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Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,  
u e p i o i i m  mimu

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ Κ Α Τ Α  ΜΗΝΑ

------  ΙΓΓΊΟ̂  *

ΚΑΤΑ ΠΑΝΘΕΪΣΤΩΝ (1).

Α φ ’οΰ έξεθέσαμεν δλα τά  πανθεϊςτκά συστήματα , δσα παρέ
χει ή ιστορική άνάπτυξις της φιλοσοφίας, ύπδ την ιδ ια ιτέραν 
εποψιν τοϋ θεοσοφικοΰ ζητήματος εξεταζόμενα, έρχόμεθα σή
μερον νά ύποβάλωμεν αύτά  είς σύντομον, άλλ ’δσω το δυνα
τόν πλήρη ανασκευήν. Λέγομεν σύντομον, καθότι τά  έπ ιχ ε ι-  
ρήματα, δσα ήδυνάμεθα ν’ά ντιτάξω μεν εϊς τά  πανθεϊστικά  συ
στήματα έν γένει ε ίνα ι τοσαϋτα , ωςζ δέν απομένει είς ή μας 
η η άμηχανία τής εκλογής. Ελπίζομεν άφ’έτέρου οτι ή ανα
σκευή αυτη , δσο) κα ί αν ήναι σύντομος, θέλει άποβή επαρκής 
είς ύμας, οΐτινες γνω ρ ίζετε δτι τδ πνεύμα δλης τή ς παραδό- 
σεώς μας είναι έκ διαμέτρου εναντίον είς τδ πανθε'ίς·ικδν πνεΰμα.

Ανάγκη νά έξετάσωμεν τρ ία τ ινά  ώς πρδς τά  πανθεϊς-ικά συ
στήμ ατα ’ κα ί πρώτον, ποία καθ’έαυτήν θεωρουμένη ή άξίω - 
σις τοϋ πανθεϊσμοϋ, ο ές-ι ποιος ό σκοπδς κα ί τδ τέλος τοϋ 
συστήματος τούτου’ δεύτερον, ποία ή μέθοδος, $ν μ εταχει-

(1) Τών περί Θεοσοφίας παραδόσεων τοϋ χ. Βραΐλα ρ.άΟϊ,μα Κ.'. 
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ρίζονται οί π α νθ ε ϊίτ α ί' καί τρ ίτον, ποϊα τά  έξαγόμενα, &far 
προέρχονται έκ τής χρήσεως τής μεθόδου τα ύτη ς , κα ι έάν τ ά  
εξαγόμενα τα ϋ τα  συμφωνοϋσι προς αύτά τά 'γεγονότα , δσα απο
καλύπ τει ε ίτε  ό έξωτερικός ε ϊτε  ό εσωτερικός κόσμος, δ κό
σμος τής συνειδήσεως, η έάν άπ ’έναντίας κα ί τά  γεγονότα κα ί 
ή συνείδησις εγείρονται κα ί διαμαρτύρονται, ώς ε ίπ ε ΐν , κατά: 

τώ ν  εξαγομένων τούτων.

Η άξίωσις τώ ν  πανθεις-ών, ώς εϊδετε, είνα ι ή καθολική έξη- 
γν;σις τοϋ παντός’ ε ϊτε  το ειπωσιν ε ίτε μη, δ ιισχυρίζονται οί 
πανθεϊς-αί. οτι δύνανται διά τοϋ ίδιου συστήματος, δια τής με
θόδου γ,ν μεταχειρ ίζοντα ι, νά έξηγήσωσι τό παν, αύτήν τή ν  
υπάρξω  κα ί πραγματοποίησιν τοϋ άπειρου διά τοϋ πεπερασμέ
ν ο υ , νά έξηγήσωσι τάς σχέσεις, α ΐτ ινες συνδέουσι τό πεπερα- 
σμένον μ ετά  τοΰ άπειρου, ένί λόγω , νά μάς δώσωσι την έςη γη - 
σιν τοϋ κόσμου, τοϋ ανθρώπου κα ί τοϋ Θεοϋ. Βλέπετε δτι 'ζ 
άξίωσις αυτη ύποθέτει εις τό πνεύμα τώ ν  πανθεΐ^ών τή ν  
βεβαιότητα δτι δ Θεός, δστις είναι κ α τ ’αϋτούς ύπό διάφορα 
ονόματα ή άρχή κα ι ή πηγή δλων τώ ν δντων κα ί φαινομένων, 
αυτός δ Θεός, αύτό τό άπειρον α ποκαλύπ τετα ι εις τό πνεΰμα 
τοϋ φιλοσόφου, κα ί μάλιστα  κατά  τινας αύτώ ν άποκτόί συνεί- 
δησιν έαυτοΰ έν τω  πνεύμ ατι αύτών. Η άξίω σις τώ ν  πα νθε ϊ
στών είναι έπομένως, δ τ ι κα τά  τ ινα  στιγμ ήν τ ο ϋ  χρόνου, εν - 
τ ιν ι  σημείω τοΰ τόπου, αυτός ό Θεός αποκαλύπτει εαυτόν κ α ί 
γ ίν ε τα ι γνωστός τώ  άνθρώπω οΰ μόνον κα τά  τήν ένδοτάτην 
αύτοΰ φύσιν κα ι υπόστασή , αλλά  κα ί καθ ολας τά ς  έξω τερ ι- 
κάς αύτοΰ άναπτύξεις , καθ’δλους τους διαφόρους τρόπους κ α ί 
συνδυασμούς,καθ’ο&ς αναπτύσσεται κα ί πραγματοπο ιε ίτα ι έν τ ώ  
κόσμω 'δ ιότι καθ’ολους έν γένει τούς πανθε’ίστάς δ Θεός αναπτύσ
σ ετα ι,πραγματοπο ιείτα ι διά τοΰ κόσμου κα ί δια τής άνθρωποτη* 
τος. Δυνάμεθα λοιπόν έλλόγοις νά ερω τησω μενενταϋθα ,δ ιατι κ α ί 
πώ ς όφείλομεν νά πΐζ·εύσωμεν είς τήν θείαν ταύτην άποκα- 
λυψ ιν , ήτις γ ίν ε τα ι εν τ ιν ι φιλοσοφικω πνεύμ ατι, να πις·ευσω- 
σωμεν δηλ. εις τή ν γενομένην άπο/.άλυψιν έν τώ  π νεύμ α τ ι τοϋ

δεΐνος φιλοσόφου κα ίο ύχ ί τώ ν άλλω ν, δσοι προηγήθησαν αύτοΰ, 
έν τώ  πνεύματι τοΰ Σπινόζα μάλλον ή τοϋ Εγέλου- κα ί δ ια τ ί 
καί πώ ς ή άποκάλυψις αυτη δέν έγένετο πρός άλλα φιλοσοφικά 
π νεύμ ατα , ά τ ινα  ούχ ήττον αναγνωρίζονται ύπό πάντω ν τώ ν 
ανθρώπων ώς έξ ισου ύψηλά κα ί αξία  επομένως τοιαύτης ίδ ια ι-  
τ ^Ρ*ί Ζ*Ριτο ?> δ ια τ ι τό άπολυτον, δπερ άνεπτύχθη , ώς λ έγε ι 
ό Εγελος, φέρ’εϊπεΐν , διά τοΰ κόσμου κα ί διά τής άνθρωπότη- 
τος, δ ια τ ι το απόλυτον πνεΰμα , δπερ παράγει τή ν κ α λλ ι
τεχνίαν, τή ν θρησκείαν, τήν φιλοσοφίαν, δ ια τ ί τό απόλυτον 
τοΰτο πνεΰμα έφθασεν είς πλήρη συνείδησιν έαυτοΰ κα τά  τήν 
έποχήν ταύτην τοϋ χρόνου, κατά  τό σημεΐον τοϋτο τοΰ τόπου, 
έν τώ  π νεύμ ατι μόνον τοϋ Εγέλου; πρός τ ί  λοιπόν ή προ τή ς 
Εγελιανής ύπάρζασα φιλοσοφική ά νά π τυξ ι; τής άνθρωπότητος; 
πρός τ ί  δ Π λάτων κα ί ό Αριστοτέλης παρά τοϊς άρχαίοις; πρός 
τ ι ο Καρτεσιος κα ι ο Λεϊβνιτιος κατά  τήν νεωτέραν εποχήν^ 
πώ ς δ ικαιολογείται ή άξίωσις αυτη, δτι τό απόλυτον έπ εφ υ- 
λαχθη να άποκαλυφθϊ) καθ όλον τό πλήρωμα τής ούσΐας κ α ί 
αναπτυξεω ς του εις το πνεΰμα ένος καί μόνου ανθρώπους 
όμολογητέον οτι η άξίωσις αυτη έκ τώ ν προτέρων έξετα ζο - 
μένη, ανεξαρτήτως τώ ν εξαγομένων τής μεθόδου τώ ν  πα νθε ϊ
στών, μόνη αυτη έμφαίνει άγερωχίαν αδικαιολόγητον, ή τ ις , έάν 
απαθώς κα ι ελλογως έςετασθη, πρέπει βεβαίους νά θεωρηθίί μ ά λ 
λον ώς γελο ία  παραφροσύνη.Δ ιΐσχυρίζεταιό πανθεϊς-ής δτι μόνος 
δΰναται ν ανακαλυψνι την φυσιν καί τήνούσ ίαν τοϋ άπειρου. Αλλ' 
έάν τοϋτο ήδύνατο, τό άνθρώπινον πνεΰμα ήθελε βεβαίως έχει 
τη ν πανσοφ ιαν,κα ι ταύτην ό άνθρ6)πος ίφ ε ίλ ε ι νά δικαιολογήση 
καιάποδειςν) διά τώ ν έργων, δταν δ ιϊσχυρίζετα ι δτι τήν έχ ει' 
εν άλλοις λογοις, ή πανσοφία συνεπιφέρει τήν παντοδυναμ ίαν. 
Και τω όντι έαν πραγματικώ ς ήδύνατο τό πνεΰμα φιλοσόφου 
τίνος να παρεισδύση είς τά  πλέον άπόκρυφα μυστήρια τοΰ 
άπολύτου, εαν ήδύνατο ν’άνακαλύψη όλους τούς τύπους κα ί 
νόμους τής άναπτύξεως κα ί πραγματοποιήσεως τοΰ άπολύ
του, έάν ήδύνατο μέ γεωμετρικήν ακρίβειαν νά άναγνωρί-
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ση κα ι προσδιορίση βήμα πρδς βήμα -riiv πρόβασιν τής ιδ έ
ας, ώς δ ιϊσχυρ ίζετα ι δτι προσδιώρισεν αύτήν, 6 Εγελος, 
βεβαίως τδ πνεύμα τοϋτο τδ φιλοσοφικόν, γνωοίζον δλα τα  
μυστήρια τής ύπάρξεως, επρεπε νά γνωρίζτι κα ι τδν τρόπον 
καθ ον τδ παν έξήλθε έκ. τώ ν κόλπων τοϋ απολύτου, τδν τρό
πον καθ'δν έπραγματοποιήθη, ελαβεν ιδ ια ιτέραν μορφήν, *αΙ 
έπομένως ήθελε δυνηθή, ώς διϊσχυρίζεται δ τι επαναλαμβάνει 
διά τής λογικής εξαγωγής τήν αιώνιον πράξιν, ή τις  δεν είνα ι 
ή ή πραγματική  παραγωγή τώ ν  δντων κα ι φαινομένων, ώς 
δ ιϊσχυρ ίζετα ι δτι διά τής λογικής μεθόδου δ ύ να τη  νά έπ α να - 
Λ^βη την πραξιν αύτήν τής δημιουργίας, ήθελε δυνηθή κα ι νά 
πραγματοποίηση αύτήν τήν δημιουργίαν, ήθελεν εχει κα ί τη ν  
παντοδυναμίαν, ·?,ν ούχήττον ούδεις τώ ν πανθεΪΓ-ών εχει. Α λλά 
πρδς τούτοις, έάν ή άξίωσις αυτη τώ ν 'πανθεϊστών ήδύνατο νά 
γίν/) δ εκτή , έάν ήδύνατο να θεωρηθή ως νόμιμος κα ι έλλογος 
άξίωσις τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος, ήθέλομεν εχει δια τοϋί 
πανθεϊσμού τήν καθολικήν τώ  δντι έξήγησιν τοϋ παντός. 
Αλλά και έάν ύποθέσωμεν πρδς στιγμ ήν δτι διά τής πα νθεϊ- 
στικής φιλοσοφίας αποκαλύπτει ο φιλοσοφος έν μέρει του
λάχιστον αύτήν τήν φύσιν τοϋ απολύτου, τήν αχρι τοϋ νϋν 
πραγματοποίησή αύτοϋ διά τοϋ κόσμου κα ι διά τής άνθρω
πότητος, έάν ύποθέσωμεν δτι δσα δ ιϊσχυρίζονται περί τή ς δη
μιουργίας, δ έστι περί τής πτωσεως τής δημιουργίας εκ τώ ν  
κόλπων τοϋ απολύτου, ώ ; ελεγεν ό Σχελίγγος, έάν ύποθέσωμεν 
δ τι δσα. δ ιϊσχυρίζονται κα ί ώς πρδς τήν μόρφωσιν τής υλικής 
φύσεως, κα ί ώς πρδς τήν υπαρξιν τής άνθρωπότητος κα ί τήν 
ιστορικήν α ύτή ; ά νάπτυξιν  εχω ντα ι άληθείας, π ώ ; δύναντα ι 
νά μάς βεβαιώσωσιν, δτι κα ί ή επομένη άνάπτυξις τοϋ απο
λύτου, κα ί έκείνη ή έποχή τής άναπτύξεως ταύτης, ήτις είναι 
είσέτι κεκρυμμένη είς τδ σκότος τοϋ μέλλοντος, θέλει επ ι
σφραγίσει τάς άρχάς ας θέτουσι, τους νόμους ου; δ ιϊσχυρι- 
ζοντα ι δτι άνεκάλυψαν κατά τήν μέχρι τοϋ νϋν ά νάπτυξιν τοΰ 
απολύτου; έν άλλοις λόγοις, καί έάν παραδεχθώμεν, δ τι έξις—

γοΰσι διά τής εαυτών μεθόδου τδ παρελθόν, κα ί τδ παρδν, 
δ ιά  ποίου λόγου δυνάμεθα νά π ιστεύσωμεν, τ ίν ι  τρόπο> δυνά- 
μεθα νά πεισθώμεν, δτι έξηγοϋσι διά τής αύτής μεθόδου κα ί 
τδ μ έλλον; Βεβαίως ούδεμίαν εχομεν άπόδειξιν, δτι ή ατελεύ
τητος επανάληψις τώ ν Ε γ:λ ιανώ ν συλλογισμών, ή ατελεύτητος 
έκείνη τρ ιχοτομία κα ί τής φύσεως κα ί τοϋ άνθρώπου κα ί τής 
Ιστορίας θέλει εξακολουθήσει μέχρι τέλους, καί δτι πάντοτε 
διά τοϋ αύτοϋ τύπου κα ι διά τώ ν αύτών νόμοίν θέλει πραγμ ατο 
ποιηθώ ή πρώτη κα ί ρ.όνη ύπόστασις τοΰ παντδς, ή μόνη άρ
χή τοϋ κόσμου κα ί τοϋ άνθρώπου, αύτή ή ιδέα κατά  τδ νΕ - 
γελον, αύτή ή καθολική ύπόστασις κατά  τδν Σπινόζαν, αύτή ή 
απόλυτος ταυτότης κατά  τδν Σχελίγγον ; Καί τα ϋ τα  ώς πρδς 
τή ν α ξ ίω σ ή  τώ ν πανθεϊστώ ν, παραβαλλομένην πρδς αυτδ το 
σύστημα αύτώ ν, κα ί έπ ί τή  ύποθέσει δτι τδ σύστημα τοϋτο 
είνα ι τδ άληθές σύστημα τής φιλοσοφίας* κα ί τ α ΰ τα , έπανα- 
λαμβάνω , έπ ί τή ύποθέσει πάντοτε δτι αύτή ή άξίωσις δύνα- 
τ α ι νά πραγματοποιηθή.

