα ερως.

Εϋρον καθήκον τού πολίτου έπισης εςαναγκαστόν καί κοινόν τοϊς τε 
αρχουσι και άρχομένοις είναι ή άπότισις τών φόρων καί ή άπότισις τού 
φόρου τού αίματος. Όπως ή διεύθυνσις οίκογενείας τινός πρός συντήρησιν 
τής οικογενειας αυτής εχει άναγκην τών υλικών μέσων, ουτω καί ή κοι
νωνία αισθάνεται τήν ανάγκην αύτών. Όπως έν τί] οίκογενεία οί δυνάμε- 
νοι συνεισφερουσιν, ουτω καί έν τή πολιτεία πάντες όφ6ίλουσι τόν όβο
λο/ των πολυ μαλιστα περισσότερόν της οικογενειας ή πολιτεία αισθάνε
ται την άναγκην αυτήν" η κοινωνία εχει άνάγκην διά τήν έπαγρύπνησιν 
τής Ησυχίας τής χωράς, να φροντιζη διά την επιδρομήν ληστών, νά τιμω
ρώ τους ,.αραοατας τών νόμων της, να διατηρώ τήν συγκοινωνίαν, νά 
καμντι όδους, γεφυρας_ διώρυγας, σιδηροδρόμους, δημοσίους οικοδομάς καί 
ν άνταμε.οη του; εις την υπηρεσίαν αύτής άσχολουμένους, ικανοποιούσα 
αυτονς διο.ι τους παρεκωλυσε τής εξασκνίσεως άλλ,ου τινός1 έπαν*'έ7.υ.α-

τος" πρός έπιτέλεσιν πάντων τούτων απαιτείται έκαστος τών πολιτών νά 
συνεισφέρω, νά καταβάλλη τόν οβολόν του, ήτοι να πλ/;ρον/ι .ούς φί 
ρους του. Ή ίση δμως καί δίκαια διανομή τών φόρων μεταζυ τώ/ πολι 
τών έξαρταται έκ τού είδους τού πολιτεύματος. ’Εκεί δπου βασιλεύει ή 
αύθαίρετος θέλησις απολύτου τινός κυριάρχου, εκει καί ή διανομή .ών φό 
ρων είναι άνισος καί άδικος" έκεϊ βλεπετε τόν δυστυχή πένr, .α δα/ει-,ο 
μενον ϊνα άποτίση τούς φόρους του, τόν ύ ε πλούσιον μη φορολο , ουμε.ον 
παντελώς, διό καί αί πρώτισται αίτίαι τών νεωτέρων επαναστάσεων εί
ναι οί φόροι, καί διά τόν λόγον τούτον κ α ί  α ί  επαναστάσεις αυται προέρ
χονται έκ τού λαού και ούχί έκ τών πλουσίων και εύκαταοτατω/, ο. 
τινες άρέσκονται είς τήν τοιαύτην άνισον και άδικον διανομήν τών φοροιν, 
είς τήν έκρυθμον ταύτην κατάστασιν τών πραγματων άλλ οί λαοί άν̂  
δρούνται όσημέραι καί ηρξαντο νά έννοώσι τά έν τ?ί κοινωνία δικαιώματα 
των. Καί ή άπότισις δθεν τών φόρων είναι καθήκον τού πολι.ου. II ά 
πότισις δμως τών φόρων δέν συνίσταται μόνον εις την χρηματικήν συνεισ 
φοράν τού πολίτου. Ό πολίτης καθήκον έχει να υπηρέτηση και ως “Z-J- 
τιώτης τήν πατρίδα του καί έν άνάγκη νά χύση τό αίμα του ύπέρ αύτής 
καί τούτο είναι τό καθήκον, ό'περ καλούσιν άπότισιν τού φορου τού αίμα 
τος. Ό στρατός έκαστου έθνους είναι τό οργανον δι’ ού έκαστη κοινωνία 
δύναται νά προφυλάξη έαυτήν παντός έξωθεν κινδύνου, έπαπειλούντος 
αύτήν, καί νά τηρήσ/] τήν εσωτερικήν εύταξίαν τής χώρας. Κατα ταυτα 
ό προορισμός τού σ'ρατού είναι υψηλός, ιερός, άλ.λ έν ταϊς ι.λε.σ.αις 
τών χωρών παραγνωρίζεται. Ιδίως πρέπει ν’ ά π ο  ρ ρ έ η  έξ αύτών τών σπλάγ
χνων τού έθνους, πρέπει αύτός ό πολίτης νά ηναι και στρατιώτες, ϊ·«  
φυλάττη τήν πολιτείαν, διό καί οί μισθοφοροι ώς στρατιώται ού έποτε 
ηύδοκίμησαν ό θεσμός τής έθνοφυλακής είναι όντως σωτήριος θεσμός εςα- 
σφαλίζων τήν πολιτείαν" άλλως ό μισθωτός στρατιώτης ούδέν άμεσον 
έχων συμφέρον ύπέρ τής πολιτείας ύφ’ ηςμισθούται, θ’ άμελεϊ και θ αθε
τεί τά έπιβαλλόμενα αύτώ καθήκοντα τού στρατιώτου. Τά καθήκον του 
στρατιώτου είναι ού μόνον νά θυσιάζηται έν άναγκη ύπερ τής ..ολι. ειας 
του, ού μόνον νά η ένάρετος καί φιλάνθρωπος κατά τάς νίκας του. αλλά 
καί νά ΰπακούϊί είς τούς άνωτέρους του. Τά μεγαλείτερον δθεν ·■■·,■■' 
στρατού είναι ή πειθαρχία, άνευ τής όποιας επέρχεται διαλυσις, · 
έξολοθρευμός. Άλλά τά καθήκοντα ταύτα μισθοφόροι σπανίως είναι δυνα
τόν νά συναισθανθώσιν. Ό στρατός έκάστης πολιτείας δθεν πρε..ει 
συγκροτήται έξ αύτών τών πολιτών καί είναι καθήκον έκάστου πολίτου 
ν’ άποτί/, τόν φόρον τούτον τού αίματος. Σπουδαιοτερον ομως καθήκον 
τής άποτίσεως τών φόρων είναι ή καλή χρήσις τών δικαιωματων τού 
πολίτου" σπουδαιότερον, λέγομεν, διότι τά καθήκον τούτο είναι ηθικόν



x«V o v , δεν επιοαλλεται ύπό της πολιτείας διά νόμων είς ?να ίκαστσ* 
. ' ενα~οκειτ5“ ™ να κάμν, καλήν χρήσήν τών δικαιωμάτων τον. Ό πο
λίτης ωνέν τγ  κοινωνία έχει σχέσεις πρός τούς άλλους πολίτας, τούς 
συμπολίτας του, και πρός τά ιδανικόν πρόσωπον της πολιτείας- τάς πρός 
τους συμπολίτας του σχέσεις κανονίζει τό άστυκόν δίκαιον, έξ ού πηγά- 
ζουσι τα αστυκά τοΰ πολίτου δικαιώματα. Άστυκά τοΰ πολίτου δικαιώ
ματα είναι ολα τά έκ τών συναλλαγών αύτοΰ πρός τούς συμπολίτας 
γεννωμενα. Άγορα,ω οικίαν τινα, ής πληρόνω τό τίμημα είς τόν πωλητήν., 
πηγαίνω να λά*ω είς τήν κατοχήν μου τήν οικίαν, άλλ’ ό ιδιοκτήτης άρ- 
νειται’ είναι λοιπόν άστυκόν δικαίωμά μου νά τόν έκβιάσω και τόν έκ- 
οιάζω όια^τής άρχής. Δανείζω είς τινα έπί τόκω χρηματικόν κεφάλαιον 
ληςασης της προθεσμίας τοΰ δανείου ό οφειλέτης μ0υ άρνιϊται τήν άπό- 

ιν ■ ό νόμος, υποθέσατε ότι είναι έμπορικόν τό δάνειόν μου, συναλλαγ
ματική ,^  νόμος μοί χορηγεί τά δικαίωμα τής φυλακίσεως· τά δικαίωμα 
τούτο είναι αστυκον δικαίωμα. 'Υποθέσατε δμως τώρα τόν οφειλέτην μ01> 
πενητα, μή δυνάμενον καί άν τόν φυλακίσω ν’ άποπληρώση τόν οφειλέτην 
-oj ε^.αυθα επερχεται η καλή χρήσις τοΰ άστυκοΰ τούτου δικαιώματος’ 
τ» κεράίζω έγώ ό δανειστής φυλακίζων άνθρωπον, ενώ είμαι βέβαιος δτι 
ου< εν^θα κατορθώσω διά τής φυλακίσεως ; ό νόμος μοί έχορήγησε τά μέ
σον της φυλακίσεως μόνον ώς μέσον έκβιάσεως, έν περιπτώσει δηλ. καθ' 
ην ο οφειλέτης έχει νά μέ πληρώσν), άλλ' είναι δύστροπος άνθρωπος— εί
ναι εκ τών έχΟντων ώς αξίωμά των— άρπαξε νά φας, κλέψε ν’ άχης—  
τότε μάλ στα, νά -άν φυλακίσω, διότι καί -βεβαίως θ’ άναγκασθή είς τήν 
απότισιν άλλ’ δταν πείνα ή οίκογένειά του καί έγώ τάν φυλακίζω διά 
να εκδικηθώ, αύτη είναι κακή χρήσις τοΰ άστυκοΰ τούτου δικαιώματος. 
Ά λλ’ ούχ ήττον σπουδαϊον είναι καί τό καθήκον τής καλής χρήσεω ς 
των πολιτικών δικαιωμάτων τά πολιτικά δικαιώματα πηγάζουσιν, είπο
μεν, εκ τών σχέσεων τοΰ πολίτου πρός τήν πολιτείαν.,'Υποθέτω οτι ζώμεν 

συνταγματικόν ή δ/;μοκρατικον ούρανόν, δτι κεκλήμεθα νά ψηφίσω- 
μεν άρχοντας· πρόκειται νά έκλέξωμεν έκαστος ημών έχει δικαίωμα νά 
προτειν/ι καί ψηφίσν, δντινα θέλει' τοΰτο είναι πολιτικόν δικαίωμα’ ί, 
πρόκειται ένταΰθα νά έκλέξωμεν τόν εθνάρχην μας, τόν πατριάρχην μας* 
έκαστος ήμών έχει τό δικαίωμα ψήφου’ άν έκλέξη τις ανάξιόν τινα, έκαμε 
κακήν χρήσιν τοΰ πολιτικού τούτου δικαιώματος τής ψήφου, διότι πρό
κειται περί τών δλων, πρόκειται περί τοΰ άρχοντός μας, πεοί τοΰ μέλ
λοντος νά μάς διοίκηση' αί συνέπειαι τής έκλογής άναξίου προσώπου θά 
πεσωσιν έπί τής κεφαλής μας, θά υποφέρει ή πατρίς μας, θά ΰποστή τα
πεινώσεις* ώστε καί ή καλή χρήσις τών πολιτικών δικαιωμάτων είναι κα
θήκον ηθικόν παντός χρηστού πολίτου.

Ταΰτα έν συνόψει είσί τά σπουδαιότερα τών καθηκόντων του πολίτου 
είτε άρχοντος είτε άρχομένου. Ά λλ ’ ώς άρχων ο πολίτης έχει καθήκον
τα σοβαρότερα καί μάλλον δυσεκπλήρωτα τών τοΰ άρχομένου, καθοσον 
ό άρχόμενος, ά άπλοΰς πολίτης, οδηγείται ως επι το πλεΐστον ύπο ρητών 
νόμων, ένω ό άρχων περί τά έμβριθεστερα ίδιως τών έργων έχει όδηγον 
μόνον τήν ηθικήν καί τήν συνείδησιν. 'II δε τοΰ δίκαιου συνειδησις εις 
τινα άρχοντα δέν είναι τό μόνον άρκοΰν προσόν" απαιτείται και παιδεία 
βαθεΐα καί πείρα μεγάλη, και άγχίνοια και δραστηριοτης και θελ/ισις 
καί τόλμη καί εύπροσηγορια και τά τούτοις ομοια. 'Ώστε μεγα σφάλλει, 
μεγάλως αμαρτάνει καί καταπροδίδει τά προς τήν πατρίδα του καθή
κοντα ό πολίτης έκεϊνος δστις άναξίως λαμβάνει άρχην, διότι δεν είναι 
τόσον μεγα κακόν ή έπί ματαίω άπώλεια τής μισθοδοσίας του, οσον ή 
βλάβη τών πολυτίμων συμφερόντων τών πολιτών. Ά λλ ’ η αυταπαρνησις 
αυτη, καθήκον απαραίτητον ούσα τού πολίτου, σήμερον θεωρείται θυσία 
διά τήν σπανιότητα αύτής, ένω είναι καθήκον επιβαλλόμενον υπο τής 
συνειδήσεως είς πάντα πολίτην ! Εύτυχή τα εθνη τα έχοντα σήμερον 
Κιγκινάτους! ’Ελλείπει ή άνατροφή, φωνασκοϋμεν άπαντες καί άπαντες 
έκάστοτε τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων ήμών άμελοΰμεν. Τοσοΰτον δέ 
σπανία κατήντησεν ή έκτελεσις τοΰ καθήκοντος, ώστε τόν έκτελοΰντα 
αύτά δακτυλοδεικτοΰμεν και θεωροΰμεν ως ον υπερφυσικόν, διότι μονον 
καί μόνον τό καθήκον του έπραξεν. Ό άρχων, έπαναλέγομεν, ύπό πολλών 
προσόντων πρέπει νά περικοσμήται* ιδίως δε να εχνι την αύταπαρνησιν 
είς τόν άνώτατον βαθμόν, ήτοι νά προτιμά πάντοτε νά θυσιαζτι τά άτο- 
μικά αύτοΰ συμφέροντα ύπέρ τών γενικών, ύπερ τών συμφερόντων τής 
πόλεως, τής πατρίδος του. Πάνυ εύφυώς ο .̂ενοφών εκθετει τα ά..αι- 
τούμενα προσόντα είς άρχοντα έν τινι διαλογω μεταξύ τοΰ Σωκρατους 
καί' τοΰ Γλαύκωνος τοΰ Άρίστωνος. Ό Γλαύκων είχε τήν άρχομανίαν 
έκείνην, ύφ’ ής καί οί σημερινοί κατεχόμεθα* ήθελε νά γίννι άρχων, καί έν 
τούτοις ήγνόει τάς τε δαπάνας καί τά εισοδήματα τής πόλεως, τάς τ« 
άνάγκας καί τάς δυνάμεις αύτής. Έπί τέλους δμως ήναγκάσθη νά όμο- 
λογήσ-/) πράς τόν Σωκράτην έκών άκων δτι είναι άνάξιος νά γίννι άρχων 
τής πόλεως.

Έν συνόψει δέ λέγομεν δτι ό πολίτης πρώτιστα καθήκοντα έχει ν’ ά
γαπα τήν πατρίδα του, νά υπακούν, είς τούς νόμους αύτής, νά πληρόννν 
προθ 'μως τούς είς αύτόν έπιβαλλομένους φορους, νά στρατευνι έν άναγκλ 
ύπέρ αύτής καί νά κάμννι καλήν χρήσιν τών δικαιωμάτων του. Ταυτα> 
*κ., είναι τά κεφάλαια τοΰ καλοϋ καί χρ/,τού πολίτου. Έκ τών καθηκόντων 
τούτων άναφύονται άπειρα άλλα, άτινα άδύνατον νά όρισθώσι καί έκτε- 
θώσι διά βραχέων έν ομιλία στοιχειώδει· είναι εργον ειδικού ηθικολόγου.



TO ΚΑΘΗΚΟΝ

l'£v υπολείπεται p i ,  κύριοι, νά προσθέσω v$v]· δτι ή ηθική μόρφωσις 
και ανατροφή τών πολιτειών συνίσταται εις τήν έπίγνωσιν έκαστου πο
λίτου τών εαυτού καθηκόντων, ώς ατόμου, ώς μέλους οικογενειας καί ώ; 
μέλους κοινωνίας· ήτοι ας έννο^στι έκαστος άνθρωπος καί άς έκπληοοϊ τά 
τε πρός τόν Θεόν, πρός έαυτόν καί πρός τόν πλησίον του καθήκοντα, τά 
πρός τήν οίκογένειάν του καί τά πρός τους συμπολίτας του καί τήν 
πολιτείαν,^ καί τότε βεβαίως έξετε κοινωνίας ηθικώς άνατεθραμμένας, 
μεμορφωμένας. Τό έργον είναι ευχερές, έγκειται έν τη <£υνά;»ϊΐ ήμών, έξαρ- 
ταται απο ήμας αύτούς. Βεβαίως £έν είναι έργον τής στιγμής, άλλά 
τοΰ χρόνου.̂  Έλπίσωμεν δθεν οτι, άφ ού πολλάκις άνεό'είχθημεν, άνε- 
^ειχθη τό έθνος ήμών καί έν κρισίμοις περιστάσεσι μάλιστα, ίέν  θ’ άνε- 
χθή επι πλέον καί έπί πολύ παραγκωνιζόμενον καί περιφρονούμενο* <5ιά 
τήν έλλειψιν αύτήν τής ηθικής άνατροφής, άλλ’ δτι έντός ολίγου θέλει ά~ 
ναίειχθη και προβάλλεσθαι ώς παράδειγμα είς τούς λαούς £ιά τήν κοί' 
νωνικήν αύτοΰ άνατροφη'ν. Έλπίσωμεν!

Μ Ν Η Μ Ε Ι Α  
ΤΗΣ ΕΝ Ι19Μ !!, ΜΜΟΐΙΚΗΙ·

Όποιον δύναμαι νά προσφέρω χ εγώ έρανον είς τήν Επταλοαο-; 
Πτωχόν πάντη πάντως κ εύτελή* άλλ ού καί Οιά γο ϊκ ο  άπο /̂]*.ον. 
Λιότι εί καί καθ’ έαυτόν μικρού εϊν άξιος, άλλ’ ού μικράν παρεχει ττ,ν 
χρείαν είς τούς σοφούς ώς έκ της νύξεως, ην έξ αύτοΰ θέλουσι λα6ει 
ποός έξακρίβωσίν τινων, άπερ ουτοι μέν άγνοοϋσιν ίσως, έγώ δε εκ του 
σύνεγγυς έθάς ών δύναμαι νά γινώ-κω. Τοιαΰτα δ’ ειν αινίγματα και 
παροιμίαι, δασιδαιμονίαι καί προλήψεις, ήθη καί έθιμα, γλωσσολογικά 
καί είτι άλλο τοιοΰτο τής μεσημβρικής Ποντικής παραλίου τε και με
σογείου, μάλιστα δέ τής ίδιας μου πατρί:ος Κεράσου-, .ος, /;·, καί 
πλείονα, ώς είκός, δύναμαι νά γινώ-κω. Ταϋτα δ’, ώς νομίζω, ουχι α- 
καταλλήλως μ νημε ία  τής  δημοτ ικής  γ λ ώ σ σ η ς  επιγρααω. Ο- 
©είλομεν δέ πάντες οίδυνάμενοι ούχήττονα νά καταβάλλωμεν επιμέ
λειαν περί τήν συλλογήν καί δημοσίευσιν τών μνημείων τούτων η περι 
τήν τών τής τέχνης άνεύρεσιν διότι έν έκείνοις διεσώθϊ] πλούτος ανεκ- 
τίαττος, δν παρά τών προγόνων κατά διαδοχήν έκληρονομήσαμεν.

' Πολλοί τών έν τη τής καλλιεπείς κολυμβήθρα έμβεβαπτισμενων ή 
τής καλλιεπούς έΟάδες γλώσσης παρεπιδημοΰντες πρώτον παρ ημας 
λέξεις ού καλώς είς τό εύαίσθητον αύτών ώτίον ήχούσας άκο·.οντες 
καγχάζουιι καί βαρβαρο^ώνους αύτάς άποκα’λοΰσιν. ’Αλλα μεγάλη 
καί άσύγγνωστος ή τών τοιούτων τόλμη· διότι οί "Ελληνες ού μαλ~ 
λον τό σαοές ή τό εύη /ον θηρεύοντες είς τοσοΰτον έξεσαν και ελεαναν 
καί έστίλβωσαν, ούτως είήεΐν, τάς λέξεις, ώς τε χωρίς της συγκριτι
κής γλωσσολογίας δυσχερές ή μάλλον άδύνατον ν’ άνευρε^ το ετυμον 
αύτών. Ούτω; ή 'Ελληνική γλώσσα κατήντησε να ομοια,η προς ξυλον 
ρυκανηΟέν, λεανθέν, στιλβωθέν, δυσκόλως διαγινωσκόμενον, εαν ρ  τις 
διά μαναίρας ή άλλου τινός τών τοιαύτης φύσεως εργαλείων αα,εων 
κατίδη 'τί καί ποιον είναι τό ξύλον, έν ω αί τής Σανσκριτης και τής 
λατινικής έν μέρει τήν άρχαϊκήν μορφήν διατηρήσασαι εύκόλως όιαγν*
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νώσκονται. Τοΰτ αύτό δε παρατηρεΐται καί έν ταις άρχαίζούσαις τής
εκτοίς’ τί  Αίολίκτ) δήλον οτι καί τή Δωρική. Ούτω 

και η ■γλωσσά τοΰ λαού διά του χειμάρρου τών χρόνων μέχρίς είς ή- 
μας οπως δηποτε χαταντήσασα πολλάς δίεφυλαξε λέξεις, λέξεις μορ- 

,0Χα-°πρε”οΰς, ουδ έν τοΐς σωζομενοις συγγράμμασιν άπαντώ- 
σας. Δυναμεθ αρα ταύτας ώς έκφυλους καί βαρβάρους ν’ άποσκυβα- 
λίσωμεν; Πολλοΰ γε καί δε?. Τότ’ έπρεπε νά θραύσωμεν πάντας τούς 
ενεπίγραφους λίθους καί είς κόρακας νά πέμψωμεν τάς άνευρημένας 

“̂νευρεδησομενας έτιιγραφάς, έν αίς άπαντώσι λέξεις έν βιβλίοις ού 
σω,ομεναι· τότε  ̂πρέπει νά β ρ ά σ ω μ ε ν  ώς ματαιοσχόλους καί τούς 
σοφούς τους περί τήν διευκρίνη-ιν αύτών καταγινομένους. Διεσώθη, νή 

:α, ώιεσωΟη εν τή τοΰ λαοΰ γλώσση άπό γενεάς είς γενεάν μεταδεδο-
μένος πλοΰτος έκ της πατρώας κληρονομιάς, ούδ* έν βιβλίοις ούδ’ έν 
επιγραφαιίς άπαντών.

, Απ° πολΛών έτ*ν καταγίνομαι περί τήν συλλογήν τοιούτων μντ- 
μειων, ατινα ού Οέλων ν’ άφήσω παρερριμμένα έν γωνία καίπαραβύ- 
στω, αρχομαι της δημοσιεύσεως αύτών. Έστι δ’ ότε καί παρατηρήσεις 
τινας Οελω έπΐ|έρει είς ταΰτα κατά τό ένόν, ό'σον δήλον ότι ή μικρά έν 

/] ;αις σπουοή καί ή πτωχή βιβλιοθήκη μο: έπιτρέπουσιν. ’Αλλαχού 
./]-/;.εα .ά τελειότερα, όπου και έ κ τ η ς  μετά πεπαιδευμένων συνανα- 
στροφής^ καί έκ δημοσίων βιβλιοθηκών δυνατοί τις πολλά ν’ άρύηται. 
Παρ ήμ?ν δέ τις ειν’ ήναγκασμένος νά περιορίζηταί είς έαυτόν καί είς 
τήν έαυτοΰ βιβλιοθήκην. ' Ο,τι λοιπόν έχω, τοΰτο καί δίοωμι.

Α.

Α ΙΝ ΙΓ Μ Α Τ Α  

(κοινώς π α ρ α μ ύ θ ια ) .

1. Εναν εν
και ς όλα ’μπαίν’.

(Ίο όνομα.)

- ^ Γ λ - ' Ι '  "Ενβν. κτλ' η Λ 1 τΐ ε!ί ™ τα ε !τ ϊ?χόμξνον ^τοι άποδιδόμενον* λέγομεν και ε ν ι .  Ιίαρα οε τοΐς aovaiotc τοΰτο ιιΛν ΓΛ - , <
τοΐ- tt̂ w- < - λ -  1Χ- ! ευχρηστον και παραο<, πεζο,ς, εκιΝο δε παρα το(ς Δωριευσι «ο .ητα ϊί. 'Q- πληΟ. ■/ π5όσ. μετά-

1„. ι, ,4 t4”0J  0 ξ λ0 *(
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2. Άπάν 5ς σήμ μαύρην θάλασσαν, ocpioiv κακκανι^ει, 
καί "ς σ’ όφιδί’ τήγ κεφαλήν ό ήλιον μαρμαριζει.

(Ό λύχνος μετά τοΰ ελαίου καί τής θρυαλλίδας άνημμένης.)
3. Ά π ’ έκεΐ πέραν έγνωρίζω τόν^σύντεκνομ μ .

(Τό πυρ ή ό λύχνος.)
3. Χίλιοι μύριοι καλογέρου

καλπακόπα (α) φορεμένοι (β).
(Οι ήλοι.)

^α) ’Ά λ λ . καμελαΰκ'α. (β) ’Ά λ λ .
κοντοί κοντοί καλόγεροι, καλπακ’α σκεπασμενοι.

καί παρ’ Ί ω σ ι. Καί Ιν τούτοις μεν το F  (διότι ή άρχ. μορφή τής λ. F  ό λο ς)  
μετατεθέν έτράπη είς υ (ώς καί το'ς οΖ ρο ς= ο  ρ ο ς καί ορ ο ς = * ό ρ ο ς  η 
μάλλον κ F ό ρ ο ς έκ τής (5. κ F o P=  λίσσειν, στρέφειν κ τλ . σωθεισης έν τω α- 
τιν. quorto καί έν άλλοις, έν έκείνψ δέ είς δασεΐαν. « μ π α ί ν ε ι )  κα. πα 
Θουκυδίδη Ά  μ π ρ α κ  ία  άντί Ά μ β  ρα κ ία  (ΐδε Πλουτάρχου Συμποσ. π,οδλ.

Β.βλ. V I , Tip. V III .)  , , . i t ,
Σημ. 2. ’Σ σ ή μ = ε ίς  τήν. Τό τοΰ άρθρου καί τής αορ. και ερωτ. αντ. τ j ,o  

μοιοϋται προς το σ τής ε ίς  προΟ. Κ α ί παρα τοΐς άρχαιοις συ/_ η το το.ουτο 
έν πολλαΐς λέςεσιν' οΐον άμφιεννυ μ'., σκεδάννυμι, ολλυμι, έμμι έ ς -α μ ν ^  ( ν  - 
πιγρ.) άντί άμφιέσνυμι, σκεδάσνυμι, όλνυμι, Ισμ ι(“ »ειμι), ε® αμ'Λ  ε̂ν  ̂
μω)' ετι γέννα, στερρος, ά'λλος, Βορράς, πολλός (Ίω ν.= π ολυς) κτλ. αντι γεν- 
ία , στερίός (_οθεν το κοινώς στερ]α), Βορ]ας (ως και παρ ημΐν), πο  ̂ ος κτ . 
®ήμ μ α ύ ρ η  ν. Το τελικήν ν τοϋ άρθρου καί τής αίτ. τών ονομάτων ^και εν 
ταΐς καταλ. τών £ημ. προ μεν τών χειλικών προφερεται^ ώς μ, προ ο- των 
ρυγγικών ώς γ (ερρινον) τών δυο γ ώς άπλοΰ προφερομενων προ t o j  γ ( ς εν 
τώ σ υ γ γ ε ρ ώ  προφερομένω σ υ γ  ερ ώ) προ δε τών άλλων σύμφωνων, π  ην τω/ 
νλωσσ. άφώνων, ταυτόφωνε!"— ’ς σ’ ό φ ι  δ ί’ =  είς τοΰ οφιδιου ο η ίο ν  ι^μα 
λον ό ήλιων. Οΰτω σχηματίζουσι τά.είς ο ς άρσ. Έ ν »  χώρίοις (καιΚοτυωροις) 
καί τήν-γεν. μάλιστα τών κυρίων ονομάτων σχηματιζουσιν εις ο ν ος ω σαύτως  
καί τών είς ο ν ο·!>δ. καί άλλων πολλώ ν οίον, δ ΙΙαύλων, Παυλωνος, Θ υμιων 
(Ευθύμιος), Θύμιωνος, σκολεΐον (σχολεΐον) σκολείονος, βασιλέας, βασιλεωνος. 
Ά λ λ ά  καί παρα τοΐς άρχαίαις πολλών τών είς ος (καί ης) ουσιαστικών τα Οηλ. 
είς α ι ν α, δεικνύουσιν οτι έκεΐνα έσχηματίζοντο είς ω V οίον λύκαινα (ιχθυοπω- 
λαινα παρ”  ΑθηναίωΧΙΙ16 2) καί παρ’ ήμΐν, ά'ρκαινα, ά'λλαινα, φιλαινα,^Ιαννά/αι- 
να κτλ. έξ άρσ. λύκαν, ά'ρκαν, ά'λλαν, φίλαν, Ίαννάκης κτλ. η δε ω ν ητο πάλαι 
αν, ώς φαίνεται έκ τών λέαινα, γείταινα (παρ’ ήμΐν) Οηλ. τοΰ λεων, γειτων κ τλ . 
— π έ ρ α ν  καί πέραθεν πέραν έπίρρ. τόπου Ιπί στάσεως καί κινησεως εις το- 
πον· π έ ρ α θ ε ν δε έπί κινησεως άπό τόπου"— έγνωρίζω (καί άνευ προθέματος) 
γνωρίζω. Λέγουσι καί κατ’ άναγραμμ. (έ)γ ρ ω ν ί ζ ω " -σ ύ  ν τ ε κ ν ο ς όνομα 
σχετικόν τοΰ άναδόχου πρός τόν φυσικόν πατέρα του ΰπ αυτου βαπτισθ^ντος /α,

τουναντίον. .  , ,
Σημ. 3. μ ΰ  ρJ ο ι . ΙΙαρ’ Ό μήρφ τό· μυρια=απειρα ( 1λ. Λ . - ) ,  το δε μ υ ρ . %
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4. Τρακ άοα, τρακ άκεζ τρακ όπίσ ’ς α ψ  πόρταν.
(Τό σάρωθρον.)

5. Άσαγας έπερανεν, 
περπεντούλ;α κρέριανεν (α)

('Η άναδενδράς άμπελος.)
6. ’Σ σήν τύλην τύλην κρέμαται,

(α) Ούτως ήκουσα το α ίνιγμα1 άλλ’ ίσω ς έλέγετο: άσαγας έπέρανεν, περπί-'J- 
τούλία κρέμουνταν δηλαδή κάτωθεν έπέρα τις καί κρεμαστά έκρέμαντο, η το; έ
βλεπε κοεμάμενα.

=  10 χ ιλ. αγνωιτον παρ’ αύτώ. Οίίτω και παρ’ ήμΐν τό μ ύ ρ ίο ι και μ ύρ  ; α 
ώς παρ’ Όμήρω. Κ ατ’ άναδίπλωσιν λέγομεν μ ύ ρ μ υρ  ο ι καί μ ύ ρ μ υρ α  (ού
χ ί μ υ ρ μ  ύρ ι ο ι, ώς καί πάρ’ Όμήρω εν συνθέσει έ ν  νε ά χ  ι λ  ο ι καί δεκά- 
χιλοι Ιλ. Ε. 8G0, Δ . 148)’ ουτω και παρά τοϊς ipyai οις μετ’έμφάσεως: μ.άρ- 
μαρον, πορφυροΰς (λατ. purpureilS  καί παρ’ήμΐν το ^ήμα π ο υ ρ π ο υ ρ ΐ ζ ω  
= σ τ ίλβ ω ) άντί i F a  p n F  α ρ ο ΰ ς (π«ρά το π F  α ρ, έξ ου π ΰρ ,Ά γγλ. faer. 
Το δ’ αΰτο ετυμον έ’χουσι καί τά πέρθω, πορθέω, Πάρθοι καί Πέρσαι-^πυρολά- 
τΡ*0> πάμπαν κτλ. κ α λ π α κ ο π ο ν  (λ. τουρκοβ αρβαρική)*»* πίλος, κίδα- 
pic. ϊ ό  δέ π ον κατάληξις υποκοριστική παρά το π ο υ λ  ο ν ,  κατά συγκοπήν· 
έν δ’ Οϊνόή τή Ποντική λέγουσι π λ ο ν - οίον χαλκόπον, παιδόπον, χερόπον κτλ. 
(Ιν δε Οΐνό») χϋλκόπλαν κτλ.) ’Ακραιφνώς έφυλάχΟη έν τώ χαλκοπούλιν (είδος 
χαλκοϋ μαγειρικού σκεύους μονολόοου).— 4. άδά=ώδε· τούτου αρχαιοπρεπής 
μορφή δ ο α, ου κατα τονον μονον διαφέρει το ήμέτερον. Παρά το ώ δ ε και το 
Ρωσσ. cyd.il (οια λατιν. γραμμ, suda), τής δασείας ύπό τοΰ σ άντικαταστα- 

θείσης. -Ά  κ ε ΐ  καί I κ ε f  ουτω καί ά κ ε ϊ  ν ο ς καί I κ ε ϊ  ν ο ς. Τά μέν 
προτερα επι το που και προσώπου δεικνυόμενου, τά οέ δεύτερα έπί τόπου μή Φαι
νομένου καί προσώπου άπόντος.

Σημ. 5. Ά σ α γ α ς (έσχηματίσθη παρά τοΰ τουρκικοΰ άσαγά — κάτω )= ά  
κάτωθεν- έ π ε ρ α ν ε  V  παρατ. τοΰ περάω=περά]ω· ώς έν τοίς λύω = λύ]ω , 
Ttco=-ijo>, δυ<ι)—ςύ]ω, χρυσόω=χρυσό]ω (καί πάντων το εις οω=ο]’ω ένεργ.)=ojtd ένεργ.)

παρεντίθεται καί μή ευρισκόμενος έν τϊ, ^ίζβ. Εκείνοι μέν λέγουσιν έχτύπνα, έ
φερνα, έτρώγνα κτλ. ήμεΐς δέ έφέρενα, έτρώγενα κτλ. διότι ή διάλεκτος ήμών ά- 
ποφευγει πολλάκις τ/,ν συμπτωσιν δυο σύμφωνων" διότι λέγομεν παθενίν (Ίων 
πάθνη= φάτνη), σεύτίλον (σεΰτλον) κτλ — * ε ρ π ε ν τ ο ύ λ ι α, παρά τό λατ! 
pendeo= κρέμαμαι· δθεν περπεντούλΐα=κρεμαστά (λατ. pendtllus), (Ινν. αί 
σταφυλαί). Καλοΰνται δ’ ουτω καί τό διερρωγός ε’νδυνα, τά  ράκη.
 ̂ Σημ. 6. Τ ύ λ η* τό έλισσόμενον, ή ελιξ (Ινν. τό κλήμα) — εξερα παρατ. τοΰ 

έ | έ ρ ω = ήξεύ?ω ·— 1 π ο ϊ  ν α παρατ. τοΰ π ο ί ω=*ποιώ· ώς τοΰ αϊδέομαι καί 
ώθεω αρχαιότερα το: αιΟομαι και ώθω, ούτω καί τό ποίω άρχαιότερον τοΰ ποιώ" 
ή μάλλον α’.ολικώς άντί ποιώ' διότι oAhl’ens γράφει π ό η ς(θεόκρ.Εϊδ.ΧΧ[Ι()
* ' τ ϊ * .0. 1 ε Χ * *  **?****&>  φ ό ρ ε  ι(α ΰ ϊ. 29 ) άννΐ φορεί. (Κ α τ ’ ά'λλας έκ». 
'ϊό εϊδύλλ. φέρει άριθμόν X X IX .)
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’ς σήν τύλην κατακρέμαται.
ΑΧ> κ°ρη Κ-’, και άς εΤχάοε, 
καί εξερα κ5 έποινά σε.

('Η της άναδενδράδος αμπέλου σταφυλή.)
7. Κοντός κοντός καλόγερος, καί κρέας βουκωμενος.

(Ί ϊ κοφτά [Τουρκ. ντολμάς])
8. έγκλειίτσα μαρμαριτσα (α) καί πουθέν τρυπόπον κ’ Ιχέί.

(Τό ώόν.)
9. "Εχω έναν βαρελόπον,

κ3 εχ’ δυών λογιών κρασόπον
τ’ έναν άσπρον, ταλλο κόκκινον. (Ωσαύτως.)

10. Εχω έναν σαράγιν καί κάθετ’ άπέσ’ ένας σαρούς βασιλέας^
(Ωσαύτως.)

1 1 Κόκκινος κοτσάρα ’ς σήν ντγην Οαμένισσα.
(Τό κρόρ,ραιον.)

(α) ’Ίσως έλέγετο: μαριΑαρεν’α ή μ ϊλλον μαρμαρέν’ον δι’ ους λόγους άλλοτε  
θέλομεν είπει.

Σημ. 7 . Κ  ο φ τ  ά· έν Τραπεζοΰντι ουτω λέγουσι τόν τουρκιστί ντολμαν ( π α 
ρά τό ν;ολμάτ==γέμειν). Δύναται νά όνομασθή π  ε ρ ι ε ι λ  ά ς.

Σημ. 8. Ί ί  γ κ λ  ε σ £ τ σ α ΰποκ. τοΰ έ γ κ λ ε σ ί α (άρχαιοπριπεστάτη 
μορφή τοΰ) =  έκκλησία. ’Α λλά  περί τών τοιούτων έκτενέστερον άλλαχοΰ" —  
π ο υ θ ε ν =  που- μετ’ άποφατικοΰ δε μοοίου οΰ(μη)δαμοΰ·— ’ κ =  ούχ* 
Πρό τών φωνών ι (ει, οι, υι) καί τοΰ ε (αι) λέγουσι ’κ, προ δέ τών συμφώνω ν 
’κ ί (Ίων. ούκί= ούχί), πρό δέ τών λοιπών φωνών λίγουσι μέν ώσαύτως ’κ ί ,  
προφέρουσι δ’ έν συνιζήσει μετά τοΰ έπομένου φωνήεντος.

Σημ. 9. Δ υ ώ ν  γεν. πληθ. ουτω; άπανίώσα καί παρ’ Ήροδότψ, παρ’ ω καί 
δοτ. πληθ. δυοϊσι (1 , 32 7, 104). Οί σχηματισμοί ούτοι ΰπερμάχονται καί 
τών παρ’ ήμΐν εύχρηστων τύπων τής δν. δύοι καί α ίτ . δύους. Καί αΰται μέν βα- 
ρυτονοΰνται, έκεΐναι δε πέρισπώνται, ούσαι δΡοι (έ| ού τό αρχαιοπρεπές *Ρω?σ. 
dba (δια λατ. γραμμ. dva), δΡών, δΕοιοι, δΡούς, κατά τά: μ ία, μιας, μια, 
μίαν, όντα πάλαι’ μ]ά, μ]άς. α]α, μ^άν, ή μάλλον F jά κτλ.ές ού αποβολή τοΰ 
F  τό άρσ. ί  ο ς καί θηλ. ’ία ' ή δέ τροπή τοΰ F  εις μ κα ί έν ά'λλοις συνέβη, οίον 
έν τοϊς: μάλευρον, μόσχος, κάμινος, μορφνός κτλ. παρά τά: Γάλευίον (άττοβολή 
τοΰ F άλευρον), Γόσχος (έξ ου οσχος πρβλ. μίσγός), κάΡινος (παρά τοΰ καύω  
= κα !ω ), Ρορφνός (έξ ου όρφανός=σκοτεινός), κτλ .

Σημ. 10. Ά π έσ ’ (έν Οίνό?\ ά π έ σ ο υ·= έντός, εσω.
Σημ. Ή . Ι ί ο σ σ ά ρ α  παρά τό κ ο κ F  ά ρα (ώς τέκΓαρα, ή μάλλον κέί-1

Γαρα— τέσσαρα- πρβλ. Σανσκρ. satF aras λατ. q u atu r, 'Ρωσσ. ram m upu—διά 
γραμμ. I αλλ. tjallil'i] )— όρνις (ή κόττα· ού ΰποκορ. παρ’ ήμΐν κ ο τ  τ α κ ί-
4 α το θηλ. τό δε αρσ, π ε ΐ  ε ι νά  ρ ι ν άμφότερα κοττοπούλιν). Έν τή Ποντι·»



12. Κοντός κοντός Θεόδωρος, φορείπολλά ρουχάτα. (’Ωσαύτως)
13. Τοΰ πάππου μ’ τά γένεια

ς5 σό τσαγκάλιν δεβαγμένα.
(Τά φασόλια.)

14 Μακρύς μακρύς καλόγερος καί ’στούδια κ έχε'.
(ό καπνός.)

15. 'Ί’γ έμ ’ ύγέ μ’ όποΰ Οέ νά’πας;
— Τρουμπέτα, σύ ντο έρωτας;

(Ό καπνός καί ή καπνοδόχη.)
16. Μακρύς μακρύς καλόγερος "στον ουρανόν έφτάνει.

('Ο καπνός.)

κή Νικοπόλει έκ τής αύτής ^ίζης το άρσ. κ ο τ σ έ α ς= άλέκτωρ (έν Οίνοη ά -
λ α χ  τ  δ ρ ι ν). Τής αύτής f. καί το Γαλλ. COq, καί το παρά τοΐς άρχαιοις
κό τ τ  ο ς= κόκΡ ος— καίτδ κ ό σ σ u <ρ ο ς·— ν η γ η. ΣυγχωνευΟέντος τοΰ άρ
θρου μετά τοΰ όνόμ. έγενετο ή γ ή" εΤτα 3’ έκ τής ένάρθρου αΐτ. τ  ή Ν ή γ ή ν 
έγένετο ν η γ η (ώς έκ τοΰ: τ ή Μ—-α μ μ ο ν έγενετο ν ά μ μ ο ς κτλ. Ουτω  
προέκυψε καί το ν ή δ υ μ ο ς παρά τοΐς άρχαίοις η 8 υ μ ο ς ον δπερθ. του ή- 
δύς, ώς τί» κάλλιμος ΰπερθ. τοΰ καλός’ ή δέ ύπερθετ. α'ύτη κατάλ. έσωθη έν 
τή λατ. οίον ΐ!ΐαχίΐΐΗ Ι3= μ ίγ '.3 τος, ρ1ιΐΓΪπΐα8==πλεΐστος κτλ.) ένωΟέντος τοΰ 
τελικοΰ τής προηγουμένης ν μετά τοΰ αρκτικού τής επομένης· διότι παρ’ Ομηρω 
ούτως άπαντα ή λέξις (’ιδ. Ί λ . Β. 2 , Κ. Ί87 , Ξ . 242 , περί δε τών άλλαχοΰ ε· 
ξες-ιν έπέχειν).— Θ α μ έ ν ι σ σ α. 'Η κατάληξις μέν ι σ σ α προσκολλαται εις 
θηλ. προπαροξύτονα καί έπιΟέτων καί μετοχών, ή δ’ έ σ σ α εις παροξύτονα" 
οίον, μεγάλισσα, φιλεμένισσα, κακέσσα, καλέσσα, γλυκέσ^α, μακρέσσα κτλ.

Σηγ. 12 . 'Ρ ο υ χ  α τ α, διά τον ^υθμδν άντί £ ο ύ χ  α τ α (διότι το £ ο υ -  
χ  α τ  α άχρηστον παρ’ ήμΐν) καί τοΰτο άντί ^οΰχα. Ούτω λέγουσι και· εργατα, 
άλόγατα, χρέατα καί χρέητα, προσώπατα (τούτο καί παρ’ Ό μήρψ Οουσσ. Ζ. 
192 , Αύτ. Α. 204  καί Ί λ . X . 4G8 δέσματα άντί δεσμά).

Σημ. 13. Τ σ α γ κ ά λ ι ν, λ. τουρκική μάκρος πάσσαλος'— δεβαγμένον 1) 
διαπεπαρμένον, 2 ) περιειλημμένον, ώς καί ένταΰθα.

Σημ. 14 . Σ τ ο ύ δ ι α, ΰποκ. (μόνον κατά σχημ.) τοΰ ο σ τ  ο ΰ ν.
Σημ. 15 . 'Γ γ έ ή μάλλον δ j  έ έξ όνομ. δ,)'ός. "Οτι δέ πάλαι ούτω πρού- 

φέρετο φαίνεται έκ τών έξ ίς. ’Ά ν  το έν Ίλ. Β. 566  (ίΜικυστέος υίδς» άναγνω- 
σθήκατά Θείρσιον (gr.egram m . § . 1 . 4 1 ,  46, 6) «Μικυ ςήος υ-ίδς» (δηλ ujo<), 
το υ ι άποτελεΐ συλλαβήν βραχεΐαν. 'Ωσαύτως καί έν Ί λ . Ζ. Ί30  « Δρύαντος 
ν>ίος » άναγνωστέον « Δρύ-αντος ΰ^ός. » 'Ως υ ι δέ έν τοΐς Ίλ . Β. 552 , Ε. 
247 , I. 543 , Μ. 3 3 1 . Ούτω λέγομεν καί μυμύjα μετ’ άναδιπλώσεως (πρβλ. 
λακ. μούϊα προφερόμενον μoύja), όλό]*/ς(=ολος), ώς έκ τοΰ: άλλος, Ετερος 
ΐδ : άλλοΐος, έτεροϊος κ τλ .— τ ρ ο υ μ π έ τ α, σάλπιγξ. — ν τ  ο καί έν χωρίω  
Νικοπόλεως τ ο (προφ. to) άντ. έρωτ. παντδςγένους" ή γεν. τ ο ΰ  καί δοτ. τ  ώ 
μ,αρτυροΰσιν άποχρώντως οτι πάλαι εΤχεν ονομ. άρσεν. τ  ο ς  καί Οηλ. τ ή καί 
■ούδ. τ ό" 2) ν τ ο άντ. άόρ. άναφ. δς (τις), ώς καί παρά τοΐς άοχαιοις τδ: τ ο.

Σημ. 16 . Έ  φ τ ά ν ε ι= φ θάνω  (μετά προθέματος)" ή δημοτική ήμών ούοε- 
«οτε άνέχεται τήν συμπλοκήν δύο δασέων ή δύο ψιλών φθόγγων" άλλά τούτων 
ίο  μέν πρώτον εχει δασύ, το δέ δεύτερον ψιλόν»

 ̂ Εμπρός πάγ’ ή Άραπία,
κή άπ όπίσ’ ή Μετάξια. (ωσαύτως.)

18. Έχω δύο χτηνόπα· τ ’ έναν κόκκινον καί ταλλο μαυρον τό
μα Ορον πάγε: κή άλλο κ έρχεται, τό κόκκι νον κάθεται κή 
άλλο έπί σκοΰται. ’ (ωσαύτως.)

19. Τέσσερα συννυφαδόπα άποτρέχουν τ ’ έναν ταλλο. (ωσαύτως)
20. Τέσσερα παιδόπα τρέχουν, καί ’κ έφτάνουν τ’ έναν ταλλο

(ωσαύτως.)
21. Τήν ημέραν τύλει τύλει, 

καί τήν νύχταν άποτύλει
(τά στρώματα.)

22. Δίστομον δικούκαρον ψ α λ ί δ ι ν  καί κι λέγ ’ άτο»
(ή ψαλις.)

23. Τρίστομον πορδιδερόν, 
κή άπό ’πάνω άνοιχτόν.

ί(τό«,βρακίον.)

Σημ. 1 7 .  Ε μ π ρ ό ς ,  Συνηθέστερον ε μ π ρ ο ν.
Σημ. 18 . X  τ η V ό π  ο ν, ύποκ. τοΰ χ  τ ή ν ο ν (= κτήνος, ώς καί χ  ε ΐ-

V  ! „χε' ? ^  0π?  ίδ ίω ί δάμαλιν, έν γένει δέ καί τδν βοΰν.
ημ. 19 . 1  ε σ^σ ε ρ α, Ιων.=τέσσαρα" τδ άρσ. καί θηλ. τέσσαροι"— σ υ ν-

V-U.?Aa,° Γ π ° Λ . ο πΤ1· Γ 3 συννυ? άδιν κ«1 ^ννύφισσα (ά ντ ίσυννύμφχσσα). Έ ν 
τη Αγια Γραφή ( Ρουθ Α ._1ο  δίς) άπαντα σ ύ ν ν υ μ ?  » ς"_άποΓρέχω (κα-

ςΓ Ι Γ π : ν . ' ί λ Χ .“ “  - » *  Κ -  »> « , «.Ζημ. Λ). U α ι δ ο π  ο ν, δποκ. τοΰ παΐς (ί'δε σημ. 3).
Σημ 81 Τ ή ν ν ύ χ τ α ν έξ όν. ή νύχτα. "Οτι καί π,ρ'α τοΐς άρχαίοις

ητο παλα·. .ν χρησει η τοιαυτη ονομ. φαίνεται έκ πολλών. Ό  Καλλίμαχος λέ- 
γει «χείρη Πολυδευκείη» (ί'δε Add. Πινδ. Ό λυμ. IX, 15. έ'κδ. Diss.). Ο Θε- 
οκριτος « δτε Κροτο>να καλεΐ πόλις δτε Ζάκυνθος » Εΐδ. IV, 32 ’ε'κδ. A hr. 
ου τίνος ιοε και πρόλογον" καί «Θευγαρίδα Θρασσα» (αύτ. II, 69) άντί Θευ- 
Υαρίς. Και παρ _ Ομηρω ( Ιλ. I. 562) « Αλκυόνην .  άντ1 Αλκυόνα" ώσαύ- 
τως Xat 0 Καλλίμαχος (παρ Αθην. Δ. Τόμ. Β. VII, σελ. 3 18 )  « ώεον άλκυό- 
νης ». Και η γεν. πλ. “ ί ϊ  ά ω ν προυποτίΟησιν όνομ. ή α ίγα  ( ϊπ ,θ ι καί τήν 
πρα(·μ. του μακαρίτου Α . Κυπριανού έν Φιλίστ. Τόμ. Γ' Τεύχ. 1). Καί πεοί

ΐ υ θ "  χέν6 7 ντΐ τή? α !τ ’ ~λη9, τών ΐ?ιτοκλ!των> κα1 αύτίθ ι καί K s s .  add. είς

Σημ. 22 . Δ ι κ ο ύ κ α ρ ο ν τδ Ι'χον κ ο υ κ ά ρ α ς (ί'δε σημ. 1)· ένταΰθα 
Ιννοουνται αί λαβαί. Τδ αίνιγμα τοΰτο Ι'χει τδ άστεΐον, δτι περιέχει τδ σημαι- 
νομενον ^  λ ε γ α τ ο. Η άντων. αύτδς γράφεται κατ’ έ'γκλισιν έ , Ίλ . Μ. 
204  «κόψε γα? αυτόν» (ιο. την αύτ. σημ. τοΰ Sp itiner καί Γραμμ. Κ Ρυγέ- 
,ου  περι των Διαλέκτων § 25 σημ. 19, μετάφρασ,ς Κωστοπούλου). Παρ’ ή μ ϊ, 
οε πάντοτ έγκλινεται, οίον, ειπ’ άτον, Ιλεγ’ άτον, έχτύπεσε'ν άτον, τδ χα τίν ά -  
τουν (το χαρτιον αυτών)· άλλά περί τών τοιούτων άλλοτε έ,τενέστε,ον. '

λη μ . 23 . Π ο ^ δ ι δ ε ^ ο  ν — πορδώδες*



24. Γονατίζω χώνω ’μπρος σου,
τό μακρύμ’ μου ’ς σό σκιστόσ’ σου.

(ή κλείς καί τό κλεΐθρον.)
25. 'II μοΰστά ρ/ κρατεί τό ραχίν.

(Τό κλείθρον τής όλης οικίας.)
26. ΤοΙ πάππου μ’ τό τσιπούκιν’ς ση καλομάναμ μ’ τότρυπιν-

(ή κλείς καί ή όπη τοΰ κλείθρου.)
27. Έ/ω δύο κουβάρια τ ’ έναν άσπρο καί τ άλλο μαΰρον.

(ή νύξ καί ή ήμερα.).
28. Τέντσερες χαλαρωμένος 

μέ τά σούρματα δεμένος
(ό ενα-τρος ουρανός.)

Σημ. 24 . Σ κ ι σ τ ό  ν— σ'/ιστόν, παρά το σ χ ί ζ ω "  ου τίν£.ς η πρωτογενή? 
£ίζα ήτο σ κ i ζ, ώς φαίνεται έκ τοΰ σ κ ι ν δ ά λ  α μ Ο ς (παρ ήμΐν τ σ ι ν τ α - 
Ρ ι ν  αί μετά την θραΰσιν ξύλου ξυλώδεις Τνες)· έτράπη δέ το κ είς χ , όμοπνο- 
ήσαν, ώς συνέβη και έν τω έ σ θ ή ς άντ. έστής (πρβλ. λατ. vestis)· διότι to 
σ ώς και παρ’ ήμΐν έν τοίς πλείστοις είχε παρά τοϊς Δωριεΰσι τουλάχιστον ο α -  
σύτητά τινα, ώς το Γερμ. sch προφερόμενον’ διό «σαν κίβδηλον» ονομάζει αυτο  
6 Πίνδαρος. Ά λ λ α  δι’ αΰτο τ.ΰτο ή ήμετέρα δημοτική το μετ αυτου συμπε- 
πλεγμένον δασύ τρέπει είς ψιλόν (ιδ. σημ. είς τό 16), λέγουσα: σκοινιν, σκανω, 
ασκεμος, σπίγγω, έγελάστα κτλ. άντ! σ/οινί(ο)ν, σχάνω (= σ χ ά ζω ), άσχημος, 
σφίγγω, έγελάσΟην κτλ.

Σημ. 25 . Μ ο 5 σ τ α, ή πυγμή, ό γρονθος. ’Εννοείται δ’ ένταΰθα το κρεμα
στόν κλεΐθρον, ( α χ ί ν  δ’ ή οίκία* ή δέ λ. παράγεται ισως παρα το^μοω  ̂
κλείω· — f α χ  ί ν, δηλ. 3 »χίον συνεκδ. (από του μέρους το ολον) το ορος η 
δέ £ ά χ  ι ς (ό νώτος) λέγεται ρ ά χ  ! α.

Σημ. 26 . Τ ο τ· Θεσσαλική κατάληξις τής έν. γεν. τών τριτοκλίτων ητον ο ι ο’
δθεν τ ο ΐ  ο· αποκοπή μεν τοΰ ο, τ  ο Τ, συγκοπή δέ τοΰ ι, τ ό ο— τ ο υ. Ουτω
τ ο ϊ  σ υ κ ο ΐ - τ ο ϊο '  σύκαο. Όρθότερον δέ νομίζω τόν ήμέτερον τονισμον διοτ; 
πάλαι ήτο σ ύ κ ο j  ο (παλαιότερον δέ σ υ κ ό σ j  ο), έξ ο·υ συκοϊο-συκοιο, 
λεπτυνθέντος δήλον ό’τι τοΰ j  είς ι, ώς έν πλείστοις αλλοις· — τ σ ι μ π ο υ-
κ ι ν (λέξις τουρκική) ράβδος, 2) ή καιινοσιιριγξ.

Σημ. 27 . Κ ο υ β ά ρ ι ν=άγαΟίς, τολύπη. Παρά. τό κ ΰ β ο ς, η μάλλον.
π α :ά  τήν ρ. κ F α ρ, ετυμον παμπόλλων £ ιζών (ιδ. σημ. Ί )·

Σημ. 28 . Τ έ ν τ σ ε ρ ε ς ,  λ. τουρκική καθώς και τό χ  α  λ α  j  ω μ έ ν ο ς
ή Μ5>,=χαλκοΰν σκεΰος τής μαγειρικής, ή δέ γανωμενος'— σ ο ύ ρ μ α τ a J )
σΐούρματα α ίολ.= σύρματα. Ά ν τ ί  παντός άλλου παραδείγματος φέρομεν το έξης 

τής Κορίννης (άπόσπ. 12).

29. Τέντσερε χαλαΐωμέ ον 
καί τσηλειδια αορτωμένον. (ωσαύτως.)

30 . Άςσό βράδον εχω άπάν’ ς’ σό 
ζούδια, καί τόν τιοιρνόν ’πάγω κο

31. Πάππος ’παίρ’ τά κουπαλόπα 
καί χτυπά τά στεγαδόπα.

(πάππος ό πολιός χειμών, κουπαλόπα δέ ή χάλαζα ή ή χιών.)
32 . Τή’ μάναμ μ’ τό τσαμπάρ τήν νηγήν δλον σκεπάζ’ καί τήν 

θάλασσαν κι σκεπάζ’.
(ή χιών.)

33. ’Σ σ’ όρος έγεννέθα, ’ς σ’ όρος έκαταπλάστα,

Σημ. 20 . Τ σ η λ ε ί δ ι ν— ανθραξ άνημ μένος.Παρά τόκτ,λε(ι)ος=καυστικοί, 
λαμπρός. Κεΐται δέ τό κήλε(ι)ος (παρά τό: καίω) ώς έπίθετον τοΰ πυρός- οΐον 
έν Ίλ. θ .  2 17  και Έ σ ΐίδ . Θεογ. 865 «πυρί κηλέω» Όδ. I. 3 Ι 8  «έπυρά- 
κτεον έν πυοι κηλέω»· ή δέ τοΰ κ. είς τσ τροπή συνειθεστάτη· οΐον τσιχλάκα  
= κ ίχ λ α , τ ίοΰνα = κοΰνα  (α’.ολ.= κύνα) άντ’ ονομαστικής, τσοΰβος — κοΰφος (ώς 
οίΜακεδόνες κεβαλή αντί κεφαλή), τσαμμώ νω = καμμύω , τσάμία= πλόκαμος π α 
ρά τόκόμη (ου ή ά χαία μορφή καί προφορά ή το κ ά μ α ', τσεπλυν=κέλυφος κτλ.