Α λλ’ άς ίδωμεν πώς πραγματοπο ιείτα ι ή άξίωσις α υ τ η ; 
πο ίκ ή μέθοδος, δι ής δ ιϊσχυρίζονται οί πανθεϊστα ί οτι όύναν- 
τα ι νά κατορθώσωσι τήν καθολικήν ταύτην έξήγησιν τοΰ π α ν
τ ό ς ; ή μέθοδο; τ ώ ν  πανθεϊστών, τηρουμένων τώ ν  διαφορών, δι 
ών δ ιαστέλλοντα ι άλλήλων τά  έν τή  ιστορία άναφανέντα διά
φορα πανθεϊστικά  συστήματα , ή γενική  είς δλους μέθοδος είναι 
ή Αογιχή' έκείνη ή μέθοδος δ ι’ ής τεθείσης μιας άρχή; ή μιας 
έννοίας, έξάγομεν, κα τά  τ ιν α ; άναγκαίους νόμους τοϋ π νεύμ α
τος, δλας τάς ιδ έα ; δσαι δυνάμε ι ένυπάρχουσιν ε ι ; αυτήν. Τήν 
Λογιχΐ}? μέθοδον γνω ρ ίζετε, καθότι άνεπτύξαμεν αύτην κα τα  
πλάτος έν τή  λογική πραγματεία . Είδομεν ποια ούσκοδώς ή 
θεωρία τοϋ συλλογισμού, τ ίν ι τρόπο) τεθείσης μ ιας προτασεως, 
δ ι’ ένδς τώ ν δρων αύτής,δστις εισέρχεται είς τ ινα  άλλην κα ί συν
δέει τήν πρώτην μετά τής δευτέρας, φθάνομεν έπ ί τέλους είς 
τρ ίτην πρότασιν, $ν ονομάζομεν συμπέρασμα , κα ί δι ής άπο- 
δεικνύομεν τή ν άναγκα ίαν σχέσιν ήτις υπάρχει μ εταξύ δύο τ ι -



νών όρων. Η μέθοδος αυτη είναι έν χρήσει κ α τ ’ έκείνας τά ς έπ ι-  
στήμας, δσαι ανάγκην δεν εχουσιν άλλων βοηθημάτων, ε ίνα ι έν 
χρ ίσ ει ιδ ίως είς τάς γεω μετρ ικά ; κα ι έν γένει εις τάς μαθηματι
κ ά ; έπ ισ τή μ α ;, δ ιότι αι έπ ιστήμαι α ϋτα ι, ούσαι καθαρώ ; λο- 
γικα'ι έπ ισ τήμ α ι, όρμώνται έκτινων πρώτοιν έννοιών, εκτινω ν 
πρώτοιν διδόμενων, ά τ ινα  άναπτύσσουσιν διά τ ή ;  λογ ική ; έξα - 
γω γής . Τεθείσης, λ . χ . τ ή ; καθαρα; έννοιας τοϋ κύκλου η τοΰ 
τετραγώνου ή τοΰ άριθμοΰ, τεθείσης έννοιας τ ινο ; καθαρα;, εύ- 
κολον νά έξαγάγωμεν έκ τής πρώτης ταύτης έννο ία ; διά τ ή ; συλ
λογιστικής μεθόδου, διά τ ή ; λογ ική ; έ ξα γω γή ;, δλα ; τ ά ; ά λ λ α ; 
δσαι δυνάμ ε ι ένυπάρχουσιν ε ί; αύτήν. Κ αι πραγματικώ ς 
βλέπομεν, δ τι διά τ ή ;  μεθόδου ταύτης αι περι ών δ λό 
γος έπ ιστήμ α ι ελαβον θαυμαστήν άνάπτυξιν , βλέπομεν δτι τά  
εξαγόμενα τώ ν επ ιστημών τούτο>ν είναι οΰ μόνον αληθή, αλλά 
κα ί γενικώ ς όμολογούμενα καί αναντίρρητα- ά π α ντε ; τά  αποδέ
χοντα ι ώς αύτην τήν αλήθειαν, κα ί δεν δύναντα ι είμή νά 
τά  παραδεχθώσι, δ ιότι, έάν θέλωσι, δύναντα ι νά έπαναλάβωσι 
τήν λογικήν έξαγω γή ν, δύναντα ι νά έφαρμώσωσι τήν αυτήν 
μέθοδον, ην μετεχειρίσθησαν οί πρώτοι μορφώσαντε; τ ά ; 
έπ ισ τή μ α ; τα ύτα ς , κα ί λογικώς νά βεβαιωθώσι περί τ ή ; ά λη - 
θείας τώ ν έξαγομένων τούτω ν. Επομένους ούδείς αμφισβητεί 
τ ά ; μ αθημ ατικά ; άληθεία ;, ούδείς δύναται ν’ άμφισβητήστ) 
τά ς άληθεία ; τα ύτα ς , ά ; ά π α ντε ; θεωροΰσιν ώς καθολικάς 
κα ί ά ν α γ κ α ία ; , δ ιότι εξέρχονται έκ τ ινο ; πρώ τη ; καθαρας 
έννοίας, κα ί έξέρχονται διά τ ή ; λογική ; μεθόδου, ή τ ις , 
δταν γ ίνετα ι ορθή χρήσι; αύτής, είνα ι φύσει κα ί έξ ανάγκης 
άλάνθαστος. Λλλά το ζήτημα  ε ίνα ι, έάν ή μέθοδος αυτη δύνα- 
τα ι νά εφαρμοσθή είς δλα ; τά ς έπ ισ τήμ α ;. Το ζήτημα  ε ίνα ι, 
έάν ή μεγάλη ω φέλεια , ·%ί άπολαμβάνουσιν έξ α ύτή ; αΣ καθα- 
ραΐ καί λογ ικα ί έπ ισ τή μ α !, οίαι αί μ αθημ ατικα ί, δ ύνατα ι νά 
προέλθιρ έκ τ ή ; χρήσεως τής μεθόδου τα ύ τη ; κα ί κα τά  τάς 
άλλας. Ε ϊπομεν, πραγματευόμενοι περί τώ ν  λογικών θεωριών, 
δτι ή λογική θεωρία δύο έχει μέρη, τήν θεωρίαν τής εύρίσεως

του άληθοΰς ή τήν εϋρεζικήτ, κ*1 τήν τής άχοδείζεω ς  τοΰ ά - 
ληθοΰ; ή τήν αποδειχ τικήν' κα ιϊδομεν δ τι ή κυρίως κα ι συνήθως 
Λογική λεγομένη δέν εΐνα ι ή θεωρία τής ευρέσεως, αλλά ή θεωρία 
τ ή ;  άποδείξεω ;,ή  θεωρία δϊ,λαδή τής έργασίας έκείνηςτοΰ π νεύ 
ματος, δι’ής Ιχοντε ; ήδη αλήθειαν τ ινά , τήν αλήθειαν ταύτην 
άποδεικνύομεν κα ι ε ιςή μ α ; αϋτού; κα ί είς το ύ ; άλλους,ϊνα κ α τα -  
στήσωμεν αύτήν πληρεστέραν κα ί άναντίρρητον. Δένάρνούμεθα 
ο τ ι ή λογική αυτη έξαγω γή  ού μόνον κα τά  τ ά ; μ αθημ ατικά ; 
έπ ισ τή μ α ;, άλλα κ α ΐκ α τ ά τ ά ; άλλας έν γένει δύναται νά ηναι 
χρήσιμος· άλλ ’ ϊνα  καταστή χρήσιμος, α πα ιτε ί τήν βοήθειαν 
ίτ έ ρ α ; μεθόδου, η τ ι ;  ε ΐνα ι άχώριστο ; κατά  τ ά ;  επ ιστημονικά ; 
έρεύνα; άπο τ ή ; λογική;" ή λογική έξαγω γή  ά πα ιτε ΐ κρ ί ανάγ
κην έχει τής παρατηρήσεω; τώ ν γεγονότων, ε ϊτε  τώ ν  έξω τε- 
ρικών ε ϊτε  τώ ν  έσωτερικών" κα ί ένθυμεΐσθε, δ τι τή ν γενικήν 
μέθοδον τ ή ; έπ ις'ήμ^ί έθεωρήσαμεν ώ ; τήν εφαρμογήν τώ ν άρχών 
τοΰ λόγου είς τά  φαινόμενα, δσα «αρέχει εϊτε ή έσωτερική εϊτε  ή 
εξωτερ ική πχρατήρησις. Επομένως δταν εφαρμόζεται μόνη, λ ίαν 
ω φέλ ιμ ο ; ή λογική μέθοδος κα τά  τ ά ; μ αθημ ατικά ; έπιστήμας* 
δ ιότι α ί έπ ιστήμα ι α ΰ τα ι, δτε άφ^ρημένως έκθέτοντα ι, δέν 
εχουσιν ύπ ’ οψιν ούδέν τώ ν φυσικών φαινομένου, τώ ν  φυσι
κών γεγονότων, δσα παρουσιάζει ε ϊτε  δ έσωτερικος, ε ϊτ ε  δ έ - 
ξω τερ ικδ ; κόσμο;, ό  χ,ύκλος, το τρ ίγωνον, το τετράγωνον κα ί 
τά  λο ιπά , δσα θεωρεί ή γεω μετρ ία , οί άριθμοί κα ί τά  ποσά, 
ά τ ινα  θεωροΰσιν έν γένει α ί μαθηματικα ί έπ ιστήμα ι δέν είνα ι 
αντικείμενα  ά τ ινα  πρ α γμ α τ ικ ώ ; έχομεν ύπ ’ό'ψιν κα ί τώ ν  οποίων 
άντιλαμβανόαεθα διά τώ ν αισθήσεων. Η μονά ;, τύ  σημεΐον, 
ή γραμμή, άπασαι α ί πρώ τα ι έννοια!, έξ ών ή μαθηματική 
εξάγει διά τ ή ; λογικής μεθόδου τά ς θεωρίας αύτής, είνα ι 
καθαραί έννοιαι, έννοιαι έκ τώ ν προτέρων, άς συλλαμβάνομεν 
δ ιά  τοΰ λόγου, δέν μορφόνομεν, δέν δυνάμεθα νάμορφώσο)- 
μεν διά τή ; παρατηρήσεω;, ε ϊτε  τ ή ; έσωτερική;, ε ϊτε  τ ή ; εξω τε
ρ ική ;, καί διά τοΰτο εχουσιν άναγκαίον κα ί καθολικον χα 
ρακτήρα άληθεία ;, είνα ι έννοιχι αμ ιγείς πα ντδ ; ύλικοΰ στο ι



χείου, καθαραί, καθό έξερχόμεναι έκ τοϋ λόγου καί διά 
τοϋ λόγου άναπτυσσόμεναι. Καί τότε [/.όνον είνα ι χρησμοί 
α ί μαθηματικα ί έπ ιστήμαι πρδς τελειοποίησιν τώ ν άλλω ν έπι- 
ς-ημών,δταν τάς καθαράς κα ί απολύτους αύτών θεωρίας δυνάμε- 
θανάέφαρμώ σω μεν έπ ί τώ ν  γεγονότων,έπ ί τώ ν  φυσικών φαινο
μένων, επ ί τώ ν φαινομένων, εκείνων, α τ ινα  ομως δεν γνωρίζομεν 
καί δέν μελετώμεν διά τής λογικής μεθόδου, άλλά δ ι’άλλης με
θόδου, δ ι’άλλης δυνάμεως τοϋ πνεύματος, διά της συνειδή- 
σεως, έαν πρόκειται περί εσωτερικών, διά της παρατηρησεως, 
έάν περί εξωτερικών. Επομένως ή λογική μέθοδος εί
να ι ω φ έλ ιμ ο ς , χρησιμωτάτη κατά  τά ς μαθηματικάς έ π ι 
στήμας, ά λλ ’ δταν α ί μαθηματικα ί περιορίζωνται έντδς 
τοϋ κύκλου τώ ν  καθαρών εννοιών, κα ί τότε δέν άνακαλύπτου* 
σι, κυρίως ε ίπ ε ΐν , άλλ  άποδεικνύουσιν άληθείας, α ιτινες όυ· 
γάμ ε ι ένυπάρχουσιν είς τάς πρώτας αύτών έννοίας’ τό τε δέ αί 
μαθηματικα ί α ΰτα ι έπ ιστήμ α ι χρησιμεύουσι πρδς άνακά- 
λυψ ιν τώ ν νόμων τώ ν  πραγματικώ ν φαινομένων, δτε εφαρμό
ζοντα ι εις τά  διά της παρατηρησεως γνω στά  ήμ ϊν γεγονότα. Ω
στε μόνη ή λογική έξαγω γή , μόνη ή έκ τώ ν προτέρων λογική 
μέθοδος δέν παρέχει ούδεμίαν θετικήν γνώσιν περί τώ ν  υλ ι
κών φαινομένων, ούδέ περί τώ ν πνευματικώ ν γεγονότων τοϋ 
άνθρωπίνου πνεύματος.

Α λλ’ ας ίδω μεν, κα ί έπ ί τη  ύποθέσει δ τι ή μέθοδος αυτη 
ήδύνατο νά χρησιμεύση πρδς άνακάλυψιν τώ ν  νόμων της 
φύσεως αύτή καθ’ εαυτήν, άνεξαρτητως πάσης βοήθειας, ·?,ν 
παρέχει είς τδν άνθρωπον η χρΫίσις, ή ενέργεια άλλης έπ ι-  
στημονικης μεθόδου, ας ίδωμεν τ ίν ι τρόπος μεταχειρ ίζονται 
«ύτή ν  οί πανθεϊστα ί. «Λογική μέθοδος, λογική έξα γω γή , 
* συλλογισμός αναγκαίος, άδιακόπως επαναλαμβανόμενος», 
το ια ϋτα ι α I λέξεις, άς άπηντήσαμεν κατά  τήν εκθεσιν τώ ν 
πανθεϊστικώ ν συστημάτων κα ί ιδίως τοϋ συστήματος τοϋ 
Εγέλου. Τδ σύστημα τοϋ Εγέλου, ώς ήδυνήθητε νά πληρο- 
^ρορηθήτε, είναι ή άνακεφαλαίωσις, ή συμπλήρωσις καί τε-

λΐΐοποίησις ολων τώ ν πρδ αύτοϋ πανθεϊστικών συστημάτων* 
κα ί διά τοΰτο διϊσχυρίζετο ότι άνεκάλυψε τήν οριστικήν φ ιλο 
σοφίαν, δτι αύτδ τδ άπόλυτον έφθασε τέλος είς πλήρη συ- 
νείδησιν έαυτοϋ έν τώ  πνεύμ ατι κα ί διά τοΰ πνεύματος τοϋ 
φιλοσόφου. Αλλ έ>ν τα ϋ τα  άληθή, ούδεμίαν άλλην περαιτέρω 
φιλοσοφικήν άνάπτυξιν ήδυνάμεθα νά προσμείνωμεν, επρεπε νά 
περιορισθώμεν μόνον εις τδ νά έννοήσωμεν κα ί έφαρμώσωμεν 
την φιλοσοφίαν ταύτην τοϋ Εγέλου. Ποία λοιπδν ή σημασία 
τώ ν λεξεων, άς μεταχειρ ίζετα ι ό Εγελος; τ ί  έννοεΐ, δταν λέγε ι 
Λογικήν εξαγω γήν, συ,ΙΛογισμόν, επαγά2ι\ψιγ τοΰ συ.Ι.Ιο- 
γισμ,οΰ τούτου , θέσ ιν , &γτίθεσιγ, σύνθεοΐΥ\ τ ί  τέλος 6 
λογικος οΰτος τύπος, ο λογικδς οΰτος νόμος, δστις κα τά  
τον Εγελον τα υ τ ίζ ετα ι μέ αύτδν τδν τύπον, μέ αύτδν τδν 
νόμον τής παραγωγής τώ ν δντων; ύπάρχει κα τά  τδν Εγελον συλ
λογισμός δυνάμει τοϋ όποιου ή ιδέα είναι πρώτον χ α ά 'έ -  
αυτήν  an s ich , ακολούθως μερικεύεται κα ί υπάρχει ΰιέαυτί/Υ, 
fu r s ich ,τέλος έπανέρχεται είς έαυτήν,κα ί ύπάρχει συνάμα καθ’ 
εαυτήν χ α ί ό ι εαυτήν, an und fiir s ich1 κα ί ουτω συμπληροϋται 
71 άνάπτυξις τής ιδέας. Καί δ τι δ τύπος οΰτος είναι λο
γ ικός κα ι πραγματικός, είναι ό θεμελιώδης νόμος τοϋ λόγου 
κα ί τοϋ πνεύματος άντιστο ιχώ ν είς τδν θεμελιώδη νόμον 
τή ς πραγματικής παραγωγής τώ ν δντων, καί τοσοΰτον ώστε 
τα υ τ ίζ ε τα ι μέ αύτδν, δτι 5 πραγματικός οϋτος τύπος είνα ι 
ό λογικδς τύπος τοϋ πνεύματος, τδ άποδεικνύουσι καί αύτα ί 
at λέξεις, λέγε ι 6 Εγελος· δ ιότι ο συλλογισμός ύποθέτει π ά ν
τοτε ίδεαν τ ινά , άρχήν γενικήν, ύποθέτει κατά δεύτερον 
λόγον χ ξ ίσ ιν , κα ί ή κρίσις είνα ι διαίρεσις, χωρισμός, 
κα ί πραγματικώς ή ιδέα, δταν τ ίθ ετα ι δ ι’εαυτήν, μερικεύε
τ α ι, διαφοροποιείται, θέτει τ ί  έτερον κα ί διάφορον έαυ- 
τής, μερικεύεται διά τής κρίσεως, u rth e il, ώς λέγουσιν οί 
Γερμανοί, δ έσ τ ι διά τής διαιρέσεως, κρίσεως καί διακρίσεως, 
δ ιότι κα ί κα τά  την ήμετέραν διάλεκτον ή κρίσις σημαίνει δ ια ί- 
ρεσιν' τδ δέ συμπέρασμα, sc lilu ss , ούδέν ετερον είναι ή συν-



ίνω σ ις  τω ν  δύο άκρων διά τής συμ-πληρώσεως τοϋ λογικού τύ*  
•που. Κατάχρησις μεγίστη κα ί λέξεων κα ι εννοιών ! Καί πρώτον 
εϊδομεν κα ι διά τής ψυχολογικής θεωρίας κα ι διά τής λογικής 
άναπτύξεω ς τοϋ πνεύματος, οτι να ι μεν βάσις οίουδήποτε συλ
λογισμού είναι ιδέα τ ις  γενική, άρχη τ ις , $ν θέτομεν, να ι μέν 
ό συλλογισμος, οίοσδήποτε συλλογισμός, τ ελ ε ίτα ι διά τ ινω ν 
προτάσεων, δτι α ί προτάσεις ούδέν ετερον είνα ι η δηλώσεις, εκ
φράσεις κρίσεων, ναι μέν το συμπέρασμα είναι συνένωσις δύο 
ορων διά τίνος τρ ίτης προτάσεως έξαγομ-ένης έκ τώ ν δύο προ- 
κειμένων, άλλ ’ ένθυμεϊσθε βεβαίως, οτι ούτε ή κρίσις είναι δ ια ί- 
ρεσις,ούτε το συμπέρασμα είναι έπανέλευσίς τ ις ,ά λ λ  δτι απεναν
τ ία ς  ή κρίσις είναι έ'χφρασις σχέσεως, είναι Ικφρασις τώ ν  ποι
κ ίλω ν σχέσεων, δσαι υπάρχουσι μεταξύ τώ ν  δντων κα ι τώ ν  στοι
χ είο υ  τω ν ' οτι ή κρίσις επομένως μακράν το ϋ νά ή να ι διαίρεσις η 
χωρισμός (ό ,τι κα ί άν δηλοΐ ε ίτε ή Γερμανική εϊτε  ή Ελληνικη 
λέξις) είναι μάλλον συ ν ίη ύ σ ις '  κα ί διά τοϋ συλλογισμού έν- 
θυμεΐσθε, δτι άποδεικνύομεν την σχετικήν περ ιεκτικότητα 
τώ ν  εννοιών, άποδεικνύομεν δηλαδη, δ τ ι άν ό δείνα δ
ρος περ ιέχετα ι είς τον δείνα άλλον, κα ί άν τρίτος τ ις  ορος περ ι- 
έχ ετα ι είς τον πρώτον, έξ ανάγκης καί ό τρίτος οΰτος πρέπει νά 
περ ιέχετα ι είς εκείνον, δστις περιλαμβάνει τον πρώτον. Εϊδο- 
μ.εν ποιος ό θεμελιώδης νόμος τοΰ συλλογισμού, οίον άνεγνώ- 
ρισε κα ί εθεσεν αύτον διά παντος η ήγεμονική διάνοια τοϋ 
Αριστοτέλους, είδομ,εν δτι τον νόμον τούτον άνεγνώρισαν ά -  
παντες οί φιλόσοφοι, δ ιότι είναι πραγματικός νόμ.ος αύτοϋ τοΰ 
ανθρωπίνου πνεύματος. 0  συλλογισμός επομένως δέν ε ΐνα ι η 
μερίκευσις γενικής τίνος έννοιας, δέν είνα ι ή έπανέλευσίς τής 
μερικευθείσης ταύτης έννοιας είς την πρώτην αύτής άρχήν, 
άλλ ’ εργασία τοϋ πνεύματος, δι’ής τριών δρων τιθεμ,ένων, άπο- 
δεικνύομεν την σχέσιν τής περ ιεκτικότατος, την σχετικήν δηλ. 
περ ιεκτικότητα  τώ ν δροιν τούτω ν, κα ί ώς τελευτα ΐον αποτέ
λεσμα άπολαμ.βάνομ.εν τήν βεβα ιότητα ,δτι δ τρίτος περ ιεχετα ι 
είς τον πρώτον, δ έστι δέν επανέρχεται τύ  μερικόν είς το γ ε -

ν ικύν, άλλ άποδεικνύεται οτι το μερικόν περ ιλαμβάνετα ι είς 
το  γενικόν, καί άποδεικνύετα ι διά τίνος μέσου δρου, δστις συν
δέεται καί προς τον τρ ίτον καί προς τόν πρώτον, διά τήςσχέ- 
σεως ήτις υπάρχει μ εταξύ τούτου κα ί έκείνων. Ουτω λοιπον ό 
συλλογισμος άποδεικνύει τήν σχέσιν τής περιεκτικότητος τρ ιώ ν 
ορων. Επομ-ένως δυνάμ,εθα άδ ιστάκτω ς νά ειποψ.εν δ τι ή λο
γική  μέθοδος τοΰ Εγέλου δέν είναι ή είς δλους γνωστή λο
γική  μ,εθοδος" μ,άταιον νά καλύψωσι τήν ατέλειαν τή ς Ε γε- 
λιανής μεθόδου δ ιά  τής μεγάλης κα ί άναντιρρήτου υπολή- 
ψεως ήν έχει έν τώ  έπιστημονικώ  κόσμοι ή π ρ α γ μ α τ ι
κώς κα ι αληθώς λογική μέθοδος. Φ αίνεται δ τι Λογιχην 
ώνομασε την μέθοδόν του δ Εγελος προσπαθών διά τής 
λεςεως ταύτης ν άποδώση είς αύτήν τήν καθολικήν εκείνην κα ί 
άναντιρρητον αυθεντίαν, ήν πρέπει νά εχ^ ή άληθώς λογική μ.έ- 
θοδος τοΰ Αρις-οτελους καί όλων τώ ν φιλοσόφων έν γένε ι, κα ί 
δ ια  τού έπιθέτου νά καλύψνι τρόπον τ ινά  το ούσιας·ικόν.

Αλλα μ,ηπως τής λογικής μ,όνον μεθόδου χρήσιν ποιοΰσιν οί 
πανθειστα ι; Εάν νομίζωσιν δτι διά τής λογικής αυτώ ν μεθό
δου, οίαδηποτε κα ι άν ηνα ι, έστω δτι είναι αύτή ή γνησία λο 
γική  μέθοδος, έαν νομ,ίζωσιν δτι δύναντα ι νά έξηγήσωσι δ ι’α ύ - 
τή ς το παν, άς μ.είνοισι λοιπόν π ιστο ί είς αύτήν, άς μή προσ- 
δραμ,ωσιν είς άλλα , άλλοθεν λαμ.βανόμενα βοηθήματα. Πρό
κ ε ιτα ι νά έξηγήσωσι τήν άνάπτυξιν τού άπειρου, τή νπ ρ α γμ α - 
τοποιησιν τοΰ άπολύτου λ . χ . διά τής ιστορίας ή διά τή ς 
αναπτυςεω ς τοΰ υλικού κόσμου, άς μ.ή προσδράμ-ωσιν είς τά  
βοηθηματα, ά τ ινα  παρέχει αύτο ΐς ή ιστορία ή ή παρατήρη- 
σις τή ς φύσεως. Ας έξηγήσωσι λ . χ . τον άνατολικόν κό
σμον άνεςαρτήτως δλων τώ ν βοηθημάτοιν κα ί γνώσεο^ν, άς 
παρέχει εις αυτούς ή θετική κα ί πραγματική  αύτοϋ ιστορία, 
άς μη συμβουλευθώσι τούς συγγραφείς τής Ιστορίας τ α ύ 
της, άλλά μόνον διά τής λογικής εξαγω γής, διά τοΰ συλ
λογισμού, διά τής τρ ιχοτομίας τώ ν εννοιών κα ί ιδεών, άς 
ε^ γ η σ ω σ ι τά  ιστορικά γεγονότα" ή τά  πραγματικά , τά  φυ*



ι ικ ά ,  τά  υλικά γεγονότα τής άναπτύξεως τοϋ άπ ίίρου, τοϋ 
ιχπολύτου δ'.χ τοϋ ύλικοϋ κόσμου, ας εξηγησοισιν ανευ τής βοη- 
■θείας τώ ν φυσικών επ ιστημών. Αλλ’έννοεΈτε ότι η εζηγησις 
■αυτη είνα ι αδύνατος, δ ιότι ή λογική εξαγωγή υποθετει άρχην, 
-?|ν γνωρίζομεν οικοθεν, ήν δέν έχομεν ανάγκην νά πορισθώμεν 
άλλοθεν, νά έξακριβώσωμεν κα ί έπαληθεύσωμεν, Ivvotav πρώ - 
τη ν , έν ή άποδεικνύομεν οτι ένυπάρχουσιν α λλα ι εννοιαι, αι~ 
τινες πραγματικώ ς ένυπάρχουσιν εις αύτήν, κα ί άς έξάγομεν 
έξ αύτής διά τής λογικής έξαγω γής. Αλλ’δταν πρόκειται περί 
{στορικών γεγονότων, δέν δυνάμεθα να κατασκευασωμεν την 
Ις·ορικήν έπ ιστημην, καθώς κατασκευάζομεν την γεωμετρίαν δια 
μόνων τώ ν πρώτων εννοιών τώ ν  σχημάτων, καθώς κ α τ α 
σκευάζομεν τήν αριθμητικήν διά τώ ν  πρώ τω ν έννοιών τώ ν αριθ
μών, καθώς δλας τάς μαθηματικάς έπ ιστήμας μορφόνομεν δ ιά  
π ίνω ν πρώ τω ν εννοιών, καθαρών, άς δέν λαμβάνομεν δια τή ς  
παρατηρησεως, άλλ άς συλλαμβάνομεν δια τοϋ λόγου. Ε πί τώ ν 
το ιούτων ούτε ή χρήσις τής λογικής μεθόδου είναι κατάλλη
λος,ούτε αύτο ίοί πανθεϊ^αί δύναντα ι νά μεινωσι πις·οι ειςτή ν χρή" 
σιν αύτής.Κ αί πραγματικώ ς, έχν έξετάσωμεν ποια ή πρώτη έν
νοια,έξ ής όρμώνται οί πανθεϊς-α ί,ετι μάλλον θέλομεν βεβαιωθή, 
οτι αδύνατον είναι έκ τής πρώ τη ; ταύτης έννοίας νά έξα γά - 
γω μ εντά ς  λοιπάς. Π οϊαιαί πρώ τα ι μαθηματικα ί εννοιαι; εννοιαι 
καθαραί καί έκ τώ ν  προτέρων, άς γνωρίζομεν. Ποία ή πρώτη 
έννοια τώ ν πανθεϊστών; αύτό τί» άπόλυτον, αύτή ή ΐδ έα , έν
νοια’ δηλ: ήν δέν γνοιρίζομεν, ώς γνωρίζομεν τόν κύκλον, ?) 
τό τετράγωνον, ή τον άριθμόν, ή την μοναδα" θελομεν εξακο
λουθήσει είς τό επόμενον μάθημα.

ΕΠΙ ΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΗΡΩΑΙΑΝΟΤ Τ Ο ϊ 1ΣΤΟΡΙΚΟΤ,

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. ΙΩΛ.ΝΝΟΥ ΒΕΛΟΥΔΟΥ.

('Εζι'/χθη έχ τοϋ  Β'. Τομ. Σειρ . Γ'. τών Π ραχτιχών τής έν  
Βενετία ,' Α καδημίας των έπ ιστημώ ν γραμμάτω ν χα ί τεχνώ ν) .

0  καί μικράν γνώ σ ιν έχων τής φιλολογικής ιστορίας ούκ 
άγνοεϊ οτι Ηρωδιανός ό Αλεξανδρεύς έπ ί μακρόν χρόνον εζησεν 
έν Ρώμη, άκμάσας άπό τοΰ 180 άχρι τοϋ 238  μετά Χρις-όν 
έτους, οτε άνελαβε σοβαρά δημόσια υπουργήματα, κα ί δ τι, γ έ 
ρων ήδη κα τά  τε  τήν ήλικ ίαν κα ί τή ν πείραν, μονήρη δ ία ιτα ν 
καί άτάραχον βίον άσπασάμενος, κα τέλ ιπ ε τούς άστικούς θο
ρύβους κα ί τής αύτόθι αύλής τάς άθεμιτουργίας. Ούκ άγνοεΐ 
πρός τούτοις, δτι ό Ηρωδιανός, άναλογιζόμενος τά  έν δ ιαστή- 
ματΐ πεντήκοντα μάλιστα  ένιαυτών ποικίλα κατά  τήν διαδο
χήν, τούς ofoot κα ί έξω πολέμους, τάς φατρ ίας, κα ί τά ς ωμό
τητας διελθόντα συμβάντα, συνέταξεν δ ιήγησιν έξ όκτώ β ι
βλίων συγκειμένην άπό τοϋ θανάτου Μάρκου τοϋ Αύρηλίου· 
<κχρι τώ ν  άρχών τής βασιλείας Γορδιανοϋ τοϋ τρίτου. Γ ινώσκει 
δτι γράφων, ούτε τώ ν ιδ ίω ν αύτοϋ οφθαλμών, ούτε τής συνει* 
δήσεως ήδύνατο ν άπαρνηθή τήν μαρτυρίαν, πολ) φ  δέ όλ ιγώ - 
τερον νά έξαπατήση τούς συγχρόνους. Γινώσκει δτι είναι ή- 
σπουδαιοτέρα καί ή μόνη ίσως τής έποχής έκείνης αύθεντία , 
καί δτι ή άδολος άλήθεια, τό θάρρος καί ή όρθοκρισίαού μόνον 
δεικνύουσιν αύτόν άνάξιον τής αίτιάσεως, ^ν,κα ί τοι ένδοιάζων, 
τώ  προσάπτει Ιούλιος 5 Κ απιτολίνος, δτι υπό μίσους πρός τόν 
Αλέξανδρον πολλά συνεχώρησε τώ  Μ αξιμίνω , (1) άλλά καθ ι- 
στώσιν αύτόν πλεϊν ή άξιοθαύμαστον, μοναδικόν τής έπο
χής αύτοϋ ύπογραμμόν. Γ ινώσκει προσέτι παρά τοϋ Φωτίου (2) 
δ τι πρΐ.ς τα ϊς  άλλα ις τοϋ ίς-ορικοϋ άρεταϊς προστίθησι φρά- 
σιν σαφή κα ί λαμπράν καί λέξ ιν ούτε ύπεραττικίζουσαν, ούτε.

(1 )  I . X a l. Capitol, in M axim in. κεφ. 23 . (2 ) Μυρώβλ. Κ ω δ . 9 9 .



έξυβρίζουσαν την έμφυτον τοϋ συνήθους χάριν' γινώσκει δτι 5 
σοφώτατος εκείνος πατριάρχης κρίνει αυτόν συγγραφέα λ ία ν 
άπέριττον κα ί οΰχί πολλών δεύτερον έν πάσαις ταΤς κα τά  τήν 
ιστορίαν άρεταΐς. Επί τέλους γινώσκει παρά τώ ν βιβλιογράφων 
οτι άπδ τοϋ 1 503 μέχρι τώ ν ήμερών μας τδ κείμενον τοϋ 
ΐϊρωδιανοϋ έξεδόθη, εί μή άπατώ μεθα , τεσσαρακοντάκις κα ί 
τετράκις κα ί ετυχεν ούκ βλίγων εις πλείονας γλώσσας με
ταφραστώ ν, έν οίς μνηστέον έκ μέν τώ ν  Λ ατίνων τδν κομψό- 
τατο ν Π ολιτιανδν, έκ δε τώ ν Ιταλώ ν ανώνυμόν τ ινα  Τυρρηνδν 
κα ί Λέλιον τδν Καράνην, οΰ τίνος ή μ εταγλώ ττισές είσέτι μαρ
τυρεί,— ό ,τ ι κα ί άν ειπωσιν ό Περτικάρης κα ί ό Γάμβας— δ- 
πόσον κατά  τε  τήν γλώσσαν κα ί τδ δφος κα ί τήν ακρίβειαν 
έλαττοϋτα ι ό τρ ιών περίπου α ιώνων μεταγενέστερος μ ετα

φραστής Πέτρος ό Μάνζης.
Α λλ’ άπδ τώ ν βραχειών τούτω ν ειδήσεων μεταβαίνοντες 

ήδη είς αύτδ τοϋ Ηρωδιανοϋ τδ κείμενον, μείζονος χρή,ζομεν 
σπουδής όπως μάθωμεν ότι έν τώ  δ\ κεφαλα ίω  τοϋ τετάρτου 
βιβλίου χάσμα τ ι  σφοδράν διεγείρει τώ  άναγινώσκοντι τή ν  περι
έργειαν ελλείποντός τίνος γεγονότος. Δ ιότι άφοϋ ό συγγραφεύς 
διηγήθη ό τ ι  τ ή ν  τοϋ Σεβήρου βασιλείαν διεδέξαντο οΐ πα ΐδες 
αύτοϋ Αντωνΐνος κα ί Γ έτας, έξ ών ό μεν πράος ήν κα ί προσηνής 
κα ί πάντω ν τώ ν αγαθών επ ιτηδευμάτω ν θεραπευτής κα ί προσ
τά τη ς , ό δέ, στρατιωτκοϋ κα ί πολεμικοϋ βίου εραστής προσ
ποιούμενος, ό άργιλος ήν καί φιλόδοξος καί φόβω μάλλον ή εύ - 
νοία τούς φίλους έκ τάτο , άφοϋ διηγήθη ό τ ι, άμα ούτοι είς 
τδν θρόνον άνήλθον, τδ  πρδς άλλήλους μίσος άπηνέστερον αυ- 
θις έξήφθη, ότι είς μάτην λάθρα παρασκευάσαντες δηλητήρια 
φάρμακα άπεφάσισαν τέλος νά διανεμηθώσι τήν άρχήν, τής 
φιλοστόργου μητρδς μετά δακρύων βοώσης οπως διαλλαξτι α υ 
τούς «Πρώτην έμέ την ά θ λ ία ν  δ ιελύντες, έχάτερος παρ’έαντω  
τό μέρος θαπ τέτα  » ,— τα ϋ τα  διηγηθείς, ώς ελεγον, προβαίνει 
ίστορών ουτω  «.Τέλος δέ μήφ έρω ν ό Α ντωνΐνος, ά.1.1 ύπό τής 
περ ϊ τήν μ οναρχ ία ν  επ ιθυμ ίας ΐλαννόμενος, ό ιέγνω  ύ ρ α σ α ίπ

>) π αθ ε ΐν  γ εννα ιο ν , δ ιά  ξίφους χωρήσας κα ίψ ό νου 'μ ή  προχω - 
ρούσης γάρ  τής λανθανούσης επ ιβουλής, ά να γκα ία ν  ή γή οα ΐο  
τήν  ν ινδονώ δη τε κα ι άπ εγνω σμ ένην . . . .  της μ έ ν  δ ιά  στοργήν, 
του δέ δ  ι ’επ ιβουλήν» . Λέγει δέ ακολούθως ό τι δ μέν έτερος τώ ν  
άδ ϊλφώ ν διετρώθη έν τώ  στηθεί τής καθγιμαγμένη; μητρδς, δ δέ 
Αντωνΐνος, προσποιούμενο; ότι έδολοφονήθη, έξέδραμε τοϋ 
δωματίου.

ό τ ι  τδ χωρίον έστίν έλλειπές καί έκ τώ ν  μάλλον άδ-ορθώ- 
τω ν ούδείς βεβαίως μεταξύ ύμών ό μή καθορών. Ενταύθα ού 
μόνον ούχί άσφαλή, ά λλ ’ούδέ βοήθειαν Ιχομεν όλως παλα ιας 
τίνος έκδόσεως ·/) άντιγράφου. Οί μ ετα γλ ω ττ ισ τα ί, φθάσαντες 
είς τδ χωρίον τοϋτο, άπαντες έκ συμφώνου μεταγράφουσι τδν 
Πολιτιανδν, οστις παραβάλω; κα ί παρ οσα Δίων τε  δ Κάσσιος 
κα ί δ Κεδρηνδ; έγραψαν κα ί ά π ’αΰτοϋ τοΰ Ηρωδιανοϋ γρ αμ - 
μ ά ;τ ινα ς  κατωτέρω  δυνατδν μαντεΰσα ι, άναπληροΐ τδ ελλεε- 
πον τοϋ χωρίου, παριστών τδν Γ έταν φονευθέντα έν τώ  δω - 
μ ατιω  τοΰ άόελφοΰ. Αλλα τ ίς  δικάσκει ήμας κα ί έπ ί τίνος ίς·ο- 
ρικής άποδείξεω ; βασιζόμενοι τεκμηριούμεθα τοΰτο; Ούδέν λ έ 
γ ε ι ήμ ΐνδ  Αίλιος Λαμπρίδιος, δ Σπαρτιανδς, ό Αύρήλιος Β ίκτωρ 
κα ί ό Εύτρόπιος, μόνον δέ ακροθιγώς μνημονεύουσι τήν δολο
φονίαν. Λύουσιν όμως τήν σιωπήν ταύτην πλήθος άπειρον σχο
λ ια σ τώ ν , γένος 4ίς ευρέσεις γονιμώ τατον, άλλ ’ώς έπ ί τδ πολΰ 
οχληρόν και άλογιστον. Πρδς εναργή δέ τούτου άπόδειξιν αρκεί ή 
υπδ Θεοφίλου Γουϊλέλμου ίρμισχίου έν Λειψία τώ  1719  — 1 8 0 5  
γενομένη εκδοσις έν γ ,τοΰ κειμένου μόλις τάς 200  σελίδαςύπερ- 
βαινοντος, το λοιπδν τοΰ συγγράμματος περιέχον παραλλαγάς 
τ ινα ς  έκ τρ ιών έξαχθείσας άντιγράφω ν, παντο ίας σημειώσεις 
κα ι τους π ίνακας, πληροί π έντε ογκώδεις τόπους, έκάστου αύ
τώ ν έκ χ ιλ ιω ν  περίπου σελίδων συγκειμένου.

Οΰχ ήττον όμως άνελ ίττοντες τδν δεύτερον τόμον άκούσω- 
μεν τώ ν σχολιαστών τούτω ν, έπικεφαλαιούμενοι έν όλ ίγα ις 
τα  πολλά, όσα λεγουσιν έν σελ. 8ο  1. ό  μέν άποφαίνων τδ χ ω 
ρίο ν προφανώς διακεκομμένον παραπέμπει σε πρδς τδν Δ ίωνα?