Σημ. 30. Ά ς  άρχαιοπρεπεστάτη μορφή τής έ κ. Έ ν δέ συνθέσει άπαντα έ γ 
(ώ ς έγδύζω, έγβαίνω, εγνεφος παρά τό έκ— νή φ ω = ’εξυπνος\ ά γ (άγνέστικος 
ιταρά τήν έκ καί νήστις , ’γ (’γλαδεύω, γ),ουπίζ<ι5 κ :)..} α κ (γενομένη α χ  έν 
•εοΐς ά/πάνω=έκσπάω, άχπαράζω =έκσπαράσσω, ΐδ. σημ. τοΰ Ι6 και 2 ί ) .  Α λ 
λά  περί ταύτης άλλοτε πλείονα' τοΰτο δ ετι σημειοΰμαι ένταΰθα, δτι, ώς παρά 
Βυζαντινοΐς, ουτω καϊ παρ ήμΐν α ιτιατική  συντάσσεται' — λ α ζ ο ύ δ ι ν, άρα- 
βόσιτος·— π ο ι ρ ν ό ν = π  ρ ω ν ό ν πρωι (ώς παρά τοϊς άρναίοις τό: βώδιον== 
βοίδιον)·—ε ΰ ρ ή κ ω  ένεστώς άπ’ άορ. ά. εύρηκα (ώς καί έποΐκα = έπο ίησα , ε- 
■π!ακα=επΐασα κτλ. καί τά παρά τοΐς άρχαΐοις εθηκα [ουτω καί παρ’ ήμΐν], ε- 
δωκα [παρ’ ήμΐν έδώκα], ήκα [παρ’ ήμΐν έν τφ  έφήκα= άφή/α] )· έν.= στώτες δ’ 
έξ άορ. άπαντώσιν ούκ ολίγο ι* οίοι, ε φ α ο ν —φαγίζω καί φάζω  (φάγ]ω), έφάνθα 
( —=£φάνθην)— φανθίζω, εθηκα— θήκω, κτλ.

Σημ. ·3Ι. Κ ο υ π α λ ό π ο ν, ΰ οκ. τοΰ κ ό π α ν ο  ν' τό δέ ν έτράπη είς 
λ ώς καί έν τω ’Αττικά) π λ ε ύ μ. ω ν (καί έν τή έλευθέρα Έ λλάδι λέγουσι 
πλεμμόνι)— πνεύμων.

Σημ.32. Τ σ α μ π ά ρ  (καί τσεμπερ), λ. τουρκική, καλύπτρα’— δ λ ο  ν. Πλεΐς-α 
δσα παραδείγματα άπαντώσι καί παρά τοΐς άρχαΐοις, μεταχειριζομένοις άρσ. έ
πίθετον μετά θηλ. ουσιαστικού' παρ’ ήμ ΐν δε (ώς καί ένταΰθα) ουδέτερον έπίθε
τον μετ’ άψύχου άρσεν. καί θηλ. ουσιαστικού’ οΤον, λέγουσι: καλός ά'ρθωπος
(ά'νθρωπος^, καλέσσα γυναΐ/.α, άλλά: καλόν καιρός, καλόν καρδία κτλ. Καί περί 
τούτου άλλοτ’ έκτενέστερον.

Σημ. 33. ’Ό ρ ο ς  (ώς καί οί άρχαΐοι', συνηθέστερον δέ λέγουσι βουϊνόν (ώς 
στραϊτώτας άντί στρατιώτης) έν (έ χι.ιρίοις Νικοπόλεως συνεκδ. τό δάσος·— έ- 
γεννέθα=έγεννήθην. Περί τής δωρ. ταύτης /.αταλήξεως α άντί η ν έκτενεστερος 
λόγος γενήσεται έν τή γραμματική τής ήμετέρας διαλέκτου, ήτις θά ήναι χρόνου 
νοοιόν. — εκαταπλάστα= κατεπλά .θην=έπλάσθην έντελώς" — δνταν= δταν

στεγάδιν έναν κοτκίνιν λα- 
, κ ευρηκ «τα. (ωσαύτωςJ



κή ονταν ερΟα ς σάγ κόσμον, όλοι έντόκανέ με- 
άπ’ εναν πάτσον.

(τό κόσκινον.)
34. Κρέας τρώει, νερόν ’κί toV.

(ό φΟεφ, άλλ’ ού προσηκόντως),
35. Χιλτόρριζον μυρ»ρριζον.

’Σ σά πέντε κάστρ;α δίγ’ άτο,
"ς σό εναν Vi άμαλώ άτο.

(ό κισσός.)
36. Ασπροκατσα αγελαόα σκιζ τ όομάν καί καττιβαίνει,,

(ό ξΰρός.)
37. Ά ς  σόν. ούρανόν κουκάρα

κή άς τά βάΟεα̂  παλληχάρια. 
κατεβαίνει ή κουκάρα, 
προσκυνοΰν τά παλληκάρια.
(κουκάρα τό άγκιστρον, παλληκάρια τά ’ψάρια.)

38. Άπάν’ εις τό παγίριν φτουλίγεται κορώνα.
/ ' S \ 1(το ξανιον.)

(ft. έν σημ.. τοΰ 1" τήν λ . ντο’ · λέγουσι καί ό'ντα,-, δντες, £ντα· — ερΟα= 
?;Ρ0α (διότι τό τής αύξήσεως η είς ε πάντοτε μεταχειρίζονται’ οΐον, έ'κουσα, ί -  
ϊήβα , Ι'λπιζα κτλ. άντί ήκουσα, ή νή βα = ά νέβην, ήλπιζα κτλ. — κόσμο;* 1) 6 
κόσμο;, τό παν’ 2 ή  γή ’ 3) πόλις’ 4) πλήθος’ — Ιντόκα (έλλ. πληγάς', άόρ, 
ά 1« . σημ. 30), εύχρηστος καί ό παρατ. έντόνα καί ή προστακτική τοΰ άορ. 
ντός· κατά δ έ τ ίλ λ α  Ελλειπτικόν. Γίαρεφδάρη άπό τοϋ έντείνω ( πληγάς)· τούς δ* 
άλλου; χρόνου; δανείζεται εκ του βήματος χτυπώ ή κρούω’— πάτσος, ράπισμα, 
ίσω ς παρά τό πατάσσω, όπερ^ώσαύτως ήχομ ιμη ιικόν — ό φθείρ- παρ’ ήμΐν έ- 
τερογενώς ή φ τ ε ΐ  ρ α, ώ ; ή  φορθάκα, ή μυρμήκα (πρβλ. λα τ . form ica, ώ- 
σαΰτω ; θηλ. )= ό  βάτραχος, ό μήρμυξ κ~χ.

Σημ. 35 . Ό  β' καί γ' στίχο; τοϋ αινίγματα; έπιλέγεται κ αί έν ά'λλοις αϊνίγ- 
μασιν Οπό τοϋ προβίλλοντος, άπαιτοΰντος άντομοιβήν πρό; λύσιν αύτών, οταν 
άπ̂ ρώσιν ot ττροί προβάλλει.

Σημ. 3G. Α σ  πρ ο κ α τ  σ η r, α, ικον=  λευκομέτωπος, ον’ τό £ε κ α  τ  σ ί ν 
=  μέτωπον. Ούκ οΤδα πόθεν ή λε'ξ,ς παρήκται* ίσως παρα τό: κ α τ ι ό ν  —  
α γ ε λ ά δ α ’ λέγουσι μ ο υ σ κ ά ρ t χο?] μ 0 ζ ( κ α> ή ώριμος πρός
σύλληψιν Sj πρώτον γεννήσασα, έπειτα δέ ά γ ε λ ά δ α ή χτήνον (ΰποκ. χτη- 
τίτσα)’ ό άρσ. δέ, νεώτερο; μέν, έν χωρίοις λέγεται γ α ρ κ ’ ό ς, αύξήσας" δέ 
βούδιν’ παρ’ ήμΐν δέ άδιακρίτως γ α ρ κ ό ς καί βούδιν’ τό δέ γ α ρ κ ο' ς ίσως 
κατά συγκοπήν Ικ τοϋ ά ρ ρ ε ν ι κ ό ς, οπερ πάλαι ή τον κ F  α ρ ρ ε ν ι κ ό ς 
ί  κ ϊ  α ρ σ ε ν ι κ ό  ς’ τό δέ κ παρ’ ήμΐν τραπέν ε !ς γ ΙφυλάχΟη εν τώ Γαλλ. 
g a re o n = άρσην, έν ώ γράφεται μέν ώ ; γ (= g ) ,  πραφέρεται δέ’ ώ ; κ. 6 ρ- 
μ ά ν, λ. τουρκική, δάσος.

Σημ· 38 . Π α γ ι ρ ι ν (λεςις τουρκική) λόφο;, έν γένει άνωφέρ εια*— to τ  ο

39. Άπάν’ ’ς εναν σανίοιν κορώνα φτουλίγεται, (ώσαύτως.)
40. Έχω εναν φτυαρόπον_καί πάντα εν βραγμένον.

(ή γλώσσα.)
41. Έχω εναν μαγαράν καΓγομάτον άλογόπα.

(τό στόμα μετά τών όδόντων)
42. *Έχω εναν τσουκαλόπον καί γεμάτον εν στουδόπα.

(ώσαύτως)
43. Τριγύρου γύρου κάγκελο- κή άπεσ’ ’ς σήμ μέσην φράγκος,

(τό ερκος τών όδόντων καί ή γλώσσα)
44. Άπρα βούδ;α κουπανίζουν, 

καί χαρμάνιν κουβαλεΐ,
κ’ ή μαμοϋκα κλώΟ’ τ ’ άλώνιν.

(οι όδόντες, τό κοχλιάριον, ή γλώσσα.)
45. ’Εχω ενανμαντρίν βούδια καί όλα ειν’ σαχάρια.

(τό στόμα μετά τών όδόντων)
46. Έχω δύο σουντούκια· ’σπαλίζ’ ατά, καί τά σατσάκι άχτέ

απομένουν έξω. (οί οφθαλμοί καί αί βλεφαρίδες)

λ ί ζ ω =  τίλλω ’ τό μέσ. φτουλίγουμαι= τίλλομαι. Παρά τό πτΐλον (τό ι έ- 
τοάπη είς ο υ, ώ ; έν τοΐ; ’μ ο ϋ χ  λ  α παρά τό ό μ ί χ  λ η, κουνώ καί κουνίζολ 
==κινώ κτλ.). "ΟΟεν κυριολεκτικώ; μέν λέγεται Ιπί τών Ορνίθων, συνεκδ, δέ καί 
Ιπί άνθέων καί φύλλων καί οπωρών’ οίον, φτουλίζω τό τραντάφυλλον, τό συκά- 
μενον (δηλ. τά φύλλα αύτοΰ', τό κεράσιον (δηλ. τοΰ; καρποΰς) κτλ. έ'τι δέ καί 
έπ’ έσθήτος μεταβεβλημένης ε ί; £ά*η’ οΐον, έφτουλίγα= έίμαι ?;δη ρακένδυτος' 
— κ ο ρ ώ ν α, παρ’ ήμΐν ουτω; ώνομάζετο καί ό κόρας’ ίδ ίω ; δέ ή κορώνη λέ-> 
γεται γ α ί  λ λ α  (λέξις ήχομιμητικη ’ άλλαχοΰ δέ (ο:ον έν Κοτυώροι;) τόν κό
ρακα ίδίω; όνομάζουσι κ ρ ό κ α ν (0η>.) κ ιτά  συγκο,πήν καί μετάθεσιν. Καί 
τουρκιστί δέ λέγεται κ α ρ κ α.

Σηα. 40. Π ά ν τ α = ά ε ί. Καί παρά Ξενοφ. άπαντα που έπί τοιαύτης εκδο
χής’ — β ρ α γ μ έ ν ο ν ’ ό ένεργ. ένεστώς (άρχαϊκώς) βράχω, (άλλ’ έπί βροχήί 
μόνον) βρέχω’ ή παθ. μετοχ. τοϋ παρακ. βραγμένος καί βρεγμένος καί βρεχμέ · 
νος (πρβλ. πρός τό ποιητικόν άκαχμενος).

Σημ.. 40. Μ α γ α ρ δ ς, λέξις τουρκική σπήλαιο-/’ άλλ' έσώΟη καί έν τώ 
Έ λλην. μέγαοον, δπ;ρ έσφαλμένω; έτυμολογοϋσι παρά τό μέγα-αίρω’ διότι ο'- 
άνθρωποι, πρώτον έν σπηλαίοις κατοικοΰντες, μέγαρον ώνόμασον ύστερον καί τήν 
οικίαν. Τοΰτο έπικυροΐ καί ή λέξι;: δόμο;= λατ. domus. 'Ρωσσ. doms (διά λατ· 
γραμμ. dom), τουρκ, ΐα τη = καλύβη , διότι καί έκεΐναι διά τόν αΰτόν λόγον κ α · 
λ ύ β η ν έσήμαινον πρότερον, ύστερον δέ οίκον’— γομδτο;= πλήρης, μεστός’ έ- 
χομεν καί ^ήμα γομώνω =  γεμίζω,

Σημ. 42. Χ α ρ μ ά ν ι ν .  λ. τουρκική ά λω ;’— μαμμοΰκα=μ.αΐα.
Σημ. 43 . Μ α ν τ ρ ί  ν= μάνδρα. Κ αί άλλοτε μέν Ινίοτε, πάντοτε δέ μετ3ζ 

τό ν τό δ προφέρέται ώς τ ’— ζ α y ά ρ J α, λ.τουρκική, λευκά (μόνον έπί ζώω ν 
καί μάλιστα έπί βοών).

Σημ, 46, Σ ο υ ν τ ο ύ κ ι ν ’ (παρά τό σάνδυξ)==κιβώτιον1— ’σπαλίζω (παρά



47. Τέντσερε καπακλοΟν
καί ολόγερα σατσακλοΰν.

(οί οφθαλμοί μετά τών βλεφάρων καί βλεφαρίδων)
48. Τό xtxtv τό κιχινάριν,

\  ̂ 1 «Η J 1 f 1/ντο κι κειται ς το τραπέ,ιν, 
ντο *χί κόφτε: ά’ τό μαχαίριν, 
ντ avayratV τόγ κόσμον ό’λο-'.

(οί μαστοί.)
49. Εχω δύο μηλόπα άπάν5 5ς έναν παγίριν /ωρίς νερόν καί

χωρίς φωτιάν βράζουν. (ωσαύτως.)
50. Εχω δυο τσουκαλόπα καί πάντα είν’ γεμάτα, (ωσαύτως.)
51. "Αψυχον, ψυχήν δέν εχεί, καί ψυχήν ’παίρει καί 5πάγει

(τό πλοΐον.)
52. Τό βούρβου’λον 5ς σό σκιστόν.

(τό κομβίον καί ή 6ηλε>ά.)
53. Έφτατρύπιν κολογκύδιν παραστέκ5 τόν βασιλέα.

(ή κεφαλή* 2 οφθαλμοί, 2 ώτα, 2 ρΐνες, 1 στόμα).

τ®: ασφαλίζω, ?δε σημ.. είς το 2 1)=κλείο>* — σ α τ σ ά κ ι ν λ. τουρκική, το 
γεΐ-Όν (τοΰ στέγου:, κρωσσός τοΰ υφάσματος)' ένταΰθα το δεύτερον’— ά χ τ  έ 
= το υ= α ύτο ΰ  (γεν. οΰδ.). ΕΓδόν ποτε έν τφ  περί Αιολικής διαλέκτου (αν ένθυ- 
μοΰμαι καλώς) συγγράμματι τοΰ Ahrens β ε ο>ς γεν. τής έπαναλ. άντ. ώστε το 
ά χ  τ έ ειν’ αυτό το β ε ’ λέγουσι και ά χ  τ  έ ς και ά χ  τ έ ρ και άχτερινοΐς(;) 
Έ ν Τραπεζοΰντι λέγουσιν ά 0 έ.

Σημ. 47. Κ α π α  κ λ ο ΰ ν, λ. τουρκική, έσκεπασμένον, παρα το κ α π ά κ =  
πώμα (έν τοΐς ήμετέροις χωρίοις άρχαϊκώτερον π ώ μ α ν).

Σημ. 48. Κ  ι X ι ν, αγνοώ τι σημαίνει* διότι ένταΰθα μόνον ήκουσα τήν λέ- 
ξιν: α ν α σ τ α ι ν ω, άνατρεφω μέχ^ις ακμαίας ηλικ ίας’ —κ ό σ μ ο ν* πάν-
τας άνθρώπους (,ι'δε σημ. εις τό 3 j) .

Σημ. 49. Χ ω ρ ί ς *  λέγουσι *αί δίχως καί (έν αλλαγή πνεύματος) θίγως, 
και θεγως και θεγα, και θία, και Οεα(ν). Τό δε α ν ε υ έ'ΰυλάχθη υπό άρχα ί-  
κωτέραν μορφήν μετ’ έπιθέματος (ώς έκ τοΰ Δωρικοΰ π ρ ά ν ή ώς γράφει 6 
Ahrens πράν, τό ά π ρ ά ν α μετά προθέματος και έπιΟέματος) έν τώ ά'ναυ»=  
πλήν, μετ’ αϊτ. συντασσομένφ* οΐον, αναυα έμέν ολοι έπήγαν= πλήν έμοΰ.

Σημ. 30 . Τ σ ο υ κ ά λ ι  ν, λάγηνος.
Σημ. 52. Β ο υ ρ β ο υ λ ο ν  ξυλον κυλινδρικόν, κυρίως τό τοιοΰτον καυσό · 

ξυλον. ’Ίσως έκ τη ς  ρ. /.Fop άν*δεδιπλωμένης·— (πρβλ. λατ. g'uorto =περιφέ- 
ρεια, τφ  ήμετέρω καρ-μάνα= ήλακάτη κτλ ). Ένταΰθα δε σημαίνει τό σφαιρι
κόν ή σφαιροειδές.

Σημ. 53 . Κ ο λ  ο γ κ ύ 0 ι ν άντί κολοκύνΟι(ο)ν’— παρασιέκω= παρίσταμαι 
(κυρίως ώς δπηρετήσων). Σημείωσαι δέ δτι κατά τό πνεΰμα τής νεοελληνικής 
καί τά μετά γενικής καί δοτ. αιτιατική συντά;σονται (ί'δε καί α’.'ν. 54).

54. Θεός κή άγιος κ είμαι, κή ok’ έμέν πιστεύουνε.
(ό στατήρ.)

55. 'Ο πάππομ ό βαρύκωλον, πουλέγει τήν άλήδειαν. (ώσαύ-
56. 5Σ σόν δρόμον άπάν5 χαλκόν βράζει. ("ως.)

(οί μύρμηκες.)
57. ’Σ σόν δρόμον άπάν’|σουντούκ;α τσουκωμένα.

(οί τάφοι.)
58. 'Ο πάππομ μ5 ό κοντόν ζώσκεται πολλά ζωνάρια.

(βαρέλιον.)
59. 'Αράπης έκαβάλκευεν κ’ ή "Αραπίνα έχαστράκωνεν.

(τό χαλκόν καί ό τρίπους.)
60. Κόκκινον ριζίν κουπανίζει μαΰρον κώλον.

(τό πυρ καί τό χαλκόν.)

Σημ. 54 . Έ μ έ ν .  Ουτω καί παρά ΒυζαντινοΤς. Ά λ λ ’ έκ τής συγκριτικής 
Φιλολογίας δήλον δτι καί πάλαι τοιαύτην”ε!χε κατάληξιν ή λέξις* ή Σανσκρ. 
ώσαύτως λέγει man έν τή α ιτιατική.

Σημ. 55 . Β αρ  ύ κω  λ ο ς, ό εχων βαρύν κώλον (έδραν), συνεκδ. βαρυκίνητος, 
δυσκίνητος.

Σημ. 56 . Δ ρ ό μ ο ς ,  συνήθως λέγουσι ρδόμ^ς* διότι δέν ανέχονται τήν συμ
πλοκήν τοΰ δρ καί θρ* διό λέγουσι ρδάκος, ρθύμμαν, ά'ρθωπος (καί ά'ρθεπος, ώς 
σερεύω, έδέκα έν χωρίοις άντί σωρεύω, έδώκα). Τουναντίον δ’ άγαπώσι τήν 
τοΰ γρ καί χρ συμπλοκήν, λέγοντες· άγραστηριν, άγρώς (έν χωρ. Νικοπόλεως), 
Ι'χρουμαι (έν χωρ.) άχράγγελος, άντί άργαστηριν (έργαστέριον), άργώς, έρχομαι, 
αρχάγγελος κτλ..— β ρ ά ζ  ε ι * ένταΰθα κυριολεκτικώς καί συνεκδ. πλήίει.

Σημ. 57. Τ σ ου κ ώ  νω  καί τσουπώνω (ώς 7ππος=α!ολ. ΐκκος—ίκΡ ος’ πρβλ, 
Xax.egUUS Σανσκρ. acFas οπως— δωρ.δκως’ —πάομαι= κ(τ)άομαι κτλ.= κλείω, 
πωμάζω. Παρά τό στουπώνω (έκ τοΰ στυπ(π)εΐον)’ δθεν κυρίως έσήμαινε: κλείω 
διά πώματος στυππίνου’ άλλ’ ήδη εχει σημασίαν γενικήν.

Σημ. 58. Ζ ώ σ κ ο υ μ α ι*  ζώννυμαι* ή κατάληξις σκουμαι=σκομαι τίθεται 
κυρίως εις τά μέσα βήματα* είς δέ τά παθητικά κυρίως ή κατάληξις ίο υμ α ι=  
_)"ομαι’ οίον, ζώσκουμαι, λούσκουμαι, σκεπάσκουμαι κτλ.= ζω ννύω , λούω, σκε
πάζω έμαυτόν* χτυπείουμαι, λαλείουμαι κτλ. (πρβλ. έτελείετο Ό μ . Ίλ. Α . 5). 
Ά λ λ ’ ού τοΰ παρόντος τό είς μερικότητας προβαίνειν’— ζ ω ν ά ρ  ιν* λέγουσι καί 
ζουνάριν κατ’ ιδιωτισμόν Θεσταλικόν* ·' άλλά καί περί τούτου ά'λλοτε.

Σημ. 59 . Ά ρ ά π η ς ,  6 Αίθίοψ’ ετι δέ καί ιδανικόν 8ν παρά τοΐς δεισιδαίμοσι. 
Μετά τοΰ άρκτικοΰ φωνήεντος τών άρσενικών μέν παρ’ήμΐν, καί τών θηλ'.κων δέ 
έν Κοτυώροις καί άλλαχοΰ ίσως τό ά'ρθρον συγκιρνάται’— χ α σ τ ρ α κ ώ ν ω  ά- 
νοίγω τά σκέλη (ένταΰθα τουλάχιστον τοΰτο σημαίνει)* παρά τό χαίνω , ού ετυ- 
μον τό χ α. Έ κ ταΰ αύτοΰ Ιτύμου καί ή χ  α λ  έ—άφοδευτήριον.

Σημ. 60. Κ ώ λ  ο ς (ό) άντί τό κώλον. Ούτω καί ό λουτρός καί είτι άλλο άντί 
τό λουτρόν.



344 ΜΝΗΜΕΙΑ.

61. 'Αράπης καβαλκεύει τάλεγον.
(τό χαλκόν και ό τρίπους.)

62. Ζωντανός μαύρος, άποθαμένος^κόκκινος.
(ό καρκίνος.)

63. Τό κοντόν καί τό παχύν, ντ’ αγαπούν ή κυρ’ γυναΐκν)»
(ή ψήκτρα τής ταλασίας, κοινώς βουρτσίου.)

64·. ’Σ σόν ουρανόν άπάν3 τριαντάφυλλα.
(τά ώτα έπί τής κεφαλής.)

65. ' Ενάν χόυλιάρίν βούτερον άρτύζ’ τόν κόσμον δ),ον
(ό ήλιος.)

66. Τίνος δέντρου φύλλα είν’ άσπρα καί μαΰρα;
(αι τρίχες τοΰ πολιοΰ* άλλά και τό ετος έξ ήμέρας 

και νυκτός συγκροτούμενον.)
66. 'Αδά είμαι και έκεΐ εύρείουμαι.

(ή σχιά.)
68. 'Ατο χ ά !— Καί ποΰ 5ν έκεΐνο;

(ό σπινΟήρ.)

Σημ. 6 1 . ”Α λ  εγο ν*  ώς τό κτήνον άπενεμήθη ιδίως είς τόν βοΰν, οίίτω 
καί το αλογον εις τον ίππον. Περί δέ τοΰ δωρικού σχηματισμού τής λέξεως α -  
λεγον άντίά'λογον (ώςπεντικός άντί ποντικός) ίδέ Φιλίστ. Τόμ. Γ'Τεΰχ. Α'σελ..*

Σημ. 6 2 ,  Ζ ω ν τ α ν ό ς *  ή διάλεκτος τών Δ'ασμαινιτών λέγει ζοιντανός.
Σημ. 83. Π α χ ύ ς '  χονδρός, πολύσαρκος, σωματώδης- τά θήλ. καί τών υς 

λήγουσιν ε’ις εσσα" οίον, παχέσσα, γλυκέσσα, μακρέσσα κτλ. τά δ’ούδέτερα εις 
Uv. 'Ος δ’ ήκουσα παρά τοΰ πολυμαθυΰς Δ. Μαυροφρύδου, τοΰ μακαρίτου διδα
σκάλου μου, τοιαύτην είχον πάλαι κατάληξιν τά ούδ. τών είς υς έπιθ. Κ α ιά  
τοΰτον αύτόν καί τά είς α τριτόκλιτα ούδ. εις αν εληγον, ώς παρ’ ήμΐν λέγου
σι: στρώμαν, χώμαν, λόμαν (= ενδυμα, άπό τοΰ μέρους τό δλον), κρΐμαν, 
πραμμαν (= πραγμα), χάλασμαν, κοίμισμαν κ τλ .— ή γ υ  ν α ΐ κ  η = α ί γυναί- 
και (“δ. σημ. είς τό 28).

Σημ. 64. Λέγουσι καί τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ  α=£όδα.
Σημ. 65. Χ ο υ λ ί ά ρ ι ν ,  κοχλιάριον κουτάλιν (εν χωρίοις) καί κενέτσιν 

(παρά τό κενόω) ή κωταλίς ή τορύνη, δι’ ής κενοΰσιν άπό τοΰ χαλκοΰ είς τό 
τρυβλίον ή λοπάδα’— β ο ύ τ ε ρ ο ν, βούτυρον. Συνηθεστάτη ή είς ε τροπή τοΰ 
υ* οίον, θεγατέρα (έν χωρ. θαγατέρα), λεχνάριν, όργέα κτλ.

Σημ 66. Τ ί ν ο ς "  έν Τραπεζοΰντι τσίνος· ή όνομ. ποιος καί τσί (μάλιστα  
Ιν Τραπεζοΰντι)·— δ έ ν τ ρο ν καί δεντρόν, πληΟ. όνομ. καί α’.τ. δέντρα χαί δε ν— 
τρά καί δέντρη.

Σημ. 67. Ε δ ρ ε ί ο υ μ α  ι, εδρίσκομαι (”δε σημ. είς τό 58)* άλλά τά  είς 
(ε)ιουμαι σημαίνουσι καί: δύναμαι ν ά .

Σημ. 68. ’Ά  τ ο = χ  ά = ή ν ί τοΰτο* τό χά (γένους οΰδ. καί θηλ. τό άρσ. χάς) 
δεικτικόν μόριον=ίδού* ά’το χάς, ερθα χά κτλ — ίδοΰ ουτος, ίδοΰ ήλθον. Τίθεται 
καί ώς άπόκρ «’Ιωάννη» — «χάι- =  !δοΰ έγώ, ορίστε..

ΤΗΣ ΕΝ ΙΙΟΝΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ.

69. 'Αδά σκάν3 κή έκεΐ εύρείεται.
(τό πυροβόλον καί ή σφαίρα.)

70. ’Ας σό μερΐν γαστροΰται καϊ άς σό στόμαν γέννα;
(τό πυροβόλον.)

71. Έχω έναν κουτίν καϊ εχ3 χίλια τολαπόπα;
(ό καρπός τής ρΓοιας.)

72. Χίλιοι μύρτοι καλ-ογέροι
’ς έναν ράσον τυλιγμένοι, (ωσαύτως.)

73. Χιλιότρυπον καράβιν
βαστα νερόν καί ’πάγει.

(ό σπόγγος.)
74. νΑσπρον άσπρον 3σάν τό χιόνιν,

Σημ. 70 . Γ α σ τ ρ ο ΰ μ α ι, γίνομαι έγκυος. Λέγεται ιδίως έπί τών ζώων* 
έπί γυναικών δέ ’ιδίως: γίνομαι βαρυασμένισσα’ τήν δ’ έγκυον λέγουσι βαρυάσμέ- 
νισσαν, φορτωμένισσαν. Κακοψϋχώ δέ=άσάομαι. Περί τής καταλ. σημειωτέοι» 
οτι τών είς οω ^ημ. ή ήαετέρα δημοτική τά μέν ένεργ. σχηματίζει είς ονω τά  
δέ μέσα καί παθητικά είς ουμαι.

Σημ. 7 1 . Κ  ο υ τ  ί ν δποκ. μόνον κατά τύπον τοΰ κΰτος* « σμικρός προσή- 
κεις όγκος έν σμικρφ κύτει » (Σοφ. Έ λ. 1 1 2 1  ?κδ. Ε. Βυνδ. Ή 42 εκδ. Δινδ. 
— τ ο λ α π ό π ο ν  (παρά τό τουρκ. 'τολάπ), θαλαμίσκος, έρμάριον. (Περί τής 
λ. θαλάμη, θάλαμος, ίδέ’Ανθολογ. έπγραμμ. Φρεδ. Ίακωβοίου Κεφ. I, 72  καί 
τήν σημ. καί αύτ. Κεφ. X , 81 καί τήν σημ.)

Σημ. 74 . Σ τ ρ ο γ γ υ λ ό ς ·  ή δημοτική ήμών άλλα μέν βαρυτονούμενα ό- 
ξυτονεΐ' οίβν, προγονός (ιδ. Λεξ. Σκαρλ. Βυζ. 2), γυνή κτλ. πλεΐστα δέ όξυτο- 
νούμενα βαρυτονεΐ Ιπίτό αίολικώτερον οίον, μητρούγα (μητρυιά), όργέα (όργυι»), 
ιίλέος (ειλεός, είδος άμφιβλήστρου), σκάρμος (σκαλμός), εταίρος (= έραστής), 
κάλη (καί κ α λή =  μνηστή), άβοΰτος ή αύοΰτος (κατά τό Πινδαρικόν αύάταν, Πυθ. 
II, 28  εκδ.Δισσεν.), οπερ σώζεται έν έπιγραφαΐς αΕυτος (ΐδ . Corp.inscr.graeq. 
40 έγχειρ. παλαιογρ. Κ . Σακελλαροπούλου σελ. 11 καί 28, τήν Κερκυραϊκήν έ- 
πιγρ. τοΰ Άρνεάδα), έν Τραπεζοΰντι άοΰτος, έν χωρίοις Νικοπόλεως χαοΰτος,
φωλέα, αχρείος καί πλεΐστα αλλα·— μ ο υ δ έ=ούδέ, μηδέ, οδτε, μήτε· ώ ο -
γ ό ν ή ωύγόν· ή άρχαιοτάτη μορφή τής λ. είναι aFjov, έξ ής «ύγόν. Έσώθη δε 
καί έν τώ άρμενικώ χαυκίτ (παρά τό χάβ— ορνις) καί έν τοϊ χαυ]'άρι. Γίνεταέ 
δ’ έκ τής aF έξ ής τολατ. avis τό άρμ. χάβ. Ώ ς έν πολλάΐς δ’άλλάις λέξεσι, 
τοΰ α τραπέντος είς ώ παρήχθη τό ωύγόν, δπερ ευχρηστον παρ’ ήμΐν· έν δέχω - 
ρίοις έκπεσόντος τοΰ j  έγένετο τό ωύόν. Παρά Σαπφοΐ δέ ώιον (έκΛεσοΰντος 
δήλόν οτι τοϋ F) κατά τήν μαρτυρίαν ’Αθηναίου (Δειπνοσ. Τόμ. Α', βιβλ. II, 
57) «Σάπφώ δ’ αύτό (τό ωόν) τρισυλλάβως καλεΐ. Φασί δέ ποτε Λήδαν ώιον 
εδρεΐν* καί πάλιν* ώίου πολύ λευκότερον.Λ Διό γραπτέον ώόν, προκύψαν κατά  
συναίρεσιν έκ τοΰ ώιον. Ό  δ’ ’Επίχαρμος λέγει «ώεα χανός κάλεκτορίδων π ε-  
τεηνών»* ό δέ Σιμωνίδης έν δευτέρω Ιάμβω ν «οίόν τε χηνός ώεον Μαιανδρίου» 
(Ά θην. Δειπν. αύτ.) καί ’Ίβυκος έν πέμπτφ μελών «έν ώ ίφ  άργϋρέφ» (αύτ.) 
Κ *ί Κ αλλίμαχος (αύτ. Τόμ. ,'Β 3·.ο'λ. VIE, 3Ι8)ώ·ον άλκυόνης» Εντούτοις



στρογγυλόν 5σάν τό^πιπέρ^ 
μουί5 ώβγόν, μουδέ πιπέριν.

(τό μαργαριτάριον.)
75. Ά ς  σό στόμαν τρώει καί άς σό στόμαν χέζει.

(ή βδέλλα.)
76. Άπάν’ ς’ σό δεντρόν κλειδωμένον σουντούκιν.

(τό κάρυον.)
77. ’Πάγω έγώ, ’πάγει χ’ έκεΐνο* στέκω εγώ, εκείνο ’πάγει.

(ό ποταμός.)
78. Ουρανός μέ τάστρα.

(τό"ύλιστήριον.)
79. 3Σ σήν νηγήν έμπαίνει, καί ’κι πασλανεύκεται,

’ς σό νερόν έμπαινε!, και ’κι βρέχεται.
(ό ό'φις.)

80. "Εχω εναν κουτόπον καί γοματον κονιδόπα.
(τό σΰκόν.)

81 . Σύρω τό τρεχούμενον καί κρούει τό πετούμενον, καί παίζ3 ό 
βασιλέας. (ό υδρόμυλος.)

82. Χαμελά πετα καί άπρα τσιντάζει. (ώσαύτως.)
83. 'Ο πάππομ μ’ό_παχύοχειλον|χέζει κ’ έγώ τρώγω, (ώσαύτως)
84· Ούρανός κ5 ή γή πομπάκιν,

to j  έτράπη εις ε, ώς έν τοΐς βορέας, γενεά, στερεοί κτλ. Ιν οΤς τό πρό τοΰ e 
σύμφωνον άπλογραφεΐται, Ιν δε τοΐς: βορράς, γέννα, στερρός, διπλογραφεΐται, I- 
ξομοιωθέντος τοΰ j  πρός τό παρακείμενον σύμφωνον (πρβλ. τό ά λ λ ο ς  πρός τό 
λατ. alius καί τό ήμέτερον χωρ. άλ^ώς, παρ’ ήμΐν άλέως* ί'δ. καί σημ. 2). 
Ώόν λοιπόν σημαίνω τό άνήκον είς τό πτηνόν (λατ. avis* τ ι ς  αυτής δε κατα
γωγής καί τό ο !ω νό ς= δ ^ ω νό ς= ά ^ ’ωνός=πτηνόν, ούχί δ-’ ώς άλλοι Ιτυμολο- 
γοΰσι).

Σημ. 78 . έν. δν. ά σ τ ρ ο  ν, πληθ. ά σ τ ρ α  καί ά σ τ  ρη, κατά τό δένδρη' 
(ίδ. ?ημ. 66). Έ ν Τραπεζοΰντι δε προφέρουσι τό σ (ώς καί Ιν τφ  κάστρα) ώς το 
Γερμ. sch. Τό δ’ α προφέρεται έν τούτφ τε καί έν τψ  κάστρα ώς ja , δι’ ο&ς 
λόγους άλλοτε θέλομεν είπ'ΐ.

Σημ. 7 9 - π α σ λ α ν ε ύ κ ο  υ μαι * (λ. τουρκ.) σκωριάζω.
Σημ. 80 . κ ο υ τ ό π ο ν  ύποκ. τοϋ κ ο υ τ ί  ν (ΐδ. σημ. 7 1 ) ·—‘ κ ο ν ι δ ό π ο ν  

δποκ. τοϋ κόνιδα. «'Ιστορεί δε (’Αριστοτέλης) δτι έκ τής τών φθειρών Οχείας αί 
κόνιδες γεννώνται» (’Αθην. Δειπν. Τόμ. Β. βιβλ. V III , 352.

Σημ.· 82 . τσινίάζω* άφοδεύω (έπί πτηνών)· ’ισως εχει σχέσιν πρός τό’ κ ι ν ε ' 
ΐΐ>ΰ Εύαγγ. «τά εισερχόμενα ού κινεί τόν άνθρωπον»1 κατά παρσχ. καί συνήθη 
τροπήν τοΰ κ είς τσ. ’Ίσως δε παρά τό: τιλάω , κατά συνήθη πάλιν τροπήν τοϋ1 
τ  είς τσ καί δω?, τοΰ λ. είς ν (ώ ; ή ν 0 ε ν άντί ή λ θ ε ν ) .

Σημ. 8 1 , Ο υ ρ α ν ό ς κατά κρασιν ώς άλλαχοΰ σεσημίίωται*—:π ο μ-π:*·

r

-τά πουδάρια τ^κατσκαβάκίν* 
σιβίλ-σιοίλ πορπατεΐ,
;κή|οντανίθέλ’,  σαλαβάτιν δοι (α)

('Ο άλέκτωρ.)
85. Τέσσερα συννυφαδόπα τασλαεύτ/ έναν λιμνόπον.

(Τά βυζία~τής άγελάδος καί ό γαυλός).
86. Πέντε μαστόρη δουλεύουν άπάν5 ’ς έναν παγιρόπον.

(Τά περιποδίου καί αί βελόναι).
87- Πέντε άδέλφτατχτίζοον έναν όσπίτιν. (ώσαύτως.)
88. 'Ως τό βράδον βοϋκωμένον καί άβούκωτοι τήν νύχταν.

(Τά υποδήματα.)
89. Δέν" άτα κ-ΤΪ πορπατώ, λύν* ατά καί στέκω.

(Τά πέδιλα τών χωρικών.)
90. Βάλ?/ άτο καί κείμαι κά’

(Ό μάνδαλος, ό μοχλός τής Ούρας.)
91λ Έ χω πέντε $δελφόπα, 

σκεπασμένα καλπακόπα.
(Οί δάκτυλοι καί οί όνυχες.)

92. ‘Άσπρα βάλλ’ άτα 
κόκκινα έβγάλλ’ άτα.

(Οί άρτοι.)
93. Σκουμαι καί κάθουμαι.

(Τό φυσητήριον τών χρυσοχόων.)

(α) Διά τών λέξεων: ούρανός καί γή |ννοοΰνται τά άνω καί κάτω τοϋ άλέ- 
κτορος— πομπάκιν, τά π τίλα— σαλαβάτιν. ή κραυγή του.

κ ιν ,  βάμβαξ"— που δ ά ρ ιν  (αμέσως άπό τής όνομ. σχηματισθέν, ώς τό σ τ ο ύ -  
δ ι ν  παρά τήν δνομ. δστοϋν) καί π ο δ ά ρ ι ν  καί π ο (υ) ρ ά δ ι ν ’— κ α τ  σ κ α- 
β ά κ ι ν λ. τουρ. ό λίθος τών πυρείων, ή τσακμακόπετρα-— σ ι β ί λ -a t β ί λ έ- 
πίρρ. τουρκ. σ ιγά -σ ιγά '—π ορ π α τ ώ μάλλον παρά τό π ε ρ ι π α τ ώ  ή τό 
π  ρ ο π α τ  ώ* διότι καί έν τφ  ά π ο ρ γ ε λ ώ  (=περιγελώ μετά προθέματος) 
τό ε έτράπη είς ο·— σ α λ α β ά τ ι ν  ή ομολογία τοΰ συμβόλου τής Μωαμε
θανικής θρησκείας·— δοΐς (άνευ άναδιπλ.), δο!=διδοΐς, διδοΐ*—-τ  « σ λ α ε ύ ω 
λ. τουρκ. λιθοβολώ’—-γ α υ λ ό  ς. Παρ’ ήμΐν έπί τό ϊωνικώτερον κ ω υ λ ί ά κ ι  ν, 

Σημ. 88. Τό βράδον* έν χωρ. τ ο ϋ  β ρ α δ ο ΐ  καί τοΰ— ρβαδοΐ,— β ο υ κ ω»  
μ έ ν ο ι ,  άβ  ο ύ κ ω τ ο ι  εχουσιν ίταλ. καταγωγήν.

Σημ. 92. Β ά λ λ ω  ένν. είς τόν φούρνον.
Σημ. 94 , Μ ε λ ό π ο ν  ΰποκορ. τοΰ: μέλι.



9 ί .  Έ χω δύο τσουκαλοπα καί άπέσ’ έχουν μελόπον 
(Αί ρίνες καί ή μύξα.)

95. Τόν ήλιον κρύφκουμαι, τόν ίσκιον 5κί ςογουμαι.
(Οί άνημμένο,ι άνθρακες.)

96. Ψυχήν κ’ εχ5 καί ψυχήν άνασταίν’.
(Τό λίκνον των νηπίων.)

97. Έχω εναν μουσκαρόπον, καί χορτάρια τρώει καί σαχτάρία 
χέζ\ (Ή καπνοθήκη της καπνόσύριγγος. Τουρκ. λουλέΛ

98. Ό πάππομ μ’ ό παχύοχειλον ’ς σήν νηγήν θαμμένος.
('II μεγάλη ίγδη.)

99. 5Σ ορος έγεννέθα καί 5ς όρος έκαταπλάστα, 
καί έρθα άδά, κί ολοι έδήβα'Γάπό ’πάνου μ’,

(Τό κατώφλιον.)
100. Ψιλά ψ ιλά παιδόπα,

σκεπασμενα καλπακοπα.
(Λί βοΰβαί.)

101. Μικκούτσικον ούρνίτσικον τοΰ κόσμ5 άγαπεμένον.
(Τά χρήματα.)

Ί 02. Στόμαν ’κ εχ’ καί δάκει.
(Ή άκαλήφη.)

Σημ. 95. Κ ρ ύ φ κ  ο υ μ α ι ,  κόπ το μ α ι.—ίσ κ ιο ν ,  συνηθέστερον παρ’ ήμΐν I -  
σ κ ί α · — (ρ ογ  ο ϋ μ α ι  — φοβούμαι. Ούτως άρχα'ίζοντες λέγομεν και π ρ ό γ α τ ο ν  
άντί πρό β α τ  ον (πρβλ. το βλέπω προς τό οωρ. γλέπω).

Σημ. 97 . Μ ο υ σ κ α ρ ό π ο ν  δποκ. τοΰ μ ο υ σ κ ά  ρ ι ν= μόσχος’— σα  χ  τ ά- 
ρ ι ν* ή αιθάλη παρά τό σ τ ά χ τ η — στακτάριον — σαχτάρι(ο)ν — χ  έ ζ ε ι ’ 
καί τό χ  προφέρεται ο'ίς sch πρό τών φωνών ε(αι) καί t(et οι η υ)· πρό δε τοϋ 
α μόνον, καθ’ δσον ένθυμοΰμαι, εν τώ χ  α ν ώ ν ω (παρά τό χαίνω) = σχ !ζομα ΐ 
(έπί οσπρίων έψομένων'. "Οτι δέ τό χ  είχε κατά τήν προφοράν σύγγένειάν τινα  
ποός τό σ οαίνεται ί/. τοΰ Λακωνικού γ ε ρ ω χ  ι α.

« Κ . Πα ταν ’Ασαναν ii'uv  ά γ ε ρ ω χ  ί α;» ( Αριστοφ. Λυσιστρ. 980 . εκδ. 
Th. Bergk.)

Σημ. 99 . Έδήβαν· διέβησαν’ Ιν χωρ.Ιδέβαν.— τό κ α τ ώ φ λ  ι ο ν παρ’ήμΐν, 
λέγεται κ α τ ω 0 ύ ρ ι ν, τό δ’ ά ν ώ φ λ ι ο ν ή  υ π έ ρ θ υ ρ ο  ν, ά π α ν ω -  
θ ύ ρ ι ν .

Σημ. 100.  Ψ ι λ ό ς ’ λεπτός, μικρός.
Σημ. 481 .  Μ ι κ κ ο υ τ  σ ι κ ο ς καί μ ι κ κ ί τ σ ι κ ο ς μετά δυο ΰποκορ· 

καταλ. έκ τοϋ δωρ. μ ι κ κ ό ς. Έ ν Τραπεζοΰντι λέγουσι μ ι  κ κ ο ϋ κ ο ς κα· 
μ ι κ κ ί κ ο ς, ώς τό παρ’ ήμΐν δ λ ι γ ο ύ τ σ ι κ ο ς ,  άπρανίτσικα (Ιπίρρ. 
δποκρ. τοϋ άπράνα) κτλ. λέγουσιν όλιγοΰκος, άπρανί/.α. — Ο ύ ρ ν ί τ σ ι κ ο V 
άγνοώ τήν σημασίαν τής λέξεω;’ άλλοι λέγουσι τ ο υ ρ λ ο υ τ σ ι κ ο ν τούς 
παρά τό τουρκ. τ > ο υ λ ι ο ύ πολυειδές, διαφόρων ειδών’ ίσως δ’ έκ ταύτης  
παρεμορφώθη Ικείνη.

103. Άπάν ’ς έναν σανιδόπον έχω δύο γαϊτανόπα.
(Τό μέτωπον καί οί όφρύες.)

1 0 ί .  Πατούλ’ μαλίν ’ς σό ήλιακόν. ( Ωσαύτως.)
105. Κεΐται ό πάππομ μ’ ’ς σήν νηγήν, 

καί τ έντέρια τ3 ’ς σήν βραχτην.
(Ή κολοκυνθέα.)

106. Έ χω έναν γάιδαρον, φορτώνω καί στείλ’ ά το νες σην χα- 
μελέτεν· έμπαίν’ άπέσ καί τούδάριν άτ άπομέν έξου,

(Τό κοχλιάριο-.'.)
107. Έ χω έναν σουντουκάριν, 

κ’ εχει μέσα κατοικάριν 
’σαν έβγαίν’ τό κατοικαριν, 
ντό ποιω τό σουντουκάριν j

(Τό σώμα καί ή ψυχή.)
108. "Εναν έν, καί γράφ’ καί πάγει.

(Ό κοχλίας.)
109. Έ γώ 3πάγω κ5 έκεΐνο ’πάει, έγώ στέκω κ’ έκεΐνο στέκ.

‘ ‘ ( Η βακτηρία.)

Σημ. 101 .  Π « τ ο ϋ λ ι ν κατ’ άναγραμμ. b. τοϋ τ ο λ  ύ π η, ω και ταυτό
σημόν. Σημαίνει δέ καί τάς τής χιόνος τολύπας’ — μ α λ  λ ί V θρ·.ξ, έριον’ ή 
δέ λέξις τ ρ ί χ α  άπαντα Ιν φράσεσιν’ οΐον «τής τρίχας τό γεφύριν — ο ϊστδς 
Τής Πηνελόπη; (καθ’ δμοιόν τινα μϋθον)’ «τρίχα Ιπόμενεν» ,άπέμεινεν— ο .νγον 
ϊλειψεν. Ή  δέ λ . τ  ρ ι χ  ά ρ I α σημαίνει τά ctjv προβάτων και αιγων έρια ) 
τάς τρίχας τών αιδοίων (Ιν χ ω ρ ίο ις / -ή  λ ι α κ ό ν ,  Ιξώστεγον’ ή λεξις άπαντα 
καί παρά Βυζαντινοΐς’ οΐον παρά Θεοφάνει «καί πρός τά ή λ ι α κ α παραδεί
σους έργασάμενος». ,

Σηα. 105 . Β ρ α χ  τ ή (ίο. σημ. είς τό 29' άλλά λέγουσι και φ ρ α χ  τ  η. 
Σημ. Ί00 . Χαμελέτε (ή) ό μύλος, παρά τό χ  α  μ α  ί ά λ η 0 ω* ωστε άντι 

χ α μ α t λ  έ θ η ή μάλλον χ  α μ α λ έ 0 η ’ ή δέ θηλ.νατάλ. ε αντί η έν πλει- 
σταις λέξεσιν’ οΐον νύφε, άτέ, έκείνε, Έρήνε (κυρ. ονομα) κτλ. Ωσαύτως αν 
τήςης τών πρωτοκλίτων παρ’ήμΐν μέν λέγεται μάλιςα α ς, έν οε τοις χωρ.οις ε ς, 
οΐον κλέφτας, κλέφτες, ψεύτας, ψεϋτες’ τοϋτο δ’Ιν τ ο ΐ ς  βαρύτονοι ς’ διότι λέγουσιν 
άμφότεροι: λαλετής, καλετής, προσκυνητής, διασκευτής (Ιρμηνευτης των 1 ρα
φών, Ιν γένει ό διδάσκων καί άναπτύσσων τι Εκκλησιαστική), κ τ λ . - τ  ο υ  ο α- 
ρ ι ν κατ’ άναγραμμ. άντί οΰράδιν, δπερ ώσαύτως εδχρηστον. Εν Κ εράσου^  
τό άρθρον άναπόσπαστον τοΰ ονόματος θεωρησαντες, τ ο υ ρ α ο ι ν μ-/ ,
σιν άνάρθρως, τ ό  τ  ο υ ρ ά δ ι ν 6ε ένάρΓ)ρως.

Σημ. Ί07 . Κ α τ ο ι κ ά ρ ι ν .  Έ ν Τραπεζοΰντι άντί ταύτης της λ φ ω ς  λέ- 
γουσιν έν τώ α ίνίγματι τούτο): κατι κάτι ’ - π ο ι ώ  προφέρεται άτονως δια την εν
ά'ρσει (ν τ ό) Ι'ντασιν. ,

Σημ. 108 . "Εναν Ιν καί=εΤναί τι, δ (ίδ. καί σημ. είς το 1 .ν αρχη  ̂ _ 
Σημ. 109.  Τό πρόθεμα ε έτέθη είς τό σ ΰ  π=ός έμφασιν, ώς εις το. εγω
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110. E j'j πας κ’ έγώ στέκω, έσύ στέκεις κ’ έ γώ ’πάγω.
(Ό νοΰς.)

111. Ονταν έχω νερόν, πίνω κρασίν, κή δνταν "κ εχω νερόν, πίνω
νεΡον· (Ό μυλωθρός.)

112. Χιλιότρυπον μυριότρύπον,
Σ σά πέντε κάστρ;α δίγ’ άτο, 
ς σό έναν κή άμολλω άτο.

(Τό δίκτυον).
113. Έ χω έναν κουβάριν καί κάμμίαν κι τελειοΰται.

('Η οδός.)
114.  Μακρύς μακρύς καλόγερος, καί ’ς σή’ κοσσάρας τόγ κώλον

κ έφτάνει. ('Ωσαύτως.)
115. Σ όρος έγεννέΟα καί ’ς όρος έκαταπλάστα,

κή όντας ερθα άδά, τ ’ όλονών τόγ κώλον είδα.
('Η διά λοΰσιν σκάφη.)

116. Δακτυλίδιν πετρωτόν,

~δοιρ· Ιγών άντί γ ώ ν =  jo>v, έξ 05 τό δωρ. καί αίολ. ιών καί τό ίταλ. ίο, καί 
J  το γ·ίινος=χεΐνος (διά τοΰτο γραπτέον ανευ άποστρόφου)=δωρ. τήνος· τοι- 

ουτον είναι καί Ιν τφ : Ιτοΰτος=τοΰτος (άρχαιοπρεπέστερον τοΰ)~οδτος.
Σημ. 1 1 1 .  Διότι όταν ό μΰλος £χτ) νερόν, κερδίζων άγοράζει οίνον, Ιν δέ τή  

στειρευσει του νερού μή κερδίζων άναγκάζεται νά πίνη νερόν.
Σημ. 1 1 2  (ίδ. σημ. είς τό 33) -  ά μ ο λ λ ώ· τό ίταλ. mollare.
Σημ. 1 13 .  Κ ά μ μ ί α ν  Ιλλ. τοΰ: φοράν ώσαύτως καί Ιν τφ : μ ί α V οίον 

μίαν (Ιξυπακ. φοράν) δέβα (δπαγε)» κτλ .— τ ε λ ε ι ο 0 μ α ί· λέγουσι καί 
τ  1 ο λ ε 2 ο υ μ α ι. Σημειωτέον οτι τό τ  έν ά'λλαις μέν λέξεσι πρ-φέρεται ώς 
Μ ώ ί wu ένταΰθα, και Ιν τοΐς τινάζω, τυλίζω, ταράζω, τυφλός κτλ.), έν ά'λλαις 
οε, ταις πλεισταις, ώς d  (ώς Ιν τοΐς τατάκχουμαι =  τάσομαι, ταλαιπωρώ καί 
τεληπωρώ, τελειώνω, ώτίν, μυτίν,έ'τερος καί εταιρος=μνηστήρ, Ιραστής.) Τοι- 
αυτη οιαφορά παρατηρεϊται καί έν τή προφορά τοΰ κ, προφερομένου Ινίοτε μέν 
ώς ga, άλλοτε^ δ’ ώς ca. Καί παρά τοΐς άρχαίοις δέ ήτον Ιν χρήσει καί τό 
q (οιαμειναν ώς αριθμητικός χαρακτήρ) έξ ου καί τό λατ. q καί τό τουρκ.

,3 φ)·
 ̂ Σημ. 115. Ό  λ ο ν ώ ν= όλω ν= πάντω ν· έξ όνομ. δλον fj ό'λων (ίδ. σημ. ε ίί

Χ° ,  ° ίτω  *α1 ά τ  0 ν ώ ν===αύτώ ν·= κ  ώ λ ο ν άρσ. οδτω καί ό λουτρός, ά 
κρύος, ο σκολεΤος (το σχολεΐον), ό ψΰχος (6 πυρετός)· ά'λλα δέ ά»σ. μεταχειρί- 
ζονται ώς θηλ οίον, ή μυρμηκβ, ή κόσφα -'ό κόσσυφος), ή άγκώνα (ό άγκών), 
η σιθα (ο »ης), ή στάμα (ό στήμων), ή τούφα (παρά τό: ό Χύ?0ς'= άχ νό ς ά- 
τμός ή σπόγγη (ό σπόγγος)· ϊτ ι  δέ ούδ. άντ’ άρσ. οίον, τό σίδερον (ό σίδηρος) 
καί ι ιτ ι  άλλο.

Σημ. 116.  δ α χ τ υ λ ί δ ι ν διά τόν θόλον του" — ά σ η μ ω τ  ό ν διά το 
ίργυραηδές αύτοΰ. Περί τής λέξεως ά σ ή μ ι ίδέ σημ. Κοραή είς Πρόδρ. έλλ 
* σελ· *8 8 · - ^  ά ν χ α β ρ έ χ ’· έννοοΰνται αί έκ τής καταψύξιως τών άτ-

πετρωτόν κή άσημωτόν. 
πάντα βρέχ’, πάντα χιόνίζ’, 
πάντα έν καματερόν.

(Τό λόΰτρόν).
117. Μακρολεντσου κοσσάρα, 5ς σήν Τραπεζοΰνταν βασίλισσα.

(Τό τηγάνιον.)
118. "Σ όρος έγεννέΟα και ’ς όρος έκαταπλάστα, 

κή όντες έρ6α άδά, δλ’ έμέν έπίστεψαν.
(Ή ζυγός.)

119. ‘Έναν έν κι ολους φορίζ5, κ3 εκείνο έν έγδυστόν.
(Ή  βελόνη.)

120. 'Αδά είμαι κ' έκεΐ εύρείομαι.

Γ° ηχο?·)
121. Αντσαρος, κούτσουρος, κουβαρ?αστός· πετσίν 

εχ , μαλλία κ εχ’· πέρδικας λαλίαν έχ".
('Ο βάτραχος.)

122. Κοΰπα θήκ’ άτο καί γομοΰται,

μών καταπίπτουσαι σταγόνες· -  π  ά ν τ of χ  ι ο ν £ ζ'· |ννοοΰντα, ο! τής
πήξεως των σταγόνων σχηματιζόμενοι κρύσταλλοι- — κ α μ α τ ε ρ ό ν  ωιλ. 
γος, φιλόπονος. “ φίΛίρ-

Σημ. 117.  Μ α κ ρ ο λ ε ν τ  σ ο ύ (τό άρσ. μακρολέντσης) =  μακροσκελής.· 
Παρά τό μάκρος-λέντσα^  (δια τούτο καί μικρογραφώ τήν λ .) =  ώλένη· άλλά  
παρ ημιν το σκέλος· -  ς Τ ρ. β α σ ί λ ι σ σ α· διότι Ιν Τραπεζοΰντι κατα- 
σκευαζονται έντεχνως. Εν Λικοπολεως χωρίοις τό τ η γ ά ν ι ο ν  δωρ. λέ- 
γουσιν τ  α γ α ν ( ι ν ), r

Σημ. 1 »9 "Ε ν α V έ' ν (ίδ.σημ. είς τό 4 0 8 ) · - έ  γ δ υ σ τ ό ς, γυμνός· παρά
ίο . ε γ—έ κ (ιδ. εις το 3 0  σημ.) καί δ υ ω.