ό δε ύπολαμβάνει βαρυν καί ανωφελή τόν κόπον τής ίττανορ·' 
θώσεως αύτοΰ, άλλος τις άρνεΐται τήν αλήθειαν αυτήν καί τίιν 
υπαρξιν τοΰκενοΰ, τέταρτός τις πρός μείζονα διευκρίνησιν συμ
βουλεύει μετάθεσίν τινα  λέξεων καί άλλος ούχί άνευ ευφυΐας 
άναπληροΐ τό έλλειπές τοΰ χωρίου, υποδεικνύων συνάμα δτι 
πρός άνδρα έκ τών καθ’ ημάς τοσούτω δυσχερής αποβαίνει η 
αρχαίας τινός έκφράσεως μίμησις, δσω καί ή μαντευτική αύτοΰ 
άρετή άπελείφθη τής άληθείας. Τίς λοιπόν ή ωφέλεια τοσούτων 
καί ουτω άντιστρατευομένων δοξασιών; Ποία τ ις ή τών τριών 
άντιγράφων προκύπτουσα δ ιαφώ τισ ις; Ούδεμία, εξαιρούμενοι 
εκείνου, δπερ έλαβεν ό ΐρμίσχιος έκ τής βασιλικής τής Βαυα
ρίας Βιβλιοθήκης, κομισθέν έκ Κωνς-αντινουπόλεως καί είς τόν 
ιδ\ αιώνα άναγόμενον. Αλλα καί τοΰτο άσθενες και αμυδρον 
φώς διαχέει, κακώς δδηγοΰν σε διά τής πυκνής τοΰ κειμένου 
σκοτίας.

Ούχήττον δμως έξετάσωμεν έπ’όλίγον αύτό. ί"ΟΘιύ χαίποτε 
περ ί τήν  μητέρα  παραγεγονό ΐω ν^ τοϋ μ εν  Γ ε ια  δ ιά  στοργή?'» 
όδ ' Ά ντω νϊνος δ ιέπ ιβουΛ ήν, έζεχέντησε Tor άδεΛψόν». Οτι- 
δ μεν Γέτας ηλθε πρός τήν μητέρα διά στοργήν, διά τής 
πράξεως ταύτης δηλουμένου τοΰ σεβασμού καιτήςφιλος·όρ- 
γου πρός αύτήν μερίμνης, εχεται πως αλήθειας. Αλλα τ ίς ο 
παραδεχόμενος δτι ό Αναωνϊνος πρός αύτήν έπορεύθη δι επ ι
βουλήν; πόσον ασαφής καί αόριστος ή εκφρασις α ύ τη !

Τό τον μέν Γίτα—ό ό' Άντωνΐνος ού φαίνεται σοι σολοικι
σμός αφόρητος καί έπ ι τοΰ στόματος τοΰ Πτωχοπροδρόμου; 
Ού ς-ερεϊται ΐσως υποκειμένου ή πρότασις έζιχέντησε τόν ά- 
όε.Ιφόν ; Μικρά γνώσις τής ελληνικής απα ιτείτα ι, νομίζω, 
δπως έν τ φ  /ωρίω άναγνωρίσωμεν τό αύθαίρετον άμαθοος τίνος 
άντιγραφέως, λίαν άτυχώς προνοήσαντος είς έπιδιόρθωσιν τοΰ 
διαφθαρέντος κειμένου, ώστε καί αύτοί τής ΐρμισχίου έκδόσεως 
οί σχολιας-αί άμηχανοΰντες περιμένουσιν έτεραν ετέρου α ντ ι
γράφου βοήθειαν. Αλλ’ ουδόλως Ιτυχον ταύτης ούδέ αί άναφα- 
νεϊσαι ύστερον έν Γερμανί^ τοΰ Ηρωδιανοΰ μετεκδοσεις αχρ*

»τής κα τά  τό 1826  ύπό Βεκκήρου γενομενης έπ ί τή  βάσει μά
λ ισ τα  αντιγράφου τής πεντεκαιδεκάτης έκατονταετηρίδος, έν 
τή Μαρκιανή κατατεθειμένου, οΰτινος τάς παραλλαγάς είχεν 
ηδη είς φώς προαγάγει δ Ζ ανέττη ; έν τώ  Κ αταλόγω αύτοΰ. 
Αλλ’ δτι συνεΐδεν ό Βεκκήρος μή πράξας διά τής μ ε τα τυ π ώ - 
σεως ταύτης δσα άναμφιλέκτως παρά τής συντόνου αύτοΰ με
λέτης κα ί τής άκρας έμπειρ ίας, πρός άς ούχί μικράν δμολογοΰσι 
τήν ώφέλειαν τά  έλληνικά γράμ ματα , ήδύνατο τ ις  νά π ερ ι- 
μείνη, άπέδειξεν άναμφηρίστως τοΰτο διά τή ς δευτέρας αύτοΰ 
έκδόσεως, έν Αειψίοι τώ  1855  γενομενηςτύπο ις Τεϋβνήρου, έν 

καί τοι ώφεληθείς έξ δσων έν δ ιαστημ ατι τρ ιάκοντα  π ε
ρίπου έτώ ν ήδυνηθη πρός διόρθωσιν τής τοΰ κειμένου γραφής 
νά συλλέξη, ούχ ήττον δμως ήναγκάσθη νά σημειώση διά σ τ ιγ 
μών τό περί ού ό λόγος κενόν, ούδέν είπών έν τ φ  προλόγω κα ί 
ούδεν έν οίκείω τόπω  παρατηρήσας.

Α λλ’ άπορώ αληθώς τά  μ έγ ισ τα  κα ι μόλις σχεδόν π ιστεύω  
δ τι τάς έρεύνας τοΰ περικλεούς Γερμανού ελαθε πηγή τ ις , έξ ής 
έτοίμως ήδύνατο ν’ άρυσθϊί τήν ποθουμένην άναπλήρωσιν. Εν
νοώ τήνΕ λληνικην Βιβλιοθήκην, την συντεθειμένην ύπό τοΰ 
©εσσαλοΰ αρχιμανδρίτου Ανθίμου τοΰ Γαζή, άνδρός λογίου 
μέν άλλά δυστυχούς, μ εγάλως διά τώ ν συγγραφών αύτοΰ συν- 
τελέσαντος είς τήν τοΰ Ελληνικού έθνους προαγωγήν, συγχρό
νου τοΰ Κοραή κα ί τοΰ Δούκα, τώ ν  άδελφών Οικονόμων κα ί 
τοΰ Κούμα, ζήσαντος έν Βιέννη, Βενετία κα ί άλλαχοΰ τής Εύ- 
ρώπης, έκμετρήσαντος δέ τό ζην έν Ελλάδι πτω χοτάτου κα ί 
παρ’δλίγον λησμονηθέντος, καθ’ ^ν έποχήν μετά τήν έν Ναυα- 
ρίνω ναυμαχίαν νέα πραγμάτων άκολουθία διεδέξατο τάς παρ- 
ελθούσας συμφοράς. Καί ό'ντως έν σελ. 50 τοΰ δευτέρου τόμου 
τοΰ πονήματος εκείνου, ένθα λόγος γ ίνετα ι περί Ηρωδιανοΰ, 
δηλοΐ οΰτος δτι δύο κυρίως ύπάρχουσι τά  έν αύτώ  έλλειπή χ ω 
ρία, καί δτι έπ ιμελώς έρευνήσας εΰρε τήν άναπλήρωσιν έν τιν& 
αντίγραφο) τής έν Βλασσών, (τη δμηρικη Ολοοσώνι), μεγάλης
τής Θεοτόκου μονής πλούσιας τιοτέ, ώς γινώσκομεν, χρηματι-, 
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σάσης αρχαίων κα ι πλείστου λόγου άξιων χειρογράφων τανϋν 
άπολεσθέντων ενεκα τω ν κατά  τό 1821 γενομένων τοϋ πολέμου 
ανατροπών,και τάς άναπληρώσειςταύτας,λαβών παράτινος φίλου 
άντιγράψαντος αϋτάς, έν έκτάσει δημοσιεύει, ΐδού δε τό σπου- 
δαΐον χωρίον δπερ, δπως χωρίσω έκ τοϋ ήδη έκδεδομένου, οβε
λ ίζ ω ’ περί δε τοϋ έτέρου θέλω λαλήση παρακατιών. Μή προ - 
χωρούσης γάρ τής Λαγθανούπης Ιπ ιβ ουΙής ,άναγχα ία ν  ήγήσατο  
τήν κ ινδυνώδη τε χα ι άπεγ ϊω σμένην . (Τ ή ς  μ έν  ούν μητρός μ ε -  
ταπεμτ/ταμένης τούς π α ΐδ α ς ,ό  μ έν  Γ έτας,πεισθεΙς το ΐς τής μ ή 
τρας .Ιόγοις, μόνος άψ ίχετο' ό δέ ' Α ντωνΐνος, πονηρός ων, ηχε 
πρός τήν  μητέρα  με τά των χιΛ ιάρχων. Έ ν δέ τφ  π α ρ α σ ε ΐν  αύ
τόν  τήν  μ η τέρα , νεύει τοΐς χιΧ ιάρχοιςτόν τοϋ Γ έτα θάνατον. ιΟ 
δέ Γ ε ια ς  έπ ιθεει τοΐς τής μητρός στήθεσι χ α ι β οα ' Μ ατερ, μ&- 
τερ , αώσον' χ α ϊ)τ ή ς  μ έν  (χω ,Ιυούσης) δ ιά  στοργήν,τοϋ δέ('Α ν
τ ω ν ίο υ  μήπε ιθομένον)δ ιέπ ι6ονΛ ήν,όρμήσαντες  ο ίχ ιΑ ίαρχο ι, 
αυτόν  jear^ ri ira r  J .Παραβληθήτω δέ νϋν ή περικοπή αυτη , $ν 
αγνως-ον θέλω καλέση, πρός άλλην διασωθεΐσαν ήμ ϊν παρά τοϋ 
μοναχοϋ ’ ΐωάννου Ξιφιλίνου, δς-ις μ ετά οκτακόσια ετη τά ς Ι
στορίας Δίωνος τοϋ Κασσίου συνέτεμεν, η , κάλλιον ε ίπ εΐν , μ ε- 
τέγραψεν, επέκρινεν, άνηρεσε κα ί εσθ’ δτε έξ άλλων συγγραφέων 
συνεπλήρωσε. Ka't καθόλου μεν δ ,τε Δίων κα ί δ Ηρωδιανός κατά  
την Ικθεσιν τοϋ γεγονότος πληρέστατα συμφωνοϋσι, τοϋ άπό 
Βιθυνίας κ α τά τ ινα ς  μόνον λεπτομερείας παραλλάσσοντος.

Διότι κ α τ ’ α ϊτό ν  δ Αντωνΐνος πείθει την μητέρα ΐνα  ποοσ- 
καλέση αύτόν μετά τοϋ Γέτα είς τό δωμάτιον δπως συνδ ιαλλα- 
γώ σ ι, παρά δέ τώ  Ηρωδιανώή μέν της μητρός πρόσκλησις ές-ίν 
αυθόρμητος, 5 δέ συγγραφεύς συνεπής πρός εαυτόν, ά τ ε  είπών 
μικρόν πρόσθενδτι έκείνης ε ΐςμ ά τη ν  μετά δακρύων πειρωμένης 
ίν α  είρηνεύση αύτούς, έπ ί μάλλον ηύξάνετο οίκοι τό ,τε  μίσος 
κα ί ή στάσ ις, καί δτι ευλαβούμενοι την έπαπειλουμένην ζωήν

(1 ) P ouquev ille , V oyage de la G rece , T op· Γ\ σελ. 9 2 .— Travels in 
N orthern G reece by 'W iliam  M artin L eake L on d on , 1 85 3 , *ίς 8 (Toja. 

Γ \  σιλ. 3 4 5  και ίξ ) .

άμφότεροι έξ άνάγκης έφρουροϋντο δπό ένοπλων άνδρών. Πόθεν 
λοιπόν ή ήπιος αυτη κα ί αιφνίδιος τοϋ Αντωνίνου διάθεσις * 
Ηδύνατο νά μη ύποπτεύση ή ’ίουλ ία  περί της άπροσδοκήτου 
ταύτης μεταβολής καί νά μη φοβηθη άπάτην τ ι ν ά ; Α νάγνωθι 
τόν Δίωνα. Οί μέν αδελφοί εισέρχονται μόνοι είς τό δωμάτιον,ο ί 
δέ φρουροί έμβάλλουσιν άκολούθως.Αλλ’δ Ηρωδιανός δέν παρεκ
τρέπετα ι τώ ν  δσων ανωτέρω άφηγήθη. 0  Γέτας αγαθός ών κα ί 
εύπις-ος, εισέρχεται μόνος’ ούδεμίαν προδοσίαν ουτε αύτός, ούτε 
ή μητηρ αύτοϋ ύποπτεύει, ουδέ δτε δ ετερος παρίς-αται, ύπό τώ ν  
χ ιλ ιάρχω ν,κατά  τό σύνηθες,άκολουθούμενος,ώς τοΰ πονηρού Αν
τωνίνου εύχερώς δυναμένου προφασίζεσθαι την ζωην αύτοϋ ά π ε ι-  
λουμένην ύπ  έκείνου, 8ν αύτός έμηχανάτο εκποδών ποιήσασθαι, 
τοϋθ’ οπερ φα ίνετα ι μοι ζωηροτάτη είκών της άντιθέτου άμφοτέ- 
ρων φύσεω ς! Παρά μέν τφΒ ιθυνφ δρ ^ ς τόν Γ έταν προσφεύγοντχ 
είς την μητέρα, περιχυθέντα τώ  αύχένι κα ί περιεχόμενον τώ ν  
στέρνο^ν αύτής, δλοφυρόμενον κα ί βοώντα, μητερ, μήτερ, τ ε -  
κοϋσα, τεκοϋσα, σ φ ά ττο μ α ι! Αλλ’ δπόση ή παρά τώ  Α λεξαν
δρινοί φειδωλία  τώ ν λέξεω ν! όπόσηή φυσικότης ! Ηθελες ε ίπ ε ΐ 
δτι έν τώ  έπ ιθ ίε ι το ΐς τής μητρός στήθεσ ιν  εμπεριέχονται ά -  
πασα ι α ί περιστάσεις, περί ών ή τραγική έκείνη σκηνή λαλεΐ- 
σιγώσα. ί'ΐς πρός τό Λ ατιν ισ τί δ’ έκφερόμενον μά τερ , μ α τ ερ ,  
σωσον, ολιγώτεραι λέξεις άδύνατον νά έξέλθωσιν άπό τ ετα ρ α γ - 
μένης ψυχής έν τή  έσχάτη σ τ ιγμ ή . Αφελής ένί λόγω  καί βραχύς 
κα ί ήρεμαΐος χωρεΐ, κατά  τό σύνηθες, ό Ηρωδιανός, κομπώδης 
δέ κα ί πολυλόγος κα ί περίπλοκος δ Δίων, ώς κα ί καθ’ δλον τό  
πλάτος τής ιστορίας αύτοϋ. Α λλ’ ενταύθα εύθετος έρώτησις I -  
γείρετα ι. Δ ιατί οί μετά Γαζήν Γερμανοί έκδόται, ούδένα έποιη- 
σαντο λόγον τοϋ σπουδαίου τούτου χω ρ ίου; ‘Ραδία ή ά π ά ντη - 
σ ις' ή άγνοοϋντες αύτό , δέν ήδυνήθησαν, ή δυνηθέντες δέν ήθέ- 
λησαν. Καί δέν λέγω  μέν δτι έν τη Δύσει ή Νεοελληνική φιλο
λογία  παντάπασ ι π ιρ ιφρονείται, δ ιότι εύτελής δέν είνα ι ή 
φιλολογία έκείνη, ήτις παρθένος ή , κάλλιον είπεΐν , πρω
τότυπος γεννηθεισα Ιν. τώ ν άλγηδόνων εθνου; τινός, προσα-;
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ποκτα  απ'» τώ ν δ υ σ χ ε ρ ώ ν  δύναμιν /.αί καρτερίαν, ΐνα  συρ* 
βαδίση μετά τώ ν προόδων τοΰ πολιτισμού κα ί άναγάγτι είς 
τήν μητρικήν πηγήν τήν διαφθαρεϊσαν αυτής γλώσσαν. 
Αλλά βεβαίως δεν είναι αρκούντως έγνωσμένη, κα ί, δπως 
έξ αυτής προκύψη ώφέλειά τ ις  εις τε  τ ίιν  ιστορίαν καί τήν πο ίη- 
σιν, πρέπει νά παύσωσιν άποστροφαί τινες μόνον έκ ψευδών και 
ίσχυρογνωμόνων προλήψεωνπηγοίζουσαι. Αλλως δε, ει μικρά π ς  
επ ιμέλεια  κατεβάλλετο πρδς ερευνάν αύτής, ούκ ολίγον ήθελε 
συντελέσει, ΐν α  περί τώ ν άλλων σ ιω πησω μεν,ε ΐς δ ιαφώ τισ ιν τής 
τοϋ μέσου αίώνος εποχής, οΰδε δ ιπλώ μ ατα  βυζαντινών αυτο- 
κρατόρων η σουλτάνων ηθελον σήμερον δημοσιεύεσθαι ώς άνέκ- 
δοτα, έν ώ προ ένος ήδη αίώνος έτυπώθησαν, έπισυνημμένα 
εις τ ι  Ιγχειρίδιον περιέχον τους ΚΔ'. οίκους είς τον τίμ ιον καί 
ζωοποιδν Σταυρόν (1 ). Ούδέ αυτοί έπ ί τέλους οί έκδόται τοϋ 
Ηρωδιανοϋ ηθελον ούδε προς στιγμήν διστάσει είς αποδοχήν 
τοϋ τεααχίου εκείνου, ε ΐ ποτε συνεβουλεύοντο τήν βιβλιοθή
κην τοϋ Γαζη, 9| καν τήν τοϋ ίστορικοϋ τούτου έκδοσιν, την έν 
Βιέννη ύπδ Νεοφύτου Δούκα τώ  1813 γενομένην κα ί διά κρ ι
τ ικώ ν σημειώσεων πεπλουτισμένην.

Αλλ εί ό Βεκκήρος έγίνωσκεν το τεμάχιον τοϋτο, πόθεν όρμώ- 
αενος δεν άπεδέχθη αύτό; Γινώσκομεν πρδς τούτοις δτι έν τώ  
δευτέρω βιβλίω  περί τά  τέλη τοϋ δευτέρου κεφαλαίου, συνε- 
πλήοωσεν κα ί ετερον βραχύτατον κενδν έκ τοϋ έν τη  Μαρκιανή 
αντιγράφου, πχρ’οό διδασκόμεθα, δ τι οί σ τρατιώ τα ι, άναγο- 
ρεύσχντες αύτοκράτορα τδν Π ερτίνακα, έχειάή προάγει χα ΐ τό 
περίορθρον,είς τηt  G aai.hior at.Vr\r α τήγαγον  τ o r  Π ερτίνακα. 
Η έτέρα δέ γραφή ή έξχχθεΐσα, έκ τοΰ εν Ελασσώνι α ντ ιγράφου

(1 ) έγχειρ ίδ ιον περιέχον τον π ϊρ ίχ λη τ ικ ο ν  χάνον* και τούς ΚΛ'. οΐκοος εις 
τόν τίμ ιον κα ι ζωοποών Σταύρον, εν ω κα ι τ *  χρυσόβουλλ* τών αοιδίμων Βασι
λέων ί>ωμ*νοϋ και Ανδρονίκου, μεθων κα ι διαβήκη Αναστασίας, τ ι ς  μετονο- 
ρασβείσης Αγάθ-ης, έπ ι δε τούτοις και τ*  Χατ Σβρΐφ τοϋ Σουλτίιν Σελτίμ. Τανυν 
πρώτον τύποις έκδοθεν, σπουδή μεν τοΰ Π*νοσιωτάτου έν Αερομονάχοις Κυρίου 
Χρητοφορου τοϋ Ξτιροποταμηνοΰ, δαπάνη δέ τοΰ Τ ιμ ιωτάτου Κυρίου Θεόδωρό-» 
Φοδόλφου έκ πο'λεως Μωρασσος τής Τρανσυλβανίας. Ενετίιισιν 1 77 6 . Π*ρα « ι -  

κολάω Γ λυκεϊ τώ  έξ ίωαννίνων. εις 8 .

ϊ ί ς  έποχην πρδ τώ ν 18 07  άναγομένου, sk  z^r β α σ ίλ ι ιο τ  α ν -  
t o r  ηγαγον atJt/ r,  κα ί το ι ούδέν λέγουσα περί τοΰ καιροΰ, άνευ 
τής περ ιττής δμως έπαναλήψεως Π ερτίναχα  χωρεϊ εύχερεστέρα 
καί πολύ πλησιάζει είς τήν φράσιν είς τηκ β α σ ϋ ε ιο ν  έκα.νή.1- 
08r a v .iijr , δίς έπαναλαμβανομένην έν τώ  κεφαλα ίφ  π έμ πτω  
κα ί τρισκαιδεκάτω τοϋ πρώτου βιβλίου. Καί ταύτην νομίζω 
άπόδειξιν ϊσχυροτάτην πρδς άποβολήν πάσης αμφιβολίας περ'· 
τής γνησιότητος τοΰ πρώτου εκείνου κα ί μακροτέρου χωρίου· 
υπέρ ής κα ί άσοαλεστάτην μαρτυρίανπαρέχουσι παρά τδ ομοιό
μορφον τοΰ υφους κα ί α ί όμοιότητες κα ί ταυτότητες λέξεων 
κα ί φράσεων, παραβαλλομένων πρδς άλλα  τοΰ Ηρωδιανοϋ χ ω 
ρία, τοΰθ’οπερ τηκμηριοΐ τήν ενότητα τοϋ συγγραφέως. Αλλ έγω 
φειδόμενος ούχί τοσοΰτον τοΰ κόπου τοΰ άναφέρειν αύτάς δσον 
τοΰ όχληροϋ πρδς υμας τούς άκούοντας, άρκοΰμαι δτι οί φ ιλο
μαθείς εχουσιν έν τοΐς πλουσίοις τοΰ ίρμισχίου π ίνα ξ ι προδηλο- 
τά την τήν παραβολήν καί βλέπουσιν δτι άγαθόν τ ι  είς τά  γράμ
μ α τά  περ ιγ ίνετα ι ενθεν ήττον προσδοκαται. Πλήν φοβοΰμαι 
μήπως ώσιν εύάριθμοι οί φ ιλομαθείς οΰτοι’ οί δέ πλεΐστο ι ίσως 
γελάσουσι, δ ιότι πρδς αΰτούς τδ ξηρώς πραγματεύεσθαι περί 
κλασικής μαθήσεως, η παντδς είς αύτήν όπωσδήποτε άναφερο - 
μένου, άγνοώ όπόσον είνα ι φορητδν, άγνοώ δέ πολλώ μάλλον λο · 
γιζόμενος δτι ένιοι μ ετ’άνα'.δοϋς θρασύτητος έπαναλαμβάνουσι 
καθ’έκάστην δτι ά φ ίσ ταντα ι ήδη αί το ια ϋτα ι μ ελέτα ι άπδ τώ ν  
υψηλών έκείνων σκοπών, περί ους, οί πλεΐστο ι τώ ν άνθρώποιν, 
κα ί τοι άγνοούντων αύτούς, τοσοΰτον ματα ίω ς μοχθοϋσέν κ α ίδ τ ΐ ’ 
συνελόντι είπ εΐν , ούδέν είσιν ετερον, εί μή απλή άνδρών αργών 
πα ιδ ιά . 0  παράδοξος δέ ουτος τρόπος τοϋ κρίνειν αυτόθι μ ά λ ι
στα ισχύει, ένθα τώ ν κρειττόνων, τώ ν  μετρίων το υτέσ τ ι κα ι 
ευμενών ό'ντων έν τή  σοφία, περ ιγ ίνετα ι τυφλή  τ ις  κα ί άπειρος 
τύρβη, ητις άνευβλαβώς έκβιαζομένη τήν τοΰ καλοΰ φύσιν, άπο- 
τολμα τούς άναλλοιώτους αύτοΰ νόμους νά έπεκτείνη , τήν δε 
αγνήν κα ί εύπρεπη αφέλειαν μεταστρέφει είς άμαυρδν κα ί βάρ
βαρον τοϋ έκφράζεσθαι τρόπον. Αλλά πχρηγορεϊ με δμως ή έλ -



πίς μέλλοντος, δεξιωτέρου γενησομένου προς τά ς καλάς μ ε- 
λέτας κα ί προς δγιεςΊραν τοϋ πνεύματος τροφήν, εκ τ δ ν  έπα- 
νειλημμέων δοκιμασιών ετ ι δε δτι οί λόγοι μου ούτοι άλλως γε 
ύφ υμών κριθήσονται, κύριοι, ο ΐτινες ενθάδε σύνελθετε άντιπρό- 
σωποι τής σοφίας τώ ν Ενετικών έπαρχιών. I . A. Ρ.

— ' *'**

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ.

Ακούομεν πάντες περί τής μικροσκοπικής,οδτως είπεΐν,δημο
κρατίας τοΰ Αγίου Μαρίνου, άλλ’ ολίγοι γνωρίζομεν τά  περί τής 
άρχή; αύτής, τών θεσμών, τής πολιτικής κατας-άσεως,τοϋ πλη
θυσμού, τών στρατιωτικών δυνάμεών της, κλπ .

Περίεχομένη είς τά  opta τοΰ Παπικού Κράτους, άπέχουσα δέ 
δέκα μ ίλ ια  τοΰ Αριμίνου (Rimini) κα ί τής Αδριατικής, ή δη
μοκρατία τοΰ Αγίου Μαρίνου περιορίζεται δλη είς τό δρος, κα- 
λούμενον ό Τ ιτάν , Ιχον υψος 35 0  όργυιών, κα ί είς κοιλάδας τ ι-  
νάς και λόφους πέριξ αυτοΰ. ή  Ικτασις τοΰ Κ ράτου;είναι 3 λευ
γώ ν  μήκους καί 2 ^ 2  πλάτους καί αριθμεί 7 ,0 0 0  κατοίκων.

Αί κυριώτεραι θέσεις είσίν ή πόλις τοΰ Αγίου Μαρίνου, τό 
Borgo % προάστειον κα ί οί πύργοι (Castella) τοϋ Σερραβαλέ, 
Φαϊτάνο κλπ . Η πρωτεύουσα, κειμένη έπ ί τής κορυφής τοΰ ο
ρούς, περ ιέχει 1 ,0 0 0  περίπου κατοίκους. Τόν χειμώ να κα ί μέ
ρος τοϋ εαρος καλύπ τει αύτήν χ ιώ ν, ή δέ γή , ώς έπ ί τό πολύ, 
πετρώδης, ε ίνα ι σχεδόν άγονος, άλλά διά τής έπιμελείας κα ί φ ι-  
λοπονίας τω ν , οί κάτοικοι, οΐτινες εΐσίν απλοϊκοί,άγροτικοί, άνευ 
επ ιθυμ ιώ ν, φίλοι δέ τής ελευθερίας καί τώ ν άρχαίων θρησκευ
τ ικ ώ ν  θεσμών, κατώρθωσαν νά συλλέγωσι δημητριακούς καρ
πούς, άρίστας οπώρας, βλίγον ελαιον καί οίνον. Αί κυριώτεραι 
αύτώ ν βιομηχανίαι είσίν ή σκωληκοτροφία κα ί κτηνοτροφία, ή 
κατασκευή πηλίνων ά γγε ίω ν , πυριτοκόνεως, κα ί χαρτοπα ι
γν ίω ν . Τά δύο τα ϋ τα  εϊδη είσαγόμενα είς τό παπικόν Κράτος 
λάθρα, συνιστώσι τόν κυριώτερον κλάδον τοΰ έμπορίουτων.

ή  δημοκρατία τοΰ Αγίου Μαρίνου είναι μ ία τών άρχαιο- 
τέρων έπ ικρατειών τής Εύρώπης, Επί τής βασιλείας τοδ Διο- 
κλητιανοΰ, Δαλμάτης τ ις  στρατιώτης, όνόματι Μαρίνος, άσπα- 
σθείς τόν Χ ριστιανισμόν, άπώκησε μετά τινοιν συστρατιωτών 
του εις τήν γήν τοϋ Αριμίνου. Επί τριακονταετίαν μετελθών 
τό Ιργον τοΰ κτίστου, έζήτησεν μετά τα ϋτα  κα ί προεχειρίσθ» 
ίερεύς καίένιδρύθη εις τό όρος τού Τιτάνος. Αντί δέ μοναστη
ριού, διενοήθη νά συστήσν) πολιτικήν κοινωνίαν, είς ην συνέρ- 
ρίυσαν ούκ ολίγοι κα ί ώκοδόμησαν τάς πρώτας οικήσεις.

ή  διοργάνωσις τοΰ Αγίου Μαρίνου, ώς κράτους άνεξαρτήτου 
ανέρχεται είς τόν ΐ\ τουλάχιστον αιώνα. Από τοϋ ΙΓ\ αίώνος, 
οί Πάπαι έπειράθησαν νά μετέλθωσιν έπί τής δημοκρατίας κυ
ριαρχικά δικαιώματα, άπαιτήσαντες φόρον, 8ν οί κάτοικοι ήρ- 
νήθησαν νά πληρώσωσι. Βραδύτερον, Μαρτίνος 5 ΕΓ. παρεχώ- 
ρησεν είς τήν μικράν έπικράτειαν, διά Βούλας, τό δικαίωμα τοϋ 
έκλέγειν τάς ιδίας άρχάς καί είσάγειν ή μεταβάλλειν τούς νό
μους. Οί άρχοντες τής δημοκρατίας έσφαλαν, μή διοιμαρτυρη- 
θέντες κατά τής έπεμβάσεως ξένης έπικρατείας είς τά  έσωτε- 
ρικά τής πολιτείας πράγματα. Οθεν, βαθμηδόν ή έπέμβασις 
έπεκτάνθη, καί κατά τόν 1Ζ\ αιώνα ή ‘Ρώμη ήρξατο νά έξασκη 
τήν Προστασίαν, ·?;ν καί μέχρι τής σήμερον μετέρχεται.

Η επικράτεια, καλουμένη κατ’ άρχάς δήμος, μετωνομάσθη 
δημοκρατία, ή δέ Εθνική Συνέλευσις, ή συνελθοΰσ* ΐνα μεταρ
ρύθμιση τούς πατρίους νόμους, αφήρεσεν άπό τοϋ πολιτικού 
δρκου τήν υποχρέωσιν τοϋ λαμβάνειν τά  δπλα κατά παντος 
πολεμίου τοΰ δυτικού δόγματος. Τόχαρακτηριστικώτερον τοϋ 
Κώδηκος, νομοθετηθέντος κατά τήν αύτήν έποχήν, είναι ή λη- 
φθεϊσα πρόνοια δπως ό Αγιος Μαρίνος μείνη άνεπηρέαστος υπό 
πάσης εξωτερικής επιρροής, ό  προσκαλών τόν ξένον, άποβάλ- 
λει τά  υπάρχοντά του, δημευόμενα πρός δφελος τής δημοκρα
τίας καί τιμωρείται δΓ άτιμώσεων καί θανάτου. Απαγορεύεται 
έπί ποινή θανάτου, νά πώληση τ ις  κτήμά του είς ισχυρόν. Ούδείς 
ξένος δυσώνυμος είναι δεκτός έντός τής περιοχής τοϋ Αγίου



Μαρίνου· Αλλ’ όμως οί δρακόντιοι, ούτως είπείν , νόμοι ούτοι 
δέν άπήλλαξαν την δημοκρατίαν άπδ τής πεπρωμένης παρακ
μής, διότι οί πλείστο ι τώ ν πλουσίων πολιτώ ν τής δημοκρα
τ ία ς  μετηνάστευσαν, θηρεύοντες άλλαχοϋ τ ιμ ά ; και προνόμια 
εδγενείας, ών εστεροϋντο, κα τά  θεσμούς, εις τον Α γω ν Μαρίνον.

Η πολίτικη διοργάνωσις τής δημοκρατίας είνα ι άπλουστάτη. 
ή  κυριαρχική εξουσία ανήκει είς δλον τδν λαόν. Είς εκτάκτους 
συμπτώσεις, άναγκαίως λ ίαν σπανίας, δ μέγας κώδων τοϋ 
πρωτεύοντος ναοϋ καλεΐ τούς πολίτας είς Εκκλησίαν γενικήν, 
λεγομένην a r r in g o . ό  λαδς αντιπροσωπεύεται ύπδ συμβουλίου, 
οπερ άλλοτε συνέκειτο έκ μελών 6 0 , άλλ ’ ήδη περιορίζεται είς 
4 5 , κα ι δπερ καλείτα ι ηγεμονικδν ( i l p r in c ip e ). Οί σύμ 
βουλοι εκλέγοντα ι διά βίου, ένεργοϋν τήν νομοθετικήν εξου
σ ίαν, κα ί αποφασίζουν δ ιά  ψηφοφορίας έπ ί πάσης πολ ιτ ικής 
ύποθέσεως" τήν έκτελεστικήν εξουσίαν άναθέτουσιν είς δύο έκ 
τώ ν  ιδ ίων μελών, έκλεγομένων κατά  πλειοψηφίαν, οΐτινες κ α 
λούνται Ύ πατοι (consoli) ή Δρχ^γο^ διοικοϋντες (c ap itan i) , 
κα ί άνανεοΰνται καθ’ έξαμηνίαν. Οΰτοι ένεργοϋν πάσαν τοέχου- 
σαν ϋπόθεσιν, έχουν τήν διοίκησιν τοϋ τόπου, καί δικάζουν 
τ ά  έγκλήματα  καί τάς κατά  τής ασφαλείας τοϋ Κράτους από
πειρας. 40  μέν διοικεί τά  τής πόλεως, δ δε τά  τής έξοχης-

Μεσολαβούσα εξουσία μεταξύ τής νομοθετικής κα ί νομο
τελεστικής άρχή?, υπάρχει συμβούλιον δωδεκαμελές, εκλεγό- 
μενον διά ψηφοφορίας. Επεμβαίνει είς τά  τής διοικήσεως τοϋ 
τόπου, καί είς τάς δίκας συγκροτεί τδ Εφετεϊον ή τδν Αρειον 
πάγον. Τά δύο τρ ίτα  τώ ν μελών του άνανεοΰνται κα τ ’ ετος.

‘Ο εισερχόμενος εις τδ ήγεμονικδν Συμβούλιον α π α ιτε ίτα ι νά 
εχτ) συμπεπληρωμένον τδ 25  έτος τής ήλ ικ ία ςτου . Δύο ς-ενοί 
συγγενείς δέν έπ ιτρέπετα ι νά ώσι συγχρόνως μέλη τοΰ Συμ
βουλίου. Οί δέ απουσιαζόμενοι, άνευ δεδικαιολογημένης α ιτ ία ς , 
τώ ν  συνεδριάσεών του, καταδ ικάζοντα ι άνεκκλήτως είς πρόστί' 
ρ.ον δύο μπα ϊάχω τ  (20 λεπτώ ν) !

‘ Ο δικαστικός κλάδος είναι άνατεθειμένος είς νομικδν άλλο-

δαπδν, έχοντα δ ίπλω μ α διδάκτορος. Η υπηρεσία του διαρ- 
κεΐ τρ ία  έτη κα ί δ ικάζει μόνον τά ςπο λ ιτ ικά ς  δ ίκας. Η δημο
κρατία  διατηρεί έπίσης ενα ίατρδν καί ενα χειρουργδν, αλλο
δαπούς, καθήκον έχοντας νά έπ ισκέπτω ντα ι αμισθί πάντας 
τούς άσθενεΐς τής Δημοκρατίας.

Αλλοτε ό Αγιος Μαρίνος δέν εϊχεν αντιπροσώπους του είς τδ 
εξωτερικόν. Α λλ’ άφ ’ ής αι άπόλυτοι κυβερνήσεις τής ’Ιταλίας 
άπεπειράθησαν νά καταστρέψωσιν ή νά έλαττώ σω σι τήν άνε- 
ξαρτησίαν τοϋ μικροϋ τούτου κράτους, τδ κυρίαρχον Συμβού
λιον άπεφάσισε τήν διατήρησιν ένΠαρισίοις κα ί Ταυρίνω επ ι
τετραμμένων, ΐνα , έν ώρα κινδύνου, ή δημοκρατία τύχ -jj [τής 
συνδρομής τής Γαλλίας κα ί τής Σαρδηνίας. (*) Η δημοκρατία 
εχει έπίσης άντιπρόσωπόν της είς Ρώμην, άλλ ’ ή τοϋ Π άπα 
Αύλή παραδέχετα ι ήμιεπισήμως αύτδν, καθ’ 8ν χρόνον ή Μα- 
ρίνειος Πολιτεία άξιοι ύπέρ τοϋ πληρεξουσίου της έπίσημον άνα- 
γνώ ρ ισ ιν, στηρίζουσα τάς άπαιτήσεις της έπ ί τώ ν  συνθηκών, 
καθ άς δ Αγιος Μαρίνος είναι κράτος ανεξάρτητον, εί κα ί 
διατελοϋν υπδ τήν Παπικήν προστασίαν. Α παντα  τά  δημόσια 
επαγγέλμ ατα  είναι άμ ισθα, έξαιρέσει τώ ν  τοϋ δ ικαστοϋ, τοϋ 
ΐατροϋ κα ί τώ ν διδασκάλων.