Σημ. 120 . Παράβαλε πρός to 93 .
^ Σ η μ . 421. " Α ν τ σ α ρ ο ς  (παρά τό άντσίν =  ποΰς· έν χωρ.) μακρόπους*

• * ° υ Υ  ° “ Ρ “ !  κυ/ !ω ί μ !‘ 1 ° υ ρ ° ς συνεκδ· “ νευ ούΡ“ί· Διά τόν α ύ
τόν λογον ο Φεβρουάριος λέγεται Κ ο ύ ν τ ο υ ρ ο ς -  καί έπειδή έπεκράτησεν
ώς κυρία κλησις αυτου, απεδοθη αύτώ καί τό έπίθετον κ ο ύ τ σ ο υ ρ ο ς ·  
οίον εν τ ν  λογίφ· « Ο Κούντουρος, ό κούτσουρος, καί ό πασσαλοκαύφτης,»δηλ. 
ό άναγκαζων τους ανθρώπους μετα τήν κατανάλωσιν τών ξύλων νά καύσωσι κα' 
πασσάλους" κ ο υ β α ρ , α σ^τ ό ς, στρογγύλος, σφαιροειδής, συνεστραμμένος· 

π ε τ σ ί ν ,  δέρμα. Παρα το πεσκος· τήν αύτήν έτυμολογίαν εχουσι καί τό* 
π ε τ σ έ τ α  καί τό τουρκ. π ε σ κ ί ρ· διότι πάλαι δέρματα μετεχειρίζοντο' 
παντες ώς χειρόμακτρα· τοιουτον καί τό κοχλιάριον, τοιοΰτον καί τό κεράννυμι 
— λ α λ ί  α αιολ.=^= λαλια, οωνή. r  9

Σημ. 122.  Κοΰπα (προφ. c u p a ) Ιπίρρ. προδμυτα.· Παρά τό κύπτω· τό δε 
κούπα (προφ. guba), νεροπότηρον* λεξις πρωτότυπος τοΰ κ ύ π ε λ λ 
γίνής δέ τή κ ύ μ β η ’ - ά  ν ά σ κ ε λ α, έπί νώτα ανεστραμμένος

. Ο V, συγ»-"



1 2 3 .

124 .

ανάσκελα θήκ5 άτο, καί εύκεροΰται.
(ό πΐλος==φέσι.)

Μακρύς μακρύς καλόγερος, τ 5 άντσία τ ’ τσιλεμένα.
(ή έλάτη καί έν γένει τά ρητινοφόρα δένδρα.) 

Άπέσ’ ’ς έναν τηγανόιτον 
είναι δύο όψαρόπα* 
τ’ έναν χλίον, 
τ ’ άλλο κρύο >.

(ό ήλιος καί ή σελήνη έν τώ ούρανώ.)

ΑΠ Ο  Τ Η Σ  Γ Η Σ  
E U  Τ Η Ν  Σ Ε Λ Η Ν Η Ν . (1>

Μ Ε Ρ 0 2  Α ' .

Ε Ι Σ  ΤΗΡί Σ ΕΛΗΙΪΗ Μ .

Α'.

Ο ΤΗΑΕΒΟΑ1ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

Λιαρκουντος του εμφυλίου πολέμου μεταξύ τών Ηνωμένων Πολι
τειών της Αμερικής, συνεστη έν τ?) πόλει Βαλτιμόρη τής έπαρ^ιας 
Μαρυλανδης Σύλλογος τις, μεγάλως έπιδράσας έπί τών μαχίμων 
πνευμάτων του νεου κοσμου. Γνωστόν έστι μετά πόσης ένεργητικότη— 
τος άνεπτυχθη τό στρατιωτικόν αίσθημα παρά τώ λαώ τούτω, τώ 
«παρτιζομένω έξ εφοπλιστών* κολλυβιστών καί μηχανικών. 'Απλοι έμ
ποροι έγκατέλιπον τά γραφεία αύτών καί μετεσχηματίσθησαν είς αυ
τοσχεδίους λοχαγούς, συνταγματάρχας καί στρατηγούς, χωρίς ποτε 
νά ύπερβώσι τήν φλιάν τής στρατιωτικής Σχολής· καί όμως ύπερη- 
κόντισαν κατά τήν τέχνην τοΰ πολέμου  τούς συναδέλφους αύτών 
τοΰ παλαιοΰ κόσμου, καί έκέρδαινον πλειοτέρας μάχας παρ’ έκεινοΓ, 
καθό δαπανώντες άφειοώς σφαίρας, έκατομμύρια καί άνδρας.

’Αλλ’ οί ’Αμερικανοί έφάνησαν έξόχως ύπέρτεροι τών Ευρωπαίων 
κατά την βελοστατικήν ή σφαιροβολικήν επιστήμην, ούχί διά τής τε- 
λειοποιήσεως τοΰ συστήματος τών όπλων, όσον διά τής άσυνήΟους με- 
γεΟύνσεως τών διαστάσεων αύτών, ής τίνος συνέπεια ύπήρξεν ή άγνω
στος μέχρις εκείνης τής εποχής αύξησις τής δυνάμεως τής ριπής. Καί 
καθόσον μέν άφορόί τήν εύθυβολίαν, τήν κατ’ άρέσκειαν διεύθυνσιν της 
βολής, τήν διασταύρωσιν τών πυρών καί τήν έπιτυχή άλλεπαλληλίαν

(1) Συνεγράφη ύπό ’Ιουλίου Βίρνε, μετεγλωττίσθη «’ έλευθέρωί Ικ το3 Γαλ* 
λικου υπο I# Μ. 'Ρατΐτάργου·



τών υποβρυχίων βλημάτων, ot Αγγλοι, οι Γάλλοι και οί Πρώσσ3£ 
ήσαν πολλώ υπέρτεροι* πλην τα τηλεβόλα, τα όβουι-ΐα και οί όΛμοί 
αύτών η σαν άπλα πιστόλια τοΰ χόλπου, παραβαλλόμενα προς τάς φο— 
βέράς βαρυουλκούς μηχανας τοΰ Αμεριχανιχοΰ πυροβολικοΰ.

Τό πραγμα εννοείται εύκόλως. Ο 1 ανκαΐος ( ) είναι ό πρώτος μη
χανικός τοΰ κόσμου, όπως ό Ιταλός είναι μουσικός καί ό Γερμανός φι
λόσοφος, τουτέστιν έκ γενετής’ φυσικωτατον ήν άρα νά μεταφερη απα- 
σαν τήν τολμηράν αύτοΰ ευφυΐαν είς τήν επιστήμην της σφαιροβολίας- 
Έκ τούτου δέ παρήχθησαν τά γιγάντεια εκείνα τηλεβόλα, ήττον μέν 
ωφέλιμα τών μηχανών τής ραπτικής,, άλλ έντοσούτω κινοΰντα ύπέρ 
παν άλλο προϊόν τής μηχανικής τήν εκπληξιν καί τόν θαυμασμόν. Γνω
στά εΐσι τά θαυμάσια τοΰ είδους τούτου μηχανουργήματα, τά γέροντα 
τά τρομερά ονόματα τοΰ Δαλγκρέν, τοΰ Παρώτου χαί τοΰ Ρόδμαν, καί 
ενώπιον τών οποίων προσκλίνουσι μετά ταπεινώσεως τά Άρμστρόγκεια
τηλεβόλα. ,

Καθ’ ήν έποχήν λοιπόν διεδραματίζετο ή αιματηρά έκεινη παλημε- 
ταξύ τών νοτείων καί τών βορείων, οί πυροβολισταί εχαιρον μεγάλην 
ύπόληψίν. Αί εφημερίδες τής Συμπολιτείας ένεκωμίαζον μετ’ ενθουσια
σμού τ ά ς  εφευρέσεις αύτών, καί οί πάντες, μηδ5 αύτοΰ τοΰ εύτελεστέρου 
μικρεμπόρου καί τοΰ ήλιθιωτέρου χάσχακος έξαιρουμένων, έβασάνιζον 
νυχθημερόν τά κρανία αύτών είς τούς υπολογισμούς τών παρατολμότε
ρων παραβολικών γραμμών. ^  ^

"Οθεν, όταν ’Αμερικανός τις συλλαβή μίαν ιδέαν, ζητεί δεύτερον 
’Αμερικανόν ίνα συμμερισθη αύτήν άμα δέ γίνωσι τρεις, ό μέν εις προ- 
χειρίζεται είς πρόεδρον, οί δ’ έτεροι δύο είς γραμματείς. 'Όταν ό άριΟμός 
αύτών αύξηση μέχρι τεσσάρων, όνομάζουσι τόν τέταρτον τοΰτονάρ- 
χειοφύλακα, καίτό γραφείον άρχεται άμέσως τών έργασιών αύτοΰ· οταν 
8έ μέχρι τών πέντε, συγκαλοΰσι γενικήν συνεδρίασιν, καί ό Σύλλογος 
εγκαθιδρύεται όριστικώς. Τοιοΰτότι συνέβη έν Βαλτιμόρη* ό πρώτος ά- 
νακαλύψας νέον σύστημα τηλεβόλου συνεταιρίσθη μετά τοΰ πρώτου 
χύτου καί τοΰ πρώτου τορευτοΰ, οί δέ τρεις ούτοι έφευρεταί άπετέλε- 
σαν τόν πυρήνα τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου (Gun-Club), δστις μετα 
ενα μήνα άπό τής συστάσεως>ύτοΰ ήρίθμει χίλια οκτακόσια τριάκοντα

(*) Y ankee σκωπτική παρωνύμια τών ’Αμερικανών τής άρκτώας Συμπολι
τεία,-, διδομένη αΰτοΐς παρά τών "Αγγλων, 8ν τρόπον καί οδτοι άντιφιλοίωρουβ* 
νβΆ  Ά γ γλο υς  δια τοϋ επίσης χλευας-ικοϋ π α ? * τ σ ο υ κ λ ί ου. Jotin  &UU.

■̂ρια τακτικα και τρίακοντα χιλιαοας πεντακόσια έβδομήκοντα πέντε 
άντεπιστέλλοντα μέλη.

Οπως έγγραφή τις τακτικόν μέλος τοΰ Συλλόγου τούτου, ώφειλε 
να επινόηση ή τουλάχιστον νά τελειοποίηση τηλεβόλον τι, είτε οίονδή- 
ποτε έτερον πυροβόλον οπ} ον. Καί έντοσούτω οί έφευρεταί τών τε
λειότερων πολύκροτων (revolvers), τών οπισθογεμών καραβινών ή 
τών πιστόλοφορων σπαθών, δεν εχαιρον τήν αυτήν ύπόληψίν, οΓαν οϊ 
χατασκευασται τών τηλεβόλων, κ Η φήμη καί ή τιμή, ών άξιοΰνται 
ο ι τελευταίοι ούτοι, (ειπεν ημέραν τινά είς τών σο^ών άγορευτών τοΰ 
i ηλεβολικοΰ Συλλογου,) είναι σχετική πρός τόν όγκον τών τηλεβόλων 
αύτών, καί χατ εύθυν λόγον τοΰ τετράγωνου τών ύπό τών βολών αύ
τών διανυομενων άποστάσεων.» Μικρόν ετι, καί ολόκληρος ό τοΰ Νεύ- 
τωνος νόμος έπί τής παγκοσμίου έλξεως θά μετεφερετο καί είς τήν 
ηθικήν διάταξιν άντιστρόφως.

Τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου άπαξ συστηθέντδς, εύκόλως κατανοεί 
έκαστος όποιον εύρυ σταοιον ηνοιχθη εις τό έφευρετικόν πνεΰμα τών 
Αμερικανών. Ια τοΰ πολέμου όργανα προτεκτησαντο κολοσσιαίας 
οιαστασεις, αί οε βολαι αύτών, ύπερπηόώσαι τά διαγεγραμμένα όρια, 
χατέφθανον και έόιχοτομουν πολλάκις τούς πολύ μακράν άνυπόπτως 
περιδιαβαζοντας αθώους. Απέναντι τών έφευρέσεων τούτων ούδέν έστ- 
μαινον τα οειλα όργανα τοΰ ευρωπαϊκοΰ πυροβολικοΰ, αύτό^ρημα νά
νοι ένώπιον γιγάντων, ώς γίνεται τοΰτο δήλον έκ τών εξής ύπολο- 
γισμών.

Αλλοτε, κ α τ ά  τ ο ύ ς  κ α λ ο ύ ς  χρόνους, σφαίρα τών τριάκοντα 
εξ, βαλλόμενη είς άπόστασιν τριακοσίων ποίών, διεπέρα τριάκοντα 
εξ ίππους κατά πλευράν τεθειμένους καί έξήκοντα οκτώ άνθρώπους. 
Τοΰτο δέ ήν ή νηπιακή ηλικία της τέχνης, καθότι άττό τής έποχής 
εκείνης τά βλήματα διεπράξαντο τεραστιας προόδους. Τό τηλεβόλον 
.οΰ I οομαν, βαλλον εις επτα μιλιών άπόστασιν σφαϊοαν ^υγιΤουσαν 

ημισυν τόννον ή πεντακόσια χιλιόγραμμα, ήδύνατο νά θερίση εύχερώς 
εκατόν πεντήκοντα ίππους καί τριακοσίους άνθρώπους. Προετάθη μά
λιστα είς τόν Σύλλογον νά γίνη δοκιμή τοΰ πειράματος τούτου* πλήν, 
καίτοι οί ίπποι συγκατένευσαν νά καθυποβληθώσιν είς αυτό, οί άνθοω- 
ποι όμως κατά δυστυχίαν άττέσχον.

Όπωςδήποτε τά άποτελέσματα τών τηλεβόλων τούτων ήσαν όλε- 
Φριω .α ια, εις εκαστην οε εκκένωσιν αυτών οί άγωνισταί έπιπτον ώς 
©ί στάχείς ύπό τό δρέπανον τοΰ θεριστοΰ. Απέναντι τοιούτων τεραςίων
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βλημάτων ποίαν σημασία'; ήόύνατο νά εχη ή περίφημος εκείνη σφα?ρΰί, 
ήτις έν έτει 1587 κατέστητεν είς Κουτράς είκοσιπέντε άνδρας έκτος 
μάχης; καί ή άλλη εκείνη τοΰ Ζόρνδωφ, ή φονεύσασα τω 1758 τεσ
σαράκοντα στρατιώτας; είτε αυτό το περίφημον Αυστριακόν τηλεβό- 
λον τοΰ Κέσσελσδορφ, ουτινος έκαστη βολή έθανάτωνεν έβδομήκοντα 
έχΟρούς; Τί ήσαν τά ιστορικά έκανα πυρά της Ίένης καί τοΰ Ώςερ- 
λιτς, άτινα άπεφάσιζον περί της τύχης της μάχης, άπέναντι τών όν
τως καταπληκτικών βλημάτων τοΰ όμοσπονδιακοΰ πολέμου; Κατά τήν 
μάχην τοΰ Γέτισβουργ, κωνική σφαίρα, έκσφενδονισθεϊσα ύπό ραβδωτοί» 
τηλεβόλου, προσέβαλεν εκατόν έβδομήκοντα. τρεις στρατιώτας της 
'Ομοσπονδίας* κατά δέ τήν διάβασιντοΰ ποταμού Ποτόμακ, μία σφαίρα 
'Ροδμαν έπεμψε διακοσιους οεκαπεντε νοτίους εις άλλον άφ&υκ ,ως 
καλύτερον κόσμον. Πλήν δέν είναι δίκαιον νά μή άναφέρωμεν καί περί 
φοβεροΰ τίνος όλμου, έπινοηθέντος ύπό τοΰ Τζών Μάστωνος, διακεκρι
μένου μέλους καί ισοβίου γραμματέως τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου, 
ουτινος τά άποτελέσματα ησαν άλλεοτροπως θανατηφόρα, καθότι οιαρ- 
ραγείς ένω έδοκιμάζετο, επεμψεν εις πέταυρον  ̂άδου τριακόσια τριά
κοντα έπτά άτομα, άδιάφορον άν δέν ήσαν έχΟροί.

Τί δύναταί τις νά άντιπαραΟέση είς τοιούτους άριθμούς, τοσούτω 
εύγλώττως λαλοΰντας; ούδέν. 'Ώ ςε όφείλομεν νά παραδεχθώμεν άνευ 
αντιλογίας τούς ύπολογισμούς τοΰ στατιστικιςοΰ Πιτκέρνου, δστις, δι- 
αιρέσας τόν άριΟμόν τών ύπό τών σφαιρών βληΟέντων Θυμάτων μετά 
τοΰ τών μελών τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου, ευρεν, ότι έκαστον τών 
μελών τούτων έφόνευσε διά λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ν  του, κατά μέσον όρον, 
δύο χιλιάδας τριακοσίους έβδομήκοντα πέντε άνΟρώπους καί έν κλασμα.

’Εκ τοΰ άΟροίσματος τών ποσών τούτων καταοηλον γίνεται, ότι κυ- 
ριωτέρα ένασχόλησις τοΰ σοφοΰ τούτου σωματείου ήν ή καταςροφή τοΰ 
ανθρωπίνου γένους καλυπτομένηύπό φιλανθρωπικόν σκοπόν, καίήτελειο- 
ποίησις τών οπλών τοΰ πολέμου, Οεωρουμένων ώς οργάνων προόδου. 
“Ητο λεγεών άγγέλων ολέθρου, συνεταιρισθέντων όπως καταστρέ^ωσι

ΊΟΙ)ζ UtOU£ „ r c ν ^
Έν τούτους όφείλομεν νά προ^θέσωμεν, οτι οί ΎανκαΐοΓούτοι, φυσεε 

ριψοκίνδυνοι καί τολμηροί είς πάσαν έπιχειρησιν, δεν περιωρίζοντο μό
νον είς άπλάς συζητήσεις καί είς άβλαβεϊς διατυπώσεις, άλλ’ έν άνάγ- 
κη έπλήρωναν καί διά τής ιδίας αύτών ζωής. 'Ώστε μεταξύ τούτων. 
ήριΟμοΰντο αξιωματικοί παντός βαθμοΰ, λοχαγοί ή στρατηγοί, στρα- 
ν.ωτ'.κο:. πάσης ηλικίας, οί μέν ποιοΰντες τό πρώτον αύτώ'; βήμα εις
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*τό σταοιδν τών όπλων, οί δέ γηράσαντες ήδη έπί τοΰ κιλλίβαντος τώ') 
τηλεβόλων, 1 ϊλεϊστοι έξ αύτών επεσον "είς τό πεδίον τής μάχης, κα* 
τών τοιούτων ηρώων τά ονόματα διέπρεπον εις τό βιβλίον τής τιμής 
τοΰ Ιηλεβολικοΰ Συλλόγου* έκ δέ τών έπανελθόντων οί πλεΐστοι έ- 
φερον έπί τοΰ σώματος τά σημεία τής άδιαφιλονεικήτου αύτών άνδρίας» 
ϋακτηρίαι, ξύλιναι κνήμαι, τεχνητοί βρα;/ίονες, άγκιστροειδεΐς χεΐοες, 
σιαγόνες έξέλασΐικοΰ κόμμιος (caoutchouc), κρανία έξ αργύρου, ρίνες 
έκ πλατινης, ούδέν έλειπε πρός καταρτισμόν τελείας άνθρωπολογικής 
συλλογής, καί ό προμνημονευΟείς Πιτκέρνος ύττελόγισεν, ότι έν τώ Τη- 
Λεβολικώ Συλλόγω μόλις είς βραχίων άναλογει διά τέσσαρα άτομα-, 
και ούο μόνον κνήμαι δι’ έξ.

Αλλ οί γενναίοι ούτοι τηλεβολισταί δέν έφρόντιζον περί τοσούτω 
αναξίων λόγου πραγμάτων, καί ήσθά'.οντο δικαίως κορυφουμένην τήν 
ύπερηφάνειάν τω';, όταν τό δελτίον μάχης τινός άπεκάλυπτεν άριΟμόν 
θυμάτων δεκαπλάσιον τής ποσότητος τών δαπανηΟεισών σφαιρών.

Εν τούτοις άνέτειλε μία ημέρα, ημέρα άποφράς καί έπάρατος, καθ’ 
ήν ή ειρήνη ύπεγράφη ύπό τών έπιζησάντων πολεμιστών, καί τότε ό 
τών μαχών κρότος επαυσε κατά μικρόν, οί όλμοι έσίγησαν, τά έπ’ άό- 
ριστον έπιστομισθέντα τηλεβόλα καί όβουζοβόλα είσήλθον κ εκλ ιμ έ -  
νην εχοντα τήν κεφαλήν  είς τά οπλοστάσια, αί σφαιραί έ- 
πεσωρεύθησαν είς τάς άποθήκας, τά αιματηρά έπεισόδια έλη- 
σμονήθησαν, ό άναξ βάμβαξ έφύετο μεγαλοπρεπώς έπί τών άφθόνως 
παχυνθεισών πεδιάδων, τά πένθιμα ενδύματα έπαλαιώθησαν μετά τών 
θλίψεων, ό δέ Τηλεβολικός Σύλλογος διετέλει βεβυθισμένος είς βαΟειαν 
απραξίαν.

Φιλόπονοι τινες καί άνένδοτοι έργοδιώκται ένησχολοΰντο είσέτι είς 
βελοστατικούς υπολογισμούς, καί ώνειροπόλουν διηνεκώς γιγαντώδεις 
βόμβας καί άπαραμίλλουςολμους· πλήν κατάτίήόύναντο νά ώφελήσωσιν 
αίμάταιαι θεωρίαι άνευ πρακτικής έφαρμογής; "Ωστε αι αιθουσαι τοΰ 
Συλλόγου ήρημώθησαν, οί ύπηρέται έκοιμώντο είς τούς άντιΟαλάμους, 
αί έφημερίδες εύρωτίων έπί τών τραπεζών, τά δέ αξιότιμα μέλη, άλ
λοτε τοσούτω ζωηρά καί θορυβώδη, ήδη δέ σιωπηλά καί νυσταλέα ένε
κα τής καταράτου ειρήνης, παρεδίδοντο είς τά ονειροπολήματα τής 
πλατωνικής σφαιροβολίας.

κ Απελπισία! άνέκραξε μίαν εσπέραν ό γενναίος Τόμ Χοΰντερ, 
ένώαί ξύλιναι αύτοΰ κνήμαι άπηνθρακοΰντο έν ζτ, θερμάστρα τοΰ συλ
λαλητηρίου τοΰ Συλλογου. Οποια καταστρεπτική άπραξία! οποία ά-



νοπόφορος ϋπαρξις! Που είνε ά  καιροί, καθ’ ούς ιό τηλεβόλον μάς ί -  

ξύπνιζεν έκάστην πρωίαν διά τών χαρμόσυνων έκπυρσοκροτήσεων του;'.
■— Οι χρόνοι ουτοι παρήλθον ανεπιστρεπτί, ύπέλαβεν ό ζωηρός 

Βίλσβυ, προσπαθών νά τανύση τούς βραχίονας, οίτινες τώ ελειπον. ί ΐ !  
πόσον είμεθα τότε εύδαίμονες'! Εκαστος έπε\οει τό οβου^οοολαν τουΤ 
καί, μόλις αυτό έχύνετο, έτρεχε νά τό δοκιμών] κατέναντι τών εχθρών- 
έπανερχόμε',ος δε έν θριάμβω, ήξιοΰτο συγχαρητήριου παρά τοΰ - ε : -  
μαν ή χειραψίας παρά τοΰ Μακ-κλέλλαν! Ενώ σήμερον οί αξίωμα— 
τικοί έπέστρεψαν είς τά γραφεία των, και άντι βολών στέλλουσιν εις 
τους εχθρούς αβλαβείς σφαίρας βάμβακος. Α ! μά την γενειαοα τοΰ 
γερο-Σατάν, τό μέλλον τοΰ πυροβολικοΰ άπώλετο διά τήν ’Αμερικήν!

—  Ναι, Βίλσβυ, εκραξεν ό επίσης άχειρ συνταγματάρχης Βλομ- 
σβερρύ· είμεθα. τό- παίγνιο > σκληράς απάτης! 'Ημέραν τινά παραιτοΰ- 
μεν τάς ήσυχους έξειςμας, γυμναζόμεΟα είς τόν χειρισμόν τών όπλων,, 
άφινομεν τήν Βαλτιμόρην καί σπευοομεν είς το πεοιον τής μάχης, άνα— 
δεικνυόμεΟα ήρωες, μόλις δέ παρέρχονται δύο ή τρία έ'.η, καί ιδού ή- 
μεις άναγκαζόμε\οι νάάπολεσωμεν τούς καρπούς τοσουτων πο'.ωνκαι 
μό/θων, νά άποναρκωθώμεν άπό άξιοΟρήνητον άργίαν, καί νά κρύπτω- 
μεν τάς χεΐρας είς τά θυλάκιά μας.»

Έ ν τούτοις,μεθ’ όλην τήν ορμήν τώνλογωντου, ό γενναίος συνταγμα
τάρχης άπέσχε τοΰ νά παραςηση οι’ άναλόγου σχήματος τήν άργιανΤ 
είς ήν ήτο καταδεδικασμένος, όχι βεβαίως διότι τώ ελειπον τά Ουλακια.

κ Καί ούδεμία έλπίς πολέμου! είπε τότε ο περίφημος Ι^ων Μαζ·ων  ̂
ξέων διά τοΰ σιδηροΰ άγκιστρου του τό έκ γκουτταπέρκης κρανίον 
του. Ούδ’ έλάχιστον νέφος είς τόν ορίζοντα, και τοΰτο, ένώ τοσαΰτα 
ετι λείπανται είς τήν έπιστήμην τοΰ πυροβολικοΰ! Εγω, ό οποίος σας 
ομιλώ, έτελείωσα σήμερον τό πρωί εν νέον σχεόιον όλμου, προωρισμε- 
νου νά μεταβάλη τούς νόμους τοΰ πολέμου !

—  ’Αληθινά-, ύπέλαβεν ό Τόμ Χούντερ, άναπολών άκουσίως τήν 
τελευταίαν δοκιμήν τοΰ έντιμου Τζών Μάστωνος.

—  Ναι, βέβαια, άπήντησεν ούτος. Πλήν εις τί Οά χρησιμεύσωσΓ 
τοσαΰται έπιτυ^εΐς μελεται, τοσαΰται κατανικηθεΐσαι ουσχερειαι, Δον 
είναι αυτό /ρημα ματαιοπονία καί απώλεια χρόνου; Οί λαοί τοΰ νέου 
κόσμου φαίνεται ότισυνεφωνησαν να ν_ησο.)σι τοΰ λοιπού ένειρηνη, καιroc 
ή  ή μ ε τ έ ρ α  λίαν φιλοπόλεμος έφημερίςΤ ό Βή μ α προμαντεύει προσεχείς- 
καταστροφάς, ώς άφευκτους συνεπειας τής σκανόαλωίους αυζησεω^ 
τοΰ πληθυσμού-

-  Έντοσούτω, Μάστων, έπανέλαβεν ό συνταγματάρχης Βλομ* 
σβερρύ, έξακολουΟοΰν νά σφάζωνται είς τήν Ευρώπην πρός υποστήριξή 
τ^ς αρχής τών έθνικοτήτων!

—  Αί, καί τί μέ τοΰτο;
—  Τοΰτο σημαίνει, οτι ήμποροΰμεν νά έπιχειρισθώμεν μίαν άπό*· 

πείραν άποστολής έκεΐ κάτω, και εάν δεχΟώσι τάς υπηρεσίας μας. . .
—  Καί νομίζεις, εκραξεν ό Βίλσβυ,* ότι είναι εύχάριστον νά κατα- 

σκευάζη τις όπλα έπ5 ώφελεία τών ξένων;
—  Προτιμότερον τοΰτο, παρά νά μή κατασκευάζη όλως διόλου.
—  Άναμφιβόλως, είπεν ό Τζών -Μάστων, είναι καλύτερον τοΰτο' 

πλήν ούτε καν πρέπει νά σκεφθώμεν περί τοιαυτης άποστολής.
—  Κοκ ό λόγος; ήρώτησεν ό συνταγματάρχης;
—  Διότι είς τόν παλαιόν κόσμον εχουσι πάντη άλλοκότους ιδέας 

.περί προόδου, αίτινες θέλουν συγχύσει τάς Άμερικανικάς έξεις μας» 
Οί άνθρωποι αύτοί αδύνατον νά έννοήσωσιν ότι ήμπορει νά γίνη τις άρ- 
χιστράτηγος πριν ή υπηρέτηση ώς άνθυπολοχαγός, τό όποιον καταντά 
τό αυτό ώς νά είπωμεν, ότι δέν είναι δυνατόν νά ήναί τις καλός πυρο- 
βολιστής άν δέν εχυσεν ό ίδιος τό πυροβόλον του! Αύτό οά είναι όρθά 
κοφτά. . ,

—  Παραλογισμός! διέκοψεν ό Τόμ Χούντερ, χαράττων διά μαχαι
ριδίου έντομάς είς τόν άγκώνα του θρονιού του· καί άφοΰ εφθασε τό πράγ
μα έως έδώ, βλέπω ότι άλλο δέν μένει πλέον παρά νά ένασχοληθώ- 
μεν είς τήν φυτείαν τοΰ ταμβάκου,'ή είς τό καθάρισμα τοΰ ελαίου τής 
φαλαίνης!

—  Πώς! εκραξεν ό Τζών Μάστων διά φωνής ήχηρας* λοιπόν δέν 
θά δυνηθώμεν ν’ άφιερώσωμεν τά τελευταία ετη τοΰ βίου μας είς τήν 
τελειοποίησιν τών πυρ οβόλων όπλων! Λοιπόν δέν θέλει παρουσιασθή νέα 
περίστασις διά νά δοκιμάσωμεν τήν ορμήν τών βολών μας, καί ή ατ
μόσφαιρα δέν θέλει ποτέ σελαγισθή άπό τάς άστραπάς τών τηλεβόλων 
μας! Δέν θά έπιτυμβή άράγεκαμμία άλληλεθνής δυσχέρεια, ήτις νά 
μας βιάση νά κηρύξωμεν τόν πόλεμον έναντίον υπερατλαντείου τινός 
Δυνάμεως! Οί Γάλλοι δέν θά βυθίσωσι κανέν πλοιόν μας, ή οί "Αγ
γλοι δέν θά κρεμάσωσιν, έναντίον τοΰ δικαίου, τρεις ή τέσσαρας 
ομοεθνείς μας!

—  Όχι, Μάστων, άπήντησεν ό συνταγματάρχης Βλομσβερρύ, 
τοιαύτην ευδαιμονίαν δέν θά τήν άξιωθώμεν ποτέ! Κανέν έκ τών περι
στατικών τούτων δέν θά έπισυμβή, και άν συμβή ακόμη, ήμεΐς δέν Οά



ώφεληθώμεν έξ αύτοΰ. Τό εύερέθιστον τώ ν’Αμερικανών έλαττοΰταί η-* 
μέρα τ?ΐ ήμερα, καί άπωλέσαμεν τήν γοητείαν μα'ς!

—  Nat, τατε'.'ούμεθα! ύπέλαβεν όΒίλσβυ.
—  Καί μας εξευτελίζουν! άνταπήντησεν ό ΤόμΧοΰντερ.
— Ολα αύτά είναι άληθή, ανέκραξε μετά νέας ορμής ό Τζών 

Μάστων. Ήμποροΰν νάεύρεθώσι χίλιαι άφορμαί πολέμου είς τόν αέρα', 
καί έντοσούτω δέν πολεμουν! Κάμνουν οικονομίαν βραχιόνων και 
κνημών, καί τοΰτο πρός όφελος τών άνθρώπων, οιτινες εύρίσκονται 
είς απορίαν πώς νά έπασχολήσωσι τά μέλη ταΰτα τοΰ σώ
ματός των. ’Ιδού μία αφορμή πολέμου, χωρίς νά ζητησωμεν 
άλλ ας τόσον μακράν: ή Βόρειος ’Αμερική δέν άνήκεν άλλοτε είς τούς 
'Άγγλους;

—  ’Αναμφιβόλως, άπεκρίΟη ό Τόμ Χοΰντερ, άνακινών μετ οργής- 
τό πΰρ διά τής άκρας τής βακτηρίας του.

—  Αί, λοιπόν! διατί καί ή ’Αγγλία αύτή νά μή άνήκη είς τούς 
’Αμερικανούς;

—  Τοΰτο είναι δίκαιον, ύπέλαβεν ό συνταγματάρχης Βλομσβερρύ,
—  'Υπάγετε έν τούτοις νά προτείνητε τοιοΰτό τι είς τόν Πρόεδρον 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, εκραξεν ό Τζών Μάστων, καί θέλετε ίοει 
πώς Οά σάς ύποδεχΟή.

— Θά μάς δεχΟτ) κακώς, έψιΟύρισεν ό Βίλσβυ μεταξύ τών τεσσά
ρων όδόντων, τούς οποίους έσωσεν έκ τής μάχης.

—  Μά τήνπίστιν μου, εκραξεν ό Τζών Μάστων, είς τάς προσεχείς 
έκλογάς τίποτε άς μή περιμένη άπό τήν ψήφόν μου!

—  Ούτε άπό τάς ίδικάς μας! άπήντησαν έκ συμφώνου οί αρειμά
νιοι ούτοι άπόμαχοι.

—  Καί διά νά τελειώσω μιά καί καλή, ορκίζομαι ότι, άν δέν μα 
χορηγηθ'/ί συντόμως ή εύκαιρία τοΰ νά δοκιμάσω τόν νέον όλμον μου 
είς πραγματικόν πεδίον μάχης, δίδω τήν παραίτησίν μου ώς μέλος 
τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου, καί υπάγω νά παραχωρώ είς τάς σαβά 
νας τοΰ Άρκανσάς!

—  Σέ άκολουθοΰμεν καί ήμεΐς! » έκραξαν έν χορώ οί Οιασώται τοΰ; 
τολμηροΰ Μάστωνος.

Είς τοιοΰτο λοιπόν σημεΐον διετέλουν τά πράγματα, τά πνεύματα 
έξήπτοντο έπί μάλλον, ό δέ Σύλλογος έπαπειλεΐτο ύπό έντελοΰς δια- 
λύσεως, όταν άπρόοπτόν τι συμβεβηκός ήλθεν, ώς έκ μηχανής θεός,, 
ί'να άποτρέψη τήν λυπηράν ταύτην καταστροφήν.

Τήν επαύριον τής συνομιλίας ταύτης, έκαστον μέλος τοΰ Συλλό
γου έλάμβανεν εγκύκλιον, περιέχουσαν τάδε :

Έν Βαλτιμόρη, τί| 3 ’Οκτωβρίου.

« Ο προεορος τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου λαμβάνει τήν τιμήν νά 
» γνωστοποίηση είς τούς συναδέλφους αύτοΰ, ότι κατά τήν συνεδρίασιν 
» της 5ης ενεστώτος θέλει έκθέσει άνάκοίνωσίν τινα σπουδαιοτάτην καί 
» λίαν ένδιαφεροϋσαν. Παρακαλεΐ λοιπόν τά έντιμα μέλη όπως, μετά 
» τήν λήξιν τών έργασιών αύτών, εύαρεστηΟώσι νά παρευρεθώσιν είς 
» τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων. »

Ό  πρόθυμος σνγάδί.Ιψο(;
1ΜΠΕΓ ΒΑΡΒ1ΚΑΝ Π. Τ. Σ.
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#  ΑΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΑΡΒΙΚλ Ν.

Τήν 5ην Οκτωβρίου, κατά τήν ογδόην εσπερινήν ώραν, πλήθος ά- 
μετρον συνέρρεεν είς τάς αίΟούσας τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου, καθότι 
ού μόνον άπαντα τά έν Βαλτιμόρη διαμένοντα μέλη προσήλθον είς 
την προσκλησιν τοΰ προέδρου αύτών, άλλά καί τά πλεΐστα τών άντε- 
πιστελλοντων μελών κατέφθασαν διά τοΰ σιδηροδρόμου καί άπεβιβά- 
ςοντο κατά έκατοστύας είς τάς οδούς της πόλεως· ώστε, μεθ’ όλον 
αυτής το μεγεθος, ή αίθουσα τών συνεδριάσεων έφαίνετο άνεπαρκής 
όπως περιλαβη άπασαν έκείνην τήν λεγεώνα τών σοφών. Έκ τούτου 
λοιπόν έπλημμυριζον οΰτοι είς τάς γειτνιαζούσας αίΟούσας, είς τά 
βάθη τών διαορομων, καί μέχρις αύτών τών έξωτερικών αύλών, όπου 
ανεμιγνυοντο μετά τοΰ άπλοΰ λαοΰ παρά τάς θύρας τοΰ καταστή
ματος· και επειοή έκαστος έπροσπάθει νά είσχωρήση είς τάς πρώτας 
τάξεις, οί παντες οε έφαίνοντο διψώντες νά μάθω:ι τήν σπουδαίαν 
άνακοινωσιν τοΰ Βαρβικάν, ώθουν άλλήλους, συ'.ωστίζοντο καί άνετρέ- 
ποντο πολλάκις, μετά τής ίδιαζούσης έκείνης έλευθερίας είς τούς 
λαούς, τούς άνατραφέντας έν ταΐς ίδέαις τής αύτοδιοικήσεώς.

Αδύνατον ήν είς τόν τυχόν εύρεθέντα τό έσπέρας έκεΐνο έν Βαλτι- 
μόρη ξένον νά κατορθώτη, καί έπί τιμγϊ χρυσίου άκόμη, νά είσχωρήση 
είς την μεγάλην αίθουσαν, ήτις ήτο άποκλειστικώς ώρισμένη διά τά



ταχτικά κα: άντεπιστέλλοντα μέλη· καϊ αύτοί δέ οί πρόκριτό', του α» 
στεως καϊ οί προύχοντες του συμβουλίου τών επιμελητών της πο* 
λεως, μή δυνάμενοι νά τοποθετηθώσιν εν αύτ?), ήναγχάσθησαν νά άνα- 
μιχθώσι μετά τοΰ πλήθους, Γνα κατορθώσωσι νά ύποκλέψωσιν οπωσ
δήποτε τά έκ τοΰ έσωτερικοΰ νέα.

Έν τούτοις ή διασκευή καί ή διάταξις τής άπεράντου εκείνης αι
θούσης παρείχε λίαν περίεργον άποψιν, τό δέ σύνολον έφαίνετο θαυ-

λου, άληθές πελώριον τρίχαπτον έκ χυτοΰ σιδήρου τεχνηέντως σφυρη 
λατημένου. Πανοπλίαι έκ πλατύστομων τυφεκίων, πυροβόλων, καρα- 
βινών, καί παντός άρχαίου ή νεωτέρου όπλου έκαλυπτον τούς τοίχους, 
άποτελοΰσαι ποικίλα συμπλέγματα. Τό φωταεριον έξεπεμπε τάς φλο- 
γας αύτοΰ άπό τοΰ στόματος χιλιάδων πολύκροτων πιστό),ίων, συνηρ- 
μοσμένων έν σχήματι πολυελαίου, ένω λυχνίαι πολύφωτοι συγκεκρο- 
τημέναι έκ καραβινών καί λύχνο στάται έκ τυφεκίων ήρμοσμενων εις 
άπλοπυραμίδα καί φλόγας έρευγομένων, συνεπληρουν τόν λαμπρόν τοΰ
τον φωτισμόν. Σχέδια τηλεβόλων, δείγματα ορειχάλκου, ςοχαστήρες 
■πυροβόλων καταΐέτρυπημέ οι, πλάκες συντρίβει σαι ή πιεσθεΐσαι ύπό 
τής ορμής τών σφαιρών τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλογου, πληΟύς πιεςρων 
καί μάκτρων τών τηλεβόλων, κομβολογια έκ βομβών, περιδεραια έκ 
βλημάτων, άνθοδέσμαι έξ όβουΓίων, άπαντα έν συντομία τά όργανα 
τοΰ πυροβολικοΰ έξέπληττον τό ομμα ένεκα τής καταπληκτικής αυτών 
διατάξεως, καί διήγειρον παντοίας ιδέας έν τώ πνευματι τοΰ παρατη- 
ρητοΰ ώς έκ της παραδόξου άντικαταστατεως τής φυσεως και τοΰπροο- 
ρισμοΰ αύτών, ός·ις άπό θανατηφόρου μετετρέπετο εις χαλλωπις·ικον. 

Παρά τήν θέσιν τής τιμής διεκρίνετο, εύσεβαστως οιατηρουμενον έν·

Οαυμασίως τόν προορισμόν αύτοΰ, πέμψαν εις Άδου διά της πρώτης 
καϊ τελευταίας πνοής του τοσούτους θνητούς, όσους Ισως δεν επεμψαν 
έτερα λεια καϊ στιλπνά συνάδελφα τηλεβόλα, γηρασαντα ηδη έν ταις 
πλατείαις τών έπιθεωρήσεων καί ε ; τοις περιοολοις τών ανακτόρων.

Ό πρόεδρος, εχων παρ’ αύτώ τέσσαρας γραμματείς, έκάθητο έπί 
εύρέος βάθρου, κειμένου έν τ?ί έσχατιά τής αιθούσης* τό θρονίον αύτοΰ

ύψούμενον έπί γλυπτοΰ κιλλίβαντος, άπεμιμειτο τό σχήμα όλμου τών 
τριάκοντα δύο, ήτο δέ διηυθετημένον ύπό γωνίαν έννενήκοντα βαθμών 
καί άνηρτημένον έπί στροφέων, είς τρόπον ώστε ό πρόεδρος ήδύνατο νά 
έπιβάλλη εις αύτό κατ’ άρέσκειαν ταλάντευσιν, λίαν εύάρεστον κατά 
τάς Οερμάς ιδίως ώρας. Έπί τοΰ γραφείου, γιγάντειον πλάκα έξ έλά- 
σματος σιδήρου ύποβας·α“ομένην ύπό έξ κοντοχόνδρων καννονίων, έκειτο 
μέγα μελανοδοχεΐον, γεγλυμμένον πολυτελώς καί άπομιμούμενον πα- 
ραδόξως βισκαϊανόν πολυβόλον πρός δέ, κώδων μηχανικός, όστις έν 
ανάγκη έπυρσοκρότει ίσχυρώς ώς πυροβόλον. ''Οταν αί συζητήσεις κα
θίσταντο σφοΒραί, ό πρωτοφανής οΰτος κώδων μόλις ίσχυε νά κάλυψη 
τάς φωνάς τής λεγεώνος έκείνης τών ύπερηρεθισμένων τηλεβο- 
λίστών.

Προ τοΰ γραφείου, καθίσματα έλικοειδώς διατεταγμένα, ώς οι έπι- 
τειχισμοί χαρακώματος, παρίστων άπέ;αντον διαδοχήν προμαχώνων καί 
μεταπυργίων, έν οίς έτοποθετοΰντο τά μέλη τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλό
γου, καί τήν εσπέραν ταύτην ήδύνατο τις νά είπη ότι πραγματικώς 
ήτο κόσμος είς τά οχυρώματα .  Ήσαν δέ οί πάντες έκ τών προ- 
τέρων πεπεισμένοι, ότι έπρόκειτο πε, ι λία; σπουδαίου ζητήματος, 
καθόσον έγνώριζον καλώς τάς άρχάς τοΰ προέδρου αύτών, όστις δέν θά 
άνησύχει τούς συναδέλφους του διά τοΰ ψ ύ λ λ ο υ  τό πήδημα.

Ό *Ιμπεϋ Βαρβικάν, τεσσαρακοντούτης περίπου, ήν φύσει άτάραχος, 
ψυχρός, αυστηρός, πεπροικισμένος δέ διά πνεύματος έξόχως σπουδαίου 
καί περιεκτικοΰ* ακριβής ώς χρονόμετρον, δοκιμώτατος τό ήθος, τόν δέ 
χαρακτήρα σταθερός καί άκλόνητος, καίτοι ήττον ίπποτικός, έν τούτος 
ήν ρ’ψοχίνδυ ος καί έφήρμοζε τάς πρακτικάς αύτοΰ γνώσεις μέχρι καί 
αύτών τών μάλλον παρατόλμων έπιχειρήσεων. Έν γένει δ’ ειπεΐν, ήν 
ό κατ’ έξοχήν άνθρωπος της Νέας ’Αγγλίας, ό αποικιστής τοΰ βορρά, 
ό απόγονος τών τοσούτω όλεθρίων άποβάντων είς τούς Στουάρτας 
Στρογγυλοκεφάλων (*) καί ό αδυσώπητος έχθρός τών ευπατριδών τοΰ 
νότου, τών άρχαίων τούτων ιπποτών τής μητρός πατρίδος* έν μια λέ- 
ξει, εις 'Τανκαιος λαξευθείςάπό όλότμητον τεμάχιον βράχου.

‘Ο Βαρβικάν ηύξησε ρ,εγάλως τήν περιουσίαν του είς τό έμπόριον 
τής ξυλείας. Εκλεχθείς διευθυντής τοΰ πυροβολικοΰ κατά τήν έναρξιν 
τοΰ πολέμου, έπεδείξατο νοΰν γονιμώτατον είς εφευρέσεις* ών δέ φύσει 
μεγάλεπήβολος, συνετέλεσεν ένεργώς είς τήν πρόοδον τοΰ κλάδου

(*) T0tes-ronds οπαί&Ι τοϋ Κρομβέλλου.



τούτου τοΰ πολέμου, καί έξέτεινε μετ’ απερίγραπτου ορμής τόν τίως 
στενόν κύκλον τών πειραματικών ερευνών.

Μέτριος τό ανάστημα, είχε, κατά σπανίαν έξαίρεσιν τοΰ Τηλεβολικοΰ 
Συλλόγου, άπαντα αύτοΰ τά μέλη ανέπαφα* τά εκφραστικά αύτοΰ χα
ρακτηριστικά έφαίνοντο ώσεί χαραχθέντα ύπό τοΰ γνώμονος καί τοΰ 
διαβήτου, καϊ εάν εχηται άληθείας ότι, ϊνα μαντεύσωμεν τάς διαθέσεις 
ένός ανθρώπου, πρέπει νά θεωρήσωμεν αύτόν κατά κρόταφον, τό πρό- 
σωπον τοΰ Βαρβικάν έκ τοιαύτης άπόψεως παρείχε τά βεβαιότερα δείγ
ματα τής ενεργεί ας, της τόλμης καί της άπαθείας.

Τήν στιγμήν εκείνην έμενεν άκίνητος έπί τοΰ Ορο/ίου του, άφωνος 
και άφηρημένος, έχων τό βλέμμα άπλανές καί έπισκιαζόμενον ύπό τοΰ 
εύρέος πίλου του, .τοΰ έκ μελανός μεταξωτοΰ ύψηλοΰ κυλίνδρου τούτου, 
ό'στις φαίνεται τρόπον τινα καρφωμένος έπί τών ’Αμερικανικών κρανίων. 
Οί συνάδελφοι συνδιελέγοντο Οορυβωδώς περί αύτόν, μηδόλως ϊσχύοντες 
νά τόν άποσπάσωσιν άπό τών ρεμβασμών του* προέτεινον άλλήλοις μυ- 
ρίας έρωτήσεις, έρρίπτοντο είς τό στάδιον τών εικασιών, έξέταζον τήν 
άπαθη φυσιογνωμίαν τοΰ προέδρου αύτών, καί έζήτου; έπί ματαίω νά 
έμβατεύσωσιν είς τά άδυτα τών συλλογισμών τοΟ.

''Οταν τό βαρύγδουπον ώρολόγιον τής μεγάλης αιθούσης έσήμανε 
τήν όγδόην ώραν, ό Βαρβικάν, ώσεί ύπό ελατηρίου κινηθείς, άνεκάΟησε 
μετά ζωηρότατος. Βαθεΐα σιγή έπεκράτησε τήν στιγμήν έκείνην, καί ό 
ρήτωρ έλαβε τόν λόγον διά τόνου λίαν έμφαντικοΰ :

« Γενναίοι συνάδελφοι! ’Από τινων ήδη ετών ή άγονος ειρήνη έπελ- 
θοΰσα κατεδίκοσεν είς δυσάρεστον άεργίαν τά μέλη τοΰ ήμετέρου Συλ
λόγου. Κατόπιν χρονικής περιόδου τοσούτω πλήρους σπουδαίων συμ- 
βεβηκότων, έδέησε νά έγκαταλείψωμεν τάς έργασίας μας, καί νά πα- 
ρεμποδισθώμεν άποτόμως έν τώ μέσω τής όδοΰ της προόδου. Ναι, δέν 
διστάζω νά κηρύξω ύψηλοφώνως, ότι πας πόλεμος, όστις ήθελε μας 
βιάσει νά λάβωμεν τά όπλα, όθενδήποτε καί άν προέλθη, έστω ευ
λογητός . . .

—  Ζήτω ό πόλεμος! εκραξεν ό ορμητικός Τζών Μάστων, ένώπαν- 
ταχόθεν τής αιθούσης άντήχουν αί φωναί: ’Ακούετε! άκούετε!

—  ’Αλλ’ ό πόλεμος, έξηκολούθησεν ό Βαρβικάν, ό πόλεμος είναι 
άνέφικτος κατά τάς παρούσας περιστάσεις, καί, μεθ’ ό'λας τάς έλπίδας 
τοΰ διακόψαντός με έντιμου συναδέλφου, πολλά θέλουν παρέλθει έτη 
πριν ή τά τηλεβόλα ήμών κροτήσωσιν έπί τοΰ πεδίου τής μάχης. Πρέ
πει λοιπόν νά σκεφθώμεν ώρίμως περί τών συμφερόντων ήμών, ζητοΰν-

τες τρορήν διά τήν καταβιβρώσκουσαν ήμάς ένεργητικότητα είς άλλ ας 
σφαίρας ιδεών. »

Τό άκροατήριον, αισθανόμενον ότι ό πρόεδρος έμελλε νά Οίξη τήν 
μάλλον ένδιαφέρουσαν αύτό χορδήν, έδιπλασίασε τήν προσοχήν του.

« ’Από τινων μηνών, γενναίοι συνάδελφοι, (έξηκολούθησεν ουτος,) 
δέν έπαυσα σκεπτόμενος πώς είναι δυνατόν, μηδαμώς άπομακρυνόμενοι 
τής ήμετέρας ειδικότατος, νά έπιληφθώμεν μεγάλης τινός έπιχειρή- 
σεως άξίας τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος, καί έάν αί πρόοδοι τής σφαι- 
ροβολικής δεν έπιτρέπωσιν ήμΐν νά προάξωμεν τήν τέχνην ταύτην είς 
τόν κολορώνα τής δόξης. Ειργάσθην λοιπόν, ήρεύνησα, ύπελόγισα, καϊ 
έκ τών μελετών μου έσχον τήν πεποίθησιν, ότι δυνάμεθα νά έπιδοθώ- 
μεν έπιτυχώς είς έπιχείρησιν, ήτις θέλει φανή άκατόρθωτος είς πάντα 
άλλον τόπον. Τό σχέδιο ν τοΰτο, πολυειδώς καί πολυτρόπως βασανισθέν, 
έσεται τό άντικείμενον τής άνακοινώσεώς μου· είναι δέ κατά πάντα ά- 
ξιον ύμών, άξιον τοΰ παρελθόντος τοΰ ήμετέρου Συλλόγου, καί ούδεμία 
άμφιβολία4 ότι θέλει προξενήσει μέγαν κρότον είς τόν κόσμον !

—  Μέγαν κρότον; άνέκραξεν έμμανής τις πυροβολιστής.
—  Ναι, μέγαν κρότον, ύπό τήν κυριωτέραν σημασίαν τής λέξεως, 

άπήντησεν ό Βαρβικάν.
—  Μή διακόπτετε! έπανέλαβον πολλαί φωναί.
—  Σας παρακαλώ λοιπόν, γενναίοι μου συνάδελφοι, νά μοί χορηγή- 

σητε τήν σύντονον προσοχήν σας.»
Παλμός συγκίνήσεως διέδραμεν άπασαν τήν όμήγυριν. Τότε ό Βαρ

βικάν, στερεώ σας διά ταχείας χειρονομίας τόνπΐλον έπί τής κεφαλής 
του, έξηκολούθησεν ήρέμα καί διά φωνής γαληνιαίας :

« Δέν πιστεύω, γενναίοι συνάδελφοι, νά ύπάρχη τις μεταξύ ύμών, 
ό'στις νά μή παρετήρησεν έπί ζωής του τήν Σελήνην, ή τουλάχι
στον νά μη ήκουσε νά όμιλώσι περι αυτής. Μή έκπλήττεσθε έάν έπι- 
χειρίζωμαι νά σάς ομιλήσω περί τοΰ φωςηρος τών νυκτών. "Ισως έπε- 
φυλάχθη είς ήμας πρώτους νά γίνωμεν οί Κολόμβοι τοΰ άγνώστου 
τούτου κόσμου. Άκούσατέ με λοιπόν, βοηθήσατέ με δι’ άπάσηςτής ύμε- 
τέρας δυνάμεως, καί ύπόσχομαι νά σάς οδηγήσω είς τήν κατάκτ/;- 
σιν αύτής, ώστε εντός ολίγου τό όνομα τοΰ φωστηρος τής νυκτός νά 
ένωθτ) μετά τοΰ ονόματος τών τριάκοντα καί έξ πολιτειών, αΓτινες ά- 
ποτελοΰσι τήν μεγάλην ήμών ' Ομοσπονδίαν !

—  Ούρρά ! Ζήτω ή Σελήνη ! εκραξεν ώς δι’ ένός στόματος πας ό 
Τηλεβολικός Σύλλογος.
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του έν τω ήλίακώ σι/στήματι, πάντα ταΰτα ωρισθησαν μετά λεπτομε- 
ρείας. Οί ακάματοι ούρανοσκόποι ουνεταξαν σεληνογραφικούς πίνακας 
το-ούτω εντελείς, ώστε πολλάκις ύπερτεροΰσι κατά τήν ακρίβειαν τούς 
ήμετέρους γεωγραφικούς* επίσης cia της φωτογραφίας άνεπαρεστα- 
Οηταν μετ’ άμιμήτου επιτυχίας καί φυσικοτητος όειγματα τών καλ
λονών τοΰ ήμετέρου δορυφόρου. Έν συντομω, γνωρίζομεν περί τής Σε
λήνης παν δ,τι ήουνήθ/]σαν νά άποκαλυψωτιν ήμΐν αί μαθηματικαι έ- 
πιστήμαι, ή άςγονομία, ή γεωλογία καί ή οπτική* πλήν μέχρι της σή
μερον δέν έπετεύχθη άμεσος μετ’ αυτής συγκοινωνία.»

Ζωηρά τις κίνησις ενδιαφέροντος καί έκπληξεως ύπεοεξατο την 
φράσιν ταύτην τοΰ ρήτορος, ό'στις έξηκολούθησε λεγων:

« Έπιτρέψατέ μοι νά ύπομνήσω είς ύμάς έν βραχυλογία τινι τρο- 
πω τολμηρά τινα πνεύματα, διά φαντασιωδών ταξειδίων, ^«στευσαν 
οτι ένεβάτευσαν είς τά μυστήρια τοΰ ήμετερου Οορυφορου. Κατά τον 
ΙΖ' αιώνα, κάποιος Δαβίδ Φαβρίκιος έκαυχηθη, δτι ειοεν ιόιοις ό'μ- 
μασι τούς κατοίκους τής Σελήνης. Έν ετει 1 6 4 9 , 1 άλλος τις, Ιωάν
νης Βοδουΐνος καλούμενος, έδ/]μοσίευσε τό ε ϊ ς τ ό ν κ ο σ μ ο ν τ ή ς  
Σ ε λ ή ν η ς  έ π ι χ ε ι ρ ι σ θ έ ν  τ α ξ ε ί δ ι ο ν  ύ π ό  Δ ο μ ί ν ι κ ο υ  
Γ ο ν ζ α λ έ ς ,  τ οΰ  τ ό λ μ η  ρ ο ΰ Ι σ π α ν ο ΰ  π ε ρ ι η  γη τοΰ .  
Κατά τήν αύτήν έποχήν, Κυράνος ό έκ Βεργεράκ έγνωστοποιησε τήν 
περίφημον έκείνην εκδρομήν του είς τόν σεληνιακόν κοσμον, ήτις έπρο- 
ξένησε τοσοΰτον κρότον καθ’ άπαταν τήν Γαλλίαν. Αργότερα έτερος 
Γάλλος (βλέπετε ότι οί άνθρωποι αύτοί ένασχολοΰνται πολύ εις τά 
της Σελήνης,) ό καλούμενος Φοντενέλλος, έγραψε τάς περί Πληθυος  
τ ώ ν  Κ ό σ μ ω ν  Με λ  έ τ α ς, τό άριστούργημα τοΰτο τής έποχής 
του* άλλ’ ή έπιστημη ποοβαίνουσα συντρίβει καί αύτά τά άριστουργη- 
ματα! Περί τά ετος 1835, διατριβή τις, μεταφρασΟεΐσα ύπό τής «Έ - 
φημερίδος τοΰ Νεοβοράκου» διηγείτο ότι ό ’Ιωάννης Ερσχελλος, με- 
ταβάς είς τό άκρωτήριον τής Καλής Έλπίόος πρός έκτελεσιν άστρο- 
νομικών καταμετρήσεων, κατόρθωσε νά φέρη τήν Σελήνην είς άπο- 
στασιν όγδοήκοντα υαρδών διά τηλεσκοπίου τελειοποιηθεντος οι έσωτε- 
ρικοΰ τίνος φωτισμοΰ. Τότε δέ παρετήρητεν έναργώς σπήλαια, έντός 
τών οποίων έζων ιπποπόταμοι, πρασινόχροα όρη οΐον κεκοσμημένα όιά 
κροσσών καί χρυσών τριχάπτων, πρόβατα μέ κέρατα έξ έλεφαντινου

2στοΰ, λεύκάς δορκάδας, κατοίκους τέλος πάντων έχοντας μεμβρανώδη 
πτερά ώς τά τών νυχτερίδων τό φυλλάδιον τοΰτο, γραφέν ύπό ’Αμε
ρικανού τίνος καλουμένου Λόκκε, διεδόθη πανταχοΰ καί ιδίως είς Γαλ
λίαν μετ’ έπιτυχίας* πλήν μετ’ όλίγον έγνώσθη ότι τά έν αύτώ ήσαν 
έπιστ/]μονιχός φενακισμός, καί πρώτοι οί Γάλλοι ήρχησαν νά γελώσι.