Η στρατιω τική  δύναμις σύγκειτα ι έκ παντδς πολίτου δυναμέ- 
νου φέρειν δπλα. Διαιρείται δέεις δύο σώματα ,τδ  τής φρουράς τοϋ 
Μεγάλου Συμβουλίου καί τώ ν  διοικητών (Capitani) συγκειμέ- 
νης έξ άνδρών 24 , καί τδ τής εθνοφυλακής, συνις-ώσης 9 λόχους 
έξ 1 4 0 άνδρών, ήτοι J.,290 τδ δλον, συμπεριλαμβανομένων ά - 
ξ ιω μ ατικώ ν τε  κα ί υπαξιω μ ατικώ ν. Η δημοκρατία εχει 4 κα
νόνια δωρηθεντα αύτΫί ύπδ τοϋ Βοναπάρτου, στρατηγοϋ δντος 
το 1797.

At δημόσιοι πρόσοδοι ουδόλως προέρχονται έξ αμέσων φό- 
( ) Η δημ οκρατία  α ποφεύγε ι έπ ιμ ελ ώ ς  π ά σ χ ν άφορμην συγκρούσεως μ ε τά  τώ ν 

γειτόνω ν τη ς . Κ α τά  κυβερνητικήν ά ρ χ ίν , ουδέποτε έπέτρ εψεν, είς ττ,ν περεφέρειάν 
τη ς ,τ ή ν  ίίπαρ ξ ινΤ υπο γρ αφ ία ς ,πρ ό ς απο φ υγή ν πάση ς εκ του εξωτερικού ά π α ιτή σ εω ς 
S ix  τ ά  σ τα σ ια σ τ ικ ά  β ιβ λ ία  τά  έκτυποόμενα  άπό  καιροϋ εις  καιρόν ε ις  τά  λαβραΐ* 
ττκατήρι* τΐΰ Πκπικίΰ Κράτους.



ρων, άλλ’έκ δικαιωμάτων λαμβανομένων επί τής καταναλώσεως 
τοϋ άλατος, τοϋ καπνοΰ, τών χαρτοπαιγνίων κλπ.

Τά μόνα, κατά τίιν πατριαρχικήν εκείνην έπικράτειαν, συμ
βάντα είναι ή καταφυγή, άπό καιροΰ εις καιρόν, εις τό άν&ςάρ- 
τη τον έδαφος τοϋ Αγίου Μαρίνου ληστών ?ι κακουργών κατα- 
διωκομένων υπό της ένοπλου δυναμεως της Τοσκάνης η της 
ί>ώμης. Αί έπ ιτόπιαι άρχαί παραδίδουσιν αύτούς είς τους χω 
ροφύλακας, αν ουτοι δέν κατορθώσωσι την σύλληψίντων. όσά- 
κις οί πρόσφυγες έχωσι πολιτικας α ίτ ια ς, αί αρχαι παρακα- 
λοϋν αύτούς νά ζητησωσιν άλλο ασυλον, τής δημοκρατίας ουσης 
λίαν άσθενοΰς, ώς·5 νά τούς ύπερασπιση. Ούτως επραξεν ο Πο
λιτεία  ώς πρός τόν Γαριβάλδην, μετά τήν άλωσιν τής ‘Ρώμη; 
τό 1 8 4 9 .

δημοσία εκπαίδευσή. ΐπάρχει είς Αγιον Μαρίνον γυμνάσιον 
ίδρυθέν δπό τής οίκογενείας ΒβΙΙιιζζΐ.Διευθύνεται ύπό διοικητοϋ, 
δντος δικαιωματικώς άρχηγοϋτής οίκογενείας,και ενος υποδιοι- 
κητοϋ. Μετά τοϋ Γυμνασίου τούτου συνενοϋνται τά  σχολεία τής
διοικησεως, είς ά παραδίδονται τά  έγκύκλια  μαθήματα , α ίε π ι-
στήμαι, ή θεολογία κλπ. ΐπάρχει ταμεΐον φυσικής και σκο- 
πεϊον μετερεωρολογικόν, ώς έπίσης καί δύω έτερα σχολεία, 
κατά την λοιπήν επικράτειαν, είς £ φοιτώσι 90 περίπου μαθ/]- 
τα ί, καί τέλος Ιν σχολεϊον κορασίων.

βιβ .Ιιοθήκη. Είς τό παλαιόν μέγαρον Βαλλόνη, η διοικησις 
συνέστησε μικράν βιβλιοθήκην πλουτιζομένην καθεκάστην καί

προσιτήν τοΐς πάσι.
'Α καδημία  δέν υπάρχει, άλλη  διοίκησις έπρονόησενύπέρ τής 

Γεωργίας, κυρίας άσχολίας τών κατοίκων καί ίδρυσε μίαν Ε ται
ρ ία ν  γεωπονικήν, έκδίδουσαν διάφορα γεωργικά συγγραμματα.

KJijpoc. Εδρα άρχιερέως δέν υπάρχει είς Αγιον Μαρίνον, 
άλλ’αί μέν 8ξ έκ τών ενοριών ύπόκεινται είς τόν έπισκοπικόν 
θρόνον τοϋ Μοντεφέλτου, αί δέ δύο είς τόν τοϋ ‘Ριμινίου. ό  
αριθμός δλων τών ίερέων συμποσοΰται είς 32. Τπαρχει έν 
μοναστήριον άνδρών 7τεριένον 23 μονάχους και h  γυναι

ΧεΤον μέ 20  μοναχάς, 14 δοκίμους κα ί εννέα μαθήτριας.
Ο ικονομικά. Τα κυριώτερα εισοδήματα τής δημοκρατίαςπρο- 

έρχονται έκ συμβάσεώς τίνος,συνομολογηθείσης πρό πολλοϋ μετά 
τοϋ Παπικοϋ Κράτους, δυνάμει της οποίας, αυτη έξάγει κ α τ ’ 
έτος έκ τώ ν άλικών τής Κερβίας 16 0  έως 1 8 0 ,0 0 0  λιτρών 
άλατος, έπ ί τ ιμ ή  ένός λεπτοϋ τήν λ ίτραν. Η έκ τούτου πρό
σοδος δέν υπερβαίνει κ α τ ’έτος τάς 1 2 ,0 0 0  φράγκων. Η κατα 
σκευή τοΰ ταβάκου φέρει έτησίως 2 ,5 0 0  φρ. περίπου, δλον δέ 
τό  εισόδημα τής έπικρατείας συμποσοΰται κ α τ ’έτος είς 3 2 — 33 
χ ιλ ιάδας φράγκων. Η δαπάνη δέ είναι ή εξής. Οί έπ τά  καθη- 
γη τα ι, οδς μισθοδοτεί ή επ ικράτεια  λαμβάνουσιν δλοι όμοϋ 
4 ,4 1 4  φράγκων. Οί τρεις ιατροί κα ί ό χειρουργός 4 ,4 0 5  φρ, 
Το νοσοκομεΐον, τά  φάρμακα κα ί άλλα πρός τούς ασθενείς βοη
θήματα συμποσοΰνται είς 15 00  φράγκα' ό Γενικός Γραμματεύς 
τής δημοκρατίας, είδος πανθυπουργοΰ, έχει μισθόν 318  φράγ
κων κ α τ  έτος, πρός δέ τό ήμισυ τοϋ δ ικα ιώματος δπερ π λ η 
ρώνει πας, δστις πολιτογραφεΐτα ι, κα ί οπερ δέν ύπερβαίνει τ ά  

φραγκα κ α τετο ς . Ο ιδιο ικηταί λαμβάνουσιν έτησίαν 
χορηγησιν 26 5  φράγκων. 0  γραμματοκομιστής κα ί ό τα χ υ 
δρόμος εχουσιν άμφότεροι 560  φράγκα κ α τ ’έτος. ό  άλλοδαπός 
δικαστής λαμβάνει έτησίως 1325  φράγκα, 5 βιβλιοφύλαξ 1 0 6 . 
Η πρός τούς τρεις άντιπροσώπους τής δημοκρατίας έν ‘Ρώμη, 
Φλωρεντία, καί ‘Ρ ιμ ίννω  άποζημίωσις είνα ι έκ 300  φράγκων. 
Η μισθοδοσία τή ς έθνοφυλακής 9 3 0 , ή τοΰ άρχηγοΰ τής χ ω 
ροφυλακής 359* διά τήν έκκλησιαστικήν δαπάνην προσδιορίζε
τ α ι έτησίως ποσόν 500  φράγκων κα ί φράγκα 1500  διά τ ά  
δημόσια έργα. Ακριβή υπολογισμόν τώ ν  προσόδων κα ί τής δα- 
πανης τοϋ περίεργου τούτου κράτους δέν έχομεν. Αλλά βε
βαίως είνα ι ώργανισμένον καλήτερα πολλών άλλων σ υ ντα γ 
μ ατικώ ν κα ί προστατευομένων έπ ικρατειών.

(Εκ τοϋ Γαλλικοϋ). π .
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Ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ. 

Δ t ή γη  μα.

ήραίαν τ ινά  φθινοπωρινήν π ρ ω ία ν ,  περιηρχόμην την είς τα  Πυ
ρηναία άπόκεντρον κοιλάδα τής Κ αμπάνας, συνοδευόμενος ύπο 
τοΰ άγαθοτάτου εφημερίου τοΰ νομοΰ έκείνου, ρ-εθ οΰ ειχον 
οίκειωθή έν καιρώ τώ ν εκδρομών μου, κα ι ύπο την φιλόξενον 
τοΰ δποίου στέγην ειχον ύποσχεθή νάδιανυκτερεύσω. Η θέσις ήτο 
ύπέρ πάντα  λόγον αγροτική κα'ι έπέραστος, και έν φ  εξέφραζα 
τον δ ι’ αύτην θαυμασμόν μου διεδήλωσα προσέτι τηνέπ ιθυμ ιαν 
νά μάθω καί τ ι  περι τώ ν έγκατοίκων.

«Εχουν καρδίαν χρυσήν, κα ί θέλησιν σ ιδηράν»' ειπεν ό φ ί
λος μου «Π λείστας ήδυνάμην νά προσφέρω άποδείςεις τής έ- 
λευθεοιότητος κ α ί  αύταπαρνησεώ ςτω ν. Και, χαριν παραοειγ - 
δείγματος, θεωρήσατε τον άνθρωπον έκεΐνον ός·ις βαδίζει προς 

ήμάς » .
Ην ούτος εύειδης άνήρ είκοσι περίπου κα ί π εντε έτών η λ ι

κ ία ς 'σ τρ ατ ιω τ ικό ς τίι ήθοςκαί στρατιώτου ένδεδυμενος ς·ολον. 
Το κάτω  τοΰ προσώπου του ήτο ώραιότατον, κα ι ή μ ελαγ- 
χρους ήλιοκαής ό'ψις του καλώς συνήδε προς τον μακοον του μυ- 
ς·ακα. Δεν ήδυνάμην νά ιδω τούς οφθαλμούς του, καθότι το 
προμετωπίδιον τοΰ πίλου του τοσούτ(;) έξεΐχεν, ως·ε τους α π - 

έκρυπτεν άπό το φώς.
Α νταλλάξας έγκάρδιον χαιρετισμόν μετά τοΰ έφημερίου, 

έπροχώρησε παρακολουθούμενος ύπό μεγαλοσώμου λευκοΰ κυ- 
νός, δασυμάλλου κα ι χονδρόποδος. Το ζώον έκεΐνο ανήκεν είς 
γένος ϊδιον τοΐς Πυρηναίοις, και άξιόλογον δια τε  την άγχινοιαν 

κα ί τήν π ιςό τη τα .
«Τώρα» είπεν , ό σύντροφός μου, άμα δ στρατιώτης άπεμα- 

κρύνθη ικανόν διάς-ημα, «έν φ  περιπατοΰμεν θελω σάς διχγηθο 
αληθή Ις-ορίαν, τ ή ; οποίχς εϊδετε ήδη τά  δυο κυριωτ&ραπρό

σωπα®·

ήτ?ψ.ασΒην οθεν νά τόνάκροασθώ μετά  προσοχής, κα ι εκεί
νος ηρξατο ώς επετα ι.

«ϊω άννης όΤρυγογένης έγεννήθη έν μέσω τούτων τώ ν δρέων, 
Ινθα ό χωρικός δύνατα ι κ α τ ’ ίδ ιαν εκλογήν νά μετέλθη τόν 
βοσκόν η τόν θηρευτήν. 0  Ιωάννης έξελέξατο τό δεύτερον τώ ν 
δύο τούτων έργων, ώς προ αύτοΰ είχε πράξει καί δ πατήρ του’ 
τούτου δέή έξάσκησις δέν ήτον ακίνδυνος. Καί τω όντι δ ορει
νός θηρευτής οφείλει ούχί μόνον ν’ άναρριχάται έπ ί τώ ν άπρο- 
σιτωτέρων κρημνών, κα ί ν άντιπαρατάσσετα ι κατά  τής μανίας 
λ ιμ ω ττόντω ν λύκων καί άρκτων, αλλά καί κινδυνεύει διηνεκώς 
νά παρασυρθί) ύπό καταρράκτου, ή νά καταχωσθή άπό νιφος-ι- 
βάδα. Τοϋ’ΐωάννουδ πατήρ είχε γίνε ι θΰματοΰ τελευτα ίου τού
του κινδύνου. Κ αταχωσθεί; άπό νιφοστιβάδα, άπέθανεν, άφείς 
είς τόν υιόν του μόνην κληρονομιάν τόν κΰνά του, τό πυροβόλον 
του κα ί τήν μάμμην του Γερτρούδην, γραίαν κα ί άνίκανον νά 
πορίζηται τά  πρός τό ζην. 0  Ιωάννης όστις τό τε ήτο ωραίος 
δεκαοκτωετής νεανίας ήγάπα  τήν μάμμην του τρυφερώς’ εκείνη 
εϊχεν αναπληρώσει παρ αύτώ  τήν θέσιν τής μητρόςτου, άπο- 
θανούσης κατά  τήν γενετήν του' αύτός δέ μ ετ’ άνδρίας καί εύ- 
τολμ ίας ύπερτέρας τής ήλικ ίας του, άνέλαβε μόνος τό βάρος 
τής συντηρήσεώς τω ν. Ειχεν ένώρως παιδευθή τά  κατά  τήν Θή
ραν,κα ί ή επ ιτυχ ία  έστεφάνου τώρα τούς αγώνας του. Τό πλήθος 
τώ ν αετώ ν, άρκτων, καί άλλων ζώ ω ν, ύπό τής χειρός του κ α - 
ταβληθέντω ν, έμαρτύρει τό τε  άσφαλες τοΰ ποδός του κα ί τήν 
ευστοχίαν του. Χάρις εις τήν άξίαν τώ ν λαφύρων τούτω ν, ή 
Γερτρούδη ούδενός έστερεΐτο' έτρεμεν ομως διά τήν σωτηρίαν 
τοΰ άγαπητοΰ τέκνου της καί συχνάκις τώ  ελεγε με ένδάκρεις 
τους οφθαλμούς. «Μ είνε, σήμερον είς τήν οίκίχν, Ιωάννη θά 
χαθής καί σύ ώς δ άθλιος πατήρ σου* καί τότε τ ί  θά γ ίνω  έγώ , 
μόνη; χωρίς νά εχω ούδένα ν’ αγαπήσω εις τοΰτον τόν κόσαον;»

Τότε δ νεανίας τή  άπεκρίνετο «Ησύχασε μήτερ, ή πρόνοια 
6ά έπαγρυπνή έπ ’ έμοΰ δι’ άγάπην σου».

Τοιουτοτρόπως λοιπόν, ό Ιωάννης χαλεπώς ήργάζετο δΓόλης



τής εβδομάδος πρός συντήρησιν έαυτοϋ τε  κα ί της μάμμης του ' 
την δέ Κυριακήν άσμενος εβλεπον αύτούς εισερχομένου; είς την 
Εκκλησίαν μου, τής Γερτρούδης έπερειδομενης επ ί τοϋ βρα* 
χίονος τοϋ ευειδούς έγγόνου της, κα ί άμφοτέρων μετα πλεις·ης 
όσης εύλαβείας συμπροσευχομένων.

Δύο έτη ειχον παρέλθει" κα ί ό Ιωάννης ήμεραν τ ινα  επέ-
στρεφεν ά π ό .......................δπου είχεν υπάγει ΐνα  πώληση την α-
γρ αντο υ . Ητο χειμώ ν, καί οξύς έπνεεν δ άπηλ ιώ της’ ά λλό  νέος 
θηρευτής προέβαινε θαρσαλέως, συρ ίττων εύθυμόν τ ι  μέλος. 
Α ίφνης οδύνης κραυγή επληξε τά ς άκοάς του , άλλ ήγνόει πό- 

Οεν ηρχετο.
«Εμπρός Καϊσαρ» έφώναξε, πεποιθώς είς την αγχίνοιαν τοϋ 

κυνόςτου, «εύρέ το , καλέ μου».
Τό ευπειθές ζώον διευθύνθη πρός τό μέρος συμφύτου π ευ- 

κώνος κα ί δ αύθέντης του τό ήκολούθησεν' α ί κραυγαι έγέ- 
νοντο έντονώτεραι, κα ι δ Ιωάννης άνεγνωρισε την φωνήν γ υ -  
ναικός είς κίνδυνον εύρισκομένης" μ ετά  δ ιπλάσιάς τοτε προ- 
έβη ταχύτητος, τοϋ κυνός πάντοτε προηγουμένου. Εφθασε τ έ 
λος είς άνοικτόν τόπον κα ί έκεΐ εΰρε τόν Καίσαρα παλα ιοντα  
κ α τά  λύκου, έν ώ μεγάλη λύκα ινα  ήτοιμαζετο να κα τα 7 ρέψη 
γυνα ίκα  κα τά  γης κειμένην. ό  Ιωάννης ώρμησεν άφεις έν τα ύ -  
τώ  κραυγήν ής ένεκα τό άγριον ζώον δψωσε την κεφαλήν, έπ ι· 
β άλλ ον έπ ’αύτοϋ δύο οφθαλμούς αποστιλβοντας μανίαν κα ί 
π ε ίνα ν . 6  άτρόμητος θηρευτής χωρίς μηδέ στιγμήν νά δις-άση 
διά μέν τής μιας χειρός κατέλαβε τήν λύκα ιναν άπό τόν λ α ι
μόν, τήν δέ ετέραν είς τό στόμα της είσάξας, ηρπασε τήν 
γλώσσαν της κα ί τήν έξείλκυσεν ώς δια σιδηροϋ δίχειλου. Μετα 
τρομεράν πάλην επέτυχε νά τήν άποτινάξη κα τα  γής ές-ραγ- 

γαλισμένην.
Τούτου γενομένου, ό Ιωάννης έρριψε βλέμμα περι έαυτόν 

ϊν α  ϊδη έάν ό π ιστός του σύμμαχος εχρειαζετο τής βοήθειας του. 
Α λλά κα ί έκείνου δ ανταγωνιστής εκειτο ωσαύτως νεκρός, κα ι δ 
θηρευτής εσπευσε νά περιποιηθη τήν γυνα ίκα  , κειμένην χα μ α ί

κα ί λειποθυμήσασαν έκ τοϋ τρόμου, ό  ελευθερωτής της τήν ά -  
νήγειρεν ήσύχως, τήν ελαβεν εντός τώ ν βραχιόνων του, παρεμέ- 
ρισε τήν πλουσίαν κας-ανόχρουν κόμην της, τήν σκεπάζουσαν 
τό πρόσωπόν της δπερ άνεδείκνυεν έρασμιωτάτην νέαν. Λαβών 
δράκα χιόνος έκ τοϋ έδάφους, ετριψε δ ι’αΰτής τούς κροτάφους 
της καί επέτυχε νά είσάξη κα ί τ ινα  τμ ήμ ατα  αύτής είς τό ς-ό- 

μ α τη ς . Βαθμηδόν έκείνη άνέλαβε τάς αισθήσεις της, τά  βλέφα
ρά της ήνεφχθησαν, κα ί άφήκε βαθύν στεναγμόν.