—  Έγέλασαν οι’ ενα ’Αμερικανόν! εκραξεν ό Τζών Μάστων* άλλ’ 
ιδού μία άφοομή πολέμου ! . . .

—  Μή βιάζεσαι, σεβαστέ μου φίλε. Μάθε ότι οί Γάλλοι, πριν ή 
γελάσωσιν, έξηπατήθησαν λίαν γελοίως παρά τοΰ ήμετέρου συμπα
τριώτου.— Πρός συμπλήρωσιν τ^ς ταχείας ταύτης ιστορικής έπιθεω- 
ρήσεως, θέλω προσθέσει, οτι ό 'Ολλανδός Χάνς Πφάαλ, διαπλεύσας 
τήν άτμοσφαΐραν έπί αεροστάτου, πεπληρωμένου ύπό άερίου τινός έξα- 
χθέντος έκ τοΰ άζώτου, καί τριάκοντα καί επτάκις έλαφροτέρου τοΰ 
υδρογόνου, Ιφθασεν είς τήν Σελήνην μετά δεκαεννέα ήμερών οδοιπο
ρίαν. Τό ταξείδιον τοΰτο ήν τής αύτής μετά τών προηγησαμένων φύ- 
σεως, τουτέστι καθαρώς φαντασιώδες* οφείλετε δέ νά μή άγνοεΐτέ οτι 
ύπήρξεν έργον συγγραφέως, χαίροντος μεγάλην δημοτικότητα έν ’Α
μερική καί πεπροικισμένου διά παραδόξου καί σκεπτικοΰ πνεύματος, τοΰ 
Έδγάρδου Ποέ!

—  Ούρρά διά τόν Έδγάρδον Ποέ ! εκραξεν ή όμήγυρις, ήλεκ- 
τρισθεΐσα ύπό τών λόγων τοΰ προέδρου.

—  Ενταΰθα, έξηκολούθησεν ό Βαρβικάν, λήγει ή άπαρίθμησις τών 
έπιχειρήσεων τούτων, αιτινες κατ έμέ εχουσι μόνον επιστημονικήν ά- 
ξίαν, είσί δέ έντελώς άνεπαρκεΐς πρός σύστασιν σπουδαίων σχέσεων 
μεταξύ ήμών καί τοΰ φωστήρος τών νυκτών. Έν τούτοις οφείλω νά 
προσθέσω, ότι πρακτικοί τινες νόες άπεπειράθησαν νά ελδωσιν είς άμε
σον συνάφειαν μετά της Σελήνης. Ούτω πρό τινων έτών Γερμανός τις 
γεωμέτρης έπρότεινε νά έγκαΟιδρυθή σύλλογος σοφών είς τάς στέ
πας της Σιβηρίας, έκεΐ δέ νά κατασκευάσωσιν έξ Ολης άντανακλώσης 
εύκόλως τό φώς ύπερμεγέθη γεωμετρικά σχήματα, καί ιδίως τό πε
ριώνυμον τετράγωνον τής ύποτεινούσης, τό όποιον οί Γάλλοι άπεκά- 
λεσαν κοινώς γ έ φ υ ρ α ν  τ ώ ν  ό ν ων .  «Παν όν πεπροικισμένον ύπό 
οιανοίας ώφειλε, κατά τόν γεωμέτρην τοΰτον, νά έννοή τόν έπιστημο- 
νικον προορισμόν τοΰ έν λόγω σχήματος* άν ύπάρχωσι λοιπόν κάτοικοί 
έπι της Σελήνης, θέλουν άνταπαντήσει δι’ όμοιου σχήματος, καί, τής 
συγκοινωνίας άπαξ άποκατασταθείσης, θά κατορθωθώ ή έφεύρετις άλ- 
φαβήτου, οι ου νά συνδιαλεγώμεθα μετά τών Σεληνιτών.» Ούτως έ-



φρονεί ό Γερμανός γεωμέτρης* πλήν τό σχέδιον αύτοΰ δέν έπρΑίγμί*1 
τοποιήθη, καί μέχρι της σήμερον ούδεμία άμεσος συνάφεια άποκατέστη 
μεταξύ τών κατοίκων τής Γης καί τοΰ δορυφόρου αύτής. Ά λλ ’ είς 
τό πρακτικόν πνεΰμα τών Αμερικανών άπόκειται νά σύνδεση σχέσεις 
μετά τοΰ άστρώου κόσμου· τό δέ μέσον, δι’ ού έπιτευχθήσεται ό άθλος 
ουτος, είνε άπλοΰν, εύκολον, βέβαιον, άσφαλές, καί εσεταί τό άντικεί- 
μενον τής προτάσεώς μου.»

Αλαλαγμός, ή μάλλον τρικυμία επιφωνημάτων ύπεδέξατο τούς 
λόγους τούτους. Ούδεις ύπήρχε μεταξύ τών παρευρισκομένων ό μή 
συγκινηΟείς, παραφερθείς καί ένΟουσιασθείς ύπό τών λόγων τοΰ ρήτορος.

« Ακούετε! άκούετε! Σιωπή λοιπόν!» έκραξαν πανταχόΟεν.
' Οτε ό θόρυβος κατέπαυσεν, ό Βαρβικάν έπανέλαβε μετά σοβαρο- 

τέρου ύφους:
« Γνωρίζετε οποίας προόδους διεπράξατο άπό τίνών ετών ή σφαιρο- 

βολική, καί είς ποιον βαθμόν τελειοποιήσεως ήθελον προαχθή τά πυ
ροβόλα όπλα, άν ό πόλεμος έξηκολούθει είσέτι. Πρός τούτοις δέν ά- 
γνοεΐτε, ότι ή τε ισχύς τής άντιστάσεως τών τηλεβόλων ώς καί ή 
προωθητική δύναμις τής πυρίτιδος είσίν άπεριόρισται. Έρειδόμενος 
λοιπόν έπί τής άρχήςταύτης, έσυλλογίσΟην άν διά τίνος μηχανισμοΰ έ- 
παρκοΰς καί συγκεκροτημένου κατά τάς άπαιτουμένας συνθήκας τής άντι- 
στάσεως, δέν εΐναι δυνατόν νά πέμψωμεν είς την Σελήνην μίαν σφαίραν.»

Είς τούς λόγους τούτους επιφώνημα καταπλήξεως έξέφυγεν άπο 
χιλίων ίσως στομάτων, τοΰτο δέ διεδέχθη σιωπή, παρεμφερής πρός 
την βαθεΐαν έκείνην γαλήνην, ήτ:ς προηγείται τοΰ κεραυνοΰ. Καί όντως 
μετ’ ολίγον ό κεραυνός ένέσκηψεν, άλλά κεραυνός χειροκροτήσεων 
καί επευφημιών, έξ ών ετρεμον οί τοίχοι τής αιθούσης. Μάτην ό πρόε
δρος άπεπειρατο έπανειλημμένως νά έξακολουθήση, μόλις δέ μετά 
παρέλευσιν δέκα λεπτών κατώρθωσε νά άκουσθη.» Γ 4

« Άφήσατέ με νά τελειώσω, έπανέλαβε μετά ψυχρότητος. ’Επί 
πολύν χρόνον ένησχολήθην έπί τοΰ ζητηματος τούτου, τό έμελέτησα 
μετ’ έπιμελείας, τό έξήτασα ύφ’ όλας τάς επόψεις, έκ δέ τών άδιαφι- 
λονεικήτων υπολογισμών μου έπορίσθην τό έξής συμπέρασμα : ότι οία- 
δήποτε σφαίρα τηλεβόλου, προωθούμενη ύπό άρχικής ταχύτητος δώ
δεκα χιλιάδων υαρδών άνά παν δευτερόλεπτον, καί σφενδονισθεΐσα πρός 
τήν Σελήνην, θέλει φθάσει άναγκαίως μέχρις αύτής. Λαμβάνω λοιπόν 
τήν τιμήν νά σάς προτείνω, γενναίοι μου συνάδελφοι, νά άποτολμήσω- 
μεν τήν μικράν ταύτην δοκιμήν! »
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•γλώσσ«V, χαί τά ζή τω , τά ούρρά,  τά ε υ γ ε  έμιγνύοντο μετά
τών θορυβωδών ενδείξεων ζωηροτάτου ένθουσιασμου.  ̂ , ,

’Ακριβώς τήν στιγμήν έχ ώ ψ ή  Σελήνη, ώς εί έννοησασα οτι επρο- 
κειτο περί αυτής, ένεφανίζετο είς τόνούρανόν μ ε τ ά  γαληνιαιας μεγάλη 
πρεπείας, χαθιστώσα διά τής ’ισχυρός αυτής ανταύγειας ^αφανει, . ς 
πεοί αύτήν ουρανίους φλογίδας. Πάντες οί 'Γανχαΐοι ήτενι ον προς τον 
λαμπρόν αύτής δίσκον, χαί οί μέν έχαιρέτΓον αυτήν «α  των χεφων 
οί δέ προσεφώνουν διά τών συμπαθητικωτέρων όνοματων, ενω έτεροι 
χατεμέτρουν αύτήν διά τοΰ βλέμματος, χαί άλλοι μι/fov σπεισαν^ 
τώ Βάχ/ω τήνήπείλουν διά τοΰ γρόνΟου* άπό τής εννατης ώρας μεχ 
τόΰ μεσονυκτίου οπτικός τις έκαμε τήν τύχην του με ^ ν  ασυνηθη 
πώλησιν τών διοπτρών. 'Η ξανθή Φοίβη άπέβη δ σκοπός των δι υε- 
λου ώπλισμένων ό?θαλμών ώς τις λαίίίδ-, Οψηλής 'π ε ρ ι ω . ^  Α- 
μεοικανοί έ,έροντο πρός τό άστρον τής νυκτός μετα της αυθαδους * - 
χειότητος ιδιοκτήτου, ώς εάν άνήκεν ήδη είς τούς 
κατακτητάς καί άπετέλει μέρος τών γαιών της Συμπολιτείας^ χα 
εν τούτοις έπρόχειτο νά άποστείλωσιν είς αύτο μιαν σφαφαν, ροπο,;  
όμολογητέον, λίαν άπότομος πρός σύνδεσιν σχεσεων εστω και μεθ εν*, 
πλανητίσχου δορυφόρου, πλήν λίαν έν χρήσει σήμερον παρα τοις πεπο-

w  -  r r - S
άπ= εναντίας ηδξανε, μεταγγιζόμενος κατ ισαςοοσεις *
κλάσεις τοΰ πληθυσμοΰ* ό άρχων, ό σορς, ο έμπορος, ο ,εωργ , ,
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1 .  Σο, 'ω ! 02°J7’ °ε σιδηροδρομιχαΐ γραμμαί τοΰ ’Οχίου,
της Σουσχεχανας, της Φιλαοελφείας καί τής Βασιγχτώνος α ίινες  

α ^ γ ο υ σ ιν  εις τήν Βαλτιμόρην, έχένωσαν τό ετερογενές στοιχεΐον
* α^εσσαρας γ ^ ,α ς  τών Ήνωμέ-,ων Πολιτειώ'·, καί ή πόλις άπτλ- 

λαγη εντελώς τοΰ θορύβου. 1 V
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Γην, καθ’ ψ  εποχήν αϋτη έστερειτο άτμο σφαίρας, οποία τις εστιν η 
φυσική σύστασις του άοράτου διά τον ήμέτερον κόσμον ημισφαίριου 
αύτής, κτλ. Κ αιτοι έπρόκειτο περί απλής άποστολής μιας σφαίρας 
έπί της έπιφανείας τοΰ φωττήρος τούτου τής νυκτος, ουχ ηττον παν.ες 
οιεώρων έν τ^ επιχειρήσει ταύτη την άφετηοίαν ολοκλήρου σειράς πει
ραμάτων πάντες ήλπιζον, δτι ημέραν τινά ή ’Αμερική θελει εισουσει 
εις τά άπόκρυφα τοΰ μυστηριώδους τούτου δίσκου, καί τινες μαλιστα 
έφαίνοντο άνησυχοΰντες μήπως ή κατάκτησις τοΰ κόσμου τουτου εμελ- 
λε νά δ ια τ α ρ ά ξ η  έπαισδητώς τήν Ευρωπαϊκήν ισορροπίαν... ^

Μετά τάς έπί τοΰ σχεδίου τούτου συζητήσεις, ουοεν ουλλον ευρεθη 
δήλωσαν άμφιβολίας περί τήςέπιτυχίας αύτοΰ· τά διάφορα περίοικα, 
αί διατριβαί, αι έπιφυλλίοες, αί ύπό τών διαφόρων έταιριών των σοφών, 
τών φιλολόγων καί αύτών τών 0εολογούντων δημοσιευόμενοι Α π ο 
0 ή κ α ι κατέδειξαν τάς έξ .αύτής προσδοκωμένας ωφελειας· ιοιως οε 
ή έν Βοστώνι Ε τ α ι ρ ί α  τ ή ς  Φ υ σ ι κ ή ς  Ι σ τορ ί α ς , ^  η έν 
*Αλβάνη Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή  έ τ α ι ρ ί α τ ώ ν  τ ε χ ν ώ ν  x « t  τ ω ν
ε π ι σ τ η μ ώ ν ,  ό τ ο ΰ  Ν εοβοράκου κτ ί ) ς  Γ ε ω γ ρ α φ ί α ς  κ α ι
τ η ς  σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς  Σ ύ λ λ ο γ ο ς ,  όέν Φιλαοελφια Α μ ε ρ ι 
κ α ν ι κ ό ς  Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ό ς  Σ ύ λ  λ  ο γ  ο ς, καί ή εν Βασιγκτωνι 
Σ μ ι Ο σ ό ν ε ι ο ς  Σ χ ο λ ή ,  άπέστειλαν διά χιλίων επιστολών τα 
συγχαρητήρια αύτών είς τόν Ιηλεβολικον Σύλλογο;, υποσχομε ο. 
καί τήν προσφοράν τών ηθικών καί ύλικών αύτών συ̂ εΡ*'(®5^ /* _ ,

Δυνάμεθα λοιπόν νά είπωμεν, οτι ποτε πρότασις οε; ή~ιω η .OjOj 
των Οιασωτώ;· περί δέ άμφιβολιών, δισταγμών καί άνησυχιών ουτε 
λόγος καν έγίνετο. Καθόσον δ’ άφορα τάς γ ε λ ο ι ο γ ρ α φ ί α ς ,  τά σκώμματα 
καί τά ειρωνα άσματα, δι’ ών έν Εύρώπη, κα-. ιδίως έν Γαλλι?, υπεΟε- 
ξαντο τήν ιδέαν ττ,ς άποστολής σφαίρας εις τήν Σελήνήν, o jj η ε 
νίστη προσοχή έδίδετο είς αύτάς. Τί μόνον; εάν τ ι ς  τ ω ν  ευφυών τού
των μώμων περιέπιπτεν είς χειρας τών Ύανκαίων, ά κ ρ ιβ ά  θα επληρωνε 
τήν φιλοσκωμμοσύνην του, καί όλα τά πολύκροτα τοΰ κοσμου δεν θα ήόυ- 
ναντο να τόν έξασφαλίσωσιν εναντίον τής κοινής άγανακτησεως. 1- 
πάρχουσι πράγματά τινα, περί ών δέν έπιτρέπουσι τόν έλάχιστον αστεϊ
σμόν οί τοΰ νέου κόσμου κάτοικοι. r

5Από τούτης λοιπόν τής ήμέρας ά ΊμπεΟ Βαρβικάν έγένετοείς τών 
μεγαλητέρων πολιτών τή ς ’Αμερικανικής Συμπολιτείας, περίπου ο Βα- 
σιγκτων τής επιστήμης* έν δέ περιστατικό-; μεταξύ τών άλλων θέλε-, 
ίνχταοείξει μέχρι τί' ος έξικνειτο ή αιφνίδιος αυτη ύπόληψις..

Ή  λέρας τινάς ρ.ετά την πολύκροτον συνεδρίασιν τοΰ Γηλεβολικοδ 
"Σ Αλόγου, ό διευθυντής αγγλικής τίνος θεατρικής εταιρίας άνήγγειλε 
τήν έν τώ θεάτρω τής Βαλτιμόρης παράστασιν τής γνωστής κωμω
δίας τοΰ Σαιξπηρου Μ έ γ α ς  θ ό ρ υ β ο ς  διά τ ό. μ η ο έ ν. Αλλ 
οί κάτοικοι τής πόλεως, έκλαβόντες ότι ύπό τόν τίτλον τοΰτον ύπεκρυ- 
πτετο άλληγορία προσβάλλο'υσα τά σχέδια τοΰ προέδρου Βαρβικάν, 
είσώρμησαν είς τήν αίθουσαν, συ , έτριψαν τά θρανία και ύπεχρέωσαν 
τόν ταλαίπωρον διευθυντήν νά μεταβάλη τό πρόγραμμά του· ούτος οε, 
κα/,'ό ευφυής, μή δυνάμενος νά πράξη άλλως ή νά προσκλίνη ένώπιον 
τής θελήσεως τοΰ λαοΰ, αντικατέστησε τήν άπαισίαν έκείνην κωμωδίαν 
δι’ έτέρας τοΰ αύτοΰ ποίητοΰ, έπιγραφομένης "Ο π ω ς  0 έ λ  ε τ ε· καί 
όμως έπί πολλάς εβδομάδας αί εισπράξεις του ήσαν φαινομενικοί.

Δ'.

ΛΠΛΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΚΑΝΤΑΒΡΙΓΙΑΣ.

Έν τούτοις ό Βαοβικάν δέν έματαιοπόνει έν μέσω τών έπευφημιών* 
τών οποίων άπέβη τό άντικείμενον. 1 Ιρώτη αύτοΰ φροντίς ήν νά συγ* 
καλέση τούς συναδέλφους του ό'πως Οέσωσι τάς βάσεις τής τεράστιος 
τούτης έπιχειρήσεως. Μετά πολλάς δέ συνδιασκέψεις και συζητήσεις, 
άπεφασίσθη νά συμβουλευθώσι τούς ούρανοσκόπους καθόσον άφορα τό 
αστρονομικόν μέρος τής έπιχειρήσεως, καί άφοΰ οϋτοι άποφανθώσι, 
τότε νά συζητήσωσε περί τών καταλλήλων μηχανικών μέσων πρός 
έπίτευξιν τοΰ σκοπούμε·, ου.

Συνετάχθη λοιπόν καί άπεστάλη είς τό άστεροσκοπειον τής έν Μασ- 
σαχουσέτη Κανταβριγίας ακριβέστατη σημείωσις τών κΟριωτέρων 
ειδικών ζητημάτων. Ή πόλις αύτ/;, έν ή ίδρύθη τό πρώτον Πανεπι
στήμιο; τώ ; Ηνωμένων Πολιτειών, δικαίως έφημίσθη διά τά ’Αστερο
σκοπείο'; της· έν αύτώ διδάσκουσιν οί μάλλον διακεκριμένοι καί σοφοί 
ούρανοσκόποι, καί έν τώ ύπερώω αύτοΰ ίσταται τό ίσχυρότατον τηλε
σκόπιο';, δι’ ού ό αστρονόμος Βόνδ κατώρθωσε νά διαλύση είς αστέρας 
τό'; νεφελοειδή της ’Ανδρομέδας καί ό Κλάρκ νά άνακαλύψη τόν δορυ
φόρο'; τοΰ Σείριου. Τό περιώνυμον λοιπόν τοΰτο τέμενος τής Ουρανίας



έδικαίου ύφ άπάσας τάς επόψεις τήν εμπιστοσύνην των μελών το 
Τήλεβολικού Συλλόγου.

roc
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Ό  /ίκνθνντηη τοϋ 'AtntfOffxoxtioO της Κανταβριγίας χρίς τοκ 
Πρύώρον τοΰ έν Βα.Ιτ,μόρΐ) Τη.ΙιβοΜχοϋ ΣνΛ.ίόγου..

Έν Καταβρ'.γί*, τη 7 δκτω&ρίοο.

(C Αμα τη παραλαβή τής ύττο ημερομηνίαν 6ης ένεστώτος έριτιμου 
ύμών επιστολής, Απευθυνόμενης πρόςτό Αστεροσκοπειον της Καντα- 
βριγίας έξ ονόματος τών μελώ * τοΰ έν Βαλτιμόρη Τηλεβολικοΰ Συλ
λόγου, συνελθοντες έν τώ γραφείο τοΰ Αστεροσκοπείου άπεφασίσαμεν 
νά άπαντήσωμεν ώς έξης :

« Τά προταΛέντα ήμΐν ζητήματα εχουσιν ουτω r 
« Α'. E l-αι δυνατόν νά ριφθη εντεύθεν σφαίρα τηλεβόλου έπί της· 

Σελήνης;
« Β . Ποια είναι ακριβώς ή μεταξύ τής Γης καί τοΰ δορυφόρου» 

αύτής άπόστασις;
« Γ .  Ποσον χρσ ικόν οιαστημα άπαιτεΐται ώστε ή σφαίρα, περί. 

ής ό λογος, ωθούμενη ύπό τής άναγκαιούσης άρχικής ταχύτατος, να 
φθαση εις τόν σκοπον τ/;ς, καί κατά ποίαν στιγμήν πρέπει νά σφενδο- 
νισθή διά νά συναντήση τήν Σελήνην εις δεδομένον τι σημεΐον;

(C Δ'. Κατά ποίαν άκριβώς εποχήν ή Σελήνη ευρεθήσεται είς τήν 
εύνοϊκωτέραν θέσιν ώστε νά συναντηθη μετά τής ριφθητομένης σφαίρας;

κ Ε'. Ποιον -'ημεΐον τοΰ οΰρα- οΰ πρέπει νά σκόπευση τις διά τοΰ 
περιέχοντας τήν έν λόγω σφαίραν τηλεβόλου ;

κ . Οποιαν θεσιν πρεπει να κατέ^ η έν τώ ούρανώ ή Σελήνη τήν- 
στιγμήν, καθ’ ήν γενήσεται ή έκπυρσοκρότήπς;

« Άρχόμεθα λοιπόν άπό της πρώτης έρωτήσεως, τουτέστιν έάν 
7)ναι δυνατόν νά πεμφθη σφαίρα τηλεβόλου άπό της Γης είς τήν 
Σελήνην.

« Μάλιστα, είναι δυνατόν νά σφαιροβολήσωμεν τήν Σελήνη'*, αν 
κατορΟωθη νά έμψυχώσωμεν τό βλήμα τοΰτο δι’ άρχικής ταχύτητος 
δωδεκακισχιλίων υαρδών άνά παν δευτερόλεπτο',·, καί καθά έξ άκριβε- 
στάτου μαθηματικού υπολογισμού άποϊεικνύτα^ ή ταχύτης αύτη 
είναι έπαρκής. Έφ5 όσο; σώμά τι άπομακρύνεται -.ής γηίνης έπιφανείας* 
ή βαρύτης αύτοΰ έλαττοΰται κατά λόγον αντίστροφον τοΰ τετραγώνου»

-ών αποστάσεων, τουτέστί δι’ άπόστασιν τριπλασίως μεγαλητέραν η 
Βαούτης είναι έννέα φοράς άσΟενεστέρα. Κατά συνέπειαν τοΰ φυσικοΰ 
τούτου νόμου, ή βαούτης τής σφενδονισθησομένης σφαίρας έλαττωθη* 
σεται βαθμολογίάς πλήν μετά ταχύτητος, μέχρις ού μηόενισΟη εντε
λώς κατάτό σημε'ον, καθ’ δ ή ελξις τ^ς Σελήνης ί:οστα0μι,ει προς 
τήν τής Γής· τότε ή σφαίρα δέν θά έχει ούδέ τό έλάχιστον βάρος, και 
άφοΰ άπαξ ύπερβ·?, τό σημεΐον τοΰτο, θέλει πέσει έπί τής Σελήνης έκ 
τής έπενεργείας μόνον τής σεληνιακής ελξεως. Ή  θεωρητική λοιπον 
πιθανότ/]ς τοΰ πειράματος άποδεικνύεται άπολύτως δυνατή κατά τους 
κανόνας τής επιστήμης· καθόσον δ’ άφορα τήν έπιτυχίαν αύτής,^ τοΰτο 
έξαρταται όλοσχερώς έκ τής ισχύος τής πρώτης κινητικής δυναμεως»

« Έπί τοΰ δευτέρου ζητήματος, ποια. είναι ή μεταξύ Γης καί Σελη-
ντς άκριβής άπόστασις, άπαντώμεν ώς έξης.

4 κ Ή  Σελήνη στρέφεται, ώς γνωστόν, περί τήν Γήν ούχί έν κύκλο* 
τερεΐ τροχιά, άλλά διαγράφει σχήμα έλλείψεως, μιαν τών έστιών τής 
όποιας κατέχει ή ήμετέρα σφαίρα· φυσική συνέπεια τών θέσεων τούτων 
είναι, ότέ μέν ή Σελήνη νά εύρίσκηται πλησιέστερον της Γής, ότε οε 
Μά άπομακρύνηται άπ’ αύτής, ή, κατά τάς άστρονομικάς  ̂εκφράσεις, 
ότέ μέν νά ήναι ά π ό γ  ε ι ο ς, ότέ δέ π ε ρ ί γ  ε ι ο ς. Εκ τουτου 
λοιπόν έπεται οτι ή μεταξύ της μεγαλητέρας και τής βραχυτερας 
αύτής άποστάσεως διαφορά είναι άρκετά σημαντική, καί όφείλέι νά 
λνιΛη ύπ όψιν προκειμένη τοιαύτης έπιχειρήσεως. Καί όντως, ένώ 
κατά’ τήν άπόγειον αύτής θέσιν ή Σελήνη άπέχει τής Γής 247 ,5ο2 
ιιίλια, κατά τήν περιγειότητα αύτης άφίσταται μονον 2Ι8 ,6ο7  μι
λιά, έξου προκύπτει διαφορά 28,895 μιλιών, είτε πλέον τοΰ εννάτου 
τής όλης άποστάσεως. Κατά ταΰτα’ -λοιπό ς ή περίγειος άπόστασις 
τής Σελήνης πρέπει νά χρησιμεύση ώς βάσις είς τους υμετερους υπο

λογισμούς. > ,<. ~
« Έπί τοΰ τρίτου έρωτήματός, πόσος χρόνος άπαιτεΐται όπως

σφαίρα τηλεβόλου, έμψυχουμένη ύπό άρχικής τίνος ταχύτητος, φθάση 
έπί τής Σελήνης, καί κατά συνέπειαν κατά ποίαν έποχήν πρεπειyx  
έκσφενδονισθή, ινα συναντήση τήν Σελήνην είς ώρισμένον τι σημεΐον,
Ιδού τί συνεπέρανε τό ’Αστερο τκοπέιον.

« "Αν ή έν λόγω σφαίρα διετήρει άπαραμείωτον τήν αρχικήν τα* 
χύτητα τών δωδεκακισχιλίων λευγών άνά παν δευτερόλεπτο-/, έννέα μο- 
νονώραι ήρκουν όπως φθάση είς τόν πρός ον όρον. Έπειδή όμως ή τα
χύτης αύτη έλαττοΰται βαθμολογικώς, ύπελογίσθη ότι άπαιτοΰνταί



300,000 δευτερόλεπτων, είτε όγδοήκοντα τρεις ώρα; χαί εικοτι λεπτά· 
^  φθαοη η σ?α?ρα ε^ τό σ ψ ε ίο ν  δπου αί ελξεις της 1ης χαί τ*ς 
Σΐληνης έρχονται « ς  ίτορρ οπίαν, άπό δέ τοΰ σημείου τούτου κατα
φαίνεται οτι άρκοΰσι πεντήχοντα χιλιάδες δευτερολέπτων, είτε δεκατρείς 
ωραι πεντηκοντα τρία πρώτα χαί είχοϊ, δευτερόλεπτα ινα πέιη έπί 
της c Ί77̂ · Αναγχη / οιπόν όπως τό βλήμα άφεθή έννενήχοντα επτά 
ώρας, δεκατρία πρώτα καί είχοτι· δευτερόλεπτα ^  ή ή Σελήνη φΟάσν. 
εες το σχοπευΟεν σ'ψ.εΐο\\

. . I I  τέταρτη έρώτητις, κατά ποιαν ακριβώς στιγμήν ή Σελήνη- 
ευρεθησεται εις Οε™ κατάλληλον, ώστε νά πέση τό βλ  μα έπί τη 
επιφανειας αυτής, ϊοού τι έχομεν νά άπαντήσωμεν >

1 7 _ r _ * I

ν . -τ> - - -  -τ- JACQC'A
γηινην ακτίνα, ειτε κατά τρεις χ λ φ α ς  έννεακόχα δεκαεννέα μίλια* 
5!ς τροπον ωστε τό διανυΟησόμενον διάστημα εσεται 214, 976 μιλιών..

“ I0' S£ * * ^ * τ ο ν  μή' α ή Σελήνη διέρχεται διά τοΰ περίγειου αύτης* 
Π, ν ε7 ‘V J*e-a‘ ™';τοτε κατά τήν αύτήν στιγμήν καί είς
το ζενίθ, απαιτείται δέ αρκετόν χρονικόν διάστημα όπως έκπληςώτη 
ταυτοχρονως άμφοτέρας τάς συνΟήκας ταύτας. Ανάγκη λοιπόν νά 
αναμενη ό Σύλλογος τήν συμπτωσιν τής διαβάσεως τοΰ δοουφόρου 
ημων από τε του περίγειου καί τοΰ ζενίθ, κατ’ εύτυνη δέ συγκυρίαν 
αμφοτεραι αί συνθηκαι αυται έκτελεσθήσονται τήν 4ην δεκεμβρίου τοΰ. 
προ-εχοΰς έτους- κατά τό μεσονύκτιον της ημέρας ταύτης ή Σελήν» 
ευρεθήσεται εις το περιγειον αύτής, τουτέστιν είς τήν βραχυτέοαν άπό, 
της Γης άπόστασιν, ταύτοχρόνως δέ θέλει διελθει διά τοΰ ζενίθ.
, (( Είς T/iv πέμπτην έρώτησιν, όποιον σημεΐον τοΰ ούρανοΰ πρέπει 

να σκοπευΟνί ύπό τοΰ έκσφενδονίσοντος τό βλήμα τηλεβόλου, άπαντώ- 
μεν ώς έξης :

Τών άνωτέρω παρατηρήσεων παραδεκτών γενομένων, τό τηλε- 
βόλονθέλςι διευΟυνΰη είς τρόπον ώιτε νά άτενίζη τό ζενίθ τοΰ τόπου· 
ουτω δέη ριπή εσεται κάθετος έπί τοΰ επιπέδου τοΰ όρί'οντος* καί τό 
.j/.ήμα άπαλλαχθησεται ταχύτερον τών αποτελεσμάτων ττς γνίντς 
ελξεως. Πλή,, διά νά φθάτ/j ή Σελήνη τό ζενίθ ένός τόπου, απαιτείται 
ωστε το γεωγραφικόν πλάτος του τόπου τούτου νά μή ηναι υψηλό, 
τερον της άποκλίσεως αύτης, αλλαις λέξεσι, νά περιλαμβάνεται·

να
ϊ»

μεταξύ 0 οκαί τοΰ 28ο βορείου ή νοτίου πλάτους. (1) Είς παν άλλο 
μέρος ή ριπή εσεται άναγκαίως καμπύλη, όπερ παραβλάψει τήν επι
τυχίαν τοΰ πειράματος.

(c Τέλος καθ’ όσον άφορα τό έκτον ζήτημα, ποίαν Οέσιν πρέπει 
κατέχη έν τώ ούρανώ ή Σελήνη καθ’ ήν στιγμήν άφεΟήσεται ή βολή 
άποφαινόμεΟά:

κ Καθ’ ήν στιγμήν σφε?ονισθ?ί είς τό διάστημα ή σφαίρα, ή Σελήνη, 
ήτις προχωρεί καθημερινώς δεκατρείς βαθμούς, δέκα πρώτα καί τριάκοντα 
πέντε δευτερόλεπτα, οφείλει νά εύρεΰγ μεμακρυσμένη άπό τοΰ κατα- 
κορυφου σημείου τετράκις τόν αριθμό > τοΰτον, είτε πεντήχοντα δύο 
βαθμούς, τεσσαράκοντα δύο πρώτα καί είκοτι δευτερόλεπτα, διάστημα, 
όπερ άντιστοιχει πρός τήν οδόν, ήν θέλει διανύσει κατά τήν διάρκειαν 
τής πορείας τοΰ βλήματος. Ά λ λ ’ επειδή πρέπει νά ληφΟη επίσης ύπ’ 
όψιν ή παρατροπή είτε άποπλάνητις, ήν ύποστήσεται τό βλήμα συνε- 
πεια τής περιστροφικής κινήσεως τής Γής, καί επειδή τοΰτο θέλει 
φθάσει εις τήν Σελή'.ην παρεκκλιναν κατά διάστημα ίτον πρός δεκαέξ 
γηίνας άκτινας, αιτινες, ύπολογιζόμεναι είς τήν τροχιάν της Σελήνης, 
άποτελοΰσι περίπου ένδεκα βαθμούς, πρέπει νά προττεθώσιν οί βαθμοί 
ούτοι μετά τών παριστώντων τ ψ  ήδη μνημο νευθε ΐσαν βραδύτητα τής 
Σελήνης, τουτέστιν ακριβώς εξήκοντα τέσσαρες τό όλον βαθμοί. Ούτω 
λοιπόν έν καιρώ τής ριπής, ή πρός τήν Σελήνην άπευθυ ομένη οπτική 
άκτίς οφείλει νά αποτελί] μετά τοΰ καθέτου τοΰ τόπου γωνίαν 64 
βαθμών.

« Τοιαΰταί είσιν αί τοΰ ’Αστεροσκοπείου της Κανταβριγίας απαντή
σεις είς τά προταθέντα ζητήματα παρά τών μελών τοΰ Τηλεβολικοΰ 
Συλλόγου.

« Συγκεφαλαιοΰντες τά άνωτέρω παρατηροΰμεν :
κ Α . Ότι τό τηλεβόλον πρέπει νά στηΟγ) εις τόπον κείμενον με

ταξύ 0°καί 283 βορείου είτε νοτείου πλάτους'.
(< Β . Ότι πρέπει νά διευθυνθτ) είς τρόπον ώττε νά άφορα πρός' τό 

κατακόρυφον σημεΐον τοΰ τόπου.
« Γ'. "Οτι τό έκσφενδονίΐθησόμενον βλήμα ανάγκη νά ώθηται ύπό

(I) Γεωγραφικόν πλάτος τόπου τίνος καλείται τί> μεταξύ τοΰ ’Ισημερινού και 
πόλου διάστημα· και όντως μόνον είς τάς μετα.ςΰ τοΰ ’Ισημερινού καί τοΰ είκο- 
στοΰ ογδόου, παραλλήλου περιλαμβανόμενες /ώρας τής Γής ή μεγίστη ΰψωσις  
Τής Σελήνης Ιξικνεΐται μέχρι τοΰ ζενίθ Πε'ραν τής 28ης μοίρας, ή Σελήνη ά φ ί-  
?τ*τα ι έπί μάλλον τοΰ ζενίθ, καθόσον προχωρεί τις προς τους πόλους. Σ\Μ»



αρχικής ταχύτητος δωδεκακισχιλίων υαρδών άνά πάν δευτέρόλεπτΟν 
« Δ'. "Οτι πρέπει νά άφεθτ, τήν 1 ην δεκεμβρίου προσεχοΰς έτους, 

κατά τήν 8ην ώραν, μεϊον δεκατριών πρώτων και είκοσι δευτερολέπτων.
« Ε'. 'Ότι θέλει συναντήσει τήν Σελήνην τέσσαρας ήμέρας μετά 

τήν άναχώρησίν του, τουτέστι τήν 4ην Δεκεμβρίου, άκριβώς τό μέσο- 
νύκτιον, και καθ’ ήν στιγμήν αύτη διέρχεται τό ζενίθ.

« Τά μέλη τοΰ Τη)νεβολικοΰ Συλλόγου όφείλουν νά έπιληφθώσιν 
ά .'ευ άργοπορίας τών άπαιτουμένων εργασιών πρός επιτυχίαν τοιαύτηζ 
έπιχειρήσεως, καίνάώσιν έτοιμα ό'πως έκτελέσωσι τάς υποχρεώσεις αυ
τών άκριβώς τήν όρισθεΐσαν έποχήν διότι, εάν άφήσωσι νά παρέλθη ή 
ευκαιρία τν̂ ς 4·ης Δεκεμβρίου, δέν θέλει εϊσθαι δυνατόν νά έπιτύχωσι 
πλέον τήν Σελήνην εις τάς αύτάς συνθήκας της περιγειότητος καί τοΰ 
ζε.ίθ, ειμή μετά παρέλευσιν δεκαοκτώ έτών καί ένδεκα ήμερών.

« Τό γραφειον τοΰ ’Αστεροσκοπείου της Κανταβριγίας προσφέρεται 
έτοίμως είς τήν διάθεσιν τών μελών τοΰ Συλλόγου καθ’ όσο; άφορα τά 
ζητήματα τής θεωρητικής άστρο'ομίας, καί δράττεται τής ευκαιρίας 
τοΰ νά συνενώση τά συγχαρητήρια αύτοΰ μετά τών τής ’Αμερικής 
ολοκλήρου.

I. Μ. ΒΕΑΦΑΣΤ,
Διευθυντής τοΰ ’Αστεροσκοπείου τής Κανταβριγίας.»
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.

'Εάν παρατηρητής, έχων άπείρως διαπεραστικήν τήν βραίιν, έτιΟετό 
κατά τήν χαωτικήν εποχήν τοΰ σύμπαντος έπί τοΰ άγνωστου τουτου 
κέντρου, περί τό όποιον συστρέφεται ταλαντευόμενος συμτιας ό ορατός 
κόσμος, θά παρετήρει μυριάδας μυριάδων άτόμων πληρουσας τό οια* 
στημα. Βαθμηδόν όμως, κατά τήν διαδοχήν τών αιώνων, έπετελεσθη 
μεταβολή τις, και έν τ?, πρώτη έπατη τής ύλης έξεδηλώθη ό νόμος 
της έλξεως, ύπό rijv δεσποτείαν τοΰ όποιου καθυπεβληθησαν τά τεως 
τ9)δε κάκεϊιε άνωμάλως περιπλανώμενα άτομα. Ειτα δέ τά άτομα 
ταΰτα ύ~έστησαν χημικήν τινα συ.έ ,-ωσιν άναλόγως της όμοιότητος 
και τής συγγένειας αύτών, μετεβλήθησαν είς μόρια καί άπετελεσαν

'ίάς νέφελώοεις έκείνας συστάδας, έξ ών εΐσιν έγκατεσπαρμένα τά 
βάθη τοΰ ούρανοΰ.

"Αμα σχηματιτθεϊσαι αί συστάδες αυται, ένεψυχώθησαν ύπό περι
στροφικής τίνος κινήσεως περί τόν κεντρικόν αύτών πυρήνα, όστις 
επίσης έξηκολούθει περιστρεφόμενος περί έαυτόν καί βαθμηδόν συμπυ- 
κνούμενος. Καί, κατά τούς Απαρέγκλιτους νόμους τής μηχανικής, 
καθόσον ό όγκος αύτοΰ ήλαττοΰτο ύπό τής συμπυκνώσεως, κατά το- 
σοΰτον μάλλον έπεταχύνετο ή περιστροφική αύτοΰ κίνησις, συνεπεία 
δέ άμφοτέρων τών ένεργειών τούτων έσχηματίσθη ό πρώτος άστήρ, 
πυρήν καί κέντρον τής νεφελότητος.

Έξακολουθών νά άτενίΐη μετά προσοχής είς τά περί αύτόν συμ- 
βαίνοντα, ό παρατηρητής θά διέκρινε τά λοιπά μόρια τής συστάδος 
υφιστάμενα τούς αυτούς μετασχηματισμούς τοΰ κεντρικοΰ άστέρος, 
καί ώς αύτόν συμπυκνούμενα διά περιστροφικής κινησεως βαθμηδόν 
έπιταχυνομένης, έπί τέλους δέ περιαγόμενα πέριξ αύτοΰ ύπό τό σχή
μα Απειραρίθμων Αστέρων.

Ούτω λοιπόν έξεκκολάφθησαν τά πολυσχημάτιστα πλήθη τών νε- 
φέλοτήτων, έξ ών ή έπιστήμη ήδυνήθη νά άριθμήση περί τάς πεντα- 
κισχιλίας. Μεταξύ δε τούτων ύπάρχει μία ιδίως κυκλοτερής, ήν οί 
άνθρωποι άπεκάλεσαν Γαλαξίαν, καί ήτις εγκλείει περί τά δεκαοκτώ 
εκατομμύρια άστέρων, ών έκαστος διατελεΐ τό κέντρον ίδιου ήλιακοΰ 
συστήματος.

’Εάν ό παρατηρητής έρριπτεν έταστικόν βλέμμα έν μέσω τής λε- 
γεώνος ταυτης τών δεκαοκτώ εκατομμυρίων άστέρω1, τών άποτελούν- 
των τόν ήμέτερον Γαλαξίαν, θά διέκρινεν ιδίως εν άστρο > μέτριου 
μεγέθους καί σχετικώς ήττον λαμπρόν (1), οπερ ύπερηφάνως άποκα- 
λοΰμεν 'Ή  λ  ι ο ν. Πάντα δέ τά φαινόμενα, εις ά οφείλεται ό σχημα
τισμός τοΰ παντός, θά έξετελοΰντο άλληλοδιαδόχως προ τών οφθαλ
μών αύτοΰ καί έπί τοΰ Αφανοΰς τούτου μορίου τής φλογέράς τούτης 
κόνεως.

Καί όντως τόν "Ηλιον τοΰτο », είτέτι ειςάτμώδη διατελοΰντα κατά- 
στασιν καί συγκείμενον έκ κινητών μορίων, θά παρετήρει στρεφόμενον 
περί τόν ίδιον αύτοΰ άξονα, όπως συμπληρωθώ ή εργασία τής συμπυ*

(I) Ή διάμετρος του Σειοίου, κατά τον Βολαστώνα, ισοδύναμε? προ; δώδεκα 
φοράς την τοΰ Ήλιου* ώ^τε ό άστήρ ουτος δύναται νά εκληφΟγι σχεδόν δ ιπλά
σιος τοΰ Ήλιου, οστις δπερτερεΐ τήν Γην, κατά 1 ,4 0 0 ,0 0 0  φοράς! Οίον μέγε
θος ί οια σωρεία ύλη ς !



κνώσεως. 'II κίνησις οε αυτή, επομένη άκριβώς είς τούς νόμους τή£ 
μηχανικής, θά καθίστατο ταχύτερα καθ όσον ήλαττοΰτο ό όγκος τοΰ 
αστιίρός, θά έπήρχετο δέ στιγμή, καθ’ ήν ή κεντροφυξ ούναμις Οά 
κατενίκα τήν κεντρόμολον, τείνουσα νά άπωθήση τά μόρια πρός τό 
κέντρον.

Τότε ετερον φαινόμενον ήθελεν έκτελεσθή ενώπιον τοΰ θεατοΰ τουτου* 
τά έπί τοΰ έπιπέδου τοΰ ισημερινού κείμενα μόρια, έκφυγοντα μεθ 
ορμής ώς ό λίθος σφενδόνης, ής συνετρίβη αίφνης τά σχοινίον, Οά έσχη- 
μάτιζον περί τόν "Ηλιον πλείστους όσους ομοκέντρους οακτυλους, 
παρεμφερείς πρός τούς τοΰ πλανήτου Κρόνου. Είναι Οε και αυτοί ούτοι 
οι έκ κοσμικής ύλης συγκείμενοι δακτύλιοι, έμψυχωΟεντες ύπό περι
στροφικής κινήσεως περί τόν κεντρικόν αύτών αστέρα, Οά συνετρίοοντο 
καί Οά άποσυνετίΟεντο είς δευτερευούσας νεφελοτητας, τουτέστιν είς 
πλανήτας.

Ά ν  ό παρατηρητής ήθελεν έπιστησει τοτε απασαν αύτοΰ τήν προ
σοχήν έπί τών πλανητών τούτων, Οά παρετήρει αύτούς μετασχημα
τισμένους ακριβώς ώς τόν‘Ήλιον, καί παρέχοντας γέννησιν είς ενα ή 
καί πλειοτέρους κοσμικούς δακτυλίους, πρωτογενείς αιτίας τών κατω- 
τέρας τάξεως αστέρων εκείνων, τούς όποιους οί άστρο /ομοι άπεκαλεσαν 
δορυφόρους ή σελήνας.

Ούτω λοιπόν, προβαίνοντες άπό τοΰ ατόμου είς τό μόριον, άπό τοΰ 
μορίου είς τήν νεφελότητα, άπό τής νεφελότητος είς τήν άστρώαν συ
στάδα, άπό ταύτης είς τόν κεντρικόν πυρήνα, άπό τοΰ κεντρικού άστε- 
ρος είς τόν 'Ήλιον, άπό τοΰ Ήλιου είς τόν πλανήτην, καί άπό τοΰ 
πλανήτου είς τον δορυφόρον, εχομεν πάσαν τήν σειράν τών μετασχη
ματισμών, ούς τινας ύπέστησαν τά ουράνια σώματα άπό τών πρωτων 
ημερών τής δημιουργίας τοΰ κόσμου.

Παρατηροΰμεν δε καί παράδοξόν τινα ομοιότητα τοΰ σχηματισμού 
τών κόσμων πρός τόν σχηματισμό; είτε τήν γέννησιν και τήν φθοράν 
τοΰ άνθρώπου, έξ ών καταδεικνύεται ή αξιοθαύμαστος ένοτης τής φυ- 
σεως έν τή φαινομένη αύτής ποικιλία· αί πρώται μορφωθεΐσαι οιά τοΰ 
σπέρματος,· ούτως είπεΐ', τοΰ αίθέρος νεφελότητες δυνανται να ά/απα- 
ραστί]σωσι τά έμβρυα τών πλανητικών κόσμων οί έκ αακεχυμενης 
μέν ύλης συγκείμενοι άλλά^κάπως μάλλον συστηματοποιημένοι κομή- 
ται είσί τά βρέφη τοΰ ούρανίου κόσμου, άτινα τοΰ χρόνου προϊόντος 
μεταβάλλονται είς παΐ;ας είτε ακμαίους νεανίας, πλήρεις ζωής καί πυ- 
ρός· καί ούτοί είσιν οι ήλιοι* τήν νεανικήν παρακολουθεί ή άνδρική ήλι-

via , καθ’ ήν τό πυρ τ?]ς καρδίας ύποχωρεί είς τόν νοΰν καί έγκλείεται 
έν τοΐς σπλάγχνοις, άπαραλλάκτως ώς συμβαίνει είς τούς πλανήτας, 
είτε τάς ήδη έσχηματισμένας γαίας* αί σελήναι, τουτέστιν οι κόσμοι 
ούτοι, ών έξητμίσθη τό κεντρικόν πΰρ, είσί κατά πάντα παρεμφερείς 
πρός τούς έτοιμοθανάτους είτε Οανόντας ήδη γέροντας, ών άπέπτη ή 
ζωή καί έτάκη τό αίμα* τέλος έπ έρχεται ή έποχή τής διαλυσεως τοΰ 
πτώματος είς τά έξ ών συνετέΟη, καί εικόνα τοΰ άπαρατρεπτου τουτου 
νόμου τής φύσεως παρέχουσιν είς τούς οφθαλμούς τοΰ επιστ/]μονος 
παρατ/;ρητοΰ τά άνάριθμα πλήθη τών αερολίθων, συντρίμματα προφα
νώς προυπαρξάντων καί πεπληρωμένων ζωής καί ένεργείας κόσμων.

Ό'Ήλιος, καίτοι κατά τά φαινόμενα διατελεΐ μεμονωμένος είς τά 
άμετρα βάθη τοΰ άστρώου κόσμου, έν τούτοις προσεοεθη ύπο τών νεω- 
τέρων θεωριών τής επιστήμης είς τήν άστρώαν συστάδα τοΰ Γαλαξίου, 
Κέντρον ίδιου συστήματος είτε κόσμου, καίτοι φαινόμενος τοσούτω μι
κρός έν τώ μέσω τών αιθέριων χωρών, ούχ ηττον είναι ύπερμεγεθης, 
καθότι ό όγκος αύτοΰ ύπερτερεΐ κατά εν έκατομμύριον καί τετρακοσίας 
χιλιάδας φοράς τόν τής Γής. Πέριξ αύτοΰ συστρέφονται, ώς αί φώς 
διψώσαι χρυσαλλίδες περί τόν λύχνον, οκτώ πλανήται, έκσφενδονισθέν- 
τες άπό τών σπλάγχνων αύτοΰ κατά τήν πρώτην έποχήν τής δημιουρ
γίας. Τά τέκνα ταΰτα τοΰ πατρός Ήλιου, άρχομενοι άπό τοΰ πλη- 
σιεστέρου πρός αύτόν καί προβαίνοντες μέχρι τοΰ μάλλον άφεστώτος, 
φέρουσι τά εξής ονόματα τής μυθολογίας: Ερμής, Αφροδίτη, Γή ή 
Κυβέλη, Άρης, Ζεύς, Κρόνος, Ούρανός καί Ποσειδών.. Περιπλέον δέ, 
μεταξύ Άρεως καί Διος περιοινοΰνται έν άπαραμειωτω τάξει π/̂ ηθυς 
μικρών σωμάτων, πιθανώς λειψάνων πελωρίου πλανήτου, συντριβεντος 
ποτέ είς πλεΐστα τεμάχια, έξ ών τό άργειον όμμα τών άστρονόμων 
κατώρθωσε νά γνωρίση καί νά σημειώση μέχρι τής σήμερον περί τούς 
εκατόν καί δέκα.

Έκ τών θεραπόντων τούτων, ούς ό μέγας 'Ήλιος διατηρεί κινου- 
μένους περί αύτόν έν έλλειψοειδεΐ τροχιά διά τοΰ Οαυμασίου νόμου τ/)ς 
ελξεως, τινές κέκτηνται έπίσης εύάριθμον υπαλληλίαν. Ούτως ό Ού
ρανός καί ό Κρόνος εχουσίν έκαστος άνά οκτώ δορυφόρους, ό Ζεύς εχει* 
τέσσαρας, ό ΓΙοσειοών πιθανώς τρεΐς καί ή Γή ένα* ό τελευταίος ούτος,, 
ό άφανέστερος τών δορυφόρων τοΰ ήλιακοΰ κόσμου, καλείται ΣεληνηΤ 
καί τούτου τήν κατάκτησιν έπεδίωκεν ή τολμηρά εύφυία τών Αμερι
κανών.

Ό φωστήρ τής νυκτός, ενεκα τής σχετικώς μικράς αύτοΰ άποστά-



σεως άπό τοΰ ήμετέρου πλανήτου καί τοΰ θεάματος τών ταχέως καί 
άλλεπαλλήλως άνανεουμένων ποικίλων αύτοΰ φάσεων, ευθύς έξ αρχής 
ειλκυσε τήν προσοχήν τών κατοίκων τής Γής μετά τόν φωστήρα τής 
ήμέρας. Καί όμως ό 'Ηλιος προσβάλλει άποτο'μως τήν δρασιν, /αί ή 
λάμψις τοΰ φωτός αύτοΰ εκβιάζει τούς ατενίζοντας είς αύτόν αύθά- 
δεις οφθαλμούς νά νεύω::ι χαμαί, ένω ή ξανθή Άρτεμις, μάλλον άβρό- 
φρων καί φιλάρεσκος, έπιτρέπει έλευθέρως τήν θεωρίαν τής μετρίας 
αύτής καλλονής* καί άπ’ εναντίας τοΰ άίελςοΰ της, αύτ·/] νεύει χα
μαί τούς οφθαλμούς* καίτοι δέ προσιτή είς πάν βλέμμα καί ήττον υ
περήφανος, έν τοσούτω τολμά ενίοτε νά άποκρύψη τόν αδελφόν της, 
τόν άκτινοβόλον ’Απόλλωνα, χωρίς πο'ε νά άποκρύπτηται άπ’ αύτοΰ. 
Οί Μωαμεθανοί διαιώνισαν τήν όφειλομένην εύγνωμοσύνην πρός τήν πι
στήν ταύτην σύντροφον τής Γής, κανονίσαντες τούς μήνας αύτών έπΐ· 
τής περιστροφής της καί κοσμήσαντες τάς σημαίας των διά ",o'j συμβό
λου αύτής, ώς έπραξαν τοΰτο πρό αύτών οί Βυζαντινοί.

Οί πρώτοι λαοί τής Γής άπέδωκαν ιδιάζουσαν λατρείαν πρός τήν 
αγνήν ταύτην θεάν. Οί Αιγύπτιοι άπεκάλεσαν αύτήν “ίσιδα, οί Φοίνι
κες Άστάρτην, οί Έλληνες τήν έλάτρευσαν ύπό τά ό'ομα τής Φοί
βου, θυγατρός τής Λητούς καί του Διός, καί έξήγουν τάς εκλείψεις 
αύτής διά τών μυστηριωδών έπισκέψεών της πρός τόν ώραΐον Ένδυ- 
μίωνα. Κατά τό λέγειν τοΰ συναξαρίου τής μυθολογίας, ό λέων τής 
Νεμέας διέτρεξε τάς πεδιάδας τής Σελήνης πριν ή έμφανισθή έπί τής 
Γής, καί ό ύπό τοΰ Πλουτάρχου μνημονευόμενος ποιητής Άγησιάναξ 
άπηθανάτισε διά τών στίχων αύτίΰ τούς γλυκείς εκείνους οφθαλμούς, 
τήν θελκτικήν ρί.α καί τό επαγωγόν στόμα, τά σχηματίζόμενα ύπό 
τοΰ σκιεροΰ μέρους τής άξιεράστου 'Εκάτης.

Ά λλά  καίτοι οί αρχαίοι ένόησαν καλώς τόν χαρακτήρα, τήν κρά- 
σιν, καί έν ένι λόγω τάς ήθικάς ιδιότητας τής Σελήνης ύπό τήν μυθο
λογικήν εποψιν, οί σοψώτεροι όμως μεταξύ αύτών διετέλεσαν εντελώς 
άγνοοΰντες τήν κυρίως σεληνογραφίαν. Έν τούτοις τινές τών άστρονό- 
μων τής άρχαίας εποχής κατώρθωσαν ν’ άνακαλύι[ωσι μερικότητάς τι- 
νας, έπιβεβαιουμένας σήμερον ύπό τής έπιστήμης. Ά ν ο! Αρκάδες διε- 
τεί',οντο ότι κατώκησαν τήν Γήν έν έποχή, καθ’ ήν ή Σελήνη δέν ύπήρ- 
χεν είσέτι, άνό Σιμπλίνιος ύπέλαβεν αύτήν άκινητοΰσαν καί προσηλω- 
μέ'/ην είς τόν κρυστάλλινο / θόλον, άν όΤάτιος έθεώρει αύτήν ώς τεμά- 
χίον άποτπασθέν άπό τοΰ ήλιακοΰ δίσκου, άν Κλέαρχος ό τοΰ Άρι- 
στοτέλους μαθητής παρέστησεν αύτήν ώς στίλπ'όν κάτοπτρο'/, έφ’ O'J

Αντανακλάται ή είκών τοΰ ώκεανοΰ, άν άλλοι τέλος πάντων διεΐδον έν 
αύτ?, συμφύρασιν άτμών έκπεμπομένων άπό τ^ς Γής, ή σφαίραν κατά 
τό ήμισυ πεπυρακτωμένην, κατά δέ τό έτερον ήμισυ πεπηγμένην, εύ- 
ρέθησαν καί τινες σοφο';, οίτινες δι’ ευφυών παρατηρήσεων, καίτοι στε
ρούμενοι οργάνων οπτικής, ύπωπτεύθησαν τούς π7 ε̂ιοτέρους νόμους, τούς 
διέποντας τά μέγα άστρον τής νυκτός.