«Ποϋ ε ίμ α ι;»  έψιθύρισεν.
«Ασφαλής μετά φίλου.
«Σύ λοιπόν μ ’έσωσας;»

«Η  Θεία Πρόνοια μάλλον, εύαρεστηθεϊσα νά μεταχειρισθη 
τή νχ ε ΐρά μ ο υ  πρός βοήθειάν σου.»

Εκείνη τότε διά βλέμματος λ ίαν τώ ν λόγων εύγλωττοτέροι/ 
τώ  άπένειμε χάριτας, κα ί αίσθανομένη ε τ ι αδύνατος έξητήσατο 
παρ’αύτοΰ μέ άνύποπτον αφέλειαν νά έπερεισθ'^ έπ ί τοϋ βοα- 
χίονός του, κα ί νά τήν συνοδεύση είς τήν οικίαν της. «Επο- 
ρευόμην είς τήν πόλ ιν» είπεν έκείνη «δ ιά  νά πωλήσω ολίγον 
γά λα , δτε αύτοί οί τρομεροί λύκοι μέ προσέβαλον, άνέτρεψαν 
τήν στάμνον μου, καί έάν σύ κα ί ό κύων σου δέν έπροφθάνατε 
έν καιρώ νά μέ βοηθήσητε, ήθελον βεβαίως μέ καταφάγει.

Η ουτω πως άρξαμένη συνδιάλεξις ποσώς δέν έχαλαρώθη·μετ' 
ού πολύ δ Ιωάννης εμαθεν δτι ή Μ αργαρίτη κατω κει είς τό χω- 
ρίδιον τής Κ αμπάνης,δτι ήτο δρφανή, κα ί δλόκληρος ή ιδ ιοκτη
σία της συνιστατο είς μικράν καλύβην, μ ίαν δάμαλιν, κα ί τ ινα ς 
όρνιθας. Διά τώ ν ζώων τούτων καί διά τοϋ έργοχείρου της έπο- 
ριζετο τα  προς τό ζήν. Η εντελής αύτής ειλικρίνεια , καί ή 
αθώα αύτής καλλονή έγοήτευσαν τήν καρδίαν τοϋ ίωάννου, 
δστις διενοήθη, δτι κα ί τοϋ κόσμου δλου τούς θησαυρούς έάν έ- 
κέκτητο , ηθελεν ευχαρίστως τούς καταθέσει είς τούς πόδας τής 
Μαργαρίτης. Αμα ώς είσήλθον είς τό χωρίον, διεσπάρη τής τ ύ 
χης τω ν ή φήμη" κα ί έκ τοΰ έπακολουθήσαντος ένθουσιασμοϋ 
ευκόλως ήδυνατό τ ις  νά έννοήση πόσον ή six  κόρη ήγαπάτο



ύπο τώ ν γειτόνων της. Νέοι κα ί γέροντες έτορεόοντο εις απ α ν- 
τησίν της. ό  Ιωάννης κατεπλήσθη ευχαριστιών κα'ι επαίνων

ούδ’ αύτός δε ό Καΐσαρ δεν έλησμονήθη.  ̂  ̂ ^
«Χαΐρε Μ αργαρίτα» τη  είπεν δ Ιωάννης συνοδευσας αύτην 

άχρι της θύρας τής καλύβης της «Με δίδεις την άδειαν νά έλ 

θω ένίοτε εις έπίσκεψίν σου;»
«Κ αι εις ποιον άλλον η είς τον ελευθερωτήν μουθά ηναι πάν

τοτε ανοικτή ή θύραμου;» είπεν άθώως ή νέα τείνασα τα υτο - 
χρόνως τήν χεΐρά της προς τον ίωάννην δστις θλίψας αύτην επ ι

τώ ν χειλέων του άπήλθε. ,
Φθάς οΐκαδε ευρε τήν Γερτρούδην λ ίαν άνήσυχον διά την αρ

γοπορίαν του . « ή  1 τέκνον μου !»  ανέκραξε, «που ήσο, κα ί τ ι  
δηλοϋν αύτα ί α ί κηλίδες αίματος έπ ί τοϋ έπενδύτουσου.» Ο 
Ιωάννης έμειδίασεν. «Ησύχασε μήτερ' τό α ίμα  τοϋτο δεν είναι 
ίδ ικόνμου, άλλ’έχθροϋ τον δποΐον έφόνευσα.»

Καί τή  έδιηγήθη πάντα  τά  δ ιατρέξαντα ' μή άποσιωπήσας 
τ ά  α ισθήματα θαυμασμού κα ί αγάπης άπερ τ ώ  ένέπνευσεν ή 
παρ’αύτοϋ Ιλευθερωθεϊσα. «Εύχαρίστησον τόν Θεόν, τέκνον μου» 
εΐπεν ή γρα ία ' «ο τ ι ή εκλογή σου επεσεν έπ ί ^αντικειμένου 
τοσοΰτον επαξίου. Συχνάκις ήκουσα νά επαινούν την ωραιότητα 
κα ί ένάρετον φ ιλοπονίαν της Μ αργαρίτας' οί γείτονές της την 
άποκαλοϋσι «Μ αργαρίτην τ ή ς  K a yn d rq c» ·

Η φιλόστοργος μάμμη διενοήθη δτι ή κόρη εκείνη ητο αδύ
νατον νά μείνη αναίσθητος είς τά  θέλγητρα τοϋ τέκνου της' 
κα ί τω όντι τά  γεγονότα απέδειξαν ότι δεν ήπατάτο . Η Μαρ
γα ρ ίτα , ένεκα τής είλικρινοϋς άθωότητόςτης δέν ήδύνατο ^νά 
ύποκριθή τήν φιλάρεσκον πρός εκείνον όστις ε ί χ ε  ριψοκινδυνεύσω 
τ ή ν  ζωήν του δι’αύτήν' όθεν τοϋ γάμου τω ν τά  προο ι^ω , τ α 

χέως διετάχθησαν.
Τήν προτεραίαν τής ημέρας καθ’ ην έμελλον νά προκηρυχ

θούν οί άρραβώνές τω ν , ήχος τυμπάνου ήκούσθη^έν τη  ειρηνική 
της Καμπάνης κοιλάδι, κα ί δ νομάρχης έκήρυξε τήν είς τόν 
στρατόν απαγω γήν τώ ν νεοσυλλέκτων. Αθλιος ΐω ανν^ς. .a

ονομά του ήτο μεταξύ τώ ν  πρώτων έκλεχθέντων, καί τήν ς-ιγ- 
μήν εκείνην, η εϊδησις τόν άφήκε σχεδόν άναίσθητον. Μ ολα 
τα ϋτα  είχε μάθει νά ηναι π ιστός είς τά  χρέη του, κα ί ήσύχως 
τάς αναγκαίας προπαρασκευάς ποιησάμενος, ελα β εκ α τά  μέρος 
τήν μνηστήν του κα ί τή  ε ίπ εν .« Ακουσόν ρ.ε, Μαργαρίτα. ίπ ε σ -  
χέθηςνά ήσαι ίδικήμΟυ.Εγώ αναχωρώ έπ ί ολίγους μήνας,π ιθανώς 
δέ καί διά παντός' είνα ι δίκαιον λοιπόν ν’άναλάβης την έλευθε- 
ρίανσου,όθεν σοί δίδω την άδειαν ν’άποσύρης'τήν ΰπόσχεσίν σου.

«Κ α ίέ γ ώ »  είπεν ή κόρη «δέν θέλω νά τήν αποσύρω' εϊτ8 
συναντηθώμεν πάλιν  εδώ, Ιωάννη, ε ϊτε  είς τόν καλλήτερον έ -  
κεΐνον κόσμον, πρός τόν όποιον, ώς πέποιθα , άμφότϊροι άπο- 
βλέπομεν, μ ετ’ ούδενός άλλου πλην σοϋ θέλω συζευχθή».

0  νεανίαςεθλιψε τήν χεϊράτης έν σ ιγή .«  Α λλ’ή μάμμη μ ου» ,ε ιπ ε 
τέλος εκείνος,έν ώ δύο δάκρυα κατές-αζον έπ ί τώ ν παρειώντου."εΙ- 
να ιγραία ,ασθενής,καί άνίκανοςνά έργασθηπρόςσυντήρησίντης.»

«Η  μάμμη σου, Ιω άννη», τόν διέκοψεν ή Μ αργαρίτα, «δέν 
θέλει είναι άπό τοϋδε κα ί ίδική μου»; Εν όσω ό Θεός μοί χο
ρηγεί αρκετήν δύναμιν δπως έργασθώ, ή μήτηρ μας δέν θέλει 
στερέΐσθαι στέγης κα ί περίποιήσεως».

Καί τοιουτοτρόπως, μ ετ ’ αμοιβαίων ευλογιών, κα ί προσ
φ ιλώ ν δακρύων άπεχωρίσθησαν.

0  Καΐσαρ ήκολούθησε τόν κύριόν του εις τόν πόλεμον' κα ί 
ή Γερτρούδη κατά  τήν ήμέραν τής άναχωρήσεως τοϋ ΐωάννου, 
ύπήγε νά κατοίκηση μετά τής Μ αργαρίτας. Η γρα ία  διεύθυνε 
τά  τής ο ικίας, έν ώ ή νέα έκόμιζεν είς τήν αγοράν τό γάλα , 
τό βούτυρον, τά  ώά κα ί τάς όρνιθάς της·

Τό έσπέρας, έν φ  άμφότεραι έκάθηντο νήθουσαι, ή συνομιλία
τω ν  φυσικώς εστρέφετο περί τόν Ιωάνννην, «Ποϋ νά η να ι τώρα;
τ ί  νά κάμνη, έν φ  ημείς δμιλοϋμεν περί αύτοϋ;» Ενίοτε αί ά -
νησυχίαι τω ν  κατηυνάζοντο άπό επιστολήν τ ινα  τοϋ ίωάννου,
μεστήν έλπίδος κα ί τρυφερότητος, άλλ ’ έπ ί τέλους παρέλαβον
^ ίαν ήτις Ιπηύξησε τήν λύπην τω ν . Εστέλλετο έξ Αλγερίας, κα ί
δι αύτής ό Ιωάννης τά ς έπληροφόρει δτι τό τάγμ ά  του είχεν άπο-
βιβασθή είς τ ίιν  Αφρικήν, κα ί εμελλεν αυθωρεί νά Ικς-ρατεύση
κατά  τής πόλεως τής Ζ αάτκης, ένθα Αραβες σ τασ ιαστα ϊ ε ί /ον 
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συναθροισθή καί δχυρωθή. Ανεμένετο δε δεινή τις μάχη, κα
θότι οί έπανας-άται ήσαν γνωστοί διά την άκατάβλητον θηριω
δίαν των. Πρός τοιαύταςθλιβεράς ειδήσεις αί δύω γυναίκες άνεϋ- 
ρον εις την θρησκείαν την μόνην παραμυθίαν τω ν,— έναποθε- 
τουσαι τόν προσφιλή των είς τοϋ Θεοϋ την πρόνοιαν καί φρον
τίδα. Καθ’ ημέραν ή Μαργαρίτα πορευομένη είς τήν πόλιν ίςχ~ 
μάτα συνήθως επί τινα λεπτά εις τό μέρος ένθα ειχετό πρώτον 
συναντηθή μετά τοϋ μνηστήρός της, καί ενθα κατά τάς ευτυ
χείς τοΰ έρωτός των ημέρας, ό Ιωάννης είχε κατασκευασν) ά- 
γροικικόν θρανίον. Η Μαργαρίτα έγονυπέτει παρά τώ άπλώ 
έκείνω μνημοσόνω καί θερμώς προσηύχετο, ουδέποτε δε άνη- 
γείρετοΐνα έξακολουθήση τόν δρόμον της, χωρίς νά αίσθανηται 
ίσχυροτέρα καί τολμηροτέρα.

Τό εσπέρας κατά τήν επιστροφήν της, ή πρώτη έρώτησις ·?,ν 
άπέτεινε τή Γερτρούδη ήτο, «έγραψεν ο Ιωάννης;» Η δε πρεσ- 
βϋτις σιωπηλώς την κεφαλήν ένευε μέ ύφος απελπιστικόν, ση
μαίνον «δ Ιωάννης δέν θέλει μας γράψη πλέον».

Ημέραν τινά, έν ώ ή Μαργαρίτα έπέστρεφεν ά π ό  κα-
τελήφθη καθ’όδόν υπό βιαίας λαίλαπος. Δένύπήρχε καταφύ- 
γιον πλησιέστερον τής καλύβης της, οθεν μέ σταλάζοντα εν
δύματα καί σχεδόν άποτυφλωθεΐσα έκ τής όρμής τής βροχής έτά- 
χυνεν οίκαδε.Τί δέ είδεν εκεί; Κεραυνόπληκτον σωρόν φλογοβό
λον περιστοιχούμενον ύπό κατατρομασμένου όμιλου χωρικών.

«Μήτερ» 1 άνέκραςε πηδήσασα πρόςτά πρόσω «ποϋ είσαι!»
Κραυγή αγωνιώδης, έκτής καιομένης καλύβης έξερχομένη, 

ύπήρξεν ή μόνη άπάντησις.
«Θάρρος, μήτερ ! η σέ σώζω η αποθνήσκω».
Καί πριν ?ι οί έκπεπληγμένοι θεαταί φθάσωσιν έν καιρώ νά 

την έμποδίσωσιν, ώρμησεν εντός τών φλογών. Μετά παρέλευσιν 
λεπτοΰ δπερ υπήρξεν αιών κατατρυχούσης άβεβαιότητος διά 
τούς παρεστώτας, ή Μαργαρίτα άνεφάνη σύρουσα τό σεβαστόν 
ά/θός της, καί διά τοΰ σώματός της προασπίζουσα αύτο κατα 
τών φλογών. Είχε μόλις παραδωση τήν γραιαν είς ταςάγκα- 
λας τών χωρικών οϊτινες ήσαν ήδη έτοιμοι νά τήν δεχθώσιν, 
2τε ή ήρωϊκη νεανις επεσεν αναίσθητος χαμαί.

δτε ηνέωξε τούς οφθαλμούς «έξηκολούθησεν ο εφημέριος» 
■ητο είς εν δωμάτιον τής οικίας μου ενθα ειχον προστάξη νά τήν 
μεταφέρουν. Η Γερτρούδη καί έγώ τρεις ημέρας καί νύκτας ήγρυ- 
πνήσαμεν παρά τή κλίνη της, άναμένοντες ν άναλάβη τάς α ι
σθήσεις της. Η πρώτη αύτής άντίληψις ύ-ήρξεν αίσθημα καυ- 
στικοϋ πόνου κατά τό πρόσωπον. Εφερε πρός αύτό την χεΐρά 
της καί εύρεν ότι τοσοΰτον ύπό επιδέσμων περιείχετο,ώστε μό
νον τό στόμα καί οί οφθαλμοί ήσαν ελεύθεροι. Κραυγή έξέφυγεν 
έκ τών χειλέωντης. «Ώ ένθυμοϋμ.αι τήν καταιγίδα,— τάς φλό- 
»γας— εΐμαι άσχημισμένη έπί ζωής" δέν έχει ούτ&)ς;»

Η Γερτρούδη καί έγώ έσιγώμεν. Ητο άληθέστατον' τό δια- 
βρωτικόν στοιχεΐον, άφέν άνέπαφον τό σώμά της, τό προστα- 
τευόμενον υπό τών βεβρεγμ-ένων ένδυμάτων της, είχε κατα- 
μανή έπί τον προσώπου της. Τό ώραΐον τών χαρακτήρων της, 
καί τό αβρόν τής χροιάς της, χάριν τών όποίοιν είχεν άποκ.τήση 
τό εύχαρι παρωνύμιον«Μ αργαρίταν τής Κ αμπάνης* , ειχον ό- 
λοσχερώς κατας-ραφή. 0  ιατρός δστις μέχρι τοϋδε δέν είχε 
κρίνει εύλογον ν’ άφαιρέση τούς επιδέσμους, έγνωμοδότησεν δτι 
πρό τής άφαιρέσεως αύτών δέν ήδύνατο ν’ άποφανθή περί τής 
έκτάσεως τοΰ άσχημ,ισμοϋ, άλλ.’ ήτο βέβαιον δτι έμελλε νάήναι 
μέγιστος.‘Η σιωπή μ.ας καί τά δάκρυα,τά όποια δέν ήδυνάμεθα 
ν’άνας-είλωμεν, έμαρτύρησαν είςτήνάθλίαν κόρην τήν δυστυχίαν 
της.Εκείνη δέ ύψώσασα τούς δφθαλμούς πρός ουρανόν μ.έπεριπαθή 
έγκαρτερήσεως ϊκφρασιν, είπε «Τοιοϋτον είναι τό θέλημά σου, 
Θεέμου'άλλΥίθε όίωάννης νά μ.ή μέ ίδή|είς τοιαύτην[κατάς·«σιν».

«0  Ιωάννης!» έπανέλαβεν ήΓετρούδη «Θέλομενταχέως τόν 
έναγκαλισθή».

«Ερχεται;»
«Εντός δέκα ημερών'— ίδέ το σύ ήίδία.»Καί ένεχείρησε τή 

Μαργαρίτη επιστολήν, ·5;ν έκείνη μετά ζέσεως άνέγνω. Ητο γε- 
γραμμένη διά χειρός ένός τών συστρατιωτών του, καί τάς έπλη- 
ροφόρει δτι δ ίωάννης δστις είχε καιρίως πληγοιθή κατά τήν 
πολιορκίαν τής Ζαάτκης, ήτο τώρα είς τό νοσοκομεΐον υπό άνάρ- 
ρωσιν' είχε λάβει ώς αμοιβήν τών υπηρεσιών του τόν Σταυρόν 
τής Τιμής,τήν άπόλυσίν τον, τήν αντιμισθίαν του,καί έντός δέκα
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ή δώδεκα ήμερων τδ πολύ,’έμελλε νά έπιςφέψη εις τά ίδια. Μετά 
την άνάγνωσιν τής έπις-ολής ή Μαργαρίτα επεσεν είς ρεμβασμόν, 
άφ’ού μήτε αί προσφιλείς της Γετρούδης θωπεΐαι,μήτε αι πρδς 
παραμυθίαν αύτής προσπάθειαίμου,ήρκεσαν νά τήν έξαγαγωσιν.

«Αχ! κύριε, είπε» τέλος εκείνη «δέν εκτιμώ τη άληθεία την 
ώραιότητα χάριν της αξίας της— άλλά πώς θά δυνηθη δ Ιωαν- 
νά υ.έ άγαπήση οταν μέ ΐδη είς τοιαύτην κατάστασιν;»
Κατ’αύτήν τήν ςιγμήν εΐσήλθεν δ χειρουργδςκαί ψαύσας τον σφυ- 

γμδν τής άσθενοΰς του,ήρξατο ήσύχωςν’άφαιρη τούςέπιδεσμους.
Μόλις ή Μαργαρίτα ήσθάνθη τάς πληγάςτης γυμνάς, εζή" 

τησε κάτοπτρον.
«Οχι, ακόμη, κόρη μου' δχι σήμερον» είπεν δ ιατρός. Επει- 

ράθη νά Ιγείρη τάς χεϊράς της δπως έγγίξη τδ πρόσωπον της, 
«Κρατήσατε τούς βραχίονας της» έφώναξεν ό χειρουργδς πρδς 
έμέ καί τήν πρεσβύτιδα. Ουτω καί έπράξαμεν, άκουσίως άπο- 
τρέψαντες, τά βλέμματα έκ τών έξοιδημένων και ήκρωτηριασ- 
μένων έκείνων χαρακτήρων, τών άλλοτε τοσοΰτον ωραίων.

Η Μαργαρίτα είδε καί έννόησε τδ κίνημά μας. «Δέν εχει ουτω 
κύριε;» ειπεν ήσύχως πρός με- «δέν θά τω  άποβη αδύνατον να 
μέ άγαπήση!».

ΙΙαρηλθον έννέα ήμέραι'αί πληγαί ήλλάζοντο τακτικώς καί 
ειχον σχεδδν συνουλωθή. Κατά την δεκάτην ήμέραν έμελλε νά 
ελθη 5 Ιωάννης, άλλ’ ούδείς έτόλμανάδμιλή περί αύτοΰ. Ενώρως 
τδ πρωί ή Μαρία ήγέρθη καί ήτοιμάσθη νά έξέλθη’ λέγουσα οτι 
δ περίπατος μέ τδν δροσερδν άέρα ήθελε την ώφελήση. Τη έ- 
πρότεινα νά τήν συνοδεύσω.

«Οχι, σας ευχαριστώ,κύριε»,ειπεν έκείνη'«ή καλή μου μήτηρ 
μόνον θέλει έλθει μετ’έμοΰ.»Καί έξήλθε,διάμέντής μιας χειρδς, 
έλαφρώς έπερειδομένη έπί τοΰ βραχίονος της Γερτρούδης, διά 
δέ τής έτέρας φέρουσα μικράν δέσμην. Επορεύθησαν πρδς τδ ά- 
γροικικδν τοΰ ίωάννου θρανίον, βαδίζουσαι βραδέως καθότι ή 
Μαργαρίτα, είσέτι ύπδ άνάρρωσιν εύρισκομένη, κατείχετο ύπδ 
μεγίστης αδυναμίας.

Μόλις έφθασαν,έκεΐ,ή Μαργαρίτα έγονυπέτησε,· καί μετά βρα- 
χεί«ν και σιωπηλήν προσευχήν έστράφη πρδς τήν Γετρούδην, καί

έναγκαλισθεΐσα αύτήν,είπεν «Εύχήθητι τήν θυγατέρα σου, αγα
πητή μήτερ,διά τήντελευταίαν φοράνδέν θάτήν έπανίδης πλέον;»

«Τί εννοείς μέ τοΰτο, κόρη μου;»
«Τήν αλήθειαν. Αναχωρώ. Θέλεις τδν χαιρετήση έκ μέρους 

μου, μήτερ’ καί θέλεις τώ  είπεϊ οτί ή πρδς αύτδν άγάπη μου μέ 
ύπεχρέωσε νά φύγω.»

«Αλλ’άγαπητή μου»έιπενήΓερτρούδη παρεμποδίζουσα αύτήν 
«αδικείς τδν ίωάννην' αύτδς έχει εύγενή καρδίαν καί θέλει μά- 
λις·«σέ άγαπήση περισσότερον διά τάς έντιμους ταύτας ούλάς, 
οταν μάθηδτι τάς έλαβες ΐνα μέ σώσης άπδ φρικώδη θάνατον.»

«Εχει εύγενη καρδίαν» έπανέλαβεν ή κόρη «καί ήξεύρω ότι 
ήθελε μέ νυμφευθή καί προσπαθήση νά μέ κάμη εύτυχή' άλλά 
πώς ήθελα έγώ ύποφέρει τήν άπος-ροφήν του, τήν λύπην του;

Χ!» Υποφέρω δλιγώτερον, υποφέρουσα μόνη».
Ταυτοχρόνως,εύγνω70ςτ ις  υλακή ήκούσθη καί μέγας λευκδς 

κύων ώρμησεν έκ τοΰ δάσους.
«Καΐσαρ! »άνέκραξενήΓερτρούδη«ποΰεΤναι ό αύθέντης σου;»
«Εδώ είναι» άπήντησε τεταραγμέν« τις φωνή / *άί ς-ρατιώ- 

της επαρουσιασθη κρατών την ακρανσχοινίου, ούτινοςή έτέρα 
ητο δεδεμένη εις το περιλαιμιον τοΰ Καίσαρος. «Μήτερ I είσαι 
συ εδώ; Ποΰ είναι ή Μαργαρίτα; Διατί δέν έρχεσθε νά έναγκα- 
λισθήτε τδν περιπλανώμενον τυφλόν σας;»

«Τυφλόν!» άνέκραξεν ή Μαργαρίτα καί προσηλώσασα τά 
βλέμματα έπί τοΰ μνηστήρόςτης είδενδτιοί οφθαλμοί τουέκα- 
λύπτοντο ύπδ επιδέσμου.

Δεν δύναμαι να περιγράψω τάς συγκινήσεις τών τριών έκεί
νων’ αρκεί μόνον νά είπώ δτι μετά άπίστευτον άριθμδν περιπτυ- 
γμών η Γετρουδη μετα τών δύο τέκνων της έπέστρεψεν είς τήν 
οϊκιαν μου, καί διηνύσαμεν εύάρεστον έσπέραν.

Εδώ ο εφημεριος έπαυσεν όμιλών, καί έγώ νομίσας δτιειχε 
περανει την διηγησίν του. «Λοιπδν» ειπον «ύποθέτω δτι δ τυ- 
<ρλδς στρατιώτης καί ή μνηστή του, ήτις έν τη διανοία του ε- 
θαλλεν είσέτι μέ δλα τά νεανικά της θέλγητρα,—ταχέως συν- 
εζεύχθη σαν;»

«Π ραγματικής5 άπήντησεν δ Ιφημέριος. «Εγώ τούς ές-εφά-



'νωσα' άλλ’εχω καί τ ι πλέον περί αύτών νά σάς διηγηθώ. 05 
χωρικοί δι’αύθορμήτου συνδρομής ανέκτησαν την καλύβην ενθα 
οί τρεις εκείνοι υπήγον νά κατοικήσουν. Διήγον δέ άνέτως τόν 
fiiov καί δ Ιωάννης λίαν εύθύμως έφερε την ασθένειαν του προ· 
ξενηθεΐσαν ώς μ’έδιηγεΐτο έκ της έκρήξεως ύπονόμου. Η δια 
την σύζυγόν του ς·οργή ηύξανεν δσημέραι, καί μ’δλα ταϋτα έ- 
φαίνετο ποοφανώς δτι έκείνη δέν ητο εύτυχής. Είχε καταστή 
ερμαιον διηνεκούς μελαγχολίας, ή δέ υγεία καί η δύναμις της 
έπαισθητώς έξησθενοϋντο. 0  παλαιός της φίλος, δ ιατρός, την 
έπεσκέπτετο καί τη διώριζε τά κατάλληλα .φάρμακα, άλλά μα- 
ταίως.» Η τέχνη μου είναι άνίσχυρος» είπεν εκείνος πρός με. «Το 
σώμα έκ συμπαθείας μόνον πάσχει'·/] εδρα δμως της νόσου είναι δ 
νοΰς.Προσπάθησον ν’άνακαλύψης δποΐον μυστήριον την κατατη- 
κει, διότι άλλως δέν δύναμαι νά έγγυηθώ διά τήνυπαρξίν της».

Οίμοι! πώς ήδυνάμην νά μεταχε'.ρισθώ της θρησκείας τας 
παραμυθίας εις περίς·ασιν, καθ -?ιν ή πάσχουσα έπέμενε να με 
άφησνι έν πληρει άγνοία; Απαξ έφάνη διατεθειμένη νά μοι άνοιξη 
τήν καρδί»ν της, άλλά τοϋ ίωάννου κατά τύχην εϊσελθόντος εϊς 
τό δωμάτιον, έκείνη έσίγησεν' ούδέποτε δέ μετα ταΰτα ήδυνη- 
Οην νά τήν καταπείσω δπως μοί δμιλήση έλευθέρως. Εντοσούτω 
·>! ύγιίινή αύτής κατάς·ασις έγινεν άκροσφαλες·άτη, και δ Ιωάν
νης δστις τώρα έννόει τόν κίνδυνόν της ούδέποτε σχεδόν άπε- 
μακρύνετο τής κλίνης της. Η δέ Γερτρούδη, ώς δύνασθε νάΰπο- 
λάβητε, ούχ ήττον δι αύτήν άνησύχει.

Μίαν εσπέραν, έν φ έγώ ήμηνείς τήν καλύβην, ήλθεν δ ια
τρός’ καί έξετάσας τήν άσθενή του, είπεν, δτι έάν δέν έλάμβανε 
χώραν ισχυρά τις άντίδρασις, ή Μαργαρίτα δέν ήδύνατο έπί 
πολύ νά έπιζήση. Πόσον ύπήρξαν έπίσημοι αίτήν εϊδησιν ταύτην 
παρακολουθήσασαι στιγμαί 1 0  άθλιος Ιωάννης σπασμωδικώς 
έδράξατο τής χειρός τής συζύγου του, έν φ δάκρυα κατέρρεον 
δπό τους επιδέσμους τούς καλύπτοντας τούς δφθαλμούς του.

«Ηρχισα νά παροτρύνω τήν Μαργαρίταν διά μέσου τής θρη
σκείας, καί δταν τή έλάλησα περί τοϋ ελέους τοϋ Πλάστου, έξε- 
φώνησεν « ί ί !  έχω πλείστην άνάγκην έλέους καθίτι μέγα βάρος 
καταθλίβει τήν συνεΐδησίν μου>). Ακούσατε έξακολούθησεν άπο-

Τεινομένη πρός δλους ήμάς, «καί ειπατέ μοι εάν δύναμαι, νά ελ
πίσω συγγνώμην».

Παρά τη κλίνη της συναχθέντες περιεμένομεν έν σιωπηλώ 
θαυμασμώ. Η Μαργαρίτα άνηγέρθη μικρόν, καί έπερείσθη έπί. 
τών προσκεφαλαίων τής κλίνης. Οί κάτισχνοι βραχίονες της, ή 
λυτή κόμη της, οί συμπεπτωκότδς αύτής χαρακτήρες, οί βαθυ- 
σκαφεΐς δφθαλμοί της, στίλβοντες ώσεί δάς έξαπτομένη πρίν τής 
παντελούς αύτής άποσβέσεως, άπέδιδον χαρακτήρα ανεκδιήγη
του έπισημότητος είς τήν σκηνήν. Συνάψασα τήν χεΐρά της μετά 
τής τοΰ συζύγου της, είπεν.

«Ενθυμείσαι, Ιωάννη,δτανάπεχωρίσθημεν, δτι ΰπεσχέθημεν 
άλλήλοις άμοιβαίαν πίστιν ; Η καρδία μου ήτο ίδική σου, καί 
/] καρδια σου ιδικη μου. Φοβουμένη μή χάσω τήν καρδίαν αυτήν, 
έπραςα μεγάλην αμαρτίαν. Εφαντάσθην δτι έμελλες ν’άπος-ρέ- 
ψης τό βλέμμα σου οτε πρώτον ήθελες ιδεΐ εκείνην ήτις άλλοτε 
άπεκαλεΐτο «Μ αργαρίνης» και έν τή αγωνία, έν τή παραληρια 
τής στιγμής έκείνης, έκραξα πρός Ούρανόν. « ’β/ Θεέ η άπόάος 
μ ο ι τό χάΛΛοςμον, η άς μή  μ έ  ΐότ/ ό ’Ιωάννης !»  Καθ’ $ν ς-ιγ- 
μήν δμως έπρόφερα τήν άσεβή καί εγωιστικήν ταύτην ευχήν με- 
τενοησα πικρώς, καί έκ καρδίας έπεθύμησα νά τήν άποσύρω, νά 
την άκυρώσω' άλλ ήτο αργά ! Ιωάννη ! ή εύχή έίχεν είσακουσθη 
καί έκτοτε ούδέ ς-ιγμήν εύτυχίας έγνώρισα».

«Καί τ ί»  άνέκραξεν δ σύζυγός της «τοϋτο είναι τό μυς-ικόν 
τό όποιον σέ κατατήκει;»

«Α υτό !»
«Τότε, ζήσον, ήγαπημένη μου, καί εσο εύτυνής1 ή εύγή σου 

δέν είσηκούσθη».
Καιλυσας τον επίδεσμον τον καλύτιτοντα τούς δφθαλμούς 

του, έβυθισθη εις τάς άγκάλας τής συζύγου του, καί περιεπτύ- 
ξατο αύτην. Η τον ΐωάννην καταλαβοΰσα τύφλωσις φαίνεται νά 
ήτο μονον πρόσκαιρος. Ι'πό τήν έπιτήδειον θεραπείαν τοϋ φίλου 
μας ιατροϋ, 8ν εκείνος είχε συμβουλευθή κατ’ΐδίαν, ήρχισε βαθ- 
μηθον ν αναλάβη την δύναμιν τής δράσεως. Τής Γερτρούδης δ* 
μως ειπούσης αύτφ πόσον ή Μαργαρίτα έφριττε διαλογιζομένη 
/δτι έκεΐνος εμελλε νά ϊδη τό πρόσωπόντης ουτω άσχημισμένον, 
εκαμε γενναίαν άπόφασιν νά τη ρήση άπόκρυφον τήν ίασίν του



ΙιΛ τινα* τουλάχιστον καιρόν. Τώρα όμως ή ϊασις αδτη, αίφντ)- 
δίως έφανερώθη· ητο άραάογά; 0  ιατρός έκέλευσεν ή μάς ολους 
ν’άποαακρυνθώμεν της κλίνης καί λαβόμενος τής χειρ?>ς τής άσ- 
θενοϋςτου έξ^τασε ·Λν σφυγμόν της* μειδίαμα πλήρες έλπίδων
έπηνΟησεν εί; τά χείλη του.

«Φίλε μου,» εΤπβν έκεΐνος στραφείς πρός με «ή έποχη των
θαυμασίων δεν παρήλθεν ακόμη. Η Μαργαρίτα ίάθη 1» ^

Ενταύθα δ άγαθος Ιφηρ,έριος έπαύσατο δμιλων’ καί μετα μ ι
κρόν ήρώτησκ «Καί ητο τωόντι η Μαργαρίτα τόσω πολύάσχη-

μισμένη;»
«Θέλεις το κρίνει ίδίοις ομμασι.»
Προέβημεν, καί ταχέως έφθάσαμεν εις καθαριον καί ευπρεπή 

καλύβην, εχουσαν κατά μέτωπον ώραϊαν άναδενδράδα. Γραία τις 
ΐστατοπαρατή φλιά τής θόρας νάουσα' καί νέα γυνή παρ’αύτή 
έφ’ έδρας καθισμένη έθήλαζε κοράσιον. Χάριεν ητο το σχήμά 
της' το δε πρόσωπόντης, καί τοι μη εύμορφον, δέν ητο ^όμως 
διόλου άπωστικόν. Ευκολον ητο ώσαύτως νάδιακρίνη τις έν μέ
σω ούλων τά ίχνη έξαισίας καλλονής. Γλυκεία εκφρασις γαλη- 
νιαίας τρυφερότητος έπεχέετο έπί τών χαρακτήρων της, Ιν ώ 
προσέβλεπε τήν κόρην της, ητις κατά τήν γνώμην μου άπεζη- 
μίου τήν μητέρα διά τήν άπώλειαν τής καλλονής της.

0  εφημέριος προύχώρησε βήματα τινα.
«Καλημέρα, Μαργαρίτα,» έΐπεν εκείνος.
«Κ αλημέρα, κύριε» άπήντησεν αΟτή, προσβλέν ασα τόν εφη

μέριον με λάμπον μειδίαμα.
«Τί κάμνει σήμερον ή μικρή σου;» ,
« Ε ξ α ί ρ ε τ α *  εΐπεν ή εύτυχής μήτηρ, άνεγείρασα την κόρην εις 

τάς άγκάλας της, κα ί ύποδεικνύουσα τά ; ροδόχρους παρειάςτης.
«Πολύ καλά, Μαργαρίτα,» άνέλαβεν ο αγαθός γέρων, λαβών 

είς τάς άγκάλας του τ& μικρόν έκεΐνο άθώον πλάσμα, καί κα- 
τασπασάαενος τ6 άπαλ?>ν μέτωπόν του' «δύναμαι νά Οποθέσω 
δτι i  κόρη αύτη είσαι σύ ή ιδία καθώς σ’ένθυμοΰμαι τήν ήμέ- 
ραν κατά τήν δποίαν σ’έβάπτισα. Ε ! δά, ή κοιλάς τής Καμπάνης 
δέν εχασε τον μαργαρίτην της έπειδή άνεϋρεν αύτον εις την α- 
ξιέραστον κόρην σου.» (έκ τοϋ Αγγλικού)
 ̂ r Γ Γ. Jd ro c Πίχος.