Ούτω Θαλής ό Μιλήσιος, ζήσας περί τό -460 πρ. Χρ., πρώτος 
έξέφερε τήν γνώμην, ότι ή Σελήνη έ^ωτίζετο ύπό τοΰ ΙΙλίου. Άρίς·αρ- 
χος ό Σάμιος εδωκε τήν άληθή έξήγησιν τών φάσεων αύτής* ό Κλεο
μένης έδίδαξεν, ότι ή Σελήνη ήκτινοβόλει ύπά φωτός άντανακλωμένου 
επ’ αύτής. 'Ο Χαλδαιος Βηρωσός άνεκάλυψεν, ότι ή διάρκεια της πε
ριστροφικής αύτ^ς κινήσεως ήν ίσό/ρο ος πρός τήν περί τόν ίδιον άξονα, 
καί διά τοΰ φαινομένου τούτου έξήγησε τί]ν άνεξήγητον έπιμονήν της 
Σελήνης, τοΰ νά δεικνύη πάντοτε είς τήν γήν τό αύτό μέρος τής έπιφα- 
νείας της. Τέλος ό "ίππαρχος, άκμάσας δύο αιώνας πρό τής χριστια
νικής έποχής,έξηκρίβωσεν άνισότητάς τινας είς τάς φαινομένας κινήσεις 
τοΰ δορυφόρου τής Γής.

Αί διάφοροι αύται παρατηρήσεις έπεβεβαιώθησαν διά μεταγενεστέρων 
παρατηρήσεων καί άπέβηιαν λίανώφέλιμοι είς τούς νεωτέρους άςρο- 
νόμους. Ό κατά τόν β' αιώνα μετά Χριστόν ζήσας Πτολεμαίος καί ό 
Άραψ Άμπουλβέφας κατά τόν δέκατον, συνεπλήρωσαν τάς παρατη
ρήσεις τοΰ 'Ιππάρχου έπί τών ανωμαλιών^ άςτι /ας ύφίσταται ή Σελήνη 
διατρέχουσα τήν κυματοειδή γραμμήν της τροχιάς τ/]ς ύπό τήν έπή- 
ρειαν τής τοΰ 'Ηλίου έλξεως* ειτα ό Κοπέρνικος, κατά τόν ΙΕ' αιώνα, 
καί ό Τυχοβράχης, κατά τόν ΙΣΤ', κατανοήσαντες τό αληθές σύστη
μα τοΰ κόσμου, έξήρηταν καί τήν λειτουργίαν τής Σελή'/ης έν τώ συ- 
νόλω τών ούρανίων σωμάτων.

Καίτοι δέ αί κινήσεις αύτής προσδιωρίσθησαν περίπου κατά τήν έπο- 
χήν έκείνην τής επιστημονικής παλιγγενεσίας, όλίγιστα όμως έγνω- 
ρίζοντοπερί τής φυσικής αύτής συστάσεως, έως ού έλθών ό Γαλιλαίος 
έξήγησε τά παρατηρούμενα είς τινας φάσεις φαινόμενα τοΰ φωτός ώς 
άποδεικνύοντα τήν ΰπαρξιν όρέων, είς ά έδωκε μεσαιον ύψος τεσσάρων 
χιλιάδων καί πεντακοσίων όργυιών. Μετά τοΰτον, ό Έβέλιος ήλάττω- 
σε τό μέγιστο / ύψος τών σεληνιακών όρέων είς δύο χιλιάδας έξακοσίας 
όργυιάς, άλλ’ ό συνάδελφός του 'Ρικκιόλης άνεβίβασεν αύτάς εις έπτα- 
«σχιλίας.

Ό ''Ερσχελος περί τά τέλη τοΰ III' αίώνος, βοηθούμενος ύπά τοΰ



Ισχυροΰ αύτοΰ τηλεσκοπίου, περιώρισε παραδόξως τάς τεως δπώλόγί» 
σθείσας καταμετρήσεις, όρίσας είς έννεακοσίας όργυιάς τό ύψος τώνμε- 
γαλειτέρων όρέων τής Σελήνης, καί έπαναγαγών τόν μεσαίον όρον τών 
διαφόρων υψωμάτων αυτής είς μόνον τετρακοσίας. Ά λλά  καί ό ‘Έρ-> 
σχελος ήπατάτο, άπητοΰντο δε αί παρατηρήσεις του Σχρέδερ τοΰ 
Αουβίλη, τοΰ Χάλλευ, τοΰ Νασμίθ, τοϋ Βιανχίνη, τοΰ Παστόρφ, τοΰ 
Λόρμαν, τοΰ Γρουϊθούϊζεν, καί ιδίως αί πολυετείς καί έπίμο- οι μελέται 
τώνΚ.Βέερ καί Μαίδλερ, ΐναλυθη τό ζήτημα όριστί'/ώς· χάρις είς τούς 
σοφούς τούτους ούρανοσκόπους, τό ύψος τών όρέων τής Σελήνης είναι 
εντελώς γνωστόν σήμερον* οί δύο τελευταίοι ουτοι παρατηρηταί κατε- 
μέτρησαν χίλια έννεακόσια πέντε υψώματα, έξ ών έξ εύρέΟησαν ύπεο- 
τεροΰντα τάς δύο χιλιάδας έξακοσίας όργυιάς, καί είκοσιδύο τάς δύο 
χιλιάδας τετρακοσίας. 'II ύψηλοτέρα αύτών κορυφή έξικνειται μέχρι 
τριών χιλιάδων όκτακοσίων καί μιας όργυιών ύπέρ τήν επιφάνειαν τοΰ 
σεληνιακού δίσκου.

Κατά τόν αύτόν χρόνον συνεπληροΰντο καί αί έπί τής φυσικής συ- 
στάσεως τής Σελήνης γνώσεις· ή επιφάνεια αύτής έφάνη είς τόν ίσχυ-

κλασεως τών κρυπτόμενων όιζισΟεν τοΰ ο’σχου αυτής αστέρων συνεπέ· 
ραναν οτι ή άτμοσφαίρα ελειπεν άπό τής έπιφανείας αύτής σχεδόν ό- 
λοτελώς, και η έλλειψις αΰτη τοΰ αερος συνεπήγαγε φυσικώ τώ λόγω 
την απουσίαν τοΰ ΰοατος. Εκ τουτου λοιπόν ύπετέΟη δτι, Γνα ύπάρ-^ υ π α ρ -
ξωσι κάτοικοι έπί τής έπιφανείας τής Σελήνης, καί όπως ζήσωσιν ύπό 
•ας συ/θηκας τής Γοιαυτης φυσικής αυτής καταστασεως, οκειλοννά 
εχωσιν ειδικόν διοργανισμόν πάντη άνάλογον πρός τήν διασκευήν τοΰ 
πλανήτου αύτών, καί ούσιωδώς διαφέροντα τών κατοίκων τής Γής. 

Τέλος, χάρις είς τάς νέας μεθόδους, ή επιφάνεια τής Σελήνης άνι-

μιλιών, τουτέστιν ολίγον τι υπέρτερα της γηίνης άκτίνος, καίτοι ή έπι-
^ανεια αύ. ?-, είναι ιση προς το ο εκατόν τρίτον μ,ερος τής γηίνης έτη- 
ρανειας, καϊ ό όγκος ττς άποτελεί το τεσσαρακοστόν εννατον μέρος 

ΰ όγκου τοΰ γήινου σφαιροειδούς. ’Εν τούτοις ούδέν τών μυστήριων 
ιτής διέφυγε τό άργείον όμμα τών αστρονόμων, κα: οί σοφοί καί επί-

ιηοειοι ουρα'.Όσκόποι προεξέτειναν τόν κύκλον τών Οαυμασίων αύτών 
παρατηρήσεων πέραν τών ορίων της πιθανότατος.

Ουτω λοιπόν παρετήρησαν δτι, κατά μέν την εποχήν τής πανσελή- 
νου, ό σεληνιακός δίσκος έφαίνετο εις τινα αύτοΰ μέρη. κεχαραγμένος 
υπό λευκαζουσών γραμμών, κατά δε τάς φάσεις αύτής, ύπό μελαίνων. 
Εγκύψαντες μετά πλειοτέρας προσοχής είς τήν παρατήρησιν τών ση

μείων τούτων, έπέτυχον νά έννοήσωσι τήν φύσιν τών τοιούτων γραμμών 
ειτε ραβδωσεων, αϊτινες είσίν έπιμήκεις καί στεναί αύλακες, έσκαμμέναι 
μεταςυ παραλλήλων όχΟών, λήγουσαι δ’ έν γένει πέριξ τών κρατήρων. 
Γο μ^κος αυ.ών περιλαμβάνεται μεταξύ οεκα και έκατοντακισχιλίων, 
τό δε πλάτος μεταξύ πεντακο^ίων καί όκτακοσίων όργυιών. Οί Άς-ρο- 
νομο: απεκάλεσαν αύτάς έ ντο μ ά ς ,  πλήν δ,τι ήδύναντο νά πράξωσι 
περί αύτών ήτο νά τάς όνομάσωσιν ούτω.

Καθ’ όσον δ’ άφορα τό ζήτημα, αν αί έντομαί αυται είσίν αί κοίτα 
άρχαιων πο .αμών άποξηρανθέντων ή άλλο τι έτέρας φύσεως φαινόμενον, 

ζ~ζ̂ ' χΐ!'/Γ\ η οριστική αύτοΰ λύσις. 'Ώστε οί Αμερικανοί ήλπιζον νά 
έξακριβωσωσι μίαν ήμέραν τό γεωλογικόν τοΰτο φαινόμενον τοΰ ήμε
τέρου δορυφόρου, καθώς καινά γνωρίσωσι τήν φύσιν τής σειράς εκείνης 
των παραλλήλων προτειχισμάτων, άτινα πρώτος παρετήρησεν έπί τής 
σεληνιακής έπιφανείας ό έν Μονάχω σοφός καθηγητής Γρουϊθούϊζεν, 
όστις ύπέλαβεν αύτά ώς σύστημα οχυρωμάτων, κατασκευασθέντων 
υπο τών Σεληνιτών μηχανικών. Τά δύο ταΰτα είσέτι σκοτεινά ζητήματα 
και πλεΐστα άλλα άναμφιβόλως δέν ήδύναντο νά κανονισθώσιν όριστι- 
κώς, είμή μετά τήν άμεσον συ γκοΐ':ωνίαν μετά τής Σελήνης.

Ως πρός τήν εντασιν τοΰ σεληνιακού φωτός ούδέν νεώτερον έπρό- 
■κειτο νά άνακαλυφθϊ), καθόσον ήτο ήδη γνωστόν δτι τοΰτο ήν τριακοσίας 
χιλιάδας φοράς άσθενέστερον τοΰ ήλιακοΰ φωτός, καί δτι ή* άπό ττς 
Σελήνης έκπεμπόμενη θερμοτης οεν ούναταινά έπενεργήση έπί τών τ -  
μετέρων θερμομέτρων. Καθόσον ζαφορά τό κοινώς γνωστόν φαινόμε- 
νον ύπό τό όνομα σποδόχρουνφώς ,  δπερ φαίνεται συμπληοοΰντόν 
σεληνιακόν δίσκον κατά τάς μηνοειδείς αύτοΰ φάσεις, εξηγείται φυσικώς 
ως έκτου άποτελέσματος τών ύπό της Γής πρός τήν Σελήνην άντα- 
νακλωμένων ηλιακών άκτίνων καθότι κατ’ έκείνην άκριβώς τήν έποχήν 
τοΰ τεταρτημόριου ό ώραίος ήμών πλανήτης στίλβει πλησιφαής έπί 
τοΰ σεληνιακού ούρανοΰ ώς πελώριον άστρον τής νυκτός, καί φωτίζει 
οι ισχυροΰ φωτός τάς κοιλάδας καί τά όρη τοΰ ήμετέρου δορυφόρου 

Τοιαΰται ήσαν αί περί τοΰ δορυφόρου τής Γής κυριώτεραι γνώσεις* 
----------  24.



αςτίνας ό Τηλεβολιχός Σύλλογος προύτιθετο νά έπαυξηοη και να συμ* 
πληρώση 'ύ?’ άπάσας τάς έπόψεις, τουτέστι κοσμογραφιχάς, γεωλο^  
χάς, πολίτικος και ηθιχας*

ΣΤ',

ο ΤΙ JEN ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΓΝΟΩΣΙ ΚΑ Ϊ Ο ΤΙ JEN  
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΤΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΑΣ 

ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

Ή  τοΰ Βαρβ&άν πρότασις έσχεν άμεσον άποτέλεομα τό να διεγειρί], 
τόν πόθον πρός έρευναν τών άστρονομιχών θεωριών, τών άναγομε'ων 
ε?ς τόν φω,τίοα της νυχτός. "Εχαστός ήρξατο νά έγχυπτη ετ.ιμελως 
είς τήν μελέτην αύτών, Ιχαστος ψ * ν *  μετά προσοχές χ ψ  Σελήνή 
ώ- ε- αύτη πρώτον ή3η έπεφαίνετο έν τω στερεώματα Και λοιπο/απε 
βη τό άντ«είμενον τοΰ συρμοΰ, ό σκοπός τών σ υνο δ ώ ν, η ένασχο- 
λησις τών απουσών, τό ζήτημα τής ήμέρας. Αί εφημερίδες εςεΟαφα, 
τά πάλαιά άνέχδοτο, έν οίς τό χλαοαόν ?  ε γ γ α ρ ι  π α ι,ε ι σημαντικό* 
πρόσωπον παρέστη ον την έπιρροήν, ήν απεδωχε προς το ουράνιον ιου- 
4  σώμα ή αμάθεια τών άρχαίων χρό'ων, χαιεψαλλον αυτό καθ απαν- 
τας τούς τόνους· ολίγον άκόμη χοί «λ έδημο:ιε.ον τα αποφθέγματα 
του. Ήθελε τες στοιχηματίσει, δτι όλόχληρος ή Αμερική χατεληφθη

ύπό σεληνομανι'ας. , , >w  .
Ά ο’ έτέοου τά έπιττημονίχά Περιοδίκα Συγγραμματα χαι αι Επι

θεωρήσεις έπραγματεύθησαν εΐδιχώτερον τά άρρώντα ̂ ητηματα την 
έπινείασιν τοΰ Τηλεβολιχοϋ Συλλόγου· ή επίστολη του Αστεροσκο
πείου της Κανταβριγίας έδημοσιεύθη παρ αυτών, σχολιασθεισα χαι ε-
πιδοχιμασθεϊσα άνευ έπκολάςεως.  ̂ , , , _ , - ’

Έν συντόμω, δέν ήτο σύγχεχωρημε'ον ουο εις αυ.ο; .ο; πλεο 
άγράμμα J  ‘Υανχαΐον νά άγνΟη ούδέν έχ τών α^ρωντων τον 
Δ ~ Ζ >  OO'MCον, ούτε είς τό πλέον προληπτιχον γεροντοχορι-σον να 

είσέτΐ δείσιδαίμονας πλάνας περί τοΰ άστρου-τ* νΟχτος'

ve-0 s i  τώ'- i - M - f -m  χαί τών ώ »  inerair., «at αυτο, οε ο. χα-ο.-

Μ *  φ κ  x w i r v "  ’ ‘ κ · * "  Α « 1Γ < Τ { f° T i e *
' MiyfK fat-: η ί T ijii*»·/* * > » «  Ϊ Γ » » "  W
.» O ri o-·.*» ί  « 4  Γ *  ««* 5Λή«|ί ^οαταακ- «  «. Ρ ' " ’
t f o / ^ V o · . '  *  τήν ίπ κ τ ψ ψ  Ο » ? * # * » ·  ^  « f s r a * » .

»πως «ίάξω-τ,ν «JWi’Yf. ότι ί  ύ-ΛλθΥ£-,,Α- ·> ■ , *ί ·*ί/0- ■.Αί αποστάσεων twu.
η Γ 1 Λ ! /“' Ετ0 αα ^  χαταμετρησεως της παραλλάξεως της Σε
λήνής.. Εαν οε η >νέξις π α ρ ά λ λ α ξ ι ς  έξέπληττέ τινας έξ αύτών ώς 
Κινε,«η η Σανσκριτική, τοΐς έξήγουν τότε ότι ούτως ονομάζεται έν τώ 
■ε .ι ογιω τ·/,ς επιστήμης τών άστρων ή σχηματισμένη γωνία ύπό δύο

Τ " 7 W f *  άϊ ° ^ ^  άρέχά,τηςάχρας της γη '^ ς  άχτΐ-,ος 
μέχρι της Σελήνής.

Δι εκείνους, όσοι δέν ήσαν εξοικειωμένοι μετά τών κινήσεων της 
^λη-ης, αι εφημερίδες έπανελάμβανον καθεκάστην, ότι τό ουράνιον 
τούτο σώμα χέχτηται δνο διαχεχριμένας xr/ήτεις, τήν μίαν περί τόν 
Ίοιον αυτου α,ονα, τήν δ’ έτέραν περί τήν Γήν, Ζαί οτι άμφότεραι αί 
κινη,εις αυται συμπληροΰνται έν ίτοχρόνω Ζ ι?.ττψα%  τουτέστιν είς 
ειχο^ιεπτα ημέρας χαι έν τρίτήμόριβ’’.

, Π ^  βΜνά^·'« Χρήσις παράγει έπί τ^ς σεληνιακής έπιφα- 
νειας ™ <ραι··ομενον τών ημερών χαί τών νυχτών, ώς τοΰτο συμβαίνει 
χαι εν τφ ημετερω πλανητη, μέ μόνην ταύτ/jv τήν διαφοράν, ότι καθ’ 
ολον το όιαστημα τοΰ σεληνιακοΟ μη^ς μία μόνη ημέρα καί μία νύξ 
υπάρχει, διαρκουτα έκαστη τρίαχοσίας πε'ηήκοντα τέσσαρας ώοας καί 
εν τριτημοριοΛ Πλήν, ευτυχώς διά τόν παράδοξον τοΰτον κόσμον, τό 
προς τ̂ην γηινην σφαίραν ές-ραμμε ον ήμισφαίριον αύτοΰ φωτίζεται ύπό 
του ημετερου̂  κοσμου μέ έντασιν λάμψεως Γσης πρός τό φώς δεκατεσ
σάρων -εληνω-, ενώ τό έτερον ήμίσφαίριον, τό πάντη αόρατον είς 
ημας, καλύπτεται φυσκώ τώ λόγω ύπό σκοτει- οτάτης καί παγεοάς 
νυκτος, οιαρκουσης δεκαπέντε περίπου ήμέρας. Τό φαινόμενον τοΰτο 
οφείλεται  ̂ εις την μεριχότητα ταύτην, ότι άμφότεραι c i  κινήσεις της 
-εληνης εκτελοΰνται ταύτοχρόνως- φαινόμε-υ-, ίδιάζον εις πόντος τούς 
οορυφορους τών πλανητών τοΰ ήμετέρου συστψ,ατοΓ.

Πνεύματά τινα φιλοπερίεργα πλήν όλίγόν βραδέα* δέν ήδύναντο νά 
εννοήσω*.πως ενφ η Σελήνη κατά τήν περί τήν Γην περιφοράν της 
οεικνυει αμεταβλητως τήν αύτήν έπιφάνειαν, έκτελε? ταύτοχρόνως 
περιστροφικήν κινησιν περί τόν ιδιόν της άξονα. Είς τούς το ο̂ύτου- 
αναστρονομήτους καί άγεωμετρήτόυς άπεκρί^ντο διά της έξης παρο- 
μοιωτεως: « Μεταβητε είς τό έστιατόριόν σας καί στραφ^τε περί τήν 
τ,οαπε,αν, εις τρόπον ώστε νά άτε'ίζητε διαρκώς πρός τό κέντρον 
αυτής· όταν ο κυκλοτερής περίπατός σας συμπληρωθώ έξετελέσατε 
ηοη ολόκληρόν περιστροφήν περί τό; ίαον εαυτόν σας, καθότι ό όφθαλ* 
μος σας όίετρεξε διαδοχικώς άπαντα τά σημεία της αιθούσης, Λοιπόν ΐ
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καί άπήρχοντο γοητευμένοι έκ τής παρομοιώσεως.
Ουτω λοιπόν ή Σελήνη δεικνύει άκαταπαύστως εις τήν Γην τό αύτό 

πρόσωπον, κρύπτει δ’ άφ’ ήμών ζηλοτύπως τό έτερον ήμισύ της. Έν 
τούτος, διάνα είμεθα δίκαιοι καί ένταύτω άκριβεις,όφείλομεννάπρο> 
θέσωμεν ότι, κατά συνέπειαν έλαφρας τίνος μετακινησεως ές άρκτου 
πρός μεσημβρίαν καί έκ δυσμώνπρός άνατολάς, ήτις έν τ?ί άστρονομί* 
καλείται τ α λ ά ν τ ω σ ι ς ,  καθίσταται ορατόν πλέον τοΰ ημίσεως τοΰ 
ετέρου αύτής δίσκου, είτε περίπου τό πεντηκοστόν έβδομον του όλου.

"Οταν οί αμαθείς έγνώρισαν τοσαΰτα περί της διττής κινήσεως της 
Σελήνης, όσα καίό Διευθυντής τοΰ Αστεροσκοπείου της Κανταβριγίας, 
ηρ-χησάν ν’ άνησυ/ώσι μεγάλως περί τής άνακυκλήσεώς της περί τήν 
Γην, * καί τότε είκοσι έπίστημονικαι έπιΟεωρήσεις έξεδόθησαν έπί σκοπώ 
όπως έξασφαλίσωσι τάς όλίγας αύτών έπιστημονικάς γνώσεις. Έδι- 
δάσκοντο λοιπόν έντός όλίγου, οτι τό στερέωμα μετά τής πληΟύοςτών 
άστέρων δύναται νά ΟεωρηΟή ώς εύρύχωρος πλάξ ώρολογίου, έφ ής πε
ριέρχεται ή Σελήνη, δείκνύουσα τόν άληΟή χρόνον εις πάντας τούς κα
τοίκους της Γής· ότι, κατά τήνκίνησίν του ταύτην, τόάστρον τή ς^ - 
κτός έκτελεϊ τάς διαφόρους αύτοΰ φάσεις· ότι ή Σελήνη έιναι πλησιραής, 
όταν εύοίσκηται είς θέσιν άντίΟετον πρός τόν 'Ήλιον, τουτέστιν όταντά 
δύο ταΰτα ούράνια σώματα συναντώνται έπί τής αύτής γραμμής Ιχον- 
τα έν μέσω αύτών τήν Γην ότι ή Σελήνη γίνεται νέα όταν εύρίσκηταί 
είς σύνοδον μετά τοΰ Ήλιου, τουτέστιν όταν κήται μεταξύ τής Γής 
καί αύτοΰ, καί τέλος ότι ή Σελήνη εισέρχεται είς τό πρώτον ή τό τε
λευτούν α ύ τ ή ς  τεταρτημόρια;, όταν άποτελν) μετά τοΰ Ήλίου χαίτης 
Γής ορθήν γωνίαν, ής τίνος αύτη κατεχει τήν κορυφήν.

Τινές οξυδερκείς 'Γανκάϊοι έξήγαγον έκ τών φαινομένων τούτων ώς 
φυσικήν συνέπειαν, ότι αί έκλείψεις δέν είναι δυνατόν νάσυμβώσιν εΐμή 
κατά τήν ε π ο χ ή ν  τ ή ς  συνόδου καί τής άντιΟέσεως, καί έδιδοντόν λόγον 
τοΰ φαινομένου τούτου. Κατά τάς συνόδους ή  συζυγίας αύτής, ή Σε
λήνη δύναται νά άποκρύψη τόν 'Ήλιον, ενώ κατά τάς αντιθέσεις ά π  

έναντίας ή Γήάποκρύπτει αύτόν καί έάν αί έκλείψεις αδται δέν συμ- 
βαίνωσι δίς είς έκάστην σεληνιακήν περίοδον, αιτία τούτου είναι διότι 
τό έπίπεδον, έφ’ ου κινείται ή Σελήνη, ειναι;κεκλιμένον έπί τής έκλει- 
πτικης, τουτέστιν έπί τοΰ έπιπέδου, έφ’ ού κινείται ή Γ ή .

Καθ’ όσον άφορα τό ύψος, τό όποιον ήδύνατο w  φΟάση τό άστρον 
τής νυκτός ύπέρ τόν ορίζοντα, ή επιστολή τοΰ ’Αστεροσκοπείου τής'

Κανταβριγίας άπεφάνθη εύκρινέστατα. 'Ώστε ούδείς ήν ό άγνοών, δτι 
τό ύψος τοΰτο ήν μεταβλητόν άναλόγως τοΰ τόπου, άφ’ ου έγίνοντο α̂  
παρατηρήσεις, καί ότι αί μόναι ζώναι τής σφαίρας, διά τής οποίας ή 
Σελήνη διέρχεται άπό τοΰ ζενίθ, τουτέστι τίθεται άκριβώς ύπέρ τήν κε
φαλήν τών παρατηρητών, είσίν άναγκαίως αί μεταξύ τοΰ εικοστού ο
γδόου παραλλήλου καί τοΰ ισημερινού περιλαμβανόμενοι χώραι. Εντεύ
θεν ή ουσιώδης αύτη σύστασις τοΰ ’Αστεροσκοπείου, τοΰ νά έπιχειρι- 
σθώσι τό πείραμα έπί οίουδήποτε σημείου τοΰ μέρους τούτου τής 
γηίνης σφαίρας, ώστε ή βολή νά σφενδονισθγ, καθέτως, καί ούτω νά 
άπαλλαχΟή όσον ένεστι ταχύτερον της έπενεργείας τής βαρύτητος· 
συνθηκη λίαν ούσιώδης καί απαραίτητος πρός τήν έπιτυ^ίαν τής 
έπιχειρήσεως.

Καθόσον δ’ άρορα την γραμμήν, τήν οποίαν ή Σελήνη ακολουθεί 
κατά τήν περί τήν Γήν περιφοράν της, τό Άστεροσκοπεΐον της Καντα
βριγίας κατέστησεν άρκούντως γνωστόν καί είς τούς μάλλον άμαθεις, 
ότι ή γραμμή αύτη είναι καμπύλη είσέχουσα, ούχί εντελής κύκλος άλ
λά μάλλον έλλειψις, ής τίνος ή Γή κατέχει μίαν έστία··. Αί ελλειπτι
κοί αύται τροχιαί ίδιάζουσιν είς πάντας τούς πλανήτας ώς καί είς τούς 
δορυφόρους αύτών, καί ή πειραματική μηχανική άποδεικνύει έλλόγως, 
ότι οέν ήτο δυνατόν τά ούράνια σώματα νά λάβωσι διάφορον τούτου 
σχήμα. Εύκόλως λοιπόν ένοήθη τότε διατί ή Σελήνη άλλοτε εύρίσκε- 
ται είς τό άπόγειον αύτής, τουτέστι μεμακρυσμένη τής Γής, καί άλ
λοτε παλιν προσεγγι.ει εις αυτήν, είτε οιατελεΐ είς την περιγειό- 
τητα της. Προσοιωρισθη οέ άκριβώς καί ή μεσαία αύτής άπό τοΰ ί -  
μετέρου πλανήτου άπόστασις, ύπολογισθεΐσα είς διακοσίας τριάκοντα 
τέσσαρας χιλιάδας καί τριακόσια τεσσαράκοντα επτά μίλια.

Ι:ού λοιπόν ό,τι έκαστος ’Αμερικανός έκών άέκων έγνώρι^ε, καί 
δ,τι είς ούδένα έσυγχωρειτο νά άγνο^. Ά λ λ ’ όσον καί άν κατέστησαν 
κοινοί έν όλιγοχρονιω διαστηματι αί άληθεϊς αυται γνώσεις, έν τούτοις 
αρκετά δυσχερές άπέζη νά κατανικηθώσι φαντασιώδεις τινές φόβοι.

Ούτω, παραδείγματος χαριν, ύπήρχον τινές οί διατεινόμενοι ότι ή 
Σ-.ληνη ήτο άρχαϊός τις κομητης, δστις, διατρέχων τήν επιμήκη αύτοΰ 
τροχιάν πέρις τοΰ Ηλίου, συνέπεσε νά δ'έλθη πληαόθεν της Γής, καί 
ούτως έκρατηθη ύπό τής ισχυρός αύτης έλξεως. Οί άστρονόμοι ούτοι 
τής αιθούσης ένομι^ον, ότι εξηγούν ούτω την πυρίκαυστον έπιφάνειαν 
τής Σελήνης, τό άνεπανορθωτον τοΰτο δυστύχημα, όπερ άπέδιδον είς 
τήν φλογοβόλον έπενέργειχν τοΰ_άστρου τής ημέρας. "Οταν δέ τις πα-



ρετήρει αύτοις, ότι οι κομήται εχουσιν άτμοσφαίρας καί ότί ή Σελήνή 
2έν είχε ποσώς·, ήπόρουν τί ν άπαντήσωοι.

"Ετεροί, άνήκο.ντες είς τήν γε· εάν τών τρεμόντων, έδήλουν φόβους 
τινας περί της Σελήνης. Ήκουσάν τ.οτε δτι, άπό τών γενομένων κατά: 
τήν εποχήν τών Καλιών παρατηρήσεων, ή περιστροφική κι τρις τής: 
Σελήνης έπεταχύνετο βαθμολογικώς* έκ τούτον δέ συνεπέρανον, λίαν 
λογικώς άλλως τε, δτι φυτική συνέπεια τής αύξήσεως τής ταχύτη
τος ήν ή έλάττωσις τής άποστάσεως τών δύο ουρανίων σωμάτων, καί, 
οτι, τοΰ. δί,πλοΰ τούτου άποτελέσματος έπεκτεινομέ' ου επ’ άπειρον, ή 
Σελήνη θά πέση μίαν τών ημερών έπί τής Γής. Έν τούτοις ήρκεσεν 
δπως περιστείλη τον φόβο/ αύτών καί έςασφαλίν/j τάς μελλούσας γε
νεάς ή διαβεβαίωσις τοΰ ένδοξου Ααπλάς, Γάλλου μαΟηματικοΰ, δτι ή 
επιτάχυνσις α-ΰτη τής κι άρεως περίστέλλεταί, εντός λίαν στενών ο
ρίων, καί δτι, δέ'/ θέλει άργήσςι νά διαδεχθϊ} αύτήν ανάλογος έλάττω- 
σις· ουτω λοιπόν ή ισορροπία τ φ  ήλιακοΰ συστήματος δέν είναι δυνατόν 
νά διαταραχΟ?) κατά τήν διαδοχήν τών αιών ω;·.

Τελευταία ήρχετο ή προληπτική τάξις τών άμαΟώ >, οίτινες, μή άρ- 
κούμενοι είς τήν άγνοιαν των, παραδέχονται παν τό, άνύπαρκτον, καί: 
μάλιστα θέλουν νά φαίνωντα^ παντογνώσται καθ’ όσον άφορα. τήν Σε
λήνην. Καί τινές μέν αύτών έξελάμβανον τόν σεληνιακόν δίσκον ώς. 
στιλπνόν κάτοπτρο·.·, εντός τ φ  οποίου ήϊύναντο νά βλ§πωσι τά διάφο-, 
ρα σημεία τής Γής· (*') τινές δέ διε,τείνο >το δτι, έπί χιλίών παρατηρη- 
θεισών νέων σελήνών, έννεακόσιcur  πεντήκοντα έπήνεγκοιν είς τόν ήμέ- 
τερον πλανήτην άξιοσημειώτους μεταβ^λάς, οί,ον κατακλυσμφς, σει
σμούς, πλημμύρας επαναστάσεις* κτλ. Έπίστευο> λοιπό > είς τήν μυ-, 
στ/]ριώδη έπενέργειαν τοΰ άστρου τών νυκτών έπί τών άνθρωπίνων, καί 
έΟεώρουν αύτό ώς τό άληΟές ά ν τίρ ροπο ν τής ύττάρξεως., Γίαρεδέ- 
χοντο, δτι έκαστος Σελη«της ήν συνδεοε;νε·ος διά ουμπαθητικοΰ τίνος 
δεσμοΰ μετά τι- ος τών κατοίκων τοΰ γήινου κόσμου· ύπεστήρί’ον, δτι. 
τό ζωικόν σύστημα ύπέκειτο είς αύτήν όλοσχερώς* έφ’ ω τάμένάρρενα.

(*) Και ομως ή πρόοδος τής νεα^τίρας μετεωρολογίας οφείλεται ε’< τας παρα
τηρήσεις τών μεταβολών τ ϋ. προμνημονξμ&εντος σπο^χρου φωτός, vjrcoi τοΰ οω -  
τος, οπερ άντατακλα ή Γή ΙτζI τής Σελήνης κατα τόν πρώτον αοτής τετραγωνι
σμόν. Ή Ιπαλήθευσις πλείστων όσων οιαταράςεοίν τής γηΐνης ατμόσφαιρας κα5, 
a'. προρ^ήσίΐς διαφόρων μετεωρολογικών ανωμαλιών οφείλονται εις τήν λεπτομερή 
εςέτασιν τοΰ ουρανίου τούτου κατόπτρου, οπερ μεγα υπόσχεται μέλλον είς -τί» 
κλάδο,ν. τούτον τής Ιπιστήμης.

έγίννώντο πρό πάντων έν καιρώ νέας Σελήνης, τά δέ Οήλεα κατά τόν 
τελευτάϊον αύτής τετραγωνισμόν, κτλ. κτλ.

Ά λ λ ’ έπί τέλους έίέησε νά άποπτύσωσι τάς χυδαίας ταύτας πλά
νας, καί νά έπα ’έλΟω;ι> είς τήν μόνη; άλήθειαν. Καί εάν ή Σελήνη, 
άπογυμνωΟεΐσα τής επιρροής αύτής, άπώλεσεν έν τώ πνεύματι τινών 
θιασωτών αύτής τό γόητρόν της, έάν νώτά τινα τγ, έστράφησαν, άφ’ έ- 
τέρου ή πλειονοψηφία έξεφράσΟη ύπέρ αύτής. "Ωστε κύριον μέλημα 
τών 'ΐα/καίων καί πρώτιστη αύτών φιλοΒοξία κατέστη τό νά λάβω σι 
τό ταχύτερον ύπό τήν εαυτών κατοχήν τήν νέαν ταύτην ήπειρον τοΰ 
αίθέρος, καί νά άνυψώσωσιν έπί τής ύψηλοτέρας κορυφής τών όρέων 
αύτής τήν άστεροκέντ/]τον σημαίαν των Ηνωμένων ΓΙολιτίΐών τής Ά «

Ζ'.

Ο Υ Μ Ν Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Φ Α ΙΡ Α Σ .

Ιο Λστεροσκοτεΐον τής Κανταβριγίας, έν t?j άςιομνημονεύτω αύτοΰ 
ίπι/τολ?, τής 7ης ’Οκτωβρίου, είχε πραγματευΟή τό ζήτημα τής 
ήμερας ύπό τήν άστρο νομικήν έποψι ν  τούντεΰΟεν έπρόκειτο νά λυθ?ί 
μηχανικώς. Καί ενώ είς πάντα άλλον τόπον αί πρακτικαι δυσχέρειαι 
tot χύτης τινός έπιχειρήσεως Οά έφαίνοντο Ανυπέρβλητοι, έν Αμερική 
άπ έναντι ας έΟεωρο ΰντο ώς παίγνιον.

Ο πρόεδρος Βχρβικάν, μή θέλων νά άσωτεύη τόν καιρόν, διώρισεν 
έ - τών με/νών τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου επιτροπήν, ήτις έμελλε νά 
λυση εν τρισι συνεΒριάσεσι τά τρία μεγάλα ζητήματα περί τοΰ τηλε
βόλου, τοΰ βλήματος καί τής πυρίτιΒος. 'II επιτροπή αύτη συνέκειτο 
έκ τεσσάρων μελών λίαν σορών καί ειδημόνων: τοΰ Βαρβικάν μέ ψήφον 
ύπερισχυουσαν έν περιπτώσει ισοψηφίας, τοΰ στρατ/]γοΰ Μόργαν, τοΰ 
ταγματάρχου Έλφιστώνος, καί τέλος τοΰ άναπορεύκτου Τζών Μά- 
στωνος, είς δν άνετέίησαν τά καθήκοντα τοΰ είσηγητοΰ.

Τήν 8ην ’Οκτωβρίου ή Επιτροπή συνήλθεν είς τήν οικίαν τοΰ προέ
δρου Βαρβικάν. Έπειδή δέ ήτο λίαν ενδιαφέρον ό στόμαχος νά μή 
ταράξη διατών κραυγώ>αύτοΰ μίαν τοσούτω σπουδαίαν συζήτησιν, τά 
τέσσαρα μέλη τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου έτοποθετήθησαν ενώπιον 
τραπέζης κεκαλυμμένης ύπό παροψίδων βουτύρου καί πλακουντίων καί



τεϋοδοχειων. Πάραυτα ό Ταον Μάστων προσήρμοσε τόν κάλαμον έπί 
τής σιδηράς αύτοΰ άρπάγης, καί ή συνεδρίασις ήρξατο,

Ο Βαρβικάν έλαβε πρώτος τόν λόγον:
(( Αγαπητοί συνάδελφοι! Πρόκειται νά λύσωμεν εν τών σπουδαιό

τερων ζητημάτων της σφαιροβολίας, της έξοχου ταύτης επιστήμην 
ήτις πραγματεύεται περί της κινήσεως τών βλημάτων, τοοτέτη τών 
εις το διάστημά εκσφενοονιζομένων σωμάτων ύφ5 οίασδήποτε ώΟητικης 
Βυνάμεως, ειτα δέ έγκαταλειπομένων εις τήν ιδίαν βαρύτητα.

—  Ω! ή -σφαιροίολική! ή σφαιροιολική! έκραξε μετά συγκινητικού, 
τονου ό Τζών Μάστων.

—  Λογικώτερον ίσως Οά ήτα, έξηχολσυθητεν ό Βαρβικάν, νά άφιε- 
ρώσωμεν την πρώτην ταύτην σονεδρίασιν εις τήν συζήτησιν τοΰ τη
λεβόλου . . .

•— Ναι, τωόντι, ύπέλαβεν ό στρατηγός Μόργαν.
•— Ά λλά  μετά ώριμον σύσκεψιν, μοί έφά'.η ευ) ογον τό ζήτημα τοΰ 

βλήματος νά προηγηΟτ) τοΰ ζητήματος τοΰ τηλεβόλου, καθόσον αέ; 
οιαστάσεις τούτου έξαρτώνται άπό τοΰ μεγέθους εκεί ου.

—  Ζητώ τόν λόγον!» εκραξεν ό Τζών Μάστων.
Καί ό λόγος παρεχωρήΟη αύτώ μετά της προθυμίας, ής ήν άξιον 

τό ένδοξον αύτοΰ παρελθόν.
« Γενναΐοί μου φίλοι! ειπεν ούτος μέ τόνον ίεροφάντου* ό ήμέτε:ος 

πρόεδρός εχε ι oixaioy να c'ov) εες το ζητ/^μα τον ρληματος την προ-, 
τιμησιν έπι πάντων τών λοιπών ζητημάτων ή σφαίρα αύτη, τήν ο
ποίαν προτιθέμεθα νά ρίψωμεν είς τήν Σελήνην, είναι ό ήμέτερος άπό-. 
στολος, ό μεσίτης, ό πρέσβυς, καί έξαιτοΰμαι τήν άδειαν νά τήν θεω
ρήσω ύπό καΟαρώς ηθικήν έποψιν. »

'II νέα αύτη μέθοδος της θεωρίας ένός βλήματος ήρέΟισε τήν π :- 
ριεργειαν τών μελών τοΰ Συλλόγου, καί πάντες παρέσχον σύντο ον 
προσοχήν είς τ ούς λογους τοΰ Μαστωνος, δστις έξηκολούθησεν ούτω:

« Αγαπητοί συνάδελφοι! θέλω προσπαθήσει νά είμαι σύντομος*· 
θέλω άφήσει κατά μέρος τήν φυσικήν σφαίραν, τήν σφαιοαν, ήτις φο
νεύει, ίνα έπιστήσω τήν προσοχήν μου είς τήν μαθηματικήν, τήν ηθι
κήν σφαίραν. Εγώ θεωρώ τήν σφαίραν ώς τήν τερικλεεστέραν ένδειξιν 
τής άνθρωπίνης ισχύος, ήτις ολόκληρος ά,τιπροσωπεύεται δι’ αύτής καέ 
συνο^εται εν αύτ?,* δημιουργών ταύτ/jv ο άνθρωπος προσήγγισε πλειο- 
τερον πρός τόν μέγαν Δημιουργό",

-— Άριστα ! ειπεν ό ταγματάρχης Έλφιστων.

* Καί όντως, έξηκολούθησεν ό ρητωρ* έάν ό Θεός έπλασε τούς 
άστερας και τους πλανήτας, ό άνθρωπος έδημιούργησε τήν σφαιοαν, τό 
κριτήριον τοΰτο τής γηίνης ταχύτητος, τήν μικρογραφίαν ταύτ/jv τών 
έν τώ θ!αστ/]ματί πλανωμενων αστέρων, οιτινες άληθώς είπεΤν είσι το-· 
σαΰται σφαίρα;! Ό Θεός παρήγαγε τήν ταχύτητα τοΰ ηλεκτρισμού, 
τήν ταχύτητα τοΰ φωτός, τήν ταχύτητα τών άστέρων, τήν ταχύτητα 
τών κομητών, τήν ταχύτητα τών πλαστών, τήν ταχύτητα τών δορυ
φόρων, τήν ταχύτητα τοΰ ήχου, τήν ταχύτητα τοΰ άνεμου* άλλ’ ή- 
μείς έμηχανεύθημεν τήν ταχύτητα της σφαίρας, έκατοντάκις ύπερτέ- 
ραν τής ταχύτητος τών σιδηροδρόμων καί τών όρμητικωτέρων ίππων!»

Ο Τζών Μάστων βαθμηδόν έγένετο ένΟους, καί τό ύφος του προ- 
σεκτάτο λυρικό ̂  τόνον, καθόσον έψαλλε τόν ιερόν τοΰτον ύμνον τής 
σφαίρας,

« Επιθυμείτε άριθμούς; ιδού πληθύς έκ τών εύγλωττοτέρων. Λά
βετε τήν μετρίαν σφαίραν τών είκοσιτεσσάρων λιτρών καίτοι τρέχουσα 
αύτη μεθ ορμής όκτακοσίας χιλιάδας φοράς ύποδεεστέρας τής τοΰ ή- 
λεκτρισμοΰ, έξακοσίας τεσσαράκοντα χιλιάδας φοράς τής τοΰ φωτός, 
καί έβδομήκο,τα έξ φοράς τής περιστροφικής κινήσεως τής Γής, έν 
τουτοις, κατά τήν άπό τοΰ τηλεβόλου έξοδο*; αύτής, ύπερτερεί τήν τα
χύτατα τοΰ ή/ου, (*) διανύει διακοσίας όργυιάς ά.ά παν δεύτερο?,ε-; 
πτον, ούο χιλιάδας όργυιών εις δέκα δευτερόλεπτα, δεκατέσσαρα μί
λια είςέν λεπτόν, οκτακόσια τεσσαράκοντα μίλια έκάστην ώραν, είκο-ι 
χιλιάδας εκατόν μίλια έκάστην ήμέραν, (τουτέστι τήν ταχύτατα τών 
σημείων τοΰ ίσημερι οΰ κατά τήν περιστροφικήν άνακύκλησιν τής σφαί
ρας,) καί επτά έκατομμύρια τριακοσίας τριάκοντα εξ χιλιάδας καί πεν
τακόσια μίλια άνα παν έτος. "Ωστε -Οά έδαπάνα ένδεκα ήμέρας ίνα 
φθάτ/j εις τήν Σελήνη ι, δώδεκα έτ/] διά νά προσέγγιση είς τόν "Ηλιον, 
καί τριακόσια εξήκοντα έτη διά νάέπισκεφθν) τόν Ποσειδώνα, τόν έσχα
τον πλανήτήν τοΰ ήμετέρου ήλιακοΰ συστήματος. Τδού τί δύναται νά 
κατορΟώτ/] ή μέτρια αύτη σφαίρα, τό έργον τών χειρών ήμών! Φαντα- 
σΟήτε λοιπόν όποια έσονται τά καταπληκτικά αύτής άποτελέσματα ό
ταν, είκο;ατλασιάτα>τες τήν ταχύτητα ταύτην, έκσφενδονίσωμεν τήν 
σφαίράνμας μεθ1 ορμής έπτά μιλίων καθ’ έκαστον δευτερόλεπτον! Ώ  
Οαυμασία σφαίρα, βλήμα έ ’οχον καί μεγαλοπρεπές! κολακεύομαι νά:

(  )  Δ ια  τ& υτο, Οταν τ ις  ά/.ου^η τή ν  ε/ .π υ ;το κ ρ ό τη σ '.ν , δ εν ΐΐν α ι ουνατον να ττ^οα- 
& λτ,0ή  Ο α να τη φ όρ ω ς ΰττο τ ή ς  σ α α ' .ο ο ίς ,

t



έλπίσω οι! θέλεις γίνει δεκτή εκεί επάνω μέ τάς όφειλομένας τ&μά£ 
είς i'ta. γήϊ .ον άπεσταλμένον )»

Ζωηραί έπευφην-ίαξ ύπεδέξαντο τόν πομπώδη τοΰτον επίλογο », καί 
ό Τζών Μάστων όλος συγκεκινημένος κατέλαβε τήν Οέσιν αύτοΰ έντώ ' 
μέσω τών συγχαρητηρίων τών συναδέλφων του,

« Και ήδη, εϊπεν ό Βαρβικάν, άφοΰ προσεφέραμεν τον φόρν ήμών 
είς τήν ποίησί", ας έπιληφθώμεν αμέσως τοΰ ζητήματος.

—  Είμεθα έτο;.μ©ί! άπεκρίθησαν τα μέλη τής επιτροπής, καταβρο- 
χθίζοντα έκαστον ήμίσειαν δωδεκάδα πλακουντίων,

— Γνωρίζετε βεβαίως ποιον είναι το ύπό λύσιν κείμενον ζήτημα* 
έπανέλαβεν ό πρόεδρος. Πρόκειται νά χο ηγήσωμεν είς εν βλήμα δύ- 
ναμιν δωδεκακισχιλίων υαρδών άνά παν δευτερόλεπτο-/, ελπίζω δέ ότί 
θέλομεν κατορθώ ;ει τοΰτο. Πλήν έπί τοΰ παρόντος άς έξετάσωμεν τάς· 
μέχρι τή; σήμερον έπιτευχθείσας ταχύτητας· ό στρατηγός Μόργαν δύ- 
ναται νά μας διαφώτιση έπί τοΰ άντικειμέ- ου'τούτρυ,

—  Ευχαρίστως, καθ’ όσον μάλιστα, ύπέλαβεν ό στρατηγός, έν και
ρώ τοϋ πολέμου ήμη> μέλος τής έπί τών δοκιμών επιτροπής. Σας λέ
γω  λοιπόν, ότι τά Δαλγκρένεια τηλεβόλα τών εκατόν, άτινα έβαλαν 
είς άπόστασιν δύο χιλιάδων κα'; πεντακοσίων όργυ;ών, έχορήγουν είς 
τά βλήματα αύτών αρχικήν ταχύτητα πεντακοσίων υαρδών κατά δευ
τερόλεπτο”,

—  Καλώς· καί ή βαρυουλκός τοΰ 'Ρόδμαν; ήρώτησεν ό πρόεδρος-
—  Αύτ/], δοζιμασθεΐσα είς τό φρούριον τοΰ Χαμιλτώνος παρά τό 

Νεοβόρακον, έξεσφενδό.νισε σφαίραν ζυγίζουσαν ήμισυν τόνον είς άπό- 
στασιν εξ μιλίων», μετά ταχύτητος όκτακοσίων υαρδών καθ’ έκαστον 
δευτερόλεπτο'/· άποτέλεσμα, οπερ ποτέ δέν ήδυνήθησαν νά έπιτύχωσι 
τά τοΰ Άρμστρογ καί Πάλλιζερ βαρέα τηλεΰόλα ςν ’Αγγλία,

—  Ώ ! οί Ά γγλο ι! εκραξεν ό Τζών Μάστων, στρέφων πρόςάνα- 
τολάς τήν τρομεράν άγκιστρωτήν χεΐρά του.

—- 'Ώστε, ύπέλαβεν ό Βαρβικάν, αί όκτακόσιαι αύται ύάρδαι είσίν 
ό μέγιστος όρος τής ταχύτητος, έ επιτευχθείς μέχρι τής σήμερον;

—  Ναι, άπεκρίθη ό Μόργα'1.
—  Καί όμως διατείνομαι, εκραξεν ό Τζών Μάστων, ότι, εάν ό όλ

μος μου δέν έξερρήγνυτο. . .
—  Ναι, πλήν διερράγη, άπήντησεν ό Βαρβικάν μετ’ εύγενοΰς χ ε ι

ρονομίας, καί άς άφήσωμεν αύτόν νά κεΐται εν ειρήνη. Λάβωμεν λοιπόν 
ώς αφετηρίαν τήν ταχύτητα ταύτην τών όκτα/οτίων ύαρδών, καί ίδω-

ΓΛω
πώς είναι δυνατόν νά τήν είκοσαπλασιάσωμεν, Έν τούτοις άναβάλτ 

ων εις άλλην συνεδρίασιν τήν συζήτησιν τών καταλλήλων μέσων πρός 
έπίτευξιν της μεγάλης ταύτης ταχύτητος, έρχομαι νά έπιστήσω τήν 
προσοχήν τών συναδέλφων μου έπί τών διαστάσεων, τάς οποίας πρέ
πει να δωσωμεν είς τήν σφαίραν μας· εννοείτε καλώς, ότι δέν πρόκεΐτ 
ται ένταΰθα περί βλημάτων ζυγιζόντων ήμισυν τόνο11.

—  Πώς τοΰτο; ήρώτησίν ό ταγματάρχης.
—  Διότι, άπεκρίθη μετά ζωηρότητος ό Τζών Μάστων, ή σφαίρα, 

περι ηςό λόγος, πρέπει να ήναι άρκετά μεγάλη, ώστενά έπισύρη τήν 
προσοχήν τών κατοίκων τής Σελήνης, εάν, εννοείται, ύπάρχωσι τοιοΰτοι,

—- Ναι, ύπέλαβεν ό Βαρβικάν καί δι’ έτερον μάλλον ενδιαφέροντα 
λόγον.

—  Τί εννοείς, Βαρβικάν; ήρώτησεν ό ταγματάρχης.
—  Λέγω, ότι δέν αρκεί νά πέμψωμεν είς τήν Σελήνην Sv βλήμα, 

χωρίς νά φροντίσωμεν πλέο> περί αύτοΰ· άπ’ εναντίας, πρέπει νά πα
ρακο/ο νθήσωμεν αύτό κατά τήν πορείαν του μέχρι τής στιγμής, καθ’ 
ήν ήθελεν επιτύχει τοΰ σκοττοΰ.»

Ο στρατηγός καί ό ταγματάρχης έξέπεμψάν επιφώνημα δηλωτι
κόν έκπλήξεως και απορίας ένταύτώ διά τό τολμηρόν τής προτάσεως.

κ Αναμφιβόλως, έξηκολούθησεν ό Βαρβικάν ώς άνθρωπος εχων πλή
ρη πεποιθησιν είς εαυτόν* άλλως, ή έπιχείρησίς μας ούδέν αποτέλεσμα, 
θά παράξη.

—  Τότε λοιπόν, ύπέλαβεν ό ταγματάρχης, πρέπει να δώσωμεν 
$ίς τό βλήμα τοΰτο ύπέρογκον μέγεθος.

—  Οχι, καί λάβετε τήν καλωσύνην νά μέ άκούσητε. Γνωστόν ότι 
τά όργανα τής οπτικής έτελειρποιήθησαν επ’ εσχάτων μεγάλως· διά 
τινων τηλεσκοπίων κατωρθώδη νά μεγεθύνωμξν τά αντικείμενα κατά εξ 
χιλιαοας φοράς, καί νά προσεγγίσωμ,εν τήν Σελή ην κατά τεσσαράκον
τα περίπου μιλιά είτε οεκαϊξ λ§υγας, κα.Ο ήν άπόστασιν άποοαίνουΊν 
εντελώς ορατά τά αντικείμενα τά έχοντα περίμετρον εξήκοντα ποδών. 
Αν οί επιστήμονες άπέσχον τοΰ νά αύξήσωσιν έπί μέλλον τήν οπτι

κήν όύναμιν τών τηλεσκοπικών όργά' ων, αιτία τούτου ήν ότι ή αύξησές 
Τής έ/τάσεως παραβλάπτει τήν διαύγειαν αύτών, κα· ή Σελήνη, ήτι<ς 
είναι απλώς αντανακλαστικόν κάτοπτρο1’, δεν έκπέμ-πει άρκετά ισχυρόν 
φώς ώστε νά ώυνηθώσι νά αύξήσωσι πλειότερον τήν μεγεθυντικήν δύνα- 
μιν τοΰ φακοΰ.

*— Αί λοιπον, τί σκαπεύ?ις νά πράξης; ήρώτησεν ό στρατηγός,



Μήπως ίγ ε ις  κατά νοϋν νά δώσης είς τό βλήμα διάμετρον εξήκοντα 
ποδών;

—  'Οχι.
—  Τότε δέν μένει άλλος τρόπος, ή νά καταστήσωμεν πλειοτερον 

φωτεινήν τήν Σελήνην.
—  Βεβαίως.
—  ’Ιδού μία δυσχέρεια ! εκραξεν ό Τζών Μάστων.
— Ά π ’ εναντίας, είναι τό άπλούστ?ρον πράγμα, ειπεν ό Βαρβικάν.

5Αρκεί νά έλαττώσωμεν τήν πυκνότητα τής ατμόσφαιρας, δι ής εισ
δύει τό σεληνιακόν φως, καίοίοομεν πλειοτέραν έντασιν εις τόφώς τοΰτο.

—  Βεβαιότατα.
— Λοιπό'», οιά νά έπιτύχωμεν τό άποτέλεσμα τοΰτο, άρκεΐ νά θε- 

σωμεν τό τηλεσκόπιόν μας έπί τίνος όσον ένεστιν ύψηλοΰ όρους· πραγ- 
μα εύκολοκατόρθωτο-

—  Πείθομαι, πείθομαι! εκραξεν ό ταγματάρχης. Βαρβικάν, φίλε μου, 
ε/εις ένα θαυμάσιον τρόπον τοΰ άπλοποιεΐν τά πράγμ ατα !.... Και 
ποίαν αύξησιν έλπίζεται νά έπιτύχωμεν διά τοΰ μέσου τούτου;

—  Αυξησιν κατά τεσσαράκοντα οκτώ χιλιάδας φοράς, ήτις θέλει 
προσεγγίσει εις τούς οφθαλμούς ήμών τήν Σελήνην κατά πέντε μόνον 
μίλια* καί τότε, διά νά άποβώσιν ορατά τά έπ’ αύτής άντικείμενα, είναι 
άνάγκη νά εχωσι μόνον έννέα ποδών διάμετρον.

—  Κάλλίστα! εκραξεν ό Τζών Μάστων λοιπόν ή σφαΐρά μας θά 
έχ/j διάμετρον έννέα ποδών;

—  ’Ακριβώς.
—  ’Επιτρέψατε μοι έν τούτοις νά παρατηρήσω, ύπέλαβεν ό ταγ

ματάρχης Έλφιστων, ότι τό βάρος τοΰτο είναι τόσον μέγα, ώστε . . .
.— 11 ταγματάρχα! άπήντησεν ό Βαρβικάν πριν ή φιλονεικήσωμεν 

περί τοΰ βάρους τοΰ βλήματος, άφετε νά σάς άποδείξω ότι οί πατέρες 
ήμών εκαμνον θαύματα είς τό είδος τοΰτο. Μακράν άπ’ έμοΰ ή ίόεα, 
τοΰ νά ίσχυρισθώ, οτι ή σφαιροβολική δέν διεπράξατο είς τάς ήμέρας 
μας μεγάλας προόδους· πλήν δέν είναι άσκοπον νά γνωρίζωμεν ότι άπό 
τοΰ μεσαιώνος άκόμη τά αποτελέσματα αύτής ήσαν έκπληκτικά καί, 
τολμώ νά προσθέσω, έκπληκτιχώτερα τών ήμετέρων.

—  Παραδείγματος χάριν ! ύπέλαβεν ό Μόργαν.
—  ’Επιθυμώ νά άποδειχθώσι ταΰτα! έκραξε μετά ζωηρότητος ό 

Τζών Μάστων.
-— Ούδέν άπλούστερον τούτου, έξηκολούθησεν ό Βαρβικάν έχω πλεΐ-

«τα όσα παραδείγματα πρός ύποστήριξιν τών λεγομένων μου. Κατά 
τήν πολιορκίαν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό Μωάμεθ τοΰ Β' έν ετει 
Ί ο43, έρρίπτοντο λίθινα: σφαϊραι ζυγίζουσαι χιλίας έννεακ.ο'ίας λίτρας, 
καί αιτινες Οά ήσαν βεβαίως πελώριαι τό μέγεθος.
λ —̂  "Ω !.ώ ! εκραξεν ό ταγματάρχης· χίλιαι έννεακόσιαι λίτραι! ι
δού τωόντι τεράστιον βάρος.

—  Έν Μελίτη, κατά τήν έποχήν τών 'Ιπποτών, τηλεβόλον τι τοΰ 
φρουρίου τοΰ Αγιου Ελμου έξεΐφενδονιζε βλήματα ζυγίζοντα δισχι- 
λίας πεντακοσίας λίτρας.

—  ’Αδύνατον!
Ιολο, πάντων, Γάλλος τις ιστορικος διηγείται, ότι έπί Λουδο

βίκου τοΰ ΙΑ όλμος τις εξηκοντισε βόμβαν, εχουσαν μέν πεντακοσίων 
μόνον λιτρών βάρος, άλλ’ ή παράδοξος καί ιστορική αύτ/j βόμβα, ρι- 
φθεΐσα άπό τής Βαστίλλης, καταστήματος, έν ω οί τρελοί Ικλειον 
τούς φρονίμους, επεσεν είς τό Σάρεντον, μέρος όπου οί φρόνιμοι έ- 
κλειον τούς" τρελούς.

—  Κάλλιστα! έπεΐπεν ό Τζών Μάστων.
_ Από τής έποχής ταύτης τι βλεπομεν; Τά ’Αρμστρόγκεια τηλε

βόλα έκσφενδονίζοντα σφαίρας πεντακοσίων λιτρών, καί τά τοΰ 'Ρόδμαν 
ρίπτοντα βλήματα ήμίσεως τόνου ! Φαίνεται λοιπόν έκ τούτων, ότι, άν 
τά βλήματα έκέρδη?αν ώς πρός τό μήκος τής βολής, έχασαν όμως 
σημαντικά ώς πρός τήν βαρύτητα. 'Όθεν έάν στρέψωμεν τήν ήμετέ- 
ραν προσοχήν είς τήν τελευταίαν ταύτ/jv ιδιότητα, δυνατόν νά κατορ- 
θωθή διά τής προόδου τής επιστήμες ό δεκαπλασιασμός τοΰ βάρους 
τών σφαιρών Μωάμεθ τοΰ Β' καί τών 'Ιπποτών τής Μελίτης.

—  Άναμφιβόλως, ύπέλαβεν ό ταγματάρχης· πλήν ποίου είδους 
μέταλλον σκοπεύετε νά μεταχειρισθήτε πρός κατασκευήν τοΰ βλτ- 
ματος;

—  Απλήν διάλυσιν σιδήρου, εΤπεν ό στρατηγός Μόργαν.
—  Ουφ ! σίδηρον! εκραξεν ό Μάστων μετά βαθείας αποστροφής* 

είναι πολύ κοινόν πράγμα διά μίαν σφαίραν προωρισμένην νά έγγίση 
τήν Σελήνην.

—  Μή ύπερβολάς, σεβαστέ μοι φ ίλε! άντειπεν ό Μόργαν δέν εί
ναι δυνατόν νά κατασκευάσωμεν αύτήν έκ χρυσοΰ.

— Τότε λοιπόν, ύπέλαβεν ό ταγματάρχης Έλφιστων, επειδή ή 
δύναμις της σφαίρας είναι σχετική πρός τόν όγκον αύτής, βλήμα εχον 
διάμετρον έννέα ποδών θά επαι καταπληκτικού βάρους,



—  Μάλιστα, εάν ήναι πλήρ£ς* ογΐ, έάν γ ια ι κοιλον, ύπελαβεν ό Βαρ
βικάν.

—  Κοιλον ! θά ήναΙ λδιπόν οβούΓιον*
  ’Εντός τοΰ οποίου νάηναι δυνατόν νά τεθώσιν έπιστολαϊ καϊ

ματα τών γήινων προϊόντων, άπήντησεν δ Τζών Μάστων..
_  Ν α ι ,  ό β ο ύ ζ ι σ » ,  προ ιέθετοό Βαρβικάν είναι απολύτως άναγκαΐον 

τόΰτο, καθότι πλήρης ‘σφαίρα εκατόν οκτώ δακτύλων θά ζυγίζη ανω 
τών διακότίων χιλιάδων λίτρων; βάρος άνάντιρρητώς υπερβολικόν. Εν 
τούτοις, επειδή πρόκειται νά χορηγηθν) στερεότης τις εις τό ήμετερον 
βλήμα, προτείνω νά δώτωμεν εις αϋτό βάρος εικοιι χιλιάοων λίτρών.

—  Καί ποΐον λοιπόν θά ήναιτό πάχος τών κοιλωμάτων αύτοΰ; ή
ρώτησεν ό ταγματάρχης»

—  Ά ν  πρέπή ν’ άκολουΟήσωμεν την κανονικήν αναλογίαν, άπήν- 
τήτεν ό Μόργαν,’δ ιάμετρος εκατόν οκτώ δακτύλων άπαιτεΐπάχος κοι- 
7νώματος τούλάχιστόν δύο ποδώ";

 Είναι λίαν ύπερβολικόν το πάχος τοΰτο, οιεκο^εν ό Βαρβικαν.
Σημειώσατε καλώς δτι δέν πρόκειται περί τής κατασκευής σφαίρας, 
προωρισμένης πρός κατάτούπησιν τών σιδηρών πλακών ώσ ε άρκεΐ 
νάδώσωμεν εις τήν ήμΛέραν το σοΰτο πάχος, δσον άρκεΐ οιάνάάν- 
όέξη εις τήν πίεσιν τών άερίων τής πυρίτιοος. Ιόού λοιπόν πώς πρέπει 
νά τεΟή τό πρόβλημα: όποιαν πυκνότητα οφείλει νά εχη όβούΓιον σιδη
ρό/υτον διά νά βαρύνη είκοιακισχιλιας λιτρας; Ο ήμετερος έπιοέ,ιος 
υπολογιστής, ό γενναίος Μάστώ», θέλει γνωστοποιήτει ήμΐν τοΰτο, 
διαρκούσης τής συνεδριάσεως.

—  Τίποτε εύκολώτερο >,» άπήντησεν ό έντιμος γραμματεύς της 
έπιτροπής.

Καί ήρχησε νά καταστρώνη έπί τοΰ παρ’ αύτόν χάρτου άλγεβρικούς 
τινας ύπολογισμούς, καϊ εβλεπον άναπηίώντα άπό της άκρας τοΰ κα- 
λάαου αύτοΰ τά π καϊ τά χ ύψωμένα είς δευτέοαν ουναμιν* έφανη μά
λιστα έπί τινας στιγμάς άναζητών οιά τής μνημης κυοικην τι να ρίν-.αν,

 ̂ *>' ** ειτα 6ε είπε:
κ Τά κοιλώματα τοΰ βλήματος πρέπει νά έχωσι πάχος δύο μόνον 

δακτύλων»
 Ά λ λ ’ είναι άρά γε άρκετόν τό πάχος τοΰτο; ήρώτησεν ό ταγ

ματάρχης μέ ήθος άμφιβολίας*
"Ονι βεβαίως, άπήντησεν ό πρόεδρος Βαρβικάν*

Ιότε λοιπόν τί πρέπει νά γίνη; ύπέλαβεν ό Έλφιστων μετά 
τίνος αμηχανίας.

Νά μεταχειρισθώμεν άλλο παρά τόν σίδηρόν μέταλλον.
—  Τόν χαλκόν; ειπεν ό Μόργα'1.

. Τ)Χ!;  δί0'τί εϊνα! βαρύτερος· θέλω σάς προτείνει άλλο καταλλη-
λότέρον τούτου μέταλλον.

Ιό ποιον; ήρώτησεν ό ταγματάρχης.
Τήν λευκαργιλλίτιδα (aluminium), άπεκρίθη ό Βαρβικάν
Λευκαργιλλίτιοα ! έκραξαν καί οί τρεις συνάδελφοι τοΰ προέδρου.

—  Αναμφιβόλως, φίλοι μου. ΓνωρίΓετε ότι ένδοξός τις Γάλλος 
χημικός, ό'Ερρίκος Σαιντηλαίρ Δεβίλ, επέτυχε κατά τό 18ο4νάκα-  
τασκευάση λευκαργιλλίτιδα είς συμπαγή όγκο'·. Τό πολύτιμον τοΰτο 
μέταλλο; έχει τήν λευκότητα τοΰ αργύρου, τό άναλλοίωτον τοΰ χρυ- 
σοΰ, τό κολλώδες τοΰ σιδήρου, τό εύτηκτον τοΰ χαλκοΰ καί τό έλα- 
φρόν της ΰάλου. Δυνατόν νά έπεξεργασθη εύκόλως,'εί-αι άφθόνως δια- 
κεχυμένον είς την φύσιν, καθότι ή λεύκάργιλλός, ώς γνωστό *, άποτελεί 
τήν βάσι> τών πλειοτέρων βράχων· είναι τρεΐς φοράς έλαφρότερον τοΰ 
σιδήρου, καί φαίνεται δτι έδημιουργήθη επίτηδες διά νά /ορηγήση τήν 
ύλην τοΰ βλήματός μας.

1 ηφίνω ύπερ τής λευκαργιλλίτιδος ! εκραξεν ό γραμματεύς τής 
επιτροπής,^ συνήθως θορυβώδης κατά τάς στιγμάς τοΰ ένΟουσιασμοΰ.

—  Πλήν, φίλτατε πρόεδρε, παρετήρησεν ό ταγματάρχης· αν δέν ά- 
πα.ώμαι, ή τιμή τοΰ μετάλλου τουτου είναι ύπέρογκος.

Ητο, άπηντησεν ό Βαρβικαν κατά τούς πρώτους χρόνους τής 
άνακαλύψεώς της, μία λίτρα λευκαργιλλίτιδος έτιματο διακοσίων ε
ξήκοντα μέχρι διακοσίων όγδοήκοντα δολλαρίων(Ί) άργότερον έξέπε- 
σεν είς τήν τιμήν τών είκοσιεπτά, σήμερον δέ τιμαται έννέα μόνον 
οοΛλαριων.

—  Ά λλά καί αύτη ή  ̂σημερινή τιμή είναι ύπερβολική, έπεΐπεν ό· 
ταγματάρχης, δστίς έσυνειθι.ε νά μή ύποχωρή εύκόλως.

—  Βεβαίως, φίλτατε ταγματάρχα, πλήν ούχί καί ανέφικτος.
—  Ποΐον θά ήναι λοιπόν τόβάρος τοΰ βλήματος; ήρώτησεν ό Μόργαν,

Ιοού τί προκύπτει έκ τών υπολογισμών μου, άπήντησεν ό Βαο-
βΐκάν. Σφαίρα, εχουσα διάμετρον εκατόν οκτώ καί πάχος δώδεκα δα

( I )  Περίπου χ ιλ ίω ν  πεντακοσίων φράγκων. 'Έ κ*Τ;ον ο'οΛλα'ρ^νίσοίυναμεΓιτ»^
8  φράγκα καί 42  έκα το ϊτχ , Σ Μ *



κτύλων, Οά έζύγιζεν, άν συνέκειτο έκ χυτοΰ σιδήρου, εξήκοντα έπτά 
χιλιάδας τετρακοσίας τεσσαράκοντα λίτρας- ενώ άν κατασκευασθν} έκ 
χωνεύματος λευκαργιλλίτιδός, τό βάρος αυτής θέλει πέριορισΟή είς μό
νον δεκαεννέα χιλιάδας διακονίας πεντήχοντα λίτρας.

—  Σωστότατον ! εκραξεν ό Μάστων ιδού δ,τι συμφωνεί με τό 
πρόγραμμά μας.

—  Πλήν λησμονείτε, ύπέλαβεν ό ταγματάρχης, δτι πρός δεκαοκτώ 
δολλάρια τήν λίτραν τό βλήμα τοΰτο Οά στοιχίση . . .

■— Εκατόν έβδομήκοντα τρεις χιλιάδας καί διακόσια πεντήχοντα 
δολλάρια* τό γνωρίζω κάλλιστα. Πλήνμή φοβεΐσΟε, φίλοι μου· τά χρή
ματα δέν θέλουν λείψει έκ τής έπιχειρήσεώς μας, σάς τό υπόσχομαι.

— Θά βρέξη χρυσόν εις τό ταμεΐόνμας, έπεΐπενό Τζών Μάστων.
—  Αί λοιπόν! τί φρο.'εΐτε περί τή; λευκαργιλλίτιδος; ήρώτησεν 6 

πρόεδρος.
—  Παραδεκτόν! άπήντησαν όμόφώνωςτα μέλη τής επιτροπής.
—  Ώς πρός τό σχήμα τή ; σφαίρας, προσέΟετό ό Βαρβικάν, ολίγον 

μας ένδιαφέρει. Έν τούτοις, επειδή άμα ύπερβάν τό βλήμα τήν ατ
μόσφαιραν Οά εύρεΟη είς τό κενόν, προτείνω νά δοΟγϊ είς αύτά τό στρογ- 
γύλον σχήμα, ώστε νά έκτελτ] έλευΟέρως τήν περί εαυτό άνακύκλησιν 
καί νά κινήται κατ’ άρέσκειαν. »

Ούτως έπερατώΟη ή πρώτη συνεδρίασίς τής έπιτροπής, καθ’ ήν έ- 
λύΟη δριστικώς τό ζήτημα τής σφαίρας. Ό δέ Οερμουργός Τζών Μά
στων εχαιρε μεγάλως, άναλογιζόμενος δτι έμελλε νά άποστείλη είς τούς 
Σεληνίτας σφαίραν έκ λευκαργιλλίτιδος, «τοΰ'/οπερ Οά εδιδεν είς αύ
τούς ά£ ρ ε ν ω π ό ν  ιδέαν περί τών χατοίκων τής Γής.»

(ακολουθεί.)

BKONES ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ,

Vltd

Γ. A. ΒΕΚΚΕΡ.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΪΤΕΡΑ*

Ο ΣΩΤΑΔΗΣ.

Ο Λιος εκλινεν r , h  πρό; τόν δρίζοντα δτε οί £όο ? ίλοι, έξελ 0 άντεί 
μικρού χυπαρίσσων καί ελατών δάσους, είό'ον ενώπιον αύτών τήν πλουσίαν

τ πολυτελί έκΓ ν ά̂ °υ(;α ^ ο θ « λ « σσών κα1 έν τώ μέσω
υο εμπορικών οόων χειμένη, συνέ^εε τήν α νατολήν μ  *ήν W /,ν θά

λασσαν, χ«ι τήν βόρειον μέ τήν νότων Ελλάδα (1). ’Ολίγα τινα μόνον 
α μακράν ύψοΰτο ΰπερηφάνως ή Άκρο*όρινθο5, κρύπτουν όπισθεν 

«υτν,ί τας χυρ.ωτ«ρ*ς τής άφνειοΰ Κορίνθου συνοικίας- οίκίαι τινές όμως 
επαυλεις, χ «  περίπτερα εφρανον μέχρι τής προς τόν νότον T&Hiifa. Δε’ 
ξιόθεν της οίοϋ παρά τήν α'χραν τοΰ ^ ο υ ς  Μ ρχ* τεχνητή %%\
■περί αυτήν λίθινα εόωλ-.α πρός άνάπαυσιν τών οδοιπόρων. Νεαραί »έ τ ι-  
νες ουλαι, πιθανώς είς τάς πλησίον «ίκίας άννίκουσαι, έγέμιζον τάς 0-
Αριας των έ ,  τοΰ διαυγούς τής πηγής δίατος, Ηγούμενα-. συγχρόνως τά 
νεα της ημέρας.

Πλησίον τής τερπνής ταύτης θέσεως έχωρίσθησαν οί 5ύο φίλοι. Ό 
Κτησιφων, προτιθέμενος νά χαταλύσν, παρά τινι τών έν Κορίνθω φίλων

, , ον ^  \’, ν / Λ 5  - 8 ’ 6(’ 2(>' * ?  Τ  Kof’,-v0oi μεν’ λέγεται δια το έμπό-
£  1  ^ . Ισ° 7  κεΤ εν0ί κ“'· 0“θΓν λ'ίχΙνων ών 6 μεν της ’Α σίας ό

τ Ι ω ν ^ & Γ ’λ λ 'λ  * Χ- 1 π °ΐεΓ έκατε>ωθ£ν τών φόρτ ω ν  προς αλληλους το,ς το ίβ ϋ τ·ν_ ά φ « τώ « ν·-ά γ α π η τ4 ν  ο3ν έκατέροις ήν τοΐς

πλο~ " ’ " V  Τ  /'Κ’ * τ?,ί Ιταλ’·α ; ^πόροις άφείσι τόν Ιπί Μαλέας
ί ν 7 κ 1- π ;  κ“τ“γ: ί ™  φί?τθν αύτ6θ1’ κβ1πε^  δ* των Ι,χομιζοαέ-
I  · τη ί ^λοποννησου και τών εξαγομένων έ'πιπτε τα τε'λη τοΐς τά L i f e *

Κ Γ Γ  ° ^  ’ ° ’ 2 7 6  “ή ^ λ ΐ ί  τής Έλλαδο*



του, έστράφη προ; άριστεράν διά νά φθάση είς τήν Σικυώνιον πΛην, ό δ& 
Χαοικλής, στραφεί; προς τά δεξιά, είσήλθεν είς τήν ό^όν τήν άναμέσον 
δάσους έλαιών και ροιών άγουσαν πρός την σύσκιον πλατείαν τοϋ Κρα- 
νείου. Μη έ/ων γνωστούς έν Ινορίνθω διε νοείτο ν’ άναζητήσ/ι έξ εκείνων 
τών οικιών τινά, έν αίς οί όδαιποροι ευρισκον έπι πληρωμή περιποιησιν, 
τροφήν καί κατοικίαν ό έν "Αργεί φίλος του τώ είχε συστήσει τήν οικίαν 
Σωτάδου τινός, άνθρώπου, ώς έλεγεν, αγαθού, καί περιποιουμένου πατρι- 
κώς τους παρ’ αύτφ κιταλύοντας ξένους· εν παρορώ 5ε είρησθω οτι ό Χα- 
ρικλής, καθ’ 3 νέος, ουδόλως δυσηρεστήθη (Λαθών παρά τοϋ ίδίου φίλου 
του δτι το γυναικεΐον προσωπικόν τής οικίας τοϋ Σωτάδου ήν θελκτι
κόν, ελευθερίαζαν πολύ είς τήν μετ’ άντρων συναναστροφήν, καί πρό πολ- 
λοϋ ύπό λαμπρά τη δαδί μεμυημένον τά μυστήρια τής ’Αφροδίτης (2), 
πρός δέ δτι ή οικοδέσποινα, ιδιαιτέραν τινά πρός τόν χρυσόν συμπάθειαν 
ε/ουσα, δέν άπεφάσιζε ν’ άπωθήση ποτέ *ήν πλήρη νομισμάτων χεΐρα 
ξένου τινός μαγευθέντος ύπό τής καλλονής τών δεσποινίδων, μ ολ(?ν ο . - 
πρός τό θεαθήναι έφρόντιζε πολύ περί τής τιμής τών δύο αύ'ής θυγατέρων. 
Ό Κτησιφών προσεπάθησε πολύ ν’ άποτρέψτ, τόν άπειρον Χαρικλή, τω πα
ρέστησε τούς κινδύνους, είς οΰς ύπέκειντο οί σαγηνευθέντες ύπό τοιούτων 
αίσ/ρών γυναίων, εξήγησε τήν έννοιαν τοϋ ρητοϋ οτι ft δεν είναι ιόιον 
παντός νά πλεύσνι είς τήν Κόρινθον» (^), άνέφερε πολλά παραδείγματα 
εμπόρων, οίτινες κατέφαγον μετά ιώ ν εταιρών και πλοία καί φορτία, 
άλλ’ ό Χαρικλης δέν έπείθετο, λέγων δτι έσκόπει τρεις μόνον ήμέρας νά 
μείνη έν Κορίνθω, καί δτι κατά τό όλιγοχρονιον τοϋτο διάστημά ούτε το 
δέκατον μέρος τών δισχιλίων δραχμών, τάς όποιας εφερε μεθ έαυτοΰ, 
ήτο δυνατόν νά διακινδυνεύσω' δθεν εύθυμος έβάδιζε προς το Κράνειον,, 
πλησίον τοϋ οποίου, καθώς ό έν "Αργεί φίλος ελεγε, κατωκει ό αγαθός 
Σωτάδης.

ϊά  Κράνειον ήν ώραιότατον κυπαρίσσων άλσος, έν ω ευρισκετο το τε- 
μενος τοϋ Βελλεροφόντου καί ό ναός τής Μελαινίδος (*) ’Αφροδίτης, εις

Σημ. (2) Παράβαλ. τήν π α ρ α  Λουκιανό) Πλοιω V) Εύχαίς 11 ρρασιν «μώ ; 
έρωτικόν τι εστιν; ούδε γαρ τοΰτο άμυήτοις ημίν ίξαγορεύσίις, αλλ υπό λαμπρα 
τη δαδί, καί αύτοΐς τετελεσμενοις.”

Σ η μ .  (3) Στράβων 8 ,  6 , 2 0  «ού παντός άνδρός ε; Κόρινθον εσθ’ ό πλους.» 
Ζηνόβιο; 5, 37  « Κόρινθος πολλάς εΤχεν εταίρας καί πολυτελείς, α ϊ τούς άφικα- 
μενους τών ξένων έδασμολόγουν τα έφό5ια αύτών αναλαμβανουσαι.»

Σημ. (4) Παυσαν. 2 ,2 ,  4. « ’Ενταύθα Βελλεροφόντου τέ έστι τέμενος καί Ά -  
οροδίτης ναός Μελαινίο'ο;» ούτως επικληθείσης 8 , 6 , 5 «οτι άνθρώπων— αί μ ί-  
|ίΐς — τα κλείω είσίν εν νυκτί.» Ό  ναός ούτος δεν πρίπει να συγχέηται με τόν 
ίιτί τής Άκροπόλεως, ϊνθχ καί αί ίεροδουλοι.

•τής όποίας τόν^έπί τής Άκροπόλεως ναόν πλείους ή χίλιαι ίερόδουλοί 
ε-τώλουν άντί άδρας αμοιβής εις τούς άπανταχδθέν συρρέοντα; ξένους τά 
αμίμητα κάλλη των (»). Έν τώ Κρανείω ήν πρός τούτοις καί ό τάφος 
τής Ααί'δος, έφ ού έπεκαθητο μαρμάρινη λέαινα, κρατούσα είς τούς όνυ
χας αύτής κ ριόν (®), λίαν ευληπτον σύμβολον τοΰ ασελγούς τής διάσημου 
εκείνης εταίρας βίου' έκεΐ δέ πλησίον έτάφη βραδύτερον Χαί Διογένης 6 
Σινωπευς, ω, άν έ.ιροκειτο ν άντιπαραβληθή ή ύπερφυσική εγκράτεια πρόξ 
τήν ύπερβολικήν ακολασίαν (7). Τό τερπνόν τοϋ τόπου έπέσυρε καθ’ έκά- 
στην πολυαρίθμους αργούς έντοπίόυς τε  καί ξένους, καί πάμπολλοι πωλη- 
ται ειχον έκτεθειμενα ή περιεφερον πρός πώλησιν τά εμπορεύματα των. 
Κορασια φεροντα πλακούντας, άρτον, ταινίας, ή στεφάνους, παΐδες κρα
τούντες καλαθους πλήρεις οπωρών, περιερχόμενοι έντός τοϋ πλήθους έκή- 
ρυττον καί έξεθείαζον έκαστος τήν καλήν ποιότητα καί τό έυωνον το3 πω* 
λουμένου (°).

Αλλ ένω έν τώ Κρανϊίω έζήτουν άνάπαυσιν καί διασκεδάσεις οί αρ
γοί, ή πλησίον εις τόν λιμένα Κεγχρεάς άγουσα όδός παρίστα μεγάλης 
ένεργητικότητος καί κινησεως είκόν α- άνθρωποι καί ζώα μετεκόμιζον διη- 
νεκως τα φορτία τών πλοίων είς τήν πόλιν, είς τόν ετερον λιμένα Λε- 
χαιον, η έκεΐΟεν εις τόν ανατολικήν λιμένα, έδώ έπί πολυαρίθμων ύποζυ- 
γιων μετεκομιζοντο εις τήν Κόρινθον τού Βυζαντίου τά σιτηρά, έκεΐ σύ- 
ναπηντώντο άμαξαι, αί μέν μεταφέρουσαι τούς διά τήν ’Ιταλία; προορι
σμένους οίνους ιώ ν  Ελληνικών νήσων, αί δέ τά διά τάς Έλληνικάς πό
λεις προϊόντα τής ’Ιταλίας καί Σικελίας· έδώ ήμίονοι ήρεμα προβαίνοντες 
έφερον έντός καλώς κεκλεισμένων κιβωτών τά Αριστουργήματα Αθηναίων 
άγαλματοποιών (9) διά ν’ άποσταλώσιν είς Σικελίαν, έκεΐ ίπποι μετεκό-

^  ^τραο. 8, Γ), 20 . «Τό δε τής ’Αφροδίτης ιερόν ουτω πλούσιο'' 
«πηρ,,εν,^ωστε πλειους ή χ ιλίας Ιεροδούλους έκέκτητο έταίρας . . . .  καί δια 
ταυτας ουν πολυωχλεΐτο ή πόλις και έπλουτίζετο· οί γαρ ναύκληροι £αδίως 
έςανηλίσκοντο.»

Σημ. (6) Παυσανίας. «Τάφος Λαίδος, ώ δή λε'αινα επίθημά έστι, κριόν εχουσα 
tv τοΐς προτέροις ττοσίν.»
Λ _ -η μ ·  (~) Δίων Χρυσόστομος 8, 4, 276  «μετέβη (ό Διογ.) είς Κόρινθον κάκεΐ 
Ο'-ηγεν, οοτε οικίαν μισθωσάμενος ούτε παρα ξένφ τινί καταγόμενος, άλλ’ εν τώ  
Κρανείω θυραυλών.» Παράβ. Πλουτ. Ά λέξ . 14 . Λουκιαν. π. δ. ίστορ. συγγ;. 3 . 
Διογεν. χΔαέρτιον 6, 77  κ .τ.λ.
. Άλκίφρ. Έ πιστ. 3, 60. «Ώ ς γ ίο  έλούσαντο οί πολλοί καί μεσούσ*
ήμερα ην, στωμύλους έθεασάμην καί ευφυείς νεανίσκους ού περί τάς οικίας άλ-  
λα περί τύ Κράνειον είλουμένους καί ού μάλιστα ταΐς άρτοπώλισι καί όπωροκα- 
πηλοις εθος άναστρέφειν.»

2<θμ. (J) Φιλοστρ. h  βίω Ά π ολλ. Τυανέως 5, 20  «ε’ρομενου δε τοΰ ’Απολ
λώνιου, τίς ό φόρτος; θεών, 1<ρη, αγάλματα άπάγω I; ’Ιωνίαν, Χά μέν χρυσοί



μιξον τά διά τήν Μικράν Άσίαν προωρισ]./.ένα προϊόντα της Κορινθιακής 
και Σικυωνίου μεταλλουργίας. Πόσον πλούτον περιέκλειον άρά γε τά ά- 
ναοίθμητα έκεϊνα δέματα καί κιβώτια ί τά ευώδη της ’Αραβίας προϊόντα, 
τά πολύτιμα υφάσματα, οί έλεφαντόδοντες καί τά σπάνια ξύλα τών ’Ιν
διών, οί βαρύτιμοι τάπητες της Βαβυλώνας, τά μεταξοειδή της Μιλήτου» 
έρια, τά διαφανέστατα υφάσματα τής Κώ, και έν γένει παν πάσης χώρας 
προϊόν διήρχετο διά τής όδοϋ εκείνης.

Ό Χαρικλής έβάδιζεν έκθαμβος άνά μέσον τοϋ πλήθους· ζήσας εξ έτη 
μακράν τής Ελλάδος είχε λησμονήσει σχεδόν τήν ζωηρότητα τοϋ έν Ά- 
θήναις βίου' αί πόλεις τής Σικελίας, τάς οποίας είχεν έπισκεφθή, ήσαν το- 
σοϋτον ήρημωμέναι,, ώστε έντός τών όδών έβοσκον κάπροι καί ελαφοι* 
είς δέ τά προάστεια έθήρευον πολλάκις οί νέοι ('*'*). Καί αύταί δε αί Συ- 
ρακοϋσαι, αί έπί ϊιμολέοντος τόσον έρημοι, ώστε εβοσκον έν τή άγορχ 
οί ϊπποι, ολίγον τής προτέρας αυτών ζωηρότητας είχον άναλάβει, ένω έν- 
ταϋθα έβλεπε ζωήν, πρός τήν οποίαν μόνη ϊσως ή εμπορική κίνησις τοϋ 
Πειραιώς ή ό θόρυβος τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών ήδύναντο νά παραβλη- 
θώσιν. Άπαντήσας παιδα όπωροπώλην, τόν ήρώτησεν άν ήδύνατο νά τώ» 
δείξο τήν οικίαν τοϋ Σωτάδου. « ’Εννοείς τόν πατέρα τής ωραίας Μελίσσης 
καί Στεφανίου; είπε μειδιών εύφυώς ό οπωροπώλης· έδώ πλησίον κατοι-  ̂
κεΐ,» προσέθηκε, καί έπροπορεύθη διά νά όδηγήσν) τόν νεανίαν.

Ό οίκος τοϋ Σωτάδου δέν ήν έκ τών συνήθων ξενώνων, έν οίς κατέ- 
λυον αδιακρίτως πάσης ταξεως ξένοι* ολίγοι μόνον, γνωστοί, καί ιδία νέοι, 
πολλάκις τοΰ έτους είς Κόρινθον spy όμενοι, καί διαμένοντες έκάστοτε έπί 
πολλάς ημέρας, ήσαν δεκτοί παρά τώ Σωτάδτ, ('*''*)’ πολλοί δέ έν Κορίνθω 
έγνώριζον OTt αί δύο κόραι, τάς οποίας ό Σωτάδης ώνόμαζε θυγατέρας 
του, ήσαν τό σημαντικώτερον κεφάλαιον, έκ τών εισοδημάτων τοϋ όποιου 
έζη καί αύτός καί ή σύζυγός του Νικίππη, ή κοινώς καλουμένη καί Αι
γιδών, ήτις, καθ’ ά κακαί τινες γλώσσαι έλεγον, ήν πρό έτών ή ’Αμάλ
θεια ή πλουτίζουσα τόν οίκον *'). Έν τούτοις ό Σωτάδης προσεπάθεν

καί λίθου, τα δε Ιλέφαντος καί χρυσού. 'Ιδρυσόμενος ή τ ί ; Άποίωσόμενος. εφη, 
τοΐς βουλομενοις ίδρύεσθαι.»

Σημ. (10 )  Πλουτάρχ. Τιμολέων 22· Κ ή μέν Ιν Συρακούσαις άγοοα δι’ Ιρη- 
μίαν ούτω πολλήν κοίί βαΟεΐαν έ£έφυσεν ύλην, ώστε τούς ίππους Ιν αύτή κ α τ 2  ~ 
νέμεσθαι, τών ιπποκόμων εν τή κατακειμένων* αί δ' αλλαι πόλεις, πλήν
παντελώς ολίγων, Ιλάφων Ιγενοντο μεσταί καί συών άγριων, Ιν δέ τοΐς προα- 
®τείοις καί περί τα τείχη πολλάκις οΐ σχολήν άγοντες Ικυνηγέτουν.» Παράβ. καί 
Δίωνα Χρυσόστομον 7 , 39 ,2  13 περί τής Εύβοιας.

Σημ. ( ! 1 )  Παράβαλε τα περί Έπαινέτου παρα Δημοσ9ένει κατα Νεαίρας (>ί.
Στ,μ. (12 ) Ό  Πλούταρχο; αναφέρει Πολίαγρόν τινα, οστις ήν προαγωγός τής

δστε οί ξένοι νά νομίζωσιν δτι αύτός ούδέν περί τοϋ εντίμου επαγγέλ
ματος τών θυγατέρων του έγνώριζεν, ή δέ Νικίππη, ώς πονηρά μαστρω- 
-.0?, έ^οφασιζε ιθ πάντοτε την αυστηρότητα τοϋ άνδρός διά νά έπιτυγ- 
χανν) έκαστοτε εύνοϊκωτέρους ορούς

Ό Χαρικλής οδηγούμενος ύπό τοϋ παιδός έφθασεν είς τήν οικίαν τοϋ 
Σωταύου, ήτις έκειτο πλησίον τής πύλης τών Κεγχρεών έν τή πολυπλη
θέστερη τής Κορίνθου συνοικία, ένθα πολυάριθμοι οίνοπώλαι καί κάπηλοι 
ε χον τά καταστήματα των. Η γειτνίασις τοϋ Κρανείου καί τής όδοϋ τών 
λιμένων έπέσυρε καθ’ έκάστην άπειρον πλήθος ένταϋθα, καί κατά πάσαν 
“ί aV τ7!τ* εκεί ε’Λ=ισκ5ν ° τε κρομμυοφάγος ναύτης, καί ό μεμυρωμένος 
νεα/.ας τοϋ συρμοϋ, ό μέν άντί όύο οβολών τοϋ ήμίσεως τοϋ ημερομί
σθιου ( ), ο ύε αντι δρακός χρυσού τον οικον ένθα τρυφερά καλλονή 
υπεύεχετο ένα έκαστον άναλόγως τοϋ μισθοϋ καί τών όρέξεών του.

Ο Χαρικλής ̂ δούς είς τόν οδηγόν του νόμισμα ( « )  ήτοιμάζετο νά κρού- 
^ την θύ^αν, ό.ε ό παις δειςας μεγαλόσωμόν τινα σοβαρώς βαδίζοντα 

και συνωφρυωμένον άνδρα, είπεν δτι ήν ό Σωτάδης, έπιστρέφων είς τήν 
οικίαν του. Ο νέος πλησιάσας προση/όρευσεν εύγενώς τόν μέλλοντα ξέ
νο οχον του καί εξήγησε συντόμως δτι κατά τάς συστάσεις τοϋ έν νΑρ- 
/ε'· ? '^ ου έζη .ει νά καταλυσ/] έν τή οικία. Ό Σωτάδης παρατηρήσας έφ’ 
ικανήν ωραν, ώς τοκογλύφος μέλλων νά δανείση χρήματα, πρώτον τόν 
νεανίαν, ειτα τον ώραϊον ίππον, καί τελευταϊον τόν φορτωμένον δοϋλον, 
ε’-πε σκυθρωπάζων «Ό οικός μου, φίλε, δέν είναι ξενοδοχεΐον, καί ήθε-

οιας αυτου συζυγου’ περί αύτού δέ κωμικός τις Ιποίησε τό εξής λογοπαίγνιον
«ευοαιμων Πολιαγρος ουράνιον αίγα πλουτοφόρον τρέφων.» Οί αρχαίοι δέ Ισυνεί-
νιζον να δίδωσιν είς τας έταίρας κωμικά ονόματα’ δύο π. χ . Ικαλουντο «Θεα-
τροτορυνη καί Κ υσάμυια», ά'λλαι «Μεγαρικαί σφίγγες.»· ή Νικώ Ικαλεΐτο «Αϊς%,
r  Καλλιστω « Γς», ή Λ αΐς «Ά ξ ίνη» , ή Ψανοστράτη «Φθειροπύλη», άλλη 
«Κλεψύδρα». 1

Σημ. (13) Καί ή Νικαρέτη τοιοΰτόν τι προσεποιεΐτο, ώς ό ΔηυοσΟ. κ. Νεαί
ρας λεγει § 19 -προσειποϊσα αύτας όνόματι θυγατέρας, V  ώς μεγίστους μισθούς 
πραττοιτο τούς βουλομενους πλησιάζειν αύταΐς ώς έλευΟέραις ουσαις» καί ή 
Νεαιρα μ ετi τόν τού Στεφάνου γάμον της § 41 αύτόθι «διεγγυηβ’εΐσα δ- 
υπο Στεφάνου καί ούσα παρ* το.:τφ τήν μέν αύτήν Ιργασι'αν ούδέν ήττον ή τό 
π-οτερον ειργάζετο, τούς δέ μισθούς μείζους Ιπράττετο τούς βουλομένους αύτή 
πλησιάζειν, ώς I .ί προσχήματος ήδη τινός ουσα καί άνδρί συνοικούσα.»

Σημ. (I t)  ’Ακριβώς πόσον ήτο τό ήμερθμίσΟ·.ον άγνοοΰμεν κατα τόν Λου- 
κιαν. Τιμ. 6 Ιπληρώνοντο τε7σαρες όβολο·· παράβ § Κρόν. Ιπιστ. 2».

Σημ. (15 )  Τα σημερινά μπαχτσίσια καί pnurboire ήσαν καί τοι- ά ;να ίο ’ς 
συνήθη Αουκιαν. επ. μ,.,0. συν. Ι ί  .ΕύΟύς ο ΐν πρόσεισι παραγγέλλων’ τ,ς  
ηκειν ε,.·. τό̂  δεΐπνον,— δν χρή πρότερον Τλεων π ιήσασΟαι παραβύσαντα εις τήν 

ώς |χη αοε ι̂ος είναι όοκτ0 τουλάχιστον ττεντε δρα^μάς.»



λεν είναι καλλίτερον άν μετέβαινες άλλαχοΰ νά καταλύσ »ς. "Εχω δύο. 
θυγατέρας, ένεκα της καλλονής τών όποιων πολλοί αδιάκριτοι μνηστήρες 
με άνησυχοΰσι καθημερινώς· νομίζω δέ οτι δέν είναι πρέπον νά φιλοξε ώ 
είς την στενήν οικίαν μου νέους, ώς σύ είσαι, άλλ’ άφοΰ σέ πέμπει ό έν 
"Αργεί φίλος μ ου,, καλώς ήλθες" θέλω προσπαθήσει νά περιποιηθώ και σέ 
καϊ τόν ίππον σου όπως δύναμαι καλλίτερο·/.» Ταΰτα εΐπών ό Σωτάδης 
ήνοιξε τήν θύραν, έκραζε δοΰλον, δστις παρέλαβε διά νά φέρα) τόν ίππον 
εις τόν σταύλον, καί προσεκάλεσε τόν Χαοικλή νά εϊσέλθιρ.

Οί τραχείς τοΰ άνδρός λόγοι, καί καθόλου τό εξωτερικόν αύτοΰ, δέν ε- 
ποίησαν καλήν έντύπωσιν είς τόν ήρωά μας' τά δέ έν τώπροαυλίω ακα 
ταστασίας σημεία δέν ένεποίουν καλήν ιδέαν περί τοΰ βίου τής οικογέ
νειας· τεμάχια τεδραυσμένω.ν αγγείων οίνου, λείψανα στεφάνων και φαγη
τών ήσαν έρριμμένα ττίδε κάκεΐσε (/|6-), έκ τοΰ εσωτερικού δέ της οικίας 
ήκούοντο ασματα καί φωναί ώς άπό συμποσίου" άλλά πώς ήτο δυνατόν 
νά συμποσιάζωσιν έν τή οικία, ένω ό οικοδεσπότης τότε έπανήρχετο, κοίΐ 
ό ήλιος δέν εΐ^εν εϊσέτι δύσει; Καί αύτός δέ ό Σωτάδης, ταραχθείς κα! 
ζυμωθείς δήθεν διά τάς φωνάς, έσπευσε νά όδηγήσνι τόν ξένον είς τό ά·- 
νώτερον πάτωμα καί τόν είσήγαγεν είς δωμάτιον, ουτινος τήν κομψότητα 
καί εύταξίαν ούδόλως ύπώπτευ ν ό Χαρικλής έν τοιαύτν] οικία, «Ίιδω 
βίβαίως θά εύχαριστηθής,» ειπεν ό Σωτάδης, άφ’ ού προηγουμένως έβοητ 
θησε τόν, Μάνην νά έ/.φορτωθνί τόν στρωματόδεσμον «άλλ’ έρχεσαι μα- 
κρόθεν, φίλτατε, κ,αί τά κεκμηκότα μέλη σου έχουσιν άνάγκην ν’ άναλα- 
βωσι τάς δυνάμεις των (^7).» Ειτα στραφείς πρός τόν δεκαπενταετή π ε
ρίπου θαλαμηπόλον, δστις εσπευσε νά παρουσιασθνί άμα μαθών δτι άφι- 
χθη ξένος, «ύπαγε, Παίγνιον, είπε, φέρε έλαιο·/, στλεγγίδα καί σινδόνας, 
καί όδήγησο,ν τόν ξέ'/o.u είς τό λουτοόν, φρόντισαν δέ διά τό όεΐπνον του 
οίνον καί φαγητά έκλε»τά καί άφθονα.» *0 Σωτάδης μετ’ ολίγον ΰποκλι-

Σημ. (16 .)  Ό  Ιίλοΰταρχος περιγράφει τήν βίαν, ην εχει των άσώτων η οικία, 
ώ ί εξής· «προσιόντες αύλητρίδος άκούομεν εωθινής και πηλόν, ω ; τις ειπεν, 
οιν.ου και σπαράγματα στεφάνων και κραιπαλώντας όρώμεν επι θυραις ακο, 
λούΟους.»

Σημ. (17 .)  Ο! αρχαίοι Ιθεώρουν τό λουτρόν ώς μέσον άνακτήσεως τών δυ
νάμεων μετά μακράν οδοιπορίαν ή συνεχή σωματικήν εργασίαν. Ο Διόνυσός 
παρ’ Άριστοιοάνει Βατράχοις Ι'ίΠΰ λέγει

«εγώ μέν ούν είς τό βαλανεΐον βούλομαι* 
υπό τών κόπων γαρ τό) νεφρώ βουβονιώ.»

Άριστοτέλ. Προβλήμ. 1, 39, 8ί>3 «διά τί τούς μέν θερινούς κόπους λουτρ«
• ίασθαι δεΐ, τού,ς δέ χειμερινούς άλείμματι; Λουκιανού Λεξιφάνης 2" «χαίρω δε 
- μετά κάματον, άπολουόμενος » ’Αθηναίος 1, 44, 54 « σασι οε και-λουτρά άκ-η 

πόνων παντοία.» Λουκιανού ονος 2 «ειτα πέμπε αύτόν είς βαλάνει^ν.' ουχι γαρ. 
μετρίαν έλήλυθ-ν.όδόν.»

νάμίνος εύσεβάστως άνεχώρησεν’ αμέσως δέ έπανήλθεν ό παϊς φέρω·/ τά 
χρειώδη, καί ώδήγησε τόν Χρρικ' ή είς τό λουτρόν, μεθ’ δ έπανελθών ού
τος εις τό δωμάτιόν του εύρε τό δείπνο·/ έτοιμον, καί άνακλιθείς έδεί- 
πνησεν ύπηρετοΰντος τοΰ Παιγνίου.

Μετά τό δεΐπνον ό Χαρικλής κατεκλίθη, άλλ’ ό Μορφε’ις δέν ήρχετο 
νά κλείσνι τά βεβαρημένα βλέφαρά του- ούτω δέ κείμενος άύπνος έπί της 
κλίνης του ήκουε κάτωθεν συγκεχυμένα? κραυγάς καί γέλωτας άσεμνους. 
Περί τό μεσονύκτιον ήκουσε κρουομένην μετά πατάγου τήν αύλειον θύραν 
καί έκ τών ασμάτων καί φωνών ένόησεν οτι όμάς κωμαστών είσήλθε' τώ 
έφάνη δ'τι ήκουσε πολλάκις προφερόμενον το όνομα Στεφάνιον, καί ένθυ- 
μήθη δ'τι ό οπωροπώλης ούτως ειπεν δτι ώνομάζετο ή μία τών θυγατέ
ρων τοΰ Σωτάδου. Λοιπόν όχι άνειμένη καί έλευθερ ιάζουσα δίαιτα, ώς ό 
έν "Αργεί φίλος έλεγεν, άλλ’ άληθής έταιρών βίος καί δμως ό τραχύς 
καί σοβαρός τού Σωτάδου τρόπος ούδόλως συνεβιβάζετο μέ τά τοιαΰτα’ 
ό μαστρωπός φέρεται εύγενώς καί φΛοφρόνως πρός τούς νέους, ών τήν 
καταστροφήν σχεδιάζει, έν ώ ό Σωτάδης σχεδόν είπεν δτι δέν τόν δέχε
ται εις τόν οΐκόν του. ’Αλλά πάλιν αί νεάνιδες ήσαν βεβαίως πολύ γνω~ 
σταί, άφ’ ού καί ό οπωροπώλης έγνώριζε τά όνόματά το>ν όπωςδήποτε 
ό'μως θά ήσαν άνευ αμφιβολίας ώραΐαι. Ταΰτα διαλογιζόμενος ό Χαρικλής, 
καί άποφασίσας άνευ άναβολής τήν επαύριον νά προσπα'ησν) όπως σχετι- 
σθνί μετά τής οίκογενείας, άπεκοιμήθη.

Ή εύκαιρία παρουσιάσθη ταχύτερο·/ ή ό'σον ήλπιζεν· δτε τήν έπομένην 
πρωίαν έξήρχετο τοΰ οϊκου, άπαντήσας αύτόν ό Σωτάδης, τόν προσεκάλεσε 
νά συμμετάσχνί, άν εύηρεστεΐτο, τοϋ γεύματος τής οίκογενείας- προφυ- 
λάττω πολύ τάς θυγατέρας μου, έλεγεν, άπό τής μετ’ άνδρών καί ιιάλι- 
στα νέων συναναστροφής, άλλ’ οί ΐδικοί σου οφθαλμοί φανεοώνουσι τό
σην ηθικήν, τό μέτωπόν σου τόσην σεμνότητα, καί τά χείλη σου τόσην 
φρόνησιν, ώστε ούδέν παρά σοΰ φοβούμαι.» Ό νεανίας έδέ/θη μειδιώ·/ 
τήν πρόσκλησιν καί έχαιρεν ένδομύχως διότι ήθελεν εννοήσει τον χαρα
κτήρα τοϋ Σωτάδου, δστις προσεποιεΐτο προφανώς τόν σοβαρόν διά νά μή 
κατασταθή πασίγνωστο·/ τό έντιμον επάγγελμά του. Ούδέποτε περιέμεινε 
μετά τόσης άνυπομονησίας ό Χαρικλής τήν μεσημβρίαν’ δθεν άμα ό γνώ- 
μων έδειξε·/ δτι ήγγικεν ή ώρα τοϋ γεύματος, εσπευσε πρός τόν οΐκον, 
ένθα εύρεν έτοιμη·/ τήν τράπεζαν καί τήν οικογένειαν άναμέναυσαν άνυ- 
πομόνως.

Αί θυγατέρες τοϋ Σωτάδου ήσα/ πράγματι καλλονής έξαισίου. Τά ύ- 
ψηλόν τής Στεφανίου ανάστημα, ή πληθύς τών έπί τοϋ ύπερύθρου ώς ρό- 
δον τραχήλου αύτής καταπιπτόντων μελανών βοστρύχων, οί μεγάλοι καί 
μελάνες οφθαλμοί, τό ανθηρόν καί εΰσαοκον τοϋ σώματος, τήν καθίζω·*



δμοίβίν πρός τήν λευκώλενον Ήραν πολυθελκταωτέρα δμως έφάνη είς τβ* 
εκστατικόν Χαρικλή ή νεωτέρα άδελφή Μέλισσα, εύθυμόν κοράσιον, μόλις 
Λεκαεπταετές, γοήτευαν διά τής χάριτος, ΐίτις έξεδηλοϋτο καί είς τήν έ- 
λαχ στην κίνησιν τών άβρών μελών του. Βλέπων τήν σεμνοπρεπή τών 
νεανίδων στολήν, ήρχισεκατ’ άρχάς ν’ άμφιβάλλη περί της όρθότητος τών 
προαισθήσεων το* άλλ’ ή έλενθε,ία μεθ’ ή; ή Μέλισσα έκάθησε μεταξύ., 
αυτου και της μητρό; της, καί ή ίλαρότης, μεθ’ -|ς άμφότεραι αί άδελφαί 

ε''’  τ '̂ν συνομιλι'αν, πρός δέ αί συνεχείς σπουδαί ούδόλως 
συν/ίόον μέ τήν σεμνότητα Έλληνίδων παρθένων ('8). Τά ενδύματα ήρ- 
χισαν ν’ άνοίγωνται άνεπαισθη'τως- τά βλέμματα της Μελίσσης, ώς καί 
^ασα κινησις αύτής προεδιδον εσωτερικόν θάλπος, τό όποιον δέν ήτο μό
νον του οίνου συνέπεια- δτε δέ έςήλθεν έπί τινας στιγμάς ό πατήρ, καί ό,

1 ’ ^  τ ·' τά έκπωμά του, παρατηρήσασα ποϋ έθετεν εκεί
νος πίνων τά χείλη του έπιεν έκεΐθεν καί κατεφίλει τό μέρος (19)' πα- 
Ρ*?3ρος ό νεανίας^-ίρπασε τήν κενωθεΐσαν κύλικα καί έπραξετό α$τό' 

h Μέλισσα, έκλινε, πρός αύτόν, ώς έκ συμπτώσεως έλύθη ή κρατοϋσχ, 
χ τώνα πόρπη ,ςαι άπεκαλυψε, τον άλαβάστρινον ώμον της" ό Χαρι- 

κλη; εκτός έαυτοϋ γενόμενος έπέθηκεν ηχηρόν έπί τοϋ ώμου φίλημα, έκ.
"°"* ραπίσματος, τό όποιον είς άπάντησιν τω έδό.θη, ένόησεν-

οτι ή ιό).μ^ του ός,ν προσεβαλεν ούδενα. Μετά μικρόν έπανήλθεν ό Σωτά- 
*  καί οί ίο0λ°ι ά^γαγον τήν τράπεζαν. Είς τά πύρινα τή; Μελίσσης, 

βλέμματα, ανεγινώσκετο ή προσεχούς έντεύξεως επιθυμία, ό δέ Χαρικλής 
ά-εχώρησε καταγοητευμένος καί βέβαιος δτι αί νεάνιδες ήσαν έταΐραι- 
Αλλ ο-ι.ω τάς ήθελε καί αύτος" ή.περί ταχείας άναχωρήσεω; σκέψι? 
έλ/,σμον/;θ/ι ή ρ.ονη επιθυμία και ό διακαής πόθο; του ήν ν’ άπολαύσί] 
rflv θελκτικήν Μέλισσαν. F-νωρίζων δτι ό Μάνης ήν περί τά ; τοιούτου , 
εΐόους υπ/;ρεσιας ό ουλών άπάντων άδεςιώτατος, άπεφάσισε ν’ άποταθΐί 
^ρος.τινα των δούλων ττ|ς ο ίκίας,

(, Παίγνιον, είπε πρός τόν έν ώρ^ του ίείπνου.·-υπ*/ιρετουντα πα ΐία , θέλεις 
να κερδισνις χρήματα;» «Πώς οχι;» άπήντησεν ό δούλος; «Τό πράγμα..

Σημ. (18). Λ ϊνοφ. πολιτ. Α ακεί. 1 , 3 .  aOt μέν άλλοι τάς μελλουυας τίκ-  
τειν και καλώς δοκουτας κόρας παιδεόεσθαι και σίτιρ η άνυστόν μετριωτάτω  
τρέφουσι, καί οψω η δυνατόν μικροτάτφ· οίνου γε μην % πάμπαν άπεχομένας 

υόαρεΐ χρωμένας διάγουαιν.»
-η μ . (19 ) . Αουκιαν. έταιρ. διάλογ. 42 , 1 . Ά χ ιλ . Τάτιος 2  ̂ 9 ιιφνοχόει δέ 

ο Σατυρος ημΐν,,και τι ποιεί Ιρωτικόν’ διαλλάσσει γάρ τά. ίκπώ ματα, καί το μέν 
Ιμόν τη κορη προστίθητι, τό δέ εκείνης Ιμοί, καί Ιγχέων άμφοτέροις καί Ιγκε- . 
ρασαμενος ωρεγεν' Ιγώ δέ Ιπιτηρήσας τό μέρος τοΰ Ικπώματος ενθα τό χείλος 
η κορη πινουσα προιεβιγεν έναρ^οσάμενος επινον άποστολιμαΐον; τοΰτο φ ίλημα , 
τροιών καί αμα κατ»<ρίλουν τό έκπωμα.».

δέν είναι δυσκολον, προσεθηκεν 6 Χαρικλή;· έχεις ώραίας κυρίας, έγώ δέ 
άγαπώ τήν Μέλισσαν' μεσιτευσον οπως αΰριον τήν νύκτα έλθϊ) παρ’ έμοί. » 
«Πά! άνέκραξεν έκθαμβος ό δοϋλος· τ ί έπαθες, κύριε, καί θέλεις νά άτι- 
μάσ/ς τήν θυγατέρα έντιμου πολίτου;» «Σιωπή, έπανέλαβεν ό Χαρικλής, 
αφες τας προσποιήσεις, γνωρίζω τήν τιμιότητα τοϋ οίκου σας' άν μοί φέ- 
ρνις την Μέλισσαν, θά σοι δώσω δέκα δραχμάς δώρον.» «Δέκα δρα^μάς ; 
ειπεν ο παϊς' όχι, αυτο δεν γίνεται' ή Μέλισσα βεβαίιος δέν θ’ άντισταθή 
διολ.ου' ή δυστυχής κόρη έχασε τά λογικά της άφ’ δ'του σέ είδε' κλαίει, 
προφέρουσα τό δνομά σου, καί λέγει δτι άνευ σοϋ δέν θέλε.ι πλέον νά ζήσ?,' 
ή μητηρ της και όλοι ήμεϊς νομίζομεν δτι έοριψες μαγικά είς τό ποτήριόν 
της.» «Διατι λοιπον δεν γ ίνετα ι; ήρώτησεν ό νεανίας' μήπως δέν θέλει 
ή μητηρ;»«Ά , έκείνη δέν είναι τόσον αύστηρά, ύπέλαβεν όοπαΐς, καί π ι
στεύω, άφ’ ού μάλιστα σέ άγαπα τόσον ή Μέλισσα, δτι δυνάμει πέντε 
'Λ εζ χρυσών νομισμάτων θά συγκατατεθή δπως σοί άνοίζνι τοϋ παρθε- 
νώνος τήν θύραν' τό κυριώτερον έμ.πόδιον είναι ό κύριός μου’ δέν βλέπεις 
ποσον'ζηλοτύπως έπαγρυπνεϊ έπί τών θυγατέρων του ;» «Ναι, ναι, έχει; 
δίκαιον, έκραξε γελών ό νεανίας, άλλ’ αύτά θά τά διορθώσω, πιστεύω, ή 
Νικίππη" ΰπαγε, Παίγνιον, ύπαγε καί μή υποκρίνεσαι- είπέ τ·?ί Νικίππνι 
δτι θά λάβττ, μίαν αργυρίου μνάν άν αΰριον τό εσπέρα; έχω τήν Μέλισσαν, 
ύπαγε και ένθυμοϋ δτι θά κερδίστι; δέκα δραχμάς.»«Δέκα δραχμά;, έπα
νέλαβεν ό παΐ;, ένω είμαι έτών δεκαπέντε » «Σοί δίδω καί δεκαπέντε, ει- 
Ksv ό Χαρικλής, άρκεΐ μόνον νά φροντίστ,ς.» Ό δοϋλος άπήλθε διαβεβαιΐ-ν 
ότι ήθελε καταβάλει ρ.έν πασαν προσπάθειαν, άλλ’ δτι περί τής επιτυ
χίας δέν είχε μεγάλας έλπίδας.

Ή ήμέρα ύπέφωσκε μόλις δτε ήγέρθη δ Χαρικλής. Τήν νύκτα ό 3πνος; 
του ήν άνήσυχο;, περι δέ τήν αύγήν ένόμισεν δτι ήκουσεν άνοιγορ.ένην τήν· 
μέταυλον θύραν καί τήν αυλε.ιον άναμνησθξίς δτι τήν στιγμήν έκεί- 
νην έξήρχετο πιθανώς άλλος ευτυχής εραστής τής Μελίσσης, έθυμώθη^ 
Μετ’ ολίγον είσήλθε τό Παίγνιον' ή ιλαρά μορφή του προεμήνυεν άγαθάς 
ειδήσεις' έκοινοποίησεν είς τόν Χαρικλή δτι ό κύριός του, προτιθέμενος 
νά μεταβή ενεκα σπουδαίων υποθέσεων είς Σικυώνα, τόν παρακα/.εΐ νά τώ  
δανειση τόν ίππον του' ό Χαρικλής ένόησε τόν σκοπόν τοϋ ταςειδίου, μ’ 
ήλον δτι δέ ούδεμία άμφιβολία υπήρχε, πλέον δτι ό Σωτάδης ήν ό ίδιος 
προαγωγός τών θυγατέρων του-, εύχαριστήθη μαθών δτι τόν άφηνε μετά 
τών γυναικών μόνον, καί συγκατένευσδ νά, παραχωρήσρ τόν ίππον. Περί

Σημ. (20) Λυσ. Ερατοσβ. φόν. άπολ. § 17  «άναμιμνησκόμενος οτι Ιν 
ν$ τη νυκτί Ιψόφει ή μέταυλος θόρα, καί. ή αυλειος.».



της Μέλίσσης ούδέν νεώτερον εγνώριζε τό Παίγνιον, όταν δέ ήρώτν;σεν β 
Χαρικλής διατί ήνοίχθησαν την νύκτα αί θύραι, ειπεν δτι έσβέσθη ό λύ
χνος καί ή δούλη έξήλθε διά νά τον άνάψϊΐ παρά τω γείτονι (2'1). Ό νεα
νίας προσεποιήθη δτι τό επίστευσεν.

Ό Σωτάδης είχεν αναχωρήσει' ή μεσημβρία παρήλθε πρό πολλοϋ, δ 
δέ Χαρικλής άνέμενεν άνυπομόνως τήν είδησιν, τ.ν τό Παίγνιον έμελλε 
νά τω φέρνΤ περιέμενε δέ έν μια τών στοών της άγορας,ένθα άπηντα καθ’ 
έκάστην τόν Κτησιφώντα, είς 8ν καί έςεμυστηρεύθη τάς ελπίδας του, 
παρακαλεσας αύτόν νά άναβάλωσιν έπί j/.ίαν έτι ημέραν τήν άναχώρησίν 
των. Ό Κτησιφών συγκατένευσεν άκων καί προσεπάθησε πάλιν νά τόν 
άποτρέψ(, άλλ’ ό Χαρικλής διετείνετο λέγων δτι ούδεις κίνδυνος έν τοιού- 
τω συνήθει φαινομένω ΰπήρχεν. Έν ώ δέ: άνυπομόνως έβάδιζεν άνω καί 
κάτω έν τη στοα, ηλθεν ό δούλος φέρων τήν ποθουμένην είδησιν ειπεν 
οτι κατώρθωσε νά καταπείση τήν μητέρα, καί δτι ή Μέλισσα τόν περιέ
μενε πλήρης επιθυμίας* άμα πάντες ήθελον κοιμηθή έν τη οικία ύπεσχέ- 
θη δ'τι θά τόν όδηγήση είς τό δωμάτων, ένθα ή ’Αφροδίτη καί ό Διόνυ
σος, οί δύο αχώριστοι θεοί τής ηδονής, έμελλον νά τόν ύποδεχθώσι. (32). 
«Μή λησμονήσ/ ς, προσέθηκε, νά έγχειρίσης τήν μνάν είς τήν Νικίππην 
άμα σοί άνοίξνι τήν θύραν, καί ένθυμοϋ καί τοϋ Παιγνίου τήν έκδούλευσιν.»

Παρά τώ φίλω, δστις έξένιζε τόν Κτησιφώντα, ήσαν συνηγμένοι εξ 
νέοι, έν οίς ό οικοδεσπότης καί ό Κτησιφών, διά νά συμποσιάσωσιν. Οί 
στέφανοι διενεμήθησαν καί ό οίνος έκεράσθη" αί θορυβώδεις τών συμπο
τών όμιλίαι έδήλουν νέους ζωηρούς, οίτινες έφαίνοντο δτι ήσαν γνωστοί 
είς τάς ωραίας νεάνιδας τή; Κορίνθου.

«©ά μέ φιλοξένησες μίαν έτι ημέραν, ειπεν ό Κτησιφών πρός τόν οι
κοδεσπότην ό νέος μεθ’ ού συνοδοιπορώ έδάνεισεν είς τόν ξενίζοντα αύτόν 
τόν ίππον του διά νά μεταβη ένεκα υποθέσεων εις Σικυώνα, όδέ Σωτάδης 
(ούτως ονομάζεται ό οικοδεσπότη;) μόλις μεθαύριον θά έπιστρέψη.» «Σωτά
δης ! εκραξεν είς τών νέων' μήπως έννοεϊς τόν δήθεν πατέρα τής ωραίας 
Στεφανίου μ ου;»  «Καί τής θελκτικωτάτης Μελίσσης,» προσέθηκεν άλ
λος. «Ούτως ονομάζονται αί νεάνιδες, άπήντησεν ό Κτησιφών λοιπόν τόν 
γνωρίζετε; άνεχώρησε σήμερον είς Σικυώνα.» «Αδύνατον1 εκραξεν ό ά- 
ποκαλέσας 'τήν Μέλισσαν θελκτικωτάτην πρό ολίγου τόν είδον εισερ
χόμενο ν διά τή; ’Ισθμιακής πύλης, και μ όλο ν δτι έφαίνετο οροντίζων

Σημ. (21)  Αυσίας φόν. Έρατ. ’Απόλ. § 14 «ερομένου δέ μου, τί αί θύραι 
νυκτωρ ψορείεν, έφασκε τόν λύχνον άποσβεσθήναι τόν παρά τω παιδίω, εΤτα Ιλ 
"ξύν γειτόνων άνάψασ&βι' έσιώπων εγώ καί ταΰτα ούτω; εχειν ήγούμην.»

Σ'χμ,· (22) Εύρ. Βάκχ. 729  «οΐν,υ δε μη/ετ’ αντας ούκ εστιν. Κύπρις.»

Τϊολυ μή γνωρισθή, έγώ τόν άνεγνώρισα’ άλλά περίεργον μετ’ ολίγον 
είδον τόν δούλόν του όδηγοϋντα άπό τοϋ χαλινού ώραΐον ίππον.» «Κάτι 
συμβαίνει, φίλοι, άνέκραξεν ό όνομάσας τήν Στεφάνων ί δικήν του' ή Στε
φάνων μοί έμήνυσεν δτι άσθενοϋσα δέν δύναται νά μέ δεχθή τήν έσπέ- 
ραν ταύτην, καί φοβούμαι μήπως έν ώ ανήκει είς έμέ έπί δύο μήνας...» 
«'Ησύχει, ύπέλαβεν ό Κτησιφών ό φίλος μου άγαπα τήν νεωτέραν Μέ
λισσαν.» «Τότε, εκραξεν άλλος, ό φίλος σου διατρέχει κίνδυνον- ό Σωτά
δης ούτος είναι αισχρός προαγωγός καί φοβούμαι μή μεταχέιρισθη τόν 
φίλον σου ώς διαφθορέα τής θυγατρός του (2^).» «Αοιπόν, φίλοι, προσέθη- 
κεν ό οικοδεσπότης, φρονώ δτι ήδελεν είναι καλόν νά σπεύσωμεν δπως 
προλάβωμεν παν ένδεχόμενον.» Ή πρότασι; έγένετο προ.θύμως παρά πάν
των δεκτή, καθ’ όσον μάλιστα ό μέν Γλαύκος ήθελε νά βεβαιωθεί άν 
πράγματι ή Στεφάνιον ήσθένει, οί δέ λοιποί ήθελαν νά παρευρεθώσιν είς 
κωμικήν σκηνήν έν έταιρών οίκω. «Ά λλά πώ ; θά είσέλθωμεν; είπέ τις έκ 
τών νέων βεβαίως δέν θά μας ανοίξουν »(:Περί αύτοΰ μή σοι μέλη, ά
πήντησεν ό Γλαΰκος, έχω τήν κ'/ είδα τής κηπαίας (2^) θύρας, δι’ ής θά 
είσέλθωμεν αμέσως είς τόν γυναικωνίτην- ή Νικίππη μοί τήν εδωκεν άντί 
δύο χρυσών στατήρων διά τούς δύο μήνας, καθ’ ού; μοί ανήκει ή Στε
φάνων- άλλά καί έπί τη ύποθέσει δτι ή θύρα είναι κεκλεισμένη έσωθεν, 
δέν είναι πράγμα δύσκολον νά τήν σηκώσω δλην (2u)- άλλά σπεύσωμεν 
καί έπανελθόντες πίνομεν πάλιν.»

Ό Χαρικλής επέτυχε τοϋ ποθουμένου. Ώαρά τήν θύραν τοϋ δωματίου,

Σημ. (2-3) "Ομοιόν τι έποίει καϊ ό Στέφανος παρά Δημοσθενει κ. Νεαιρας § 
41 «συνεσυκοφάντει δε καϊ ούτος, ε’ι τινα ξένον άγνώτα πλούσιον λαβοι Ιρα<την 
αύτής, ώς μοιχόν έπ’ αύτή, ένδον, αποκλείω.'/ καϊ άργύριον πραττόμενος π λυ.»  
Παράβαλ. καί § 04 αύιόθι^

Σημ. (21) Α ί οίκίαι τών άρχαίω/ έίχον συνήθως εν μόνον πατοιμα, διαιρου- 
μ εν ον είς πρόσθιον μέρος, τόν ανδρωνίτην, καί είς οπίσθιον τόν γυναικωνίτην· 
εϊχον δέ συνήθως τρεις θύρας ά) τήν αδλειον, τήν έκ τής όδοΰ εις τόν οίκον φε- 
ρουσαν, 6') τήν μ,έσαυλον ή μέταυλον, ήτις ήνωνε τόν γυναικωνίτην με τόν αν
δρωνίτην, καί γΟ τήν έκ τοΰ γυναικωνίτου είς τόν κήπον άγουσαν,&ν είχε κήπον 
ο οίκος* πολλαϊ δμως ο’ικίαι είχον κ«ί τετάρτην θύραν, τήν κηπαίαν, δι’ ής Ιξήρ- 
χοντο είς τήν όπισθεν οδόν τοιαύτην δέ θύραν εΐχε *αί τοΰ Σωτάδου ή οικία, 
ώς καί ή τοΰ Δαμνίππου παρά Λυσία έν τώ κατά Έρατοσθένους, οπου ό Αυσιας 
λέγει «τριών δε Ουρών ούτών, ας εδει με διελθεΐν,» είχε δηλ. διελθει την αυλειαν 
δτε ε’ισήλθεν είς τήν οικίαν καί εμενον τρεις ετι ν.ΐί διέλθ^, τοΰτ’ εστιν ή μεταυ 
λος, ή είς τόν κήπον εκ τοϋ γαν^ικωνίτου, ·καϊ ή έκ τοΰ. κήπου είς τήν όδό-ν, 
ί)τοι ή κηπαία.

Σημ. (25) Λουκιαν. Έταιρ. Διαλογ. 12 , 3 «Τήν αύλε-.ον εύρον άποκεκλει- 
σμένην έπιμελώς- μέσαι γαρ νύκτες ήσαν* ούκ έκοψα δ’ ούν, άλλ έπίρας ήοεμα 
ιήν θύραν (ηδη δέ καί ά'λλοτε Ιπεπ:ιή/ειν αύτό) πζραγα·>ών τόν στιοφεα πα- 
ρήλΟο,ν ά'Ι/ιφη-',))



τήν οποίαν έκλεισεν έξωθεν ή Νικίππ/,, ί'στατο τό Παίγνιον καί ήκροά- 
>,5 70, διότι ή εσωθεν αυλαία δέν τω έπέτρεπε νά βλέπνι διά τής μικρας 
οπής, τήν όποιαν διά τοιαύτας περιστάσεις είχεν ανοίξει διά βελόνης (2'°)· 
μετ όλίγα λεπτά βαδίζων άψοφητί ηλθεν είς τήν αύλειον θύραν, τήν -Α
νοιξε προσεκτικής καί παρετήρει έν τω  σκότει· δμάς πέντε ν! Ιξ άνδρών, 
οιτινες καταβάντες την όδόν έστησαν βήματά τινα μακράν τής θύρας, τω. 
έφάνη ύποπτος· άλλά μετ’ ολίγον οί άνδρες άπεμακρύνθησαν είσελθόντες 
ει, τ/)/ στενήν παρα τον κήπον τής οικίας όδόν, τήν άγουσαν πρός τήν 
λεωφορον. Κωδωνίσας (27) αύταοέσκως εντός τών -/ειρών του τάς δε
καπέντε όραχμας, έκλεισε τήν θύραν, καί κατέβη τήν όδόν τρέχων" φθά~ 
σας πρό πενιχρας τίνος οικίας, έκρουσεν, άνοιχθείσης δέ τής θύρας είσήλ- 
θε, και μετ όλίγας στιγμάς έξήλθον τέσσαρες ά'νδοες παρακολουθούμενοι 
υπό τριών δουλών και τοΰ Παιγνίου (̂ ®). Είς τών τεσσάρων άνδρών, 
ό Σωτάδης, άγορασας δαδας (29) τάς ήναψε καί διηυθύνθη μετά τών 
λοιπών προς τήν οικίαν του, δτε δέ είσήλθον αποταθείς πρός τόν δούλαν 
ε ι"ε Η Παίγνιον, κλεισον καλώς τήν θύραν* ό φίλος δέν μας διαφεύγει, 
άλλα πιθανόν να ελθωσιν άλλοι, τους οποίους δέν περιμένομεν.» Ό δού
λος εκλεισε την θύραν καί ήκολούθησε τούς λοιπούς, οιτινες είσήλθον α
κροποδητί βαδίζοντε-ς είς τόν γυναικωνίτην.

Ο Χαρικλής επί μαλακής καί μέ ρόδα (30) έστρωμένης κλίνης καθή- 
μενος έκρατει εις τάς άγκάλας του τήν Μέλισσαν, ήτις ημίγυμνος τόν· 
περιέπτυσσετο καί τόν κατεφίλει. Αίφνης άνοιχθείσης μετά πατάγου τής; 
θυρας ώρμησςν ώς μαινόμενος μετά τών συντρόφων του ό Σωτάδης (3'*).

Σημ. (26) Puncta, lasciva, quae terehrantur acu. Mart. II, 45. G.
Σημ. (27) Άππουλειου Μεταμορφ. 2, 2 ) «insperatobucro· diffusus in 

gaudi&m in aureos refulgeutes idemtidem manu mea ventilabam, atto- 
nitus.»

Σημ. (28) Λυ ίτίου ΈρατοσΟ, φόνου *Α πολογ. § 23  «καί ή θεράπαινα έπεγεί~ 
ρασα με ευΟυς <ρραζει? δτι (ό μοιχός) ένδον Ιστί* κάγώ είπών εκείνη Ιπιμελεΐσθα^ 
τής Ουράς καταβάς σιωπή !£έρχομαι και άοικνοΰμαι ώς τον και τόν* και τούς 
μεν ένδον κατελαβον, τούς δε επιδημοΰντας εδρον* παραλαβών δ’ ώς οΐόν τε ην 
πλείστους έκ τών παρόντων Ιβάδιζον.»

Σημ. ( 2̂9) Λυσιας? αυτόθι* ακαι δόζδας λαβόντες έκ τοΰ εγγυτάτου καπηλειού 
εισερχόμεθα.»

Σημ. (30) Λουκιαν. Λουκιος ή ονος 7  «τών δε στρωμάτων £όδα πολλά κατε- 
π «-παστό, τα μεν οΰ:ω γυμνά καθ’ αύτά, τά δε λελυμένα, τά δε στεφάνοις συμ- 
πεπλεγμένα.»

Σημ. (31)  Αυσιας ΈρατοσΟ. φόν. άπολ. § ‘S i  «ώσαντες δε την 6ύραν τοΰ δω
ματίου οι μεν πρώτοι εισιόντες ετι είδομεν αύτον κατακείμενον παρά τη γυναικι, 
οι ο ύστερον εν τη κλίνη γυμνόν έστηκότα. Έ γώ δ’, ώ ανδρες, πατάξας κατα- 
&αλλω αύτον και τώ χεΐρε περιαγαγών εις τούπισθεν και δ'/σας ήρώτων, διατί

δ Κακούργε! εκραξεν όρμήσας έπί τού Χαρικλέους· ούτως ανταμείβεις τήν 
φιλοξενίαν μου ; ύβρίζων τόν οίκόν μου καί άτιμάΓων τήν θυγατέρα τι- 
μίου πολίτου;,) Ό νεανίας συνελθών έκ τής έκπλήξεως καί άποταθείς πρός 
τόν Σωτάδην είπε' «Δέν αίσχύνεσαι όμιλών περί τιμιότητας, ενώ όλη ή 
Κόρινθος γνωρίζει τό επάγγελμά σου ; δέν διατρέφεσαι ύπό τής καλλονή- 
τών θυγατέρων σου;»  «Ψεύδεσαι? άνέκραξεν ό Σωτάδης· σας φίλοι’ 
τούς γνωρίζοντας τήν τιμιότητα τοϋ οί'κου μου έπικαλοϋμαι μάρτυρας’ 
δτι εύρον τόν κακοΰργον τούτον προσπαθουντα νά βιάση τήν άθώαν κόρην’ 
μου Μέλισσαν. Δούλοι, συλλάβετέ τον, δέσατε τον.» Είς μάτην ποοσεπά- 
θησεν ό Χαρικλής νά διαφύγν,· συλληφθείς ύπό τών τεσσάρων δούλων 
και τοϋ Σωτάδου, έρρίφθη χαμαί καί έδέθη. «Δώσατε μοι τό ξίφος » ου 
εκραξεν ό Σωτάδης. Ό αχρείος θά πληρώσν, διά τής ζωής του τήν άτι ’ 
μιαν της θυγατρόςμου ,ΗΐΣωτάδη ! είπεν δ Χαρικλής, πρόσεξον μή δια- 
πρα,ης έγκλημα, τό ̂ όποιον δέν θά μείνη άτιμώρητον* έγώ δέν ήθέλησα 
νά άτιμασω τόν οίκόν σου· ή σύζυγός σου μοί παρέδωκε τήν Μέλισσαν 
αντι μνας αργυρίου’ άλλά καί έπί τή ύποθέσει δτι at ήδίκησα, τ ί θά ώ- 
φεληθής άν μέ φονεύσ^ς; λάβε χρήματα καί άφες με έλεύθερον.» «Δέν σέ 
φονεύω έγώ, άλλ* ό νόμος δι’ έμοϋ, άπήντησεν ό Σωτάδης· είτα δέ σκε- 
φθείς ολίγον προσέθηκεν είσαι άξιος θανάτου, άλλά φείδομαι τής νεότη
τας σου· δος^μοι τρεις χιλιάδας δραχμών καί σέ άφήνω.» «Τόσα δέν φέοω 
μετ’ εμοΰ, είπεν ό Χαρικλής, άλλ’ ούτε φίλους έχω, οί'τινες νά συνεισφέ- 
ρωσι δια^τήν άπελευθέρωσίν μου' έχω περί τάς δύο χιλιάδας, λάβε τας. a 
« Εςω, ειπεν ο Σωτάδης, άλλ’ έπί τώ δρω δτι θ’ αναχώρησης αύ'ριον λίαν 
πρωί εκ τής Κορίνθου. Καί σύ, άναξία τοϋ πατρός σου θύγατεο, είπε ποός 
τήν Μέλισσαν, ήτις έκρυπτε τό πρόσωπόν της έντός τών προσκεφαλαίων 
της κλίνης, νά λογίζν,ς σεαυτήν εύτυχή, άν αΰριον δέν σέ θάψω ζώσαν 
μετά τού ίππου τοϋ έραστοϋ ίου, ώς έποαξεν ό Αθηναίος έκεϊνος (32).»

-φοί ρός γελως ήκούσθη έξωθεν τοϋ δωματίου· ήσαν δέ ό Κτησιφών 
καί οί φίλοι του οί'τινες έφθασαν απαρατήρητοι μέχρι τής θύρας. «Αχρείε 
προαγωγέ ! «εκραξεν ό ξενίζων τόν Κτησιφώντα, καί ώρμησεν έπί τοϋ Σω
τάδου'«πώς τολμάς νά δέσης έλεύθερον άνθρωπον διά νά τόν άναγκάσ/.ς

ί ί ? ’’ ΐ  τΤ 4°!Χίαν τή</ ^  ε ίί ΐώ ν · κα1 άδικεΐν μέν ώμολίγει, ήν-
τι ο ει δε και ικετευε μή αύτον -κτειναι, άλλ’ άργύριον πράξαιΟαι’ έγώ δ’ εΤπον 
οτι ουκ έγω βε άποκτείνω, άλλ’ έ τής πόλεως νόμος.»

Σημ. (32) Α ϊσχίν. κατ. Τιμάρχου § 182 «άνί,ρ είς τών πολιτών εύρών τήν 
έαυτου θυγατέρα οιεφΟαρμένην καί τήν ήλι-κίαν ού καλώ ; διαφυλάξασαν μέν=ι 
γάμο.,, Ιγκατο,κοοομησεν αύτήν μεθ’ ?ππου ε!; Ι'ρημον οικίαν, 6? ’ ού προδήλω; 
:,μ ·εν a7t0, ‘ f  λ '·!λον συγκαθειργμένη. Καί έτι νϋν τής οικία; ταύτης 
οίτηκε τα ο.κοπεδα έν τώ ύμετέρψ ά'ττε·., καί ό τόπο; ούτο; καλείται παο’ ?τΐ- 
πον και κόρην,» Γ



νά σοί δώσν1 χρήματα;» «Τί άναγιγνύεσαι σύ; Τί ζητεΐΐέ εν τώ οί'χ.ω μου' 
έφώνησεν εκπλ/ικτος ό Σωτάδης- ό αναιδής ούτος προσέβαλε τήν τιμήν 
τοΰ οίκου μου.» Νέοι γέλωτες ήκούσθηάαν.αϊήν τιμήν τοΰ οίκου σου ; εϊ- 
πεν ό Κτησιφών μνίπως είναι ανάγκη νά σοί εϊπω τίς ένοικίασεν έπί δυο 
μήνκς μέ συμβόλαιον παρά σοΰ τοΰ ίδίου τήν θυγατέρα σου Στεφάνων,
* τ 'ς ε; ,̂ε τ ήν νύκτα τήν Μέλισσαν ;»  Έν τώ μεταξύ τούτω είσήλ- 
θε καί ό Γλαύκος μετά τών λοιπών, ών εις αποτεινόμενος πρός τόν Σω- 
ιάδην είπε' «Έϊ-έ μοι, σέ παρακαλώ, άγαθε Σωτάδη, έκ τίνος γάμου ε- 
■/εις τάς θυγατέρας σου; Έγώ τουλάχιστον νομίζω δτι μόλις πρό δέκα 
ετών ένυμφεύθης τήν πασίγνωστον εταιραν Αιγιδών, ητις σοι εφερε τας 
δύο ταύτας νεάνιδας, αΐτινες, μά τόν Αία, μάτην δύνανται νά ζητώσι καθ' 
άπασαν τήν Ελλάδα τους πατέρας των.»Ό  Σωτάδης ώχρίασεν, οί δέ μάρ- 
τυρές το ; επωφελούμενοι τής ταραχής καί φοβούμενο-, μή ξυλισθώσιν ά- 
πήλθον. Ό Κτησιφών όρμήσας πρός τόν Χαρικλή έλυσε τά δεσμά του. 
«Θά μοί τό πληρώσατε,» εκραξεν ό προαγωγός, τρίζων τους όόόντας καί 
κροτών ύπά θυμοΰ τάς χειρ άς του (33).«Νά ησαι ευχαριστημένος, ειπεν ό 
ξενίζων τόν Κτησιφώντα, άν χάριν τών Θυγατέρων σου δεν σε καταμη- 
νύσωμεν είς τό δικαστήρων. Άλλά νΰν, Χαρίκλεις, μετακόμισον τά έ
πιπλά σου είς τόν οΐκόν μου, καί μεΐνον παρ’ έμοι μέχρι τής άνίχωρή- 
σεώς σου. ι> Έπί τούτοις έξήλθον οί φίλοι καί μετέβησαν εις τό δωμάτων 
τοϋ Χαοικλέους. Ό Σωτάδης καί ή Μέλισσα έμειναν μόνοι.«Ζώα, ειπεν 6 
προαγωγός πρός τήν νεάνιδα, έλησμονήσατε την 6υραν τοΰ κήπου.»

Σημ. (33) Αουκιαν. ονειρ. Ή  “ή δε άπολειφθεΤσα το μέν πρώτον ήγανάκτί* 
Χ«ι τώ χείρε συνεκρότει καί τούς όδοντας ένεπριε.»

Τ Hoc. τής Β' σκηνής.

Τ Ο  Α?ΗΜΟΝ ΟΝΟΜ Α

ΚΑΙ Π ΠΛΟΓΣΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ.

ΑΙ Η ΓΗ ΜΑ.

Πολυτελής χορός έοίοετο έν τώ μέγάρω της κυρίας οε-Βωκλαίρ.
Η κατ άρχάς ψυχρά καί σχεδόν ανούσιος έφεσπερίς προσέλαβε μι

κρόν κατά μικρόν, καί καθ όσον ηύξανεν ή συρρόή τών προσκεκλημέ- 
νών, ίόίαιτεραν τινα ζωηρότητα καί έμψύχωσιν. Τά στόματα έμειδίασαν, 
οί οφθαλμοί εξήστραψαν, καί ό έπίτροχος χορός (galop) κατέστη τα
χύτερος καί φαιδρότερος.

Εν μεσω τοΰ λαμπρού τούτου πλήθους, άξια ιδίως παρατηρήσεως 
ην ή δεσποσύνη ΒέρΟα δε-Βερνιέρ, έρασμιωτάτη καί μελαγχροινή νέά- 
νις δεκαεννεα ετών, μικρόν μέν υπερήφανος διά τήν καλλονήν αύτης, 
κατά βάθος όμως άγαΟωτάτη, εί καί ούσα τό τεθωπευμένον καί μαμ- 
μόΟρεπτον τών γονέων της τέκνόν. Έξωκειωμένη παιοιόΟεν είς τάς 
κολακείας τών περί αύτήν, πανταχοΰ άπαντώσα ύπακοήν καί εύπείθεΐαν 
είς τάς ελαχιστας αύτης διατάγάς, άνά πάσαν ώραν άκούουσα, ότι εϊνε 
τό ώραιότατον της οικουμένης πλάσμα, κατέστη φιλάρεσκος καθ’ υπερ
βολήν καί προσέλαβε χαρακτήρα τυραννικόν καί αυθαίρετον ήτον έν 
αλλαις λέξεσιν ή έρασμίωτέρα καί ή κακεντρεχεστέρα ένταύτώ κόρη 
αφ όσας ήδύνατο τις νά φαντασΟτ;. Σπεύσωμεν όμως νά σημειώσωμεν, 
ότι ή ΒέρΟα δε-Βερνιέρ έγεννήθη μέ έξαίρετον καρδιάν κατ’ έπιφάνειαν 
μόνον ειχε παρεκκλίνει τής άληΟους αύτής όδοΰ, άπλοΰς δέ τις κλονι
σμός, άπλοΰν τι καί μικρόν περιστατικόν ήδύνατο νά μαλάξη τόν χα-» 
ρακτήρά της.

Κατ έκείνην τήν εσπέραν ή φαιορότης τής νεάνιδος ήτο λίαν πε
ρίεργος· ή ΒέρΟα είσώρμα έν τώ σάλω της όρχήσεως μέ τήν παραφρο
σύνην τοΰ πυρετοΰ· οί μέλανες αύτής οφθαλμοί ελαμπον δι’ ασυνήθους 
τινός ζωηρότητος, τά δέ χρώματα τοΰ προσώπου αύτής ετι μάλλον 
καταφανή έποίουν τήν λευκότητα τοΰ λαιμοΰ της· κατ’ εκείνην τήν έ.



σπέραν ή δεσποτυνη Βέρθα δε-Βερνιέρ ήδύνατΰ νά έμβάλη είς πειρα
σμόν καί κολάση χαί αυτόν τόν Σαταναν, έάν ούτος δέν είχε κολασΟη 
πρό πολλοϋ ήδη. Έλάμβανε δε πανταχόθεν εγκώμια, καί τά έγκώμίά 
ταΰτα έθεώρεί ώς λιβανωτόν, όφέιλόμενον είς τά υπερβολικά αύτής 
κάλλη· καί ή έπί τούτω ευνόητος ευαρέσκειά της ηύξανε την λαμπρό
τητα της καλλονής της.

Καί όμως δέν ήτο τέλειος ό θρίαμβος αυτής. Έν μέσω της όμηγύ- 
ρεως έκείνης τών νέων, οί'τινες έπροΟυμοϋντο νά τή άρέσωσιν, είς μόνος 
διετέλει ψυχρός καί άτάραχος.

Ό νέος ουτος έφαίνετο ηλικίας είκοσιπέντε περίπου έτών καίπροέδι- 
δεν ευγένειαν άπό μίαν λεύγαν μακράν. Ητο Οε προσηγκωνισμενος επι 
τοΰ μαρμάρου τής εστίας καί παρετήρει τήν Βέρθαν μετά μειοιαματος, 
σχεδόν ειρωνικού, όπερ έφαίνετο λέγον·

(c Έμέ τουλάχιστον δέν Οά μέ πλανήσεις, δεσποσύνη! »
'Η Βέρθα έδοκίμασε κάποιον πείσμα. "Οταν είς άνθρωπος άνθιστατσ 

μέ τρόπον τόσω καταφανή είς τό δέλεαρ τών θέλγητρων αύτής, ή έ- 
πιτυχία της δέν ήτο πλέον επιτυχία.

Πόσον Οά ηύ/αριστεΐτο έάν έβλεπε τόν νεανίαν έκεΐνον καμπτόμενος 
κύπτοντα ύπό τήν θέλησιν αυτής, καί καθιστάμενων θεράποντά της τα
πεινόν ! Έβαλεν είς κίνησίν όλα τά μέσα τής φιλαρεσκείας καί τής έ- 
ρωτοτροπίας της* τά όποια έγνώριζεν έξ οικείας ούσεως.

5Αλλ5 ό άγνωστος ούδεμίαν Ιδωκε προσοχήν* Έχόρέυσε μέ πάσας 
τάς προσκεκλημένας, άρξάμενος άπό τών νεωτέρων καί μή περίφρονή- 
σας ούδέ τάς σοβαρωτέρας μητέρας, αίτινες δέν άπηξίουν είσέτι νά 
π η δ ή σ ω  σ ιν  ολίγον καί όμως τήνπολυΟέλγητρον Βέρθαν ουδέ καν 
άπαξ ηύδόκησε νά προσκαλέση;

Έν τή άςελει αύτής ύπερηφανία, ή Βέρθα παρωργίσΟη διά τήν άδια- 
φορίαν ταύτην παρομοίαν δυσθυμίαν ούδέποτε έδοκίμασε* τά πάντα τ /j
εφαινοντο αποτροπαια.

Είς τό τέλος ένός άντι/όρου, έν ώ ό ξένος έφερε τήν συγχορεύτριαν 
αύτοΰ είς τήν Οέσιν της, ή δεσποσύνη δε-Βερνιέρ εύρέθη βήματά τινα 
μακράν αύτοΰ, μονωθεΐσα έκ τής όμάδος τών λατρευτών της.

Είς τήν χεΐρα έκράτεί άνθοδέσμην ιών τήν άφήκε νά πέση κατά γής» 
Ό άγνωστος ήτον ά >θρωπος φιλοφρονέστατος* είδε τήν πτώσιν τής 

ανθοδέσμης καί ̂ πεύ;ας άπέδωκε τά άνθη είς τήν άξιέραστον νεάνιδα, 
« Έπιτρέψατέ μοι, δεσποσύνη, είπε, νά σας άποδώσω τήν άνθοδί* 

σμην σας. »

Τούς λόγους τούτους απήγγειλε μετά μεγίστης ψυχρότητας καί 
χαιρετίσας μετά τοΰ αύτοΰ πάλιν ήθους άπεσύρθη είς τό έτερον τής 
αιθούσης άκρον, χωρίς νά άναμείνη εύχαριστίας.

'Η Βέρθα συνέπτυξεν όργίλως τήν ανθοδέσμην έντός τών y ε:οών 
της. Καθ’ όλον δέ τό έπίλοιπον τής έφεσπερίδος διετέλεσε στρυφνότα
τη καί έντελώς ανυπόφορος.

« Ιδιοτροπία γυναικός,» έλεγον πάντες.
'Ο θαυμασμός όμως τής νεάνιδος άνήλθεν είς τό έπακρον αύτοΰ, ότε 

είδε τόν ξένον συνομιλοΰντα μετά τοΰ πατρός της. Παρ5 ολίγον νά δρά- 
μη πρός τοΰτον καί νά τώ ψιθυρίση εις τό ους*

κ Πρόσεχε, πάτερ, τό βαλάντιόν σου* ό άνθρωπος αύτός ενδέχεται 
νά ήνε κλέπτης ή φονεύς* τοιοΰτος μοί φαίνεται τουλάχιστον! »

Δέν επαυσεν έν τοσούτω τοΰ νά πάλλη ταχύτερον ή" καρδιά καί νά 
χρωματίζονται ώραιότερον αί παρειαί αύτης, ότε ό νέος διηυθύνετο πρός 
τά μέρος αύτής* άλλ’ εβλεπεν επειτα μετά πεισμονής, ότι ό νεανίας 
εκείνος, ό κακοποιός,— διότι άλλο δέν ήδύνατο νά ήνε είμή κακοποιός, 
°στις ώφειλε νά έκμετρήση τό ζην έπί τοΰ τροχοΰ,— προσεκάλει έτέ- 
ραν γυναίκα, ήτις δέν ύπώπτευεν ή πτωχή μέ οποίον τέρας συνεχό- 
ρευεν. Ή Βέρθα παρετήρησεν, ότι έθήρευεν ιδίως τήν συνομιλίαν μιας 
έκ τών φίλων της, τής εύειδθΰς Μαργαρίτας δε-Νευβίλλ. Μέ ταύτην 
συνεχόρευσεν ήδη τετράκις* πράγμα έπικίνδυνον.

Έν ω κατεγίνετο είς τήν παρατήρησιν ταύτην, ή Μαργαρίτα ήλθε 
καί ελαβεν αύτήν έκ τοΰ βραχίονος.

« Βλέπεις έκεΐνον έκει τόν νέον; τη ειπε, δεικνύουσα διά τοΰ βλέμ
ματος τό βάθος τής αιθούσης.

—  Ποιον; άντηρώτησεν ή Βέρθα, ήτις ένόει κάλλιστα.
Εκει κα .ω, πλησίον τη, κυρίας ο - Ωβουισσον, μέ τήν όποιαν 

συνομιλεί.
—  Περίμενε, περίμενε. . .  Ά ! ν α ι . . . κάλλιστα. . . Έκεΐνο τό ά* 

σήμαντον πρόσωπον;
—  Πώς, ά σήμαντον! .  . .  Έ ξ έναντίας έκφραστικώτατον!
—  Είς έμέ φαίνεται μηδαμινόν.

Απατωμεθα, ώς βλέπω. Εγω εννοώ τον ξανθόν εκείνον νεανίαν* 
τόν τόσω διαπρεπή, όστις ήρχισε πρό ολίγου νά συνο^ιλη μέ τήν κυ- 
fiav δ-Ώβουισσόν, ’ '

—  Τόν βλέπω, σέ ειιτα.
—  Καί τόν εύρίσκεις άσήμαντον καί μηδαμινόν; Θέλεις λοιπόν νά
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γελάσης, ωραία μου Βέρθα; Εινε ό κομψότερος και πνευματωδέστερΟ^ 
νέο; άφ’ ο τους έγώ είδον. . .  ΊΓλΟα νά σ’ έρωτήζω διά τό όνομά του' 
τό ήξεύρεις;

—  Διατί θέλεις νά ήξεύρω τό όνομα αύτοΰ τοΰ άνθρώπου;» είπε ξη- 
ρώς ή ΒέρΟα, μακρυνθεΐσα της φίλης της.

'II δεσποιύνη δε-Βερνιέρ είχεν ώσαύτως παρατηρήσει νεάνιδα εύει- 
δεστάτην, δειλήν καί σοβαράν συνάμα, ίνα μή εϊπωμεν περίλυπον, έ- 
χουσαν τετυπωμένον έπί τοΰ προσώπου αύτης τό εύγενές τοΰ χαρα- 
κτηρος, —  συνδιαλεγομένην μετά τοΰ άγνώστου. Οστις τήν εβλεπεν, 
ένόει πάραυτα ότι ή συναναστροφή τοΰ αγνώστου τη ήρεσκε κατά πολ
λά. Πολλάκις μάλιστα* οπότε έζήτει έν τω πλήθει χορεύτριαν τινα 
της άρεσκείας του, εκείνη ύπέβαλλεν ίπποτικώςπως τόν βραχίονά της 
υπό τόν ιδικόν του καϊ τόν έσυρεν εις τόν χορόν. Έφέρετο πρός αύτόν 
μέ τήν έλευθερίαν καϊ τήν χάριν έκείνην, ήτις προδίδει τήν στενήν σχέ- 
σιν ερωμένης πρός έραστήν, άδελφοΰ πρός αδελφήν, ή συζύγου πρός 
γυναίκα. Ή  νεαρά έκείνη γυνή ένέβαλεν εις πολύν πειρασμόν τήν Bsc- 
Οαν καί τήν Μαργαρίταν.

« Εινε έρωμένη του, ελεγεν ή Βέρθα.
— Εινε άδελφή του,» ελεγεν ή δεσποσύνη δε-Νευβίλλ.
Καί ούτε ή μέν ούτε ή δέ ειπεν «Εινε σύζυγός του.»
Περί τήν δευτέραν ώραν μετά τό μεσονύκτιον, οπότε ό χορός εύρί- 

σκετο έν τη άκμη αύτοΰ, ό άγνωστος καί ή συνοδός αύτοΰ προσήλθον 
είς τήν οικοδέσποιναν όπως άποχαιρετίσωσιν αύτήν. Πριν δέ έξέλθη έ- 
λοτελώς έκ της αιθούσης τοΰ χοροΰ ό ξένος έστράφη καί έφάνη ζητών 
τινα έν τώ πλήθει· ή δέ Βέρθα, ώσεί ύπό έλατηρίου κινουμένη, έμεινε 
μηχανικώς πως άποκεχωρισμένη τών χορευτών.

Τά βλέμματα αύτών'συτηντήθη ταν, καϊ ή Βέρθα άνεσκίρτησε. Βεβαίως 
δέ ό νεανίας έιδεν δ,τι έπεθύμει νά ίδη, καθότι έξήλθε πάραυτα της 
αιθούσης άγων τήν συνοδόν του.

II.

Έξελθοΰσα τοΰ /οροΰ τής κυρίας δε-Βωκλαίρ ή Βέρθα δέν ήσθάνθη 
έλαττουμένην τήν κατά τοΰ ξένου μνησικακίαν αύτής. Έζήτησε νά έκ- 
•/ύσηδλον τόν χόλον τη; έπί της θαλαμηπόλου, τήν έπέπληξε σκλη-
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ρδ>ς, κατεκλίθη αργά, καί ειδεν όνειρα φρικώδη. ’Ετρόμαξε οιά τήνδύ- 
ναμιν τοΰ μίσους της.

■’•Ηρώτησεν εαυτήν, σχεδόν μετ’ αγωνίας, πόθεν άρά γε προήρχετό 
ή αντιπάθεια αύτη- μάτην έστρεψε καί άνέστρεψεν έν τώ νώ τά διά
φορα γεγονότα τής προτεραίας* τό συμπέρασμά της ήτον αύτό· «Βδε- 
λυσσομαι τόν άνθρωπον τοΰτον, όιότι δέν μ ’ εύρεν ώραίαν. Δέν έχει τό 
δικαίωμα νά μέ κρίνη ώς τό έννοει αύτός;» Έθεώρησε δ’ εαυτήν καθ’ 
υπερβολήν γελοίαν, καί ή δυσθυμία της ηυξησε. Κατά τήν πρωίαν έ- 
πεσκέψατο τήν Βέρθαν ή Μαργαρίτα, ήτις έφάνη λίαν φλύαρος ώς 
πρός τό άτομον τοΰ άγνώστου, άλλαις λέξεσιν έστρεψε πολλάκις τό 
φάσγανον έν τ/j πληγή. Διηγήθη φιλαρέσκως πως άπάσας τάς λε
πτομέρειας τοΰ χο-οΰ, οίον τήν έρασμιότητα τοΰ νεανίου, τήν άγχίνοιάν 
του, τάς πρός αύτήν φιλοφροσύνας του κτλ.

« ’Εν συντόμω, είπε, φιλτάτη μοι Βέρθα, μ’ έρωτεύθη μέ τά σωστά 
του, εάν κρίνω άπό τά φαινόμενα.»

Αί δύω νεάνιδες άπεχωρίσθησαν μετά τίνος ψυχρότητός, ύζοτχόμε- 
ναι Υ- ολα τα0τα συνέντευξιν είς τήν Ζωγραφικήν ’ΈκΟεσιν, όπου έ
μελλαν να μεταβώσι μετά τής κυρίας δε-Βερνιέρ καί τοΰ κόμητος 
οε-Λαραμε. Ουτος ό Κ. δε-Λαραμέ, άνήρ τεσσαρακοντούτης περίπου, 
είχε πρό πολλοΰ καταθέτει τά εκατομμύρια αύτοΰ είς τούς πόδας ττς 
δεσποσύνης Βέρθης, ήν έλάτρευε, χωρίς όμως νά λαμβάνη τά ίσα. 
Ή ποθητή αύτη ενωσις έκολάκευε τήν φιλαυτίαν τοΰ Κ. δε-Βεονιέρ 
καί της συ.ύγου αύτοΰ, οίτινες ήλπιζον νά δαμάσωσιν έπί τέλους τ>ν 
άντίστασιν τής θυγατρός των. 1

 ̂ Έν τη ’Εκθέσει 6 Κ. δε- Υαραμέ έφαίνετό περιπόιητικώτατος πρός 
τήν Βέρθαν. Ειχον ηδη διαδράμει μέρος τής Έκθέσεως, δτε έν τινι αι
θούση ή δεσποσύνη δε-Βερνιέρ δέν ήδυνήθη νά καταστείλη έλαφράν τινα 
κραυγήν.

«Τί έχετε δά, δεσποσύνη; ήρώτησέ μετ’ απορίας ό Κ. δε-Ααραμέ.
; ! tTO ;ε * * · Εφρικιασα ίδοΰσα αύτήν τήν κεφαλήν τής 'Ρω

μαίας Αοκούστης·.»
Δυστυχώς οια τόν καλλιτέχνην τής εΐκόνός έκείνης, ή Αοκούστα 

©υδαμώς ένειχετο είς τήν μικράν έκείνην κραυγήν ή Βέρθα είχε πα
ρατηρήσει δέκα βήματα μακράν αύτής τόν άγνωστον νέο.·, συνοοευόμε- 
νον ύπό της νεάνιοος ητις είχεν έμβάλεί αύτήν εις τοσοΰτο'ν πειρα
σμόν. Ό ξένος έπεξειργάζετο εικόνα τινά μεγάλου τεχνίτου, ήτις πα* 
ρστα τήν 'Ραχήλ, δίδουσαν πρός πόσιν εις τάς καμήλους· ήτο δέ |3ε-



βυθισμένος τοσοΰτον είς τήν θεωρίαν εκείνην, ώστε έλησμόνει δτε ε&- 
ρίσκετο έν δημοσίω τόπω καί έφαίνετο έρμαιον βαθείας συγκινήσεως# 
τάς δέ έντυπώσεις αύτοΰ άνεκοίνου εις τήν συνοδόν του δία φωνής παλ- 
λούσης καί συγκεκινημένης.

Ή Βέρθα ευρεν αύτόν μεγαλοπρεπή έν τω ένΟουσίασμω του. Ά λ λ ’ 
ό Κ.- δε-Λαραμέ τη είπε ταπεινή τη φωνή·

«'Ο άνθρωπος ουτος εΐνε παράφρων!»
Ή δεσποσύνη δε-Βερνιέρ έξηκόντισε κατ’ αϋτοΰ βλέμμα τοσούτω 

κεραυνοβόλον, ώστε ό δυστυχής κόμης ύπετραύλισεν άσυναρτήτους 
τινάς λέξεις.

«Βέρθα, είπεν ό Κ. δε-Βερνιέρ πλησιάσας* βλέπεις αύτήν τήν ει
κόνα; Τί εύμορφος γυνή ! α ί;

—  Ναι, καί μ’ άνενθυμίζει ότι δέν πρέπει εις τό έξης νά δίδω βά~ 
σιν είς τόν λόγον σας, άπήντησεν ή νεάνις.

—  Άπατασαι, Βέρθα, είπεν ή κυρία δε-Βερνιέρ, πλησιάσασα κα: 
αύτή. Ούδόλως έλησμονήσαμεν τήν ύπόσχεσίν μας· Οά έχεις όσον ού- 
πω τήν εικόνα σου.

—  Εινε άληθές, πάτερ;
—  Βεβαιότατα, καί ίσα ίσα διά τοΰτο σοί έδειξα-αύτήν τήν εικόνα.»
Και πραγματικώς τή έπαύριον περί τήν τρίτην ώραν μ. μ., έν φ  ή,

Βέρθα εύρίσκετο είς τό κλειδοκύμβαλον, ήλθεν ό πατήρ αύτής, ζητών 
τήν άδειαν ίνα τη παρουσιάση τόν Κ. Γάστωνα Βουρδανσών, ζωγρά
φον έμπεφότατον, όστις έπρόκειτο νά κάμη τήν εικόνα της.

Ό Κ. Βουρδανσών είσήλθε,— καί ή Βέρθα δέν ήδυνήθη νά μή έκ-· 
πέμψή έλαφράν τινα κραυγήν.

*0 Κ. Βουρδανσών ήτον ό νεανίας τοΰ χοροΰ, όλος καί όλος ! Ίϊτον 
είκονογράφος καί ώνομάζετο Βουρδανσών! Όποία σκληρά απάτη ! . . .  
Βουρδανσών! . . .  Ά  ! ήξιζε ν’ άποθάνη τις έκ πείσματος!. . .  Αύτή, ή 
Υπερήφανος δεσποσύνη δε-Βερνιέρ, νά καταδεχθή καί έπιβλέψη εις ένα 
έκεΐ ζωγραφίσκον, όστις ώνομάζετο Βουρδανσών! "Ολον τό αριστοκρα
τικόν της αίμα άνεστατώθη.

Ή  Βέρθα ώρθώθη άξιοπρεπής καί ψυχρά, καί προτήλωσεν έπί τοΰ 
νεανίου βλέμμα περιφρονητικόν. Ουτος δέ κατ5 άρχάς έστάθη έκπληκ
τος καί έκτεθαμβημένος· έπειτα όμως άνέλαβε τήν συνήθη αύτοΰ α
ταραξίαν. ’Ελάλησε δέ μετά πολλοΰ τοΰ οίστρου καί τοΰ πνεύματος 
m i  ούδ’ έπί μίαν στιγμήν κατέλιπε τήν μεγάλην εύγένειάν του.

'Η δυστυχής Βέρθα ήγανάκτει σφόδρα. Τό ονομα Βουρδανσών κ α-

κίστην έτέλει ήγώ είς τά ώτα αύτής· δέν ήδύνατο δέ νά έννοήση τήν 
άντί^ασιν έκείνν̂ ν τοΰ πνεύματος καί τής ταπεινότητος του τε ονόμα
τος καί τής καταγωγής: Βουρδανσών, είκο-ογράφος ή ζωγράφος. 'Ο 
άνήρ ουτος ήτο ζώσα είρωνία. Πόσα πράγματα ήδύνατο νά άναγνώση 
ό Βαλζάκ έν τάις τρισί ταύταις συλλαβαΐς : Βουρδανσών ! Άφιλόδο- 
ξος, ειρηνικός, ταπεινός, άστός άπό κεφαλής μέχρι ποδών, άγαθός 
πολίτης, έξαίρετος οικογενειάρχης* τοιαύτη τίς έστιν ή άκριβής είκών 
τοΰ μακαρίου θνητοΰ όστις έχει τό εύτύχημα νά καλήται Βουρδανσών.

Εύκόλως άρα έννοεΐ πας τις όπόσον ησΟάνετο προσβεβλημένην τήν 
φιλαυτίαν της ή Βέρθα, άναλογιζομένη πάντα ταΰτα τά δυσάρεστα. 
Διέμεινεν είς τό επακρον ψυχρά, καί μόλις κατεδέχθη νά άνοιξη δύω ή 
τρεις φοράς τά χείλη διά νά έκσφενδονίση προπετείας τινάς. "Οτε δέ 
ό νεαρός καλλιτέχνης άπηύθυνε πρός αύτήν φιλοφροσύνην τινά, ήν έ- 
πιβάλλει ό πολιτισμός, ή Βέρθα περιωρίζετο είς τό ν’ άποκρίνηται 
ψυχρως·

(C Είσθε πολύ καλός, Κ. Βουρδανσών! »
Καί τό όνομα τοΰτο έπρόφερε μετά τοσαύτης περιφρονήσεως, ώστε 

άμυδρόν νέ^ος οργής άνέβαινε πάντοτε είς τό μέτωπον τοΰ νεανίου.
Άπεφασίσθη δέ ή πρώτη συνεδρίασις νά λάβη χώραν κατά τήν έ- 

πιοΰσαν ημέραν. 'Η έπιοΰσα ήλθεν. 'II κυρία δε-Βερνιέρ έμεινε πλησίον 
της θυγατρός της. 'Η Βέρθα προσηνέχθη μετά μεγίστες ύπεροψίας, ό 
δέ ζωγράφος διετέλεσε ψυχρότατος.

Ή  θέσις τής δεσποσύνης δε-Βερνιέρ ήτο λίαν δυσχερής. 'II νεάνις 
παρωργίζετο κατά της άνάνδρου δήθεν άουναμίας της* ήσθάνετο τό 
πρόσωπον της έρυΟριών ότε ό ζωγράφος ήτένιζε πρός αύτήν. ’’ΙΙτο προ- 
νόμιον τοΰτο τοΰ καλλιτέχνου, καί δέν ήδύνατο νά τοΰ τό άφαιρέστ. 
’Απέφευγε δέ τοΰ νά ύψοΐ πρός τόν νέον τούς όφθαλμούς, διότι έν τώ 
μεταξύ, συναντηθέντων τών βλεμμάτων αύτών, ή Βέρθα έταπείνωσε τό 
ίδικόν της, καί ήσθάνΟη ρΐγος διατρέχον τάς φλέβας της. ΈπεΟύμει 
νά κατασυντρίψη τόν ζωγράφον έκεΐ' ον ύτό τό άχθος όλης τής περι- 
φρονήσεώς της, καί όμως εν αύτοΰ βλέμμα, έν καί μόνον, ήρκει ίνα 
έπιχύση έρύθ/]μα είς τάς παρειάς“αύτης! Τό πείσμα καί ή προσβλη- 
Οεΐσα φιλαυτία κατέστησαν αύτήν σχεδόν άγροΐκον άλλ’ ένόησε μετ 
ού πολύ, ότι τοιουτοτρόπως ένικατο άπέναντι τής α ’λοφρονεστάττς 
συμπεριφοράς τοΰ νεανίου, όστις, άλλως τε, ούδέν άλλο διεπράξατο α
μάρτημα, ή ότι μετήρχετο τόν ζωγράφον καί έκαλεΐτο Βουρδανσών.

'Ο καλλιτέχνης®προσεποιεΐτο, ότι ούδέν παρετήρει έκ τούτων πάν-
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των, χαί ουδέποτε παράτησε το0ς ε0γ6νε?; του τ^ ,  ένώπκ)ν ^  
του,ήοεσποσυ,η δε-Βερνιέρ έμεινε πολύ τεταπ'εινωμένη. Περιττόν δένά

£ » Γ μ ί "’ 071 ή Β¥* **· ” -  ^  ^  *  * W -  fe
nsfi τό τέλο; α α ν ε ^ Μ ;  ά ϊ,γγέΜ η ό Ϊε-Λαρψέ,

r,»-
^  ερθα δεν ηόυνηΘη να μή συγκρίνη άστραπηδόν τόν καλλιτέχνην, 

/at τον χονδρόν κομητα δε-Λαραμέ.

« Α ! είπεκαθ’ εαυτήνστοναχίζουσα- διατί εινε ζωγράφος καί δνο-. 
μαζεται Βουροανσων! »

JI τρίτη συνεδρίας ύπήρξεν ήττον ψυχρά. Ό καλλιτέχνης εινε 
σχιαγραφησει την κεφαλήν ή εργασία καθίστατο όπωσοΟν ζωηρά. Δ « 
τούτο και ο καλός Βουρδανσών έπελάβετο του έργου μετά πολλοΰ του 
ζ<]λου. U γραρς του ετρεχεν έπί τοΰ χάρτου μέ τό είδος εκείνο τοΰ-, 
ενθουσιασμού, το οποίον φέρει μόνη ή εμπνευσις. Κατά τινας στιγμάς 
'° W ^ -ου νϊκτ!’ οβόλει, καί τό μέτωπόντου ήθρίαζεν. Έάν ό ζω
γράφος ετείνε παγίδα είς τήν νεάνιδα, τό δέλεαρ έπετύγχανε Οαυμα- 
σιως ή Jjcp'Ja ευρισκετο εν εκστάσει.

Ο Ρ ο υ γ ώ ν  « λ ε, i I&0Uf0,, xai ^  ^

Κ“? Π '  ' * * »  “  Λ ε ώ , . ψ 6αλο, έπαιξε χατέχλονή» έ , &
■““ • Λ  ? ■=" RW .»-* ' μ  ·ό^·' χαΐή&ίτ,τα, ώ ϊτε πας
τις ηνελεν απατηθή., ■

Εν τφ μεταξύ τούτω, ή ΒέρΟα ήμιηνέωξε τήν θύραν της αιθούσης 
καιεστη επι της φλιας, «ά  νά μή ενόχληση-τόν κυμβαλίΓοντα, όστις' 
βεβαίως η ,ε λ ε ν εγ ερ δ ^ α  βλέπων αύτήν έκράτησε δέ τήν αναπνοήν 
αυτή, και ηκροαιθη. Ειχε καί αυτή πολλάκις παίξε: τά β ά λ ς  τοΰ 
Βητχοβεν, καί τά ήγάπα. ώς παν ώραιόν καί· μεγαλοπρεπές, άλλ’ έξε- 
πλαγη ανακαλύπτουν έν αύτοις ορίζοντας νέους, τών οποίων ήγνόει 
την υπαρ,ΐ'.·, καί τούς οποίους άνείλισσεν ενώπιον αύτής ή θαυμαστή έ-, 
πιτηοειοτης τοΰ μουσουργοΰντος. 1

Ο: τελευτά tot ηχοι τοΰ 3 ά λ  ς μόλις ήδη ήκούοντο, καί ή ΒέοΟα Γ- 
στατο « r a t  αφω.ος, άκροωμένη. Πρέπει δέ νά γνωρίζη τις τήί μου
σικήν καί τούς μαργαρίτας τοΰ Βητχοβέν, διά νά έννοήση τί έδοχίμα- 
^εν ή Βέρθα κατ’ έκεί,ην τήν στιγμήν. Η μουσική τοΰ Βητχοβέν εινε 
φ ρ ε α ω ς  ό ο ^ τ ό ς -  orov βυθίζεσαι εις τό άπειρον τοΰτο, τόσον κ«ζ 
νςους άνακαλύπτεις κότμους.

Ύπό τήν γλυκεία·/ ακόμη έντύπωσιν ταύτην εύρίσκετο ή Βέρθα, ότε 
ήκουσε τήν φωνήν τοΰ καλλιτέχνου. ΈξεπτοήΟη. Λοιπόν τά πλεονεκτή
ματα αύτοΰ τοΰ νέου ήσαν άπειρα! . . .  Πρός έπίμετρον δέ της δυςτ*- 
χίας, ό καλλιτέχνης έψαλε, καί έψαλε μετ’ άπεριγράπτου γλυκύ- 
τητος.

« Ζωγράφος, ’ς τόν διάβολον! έ ι̂Ούρισεν ή νεάνις* άλλά νάκαλήταί 
Βουρδανσών! Ώ  Θεέ μου ! διατί καλείται Βουρδανσών; »

'Ο Κ. δε-Βερνιέρ, παρευρεθεις έν τ?ί συνεδριάσει, πρτεκάλεσε τόν 
νέον ζωγράφον εις τάς έφεσπερίδας του* διότι δίς τής έβδομάδος έδιδε 
τοιαύτας. 'Ο Βουρδανσών—περιττόν νά τό είπωμεν·— ήρχισε νά συ- 
χνάζη είς τάς συναναστροφάς τοΰ Κ. δε-Βερνιέρ, ή δέ νεάνις παρτήρησε 
τήν οικειότητα ήτις ύπήρχε μεταξύ τοΰ ζωγράφου καί τοΰ 'Ραούλ δε- 
Βωκλαίρ· έφαίνοντο ότι ήσαν φίλοι παιδιόθεν. 'II γηραιά κυρία δε-Βω- 
κλαίρ έφέρετο πρός αύτόν ώς υιόν. Έκτος δέ τών δύω τούτων προσώ
πων, ό Κ. Γάστων Βουρδανσών ούδένα έγνώριζεν έκ τών φοιτώντων είς 
τό μέγαρον τών Βερνιέρ.

Ενίοτε ήρχετο ό νεαρός ζωγράφος λίαν ενωρίς, διά νά συνοδεύη τήν 
Βέρθαν είς τό κλειδοκύμβαλο'1, ή διά νά παίζη διωδίαν τινά μετ’ αύτής. 
'Ο Κ. δε-Βερνιέρ δέν έβλεπεν, ό τυφλός ! ότι, ότε ή θυγάτηρ αύτοΰ συ
ν έψαλλε μετά τοΰ νέου, οι μέλανες οφθαλμοί της έλαμπον περισσότε
ρον τοΰ συνήθους, καί ότι ποΰ καί ποΰ ή φωνή αύτής ετρεμεν ώς έκ 
συγκινήσεως, τό δέ πρόσωπόν της έκάλυπτε τοΰ ρόδου τό χρώμα. 
Παρασάγγας δέ όλους άπεΐχεν ή κυρία δε-Βερνιέρ άπό τοΰ νά φαντα- 
σθτί, ότι ήδύνατο ποτε ή θυγάτηρ αύτής ν’ άγαπήση ενα ζωγράφον, 
όστις έφερε τό ονομ α Βουρδανσών!

III.

Τελειωθείσης τής είκόνος τής Βέρθης, ή οικογένεια Βερνιέρ άνεχώ- 
ρησεν έκ Παριιίων καί μετέβη είς τινα τών περί τήν πρωτεύουσαν εξο
χικών αυτή: οικιών. 'Υπήρχε δέ έν αυτή κήπος ώραιότατος, είς τήν έ- 
σγατιάν τοΰ οποίου ό Κ. δε-Βερνιέρ ωκοδομήσατο μικράν σκιάδα, λίαν 
κομψοπρεπώς ηύτρεπισμένην. Έκεΐ λοιπόν άπεχώρει ή Βέρθα καί έδέ- 
χετο τάς φίλας της καί τινας έκ τών γνωρίμων τοΰ οίκου, ώς τόν Κ. 
δε-Βωκλαίρ, τόν Κ. Βουρδανσών καί τόν κόμητα δε-Λαραμέ.

Κατ’ αύτήν τής άφίξεώς των τήν ημέραν ή νεάνις έδήλωσεν είς τόν



π «ι ερα της, παρόντος και τοΰ ζωγράφου, δτιέπεΟύμει νά μετακομιδή 
S α τ ό ρ α ς τ{νάς (*) είς τήν είσοδον της σκιάδος, χάρη στολισμού, ό 
δέ Κ. δε-Βερνιέρ Ιδωκεν ύπόσχεσιν, δτι έμελλε νά φροντίση.
, * ? * " » *  ύπ' °̂ξε τ? ς Βέί %  ή εκιτληξες ότε. τη έπιούση είδε δύω, 
ωραίας ρίζας εκ τοΰ είρημένου άνθους εις τά πρόθυρα της σκιάδος! Βε
βαίως η μετακομιοή Οά έγινεν έν καιρώ νυκτός.

Εσπευσε λοιπόν νά ρ'ιφθη εις τόν τράχηλον τοΰ πατρός της, όστις 
εύρισκετο έκεΐ μετά τοΰ ζωγράφου.

« Σ’ ευχαριστώ, πάτερ, διά τά άνθη.
—  Διά ποια άνθη λέγεις, Βέρθα ;
—  Έ έ πώς κάμνει τόν άνήξευρονϊ Δέν μου ήγόρασες δύω ρίζας ■
— Ε γώ ; παντάπασι! Σε 3εβα:ώ, ότι άπατασαι, παιδί μου Βέρθα.»
Εστραφη τότε όρμητικώς η νεάνις πρός τόν Βουρδανσών. Καίτοι δέ

τό πρόσωπον τοΰ καλλιτέχνου διετέλει άπαΟές, ή Βέρθα έμαΟεν o ,u  
έπεΟυμει ναμαΟη· διότι, έρυΟριάσασα έλαφρώς, ένηγκαλίσθη έκ νέου τόν 
πατέρα της, λέγουσα·

« Αί, φύλαττε τό μυστικόν σου, άφ’ ου τό θέλεις. »
βΚα*Χωρΐς ν r * m  ευκαιρίαν εις τόν Κ. δε-Βερνιέρ Γνα οιαμαρτυ- 

ρηθη, εόρ-ψε βλέμμα εύγνωμον πρός τόν ζωγράφον και έξηλθεν.
„ 'ΑΤνοώ ή ναρκωτική ίδιότης της εύωδίας τών άνΟέων έχείνων 

είχε ζαλίσει τήν κεφαλήν της· οπωσδήποτε όμως, έμεινεν έπί ώραν ο
λόκληρον έπεξεργαζομένη και Οαυμάζουσα τήν φύσιν της κατασκευής 
των. Κατ’ εκείνην τήν πρωίαν δέν έξηλθε της σκιάδος, καί άπηγόρευ-, 
σενεις παντας την εισοεον. Είχε κυριευΟή ύπό απερίγραπτου μελαγ
χολίας. Ηδη, δτε χαθαρώς πως ένεώρα είς τήν καρδίαν αύτης, τό μέλ
λον έπεφαίνετο εις αύτήν άπειλητικόν. Ούδέποτε θά συνηνει νά ύπαν- 
δρευθη άνθρωπον όνόματι Βουρδανσών εις τοιαύτην θυσίαν δέν ήδύνατο 
ν  ̂άνθέξη ούο ό ̂ ισχυρότερος τών έρώτων τί ώραίαν έντύπωσιν θά πρού- 
ξένει εις αίθουσαν τινα, δτε οί ύτηρέται ήθελον άναγγείλει·

(( 'Η κυρία Βουρδανσών! »
Τοιαύτην τινά ταπείνωσιν δέν ήνείχετο ή ύπερηφανία της. "Αλλως 

τε καί έάν την έοέχετο, οί γονείς αύτης Οά παρενέβαλον άνυπέρβατον 
Αντίστασιν. Και έν τοσούτω, δεν ήδύνατο νά τό χρύψη· ήγάπα τόν ζω
γράφον έμμανώς· ησθανετο, δτι ό βίος αύτής ήθελε συντριβή, έάν δέν 
συνεζεύγνυτο μίαν ημέραν μετά  τοΰ ζωγράφου,

( ) Datura, γενο ί φυτών ναρκωτικών, ίκ τοϋ ε"3ου; τών στραμαωνίων.

Περί την οευτέραν ώραν μ. μ. ό Κ. Βουρδανσών ήλθε νά ιχνογρά
φηση έν τη σκιάδι. Έν ώ δέ κατεγίνετο είς τήν εργασίαν του, ήνεωχθη 
ή θύρα, καί είσήλΟεν ή Βέρθα.

Ο ζωγράφος συνέλεξε τά μολυβδοκόνδυλά του καί ήτοιμάζετο Γνα 
άποσυρθη· άλλ ή νεάνις άνεχαίτισεν αύτόν είποΰσα*

« Είμπορεΐτε^νά μείνετε, κύριε. 'Υμείς ζωγραφεΐτε, καί έγώ κεντώ.»
Μετα τοΰτο έπηκολούΟησεν όλιγόστιγμος σιγή.
« Και τί ζωγραφεΐτε, κύριε; ήρώτησεν ή Βέρθα.
—  ίχνογραφώ έκ μνήμης άποψιν τών Πυρηναίων.
— Καί ειδετε τά Πυρηναία;
—  Έγεννήθην έχει, δεσποσύνη.
—  ΎΑ ! η οικογένεια σας κατοικεί έκεΐ ακόμη;
—  Φεΰ ! δεσποσύνη* άπό τά 1789 ή οικογένεια μου δεν υπάρχει- 

πλέον ό πατήρ χαί ή μήτηρ μου άπέΟανον έπί τής λαιμοτόμου. Μία 
μόνον άδελφή μοί άπέμεινε.

—  Χαί, ένΟυμοΰμαι. . .  Μία ώραία νεάνις, τήν οποίαν συνήντησα τό 
πρώτον είς τόν τελευταιον χορόν τής κυρίας δε-Βωκλαίρ. Δέν έτόλμη- 
ca νά παρακαλεσω τήν κυρίαν ταύτην νά μέ παρουσίαση είς αύτήν. Έν 
τούτοις μοι ενεπνευσεν άπό τότε ζωηροτάτην συμπάθειαν.

—  Ευχαριστώ διά τήν άγαΟότητα ύμών, δεσποσύνη! Λογίζομαι λίαν 
ευτυχής όιοτι ή δυστυχής αύτη ορφανή ειλκυσε την συμπάθειάν σας! 
Ά !  έάν τήν έγνωρίζετε, Οά τήν ήγαπάτε έτι μάλλον... Έ χειγλυκύ- 
τητα αγγελικήν. . .  και όταν Οελω νά ζωγραφήσω ίνδαλμά τι χάριτος 
και καλλονής, ή είκών ^ύ.της έρχεται πάντοτε ύπό τήν γραφίδα μου· 
σας ομοιάζει.

—  Ευχαριστώ διά τήν φιλοφροσύνην ! εϊπεν ή Βέρθα γελώσα. "Αλ
λά πώς συνέβη να θυσιασθη ή οικογένεια ύμών κατά τήν έπανάστασιν;

—  'Ο πατήρ μου ήτον έκ τών καλλιτέρων εύγενών δτε λοιπόν έ
μαθε τον Οανατον τοΰ Λουδοβίκου Ι^Τ, άνεκραύγασε: Ζήτω ό βασιλεύς!».

Οί λόγοι ούτοι βαθειαν ένεποίησαν έντύπωσιν είς τήν νεάνιδα, διετέ- 
λεσε δ’ έπί τινας στιγμάς άκίνητος ώσεί άπολελιθωμένη.

Είτα έπανέλαβεν άποτόμως·
« Δεν έζωγραφησατε ποτε έπι ^ωής σας πρόσωπον ωραιότερο/ τού, 

τής άδελφής σας; »
Ο ^ωγραφος ήτένισε πρός τήν ΒέρΟαν, λυπηρόν μειδιάσας.
{(. Ναι, έν μόνον . . .  δέν γνωρίζω άλλα.



—  Ένόμιζον, ότι μέχρι τοΰϊε χατεγίνεσθε εις ίστορικάς μ.όνον ζω- 
γραφίας.

—  Εϊνε αληθές, δεσποσύνη· εν μόνον έζωγράφησα πρόσωπον, τό 
ίοικόν σας, καί νομίζω ότι θά είνε τό τελευταΐον.

—  Καί τό της συζύγου σας,’ κύριε;»
'Ο ζωγράφος άνεκίνησε την κεφαλήν.
(( Δέν θά νυμφευθώ ποτε, είπε.
—  Πά! καί πόθεν αύτή ή μισανθρωπία; Μήπως άμφιβάλλετε άν 

θ ’ άπαντήσητε ποτε γυναίκα όμοίαν πρός την αδελφήν σας;
—  Υπάρχει, δεσποσύνη, μ ία . . . άλλά . . . »
Ό Γάστων έσίγησεν.
'Η Βέρθα ήτο προρανώς συγκεκινημένη. Ήγέρθη δέ καί προσηρείσθη 

είς τό παράθυρον.
« Θεέ μου! είπε μετά δυσθυμίας, έπανακαθήσασα είς τήν Οέσιν της» 

έρχεται όΚ. δε-Λαραμέ!
—  Είνε μακάριος αύτός! είπε μετά στεναγμού ό Γάστων.
•— Τόν ευρίσκω φορτικόν.
—  Δέν θά τόν ύπανδρευθητε;
—  Αύτόν! ποτέ. ’Εγώ Οά ύπανδρευθώ εκείνον μόνον, όστις Οά μ’ 

αγαπήσει.
—  Καί όμως σάς άγαπα αύτός.
•— Είνε ικανός νά άγαπήση κάνένα!
—  Δέν φέρει ώραΐον όνομα, δέν είνε πλούσιος; είπεν ό Γάστων μετά 

πικρίας. Τί επιθυμείτε περί πλέον;
—  Μέ κρίνετε πολύ κακώς, κύριε, είπεν ή Βέρθα ζωηρώς. Τί μοί 

μέλει περί τοΰ πλούτου; Είς αύτόν δέν θά δώσω βέβαια την χείρά μου.
—  Τί επιθυμείτε λοιπόν άπ’ εκείνον όστις Οά σας νυμφευθη μίαν η

μέραν;» ήρώτησεν ό νεανίας, τρέμων έκ συγκινήσεως.
'Η Βέρθα έθηκε τήν χείρα έπί της καρδίας.
« Να μ’ άγαπα καί νά φέρη όνομα έντιμον, είπε.
—  Βέρθα ! άνεφώνησεν ό ζωγράφος, άρπάζων τήν χεΐρα της δεσπο

σύνης δε-Βερνιέρ* Β έρθα, είμί άξιος σοΰ, διότι σέ αγαπώ καί φέρω τό 
άκηλίδωτον όνομα εύπατρίδου.»

Ή δεσποσύνη δε-Βερνιέρ έρρηξε μικράν κραυγήν, άπήλλαξε τήν y ε?- 
ρά της τρέμουσαν, καί προσεπάΟησε νά φύγη.

« Είπέ μίαν λέξι ·, σέ ικετεύω! είπεν ό ζωγράφος, τείνων τάς χεΐ- 
ρας πρό; αύτή'·.

Λοιπόν. . .  όμίλησον είς τόν πατέρα μου,» άπήντησεν ή Βέρθα 
<ρεύγουσα, χωρίς νά ίδη είς τά όπίσω.

Έδραμε δέ είς τήν αίθουσαν, ένθα εύρίσκοντο ό Κ. καί ή κυρία δε- 
Βερνιέρ , καί διεκοίνωσεν είς αύτούς, ότι δέν ήθελε νά ύπανδρευΟη έπ’ 
ούοενί δρω τόν κόμητα δε-Λαραμέ, καί ότι έξελέξατο έτερον, μάλλον 
αξιον αύτής.

<( Είνε εύπατρίδης, έξηκολούθησε* δυστυχώς όμως, είνε πένης.
Α ! άνεκραξεν έν χορώ τό συζυγικόν ζεύγος, δει'αν διά μορ

φασμού θλίψιν έπί τώ ότι έψεύσθη τών ελπίδων.
—  Ες άλλου όμως μέ άγαπα έρωτικώτατα καϊ είνε ευπατρίδης.
— Καί πώς ονομάζεται; »
Ιό όνομα Βουροανσων οεν έτολμησε νά έξελΟη τών y ειλεών τής

« Είνε ό ζωγράφος, » είπεν εύτόλμως.
Οί δύω σύζυγοι άνεπήδησαν έπί τών καθισμάτων αύτών.
« Ό Βουρδανσών ! ! ! — Ά λ λ ’ είσαι τρελλή, Βέρθα !—Ά λ λ ’ έχα

σες τά λογικά σου, παιδί μου! —  Ά λλά μας περιπαίζεις ! —  Μας 
χλευάζεις!»

Ολους τούτους τούς άκροβολισμούς ύπεδέξατο ή νεάνις μετά μεγί
στης αταραξίας.

« Σάς ειπον, ότι εί'-'ε εύγενής, είπεν έντό'.ως.
— Αύτός!— Ό Βουρδανσών !
—  Αύτός . . .  Ναι. . .  Κατάγεται άπό οικογένειαν τών Κάτω-Πυ- 

ρηναίων. »
II συνομιλία οιηρκεσεν ολόκληρον ώραν, ή δέ νεάνις τοσούτω Οεο- 

μώς συνηγσρησεν ύπερ τοΰ εκλεκτοΰ τής καρδιας της, ώστε έθριάμβευ- 
σεν έπί τέλους. Τη εσπέρα ό Κ. καί ή κυρία δε-Βερνιέρ άνέμενον τήν έ- 
πισκεψιν τοΰ Γάστωνος, ήτις καί έγένετο μετά τής νενομισμένης έΟιμο- 
ταξίας. Ο νεανίας ύπήρξεν εύπατρίδης άτ.ό κεφαλής μέχρι τ,ο?ών· έ
λυσε παντας τούς ενδοιασμούς, άν ήδύναντο νά ύφίστανται έτι τοιοΰτοι.

E; ω δέ διετίθετο νά άναχωρήση, —  « Σάς ζητώ, είπε'·, ημερών 
τινων προθεσμίαν, διά νά σάς παρουσιάσω τούς τίτλους μου, τούς ό
ποιους πρεπει νά ύπάγω καί τακτοποιήσω εις τήν Σαλλιεζ.

—  ΚατάγεσΟε έκεΐΟεν;
Εν ταΐς κρύπταις τοΰ πύργου τής Σαλλιέζ αναπαύονται οί πρό-* 

γόνοι μου. Σάς παρακαλώ νά φυλάξητε τόν πρός με λόγον ύμών μέ·» 
χρις ότου μ’ έπανίδητε. »



‘Ο Κ. δε-Βερνιέρ ύπεσχέβη νά πρ©σμείνη.
Μόλις όμως ό μελλων αυτών γαμβρός έξήλδε της αιθούσης, οί δύ&> 

σύζυγοι ένητένισαν αλληλους έν σιγή. 'Η ομολογία της Βέρθης, ο£ 
λογοι τοΰ Βουρδανσών, ή περί γάμου πρότασις, πάντα ταΰτα έτελέ- 
σδησαν μέ τοιοΰτον κατεσπευσμένον τρόπον, ώστε ό Κ. και ή κυρία δε- 
Βερνιέρ δέν έλαβαν καιρόν νά σκεφΟώσι. Φυσικώς λοιπόν έπρεπε νά έ- 
γερΟώσιν υπονοιαι είς το πνεύμα των. ΤοΰΟ’ οπερ καί έγενετο. Μόλις ό 
ζωγράφος άνεχωρησεν, άμεσως ή κυρία δε-Β#,ρνιέρ άνεκραύγασεν, δτι 
ύπήρχεν είς τό μέσον άπατη, καί δτι έπρεπε νά εύρεΟ?) Ιν μέσον πρός 
άναχάλυψιν της αλήθειας.

κ Οποιον μέσον; ήρώτησεν ό σύζυγος.
Μια απο τάς παιοιοθεν φιλάς μου ύπανδρεύθη τόν διοικητήν 

τής Όρτέζης, ή δέ Όρτέζη δέν εινε μακράν τής Σαλλιέζ.
Τρεις λεύγας, ειπεν ό Κ. οε-Βερνιέρ, γνωρίζων έκ στήθους τά 

λεξικόν τοΰ ΒοιιΙΠό.
Λοιπόν! γραςω εις την έν Ορτέζη φίλην μου νά μοί πέμψη 

άκριβεΐς πληροφορίας περί τοΰ Κ. Βουρδανσών.
—  3Αλλ’, αγαπητή μου! δέν τώ έδώκαμεν τόν λόγον τής τιμής 

μας, δτι ούδέν Οά πράξομεν διά την ύπόΟεσιν ταύτην έπί δέκα ήμέρας;
Συ, ίσως· αλλ έγω ούοεμιαν έϊωκα ύποσχεσιν είς τόν Κ» 

Βουρδανσών.
—  Μοΰ φαίνεται κάπως ίησουϊτικον. Ά λ λ ’ έστω ! »
Έλαβε δέ ή σύζυγος τόν κάλαμον καί έγραφε·

ΦιΛτάτη,

Προστρέχω είς τήν συνήθη σου αγαθότατα διά νά σέ συμβουλευθώ 
επι σπουδαιότατης υποθεσεοίς. Προ τινων ή μερών, μας έπαρουσιάσθη νέος 
τις όνόματι Βουρδανσών, τόν όποιον δέν γνωρίζομεν παντάπασι. Κρίνω δέ 
περιττόν να σοι ειπω, ότι οταν τις άνοίγη τήν οικίαν του είς ενα άνθρωπον 
πρεπει και νά γνωριζη ποιον εισάγει. Εινε ζωγράφος, καϊ φαίνεται, ότι 
μετέρχεται τοΰτο τό επάγγελμα διά νά άνακτήσ/i περιουσίαν, κατα- 
στραφεΐσαν ύπό τής Έπαναστάσεως.

Λέγει, δτι εινε υιός Βουρδανσών τίνος, εύπατρίδου Βεαρνοϋ, τε- 
θαμμένου έν τώ κοιμητηρίω τοΰ πύργου της Σαλλιέζ μέ όλους τους προ
γονούς του. Πρεπει να προσθέσω, οτι ό νέος ούτος έχει καϊ μίαν αδελφήν..

Φροντισον, αγαπητή μου, να λάβης ακριβείς πληροφορίας καί νά μοί 
άνακ,οινωσ/ς όσον ταχιστα τό άττοτελεσ^α τών ίιαβ·/;[/.άτων σου; ίιότ&> 
θά μ’ έξάζεις άπό μεγάλν.ν αμηχανίαν. — Σέ άσπάζομαι, κτλ.

Έλαβε δέ ή κυρία δε-Βερνιέρ διά τοΰ ταχυδρομείου τήν παρά πόδας 
επιστολήν.

Φι.Ιτάτη,

Ό Κ. Βουρδανσών σου εινε τέλίίος αγύρτης. Αέν μοι εινε δέ δύσκο- 
Χον νά σοί δώσω πληροφορίας περί της οίκογενείας άνθρώπου, τόν δποϊον 
είδον κάγώ αύτη έν Σαλλιέζ· δέν σοι όμιλώ περί τοΰ υίοΰ, τόν όποιον 
γνωρίζετε, άλλά περί τοΰ πατρός. Υπάρχει έν Σαλλιέζ χαχοροίρης τις, 
όνόματι Βουρδανσών, άλλοτε χρηματίσας θαλαμηπόλος τοΰ ύποκόμητος 
τής Σαλλιέζ, Κατά τήν έπανάστασιν, ό Βουρδανσών έγκατεστάθη έν τφ  
οίκω μιας συγγενούς του έν Σαλλιέζ μέ τά δύω τέκνα του, Γάστωνα καϊ 
Ματθίλδην. Ό υιός, έγκολπωθείς τό επάγγελμα ζωγράφου, χαίρει κά
ποιαν ύπόληψιν, άφ’ ού τόν δέχεσθε’ δσον δέ διά τήν κόρην, άγνοώ τ ί 
άπέγινεν. Ήτο φεΰ ! πολύ ωραία I * . . Ό υιός έξοδεύει πολλά διά τόν 
ασθενή του πατέρα.

Αί πληοοφορίαι μου αυται είνε άκριβέσταται. Έν τω κοιμητηρίω τοϋ 
πύργου τής Σαλλιέζ αναπαύονται μόνον οί τό δνομα τοΰτο φέροντες ύπο- 
κόμητες. Κατέστητε θΰμα άπατεώνος.

Αί τρομερά! αυται ειδήσεις υπήρξαν κεραυνός διά τό συζυγικόν 
ζεΰγος. Ούτε ό είς ούτε ό έτερος έτόλμα νά άναγγειλη τήν φριχτήν 
αλήθειαν είς τήν Βέρθαν· ή νεανις έτρεφε πίστιν άπεριόριστον είς τόν 
έρωτα τοΰ ζωγράφου, καί ή άποκάλυψις τοΰ έναντίου ήδύνατο νά 
πλήξη αύτήν θανατηφόρως. Προσεπάθησαν έν τούτοις νά διανοίξωσι 
μικρόν κατά μικρόν τούς οφθαλμούς της, άλλ’ ή νεανις ούδέν ήθέλησε 
νά πιστεύση. 'Όπως έκβάλωσι δέ αύτήν όλοσχερώς τής απάτης, έδέη- 
σε νά τή έπιδώσωσι τήν έξ Όρτέζης επιστολήν.

'Η έντύπωσις ύπήρξε τρομερά.
Αλλ’ ή νεανις δέν άνεκραύγασεν, ούτε έκινήΟη· ώχρίασε μόνον καί 

ήλλοιώθη παρά πολύ. Άναγνοΰσα τήν έπιστολήν, έπανέδωκεν αύτήν 
είς τόν πατέρα της καί έκινήΟη ίνα άποσυρΟή· άλλ’ έπανήλθε πάλιν.·

α Έσκέφθην, είπε διά φωνής ξηρας, ήτις άντηχησε θλιβερώτατα 
είς την χαρδίαν τοΰ Κ. καί τής κυρίας δε-Βερνιέρ. Δέχομαι τόν Κ. δε- 
Λαραμέ ώς σύζυγον. Θά υπογράψω τό συμβόλαιον όπόταν άγαπατε.»

Καί έξήλΟεν.
Η άφωνος αυτή θλίψις περιήγαγενείς άμηχανίαν τούς δύωσυζύγους, 

Προύτίμων δάκρυα μάλλον καί φωνάς, ή τοιαύτην στυγνήν άπάθειαν»
Εις μόνος ύπήρχεν εύτυχής έν τώ οίχω Βερνιέρ, χαί ουτος ήτ$ν 

ό κόμης δε-Λαραμέ,



'Ο Β ου;δχνσών είχε ζητήσει δέκα ημέρας διά νά τακτοποίηση ταΐ 
έγγραφά του4 τη εσπέρα δε της δέκατης ημέρας άφικνειτο εις την ε·* 
παυλεν τών Βερνιέρ.

Έγίνετο υποδοχή έν τη έπαύλει, καί περί τήν όγδοην ώραν αί αϊ- 
θουσαι ήρξαντο πληρούμεναι. Έκ τών παρόντων πολλοί είσί παλαιοί 
ήμών γνώριμοί, ώςλ .  χ. ή δεσποσύνη Μαργαρίτα δε-Νευβίλλ, ό'Ραούλ 
δε-Βωκλαίο καίό Κ. δε-Λαραμέ.

Περί τήν όγδοην καί ήμίσειαν ώραν αμαξά τις εισήλΟεν είς τήν αυ
λήν* καίτοι δέ ό έξ αύτης προξενούμενος κρότος ούδέν είχε τό ίδιάΓον, 
έν τούτοις ή Μαργαρίτα έξεπλάγη ούκ ολίγον ίδοΰσα τήν ΒέρΟαν σκιρ- 
τήσασαν αίφνιδίως καί περιβληθεΐσαν νεκρικήν ώχρότητα.

Μετ" ολίγον ό ζωγράφος εισήλΟεν είς τήν αίθουσαν. . .  ευτυχής, ώς 
έφαίνετο έκ του βηματισμού του.

Πρώτον έχαιρέτισε τόν Κ. δε-Βερνιέρ, όστις ύπεδέξατο αύτόν ψυχρό
τατα* ή σύζυγός του έστρεψε σχεδόν τά νώτα.

'Ο τάλας έμεινεν άμηχανών. "Οτε δέ είσέδυσέν είς τήν αίθουσαν 
τοΰ χοροΰ, ελαβεν ήδη καιρόν ή ΒέΟρα ίνα συνέλθη είς έαυτήν* δι5 ο̂  
συναντ/]Οέντων τών βλεμμάτων αύτών, ό Γάστων άνέγνω εις τούς 
οφθαλμούς της έντελή αδιαφορίαν.

Τη αύτη στιγμή ήλθέ τις καί έκτύπησεν αυτόν φιλικώς έπί τοΰ 
ώμου. 'Ο Γάστων άνεγνώρίσε τό χαρωπόν πρόσωπον τοΰ Κ. δε-Λαρα
μέ, όστις τώ είπε γελώ'.*

cc Έ ! καλησπέρα, φίλτατε Κ. Βουρδανσών άπό πολλοΰ δέν σέ 
είδαμεν! . . . "Αληθινά, ήξεύρεις ότι νυμφεύομαι την δεσποσύνην δε- 
Βερνιέρ ; Ό γάμος θά τελεσθη σήμερον οκτώ. Θά σ’ έχω παράνυμ- 
φον, α ί; »

Καί χωρίς νά περιμείνη άπάντησιν έστρεψεν ό καλός κόμης τά νώ
τα καί έπετέθη κατά λοπάδος, δηλαδή δίσκου πλήρους παγωτών.

'Ο Γάστων εμ:ινε πρός στιγμάς τινας ώσεί άπολελιθωμένος. Είδε 
σκοτεινόν νέφος παρερχόμενον έμπροσθεν τών οφθαλμών του. "Αλλ" έν- 
νοήσας αίφνης, ότι δέν έπρεπε νά παρατηρηθη ή συγκίνησίς του ύπό 
τής δεσποσύνης δε-Βερνιέρ, έπανέλαβε βαθμηδόν τήν άταραξίαν του.

Ή  άντίδρασις ύπήρξε σφοδρά, άλλά βραχεία καί άποφασιστική* ή 
περιφρόνησις κατίσχυσε τοΰ έρωτος. Τοΰτο τούλάχιστον έπίστευεν αυ
τός. Συνήλθε λοιπόν έκ τής προτέρας ταραχής καί προσελθών προση- 
γόρευσε τήν ΒέρΟαν μετά ψύχρας εύγενείας, οίαν ήθελε μετέλθει απέ
ναντι ξένης»

Η Βέρθα τώ άνταπεκρίθη μετά τοΰ αύτοΰ ύφους.
Κατέλιπε δέ αύτήν ό Γάστων όπως θλίψη τήν χεΐρα τοΰ 'Ραούλ καί 

χαιρετίση τήν κυρίαν δε-Βωκλαίρ. Ούτε ίχνος συγκινήσεως έφαίνετο 
επι τοΰ προσώπου του. Προσηνέχθη δέ ιδίως φιλοφρονέστατα πρός τήν 
Μαργαρίταν δε-Νευβίλλ.

Τό πρώτιστον τοΰ Γάστωνος πλεονέκτημα ήτον ή μετριοφροσύνη» 
Ε^ητει νά κρύπτηται άπό τά βλέμματα. Κατ’ έκείνην όμως τήν έσπέ- 

ραν ήθέλησεν, έκ πείσματος, νά καταδείξη τά προτερήματα καί τήν ά- 
ξίαν του. 'Η συνομιλία του ύπηρξε ζωηροτέρα τοΰ συνήθους, ή δέ φωνή 
του γλυκυτερα καί μάλλον συμπαθητική* έπαιξε δέ καί έψαλεν έπα- 
γωγότατα μετά τής Μαργαρίτης. ‘Ο θρίαμβός του ήτον έντελής.

Χαριν τής έθιμοταξίας, προσεκάλεσεν άπαξ είς τόν χορόν τήν θυγα
τέρα τοΰ οικοδεσπότου. Δέν έδειξε δέ πρός αύτήν ούτε οργήν, ούτε πεί
σμα* ηύχαριστήΟη μόνον νά φανη θελξινούστατος.

« Ο άθλιος, έλεγε καθ’ έαυτόν ή Βέρθα* έάν τούλάχιστον είχε 
χρείαν συγγνώμης χάριν τοΰ έρωτός του ! Α λλά δέν μ’ άγαπα.»

Τη έπιούση περί τήν δευτέραν ώραν μ. μ., έν ώ αμαξά τις, έξελ- 
θοΰσα τοΰ μεγάρου Βωκλαίρ, διήρχετο κατεσπευσμένως τάς οδούς τών 
Παρισιω”, ή αίθουσα τής έπαύλεως τών Βερνιέρ παρίστα Ολιβερωτάτην

I *οψιν.
Ωχρά καί έρυθρούς έχουσα τούς οφθαλμούς έκ προσφάτων δακρύων 

ή Βερθα έφαί',ετο ότι άνεγίνωσκε βιβλίον, τοΰ όποιου δέν έστρεφε τά 
φύλλα. Ο δέ πατήρ καί ή μήτηρ αύτης, έξηπλωμένοι έπί άνακλίν- 
τρων, συνεθεωροΰντο έν σιγή καί έκ διαλειμμάτων έρριπτον τά όμματά 
των πρόςτό μέρος της νεάνιδος μετά κεκρατημένης συγκινήσεως.

"Ωρα σχεδόν ολόκληρος παρήλθεν άφ" ής ή Βέρθα έφαίνετο ότι άνε
γίνωσκε τήν αύτήν σελίδα τοΰ βιβλίου της, ότε έπί τής άμμου της 
αύλής ήκούσθη ό ύπόκωφος τρο/ασμός άμάξης.

Ή νεανις έκινήθη μετά τι ος άνυπομονησίας.
« Δέν είμπορεΐ νά μείνη κάνεις ήσυχος ούδ’ έπί μίαν στιγμήν! είπε 

μετ’ αδημονίας.
—  Ισως είνε ό Κ. δε-Λαραμέ, » είπε μετά δειλίας όΚ. δε-Βερνιέρ» 
ΕίσελΟών δέ ύπηρέτης ήρώτησεν έάν εύηρεστουντο νά δώσωσιν ά-

κρόασιν είς τόν ύποκόμητα δε-Σαλλιέζ καϊ τόν Κ. 'Ραούλ δε-Βωκλαίρ.
κ Τόν ύποκόμητα δε-Σαλλιέζ! άνεφώνησαν έν χορώ έκπεπληγμένοί 

πατήρ, μήτηρ καί κόρη.
— Τί σημαίνει αρά γεαύτό; ήρώτησεν ή κυρία δε-Βερνιέρ 'Η έν



Όρτέζη φίλη μου μοί έγραφεν, δτι ή οικογένεια αύτη έξέλιπεν. 55 
Ά λ λ ’ επειδή δ υπηρέτης ιστατο άναμένων άπάντησιν,— κΕΐσάγαγέ 

τον! » εΐπον μετά ζωηρότητος ό Κ. χαί ή κυρία δε-Βερνιέρ.
Οι δύω νεανίαι είσηλΟον μετά μικρόν, ένσκήψαντες ώς κεραυνός.
'Η ΒέρΟα έρρίγησεν ολόσωμος ’ χαί κατελήφθη ύπό σπασμωδικοΰ 

τρόμου. 'Όσον δέ άφορα τούς δύω συζύγους, έμειναν εμβρόντητοι καί ώς 
καρφωμένοι είς τά καΟίσματά των.

Ό Βωκλαΐρ έπαρουσίασε τόν φίλον αύτοΰ ώς ύποκόμητα δε-Σαλλιέζ» 
Ό Κ. δε-Βερνιέρ ύπετραύλισε λέξεις τινάς άκαταλήπτους. Άποσυρ- 

Οέντος δέ τοΰ Βωκλαίρ, ό Γάστων έλαβεν ευθύς τόν λόγον.
« Κύριε, ειπεν άποτεινόμενος τω Κ. δε-Βερνιέρ, ή τιμή μοί επιτάσ

σει νά έλθω σήμερον ίνα έξοστρακίσω τάς ολέθριους προκαταλήψεις 
άς είχετε κατ’ έμοΰ. Λυποΰμαι μόνον, δτι τάς προκαταλήψεις ταύτας 
έξελέξατε ώς αρμόδιον νά εκδηλώσατε καθ’ ήν στιγμήν εΐχον τάς χει- 
ρας δεδεμένας χαί ή άπουσία μου δέν μοι έπέτρεπε ν’ άπαντήσω είς τάς 
προσβολάς υμών.»

Ό  Κ. δε-Βερνιέρ έκυψε τήν κεφαλήν σιγών. 
κ Θά είμαι σύντομος, έξηκολούΟησεν ό Γάστων μέ φωνήν έπί μάλ

λον καί μάλλον σοβαρωτέραν. Ό πατήρ καί ή μήτηρ μου άπέθανον 
κατά τό 1789, θύματα της έπαναστάσεως. Διά νά λυτρώση έκ τοΰ 
θανάτου έμέ καί τήν άδελφήν μου, ό θαλαμηπόλος τοΰ πατρός μου, 
όνόματι Βουρδανσών, μάς έκράτησε καί μάς παρέστησεν ώς ίδιά του 
τέκνα. Τό όνομά του ήτον έντιμον, καί διά τοΰτο τό διετήρησα έπί πο- 
λύν έτι καιρόν, καί δτε άκόμη ή ζωή μας ούδένα διέτρεχε κίνδυνον. Έ- 
πιθυμών νά έπανακτήσω την περιουσίαν μου διά της γραφίδος μου, 
προύτίμησα νά διατηρήσω τό ψευδώνυμόν μου. Διά τοΰ Κ. δε-Βωκλαίρ 
έγνωρίσθην μεθ’ ύμών. Γνωρίζετε τά λοιπά. »

Έστη πρός στιγμήν.
« ’Ιδού τά αυθεντικά έγγραφα, ατινα έπροτιθέμήν νά σάς έπιδώ 

σω καθ’ ήν ημέραν. . . .  »
Ένταΰθα ή φωνή του έτρεμε.
« Κλαίω διά τήν προκατάληψή ταύτην, ήτις έμελλε νά μέ παρα- 

δωση είς τήν άτιμίαν, ειπε συνεχών τήν συγκίνησίν του. Σκληρώς με- 
τεχειρισθητε το ορφανόν, κύριε* δέν ευδοκήσατε νά φυλάξητε έπί δέκα 
ημέρας τον προς αύτο δοΟεντα λόγον της τιμής σας. Τό ορφανόν τοΰτο 
Οά σας εϊ'πη σήμερον δ,τι έγνώριζε τότε, τουτέστιν δτι δλον αύτοΰ 
ιόν π) οΰτον άπέκτησεν ό πατήρ σας υπηρετών τήν μητέρά μου, ής

ύπήρξεν έπιστάτης. Τό έγνώριζε, κύριε, καί ένυμφεύετο τήν θυγατέ
ρα σας! »

Τό ερύθημα τοΰ αίσχους έπεχύΟη έπί τό πρόσωπον τής Βέοθτί 
ήτις καί έστράφη όρμητικώς πρός τόν πατέρα της λέγουσα*

κ Ά λλά τόν άκούετε άκόμη αύτόν τόν απατεώνα, και δέν τόν Λ,', 
κετε απ εόω!

-—  Κύριε, έτραύλισεν 6 Κ. δε-Βερνιέρ, δέν εννοώ . . .
—  Εννοείτε πολύ καλά, κύριε, ύπέλαβεν ό Γάστων. Ό Κ. Βλεοώ 

ό πατήρ σας, ητον έπιστάτης τοΰ μαρκισίου δε-Βεϋρά, τοΰ όποιου ή 
θυγάτηρ ύπανδρεύθη τόν ύποκόμητα δε-Σαλλιέζ. Ό Κ. Βλερώ π^οσέ- 
Οηκεν εις το ονομα του και τό τοΰ Βερ\ιέρ. Ί'μεις δμως έφέρατε μόνον 
τό τελευτάϊον όνομα. »

Ο πατήρ της Βέρθης δέν άπεκρίθη.

'Η&!7 Τ ' Τ ί  £?πω· ό νεανίας, * ,  *  ^

. . jv / , -λεΤον· Έλογιζόμην
ευτυχής διο.ιμ εοεχοντο δια την ατομικήν μου άξίαν, ύπό τό ό'τωα 
Εουροανσων, » r

Μετά μικρόν ό ύποκόμης δε-Σαλλιέζ έπανέκαμπτεν εις Παρισίους.

IV.

ή

τήν λύσσαν τής συζύγου του.
.  έν ™ γν? 4τβ,,ί((> ω  ώς Α

ειχεναποβαλει την δυναμιν τοΰ αισθάνεσθαι καί κινεΐοθαι. Ό Κ. καί, 
κυρία οε-Βερνιερ, νομίζοντες αύτήν λειποθυμήσασαν> έσπευσαν νά τή έ 
πιοαψίλευσώσι παντοια βοηθήματα.

Ά λ λ ’ εκείνη τούς ά π ώ θ η σ ε ν .

« Είμαι καλά, ειπεν. Άφετέ με. »
Μετ’ ολίγον ό ύπηρέτης άνήγγ£!λε τόν Κ. δε-Λαραμέ.



« Δέν θέλω πλέον νά τόν ίδω! άνεφώνχρν ή νεανίζω
 Ήσύχασον δά, Βέρθα, είπεν ό Κ. δε-Βερνιέρ είσελθών Ιϊάλινείς

ΐήν αίθουσαν. Άπέπεμψα τόν κόμητα. Θά τόν ίδης όπόταν τό έπιΟυ-

μησης·
—  Τότε λόιπόν δέν Οά τόν ίδω ποτέ! »
Ή κυρία δε-Βερνιέρ έλαβε τήν χεΓρά της.
« Βέρθα, τη ειπε·"μήπως σκοπεύεις τυχόν ν’άποσύρης τόν λόγον σου;
—  Τόν ύπανδρευόμην έκ πείσματος.
 Ά λλά  δέν είνε άκόμη τρόπος νά συμβιβασβη τό πράγμα; είπε

μετά γλυκύτατος ο Κ. δε—Βερνιερ. Μοι (ραίνεται, ότι με τον Κ. δε- 
Σαλλιέζ δέν άπωλέσθησαν τά πάντα. . . »

Ή  Βέρθα ήγέρθη όρμητίκώς.
« Σπουδάζοντες λαλειτε; άνερώνησεν ύπερηφάνως. Έγώ νά ζητή

σω τήν χεΐρα τοΰ ύποκομητος δε-Σαλλιεζ ! . . .  Προτιμώ ν αποθανω 
κάλλιον! Θά μέ περίερρόνει έάν ή μην είςτοιοΰτον βαθμόν άνανορος. Και 
έπειτα, προσέΟετο μετά πικρίας, οέν είμαι ταχα ή εγγονή τοΰ επιστά
του του;

—  Βέρθα ! . ί .
 Αέν Οά ήτο χειριστή αισχύνη νά έρπω πρό έκείνου τόν όποιον ά

πεδίωξα έντεΰθεν;
—  Κόρη μου ! . . .
 Άπεδίωξα! τί είπα; Όχι, δέν τόν άπεδίωξα έγώ, έξηκολούθη

σεν ή νεάνις έμψυχουμένη έπί μάλλον καί μάλλον. 'Τμεΐς αυτοί δέν 
τόν κατεδιώξατε δία τών συκοραντιών σας; Δεν παρεβητε τον δοΟεντα 
λόγον; Δέν με παρηγγείλατε πώς ωρειλον νά προσενεχθώ πρός αυτο-ν, 
Δέν έπλέξατε υμείς όλην αύτήν τήν μηχανορραρίαν; Είμαι τάχα έ
νοχος έγώ ; Σάς έρωτώ! »

Καί ένω έλεγε ταΰτα, τό έτεροπλανές της ομμα 'εχρωματίζετο διά 
πάντων τών χαρακτήρων της παραφροσύνης. Έξήλθε δέ της αιθούσης, 
κατα/νίποΰσα τό συζυγικόν ζεΰγος άπολελιθωμενον. Και πρώτον μεν ε- 
οραμεν είς τόν κήπον, μέχρι τοΰ οικίσκου τοΰ κηπουροΰ* άλλά δέν ευρε 
κάνένα. Επανήλθε λοιπόν όπίσω, ρωνάζουσα*

« Αύγουστε I τάς δατόρας!. »
Καί έπεσε λειπόθυμος έπί της έξωθύρας τοΰ πύργου. Ά λ λ ’ ή κυ

ρία δε-Βερνιέρ, ήτις δέν έπαυσεν άκολουΟοΰσα αύτήν διά τών όρθαλμών, 
δραμοΰσα μετά τής θαλαμηπόλου της την έπανήγαγεν είς τό δωμά-
ΐίον της.

Καθ’ όλην τήν νύκτα ή Βέρθα έπασχεν είδος _ παραφροσύνης, καί 
πολλάκις ήκούσΟη προρέρουσα τά ονόματα Σαλλιέζ, Βουρδανσών καί
Βλερώ. ^

Τη έπιούση, ό πυρετός ειχεν έκλίπει, ή δέ νεάνις έξηγερθη λιαν έ-
νωρίς, χωρίς νά ένδώση είς τάς ικεσίας τής μητρός της, καί ώς κατά
τήν προτεραίαν διηυθύνθη πρός τόν οίκίσκον τοΰ Ουρωροΰ. I αύτην όμως
τήν ροράν τόν εΰρεν.

« Αύγουστε, είπε, πρέπει νά μέ βοηθησης οιά νά μετακομίσω τά,
δατόρας μου. >

  χάς δατόρας σας ! άνερώνησεν ό κηπουρός· άλλ είνε τοποθετη
μένα'. έμπρός είς τήν σκιάδα ώς άγιοι είς τά είκονοστάσιά των. Παρο- 
μοίαν θέσιν δέν θά ευρουν ποτέ!

 Θέλω νά τάς μετακομίσω είς τήν σκιάδα.
 "Οπως άγαπα ή δεσποσύνη. »
Μετ’ ολίγον ό κηπουρός μετεφύτευσε τά άνθη έντός μεγάλων δο

χείων, άτινα καί έτοποθέτησεν έντός τής σκιάοος. Ακολούθως ή Βερθα 
τόν άπέλυσεν.

Ό κηπουρός έμακρύνΟη ξεων τό οϋς, ώς άνθρωπος όσφραινομενος 
μέγατι άπόρρητον. Στρέψας δέ τήν κεραλήν, είδεν ότι ή νεάνις έκλει- 
σεν έρμητικώς τά παράθυρα καί τήν θύραν τής σκιάδος καί λαβοΰσα 
τήν κλείδα διηυθύνθη πρός τόν κήπον, όπως έκτελέση τόν συνήθη πρωι
νόν αύτης περίπατον.

Ό  Κ. δε-Βερνιέρ, όστις καθ’ όλον τοΰτο τό διάστημα δέν άπώλεσεν 
αύτήν έξόψεως, έξέπεμψε στεναγμόν, ώς άνακουρισθείς έκ τίνος μεγί
στου βάρους. _  ̂ (

« Καλά! είπε· τό πράγμα κάπως βελτιοΰται. Εχει ίαοτροπίας* εινε
καλόν σημεϊον τοΰτο. »

Διότι ειχε νομίσει, ότι ήθυγάτηρ αύτοΰ ήθελε νά καταστρέψη το ζην. 
Επειδή "δέ ό κόσμος έχει πολλάς άπαιτήσεις, τάς οποίας δένδύνα- 

ταί τις πάντοτε νά ύπεκρεύγη, ό Κ. καί ή κυρία δε-Βερνιέρ, μήέπι- 
θυμοΰντες νά έφελκυσωσιν ερ έαυτούς τήν κοινήν προσοχήν άνακοπτον- 
τες τήν σειράν τών έφεσπερίδων αύτών, άπερασισαν νά δωσωσι και 
κατ’ έκείνην τήν έσπέραν τήν συνήθη συναναστρορήν, ώς έποίουν κατά
πάσαν δευτέραν καί πέμπτην.

Περί τήν πέμπτην ώραν μ. μ. ή Βέρθα κατέβη?εις τόν κήπον, έξή- 
τασε προσεκτικώς τά πέρίξ, καί είσέδυσε λαΟραίως είς τήν σκιάδα, όπο  ̂
καί έκλείσθη, δίς στρέψασα'τήν κλείδα έν τώ κλείθρω.



m TO ΑΣM.MON ΟΝΟΜΑ.

Δέ> ειχεν °μως test τόν κηπουρόν, όστις είργάζετο έκεΐ πλησίον*
xa. ο οκο.ο,, ΐ„ών Γήν μυστηριωοη ταύτην σκηνήν, έξεσε τό ους του 
εν σιγή.

ί  Διάβολε, ειπεν έπί τέλους καθ’ εαυτόν* τί άρά γε σημαίνει τοΰτο;» 
Εσκεφθη έπί τι-.α λεπτά* κατενόησεν όμως, ότι δέν ήδύνατο νάκα- 

τορθωση τήν οιευκρίνισιν του μυστηρίου, καθότι έπανέλαβε τήν εργα
σία; ιου μετά τής συνήθους αύτοΰ άφροντισίας.

Μετά μιαν περίπου ώραν εϊδεν ό κηπουρός έπιφανέντα είς τήν ά- 
κραν^τής δεΛρο,ιτοιχιας τον Κ. Οε-Βωκλαίρ, όστις, πριν ή είσέλΟγ:, 
π^,ηΛ ε/ όλίγο, τόν κήπον διότι, μή βλέπων οχήματα, ένόησεν οτι 
Οε; ε:χο; εισετι συρρεύσει οι ξένοι, καϊ. δέν έπεθύμει νά εύρεΟή μόνος 
μετά τών κυρίων τής έπαύλεως.

‘Ο Βωκλαϊρ έγνώριζε τόν κηπουρόν. Έστη λοιπόν πρός ώραν Γν® 
συνδιαλεχΟή μετ’ αύτοΰ.

Ο Αυγουστος έλαβε μυστηριώδες ΰφος.
« Κάτι περίεργον συμβαίνει.έδώ, είπε σείων τήν κεφαλήν.
—  Μήπως άσθενεΐ ή δεσποσύνη δε-Βερνιέρ;

, ~  ότι όλοι είς τήν έπαυλιν ασθενούν. .  Εινε αληθινόν*
κύριε, ότι τών άνΟέων ή όσμή βλάπτει;■

—  Τί έννοεΐς;
_ _  ̂ ότι τά άνθη τήν εσπέραν κτυποΰν εις τό κεφάλι,

άλλά δεν πιστεύω νά ήνε τόσον επικίνδυνα όσον λέγουν μερικοί. ’Εάν 
παραδείγματος χάριν έβαλλε τις έντός δωματίου καλά κλεισμένου; 
πολλάς δατόρας;

Δατόρας ! Είμποροΰν νά επιφέρουν θάνατον Γ
—  Ά  ! Θεέ μου!! άνεκραύγασεν ό κηπουρός- τότε λοιπόν ή δε

σποσύνη . . .
— Τί εινε; Τί έκαμενή δεσποσύνη;

* ~~ , Η δε*ποσύ\η Βέρθα μετέφερε τάς δατόρας της έντός τής σκιά- 
£ος καί έκλείσυτ] μέσα πρό μ ια ς  ώρας .

—-  Η ουστυχής! » ^ά,εφώνησεν ά Βωκλαϊρ όρμήσας πρός ττν 
σκιάδα. ‘

Εόέησε δε νά συνάψωσιν άμφότεροιτάς δυνάμεις των, όπως διαρ- 
ρήξωσι τήν θύραν.

κ Αύγουστε, ειπεν ό νεα ίας, δράμε ευθύς καί ζήτησον βοήθειαν. » 
'II Βέρθα ήτον έξηπλωμένη έπί τοΰ ανακλίντρου ώχρά καί άπνοος, 
'{ί ψυχρά και συνεσπασμένη χειρ της έσφιγγε χαρτίον τι, έν ώ ε-

ξήγει τό άπαίσιον αύτής σχέδιον. Κατεμέμφετο τοΰ πατρός καί τής 
μητρός της ώς αίτιων τοΰ ‘θανάτου της. Έτελεύτα δέ άποτείνουσα 
λέξεις τινάς πρός τόν Γάστωνα.

Ό Βωκλαίο κατέθηκε τήν νεάνιδα έπί τών βαθμιδών τής σκιάδος. 
Ό καθαρός αήρ έφάνη τότε διαλύων τό θανατηφόρον άρωμα, οπερ εί- 
χεν άναπνεύσει, καί μετ’ ολίγον τό πελιδνόν αύτής δέρμα έφάνη ζωο
γονούμενο',1.

Κατά τήν αύτήν στιγμήν προσέδραμον πάντες οι έν τή έπαύλει. Έν 
ώ δέ ό Κ. καί ή κυρία δε-Βερνιέρ έσχιζον τό περιστήθιον τής Βέρθης 
καί έδιδον όπως άναπνεύση άλατά τινα, ό Βωκλαϊρ έλαβε τόν κηπου
ρόν κατά μέρος καί τώ εϊπεν

« ’Ανάβα τόν ίππον μου καί δράμε ταχέως είς Παρισίους· έγχεί- 
ρισον αύτήν την επιστολήν είς τόν ύποκόμητα δε-Σαλλιέζ. ’Ας σκάση 
ό ίππος έν ανάγκη. »

Καί τώ έδωκε της Βέρθης τήν έπιστολήν, κάτωθεν τής οποίας προ- 
σέθηκε διά μολυβδοκονδύλου τά εξής* «Δέν άπωλέσθη πάσαέλπίς διά 
νά τήν σώσωμεν σπεΰσον! »

Ό Βωκλαϊρ δέν ήπατήθη. Ό ιατρός, διατάξας νά μετακομισθή ή 
πάσχουσα είς δωμάτιον εΰάερον, έδήλωσεν ότι ή άσθενής έμελλεν όσον 
ούπω νάσυνέλθη.

Κάτοπτρον πλησιασθέν είς τό στόμα τής Βέρθης έδειξεν, ότι ή 
πνοή καθίστατο ισχυρότερα. Μικρόν κατά μικρόν τό πρόσωπόν της έ- 
χρωματίσθη* έλαφρός δέ στεναγμός έξήλθε τοΰ στήθους της.

Αίφνης ή_θύρα ήνεώχθη μετά πατάγου, καί ό Σαλλιέζ ώρμη-εν ώς 
παράφρων πρός τήν κλίνην..

« ΒέρΟα ! ΒέρΟα ! άνεφώνησεν. . .  έγώ είμαι! . . .  εϊμ’ έγώ . . .  Σύ
νελθε ! »

Ή  νεανις έκινήΟη καί ήνέωξε τούς οφθαλμούς* συνήντησαν δέ ου- 
τοι τό πρόσωπόν τοΰ Γάστωνος καί έπανεκλείσθησαν τεθαμβηκότες.

« Όχι, δέν ονειρεύεσαι. . .  Βέρθα ! αγαπητή μοι ΒέρΟα ! έξηκο- 
λουΟησεν ο νεος. Ειμ εγω . .  . ό Γάστων. . .  όστις σ’ άγαπα. »

Ή δεσποσύνη δε-Βερνιέρ ήνέωξεν έκ δευτέρου τούς οφθαλμούς, άλ
λά δέν τούς έπανέκλευε πλέο".

Έμειδίασε.
« Πατερ μου, μήτερ μου. ειπε, συγχωρήσατε τήν θυγατέρα σας.»
Ειτα δέ όρέγουσα τήν χεΐρα τώ νεανία προσέθηκε διά φωνής τρε- 

μούσης*



« Κύριε, είς τόν Βουρδανσών τήν δίδω. »
Ό  δέ Γάστων, άσπασάμενος έρωτιχώς τήν προσφερομένην χεΐρα 

(c Βέρθα, είπεν, ό Βουρδανσών τήν ζητεΐ. ))
‘Η Βέρθα ήτο λίαν ευτυχής /αί ήθελε νά ζήση,
"Εζησε λοιπόν,

(Έκ τοΰ Γα.Μιχοϋ.)
Γ. Λ. ΞΑΝΘΟΠΟΤΑΟ?,

1 1 0 1 I I Σ I  Σ.

Η Δ Ε ΙΛ Η  Τ Ω Ν  ΑΘΗΝΩΝ.

(Έχ z&r τοϋ Βύρωνος.)

”ΐδε, δ ήλιος βραδέως πρός τά ορη τοΰ Μωρέώς 
καταβαίνει, ·πολί> πλέον είς την δύσιν του ωραίος, 
οχι δπως είς τήν άρκτον, σκεπαστός άπό νεφέλας; 
άλλά έμψυχός τις σφαίρα, θάλπος πέμπουσα καί σέλας" 
είς τό πέλαγος ακτίνας όλοχρύσους ακοντίζει, 
καί τό πρασινόχρουν κϋμα τρέμον άποσπινθηρίζει.
Εύμενώς γελών, ώ "ϊδρα, καί ώ βράχε της Αίγίνης* 
την καλήν σ&ς λέγει νύκτα ό θεός τής ευφροσύνης- 
τήν φιλτάτην αύτοΰ χώραν άγαπΚ νά έποπτεύη, 
καν βωμούς δέν εχϊΐ πλέον καί κανείς δέν τόν λατρεύη.
Αί σκιαί άπό τά δρη καταβαίνουσι ταχέως,
Σαλαμίς, είς τόν μυχόν σου μέ τό άφθιτόν του κλέος !
Αί κυανάυγεΐς των ά'κραι, αί μακράν είς τούς αιθέρας, 
έκ τοΰ θάλπους του λαμβάνουν τάς χροιάς πορφυροτέρας, 
μεχρισοϋ λεπτόν σκιόφως είς τάς κορΰφάς δεικνύει, 
ό'τι ό θεός τόν δρόμον τόν λαμπρόν του διανύει- 
τό φως φεύγει έκ τοΰ πόντου καί τής γής, αύτός δέ σπεύ 
πρός Δελφούς, καί, ό'πισθέν των βυθιζόμενος, καθεύόει.

Ώς αύτή ή δειλή ήτο, τήν όποιαν τελευταΐον 
ό σοφώτερος τό πάλαι ειχ’ ίδεΐ τών ’Αθηναίων- 
τρέμοντες οί [Ααθηταί του έβλεπον τό φως τά δΰον, 
τής ζωής τοϋ διδασκάλου τήν υστάτων ώραν κλεΐον ! 
"Οχι, οχι,—‘μέν’ άκόμη !— ναι, ό ήλιος βραδύνει, 
καί τοΰ χωρισιού τήν ώραν τήν τερπνήν των παρατείνει' 
θλιβερά πλήν ειν’ ή λάμψις είς τοΰ θνήσκοντος τό ό'μμα, 
σκοτεινόν τά πρό ολίγου γλυκερόν τοΰ δρους χρώμα,



ώ; άν κάλυμμ’ είχε πένθους έκταθη είς τά πεδία, 
δπου άλλοτε ό Φοίβος ιλαρός προσεμειδία" 
πριν δ’ ό Κιθαιρών τόν κρύψη, έκενώθη νί φιάλη,— 
κ’ εφυγ’ ή ψυχή έντεΰθέν τοΰ Σωκράτους ή μεγάλη, 
άνδρός θείου, δστις εϊχεν άποθάνει κ’ είχε ζτίσει 
ώς ούδείς θά ζήση άλλος, ώς οΰδεις θά τελευτ^ο?*

Πλην τόν Ύμητόν σιγώσα ή βασίλισσα άφίνεί 
της νυκτός, καί πρός τά κάτω τάς σκιάς της επεκτείνει” 
οϋδαμοΰ υγρός άτμός τις, τών τρικυμιών σημεΐον, 
φαίνετ’ εις τό μέτωπον της τό εράσμιον, τό θειον' 
yaip8Ta τήν λευκήν στηλην έπιτέλλουσα σελήνη, 
κ’ έπ! τοΰ κιονοκράνου άργυροφεγγές φώς χύνει" 
έπί δέ τών μιναρέδων τό συμβολικόν της σημα 
πεοιόόέεται άστοάπτον άπό λαμπηδόνων κΰμα.t il * I *
Οι μακράν διεσπαρμένοι ελαιώνες, οί ωραίοι, 
δπου Κηφισσοΰ τό νάμα τό ισχνόν γλυκέως ρέει, 
αί κυπάρισσοι πενθοΰσαι παντοΰ κύκλω τών τζαμίων, 
οί κομψοί, λαμπροί πυργίσκοι τών φαιδρών, άβρών κιοσκίων, 
επειτ’ ό μονήρης φοίνιξ, δστις, παρά τό Θησεϊον, 
σιγηλός Οψοΰτ’ είς τοΰτο τό θεοπρεπές πεδίον, 
δλα ταΰτα σέ μαγεύουν μέ την λάμψιν, μέ τό χρώμα,—· 
και αναίσθητος ειν’ δστις μέ ψυχρόν τά βλέπει δμμα.

Κ. Ν. ΑΟΣΙΟΣ,


